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ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี หรือ สคร.8 อุดรธำนี เป็นส่วนรำชกำรส่วนกลำง ที่ตั้งอยู่ในส่วน

ภูมิภำค ภำยใต้สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ตำมค ำสั่ง กรมควบคุมโรค ที่ 

1225/2558 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2558 เร่ืองกำรเปลี่ยนแปลงล ำดับที่ส ำนักงำนป้องกัน ควบคุมโรคและกำรปรับปรุง

พื้นที่เขตจังหวัดที่รับผิดชอบเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค เป็นไปด้วยดี

และสอดคล้องกับเขตสุขภำพที่กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดขึ้น โดยมีเขตพื้นที่ รับผิดชอบทั้งหมด 7 จังหวัด ที่แยก

ออกมำจำกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น (ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 

6 ขอนแก่นเดิม) 5 จังหวัด คือ  

                        o จังหวัดอุดรธำนี  

                        o จังหวัดหนองคำย  

                        o จังหวัดเลย  

                        o จังหวัดบึงกำฬ  

                        o จังหวัดหนองบัวล ำภู  

 และอีก 2 จังหวัด ที่แยกออกมำจำกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 

อุบลรำชธำนี (ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลรำชธำนีเดิม) คือ  

                        o จังหวัดสกลนคร  

                        o จังหวัดนครพนม 
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
แผนภูมิที่ 1 แสดงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

 

ตำรำงที่ 2 แสดงรำยกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2561 
รายการ จ านวน (บาท) ร้อยละ 

1.งบโครงกำร 14,239,300.- ร้อยละ 34.3 
2.งบขั้นต่ ำภำรกิจประจ ำ 2,161,200.- ร้อยละ 5.2 
3.งบบุคลำกร 6,147,700.- ร้อยละ 14.8 
4.งบอุดหนุน 5,459,050.- ร้อยละ 13.1 
5.งบลงทุน 12,506,100.- ร้อยละ 30.1 
6.งบยำและเวชภัณฑ์ 1,024,000.- ร้อยละ 2.5 
รวม 41,537,350.- ร้อยละ 100 
 

แผนภูมิที่ 2 กำรจัดสรรงบด ำเนินงำน (แผนงำน/โครงกำร) ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
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ตำรำงที่ 3 แสดงงบด ำเนินงำนที่ได้รับจัดสรรแบ่งตำมผลผลิต 
ผลผลิต จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 252,000 
ผลผลิตที่ 2 กำรสนับสนุนเสริมเสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำร
จัดระบบเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

3,508,900 

ผลผลิตที่ 3 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญ 1,318,500 
ผลผลิตที่ 5 โครงกำรเร่งรัดก ำจัดโรคไข้มำลำเรีย วัณโรค และยุติปัญหำ
เอดส์ 

838,600 

ผลผลิตที่ 6 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
ภัยสุขภำพท่ีเชื่อมโยงในระดับภูมิภำค 

580,700 

ผลผลิตที่ 7 โครงกำรสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อและ
สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก 

324,600 

ผลผลิตที่ 8 โครงกำรสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนำ
ทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน 

404,600 

ผลผลลิตที่  9 โครงกำรพัฒนำขับเคลื่อนกฎหมำยและเฝ้ำระวังป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพในกลุ่มวัยรุ่น 

150,000 

ผลผลิตที่ 10 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และ
ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยท ำงำน 

2,298,000 

ผลผลิตที่ 11 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และภัย
สุขภำพ ที่เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

4,054,500 

ผลผลิตที่ 14 โครงกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพของ
ประชำชนผู้สัมผัสขยะ 

290,000 

ผลผลิตที่ 19 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 258,900 
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อัตราก าลังบุคลากร  
 มีบุคลำกรจ ำนวน 196 คน  แบ่งเป็น ข้ำรำชกำร 61 คน  ลูกจ้ำงประจ ำ 64 คน  พนักงำนรำชกำร 31 คน  
ลูกจ้ำงชั่วครำว 11 คน ลูกจ้ำงเงินนอกฯ 2 คน ช่วยรำชกำร 27 คน  
ตำรำงที่ 1 จ ำนวนบุคลำกรแยกตำมประเภทบุคลำกรรำยกลุ่ม 

ล ำ
ดับ

 กลุ่ม 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

ลูก
จ้ำ

ง 
ปร

ะจ
 ำ 

พนั
กง

ำน
รำ

ชก
ำร

 ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

ช่ว
ยร

ำช
กำ

ร 

รวม เงินจ้ำง
เหมำ 

เงินนอก
งบฯ 

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ 1      1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ 1      1 
3 กลุ่มบรหิำรทั่วไป 5 1 5 7   18 
4 กลุ่มแผนงำนและประเมินผล 4  3    7 
5 กลุ่มพัฒนำองค์กร 1  1    2 
6 กลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ 2  1    3 
7 กลุ่มพัฒนำภำคเีครือข่ำย 2      2 
8 กลุ่มพัฒนำวิชำกำร 1  1    2 
9 กลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง 3  1    4 
10 กลุ่มPHER 1  3    4 
11 กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง 1  1    2 
12 กลุ่มSALT 3    2  5 
13 กลุ่มโรคตดิต่อ 4  1    5 
14 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 3  1    4 
15 กลุ่มโรคจำกกำรประกอบอำชีพ 2  2    4 
16 กลุ่มLAB 1      1 
17 กลุ่มนิติกำร 1  2    3 
18 ศตม.8.1 อุดรธำน ี 3 10 3 1  14 31 
19 ศตม.8.2 เลย 5 13 4 3  12 37 
20 ศตม.8.3 สกลนคร 7 26 2   1 36 
21 ด่ำนฯสนำมบิน จ.อุดรธำน ี 1 1     2 
22 ด่ำนฯสะพำน จ.หนองคำย 1 4     5 
23 ด่ำนฯรถไฟ จ.หนองคำย 1 2     3 
24 ด่ำนฯท่ำเรือวัดหำยโศก จ.หนองคำย 1 1     2 
25 ด่ำนฯ จ.บึงกำฬ 1 1     2 
26 ด่ำนฯสะพำน จ.นครพนม 2 2     4 
27 ด่ำนฯท่ำเรือ จ.นครพนม 1 1     2 
28 ด่ำนฯ อ.ท่ำลี่ จ.เลย 1 1     2 
29 ด่ำนฯอ.เชียงคำน จ.เลย 1 1     2 
 รวมทั้งสิ้น 61 64 31 11 2 27 196 
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สถานการณโ์รคส าคัญ (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 8 ตุลาคม 2561) 
 สถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพที่ส ำคัญ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8  ปี พ.ศ.2561 ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม – 8 

ตุลำคม 2561  ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี  ได้รับรำยงำนและตรวจสอบข้อมูลเฝ้ำระวังทำง

ระบำดวิทยำ  พบโรค เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ที่น่ำสนใจ ดังนี้   

1. การตรวจสอบข่าวการระบาด   

ปี พ.ศ. 2561 ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT)  ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้รับ

แจ้งข่ำวกำรระบำด เหตุกำรณ์ผิดปกติจำกเครือข่ำย และสื่อต่ำงๆ จ ำนวน 123 เหตุกำรณ์  พบผู้ป่วย 1,405 รำย 

เสียชีวิต 23 รำย เหตุกำรณ์ส่วนใหญ่เป็นหัวสัตว์ตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบ้ำ  (ร้อยละ15.45)  รองลงมำ 3 ล ำดับแรก 

ได้แก่ โรคอำหำรเป็นพษิ (ร้อยละ10.57)  โรคคอตีบ (ร้อยละ8.13) และไอกรน (ร้อยละ7.31)   

ตำรำงที่ 4 จ ำนวนเหตุกำรณ์ระบำด ผิดปกติ ที่ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ได้รับแจ้ง ในปี พ.ศ. 2561   

ล ำดับ โรค/ภัย/เหตุกำรณ์ผดิปกติ 
จ ำนวน

เหตุกำรณ ์

จ ำนวน

ผู้ป่วย 

จ ำนวน

เสียชีวิต 

ประเภทผู้ป่วยในเหตุกำรณ ์ เหตุกำรณ์ที่

เข้ำเกณฑ์ 

DCIR สงสัย เข้ำข่ำย ยืนยัน 

1 หัวสัตว์ตรวจพบเช้ือไวรสัเรบี่ส ์ 19 0 0 0 0 19 0 

2 Food poisoning 13 833 0 0 8 5 3 

3 Diphtheria 10 10 0 9 1 0 0 

4 Pertussis 9 10 0 0 1 9 0 

5 จมน้ ำ 8 0 12 0 0 12 0 

6 Influenza A H1, H3, B 7 360 1 0 0 7 6 

7 ไข้เลือดออก Type 2,4 5 4 1 0 0 5 1 

8 Zika 5 0 0 3 1 2 0 

9 Measles 4 12 0 0 3 1 0 

10 AFP (Acute Flaccid Paralysis) 4 4 0 0 4 0 0 

11 Meningococcal meningitis 3 3 1 0 2 1 0 

12 Food Poisoning from mushroom 3 25 0 0 3 0 0 

13 Malaria 3 3 1 0 0 3 0 

14 Rabies 3 2 2 1 2 1 1 
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ตำรำงที่ 4 จ ำนวนเหตุกำรณ์ระบำด ผิดปกติ ที่ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ได้รับแจ้ง ในปี พ.ศ.2561(ต่อ) 

ล ำดับ โรค/ภัย/เหตุกำรณ์ผดิปกติ 
จ ำนวน

เหตุกำรณ ์

จ ำนวน

ผู้ป่วย 

จ ำนวน

เสียชีวิต 

ประเภทผู้ป่วยในเหตุกำรณ ์ เหตุกำรณ์ที่

เข้ำเกณฑ์ 

DCIR สงสัย เข้ำข่ำย ยืนยัน 

15 AEFI 3 3 0 0 3 0 0 

16 สัมผสักับสัตว์ที่พบเชือ้ไวรสัเรบี่ส ์ 3 0 0  N/A N/A N/A 0 

17 Chickenpox 2 30 0 0 1 1 0 

18 Food poisoning from plant 2 1 0 0 2 0 0 

19 Leptospirosis 2 2 2 0 0 2 0 

20 Hand Foot Mouth 2 5 0 0 2 0 0 

21 Brucellosis 1 1 0 0 0 1 0 

22 Rubella 1 1 0 0 0 1 0 

23 Tuberculosis 2 3 0 0 0 1 0 

24 Shigellosis 1 61 0 0 0 1 1 

25 Scarlet fever 1 15 0 0 0 1 0 

26 Avian Influenza 1 1 0 0 1 0 0 

27 Legionnaire 1 0 0 0 0 1 0 

28 HIV 1 0 1 0 0 1 0 

29 PUI GBS 1 1 0 1 0 0 0 

30 ไฟไหม้บ่อขยะ 1 0 0  N/A N/A N/A 0 

31 สัตว์ปีกป่วยตำยผดิปกต ิ 1 0 0  N/A N/A N/A 0 

32 อุบัติเหตุทำงถนน 1 10 2 0 0 1 0 

รวม 123 1,405 23 15 34 76 12 

โปรแกรมตรวจสอบข่ำวกำรระบำด ส ำนักระบำด กรมควบคุมโรค วันท่ี 9 ตุลำคม 2561  
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2. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ  

 2.1 เรียงล าดับโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8   

 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี  ได้รับรำยงำนเฝ้ำระวังโรค รง. 506 จำกส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัด 7 แห่งทุกสัปดำห์  ตั้งแต่ วันที่ 1 มกรำคม – 29 กันยำยน 2561 พบว่ำโรคที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 

คือ โรคอุจจำระร่วง รองลงมำ 3 ล ำดับแรก ได้แก่ ไข้ไม่ทรำบสำเหตุ โรคปอดอักเสบ และอำหำรเป็นพิษ   

แผนภูมทิี่ 3  อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนด้วยโรคติดต่อ 10 ล ำดับแรก ในเขตสุขภำพที่ 8 ปี พ.ศ. 2561 

 

 เมื่อพิจำรณำสำเหตุของกำรเสียชีวิตในโรงพยำบำล พบว่ำส่วนใหญ่เกิดจำก โรคปอดบวม(ปอดอักเสบ)  

รองลงมำ 3 ล ำดับแรก ได้แก่ กำรบำดเจ็บในกะโหลกศีรษะ  ควำมผิดปกติของหัวใจ  อำกำรผิดปกติที่ไม่ระบุ

สำเหตุ   

แผนภูมทิี่ 4 จ ำนวนผู้เสียชีวิตในโรงพยำบำล 10 ล ำดับแรก ในเขตสุขภำพที่ 8 ปี พ.ศ. 2561  

HDC กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 9 ตุลำคม 2561 
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 2.2 สถานการณ์โรคติดต่อท่ีส าคัญในพื้นที่ 

  2.2.1 สถานการณ์โรคปอดอักเสบ  

  สถำนกำรณ์โรคปอดอักเสบ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8  วันที่ 1 มกรำคม - 29 กันยำยน 2561  จ ำนวน

ผู้ป่วยรวม 18,333 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 340.09 ต่อประชำกรแสนคน ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต  กลุ่มอำยุที่

สูงสุด คือ อำยุ 0 - 4  ปี อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนเท่ำกับ 2,114.89 รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ  65 ปี ขึ้นไป

(1,278.12) 55 - 64 ปี (435.94) และ 5 - 9 ปี (259.83) จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสะสมต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 

อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเลย อัตรำป่วยเท่ำกับ 541.27 ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำ คือ  จังหวัดอุดรธำนี 

นครพนม สกลนคร และบึงกำฬ  

  อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ อ ำเภอวังสะพุง (เลย) ทุ่งฝน เพ็ญ (อุดรธำนี) ท่ำลี่ (เลย) 

และกู่แก้ว (อุดรธำนี) 

  จ ำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ปี พ.ศ. 2561 สูงกว่ำทุกเดือนของปีที่แล้ว และค่ำมัธยฐำน 5 ปี (พ.ศ. 

2556 - 2560) ตั้งแต่ต้นป ีประมำณ 2 เท่ำ และมีแนวโน้มลดลงในสัปดำห์ที่ 36 – 38 

แผนภูมิที่ 5  จ ำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบกับค่ำมัธยฐำน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.

2556-2560) 

 

 

 

 

 

รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันที ่9 ตุลำคม 2561 

  2.2.2 สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ 

  สถำนกำรณ์โรคอำหำรเป็นพิษ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 1 มกรำคม - 29 กันยำยน 2561 จ ำนวน

ผู้ป่วยรวม 7,092 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 131.56 ต่อประชำกรแสนคน ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอำยุที่สูงสุด 

คือ อำยุ 0 - 4  ปี อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนเท่ำกับ 250.94 รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 65 ปี ขึ้นไป (223.41) 5 - 

9 ปี (183.01) และ 55 - 64 ปี (181.58) จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสะสมต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 

หนองคำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 209.40 ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำคือ จังหวัดเลย นครพนม อุดรธำนี  และ

หนองบัวล ำภู  
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  อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ อ ำเภอศรีสงครำม (นครพนม) เชียงคำน นำแห้ว (เลย) 

โพนพิสัย (หนองคำย) และน้ ำโสม (อุดรธำนี) 

  จ ำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ปี พ.ศ. 2561 สูงกว่ำทุกเดือนของปีที่แล้ว และมำกกว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ปี 

(พ.ศ.2556 - 2560) ตั้งแต่ต้นปี (เดือนมกรำคม) แต่มีแนวโน้มลดลง น้อยกว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ปี ตั้งแต่ สัปดำห์ที่ 2 – 

38   

แผนภูมิที่ 6  จ ำนวนผู้ป่วยโรคอำหำรเป็นพิษ จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบกับค่ำมัธยฐำน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.

2556-2560) 

รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันที ่9 ตุลำคม 2561 
 

  2.2.3 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 

  สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 1 มกรำคม - 29 กันยำยน 2561 จ ำนวนผู้ป่วย

รวม 3,729 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 69.18  ต่อประชำกรแสนคน มีรำยงำนผู้เสียชีวิต 1 รำย อัตรำตำยต่อประชำกร

แสนคน เท่ำกับ 0.02 อัตรำผู้ป่วยตำยเท่ำกับร้อยละ 0.03 กลุ่มอำยุที่สูงสุด คือ 0-4 ปี  รองลงมำ คือ 5-9 ปี 

จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสะสมต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดหนองคำย นครพนม  เลย 

อุดรธำนี และสกลนคร 

  อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ อ ำเภอเมืองหนองคำย(หนองคำย)  นำทม(นครพนม)  ศรี

สงครำม(สกลนคร)  โพธิ์ตำก(หนองคำย) และพังโคน(สกลนคร)  

จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ในปี พ.ศ. 2561 สูงกว่ำปีที่แล้ว ในช่วงเมษำยน – พฤษภำคม โดยจ ำนวน

ผู้ป่วยปี พ.ศ.2561 มำกกว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) ตั้งแต่ต้นปี (เดือนมกรำคม) และมำกกว่ำค่ำมัธย

ฐำนตั้งแต่สัปดำห์ที่ 17 (เดือนพฤษภำคม) จนถึงสัปดำห์ที่ 37 (เดือนกันยำยน) ส ำหรับแนวโน้มของโรค 4 สัปดำห์ที่

ผ่ำนมำ มีแนวโน้มพบผู้ป่วยลดลง แต่ยังมำกกว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ปีย้อนหลัง 
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แผนภูมิที่ 7 จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบกับค่ำมัธยฐำน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.

2556-2560) 

 
รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันที ่9 ตุลำคม 2561 

 2.2.4 สถานการณ์โรคมือ เท้า ปาก 

  สถำนกำรณ์โรคมือ เท้ำ ปำก ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 1 มกรำคม - 29 กันยำยน 2561  จ ำนวน

ผู้ป่วยรวม 1,703 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 31.59 ต่อประชำกรแสนคน ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอำยุที่สูงสุด 

คือ 0-4 ปี  รองลงมำ คือ 5-9 ปี จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสะสมต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด

เลย  หนองคำย นครพนม  สกลนคร และอุดรธำนี  

  อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ ภูกระดึง เชียงคำน หนองหิน ปำกชม และท่ำลี่ (เลย) 

  จ ำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้ำ ปำก ในปี พ.ศ. 2561 ใกล้เคียงกับค่ำมัธยฐำน 5 ปี (พ.ศ.2556 - 2560) ตั้งแต่

ต้นปี แต่มีแนวโน้มสูงกว่ำค่ำมัธยฐำน ตั้งแต่สัปดำห์ที่ 32 (สิงหำคม)ถึงสัปดำห์ที่ 37 (กันยำยน) แนวโน้มของโรค   

4 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำยังไม่สำมำรถแสดงได้ชัดเจน เนื่องจำกจ ำนวนผู้ป่วยมีรำยงำนเข้ำมำต่ ำกว่ำควำมเป็นจริง  

แผนภูมทิี่ 8  จ ำนวนผู้ป่วยโรคมือ เท้ำ ปำก จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบกับค่ำมัธยฐำน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.

2556-2560) 

 
รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันที ่9 ตุลำคม 2561 
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  2.2.5 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตสุขภาพที่ 8  

  สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8  วันที่ 1 มกรำคม - 29 กันยำยน 2561 จ ำนวน

ผู้ป่วยรวม 1,695 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 31.44  ต่อประชำกรแสนคน มีรำยงำนผู้เสียชีวิต 1 รำย อัตรำตำยต่อ

ประชำกรแสนคน เท่ำกับ 0.02  อัตรำผู้ป่วยตำยเท่ำกับร้อยละ 0.06 กลุ่มอำยุที่สูงสุด คือ 10-14 ปี รองลงมำ คือ 

5-9 ปี จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสะสมต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวล ำภู  บึงกำฬ  

หนองคำย และอุดรธำนี  

  อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ ผำขำว (เลย) นำยูง (อุดรธำนี) เชียงคำน ท่ำลี่ นำแห้ว 

(เลย)   

  จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกใน ปี พ.ศ. 2561 มำกกว่ำค่ำมัธยฐำนตั้งแต่สัปดำห์ที่ 17 (เดือนพฤษภำคม) 

จนถึงสัปดำห์ที่ 24 (เดือนมิถุนำยน)  ส ำหรับแนวโน้มของโรค 4 สัปดำห์ที่ผ่ำนมำมีจ ำนวน ต่ ำกว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ปี 

และต่ ำกว่ำปีที่ผ่ำนมำ ทั้งนี้ยังไม่สำมำรถแสดงได้ชัดเจน เนื่องจำกจ ำนวนผู้ป่วยยังมีรำยงำนเข้ำมำต่ ำกว่ำควำมเป็น

จริง  

แผนภูมิที่ 9 จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (รวม 3 รหัสโรค) จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบกับค่ำมัธยฐำน 5 ปี

