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คํานํา 

 เอกสารฉบับน้ีได้จัดทําข้ึน เพื่อประกอบคําบรรยายพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไปของความร่วมมือเพื่อสุขภาพเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
โดย นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนาย่ิงเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ในการประชุม วิชาการเครือข่าย พชพ. เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรค วันท่ี 4 กันยายน 2561 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวดัตรัง 

 ท้ังน้ี เพื่อสื่อสารแนวทางการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีเป็นปัญหา
สําคัญ ต้องการ จํากัด กวาดล้าง ควบคุม และลดขนาดปัญหาของโรคและภัยสุขภาพของประเทศและพ้ืนท่ีลง ให้แก่ 
เครือข่ายควบคุมโรคระดับจังหวัดและอําเภอ ได้นําไปตรวจสอบปัญหาโรคและภัยสุขภาพในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ และดําเนินการแก้ไข
ปัญหาฯ ตามแนวทางและมาตรการท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนาระบบควบคุมโรคให้มีความเข้มแข็ง เป็นเอกภาพ 

 กรมควบคุมโรค โดย กองแผนงาน ขอขอบพระคุณ ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นอย่างย่ิง ท่ีได้วางกรอบแนวทาง   
การสื่อสารฯ ครั้งน้ี และ ตรวจสอบข้อมูลท่ีนําเสนอเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย ขอบคุณหน่วยงานท่ีร่วมสนับสนุนข้อมูล       
จนสามารถจัดทําเป็นเอกสารฉบับน้ีข้ึน นับเป็นเอกสารฉบับ version 1 น่ันหมายความว่า เอกสารฉบับน้ีจะถูกนําไปปรับปรุง
ให้เป็นฉบับท่ีสมบูรณ์ และส่งมอบให้แก่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด พชอ./พชข. และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ได้นําไปใช้
ประโยชน์ต่อไป 

กองแผนงานกรมควบคุมโรค 
1 กันยายน 2561 



สารบัญ 
    
   หน้า 
บทน า    
แนวทางการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับพื้นท่ี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 โรคติดต่อ   
  แผนงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดี ปี 2562 1 
  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน  

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
4 

  แผนงานโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ปี 2562 8 
  แผนงานก าจัดโรคมาลาเรีย ปี 2562 11 
  แผนงานควบคุมวัณโรค 15 
  แผนงานควบคุมโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2562 20 
        แผนงานเร่งรัดก าจัดโรคหัดของประเทศไทย ปี 2562 26 
 โรคไม่ติดต่อ  
  แผนงานโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 30 
  แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2562 37 
  แผนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 40 
  แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 44 
 โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  
  แผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2562 47 
 การพัฒนาระบบควบคุมโรค  
  การขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปี 2562 50 
  การสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้กลไก 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ. 2561 
54 

    
    

 



แผนงานการขบัเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์กําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ําดี ปี 2562 
 

สถานการณ์โรค  
 โรคพยาธิใบไม้ตับเป็นปัญหาสําคัญ ในปี 2539, 2552, 2557 มีอัตราความชุกท่ัวประเทศเฉลี่ยร้อยละ 11.8, 8.7, 5.1 
ตามลําดับ เมื่อพิจารณาในระดับหมู่บ้านในปี 2552 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราความชุกของโรคสูงท่ีสุดถึงร้อยละ 85.2 
ในระดับหมู่บ้านภาคเหนือสูงสุดร้อยละ 45.6 จากการประมาณการพบว่า คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือกว่า 20 ล้านคน ติดโรค
หรือเคยติดโรคพยาธิใบใบไม้ตับกว่า 6 ล้านคน หรือนับเป็นหน่ึงในสามของประชากรในภูมิภาคสอดคล้องกับสถิติการเสียชีวิต
ของโรคมะเร็งท่อนํ้าดีสูงสุดในปี 2548 เมื่อ 10 ปี ท่ีผ่านมาประมาณ 25,000 ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตวันละ 70 ราย 
หรือเฉลี่ยช่ัวโมงละ 3 ราย ในปี 2554 พบคนไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งท่อนํ้าดีและตับ 14,314 ราย ประมาณครึ่งหน่ึงเป็น
คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือประมาณ 7,539 ราย รองลงมาคือภาคเหนือ 2,638 ราย และจากสถิติของโรงพยาบาล         
ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2556 พบผู้ป่วยมะเร็งตับและมะเร็งท่อนํ้าดีรายใหม่มากกว่า 1,765 ราย 
ซ่ึงมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี โดยเป็นมะเร็งท่อนํ้าดี ร้อยละ 63 (1,108 ราย) มะเร็งตับร้อยละ 18 (320 ราย) โดยประมาณ
ร้อยละ 55 เกิดข้ึนกับประชากรวัยทํางานท่ีเป็นหัวหน้าครอบครัว อายุระหว่าง 40 - 60 ปี ค่าใช้จ่ายในการรักษา (เฉพาะค่า
ผ่าตัด ICC) 80,000 บาทต่อราย หรือ ประมาณ 1,960 ล้านบาท/ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโรคท่ีรุนแรง และก่อให้เกิดความสูญเสีย   
ทางเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของคนในสังคมเป็นอย่างมาก 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ 
 1.ระดับประเทศ  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
1. การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธี

ตรวจอุจจาระ 
251,590 ราย 
   278 ตําบล 

424,445 ราย 
469 ตาํบล 

420,825 ราย 
465 ตาํบล 

418,110 ราย 
   462 ตําบล 

2. การคัดกรองมะเร็งท่อนํ้าดีด้วยการ
ตรวจ Ultrasound 

241,912 ราย 
 

300,000 ราย 400,000 ราย 600,000 ราย

3. การรักษาผู้ป่วยมะเร็งท่อนํ้าดี โดย
การผ่าตัด 

1,200 ราย 1,500 ราย 2,000 ราย 2,000 ราย 

2. ระดับเขต/จังหวัด  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เขต 1 เขต 6 เขต 7  เขต 8  เขต 9 เขต 10 
1. การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ

ด้วยวิธีตรวจอุจจาระ 
32 

ตําบล 
1 

ตําบล 
81 

ตําบล 
98 

ตําบล 
35 

ตําบล 
31 

ตําบล 
2. การคัดกรองมะเร็งท่อนํ้าดี 

ด้วยการตรวจ Ultrasound 
26,875 
ราย 

3,000 
ราย 

41,139 
ราย 

82,880 
ราย 

43,490 
ราย 

44,528 
ราย 

หมายเหตุ : ปีงบประมาณ 2562 การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ 278 ตําบล เป็นพื้นท่ีสีแดงต้องเร่งรัด จังหวัดอาจจะมีเพ่ิมเติม
ตามศักยภาพ 
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พ้ืนเสี่ยง  
พื้นท่ีเป้

แม่ฮ่องสอนนา่น

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มเป้าหมาย
1. ประช
2. ประช

การส่งต่อเพื่อคั
 
 
 

ปา้หมาย 29 จงัหว
น ลําปาง ลําพูนแ

ย 
ชาชน อายุ 15 ปี
ชาชนอายุ 40 ปี
ัดกรองมะเร็งท่อ

วดั เป็นภาคตะวัน
แพร ่พะเยา) และ

ปขีึ้นไป ไม่มีประว
ขึ้นไป มีประวัติเ

อนํ้าดีด้วยอัลตราซ

นออกเฉียงเหนอื 
ะ ภาคตะวันออก

วัติเสี่ยงในการติด
คยกินปลาดิบ เค
ซาวด์ 

20 จังหวัด ภาคเ
ก 1 จงัหวัด (สระ

ดพยาธิใบไม้ตับไ
คยรักษาพยาธิใบ

เหนือตอนบน 8 จั
ะแกว้) 

ด้รับการคัดกรอง
ไม้ตับ มีญาติสาย

จงัหวดั (เชียงใหม

งพยาธิใบไม้ตับ 
ยตรงเป็นมะเร็งท

ม ่เชียงราย 

ท่อนํ้าดี ได้รับ

2



มาตรการสําคัญที่จังหวัด/อําเภอ ดําเนินการ ปี 2562 
1. จัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจรพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบําบัดสิ่งปฏิกูล ในทุกพ้ืนท่ีผ่าน

เทศบาล/อบต. 
2. สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (HealthLiteracy) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดีในเด็กและเยาวชน 
3. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป เมื่อพบผู้ติดพยาธิให้การรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ พร้อมให้การรักษาพยาธิใบไม้ตับในสุนัข/แมวในชุมชน 
4. คัดกรองมะเร็งท่อนํ้าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ 
5. บริหารจัดการส่งต่อผู้สงสัยมะเร็งท่อนํ้าดีเข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยรักษาอย่างเป็นระบบ 
6. รณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิต่อเน่ือง 
7. รับ-ส่งต่อ ผู้ป่วยสู่ชุมชนมีหมอครอบครัวเข้าไปดูแลประคับประคองด้วยการแพทย์ผสมผสานท้ังแพทย์แผนปัจจุบัน 

และแพทย์ทางเลือก 
8. รายงานผลการดําเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ผ่านฐานข้อมูล Isan cohort 

วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน  

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
1. ร้อยละของตําบลเสี่ยงในการเฝ้าระวงั ป้องกันแก้ไขปญัหาโรคพยาธใิบไม้ตับ

และมะเร็งท่อนํ้าด ี
ร้อยละ 100 

      วิธีการ : เก็บข้อมูลจากฐานข้อมูล Isan-cohort โดย สํานักโรคตดิต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค 

สิ่งสนบัสนุนการดําเนินงาน  
1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขรับการสนับสนุนจากรัฐบาล เป็นงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

เงินอุดหนุนโครงการกําจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จข้ึนครองราชย์ครบ 70 ปี   
ในปีพุทธศักราช 2559 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 พรรษา  

2. กรมควบคุมโรคสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ในการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับและยารักษาพยาธิใบไม้ตับและพยาธิอื่น  
ท่ีตรวจพบ ผ่าน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

3. โปสเตอร์โรคหนอนพยาธิ คู่มือเสริมการเรียนรู้และทักษะเรื่องโรคหนอนพยาธิ ชุดนิทรรศการเร่ืองโรคหนอนพยาธิ 
ดาวน์โหลดได้ท่ี http://thaigcd.ddc.moph.go.th  โหลดจากYouTube ค้นหาในช่ือรายการทุ่งแสงตะวัน ตอน บ่กินปลาดิบ/
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อนํ้าดี 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
นางอรนาถ วัฒนวงษ์     นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

สํานักโรคติดต่อท่ัวไปกรมควบคุมโรค 
 โทร. 0 2590 3180    e-mail : ovcca123@gmail.com และ sworm3180@gmail.com 
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ศาส
สถานการณ์โร

การเลี้ย
พื้นท่ีกองขยะ ห
สุนัข – แมว ขอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุนัขบ้าระบาด 
เสียชีวิตจากควา
มีแนวโน้มสูงขึ้น
ซ่ึงค่าใช้จ่ายในส่

เป้าหมายการ
  ระดับ

 จาํ

 

 

 

 

 

โครงการสตั
สตราจารย์ ด
รค  
ยงสุนัขแบบไม่คว
หรือ ตลาด การท่ี
องแต่ละพ้ืนท่ี ส่ง

จํานวนผู้เสียชีวิต
ามเช่ือผิดๆ ทําให
น โดยเฉพาะในเด็ก
สวนน้ีรวมอยู่ในค่า

ลดโรคและภัยส
ประเทศ ระดับเข

เป

านวนผู้เสียชีวิตด้

ตว์ปลอดโรคค
ดร.สมเด็จพระ

วบคุมประชากรท
ท่ีมีอาหารสมบูรณ์
ผลให้ความครอบ

ตในคนยังแนวโน้ม
ห้ไม่มารับวัคซีน 
กสูงถึงร้อยละ 30
ารักษาพยาบาลตา

สุขภาพ 
ขต และระดับจัง

ป้าหมาย 

้วยโรคพิษสุนัขบ้

คนปลอดภัยจ
ะเจ้าลูกเธอเจ้

ทําให้มีสุนัขถูกท้ิ
ณ์ทําให้แพร่พันธุ์ไ
บคลุมของการฉีด

มสูงข้ึนอย่างต่อเน
แม้ว่าจํานวนผู้เสี
0.22 มีการนําเข้า
ามสิทธิของทุกกอ

หวัด ต้องไม่มผีู้เส

2
า้ (ราย) 

จากโรคพิษสนุ
จา้ฟ้าจุฬาภรณ

ท้ิงเป็นสุนัขจรจัด
ได้รวดเร็ว จับยาก
ดวัคซีนในสัตว์ยัง

น่ือง จาก 11 ราย
สียชีวิตจะไม่สูงเมื
าวัคซีนเพื่อใช้ควบ
งทุน ทําให้ภาระค

สียชีวิตดว้ยโรคพิ

ปีงบ
2562 256

0 0

นขับา้ตามพร
ณว์ลัยลักษณ์

 มักชุมนุมกันใน
ก ทําให้ไม่ทราบจ
งต่ํากว่าร้อยละ 8

ย ในปี 2560 เป็น
มื่อเทียบกับโรคอื่น
บคุมโรคในคนปีละ
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเป็

พิษสุนัขบา้ 

บประมาณ พ.ศ.
63 2564 

0 

ระปณธิาน 
ณ์อัครราชกุมา

พื้นท่ีซ่ึงหาอาหา
จํานวนท่ีแท้จริงข
80 จึงเป็นสาเหตุส

น 15 ราย ในปี 2
นๆ แต่จํานวนผู้ถู
ะประมาณ 780,0
ปน็ภาระของพื้นท่ีโ

2565 
0 

าร ี

ารได้ง่าย เช่น 
ของประชากร
สําคัญของ 

2561 ท้ังหมด
ถูกกัดแต่ละปี 
000,000 บาท 
โดยตรง 
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พ้ืนเส่ียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เสีย่งสงู 
มีโอกาสพบผู้เสียชีวิตสูง 

เพิ่มความเข้มข้น 
ทุกอําเภอ ทุกพื้นท่ี 

พื้นที่เสีย่ง 
พบการระบาดในสัตว์ 
กระชับพื้นที่ป้องกัน 

การระบาดอยา่งต่อเนื่อง 

พื้นที่เฝ้าระวัง 
พัฒนาให้เป็นพื้นท่ีปลอด

โรคได้ 

แหล่งข้อมูล : 1. สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
                 2. สํานักงานป้องกันควบคุมและบําบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ 
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มาตรการสําคั

วิธีการวัดผลสํ
ตัวช้ีวัด

 
 
 

ัญที่จังหวัด/อาํ

สําเร็จของการดํ
ด/ เปา้หมายร้อย

าเภอดําเนินการ

ดําเนินงาน  
ละผู้สัมผัสโรคพิษ

รปี 2562  

ษสุนัขบ้าได้รับวัค

 

คซีนตาม CPG คครบชุด (ร้อยละ 1100) 
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สิ่งสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค 
1. มาตรการเชิงเพื่อป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคนของกระทรวงสาธารณสุข  
2. เอกสารเรื่อง โรคพิษสุนัขบา้ (ดาวน์โหลด http://r36.ddc.moph.go.th/r36/document/index) 

 
 
 
 
 
ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นางรัตนา  ธีระวฒัน์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

กลุ่มโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน สํานักโรคตดิต่อท่ัวไป กรมควบคุมโรค 
โทรศัพท์ 02 590 3177 e-mail : zoo_cdc@yahoo.com  
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แผนงานโรคติดต่อน าโดยยุงลาย ปี 2562 

สถานการณ์โรค  
• โรคติดต่อน าโดยยุงลายเป็นโรคประจ าถิ่นในทุกภาคของประเทศไทย แนวโน้มในระยะยาวค่อนข้างคงที่ 

ค่ามัธยฐานอัตราป่วย 5 ปีย้อนหลังเท่ากับ 127 ต่อประชากรแสนคน และอัตราป่วยตายร้อยละ 0.10 
• อัตราป่วยไข้เลือดออกสูงสุดในกลุ่ม 10 – 14 ปี และ 5 – 9 ปี ตามล าดับ อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี 2556 เป็น

ต้นมา สัดส่วนของผู้ป่วยในวัยผู้ใหญ่สูงขึ้นซึ่งได้รับการวินิจฉัยช้าและมีอัตราป่วยตายสูงกว่ากลุ่มเด็ก 
• เขตเมืองเป็นพื้นที่เสี่ยงท่ีส าคัญของการระบาดและมักจะส่งผลให้เกิดการระบาดไปท้ังจังหวัดและประเทศ  
• ที่ผ่านมายังไม่มีมาตรการเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมยุงลาย จ าเป็นต้องใช้หลาย

มาตรการร่วมกัน แต่ประชาชนยังไม่มีส่วนร่วมเท่าที่ควร 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ 
     1.ระดับประเทศ  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
อัตราป่วยโรคไขเ้ลือดออกลดลงไมน่้อยกว่าร้อย
ละ.....ของค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี 

ร้อยละ 15 ร้อยละ 20 ร้อยละ 25 ร้อยละ30 

 2.ระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  เป้าหมายเช่นเดียวกับระดับประเทศ แต่แยกพิจารณาเป็นรายเขต รายจังหวัด 

พ้ืนเสี่ยง  

เนื่องจากเป็นโรคประจ าถิ่นจึงมีความเสี่ยงในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค โดยส านัก
โรคติดต่อน าโดยแมลง จะพยากรณ์พื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดเป็นรายอ าเภอ ซึ่งใน พ.ศ. 2561 มีอ าเภอเสี่ยงสูง - สูงมาก 
199 อ าเภอ และเสี่ยงปานกลาง 222 อ าเภอ ส่วนใหญ่อยู่ในเขตภาคกลาง ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
ดังรูป 
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มาตรการส าคัญ ส าหรับ จังหวัด/อ าเภอ ด าเนินการ ปี 2562  

มาตรการ จังหวัด/อ าเภอด าเนินการ สิ่งที่กรม คร. 
สนับสนุน 

เป้าหมาย 

1. เฝ้าระวังวิเคราะห ์
พื้นท่ีระบาด 

ชี้พื้นที่ระบาดรายต าบล 
หมู่บ้าน 

รายงานพยากรณ์โรค
ไข้เลือดออก 

ทราบพื้นท่ีเสี่ยงและท าแผน
ควบคุมโรค 

2. ส าร วจท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุง 
ทุกพื้นท่ี ตลอดท้ัง
ปี 

 ร ณ ร ง ค์ ร่ ว ม กั บ ท้ อ ง ถิ่ น 
หน่วยงานในพื้นท่ีผ่านกลไก 
พชอ. 
 ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 6ร. 

