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 กรมควบคุมโรคเป็นอำงค์กรหลั้กด้านการเฝ้้าระวังป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงประเทศ 

มีภัารกิจ “ประชาชนได้รับการป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพระดับมาตรฐานสัากล้ ภัายในปี 2579” 

ดำาเนินการภัายใต้แผู้นปฏิิบัติการด้านการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงประเทศระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่�งเชื�อำมโยงกับแผู้นยุทธ์ศาสัตร์ชาติ 20 ปี แผู้นพัฒนาเศรษ์ฐกิจแล้ะสัังคมแห่งชาติ 

ฉบับที� 12 แผู้นปฏิิร้ปประเทศด้านสัาธ์ารณิสุัข วาระการพัฒนาที�ยั�งยืน ปี 2030 (SDGs) แล้ะกฎอำนามัย

ระหว่างประเทศ ปี 2548 (IHR 2005) เป็นต้น ซ่�งในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรคมีผู้ล้งาน   

ด้านการเฝ้้าระวังป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�มีประสิัทธิ์ภัาพแล้ะเป็นที�ประจักษ์์ทั�งในระดับ

ประเทศแล้ะสัากล้มาอำย่างต่อำเนื�อำง

 รายงานประจำาปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 กรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณิสุัขฉบับนี�จัดทำาข่�น 

เพื�อำใช้เผู้ยแพร่ผู้ล้การดำาเนินงานในปีที�ผู่้านมาขอำงกรมควบคุมโรคแก่หน่วยงานภัาครัฐ อำงค์กรส่ัวนท้อำงถิิ่�น 

ภัาคีเครือำข่าย แล้ะประชาชน เนื�อำหาขอำงรายงานฯ ประกอำบด้วย ข้อำม้ล้ทั�วไป ผู้ล้การดำาเนินงานตาม    

ตัวชี�วัดพระราชบัญญัติ งบประมาณิรายจ่าย ผู้ล้การดำาเนินงานตามเป้าหมาย SDG : Sustainable 

Development Goals: SDGs ผู้ล้การดำาเนินงานในสัถิ่านการณ์ิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) 

ผู้ล้การดำาเนินงานตามตัวชี�วัดกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข โครงการสัำาคัญขอำงกระทรวงสัาธ์ารณิสุัขในส่ัวนขอำง

กรมควบคุมโรค แล้ะผู้ล้งานเด่นขอำงกรมควบคุมโรค รวมถ่ิ่งรายงานด้านการเงิน ทั�งนี�ภัาพรวมการดำาเนินงาน   

ให้ความสัำาคัญกับการดำาเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำาริ โครงการเฉล้ิมพระเกียรติ โครงการ         

ในพระปณิิธ์าน การป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�เป็นปัญหาสัำาคัญระดับประเทศ ขับเคลื้�อำน

นโยบาย กฎหมาย มาตรการ แล้ะแนวทางปฏิิบัติต่าง ๆ ที�ส่ังผู้ล้ให้ประชาชนได้รับการด้แล้ ล้ดป่วย       

ล้ดตาย ล้ดเสีั�ยง แล้ะล้ดการตีตรา รวมถ่ิ่งการพัฒนาระบบเฝ้้าระวังป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

ตามมาตรฐานสัากล้ที�ครอำบคลุ้มแล้ะบ้รราการความร่วมมือำขอำงจากผู้้้เชี�ยวชาญ แล้ะภัาคีเครือำข่าย         

ทั�งภัายในแล้ะต่างประเทศ 

 กรมควบคุมโรคหวังเป็นอำย่างยิ�งว่ารายงานประจำาปีฉบับนี�จะเป็นภัาพสัะท้อำนขอำงการดำาเนินงาน

ด้วยความมุ่งมั�น เสีัยสัล้ะแรงกายแรงใจในการปฏิิบัติงานด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

ทั�งในส่ัวนขอำงกรมควบคุมโรคแล้ะเครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำง ขอำขอำบคุณิบุคล้ากรทุกระดับแล้ะเครือำข่าย          

ทุกภัาคส่ัวนที�มุ่งมั�นปฏิิบัติงาน จนประสับความสัำาเร็จตามเป้าหมายที�กำาหนดไว้ แล้ะยังคงมุ่งมั�นดำาเนินงาน

ต่อำเนื�อำง เพื�อำให้บรรลุ้เป้าหมายแผู้นพัฒนาด้านการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงประเทศ       

ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แล้ะส่ังผู้ล้ต่อำเป้าหมายสุัขภัาพดีขอำงประชาชนต่อำไป 

กรมควบคุมโรค 

มกราคม 2566

คำำานำา
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ส่่วนทำ่� 1 ข้�อม้ลทำั�วไปี 

	 1.1	 กฎกระทรวง	แบ่่งส่่วนราชการกรมควบ่คุมโรค
	 	 กระทรวงส่าธารณสุ่ข	พ.ศ.	2562
	 1.2	 วิสั่ยทัศน์	พันธกิจ	ค่านิยม	ยุทธศาส่ตร์กรมควบ่คุมโรค		
	 1.3	 นโยบ่ายการดำำาเนินงานป้้องกันควบ่คุมโรค	ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ	พ.ศ.	2565
	 1.4	 โครงส่ร้าง	และคณะผู้้้บ่ริหาร	กรมควบ่คุมโรค	
	 1.5	 อัตรากำาลังกรมควบ่คุมโรค	

ส่่วนทำ่� 2 ผู้ลการดำาเนินงานส่ำาคำัญ กรมคำวบคำุมโรคำ 

	 2.1	 ผู้ลการดำำาเนินงานตามตัวช้�วัดำพระราชบั่ญญัติงบ่ป้ระมาณรายจ่าย
	 	 ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ	พ.ศ.	2565		
	 2.2	 ผู้ลการดำำาเนินงานตามตัวช้�วัดำแผู้นป้ฏิิบั่ติการด้ำานการป้้องกัน
	 	 ควบ่คุมโรคและภััยสุ่ขภัาพของป้ระเทศ	ระยะ	20	ปี้	(พ.ศ.	2561	-	2580)	
	 	 ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ	พ.ศ.	2565
	 2.3	 ผู้ลการดำำาเนินงานตัวช้�วัดำกระทรวงส่าธารณสุ่ขในส่่วนของกรมควบ่คุมโรค
	 	 ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ	พ.ศ.	2565	

  2.3.1 ร้อำยล้ะขอำงจังหวัดที�ผู่้านการประเมินระบบเฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ
   จากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม  
  2.3.2 ระดับความสัำาเร็จขอำงจังหวัดในการควบคุมสัถิ่านการณ์ิโรคติดเชื�อำ
   ไวรัสัโคโรนา 2019 ให้สังบได้ภัายใน 21 – 28 วัน 
  2.3.3 ระดับความสัำาเร็จในการเตรียมพร้อำมแล้ะตอำบโต้การระบาดโรคติดเชื�อำ
   ไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19)
  2.3.4 อัำตราความสัำาเร็จการรักษ์าผู้้้ป่วยวัณิโรคปอำดรายใหม่  
  2.3.5 อัำตราความครอำบคลุ้มการข่�นทะเบียนขอำงผู้้้ป่วยวัณิโรครายใหม่
   แล้ะกลั้บเป็นซำ�า  
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	 2.4	 ผู้ลการดำำาเนินงานโครงการส่ำาคัญของกระทรวงส่าธารณสุ่ขในส่่วนของ
	 	 กรมควบ่คุมโรค	ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ	พ.ศ.	2565		

  2.4.1 โครงการพระราชดำาริ โครงการเฉลิ้มพระเกียรติ แล้ะโครงการ
   ในพระบรมวงศานุวงศ์
  2.4.2 โครงการเร่งรัดกำาจัดโรคไข้มาล้าเรีย
  2.4.3 โครงการเร่งรัดกำาจัดวัณิโรค
  2.4.4 โครงการเร่งรัดการยุติปัญหาเอำดส์ั  
  2.4.5 โครงการพัฒนากล้ไกการดำาเนินงานตามกฏิอำนามัย
   ระหว่างประเทศ (IHR-JEE) ปี 2565 

	 2.5	 ผู้ลการดำำาเนินงานตามแผู้นงานด้ำานการป้้องกัน	ควบ่คุมโรค
	 	 และภััยสุ่ขภัาพ	ระยะ	5	ปี้	(พ.ศ.	2561	-	2565)

  2.5.1 กลุ่้มโรคติดต่อำ (Communicable Diseases: CDs)  
   2.5.1.1 แผู้นงานกำาจัดกวาดล้้างโรคแล้ะป้อำงกันควบคุมโรคด้วยวัคซีน  
   2.5.1.2 แผู้นงานโรคติดต่อำอุำบัติใหม่แล้ะโรคติดต่อำอัำนตราย  
   2.5.1.3 แผู้นงานโรคไข้หวัดใหญ่แล้ะโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019  
   2.5.1.4 แผู้นงานขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติ 
    โรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 ประจำาปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565
   2.5.1.5 แผู้นงานเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยยุงล้าย  

  2.5.2 กลุ่้มโรคติดต่อำเรื�อำรัง (Communicable Chronic Diseases : CCDs)  
   2.5.2.1 แผู้นงานป้อำงกันแล้ะควบคุมโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์
   2.5.2.2 แผู้นงานป้อำงกันควบคุมเอำชไอำวี/ เอำดส์ั  
   2.5.2.3 แผู้นงานป้อำงกันแล้ะควบคุมโรคตับอัำกเสับจากไวรัสับีแล้ะซี  
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  2.5.3 กลุ่้มโรคไม่ติดต่อำแล้ะปัจจัยเสีั�ยงจากพฤติกรรมสุัขภัาพ 
   (Non - Communicable Diseases : NCDs) 
   2.5.3.1 แผู้นงานป้อำงกันแล้ะควบคุมโรคไม่ติดต่อำ 
    (Non - Communicable Diseases : NCDs)  
   2.5.3.2 แผู้นงานควบคุมการบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้  
   2.5.3.3 แผู้นงานป้อำงกันควบคุมการบริโภัคผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ 
   2.5.3.4 พัฒนานโยบาย สัารสันเทศ แล้ะมาตรการแผู้นงานป้อำงกัน
    การบาดเจ็บจากการจราจรทางถิ่นน 

  2.5.4 กลุ่้มโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม (Occupational and  
   Environmental Diseases : Env - Occ)  

   2.5.4.1 แผู้นงานพัฒนาระบบเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคจากการ 
    ประกอำบอำาชีพ  
   2.5.4.2 การขับเคลื้�อำนพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการ 
    ประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562
    ประจำาปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565

  2.5.5 การพัฒนาแล้ะขับเคลื้�อำนงานเชิงระบบ (System Development)  

   2.5.5.1 โครงการพัฒนาศักยภัาพแล้ะกล้ไกการดำาเนินงานความร่วมมือำ 
    ด้านการเฝ้้าระวังป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ ตามกรอำบ 
    ความร่วมมือำระหว่างประเทศเพื�อำความมั�นคงทางสุัขภัาพ (GHSA)  
   2.5.5.2 การพัฒนาสัมรรถิ่นะช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ ตามกฎอำนามัย 
    ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 แล้ะพระราชบัญญัติโรคติดต่อำ 
    พ.ศ. 2558 ประจำาปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565
   2.5.5.3 การจัดการภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัขอำย่างครบวงจร 
    แล้ะบ้รณิาการ  
   2.5.5.4 แผู้นงานพัฒนาอำงค์กรเป็น “กรมควบคุมโรคดิจิทัล้” ตามกรอำบ 
    แนวทางการพัฒนารัฐบาล้ดิจิทัล้ขอำงประเทศไทย
    พ.ศ. 2563 - 2565
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   2.5.5.5 รายงานผู้ล้การดำาเนินงานโครงการขับเคลื้�อำนงานป้อำงกันควบคุมโรค 
    แล้ะภััยสุัขภัาพด้วยกล้ไกการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับพื�นที�  
    (พชอำ/ พชข) แล้ะระบบสุัขภัาพปฐมภ้ัมิ ประจำาปีงบประมาณิ  
    พ.ศ. 2565  
   2.5.5.6 การพัฒนาอำงค์การตามเกณิฑ์์คุณิภัาพการบริหารจัดการภัาครัฐ  
    (PMQA 4.0) กรมควบคุมโรค  

ส่่วนทำ่� 3 ผู้ลงานเด่น กรมคำวบคำุมโรคำ 

	 3.1	 โรคติดำต่อ	(Communicable	Diseases	:	CDs)

  3.1.1 ควบคุมโรคไข้มาล้าเรียจังหวัดยะล้าจากหลั้กพันส่้ัหลั้กสิับ (ปี 2565)  
  3.1.2 การเฝ้้าระวังโรคเท้าช้างในพื�นที�แพร่โรคขอำงจังหวัดนราธิ์วาสัในชุมชน  
  3.1.3 สัานพลั้งชุมชน สัร้างพื�นที�สััตว์ปล้อำดโรค คนปล้อำดภััย ห่างไกล้โรคพิษ์สุันัขบ้า
  3.1.4 การค้นหาแล้ะรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้ง ในเด็กอำายุตำ�ากว่า 5 ปี 
   ที�อำย้่ร่วมบ้านกับผู้้้ป่วยวัณิโรค 
  3.1.5 กล้ไกส่ังเสัริมคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ั เพศภัาวะ แล้ะความเป็นกลุ่้มประชากร 
   เปราะบางระดับจังหวัดในร้ปแบบสัหวิชาชีพ  

	 3.2	 โรคไม่ติดำต่อ	(Non	-	Communicable	Diseases	:	NCDs)

  3.2.1 การจัดบริการ Digital Health Station ในชุมชน  
  3.2.2 การดำาเนินงานอำายุคาดเฉลี้�ยเขตสุัขภัาพที� 3  
  3.2.3 การดำาเนินงานป้อำงกันอุำบัติเหตุทางถิ่นน

	 3.3	 โรคจากการป้ระกอบ่อาช้พและสิ่�งแวดำล้อม	(Occupational	and
	 	 Environmental	Diseases	:	Env	-	Occ)

  3.3.1 ระบบที�ปร่กษ์าแล้ะกำากับติดตาม (coaching system) กรณีิป้อำงกัน 
   ควบคุมโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในสัถิ่านประกอำบกิจการ  
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	 3.4	 โรคติดำเช้�อไวรัส่โคโรนา	2019		

  3.4.1 การสันับสันุนวัคซีนโควิด 19 แรงงานข้ามชาติในพื�นที�จังหวัดชายแดน  
   แล้ะชุมชนที�มีแรงงานข้ามชาติอำาศัยอำย่างหนาแน่น  
  3.4.2 การพัฒนาระบบการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคโควิด 19  
   เพื�อำการเดินทางระหว่างประเทศ  
  3.4.3 กอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศแล้ะกักกันโรค  
  3.4.4 การดำาเนินงานคัดกรอำงค้นหาผู้้้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ด้วยรถิ่เก็บตัวอำย่าง 
   ชีวนิรภััยพระราชทาน  
  3.4.5 การศ่กษ์าข้อำจำากัดขอำงความไวแล้ะความจำาเพาะขอำงชุดทดสัอำบแอำนติเจน 
   อำย่างรวดเร็วสัำาหรับตรวจหาเชื�อำ SAR-CoV-2 ในผู้้้ป่วยที�ไม่แสัดงอำาการ 

	 3.5	 นวัตกรรม	ด้ำานการป้้องกัน	ควบ่คุมโรคและภััยสุ่ขภัาพ

  3.5.1 นวัตกรรมเต็นท์ความดันบวกเก็บตัวอำย่างเชื�อำโคโรนาไวรัสั 2019  
  3.5.2 นวัตกรรมหุ่นจำาล้อำงสัำาหรับฝึ้กทักษ์ะการเก็บสิั�งส่ังตรวจเยื�อำบุ 
   ด้านหลั้งโพรงจม้ก  
  3.5.3 การพัฒนาระบบ “Line Application Chat Bot สัคร.5 เฝ้้าระวังโรค”  
  3.5.4 การพัฒนาแนวทางการใช้งานข้อำม้ล้การเฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำง 
   ด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 

ส่่วนทำ่� 4 รายงานด�านการเงิน 

ภาคำผู้นวก 

	 ก.	ข้อม้ลส่ถิิติค่าเป้้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงานตามตัวช้�วัดำลดำโรค	และภััยสุ่ขภัาพ 
	 	 และงานเชิงระบ่บ่	(ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ	พ.ศ.	2561	-	2565)	ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ	 
	 	 พ.ศ.	2565	
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ข้�อม้ลทำั�วไปี

1
ส่วนที่่�

 อำาศัยอำำานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผู้่นดิน 

พ.ศ. 2534 ซ่�งแก้ไขเพิ�มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผู่้นดิน (ฉบับที� 4) พ.ศ. 2543 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสัาธ์ารณิสุัขอำอำกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อำไปนี�  

 ข้อำ 1 ให้ยกเลิ้กกฎกระทรวงแบ่งส่ัวนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข พ.ศ. 2552

 ข้อำ 2 ให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณิสัุข มีภัารกิจเกี�ยวกับการพัฒนาวิชาการ เพื�อำการ

ควบคมุโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ โดยมีการศ่กษ์า วิจัย พัฒนา แล้ะถิ่า่ยทอำดอำงคค์วามร้้ แล้ะเทคโนโล้ยี

ในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุม วินิจฉัย แล้ะรักษ์าโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ เพื�อำให้ประชาชนมีสุัขภัาพที�ดี

จากการป้อำงกันแล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ โดยมีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี�

  (1) ดำาเนินการตามกฎหมาย กฎ อำนุสััญญาหรอืำกฎขอ้ำบังคับระหวา่งประเทศ แล้ะระเบยีบ 

รวมทั�งกฎหมายอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง

  (2) ศ่กษ์า วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา แล้ะสัร้างอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีในการเฝ้้าระวัง 

ป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพขอำงประชาชน 

  (3) เป็นศ้นยก์ล้างในการสัง่เสัริม สันับสันุน แล้ะประสัานงานทางดา้นวิชาการ เวชภััณิฑ์์ 

แล้ะวัสัดุอุำปกรณ์ิในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุม วินิจฉัย แล้ะรักษ์าโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ 

  (4) กำาหนดแล้ะพัฒนานโยบาย กฎหมาย มาตรการ แล้ะคุณิภัาพมาตรฐานการดำาเนินงาน

ในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพขอำงประชาชน 

  (5) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรค            

แล้ะภััยที�คุกคามสัุขภัาพ เพื�อำจัดการภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสัุข ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ ภัาคเอำกชน 

อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาชน

  (6) จัดประสัาน แล้ะพัฒนาระบบ กล้ไก แล้ะเครือำข่ายในการเฝ้้าระวัง สัอำบสัวน ป้อำงกัน 

แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ รวมทั�งสืั�อำสััญญาณิเตือำนภััยการระบาดขอำงโรคแก่หน่วยงาน     

ที�เกี�ยวข้อำงแล้ะสัาธ์ารณิชน 

กฎกระทรวงแบ่่งส่่วนราชการกรมควบ่คุมโรค
กระทรวงส่าธารณสุ่ข พ.ศ. 2562

1.1
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  (7) จัดให้มีบริการเพื�อำรอำงรับการส่ังต่อำผู้้้ป่วยโรคติดต่อำเฉพาะโรคติดต่อำสัำาคัญ แล้ะ 

โรคติดต่อำร้ายแรงในระดับตติยภ้ัมิ แล้ะกักกันผู้้้ป่วยโรคติดต่อำอัำนตรายตามข้อำตกล้งระหว่างประเทศ 

  (8) จัดให้มีบริการเพื�อำป้อำงกัน ควบคุม รักษ์า แล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพผู้้้ป่วยจากโรคแล้ะ 

ภััยที�คุกคามสุัขภัาพ ตล้อำดจนแหล่้งแพร่โรค เพื�อำให้ได้อำงค์ความร้้ในการพัฒนาวิชาการตามภัารกิจขอำงกรม 

  (9) ดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงหรือำอำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�นในการเฝ้้าระวัง 

ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ กรณีิที�เป็นปัญหาวงกว้าง เกิดโรคระบาดรุนแรง หรือำ 

มีแนวโน้มที�จะขยายตัวเป็นปัญหารุนแรง 

  (10) ดำาเนินการร่วมกับนานาประเทศหรือำอำงค์การระหว่างประเทศในการเฝ้้าระวัง 

ป้อำงกัน ควบคุมโรค แล้ะปัญหาสุัขภัาพระหว่างประเทศ 

  (11) พัฒนาระบบแล้ะกล้ไกเพื�อำให้มีการดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายที�อำย่้ในความรับผิู้ดชอำบ 

  (12) ปฏิิบัติการอืำ�นใดตามที�กฎหมายกำาหนดให้เป็นหน้าที�แล้ะอำำานาจขอำงกรม หรือำตามที�

รัฐมนตรีหรือำคณิะรัฐมนตรีมอำบหมาย 

 ข้อำ 3 ให้แบ่งส่ัวนราชการกรมควบคุมโรค ดังต่อำไปนี�

  (1) สัำานักงานเล้ขานุการกรม 

  (2) กอำงกฎหมาย 

  (3) กอำงควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพในภัาวะฉุกเฉิน 

  (4) กอำงงานคณิะกรรมการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ 

  (5) กอำงบริหารการคลั้ง 

  (6) กอำงบริหารทรัพยากรบุคคล้ 

  (7) กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน 

  (8) กอำงระบาดวิทยา 

  (9) กอำงโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม 

  (10) กอำงโรคติดต่อำทั�วไป 

  (11) กอำงโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง 

  (12) กอำงโรคไม่ติดต่อำ 

  (13) กอำงโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ 

  (14) กอำงวัณิโรค 

  (15) สัถิ่าบันบำาราศนราด้ร 

  (16) สัถิ่าบันราชประชาสัมาสััย

  (17) สัำานักงานคณิะกรรมการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้

  (18) - (29) สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 1 - 12 
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 ข้อำ 4 ในกรมควบคุมโรค ให้มีกลุ่้มตรวจสัอำบภัายใน เพื�อำทำาหน้าที�หลั้กในการตรวจสัอำบการ

ดำาเนินงานภัายในกรม แล้ะสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงกรรับผิู้ดชอำบงานข่�นตรงต่อำอำธิ์บดี โดยมีหน้าที�

แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ดำาเนินการเกี�ยวกับการตรวจสัอำบด้านการบริหาร การเงิน แล้ะการบัญชีขอำงกรม 

  (2) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำที�

ได้รับมอำบหมาย 

 ข้อำ 5 ในกรมควบคุมโรค ให้มีกลุ่้มพัฒนาระบบบริหาร เพื�อำทำาหน้าที�หลั้กในการพัฒนาการบริหาร

ขอำงกรมให้เกิดผู้ล้สััมฤทธิ์� มีประสิัทธิ์ภัาพ แล้ะคุ้มค่า รับผิู้ดชอำบงานข่�นตรงต่อำอำธิ์บดี โดยมีหน้าที�         

แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) เสันอำแนะแล้ะให้คำาปร่กษ์าแก่อำธิ์บดีเกี�ยวกับยุทธ์ศาสัตร์การพัฒนาระบบราชการ

ภัายในกรม 

  (2) ติดตาม ประเมินผู้ล้ แล้ะจัดทำารายงานเกี�ยวกับการพัฒนาระบบราชการภัายในกรม 

  (3) ประสัานแล้ะดำาเนินการเกี�ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกล้างต่าง ๆ  

แล้ะหน่วยงานภัายในกรม 

  (4) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 6 สัำานักงานเล้ขานุการกรม มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ปฏิิบัติงานสัารบรรณิขอำงกรม 

  (2) ดำาเนินการเกี�ยวกับงานช่วยอำำานวยการแล้ะงานเล้ขานุการขอำงกรม 

  (3) ประชาสััมพันธ์์การปฏิิบัติงานขอำงกรม เผู้ยแพร่กิจกรรมความร้้ ความก้าวหน้า       

แล้ะผู้ล้งานขอำงกรม 

  (4) ดำาเนินการเกี�ยวกับอำาคารสัถิ่านที�แล้ะยานพาหนะขอำงกรม 

  (5) ดำาเนินการอืำ�นใดที�มิได้กำาหนดให้เป็นหน้าที�แล้ะอำำานาจขอำงส่ัวนราชการใดขอำงกรม 

  (6) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง 

หรือำที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 7 กอำงกฎหมาย มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ดำาเนินการเกี�ยวกับกฎหมายที�อำย้่ในความรับผิู้ดชอำบขอำงกรม 

  (2) ศ่กษ์า วิเคราะห์ แล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้ เพื�อำการปรับปรุงแล้ะพัฒนากฎหมาย ตล้อำดจน 

ให้คำาปร่กษ์าแนะนำาด้านกฎหมายแก่เจ้าหน้าที�ขอำงกรม ส่ัวนราชการ แล้ะหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง 

  (3) รับฟังความคิดเห็นขอำงผู้้้เกี�ยวข้อำงแล้ะวิเคราะห์ผู้ล้กระทบที�อำาจเกิดข่�นจากกฎหมาย 

รวมทั�งประเมินผู้ล้สััมฤทธิ์�ขอำงกฎหมายบรรดาที�อำย้่ในหน้าที�แล้ะอำำานาจขอำงกรม 
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  (4) ดำาเนินการเกี�ยวกับงานนิติกรรมแล้ะสััญญา งานเกี�ยวกับความรับผิู้ดทางแพ่ง         

แล้ะทางอำาญางานคดีปกครอำง แล้ะงานคดีอืำ�นที�อำย้่ในหน้าที�แล้ะอำำานาจขอำงกรม 

  (5) ดำาเนินการเกี�ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการทางปกครอำง การระงับข้อำพิพาท 

แล้ะงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำงกับกฎหมายที�อำย้่ในหน้าที�แล้ะอำำานาจขอำงกรม 

  (6) เป็นศ้นย์ข้อำม้ล้กล้างด้านกฎหมายขอำงกรม 

  (7) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 8 กอำงควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพในภัาวะฉุกเฉิน มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห์ วิจัย แล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยี ตล้อำดจนจัดทำาระบบ 

ฐานข้อำม้ล้เกี�ยวกับการจัดการภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัขในขอำบข่ายความรับผิู้ดชอำบขอำงกรม

  (2) เป็นศ้นยก์ล้างในการส่ังเสัริม สันับสันุน แล้ะประสัานงานทางด้านวิชาการ เวชภััณิฑ์์ 

แล้ะวัสัดุอุำปกรณ์ิในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน เตรียมความพร้อำม แล้ะควบคุมภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข    

ในขอำบข่ายความรับผิู้ดชอำบขอำงกรม 

  (3) เสันอำแนะแล้ะพัฒนานโยบาย ยุทธ์ศาสัตร์ กฎหมาย มาตรการ แล้ะคุณิภัาพ

มาตรฐาน การจัดการภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข 

  (4) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้ เทคโนโล้ยี แล้ะนวัตกรรมการจัดการภัาวะฉุกเฉิน                   

ทางสัาธ์ารณิสุัข ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ ภัาคเอำกชน อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาชน 

  (5) จัด ประสัาน แล้ะพัฒนาระบบ กล้ไก แล้ะเครือำข่ายในการจัดการภัาวะฉุกเฉิน        

ทางสัาธ์ารณิสุัข รวมทั�งสืั�อำสััญญาณิเตือำนภััยการระบาดขอำงโรคแก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงแล้ะสัาธ์ารณิชน 

  (6) ดำาเนินการร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงหรือำอำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�นในการจัดการ 

ภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข 

  (7) เตรียมความพร้อำมรับมือำภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัขในขอำบข่ายความรับผิู้ดชอำบ

ขอำงกรม 

  (8) จัดระบบงานตระหนักร้้สัถิ่านการณ์ิแล้ะระบบการรายงานข่าวกรอำงเพื�อำเตือำนภััย

แล้ะให้ข้อำเสันอำแนะเชิงนโยบายแก่ผู้้้บริหาร 

  (9) บริหารจัดการศ้นยป์ฏิิบัติการภัาวะฉุกเฉินขอำงกรมทั�งในภัาวะปกติแล้ะภัาวะฉุกเฉิน 

  (10) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 9 กอำงงานคณิะกรรมการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ดำาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับในสั่วนที�เป็นหน้าที�        

แล้ะอำำานาจขอำงกรม รวมทั�งการดำาเนินการตามพันธ์กรณีิระหว่างประเทศเพื�อำให้เป็นไปตามกรอำบ

อำนุสััญญาว่าด้วยการควบคุมยาส้ับขอำงอำงค์การอำนามัยโล้กแล้ะอำนุสััญญาอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง 
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  (2) ศ่กษ์า วิเคราะห์ วิจัย กำาหนด แล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยี มาตรฐาน       

หลั้กเกณิฑ์์ ร้ปแบบการดำาเนินงานด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ 

  (3) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ 

รวมถ่ิ่งผู้ล้กระทบอัำนเนื�อำงมาจากการบริโภัคผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ ให้แก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงแล้ะประชาชน 

  (4) ปฏิิบัติหน้าที�สัำานักงานเล้ขานกุารแล้ะรบัผิู้ดชอำบงานธ์รุการขอำงคณิะกรรมการควบคมุ

ผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับแห่งชาติ แล้ะคณิะอำนุกรรมการซ่�งแต่งตั�งโดยคณิะกรรมการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับแห่งชาติ

  (5) เป็นศ้นย์ข้อำม้ล้การเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ รวมถ่ิ่งผู้ล้กระทบ

อัำนเนื�อำงมาจากการบริโภัคผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ 

  (6) พัฒนานโยบาย แผู้นยุทธ์ศาสัตร์ มาตรการ การดำาเนินงานในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน

แล้ะควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับขอำงประเทศ ตล้อำดจนติดตามแล้ะประเมินผู้ล้ รวมทั�งให้คำาแนะนำา ให้คำาปร่กษ์า 

แล้ะประสัานงานส่ัวนราชการ หน่วยงานขอำงรัฐ รัฐวิสัาหกิจ แล้ะอำงค์กรเอำกชน คณิะกรรมการควบคุม

ผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับกรุงเทพมหานคร แล้ะคณิะกรรมการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับจังหวัด ในการดำาเนินการ

เกี�ยวกับการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ 

  (7) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 10 กอำงบริหารการคลั้ง มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ดำาเนินการเกี�ยวกับการเงิน การบัญชี การงบประมาณิ แล้ะการพัสัดุขอำงกรม 

  (2) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 11 กอำงบริหารทรัพยากรบุคคล้ มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) จัดระบบงานแล้ะบริหารงานบุคคล้ขอำงกรม 

  (2) เสัริมสัร้างแล้ะพัฒนาด้านวินัย คุณิธ์รรม แล้ะจริยธ์รรมแก่บุคล้ากรขอำงกรม 

  (3) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 12 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) จัดทำาแล้ะประสัานแผู้นงานแล้ะแผู้นปฏิิบัติการขอำงกรมให้เกิดผู้ล้สััมฤทธิ์� เป็นไป

ตามเป้าหมาย แนวทาง แล้ะแผู้นปฏิิบัติราชการขอำงกระทรวง รวมทั�งเร่งรัด ติดตาม แล้ะประเมินผู้ล้    

การปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานในสัังกัดกรม 

  (2) ติดต่อำแล้ะประสัานงานกับอำงค์การหรือำหน่วยงานต่าง ๆ  ทั�งในประเทศแล้ะต่างประเทศ 

เกี�ยวกับความร่วมมือำแล้ะความช่วยเหลื้อำด้านการควบคุมโรค 

  (3) ส่ังเสัริมแล้ะสันับสันุนการศ่กษ์า วิเคราะห์ วิจัย แล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้ที�เกี�ยวข้อำง

กับการบริหาร วิชาการ แล้ะเทคโนโล้ยีการป้อำงกันแล้ะควบคุมโรค 
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  (4) เป็นศ้นย์ข้อำม้ล้แล้ะเทคโนโล้ยีสัารสันเทศขอำงกรม

  (5) จัดทำาแล้ะเสันอำนโยบาย ยุทธ์ศาสัตร์ด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรค      

แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพระดับประเทศแล้ะระหว่างประเทศ 

  (6) วิเคราะห์ จัดทำาคำาขอำงบประมาณิ แล้ะจัดสัรรงบประมาณิขอำงกรม 

  (7) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 13 กอำงระบาดวิทยา มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห์ วิจัย แล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านระบาดวิทยา

  (2) กำาหนดแล้ะพัฒนามาตรฐานการดำาเนินงาน แล้ะสัมรรถิ่นะขอำงบุคล้ากร 

ด้านระบาดวิทยาทุกระดับ 

  (3) จัดให้มีแล้ะพัฒนาระบบ เครือำข่ายในการเฝ้้าระวัง ระบบกล้ไกเฝ้้าระวังโรค           

แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ แล้ะการสัอำบสัวนโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ รวมทั�งการดำาเนินงานขอำงเครือำข่าย 

ร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงแล้ะอำงค์กรปกครอำงสั่วนท้อำงถิ่ิ�นในการเฝ้้าระวังแล้ะติดตามสัถิ่านการณิ์     

ขอำงโรคทั�งภัายในแล้ะภัายนอำกประเทศ 

  (4) เผู้ยแพร่ข้อำม้ล้แล้ะเตือำนภััยการระบาดขอำงโรคแล้ะภััยที�คุกคามสัุขภัาพ รวมทั�ง     

การสัอำบสัวนโรคในกรณีิรุนแรงแล้ะสัำาคัญ

  (5) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 14 กอำงโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห ์วิจัย แล้ะพฒันาอำงคค์วามร้้แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน         

แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม 

  (2) กำาหนดแล้ะพฒันามาตรฐานเกี�ยวกับหลั้กเกณิฑ์์แล้ะร้ปแบบการดำาเนินงานเฝ้้าระวงั

ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำมตล้อำดจน          

การดำาเนินการตามกฎหมายที�เกี�ยวข้อำง

  (3) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรค               

แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ ภัาคเอำกชน 

อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาชน 

  (4) ประสัานแล้ะสันับสันุนการพัฒนาระบบ กล้ไก  แล้ะเครอืำข่ายในการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน 

แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม 

  (5) ประสัานการพัฒนาอำงค์ความร้้ด้านการตรวจ วินิจฉัย แล้ะการรักษ์าโรค               

แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม

  (6) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย



ส่ว
นท

ี่ 1
 ข้อ

มูล
ทั่ว

ไป

9รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

 ข้อำ 15 กอำงโรคติดต่อำทั�วไป มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห ์วิจัย แล้ะพฒันาอำงคค์วามร้้แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน 

แล้ะควบคุมโรคติดต่อำที�อุำบัติใหม่แล้ะอุำบัติซำ�า โรคติดต่อำระหว่างประเทศ โรคติดต่อำที�ป้อำงกันได้ด้วยวัคซีน 

โรคติดต่อำทางอำาหารแล้ะนำ�า โรคติดต่อำระหว่างสััตว์แล้ะคน แล้ะโรคติดเชื�อำเฉียบพลั้นระบบหายใจในเด็ก 

  (2) กำาหนดแล้ะพฒันามาตรฐานเกี�ยวกับหลั้กเกณิฑ์์แล้ะร้ปแบบการดำาเนนิการเฝ้้าระวงั

ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคติดต่อำที�อุำบัติใหม่แล้ะอุำบัติซำ�า โรคติดต่อำระหว่างประเทศ โรคติดต่อำที�ป้อำงกันได้ 

ด้วยวัคซีน โรคติดต่อำทางอำาหารแล้ะนำ�า โรคติดต่อำระหว่างสััตว์แล้ะคน แล้ะโรคติดเชื�อำเฉียบพลั้น         

ระบบหายใจในเด็ก

  (3) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคติดต่อำ

ที�อุำบัติใหม่แล้ะอุำบัติซำ�า โรคติดต่อำระหวา่งประเทศ โรคตดิต่อำที�ป้อำงกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อำทางอำาหาร

แล้ะนำ�า โรคติดต่อำระหว่างสััตว์แล้ะคน หรือำโรคติดเชื�อำเฉียบพลั้นระบบหายใจในเด็กให้แก่หน่วยงาน      

ภัาครัฐ ภัาคเอำกชน อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาชน 

  (4) ปฏิิบัติหน้าที�สัำานักงานเล้ขานุการแล้ะรับผิู้ดชอำบงานธุ์รการขอำงคณิะกรรมการ      

โรคติดต่อำแห่งชาติแล้ะคณิะอำนุกรรมการซ่�งแต่งตั�งโดยคณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ 

  (5) ประสัานแล้ะสันับสันุนการพัฒนาระบบ กล้ไก แล้ะเครือำข่ายการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน

แล้ะควบคุมโรคติดต่อำที�อุำบัติใหม่แล้ะอุำบัติซำ�า โรคติดต่อำระหว่างประเทศ โรคติดต่อำที�ป้อำงกันได้ด้วยวัคซีน 

โรคติดต่อำทางอำาหารแล้ะนำ�า โรคติดต่อำระหว่างสััตว์แล้ะคน หรือำโรคติดเชื�อำเฉียบพลั้น ระบบหายใจในเด็ก

  (6) ประสัานการพัฒนาอำงค์ความร้้ด้านการตรวจ วินิจฉัย แล้ะรักษ์าโรคติดต่อำที�อุำบัติใหม่

แล้ะอุำบัติซำ�า โรคติดต่อำระหว่างประเทศ โรคติดต่อำที�ป้อำงกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อำทางอำาหารแล้ะนำ�า   

โรคติดต่อำระหว่างสััตว์แล้ะคน หรือำโรคติดเชื�อำเฉียบพลั้นระบบหายใจในเด็ก  

  (7) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 16 กอำงโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห ์วิจัย แล้ะพฒันาอำงคค์วามร้้แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน 

แล้ะควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง

  (2) กำาหนดแล้ะพฒันามาตรฐานเกี�ยวกับหลั้กเกณิฑ์์แล้ะร้ปแบบการดำาเนินงานเฝ้้าระวงั 

ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง

  (3) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคติดต่อำ

นำาโดยแมล้ง ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ ภัาคเอำกชน อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาชน

  (4) ประสัานแล้ะสันับสันุนการพัฒนาระบบ กล้ไก แล้ะเครือำข่ายการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 

แล้ะควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง 

  (5) ประสัานการพัฒนาอำงค์ความร้้ด้านการตรวจ วินิจฉัย แล้ะการรักษ์าโรคติดต่อำ       

นำาโดยแมล้ง 
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  (6) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 17 กอำงโรคไม่ติดต่อำ มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห์ วิจัย แล้ะพฒันาอำงค์ความร้้ แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน 

แล้ะควบคุมโรคไม่ติดต่อำที�มีสัาเหตุหรือำปัจจัยกำาหนดที�เกี�ยวเนื�อำงกับการบาดเจ็บ พฤติกรรม                    

แล้ะสัังคม พันธุ์กรรม แล้ะระบบบริการที�ไม่เหมาะสัม 

  (2) กำาหนดแล้ะพัฒนามาตรฐานเกี�ยวกับหลั้กเกณิฑ์์แล้ะร้ปแบบการดำาเนินงานในการ

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคไม่ติดต่อำ ที�มีสัาเหตุหรือำปัจจัยกำาหนดที�เกี�ยวเนื�อำงกับการบาดเจ็บ 

พฤติกรรม แล้ะสัังคม พันธุ์กรรม แล้ะระบบบริการที�ไม่เหมาะสัม 

  (3) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคไม่ติดต่อำ

ที�มีสัาเหตุหรือำปัจจัยกำาหนดที�เกี�ยวเนื�อำงกับการบาดเจ็บ พฤติกรรมแล้ะสัังคม พันธุ์กรรม แล้ะระบบบริการ

ที�ไม่เหมาะสัม 

  (4) ประสัานแล้ะสันับสันุนการพัฒนาระบบ กล้ไก แล้ะเครือำข่ายการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 

แล้ะควบคุมโรคไม่ติดต่อำที�มีสัาเหตุหรือำปัจจัยกำาหนดที�เกี�ยวเนื�อำงกับการบาดเจ็บ พฤติกรรม แล้ะสัังคม 

พันธุ์กรรม แล้ะระบบบริการที�ไม่เหมาะสัม 

  (5) เป็นศ้นย์ข้อำม้ล้แล้ะประสัานงานการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคไม่ติดต่อำ       

ที�มีสัาเหตุหรือำปัจจัยกำาหนดที�เกี�ยวเนื�อำงกับการบาดเจ็บ พฤติกรรมแล้ะสัังคม พันธุ์กรรม แล้ะระบบบริการ

ที�ไม่เหมาะสัม 

  (6) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 18 กอำงโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห ์วิจัย แล้ะพฒันาอำงคค์วามร้้แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน 

แล้ะควบคุมโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ 

  (2) กำาหนดแล้ะพัฒนามาตรฐานเกี�ยวกับหลั้กเกณิฑ์์แล้ะร้ปแบบการดำาเนินงานในการ

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ 

  (3) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน แล้ะควบคมุโรคเอำดส์ั

แล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ ภัาคเอำกชน อำงค์กรปกครอำงสั่วนท้อำงถิ่ิ�น             

แล้ะประชาชน 

  (4) ประสัานแล้ะสันับสันุนการพัฒนาระบบ กล้ไก แล้ะเครือำข่ายการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน

แล้ะควบคุมโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ 

  (5) ประสัานแล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้ด้านการตรวจ วินิจฉัย แล้ะการรักษ์าโรคเอำดสั์       

แล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ 
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  (6) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 19 กอำงวัณิโรค มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห ์วิจัย แล้ะพฒันาอำงคค์วามร้้แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน 

แล้ะควบคุมวัณิโรค 

  (2) กำาหนดแล้ะพฒันามาตรฐานเกี�ยวกับหลั้กเกณิฑ์์แล้ะร้ปแบบการดำาเนินงานเฝ้้าระวงั 

ป้อำงกัน แล้ะควบคุมวัณิโรค 

  (3) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมวัณิโรค

ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ ภัาคเอำกชน อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาชน

  (4) ประสัานแล้ะสันับสันุนการพัฒนาระบบ กล้ไก แล้ะเครือำข่ายในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน

แล้ะควบคุมวัณิโรค รวมถ่ิ่งเครือำข่ายความร่วมมือำระหว่างหน่วยงาน อำงค์กร แล้ะสัถิ่าบันทั�งในประเทศ 

แล้ะต่างประเทศ

  (5) ให้บริการแล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการตรวจ วินิจฉัย แล้ะการรักษ์าวัณิโรค

  (6) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย 

 ข้อำ 20 สัถิ่าบันบำาราศนราด้ร มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 

  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห ์วิจัย แล้ะพฒันาอำงคค์วามร้้แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน 

ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษ์า แล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพผู้้้ป่วยโรคเอำดส์ั ผู้้้ป่วยโรคติดเชื�อำ แล้ะโรคที�เป็นปัญหาสัำาคัญ 

  (2) กำาหนดแล้ะพัฒนามาตรฐานการตรวจ วินิจฉัย รักษ์า แล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพผู้้้ป่วย           

โรคเอำดส์ั ผู้้้ป่วยโรคติดเชื�อำ แล้ะโรคที�เป็นปัญหาสัำาคัญ 

  (3) ให้บริการแล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษ์า แล้ะฟ้�นฟ้ 

สัภัาพผู้้้ป่วยโรคเอำดส์ั ผู้้้ป่วยโรคติดเชื�อำ แล้ะโรคที�เป็นปัญหาสัำาคัญในระดับตติยภ้ัมิ 

  (4) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการตรวจ วินิจฉัย รักษ์า แล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพผู้้้ป่วย

ที�เป็นปัญหาสัำาคัญ โดยเฉพาะทักษ์ะการด้แล้รักษ์าผู้้้ป่วยโรคเอำดสั์ ผู้้้ป่วยโรคติดเชื�อำ แล้ะผู้้้ที�ได้รับ          

ผู้ล้กระทบจากโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดเชื�อำ ให้แก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงทั�งในประเทศแล้ะต่างประเทศ 

  (5) ประสัานแล้ะสันับสันุนการพัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรด้านสัาธ์ารณิสุัขในสัาขา             

ที�เกี�ยวข้อำงทั�งในประเทศแล้ะต่างประเทศ

  (6) กักกันผู้้้ป่วยโรคติดต่อำอัำนตรายตามข้อำตกล้งระหว่างประเทศ 

  (7) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย
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 ข้อำ 21 สัถิ่าบันราชประชาสัมาสััย มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 
  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห ์วิจัย แล้ะพฒันาอำงคค์วามร้้แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน 
ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษ์า แล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพผู้้้ป่วยโรคเรื�อำนแล้ะโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะ 
โรคจากสิั�งแวดล้้อำม 
  (2) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้ มาตรฐาน นโยบาย แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 
ควบคุม ตรวจ วินิจฉัย รักษ์า แล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพผู้้้ป่วยโรคเรื�อำนแล้ะโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะ 
โรคจากสิั�งแวดล้้อำม ให้แก่หน่วยงานเครือำข่ายทั�งในประเทศแล้ะต่างประเทศ 
  (3) ประสัานแล้ะสันับสันุนเครือำข่าย เพื�อำพัฒนาอำงค์ความร้้ มาตรฐาน แล้ะนโยบาย   
ด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุม แล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพผู้้้ป่วยโรคเรื�อำนแล้ะโรคจากการประกอำบอำาชีพ          
แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม 
  (4) ให้บริการแล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้ มาตรฐาน แล้ะนโยบายด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกันควบคุม 
แล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพผู้้้ป่วยโรคเรื�อำนในระดับตติยภ้ัมิแล้ะโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม 
  (5) ประเมินผู้ล้การดำาเนนิงานดา้นโรคเรื�อำนแล้ะโรคจากการประกอำบอำาชพีแล้ะโรคจาก
สิั�งแวดล้้อำมร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง 
  (6) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง 
หรือำที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 22 สัำานักงานคณิะกรรมการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 
  (1) ดำาเนินการตามหน้าที�แล้ะอำำานาจที�ระบุไว้ในกฎหมายว่าด้วยการควบคุมเครื�อำงดื�ม
แอำล้กอำฮอำล์้ แล้ะกฎหมายอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง 
  (2) ศ่กษ์า วิเคราะห์ วิจัย แล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยี ตล้อำดจนกำาหนด       
แล้ะพัฒนามาตรฐาน หลั้กเกณิฑ์์ แล้ะร้ปแบบการดำาเนินงานด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรค 
แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ แล้ะผู้ล้กระทบจากการบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ 
  (3) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยี รวมทั�งประสัานแล้ะสันับสันุนการพัฒนาระบบกล้ไก 
แล้ะเครือำข่ายด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ แล้ะผู้ล้กระทบจากการ
บริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ เอำกชน อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�นแล้ะประชาชน
  (4) เป็นศ้นย์ข้อำม้ล้แล้ะประสัานงานการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะ 
ภััยที�คุกคามสุัขภัาพ แล้ะผู้ล้กระทบจากการบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ 
  (5) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง 
หรือำที�ได้รับมอำบหมาย

 ข้อำ 23 - 34 สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 1 - 12 มีหน้าที�แล้ะอำำานาจดังต่อำไปนี� 
  (1) ศ่กษ์า วิเคราะห ์วิจัย แล้ะพฒันาอำงคค์วามร้้แล้ะเทคโนโล้ยด้ีานการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน 
แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ ให้เหมาะสัมกับสัภัาพพื�นที�ที�รับผิู้ดชอำบ 
  (2) สันับสันุนการพัฒนามาตรฐานเกี�ยวกับหลั้กเกณิฑ์์แล้ะร้ปแบบการดำาเนินงาน         

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพในเขตพื�นที�ที�รับผิู้ดชอำบ 
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  (3) ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรค       

แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ ให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ ภัาคเอำกชน อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาชน

ในเขตพื�นที�ที�รับผิู้ดชอำบ 

  (4) ประสัานแล้ะสันับสันุนการปฏิิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงในการเฝ้้าระวัง 

ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพในเขตพื�นที�ที�รับผิู้ดชอำบ 

  (5) สันับสันุนการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพบริเวณิ

ชายแดน เพื�อำการป้อำงกันโรคระหว่างประเทศ 

  (6) เผู้ยแพร่ข้อำม้ล้ข่าวสัารด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคาม

สุัขภัาพในเขตพื�นที�ที�รับผิู้ดชอำบ 

  (7) ปฏิิบัติงานร่วมกับหรือำสันับสันุนการปฏิิบัติงานขอำงหน่วยงานอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง หรือำ 

ที�ได้รับมอำบหมาย

	 วิสั่ยทัศน์

 “ประชาชนได้รับการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพระดับมาตรฐานสัากล้ ภัายในปี 2580”

	 พันธกิจ

 1) วิจัย แล้ะพัฒนาอำงค์ความร้้ นวัตกรรม แล้ะเทคโนโล้ยีในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะการควบคุมโรค 

แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพขอำงประชาชน

 2) กำาหนดแล้ะพัฒนานโยบาย มาตรการ บริการ แล้ะคุณิภัาพมาตรฐานการดำาเนินงาน 

ในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะการควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพขอำงประชาชน

 3) เผู้ยแพรแ่ล้ะถ่ิ่ายทอำดอำงคค์วามร้้ นวัตกรรม เทคโนโล้ย ีนโยบาย มาตรการ บรกิารแล้ะคณุิภัาพ

มาตรฐานการดำาเนินงาน ในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะการควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ 

ขอำงประชาชนให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ ภัาคเอำกชน อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาชน

 4) จัด ประสัาน แล้ะพัฒนาระบบ กล้ไก แล้ะเครือำข่ายในการเฝ้้าระวัง เตือำนภััย สัอำบสัวน ป้อำงกัน

แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ รวมทั�งการดำาเนินการตามกฎหมายอำนุสััญญาหรือำกฎข้อำบังคับ

ระหว่างประเทศที�เกี�ยวข้อำง

 5) ดำาเนินการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน สัอำบสัวน แล้ะการควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ

 6) จัดให้มีบริการป้อำงกัน ควบคุม รักษ์า แล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ รวมทั�ง

บริการ เพื�อำรอำงรับการส่ังต่อำผู้้้ป่วยโรคติดต่อำ โดยเฉพาะโรคติดต่อำอัำนตรายในระดับตติยภ้ัมิ แล้ะกักกัน 

ผู้้้ป่วยโรคติดต่อำอัำนตราย ผู้้้สััมผัู้สัโรคหรือำพาหะตามข้อำตกล้งระหว่างประเทศ

วิส่ัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ยุทธศาส่ตร์กรมควบ่คุมโรค1.2
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	 ยุทธศาส่ตร์

 ยุทธ์ศาสัตร์ด้านการดำาเนินงานป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงประเทศ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ. 2561 - 2580) แล้ะยุทธ์ศาสัตร์ด้านการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงประเทศ ระยะที� 2 

ระยะสัร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566 - 2570) ประกอำบด้วย 5 ยุทธ์ศาสัตร์ ได้แก่

 ยุทธ์ศาสัตร์ที� 1 การพัฒนานโยบาย มาตรการ แล้ะบริการด้านการป้อำงกันควบคุมโรค 

    แล้ะภััยสุัขภัาพ

 ยุทธ์ศาสัตร์ที� 2 การเสัริมสัร้างความเข้มแข็งขอำงระบบจัดการภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข

 ยุทธ์ศาสัตร์ที� 3 การยกระดับโครงสัร้างพื�นฐานขอำงระบบป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 ยุทธ์ศาสัตร์ที� 4 การปรับปรุงระบบบริหารจัดการแล้ะการพัฒนาความร่วมมือำ

 ยุทธ์ศาสัตร์ที� 5 การพัฒนากำาลั้งคนด้านการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

	 ภัารกิจ

  ศ่กษ์า ค้นคว้า วิจัย พัฒนาแล้ะกำาหนดมาตรฐานทางวิชาการแล้ะเทคโนโล้ยีตล้อำดจน 

การพัฒนาบุคล้ากรด้าน ป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ

  เผู้ยแพร่ความร้้ทางวิชาการด้านป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพให้หน่วยงาน 

ที�เกี�ยวข้อำงแล้ะประชาชน

  ควบคุม กำากับ นิเทศ แล้ะประเมินผู้ล้ด้านควบคุมโรค

  ให้บริการรักษ์าแล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพผู้้้ป่วยเฉพาะโรค

  ประสัานนโยบายแล้ะแผู้นป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ 

  พัฒนาเครือำข่ายการป้อำงกันควบคุมโรคตล้อำดจนการเฝ้้าระวังโรคกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง

แล้ะอำงค์กรท้อำงถิิ่�น

  สัร้างเครือำข่ายความร่วมมือำกับนานาประเทศหรือำอำงค์กรระหว่างประเทศในการป้อำงกัน

ควบคุมโรคแล้ะปัญหาสุัขภัาพระหว่างประเทศ
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นโยบ่ายการดำำาเนินงานป้้องกันควบ่คุมโรค ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 25651.3

นโยบ่ายการดำำาเนินงานกรมควบ่คุมโรค	ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ	พ.ศ.	2565
โดำย	อธิบ่ด้ำกรมควบ่คุมโรค

ณิ วันที� 29 มิถุิ่นายน 2564 
  เพื�อำเป็นแนวทางในการจัดทำาแผู้นปฏิิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำาปีงบประมาณิ 
พ.ศ. 2565 ให้เกิดผู้ล้ประโยชน์ส้ังสุัดต่อำประชาชนแล้ะประเทศชาติ อำธิ์บดีกรมควบคุมโรคได้มีกรอำบในการ 
ดำาเนินงานกรมควบคุมโรค ประจำาปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 โดยให้ความสัำาคัญใน 3 ส่ัวน ดังนี�
  ส่่วนท้�	 1	 งานตามนโยบ่าย	 สั่ดำส่่วน	 50%	 ซ่ึ่�งเป็้น	 The	must ที�ต้อำงดำาเนินการ ประกอำบด้วย 
	 	 	 1)	โครงการตามแนวพระราชดำำาริฯ ได้แก่ โครงการราชทัณิฑ์์ปันสุัข ทำาความ ดี เพื�อำชาติฯ 
แล้ะการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคสัำาคัญ โรคพิษ์สุันัขบ้า พยาธิ์ใบไม้ตับ โรคหนอำนพยาธิ์ โรคไข้มาล้าเรีย 
กรมฯ ให้ความสัำาคัญส้ังสุัดแล้ะดำาเนินงานอำย่างต่อำเนื�อำงเพื�อำให้บรรลุ้เป้าหมายแผู้นงานโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 
	 	 	 2)	ขับ่เคล้�อนแผู้นระดัำบ่ป้ระเทศ ที�กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหลั้กแล้ะร่วมดำาเนินการ 
ได้แก่ แผู้นแม่บทภัายใต้ยุทธ์ศาสัตร์ชาติ แผู้นแม่บทเฉพาะกิจภัายใต้ยุทธ์ศาสัตร์ชาติอัำนเป็นผู้ล้มาจาก 
สัถิ่านการณิ์ โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 แผู้นการปฏิิร้ปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านสัาธ์ารณิสัุข ซ่�งได้ 
ขับเคลื้�อำนในระดับประเทศแล้้ว โดยขับเคลื้�อำนในร้ปแบบกิจกรรมปฏิิร้ปประเทศที�จะส่ังผู้ล้ให้เกิด 
การเปลี้�ยนแปล้งต่อำประชาชนอำย่างมีนัยสัำาคัญ (Big Rock) คือำ การปฏิิร้ปการจัดการภัาวะฉุกเฉินด้าน 
สัาธ์ารณิสุัขรวมถ่ิ่งโรคระบาดระดับชาติแล้ะโรคอุำบัติใหม่ เพื�อำความมั�นคงแห่งชาติด้านสุัขภัาพ แล้ะการปฏิิร้ป 
เพื�อำเพิ�มประสิัทธิ์ภัาพแล้ะประสิัทธิ์ผู้ล้ขอำงการสัร้างเสัริมสุัขภัาพ ความรอำบร้้ด้านสุัขภัาพ การป้อำงกันแล้ะด้แล้
รักษ์าโรคไม่ติดต่อำสัำาหรับประชาชนแล้ะผู้้้ป่วย รวมทั�ง การสันับสันุนการปฏิิร้ปเขตสุัขภัาพให้มีระบบบริหาร 
จัดการแบบบ้รณิาการ คล่้อำงตัว แล้ะการร่วมรับผิู้ดชอำบด้านสุัขภัาพระหว่างหน่วยงานแล้ะท้อำงถิิ่�น แล้ะ 
การบ้รณิาการแผู้นงานระดับชาติที�สัำาคัญคือำ แผู้นงานบ้รณิการเขตพัฒนาพิเศษ์ภัาคตะวันอำอำก แล้ะแผู้นงาน 
บ้รณิาการรัฐบาล้ดิจิทัล้
	 	 	 3)	เส่ริมส่ร้างความเช้�อมั�นของระบ่บ่สุ่ขภัาพ	 (Post-COVID-19) ภัายหลั้งภัาวะวิกฤติ 
การระบาดขอำงโควิด 19 กรมฯ มีภัารกิจที�ต้อำงเร่งรัดดำาเนินการตามนโยบายขอำงรัฐบาล้ โดยการฉีดวัคซีนให้กับ
ทุกคนที�อำย้่ในประเทศไทย เพื�อำสัร้างภ้ัมิคุ้มกันหม่้ให้กับประเทศ (Herd immunity) ซ่�งต้อำงครอำบคลุ้มอำย่างน้อำย
ร้อำยล้ะ 70 ขอำงประชากร แล้ะเป็นการเตรียมความพร้อำมตามยุทธ์ศาสัตร์การเปิดบ้าน เปิดเมือำง เปิดใจ 
เปิดประเทศ เพื�อำสัร้างสัมดุล้ระหว่างเศรษ์ฐกิจแล้ะสุัขภัาพ รวมทั�ง การบังคับใช้กฎหมายที�อำย้่ในการรับผิู้ดชอำบ
ขอำงกรมฯ อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ คือำ พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ (ฉบับที�...) พ.ศ. .... พระราชบัญญัติควบคุมโรค 
จากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ  
พ.ศ. 2560 แล้ะพระราชบัญญัติควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ พ.ศ. 2551
	 	 	 4)	ส่ร้างความเข็มแข็งระบ่บ่รับ่ม้อโรคอุบั่ติใหม่	 (EID) โดยการนำาระบบดิจิทัล้เป็น 
เครื�อำงมือำในการเฝ้้าระวัง/เตือำนภััย รวมทั�ง การพัฒนาส่้ัความเป็นเลิ้ศด้านห้อำงปฏิิบัติการ (Public Health Lab) 
เพื�อำสันับสันุนการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ เช่นในสัถิ่านการณ์ิระบาดขอำงโควิด 19 ที�ต้อำง 
อำาศัยผู้ล้ทางห้อำงปฏิิบัติการที�รวดเร็วแล้ะแม่นยำา สัำาหรับการวินิจฉัยแล้ะรักษ์าได้อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ 
นอำกจากนี�ยังให้ความสัำาคัญกับการพัฒนา Public Health Lab เพื�อำตอำบสันอำงต่อำปัญหาโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 
ทั�งโรคติดต่อำอืำ�นๆ โรคไม่ติดต่อำ แล้ะโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม อีำกด้วย
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1.4.1 คณะผู�บร�หาร กรมควบคุมโรค

นายแพทย�โสภณ เอี่ยมศิร�ถาวร
รองอธิบดี

นายแพทย�ปร�ชา เปรมปร�
รองอธิบดี

นายแพทย�โอภาส  การย�กว�นพงศ�
อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย�อภิชาต  วชิรพันธ�
รองอธิบดี

นายแพทย�ขจรศักดิ์  แก�วจรัส
รองอธิบดี

- ๒ -

  ส่่วนท้�	2	เพิ�มข้ดำความส่ามารถิของกรมฯ	สั่ดำส่่วน	20% ประกอำบด้วย 
  	 1)	Digital	 Transformation โดยยกระดับการใช้ดิจิทัล้เพื�อำเพิ�มขีดความสัามารถิ่ในการ 
ควบคุมโรค เช่น การพัฒนาระบบเฝ้้าระวังเหตุการณ์ิไม่พ่งประสังค์ภัายหลั้งการได้รับวัคซีน (AEFI) ให้สัามารถิ่
ตอำบโต้สัถิ่านการณิ์ได้อำย่างทันท่วงที ซ่�งกรมฯ เป็นเจ้าภัาพร่วมกับกระทรวงสัาธ์ารณิสัุข แล้ะการพัฒนาระบบ 
ฐานข้อำม้ล้การบริหารจัดการวัคซีนตั�งแต่ต้นทางไปจนถ่ิ่งประชาชนได้รับวัคซีน ซ่�งแสัดงผู้ล้ข้อำม้ล้ได้เป็นปัจจุบัน 
(Real time Dashboard COVID-19 Vaccine) เพื�อำนำาไปส่้ัการบริหารจัดการวัคซีนที�มีประสัิทธิ์ภัาพ รวมทั�ง 
การพัฒนาทุกหน่วยงานให้เป็น “กรมควบคุมโรคดิจิทัล้”
  	 2)	พัฒนาข้ดำความส่ามารถิดำ้านการป้้องกันควบ่คุมโรค ภัายในกรมฯ โดยยกระดับ 
สัมรรถิ่นะขอำงบุคล้ากรให้มีทักษ์ะในด้านการจัดการโรคติดต่อำอุำบัติใหม่แล้ะด้านดิจิทัล้ ส่ัวนกำาลั้งคนเครือำข่าย  
ให้ความสัำาคัญกับการพัฒนาทั�งในด้านสัมรรถิ่นะการทำางานแล้ะการบังคับใช้กฎหมาย เช่น CDCU EnvOccCU 
ATCU ให้มีคุณิภัาพแล้ะได้มาตรฐาน
	 	 	 3)	วิ จั ยและน วัตกรรม  ถิ่อำดบทเรียนการดำา เ นินงาน ป้อำง กันควบ คุม โค วิด  19  
(AAR COVID-19) ในระดับประเทศแล้ะพื�นที� รวมทั�ง การศ่กษ์าวิจัยด้านโรค ภััยสุัขภัาพ แล้ะเชิงระบบอืำ�นๆ 
เพื�อำให้ได้ต้นแบบหรือำนวัตกรรมการทำางานวิถีิ่ใหม่ (New normal)
	 	 ส่่วนท้� 	 3	 งานตามภัารกิจพ้�นฐาน	 (Maintain)	 สั่ดำส่่วน	 30%  เร่ง รัดการทำางาน 
ตามข้อำกำาหนดหรือำพันธ์ะสััญญาระหว่างประเทศ ด้วยแผู้นงานล้ดโรคแล้ะภััยสุัขภัาพต่างๆ เพื�อำให้บรรลุ้ 
เป้าหมายนานาชาติ ซ่�งภัายในปี 2568 จะต้อำงดำาเนินการตาม 9 เป้าหมายเพื�อำควบคุมปัญหาโรคไม่ติดต่อำ 
(NCDs) รวมทั�ง เป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (SDGs) ที�ต้อำงบรรลุ้ภัายในปี 2573 ไม่ว่าจะเป็นการ 
ล้ดอุำบัติการณ์ิวัณิโรค การล้ดผู้้้ติดเชื�อำ HIVs รวมถ่ิ่งการกำาจัดกวาดล้้างโรคโปลิ้โอำ โรคหัดแล้ะหัดเยอำรมัน เป็นต้น 
โดยอำาศัยการพัฒนาระบบราชการ 4.0 เป็นเครื�อำงมือำหลั้กในการดำาเนินงานให้เป็นระบบ มีประสิัทธิ์ภัาพ แล้ะ
ประสิัทธิ์ผู้ล้

******************************
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1.4.1 คณะผู�บร�หาร กรมควบคุมโรค

นายแพทย�โสภณ เอี่ยมศิร�ถาวร
รองอธิบดี

นายแพทย�ปร�ชา เปรมปร�
รองอธิบดี

นายแพทย�โอภาส  การย�กว�นพงศ�
อธิบดีกรมควบคุมโรค

นายแพทย�อภิชาต  วชิรพันธ�
รองอธิบดี

นายแพทย�ขจรศักดิ์  แก�วจรัส
รองอธิบดี

โครงส่ร้าง และคณะผู้้้บ่ริหาร กรมควบ่คุมโรค  1.4
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1.4.2 นายแพทย�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�สุว�ช ธรรมปาโล
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�สมเกียรติ ศิร�รัตนพฤกษ�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�อนุพงค� สุจร�ยากุล
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�พรศักดิ์ อยู�เจร�ญ
รักษาการผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�ว�รวัฒน� มโนสุทธิ
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงจ�ไร วงศ�สวัสดิ์
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�ว�ศัลย� มูลศาสตร�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�ว�ศิษฎ� ประสิทธิศิร�กุล
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�กฤตเตโช สิร�ภัสสร
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงวรรณา หาญเชาว�วรกุล
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�อาจ�นต� ชลพันธุ�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงชุลีพร จ�ระพงษา
ผู�ทรงคุณวุฒิรักษาการผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงบุษบัน เชื้ออินทร�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงผลิน กมลวัทน�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงจ�ร�พร คงประเสร�ฐ
รักษาการผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงปานทิพย� โชติเบญจมาภรณ�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงณิษา ไปรยายุตากุล
รักษาการผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผู�ทรงคุณวุฒิ

สัตวแพทย�หญิงเสาวพักตร� ฮิ�นจ�อย
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1.4.2 นายแพทย�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�สุว�ช ธรรมปาโล
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�สมเกียรติ ศิร�รัตนพฤกษ�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�อนุพงค� สุจร�ยากุล
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�พรศักดิ์ อยู�เจร�ญ
รักษาการผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�ว�รวัฒน� มโนสุทธิ
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงจ�ไร วงศ�สวัสดิ์
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�ว�ศัลย� มูลศาสตร�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�ว�ศิษฎ� ประสิทธิศิร�กุล
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�กฤตเตโช สิร�ภัสสร
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงวรรณา หาญเชาว�วรกุล
ผู�ทรงคุณวุฒิ

นายแพทย�อาจ�นต� ชลพันธุ�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงชุลีพร จ�ระพงษา
ผู�ทรงคุณวุฒิรักษาการผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงบุษบัน เชื้ออินทร�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงผลิน กมลวัทน�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงจ�ร�พร คงประเสร�ฐ
รักษาการผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงปานทิพย� โชติเบญจมาภรณ�
ผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงณิษา ไปรยายุตากุล
รักษาการผู�ทรงคุณวุฒิ

แพทย�หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
ผู�ทรงคุณวุฒิ

สัตวแพทย�หญิงเสาวพักตร� ฮิ�นจ�อย
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1.4.3 ผู�อํานวยการกอง/ สํานัก/ สถาบัน/ สํานักงานป�องกันควบคุมโรค

 สายสนับสนุน 

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา
ผู�อํานวยการ

กองบร�หารการคลัง

นายสัตวแพทย�พรพ�ทักษ� พันธ�หล�า
รักษาการผู�อํานวยการ

กองยุทธศาสตร�และแผนงาน

จ�าเอกรังสรรค� ถามูลแสน
เลขานุการกรม

นายยุทธพงษ� เกียรติยุทธชาติ

นายแพทย�ขจรศักดิ์ แก�วจรัส
หัวหน�ากลุ�มงานจร�ยธรรม

ผู�อํานวยการ

กองบร�หารทรัพยากรบุคคล

นางเบญจมาภรณ� ภิญโญพรพาณิชย�
ผู�อํานวยการ

กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร

นางสาวสุณีย� สกุลศร�ประเสร�ฐ
ผู�อํานวยการ

กลุ�มตรวจสอบภายใน

นายแพทย�ยงเจ�อ เหล�าศิร�ถาวร
ผู�อํานวยการ

กองดิจ�จัลเพ�่อการควบคุมโรค

 สายว�ชาการ

นายแพทย�จักรรัฐ พ�ทยาวงศ�อานนท�
ผู�อํานวยการกองระบาดว�ทยา

นายแพทย�ชยนันท� สิทธิบุศย�
รักษาการผู�อํานวยการกองงาน

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ

นางสาวอังคณา บร�สุทธิ์
รักษาการผู�อํานวยการกองกฎหมาย

นายแพทย�รัฐพงษ� บุร�วงษ�

แพทย�หญิงฉันทนา ผดุงทศ
ผู�อํานวยการ

กองโรคติดต�อนําโดยแมลง

รักษาการผู�อํานวยการกองควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

นายแพทย�ว�ชาญ ปาวัน
ผู�อํานวยการกองโรคติดต�อทั่วไป

แพทย�หญิงชีวนันท� เลิศพ�ร�ยสุวัฒน�
ผู�อํานวยการกองโรคเอดส�

และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�

แพทย�หญิงหรรษา รักษาคม
ผู�อํานวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ�งแวดล�อม

นายแพทย�กฤษฎา หาญบรรเจ�ด
รักษาการผู�อํานวยการกองโรคไม�ติดต�อ
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1.4.3 ผู�อํานวยการกอง/ สํานัก/ สถาบัน/ สํานักงานป�องกันควบคุมโรค

 สายสนับสนุน 

นายนิรุติ นิรุติธรรมธรา
ผู�อํานวยการ

กองบร�หารการคลัง

นายสัตวแพทย�พรพ�ทักษ� พันธ�หล�า
รักษาการผู�อํานวยการ

กองยุทธศาสตร�และแผนงาน

จ�าเอกรังสรรค� ถามูลแสน
เลขานุการกรม

นายยุทธพงษ� เกียรติยุทธชาติ

นายแพทย�ขจรศักดิ์ แก�วจรัส
หัวหน�ากลุ�มงานจร�ยธรรม

ผู�อํานวยการ

กองบร�หารทรัพยากรบุคคล

นางเบญจมาภรณ� ภิญโญพรพาณิชย�
ผู�อํานวยการ

กลุ�มพัฒนาระบบบร�หาร

นางสาวสุณีย� สกุลศร�ประเสร�ฐ
ผู�อํานวยการ

กลุ�มตรวจสอบภายใน

นายแพทย�ยงเจ�อ เหล�าศิร�ถาวร
ผู�อํานวยการ

กองดิจ�จัลเพ�่อการควบคุมโรค

 สายว�ชาการ

นายแพทย�จักรรัฐ พ�ทยาวงศ�อานนท�
ผู�อํานวยการกองระบาดว�ทยา

นายแพทย�ชยนันท� สิทธิบุศย�
รักษาการผู�อํานวยการกองงาน

คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ�ยาสูบ

นางสาวอังคณา บร�สุทธิ์
รักษาการผู�อํานวยการกองกฎหมาย

นายแพทย�รัฐพงษ� บุร�วงษ�

แพทย�หญิงฉันทนา ผดุงทศ
ผู�อํานวยการ

กองโรคติดต�อนําโดยแมลง

รักษาการผู�อํานวยการกองควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน

นายแพทย�ว�ชาญ ปาวัน
ผู�อํานวยการกองโรคติดต�อทั่วไป

แพทย�หญิงชีวนันท� เลิศพ�ร�ยสุวัฒน�
ผู�อํานวยการกองโรคเอดส�

และโรคติดต�อทางเพศสัมพันธ�

แพทย�หญิงหรรษา รักษาคม
ผู�อํานวยการกองโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ�งแวดล�อม

นายแพทย�กฤษฎา หาญบรรเจ�ด
รักษาการผู�อํานวยการกองโรคไม�ติดต�อ
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แพทย�หญิงสุมนี วัชรสินธุ�
ผู�อํานวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยง

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นายแพทย�ไผท สิงห�คํา
ผู�อํานวยการกองนวัตกรรมและว�จัย

นายไพโรจน� พรหมพันใจ
ผู�อํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

สัตวแพทย�หญิงเสาวพักตร� ฮิ�นจ�อย
ผู�อํานวยการสํานักงาน

ความร�วมมือระหว�างประเทศ

นายแพทย�โรม บัวทอง
ผู�อํานวยการกองด�านควบคุมโรคติดต�อ

ระหว�างประเทศและกักกันโรค

นางพาหุรัตน� คงเมืองทัยสุวรรณ�
ผู�อํานวยการสํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการโครงการพระราชดําร�ฯ

นายแพทย�ทว�ทรัพย� ศิรประภาศิร�
ผู�อํานวยการสํานักงานบร�หาร

โครงการกองทุนโลก

นายแพทย�นิพนธ� ชินานนท�เวช
ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�

แพทย�หญิงผลิน กมลวัทน�
รักษาการผู�อํานวยการกองวัณโรค

 สถาบัน ฯ

นายแพทย�กิตติ์พงศ� สัญชาตว�รุฬห�
ผู�อํานวยการสถาบันบําราศนราดูร

แพทย�หญิงชุลีกร ธนธิติกร
ผู�อํานวยการ

สถาบันเวชศาสตร�ป�องกันศึกษา

นายแพทย�สุทัศน� โชตนะพันธ�
ผู�อํานวยการสถาบันป�องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง

นายแพทย�จ�มพล ตันติวงษากิจ
ผู�อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

แพทย�หญิงศิร�รัตน� สุวรรณฤทธิ์
ผู�อํานวยการกองป�องกันการบาดเจ็บ
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แพทย�หญิงสุมนี วัชรสินธุ�
ผู�อํานวยการสํานักสื่อสารความเสี่ยง

และพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นายแพทย�ไผท สิงห�คํา
ผู�อํานวยการกองนวัตกรรมและว�จัย

นายไพโรจน� พรหมพันใจ
ผู�อํานวยการสํานักงาน

คณะกรรมการผู�ทรงคุณวุฒิ

สัตวแพทย�หญิงเสาวพักตร� ฮิ�นจ�อย
ผู�อํานวยการสํานักงาน

ความร�วมมือระหว�างประเทศ

นายแพทย�โรม บัวทอง
ผู�อํานวยการกองด�านควบคุมโรคติดต�อ

ระหว�างประเทศและกักกันโรค

นางพาหุรัตน� คงเมืองทัยสุวรรณ�
ผู�อํานวยการสํานักงานเลขานุการ

คณะกรรมการโครงการพระราชดําร�ฯ

นายแพทย�ทว�ทรัพย� ศิรประภาศิร�
ผู�อํานวยการสํานักงานบร�หาร

โครงการกองทุนโลก

นายแพทย�นิพนธ� ชินานนท�เวช
ผู�อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ

ควบคุมเคร�่องดื่มแอลกอฮอล�

แพทย�หญิงผลิน กมลวัทน�
รักษาการผู�อํานวยการกองวัณโรค

 สถาบัน ฯ

นายแพทย�กิตติ์พงศ� สัญชาตว�รุฬห�
ผู�อํานวยการสถาบันบําราศนราดูร

แพทย�หญิงชุลีกร ธนธิติกร
ผู�อํานวยการ

สถาบันเวชศาสตร�ป�องกันศึกษา

นายแพทย�สุทัศน� โชตนะพันธ�
ผู�อํานวยการสถาบันป�องกัน

ควบคุมโรคเขตเมือง

นายแพทย�จ�มพล ตันติวงษากิจ
ผู�อํานวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

แพทย�หญิงศิร�รัตน� สุวรรณฤทธิ์
ผู�อํานวยการกองป�องกันการบาดเจ็บ



ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
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 สํานักงานป�องกันควบคุมโรค

นายแพทย�เอนก มุ�งอ�อมกลาง
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุร�

นายแพทย�ดิเรก ขําแป�น
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค�

แพทย�หญิงเสาวนีย� ว�บุลสันติ
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม�

นายแพทย�ศรายุธ อุตตมางคพงศ�

นายแพทย�สมาน ฟ�ตระกูล
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก�น

ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพ�ษณุโลก

แพทย�หญิงวรยา เหลืองอ�อน
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุร�

นายแพทย�สุเมธ องค�วรรณดี
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

แพทย�หญิงรพ�พรรณ โพธิ์ทอง
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุร�

แพทย�หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
รักษาการผู�อํานวยการสํานักงาน

ป�องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

สํานักงานป�องกันควบคุมโรค
1) แพทย�หญิงเสาวนีย� ว�บุลสันติ  ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม�
2) นายแพทย�ศรายุธ อุตตมางคพงศ� ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพ�ษณุโลก

3) นายแพทย�ดิเรก ขําแป�น ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค�
4) นายแพทย�เอนก มุ�งอ�อมกลาง ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุร�
5) แพทย�หญิงรพ�พรรณ โพธิ์ทอง ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุร�
6) แพทย�หญิงวรยา เหลืองอ�อน ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุร�

7) นายแพทย�สมาน ฟ�ตระกูล ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก�น
8) แพทย�หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ รักษาการผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

9) นายแพทย�สุเมธ องค�วรรณดี ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
10) นายแพทย�ดนัย เจ�ยรกูล ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

11) แพทย�หญิงศิร�ลักษณ� ไทยเจร�ญ  ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศร�ธรรมราช
12) นายแพทย�เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

นายแพทย�เฉลิมพล โอสถพรมมา
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

นายแพทย�ดนัย เจ�ยรกูล
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

แพทย�หญิงศิร�ลักษณ� ไทยเจร�ญ
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศร�ธรรมราช
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 สํานักงานป�องกันควบคุมโรค

นายแพทย�เอนก มุ�งอ�อมกลาง
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุร�

นายแพทย�ดิเรก ขําแป�น
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค�

แพทย�หญิงเสาวนีย� ว�บุลสันติ
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม�

นายแพทย�ศรายุธ อุตตมางคพงศ�

นายแพทย�สมาน ฟ�ตระกูล
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก�น

ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพ�ษณุโลก

แพทย�หญิงวรยา เหลืองอ�อน
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุร�

นายแพทย�สุเมธ องค�วรรณดี
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา

แพทย�หญิงรพ�พรรณ โพธิ์ทอง
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุร�

แพทย�หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์
รักษาการผู�อํานวยการสํานักงาน

ป�องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

สํานักงานป�องกันควบคุมโรค
1) แพทย�หญิงเสาวนีย� ว�บุลสันติ  ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม�
2) นายแพทย�ศรายุธ อุตตมางคพงศ� ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพ�ษณุโลก

3) นายแพทย�ดิเรก ขําแป�น ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค�
4) นายแพทย�เอนก มุ�งอ�อมกลาง ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุร�
5) แพทย�หญิงรพ�พรรณ โพธิ์ทอง ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุร�
6) แพทย�หญิงวรยา เหลืองอ�อน ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุร�

7) นายแพทย�สมาน ฟ�ตระกูล ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก�น
8) แพทย�หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ รักษาการผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

9) นายแพทย�สุเมธ องค�วรรณดี ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา
10) นายแพทย�ดนัย เจ�ยรกูล ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

11) แพทย�หญิงศิร�ลักษณ� ไทยเจร�ญ  ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศร�ธรรมราช
12) นายแพทย�เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

นายแพทย�เฉลิมพล โอสถพรมมา
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา

นายแพทย�ดนัย เจ�ยรกูล
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี

แพทย�หญิงศิร�ลักษณ� ไทยเจร�ญ
ผู�อํานวยการสํานักงานป�องกัน

ควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศร�ธรรมราช
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53.95

3,608 อัตรา 

ขาราชการ 
190 อัตรา 

ลูกจางชั่วคราว

ลูกจางประจํา 

14.67

13.83

14.71

2.84

981 อัตรา 

พนักงาน
กระทรวงสาธารณสุข 

984 อัตรา 

พนักงานราชการ 

925 อัตรา 

ข้าราชการ  จำานวน 3,608 อัำตรา  (ร้อำยล้ะ 53.95) 

ล้้กจ้างประจำา จำานวน 981 อัำตรา  (ร้อำยล้ะ 14.67) 

พนักงานราชการ จำานวน 925 อัำตรา  (ร้อำยล้ะ 13.83) 

พนักงานกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข จำานวน 984 อัำตรา  (ร้อำยล้ะ 14.71)

ล้้กจ้างชั�วคราว จำานวน 190 อัำตรา  (ร้อำยล้ะ 2.84) 

อัตรากำาลังบุ่คลากรในสั่งกัดำกรมควบ่คุมโรค1.5
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2
ผลการดําเนินงานสําคัญ

กรมควบคุมโรค

  ส�วนท่ี 



ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
 กรมควบคุมโรค

28 รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health



ผู้ลการดำาเนินงานส่ำาคำัญ กรมคำวบคำุมโรคำ

ส่วนที่่�

ผู้ลการดำำาเนินงานตามตัวช้�วัดำพระราชบ่ัญญัติงบ่ป้ระมาณรายจ่าย
ป้ระจำาป้ีงบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2565

2.1

 ผู้ลส่ัมฤทธิ� (Outcome)

ตััวชี้ี�วัดเป้าหมายผลสัมฤทธิ์์� หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำาเน์นงาน

สััดส่ัวนประชาชนที�มีความร้้สุัขภัาพ เรื�อำงโรคอุำบัติใหม่

แล้ะโรคอุำบัติซำ�าที�เกิดจากการเปลี้�ยนแปล้งภ้ัมิอำากาศ

ร้อำยล้ะ เพิ�มเป็น

ร้อำยล้ะ 5

82.63

ตััวชี้ี�วัดเป้าหมายการให้บริการกรมควบคุมโรค หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำาเน์นงาน

1. ร้อำยล้ะขอำงประชาชนกลุ่้มเป้าหมายมีความรอำบร้้ด้านโรค   

แล้ะภััยสุัขภัาพ สัามารถิ่ป้อำงกันแล้ะควบคุมปัจจัยเสีั�ยงที�คุกคาม

สุัขภัาวะได้

ระดับ 50 58.95

2. ร้อำยล้ะขอำงตัวชี�วัดการดำาเนินงานตามกฎอำนามัยระหว่าง

ประเทศผู่้านการประเมินสัมรรถิ่นะในระดับที� 4 ข่�นไป

ระดับ 100 100

	 เป้้าหมายการให้บ่ริการกรมควบ่คุมโรค	(Public	Service	Agreement:	PSA)

 1) ประชาชนมีสุัขภัาพดี ล้ดเสีั�ยง ล้ดโรค ล้ดป่วย ล้ดพิการ ล้ดตายจากโรคแล้ะภััยที�ป้อำงกันได้ 

โดยมีความรอำบร้้ทางสุัขภัาพ สัามารถิ่จัดการตนเอำง ครอำบครัวแล้ะชุมชนได้

 2) ประเทศมีระบบการป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�มีประสิัทธิ์ภัาพแล้ะได้มาตรฐานสัากล้

2



ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
 กรมควบคุมโรค
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	 เป้้าหมายผู้ลผู้ลิตกรมควบ่คุมโรค	(Service	Delivery	Agreement:	SDA)

ตััวชี้ี�วัดเป้าหมายผลผล์ตั หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน
ผลการเบ์กจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบ์กจ่าย ร้อยละ

ผู้ลผู้ลิตท้�	1	ผู้ลิตภััณฑ์์ด้ำานการเฝ้้าระวัง	ป้้องกัน	ควบ่คุมโรคและ

ภััยสุ่ขภัาพ

44,725,700 43,639,991.88 97.57

1. จำานวนผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ด้านการ

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรค

แล้ะภััยสุัขภัาพ

เรื�อำง 38 34

2. ร้อำยล้ะขอำงผู้ลิ้ตภััณิฑ์์

ด้านการ เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 

ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

ได้มาตรฐานทางวิชาการ

ร้อำยล้ะ 95 97.05

3. ร้อำยล้ะขอำงผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ที�

ดำาเนินการแล้้วเสัร็จ

ตามเวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 98 98.8

ผู้ลผู้ลิตท้�	 2	 การส่นับ่ส่นุน	 เส่ริมส่ร้าง	 ศักยภัาพและความเข้มแข็ง 

ในการจัดำการระบ่บ่เฝ้้าระวัง	ป้้องกัน	ควบ่คุมโรคและภััยสุ่ขภัาพ

457,721,000 446,210,448.47 97.49

1. จำานวนเครือำข่ายเป้าหมาย

ที�ได้รับการสันับสันุน เสัริมสัร้าง

ศักยภัาพ ด้านการป้อำงกัน 

ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

หน่วยงาน 4,285 4,322

2. ร้อำยล้ะขอำงเครือำข่ายมี

ความพ่งพอำใจต่อำการสันับสันุน

เสัริมสัร้างศักยภัาพ ด้านการ

ป้อำงกัน ควบคุมโรค แล้ะ

ภััยสุัขภัาพ

ร้อำยล้ะ 95 96.81

3. ร้อำยล้ะขอำงโครงการ

สันับสันุนเสัริมสัร้าง ศักยภัาพ 

ด้านการป้อำงกัน ควบคุมโรค

แล้ะภััยสุัขภัาพ ดำาเนินการ

แล้้วเสัร็จตามเวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 98 100
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31รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

ตััวชี้ี�วัดเป้าหมายผลผล์ตั หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน
ผลการเบ์กจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบ์กจ่าย ร้อยละ

ผู้ลผู้ลิตท้�	3	การเฝ้้าระวัง	ป้้องกัน	ควบ่คุมโรคท้�เป็้นปั้ญหาส่ำาคัญ 110,628,600 110,276,314.19 99.68

1. จำานวนประชาชน

กลุ่้มเป้าหมายได้รับบริการ

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรค

ที�เป็นปัญหาสัำาคัญ

ราย 7,756,399 8,449,210

2. ร้อำยล้ะขอำงประชาชน

กลุ่้มเป้าหมายมีความพ่งพอำใจ

ต่อำการบริการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 

ควบคุมโรคที�เป็นปัญหาสัำาคัญ

ร้อำยล้ะ 95 95.73

3. ร้อำยล้ะขอำงประชาชน

กลุ่้มเป้าหมายมีความพ่งพอำใจ

ต่อำการสืั�อำสัารความเสีั�ยงขอำง

กรมควบคุมโรค

ร้อำยล้ะ 92 99.82

4. ร้อำยล้ะขอำงโครงการ

บริการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 

ควบคุมโรคที�เป็นปัญหา 

สัำาคัญที�ดำาเนินการเสัร็จตาม

เวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 98 100

ผู้ลผู้ลิตท้�	 4	 การบ่ริการรักษาและฟ้ื้�นฟ้ื้ส่ภัาพ	 เฉพาะโรคในกลุ่ม 

โรคติดำต่อส่ำาคัญ	โรคอุบั่ติใหม่และภััยสุ่ขภัาพ

366,486,100 357,898,816.01 98

1. จำานวนประชาชน

กลุ่้มเป้าหมายได้รับบริการ

รักษ์าแล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพ เฉพาะ

โรคในกลุ่้มโรคติดต่อำสัำาคัญ

โรคอุำบัติใหม่แล้ะภััยสุัขภัาพ

ราย 400,000 518,565

2. ร้อำยล้ะขอำงประชาชน

กลุ่้มเป้าหมายมีความพ่งพอำใจ

ต่อำการบริการรักษ์าฟ้�นฟ้สัภัาพ 

เฉพาะโรคในกลุ่้มโรคติดต่อำ

สัำาคัญ โรคอุำบัติใหม่ แล้ะ

ภััยสุัขภัาพ

ร้อำยล้ะ 88 89.71



ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
 กรมควบคุมโรค

32 รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health

ตััวชี้ี�วัดเป้าหมายผลผล์ตั หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน
ผลการเบ์กจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบ์กจ่าย ร้อยละ

3. ร้อำยล้ะขอำงโครงการ

บริการรักษ์าแล้ะฟ้�นฟ้สัภัาพ 

เฉพาะโรคในกลุ่้มโรคติดต่อำ

สัำาคัญ โรคอุำบัติใหม่แล้ะ

ภััยสุัขภัาพดำาเนินการเสัร็จ

ตามเวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 98 100

ผู้ลผู้ลิตท้�	5	โครงการเร่งรัดำกำาจัดำโรคไข้มาลาเร้ย	วัณโรค	และยุติ

ปั้ญหาเอดำส์่			

224,879,200 221,408,368.68 98.46

1. จำานวนประชาชนกลุ่้ม

เป้าหมายได้รับบริการ

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรค

ในการเร่งรัดกำาจัดโรค

ไข้มาล้าเรีย วัณิโรคแล้ะยุติ

ปัญหาเอำดส์ั

ราย 1,087,445 6,180,265

2. ร้อำยล้ะขอำงประชาชนกลุ่้ม

เป้าหมายมีความพ่งพอำใจต่อำ

การบริการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 

ควบคุมโรคในการเร่งรัด

กำาจัดโรคไข้มาล้าเรีย วัณิโรค

แล้ะยุติปัญหาเอำดส์ั

ร้อำยล้ะ 95 97.28

3. ร้อำยล้ะขอำงโครงการเร่งรัด

กำาจัดโรคไข้มาล้าเรีย วัณิโรค

แล้ะยุติปัญหาเอำดส์ัดำาเนินการ

เสัร็จตามเวล้า

ที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 98 100

ผู้ลผู้ลิตท้�	6	โครงการพัฒนาจัดำระบ่บ่บ่ริการอาช้วอนามัย

และอนามัยสิ่�งแวดำล้อม

78,662,300 78,649,375.36 99.98

1. จำานวนมาตรฐานสัถิ่านที�

ทำางานในการป้อำงกันโรค 

อุำบัติเหตุ แล้ะภััยสุัขภัาพอืำ�น ๆ

เรื�อำง 5 5

2. จำานวนผู้ล้การประเมิน

การนำามาตรฐานสัถิ่านที�

ทำางานไปใช้เพื�อำสัร้างสัภัาพ 

แวดล้้อำมที�เอืำ�อำต่อำการป้อำงกัน

โรคแล้ะภััยสุัขภัาพ แล้ะการ

มีสุัขภัาวะที�ดี

เรื�อำง 1 2
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33รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

ตััวชี้ี�วัดเป้าหมายผลผล์ตั หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน
ผลการเบ์กจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบ์กจ่าย ร้อยละ

3. ร้อำยล้ะความพ่งพอำใจ

ในการนำามาตรฐานสัถิ่านที�

ทำางานไปใช้เพื�อำสัร้างสัภัาพ

แวดล้้อำมที�เอืำ�อำต่อำการป้อำงกัน

โรคแล้ะภััยสุัขภัาพ แล้ะการ

มีสุัขภัาวะที�ดี

ร้อำยล้ะ 80 93

4. ร้อำยล้ะขอำงโครงการพัฒนา

จัดระบบบริการอำาชีวอำนามัย

แล้ะอำนามัยสิั�งแวดล้้อำม

ดำาเนินการแล้้วเสัร็จ

ตามเวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 95 100

ผู้ลผู้ลิตท้�	7	โครงการเฝ้้าระวัง	ป้้องกัน	ควบ่คุมโรค	ตามแนวทาง

พระราชดำำาริและเฉลิมพระเก้ยรติ

44,396,900 44,103,488.75 99.34

1. ร้อำยล้ะขอำงอำำาเภัอำเสีั�ยง

ที�ดำาเนินการตามมาตรการ

เฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรค

พิษ์สุันัขบ้าในคน

ร้อำยล้ะ 80 88.66

2. ร้อำยล้ะขอำงผู้้้สััมผัู้สั

โรคพิษ์สุันัขบ้าที�ได้รับวัคซีน

ตามแนวทางเวชปฏิิบัติ

ร้อำยล้ะ 100 100

3. ร้อำยล้ะขอำงโครงการ

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรค 

ตามแนวทางพระราชดำาริ

แล้ะเฉลิ้มพระเกียรติ

ดำาเนินการแล้้วเสัร็จ

ตามเวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 95 96.6

ผู้ลผู้ลิตท้�	8	โครงการเร่งรัดำพัฒนาระบ่บ่เฝ้้าระวัง	ป้้องกัน	ควบ่คุมโรค

และภััยสุ่ขภัาพ	ให้ได้ำตามกฎอนามัยระหว่างป้ระเทศ

258,531,300 244,390,383.24 94.53

1. จำานวนตัวชี�วัด

การดำาเนินงานตามกฎ

อำนามัยระหว่างประเทศ

ผู่้านการประเมินสัมรรถิ่นะ

ในระดับที� 4 ข่�นไป

ตัวชี�วัด 48 48



ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
 กรมควบคุมโรค

34 รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health

ตััวชี้ี�วัดเป้าหมายผลผล์ตั หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน
ผลการเบ์กจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบ์กจ่าย ร้อยละ

2. ร้อำยล้ะขอำงตัวชี�วัด

การดำาเนินงานตามกฎ

อำนามัยระหว่างประเทศที�

สัอำดคล้้อำงกับมาตรการที�มี

ความสัำาคัญส้ัง (priority 

action) ตามผู้ล้การประเมิน 

JEE ขอำงอำงค์การอำนามัยโล้ก

ร้อำยล้ะ 90 100

3. ร้อำยล้ะขอำงโครงการเร่งรัด

พัฒนาระบบเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 

ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

ให้ได้ตามกฎอำนามัยระหว่าง

ประเทศดำาเนินการแล้้วเสัร็จ

ตามเวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 90 100

ผู้ลผู้ลิตท้�	9	โครงการพัฒนาเคร้อข่ายในการเฝ้้าระวัง	ป้้องกัน	ควบ่คุมโรค

และภััยสุ่ขภัาพผู่้านกลไกระดัำบ่ชุมชนท้�เอ้�อต่อการม้สุ่ขภัาวะท้�ด้ำ

37,978,900 37,451,153.92 98.61

1. จำานวนชุมชนเป้าหมาย

ที�ดำาเนินงานชุมชน “ชุมชน

วิถีิ่ใหม่ ห่างไกล้ NCDs”

หน่วยงาน 152 208

2. ร้อำยล้ะชุมชนผู่้านเกณิฑ์์

การดำาเนินงาน “ชุมชน

วิถีิ่ใหม่ ห่างไกล้ NCDs”

ร้อำยล้ะ 50 91.63

3. ร้อำยล้ะขอำงการดำาเนินงาน

โครงการ ชุมชนวิถีิ่ใหม่

ห่างไกล้ NCDs แล้้วเสัร็จ

ตามเวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 95 95

ผู้ลผู้ลิตท้�	10	โครงการพัฒนาการดำำาเนินงานการเฝ้้าระวังโรค

และภััยสุ่ขภัาพในพ้�นท้�เขตพัฒนาพิเศษภัาคตะวันออก

4,191,600 4,153,258.47 99.09

1. จำานวนระบบเฝ้้าระวังโรค

แล้ะภััยสุัขภัาพจากการ

ประกอำบอำาชีพ แล้ะสิั�งแวดล้้อำม

รายบุคคล้ (EEC Personal 

Health Record)

ในพื�นที�เขตพัฒนาพิเศษ์

ภัาคตะวันอำอำก

ระบบ 1 1
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35รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

ตััวชี้ี�วัดเป้าหมายผลผล์ตั หน่วยนับ เป้าหมาย ผลงาน
ผลการเบ์กจ่ายงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบ์กจ่าย ร้อยละ

2. ร้อำยล้ะขอำงจังหวัดที�มี

การพัฒนาระบบเฝ้้าระวังโรค

แล้ะภััยสุัขภัาพจากการ

ประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม

รายบุคคล้ (EEC Personal 

Health Record)