ย้อนหลัง  

รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันที ่9 ตุลำคม 2561 
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ผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน ปีงบประมาณ 2561 
กลุ่มพัฒนาวิชาการ 
1. โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์ และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก
กรม เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ส านักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  
1.วัตถุประสงค ์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรวิจัยของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี 
 1.2 เพ่ือพัฒนำนักวิจัย/นักวิชำกำร ให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและสำมำรถพัฒนำโครงร่ำงวิจัย 
      1.3 เพ่ือสนับสนุนนักวิจัย/นักวิชำกำร ให้เผยแพร่ผลงำนวิชำกำรระดับเขตและระดับประเทศ 
 1.4 เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงนวัตกรรมด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
 1.5 เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรสร้ำงผลิตภัณฑ์วิชำกำรให้ได้ตำมมำตรฐำนสำกล 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 มีกำรผลิตผลงำนวิจัย นวัตกรรม และผลิตภัณฑ์วิชำกำรด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ      
อย่ำงน้อย 1 เรื่อง  
3. ผลการด าเนินการ 
 3.1 กำรสนับสนุนงำนวิชำกำรและกำรพัฒนำงำนวิจัยของสคร.  (โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกระบวนกำร
จัดท ำผลิตภัณฑ์และจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกรมเพ่ือกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค ที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี) 
  3.1.1 กำรพัฒนำศักยภำพทีมงำนวิจัย 
   - จัดเวทีพัฒนำศักยภำพทีมงำนเรื่องกำรจัดท ำสื่อเพ่ือน ำเสนอผลงำน และเทคนิคกำรเตรียมตัวเพ่ือ
น ำเสนอผลงำน 
   - ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม (ลูกไก่ ฝนทิพย์ บุตระมี ,ระพีพร กรมธรรมำ) 
  3.1.2 สนับสนุนให้มี ผลิตผลงำนวิชำกำร กำรจัดท ำผลงำนวิชำกำรจำกงำนวิจัยสู่งำนประจ ำ 
   - วิจัยเรื่อง ประสิทธิภำพเครื่องพ่นหมอกควันและกำรบ ำรุงรักษำที่ใช้ในกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก
ของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร (R2R) โดย นำยนิวัฒน์  ไชยสีทำ ศตม.8.3 จังหวัดสกลนคร (ตัวชี้วัดค ำรับรอง) 
   - กำรดื้อยำของลูกน้ ำยุงลำยต่อสำรทีมีฟอสในพ้ืนที่ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
   - ควำมรู้ กำรรับรู้ควำมเสี่ยงและพฤติกรรมกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำของประชำชนเขตสุขภำพท่ี 8 
   - แรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนในองค์กำรของบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธำนี 
  3.1.3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียน (KM) จ ำนวน 3 เรื่อง (ตัวชี้วัดค ำรับรอง) 
   - กำรควบคุมกำรระบำดของโรคพิษสุนัขบ้ำ 
   - กำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมไข้มำลำเรียในพื้นท่ีเสี่ยงสูง ตำมโครงกำรก ำจัดไข้มำลำเรีย 
   - กำรพัฒนำกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณสุข และกำรป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ 
 3.2 สนับสนุนให้มีกำรน ำเสนอผลงำนในเวที่วิชำกำรระดับชำติ (ประชุมวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุข 100 ปี  
6 เรื่อง ) และ นำนำชำติ 
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  3.2.1 นวัตกรรม เรื่องกำรพัฒนำ application “Thairabies” เพ่ือกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  
โดย นำยจักรี  ศรีแสง  
  3.2.2 กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรลดสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในเกษตรกรผ่ำนกลไล พชอ.  
โดย นำงศิมำลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ 
  3.2.3 กำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มนักเรียน เขตสุขภำพที่ 8 ด้วยแบบสอบถำม
ออนไลน์ โดย นำยจักรี ศรีแสง 
  3.2.4 กำรสอบสวนกำรระบำดของโรคอุจจำระร่วงเฉียบพลันในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจ ำแห่งหนึ่ง จังหวัด
อุดรธำนี ระหว่ำงวันที่ 8 – 13 กุมภำพันธ์ 2561 โดย นำยกฤษณะ  สุกำวงศ์  
  3.2.5 กำรสอบสวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ำ ต ำบลหำดค ำ อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย ระหว่ำง2
วันที่ 21 - 24 เมษำยน 2561  โดย นำยกฤษณะ  สุกำวงศ์  
  3.2.6 กำรพัฒนำรูปแบบกำรจัดอบรม “โรงเรียนด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ” ส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี โดย นำงสุพิชญ์นันท์ อนุวรรณ และนำยวรวัต ชำญวิรัตน์  
  3.2.7 “Cost of providing Occupational Health service for informal workers at Sub-district 
Health promoting hospital level” ในกำรประชุม The 32th International congress on Occupational 
Health, April 28 May 4 2018, Dublin, Iceland 
 3.3 สนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม และเทคโนโลยี 
  3.3.1 นวัตกรรม เรื่องกำรพัฒนำ application “Thairabies” เพ่ือกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  
โดย นำยจักรี  ศรีแสง  
  3.3.2 นวัตกรรมเรื่อง Acu Conference for EOC โดย นำยณัฐพันธ์  สิงหำพรหม 
 3.4 สนับสนุนให้มีกำรจัดท ำโครงกำรวิจัยปี 2563 เพ่ือขอสนับสนุนจำก วช. (ส่งโครงกำรทั้งหมด 5 เรื่อง 1  
ชุดโครงกำร ผ่ำนกำรพิจำรณำ 1 ชุด 2 เรื่อง และอยู่ภำยใต้แผนส ำนัก env occ 1 เรื่อง) 
 โครงกำรวิจัยย่อยที่ 1 กำรพัฒนำระบบควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศของผู้เดินทำงผ่ำนด่ำนควบคุม
โรคติดต่อระหว่ำงประเทศในพ้ืนที่ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
 โครงกำรวิจัยย่อยที่ 2 นวัตกรรมกำรดูแลสุขภำพส ำหรับผู้เดินทำง และท่องเที่ยวในพ้ืนที่ท่องเที่ยวลุ่มแม่น้ ำโขง 
เขตภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย (ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกกรรมกำรระดับกรม) 
 โครงกำรวิจัยย่อยที่ 3 พัฒนำระบบกำรเฝ้ำระวังและจัดบริกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกันโรคในแรงงำนต่ำงด้ำว 
(ผ่ำนกำรเห็นชอบจำกกรรมกำรระดับกรม) 
 โครงกำรวิจัยย่อยที่ 4 กำรพัฒนำระบบข้อมูลยุงพำหะน ำโรคในแหล่งท่องเที่ยวเชิวัฒนธรรมจังหวัดลุ่มแม่น้ ำโขง 
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย 
 โครงกำรวิจัยย่อยที่ 5 พัฒนำระบบเฝ้ำระวังรถขนส่งสำรเคมีอุตสำหกรรมที่ผ่ำนจุดผ่ำนแดนระหว่ำงประเทศ (ผ่ำน
กำรเห็นชอบจำกกรรมกำรระดับกรม) 
 3.5 พัฒนำระบบหรือกลไกเพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้มีกำรพัฒนำวิชำกำรเพ่ือกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภำพที่เหมำะสมกับสภำพพ้ืนที่และประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย (โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกระบวนกำรจัดท ำ
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ผลิตภัณฑ์และจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกรมเพ่ือกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค ที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี)   
  3.5.1 จัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิชำกำร และงำนวิจัย สื่อสำรผ่ำนกลุ่มไลน์ 
  3.5.2 ร่วมกับเครือข่ำย สคร.ภำคอีสำน เพ่ือสร้ำงทีมวิจัย และแลกเปลี่ยนผลงำนวิชำกำรกับเครือข่ำยวิจัยภำค
อีสำน (น ำเสนอผลงำนวิชำกำร 3 เรื่อง, นวัตกรรม IT 1 เรื่อง, Best Practice 1 เรื่อง)  
  - นวัตกรรมเรื่อง Acu Conference for EOC โดย นำยณัฐพันธ์  สิงหำพรหม 
  - Best Practice เรื่อง รูปแบบกำรควบคุมภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขจำกอุทกภัยในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8  
  - วิจัย 
   1) กำรศึกษำสภำพแวดล้อม และควำมเสี่ยงจำกกำร ำงำนของประชำชน และผู้สัมผัสขยะจำกบ่อขยะ เทศบำล
นครอุดรธำนี ต ำบลหนองใส อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี โดย นำยพรชรัฐ  สำยยุทธ์ 
   2) พัฒนำรูปแบบกำรควบคุมโรคไข้มำลำเรียในเขตพระรำชฐำน (ภูพำนโมเดล) ภำยใต้โครงกำร เฝ้ำระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลง และภัยสุขภำพที่เป้นปัญหำในพ้ืนที่รับผิดชอบชองศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดย
แมลงที่ 8.3 สกลนคร โดย น.ส.วิรัลพัชร์  ดิษฐำพันธ์ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ 
   3) กำรประเมินโอกำสได้รับสัมผัสตะกั่วในกลุ่มผู้ประกอบอำชีพผลิตมอง อ ำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ โดย
นำยสรำวุธ  เอกอ ำพัน  ได้รับรำงวัลชนะเลิศ 
  3.5.3 ร่วมกับกลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง และกลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำยจัดประชุมวิชำกำรเขต 8 ครั้งที่ 1 
(กลั่นกรอง คัดเลือกงำนวิจัย ติด่อวิทยำกร จัดหำผู้วิพำกษ์) 
 3.6 จัดท ำคู่มือ 
  3.6.1 คู่มือกำรอบรมเครื่องพ่น 
  3.6.2 คู่มือกำรอบรมอำสำสมัครอำชีวอนำมัย 
  3.6.3 คู่มืออบรมอำสำสมัครแรงงำนต่ำงด้ำว 
 3.7 กำรพัฒนำหลักสูตรผู้พิทักษ์เครื่องพ่น ฝึกอบรมและถ่ำยทอดเทคโนโลยีด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

 จัดอบรม“เทคนิคกำรเลือกกำรใช้สำรเคมีและกำรดูแลซ่อมบ ำรุงเครื่องพ่นสำรเคมีในกำรป้องกันควบคุม
โรคติดต่อน ำโดยยุง”  จ ำนวน 3 รุ่น โดยมี ผู้เข้ำรับกำรอบรมจ ำนวนทั้งสิ้น 179 ท่ำน ดังนี้ 
  ศตม. 8.1 จังหวัดอุดรธำนี: วันที่ 6 – 8 มิถุนำยน 2561 
  ศตม. 8.2 จังหวัดเลย: วันที่ 13 – 15 มิถุนำยน 2561 
  ศตม. 8.3 จังหวัดสกลนคร: วันที่ 20 – 22 มิถุนำยน 2561 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 นโยบำยของผู้บริหำรในกำรขับเคลื่อนให้เกิดงำนวิจัยและควำมร่วมมือของบุคลำกรในองค์กร 
 4.2 กำรจัดตั้งคณะกรรมกำรคณะกรรมกำรพัฒนำงำนวิจัยผลิตภัณฑ์และกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ด้ำนกำร
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ประจ ำปีงบประมำณ 2561  
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 เนื่องจำกบุคลำกรแต่ละกลุ่มงำนในองค์มีภำระงำนมำกและเวลำว่ำงไม่ตรงกัน จึงไม่มีเวลำในกำรประชุม 



19 

 

ติดตำม และวำงแผนงำนวิจัยและผลิตภัณฑ์วิชำกำรมำกเท่ำที่ควร 
 5.2 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ยังไม่มีคลินิกวิจัยที่เต็มรูปแบบ  
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ด้ำนวิชำกำร จัดตั้งคลินิกวิจัย และแสวงหำผู้เชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน เพ่ือให้นักวิจัยในองค์กรได้ปรึกษำ 
 6.2 ด้ำนบริหำรจัดกำร บูรณำกำรงำนพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรวิจัยร่วมกับกลุ่มพัฒนำองค์กร เพ่ือให้ทุก
คนในองค์กรได้กระตุ้นควำมคิดและสร้ำงผลงำนวิชำกำร/ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงำน  
 6.3 ด้ำนนโยบำย ก ำหนดให้แต่ละกลุ่มงำนผลิตงำน R2R หรือ นวัตกรรม กลุ่มละอย่ำงน้อย 1 เรื่อง 

   
 
 
 
 
 
 
2. โครงการประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคการ 
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม/การประเมินความเสี่ยงจากการท างานของบุคลากรของ 
โรงพยาบาลและการประเมินมาตรฐานเครือข่าย SRRT ปีงบประมาณ 2561 สคร.8 จังหวัดอุดรธานี 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนวัณโรค และงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้มีควำมรู้ ทักษะในกำร
ด ำเนินงำน ตำมมำตรกำรและมำตรฐำนที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 
  1.2 เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย กำรดูแลสุขภำพตำมควำมเสี่ยงของบุคลำกรในโรงพยำบำล 
  1.3 เพ่ือรับทรำบปัญหำ อุปสรรค และร่วมหำแนวทำงแก้ไขในกำรด ำเนินงำนตำมมำตรฐำนงำนวัณโรค โรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์ และและงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคและกำรดูแลสุขภำพตำมควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนของบุคลำกรในโรงพยำบำล 
2. เป้าหมายของโครงการ 
  2.1 รำยงำนสรุปผลกำรประเมิน จ ำนวน 1 ฉบับ  
  2.2 หน่วยบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ ได้รับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตำมมำตรฐำนกรม 
ควบคุมโรค จ ำนวน 7 จังหวัด 

  2.3 หน่วยบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยฯประเมินควำมเสี่ยง 

ภำพที่ 1 อบรมเทคนิคกำรเลือกกำรใช้สำรเคม ี
และกำรดูแลซ่อมบ ำรุงเครื่องพ่นสำรเคมีในกำรป้องกนั
ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยยุง ศตม.8.3 สกลนคร 
วันท่ี 20 – 22 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ 
พำเลซ สกลนคร 
 

ภำพที่ 2 อบรมเทคนิคกำรเลือกกำรใช้สำรเคมี 
และกำรดูแลซ่อมบ ำรุงเครื่องพ่นสำรเคมีในกำรป้องกนั
ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยยุง ศตม.8.3 สกลนคร 
วันท่ี 20 – 22 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรมสกลแกรนด์ 
พำเลซ สกลนคร 
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จำกกำรท ำงำนของบุคลำกรในโรงพยำบำล ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมโรค จ ำนวน 7 จังหวัด 
  2.4 หน่วยบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ ได้รับกำรตรวจประเมินรับรอง (Accredit) เครือข่ำย SRRT ในพ้ืนที่ จ ำนวน 7  
จังหวัด  

3. ผลการด าเนินงาน  
  3.1 จัดประชุมรำชกำรเตรียมควำมพร้อมทีมประเมินมำตรฐำน สคร.8 อุดรธำนี  
  3.2 หน่วยบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค   
ตำมมำตรฐำนกรมควบคุมโรค จ ำนวน 4 จังหวัด ดังนี้  
   3.2.1 คลังโรงพยำบำลนำกลำงและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลท่ำอุทัย จังหวัดหนองบัวล ำภู  
   3.2.2 คลังโรงพยำบำลนครพนมและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลชะโนต จังหวัดนครพนม  
   3.2.3 โรงพยำบำลนิคมน้ ำอูนและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขตน้ ำอูน จังหวัดสกลนคร  
   3.2.4 โรงพยำบำลบุ่งคล้ำและโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเขตบุ่งคล้ำ จังหวัดบึงกำฬ 

  3.3 หน่วยบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ ได้รับกำรประเมินมำตรฐำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรม
สิ่งแวดล้อม และประเมินควำมเสี่ยงจำกกำรท ำงำนของบุคลำกรในโรงพยำบำล ตำมมำตรฐำนของกรมควบคุมโรค 
ประจ ำปี 2561 จ ำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร อุดรธำนี นครพนม หนองคำย หนองบัวล ำภู และเลย รวม
ทั้งสิ้น 209 แห่ง 
  3.4 หน่วยบริกำรสำธำรณสุขภำครัฐ ได้รับกำรตรวจประเมินรับรอง (Accredit) เครือข่ำย SRRT ในพ้ืนที่ 
จ ำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธำนี จังหวัดหนองคำย จังหวัดสกลนคร จังหวัดบึงกำฬ จังหวัดเลย จังหวัด
หนองบัวล ำภู จังหวัดนครพนม รวมทั้งสิ้น 37 อ ำเภอ  

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 จัดท ำแผนและแนวทำงกำรประเมิน และชี้แจงให้หน่วยบริกำรสำธำรณสุขที่จะขอรับกำรประเมินรับทรำบ 
 4.2 กำรประชุมเตรียมทีมเพ่ือเตรียมควำมพร้อมของทีมประเมินและแลกเปลี่ยนปัญหำอุปสรรคจำกกำรประเมิน
มำตรฐำนในปีที่ผ่ำนมำ 
 4.3 กำรถอดบทเรียน After Action Review (AAR) แลกเปลี่ยนปัจจัยควำมส ำเร็จและปัญหำอุปสรรคจำกกำร
ประเมินมำตรฐำน 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ทีมประเมินยังขำดประสบกำรณ์ในกำรประเมิน และยังไม่เคยได้รับกำรพัฒนำศักยภำพกำรเป็นผู้ประเมิน
(Auditor) 
 5.2 ปี 2561หน่วยบริกำรสำธำรณสุขขอรับกำรประเมินมำตรฐำนจ ำนวนมำก ด้วยระยะเวลำและทรัพยำกรของ 
สคร.8 ไม่สำมำรถลงประเมินได้ครบทุกแห่ง 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  6.1 พัฒนำศักยภำพทีมประเมิน สคร. 8  
  6.2 พัฒนำทีมผู้ประเมิน (Auditor) ระดับจังหวัด เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงให้โรงพยำบำลและร่วมประเมินมำตรฐำน 
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กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการพัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมในกลุ่มแรงงาน
นอกระบบ/เกษตรกร ปีงบประมาณ 2561 
1. วัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพ และสิ่งแวดล้อมในกลุ่ม
แรงงำนนอกระบบ/เกษตรกร ของหน่วยงำนเครือข่ำย 
2. เป้าหมายของโครงการ  
 2.1 แรงงำนนอกระบบ/เกษตรกรได้รับกำรดูแลสุขภำพอย่ำงถูกต้องเหมำะสม/เข้ำถึงบริกำรอำชีว อนำมัย 
 2.2 กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยให้กับแรงงำนในชุมชน/กลุ่มแรงงำนนอกระบบที่สูงขึ้นจำกปีที่ผ่ำนมำร้อยละ 20 
 2.3 เป้ำหมำยลดโรค: อัตรำป่วยด้วยโรคพิษสำรก ำจัดศัตรูพืช <=10/แสนประชำกร 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรพื้นที่ในการเฝ้าระวัง และคัดกรองโรคจากการประกอบอาชีพฯ 
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร ถ่ำยทอดนโยบำยกำรขับเคลื่อนงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำก
กำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม เขตสุขภำพที่ 8 ปีงบประมำณ 2561 วันที่ 1 ธันวำคม 2560 
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังโรค ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภำพ
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม เขตสุขภำพที่ 8 ประจ ำปี 2561 วันที่ 6-8 ธันวำคม 2560 
 3.2 ขับเคลื่อนงานกลไกระดับอ าเภอ 
  - จัดประชุมกำรขับเคลื่อนงำนป้องกันควบคุมโรคจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในแรงงำนนอกระบบโดย
กลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต และสุขภำพระดับอ ำเภอ วันที่ 6 พฤศจิกำยน 2560  
  - ผลักดันกำรด ำเนินงำนในกลุ่มแรงงำนนอกระบบภำคเกษตรกรด้ำนสำรเคมี ผ่ำนเวที  พชอ. 4 จังหวัด  
6 อ ำเภอ พร้อมจัดท ำสถำนกำรณ์โรคพิษสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชรำยอ ำเภอ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร (อ ำเภอกุดบำก/
อ ำเภอภูพำน) จังหวัดหนองบัวล ำภู (อ ำเภอศรีบุญเรือง/อ ำเภอนำกลำง) จังหวัดนครพนม (อ ำเภอธำตุพนม/อ ำเภอ
ศรีสงครำม) จังหวัดอุดรธำนี (อ ำเภอหนองวัวซอ/อ ำเภอนำยูง)  

ภำพที่ 3 ประเมินมำตรฐำนกำรจดับริกำร      
อำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 13 มิถุนำยน 2561 ณ ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอวำริชภมูิ จงัหวัดสกลนคร  

ภำพที่ 4 ประเมินมำตรฐำนกำรจดับริกำร 
อำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
วันท่ี 9 กรกฎำคม 2561ณ โรงพยำบำลนครพนม 
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  - ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรผลักดันประเด็นสำรเคมีในเกษตรกรเข้ำสู่แผนปฏิบัติกำรแก้ปัญหำของ พชอ. ใน
พ้ืนที่จังหวัดบึงกำฬ (อ ำเภอบึงโขงหลง/อ ำเภอบุ่งคล้ำ) จังหวัดสกลนคร (อ ำเภอกุดบำก/อ ำเภอภูพำน)   
 3.3 สนับสนุนกลไกท้องถิ่นผ่านกองทุนสุขภาพต าบล 
  - จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกองทุนสุขภำพท้องถิ่นกับกำรส่งเสริมสุขภำพ และป้องกันโรคในกลุ่มแรงงำนนอก
ระบบ วันที่ 12 มีนำคม 2561  
 3.4 สนับสนุนสื่อ องค์ความรู้/วิทยากร/วิชาการ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานจัดบริการ                   
อาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนของหน่วยงานเครือข่าย 
  - สนับสนุนวิทยำกรบรรยำยกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภำพจำกกำร
ประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ให้กับ 7 จังหวัด ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 
  - สนับสนุนสื่อ คู่มือ และกระดำษทดสอบโครีนเอสเทอเรสในเลือดเกษตรกรพร้อมชุดตรวจ  
  - ประเมินรับรองกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยฯ 
 3.5 ผลงานวิชาการ นวัตกรรม            
  - วิจัยเรื่อง กำรขับเคลื่อนนโยบำยกำรลดสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร ผ่ำนกลไก พชอ. 
  - หลักสูตรอำสำสมัครอำชีวอนำมัย (อส.อช.) 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 มีเครือข่ำยผู้รับผิดชอบงำนระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง 
 4.2 กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนท ำให้ประเด็นงำนครอบคลุม ผู้เข้ำร่วมประชุมเกิดควำมสนใจ และเข้ำร่วม
ประชุมตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 บุคลำกรในหน่วยบริกำรขำดควำมเข้ำใจในกำรลงรำยงำนตำม  (ICD-10) Y96, Y97 รวมถึงมีกำรลงรหัส
ไม่ถูกต้อง 
 5.2 ยังขำดข้อมูลสนับสนุนในมิติอ่ืนๆ เช่น ข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง ข้อมูลกำรใช้สำรเคมีของเกษตรกร  
 5.3 งำนป้องกันควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อมยังไม่เป็นตัวชี้วัดของจังหวัด 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 สคร.ควรประเมินระบบเฝ้ำระวัง พัฒนำระบบฐำนข้อมูลให้ครบ 5 มิติ 
 6.2 ปรับกำรประชุมรวมให้เป็นกำรชี้แจง/ถ่ำยทอดงำน/องค์ควำมรู้รำยจังหวัด 
 6.3 ขับเคลื่อนงำนผ่ำนกลไก พชอ. (ขยำยผล) 
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2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนำและสนับสนุนกำรเฝ้ำระวังและควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพ และ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
  2.1 ข้อมูลสถำนกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม และสุขภำพ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ ำนวน 2 จังหวัด 
  2.2 มีเครือข่ำยเฝ้ำระวังโรคจำกกำรประกอบอำชีพ และสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ ำนวน  
2 เครือข่ำย 
  2.3 โรงพยำบำลในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษมีกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้ตำม
เกณฑ์ท่ีก ำหนด จ ำนวน 4 แห่ง 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ประชุมจัดท ำข้อมูลควำมเสี่ยงด้ำนด้ำนสุขภำพ อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ จังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคำย จ ำนวน 3 ครั้ง  
 3.2 ประชุมพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนอำชีวอนำมัยของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน 
และพัฒนำกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของหน่วยบริกำรสำธำรณสุข ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 
 3.3 รำยงำนสถำนกำรณ์ด้ำนสุขภำพ อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม (Occupational and Environmental 
Health Profile)  จังหวัดหนองคำย  และจังหวัดนครพนม  
 3.4 มีเครือข่ำยเฝ้ำระวังโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จ ำนวน 2 
เครือข่ำย ได้แก่ เครือข่ำยจังหวัดนครพนม และจังหวัดหนองคำย โดยเครือข่ำยประกอบด้วยหน่วยงำนสำธำรณสุข 
(สสจ. สสอ. รพ. และรพ.สต.) และหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย (อปท./ อุตสำหกรรมจังหวัด/เกษตรจังหวัด /เกษตร

ภำพที่ 5 ถ่ำยทอดนโยบำยกำรขับเคลื่อนงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน 

ควบคมุโรคและภยัสขุภำพจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 

เขตสุขภำพที่ 8 ปีงบประมำณ 2561 วันที่ 1 ธันวำคม 2560 ณ 

โรงแรมเจรญิโฮเตล จังหวัดอุดรธำนี 

ภำพที่ 6 สนับสนุนวิทยำกรกำรเฝำ้ระวังโรคจำกสำรเคมีก ำจัด

ศัตรูพืช จังหวัดอุดรธำนี วันท่ี 28 กุมภำพันธ์ 2018              

ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวดัอุดรธำน ี
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และสหกรณ์จังหวัด/ศูนย์พัฒนำวิชำกำรเกษตร/ทรัพยำกร ธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด/ประกันสังคมจังหวัด/
สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด/ สิ่งแวดล้อมภำค) 
 3.5 โรงพยำบำลในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลหนองคำย โรงพยำบำลสระ
ใคร โรงพยำบำลนครพนม และโรงพยำบำลท่ำอุเทน ผ่ำนกำรประเมินและรับรองกำรจัดจัดบริกำรอำชีวอนำมัย  
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100  
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 กำรบูรณำกำรร่วมกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสำธำรณสุข 
 4.2 กำรพัฒนำศักยภำพ สนับสนุนด้ำนวิชำกำร และนิเทศติดตำม อย่ำงต่อเนื่อง 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ควำมรู้ควำมเข้ำใจและภำระงำนของผู้รับผิดชอบงำนในหน่วยบริกำรสำธำรณสุขท ำให้กำรพัฒนำงำน
กำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ไม่เป็นไปตำมแนวทำง และมำตรฐำนที่ก ำหนด 
  5.2 งำนอำชีวอนำมัยไม่ถูกจัดเป็นตัวชี้วัดระดับจังหวัดท ำให้กำรขับเคลื่อนงำนในระดับจังหวัดมีข้อจ ำกัด 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
  6.1 พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำผู้รับผิดชอบงำนในหน่วยบริกำรสำธำรณสุขสำมำรถจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและ
เวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมแนวทำง และมำตรฐำนที่ก ำหนด 

  6.2 ใช้ระบบพ่ีเลี้ยง ในกำรพัฒนำหน่วยบริกำรสำธำรณสุขให้สำมำรถจัดบริกำรอำชีวอนำมัย และเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตำมแนวทำง และมำตรฐำนที่ก ำหนด 