และสถานท่ีราชการ 

 โปรแกรมทันระบาด 
 คู่มืออาสาปราบยุง 
 สุ่มประเมินลูกน้ ายุงลาย 

ดัชนีลูกน้ ายุงลายไม่เกิน
มาตรฐาน 

3.จัดระบบการดูแล 
   รักษาผู้ป่วย 

 การใช้ CPG, Dengue chart  
 มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
 ท า Dead case 

conference  

 ท าเนียบผู้เชี่ยวชาญ 
 CPG  
 เกณฑ์การวินิจฉัย รักษา 

และ admit 

อัตราป่วยตายไม่เกินร้อย
ละ 0.10 

4.สื่อสารความเสี่ยง  กลุ่มเสี่ยงสูงโรคเรื้อรังตั้งครรภ์ 
 คลินิกร้านยา 
 ประชาชน  

 line@antiyung 
 line@อาสาปราบยุง 

อัตราป่วย อัตราป่วยตาย
ลดลง 

วิธีการวัดผลส าเร็จของการด าเนินงาน  
4.1 รายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (รายงาน 560)                   ทุกเดือน 
4.2 รายงานการส ารวจค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย โดย สคร., สปคม.        ทุกไตรมาส 
4.3 รายงานผลการประเมิน 
 แผนงานป้องกันควบคุมโรคของอ าเภอเสี่ยงตามรายงาน        ปีละ 1 ครั้ง 

การพยากรณ์โรค ของ ส านัก/สคร. 
 หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับใช้ Clinical Practice        ปีละ 1 ครั้ง 

Guideline (CPG) 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
พ.ญ. ดารินทร์ อารีย์โชคชัย  

ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง  
โทร 02-590-3121 e-mail : rinfetp@gmail.com 

นางสุภาวดี พวงสมบตั ิ
ส านักโรคติดต่อน าโดยแมลง  
โทร 02-590-3121 e-mail : jiabk@yahoo.com  
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แผนงานกําจัดโรคไข้มาลาเรีย ปี 2562 

สถานการณ์โรค  
โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเป็นโรคท่ีต้องเร่งรัด

กําจัดตามพันธะสัญญากับนานาชาติ ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรีย ภายในปี 2567  
สถานการณ์โรคไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ 2561 (ข้อมูลตั้งแต่ ตุลาคม 2560 - สิงหาคม 2561) พบผู้ป่วย 6,452 ราย ลดลง

จากปีท่ีผ่านมา ณ ช่วงเวลาเดียวกัน ร้อยละ 53 ส่วนใหญ่พบในเพศชาย ร้อยละ 70 วัยทํางาน และมีอาชีพทําสวนยาง เกษตรกร 
อาชีพท่ีเกี่ยวข้องกับป่า ชนิดเช้ือท่ีพบส่วนใหญ่ คือ ไวแวกซ์ พบจํานวนผู้ป่วยมาลาเรียสูงในช่วงเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน และ 
พฤศจิกายน - ธันวาคม ของทุกปี เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวของประเทศไทย จังหวัดท่ีพบผู้ป่วยสูงสุด ได้แก่ ตาก ยะลา และ
ศรีสะเกษ ตามลําดับ (จํานวนผู้ป่วยใน 3 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 66 ของผู้ป่วยท้ังประเทศ) หมู่บ้านท่ีมีการแพร่เช้ือ จํานวน 1,677 
กลุ่มบ้าน ใน 381 ตําบล 161 อําเภอ ใน 42 จังหวัด 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ 
 1.ระดับประเทศ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
1. อัตราการเกดิไข้มาลาเรียต่อประชากรพันคน (ประชากรกลางปี) 0.24 0.22 0.17 0.15 

2. อัตราตายด้วยไข้มาลาเรียต่อประชากรแสนคน 0.02 0.02 0.01 0.01 
3. จํานวน (รอ้ยละ) ของอําเภออาํเภอหยุดการแพรเ่ช้ืออย่างน้อย 1 ป ี 876 909 928 928 

2.ระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เขตสุภาพ อําเภอ
ท้ังหมด 

เป้าหมายจาํนวนอําเภอหยุดการแพรเ่ช้ือ จํานวนอําเภอปลอด 
โรคไข้มาลาเรียปี 60 2562 2563 2564 

1 103 97 101 103 72 
2 47 42 43 47 32 
3 54 53 54 54 48 
4 70 70 70 70 70 
5 62 53 58 62 37 
6 69 62 68 69 56 
7 77 76* 77 77 77 
8 87 87 87 87 85 
9 88 87 88 88 79 
10 70 63 70 70 52 
11 74 68 74 74 34 
12 77 68 69 77 56 
13 50 50 50 50 50 
รวม 928 876 909 928 748 
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หมายเหตุ :  
1. อําเภอหยุดการแพร่เชื้อ หมายถึง อําเภอท่ีไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในพ้ืนที่อย่างน้อย 1ปี 
2. อําเภอปลอดการแพร่เช้ือ หมายถึง อําเภอท่ีไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อในพ้ืนที่อย่างน้อย 3 ปี 

*เขต 7 ปี 2560 ปลอดโรคไข้มาลาเรียไปแล้ว มาในปี 2561 พบผู้ป่วยที่อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงทําให้
อําเภอแพร่เชื้อกลับมาใหม่ เป้าหมายปี 2562 จึงต้องดําเนินการกําจัดโรคไข้มาลาเรียในอําเภอดังกล่าวในปี 256 
 

พื้นเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง  
พื้นท่ีแพร่เช้ือส่วนใหญ่จะอยู่ตามบริเวณแนวชายแดน กลุ่มเสี่ยงโรคไข้มาลาเรีย คือ ทุกกลุ่มอายุท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี

แพร่เช้ือหรือผู้ท่ีเข้าไปในแหล่งแพร่เช้ือมาลาเรีย จากการดําเนินการท่ีผ่านมา ประเทศไทยประสบผลสําเร็จในการหยุด
การแพร่เช้ือในพ้ืนท่ี มี 35 จังหวัดซ่ึงกรมควบคุมโรคให้การประกาศรับรองจังหวัดปลอดโรคไข้มาลาเรียเป็นท่ีเรียบร้อย
ในงานวันมาลาเรียโลกปี 2561 ท่ีผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อําเภอท่ีมีแพร่เชื้อต้ังแต่ 3 กลุ่มบ้านขึ้นไป 

อําเภอท่ีมีการแพร่เชื้อ 1-2 กลุ่มบ้าน 

อําเภอท่ีหยุดการแพร่เชื้อ 1 ปี 

อําเภอท่ีหยุดการแพร่เชื้อ 2 ปี 

อําเภอท่ีหยุดการแพร่เชื้อ 3 ปี 
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มาตรการสําคัญท่ีจังหวัด/อําเภอดําเนินการ ปี 2562  
โดยมีมาตรการกําจัดโรคไข้มาลาเรียตามการจัดแบ่งพ้ืนท่ี ดังน้ี 

มาตรการ พื้นท่ีแพร่เช้ือ  พื้นท่ีหยุดการแพรเ่ช้ือ     
1-3 ปี 

พื้นท่ีปลอดโรค     
ไข้มาลาเรีย 

การกําจัดแหล่ง 
แพร่เช้ือ 

เร่งรัดค้นหา 
ผู้ติดเช้ือ 

 ค้นหาผู้ ป่ วยเ ชิงรุก  ใน
กลุ่มเสี่ยง อย่างน้อย 2 
ครั้ง/ปี 
 ขยายการให้บริการตรวจ
รักษาเชิงรับ โดย รพ.สต
มาล า เ รี ยคลิ นิ ก  และ
มาลาเรียชุมชน 

 ค้นหาผูป้่วยเชิงรุกใน
กลุ่มเสี่ยงอย่างน้อย 1 
ครั้ง/ป ี
 ขยายการใหบ้ริการตรวจ
รักษาเชิงรบั โดย รพ.สต. 

ให้บริการตรวจรักษา
โรงพยาบาล 
 

ควบคุม 
ยุงพาหะ 

ชุบมุ้งด้วยสารเคมี หรือแจก
มุ้งชุบสารเคมี หรือพ่นเคมี
ฤทธิ์ตกค้างให้ครอบคลุม
อย่างน้อย ร้อยละ 90 ของ
หลังคาเรือน 

ชุบมุ้งด้วยสารเคมี หรือ แจก
มุ้งชุบสารเคมี หรือ พ่นเคมี
ฤทธิ์ตกค้าง ให้ครอบคลุม
อย่างน้อย ร้อยละ 90 ของ
หลังคาเรือน 

ไม่มีการดาํเนินการ 
 

การตอบโต้ 
เมื่อพบผูป้่วย 

ติดตามผล   
การรกัษา 

ติดตามการกินยาและผลการรักษาให้ครบทุกราย 
 

เฝา้ระวังโรค
ตาม มาตรการ 
1-3-7 

 แจ้งเตอืนโรคภายใน 1 วัน 
 สอบสวนโรคเพ่ือระบุแหล่งแพร่เช้ือภายใน 3 วัน 
 ตอบโต้แหล่งแพร่เช้ือภายใน 7 วัน 

วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน ปี 2562 

ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.จํานวนอําเภอ/เขตท่ีไม่มีการแพร่เช้ือในพื้นท่ีอย่างน้อย 3 ปี              789 อําเภอ/เขต  
  วิธกีารวัด : จํานวนอําเภอท่ีไม่มีผูป้่วยติดเช้ือในพื้นท่ีอําเภอน้ันๆ อย่างน้อย 3 ปี  
                (ไม่มแีหลง่แพร่เช้ือในอําเภอน้ันๆ อย่างน้อย 3 ปี) 

สิ่งสนบัสนุนจาก กรม คร.  
กรมควบคุมโรค โดย สาํนักโรคติดต่อนําโดยแมลง ได้จดัทํายุทธศาสตร์กาํจดัโรคไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2560-2569 และ

แผนปฏิบตัิการกาํจัดฯ พ.ศ. 2560-2564 ซ่ึงได้รับอนุมตัิจากคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2559 มีการสนบัสนุน ดงัน้ี 
1.  กลไกการขับเคลือ่น ในระดับพ้ืนท่ีผ่านการทํางานของคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวัด ตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ่ 

พ.ศ. 2558 ร่วมกบัหน่วยงานเครือขา่ยในพ้ืนท่ี  
2. คู่มือ/เอกสารท่ีสนับสนุน ได้แก ่ 

2.1 ยุทธศาสตรก์ําจัดโรคไข้มาลาเรีย พ.ศ. 2560 -2569 และแผนปฏิบตัิการฯ พ.ศ. 2560 -2564  
2.2 คู่มือการกําจัดโรคไข้มาลาเรียสําหรบัเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขระดับอําเภอและตําบล  
2.3 แนวทางการทํางานเพ่ือกําจัดโรคไข้มาลาเรีย สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครอืข่ายสุขภาพ 

ซ่ึงท้ังหมดจะสนับสนุนให้หน่วยงานระดับจังหวัดท่ีเกี่ยวขอ้ง เช่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด/อําเภอ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนํา
โดยแมลง หน่วยควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง องค์การปกครองสว่นท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบล เป็นต้น 
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3. แหล่งงบประมาณ จาก 
3.1 งบประมาณกรมควบคุมโรค ผ่านสํานักงานป้องกันควบคุมโรค  
3.2 งบประมาณโครงการกองทุนโลก ผ่านสํานักงานป้องกันควบคุมโรคและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด  
3.3 งบประมาณท้องถ่ิน ผ่านกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น ภายใต้ สปสช. 

4. สิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ ได้แก่ การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ เช่น ชุดตรวจหาเช้ือมาลาเรียอย่างรวดเร็ว ยารักษา
โรคไข้มาลาเรีย สารเคมีในการชุบมุ้งและพ่น สารทาป้องกันยุง สื่อสุขศึกษาเรื่องโรคไข้มาลาเรีย ผ่านโครงการกองทุนโลก 
และการให้คําปรึกษาทางวิชาการ ผ่านสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง โดยกลุ่มมาลาเรีย 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
ดร.ประยุทธ สดุาทิพย์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  

สํานักโรคตดิต่อนําโดยแมลง      โทร 02-5903106-7  e-mail: psudathip@gmail.com 
ดร.รุ่งระวี ทิพย์มนตรี นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ 

สํานักโรคตดิต่อนําโดยแมลง      โทร 02-5903102     e-mail:rtipmontree@gmail.com 
นางสาวเจิดสุดา กาญจนสุวรรณ  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สํานักโรคตดิต่อนําโดยแมลง      โทร 02-5903102     e-mail: m_kanjana1@hotmail.com 
นางประภารัตน์ อมรสุรินทวงศ์   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สํานักโรคตดิต่อนําโดยแมลง      โทร 02-5903102    e-mail: pkmol@hotmail.com 
นางสาวกรรณกิาร ์ทองอาด   นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 

สํานักโรคตดิตอ่นําโดยแมลง      โทร 02-5903102    e-mail: tani_pui101@hotmail.com 
นางสาวสุรวดี กจิการ  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบตัิการ 

สํานักโรคตดิต่อนําโดยแมลง      โทร 02-5903106-7  e-mail: kitchakarn@hotmail.com 
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แนวทางการควบคุมวัณโรค 
ตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 – 2564 

 
สถานการณ์โรค  

องค์การอนามัยโลกได้จดักลุม่ประเทศท่ีมีภาระวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) เป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก่  
1. กลุ่มท่ีมจีํานวนและอัตราป่วยวัณโรคสูง (TB)  
2. กลุ่มท่ีมจีํานวนและอัตราปว่ยวัณโรคท่ีติดเช้ือ เอช ไอ ว ีสูง (TB/HIV) และ  
3. กลุ่มท่ีมจีํานวนและอัตราปว่ยดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB)  

ซ่ึงประเทศไทยเป็น 1 ใน 14 ประเทศ ท่ีมีปัญหาวัณโรคสงูท้ัง 3 กลุม่ดังกลา่ว (WHO. Global Tuberculosis Report 2017, 
page 16-17.) โดยปี พ.ศ. 2559 องค์การอนามัยโลกไดก้ําหนดยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) มีเป้าหมาย
ลดอุบัตกิารณ์วณัโรค (Incidence) ให้ต่าํกวา่ 10 ต่อแสนประชากร ภายในปี พ.ศ. 2578 (2035) (WHO. Implementing 
The End TB Strategy : The Essentials, 2015 page 18-19.) 