ในพื�นที�เขตพัฒนาพิเศษ์

ภัาคตะวันอำอำก

ร้อำยล้ะ 100 100

3. ร้อำยล้ะขอำงโครงการ

พัฒนาการดำาเนินงานการ

เฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

ในพื�นที�เขตพัฒนาพิเศษ์ภัาค

ตะวันอำอำก แล้้วเสัร็จ

ตามเวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 95 100

ผู้ลผู้ลิตท้�	11	โครงการการยกระดัำบ่ทักษะบุ่คลากรภัาครัฐ 

เพ้�อตอบ่โจทย์ความต้องการของป้ระเทศ

2,003,400 2,001,848.24 99.92

1. จำานวนบุคล้ากรเป้าหมาย

ผู่้านการอำบรมตามหลั้กส้ัตร

ดิจิทัล้สัำาคัญ

คน 600 941

2. ร้อำยล้ะบุคล้ากรเป้าหมาย

เข้ารับการอำบรมผู่้านเกณิฑ์์

ที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 95 100

3. ร้อำยล้ะขอำงโครงการ

พัฒนาทักษ์ะด้านดิจิทัล้ขอำง

บุคล้ากรภัาครัฐดำาเนินการ

แล้้วเสัร็จตามเวล้าที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 90 100

ผู้ลผู้ลิตท้�	12	รายการค่าใช้จ่ายบุ่คลากรภัาครัฐพัฒนา

ด้ำานส่าธารณสุ่ขและส่ร้างเส่ริมสุ่ขภัาพเชิงรุก

1,846,842,100 1,846,842,100 100

1. ร้อำยล้ะขอำงการเบิกจ่าย

ขอำงรายการค่าใช้จ่าย

บุคล้ากรในการเฝ้้าระวัง 

ป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะ

ภััยสุัขภัาพ

ร้อำยล้ะ 96 100



ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
 กรมควบคุมโรค

36 รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health

ผู้ลการดำำาเนินงานตามตัวช้�วัดำแผู้นป้ฏิิบั่ติการด้ำานการป้้องกัน ควบ่คุมโรค 
และภััยสุ่ขภัาพของป้ระเทศ ระยะ 20 ป้ี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ป้ระจำาป้ีงบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2565

2.2

ยุทธศาส่ตร์ท่� 1  การพัฒนานโยบ่าย มาตรการ และบ่ริการดำ้านการป้้องกัน
      ควบ่คุมโรคและภััยสุ่ขภัาพ

เป้้าหมาย	: ความชุกแล้ะอุำบัติการณ์ิขอำงการเจ็บป่วยแล้ะการเสีัยชีวิตจากโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ             

ที�สัามารถิ่ป้อำงกันควบคุมได้ล้ดล้ง

ยุทธศาส่ตร์ท่� 2  การเส่ริมส่ร้างความเข้มแข็งของระบ่บ่จัดำการภัาวะฉุุกเฉุิน 
      ทางส่าธารณสุ่ข

เป้้าหมาย	: ประเทศไทยมีระบบจัดการภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข แล้ะศ้นยป์ฏิิบัติการภัาวะฉุกเฉิน

ทางสัาธ์ารณิสัขุที�สัามารถิ่ตอำบโตทุ้กภััยอำยา่งรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเปน็เอำกภัาพแบบบ้รณิาการ 

มีประสิัทธิ์ภัาพ แล้ะปล้อำดภััย

ตััวชี้ี�วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำาเน์นงาน

1. ร้อำยล้ะขอำงจำานวนแผู้นงานป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

สัำาคัญขอำงประเทศที�มีผู้ล้การดำาเนินงานตามเป้าหมายระดับประเทศ

ร้อำยล้ะ 70 73.21

2. ร้อำยล้ะขอำงประชาชนกลุ่้มเป้าหมายมีพฤติกรรมสุัขภัาพ 

ตามเกณิฑ์์ด้านการป้อำงกันควบคุมโรคขอำงประเทศ

ร้อำยล้ะ 80 70.85

ตััวชี้ี�วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำาเน์นงาน

1. ระดับความสัำาเร็จในการพัฒนาการจัดการภัาวะฉุกเฉิน

ทางสัาธ์ารณิสุัข ตาม EOC Assessment Tool

ระดับ 5 4.2

2. ระดับความสัำาเร็จขอำงการพัฒนาระบบการด้แล้รักษ์าผู้้้ป่วย 

โรคติดต่อำ โรคติดต่อำอัำนตราย โรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวังแล้ะ 

ภััยสุัขภัาพที�มีประสิัทธิ์ภัาพ

ระดับ 5 5

3. ระดับความสัำาเร็จในการพัฒนาระบบสืั�อำสัารความเสีั�ยง 

เพื�อำสัร้างเสัริมความรอำบร้้ด้านสุัขภัาพในการป้อำงกันควบคุมโรค

แล้ะภััยสุัขภัาพระดับหน่วยงาน ตามเกณิฑ์์มาตรฐานสัากล้ 

(JEE / IHR 2005)

ระดับ 5 5
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ยุทธศาส่ตร์ท่� 3  การยกระดำับ่โครงส่ร้างพ้�นฐานของระบ่บ่ป้้องกันควบ่คุมโรค
      และภััยสุ่ขภัาพ

เป้้าหมาย	 : มีข่าวสัารแล้ะอำงค์ความร้้ที�สัำาคัญจำาเป็นสัำาหรับการทำางานขอำงระบบป้อำงกันควบคุมโรค    

อำย่างรวดเร็ว ครบถ้ิ่วน เที�ยงตรง บ้รณิาการแล้ะมีประสิัทธิ์ภัาพ

ยุทธศาส่ตร์ท่� 4  การป้รับ่ป้รุงระบ่บ่บ่ริหารจัดำการและการพัฒนาความร่วมม้อ

เป้้าหมาย	 : ประเทศไทยมีโครงสัร้างระบบแล้ะกล้ไกการบริหารจัดการระบบป้อำงกันควบคุมโรค       

แล้ะภััยสุัขภัาพที�ดี สันับสันุนการดำาเนินงานด้านการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพได้อำย่าง                

มีประสิัทธิ์ภัาพ

ตััวชี้ี�วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำาเน์นงาน

1. ระดับความสัำาเร็จขอำงการพัฒนาระบบเฝ้้าระวังโรคอุำบัติใหม่ 

แล้ะโควิด 19

ระดับ 5 5

2. ระดับความสัำาเร็จขอำงการดำาเนินงานห้อำงปฏิิบัติการทาง

สัาธ์ารณิสุัขด้านการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ (Public 

Health Laboratory)

ระดับ 5 5

ตััวชี้ี�วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำาเน์นงาน

1. ระดับความสัำาเร็จขอำงการดำาเนินงานตามข้อำตกล้งความร่วมมือำ

เพื�อำการพัฒนางานป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

ระดับ 5 5

2. ระดับความสัำาเร็จขอำงการดำาเนินงานตามแผู้นปฏิิบัติการ      

ด้านการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพฯ ระยะ 20 ปี

ระดับ 5 5

ตััวชี้ี�วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำาเน์นงาน

4. ร้อำยล้ะขอำงช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศที�มีการพัฒนาสัมรรถิ่นะ

ได้ตามข้อำกำาหนดขอำงกฎอำนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

ไม่ตำ�ากว่าระดับ 4 (ร้อำยล้ะ 95 ข่�นไป ได้ 5 คะแนน)

ร้อำยล้ะ 5 5

5. จำานวนผู้้้ปฏิิบัติงานที�ได้รับอัำนตรายจากภััย (เคมีกัมมันตรังสีั

แล้ะนิวเคลี้ยร์) หรือำติดเชื�อำโรคติดต่อำอัำนตรายจากการปฏิิบัติงาน

ราย 96 57
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 กรมควบคุมโรค
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กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health

ยุทธศาส่ตร์ท่� 5  การพัฒนากำาลังคนดำ้านการป้้องกันควบ่คุมโรคและภััยสุ่ขภัาพ

เป้้าหมาย	: มีบุคล้ากรด้านการป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�มีศักยภัาพปฏิิบัติงาน                

ในระบบป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพในทุกระดับ แล้ะมีผู้้้เชี�ยวชาญด้านการป้อำงกัน ควบคุมโรค

แล้ะภััยสุัขภัาพที�จะเป็นหลั้กในการดำาเนินงานป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพอำย่างเพียงพอำ

ตััวชี้ี�วัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำาเน์นงาน

1. ร้อำยล้ะขอำงบุคล้ากรที�ผู่้านเกณิฑ์์การยกระดับสัมรรถิ่นะ      

ด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรค ได้ตามมาตรฐานสัากล้

ร้อำยล้ะ 55 100

2. ร้อำยล้ะขอำงบุคล้ากรกรมควบคุมโรคมีสัมรรถิ่นะที�จำาเป็นตาม

ภัารกิจกรมควบคุมโรค (Functional Competency)

ร้อำยล้ะ 85 70

3. ร้อำยล้ะความสัำาเร็จขอำงการดำาเนินการ ตามแผู้นปฏิิบัติการ    

ด้านทรัพยากรบุคคล้ กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2563 – 2567

ร้อำยล้ะ 60 80

ผู้ลการดำำาเนินงานตัวช้�วัดำกระทรวงส่าธารณสุ่ขในส่่วนของกรมควบ่คุมโรค 
ป้ระจำาป้ีงบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2565

2.3

 2.3.1  ร้อยละของจังหวัดำท่�ผู้่านการป้ระเมินระบ่บ่เฝ้้าระวังโรคและภััยสุ่ขภัาพจากการ
ป้ระกอบ่อาช้พและส่ิ�งแวดำล้อม

 พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562                   

มีผู้ล้บังคับใช้ตั�งแต่วันที� 19 กันยายน 2562 เป็นต้นมา ซ่�งเป็นกล้ไกสัำาคัญในการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงาน

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม ตั�งแต่ระดับจังหวัด จนถ่ิ่ง

ระดับประเทศ ผู่้านการดำาเนินงานตามกล้ไกขอำงอำนุบัญญัติที�กำาหนดตามพระราชบัญญัติควบคุมโรค     

จากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 ตั�งแต่การเฝ้้าระวังก่อำนป่วยจนถ่ิ่งป่วย        

รวมไปถ่ิ่งการค้นหาสัาเหตุขอำงปัจจัยที�ส่ังผู้ล้ให้เกิดการเจ็บป่วย ด้วยโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจาก

สิั�งแวดล้้อำม ผู่้านการสัอำบสัวนโรค โดยหน่วยปฏิิบัติการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจาก

สิั�งแวดล้้อำมจังหวัด หรือำกรุงเทพมหานคร
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 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) การประเมินจังหวัด : ประเมินระบบเฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพจากการประกอำบอำาชีพ       

แล้ะสิั�งแวดล้้อำม 

    เป้าหมายตัวชี�วัด : ร้อำยล้ะ 80 ขอำงจังหวัดผู่้านการประเมินระบบเฝ้้าระวัง (62 จังหวัด)

  สัำานักงานสัาธ์ารณิสุัขจังหวัด แล้ะสัำานักอำนามัยกรุงเทพมหานคร เข้ารับการประเมินตนเอำง 

จำานวน 77 จังหวัด (100%) โดยมีจังหวัดที�ผู่้านการประเมินระบบเฝ้้าระวังฯ (เกณิฑ์์ประเมินจังหวัด) 

จำานวน 73 จังหวัด (94.81%) ไม่ผู่้านการประเมิน จำานวน 4 จังหวัด (5.19%) ได้แก่ 

กรุงเทพมหานคร พะเยา แม่ฮ่อำงสัอำน แล้ะแพร่

  จากผู้ล้การประเมินฯ พบว่า จังหวัดมีการดำาเนินการอำงค์ประกอำบที� 3 หน่วยปฏิิบัติการ  

ควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมแล้ะการสัอำบสัวนโรคจากการประกอำบอำาชีพ

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมได้มากที�สุัด เนื�อำงจากการดำาเนินการขับเคลื้�อำนการจัดตั�งหน่วยปฏิิบัติการฯ        

ได้ถ้ิ่กกำาหนดเป็นตัวชี�วัดกระทรวงสัาธ์ารณิสัุข เมื�อำปีงบประมาณิ 2564 แล้ะต่อำเนื�อำงในปีงบประมาณิ 

2565 โดยทุกจังหวัดมีการจัดทำาร่างคำาสัั�งหน่วยปฏิิบัติการฯ แล้ะมีจังหวัดที�จัดตั�งหน่วยปฏิิบัติการฯ 

 2) การประเมินเชิงคุณิภัาพ : ประเมินระบบเฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพจากการประกอำบอำาชีพ

แล้ะสิั�งแวดล้้อำม

  เป้าหมายตัวชี�วัด : ร้อำยล้ะ 50 ขอำงจังหวัดในเขตสุัขภัาพผู่้านการประเมินระบบเฝ้้าระวัง (42 จังหวัด)

  สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 1 - 12 ดำาเนินการประเมินระบบเฝ้้าระวังโรคจากการประกอำบอำาชีพ

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมที�ประกาศตาม พ.ร.บ. ควบคมุโรคจากการประกอำบอำาชพีหรือำโรคจากสิั�งแวดล้้อำม 

พ.ศ. 2562 จำานวนทั�งหมด 49 จังหวัด (116.67%) โดยมีการประเมินระบบเฝ้้าระวังโรคจากการประกอำบอำาชีพ 

จำานวน 3 โรค ได้แก่ โรคพิษ์สัารกำาจัดศัตร้พืช จำานวน 38 จังหวัด โรคซิลิ้โคสิัสั จำานวน 8 จังหวัด           

โรคตะกั�วแล้ะสัารประกอำบขอำงตะกั�ว จำานวน 1 จังหวัด แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม จำานวน 2 โรค ได้แก่ 

โรคตะกั�วแล้ะสัารประกอำบขอำงตะกั�ว จำานวน 1 จังหวัด แล้ะโรคที�เกี�ยวข้อำงกับฝุ่้น PM 2.5 จำานวน 1 จังหวัด

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน
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 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ผู้้้รับผิู้ดชอำบงานขอำงสัำานักงานสัาธ์ารณิสัขุจังหวัด มีทักษ์ะการดำาเนนิงานเฝ้้าระวงัเชิงรับจาก

การติดตาม แล้ะจัดทำาข้อำม้ล้เพื�อำการเฝ้้าระวังในระบบอำย่างต่อำเนื�อำงค่อำนข้างน้อำย 

 2) เกณิฑ์์การแจ้งแล้ะรายงานผู้้้ป่วย หรือำเหตุการณ์ิผิู้ดปกติมีการถ่ิ่ายทอำดไปยังสัถิ่านพยาบาล้

ยังไม่ทั�วถ่ิ่ง จ่งส่ังผู้ล้ให้สัถิ่านพยาบาล้ไม่ทราบเกณิฑ์์ที�ต้อำงแจ้งแล้ะรายงานผู้้้ป่วยมายังสัำานักงาน

สัาธ์ารณิสุัขจังหวัด หรือำสัำานักอำนามัยกรุงเทพมหานคร

 3) หน่วยปฏิิบัติการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมจังหวัดขอำงจังหวัด

ที�ไม่ใช่พื�นที�อุำตสัาหกรรม พบเหตุการณ์ิที�เข้าเกณิฑ์์การสัอำบสัวนโรคจำานวนน้อำย จ่งทำาให้ไม่มีทักษ์ะ          

แล้ะประสับการณ์ิสัอำบสัวนโรค รวมทั�งขาดเครื�อำงมือำทางสุัขศาสัตร์อุำตสัาหกรรมใช้งานในการสัอำบสัวนโรค

 4) หน่วยบริการในแต่ล้ะระดับยังมีความสัับสันในการบันท่กรหัสั ICD-10 โรคจากการประกอำบอำาชีพ

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม 

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ประสัานการปรับปรุงแก้ไข Dashboard ขอำง HDC ให้สัามารถิ่ใช้ประโยชน์ในการเฝ้้าระวัง 

แล้ะการสัอำบสัวนโรคขอำงสัำานักงานสัาธ์ารณิสุัขจังหวัดได้สัะดวกมากยิ�งข่�น

 2) พัฒนาทักษ์ะการเฝ้้าระวังโรคทางระบาดวิทยา แล้ะการใช้ประโยชน์จากข้อำม้ล้ขอำงการเฝ้้าระวัง 

เพื�อำนำาไปส่้ัการกำาหนดมาตรการป้อำงกัน ควบคุมโรค ให้กับเจ้าหน้าที�สัำานักงานสัาธ์ารณิสุัขจังหวัด        

แล้ะสัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรค

 3) จัดทำาแนวทางการเฝ้้าระวังแล้ะการสัอำบสัวนโรค รวมทั�งกำาหนดนิยามผู้้้ป่วย นิยามการรายงานโรค    

ที�เฝ้้าระวัง พร้อำมเผู้ยแพร่ไปยังสัถิ่านพยาบาล้สัำานักงานสัาธ์ารณิสุัขจังหวัด เพื�อำให้การดำาเนินงาน          

เป็นไปในร้ปแบบเดียวกันทั�วประเทศ

 2.3.2  ระดัำบ่ความส่ำาเร็จของจังหวัดำในการควบ่คุมส่ถานการณ์โรคติดำเช้�อไวรัส่ 
โคโรนา 2019 ให้ส่งบ่ไดำ้ภัายใน 21 - 28 วัน

 ตามที�มีการแพร่ระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำ โรคโควิด 19 (COVID - 19)           

ในทั�วภ้ัมิภัาคขอำงโล้ก (Pandemic) อำงค์การอำนามัยโล้กได้ประกาศว่า การระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสั

โคโรนา 2019 เป็นภัาวะฉุกเฉินด้านสัาธ์ารณิสุัขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of    

International Concern: PHEIC) ตั�งแต่วันที� 30 มกราคม พ.ศ. 2563 แล้ะคณิะกรรมการโรคติดต่อำ

แห่งชาติ ได้มีมติให้โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อำอัำนตราย ตามประกาศกระทรวง

สัาธ์ารณิสุัข เรื�อำง ชื�อำแล้ะอำาการสัำาคัญขอำงโรคติดต่อำอัำนตราย (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2563 นั�น สัถิ่านการณ์ิ

การระบาดทั�วโล้ก มีแนวโน้มจำานวนผู้้้ป่วยที�มีอำาการรนุแรงแล้ะอัำตราการเสีัยชีวิตล้ดล้ง การแพร่ระบาด

แล้ะความรุนแรงขอำงโรคในต่างประเทศก็มีแนวโน้มล้ดล้ง ประกอำบกับ จำานวนวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19   
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ในประเทศมีเพียงพอำกับความต้อำงการ ขณิะที�ประชาชนได้รับวัคซีนในระดับความครอำบคลุ้มส้ัง            

แล้ะมีภ้ัมิคุ้มกันโรคเพิ�มข่�น คณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติได้มีมติให้ โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019   

เป็นโรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวัง ตั�งแต่วันที� 1 ต.ค. 65 เป็นต้นไป ตามประกาศกระทรวงสัาธ์ารณิสัุข                 

เรื�อำง ชื�อำแล้ะอำาการสัำาคัญขอำงโรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวัง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2565 

 กอำงระบาดวิทยา ได้มีการปรับแนวทางในการเฝ้้าระวัง สัอำบสัวน ควบคุมป้อำงกันโรคติดเชื�อำไวรัสั

โคโรนา 2019 เพื�อำรอำงรับการเป็นโรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวัง โดยการเฝ้้าระวังจะมุ่งเน้นการค้นหา             

การระบาดเป็นกลุ่้มก้อำนในสัถิ่านที�ที�เสีั�ยงต่อำการแพร่ระบาดหรือำเสีั�ยงต่อำการเกิดอำาการรุนแรงหรือำเสีัยชีวิต 

แล้ะให้มีสัอำบสัวนควบคุมโรค เพื�อำควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 จำานวนจังหวัดที�สัามารถิ่ควบคุมเหตุการณ์ิการระบาด (event) ขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 

ทุกเหตุการณ์ิให้สังบได้ภัายใน 28 วัน ระหว่างเดือำนตุล้าคม 2564 – 19 กันยายน 2565 มีจังหวัด            

ที�รายงานเหตุการณ์ิการระบาดเข้ามาทั�งหมด 77 จังหวัด โดยมีจังหวัดที�สัามารถิ่ควบคุมโรคได้ภัายใน    

28 วัน จำานวน 14 จังหวัด คิดเป็นร้อำยล้ะ 17.95 รายล้ะเอีำยด ดังไฟล์้ Excel ที�แนบมาพร้อำมนี�

เป้าหมายตััวชี้ี�วัด ไตัรมาส 1 ไตัรมาส 2 ไตัรมาส 3 ไตัรมาส 4

แผู้น 76 จังหวัด + กทม. 76 จังหวัด + กทม. 76 จังหวัด + กทม. 76 จังหวัด + กทม.

ผู้ล้ (สัะสัม) ร้อำยล้ะ 52.78 ร้อำยล้ะ 35.52 ร้อำยล้ะ 20.78 ร้อำยล้ะ 17.95

*หมายเหตุ ใช้ข้อำม้ล้จากฐานข้อำม้ล้ Cluster ขอำงทีม Operation data ณิ วันที� 19 กันยายน 2565

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ยังไม่มีฐานข้อำม้ล้ในการจัดเก็บข้อำม้ล้เหตุการณ์ิการระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 

ทั�งหมดขอำงประเทศไทยอำย่างเป็นระบบ

 2) ข้อำม้ล้ที�ได้รับรายงานส่ัวนใหญ่ ไม่มีรายล้ะเอีำยด ไม่ครบถ้ิ่วน ตรวจจับการระบาดเป็นกลุ่้มก้อำน

ได้ยาก แล้ะมีรายงานสัอำบสัวนโรคไม่ครบถ้ิ่วน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 ควรใหที้มตระหนกัร้้สัถิ่านการณิ ์ระดับส่ัวนกล้าง แล้ะเขตบนัท่กข้อำม้ล้เหตุการณ์ิการระบาดขอำง

โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 แล้ะรายงานสัอำบสัวนล้งในโปรแกรมตรวจสัอำบขา่วการระบาด (Event-base 

surveillance) เพื�อำให้สัามารถิ่ตรวจสัอำบแล้ะรายงานผู้ล้ตามตัวชี�วัดได้อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพยิ�งข่�น
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 2.3.3  ระดำับ่ความส่ำาเร็จในการเตร้ยมพร้อมและตอบ่โต้การระบ่าดำโรคติดำเช้�อ
ไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID - 19)

 ร้อำยล้ะขอำงประชากรที�อำาศัยอำย้ใ่นราชอำาณิาจักรไทยได้รับการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

ป้อำงกันโรคโควิด 19

 โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) เกิดจากการติดเชื�อำไวรัสัโคโรนาสัายพันธ์ุ์                  

ซาร์สัโควี 2 (SARS-CoV-2) พบการระบาดครั�งแรกที�เมือำงอ่้ำฮั�น ประเทศสัาธ์ารณิรัฐประชาชนจีน 

ตั�งแต่ปล้ายปี 2562 แล้ะแพร่ระบาดไปยังประเทศต่าง ๆ  ทั�วโล้กอำย่างต่อำเนื�อำงจนถ่ิ่งปัจจุบัน ซ่�งโรคโควิด 19 

ถืิ่อำเป็นโรคอุำบัติใหม่ จ่งไม่มีภ้ัมิคุ้มกันในคนทั�วไป ทำาให้จำานวนผู้้้ติดเชื�อำมีมาก ส่ังผู้ล้กระทบต่อำศักยภัาพ

ระบบสัาธ์ารณิสัุขในการรอำงรับผู้้้ป่วยในหล้ายประเทศ ทำาให้มีผู้้้เสีัยชีวิตทั�วโล้กเป็นจำานวนมาก             

แล้ะกระทบต่อำวิถีิ่ชีวิตความเป็นอำย่้ รวมทั�งระบบเศรษ์ฐกิจ ประเทศไทยมีมาตรการในการควบคุมป้อำงกันโรค

อำยา่งรัดกุม แต่ไม่สัามารถิ่ป้อำงกันการแพร่ระบาดขอำงโรคได้อำยา่งสัมบ้รณ์ิ เนื�อำงจากผู้้้ป่วยบางรายมีอำาการ

เพียงเล็้กน้อำย หรือำไม่แสัดงอำาการ จ่งไม่ได้เข้ารับการตรวจหรือำการรักษ์า แต่อำาจแพร่เชื�อำไปส่้ักลุ่้มเสีั�ยง

ที�เมื�อำได้รับเชื�อำแล้้วจะมีโอำกาสัป่วยรุนแรงแล้ะเสัียชีวิตได้ แล้ะวัคซีนโควิด 19 เป็นหน่�งในเครื�อำงมือำ           

ที�มีประสิัทธิ์ภัาพในการกำาหนดแนวทางการให้วัคซีน จำาเป็นต้อำงพิจารณิาข้อำม้ล้เชิงวิชาการที�ถ้ิ่กต้อำง

เหมาะสัม แล้ะต้อำงคำาน่งถ่ิ่งการบริหารจัดการที�มีประสิัทธิ์ภัาพ สัอำดคล้้อำงกับบริบทในพื�นที� โดยคณิะ

อำนุกรรมการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคเป็นคณิะกรรมการวิชาการที�พิจารณิาข้อำม้ล้แล้ะให้คำาแนะนำา          

การให้วัคซีนขอำงประเทศ กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข โดยกรมควบคุมโรค จ่งวางแผู้นแล้ะจัดหาวัคซีนโควิด 19 

โดยเร็วที�สุัด จ่งใหค้วามสัำาคัญกับการจดัล้ำาดับความสัำาคัญขอำงกลุ่้มเปา้หมายเพื�อำล้ดการเจ็บป่วยที�รุนแรง

ที�อำาจนำาไปส่้ัการเสีัยชีวิต รวมทั�งกลุ่้มบุคล้ากร ทางการแพทย์แล้ะสัาธ์ารณิสุัข เพื�อำธ์ำารงไว้ซ่�งระบบการ

ให้บริการสัาธ์ารณิสัุขขอำงประเทศ แล้ะพื�นที�ที�มีการระบาดขอำงโรคส้ัง โดยการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค

ด้วยวัคซีนโควิด 19 

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 กำาหนดเป้าหมายขอำงตัวชี�วัด ประชากรที�อำาศัยอำย้่ในราชอำาณิาจักรไทยได้รับการสัร้างเสัริม

ภ้ัมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 ไม่น้อำยกว่าร้อำยล้ะ 70 เริ�มให้บริการวัคซีนโควิด 19                

มาตั�งแต่วันที� 28 กุมภัาพันธ์์ 2564 จากการดำาเนินงานที�ผู่้านมา ทั�งการพัฒนาจัดทำาแนวทาง/ จัดทำาคำา

แนะนำาในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 การสืั�อำสัารประชาสััมพันธ์์เพื�อำให้ประชาชนตระหนักเห็น           

ความสัำาคัญแล้ะเข้ารับบริการฉีดวัคซีน การขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานผู่้านกล้ไกในระดับกระทรวง ได้แก่ 

คณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ แล้ะศ้นย์ปฏิิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้ะสัาธ์ารณิสุัข                 

(Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 

(Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ร่วมด้วยกล้ไกในระดับพื�นที� คือำ คณิะกรรมการโรคติดต่อำ

จังหวัดแล้ะกรุงเทพมหานคร คอำยควบคุม กำากับ ติดตาม ให้การบริหารจัดการแล้ะให้บริการวัคซีน       
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เป็นไปตามนโยบายแล้ะแนวทางที�กำาหนด รวมทั�ง การขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานกับหน่วยงาน                

แล้ะเครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำง แล้ะการเร่งรัดการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เป็นระยะ ๆ ส่ังผู้ล้ให้ในปัจจุบัน    

มีความก้าวหน้าการดำาเนินงานระหว่างเดือำนตุล้าคม 2564 - 20 กันยายน 2565 สัามารถิ่ดำาเนินการ     

ได้ตามเป้าหมายที�กำาหนด คือำ ประชากรที�อำาศัยอำย้่ในราชอำาณิาจักรไทยได้รับการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกัน

โรคด้วยวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 มีความครอำบคลุ้มขอำงผู้้้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม                               

คิดเป็นร้อำยล้ะ 77.3 (ข้อำม้ล้ ณิ วันที� 19 กันยายน 2565) ซ่�งเป็นข้อำม้ล้จากการติดตามผู้ล้การให้บริการ

วัคซีนโควิด 19 ในระบบฐานข้อำม้ล้ MOPH Immunization Center โดยมี ผู้ล้การให้บริการวัคซีน        

โควิด 19 รวมทั�งสิั�น 143,156,893 โดสั แยกเป็นเข็มที� 1 เข็มที� 2 แล้ะเข็มที� 3 ข่�นไป (เข็มกระตุ้น) ได้ดังนี� 

 - ผู้้้ที�ได้รับวัคซีนเข็มที� 1 จำานวน 57,304,087 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 82.4 

 - ผู้้้ที�ได้รับวัคซีนเข็มที� 2 จำานวน 53,801,054 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 77.3 

 - ผู้้้ที�ได้รับวัคซีนเข็มที� 3 ข่�นไป จำานวน 32,051,752 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 46.1 

แล้ะจำาแนกตามประเภัทวัคซีนขอำงบริษั์ทผู้้้ผู้ลิ้ตวัคซีน ได้ดังนี�

 - Sinovac    26,534,939 โดสั

 - AstraZeneca 48,689,699 โดสั

 - Sinopharm  14,870,360 โดสั

 - Pfizer   45,840,458 โดสั

 - Moderna     7,221,437 โดสั

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 มีการเผู้ยแพร่ข้อำม้ล้ที�ไม่ครบถิ่้วน/ บิดเบือำน/ เป็นเท็จทาง social media ทำาให้ประชาชน         

เกิดความเข้าใจผิู้ดหรือำเข้าใจคล้าดเคลื้�อำน แล้ะส่ังผู้ล้ต่อำการตัดสิันใจเข้ารับการฉีดวัคซีน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 บริหารจัดการวคัซีนโควิด 19 ให้มีจำานวนวคัซีนเพียงพอำแล้ะครอำบคล้มุกลุ่้มเปา้หมายในทกุพื�นที� 

โดยเฉพาะ กลุ่้มเป้าหมายที�เป็นประชาชนกลุ่้มเสีั�ยงส้ังแล้ะกลุ่้มบุคล้ากรทางการแพทย์ แล้ะสัาธ์ารณิสุัข 

รวมทั�งการสัำารอำงวัคซีนเพื�อำสันับสันุนการดำาเนินงานตอำบโต้การระบาด
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 2.3.4  อัตราความส่ำาเร็จการรักษาผู้้้ป้่วยวัณโรคป้อดำรายใหม่ 

 วัณิโรคเป็นโรคติดต่อำที�เป็นปัญหาสัาธ์ารณิสัุขในหล้ายประเทศทั�วโล้ก พ.ศ. 2564 อำงค์การ    

อำนามัยโล้กได้ประกาศ ประเทศไทยพ้นจาก 14 ประเทศ ที�มีภัาระปัญหาวัณิโรคส้ัง ทั�ง 3 กลุ่้ม            

(วัณิโรค วัณิโรคที�สััมพันธ์์กับการติดเชื�อำเอำชไอำวี แล้ะวัณิโรคดื�อำยา) ทั�งนี� ประเทศไทยยังคงอำย้่                    

ในกลุ่้มประเทศที�มีภัาระปัญหาวัณิโรค วัณิโรคที�สััมพันธ์์กับการติดเชื�อำเอำชไอำวี อำงค์การอำนามัยโล้ก            

ได้คาดประมาณิประเทศไทยมีอุำบัติการณ์ิวัณิโรค 150 ต่อำประชากรแสันคน หรือำ จำานวน 105,000 ราย      

ผู้้้ป่วยวัณิโรคเสีัยชีวิต 10,000 ราย (WHO, Global Tuberculosis Report 2021) แล้ะกำาหนด                

เป้าหมายขอำงการยุติวัณิโรค (The End TB strategy) ภัายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) โดยล้ด           

อุำบัติการณ์ิวัณิโรค ร้อำยล้ะ 90 แล้ะ ล้ดจำานวนผู้้้ป่วยที�เสีัยชีวิต ร้อำยล้ะ 95 เมื�อำเทียบกับปี พ.ศ. 2558 

(ค.ศ. 2015) แล้ะไม่มีครอำบครัวใดที�ได้รับผู้ล้กระทบด้านเศรษ์ฐกิจจากการป่วยเป็นวัณิโรค

 ดำาเนินการตามตัวชี�วัด “อำัตราความสัำาเร็จการรักษ์าผู้้้ป่วยวัณิโรคปอำดรายใหม่” ในกลุ่้มผู้้้ป่วย

วัณิโรคปอำดรายใหม่ ที�ข่�นทะเบียนไตรมาสัที� 1 ปี พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. – 31 ธ์.ค. 64) ซ่�งปีงบประมาณิ 

พ.ศ. 2565 ได้กำาหนดเป้าหมาย ≥ ร้อำยล้ะ 88 เพื�อำการติดตามประเมินผู้ล้การดำาเนินงานวัณิโรคภัายใน

ระยะเวล้าที�กำาหนด  

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) ปีงบประมาณิ พ.ศ. 2562 – 2564 (ย้อำนหลั้ง 3 ปี) อัำตราความสัำาเร็จการรักษ์าผู้้้ป่วยวัณิโรคปอำด

รายใหม่ ที�ข่�นทะเบียนไตรมาสัที� 1 ขอำงแต่ล้ะปี พบว่า อัำตราความสัำาเร็จการรักษ์า คิดเป็นร้อำยล้ะ 85.7 

85.4 แล้ะ 85.0 

 2) ผู้้้ป่วยวัณิโรคปอำดรายใหม่ ข่�นทะเบียนไตรมาสัที� 1 ปี พ.ศ. 2565 (1 ต.ค. – 31 ธ์.ค. 64) 

จำานวน 10,329 ราย โดยได้รับการด้แล้รักษ์า ติดตามประเมินผู้ล้อำย่างต่อำเนื�อำง จนครบตามแผู้น              

การรักษ์า 6 - 9 เดือำน พบว่า ผู้ล้การรักษ์าผู้้้ป่วยวัณิโรคปอำดรายใหม่ อัำตราความสัำาเร็จการรักษ์า            

ร้อำยล้ะ 80.8 (8,349 ราย) อัำตราการเสีัยชีวิต ร้อำยล้ะ 9.8 (1,009 ราย) อัำตราการล้้มเหล้วการรักษ์า        

ร้อำยล้ะ 0.3 (27 ราย) อัำตราการขาดยา ร้อำยล้ะ 4.1 (426 ราย) อัำตราการโอำนอำอำก ร้อำยล้ะ 1.2                

(123 ราย) แล้ะอัำตราการอำย้่ระหว่างรักษ์า ร้อำยล้ะ 3.8 (395 ราย)  

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) การเข้าส่้ัระบบการรักษ์าล่้าช้า การมีภัาวะโรคร่วม ผู้้้ส้ังอำายุ ฯล้ฯ 

 2) ขาดความร้้ความเข้าใจเรื�อำงโรค ย้ายถิิ่�นที�อำย่้ สัถิ่านที�ทำางาน ฯล้ฯ

 3) มีภัาวะแทรกซ้อำน มีอำาการข้างเคียงขอำงยา ผู้ล้เสัมหะยังคงเป็นบวก ฯล้ฯ 
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 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้ 

 ผู้ลั้กดันมาตรการการเข้าถ่ิ่งการรักษ์าวัณิโรคตามแนวทางมาตรฐานอำย่างรวดเร็ว 

 1) ผู้้้ป่วยวัณิโรคเข้าถ่ิ่งการรักษ์าวัณิโรค ตามแนวทางการควบคุมวัณิโรคประเทศไทย (NTP guideline)

 2) ผู้้้ป่วยวัณิโรค ไดรั้บการด้แล้รกัษ์าวณัิโรค ซ่�งให้ผู้้้ป่วยเปน็ศ้นยก์ล้าง (PCC) โดยทีมสัหวชิาชีพ

ด้านสัาธ์ารณิสุัข

 3) ผู้้้ป่วยวัณิโรคได้รับการติดตามด้แล้รักษ์า โดยใช้เทคโนโล้ยีช่วยในการด้แล้รักษ์า เช่น การใช้

ดิจิทัล้ DOT ฯล้ฯ

 4) ผู้้้ป่วยวัณิโรคเข้าถ่ิ่งสิัทธิ์ประโยชน์ในการค้นหา ด้แล้รักษ์าวัณิโรค ในระบบหล้ักประกัน 

สุัขภัาพแห่งชาติ

 2.3.5  อัตราความครอบ่คลุมการข้�นทะเบ่่ยนของผู้้้ป่้วยวัณโรครายใหม่และกลับ่เป็้นซ้ำำ�า 

 อำงค์การอำนามัยโล้ก (WHO) ได้คาดประมาณิประเทศไทยมีอุำบัติการณ์ิวัณิโรค (TB incidence) 

150 ต่อำประชากรแสันคน หรือำ จำานวน 105,000 ราย กรมควบคุมโรค โดยกอำงวัณิโรค ได้ดำาเนินการ

เร่งรัดการคัดกรอำงค้นหาแล้ะตรวจวินิจฉัยวัณิโรค ซ่�งกำาหนดเป้าหมาย ≥ ร้อำยล้ะ 88 ในปีงบประมาณิ 

พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะผู้้้ที�เสีั�ยงต่อำวัณิโรค ผู้้้สััมผัู้สัผู้้้ป่วยวัณิโรค ผู้้้มีอำาการสังสััยวัณิโรค ฯล้ฯ แล้ะข่�นทะเบียน

ในโปรแกรมการบันท่กแล้ะรายงานข้อำม้ล้ผู้้้ป่วยวัณิโรค (NTIP : National Tuberculosis Information 

Program) แล้ะเข้าส่้ัการด้แล้รักษ์าผู้้้ป่วยวัณิโรคอำยา่งต่อำเนื�อำง โดยการด้แล้ผู้้้ป่วยเป็นศ้นยก์ล้าง (Patient 

centered care) เพื�อำให้ผู้้้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยอำยา่งรวดเร็ว ล้ดการแพรก่ระจายเชื�อำวัณิโรค ให้แก่

ครอำบครัว ชุมชน แล้ะสัังคม โดยความร่วมมือำเครือำข่ายด้านวัณิโรค สัถิ่านบริการสัาธ์ารณิสุัข โรงพยาบาล้ 

แล้ะหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง ทั�งภัาครัฐแล้ะภัาคเอำกชน   

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) ในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2562 – 2564 (ย้อำนหลั้ง 3 ปี) ผู้้้ป่วยวัณิโรครายใหม่แล้ะกลั้บเป็นซำ�าข่�น

ทะเบียน แต่ล้ะปี พบว่า อัำตราความครอำบคลุ้มการข่�นทะเบียนขอำงผู้้้ป่วยวัณิโรครายใหม่แล้ะกลั้บเป็นซำ�า     

คิดเป็นร้อำยล้ะ 76.8 78.4 แล้ะ 68.5 ตามล้ำาดับ ซ่�งมีแนวโน้มเพิ�มข่�น ในปี 2563 แล้ะล้ดล้ง                      

ในปี 2564 เนื�อำงจากข้อำจำากัดในการดำาเนินงานจากสัถิ่านการณิ์การแพร่ระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสั  

โคโรนา 2019  

 2) ผู้้้ป่วยวัณิโรครายใหม่แล้ะกล้ับเป็นซำ�าที�ข่�นทะเบียนวัณิโรค ระหว่างวันที� 1 ตุล้าคม 2564       

ถ่ิ่ง 30 กันยายน 2565 จำานวน 68,915 ราย พบว่า อัำตราความครอำบคลุ้มการข่�นทะเบียนขอำงผู้้้ป่วย

วัณิโรครายใหม่แล้ะกลั้บเป็นซำ�า ภัาพรวมประเทศ ร้อำยล้ะ 69.4 เมื�อำเทียบกับจำานวนคาดประมาณิ             

ผู้้้ป่วยวัณิโรค (WHO, Global Tuberculosis report 2021) ซ่�งผู้ล้การดำาเนินงานมีแนวโน้มเพิ�มข่�น    

จาก 68.5 ในปี 2564 เป็น 69.4 ในปี 2565 
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 ป้ัญหาอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน 

 1) การเข้าถ่ิ่งการตรวจวินิจฉัยด้วยเทคโนโล้ยีทางห้อำงปฏิิบัติการที�ทันสัมัย โดยเฉพาะผู้้้ที�เสีั�ยง

ต่อำวัณิโรค ฯล้ฯ

 2) การบันท่กแล้ะรายงานข้อำม้ล้ผู้้้ป่วยวัณิโรค ในโปรแกรม NTIP ยังไม่ครอำบคลุ้ม โดยเฉพาะ

สัถิ่านบริการสัาธ์ารณิสุัขภัาคเอำกชน  

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ค้นหาคัดกรอำง วินิจฉัยวัณิโรค ด้วย X-ray แล้ะตรวจวิธี์ Molecular techniques ในกลุ่้ม    

ผู้้้ที�มีอำาการสังสััยวัณิโรค ผู้้้ที�เสีั�ยงต่อำวัณิโรค ฯล้ฯ

 2) ตรวจวินิจฉัยวัณิโรคดื�อำยา ในผู้้้ป่วยวัณิโรคทุกราย (universal DST)

 3) ค้นหาวินิจฉัยการติดเชื�อำวัณิโรค (LTBI) แล้ะเข้าส่้ัระบบการรักษ์า (TPT) ในกลุ่้มผู้้้สััมผัู้สั           

ผู้้้ป่วยวัณิโรค

 4) ส่ังเสัริมการใช้ระบบปัญญาประดิษ์ฐ์ AI เอำกซเรย์ ในการช่วยวินิจฉัยวัณิโรค

 5) สันับสันุนการใช้โปรแกรม NTIP ในการข่�นทะเบียนผู้้้ป่วยวัณิโรค ให้ครอำบคลุ้มสัถิ่านบริการ

สัาธ์ารณิสุัขทั�งภัาครัฐแล้ะภัาคเอำกชน ทั�วประเทศ

 6) กำากับติดตามการบันท่กแล้ะรายงานข้อำม้ล้ผู้้้ป่วยวัณิโรค ในโปรแกรม NTIP ให้ครบถ้ิ่วน        

ในสัถิ่านบริการสัาธ์ารณิสุัขที�ตรวจรักษ์าผู้้้ป่วยวัณิโรค หรือำจัดซื�อำยาวัณิโรค ตามประกาศราชกิจจานุเบกษ์า 

คำาสัั�งกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข ที� 860/ 2562 แล้ะประกาศสัำานักงานคณิะกรรมการอำาหารแล้ะยา                

เรื�อำง กำาหนดช่อำงทางการจำาหน่ายยากลุ่้มรักษ์าวัณิโรค

 7) เตรียมการสัำารวจความชุกขอำงวัณิโรคระดับชาติขอำงประเทศไทย ครั�งที� 5 เพื�อำประเมินค่า

ความชุกวัณิโรค ค่าอุำบัติการณ์ิวัณิโรคใกล้้เคียงค่าคาดประมาณิจริง
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ผู้ลการดำำาเนินงานโครงการส่ำาคัญของกระทรวงส่าธารณสุ่ขในส่่วนของ 
กรมควบ่คุมโรค ป้ระจำาป้ีงบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2565

2.4

 2.4.1 โครงการพระราชดำำาริ โครงการเฉุลิมพระเก่ยรติ และโครงการในพระบ่รมวงศานุวงศ์

 2.4.1.1 โครงการราชทัณฑ์์ป้ันสุ่ข ทำาความดำ่ เพ้�อชาติ ศาส่น์ กษัตริย์

 สัำานักงานเล้ขานกุารคณิะกรรมการโครงการพระราชดำาริ โครงการเฉล้มิพระเกียรติ แล้ะโครงการ

ที�เกี�ยวเนื�อำงกับพระบรมวงศานุวงศ์ กรมควบคุมโรค มุ่งหวังที�จะเป็นอำงค์กรสันับสันุนส่ังเสัริม พัฒนา 

ประสัาน แล้ะบ้รณิาการร่วมกับเครือำข่ายเพื�อำดำาเนินงานให้ประชาชนได้รับการป้อำงกันควบคุมโรค แล้ะ

ภััยสุัขภัาพภัายใตโ้ครงการพระราชดำาริ โครงการเฉล้มิพระเกยีรติ โครงการที�เกี�ยวเนื�อำงกับพระบรมวงศา

นุวงศ์ ที�ได้มาตรฐานสัากล้ หากแต่จำานวนบุคล้ากรที�มีจำากัด ความแตกต่าง บริบทที�ไม่เหมือำนกันขอำง

แต่ล้ะโครงการ แต่ล้ะพื�นที� ตล้อำดจนสัถิ่านการณิ์โรคโควิด 19 ที�ยังคงมีรายงานการระบาดต่อำเนื�อำง        

ส่ังผู้ล้ให้การดำาเนินงานจ่งต้อำงปรับให้สัอำดคล้้อำงกับสัถิ่านการณ์ิ เช่น โครงการราชทัณิฑ์์ปันสุัข ทำาความดี 

เพื�อำชาติ ศาสัน์ กษั์ตริย์/ โครงการป้อำงกันควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้า/ โครงการป้อำงกันควบคุมโรคติดต่อำ

สัำาคัญในถิิ่�นธุ์รกันดาร เช่น หนอำนพยาธิ์ แล้ะมาล้าเรีย เป็นต้น 

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ 

 1) คัดกรอำงค้นหาวัณิโรคด้วยการถ่ิ่ายภัาพรังสีัทรวงอำกในผู้้้ต้อำงขังแรกรับ จำานวนเรือำนจำาที�มี         

การดำาเนินการคัดกรอำงฯ 143 แห่ง ข้อำม้ล้ ณิ วันที� 30 กันยายน 2565 ได้รับการคัดกรอำงอำาการ       

ทั�งหมด 279,812 ราย (ร้อำยล้ะ 104.39, จากผู้้้ต้อำงขัง 268,055 คน) ได้รับการคัดกรอำง โดยการ            

ถ่ิ่ายภัาพรังสีัทรวงอำกจำานวน 265,567 ราย (ร้อำยล้ะ 98.52) ผู้ล้ X-ray ผิู้ดปกติเข้าได้กับวัณิโรค              

จำานวน 15,369 ราย (ร้อำยล้ะ 5.79) ได้รับการตรวจเสัมหะด้วย AFB จำานวน 2,021 ราย เป็นวัณิโรค         

97 ราย (ร้อำยล้ะ 4.80) ส่ังตรวจเสัมหะด้วยวิธี์อำณ้ิชีววิทยา (molecular testing / X-pert                    

จำานวน 6,743 ราย ผู้ล้พบเชื�อำวัณิโรค (MTB detected) จำานวน 524 ราย (ร้อำยล้ะ 7.77)                     

*ข้อำม้ล้จากกอำงวัณิโรค

 2) คัดกรอำงเอำชไอำวี ซิฟิลิ้สั ไวรัสัตับอัำกเสับ ซี ในผู้้้ต้อำงขังแรกรับ เป้าหมายดำาเนินการคัดกรอำง

เอำชไอำวี ซิฟิลิ้สั ไวรัสัตับอัำกเสับ ซี มากกว่าร้อำยล้ะ 50 ดำาเนินการคัดกรอำงจำานวนทั�งหมด 129 เรือำนจำา 

การคัดกรอำงตั�งแต่เดือำนตุล้าคม 2564 - กันยายน 2565 ผู้้้ต้อำงขังแรกรับจำานวนทั�งหมด 125,899 ราย    

*ข้อำม้ล้ ณิ วันที� 15 ตุล้าคม 2565 จากผู้้้รับผิู้ดชอำบงานใน สัคร./ กอำพสั คัดกรอำง 1) เอำชไอำวี            

100,800 ราย 2) ซิฟิลิ้สั 91,068 ราย 3) ไวรัสัตับอัำกเสับ ซี 86,968 ราย

 3) การเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ในเรือำนจำา ภัายใต้โครงการราชทัณิฑ์์ปันสุัข

ทำาความดี เพื�อำชาติ ศาสัน์ กษั์ตริย์ เป้าหมายเพื�อำผู้้้ต้อำงขัง แล้ะเจ้าหน้าที�ในเรือำนจำาทั�วประเทศได้รับ  
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วัคซีนป้อำงกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด้กาล้ แล้ะเตรียมจัดสัรรวัคซีนให้กับเรือำนจำาเป้าหมาย เพื�อำเป็นการ

สันับสันุนเจ้าหน้าที�ผู้้้ปฏิิบัติงานในพื�นที�ได้จัดทำาแนวทางการให้วัคซีนป้อำงกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด้กาล้

ในเรือำนจำา ปี 2565 จัดทำาแนวทางการให้วัคซีนป้อำงกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด้กาล้ แล้ะแนวทางการให้

วัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 ในเรือำนจำา ปี 2565 แล้ะได้กระจายวัคซีนไปยงัโรงพยาบาล้แม่ข่ายทั�วประเทศ 

โดยจัดส่ังวัคซีนป้อำงกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด้กาล้ เพื�อำดำาเนินการในสััปดาห์ที� 4 ขอำงเดือำนมิถุิ่นายน 2565 

พบว่า ผู้้้ต้อำงขัง แล้ะเจ้าหน้าที�ในเรือำนจำาได้รับการฉีดวัคซีนป้อำงกันโรคไข้หวัดใหญ่ในเรือำนจำาแล้้ว     

จำานวน 84,630 ราย

 4) จัดทำาหล้ักส้ัตรเวชศาสัตร์ราชทัณิฑ์์แล้ะร่วมจัดทำา หลั้กส้ัตร อำสัรจ. ทั�งหลั้กส้ัตรปกติ             

แล้ะอำอำนไล้น์เพื�อำล้ดโรคติดต่อำสัำาคัญแล้ะโรคไม่ติดต่อำ โดยสัถิ่าบันเวชศาสัตร์ป้อำงกันศ่กษ์า ร่วมกับ       

กอำงระบาดวิทยา กอำงเอำดสั์ฯ กอำงวัณิโรค กอำงโรคไม่ติดต่อำ แล้ะสัำานักงานเล้ขานุการคณิะกรรมการ

โครงการพระราชดำาริฯ กรมควบคุมโรค *ข้อำม้ล้จากสัถิ่าบันเวชศาสัตร์ป้อำงกันศ่กษ์า

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) การคัดกรอำงโรคติดต่อำสัำาคัญ ได้แก่ วัณิโรค (ผู้้้ต้อำงขังแรกรับ ร้อำยล้ะ 100 รายเก่า                  

ร้อำยล้ะ 90 คัดกรอำงเอำชไอำวี - ซิฟิลิ้สั - ไวรัสัตับอัำกเสับ ซี ผู้้้ต้อำงขังแรกรับ ร้อำยล้ะ 55)

 2) การสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคติดต่อำสัำาคัญในกลุ่้มเสีั�ยง เช่น ไข้หวัดใหญ่ หัดแล้ะหัดเยอำรมัน   

มากกว่าร้อำยล้ะ 80

 3) นำาเสันอำผู้ล้งานวิชาการระดับนานาชาติ จำานวน 2 ครั�ง

 4) วิจัยแล้ะพัฒนานวัตกรรม แล้ะจัดทำาแนวทางการดำาเนินงานด้แล้สุัขภัาพผู้้้ต้อำงขัง 

 5) จัดทำาวารสัารการด้แล้สุัขภัาพผู้้้ต้อำงขัง ภัายใต้โครงการราชทัณิฑ์์ปันสุัขฯ กรมควบคุมโรค

 2.4.1.2 โครงการเฝ้้าระวัง ป้้องกัน ควบ่คุมและเส่ริมส่ร้างศักยภัาพเพ้�อกำาจัดำโรค        
ไข้มาลาเร้ยในพ้�นท่�โครงการพัฒนาเดำ็กและเยาวชน ในถิ�นทุรกันดำาร ตามพระราชดำำาริ  
ส่มเดำ็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมส่มเดำ็จพระเทพรัตนราชสุ่ดำาฯ ส่ยามบ่รมราชกุมาร้

 กอำงโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง จัดทำา “โครงการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุม แล้ะกำาจัดโรคไข้มาล้าเรีย

ในพื�นที�โครงการพัฒนาเด็กแล้ะเยาวชนในถิิ่�นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริ สัมเด็จพระกนิษ์ฐาธิ์ราชเจ้า 

กรมสัมเด็จพระเทพรัตนราชสุัดาฯ สัยามบรมราชกุมารี” เพื�อำสันอำงพระราชดำาริ ในการให้เด็กแล้ะเยาวชน

มีสุัขภัาพดีแล้ะเติบโตเป็นกำาลั้งสัำาคัญขอำงประเทศ มีพื�นที�ดำาเนินงานขอำงโครงการฯ 51 จังหวัด          

หน่วยงานที�รับผิู้ดชอำบในพื�นที�คือำ ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง ดำาเนินกิจกรรม เพื�อำควบคุม         

การระบาดโดยการค้นหาผู้้้ป่วยเชิงรุก การดำาเนินมาตรการ 1 - 3 - 7 จัดการแหล้่งแพร่เชื�อำ ติดตาม      

การกินยาให้ครบถ้ิ่วน แล้ะแสัวงหาความร่วมมือำจากหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงเพื�อำล้ดการป่วยแล้ะกำาจัดการ

แพร่เชื�อำในชุมชน
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 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) วิเคราะห์แล้ะสัรุปรายงานผู้ล้การดำาเนินกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กแล้ะเยาวชน                     

ในถิิ่�นทุรกันดาร ตามพระราชดำาริ สัมเด็จพระกนิษ์ฐาธิ์ราชเจ้า สัมเด็จพระเทพรัตนราชสุัดาฯ สัยามบรม

ราชกุมารี ประจำาปีงบประมาณิ 2565

 2) ค้นหาผู้้้ป่วยทั�งเชิงรุกแล้ะเชิงรับ ในกลุ่้มประชากรนักเรียนแล้ะประชาชนที�อำาศัย 

บริเวณิรอำบสัถิ่านศ่กษ์า มีการเจาะเล้ือำดตรวจหาเชื�อำมาล้าเรียทั�งหมด 4,555 ราย พบเชื�อำ 53 ราย          

เป็นเชื�อำมาล้าเรียชนิด (P.vivax) ทั�งหมด ในกลุ่้มนักเรียนเจาะเลื้อำด 1,548 ราย พบเชื�อำ 11 ราย             

เป็นเชื�อำมาล้าเรีย (P.vivax) ทั�งหมด คิดเป็นอัำตราป่วยด้วยโรคไข้มาล้าเรีย 0.07 ต่อำพันประชากร            

แล้ะกลุ่้มประชาชนรอำบสัถิ่านศ่กษ์าเจาะเลื้อำด 3,007 ราย พบเชื�อำ 42 ราย เป็นเชื�อำมาล้าเรีย (P.vivax) 

ทั�งหมด คิดเป็นอัำตราพบเชื�อำ 1.39% 

 3) การค้นหาผู้้้ป่วยประจำาปีงบประมาณิ 2565 (ต.ค.64-ก.ย.65) มีผู้้้ป่วยสัะสัมทั�งหมด 848 ราย 

จากการเจาะเลื้อำดตรวจหาเชื�อำทั�งหมด 71,773 ราย คิดเป็นอัำตราพบเชื�อำมาล้าเรีย 1.18% เป็นเชื�อำ      

มาล้าเรีย (P.falciparum) 17 ราย แล้ะเชื�อำมาล้าเรีย (P.vivax) 831 ราย ในกลุ่้มนักเรียนมีการเจาะเลื้อำด

ตรวจทั�งหมด 23,238 ราย พบเชื�อำ 163 ราย คิดเป็นอัำตราปว่ยด้วยโรคไข้มาล้าเรีย 1.09 ต่อำพันประชากร 

เป็นเชื�อำมาล้าเรีย (P.falciparum) 4 ราย แล้ะเชื�อำมาล้าเรีย (P.vivax) 159 ราย 

 4) ประชาชนรอำบสัถิ่านศ่กษ์า มีการเจาะเลื้อำดทั�งหมด 48,535 ราย พบเชื�อำ 685 ราย                 

เป็นเชื�อำมาล้าเรีย (P.falciparum) 13 ราย แล้ะเชื�อำมาล้าเรีย (P.vivax) 672 ราย มีอัำตราพบเชื�อำ 1.41% 

พบผู้้้ป่วยมาล้าเรียมากสุัดที�จังหวัดตาก 3 อัำนดับแรก คือำ 1) ศศช. บ้านแสันสุัขสัันติธ์รรม อำ.ท่าสัอำงยาง 

จ.ตาก จำานวน 70 ราย 2) รร.ตชด. แม่กล้อำงคี อำ.อุ้ำมผู้าง จ.ตาก จำานวน 46 ราย 3) ศศช. บ้านทีม้โกะทะ 

อำ.ท่าสัอำงยาง จ.ตาก จำานวน 31 ราย

 5) การให้ความร้้เรื�อำงโรคไข้มาล้าเรีย จำานวน 34,016 ราย ได้รับการสั่งเสัริมแล้ะสันับสันุน

ผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ในการป้อำงกันยุง ได้แก่ มุ้งชุบสัารเคมี จำานวน 2,275 หลั้ง ยาทากันยุง จำานวน 16,757 ชุด 

การพ่นเคมีมีฤทธิ์�ตกค้างที�ฝ้าบ้าน จำานวน 1,477 หล้ัง แล้ะยังได้เข้าร่วมกิจกรรมรณิรงค์เพื�อำสัร้าง        

ความตระหนักในพื�นที� จำานวน 5,088 ราย

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ช่วงฤด้ฝ้นทำาให้การเดินทางเข้าพื�นที�ค่อำนข้างยากล้ำาบาก ส่ังผู้ล้ให้การแพร่ระบาดขอำงโรค     

ไข้มาล้าเรียค่อำนข้างง่าย อำยา่งไรก็ตามยงัมีการเฝ้้าระวังแล้ะประสัานงานไปยงัผู้้้นำาชุมชน หรือำอำาสัาสัมัคร

สัาธ์ารณิสุัขประจำาหม่้บ้าน หากมีผู้้้สังสััยให้รีบไปตรวจหาเชื�อำมาล้าเรียหรือำให้ไปสัถิ่านบริการใกล้้บ้าน

 2) การเดินทางข้ามพรมแดนขอำงประชากรทั�งสัอำงฝั้�ง ยังเป็นปัจจัยที�ทำาให้การแพร่ระบาดขอำง

โรคไข้มาล้าเรียเพิ�มข่�น อำาจเนื�อำงมาจากการด้แล้ป้อำงกันตนเอำงยงัปฏิิบัติไม่ถ้ิ่กวิธี์ ทำาให้ป่วยเป็นไข้มาล้าเรีย



ส่วนที่ 2 ผลการดำาเนินงานสำาคัญ
 กรมควบคุมโรค

50 รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health

 3) การสืั�อำสัาร เนื�อำงจากประชาชนส่ัวนใหญ่เป็นกลุ่้มชาติพันธ์ุ์บางพื�นที�ยังคงใช้ภัาษ์าชนถิิ่�น               

ในการสืั�อำสัาร ความเข้าใจภัาษ์าไทยมีจำากัด จ่งอำาจต้อำงอำาศัยการสืั�อำสัารผู่้านล่้ามที�เข้าใจทั�งสัอำงภัาษ์า   

ซ่�งบางครั�งก็ไม่สัามารถิ่หาคำาตอำบในการสืั�อำสัารได้ ทำาให้เป็นอุำปสัรรคในการดำาเนินงานในการป้อำงกัน

แล้ะรักษ์า 

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) การวิเคราะห์ข้อำม้ล้หาสัถิ่านศ่กษ์าที�ตั�งในพื�นที�เสีั�ยงแล้ะวางแผู้นการดำาเนินงานค้นหาผู้้้ติดเชื�อำ

ทั�งที�แสัดงแล้ะไม่แสัดงอำาการ

 2) การพัฒนาศักยภัาพขอำงแกนนำานักเรียน เพื�อำเน้นให้ความร้้แก่เพื�อำนนักเรียนแล้ะครอำบครัวใน

การปฏิิบัติตนเพื�อำป้อำงกันมาล้าเรียแล้ะการแสัวงหาการรักษ์า การปฏิิบัติตนเมื�อำเป็นโรคมาล้าเรีย

 2.4.1.3 โครงการเฝ้้าระวัง ป้้องกันควบ่คุมโรคหนอนพยาธิในนักเร้ยนและเยาวชนใน
พ้�นท่�ถิ�นทุรกันดำารและพ้�นท่�แผู้นภ้ัฟ้้าพัฒนาตามพระราชดำำาริ ส่มเดำ็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า           
กรมส่มเดำ็จพระเทพรัตนราชสุ่ดำาฯ ส่ยามบ่รมราชกุมาร้

 การควบคมุโรคหนอำนพยาธ์ติามพระราชดำาริสัมเด็จพระกนิษ์ฐาธ์ริาชเจ้า กรมสัมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุัดาฯ สัยามบรมราชกุมารี มีเป้าหมายการดำาเนินงานแยกเป็น 2 แผู้น คือำ 1) แผู้นการพัฒนาเด็ก

แล้ะเยาวชนในถิิ่�นทุรกันดาร ครอำบคลุ้มพื�นที� 56 จังหวัด 930 โรงเรียน ใน 8 สัังกัด แล้ะ 2) แผู้นภ้ัฟ้า

พัฒนา จังหวัดน่าน ครอำบคลุ้มกลุ่้มประชาชนในพื�นที�อำำาเภัอำบ่อำเกลื้อำ แล้ะอำำาเภัอำเฉลิ้มพระเกียรติ       

จังหวัดน่าน เป้าหมายการพัฒนา คือำ เด็ก เยาวชน แล้ะประชาชนในพื�นที�ถิิ่�นทุรกันดารแล้ะพื�นที�ภ้ัฟ้า

พัฒนา ให้มีโอำกาสัที�ดีข่�น มีสุัขภัาพแข็งแรง สัามารถิ่ด้แล้ตนเอำงได้อำย่างสัมดุล้ทั�งร่างกาย จิตใจ                

เป้าหมายความสัำาเร็จขอำงแผู้นงาน คือำ การล้ดอัำตราการติดโรคหนอำนพยาธิ์ในนักเรียนแล้ะประชาชน

พื�นที�โครงการตามพระราชดำาริฯ ให้ตำ�าจนไม่เป็นปัญหาสัาธ์ารณิสุัข 

 ปี พ.ศ. 2564 พบว่ามีอัำตราการติดหนอำนพยาธิ์ในนักเรียนเท่ากับ ร้อำยล้ะ 1.53 (352 คน)          

ความครอำบคลุ้มการตรวจอุำจจาระในนักเรียน ร้อำยล้ะ 41.96 (23,068 คน) ชนิดพันธ์ุ์ขอำงหนอำนพยาธิ์ที�

พบส้ังสุัด คือำ พยาธิ์ไส้ัเดือำน ร้อำยล้ะ 0.60 (138 คน) แล้ะพยาธิ์ปากขอำ ร้อำยล้ะ 0.40 (93 คน)                        

มีการพบโรคส้ังสุัด ร้อำยล้ะ 4.54 รอำงล้งมา คือำ นักเรียนในสัังกัดสัำานักงานการศ่กษ์าขั�นพื�นฐาน ร้อำยล้ะ 

3.01 แล้ะสัังกัดกอำงบัญชาการตำารวจตระเวนชายแดน ร้อำยล้ะ 2.92 นักเรียนสัังกัด กศน. ส่ัวนใหญ่ 

เป็นนักเรียนกลุ่้มชาติพันธ์ุ์บนพื�นที�ส้ังทางภัาคเหนือำ โดยตรวจพบโรคหนอำนพยาธิ์ส้ังที�สุัดในจังหวัดตาก 

แล้ะจังหวัดเชียงใหม่ จากข้อำม้ล้การติดโรคพยาธิ์ พบว่า มีสัาเหตุหลั้กขอำงการติดโรคหนอำนพยาธิ์เกิดจาก

พฤติกรรมสุัขภัาพ แล้ะสุัขนิสััยขอำงนักเรียนที�ไม่ถ้ิ่กสุัขลั้กษ์ณิะ 
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 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 ดำาเนินงานควบคุมป้อำงกันโรคหนอำนพยาธิ์จำานวน ในพื�นที�โรงเรียนแล้ะชุมชนในโครงการ           

ตามพระราชดำาริฯ จำานวน 930 โรงเรียน มีเป้าหมายเพื�อำพัฒนาเด็ก เยาวชนแล้ะประชาชนในพื�นที�        

ถิิ่�นทุรกันดารแล้ะพื�นที�ภ้ัฟ้าพัฒนาให้มีโอำกาสัที�ดีข่�น มีสุัขภัาพแข็งแรงสัามารถิ่ด้แล้ตนเอำงได้อำย่างสัมดุล้

ทั�งร่างกายแล้ะจิตใจ โดยกำาหนดตัวชี�วัดโครงการให้มีอัำตราการติดเชื�อำหนอำนพยาธิ์ในนักเรียนแล้ะเยาวชน

ในภัาพรวมโครงการ ตำ�ากว่าร้อำยล้ะ 4 ซ่�งในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 มีอัำตราการติดเชื�อำหนอำนพยาธิ์    

ในนักเรียนแล้ะเยาวชนในภัาพรวมโครงการ ร้อำยล้ะ 4.47 (ข้อำม้ล้ ณิ วันที� 22 ก.ย. 2565) โรงเรียน       

แล้ะชุมชนในโครงการตามพระราชดำาริฯ มีการดำาเนินกิจกรรมควบคุมป้อำงกันโรคหนอำนพยาธิ์ ร้อำยล้ะ 

80 ขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานผู่้านมาตรการที�สัำาคัญ 5 ประการ ได้แก่ 1) การตรวจคัดกรอำงแล้ะรักษ์า

หนอำนพยาธิ์ในทุกโรงเรียนแล้ะนักเรียนทุกคนอำย่างน้อำย 1 ครั�งต่อำปีการศ่กษ์า พร้อำมให้การรักษ์า         

แบบมวล้ชน 2) พัฒนาความรอำบร้้ด้านสุัขภัาพ ปรับเปลี้�ยนพฤติกรรมสุัขภัาพ 3) จัดทำาสืั�อำให้สัอำดคล้้อำง

กับบริบทพื�นที� ขับเคลื้�อำนการพัฒนาสิั�งแวดล้้อำมแล้ะสิั�งปฏิิก้ล้ในชุมชนให้ได้มาตรฐาน 4) ส่ังเสัริมการ    

มีส่ัวนร่วมขอำงชุมชนแล้ะหน่วยงานให้มีการบ้รณิาการงานร่วมกัน เพื�อำแก้ไขปัญหาอำย่างเป็นระบบ           

5) สัร้างแล้ะพัฒนางานวิจัยแล้ะนวัตกรรมการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคหนอำนพยาธิ์

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) จัดหา แล้ะสันับสันุนวัสัดุอุำปกรณ์ิ แล้ะยารักษ์าโรค เพื�อำใช้ในการดำาเนินงานตรวจอุำจจาระ   

แล้ะรักษ์าโรคหนอำนพยาธิ์ ในนักเรียน เยาวชนในพื�นที�โครงการ แล้ะประชาชนในพื�นที�ภ้ัฟ้าพัฒนา     

จังหวัดน่าน ตามพระราชดำาริฯ

 2) พัฒนาบุคล้ากรทางการแพทย์แล้ะบุคล้ากรทางการศ่กษ์าในพื�นที�โครงการ ให้เกิดอำงค์ความร้้ 

ด้านสุัขภัาพ แล้ะอำงค์ความร้้ที�เกี�ยวข้อำง รวมถ่ิ่งการฝึ้กทักษ์ะที�จำาเป็นที�ใช้ในการดำาเนินงานป้อำงกัน   

ควบคุมโรคหนอำนพยาธิ์

 3) พัฒนาร้ปแบบการควบคุมโรคพยาธิ์แล้ะการใช้ยารักษ์าโรคพยาธิ์ตัวกล้มติดต่อำผู่้านดิน             

ในเด็กนักเรียน

 4) เยี�ยมเสัริมพลั้งการดำาเนินงานเพื�อำขับเคลื้�อำนแผู้นงานเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคหนอำนพยาธิ์

ในนักเรียนแล้ะเยาวชนในพื�นที�ถิิ่�นทุรกันดาร แล้ะพื�นที�แผู้นภ้ัฟ้าพัฒนาตามพระราชดำาริฯ
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 2.4.1.4 โครงการผู้ลักดำันการส่ร้างพ้�นท่�ป้ลอดำโรคพิษสุ่นัขบ่้า ภัายใต้ยุทธศาส่ตร์
โครงการสั่ตวป์้ลอดำโรค คนป้ลอดำภัยั จากโรคพิษสุ่นขับ้่า ตามพระป้ณิธานของศาส่ตราจารย์ 
ดำร. ส่มเดำ็จเจ้าฟ้้าฯ กรมพระศร้ส่วางควัฒน วรขัติยราชนาร้

 จากสัถิ่านการณ์ิโรคพิษ์สุันัขบ้าในประเทศไทย พบจำานวนผู้้้เสีัยชีวติล้ดล้งอำยา่งต่อำเนื�อำงจากจำานวน

ส้ังสุัดในปี พ.ศ. 2523 มีผู้้้เสีัยชีวิต 370 ราย แล้ะล้ดล้งอำย่างต่อำเนื�อำงจนเหลื้อำน้อำยกว่า 10 รายต่อำปี      

จากรายงานโดย กอำงระบาดวิทยาจำานวนผู้้้เสีัยชีวิตด้วยโรคนี� ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2560 - 2564 มีจำานวน       

11, 18, 3, 3 แล้ะ 4 รายตามล้ำาดับ จังหวัดที�พบผู้้้เสีัยชีวิตจากโรคพิษ์สุันัขบ้า ได้แก่ สุัรินทร์ (2 ราย) บุรีรัมย์     

แล้ะเพชรบ้รณ์ิ ซ่�งผู้้้เสีัยชีวิตเกิดจากการไม่ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้อำงกันโรคพิษ์สุันัขบ้าหลั้งถ้ิ่กสััตว์กัด ข่วน

 สัำาหรับสัถิ่านการณ์ิโรคพิษ์สุันัขบ้าในคน ปี 2565 พบผู้้้ป่วยโรคพิษ์สุันัขบ้า 2 ราย จังหวัดชล้บุรี          

แล้ะจังหวัดสังขล้า จากการวิเคราะห์จำานวนพื�นที�เสีั�ยงส้ัง พื�นที�เสีั�ยง แล้ะพื�นที�เฝ้้าระวัง ตามนิยามขอำง            

กรมควบคุมโรคพบว่า ในปี 2565 จำานวนพื�นที�เสีั�ยงส้ังมีมากข่�น ทั�งนี�มาจากมีพื�นที�ที�เคยเป็นพื�นที�           

เฝ้้าระวัง พบผู้้้เสีัยชีวิตด้วยโรคพิษ์สุันัขบ้า แล้ะมีการนำาสััตว์จากพื�นที�เสีั�ยงส้ังเข้ามาเลี้�ยง ก่อำให้เกิด        

การแพร่ระบาดขอำงโรค สัำาหรับจำานวนอำำาเภัอำเสีั�ยงยังคงไม่เปลี้�ยนแปล้ง แสัดงให้เห็นว่าพื�นที�ที�ยงัพบเชื�อำ

โรคพิษ์สุันัขบ้าในสััตว์อำย้แ่ล้้ว ยงัคงมีการพบโรคในสััตว์อำยา่งต่อำเนื�อำง แต่อำยา่งไรก็ตาม เพื�อำให้ประเทศไทย

ปล้อำดจากโรคพิษ์สุันัขบ้า ตามพระปณิิธ์านศาสัตราจารย์ ดร. สัมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสัวางควัฒน    

วรขัตติยราชนารี กรมควบคุมโรคได้ร่วมกับเครือำข่ายในการดำาเนินงานโรคพิษ์สุันัขบ้าในการสัร้างพื�นที�

ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้าเพื�อำล้ดการเสีัยชีวิตขอำงคน ในประเทศไทยรวมถ่ิ่งล้ดภััยคุกคามสุัขภัาพจากการ    

โดนสััตว์ทำาร้าย

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 การพัฒนาศักยภัาพด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้า แล้ะมีการผู้ลั้กดัน               

การสัร้างพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า ด้านสัาธ์ารณิสุัข จำานวน 360 อำำาเภัอำ มุ่งหวังเพื�อำให้ประเทศไทย     

ไม่พบผู้้้เสีัยชีวิตด้วยโรคพิษ์สุันัขบ้าในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 สัถิ่านการณ์ิโรคพิษ์สุันัขบ้าในคน             

พบผู้้้ป่วยโรคพิษ์สุันัขบ้า 2 ราย ที�จังหวัดชล้บุรีแล้ะสังขล้า ซ่�งในกรณีิที�พบคนเป็นหรือำสังสััยว่า              

เป็นโรคพิษ์สุันัขบ้า ได้แจ้งให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงเพื�อำให้ดำาเนินการตรวจสัอำบยืนยันแหล่้งข้อำม้ล้การเกิดโรค

แล้้วรีบดำาเนินการสัอำบสัวนโรคโดยด่วน เพื�อำให้ทราบสัาเหตุ แหล่้งที�มาขอำงการติดเชื�อำโรคพิษ์สุันัขบ้า 

เพื�อำให้ได้รับการป้อำงกันรักษ์าอำย่างถ้ิ่กต้อำงครบถ้ิ่วน จากรายงานจำานวนสััตว์พบเชื�อำ 174 ตัวอำย่าง 

(เหตุการณ์ิ) มีการติดตามผู้้้สััมผัู้สัโรค 167 เหตุการณ์ิ มีผู้้้สััมผัู้สัโรคจำานวน 809 ราย พบว่าผู้้้สััมผัู้สัโรค

ได้รับวัคซีนครบชุดจำานวน 809 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 100 แล้ะได้ติดตามอำำาเภัอำเสีั�ยงเพื�อำให้มีการดำาเนินงาน     

ตามมาตรการ เฝ้้าระวัง ป้อำงกันควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้าในคน ตามเกณิฑ์์การประเมินการดำาเนินงาน       

ขอำงอำำาเภัอำเสีั�ยง โดยมี อำำาเภัอำเสีั�ยงดำาเนินการตามมาตรการแล้้วจำานวน 297 แห่ง จากจำานวน 335 แห่ง   

คิดเป็นร้อำยล้ะ 88.66 รวมทั�งผู้ลั้กดันให้อำำาเภัอำประเมินตนเอำงเพื�อำการรับรอำงพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า
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ด้านสัาธ์ารณิสุัข จำานวน 537 แห่ง จากอำำาเภัอำเป้าหมาย 360 แห่ง เพื�อำให้การดำาเนินงานโครงการ         

เป็นไปตามเป้าหมายที�กำาหนดไว้ได้ดำาเนินกิจกรรมที�สัำาคัญเพื�อำขับเคลื้�อำนโครงการ ดังนี�

 1) การพัฒนาเครือำข่ายในการขับเคลื้�อำนพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า เพื�อำพัฒนาศักยภัาพบุคล้ากร

สัาธ์ารณิสุัข แล้ะเครือำข่าย

 2) การพัฒนาแผู้นการดำาเนินงานโรคพิษ์สุันัขบ้า เพื�อำการสัร้างพื�นที� ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า          

จัดทำาค่้มือำการสัร้างแล้ะประเมินพื�นที� ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า 

 3) ขับเคลื้�อำนการดำาเนินโครงการสััตว์ปล้อำดโรค คนปล้อำดภััย จากโรคพษิ์สุันัขบ้า ตามพระปณิิธ์าน

ขอำงศาสัตราจารย์ ดร. สัมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสัวางควัฒน วรขัติยราชนารี เพื�อำถิ่วายรายงานผู้ล้   

การดำาเนินงานโครงการฯ

 4) รณิรงค์ป้อำงกันโรคพิษ์สุันัขบ้าโล้ก (WRD 2022) ได้จัดกิจกรรมการรณิรงค์ป้อำงกัน                  

โรคพิษ์สุันัขบ้าโล้ก (WRD 2022) แล้ะการให้ความร้้ประชาชนเกี�ยวกับโรคพิษ์สุันัขบ้า โดยมีการ            

ร่วมจัดบ้�ทหน่วยงานภัาคเอำกชน ในงาน Circus dog 2022 แล้ะร่วมงานรณิรงค์ป้อำงกันโรคพิษ์สุันัขบ้าโล้ก 

(WRD 2022) ใน Theme: “Rabies:One health, Zero Death ” หรือำ “ทุกภัาคสั่วนร่วมใจ     

ประเทศไทยปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า”

 5) ผู้ลั้กดันการสัร้างพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้าโดยการคัดเลื้อำกพื�นที�เป้าหมายที�จะประกาศ         

ให้เป็นพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า รวมถ่ิ่งประชุมชี�แจงเกณิฑ์์การประเมินพื�นที�ผู่้านเกณิฑ์์พื�นที�ปล้อำดโรค

พิษ์สุันัขบ้า พร้อำมทั�งร่วมเป็นคณิะกรรมการในการประเมินแล้ะรับรอำงพื�นที�ผู่้านเกณิฑ์์พื�นที�ปล้อำดโรค   

พิษ์สุันัขบ้า ร่วมกับสัำานักงานปศุสััตว์เขต แล้ะอำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น

 6) พัฒนาสืั�อำเรียนทางไกล้การสัร้างพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า สัำาหรับเจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสัุข           

เจ้าหน้าที�ปศุสััตว์ เจ้าหน้าที�ท้อำงถิิ่�น แล้ะพัฒนาเนื�อำหาสืั�อำการเรียนการสัอำนสัำาหรับนักเรียนพัฒนาสืั�อำ    

โรคพิษ์สุันัขบ้า แล้ะสันับสันุนวัคซีนป้อำงกันโรคพิษ์สุันัขบ้าสัำาหรับฉีดป้อำงกันล่้วงหน้า (Pre-exposure 

prophylaxis : PrEP) ให้หน่วยงาน สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรค ที� 1 – 12 แล้ะสัำานักงานสัาธ์ารณิสุัข

จังหวัด โรงพยาบาล้ จำานวน 24,000 โดสั

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ผู้้้เสีัยชีวิตโรคพิษ์สุันัขบ้าไม่ได้รับวัคซีนป้อำงกันโรค แล้ะมีแนวโน้มพบโรคพิษ์สุันัขบ้าในสััตว์

เพิ�มมากข่�นในพื�นที�เดิม

 2) การสัอำบสัวนติดตามผู้้้สััมผัู้สัโรคยังไม่ครอำบคลุ้มทุกเหตุการณ์ิ ที�มีรายงานสััตว์ตรวจพบเชื�อำ    

โรคพิษ์สุันัขบ้า ทำาให้มีความเสีั�ยงต่อำการพบผู้้้เสีัยชีวิต

 3) การสัร้างแล้ะประเมินพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้าบางพื�นที�ยังไม่มีรายงานผู้ล้การดำาเนินงาน
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 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 สัำาหรับแผู้นการดำาเนินงานในปี 2566 แผู้นงานโรคพิษ์สุันัขบ้าเน้นการส่ังเสัริมความเข้มแข็ง      

ขอำงการสัรา้งพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า เพื�อำให้บุคล้ากรทางการแพทย ์รวมถ่ิ่งผู้้้ปฏิิบัติงานจากหน่วยงาน

ภัาคีเครือำข่าย มีความร้้ความเข้าใจต่อำการความสัำาคัญขอำงการกำาจัดโรคพิษ์สุันัขบ้าให้หมดไป                 

จากประเทศไทย รวมถ่ิ่งชี�แจงแนวทางการดำาเนินงานที�สัำาคัญ ติดตามผู้ล้การดำาเนินงานเพื�อำการปรับปรุง

แล้ะสันับสันุนแนวทางการ รวมถ่ิ่งจัดทำาเครื�อำงมือำเพื�อำอำำานวยความสัะดวกในการปฏิิบัติงานเพื�อำการเฝ้้าระวัง 

ป้อำงกัน ควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้า รวมถ่ิ่งการสัร้างพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า

 2.4.1.5 โครงการรณรงค์กำาจัดำปั้ญหาพยาธิใบ่ไม้ตับ่และมะเร็งท่อนำ�าด่ำเพ้�อรำาลึก         
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบ่าทส่มเด็ำจพระป้รมินทรมหาภั้มิพลอดุำลยเดำช พร้อมทั�ง    
ถวายเป้น็พระราชกศุลแดำ ่ส่มเดำจ็พระนางเจา้ฯ พระบ่รมราชนิน่าถพระบ่รมราชชนน่พนัป้หีลวง 
ป้ี 2565

 โรคพยาธิ์ใบไม้ตับ (Opisthorchis Viverrini) เป็นโรคขอำงคนยากจนที�ถ้ิ่กล้ะเล้ย อำงค์การอำนามัยโล้ก

ยอำมรับแล้ะจัดให้เป็นปัจจัยหลั้กที�ก่อำโรคมะเร็งท่อำนำ�าดี เป็นโรคที�ป้อำงกันได้หากได้รับความร่วมมือำกัน

อำย่างจริงจัง จากการศ่กษ์าระบาดวิทยาขอำงโรคพยาธิ์ใบไม้ตับในปี 2559 - 2563 พบอัำตรา                     

การติดพยาธิ์ใบไม้ตับ ร้อำยล้ะ 16.3 11.7 5.7 4.7 แล้ะ ร้อำยล้ะ 4.3 ตามล้ำาดับ ตามที�กระทรวง      

สัาธ์ารณิสุัขนำาแผู้นยุทธ์ศาสัตร์ทศวรรษ์กำาจัดปัญหาพยาธิ์ใบไม้ตับแล้ะมะเร็งท่อำนำ�าดี ปี 2559 - 2568 

ขอำความเห็นชอำบจากคณิะรัฐมนตรีแล้ะมีมติเห็นชอำบโดยแบ่งการขับเคลื้�อำนเป็น 2 ระยะ ระยะเริ�มต้น 

3 ปี (2559 - 2561) ขับเคลื้�อำนผู้่านโครงการรณิรงค์การกำาจัดปัญหาโรคพยาธ์ิใบไม้ตับแล้ะมะเร็ง             

ท่อำนำ�าดีถิ่วายเป็นพระราชกุศล้แด่ พระบาทสัมเด็จพระเจ้าอำย้่หัวเสัด็จข่�นครอำงราชย์ครบ 70 ปี ในปี

พุทธ์ศักราช 2559 พร้อำมทั�งสัมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถิ่ จะทรงเจริญพระชนมพรรษ์า           

84 พรรษ์า ในปี 2562 - 2568 เป็นการขับเคลื้�อำนระยะที�เหลื้อำในพื�นที�ดำาเนินการ 30 จังหวัด                     

ในภัาคตะวันอำอำกเฉียงเหนือำ ภัาคเหนือำตอำนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่อำงสัอำน แพร่ น่าน 

ล้ำาปาง ล้ำาพ้น พะเยา ภัาคเหนือำตอำนล่้าง จังหวัดเพชรบ้รณ์ิ แล้ะภัาคตะวันอำอำก จังหวัดสัระแก้ว         

รัฐบาล้ให้ความสันใจแล้ะตระหนักเห็นความสัำาคัญ แล้ะจำาเป็นที�จะต้อำงแก้ไขปัญหาอำย่างจริงจังแล้ะต่อำเนื�อำง 

โดยมีเป้าหมาย คือำ อัำตราความชุกขอำงโรคพยาธ์ิใบไม้ตับแล้ะมะเร็งท่อำนำ�าดีในคนแล้ะในปล้าไม่เกิน        

ร้อำยล้ะ 1 ในปี 2568 แล้ะ อัำตราการเสีัยชีวิตด้วยมะเร็งท่อำนำ�าดีล้ดล้งสัอำงในสัามในปี 2578 

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) คัดกรอำงพยาธิ์ใบไม้ตับในประชาชนอำายุ 15 ปีข่�นไป โดยการตรวจอุำจจาระ รักษ์า แล้ะดำาเนินการ

ปรับเปลี้�ยนพฤติกรรมทุกราย ดำาเนินการตั�งแต่ปี 2559 – 2565 รวม 1,699,508 ราย 

พบผู้้้ติดพยาธิ์ใบไม้ตับ 90,710 ราย ผู้ล้การดำาเนินงานปี 2565 เป้าหมาย 42,000 ราย ดำาเนินการ      
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ตรวจคัดกรอำงใน 812 ตำาบล้ เป็นพื�นที�ใหม่ 561 ตำาบล้ แล้ะเป็นพื�นที�เสีั�ยงที�เคยดำาเนินการ 252 ตำาบล้ 

จำานวน 183,624 ราย (ร้อำยล้ะ 437.20) พบผู้้้ติดพยาธิ์ใบไม้ตับ 5,906 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 3.22               

ซ่�งตำ�ากว่าค่าเป้าหมายในปี 2565 ที�มีเป้าหมายล้ดอัำตราการติดพยาธิ์ใบไม้ตับ ไม่เกิน ร้อำยล้ะ 5 

 2) คัดกรอำงมะเร็งท่อำนำ�าดีด้วยอัำล้ตร้าซาวด์ ดำาเนินการตั�งแต่ปี 2559 – 2565 รวม 1,020,571 ราย           

ผู้ล้การดำาเนินงานปี 2565 เป้าหมายคัดกรอำงมะเร็งท่อำนำ�าดี 58,000 ราย ดำาเนินการได้ 90,709 ราย   

(ร้อำยล้ะ 156.39)  พบผู้้้ป่วยสังสััยมะเร็งท่อำนำ�าดี จำานวน 665 ราย (0.7%) เข้ารับ CT/MRI 

จำานวน 157 ราย ผู้ล้ยืนยันเป็น CCA จำานวน 87 ราย (โดยส่ัวนใหญ่อำย้่ในจังหวัดร้อำยเอ็ำด 39 ราย        

แล้ะจังหวัดอุำดรธ์านี 30 ราย)

 3) การรักษ์าทั�งหมด 3,483 ราย จำาแนกเป็นผู่้าตัด 893 ราย ขอำงทั�งหมด ในจำานวนที�ผู่้าตัด       

เป็นการผู่้าตัดให้หายขาด 607 ราย แล้ะการผู่้าตัดเพื�อำการประคับประคอำง 162 ราย 

 4) จัดระบบสุัขาภิับาล้ บริหารจัดการสิั�งปฏิิก้ล้เพื�อำตัดวงจรพยาธิ์ โดยจัดให้มีบ่อำบำาบัดสิั�งปฏิิก้ล้ 

สัำาหรับทุกพื�นที�ผู่้าน อำปท. สัถิ่านการณ์ิพบว่าทั�งประเทศ มี อำปท. จำานวน 3,824 แห่ง อำปท. ที�มีระบบ

กำาจัดสิั�งปฏิิก้ล้รวมทั�งสิั�น 2,708 แห่งคิด เป็นร้อำยล้ะ 70.82 (อำย้ใ่น 30 จังหวัดพื�นที�ดำาเนินงาน 113 แห่ง 

คิดเป็นร้อำยล้ะ 2.96)

 5) จัดการเรียนการสัอำนความร้้ด้านการป้อำงกันโรคพยาธิ์ใบไม้ตับแล้ะมะเร็งท่อำนำ�าดีในโรงเรียน

ให้ครบทุกพื�นที� โดยบ้รณิาการสัอำดแทรกไปในทุกกลุ่้มสัาระวิชา

 6) รณิรงค์อำาหารปล้อำดภััย ปล้าปล้อำดพยาธ์ิอำย่างต่อำเนื�อำงในพื�นที�ผู่้านทุกช่อำงทางการสืั�อำสัาร   

ตามบริบทพื�นที� 

 7) จัดการระบบส่ังต่อำผู้้้สังสััยมะเร็งท่อำนำ�า ดีเข้าส่้ักระบวนการวินิจฉัยรักษ์าอำย่างเป็นระบบ          

แล้ะมีระบบการรับ - ส่ังต่อำ ผู้้้ป่วยจากโรงพยาบาล้ส่้ัชุมชนมีหมอำครอำบครัวเข้าไปด้แล้ประคับประคอำง

ด้วยการแพทยผ์ู้สัมผู้สัานทั�งแพทย์แผู้นปัจจุบัน แล้ะแพทยท์างเลื้อำกในทุกอำำาเภัอำโดยคณิะกรรมการพัฒนา

ระบบคณุิภัาพบรกิารอำำาเภัอำทกุแห่ง การทำางานขอำงทมีการด้แล้ผู้้ป่้วยแบบประคบัประคอำง มีการส่ังข้อำม้ล้

ผู่้านโปรแกรม แบบ Real Time เพื�อำเพิ�มโอำกาสัการเข้าถ่ิ่งการด้แล้ขอำงผู้้้ป่วย แล้ะระบบการส่ังต่อำ          

ส่ังข้อำม้ล้ผู่้านระบบ Thai COC เพื�อำล้ดรอำยต่อำแล้ะทำาการรักษ์า ด้แล้ให้บรรลุ้วัตถุิ่ประสังค์

 8) จัดพิธี์ล้งนามบันท่กข้อำตกล้งความร่วมมือำด้านการวิจัยแล้ะพัฒนาทางด้านการแพทย์ โดยใช้

เทคโนโล้ยีปัญญาประดิษ์ฐ์ (Artificial Intelligence หรือำ AI) มาช่วยพัฒนาคุณิภัาพชีวิต ร่วมกับ 4 หน่วยงาน 

ได้แก่ กรมควบคุมโรค ศ้นย์เทคโนโล้ยีอิำเล็้กทรอำนิกส์ัแล้ะคอำมพิวเตอำร์แห่งชาติ (เนคเทค) ภัาควิชา

ปรสิัตวิทยา คณิะแพทยศาสัตร์ มหาวิทยาลั้ยขอำนแก่น แล้ะสัำานักวิชาแพทยศาสัตร์ มหาวิทยาลั้ย

เทคโนโล้ยีสุัรนารี  

 9) การพัฒนานวัตกรรม กล้้อำงจุล้ทรรศน์แบบ Automatic เพื�อำพัฒนาการตรวจวินิจฉัย                

ไข่พยาธิ์ใบไม้ตับ แล้ะหนอำนพยาธิ์ เพื�อำให้มีความสัะดวก แล้ะรวดเร็วยิ�งข่�น มีการพัฒนา Stage ให้ทำางาน

ด้วย Motor พร้อำมแท่นวางกล้้อำงสัำาหรับถ่ิ่ายภัาพเพิ�มเติมด้วยระบบถ่ิ่ายภัาพอัำตโนมัติ แล้ะทำาการ

ประมวล้ผู้ล้ภัาพที�จะนำาไปใช้ในการวินิจฉัยได้อำย่างรวดเร็ว
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 10)  ศ่กษ์าข้อำม้ล้พยาธิ์ใบไม้ตับ พยาธิ์แคปิล้ล้าเรีย หนอำนพยาธิ์รวมถ่ิ่งสััตว์รังโรค ในพื�นที�         

อำำาเภัอำบ่อำเกล้ือำ แล้ะอำำาเภัอำเฉล้ิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ร่วมกับ สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 1                    

แล้ะมหาวิทยาลั้ยมหิดล้ ผู้ล้การศ่กษ์าพบว่า จากการตรวจอุำจจาระค้นหาความชุกขอำงโรคพยาธิ์ในคน 

จำานวน 739 คน พบผู้้้ติดเชื�อำพยาธิ์ Capillaria hepatica จำานวน 23 คน ส่ัวนใหญ่ผู้้้ติดเชื�อำมีหน้อำาศัย

อำย้่ในบ้าน การศ่กษ์านี�พบการติดเชื�อำพยาธิ์ Capillaria hepatica มากที�สุัดขอำงประเทศไทย รวมถ่ิ่ง    

พบพยาธิ์ดังกล่้าว ในม้ล้สุันัขเลี้�ยงในหม่้บ้านทำาให้สัะท้อำนการแพร่กระจายโรคอำย่างกว้างขวางในพื�นที�นี� 

แล้ะจากการติดตามผู้้้ติดเชื�อำพบพฤติกรรมการบริโภัคเนื�อำสััตว์ แล้ะหน้ การศ่กษ์านี�จะเป็นประโยชน์      

ในการวางแผู้นการป้อำงกันควบคุมโรคต่อำไป

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) การจดัการสิั�งแวดล้้อำมแล้ะสิั�งปฏิิก้ล้ โดยจำานวนขอำงอำงคก์รปกครอำงสัว่นท้อำงถิ่ิ�นในพื�นที�เสีั�ยง

ที�มีการดำาเนินงานด้านการจัดการสิั�งปฏิิก้ล้ที�ได้มาตรฐานยังมีจำานวนน้อำย 

 2) การคัดกรอำงมะเร็งท่อำนำ�าดี ยังขาดความต่อำเนื�อำงแล้ะสัมำ�าเสัมอำ รวมถ่ิ่งค่าใช้จ่ายสัำาหรับ         

การตรวจวินิจฉัยยืนยันในการตรวจ CT Scan แล้ะ MRI ยังทำาได้น้อำยแล้ะระยะเวล้ารอำคอำยนาน 

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ปรับยุทธ์ศาสัตร์ฯ ให้สัอำดคล้้อำงกับนโยบายแล้ะสัถิ่านการณ์ิโรคในปัจจุบัน โดยใช้แนวทาง  

ตามแนวคิดสุัขภัาพหน่�งเดียว (One Health) ในยุทธ์ศาสัตร์กำาจัดพยาธิ์ใบไม้ตับแล้ะมะเร็งท่อำนำ�าดี โดย

ดำาเนินงานร่วมกันทั�งสุัขภัาพคน สุัขภัาพสััตว์ แล้ะการจัดการสิั�งแวดล้้อำม โดยความร่วมมือำขอำงทุกภัาคส่ัวน 

ทั�งภัาครัฐ ภัาคเอำกชน ภัาคประชาสัังคม ภัาควิชาการ ภัาคประชาสัังคม ครอำบครัวแล้ะปัจเจกบุคคล้

 2) ประสัานความร่วมมือำในระดบันานาชาติ เช่น อำงค์การสัหประชาชาติ (United Nations – UN) 

อำงค์การอำนามัยโล้ก (WHO) ศ้นย์วิจัยมะเร็งนานาชาติ (International Agency for Research on 

Cancer – IARC) (The Union for International Cancer Control - UICC) รวมถ่ิ่งอำงค์กรต่าง ๆ       

ที�เกี�ยวข้อำง เพื�อำขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานโครงการ แล้ะขอำรับการสันับสันุนทุนจากแหล่้งทุนภัายนอำก 

เป็นต้น

 2.4.2  โครงการเร่งรัดำกำาจัดำโรคไข้มาลาเร้ย

 โรคไข้มาล้าเรียเป็นโรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 แล้ะเป็นโรค

ที�ต้อำงเร่งรัดกำาจัดตามพันธ์ะสััญญากับนานาชาติ ประเทศไทยได้ตั�งเป้าหมายในการกำาจัดโรคไข้มาล้าเรีย

ให้หมดไปภัายในปี พ.ศ. 2567 โดยมีแผู้นปฏิิบัติการกำาจัดโรคไข้มาล้าเรียประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564 - 2568 

ภัายใต้ยุทธ์ศาสัตร์กำาจัดโรคไข้มาล้าเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569 จากการดำาเนินงานกำาจัด 

โรคไข้มาล้าเรียในช่วง 5 ปีที�ผู่้านมา (ปีงบประมาณิ 2560 - 2564) ข้อำม้ล้ ณิ วันที� 20 ตุล้าคม 2565 
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พบว่า จำานวนผู้้้ป่วยมาล้าเรียมีแนวโน้มล้ดล้งจาก 14,948 ราย ในปีงบประมาณิ 2560 เหลื้อำเพียง        

2,951 ราย ในปีงบประมาณิ 2564 หรือำล้ดล้งร้อำยล้ะ 80 แต่ในปีงบประมาณิ 2565 พบผู้้้ป่วย           