 
3. โครงการพัฒนากลไก และระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในแรงงานข้ามชาติ และผู้ติดตาม พื้นที่เขต
เมืองและเขตเศรษฐกิจพิเศษ ปี 2561 
1. ผลการด าเนินงาน 
 1.1 ประชุมพัฒนำรูปแบบกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยในกลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ/ผู้ติดตำม และพัฒนำกลไกกำร
ท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย 2 ครั้ง (ในพ้ืนที่เขตเมืองอุดรธำนี และพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ) 
 1.2 ประชุมรำชกำรพัฒนำหลักสูตรกำรอบรม อสต. และจัดท ำแผนปฎิบัติกำรพัฒนำกำรจัดบริกำร กำร
สร้ำงเสริมสุขภำพและกำรป้องกันควบคุมโรคจำกกำรท ำงำนของแรงงำนข้ำมชำติ และผู้ติดตำม   
 1.3 ยกร่ำงหลักสูตรอำสำสมัครสำธำรณสุขแรงงำนต่ำงด้ำว (อสต.) ภำยใต้โครงกำรพัฒนำกลไกกำรท ำงำน
แบบบูรณำกำร ในกำรจัดบริกำรสร้ำงเสริมสุขภำพอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของแรงงำนข้ำม
ชำตินอกระบบ และผู้ติดตำม 
 1.4 จัดอบรมหลักสูตรอำสำสมัครสำธำรณสุขแรงงำนต่ำงด้ำว (อสต.) ซึ่งผู้เข้ำร่วมกำรอบรมประกอบด้วย 
ตัวแทนแรงงำนต่ำงด้ำว หน่วยงำนสำธำรณสุข (ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ส ำนักงำน
สำธำรณ สุ ข จั งห วั ด อุด รธำนี  แ ละ โรงพย ำบ ำลส่ ง เส ริ ม สุ ขภ ำพ ต ำบ ล ) ห น่ วย งำน ภ ำคี เค รื อข่ ำย 
(มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัดอุดรธำนี มูลนิธิบ้ำนพักใจ) และ คัด
เลือกอสต. (แรงงำนต่ำงด้ำว/อสร./อสม.) จ ำนวนหลักสูตรละ 5 - 10 คน  
ในส่วนกลุ่มเป้ำหมำย มีรำยละเอียดดังนี้ 
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  - จัดอบรมหลักสูตรอำสำสมัครสำธำรณสุขแรงงำนต่ำงด้ำว (อสต.) ณ บริษัท เค.พี.ที พำรำวู้ด จ ำกัด 
มหำชน อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี ผู้้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 80 คน 
  - จัดอบรมหลักสูตรอำสำสมัครสำธำรณสุขแรงงำนต่ำงด้ำว (อสต.) ณ บริษัทมิตรไทย 1994 จ ำกัด 
มหำชน ผู้เข้ำร่วมอบรมจ ำนวน 30 คน 
  - จัดอบรมหลักสูตรอำสำสมัครสำธำรณสุขแรงงำนต่ำงด้ำว (อสต.) ณ อุดรเก้ำเจริญทรัพย์ จ ำกัด มหำชน 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ผู้้เข้ำร่วมอบรม จ ำนวน 30 คน 
2. ปัจจัยความส าเร็จ  
 2.1 มีเครือข่ำยผู้รับผิดชอบงำนระดับจังหวัดที่เข้มแข็ง 
 2.2 กำรท ำงำนร่วมกันกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย(ส ำนักงำนสวัสดิกำร และคุ้มครองแรงงำน และส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดรวมถึงโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพส่วนต ำบล) ท ำให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพ 
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 3.1 กำรเข้ำถึงแรงงำนข้ำมชำติ ในส่วนของหน่วยงำนสำธำรณสุขยังไม่สำมำรถเข้ำถึงได้โดยตรง กำรก ำหนด
วันเวลำส ำหรับจัดกิจกรรมจึงต้องบูรณำกำรให้ตรงกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำยกระทรวงแรงงำน) 
 3.2 ยังขำดสื่อกำรเรียนรู้ในเรื่องอำชีวอนำมัย และควำมปลอดภัยที่เหมำะสมกับแรงงำนข้ำมชำติ เช่น วิดีโอ
ภำษำพม่ำเรื่องกำรประเมินควำมเสี่ยง และควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน  
4. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 4.1 ควรมีกำรบูรณำแผนงำนระหว่ำงกลุ่มงำนในสคร.8 (กลุ่ม SALT กลุ่มโรคติดต่อ และกลุ่มโรคไม่ติดต่อ) 
เนื่องจำกกำรเข้ำถึงแรงงำนข้ำมชำติ ต้องมีกำรประสำนกับหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย หำกสำมำรถเข้ำไปอบรมให้ 
ควำมรู้ด้ำนสุขภำพท่ีครอบคลุมประเด็นในครั้งเดียว จะท ำให้กำรอบรมดังกล่ำวเกิดประโยชน์สูงสุด 
 4.2 ประสำนกับกลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงฯ เพ่ือผลิตสื่อกำรเรียนรู้ที่เหมำะสมส ำหรับแรงงำนข้ำมชำติ 
 

   
 
 
 
 
 

ภำพที่ 7 อบรมหลักสตูรอำสำสมคัรสำธำรณสุขแรงงำน
ต่ำงด้ำว (อสต.) วันท่ี 21 กรกฎำคม 2561 ณ สถำน
ประกอบกำรแห่งหน่ึงในจังหวัดอดุรธำน ี
 

ภำพที่ 8 อบรมหลักสตูรอำสำสมคัรสำธำรณสุขแรงงำน

ต่ำงด้ำว (อสต.) วันท่ี 21 กรกฎำคม 2561 ณ สถำน

ประกอบกำรแห่งหน่ึงในจังหวัดอดุรธำน ี
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4. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพภาคอุตสาหกรรม (โครงการสถาน
ประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข)  ปี 2561 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพในกลุ่มแรงงำนในระบบ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 เครือข่ำยมีกำรส่งเสริมกำรดูแลสุขภำพผู้ประกอบอำชีพ ตำมโครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดโรค 
ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข และกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงสุขภำพครบวงจร พ้ืนที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ของเขต
สุขภำพที่ 8 
3. ผลการด าเนินการ 
 3.1 จัดประชุมพัฒนำเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข (พ่ีเลี้ยง) ในกำรสนับสนุนให้สถำนประกอบกำรในกำรจัดบริกำร
อำชีวอนำมัยครบวงจร และเข้ำร่วมโครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข 
 3.2 ร่วมเป็นพ่ีเลี้ยงกับเครือข่ำย ได้แก่ ส ำนักงำนสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำนจังหวัด ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำล และสถำนประกอบกำร ในกำรพัฒนำสถำนประกอบกำรให้ผ่ำนตำมเกณฑ์
โครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดโรคฯ โดยกำรจัดประชุมรำชกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำก
กำรประกอบอำชีพภำคอุตสำหกรรม ที่จังหวัดหนองคำย และจังหวัดสกลนคร 
 3.3 ติดตำมกำรด ำเนินงำนโดยกำรจัดประชุมติดตำม จังหวัดหนองคำย  
 3.4 ตรวจประเมินควำมเสี่ยงผู้ประกอบกำรโรงน้ ำแข็ง พื้นที่จังหวัดอุดรธำนี ร่วมกับส ำนักงำนสวัสดิกำรและ
คุ้มครองแรงงำนจังหวัด ส ำนักงำนประกันสังคมจังหวัด โรงพยำบำล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล 
 3.5 สนับสนุนกำรฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินป้องกันระงับอุบัติภัยแอมโมเนียรั่วไหล จังหวัดบึงกำฬ ร่วมกับ 
ส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด ส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด ส ำนักงำนป้องกันและบรรเทำ
สำธำรณภัยจังหวัด ส ำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำล และ
ผู้ประกอบกำรโรงน้ ำแข็ง  
 3.6 มีสถำนประกอบกำรเข้ำร่วมโครงกำรสถำนประกอบกำรฯ จ ำนวน 28 แห่ง และขอประเมินรับรอง ตำม
เกณฑ์กำรพัฒนำฯ ในจังหวัดหนองคำย จ ำนวน 2 แห่ง  
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 กำรรับกำรสนับสนุน/ส่งเสริม ของภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ ทั้งหน่วยงำนให้บริกำรของภำครัฐ และสถำน
ประกอบกำรภำคเอกชน 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 เกณฑ์กำรประเมิน ยุ่ง ซ้ ำซ้อนกับหลำยหน่วยงำน  
 5.2 มำตรกำร และแรงจูงใจของผู้ประกอบกำร 
 5.3 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพ้ืนที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงสถำนประกอบกำร 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 บูรณำกำรกับหน่วยงำนผู้เกี่ยวข้อง  
 6.2 พัฒนำเวปไซต์ (Website) แอพลิเคชัน (Application) /ประเมินออนไลน์ 
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 6.3 สร้ำงมำตรกำร และแรงจูงใจที่สอดคล้องกับสถำนประกอบกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. โครงการพัฒนาแนวทางการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ ตามประเด็นปัญหาพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. วัตถุประสงค ์ 
 เพ่ือเฝ้ำระวังผลกระทบต่อสุขภำพประชำชนจำกมลพิษสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เสี่ยง 
2. เป้าหมายของโครงการ  
 ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อมได้รับกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัย
สุขภำพ (เป้ำหมำยร้อยละ 35) 
3. ผลการด าเนินการ 
 3.1 จัดประชุมชี้แจงกำรด ำเนินงำนฯ และพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ด้ำนกำรด ำเนินงำนด้ำนเวช
กรรมสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 พัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนฯ และพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข ระดับจังหวัด โดยจัดในพื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดบึงกำฬ  
 3.2 ติดตำมกำรด ำเนินงำนโดยกำรจัดประชุมติดตำมฯ จังหวัดหนองคำย จังหวัดนครพนม และลงพ้ืนที่
ติดตำมในพื้นทีจ่ังหวัดเลย 
 3.3. จัดท ำแนวทำงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนกรณีไฟไหม้บ่อขยะ (กรณีเหตุกำรณ์ไฟไหม้บ่อขยะ
เทศบำลต ำบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคำย 
 3.4 ประเมินจังหวัดมีระบบกำรจัดกำรปัจจัยเสี่ยงจำกสิ่งแวดล้อมร่วมกับศูนย์อนำมัยที่ 8 อุดรธำนี 
 3.5 ด ำเนินกำรสนับสนุนให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่เสี่ยงปัญหำขยะได้รับกำรดูแลสุขภำพในพ้ืนที่
จังหวัดอุดรธำนี และขยำยกำรด ำเนินงำนไปยังจังหวัดเลย และสกลนคร (ประชำชนได้รับกำรดูแลสุขภำพ ร้อยละ 
46.79) 

ภำพที่ 9 ประชุมเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภยั

สุขภำพจำกกำรประกอบอำชีพ แก่สถำนประกอบกำร 

จ.สกลนคร  วันท่ี 22 สิงหำคม 2561                       

ณ โรงแรมอิมพีเรยีล สกลนคร จ.สกลนคร 

 

ภำพที่ 10 ศึกษำดูงำนสถำนประกอบกำร จำกกำร

ประชุมเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภำพ

จำกกำรประกอบอำชีพ แก่สถำนประกอบกำร           

จ.หนองคำย วันที่ 26 สิงหำคม 2561                             

ณ สถำนประกอบกำรแห่งหน่ึง จ.หนองคำย 
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 3.6 สนับสนุนกำรเก็บตัวอย่ำงทำงชีวภำพเพ่ือเฝ้ำระวังสุขภำพในกลุ่มประชำชนที่ได้รับผลกระทบจำกกรณี
รถแร่ทองแดงคว่ ำ สนับสนุนเฝ้ำระวังสุขภำพรอบเหมือแร่งทองค ำจังหวัดเลย  
 3.7 จัดท ำข้อมูลปัจจัยเสี่ยงด้ำนสิ่งแวดล้อม และกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยง เขตพัฒนำ
เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคำยและนครพนม 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 ผู้บริหำรระดับจังหวัดที่ก ำหนดให้ปัญหำมลพิษสิ่งแวดล้อมให้เป็นนโยบำยของจังหวัด และบุคลำกรในพ้ืนที่มี
ศักยภำพ และควำมรู้ควำมเข้ำใจในงำนเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ข้อมูลด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อม และสุขภำพกระจำยตำมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องหลำยหน่วยงำน 
 5.2 ขำดแนวทำงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของประชำชนจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่จ ำเพำะกับมลพิษจำกสถำน
ประกอบกิจกำรในพื้นท่ี เช่น ฟำร์มหมู โรงงำนยำงพำรำ สถำนที่รับซื้อยำงพำรำก้อน เป็นต้น 
 5.3 ประเด็นสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อมมีควำมเชื่อมโยงกับปัญหำควำมขัดแย้ง เรื่องร้องเรียน ข้อ
กฎหมำย ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ  
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 บูรณำกำรข้อมูลด้ำนมลพิษสิ่งแวดล้อม และสุขภำพ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดควำมเชื่อมโยง
ข้อมูลด้ำนกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม  
 6.2 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้ และทักษะในกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และครอบคลุมพ้ืนที่
เสี่ยงฯ รวมถึงพัฒนำแนวทำงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของประชำชนจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น แบบคัดกรองสุขภำพ
ส ำหรับประชำชน ที่ได้รับมลพิษจำกกิจกำรที่ก่อมลพิษ ที่เป็นปัญหำของเขตสุขภำพท่ี 8 
 

   
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 11 ประชุมเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกมลพิษขยะ 
จังหวัดสกลนคร ในวันท่ี 16 สิงหำคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมเทศบำลนครสกลนคร 

ภำพที่ 12 ประชุมเฝำ้ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพในกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจำกมลพิษขยะ 
จังหวัดสกลนคร ในวันท่ี 16 สิงหำคม 2561 ณ ห้อง
ประชุมเทศบำลนครสกลนคร 
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กลุ่มแผนงานและประเมินผล 
1. โครงการพัฒนายุทธศาสตร์ และการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำยุทธศำสตร์กำรบูรณำกำรแผนงำน เป้ำหมำย ผลผลิตของกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค และภัยสุขภำพในพื้นที่รับผิดชอบและเขตบริกำรสุขภำพ 
 1.2 เพ่ือทบทวน วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนของพ้ืนที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของ
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์กรมควบคุมโรค 
 1.3 เพ่ือบริหำรจัดกำรแผนงำน/โครงกำรของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ให้มี
ประสิทธิภำพ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 จัดท ำแแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี สอดคล้องตำม
แนวทำงกรมควบคุมโรค 
 2.2 เครือข่ำยเขตสุขภำพที่ 8 มีกำรน ำแนวทำง/มำตรกำรกำรป้องกันควบคุมโรคไปใช้แก้ไขปัญหำในพ้ืนที่ 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จัดท ำสรุปเล่มแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี งบประมำณ พ.ศ. 2561 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดอุดรธำนี พร้อมทั้งเผยแพร่ให้บุคลำกรภำยในหน่วยงำนได้ใช้ประโยชน์ 
 3.2 น ำเสนอข้อมูลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีของหน่วยงำนให้แก่กองแผนงำนและ
ผู้แทนจำกส ำนักงบประมำณ วันที่ 15-16 พฤศจิกำยน 2560 ได้ทรำบถึงแนวทำง และกำรบริหำรแผนฏิบัติรำชกำร
ฯ พร้อมทั้งลงพ้ืนที่ติดตำมควำมก้ำวหน้ำกำรก่อสร้ำงอำคำรอ ำนวยกำร และแฟลต สคร.8 อุดรธำนี ณ ต ำบลสำม
พร้ำว อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
 3.3 น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร และตัวชี้วัดส ำคัญ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 
โดยทีมนิเทศงำนจำกกรมควบคุมโรค (รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อัษฎำงค์  รวยอำจิณ และคณะ) ในวันที่ 23 
ธันวำคม 2560 
 3.4 รวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูล ประกอบค ำของบประมำณปี 2562 ตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค 
 3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร วันที่ 30พฤษภำคม-1 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรม
พันล้ำน จังหวัดหนองคำย เพ่ือพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 ควำมชัดเจนของนโยบำย และกรอบกำรด ำเนินงำนจำกกรมควบคุมโรค 
 4.2 ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำน 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 กรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนกระชั้นชิด 
 5.2 บุคลำกรบำงส่วนยังไม่เข้ำใจถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
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6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ติดตำมกำรสื่อสำรข้อมูลจำกส่วนกลำงทุกช่องทำง พร้อมทั้งวำงแผนกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำ 
 6.2 สร้ำงควำมเข้ำใจให้กับบุคลำกรได้ทรำบนโยบำย และแนวทำงกำรด ำเนินงำนผ่ำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผลประจ ำเดือน และกำรประชุมอ่ืนๆ ของหน่วยงำน รวมถึงกำรใช้โซเชียลมีเดีย 
(Social Media) 
 
2. โครงการติดตามประเมินผลการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหำของพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี  
 1.2 เพ่ือวิเครำะห์กลไกกำรติดตำม และประเมินผล แผนงำนควบคุมโรคกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภำพของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 กำรพัฒนำกลไกเพ่ือสนับสนุนระบบบริกำรป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภำพ 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ และค ำรับรองของหน่วยงำน ดังนี้ 
  3.1.1 วิเครำะห์ ทบทวน ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ และค ำรับรองของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธำนี 
  3.1.2 ประสำนกำรด ำเนินงำนในกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ และค ำรับรอง
ของหน่วยงำน  
  3.1.3 ถ่ำยทอดตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ และค ำรับรองของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี
ไปที่ผู้รับผิดชอบ 
 3.2 ประชุมรำชกำรก ำหนดทิศทำงกำรประเมินผล 
 3.3 กำรประเมินควำมพึงพอใจเครือข่ำย SRRT ที่มีต่อกระบวนกำรสอบสวนโรคของส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 8 อุดรธำนี 
  3.3.1 วิเครำะห์ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงำน 
  3.3.2 วำงแผนกำรพัฒนำงำนสอบสวนโรค และด ำเนินงำนตำมแผน 
  3.3.3 เก็บข้อมูลแบบส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่องำนบริกำรสอบสวนโรคของ สคร.8 
อุดรธำนี โดยออกสอบสวนโรคร่วมกับกลุ่มระบำดวิทยำ และด ำเนินกำรเก็บข้อมูลทั้งสิ้น 6 เหตุกำรณ์ ผู้ตอบ
แบบสอบถำม 60 คน พบว่ำมีระดับควำมพึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 93.60 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 กำรวำงแผนงำนที่ชัดเจน 
 4.2 ควำมร่วมมือกันระหว่ำงกลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง 
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 4.3 กำรก ำกับติดตำมผลงำนของผู้บริหำรองค์กร 
 4.4 ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำย 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 ภำระกิจงำนที่มีมำก ท ำให้กำรจัดประชุมบำงครั้งกลุ่มเป้ำหมำย(เจ้ำหน้ำที่)ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้
เนื่องจำกติดภำระกิจอ่ืน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ควรวำงแผนกำรด ำเนินงำนของทุกกลุ่มงำนตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมำณ น ำมำวิเครำะห์ร่วมกัน หำกมีกำรจัด
ประชุม หรือด ำเนินงำนพร้อมกัน และมีกลุ่มเป้ำหมำยเดียวกัน ให้เลื่อนกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งออกไปก่อน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. โครงการประสาน นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 
ปีงบประมาณ 2561 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือสื่อสำรแนวทำง และประสำนกำรด ำเนินงำนของกรมควบคุมโรค และส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ให้แก่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 1.2 เพ่ือสนับสนุนระบบกำรตรวจรำชกำร และนิเทศงำนในเขตสุขภำพที่ 8 ให้สอดคล้องกับระบบตรวจ
รำชกำรของประเทศและสำมำรถแก้ไขปัญหำสำธำรณสุขได้ตรงตำมสภำพปัญหำของพ้ืนที่ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 หน่วยงำนในพ้ืนที่ได้รับกำรชี้แนะให้ข้อเสนอแนะและค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ
กิจกรรม / แผนงำน / โครงกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำร 
 2.2 หน่วยงำนในพื้นที่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง และมีกำรรำยงำนผล 
 2.3 แผนงำนโครงกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรได้รับกำรรำยงำนผลครบทุกโครงกำร 
3. ผลการด าเนินงาน 
 1.1 .ประสำน และขับเคลื่อนงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ จังหวัดนครพนม 
 1.2 จัดท ำคู่มือกำรตรวจรำชกำรประจ ำปี 2561 

ภำพที่ 13 ประชุมจัดท ำแผนปฏิบตัิรำชกำร

ปีงบประมำณ 2562 30 พฤษภำคม-1 มิถุนำยน 2561 

ภำพที่ 14 เก็บข้อมูลแบบส ำรวจควำมพึงพอใจและไม่พึง

พอใจต่องำนบริกำรสอบสวนโรคของ สคร.8 อุดรธำน ี
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 1.3 ร่วมตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกรณีปกติ รอบ1/2561 และรอบ 2/2561 ทั้ง 7 จังหวัดในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 
 1.4 ร่วมประชุมสรุปตรวจรำชกำรรอบ1/2561 และรอบ 2/2561 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 ภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรประสำน และขับเคลื่อนงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภำพ 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 ช่วงเวลำตรวจรำชกำรบำงครั้งผู้นิเทศติดรำชกำรอ่ืน ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรนิเทศ ตรวจรำชกำรได้ 
หรือเข้ำได้ไม่ครบทุกวันในช่วงตรวจรำชกำร 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ควรมีผู้นิเทศที่สำมำรถนิเทศงำนได้หลำยคน กรณีที่ผู้นิเทศหลักไม่สำมำรถเข้ำร่วมกำรนิเทศ ตรวจ
รำชกำรได้ 
 6.2 ผู้นิเทศควรให้ควำมส ำคัญกับงำนตรวจรำชกำรเป็นอันดับแรก 
 

   
 
 
 
4. โครงการพัฒนา และให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี) 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูล กำรเชื่อมโยงข้อมูล กำรสืบค้นข้อมูล และระบบเว็บไซต์ 
 1.2 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล และพัฒนำโปรแกรมสนับสนุนกำรบริหำรของหน่วยงำน 
 1.2 เพ่ือพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำรสนเทศ รวมถึงระบบรักษำควำมปลอดภัยของเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 
 1.3 เพ่ือบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์/ซอฟแวร์ และระบบเครือข่ำย ให้พร้อมใช้งำน 
 1.4 เพ่ือให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัยสูงสุด 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 บุคลำกรมีควำมพึงพอใจระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