 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกองค์การอนามัยโลก จําเป็นต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การดําเนินงานวัณโรค เพ่ือ
เป็นกรอบการดําเนินงาน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบและให้เปลี่ยนช่ือเป็น “แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค 
พ.ศ. 2560-2564” เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2560 โดยมีมาตรการหลักในการบรรลุเป้าหมายการลดอุบัติการณ์ของประเทศ
จําเป็นต้อง (1) เร่งรัดการค้นหาและวินิจฉัยในประชากรกลุ่มเปราะบางและกลุ่มเสี่ยงวัณโรค และรายงานให้มีความครอบคลุม
การรักษา (Treatment Coverage) ร้อยละ 90 ของจํานวนผู้ป่วยท่ีคาดประมาณจากอุบัติการณ์ (2) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรค
ท่ีตรวจพบทุกราย โดยมีผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางของการดูแล (Patient centered care) ให้มีอัตราความสําเร็จการรักษาไม่
ต่ํากว่าร้อยละ 90  

 จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ได้คาดการณ์ทางระบาดวิทยาว่าประเทศไทยมผีูป้ว่ยวณัโรครายใหมป่ระมาณ 
108,000 ราย หรือคิดเป็น 156 ต่อประชากรแสนคน (WHO, Global TB report 2018) จากผลการดําเนินงาน พบว่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้นทะเบียนรักษา จํานวน 62,135 ราย ปีงบประมาณ 2559 จํานวน 70,117 ราย และปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 จํานวน 80,160 ราย โดยมีผลสําเร็จการรักษาในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 79 และปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 83 
แม้จะมีแนวโน้มผลการดําเนินงานดีขึ้นตามลําดับแต่ยังต่ํากว่าเป้าหมายท่ีจะนําไปสู่การยุติปัญหาวัณโรค จึงจําเป็นต้อง
เร่งรัดการดําเนินงานและติดตามประเมินความก้าวหน้าของแผนงานอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับปรุงมาตรการ รวมทั้ง
ดําเนินมาตรการเสริมอย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ  
1.ระดับประเทศ  

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายรายปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละความครอบคลุมการรกัษาวณัโรคของผู้ปว่ยรายใหม่และกลบั

เป็นซํ้า ท่ีถูกรายงานและได้รับการรกัษา (Treatment Coverage) 
82.5 85 87.5 90 

2. อัตราผลสําเรจ็ของการรักษาผู้ปว่ยวณัโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้า   
ทุกประเภทท่ีได้รบัการรักษาด้วยสตูรยา แนวท่ีหน่ึง (Treatment 
Success rate 

85 87 90 90 
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2.ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายระดับเขต จังหวัด และอําเภอ สําหรับปีงบประมาณ 2562 (แสดงในภาคผนวก)  
 แนวทางในการกําหนดค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดระดับเขต จังหวัด และอําเภอ มีข้อจํากัดและเงื่อนไขพร้อม
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ดังน้ี 

1) ค่าคาดประมาณผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้า อ้างอิงจากรายงานองค์การอนามัยโลก ปี 2018      
(ฉบับร่าง) ท่ีค่าอุบัติการณ์วัณโรคของประเทศไทย 156 ต่อแสนประชากร ซ่ึงเป็นข้อจํากัดสําหรับการนําไป
อ้างอิงระดับเขต จังหวัด และอําเภอ 

2) จํานวนประชากรท่ีนํามาคาดประมาณอาจคาดเคลื่อนได้ในระดับเขต จังหวัด และอําเภอ 
3) ระดับเขต จังหวัด และอําเภอ อาจคาดประมาณจํานวนผู้ป่วยวณัโรคได้เองในทิศทางเดียวกันตามเอกสาร

ในภาคผนวก หากมีข้อมูลประชากรบ่งช้ีท่ีชัดเจน 
 
พ้ืนเส่ียง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายเพื่อการค้นหา คัดกรองเชิงรุก 

 
 

กลุ่มเสี่ยงเป้าหมายเพ่ือการค้นหา คัดกรอง เชิงรุก 
1. ผูส้ัมผสัวณัโรค เช่น ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้สมัผสัร่วมบ้าน 
2. ผู้ตดิเช้ือ เอช ไอ ว ี 
3.  ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลไมไ่ด ้
4.  ผู้สูงอายุท่ีมีโรครว่ม  
5.  ผู้ต้องขัง  
6.  แรงงานตา่งชาติ      
7.  บุคลากรสาธารณสุข 

 

มาตรการสําคัญสําหรับจังหวัด/อําเภอ ปี 2562  
 1.มาตรการเร่งรัดค้นหา 

1.1 คัดกรองเชิงรกุใน 7 กลุ่มเสี่ยง และตรวจวินิจฉัยด้วยวิธีอณูชีววิทยา  
1) ผู้สัมผัสวัณโรค เช่น ผู้สัมผัสใกล้ชิด ผู้สัมผัสรว่มบา้น 
2) ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ ว ี 
3) ผู้ป่วยเบาหวานท่ีควบคุมระดับนํ้าตาลไมไ่ด ้

 

ร้อยละผลสําเร็จ 

ของการรักษา ปี 2559 

ร้อยละความครอบคลุม
การรักษา ปี 2560
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4) ผู้สูงอายุท่ีมีโรคร่วม 
5) ผู้ต้องขงั 
6) แรงงานตา่งชาต ิ 
7) บุคลากรสาธารณสุข 

1.2 ค้นหาผู้ป่วยวณัโรคเชิงรุกในคลนิิกพิเศษท่ีเกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงข้างต้นของโรงพยาบาล 
1.3 ค้นหาการติดเช้ือระยะแฝง โดยใช้เทคโนโลยีท่ีรวดเร็วในกลุ่มเสี่ยง 

1) ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ ว ี     
2) ผู้สัมผัสรว่มบา้น  
3) บุคลากรสาธารณสุข  

2.มาตรการดูแลรักษาอย่างมีคุณภาพ  
2.1 กรมควบคุมโรคสนับสนุนการค้นหาและยารักษาการติดเช้ือระยะแฝง 

1) ผู้ติดเช้ือ เอช ไอ ว ี     
2) ผู้สัมผัสรว่มบา้น  
3) บุคลากรสาธารณสุข  

2.2 สนับสนุนการตรวจวินิจฉัยในกลุม่เสี่ยง 7 กลุ่มข้างต้นด้วยวธิีการอณชีูววิทยา  
2.3 ใช้กลไก พชอ./พชข. ในการดูแลผู้ป่วยวณัโรคและช่วยเหลือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
2.4 การติดตามประเมินมาตรฐานคุณภาพการปอ้งกัน ควบคุมและรักษาวัณโรค 

วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน  
ตัวช้ีวดั 1.ร้อยละความครอบคลุมการรักษาวัณโรคของผู้ป่วยรายใหม่และกลับเป็นซํ้าท่ีถูกรายงาน และได้รบั

การรักษา 
คําจาํกดัความ 1.ผู้ป่วยใหม่ หมายถึง ผู้ป่วยท่ีไม่เคยรักษามาก่อน หรือได้รับการรักษามาน้อยกว่า 1 เดือน และไม่

เคยข้ึนทะเบียนในแผนงานวัณโรคแห่งชาติมาก่อน ผู้ป่วยวัณโรคในปอดท้ังเสมหะพบเช้ือและ
เสมหะไม่พบเช้ือรวมท้ังผู้ป่วยวัณโรคนอกปอด      

2. ผู้ป่วยกลับเป็นซํ้า หมายถึง ผู้ป่วยท่ีเคยรักษามาก่อนและรักษาหายแล้วหรือรักษาครบแล้ว แต่
กลับมาป่วยเป็นวัณโรคอีกท้ังชนิดเสมหะพบเช้ือและไม่พบเช้ือ  

3. ผู้ป่วยรวมไทย ไม่ใช่ไทย และเรือนจํา  
วัตถปุระสงค์ เพื่อมั่นใจว่ามีการตัดวงจรการแพร่เช้ือโดยเร็ว และยังป้องกันการเสียชีวิตระหว่างการรกัษาจากความ

รุนแรงของโรค  
วิธกีารประเมิน ตัวตั้ง คือ จํานวนผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซํ้าท่ีถูกรายงานและได้รับการรักษา 

ตัวหาร คือ จํานวนผู้ป่วยใหม่และกลับเป็นซํ้าท่ีคาดประมาณจากค่าอุบัติการณ์วัณโรคระดับประเทศ  
โดยองค์การอนามัยโลก (156 ต่อแสนประชากร ปี 2560)    

วิธกีารเก็บขอ้มลู
และ รายงานผล 
(Results) 

1. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน กรอกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านระบบเฝ้าระวังวัณโรคของประเทศ 

2. สํานักวัณโรควิเคราะห์และจัดทํารายงานผลปีละครั้ง 

ค่าเป้าหมาย 2562 2563 2564 2565 2564 
82.5% 85% 87.5% 90% 90% 
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ตัวช้ีวดั 2.อัตราผลสําเรจ็ของการรักษาผู้ปว่ยวณัโรครายใหมแ่ละกลบัเปน็ซํ้าทุกประเภทท่ีไดร้ับการรกัษา
ด้วยสูตรยาแนวทีห่น่ึง   

คําจาํกดัความ ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าทุกประเภท หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าทุกคน
ท่ีขึ้นทะเบียน ท้ังคนไทย ไมใ่ช่คนไทย และเรือนจาํ 
ความสําเรจ็การรกัษา หมายถึง ผู้ปว่ยวัณโรคท่ีมีผลการรกัษาหายรวมกับรักษาครบ  
 รักษาหาย (Cured) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคปอดท่ีมีผลตรวจพบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการ
ยืนยันเมื่อเริ่มการรักษา และต่อมาตรวจไม่พบเช้ือวัณโรคทางห้องปฏิบัติการอย่างน้อยหน่ึงครั้ง
ก่อนสิ้นสุดการรักษาและในเดือนสุดท้ายของการรักษา 
 รักษาครบ (Treatment Completed) หมายถึง ผู้ป่วยวัณโรคท่ีรักษาครบกําหนดโดยไม่มี
หลักฐานท่ีแสดงว่าการรักษาล้มเหลว ซ่ึงผู้ป่วยดังกล่าวไม่มีเอกสารท่ีแสดงผลการตรวจเสมหะ
ในเดือนสุดท้ายของการรักษา ท้ังน้ีมีผลตรวจเสมหะอย่างน้อยหน่ึงครั้งก่อนสิ้นสุดการรักษา 
เป็นลบรวมท้ังผู้ป่วยท่ีไม่ได้ตรวจหรือไม่มีผลตรวจ 

สูตรยาแนวทีห่น่ึง (First line drugs : FLD) ไดแ้ก ่ 
 ไอโซไนอะซิด (Isoniazid : H, INH)  
 ไรแฟมพิซิน (Rifampicin : R, RMP)  
 พัยราซินาไมด ์(Pyrazinamide : Z, PZA)  
 อีแธมบูทอล (Ethambutol : E, EMB)  
 สเตรปโตมัยซิน (Streptomycin : S, Sm)  

วัตถปุระสงค์ เพื่อวดัประสิทธภิาพการดแูลรักษาผูป้่วยวัณโรค 

วิธกีารประเมิน ตัวตั้ง คือ จํานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าทุกประเภท ท่ีขึ้นทะเบียนรักษาด้วยสูตร  
ยาแนวท่ีหน่ึง และมีผลการรักษาสําเร็จ (รักษาหาย+รักษาครบ) 
ตัวหาร คือ จํานวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซํ้าทุกประเภท ท่ีขึ้นทะเบียนรักษาด้วยสูตรยาแนว
ท่ีหน่ึงในช่วงเวลาเดียวกัน 
   หมายเหตุ : 

1) ผู้ป่วยวัณโรคท่ีขึ้นทะเบียนรักษาด้วยสูตรยาท่ีหน่ึง (First line drugs: FLD) แล้ว
เปลี่ยนการวินิจฉัยไม่ใช่เป็นวัณโรค หรือเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน ไม่นับเป็น
ตัวหาร  

2) รวมผู้ป่วยไทย ไม่ใช่ไทย และเรือนจํา 
วิธกีารเก็บขอ้มลู
และ รายงานผล 
(Results) 

1. สถานบริการสาธารณสุขของรัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข นอกกระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลเอกชน กรอกข้อมูลผู้ป่วยวัณโรค ผ่านระบบเฝ้าระวังวัณโรคของประเทศ 

2. สํานักวัณโรควิเคราะห์และจัดทํารายงานผลปีละครั้ง 

ค่าเป้าหมาย 2562* 2563 2564 2565 2564 
85% 87% 90% 90% 90% 
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สิ่งสนบัสนุนจาก กรมควบคุมโรค 
1. กลไกคณะอนุกรรมการฯ ติดตามแผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค พ.ศ. 2560 – 2564 
2. การสนับสนุนทางนโยบายโดยกําหนดเป็นตัวช้ีวัดคํารับรองระดับกระทรวงฯ  
3. การสนับสนุนทางวิชาการตามแนวทางการควบคุมวัณโรคประเทศไทย พ.ศ. 2561 
4. แนวทางการรวบรวมผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัดภายใต้แผนปฏิบัติการระดับชาติด้านการต่อต้านวัณโรค 

พ.ศ. 2560 - 2564  
5. งบช่วยเหลือจากกองทุนโลกสําหรับพื้นท่ีความชุกวัณโรคสูง จํานวน 27 จังหวัด 

 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน  
พญ.ผลิน  กมลวัทน์ ผู้อํานวยการสํานักวัณโรค  

สํานักวัณโรค    โทร 02-211-2138    e-mail : phalin1@hotmail.com  

นายสุขสันต์  จิตตมิณี รองผู้อาํนวยการสํานักวัณโรค 
          สํานักวัณโรค     โทร 086-900-5645   e-mail : ssthaitb@gmail.com 

นายจิรวัฒน์  วรสงิห ์หัวหน้างานแผนงานและงบประมาณ 
 สํานักวัณโรค     โทร 086-553-9560  e-mail : jivbtb@gmail.com 
 

19



แผนงานควบคมุโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2562 
 

สถานการณ์โรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
ความชุกของการติดเช้ือเอชไอวีในกลุ่มประชากรท่ัวไปมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่

ยังคงสูงในกลุ่มเฉพาะหรือกลุ่มประชากรหลัก ในปี 2561 คาดประมาณว่าประเทศไทย มีผู้ติดเช้ือฯ
ท่ียังมีชีวิตอยู่ 430,000 ราย ผู้ติดเช้ือฯ รายใหม่เกิดข้ึน 5,000 ราย/ปี ผู้ติดเช้ือเสียชีวิตจากเอชไอวี 
13,800 ราย/ปี และในปี 2560 มีผู้ติดเช้ือฯ ท่ีกําลังได้รับยาต้านไวรัสอยู่ 323,784 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 75 ของผู้ท่ีได้รับการวินิจฉัยว่าติดเช้ือฯ แล้ว ประเด็นสําคัญ คือ ยังมีผู้ติดเช้ือฯ ท่ีรู้ตัวว่า
ติดเช้ือฯ แล้วอีก ร้อยละ 25 หรือ 115,826 ราย ท่ียังไม่ได้กินยาต้าน ซ่ึงผู้ติดเช้ือฯ กลุ่มน้ี มีโอกาสท่ีจะ
ถ่ายทอดเช้ือฯ สู่ผู้อื่น   

ท้ังน้ี สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ซ่ึงเป็นภาพสะท้อนของงานเอดส์ และมีผลต่อ
สถานการณ์เอดส์ด้วยน้ัน พบว่า อัตราป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีสําคัญมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะ
กลุ่มอายุ 15 - 24 ปี มีโรคหนองในเพิ่มข้ึนจาก 55.4 และซิฟิลิสเพิ่มขี้นจาก 41.7 ต่อประชากรแสนคน 
ในปี 2555 เป็น 99.6 และ 20.2 ต่อประชากรแสนคน ในปี 2560 ตามลําดับ นอกจากน้ันอัตรา
การใช้ถุงยางอนามัยครั้งล่าสุด ในกลุ่มนักเรียน ปวช. ชาย ยังคงอยู่ท่ีร้อยละ 64 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ 
1. ระดับประเทศ  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละการติดเช้ือเอชไอวีใน

หญิงท่ีมารับบริการฝากครรภ์ 
อายุ 15 – 24 ปี ลดลง (มัธยฐาน) 

≤ 0.29 ≤ 0.28 
 

≤ 0.27 
 

≤ 0.26 

2. ร้อยละของผู้ติดเช้ือท่ีได้วินิจฉัย
ว่าติดเช้ือฯได้รับยาต้านไวรัส
เพ่ิมขึ้น (90 ท่ี 2) 

85 90 92 ≥92 
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เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
3.ร้อยละของผู้ติดเช้ือท่ีได้ได้รับยา
ต้านไวรัส กดปริมาณไวรัสใน
กระแสเลือดได้ เพ่ิมขึ้น (90 ท่ี 3) 

87 90 91 ≥91 

4.อัตราป่วยโรคหนองในกลุ่มอายุ 
15-24 ปี ลดลง (ต่อประชากรแสน
คน)  

66 
 

64 62 60 
 

5.อัตราป่วยโรคซิฟิลิสกลุ่มอายุ 
15-24 ปี ลดลง (ต่อประชากรแสน
คน) 

18 16 
 

14 12 

6.ร้อยละการใช้ถุงยางอนามัยครั้ง
ล่าสุด ในกลุ่มเยาวชน (นร. อาชีวะ 
ระดับ ปวช.) เพ่ิมขึ้น (มัธยฐาน) 

70 73 75 78 

7.จํานวนหน่วยบริการท่ีมีการจัด 
บริการ STIs ได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา 

เพ่ิม    
ร้อยละ20
จากปีท่ี
ผ่านมา 

เพ่ิม    
ร้อยละ 20
จากปีท่ี
ผ่านมา 

เพ่ิม    
ร้อยละ 20

จากปี     
ท่ีผ่านมา 

เพ่ิม   
ร้อยละ 20

จากปี     
ท่ีผ่านมา 

8.ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติลง 
จากปี 2557 (ร้อยละ) 

หมายเหตุ * เป็นปทีี่มีการสํารวจ 

≤ 35* ≤ 35 ≤24 ≤20 

2. ระดับเขต/จังหวัด  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
1. ร้อยละของผู้ติดเช้ือท่ีได้วินิจฉัย

ว่าติดเช้ือฯ ได้รับยาต้านไวรัส
เพ่ิมขึ้น (90 ท่ี 2) 

80 
 

90 
 

92 
 

≥92 

2. ร้อยละของผู้ติดเช้ือท่ีได้ได้รับยา
ต้านไวรัสกดปริมาณไวรัสใน
กระแสเลือดได้เพิ่มข้ึน (90 ท่ี 3) 

 
87 

 
90 

 
91 

 
≥91 
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เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
3. จํานวนหน่วยบริการท่ีมีการจัด 

บริการSTIs ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน
จากปีท่ีผ่านมา 

เพ่ิม 
ร้อยละ 20

จากปี      
ท่ีผ่านมา 

เพ่ิม     
ร้อยละ 20

จากปี     
ท่ีผ่านมา 

เพ่ิม     
ร้อยละ 20

จากปี     
ท่ีผ่านมา 

เพ่ิม     
ร้อยละ 20

จากปี     
ท่ีผ่านมา 

4. ร้อยละของกลุ่มประชาหลัก
เข้าถึงบริการคัดกรอง  

70 75 80 85 

พ้ืนท่ีเสี่ยง 
พื้นท่ีเป้าหมายเรง่รัดการดาํเนินงาน  28 จงัหวดั   

1. กรงุเทพมหานคร 8. อุดรธานี 15. พระนครศรีอยุธยา 22. ระยอง** 
2. ชลบุร ี 9. นนทบุร ี 16. ภูเก็ต 23. ลําปาง** 
3. เชียงใหม ่ 10. ปทุมธานี 17. สุราษฎร์ธานี 24. สมุทรสาคร** 
4. นครราชสีมา 11. นครปฐม 18. นครสวรรค์ 25. บุรีรัมย์** 
5. สมุทรปราการ 12. อบุลราชธานี 19. นราธิวาส 26. ศรสีะเกษ** 
6. ขอนแก่น 13. สงขลา 20. พษิณุโลก 27. จันทบุร*ี* 
7. นครศรีธรรมราช 14. เชียงราย 21. ปัตตานี 28. พะเยา** 