มาล้าเรียจำานวน 8,482 ราย เพิ�มข่�นร้อำยล้ะ 187 หรือำ 2.9 เท่าจากปีงบประมาณิ 2564 ผู้้้ป่วยส่ัวนใหญ่ 

เป็นต่างชาติ ร้อำยล้ะ 55 คนไทยร้อำยล้ะ 45 สััดส่ัวนเพศชายต่อำเพศหญิง 2 : 1 พบในกลุ่้มอำายุมากกว่า 

15 ปีข่�นไป ร้อำยล้ะ 71.5 แล้ะพบผู้้้ป่วยเด็กร้อำยล้ะ 28.5 ซ่�งเป็นเด็ก/ นักเรียน ร้อำยล้ะ 29 อำาชีพรับจ้าง 

ร้อำยล้ะ 31 ทำาสัวนทำาไร่ เกษ์ตรกร ร้อำยล้ะ 31 ชนิดเชื�อำไวแวกซ์ (P.v) ร้อำยล้ะ 95 ชนิดฟัล้ซิปารัม (P.f)      

ร้อำยล้ะ 3 แล้ะเชื�อำโนเล้ไซ (P.k) ร้อำยล้ะ 1.7 ส่ัวนใหญ่เป็นการติดเชื�อำภัายในประเทศ (Indigenous cases) 

ร้อำยล้ะ 59 โดยมีแหล่้งแพร่เชื�อำมาล้าเรีย (active foci) 642 แหล่้ง เพิ�มข่�นร้อำยล้ะ 37 (ปี 2564 

พบ 470 แหล่้ง) จังหวัดที�พบผู้้้ป่วยมากที�สุัด ได้แก่ จังหวัดตาก 5,140 ราย รอำงล้งมา ได้แก่ จังหวัด

แม่ฮ่อำงสัอำน 1,460 ราย จังหวัดกาญจนบุรี 645 ราย จังหวัดราชบุรี 342 ราย แล้ะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์์ 

284 ราย ตามล้ำาดับ ซ่�งในปีนี�พบผู้้้ป่วยเสีัยชีวิตด้วยโรคไข้มาล้าเรีย จำานวน 1 ราย ที�จังหวัดสังขล้า

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) การผู้ลั้กดันแล้ะขับเคลื้�อำนกล้ไกการใช้ยารักษ์าโรคไข้มาล้าเรีย โดยผู่้านกล้ไกคณิะกรรมการ

นโยบายแล้ะแนวทางการใช้ยารักษ์าโรคไข้มาล้าเรีย ที�ได้มีการจัดประชุมคณิะกรรมการฯ เพื�อำทบทวน

การใช้ยาหลั้กในการรักษ์าโรคไข้มาล้าเรีย 2 ครั�ง ผู่้านระบบ Virtual Meeting – Cisco WebEx Meeting             

ในวันที� 15 มีนาคม 2565 แล้ะวันที� 5 กันยายน 2565 ณิ กอำงโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง 

 2) “การใช้ยาคล้อำโรควินเพื�อำป้อำงกัน เพื�อำล้ดการแพร่เชื�อำมาล้าเรียชนิดพล้าสัโมเดียม ไวแวกซ์   

ในพื�นที�ที�มีการระบาดบริเวณิชายแดนไทย - เมียนมาร์” มีวัตถุิ่ประสังค์เพื�อำป้อำงกัน แล้ะหยุดการแพร่เชื�อำ

มาล้าเรียชนิดไวแวกซ์ในพื�นที�เสีั�ยงจังหวัดตาก แล้ะเพื�อำกำาจัดโรคไข้มาล้าเรียให้ได้ตามยุทธ์ศาสัตร์กำาจัด

โรคไข้มาล้าเรีย เป้าหมาย คือำ ล้ดจำานวนผู้้้ป่วยมาล้าเรีย ร้อำยล้ะ 50 จากค่าพื�นฐานก่อำนจ่ายยา chloroquine 

ภัายใน 3 เดือำน ได้เสันอำเข้าที�ประชุมทั�งหมด 4 ครั�ง ได้แก่ 1) ประชุมปร่กษ์าผู้้้เชี�ยวชาญด้านการรักษ์า

ผู้้้ป่วยโรคไข้มาล้าเรีย วันที� 5 กรกฎาคม 2565 2) ประชุมคณิะกรรมการนโยบาย แล้ะแนวทางการใช้ยา

รักษ์าโรคไข้มาล้าเรีย ครั�งที� 2/2565 วันที� 5 กันยายน พ.ศ. 2565 3) ประชุมคณิะกรรมการโรคติดต่อำ

แห่งชาติ ตาม พรบ. พ.ศ. 2558 ครั�งที� 7/2565 วันที� 21 กันยายน 2565 แล้ะ 4) ประชุม                           

คณิะกรรมการด้านวิชาการ ตาม พรบ. พ.ศ. 2558 ครั�งที� 18/2565 วันที� 5 ตุล้าคม 2565 โดยสัรุปมติ     

ที�ประชุม แนะนำาให้ดำาเนินโครงการเป็นงานวิจัย แล้ะผู่้านคณิะกรรมการจริยธ์รรมการวิจัยในคน

 3) การประเมินรับรอำงจังหวัดปล้อำดไข้มาล้าเรีย มีวัตถุิ่ประสังค์เพื�อำยืนยันการหยุดการแพร่เชื�อำ

มาล้าเรียในระดับจังหวัดอำย่างน้อำย 3 ปีติดต่อำกัน แล้ะเตรียมการเพื�อำรับการประเมินจากอำงค์การอำนามัยโล้ก

ภัายในปี พ.ศ. 2567 มีจังหวัดเป้าหมายรับการประเมินรับรอำงทั�งหมด 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล้ำาปาง 

จังหวัดกาฬสิันธ์ุ์ จังหวัดยโสัธ์ร จังหวัดชล้บุรี แล้ะจังหวัดนครศรีธ์รรมราช แล้ะจังหวัดที�ได้รับการประกาศ
รับรอำงเป็น “จังหวัดปล้อำดไข้มาล้าเรีย” 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดล้ำาปาง จังหวัดกาฬสิันธ์ุ์ จังหวัดยโสัธ์ร 
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แล้ะจังหวัดนครศรีธ์รรมราช ทั�งนี�ปี พ.ศ. 2566 มีจังหวัดเป้าหมายรับการประเมินรับรอำงทั�งหมด               
3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอำง จังหวัดปราจีนบุรี แล้ะจังหวัดสักล้นคร
 4) การพัฒนาร้ปแบบการเฝ้้าระวังเชื�อำมาล้าเรียชนิดโนวไซ (P.knowlesi) จัดประชุมทบทวน
สัถิ่านการณ์ิ ค้นหาสัาเหตุ แล้ะพัฒนาร้ปแบบการเฝ้้าระวังเชื�อำมาล้าเรีย ชนิดโนวไซ (P.knowlesi)         
เพื�อำทบทวนสัถิ่านการณ์ิโรค การตรวจวินิจฉัย การติดตามการรักษ์า การดำาเนินงาน การค้นหาสัาเหตุ 
การควบคุมโรค การพัฒนาร้ปแบบระบบการเฝ้้าระวังเชื�อำมาล้าเรียชนิดโนวไซ โดยการจัดทำานโยบาย 
แล้ะมาตรการแยกชนิดเชื�อำโนวไซ ซ่�งมีความจำาเป็นต้อำงแยกเชื�อำชนิดโนวไซอำอำกจากเชื�อำชนิดอืำ�น ๆ          
เพื�อำช่วยในการกำาจัดโรคไข้มาล้าเรียให้ได้ตามเป้าหมายภัายในปี 2567 เนื�อำงจากสัถิ่านการณิ์                   
โรคไข้มาล้าเรียชนิดโนวไซมีแนวโน้มเพิ�มส้ังข่�นจาก 2 รายในปีงบประมาณิ 2560 เป็น 66 ราย                   
ในปีงบประมาณิ 2564  
 5) การจดัทำาแนวทางการเปลี้�ยนผู่้านการดำาเนนิงานมาล้าเรียเข้าส่้ัระบบสัาธ์ารณิสัขุปกตใินพื�นที�
หยุดการแพร่เชื�อำ มีวัตถุิ่ประสังค์เพื�อำการบ้รณิาการงานแล้ะกิจกรรมที�สัามารถิ่ถ่ิ่ายโอำนไปส่้ัระบบ
สัาธ์ารณิสุัขปกติ เนื�อำงจากประเทศไทยได้ปรับนโยบายจากการควบคุมโรคไข้มาล้าเรียเป็นการกำาจัด     
โรคไข้มาล้าเรียตามแนวทางขอำงอำงค์การอำนามัยโล้ก โดยที�ผู่้านมาการดำาเนินงานเป็นร้ปแบบก่�งชำานัญพิเศษ์ 
(Vertical Program) โดยหน่วยงานภัายใต้กรมควบคุมโรค ดำาเนินการเร่งรัดกำาจัดโรคไข้มาล้าเรีย             
ส่ังผู้ล้ให้จำานวนผู้้้ป่วยล้ดล้งอำย่างมาก อำย่างไรก็ตาม ได้มีความพยายามขยายหน่วยงานเครือำข่าย           
ด้านสัาธ์ารณิสุัขแล้ะหน่วยงานอืำ�น ๆ ที�เกี�ยวข้อำงร่วมดำาเนินการแล้ะเตรียมพร้อำมการเปลี้�ยนผู่้าน            
การดำาเนินงานเข้าส่้ัระบบสัาธ์ารณิสุัขปกติ 

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ปัญหาการสั้้รบตามแนวชายแดนไทย - พม่า ทำาให้มีผู้้้อำพยพลี้�ภััยลั้กล้อำบเข้าหม่้บ้าน             
ตามแนวชายแดนเป็นเหตุให้นำาเชื�อำมาล้าเรียเข้าส่้ัพื�นที�ระบาดเป็นวงกว้าง
 2) ปัญหายาเสัพติด แล้ะกลุ่้มคนที�มีอำาชีพผิู้ดกฎหมาย ทำาให้การสัอำบสัวนโรค ไม่ได้ข้อำม้ล้       
แหล่้งแพร่เชื�อำที�แท้จริงยากต่อำการควบคุมโรค
 3) การเกิดเชื�อำมาล้าเรียชนิดโนวไซ จากล้ิงส่้ัคน แพร่กระจายหล้ายพื�นที� แต่ไม่สัามารถิ่กำาจัด   
สััตว์รังโรคเพื�อำดำาเนินการควบคุมโรคได้

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ประชุมคณิะกรรมการนโยบายยารักษ์ามาล้าเรีย เดือำนกุมภัาพันธ์์ 2566
 2) ประเมินรับรอำงจังหวัดปล้อำดไข้มาล้าเรีย 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอำง จังหวัดปราจีนบุรี 
แล้ะจังหวัดสักล้นคร ภัายในเดือำนมีนาคม 2566 เพื�อำให้การประกาศรับรอำงในวันมาล้าเรียโล้ก                   
25 เมษ์ายน 2566
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 2.4.3  โครงการเร่งรัดำกำาจัดำวัณโรค 

 วัณิโรคเป็นปัญหาสัาธ์ารณิสุัขที�สัำาคัญในหล้ายๆ ประเทศทั�วโล้ก รวมทั�งประเทศไทย ซ่�งอำงค์การ

อำนามัยโล้ก (WHO: World Health Organization) ได้กำาหนดยุทธ์ศาสัตร์ยุติวัณิโรค (The End TB 

Strategy) ภัายในปี พ.ศ. 2578 (ค.ศ. 2035) โดยล้ดอำุบัติการวัณิโรค ร้อำยล้ะ 90 แล้ะล้ดจำานวน                

ผู้้้ป่วยที�เสีัยชีวิต ร้อำยล้ะ 95 เมื�อำเทียบกับปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ. 2015) แล้ะไม่มีครอำบครัวใดที�ได้รับ          

ผู้ล้กระทบด้านเศรษ์ฐกิจจากการป่วยเป็นวัณิโรค ประเทศไทยในฐานะประเทศสัมาชิกได้ดำาเนินงาน       

ตามยุทธ์ศาสัตร์การยุติวัณิโรค โดยการเร่งรัดการคัดกรอำงค้นหาแล้ะตรวจวินิจฉัยวัณิโรค (อัำตรา           

ความครอำบคลุ้มการข่�นทะเบียนผู้้้ป่วยวัณิโรค) โดยเฉพาะผู้้้ที�เสีั�ยงต่อำวัณิโรค ผู้้้สััมผัู้สัผู้้้ป่วยวัณิโรค             

ผู้้้มีอำาการสังสััยวัณิโรค ฯล้ฯ แล้ะการเพิ�มอัำตราความสัำาเร็จการรักษ์าวัณิโรค โดยการด้แล้รักษ์าติดตาม

ประเมินผู้ล้ผู้้้ป่วยวัณิโรคอำย่างต่อำเนื�อำง โดยให้ผู้้้ป่วยเป็นศ้นย์กล้าง (PCC : Patient Centered Care) ฯล้ฯ 

รวมทั�งการเร่งรัดค้นหาการติดเชื�อำวัณิโรค (LTBI : Latent Tuberculosis Infection) แล้ะรักษ์า               

การติดเชื�อำวัณิโรค (TPT : Tuberculosis Preventive Treatment)

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) การคัดกรอำงค้นหาวัณิโรค 

 กอำงวัณิโรค ประสัานความร่วมมือำกับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น สัมาคมปราบวัณิโรคแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราช้ปถัิ่มภ์ั กอำงบัญชาการกอำงทัพไทย บริษั์ท ปตท. จำากัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ฯล้ฯ 

เพื�อำดำาเนินกิจกรรมการคัดกรอำง ค้นหาวัณิโรค ในกลุ่้มข้าราชการ พนักงาน ล้้กจ้าง พล้ทหารกอำงประจำาการ 

นักเรียนช่างฝี้มือำ ครอำบครัวกำาลั้งพล้ แล้ะประชาชน เข้ารับการเอำกซเรย์ปอำด ตรวจวินิจฉัยวัณิโรค

 2) การรักษ์าวัณิโรค

 - ส่ังเสัริมการรักษ์าผู้้้ป่วยวัณิโรค ตามแนวทางการควบคุมวัณิโรคประเทศไทย (NTP guideline)

 - ส่ังเสัริมการด้แล้รักษ์าวัณิโรค โดยให้ผู้้้ป่วยเป็นศ้นย์กล้าง (PCC: Patient Centered Care) 

โดยทีมสัหวิชาชีพด้านสัาธ์ารณิสุัข
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 - สันับสันุนกล้ไกการให้คำาปร่กษ์าโดยผู้้้เชี�ยวชาญวัณิโรค วัณิโรคดื�อำยา ระดับเขต ระดับประเทศ

 - สันับสันุนการใช้ส้ัตรยารักษ์าวัณิโรคระยะสัั�น 9 - 11 เดือำน (STR) แล้ะส้ัตรยา BPaL ในการรักษ์า

ผู้้้ป่วยวัณิโรคดื�อำยา (Drug resistance Tuberculosis)

 - เร่งรัดการค้นหาการติดเชื�อำวัณิโรค (LTBI) แล้ะรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรค (TPT)

 3) พัฒนาระบบการดำาเนินงานวัณิโรค

 - สันับสันุนการใช้โปรแกรมการบันท่กแล้ะรายงานข้อำม้ล้วัณิโรค (NTIP: National Tuberculosis 

Information Program) ในสัถิ่านบริการสัาธ์ารณิสุัข โรงพยาบาล้ ทั�งภัาครัฐแล้ะภัาคเอำกชน

 - ส่ังเสัริมการเข้าถ่ิ่งหลั้กประกันสุัขภัาพถ้ิ่วนหน้าในผู้้้ป่วยวัณิโรค สิัทธิ์ประโยชน์การป้อำงกัน 

ค้นหาแล้ะด้แล้รักษ์าวัณิโรค

 - พัฒนาเครือำข่ายห้อำงปฏิิบัติการวัณิโรค เพื�อำการตรวจวินิจฉัยวัณิโรค วัณิโรคดื�อำยา

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้ 

 1) พัฒนาเครือำข่ายห้อำงปฏิิบัติการวัณิโรคตามมาตรฐานสัากล้เพื�อำการยติุปัญหาวัณิโรค (Central 

Laboratory Network to Ending TB) 

 2) เตรียมการสัำารวจความชุกขอำงวัณิโรคระดับชาติขอำงประเทศไทย ครั�งที� 5 เพื�อำประเมินความชุก

วัณิโรค แล้ะอุำบัติการณ์ิวัณิโรค

 3) จัดทำาแผู้นปฏิิบัติการระดับชาติด้านการต่อำต้านวัณิโรค ระยะที� 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)

 4) สันับสันุนการใช้ประโยชน์ข้อำม้ล้วัณิโรค แล้ะการบันท่กแล้ะรายงานข้อำม้ล้วัณิโรคขอำง

ประเทศไทย (NTIP)

 2.4.4  โครงการเร่งรัดำการยุติป้ัญหาเอดำส่์

 ประเทศไทยได้ตั�งเป้าหมายที�จะยุติปัญหาเอำดส์ัให้ได้ภัายในปี 2573 โดยยุทธ์ศาสัตร์แห่งชาติ     

ว่าด้วยการยุติปัญหาเอำดสั์ พ.ศ. 2560 - 2573 ได้กำาหนดเป้าหมาย ล้ดการติดเชื�อำรายใหม่ให้เหลื้อำ            

ปีล้ะไม่เกิน 1,000 ราย ล้ดการเสีัยชีวิตในติดเชื�อำเอำชไอำวีเหลื้อำปีล้ะไม่เกิน 4,000 ราย แล้ะล้ดการเลื้อำกปฏิิบัติ

อัำนเกี�ยวเนื�อำงจากเอำชไอำวีแล้ะเพศภัาวะล้ง ร้อำยล้ะ 90

 ความชุกขอำงการติดเชื�อำเอำชไอำว ีจากผู้ล้การสัำารวจแล้ะเฝ้้าระวังการติดเชื�อำเอำชไอำวแีล้ะพฤติกรรม     

ที�สััมพันธ์์กับการติดเชื�อำฯ (Integrated Biological Behavioral Surveillance หรือำ IBBS) พบว่า              

อัำตราความชุกในกลุ่้มชายมีเพศสััมพันธ์์กับชาย (MSM) แล้ะสัาวประเภัทสัอำง (TG) ล่้าสุัดในปี 2563       

(BBS, กอำงระบาดวิทยา) ร้อำยล้ะ 7.3, 4.2 ตามล้ำาดับ ส่ัวนในกลุ่้มพนักงานบริการหญิงที�ไม่มีสัถิ่านที�บริการ

เป็นหลั้กแหล่้ง (FSW-non venue based) ในพื�นที�เฝ้้าระวัง ร้อำยล้ะ 1.89 สัำาหรับในกลุ่้มผู้้้ใช้ยา            

ด้วยวิธี์ฉีด ข้อำม้ล้จากการศ่กษ์าสัถิ่านการณ์ิการติดเชื�อำในกลุ่้มผู้้้ใช้ยาด้วยวิธี์ฉีด ในปี 2563 พบความชุก

การติดเชื�อำเอำชไอำวี ร้อำยล้ะ 7.8 แล้ะข้อำม้ล้การเฝ้้าระวังการติดเชื�อำในกลุ่้มหญิงตั�งครรภ์ั ล่้าสุัด ปี 2562 

(กอำงระบาดวิทยา) ยังคงอำย้่ที�ร้อำยล้ะ 0.54 
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 การติดเชื�อำเอำชไอำวีรายใหม่ส่ัวนใหญ่เกิดในผู้้้ใหญ่ (อำายุ 15 ปีข่�นไป) ข้อำม้ล้จากการคาดประมาณิ   

โดยแบบจำาล้อำงทางคณิิตศาสัตร์ AEM: AIDS Epidemic Model (ปรับปรุง 22 เมษ์ายน 2565)               

พบว่า ช่อำงทางหลั้ก ในการรับแล้ะถ่ิ่ายทอำดเชื�อำเอำชไอำวี เกิดจากการมีเพศสััมพันธ์์ที�ไม่ป้อำงกันระหว่าง     

ค่้ผู้ล้เลื้อำดต่าง (ค่้อำย่้กิน/ ค่้ประจำา) จากการมีเพศสััมพันธ์์ระหว่างชายกับชาย จากการใช้เข็มแล้ะกระบอำกฉีด     

ไม่สัะอำาดร่วมกัน เมื�อำจำาแนกจำานวนผู้้้ติดเชื�อำเอำชไอำวีรายใหม่ตามกลุ่้มอำายุ พบว่า กลุ่้มอำายุ 25 - 49 ปี 

มีสััดส่ัวนมากที�สุัด รอำงล้งมาคือำอำายุ 20 - 24 ปี 15 - 19 ปี 50 ปีข่�นไป แล้ะอำายุตำ�ากว่า 15 ปี                   

หากพิจารณิารวมกลุ่้มอำายุ 15 - 24 ปี ซ่�งเป็นเยาวชน พบว่า มีสััดส่ัวนคร่�งหน่�งขอำงผู้้้ติดเชื�อำรายใหม่ทั�งหมด

 การเสีัยชีวิต อัำตราการเสีัยชีวิตขอำงผู้้้ติดเชื�อำเอำชไอำวี (mortality rate) ระหว่างปี พ.ศ. 2560 - 

2564 มีค่าอำย้่ระหว่าง 12.52 - 15.36 รายต่อำแสันประชากร อัำตราการเสัียชีวิตส้ังข่�นในช่วงอำายุ                

45 - 49 ปี แล้ะในกลุ่้มอำายุมากกว่า 60 ปี การเสีัยชีวิตขอำงผู้้้ติดเชื�อำเอำชไอำวีร้อำยล้ะ 65.26 มีสัาเหตุ        

จากการติดเชื�อำ มีประวัติการติดเชื�อำฉวยโอำกาสัมากกว่าหน่�งโรค สัาเหตุการเสัียชีวิตจากเอำชไอำวี               

ใน 5 อัำนดับแรก ตามล้ำาดับได้แก่ วัณิโรค โรคหัวใจ มะเร็ง ปอำดอัำกเสับ ติดเชื�อำในกระแสัเลื้อำด

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) ผู้ล้การดำาเนินงานตามเป้าหมายยุทธ์ศาสัตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอำดส์ั พ.ศ. 2560 

– 2573 จากระบบการคาดประมาณิ การติดเชื�อำรายใหม่ 6,485 คน ผู้้้เสีัยชีวิตจากเอำดสั์ 9,322 คน 

ทัศนคติเลื้อำกปฏิิบัติต่อำผู้้้ติดเชื�อำเอำชไอำวี 26.7%

 2) ผู้ล้การดำาเนินงานการเข้าถ่ิ่งบริการรักษ์าตาม cascade 95-95-95 ที�ใช้เป็นกล้ยทุธ์์สัำาคัญเพื�อำ

สันับสันุนการยุติปัญหาเอำดส์ั จากระบบข้อำม้ล้ NAP พบว่าประเทศไทย สัามารถิ่บรรลุ้เป้าหมาย             

เป็นดังนี� 94 - 91 - 97  

 - 95 ที� 1 ผู้้้ติดเชื�อำได้รับการวินิจฉัยแล้ะร้้สัถิ่านะการติดเชื�อำตนเอำง 94% 

 - 95 ที� 2 ผู้้้ติดเชื�อำที�ร้้ว่าติดเชื�อำแล้้วได้รับการรักษ์าด้วยยาต้านไวรัสั ยังคงตำ�า 91% 

 - 95 ที� 3 ผู้้้ติดเชื�อำที�ได้รับการรักษ์าด้วยยาต้านฯ สัามารถิ่กดปริมาณิไวรัสัในกระแสัเลื้อำดได้ 97% 

 3) ผู้ล้การดำาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (Sustainable Development Goals : 

SDGs) จำานวนผู้้้ติดเชื�อำ HIV รายใหม่ต่อำประชากรที�ไม่มีการติดเชื�อำ 1,000 คน 

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในต่อไป้

 1) รณิรงค์ส่ังเสัริมการเข้าถ่ิ่งการตรวจคัดกรอำงหาการติดเชื�อำเอำชไอำวีในกลุ่้มประชากรหล้ัก        

เพื�อำให้ผู้้้ติดเชื�อำเข้าถ่ิ่งการรักษ์าด้วยยาต้านไวรัสัแต่เนิ�น ๆ 

 2) ผู้ลั้กดันให้ HIVST เข้าส่้ัชุดสิัทธิ์ประโยชน์ในการคัดกรอำงการติดเชื�อำเอำชไอำวี

 3) การพัฒนาระบบบริการเพื�อำให้บรรลุ้เป้าหมาย 95 เพื�อำล้ดการเสีัยชีวิตอัำนเนื�อำงจากเอำดส์ั

 4) ปรับปรุงคุณิภัาพข้อำม้ล้ ทั�งข้อำม้ล้การคาดประมาณิ แล้ะข้อำม้ล้จากระบบบริการ

 5) ขยายผู้ล้การดำาเนินงาน ล้ดการตีตรา แล้ะเลื้อำกปฏิิบัติในระบบบริการสุัขภัาพ
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 2.4.5  โครงการพัฒนากลไกการดำำาเนินงานตามกฎอนามัยระหว่างป้ระเทศ
(IHR-JEE) ป้ี 2565

 กฎอำนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) หรือำ International Health Regulations    
(2005) หรือำ IHR (2005) มีสัถิ่านะเป็นสันธิ์สััญญาระหว่างประเทศ (Treaty) ระหว่างรัฐภัาคีอำงค์การ
อำนามัยโล้กทั�วโล้ก แล้ะอำงค์การอำนามัยโล้ก (World Health Organization) ซ่�งเป็นอำงค์การชำานัญพิเศษ์
ภัายใต้อำงค์การสัหประชาชาติ มีผู้ล้บังคับใช้ตั�งแต่วันที� 15 มิถุิ่นายน 2550 เป็นต้นมา 
 กฎอำนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) หรือำ IHR (2005) มีเจตนารมณ์ิแล้ะขอำบเขต      
ตามมาตรา 2 “เพื�อำป้อำงกัน คุ้มครอำง ควบคุม แล้ะดำาเนินการตอำบโต้ทางด้านสัาธ์ารณิสุัขต่อำการแพร่
กระจายโรคระหว่างประเทศที�เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื�อำจำากัดความเสีั�ยงด้านสัาธ์ารณิสุัขแล้ะหลั้กเลี้�ยง
การแทรกแซงโดยไม่จำาเป็นต่อำการเดินทางแล้ะการค้าระหว่างประเทศ” การใช้ IHR (2005) ไม่ได้จำากัดเฉพาะ
กับโรคติดเชื�อำเท่านั�น  
 ประเทศไทยจ่งจำาเป็นต้อำงมีกล้ไกในการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานเพื�อำพัฒนาสัมรรถิ่นะขอำงประเทศ
ให้สัามารถิ่ป้อำงกัน (Prevent) ตรวจจับ (Detect) แล้ะตอำบโต้ (Respond) ภัาวะฉุกเฉินด้านสัาธ์ารณิสุัข
ระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) ที�เกิดหรือำอำาจเกิดจาก
โรคติดเชื�อำ โรคติดต่อำระหว่างสััตว์แล้ะคน ความปล้อำดภััยด้านอำาหาร สัารเคมี แล้ะกัมมันตรังสีั               
แล้ะนิวเคลี้ยร์ ได้อำย่างทันท่วงทีแล้ะอำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) ประเทศไทยได้รับการจัดอัำนดับให้เป็นประเทศที�มีความเข้มแข็งด้านความมั�นคงด้านสุัขภัาพ 
(Health security) เป็นอัำนดับที� 5 จากทั�งหมด 195 ประเทศ โดยมหาวิทยาลั้ยจอำนส์ั ฮอำปกินส์ั             
แห่งสัหรัฐอำเมริกา เมื�อำเดือำนพฤศจิกายน 2564
 2) กรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข ได้รับรางวัล้  United Nations Public Service Award 
ประจำาปี 2021 ในสัาขา Intelligent and Sustainable in Public Health Emergency System ด้วยผู้ล้งาน   
การสักัดกั�นโรคไวรัสัโคโรนา 2019 เมื�อำวันที� 13 ธั์นวาคม 2564 ณิ เมือำงด้ไบ สัหรัฐอำาหรับเอำมิเรตส์ั
 3) ทบทวนกฎอำนามัยระหว่างประเทศ แล้ะกรอำบการกำากับติดตามแล้ะประเมินผู้ล้การปฏิิบัติ
ตามกฎอำนามัยระหว่างประเทศขอำงรัฐภัาคี
 4) คำาสัั�งแต่งตั�งคณิะอำนุกรรมการชุดต่าง ๆ ภัายใต้คณิะกรรมการกฎอำนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2548 (2005) จำานวน 8 คณิะ
 5) การรายงานผู้ล้การประเมินตนเอำง (State Party Self-Assessment Annual Report)       
ประจำาปี พ.ศ. 2564
 6) การเตรียมพร้อำมรับการประเมินผู้ล้สัมรรถิ่นะในการปฏิิบัติตามกฎอำนามัยระหว่างประเทศ       
โดยผู้้้ประเมินภัายนอำกจากอำงค์การอำนามัยโล้ก ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อำงภัายในประเทศ      
รอำบที�สัอำง (IHR Joint External Evaluation: JEE 2nd Round)
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ผู้ลการดำำาเนินงานตามแผู้นงานดำ้านการป้้องกัน ควบ่คุมโรคและภััยสุ่ขภัาพ 
ระยะ 5 ป้ี (พ.ศ. 2561 - 2565)

2.5

 2.5.1  กลุ่มโรคติดำต่อ (Communicable Diseases: CDs)

 2.5.1.1 แผู้นงานกำาจัดำกวาดำล้างโรคและป้้องกันควบ่คุมโรคดำ้วยวัคซ้ำ้น

 สัถิ่านการณิ์การระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ที�ผู่้านมา ที�มีการระบาดต่อำเนื�อำง   

ยาวนาน ส่ังผู้ล้กระทบต่อำการให้บริการวัคซีนตามกำาหนดการงานสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค ซ่�งในระยะ    

ถัิ่ดจากนี� เมื�อำโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวัง จ่งต้อำงมีการเร่งรัดแล้ะฟ้�นฟ้

การดำาเนินงาน ให้ความครอำบคลุ้มการได้รับวัคซีนทุกชนิดในกลุ่้มเป้าหมายเป็นไปตามเกณิฑ์์ที�กำาหนดต่อำไป

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ 

 1) วัคซีนโควิด 19 ผู้ล้จากการดำาเนินงานที�ผู่้านมา ทั�งการพัฒนาจัดทำาแนวทาง/ จัดทำาคำาแนะนำา

ในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 การสืั�อำสัารประชาสััมพันธ์์เพื�อำให้ประชาชนตระหนักเห็นความสัำาคัญ    

แล้ะเข้ารับบริการฉีดวัคซีน การขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานผู่้านกล้ไกในระดับกระทรวง ได้แก่ คณิะ

กรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ แล้ะศ้นย์ปฏิิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้ะสัาธ์ารณิสุัขฯ ร่วมด้วยกล้ไก

ในระดับพื�นที� คือำ คณิะกรรมการโรคติดต่อำจังหวัด/ กรุงเทพมหานคร ในการควบคุม กำากับ ติดตาม 

ให้การบริหารจัดการแล้ะให้บริการวัคซีนเป็นไปตามนโยบายแล้ะแนวทางที�กำาหนด รวมทั�งเร่งรัดการให้

บริการวัคซีนโควิด 19 เป็นระยะ ๆ ส่ังผู้ล้ให้ในปัจจุบัน (ณิ วันที� 29 กันยายน 2565) ประเทศไทย           

มีความครอำบคลุ้มขอำงผู้้้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 2 เข็ม อำย้่ที�ร้อำยล้ะ 77.4

 2) วัคซีนป้อำงกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด้กาล้ ได้จัดทำาแนวทางทางการดำาเนินให้บริการวัคซีน

ป้อำงกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤด้กาล้ปี 2565 สัำาหรับให้บุคล้ากรทางการแพทย์แล้ะสัาธ์ารณิสัุขใช้ในการ

ปฏิิบัติงาน รวมทั�งจัดทำาสืั�อำประชาสััมพันธ์์ เพื�อำสืั�อำสัารแล้ะกระตุ้นเชิญชวนประชาชนกลุ่้มเสีั�ยงในการ   

เข้ารับวัคซีนป้อำงกันโรคไข้หวัดใหญ่

 3) ดำาเนินการพัฒนาศักยภัาพเครือำข่ายในการนิเทศติดตามดำาเนินงานสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค 

โดยการนิเทศ ติดตามการดำาเนินงานตามมาตรฐานงานสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคขอำงสัถิ่านบริการในเครือำข่าย

ที�ได้รับการพัฒนาศักยภัาพแล้้ว

 4) กวาดล้้างโรคโปลิ้โอำ แล้ะกำาจัดโรคหัดแล้ะโรคหัดเยอำรมันตามพันธ์สััญญา โดยการทบทวน

แนวทางการดำาเนินงาน แล้ะการเตรียมความพร้อำมตอำบโต้กรณีิเกิดการระบาดขอำงโรค รวมทั�งการรณิรงค์

ให้วัคซีน OPV แล้ะวัคซีน MR ประจำาปี ในกลุ่้มเสีั�ยงแล้ะพื�นที�เสีั�ยง

 5) ศ่กษ์าแล้ะแล้กเปลี้�ยนเรียนร้้การดำาเนินงานสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคในระดับพื�นที� เพื�อำเร่งรัด

แล้ะรักษ์าระดับความครอำบคลุ้มการได้รับวัคซีน โดยเยี�ยมติดตามผู้ล้การดำาเนินงานสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค
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ในพื�นที�ที�มีความครอำบคลุ้มการได้รับวัคซีนตำ�ากว่าเกณิฑ์์ เพื�อำแล้กเปลี้�ยนข้อำคิดเห็นแล้ะเสันอำ           
แนะแนวทางการเพิ�มอัำตราการเข้ารับวัคซีนในพื�นที�ที�มีปัญหาเฉพาะ แล้ะเยี�ยมติดตามพื�นที�ที�มีระดับ  
ความครอำบคลุ้มการได้รับวัคซีนอำย้่ในเกณิฑ์์ดี เพื�อำเป็น Best practice ให้กับพื�นที�อืำ�น ๆ นอำกจากนี�      
ยังมีการดำาเนินงานอืำ�น ๆ เช่น การดำาเนินงานภัายใต้คลิ้นิกวัคซีนผู้้้ใหญ่ การนำาร่อำงให้บริการวัคซีนใหม่ 
การประมวล้ผู้ล้ข้อำม้ล้ แล้ะร่วมพัฒนา/ ปรับปรุงระบบฐานข้อำม้ล้การได้รับวัคซีน ฯล้ฯ

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 การระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที�ส่ังผู้ล้กระทบต่อำระบบงานปกติ       
ขอำงการดำาเนินงานสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนอืำ�น ๆ

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ขับเคลื้�อำนการนำาวัคซีนใหม่มาใช้แล้ะการขยายกลุ่้มเป้าหมายการให้บริการวัคซีนตามแผู้นงาน
สัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค
 2) ขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค เข้าส่้ัระบบข้อำม้ล้อิำเล็้กทรอำนิกส์ั/ ดิจิทัล้     
เพื�อำใช้กำากับ ติดตาม ประเมินผู้ล้การดำาเนินงานได้อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ

 2.5.1.2 แผู้นงานโรคติดำต่ออุบ่ัติใหม่ และโรคติดำต่ออันตราย

 โรคติดต่อำอุำบัติใหม่ที�ยงัคงเป็นปัญหาสัาธ์ารณิสัขุแล้ะต้อำงตดิตามสัถิ่านการณิพ์ร้อำมทั�งจัดทำาแผู้น
เตรียมการรอำงรับในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคเพื�อำมิให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง              
ในประเทศ ได้แก่ โรคทางเดินหายใจตะวันอำอำกกล้าง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) 
โรคติดเชื�อำไวรัสัอีำโบล้า (Ebola Virus Disease: EVD) โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ที�มีการแพร่ระบาด
ในหล้ายพื�นที� ถ่ิ่งแม้ขณิะนี�ยังไม่มีการระบาดขอำงโรคติดต่อำอุำบัติใหม่เกิดข่�น อำย่างไรก็ตามยังมีการเดินทาง
ขอำงคนไทยจากต่างประเทศเข้ามาอำย่างต่อำเนื�อำง แล้ะเริ�มมีการผู่้อำนปรนให้มีการเดินทางขอำงต่างชาติเข้ามา
ในประเทศได้ในช่วงเดือำนกรกฎาคม 2564 จ่งอำาจเป็นสัาเหตุให้เกิดการระบาดขอำงโรคติดต่อำอุำบัติใหม่ได้
 โรคทางเดนิหายใจตะวนัอำอำกกล้าง (Middle East Respiratory Syndrome: MERS) สัถิ่านการณิ์        
ในต่างประเทศ ข้อำม้ล้จากอำงค์การอำนามัยโล้ก ณิ วันที� 29 มีนาคม 2565 พบทั�วโล้กมีผู้้้ป่วย 2,578 ราย    
เสีัยชีวิต 882 ราย คิดเป็นอัำตราป่วยตาย ร้อำยล้ะ 34.4 กระจายใน 27 ประเทศ โดยพบผู้้้ป่วยในประเทศ
ซาอุำดิอำาระเบียมากที�สุัดจำานวน 2,178 ราย เสัียชีวิต 810 ราย คิดเป็นอัำตราป่วยตาย ร้อำยล้ะ 37.2          
ผู้้้ป่วยส่ัวนใหญ่ที�อำย้่ในกลุ่้มเสีั�ยงส้ังต่อำการติดเชื�อำโรคทางเดินหายใจตะวันอำอำกกล้าง ส่ัวนใหญ่ยังคง          
เป็นกลุ่้มอำายุ 50 - 59 ปี รอำงล้งมาคือำกลุ่้มอำายุ 30 - 39 ปี ส่ัวนกลุ่้มอำายุ 70 - 79 ปี มักเป็นผู้้้ติดเชื�อำ      
ที�เกิดจากการติดเชื�อำซำ�า (Secondary Case) นอำกจากนี�ผู้้้ป่วยจากต่างประเทศที�เดินทางเข้ามารับการรักษ์า
อำย่างต่อำเนื�อำงในไทย ตามนโยบายศ้นย์กล้างบริการด้านสุัขภัาพนานาชาติ (Medical Hub) แล้ะมี
ประชาชนชาวไทยเดินทางไปประกอำบพิธี์ทางศาสันา แล้ะนักท่อำงเที�ยวที�เดินทางเข้าพื�นที�ที�มีการระบาด 
แล้ะที�เดินทางเข้าไทย นอำกจากนี�ข้อำม้ล้จากระบบเฝ้้าระวังจากกอำงระบาดวิทยา ยังมีรายงานผู้้้ป่วยที�เข้าเกณิฑ์์

การสัอำบสัวนโรคอำย่างต่อำเนื�อำง อำย่างไรก็ตามทุกรายตรวจไม่พบสัารพันธุ์กรรมขอำงเชื�อำ MERS-CoV  
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 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) ทบทวนแผู้นปฏิิบัติการเตรียมความพร้อำมป้อำงกันแล้ะแก้ไขปัญหาโรคติดต่อำอุำบัติใหม่

 2) จัดทำา (ร่าง) กรอำบแผู้นปฏิิบัติการเตรียมความพร้อำม ป้อำงกัน แล้ะแก้ไขปัญหาโรคติดต่อำอุำบัติใหม่ 

(พ.ศ. 2566 - 2570) ครั�งที� 1/2565 กลุ่้มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อำ จัดประชุมจัดทำา (ร่าง) กรอำบแผู้น

ปฏิิบัติการเตรียมความพร้อำม ป้อำงกัน แล้ะแก้ไขปัญหาโรคติดต่อำอุำบัติใหม่ (พ.ศ. 2566 - 2570)               

ครั�งที� 1/2565 ณิ ห้อำงประชุมชม เทพยสุัวรรณิ ชั�น 5 อำาคาร 3 กรมควบคุมโรค แล้ะการประชุม            

ผู่้านโปรแกรม Zoom Meeting เพื�อำจัดทำาร่างกรอำบแผู้นยุทธ์ศาสัตร์เตรียมความพร้อำม ป้อำงกัน            

แล้ะแก้ไขปัญหาโรคติดต่อำอุำบัติใหม่ พ.ศ. 2566 - 2570 แล้ะกำาหนดนโยบายยุทธ์ศาสัตร์ระดับชาติ       

แล้ะแผู้นปฏิิบัติการภัายใต้แผู้นยุทธ์ศาสัตร์ให้เหมาะสัมกับสัถิ่านการณ์ิ 

 3) จัดทำาแผู้นปฏิิบัติการการเตรียมความพร้อำมป้อำงกันแล้ะแก้ไขปัญหาโรคติดต่อำอุำบัติใหม่        

พ.ศ. 2565 – 2569 ครั�งที� 1/2565 วันที� 15 มิถุิ่นายน 2565 กลุ่้มพัฒนาวิชาการโรคติดต่อำ                        

จัดประชุมคณิะทำางานจัดทำาแผู้นปฏิิบัติการการเตรียมความพร้อำมป้อำงกันแล้ะแก้ไขปัญหาโรคติดต่อำอุำบัติใหม่ 

พ.ศ. 2565 – 2569 ครั�งที� 1/2565 ณิ ห้อำงประชุมชมเทพยสุัวรรณิ ชั�น 5 อำาคาร 3 กรมควบคุมโรค          

แล้ะการประชมุผู่้านโปรแกรม Zoom Meeting เพื�อำจัดทำาแผู้นปฏิิบัติการการเตรยีมความพรอ้ำมปอ้ำงกนั

แล้ะแก้ไขปัญหาโรคติดต่อำอุำบัติใหม่ พ.ศ. 2565 – 2569 แล้ะกำาหนดนโยบายยุทธ์ศาสัตร์ระดับชาติ       

แล้ะแผู้นปฏิิบัติการภัายใต้แผู้นยุทธ์ศาสัตร์  

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) บุคล้ากรมีจำานวนน้อำย แต่ปริมาณิงานล้้น ทำาให้ต้อำงบริหารจัดการ แล้ะขอำสันับสันุนเจ้าหน้าที�

จากฝ่้ายงานอืำ�น

 2) เปลี้�ยนเจ้าหน้าที�ผู้้้รับผิู้ดชอำบ สัคร./ หน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงบ่อำย

 3) งบประมาณิไม่ได้รับการจัดสัรร ทำาให้ไม่ได้จัดกิจกรรมในโครงการได้ทั�งหมด

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 ปี 2566 ทางคณิะทำางานได้ตระหนัก แล้ะเล็้งเห็นถ่ิ่งการเตรียมความพร้อำมในการป้อำงกัน          

แล้ะควบคุมโรค โรคติดต่อำอุำบัติใหม่ยังคงเป็นปัญหาสัาธ์ารณิสุัข ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคติดเชื�อำ             

ทางเดินหายใจตะวันอำอำกกล้าง โรคติดเชื�อำไวรัสัอีำโบล้า ซ่�งยังต้อำงเฝ้้าระวัง แล้ะติดตามสัถิ่านการณิ์          

แล้ะโรคติดต่อำระบบทางเดินหายใจ ทั�งโรคไข้หวัดใหญ่ แล้ะโรคโควิด 19 อำย่างต่อำเนื�อำง พร้อำมทั�งต้อำงจัดทำา

แผู้นเตรียมการรอำงรับในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรค เพื�อำเป็นการป้อำงกันมิให้เกิดการ             

แพร่ระบาดในวงกว้างในประเทศ แล้ะพัฒนามาตรการรอำงรับเพื�อำป้อำงกันการแพร่ระบาดขอำงโรคที�อำาจเกิด

การแพร่ระบาดข่�นในประเทศ แผู้นงานกิจกรรม มีดังนี�
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กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health

 1) การฝึ้กซ้อำมแผู้นเตรียมความพร้อำมด้านโรคติดต่อำอุำบัติใหม่ ระดับประเทศ

 2) ถ่ิ่ายทอำดแผู้นปฏิิบัติการเตรียมความพร้อำม ป้อำงกัน แล้ะแก้ไขปัญหาโรคติดต่อำอุำบัติใหม่        

ร่วมกับหน่วยงานเครือำข่าย แล้ะระดับพื�นที�

 3) ติดตามการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานตามแผู้นเตรียมความพร้อำม ตอำบโต้โรคติดต่อำอุำบัติใหม่

ภัายใต้แนวคิดสุัขภัาพหน่�งเดียว

 4) จัดทำาทำาเนียบผู้้้เชี�ยวชาญทางด้านสัาขาที�เกี�ยวข้อำงกับ โรคติดต่อำอุำบัติใหม่

 2.5.1.3 แผู้นงานโรคไข้หวัดำใหญ่ และโรคติดำเช้�อไวรัส่โคโรนา 2019 

 โรคไข้หวัดใหญ่ แล้ะโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ยังคงเป็นปัญหาสัาธ์ารณิสุัขในปัจจุบัน โดย

โรคไข้หวัดใหญ่มีการระบาดในประเทศไทยมาเป็นเวล้านานจนเป็นโรคประจำาถิิ่�น แล้ะเคยมีการระบาดใหญ่ 

ครั�งล่้าสุัดเมื�อำปี 2552 หลั้งจากนั�นมีรายงานสัถิ่านการณ์ิโรคอำย่างต่อำเนื�อำงทุกปี สัถิ่านการณ์ิโรคไข้หวัดใหญ่

ในปี 2565 ข้อำม้ล้ตั�งแต่วันที� 1 ม.ค. – 6 ต.ค. 2565 มีรายงานผู้้้ป่วยทั�วประเทศ จำานวน 39,311 ราย          

คิดเป็นอัำตราป่วย 59.41 ต่อำประชากรแสันคน เสัียชีวิต 1 ราย คิดเป็นอัำตราป่วยตายร้อำยล้ะ 0.00      

รายงานผู้้้ป่วยมีแนวโน้มเพิ�มข่�นเมื�อำเทียบกับช่วงเวล้าเดียวกันขอำงปีที�ผู่้านมา แต่ยังตำ�ากว่าค่ามัธ์ยฐาน 5 ปี

ย้อำนหลั้ง พบมากที�สุัดในกลุ่้มอำายุ 0 - 4 ปี อัำตราป่วยส้ังสุัดคือำ 270.85 ต่อำประชากรแสันคน รอำงล้งมา        

คือำ กลุ่้มอำายุ 5 - 9 ปี อัำตราป่วย 184.22 ต่อำประชากรแสันคน แล้ะกลุ่้มอำายุ 10 - 14 ปี อัำตราป่วย 

111.82 ต่อำประชากรแสันคน ตามล้ำาดับ 

 โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 เริ�มมีการระบาดในประเทศไทยตั�งแต่ ปี 2563 จนถ่ิ่งปัจจุบัน  

สัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงโรคโควิด 19 ณิ วันที� 19 ตุล้าคม 2565 รายงานสัถิ่านการณ์ิทั�วโล้ก พบผู้้้ป่วย

จำานวน 630,983,292 ราย เสีัยชีวิต 6,574,553 ราย (1.00%) หายป่วย 610,072,862 ราย                  

(99%) ประเทศที�พบผู้้้ป่วยรายใหม่มากที�สุัด คือำ สัหรัฐอำเมริกา รอำงล้งมา อิำนเดีย ฝ้รั�งเศสั เยอำรมนี      

แล้ะบราซิล้ ประเทศไทยอำย้่ล้ำาดับที� 29 ขอำงโล้ก แล้ะตั�งแต่วันที� 1 ตุล้าคม 2565 ประเทศไทยปรับ        

โรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวัง ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 แผู้นงานโรคไข้หวัดใหญ่ แล้ะโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ปี 2565  มีเป้าหมายเพื�อำให้จังหวัด  

ที�มีการระบาดขอำงโรคไข้หวัดใหญ่ส้ัง หรือำมีการระบาดซำ�าซาก มีจำานวนผู้้้ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่ ล้ดล้ง

อำย่างน้อำย ร้อำยล้ะ 20 จากปีที�ผู่้านมา แล้ะไม่มีการระบาดขอำงโรค COVID-19 ที�เป็นกลุ่้มก้อำนขนาดใหญ่ 

โดยในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 นี�พบว่า ปี 2565 สัถิ่านการณ์ิโรคไข้หวัดใหญ่ ส้ังกว่าปี 2563 - 2564 

อำาจเนื�อำงจากการผู่้อำนคล้ายมาตรการต่าง ๆ ขอำงโรคโควิด 19 ในขณิะที�สัถิ่านการณ์ิโรคโควิด 19 ล้ดล้ง 

เข้าส่้ัระยะ Post pandemic ประเทศไทยปรับเป็นโรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวัง แล้ะไม่พบการระบาดขอำง

โรคโควิด 19 เป็นกลุ่้มก้อำนขนาดใหญ่ ในปี 2565
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67รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

 การขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานที�สัำาคัญที�จะช่วยให้แผู้นงานเป็นไปตามเป้าหมายที�กำาหนดไว้นั�น                  

กอำงโรคติดต่อำทั�วไปได้ประชุมเชิงปฏิิบัติการสัรุปบทเรียน แล้ะจัดทำาแนวทางปฏิิบัติงานเพื�อำตอำบสันอำง

ต่อำโรคโควิด 19 เพื�อำนำาประสับการณ์ิ แล้ะบทเรียนการดำาเนินงานด้านการปฏิิบัติงาน กระบวนการจัดการ

สัถิ่านการณ์ิแล้ะการกำาหนดมาตรการเพื�อำการควบคุมโรคโควิด 19 การบริหารจัดการวัคซีน                      

ในภัาวะฉกุเฉิน ระบบเฝ้้าระวงัป้อำงกนัควบคมุโรคแล้ะการบรหิารจัดการกำาลั้งคน มาปรบัปรุงแล้ะจดัทำา

แนวทางการปฏิิบัติงานโรคโควิด 19 ในระยะถัิ่ดไป รวมถ่ิ่งเป็นแนวทางการปฏิิบัติงานสัำาหรับโรคติดต่อำ

อุำบัติใหม่อืำ�น ๆ  ที�อำาจเกิดข่�นในอำนาคต จากการถิ่อำดบทเรียนพบว่า ปัจจัยความสัำาเร็จขอำงการดำาเนินงาน

เฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมการระบาดขอำงโรคโควิด 19 คือำ 1) มีการเตรียมความพร้อำมขอำงทีมสัอำบสัวน

ควบคุมโรคติดต่อำ แล้ะมีการพัฒนานักระบาดวิทยา ต่อำเนื�อำงมากว่า 40 ปี 2) มีระบบสัาธ์ารณิสุัข             

แล้ะโครงสัร้างพื�นฐานที�ดี แล้ะการเข้าถ่ิ่งการบริการตรวจวินิจฉัย แล้ะรักษ์าที�ครอำบคลุ้ม 3) มีระบบ     

เฝ้้าระวัง สัอำบสัวน ควบคุมโรคที�เข้มแข็ง แล้ะมีประสิัทธิ์ภัาพเชื�อำมโยงในทุกพื�นที� 4) เครือำข่าย อำสัม./ 

ภัาคประชาสัังคม เฝ้้าระวัง ติดตาม ผู้้้มีความเสีั�ยงติดเชื�อำครอำบคลุ้มทุกพื�นที�ทั�วประเทศ 5) ประชาชน  

ให้ความร่วมมือำเป็นอำย่างดี ในการป้อำงกันโรค โดยเฉพาะอำย่างยิ�งการสัวมใส่ัหน้ากาก 6) มีระบบ            

แล้ะกล้ไก EOC บริหารข้อำม้ล้สัถิ่านการณ์ิ ติดตามประเมินผู้ล้ แล้ะปรับตามสัถิ่านการณ์ิ 7) มีการบ้รณิาการ

กฎหมายฉบับต่าง ๆ เพื�อำการป้อำงกันควบคุมโรคโควิดที�มีประสิัทธิ์ภัาพ แล้ะ 8) ภัาวะผู้้้นำาในทุกระดับ 

ตั�งแต่ระดับส้ังสุัดถ่ิ่งระดับชุมชน

 นอำกจากนั�นเพื�อำเป็นการสันับสันุนหน่วยงานเครือำข่ายในพื�นที�ให้สัามารถิ่ดำาเนินงานได้อำย่าง          

มีประสิัทธิ์ภัาพ ได้จัดทำาแนวทางในการป้อำงกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ (สัถิ่านศ่กษ์า โรงเรียน ค่ายทหาร) 

แนวทางในการป้อำงกันควบคุมโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 แล้ะแนวทางในการจัดสัรรวัคซีนไข้หวัดใหญ่

แล้ะวัคซีนโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ในเรือำนจำา อีำกภัารกิจที�สัำาคัญขอำงกอำงโรคติดต่อำทั�วไป คือำ 

สันับสันุนการดำาเนินงานบริหารสัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019  

ด้านสัาธ์ารณิสุัข (ศปก.ศบค.) 

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน
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 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน   

 1) โรคไข้หวัดใหญ่ แล้ะโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อำระบบทางเดินหายใจ เชื�อำก่อำโรคมีโอำกาสั        
ที�จะมีการกล้ายพันธ์ุ์ส้ัง โดยเฉพาะโรคโควิด 19 ซ่�งยังคงมีการกล้ายพันธ์์อำย้่ในขณิะนี� เป็นความท้าทาย
ในการดำาเนินงานเฝ้้าระวัง ป้อำงกันควบคุมโรค
 2) การดำาเนินงานป้อำงกัน ควบคุมโรคโควิด 19 ต้อำงอำาศัยการทำางานแบบบ้รณิาการร่วมกันขอำง
ทุกภัาคส่ัวน ทั�งภัาครัฐ ภัาคเอำกชน แล้ะประชาชน เมื�อำยกเลิ้ก พ.ร.ก. ฉุกเฉิน แล้้วใช้ พ.ร.บ. โรคติดต่อำ 
พ.ศ. 2558 แทน อำาจทำาให้อำำานาจในการสัั�งการหน่วยงานอืำ�นไม่มีความคล่้อำงตัว

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 กอำงโรคติดต่อำทั�วไป โดยกลุ่้มงานโรคติดต่อำระบบทางเดินหายใจแล้ะศ้นย์ประสัานงานระหว่าง
ประเทศ เป็นโปรแกรมโรคที�รับผิู้ดชอำบ โดยมีการดำาเนินการ เฝ้้าระวัง แล้ะติดตามสัถิ่านการณ์ิ               
โรคไข้หวัดใหญ่ แล้ะโรคโควิด 19 อำย่างต่อำเนื�อำง พร้อำมทั�งต้อำงจัดทำาแผู้นเตรียมการรอำงรับในการ              
เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรค เพื�อำเป็นการป้อำงกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างในประเทศ      
แล้ะพัฒนามาตรการรอำงรับเพื�อำป้อำงกันการแพร่ระบาดขอำงโรคที�อำาจเกิดการแพร่ระบาดข่�นในประเทศต่อำไป

 2.5.1.4 แผู้นงานขบั่เคล้�อนการดำำาเนินงานตามพระราชบั่ญญัตโิรคตดิำตอ่ พ.ศ. 2558
ป้ระจำาป้ีงบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2565

 สัำานักงานเล้ขานุการคณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ กอำงโรคติดต่อำทั�วไป ได้รับมอำบหมายจาก    
กรมควบคุมโรคให้ปฏิิบัติหน้าที�สัำานักงานเล้ขานุการฯ โดยมีอำำานาจหน้าที�ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 ซ่�งจากสัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19     
ที�มีการแพร่ระบาดทั�วโล้ก รวมทั�งสัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงโรคดังกล่้าวในประเทศไทย ได้มีการใช้กล้ไก
แล้ะอำำานาจหน้าที�ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 ในการกำาหนดนโยบาย วางระบบ แนวทาง
ปฏิิบัติเกี�ยวกับ การเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคติดต่อำ ตามอำำานาจหน้าที�ขอำงคณิะกรรมการโรคติดต่อำ
แห่งชาติ การกำาหนดหลั้กเกณิฑ์์มาตรการต่าง ๆ  ในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคติดต่อำ โดยคำาแนะนำา
ขอำงคณิะกรรมการด้านวิชาการ แล้ะถ่ิ่ายทอำดนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิิบัติดังกล่้าวไปยังคณิะกรรมการ
โรคติดต่อำจังหวัด คณิะกรรมการโรคติดต่อำกรุงเทพมหานคร รวมถ่ิ่งหน่วยงานต่าง ๆ  ที�เกี�ยวข้อำงนำาไปปฏิิบัติ

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) การสันับสันุนการดำาเนินงานขอำงคณิะกรรมการ อำนุกรรมการฯ ภัายใต้พระราชบัญญัติ          
โรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 ดังนี�
 - ประสัานแล้ะจัดทำาคำาสัั�งแต่งตั�งคณิะอำนุกรรมการภัายใต้คณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ  

แล้ะคณิะทำางานที�เกี�ยวข้อำง แล้ะสันับสันุนการดำาเนินงาน
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 - การประชุมคณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ จำานวน 10 ครั�ง โดยมีนโยบาย ระบบ แนวทาง

ปฏิิบัติแล้ะอำนุบัญญัติที�ผู่้านความเห็นชอำบ 1) แนวทางปฏิิบัติเกี�ยวกับการเฝ้้าระวัง ป้อำงกันควบคุมโรค

โควิด 19 เช่น แผู้นปฏิิบัติการควบคุมโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 รอำงรับการเป็นโรคติดต่อำที�ต้อำง        

เฝ้้าระวัง 2) แนวทาง ปฏิิบัติเกี�ยวกับการเฝ้้าระวัง ป้อำงกันควบคุมโรคอืำ�น ๆ เช่น แผู้นปฏิิบัติการกำาจัด

โรคไวรัสัตับอัำกเสับ พ.ศ. 2565 - 2567 3) อำนุบัญญัติที�ผู่้านความเห็นชอำบ เช่น ประกาศกระทรวง

สัาธ์ารณิสุัข เรื�อำง ชื�อำแล้ะอำาการสัำาคัญขอำงโรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวัง (ฉบับที� 3) พ.ศ. 2565 เพิ�มโรค        

ติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวัง ล้ำาดับที� 57

 - การประชุมคณิะกรรมการด้านวิชาการ จำานวน 24 ครั�ง โดยมีประเด็นที�สัำาคัญ เพื�อำให้           

ข้อำเสันอำแนะ เช่น แนวทางเวชปฏิิบัติ การวินิจฉัย ด้แล้รักษ์า แล้ะป้อำงกันการติดเชื�อำในโรงพยาบาล้       

กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) สัำาหรับแพทย์แล้ะบุคล้ากรสัาธ์ารณิสุัข มาตรการ     

ด้านสัาธ์ารณิสุัขในการเฝ้้าระวังแล้ะควบคุมโรคฝี้ดาษ์วานรหรือำฝี้ดาษ์ลิ้ง (Monkeypox) 

 - จัดทำาหนังสืัอำคณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ เพื�อำถ่ิ่ายทอำดนโยบาย ระบบ แนวทางปฏิิบัติ

แก่คณิะกรรมการโรคติดต่อำจังหวัดแล้ะคณิะกรรมการโรคติดต่อำกรุงเทพมหานคร จำานวน 38 เรื�อำง

 - เผู้ยแพร่ความร้้ในการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 ให้แก่หน่วยงาน 

เครือำข่าย ที�เกี�ยวข้อำง จัดทำาจดหมายข่าว จำานวน 12 ฉบับ

 - จัดทำาแผู้นปฏิิบัติการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคติดต่อำหรือำโรคระบาด พ.ศ. 2566 – 2570 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558

 2) ผู้ล้การดำาเนินการภัารกิจด้านกฎหมาย 

 - พิจารณิาเสันอำร่างกฎหมายล้ำาดับรอำง โดยประสัานกอำงกฎหมายในการเสันอำร่างกฎหมาย    

ดังกล่้าวให้คณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติเห็นชอำบ 

 - การเสันอำเรื�อำงเข้าส่้ักระบวนการพิจารณิาขอำงคณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ ดำาเนินการ

เกี�ยวกับการเสันอำเรื�อำงเข้าส่้ักระบวนการพิจารณิาขอำงคณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ จำานวน 12 เรื�อำง 

มีกฎหมายล้ำาดับรอำงที�สัำาคัญ จำานวน 5 ฉบับ 

 - การตอำบข้อำร้อำงเรียน การให้คำาปร่กษ์า แล้ะอืำ�น ๆ การตอำบข้อำร้อำงเรียน จำานวน 12 เรื�อำง       

การให้คำาปร่กษ์า 23 เรื�อำง งานอืำ�น ๆ 3 เรื�อำง 

 - มีการถ่ิ่ายทอำดความร้้กฎหมายโรคติดต่อำแก่บุคล้ากรทั�งภัายในแล้ะภัายนอำกกอำงโรคติดต่อำ

ทั�วไป จำานวน 4 รายการ ได้แก่ 1) พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 กฎหมายอืำ�น ๆ ที�เกี�ยวข้อำง    

แล้ะกฎอำนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) 2) พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 ในหล้ักส้ัตร     

ระบาดวิทยาสัำาหรับผู้้้ที�จะได้รับแต่งตั�งเป็นเจ้าหน้าที�หน่วยปฏิิบัติการควบคุมโรคติดต่อำ ด้านโรคติดต่อำ

นำาโดยแมล้ง ปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 3) พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 สัำาหรับพยาบาล้      

เฉพาะทางด้านโรคติดเชื�อำ 
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 - การถิ่่ายทอำดความร้้กฎหมายอืำ�นที�สัำาคัญ ได้แก่ 1) ทิศทางการเฝ้้าระวังป้อำงกันแล้ะควบคุม
โรคติดต่อำตามกฎหมายคุ้มครอำงข้อำม้ล้ส่ัวนบุคคล้ในการปฏิิบัติงาน 2) การเผู้ยแพร่ความร้้ด้านกฎหมาย 
มีการเผู้ยแพร่ความร้้ด้านกฎหมายในการปฏิิบัติงาน เพื�อำสัร้างความรับร้้ให้แก่บุคล้ากรในกอำงโรคติดต่อำ
ทั�วไป ซ่�งจัดทำาเป็น Infographic จำานวน 9 เรื�อำง  
 - การพัฒนาแนวทางปฏิิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อำ สัำาหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อำ

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 ภัารกิจงานด้านกฎหมาย จัดตั�งข่�นภัายในสัำานักงานเล้ขานุการคณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ 
ตั�งแต่วันที� 1 มีนาคม 2565 เป็นต้นมา โดยมีบุคล้ากรจำานวน 4 ราย ตำาแหน่งนักวิชาการสัาธ์ารณิสุัข     
2 ราย แล้ะนิติกร 2 ราย เพื�อำสันับสันุนการดำาเนินงานด้านกฎหมายโรคติดต่อำ แล้ะกฎหมายอืำ�นที�เกี�ยวข้อำง
กับกอำงโรคตดิต่อำทั�วไป รวมทั�งประสัานขอ้ำม้ล้ที�เกี�ยวข้อำงกบักอำงกฎหมาย กรมควบคมุโรค เพื�อำการปฏิิบัติ
งาน การดำาเนินงานด้านกฎหมาย ถืิ่อำเป็นงานที�มีความล้ะเอีำยดรอำบคอำบ ซ่�งยังคงต้อำงอำาศัยการเรียนร้้ 
ไปอีำกระยะหน่�ง เพื�อำสัะสัมประสับการณ์ิในการทำางานด้านกฎหมายให้มากข่�น

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ประชุมคณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ/คณิะกรรมการด้านวิชาการ ตามพระราชบัญญัติ  
โรคติดต่อำ พ.ศ. 2558
 2) การขบัเคลื้�อำนการดำาเนินงานตามแผู้นปฏิิบัติการเฝ้้าระวงั ป้อำงกนั ควบคมุ โรคตดิต่อำ ภัายใต้
พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558
 3) สันับสันุนการพัฒนาเครือำข่ายในการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อำ 
พ.ศ. 2558
 4) การติดตามแล้ะประเมินผู้ล้

 2.5.1.5 แผู้นงานเฝ้้าระวัง ป้้องกัน ควบ่คุมโรคติดำต่อนำาโดำยยุงลาย

 กอำงโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง ได้จัดทำารายงานสัถิ่านการณ์ิโรคติดต่อำนำาโดยยุงล้ายเป็นประจำาทุกสััปดาห์ 
โดยสัถิ่านการณิโ์รคติดต่อำนำาโดยยงุล้าย พบผู้้ป่้วยสัะสัมตั�งแต่วันที� 1 มกราคม – 28 กันยายน 2565 ดังนี� 
 1) โรคไข้เลื้อำดอำอำก
 ข้อำม้ล้จากรายงาน 506 กอำงระบาดวิทยา พบผู้้้ป่วยโรคไข้เลื้อำดอำอำกสัะสัม 26,286 ราย              
อัำตราป่วย 39.72 ต่อำประชากรแสันคน มีรายงานผู้้้ป่วยเสีัยชีวิต 24 ราย อัำตราป่วยตาย ร้อำยล้ะ 0.07   
จำานวนผู้้้ป่วยสัะสัมมากกว่าปีที�ผู่้านมา ณิ ช่วงเวล้าเดียวกัน 3.2 เท่า
 ในช่วง 4 สััปดาห์ล่้าสุัด พบผู้้้ป่วยส้ังใน 5 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ แม่ฮ่อำงสัอำน ชล้บุรี เชียงใหม่ 

แล้ะตาก ตามล้ำาดับ 
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 2) โรคไข้ปวดข้อำยุงล้าย

 ข้อำม้ล้จากรายงาน 506 กอำงระบาดวิทยา พบผู้้้ป่วยโรคไข้ปวดข้อำยุงล้ายสัะสัม 584 ราย           

อัำตราป่วย 0.08 ต่อำประชากรแสันคน ไม่มีรายงานผู้้้ป่วยเสีัยชีวิต 

 ในช่วง 4 สััปดาห์ล่้าสุัด พบผู้้้ป่วยส้ังใน 5 จังหวัดแรก ได้แก่ กรุงเทพฯ กาฬสิันธ์ุ์  ชล้บุรี เพชรบ้รณ์ิ 

แล้ะสุัรินทร์ ตามล้ำาดับ

 3) โรคติดเชื�อำไวรัสัซิกา

 ข้อำม้ล้จากระบบการเฝ้้าระวังโรคติดเชื�อำไวรัสัซิกา กอำงโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง พบผู้้้ติดเชื�อำไวรัสั     

ซิกาสัะสัม 54 ราย (ผู้้้ป่วยทั�วไป 36 ราย แล้ะหญิงตั�งครรภั์ 18 ราย) มีรายงานผู้้้ป่วยสัะสัมส้ังใน 3     

จังหวัดแรก ได้แก่ อุำตรดิตถ์ิ่ เชียงราย แล้ะน่าน

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

ตััวชี้ี�วัด เป้าหมาย ผลลัพธิ์์ หมายเหตัุ

อัำตราป่วยโรคไข้เลื้อำดอำอำกล้ดล้งน้อำยกว่า 

ค่ามัธ์ยฐานย้อำนหลั้ง 5 ปี

(พ.ศ. 2560 – 2564)

< ร้อำยล้ะ 15 < ร้อำยล้ะ 

63.99

ข้อำม้ล้จากรายงาน 506 กอำงระบาด

วิทยา ณิ วันที� 28 กันยายน 2565

ล้ดอัำตราป่วยตายด้วยโรคไข้เลื้อำดอำอำก

ในกลุ่้มอำายุ 15 ปีข่�นไป

ร้อำยล้ะ 0.10 ร้อำยล้ะ 0.09 ข้อำม้ล้จากรายงาน 506 กอำงระบาด

วิทยา ณิ วันที� 28 กันยายน 2565

จำานวนผู้้้ป่วยโรคไข้ปวดข้อำยุงล้ายล้ดล้ง ล้ดล้งร้อำยล้ะ 

50 จากปี 

2564 

ล้ดล้งร้อำยล้ะ

54.4 

(744 ราย)

ข้อำม้ล้จากรายงาน 506 กอำงระบาด

วิทยา ณิ วันที� 28 กันยายน 2565

ร้อำยล้ะหญิงตั�งครรภ์ัในหม่้บ้านที�มีรายงาน

ผู้้้ป่วยโรคติดเชื�อำไวรัสัซิกา ได้รับการตรวจหา

เชื�อำไวรัสัซิกา

ร้อำยล้ะ 100 ร้อำยล้ะ 100 ข้อำม้ล้จากระบบเฝ้้าระวังโรคติดเชื�อำไวรัสัซิกา 

กอำงโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง

ณิ วันที� 28 กันยายน 2565

ร้อำยล้ะอำำาเภัอำเสีั�ยงส้ังต่อำโรคไข้เลื้อำดอำอำก

มีค่าดัชนีล้้กนำ�ายุงล้ายได้ตามเกณิฑ์์ที�กำาหนด

ร้อำยล้ะ 80 ร้อำยล้ะ 7.85 ข้อำม้ล้จากโปรแกรมทันระบาด

ณิ วันที� 30 กันยายน 2565

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ในปีงบประมาณิ 2565 ยังอำย้่ในสัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงโรคโควิด – 19 ทำาให้ 

การประสัานงาน การล้งพื�นที�เพื�อำอำบรม แล้ะติดตามผู้ล้การดำาเนินงานเป็นไปด้วยความล่้าช้า

 2) โปรแกรม EWARs ที�นำามาใช้ในการแจ้งเตือำนภััยโรคไข้เลื้อำดอำอำกล่้วงหน้าที�ถ้ิ่กพัฒนา             

โดยอำงค์การอำนามัยโล้กยังอำย้่ระหว่างการพัฒนาควบค่้กัน ทำาให้ไม่เสัถีิ่ยรเท่าที�ควร

 3) แอำปพลิ้เคชัน อำสัม.อำอำนไล้น์ มีการใช้งานไม่ครอำบคลุ้มทุกพื�นที� เนื�อำงจาก อำสัม. ที�มีอำายุมาก              

ต้อำงให้เพื�อำน อำสัม.ช่วยส่ังรายงาน แล้ะบางคนไม่มีสัมาร์ทโฟน 
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 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 ในปีงบประมาณิ 2566 แผู้นงานเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยยุงล้าย วางจุดเน้น  

การดำาเนินงาน 3E ดังนี� 

 1) EWARS คือำ Early warning and response system (EWARS) เป็นโปรแกรมสัำาเร็จร้ป ซ่�งใช้

ข้อำม้ล้การเฝ้้าระวังโรคไข้เลื้อำดอำอำก ได้แก่ จำานวนผู้้้ป่วย ค่าดัชนีล้้กนำ�ายุงล้าย ปริมาณินำ�าฝ้น ความชื�นสััมพัทธ์์ 

อุำณิหภ้ัมิ แล้ะการจัดการสิั�งแวดล้้อำม ในการวิเคราะห์ข้อำม้ล้ แล้ะแจ้งเตือำนการระบาดในพื�นที�

 2) E-learning & Application คือำ การพัฒนาการเรียนร้้ด้วยตนเอำงขอำงประชาชน (E-learning) 

แล้ะอำาสัาสัมัครสัาธ์ารณิสุัขประจำาหม่้บ้าน โดยให้สัามารถิ่เข้าถ่ิ่งแหล่้งเรียนร้้ได้ง่าย ผู่้านเว็บไซต์            

หรือำแอำปพลิ้เคชันต่าง ๆ เพื�อำให้มีความร้้ ความเข้าใจ แล้ะสัามารถิ่ป้อำงกันตนเอำงจากโรคติดต่อำ                 

นำาโดยยุงล้ายได้ 

 3) Evaluation คือำ การประเมินตำาบล้ปล้อำดโรคไข้เลื้อำดอำอำก เพื�อำค้นหาต้นแบบชุมชนจัดการ

โรคไข้เลื้อำดอำอำกอำย่างยั�งยืน แล้ะเป็นแนวทางดำาเนินงานจัดการปัญหาโรคไข้เลื้อำดอำอำกในพื�นที�อืำ�น ๆ           

เพื�อำให้การดำาเนินงานเป็นไปอำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ 

 2.5.2  กลุ่มโรคติดำต่อเร้�อรัง (Communicable Chronic Diseases: CCDs)

 2.5.2.1 แผู้นงานป้้องกันและควบ่คุมโรคติดำต่อทางเพศส่ัมพันธ์
 จากข้อำม้ล้รายงานระบบเฝ้้าระวังโรค 506 ประเทศไทย ในช่วง 5 ปีที�ผู่้านมา (ปีงบประมาณิ      

พ.ศ. 2560 - 2564) พบว่า อัำตราป่วยโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ 5 โรคหลั้กต่อำประชากรแสันคน          

เท่ากับ 28.8 31.6 33.8 33.6 แล้ะ 27.9 ราย ต่อำประชากรแสันคน ในปี พ.ศ. 2564 จำาแนก                     

รายโรคพบว่า โรคซิฟิลิ้สัเป็นโรคที�ได้รับรายงานเข้ามาในระบบเฝ้้าระวังโรค 506 มากที�สุัด มีแนวโน้ม   

ขอำงอัำตราป่วยส้ังข่�นอำย่างเห็นได้ชัดจากอัำตราป่วย 7.6 ราย ต่อำประชากรแสันคน ในปีงบประมาณิ        

พ.ศ. 2560 เป็น 14.9 ราย ต่อำประชากรแสันคน ในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2564 การเพิ�มข่�นขอำง               

อัำตราป่วยซิฟิลิ้สันี�ส้ังมากที�สุัดในประชากรอำายุ 15 - 24 ปี โดยเพิ�มจาก 13.7 เป็น 50.4 ต่อำประชากร

แสันคน อัำตราป่วยโรคซิฟิลิ้สัแต่กำาเนิดก็มีแนวโน้มเพิ�มข่�นเช่นเดียวกันโดยเพิ�มจาก 14.2 เป็น 46.6                   

ต่อำประชากรเด็กเกิดมีชีพแสันคน ในปี พ.ศ. 2559 - 2563 การติดเชื�อำซิฟิลิ้สัในหญิงตั�งครรภ์ัซ่�งเป็น

ประชากรกลุ่้มที�ได้รับสิัทธิ์ประโยชน์หลั้กประกันสุัขภัาพแห่งชาติ ได้รับการตรวจคัดกรอำงซิฟิลิ้สั            

แล้ะฝ้ากครรภ์ัฟรี ก็ยังพบอัำตราป่วยส้ังข่�น โดยในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2562 เพิ�มจาก 0.2 เป็น 0.6              

ต่อำประชากรแสันคน อำย่างไรก็ตาม อัำตราป่วยโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ 5 โรคหลั้ก ยังเป็นตัวชี�วัด     

ความสัำาเร็จโดยอ้ำอำม (Proxy indicator) ขอำงการติดเชื�อำเอำชไอำวีรายใหม่ หากสัถิ่านการณ์ิมีแนวโน้ม       

ส้ังข่�น ก็อำาจส่ังผู้ล้ต่อำสัถิ่านการณ์ิการติดเชื�อำเอำชไอำวีขอำงประเทศที�ส้ังข่�น
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 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 การจัดทำา (ร่าง) ยุทธ์ศาสัตร์การป้อำงกันแล้ะควบคุมโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ พ.ศ. 2566 – 2573 
ยุทธ์ศาสัตร์ป้อำงกันแล้ะควบคุมโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์แห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2564 ฉบับเดิมสิั�นสุัดล้ง 
กรมควบคุมโรค โดยกอำงโรคเอำดสัแ์ล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ เห็นความสัำาคัญจำาเป็นเร่งด่วนดังกล่้าว 
จ่งได้จัดทำา “แผู้นยุทธ์ศาสัตร์การป้อำงกันแล้ะควบคุมโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ พ.ศ. 2566 - 2573”           
ข่�นเพื�อำใช้เป็นกรอำบในการกำากับทิศทาง ให้ทุกภัาคส่ัวนสัามารถิ่ดำาเนินงานเพื�อำยุติปัญหาโรคติดต่อำ             
ทางเพศสััมพันธ์์แล้ะเพื�อำจำากัดโรคซิฟิลิ้สัแต่กำาเนิด เพื�อำให้เกิดประโยชน์ส้ังสุัดในการป้อำงกันแล้ะแก้ไข
ปัญหาโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ แล้ะเพื�อำให้ประเทศไทยบรรลุ้เป้าหมายในการกำาจัดโรคติดต่อำ             
ทางเพศสััมพันธ์์ ภัายในปี 2573 โดยคงหลั้กการสัำาคัญที�สัอำดคล้้อำงกับยทุธ์ศาสัตร์การป้อำงกันแล้ะควบคุม
โรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์  (Global health sector strategies on, respectively, HIV, viral hepatitis 
and sexually transmitted infections for the period 2022 - 2030) ขอำงอำงค์การอำนามัยโล้ก      
แล้ะเน้นยำ�าบทบาทที�สัำาคัญขอำงทุกภัาคส่ัวนบริการสุัขภัาพในการร่วมกันยติุการแพร่ระบาดขอำงโรคติดต่อำ
เหล่้านี� โดยยอำมรับว่าต้อำงใช้แนวทาง “สุัขภัาพอำย้่ในทุกนโยบาย” (Health in All Policies) เพื�อำขจัด
อุำปสัรรคด้านโครงสัร้างแล้ะระบบเพื�อำเร่งความก้าวหน้า เพื�อำเข้าถ่ิ่งผู้้้ที�ได้รับผู้ล้กระทบมากที�สุัด             
แล้ะเข้าถ่ิ่งผู้้้ที�มีความเสีั�ยงต่อำโรคแต่ล้ะโรคแล้ะเพื�อำจัดการกับความไม่เท่าเทียมต่าง ๆ ที�อำาจจะเกิดข่�น   
ในอำนาคต ซ่�งในยุทธ์ศาสัตร์ฯ ฉบับใหม่นี� ได้ใช้หลั้กการยกระดับคุณิภัาพระบบบริการแล้ะการบ้รณิาการ
การป้อำงกันโรคเอำดส์ั โรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ โรคตับอัำกเสับบี มาเป็นกรอำบแนวคิด อีำกทั�งมีการพัฒนา
กล้ยุทธ์์ รวมถ่ิ่งแผู้นปฏิิบัติการให้มีความชัดเจน เป็นร้ปธ์รรม แล้ะมีความเหมาะสัมกับบริบท                  
ขอำงประเทศไทย

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคการดำำาเนินงาน 

 1) ผู้้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัยที�มีส่ัวนร่วมในกระบวนการพัฒนายุทธ์ศาสัตร์ฯ อำาจยังไม่ครอำบคลุ้ม        
แล้ะครบทุกกลุ่้มเป้าหมาย
 2) เนื�อำงจากในกระบวนการพัฒนายุทธ์ศาสัตร์ฯ ต้อำงใช้วิธี์การประชุมกับผู้้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัย   
จำานวนหล้ายครั�ง ทำาให้ยุทธ์ศาสัตร์ฯแล้้วเสัร็จล่้าช้า แล้ะไม่สัอำดรับกับกระบวนการจัดทำาคำาขอำงบประมาณิ 
อำาจส่ังผู้ล้ให้หน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงขาดแคล้นงบประมาณิในการดำาเนินงานตามมาตรการ/ แนวทางที�กำาหนด

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้ 

 1) เผู้ยแพร่แล้ะถ่ิ่ายทอำดยุทธ์ศาสัตร์ฯ ให้แก่ภัาคีเครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำงทุกภัาคส่ัวน
 2) จัดทำาแผู้นปฏิิบัติการภัายใต้ยุทธ์ศาสัตร์ฯ โดยใช้กระบวนการมีส่ัวนร่วมจากผู้้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัย   
ที�เกี�ยวข้อำงทั�งภัาครัฐ ภัาคเอำกชน แล้ะภัาคประชาสัังคม เพื�อำใช้เป็นกรอำบแล้ะแนวทางในการดำาเนินงาน
ให้บรรลุ้เป้าหมาย
 3) ขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานตามยุทธ์ศาสัตร์ฯ ไปส่้ัการปฏิิบัติที�ชัดเจนแล้ะเป็นร้ปธ์รรม
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 2.5.2.2 แผู้นงานป้้องกันและควบ่คุมเอชไอว้/ เอดำส่์

 จากการคาดประมาณิด้วย Spectrum-AEM ข้อำม้ล้ 22 เมษ์ายน 2565 พบว่า ณิ สิั�นปี 2564 

ประเทศไทย มีผู้้้ติดเชื�อำเอำชไอำวีที�ยังมีชีวิตอำย้่จำานวน 518,342 คน จากข้อำม้ล้จากระบบ NAP พบว่า        

มีผู้้้ติดเชื�อำที�ได้รับการตรวจเอำชไอำวีหรือำทราบสัถิ่านะการติดเชื�อำจำานวน 491,017 คน (คิดเป็นร้อำยล้ะ 94    

ขอำงจำานวนคาดประมาณิผู้้ติ้ดเชื�อำเอำชไอำวทีี�ยงัมีชีวิตอำย้)่ แล้ะเปน็ผู้้้ได้รับการรกัษ์าด้วยยาตา้นไวรสัั (ART) 

จำานวน 447,061 (คิดเป็นร้อำยล้ะ 91 ขอำงผู้้้ติดเชื�อำที�ทราบสัถิ่านะการติดเชื�อำ) แล้ะเป็นผู้้้ที�สัามารถิ่             

กดปริมาณิไวรัสัในกระแสัเล้ือำดได้ (≤ 1,000/ มิล้ลิ้ลิ้ตร) จำานวน 435,075 คน (คิดเป็นร้อำยล้ะ 97               

ขอำงผู้้้ที�ได้รับการรักษ์าด้วยยาต้านไวรัสั) อัำตราการติดเชื�อำเอำชไอำวี รายใหม่ (Incidence rate) ต่อำประชากร 

1,000 คน ในรอำบรายงานปี 2564 เป็น 0.09 ราย แต่ในขณิะเดียวกันพบว่า อัำตราการเสีัยชีวิต             

(Mortality rate) ที�ติดเชื�อำเอำดส์ัจากการป่วยที�เกี�ยวเนื�อำงกับโรคเอำดส์ัต่อำประชากร 100,000 คน                 

มีอัำตราเป็น 13.36 ราย ในปี 2564

 สัถิ่านการณ์ิความชุกขอำงการติดเชื�อำเอำชไอำวี (BBS, กอำงระบาดวิทยา) ผู้ล้จากการสัำารวจแล้ะเฝ้้าระวัง

การติดเชื�อำเอำชไอำวีแล้ะพฤติกรรมที�สััมพันธ์์กับการติดเชื�อำในกลุ่้มชายมีเพศสััมพันธ์์กับชาย แล้ะสัาว

ประเภัทสัอำงในปี 2563 ร้อำยล้ะ 7.3, 4.2 ตามล้ำาดับ ในกลุ่้มผู้้้ใช้ยาด้วยวิธี์ฉีด ข้อำม้ล้จากการศ่กษ์า

สัถิ่านการณ์ิการติดเชื�อำในกลุ่้มผู้้้ใช้ยาด้วยวิธี์ฉีด สัำาหรับในกลุ่้มผู้้้ใช้ยาด้วยวิธี์ฉีด ข้อำม้ล้จากการศ่กษ์า

สัถิ่านการณ์ิการติดเชื�อำในกลุ่้มผู้้้ใช้ยาด้วยวิธี์ฉีด ในปี 2563 พบความชุกการติดเชื�อำเอำชไอำวี ร้อำยล้ะ 7.8  

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ 

 จัดหาแล้ะสันับสันุนถุิ่งยางอำนามัยแล้ะสัารหล้่อำลื้�น ยุทธ์ศาสัตร์ถุิ่งยางอำนามัย (2563 - 2573)     

โดยกำาหนดนโยบายไว้ ดังนี� “เพื�อำให้การใช้ถุิ่งยางอำนามัย เป็นวิถีิ่ชีวิตประจำาวันขอำงประชาชน (Normalize 

condom use) ในการป้อำงกันโรคเอำดส์ั โรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ การตั�งครรภ์ั หรือำล้ดความเสีั�ยงจาก

โรคมะเร็งที�มีสัาเหตุจากเชื�อำโรคที�แพร่ทางเพศสััมพันธ์์” กอำงโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์    

ดำาเนินการพัฒนาระบบการเบิกจ่ายถุิ่งยางอำนามัยผู่้านระบบอำอำนไล้น์ เพื�อำคาดประมาณิความต้อำงการ

แล้ะสันับสันุน รวมถ่ิ่งรายงานผู้ล้การเบิกจ่ายถุิ่งยางอำนามัยแล้ะสัารหล่้อำลื้�นจากหน่วยงานเป้าหมาย        

ในการกระจายถุิ่งยางอำนามัยแล้ะสัารหล่้อำลื้�น http://condoms.ddc.moph.go.th/login.php

 การจัดซื�อำแล้ะกระจายถุิ่งยางอำนามัยแล้ะสัารหล่้อำลื้�น ปี 2565 กอำงโรคเอำดส์ัได้มีการจัดซื�อำ           

ถุิ่งยางอำนามัยจำานวน 10,100,000 ชิ�น ประกอำบด้วย ขนาด 49 มม.จำานวน 1,500,000 ชิ�น                    

ขนาด 52 มม. จำานวน 4,600,000 ชิ�น ขนาด 54 มม. 3,000,000 ชิ�น ขนาด 56 มม. 1,000,000 ชิ�น           

แล้ะสัารหล่้อำลื้�นที�มีส่ัวนประกอำบขอำงนำ�าเป็นหลั้ก ขนาด 5 มล้. จำานวน 1,000,000 ซอำง
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 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคการดำำาเนินงาน 

 การเข้าถ่ิ่งถุิ่งยางอำนามัยขอำงหน่วยงานเป้าหมายยังไม่ทั�วถ่ิ่ง การเก็บข้อำม้ล้การสันับสันุนถุิ่งยาง

อำนามัยในกลุ่้มประชากรหลั้ก การซำ�าซ้อำนการสันับสันุนถุิ่งยางอำนามัยกับหน่วยงานอืำ�น

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้ 

 พัฒนา Function บนช่อำงทางอำอำนไล้น์ได้แก่ เว็บไซต์เบิกจ่ายถุิ่งยางอำนามัยแล้ะสัารหล่้อำลื้�น        

แล้ะ Line official account “Condom Center” ให้สัามารถิ่ใช้งานได้อำย่างง่าย เข้าถ่ิ่งกลุ่้มเป้าหมาย

แล้ะมีประสิัทธิ์ภัาพมากยิ�งข่�น

 2.5.2.3 แผู้นงานป้้องกันและควบ่คุมโรคตับ่อักเส่บ่จากไวรัส่ บ่่ และ ซ้ำ้

 โรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี เป็นปัญหาสัาธ์ารณิสุัขที�สัำาคัญขอำงประเทศต่าง ๆ ทั�วโล้ก สัำาหรับ

ประเทศไทย มีอัำตราความชุกขอำงผู้้้ติดเชื�อำไวรัสัตับอัำกเสับ บี เรื�อำรัง ประมาณิร้อำยล้ะ 4.5 ขอำงประชากร

ที�เกิดก่อำน ปี พ.ศ. 2535 ซ่�งเป็นปีที�ประเทศไทยเริ�มมีนโยบายการฉีดวัคซีนป้อำงกันไวรัสัตับอัำกเสับ บี      

ให้ทารกแรกเกิดทุกราย ซ่�งจากการศ่กษ์าเรื�อำงเดียวกันนี�ได้คาดประมาณิว่าประเทศไทยน่าจะมีจำานวน  

ผู้้้ติดเชื�อำไวรัสัตับอัำกเสับ บี เรื�อำรัง ประมาณิ 2.2 – 3 ล้้านคนทั�วประเทศ ปัจจุบันพบว่าประชากร             

กลุ่้มเสีั�ยงที�มีความชุกขอำงโรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี ส้ังสุัด ได้แก่ ผู้้้ใช้ยาเสัพติดด้วยวิธี์ฉีด ร้อำยล้ะ 8.50       

รอำงล้งมาคือำผู้้้ติดเชื�อำเอำชไอำวี ร้อำยล้ะ 8.07 แล้ะชายที�มีเพศสััมพันธ์์กับชาย ร้อำยล้ะ 8.05 (Thailand 

National Strategies to Eliminate Viral Hepatitis 2022 – 2030 (2565)

 ไวรัสัตับอัำกเสับ ซี พบว่าในประเทศไทย มีรายงานความชุกผู้้้ติดเชื�อำไวรัสัตับอัำกเสับ ซี เรื�อำรัง         

ในปี พ.ศ. 2557 ประมาณิร้อำยล้ะ 0.39 แล้ะมีการคาดประมาณิว่ามีผู้้้ป่วยโรคไวรัสัตับอัำกเสับ ซี เรื�อำรัง 

ประมาณิ 356,670 รายทั�วประเทศ โดยประชากรกลุ่้มเสีั�ยงที�พบว่ามีความชุกขอำงโรคไวรัสัตับอัำกเสับ ซี 

เรื�อำรังส้ังสุัดคือำ ผู้้้ติดเชื�อำเอำชไอำวี ร้อำยล้ะ 8.7 ผู้้้ใช้ยาเสัพติดชนิดฉีดเข้าเส้ัน ร้อำยล้ะ 3.94 แล้ะผู้้้ที�               

เคยได้รับการฉีดยาจากผู้้้ที�ไม่ใช่บุคล้ากรสัาธ์ารณิสุัข ร้อำยล้ะ 3.62 

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) ส่ังเสัริมให้ประชาชนเข้าถ่ิ่งการตรวจคัดกรอำง แล้ะทราบสัถิ่านะการติดเชื�อำขอำงตนเอำง โดย

สันับสันุนชุดตรวจคัดกรอำงไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี เพื�อำส่ังต่อำเข้าส่้ัระบบการรักษ์าในพื�นที�อำงค์กร 

ปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะเกิดความร่วมมือำระหว่างสัถิ่านพยาบาล้กระทรวงสัาธ์ารณิสุัขแล้ะอำงค์กร 

ปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น รวม 314 แห่ง ใน 72 จังหวัด  

 2) พัฒนายุทธ์ศาสัตร์กำาจัดโรคไวรัสัตับอัำกเสับ พ.ศ. 2565 – 2573 (Thailand National      

Strategies to Eliminate Viral Hepatitis 2022 – 2030) แล้ะแผู้นปฏิิบัติการกำาจัดโรคไวรัสัตับอัำกเสับ 

พ.ศ. 2565 – 2567
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 3) พัฒนาแนวทางการตรวจคัดกรอำงแล้ะรักษ์าโรคไวรัสัตับอัำกเสับ ซี เรื�อำรัง เพื�อำเพิ�มการเข้าถ่ิ่ง

ยาต้านไวรัสั แล้ะเผู้ยแพร่ให้กับหน่วยงาน เครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำง 

 4) พัฒนาเครือำข่าย Hepatitis Laboratory Network เพื�อำเพิ�มการเข้าถ่ิ่งการตรวจทางห้อำง

ปฏิิบัติการการตรวจยืนยันโรคไวรัสัตับอัำกเสับ ซี แล้ะส่ังเสัริมให้ผู้้้ติดเชื�อำเข้าส่้ักระบวนการด้แล้รักษ์าโรค 

ครอำบคลุ้ม 65 จังหวัด แล้ะมีแผู้นขยายให้ครอำบคลุ้มทั�วประเทศในปี 2566

 5) พัฒนาเครือำข่ายแพทย์ที�ปร่กษ์าโรคไวรัสัตับอัำกเสับ (Hepatitis Consultant) แล้ะเครือำข่าย

ผู้้้ประสัานงานโรคไวรัสัตับอัำกเสับ (Hepatitis Coordinator) ทั�งในระดับเขต จังหวัด แล้ะหน่วยบริการ 

ใน 77 จังหวัด 

 6) ปล้ดล็้อำคเกณิฑ์์การเข้าถ่ิ่งยาให้เข้าถ่ิ่งง่าย ตามมติคณิะอำนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลั้ก         

แห่งชาติ ครั�งที� 2/ 2565 เมื�อำวันที� 1 สิังหาคม 2565 อำนุมัติให้ปรับเกณิฑ์์การใช้ยา 

 7) วันที� 9 กุมภัาพันธ์์ 2565 ประชุมเชิงปฏิิบัติการพัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรในการดำาเนินงาน   

โรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี ผู่้านสืั�อำอิำเล็้กทรอำนิกส์ั จำานวน 650 คน  

 8) วันที� 20 เมษ์ายน 2565 พิธี์ล้งนามบันท่กข้อำตกล้งว่าด้วยความร่วมมือำในการกำาจัดโรคไวรัสั

ตับอัำกเสับระหว่างกระทรวงสัาธ์ารณิสุัขกับกระทรวงมหาดไทย (MOU) เพื�อำส่ังเสัริมการมีส่ัวนร่วมขอำง

หน่วยงานในการกำาจัดโรคไวรัสัตับอัำกเสับ

 9) วันที� 6 มิถุิ่นายน 2565 พิธี์เปิดโครงการนำาร่อำงการเพิ�มการเข้าถ่ิ่งยาต้านไวรัสัเพื�อำรักษ์า        

โรคไวรัสัตับอัำกเสับ ซี เรื�อำรัง ปี 2565 (Test and Treat) เพื�อำนำาร่อำงเพิ�มการเข้าถ่ิ่งยาต้านไวรัสัเพื�อำรักษ์า

โรคไวรัสัตับอัำกเสับ ซี เรื�อำรัง ใน 4 จังหวัด 

 10) วันที� 10 - 11 สิังหาคม 2565 ประชุมวิชาการโรคตับอัำกเสับแห่งชาติ ภัายใต้หัวข้อำ “Bringing 

care closer to you – Hepatitis can’t wait” ผู่้านสืั�อำอิำเล็้กทรอำนิกส์ั Zoom แล้ะ Facebook Live 

จำานวน 196 หน่วยงาน

 11) วันที� 22 - 23 กันยายน 2565 แล้ะวันที� 28 - 29 กันยายน 2565 ประชุมเชิงปฏิิบัติการ     

พัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรทางการแพทย์แล้ะสัาธ์ารณิสุัขในการด้แล้รักษ์าโรคไวรัสัตับอัำกเสับ เพื�อำพัฒนา

ศักยภัาพแพทย์ แล้ะบุคล้ากรทางการแพทย์ ในการด้แล้รักษ์าโรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี สัอำดคล้้อำง

กับการปล้ดล็้อำคเกณิฑ์์การใช้ยารักษ์าโรคไวรัสัตับอัำกเสับ ซี แล้ะได้รับทราบแนวทาง Test and Treat 

จำานวน 1,500 คน

 12) การดำาเนินงานกำาจัดการถ่ิ่ายทอำดโรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี จากแม่ส่้ัล้้ก กลุ่้มเป้าหมาย ได้แก่ 

หญิงตั�งครรภ์ัทุกรายที�มาฝ้ากครรภ์ัที�โรงพยาบาล้ แล้ะเด็กที�เกิดจากแม่ที�ติดเชื�อำไวรัสัตับอัำกเสับ บี เพื�อำล้ด

การติดเชื�อำไวรัสัตับอัำกเสับ บี ในเด็กอำายุ 5 ปี ให้น้อำยกว่าร้อำยล้ะ 0.1 ในปี 2568 โดยจังหวัดที�ดำาเนิน

โครงการกำาจัดการถ่ิ่ายทอำดเชื�อำไวรัสัตับอัำกเสับ บี จากแม่ส่้ัล้้ก ปี 2565 ขยายเป็น 47 จังหวัดนำาร่อำง              