ภำพที่ 15 ประชุมสรุปตรวจรำชกำรปีงบประมำณ

2561 วันท่ี 16-17 สิงหำคม 2561 
ภำพที่ 16 สรุปตรวจรำชกำรจังหวัดบึงกำฬ รอบ

2/2561 วันท่ี 3 สิงหำคม 2561 
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 2.2 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยมีควำมพร้อมใช้งำน 
 2.3 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนระบบสำรสนเทศ 
 2.4 กิจกรรมที่ในโครงกำรเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 กำรพัฒนำด ำเนินกำรตรวจสอบ และปรับปรุงประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์  และควำม
มั่นคงของระบบสำรสนเทศฯ สถำนที่ศตม 3 แห่ง และ ด่ำนควบคุมโรค 9 ด่ำน   
 3.2 ติดตั้งออกแบบระบบ Network ภำยในหน่วยงำน ศตม 8.2 เลย 
 3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเรื่องกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศฯ แนวปฏิบัติในกำรรักษำ
ควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของกระทรวงสำธำรณสุข 
 3.4 แนวปฏิบัติในกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศของกระทรวงสำธำรณสุข ประกอบด้วย 
  - ประกำศคณะกรรมกำรธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมั่นคง ปลอดภัยของ
ระบบสำรสนเทศ ตำมวิธีกำรแบบปลอดภัย พ.ศ. 2555 
  - พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยวิธีกำรแบบปลอดภัยในกำรท ำธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2553 
  - พระรำชบัญญัติว่ำด้วยกำรกระท ำควำมผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 
 3.5 จัดประชุมจัดท ำแนวปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุกระทบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศระดับหน่วยงำน 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุม โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี  
 3.6 จัดประชุมจัดท ำแผนควำมพร้อมใช้งำนสำรสนเทศเมื่อเกิดเหตุกระทบควำมมั่นคงปลอดภัย  ด้ำน
สำรสนเทศระดับหน่วยงำน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี  
 3.7 จัดประชุมท ำกำรซ้อมแผนควำมพร้อมใช้งำนสำรสนเทศเมื่อเกิดเหตุกระทบควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศระดับหน่วยงำน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี  
 3.8 สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ  
 3.9 ประเมินควำมเข้ำใจในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ  
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 ผู้บริหำรเล็งเห็นควำมส ำคัญ ในกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ และควำมมั่นคงของ
ระบบ ซึ่งเป็นโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของหน่วยงำน และได้สนับสนุนงบประมำณในกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ ท ำให้
หน่วยงำนมีระบบสำรสนเทศที่พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ และกำรร่วมมือของทุกกลุ่มงำนที่ช่วยกันรวบรวมข้อมูลมำเพ่ือ
จัดท ำฐำนข้อมูล และกำรพัฒนำเว็บไซต์ท ำให้มีกำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 เนื่องจำกส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี เป็นหน่วยงำนที่ตั้งขึ้นใหม่ ท ำให้เกิดควำมล้ำช้ำ
ของงบประมำณที่จะน ำมำพัฒนำประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย ท ำให้ขำดอุปกรณ์ที่จ ำเป็นเพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ ท ำ
ให้กำรด ำเนินงำนเกิดกำรติดขัด ถึงจะสำมำรถใช้งำนได้แต่ก็ใช้งำนได้ไม่เต็มประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำระบบ
ฐำนข้อมูลจ ำเป็นต้องมีระบบสำรสนเทศในกำรสนับสนุน รวมทั้งอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรพัฒำฐำนข้อมูลนั้นยังต้องใช้  
อุปกรณ์บำงอย่ำงเพ่ือใช้ในกำรประมวลผล จัดเก็บข้อมูล และกำรพัฒนำระบบงำนต่ำงๆที่จะต้องใช้งำนต่อไป ซึ่ง
ทำงส ำนักงำนยังขำดงบประมำณในกำรสนับสนุนอุปกรณ์ท่ีจ ำเป็นเหล่ำนั้น 
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6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ต้องมีกำรวำงแผนในกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่งหน่วยงำนจะต้องมีกำรก ำหนดทิศทำงและ
วำงแผนร่วมกันในกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์ และควำมม่ันคงของระบบ ไปในทิศทำงใด 
และมีกำรก ำหนดเป้ำหมำยชัดเจน กำรศึกษำแนวทำงในกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของฐำนข้อมูลที่จะใช้งำน และ
พัฒนำส่วนที่สำมรถใช้งำนได้จริงก่อน ต้องมีกำรวำงแผน และประชุมในหน่วยงำนเพ่ือก ำหนดฐำนข้อมูลที่ต้องกำร
ใช้งำน 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
1. โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพและการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมที่มีคุณภาพ 
1. วัตถุประสงค์  
 1.1 เฝ้ำระวังข่ำวตำมช่องทำงสื่อต่ำงๆ และเครือข่ำยที่เก่ียวข้อง และตอบโต้ข่ำวฯ 
 1.2 สื่อสำรควำมเสี่ยง ประชำสัมพันธ์ ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน
สื่อสำรประชำสัมพันธ์ ภำพลักษณ์องค์กร และกรมควบคุมโรค 
 1.3 พัฒนำสนับสนุนกำรด ำเนินงำนสื่อสำรของภำคีเครือข่ำยเครือข่ำยสื่อสำรสำธำรณะ สื่อมวลชน 
 1.4 ประเมินผล กำรสื่อสำรสำธำรณะ กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมำะสม   
2. เป้าหมายของโครงการ   
 ประชำชนมีควำมพึงพอใจต่อกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงของหน่วยงำน และหน่วยงำน (กรมควบคุมโรค) มี
ภำพลักษณ์ที่ด ี
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 กิจกรรมเฝ้ำระวังตอบโต้ข่ำวและสื่อสำรควำมเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภำพ 

ภำพที่ 17 ประชุมซ้อมแผนควำมพร้อมใช้งำน

สำรสนเทศเมื่อเกิดเหตุกระทบควำมมั่นคง

ปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศระดับหนว่ยงำน วันท่ี 

13 มิถุนำยน 2561 

ภำพที่ 18 กำรพัฒนำด ำเนินกำรตรวจสอบ  
และปรับปรุงประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย 
คอมพิวเตอร ์และควำมมั่นคงของระบบ
สำรสนเทศฯ 
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  - เฝ้ำระวังและตอบโต้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพ และเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร เพ่ือสร้ำง
ตระหนักและควำมเข้ำใจที่ถูกต้องผ่ำนช่องทำงสื่อในพ้ืนที่ จ ำนวน 92 เรื่อง   
  - ตอบโต้ข่ำวเชิงลบประเด็นต่ำง ๆ จ ำนวน 6 เรื่อง 
  - เผยแพร่กำรพยำกรณ์โรคที่เป็นปัญหำในพื้นที่ จ ำนวน 12 เรื่อง 
  - สนับสนุนกำรออกเฝ้ำระวังตรวจเตือนกำรกระท ำผิดตำม พรบ.เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และ
ประชำสัมพันธ์กำรป้องกันอุบัติเหตุช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 3 ครั้ง 
 3.2 สื่อสำรควำมเสี่ยง รณรงค์ประชำสัมพันธ์เรื่องโรคและภัยสุขภำพฯ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 
  - เขียนข่ำว ผลิตสื่อรณรงค์และเผยแพร่ขำ่วตำมปฏิทินรณรงค์ จ ำนวน 24 เรื่อง 
  - ผลิตสื่อโปสเตอร์และสื่อต้นแบบกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 2 ครั้ง 
  - สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์แก่เครือข่ำยในพ้ืนที ่จ ำนวน 30 ครั้ง ได้แก่ แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว พัด 
  - ผลิตสื่ออินโฟกรำฟฟิค และเผยแพร่ผ่ำนสื่อโซเชียลจ ำนวน 64 เรื่อง 
  - สนับสนุนและร่วมกิจกรรมรณรงค์ในพื้นที ่จ ำนวน 6 ครั้ง 
 3.3 สื่อสำรเพื่อสร้ำงภำพลักษณ์หน่วยงำน 
  - ผลิตสื่อเพ่ือเผยแพร่ภำพลักษณ์หน่วยงำน ได้แก่ ผลิตไวนิล/ป้ำยรณรงค์ประชำสัมพันธ์ สื่อสำร 
ภำพลักษณ์หน่วยงำน จ ำนวน 4 ชิ้น ปฏิทิน รณรงค์ตำมนโยบำยกรมควบคุมโรค จ ำนวน 250 อัน ท ำเนียบ
บุคลำกรจ ำนวน 200 เล่ม 
  - เผยแพร่ประชำสัมพันธ์กิจกรรมกำรสนับสนุนบริกำรวิชำกำร บริกำรสังคม และกำรบริหำรจัดกำร ของ
หน่วยงำน 214 ครั้ง 
 3.4 พัฒนำระบบสื่อสำรสำธำรณะ โดยจัด ณ โรงแรมเชียงคำนแกรนด์ อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย 
กลุ่มเป้ำหมำยคือเครือข่ำยสื่อมวลชนในพื้นท่ี จ ำนวน 52 คน 
 - พัฒนำ ปรับปรุงคลังสื่อ สรุปรำยงำนสื่อคงคลัง และจัดท ำระบบกำรเบิกจ่ำย 4 ครั้ง 
 3.5 ประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ที่ 4 ส ำรวจประเมินผลกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัย
สุขภำพ พฤติกรรมกำรป้องกันควบคุมโรคและภำพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคของประชำชนไทย ประจ ำปี พ.ศ. 
2561 ในพ้ืนที่ จ.บึงกำฬ หนองคำย นครพนมและเลย จ ำนวน 883 ตัวอย่ำง  
 ผลการศึกษาที่ส าคัญ มีดังนี้ 
 1. กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรค และภัยสุขภำพในภำพรวม 4 โรค 
ร้อยละ 98.8 โดยได้รับข้อมูลข่ำวสำรในระดับมำก ปำนกลำง น้อย และไม่ได้รับ คิดเป็นร้อยละ 55.8, 39.8, 3.2 
และ 1.2 ตำมล ำดับ มีคะแนนเฉลี่ยกำรรับรู้ข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพอยู่ในระดับมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำย
โรค พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับโรคไข้หวัดใหญ่ และโรคพิษสุนัขบ้ำอยู่ในระดับมำก ส่วน
โรคหัวใจและหลอดเลือดและโรควัณโรคอยู่ในระดับปำนกลำง ผลกำรศึกษำยังพบว่ำเพศ อำยุ  และอำชีพหลัก มี
ควำมสัมพันธ์กับกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P< 0.05) แต่พบว่ำ
กำรศึกษำไม่มีควำมสัมพันธ์กับกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพ 
 2. แหล่งข้อมูลข่ำวสำร กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพจำก
แหล่งข้อมูลข่ำวสำร ช่องทำงใดช่องทำงหนึ่งหรือหลำยๆ ช่องทำงจำก 9 แหล่งข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่ำงเข้ำถึงข้อมูล



36 

 

ข่ำวสำรในระดับมำก ปำนกลำง และน้อย คิดเป็นร้อยละ 50.5, 46.1 และ 3.4 ตำมล ำดับ มีคะแนนเฉลี่ยกำรเข้ำ
ข้อมูลข่ำวสำรอยู่ในระดับปำนกลำง โดยแหล่งข้อมูลที่กลุ่มตัวอย่ำงสำมำรถเข้ำถึงมำก 5 อันดับแรก ได้แก่ (1) 
โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี (ร้อยละ 97.4) (2) อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน (อสม.) (ร้อยละ 95.5)  (3) 
บุคลำกรสำธำรณสุข (ร้อยละ 97.1) (4) วิทยุ (ร้อยละ 93.3) และ (5) ครู อำจำรย์ ผู้น ำชุมชน ผู้น ำศำสนำ ปรำชญ์
ชำวบ้ำน (ร้อยละ 83.2)  และยังพบว่ำเพศ อำยุ กำรศึกษำและอำชีพหลัก มีควำมสัมพันธ์กับแหล่งข้อมูลของกำร
รับรู้ข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P< 0.05)  
 3. ควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพในภำพรวมทั้ง 4 โรค พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำม
พึงพอใจ-พึงพอใจมำก ต่อข้อมูลข่ำวสำรในภำพรวมทั้ง 4 โรค ร้อยละ 99.3 ค่ำเฉลี่ยควำมพึงพอใจอยู่ในระดับ “พึง
พอใจมำก” และยังพบว่ำ เพศ กำรศึกษำและอำชีพหลักมีควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรค
และภัยสุขภำพของประชำชนในภำพรวม 4 โรค อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ  (P < 0.05) แต่พบว่ำอำยุไม่มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรคและภัยสุขภำพของประชำชนในภำพรวม 4 โรค 
 4. ควำมรู้เรื่องโรคและภัยสุขภำพ พบว่ำ ในระดับมำก ปำนกลำง และน้อย คิดเป็นร้อยละ 76.8 , 20.3 และ 
2.9 ตำมล ำดับ โดยคะแนนเฉลี่ยควำมรู้เรื่องโรค และภัยสุขภำพรวม 4 โรคของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในระดับมำก เมื่อ
พิจำรณำเป็นรำยโรค พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้โรคไข้หวัดใหญ่อยู่ในระดับมำก ส่วนโรคหัวใจและหลอดเลือด 
โรควัณโรค และโรคพิษสุนัขบ้ำอยู่ในระดับปำนกลำง กำรศึกษำ และอำชีพหลักมีควำมสัมพันธ์กับควำมรู้เรื่องโรค 
และภัยสุขภำพ อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (P < 0.05) แต่เพศ และอำยุไม่มีควำมสัมพันธ์กับควำมรู้เรื่องโรค และภัย
สุขภำพ 
 5. พฤติกรรมกำรป้องกันโรค และภัยสุขภำพ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ร้อยละ 82.9 มีพฤติกรรมที่
เหมำะสมต่อกำรป้องกันโรคและภัยสุขภำพ รวม 4 โรคในระดับเหมำะสมมำก และไม่พบผู้ที่มีพฤติกรรมเหมำะสม
น้อย โดยคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมกำรป้องกันโรคและภัยสุขภำพอยู่ในระดับเหมำะสมมำก เมื่อพิจำรณำเป็นรำยโรค 
พบว่ำ พฤติกรรมในกำรป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ โรควัณโรค และโรคพิษสุนัขบ้ำ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมำะสม
มำก ส่วนโรคหัวใจ และหลอดเลือดมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับเหมำะสมปำนกลำง และยังพบว่ำเพศ อำยุ กำรศึกษำ 
และอำชีพหลัก มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรมกำรป้องกันโรค และภัยสุขภำพที่เหมำะสม อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ 
(P < 0.05) 
 6. ภำพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคในมุมมองของประชำชน พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงส่วนใหญ่ ร้อยละ 95.9 มี
ควำมคิดเห็นเชิงบวกต่อภำพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคอยู่ในระดับมำก รองลงมำอยู่ในระดับปำนกลำงคิดเป็นร้อย
ละ 4.1 และไม่พบผู้ที่มีควำมคิดเห็นเชิงบวกต่อภำพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคอยู่ในระดับน้อย  โดยมีค่ำเฉลี่ยด้ำน
ภำพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคอยู่ในระดับมำก  

7. กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรค และภัยสุขภำพ แหล่งข้อมูลกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรค และภัย
สุขภำพ ควำมรู้ เรื่องโรค และภัยสุขภำพ และภำพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคในมุมมองของประชำชนมี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับพฤติกรรมกำรป้องกันโรค และภัยสุขภำพในระดับปำนกลำง (r =.555, .492, .410 และ 
.441 ตำมล ำดับ) ส่วนควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรค และภัยสุขภำพรำยโรค มีควำมสัมพันธ์กับพฤติกรรม
กำรป้องกันโรค และภัยสุขภำพในระดับต่ ำ (r =.364)  
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8. กำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรค และภัยสุขภำพ แหล่งข้อมูลกำรรับรู้มีควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับ
ภำพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคในมุมมองในระดับปำนกลำง (r = .402, .445 และ .441 ตำมล ำดับ) และยังพบอีก
ว่ำควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรค และภัยสุขภำพรำยโรค และควำมรู้เรื่องโรค และภัยสุขภำพ มี
ควำมสัมพันธ์ทำงบวกกับภำพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคในมุมมองในระดับต่ ำ (r = .347 และ .139 ตำมล ำดับ) 
 ผลจำกกำรศึกษำครั้งนี้ สำมำรถน ำไปใช้ในกำรวำงแผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง และพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ
ของประชำชนอย่ำงเป็นระบบ และวำงแผนพัฒนำระบบกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์เพ่ือกำรเสริมสร้ำงกำรรับรู้ข้อมูล
ข่ำวสำร ควำมรู้ พฤติกรรมสุขภำพของประชำชน และภำพลักษณ์ของกรมควบคุมโรคส ำหรับส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี ให้มีประสิทธิภำพต่อไป 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 นโยบำยของกรมควบคุมโรคในกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงเรื่องโรค และภัยสุขภำพ เพ่ือให้เครือข่ำยสื่อสำร
เตือนภัยให้เข้ำถึงประชำชน 
 4.2 มีเครือข่ำยสื่อสำรสำธำรณะที่เข้มแข็งในพ้ืนที่   
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 ผู้รับผิดชอบงำนสื่อสำรควำมเสี่ยงในพ้ืนที่ยังไม่ชัดเจนในแต่ละจังหวัด ซึ่งส่วนใหญ่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำร
สื่อสำรควำมเสี่ยงจะเป็นผู้รับผิดชอบงำนโรคหรืองำนในกลุ่มงำนควบคุมโรคโดยตรง ทั้งนี้ผู้รับผิดชอบงำนสุขศึกษำ
ประชำสัมพันธ์จะปฏิบัติงำนสื่อสำรประชำสัมพันธ์เท่ำนั้น 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 มีกำรมอบหมำยผู้รับผิดชอบงำนด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงอย่ำงชัดเจน หรือด ำเนินกำรโดยแต่งตั้ง
คณะท ำงำนด้ำนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงมีโครงสร้ำงที่สำมำรถประสำนงำนได้ง่ำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 19 ประชุมถ่ำยทอดนโยบำย และแลกเปลีย่น

ควำมคิดเห็นด้ำนข้อมลูข่ำวสำรเรือ่งโรค และภัย

สุขภำพ ระหว่ำงหน่วยงำนและเครือข่ำยสื่อมวลชน 

(คุยข่ำวเล่ำเรื่องโรคกับ สคร. 8 จ.อุดรธำนี) วันท่ี 7 

ธันวำคม 2560 

ภำพที่ 20 สนับสนุนสื่อประชำสัมพันธ์ให้กับภำคี

เครือข่ำย 
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2. โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือสนับสนุนและพัฒนำควำมร่วมมือ ทักษะกำรก ำหนดลักษณะกิจกรรม และแผนกำรกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่เสี่ยง 
 1.2 เพ่ือปรับพฤติกรรมของประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยง เรื่องควำมรู้ กำรรับรู้ควำมเสี่ยง กำรรับรู้ควำมรุนแรง 
กำรรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค กำรปฏิบัติตัวในกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 สนับสนุน และพัฒนำควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ รวมถึงกำร
สนับสนุนกระบวนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคำย 
นครพนม และอุดรธำนี 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จัดประชุมเครือข่ำยเฝ้ำระวังโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรพระปณิธำนฯ และก ำหนดพ้ืนที่เสี่ยง โดยจัด 2 
ครั้ง ดังนี้  
 ครั้งที่ 1 จัดประชุมเครือข่ำยเฝ้ำระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำตำมโครงกำรพระปณิธำนฯ และก ำหนดพ้ืนที่
เสี่ยง ในวันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำรีสอร์ท จังหวัดอุดรธำนี กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย 
หัวหน้ำกลุ่มงำน และผู้รับผิดชอบงำนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำของส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัดทั้ง 7 
จังหวัดในเขตรับผิดชอบ จ ำนวน 25 คน เพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนในพ้ืนที่เสี่ยงแบบมีส่วนร่วม 4 จังหวัด คือ เลย 3 
อ ำเภอ ได้แก่ ด่ำนซ้ำย ท่ำลี่และนำแห้ว, อุดรธำนี 1 อ ำเภอ ได้แก่ เพ็ญ หนองคำย 2 อ ำเภอ ได้แก่ เมือง และสระ
ใคร และนครพนม 2 อ ำเภอ ได้แก่ เมือง และนำแก 
 ครั้งที่ 2 จัดประชุมเครือข่ำยในวันที่ 24 สิงหำคม61 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำรีสอร์ท จังหวัดอุดรธำนี เพ่ือ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน รวมถึงเป็นเวทีให้เครือข่ำยสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค  คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ อีกทั้งร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำนปี 2562 กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วยภำคีเครือข่ำย
สำธำรณสุข ปศุสัตว์และท้องถิ่น 7 จังหวัด และปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 30 คน 
 3.2 ประชุมถ่ำยทอดควำมรู้ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง และจัดท ำแผนงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ในพ้ืนที่เสี่ยง 
แบบมีส่วนร่วม 
 จัดประชุมถ่ำยทอดควำมรู้ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดท ำแผนงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ในพ้ืนที่เสี่ยง แบบ
มีส่วนร่วม โดยกลุ่มเป้ำหมำยประกอบหัวหน้ำกลุ่มและผู้รับผิดชอบงำนโรคพิษสุนัขบ้ำส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ ำเภอ 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวนแห่งละ 40 คน ในวันที่ 21-23 มีนำคม 61 พ้ืนที่จังหวัดอุดรธำนี วันที่ 26 
มีนำคม61พ้ืนที่จังหวัดเลย วันที่ 29 มีนำคม 61 ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม และ วันที่ 5 เมษำยน 
61 ณ เทศบำลต ำบลสระใคร จังหวัดหนองคำย 
 3.3 พัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำย 7 จังหวัด เรื่องแนวเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ และกำรใช้โปรแกรม
รำยงำนผู้สัมผัสโรค (ร.36)  
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 กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/พยำบำล ผู้รับผิดชอบงำนโรคพิษสุนัขบ้ำของส ำนักงำน
สำธำรณสุข และโรงพยำบำลทั้ง 7 จังหวัด กลุ่มเป้ำหมำย 250 คน 
  ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ธันวำคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลยพำเลช จังหวัดเลย  
  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 ธันวำคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคำย  
  ครั้งที่ 3 ในวันที่ 4 เมษำยน 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม  
 3.4 สนับสนุนและติดตำมกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  3.4.1 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม และสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่จังหวัดบึงกำฬ   2 
ครั้ง ในกลุ่มเป้ำหมำย ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดบึงกำฬ อำสำปศุสัตว์และ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำต ำบล จ ำนวน 300 คน  
  3.4.2 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม และสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพื้นที่จังหวัดหนองคำย 3 
ครั้ง ในกลุ่มเป้ำหมำย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำต ำบล เขตอ ำเภอเมือง 
  3.4.3 สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์แก่เครือข่ำย และประชำชน เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรควำมเสี่ยง และรณรงค์ใน
พ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 และพ้ืนที่เสี่ยง ได้แก่ อ ำเภอนำแก จังหวัดนครพนม อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี อ ำเภอนำ
แห้ว อ ำเภอท่ำลี่ อ ำเภอเอรำวัณ จังหวัดเลย อ ำเภอเมือง อ ำเภอโพนพิสัย อ ำเภอสระใคร อ ำเภอสังคมจังหวัด
หนองคำย อ ำเภอสังคม ดังนี้  
   - แผ่นพับ จ ำนวน 7,000 แผ่น 
   - โปสเตอร์ จ ำนวน 5,000 แผ่น 

  - สื่อมัลติมีเดีย และสื่อต้นแบบพัดควำมรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ และกำรป้องกัน(คำถำ 5ย) จ ำนวน 
1,000 อัน 

  - สติ๊กเกอร์เตือนภัยกำรระบำดโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 200 แผ่น 
 3.5 ผลิตสื่อสปอตวิทยุรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 285 แผ่น เพ่ือใช้สนับสนุนแก่เครือข่ำยในพ้ืนที่ 
7 จังหวัด   
  3.6 ส ำรวจประเมินควำมรู้ กำรรับรู้ พฤติกรรมกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ และควำมพึงพอใจของเครือข่ำย 
และประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ในพ้ืนที่เสี่ยง 4 จังหวัด 11 ต ำบล 13    หมู่บ้ำนได้แก่ 
จังหวัดอุดรธำนี (อ ำเภอเพ็ญ ต ำบลเพ็ญ จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน) เลย (อ ำเภอท่ำลี่ ต ำบลท่ำลี่  จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน ต ำบล
นำแห้ว จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน อ ำเภอเอรำวัณ ต ำบลผำสำมยอด จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน)  หนองคำย (อ ำเภอเมือง ต ำบล
หำดค ำ จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน ต ำบลสองห้อง จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน ต ำบลมีชัย จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน ต ำบลโพธิ์ชัย  จ ำนวน 
1 หมู่บ้ำน อ ำเภอโพนพิสัย ต ำบลสร้ำงนำงขำว จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน อ ำเภอสระใคร  ต ำบลสระใคร จ ำนวน 2 
หมู่บ้ำน ) และนครพนม (อ ำเภอนำแก ต ำบลพุ่มแก จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน) กลุ่มตัวอย่ำงจ ำนวน  952 คน ผลกำร
ส ำรวจพบว่ำ   
  3.6.1 ด้ำนกำรรับรู้และช่องทำงสื่อ กลุ่มตัวอย่ำงร้อยละ 94.22 เคยรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรเรื่องโรค 
พิษสุนัขบ้ำ โดยช่องทำงสื่อที่เปิดรับทุกวัน 3 อันดับแรก ได้แก่ สื่อโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต/สื่อสังคมออนไลน์ และ
วิทยุ ร้อยละ 28.47, 15.97, 14.08 ตำมล ำดับ ช่องทำงสื่อที่เปิดรับสัปดำห์ละ 1 ครั้ง ได้แก่ โทรทัศน์ ผู้น ำชุมชน 
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(หอกระจำยข่ำว เสียงตำมสำย) อสม. เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ร้อยละ 28.89, 27.94 , 20.48 ช่องทำงสื่อที่เปิดรับ 
เดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข อสม และผู้น ำชุมชน ร้อยละ 32.88 , 30.04 , 27.73 ตำมล ำดับ 
  3.6.2 ด้ำนควำมรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ ภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ ในระดับมำก 