หมายเหตุ : หลักเกณฑ์ในการเรียงลําดับจังหวัดเร่งรัดจากมากไปหาน้อย   
1. สัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับยาต้านไวรัส   
2. สัดส่วนของผู้ติดเชื้อที่ยังไม่ได้รับการวินิจฉัย    
3. ขนาดประชากรในกลุ่มประชากรหลัก 4 ขนาดความรุนแรงของอัตราป่วยSTIs 2 โรค  
    ** เน้นความรุนแรงของอัตราป่วยSTIs 2 โรค และ TB/HIV ร่วมด้วย  

 

กลุ่มเป้าเฉพาะท่ีให้ความสําคัญ 
1. ชายมีเพศสมัพนัธ์กับชาย  
2. ผูห้ญิงข้ามเพศ   
3. พนักงานบริการชาย/หญิง  
4. ผูใ้ช้สารเสพสติดชนิดฉีด  
5. ผู้ตอ้งขัง 
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มาตรการสําคัญท่ีจะให้จังหวัด/อําเภอดําเนินการ ปี 2562  

มาตรการที่ 1 :  เร่งรัดให้ผู้ติดเช้ือฯ ได้กินยาต้านไวรัส เพิ่มข้ึน 
ดําเนินการโดยชุมชน ดําเนินการโดยหน่วยบริการ 

1. ชวนกลุ่ มประชากรหลั กและกลุ่ ม
ประชากรท่ีมีความเสี่ยงมาตรวจเลือด 

2. ช่วยให้ผู้ติดเช้ือเอชไอวีกินยาต้านไวรัส 
สม่ําเสมอ และมาตรวจตามนัด 

1.ติดตามผู้ติดเช้ือHIVในระบบ มากินยาต้าน
ไวรัสให้ครบ 

2. จัดบริการรักษาด้วยยาต้านไวรัสแบบเร็ว Rapid 
หรือ Same day ART โดยให้เริ่มยาต้านไวรัส 
ภายใน 7 วัน และเพ่ิมคุณภาพรักษา เพ่ือกดไวรัส
ให้ได้ 

3. บันทึกข้อมูลผู้ ติ ดเช้ือท่ีกินยาทุกสิทธิ์  ใน
โปรแกรม NAP และตรวจสอบการบันทึกข้อมูล
ให้ครบถ้วนถูกต้อง 

มาตรการที่ 2 : ลดอัตราป่วย หนองใน ซิฟิลิส ลง 
1. เพิ่มการเข้าถึง (Reach)ผู้ท่ีมีพฤตกิรรมเสีย่ง 

ต่อการติดเช้ือเอชไอวีและSTIs  
2. เพ่ิมจุดแจกถุงยางอนามัยในชุมชนและ

โรง เรียน เช่น อสม. แจกถุงยาง วางร้าน
ขายของชํา ห้องพยาบาลในโรงเรียน 
โรงงาน และติดตู้หยอดถุงยางอนามัย   
ในโรงเรียน และในชุมชน 

1. เพิ่มการจัดบริการ หรือเพ่ิมหน่วยท่ีให้บริการ  
 คัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ท่ีได้ตาม 
 มาตรฐาน  

2.  สร้างแกนนําในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มประชากร 
 หลัก 

3.  Mapping จุดรวมตัวของกลุ่มประชากรหลัก   
 และกลุ่มเยาวชน (ท่ีมีความเสี่ยงสูง)   

 

วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน  
ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีวดั ผู้รับผดิชอบ 

1. ร้อยละการติดเช้ือเอชไอวีในหญิงท่ีมารับ
บริการฝากครรภ์ อายุ 15-24 ปีลดลง 
(มัธยฐาน) 

≤ 0.29 
 

มัธยฐาน  สํานักโรคเอดส์  

2. ร้อยละของผู้ติดเช้ือท่ีได้วินิจฉัยว่าติดเช้ือฯ 
ได้รับยาต้านไวรัสเพ่ิมขึ้น (90 ท่ี 2) 

   85 ร้อยละ 
รายงาน NAP 

สํานักโรคเอดส ์
ข้อมูลจาก สปสช. 

3. ร้อยละของผู้ติดเช้ือท่ีได้รับยาต้านไวรัสกด
ปริมาณไวรัสในกระแสเลือดได้เพิ่มข้ึน 
(90 ท่ี 3) 

   87 ร้อยละ 
รายงาน NAP 

สํานักโรคเอดส์  
ข้อมูลจาก สปสช. 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย วิธีวดั ผู้รับผดิชอบ 
4. อัตราปว่ยโรคหนองในกลุ่มอายุ 15-24 

ปี (ต่อแสน ปชก.) 
   66 อัตราปว่ย 

รง 506 
สํานักระบาดวิทยา 

5. อัตราปว่ยโรคซิฟิลสิในกลุ่มอายุ 15-24 
ปี (ต่อแสน ปชก.) 

  18 อัตราปว่ย 
รง 506 

สํานักระบาดวิทยา 

6. จํานวนหน่วยบริการท่ีมีบรกิาร STIs 
ได้มาตรฐานเพ่ิมขึน้จากปีท่ีผา่นมา 

ร้อยละ
20 

ร้อยละของ   
จํานวนท่ี      

เพิ่มขึ้นจาก 
การสํารวจ 

สํานักโรคเอดส์ฯ 
สคร. และ สสจ.  

7. อัตราการใช้ถุงยางอนามัยใน นร.อาชีวะ 
ระดับ ปวช (มธัยฐาน : ร้อยละ) 

70 อัตราการ
สํารวจ 
BSS 

สํานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค 

8. ลดการตีตราและเลือกปฏิบตัิลงจากปี 
2557 เหลอื (ร้อยละ)  
หมายเหตุ * เป็นปทีี่มีการสํารวจ 

≤ 35 * ร้อยละจาก 
การสํารวจ
สุขภาพ

ประชาชนไทย  
ทําทุก 5 ปี 

สํานักโรคเอดส์ฯ  
รับผิดชอบข้อมูล
สํารวจ โดย สํานกังาน
การสํารวจสขุภาพ
ประชาชนไทย 

 

สิ่งสนับสนุนจาก กรม คร.  
1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากร 

1.1 พัฒนาศักยภาพคนทํางานด้านการป้องกันการติดเช้ือเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศ 
สัมพันธ์เชิงรุกในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน ในการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) 
แก่ สคร.1-12 ระยะเวลา 2 วัน 

1.2 พัฒนากระบวนการในการทํางานเชิงรุกในกลุ่มวัยรุ่นให้กับเครือข่ายพ้ืนท่ี 
แก่ เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุขในรพ. ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ระยะเวลา 2 วัน 

1.3 พัฒนาศักยภาพการสื่อสารเชิงบวกในการดูแลวัยรุ่นในครอบครัว เพ่ือลด
พฤติกรรมเสี่ยง แก่ เครือข่าย และผู้ปกครองท่ีมีวัยรุ่นในครอบครัว  

2.  คู่มือท่ีส่งให้ หน่วยบริการสาธารณสุขของชุมขน /โรงเรียน เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชน
ท่ัวไป และเยาวชน  

2.1 คู่มือการจัดกิจกรรมกลุ่มย่อยทักษะการต่อรองการใช้ถุงยางอนามัยและลดพฤติกรรมเสี่ยง  
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2.2 คู่มือสําหรับเยาวชนความรู้เกี่ยวกับHIV/เอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์                
3.  แนวทาง ท่ีส่งให้ หน่วยบริการสาธารณสุข เพ่ือให้ความรู้แก่บุคลากรทางการแพทย์ 

3.1 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการตดิเช้ือHIV ประเทศไทยปี 2560 
3.2 แนวการการให้บริการเพ่ือเริ่มยาต้านไวรัสในทุกระดับ CD4 
3.3 มาตรฐานการจดับริการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสมัพันธ ์
3.4 แนวทางการดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ พ.ศ. 2558 
3.5 แนวทางการตรวจรักษาและป้องกันการติดเชื้อเอชไอวปีระเทศไทย ปี 2560 

4.  สิ่งสนับสนุนอ่ืนๆ ได้แก่  
4.1 ถุงยางอนามัย และสารหล่อลื่น  
4.2 สื่อความรู้โรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ สามารถเข้าถึงสื่อโดยผ่าน

ช่องทางดังนี้ www.aidssti.ddc.moph.go.th buddystation.org Pan Page ได้แก่ 1.sex 
รอบคอบตอบ OK 2. สอวพ 3. Buddystation 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
นางเพ็ญศรี สวัสด์ิเจริญย่ิง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
         กลุ่มนโยบายและแผนสํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
         โทร. 02 590 3208e-mail : pensri43@hotmail.com 
นางพรทิพย์ เข็มเงิน นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
         กลุ่มติดตามและประเมินผลฯ สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์    
         โทร. 02 590 3828 e-mail : itimpornt@yahoo.com 
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แผนเร่งรัดกําจัดโรคหัดของประเทศไทย ปี 2562 

สถานการณ์โรค  
  ผลการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์โรคหัดจากฐานข้อมูลการกําจัดโรคหัด สํานักระบาดวิทยา 
(Measles Elimination : ME) พบว่า ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2561 ได้รับรายงานผู้ป่วย
สงสัยโรคหัดท้ังประเทศจํานวน 1,597 ราย เป็นผู้ป่วยโรคหัดจํานวน 542 ราย อัตราป่วย 0.8 ต่อ
ประชากรแสนคน จังหวัดท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยในช่วง
อายุ 15-40 ปี จํานวน 369 คน (ร้อยละ 66.97) รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 0-14 ปี จํานวน 168 คน 
(ร้อยละ 31) และอายุ 41 ปีขึ้นไป จํานวน 11 คน (ร้อยละ 2.03) อีกท้ังยังพบเหตุการณ์ระบาด
เป็นกลุ่มก้อนถึง 30 เหตุการณ์ด้วยกันท้ังในโรงเรียน ค่ายทหาร เรือนจํา และสถานพยาบาล 
จากการวิเคราะห์สถานการณ์ย้อนหลัง พบว่า ตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมาพบอุบัติการณ์ของโรคหัด
ค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเน่ือง แต่ในปี 2559 พบการระบาดของโรคหัดในประเทศไทยมากขึ้น โดย
เริ่มระบาดจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงเป็นกลุ่มเด็กท่ีได้รับวัคซีนไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ 
และค่อยๆ แพร่ขยายไปยังภูมิภาคอื่นๆ การระบาดดังกล่าวมีต่อเน่ืองจนในปี 2560 ประเทศไทย
มีจํานวนผู้ป่วยยืนยันโรคหัดประมาณ 800 ราย การระบาดของโรคหัดดังกล่าวน้ี บ่งช้ีว่าประเทศไทย
อาจจะไม่สามารถกําจัดโรคหัดได้สําเร็จภายในปี 2563 ตามท่ีได้ให้คํามั่นในการกําจัดโรคหัด 
(Measles Elimination) กับนานาชาติไว้  

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ 
 1.ระดับประเทศ 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
อุบัติการณก์ารเกดิ
โรคหัด 

ไม่เกิน 2 
ต่อประชากร 

ล้านคน 

ไม่เกิน 1 
ต่อประชากร 

ล้านคน 

ไม่เกิน 0.5 
ต่อประชากร 

ล้านคน 

ไม่เกิน 0.3 
ต่อประชากร

ล้านคน 
           2.ระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
อุบัติการณก์ารเกดิ
โรคหัด 

ไม่เกิน 2 
ต่อประชากร 

ล้านคน 

ไม่เกิน 1 
ต่อประชากร 

ล้านคน 

ไม่เกิน 0.5 
ต่อประชากร 

ล้านคน 

ไม่เกิน 0.3 
ต่อประชากร

ล้านคน 
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พ้ืนเสี่ยง/กลุม่

มาตรการสําคั
1. รณร

เสี่ยง อายุ 20 -
2. เร่งรั

สอบสวนโรค ตร
และให้วัคซีนเพื่อ
รายสุดท้าย พร้อ

3. เร่งรั
เยอรมัน (MMR) 
โดยจังหวัดท่ีระด
ต่ําท้ังสองเข็ม ให
บันทึกข้อมูลใหค้
 
 
 

1. เด็กอายุ 1-
ตามเกณฑ์ทั

2. ผู้ใหญ่อายุ 2
 ค่ายทหาร
 พนักงานโร
ท่องเท่ียว
ต่างชาติ ใ
(10 จังหวั
ปทุมธานี ร
อยุธยา นค

มเส่ียง  

ัญที่จังหวัด/อาํ
งค์ให้วัคซีนโรคหั
- 40 ปี 
ัด ติดตามการเฝ้
รวจสอบประวัติกา
อจํากัดการระบาด
อมบันทึกข้อมูลลงใ
ัด ติดตามระดับค
ท้ังสองเข็มไม่ต่ําก
ดับความครอบคลุ
ห้เร่งรัดติดตามเด็ก
ครบถ้วนและเป็นปั

กลุ่มเสี่ยง 
-12 ปี ท่ีได้รับวั
ท่ัวประเทศ 
20-40 ปี ท่ีเสี่ยง
ร ผู้ต้องขังในเรือน
รงงาน, พนักงานส
,เจ้าหน้าท่ีสาธาร
ใน10 จงัหวัดเสีย่
วัดเสี่ยง ได้แก่ ชลบ
ระยอง เชียงใหม่ สุ
ครปฐม และนนทบุรี

าเภอดําเนินการ
หัดเพื่อปิดช่องว่าง

าระวังและสอบส
ารได้รับวัคซีน เก็
ดโดยเร็ว รวมท้ังเฝ้
งในฐานข้อมูลกําจั
ความครอบคลุมก
กว่าร้อยละ 95รวม
ลุมการได้รับวัคซีน
กท่ีได้รับวัคซีนไม่
ปจัจุบัน 

คซีนไม่ครบถ้วน

ต่อการระบาด  
นจําท่ัวประเทศ
สถานประกอบการ
รณสุข,แรงงาน
ยงและกทม. 
บุรี สมุทรปราการ

สราษฎร์ธานี สงขลา
ร)ี 

ร ปี 2562  
งทางภูมิคุ้มกันใน

สวนโรคหัดในพื้น
บตัวอย่างส่งตรว
ฝ้าระวังต่อเน่ืองอย
ัดโรคหัด (ME) 
การได้รับวัคซีนรว
มถึงการตรวจสอบ
นรวมป้องกันโรคหั
ม่ครบและให้วัคซีน

น

ร

ร 
า 

 

นเด็กอายุ 1-12 ปี

นท่ี โดยจังหวัดท่ีพ
จทางห้องปฏิบัติก
ย่างน้อย 28 วัน ห

วมป้องกันโรคหัด
บประวัติการได้รับ
หัด – คางทูม - หัด
นเก็บตกให้ครบถ้ว

พื้นท่ีเสี่ยง

ปี และผู้ใหญ่กลุ่ม

พบการระบาดให้
การเพ่ือยืนยันผล
หลังจากพบผู้ป่วย

ด – คางทูม - หัด
บวัคซีนในนักเรียน
ดเยอรมัน (MMR)
วนตามเกณฑ์ โดย

ม

ห้
ล 
ย

ด
น 
) 
ย
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วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

 
 

ตัวช้ีวัด/เป้าหมาย วิธีการประเมินผล 

ความถ่ีของ      
การประเมิน 

ปี 2562 -2565 
1. ระดับความครอบคลุมการได้รับ
วัคซีนหัด – คางทูม - หัดเยอรมัน
ท้ังสองเข็ม (MMR1 และ MMR2) 
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 95 

ประมวลผล/รายงานผลความ
ครอบคลุม  การได้รับวัคซีนจาก
รายงาน 43 แฟ้มมาตรฐาน (HDC) 
สนย. รายเดือนและรายไตรมาส 
(ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนใน
เด็กลุ่มเป้าหมาย) รายเดือนและ
รายไตรมาส  

ทุกเดือน 
 

2. เฝ้าระวงัและควบคุมโรคหัดให้ได้
ตามเกณฑ ์
2.1 อัตราการรายงานผู้ป่วยไข้

ออกผื่นหรือ ผู้ป่วยท่ีแพทย์
สงสัยโรคหัดหรือหัดเยอรมัน
ไม่น้อยกว่า 2 ต่อแสนประชากร
ทุกกลุ่มอายุ 

2.2 ร้อยละของการสอบสวนโรค
ผู้ป่วยไข้ออกผื่น หรือผู้ป่วย
ท่ีแพทย์สงสัยโรคหัดหรือหดั
เยอรมันภายใน48 ช่ัวโมง
หลังพบผู้ป่วยไม่ น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

2.3 ร้อยละของผูป้่วยไข้ออกผื่น
หรือผูป้่วยท่ีแพทย์สงสัยโรค
หัดหรือหัดเยอรมันท่ีส่งตรวจ
ยืนยันทางห้องปฏิบัติการไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 จากอัตราราการรายงานผู้ปว่ยไข้
ออกผื่น หรือ สงสัยโรคหัดและหัด
เยอรมันในฐานข้อมูลกําจัดโรค
หัด (Measles Elimination : ME) 
 จากแบบสอบสวนโรคเฉพาะราย
ผู้ ป่ ว ยส งสั ย โ รคหั ดและหั ด
เยอรมันฐานข้อมูลกําจัดโรคหัด 
(Measles Elimination : ME) 
 จากการสอบสวนเหตุการณ์การ
ระบาดข อ ง โ ร ค หั ด แ ล ะ หั ด
เยอรมันในฐานข้อมูลกําจัดโรค
หัด (Measles Elimination : ME) 

ทุกสัปดาห์ 
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สิ่งสนับสนุนจาก กรมควบคุมโรค   
กิจกรรม กลุ่มเปา้หมาย ระยะเวลา 

1. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการ
รณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดแก่เจ้าหน้าท่ีเครือข่าย 

  

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแนวทางการ
รณรงค์ให้วัคซีนโรคหัดแก่เจ้าหน้าท่ีระดับ
เขต ระดับจังหวัด 

สคร./สปคม./สสจ./กทม.  
จํานวน 570 คน 

ไตรมาส 2 

2.2 สนับสนุนงบประมาณประชุมเชิงปฏิบัติการ
ถ่ายทอดแนวทางการรณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด
แก่เจ้าหน้าท่ีระดับพ้ืนท่ี (จังหวัด อําเภอ) 
โดยสนุบสนุนงบประมาณดําเนินงานให้ 
สคร./สปคม. ดําเนินการในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ
จํานวน 13 เขต 

สคร./สปคม./สสจ./สสอ./
รพ./รพสต./กทม.  
จํานวน 1,318 คน 

ไตรมาส 2 

2. สื่อประชาสมัพันธเ์กี่ยวกับโรคหดั และการ
รณรงค์ให้วัคซีนโรคหัด (แผ่นพับ โปสเตอร์ 
ป้ายรณรงค์) 

สคร./สปคม./สสจ./สสอ./
รพ./รพสต./กทม./ 

ไตรมาส 2 

3. วัคซีนป้องกันโรคหัดรวมท้ังค่ากํากบั ติดตาม
ในพื้นท่ี 
 สนับสนุนวัคซีนให้คลังวัคซีนระดับอําเภอ
ตามระบบ VMI 
 สนับสนุนงบประมาณผ่าน สคร.ให้ สสจ.
ดําเนินการกํากับ ติดตามในพื้นท่ี 

สคร./สปคม/สสจ./สสอ./
รพ./รพสต./กทม. 
 