1) หญิงคล้อำดที�ได้รับการตรวจ HBsAg ร้อำยล้ะ 99.93 2) หญิงคล้อำดที� HBeAg เป็นบวกแล้ะหรือำ       

ปริมาณิไวรัสัตับอัำกเสับ บี ส้ัง ที�ได้รับยาต้านไวรัสั TDF ร้อำยล้ะ 95.96 3) ทารกแรกเกิดจากมารดาที�     

ติดเชื�อำไวรัสัตับอัำกเสับ บี ได้รับ HBIG ร้อำยล้ะ 86.01 4) ทารกแรกเกิดที�ได้รับวัคซีน HB ร้อำยล้ะ 99.42
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 13) วันที� 18 มกราคม 2565 ประชุมเชิงปฏิิบัติการพัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรทางการแพทย์            

ในการดำาเนินงานกำาจัดการถ่ิ่ายทอำดโรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี จากแม่ส่้ัล้้ก ผู่้านสืั�อำอิำเล็้กทรอำนิกส์ั             

จำานวน 800 คน 

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคการดำำาเนินงาน 

 1) การจัดบริการตรวจคัดกรอำงโรคไวรัสัตับอัำกเสับขอำงหน่วยบริการเครือำข่ายมีข้อำจำากัด          

หล้ายอำย่าง เช่น ภัาระงานขอำงบุคล้ากรสัาธ์ารณิสัุขการต้อำงหล้ีกเลี้�ยงการรวมตัวกันขอำงคนหม่้มาก

เนื�อำงจากสัถิ่านการณ์ิโควิด ทำาให้ไม่สัามารถิ่จัดบริการฯ ได้ตามแผู้นที�วางไว้ต้อำงเลื้�อำนอำอำกไป

 2) การบันท่กข้อำม้ล้การตรวจคัดกรอำงไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี ในโปรแกรมบันท่กผู้ล้การตรวจ

คัดกรอำงโรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี (Viral hepatitis B & C Screening) ยังค่อำนข้างน้อำย แล้ะข้อำม้ล้

ไม่เป็นปัจจุบัน

 3) การบันท่กข้อำม้ล้ในโปรแกรมบันท่กข้อำม้ล้โครงการกำาจัดการถ่ิ่ายทอำดโรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี 

จากแม่ส่้ัล้้ก ผู่้านเว็บไซต์ http://hb-mtct.ddc.moph.go.th โรงพยาบาล้ส่ัวนใหญ่ที�ดำาเนินงานโครงการฯ      

ยังไม่ได้บันท่กข้อำม้ล้เข้ามาในระบบ ทำาให้ข้อำม้ล้ยังค่อำนข้างน้อำย

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) จัดทำาแนวทางการตรวจคัดกรอำงแล้ะรักษ์าโรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี เรื�อำรัง ให้สัอำดคล้้อำงกับ      

การปรับเปลี้�ยนยา แล้ะหลั้กเกณิฑ์์ข้อำบ่งใช้ยาในบัญชียาหลั้กแห่งชาติ แล้ะปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงาน

กำาจัดการถ่ิ่ายทอำดเชื�อำไวรัสัตับอัำกเสับ บี จากแม่ส่้ัล้้ก

 2) การพัฒนาศักยภัาพแพทย์แล้ะบุคล้ากรทางการแพทย์แล้ะสัาธ์ารณิสุัขอำย่างต่อำเนื�อำง ในการ

ด้แล้รักษ์าโรคไวรัสัตับอัำกเสับ เพื�อำสันับสันุนการเตรียมการรอำงรับการดำาเนินงานด้แล้รักษ์าผู้้้ป่วยโรคไวรัสั

ตับอัำกเสับเรื�อำรังจากเชื�อำไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี

 3) สันับสันุนชุดตรวจสัำาหรับตรวจคัดกรอำงไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี ในประชากรกลุ่้มเสีั�ยง      

เพื�อำเพิ�มการเข้าถ่ิ่งการตรวจคัดกรอำงโรค

 4) การสันับสันุนให้มีการขยายการดำาเนินงานกำาจัดโรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี โดยงบประมาณิ

สันับสันุนจากงบประมาณิกอำงทุนหลั้กประกันสุัขภัาพอำงค์การบริหารส่ัวนตำาบล้/ เทศบาล้อำย่างน้อำย         

1 อำปท. ต่อำ 1 จังหวัด ครบทั�ง 76 จังหวัด 

 5) เสันอำขยายสิัทธิ์ประโยชน์ตรวจคัดกรอำงโรคไวรัสัตับอัำกเสับ บี แล้ะ ซี ในประชาชนที�มี

พฤติกรรมเสีั�ยง
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 2.5.3  กลุ่มโรคไม่ติดำต่อและปั้จจัยเส่่�ยงจากพฤติกรรมสุ่ขภัาพ (Non - Communicable 
Diseases : NCDs)

 2.5.3.1 แผู้นงานป้้องกันและควบ่คุมโรคไม่ติดำต่อ (Non - Communicable Diseases : 
NCDs)
 ปัญหาด้านสุัขภัาพขอำงประชากรโล้ก ส่ัวนใหญ่เกิดจากโรคไม่ติดต่อำ จากการรายงานข้อำม้ล้ขอำง

อำงค์การอำนามัยโล้ก (WHO) พบประชากรทั�วโล้กเสีัยชีวิตจากโรค NCDs มีแนวโน้มเพิ�มข่�น ในปี 2555 

จาก 38 ล้้านคน (ร้อำยล้ะ 68) เป็น 41 ล้้านคน (ร้อำยล้ะ 71) ขอำงสัาเหตุการเสีัยชีวิตทั�งหมดขอำง       

ประชากรโล้ก (รายงานสัถิ่านการณ์ิโรค NCDs 2562)

 สัำาหรับประเทศไทยกลุ่้มโรค NCDs ก็ยังเป็นปัญหาสุัขภัาพอัำนดับหน่�ง สัถิ่านการณ์ิเสีัยชีวิต        

ด้วยโรค NCDs ที�มีแนวโน้มเพิ�มข่�นในทุกปี โดยในปี พ.ศ. 2558 - 2562 พบ โรคหล้อำดเลื้อำดสัมอำง             

มีการเสีัยชีวิตมากที�สุัด รอำงล้งมา คือำ โรคหัวใจขาดเลื้อำด โรคเบาหวาน โรคความดันโล้หิตส้ัง แล้ะโรค

ปอำดอุำดกั�นเรื�อำรัง ตามล้ำาดับ จากรายงานในระบบ Health Data Center กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข 

ปีงบประมาณิ 2560 - 2564 พบว่าสัถิ่านการณิ์การป่วยด้วยโรค NCDs ในโรคความดันโล้หิตส้ัง                

แล้ะโรคเบาหวานมีแนวโน้มเพิ�มข่�น เช่นเดียวกันกับผู้ล้การสัำารวจสุัขภัาพประชาชนไทย โดยการตรวจ

ร่างกาย (NHES) ที�พบความชุกโรคความดันโล้หิตส้ัง มีแนวโน้มเพิ�มข่�นจากร้อำยล้ะ 24.7 ในปี                 

พ.ศ. 2557 - 2558 เป็นร้อำยล้ะ 25.4 ในปี พ.ศ. 2562 - 2563 แล้ะโรคเบาหวาน มีแนวโน้ม 

เพิ�มข่�นจากร้อำยล้ะ 8.9 ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 เป็นร้อำยล้ะ 9.5 ในปี พ.ศ. 2562 - 2563 ตามล้ำาดับ 

ในจำานวนนี�ยังพบว่า ร้อำยล้ะ 48.8 ไม่ทราบว่าตนเอำงป่วยเป็นโรคความดันโล้หิตส้ัง แล้ะร้อำยล้ะ 30.6      

ไม่ทราบว่าตนเอำงป่วยเป็นโรคเบาหวาน ซ่�งสัาเหตุส่ัวนใหญ่เป็นผู้ล้มาจากการ มีพฤติกรรมสุัขภัาพ            

ที�ไม่เหมาะสัม ดังจะเห็นได้จากผู้ล้การสัำารวจ NHES ในปี พ.ศ. 2557 - 2558 เปรียบเทียบกับปี 

พ.ศ. 2562 - 2563 พบว่า การดื�มเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ในรอำบ 12 เดือำนที�ผู่้านมา การมีกิจกรรม             

ทางกายไม่เพียงพอำ การกินผัู้กแล้ะผู้ล้ไม้เพียงพอำตามข้อำแนะนำา (≥5 ส่ัวนมาตรฐานต่อำวัน) มีแนวโน้ม         

ยังไม่ดีข่�น ซ่�งสัอำดคล้้อำงกับความชุกภัาวะนำ�าหนักเกินแล้ะอำ้วน แล้ะความชุกภัาวะอำ้วนล้งพุง                       

ที�มีแนวโน้มเพิ�มข่�น จ่งจำาเป็นต้อำงเพิ�มมาตรการ แล้ะความเข้มข้นในการดำาเนินงาน เพื�อำปรับเปลี้�ยน

พฤติกรรมสุัขภัาพขอำงประชาชน ในการด้านการควบคุมการบริโภัคอำาหาร หวาน มัน เค็ม แล้ะมาตรการ

ส่ังเสัริมกิจกรรมทางกาย 

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) การดำาเนินงานขับเคลื้�อำนแผู้นปฏิิร้ปประเทศ กิจกรรมปฏิิร้ปที� 2 ประเด็นโรคไม่ติดต่อำ          

โดยการสัร้างนโยบาย Workplace Policy สัร้างเสัริมสุัขภัาพ ความรอำบร้้ แล้ะป้อำงกันโรคไม่ติดต่อำ         

ในสัถิ่านที�ทำางาน/ พัฒนาร้ปแบบการบริการด้แล้ผู้้้ป่วยเบาหวานแล้ะความดันโล้หิตส้ัง เชิงนวัตกรรม 

(New Innovative Service Model)/ พัฒนาแล้ะขยายการใช้อุำปกรณ์ิดิจิทัล้ส่ัวนบุคคล้ โดยการจดัระบบ
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สุัขภัาพดิจิทัล้สัำาหรับเพิ�มสัมรรถิ่นะประเมินความเสีั�ยงด้วยตนเอำงขอำงประชาชน/ พัฒนาระบบ             

แล้ะมาตรฐานขอำงการเชื�อำมโยงข้อำม้ล้ จัดทำาเครื�อำงมือำคัดกรอำงด้แล้สุัขภัาพแล้ะพฤติกรรมเสีั�ยงโรคไม่ติดต่อำ

ที�เชื�อำมโยง Application รายงานส่ัวนแสัดงผู้ล้ (NCD Dashboard)/ จัดทำาฐานข้อำม้ล้ปริมาณิการบริโภัคโซเดียม

 2) การดำาเนินงานขับเคลื้�อำนแผู้นยุทธ์ศาสัตร์การป้อำงกันแล้ะควบคุมโรคไม่ติดต่อำ 5 ปี              

(พ.ศ. 2560 - 2564 ขยายถ่ิ่ง 2565) โดยนโยบายเร่งรัดการจัดการเบาหวานแล้ะความดันโล้หิตส้ัง ดำาเนิน

การทบทวนแผู้น วิเคราะห์ช่อำงว่าง ข้อำเสันอำ แล้ะจัดทำา (ร่าง) แผู้นปฏิิบัติการด้านการป้อำงกัน                        

แล้ะควบคุมโรคไม่ติดต่อำขอำงประเทศไทย 5 ปี ระยะที� 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

 3) การดำาเนินงานตามแผู้นยุทธ์ศาสัตร์การล้ดการบริโภัคเกลื้อำแล้ะโซเดียมในประเทศไทย        

(พ.ศ. 2559 – 2568) โดยการขับเคลื้�อำนการล้ดการบริโภัคเกลื้อำแล้ะโซเดียมระดับจังหวัด 12 จังหวัด 

 4) การดำาเนินงานชุมชนล้ดเสีั�ยง ล้ดโรคไม่ติดต่อำเรื�อำรัง (CBI NCDs) สันับสันุนให้เกิดการดำาเนินงาน

ใน 227 ชุมชน/ จัดทำาหล้ักส้ัตรการป้อำงกันควบคุมโรคไม่ติดต่อำเรื�อำรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐานสัำาหรับ         

เจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสุัข

 5) การดำาเนินงานป้อำงกันโรคไตในชุมชนระยะขยายผู้ล้ในพื�นที� 58 ชุมชน 55 พชอำ. (10 เขต

สุัขภัาพ) แล้ะจัดทำาร่างแผู้นทศวรรษ์การป้อำงกันแล้ะชะล้อำภัาวไตเรื�อำรัง (พ.ศ. 2565 – 2574)                      

การสัร้างเสัริม Health literacy ด้วยสืั�อำดิจิทัล้ Line @NCD_DDC แล้ะจัดทำาสืั�อำประสััมพันธ์์เพื�อำป้อำงกัน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อำเรื�อำรังให้พื�นที�ในร้ปแบบต่าง ๆ เช่น แผู้นพับ วีดีทัศน์ อิำนโฟกราฟิก เป็นต้น

 6) การจัดระบบสุัขภัาพดิจิทัล้สัำาหรับเพิ�มสัมรรถิ่นะประเมินความเสีั�ยงด้วยตนเอำง นำาร่อำงจัดตั�ง

สัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้ในชุมชนใน 15 จังหวัด 16 สัถิ่านีสุัขภัาพ

 7) การพัฒนาคลิ้นิกโรคไม่ติดต่อำ NCD Clinic Plus เพื�อำเพิ�มการเข้าถ่ิ่งแล้ะคุณิภัาพบริการ       

รพศ. รพท.แล้ะ รพช. เข้าร่วมจำานวน 898 ผู่้านเกณิฑ์์การประเมินคุณิภัาพระดับดีข่�นไป จำานวน 581 

คิดเป็นร้อำยล้ะ 65 

 8) การพัฒนาแนวทางการติดตามกลุ่้มสังสััยป่วยความดันโล้หิตส้ังที�มารับบริการ ในแผู้นกผู้้้ป่วย

นอำกอืำ�น ๆ (hospital bp) ตามมาตรฐานที�กรมควบคุมโรคกำาหนด ทดล้อำงนำาร่อำงในโรงพยาบาล้             

เขตสุัขภัาพที� 1 - 12 จำานวน 33 แห่ง

 9) การพัฒนาฐานข้อำม้ล้การคัดกรอำงสุัขภัาพแล้ะพฤติกรรมเสีั�ยงโรคไม่ติดต่อำ แล้ะระเบียนสุัขภัาพ

อิำเล็้กทรอำนิกส์ัส่ัวนบุคคล้ (Personal Health Record: PHR) เชื�อำมโยงข้อำม้ล้กับระบบ (HDC) 43 แฟ้ม 

แสัดงผู้ล้ในร้ปแบบ Dashboard

 10) การจัดทำาฐานข้อำม้ล้ปริมาณิการบริโภัคโซเดียมจากการประเมินปัสัสัาวะ 24 ชั�วโมง                 

ปี 2564 – 2565 จำานวน 9 จังหวัด 

 11) พัฒนาศักยภัาพผู้้้รับผิู้ดชอำบงาน CBI NCDs ให้มีความร้้ความเข้าใจในหลั้กการป้อำงกันควบคุมโรค

ไม่ติดต่อำเรื�อำรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน จำานวน 842 คน

 12) พัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรเครือำข่ายด้านการป้อำงกันโรคไตในชุมชนระยะขยายผู้ล้ จำานวน 25 คน
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 13) พัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรเครือำข่ายด้านการจัดระบบสุัขภัาพดิจิทัล้ เชื�อำมโยงข้อำม้ล้จาก         
สัถิ่านพยาบาล้บน National cloud platform จำานวน 452 คน
 14) พัฒนาศักยภัาพทีม NCD system manager ระดับจังหวัด 12 จังหวัด 60 คน ระดับอำำาเภัอำ 
9 อำำาเภัอำ จำานวน 36 คน 
 15) พัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรเครือำข่าย ด้วยหลั้กส้ัตรเพิ�มสัรรถิ่นะการจัดการโรคเบาหวาน           
แล้ะความดันโล้หิตส้ัง (ระดับกล้าง II) ร้ปแบบอำอำนไล้น์ ผู้้้เรียนหลั้กทั�งหมด 453 คน 
 16) พัฒนาศักยภัาพผู้้้รับผิู้ดชอำบงาน NCD ทุกระดับ ด้านการเก็บข้อำม้ล้ แบบคัดกรอำงสุัขภัาพ  
แล้ะพฤติกรรมเสีั�ยงโรคไม่ติดต่อำ (Online Survey) ผู่้านระบบอำอำนไล้น์ มี User เข้าร่วมประชุมทั�งสิั�น 
10,696 User
 17) พัฒนาศักยภัาพผู้้รั้บผิู้ดชอำบงาน NCD ระดบัเขต แล้ะ สัสัจ. เรื�อำงการใช้เครื�อำงมอืำแบบสัอำบถิ่าม
การคัดกรอำงสุัขภัาพแล้ะพฤติกรรมเสีั�ยงโรคไม่ติดต่อำผู่้านแอำพพลิ้เคชั�น Thai Sook จำานวน 35 คน
 18) จัดเวทีแล้กเปลี้�ยนเรียนร้้ Virtual NCD Forum 2022 ในร้ปแบบ onsite/ online                
จำานวน 6 ครั�ง ผู้้้เข้าร่วมจำานวน 4,797 คน 
 19) ร้อำยล้ะการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่้มสังสััยป่วยโรคเบาหวาน แล้ะ/หรือำความดันโล้หิตส้ัง
 การคัดกรอำงโรคเบาหวาน ในประชาชนอำายุ 35 ปีข่�นไป จำานวน 19,378,229 คน (85.4%)        
เพื�อำค้นหาผู้้้ป่วยรายใหม่ที�ยังไม่มีอำาการ พบกลุ่้มสังสััยป่วยโรคเบาหวาน จำานวน 184,067 คน (1.0 %)    
กลุ่้มสังสััยป่วยได้รับการตรวจติดตาม จำานวน 130,142 คน คิดเป็นร้อำยล้ะ 70.7 ถืิ่อำว่าผู่้านเกณิฑ์์            
เป้าหมาย (เป้าหมาย ≥ ร้อำยล้ะ 67) 
 การคัดกรอำงโรคความดันโล้หิตส้ัง ในประชาชนอำายุ 35 ปีข่�นไป จำานวน 16,744,899 คน     
(85.3%) เพื�อำค้นหาผู้้้ป่วยรายใหม่ที�ยังไม่มีอำาการ พบกลุ่้มสังสััยป่วยโรคความดันโล้หิตส้ัง จำานวน 
773,654 คน (4.6%) กลุ่้มสังสััยป่วยได้รับการตรวจติดตาม จำานวน 709,122 คน คิดเป็นร้อำยล้ะ 91.7 
ถืิ่อำว่าผู่้านเกณิฑ์์เป้าหมาย (เป้าหมาย ≥ ร้อำยล้ะ 80) 

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

  1) การคัดกรอำงค้นหากลุ่้มสังสััยป่วย พบว่าในบางพื�นที�ดำาเนินการคัดกรอำงล้่าช้า ส่ังผู้ล้ให้   
การดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  2) ผู้ล้กระทบจาก COVID-19 พบว่ากลุ่้มสังสััยป่วยไม่สัามารถิ่เดินทางไปรับบริการตรวจยืนยัน
วินิจฉัยที�โรงพยาบาล้ตามนัดได้ บุคล้ากรด้าน NCD ถ้ิ่กด่งไปช่วยภัารกิจ COVID - 19 แล้ะจากการ    
สัำารวจผู้ล้กระทบขอำง COVID - 19 ต่อำ NCD Clinic พบว่าคลิ้นิก NCD สัามารถิ่เปิดบริการตามปกติ     
ได้เพียงร้อำยล้ะ 16.7 แล้ะปิดให้บริการช่วงโควิดนานเกิน 1 เดือำน ร้อำยล้ะ 12
  3) การบันท่กแล้ะการสั่งอำอำกข้อำม้ล้บางพื�นที�บันท่กข้อำม้ล้ไม่ถ้ิ่กต้อำง แล้ะมีความล่้าช้า           
เกิดปัญหาจากระบบ JHCIS ขอำงโรงพยาบาล้สั่งเสัริมสุัขภัาพตำาบล้ ทำาให้การส่ังอำอำกข้อำม้ล้ 

จากสัถิ่านบริการ (รพ.สัต.) บางแห่งไม่ข่�นในระบบ HDC กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข
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 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 ขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานด้วย 4 มาตรการ “2P2S” ได้แก่ 1) การนำาขับเคลื้�อำนนโยบาย             

แล้ะสัร้างพันธ์มิตรความร่วมมือำ (Policy and Advocacy) 2) การสั่งเสัริมสุัขภัาพแล้ะล้ดความเสีั�ยง 

(Promotion and Risk Reduction) 3) การเสัริมสัมรรถิ่นะขอำงระบบบริการสุัขภัาพ (Strengthen 

Health System) แล้ะ 4) การเฝ้้าระวังแล้ะติดตามประเมินผู้ล้ (Surveillance and M&E) เพื�อำเป็น

แนวทางการดำาเนินงานล้ดความเสีั�ยง ล้ดการป่วย แล้ะป้อำงกันภัาวะแทรกซ้อำนจาก DM แล้ะ HT ดังนี� 

1) การนำาขับเคลื้�อำนนโยบายแล้ะสัร้างพันธ์มิตรความร่วมมือำ (Policy and Advocacy) 2) การส่ังเสัริม   

สุัขภัาพแล้ะล้ดความเสีั�ยง (Promotion and Risk Reduction) 3) การเสัริมสัมรรถิ่นะขอำงระบบบริการ

สุัขภัาพ (Strengthen Health System) 4) การเฝ้้าระวังแล้ะติดตามประเมินผู้ล้ (Surveillance and M&E) 

 2.5.3.2 แผู้นงานควบ่คุมการบ่ริโภัคเคร้�องดำ้�มแอลกอฮอล์

 การดำาเนินการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ ดำาเนินตามเป้าหมายการพัฒนาที�ยั�งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) เป้าหมายที� 3.5.2 เสัริมสัร้างการป้อำงกันแล้ะการรักษ์าการใช้สัาร            

ในทางที�ผิู้ด ซ่�งรวมถ่ิ่งการใช้ยาเสัพติดในทางที�ผิู้ดแล้ะการใช้แอำล้กอำฮอำล์้ในทางที�เป็นอัำนตราย โดย

ประเทศไทยกำาหนดตัวชี�วัดปริมาณิการบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล้์ต่อำประชากรอำายุ 15 ปีข่�นไป         

ในปี 2566 ค่าเป้าหมาย 5.9 ลิ้ตรแอำล้กอำฮอำล้์บริสุัทธิ์�ต่อำคนต่อำปี ซ่�งในปี 2564 ปริมาณิการบริโภัค     

เครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ต่อำประชากรอำายุ 15 ปีข่�นไป คิดเป็น 7.17 ลิ้ตรแอำล้กอำฮอำล์้บริสุัทธิ์�ต่อำคนต่อำปี    

แล้ะยังมีแนวโน้มเพิ�มส้ังข่�น ปัจจุบันการบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ยังคงเป็นปัจจัยขอำงการเกิดปัญหา

ในสัังคมไทย เช่น ปัญหาการใช้ความรุนแรง ปัญหาอุำบัติเหตุจราจร รวมถ่ิ่งเป็นปัจจัยส่ังเสัริมให้เกิดโรค

แล้ะการเจ็บป่วย จากผู้ล้การสัำารวจพฤติกรรมการบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ขอำงประชากรไทย                            

อำายุ 15 ปีข่�นไป ขอำงสัำานักงานสัถิิ่ติแห่งชาติ ในปี 2564 พบว่ามีผู้้้บริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ประมาณิ 

16 ล้้านคน คิดเป็นร้อำยล้ะ 28.0 แล้ะเป็นผู้้้ดื�มหนักถ่ิ่งร้อำยล้ะ 36.2 ขอำงผู้้้บริโภัคทั�งหมด กลุ่้มเยาวชน 

อำายุ 15 – 19 ปี มีอัำตราการดื�มร้อำยล้ะ 9.0 ทั�งนี�ยังพบการแทรกแซงนโยบายการควบคุมเครื�อำงดื�ม

แอำล้กอำฮอำล์้จากธุ์รกิจเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ การใช้กล้ยุทธ์์ทางการตล้าดเพื�อำเข้าถ่ิ่งกลุ่้มเป้าหมาย          

โดยเฉพาะกลุ่้มเยาวชน

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) ขับเคลื้�อำนกล้ไกการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ผู้่านกล้ไกคณิะกรรมการนโยบายเครื�อำงดื�ม

แอำล้กอำฮอำล้์แห่งชาติ คณิะกรรมการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล้์ คณิะอำนุกรรมการที�เกี�ยวข้อำง            

คณิะกรรมการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้จังหวัด/ กรุงเทพมหานคร
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 2) จัดกิจกรรมวันงดดื�มสัุราแห่งชาติ พ.ศ. 2565 พร้อำมทั�งมอำบโล้่ประกาศเกียรติคุณิแก่บุคคล้

แล้ะอำงค์กรที�ทำาคุณิประโยชน์ดีเด่นด้านป้อำงกันควบคุมการบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ รวมถ่ิ่งศิล้ปิน 

นักแสัดงแบบอำย่างที�สันับสันุนการดำาเนินงานควบคุมการบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ 

 3) ล้งพื�นที�เฝ้้าระวัง บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ร่วมกับเครือำข่าย เพื�อำตรวจ

สัอำบสัถิ่านประกอำบการ ร้านค้า ทั�งตามข้อำร้อำงเรียน แล้ะตามแผู้นการอำอำกตรวจ จำานวน 639 ราย       

กล่้าวโทษ์แล้ะดำาเนินคดี จำานวน 52 ราย (ข้อำม้ล้ ณิ วันที� 31 สิังหาคม 2565) รับเรื�อำงร้อำงเรียน            

เครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ทั�งหมด จำานวน 1,121 เรื�อำง แบ่งเป็นสัำานักงานฯ ดำาเนินการ จำานวน 729 เรื�อำง    

ส่ังเรื�อำงให้พื�นที�ดำาเนินการ จำานวน 392 เรื�อำง แล้ะสัามารถิ่ดำาเนินการตอำบสันอำงต่อำข้อำร้อำงเรียนได้ภัายใน 

60 วัน จำานวน 883 เรื�อำง คิดเป็น ร้อำยล้ะ 78.77 

 4) ขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานสัถิ่านศ่กษ์าปล้อำดเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้แล้ะยาส้ับ โดยระบบ E-service 

เพื�อำให้สัถิ่านศ่กษ์าประเมินดำาเนินงานตามเกณิฑ์์คุณิภัาพสัถิ่านศ่กษ์าปล้อำดบุหรี�แล้ะสุัราด้วยตนเอำง 

 5) ขับเคลื้�อำนระบบ E-learning ดำาเนินการศ่กษ์าทดล้อำงใช้ระบบ E-learning สัำาหรับผู้้้ประกอำบการ

ในพื�นที� 25 จังหวัด โดยคัดเลื้อำกจากจังหวัดที�มีใบอำนุญาตขายสุัราประเภัทที� 2 ส้ังที�สุัด เพื�อำศ่กษ์า

ประสิัทธิ์ภัาพขอำงระบบในการให้ความร้้ข้อำกฎหมายควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ แล้ะยาส้ับ 

 6) ล้งพื�นที�ขับเคลื้�อำนพัฒนาศักยภัาพโรงพยาบาล้นำาร่อำงการล้ด ล้ะ เลิ้ก การดื�มเครื�อำงดื�ม

แอำล้กอำฮอำล์้ สัำานักงานคณิะกรรมการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ ได้ดำาเนินการร่วมกับสัำานักงาน

สัาธ์ารณิสุัขจังหวัดในพื�นที� 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา แพร่ ยโสัธ์ร แล้ะกระบี� 

 7) จัดทำาแอำปพล้ิเคชั�น (แบบอำอำฟไล้น์) การประเมินพฤติกรรมการดื�มเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล้์     

ขอำงผู้้้มารับบริการ (1B6) เพื�อำเป็นเครื�อำงมือำให้กับเจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสุัขในการเก็บข้อำม้ล้ แล้ะมีแผู้น     

ให้การชี�แจงให้เจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสุัขนำาแอำปพลิ้เคชั�นดังกล่้าวไปใช้ประโยชน์

 8) จัดทำาเว็ปไซต์ https://ติดเหล้้ายัง.com สัำาหรับให้ประชาชนใช้ประเมินพฤติกรรมการ          

ดื�มเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ด้วยตนเอำง

 9) ขับเคลื้�อำนให้สัถิ่านบริการสัาธ์ารณิสัุขดำาเนินการคัดกรอำงพฤติกรรมการดื�มเครื�อำงดื�ม

แอำล้กอำฮอำล์้ในผู้้้มารับบริการอำายุ 15 ปีข่�นไป แล้ะบันท่กข้อำม้ล้ในระบบ 43 แฟ้ม แล้ะข้อำม้ล้ ณิ วันที�    

27 กันยายน 2565 ดำาเนินการคัดกรอำงพฤติกรรมการดื�มเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ได้ ร้อำยล้ะ 34.92

 10) การขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานพัฒนาเครือำข่ายป้อำงกันสุัราแล้ะยาส้ับ ระดับชุมชน โดยมีการ

ถ่ิ่ายทอำดกระบวนการจัดทำามาตรการชุมชน ให้กับชุมชนนำาร่อำงในพื�นที� 12 สัคร. จำานวน 28 ชุมชน       

ให้ทราบกระบวนการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานโดยใช้มาตรการชุมชน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) กฎหมายควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้บางประเด็นไม่ทันสัมัยกับสัถิ่านการณ์ิที�เปลี้�ยนแปล้งไป 

เป็นช่อำงทางให้ผู้้้ผู้ลิ้ตเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้นำามาใช้สืั�อำสัารกับผู้้้บริโภัค โดยเฉพาะในกลุ่้มเยาวชน
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 2) การส่ังเสัริมนโยบายการค้า FTA CPTPP นโยบายกระตุ้นเศรษ์ฐกิจโดยการส่ังเสัริมการท่อำงเที�ยว 

การแทรกแซงนโยบายจากธุ์รกิจเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ ส่ังผู้ล้ต่อำนโยบายการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้

 3) การจัดการปัญหาการบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ไม่ถ้ิ่กจัดเป็นปัญหาสัำาคัญที�ต้อำงดำาเนินการ

ในล้ำาดับต้นทำาให้การดำาเนินงานเป็นไปในเชิงตั�งรับมากกว่าเชิงรุก

 4) การจัดการฐานข้อำม้ล้การควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ยังขาดการเชื�อำมโยงข้อำม้ล้ การเข้าถ่ิ่ง

ข้อำม้ล้การควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ยังอำย้่ในวงจำากัด 

 5) คนรุ่นใหม่มีแนวโน้มเสัรีนิยม มีแนวคิดสัังคมตะวันตกเพิ�มมากข่�น มีค่านิยมเชิงบวกต่อำการ

บริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ขับเคลื้�อำนกล้ไกการดำาเนินงานควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ ผู่้านคณิะกรรมการนโยบาย   

เครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้แห่งชาติ แล้ะคณิะกรรมการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ โดยใช้แผู้นปฏิิบัติการ

ด้านควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ระดับชาติ ระยะที� 2 (พ.ศ. 2565 - 2570)

 2) ขับเคลื้�อำนการผู้ลั้กดันการแก้ไข ปรับปรุงกฎหมายควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ให้ทันต่อำ

สัถิ่านการณ์ิ

 3) ขับเคลื้�อำนงานเฝ้้าระวัง บังคับใช้กฎหมายควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กฮอำล์้ แล้ะสืั�อำสัาร

ประชาสััมพันธ์์

 4) ขับเคลื้�อำนการคัดกรอำงแล้ะบำาบัดรักษ์าผู้้้มีปัญหาการดื�มเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ในสัถิ่านพยาบาล้  

 5) ขับเคลื้�อำนสัถิ่านศ่กษ์าดำาเนินงานสัถิ่านศ่กษ์าปล้อำดเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้อำย่างต่อำเนื�อำง         

โดยดำาเนินการร่วมกับกระทรวงศ่กษ์าธิ์การ แล้ะให้สัถิ่านศ่กษ์าประเมินตนเอำงตาม

 6) พัฒนาการประยุกต์ใช้ความรอำบร้้ด้านสุัขภัาพ (Health Literacy) กับการป้อำงกันควบคุม    

การบริโภัคเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้

 2.5.3.3 แผู้นงานป้้องกันควบ่คุมการบ่ริโภัคผู้ลิตภััณฑ์์ยาส่้บ่

 ตามเป้าหมายขอำง SDG หรือำขอำงอำงค์กรอำนามัยโล้กในการที�จะควบคุมโรคไม่ติดต่อำเรื�อำรัง              

ได้กำาหนดว่าอัำตราการส้ับบุหรี�ในปี 2568 ต้อำงไม่เกินร้อำยล้ะ 15 ซ่�งสัถิ่านการณ์ิการบริโภัคผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ 

จากผู้ล้การสัำารวจพฤติกรรมด้านสุัขภัาพขอำงประชากรในปี พ.ศ. 2564 โดยสัำานักงานสัถิิ่ติแห่งชาติ         

พบว่า ประชากรไทยอำายุ 15 ปีข่�นไป มีจำานวนทั�งสิั�น 57 ล้้านคน พบจำานวนผู้้้ส้ับบุหรี� 9.9 ล้้านคน         

คิดเป็นร้อำยล้ะ 17.4 ซ่�งมีแนวโน้มล้ดล้งอำย่างต่อำเนื�อำงจากปี 2547 ซ่�งกลุ่้มอำายุที�มีอัำตราการส้ับบุหรี�        

ส้ังสุัดคือำ อำายุระหว่าง 25 - 40 ปี (ร้อำยล้ะ 21) รอำงล้งมาคือำกลุ่้มอำายุ 45 - 59 ปี (ร้อำยล้ะ 19.1)               

กลุ่้มอำายุ 20 - 24 ปี (ร้อำยล้ะ 18.5) แล้ะกลุ่้มอำายุ 15 - 19 ปี (ร้อำยล้ะ 6.2) ตามล้ำาดับ โดยสััดส่ัวน
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 การส้ับบุหรี� พบว่าผู้้้ชายส้ับบุหรี�มากกว่าผู้้้หญิงถ่ิ่ง 16 เท่า แต่เมื�อำวิเคราะห์แนวโน้มอัำตรา            

การส้ับจำาแนกตามเพศ พบว่าอัำตราการส้ับบุหรี�ในผู้้้ชายล้ดล้งจากปี 2547 มากกว่าเพศหญิง การส้ับบุหรี�

ไฟฟ้าขอำงประชากรไทยในอำายุ 15 ปีข่�นไป พบว่าคนไทยที�ร้้จักบุหรี�ไฟฟ้าเชื�อำว่าบุหรี�ไฟฟ้าอัำนตราย

มากกว่าบุหรี�ธ์รรมดาถ่ิ่งร้อำยล้ะ 26.7 เชื�อำว่าอัำนตรายน้อำยกว่าร้อำยล้ะ 11.3 แล้ะเชื�อำว่าบุหรี�ไฟฟ้า            

แล้ะบุหรี�ธ์รรมดามีอัำนตรายเท่ากัน ร้อำยล้ะ 62 แล้ะการพบเห็นการส้ับบุหรี�ในสัถิ่านที�สัาธ์ารณิะ             

โดยข้อำม้ล้จากสัำานักงานสัถิิ่ติแห่งชาติ ปี 2564 จากการสัอำบถิ่ามประชากรที�มีอำายุ 15 ปีข่�นไป                

เกี�ยวกับการพบเห็นการส้ับบุหรี�ในสัถิ่านที�สัาธ์ารณิะ พบว่าสัถิ่านที�ส่ัวนใหญ่ที�พบเห็นการส้ับบุหรี�มากที�สุัด 

ได้แก่ ตล้าดสัด ร้อำยล้ะ 47.0 รอำงล้งมาคือำ ร้านอำาหาร/ ภััตตาคาร ร้อำยล้ะ 36.6 สัถิ่านที�ขนส่ังสัาธ์ารณิะ 

ร้อำยล้ะ 35.3 แล้ะศาสันสัถิ่าน ร้อำยล้ะ 21.0 ส่ัวนการพบเห็นการส้ับบุหรี�บริเวณิอำาคารสัถิ่านที�ราชการ 

แล้ะอำาคารมหาวิทยาลั้ย ร้อำยล้ะ 15.1 แล้ะ 14.0 ตามล้ำาดับ

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) ถ่ิ่ายทอำดแล้ะขับเคลื้�อำนแผู้นปฏิิบัติการด้านการควบคุมยาส้ับแห่งชาติฉบับที�สัาม พ.ศ. 2565 

– 2570 ไปส่้ัหน่วยงานภัาคีเครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำงทั�งภัาครัฐแล้ะภัาคประชาสัังคมทุกระดับ เพื�อำเป็นทิศทาง

การขับเคลื้�อำนงานควบคุมยาส้ับขอำงประเทศไทย 

 2) กำาหนด แล้ะขับเคลื้�อำนนโยบาย กฎหมายด้านการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ ผู่้านการประชุม

คณิะกรรมการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับแห่งชาติ 

 3) รณิรงค์วันงดส้ับบุหรี�โล้ก ประจำาปี 2565 วันที� 31 พฤษ์ภัาคม 2565 โดยมี นายสัาธิ์ต ปิตุเตชะ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข เป็นประธ์าน ณิ โรงแรมบางแสันเฮอำริเทจ จังหวัดชล้บุรี         

ภัายใต้คำาขวัญ “Tobacco: Threat to our environment : บุหรี�ทำาล้ายสิั�งแวดล้้อำม” เพื�อำปกป้อำง     

แล้ะคุ้มครอำงสุัขภัาพประชาชนควบค่้ไปกับการรักษ์์สิั�งแวดล้้อำมมิให้ได้รับผู้ล้กระทบจากวัฏิจักรยาส้ับ

 4) ขับเคลื้�อำนในระดับนโยบายเพื�อำสันับสันุนให้เกิดการดำาเนินงานสัถิ่านศ่กษ์าระดับอุำดมศ่กษ์า

ปล้อำดบุหรี� โดยได้มีการล้งนามบันท่กข้อำตกล้งการป้อำงกันการเกิดนักส้ับหน้าใหม่ สัร้างมหาวิทยาลั้ย

ปล้อำดบุหรี�อำย่างยั�งยืน 

 5) จัดทำา ร่าง หลั้กส้ัตรการเรียนในระบบอำอำนไล้น์ E-learning เพื�อำการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงาน

สัถิ่านศ่กษ์าปล้อำดบุหรี� เพื�อำเป็นเครื�อำงมือำให้แก่บุคล้ากรทางการศ่กษ์าในการดำาเนินงานสัถิ่านศ่กษ์าปล้อำดบุหรี�

 6) ล้งพื�นที�อำอำกตรวจเตือำน เฝ้้าระวัง แล้ะประชาสััมพันธ์์ให้ความร้้การปฏิิบติัตาม พ.ร.บ ควบคุม

ผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ พ.ศ. 2560 ให้แก่ผู้้้ประกอำบการ ร้านค้า ตล้าด แล้ะสัถิ่านที�สัาธ์ารณิะต่าง ๆ ร่วมกับ

หน่วยงานเครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำงทั�งในระดับส่ัวนกล้าง แล้ะระดับจังหวัด 

 7) พัฒนานวัตกรรมระบบ Tobacco Control Enforcement Program (T-CEP) เพื�อำเพิ�ม    

ความสัะดวกแล้ะคล่้อำงตัวในการสันับสันุนการล้งพื�นที�บังคับใช้กฎหมายแก่พนักงานเจ้าหน้าที� 
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 8) พัฒนาศักยภัาพพนักงานเจ้าหน้าที�แล้ะผู้้้ที�เกี�ยวข้อำงในการเฝ้้าระวังแล้ะบังคับใช้กฎหมาย

ควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ ทั�งระดับเขต แล้ะระดับจังหวัด เพื�อำหนุนเสัริมกล้ไกการควบคุมยาส้ับในพื�นที�

แบบมีส่ัวนร่วมให้กับผู้้้รับผิู้ดชอำบงาน แล้ะนิติกรหน่วยงานระดับเขตทั�ง 13 เขต แล้ะผู้้้รับผิู้ดชอำบงาน

ควบคุมยาส้ับระดับจังหวัดทั�วประเทศ 

 9) จัดทำามาตรฐานบริการเลิ้กบุหรี�ทางโทรศัพท์ เพื�อำนำามาใช้ในการประเมินการให้บริการ          

เลิ้กบุหรี�ทางโทรศัพท์ แล้ะใช้เป็นเอำกสัารประกอำบการพิจารณิาการข่�นทะเบียนเป็นหน่วยบริการขอำง

สัำานักงานหลั้กประกันสุัขภัาพแห่งชาติ (สัปสัช.) 

 10) สัำารวจการบริโภัคยาส้ับในเยาวชนไทย พ.ศ. 2565 ภัายใต้โครงการ Global Youth Tobacco 

Survey (GYTS), 2022 แล้ะสัำารวจกล้ยุทธ์์อุำตสัาหกรรมยาส้ับ ณิ ร้านค้าปลี้กที�จำาหน่ายผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ

ในประเทศไทย (4P) 12 เขตบริการสุัขภัาพแล้ะกรุงเทพมหานคร 

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 ธุ์รกิจยาส้ับมีการปรับกล้ยุทธ์์ทางการตล้าด เพื�อำเพิ�มโอำกาสัในการเข้าถ่ิ่งสิันค้าโดยมุ่งเป้าเพื�อำให้

เกิดกลุ่้มนักส้ับหน้าใหม่ รวมถ่ิ่งมีการแทรกแซงนโยบาย มาตรการแล้ะกฎหมาย โดยเฉพาะบุหรี�ไฟฟ้า

แล้ะผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับร้ปแบบใหม่ ทำาให้การดำาเนินงานขับเคลื้�อำนการควบคุมยาส้ับในระดับต่าง ๆ ต้อำงเพิ�ม

ความเข้มข้นในการดำาเนินงาน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) พัฒนาแล้ะขับเคลื้�อำนนโยบาย แล้ะกฎหมายด้านการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ ผู่้านกล้ไก        

ขอำงคณิะกรรมการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับแห่งชาติ ตล้อำดจนอำนุกรรมการภัายใต้คณิะกรรมการควบคุม

ผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับแห่งชาติให้ครอำบคลุ้มทุกประเด็นตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ พ.ศ. 2560 

แล้ะสัอำดคล้้อำงตามกรอำบอำนุสััญญาขอำงอำงค์การอำนามัยโล้กว่าด้วยการควบคุมยาส้ับ 

 2) ขับเคลื้�อำนแล้ะติดตามประเมินผู้ล้การดำาเนินงานตามแผู้นปฏิิบัติการด้านการควบคุมยาส้ับ

ฉบับที�สัาม พ.ศ. 2565 – 2570 ให้บรรลุ้ตามเป้าหมายในทุกระดับ

 3) พัฒนาระบบฐานข้อำม้ล้ เฝ้้าระวังในการควบคุมยาส้ับ เพื�อำเป็นข้อำม้ล้ในการวางแผู้น แล้ะการ

ดำาเนินงานควบคุมยาส้ับในระดับพื�นที�

 4) สืั�อำสัารความเสีั�ยง ประชาสััมพันธ์์ แล้ะรณิรงค์เพื�อำสัร้างความรอำบร้้ แล้ะตระหนักถ่ิ่งโทษ์      

พิษ์ภััย ขอำงการบริโภัคยาส้ับให้แก่ประชาชน

 5) ขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานสัถิ่านศ่กษ์าปล้อำดบุหรี�ในโรงเรียนที�สัังกัดอำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น 

(อำปท.) เพื�อำสัถิ่านศ่กษ์าปล้อำดบุหรี� เพื�อำป้อำงกันเด็กแล้ะเยาวชนไม่ให้กล้ายเป็นนักส้ับหน้าใหม่ 
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 6) ขยายความร่วมมือำในการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานควบคุมยาส้ับ เพื�อำสัร้างสิั�งแวดล้้อำม 

ให้ปล้อำดบุหรี� โดยการขับเคลื้�อำนนโยบายการควบคุมยาส้ับในระดับพื�นที�ร่วมกับอำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น 

(อำปท.) แบบมีส่ัวนร่วมผู่้านเกณิฑ์์การประเมินประสิัทธิ์ภัาพขอำงอำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น (Local 

Performance Assessment: LPA)

 7) ดำาเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ พ.ศ. 2560             

โดยการอำอำกปฏิิบัติงาน ล้งพื�นที�เพื�อำตรวจสัอำบ ตรวจเตือำน เฝ้้าระวังแล้ะการบังคับใช้กฎหมายควบคุม

ผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ ตล้อำดจนประชาสััมพันธ์์ สัร้างความร้้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ผู้้้ประกอำบการ ร้านค้า   

ให้สัามารถิ่ปฏิิบัติตามกฎหมายได้อำย่างถ้ิ่กต้อำง

 8) ขับเคลื้�อำนเชิงนโยบายระบบการให้บริการบำาบัดรักษ์าผู้้้เสัพติดผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ เพื�อำผู้ลั้กดัน

ให้การบำาบัดรักษ์าผู้้้เสัพติดผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับอำย้่ในระบบบริการที�มีประสิัทธิ์ภัาพ แล้ะเกิดการเชื�อำมโยง

ข้อำม้ล้ใน Application คลิ้นิกเลิ้กบุหรี� แล้ะ Health Data Center

 2.5.3.4 พัฒนานโยบ่าย ส่ารส่นเทศ และมาตรการป้้องกันการบ่าดำเจ็บ่จากจราจรทางถนน

 ด้วยปัญหาการบาดเจ็บเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนกว่าปีล้ะ 1 ล้้านคน อำงค์การสัหประชาชาติ

ยังคงความสัำาคัญ แล้ะกำาหนดให้เป็นทศวรรษ์แห่งความปล้อำดภััยทางถิ่นนในปี พ.ศ. 2564 - 2573       

จากการประชุมระดับรัฐมนตรีโล้กว่าด้วยความปล้อำดภััยทางถิ่นนครั�งที� 3 เมื�อำเดือำนกุมภัาพันธ์์             

พ.ศ. 2563 (3rd Global Ministerial Conference on Road Safety) นายอำนุทิน ชาญวีรก้ล้                 

รอำงนายกรัฐมนตรี แล้ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสัาธ์ารณิสุัขได้เข้าร่วมประชุมในครั�งนั�น ได้มีการกำาหนด

ให้การล้ดอัำตราการเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนเป็นหน่�งในเป้าการพัฒนาอำย่างยั�งยืน (Sustainable 

development Goal: SDGs) แล้ะยังคงมีการติดตามอำย่างต่อำเนื�อำง 

 จากความสัำาคัญขอำงปัญหาอุำบัติเหตุทางถิ่นนที�นานาประเทศให้ความสัำาคัญประเทศไทย ซ่�งมี

อัำตราการเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนส้ังในระดับต้น ๆ ขอำงโล้ก แม้ว่าในปี พ.ศ. 2564 มีอัำตรา               

การเสีัยชีวิตที� 25.92 ต่อำประชากรแสันคน แม้จะมีแนวโน้มที�ล้ดล้ง ซ่�งมาจากสัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาด

ขอำงเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 แต่จากการเฝ้้าระวังพบว่าเริ�มมีบางปัจจัยที�ส่ังผู้ล้ให้อุำบัติเหตุกลั้บมาเพิ�มข่�น 

เนื�อำงด้วยการผู่้อำนคล้ายมาตรการด้านการควบคุมโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ทำาให้แนวโน้มปริมาณิ

การเดินทางที�เพิ�มมากข่�นตั�งแต่ ปี พ.ศ. 2564 ที�มีปริมาณิการเดินทางบนถิ่นนทางหล้วงขอำงรถิ่                  

ทุกประเภัท 238,359,482,406 คันต่อำกิโล้เมตร ซ่�งเพิ�มข่�นจากปี พ.ศ. 2563 ร้อำยล้ะ 14.74                      

รวมทั�งการเตรียมการประกาศให้โคโรนาไวรัสั 2019 เป็นโรคประจำาถิิ่�นแล้ะมาตรการกระตุ้นเศรษ์ฐกิจ

ต่าง ๆ ที�ส่ังเสัริมให้คนเดินทางไปท่อำงเที�ยวทำาให้ในช่วงเดือำนเมษ์ายน - มิถุิ่นายน 2565 จำานวน                   

ผู้้้เสีัยชีวิตมีจำานวนเพิ�มข่�นเมื�อำเทียบกับปีที�ผู่้านมา 
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 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) จัดทำาข้อำม้ล้อ้ำางอิำงจำานวนผู้้้เสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนทุกไตรมาสั แล้ะรายงานต่อำศ้นย์

อำำานวยการความปล้อำดภััยทางถิ่นน แล้ะรัฐบาล้

 2) กำาหนดเป้าหมายร่วมด้านการล้ดอัำตราการเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุ (Joint KPI)

 3) จัดทำาชุดข้อำม้ล้ผู้้้เสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นน (3 ฐาน) เป็นข้อำม้ล้เปิดภัาครัฐ (Open data) 

เพื�อำให้ประชาชน นักวิชาการ นักวิจัย นักศ่กษ์าที�สันใจ ได้เข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้เพื�อำไปใช้ในการป้อำงกันแล้ะแก้ไข

ปัญหาอุำบัติเหตุทางถิ่นน ซ่�งมียอำดเข้าด้กว่า 15,815 ครั�ง จำานวนดาวน์โหล้ด 2,522 ครั�ง

 4) จัดทำารายงานแสัดงผู้ล้ข้อำม้ล้ (Dashboard) พร้อำมเครื�อำงมือำการวิเคราะห์ (Business            

Intelligent: BI) ที�หล้ากหล้ายแง่มุม ทั�งจากระบบเฝ้้าระวังการบาดเจ็บข้อำม้ล้ผู้้้เสีัยชีวิต หรือำข้อำม้ล้          

ผู้้้บาดเจ็บที�มารับการรักษ์าในโรงพยาบาล้สัังกัดกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข การชี�เป้าอำำาเภัอำเสีั�ยง เพื�อำให้

ประชาชน เจ้าหน้าที�ในหน่วยงานราชการ หรือำผู้้้ที�สันใจเข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้ต่าง ๆ  ได้ง่าย สัามารถิ่วิเคราะห์ข้อำม้ล้

ได้ด้วยตนเอำง 

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) การเชื�อำมโยง แล้ะสัอำบทานข้อำม้ล้ระหว่างหน่วยงานในระดับส่ัวนกล้างยังมีข้อำจำากัดในเรื�อำง

ขอำงโครงสัร้างฐานข้อำม้ล้ที�ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงในเรื�อำงขอำงอุำบัติเหตุทางถิ่นน ทำาให้ข้อำม้ล้ที�เก็บแยก

ส่ัวนกันตามภัารกิจขอำงแต่ล้ะหน่วยงาน แล้ะตัวแปรหลั้กให้การเชื�อำมต่อำขาดความสัมบ้รณ์ิ

 2) การบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครอำงข้อำม้ล้ส่ัวนบุคคล้ พ.ศ. 2562 ทำาให้มีขั�นตอำนในการ     

ตรวจสัอำบอำำานาจหน้าที� การด้แล้รักษ์าความปล้อำดภััยข้อำม้ล้ขอำงกรมควบคุมโรคมากข่�น ทำาให้ได้รับข้อำม้ล้

ล่้าช้าส่ังผู้ล้กระทบต่อำระยะเวล้าในการรายงานข้อำม้ล้

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) พัฒนาระบบข้อำม้ล้ที�สัามารถิ่เชื�อำมโยงข้อำม้ล้ แล้ะสัอำบทานจากแต่ล้ะหน่วยงานตั�งแต่ระดับพื�นที�

 2) ขยายการเชื�อำมโยงข้อำม้ล้ให้ครบคลุ้มกลุ่้มผู้้้บาดเจ็บมากข่�น เพราะแต่เดิมเชื�อำมโยงเฉพาะข้อำม้ล้

ผู้้้เสีัยชีวิต 

 3) รับฟังความเห็นขอำงผู้้้ใช้งาน เพื�อำแนวทางการปรับบปรุงให้ระบบที�มีอำย่้ง่ายต่อำการใช้งานมากยิ�งข่�น

 4) ส่ังเสัริมการใช้ประโยชน์ข้อำม้ล้ โดยการให้ภัาคส่ัวนที�เกี�ยวข้อำงมาร่วมกันวิเคราะห์ให้มากข่�น

 5) พัฒนาคุณิภัาพข้อำม้ล้ให้ดี แล้ะมีความพร้อำมใช้งาน
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 2.5.4  กลุ่มโรคจากการป้ระกอบ่อาช้พและสิ่�งแวดำล้อม (Occupational and               
Environmental Diseases: Env - Occ)

 2.5.4.1 แผู้นงานพัฒนาระบ่บ่เฝ้้าระวัง ป้้องกัน ควบ่คุมโรคจากการป้ระกอบ่อาช้พ

 จากข้อำม้ล้สัถิิ่ติขอำงสัำานักงานสัถิิ่ติแห่งชาติ ปี 2564 พบว่าประเทศไทยมีประชากรที�มีงานทำา

จำานวน 37.7 ล้้านคน เป็นแรงงานในระบบ จำานวน 18.1 ล้้านคนหรือำร้อำยล้ะ 48.0 ขอำงจำานวน                    

ผู้้้มีงานทำาทั�งหมด ซ่�งประกอำบด้วยแรงงานในระบบประกันสัังคม โดยเป็นผู้้้ที�ปฏิิบัติงานอำย้่ในสัถิ่าน

ประกอำบกิจการต่าง ๆ แล้ะเป็นแรงงานในระบบที�เป็นผู้้้ปฏิิบัติงานในภัาคราชการแล้ะรัฐวิสัาหกิจ           

อัำนรวมถ่ิ่งบุคล้ากรทางการแพทย์ แล้ะสัาธ์ารณิสุัข เป็นต้น แล้ะเป็นแรงงานนอำกระบบ จำานวน 19.6 ล้้านคน 

คิดเป็นร้อำยล้ะ 52.0 ขอำงผู้้้มีงานทำา แรงงานนอำกระบบมากกว่าคร่�งหน่�งทำางานอำย้่ในภัาคเกษ์ตรกรรม 

โดยมีจำานวนถ่ิ่ง 11.4 ล้้านคน คิดเป็นร้อำยล้ะ 58 ขอำงจำานวนแรงงานนอำกระบบทั�งหมด (สัำานักงานสัถิิ่ติ

แห่งชาติ 2564)

 ปัญหาด้านสุัขภัาพที�สัำาคัญขอำงกลุ่้มวัยทำางาน คือำ กลุ่้มโรคไม่ติดต่อำเรื�อำรังเป็นสัาเหตุขอำงการเสีัยชีวิต 

ไม่น้อำยกว่า 36 ล้้านคนทั�วโล้กในแต่ล้ะปี หรือำคิดเป็นสััดส่ัวนร้อำยล้ะ 63 ขอำงสัาเหตุการตายทั�งหมด คาด

ประมาณิความส้ัญเสีัยทางเศรษ์ฐกิจในช่วง 15 ปีข้างหน้า ประมาณิ 7 ล้้านล้้านดอำล้ล้าร์สัหรัฐ          

สัำาหรับประเทศไทย จากรายงานสัถิ่านการณิ์โรค NCDs กอำงโรคไม่ติดต่อำ กรมควบคุมโรค ปี 2562                 

มีผู้้้เสีัยชีวิตจากโรคไม่ติดต่อำเรื�อำรังถ่ิ่งร้อำยล้ะ 75 หรือำประมาณิ 320,000 คนต่อำปี เฉลี้�ยชั�วโมงล้ะ 37 คน 

อัำนดับหน่�ง คือำโรคหล้อำดเล้ือำดสัมอำง คิดเป็นร้อำยล้ะ 4.59 หรือำประมาณิ 28,000 คน รอำงล้งมา                   

คือำ โรคหัวใจขาดเลื้อำด โรคทางเดินหายใจอุำดกั�นเรื�อำรัง เบาหวาน แล้ะความดันโล้หิตส้ัง ตามล้ำาดับ 

 กรมควบคุมโรคได้ให้ความสัำาคัญ แล้ะมุ่งเน้นการดำาเนินงานเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะ 

ภััยสุัขภัาพขอำงผู้้้ประกอำบอำาชีพในกลุ่้มวัยทำางาน โดยมีวัตถุิ่ประสังค์ เพื�อำล้ดแล้ะควบคุมปัจจัยเสีั�ยงในการ

ทำางานขอำงกลุ่้มวัยทำางานแบบอำงค์รวม (Total Worker Health) แล้ะขับเคลื้�อำนการเข้าถ่ิ่งการจัดบริการ

ส่ังเสัริมสุัขภัาพขอำงกลุ่้มวัยทำางานอำยา่งทั�วถ่ิ่ง ภัายใต้ตัวชี�วัดที�สัำาคัญ แล้ะกล้ไกการขบัเคลื้�อำนงานรว่มกับ

หน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) พัฒนามาตรฐานสัถิ่านที�ทำางานในการป้อำงกันโรค อุำบัติเหตุ แล้ะภััยสุัขภัาพอืำ�น ๆ เป้าหมาย          

จำานวน 5 เรื�อำง ดังนี� 1) ค่้มือำรายการตรวจประเมิน (Audit Check List) สัำาหรับสัถิ่านประกอำบการ  

ขนาดเล็้ก (จำานวนล้้กจ้างไม่เกิน 49 คน) 2) ค่้มือำการขับเคลื้�อำนสัถิ่านศ่กษ์าปล้อำดบุหรี� สัำาหรับสัถิ่านศ่กษ์า

ตำ�ากว่าระดับอุำดมศ่กษ์า 3) แนวทางการดำาเนินงานคลิ้นิกเลิ้กบุหรี�แบบครบวงจร สัำาหรับสัถิ่านประกอำบการ 

4) ค่้มือำมาตรการป้อำงกันควบคุมโรคในพื�นที�เฉพาะ (Bubble and Seal) สัำาหรับสัถิ่านประกอำบกิจการ 

5) แนวทางดำาเนินการ Wellness Center ในสัถิ่านประกอำบการ : โครงการขบัเคลื้�อำนสัขุภัาวะคนทำางาน 

ในสัถิ่านประกอำบการอำย่างมีส่ัวนร่วม (Healthy Living)
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 2) สัถิ่านประกอำบการเข้าร่วมโครงการสัถิ่านประกอำบการปล้อำดโรค ปล้อำดภััย กายใจเป็นสุัข 

ประจำาปี 2565 จากทั�วประเทศ 77 จังหวัด จำานวน 129 แห่ง ประกอำบด้วย 1) สัถิ่านประกอำบการ     

ขนาดใหญ่ (จำานวนล้้กจ้าง ตั�งแต่ 200 คนข่�นไป) จำานวน 78 แห่ง 2) สัถิ่านประกอำบการขนาดกล้าง 

(จำานวนล้้กจ้าง 50 – 199 คน) จำานวน 30 แห่ง 3) สัถิ่านประกอำบการขนาดเล็้ก (จำานวนล้้กจ้าง               

ไม่เกิน 49 คน) จำานวน 19 แห่ง 4) วิสัาหกิจชุมชน จำานวน 2 แห่ง ซ่�งพบว่า สัถิ่านประกอำบการผู่้านการ

รับรอำง จำานวน 25 แห่ง 

 3) สัถิ่านประกอำบการที�เข้าร่วมโครงการศ้นย์สุัขภัาพดีวัยทำางาน (wellness center) ปี พ.ศ. 2565 

จากทั�วประเทศ 76 จังหวัด โดยการสัมัครเข้าร่วมโครงการศ้นย์สุัขภัาพดีวัยทำางาน (wellness center) 

ผู่้านร้ปแบบต่าง ๆ ประกอำบด้วย

 4) สัถิ่านประกอำบการที�เข้าร่วมศ้นย์สุัขภัาพดีวัยทำางาน (Wellness Center) ผู่้านระบบการ

ประเมินอำอำนไล้น์ ขับเคลื้�อำนโดยกอำงโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม จำานวน 52 แห่ง    

ประกอำบด้วย  1) สัถิ่านประกอำบการขนาดใหญ่ (จำานวนล้้กจ้าง ตั�งแต่ 200 คนข่�นไป) จำานวน 25 แห่ง 

2) สัถิ่านประกอำบการขนาดกล้าง (จำานวนล้้กจ้าง 50 - 199 คน) จำานวน 13 แห่ง 3) สัถิ่านประกอำบการ

ขนาดเล็้ก (จำานวนล้้กจ้างไม่เกิน 49 คน) จำานวน 14 แห่ง

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) หน่วยงานสัาธ์ารณิสุัขในระดับจังหวัดยังขาดการเชื�อำมต่อำการดำาเนินงานกับหน่วยงานอืำ�น              

ที�เกี�ยวข้อำง  

 2) ระบบการจัดเก็บข้อำม้ล้สัถิ่านการณ์ิปัญหาทางด้านโรคจากการประกอำบอำาชีพฯ แล้ะด้าน

สุัขภัาพจิต รวมถ่ิ่งปัจจัยแล้ะพฤติกรรมเสีั�ยงทางสุัขภัาพขอำงผู้้้ประกอำบอำาชีพในสัถิ่านประกอำบการที�เข้าร่วม

โครงการฯ ยังไม่สัมบ้รณ์ิแล้ะครอำบคลุ้ม เนื�อำงจากมีหล้ายหน่วยงานที�จัดเก็บข้อำม้ล้ขอำงสัถิ่านประกอำบการ 

เช่น กระทรวงอุำตสัาหกรรม สัำานักงานประกันสัังคม กรมสัวัสัดิการแล้ะคุ้มครอำงแรงงาน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) บ้รณิาการโครงการศ้นย์สุัขภัาพดีวัยทำางาน (Wellness Center) ร่วมกับโครงการขับเคลื้�อำน

สุัขภัาวะคนทำางานในสัถิ่านประกอำบการ (Healthy Living) ร่วมกับสัำานักงานปลั้ดกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข

 2) บ้รณิาการเกณิฑ์์สัถิ่านประกอำบการ ปล้อำดโรค ปล้อำดภััย กายใจเป็นสุัข ร่วมกับหน่วยงาน

เครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำง 

 3) พัฒนาแพคเกจการจัดการด้านโรคจากการประกอำบอำาชีพสัำาหรับหน่วยบริการสุัขภัาพ        

แล้ะสัถิ่านประกอำบกิจการเสีั�ยง 3 โรคสัำาคัญ ภัายใต้ พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพ             

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562
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 4) ดำาเนินงานเพื�อำให้บรรลุ้ตามเป้าประสังค์ขอำงโครงการ ในการให้แรงงานนอำกระบบ 

มีความรอำบร้้ ด้านสิัทธิ์ประโยชน์ ด้านสุัขภัาพ เพื�อำล้ดอัำตราการเจ็บป่วยจากการทำางานหรือำสิั�งแวดล้้อำม 

แล้ะการดำาเนินงานขอำงศ้นย์สุัขภัาพดีวัยทำางานขอำงหน่วยบริการสุัขภัาพที�มีศักยภัาพในการทำางานเชิงรุก   

ให้เกิดข่�น แล้ะสัามารถิ่นำาไปขยายในพื�นที�อืำ�น ๆ 

 2.5.4.2 การขับ่เคล้�อนพระราชบ่ัญญัติควบ่คุมโรคจากการป้ระกอบ่อาช้พ
และโรคจากสิ่�งแวดำล้อม พ.ศ. 2562 ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ 2565

 กอำงโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำมได้ดำาเนินการขับเคลื้�อำนงานภัายใต้พระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 ซ่�งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษ์า 

เล่้ม 132 ตอำนที� 67 ก เมื�อำวันที� 22 พฤษ์ภัาคม 2562 แล้ะมีผู้ล้ใช้บังคับตั�งแต่วันที� 19 กันยายน 2562 

เป็นต้นมา โดยมีอำนุบัญญัติที�ประกาศในราชกจิจานุเบกษ์า มีผู้ล้บังคับใช้แล้้ว จำานวน 10 ฉบบั อำนุบัญญัติ

ที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษ์า แต่ยังไม่มีผู้ล้บังคับใช้ จำานวน 1 ฉบับ อำนุบัญญัติที�ผู่้านความเห็นชอำบ

จากคณิะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมแล้ะอำย้่ระหว่างเสันอำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสัาธ์ารณิสัุขล้งนาม จำานวน 10 ฉบับ มีการแต่งตั�งคณิะกรรมการควบคุมโรค  

จากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมจังหวัดแล้ะกรุงเทพมหานคร ครบทั�ง 77 จังหวัด        

พัฒนาศักยภัาพเจ้าหน้าที�ในหน่วยปฏิิบัติการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชพีแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม   

(EnvOcc CU) จำานวน 33 จังหวัด เพื�อำให้กล้ไกในการเฝ้้าระวัง การป้อำงกัน แล้ะการควบคุมโรคจากการ

ประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมเป็นไปอำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ จ่งจำาเป็นต้อำงจัดทำาอำนุบัญญัติ             

ที�ต้อำงอำอำกตามความใน พ.ร.บ. ควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 

พัฒนาแล้ะปรับปรุงระบบข้อำม้ล้รอำงรับกล้ไกการเฝ้้าระวัง การป้อำงกัน แล้ะการควบคุมโรค EnvOcc 

พัฒนาศักยภัาพหน่วยปฏิิบัติการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมจังหวัด        

แล้ะกทม. สัำาหรับการจัดตั�งหน่วยปฏิิบัติการ EnvOccCU ให้ครบ 76 จังหวัดแล้ะกทม.

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) ความก้าวหน้าการจัดทำาอำนุบญัญัตภิัายใต้พระราชบัญญัตคิวบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพ

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 อำนุบัญญัติที�มีผู้ล้บังคับใช้แล้้ว จำานวน 10 ฉบับ อำนุบัญญัติ                   

ที�ประกาศในราชกิจจานุเบกษ์า แต่ยังไม่มีผู้ล้บังคับใช้ จำานวน 1 ฉบับ อำนุบัญญัติที�ผู่้านความเห็นชอำบ

จากคณิะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมแล้ะอำย้่ระหว่างเสันอำ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสัาธ์ารณิสัุขล้งนาม จำานวน 10 ฉบับ แล้ะอำนุบัญญัติที�อำย้่ระหว่างพิจารณิา        

ในอำนุกรรมการตามกฎหมาย จำานวน 6 ฉบับ 

 2) ผู้ล้การประชุมคณิะกรรมการ คณิะอำนุกรรมการ แล้ะคณิะทำางานภัายใต้พระราชบัญญัติ

ควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 1) คณิะกรรมการควบคุมโรค   
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จากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม 2) คณิะอำนุกรรมการด้านวิชาการ ประกอำบด้วย คณิะทำางาน   

ด้านการเฝ้้าระวัง การป้อำงกันการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม 3) คณิะอำนุกรรมการ

ด้านการมีส่ัวนร่วม 4) คณิะอำนุกรรมการด้านกฎหมาย 

 3) การขับเคลื้�อำนกล้ไกการดำาเนินงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพ  

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 การพัฒนาศักยภัาพหน่วยปฏิิบัติการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพ

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม หลั้กส้ัตรพัฒนาศักยภัาพหน่วยปฏิิบัติการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพ    

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม จำานวน 30 ชั�วโมง ภัาคทฤษ์ฎีร้ปแบบ E-learning จำานวน 20 ชั�วโมง 

แล้ะภัาคฝึ้กปฏิิบัติ จำานวน 10 ชั�วโมง ภัาคทฤษ์ฎี จำานวน 20 ชั�วโมง ในร้ปแบบ E-learning สัามารถิ่

เข้ารับการอำบรมได้หล้ากหล้ายอุำปกรณ์ิ ได้แก่ คอำมพิวเตอำร์ แท็บเล็้บ แล้ะมือำมือำ เป็นต้น แล้ะมีช่อำงทาง     

การเข้ารับอำบรม ดังนี� 1) เว็บไซต์ขอำง DDC ACADEMY https://academy.ddc.moph.go.th/moodle/ 

2) เว็บไซต์ขอำงกอำงฯ http://envocc.ddc.moph.go.th/ หรือำ https://ddc.moph.go.th/doed

 4) การอำอำกบตัรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที� อำย้ร่ะหว่างการแก้ไขประกาศกระทรวงสัาธ์ารณิสัขุ 

เรื�อำง แบบบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที�ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพ        

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 ซ่�งปัจจุบันเตรียมการจัดทำาโปรแกรมอำอำกบัตรพนักงานเจ้าหน้าที� 

แล้ะขอำข้อำม้ล้พนักงานเจ้าหน้าที�   

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) การจัดทำาอำนุบัญญัติมีความล่้าช้า เนื�อำงจากต้อำงมีการประสัานข้อำม้ล้ด้านวิชาการจาก         

หล้ายหน่วยงานแล้ะการจัดทำาอำนุบัญญัติแต่ล้ะฉบับมีการพิจารณิาเนื�อำหาหล้ายขั�นตอำน นอำกจากนี�         

ยังขาดค่้มือำ/ แนวทางเพื�อำสัร้างความร้้ ความเข้าใจให้กับหน่วยงานในพื�นที� ดังนั�น จ่งควรเร่งการจัดทำา

อำนุบัญญัติให้แล้้วเสัร็จ แล้ะจัดทำากล้ไกการดำาเนินงานเพื�อำรอำงรับการบังคับใช้กฎหมาย พร้อำมทั�งสัร้าง

ความเข้าใจแก่เครือำข่ายให้ครอำบคลุ้ม

 2) สัถิ่านการณ์ิโควิด 19 ทำาให้ไม่สัามารถิ่จัดอำบรมการพัฒนาศักยภัาพเจ้าหน้าที� เพื�อำจัดตั�งหน่วย

ปฏิิบัติการควบคมุโรคจากการประกอำบอำาชพีแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำมในพื�นที� จ่งต้อำงปรบัร้ปแบบการจดั

อำบรมด้วยระบบ e-Learning ดังนั�น จ่งควรปรับปรุงระบบ e-Learning ให้มีประสิัทธิ์ภัาพ แล้ะการอำบรม

ภัาคปฏิิบัติผู่้านการดำาเนินงานขอำง สัคร./ สัปคม. 

 3) การสืั�อำสัารประชาสััมพันธ์์ พ.ร.บ.ฯ ให้กับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงทั�งภัาครัฐ สัถิ่านประกอำบกิจการ

หน่วยบริการ ฯล้ฯ ยังไม่ครอำบคลุ้ม นอำกจากนี�ยังขาดการประเมินการรับร้้/ ความเข้าใจ แล้ะการสัร้าง

การมีส่ัวนร่วมขอำงกลุ่้มเป้าหมาย ดังนั�น จ่งควรสัร้างความเข้าใจ พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพ

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 ผู่้านสืั�อำหรือำช่อำงทางที�เหมาะสัม ร่วมกับเครือำข่ายทุกภัาคส่ัวน

 4) ควรมีการจัดทำาแผู้นการดำาเนินงาน โดยมีการบ้รณิาการร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง          

แล้ะสัามารถิ่เชื�อำมโยงระหว่างส่ัวนกล้างแล้ะส่ัวนภ้ัมิภัาคให้ชัดเจน 
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 2.5.5  การพัฒนาและขับ่เคล้�อนงานเชิงระบ่บ่ (System Development)

 2.5.5.1 โครงการพัฒนาศักยภัาพและกลไกการดำำาเนินงานความร่วมม้อด้ำานการ       
เฝ้้าระวังป้้องกัน ควบ่คุมโรคและภััยสุ่ขภัาพ ตามกรอบ่ความร่วมม้อระหว่างป้ระเทศ 
เพ้�อความมั�นคงทางสุ่ขภัาพ (GHSA)

 สัำานักงานความร่วมมือำระหว่างประเทศได้สันับสันุนแล้ะผู้ล้ักดันการดำาเนินงานความร่วมมือำ

ระหว่างประเทศด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ ร่วมกับภัาคีเครือำข่ายมาอำย่างต่อำเนื�อำง 

โดยเฉพาะระหว่างจังหวัดชายแดนแล้ะจังหวัดชายแดนค่้ขนาน เริ�มตั�งแต่การมีส่ัวนร่วมในการผู้ลั้กดัน  

ให้จังหวัดค่้ขนานมีความตกล้งความร่วมมือำระหว่างประเทศในระดับจังหวัด เพื�อำเป็นกรอำบการดำาเนินงาน

ร่วมกัน ประเด็นภัายใต้กรอำบความตกล้งครอำบคลุ้มหล้ายด้าน อำาทิ การแล้กเปลี้�ยนข้อำม้ล้เพื�อำการ          

เฝ้้าระวังโรค การสัอำบสัวนโรค (Joint Investigation Team) ระบบการส่ังต่อำผู้้้ป่วย (Referral System) 

การฝ้กึอำบรมทีมสัอำบสัวนโรคเคลื้�อำนที�เร็ว (Rapid Response Team:RRT) การซอ้ำมแผู้นเพื�อำเตรยีมพร้อำม

รับสัถิ่านการณ์ิระบาดขอำงโรคติดต่อำอุำบัติใหม่ การเฝ้้าระวังสัารเคมี อำาหารปล้อำดภััยภัายใต้หลั้กการ

สุัขภัาพหน่�งเดียว (One Health) ประเด็นดังกล่้าวครอำบคลุ้มการดำาเนินงานแล้ะสันับสันุนการพัฒนา

ประเทศด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพการตามกฎอำนามัยระหว่างประเทศ           

(IHR 2005) ให้บรรลุ้เป้าหมายอำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ  

 ในปัจจุบันโรคติดเชื�อำแล้ะภััยสุัขภัาพเป็นภััยคุกคามต่อำความมั�นคงทางสุัขภัาพขอำงนานาประเทศ                 

เพื�อำตอำบสันอำงต่อำภััยคุกคามสุัขภัาพที�สัามารถิ่แพร่กระจายได้ในวงกว้างจากการคมนาคมขนส่ังที�สัะดวก 

จ่งทำาให้มีผู้ล้กระทบรุนแรงต่อำมนุษ์ย์แล้ะเศรษ์ฐกิจทั�งในระดับประเทศ ภ้ัมิภัาค แล้ะระดับโล้ก เพื�อำล้ด

ผู้ล้กระทบแล้ะป้อำงกันปัญหาสุัขภัาพที�เกิดข่�น จ่งจำาเป็นต้อำงเร่งพัฒนากล้ไกการดำาเนินงานให้บรรลุ้        

เป้าหมายตามวาระความมั�นคงด้านสุัขภัาพโล้ก (GHSA) ซ่�งเป็นส่ัวนสัำาคัญในการสันับสันุน ขับเคลื้�อำน 

แล้ะผู้ลั้กดันให้ประเทศไทยเป็นสัมาชิกที�เข้มแข็งในอำงค์การอำนามัยโล้กตามกฎอำนามัยระหว่างประเทศ 

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ขับเคลื้�อำนการจัดทำาอำนุบัญญัติแล้ะกล้ไกการบังคับใช้กฎหมาย 

 2) พัฒนาศักยภัาพพนักงานเจ้าหน้าที�หรือำหน่วยปฏิิบัติการควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพ

แล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม

 3) ดำาเนินการจัดทำาบัตรประจำาตัวพนักงานเจ้าหน้าที�ตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการ

ประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562  

 4) สืั�อำสัารพระราชบญัญัติควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชพีแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562 

ให้แก่เครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำง
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 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) จัดทำาแผู้นงานการพัฒนาศักยภัาพแล้ะกล้ไกการดำาเนินงานเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรค       

แล้ะภััยสุัขภัาพ ตามประเด็นวาระความมั�นคงทางสุัขภัาพโล้กระดับจังหวัด ระยะ 3 ปี ในจังหวัดน่าน 

ตาก สัระแก้ว จันทบุรี ศรีสัะเกษ์ หนอำงคาย บ่งกาฬ มุกดาหาร ระนอำง แล้ะสัต้ล้

 2) พัฒนาศักยภัาพแล้ะกล้ไกการดำาเนินงานเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ            

ตามประเด็นวาระความมั�นคงทางสุัขภัาพโล้กระดับจังหวัด ระยะ 3 ปี เช่น การซ้อำมแผู้นตอำบโต้

ภัาวะฉุกเฉินตามแนวชายแดนแบบการมีส่ัวนร่วมทุกภัาคส่ัวน การจัดอำบรมเพื�อำพัฒนาศักยภัาพ             

ขอำงบุคล้ากรในการอำบรมหลั้กส้ัตร ICS100 ให้แก่เจ้าหน้าที�ที�ไม่ใช่เจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสุัข 

 3) พัฒนาค่้มือำการประเมินผู้ล้การดำาเนินงานตามกรอำบวาระความมั�นคงทางสัุขภัาพโล้ก        

ระดับจังหวัด พัฒนาค่้มือำการประเมินจาก GHS Index เพื�อำให้สัอำดกับการดำาเนินงาน GHSA ในระดับ

จังหวัด ครอำบคลุ้มทุกหน่วยงานในระดับพื�นที�ทุกกระทรวงที�เกี�ยวข้อำงเป็นแนวทางในจังหวัดได้นำาไป

วิเคราะห์ ปรับใช้ร่วมกับการดำาเนินงาน IHR-JEE ในพื�นที� เพื�อำให้เกิดการดำาเนินงานบ้รณิาการจากหล้าย

การประเมินที�มีเป้าประสังค์เดียวคือำ เพื�อำให้ประชาชนในประเทศไทยมีสุัขภัาพดี มีความมั�นคงทางสุัขภัาพ 

ร่วมกับประเทศเพื�อำนบ้านพัฒนาด้านการป้อำงกันควบคุมโรคไปพร้อำม ๆ กัน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) แผู้นงานการพัฒนาศักยภัาพแล้ะกล้ไกการดำาเนินงานเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะ 

ภััยสุัขภัาพตามประเด็นวาระความมั�นคงทางสุัขภัาพโล้กระดับจังหวัด ระยะ 3 ปี เป็นการเลื้อำกดำาเนินการ

ในบางประเด็นเท่านั�น อำาจจะต้อำงใช้เวล้าในการดำาเนินการเพื�อำให้ครอำบคลุ้มทั�งหมด

 2) คณิะอำนุกรรมการระดับประเทศ ยังไม่สัามารถิ่ขับเคลื้�อำนได้อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ เนื�อำงจาก

ขาดความต่อำเนื�อำงในการประชุม ติดตาม ประเมินผู้ล้ แล้ะรับร้้การดำาเนินงานวาระความมั�นคง                  

ในระดับจังหวัด

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) รายงานผู้ล้การดำาเนินการที�ผู่้านมา รวมถ่ิ่งข้อำค้นพบความท้าทายให้แก่ คณิะอำนุกรรมการ    

ขับเคลื้�อำนงานวาระความมั�นคงด้านสุัขภัาพโล้กตามแนวทางกฎอำนามัยระหว่างประเทศ เพื�อำรับทราบ    

ข้อำเสันอำแนะ แล้ะแนวทางการดำาเนินงาน

 2) ทบทวนผู้ล้การดำาเนินงานที�ผู่้านมา วิเคราะห์ช่อำงว่างที�เกี�ยวข้อำงในประเด็นวาระความมั�นคง

ด้านสุัขภัาพโล้ก 5 ด้าน ในระดับจังหวัด แล้ะข้อำเสันอำเชิงนโยบายแล้ะกิจกรรมที�ต้อำงได้รับการพัฒนาจาก

การทบทวนผู้ล้การดำาเนินงานที�ผู่้านมา วิเคราะห์ช่อำงว่างที�เกี�ยวข้อำงในประเด็นวาระความมั�นคง           

ด้านสุัขภัาพโล้กในระดับจังหวัด
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 3) คณิะอำนุกรรมการขับเคลื้�อำนงานวาระความมั�นคงด้านสุัขภัาพโล้กตามแนวทางกฎอำนามัย

ระหวา่งประเทศ ขับเคลื้�อำนดำาเนนิงานจากล้ำาดับความสัำาคัญขอำงกิจกรรมที�ได้เสันอำเชิงนโยบายแล้ะดำาเนนิ

กิจกรรมให้เกิดเป็นร้ปธ์รรม 

 4) ประเมินตนเอำงตามประเด็นวาระความมั�นคงด้านสุัขภัาพโล้กที�ประเทศไทยดำาเนินการ         

โดยหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง 

 5) รวบรวมการดำาเนินงาน หรือำข้อำม้ล้ที�เกี�ยวข้อำงเป็นฉบับภัาษ์าอัำงกฤษ์ เผู้ยแพร่หรือำประกาศ

ขอำงภัาครัฐ สิั�งตีพิมพ์หรือำรายงานวิชาการ เว็บไซต์ เป็นสัาธ์ารณิะให้ผู้้้ประเมินแล้ะนักวิชาการนานาประเทศ 

รวมถ่ิ่งประชาชนเข้าถ่ิ่งได้

 2.5.5.2 การพฒันาส่มรรถนะชอ่งทางเขา้ออกป้ระเทศ ตามกฎอนามยัระหวา่งป้ระเทศ 
พ.ศ. 2548 และพระราชบ่ัญญัติโรคติดำต่อ พ.ศ. 2558 ป้ระจำาปี้งบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2565

 กฎอำนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ได้กำาหนดบทบาทหน้าที�ขอำงเจ้าหน้าที� ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำก

ประเทศแล้ะมาตรการต่าง ๆ ให้มีความพร้อำมที�จะปฏิิบัติงานเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคในภัาวะปกติ

แล้ะสัามารถิ่รับมือำกับภัาวะฉุกเฉินด้านสัาธ์ารณิสัุขระหว่างประเทศได้อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ ปัจจุบัน

ประเทศไทยมีช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ (Point of Entry: PoE) ภัายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ           

พ.ศ. 2558 ตามประกาศกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข เรื�อำง ด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ พ.ศ. 2562 

แล้ะประกาศกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข เรื�อำง ด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ (ฉบับที� 2) พ.ศ. 2564 

จำานวนทั�งสิั�น 69 แห่ง ซ่�งในปี 2564 ด่านพรมแดนสัะพานมิตรภัาพไทย – เมียนมาข้ามแม่นำ�าเมย           

แห่งที� 2 จังหวัดตาก เป็นด่านควบคุมโรคฯ แห่งล่้าสุัด แบ่งตามประเภัท ดังนี� 1) ท่าอำากาศยาน 15 แห่ง      

2) ท่าเรือำ 18 แห่ง แล้ะ 3) พรมแดนทางบก 36 แห่ง นอำกจากนั�นยังแบ่งด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่าง

ประเทศตามสัังกัด ดังนี� 1) สัังกัดกรมควบคุมโรค 61 แห่ง แล้ะ 2) สัังกัดสัำานักงานปลั้ดกระทรวง

สัาธ์ารณิสุัข (สัป.) 6 แห่ง ด่านฯ ในสัังกัด สัป. ได้แก่ 1) ท่าเรือำเชียงแสัน จ.เชียงราย 2) พรมแดนตากใบ 

จ.นราธิ์วาสั 3) ท่าเรือำตำามะลั้ง จ.สัต้ล้ 4) พรมแดนควนโดน จ. สัต้ล้ 5) ท่าเรือำปัตตานี จ.ปัตตานี             

แล้ะ 6) ท่าเรือำกันตัง จ.ตรัง ช่�งทุกแห่งต้อำงพัฒนาสัมรรถิ่นะช่อำงทางฯ ตามข้อำกำาหนดขอำงกฎอำนามัย

ระหว่างประเทศ 2548 (IHR 2005) แล้ะปฏิิบัติตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 

 การระบาดขอำงโรคแล้ะภััยสุัขภัาพระหว่างประเทศ อำาทิ โรคติดเฃืื้�อำไวรัสัอีำโบล้า โรคไข้เหลื้อำง      

โรคทางเดินหายใจตะวันอำอำกกล้าง หรือำโรคเมอำร์สั แล้ะนับตั�งแต่ปล้ายปี พ.ศ. 2562 - 2565        

ประเทศไทยรับมือำกับสัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ซ่�งระบาดไปทั�วโล้ก         

ส่ังผู้ล้กระทบด้านสัาธ์ารณิสุัขระหว่างประเทศ สัังคมแล้ะเศรษ์ฐกิจ ในวันที� 30 มกราคม 2563 อำงค์การ

อำนามัยโล้ก (WHO) ได้ประกาศภัาวะฉุกเฉินด้านสัาธ์ารณิสุัขระหว่างประเทศ (PHEIC : Public Health 

Emergency) ขอำงสัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงโรคดังกล่้าว 
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 ดังนั�นการพัฒนาสัมรรถิ่นะช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศตามกฎอำนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 

แล้ะ พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 เพื�อำการสักัดกั�นโรคแล้ะภััยสุัขภัาพจากต่างประเทศ จำาเป็นต้อำง

จัดร้ปแบบให้สัอำดคล้้อำงกบับริบทขอำงปญัหา การพฒันาโครงสัรา้งพื�นฐาน แล้ะนวตักรรมในการเฝ้้าระวงั

ป้อำงกันควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศจากช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ ส่้ัการกักกันโรคในระดับชาติ    

ระบบฐานข้อำม้ล้สัารสันเทศเพื�อำการเฝ้้าระวัง ประเมิน ติดตามสัถิ่านการณ์ิโรคติดต่อำระหว่างประเทศ      

ที�สัามารถิ่นำาไปส่้ัการตอำบโต้ภัาวะฉุกเฉินที�ทันเวล้า สัามารถิ่ใช้ประโยชน์ในการกำาหนดมาตรการ           

แล้ะตัดสิันใจได้อำย่างรวดเร็ว ทั�งในระดับพื�นที�แล้ะระดับประเทศ เพื�อำความปล้อำดภััยขอำงประชาชน        

แล้ะความมั�นคงทางสุัขภัาพ เศรษ์ฐกิจ แล้ะสัังคม อำย่างมีประสิัทธิ์ผู้ล้ รวมถ่ิ่งการเตรียมความพร้อำม       

ขอำงช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศที�เป็นเป้าหมาย เพื�อำรอำงรับการประเมิน JEE ครั�งที� 2 ขอำงอำงค์การอำนามัยโล้ก 

(WHO) ในปี พ.ศ. 2565 

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) การดำาเนินงานเฝ้้าระวังแล้ะคัดกรอำงโรครอำงรับการเปิดประเทศเข้าส่้ัภัาวะปกติ กรณีิโรคติดเชื�อำ

ไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรคฝี้ดาษ์วานร (Monkeypox) ตล้อำดจนโรคติดต่อำอัำนตราย                 

โรคติดต่อำที�ต้อำงเฝ้้าระวังแล้ะภััยสุัขภัาพระหว่างประเทศตามข้อำกำาหนดขอำงกฏิอำนามัยระหว่างประเทศ 

พ.ศ. 2548 (IHR 2005) แล้ะ พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 ในช่วงขอำงสัถิ่านการณ์ิการระบาด

ขอำงโควิด 19 ด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศมีการคัดกรอำงผู้้้เดินทางตาม พรบ.โรคติดต่อำ           

พ.ศ. 2558 

 2) การดำาเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อำม้ล้แล้ะระบบเฝ้้าระวังโรคขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำ

ระหว่างประเทศ พร้อำมทั�งการเชื�อำมโยงฐานข้อำม้ล้กับหน่วยงานภัาคีเครือำข่ายที�สัำาคัญ เช่น สัำานักงาน

ตรวจคนเข้าเมือำง การท่าเรือำแห่งประเทศไทย ข้อำม้ล้ผู้้้เดินทาง ข้อำม้ล้การเดินทางจากพื�นที�เสีั�ยงหรือำพื�นที�

ที�ได้รับผู้ล้กระทบ การพัฒนาแบบสัอำบถิ่ามการเฝ้้าระวังด้านสุัขภัาพ (ต.8) ส่้ัระบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ั          

แล้ะพัฒนาฐานข้อำม้ล้ขอำงช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศอืำ�น ๆ 

 3) ภัารกิจการจัดระบบบริการแก่ผู้้้อำพยพจากประเทศย้เครน ณิ อำาคารกักกัน ระหว่าง                

วันที� 2 – 8 มีนาคม 2565 จากสัถิ่านการณ์ิความขัดแย้งระหว่าง “วิกฤตรัสัเซีย - ย้เครน” ส่ังผู้ล้กระทบต่อำ              

ความปล้อำดภััยขอำงคนไทยที�อำาศัยอำย้่ในประเทศย้เครน สัถิ่านเอำกอัำครราชท้ตไทย ณิ กรุงวอำร์ซอำ ได้ให้   

การช่วยเหลื้อำอำพยพคนไทยในย้เครนถ่ิ่งกรุงวอำร์ซอำ เพื�อำเดินทางต่อำมายังประเทศไทย โดยมีผู้้้เดินทางกลั้บ

จำานวน 224 ราย ได้รับการกักกันโรคตามมาตรการเฝ้้าระวังโรค COVID - 19 ขอำงประเทศ ณิ ช่วงเวล้านั�น 

พร้อำมทั�งรับการเก็บตัวอำย่างเพื�อำส่ังตรวจทางห้อำงปฏิิบัติการด้วยวิธี์ RT-PCR ณิ ด่านควบคุมโรคฯ            

ท่าอำากาศยานสัุวรรณิภ้ัมิให้ผู้ล้เป็นบวก (DETECTED) จำานวน 34 ราย (คิดเป็นร้อำยล้ะ 15.17)          

ดำาเนินการส่ังต่อำเพื�อำเข้ารับการรักษ์าแล้ะกักตัวจนครบกำาหนด ก่อำนให้เดินทางกลั้บภ้ัมิล้ำาเนา 
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 4) เสัริมสัร้างสัมรรถิ่นะขอำงบคุล้ากร ด้านความร้ ้ความสัารถิ่ แล้ะความเชี�ยวชาญในการเฝ้้าระวงั 

ป้อำงกัน ควบคุมโรคติดต่อำอัำนตรายแล้ะภััยสุัขภัาพ รวมทั�งสัมรรถิ่นะการเฝ้้าระวังด้านสิั�งแวดล้้อำมในช่อำงทาง

เข้าอำอำกประเทศภัายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 แล้ะตามข้อำกำาหนดขอำงกฎอำนามัย      

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) 

 5) พัฒนาระบบตรวจจับคัดกรอำงโรคทางห้อำงปฏิิบัติการ ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ 

ท่าอำากาศยานสุัวรรณิภ้ัมิ พร้อำมทั�งพัฒนา SOPs สัำาหรับเก็บตัวอำย่าง ตรวจวินิจฉัยทางห้อำงปฏิิบัติการ 

เพื�อำเตรียมการสัำาหรับการเปิดประเทศแล้ะรับผู้้้เดินทางเพื�อำกระตุ้นธุ์รกิจแล้ะเศรษ์ฐกิจตามนโยบาย        

ขอำงรัฐบาล้  

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศมีทักษ์ะ ความร้้ การดำาเนินงานเฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ               

All Hazard ยังไม่ครบทุก 5 ด้าน หรือำมีแค่ด้านใดด้านหน่�ง เช่น โรคติดเชื�อำ โรคติดต่อำระหว่างสััตว์ส่้ัคน 

เป็นต้น

 2) การเตรียมความพร้อำมขอำงเจ้าหน้าที�ประจำาช่อำงทางฯ ด้านการปฏิิบัติงานเหมาะสัมกับ

สัถิ่านการณ์ิในปัจจุบัน

 3) ระบบฐานข้อำม้ล้สัารสันเทศขอำงการเฝ้้าระวังขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ   

ประจำา ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศยังมีระบบแยกกระจายยังไม่เป็นศ้นย์กล้าง

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) การดำาเนินงานด้านวิจัย แล้ะพัฒนาวิชาการด้านการพัฒนาสัมรรถิ่นะช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ

เพิ�มมากข่�น

 2) พัฒนาระบบฐานข้อำม้ล้การเฝ้้าระวังโรคขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศให้

ครอำบคลุ้มด่านช่อำงทางฯ เป้าหมายทั�วประเทศ (ท่าเรือำ จำานวน 18 แห่ง) แล้ะสัถิ่านกักตัวคนต่างด้าว

จำานวนทั�งสิั�น 22 แห่ง เพื�อำการนำาข้อำม้ล้ไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นการวิเคราะห์ แล้ะสัรุปข้อำม้ล้ประจำาปี 

(Annual Report) เพื�อำให้ด่านช่อำงทางฯ ได้เผู้ยแพร่ข้อำม้ล้ทางวิชาการตามเป้าหมายการเปิดเผู้ยข้อำม้ล้

ภัาครัฐ (Open Data) อำย่างแท้จริง

 3) การเพิ�มสัมรรถิ่นะ ทักษ์ะ แล้ะอำงค์ความร้้ สัำาหรับเจ้าหน้าที�ประจำาช่อำงทางฯ เตรียมพร้อำม  

ในด้านการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรค รวมทั�งภััยคุกคามทางสุัขภัาพต่าง ๆ (All Hazard) 

 4) พัฒนา หรือำ จัดทำาการอำบรม ฟ้�นฟ้ความร้้ด้านการปฏิิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที�ด่านฯ เพื�อำให้

สัามารถิ่ดำาเนินงานให้เหมาะสัมกับสัถิ่านการณ์ิในปัจจุบัน 
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 2.5.5.3 การจัดำการภัาวะฉุุกเฉุินทางส่าธารณสุ่ขอย่างครบ่วงจรและบ่้รณาการ

 ภัาวะฉุกเฉินด้านสัาธ์ารณิสัขุ ถืิ่อำเป็นสัาธ์ารณิภััยที�มักเกิดข่�นอำยา่งไม่คาดคิด นอำกจากจะเกดิจาก

ภััยธ์รรมชาติแล้ะอุำบัติภััยแล้้ว ยังเกิดจากอัำนตรายจากโรคติดเชื�อำ โรคติดต่อำระหว่างสััตว์ส่้ัคน อำาหาร         

ที�ไม่ปล้อำดภััย อัำนตรายจากสัารเคมี แล้ะอัำนตรายจากสัารกัมมันตรังสีัแล้ะนิวเคลี้ยร์ ซ่�งนับวันจะเกิดข่�น

บ่อำยครั�งแล้ะทวีความรุนแรงในระดับที�ส้ังข่�น ส่ังผู้ล้กระทบเป็นวงกว้าง ก่อำให้เกิดอัำนตรายต่อำชีวิตสัร้าง

ความเสีัยหายต่อำทรัพย์สิันขอำงประชาชน แล้ะส่ังผู้ล้กระทบต่อำสิั�งแวดล้้อำม การเตรียมความพร้อำม         

เพื�อำรอำงรับภััยพิบัติแล้ะสัถิ่านการณ์ิฉุกเฉิน การคาดการณ์ิเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ไว้ล่้วงหน้า จ่งเป็นสิั�งสัำาคัญ

 จากการประเมินระบบการจัดการภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัขในปี 2563 โดยมุ่งเน้นประเมิน

สัมรรถิ่นะขอำงศ้นย์ปฏิิบัติการภัาวะฉุกเฉิน พบว่า ยังมีจุดอ่ำอำนด้านกรอำบโครงสัร้างการทำางาน แล้ะด้านข้อำม้ล้

ข่าวสัารที�สัำาคัญแล้ะจำาเป็นต่อำการปฏิิบัติงาน (Critical Information) ซ่�งเป็นด้านที�สัำาคัญแล้ะจำาเป็น

สัำาหรับการรับมือำกับภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข แล้ะจากเหตุการณ์ิการระบาดขอำงโรคโควิด 19 ทำาให้

ประจักษ์์ได้ว่า ผู้ล้กระทบที�เกิดจากโรคโควิด 19 มีผู้ล้กระทบต่อำชีวิตประชาชนต่อำเศรษ์ฐกิจแล้ะสัังคม

ขอำงประเทศเป็นอำย่างมาก 

 ดังนั�น เพื�อำให้ประเทศไทยมีระบบการจัดการภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัขอำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ      

มีเอำกภัาพแล้ะเกดิปล้อำดภััยกับประชาชน จ่งมีความจำาเป็นต้อำงพัฒนาระบบการจดัการภัาวะฉกุเฉินอำยา่ง

ครบวงจรแล้ะบ้รณิาการร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำงทุกระดับ ให้สัามารถิ่ประสัานแผู้นการปฏิิบัติการ

เผู้ชิญเหตุร่วมกันกับภัารกิจด้านการแพทย์แล้ะสัาธ์ารณิสุัขได้อำย่างเหมาะสัม

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 กอำงควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพในภัาวะฉุกเฉิน (ครฉ.) ได้เตรียมความพร้อำมตอำบโต้ภัาวะฉุกเฉิน

ทางสัาธ์ารณิสุัขครอำบคลุ้มการพัฒนาทักษ์ะบุคล้ากร พัฒนาระบบงานด้านการจัดการภัาวะฉุกเฉิน        

ทางสัาธ์ารณิสุัขที�ครอำบคลุ้มตั�งแต่ระยะก่อำนเกิดเหตุการณ์ิ มีการป้อำงกันไม่ให้เกิดผู้ล้กระทบที�รุนแรง      

มีการเตรยีมความพรอ้ำมรับมือำภัาวะฉกุเฉิน ระยะเกดิเหตกุารณิฉุ์กเฉิน แล้ะระยะหล้งัเกิดเหตกุารณิฉุ์กเฉิน

มีการฟ้�นฟ้บริบทต่าง ๆ  ให้กลั้บฟ้�นคืนส่้ัสัภัาพปกติโดยเร็ว แล้ะพัฒนาความพร้อำมขอำงศ้นย์ปฏิิบัติการตอำบโต้

ภัาวะฉุกเฉิน (EOC) โดยใช้ระบบบัญชาการณ์ิเหตุการณ์ิ (Incident Command System) ดำาเนินการ

ภัายใต้ศ้นย์ปฏิิบัติการภัาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (DDC’s EOC) อำย่างต่อำเนื�อำง มีผู้ล้งานสัำาคัญ ดังนี� 

 1) ปฏิิบัติการเมื�อำประกาศยกระดับศ้นย์ปฏิิบัติการภัาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (Emergency 

Operations Center: EOC) กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่�งมีหน้าที�หลั้กในการ

บริหารจัดการศ้นย์ปฏิิบัติการภัาวะฉุกเฉิน การประสัานงบประมาณิ แนวปฏิิบัติมาตรฐานในการกักกัน

ผู้้้เดินทางแล้ะผู้้้สััมผัู้สัโรค แล้ะบริหารจัดการด้านเวชภััณิฑ์์ป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพร่วมกับ    

กอำงโรคติดต่อำทั�วไปในการสันับสันุนให้กับเครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำง หลั้งจากกรมฯ ได้ล้ดระดับในการตอำบโต้

ภัาวะฉุกเฉินกรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 
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 2) พัฒนาระบบการจัดการภัาวะฉุกเฉินร่วมกับเครือำข่ายแล้ะได้นำาเสันอำผู้ล้การดำาเนินงานขอำง

กรมควบคุมโรคในการขอำรับรางวัล้ United Nations Public Service Awards 2021 จนได้รับรางวัล้ 

ชนะเลิ้ศ สัาขา Institutional preparedness and response in times of crisis หัวข้อำ Smart EOC 

(Smart-Emergency Operation Centre) ชื�อำผู้ล้งาน “Intelligent Sustainable in Public Health 

Emergency System in Thailand” 

 3) พัฒนาศักยภัาพบุคล้ากร ด้านการระบุภััยคุกคามแล้ะการประเมินความเสีั�ยง (Threat and 

Hazard Identification Risk Assessment: THIRA) 

 4) ทบทวนกระบวนงาน (Protocol) หรือำมาตรฐานการปฏิิบัติงาน (Standard Operating 

Procedure: SOP) ขอำงกลุ่้มภัารกิจภัายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ิ จำานวน 23 SOP แล้ะได้จัดทำาคำาสัั�ง

คณิะทำางานพัฒนามาตรฐานการปฏิิบัติงาน เตรียมพร้อำมตอำบโต้ภัาวะฉุกเฉินด้านโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 5) ทบทวนเครื�อำงมือำประเมินผู้ล้สัมรรถิ่นะศ้นยป์ฏิิบัติการตอำบโต้ภัาวะฉุกเฉินแล้ะกำาหนดกรอำบ

แนวทางในการประเมินผู้ล้สัมรรถิ่นะ ตามกรอำบการประเมิน EOC Assessment Tool 

 6) พัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรผู้้้ปฏิิบัติงาน SAT Manager แล้ะ Supervisor Assistant กรมควบคุมโรค 

ให้สัามารถิ่ปฏิิบัติงานได้อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ 

 7) พัฒนาระบบ Logistics ในภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข แล้ะจัดทำารายการตามเกณิฑ์์ขั�นตำ�า

ที�ส่ัวนกล้างกำาหนด พร้อำมทั�งเชื�อำมโยงข้อำม้ล้จังหวัดกับระดับเขต ตล้อำดจนจัดหา จัดเก็บ กระจาย 

ครุภััณิฑ์์/ วัสัดุ/ ยา/ เวชภััณิฑ์์ แล้ะเวชภััณิฑ์์ที�มิใช่ยาในการตอำบโต้ภัาวะฉุกเฉิน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) การอำอำกแบบการปฏิิบัติ SAT-365 กับ SAT โรคเฉพาะด้านขาดความเชื�อำมโยงที�ชัดเจน         

การแบ่งบทบาทหน้าที�แล้ะขาดการควบคุมกำากับ เช่น บทบาทในการประเมินความเสีั�ยงเชิงล่้ก

 2) Software (Event-based system) สัำาหรับ SAT-365 มีข้อำจำากัดในการใช้งาน 

แล้ะไม่สัอำดคล้้อำงกับยุคสัมัยปัจจุบัน 

 3) บุคล้ากรกรมควบคุมโรค มีความเข้าใจในเรื�อำง Disaster หรือำ Public health Emergencies             

ที�แตกต่างกัน มีผู้ล้กับการเข้าร่วมเป็นส่ัวนหน่�งขอำงกรมฯ ในการตอำบสันอำงต่อำสัถิ่านการณ์ิฯ 

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ทบทวนระบบการจัดการภัาวะฉุกเฉินขอำงกรมควบคุมโรค แล้ะกระทรวงสัาธ์ารณิสัุขให้มี 

ความสัอำดคล้้อำง

 2) ทบทวนแผู้นรับมือำภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข (All-Hazards Plan) แล้ะมาตรฐานการปฏิิบัติงาน 

(SOP) ขอำงทุกกลุ่้มภัารกิจภัายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ิ
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 3) ทบทวนแผู้น Hazard Specific Plan “แผู้นปฏิิบัติการ” โรคอุำบัติใหม่ระดับกรมควบคุมโรค 

แล้ะการควบคุมโรคในภััยนำ�าท่วม

 4) ฝึ้กซ้อำมแผู้นแบบบ้รณิาการความร่วมมือำกับเครือำข่ายด้านการจัดการภัาวะฉุกเฉินทาง

สัาธ์ารณิสุัข 

 2.5.5.4 แผู้นงานพัฒนาองค์กรเป็้น “กรมควบ่คุมโรคดิำจิทัล” ตามกรอบ่แนวทาง         
การพัฒนารัฐบ่าลดำิจิทัลของป้ระเทศไทย พ.ศ. 2563 - 2565

 กรมควบคุมโรคตั�งเป้าหมายการไปส่้ั กรมควบคุมโรคดิจิทัล้ ภัายในปี 2580 ได้มีการจัดวาง Road 

Map ด้านดิจิทัล้ครอำบคลุ้มด้าน 1) IT Infrastructure 2) Digital Transformation & Innovation               

3) Data Analytics & Visualization 4) Digital Literacy 5) Network & Cyber Security โดยการ

วางเป้าหมายระยะ 2563 - 2568 นอำกจากนี�ได้มีการอำอำบแบบแนวคิด กรมดิจิทัล้ Beyond 4.0             

ตามแผู้นยุทธ์ศาสัตร์ชาติ แผู้นระยะ 20 ปี มุ่งส่้ัการเป็นที�หน่�งขอำงเอำเชีย จ่งต้อำงมีการเตรียมการทำา 

Digital Transformtion แบบ End to End Processs เพื�อำเพิ�มประสิัทธิ์ภัาพการเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรค

ในยุคดิจิทัล้ แล้ะใช้ภัาพนี�ในการเป็นร้ปแบบในการพัฒนาร่วมกัน แล้ะใช้ในการเขียนแผู้นปฏิิบัติการ   

ระยะ 5 ปี จากแนวคิดดังกล่้าว ได้มีการให้ความสัำาคัญกับ การพัฒนา e health Sensorization พัฒนา 

IOT ร่วมกับ Devices ต่าง ๆ การพัฒนา Digital Platforms ในร้ปแบบต่าง ๆ การเชื�อำมโยงข้อำม้ล้จาก

เครือำข่ายสืั�อำสัาร Social Media ทั�งในแล้ะต่างประเทศ การพัฒนาระบบ API เชื�อำมโยงข้อำม้ล้กับหน่วยงาน

ภัายนอำกนำาไปส่้ั Open Data รวมทั�งการบริหารจัดการธ์รรมาภัิบาล้ข้อำม้ล้ ความมั�นคงปล้อำดภััย           

ทางไซเบอำร์ ภัายใต้กรอำบ Data Governance แล้ะ พรบ.โรคติดต่อำ 2558 ซ่�งเป็นกฎหมายหลั้กขอำงกรม   

ในฐานะ Data Controller ที�ให้ความสัำาคัญการขับเคลื้�อำน PDPA ในอำงค์การ นอำกจากนี� ยงัมุ่งเน้นพัฒนา 

Smart EOC (Smart Emergency Operation Center) ที�มุ่งเน้นนำาเอำาเทคโนโล้ยีขั�นส้ังมาใช้                  

ในการปฏิิบัติการ 

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) หน่วยงานทั�งภัาครัฐแล้ะเอำกชนได้เห็นความสัำาคัญในการนำาข้อำม้ล้มาใช้สันับสันุนการขับเคลื้�อำน

นโยบายเศรษ์ฐกิจแล้ะสัังคมดิจิทัล้ให้กับทุกภัาคส่ัวน พบว่า หล้ายหน่วยงานภัาครัฐยังประสับกับปัญหา

แล้ะอุำปสัรรคในการดำาเนินงานในด้านต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้อำงกับข้อำม้ล้ อำาทิเช่น ความซำ�าซ้อำนขอำงข้อำม้ล้      

ความมั�นคงปล้อำดภััยขอำงข้อำม้ล้ คุณิภัาพขอำงข้อำม้ล้ แล้ะการเปิดเผู้ยข้อำม้ล้ รวมไปถ่ิ่งยงัไม่มีการนำาข้อำม้ล้

ไปใช้ประโยชน์อำยา่งเป็นร้ปธ์รรม ซ่�งปัญหาเหล่้านี�เป็นผู้ล้มาจากการบริหารจัดการข้อำม้ล้ที�ไม่ครอำบคลุ้ม

แล้ะไม่ชัดเจนขอำงหน่วยงาน
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 2) โล้กปัจจุบันโรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�เกิดข่�นมักมีความรุนแรงแล้ะแพร่กระจายอำย่างวงกว้าง        

แล้ะรวดเร็วมาก ซ่�งงานด้านเทคโนโล้ยีดิจิทัล้ได้พัฒนาให้มีความพร้อำมที�จะรับมือำกับสัถิ่านการณ์ินั�นได้

โดยบทบาทสัำาคัญขอำงเทคโนโล้ยีที�สัามารถิ่ช่วยให้การหาสัาเหตุ การควบคุม แล้ะการพยากรณ์ิขอำงโรคนั�น ๆ 

อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพแล้ะประสิัทธิ์ผู้ล้ จ่งมีความจำาเป็นอำย่างยิ�งที�ต้อำงพัฒนาบุคล้ากรรอำงรับการพัฒนา 

แล้ะประยุกต์ใช้เทคโนโล้ยีที�มีความยุง่ยาก ซับซ้อำน เปลี้�ยนแปล้งอำย่างรวดเร็ว ซ่�งกรมควบคุมโรคได้นำา

เทคโนโล้ยีดิจิทัล้แล้ะการสืั�อำสัารมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ          

ขอำงประชาชนตามภัารกิจหลั้กขอำงกรมควบคุมโรค อีำกทั�งเทคโนโล้ยีดิจิทัล้แล้ะการสืั�อำสัารช่วยให้สัามารถิ่

ปฏิิบัติงานได้อำย่างรวดเร็ว แม่นยำา ถ้ิ่กต้อำง 

 3) กอำงดิจิทัล้เพื�อำการควบคุมโรค ตั�งอำย้่ อำาคาร 2 ชั�น 3 แล้ะชั�น 4 ต่กกรมควบคุมโรค มีพื�นที�

ประมาณิ 55 ตารางเมตร ประกอำบดว้ย ห้อำงศ้นยข้์อำม้ล้แล้ะระบบเครอืำข่ายคอำมพวิเตอำร์ (Data Center) 

ห้อำงประชุม พื�นที�สัำานักงาน ห้อำงเก็บอุำปกรณ์ิ ระบบเทคโนโล้ยีสัารสันเทศ ระบบเครือำข่ายคอำมพิวเตอำร์ 

ที�ให้บริการระบบเครือำข่ายแก่หน่วยงานเพื�อำอำำานวยความ สัะดวกแล้ะเพิ�มประสิัทธิ์ภัาพในการดำาเนินงาน

ขอำงอำงค์กร ประกอำบด้วยการให้บริการเครือำข่ายภัายในหน่วยงานแล้ะเครือำข่ายภัายนอำกหรือำอิำนเตอำร์เน็ต 

โดยกอำงดิจิทัล้เพื�อำการควบคุมโรค กรมควบคุมโรค มีเจ้าหน้าที� Monitor ตรวจสัอำบ เฝ้้าระวังระบบเครือำข่าย

คอำมพิวเตอำร์กรมควบคุมโรค ระบบประชุมทางไกล้ Video Conference แล้ะ Web Conference 

 4) ระบบ Web Server เครื�อำงคอำมพิวเตอำร์แม่ข่ายเพื�อำรอำงรับงานตอำบโต้ภัาวะฉุกเฉิน หรือำรอำงรับงาน

ประมวล้ผู้ล้ข้อำม้ล้ แล้ะสัำารอำงข้อำม้ล้ ระบบธุ์รกิจอัำจฉริยะ (Business Intelligence : BI) เป็นซอำฟแวร์   

ที�ช่วยในการวิเคราะห์ข้อำม้ล้จากฐานข้อำม้ล้ที�มีจำานวนมหาศาล้ ให้แสัดงผู้ล้ในร้ปแบบ Dashboard        

เพื�อำให้ผู้้้บริหารตัดสิันใจในการดำาเนินงานระบบแสัดงผู้ล้แบบบ้รณิาการ (Video Wall) ภัายในศ้นยป์ฏิิบัติ

การภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข (Emergency Operation Center : EOC) ซ่�งสัามารถิ่พัฒนาระบบ   

แจ้งเตือำนสัำาหรับ กรณีิฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัขในอำนาคตได้อีำกด้วย 

 5) การปรับเปลี้�ยนข้อำม้ล้ภัาครัฐให้เป็นดิจิทัล้ (Digitization) การบ้รณิาการบริการแล้ะข้อำม้ล้

ภัาครัฐผู่้านดิจิทัล้อำย่างเบ็ดเสัร็จ แล้ะไร้รอำยต่อำ (Seamless) ทั�งข้อำม้ล้ด้านสุัขภัาพขอำงกระทรวง

สัาธ์ารณิสัุข แล้ะข้อำม้ล้จากหน่วยงานอืำ�นทั�งภัาครัฐ แล้ะภัาคเอำกชน ที�จำาเป็นต้อำงปรับร้ปแบบทำางาน 

(Digital Transformation) ล้ดความเหลื้�อำมล้ำ�าในการเข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้บริการ เกิดความโปร่งใสัในการทำางาน 

ประชาชนสัามารถิ่ตรวจสัอำบ แล้ะมีส่ัวนร่วม   ในการขับเคลื้�อำนนโยบายจำาเป็นต้อำงมีการบ้รณิาการข้อำม้ล้

อำย่างเป็นร้ปธ์รรมเพื�อำล้ดผู้ล้กระทบที�จะเกิดข่�นต่อำสุัขภัาพขอำงประชาชน 

 6) ผู้ล้งานที�เป็นร้ปธ์รรมคือำความร่วมมือำการเชื�อำมโยงข้อำม้ล้ แล้ะการพัฒนาระบบนิเวศข้อำม้ล้

ดิจิทัล้ที�มีการพัฒนาระบบการทำางาน ที�สัามารถิ่เชื�อำมโยง หรือำแล้กเปลี้�ยนข้อำม้ล้ระหว่างหน่วยงาน          

ได้ผู่้านระบบดิจิทัล้ โดยมีหน่วยงานระดับกรมในสัังกัดกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข : สัำานักงานปลั้ดกระทรวง
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สัาธ์ารณิสัขุ กรมวทิยาศาสัตรก์ารแพทย ์กรมการแพทย ์หน่วยงานภัาครฐั : สัำานักพัฒนาดิจิทัล้ (อำงค์การ

มหาชน) กระทรวงการต่างประเทศ กรมการปกครอำง สัำานักงานกอำงทุนสันับสันุนการสัร้างเสัริมสุัขภัาพ 

(สัสัสั.) ศ้นย์เทคโนโล้ยีอิำเล็้กทรอำนิกส์ัแล้ะคอำมพิวเตอำร์แห่งชาติ (NECTEC) แล้ะสัำานักงานพัฒนา

เทคโนโล้ยอีำวกาศแล้ะภ้ัมสิัารสันเทศ (อำงคก์ารมหาชน) (GISTDA) หนว่ยงานเอำกชน: google, Facebook, 

Line Thailand ESRI แล้ะThailand COVID Digital Group (TCDG) 

 2.5.5.5 รายงานผู้ลการดำำาเนินงานโครงการขับ่เคล้�อนงานป้้องกันควบ่คุมโรค          
และภััยสุ่ขภัาพดำ้วยกลไกการพัฒนาคุณภัาพช้วิตระดำับ่พ้�นท่� (พชอ/ พชข) และระบ่บ่สุ่ขภัาพ
ป้ฐมภั้มิ ป้ระจำาป้ีงบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2565

 กรมควบคุมโรคนับเป็นอำงค์กรหน่�งที�ร่วมขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับ

พื�นที� (พชอำ./ พชข.) แล้ะระบบสุัขภัาพปฐมภ้ัมิ โดยย่ดเป้าหมายสัำาคัญตามแผู้นพัฒนาด้านการป้อำงกัน

ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงประเทศ ในระยะ 20 ปี (2561 - 2580) ที�สัอำดคล้้อำงกับยุทธ์ศาสัตร์ชาติ    

(พ.ศ. 2561 - 2580) แล้ะแผู้นแม่บทระยะที� 1 ประเด็นการเสัริมสัร้างให้คนไทยมีสุัขภัาวะที�ดี โดยมี            

แผู้นปฏิิบัติการขับเคลื้�อำนการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพด้วยกล้ไกการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับพื�นที� 

(พชอำ./ พชข.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื�อำขับเคลื้�อำนระบบการเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรค     

แล้ะภััยสุัขภัาพจากระดับประเทศ ส่้ัระดับเขต จังหวัด อำำาเภัอำ ให้เกิดผู้ล้ลั้พธ์์การล้ดโรค ล้ดภััยสุัขภัาพ

แล้ะปัจจัยเสีั�ยง 

 อำำาเภัอำมีการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ ด้วยกล้ไกการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับอำำาเภัอำ/ เขต 

จำานวนทั�งสิั�น 928 อำำาเภัอำ/ เขต คิดเป็นร้อำยล้ะ 100 โดยประเด็นปัญหาที�เกี�ยวข้อำงกับการป้อำงกันควบคุมโรค 

โดยอำำาเภัอำเลื้อำกดำาเนินการ ได้แก่ โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 19 (COVID - 19) อุำบัติเหตุจราจรทางถิ่นน 

การจัดการขยะแล้ะสิั�งแวดล้้อำม พัฒนาคุณิภัาพชีวิตผู้้้ส้ังอำายุผู้้้พิการฯ โรคไม่ติดต่อำเรื�อำรัง (NCD) 

แล้ะโรคติดต่อำที�สัำาคัญในพื�นที� ได้แก่ ไข้เลื้อำดอำอำก วัณิโรค เอำดส์ั มาล้าเรีย แล้ะอำาหารปล้อำดภััย ตามล้ำาดับ 

แล้ะมีประเด็นในการบ้รณิาการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานป้อำงกันควบคุมโรค ปัจจัยเสีั�ยงแล้ะภััยสุัขภัาพ

ด้วยกล้ไกการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับอำำาเภัอำแล้ะระบบสุัขภัาพปฐมภ้ัมิ เพื�อำเป็นกล้ไกในการร่วมแก้ไขปัญหา 

โรค/ ภััยสุัขภัาพ แล้ะปัจจัยเสีั�ยง ที�เป็นปัญหาขอำงพื�นที�ให้เกิดความยั�งยืนแล้ะสัร้างการมีสั่วนร่วม              

ในทุกระดับ โดยใช้ พื�นที�เป็นฐาน ประชาชนเป็นศ้นยก์ล้าง ภัายใต้มาตรการ “นโยบายเข้มแข็ง เสัริมแรง

ความร้้ เชิดช้ขยายผู้ล้” 

 กำาหนดใหก้ารยกระดับคุณิภัาพชีวิตประชาชนผู่้านกล้ไกคณิะกรรมการพฒันาคุณิภัาพชวิีตระดับ

พื�นที� (พชพ.) เป็นโครงการสัำาคัญภัายใต้แผู้นแม่บทที� 13 การเสัริมสัร้างให้คนไทยมีสุัขภัาวะที�ดี               

แผู้นแม่บทย่อำยที� 13.2 การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสัร้างสัภัาพแวดล้้อำมที�เอืำ�อำต่อำการมีสุัขภัาวะที�ดี          

เพื�อำขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพในระดับพื�นที�ให้บรรลุ้ตามเป้าหมาย
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 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 1) อำำาเภัอำ/ เขต มีกระบวนการจัดการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพกล้ไกการพัฒนาคุณิภัาพชีวิต

ระดับพื�นที� (พชอำ./ พชข.) แล้ะระบบสุัขภัาพปฐมภ้ัมิ ในการเฝ้้าระวัง ป้อำงกันโรค ปัจจัยเสีั�ยงแล้ะภััยสุัขภัาพ

อำย่างบ้รณิาการ เพื�อำพัฒนาคุณิภัาพชีวิตขอำงประชาชน ครบทุกอำำาเภัอำ/ เขต (878 อำำาเภัอำ แล้ะ 50 เขต) 

 2) ผู้ล้ลั้พธ์์การดำาเนินงาน ในประเด็นที�เกี�ยวข้อำงกับการป้อำงกันควบคุมโรค ปัจจัยเสีั�ยง แล้ะภััยสุัขภัาพ 

ด้วยกล้ไกการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตในระดับพื�นที� ร้อำยล้ะ 92 ขอำงอำำาเภัอำ/ เขต (เป้าหมายผู้ล้ลั้พธ์์ร้อำยล้ะ 50) 

แล้ะในปี 2565 มีการบ้รณิาการการทำางานร่วมกับระบบสุัขภัาพปฐมภ้ัมิ 

 3) การพัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรในระดับเขต (สัคร./ สัปคม.) แล้ะระดับจังหวัด/ อำำาเภัอำ ให้มีความร้้  

แล้ะทักษ์ะในการสันับสันุนกล้ไก พชอำ. แล้ะระบบสุัขภัาพปฐมภ้ัมิ  ในการขับเคลื้�อำนการป้อำงกันควบคุมโรค

แล้ะภััยสุัขภัาพ เพื�อำให้เกิดผู้ล้ลั้พธ์์การดำาเนินงานด้านการป้อำงกันควบคุมโรคที�มีประสิัทธิ์ภัาพ (ระดับเขต 

ครบทุกแห่ง ระดับจังหวัด ร้อำยล้ะ 93.50 ครบถ้ิ่วนตามเป้าหมาย)

 4) Best practice ในระดับอำำาเภัอำจำานวน 13 เขตสุัขภัาพ/ แห่ง แล้ะได้มีการแล้กเปลี้�ยนเรียนร้้   

การดำาเนินงานการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพด้วยศักยภัาพ พชอำ/ พชข. ร่วมกับระบบสุัขภัาพ  

ปฐมภ้ัมิที�มีคุณิภัาพ 

 5) การร่วมวิเคราะห์แล้ะจัดทำาแผู้นปฏิิบัติราชการเชิงยุทธ์ศาสัตร์การขับเคลื้�อำนการป้อำงกันควบคุมโรค

แล้ะภััยสุัขภัาพด้วยกล้ไกการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับพื�นที� (พชอำ./ พชข.) แล้ะระบบสุัขภัาพปฐมภ้ัมิ 

เพื�อำขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานภัายใต้แผู้นปฏิิบัติการกรมควบคุมโรคระยะที� 2 สัร้างความเข้มแข็ง          

พ.ศ. 2566 – 2570

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) โครงสัร้างการรับผิู้ดชอำบแผู้นงาน พชอำ/ พชข. ขอำงสัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคแต่ล้ะพื�นที�     

มีความแตกต่างกันแล้ะมีการปรับเปลี้�ยนผู้้้รับผิู้ดชอำบงาน ทำาให้ขาดความต่อำเนื�อำงในการวางระบบการ

ดำาเนินงานแล้ะการบ้รณิาการ ระหว่างแผู้นงานโรคภัายในหน่วยงาน

 2) มีการปรับเปลี้�ยนประธ์านหรือำเล้ขา พชอำ. ในระดับอำำาเภัอำที�สั่งผู้ล้ต่อำการขับเคลื้�อำนงาน          

ในระดับพื�นที�

 3) บุคล้ากรขาดทักษ์ะความร้้ เรื�อำงระบบบริการสุัขภัาพปฐมภ้ัมิ การ Coaching แล้ะการเป็น 

Moderator รวมถ่ิ่งทักษ์ะด้านการสืั�อำสัาร ซ่�งส่ังผู้ล้ให้การแสัดงบทบาท การ Coaching Moderator     

ในระดับเขตที�ยังไม่ชัดเจน

 4) ผู้ลิ้ตภััณิฑ์์วิชาการยังไม่เหมาะสัมแล้ะไม่สัอำดคล้้อำงกับความต้อำงการในบริบทขอำงพื�นที�

 5) ระบบข้อำม้ล้การเฝ้้าระวังป้อำงกันโรคยังไม่ตอำบสันอำงความต้อำงการขอำงพื�นที�

 6) ระบบติดตามประเมินผู้ล้การเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคยังไม่สัามารถิ่นำาไปใช้ประโยชน์         

ในการพัฒนางานได้
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 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 เพื�อำให้การขับเคลื้�อำนงานปอ้ำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพด้วยกล้ไกการพฒันาคุณิภัาพชวิีตระดับ

อำำาเภัอำ/ เขตแล้ะระบบสัุขภัาพปฐมภ้ัมิเป็นไปอำย่างต่อำเนื�อำงทางกรมควบคุมโรคจ่งได้มีการจัดทำาแผู้น

ปฏิิบัติการ 5 ปี ระยะที� 2 สัร้างความเข้มแข็ง (พ.ศ. 2566 – 2570) ภัายใต้แผู้นปฏิิบัติการด้าน                

การป้อำงกันควบคุมโรคฯ ระยะ 20 ปี ที�กรมควบคุมโรคกำาหนดไว้ โดยได้รับความร่วมมือำจากภัาคีเครือำข่าย 

ได้แก่ กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน กอำงนวัตกรรมแล้ะวิจัย ตามมาตรการการพัฒนานโยบาย กล้ไก     

การพัฒนาอำงค์ความร้้ การพัฒนาศักยภัาพบุคล้ากร ตล้อำดจนการยกย่อำงเชิดช้ขยายผู้ล้ เพื�อำขับเคลื้�อำน

การดำาเนินงานปอ้ำงกนัควบคมุโรคแล้ะภััยสุัขภัาพในระดบัพื�นที�ให้บรรล้ตุามเปา้หมาย ขยายผู้ล้แล้ะสัรา้ง

ความต่อำเนื�อำงนำาส่้ัผู้ล้ลั้พธ์์ตามแผู้นงานขับเคลื้�อำนการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพด้วยกล้ไก         

การพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับพื�นที� (พชอำ./ พชข.) แล้ะระบบสัุขภัาพปฐมภ้ัมิ ในการจัดการระบบ           

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรค/ ภััยสุัขภัาพ แล้ะปัจจัยเสีั�ยงแบบบ้รณิาการโดยมีประชาชนเป็นศ้นย์กล้าง 

อัำนจะนำาไปส่้ัการสัร้างความเข้มแข็งเพื�อำพัฒนาคุณิภัาพชีวิตขอำงประชาชนในพื�นที� ให้เกิดความยั�งยืนต่อำไป 

 2.5.5.6 การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์์คุณภัาพการบ่ริหารจัดำการภัาครัฐ
(PMQA 4.0) กรมควบ่คุมโรค

 การดำาเนินการบริหารจัดการภัาครัฐขอำงกรมควบคุมโรค โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการ         

ภัาครัฐเข้าส่้ัระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) เพื�อำรอำงรับต่อำยุทธ์ศาสัตร์ประเทศไทย 4.0 จนเกิด                

ผู้ล้สััมฤทธิ์� ผู่้านโปรแกรมประเมินสัถิ่านะการเป็นระบบราชการ 4.0 (DDC-PMQA 4.0 V.2) เพื�อำยกระดับ

การพัฒนาหน่วยงานให้ทำางานเชิงระบบ ที�สัามารถิ่วางระบบแล้ะวิธี์การใหม่เชื�อำมโยงกระบวนการ        

ทำางานหลั้กแล้ะกระบวนการสันับสันุนแบบบ้รณิาการ ทันสัมัย คุ้มค่า แล้ะมีตัววัดที�สัอำดคล้้อำง ชัดเจน 

แล้ะวัดได้จริง ภัายใต้ ปัจจัยแห่งความสัำาเร็จ คือำ การสัานพล้ังทุกภัาคสั่วน การสัร้างนวัตกรรม               

แล้ะการปรับตัวเข้าส่้ัความเป็นดิจิทัล้ เพื�อำนำาไปส่้ัการพัฒนาคุณิภัาพทั�งด้านการบริหารที�เกิดผู้ล้สััมฤทธิ์�

ต่อำภัารกิจกรม แล้ะการบริการที�คุ้มค่า แก้ไขปัญหา ตอำบสันอำงความต้อำงการแล้ะสัร้างความพ่งพอำใจ     

ให้กับประชาชนในด้านการป้อำงกันควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 ผู้ลการดำำาเนินงานท่�ส่ำาคัญ

 ปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 กรมฯ มีผู้ล้การประเมินการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)           

ที� 460.06 คะแนน เป็นระบบราชการที�ระดับ 3.68 มีผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญสัอำดคล้้อำงส่้ัระบบ       

ราชการ 4.0 เช่น 

 1) มิติระบบราชการที�เปิดกว้างแล้ะเชื�อำมโยงกัน มีการบ้รณิาการฐานข้อำม้ล้เพื�อำเชื�อำมโยง           

แล้ะแล้กเปลี้�ยนการเปิดเผู้ยข้อำม้ล้ข่าวสัารเกี�ยวกับโรคแล้ะภััยสุัขภัาพต่อำกลุ่้มเป้าหมายที�หล้ากหล้าย 

กำาหนดยุทธ์ศาสัตร์ การดำาเนินงานร่วมกับเครือำข่ายเพื�อำขับเคลื้�อำนงานด้านการป้อำงกันควบคุมโรค         
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แล้ะภััยสุัขภัาพ ผู้ล้จากความรว่มมือำบ้รณิาการทำางาน การปอ้ำงกนัควบคมุโรคโควดิ 19 สัามารถิ่แกปั้ญหา

ที�ซับซ้อำนในระดบัประเทศไดอ้ำยา่งมีประสิัทธิ์ภัาพ มีการสัร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายที�ก่อำใหเ้กิดเครือำข่าย

ความร่วมมือำ ทั�งภัายในแล้ะภัายนอำกอำงค์กร โดยมีเครือำข่ายภัายนอำกคือำเครือำข่ายภัาครัฐ เช่น กระทรวง

มหาดไทย กระทรวงกล้าโหม แล้ะโรงพยาบาล้ในสัังกัดกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข เครือำข่ายภัาคเอำกชน เช่น 

สัมาคมผู้้้ประกอำบการโรงแรม แล้ะโรงพยาบาล้เอำกชน รวมทั�งเครือำข่ายภัาคประชาชนร่วมดำาเนินการ

 2) มิติระบบราชการที�ยด่ประชาชนเป็นศ้นยก์ล้าง กรมฯ นำาเทคโนโล้ยสีัารสันเทศมาประยกุต์ใช้

ในการบริหารจัดการ แล้ะเป็นช่อำงทางในการรับ - ส่ังข้อำม้ล้ระหว่างกรมฯ กับประชาชน เพื�อำสันอำงตอำบ

ต่อำความต้อำงการแล้ะความคาดหวังขอำงประชาชนผู้้้รับบริการตามมาตรฐานการป้อำงกันควบคุมโรค       

นำาไปส่้ัการกำาหนดนโยบายเชิงรุก กรมฯ ได้สันับสันุนพระราชกรณีิยกิจด้านการแพทย์แล้ะสัาธ์ารณิสุัข

ในการป้อำงกันควบคุมโรคโควิด 19 พระบาทสัมเด็จพระเจ้าอำย่้หัว แล้ะสัมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี      

ทรงพระกรุณิาโปรดเกล้้าฯ พระราชทานรถิ่ตรวจโรคติดเชื�อำชีวนิรภััย เพื�อำปกป้อำงด้แล้ประชาชน               

ให้ปล้อำดภััยจากโรคโควดิ 19 แล้ะอำอำกปฏิิบัติการเชิงรุกแก่ประชาชน การเฝ้้าระวงัที�ด่านฯ สัถิ่านพยาบาล้

แล้ะชุมชน พบว่า สัามารถิ่วางระบบการคัดกรอำงผู้้้สััมผัู้สัเสีั�ยงส้ังจากช่อำงทางด่านอำากาศยาน พัฒนาการ

ตรวจทางห้อำงปฏิิบัติการจากเดิมต้อำงกักกันแล้ะตรวจทางห้อำงปฏิิบัติการจะทราบผู้ล้ภัายใน 3 - 5 วัน 

เหลื้อำเพียง 2 ชั�วโมง จากการคัดกรอำงผู้้้ป่วยที�เข้าเกณิฑ์์เฝ้้าระวังอำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพขอำงกรมฯ ทำาให้

ประเทศไทยเป็นประเทศแรกที�พบผู้้้ป่วยโควิด 19 จากประเทศจีน จนเป็นที�ยอำมรับจากทั�วโล้ก                

ได้รับการจัดอัำนดับเป็นประเทศที�มีความมั�นคงด้านสุัขภัาพเป็นอัำนดับที� 5 จากทั�งหมด 195 ประเทศ 

ถืิ่อำว่าไทยเป็นประเทศกำาลั้งพัฒนาประเทศเดียว ที�ถ้ิ่กจัดอำย้ใ่นอัำนดับ Top 10 ขอำงโล้ก แล้ะเป็นอัำนดับ

ที� 1 ขอำงเอำเชียอีำกทั�งมีความพร้อำมในการรับมือำการระบาดขอำงโรคมากที�สุัดซ่�งมีเพียง 13 ประเทศ          

ทั�วโล้กเท่านั�น แล้ะได้เป็นสัำานักงานเล้ขาธิ์การศ้นย์อำาเซียนด้านภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข แล้ะ            

โรคอุำบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) 

ซ่�งเป็นประเทศนำาร่อำงในการดำาเนินกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อำม กรณีิภัาวะฉุกเฉินทาง

สัาธ์ารณิสุัขแล้ะสุัขภัาพถ้ิ่วนหน้า รวมทั�งไทยยังมีความยืดหยุ่นขอำงระบบสัามารถิ่ปรับกระบวนการให้

เฝ้้าระวังโรคฝี้ดาษ์วานรในผู้้้เดินทางทันทีที�มีข่าวการระบาด สัร้างความเชื�อำมั�นแก่ประชาชนแล้ะนานา

ประเทศ

 3) มิติระบบราชการที�มีขีดสัมรรถิ่นะส้ังแล้ะทันสัมัย มีการจัดโครงสัร้างอำอำกแบบระบบงาน      

แล้ะพัฒนาขีดความสัามารถิ่ขอำงบุคล้ากรให้เอืำ�อำต่อำการปฏิิบัติงาน เพื�อำสืับสัาน สัร้างระบบที�ได้มาตรฐาน 

มีคุณิภัาพ แล้ะประสิัทธิ์ภัาพ ชี�เป้า-เฝ้้าระวัง-นำาให้ทำา-ตอำบโต้เร็ว สัามารถิ่บริหารจัดการได้ทั�งสัถิ่านการณ์ิ

ภัาวะปกติแล้ะภัาวะฉุกเฉิน เห็นได้จากการควบคุมสัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงโรคโควิด 19                      

กรมควบคมุโรคได้ปรับเปลี้�ยนกระบวนการทำางานขอำงศ้นยป์ฏิิบัติการตอำบโต้ภัาวะฉกุเฉินทางสัาธ์ารณิสัขุ 

(EOC) ให้ทันสัมัยแล้ะมีประสิัทธิ์ภัาพส้ังสุัดในร้ปแบบ Smart EOC ที�สัามารถิ่รายงานเหตุการณ์ิ 

ที�เชื�อำมโยงขอ้ำม้ล้จากภัาคสันามส่้ัศ้นยป์ฏิิบัติการตอำบโตภ้ัาวะฉกุเฉินในทุกระดับ การพฒันาแพล้ตฟอำรม์
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ระบบนเิวศนข้์อำม้ล้ดิจิทัล้แบบบ้รณิาการรว่มกับหน่วยงานอืำ�น ๆ  ที�เกี�ยวข้อำงการพฒันาแพล้ตฟอำรม์ระบบ

นิเวศน์ข้อำม้ล้ดิจิทัล้แบบบ้รณิาการร่วมกับหน่วยงานอืำ�น ๆ ที�เกี�ยวข้อำง เป็นต้น ตล้อำดจนการดำาเนินงาน

ขับเคลื้�อำนมาตรการป้อำงกันควบคุมโรคในพื�นที�เฉพาะ (Bubble and Seal) แล้ะร่วมพัฒนาแฟคทอำรี�

แซนด์บ�อำกซ์ ในสัถิ่านประกอำบกิจการ ปกป้อำงได้ ควบคุมไว แรงงานปล้อำดภััย เศรษ์ฐกิจไทยเดินหน้า”

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 การพัฒนาคุณิภัาพการบริหารจัดการภัาครัฐกรมควบคุมโรคอำย่างต่อำเนื�อำง โดยกรมฯ 

นำาข้อำเสันอำแนะ (Feedback Report) การประเมินสัถิ่านะการเป็นระบบราชการ 4.0 หมวด 1 - 7       

จากสัำานักงาน ก.พ.ร. มาพัฒนาปรับปรุง เพื�อำนำาไปส่้ัการเป็นระบบราชการ 4.0 อีำกทั�งการขับเคลื้�อำน

หน่วยงานในสัังกัดกรมควบคุมโรคให้เป็นระบบราชการ 4.0 ในระดับ Significance 
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3
ผลงานเด�น

กรมควบคุมโรค

  ส�วนท่ี 
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ผู้ลงานเด่น กรมคำวบคำุมโรคำ

3
ส่วนที่่�

 3.1.1  ควบ่คุมโรคไข้มาลาเร้ยจังหวัดำยะลาจากหลักพันส่้่หลักส่ิบ่ (ป้ี 2565)

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 โรคไข้มาล้าเรียจังหวัดยะล้า 6 ปีที�ผู่้านมา ศ้นย์ควบคุมติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 12 จังหวัดยะล้า       

ได้มุ่งดำาเนินการล้ดจำานวนผู้้้ป่วยด้วยโรคไข้มาล้าเรียอำย่้ที�จำานวนหลั้กพันมาจนส่้ัสัถิ่านการณ์ิที�เป็นหลั้กหน่วย          

มีแนวทางการดำาเนินงาน 2 แนวทางหลั้ก คือำ การควบคุมโรคตามมาตรฐานการควบคุมไข้มาล้าเรีย     

ขอำงประเทศ โดยย่ดมาตรฐานตามมาตรการตอ่ำคน มาตรการต่อำยงุ แล้ะมาตรการต่อำเชื�อำ แล้ะอีำกแนวทาง

ที�ได้จากการสัร้างความร่วมมือำกับหน่วยงานภัาคีเครือำข่ายในพื�นที�ทั�งภัาครัฐ แล้ะภัาคเอำกชน                  

ด้วยกระบวนการมีส่ัวนร่วมมุ่งเป้าเร่งกำาจัดเชื�อำไข้มาล้าเรียในจังหวัดยะล้าให้ล้ดน้อำยล้ง ซ่�งส่ังผู้ล้ให้          

ล้ดอัำตราการป่วยด้วยเชื�อำไข้มาล้าเรียขอำงประชาชนในจังหวัดยะล้า ล้ดล้งอำย่างต่อำเนื�อำงมีอัำตราการพบผู้้้ป่วย

รายใหม่ที�ล้ดล้ง ปี 2565 มีผู้้้ป่วยล้งทะเบียนทั�งสิั�น จำานวน 62 ราย อัำตราป่วย 0.11 ต่อำพันประชากร 

เมื�อำเปรียบเทียบกับปีแรกที�เกิดการเริ�มต้นการระบาดขอำงโรคในปี 2559 ซ่�งมีผู้้้ป่วยทั�งหมด 4,705 ราย 

จำานวนผู้้้ป่วยล้ดล้ง คิดเป็นร้อำยล้ะ 9.41 ซ่�งแสัดงให้เห็นถ่ิ่งจำานวนผู้้้ป่วยด้วยโรคไข้มาล้าเรียในจังหวัด

ยะล้า ล้ดล้งใหอ้ำย้ใ่นระดับที�สัามารถิ่ควบคมุสัถิ่านการณ์ิ “จากกลั้กพันส่้ัหลั้กสิับ” ได้อำยา่งมีประสิัทธิ์ภัาพ

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 ประชาชนในพื�นที�เสีั�ยงไข้มาล้าเรียจังหวัดยะล้าได้รับการด้แล้ เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน โดยแนวทาง       

ที�เหมาะสัม แล้ะสัอำดคล้้อำงกับบริบทขอำงพื�นที� แล้ะประชาชนสัามารถิ่ด้แล้ ป้อำงกันตนเอำงไม่ให้ป่วย       

เป็นไข้มาล้าเรียด้วยกระบวนการกลุ่้มทางสัังคมพ่�งตนเอำงได้อำย่างยั�งยืน

โรคติดำต่อ (Communicable Diseases : CDs)3.1
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 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 1) การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) ได้ดำาเนินการค้นหาผู้้้ป่วยเชิงรุกเพื�อำค้นหาผู้้้ป่วยที�ไม่แสัดงอำาการ

ในพื�นที� แล้ะการค้นหาผู้้้ป่วยแบบบ้รณิาการร่วมกันทุกภัาคสั่วน เช่น ล้งพื�นที�ค้นหาเชิงรุกตรวจ               

เชื�อำมาล้าเรียในพื�นที� โดยการตรวจวินิจฉัยด้วยกล้้อำงจุล้ทรรศน์ แล้ะใช้ชุดตรวจอำย่างรวดเร็ว (Rapid 

DiagnosticTest : RDT) แล้ะจ่ายยาให้กับผู้้้ที�มาตรวจกับคลิ้นิกมาล้าเรียเคลื้�อำนที�แล้้วพบเชื�อำเพื�อำป้อำงกัน

การแพร่เชื�อำไข้มาล้าเรียในพื�นที�นั�น ๆ 

 2) การรักษ์าผู้้้ป่วยแล้ะการติดตามผู้ล้การรักษ์า ได้ดำาเนินการติดตามผู้้้ป่วยมาล้าเรียทุกราย      

ซ่�งต้อำงได้รับการรักษ์าหายขาด (Radical Treament) โดยติดตามการกินยาขอำงผู้้้ป่วย โดยเฉพาะการกินยา

ต่อำหน้า (DOT MALARIA) ซ่�งจะติดตามการกินยาขอำงผู้้้ป่วยรวมทั�งผู้ล้การรักษ์าการหายขาด (iDES)      

ทั�ง 4 ครั�ง โดย พนักงานมาล้าเรีย แล้ะอำาสัาสัมัครสัาธ์ารณิสุัขประจำาหม่้บ้าน 

 3) การเฝ้้าระวัง การสัอำบสัวนทางกีฏิวิทยา แล้ะการควบคุมยุงพาหะนำาโรค ได้ดำาเนินการล้งพื�นที�

ร่วมกับภัาคีเครือำข่ายในการเฝ้้าระวังยุงพาหะนำาโรค เป็นการสัำารวจทางกีฏิวิทยาในพื�นที� A2/ B1             

ได้ดำาเนินการสัำารวจล้้กนำ�า ยุงตัวเต็มวัย 

 4) การเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคเพื�อำการกำาจัดโรคไข้มาล้าเรีย ได้ดำาเนินงานเฝ้้าระวัง

ควบคุมโรคมาล้าเรียตามมาตรการ 1 – 3 – 7 ประสัานงานกับหน่วยงานในพื�นที� ร่วมกิจกรรมเฝ้้าระวัง

ควบคุมโรคกับภัาคีเครือำข่ายในพื�นที� มีการสืั�อำสัารความเสีั�ยง แล้ะการให้สุัขศ่กษ์าเกี�ยวกับโรคติดต่อำ       

นำาโดยแมล้งในพื�นที� 

 5) การดำาเนินมาตรการควบคุมโรคเฉพาะพื�นที� ได้ดำาเนินกิจกรรมการพ่นสัารเคมีฟุ้งกระจาย       

ในพื�นที�ระบาด แจกมุ้งชุบสัารเคมี มีการระดมทีมในพื�นที�ในการควบคุมโรค มีการจัดทำาแผู้นเตรียม     

ความพร้อำมรอำงรับการระบาดขอำงโรคไข้มาล้าเรีย

 6) สัร้างภัาคีเครือำข่ายความรว่มมือำระหวา่งอำงค์กรที�มีบทบาทแล้ะภัารกจิ หรือำผู้้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัย

มาร่วมในการดำาเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งแล้ะยั�งยืน  

 7) การดำาเนินงานโดยใหป้ระชาชนเปน็ศ้นยก์ล้างการรว่มแก้ไขปัญหา แล้ะอำงคก์รภัาครฐั เอำกชน 

แล้ะท้อำงถิิ่�นเป็นพี�เลี้�ยงด้วยกระบวนการมีส่ัวนร่วม

 หลักการหร้อแนวคิดำท่�ใช้

 จากการวิเคราะห์ปัญหาแล้ะสัาเหตุการระบาดไข้มาล้าเรียขอำงจังหวัดยะล้า ประกอำบกับการศ่กษ์าบริบท

ที�มีความเกี�ยวข้อำงในพื�นที� รวมถ่ิ่งปัจจัยภัายในแล้ะภัายนอำกอำงค์กร จ่งเกิดแนวคิดแล้ะหลั้กการจัดการ

แก้ไขปัญหาการระบาดโรคมาล้าเรียในพื�นที�จังหวัดยะล้า เพื�อำให้เกิดประสิัทธิ์ภัาพ แล้ะประสิัทธิ์ผู้ล้ ดังนี� 
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 1) ดำาเนินงานควบคุมโรคแบบผู้สัมผู้สัานโดยเน้นการสัร้างระบบภัาคีเครือำข่ายแล้ะการบ้รณิาการงาน

ร่วมกันในทุกระดับอำงค์กรผู้้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัย โดยการสัร้างภัาคีเครือำข่ายความร่วมมือำระหว่างอำงค์กร       

ที�มีบทบาทแล้ะภัารกิจ หรือำผู้้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัยมาร่วมในการดำาเนินงานให้เกิดความเข้มแข็งแล้ะยั�งยืน 

 2) วางแผู้นการดำาเนินงานแบบบ้รณิาการร่วมกับภัาคีเครือำข่ายให้เหมาะสัมกับสัภัาพพื�นที�          

โดยคำาน่งถ่ิ่งหลั้กความเป็นไปได้แล้ะข้อำจำากัดขอำงพื�นที�นั�น ๆ  โดยการวางแผู้นจะต้อำงเน้นการบ้รณิาการงาน

ร่วมกันระหว่างภัาคีเครือำข่าย หรือำผู้้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัย หรือำผู้้้มีความร้้ความชำานาญ หรือำมีส่ัวนเกี�ยวข้อำง

ในพื�นที�เข้ามามีส่ัวนร่วมในการวางแผู้นการดำาเนินงาน 

 3) พัฒนาศักยภัาพขอำงบุคล้ากรให้เป็นอำงค์กรแห่งการเรียนร้้โดยการพัฒนาศักยภัาพบุคล้ากร 

ให้มีความร้้ ทักษ์ะ เทคนิค แล้ะกระบวนการ ในตำาแหน่งหน้าที�ที�ได้รับมอำบหมาย เช่น การปฏิิบัติหน้าที�

หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งต้อำงมีสัมรรถิ่นะหล้ัก เช่น ภัาวะผู้้้นำา การคิดวิเคราะห์          

การวางแผู้นการประสัานงาน แล้ะสัมรรถิ่นะด้านเทคนิคเฉพาะ 

 4) ศ่กษ์าวิจัยแล้ะพัฒนา โดยการสันับสันุนให้มีการศ่กษ์าวิจัยในอำงค์กร โดยการเน้นการศ่กษ์า

เพื�อำหาคำาตอำบในส่ัวนขอำงคำาถิ่ามที�ยังหาคำาตอำบไม่ได้ชัดเจน เพื�อำนำาผู้ล้การศ่กษ์ามาประกอำบการ            

แก้ไข้ปัญหาเฉพาะพื�นที� แล้ะการเขียนโครงการศ่กษ์าวิจัยควรมีผู้้้ร้้หรือำผู้้้มีประสับการณ์ิเป็นที�ปร่กษ์า    

ให้คำาแนะนำาอำย่างใกล้้ชิด

 5) เน้นร้ปแบบการสืั�อำสัารความเสีั�ยงที� มีความสัอำดคล้้อำงกับบริบทขอำงกลุ่้มเป้าหมาย              

แต่ล้ะประเภัทหรือำสัถิ่านการณ์ิ โดยการดำาเนินการสืั�อำสัารความเสีั�ยง ต้อำงประชาสััมพันธ์์ให้ประชาชน

ตระหนักว่าไข้มาล้าเรียยังเป็นปัญหาอำย้่ โดยเฉพาะในท้อำงที�ที�ยังมีการแพร่ระบาดขอำงไข้มาล้าเรีย 

 6) สัร้างกลุ่้มทางสัังคมพ่�งตนเอำงใหมี้ศักยภัาพในดา้นการเฝ้้าระวงั ป้อำงกัน แล้ะควบคมุไข้มาล้าเรีย

แล้ะโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งอืำ�น ๆ โดยสัร้างกลุ่้มพ่�งตนเอำงในทุก ๆ กลุ่้มเสีั�ยงหลั้ก คือำ 1) สัร้างชุมชน        

พ่�งตนเอำง (ประชาชนกลุ่้มเสีั�ยงทั�วไป) 2) การสัร้างศักยภัาพให้กำาลั้งพล้ทหาร/ ตำารวจตระเวนชายแดน 

ด้แล้ในส่ัวนขอำงกลุ่้ม/ อำงค์กรเฉพาะขอำงตนเอำง

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้

 การดำาเนินงานป้อำงกันควบคุมไข้มาล้าเรียจังหวัดยะล้า ในส่ัวนขอำงศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำ              

นำาโดยแมล้งที� 12.1 จังหวัดยะล้า ดำาเนินงานโดยใช้ 3 มาตรการหลั้ก คือำ มาตรการต่อำคน มาตรการต่อำยุง     

แล้ะมาตรการตอ่ำเชื�อำ โดยปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 จากรายงานผู้ล้การดำาเนนิงาน แล้ะการนเิทศติดตาม 

เป็นดังนี� 

 มาตรการต่อำยุง ใช้มาตรการพ่นสัารเคมีชนิดมีฤทธิ์�ตกค้างติดฝ้าผู้นังบ้านเรือำนขอำงประชาชน    

กลุ่้มเสีั�ยง มีเป้าหมายแผู้นดำาเนินงานพ่น 2 รอำบต่อำปี โดยมีเป้าหมายบ้านที�ต้อำงได้รับการพ่นทั�งหมด 

19,482 หลั้งคาเรือำน ผู้ล้การดำาเนินงานปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 พ่นได้ 1 รอำบ คิดเป็นร้อำยล้ะ 50      
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ขอำงแผู้นการพ่นทั�งปี โดยดำาเนินการพ่นได้ในรอำบที� 1 ช่วงเดือำนกุมภัาพันธ์์ - มีนาคม พ.ศ. 2565           

สัรุปผู้ล้การดำาเนินงานพ่นรอำบ 1/2565 ดังนี� พ่นทั�วบ้าน 1,940 หลั้งคาเรือำน คิดเป็นร้อำยล้ะ 9.96         

แล้ะพ่นไม่ทั�วบ้าน 1,130 หล้ังคาเรือำน คิดเป็นร้อำยล้ะ 5.80 นอำกจากนี� พบว่าได้มีใช้มาตรการอืำ�น ๆ        

เข้ามาเสัริม ดังนี� การพ่นพิเศษ์ 8,701 หลั้งคาเรือำน การพ่นหมอำกควัน 1,431 หลั้งคาเรือำน แล้ะการชุบมุ้ง       

ด้วยสัารเคมี 1,507 หลั้งมุ้ง คล้อำบคลุ้มบ้าน 879 หลั้งคาเรือำน เมื�อำรวมทุกกิจกรรมขอำงมาตรการต่อำยุง        

พบว่า บ้านที�ได้รับการดำาเนินการควบคุมยุงพาหะนำาโรค 14,081 หลั้งคาเรือำน คิดเป็นร้อำยล้ะ 72.27

 มาตรการต่อำคน ดำาเนินงานโดยเน้นกิจกรรมการค้นหาผู้้้ป่วย ทั�งเชิงรุก แล้ะเชิงรับ ผู้ล้การดำาเนินงาน    

ปี พ.ศ. 2565 มีจำานวนผู้้้ป่วยได้รับการเจาะโล้หิตตรวจหาเชื�อำมาล้าเรียทั�งหมด 79,324 ราย จำาแนก     

ตามวิธี์การค้นหาผู้้้ป่วยเป็น ดังนี� การค้นหาผู้้้ป่วยเชิงรุก โดยการเจาะโล้หิตรอำบบ้านผู้้้ป่วย (CIS)            

แล้ะการเจาะรอำบนอำก (SCD) 34,504 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 43.50 โรงพยาบาล้ 19,537 ราย คิดเป็น     

ร้อำยล้ะ 24.62 มาล้าเรียคลิ้นิก 14,088 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 17.77 โรงพยาบาล้ส่ังเสัริมสุัขภัาพตำาบล้ 

5,821 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 7.34 อำาสัาสัมัครสัาธ์ารณิสุัขประจำาหม้บ้าน 5,372 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ       

6.77 สัำาหรับการสืั�อำสัารความเสีั�ยง พบว่า เป็นลั้กษ์ณิะการแนะนำาการรับประทานยา แล้ะการป้อำงกัน

ควบคุมโรคเฉพาะรายบุคคล้

 มาตรการต่อำเชื�อำ เป็นการดำาเนินงานด้านการตรวจวินิจฉัยเชื�อำไข้มาล้าเรีย แล้ะการจ่ายยารักษ์า 

แล้ะการติดตามการรับประทานยา แล้ะการติดตามผู้ล้การรักษ์า ปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 มีผู้้้ป่วย       

พบเชื�อำ 43 ราย ได้รับการรักษ์าทุกราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 100 ทั�งนี� ไม่พบผู้้้ป่วยรักษ์าไม่หาย แล้ะผู้้้ป่วย

พบเชื�อำซำ�าซาก

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน
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 ป้ัญหาอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) สัถิ่านการณิค์วามไม่สังบในพื�นที�ในการควบคมุการแพรเ่ชื�อำ โดยประสัานภัาคเีครือำข่ายในพื�นที� 

เช่น ผู้้้นำาชุมชน พนักงานมาล้าเรีย อำาสัาสัมัครสัาธ์ารณิสุัขประจำาหม่้บ้าน นักสืั�อำสัาร ในการเข้าควบคุมโรค

ไข้มาล้าเรีย

 2) พื�นที�ควบคุมพิเศษ์ เช่น ค่ายทหาร มีการอำบรม ถ่ิ่ายทอำดความร้้ในการควบคุมการแพร่เชื�อำ 

ได้แก่ การฝึ้ก เจาะเลื้อำด จ่ายยา พ่นสัารเคมีตกค้าง

 3) การรายงานข้อำม้ล้ในระบบเฝ้้าระวังควบคุมโรคมาล้าเรียตามมาตรการ 1 – 3 – 7 จังหวัดยะล้า

ยังมีมาตรการ 1 ที�ยังดำาเนินงานไม่บรรลุ้ตามวัตถุิ่ประสังค์ เนื�อำงจากการรับรายงานข้อำม้ล้จากพื�นที�      

แล้ะสัภัาพความพร้อำมขอำงเทคโนโล้ยี รวมถ่ิ่งการคีย์ข้อำม้ล้เข้าระบบ แล้ะการรายงานที�รวดเร็ว ถ้ิ่กต้อำง 

ทันเวล้า 

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) มีการวางแผู้นรอำงรับการกลั้บมาแพร่ระบาดขอำงเชื�อำไข้มาล้าเรีย

 2) อำบรม ฟ้�นฟ้ สัร้างบุคล้ากรใหม่ทดแทนตำาแหน่งที�ขาดหายไป เพื�อำสัร้างความเชี�ยวชาญชำานาญ

ในสัายงาน

 3) การวางแผู้นงานที�เกิดข่�นหลั้งจากอัำตราป่วยที�ล้ดล้ง ด้วยทรัพยากรที�มีอำย่างจำากัดแล้ะสัร้างระบบ

การจัดการด้แล้ผู้้้ป่วยแบบ One Stop Service โดยเจ้าหน้าที� 1 คน สัามารถิ่ทำากิจกรรมหล้ายกิจกรรม

ในการด้แล้ผู้้้ป่วยได้

 5) หาวิธี์การดำาเนินการการธ์ำารงรักษ์าไว้ซ่�งเครือำข่ายที�เข้มแข็งด้วยสัถิ่านการณิ์ปัญหาขอำงโรค     

ที�ล้ดน้อำยล้งอำย่างมาก การรวมตัวเพื�อำปฏิิบัติการขอำงเครือำข่ายอำาจมีล้ดกำาลั้งน้อำยล้งแล้ะอำาจสัล้ายไป 

 3.1.2  การเฝ้้าระวังโรคเท้าช้างในพ้�นท่�แพร่โรคของจังหวัดำนราธิวาส่ในชุมชน

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 โรคเท้าช้างได้รับการประกาศจากอำงค์การอำนามัยโล้กให้ประสับผู้ล้สัำาเร็จในการกำาจัดเมื�อำเดือำน

กันยายน พ.ศ. 2560 เพื�อำป้อำงกันการกลั้บมาระบาดซำ�าขอำงโรคเท้าช้าง จ่งมีกิจกรรมเฝ้้าระวังโรคเท้าช้าง     

ในคนอำย่างต่อำเนื�อำงตามพันธ์ะสััญญาสัากล้ว่าด้วยการกำาจัดโรคเท้าช้างประเทศไทย ตั�งแต่ปี                         

พ.ศ. 2561 - 2570 แล้ะประเมินผู้ล้การเฝ้้าระวังโรคในปี พ.ศ. 2570

 การดำาเนินงานเฝ้้าระวังโรคในคนเป็นการเจาะเลื้อำดจากปล้ายนิ�ว โดยทำาการสุ่ัมกลุ่้มตัวอำย่าง

หม่้บ้านแพร่โรคเท้าช้าง ร้อำยล้ะ 10 ขอำงหม่้บ้านทั�งหมด (87 หม่้บ้าน) โดยใช้ชุดตรวจสัำาเร็จร้ปเท้าช้าง

แบบเร็ว กลุ่้มเป้าหมายเป็นประชากรไทยทุกคนที�มีอำายุตั�งแต่ 2 ปีข่�นไป ปี พ.ศ. 2561 เมื�อำผู้้้ปฏิิบัติงาน 



ส่วนที่ 3 ผลงานเด่น กรมควบคุมโรค

114 รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health

สัคร.ที� 12 จังหวัดสังขล้า เข้าพื�นที�ตั�งจุดบริการเจาะเลื้อำดในหม่้บ้าน ประชาชนเดินทางอำอำกมา             

เจาะเลื้อำดน้อำย เนื�อำงจากไปประกอำบอำาชีพนอำกพื�นที� การให้ความสัำาคัญขอำงโรคเท้าช้างในพื�นที�น้อำยล้ง 

เนื�อำงจากเป็นโรคที�ได้รับการประกาศว่าสัามารถิ่กำาจัดได้แล้้วในประเทศไทย ทำาให้ความครอำบคลุ้มในการ

เจาะเลื้อำดน้อำยกว่าร้อำยล้ะ 80 จ่งมีการวางแผู้นร่วมมือำระหว่าง สัคร.ที� 12 จังหวัดสังขล้ากับเครือำข่าย

ระดับ สัสัจ. สัสัอำ. แล้ะ รพ.สัต. พัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน “ร้ปแบบเฝ้้าระวังการกลั้บมาระบาดซำ�า

ขอำงโรคเท้าช้างในอำำาเภัอำสุัไหงปาดี” โดยให้ อำสัม. เจาะเลื้อำดในพื�นที�รับผิู้ดชอำบขอำงตนเอำง จำานวน 2 

หม่้บ้าน ในปี พ.ศ. 2562 ผู้ล้จากการดำาเนินการเจาะเลื้อำดขอำง อำสัม. ทำาให้ความครอำบคลุ้มขอำงการ     

เจาะเลื้อำดเพิ�มข่�น ร้อำยล้ะ 84.20 – 98.65 จนได้รับรางวัล้รางวัล้เลิ้ศรัฐประเภัทรางวัล้พัฒนาการบริการ

ในระดับดี แล้ะขยายผู้ล้การดำาเนินงานเจาะเลื้อำดไปยังหม่้บ้านแพร่โรคเท้าช้างอืำ�นขอำงจังหวัดนราธิ์วาสั

 ความครอำบคลุ้มในการเจาะเลื้อำดโดย อำสัม. ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2561 - 2565 ร้อำยล้ะ 80.32 91.71 

83.97 82.78 แล้ะ 83.93 ตามล้ำาดับ โดยภัาพรวมการเฝ้้าระวังโรคเท้าช้างมีความครอำบคลุ้ม 

การเจาะเลื้อำดมากกว่า ร้อำยล้ะ 80 ตามเกณิฑ์์ที�กำาหนด

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) เพื�อำเฝ้้าระวังการกลั้บมาแพร่ระบาดซำ�าขอำงโรคเท้าช้างในพื�นที�แพร่โรคขอำงจังหวัดนราธิ์วาสั 

 2) เพื�อำพัฒนาศักยภัาพ อำสัม. ให้มีความร้้ความสัามารถิ่ในการเจาะเลื้อำดเฝ้้าระวังโรคเท้าช้าง     

ในชุมชนที�รับผิู้ดชอำบในการป้อำงกันควบคุมโรคเท้าช้างในชุมชนได้

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 ปี พ.ศ. 2562 สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 12 จังหวัดสังขล้า กรมควบคุมโรค พัฒนา

กระบวนการร้ปแบบเฝ้้าระวังการกลั้บมาระบาดซำ�าขอำงโรคเท้าช้างโดยดำาเนินงานใน อำ.สุัไหงปาดี ร่วมมือำ 

กับเครือำข่ายในพื�นที�ในการอำบรมให้ความร้้อำาสัาสัมัครสัาธ์ารณิสุัขประจำาหม่้บ้าน (อำสัม.) เจาะเลื้อำด      

ด้วยชุดตรวจสัำาเร็จร้ปแบบเร็วในพื�นที�หม่้บ้านต้นแบบ จำานวน 2 หม่้บ้าน จากการทำางานเดิมผู้้้ปฏิิบัติงาน 

สัคร.ที� 12 จังหวัดสังขล้า กำาหนดจุดเจาะเลื้อำดในหม่้บ้าน แล้ะเข้าปฏิิบัติงานได้เฉพาะในช่วงเวล้ากล้างวัน 

แต่เนื�อำงจากเวล้าเข้าปฏิิบัติงานไม่สัอำดคล้้อำงกับบริบทการทำางาน แล้ะพฤติกรรมขอำงประชาชนในพื�นที� 

ทำาให้ใช้ระยะเวล้าดำาเนินการหล้ายวัน สิั�นเปลื้อำงงบประมาณิ ความครอำบคลุ้มการเจาะเลื้อำดตำ�า             

ร้อำยล้ะ 27.59 - 36.56 จ่งมีการพัฒนาร้ปแบบการเฝ้้าระวังโรคเท้าช้างแบบใหม่ผู้้้ปฏิิบัติงาน สัคร.ที� 12 

จังหวัดสังขล้า เป็นผู้้้สันับสันุนข้อำม้ล้วิชาการ เทคนิคการเจาะเลื้อำด ให้ อำสัม. เป็นผู้้้ดำาเนินงานเจาะเลื้อำด 

แล้ะประสัานงานกับประชาชน 
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 หลักการหร้อแนวคิดำท่�ใช้

 1) การมีส่ัวนร่วม ทั�งผู้้้นำาชุมชน ประชาชน อำสัม. แล้ะเจ้าหน้าที� รพ.สัต. พ้ดคุยวางแผู้น แล้ะรับร้้

ปัญหาในชุมชนขอำงตนเอำง

 2) กล้ยุทธ์์การดำาเนินงานเชิงรุก เนื�อำงเป็นการทำางานเชิงรุกตามบ้านเรือำน เน้นการเข้าพื�นที�         

ให้ข้อำม้ล้กับประชาชนถ่ิ่งการเกิดโรคในพื�นที�ขอำงตนเอำง การเข้าถ่ิ่งบริการขอำงประชาชนได้ง่ายข่�น 

 3) ใช้กล้ยุทธ์์การให้ความร้้แล้ะล้งพื�นที�ปฏิิบัติจริงหน้างาน

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 1) การเฝ้้าระวังการกลั้บมาระบาดซำ�าขอำงโรคเท้าช้างประสับผู้ล้สัำาเร็จตามเป้าหมาย อัำตรา        

การตรวจพบพยาธิ์โรคเท้าช้างในพื�นที�แพร่ ไม่เกินร้อำยล้ะ 1 แล้ะผู้ล้การเจาะเลื้อำดประชาชนกลุ่้มเสีั�ยง     

ได้ครอำบคลุ้มมากกว่าร้อำยล้ะ 80 ประชาชนได้รับความสัะดวกในการเฝ้้าระวังโรคเท้าช้าง 

 2) การสัร้างความร่วมมือำในพื�นที�ชุมชนสัามารถิ่พ่�งตนเอำงแล้ะแก้ไขปัญหาสุัขภัาพภัายในชุมชนเอำง 

 3) ล้ดต้นทุนงบประมาณิในการปฏิิบัติงาน แล้ะระยะเวล้าในการปฏิิบัติงานขอำงเจ้าหน้าที�จากเดิม 

ใช้ระยะเวล้า 3 - 5 วัน ต่อำ 1 หม่้บ้าน (ข่�นอำย้่กับขนาดขอำงประชากร) ปัจจุบันผู้้้ปฏิิบัติงาน สัคร.ที� 12 

จังหวัดสังขล้าใช้ระยะเวล้าเข้าพื�นที�ดำาเนินการอำย่างน้อำย 2 - 3 วัน ต่อำ 1 หม่้บ้าน

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้

 จากการพัฒนาร้ปแบบวิธี์การเจาะเลื้อำดในร้ปแบบใหม่ การดำาเนินงานตามต้นแบบ พบว่า             

ผู้ล้การเจาะเลื้อำดขอำงประชาชน หม่้ที� 5 ต.สุัไหงปาดี อำ.สุัไหงปาดี แล้ะหม่้ที� 6 ต.ปะลุ้ร้ อำ.สุัไหงปาดี    

ร้อำยล้ะ 84.20 แล้ะ 98.65 ตามล้ำาดับ มีความครอำบคลุ้มตามเกณิฑ์์มากกว่าร้อำยล้ะ 80 แล้ะสัามารถิ่   

ตรวจพบผู้้้ติดเชื�อำพยาธิ์โรคเท้าช้างรายใหม่ในหม่้ที� 5 ต.สุัไหงปาดี อำ.สุัไหงปาดี จำานวน 3 ราย

 ปี พ.ศ. 2563 – 2565 นำาไปขยายผู้ล้ในพื�นที�แพร่เท้าช้างอืำ�น โดยประสัานแล้ะทำางานร่วมกับ 

เครือำข่าย รพ.สัต. จำานวน 19 แห่ง แล้ะ อำสัม. จำานวน 29 หม่้บ้าน ผู้ล้การดำาเนินงานเจาะเล้ือำด                

โดยแยกตามรายหม่้บ้านความครอำบคลุ้มการเจาะเลื้อำด ร้อำยล้ะ 59.14 – 100 มีเพียง 8 หม่้บ้าน            

ความครอำบคลุ้มในการเจาะเลื้อำดตำ�ากว่าเกณิฑ์์ ร้อำยล้ะ 80 เนื�อำงจากสัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำง    

โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา่ 2019 ระบาดหนกั อำสัม. มีภัารกจิเร่งด่วนในการควบคมุ แล้ะเฝ้้าระวงัโรคระบาด

ในพื�นที�ตนเอำงจากความครอำบคลุ้มในการเจาะโล้หิตไม่ได้ตามเกณิฑ์์ จ่งมีแผู้นรอำงรับ (ปี พ.ศ. 2565)    

โดยให้ อำสัม. ดำาเนินการเก็บตกเพิ�มเติม 
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 ผู้ล้การดำาเนินงานในพื�นที�ขยายผู้ล้ มีจำานวนผู้้้รับบริการเจาะเลื้อำดรวมทั�งหมด 12,510 รายบริการ 

จากประชากรเป้าหมายกลุ่้มเสีั�ยง 15,270 รายบริการ คิดเป็นร้อำยล้ะ 81.93 เมื�อำวิเคราะห์รายปี            

ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2563 - 2565 มีความครอำบคลุ้มเฉลี้�ยในการเจาะเลื้อำดมากกว่า ร้อำยล้ะ 80 คือำ ร้อำยล้ะ 

83.97 ร้อำยล้ะ 82.78 แล้ะร้อำยล้ะ 83.93 ตามล้ำาดับ ตรวจพบผู้้้ป่วยใหม่ จำานวน 5 ราย 1 ราย                

แล้ะ 2 ราย ตามล้ำาดับ อัำตราการตรวจพบพยาธิ์โรคเท้าช้าง ร้อำยล้ะ 0.11 ร้อำยล้ะ 0.03 แล้ะร้อำยล้ะ     

0.05 ตามล้ำาดับ ตามเกณิฑ์์ขอำงอำงค์การอำนามัยโล้ก ผู้้้ที�ตรวจพบเชื�อำพยาธิ์โรคเท้าช้างจะได้รับการจ่ายยา 

DEC แล้ะข่�นทะเบียนผู้้้ป่วยใหม่ แล้ะดำาเนินการจ่ายยารักษ์ากลุ่้มรอำบบ้านผู้้้ป่วยในรัศมี 200 เมตร        

เป็นระยะเวล้า 5 ปีติดต่อำกัน เพื�อำตัดวงจรการแพร่เชื�อำในพื�นที� ผู้ล้จากการดำาเนินงานเมื�อำเปรียบเทียบ  

กับหม่้บ้านต้นแบบ พบว่า การดำาเนินงานปกติเมื�อำไม่มีสัถิ่านการณิ์การระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสั            

โคโรน่า 2019 จะมีความครอำบคลุ้มขอำงการเจาะเลื้อำดใกล้้เคียงกับหม่้บ้านต้นแบบ ทั�งนี�ผู้ล้การเจาะเลื้อำดข่�น

อำย้ค่วามร่วมมือำขอำงประชาชนที�แตกต่างกัน บริบทแล้ะสัถิ่านการณ์ิแต่ล้ะหม่้บ้านมีความแตกต่างกันด้วย

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) การติดเชื�อำในเลื้อำดขอำงโรคเท้าช้างจะไม่แสัดงอำาการ ระยะปรากฏิอำาการใช้เวล้านาน 5-10 ปี 

ทำาให้ประชาชนขาดความตระหนักในการด้แล้ป้อำงกันตนเอำง  

 2) การให้ส่ัวนร่วมขอำงชุมชนในการเฝ้้าระวังโรคเท้าช้างเฉพาะหม่้บ้านที�มีชุมชน หรือำผู้้้นำาเข้มแข็ง 

หม่้บ้านที�มีลั้กษ์ณิะพื�นที�มีลั้กษ์ณิะชุมชนติดเมือำงจะให้ความร่วมมือำในการเฝ้้าระวังโรคเท้าช้างน้อำยกว่า 

ทำาให้ความครอำบคลุ้มในการเจาะโล้หิตในหม่้บ้านตำ�ากว่า

 3) จ.นราธิ์วาสั ยังมีพื�นที�พรุขนาดใหญ่ที�เป็นแหล่้งเพาะพันธ์ุ์ยุงพาหะโรคเท้าช้าง
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 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 การเจาะเล้อืำดโดย อำสัม. เปน็การดำาเนนิงานเชิงรุก มีการประสัานความรว่มมือำระหวา่ง เจ้าหน้าที� 

สัคร. กับเครือำข่ายระดับพื�นที� สัสัจ. สัสัอำ. รพสัต. อำสัม. ผู้้้นำาชุมชน แล้ะผู้้้นำาศาสันา ส่ังเสัริมแล้ะสันับสันุน

ให้ รพ.สัต. ที�มีปัญหาการแพร่ขอำงโรคเท้าช้าง ขอำสันับสันุนงบประมาณิจาก งบประมาณิจากสัำานักงาน

หลั้กประกันสุัขภัาพแห่งชาติผู่้านอำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�นในหล้ายสัถิ่านบริการสัาธ์ารณิสุัข ส่ัวน สัคร.

ที� 12 สันับสันุนอุำปกรณ์ิเจาะเลื้อำด ชุดตรวจโรคเท้าช้างแบบเร็ว ความร้้แล้ะวิธี์การเจาะเลื้อำดให้แก่ อำสัม. 

แล้ะขยายผู้ล้การดำาเนินงานเจาะเลื้อำดครอำบคลุ้มทุกหม่้บ้านขอำงพื�นที�แพร่โรคเท้าช้าง จ.นราธิ์วาสั

 3.1.3  ส่านพลังชุมชน ส่ร้างพ้�นท่�ส่ัตว์ป้ลอดำโรค คนป้ลอดำภััย ห่างไกลโรคพิษสุ่นัขบ่้า

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 โรคพิษ์สุันัขบ้าเป็นโรคติดต่อำระหว่างสััตว์ส่้ัคน (Zoonosis) เป็นปัญหาทางสัาธ์ารณิสัุขที�สัำาคัญ

ขอำงประเทศไทย ซ่�งยังพบผู้้้เสีัยชีวิตด้วยโรคพิษ์สุันัขบ้า แล้ะสััตว์ติดเชื�อำโรคพิษ์สุันัขบ้ามีแนวโน้มส้ัง        

แล้ะประชาชนมีพฤติกรรมเสีั�ยงต่อำการติดเชื�อำโรคพิษ์สุันัขบ้า โดยในปี 2561 พื�นที�ตำาบล้เมือำงพล้          

อำำาเภัอำพล้ จังหวัดขอำนแก่น มีการชำาแหล้ะเนื�อำโค แล้ะกระบือำที�ติดเชื�อำโรคพิษ์สุันัขบ้ามากิน แล้ะแบ่งขาย              

จากข้อำม้ล้การตรวจสััตว์พบมีการติดเชื�อำ 3 หัวบวก ซ่�งส้ังสุัดใน อำำาเภัอำพล้ (13 หัวบวก) ทำาให้มีผู้้้สััมผัู้สัโรค

ส้ังสุัด ซ่�งส่ังผู้ล้ต่อำการตัดวงจรการระบาดขอำงโรคพิษ์สุันัขบ้า จ่งเป็นที�มาขอำงการสัานพลั้งความร่วมมือำ

การทำางานขอำงภัาคประชาชน คณิะกรรมการหม่้บ้าน แล้ะแกนนำาชุมชน อำงค์การบริหารส่ัวนตำาบล้            

เมือำงพล้ (อำบต.เมอืำงพล้) สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 7 จังหวัดขอำนแก่น (สัคร.7) สัำานักงานสัาธ์ารณิสัขุ

จังหวัดขอำนแก่น (สัสัจ.ขอำนแก่น) โรงพยาบาล้พล้ (รพ.พล้) สัำานักงานสัาธ์ารณิสุัขอำำาเภัอำพล้ (สัสัอำ.พล้) 

แล้ะโรงพยาบาล้สั่งเสัริมสุัขภัาพตำาบล้เมือำงพล้ (รพ.สัต.เมือำงพล้) ปศุสััตว์อำำาเภัอำพล้ แล้ะโรงเรียน           

เพื�อำพัฒนาโครงการ “สัานพลั้งชุมชน สัร้างพื�นที�สััตว์ปล้อำดโรค คนปล้อำดภััย ห่างไกล้โรคพิษ์สุันัขบ้า” 

โดย สัคร.7 ได้รับการประสัานจากอำบต.เมือำงพล้ ให้มาร่วมแก้ไขปัญหาโรคพิษ์สุันัขบ้า สัคร.7 ได้บ้รณิาการ

การมีส่ัวนร่วมขอำงทุกภัาคส่ัวน โดยประชาชนได้มอำงความสัำาเร็จขอำงขอำงการดำาเนินงานแก้ไขปัญหา      

โรคพิษ์สุันัขบ้าในชุมชนผู่้านเวทีประชาคม 
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 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 เพื�อำพัฒนาร้ปแบบพื�นที�ปล้อำดโรคพิษ์สุันัขบ้า แบบบ้รณิาการการมีส่ัวนร่วมขอำงชุมชนกับโมเดล้

เชิงตรรกะตามนโยบายคณิะกรรมการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับพื�นที� (พชพ.) ในพื�นที�อำงค์การบริหาร   

ส่ัวนตำาบล้เมือำงพล้ อำำาเภัอำพล้ จังหวัดขอำนแก่น

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) / ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 ร้ปแบบการวจัิยเชิงปฏิิบัติการ (Actionresearch) โดยนำาแนวคิดขอำง Kemmisand Mc Taggart 

ได้แก่ การวางแผู้น (Planning) การปฏิิบัติการ (Action) การสัังเกตการณ์ิ (Observation) การสัะท้อำนกลั้บ 

(Reflection) บ้รณิาการร่วมกับกระบวนการประชุมอำย่างมีส่ัวนร่วมแล้ะสัร้างสัรรค์ Appreciation     

Influence Control (AIC) ตั�งแต่ร่วมวิเคราะห์ปัญหา สัาเหตุ ร่วมวางแผู้น ร่วมดำาเนินงาน ร่วมประเมิน 

แล้ะร่วมรับผู้ล้ประโยชน์ 

 ระยะเวล้าดำาเนินงาน 2 ปี โดยวงรอำบที� 1 ปีงบประมาณิ พ.ศ. 2562 แล้ะวงรอำบที� 2       

ปีงบประมาณิ พ.ศ. 2563 กระบวนการดำาเนินงานเน้นการเสัริมสัร้างการมีส่ัวนร่วมขอำงชุมชน เริ�มจาก

ขั�นตอำนที� 1 คือำ “ชวนคุย” การวิเคราะห์สัภัาพการดำาเนินงานป้อำงกันโรคพิษ์สุันัขบ้า สัร้างแนวทางร่วมกับ

ประชาชนทุกหม่้บ้าน ขั�นตอำนที� 2 คือำ “ชวนคิด” กระบวนการทำาประชาคมหม่้บ้านให้ประชาชนร่วมคิด 

แล้ะวางแผู้นแก้ไขปัญหาโรคพิษ์สุันัขบ้า ขั�นตอำนที� 3 คือำ “ชวนสัร้าง” ร่วมกันกำาหนดแผู้นที�ชี�ทิศ             

จัดประเภัท แล้ะล้ำาดับกิจกรรมในชุมชน กำาหนดผู้้้รับผิู้ดชอำบโดยให้ประชาชนเป็นผู้้้รับผิู้ดชอำบในการ

ประสัานงานกับหน่วยภัาครัฐ มี 5 กิจกรรม ได้แก่ 1) การแล้กเปลี้�ยนเรียนร้้แล้ะพัฒนาศักยภัาพร่วมกัน

ขอำงหน่วยงานภัาคีเครือำข่าย 2) การเสัริมสัร้างความรอำบร้้ในการป้อำงกันควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้า 3) การสัำารวจ

สััตว์แล้ะจัดทำาฐานข้อำม้ล้สััตว์ 4) การพัฒนาระบบข้อำม้ล้ข่าวสัารในการป้อำงกันควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้า    

5) การเสัริมสัร้างความรอำบร้้ด้วยสืั�อำแผู้นการจัดการเรียนร้้สัำาหรับนักเรียน พร้อำมทั�งสืั�อำสัารกิจกรรม      

ผู้้้รับผิู้ดชอำบแต่ล้ะกิจกรรมได้เข้าใจ ขั�นตอำนที� 4 คือำ “ชวนทำา” ประชาชนร่วมกันดำาเนินงาน                  

โดยผู้้้รับผิู้ดชอำบแต่ล้ะกิจกรรมดำาเนินงานตามแผู้นพร้อำมทั�งรายงานความก้าวหน้า ขั�นตอำนที� 5 คือำ     

“ชวนมอำงความสัำาเร็จ” ร่วมติดตามแล้ะประเมินผู้ล้เป็นระยะ แล้ะขั�นตอำนที� 6 คือำ “รวมใจยินดี”         

แล้ะนำาอำงค์ความร้้ไปขยายผู้ล้ในปี 2564 ผู่้านช่อำงทางต่าง ๆ เช่น ทางเว็บไซต์ขอำงหน่วยงาน เป็นต้น    

แล้ะปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 ขยายอำงค์ความร้้ต่อำเนื�อำงผู่้านการนำาเสันอำผู้ล้งาน แล้ะการตีพิมพ์ผู้ล้งาน
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 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้

 ขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานผู่้านกล้ไกคณิะกรรมการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับพื�นที� (พชพ.)              

โดยได้นำาแนวคิดขอำงโมเดล้ตรรกะ (Log Frame) มาจัดทำาแผู้นงาน/ โครงการสัำาหรับการป้อำงกันควบคุมโรค 

พิษ์สุันัขบ้าในพื�นที� ซ่�งมี 5 แผู้นงาน/ โครงการ ประกอำบด้วย 1) การพัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรในการ

ประเมินผู้ล้การดำาเนินงานโรคพิษ์สุันัขบ้า 2) การพัฒนาสืั�อำท้อำงถิิ่�นในการป้อำงกันควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้า 

3) การสัำารวจสััตว์แล้ะจัดทำาฐานข้อำม้ล้สััตว์ในพื�นที� 4) การพัฒนาระบบข้อำม้ล้ข่าวสัารในการป้อำงกัน

ควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้า 5) การพัฒนาหน่วยการเรียนร้้สัำาหรับนักเรียน 

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 การถ่ิ่ายทอำดบทเรียนไปส่้ัสัาธ์ารณิะ ได้แก่ 1) ได้รับเชิญสัรุปบทเรียนจากการประชุมนโยบาย พชอำ. 