ร้อยละ 77.63 ระดับปำนกลำงร้อยละ 21.01 โดยคะแนนเฉลี่ยควำมรู้ของกลุ่มตัวอย่ำงอยู่ในระดับมำก ( x  = 
7.46, S.D. = 1.48) เมื่อพิจำรณำแยกรำยจังหวัด พบว่ำ จังหวัดนครพนม กลุ่มตัวอย่ำงมีควำมรู้ระดับมำก ร้อยละ 
86.54  รองลงมำคือจังหวัดเลย ร้อยละ 84.53 และจังหวัดอุดรธำนี ร้อยละ 78.85 ตำมล ำดับ  เมื่อพิจำรณำเป็น
รำยข้อ พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงตอบถูกต้องในควำมถ่ีระดับสูงถึงจ ำนวน 7 ข้อ ระดับปำนกลำงจ ำนวน 2 ข้อ และระดับ
ต่ ำ 1 ข้อ โดยข้อค ำถำมที่ตอบได้ถูกต้องสูงสุด คือ (ข้อที่ 8)  เมื่อถูกสุนัข/แมวกัด ข่วน ต้องล้ำงแผลด้วยน้ ำสบู่ และ
ใส่ยำเบตำดีน ทันที ก่อนไปหำหมอ มีผู้ตอบถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 93.91 ส่วนข้อค ำถำมที่มีคนตอบถูกต้องน้อย
ที่สุด คือ (ข้อที่ 2) สุนัขท่ีเป็นโรคพิษสุนัขบ้ำต้องมีอำกำรดุร้ำยทุกตัว มีผู้ตอบได้ถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 28.68 
  3.6.3 ด้ำนพฤติกรรมในกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ภำพรวม กลุ่มตัวอย่ำงมีพฤติกรรมกำรป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำระดับเหมำะสมมำก ร้อยละ 76.05 ระดับปำนกลำงร้อยละ 23.42 โดยคะแนนเฉลี่ยพฤติกรรมของกลุ่ม
ตัวอย่ำงอยู่ในระดับมำก ( x  = 27.90  S.D. = 5.02) เมื่อพิจำรณำแยกรำยจังหวัด พบว่ำ จังหวัดอุดรธำนี กลุ่ม
ตัวอย่ำงมีพฤติกรรมเหมำะสมมำก ร้อยละ 95.19 รองลงมำ คือ จังหวัดนครพนม ร้อยละ 80.77 จังหวัดหนองคำย 
ร้อยละ 74.31 และจังหวัดเลย ร้อยละ 69.61 ตำมล ำดับ เมื่อพิจำรณำรำยพฤติกรรม กลุ่มตัวอย่ำงมีพฤติกรรมกำร
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำที่ปฏิบัติเป็นประจ ำถูกต้องเหมำะสมระดับมำกจ ำนวน 12 ข้อ โดยข้อที่ปฏิบัติถูกต้อง
เหมำะสมสูงสุด คือ ข้อ 10 ไม่เคยน ำสุนัข/แมวที่ไม่ต้องกำรเลี้ยงแล้วไปปล่อยวัด โรงเรียน ร้อยละ 89.63 ของ
จ ำนวนผู้เลี้ยงสุนัข/แมว ข้อ12 ไม่เคยน ำสุนัข/แมวจรจัด ไม่มีเจ้ำของ ไม่มีประวัติมำเลี้ยงที่บ้ำน  ร้อยละ  87.39  
ข้อ 6 ไม่เคยแยกสุนัข/แมวที่ก ำลังกัดกัน ด้วยมือเปล่ำ ร้อยละ 84.65 ข้อ 3 พำสุนัข/แมวไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้ำเป็นประจ ำทุกปี ร้อยละ 82.18 ของจ ำนวนผู้เลี้ยงสุนัข/แมว  ข้อ 8  ไม่เคยเล่นกับสุนัข/แมวนอกบ้ำน
หรือไม่ทรำบประวัติ ร้อยละ  78.65  ข้อ7 ไม่เคยหยิบชำมสุนัข/แมวขณะก ำลังกินอำหำร ร้อยละ  77.73 ข้อ 4 
ล้ำงแผลด้วยน้ ำฟอกสบู่หลำยๆครั้งและใส่ยำทันทีทุกครั้ง หำกท่ำนถูกสุนัข/แมวกัด ข่วน เลีย ร้อยละ 70.90 ข้อ 11 
ไม่เคยให้อำหำรสุนัข/แมวจรจัดหรือเลี้ยงปล่อยในชุมชน ร้อยละ  66.56 ส่วนข้อที่ปฏิบัติถูกต้อง เหมำะสมเป็น
ประจ ำน้อยที่สุด ข้อ1 ศึกษำข้อมูลเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ือให้มีกำรป้องกันตนเองได้อย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 35.50 ข้อ 
2 สื่อสำรและบอกกล่ำวเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ือให้คนรอบข้ำงมีกำรป้องกันโรคได้อย่ำงถูกต้อง ร้อยละ 36.24 ข้อ 5 
หำกถูกสุนัข/แมวกัด ข่วน เลีย มีกำรกักสุนัข/แมวเพ่ือดูอำกำร เป็นเวลำ 10 วันเพียง ร้อยละ 46.69 ข้อ 9 ปล่อย
ให้สุนัข/แมวที่เลี้ยงไปเล่นกับสุนัขนอกบ้ำน(เลี้ยงแบบปล่อย) ร้อยละ 22.90 และท ำบำงครั้ง ร้อยละ 46.54 
  3.6.4 ด้ำนควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมีควำม
พึงพอใจต่อกำรด ำเนนิงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำระดับมำก ร้อยละ 92.80 
   จำกผลกำรประเมินดังกล่ำว แม้ประชำชนจะมีควำมรู้  พฤติกรรมในระดับมำกและเหมำะสม แต่
ประชำชนบำงส่วนยังมีควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่ถูกต้อง เช่น เข้ำใจว่ำสุนัขที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้ำต้องมีอำกำรดุร้ำยทุกตัว 
จึงไม่ได้สังเกตสุนัขที่มีอำกำรซึม (ซึ่งสุนัขที่ป่วยเป็นพิษสุนัขบ้ำบำงตัวอำจมีอำกำรซึมด้วย) และร้อยละ 42.44 
เข้ำใจว่ำคนที่มีอำกำรโรคพิษสุนัขบ้ำสำมำรถรักษำให้หำยได้ ทั้งนี้มีพฤติกรรมไม่เหมำะ อำทิ ไม่น ำสัตว์เลี้ยงไปรับ
วัคซีนทุกปี ร้อยละ 4 หรือฉีดบำงครั้งร้อยละ 13.81 ซึ่งส่งผลต่อควำมครอบคลุมของกำรรับวัคซีนในสัตว์ และกำร
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ระบำดของโรค เมื่อถูกสุนัข/แมวกัด ข่วน เลียไม่ล้ำงแผลด้วยน้ ำฟอกสบู่หลำยๆครั้ง และใส่ยำทันทีทุกครั้ง ร้อยละ 
15.13 ไม่กักสัตว์เป็นเวลำ 10 วัน เพ่ือสังเกตอำกำรของโรคพิษสุนัขบ้ำเมื่อถูกกัด ร้อยละ 37.39 และยังมีกำรเลี้ยง
สัตว์แบบปล่อยให้เดินในที่สำธำรณะ/เล่นกับสุนัขนอกบ้ำน นอกจำกนี้ ประชำชนเพียงร้อยละ 35.50 ที่ศึกษำข้อมูล
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ือให้มีกำรป้องกันตนเองได้อย่ำงถูกต้องเป็นประจ ำ รวมถึง สื่อสำร และบอกกล่ำวเรื่องโรคพิษ
สุนัขบ้ำเพ่ือให้คนรอบข้ำงมีกำรป้องกันโรคได้อย่ำงถูกต้อง เพียงร้อยละ 36.24  จำกข้อมูลข้ำงต้น จ ำเป็นต้องมีกำร
ด ำเนินกำรในกำรรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำอย่ำงต่อเนื่องโดยบูรณำกำรจำกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องและ
ประชำชนในพ้ืนที่ โดยเฉพำะกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงข้อมูลข้ำงต้นอย่ำงถูกต้องผ่ำนแกนน ำ อสม และสื่อช่องทำงอ่ืนที่
เหมำะสมในพื้นท่ีเพ่ือให้ประชำชนมีทักษะ และกำรป้องกันตนเองจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ต่อไป 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 เป็นโครงกำรตำมพระปณิธำนฯ ส่งผลให้ทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคัญ  และร่วมกันขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนให้สัตว์ และคนปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
 4.2 สื่อออนไลน์หลำยช่องทำงน ำเสนอข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมสนใจ และตระหนัก
ในกำรป้องกันควบคุมโรค 
 4.3 ได้รับสนับสนุนวิทยำกรจำกส ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ซึ่งมีประสบกำรณ์และควำมสำมำรถ
ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ผู้เข้ำร่วมประชุมให้ควำมสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ในกำรจัดประชุมรำชกำรเพ่ือวิเครำะห์พ้ืนที่เสี่ยง และจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ท้องถิ่นจังหวัด
ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมได้ ส่งผลให้กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงกำรด ำเนินงำนขำดกำรวิเครำะห์ปัญหำ และอุปสรรค
ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือเพ่ิมระบบกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคในสัตว์ที่เป็นส่วนควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยเฉพำะกำรส ำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว กำรจัดหำ และสนับสนุนวัคซีนแก่สัตว์ในชุมชน 
 5.2 ขำดกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่เสี่ยง 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 เชิญเครือข่ำยท้องถิ่นจังหวัด เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรแนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมป้องกัน และ
แก้ไขปัญหำโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณำกำรภำคส่วน ระหว่ำงวันที่ 19 - 20 มีนำคม 2561 ณ โรงแรมเจริญ
โฮเต็ล อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี  
 6.2 ได้ปรับแผนกำรด ำเนินงำนโดยปรับให้มีกิจกรรมกำรประชุมเพ่ือพัฒนำ ขับเคลื่อน นิเทศ ก ำกับ และ
ติดตำมผลกำรด ำเนินงำน ซึ่งด ำเนินงำนในไตรมำสที่ 4 
 6.3 จัดกิจกรรมกำรประชุมรำชกำรเพ่ือขับเคลื่อน ติดตำมกำรด ำเนินงำนของ พชพ.ในพ้ืนที่ 
 6.4 กำรพัฒนำแกนน ำสุขภำพในพ้ืนที่ในกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ือให้มีทักษะและควำม
รอบรู้ในกำรป้องกันโรคสำมำรถเตือนภัยแก่ประชำชนได้อย่ำงถูกต้อง 
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กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง 
1. โครงการพัฒนา และบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปี 2561 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ด้ำนสำธำรณสุข (SAT) ระดับเขต และจังหวัด ให้สำมำรถ
วิเครำะห์ ประเมินควำมเสี่ยง และน ำข้อมูลไปใช้ในกำรป้องกัน  ควบคุม และแก้ไขปัญหำโรค และภัยสุขภำพใน
พ้ืนที่ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และจัดท ำรำยงำนประเมินสถำนกำรณ์โรค และภัยสุขภำพ และจัดท ำรำยงำน 5 
ระบบ 5 มิติ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 1.2 เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเฝ้ำระวังโรค และภัยสุขภำพ ทั้งระดับเขต และจังหวัด ให้มีกำรรวบรวมอย่ำง
เป็นระบบ และเข้ำถึงกำรใช้ประโยชน์มำกขึ้น    
2. เป้าหมายโครงการ 
 2.1 มีทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ด้ำนสำธำรณสุข (SAT) ระดับเขต และจังหวัดได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำน
กำรจัดท ำรำยงำน และประเมินสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพ และกำรวิเครำะห์ 5 ระบบ 5 มิต ิจ ำนวน 8 ทีม คือ 
สคร.1 ทีม และจังหวัด 7 ทีม 
 2.2 มีรำยงำนสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพประจ ำสัปดำห์ (Weekly report) สรุปรำยงำนสถำนกำรณ์โรค
และภัยสุขภำพปี 2560 (Annual report) 
 2.3 มีระบบรำยงำนและเฝ้ำระวังโรคได้รับพัฒนำ (ระบบข้อมูลโรคไม่ติดต่อ โรคจำกกำรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อม, และระบบเฝ้ำระวังพิเศษ AFP/AEFI) 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ระดับเขต ระดับจังหวัด และ
วิเครำะห์ข้อมูลโรค 5 ระบบ 5 มิติ และกำรจัดท ำรำยงำน ครั้งที่ 1 จัดประชุมวันที่ 4 ธันวำคม 2560 มีผู้เข้ำประชุม 
55 คน เป็นคณะกรรมกำร 5 โรค 5 มิติ สคร.8 และเครือข่ำยระดับจังหวัด ได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ระบำดวิทยำ 
ผู้รับผิดชอบงำนวัณโรค และผู้รับผิดชอบงำนพิษสุนัขบ้ำ ใน 7 จังหวัดของเขตสุขภำพที่ 8 จัดประชุม ณ โรงแรม

ภำพที่ 21 ประชุมเครือข่ำยเฝ้ำระวังป้องกันโรคพิษสุนัข

บ้ำตำมโครงกำรพระปณิธำนฯ และก ำหนดพื้นท่ีเสี่ยง ใน

วันท่ี 24 สิงหำคม 2561 

ภำพที่ 22 แนวทำงกำรเตรียมควำมพร้อมป้องกัน และ

แก้ไขปัญหำโรคติดต่ออุบัติใหม่แบบบูรณำกำรภำคส่วน 

ระหว่ำงวันท่ี 19 - 20 มีนำคม 2561   
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ประจักษ์ตรำดีไซน์โฮเทล มีวิทยำกรจำกส ำนักระบำดวิทยำมำบรรยำยแนวคิด 5 โรค 5 มิติ และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
รำยกลุ่มโรคเพ่ือหำข้อมูลในกำรจัดท ำรำยงำน 5 โรค 5 มิติ ครั้งที่ 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรทีม SAT ของ สคร.8 
จ.อุดรธำนี วันที่ 11-12 มกรำคม 2561 เพ่ือให้คณะท ำงำน SAT สำมำรถวิเครำะห์สถำนกำรณ์ ประเมินควำมเสี่ยง 
จัดท ำรำยงำน weekly report, outbreak verification report, spot report บันทึกข้อมูลในโปรแกรมแจ้งข่ำว
กำรระบำด ของส ำนักระบำดวิทยำ ได้อย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งพัฒนำศักยภำพในกำรจัดท ำ infographic ใน
กำรน ำเสนอข้อมูลได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 3.2 จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพประจ ำสัปดำห์ (Weekly report) จ ำนวน 52 ฉบับ และ
สรุปรำยงำนสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพปี 2560 (Annual report) จ ำนวน 1 ฉบับ 
 3.3 กำรประชุมวิเครำะห์ข้อมูลและจัดท ำรำยงำนโรค 5 ระบบ 5 มิติ วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2560 ที่ห้อง
ประชุม รพ.มะเร็งอุดรธำนี เพื่อหำรือกำรจัดตั้งคณะท ำงำน 5 ระบบ 5 มิติ กำรประสำนงำน และกำรด ำเนินงำนใน
ครั้งต่อไปของแต่ละกลุ่มโรค มีผู้เข้ำประชุม 20 คน และมีกำรตกลงนัดหมำยกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรจัดท ำ
รำยงำน 5 ระบบ 5 มิติ เป็นระยะ ทุกเดือน 
 3.4 ประชุมพัฒนำระบบรำยงำนและเฝ้ำระวังโรคไม่ติดต่อ และโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 
วันที่  27 พฤศจิกำยน 2560 ที่ห้องประชุมร่มโพธิ์ทอง สสจ.อุดรธำนี มีผู้ เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 45 คน 
ประกอบด้วยตัวแทนจำกเขตสุขภำพที่ 8 สคร.8 ผู้รับผิดชอบงำนบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรจรำจรทำงถนน งำน
ตกน้ ำจมน้ ำระดับจังหวัด และโรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป และโรงพยำบำลชุมชน ในเขตสุขภำพที่ 8 
(จังหวัดละ 5 คน) ร่วมประชุมหำรือแนวทำงกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนระดั บเขต 
รวมทั้งรับฟังปัญหำ ข้อเสนอแนะในกำรบันทึกข้อมูล และกำรน ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์   
 3.5 ประเมินระบบเฝ้ำระวังโรคติดต่อ โดยประเมินระบบเฝ้ำระวังโรค Encephalitis ด ำเนินกำรวำงแผนงำน 
และประสำน สสจ.หนองคำย ลงพ้ืนที่ประเมินระบบเฝ้ำระวัง และจัดท ำรำยงำนเสนอผู้บริหำรและเครือข่ำยทรำบ 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน และประสำนควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมกับคณะกรรมกำร 5 ระบบ 
5 มิติ ประกอบกับได้รับควำมสนใจจำกเครือข่ำยระดับจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด 
 4.2 เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยให้มองภำพกำรท ำงำนของแต่ละกลุ่มโรคได้กว้ำงขึ้น ข้อมูลที่ใช้ประกอบกำร
จัดท ำมีควำมหลำกหลำย และสำมำรถชี้ให้เห็นประเด็นส ำคัญได้จริง 
5. ปัญหาอุปสรรค 
 5.1 บำงฐำนข้อมูลในบำงมิติยังไม่มีข้อมูล หรือไมท่รำบช่องทำงในกำรได้มำซึ่งข้อมูล 
 5.2 กำรเร่งรัดกำรใช้งบประมำณในไตรมำสแรกท ำให้ผู้เข้ำร่วมประชุมไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยที่แท้จริง และ
บำงครั้งอำจได้ผู้แทนมำเข้ำร่วมท ำให้ไม่เกิดควำมต่อเนื่องในกำรประสำนข้อมูล 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 กำรหำเครือข่ำยจำกหน่วยงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งใน  และนอกกระทรวง ชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ 
ควำมส ำคัญของกำรท ำระบบข้อมูล 5 ระบบ 5 มิติ 
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 6.2 ประสำน วำงแผนกำรด ำเนินงำนแต่ต้นปีงบประมำณ โดยหน่วยงำนภำยในอำจจะท ำในรูปแบบกำร
ประชุมรำชกำร และแยกกลุ่มโรค ส่วนหน่วยงำนภำยนอกควรประสำนวำงแผนกับผู้รับผิดชอบงำนโดยตรงและ
ด ำเนินกำรต้ังแตต่้นปีงบประมำณ 
 
2. โครงการสนับสนุนการสอบสวน และควบคุมโรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพของทีม SRRT ปี 2561 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้เครือข่ำยในพ้ืนที่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวน ควบคุมโรค ได้อย่ำงมีคุณภำพ สำมำรถหำสำเหตุ 
หรือปัจจัยเสี่ยง ในกำรระบำดในพ้ืนที่ได้  
 1.2 เพ่ือสนับสนุนค่ำตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงทำงห้องปฏิบัติกำรเมื่อเกิดเหตุกำรณ์กำรระบำด ภำยในพ้ืนที่
รับผิดชอบของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนีได้  
 1.3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมของภำคีเครือข่ำย ในกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่เป็นปัญหำในพ้ืนที่ 
2. เป้าหมายโครงการ 
 2.1 เครือข่ำยระดับจังหวัดได้รับกำรสนับสนุนกำรส่งตรวจยืนยันกำรวินิจฉัยเพ่ืองำนสอบสวนโรค 7 จังหวัด 
 2.2 รำยงำนสอบสวนโรคในพ้ืนที่รับผิดชอบ สคร.8 อุดรธำนี 80 ฉบับ 
 2.3 รำยงำนสรุปผลกำรถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเกิดกำรระบำด 2 ฉบับ 
 2.4 ร้อยละ 80 ของเครือข่ำยในพ้ืนที่สำมำรถด ำเนินกำรสอบสวน ควบคุมโรค สำมำรถหำสำเหตุ หรือปัจจัย
เสี่ยง ในกำรระบำดในพ้ืนที่ได้อย่ำงมีคุณภำพ 
 2.5 ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จทันเวลำที่ก ำหนด 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 เครือข่ำยระดับจังหวัดได้รับกำรสนับสนุนกำรส่งตรวจยืนยันกำรวินิจฉัยเพื่องำนสอบสวนโรค   
ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลเครือข่ำยระดับจังหวัดได้รับกำรสนับสนุนกำรส่งตรวจยืนยันกำรวินิจฉัย 
ล ำดับ โรค วันที่ จังหวัด กำรเก็บสิ่งส่งตรวจ 

1 Brucellosis 2/4/2018 สกลนคร 
1) เลือด (Blood) จำกคน จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (1) ผลบวก (1) 

2 Brucellosis 20/4/2018 สกลนคร 
1) เลือด (Blood) จำกคน จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (1) ผลบวก (1) 

3 Chickenpox  5/2/2018 นครพนม 1) Blood จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (4) ผลบวก 2  
4 Chickenpox  25/4/2018 สกลนคร 1) Blood จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (4) ผลลบ 2  

5 DF/D.H.F./DSS 25/5/2018 สกลนคร 
1) Blood จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก  
(1) ระบุเชื้อ Dengue types 4 

6 DF/D.H.F./DSS 29/5/2018 สกลนคร 
1) Blood จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) ระบุเชื้อ Dengue types 2 

7 DF/D.H.F./DSS 28/6/2018 นครพนม 
1) PCR จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) ระบุเชื้อ Dengue types 2 

http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8962
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9181
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8451
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9294
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9568
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9616
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10015
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ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลเครือข่ำยระดับจังหวัดได้รับกำรสนับสนุนกำรส่งตรวจยืนยันกำรวินิจฉัย (ต่อ) 
ล ำดับ โรค วันที่ จังหวัด กำรเก็บสิ่งส่งตรวจ 

8 DF/D.H.F./DSS 29/8/2018 หนองบัวล ำภู 1) PCRจ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด(1)ระบุเชื้อ รอผล 
9 Diphtheria 21/2/2018 บึงกำฬ 1) PCR จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ลบ 1 

10 Diphtheria 9/5/2018 อุดรธำนี 
1) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

11 Diphtheria 26/6/2018 อุดรธำนี 
1) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

12 
 

Diphtheria 5/7/2018 อุดรธำนี 

1) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) ระบุเชื้อ Corynebacterium 
diphtheria (Toxin negative) 
2) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(2) ผลลบ (2) 

13 Diphtheria 31/7/2018 อุดรธำนี 

1) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

2) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

14 Diphtheria 1/8/2018 อุดรธำนี 
1) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

15 Diphtheria 24/8/2018 อุดรธำนี 
1) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

16 Diphtheria 27/8/2018 อุดรธำนี 
1) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

17 
Food poisoning 
(unknown) 

9/6/2018 นครพนม 

1) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) เชื้ออ่ืนๆ ระบุ Staphylococcus aureus 

   *** หมำยเหตุ : พบเชื้อ Staphylococcus 
aureus ในตัวอย่ำงอำหำร (ข้ำวมันไก่) จ ำนวน 
1,700,000/กรัม 

18 
Food 
Poisoning 
(unknown) 

21/6/2018 สกลนคร 

1) Fresh Stool จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(10) ผลลบ (10) เชื้ออ่ืนๆ ระบุ Norovirus 

2) Fresh Stool จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(10) ผลบวก (1) ผลลบ (9) เชื้ออ่ืนๆ ระบุ 
Adenovirus 

http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10764
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8640
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9397
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9981
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10081
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10382
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10396
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10723
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10725
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9757
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9757
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9908
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9908
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9908
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ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลเครือข่ำยระดับจังหวัดได้รับกำรสนับสนุนกำรส่งตรวจยืนยันกำรวินิจฉัย (ต่อ) 
ล ำดับ โรค วันที่ จังหวัด กำรเก็บสิ่งส่งตรวจ 

    

   *** หมำยเหตุ : ตรวจหำสำรพันธุกรรมเชื้อ
ไวรัสในระบบทำงเดินอำหำร Rotavirus, 
Adenovirus และ Astrovirus ด้วยเทคนิค RT-
PCR 10 ตัวอย่ำง ให้ผลบวกต่อเชื้อ 
Adenovirus 1 ตัวอย่ำง 

19 
Food 
Poisoning 
(unknown) 

4/7/2018 หนองบัวล ำภู 
1) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลลบ (1) 

2) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลลบ (1) 
   *** หมำยเหตุ : น้ ำองุ่น 

20 

Food 
Poisoning  
from 
Infectious 
agent 

7/2/2018 อุดรธำนี 

1) Fresh Stool จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(4) ผลบวก (1) ผลลบ (3) เชื้ออ่ืนๆ ระบุ 
Norovirus 
2) Rectal swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(10) ผลลบ (10) 

3) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (2) รอผล (2) 

21 

Food 
Poisoning from 
infectious 
agent  

20/2/2018 สกลนคร 
1) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) ระบุเชื้อ Staphylococcus aureus 

22 

Food 
Poisoning from 
infectious 
agent  

4/4/2018 สกลนคร 

1) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) ระบุเชื้อ Escherichia coli, Salmonella 
spp. ,Staphylococcus aureus 
2) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) ระบุเชื้อ Escherichia coli, Salmonella 
spp., Staphylococcus aureus 
3) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) ระบุเชื้อ Salmonella spp. 
4) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) ระบุเชื้อ Salmonella spp. 

5) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลลบ (1) 

6) อำหำร จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลลบ (1) 

http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10070
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10070
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10070
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8449
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8449
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8449
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8449
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8449
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8587
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8587
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8587
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8587
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8984
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8984
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8984
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8984
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ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลเครือข่ำยระดับจังหวัดได้รับกำรสนับสนุนกำรส่งตรวจยืนยันกำรวินิจฉัย (ต่อ) 
ล ำดับ โรค วันที่ จังหวัด กำรเก็บสิ่งส่งตรวจ 

23 

Food 
Poisoning from 
infectious 
agent  

23/7/2018 เลย 
1) Rectal swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลบวก (1) เชื้ออ่ืนๆ ระบุ Salmonella 
spp. 

24 
Food 
Poisoning from 
mushroom  

7/5/2018 สกลนคร 
1) เห็ด (Mushroom) จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

25 
Food 
Poisoning from 
mushroom  

8/5/2018 นครพนม 

1) เห็ด (Mushroom) จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 
2) เห็ด (Mushroom) จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

26 
Food 
Poisoning from 
mushroom  

14/6/2018 บึงกำฬ 

1) เห็ด (Mushroom) จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(20) ผลลบ (20) 
   *** หมำยเหตุ : เห็ดสกุล Entoloma spp. 
พบสำรพิษกลุ่ม Gastrointestinal irritants ซ่ึง
ท ำให้เกิดอำกำรระคำยเคืองระบบทำงเดิน
อำหำรภำยใน 30 นำที ถึง 6 ชั่วโมง โดยมี
อำกำรท้องเสีย คลื่นไส้ อำเจียนและเวียนหัว 

27 Influenza 25/6/2018 อุดรธำนี 
1) Throat swab จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(5) ผลบวก (4) ผลลบ (1) 

28 Leptospirosis 24/3/2018 นครพนม 1) บวก 1 

29 
Meningococcal 
meningitis 

3/7/2018 สกลนคร 

1) น้ ำไขสันหลัง (CSF) จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 
2) น้ ำไขสันหลัง (CSF) จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด 
(1) ผลลบ (1) 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10307
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10307
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10307
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10307
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9366
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9366
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9366
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9381
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9381
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9381
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9823
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9823
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9823
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9969
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/8889
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10056
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10056
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ตำรำงที่ 5 แสดงข้อมูลเครือข่ำยระดับจังหวัดได้รับกำรสนับสนุนกำรส่งตรวจยืนยันกำรวินิจฉัย (ต่อ) 
ล ำดับ โรค วันที่ จังหวัด กำรเก็บสิ่งส่งตรวจ 

30 Pertussis 2/4/2018 หนองบัวล ำภู 

1) Nasopharygeal swab จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (1) ผลบวก (1) ระบุเชื้อ Bordetella 
pertussis 
2) Nasopharygeal swab จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (1) ผลลบ (1) 
3) Nasopharygeal swab จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (1) ผลลบ (1) 
4) Nasopharygeal swab จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (1) ผลลบ (1) 
5) Nasopharygeal swab จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (1) ผลลบ (1) 

31 

Pertussis 12/4/2018 นครพนม 

1) Nasopharyngeal aspiration จ ำนวน
ตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก (1) ระบุเชื้อ 
Bordetella pertussis 

32 
2) Nasopharyngeal aspiration จ ำนวน
ตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก (1) ระบุเชื้อ 
Bordetella pertussis 

33 Pertussis 7/5/2018 สกลนคร 
1) Nasopharygeal swab จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (1) ผลบวก (1) ระบุเชื้อ Bordetella 
pertussis 

34 Pertussis 28/6/2018 หนองบัวล ำภู 
1) Nasopharygeal swab จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (1) ผลลบ (1) 

35 PUI GSB 16/8/2018 สกลนคร 
1) ปัสสำวะและน้ ำเหลือง จ ำนวนตัวอย่ำง
ทั้งหมด (2) ผลลบ (2) 

36 zika  14/6/2018 นครพนม 

1) plasma จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) เชื้ออ่ืนๆ ระบุ สำรพันธุกรรมของเชื้อไวรัส   
ซิกำ (zika) 
2) Urine จ ำนวนตัวอย่ำงทั้งหมด (1) ผลบวก 
(1) เชื้ออ่ืนๆ ระบุ สำรพันธุกรรมของเชื้อไวรัส   
ซิกำ (zika) 

 
 

http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9139
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9358
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10014
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/10575
http://www.boeeoc.moph.go.th/eventbase/event/showevent/event_id/9834
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 3.2 จ ำนวนรำยงำนสอบสวนโรค ในพ้ืนที่รับผิดชอบ สคร.8 อุดรธำนี   
ตำรำงที่ 6 แสดงจ ำนวนรำยงำนสอบสวนโรค ในพื้นที่รับผิดชอบ สคร.8 อุดรธำนี   

ล ำดับ จังหวัด จ ำนวนอ ำเภอ จ ำนวนรำยงำนสอบสวนโรค (ฉบับ) 
1 บึงกำฬ 8 4 
2 หนองบัวล ำภู 6 10 
3 อุดรธำนี 20 10 
4 เลย 14 4 
5 หนองคำย 9 13 
6 สกลนคร 18 18 
7 นครพนม 12 23 

เขต8 87 82 
 3.3 จ ำนวนรำยงำนสรุปผลกำรถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังเกิดกำรระบำด 
  3.3.1 รำยงำนกำรถอดบทเรียนหลังกำรสอบสวนควบคุมกำรระบำดของโรคบรูเซลโลซีส และสงสัยโรค
พิษสุนัขบ้ำ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 ประจ ำปีงบประมำณ 2561 วันที่ 9 มกรำคม 2561 ณ โรงแรม เดอะ พรรณ
รำย โฮเต็ล อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
  3.3.2 รำยงำนกำรถอดบทเรียนหลังกำรสอบสวนควบคุมกำรระบำดของโรคอุจจำระร่วง เฉียบพลันใน
เรือนจ ำกลำงอุดรธำนี ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 ประจ ำปีงบประมำณ 2561  
 3.4 ร้อยละของกิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จทันเวลำที่ก ำหนด  
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 กำรวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องกับภำรกิจงำนเฝ้ำระวัง และกำรสอบสวนโรคของทีมเฝ้ำระวัง
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วของสคร.8 และทีมเฝ้ำระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วของสสจ./สสอ./รพ.   
 4.2 ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด ำเนินกำรที่เพียงพอ  
5. ปัญหาอุปสรรค 
 5.1 อุปกรณ์ส ำหรับกำรสอบสวนไม่เพียงพอ  
 5.2 ไม่มีงบประมำณส ำหรับกำรจัดส่งตัวอย่ำงตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร ไปท่ีกรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ 
สถำบันบ ำรำศนรำดูร และโรงพยำบำลจุฬำฯ  
 5.3 ทีมทีมเฝ้ำระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วระดับอ ำเภอ ส่วนใหญ่เขียนรำยงำนกำรสอบสวนโรคฉบับ
สมบูรณ์ ยังไม่ได้คุณภำพ ร้อยละ 80    
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ก ำหนดกิจกรรม งบประมำณส ำหรับค่ำส่งตัวอย่ำงที่เพียงพอ รวมทั้งจัดซื้อจัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ส ำหรับกำรสอบสวนโรคที่เพียงพอ 
 6.2 กลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง ให้ข้อเสนอแนะรำยงำนสอบสวนโรคแก่ทีม เฝ้ำระวังสอบสวนโรค
เคลื่อนที่เร็ว ระดับอ ำเภอ อย่ำงน้อย เดือนละ 4 ฉบับ  
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2. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน ปี 2561  
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือให้ผู้เข้ำสัมมนำได้รับทรำบองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ที่สร้ำงแรงบันดำลใจในกำรท ำงำนป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภำพ และคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพ้ืนที่ 
 1.2 เพ่ือเป็นเวทีเผยแพร่ผลงำนวิชำกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคของบุคลำกรทั้งใน  และนอก
สังกัดกระทรวงสำธำรณสุข รวมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรท ำงำนของเครือข่ำยงำนป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพ 
 1.3 เพ่ือสร้ำงเครือข่ำยสัมพันธภำพและควำมร่วมมือทำงวิชำกำรระหว่ำงกรมควบคุมโรค และหน่วยงำน
เครือข่ำย 
 1.4 เพ่ือเสริมสร้ำงบรรยำกำศทำงวิชำกำรให้มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนเด่นของกำรป้องกันควบคุมโรค
ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 
2. เป้าหมายโครงการ 
 2.1 ร้อยละ 80 ของเครือข่ำยกำรท ำงำนป้องกันควบคุมโรคทั้งภำยใน และภำยนอกกรมที่เข้ำร่วมงำน
สัมมนำ 
 2.2 ร้อยละ 80 ควำมพึงพอใจของกลุ่มเป้ำหมำยต่องำนสัมมนำวิชำกำร 
 2.3 ร้อยละ 100 กำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
3. ผลการด าเนินงาน 
 จัดประชุมวิชำกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดอุดรธำนี ครั้งที่ 1 “เครือข่ำยป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพและคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับ
อ ำเภอ” 
 หน่วยงำนเครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรน ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนลดโรค และภัยสุขภำพในพ้ืนที่ ประเภท
โปสเตอร์ 27 เรื่อง ประเภทน ำเสนอด้วยวำจำ 30 เรื่อง ผลกำรด ำเนินงำนดีเด่น 5 เรื่อง  โดยกำรน ำกลไกของ 
พชพ./พชอ. ไปใช้ขับเคลื่อนในอ ำเภอ จังหวัดรับผิดชอบ มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งประกอบไปด้วย กรม
ควบคุมโรค ส ำนักงำนเขตสุขภำพ 30 คน นพ.สสจ./รองนพ.สสจ.4 แห่ง นำยอ ำเภอ 1 แห่ง เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ
งำน 5 กลุ่มโรค 5 มิติ 35 คน และผู้แทนจำกหน่วยท้องถิ่น 7 แห่ง 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 ผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ของ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ให้ควำมส ำคัญและให้
ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินกำรวำง แผน กำรจัดประชุมฯ  
 4.2 ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณด ำเนินกำรที่เพียงพอ  
5. ปัญหาอุปสรรค 
 กำรประชุมครั้งนี้ เป็นกำรจัดประชุมสัมมนำใหญ่ครั้งแรก ของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธำนี ท ำให้เกิดปัญหำด้ำนประสำนงำนภำยใน/ภำยนอกหน่วยงำน     
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6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ควรระบุกลุ่มงำนที่รับผิดชอบกำรด ำเนินงำนจัดประชุมที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ และวำงแผนติดตำม
กำรด ำเนินงำนเป็นระยะ  
 
3.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน และจังหวัดคู่ขนาน 
(SRRT/RRT) ในการเฝ้าระวังการสอบสวนร่วม (Joint Investigation) และการเตรียมความพร้อมในการ
ควบคุมโรค (Containment preparedness) ปีงบประมาณ 2561 (ภายใต้โครงการ 6.1.2 พัฒนาภาคี
เครือข่ายในการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชายแดนและจังหวัด
คู่ขนาน (Twin cities)) 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนำควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภำพร่วมกับจังหวัดชำยแดน และจังหวัด
คู่ขนำนประเทศเพ่ือนบ้ำน (Twin cities) 
2. เป้าหมายโครงการ 
 ผู้เข้ำรับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรฯ มีควำมรู้และทักษะในกำรสอบสวน และควบคุมโรคเพ่ิมมำกขึ้น
(Posttest > Pretest)  ร้อยละ 80  
3. ผลการด าเนินงาน 
 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพ้ืนที่ชำยแดน  และจังหวัดคู่ขนำน 
(SRRT/RRT) ในกำรเฝ้ำระวังกำรสอบสวนร่วม (Joint Investigation) และกำรเตรียมควำมพร้อมในกำรควบคุม
โรค (Containment preparedness) ปีงบประมำณ 2561 ในวันที่ 23 – 24 เมษำยน 2561 ณ โรงแรมฟอร์ร่ำ 
ฮิลล์ จังหวัดเลย  
 มีผู้เข้ำร่วมประชุมฯ ทั้งหมด 47 คน แบ่งเป็น วิทยำกรและผู้จัดกำรประชุม จ ำนวน 7 คน ผู้เข้ำรับกำรอบรม 
จ ำนวน 40 คน ที่เป็นเครือข่ำยทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด บึงกำฬ, 
สกลนคร, บึงกำฬ, อุดรธำนี, เลย ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำล โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ใน
พ้ืนที่ชำยแดน ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศพรมแดนบึงกำฬ ท่ำลี่ และเชียงคำน รวมทั้ง เครือข่ำยทีม
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (RRT) แขวงบอลิค ำไซ ไชยบุรี และเวียงจันท์  
 กิจกรรมประกอบไปด้วย กำรบรรยำย และกำรฝึกปฏิบัติ โดยมีหัวข้อที่ส ำคัญดังนี้  
  - ทิศทำงกำรด ำเนินงำนและแนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศไทย - สปป.ลำว  
  - หลักกำรสอบสวนทำงระบำดวิทยำ และแนวทำงกำรสอบสวนโรคติดต่ออันตรำย ตำม พรบ.โรคติดต่อ 
พ.ศ.2558 
  - กำรสอบสวนโรคและองค์ควำมรู้ สิ่งก่อโรคอหิวำตกโรค อุจจำระร่วงเฉียบพลัน อำหำรเป็นพิษในพ้ืนที่
ชำยแดน 
  - กำรสอบสวนและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่ชำยแดน 
  - แนวทำงกำรสอบสวนโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ  
  - กำรสอบสวนโรคหัด และโรคคอตีบ  
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  - แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ กำรเก็บตัวอย่ำงห้องปฏิบัติกำรส ำหรับโรค อหิวำตกโรค/อุจจำระร่วงเฉียบพลัน โรค
อำหำรเป็นพิษ โรคพิษสุนัขบ้ำ โรคหัด คอตีบ ไข้หวัดใหญ่   
  - Walk Rally กำรสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกำ 
 ผลกำรทดสอบควำมรู้ ทักษะในกำรสอบสวน และควบคุมโรค โดยกำรท ำแบบทดสอบควำมรู้ ก่อน-หลัง
อบรม จ ำนวน 20 ข้อ พบว่ำ คะแนนเฉลี่ยมีพัฒนำกำรเพิ่มมำกขึ้น (Posttest > Pretest) ร้อยละ 80.2  
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 กำรวำงแผนจัดประชุม กำรประสำนงำนกับเครือข่ำยทั้งในไทย และสปป.ลำว ผ่ำน ส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดอย่ำงต่อเนื่อง  
 4.2 ได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ จำก สัตวแพทย์หญิงดำริกำ  
กิ่งเนตร ที่ปรึกษำส ำนักงำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  
 4.3 ได้รับกำรสนับสนุนวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรสอบสวนโรค จำก นำยแพทย์ยงเจือ เหล่ำศิริถำวร 
นำยแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ ส ำนักระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค  

 
 

กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำระบบกำรเตรียมควำมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุข และภัยสุขภำพ ด้ำน
แผนปฏิบัติกำรของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี และจังหวัดในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 1.2 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพ่ือตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข และภัยสุขภำพอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน และมีกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินใช้ในเหตุกำรณ์จริง หรือ
มีกำรซ้อมแผนอย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 ครั้ง จ ำนวน 7 จังหวัด 
 2.2 ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ สังกัดส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี มี
แผนปฏิบัติกำร หรือร่ำงแผนเพื่อจัดกำรภำวะฉุกเฉินในช่องทำง จ ำนวน 9 ช่องทำง 
 2.3 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคมีแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) อย่ำงน้อย 1 เรื่อง 
 2.4 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคมีกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินใช้ในเหตุกำรณ์จริง หรือมีกำรซ้อม
แผนอย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ทั้ง 7 จังหวัดมีกำรจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินโดยมีค ำสั่งกำรด ำเนินงำน พร้อมนี้ ทุกจังหวัดได้มีกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน 
และมีกำรซ้อมแผน ในปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 7 แสดงข้อมูลกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน และมีกำรซ้อมแผน ในปีงบประมำณ 2561 
จังหวัด เปิดศูนย์ EOC ซ้อมแผน 

เลย เทศกำลปีใหม่ / สงกรำนต์ / ไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้ำ / อุทกภัย 
หนองบัวล ำภู เทศกำลปีใหม่ / สงกรำนต์ / ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก 
อุดรธำนี เทศกำลปีใหม่ / สงกรำนต์ / ไข้เลือดออก โรคไข้หวัดนก 
หนองคำย เทศกำลปี ใหม่  / สงกรำนต์  / ไข้ เลือดออก /           

พิษสุนัขบ้ำ 
โรคไข้หวัดนก 

บึงกำฬ เทศกำลปีใหม่ / สงกรำนต์ / ไข้เลือดออก โรคไขห้วัดนก / สำรเคมีรั่วไหล 
สกลนคร เทศกำลปีใหม่ / สงกรำนต์ / ไข้เลือดออก สำธำรณภัย 
นครพนม เทศกำลปี ใหม่  / สงกรำนต์  / ไข้ เลือดออก / 

อุทกภัย 
โรคซิกำ / อุบัติเหตุ 

 
 3.2 ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ มีกำรจัดท ำแผนภำวะฉุกเฉินในช่องทำงจ ำนวนทั้งหมด 7 ด่ำน 
ซึ่งเป็นแผนที่เกี่ยวข้องกับกำรคัดกรอง และกำรส่งต่อผู้ป่วยที่เข้ำข่ำยโรคติดต่ออันตรำย และอีก 2 แห่งมีร่ำง
แผนกำรด ำเนินงำน 
 3.3 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี มีกำรจัดท ำแผนเผชิญเหตุจ ำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ โรค
ไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ โรคพิษสุนัขบ้ำ สถำนกำรณ์อุทกภัย สถำนกำรณ์ดินโคลนถล่ม และอุบัติเหตุหมู่  
 3.4 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้มีกำรเปิดศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินจ ำนวน 4 
ครั้ง ดังนี้ เทศกำลปีใหม่ เทศกำลสงกรำนต์ โรคพิษสุนัขบ้ำ และ โรคไข้เลือดออก 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 ผู้บริหำร และบุคลำกรให้ควำมสนใจ และสนับสนุนกำรด ำเนินงำน รวมถึงสนับสนุนกำรให้ข้อมูลต่ำงๆ
เพ่ือเป็นพื้นฐำนในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน และกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงด้ำนต่ำงๆเพ่ือประกอบกำรด ำเนินงำน 
 4.2 บุคลำกรในระดับจังหวัดเล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรน ำระบบ EOC มำใช้ในกำรจัดกำรภำวะฉุกเฉิน  
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 กำรน ำระบบ EOC ซึ่งเป็นระบบใหม่มำใช้ในกำรบริหำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินยังไม่สมบูรณ์เท่ำที่ควร
เนื่องจำกบุคลำกรบำงส่วนยังไม่ได้รับกำรอบรมแนวทำงกำรด ำเนินงำนจึงท ำให้กำรด ำเนินงำนยังเป็นไปตำมระบบ
เดิมที่เคยปฏิบัติมำก่อนหน้ำนี้ 
 5.2 กำรด ำเนินงำนสนับสนุนกำรขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติกำรควบคุมโรคระดับจังหวัดตำมตัวชี้วัดในบำง
ขั้นตอนอยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรสนับสนุนของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉินทั้งในระดับเขต และระดับจังหวัดให้บุคลำกรได้รับ
ทรำบถึงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงครบถ้วน 
 6.2 เน้นกำรด ำเนินงำนแบบกำรติดตำม และร่วมปฏิบัติงำนกับเครือข่ำยในพ้ืนที่รับผิดชอบ เพ่ือเป็นกำร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในสภำพกำรปฏิบัติงำนจริง 
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2. โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ และจังหวัดชายแดน 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนำศักยภำพช่องทำงเข้ำออกประเทศ ตำมข้อก ำหนดกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 
2005) และสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 จ ำนวนช่องทำงเข้ำออกประเทศได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ 
จ ำนวน 4 แห่ง 
 2.2 ร้อยละของช่องทำงเข้ำออกประเทศท่ีมีกำรพัฒนำสมรรถนะได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด จ ำนวน 4 แห่ง 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ ได้รับกำรพัฒนำตำมแนวทำงกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ ทั้งหมด
จ ำนวน 4 แห่ง โดยมีกำรด ำเนินกำรคือ 
  3.1.1 ช่องทำง 4 แห่งมีกำรประเมินตนเอง และจัดท ำแผนพัฒนำช่องทำงเพ่ือพัฒนำตำมผลกำรประเมิน
ตนเอง 
  3.1.2 บุคลำกรทุกช่องทำง ร้อยละ 100 ได้รับกำรฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนินงำนช่วยเหลือ 
และฟ้ืนคืนชีพเบื้องต้น (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) 
  3.1.3 ช่องทำง 4 แห่ง มีกำรด ำเนินงำนจัดท ำบทควำมวิชำกำรโปรแกรมกำรด ำเนินงำนช่องทำงละ 1 
เรื่อง 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี มีกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนพัฒนำสมรรถนะช่อง
ทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศโดยกำรจัดท ำโครงกำรรองรับโดยตรง 
 4.2 บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ มีควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ใน
กำรด ำเนินงำน 
 4.3 คณะท ำงำนในช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนพัฒนำช่อง
ทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 กำรด ำเนินงำนด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศในปัจจุบัน ระบบกำรคัดกรองยังใช้บุคลำกรในกำรคัด
กรองเป็นหลัก และยังงขำดระบบฐำนข้อมูล และเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรด ำเนินงำน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 พัฒนำบุคลำกร และพัฒนำระบบที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของด่ำนควบคุมโรคฯโดยกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำ
ในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม 
 
 
 



55 

 

3. โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ และจังหวัดชายแดนเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคประจ ำด่ำนควบคุมโรคฯ และระบบบริหำร
จัดกำร และมำตรฐำนด้ำนกำรป้องกัน ควบคุมโรค และภัยที่คุกคำมสุขภำพ ของช่องทำงเข้ำออกประเทศตำมกฎ
อนำมัยระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 ในพ้ืนที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 จ ำนวนช่องทำงเข้ำออกประเทศได้รับกำรพัฒนำสมรรถนะตำมแนวทำงกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ  
จ ำนวน 5 แห่ง 
 2.2 ช่องทำงเข้ำออกประเทศที่มีกำรพัฒนำสมรรถนะได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
3. ผลการด าเนินงาน 
 ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจ ำนวน 5 ช่องทำง มีกำรด ำเนินงำนดังนี้ 
  - มีเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติรำชกำรประจ ำด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ ดังนี้ 
   ด่ำนฯ สะพำนมิตรภำพ 1 หนองคำย  จ ำนวน 5 คน 
   ด่ำนฯ สถำนีรถไฟหนองคำย   จ ำนวน 3 คน 
   ด่ำนฯ ท่ำเรือวัดหำยโศก   จ ำนวน 2 คน 
   ด่ำนฯ สะพำนมิตรภำพ 3 นครพนม  จ ำนวน 4 คน 
   ด่ำนฯ ท่ำเทียบเรือเทศบำลเมืองนครพนม จ ำนวน 2 คน 
  - จัดท ำร่ำงค ำสั่งหรือค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนประจ ำช่องทำงเข้ำออก ตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 มำตรำ 23 หรือคณะท ำงำนพัฒนำสมรรถนะช่องทำงฯ ทุกแห่ง 
  - ประชุมคณะท ำงำนฯ อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง ทุกแห่ง 
  - มีกำรประเมินกำรพัฒนำสมรรถนะหลักช่องทำงเข้ำออกประเทศด้วยตนเอง (Self assessment) โดยใช้
คู่มือกำรประเมินสมรรถนะหลักช่องทำงเข้ำออกประเทศ ท่ำอำกำศยำน ท่ำเรือ และพรมแดน 
   ด่ำนฯ สะพำนมิตรภำพ 1 หนองคำย  ค่ำ Final Score 84 % 
   ด่ำนฯ สถำนีรถไฟหนองคำย   ค่ำ Final Score 58 % 
   ด่ำนฯ ท่ำเรือวัดหำยโศก   ค่ำ Final Score 57 % 
   ด่ำนฯ สะพำนมิตรภำพ 3 นครพนม  ค่ำ Final Score 58 % 
   ด่ำนฯ ท่ำเทียบเรือเทศบำลเมืองนครพนม ค่ำ Final Score 99 % 
  - คณะท ำงำนประจ ำช่องทำงเข้ำออกทุกช่องทำง มีกำรจัดท ำแผนพัฒนำช่องทำงฯ ของตนเอง 
  - ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธำนีจัดตั้งคณะกรรมกำรภำยในเพ่ือประเมินกำร
ด ำเนินงำนของช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศตำม Core Capacities Assessment Tool :CCAT ทุกช่องทำง  
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี สนับสนุนกำรด ำเนินงำนพัฒนำสมรรถนะช่อง
ทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศโดยกำรจัดท ำโครงกำรรองรับโดยตรง 
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 4.2 บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ มีควำมเชี่ยวชำญ และมีประสบกำรณ์ใน
กำรด ำเนินงำน 
 4.3 คณะท ำงำนในช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนพัฒนำช่อง
ทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 กำรด ำเนินงำนด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศในปัจจุบัน ระบบกำรคัดกรองยังใช้บุคลำกรในกำรคัด
กรองเป็นหลัก และยังขำดระบบฐำนข้อมูล และเทคโนโลยีที่ช่วยในกำรด ำเนินงำน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 พัฒนำบุคลำกร และพัฒนำระบบที่สนับสนุนกำรด ำเนินงำนของด่ำนควบคุมโรคฯโดยกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำ
ในกำรด ำเนินงำนเพ่ิมเติม 
 
4. โครงการสนับสนุน และพัฒนาการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลกรในหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อระดับอ ำเภอ (Communicable 
Disease Control Unit: CDCU) ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมบทบำทหน้ำที่ และมีประสิทธิภำพ  
 1.2 เพ่ือนิเทศติดตำม และขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนแผนงำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อของคณะกรรมกำร
โรคติดต่อจังหวัด และหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อระดับอ ำเภอตำม พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 หน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อระดับอ ำเภอได้รับกำรพัฒนำให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้ตำมบทบำท
หน้ำที่ใน พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 อย่ำงน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 
 2.2 จังหวัดในพ้ืนที่มีแผนปฏิบัติกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบำด ตำม พรบ.
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จังหวัดละ 1 แผน 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จังหวัดในเขตรับผิดชอบส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนีทั้ง 7 จังหวัด มีกำรจัดตั้ง
คณะกรรมกำรโรคติดต่อระดับจังหวัด และมีกำรประชุมคณะกรรมกำร 
 3.2 คณะกรรมกำรโรคติดต่อทุกจังหวัดมีกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรค ตำมแนวทำง
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 กำรสนับสนุนงบประมำณในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อจำกกระทรวง
สำธำรณสุขจังหวัดละ 120,000 บำท 
 4.2 แนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ สอดคล้องกับบทบำทภำรกิจหน้ำที่ของจังหวัดใน
กำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรค 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 
 พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังขำดควำมชัดเจนในเรื่องของอนุบัญญัติ เช่น แนวทำงกำรจัดตั้ง
หน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อระดับอ ำเภอ (CDCU) และคุณสมบัติของผู้ที่จะปฏิบัติงำนในหน่วยปฏิบัติกำร
ควบคุมโรคติดต่อ จึงท ำให้จังหวัดยังไม่สำมำรถจัดตั้งหน่วยปฏิบัติกำรได้ เนื่องจำกรอควำมชัดเจนของอนุบัญญัติ 
และรอในส่วนกำรจัดอบรมบุคลำกรเพ่ือให้มีคุณสมบัติในกำรปฏิบัติงำนในหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรค ซึ่งไม่
สำมำรถท ำได้ภำยใน 1 ปี เนื่องจำกข้อจ ำกัดด้ำนงบประมำณ 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 เสนอให้ส่วนกลำงด ำเนินกำรชี้แจง และเร่งออกอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องเพ่ือเกิดควำมชัดเจน พร้ อมทั้ง
เสนอแนะให้จังหวัดด ำเนินกำรตำมแนวทำงในส่วนที่ชัดเจนแล้ว เช่น กำรจัดท ำแผนป้องกันควบคุมโรค เป็นต้น 
 
5. โครงการพัฒนาจังหวัดชายแดนในการด าเนนิงานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ International Health 
Regulations –Joint external evaluation (IHR-JEE) 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรและเครือข่ำยที่เก่ียวข้องในพื้นที่จังหวัดชำยแดนทุกระดับ ให้สำมำรถปฏิบัติงำนด้ำน
กำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภำพระหว่ำงจังหวัดชำยแดน และจังหวัดชำยแดน
คู่ขนำนประเทศเพ่ือนบ้ำน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 
 1.2 เพ่ือพัฒนำระบบเฝ้ำระวังป้องกันโรคและภัยสุขภำพ ระบบกำรสอบสวน และระบบกำรตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขในจังหวัดชำยแดนให้ได้ตำมมำตรฐำนของกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 1.3 เ พ่ื อ
พัฒนำศักยภำพช่องทำงเข้ำออกประเทศ ตำมข้อก ำหนดกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) และ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพระหว่ำงประเทศ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 จังหวัดชำยแดนในพ้ืนที่ สคร.8 ได้รับกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ (IHR-JEE) 
จ ำนวน 2 จังหวัด 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะจังหวัดชำยแดนในกำรด ำเนินงำนตำมกฎอนำมัยระหว่ำง
ประเทศ (IHR-JEE) พ้ืนที่จังหวัดบึงกำฬ ระหว่ำงวันที่ 23 – 24 กันยำยน 2561 โดยมีประเด็นในกำรพัฒนำได้แก่ 
1) กำรพัฒนำช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ 2) กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรกับเชื้อจุลชีพดื้อยำ 
 3.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำสมรรถนะจังหวัดชำยแดนในกำรด ำเนินงำนตำมกฎอนำมัยระหว่ำง
ประเทศ (IHR-JEE) พื้นที่จังหวัดเลย ระหว่ำงวันที่ 27 – 28 กันยำยน 2561 โดยมีประเด็นในกำรพัฒนำ ได้แก่ 1) 
กำรพัฒนำช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ 2) กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรทำงสำธำรณสุข 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 มีกรอบ และแนวทำงในกำรด ำเนินงำนพัฒนำสมรรถนะตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ (IHR - JEE) ใน
แต่ละประเด็นที่ชัดเจน 
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 4.2 ประเด็นกำรพัฒนำบำงประเด็นเป็นประเด็นที่จังหวัดด ำเนินกำรอยู่แล้ว และตรงกับตัวชี้วัดค ำรับรอง
ของกระทรวงสำธำรณสุข เช่น ประเด็นกำรพัฒนำระบบจัดกำรภำวะฉุกเฉิน ท ำให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 
 
กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน 
1. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ี
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำนเครือข่ำยสำมำรถด ำเนินงำนเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ตำมเกณฑ์ 
มำตรฐำนที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 
 1.2 เพ่ือส่งเสริมกำรน ำแนวปฏิบัติแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในสถำนที่ท ำงำน
ไปใช้เพื่อสร้ำงสภำวะแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำน 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 ภำคีเครือข่ำย Non Govermental Organizations: NGO มีส่วนร่วมด ำเนินงำนในกำรยุติปัญหำเอดส์ 
และป้องกันโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ในพ้ืนที่เขตเครือข่ำยบริกำรสุขภำพที่ 8 จ ำนวน 42 แห่ง 
 2.2 ภำคีเครือข่ำยมีกำรน ำแนวปฏิบัติแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน และบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในสถำนที่
ท ำงำนไปใช้เพื่อสร้ำงสภำวะแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 10 แห่ง 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 กำรสนับสนุนงบประมำณสนับสนุน NGO 
  กลไกกำรบริหำรจัดกำรเงินอุดหนุนฯ  
  - องค์ประกอบคณะท ำงำน ได้แก่ สคร., สสจ., โรงพยำบำล, ตัวแทน NGO, อบจ. 
  - หลักเกณฑ์ กำรพิจำรณำโครงกำรใช้หลักเกณ ฑ์กำรพิจำรณำโครงกำรขององค์กรเอกชน
สำธำรณประโยชน์ที่ขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสำธำรณประโยชน์ ในกำรด ำเนินงำน
ป้องกันแก้ไขปัญหำเอดส์ จำกกรมควบคุมโรค ปีงบประมำณ 2561  
  - รูปแบบกำรจัดสรรงบประมำณมีเวทีประชุมชี้แจงกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณสนับสนุนองค์กร
พัฒนำเอกชน (NGO) โดยคณะท ำงำนพิจำรณำจัดสรรงบประมำณสนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนเอดส์ ใช้สูตร
กำรพิจำรณำงบประมำณตำมส ำนักโรคเอดส์ฯ  
  - กำรเปิดรับโครงกำร หลังจำกกำรประชุมพิจำรณำงบประมำณแล้วเสร็จ ด ำเนินกำรโดย ผู้รับผิดชอบ
งำนเอดส์ จำก สสจ.ระยะเวลำเปิดรับโครงกำร 1 – 2 เดือน 
  - กำรท ำสัญญำ/กำรเบิกจ่ำยเงินให้แก่ NGO ด ำเนินกำรโดย สคร. ก ำหนดนัดวันท ำสัญญำในเวทีประชุม
ชี้แจงกำรพิจำรณำจัดสรรงบประมำณสนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชน กำรเบิกจ่ำยเงิน น้อยกว่ำหรือเท่ำกับ 50,000 
บำท จ่ำยงวดเดียว และมำกกว่ำ 50,000 บำท แบ่งจ่ำยเป็น 2 งวดคือ 70 : 30 งวดแรก เดือนมกรำคม งวดที่ 2 
เดือนพฤษภำคม กำรรับเงินส่งเชคผ่ำน สสจ.จังหวัด ให้ NGO ไปรับที่ สสจ. 
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  - กำรก ำกับติดตำมผลกำรด ำเนินงำน NGO ที่ได้รับทุนสนับสนุนด ำเนินกำรโดย สสจ. ผ่ำนเวทีประชุม
เครือข่ำยจังหวัด/ลงพ้ืนที่ติดตำม/พ่ีเลี้ยงจำกโรงพยำบำล/social media ส่วนสคร.ติดตำมผ่ำน สสจ. /ผ่ำนเวที
ประชุมเครือข่ำยเขต,จังหวัด/ social media 
 สรุปโครงกำรเงินอุดหนุนองค์กรเอกชนสำธำรณประโยชน์ที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำก สคร. 8 
อุดรธำนี ปีงบประมำณ 2561 
 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้รับงบประมำณสนับสนุนองค์กรพัฒนำเอกชนด้ำนเอดส์ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2561 จ ำนวนเงิน 3,500,000 บำท (สำมล้ำนห้ำแสนบำทถ้วน) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ำยองค์กรเอกชนสำธำรณประโยชน์ (NGO) ให้มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำ
เอดส์ ในเขตพ้ืนที่สำธำรณสุขที่ 8 และคณะกรรมกำรได้พิจำรณำงบประมำณ/โครงกำรให้จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
โดยมีองค์กร NGO ได้รับงบประมำณสนับสนุน 59 องค์กร 63 โครงกำร แบ่งเป็นประเภทโครงกำรด้ำนกำรป้องกัน 
20 โครงกำร ด้ำนเข้ำถึงกำรดูแลรักษำ 25 โครงกำร ด้ำนลดกำรตีตรำ 5 โครงกำร ด้ำนกำรพัฒนำเครือข่ำย 5 
โครงกำร และด้ำนกำรผสมผสำนของโครงกำร 8 โครงกำร โดยมีองค์กร NGO ขอรับงบสนับสนุนจำกจังหวัดบึง
กำฬ 7 องค์กร 9 โครงกำร งบประมำณสนับสนุน 300,000 บำท จังหวัดหนองคำย 6 องค์กร 8 โครงกำร 
งบประมำณสนับสนุน 350,000 บำท จังหวัดอุดรธำนี 8 องค์กร 8 โครงกำร งบประมำณสนับสนุน 700,000 บำท 
จังหวัดหนองบัวล ำภู 5 องค์กร 5 โครงกำร งบประมำณสนับสนุน 315,000 บำท จังหวัดเลย 5 องค์กร 5 โครงกำร 
งบประมำณสนับสนุน 320,500 บำท จังหวัดนครพนม 7 องค์กร 7 โครงกำร งบประมำณสนับสนุน 445,000 บำท 
จังหวัดสกลนคร 19 องค์กร 19 โครงกำร งบประมำณสนับสนุน 719,500 บำท และเครือข่ำยเขต 1 องค์กร 2 
โครงกำร งบประมำณสนับสนุน 350,000 บำท ด ำเนินกำรในกลุ่มเยำวชน, นักเรียน, พนักงำนบริกำร, ชำยรักชำย, 
ผู้ติดเชื้อ, ประชำชนทั่วไป และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข 
 3.2 องค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ท ำงำน 
  ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้ด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรน ำแนวปฏิบัติแห่งชำติว่ำ
ด้วยกำรบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในสถำนที่ท ำงำนไปใช้ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 
  1. มุ่งให้หน่วยงำนภำครัฐเป็นแบบอย่ำงที่ดี เป็นองค์กรที่เคำรพสิทธิมนุษยชนของคนท ำงำนและมีควำม
เท่ำเทียมกันทำงเพศภำวะ 
  2. ไม่ใช้สถำนะกำรติดเชื้อเอชไอวีเป็นข้อก ำหนดหรือเงื่อนไขในกำรรับสมัครบุคคลเข้ำท ำงำน 
  3. มุ่งให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำให้องค์กรปลอดภัยจำกโรคเอดส์ 
  4. มุ่งให้ทุกคนในองค์กรสำมำรถอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อได้อย่ำงปกติสุขไม่มีกำรรังเกียจตีตรำ 
  5. เพ่ือเป็นส่วนส ำคัญในกำรด ำเนินงำนลดกำรตีตรำและเลือกปฏิบัติมุ่งสู่เป้ำหมำยยุติปัญหำเอดส์ของ
ประเทศ 
 มีองค์กรเข้ำร่วมโครงกำร จ ำนวน 16 องค์กร แบ่งเป็น ประเภทองค์กร 15 แห่ง ประกอบด้วย กำรศึกษำ 8 
แห่ง (รร.บ้ำนแพง รร.ปลำปำก รร.หนองยำงชุม กศน.อ้อมกอ วิทยำลัยกำรอำชีพบ้ำนผือ รร.บึงกำฬ รร.พระพุทธ
บำท และ รร.ค้อวิทยำคม) อปท. 1 แห่ง (ทต.ทุ่งใหญ่) สำธำรณสุข 5 แห่ง (รพ.สต.  นำงัว รพ.สต.ไผ่ล้อม รพ.สระ
ใคร รพ.สต.นำหนังและ รพ.ทุ่งฝน) ด้ำนอ่ืนๆ 1 แห่ง คือ หน่วยรับร้องเรียนอ่ืนที่เป็นอิสระจำกผู้ถูกร้องเรียนตำม
มำตรำ 50 (5) และประเภทเครือข่ำย 1 แห่ง (รพ.โพนพิสัย) 
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 ขั้นตอนกำรด ำเนินงำน และพิจำรณำตัดสินมีดังนี้  
  1. องค์กรที่สนใจสมัครเข้ำร่วมกำรประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ท ำงำน”    
  2. องค์กรที่สมัครฯ ด ำเนินงำนตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ ในที่
ท ำงำน”  
  3. กำรประเมินระดับเขตจะเริ่มเดือน กันยำยน 2561   
   3.1 กำรประเมินตนเองก่อน  
   3.2 กำรประเมินระดับเขต คณะท ำงำนฯ ระดับเขต ซึ่งกรมควบคุมโรคแต่งตั้ง จะจัดกำรประเมิน 
องค์กรฯ ระดับเขต เพ่ือเสนอชื่อองค์กรที่ได้รับคะแนนสูงสุดเข้ำประกวดฯ ในระดับประเทศ  
  4. กำรประเมินระดับประเทศ องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจำกเขต จะได้รับกำรเสนอชื่อให้คณะกรรมกำร 
ประกวดองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ท ำงำน” ระดับประเทศ พิจำรณำเพื่อรับรำงวัล ระดับประเทศ   
  5. ผลกำรตัดสิน เมื่อคณะกรรมกำรประกวดโครงกำร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ท ำงำน”  ได้
พิจำรณำตัดสินรำงวัลแล้ว ถือเป็นที่สิ้นสุด  
  6. กรมควบคุมโรค จะประกำศผลทำงเว็บไซต์  http://aidssti.ddc.moph.go.th ในหัวข้อข่ำว
ประชำสัมพันธ์ และทำงเฟสบุ๊คชื่อ โครงกำรองค์กร “ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ ท ำงำน” พร้อมทั้งมี
หนังสือแจ้งผลยืนยันเป็นทำงกำรอีกครั้ง 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 ผู้บริหำรในองค์กรให้ควำมส ำคัญต่อกำรด ำเนินงำนยุติปัญหำเอดส์ 
 4.2 พ่ีเลี้ยง สสจ. สนับสนุนร่วมขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนยุติปัญหำเอดส์ 
 4.3 เครือข่ำยทั้งภำครัฐ และ NGO มีกำรวำงแผนและด ำเนินงำนร่วมกัน ท ำงำนเป็นทีม 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 หำวันว่ำงตรงกันยำกเนื่องจำกภำระงำนเยอะ และบำงจังหวัดเอกสำรกำรท ำสัญญำ NGO ไม่ครบ 
 5.2 ยังไม่มีระบบติดตำมงำนของเครือข่ำย NGO 
 5.3 กำรด ำเนินงำนลดกำรตีตรำและเลือกปฏิบัติยังไม่ครอบคลุมทั้ง 7 จังหวัด เนื่องจำกขึ้นอยู่กับควำมสมัคร
ใจของหน่วยงำน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ส่งเอกสำรเพ่ิมเติมภำยหลังได้แต่จะท ำกำรเบิกเงินสนับสนุนให้เมื่อเอกสำรกำรท ำสัญญำ NGO ครบ 
 6.2 เพ่ือควำมถูกต้อง ครบถ้วนของเอกสำร เขตควรเพิ่มข้ันตอนกำรติดตำม/ตรวจสอบเอกสำรรำยงำน
ควำมก้ำวหน้ำ กำรเงินกำรบัญชีขององค์กร NGO ที่รับเงินสนับสนุน  
 6.3 กำรด ำเนินงำนลดกำรตีตรำและเลือกปฏิบัตินอกจำกจะผลักดันให้เป็นนโยบำยงำนระดับประเทศแล้ว 
ควรผลักดันกำรขำนรับนโยบำยของจังหวัดด้วยเพ่ือให้เกิดกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกันกับประเทศ เขต จังหวัด 
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2. โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
ท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น เขต 8 จังหวัดอดุรธานี 
1. วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรท ำงำนเชิงรุกในกลุ่มวัยรุ่น และเยำวชน โดยเน้นกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยใน
ชุมชน และพัฒนำศักยภำพกำรสื่อสำรเชิงบวกในกำรดูแลวัยรุ่นในครอบครัว ให้ด ำเนินกำรขยำยผลกำรด ำเนินงำน
ป้องกันแก้ไขปัญหำเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นในพ้ืนที่เดิม คือ เทศบำลต ำบลทุ่งใหญ่ อ ำเภอทุ่ง
ฝน จังหวัดอุดรธำนี  
2. เป้าหมายของโครงการ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ำยมีกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่นอย่ำงเป็น
รูปธรรม 
3. ผลการด าเนินงาน 
 กรอบกำรท ำงำนโครงกำรส่งเสริม ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยง เพ่ือยุติปัญหำเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
ในกลุ่มวัยรุ่น และเยำวชน  ปี 2561 ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือปรึกษำหำรือ วำงแผน กรอบกำรท ำงำน และวิธีกำรเข้ำถึงกลุ่มเป้ำหมำย 
  2. พัฒนำกระบวนกำรในกำรท ำงำนเชิงรุกในกลุ่มวัยรุ่นให้กับเครือข่ำยในพ้ืนที่  
  3. พัฒนำศักยภำพกำรสื่อสำรเชิงบวกในกำรดูแลวัยรุ่น เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง 
  4. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในโครงกำร และร่วมกับภำคีเครือข่ำย 
สรุปผลกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 
 - อบรมแกนน ำเด็กและเยำวชน เป็นกิจกรรมสร้ำงกระบวนกร สร้ำงทีมท ำงำนรุ่นต่อรุ่น พ่ีสอนน้อง (ครูน้อย) 
ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงำนเอดส์/งำนวัยรุ่น สคร. เทศบำลต ำบลทุ่งใหญ่ และตัวแทนแกนน ำ
วัยรุ่นจำกต ำบลทุ่งใหญ่  อ ำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธำนี กำรอบรมใช้กระบวนกำรเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 
(Participation Learning) โดยจัดกิจกรรมเป็นชุดข้อมูลควำมรู้ ได้แก่  
  1. กิจกรรม “ตลำดนัดเพศศึกษำ” เพ่ือส ำรวจพฤติกรรมวัยรุ่น เรื่องเพศที่เยำวชนสนใจ ช่องทำง      
กำรเรียนรู้ คิดอย่ำงไรกับท้อง-แท้ง สถำนกำรณ์ยำเสพติด ที่ผ่ำนมำเรำท ำกิจกรรมอะไรไปบ้ำงแล้วที่เกี่ยวข้องกับ
เยำวชน ควำมกังวลใจในกำรท ำงำน และกำรส ำรวจชุมชนตนเอง ผ่ำนตลำดนัด 7 แผง  
  2. กิจกรรม“คนเรำเกิดมำได้อย่ำงไร” ทบทวนควำมรู้เรื่องเพศ พัฒนำกำรวัยรุ่น ผลดี/ผลกระทบจำก 
กำรเปลี่ยนแปลงเมื่อเป็นวัยรุ่นทั้งทำงร่ำงกำย อำรมณ์ สังคมและพฤติกรรม  
  3. กิจกรรม“แลกน้ ำ”รู้และเข้ำใจกำรแพร่เชื้อเอชไอวี วิเครำะห์โอกำสเสี่ยงต่อกำรได้รับเชื้อ กำรป้องกัน 
และแนวทำงกำรน ำไปใช้ 
  4. กิจกรรม“ระดับควำมเสี่ยง QQR” เพ่ือให้รู้โอกำสเสี่ยงต่อกำรได้รับเชื้อเอชไอวี กลุ่มเสี่ยง/พฤติกรรม
เสี่ยง หลักกำร Quantity Quality Route of Transmission: QQR และกำรอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ 
  5. กิจกรรม“เจ้ำแมมโบ้” เพ่ือสะท้อนควำมรู้สึกของตนเองในอดีต ข้อดีข้อเสียของตนเอง ในปัจจุบัน 
ควำมฝันในอนำคต ควำมสำมัคคี ควำมเสียสละ และควำมซื่อสัตย์ และกิจกรรม“จิตสำธำรณะ” ปลูกจิตส ำนึก จิต
สำธำรณะ ผ่ำนกำรแสดงบทบำทสมมติ 
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  6. กิจกรรม“รับขวัญน้อง” กำรเห็นคุณค่ำของตนเองและผู้อ่ืน กำรสร้ำงแรงบันดำลใจ กำรสร้ำงพลัง
เยำวชนเชิงบวก และกำรแสดงควำมรู้สึกของผู้ใหญ่ใจดีผ่ำนฝ้ำยผูกแขน 
  7. กิจกรรมชวนเพื่อนดูหนัง “หนึ่งวันกับชีวิตบวก” หนังสั้นกลุ่มอำสำสมัครของมูลนิธิเข้ำถึงเอดส์ จังหวัด
เชียงรำย สะท้อนถึงวิถีชีวิตของเยำวชนที่ได้รับเชื้อเอชไอวีตั้งแต่เกิด กำรกินยำต้ำนไวรัส กำรให้ก ำลังใจ และกำรอยู่
ร่วมกันในสังคมไทย 
  8. กิจกรรม “Dance For Life” สร้ำงควำมเข้ำใจเกี่ยวกับเอชไอวี/เอดส์ ผ่ำนกำรรวมพลังกำรเต้นเพ่ือ
ชีวิต เต้นเพื่อหยุดยั้งเอชไอวี/เอดส์ 
  9. กิจกรรม “โยนกลุ่ม” รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว สร้ำงควำมสำมัคคีในกลุ่ม ควำมเป็นประชำธิปไตย เลือก
หัวหน้ำกลุ่ม ตั้งชื่อกลุ่ม เพลงและท่ำประจ ำกลุ่ม 
  10. กิจกรรม “ควำมรู้แค่เอ้ือม” ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องเพศ กำรขจัดปัญหำ และกำรป้องกันท้องไม่
พร้อม ด้วยกิจกรรมกำรสนทนำกลุ่มย่อย (6 ฐำน) เรียนรู้กระบวนกำร และรูปแบบในกำรท ำงำนของกลุ่มเยำวชน 
เพ่ือกำรน ำไปใช้ในพื้นที ่
   ฐำนที่ 1 “บอกหน่อย…อยำกรู้” กำรตรวจสอบกำรตั้งครรภ์ด้วยตนเอง 
   ฐำนที่ 2 “อ๋อ…ยังงี้เอง” กำรนับระยะปลอดภัยหน้ำเจ็ดหลังเจ็ด 
   ฐำนที่ 3 “ไม่อยำกท้อง…ท ำไงดี”  ยำคุมก ำเนิดและยำคุมฉุกเฉิน 
   ฐำนที่ 4 “มัน ไม่มันส์” ถุงยำงอนำมัย และถุงอนำมัย 
   ฐำนที่ 5 “รู้จริง..ปะ” ควำมเชื่อเรื่องเพศ 
   ฐำนที่ 6 “โอวววว…แย”่  โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ 
   ฐำนที่ 7 “บอดี้กำร์ดหกเหลี่ยม”  เพศศึกษำรอบด้ำน 
  11. กิจกรรม “Love+ รักไม่ติดลบ” เข้ำใจคุณค่ำของควำมเป็นมนุษย์/ลดอคติ กำรตีตรำ และ กำรอยู่
ร่วมกับผู้ติดเชื้อเอชไอวี 
  12. กิจกรรม “Walk Rally” กำรท ำงำนเป็นทีม กำรเป็นผู้น ำผู้ตำมที่ดี กำรวำงแผน กำรแก้ปัญหำเฉพำะ
หน้ำ ควำมเสียสละ และกำรคิดวิเครำะห์ข้อดีข้อเสียจำกกิจกรรม 
  13. กิจกรรม “สำมัคคีคือพลัง” กำรวำงแผน กำรรับฟังและยอมรับควำมคิดเห็นของกลุ่ม ฝึกควำม
สำมัคคี กำรมีส่วนร่วม ควำมเสียสละ ควำมซื่อสัตย์ ควำมอดทนอดกลั้น ควำมมีน้ ำใจ กำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำ  
กำรเป็นผู้น ำผู้ตำมที่ด ี
  14. กิจกรรม “แค่อยำกให้เข้ำใจ” กำรน ำควำมรู้ ทักษะ และกระบวนกำรกลุ่ม เพ่ือถ่ำยทอดเรื่อง
เพศศึกษำ เอดส์ และท้องไม่พร้อม ผ่ำนกำรแสดงละครสร้ำงสรรค์ 
  15. กิจกรรม “แค่อยำกให้เข้ำใจ” กำรแสดงละครสร้ำงสรรค์เพ่ือกำรสื่อสำร 
  16. กิจกรรมชวนเพ่ือนดูหนัง 2 “ก่อน 18” ชีวิตที่ก้ำวพลำดของเยำวชน ที่ผู้ใหญ่ และสังคม ตีตรำ ไม่
เปิดโอกำส (กำรพัฒนำเยำวชนเชิงบวก) 
ซึ่งกำรเรียนรู้ใน 3 วันนั้น ผลพบว่ำกระบวนกรน้อยมีควำมสนใจและสำมำรถถ่ำยทอดควำมรู้ที่ได้รับให้เพ่ือนได้โดย
ผ่ำนกระบวนกำรสำธิตและทดสอบ “กำรเป็นกระบวนกรเยำวชน” จำกฐำน “ควำมรู้แค่เอ้ือม”  
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 - อบรมหลักสูตรผู้ใหญ่ใจดี เดิมมีผู้ใหญ่ใจดีในกลุ่มก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน ปี 2561 จะเพ่ิมกลุ่มเป้ำหมำยขยำยใน
กลุ่มผู้ปกครอง (ครอบครัว พ่อแม่) โดยค้นหำผู้ใหญ่ใจดีที่มีใจรักและอยำกท ำงำนร่วม  กิจกรรมกำรอบรมใช้
หลักสูตร 6 ชั่วโมงประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ กำรแนะน ำตัวผ่ำนภำพ บอกควำมหมำยค ำว่ำพ่อแม่ของแต่ละคน 
กิจกรรมกำรส ำรวจชุมชน เพ่ือให้พ่อแม่ส ำรวจสถำนกำรณ์สิ่งแวดล้อมวัยรุ่นปัจจุบัน กิจกรรมเส้นชีวิต ชี้ให้เห็นว่ำ
เรื่องเพศเป็นเรื่องธรรมชำติ ครอบคลุมในทุกมิติ กิจกรรมกำรเลือกข้ำง ทัศนคติที่แตกต่ำงไม่ใช่เรื่องผิดถูก แต่จะ
พูดคุยอย่ำงไรให้ลงตัว กิจกรรมย้อนรอยวัยรุ่น ท ำให้ผู้ปกครองย้อนคิดไปว่ำสมัยตอนที่เขำเป็นวัยรุ่นเขำก็เป็นแบบ
นี้ จึงควรเข้ำใจลูก กิจกรรมค ำถำมเรื่องเพศ ฝึกพูดคุยเกี่ยวกับค ำถำมเรื่องเพศ เมื่อลูกถำมอย่ำงนี้จะตอบอย่ำงไร 
กิจกรรมเรำท ำกับลูกบ่อยไหม ส ำรวจลักษณะนิสัยกำรพูดคุยกับลูก แสดงควำมเป็นห่วงด้วยประโยค เชิงบวก 
กิจกรรมทักษะกำรฟังอย่ำงตั้งใจ กิจกรรมเจอแบบนี้ท ำอย่ำงไรดี และกิจกรรมส ำรวจตนเอง 
 - เวทีสร้ำงสรรค์ส ำหรับเด็กอวดดี เป็นกำรค้นหำจุดแข็งและอยู่กับจุดเด่น ในเวที Strong Street  
 - มุมวัยรุ่น (Youth Knowledge Corner) เพ่ือให้เพ่ือนให้ค ำปรึกษำและส่งต่อ (กรณีมีปัญหำ) จัดตั้งใน
โรงเรียน 1 แห่ง คือ โรงเรียนทุ่งฝนพัฒนศึกษำ ใช้ห้องแนะแนวเป็นที่รวมกลุ่มและท ำกิจกรรม โดยเริ่มด ำเนินกำร
ตั้งแต่เดือน กุมภำพันธ์ 2561 มีนักเรียนสมำชิกชมรมมดตะนอย จ ำนวน 30 คน แกนน ำที่ผ่ำนกำรอบรมมำแล้วจะ
ผลัดเปลี่ยนเวรกันมำประจ ำที่ห้องวันละ 2 คน และกิจกรรมที่ด ำเนินกำร ได้แก ่ วัยรุ่นกับกำรสื่อสำร เป็นกิจกรรม
ที่ให้ควำมรู้และฝึกทักษะเกี่ยวกับกำรสื่อสำรอย่ำงเข้ำใจและเข้ำถึงคนในครอบครัว, รู้จักวัยรุ่น เป็นกิจกรรมที่ท ำให้
เข้ำใจควำมต้องกำรของตนเอง, กำรสื่อสำรเรื่องเพศและกำรปฏิบัติเมื่อเข้ำสู่วัยรุ่น , รู้เท่ำทัน ป้องกันไว้ก่อน เป็น
กิจกรรมที่ให้ควำมรู้และทักษะในกำรประเมินควำมเสี่ยงและกำรรู้จักปฏิเสธ และกิจกรรมให้บริกำรค ำปรึกษำ
เกี่ยวกับวัยรุ่น เช่น เรื่องกำรเรียน เรื่องสุขภำพ เป็นต้น 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 เทศบำลต ำบลทุ่งฝนเป็นพ้ืนที่กำรด ำเนินงำนเดิมของส ำนักฯที่ได้ด ำเนินกำรในปี 2560 และในปี 2561 
เทศบำลมีกำรบรรจุแผนงำนในเทศบัญญัติ มีงบประมำณสนับสนุนส่วนหนึ่งซึ่งท ำให้สำมำรถขับเคลื่อนงำนวัยรุ่น
และกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่ได้อย่ำงต่อเนื่อง 
 4.2 มีกำรสนับสนุนในลักษณะร่วมกันจ่ำย ร่วมกันด ำเนินงำน ท ำให้พื้นที่มีควำมเป็นเจ้ำของโครงกำร  
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำเนื่องจำกมีปัญหำกำรสื่อสำรภำยใน สคร. เรื่องกำรจัดสรรงบประมำณส ำหรับกำร
ป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น 
 5.2 แกนน ำกระบวนกรที่เข้ำร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียน ท ำให้ช่วงเวลำที่จัดกิจกรรมที่
ตรงและคำบเกี่ยวกับช่วงเวลำเรียนของน้องๆ ต้องขออนุญำตจำกอำจำรย์/โรงเรียน และปรับช่วงเวลำให้อยู่ในช่วง
วันหยุดเช่นเสำร์-อำทิตย ์
 5.3 กำรด ำเนินงำนวัยรุ่นและกำรป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงยังไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่รับผิดชอบของเทศบำล
ต ำบลทุ่งฝน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ประสำนแผน ผู้บริหำร ปรับแผน/ขออนุมัติปรับโครงกำร ท ำให้มีงบประมำณด ำเนินกำรในพ้ืนที่ได้ 
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 6.2 แกนน ำกระบวนกรที่เข้ำร่วมอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนในระบบโรงเรียน ท ำให้ง่ำย สะดวกในกำร
ติดต่อสื่อสำรกันในกรณีที่รวมตัวกันจัดกิจกรรม และเทศบำลทุ่งใหญ่อำจจะหำพ้ืนที่/เวที/กิจกรรมให้ กระบวนกร
แกนน ำได้มีโอกำสแสดงออกและถ่ำยทอดควำมรู้ให้กับเพ่ือนๆ โดยหำจุดรวมตัวที่เป็นศูนย์กลำง เช่น โรงเรียน รพ.
สต.หรือเทศบำลซึ่งแล้วแต่สมำชิกจะสะดวก และต้องปรับช่วงเวลำที่จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับแกนน ำให้สำมำรถ
ร่วมท ำกิจกรรมได้เช่นตอนเย็นหรือวันหยุดรำชกำร และเพ่ือควำมครอบคลุมเยำวชนในพ้ืนที่ควรค ำนึงถึงเยำวชนที่
อยู่ในชุมชนทั้งที่ไม่ได้เรียนหรือเรียนนอกระบบกำรศึกษำ เช่น กศน. ด้วย เพ่ือกำรมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคเอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ และท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น ในพ้ืนที่ต่อไป 
 6.3 หำกมีงบประมำณสนับสนุนในปี 2562 ควรมีกำรสนับสนุนในลักษณะร่วมกันจ่ำย ร่วมกันรับผิดชอบกำร
ด ำเนินงำน ท ำให้พ้ืนที่มีควำมเป็นเจ้ำของโครงกำร และเชื่อมสัมพันธ์เครือข่ำยให้มีกำรด ำเนินงำนที่ต่อเนื่องพร้อม
กับขยำยกำรด ำเนินงำนในพื้นที่อ่ืนๆ โดยใช้ รูปแบบกำรด ำเนินงำนทุ่งฝนโมเดล 
 