ไตรมาส 3-4 

 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
นายชนินันท์ สนธไิชย  นายแพทย์ชํานาญการ  

หัวหน้ากลุ่มประสานงานโครงการกําจัดกวาดลา้งโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ 
          กองโรคปอ้งกันดว้ยวัคซีน 
          โทร. 02 590 3196-9   e-mail : Chaninan33@yahoo.com 
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แผนงานเบาหวานและความดนัโลหติสูง 
 
สถานการณ์โรค 

กลุ่มโรค NCDs ถูกยกระดับเป็นวาระทางการเมืองท่ีสําคัญระดับโลก โดยสมัชชาองค์การสหประชาชาติ ได้จัดการ
ประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระหว่างผู้นําระดับสูงของประเทศและรับรอง 
“ประกาศปฏิญญาการเมือง ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ (Political Declaration)” นํามาซ่ึงการกําหนด 
9 เป้าหมายระดับโลก ในการควบคุมปัญหา NCDs ภายในปี 2568 ซ่ึงประเทศไทยได้ทําการรับรอง 9 เป้าหมายดังกล่าว
ให้เป็นเป้าหมายของประเทศ  

การลดความชุกของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นสองในเป้าหมายหลักท่ีสําคัญและมี 5 เป้าหมาย ในการดําเนินงาน 
ลดปัจจัยเสี่ยงท่ีเกี่ยวข้องกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ได้แก่ การบริโภคเกลือ/โซเดียม การบริโภคยาสูบ เครื่องดื่ม
ท่ีมีแอลกอฮอล์ ภาวะนํ้าหนักเกินและอ้วน การเคลื่อนไหวร่างกายไม่เพียงพอ ซ่ึงมีรายละเอียดเป้าหมาย ดังตาราง 

เป้าหมาย ปี 2553 ปัจจบุัน เป้าหมาย     
ปี 2568 

1. ความชุกของนํ้าตาลในเลือดสงู/โรคเบาหวานในประชากรอายุ 15  
ปีขึ้นไป : ไม่เพ่ิมขึน้                                          (ร้อยละ) 

6.9* 8.9** 6.9 

2. ความชุกของภาวะความดันโลหิตสูงในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป : 
ลดลงร้อยละ 25  

21.4* 24.7** 16.05 

3. ความชุกของโรคอว้นในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป : ไมเ่พ่ิมขึ้น 
(ร้อยละ) 

34.7* 37.5** 34.7 

4. ความชุกของการมกีิจกรรมทางกายท่ีไม่เพียงพอ ในประชากร
อายุ 15 ปีขึ้นไป : ลดลงร้อยละ 10                        (ร้อยละ) 

18.5* 19.2** 16.65 

5. ค่าเฉลี่ยปรมิาณการบริโภคเกลือ/โซเดียมในประชากร : ลดลง 
ร้อยละ 30 (มิลลิกรัม/วัน) 

3,264* No report 2,285 

6. ความชุกของการบริโภคยาสูบในประชากรท่ีมีอายุมากกว่า 15 
ปีขึ้นไป : ลดลงร้อยละ 30 

21.4 
(ปี 2554) 

19.1 
(ปี 2560) 

14.98 

7. ความชุกของประชาชนอายุ15 ปีขึ้นไป ท่ีดื่มเครื่องดืม่ท่ีมีแอลกอฮอล์
อย่างหนัก                                                     (ร้อยละ)
B. ปริมาณการบรโิภคแอลกอฮอล์ตอ่หัวประชากรต่อปีของ  
    ประชากรอายุตั้งแต ่15 ปีขึ้นไป : ลดลงร้อยละ 10 

14 
7.13 L 

(ปี 2554) 

12 
(ปี 2560) 

7.11L 
(ปี 2559) 

6.39 

หมายเหตุ : *  ป ี2552, ** ป ี2557 
อ้างอิง : International Health Policy Program, Ministry of Public Health. NCDs situation report volume 2 :    
           Kickoff to the Goals; 2016. Updated by DDC, MoPH 

จากรายงานการสํารวจสุขภาพประชาชนไทย โดยการตรวจร่างกาย ครั้งท่ี 5 (พ.ศ.2557) พบว่า โรคความดันโลหิตสูง
ในคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป มีประมาณ 13 ล้านคน เพศชายมากกว่าเพศหญิง และผู้ป่วยเพิ่มข้ึนตามอายุ ท้ังน้ี พบมากท่ีสุด
ในภาคเหนือ รองลงมาเป็นภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคเบาหวานในคนไทยอายุ 15 ปี
ขึ้นไป มีประมาณ 4.8 ล้านคน ท่ีพบมากที่สุดในประเทศไทย คือ เบาหวานชนิดท่ี 2 และส่วนใหญ่มักพบในช่วงวัยกลางคนจนถึง
ผู้สูงอายุ เพศหญิงมากกว่าเพศชาย พบมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบน้อยท่ีสุดในภาคใต้ 
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ซ่ึงโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมีปัจจัยเสี่ยงหลักทําให้เก ิดโรคมาจากกรรมพ ันธุ์ และพฤติกรรมสุขภาพ
ได้แก่ การรับประทานอาหารท ี่ไม่ดีต่อสุขภาพ รับประทานอาหารท่ีมีเกลือโซเดียมสูง อาหารหวานเกิน มันเกิน ขาดการ
ออกกําลังกาย และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย คือ นํ้าหน ักเก ิน อ้วน ไขมันในเลือดสูง และนํ้าตาลในเลือดสูง 

อย่างไรก็ตามข้อมูลจาก Health Data Center (HDC) ซ่ึงเป็นฐานข้อมูลของการเข้าถึงบริการในระบบสาธารณสุข 
พบว่า ในปี 2561มีผู้ป่วยโรคเบาหวานมารับบริการประมาณ 2.7 ล้านคน โรคความดันโลหิตสูงประมาณ 5.77 ล้านคน เท่าน้ัน
และผู้ป่วยรอการยืนยันวินิจฉัยโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 0.9 ล้านคน รวมท้ังสิ้น 6.67 ล้านคน จากสถิติการป่วยดังกล่าว
จะเห็นว่ายังมีผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ท่ีไม่ถูกบันทึกในระบบของกระทรวงสาธารณสุขอีกจํานวนมาก 
ซ่ึงอาจเป็นผู้ป่วยท่ีเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเอกชน รวมถึงผู้ป่วยท่ีรู้ว่าป่วย
แต่ไม่ได้เข้ารับการรักษา และผู้ท่ียังไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค นอกจากน้ียังพบว่า ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงรายใหม่ 
จํานวน 2.9 และ 6.7 แสนคน ตามลําดับ ซ่ึง ร้อยละ90 ของผู้ป่วยมาจากประชาชนท่ัวไปท่ีมีความเสี่ยง เช่น ภาวะอ้วน 
ไขมันในเลือดสูง ระดับนํ้าตาลในเลือดสูง เป็นต้น จึงนําไปสู่การกําหนดมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงและลดการป่วยจาก
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง โดยมีมาตรการดังน้ี  

1. มาตรการลดความเสี่ยงในประชาชน 
2. มาตรการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่  
3. มาตรการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย เพ่ือลดภาวะแทรกซ้อน 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ 
1.ระดับประเทศ 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565 

1. ร้อยละของการคัดกรอง DM/HT ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 90 90 90  
2. ร้อยละของกลุ่มสงสัยป่วยป่วยความดันโลหิตสูงในเขตรับผิดชอบ
ได้รับการวัดความดันโลหิตท่ีบา้น 

50 60 70  

3. ร้อยละของผูป้่วยเบาหวานรายใหมจ่ากกลุ่มเสี่ยงเบาหวาน 2.40 2.28 2.16  
4. ร้อยละของผูป้่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลได้ 40 40 40  
5. ร้อยละของผูป้่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลได้ 50 50 50  
6. ร้อยละของ รพ. ดาํเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ 100 - -  

2.ระดับเขต/จังหวัด  
   ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เกณฑ์เดียวกับเปา้หมายระดับประเทศ 

พื้นเสี่ยง/กลุ่มเสี่ยง 
โรคเบาหวานพบมากท่ีสุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพบน้อยท่ีสุดในภาคใต้  โรคความดันโลหิตสูงพบมาก

ท่ีสุดในภาคเหนือ รองลงมาเป็นภาคใต้ ภาคกลาง กรุงเทพฯ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลําดับ 
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มาตรการสําคัญสําหรับจังหวัด/อําเภอ  ปี 2562 
เป้าหมาย ลดรายใหม่ ค้นหาผู้ป่วย ดูแลรักษาผู้ป่วย 
มาตรการ ลดความเสี่ยงในประชาชน  คัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่  พัฒนาคุณภาพการดูแล

รักษาผู้ป่วย เพ่ือลดภาวะ 
แทรกซ้อน 

กิจกรรม ตําบลท่ีมีความเสี่ยงสูง เรื่อง อ้วน 
อาหารท่ีมีเกลือสูง หรือความชุก  
DM, HT สูง                
อําเภอละอย่างน้อย 1 ตําบล 

 

 คัดกรอง DM/HT 
 ในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป 
ร้อยละ 90 
 คัดกรอง CVD risk 

ประชาชนอายุ 35-59 ปี 
ร้อยละ 85 
 กลุ่มสงสัยปว่ยความดันโลหิตสูง

ในเขตรับผิดชอบได้รับการ
วัดความดันโลหิตท่ีบ้าน
(Home BP) ร้อยละ 50 

 NCD Clinic Plus เช่ือมโยง
คลิ นิกชะลอไตเสื่ อม 
ร้อยละ 100% และให้
มีการจัดบริการ คลินิก 
NCD ให้มีคุณภาพ ใน
ระดับ รพ.สต. 

 
มาตรการลดความเสี่ยงในประชาชน (ตําบล) 
กิจกรรม : การดําเนินงานใน setting ของ CBI NCDs - โดยเลือกอําเภอละ 1ตําบล ท่ีมีความชุกของ DM, HTสูง  

การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโดยยึดชุมชนเป็นฐาน เป็นมาตรการหน่ึงในการดําเนินงานเชิงรุกสู่การ
ลดปัจจัยเสี่ยงร่วมครอบคลุมประชากรท่ัวไปในชุมชน ได้แก่ ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม และพฤติกรรมเสี่ยง
ในชุมชน เพิ่มความสามารถบุคคลในการตัดสินใจและเลือกปฏิบัติลดเสี่ยง สนับสนุนให้มีการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือ
ต่อการลดโอกาสเสี่ยงและไม่เอื้อต่อการมีพฤติกรรมสุขภาพเสี่ยง ตลอดจนการเข้าถึงการบริการส่งเสริมเทคนิควิธีการปฏิบัติ   

สรา้งเสรมิสุขภาพ คือ กระบวนการท่ีช่วยใหผู้้คนสามารถควบคุมและเพ่ิมพูนสขุภาพให้กับตนได ้โดยใช้ 5 กลยุทธ์ ไดแ้ก ่
1. การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพ  
2. การสร้างสรรค์สิ่งแวดลอ้มท่ีเอ้ือตอ่สุขภาพ 
3.  การเสริมสรา้งการดําเนินการในชุมชนท่ีเข้มแข็ง  
4. การพัฒนาทักษะส่วนบุคคล และ  
5. การปรับเปลี่ยนระบบบริการสุขภาพ 

ชุมชนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หมายถึง ชุมชนที่มีการดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย
คณะทํางานระดับชุมชน ประเมินและวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของชุมชน จัดทําแผนสุขภาพของชุมชน ดําเนินการตามแผน
ประเมินผลการดําเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สมาชิกในชุมชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม 
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ตัวอย่าง: นโยบาย/มาตรการและแนวทางปฏิบัติทางสังคม ชุมชนลดเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
การป้องกันควบคุมโรคเน้นการบูรณาการ นโยบาย/มาตรการ/แนวทางการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

ในการดําเนินงาน ทุกกลุ่มเป้าหมายของประชากร และการจัดการตนเอง 

นโยบาย/มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจดัการสิง่แวดล้อมให้เอ้ือต่อการลดเสีย่งในชุมชน และปลอดภัย 
นโยบายในท่ีน้ี รวมถึง กฎหมาย/มาตรการ/ระเบียบข้อบังคับ/กฎเกณฑ์/สัญญาชาวบ้าน/ข้อตกลง/สัญญาประชาคม

และแนวทางปฏิบัติทางสังคม เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรืออิทธิพลต่อพฤติกรรม อาจเป็นนโยบายเชิงกฎหมาย หรือนโยบาย
ขององค์กร สําหรับในส่วนของการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อม เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงปัจจัยทางกายภาพ ปัจจัยทางสังคม 
หรือปัจจัยทางเศรษฐกิจท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติและพฤติกรรมของคนในชุมชน 

ตัวอย่าง : นโยบาย/มาตรการและแนวทางปฏิบัติการจัดการสิง่แวดล้อมให้เอ้ือต่อการลดเสี่ยงในชุมชน และ   
             ปลอดภัย : ชุมชนลดเสี่ยงต่อโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง 

นโยบาย/มาตรการ/ข้อตกลง แนวทางปฏิบัตกิารจัดการสิ่งแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการลดเสี่ยงในชุมชน และปลอดภัย 
นโยบายเขตปลอดควันบุหรี่
ภายในอาคาร 

 จัดให้มีระบบท่ีช่วยสนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าถึงทรัพยากรและการบริการ
หยุดสูบบุหรี่ 
 จัดสิ่งแวดล้อมโรงเรียนและสถานท่ีสาธารณะที่ปราศจากควันพิษและบุหรี่ สาร
เสพติด  

ข้อตกลงในการจาํหน่ายบหุรี/่
เหลา้ ของร้านค้าในชุมชน 

 ห้ามแสดงผลิตภัณฑ์ยาสูบ ณ จดุขาย 
 ห้ามจําหน่ายบหุรีเ่ด็กอายุอายุต่ํากวา่ 20 ปบีริบูรณ ์
 ห้ามจําหน่ายแอลกอฮอล์ให้เด็กอายุต่ํากว่า 20 ปีบรบิรูณ์  
 ห้ามขายเหล้า นอกเหนือเวลา 11.00 - 14.00 น.และ 17.00 - 24.00 น. 
 ห้ามสูบบหุรีใ่นท่ีสาธารณะ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาล 
 งานบวช งานศพ ปลอดเหลา้ 
 งดถวายบุหรีแ่ก่พระสงฆ์  

นโยบายให้มีอาหารและเครื่องดื่ม
ท่ีมีประโยชน์ต่อร่างกาย ใน
โรงเรียน/สถานท่ีทํางาน/ชุมชน 

 จัดให้มีอาหารกลางวันเมนูชูสุขภาพเป็นทางเลอืก เช่น ร้านค้าเมนูชูสุขภาพ ลด
การบริโภคเกลือแกง/ผงชูรส/เครื่องปรุงรส (เกลอืน้อยกว่า 5 กรัมหรือ 1 ช้อนชา
ต่อวัน) 
 อาหารกลางวันในโรงเรียนควรมีเมนูชูสุขภาพ  
 ถวายอาหารลดหวาน/มัน/เค็ม แก่พระสงฆ์  
 กิจกรรมรณรงค์ สร้างความตระหนัก 
 ไม่ขายเครื่องดื่มนํ้าอัดลม/นํ้าหวาน ขนมกรุบกรอบในโรงเรียน 
 จัดให้มีนํ้าดื่มท่ีสะอาด และพอเพียงต่อการบริโภคในโรงเรียน 
 ส่งเสรมิการปลูก/ขายผักปลอดสารพิษในชุมชน 

นโยบายเพ่ิมการมกีิจกรรม
ทางกาย 
 

 จัดให้มีสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก เช่น  ลานกีฬา สถานท่ีออกกําลังกาย  
สวนสาธารณะ สร้างทางเดิน/ วิ่ง/ ขี่จักรยาน เล่นฟุตบอลหรือกีฬาตามความชอบ
และสนใจ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยเพียงพอ 
 ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมออกกําลังกาย  เช่น รําไม้พลอง เต้นแอโรบิก 
 โรงเรียนควรมีวิชาพลศึกษาอย่างน้อย 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ 
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มาตรการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ (สถานบริการระดับปฐมภูมิ) 
โรคเบาหวาน 
คัดกรองโรคเบาหวานในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไปท่ียังไม่เป็นโรคเบาหวาน โดยการตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือด 

ด้วยการเจาะปลายนิ้ว โดย อดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. หรือไม่อดอาหารก็ได้ **(Fasting/Postprandial Capillary 
Glucose : FCG, PCG) 

 กลุ่ม FCG < 100, PCG < 110 : ให้คําแนะนํา ติดตามตรวจระดับนํ้าตาลทุก 3 ปี ในรายที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น 
อ้วน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง ประวัตินํ้าตาลในเลือดสูง ประวัติเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือประวัติ
เคยคลอดบุตรนํ้าหนักมากกว่า 4 กิโลกรัม ให้คําแนะนํา ติดตามตรวจระดับนํ้าตาลปีละครั้ง 
 กลุ่ม FCG ≥ 100 , PCG ≥ 110 : ส่งตรวจวัดระดับนํ้าตาลในเลือดจากเส้นเลือดดําโดยอดอาหารอย่างน้อย 8 ชม. 