เขตสุัขภัาพที� 7 2) คลั้งข้อำม้ล้โรคพิษ์สุันัขบ้า เข้าถ่ิ่งได้ทาง URL : https://ddc.moph.go.th/odpc7/ 

3) สันับสันุนเครือำข่ายวิชาการทั�วประเทศ 4) แผู้นพัฒนาระบบความเชื�อำมโยงขอำงฐานข้อำม้ล้รายงาน    

ร.36 ในพื�นที�

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต ได้แก่ 

 1) กิจกรรมการป้อำงกันควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้าในพื�นที�อำบต.เมือำงพล้ อำำาเภัอำพล้ จังหวัดขอำนแก่น 

โดยบ้รณิาการการมีส่ัวนร่วมขอำงชุมชนกับกล้ไกนโยบาย พชพ. ภัายใต้กระบวนการมีส่ัวนร่วม                

เริ�มจากการวิเคราะห์สัภัาพปัญหาโดยแผู้นผัู้งต้นไม้ปัญหา การกำาหนดผู้ล้ลั้พธ์์ การวิเคราะห์แรงเสัริม  

แรงต้าน กำาหนดแผู้นที�ชี�ทิศ การจัดประเภัทแล้ะล้ำาดับกิจกรรมแล้ะรวมชุดกิจกรรม ร่วมล้งมือำปฏิิบัติ 

ร่วมติดตาม ร่วมประเมินความสัำาเร็จ ร่วมคืนข้อำม้ล้ แล้ะร่วมชื�นชมผู้ล้สัำาเร็จ นำาไปส่้ั “ธ์รรมน้ญสุัขภัาพ” 

 2) นวัตกรรมจากการเสัริมสัร้างการมีส่ัวนร่วม ได้แก่ 1) แบบประเมินความรอำบร้้ด้านสุัขภัาพ

เกี�ยวกับการป้อำงกันควบคุมโรคพิษ์สุันัขบ้า 2) แผู้นการเรียนการสัอำนเรื�อำงโรคพิษ์สุันัขบ้าชั�น ป.4                

3) ระบบการเชื�อำมโยงข้อำม้ล้ผู้้้สััมผัู้สัจาก ร.36 4) โปรแกรมฐานข้อำม้ล้สััตว์เพื�อำการจัดการป้อำงกัน              

โรคพิษ์สุันัขบ้าพื�นที� ตำาบล้เมือำงพล้ อำำาเภัอำพล้ จังหวัดขอำนแก่น แล้ะขยายไปยัง 6 อำบต. ได้แก่                 

โจดหนอำงแก เก่างิ�ว หนอำงมะเขือำ โนนข่า โสักนกเต็น แล้ะหัวทุ่ง
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 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) สัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ส่ังผู้ล้ให้การดำาเนินงาน          

ตามโครงการในบางกิจกรรมแล้้วเสัร็จล่้าช้ากว่าแผู้นที�กำาหนด

 2) งบประมาณิดำาเนินโครงการมีค่อำนข้างจำากัด ส่ังผู้ล้ต่อำการขยายโครงการไปยังพื�นที�อืำ�น

 3.1.4  การค้นหาและรักษาการติดำเช้�อวัณโรคระยะแฝ้ง ในเดำ็กอายุตำ�ากว่า 5 ป้ี
ท่�อย้่ร่วมบ่้านกับ่ผู้้้ป้่วยวัณโรค 

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 วัณิโรคเป็นโรคติดต่อำที�เป็นปัญหาสัำาคัญทางการแพทย์ แล้ะสัาธ์ารณิสุัขขอำงประเทศไทย แล้ะทั�วโล้ก 

โดยอำงค์การอำนามัยโล้กคาดประมาณิว่า 1 ใน 4 ขอำงประชากรโล้กติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้ง (Latent 

Tuberculosis Infection : LTBI) แล้ะจากรายงานวัณิโรคขอำงโล้กปี พ.ศ. 2564 (Global Tuberculosis 

Report 2021) คาดประมาณิว่าทั�วโล้กมีผู้้้ป่วยวัณิโรค 0.9 ล้้านคน แล้ะเสีัยชีวิตจากวัณิโรค 1.3 ล้้านคน 

เพื�อำเป้าหมายในการยุติปัญหาวัณิโรค อำงค์การอำนามัยโล้กจ่งได้กำาหนดยุทธ์ศาสัตร์การยุติวัณิโรค          

(The End TB Strategy) เพื�อำเป็นกรอำบการดำาเนินงานให้กับประเทศสัมาชิก โดยมาตรการที�สัำาคัญ

ประการหน่�งคือำ การรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้ง (Tuberculosis Preventive Treatment :TPT) 

เพื�อำล้ดความเสีั�ยงต่อำการป่วยเป็นวัณิโรคประเทศไทย ได้ดำาเนินการตามยุทธ์ศาสัตร์ยุติวัณิโรค ซ่�งได้        

มีการจัดทำาแผู้นปฏิิบัติการระดับชาติด้านการต่อำต้านวัณิโรค พ.ศ. 2560 - 2564 (เพิ�มเติม พ.ศ. 2565) 

โดยประกอำบด้วย 5 ยุทธ์ศาสัตร์ โดยตัวชี�วัดการเร่งรัดค้นหาผู้้้ติดเชื�อำวัณิโรค เป็นหน่�งในตัวชี�วัดที�สัำาคัญ
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ภัายใต้ยุทธ์ศาสัตร์ที� 1 เร่งรัดค้นหาผู้้้ติดเชื�อำวัณิโรค แล้ะผู้้้ป่วยวัณิโรคให้ครอำบคลุ้มโดยการคัดกรอำง       

ในกลุ่้มเสีั�ยงเป้าหมาย ซ่�งกลุ่้มเป้าหมายการดำาเนินงานที�สัำาคัญ คือำ เด็กอำายุน้อำยกว่า 5 ปี ที�สััมผัู้สั         

ร่วมบ้านกับผู้้้ป่วยวัณิโรค ได้รับการรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้ง ร้อำยล้ะ 80 เด็กอำายุ 5 - 18 ปี               

มีข้อำบ่งชี�เป็นวัณิโรคระยะแฝ้ง แล้ะได้รับการรักษ์าตามแนวทางการรักษ์า ร้อำยล้ะ 60 แล้ะผู้้้ติดเชื�อำ         

เอำชไอำวีที�มีข้อำบ่งชี�ให้รักษ์าวัณิโรคระยะแฝ้งตามแนวทางการรักษ์า แล้ะป้อำงกันการติดเชื�อำเอำชไอำวี

ประเทศไทย ได้รับการรักษ์าวัณิโรคระยะแฝ้ง เพื�อำป้อำงกันการป่วยเป็นวัณิโรค ส่ังผู้ล้ต่อำการยุติปัญหาวัณิโรค

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) เพื�อำป้อำงกันการป่วยวัณิโรค ในเด็กอำายุตำ�ากว่า 5 ปี ที�อำย้่ร่วมบ้านกับผู้้้ป่วยวัณิโรค 

 2) เพื�อำป้อำงกันการแพร่กระจายเชื�อำวัณิโรคในชุมชน

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 ที�ผู่้านมาการดำาเนินงานค้นหา แล้ะรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้งในเด็กที�สััมผัู้สักับผู้้้ป่วย

วัณิโรคมีการดำาเนินงานเฉพาะในคลี้นิกเด็ก ต่อำมากอำงวัณิโรค ได้พัฒนาร้ปแบบการดำาเนินงานทั�งในเด็ก

แล้ะผู้้้ใหญ่ ได้รับความร่วมมือำระดับนานาประเทศ โดย Dr. Salmaan Keshvjee, Professor of Global 

Health and Social Medicine, Harvard Medical School แล้ะทีมผู้้้เชี�ยวชาญจาก Stop TB         

Partnership นำาโครงการ Zero TB Initiative เริ�มดำาเนินการในโรงพยาบาล้ขนาดใหญ่ 27 จังหวัด     

แล้ะดำาเนินการทั�วประเทศตั�งแต่ปี ค.ศ. 2020 พัฒนาศักยภัาพทีมสัหวิชาชีพแพทย์ พยาบาล้ นักวิชาการ

ที�เกี�ยวข้อำง รวมทั�งความรว่มมือำจากหนว่ยงานตา่ง ๆ  ดำาเนนิการแตง่ตั�งคณิะผู้้เ้ชี�ยวชาญวณัิโรคระยะแฝ้ง

ระดับประเทศ มีการประสัานความร่วมมือำกับหน่วยงานเครือำข่ายทั�วประเทศ ได้รับร่วมมือำจากสัมาคม

โรคติดเชื�อำในเด็กแห่งประเทศไทย รวมทั�งโรงพยาบาล้มหาวิทยาลั้ย แล้ะหน่วยงานนอำกกระทรวง

สัาธ์ารณิสุัข ร่วมพัฒนาแนวทางการรักษ์า แล้ะเป็นที�ปร่กษ์าในการรักษ์าติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้ง ให้แก่

โรงพยาบาล้ทั�วประเทศ เพื�อำเร่งรัดการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานไปส่้ัระดับเขต แล้ะระดับประเทศ         

อำยา่งมีประสิัทธิ์ภัาพ ซ่�งกอำงวัณิโรคได้มีการสืั�อำสัารประชาสััมพนัธ์์ แล้ะเร่งรัดการดำาเนินงานค้นหาวัณิโรค

ในผู้้้สััมผัู้สัผู้้้ป่วยวัณิโรค ได้รับยารักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้ง โดยเน้นในกลุ่้มเด็กอำายุตำ�ากว่า 5 ปี   

ที�สััมผัู้สัผู้้้ป่วยวัณิโรค เนื�อำงจากเป็นกลุ่้มที�มีความเสีั�ยงส้ังต่อำการป่วยเป็นวัณิโรค

 นอำกจากนี�กอำงวัณิโรคได้พัฒนาฐานข้อำม้ล้วัณิโรคระยะแฝ้งในโปรแกรมรายงานข้อำม้ล้วัณิโรคขอำง

ประเทศไทย (NTIP) เพื�อำให้การดำาเนินการจัดเก็บข้อำม้ล้อำย่างเป็นระบบ แล้ะผู้ลั้กดันสิัทธิ์ประโยชน์        

ในกลุ่้มผู้้้สััมผัู้สัผู้้้ป่วยวัณิโรค ได้รับการวินิจฉัยวัณิโรคตรวจหา แล้ะรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้ง     

รวมทั�ง การได้รับสันับสันุนส้ัตรยาระยะสัั�นรักษ์าวัณิโรคระยะแฝ้งจากกอำงทุนโล้ก ทำาให้เด็กอำายุตำ�ากว่า 5 ปี 

ที�สััมผัู้สัผู้้้ป่วยวัณิโรคได้เข้าถ่ิ่งระบบบริการสุัขภัาพมากข่�น 
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 หลักการหร้อแนวคิดำท่�ใช้ 

 การรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้งในเด็กมีความสัำาคัญ เนื�อำงจากเด็กอำายุตำ�ากว่า 5 ปี ที�สััมผัู้สั

ผู้้้ป่วยวัณิโรคหากติดเชื�อำวัณิโรค โอำกาสัที�จะป่วยเป็นวัณิโรคส้ัง จ่งมีความจำาเป็นที�จะต้อำงได้รับการ         

คัดกรอำงวัณิโรค แล้ะเข้าส่้ักระบวนการรักษ์าการติดเชื�อำระยะแฝ้งเพื�อำป้อำงกันการป่วยเป็นวัณิโรคในอำนาคต

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 การรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้งที�มีประสิัทธิ์ภัาพจะล้ดการป่วยเป็นวัณิโรค แล้ะนำาไปส่้ั      

เป้าหมายยุติปัญหาวัณิโรค

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค 

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้ 

 การดำาเนินงานค้นหาแล้ะรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้ง ได้รับความร่วมมือำจากหน่วยงาน       

ที�เกี�ยวข้อำง ได้รับรายงานการรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้งเพิ�มข่�น โดยเฉพาะในกลุ่้มเด็ก                 

อำายุน้อำยกว่า 5 ปี ที�มีจำานวนเพิ�มข่�นอำย่างต่อำเนื�อำง จากรายงานผู้ล้การดำาเนินงานวัณิโรคระดับโล้ก 

(Global Tuberculosis Report) จากปี ค.ศ. 2019 – 2022 ได้รายงานร้อำยล้ะขอำงเด็กอำายุน้อำยกว่า       

5 ปี ที�สััมผัู้สัร่วมบ้านผู้้้ป่วยวัณิโรค ที�ได้รับการรักษ์าการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้ง พบว่าในปี ค.ศ. 2019 

ร้อำยล้ะ 6.4 ปี ค.ศ. 2020 ร้อำยล้ะ 56 ปี ค.ศ. 2021 ร้อำยล้ะ 84 แล้ะปี ค.ศ. 2022 ร้อำยล้ะ 100              

Tuberculosis Report

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 การรกัษ์าการตดิเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้งในเดก็ อำายตุำ�ากวา่ 5 ปี การรายงานไมค่รอำบคล้มุในโปรแกรม

รายงานข้อำม้ล้วัณิโรคขอำงประเทศไทย (NTIP) 
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 3.1.5  กลไกส่่งเส่ริมคุ้มครองสิ่ทธิดำ้านเอดำส์่ เพศภัาวะ และความเป็้นกลุ่มป้ระชากร
เป้ราะบ่างระดำับ่จังหวัดำในร้ป้แบ่บ่ส่หวิชาช้พ

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ประเทศไทยมีผู้้้ติดเชื�อำเอำชไอำวีที�ยงัมีชีวิตอำย้ ่470,000 ราย แล้ะมีจำานวนประชากรเป้าหมายหลั้ก

ในการดำาเนินงาน (ที�มีความเปราะบางต่อำการติดเชื�อำเอำชไอำวี) ได้แก่ ผู้้้ใช้ยาเสัพติดด้วยวิธี์ฉีด              

42,650 คน สัาวประเภัทสัอำง 62,800 คน ชายที�มีเพศสััมพันธ์์กับชาย 159,600 คน พนักงานบริการ    

ทางเพศชาย 15,000 คน แล้ะพนักงานบริการทางเพศหญิง จำานวน 129,000 คน 

 ข้อำม้ล้การสัำารวจ พบว่า กลุ่้มเหล้่านี�มักถ้ิ่กตีตราแล้ะเล้ือำกปฏิิบัติจากหน่วยบริการสัุขภัาพ           

การศ่กษ์า แล้ะสัถิ่านที�ทำางาน โดยรายงานการสัำารวจ The PLHIV Stigma Index ปี 2554 พบว่า       

ร้อำยล้ะ 32 ขอำงผู้้้ติดเชื�อำเอำชไอำวีที�ตอำบแบบสัอำบถิ่ามรายงานว่าตกงานหรือำส้ัญเสีัยรายได้ในช่วง               

12 เดือำนที�ผู่้านมา ซ่�งส่ังผู้ล้กระทบทางเศรษ์ฐกิจ สัังคม แล้ะครัวเรือำนอีำกมหาศาล้ ขณิะที�บริการปกป้อำง

คุ้มครอำงสัิทธิ์ด้านเอำดสั์ยังมีกระจัดกระจาย ไม่เป็นระบบ ต่างคนต่างทำา เข้าถ่ิ่งยาก แล้ะขาดข้อำม้ล้            

ที�จะใช้ในการติดตามสัถิ่านการณ์ิแล้ะความก้าวหน้าขอำงการดำาเนินงาน เพื�อำพัฒนานโยบายในการแก้ไข

ปัญหาการเลื้อำกปฏิิบัติ

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน 

 เพื�อำดำาเนินงานปกป้อำงคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ั เพศภัาวะแล้ะความเป็นกลุ่้มประชากรเปราะบาง

ต่อำการถ้ิ่กเลื้อำกปฏิิบัติ 

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขและนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 กอำงโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์ ร่วมกับหน่วยงานภัาคประชาสัังคม แล้ะภัาครัฐอืำ�น ๆ    

ที�เกี�ยวข้อำง จ่งได้ร่วมกันพัฒนานวัตกรรมเชิงระบบภัายใต้ชื�อำ “Com-led CRS” โดยมีกิจกรรมสัำาคัญ

 1) วิเคราะห์สัถิ่านการณ์ิเรื�อำงร้อำงเรียนการถ้ิ่กล้ะเมิดสิัทธิ์ด้านเอำดส์ั เพศภัาวะ แล้ะความเป็น           

กลุ่้มประชากรเปราะบาง

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) เร่งรัดการดำาเนินงานการจัดเก็บข้อำม้ล้การรักษ์า การติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้งให้ครอำบคลุ้ม    

ในโปรแกรมรายงานข้อำม้ล้วัณิโรคขอำงประเทศไทย (NTIP) 

 2) เร่งรัดขยายการดำาเนินงานค้นหาการติดเชื�อำวัณิโรคระยะแฝ้งในกลุ่้มอำายุ 5 - 18 ปี ให้เข้าส่้ั

ระบบการรักษ์าเพิ�มข่�น
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 2) ประสัานงานกับทาง สัคร./ สัสัจ./ อัำยการส้ังสุัด/ อัำยการจังหวัด/ ม้ล้นิธิ์ศ้นย์คุ้มครอำงสิัทธิ์   

ด้านเอำดส์ั/ ภัาคประชาสัังคม เพื�อำจัดประชุมเชิงปฏิิบัติการพัฒนาศักยภัาพคณิะทำางานสั่งเสัริม             

แล้ะคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ัในร้ปแบบสัหวิชาชีพจังหวัด (สัมุทรสัาคร/ ปทุมธ์านี/ สุัราษ์ฎร์ธ์านี/ ชล้บุรี) 

ทำาแผู้นปฏิิบัติการกล้ไกคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ัในระดับจังหวัด

 3) จัดทำาระบบรับเรื�อำงร้อำงเรียนแล้ะคุ้มครอำงการล้ะเมิดสิัทธิ์ด้านเอำดส์ั เฝ้้าระวังระบบการร้อำงเรียน 

แล้ะติดตามการจัดการปัญหาในระบบรับเรื�อำงร้อำงเรียน

 4) นำาเสันอำผู้ล้ระบบรับเรื�อำงร้อำงเรียนแล้ะคุ้มครอำงการล้ะเมิดสิัทธิ์ด้านเอำดส์ั เพศภัาวะ 

แล้ะความเป็นกลุ่้มประชากรเปราะบาง ต่อำการถ้ิ่กเล้ือำกปฏิิบัติในการประชุมคณิะอำนุกรรมการสั่งเสัริม        

แล้ะคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ั

 5) ผู้ลิ้ตสืั�อำเพื�อำเข้าถ่ิ่งระบบรับเรื�อำงร้อำงเรียนแล้ะคุ้มครอำงการล้ะเมิดสิัทธิ์ด้านเอำดส์ั เพศภัาวะ 

แล้ะความเป็นกลุ่้มประชากรเปราะบางต่อำการถ้ิ่กเลื้อำกปฏิิบัติ (CRS : Crisis Response System)

 6) ประชุมชี�แจงเพื�อำขยายการดำาเนินงานกล้ไกคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ัระดับจังหวัด 

 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้ 

 บนพื�นฐานแนวคิด “เข้าถ่ิ่งง่าย เป็นมิตร” “ช่วยได้จริง ทันที” แล้ะ “ใช้ประโยชน์ข้อำม้ล้ได้ในทุกระดับ”

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 1) ช่วยเหลื้อำผู้้้ถ้ิ่กล้ะเมดิสิัทธิ์ได้จริง อำยา่งมีระบบ ด้วยทีมสัหวิชาชีพ ทั�งภัาครัฐแล้ะประชาสัังคม

จากอัำตราการช่วยเหลื้อำสัำาเร็จ ร้อำยล้ะ 95 

 2) ทำาให้มีข้อำม้ล้สัะท้อำนสัถิ่านการณ์ิ มีข้อำม้ล้เป็นหลั้กฐานเชิงประจักษ์์ไปผู้ลั้กดันให้เกิดการ

เปลี้�ยนแปล้งนโยบาย ข้อำบังคับ หรือำกฎหมาย ในระดับหน่วยงานหรือำระดับประเทศได้
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 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์

 สัถิ่านะการดำาเนินงานจัดการเรื�อำงร้อำงเรียนในระบบ CRS ปีงบประมาณิ 2565

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคการดำำาเนินงาน 

 1) คำาสัั�งแต่งตั�งคณิะทำางานขับเคลื้�อำนยุทธ์ศาสัตร์การส่ังเสัริมแล้ะคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ั           

แล้ะแต่งตั�งคณิะทำางานส่ังเสัริมแล้ะคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ัในร้ปแบบสัหวิชาชีพจังหวัดไม่สัอำดคล้้อำง     

กับการทำางานขับเคลื้�อำนกล้ไกคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ัในปัจจุบัน

 2) มีรายงานเรื�อำงอืำ�น ๆ จำานวนมาก ซ่�งขอำบเขตขอำงข้อำม้ล้ในระบบไม่ใช่เฉพาะเรื�อำงร้อำงเรียน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ปรับปรุงคำาสัั�งแต่งตั�งคณิะทำางานขับเคลื้�อำนยุทธ์ศาสัตร์การส่ังเสัริมแล้ะคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ั 

แล้ะแต่งตั�งคณิะทำางานสั่งเสัริมแล้ะคุ้มครอำงสัิทธิ์ด้านเอำดสั์ในร้ปแบบสัหวิชาชีพจังหวัดให้สัอำดคล้้อำง      

กับการทำางานขับเคลื้�อำนกล้ไกคุ้มครอำงสิัทธิ์ด้านเอำดส์ัในปัจจุบัน

 2) ประชุมหารือำหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง เพื�อำปรับปรุงโปรแกรม CRS ให้เหมาะสัมกับสัถิ่านการณ์ิ

 3) พัฒนาศักยภัาพทีมในการนำาข้อำม้ล้ไปใช้ประโยชน์ แล้ะเน้นเรื�อำงพัฒนาคุณิภัาพข้อำม้ล้

 4) หารือำแนวทางเชื�อำมโยงกับระบบร้อำงเรียนอืำ�น ๆ เพื�อำส่ังต่อำให้การช่วยเหลื้อำร่วมกัน                

แล้ะรวบรวมเป็นสัถิ่านการณ์ิในภัาพประเทศ
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 3.2.1  การจัดำบ่ริการ Digital Health Station ในชุมชน

โรคไม่ติดำต่อ (Non - Communicable Diseases : NCDs)3.2

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 โรคไม่ติดต่อำเป็นสัาเหตุการเสีัยชีวิต 2 ใน 3 ขอำงประชากรไทย ส่ังผู้ล้กระทบทั�งด้านเศรษ์ฐกิจ 

แล้ะการพัฒนาประเทศ อีำกทั�งมีแนวโน้มการป่วยเพิ�มข่�นในช่วงสัอำงทศวรรษ์ที�ผู่้านมา ซ่�งมีปัจจัยเกี�ยวข้อำง

หล้ายประการ ได้แก่ ความครอำบคลุ้มการตรวจคัดกรอำง แล้ะการเข้าถ่ิ่งระบบบริการสุัขภัาพตั�งแต่        

ระยะเริ�มต้น การจัดการสุัขภัาพตนเอำงขอำงประชาชน เป็นต้น   

 ในระหว่างสัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำงโรคไวรัสัโควิด 19 กระทรวงสัาธ์ารณิสุัขได้มี          

นโยบายล้ดความแอำอำดัในสัถิ่านบรกิาร จ่งทำาให้เกิดนวัตกรรมการใหบ้ริการคัดกรอำง แล้ะตดิตามค่าระดับ

ความดันโล้หิต แล้ะระดับนำ�าตาล้ในเล้ือำดนอำกสัถิ่านพยาบาล้ด้วย Application ผู่้านอุำปกรณ์ิดิจิทัล้       

ขอำงประชาชน ทั�งนี�เพื�อำให้ประชาชนได้ตรวจวัดค่าบ่งชี�สุัขภัาพเบื�อำงต้น ได้ประเมินสัถิ่านะสุัขภัาพ         

แล้ะด้แล้สัุขภัาพตนเอำงด้วยค่าบ่งชี�สุัขภัาพเบื�อำงต้น (Know Your Numbers Know Your Risks)                

7 รายการ คือำ ดัชนีมวล้กาย รอำบเอำว ระดับความดันโล้หิต ระดับนำ�าตาล้ในเลื้อำด การส้ับบุหรี� การดื�มสุัรา 

แล้ะภัาวะซ่มเศร้า ซ่�งประชาชนสัามารถิ่พยากรณ์ิโรคเบาหวาน แล้ะโรคหัวใจแล้ะหล้อำดเลื้อำดขอำงตนเอำง

ได้ด้วย Diabetes Risk Score แล้ะ CVD Risk Score 

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) เพื�อำจัดระบบสุัขภัาพดิจิทัล้สัำาหรับเพิ�มสัมรรถิ่นะประเมินความเสีั�ยงด้วยตนเอำงขอำงประชาชน 

 2) เพื�อำจัดให้มีสัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้ (Digital Health Station) ต้นแบบในหม่้บ้านหรือำที�ชุมชน 

 3) เพื�อำสันับสันุนแนวทางแล้ะร้ปแบบสัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้ (Digital Health Station)
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 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินงานพัฒนาการจัดบริการสัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้

 1) จัดอำงค์ประกอำบขอำงทีมพัฒนาสัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้ (Digital Health Station) ประกอำบไปด้วย

ที�ปร่กษ์า หัวหน้าทีม นักจัดการระบบ NCD ระดับจังหวัด ผู้้้รับผิู้ดชอำบงาน IT ระดับจังหวัดหรือำอำำาเภัอำ 

ผู้้้รับผิู้ดชอำบงาน NCD ระดับเขต แล้ะผู้้้แทนหน่วยงานท้อำงถิิ่�น

 2) การคัดเลื้อำกพื�นที� เพื�อำพัฒนาการจัดบริการสัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้ (Digital Health Station) โดยเป็น

จังหวัดที�มีการเชื�อำม HIS gateway กับ Cloud MOPH หรือำ Cloud เขตสุัขภัาพ มีการใช้ Application H4U 

แล้ะพื�นที�อำำาเภัอำที�มีการใช้ Application H4U, mHealth, PCC App แล้ะ Smart อำสัม.

 3) การสันับสันุนทีมพัฒนา Digital Health Station จากส่ัวนกล้าง ดำาเนินการอำบรมเชิงปฏิิบัติการ/ 

ประชุมราชการเพื�อำสันับสันุนการดำาเนินงานในพื�นที�นำาร่อำง

 หลักการหร้อแนวคิดำท่�ใช้

 กอำงโรคไม่ติดต่อำ กรมควบคุมโรค ซ่�งมีบทบาทในการพัฒนาวิชาการแล้ะสันับสันุนแนวทาง  

จ่งได้จัดทำาแนวทางการจัดบริการ แล้ะเกณิฑ์์ประเมินสัมรรถิ่นะสัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้ (Digital Health Station) 

ในชุมชน เพื�อำให้ประชาชนสัามารถิ่เข้าถ่ิ่งการตรวจวัดค่าบ่งชี�สุัขภัาพเบื�อำงต้น ประเมินสัถิ่านะสุัขภัาพ  

ขอำงตนเอำง แล้ะสั่งต่อำข้อำม้ล้ผู่้านอุำปกรณ์ิดิจิทัล้ ได้รับการด้แล้ แล้ะติดตามสุัขภัาพขอำงตนเอำงร่วมกับ

บุคล้ากรทางการแพทย์ แล้ะสัาธ์ารณิสุัข โดยได้นำาต้นแบบขอำงจังหวัดบุรีรัมย์มาพัฒนาเป็นร้ปแบบ        

จัดบริการสัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้ (Digital Health Station) ในชุมชน จัดบริการโดยอำาสัาสัมัครสัาธ์ารณิสุัข

ในชุมชน จัดหาอุำปกรณ์ิแล้ะเครื�อำงมือำจากกอำงทุนสุัขภัาพท้อำงถิิ่�น แล้ะอำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�นจัดทำา

แผู้นสันับสันุนอำย่างต่อำเนื�อำงเพื�อำความยั�งยืนต่อำการนำาไปใช้ประโยชน์

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ 

 1) แนวทางการจดับริการแล้ะเกณิฑ์์การประเมนิสัมรรถิ่นะสัถิ่านสุีัขภัาพดจิิทัล้ (Digital Health 

Station) ในชุมชน ร้ปแบบ E - Book 

 2) จังหวัดร่วมดำาเนินโครงการพัฒนาสัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้ (Digital Health Station) ใน 9 เขตสุัขภัาพ 

จำานวน 15 จังหวัด คือำ บุรีรัมย์ (มี 2 จุดบริการ) ล้ำาปาง นนทบุรี นครปฐม สัระแก้ว ร้อำยเอ็ำด มหาสัารคาม 

อำำานาจเจริญ สังขล้า สัต้ล้ พัทลุ้ง ตรัง ปัตตานี ยะล้า นราธิ์วาสั ส่ัวนกล้างล้งพื�นที�ติดตาม แล้ะ 

ให้คำาแนะนำาการจัดบริการสัถิ่านีสุัขภัาพ Digital health station ใน 13 จังหวัด

 3) จังหวัดร่วมสัำารวจสัมรรถิ่นะสัถิ่านีสุัขภัาพจำานวน 710 แห่ง ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ 691 แห่ง 

นครสัวรรค์ 1 แห่ง แล้ะปัตตานี 2 แห่ง  ผู้ล้การสัำารวจพบว่าผู่้านเกณิฑ์์สัมรรถิ่นะระดับก้าวหน้าข่�นไป 

จำานวน 690 แห่ง จำานวนประชากรที�คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากสัถิ่านีสุัขภัาพเฉลี้�ย 369 คนต่อำแห่ง
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 3.2.2  การดำำาเนินงานอายุคาดำเฉุล่�ยเขตสุ่ขภัาพท่� 3

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 เขตสุัขภัาพที� 3 จ่งได้นำาประเด็นอำายุคาดเฉลี้�ย (Life Expectancy : LE) มาเป็นนโยบาย            

แล้ะตรวจราชการแบบ Area base ให้เป็นปัญหาสัำาคัญขอำงพื�นที� โดยผู้้้ตรวจราชการเขตสัุขภัาพที� 3    

ได้จัดทำาคำาสัั�งสัำานักงานปลั้ดกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข เรื�อำง แต่งตั�งคณิะทำางานตรวจราชการสัาธ์ารณิสุัข   

เขตสุัขภัาพที� 3 ประจำาปี 2563 - 2564 ซ่�งมอำบหมายสัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 3 จังหวัดนครสัวรรค์ 

เป็นผู้้้รับผิู้ดชอำบหลั้กในการดำาเนินงาน ประเด็นอำายุคาดเฉลี้�ยขอำงประชาชนเขตสุัขภัาพที� 3 เริ�มจาก

ปีงบประมาณิ 2563 - 2564 แล้ะดำาเนินการต่อำจนถ่ิ่งปีงบประมาณิ 2565 อำายุคาดเฉลี้�ยแรกเกิด           

(Life Expectancy at birth: LE) เปน็การคาดประมาณิจำานวนปีโดยเฉลี้�ยขอำงการมชีีวิตอำย้ข่อำงประชากร 

เป็นดัชนีวัดภัาวะสุัขภัาพขอำงประชากรที�ใช้กันอำย้่ทั�วไปสัำาหรับประเทศไทยอำายุคาดเฉลี้�ยแรกเกิด         

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ขยายผู้ล้สัถิ่านีสุัขภัาพดิจิทัล้ (Digital Health Station) จำานวน 12 จังหวัด

 2) พัฒนาศักยภัาพบุคล้ากรเครือำข่าย

 3) ติดตามแล้ะจัดเวทีแล้กเปลี้�ยนเรียนร้้การดำาเนินงาน
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ภัาพรวมเท่ากับ 77.1 ปี เพศชาย 73.5 ปี เพศหญิง 80.9 ปี ในเขตสุัขภัาพที� 3 ได้มีการหาค่าอำายุ         

คาดเฉลี้�ยแรกเกิด (Life Expectancy at birth) มาหล้ายปี แต่นำามาใช้ในการดำาเนินงานที�เป็นร้ปธ์รรม 

เริ�มในปีงบประมาณิ 2562 พบว่า ภัาพรวม เท่ากับ 76.01 ปี เพศชาย 72.40 ปี เพศหญิง 79.75 ปี               

ซ่�งใกล้้เคียงกับค่าในภัาพรวมขอำงประเทศไทย เพื�อำให้คนไทยมีคุณิภัาพชีวิตที�ดี แล้ะมีอำายุยืนยาว            

จ่งกำาหนดเป้าหมายในแผู้นยุทธ์ศาสัตร์ชาติระยะ 20 ปี (ด้านสัาธ์ารณิสุัข) พ.ศ. 2561 - 2580                     

ให้คนไทยมีอำายุคาดเฉลี้�ย (LE) 85 ปี ภัายในปี พ.ศ. 2580

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) เพื�อำวิเคราะห์อำายุคาดเฉลี้�ยขอำงประชาชนในเขตสุัขภัาพที� 3 จำาแนกตาม อำายุ เพศ จังหวัด

ปีงบประมาณิ พ.ศ. 2563 - 2564 

 2) เพื�อำวิเคราะห์แล้ะจัดล้ำาดับโรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�เป็นปัญหาสัำาคัญ เขตสุัขภัาพที� 3

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ)/ ผู้ล้การดำาเนินงาน

 1) แต่งตั�งคณิะทำางานตรวจราชการแล้ะนิเทศงาน ประเด็นอำายุคาดเฉลี้�ยประชาชนเขตสุัขภัาพที� 3 

โดยผู้้้ตรวจราชการ เขตสุัขภัาพที� 3 มอำบผู้้้อำำานวยการสัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 3 จังหวัดนครสัวรรค์ 

เป็นประธ์านมีคณิะทำางานจากศ้นย์วิชาการที�เกี�ยวข้อำง แล้ะสัำานักงานสัาธ์ารณิสุัขจังหวัด 5 จังหวัด

 2) เตรียมข้อำม้ล้ประชากรกล้างปี แล้ะฐานข้อำม้ล้การตาย

 3) ประชุมคณิะทำางานตรวจราชการแล้ะนิเทศงานเพื�อำชี�แจงทำาความเข้าใจ แล้ะกำาหนด          

Template ประเด็นอำายุคาดเฉลี้�ยแล้ะวิธี์การตรวจราชการแล้ะนิเทศงาน

 4) ล้งพื�นที�ตรวจราชการแล้ะนิเทศงาน รอำบที� 1 แล้ะรอำบที� 2 เพื�อำติดตามผู้ล้การดำาเนินงาน    

ตาม Template แล้ะให้ข้อำเสันอำแนะ 

 5) สัรุปรายงานการตรวจราชการแล้ะนิเทศงาน
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 หลักการหร้อแนวคิดำท่�ใช้

Input

ผูรับผ�ดขอบงานอายุคาดเฉลี่ย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทํา
 ขอมูลการตาย
 ขอมูลประชากรกลางป

Process Output

สถานการณโรค

การตรวจราชการและนิเทศงาน
กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๓

จํานวน ๒ ครั้ง/ ปงบประมาณ
๑. อายุคาดเฉลี่ย
 เขตสุขภาพที่ 3
 และจังหวัด

๒. โรคและภัยสุขภาพ
 สําคัญที่ทําใหอายุ
 คาดเฉลี่ยลดลง

ตารางชีพอายุคาดเฉลี่ย
มหาว�ทยาสัยมหิตล แนวทางนโยบาย

การตรวจราชการ

อายุคาดเฉลี่ย
ประชาชนใน

เขตสุขภาพที่ ๓

แบบจัดลําดับความสําคัญโรคและ
ภัยสุขภาพ ของ WHO (๒๐๐๖)

คณะทํางานกําหนด
Template อายุคาดเฉลี่ย

จัังหวัด/ ปีี พิ.ศ.
ปีี พิ.ศ. 2562 ปีี พิ.ศ. 2563 ปีี พิ.ศ. 2564

ช่าย หญิง รวม ช่าย หญิง รวม ช่าย หญิง รวม

นครสัวรรค์ 73.11 80.40 76.70 71.41 81.74 78.03 72.31 79.86 76.03

กำาแพงเพชร 71.57 79.10 76.08 73.13 81.30 77.08 71.58 78.92 75.13

พิจิตร 72.45 79.66 75.98 73.12 80.31 76.67 72.16 79.81 75.93

อำุทัยธ์านี 73.13 79.92 76.40 73.12 80.30 77.17 71.59 80.27 75.81

ชัยนาท 71.25 79.07 75.14 72.25 79.95 76.07 71.58 78.89 75.22

เขตสัุขภัาพที� 3 72.40 79.75 76.01 73.30 80.92 77.05 71.92 79.57 75.67

ที�มา : จากสัรุปผู้ล้การตรวจราชการแล้ะนิเทศงาน ปีงบประมาณิ 2562 – 2564

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์ 

 1) เพื�อำใช้เป็นฐานข้อำม้ล้ในการแก้ปัญหาโรคแล้ะภััยสุัขภัาพแล้ะสั่งเสัริมความยืนยาวขอำงอำายุ

ประชาชน ในพื�นที�เขตสุัขภัาพที� 3

 2) เพื�อำใช้เป็นข้อำม้ล้แนวทางในการตรวจราชการแล้ะนิเทศงานปีงบประมาณิ พ.ศ. 2566 - 2567

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 1) อำายุคาดเฉลี้�ยแรกเกิดภัาพรวมเขตสัุขภัาพที� 3 แล้ะแยกรายจังหวัด จำาแนกตามเพศ                  

ปี พ.ศ. 2562 – 2564
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 2) ในปี 2563 - 2564 จังหวัดได้ดำาเนินการจัดอัำนดับโรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�เป็นปัญหาในพื�นที�    

ขอำงตนเอำง โดยใช้เครื�อำงมือำการจัดล้ำาดับโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ ประยุกต์มาจากแนวทาง/ หลั้กเกณิฑ์์           

การจัดล้ำาดับโรค แล้ะภััยสุัขภัาพขอำงอำงค์การอำนามัยโล้ก ซ่�งโรคที�เลื้อำกนำามาจัดอัำนดับเป็นโรคที�มีจำานวน

ตายส้ังในปีนั�น ๆ รายล้ะเอีำยดดังนี�

 3) เขตสุัขภัาพที� 3 มีการแต่งตั�งคณิะทำางานแก้ไขปัญหาโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงเขตสุัขภัาพที� 3 

ประกอำบด้วย โรคหล้อำดเลื้อำดสัมอำง โรคหล้อำดเลื้อำดหัวใจ โรคโล้หิตเป็นพิษ์ แล้ะเกิดการบ้รณิาการ         

กับคณิะกรรมการ

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน
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 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 การระบาดขอำงโรค COVID - 19 ทำาให้พื�นที�ไม่สัามารถิ่ดำาเนินงานตามแผู้นที�วางไว้ได้ รวมทั�ง      

มีจำานวนผู้้้เสีัยชีวิตด้วยการล้งรหัสัด้วยโรค COVID - 19 เพิ�ม ซ่�งมีผู้ล้ต่อำอำายุคาดเฉลี้�ย 

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 การจัดอำายุคาดเฉลี้�ยที�มีสุัขภัาวะระดับจังหวัด

 3.2.3  การดำำาเนินงานป้้องกันอุบ่ัติเหตุทางถนน

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 ข้อำม้ล้จากศ้นย์ความร่วมมือำด้านข้อำม้ล้การบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข          

(IDCC : Injury Data Collaboration Center) ขอำงเขตสุัขภัาพที� 9 ปี 2559 – 2563 พบอัำตราตาย     

ด้วยอุำบัติเหตุทางถิ่นน เท่ากับ 30.64, 31.19, 30.99, 30.00 แล้ะ 27.16 ต่อำประชากรแสันคน                

ตามล้ำาดับ ซ่�งส้ังกว่าค่าเป้าหมายประเทศ 23.20 ต่อำประชากรแสันคน โดยจังหวัดที�มีอัำตราการเสีัยชีวิต

ส้ังสุัด คือำ นครราชสีัมา (31.44 ต่อำประชากรแสันคน) รอำงล้งมา คือำ บุรีรัมย์ (27.61 ต่อำประชากรแสันคน) 

สุัรินทร์ (25.21 ต่อำประชากรแสันคน) แล้ะชัยภ้ัมิ (24.19 ต่อำประชากรแสันคน) ตามล้ำาดับ                     

(ศ้นย์ความร่วมมือำด้านข้อำม้ล้การบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข 2564) ซ่�งทุกจังหวัดใน

เขตสุัขภัาพที� 9 ส้ังกว่าเป้าหมาย พบว่า สัาเหตุการเกิดอุำบัติเหตุส้ังสุัดเกิดจากรถิ่จักรยานยนต์                 

ร้อำยล้ะ 71.89 รอำงล้งมา คือำ ขับขี�รถิ่จักรยานยนต์ล้้มเอำงหรือำไม่มีค่้กรณีิ ร้อำยล้ะ 10.11 แล้ะรถิ่ปิคอัำพ 

ร้อำยล้ะ 4.61 ตามล้ำาดับ แล้ะยังพบว่าการเสีัยชีวิตจากรถิ่จักรยานยนต์ จำานวน 87 ราย (อัำตรา 4.12       

ต่อำประชากรแสันคน) โดยเมื�อำวิเคราะห์ในกลุ่้มเด็กแล้ะเยาวชนอำายุน้อำยกว่า 20 ปี เป็นกลุ่้มที�ตาย              

จากอำุบัติเหตุทางถิ่นนส้ังสุัด มีจำานวน 1,759 คน เฉลี้�ยปีล้ะ 352 คน หรือำคิดเป็นร้อำยล้ะ 17.48               

แล้ะในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีเด็กแล้ะเยาวชนอำายุน้อำยกว่า 20 ปี ที�ตายจากการใช้รถิ่จักรยานยนต์         

180 คน หรือำคิดเป็นร้อำยล้ะ 62.72 ขอำงการตายจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนทั�งหมด จังหวัดที�พบผู้้้เสีัยชีวิต  

จากอุำบัติเหตุทางถิ่นนมากที�สุัดในรอำบ 5 ปี (2559 – 2563) ในกลุ่้มอำายุ 10 – 19 ปี คือำ นครราชสีัมา 

รอำงล้งมา คือำ บุรีรัมย์ สุัรินทร์ แล้ะชัยภ้ัมิ ตามล้ำาดับ เมื�อำเปรียบเทียบสััดส่ัวนการเสัียชีวิตจาก                   

รถิ่จักรยานยนต์กับการเสีัยชีวิตรวม พบมากที�สุัด ได้แก่ บุรีรัมย์ (ร้อำยล้ะ 82.11) รอำงล้งมา คือำ 

นครราชสีัมา (ร้อำยล้ะ 73.20) สุัรินทร์ (ร้อำยล้ะ 69.96) แล้ะชัยภ้ัมิ (ร้อำยล้ะ 57.62) ตามล้ำาดับ
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 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) เพื�อำล้ดการบาดเจ็บแล้ะเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นน ในเชตสุัขภัาพที� 9

 2) เพื�อำพัฒนาศักยภัาพเครือำข่ายขอำงทีมป้อำงกันการบาดเจ็บจากอุำบตัเิหตุทางถิ่นนในระดับอำำาเภัอำ 

แล้ะระดับตำาบล้ พร้อำมด้วยขยายเครือำข่ายให้ครอำบคลุ้ม

 3) เพื�อำค้นหาร้ปแบบการดำาเนินงานป้อำงกันการบาดเจ็บ แล้ะเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นน          

ในกลุ่้มเด็กแล้ะเยาวชนที�ขับขี�รถิ่จักรยานยนต์

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 1) โดยใช้นโยบายการขับเคลื้�อำนการป้อำงกันอุำบัติเหตุทางถิ่นนในระดับอำำาเภัอำ (District Road 

Traffic Injury: D-RTI) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข พร้อำมทั�งร่วมกันเลื้อำกประเด็นปัญหา

ขอำงอำำาเภัอำ ผู่้านกล้ไกคณิะกรรมการพัฒนาคุณิภัาพชีวิตระดับอำำาเภัอำ (พชอำ.) เชื�อำมโยงกับศ้นยป์ฏิิบัติการ

ความปล้อำดภััยทางถิ่นนระดับอำำาเภัอำ (ศปถิ่.อำำาเภัอำ) ศ้นย์ปฏิิบัติการความปล้อำดภััยทางถิ่นนระดับ        

ท้อำงถิิ่�น (ศปถิ่.อำปท.) ดำาเนินงานร่วมกับภัาคีเครือำข่าย โดยมีการวิเคราะห์ข้อำม้ล้แล้ะประเด็นปัญหา      

เพื�อำไปส่้ัมาตรการป้อำงกัน

 2) ศ้นย์ปฏิิบัติการความปล้อำดภััยทางถิ่นนระดับอำำาเภัอำ (ศปถิ่.อำำาเภัอำ) แล้ะศ้นย์ปฏิิบัติการ      

ความปล้อำดภััยทางถิ่นนระดับท้อำงถิิ่�น (ศปถิ่. อำปท.) มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื�อำงมือำ 5 ชิ�น             

แล้ะการสัอำบสัวนอุำบัติเหตุทางถิ่นนโดยใช้ทฤษ์ฎีขอำง Haddon Matrix

 3) ขับเคลื้�อำนการป้อำงกันการบาดเจ็บจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนในกลุ่้มเด็กแล้ะเยาวชน โดยการอำบรม

เชิงปฏิิบัติการพัฒนาการสัอำบสัวนการบาดเจ็บจากอุำบัติเหตุทางถิ่นน แล้ะการสัังเคราะหค์วามร้้/ นโยบาย

จากการสัอำบสัวนการบาดเจ็บให้กลุ่้มเด็กแล้ะเยาวชน เพื�อำพัฒนาผู้้้สัอำบสัวนหลั้กขอำงจังหวัด อำำาเภัอำ     

แล้ะตำาบล้ข่�น

 4) สัคร.9 สันับสันุนงานวิชาการ โดยเป็นที�ปร่กษ์า แล้ะเป็นวิทยากรให้กับเจ้าหน้าที�ใน ศปถิ่.อำำาเภัอำ 

แล้ะ ศปถิ่. อำปท.

 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้

 1) นโยบายการขับเคลื้�อำนการป้อำงกันอุำบัติเหตุทางถิ่นนในระดับอำำาเภัอำ (District Road Traffic 

Injury: D-RTI) จากกรมควบคุมโรค กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข ผู่้านกล้ไกคณิะกรรมการพัฒนาคุณิภัาพชีวิต

ระดับอำำาเภัอำ (พชอำ.) เชื�อำมโยงกับศ้นย์ปฏิิบัติการความปล้อำดภััยทางถิ่นนระดับอำำาเภัอำ (ศปถิ่.อำำาเภัอำ)     

ศ้นย์ปฏิิบัติการความปล้อำดภััยทางถิ่นนระดับท้อำงถิิ่�น (ศปถิ่. อำปท.) ดำาเนินงานร่วมกับภัาคีเครือำข่าย
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 2) ใช้เครื�อำงมอืำ 5 ชิ�น ที�ทำาให้การขบัเคลื้�อำนกล้ไก ศปถิ่. ไปส่้ัผู้ล้ล้พัธ์์ในการดำาเนนิงานทมีป้อำงกนั

การบาดเจ็บจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนในระดับอำำาเภัอำ แล้ะระดับตำาบล้ แล้ะการสัอำบสัวนอุำบัติเหตุทางถิ่นน

โดยใช้ทฤษ์ฎีขอำง Haddon Matrix กับเหตุการณ์ิในระดับจังหวัด อำำาเภัอำ แล้ะตำาบล้

 3) ใช้เครื�อำงมือำการสัอำบสัวนเชิงล่้ก Swiss Cheese Model ในการสัอำบสัวนการบาดเจ็บ/ เสีัยชีวิต

กลุ่้มเด็กแล้ะเยาวชนที�ขับขี�จักรยานยนต์ 

 4) ใช้แนวคิดการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานป้อำงกันการบาดเจ็บแล้ะเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นน

ในกลุ่้มเด็กแล้ะเยาวชนที�ขับขี�รถิ่จักรยานยนต์โดย TSY Program จากกอำงป้อำงกันการบาดเจ็บ              

กรมควบคุมโรค

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 1) เพื�อำให้ศ้นยป์ฏิิบัติการความปล้อำดภััยทางถิ่นนระดบัอำำาเภัอำ (ศปถิ่.อำำาเภัอำ) แล้ะศ้นยป์ฏิิบัติการ

ความปล้อำดภััยทางถิ่นนระดับท้อำงถิิ่�น (ศปถิ่.อำปท.) มีการวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้เครื�อำงมือำ 5 ชิ�น ที�ทำาให้    

การขับเคลื้�อำนกล้ไก ศปถิ่. ไปส่้ัผู้ล้ล้ัพธ์์ พร้อำมด้วยมีการสัอำบสัวนอำุบัติเหตุทางถิ่นนโดยใช้ทฤษ์ฎีขอำง 

Haddon Matrix

 2) เพื�อำให้ศ้นย์ปฏิิบัติการความปล้อำดภััยทางถิ่นนระดับจังหวัด (ศปถิ่. จังหวัด) นำาทีมขับเคลื้�อำน

การดำาเนินงานป้อำงกันการบาดเจ็บแล้ะเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนในกลุ่้มเด็กแล้ะเยาวชนที�ขับขี�       

รถิ่จักรยานยนต์โดย TSY Program ผู้นวกกับการใช้เครื�อำงมือำการสัอำบสัวนเชิงล่้ก Swiss Cheese Model 

ในการสัอำบสัวนการบาดเจ็บ/ เสีัยชีวิตกลุ่้มเด็กแล้ะเยาวชนที�ขับขี�จักรยานยนต์

 3) เกิดการขับเคลื้�อำนการป้อำงกันอุำบัติเหตุทางถิ่นนในระดับอำำาเภัอำ (D-RTI) ผู่้านกล้ไก พชอำ.    

เชื�อำมโยงกับ ศปถิ่.อำำาเภัอำ แล้ะ ศปถิ่.อำปท. เป็นล้ำาดับในดำาเนินงานร่วมกับภัาคีเครือำข่าย

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้

 1) ในปี 2564 จังหวัดในเขต สัคร.9 มีตำาบล้ขับขี�ปล้อำดภััย (RTI team) จำานวน 118 อำำาเภัอำ    

จากอำำาเภัอำที�เสีั�ยงส้ังมากแล้ะเสีั�ยงส้ัง 26 อำำาเภัอำ (จากอำำาเภัอำทั�งสิั�น 30 อำำาเภัอำ) โดยที�อำำาเภัอำเสีั�ยงส้ังมาก

แล้ะเสีั�ยงส้ังที�ดำาเนินการ D-RTI ผู่้านเกณิฑ์์ประเมินระดับดีมาก (Excellent) ข่�นไป จำานวน 26 อำำาเภัอำ 

ซ่�งอำำาเภัอำที�ผู่้านระดับดีมากมีผู้้้บาดเจ็บแล้ะเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนล้ดล้งจำานวน 21 อำำาเภัอำ           

คิดเป็นร้อำยล้ะ 80.76

 2) ศปถิ่.อำำาเภัอำมีการบริหารจัดการด้านความปล้อำดภััยทางถิ่นนที�เป็นร้ปธ์รรมมากข่�น              

แต่ล้ะหน่วยงานที�เข้าใจบทบาทขอำงตนเอำง จ่งทำาให้กล้ไกการจัดการปัญหาระดับอำำาเภัอำได้รับการยอำมรับว่า

เป็นกล้ไกมีประสิัทธิ์ภัาพในการเข้าถ่ิ่งระดับชุมชนแล้ะท้อำงถิิ่�นได้เป็นอำย่างดี
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 3) การใช้กระบวนการขอำง TSY Program (Thai Safe Youth Program) เป็นเครื�อำงมือำที�ช่วย

บริหารจัดการการดำาเนินงานป้อำงกันการบาดเจ็บแล้ะเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนในกลุ่้มเด็ก            

แล้ะเยาวชนที�ใช้รถิ่จักรยานยนต์ทำาให้มอำงครอำบคลุ้มทุกด้าน

 4) เก็บข้อำม้ล้การเกิดการบาดเจ็บแล้ะเสีัยชีวิตจากอุำบัติเหตุทางถิ่นนขอำงกลุ่้มเด็กแล้ะเยาวชน

อำายตุำ�ากว่า 20 ปี ในเขตพื�นที�สุัขภัาพที� 9 เพื�อำวิเคราะห์ถ่ิ่งปัจจัยเชิงล่้กขอำงการเกิดเหตุ โดยประยุกต์    

แบบสัอำบสัวนบาดเจ็บจากรถิ่จักรยานยนต์ขอำงกอำงป้อำงกันการบาดเจ็บ กรมควบคุมโรค โดยใช้ Swiss 

Cheese Model

 5) เกิดทีมทำางานแบบมีส่ัวนร่วมอำย่างต่อำเนื�อำงยั�งยืน มีการสัร้างเจ้าภัาพใหม่ โดยเฉพาะ                 

ผู้้้เป็นเจ้าขอำงปัญหาให้เป็น Change Agent ที�เข้มแข็ง

 6) มีการเชื�อำมการทำางานกับภัาคีเครืข่ายท้อำงถิิ่�น/ ชุมชน ทั�งในส่ัวนความร่วมมือำแล้ะการสันับสันุนทุน 

มีการขยายผู้ล้ แล้ะสืั�อำสัาร เผู้ยแพร่ผู้ล้การดำาเนินงานไปยังพื�นที�อืำ�น

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) การอำบรมเด็กแล้ะเยาวชนเรื�อำงทักษ์ะคิดเพื�อำเอำาชีวิตรอำดจากภััยท้อำงถิ่นนยังเป็นเรื�อำงสัำาคัญมาก

ในการดำาเนินงาน TSY Program ปัญหาที�พบคือำ วิทยากรผู้้้ถ่ิ่ายทอำดทักษ์ะด้านนี�ยังน้อำยมาก                

แล้ะต้อำงได้รับพัฒนาเพิ�มข่�น นอำกจากเนื�อำหา สัาระการเรียนร้้แล้้ว ยังต้อำงเพิ�มทักษ์ะการสัอำน           

กิจกรรมที�ต้อำงสัอำดแทรกเข้าไปตล้อำดการอำบรม

 2) อำำาเภัอำส่ัวนใหญ่ไม่ให้ความสัำาคัญขอำงการวิเคราะห์ข้อำม้ล้ถ่ิ่งรากขอำงปัญหา รวมทั�งการชี�เป้า

ในระดับท้อำงถิิ่�น/ ชุมชน การเชื�อำมโยงข้อำม้ล้ส่้ัการสัร้างมาตรการที�หวังผู้ล้ เป็นผู้ล้ให้มาตรการแก้ปัญหา 

Focus กลุ่้มเป้าหมายไม่ชัดเจน แล้ะเน้นรณิรงค์ประชาสััมพันธ์์
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 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ผู้ลั้กดันให้งานป้อำงกันอุำบัติเหตุทางถิ่นนมีเจ้าภัาพหล้ักในแต่ล้ะจังหวัด โดยใช้กล้ไกขอำงงาน 

D-RTI ที�มีกระบวนการ เครื�อำงมือำ 9 กระบวนการ เป็นแนวทางที�ให้ ศปถิ่.อำำาเภัอำ ขับเคลื้�อำนไป                   

ในทิศทางเดียวกัน 

 2) ผู้ลั้กดันให้งานป้อำงกันอุำบัติเหตุทางถิ่นนเป็นวาระประจำาขอำงแต่ล้ะจังหวัดผู่้านการกำาหนด

วาระการประชุมประจำาเดือำนขอำงจังหวัด 

 3) สัร้างความยั�งยืนด้วยการสัร้างความเป็นเจ้าขอำงปัญหาทำาให้ประชาชนในพื�นที�เข้ามา               

มีส่ัวนร่วมแสัวงหาวิธี์การแก้ไขปัญหาอุำบัติเหตุทางถิ่นน 

 4) สัคร.9 นครราชสีัมา มีการสันับสันุนงานวิชาการ โดยเป็นที�ปร่กษ์า หาแหล่้งทุน แล้ะ               

รับประสัานงานต่อำกับผู้้้เกี�ยวข้อำง ผู้้้เชี�ยวชาญ ให้กับเครือำข่ายอุำบัติเหตุทางถิ่นน 

 5) ขยายกระบวนการ TSY Program ให้ครอำบคลุ้มทุกจังหวัดในเขต 9 แล้ะทุกอำำาเภัอำ              

ผู้นวกไปกับกล้ไกการดำาเนินงานขอำง ศปถิ่.จังหวัด แล้ะ ศปถิ่.อำำาเภัอำ ดำาเนินงานตามจุดเน้นขอำงแผู้นแม่บท      

ที�เน้นเรื�อำงขอำงเด็กแล้ะเยาวชน กับจักรยานยนต์ปล้อำดภััย เพื�อำบ้รณิาการการทำางาน

 6) ขยายกระบวนการให้หล้ากหล้าย ด่งเครือำข่ายขอำงภัาคการศ่กษ์าเข้ามามีสั่วนร่วมให้มากข่�น

เพื�อำเป็นตัวเชื�อำมขอำงทีม ศปถิ่.อำำาเภัอำ เข้าไปอำบรมเด็กนักเรียนให้อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ 

 3.3.1  ระบ่บ่ท่�ป้ร้กษาและกำากับ่ติดำตาม (Coaching System) กรณ่ ป้้องกัน ควบ่คุม
โรคติดำเช้�อไวรัส่โคโรนา 2019 (COVID - 19) ในส่ถานป้ระกอบ่กิจการ

โรคจากการป้ระกอบ่อาช้พและส่ิ�งแวดำล้อม (Occupational and
Environmental Diseases : Env - Occ)

3.3

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 หลั้งจากเกิดสัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19)              

ไปทั�วโล้ก แล้ะในประเทศไทยก็ประสับปัญหา เรื�อำง การแพร่ระบาดขอำงโรคตั�งแต่ช่วงระยะแรก                

จนในขณิะนี� ได้มีกระบวนการในการเฝ้้าระวัง ควบคุม ป้อำงกันโรคได้ดีข่�น มีการประกาศมาตรการ        

แล้ะข้อำปฏิิบัติสัำาหรับประชาชนแล้ะผู้้้ประกอำบอำาชีพหล้ายกลุ่้ม เพื�อำให้เกิดการปฏิิบัติตนได้อำยา่งถ้ิ่กต้อำง

แล้ะล้ดการแพร่ระบาดขอำงโควิด 19 กระทรวงสัาธ์ารณิสุัขได้เล็้งเห็นความสัำาคัญขอำงการดำาเนินงาน    
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เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคโควิด 19 จ่งได้มอำบหมายให้กรมควบคุมโรค ดำาเนินงานเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 

ควบคุมโรคสัำาหรับผู้้้ประกอำบอำาชีพในการขับเคลื้�อำนนโยบายด้แล้สุัขภัาพผู้้้ประกอำบอำาชีพตามฐาน        

ชีวิตวิถีิ่ใหม่ : New Normal โดยมีกล้ไกการทำางานที�สัำาคัญ คือำ การสันับสันุนมาตรการการดำาเนินงาน         

เฝ้้าระวัง ป้อำงกันควบคุมโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ในฐานวิถีิ่ชีวิตใหม่ : New Normal ทั�ง 3 กลุ่้ม

เป้าหมาย ประกอำบด้วย 1) กลุ่้มหน่วยบริการสุัขภัาพ 2) กลุ่้มสัถิ่านที�ทำางานแล้ะสัถิ่านประกอำบกิจการ 

3) กลุ่้มแรงงานนอำกระบบ แรงงานอิำสัระที�ไม่มีสัถิ่านที�ทำางานร่วมกัน ทั�งนี�ได้รับความร่วมมือำกับ             

สัภัาอุำตสัาหกรรมแห่งประเทศไทยในการคัดเลื้อำกสัถิ่านประกอำบกิจการขนาดเล็้ก ขนาดกล้าง แล้ะขนาดใหญ่ 

รวมจำานวน 3 แห่ง เพื�อำร่วมดำาเนินการพัฒนาต้นแบบ “สัถิ่านประกอำบกิจการต้านโควิด 19  

ในฐานวิถีิ่ชีวิตใหม่ : New Normal” โดยได้ร่วมบ้รณิาการขับเคลื้�อำนการดำาเนินงานร่วมกับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง 

ดังนี� 1) ได้จัดทำาข้อำเสันอำเชิงนโยบายในการดำาเนินงานโครงการพัฒนาตันแบบ “สัถิ่านประกอำบกิจการ

ต้านโควิด 19 ในฐานวิถีิ่ชีวิตใหม่: New Normal” ให้กับหน่วยงานที�เกี�ยวข้อำง ได้แก่ กระทรวงแรงงาน

แล้ะกระทรวงอำุตสัาหกรรม สัภัาอุำตสัาหกรรมแห่งประเทศไทย สัภัาหอำการค้าแห่งประเทศไทย                

2) พัฒนาค่้มือำแนวทางแล้ะมาตรฐาน ประกอำบด้วย 1) แนวทางการดำาเนินการ เรื�อำง โรคติดเชื�อำไวรัสั                  

โคโรนา 2019 สัำาหรับสัถิ่านประกอำบกิจการ 2) แนวปฏิิบัติที�ปล้อำดโรคปล้อำดภััยสัำาหรับผู้้้ประกอำบอำาชีพ  

เพื�อำป้อำงกัน ควบคุมโรคโควิด 19 3) สัถิ่านที�ทำางานต้านโควิด 19 ในฐานวิถีิ่ชีวิตใหม่ : New Normal 

3) ร่วมกับสัภัาอุำตสัาหกรรม จัดทำา Check list การรับรอำงมาตรฐานฯ โดยอ้ำางอิำง : มาตรฐานสัถิ่านที�

ทำางานต้านโควิด 19 ในฐานวิถีิ่ชีวิตใหม่ : New Normal 4) สันับสันุนการดำาเนินงานขอำงกรมควบคุมโรค 

การรับรอำงมาตรฐาน IPHA : Industrial and Production Hygiene Administration” ซ่�งเป็น

เครื�อำงหมายรับรอำงตนเอำงว่าเป็นสัถิ่านประกอำบกิจการที�มีการบริหารจัดการสัถิ่านที� กระบวนการผู้ลิ้ต

แล้ะบุคล้ากรตามมาตรการร่วมแล้ะมาตรฐานด้านสุัขอำนามัย โดยพบว่า มีโรงงานยื�นขอำการรับรอำง    

จำานวน 180 โรงงาน แล้ะผู่้านการรับรอำงแล้้ว จำานวน 144 แห่ง 

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญหลั้กการ หรือำแนวคิดที�ใช้การนำาไป

ใช้ประโยชน์

 จากสัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดในสัถิ่านประกอำบกิจการมีแนวโน้มที�ส้ังข่�นอำย่างต่อำเนื�อำง โดยเฉพาะ 

อำย่างยิ�งในกลุ่้มคลั้สัเตอำร์กลุ่้มวัยทำางาน หากไม่มีการควบคุมป้อำงกันการแพร่ระบาดขอำงโรคโควิด 19 

อำาจสั่งผู้ล้กระทบต่อำประเทศไทย โดยเฉพาะภัาคอำุตสัาหกรรมซ่�งเป็นรายได้หลั้กขอำงประเทศ  

สัร้างความเสีัยหายต่อำเศรษ์ฐกิจแล้ะสัังคม ดังนั�น เพื�อำให้สัามารถิ่ควบคุมการระบาดขอำงโรคโควิด 19 

ในสัถิ่านประกอำบกิจการ กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข จ่งได้มอำบหมายให้กรมควบคุมโรค โดยกอำงโรคจากการ

ประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม ดำาเนินการขับเคลื้�อำนมาตรการ Bubble and Seal ในสัถิ่านประกอำบ

กิจการ ผู่้านกล้ไกด้านการสืั�อำสัาร ทำาความเข้าใจ ได้แก่ การจัดทำาค่้มือำมาตรการควบคุมโรคในพื�นที�เฉพาะ 
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(Bubble & Seal) สัำาหรับสัถิ่านประกอำบกิจการ สืั�อำชุดความร้้ โปสัเตอำร์ Health Literacy การให้           

คำาแนะนำาผู่้านระบบพี�เลี้�ยง ที�ปร่กษ์า (Coaching) ในระดับส่ัวนกล้าง กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข ได้แก่       

สัำานักปลั้ดกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข กรมควบคุมโรค กรมอำนามัย กรมสุัขภัาพจิต ระดับเขตพื�นที�สุัขภัาพ 

ได้แก่ สัถิ่าบันป้อำงกันควบคุมโรคเขตเมือำง สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรค ศ้นย์อำนามัย ศ้นย์สุัขภัาพจิต 

แล้ะระดับจังหวัด ได้แก่ สัำานักงานสัาธ์ารณิสุัขจังหวัด สัำานักงานอุำตสัาหกรรมจังหวัด สัำานักงานประกันสัังคม 

สัำานักงานสัวัสัดิการแล้ะคุ้มครอำงแรงงานจังหวัด ฯล้ฯ รวมทั�งขับเคลื้�อำนกล้ไกด้านกำากับ ประเมินผู้ล้      

โดยการถิ่อำดบทเรียนแล้ะการประเมินประสิัทธิ์ภัาพ การดำาเนินงานมาตรการ Bubble & Seal                 

ในสัถิ่านประกอำบกิจการร่วมกับหน่วยงานเครือำข่ายที�เกี�ยวข้อำง 

 นอำกจากนั�นมีการเชื�อำมโยงฐานข้อำม้ล้ร่วมกันขอำง กระทรวงอุำตสัาหกรรม แล้ะกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข 

คือำ สัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงโรคแล้ะข้อำม้ล้จำานวนสัถิ่านประกอำบกิจการ เพื�อำวางระบบในการติดตาม

สัถิ่านการณิ์เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรค แล้ะวัดผู้ล้การดำาเนินงาน ไปส่้ัการพัฒนามาตรการป้อำงกัน

ควบคุมโรคในพื�นที�เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสัถิ่านประกอำบกิจการ รวมทั�งการเชื�อำมโยงเกณิฑ์์   

แบบประเมินตนเอำง Bubble and Seal สัำาหรับสัถิ่านประกอำบกิจการ แล้ะสัำาหรับเจ้าหน้าที�เพื�อำให้    

สัถิ่านประกอำบการสัามารถิ่นำาไปใช้ประเมินตนเอำงได้ ภัายใต้ Platform Good Factory Practice (GFP) 

ขอำงกรมอำนามัย ในปัจจุบันมีสัถิ่านประกอำบกิจการเข้าร่วมทั�งสิั�นจำานวน 27,547 แห่ง 

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 1) ผู้ล้ผู้ลิ้ตที�เกิดข่�น (Output)

 การบ้รณิาการรว่มกันกับหน่วยงานเครือำข่ายทั�งระดับส่ัวนกล้าง ระดับเขตพื�นที�สุัขภัาพ แล้ะระดับ

จังหวัด จากการดำาเนินงานระบบที�ปร่กษ์าแล้ะกำากับติดตาม (Coaching System) โดยมีกิจกรรมสัำาคัญ

ในการดำาเนินงานร่วมกัน ได้แก่ การให้คำาปร่กษ์า ข้อำเสันอำแนะ รวมถ่ิ่งถ่ิ่ายทอำดความร้้ ตล้อำดจนกำากับ 

ติดตามการดำาเนินงานขอำงสัถิ่านประกอำบกิจการตามมาตรการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคโควิด 19   

จนทำาให้สัถิ่านประกอำบกิจการสัามารถิ่ควบคุมการแพร่ระบาดขอำงโรคได้ในเวล้าอัำนรวดเร็ว ไม่แพร่กระจาย      

ในวงกว้าง ส่ังผู้ล้ให้สัถิ่านประกอำบกิจการไม่ต้อำงปิดกิจการแล้ะดำาเนินธุ์รกิจต่อำไปได้ รวมทั�งมี              

สัถิ่านประกอำบกิจการต้นแบบดำาเนินงานตามมาตรการฯ จำานวน 111 แห่ง โดยผู่้านการรับรอำงผู้ล้        

การประเมินฯ จำานวน 87 แห่ง แบ่งเป็นระดับดีเด่น จำานวน 35 แห่ง แล้ะ ระดับดีมาก จำานวน 52 แห่ง   

โดยสัถิ่านประกอำบกิจการมีผู้ล้การดำาเนินงานเด่น คือำ การนำาเทคโนโล้ยีมาใช้ในการดำาเนินงาน              

เพื�อำป้อำงกันโรคโควิด 19 ได้แก่ 1) การตรวจคัดกรอำงแล้ะวัดอุำณิหภ้ัมิร่างกายด้วยการสัแกนใบหน้า         

2) การใช้ Line Official Account สืั�อำสัารแล้ะตอำบข้อำสังสััยให้กับพนักงาน 3) การใช้ Application         

ให้พนักงานตอำบแบบประเมินคัดกรอำงความเสีั�ยงรายวัน แล้ะประชาสััมพันธ์์ผู่้านการประชุมชี�แจง          

กับหัวหน้างาน แจ้งพนักงานโดยตรงก่อำนเข้างาน เสีัยงตามสัาย แล้ะกลุ่้มไล้น์ โดยรายงานผู้ล้ไปยัง      

หน่วยงานเครือำข่ายภัาครัฐในเขตพื�นที� เพื�อำปร่กษ์าแล้ะคำาแนะนำา 4) การพัฒนาต้้แจกชุดตรวจ ATK 
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 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

ค้่ม้อมาตรการ Bubble and Seal

อัำตโนมัติ 5) การจัดสัรรวัคซีนให้กับพนักงาน บุคคล้ในครอำบครัวพนักงานแล้ะค่้ธุ์รกิจ รวมทั�งการทำา    

CSR ร่วมกับชุมชนในการล้ดการแพร่ระบาดขอำงโรค

 2) ผู้ล้ลั้พธ์์จากการดำาเนินงาน (Outcome)

 สัถิ่านประกอำบกิจการให้ความสัำาคัญแล้ะให้ความร่วมมือำในการนำามาตรการ Bubble and Seal 

ไปประยุกต์ใช้เพื�อำควบคุมแล้ะล้ดการแพร่ระบาดขอำงโรค โดยพบว่า สัามารถิ่ควบคุมการแพร่ระบาด     

ขอำงโรคได้จริง แล้ะโรงงานทั�วประเทศจ่งนำามาตรการนี�ไปใช้เพิ�มมากข่�น ด้วยกระบวนการจัดกลุ่้มย่อำย 

(Small Bubbles) ให้คนทำางานหรือำทำากิจกรรมภัายในกลุ่้มโดยไม่มีข้ามกลุ่้ม ทำาให้ควบคุมโรคได้ไว       

ล้ดระยะเวล้าค้นหากลุ่้มเสีั�ยง แล้ะล้ดการแพร่กระจายระหว่างกลุ่้ม ควบค่้กับการจัดให้พนักงาน               

ได้รับวัคซีน จากเดิมในเดือำนสัิงหาคม 2564 โรงงานทำามาตรการนี� จำานวน 295 แห่ง แล้ะในเดือำน   

ธั์นวาคม 2564 เพิ�มข่�นเป็น 1,938 แห่ง หรือำเฉลี้�ยเพิ�มข่�นเดือำนล้ะ 323 แห่ง ภัายในระยะเวล้า 6 เดือำน      

ในขณิะเดียวกัน หลั้งจากการดำาเนินงานตามมาตรการฯ ทำาให้อัำตราผู้้้ติดเชื�อำรายใหม่ต่อำวัน                         

ในสัถิ่านประกอำบกิจการล้ดล้งอำย่างต่อำเนื�อำงจากร้อำยล้ะ 19.9 ในเดือำนสิังหาคม 2564 เป็นร้อำยล้ะ 4.9 

ณิ สิั�นเดือำนธั์นวาคม 2564 ผู้้้ติดเชื�อำที�ทำางานในโรงงานล้ดล้งอำย่างต่อำเนื�อำงเหลื้อำเฉลี้�ยวันล้ะ 3 ราย            

ซ่�งในระยะเวล้า 1 ปี ที�ดำาเนินการส่ังผู้ล้ให้จำานวนผู้้้ติดเชื�อำล้ดล้งมากกว่าจำานวน 23,701 ราย (7.7%)    

ในภัาคอุำตสัาหกรรมมีรายงานโรงงานที�มีผู้้้ติดเชื�อำโควิด 19 ล้ดล้งร้อำยล้ะ 99 สัะท้อำนว่า การทำา Bubble 

and Seal ได้ผู้ล้ เนื�อำงจากสัถิ่านประกอำบกจิการสัามารถิ่ควบคุมการแพร่ระบาดขอำงโรคได้ ทำาให้สัามารถิ่

ดำาเนินกิจการต่อำไปได้ โดยไม่ต้อำงปิดกิจการ แล้ะล้ดปัญหาการว่างงาน เห็นได้จากข้อำม้ล้สัำานักงาน       

สัภัาพัฒนาการเศรษ์ฐกิจแล้ะสัังคมแห่งชาติ รายงานอัำตราการว่างงานในไตรมาสั 3 ขอำงปี 2564 มีการ

ขยายตัวได้ดีเพิ�มข่�น 2.1% โดยเฉพาะอุำตสัาหกรรมที�เกี�ยวกับ อำาหารแล้ะเครื�อำงดื�ม อุำปกรณ์ิอิำเล็้กทรอำนิกส์ั 

ยานยนต์ อุำปกรณ์ิทางการแพทย์ ทำาให้เศรษ์ฐกิจเดินหน้าต่อำไปได้ ตามแนวคิด “ปกป้อำงได้ ควบคุมไว 

แรงงานปล้อำดภััย เศรษ์ฐกิจไทยเดินหน้า”
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ส่้�อโป้ส่เตอร์ Buble and Seal

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) สัถิ่านประกอำบกิจการส่ัวนใหญ่ไม่สัามารถิ่ดำาเนินงานตามมาตรการฯ ได้ เนื�อำงจากบริบท     

แล้ะศักยภัาพขอำงสัถิ่านประกอำบกิจการ ได้แก่ ไม่มีที�พักอำาศัยในสัถิ่านประกอำบกิจการ พนักงานส่ัวนใหญ่

เป็นแรงงานในชุมชน พักอำาศัยอำย้่ที�บ้านขอำงตนเอำง แล้ะพฤติกรรมส่ัวนบุคคล้ไม่ได้ปฏิิบัติตามมาตรการ

อำย่างเคร่งครัด

 2) สัถิ่านประกอำบกิจการที�เข้าร่วมดำาเนินงานตามมาตรการป้อำงกันควบคุมโรคในพื�นที�เฉพาะ 

(Bubble and Seal) เป็นสัถิ่านประกอำบกิจการขนาดใหญ่มากกว่าสัถิ่านประกอำบกิจการขนาดกล้าง 

แล้ะขนาดเล็้ก เนื�อำงจากมีความพร้อำมหล้ายด้าน ได้แก่ งบประมาณิ ผู้้้ปฏิิบัติงาน แล้ะสัถิ่านที� จ่งทำาให้

มีสัถิ่านประกอำบกิจการเข้าร่วมดำาเนินงานตามมาตรการฯ เป็นจำานวนน้อำย

 3) การดำาเนินการตามมาตรการ Bubble and Seal ในสัถิ่านประกอำบกิจการ เป็นการดำาเนินงาน

ในร้ปแบบระบบที�ปร่กษ์า ให้คำาแนะนำา ข้อำเสันอำแนะ ให้กับสัถิ่านประกอำบกิจการ แบบภัาคสัมัครใจ 

ทำาให้ไม่ครอำบคลุ้มสัถิ่านประกอำบกิจการทั�งหมดทั�วประเทศได้

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) สืั�อำสัาร ประชาสััมพันธ์์มาตรการป้อำงกันควบคุมโรคในพื�นที�เฉพาะ (Bubble and Seal)        

ตามแนวคิด Living and Working With COVID - 19 ระยะ Post-Pandemic (Endemic Approach) 

ให้กับสัถิ่านประกอำบกิจการนำาไปใช้ในระยะต่อำไป

 2) จัดทำาข้อำเสันอำเชิงนโยบายในการขับเคลื้�อำนมาตรการป้อำงกันควบคุมโรคในพื�นที�เฉพาะ        

(Bubble and Seal) สัำาหรับสัถิ่านประกอำบกิจการให้กับสัำานักงานประกันสัังคม กระทรวงแรงงาน 

กระทรวงสัาธ์ารณิสุัข กระทรวงอุำตสัาหกรรม สัภัาอุำตสัาหกรรมแห่งประเทศไทย แล้ะสัภัาหอำการค้า    

แห่งประเทศไทย เพื�อำใช้ในการขับเคลื้�อำนมาตรการฯ ระยะ Post-Pandemic (Endemic Approach)
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 3.4.1  การส่นบั่ส่นนุวคัซ้ำน้โควิดำ 19 แรงงานขา้มชาติในพ้�นท่�จงัหวดัำชายแดำน และชมุชน
ท่�ม่แรงงานข้ามชาติอาศัยอย่างหนาแน่น

โรคติดำเช้�อไวรัส่โคโรนา 20193.4

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 การระบาดขอำงโรคโควิด 19 ในประเทศไทย ส่ังผู้ล้อำย่างเป็นวงกว้าง ซ่�งการวัคซีนป้อำงกัน             

โควิด 19 ในสัากล้เป็นสิั�งสัำาคัญที�จะช่วยยับยั�งการระบาด ล้ดความรุนแรงขอำงโรคได้ ตั�งแต่เดือำน   

กุมภัาพันธ์์ 2564 ประเทศไทยได้เริ�มฉีดวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 ซ่�งกรมควบคุมโรคมีภัารกิจป้อำงกัน

แล้ะควบคุมโรค เล็้งเห็นถ่ิ่งความสัำาคัญแล้ะความเร่งด่วนในกลุ่้มประชากรในพื�นที�การระบาดรวมไปถ่ิ่ง

กลุ่้มเสีั�ยงส้ัง เช่น ในพื�นที� สัมุทรสัาคร ซ่�งการได้รับวัคซีนป้อำงกันโควิด 19 มีความครอำบคลุ้ม 730,803/ 

953,167 ราย (คิดเป็นร้อำยล้ะ 76.7) ซ่�งการดำาเนินการที�ผู่้านมา กรมควบคุมโรคให้บริการเสัริมสัร้าง

ภ้ัมิคุ้มกันโรคโควิด 19 ทุกกลุ่้มประชากรโดยไม่เสีัยค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะอำย่างยิ�ง กลุ่้มโรคประจำาตัว 7 

กลุ่้มโรคหลั้ก หญิงตั�งครรภ์ั กลุ่้มเปราะบาง ชาวต่างชาติ เป็นต้น โดยเคารพ “ศักดิ�ศรีความเป็นมนุษ์ย์ 

สิัทธิ์เสัรีภัาพ แล้ะความเสัมอำภัาคขอำงบุคคล้ย่อำมได้รับความคุ้มครอำง” ตามมาตรา 4 รัฐธ์รรมน้ญ          

แห่งราชอำาณิาจักรไทยฉบับปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) 

 ประเทศไทย ยังเผู้ชิญปัญหาการไม่สัามารถิ่เข้าถ่ิ่งวัคซีนได้ในบางจังหวัด เนื�อำงจากการกรมควบคุมโรค

ได้จัดล้ำาดับความสัำาคัญ ความเร่งด่วนในการสัร้างภ้ัมิคุ้มกันในระดับพื�นที�ไม่เท่ากันข่�นอำย้่กับพื�นที�           

การระบาดขอำงโรคโควิด 19 ผู้ล้กระทบจากการไม่สัามารถิ่เข้าถ่ิ่งวัคซีนป้อำงกันโควิด 19 ขอำงประชาชน

ส่ังผู้ล้ทั�งในระดับบุคคล้ ครอำบครัว แล้ะสัังคมไทยอำย่างหล้ีกเลี้�ยงไม่ได้ ผู้ล้กระทบข้อำที�  1 

ด้านเศรษ์ฐกิจ ในภัาคเศรษ์ฐกิจ ยกตัวอำย่างเช่น การก่อำสัร้างในกรุงเทพมหานครหากไม่ได้รับวัคซีน       

ครบ 2 โดสั แล้ะครอำบคลุ้มน้อำยกว่าร้อำยล้ะ 80 ก็ไม่สัามารถิ่ทำางานก่อำสัร้างแล้ะเปิดไซส์ัก่อำสัร้างได้        

แล้ะบางร้านอำาหาร พนักงานทุกคนต้อำงได้รับวัคซีนหากไม่ได้รับวัคซีนก็ไม่สัามารถิ่เข้าทำางานได้ เป็นต้น 

ทำาให้กลุ่้มที�กล่้าวมาไม่ได้รับรายได้จากการทำางาน ผู้ล้กระทบข้อำที� 2 ด้านสัังคม เห็นได้ชัดเจนในสัังคมไทย

ในกรณีิการใช้บริการในสัถิ่านบริการในภัาครัฐแล้ะเอำกชน เนื�อำงด้วยเงื�อำนไขการใช้ต้อำงได้รับวัคซีน         

ครบโดสั ซ่�งกลุ่้มที�ไม่สัามารถิ่เข้าถ่ิ่งวัคซีนในขณิะนั�นส่ังผู้ล้ต่อำคุณิภัาพชีวิตการใช้บริการสัาธ์ารณิะ        

อำย่างที�หลี้กเลี้�ยงไม่ได้ ซ่�งกรมควบคุมโรคตระหนักถ่ิ่งการเข้าถ่ิ่งวัคซีนป้อำงกันโควิด 19 แก่ทุกคนที�อำาศัย

อำย่้ในประเทศไทย แล้ะมีนโยบายให้ทุกคนเข้าถ่ิ่งวัคซีนป้อำงกันโควิด 19 อำย่างทันเวล้า เท่าเทียมแล้ะเท่าถ่ิ่ง
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 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 เพื�อำสันับสันุนการเสัริมสัร้างภ้ัมิคุ้มกันโรคโควิด 19 โดยการฉีดวัคซีน แก่แรงงานข้ามชาติ ทั�งใน

จังหวัดชายแดน แล้ะพื�นที�ที�มีแรงงานข้ามชาติอำาศัยอำย่างหนาแน่น

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 1) ประชุม/ หารือำร่วมกับทีมกล่้อำงภัารกิจประสัานงานแล้ะเล้ขานุการ (Liaison) เรื�อำง แนวทาง

การสันับสันุนวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 ในกลุ่้มแรงงานข้ามชาติ

 2) ประสัานงานเพื�อำสัำารวจความต้อำงการรับวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 ในกลุ่้มแรงงานข้ามชาติ 

ไปยังหน่วยงานสัาธ์ารณิสุัข หรือำหน่วยงานไม่แสัวงผู้ล้กำาไรที�เกี�ยข้อำง ในพื�นที�จังหวัดชายแดน แล้ะพื�นที�

ที�มีแรงงานข้ามชาติอำาศัยอำย่างหนาแน่น

 3) รวบรวมแล้ะสัรุป จำานวน รายชื�อำ แล้ะสัถิ่านที� สัำาหรับการให้บริการฉีดวัคซีนป้อำงกัน               

โควิด 19 แก่แรงงานข้ามชาติระดับจังหวัด/ อำำาเภัอำ

 4) ส่ังมอำบวัคซีนป้อำงกันโควิด 19 โดยทำางานร่วมกับกล่้อำงภัารกิจ Logistics ภัายใต้ศ้นย์ปฏิิบัติการ

ฉุกเฉินด้านการแพทย์แล้ะสัาธ์ารณิสุัข กรณีิโรคโควิด 19 เพื�อำส่ังมอำบแก่หน่วยงานที�รับผิู้ดชอำบในพื�นที�

 5) รวบรวมแล้ะนำาเสันอำข้อำม้ล้การให้บริการวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 ในกลุ่้มแรงงานข้ามชาติ

ในภัาพรวมประเทศ

 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้

 กิจกรรมการดำาเนินการที�กล่้าวมาจะส่ังผู้ล้ให้การควบคุม แล้ะป้อำงกันโรคมีประสิัทธิ์ภัาพมากข่�น 

มีส่ัวนช่วยให้กลุ่้มแรงงานข้ามชาติได้รับวัคซีนป้อำงกันควบคุมโรคโควิด 19 เพิ�มมากข่�นอำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ 

เท่าเทียม แล้ะทั�วถ่ิ่ง โดยไม่เสีัยค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั�งสิั�นเหมือำนกับประชาชนไทย สัอำดคล้้อำงกับเป้าหมาย     

การพัฒนาที�ยั�งยืนแห่งสัหประชาชาติ (SDGs) หรือำ WHO หรือำพันธ์ะสััญญา 

 เป้าหมายที� 17 การเสัริมความแข็งแกร่งให้แก่กล้ไกการดำาเนินงานแล้ะฟ้�นฟ้หุ้นส่ัวนความร่วมมือำ

ระดับโล้ก เพื�อำการพัฒนาที�ยั�งยืน เป้าหมายเพื�อำการสันับสันุนงานระหว่างประเทศสัำาหรับการดำาเนินการ

ด้านการเสัริมสัร้างขีดความสัามารถิ่แก่ประชากรข้ามชาติที�อำย้่ในประเทศ
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 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 1) แรงงานข้ามชาติในพื�นที�จังหวัดชายแดน/พื�นที�ที�แรงงานอำาศัยอำย้่อำย่างหนาแน่น ได้รับวัคซีน

ป้อำงกันโรคโควิด 19 ครบโดสั แล้ะได้รับเข็มกระตุ้นอำย่างเท่าเทียม ล้ดการติดเชื�อำแล้ะความรุนแรง         

ขอำงการเกิดโรคโควิด 19

 2) แรงงานข้ามชาติที�ได้รับวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 แล้ะได้รับใบรับรอำงการฉีดวัคซีน สัามารถิ่

ใช้ประโยชน์ในการเดินทาง เข้า - อำอำก ระหว่างประเทศ/ จังหวัด เพิ�มโอำกาสัการทำางานเพิ�มมากข่�น

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้

 แรงงานข้ามชาติในจังหวัดพื�นที�ชายแดนได้รับวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 ครบโดสั พื�นที�ที�ได้รับ

การสันับสันุน ได้แก่ เชียงใหม่ สังขล้า ตาก แม่ฮ่อำงสัอำน ศรีสัะเกษ์ พังงา แล้ะ กรุงเทพมหานคร 

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) การประสัานงานในช่วงเริ�มต้นระหว่างกลุ่้มภัารกิจแล้ะหน่วยงาน ค่อำนข้างมีข้อำจำากัดด้านเวล้า

แล้ะการจัดส่ังส่ังผู้ล้ให้การสันับสันุนวัคซีนไปยังพื�นที�ล่้าช้าในบางครั�ง

 2) ในช่วงการสันับสันุนวัคซีนป้อำงกันโรคโควิด 19 เป็นไปอำย่างแพร่หล้าย แล้ะครอำบคลุ้มหล้ายคน     

ในกลุ่้มแรงงานข้ามชาติเพิ�มมากข่�น ยังคงพบกลุ่้มที�ไม่ถ้ิ่กต้อำงตามกฏิหมายที�มีความต้อำงการรับวัคซีน     

โควิด 19 แต่หาสัถิ่านที�ให้บริการค่อำนข้างจำากัด เพราะมีความเกี�ยวข้อำงกับการบังคับใช้กฎหมาย
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 3) กลุ่้มแรงงานข้ามชาติที�มีการเคลื้�อำนย้ายจังหวัดทำางาน ไม่เข้ารับวัคซีนโดสัที� 2 หรือำวัคซีน    

เข็มกระตุ้น

 4) ปัญหาการเข้ารับใบรับรอำงการฉีดวัคซีน ในวัน เวล้า แล้ะสัถิ่านที�ฉีดบางจุดไม่สัามารถิ่            

อำอำกใบฉีดวัคซีนได้ทันที ทำาให้บางครั�งกลุ่้มแรงงานข้ามชาติไม่ได้มารับใบรับรอำง หรือำชื�อำ สักุล้ ไม่ตรง     

กับที�แจ้งเจ้าหน้าที�

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) ส่ังเสัริมการดำาเนินงานความร่วมมือำกับหล้ายภัาคส่ัวน (ภัาคส่ัวนสัาธ์ารณิสุัขแล้ะไม่ใช่

สัาธ์ารณิสุัข) เพื�อำสันับสันุนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 แล้ะวัคซีนปกติ อำย่างเป็นอำงค์รวม ทั�งด้าน      

การสืั�อำสัาร แล้ะประชาสััมพันธ์์ระหว่างเจ้าหน้าที�กับแรงงานข้ามชาติ

 2 ส่ังเสัริมการพัฒนาศักยภัาพขอำงอำาสัาสัมัครแรงงานข้ามชาติ อำงค์กรไม่แสัวงผู้ล้กำาไร แล้ะเครือำข่าย

อืำ�นที�เกี�ยวข้อำง เพื�อำสันับสันุนการป้อำงกันโรคโควิด 19 รวมถ่ิ่งการเฝ้้าระวังโรคที�อำาจเกิดข่�นในอำนาคต

 3.4.2  การพัฒนาระบ่บ่การออกหนังส้่อรับ่รอง การส่ร้างเส่ริมภ้ัมิคุ้มกันโรคโควิดำ 19 
เพ้�อการเดำินทางระหว่างป้ระเทศ

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 ในช่วงต้นปี 2563 ประเทศต่าง ๆ ทั�วโล้กต่างเผู้ชิญกับการระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสั            

โคโรนา 2019 หรือำ โควิด 19 ที�เกิดข่�นทั�งด้านเศรษ์ฐกิจ สัังคม รวมทั�งคุณิภัาพชีวิตขอำงประชาชน             

ที�เปลี้�ยนแปล้งไปต้อำงปรับตัวให้สัอำดรับกับวิถีิ่ปกติใหม่ (New Normal) โดยเฉพาะการเดินทางระหว่าง

ประเทศ หล้ายประเทศได้มีข้อำกำาหนดสัำาหรับ ผู้้้เดินทางขาเข้า เช่น ต้อำงได้รับการฉีดวัคซีนป้อำงกัน        

โรคโควิด 19 ครบถ้ิ่วนล่้วงหน้าก่อำนการเดินทาง มีเอำกสัารรับรอำงการตรวจทางห้อำงปฏิิบัติการที�ยนืยนัว่า    

ผู้้้เดินทางไม่มีเชื�อำโควิด 19 ภัายในระยะเวล้าที�กำาหนด มีกรมธ์รรม์ประกันภััยที�ครอำบคลุ้มค่าใช้จ่าย        

ในการรักษ์าพยาบาล้ หรือำข้อำกำาหนดอืำ�น ๆ  เพิ�มเติมตามที�ประเทศปล้ายทางกำาหนด ซ่�งผู้้้เดินทางจำาเป็น

ต้อำงศ่กษ์าข้อำกำาหนดขอำงประเทศต่าง ๆ ให้พร้อำมก่อำนการเดินทาง สัำาหรับ ผู้้้เดินทางไทยจากสัถิิ่ติ         

การเดินทางอำอำกราชอำาณิาจักร ระหว่างเดือำนมกราคม - ตุล้าคม 2564 ขอำงสัำานักงานตรวจคนเข้าเมือำง 

พบว่า คนไทยเดินทางไปต่างประเทศ รวม 857,533 คน หรือำ เฉลี้�ยเดือำนล้ะ 86,000 คน ซ่�งคนไทย     

แล้ะคนต่างชาติที�ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย แล้ะมีความประสังค์จะเดินทางไปยัง   

ประเทศที�มีข้อำกำาหนดให้แสัดงเอำกสัารการได้รับวัคซีน จำาเป็นต้อำงขอำรับหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริม
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ภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโควิด 19 ก่อำนการเดินทาง จากหน่วยงานที�มี       

เจ้าหน้าที�ขอำงส่ัวนราชการหรือำหน่วยงานขอำงรัฐ ซ่�งเป็นผู้้้ที�ได้รับมอำบหมายในการอำอำกหนังสืัอำรับรอำง    

การสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคจากอำธิ์บดีกรมควบคุมโรค 

 กอำงโรคติดต่อำทั�วไป ในฐานะผู้้้รับผิู้ดชอำบแผู้นงานสุัขภัาพผู้้้เดินทาง แล้ะได้รับมอำบหมายให้พัฒนา

ระบบบริการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019                    

หรือำโรคโควิด 19 เพื�อำขยายการให้บริการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ไปยังหน่วยบริการทั�วประเทศ โดย 

ให้มีระบบปฏิิบัติการที�เป็นมาตรฐานเดยีวกัน สัามารถิ่เชื�อำมโยงขอ้ำม้ล้แล้ะตรวจสัอำบความถ้ิ่กต้อำงแทจ้ริง

ขอำงหนังสืัอำรับรอำงฯ ได้ แล้ะมุ่งเน้นการยกระดับงานบริการขอำงส่ัวนราชการไปส่้ัการให้บริการแบบ

อำอำนไล้น์ (E-service) ทั�งนี� เพื�อำอำำานวยความสัะดวกให้กับประชาชนแล้ะเตรียมพร้อำมรอำงรับการเดินทาง

ระหว่างประเทศที�มีแนวโน้มเพิ�มส้ังข่�นในอำนาคต

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) เพื�อำพัฒนาระบบบริการหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิวัคซีนป้อำงกัน           

โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 เพื�อำใช้สัำาหรับการเดินทางระหว่างประเทศ

 2) เพื�อำอำำานวยความสัะดวกให้กับประชาชนที�ใช้บริการ แล้ะเจ้าหน้าที�ผู้้้ปฏิิบัติงาน 

 3) เพื�อำยกระดับงานบริการขอำงส่ัวนราชการไปส่้ัการให้บริการแบบอำอำนไล้น์ (E-service) สัำาหรับ

เตรียมพร้อำมรอำงรับการเดินทางระหว่างประเทศที�มีแนวโน้มเพิ�มส้ังข่�นในอำนาคต

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 1) พัฒนาระบบบริการหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิวัคซีนป้อำงกันโรคติดเชื�อำ         

ไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 เพื�อำใช้สัำาหรับการเดินทางระหว่างประเทศ โดยอำอำกแบบ 

ให้ครอำบคลุ้ม ฟังก์ชันการใช้งานที�เป็นประโยชน์ต่อำประชาชนผู้้้รับบริการ แล้ะเจ้าหน้าที�หน่วยบริการ          

ทั�วประเทศ ประกอำบด้วย 5 ระบบย่อำย ดังนี� ระบบย่อำยที� 1 ล้งทะเบียนนัดหมายอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ 

ระบบย่อำยที� 2 บันท่กข้อำม้ล้การให้บริการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ (INTERVAC V.3) ระบบย่อำยที� 3 ระบบ

อำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ร้ปแบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ั ระบบย่อำยที� 4 ระบบชำาระเงินอำอำนไล้น์ แล้ะการจัดส่ังหนังสืัอำ

รับรอำงฯ ทางไปรษ์ณีิย์ ระบบย่อำยที� 5 ระบบการขอำข่�นทะเบียนผู้้้ที�มีอำำานาจล้งนามในหนังสืัอำรับรอำงฯ 

 2) ผู้ลั้กดันการอำอำกประกาศแล้ะคำาสัั�งที�เกี�ยวข้อำงกับการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ จำานวน 5 ฉบับ ดังนี�

 - ประกาศคณิะกรรมการโรคติดต่อำแห่งชาติ เรื�อำง การอำอำกหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริม   

ภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019                  

COVID - 19) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณิ วันที� 29 ตุล้าคม 2564 มีผู้ล้ใช้บังคับตั�งแต่ วันที� 1 พฤศจิกายน 

2564 เป็นต้นไป
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 - ประกาศกรมควบคุมโรค เรื�อำง แบบหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิโรคติดเชื�อำ

ไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 COVID - 19) ประกาศ ณิ                

วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 มีผู้ล้ใช้บังคับตั�งแต่ วันที� 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 - คำาสัั�งกรมควบคุมโรค ที� 2008/ 2564 เรื�อำง มอำบหมายผู้้้ที�มีอำำานาจอำอำกหนังสืัอำรับรอำง           

การสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 (Coronavirus           

Disease 2019 COVID - 19) สัั�ง ณิ 26 พฤษ์ภัาคม 2564 มีผู้ล้ใช้บังคับตั�งแต่ วันที� 26 พฤษ์ภัาคม 2564 

เป็นต้นไป

 - คำาสัั�งกรมควบคุมโรค ที� 290/ 2565 เรื�อำง มอำบหมายผู้้้ที�มีอำำานาจอำอำกหนังสืัอำรับรอำง              

การสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 (Coronavirus           

Disease 2019 COVID - 19) (ฉบับที� 2) สัั�ง ณิ 14 กุมภัาพันธ์์ 2565 มีผู้ล้ใช้บังคับตั�งแต่                             

วันที� 14 กุมภัาพันธ์์ 2565 เป็นต้นไป

 - คำาสัั�งกรมควบคุมโรค ที� 1275/ 2565 เรื�อำง มอำบหมายผู้้้ที�มีอำำานาจอำอำกหนังสืัอำรับรอำง           

การสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 (Coronavirus           

Disease 2019 COVID - 19) (ฉบับที� 2) สัั�ง ณิ 15 สิังหาคม 2565 มีผู้ล้ใช้บังคับตั�งแต่ วันที� 15              

สิังหาคม 2565 เป็นต้นไป 

 3) สันับสันุนการดำาเนินงานที�เกี�ยวข้อำงกับการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ให้กับหน่วยบริการทั�วประเทศ

 - จัดประชุมชี�แจงวิธี์การอำอำกหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคกรณีิวัคซีนป้อำงกัน      

โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 เพื�อำใช้สัำาหรับการเดินทางระหว่างประเทศ จำานวน 2 ครั�ง 

ครั�งที� 1 เมื�อำวันที� 12 ตุล้าคม 2564 ผู่้านการประชุมทางไกล้ มีผู้้้เข้าร่วมประชุมจาก สัำานักงาน     

สัาธ์ารณิสุัขจังหวัด โรงพยาล้ศ้นย ์โรงพยาบาล้ทั�วไป สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรค สัถิ่าบันบำาราศนราด้ร             

สัถิ่าบันป้อำงกันควบคุมโรคเขตเมือำง แล้ะกอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศแล้ะกักกันโรค         

รวมทั�งสิั�น 237 คน เพื�อำชี�แจงเอำกสัารสัำาคัญที�ต้อำงใช้ วิธี์การตรวจสัอำบข้อำม้ล้ก่อำนอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ 

การบันท่กข้อำม้ล้หนังสืัอำรับรอำงฯ ผู่้านระบบ INTERVAC วิธี์การกรอำกข้อำม้ล้ในหนังสืัอำรับรอำงฯ             

แบบเขียนด้วยล้ายมือำ แล้ะวิธี์การรายงานข้อำม้ล้ การอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ มายังกอำงโรคติดต่อำทั�วไป    

แล้ะครั�งที� 2 เมื�อำวันที� 27 เมษ์ายน 2565 ผู่้านการประชุมทางไกล้ เพื�อำทบทวนแล้ะเรียนร้้วิธี์การ            

อำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ รวมทั�ง แล้กเปลี้�ยนปัญหาที�พบในการดำาเนินงาน 

 - จัดทำาหนังสืัอำกรมควบคุมโรค ที� สัธ์ 0410.9/ 3444 เมื�อำวันที� 29 ธั์นวาคม 2564                    

เพื�อำแจ้งรายชื�อำผู้้้ได้รับมอำบอำำานาจอำอำกหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค กรณีิวัคซีนป้อำงกัน    

โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 พร้อำมกับจัดส่ังแนวทางการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ           

เพื�อำให้ผู้้้ที�มีอำำานาจล้งนามในหนังสืัอำรับรอำงฯ สัามารถิ่อำอำกหนังสืัอำได้อำย่างถ้ิ่กต้อำงตามแนวทางที�กำาหนด
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 - สันับสันุนหนังสืัอำรับรอำงฯ (สัมดุเล่้มเหลื้อำงโควดิ) ใหกั้บสัำานักงานปอ้ำงกนัควบคมุโรคที� 1 - 12       

เพื�อำกระจายให้กับหน่วยงานที�ได้รับมอำบอำำานาจอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ที�อำย้่ในเขตที�รับผิู้ดชอำบ

 - เป็นวิทยากรให้ความร้้ เรื�อำง แนวปฏิิบัติในการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรค

กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 ให้กับหน่วยงานที�ให้บริการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ในพื�นที�

ขอำงสัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 6 จังหวัดชล้บุรี ผู่้านการประชุมทางไกล้ เมื�อำวันที� 17 ธั์นวาคม 2564

 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้

 1) หนังสืัอำรับรอำงฯ ทั�งร้ปแบบเล่้ม แล้ะร้ปแบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ัขอำงประเทศไทย ที�ได้จากการใช้งาน       

ระบบบริการหนังสืัอำรับรอำงฯ เป็นเอำกสัารที�กรมควบคุมโรครับรอำงตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื�อำง 

แบบหนังสืัอำรับรอำงการสัร้างเสัริมภ้ัมิคุ้มกันโรคกรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 COVID - 19) พ.ศ. 2564 ล้งนามแล้ะมีผู้ล้บังคับใช้ ณิ วันที� 1       

พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

 2) หนังสืัอำรับรอำงฯ ร้ปแบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ั มีการใช้ล้ายมือำชื�อำดิจิทัล้ (Digital Signature)            

เพื�อำใช้รับรอำงความแท้จริงขอำงข้อำม้ล้ ซ่�งเป็นเทคโนโล้ยีที�แนะนำาตามข้อำเสันอำแนะมาตรฐานขอำง ETDA 

โดยปรับประยุกต์ ให้เหมาะสัมกับบริบทการใช้งานขอำงกรมควบคุมโรค แล้ะมีใบรับรอำงกุญแจสัาธ์ารณิะ 

(Public Key Certificate) สัำาหรับใช้ในการตรวจสัอำบความแท้จริงขอำงเอำกสัาร โดยใบรับรอำงกุญแจ

สัาธ์ารณิะนี�อำอำกให้โดยบริษั์ทอิำนเทอำร์เน็ตประเทศไทย จำากัด (มหาชน) หรือำ INET ซ่�งเป็นหน่วยงาน       

ที�ได้รับการรับรอำงจากผู้้้ให้บริการอำอำกใบรับรอำงอิำเล็้กทรอำนิกส์ัแห่งชาติ (NATIONAL ROOT                  

CERTIFICATION AUTHORITY OF THAILAND : NRCA) ดังนั�น ผู้้้รับบริการสัามารถิ่ใช้หนังสืัอำรับรอำงฯ    

ร้ปแบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ัเป็นเอำกสัารเดินทางได้เช่นเดียวกับหนังสืัอำรับรอำงฯ ร้ปแบบเล่้มเหลื้อำง 

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 1) หน่วยบริการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ

  ปัจจุบันมีหน่วยบริการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ที�นำาระบบบันท่กข้อำม้ล้การให้บริการอำอำกหนังสืัอำ

รับรอำงฯ (INTERVAC V.3) แล้ะระบบอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ร้ปแบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ั ไปใช้งานให้บริการ

ประชาชน รวมทั�งสิั�น 162 แห่ง ใน 77 จังหวัด (ข้อำม้ล้ ณิ วันที� 20 กันยายน 2565) 

 2) ผู้้้รับบริการ

  ผู้ล้การให้บริการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ภัาพรวมทั�วประเทศ ตั�งแต่ วันที� 19 เมษ์ายน 2564 

– 20 กันยายน 2565 มีผู้้้รับบริการ รวมทั�งสิั�น 958,938 คน แบ่งเป็น ขอำอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ                       

ร้ปแบบเล่้ม 409,194 คน แล้ะร้ปแบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ั 549,744 คน
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 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์

 ผู้ล้การดำาเนินงานในปีงบประมาณิ 2565 สัามารถิ่พัฒนาระบบย่อำยที� 1 - 3 แล้ะ 5 เรียบร้อำยแล้้ว 
สัำาหรับระบบย่อำยที� 4 อำย้่ระหว่างดำาเนินการ โดยมีรายล้ะเอีำยดดังต่อำไปนี�

 ระบ่บ่ย่อยท้�	 1 ลงทะเบ้่ยนนัดำหมายออกหนังส้่อรับ่รองฯ

 กอำงโรคตดิต่อำทั�วไป แล้ะศ้นยเ์ทคโนโล้ยอิีำเล็้กทรอำนกิส์ัแล้ะคอำมพวิเตอำรแ์ห่งชาต ิได้พัฒนาระบบ
นัดหมายอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ทั�งร้ปแบบเล่้ม แล้ะร้ปแบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ั ผู่้าน 2 ช่อำงทาง ได้แก่ 
 1) เวปไซต์ https://travel-intervac.ddc.moph.go.th/moph/ 
 2) แอำปพลิ้เคชันหมอำพร้อำม เลื้อำกเมน้ International Certificate 
 - ร้ปแบบเล่้มสัามารถิ่นัดหมายรับบริการได้ 1 แห่ง ได้แก่ สัถิ่าบันบำาราศนราด้ร จ.นนทบุรี    
เปิดให้บริการ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการแล้ะวันหยุดนักขัตฤกษ์์ วันล้ะ 200 คน/ วัน 
(สัำาหรับหน่วยบริการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ (กอำงโรคติดต่อำทั�วไป) ณิ อำาคารศ้นย์การแพทย์บางรัก             
ชั�น 15 เขตสัาทร กรุงเทพมหานครได้ปิดให้บริการเมื�อำวันที� 1 กรกฎาคม 2565)
 - ร้ปแบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ั สัามารถิ่ให้บริการได้ไม่จำากัดจำานวนคนต่อำวัน 

	 ระบ่บ่ย่อยท้�	 2	 บั่นท่กข้อม้ลการให้บ่ริการออกหนังส้่อรับ่รองฯ

 สัถิ่าบันป้อำงกันเวชศาสัตร์ศ่กษ์า ร่วมกับกอำงโรคติดต่อำทั�วไป แล้ะศ้นย์เทคโนโล้ยีอิำเล็้กทรอำนิกส์ั 
แล้ะคอำมพิวเตอำร์แห่งชาติ ได้พัฒนาฐานข้อำม้ล้เอำกสัารรับรอำงการฉีดวัคซีน เพื�อำการเดินทางระหว่างประเทศ 
Database of International Vaccination Certification หรอืำ INTERVAC V.3 ซ่�งต่อำยอำดมาจากระบบ 
INTERVAC ขอำงสัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 12 จังหวัดสังขล้า โดยได้พัฒนาให้สัามารถิ่รอำงรับ            
ผู้้้ใช้บริการจำานวนที�มากข่�นแล้ะเป็นมาตรฐานสัากล้ ปัจจุบันระบบบันท่กข้อำม้ล้การให้บริการอำอำกหนังสืัอำ
รับรอำงฯ ได้อำอำกแบบให้ครอำบคลุ้มฟังก์ชันการใช้งาน เพื�อำอำำานวยความสัะดวกให้กับเจ้าหน้าที�                 
โดยสัามารถิ่เชื�อำมโยงข้อำม้ล้การให้บริการขอำงหน่วยบริการทั�วประเทศ 

	 ระบ่บ่ย่อยท้�	 3 ออกหนังส้่อรับ่รองฯ	ร้ป้แบ่บ่อิเล็กทรอนิกส์่	

 กรณีิที�ผู้้้รับบริการที�ขอำหนังสืัอำรับรอำงฯ ร้ปแบบเล่้ม เมื�อำเจ้าหน้าที�ทำาการบันท่กข้อำม้ล้การให้บริการ        
ในระบบ INTERVAC เรียบร้อำยแล้้ว ผู้้้รับบริการจะได้ทั�งเล่้มเหลื้อำง แล้ะหนังสืัอำรับรอำงฯ ในร้ปแบบ
อิำเล็้กทรอำนิกส์ั (E-vaccine Passport) โดยอัำตโนมัติ ซ่�งจะแสัดงเป็น QR code ในแอำปพล้ิเคชัน            
หมอำพร้อำม เมน้ International Certificate เมื�อำสัแกนจะปรากฏิข้อำม้ล้ประวัติการได้รับวัคซีน               
แล้ะสัามารถิ่ดาวน์โหล้ดเป็นไฟล์้ pdf แล้ะพิมพ์ไว้ใช้งานได้ นอำกจากนี�เจ้าหน้าที�ยังสัามารถิ่ให้บริการส่ัง 
E-Vaccine Passport (ไฟล์้ pdf) ไปยังอีำเมล้ขอำงผู้้้รับบริการได้อีำกช่อำงทางหน่�ง แล้ะสัำาหรับผู้้้ที�ประสังค์
ขอำรับหนังสืัอำรับรอำงฯ ร้ปแบบอำเิล็้กทรอำนิกส์ัเพียงอำยา่งเดียว สัามารถิ่ขอำรบับริการได้ที�แอำปพลิ้เคชันหมอำ

พร้อำมเมน้ International Certification เช่นเดียวกัน 
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	 ระบ่บ่ย่อยท้�	 4 ชำาระเงินออนไลน์	และระบ่บ่การจัดำส่่งเล่มทางไป้รษณ้ย์	(ยังไม่เปิ้ดำใช้บ่ริการ)

 เป้าหมายขอำงการพัฒนาระบบย่อำยที� 4 เพื�อำให้ประชาชนสัามารถิ่ขอำรับหนังสืัอำรับรอำงฯ ในระบบ

อำอำนไล้น์ (E-service) ได้เต็มร้ปแบบ ล้ดการเดินทางมาที�หน่วยบริการ ปัจจุบันการพัฒนาระบบ 

ชำาระเงินอำอำนไล้น์ กอำงโรคติดต่อำทั�วไปแล้ะศ้นย์เทคโนโล้ยีอิำเล็้กทรอำนิกส์ัแล้ะคอำมพิวเตอำร์แห่งชาติ 

ได้มีการจัดเตรียมโครงสัร้าง ระบบเชื�อำมต่อำการชำาระเงินระหว่างธ์นาคารกรุงไทยกับระบบการอำอำกหนังสืัอำ         

รับรอำงฯ (INTERVAC) แล้ะทดสัอำบการใช้งานร่วมกันเรียบร้อำยแล้้ว โดยเหลื้อำเพียงขั�นตอำนการได้รับ  

อำนุมัติให้รับชำาระค่าใช้จ่ายในการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ผู่้านระบบอำิเล็้กทรอำนิกส์ั (e-payment) 

จากกรมบัญชีกล้าง จ่งจะสัามารถิ่เปิดให้บริการจ่ายเงินอำอำนไล้น์ได้อำยา่งสัมบ้รณ์ิ สัำาหรับการพัฒนาระบบ

การจัดส่ังหนังสืัอำรับรอำงฯ ทางไปรษ์ณีิย์ เนื�อำงจากเชื�อำมโยงกับระบบ ชำาระเงินอำอำนไล้น์ จ่งยังไม่สัามารถิ่

ให้บริการได้เช่นเดียวกัน

	 ระบ่บ่ย่อยท้�	 5 การขอข่�นทะเบ้่ยนผู้้้ท้�ม้อำานาจลงนามในหนงัส้่อรับ่รองฯ	(ส่ำาหรบั่เจ้าหน้าท้�)

 ได้เปิดใช้งานแล้้ว โดยได้ชี�แจงวิธี์การใช้งานระบบขอำข่�นทะเบียนในการประชุมทบทวนแนวปฏิิบัติ          

ในการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงวัคซีนโควิด 19 เพื�อำการเดินทางระหว่างประเทศ เมื�อำวันพุธ์ที� 27 เมษ์ายน 2565 

ผู่้านระบบการประชุมทางไกล้ เพื�อำให้ผู้้้ที�มีอำำานาจอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ได้สัมัครขอำข่�นทะเบียน 

เป็นผู้้้มีอำำานาจล้งนาม แล้ะขอำเข้าใช้งานระบบผู่้านเว็บไซต์ https://travel-intervac.ddc. moph.go.th 

เพื�อำความสัะดวกในการจัดทำาฐานข้อำม้ล้แล้ะตรวจสัอำบรายชื�อำผู้้้มีอำำานาจในการล้งนามหนังสืัอำรับรอำงฯ 

ทั�วประเทศ

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน
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 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) เนื�อำงด้วยกอำงโรคติดต่อำทั�วไป เป็นหน่วยงานวิชาการไม่มีสัถิ่านะเป็นหน่วยเบิกจ่ายที�สัามารถิ่

รับชำาระเงินแบบ e-Payment ได้ ดังนั�น จ่งได้ทำาหนังสืัอำเรียนอำธิ์บดีกรมบัญชีกล้าง เมื�อำวันที� 28 มกราคม 

2565 เล้ขที�หนังสืัอำ สัธ์ 0405.4/ 566 เพื�อำขอำทำาความตกล้งในการรับชำาระค่าใช้จ่ายในการ                    

อำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ ผู่้านระบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ั (e-Payment) ซ่�งปัจจุบันยังไม่ได้รับการพิจารณิาอำนุมัติ

จากกรมบัญชีกล้าง

 2) การเก็บค่าใช้จ่ายในการอำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ อัำตราครั�งล้ะ 50 บาท ให้นำาส่ังคลั้งเป็นรายได้

แผู่้นดินจ่งทำาให้หน่วยบริการต่าง ๆ ไม่มีงบประมาณิสัำาหรับใช้ในการบริหารจัดการหน่วยงาน เช่น           

การจัดจ้างเจ้าหน้าที�ปฏิิบัติงานโดยเฉพาะ หรือำจัดซื�อำวัสัดุ/ อุำปกรณ์ิ/ ครุภััณิฑ์์ สัำาหรับใช้ในการทำางาน 

เป็นต้น กรมควบคุมโรคจ่งได้ทำาหนังสืัอำเรียนอำธ์ิบดีกรมบัญชีกล้าง เมื�อำวันที� 10 กุมภัาพันธ์์ 2565            

เล้ขที�หนังสืัอำ สัธ์ 0405.7/ 856 เพื�อำขอำทำาความตกล้งนำาเงินที�ได้จากการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการ         

อำอำกหนังสืัอำรับรอำงฯ บางส่ัวนมาใช้ในการบริหารจัดการดังกล่้าว ซ่�งขณิะนี�ยงัไม่ได้รบัการพิจารณิาอำนุมตัิ

จากกรมบัญชีกล้างเช่นเดียวกัน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 พัฒนาระบบชำาระเงินอำอำนไล้น์ แล้ะการจัดส่ังหนังสืัอำรับรอำงฯ ทางไปรษ์ณีิย์ เพื�อำให้ประชาชน

สัามารถิ่ขอำรับหนังสืัอำรับรอำงฯ ในระบบอำอำนไล้น์ (E-service) ได้เต็มร้ปแบบ แล้ะล้ดการเดินทางมา       

ณิ หน่วยบริการ

 3.4.3  กองดำ่านควบ่คุมโรคติดำต่อระหว่างป้ระเทศและกักกันโรค

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 จากสัถิ่านการณิ์การแพร่ระบาดขอำงโรคโควิด 19 ตั�งแต่ช่วงต้นปี 2563 ประเทศไทยมีการ      

ดำาเนินงาน ในการตรวจคัดกรอำงกลุ่้มเสีั�ยง แล้ะสัามารถิ่ตรวจจับผู้้้ติดเชื�อำโควิด 19 โดยกอำงด่านควบคุมโรค

ติดต่อำระหวา่งประเทศแล้ะกกักันโรค มีภัารกจิสัำาคัญในการคดักรอำงผู้้เ้ดินทางระหวา่งประเทศ ตรวจจบั

แล้ะแจ้งเตือำนโรค แล้ะภััยสุัขภัาพ แล้ะนำาเข้าส่้ัระบบการกักกันโรคที�เป็นมาตรการสัำาคัญในการแยก         

ผู้้้ที�สััมผัู้สัโรคหรือำผู้้้ที�สังสััยติดเชื�อำ หรือำเดินทางมาจากพื�นที�เสีั�ยง นำาเข้าส่้ัระบบการกักตัวเพื�อำไม่ให้         

แพร่ระบาดภัายใน ภัายใต้ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 เป็นการกักกัน                

ในราชอำาณิาจักร โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อำแล้ะมาตรา 42 เกี�ยวข้อำงกับการกักกันผู้้้เดินทางเข้ามา

ในประเทศ โดยพัฒนากระบวนการแจ้งเตือำนความเสีั�ยงให้กับผู้้้เดินทางเพื�อำเข้ารับการกักกันโรค ในกรณีิ

ผู้้้เดินทางมาจากเขตติดโรค ผู้้้สััมผัู้สัใกล้้ชิดผู้้้ป่วยหรือำผู้้้สังสััยป่วย แล้ะมีลั้กษ์ณิะอำาการเข้าเกณิฑ์์               
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ที�เฝ้้าระวัง ทั�งนี�เพื�อำมีระบบแจ้งเตือำนเจ้าหน้าที�เตรียมความพร้อำมในการป้อำงกันโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ        

แล้ะมีประสิัทธิ์ภัาพในการแยกกักกันผู้้้เดินทางเป้าหมายได้ทันท่วงที ซ่�งจะช่วยล้ดผู้ล้กระทบจากโรคแล้ะ

ภััยสุัขภัาพที�เกิดข่�นกับผู้้้เดินทางแล้ะเจ้าหน้าที�ประจำา ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ นำามาส่้ัการพัฒนาระบบ

ฐานข้อำม้ล้ แล้ะการเชื�อำมโยงระบบเฝ้้าระวังขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ (PoE & Quarantine) 

เพื�อำใช้ในการบันท่กข้อำม้ล้ผู้้้เดินทางเข้ามาในราชอำาณิาจักร แล้ะแสัดงสัถิ่านการณิ์การเฝ้้าระวัง ณิ           

ด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ แล้ะเพิ�มศักยภัาพในด้านการกักกันโรคในการป้อำงกันแล้ะควบคุมโรค

ติดต่อำได้อำยา่งมีประสิัทธิ์ภัาพ แล้ะเป็นไปตามมาตรฐานแล้ะแนวทางดำาเนินการในสัถิ่านที�กักกันสัอำดคล้้อำง

กับสัถิ่านการณิ์การเฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�เปลี้�ยนแปล้ง เพื�อำเป็นระบบแล้ะต่อำเนื�อำงนำาไปส่้ั         

ความสัมดุล้ขอำงประสิัทธิ์ภัาพการป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะระบบเศรษ์ฐกิจขอำงประเทศ

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) ยกระดับการคัดกรอำง เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคให้มีคุณิภัาพตามมาตรฐาน ถ้ิ่กต้อำง รวดเร็ว 

เชื�อำมต่อำข้อำม้ล้แบบ Real time (SMART SYSTEM)

 2) เพื�อำพัฒนาระบบเฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 1) การพฒันาแนวทางการใช้งานข้อำม้ล้การเฝ้้าระวงัโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงดา่นควบคมุโรคติดต่อำ

ระหว่างประเทศดำาเนินงานพัฒนาระบบงานฐานข้อำม้ล้แล้ะระบบเฝ้้าระวัง ผู้้้เดินทางช่อำงทางเข้าอำอำก

ประเทศ ด้วยระบบ Thailand Pass แล้ะระบบ PoE Screening ในการล้งพื�นที�ดำาเนินการเตรียม      

ความพร้อำมรอำงรับผู้้้เดินทาง เข้าราชอำาณิาจักร ประจำา ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศตามนโยบาย             

แล้ะแผู้นการเปิดประเทศภัายใต้สัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 โดยล้งพื�นที�

ด่านอำากาศยาน เช่น ท่าอำากาศยานสุัวรรณิภ้ัมิ ดอำนเมือำง ภ้ัเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ แม่ฟ้าหล้วง เป็นต้น 

แล้ะด่านพรมแดนทางบก เช่น ด่านสัะพานมิตรภัาพหนอำงคาย ด่านพรมแดน แม่สัอำด แล้ะดำาเนินล้งพื�นที�

เพื�อำรอำงรับการเปิดประเทศอำย่างเต็มร้ปแบบ ภัายใต้การเฝ้้าระวังตามมาตรการป้อำงกัน ควบคุม 

โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 โรคติดต่อำอัำนตราย แล้ะโรคติดต่อำระหว่างประเทศ 

 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้

 แนวคิดการดำาเนินงานจากแนวทางการติดตามเฝ้้าระวัง ตามสัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำง     

โรคติดต่อำอัำนตราย โรคตดิต่อำระหวา่งประเทศแล้ะภััยสุัขภัาพ การรวบรวมขอ้ำม้ล้เพื�อำประเมนิสัถิ่านการณิ์

แล้ะพยากรณิ์โรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�สัำาคัญ แล้ะนอำกจากนี�นำาแนวทางมาตรฐานขอำงการดำาเนินงานขอำง   

เจ้าหน้าที�ประจำา ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศทั�งในระดับประเทศ เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ             
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พ.ศ. 2558 หมวด 3 มาตราที� 23 คณิะทำางานประจำาช่อำงทางเข้าอำอำก แล้ะหมวด 6 การป้อำงกัน             

แล้ะควบคุมโรคติดต่อำ ซ่�งมีมาตรา 37 - 44 ซ่�งเป็นการป้อำงกันควบคุมโรค ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ 

นอำกจากนี�อำาศัยแนวทางมาตรฐานระดับสัากล้ ได้แก่ กฎอำนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) 

เช่น มาตราที� 22 บทบาทขอำงเจ้าหน้าที�ผู้้้มีอำำานาจประจำา ณิ ช่อำงทางฯ มาตราที� 23 มาตรการ                 

ด้านสัาธ์ารณิสุัขสัำาหรับช่อำงทางขาเข้าแล้ะขาอำอำก เป็นต้น ซ่�งเป็นแนวทางเฝ้้าระวัง คัดกรอำง ผู้้้เดินทางมา

จากต่างประเทศ ตล้อำดจนสิั�งขอำง แล้ะงานตรวจสุัขาภิับาล้ ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ โดยผู้ล้การ    

ปฏิิบัติงานตา่ง ๆ  เหล้า่นี�จำาเปน็ต้อำงมฐีานขอ้ำม้ล้รอำงรบัการจดัเก็บแล้ะสัามารถิ่นำาข้อำม้ล้มาสัรปุวิเคราะห์                 

แล้ะประมวล้ผู้ล้เพื�อำใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสีั�ยงโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 ในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 กอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศแล้ะกักกันโรค                   

ได้รับความร่วมมือำจากหน่วยงานภัาคีเครือำข่ายทั�งภัาครัฐแล้ะเอำกชน ที�ร่วมพัฒนาระบบสัารสันเทศ         

ใช้สัำาหรับเฝ้้าระวังการระบาดขอำงโรค COVID - 19 อัำนนำามาส่้ัการพัฒนาปรับปรุงระบบให้เหมาะสัม    

กับบริบทขอำงช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศแต่ล้ะประเภัท (อำากาศยาน ท่าเรือำ แล้ะพรมแดนทางบก)             

การพัฒนาระบบฐานข้อำม้ล้แล้ะระบบเฝ้้าระวังโรคขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ พร้อำมทั�ง

การเชื�อำมโยงฐานข้อำม้ล้กับหน่วยงานภัาคีเครือำข่ายที�สัำาคัญ เช่น สัำานักงานตรวจคนเข้าเมือำง การท่าเรือำ

แห่งประเทศไทย ข้อำม้ล้ผู้้้เดินทาง ข้อำม้ล้การเดินทางจากพื�นที�เสีั�ยงหรือำพื�นที�ที�ได้รับผู้ล้กระทบ การพัฒนา

แบบสัอำบถิ่ามการเฝ้้าระวังด้านสุัขภัาพ (ต.8) ส่้ัระบบอิำเล็้กทรอำนิกส์ั แล้ะพัฒนาฐานข้อำม้ล้ขอำงช่อำงทาง

เข้าอำอำกประเทศอืำ�น ๆ  เช่น ฐานขอ้ำม้ล้การตรวจสัขุาภิับาล้แล้ะอำอำกใบรบัรอำงแล้ะ พัฒนาเพื�อำใหเ้ป็นระบบ

ฐานข้อำม้ล้ศ้นย์กล้าง (Central information) ขอำงประเทศต่อำไป โดยด่านช่อำงทางฯ ที�ได้รับการพัฒนาฯ   

คือำ ท่าอำากาศยาน จำานวน 15 แห่ง แล้ะพรมแดนทางบก จำานวน 36 แห่ง รวมทั�งสิั�น 51 แห่ง                   

จากเป้าหมาย 69 แห่ง 

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 1) มีระบบฐานข้อำม้ล้กล้างในด้านข้อำม้ล้สัำาคัญขอำงช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศในการประเมิน

สัถิ่านการณ์ิ การดำาเนินงานขอำงช่อำงทางเข้าอำอำกฯ รอำงรับภัาวะฉุกเฉินทางด้านสัาธ์ารณิสุัขโรคแล้ะ       

ภััยสุัขภัาพ แล้ะนำาข้อำม้ล้มาวิเคราะห์เสันอำผู้้้บริหารในการประกอำบการตัดสิันใจต่อำไป

 2) บุคล้ากรประจำาช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศมีศักยภัาพด้านการวิเคราะห์ประเมินสัถิ่านการณ์ิ    

ในแต่ล้ะบริบทขอำงช่อำงทางที�รับผิู้ดชอำบ เพื�อำการประเมินสัถิ่านการณ์ิที�คาดว่าอำาจเป็นภัาวะฉุกเฉิน           

ทางด้านสัาธ์าณิสุัขโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ
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 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้

 1) ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศมีแนวทางฯ แล้ะระบบเฝ้้าระวัง

 2) ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศสัามารถิ่ดำาเนินงานตามสัมรรถิ่นะในด้าน Smarts PoE ได้แก่        

Smart personnel, Smart system แล้ะ Smart service

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ระบบฐานข้อำม้ล้สัารสันเทศขอำงการเฝ้้าระวังขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ   

ประจำา ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศยังมีระบบแยกกระจายยังไม่เป็นศ้นย์กล้าง

 2) นโยบายการพัฒนาระบบสัารสันเทศขอำงด่านควบคุมโรคฯ ไม่ได้เป็นจากบนล้งล่้างทำาให้

แนวทางการดำาเนินงานขอำงพื�นที�ไม่ชัดเจน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 พัฒนาระบบฐานข้อำม้ล้การเฝ้้าระวังโรคขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศให้ครอำบคลุ้ม

ด่านช่อำงทางฯ เป้าหมายทั�วประเทศ (ท่าเรือำ จำานวน 18 แห่ง) แล้ะสัถิ่านกักตัวคนต่างด้าว 

จำานวนทั�งสิั�น 22 แห่ง เพื�อำการนำาข้อำม้ล้ไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นการวิเคราะห์ แล้ะสัรุปข้อำม้ล้ประจำาปี             

(Annual Report) เพื�อำให้ด่านช่อำงทางฯ ได้เผู้ยแพร่ข้อำม้ล้ทางวิชาการตามเป้าหมายการเปิดเผู้ยข้อำม้ล้

ภัาครัฐ (Open Data) อำย่างแท้จริง
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 3.4.4  การดำำาเนินงานคัดำกรองค้นหาผู้้้ป่้วยย้นยันโรคโควิดำ 19 ด้ำวยรถเก็บ่ตัวอย่าง     
ช้วนิรภััยพระราชทาน

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 โรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 หรือำโรคโควิด 19 มีจุดเริ�มต้นจากการพบผู้้้ป่วยปอำดอัำกเสับ           

โดยไม่ทราบสัาเหตุเป็นกลุ่้มก้อำนในเมือำงอ่้ำฮั�น ประเทศจีน เมื�อำวันที� 31 ธั์นวาคม 2562 จำานวน 27 คน     

แล้ะเพิ�มข่�นเป็น 44 คนเมื�อำวันที� 3 มกราคม 2562 จากการสัอำบสัวนเหตุการณ์ิพบว่ามีความเชื�อำมโยง  

กับตล้าดอำาหารทะเล้ในเมือำงอ่้ำฮั�น มณิฑ์ล้ห้เป่ย ประเทศจีน ซ่�งอำงค์การอำนามัยโล้กได้รายงาน 

การพบผู้้้ป่วยโรคปอำดอัำกเสับนี� เมื�อำวันที� 31 ธั์นวาคม 2562 ทำาให้ทุกประเทศต้อำงมีการเฝ้้าระวัง 

แล้ะประกาศให้เป็นภัาวะฉุกเฉินทางด้านสัาธ์ารณิสุัขระหว่างประเทศ เมื�อำวันที� 30 มกราคม 2563 

 กระทรวงสัาธ์ารณิสุัขเริ�มเปิดศ้นย์ปฏิิบัติการภัาวะฉุกเฉิน เมื�อำวันที� 4 มกราคม 2563 ดำาเนินการ    

คัดกรอำงผู้้้โดยสัารเที�ยวบินตรงจากเมือำงอ่้ำฮั�น ประเทศจีน โดยมีการจัดตั�งจุดคัดกรอำงผู้้้ที�เดินทางมาจาก

เมือำงอ่้ำฮั�น ที�สันามบิน 4 แห่ง ได้แก่ เชียงใหม่ ดอำนเมือำง สุัวรรณิภ้ัมิ แล้ะภ้ัเก็ต จากนั�นวันที� 13 มกราคม 2563 

กระทรวงสัาธ์ารณิสุัขได้แถิ่ล้งข่าวการพบผู้้้ป่วยโรคโควิด 19 รายแรกที�พบนอำกประเทศจีน แล้ะเป็นผู้้้ป่วย

รายแรกขอำงประเทศไทย เป็นหญิงชาวจีนที�เดินทางมาท่อำงเที�ยวในประเทศไทย ตรวจพบว่ามีไข้ 

ณิ จุดคัดกรอำงสันามบินสุัวรรณิภ้ัมิ หลั้งจากเหตุการณ์ินี�ประเทศไทยได้พัฒนามาตรการต่าง ๆ  อำย่างรวดเร็ว 

เพื�อำตอำบสันอำงต่อำสัถิ่านการณ์ิที�เกิดข่�น เริ�มจากกระทรวงสัาธ์ารณิสัุขมีคำาสัั�งให้จัดตั�งศ้นย์บริหาร

สัถิ่านการณ์ิฉุกเฉิน เพื�อำเฝ้้าระวังการระบาดในประเทศไทย

 กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานที�รับผิู้ดชอำบโดยตรงในการบริหารจัดการภัาวะฉุกเฉินทาง

สัาธ์ารณิสุัข กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ระยะแรกมีการเฝ้้าระวงั ตรวจจับการระบาด แล้ะติดตาม

แนวโน้มขอำงการเกิดโรคใน 4 กลุ่้ม ได้แก่ 1) กลุ่้มผู้้้ป่วย หรือำมีอำาการเข้าได้กับนิยาม (Patient Under 

Investigation : PUI) 2) ประชากรกลุ่้มเสีั�ยงตามจุดคัดกรอำงแล้ะด่านเข้า - อำอำกระหว่างประเทศ           

(Screening) 3) การเฝ้้าระวังในกลุ่้มเป้าหมายเฉพาะหรือำพื�นที�เฉพาะ (Sentinel Surveillance)            

4) การเฝ้้าระวังเหตุการณ์ิในสัถิ่านที�เสีั�ยง เก็บตัวอำย่างส่ังตรวจเมื�อำเข้าเกณิฑ์์ PUI แล้ะเป็นกลุ่้มก้อำน 

ต่อำมาได้ดำาเนินการค้นหาเชิงรุก (Active Case Finding) เริ�มมีบทบาทสัำาคัญในการสักัดกั�นการระบาด

ในพื�นที� แล้ะเป็นมาตรการสัำาคัญที�เน้นไปยังพื�นที�ที�มีรายงานผู้้้ป่วยจำานวนมาก ตามหลั้กการค้นหา           

ผู้้้ติดเชื�อำได้เร็ว เพื�อำควบคุมแล้ะหยุดการแพร่ระบาดได้เร็ว ทำาให้สัามารถิ่แยกผู้้้ป่วยอำอำกจากชุมชนได้

 ด้วยพระมหากรุณิาธิ์คุณิขอำงพระบาทสัมเด็จพระปรเมนทรรามาธิ์บดี ศรีสิันทรมหาวชิราล้งกรณิ

พระวชิรเกล้้าเจ้าอำย้หั่ว แล้ะสัมเด็จพระนางเจ้าสุัทิดา พัชรสุัธ์าพิมล้ลั้กษ์ณิ พระบรมราชินี ได้พระราชทาน

รถิ่เก็บตัวอำย่างชีวนิรภััยให้กระทรวงสัาธ์ารณิสุัขนำาไปใช้ประโยชน์ โดยใช้เป็นห้อำงปฏิิบัติการเคลื้�อำนที�    

ในการเก็บตัวอำย่างโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ให้แก่ประชาชนในพื�นที�ต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วัด 

ชุมชนแอำอัำด แล้ะกลุ่้มอำาชีพเสีั�ยงทั�วประเทศได้อำย่างรวดเร็ว เพื�อำช่วยเพิ�มประสิัทธิ์ภัาพในระบบการเฝ้้าระวัง

แล้ะค้นหาผู้้้ติดเชื�อำเชิงรุกในพื�นที�เสีั�ยง ช่วยล้ดความเสีั�ยงขอำงการเดินทางไปตรวจ ล้ดความแอำอัำด             
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ในโรงพยาบาล้ แล้ะอำำานวยความสัะดวกให้กับประชาชนในพื�นที� โดยสัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 1 

เชียงใหม่ ได้รับรถิ่เก็บตัวอำย่างชีวนิรภััยที�ทรงพระกรุณิาโปรดเกล้้าโปรดกระหม่อำมพระราชทาน             

เริ�มดำาเนินการตั�งแต่ 7 มกราคม 2564 เป็นต้นมา ซ่�งช่วงการระบาดเป็นกลุ่้มก้อำนในพื�นที� 

เขตสุัขภัาพที� 1 การค้นหาเชิงรุกมีบทบาทสัำาคัญมากในการสักัดกั�นแล้ะควบคุมการระบาดไม่ให้ 

กระจายอำอำกไปนอำกพื�นที� สัามารถิ่แยกผู้้้ติดเชื�อำทั�งที�มีอำาการแล้ะไม่มีอำาการอำอำกมาเพื�อำเข้าระบบ 

การรักษ์าได้อำย่างรวดเร็ว

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การปฏิิบัติงานขอำงทีมคัดกรอำงโดยรถิ่เก็บตัวอำย่างชีวนิรภััยพระราชทาน ดำาเนินงานภัายใต้ 

คำาสัั�งที� 303/ 2563 ล้งวันที� 30 ธั์นวาคม 2563 เรื�อำง แต่งตั�งคณิะทำางานรถิ่ตรวจโรคติดเชื�อำชีวนิรภััย  

พร้อำมระบบสัารสันเทศ สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 1 จังหวัดเชียงใหม่ แล้ะคำาสัั�งที� 117/ 2564 

เรื�อำง แต่งตั�งคณิะทำางานศ้นยป์ฏิิบัติการภัาวะฉุกเฉินทางสัาธ์ารณิสุัข (Emergency Operation Center) 

กรณีิโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 โดยการปฏิิบัติภัารกิจมีการจัดตารางเวรแล้ะมีเจ้าหน้าที�ตามคำาสัั�งทั�ง 

2 ฉบับ หมุนเวียนปฏิิบัติงานในพื�นที�จังหวัดเชียงใหม่ แล้ะในต่างจังหวัดกรณีิที�มีการร้อำงขอำ เช่น ล้ำาพ้น 

แพร่ พะเยา เป็นต้น

 วิธี์การปฏิิบัติงานมีการแบ่งบทบาทหน้าที�ขอำงทีมงาน แบ่งการดำาเนินงานอำอำกเป็น 6 จุดบริการ 

(หรือำปรับตามสัถิ่านการณิ)์ โดยรับคำาสัั�งผู่้านช่อำงทางการสืั�อำสัาร Line Group “รถิ่พระราชทาน สัคร.1” 

มีการขอำอำนุมัติแผู้นปฏิิบัติงานรายเดือำน พร้อำมจัดตารางเวร โดย 1 ทีม จะประกอำบด้วยเจ้าหน้าที�      

ประจำาจุดปฏิิบัติงาน อำย่างน้อำยจุดล้ะ 1 คน (ประมาณิ 6-9 คน/ วัน) การอำอำกปฏิิบัติงานในแต่ล้ะครั�ง   

มีการประสัานงานกับกลุ่้ม Logistics เพื�อำจัดเตรียมเวชภััณิฑ์์/ วัสัดุอุำปกรณ์ิที�ใช้ในการคัดกรอำง                 

ทั�งก่อำนระหว่าง แล้ะหลั้งการปฏิิบัติงานให้เพียงพอำแล้ะปล้อำดภััย ป้อำงกันการแพร่กระจายเชื�อำ

 ขั�นตอำนในการดำาเนินงาน 1) หัวหน้าทีมประสัานเตรียมพื�นที�/ สัถิ่านที� ด้แล้การจัดพื�นที�             

แล้ะความเรียบร้อำยในภัาพรวม 2) หัวหน้าทีมประสัานขอำรับการสันับสันุนวัสัดุ อุำปกรณ์ิ แล้ะจัดเตรียม

พื�นที�ปฏิิบัติงานจากเจ้าขอำงพื�นที� 3) ผู้้้รับผิู้ดชอำบในทีมจัดเตรียมวัสัดุอุำปกรณ์ิ โดยใช้แบบตรวจสัอำบ     

ตามรายการซ่�งต้อำงจัดเตรียมไว้ล่้วงหน้า 4) ประสัานนัดหมายพนักงานขับรถิ่เก็บตัวอำย่างชีวนิรภััย

พระราชทาน เพื�อำอำอำกปฏิิบัติงานตามแผู้น 5) ผู้้้รับผิู้ดชอำบในทีมรวบรวมข้อำม้ล้ แล้ะจัดทำารายงาน         

ผู้ล้การปฏิิบัติงานประจำาวัน 6) ด้แล้ความเรียบร้อำยสัถิ่านที�หลั้งการปฏิิบัติงาน แล้ะจัดการขยะ             

ตามกระบวนการจัดการขยะติดเชื�อำ

 ประโยชน์ขอำงการคัดกรอำงค้นหาผู้้้ป่วยยืนยันโรคโควิด 19 ด้วยรถิ่เก็บตัวอำย่างชีวนิรภััย

พระราชทาน 

 1) ตรวจจับการระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 ที�เป็นกลุ่้มก้อำนในชุมชน เพื�อำควบคุม

การระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 แล้ะป้อำงกันการระบาดในวงกว้าง
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 2) ช่วยตรวจจับการระบาดในสัถิ่านที�ปิดหรือำมีขอำบเขตชัดเจน เช่น สัถิ่านศ่กษ์า สัถิ่านพยาบาล้ 

สัถิ่านสังเคราะห์ ค่ายทหาร เรือำนจำา บ้านพักคนชรา บริษั์ทห้างร้าน (โรงแรม ห้างสัรรพสิันค้า สัถิ่าบัน

กวดวชิา แล้ะอืำ�น ๆ  ที�มีลั้กษ์ณิะเปน็สัถิ่านประกอำบการ) โดยเชิญส่ัวนราชการหรอืำภัาคเอำกชนที�เกี�ยวข้อำง

ร่วมเตรียมแผู้นจัดสัรรพื�นที�แยกโรคในกรณีิที�พบผู้้้ป่วย

 3) ตรวจจับการระบาดในชุมชน โดยดำาเนินการร่วมกับ อำสัม. ในพื�นที� เพื�อำชี�แจงการเฝ้้าระวัง

เหตุการณ์ิ การระบาดเป็นกลุ่้มก้อำนขอำงโรคทางเดินหายใจในชุมชน

 4) ใช้เป็นข้อำม้ล้ในการพิจารณิาปิดสัถิ่านที�ต่าง ๆ  ตามความเหมาะสัม โดยให้มีการพิจารณิาร่วมกัน

ระหว่างสัำานักงานสัาธ์ารณิสุัขในพื�นที� หน่วยงานปกครอำงในพื�นที� แล้ะเจ้าขอำงหน่วยงาน/ สัถิ่านประกอำบการ 

ข้อำม้ล้ที�อำาจใช้ประกอำบการพิจารณิา ได้แก่ จำานวนผู้้้ป่วยยืนยันในพื�นที� ความเชื�อำมโยงขอำงผู้้้ป่วย        

แต่ล้ะราย เพื�อำกำาหนดขอำบเขตในการปิดพื�นที�

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 กลุ่้มภัารกิจปฏิิบัติการคัดกรอำงโรค สัคร.1 เชียงใหม่ ดำาเนินการคัดกรอำงค้นหาผู้้้ป่วยยืนยัน 

โรคโควิด 19 ด้วยรถิ่เก็บตัวอำย่างชีวนิรภััยพระราชทาน ระหว่างวันที� 7 มกราคม 2564 – 19 มีนาคม 

2565 ทั�งสิั�น 196 ครั�ง ซ่�งมีผู้้้มารับบริการคัดกรอำงเชื�อำโควิด 19 ด้วยวิธี์ ATK แล้ะ RT-PCR จำานวน 

ทั�งสิั�น 45,205 ราย โดยพบผู้ล้ตรวจติดเชื�อำโรคโควิด 19 จำานวน 5,719 ราย คิดเป็นร้อำยล้ะ 12.65 

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ด้านบุคล้ากร (Man) : ทักษ์ะแล้ะความชำานาญขอำงผู้้้ปฏิิบัติงานมีความแตกต่างกัน ตล้อำดจน

ผู้้้ปฏิิบัติงานเจ็บป่วย/ ติดภัารกิจ/ โยกย้ายงาน จ่งต้อำงเรียนร้้แล้ะฝึ้กปฏิิบัติอำย่างสัมำ�าเสัมอำ รวมถ่ิ่ง            

มีความตระหนักในการด้แล้ความสัะอำาดบริเวณิจุดปฏิิบัติงาน แล้ะการสัวมใส่ั - ถิ่อำดอุำปกรณ์ิป้อำงกัน

ร่างกาย (PPE) อำย่างถ้ิ่กวิธี์ เพื�อำล้ดความเสีั�ยงการปนเป้�อำนเชื�อำ แล้ะจากการปฏิิบัติงานคัดกรอำงโรค       

อำย่างต่อำเนื�อำง ส่ังผู้ล้ให้ผู้้้ปฏิิบัติงานเกิดความเหนื�อำยล้้า

 2) ด้านวัสัดุอุำปกรณ์ิ (Materials) : วัสัดุแล้ะอุำปกรณ์ิบางรายการไม่ตอำบสันอำงต่อำการใช้งาน       

ขอำงผู้้้ปฏิิบัติงาน เช่น หน้ากาก N95 ไม่กระชับกับร้ปหน้า/ รัดแน่นเกินไป เสืั�อำกาวน์มีขนาดใหญ่            

แล้ะหนาเกินไป เป็นต้น

 3) ด้านกระบวนการดำาเนินงาน (Management): การรายงานผู้ล้การปฏิิบัติงานขอำงจุดตรวจ 

คัดกรอำงบางพื�นที�ทำาได้ล่้าช้า เนื�อำงจากไม่สัามารถิ่ใช้อุำปกรณ์ิสืั�อำสัารผู่้านระบบอิำนเทอำร์เน็ตได้ เช่น 

ทัณิฑ์สัถิ่าน สัถิ่านพินิจ เป็นต้น ตล้อำดจนขั�นตอำนการล้งทะเบียนตรวจคัดกรอำงใช้ระยะเวล้านาน ทำาให้

มีผู้้้รับบริการสัะสัมอำย้่บริเวณิจุดล้งทะเบียนจำานวนมาก
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 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 1) จัดอำบรมฟ้�นฟ้ความร้้ให้ผู้้้ปฏิิบัติงาน แล้ะทบทวนขั�นตอำนการปฏิิบัติงานแล้ะรายล้ะเอีำยด       

ที�เกี�ยวข้อำงกับการปฏิิบัติงานคัดกรอำงโรคให้ได้มาตรฐานเดียวกัน

 2) วางแผู้นการดำาเนินงานก่อำนอำอำกปฏิิบัติงานคัดกรอำงโรคทุกครั�ง แล้ะภัายหลั้งการปฏิิบัติงาน

กำาหนดให้มีการทบทวนหล้ังปฏิิบัติงาน (AAR)/ สัรุปบทเรียน (KM) เพื�อำกำาหนดแนวทางแก้ไขปัญหา    

แล้ะพัฒนาการปฏิิบัติงานคัดกรอำงโรค

 3.4.5  การศึกษาข้อจำากัดำของความไว และความจำาเพาะของชุดำทดำส่อบ่แอนติเจน   
อย่างรวดำเร็วส่ำาหรับ่ตรวจหาเช้�อ SAR - CoV - 2 ในผู้้้ป้่วยท่�ไม่แส่ดำงอาการ 

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 ด้วยสัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที�เกิดข่�นอำย่างหนัก            

ในตล้าดกล้างกุ้ง จังหวัดสัมุทรสัาคร การตรวจเชิงรุกให้ได้มากที�สุัดจ่งเป็นมาตรการสัำาคัญที�จะช่วยควบคุม

การระบาดขอำงโรคเพื�อำแยกผู้้้ที�ติดเชื�อำแล้ะนำาเข้ารับการรักษ์าพยาบาล้อำย่างรวดเร็วซ่�งเป็นการตัดวงจร

การแพร่ระบาดขอำงโรคไปส่้ัพื�นที�อืำ�น ๆ  ปัจจุบันเทคนิค Real-time Reverse Transcription Polymerase 

Chain Reaction (Real-Time RT-PCR) ถืิ่อำเป็นวิธี์มาตรฐานที�ใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค COVID - 19   

วิธี์นี�มีความไวแล้ะความจำาเพาะส้ัง แต่มีข้อำจำากัดในเรื�อำงขอำงระยะเวล้าที�ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ 

นานถ่ิ่ง 3 - 5 ชั�วโมง ขอำงแต่ล้ะรอำบการตรวจ แล้ะสัามารถิ่รายงานผู้ล้การตรวจได้ภัายใน 24 ชั�วโมง 

ทำาให้วิธี์การดังกล่้าว ไม่สัามารถิ่ดำาเนินการได้ทันความต้อำงการได้ในสัถิ่านการณ์ิที�มีการระบาดขอำงโรค

ที�มีผู้้้ติดเชื�อำเป็นจำานวนมาก จ่งมีข้อำเสันอำให้มีการนำาชุดทดสัอำบแอำนติเจนอำย่างรวดเร็ว (Antigen Test Kit : 

ATK) มาใช้ร่วมกับวิธี์มาตรฐาน ซ่�งการตรวจด้วย ATK นี�มีหลั้กการตรวจหาโปรตีนหรือำแอำนติเจนขอำงเชื�อำ 

SAR - CoV - 2 ใช้เวล้าตรวจอ่ำานผู้ล้การตรวจด้วยตาเปล่้า แล้ะอำอำกผู้ล้ได้ในระยะเวล้า 15 - 30 นาที 

อำย่างไรก็ตามก่อำนที�จะนำาชุดตรวจ ATK มาใช้ในวงกว้าง จำาเป็นต้อำงศ่กษ์าถ่ิ่งความไวแล้ะความจำาเพาะ

โดยเปรียบเทียบกับวิธี์มาตรฐาน ดังนั�นทีมวิจัยจ่งได้ทำาการศ่กษ์าความความไวแล้ะความจำาเพาะขอำง     

ชุดตรวจ ATK เทียบกับการตรวจหาสัารพันธุ์กรรมขอำงเชื�อำ SARS - CoV - 2 ด้วยเทคนิค Real-time 

RT-PCR โดยศ่กษ์าในสัถิ่านการณ์ิการระบาดแล้ะในระหว่างปฏิิบัติงานจริง เพื�อำหาผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้มาเป็น   

ข้อำเสันอำแนะในการนำาชุดตรวจคัดกรอำงแบบรวดเร็วมาใช้ตรวจคัดกรอำงร่วมกับวิธี์การตรวจวิเคราะห์    

ทางห้อำงปฏิิบัติการด้วยการตรวจหาสัารพันธุ์กรรมขอำงเชื�อำ SARS - CoV - 2 ด้วยเทคนิค Real-time 

RT-PCR 
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 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) ศ่กษ์าความไวแล้ะความจำาเพาะขอำงชุดตรวจ ATK เทียบกับการตรวจหาสัารพันธุ์กรรม         

ขอำงเชื�อำ SARS - CoV - 2 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR

 2) เพื�อำหาผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้มาเป็นข้อำเสันอำแนะในการนำาชุดตรวจคัดกรอำงแบบรวดเร็วมาใช้ 

ตรวจคัดกรอำงร่วมกับวิธี์การตรวจวิเคราะห์ทางห้อำงปฏิิบัติการด้วยการตรวจหาสัารพันธุ์กรรมขอำงเชื�อำ         

SARS - CoV - 2 ด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR 

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 หลั้กการ หรือำแนวคิดที�ใช้

 การศ่กษ์านี�เป็นการศ่กษ์าวิจัยแบบ Diagnostic Accuracy Study, Cross Sectional Study     

กลุ่้มตัวอำย่าง ได้รับการคัดเลื้อำกแบบสุ่ัมตามความสัะดวก (Convenience sampling) คือำ แรงงานข้ามชาติ

ที�พักอำาศัยในตล้าดกล้างกุ้ง ตำาบล้มหาชัย อำำาเภัอำเมือำง จังหวัดสัมุทรสัาคร ที�ยินยอำมเข้ารับการตรวจ      

หาเชื�อำ SAR - CoV - 2 เชิงรุก ระหว่างวันที� 26 – 30 ธั์นวาคม 2563 จำานวน 1,100 ราย                          

กลุ่้มตัวอำย่างที�คัดเข้างานวิจัย (Inclusion Criteria) ผู้้้ที�ได้รับการตรวจด้วยชุดตรวจ ATK ผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ขอำง 

Standard Q COVID - 19 Ag (SD Biosensor) แล้ะด้วยเทคนิค Real-time RT-PCR ทำาการ                   

ส่ังตรวจที�กรมวิทยาศาสัตร์การแพทย์ ใช้นำ�ายาทำาการตรวจที�มียีนเป้าหมายในการตรวจหาคือำ E gene 

แล้ะ ORF 1ab gene วิธี์การวิจัยนำาข้อำม้ล้ประชากรดังกล่้าวข้างต้นมาทำาการวิเคราะห์ข้อำม้ล้ด้วย 

สัถิิ่ติเชิงพรรณินาสัำาหรับข้อำม้ล้ทั�วไป นำาเสันอำด้วยค่าแจกแจงความถีิ่�แล้ะร้อำยล้ะ กรณีิข้อำม้ล้ต่อำเนื�อำง       

มีการแจกแจงปกตินำาเสันอำด้วยจำานวน ค่าเฉลี้�ย แล้ะส่ัวนเบี�ยงเบนมาตรฐาน ในกรณีิที�เป็นข้อำม้ล้ต่อำเนื�อำง        

มีการแจกแจงแบบไม่ปกตินำาเสันอำด้วยค่ามัธ์ยฐาน ค่าตำ�าสุัดแล้ะค่าส้ังสุัด ใช้สัถิิ่ติอำนุมาน (Inferential 

Statistics) ในการประมาณิค่าสััดส่ัวนโดยนำาเสันอำความเชื�อำมั�น 95% ขอำงความไว (Sensitivity)            

ความจำาเพาะ (Specificity) 

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 1) ข้อำม้ล้จากการศ่กษ์าวจัิยครั�งนี�ทำาใหท้ราบคา่ความไว แล้ะคา่ความจำาเพาะขอำงชดุทดสัอำบ ATK 

เมื�อำเทียบกับวิธี์มาตรฐาน Real Time RT-PCR โดยค่าความไวข่�นอำย่้กับปริมาณิไวรัสัแล้ะความไว           

ขอำง ATK จะล้ดล้งเมื�อำปริมาณิขอำงเชื�อำไวรัสัในตัวอำย่างทางเดินหายใจส่ัวนบนมีปริมาณิน้อำยล้ง  

 2) ข้อำม้ล้จากการศ่กษ์าครั�งนี�นำาไปส่้ันโยบายขอำงประเทศในการนำาชุดทดสัอำบ ATK ไปใช้ตรวจ

หาแอำนติเจนขอำงเชื�อำ SAR - CoV - 2 ในการคัดกรอำง ซ่�งเป็นการช่วยให้แยกผู้้้ติดเชื�อำหรือำผู้้้มีเหตุ           

สังสััยติดเชื�อำ นำาเข้าส่้ักระบวนการแยกกัก รักษ์าได้อำย่างรวดเร็ว แล้ะสัามารถิ่ล้ดอัำตราการป่วยหนัก                

แล้ะการเสีัยชีวิตได้
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 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต 

 1) มีผู้ล้งานเผู้ยแพร่ระดับนานาชาติล้งเผู้ยแพร่ในวารสัาร The American Society of          

Tropical Medicine and Hygiene เพื�อำใช้เป็นข้อำม้ล้ให้กับนักวิจัยทั�วโล้ก

 2) ผู้ล้งานได้รับการคัดเลื้อำกให้นำาเสันอำในงานประชุมวิชาการขอำงกระทรวงสัาธ์ารณิสัุข 

ประจำาปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 เพื�อำเป็นแล้กเปลี้�ยนเรียนร้้ให้กับแพทย์ พยาบาล้ แล้ะนักวิชาการสัาธ์ารณิสุัข

 ผู้ล้ลั้พธ์์เชิงประจักษ์์

 1) ทราบค่าความไว แล้ะค่าความจำาเพาะขอำงชุดทดสัอำบ ATK เมื�อำเทียบกับวิธี์มาตรฐาน Real 

Time RT-PCR สัามารถิ่ใช้เป็นข้อำม้ล้ประกอำบการตัดสิันใช้เลื้อำกใช้ชุดทดสัอำบในการคัดกรอำงโรคโควิด 19

 2) ข้อำม้ล้จากการศ่กษ์าครั�งนี�นำาไปส่้ันโยบายขอำงประเทศในการนำาชุดทดสัอำบ ATK ไปใช้ตรวจ

หาแอำนติเจนขอำงเชื�อำ SAR - CoV - 2 ในการคัดกรอำง

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 การศ่กษ์าครั�งนี�เป็นการดำาเนินการในสัถิ่านการณ์ิการระบาดแล้ะในระหว่างปฏิิบัติงานจริงทำาให้

การคัดเลื้อำกกลุ่้มตัวอำย่างดำาเนินการได้ยาก ดังนั�นผู้้้วิจัยจ่งแก้ปัญหาด้วยการใช้กลุ่้มตัวอำย่าง โดยการ     

คัดเลื้อำกแบบสุ่ัมตามความสัะดวก (Convenience Sampling)

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 นำาข้อำม้ล้ดังกล่้าวมาเป็นแบบแผู้นในการพัฒนาชุดทดสัอำบเพื�อำประยุกต์ใช้ตรวจคัดกรอำง 

หาเชื�อำชนิดอืำ�นต่อำไป
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 3.5.1  นวัตกรรมเต็นท์ความดำันบ่วกเก็บ่ตัวอย่างเช้�อโคโรนาไวรัส่ 2019

นวัตกรรม ดำ้านการป้้องกัน ควบ่คุมโรคและภััยสุ่ขภัาพ3.5

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 จากสัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) ทำาให้มีจำานวน

ผู้้้ติดเชื�อำเพิ�มข่�น แล้ะกระจายทั�วโล้กอำย่างรวดเร็ว มีอัำตราป่วยแล้ะอัำตราตายเป็นจำานวนมาก เนื�อำงจาก

เป็นโรคติดต่อำทางเดินหายใจ สัามารถิ่ติดต่อำได้ง่ายผู่้านการไอำ จาม การอำย่้ในสัถิ่านที�แอำอัำด การสััมผัู้สัเชื�อำ

จากบริเวณิที�เป็นจุดสััมผัู้สัร่วมในสัถิ่านที�สัาธ์ารณิะ การควบคุมโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 (COVID - 19)    

จะต้อำงมีการค้นหาผู้้้ป่วยให้พบโดยเร็วที�สุัดเพื�อำให้การรักษ์า รวมถ่ิ่งการควบคุมโรคไม่ให้แพร่ระบาด 

สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 9 นครราชสีัมา มีบทบาทในการสันับสันุนการค้นหาเชิงรุก โดยการเก็บ

ตัวอำยา่งจากโพรงจม้ก (Nasopharyngeal Swab) โดยผู้้เ้ก็บตัวอำยา่งต้อำงสัวมใสัอุ่ำปกรณ์ิป้อำงกันอัำนตราย

ส่ัวนบุคคล้ Personal Protective Equipment (PPE) ท่ามกล้างอำากาศร้อำนอำบอ้ำาวเป็นเวล้าไม่ตำ�ากว่า 

3 - 4 ชม. ทำาให้ร่างกายส้ัญเสีัยพลั้งงาน นำ�าแล้ะเกลื้อำแร่จำานวนมาก ทำาให้ร้้ส่ักอ่ำอำนเพลี้ย เสีั�ยงต่อำการ

สััมผัู้สัเชื�อำโรคขณิะการเก็บตัวอำย่าง แล้ะถิ่อำดชุด PPE นอำกจากนี�ชุด PPE มีราคาค่อำนข้างส้ัง ผู้้้จัดทำา

นวัตกรรมจ่งคิดวิธี์การเก็บตัวอำยา่งที�ปล้อำดภััย แล้ะช่วยให้ผู้้้ปฏิิบัติงานสัามารถิ่ทำางานได้ในภัาวะที�สัะดวก

สับายแล้ะปล้อำดภััย จ่งได้สัร้างนวัตกรรมเต็นท์ความดันบวกเก็บตัวอำย่างเชื�อำโคโรนาไวรัสั 2019                  

ที�ได้มาตรฐาน 

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 เพื�อำให้เจ้าหน้าที�ทำาการเก็บตัวอำย่างจากโพรงจม้กได้อำย่างปล้อำดภััย ทำางานอำย่างสัะดวกสับาย   

มากข่�น เพิ�มระยะเวล้าในการปฏิิบัติงานแต่ล้ะครั�ง แล้ะล้ดค่าใช้จ่ายด้านอุำปกรณ์ิป้อำงกันอัำนตราย           

ส่ัวนบุคคล้ (PPE)

 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 กระบวนการจัดทำานวัตกรรม โดยใช้หลั้กการ Design thinking มี 5 ขั�นตอำนดังนี�

 1) EMPATHIZE (เข้าใจปัญหา) โดยการทดล้อำงใส่ั PPE ปฏิิบัติงานในระยะเวล้า 3 - 4 ชั�วโมง          

ซ่�งอำอำกทำาการค้นหาผู้้้ติดเชื�อำโควิด 19 จำานวน 3 ครั�ง (ครั�งล้ะ 3 - 7 วัน) แล้ะเก็บข้อำม้ล้จาก                      
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การสััมภัาษ์ณ์ิทีมเจ้าหน้าที�ทำาการเก็บตัวอำย่างจากโพรงจม้ก พบว่า เจ้าหน้าที�มีความไม่สัะดวกสับาย   

ขณิะใส่ั PPE ปฏิิบัติงาน ทำาให้ร้้ส่ักร้อำน ร่างกายส้ัญเสีัยพลั้งงาน ส้ัญเสีัยนำ�าแล้ะเกลื้อำแร่จำานวนมาก 

อ่ำอำนเพลี้ย ไม่สัะดวกในการเข้าห้อำงนำ�า เนื�อำงจากจะต้อำงถิ่อำดชุดทิ�ง แล้ะเมื�อำกลั้บมาทำางานต้อำงใส่ัชุดใหม่ 

เป็นการสิั�นเปลื้อำงทรัพยากร เจ้าหน้าที�กลั้วติดเชื�อำโควิด 19 แล้ะเครียดต้อำงทำางานในระยะเวล้าเร่งรีบ

 2) DEFINE (กำาหนดปัญหา) โดยการประชุม ระดมสัมอำง ร่วมกันกับทีมแล้ะผู้้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัย 

ปัญหาที�สันใจ คือำ ผู้้้ปฏิิบัติหน้าที�เก็บตัวอำย่างเชื�อำโควิด 19 (Swab) ในเขตสุัขภัาพที� 9 สัวมใส่ั PPE    

ทำางานแล้้วไม่สัะดวกสับาย เนื�อำงจากร้อำน ร่างกายส้ัญเสีัยพลั้งงาน แล้ะเสีั�ยงต่อำการติดเชื�อำ

 3) IDEATE (รวบรวมความคิด) โดยการระดมสัมอำงขอำงทีมแล้ะผู้้้ปฏิิบัติงาน แนวคิดแล้ะการอำอำกแบบ 

เจ้าหน้าที�ทำางานอำย่างปล้อำดภััยในห้อำงความดันบวก อำากาศเย็นสับาย เพิ�มความสับายในการทำางาน 

นวัตกรรมใช้งานง่าย ขนย้าย ติดตั�ง สัะดวก แล้ะต้นทุนตำ�า ประสิัทธิ์ภัาพส้ัง

 4) PROTOTYPE (ทำาต้นแบบ)

  PROTOTYPE ครั�งที� 1 อำอำกแบบจากการนำาเต็นท์ที�มีขายตามท้อำงตล้าดมาประยุกต์ให้เป็น

ห้อำงความดันบวก โดยอำอำกแบบให้สัามารถิ่นั�งทำางานเก็บตัวอำย่างได้ 2 ช่อำง มีประต้ 1 ช่อำง ติดแอำร์      

เพื�อำสัร้างความดันบรรยากาศ ปรับอำากาศให้ห้อำงเย็นสับาย

  PROTOTYPE ครั�งที� 2 เพิ�มการติดตั�งเครื�อำงฟอำกอำากาศ ระบบ HEPA ภัายในเต้นท์ความดันบวก 

แล้ะปรับปรุงหน้าต่างเพื�อำการมอำงเห็นที�ชัดเจน แล้ะสัะดวกต่อำการทำาความสัะอำาดแล้ะการติดตั�ง

 5) TEST (ทดสัอำบ) ทดสัอำบความปล้อำดภััยขอำงนวัตกรรม โดยเจ้าหน้าที� ผู้้้เชี�ยวชาญ 

ด้านอำาชีวอำนามัยแล้ะสิั�งแวดล้้อำม การทดสัอำบนวัตกรรม โดยเจ้าหน้าที�ผู้้้เชี�ยวชาญด้านอำาชีวอำนามัย             

แล้ะสิั�งแวดล้้อำมทำาการประเมินความปล้อำดภััยก่อำนใช้งาน ผู้ล้ประเมิน พบว่า อุำณิหภ้ัมิห้อำง 27 C° 

ความชื�นสััมพัทธ์์ 52% ผู้ล้การประเมิน ผู่้านมาตรฐาน

 ผู้ล้การตรวจความดันบรรยากาศ

 - ที�ระดับเป่าอำากาศส้ังสุัด ความดันบรรยากาศเฉลี้�ย 11.2 (Pa)

 - ที�ระดับเป่าอำากาศกล้าง ความดันบรรยากาศเฉลี้�ย 9.3 (Pa) 

 - ที�ระดับเป่าอำากาศตำ�า ความดันบรรยากาศเฉลี้�ย 8.4 (Pa) 

 ซ่�งทั�ง 3 ระดับ ผู้ล้การประเมิน ผู่้านมาตรฐาน

 อ้ำางอิำงมาตรฐาน CDC 2003 Guidelines for Environmental Infection Control in       

Health-Care Facilities กำาหนดค่าห้อำงความดันบวกต้อำง > +2.5 Pas (0.01” water gauge)               

การทดล้อำงใช้งาน โดยนำาไปใช้งานกับบุคล้ากรทางการแพทย์ ที�ทำาหน้าที�เก็บตัวอำย่างจากโพรงจม้ก     

จากพนักงานจำานวน 165 คน ในระยะเวล้า 3 ชั�วโมง ณิ บริษั์ทแห่งหน่�ง ในจังหวัดนครราชสัีมา               

เก็บข้อำม้ล้โดยใช้วิธี์การสัังเกตแล้ะสััมภัาษ์ณ์ิเชิงล่้กผู้้้ใช้งานจริง พบว่า ผู้้้ใช้งานมีความมั�นใจในการใช้งาน 

ทำางานได้ในระยะเวล้านานข่�น ไม่ร้อำน ลั้กษ์ณิะภัายนอำกนวัตกรรมสัวยงาม เคลื้�อำนย้ายสัะดวก 

เชื�อำโรคไม่ฟุ้งกระจาย  
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 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้

 กระบวนการจัดทำานวัตกรรม โดยใช้หลั้กการ Design Thinking 

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 นำานวัตกรรมเต็นท์ความดันบวกเก็บตัวอำย่างเชื�อำโคโรนาไวรัสั 2019 ไปใช้งานกับบุคล้ากร    

ทางการแพทย์ ที�ทำาหน้าที�เก็บตัวอำย่างจากโพรงจม้ก ณิ รพ.สัต.โตนด ต.หนอำงระเวียง อำ.เมือำง 

จ.นครราชสีัมา ระยะเวล้า 60 วัน ซ่�งมีประชาชนมาตรวจโควิด 19 ประมาณิ 100 คนต่อำวัน เก็บข้อำม้ล้

โดยใช้วิธี์การสัังเกตแล้ะสััมภัาษ์ณ์ิเชิงล่้กผู้้้ใช้งานจริง

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้

 เจ้าหน้าที�มีความพ่งพอำใจร้อำยล้ะ 80 ประหยัดต้นทุนในการซื�อำ PPE ซ่�งจ่ายประมาณิ                 

2,000 บาท/ ครั�ง (1,000 บาท/ คน) แล้ะล้ดขยะติดเชื�อำสัำาหรับราคาเต็นท์ พร้อำมเครื�อำงปรับอำากาศ       

แล้ะโต�ะที�ใช้วางอุำปกรณ์ิ ราคารวมประมาณิ 25,000 บาท

 ภัาพป้ระกอบ่การดำำาเนินงาน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 ขยายผู้ล้ไปยังพื�นที�เขตสุัขภัาพที� 9 แล้ะประเมินอำายุการใช้งานนวัตกรรม พร้อำมทั�งเผู้ยแพร่

นวัตกรรมเต็นท์ความดันบวกเก็บตัวอำย่างเชื�อำโคโรนาไวรัสั 2019 สัำาหรับการนำาไปใช้ประโยชน์               

หรือำต่อำยอำดนวัตกรรมในอำนาคต



ส่ว
นท

ี่ 3
 ผ

ลง
าน

เด
่น 

กร
มค

วบ
คุม

โรค

163รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

 3.5.2  นวัตกรรมหุ่นจำาลองส่ำาหรับ่ฝึ้กทักษะการเก็บ่สิ่�งส่่งตรวจเย้�อบุ่ด้ำานหลังโพรงจม้ก

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 ในระยะที�มีการระบาดขอำงโควิด 19 ในเขตสุัขภัาพที� 4 ตั�งแต่ระล้อำกแรกมีบุคล้ากรที�มีความสัามารถิ่

ในการเก็บสิั�งส่ังตรวจตัวอำย่าง Nasopharyngeal Swab (NPS) มีเฉพาะแพทย์ เทคนิคการแพทย์         

แล้ะพยาบาล้ขอำง สัคร. 4 จำานวน 16 คน ที�สัามารถิ่ทำาได้ แต่ด้วยสัถิ่านการณ์ิการระบาดขอำงเชื�อำโควิด 19 

ที�เกิดข่�นในอีำกหล้ายระล้อำก โดยเฉพาะระล้อำกที�มีการระบาดหนักกล้างเดือำนธั์นวาคม 2563 

ระล้อำกปล้ายเดือำนมีนาคม 2564 ระล้อำกเดือำนกรกฎาคม – สิังหาคม 2564 จนมาถ่ิ่งต้นปี 2565 ทำาให้        

มีประชาชนเข้ารับการตรวจหาเชื�อำโควิด 19 เป็นจำานวนมาก จากข้อำม้ล้ขอำง สัคร.4 ที�เก็บข้อำม้ล้ 

ผู้้้เข้ารับบริการตรวจหาเชื�อำตั�งแต่เดือำนเมษ์ายน 2564 ถ่ิ่งเดือำนมกราคม 2565 มีผู้้้ต้อำงการตรวจ 

หาเชื�อำโควิด 19 เฉลี้�ยเดือำนล้ะประมาณิ 76,000 ราย ที�เข้ารับบริการการตรวจคล้ินิกโรคติดเชื�อำ 

ระบบทางเดินหายใจ (ARI) อำย่างไรก็ตามการตรวจกับสัถิ่านบริการขอำงรัฐประชาชนจะต้อำงใช้เวล้าเดินทาง 

แล้ะต้อำงรอำผู้ล้การตรวจทางห้อำงปฏิิบัติการด้วยวิธี์ RT-PCR ต้อำงใช้เวล้า 3 - 5 ชั�วโมง รวมอำอำกผู้ล้ 24 ชั�วโมง 

แต่ในสัถิ่านการณ์ิที�มีการระบาดหนักการคัดกรอำงแล้ะการค้นหาผู้้้ป่วยเชิงรุกได้ไวเป็นสิั�งจำาเป็นมาก 

เพื�อำให้ผู้้้ป่วยเข้าส่้ัระบบการรักษ์าได้เร็ว แล้ะจะได้ทำาการแยกกักตัวในผู้้้สััมผัู้สัเพื�อำไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด

ในวงกว้าง ดังนั�นการที�จัดเตรียมกำาลั้งคนให้มีความสัามารถิ่ในการเก็บสิั�งส่ังตรวจหาเชื�อำโควิด 19 

โดยการ Swab จ่งจำาเป็นอำย่างยิ�งยวดเพื�อำแบ่งเบาภัาระแพทย์ นวัตกรรมหุ่นจำาล้อำงมนุษ์ย์ช่วยฝึ้กทักษ์ะ

การเก็บสิั�งส่ังตรวจตัวอำย่าง Nasopharyngeal Swab (NP) จ่งเป็นเครื�อำงมือำหน่�งที�ใช้เป็นสืั�อำการเรียน

การสัอำนสัำาหรับใช้ในการฝึ้กทักษ์ะดังกล่้าว โดยสัามารถิ่ใช้ฝึ้กทักษ์ะการเก็บสิั�งส่ังตรวจได้จริง ขนาดกะทัดรัด

สัะดวกต่อำการเคลื้�อำนย้าย เพื�อำใช้ให้สืั�อำสัำาหรับฝึ้กปฏิิบัติที�จะช่วยให้ผู้้้เก็บมีความชำานาญมากข่�น 

อัำนจะนำาไปส่้ัการพัฒนาให้เจ้าหน้าที�ในหน่วยปฏิิบัติการควบคุมโรคติดต่อำให้มีทักษ์ะการเก็บตัวอำย่าง 

ที�ถ้ิ่กต้อำง แม่นยำา ส่ังผู้ล้ต่อำการตรวจวินิจฉัยทางห้อำงปฏิิบัติการแล้ะจะมีประโยชน์ต่อำการรักษ์าผู้้้ป่วย    

รวมถ่ิ่งการเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคโควิด 19 ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างต่อำไป

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) เพื�อำเตรยีมความพรอ้ำมใหที้มเฝ้้าระวงัสัอำบสัวนควบคมุโรคเพื�อำรับมือำกับสัถิ่านการณิก์ารระบาด

ขอำงโรคโควิด 19 

 2) เพื�อำสัร้างสืั�อำการเรียนการสัอำนแล้ะฝ้กึทักษ์ะการทำา Nasopharyngeal Swab ใหกั้บบุคล้ากร

ที�จะทำาหน้าที�เก็บสิั�งส่ังตรวจก่อำนล้งมือำปฏิิบัติจริงในการค้นหาเชิงรุกแล้ะเฝ้้าระวังโรคโควิด 19



ส่วนที่ 3 ผลงานเด่น กรมควบคุมโรค
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 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญแบ่งอำอำกเป็นสัอำงส่ัวนหลั้ก ๆ คือำ

 ส่ัวนที� 1 การสัร้างแล้ะพัฒนาชุดหุ่นจำาล้อำงมนุษ์ย์สัำาหรับฝึ้กทักษ์ะการเก็บตัวอำย่างเพื�อำตรวจหา

เชื�อำ COVID - 19 แล้ะส่ัวนที� 2 การนำาหุ่นจำาล้อำงมนุษ์ย์สัำาหรับฝึ้กทักษ์ะการเก็บตัวอำย่างเพื�อำตรวจหา   

เชื�อำ COVID - 19 ไปใช้ประโยชน์ ดังรายล้ะเอีำยด

	 ส่่วนท้�	 1 การสัร้างแล้ะพัฒนาชุดหุ่นจำาล้อำงมนุษ์ย์สัำาหรับฝึ้กทักษ์ะการเก็บตัวอำย่าง         

   เพื�อำตรวจหาเชื�อำ COVID - 19 

	 ขั�นตอนท้�	 1 มีการเตรียมการสัร้างหุ่นโดยหารือำข้อำม้ล้เบื�อำงต้นจากการประชุมกลุ่้มระหว่าง            

ผู้้้วิจัยแล้ะนักวิชาการสัาธ์ารณิสุัขที�ปฏิิบัติหน้าที�ในทีม Operation แล้ะ JIT เพื�อำให้ได้ร้ปแบบหุ่นที�ต้อำงการ 

แล้ะสืับค้นข้อำม้ล้หน่วยงานที�ผู้ลิ้ตหุ่น ข้อำม้ล้ทางวิชาการ วรรณิกรรมที�เกี�ยวข้อำง แล้ะประสัานแหล่้งผู้ลิ้ต

หุ่นจำาล้อำงมนุษ์ย์

	 ขั�นตอนท้�	 2	อำอำกแบบหุ่นจำาล้อำงให้มีศีรษ์ะคร่�งซีกขวา (ส่ัวนตัดตั�งแต่คร่�งขอำงจม้ก) ขอำงมนุษ์ย์

เพศชายอ้ำาปาก แล้ะมีร้จม้กตัดคร่�งซีกขอำงหุ่นเป็นช่อำงว่างทำาให้สัามารถิ่มอำงเห็นโพรงจม้กภัายในตัวหุ่น

แล้ะตรวจสัอำบความถ้ิ่กต้อำงขอำงการฝ้กึได้ลั้กษ์ณิะภัายในขอำงหุ่น โพรงจม้กคร่�งซีกขวาที�แสัดง Turbinate 

ทั�งสัามขอำงหุ่น โดยคร่�งซีกขวามีแผู่้นปิดส่ัวนที�ตัดคร่�งซีกมีลั้กษ์ณิะใสัทำาให้สัามารถิ่มอำงเห็นภัายใน       

โพรงจม้กได้ แล้ะมีการติดตั�งตัว Sensor บริเวณิหล้อำดคอำสั่วนจม้กหรือำนาโซฟาริงซ์ (Nasopharynx) 

แล้ะส่ังข้อำม้ล้ให้กับบริษั์ทผู้้้ผู้ลิ้ตหุ่น

	 ขั�นตอนท้�	 3 การนำาหุ่นจำาล้อำงช่วยฝึ้กทักษ์ะการเก็บสิั�งส่ังตรวจ Nasopharyngeal Swab            

ไปประเมินโดยกลุ่้มผู้้้ใช้งาน 

 เมื�อำได้หุ่นจำาล้อำงมนุษ์ย์ที�ผู้ลิ้ตเสัร็จตามที�อำอำกแบบไว้แล้้ว มีการประเมินความใช้ได้ขอำงหุ่น 

โดยกลุ่้มตัวอำย่างในการประเมินได้จากการเลื้อำกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำานวน 30 คน      

เป็นนักวิชาการสัาธ์ารณิสุัข แล้ะพยาบาล้วิชาชีพที�ปฏิิบัติหน้าที�ทีม Operation แล้ะ JIT โดยเครื�อำงมือำ

ที�ใช้ในการรวบรวมข้อำม้ล้เป็นแบบสัอำบถิ่ามที�อำอำกแบบ โดยผู้้้วิจัยมีข้อำคำาถิ่ามทั�งหมด 12 ข้อำ คือำ มีความเป็น

ปัจจุบันทันสัมัย ดำาเนนิการถ้ิ่กต้อำงตามหล้กัวิชาการ ความเหมอืำนจรงิขอำงหุ่น ความเหมาะสัมดา้นขนาด 

นำ�าหนัก แล้ะการเคลื้�อำนย้ายขณิะใช้งาน สัามารถิ่ใช้อำธิ์บายเกี�ยวกับโครงสัร้างภัายนอำกขอำงระบบ 

ทางเดินหายใจส่ัวนบนได้ สัามารถิ่ใช้อำธิ์บายเกี�ยวกับตัวโครงสัร้างภัายในขอำงระบบทางเดินหายใจส่ัวนบนได้ 

สัามารถิ่ใช้สัาธิ์ตวิธี์การเก็บตัวอำย่างระบบทางเดินหายใจส่ัวนบนได้ ความสัะดวกในการนำามาใช้สัอำน/ 

สัาธ์ิต/ ฝึ้ก ใช้สัาธ์ิตให้ผู้้้เรียนเข้าใจแล้ะสัามารถิ่ปฏิิบัติตามได้ง่าย ไม่ต้อำงการด้แล้รักษ์าที�ยุ่งยาก 

คงสัภัาพเดิมภัายหลั้งการใช้งาน แล้ะความคุ้มค่าในด้านราคาเมื�อำเปรียบเทียบกับประโยชน์ โดยมีเกณิฑ์์

การให้คะแนนมาตราสั่วนประมาณิค่า 5 ระดับ คือำ พอำใจมากที�สุัด (เท่ากับ 4 คะแนน) พอำใจมาก 

(เท่ากับ 3 คะแนน) พอำใจน้อำย (เท่ากับ 2 คะแนน) พอำใจน้อำยที�สุัด (เท่ากับ 1 คะแนน) แล้ะไม่พ่งพอำใจ 

(เท่ากับ 0 คะแนน)
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	 ส่่วนท้�	 2 การนำาหุ่นจำาล้อำงมนุษ์ย์สัำาหรับฝึ้กทักษ์ะการเก็บตัวอำย่างเพื�อำตรวจหาเชื�อำ  

   COVID - 19 ไปใช้ประโยชน์

 ใช้นวัตกรรมนี�เป็นสืั�อำการสัอำนแล้ะเปน็ตัวแทนคนจรงิในการฝ้กึทักษ์ะการทำา Nasopharyngeal 

Swab ก่อำนที�จะมีการทำาการ Swab กับคนจริง โดยมีการนำาไปใช้สัอำนให้กับบุคล้ากรทั�งที�ปฏิิบัติงาน 

ในส่ัวนขอำงสัาธ์ารณิสุัข ได้แก่ คณิะพยาบาล้ สัาธ์ารณิสุัขอำำาเภัอำ โรงพยาบาล้ส่ังเสัริมสุัขภัาพตำาบล้ 

(รพ.สัต.) อำาสัาสัมัครสัาธ์ารณิสุัขประจำาหม่้บ้าน (อำสัม.) แล้ะในภัาคส่ัวนอืำ�น ๆ ได้แก่ ผู้้้นำาท้อำงถิิ่�น 

ระดับอำงค์การบริหารจังหวัด (อำบจ.) อำงค์การบริหารตำาบล้ (อำบต.) ผู้้้นำาชุมชน บุคล้ากรทางการศ่กษ์าโรงเรียน 

วิทยาลั้ยอำาชีวศ่กษ์า มหาวิทยาลั้ย เจ้าหน้าที�ที�ปฏิิบัติงานในโรงงานแล้ะตล้าด ในพื�นที�รับผิู้ดชอำบ 

ขอำงสัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 4 จังหวัดสัระบุรี (สัคร.4) จำานวน 8 จังหวัดคือำ นครนายก นนทบุรี 

ปทุมธ์านี พระนครศรีอำยุธ์ยา ล้พบุรี สิังห์บุรี สัระบุรี แล้ะอ่ำางทอำง

 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้

 หุ่นจำาล้อำงสัำาหรับฝึ้กทักษ์ะการเก็บตัวอำย่างเพื�อำตรวจหาเชื�อำโควิด 19 นั�นเป็นงานขอำงสัำานักงาน

ป้อำงกันควบคุมโรคที� 4 จังหวัดสัระบุรี ที�รับผิู้ดชอำบงานเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะควบคุมโรคแล้ะภััยที�คุกคาม

สุัขภัาพให้เหมาะสัมกับสัภัาพพื�นที�รับผิู้ดชอำบ แล้ะมีหน้าที�ถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีด้านการ

เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน แล้ะการควบคุมโรค แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพให้แก่หน่วยงานภัาครัฐ เอำกชน อำงค์กร

ปกครอำงท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาชนในพื�นที�รับผิู้ดชอำบ ซ่�งเมื�อำเกิดปัญหาการขาดแคล้นบุคล้ากรในการ Swab 

เพื�อำตรวจหาเชื�อำโควิด 19 ที�กำาลั้งมีการระบาดในพื�นที�จ่งได้หาเครื�อำงมือำหรือำวิธี์ที�จะสัร้างคนแล้ะใช้ฝึ้ก 

ให้มีความสัามารถิ่ Swab ได้ จ่งมีแนวคิดโดยใช้กระบวนการคิดเชิงอำอำกแบบ (Design Thinking) เข้ามาใช้

ในการแก้ไขปัญหา เนื�อำงจากการทำา Nasopharyngeal Swab เพราะเป็นจุดที�ทำาได้ยากสัำาหรับมือำใหม่

แล้ะไม่ใช่แพทย์ เพราะมีความล่้กอำย้่บริเวณิหลั้งโพรงจม้กซ่�งมีความล่้กประมาณิ 10 เซนติเมตร 

การฝึ้กทำากับคนจริงโดยฝึ้กกับเจ้าหน้าที�ด้วยกันเอำงจะทำาได้เพียง 1 – 2 ครั�งเท่านั�นเพราะคนถ้ิ่กเก็บตัวอำย่าง

เกิดความกลั้ว ทำาให้การฝึ้กทักษ์ะนี�ทำาได้น้อำยครั�งส่ังผู้ล้ให้เจ้าหน้าที�ขาดความมั�นใจที�จะปฏิิบัติงานจริง

เนื�อำงจากฝึ้กน้อำยครั�งแล้ะทำาให้มีเจ้าหน้าที� ๆ ปฏิิบัติงานในการเก็บตัวอำย่างได้จริงมีจำานวนน้อำย ดังนั�น   

ผู้้้วิจัยจ่งมีแนวคิดว่าหากมีการใช้หุ่นจำาล้อำงเป็นสืั�อำการสัอำนแล้ะเป็นสืั�อำสัำาหรับฝึ้กทักษ์ะการเก็บตัวอำย่าง

สิั�งส่ังตรวจโดยการป้ายบริเวณิเยื�อำบุหลั้งโพรงจม้กก่อำนที�จะฝึ้กกับคนจริงนั�นน่าจะช่วยให้เจ้าหน้าที�           

ที�ปฏิิบัติงานมีความมั�นใจแล้ะสัามารถิ่ทำาการเก็บตัวอำย่างสิั�งส่ังตรวจ โดยการป้ายบริเวณิเยื�อำบุ 

หลั้งโพรงจม้กได้ จากการศ่กษ์าขอำงกัล้ยา แล้ะสัถิ่าพร (2556) ได้กล่้าวว่าหุ่นจำาล้อำงทางการแพทย์ 

ได้ถ้ิ่กสัร้างข่�นมาเพื�อำประโยชน์ในการใช้เป็นสืั�อำเสัริมทักษ์ะในการเรียนการสัอำนขอำงนักศ่กษ์าแพทย์ 

พยาบาล้ วิทยาศาสัตร์การแพทย์ แล้ะทางด้านสัาธ์ารณิสุัขที�เกี�ยวข้อำง รวมทั�งใช้เป็นสืั�อำประกอำบการให้ข้อำม้ล้

ขอำงพยาบาล้หรอืำเจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสุัขต่อำผู้้้ป่วยแล้ะญาติ เพื�อำให้เกิดความเข้าใจที�ถ้ิ่กต้อำงในเรื�อำงขอำงโรค    

แล้ะแนวทางการรักษ์าที�จะได้รับ การใช้หุ่นจำาล้อำงประกอำบการสัอำนจะทำาให้ผู้้้เรียนหรือำผู้้้รับข้อำม้ล้         
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เกิดความเข้าใจได้ง่าย เพราะเรียนร้้จากสิั�งที�เหมือำนจริงเพื�อำทดแทนข้อำจำากัดในกรณิีที�ผู้้้สัอำนไม่สัามารถิ่

นำาขอำงจรงิมาใช้ได้ การใช้หุ่นจำาล้อำงจ่งช่วยให้เกิดความร้้ความเข้าใจที�ถ้ิ่กต้อำงมากยิ�งข่�น จนเกิดเป็นทักษ์ะ

แล้ะเกิดเป็นปัญญาในการนำาความร้้ไปใช้ปฏิิบัติได้จริง (Techasatian & Klangkan, 2013) 

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 ใช้นวัตกรรมนี�เป็นสืั�อำการสัอำนแล้ะเปน็ตัวแทนคนจรงิในการฝ้กึทักษ์ะการทำา Nasopharyngeal 

Swab ก่อำนที�จะมีการทำาการ Swab กับคนจริง โดยมีการนำาไปใช้สัอำนให้กับบุคล้ากรทั�งที�ปฏิิบัติงาน       

ในส่ัวนขอำงสัาธ์ารณิสุัขได้แก่คณิะพยาบาล้ สัาธ์ารณิสุัขอำำาเภัอำ โรงพยาบาล้ส่ังเสัริมสุัขภัาพตำาบล้ (รพ.สัต.) 

อำาสัาสัมัครสัาธ์ารณิสุัขประจำาหม่้บ้าน (อำสัม.) แล้ะในภัาคส่ัวนอืำ�น ๆ  ได้แก่ ผู้้้นำาท้อำงถิิ่�นระดับอำงค์การบริหาร

จังหวัด (อำบจ.) อำงค์การบริหารตำาบล้ (อำบต.) ผู้้้นำาชุมชน บุคล้ากรทางการศ่กษ์าโรงเรียน วิทยาลั้ย

อำาชีวศ่กษ์า มหาวิทยาลั้ย เจ้าหน้าที�ที�ปฏิิบัติงานในโรงงานแล้ะตล้าด ในพื�นที�รับผิู้ดชอำบขอำงสัำานักงาน

ป้อำงกันควบคุมโรคที� 4 จังหวัดสัระบุรี (สัคร.4) จำานวน 8 จังหวัดคือำ นครนายก นนทบุรี ปทุมธ์านี 

พระนครศรีอำยุธ์ยา ล้พบุรี สิังห์บุรี สัระบุรี แล้ะอ่ำางทอำง 

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้

	 ผู้ลผู้ลิตท้�	1	ได้หุ่นจำาล้อำงมนุษ์ย์สัำาหรับเป็นสืั�อำการสัอำนการเก็บสิั�งส่ังตรวจตัวอำย่าง Nasopharyngeal 

Swab (NPS) ที�มีราคาประหยัดต้นทุนตัวล้ะ 27,500 บาท สัะดวกต่อำการใช้งาน เคลื้�อำนย้ายได้ง่าย     

ทำาให้มีบุคล้ากรทั�งที�เป็นบุคล้ากรทางสัาธ์ารณิสุัขแล้ะบุคล้ากรกลุ่้มอำาชีพอืำ�นรวม 1,970 คน

	 ผู้ลผู้ลิตท้�	2	มีบุคล้ากรที�มีความสัามารถิ่ในการเก็บสิั�งส่ังตรวจตัวอำย่าง Nasopharyngeal swab 

(NPS) เพิ�มจำานวนมากข่�นจากเดิมเฉพาะแพทย์ เทคนิคการแพทย์ แล้ะพยาบาล้ขอำง สัคร. 4 จำานวน     

16 คน เป็นหลั้งจากมีการดำาเนินการจัดทำานวัตกรรมมนุษ์ย์สัำาหรับเป็นสืั�อำการสัอำนการเก็บสิั�งส่ังตรวจ

ตัวอำย่าง Nasopharyngeal Swab (NPS) ทำาให้เพิ�มจำานวนบุคล้ากรที�สัามารถิ่ทำา Nasopharyngeal 

Swab (NP) ทั�งในหน่วยงานเพิ�มอีำกเป็น 52 คน (ข้อำม้ล้ ณิ 14 มกราคม 2565) แล้ะทีม Swab                

หนุนเสัริมในพื�นที�ทั�ง 8 จังหวัดอีำก จำานวน 1,970 คน (ข้อำม้ล้ ณิ วันที� 30 มกราคม 2565)

	 ผู้ลลัพธ์	 ระบบการคัดกรอำง การค้นหาผู้้้ป่วย แล้ะการค้นหาเชิงรุกเป็นไปอำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ   

ทั�งนี�เพราะมีจำานวนบุคล้ากรที�สัามารถิ่ทำาการสัวอำป (Swab) ได้มากข่�นไม่ใช่เพียงแต่เฉพาะเจ้าหน้าที�

สัาธ์ารณิสัุขเท่านั�น แต่ยังเป็นกลุ่้มบุคล้ากรในสัาขาอำาชีพอืำ�น ๆ เช่น อำสัม. คร้ เจ้าหน้าที�รักษ์า               

ความปล้อำดภััย กำานัน ผู้้้ใหญ่บ้าน ไปจนถ่ิ่งประชาชนที�ช่วยให้การตรวจหาเชื�อำโควิดได้โดยไม่ต้อำงรอำ      

เจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสุัขไปดำาเนินการให้ ซ่�งกรณีิที�เกิดการติดเชื�อำข่�น เมื�อำตรวจได้เอำงโดยใช้ Antigen Test Kit 
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สัามารถิ่ล้ดระยะเวล้าไดจ้ากเดิมที�ต้อำงตรวจโดยเจ้าหน้าที�แล้ะต้อำงส่ังตรวจหาสัารพันธุ์กรรมขอำงเชื�อำไวรัสั

ด้วยวิธี์ Real Time RT-PCT ซ่�งต้อำงดำาเนินการในห้อำงปฏิิบัติการต้อำงใช้เวล้า 3 - 5 ชั�วโมง แล้ะอำอำกผู้ล้

ภัายใน 24 ชั�วโมง เป็นล้ดระยะเวล้าเหลื้อำเพียง 15 - 30 นาที ทำาให้สัามารถิ่เข้าส่้ัระบบการรักษ์าได้เร็ว       

ซ่�งผู้้้ติดเชื�อำอำาจไม่มีอำาการหรือำมีอำาการเพียงเล็้กน้อำยทำาให้ไม่มีความจำาเป็นต้อำงรับประทานยาต้านไวรัสั 

Favipiravir ทำาให้ล้ดต้นทุนการรักษ์าด้วยการรับประทานยา Favipiravir ซ่�งมีต้นทุนอำย้่ที�ประมาณิ     

4,800 บาท ต่อำคน นอำกจากนี�ยังช่วยล้ดการแพร่กระจายขอำงเชื�อำได้เนื�อำงจากปกติผู้้้ป่วย 1 คน           

สัามารถิ่แพร่เชื�อำให้คนอืำ�นได้อีำกเฉลี้�ย 2 – 4 คนซ่�งเมื�อำตรวจเชื�อำได้เร็ว ร้้เร็วสัามารถิ่แยกกักตัวอำอำกจากบุคคล้

ในครอำบครัวแล้ะชุมชนได้จ่งส่ังผู้ล้ให้สัามารถิ่ควบคุมการแพร่ระบาดขอำงเชื�อำโควิด 19 ได้ดังเหตุผู้ล้ข้างต้น 

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 การอำอำกแบบชิ�นงานนวัตกรรมให้มีความเหมาะสัมกับการนำาไปใช้งาน ความยุง่ยากคือำต้อำงคิดว่า

จะอำอำกแบบอำย่างไรให้มีความใกล้้เคียงกับโพรงจม้กคนมากที�สุัดแล้ะจะทำาอำย่างไรให้สัามารถิ่เงยหน้าได้

เหมือำนคนจริง แล้ะที�สัำาคัญจะมีการทำาอำย่างไรให้สัามารถิ่ชี�บ่งได้ว่าเป็นจุด Nasopharyngeal Swab      

ซ่�งเป็นจุดที�ต้อำงเก็บตัวอำย่างเพื�อำนำาไปตรวจหาเชื�อำ COVID-19 

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 พัฒนาหุ่นจำาล้อำงที�มีสัมถิ่รรนะสัามารถิ่ใช้ฝึ้กทักษ์ะการเก็บสิั�งส่ังตรวจขอำงระบบทางเดินหายใจ

ได้ครอำบคลุ้มมากข่�น

 3.5.3  การพัฒนาระบ่บ่ “Line Application Chat Bot ส่คร.5 เฝ้้าระวังโรค”

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 5 จังหวัดราชบุรี ได้มีการพัฒนาการจัดทำาผู้ลิ้ตภััณิฑ์์วิชาการ      

มาอำย่างต่อำเนื�อำง เพื�อำให้เกิดช่อำงทางการเข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้ที�สัะดวก รวดเร็วแล้ะสัามารถิ่วิเคราะห์ แปล้ผู้ล้     

แล้ะแสัดงผู้ล้ข้อำม้ล้ได้อำย่างถ้ิ่กต้อำง สัามารถิ่นำานวัตกรรม อำงค์ความร้้แล้ะผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ทางวิชาการไปใช้

ประโยชน์ในด้านการเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรค แล้ะภััยสุัขภัาพขอำงบุคล้ากรในหน่วยงานแล้ะบุคล้ากร

เครือำข่ายทางด้านการแพทยแ์ล้ะสัาธ์ารณิสุัข กลุ่้มพัฒนานวัตกรรมแล้ะวิจัย จ่งจัดทำาโครงการพัฒนาการ

จัดการข้อำม้ล้ การวิเคราะห์ แล้ะแสัดงผู้ล้ข่�น เพื�อำให้มีการพัฒนา ส่ังเสัริมบุคล้ากรในการเข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้   

แล้ะการใช้ประโยชน์นวัตกรรมอำงค์ความร้้แล้ะผู้ลิ้ตภััณิฑ์์วิชาการ เพื�อำใช้ในการป้อำงกันควบคุมโรค         

แล้ะภััยสุัขภัาพได้อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ
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 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) เพื�อำสันับสันุนการนำานวัตกรรม อำงค์ความร้้ แล้ะผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ทางวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ในด้านการเฝ้้าระวังป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ
 2) เพื�อำพัฒนาระบบการจัดการข้อำม้ล้ การวิเคราะห์ การแสัดงผู้ล้ด้วยเทคโนโล้ยีดิจิทัล้/ การให้ข้อำม้ล้ 
ผู่้าน Chat Bot

 มิติ 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินงาน (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 พัฒนาระบบ “Line Application Chat Bot สัคร.5 เฝ้้าระวังโรค” ข่�น เพื�อำเผู้ยแพร่อำงค์ความร้้
ในการเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคให้ประชาชนสัามารถิ่เข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้ได้อำย่างสัะดวกรวดเร็ว สัามารถิ่ใช้งาน 
ได้ทุกที�ทุกเวล้า ซ่�งสัามารถิ่เข้าถ่ิ่งกลุ่้มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นประชาชน เครือำข่ายเจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสุัข 
อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น ประชาสััมพันธ์์จังหวัด แล้ะผู้้้ใช้งานระบบอำอำนไล้น์ที�สัามารถิ่เห็นแล้ะรับร้้
ข้อำม้ล้ข่าวสัารได้พร้อำมกัน เกิดความเข้าใจที�ถ้ิ่กต้อำงตรงกัน สัามารถิ่ปฏิิบัติตนเอำงในการเฝ้้าระวังป้อำงกัน
ควบคุมโรคได้อำย่างถ้ิ่กต้อำง ซ่�งต่างจากระบบเดิมก่อำนเข้ากระบวนการพัฒนานวัตกรรม คือำ กลุ่้มระบาดวิทยา    
ได้รับรายงานข้อำม้ล้จากจังหวัดผู่้านโปรแกรม 506 รายสััปดาห ์แล้้วทำาการวิเคราะห์สัถิ่านการณ์ิโรค แล้ะ
ข้อำจำากัดขอำงโปรแกรมเดิม คือำ ผู้้้เข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้จะเป็นเฉพาะเจ้าหน้าที�ผู้้้รับผิู้ดชอำบข้อำม้ล้ ซ่�งข้อำม้ล้              
ที�ประชาชนได้รับ เป็นข้อำม้ล้ระดับประเทศ ไม่สัามารถิ่ใช้สัำาหรับเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคได้ในระดับ
อำำาเภัอำ ระดับตำาบล้ ระดับหม่้บ้าน แล้ะสัามารถิ่นำาข้อำม้ล้มาวิเคราะห์ได้ทีล้ะโรคเท่านั�น แต่เมื�อำพัฒนาระบบ 
“Line Application Chat Bot สัคร.5 เฝ้้าระวังโรค” นี�ข่�น ทำาให้เกิดความสัะดวกต่อำเจ้าหน้าที�ในการ
ประมวล้ผู้ล้การวิเคราะห์ได้อำย่างรวดเร็ว สัามารถิ่วิเคราะห์โรคได้หล้ายโรคในครั�งเดียว ทำาให้ประหยัดเวล้า 
สัามารถิ่คืนข้อำม้ล้ให้กับเจ้าหน้าที�ผู้้้รับผิู้ดชอำบในพื�นที�ได้อำยา่งสัะดวก แล้ะประชาชนสัามารถิ่เข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้
ในการเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคผู่้านสัมาร์ทโฟนได้อำย่างสัะดวก ทุกที�ทุกเวล้า

 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้

 สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 5 จังหวัดราชบุรี มีภัารกิจที�สัำาคัญอำย่างหน่�ง ได้แก่ การเฝ้้าระวัง 
ป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ เพื�อำเป็นการเฝ้้าระวังโรคทางระบาดวิทยา โดยการนำาข้อำม้ล้จาก
รายงานสัถิ่านการณ์ิต่าง ๆ โดยเฉพาะจากรายงาน 506 ที�ได้รับผู้ล้การรายงานข้อำม้ล้จากจังหวัด 
ในเขตรับผิู้ดชอำบ เป็นรายสััปดาห์ เพื�อำนำามารวบรวม เรียบเรียง วิเคราะห์ แปล้ผู้ล้ แล้ะนำาเสันอำข้อำม้ล้ให้แก่     
ผู้้้ใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้นหาแหล่้งเกิดโรค ค้นหาแหล่้งแพร่กระจายขอำงโรค หรือำตรวจจับ
การระบาดขอำงโรค รวมไปถ่ิ่งด้านป้อำงกัน ควบคุมโรค แล้ะภััยสุัขภัาพ แต่การที�จะสัามารถิ่นำาข้อำม้ล้
ข่าวสัารด้านการระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้ะมีประสิัทธิ์ภัาพ        
เราจำาเป็นที�จะต้อำงมีการบริหารจัดการข้อำม้ล้แล้ะนำาระบบการจัดการสัารสันเทศมาใช้ในการบริหาร

จัดการข้อำม้ล้ดังกล่้าว
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 ในปัจจุบันสัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 5 จังหวัดราชบุรี มีเครื�อำงมือำที�ใช้ในการวิเคราะห์ข้อำม้ล้ 

นำาเสันอำข้อำม้ล้ด้วยโปรแกรมสัำาเร็จร้ป แล้ะเจ้าหน้าที�ผู้้้ปฏิิบัติงานจะใช้โปรแกรม Excel เป็นเครื�อำงมือำ    

ที�ใช้ในการทำางาน ซ่�งโปรแกรม Excel จะมีขอ้ำจำากัดในด้านการวิเคราะห์ขอ้ำม้ล้ ต้อำงทำางานหล้ายขั�นตอำน 

วิเคราะห์ข้อำม้ล้ได้ช้าไม่เป็นแบบ Realtime Report

 ด้วยเหตุนี� สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 5 จังหวัดราชบุรี จ่งได้พัฒนา “Line Application 

Chat Bot สัคร.5 เฝ้้าระวังโรค” ข่�น โดยใช้ฐานข้อำม้ล้จากรายงาน 506 มาเป็นข้อำม้ล้ในการนำาเข้าระบบ

เทคโนโล้ยีสัารสันเทศ ให้สัามารถิ่ตอำบสันอำงต่อำการทำางานบนเครือำข่ายอิำนเตอำร์เน็ต แล้ะส่ังต่อำข้อำม้ล้     

ส่้ัระบบ “Line Application Chat Bot สัคร.5 เฝ้้าระวงัโรค” ตามร้ปแบบการเฝ้้าระวงัทางระบาดวทิยา 

เพื�อำใช้ในการวิเคราะห์สัถิ่านการณ์ิ ตรวจจับการระบาด การพยากรณ์ิโรค การนำาเสันอำข้อำม้ล้ด้านต่าง ๆ 

สัำาหรับผู้้้เกี�ยวข้อำง ไม่ว่าจะเป็นผู้้้บริหาร เจ้าหน้าที� เครือำข่าย รวมถ่ิ่งประชาชนในพื�นที�เขตสุัขภัาพที� 5 

แบบ Realtime ผู่้านการแสัดงผู้ล้ด้วยแผู้นที�ภ้ัมิศาสัตร์ (GIS) แล้ะนำาเสันอำในร้ปแบบ Web-based 

Application ที�สัามารถิ่เข้าถ่ิ่งได้ทุกที� ทุกเวล้าที�ต้อำงการ

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์ 

 “ระบบ Line Application Chat Bot สัคร.5 เฝ้้าระวังโรค” ที�พัฒนาข่�นนั�น มีวัตถุิ่ประสังค์        

ในการพัฒนาเพื�อำให้ประชาชนในเขตสุัขภัาพที� 5 เข้าถ่ิ่งบริการหรือำข้อำม้ล้ส่ังเสัริมสุัขภัาพในการป้อำงกัน

ควบคุมโรค การแจ้งเตือำนเกี�ยวกับโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ การรับร้้สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ การรับร้้