(Fasting Plasma Glucose : FPG) เพ่ือยืนยันว่าเป็นกลุ่มปกติ (FPG<100) กลุ่มเสี่ยง pre - diabetes (FPG 
100 - 125) หรือเป็นเบาหวาน (FPG ≥126) 
 กลุม่เสี่ยง pre – diabetes (FPG 100 - 125)  : ให้คําแนะนําปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม ลดปจัจัยเสี่ยง ติดตามระดบันํ้าตาล
ทุก 1 ปี หรอืตามความเหมาะสมของความเสี่ยง 
 กลุ่ม FPG ≥ 126 ส่งยืนยันการวินิจฉัยโดยแพทย์ ติดตามรักษาพร้อมให้คําแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลด
ปัจจัยเสี่ยง และประเมินภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน 

      **อ้างอิง :  แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับโรคเบาหวาน 2560 และ การประเมินความเส่ียงเบาหวานด้วยการเจาะระดับนํ้าตาล
โดยไม่อดอาหาร มูลนิธิเพ่ือพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานร่วมกับ รพ.เทพธารินทร์ 

โรคความดันโลหิตสูง 
คัดกรองโรคความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 35 ปีขึ้นไป เป้าหมาย ร้อยละ 90 โดยการวัดระดบัความดันโลหติ  
 กลุ่มปกติ คือ ค่าความดันโลหิตตัวบนมีค่า >50 ถึง <120 mmHg หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่าง >50 ถึง  

< 80 mmHg ติดตามด้วยการวัดความดันโลหิตทุก 1 ปี 
 กลุ่มเสี่ยง คือ ค่าความดันโลหิตตัวบนมีค่า ≥ 120 ถึง < 140 mmHg หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่าง ≥ 80 ถึง  

< 90 mmHg ให้คําแนะนําปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ลดปัจจัยเสี่ยง ติดตามด้วยการวัดความดันโลหิตทุก 6 เดือน 
 กลุ่มสงสัยป่วย คือ ค่าความดันโลหิตตัวบนมีค่า ≥ 140 mmHg หรือ ค่าความดันโลหิตตัวล่าง ≥ 90 mmHg 
ติดตามโดยการวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน (Home BP monitoring : HBPM) และถ้ายังอยู่ในเกณฑ์น้ีให้ส่งยืนยันการ
วินิจฉัยโดยแพทย์ 

การวัดความดันโลหิตท่ีบ้าน (HBPM) มากกว่าร้อยละ 50 
1. เป้าหมาย คือ ประชากร 35 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตแลว้มค่ีาความดันโลหติตวับน ≥ 140 mmHg 

หรือ มีค่าความดันโลหิตตวัลา่ง ≥ 90 mmHg 
2. วัดความดันโลหิตท่ีบ้าน หลังตื่นนอนตอนเช้า 2 ครั้ง กอ่นนอน 2 ครั้ง เป็นเวลา 7 วัน ติดตอ่กันตามแนวทางการวดั

ความดันโลหิตท่ีบา้น และบันทึกลงในแบบฟอรม์การวดัความดันโลหติท่ีบ้าน 
3. วัดระดับความดันโลหิต โดย เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข อสม. ญาติ/ผูดู้แล ผู้ป่วย ท้ังน้ี ญาติ/ผู้ดูแลและผู้ป่วย ต้องมีความ 

สามารถและเข้าใจวิธกีารวัดความดนัโลหิตท่ีถูกต้อง 
4. อสม.เก็บรวบรวมแบบฟอร์มบันทึกการลงข้อมูลความดันโลหิตท่ีบ้านส่งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 

คิดค่าเฉลี่ยและบันทึกลงระบบรายงาน HDC 
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มาตรการพัฒนาคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วย เพื่อลดภาวะแทรกซ้อน (สถานบริการสาธารณสุขทุกระดบั) 

กิจกรรม : NCD Clinic Plus เช่ือมโยงคลินิกชะลอไตเสื่อม 100% และใหม้กีารจัดบรกิาร คลนิิก NCD ให้มีคุณภาพ 
ในระดับ รพ.สต. 

การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus  เป็นการประเมินสถานบริการสาธารณสุขทุกแห่ง (รพช. รพท. รพศ.) 
มีการจัดการระบบการดูแลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ท่ีเน้นท้ังการลดเสี่ยง ลดโรคและลดภาวะแทรกซ้อนโดยเช่ือมโยงคลินิก
ชะลอไตเสื่อม และบูรณาการเชื่อมโยงชุมชน เป็นการดําเนินการท่ีนําไปสู่พัฒนาคุณภาพบริการด้านการป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ประกอบด้วย 

1. การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus 6 องค์ประกอบ 
2. การประเมินผลลพัธ์ตัวช้ีวดับรกิาร 15 ตัวช้ีวัด โดยมตีัวช้ีวัดท่ีสาํคัญ เช่น  
 ร้อยละของผูป้่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับนํ้าตาลในเลอืดได้ดี  
 ร้อยละของประชากรกลุ่มเสี่ยงเบาหวานในพื้นท่ีรับผิดชอบของปีท่ีผา่นมาได้รับการตรวจน้าํตาลซํ้า  
 ร้อยละของผูป้่วยเบาหวานรายใหมล่ดลง 
 ร้อยละของผูป้่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่ลดลง  
 ร้อยละของผูป้่วยความดันโลหิตสูงท่ีควบคุมระดับความดันโลหิตไดด้ี  
 ร้อยละของผูป้่วย DM และ/หรือ HT ท่ีได้รับการค้นหาและคัดกรองโรคไตเร้ือรัง  
 ร้อยละของผูป้่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสงูท่ีขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อ
โรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) 

 สําหรับ รพ.สต.ซ่ึงเป็นหน่วยบริการด้านสุขภาพท่ีสําคัญท่ีให้การดูแลผู้ป่วยเบาหวานความดันโลหิตสูงท่ียังไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน และมีความใกล้ชิดกับชุมชนมากท่ีสุด จึงเปรียบเสมือนจุดเช่ือมต่อระหว่างหน่วยงานบริการสุขภาพทุกระดับกับ 
ชุมชน เพราะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตอยู่ในชุมชนมากกว่าอยู่กับคลินิกรักษา 
การให้ชุมชนได้รับข่าวสาร และมีการเตรียมความพร้อม จะช่วยปิดช่องว่างท่ีเกิดข้ึน จากการท่ีสถานบริการระดับโรงพยาบาล
ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ ขณะเดียวกันทรัพยากรของชุมชนมีความสําคัญต่อการจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ดังน้ัน
การจัดบริการ คลินิก NCD ในระดับ รพ.สต.NCD จึงมีความจําเป็นท่ีต้องพัฒนาคุณภาพและเช่ือมโยงไร้รอยต่อกับเครือข่าย ท้ังใน
และนอกสาธารณสุข 

วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

วัดตามเปา้หมายตวัช้ีวัดตามข้อ 2 จากฐานข้อมูลท่ีบันทึกโดยเจ้าหน้าท่ีสถานบริการในพื้นท่ี ซ่ึงอยู่ในระบบการ
จัดเก็บของ HDC 

สิ่งสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค  

1. การสนับสนุนของสํานักโรคไม่ติดต่อ มีดังน้ี 

1.1 การนิเทศติดตามงานจากสํานักงานป้องกันควบคุมโรค/สํานักในพื้นท่ี (ตามประเด็นเฉพาะกิจท่ียังเป็น
ปัญหาเฉพาะ) 

1.2 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขท่ีปฏิบัติงานด้านการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง      

1.3 สนับสนุน หนังสือ/คู่มือวิชาการ แก่เครือข่ายสาธารณสุขท่ีเกี่ยวข้อง 
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2. คู่มือ/สื่อต้นแบบ มีดังน้ี 

2.1 คู่มือการดําเนินงานประเมินคุณภาพNCD clinic plus  
2.2 คู ่มือรูปแบบการบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง (สําหรับสนับสนุนการ

ดําเนินงาน NCD Clinic Plus)  

2.3 แนวพัฒนาการดําเนินงาน คลินิก NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ใน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) 2558 

2.4 แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อํานวยการสาํนักโรคไม่ติดต่อ  
 สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
 โทร. 02 590 3967,08 1717 1486 e-mail : sasitth@gmail.com 
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แผนงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร ปี 2562 
 

สถานการณ์โรค  
 ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยยังคงเป็นปัญหาท่ีสําคัญ ท่ีสร้างความสูญเสียและคุณภาพชีวติของประชาชนไทย 
จากข้อมูลการบูรณาการ 3 ฐาน ปี 2554 - 2559 มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนเฉลี่ย 21,200 คน/ปี คิดเป็น 32.6 ต่อ
ประชากรแสนคน หรือวันละ 60 คน/วัน มีผู้บาดเจ็บ Admit ประมาณ 200,000 คน/ปี และผู้พิการ  อีกปีละ 9,000 คน ซ่ึง
แนวโน้มของปัญหายังอยู่ในอัตราท่ีสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ไม่เกิน 10 ต่อประชากรแสนคน 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ  
1.ระดับประเทศ : ลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 16.42 ภายในปี 2565  (ตามร่างแผนแม่บทความปลอดภัย

ทางถนน 2561- 2565) 

 
                                 หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลจากการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน  

 
พ้ืนเส่ียงและอําเภอท่ีควรดําเนินการ 
 จากฐานข้อมูลมรณบัตรปี 2558 มีอําเภอเสี่ยงสูง สีแดง 195 อําเภอ โดยเป็นอําเภอท่ีมีอัตราการตายมากกว่าค่าเฉลี่ย
ของประเทศ (22.30 ต่อประชากรแสนคน) อําเภอเสี่ยงปานกลาง สีเหลือง 139 อําเภอ อัตราตายระหว่าง 16-22.29 ต่อ
ประชากรแสนคน ซ่ึงควรดําเนินการ D-RTI เข้มข้น ผ่านกลไก พชอ. และ ศปถ.อําเภอ      
  ส่วนอาํเภออําเภอเสี่ยงน้อย สีเขียว 544 อาํเภอ อัตราตายต่ํากวา่เปา้หมายปี 2558 (<15.99 ต่อประชากรแสนคน) 
ควรติดตามเฝ้าระวังและแก้ปัญหาในประเด็นสําคัญเฉพาะพ้ืนท่ี 
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มาตรการสําคัญท่ีจะให้จังหวัด/อําเภอดําเนินการ ปี 2562  
          

 
 
วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน  
 1.ระดับความสําเร็จของการดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอ (D-RTI) ผ่านกลไก
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ (พชอ.) และศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอและท้องถ่ิน (ศปถ.
อําเภอ/ท้องถ่ิน) 

 เป้าหมาย อาํเภอเสีย่ง สีแดง 195 อําเภอ ดําเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน (D-RTI) และมีอําเภอ 
  ผ่านเกณฑ์ประเมินระดับดีมาก (Excellent) ขึ้นไป อย่างน้อย ร้อยละ 50 

   2.ทุกจังหวดัสามารถดําเนินการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน และนําไปใช้ประโยชน์ 
    3.ทุกจังหวัดมีการดําเนินการตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด ในผู้ขับขี่ท่ีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

สิ่งสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค  

1. สนับสนุนงบประมาณค่าเจาะเลือดตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด โดย ความร่วมมือจากกองทุนเพื่อความปลอดภัย
ทางถนน กระทรวงคมนาคม  

2. สนับสนุนการดําเนินงานการบรูณการข้อมลู 3 ฐาน ในระดับจังหวัด และการขับเคลื่อนการรวบรวมและการการใช้
ข้อมูล IS Online จัดอบรมจังหวดัในพ้ืนท่ีท่ียังดําเนินการไม่ต่อเน่ือง 

3. สนับสนุนการดําเนินงานในระดับอาํเภอ (D-RTI) ได้แก่  
3.1  ช้ีเป้าอําเภอเสี่ยงสูง 2 อันดับแรกของจังหวัด  
3.2  แนวทางการดําเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบตัิเหตุทางถนนในระดับอําเภอ  
3.3  แนวทางการประเมิน D-RTI (District Road Traffic Injuries)  
3.4  จัดกจิกรรมเสริมพลังเครือขา่ย มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ 
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ผู้รับผิดชอบแผนงาน  
แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสด์ิ ผู้อํานวยการสํานักโรคไม่ติดต่อ  
 สํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  
 โทร. 02 590 3967,08 1717 1486 e-mail : sasitth@gmail.com 
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แผนงานควบคุมการบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล ์
ความรุนแรงของปัญหา  
 ประเทศไทยมีปริมาณการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ต่อหัวประชากรต่อปี มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตั้งแต่ปี 2556 
เป็นต้นมา โดยความชุกของนักดื่มชายเพิ่มข้ึน ความชุกนักดื่มหญิงไม่สูงมากแต่มีทิศทางเพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง ช่วงอายุ 15 – 19 ปี 
มีแนวโน้มความชุกของการดื่มเพิ่มข้ึน สาเหตุในการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยผู้ท่ีดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงดื่มอยู่และ
ดื่มหนักมากข้ึน เน่ืองจากค่านิยมของผู้คนในสังคมต้องการเข้าสังคม การสังสรรค์ ต้องการได้รับการยอมรับจากเพื่อนฝูง บริษัทผู้ผลิต
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดชักจูงกลุ่มเป้าหมายหลากหลายช่องทาง โดยผู้หญิงและเยาวชน ยังคงเปน็กลุม่เปา้หมายหลกั
ของธุรกิจแอลกอฮอล์ เช่น การทํากิจกรรม CSR ของบริษัทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ รวมไปถึงการสื่อสารผ่าน Social Media การบังคับ
ใช้กฎหมายไม่ได้ผลขาดเครื่องมือทางสังคมใหม่ๆ ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้คนในสังคมนอกจากน้ี กลไกการขับเคลื่อน
ในระดับจังหวัดยังขาดความต่อเน่ือง มีรายงานการประชุมคณะกรรมการฯ จังหวัด 16 จังหวัด ส่วนใหญ่ประชุม 2 ครั้ง/ปี 
การบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ียังดําเนินการน้อย ส่วนใหญ่เน้นการประชาสัมพันธ์ และมีรายงานการดําเนินการตามเรือ่งรอ้งเรยีนท่ี
ประชาชนแจ้งมาน้อย ท้ังน้ี ยังพบการร้องเรียนการกระทําผิดกฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานท่ีราชการ ส่วน
การคัดกรองบําบัดรักษา พบว่า ไม่มีข้อมูลผู้มีปัญหาจากการดื่มสุรา ส่งผลให้เข้าสู่ระบบรักษาน้อย ค่า DRG ต่ํา ขาดการติดตาม
ช่วยเหลือหลังผ่านการบําบัดแล้ว 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ 
1.ระดับประเทศ  

เป้าหมาย 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 

2562 2563 2564 2565 
ปริมาณการบริโภคต่อประชากรผู้ใหญ่ (ลิตรของแอลกอฮอล์บรสิุทธิ์
ต่อคนต่อปี) 

6.68 6.61 6.54 - 

2.ระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เขต การบังคับใช้กฎหมาย โรงเรียนมัธยม คัดกรอง มาตรการชุมชน 

ประเทศ ร้อยละ 80 1,086 แหง่ 
(ร้อยละ 50) 

10,000,000 คน 
(ร้อยละ 40) 

77 แห่ง 
(1 แหง่/จังหวัด) 