สัภัาวะสุัขภัาพขอำงตนเอำง เพื�อำเป็นข้อำม้ล้ในการตัดสิันใจในการเฝ้้าระวังป้อำงกันแล้ะควบคุมโรค รวมถ่ิ่ง

สัามารถิ่ปรับเปลี้�ยนพฤติกรรมขอำงตนเอำง โดยมีการพัฒนาระบบให้มีข้อำม้ล้ต่าง ๆ เกี�ยวกับสัถิ่านการณ์ิโรค 

การคัดกรอำงโรค ความร้้เรื�อำงโรคแล้ะการป้อำงกันโรค สัายด่วน HOT Line ความร้้เรื�อำงยาแล้ะเมน้เนื�อำหาข่าว

ที�เกี�ยวกับธุ์รกิจหรือำบันเทิงที�ช่วยด่งด้ดประชาชนให้ต้อำงการที�ใช้งานเครื�อำงมือำมากข่�น

 วิธี์คิดในการขยายผู้ล้ส่้ัสัังคม/ ประชาชนด้วยโมเดล้ที�เน้นความยั�งยืน คือำ การนำาข้อำม้ล้ใส่ัใน        

Line Application Chat Bot สัคร.5 เฝ้้าระวังโรค ที�พัฒนาข่�น เพื�อำให้เกิดประโยชน์ ดังนี�

 1) ประชาชนแล้ะเจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสุัข มีความร้้แล้ะความเข้าใจในการป้อำงกันควบคุมโรค

 2) ประชาชนมีอำงค์ความร้้ในการป้อำงกันควบคุมโรคได้อำย่างถ้ิ่กต้อำง

 3) ล้ดอัำตราป่วย/ อัำตราตาย

 4) ประหยัดค่าใช้จ่ายในการรักษ์าโรค
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 มิติ 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์ เขิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค 

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้

 ระบบ “Line Application Chat Bot สัคร.5 เฝ้้าระวังโรค” เป็นโปรแกรมที�พัฒนาข่�น 

เพื�อำเผู้ยแพร่อำงค์ความร้้ในการเฝ้้าระวังป้อำงกัน ควบคุมโรคให้ประชาชนสัามารถิ่เข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้ได้อำย่างสัะดวก

รวดเร็ว สัามารถิ่ใช้งานได้ทุกที�ทุกเวล้า ซ่�งสัามารถิ่เข้าถ่ิ่งกลุ่้มเป้าหมายไม่ว่าจะเป็นประชาชน เครือำข่าย

เจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสัุข อำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น ประชาสััมพันธ์์จังหวัด แล้ะผู้้้ใช้งานระบบอำอำนไล้น์     

ที�สัามารถิ่เห็นแล้ะรับร้้ข้อำม้ล้ข่าวสัารได้พร้อำมกัน เกิดความเข้าใจที�ถ้ิ่กต้อำงตรงกัน สัามารถิ่ปฏิิบัติตนเอำง

ในการเฝ้้าระวงัป้อำงกันควบคุมโรคได้อำยา่งถ้ิ่กต้อำง ทำาให้เกิดความสัะดวกตอ่ำเจ้าหน้าที�ในการประมวล้ผู้ล้

การวิเคราะห์ได้อำยา่งรวดเร็ว สัามารถิ่วิเคราะห์โรคได้หล้ายโรคในครั�งเดียว ทำาให้ประหยัดเวล้า สัามารถิ่

คืนข้อำม้ล้ให้กับเจ้าหน้าที�ผู้้้รับผิู้ดชอำบในพื�นที�ได้อำย่างสัะดวก แล้ะประชาชนสัามารถิ่เข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้              

ในการเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคผู่้านสัมาร์ทโฟนได้อำย่างสัะดวก ทุกที�ทุกเวล้า 

 Value Proposition

 1) มีความสัะดวกสับาย สัามารถิ่เข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้แล้ะอำงค์ความร้้ได้ง่ายผู่้านโทรศัพท์มือำถืิ่อำ             

แบบ Smart Phone ผู่้านระบบอำอำนไล้น์

 2) สัามารถิ่ใช้งานได้หล้ากหล้าย ทุกช่วงกลุ่้มอำายุ

 3) เนื�อำหามีความเป็นหมวดหม่้ สัามารถิ่สืับค้นหาข้อำม้ล้ได้สัะดวก

 4) เนื�อำหามีความครอำบคลุ้ม ทั�งในส่ัวนความร้้ที�เผู้ยแพร่ให้กับประชาชนทั�วไป เจ้าหน้าที�

สัาธ์ารณิสุัข เครือำข่ายสัาธ์ารณิสุัข เครือำข่ายอำงค์กรปกครอำงส่ัวนท้อำงถิิ่�น แล้ะประชาสััมพันธ์์จังหวัด        

โดยสัามารถิ่เพิ�มเนื�อำหาหรือำนำาอำงค์ความร้้เพิ�มเข้าไปในระบบเพื�อำให้สัามารถิ่เข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้ได้อำยา่งต่อำเนื�อำง

 5) สัามารถิ่นำาสืั�อำ อำงค์ความร้้เกี�ยวกับงานป้อำงกันควบคุมโรคต่าง ๆ ไปใช้ได้ทันที เช่น สืั�อำภัาพ 

สืั�อำเสีัยงตามสัาย แล้ะคลิ้ปวิดีโอำ 

 6) ประชาชนทั�วไป แล้ะเจ้าหน้าที�สัาธ์ารณิสุัข มีความร้้ ความเข้าใจในการป้อำงกันควบคุมโรค

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 เนื�อำงจากในการพัฒนาระบบการจัดการข้อำม้ล้ การวิเคราะห์ การแสัดงผู้ล้ด้วยเทคโนโล้ยีดิจิทัล้             

แล้ะการให้ข้อำม้ล้ ผู่้าน Chat Bot ขอำงหน่วยงาน ใช้ฐานข้อำม้ล้การเฝ้้าระวังโรคจากรายงาน 506               

ซ่�งใช้ระบบ Manual ในการสั่งข้อำม้ล้จากจังหวัดให้ระดับเขต ยังไม่มีระบบ Realtime Database             

จ่งทำาให้การ Update ข้อำม้ล้ต่าง ๆ ไม่เป็นปัจจุบัน เพราะต้อำงรอำรายงาน 506 จากระดับจังหวัดที�ส่ังมา

ในทุกเดือำน 
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 แนวทางการแก้ไขป้ัญหา 

 1) กำาหนดบุคล้ากรที�เกี�ยวข้อำงกับการใช้งานฐานข้อำม้ล้ 506 ให้เป็นผู้้้ Update ข้อำม้ล้ทุกสััปดาห์ 

เข้าส่้ัฐานข้อำม้ล้อำอำนไล้น์ขอำงหน่วยงาน

 2) พัฒนาร้ปแบบการจัดเก็บข้อำม้ล้ในฐานข้อำม้ล้ 506 ให้เป็นระบบอำอำนไล้น์ ซ่�งจะทำาให้สัามารถิ่

เข้าถ่ิ่งข้อำม้ล้ได้แบบ Realtime ทางกอำงระบาดวิทยาจะพัฒนาระบบฐานข้อำม้ล้ 506 ให้เป็นระบบ   

อำอำนไล้น์ในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2566

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้ 

 จากการวเิคราะหป์ระเดน็ปัญหาขอำงพฤตกิรรม หรอืำสัถิ่านการณิที์�เป็นปัญหาขอำงเจ้าหน้าที�ในการ

ปฏิิบัติงานสัอำบสัวนโรคที�เกี�ยวข้อำง คือำการนำาข้อำม้ล้มาใช้ในการดำาเนินงานหรือำการตัดสิันใจแล้ะการ

วิเคราะห์ล่้าช้า เนื�อำงจากไม่ทราบหรือำไม่มีแนวทางปฏิิบัติที�ถ้ิ่กต้อำง ชัดเจน ไม่มีข้อำม้ล้เพียงพอำ การไม่มี

พี�เลี้�ยง หรือำแนวทางขั�นตอำนการปฏิิบัติที�ชัดเจน ความร้้แล้ะความเชี�ยวชาญ ทักษ์ะเฉพาะด้านที�ต้อำงใช้

ในการล้งพื�นที�ปฏิิบัติงานสัอำบสัวนโรค การประสัานงานกับพื�นที�ยงัไม่ถ้ิ่กต้อำง ชัดเจน การไม่มีระบบข้อำม้ล้

แล้ะการรายงานที�ชัดเจนเป็นร้ปแบบเดียวกันหรือำเป็นมาตรฐาน แล้ะประชาชนยังขาดอำงค์ความร้้            

ในการเฝ้้าระวังป้อำงกันควบคุมโรคแบบเข้าถ่ิ่งได้ง่ายแล้ะสัะดวก

 สัำานักงานปอ้ำงกนัควบคมุโรคที� 5 จังหวัดราชบรีุ จ่งมีแผู้นการดำาเนนิงานที�จะพัฒนาแล้ะปรบัปรุง     

“ระบบ Line Chat Bot สัคร.5 เฝ้้าระวังโรค” ให้เป็น Application ที�สัามารถิ่เข้าใช้งานแล้ะกรอำกข้อำม้ล้

การสัอำบสัวนโรค แล้ะนำาเสันอำเปน็รายงานสัรปุเสันอำผู้้บ้ริหารไดใ้นระบบเดยีว สัามารถิ่ตดิตาม (Tracking) 

การปฏิิบัติหน้าที�ขอำงเจ้าหน้าที�ในภัาคสันาม การรายงานแบบ Realtime ผู่้าน Visualization Dash Board 

เพื�อำความคล่้อำงตัวแล้ะสัะดวกในการเข้าใช้งานสัำาหรับเจ้าหน้าที�ผู้้้ปฏิิบัติงานด้านป้อำงกันควบคุมโรค      

งานด้านระบาดวิทยา แล้ะการติดตามผู้ล้การปฏิิบัติงาน ซ่�งจะพัฒนาต่อำยอำดเป็น “ระบบ Line Chat Bot 

สัคร.5 เฝ้้าระวังแล้ะสัอำบสัวนโรคอัำจฉริยะ”

 นวัตกรรมที�เราพัฒนาข่�นนั�น เป็นสิั�งที�ถ้ิ่กพัฒนามาเพื�อำตอำบโจทย์แล้ะแก้ไขปัญหาตาม              

ความต้อำงการขอำงผู้้้มีส่ัวนได้ส่ัวนเสีัยที�เกี�ยวข้อำง ทำาให้นวัตกรรมหรือำผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ขอำงหน่วยงานมีความยั�งยืน 

แล้ะมีหน่วยงานเครือำข่ายที�ตอำบรับแล้ะให้ข้อำเสันอำแนะแล้ะสัามารถิ่ขยายเนื�อำงานต่อำไป ล้งไปในกลุ่้ม      

ที�เกี�ยวข้อำงแล้ะสัามารถิ่ขยายต่อำล้งส่้ัประชาชนในเขตสุัขภัาพที� 5 ได้อำย่างกว้างขวาง
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 3.5.4  การพัฒนาแนวทางการใช้งานข้อม้ลการเฝ้้าระวังโรคและภััยสุ่ขภัาพของ
ดำ่านควบ่คุมโรคติดำต่อระหว่างป้ระเทศป้ีงบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2565

 มิติท่� 1 การวิเคราะห์ป้ัญหา

 ที�มา/ ต้นเหตุขอำงปัญหา/ สัถิ่านการณ์ิโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 จากสัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำงโรคโควิด 19 ตั�งแต่ช่วงต้นปี 2563 ประเทศไทยมีการดำาเนินงาน

ในการตรวจคัดกรอำงกลุ่้มเสีั�ยง แล้ะสัามารถิ่ตรวจจับผู้้้ติดเชื�อำโควิด 19 โดยกอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำ

ระหว่างประเทศแล้ะกักกันโรค มีภัารกิจสัำาคัญในการคัดกรอำงผู้้้เดินทางระหว่างประเทศ ตรวจจับ         

แจ้งเตือำนโรค แล้ะภััยสุัขภัาพ แล้ะนำาเข้าส่้ัระบบการกักกันโรคที�เป็นมาตรการสัำาคัญในการแยก                   

ผู้้้ที�สััมผัู้สัโรคหรือำผู้้้ที�สังสััยติดเชื�อำ หรือำเดินทางมาจากพื�นที�เสีั�ยง นำาเข้าส่้ัระบบการกักตัวเพื�อำไม่ให้ 

แพร่ระบาด ภัายใต้ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 มาตรา 34 เป็นการกักกันในราชอำาณิาจักร 

โดยเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อำ แล้ะมาตรา 42 เกี�ยวข้อำงกับการกักกันผู้้้เดินทางเข้ามาในประเทศ            

โดยพัฒนากระบวนการแจ้งเตือำนความเสีั�ยงให้กับผู้้้เดินทางเพื�อำเข้ารับการกักกันโรค ในกรณิผ้้ีู้เดินทางมา

จากเขตติดโรค ผู้้้สััมผัู้สัใกล้้ชิดผู้้้ป่วยหรือำผู้้้สังสััยป่วย แล้ะมีลั้กษ์ณิะอำาการเข้าเกณิฑ์์ที�เฝ้้าระวัง 

ทั� ง นี� เ พื�อำ มีระบบแจ้งเ ตือำนเจ้าหน้าที� เต รียมความพร้อำมในการป้อำงกันโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

แล้ะมีประสิัทธิ์ภัาพในการแยกกักผู้้้เดินทางเป้าหมายได้ทันท่วงที ซ่�งจะช่วยล้ดผู้ล้กระทบจากโรคแล้ะ 

ภััยสุัขภัาพ ที�เกิดข่�นกับผู้้้เดินทางแล้ะเจ้าหน้าที�ประจำา ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ นำามาส่้ัการพัฒนาระบบ

ฐานข้อำม้ล้แล้ะการเชื�อำมโยงระบบเฝ้้าระวังขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ (PoE & Quarantine) 

เพื�อำใช้ในการบันท่กข้อำม้ล้ผู้้้เดินทางเข้ามาในราชอำาณิาจักร แล้ะแสัดงสัถิ่านการณ์ิการเฝ้้าระวัง 

ณิ ด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ แล้ะเพิ�มศักยภัาพในด้านการกักกันโรคในการป้อำงกันแล้ะ

ควบคุมโรคติดต่อำได้อำย่างมีประสิัทธิ์ภัาพ แล้ะเป็นไปตามมาตรฐานแล้ะแนวทางดำาเนินการในสัถิ่านที�กักกัน

สัอำดคล้้อำงกับสัถิ่านการณ์ิการเฝ้้าระวังโรค แล้ะภััยสุัขภัาพที�เปลี้�ยนแปล้ง เพื�อำเป็นระบบแล้ะต่อำเนื�อำง     

นำาไปส่้ัความสัมดุล้ขอำงประสิัทธิ์ภัาพการป้อำงกัน ควบคุมโรคแล้ะระบบเศรษ์ฐกิจขอำงประเทศ

 วัตถุป้ระส่งค์การดำำาเนินงาน

 1) ยกระดับการคัดกรอำง เฝ้้าระวัง ป้อำงกัน ควบคุมโรคให้มีคุณิภัาพตามมาตรฐาน ถ้ิ่กต้อำง รวดเร็ว 

เชื�อำมต่อำข้อำม้ล้แบบ Real Time (SMART SYSTEM)

 2) เพื�อำพัฒนาระบบเฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ
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 มิติท่� 2 แนวทางการแก้ไขป้ัญหาและการนำาไป้ป้ฏิิบ่ัติ

 การดำาเนินการ (วิธี์การ/ ร้ปแบบ) / ผู้ล้การดำาเนินงานที�สัำาคัญ

 การพัฒนาแนวทางการใช้งานข้อำม้ล้การเฝ้้าระวังโรคแล้ะภััยสุัขภัาพขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำ

ระหว่างประเทศดำาเนินงานพัฒนาระบบงานฐานข้อำม้ล้แล้ะระบบเฝ้้าระวัง ผู้้้เดินทางช่อำงทางเข้าอำอำก

ประเทศ ด้วยระบบ Thailand Pass แล้ะระบบ PoE Screening ในการล้งพื�นที�ดำาเนินการเตรียม      

ความพร้อำมรอำงรับผู้้้เดินทางเข้าราชอำาณิาจักร ประจำา ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศตามนโยบาย            

แล้ะแผู้นการเปิดประเทศภัายใต้สัถิ่านการณ์ิการแพร่ระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019               

โดยล้งพื�นที�ด่านอำากาศยาน เช่น ท่าอำากาศยานสุัวรรณิภ้ัมิ ดอำนเมือำง ภ้ัเก็ต หาดใหญ่ เชียงใหม่ 

แม่ฟ้าหล้วง เป็นต้น แล้ะด่านพรมแดนทางบก เช่น ด่านสัะพานมิตรภัาพหนอำงคาย ด่านพรมแดน แม่สัอำด 

แล้ะดำาเนินการล้งพื�นที�เพื�อำรอำงรับการเปิดประเทศอำย่างเต็มร้ปแบบ ภัายใต้การเฝ้้าระวังตามมาตรการป้อำงกัน 

ควบคุมโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา 2019 โรคติดต่อำอัำนตราย แล้ะโรคติดต่อำระหว่างประเทศ 

 หลักการ หร้อแนวคิดำท่�ใช้

 แนวคิดการดำาเนินงานจากแนวทางการติดตามเฝ้้าระวังตามสัถิ่านการณิ์การแพร่ระบาดขอำง      

โรคติดต่อำอัำนตราย โรคติดต่อำระหว่างประเทศแล้ะภััยสุัขภัาพ การรวบรวมข้อำม้ล้พื�อำประเมินสัถิ่านการณ์ิ

แล้ะพยากรณิ์โรคแล้ะภััยสุัขภัาพที�สัำาคัญ แล้ะนอำกจากนี�นำาแนวทางมาตรฐานขอำงการดำาเนินงานขอำง    

เจ้าหน้าที�ประจำา ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศทั�งในระดับประเทศ เช่น พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ            

พ.ศ. 2558 หมวด 3 มาตราที� 23 คณิะทำางานประจำาช่อำงทางเข้าอำอำก แล้ะหมวด 6 การป้อำงกัน              

แล้ะควบคุมโรคติดต่อำ ซ่�งมีมาตรา 37 - 44 ซ่�งเป็นการป้อำงกันควบคุมโรค ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ 

นอำกจากนี�อำาศัยแนวทางมาตรฐานระดับสัากล้ ได้แก่ กฎอำนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) 

เช่น มาตราที� 22 บทบาทขอำงเจ้าหน้าที�ผู้้้มีอำำานาจประจำา ณิ ช่อำงทางฯ มาตราที� 23 มาตรการ                

ด้านสัาธ์ารณิสุัขสัำาหรับช่อำงทางขาเข้าแล้ะขาอำอำก เป็นต้น ซ่�งเป็นแนวทางเฝ้้าระวัง คัดกรอำง ผู้้้เดินทาง

มาจากต่างประเทศ ตล้อำดจนสิั�งขอำง แล้ะงานตรวจสุัขาภิับาล้ ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ โดยผู้ล้การ

ปฏิิบัติงานตา่ง ๆ  เหล้า่นี�จำาเปน็ต้อำงมฐีานขอ้ำม้ล้รอำงรบัการจดัเก็บแล้ะสัามารถิ่นำาข้อำม้ล้มาสัรปุวิเคราะห์ 

แล้ะประมวล้ผู้ล้เพื�อำใช้ประโยชน์ในการประเมินความเสีั�ยงโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ 

 ในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 กอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศแล้ะกักกันโรคได้รับ    

ความร่วมมือำจากหน่วยงานภัาคีเครือำข่ายทั�งภัาครัฐแล้ะเอำกชน ที�ร่วมพัฒนาระบบสัารสันเทศใช้สัำาหรับ

เฝ้้าระวังการระบาดขอำงโรคโควิด 19 อัำนนำามาส่้ัการพัฒนาปรับปรุงระบบให้เหมาะสัมกับบริบท            

ขอำงช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศแต่ล้ะประเภัท (อำากาศยาน ท่าเรือำ แล้ะพรมแดนทางบก) การพัฒนา 

ระบบฐานข้อำม้ล้แล้ะระบบเฝ้้าระวังโรคขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศ พร้อำมทั�งการเชื�อำมโยง        

ฐานข้อำม้ล้กับหน่วยงานภัาคีเครือำข่ายที�สัำาคัญ เช่น สัำานักงานตรวจคนเข้าเมือำง การท่าเรือำแห่งประเทศไทย 

ข้อำม้ล้ผู้้้เดินทาง ข้อำม้ล้การเดินทางจากพื�นที�เสีั�ยงหรือำพื�นที�ที�ได้รับผู้ล้กระทบ การพัฒนาแบบสัอำบถิ่าม
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การเฝ้้าระวังด้านสุัขภัาพ (ต.8) ส่้ัระบบอำิเล็้กทรอำนิกส์ั แล้ะพัฒนาฐานข้อำม้ล้ขอำงช่อำงทางเข้าอำอำก       
ประเทศอืำ�น ๆ เช่น ฐานข้อำม้ล้การตรวจสุัขาภิับาล้แล้ะอำอำกใบรับรอำงแล้ะ พัฒนาเพื�อำให้เป็นระบบฐาน
ข้อำม้ล้ศ้นย์กล้าง (Central information) ขอำงประเทศต่อำไป โดยด่านช่อำงทางฯ ที�ได้รับการพัฒนาฯ    
คือำ ท่าอำากาศยาน จำานวน 15 แห่ง แล้ะพรมแดนทางบก จำานวน 36 แห่ง  รวมทั�งสิั�น 51 แห่ง                
จากเป้าหมาย 69 แห่ง 

 การนำาไป้ใช้ป้ระโยชน์

 1) มีระบบฐานข้อำม้ล้กล้างในด้านข้อำม้ล้สัำาคัญขอำงช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศในการประเมิน
สัถิ่านการณ์ิ การดำาเนินงานขอำงช่อำงทางเข้าอำอำกฯ รอำงรับภัาวะฉุกเฉินทางด้านสัาธ์ารณิสุัขโรค             
แล้ะภััยสุัขภัาพแล้ะนำาข้อำม้ล้มาวิเคราะห์เสันอำผู้้้บริหารในการประกอำบการการตัดสิันใจต่อำไป
 2) บุคล้ากรประจำาช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศ มีศักยภัาพด้านการวิเคราะห์ประเมินสัถิ่านการณิ์  
แต่ล้ะบริบทขอำงช่อำงทางที�รับผิู้ดชอำบ ในการประเมินสัถิ่านการณ์ิที�คาดว่าอำาจเป็นภัาวะฉุกเฉิน             
ทางด้านสัาธ์าณิสุัขโรคแล้ะภััยสุัขภัาพ

 มิติท่� 3 ผู้ลผู้ลิต ผู้ลลัพธ์เชิงป้ระจักษ์ และป้ัญหาอุป้ส่รรค

 ผู้ล้ผู้ลิ้ต หรือำผู้ล้ลั้พธ์์ที�ได้

 1) ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศมีแนวทางแล้ะระบบเฝ้้าระวัง
 2) ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศสัามารถิ่ดำาเนินงานตามสัมรรถิ่นะในด้าน Smarts PoE ได้แก่        
Smart personnel, Smart system แล้ะ Smart service

 ป้ัญหาและอุป้ส่รรคในการดำำาเนินงาน

 1) ระบบฐานข้อำม้ล้สัารสันเทศ ขอำงการเฝ้้าระวังขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศประจำา 
ณิ ช่อำงทางเข้าอำอำกประเทศยังมีระบบแยก กระจายยังไม่เป็นศ้นย์กล้าง
 2) นโยบายการพัฒนาระบบสัารสันเทศขอำงด่านควบคุมโรคฯ ไม่ได้เป็นจากบนล้งล่้างทำาให้
แนวทางการดำาเนินงานขอำงพื�นที�ไม่ชัดเจน

 แผู้นการดำำาเนินงานต่อเน้�องในป้ีต่อไป้

 พัฒนาระบบฐานข้อำม้ล้การเฝ้้าระวังโรคขอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศให้ครอำบคลุ้ม
ด่านช่อำงทางฯ เป้าหมายทั�วประเทศ (ท่าเรือำ จำานวน 18 แห่ง) แล้ะสัถิ่านกักตัวคนต่างด้าว จำานวน        
ทั�งสิั�น 22 แห่ง เพื�อำการนำาข้อำม้ล้ไปใช้ประโยชน์ โดยเน้นการวิเคราะห์ แล้ะสัรุปข้อำม้ล้ประจำาปี             
(Annual Report) เพื�อำให้ด่านช่อำงทางฯ ได้เผู้ยแพร่ข้อำม้ล้ทางวิชาการตามเป้าหมายการเปิดเผู้ยข้อำม้ล้

ภัาครัฐ (Open Data) อำย่างแท้จริง
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รายงาน
ดานการเง�น

  ส�วนท่ี 

4
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รายงานด�านการเงิน 

ส่วนที่่�

กรมควบ่คุมโรค
งบ่แส่ดำงฐานะการเงิน

ณ วันท่� 30 กันยายน 2565

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ
หมาย
เหตุ

2565 2564	

สิ่นทรัพย์

สิ่นทรัพย์หมุนเว้ยน

เงินสัดแล้ะรายการเทียบเท่าเงินสัด 5 4,619,992,118.84 4,058,880,721.52 

ล้้กหนี�การค้า 6 12,979,320.27 88,363,173.26 

ล้้กหนี�อืำ�นระยะสัั�น 7 149,081,835.50 64,365,729.55 

ล้้กหนี�เงินโอำนแล้ะรายการอุำดหนุนระยะสัั�น 8,647.00 7,326.00 

เงินล้งทุนระยะสัั�น 8 40,763,091.84 35,086,963.45 

สิันค้าคงเหลื้อำ 9 120,750,166.16 -   

วัสัดุคงเหลื้อำ 10 291,875,068.32 634,454,923.27 

สิันทรัพย์หมุนเวียนอืำ�น 11 5,159.42 5,673.77 

รวมสิ่นทรัพย์หมุนเว้ยน 5,235,455,407.35 4,881,164,510.82	

สิ่นทรัพย์ไม่หมุนเว้ยน

ที�ดิน อำาคาร แล้ะอุำปกรณ์ิ 12 3,200,383,018.72 2,829,909,345.23 

สิันทรัพย์ไม่มีตัวตน 13 62,152,643.07   33,805,628.30 

รวมสิ่นทรัพย์ไม่หมุนเว้ยน 3,262,535,661.79	 2,863,714,973.53	

รวมสิ่นทรัพย์ 8,497,991,069.14	 7,744,879,484.35	

หมายเหตุประกอำบงบการเงินเป็นส่ัวนหน่�งขอำงรายงานการเงินนี�

(นายนิรุติ นิรุติธ์รรมธ์รา)     (นายธ์เรศ กรัษ์นัยรวิวงค์)

  ผู้้้อำำานวยการกอำงคลั้ง        อำธิ์บดีกรมควบคุมโรค
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กรมควบ่คุมโรค
งบ่แส่ดำงฐานะการเงิน

ณ วันท่� 30 กันยายน 2565

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ
หมาย
เหตุ

2565 2564	

หน้�สิ่น

หน้�สิ่นหมุนเว้ยน

เจ้าหนี�การค้า 14 1,237,000,084.47 291,487,539.05 

เจ้าหนี�อืำ�นระยะสัั�น 15 33,085,766.07  52,317,055.67 

เงินรับฝ้ากระยะสัั�น 16 134,265,980.49 274,608,952.15 

รวมหน้�สิ่นหมุนเว้ยน 1,404,351,831.03	 618,413,546.87	

หน้�สิ่นไม่หมุนเว้ยน

เจ้าหนี�เงินโอำนแล้ะรายการอุำดหนุนระยะยาว 17 20,853,778.17 24,970,841.33 

เงินทดรอำงราชการรับจากคลั้งระยะยาว 18,996,000.00 18,996,000.00 

รวมหน้�สิ่นไม่หมุนเว้ยน 39,849,778.17	 43,966,841.33	

รวมหน้�สิ่น 1,444,201,609.20	 662,380,388.20	

สิ่นทรัพย์สุ่ทธิ/ส่่วนทุน 7,053,789,459.94	 7,082,499,096.15	

สิ่นทรัพย์สุ่ทธิ/ส่่วนทุน  

ทุน 2,533,024,219.69 2,533,024,219.69 

รายได้ส้ัง (ตำ�า) กว่าค่าใช้จ่ายสัะสัม 4,520,765,240.25 4,549,474,876.46 

รวมสิ่นทรัพย์สุ่ทธิ 7,053,789,459.94	 7,082,499,096.15	

รวมหน้�สิ่นและสิ่นทรัพย์สุ่ทธิ/ส่่วนทุน 8,497,991,069.14 7,744,879,484.35

หมายเหตุประกอำบงบการเงินเป็นส่ัวนหน่�งขอำงรายงานการเงินนี�

(นายนิรุติ นิรุติธ์รรมธ์รา)     (นายธ์เรศ กรัษ์นัยรวิวงค์)

  ผู้้้อำำานวยการกอำงคลั้ง        อำธิ์บดีกรมควบคุมโรค
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(นายนิรุติ นิรุติธ์รรมธ์รา)     (นายธ์เรศ กรัษ์นัยรวิวงค์)

  ผู้้้อำำานวยการกอำงคลั้ง        อำธิ์บดีกรมควบคุมโรค

กรมควบ่คุมโรค
งบ่แส่ดำงผู้ลการดำำาเนินงานทางการเงิน
ส่ำาหรับ่ป้ีส่ิ�นสุ่ดำวันท่� 30 กันยายน 2565

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ
หมาย
เหตุ

2565 2564	

รายได้ำ

รายได้จากงบประมาณิ 18 6,043,672,135.19 13,072,785,367.21 

รายได้จากเงินก้้แล้ะรายได้อืำ�นจากรัฐบาล้ 19 37,788,639,797.10 9,885,572,668.87 

รายได้จากการขายสิันค้าแล้ะบริการ 20 2,286,490,674.94 2,498,203,560.82 

รายได้จากการอุำดหนุนแล้ะบริจาค 21 1,117,312,744.13 983,694,808.15 

รายได้อืำ�น 22 17,041,950.60 657,975,117.17 

รวมรายได้ำ 47,253,157,301.96	 27,098,231,522.22	

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายบุคล้ากร 23 2,587,755,845.97 2,473,994,198.75 

ค่าบำาเหน็จบำานาญ 24 1,275,296,771.38 1,216,367,674.54 

ค่าตอำบแทน 25 79,677,523.12 78,278,460.22 

ค่าใช้สัอำย 26 1,621,619,298.86 880,291,960.64 

ค่าวัสัดุ 27 1,259,968,322.56 1,420,052,538.02 

ค่าสัาธ์ารณ้ิปโภัค 28 127,911,567.77 125,023,441.84 

ค่าเสืั�อำมราคาแล้ะค่าตัดจำาหน่าย 29 408,844,543.98 341,806,704.49 

ค่าใช้จ่ายจากการอุำดหนุนแล้ะบริจาค 30 39,153,339,206.25 18,377,391,059.17 

ค่าใช้จ่ายอืำ�น 31 92,570,719.06 15,281,315.81 

รวมค่าใช้จ่าย 46,606,983,798.95	 24,928,487,353.48	

รายได้ำส้่ง	(ตำ�า)	กว่าค่าใช้จ่ายสุ่ทธิ 646,173,503.01	 2,169,744,168.74	

หมายเหตุประกอำบงบการเงินเป็นส่ัวนหน่�งขอำงงบการเงิน
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กรมควบ่คุมโรค
หมายเหตุป้ระกอบ่งบ่การเงิน

ส่ำาหรับ่ป้ีส่ิ�นสุ่ดำวันท่� 30 กันยายน 2565

 กรมควบคุมโรคเป็นส่ัวนราชการในสัังกัดกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข มีภัารกิจเกี�ยวกับการพัฒนาวิชาการเพื�อำการควบคุมโรค          

แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ โดยมีการศ่กษ์า วิจัย พัฒนา รวมทั�งการถ่ิ่ายทอำดอำงค์ความร้้แล้ะเทคโนโล้ยีเพื�อำการเฝ้้าระวัง ป้อำงกัน 

ควบคุม วินิจฉัย แล้ะรักษ์าโรค แล้ะภััยที�คุกคามสัุขภัาพ เพื�อำให้ประชาชนมีสุัขภัาพที�ดีจากการป้อำงกันแล้ะการควบคุมโรค              

แล้ะภััยที�คุกคามสุัขภัาพ 

 กรมควบคุมโรค มีสัถิ่านที�ตั�งหลั้กอำย้่ในกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข เล้ขที� 88/21 ถิ่นนติวานนท์ ตำาบล้ตล้าดขวัญ อำำาเภัอำเมือำง 

จังหวัดนนทบุรี 11000 แล้ะมีสัำานักงานป้อำงกันแล้ะควบคุมโรค ซ่�งมีหน่วยงานภัายใต้สัังกัดกรมควบคุมโรค ดังนี�

 1. ส่ัวนกล้าง

  1.1 กลุ่้มตรวจสัอำบภัายใน

  1.2 สัำานักงานเล้ขานุการกรม

  1.3 กอำงบริหารทรัพยากรบุคคล้

  1.4 กอำงบริหารการคลั้ง

  1.5 กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน

  1.6 กอำงระบาดวิทยา

  1.7 กอำงโรคจากการประกอำบอำาชีพ

  1.8 กอำงโรคติดต่อำทั�วไป

  1.9 กอำงโรคไม่ติดต่อำ

  1.10 กอำงโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์

  1.11 กลุ่้มพัฒนาระบบบริหาร

  1.12 สัำานักสืั�อำสัารความเสีั�ยงแล้ะพัฒนาพฤติกรรมสุัขภัาพ

  1.13 กอำงนวัตกรรมแล้ะวิจัย

  1.14 กอำงวัณิโรค

  1.15 สัำานักงานคณิะกรรมการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้

  1.16 กอำงงานคณิะกรรมการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ

  1.17 สัถิ่าบันเวชศาสัตร์ป้อำงกันศ่กษ์า

  1.18 กอำงโรคที�ป้อำงกันด้วยวัคซีน

  1.19 ศ้นย์สัารสันเทศ

  1.20 สัำานักงานความร่วมมือำระหว่างประเทศ

  1.21 สัำานักงานคณิะกรรมการผู้้้ทรงคุณิวุฒิ

  1.22 กอำงกฎหมาย

  1.23 กลุ่้มคุ้มครอำงจริยธ์รรม

  1.24 กอำงควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพในภัาวะฉุกเฉิน

 หมายเหตุ 1 ข้อม้ลทั�วไป้
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 2. สัถิ่าบันบำาราศนราด้ร

 3. สัถิ่าบันราชประชาสัมาสััย

 4. สัถิ่าบันป้อำงกันควบคุมโรคเขตเมือำง

 5. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 1 จังหวัดเชียงใหม่

 6. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 1.1 จังหวัดแม่ฮ่อำงสัอำน

 7. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 1.3 จังหวัดเชียงราย

 8. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 1.5 จังหวัดแพร่

 9. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 2 จังหวัดพิษ์ณุิโล้ก

 10. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 2.2 จังหวัดเพชรบ้รณ์ิ

 11. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 2.3 แม่สัอำด จังหวัดตาก

 12. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 3 จังหวัดนครสัวรรค์

 13. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 4 จังหวัดสัระบุรี

 14. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 5 จังหวัดราชบุรี

 15. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 5.1 จังหวัดกาญจนบุรี

 16. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 5.3 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์์

 17. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 6 จังหวัดชล้บุรี

 18. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 6.2 จังหวัดสัระแก้ว

 19. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 6.3 จังหวัดระยอำง

 20. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 6.4 จังหวัดตราด

 21. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 6.5 จังหวัดจันทบุรี

 22. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 7 จังหวัดขอำนแก่น

 23. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 8 จังหวัดอุำดรธ์านี

 24. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 8.2 จังหวัดเล้ย

 25. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 8.3 จังหวัดสักล้นคร

 26. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 9 จังหวัดนครราชสีัมา

 27. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 9.1 จังหวัดชัยภ้ัมิ

 28. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 9.3 จังหวัดสุัรินทร์

 29. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 9.4 ปากช่อำง จังหวัดนครราชสีัมา

 30. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 10 จังหวัดอุำบล้ราชธ์านี

 31. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 10.2 จังหวัดมุกดาหาร

 32. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 11 จังหวัดนครศรีธ์รรมราช

 33. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 11.1 จังหวัดพังงา

 34. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 11.3 จังหวัดสุัราษ์ฎร์ธ์านี

 35. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 11.4 จังหวัดชุมพร

 36. ศ้นย์ควบคุมโรคติดต่อำนำาโดยแมล้งที� 11.5 จังหวัดระนอำง

 37. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 12 จังหวัดสังขล้า

 38. ศ้นย์พัฒนาวิชาการอำาชีวอำนามัยแล้ะสิั�งแวดล้้อำม จังหวัดระยอำง
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 กรอำบกฎหมายหลั้กที�เกี�ยวข้อำงกับการดำาเนินงานขอำงกรมควบคุมโรค ได้แก่ พระราชบัญญัติควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้ 

พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติโรคติดต่อำ พ.ศ. 2558 พระราชบัญญัติควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ พ.ศ. 2560 พระราชบัญญัติ               

ควบคุมโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะโรคจากสิั�งแวดล้้อำม พ.ศ. 2562  

 ในปีงบประมาณิ พ.ศ. 2565 หน่วยงานได้รับการจัดสัรรงบประมาณิรายจ่ายประจำาปี จำานวน 3,617,508,510.23 บาท 

(ปีงบประมาณิ พ.ศ. 2564 จำานวน 4,042,839,700.00 บาท) 

 งบบุคล้ากร จำานวนเงิน 1,909,906,910.23 บาท

 งบดำาเนินงาน จำานวนเงิน 1,011,697,888.00 บาท

 งบล้งทุน จำานวนเงิน 500,876,154.00 บาท

 งบอุำดหนุน จำานวนเงิน 189,351,120.00  บาท

 งบรายจ่ายอืำ�น จำานวนเงิน 5,676,438.00 บาท

แล้ะได้รับจัดสัรรงบกล้างเพื�อำเป็นค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาแล้ะเยียวยา ผู้้้ที�ได้รับผู้ล้กระทบจากการระบาดขอำงโรค        

ติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา (COVID-19) จำานวน 299,294,844.35 บาท แล้ะงบเงินก้้เพื�อำแก้ไขปัญหา เยียวยา แล้ะฟ้�นฟ้เศรษ์ฐกิจ           

แล้ะสัังคมที�ได้รับผู้ล้กระทบจากการระบาดขอำงโรคติดเชื�อำไวรัสัโคโรนา (COVID-19) จำานวน 36,476,759,800.00 บาท

 เบิกแทนหน่วยงานอืำ�น จำานวนเงินทั�งสิั�น 11,957,630.00 บาท ประกอำบด้วย

 1. กรมชล้ประทาน จำานวนเงิน 8,684,030.00 บาท

 2. สัำานักงานปลั้ดกระทรวงสัาธ์ารณิสุัข จำานวนเงิน 3,273,600.00 บาท

เพื�อำใช้จ่ายตามแผู้นงาน ดังนี�

 1. แผู้นงานบ้รณิาการบริหารจัดการทรัพยากรนำ�า 

 2. แผู้นงานยุทธ์ศาสัตร์สัร้างเสัริมให้คนมีสุัขภัาวะที�ดี 

 3. แผู้นงานบ้รณิาการขับเคลื้�อำนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้

 กรมควบคุมโรค มีหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่ายภัายใต้สัังกัด จำานวน 38 แห่ง ซ่�งหน่วยเบิกจ่ายดังกล่้าวไม่เป็นหน่วยงาน

ที�เสันอำรายงาน แล้ะไม่มีการจัดทำารายงานการเงินแยกกัน รายการบัญชีขอำงหน่วยเบิกจ่ายทุกแห่ง จ่งได้นำามาแสัดงรวมไว้ในรายงาน

การเงินฉบับนี�

 หมายเหตุ 2 เกณฑ์์การจัดำทำารายงานการเงิน

 รายงานการเงินขอำงกรมควบคุมโรคฉบับนี� จัดทำาข่�นตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลั้งขอำงรัฐ พ.ศ. 2561 รายการ

ที�ปรากฏิในรายงานการเงินฉบับนี�เป็นไปตามหนังสืัอำกรมบัญชีกล้าง ที� กค 0410.2/ ว 479 ล้งวันที� 2 ตุล้าคม 2563                        

เรื�อำงร้ปแบบการนำาเสันอำรายงานการเงินขอำงหน่วยงานรัฐ

 รายงานการเงินนี�จัดทำาข่�นโดยใช้เกณิฑ์์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิดเผู้ยเป็นอำย่างอืำ�นในนโยบายการบัญชี

 รายงานการเงินขอำงกรมควบคุมโรค ซ่�งถืิ่อำเป็นหน่วยงานที�เสันอำรายงานตามมาตรฐานการบัญชีภัาครัฐแล้ะนโยบาย         

การบัญชีภัาครัฐที�กระทรวงการคลั้งกำาหนด รวมรายการบัญชีที�เกิดข่�นทั�งหน่วยงานในส่ัวนกล้าง แล้ะหน่วยงานในส่ัวนกล้าง            

ที�ตั�งอำย้่ในภ้ัมิภัาค
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 หมายเหตุ 4 ส่รุป้นโยบ่ายการบ่ัญช้ท่�ส่ำาคัญ

 หมายเหตุ 3 มาตรฐานการบ่ัญช้ภัาครัฐและนโยบ่ายการบ่ัญช้ภัาครัฐฉุบ่ับ่ใหม่
 และมาตรฐานการบ่ัญช้ภัาครัฐและนโยบ่ายการบ่ัญช้ภัาครัฐท่�ป้รับ่ป้รุงใหม่

	 4.1	 เงินส่ดำและรายการเท้ยบ่เท่าเงินส่ดำ

  - เงินสัด หมายถ่ิ่ง เงินสัดในมือำ เช็ค ดราฟต์แล้ะธ์นาณัิติ หน่วยงานจะรับร้้เงินสัดแล้ะเงินฝ้ากธ์นาคารในราคา       

ตามม้ล้ค่าที�ตราไว้ แล้ะแสัดงรายการดังกล่้าวไว้ในเงินสัดแล้ะรายการเทียบเท่าเงินสัดในงบแสัดงฐานะการเงิน

  - เงินทดรอำงราชการ คือำเงินที�หน่วยงานได้รับจากรัฐบาล้เพื�อำทดรอำงจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลี้กย่อำยในการดำาเนินงาน

ขอำงหน่วยงานตามวงเงินที�ได้รับอำนุมัติ การใช้จ่ายเงินทดรอำงราชการจะบันท่กควบคุมโดยทะเบียน ยอำดบัญชีเงินทดรอำงราชการ

จะเป็นยอำดคงที�ตามวงเงินที�ได้รับอำนุมัติ เมื�อำหน่วยงานใช้จ่ายเงินทดรอำงราชการแล้้ว จะรวบรวมหลั้กฐานการจ่ายเพื�อำเบิกเงิน       

งบประมาณิมาชดใช้เงินทดรอำงราชการ หน่วยงานจะบันท่กรับร้้เงินทดรอำงราชการเมื�อำได้รับเงินควบค่้ไปกับการบันท่กเงินทดรอำง

ราชการรับจากคลั้ง แล้ะให้แสัดงรายการเงินทดรอำงราชการในเงินสัดแล้ะรายการเทียบเท่าเงินสัดในงบแสัดงฐานะการเงิน

  - รายการเทียบเท่าเงินสัด หมายถ่ิ่ง เงินล้งทุนระยะสัั�นที�มีสัภัาพคล่้อำงส้ัง ซ่�งพร้อำมที�จะเปลี้�ยนเป็นเงินสัด                   

ในจำานวนเงินที�เท่ากันหรือำใกล้้เคียงกับม้ล้ค่าเดิม ซ่�งความแตกต่างในม้ล้ค่าดังกล่้าวไม่มีนัยสัำาคัญ

  - เงินฝ้ากคลั้ง หมายถ่ิ่ง เงินนอำกงบประมาณิที�หน่วยงานฝ้ากไว้กับกระทรวงการคลั้ง หน่วยงานจะรับร้้เงินฝ้ากคลั้ง

ในราคาตามม้ล้ค่าที�ตราไว้ โดยแสัดงรายการเงินฝ้ากคลั้งในเงินสัดแล้ะรายการเทียบเท่าเงินสัดในงบแสัดงฐานะการเงิน

	 4.2	 ล้กหน้�

  - ล้้กหนี�จากการขายสัินค้าแล้ะบริการ หมายถ่ิ่ง จำานวนเงินที�หน่วยงานมีสิัทธิ์ได้รับชำาระจากบุคคล้ภัายนอำก          

หรือำหน่วยงานอืำ�น ซ่�งเกิดจากการขายสิันค้าแล้ะบริการอัำนเป็นส่ัวนหน่�งขอำงการดำาเนินงานปกติ ขอำงหน่วยงาน หน่วยงานจะรับร้้

ล้้กหนี�จากการขายสิันค้าแล้ะบริการตามม้ล้ค่าสุัทธิ์ที�จะได้รับโดยมีการประมาณิการค่าเผืู้�อำหนี�สังสััยจะส้ัญสัำาหรับล้้กหนี�                

ส่ัวนที�คาดว่าจะไม่สัามารถิ่เรียกเก็บได้

  - ล้้กหนี�เงินยืม หมายถ่ิ่ง ล้้กหนี�ภัายในหน่วยงานกรณิีให้ข้าราชการ พนักงาน หรือำเจ้าหน้าที�ยืมเงินไปใช้จ่าย            

ในการปฏิิบัติงานโดยไม่มีดอำกเบี�ย เช่น ล้้กหนี�เงินงบประมาณิ ล้้กหนี�เงินนอำกงบประมาณิแสัดงตามม้ล้ค่าที�จะได้รับ                        

โดยไม่ตั�งบัญชีค่าเผืู้�อำหนี�สังสััยจะส้ัญ

 ในระหว่างปีปัจจุบัน กระทรวงการคลั้งได้ประกาศใช้มาตรฐานการบัญชีภัาครัฐแล้ะนโยบายการบัญชีภัาครัฐฉบับใหม่      

แล้ะฉบับปรับปรุงใหม่ ดังนี�

 มีผู้ล้บังคับใช้สัำาหรับรอำบระยะเวล้าบัญชีปัจจุบันที�เริ�มในหรือำหลั้งวันที� 1 ตุล้าคม 2563

 - หลั้กการแล้ะนโยบายการบัญชีภัาครัฐ

 - มาตรฐานการบัญชีภัาครัฐฉบับที� 3 เรื�อำง นโยบายการบัญชี การเปลี้�ยนแปล้งประมาณิการทางบัญชี แล้ะข้อำผิู้ดพล้าด

 - มาตรฐานการบัญชีภัาครัฐฉบับที� 23 เรื�อำง รายได้จากรายการไม่แล้กเปลี้�ยน

 ฝ่้ายบริหารเชื�อำว่ามาตรฐานการบัญชีภัาครัฐแล้ะนโยบายการบัญชีภัาครัฐฉบับใหม่ข้างต้นจะไม่มีผู้ล้กระทบอำย่างเป็น      

สัาระสัำาคัญต่อำรายงานการเงินในงวดที�นำามาถืิ่อำปฏิิบัติ
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	 4.3	 วัส่ดุำคงเหล้อ

  วัสัดุคงเหลื้อำ หมายถ่ิ่ง ขอำงใช้สิั�นเปลื้อำงที�หน่วยงานมีไว้เพื�อำใช้ในการดำาเนินงานปกติโดยทั�วไปมีม้ล้ค่าไม่ส้ังแล้ะไม่มี

ลั้กษ์ณิะคงทนถิ่าวรแสัดงตามราคาทุนโดยวิธี์ถัิ่วเฉลี้�ยถ่ิ่วงนำ�าหนักหรือำม้ล้ค่าสุัทธิ์

	 4.4	 ท้�ดิำน	อาคาร	และอุป้กรณ์

  - อำาคารแล้ะสิั�งปล้้กสัร้าง รวมทั�งส่ัวนปรับปรุงอำาคาร ทั�งอำาคารแล้ะสิั�งปล้้กสัร้างที�หน่วยงานมีกรรมสิัทธิ์� แล้ะไม่มี

กรรมสัิทธิ์� แต่หน่วยงานได้ครอำบครอำงแล้ะนำามาใช้ประโยชน์ในการดำาเนินงาน แสัดงม้ล้ค่าสุัทธิ์ตามบัญชีที�เกิดจากราคาทุน           

หักค่าเสืั�อำมราคาสัะสัม อำาคารที�อำย้่ระหว่างการก่อำสัร้างแสัดงตามราคาทุน

  - อุำปกรณ์ิ ได้แก่ ครุภััณิฑ์์ประเภัทต่างๆ รับร้้เป็นสิันทรัพย์เฉพาะรายการที�มีม้ล้ค่าต่อำหน่วยตั�งแต่ 10,000.00 บาท    

ข่�นไป ยกเว้นรายการที�ได้มาก่อำนปี 2563 รับร้้เป็นอุำปกรณ์ิเมื�อำมีม้ล้ค่าขั�นตำ�าตั�งแต่ 5,000.00 บาท ข่�นไป

  - ราคาทุนขอำงที�ดิน อำาคาร แล้ะอุำปกรณ์ิ รวมถ่ิ่งรายจ่ายที�เกี�ยวข้อำงโดยตรงเพื�อำให้สิันทรัพย์อำย้่ในสัถิ่านที�                

แล้ะสัภัาพที�พร้อำมใช้งาน ต้นทุนในการต่อำเติมหรือำปรับปรุงซ่�งทำาให้หน่วยงานได้รับประโยชน์ตล้อำดอำายุการใช้งานขอำงสัินทรัพย์

เพิ�มข่�นจากมาตรฐานเดิม ถืิ่อำเป็นราคาทุนขอำงสิันทรัพย์ ค่าใช้จ่ายในการซ่อำมแซมถืิ่อำเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสัดงผู้ล้การดำาเนินงาน

ทางการเงิน

  - ค่าเสืั�อำมราคาบันท่กเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสัดงผู้ล้การดำาเนินงานทางการเงิน คำานวณิโดยวิธี์เส้ันตรงตามอำายุ           

การใช้งานที�กำาหนดไว้ในหลั้กการแล้ะนโยบายบัญชีภัาครัฐ ฉบับที� 2 แล้ะที�แก้ไขเพิ�มเติมโดยกรมบัญชีกล้าง ดังนี�

 อำาคารสัำานักงาน อำาคารพักอำาศัย แล้ะอำาคารเพื�อำประโยชน์อืำ�น 10 – 25 ปี

 สิั�งปล้้กสัร้าง 10 – 20 ปี

 ครุภััณิฑ์์สัำานักงาน 10 ปี

 ครุภััณิฑ์์ยานพาหนะแล้ะขนส่ัง 5 ปี

 ครุภััณิฑ์์ไฟฟ้าแล้ะวิทยุ (ยกเว้นเครื�อำงกำาเนิดไฟฟ้า 15 – 20 ปี) 5 ปี

 ครุภััณิฑ์์โฆษ์ณิาแล้ะเผู้ยแพร่ 5 ปี

 ครุภััณิฑ์์การเกษ์ตร 2 – 5 ปี

 ครุภััณิฑ์์โรงงาน 2 – 5 ปี

 ครุภััณิฑ์์ก่อำสัร้าง 2 – 5 ปี

 ครุภััณิฑ์์สัำารวจ 8 ปี

 ครุภััณิฑ์์วิทยาศาสัตร์แล้ะการแพทย์ 5 ปี

 ครุภััณิฑ์์คอำมพิวเตอำร์ 3 ปี

 ครุภััณิฑ์์การศ่กษ์า 4 ปี

 ครุภััณิฑ์์งานบ้านงานครัว 4 ปี

 ครุภััณิฑ์์กีฬา/ กายภัาพ 4 ปี

 ครุภััณิฑ์์ดนตรี/ นาฏิศิล้ป์ 4 ปี

 ครุภััณิฑ์์สันาม 4 ปี

  - ไม่มีการคิดค่าเสืั�อำมราคาสัำาหรับสิันทรัพย์ระหว่างก่อำสัร้าง

	 4.5	 สิ่นทรัพย์ไม่ม้ตัวตน

  - สิันทรัพย์ไม่มีตัวตน แสัดงม้ล้ค่าด้วยม้ล้ค่าสุัทธิ์ตามบัญชี

  - ค่าตัดจำาหน่ายสิันทรัพย์ไม่มีตัวตนบันท่กเป็นค่าใช้จ่ายในงบแสัดงผู้ล้การดำาเนินงานทางการเงิน โดยวิธี์เส้ันตรง

ตามอำายุการให้ประโยชน์โดยประมาณิ ดังนี�

 โปรแกรมคอำมพิวเตอำร์ 3 ปี
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	 4.6	 รายได้ำรอการรับ่ร้้

  รายได้รอำการรับร้้ เป็นสิันทรัพย์ที�หน่วยงานได้รับจากการช่วยเหล้ือำ เพื�อำสันับสันุนการดำาเนินงานขอำงหน่วยงาน        

ให้บรรลุ้วัตถุิ่ประสังค์ หรือำสิันทรัพย์รับบริจาคโดยมีผู้้้มอำบให้หน่วยงานไว้ใช้ในการดำาเนินงาน

  รายได้รอำการรับร้้จะถ้ิ่กทยอำยตัดบัญชีเพื�อำรับร้้รายได้ตามเกณิฑ์์สััดส่ัวนขอำงค่าเสืั�อำมราคาขอำงสิันทรัพย์ที�ได้รับ        

ความช่วยเหลื้อำหรือำบริจาค

	 4.7	 รายได้ำจากเงินงบ่ป้ระมาณ

  รายได้จากเงินงบประมาณิรับร้้ตามเกณิฑ์์ ดังนี�

  (1)  กรณีิที�เบิกจ่ายเงินเข้าบัญชีขอำงหน่วยงานเพื�อำนำาไปจ่ายต่อำให้แก่ผู้้้มีสิัทธิ์รับเงินขอำงหน่วยงาน รับร้้รายได้            

จากเงินงบประมาณิเมื�อำได้ส่ังคำาขอำเบิกเงินกับคลั้ง

  (2)  กรณีิที�เบิกหักผู้ลั้กส่ังหรือำเบิกจ่ายตรงจากรัฐบาล้ให้แก่ผู้้้มีสิัทธิ์รับเงินขอำงหน่วยงาน โดยหน่วยงานไม่ได้รับตัวเงิน 

รับร้้รายได้จากเงินงบประมาณิเมื�อำได้รับอำนุมัติคำาขอำเบิกเงินจากคลั้ง

	 4.8	 รายได้ำจากเงินก้้รัฐบ่าล

  หน่วยงานรับร้้รายได้จากเงินก้้รัฐบาล้ ดังนี�

  (1)  เมื�อำได้รับเงินในกรณีิที�แหล่้งเงินก้้จ่ายเงินก้้ ให้กับหน่วยงานโดยตรง หรือำ

  (2)  รับร้้รายได้พร้อำมกับรับร้้ค่าใช้จ่ายในกรณีิที�แหล่้งเงินก้้จ่ายเงินตรงให้แก่เจ้าหนี� หรือำ

  (3)  รับร้้เมื�อำได้รับอำนุมัติคำาขอำเบิกเงินจากคลั้งในกรณีิที�หน่วยงานเบิกจ่ายเงินก้้ฝ้ากคลั้ง

	 4.9	 รายได้ำจากการขายสิ่นค้าและบ่ริการ

  - หน่วยงานรับร้้รายได้จากการขายสิันค้าเมื�อำเป็นไปตามเงื�อำนไขทุกข้อำดังต่อำไปนี�

  (1)  หน่วยงานได้โอำนความเสีั�ยงแล้ะผู้ล้ตอำบแทนที�มีนัยสัำาคัญขอำงความเป็นเจ้าขอำงสิันค้าให้กับผู้้้ซื�อำแล้้ว

  (2)  หน่วยงานไม่เกี�ยวข้อำงในการบริหารสิันค้าอำย่างต่อำเนื�อำงในระดับที�เจ้าขอำงพ่งกระทำา หรือำไม่ได้ควบคุมสิันค้า        

ที�ขายไปแล้้วทั�งทางตรงแล้ะทางอ้ำอำม

  (3)  หน่วยงานสัามารถิ่วัดม้ล้ค่าขอำงจำานวนรายได้ได้อำย่างน่าเชื�อำถืิ่อำ

  (4)   มีความเป็นไปได้ค่อำนข้างแน่ที�หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษ์ฐกิจหรือำศักยภัาพในการให้บริการที�เกี�ยวข้อำง

กับรายการนั�น

  (5)  หน่วยงานสัามารถิ่วัดม้ล้ค่าขอำงต้นทุนที�เกิดข่�นหรือำที�จะเกิดข่�นอัำนเนื�อำงมาจากรายการนั�นได้อำย่างน่าเชื�อำถืิ่อำ

  - เมื�อำผู้ล้ขอำงรายการที�เกี�ยวข้อำงกับการให้บริการสัามารถิ่ประมาณิได้อำย่างน่าเชื�อำถืิ่อำ หน่วยงานรับร้้รายการ               

ที�เกี�ยวข้อำงกับการให้บริการเป็นรายได้ตามขั�นความสัำาเร็จขอำงรายการ ณิ วันสิั�นสุัดรอำบระยะเวล้ารายงาน ผู้ล้ขอำงรายการสัามารถิ่

ประมาณิได้อำย่างน่าเชื�อำถืิ่อำเป็นไปตามเงื�อำนไขทุกข้อำต่อำไปนี�

  (1)  หน่วยงานสัามารถิ่วัดม้ล้ค่าขอำงจำานวนรายได้ได้อำย่างน่าเชื�อำถืิ่อำ

  (2)   มีความเป็นไปได้ค่อำนข้างแน่ที�หน่วยงานจะได้รับประโยชน์เชิงเศรษ์ฐกิจหรือำศักยภัาพในการให้บริการที�เกี�ยวข้อำง

กับรายการนั�น

  (3)  หน่วยงานสัามารถิ่วัดขั�นความสัำาเร็จขอำงรายการ ณิ วันที�ในรายงานการเงินได้อำย่างน่าเชื�อำถืิ่อำ

  (4)  หน่วยงานสัามารถิ่วัดม้ล้ค่าขอำงต้นทุนที�เกิดข่�นแล้้วแล้ะต้นทุนที�จะเกิดข่�น เพื�อำทำาให้รายการนั�นเสัร็จสัมบ้รณ์ิ     

ได้อำย่างน่าเชื�อำถืิ่อำ

	 4.10	 รายได้ำแผู่้นดิำน

  รายได้แผู่้นดินเป็นรายได้ขอำงรัฐบาล้ที�หน่วยงานได้รับแล้ะจะต้อำงนำาส่ังคลั้ง หน่วยงานรับร้้เงินรายได้แผู่้นดินเมื�อำได้

รับรายได้ แล้ะเนื�อำงจากรายได้แผู่้นดินเป็นรายได้ที�หน่วยงานไม่สัามารถิ่นำามาใช้จ่ายในการดำาเนินงานได้ ดังนั�น ณิ วันสิั�นสุัดรอำบ

ระยะเวล้ารายงาน หน่วยงานจะปิดบัญชีรายได้แผู่้นดินแล้ะบัญชีรายได้แผู่้นดินนำาส่ังคลั้งไปเข้าบัญชีรายได้แผู่้นดินรอำนำาส่ังคลั้ง 

เพื�อำแสัดงภัาระผู้้กพันที�หน่วยงานจะต้อำงนำาเงินส่ังคลั้งในงวดบัญชีต่อำไป
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	 4.11	 รายได้ำจากการอุดำหนุนและบ่ริจาค

  รายได้จากการอุำดหนุนแล้ะบริจาค เป็นส่ัวนหน่�งขอำงรายการโอำนตามมาตรฐานการบัญชีภัาครัฐ ฉบับที� 23 

เรื�อำงรายได้จากรายการไม่แล้กเปลี้�ยน คือำ การโอำนทรัพยากรจากหน่วยงานหน่�งไปยังอีำกหน่วยงานหน่�งโดยไม่ได้ให้สิั�งตอำบแทน 

ที�มีม้ล้ค่าใกล้้เคียงกันเป็นการแล้กเปลี้�ยน แล้ะไม่ใช่รายการทางภัาษี์

  รายได้จากการอุำดหนุนแล้ะบริจาคที�มีเงื�อำนไขขอำงสิันทรัพย์ที�โอำนรับร้้เป็นรายได้รอำการรับร้้เมื�อำได้รับเงิน                 

แล้ะทยอำยรับร้้เป็นรายได้เมื�อำได้ทำาตามเงื�อำนไขที�กำาหนด สัำาหรับรายได้จากการอุำดหนุนแล้ะบริจาคที�ไม่มีเงื�อำนไขขอำงสิันทรัพย์        

ที�โอำน ไม่ว่าจะมีข้อำจำากัดขอำงสิันทรัพยที์�โอำนหรือำไม่ รับร้้เป็นรายได้เมื�อำได้รับสิันทรัพยรั์บโอำนที�เป็นไปตามเกณิฑ์์การรับร้้สิันทรัพย์

  - ข้อำจำากัดขอำงสิันทรัพยที์�โอำน ไม่รวมถ่ิ่งข้อำกำาหนดให้ต้อำงคืนสิันทรัพยที์�รับโอำนหรือำประโยชน์เชิงเศรษ์ฐกิจในอำนาคต

หรือำศักยภัาพในการให้บริการอืำ�นที�ต้อำงคืนให้แก่ผู้้้โอำน ถ้ิ่าไม่ใช้สิันทรัพย์ตามที�ระบุไว้ ดังนั�น เมื�อำเริ�มมีสิัทธิ์ควบคุมสิันทรัพย์ภัายใต้

ข้อำจำากัด ผู้้้รับโอำนไม่ได้มีภัาระผู้้กพันในปัจจุบันที�จะต้อำงโอำนประโยชน์เชิงเศรษ์ฐกิจหรือำศักยภัาพในการให้บริการให้แก่              

บุคคล้ที�สัาม เมื�อำผู้้้รับโอำนทำาผิู้ดข้อำจำากัด ผู้้้โอำนหรือำฝ่้ายอืำ�นอำาจมีทางเลื้อำกในการใช้บทล้งโทษ์ต่อำผู้้้รับโอำน ดังนั�น เมื�อำหน่วยงาน    

ได้รับสิันทรัพย์ตามข้อำจำากัดจ่งรับร้้รายได้ทันที

  - เงื�อำนไขขอำงสัินทรัพย์ที�โอำน กำาหนดให้หน่วยงานจะต้อำงใช้ประโยชน์เชิงเศรษ์ฐกิจในอำนาคตหรือำศักยภัาพ                

ในการให้บริการขอำงสิันทรัพย์ตามที�ระบุไว้ หรือำต้อำงคืนประโยชน์เชิงเศรษ์ฐกิจในอำนาคตหรือำศักยภัาพในการให้บริการแก่ ผู้้้โอำน

ในกรณิทีี�ผิู้ดเงื�อำนไขนั�น ดังนั�น หน่วยงานผู้้้รับโอำนสิันทรัพย์จ่งมีภัาระผู้้กพันในปัจจุบันที�ต้อำงส่ังมอำบประโยชนเ์ชิงเศรษ์ฐกิจในอำนาคต 

หรือำศักยภัาพในการใหบ้ริการแกบุ่คคล้ที�สัามเมื�อำเริ�มมีสิัทธิ์ควบคุมสิันทรัพยที์�อำย้ภ่ัายใตเ้งื�อำนไข ทั�งนี�เป็นเพราะผู้้รั้บโอำนไมส่ัามารถิ่

หลี้กเลี้�ยงกระแสัไหล้อำอำกขอำงทรัพยากร เนื�อำงจากมีข้อำจำากัดให้ใช้ประโยชน์จากสิันทรัพย์ในการส่ังมอำบสิันค้าหรือำบริการให้แก่

บุคคล้ที�สัามหรือำไม่เช่นนั�นต้อำงส่ังคืนประโยชน์เชิงเศรษ์ฐกิจในอำนาคตหรือำศักยภัาพในการให้บริการแก่ผู้้้โอำน ดังนั�น เมื�อำผู้้้รับโอำน

เริ�มรับร้้สิันทรัพย์ตามเงื�อำนไข จ่งเกิดหนี�สิันข่�นด้วย

 หมายเหตุ 5 เงินส่ดำและรายการเท่ยบ่เท่าเงินส่ดำ

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

เงินสัดในมือำ 238,550.00 84,700.00 

เงินทดรอำงราชการ 18,996,000.00 18,996,000.00 

เงินฝ้ากสัถิ่าบันการเงิน 962,968,723.12 963,780,511.54 

เงินฝ้ากประจำาที�มีกำาหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือำน 342,289,354.52 317,896,118.78 

เงินฝ้ากคล้ัง 3,295,499,491.20 2,758,123,391.20 

รวมเงินส่ดำและรายการเท้ยบ่เท่าเงินส่ดำ	 4,619,992,118.84	 4,058,880,721.52	

 เงินสัดในมือำ เป็นเงินสัดแล้ะเช็คธ์นาคาร นอำกจากสั่วนที�หน่วยงานถืิ่อำไว้เพื�อำใช้จ่ายสัำาหรับการดำาเนินงานปกติ                   

ตามวัตถุิ่ประสังค์ขอำงหน่วยงานแล้้ว ยังรวมถ่ิ่งส่ัวนที�หน่วยงานได้รับไว้เพื�อำรอำนำาส่ังคลั้งเป็นรายได้แผู่้นดินตามกฎหมาย                   

ซ่�งไม่สัามารถิ่นำาไปใช้เพื�อำประโยชน์ขอำงหน่วยงานได้

 เงินทดรอำงราชการ เป็นเงินสัดที�หน่วยงานมีไว้เพื�อำใช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลี้กย่อำยในสัำานักงานตามวงเงินที�ได้รับอำนุมัติ        

จากกระทรวงการคล้ัง ตามระเบียบกระทรวงการคลั้งว่าด้วยเงินทดรอำงราชการ พ.ศ. 2562 ซ่�งจะต้อำงส่ังคืนคลั้ง                                

เมื�อำหมดความจำาเป็นในการใช้จ่าย ยอำดคงเหล้ือำสิั�นปีประกอำบด้วย เงินสัด เงินฝ้ากธ์นาคารแล้ะใบสัำาคัญที�เบิกจากเงิน               

ทดรอำงราชการแล้้วรอำเบิกชดเชย
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 หมายเหตุ 6 ล้กหน่�การค้า

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

ล้้กหนี�การค้า - หน่วยงานภัาครัฐ 8,689,742.25  10,720,919.75 

ล้้กหนี�การค้า - บุคคล้ภัายนอำก 4,289,578.02 77,642,253.5 1 

รวมล้กหน้�การค้า 	12,979,320.27	 88,363,173.26	

ล้กหน้�การค้า
หน่วยงานภัาครัฐ

ยังไม่ถิ่งกำาหนดำ เกินกำาหนดำชำาระ
ไม่เกิน	15	วัน

เกินกำาหนดำชำาระ
เกินกว่า	15	วัน

2565 8,689,742.25

2564 522,529.00 - 10,198,390.75

ล้กหน้�การค้า
บุ่คคลภัายนอก

ยังไม่ถิ่งกำาหนดำ เกินกำาหนดำชำาระ
ไม่เกิน	15	วัน

เกินกำาหนดำชำาระ
เกินกว่า	15	วัน

2565 4,289,578.02

2564  126,784.00 - 77,515,469.51

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

เงินฝ้ากเงินสัินบนรางวัล้ขอำงกรมควบคุมโรค 117,000.00 54,000.00 

เงินฝ้ากเงินกอำงทุนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานขอำงกรมควบคุมโรค 10,886,259.20 9,898,123.25 

เงินฝ้ากค่าธ์รรมเนียมการสัอำบแข่งขัน 176,260.50 231,643.00 

เงินประกันซอำง เงินประกันสััญญา แล้ะเงินค่าเช่าที�กรมธ์นารักษ์์จัดเก็บแทน 36,495,820.44 33,938,290.00 

เงินบำารุงกรมควบคุมโรค 3,176,203,601.20 2,618,213,351.28 

เงินฝ้ากเงินบริจาค กรมควบคุมโรค 12,939,868.84 30,615,996.11 

เงินฝ้ากเงินช่วยเหล้ือำหรือำร่วมมือำจากต่างประเทศ 15,481,733.11 65,114,150.29 

เงินฝ้ากเพื�อำบ้รณิะทรัพย์สัินขอำงสัถิ่าบัน 52,523.93 57,837.27 

บัญชีเงินอำุดหนุนที�ได้รับจากความช่วยเหล้ือำต่าง ๆ 43,146,423.98 -   

รวมเงินฝ้ากคลัง 3,295,499,491.20	 2,758,123,391.20	

 เงินฝ้ากคล้ังจำานวน 3,295,499,491.20 บาท (ปี 2564 จำานวน 2,758,123,391.2 บาท) ซ่�งแสัดงรวม                                      

อำย้่ในเงินฝ้ากคลั้งข้างต้นเป็นเงินนอำกงบประมาณิที�มีข้อำจำากัดในการใช้จ่าย เพื�อำจ่ายต่อำไปให้บุคคล้หรือำหน่วยงานอืำ�น                       

ตามวัตถุิ่ประสังค์ที�ระบุไว้ในกฏิหมายอัำนเป็นที�มาขอำงเงินฝ้ากคลั้งนั�น หน่วยงานไม่สัามารถิ่นำาไปใช้จ่ายเพื�อำประโยชน์ในการ             

ดำาเนินงานขอำงหน่วยงานตามปกติได้ แต่มีหน้าที�ถืิ่อำไว้เพื�อำจ่ายตามวัตถุิ่ประสังค์ขอำงเงินฝ้ากคลั้ง ดังนี�
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 หมายเหตุ 7 ล้กหน่�อ้�นระยะส่ั�น

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

ล้้กหนี�เงินยืมในงบประมาณิ 17,006,521.82 26,007,783.65 

ล้้กหนี�เงินยืมนอำกงบประมาณิ 13,608,947.23 1,828,384.00 

ล้้กหนี�อำื�น - บุคคล้ภัายนอำก 126,028,643.47   6,044,010.00 

หัก ค่าเผู้ื�อำหนี�สังสััยจะสั้ญ (11,548,963.35)   -   

เงินจ่ายล้่วงหน้า     -   1,515,000.00 

รายได้ค้างรับ 3,986,686.33 28,970,551.90 

รวมล้กหน้�อ้�นระยะส่ั�น 149,081,835.50	 64,365,729.55	

ล้กหน้�เงินย้ม	
ในงบ่ป้ระมาณ

ยังไม่ถิ่งกำาหนดำ เกินกำาหนดำชำาระ
ไม่เกิน	15	วัน

เกินกำาหนดำชำาระ
เกินกว่า	15	วัน

2565 1,6172,557.00 773,714.82 60,250.00

2564 24,332,123.65 590,130.00 1,085,530.00 

ล้กหน้�เงินย้ม	
นอกงบ่ป้ระมาณ

ยังไม่ถิ่งกำาหนดำ เกินกำาหนดำชำาระ
ไม่เกิน	15	วัน

เกินกำาหนดำชำาระ
เกินกว่า	15	วัน

2565 604,356.00 806,701.67 738,670.00

2564 1,412,684.00 400,120.00 15,580.00 

ล้กหน้�อ้�น	
บุ่คคลภัายนอก

ยังไม่ถิ่งกำาหนดำ เกินกำาหนดำชำาระ
ไม่เกิน	15	วัน

เกินกำาหนดำชำาระ
เกินกว่า	15	วัน

2565 10,721,875.56 1,270,201.67 1,616,870.00

2564  -  6,044,010.00

 หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะส่ั�น

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

เงินฝ้ากประจำา 40,763,091.84 35,086,963.45 

รวมเงินลงทุนระยะส่ั�น 40,763,091.84	 35,086,963.45	
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 หมายเหตุ 9 ส่ินค้าคงเหล้อ

 หมายเหตุ 11 ส่ินทรัพย์หมุนเว้ยนอ้�น

 หมายเหต ุ12 ท่�ดำนิ อาคาร และอปุ้กรณ์

 หมายเหตุ 10 วัส่ดำุคงเหล้อ

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

สัินค้าสัำาเร็จร้ป 120,750,166.16 634,454,923.27 

หัก ค่าเผู้ื�อำการปรับล้ดม้ล้ค่าสัินค้า -   -   

ส่ินค้าคงเหล้อ	-	สุ่ทธิ 120,750,166.16	 634,454,923.27	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

ค่าใช้จ่ายจ่ายล้่วงหน้า 5,159.42 5,673.77 

ส่ินทรัพย์หมุนเว้ยนอ้�น 5,159.42	 5,673.77	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

อำาคารแล้ะสัิ�งปล้้กสัร้าง     3,857,052,438.59 3,628,156,132.19 

หัก ค่าเสัื�อำมราคาสัะสัม - อำาคารแล้ะสัิ�งปล้้กสัร้าง  (2,077,256,906.34)  (1,995,558,882.53)

อาคารและส่ิ�งป้ล้กส่ร้าง	-	สุ่ทธิ 			1,779,795,532.25	 						1,632,597,249.66	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

วัสัดุคงเหล้ือำ 291,875,068.32   634,454,923.27 

หัก ค่าเผู้ื�อำการปรับล้ดม้ล้ค่าวัสัดุ -   -   

วัส่ดำุคงเหล้อ	-	สุ่ทธิ 	291,875,068.32	 634,454,923.27	

 วัสัดุคงเหลื้อำประกอำบด้วย วัสัดุคงเหลื้อำที�ซื�อำมาเพื�อำใช้ในภัายในกรมควบคุมโรค แล้ะสิันค้าคงเหลื้อำ เช่น ยา เวชภััณิฑ์์ 

แล้ะอืำ�นๆ ที�มีเพื�อำให้บริการรักษ์าบุคคล้ภัายนอำก
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(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

ครุภััณิฑ์์ 3,345,693,262.88 3,005,425,427.36 

หัก ค่าเสัื�อำมราคาสัะสัม - ครุภััณิฑ์์ (2,490,694,607.19) (2,326,604,503.53)

ครุภััณฑ์์	-	สุ่ทธิ 854,998,655.69	 678,820,923.83	

งานระหว่างก่อส่ร้าง 565,588,830.78 518,491,171.74 

รวม	ท้�ดำิน	อาคาร	และอุป้กรณ์	-	สุ่ทธิ 3,200,383,018.72	 2,829,909,345.23	

 หมายเหตุ 13 ส่ินทรัพย์ไม่ม่ตัวตน

 หมายเหตุ 14 เจ้าหน่�การค้า

 หมายเหตุ 15 เจ้าหน่�อ้�นระยะส่ั�น

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

โปรแกรมคอำมพิวเตอำร์ 163,525,142.06 111,710,282.06 

หัก ค่าตัดจำาหน่ายสัะสัม - โปรแกรมคอำมพิวเตอำร์ (101,372,498.99) (77,904,653.76)

รวม	ส่ินทรัพย์ไม่ม้ตัวตน	-	สุ่ทธิ 62,152,643.07	 33,805,628.30	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

เจ้าหนี�การค้า-หน่วยงานภัาครัฐ 601,000.00 10,687,800.00 

เจ้าหนี�การค้า-บุคคล้ภัายนอำก 1,236,333,751.03 280,799,739.05 

รับสัินค้า / ใบสัำาคัญ (GR/IR) 65,333.44 -   

รวมเจ้าหน้�การค้า 1,237,000,084.47	 291,487,539.05	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

เจ้าหนี�อำื�น 10,684,372.90 4,038,409.71 

ค่าสัาธ์ารณิ้ปโภัคค้างจ่าย 6,761,315.74 5,100,692.36 

ใบสัำาคัญค้างจ่าย 15,462,777.43 43,041,953.60 

ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอำื�น 177,300.00 136,000.00 

รวม	เจ้าหน้�ระยะส่ั�น 33,085,766.07	 52,317,055.67	
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 หมายเหตุ 17 เจ้าหน่�เงินโอนและรายการอุดำหนุนระยะยาว

 หมายเหตุ 18 รายไดำ้จากงบ่ป้ระมาณ

 หมายเหตุ 16 เงินรับ่ฝ้ากระยะส่ั�น

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

รายได้รอำการรับร้้ 20,853,778.17 24,970,841.33 

รวม	เจ้าหน้�เงินโอนและรายการอุดำหนุนระยะยาว 20,853,778.17	 24,970,841.33	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

รายได้จากงบบุคล้ากร 1,900,262,621.70 1,888,919,979.73 

รายได้จากงบดำาเนินงาน 979,779,682.33 1,165,800,025.07 

รายได้จากงบล้งทุน 216,405,828.30 321,657,576.15 

รายได้จากงบอำุดหนุน 185,143,672.24 200,704,327.15 

รายได้จากงบกล้าง 1,693,037,897.54 9,295,206,634.41 

รายได้จากงบรายจ่ายอำื�น 5,792,286.54 16,105,401.65 

หัก เบิกเกินสั่งคืนเงินงบประมาณิ (29,941,358.17) (74,401,669.49)

รวม	รายไดำ้จากงบ่ป้ระมาณป้ีป้ัจจุบ่ัน	-	สุ่ทธิ 4,950,480,630.48	 12,813,992,274.67	

รายไดำ้จากงบ่ป้ระมาณป้ีก่อนๆ	(เงินกันไว้เบ่ิกเหล้�อมป้ีเบ่ิกจ่ายป้ีป้ัจจุบ่ัน)

รายได้จากงบดำาเนินงาน 94,127,738.19 79,132,600.23 

รายได้จากงบล้งทุน 222,541,229.34 179,660,492.31 

รายได้จากงบกล้าง 770,742,771.03 -
รายได้จากงบรายจ่ายอำื�น 5,779,766.15 -   
รวม	รายไดำ้จากงบ่ป้ระมาณป้ีก่อนๆ	 1,093,191,504.71	 258,793,092.54	

รวม	รายไดำ้จากงบ่ป้ระมาณ 6,043,672,135.19	 13,072,785,367.21	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

เงินรับฝ้ากจากเงินทุนหมุนเวียน 51,892,018.73 69,518,930.25 

เงินรับฝ้ากอำื�น 41,843,448.91 169,227,670.29 

เงินประกันอำื�น 40,530,512.85 35,862,351.61 

รวม	เงินรับ่ฝ้ากระยะส่ั�น 134,265,980.49	 274,608,952.15	
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 หมายเหตุ 19 รายไดำ้จากเงินก้้และรายไดำ้อ้�นจากรัฐบ่าล

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

รายได้จากเงินก้้แล้ะรายได้อำื�นจากรัฐบาล้ 37,788,639,797.10 9,885,572,668.87 

รวม	รายไดำ้จากเงินก้้และรายไดำ้อ้�นจากรัฐบ่าล 37,788,639,797.10	 9,885,572,668.87	

 หมายเหตุ 20 รายไดำ้จากการขายส่ินค้าและบ่ริการ

 หมายเหตุ 21 รายไดำ้จากการอุดำหนุนและบ่ริจาค

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

รายได้ค่าขายสัินค้า 3,300.00 -   

รายได้ค่าบริการ - ค่ารักษ์าพยาบาล้ 675,936,442.04 792,735,118.32 

รายได้ค่าธ์รรมเนียมการศ่กษ์า -   8,567.75 

รายได้ค่าบริการอำื�น 1,610,550,932.90 1,705,459,874.75 

รวม	รายไดำ้จากการขายส่ินค้าและบ่ริการ 2,286,490,674.94	 2,498,203,560.82	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

รายได้จากการช่วยเหล้ือำเพื�อำการดำาเนินงานจาก หน่วยงาน

ภัาครัฐ

298,164,416.35 452,332,652.06 

รายได้จากการช่วยเหล้ือำเพื�อำการดำาเนินงานจากแหล้่งอำื�น 801,264,054.79 507,683,260.88

รายได้จากการช่วยเหล้ือำเพื�อำการล้งทุน 1.00 462,412.39

รายได้จากการบริจาค 17,884,271.99 23,216,482.82

รวม	รายไดำ้จากการอุดำหนุนและบ่ริจาค 1,117,312,744.13	 983,694,808.15

 หมายเหตุ 22 รายไดำ้อ้�น

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

รายได้ดอำกเบี�ยเงินฝ้ากจากสัถิ่าบันการเงิน 2,811,146.27 3,745,467.75 

รายได้เงินนอำกงบประมาณิ 3,946,924.97 27,968,188.99 

รายได้อำื�น 10,283,879.36 626,261,460.43 

รวม	รายไดำ้อ้�น 17,041,950.60	 657,975,117.17	
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193รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

 หมายเหตุ 23 ค่าใช้จ่ายบุ่คลากร

 หมายเหตุ 24 ค่าบ่ำาเหน็จบ่ำานาญ

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

เงินเดือำน 1,351,895,460.93 1,308,603,039.57 

ค่าล้่วงเวล้า 88,534,119.95 96,922,436.72 

ค่าจ้าง 457,505,349.41 471,950,803.41 

ค่าตอำบแทนพนักงานราชการ 293,467,776.51 205,191,479.10 

เงินช่วยค่าครอำงชีพ 110,585.00 107,230.00 

ค่ารักษ์าพยาบาล้ 161,848,044.13 145,636,618.51 

เงินช่วยการศ่กษ์าบุตร 11,297,166.00 9,284,497.00 

เงินช่วยเหล้ือำพิเศษ์กรณิีเสัียชีวิต 1,469,982.51 1,582,735.20 

เงินชดเชย กบข. 21,860,682.89 20,744,660.80 

เงินสัมทบ กบข. 32,791,024.37 31,116,991.29 

เงินสัมทบ กสัจ. 10,026,864.46 10,887,511.73 

เงินสัมทบกอำงทุนประกันสัังคม 11,930,213.61 9,790,308.00 

ค่าเช่าบ้าน 9,490,573.03 9,353,122.74 

เงินสัมทบกอำงทุนสัำารอำงเล้ี�ยงชีพ 1,533,600.06 1,457,591.88 

ค่าใช้จ่ายบุคล้ากรอำื�น 133,268,106.79 150,776,974.36 

เงินสัมทบกอำงทุนทดแทน 726,296.32 588,198.44 

รวม	ค่าใช้จ่ายบุ่คลากร 2,587,755,845.97	 2,473,994,198.75	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

บำานาญ 738,785,358.65 710,055,091.57 

เงินช่วยค่าครอำงชีพ 54,798,782.23 56,864,942.54 

บำาเหน็จ 259,693,058.53 232,954,879.88 

บำาเหน็จตกทอำด 26,613,094.87 24,407,359.81 

บำาเหน็จดำารงชีพ 36,028,627.90 44,372,883.35 

ค่ารักษ์าพยาบาล้ 150,889,777.95 141,075,314.36 

เงินช่วยการศ่กษ์าบุตร 1,482,415.25 1,225,888.75 

บำาเหน็จบำานาญอำื�น 7,005,656.00 5,411,314.28 

รวม	ค่าบ่ำาเหน็จบ่ำานาญ 1,275,296,771.38	 1,216,367,674.54	



ส่วนที่ 4 รายงานด้านการเงิน

194 รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health

 หมายเหตุ 25 ค่าตอบ่แทน

 หมายเหตุ 27 ค่าวัส่ดำุ

 หมายเหตุ 26 ค่าใช้ส่อย

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

ค่าตอำบแทนเฉพาะงาน 79,647,523.12 78,200,400.22 

ค่าตอำบแทนตามตำาแหน่ง - 78,060.00 

ค่าตอำบแทนอำื�น 30,000.00 -   

รวม	ค่าตอบ่แทน 79,677,523.12	 78,278,460.22	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

ค่าวัสัดุ 1,198,634,698.41 1,399,555,192.76 

ค่าเชื�อำเพล้ิง 7,910,582.29 6,674,131.27 

ค่าครุภััณิฑ์์ม้ล้ค่าต่ำากว่าเกณิฑ์์ 23,302,993.04 13,823,213.99 

ต้นทุนขาย 30,120,048.82	 -			

รวม	ค่าวัส่ดำุ 1,259,968,322.56	 1,420,052,538.02	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

ค่าใช้จ่ายในการฝ้ึกอำบรม 125,101,412.44 130,614,887.62 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 64,889,505.80 52,831,095.25 

ค่าซ่อำมแซมแล้ะบำารุงรักษ์า 53,684,114.50 118,954,157.99 

ค่าจ้างเหมาบริการ 1,195,495,688.14 380,891,113.85 

ค่าธ์รรมเนียม 1,688,222.72 2,363,663.55 

ค่าจ้างที�ปร่กษ์า 2,615,500.00 1,765,900.00 

ค่าใช้จ่ายในการประชุม 49,657,390.86 43,196,188.65 

ค่าเช่า 30,242,493.07 22,755,827.90 

ค่าวิจัยแล้ะพัฒนา - 370,600.00 

ค่าใช้จ่ายผู้ล้ักสั่งเป็นรายได้แผู้่นดิน 4,117,105.90 5,669,067.84 

ค่าประชาสััมพันธ์์ 65,475,606.33 103,691,994.52 

ค่าใช้สัอำยอำื�น 28,652,259.10 17,187,463.47 

รวม	ค่าใช้ส่อย 1,621,619,298.86	 880,291,960.64	
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195รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

 หมายเหตุ 28 ค่าส่าธารณ้ป้โภัค

 หมายเหตุ 29 ค่าเส่้�อมราคาและค่าตัดำจำาหน่าย

 หมายเหตุ 30 ค่าใช้จ่ายจากการอุดำหนุนและบ่ริจาค

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

ค่าไฟฟ้า 97,596,671.69 89,850,897.99 

ค่าประปา 14,465,050.43 15,881,055.23 

ค่าโทรศัพท์ 4,824,390.78 5,526,626.23 

ค่าบริการสัื�อำสัารแล้ะโทรคมนาคม 11,025,454.87 13,764,862.39 

รวม	ค่าส่าธารณ้ป้โภัค 127,911,567.77	 125,023,441.84	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

อำาคารแล้ะสัิ�งปล้้กสัร้าง 114,993,804.35 100,539,862.46 

ครุภััณิฑ์์ 262,579,944.40 231,759,523.62 

สัินทรัพย์ไม่มีตัวตน 31,270,795.23 9,507,318.41 

รวม	ค่าเส่้�อมราคาและค่าตัดำจำาหน่าย 408,844,543.98	 341,806,704.49	

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

ค่าใช้จ่ายอำุดหนุน - หน่วยงานภัาครัฐ 34,509,871.47 21,891,787.23 

ค่าใช้จ่ายอำุดหนุนเพื�อำการดำาเนินงาน - ภัาคครัวเรือำน 136,320,314.95 146,812,704.22 

ค่าใช้จ่ายอำุดหนุนเพื�อำการดำาเนินงาน - อำงค์กรไม่หวังผู้ล้กำาไร 406,419,710.58 341,849,606.71 

ค่าใช้จ่ายช่วยเหล้ือำตามมาตรการขอำงรัฐบาล้ 38,487,807,032.23 17,786,400,598.74 

ค่าใช้จ่ายอำุดหนุนเพื�อำการดำาเนินงานอำื�น 88,282,277.02 80,436,362.27 

รวม	ค่าใช้จ่ายจากการอุดำหนุนและบ่ริจาค 39,153,339,206.25	 18,377,391,059.17	

 หมายเหตุ 31 ค่าใช้จ่ายอ้�น

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2565 2564

กำาไร / ขาดทุนสัุทธ์ิจากการจำาหน่ายสัินทรัพย์ 60,377,801.35 9,066,737.16 

หนี�สังสััยจะสั้ญ 11,548,963.35 -   

ค่าใช้จ่ายอำื�น 20,643,954.36 6,214,578.65 

รวม	ค่าใช้จ่ายอ้�น 92,570,719.06	 15,281,315.81	



ส่วนที่ 4 รายงานด้านการเงิน

196 รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health

 กรมควบคุมโรคถ้ิ่กฟ้อำงร้อำงจากบริษั์ทนำาวิวัฒน์การช่าง (1992) จำากัด ฐานผู้ิดสััญญาแล้ะฐานล้ะเมิดเรียกค่าสิันค้า           

(กรณิีเครื�อำงน่�ง) คดีหมายเล้ขดำาที� พ 635/2564 แล้ะคดีหมายเล้ขแดงที� พ 93/2565 ซ่�งคำาพิพากษ์าศาล้อำุทธ์รณ์ิมีพิพากษ์า        

เมื�อำวันที� 5 เมษ์ายน 2565 ให้จำาเล้ยที� 2 (กรมควบคุมโรค) ชำาระเงินแก่โจทย์ จำานวนเงิน 2,461,400.- บาท พร้อำมดอำกเบี�ย         

อัำตราร้อำยล้ะ 7.5 ต่อำปี นับแต่วันที� 14 ธั์นวาคม 2559 ถ่ิ่งวันที� 11 เมษ์ายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่า จะชำาระเสัร็จ 

แล้ะกรมควบคุมโรค ได้ยื�นฏีิกาพร้อำมค่าธ์รรมเนียมแล้้ว เมื�อำวันที� 18 มิถุิ่นายน 2565

 ในปี 2565 หน่วยงานพบว่าสิันทรัพย์ที�บันท่กในปีที�ผู่้านๆ มา มีความคล้าดเคลื้�อำนไม่เป็นปัจจุบัน เช่น ตัดจำาหน่าย รับบริจาค 

หรือำรับโอำนสิันทรัพย์ระหว่างหน่วยงานตามระเบียบพัสัดุแล้้ว  แต่ไม่ได้ปรับปรุงในระบบ GFMIS ผู้ล้กระทบดังกล่้าว แล้ะปรับปรุง

รายการอืำ�นๆ ได้แก่ บัญชีเงินรับฝ้ากอืำ�น วัสัดุคงคลั้งที�เกิดข้อำคล้าดเคลื้�อำนจากการเปลี้�ยนระบบ GFMIS เป็น New GFMIS Thai 

หน่วยงานจ่งปรับปรุงบัญชีผู้ล้สัะสัมจากการแก้ไขข้อำผิู้ดพล้าดจำานวน 675,084,617.47 บาท แล้ะบัญชีรายได้ส้ัง/ (ตำ�า)  

กว่าค่าใช้จ่ายสัะสัมยกมา จำานวน 231,300.- บาท รวมเป็นรายการที�ปรับปรุงทั�งสิั�นในปีงบประมาณิ 2565 เป็นจำานวนเงิน 

674,853,317.47 บาท 

 หมายเหตุ 32 หน่�ส่ินท่�อาจจะเกิดำข้�น

 หมายเหตุ 33 การแก้ไขข้อผู้ิดำพลาดำของงวดำก่อน
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197รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

กรมควบ่คุมโรค
รายงานรายไดำ้แผู้่นดำิน

ส่ำาหรับ่ป้ีส่ิ�นสุ่ดำวันท่� 30 กันยายน 2565

(หน่วย	:	บ่าท)

รายการ 2564 2563

รายไดำ้แผู้่นดำินท้�จัดำเก็บ่

 รายได้แผู้่นดิน - ภัาษ์ี 5,800.00 50.00 

 รายได้แผู้่นดิน - นอำกจากภัาษ์ี 44,547,862.30 34,365,846.01 

รวมรายไดำ้แผู้่นดำินท้�จัดำเก็บ่ 44,553,662.30	 34,365,896.01	

หัก รายได้แผู้่นดินถิ่อำนคืนจากคล้ัง - - 

 รายได้แผู้่นดินจัดสัรรตามกฎหมาย - - 

รายไดำ้แผู้่นดำินจัดำเก็บ่สุ่ทธิ 44,553,662.30	 34,365,896.01	

 รายได้แผู้่นดินนำาสั่งคล้ัง 44,583,484.05 35,151,248.55 

รายไดำ้แผู้่นดำินรอนำาส่่งคลัง (29,821.75) (785,352.54)

ปรับ รายได้แผู้่นดินรอำนำาสั่งคล้ัง 830,669.00 

รายการรายไดำ้แผู้่นดำินสุ่ทธิ (29,821.75) 45,316.46	

รายไดำ้แผู้่นดำิน	-	นอกภัาษ้

 รายได้จากการขายสัินค้าแล้ะบริการ 21,046,202.43 4,977,988.80 

 รายได้ดอำกเบี�ยแล้ะเงินปันผู้ล้ 301,644.29 277,361.17 

 รายได้อำื�น 23,200,015.58 29,110,496.04 

 รวม	รายไดำ้แผู้่นดำิน	-	นอกภัาษ้ 44,547,862.30	 34,365,846.01	



ส่วนที่ 4 รายงานด้านการเงิน
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กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health
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กรมควบคุมโรค Department of Disease Control, Ministry of Public Health



ภ
าค

ผ
นว

ก

201รายงาน ประจำำาปี 2565
กรมควบคุมโรคDepartment of Disease Control, Ministry of Public Health

ข้อม้ลส่ถิติค่าเป้้าหมายและผู้ลการดำำาเนินงานตามตัวช้�วัดำลดำโรค และภััยสุ่ขภัาพ
และงานเชิงระบ่บ่ (ป้ระจำาป้ีงบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2561 - 2565)
ป้ระจำาป้ีงบ่ป้ระมาณ พ.ศ. 2565

ภาคำผู้นวก ก.



1. สัำานักงานเล้ขานุการกรม
2. กอำงบริหารทรัพยากรบุคคล้
3. กอำงบริหารการคลั้ง
4. กอำงกฎหมาย
5. กลุ่้มพัฒนาระบบบริหาร
6. กอำงยุทธ์ศาสัตร์แล้ะแผู้นงาน
7. กอำงควบคุมโรคแล้ะภััยสุัขภัาพในภัาวะฉุกเฉิน
8. กอำงงานคณิะกรรมการควบคุมผู้ลิ้ตภััณิฑ์์ยาส้ับ
9. กอำงโรคเอำดส์ัแล้ะโรคติดต่อำทางเพศสััมพันธ์์

10. กอำงโรคไม่ติดต่อำ
11. กอำงโรคจากการประกอำบอำาชีพแล้ะสิั�งแวดล้้อำม
12. กอำงโรคติดต่อำทั�วไป
13. กอำงโรคติดต่อำนำาโดยแมล้ง
14. กอำงระบาดวิทยา
15. กอำงวัณิโรค
16. สัถิ่าบันบำาราศนราด้ร
17. สัถิ่าบันราชประชาสัมาสััย
18. สัำานักงานคณิะกรรมการควบคุมเครื�อำงดื�มแอำล้กอำฮอำล์้
19. กอำงด่านควบคุมโรคติดต่อำระหว่างประเทศแล้ะกักกันโรค
20. กอำงนวัตกรรมแล้ะวิจัย
21 กอำงป้อำงกันการบาดเจ็บ
22. กอำงดิจิทัล้เพื�อำการควบคุมโรค
23. สัถิ่าบันเวชศาสัตร์ป้อำงกันศ่กษ์า
24. กลุ่้มงานจริยธ์รรม
25. สัถิ่าบันป้อำงกันควบคุมโรคเขตเมือำง
26. สัำานักงานเล้ขานุการคณิะกรรมการโครงการพระราชดำาริฯ
27. สัำานักงานคณิะกรรมการผู้้้ทรงคุณิวุฒิ
28. สัำานักงานความร่วมมือำระหว่างประเทศ
29. สัำานักสืั�อำสัารความเสีั�ยงแล้ะพัฒนาพฤติกรรมสุัขภัาพ
30. สัำานักงานป้อำงกันควบคุมโรคที� 1 - 12

ขอขอบ่คุณส่ำาหรับ่ข้อม้ลและภัาพถ่าย
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