1 ร้อยละ 80 94 แห่ง 1,120,362  คน 8 แห่ง
2 ร้อยละ 80 66 แห่ง 655,769 คน 5 แห่ง
3 ร้อยละ 80 60 แห่ง 578,639 คน 5 แห่ง
4 ร้อยละ 80 69 แห่ง 822,749 คน 8 แห่ง
5 ร้อยละ 80 81 แห่ง 938,744 คน 8 แห่ง
6 ร้อยละ 80 80 แห่ง 897,672 คน 8 แห่ง
7 ร้อยละ 80 117 แห่ง 874,626 คน 4 แห่ง
8 ร้อยละ 80 108 แห่ง 858,503 คน 7 แห่ง
9 ร้อยละ 80 106 แห่ง 1,114,729 คน 4 แห่ง
10 ร้อยละ 80 88 แห่ง 713,989 คน 5 แห่ง
11 ร้อยละ 80 85 แห่ง 702,517 คน 7 แห่ง
12 ร้อยละ 80 72 แห่ง 721,753 คน 7 แห่ง
13 ร้อยละ 80 60 แห่ง 0 คน 1 แห่ง
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พ้ืนเส่ียง/กลุ่มเสี่ยง  
ความชุกของผู้บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป (รายจังหวัด) ปี 2560 เกินร้อยละ 28.6 
 
 
 

 

 
 
 

ท่ีมา : การสํารวจพฤติกรรมการสบูบุหรี่และการดื่มสรุาของประชาชน พ.ศ.2560 สํานักงานสถิตแิหง่ชาติ 
 

มาตรการสําคัญระดับจังหวัด/อําเภอ ปี 2562  

มาตรการสําคัญ กิจกรรมท่ีจังหวัด/อําเภอดําเนินการ 
1. ขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงานระดับ

จังหวัด 
1.1 แต่งตัง้คณะกรรมการระดบัจังหวดัและคณะทํางานท่ีเกี่ยวข้อง 
1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/ปี) และคณะทํางานเพ่ือจัดทําแผน/

ดําเนินงาน/ติดตามความก้าวหน้าฯ (ตามความเหมาะสม) 
2. สนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียน

ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
2.1 สนับสนุนการดําเนินงานตามประกาศกระทรวงศึกษาธกิารเรือ่งมาตรการปอ้งกนัและ

แก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถานศึกษา และเฝ้าระวัง
ควบคุมและบังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเขตโซนน่ิง
รอบสถานศึกษา ตามคําสั่งหัวหน้า คสช.ท่ี 22/2558 

2.2 ดําเนินงานพัฒนาเป็นสถานศึกษาปลอด บุหรี่ - สุรา ตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 
2.3 พัฒนาแกนนําเยาวชน รูปแบบการเฝ้าระวังและนวัตกรรมสถานศึกษาปลอด

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
3. การบังคับใช้กฎหมายและการทําให้

สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่และสุรา 

 

3.1 ATCU ดําเนินการตรวจสอบการกระทําความผิดตามท่ีได้รับเรื่องร้องเรียน 
และแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบ (ภายใน 60 วัน)  

3.2 ATCU ดําเนินการตรวจเตือน/บังคับใช้กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบและ

เขต
สุขภาพ 

พ้ืนที่เส่ียงสูง 

1 เชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา แพร่ ลําปาง ลําพูน  
(7 จังหวัด) 

2 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ (4 จังหวัด) 
3 กําแพงเพชร ชัยนาท (2 จังหวัด) 
4 นนทบุรี ปทุมธานี ลพบุรี (3 จังหวัด) 
5 ประจวบคีรีขันธ์ (1 จังหวัด) 
6 จันทบุรี ชลบุรี ตราด สมุทรปราการ สระแก้ว  

(5 จังหวัด) 
7 กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด (4 จังหวัด) 
8 นครพนม สกลนคร หนองคาย หนองบัวลําพู 

อุดรธานี (5 จังหวัด) 
9 นครราชสีมา สุรินทร์ (2 จังหวัด) 
10 อํานาจเจริญ อุบลราชธานี (2 จังหวัด) 
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มาตรการสําคัญ กิจกรรมท่ีจังหวัด/อําเภอดําเนินการ 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร่วมกับทีมเฉพาะกิจในจังหวัด/อําเภอ 

3.3 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ส่วนราชการและประชาชนท่ัวไปรับทราบและ
ปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องแอลกอฮอล์ 

4. การช่วยให้ผู้เสพ ผู้ดื่ม เลิกสูบเลิกดื่ม 4.1 คัดกรองการสูบบุหรี่หรือดื่มสุราในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ และรายงาน
ในระบบ 43 แฟ้ม (Special PP) 

4.2 พัฒนารูปแบบการจัดบริการ/การบูรณาการในคลินิกต่างๆ และการติดตามผล
การบําบัดผู้สูบบุหรี่และผู้ดื่มสุรา 

4.3 พัฒนาศักยภาพ อสม. ในการคัดกรองและติดตามช่วยเหลือผู้มีปัญหาการสูบ
บุหรี่และดื่มสุราในชุมชน 

5. การพัฒนามาตรการชุมชนเพื่อควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

5.1 สนับสนุนการจัดทํามาตรการชุมชนเพ่ือการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เช่น 
ชุมชนปลอดสรุา ด่านชุมชน งานบญุ/ประเพณีปลอดเหลา้ 

5.2 ยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลใหแ้ก่ชุมชนท่ีมีการดําเนินงานประสบผลสาํเรจ็ 

วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน 
มาตรการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย วิธีเก็บข้อมูล ผู้จัดเกบ็

ข้อมูล 
1. ขับเคลื่อนกลไกการดําเนินงาน
ระดับจังหวัด 

จํานวนจังหวัดท่ีมีการจัดทําแผน 
ปฏิบัติการและมีการขับเคลื่อน
การดําเนินงาน เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ระดับจังหวัด 

77 จังหวัด รายงาน
ความก้าวหน้า
การดาํเนินงาน 

สสจ. 

2. การบงัคับใช้กฎหมายตามเร่ือง
ร้องเรียน 

สัดส่วนของการดําเนินงานบังคับ
ใช้กฎหมายควบคุมเคร่ืองดื่ม
แอลกอฮอล์ท่ีมีการรายงานผล
ในระบบ TAS 

ร้อยละ 80 ระบบ TAS สสจ. 

3. สนับสนุนการดําเนินงานโรงเรียน
ปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จํานวนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
ท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนปลอด
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

1,086 แหง่ รายงาน
ความก้าวหน้า
การดาํเนินงาน 

สสจ. 

4. การคัดกรองผู้มีปญัหาจากสรุา จํานวนผู้ได้รับการคัดกรองใน
รพ.สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามแนวทางท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

10,000,000 คน รายงาน HDC 
แฟ้ม 41  

Special PP 

รพศ. รพท. 
รพช. และ 
รพ.สต. 

5. การพัฒนามาตรการชุมชนเพ่ือ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

จํานวนอําเภอท่ีมีการกําหนด
มาตรการชุมชนเพื่อควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

76 อําเภอ รายงาน
ความก้าวหน้า
การดาํเนินงาน 

สสจ. 
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สิ่งสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค 
1. หนังสือพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล ์พ.ศ. 2551 
2. หนังสือคู่มือปฏิบตัิงานการดําเนินคดีตามพระราชบญัญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 
3. หนังสือแนวทางการดาํเนินการสถานศึกษาปลอดเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์       
4. หนังสือแนวปฏิบัตกิารคัดกรองและบําบัดรักษาฟ้ืนฟูสภาพผู้มปีัญหาสุรา 
5. หนังสือชุดคู่มือโปรแกรมใกล้บา้น สมานใจ 
6. คลิปวีดีโอ ชุดความรู้ เรื่อง การคัดกรองปัญหาการดื่มสุราและการให้คําแนะนําปรึกษาเบ้ืองต้น (การบาํบดัแบบสัน้) 
7. หนังสือคุณหมอไฮเปอร์กับสามเกลอจอมปว่น 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน  
นายแพทย์นิพนธ์  ชินานนท์เวช ผู้อาํนวยการสาํนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  
 สํานักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่งดื่มแอลกอฮอล์  

โทร 0 2590 3035 ต่อ 101, 0 2591 9314 e-mail : chinnipon2011@gmail.com 
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แผนงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 
 

ความรุนแรงของปัญหา  
การสํารวจการสูบบุหรีข่องประชากรไทย ปีลา่สดุ (พ.ศ. 2560) พบวา่ ประชากรท่ีมอีายุ 15 ปีขึ้นไป มีอัตราการสบูบหุรี่

ลดลง คือ มผีู้สูบบหุรี่ 10.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 19.1 แต่พบวา่อัตราการสูบบหุรี่ในเยาวชน (อายุ 15 – 19 ปี) มแีนวโน้ม
เพ่ิมขึ้น จากรอ้ยละ 7.25 เป็นร้อยละ 9.7 โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนผูห้ญิงมกีารสูบบหุรี่ท่ีผลิตจากโรงงานเพิ่มขึ้น และยังคง
พบเห็นการสูบบุหรีใ่นสถานท่ีสาธารณะต่างๆ ซ่ึงเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมายสูง เช่น ตลาด สถานบันเทิง ร้านอาหาร เป็นต้น  
 

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ 
 1.ระดับประเทศ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565 ) 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 2563 2564 2565

1. อัตราการสูบบหุรีป่ัจจบุันของประชากรไทย อายุ 15 ปีขึ้นไป    
( ร้อยละ) 17 16.5 16.0 15.7 

2. อัตราการสูบบหุรีใ่นกลุม่วัยรุ่นอายุ  15 – 19ปี ( ร้อยละ) 9.5 9.5 9.0 9.0
3. อัตราการได้รบัควันบุหรีม่ือสองของประชาชน ( รอ้ยละ) 60.0 56.0 52.0 48.0

2.ระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เขตสุขภาพ อัตราการสูบฯ

อายุ 15 ปี
อัตราการสูบฯ วัยรุ่น 

15 – 19 ปี
อัตราการได้รับควนัฯ

1 14.6 5.5 54.0 
2 19.0 7 58.4 
3 16.0 7 62.7 
4 15.3 6.9 61.7 
5 15.2 6.2 64.3 
6 15.5 10.1 62.7 
7 17.1 8.1 55.1 
8 16.6 8.5 63.7 
9 17.8 12.4 56.3 
10 18.2 8.7 59.6 
11 22.2 13.5 61.9 
12 19.1 9.0 65.6 

กรุงเทพ 14.6 9 58.4 
ประเทศ 16.7 9.5 60.1 
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พ้ืนท่ีเสี่ยง 
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มาตรการสําคัญระดับจังหวัด/อําเภอ ปี 2562 
มาตรการสําคัญ ตัวชี้วัด/เป้าหมาย วิธีการวัด 

1. พัฒนากลไก นโยบาย/กฎหมาย 
สร้างความร่วมมือในระดับพื้นท่ี 

ร้อยละของการเกิดกลไกการควบคุมยาสบูระดบั
จังหวัด และอําเภอเกิดกลไกทุกจังหวัด 
 ระดับอําเภอ ร้อยละ 10 ทุกจังหวดั ในเขตรับผิดชอบ 
 เกิดกลไกระดับอําเภออย่างน้อย 1 อาํเภอต่อจังหวัด

 มีแผนการควบคุมยาสูบระดับ
จังหวัด/อําเภอ (จังหวัด/สคร.) 
 นิเทศติดตามการดําเนินงาน

ในระดับเขตและจังหวัด 
2. การเฝ้าระวังป้องกันมิให้เกิดผู้เสพ
ยาสูบรายใหม่ และปกป้องเยาวชน
จากกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ 

ความครอบคลุมของการดําเนินงานสถานศึกษา
ปลอดบุหรี่ตาม 7 มาตรการ 
 ระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 100  
 ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 50  
 ระดับอาชีวศึกษา ร้อยละ 20 

 แบบรายงานการประเมิน
สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ตาม  
7 มาตรการ (สพม./สพป./
จังหวัด/สคร.) 
 นิเทศติดตามการดําเนินงาน

ในระดับเขตและจังหวัด 
3. การทําให้สิ่งแวดล้อมปลอดควันบุหรี่  ร้อยละของสถานท่ีสาธารณะตามท่ีกําหนด

ปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย 
 ศาสนสถานปลอดบุหรี่  ร้อยละ 70             
 สถานีขนส่งปลอดบุหรี่ ร้อยละ 70 
 ร้านอาหารปลอดบุหรี่ ร้อยละ 40 
 ตลาดปลอดบุหรี่ ร้อยละ 70  
 สถานท่ีราชการปลอดบุหรี่ ร้อยละ 90

 แบบรายงานการสํารวจสถานท่ี
ส า ธ า รณะต ามที่ กํ า หนด 
(จังหวัด/สคร.) 
 นิเทศติดตามการดําเนินงาน

ในระดับเขตและจังหวัด 

4. การช่วยผู้เสพให้เลิกยาสูบ จํานวนผู้มารับบริการเลิกบุหรี่ในสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 

จํานวนคนท่ีคัดกรอง/เลิกบุหรี่  2,700,000 ราย

 รายงานผลการดําเนินงานคัด
กรอง/เลิกบุหรี่ ในระบบ 43 
แฟ้ม(รพ/รพ.สต/จังหวัด/สคร.) 
 นิเทศติดตามการดําเนินงานใน

ระดับเขตและจังหวัด 

 สิ่งสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค  
1. สนับสนุนนโยบาย มาตรการ กฎหมายเพ่ือใช้ในการควบคุมยาสูบ  
2. จัดทํากรอบแนวทางการดาํเนินงานระดับอําเภอ 
3. สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณ การบังคับใช้กฎหมายควบคุมยาสบูในพืน้ท่ี/คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี/่การเลกิ

บุหรี่ สุรา 
4. สนับสนุนดา้นวิชาการ ขอ้มูล สื่อ(สามารถดาวโหลดสื่อต้นแบบตา่ง ๆ ไดท่ี้

http://btc.ddc.moph.go.th/th/download2.php) 
5. ติดตามประเมินผลการดําเนินงานพืน้ท่ี ควบคุมกาํกับด้านวิชาการ 
6. สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิคในภาคีเครือขา่ย ชุมชนท้องถิ่น 

 
ผู้รับผิดชอบแผนงาน   

นางวิไลลกัษณ์ หฤหรรษพงศ์ 
 นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  
 สํานกังานควบคุมการบริโภคยาสูบ  
 โทร. 08 5122 6969 , 02 580 7161  e - mail : vilailak_noy@hotmail.com 
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การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพพเิศษเชงิอุตสาหกรรม  

(Smart Detect Env.- Occ.)  
ความรุนแรงของปัญหา  

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทสําคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประสิทธิผลให้บรรลุภารกิจ
ของหน่วยงาน เน่ืองด้วย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้กําหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศให้ทันสมัยและครอบคลุม
ต้องความต้องการในทุกด้าน รวมถึง เป็นการรองรับต่อนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อใช้เป็นแบบแผนการขับเคลื่อนระบบสารสนเทศ
ภายในหน่วยงานให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม 

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพให้มีประสิทธิภาพ สามารถตรวจจับ
ความผิดปกติได้รวดเร็ว และนําข้อมูลมาใช้เตรียมรองรับเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันเหตุการณ์ โดยต้องมีระบบการรวบรวม จัดเก็บ 
และวิเคราะห์ข้อมูล อย่างเป็นระบบ ทันเวลา และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย ดังน้ัน กรมควบคุมโรค โดย สํานักโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม จึงได้นําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาเช่ือมโยงระบบข้อมูล และวิเคราะห์ชุดข้อมูลเพ่ือใช้ในการ
ช้ีเป้าเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม   

เป้าหมายการลดโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2561-2565)  

เป้าหมาย ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 

จํานวนจังหวัดท่ีมกีารพัฒนาระบบ  

เฝ้าระวงัสุขภาพและสิ่งแวดลอ้ม 

13 จังหวัด 

 

24 จังหวัด 

 

36 จังหวัด  48 จังหวัด 60 จังหวัด 

โดยเป้าหมายที่สําคัญในปงีบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
1. ระบบรายงานและเฝ้าระวงัด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอ้ม ท่ีมีการเช่ือมโยงในระดับจังหวัด 
2. จังหวัดท่ีเคยมีการดําเนินงานนําร่องจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Environmental Health 

profile and Occupational Health Profile: EHP & OHP) จํานวน 13 จังหวัด มีการสร้างระบบเฝ้าระวังท่ีสอดคล้องกับความเสี่ยง/
ประเด็นปัญหาในพื้นท่ี 

3. จังหวัดท่ีไม่เคยมีการดําเนินงานจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จํานวน 11 จังหวัด มีรูปเล่มรายงาน
ข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพื้นท่ี 

พ้ืนท่ีเสี่ยง  
การกําหนดพื้นท่ีเปา้หมายในการพัฒนาระบบเฝา้ระวงัสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนท่ีเขตสุขภาพพิเศษเชิงอุตสาหกรรม 

ในท่ีน้ี แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
กรณีที่ 1 : จังหวัดท่ีเคยมีการดําเนินงานนําร่องจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จํานวน 13 จังหวัด 

1. จังหวัดในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zone : SEZ) 10 จังหวัด ได้แก่ 
สงขลา เชียงราย ตาก กาญจนบุรี ตราด สระแก้ว หนองคาย นครพนม มุกดาหาร และนราธิวาส  

2. จังหวัดในพ้ืนท่ีเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) 3 จังหวัด 
ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง  
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กรณีที่ 2 : จังหวัดท่ีไม่เคยมีการดําเนินงานจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จํานวน 11 จังหวัด 
คือ จังหวัดในพื้นท่ีเขตเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ (Eco Industrial Town : Eco-town) ได้แก่ ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา  สุราษฎร์ธานี และพิจิตร ท่ีเป็นพื้นท่ีมลพิษจาก
เหมืองแร่ทองคํา     

มาตรการสําคัญสําหรับจังหวัด/อําเภอ ปี 2562  
มาตรการของพ้ืนท่ีในการดําเนินการเพื่อพัฒนาด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระดับพ้ืนท่ี มีดังน้ี 

จังหวัดท่ีเคยมีการดําเนินงานนําร่องจัดทําข้อมูลพื้นฐาน   
ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (SEZ + EEC) 13 จังหวัด 

จังหวัดท่ีไม่เคยมกีารดาํเนินงานจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีว 
อนามัยและสิ่งแวดลอ้ม (Eco Town) 11 จังหวัด 

1. มีการทบทวนคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานในระดับพื้นท่ี 1. มีการจัดตั้งคณะทํางานในระดับพ้ืนท่ี 
2. จัดทําแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด (Action Plan) 2. จัดทําแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด (Action Plan) 
3. กําหนดประเด็นปัญหาและชุดข้อมูลตัวแปรเพ่ือใช้ใน

การการเฝ้าระวังสุขภาพฯ ของจังหวัด 
3. จัดทําร่างข้อมูลพ้ืนฐานฯ ของจังหวัด 

4. จัดทําฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพฯ 
ของจังหวัด 

4. จัดทํารูปเล่มรายงานข้อมูลพ้ืนฐานฯ ของจังหวัด 

ข้อมูลพ้ืนฐานข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย  
1. ข้อมูลพ้ืนฐานทางด้านภูมิศาสตร์และประชากรในพื้นท่ี  
2. ข้อมูลความเสี่ยง ได้แก่ ข้อมูลความเสี่ยงจากการทํางาน ข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ ข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยง ข้อมูล

สถานประกอบการ เป็นต้น 
3. ข้อมูลด้านสุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ี ซ่ึงหมายความรวมถึงข้อมูลท้ังเชิงรุกและเชิงรับ โดยข้อมูลเชิงรุก หมายถึง 

ข้อมูลการให้บริการทางอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมและการคัดกรองความเสี่ยง และ ข้อมูลเชิงรับ หมายถึง ข้อมูล
การเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล และข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพ้ืนท่ี โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เพ่ือให้เห็นสถานการณ์แนวโน้มของปัญหาด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นท่ีท้ังในระดับจังหวัด เขต และ
ประเทศ 

วิธีการวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน  
กรณีที่ 1 : จังหวดัท่ีเคยมีการดําเนินงานนําร่องจัดทําข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิง่แวดล้อม (SEZ + EEC)  

สสจ. ดําเนินการรวบรวมฐานข้อมูลในรูปแบบไฟล์อิเลก็ทรอนิกส ์พร้อมระบุประเด็นปัญหาอย่างน้อย 1 ประเด็น (SEZ+EEC) 
กรณีที่ 2 : จังหวดัท่ีไม่เคยมีการดําเนินงานจัดทําข้อมลูพืน้ฐานดา้นอาชีวอนามัยและสิง่แวดลอ้ม (Eco -Town) สสจ. รายงาน

ข้อมูลพ้ืนฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของพืน้ท่ี              

สิ่งสนับสนุนจาก กรมควบคุมโรค  
1. รูปแบบการจัดเกบ็ข้อมูลการเฝ้าระวังสุขภาพฯ  
2. คู่มือการดําเนินงานให้แก่หน่วยงานในพื้นท่ี 
3. พัฒนาศักยภาพผูป้ฏิบัติงานวิเคราะห์ข้อมลูด้าน Env.Occ. ใหแ้ก่เจ้าหน้าท่ีในพื้นท่ี 
4. ทีมพ่ีเลี้ยงรว่มดาํเนินงานในพ้ืนท่ีเพ่ือการเฝ้าระวังดา้นโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดลอ้มรว่มกบั สคร. 

และ สสจ. 
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ผู้รับผิดชอบแผนงาน  
แพทย์หญิงธนวดี จันทร์เทียน  

สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม   
โทร. 0 2590 4385  e-mail Address : tnwdchan@gmail.com 

นางสาววิรงรอง กาญจนะ  
  สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม     
           โทร. 0 2590 4385 e-mail : wirongrong.kan@gmail.com 

น.ส.ทิตย์ติยา มัง่ม ี 
สํานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม  
โทร. 038-684-020-1 e-mail Address :  tidtiya.mm@gmail.com 
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การขับเคลื่อนพระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ปี 2562 
สถานการณ์/ปัญหา  

 ผลการดาํเนินงาน ขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคตดิตอ่ พ.ศ. 2558 ปี 2559 – 2561 

กิจกรรม ดําเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่
ดําเนินการ 

จัดการประชุม คกก.โรคติดต่อ
จังหวัด /กทม. 

77 จังหวัด หมายเหตุ เน้นใหม้ีการจัดการ
ประชุมอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อย 

ปีละ 2 ครัง้ 

การจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ในเขต
พื้นท่ีจังหวัด/กทม. 

74 จังหวัด ยังไม่ได้รับข้อมลู  3 จงัหวดั  
(ฉะเชิงเทรา/ เลย/ ลาํปาง) 

การตัง้คณะทํางานประจําช่องทาง 
เข้าออก  

56 ช่องทาง 
(29 จังหวัด) 

8 ช่องทาง  
(5จังหวัด)  

4 ช่องทาง* 
(2 จังหวดั) 

การตัง้หน่วยปฏิบตัิการควบคุมโรค 
CDCU 

23 จังหวัด 41 จังหวัด 13 จังหวัด** 

*  ภูเก็ต (ด่านท่าอากาศยานภูเก็ต และด่านท่าเรือภูเก็ต) เลย (ด่านพรมแดน เชียงคาน และท่าล่ี) 
** กาฬสินธุ์ ขอนแก่น บุรีรัมย์ ปทุมธานี แพร่ ภูเก็ต ยะลา เลย ศรีสะเกษ สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์   
   หนองบัวลําภู 

ท่ีมา : ระบบรายงานติดตามประเมนิผลการดาํเนินงานตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558                  
ณ 27 ส.ค.2561 

เป้าหมายการพัฒนาระบบ 
1.ระดับประเทศ  

1.1 ทุกจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด (77 แห่ง) 

1.2 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ท่ีมีช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ตามประกาศ
กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งคณะทํางานประจําช่องทางเข้าออกครบทุกแห่ง (68 ด่าน) ตามองค์ประกอบท่ี
กฎหมายกําหนด 
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2.ระดับเขต/จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
2.1 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดําเนินการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ

(Communicable Disease Control Unit : CDCU) ตามองค์ประกอบท่ีกฎหมายกําหนดอย่างน้อย 
จังหวัดละ 1 อําเภอ 

เป้าหมาย 
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อกรงุเทพมหานคร 

กิจกรรมสําคัญที่จังหวัด/อําเภอ ต้องดําเนินการ ปี 2562 
4.1 จังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อ

ท่ีต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาด ท่ีเป็นปัจจุบัน (รองรับแผนปฏิบัติการฯ ปี 25620 - 2564) ในเขต
พื้นท่ีจังหวัด ตามปัญหาและบริบทพ้ืนท่ี โดยให้ผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
ซ่ึงมีส่วนร่วมของหน่วยงานเครือข่ายตั้งแต่การจัดทําแผน และการปฏิบัติการตามมาตรการท่ี
กําหนดในแผนฯ  

4.2 จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อประจําอําเภอ (Communicable Disease 
Control Unit : CDCU)  

4.3 สํารวจเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข ท่ีปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และหรือ
สอบสวนโรค ท่ีคุณสมบัติครบ และยังไม่ครบ จัดทําฐานข้อมูลเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ท้ัง
โดยตําแหน่ง และโดยคุณสมบัติ) เพ่ือการวางแผนจัดการอบรมให้มีคุณสมบัติพร้อมสําหรับการ
แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ในลําดับถัดไป 

4.4 จังหวัดท่ีมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ให้มกีารจัดตั้งคณะทํางานช่องทาง 
ตามข้อกําหนดในพระราชบัญญัติโรคติดต่อฯ (กรณีมีหน่วยงานเกินข้อกําหนดใน พ.ร.บ. และมีการตั้งเป็น
คณะกรรมการโดยวัตถุประสงค์อื่นควรให้เป็นไปตามเดิม เพื่อไม่ขัดแย้งกับการตั้งคณะทํางาน
ช่องทางตาม พ.ร.บ.) 

การวัดผลสําเร็จของการดําเนินงาน 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

1. ร้อยละของจงัหวัดท่ีทําแผนปฏิบตัิการ ร้อยละ 100 

(77 จังหวัด) 

2. ร้อยละของช่องทางเข้าออกฯ มกีารจัดตั้งคณะทํางานฯช่องทาง  ร้อยละ 100 

(68 ช่องทาง) 
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ตัวช้ีวัด เป้าหมาย 

3. ร้อยละของจงัหวัดท่ีมีการแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ 
(Communicable Disease Control  :CDCU) 

(ร้อยละ 100 

(77 จังหวัด) 

การวัดผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

ไตรมาสที่ 1  ทุกจังหวัดได้รับการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2562-2564 
และแนวทางปฏิบัติ สําหรับ จพง.ควบคุมโรคติดต่อ รวมท้ังแนวทาง
การจัดตั้งหน่วย CDCU 

ไตรมาสที่ 2  ร้อยละ 100 ของจังหวัดมแีผนปฏิบตัิการฯ ท่ีเป็นปจัจบุัน 
 ร้อยละ 60 ของช่องทางเข้าออกฯ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานช่องทางฯ 
 ร้อยละ 60 ของจังหวัดท่ีมกีารต้ังหน่วยCDCU 

ไตรมาสที่ 3  ร้อยละ 100 ของจังหวัดท่ีมกีารประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด  (1 ครั้ง) 
 ร้อยละ 80 ของช่องทางเข้าออกฯ มีคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานช่องทางฯ 
 ร้อยละ 80 ของจังหวัดท่ีมกีารต้ังหน่วยCDCU 

ไตรมาสที่ 4  ร้อยละ 100 ของจงัหวดัท่ีมีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจงัหวัด  
(2 ครั้ง) 
 ร้อยละ 100 ของช่องทางเขา้ออกฯ มีคําสั่งแตง่ตัง้คณะทํางานช่องทางฯ 
 ร้อยละ 100 ของจังหวัดท่ีมกีารตั้งหน่วยCDCU 

สิ่งสนับสนุนจาก กรม คร.  
 1.สนับสนุนการดาํเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ได้แก ่

1.1 การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จัดสรรงบประมาณ จังหวัดละ 120,000 บาท) 

1.2 ถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด 
ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2562 -2564) 

1.3 สนับสนุนแนวทางการตรวจคัดกรองโรคไข้เหลือง แก่ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 

2. การจดัทําคู่มือ แนวทาง สาํหรบัเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ท้ังท่ีเป็นโดยตําแหน่ง 
และโดยคุณสมบตั)ิ เช่น  

 2.1 แนวทางการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฯ CDCU  
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2.2 แนวทางการจัดตั้งคณะทํางานช่องทางเข้าออก ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ  

2.3 แนวทางการดําเนินงานสําหรับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจําด่าน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

2.4 แนวทางการบังคับใช้กฎหมาย เช่น การแจ้งความ  
3. เตรียมการจัดทําบัตรประจําตัว เครื่องแบบเครื่องหมายของเจ้าพนักงานควบคุม

โรคติดต่อ รวมไปถึงฐานข้อมูลเจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อ ท้ังโดยตําแหน่ง และโดยคุณสมบัติ 
(อยู่ระหว่างเตรียมการ และพร้อมสําหรับการประกาศอนุบัญญัติใน ปี 2562) 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
นางปิ่นนภ นรเศรษฐพันธุ์     

หัวหน้าสาํนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดตอ่แห่งชาติ  
สํานักโรคตดิต่อท่ัวไปกรมควบคุมโรค 
เบอร์โทรศัพท์ 0 2590 3170 e-mail : pinnoppuk@gmail.com 
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การสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ                                           
ภายใต้กลไกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี พ.ศ. 2561 

 
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นท่ี พ.ศ. 2561 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี 7 

มีนาคม 2561 ซ่ึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นทุกด้าน และมุ่งเน้นการดําเนินงานแบบมีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วนในพื้นท่ีตามบริบท ภายใต้แนวคิดให้พื้นท่ีเป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตามแนวทางประชารัฐ ร่วมกัน
พัฒนาและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี  

ท้ังน้ี การพัฒนางานระบบสุขภาพอําเภอ ด้านการป้องกันควบคุโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ได้เช่ือมโยงการ
ดําเนินงานผ่านกลไก พชพ. และถือเป็นโอกาสนํากลไกดังกล่าว มาพัฒนาต่อยอดการดําเนินงานอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
แบบย่ังยืน ในการสนับสนุนส่งเสริม ผลักดันการดําเนินงานให้เกิดระบบการจัดการสุขภาพในพื้นท่ี และส่งผลให้ประชาชนมี
สุขภาวะที่ดีขึ้น 

หลักการดําเนินงานที่สําคัญ 
1. เน้นการสร้าง จุดจัดการสุขภาพ ในระดับพ้ืนท่ี ใครเป็นคนทํา ใครเป็นคนส่งมอบผลิตผลให้กับพ้ืนท่ี ส่วนกลางส่ง

มอบเองไม่ได้ เราต้องใช้คนในพื้นท่ี เพื่อสร้างจุดจัดการ ซ่ึงก็คือ อําเภอ และต้องคํานึงถึงคําว่าเครือข่าย เพราะว่าอําเภอไม่ได้ถูก
ออกแบบมาให้สามารถทํางานได้ทุกเรื่อง ต้องอาศัยบริบทของท้องถิ่น และภาคประชารัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการ 

2. ยึด ประชาชน เป็นศูนย์กลางพัฒนา การจัดการในเร่ืองคนมีหลายมิติ ท้ังระดับบุคคล กลุ่มเป้าหมาย  
และสาธารณะ ในระดับบุคคล มีหลายเรื่องท่ีต้องดําเนินการให้ก้าวหน้ามากย่ิงข้ึน แต่บางครั้งอาจต้องมีการเพิกเฉยกลุ่มเป้าหมาย
บางกลุ่มแต่ไม่ได้ทอดท้ิง เพ่ือดําเนินการในสิ่งท่ีสําคัญมากกว่าโดยเฉพาะเรื่องของสาธารณะ 

3. มุ่งยกระดับ คุณภาพชีวิต ของประชาชน ซ่ึงสุขภาพเป็นเป้าหมายสูงสุด และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
วิธีการดําเนินงานในพ้ืนท่ี บางครั้งต้องใช้หลักการสุขภาพดีถ้วนหน้า (Health for all) ในการจัดการเรื่องพื้นฐาน  
ในระดับพื้นท่ีต้องใช้นโยบายจากหลายหน่วยงานในการจัดการพัฒนาคุณภาพชีวิต (All for health) เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงาน
ในพื้นท่ีได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ และดีท่ีสุด 

พื้นที่ดําเนินการ : 878 อําเภอ และ 50 เขต กทม. 

การสนบัสนุนการดําเนินงาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งเชิงกระบวนการ โดยกรมควบคุมโรค  
1. Mobile application เพ่ือเป็นช่องทางในการสื่อสาร และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการ  

พชอ./พชข. ซ่ึงประกอบด้วย 6 function ดังน้ี 
1.1 การคืนข้อมูลช้ีเปา้ปัญหาในพื้นท่ี (Information) 
1.2 ข้อมูลชุดความรู ้แนวทางปฏิบัติ และมาตรการดําเนินงานแบบ Package 
1.3 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน และแนวทางการบังคับใช้ 
1.4 ระบบการให้คําปรึกษา  
1.5 คําถามหรือปัญหาท่ีพบบ่อยๆ พร้อมคําตอบ 
1.6 สายด่วนติดต่อ 1422 

2. การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะบคุลากร ได้แก ่
2.1 นายอําเภอท่ีกาํลงัก้าวข้ึนสู่ผูว้่าราชการจงัหวดั : พัฒนาสมรรถนะผา่นหลักสตูรการอบรมนักปกครองระดับสูง 

(นปส.) สถาบันดาํรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย 
2.2 ปลัดอาํเภอท่ีกาํลงัก้าวข้ึนสู่นายอําเภอ :  พัฒนาสมรรถนะผ่านหลักสูตรการอบรมนายอําเภอ (นอ.) วิทยาลยั

การปกครอง กรมการปกครอง 
2.3 นักวิชาการศูนย์/เขต, สสจ, เลขานุการ พชอ./พชข. : พัฒนาสมรรถนะโดยกรมควบคุมโรคและหน่วยงานความ

ร่วมมือภาคีเครือขา่ยท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 ส่งเสรมิการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้การถอดบทเรียนการดําเนินงาน และการเย่ียมเสรมิพลงั 
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3. สร้างรูปแบบการจงูใจเชิงรุก : การมอบโล่รางวัล, ประกาศนียบัตร เพ่ือการเชิดชูเกียรติ เปน็ต้น 

ผู้รับผิดชอบแผนงาน 
นางสาวพรทิพย์ ศิริภาณุมาศ ผูอ้ํานวยการกองแผนงาน 

กองแผนงาน กรมควบคุมโรค 
โทร. 02-590-3084, 02-590-3091 e-mail :  strategicddc@gmail.com 
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