3. โครงการประเมินมาตรฐานฯ ปีงบประมาณ 2561 สคร.8 จังหวัดอุดรธานี 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือติดต่อ ประสำนงำน ลงพื้นที่ติดตำมกำรท ำงำนของภำคีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนยุติปัญหำเอดส์ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 ติดตำมภำคีเครือข่ำยงำนวัยรุ่น งำนเอดส์ งำนโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ งำน NGO ในพ้ืนที่รับผิดชอบเขต 8 
ให้มีกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนที่วำงไว้ 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ติดตำมงำนวัยรุ่นเทศบำลต ำบลทุ่งใหญ่ ให้มีกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่อย่ำงต่อเนื่องและตกลงประสำน
แผนกำรด ำเนินงำนในลักษณะเป็นเจ้ำของงำนร่วมกัน (Co-Pay) 
 3.2 ติดตำมงำน Reach Recruit Test Treat Retain: RRTTR จังหวัดหนองคำย พบว่ำมีผลกำรด ำเนินงำน
ของกลุ่มประชำกรหลักที่เข้ำถึงบริกำรป้องกันโรคเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์เชิงรุกได้ ร้อยละ 50.22 และ
มีกำรทบทวนเทคนิควิธีกำรบันทึกข้อมูล Real Time Cohort Monitoring Plus: RTCM plus ให้แก่ผู้รับผิดชอบ
งำนในสสจ.และโรงพยำบำลที่สนใจโรงพยำบำลหนองคำยมีข้อมูลขึ้นในรำยงำน RTCM plus 31 รำย จำกท่ีบันทึก 
61 รำย ตรวจสอบข้อมูลพบว่ำ บันทึกไม่ครบ ไม่ได้บันทึก สำรหล่อลื่น จึงแนะน ำข้อมูลควำมรู้เทคนิคกำรบันทึก 
RTCM plus แก่ผู้รับผิดชอบงำน กำรดูรำยงำนข้อมูลเพื่อน ำมำติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรเข้ำถึง(Reach) ต่อไป 

3.3 ติดตำมกลุ้้มเป้ำหมำย NGO ทั้ง 7 จังหวัดได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเสริมสร้ำงศักยภำพกำร
เขียนโครงกำรและกำรจัดท ำรำยงำน รวมถึงกำรประเมินผลโครงกำรของตนเองได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ เพื่อน ำไปสู่
กำรน ำเสนอโครงกำรกับแหล่งทุนต่ำง ๆ เช่น สคร. พมจ. อปท.หรือแหล่งทุนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องต่อไป 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 มีงบประมำณสนับสนุน 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมล่ำช้ำ เนื่องจำกผู้รับผิดชอบงำนให้ควำมส ำคัญกับงำนอ่ืนที่เร่งด่วนกว่ำจึงท ำ
ให้ด ำเนินกำรไม่เป็นไปตำมท่ีก ำหนด 
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6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 เขต จังหวัด เครือข่ำย ต้องร่วมมือร่วมใจกันเพ่ือกำรด ำเนินงำน นัดหมำย และให้ควำมส ำคัญกับงำนให้
แน่นอน เร่งท ำตำมแผนตำมขั้นตอนให้แล้วเสร็จเพ่ืองำนจะได้เดินหน้ำในขั้นตอนต่อไปได้  หำกเครือข่ำยมีปัญหำ 
ติดขัดเรื่องกำรด ำเนินงำนสำมำรถติดต่อประสำนงำนแบบไม่เป็นทำงกำรได้ 
 
4. โครงการก าจัดโรคเรื้อนอย่างย่ังยืน ถวายเป็นพระราชกุศลรัชกาลที่ 9 ปีงบประมาณ 2561 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำ และสนับสนุนภำคีเครือข่ำยให้สำมำรถด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง รักษำ ค้นหำผู้ป่วยโรคเรื้อนรำย
ใหม่  
 1.2 เพ่ือคัดกรองผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกโรคเรื้อนเข้ำรับกำรสงเครำะห์ในชุมชน  
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 รับผิดชอบงำนวัณโรค โรคเรื้อน ได้รับกำรถ่ำยทอดควำมรู้แนวทำงเป้ำหมำยกำรท ำงำนในปี 2561 
 2.2 ภำคีเครือข่ำยระดับรพสต.ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำ
ระวังโรคเรื้อน 
 2.3 ผู้ป่วยโรคเรื้อนได้รับกำรตรวจประเมินกำรรักษำ (Clinical review) จ ำนวน 10 รำย 
 2.4 ผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคเรื้อนได้รับกำรคัดกรองเพื่อได้รับกำรสงเครำะห์จ ำนวน 5 รำย 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ผู้รับผิดชอบงำนโรคเรื้อน และวัณโรคได้รับกำรบูรณำกำรถ่ำยทอดแนวทำกำรด ำเนินงำนปี 2561 ผ่ำน
เวที DOT meeting จังหวัด  
 3.2 ผู้รับผิดชอบงำนโรคเรื้อน วัณโรค ระดับอ ำเภอ จังหวัดสกลนครได้รับกำรอบรม จ ำนวน 30 คน  
 3.3 เจ้ำหน้ำที่ระดับ รพสต.ในหมู่บ้ำนที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อน หรือในหมู่บ้ำนทั่วไปได้รับกำรฟังบรรยำยทบทวน
ควำมรู้และแนวทำงกำรเฝ้ำระวังโรคเรื้อน จ ำนวนทั้งสิ้น 45 คน 
 3.4 ผู้ป่วยโรคเรื้อนก ำลังรักษำได้รับกำรตรวจประเมินกำรรักษำ 1 รำย 
 3.5 ผู้ป่วยโรคเรื้อนเก่ำได้รับกำรตรวจร่ำงกำยจ ำนวน 10 รำย 
 3.6 ผู้สัมผัส / ผู้สัมผัสในชุมชนได้รับกำรตรวจคัดกรอง โรคผิวหนังเรื้อรัง 60.รำย 
 3.7 ผู้พิกำรได้รับกำรส ำรวจและค้นหำเพ่ือส่งเข้ำรับกำรสงเครำะห์จ ำนวน 5 รำย 
 3.8 ผู้ได้รับผลกระทบจำกโรคเรื้อนได้รับกำรสงเครำะห์ในชุมชนจ ำนวน 37 รำยได้รับกำรสงเครำะห์เบี้ยยัง
ชีพ และกำรสงเครำะห์ทันเวลำทุกเดือน 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 กำรได้รับควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยผู้ปฏิบัติงำนระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ และระดับจังหวัด 
5. ปัญหาอุปสรรค 
 เจ้ำหน้ำที่ไมเ่พียงพอ และเป็นโรคทีม่ีรำยละเอียดขั้นตอนกำรท ำงำนซับซ้อน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ในอนำคตอำจจะขำดผู้เชี่ยวชำญในกำรวินิจฉัยโรค  
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5. โครงการแก้ไขปัญหา วัณโรค ปีงบประมาณ 2561 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนำ และสนับสนุนภำคีเครือข่ำยให้สำมำรถด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน วัณโรคได้ตำมมำตรฐำน 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 เพ่ือสนับสนุนให้ภำคีเครือข่ำยสำมำรถค้นพบผู้ป่วยใหม่และขึ้นทะเบียนได้ร้อยละ 90 ของจ ำนวนที่คำด
ว่ำจะมี 
 2.2 เพ่ือสนับสนุนให้ภำคีเครือข่ำยระดับจังหวัดมีอัตรำผลส ำเร็จกำรรักษำร้อยละ 86  
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ผลกำรด ำเนินงำนกระบวนกำร 
  1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรให้แก่เจ้ำหน้ำที่คลินิกวัณโรคใหม่ บูรณำกำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงระบำดวิทยำ  
  2. ร่วมประชุมรำชกำร ประชุมบูรณำกำร ประสำนนโยบำยขับเคลื่อน National Operation Center 
for Ending  Tuberculosis: NOC TB ร่วมกับ เขตบริกำร หรือ Chief Integrated Program Officer: CIPO 
จังหวัดนครพนม หรือ ส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ: สปสช. 
  3. ร่วมประชุม Directly Observed Treatment Meeting: DOT meeting ตำมท่ีจังหวัดร้องขอ  
  4. ร่วมจัดอบรม กำรใช้โปรแกรม Tuberculosis Case Management: TBCM online  
  5. ร่วมทีมตรวจรำชกำร 2 รอบ และร่วมประชุมสรุปผลกำรติดตำมงำน 2 ครั้ง 7 จังหวัด  
  6. ร่วมทีมสปสช.เยี่ยมเสริมพลัง กำรด ำเนินงำนเอดส์ วัณโรค จ ำนวน 7 จงัหวัด   
  7. ประชุมรำชกำรติดตำมกำรดูแลผู้ป่วย Multidrug-resistant Tuberculosis: MDR TB โดยกำร DOT  
โดยรพ.สต. 1 ครั้ง 60 คน 
  8. สนับสนุนกำรเป็นวิทยำกร กำรร่วมนิเทศงำน ตำมท่ีจังหวัดร้องขอ 
  9. ร่วมสนับสนุนกำรสอบสวนโรคและกำรควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก 2 ครั้ง 
  10. ช่วยจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรถ่ำยทอด อัพเดท แนวทำงกำรรักษำวัณโรคแห่งชำติ ปี 2561 ให้แก่
เจ้ำหน้ำที่คลินิกวัณโรค แพทย์ พยำบำล ทีมสหวิชำชีพ จ ำนวน 350 คนเขต 7 – 8 โดยกรมกำรแพทย์ 
  11. ประสำนสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรยุติปัญหำวัณโรคเอดส์ STAR2  

ภำพที่ 23 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และแนวทำงกำร

ด ำเนินงำนโรคเรื้อน 

ภำพที่ 24 ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เรือ่งโรคเรื้อน 
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   - ประสำนสนับสนุนกำรติดตั้งเครื่อง X pert  
   - ประสำนติดตำม สรุปรวบรวมรำยงำนกำรส่งตรวจ x pert หรือ ปัญหำทำงห้อง ชันสูตร  
   - ประสำนสนับสนุนให้จังหวัด สำมำรถด ำเนิน กำรคัดกรองในเรือนจ ำ ได้ตำมมำตรฐำน แผนงำน
โครงกำร GF และ สปสช. 
  12 จัดพิมพ์ สนับสนุนสมุด DOT 6,000 เล่ม สนับสนุนน้ ำยำ ทูเบอร์คูลิน สื่อ เอกสำรคู่มือ ต่ำง ๆ 
  13. สรุปวิเครำะห์สถำนกำรณ์ คืนข้อมูล ประสำนติดตำมให้ข้อเสนอแนะ แก้ไขปัญหำต่ำง ๆ ในกำร ดูแล
ผู้ป่วยในคลินิก ส ำหรับผู้รับผิดชอบวัณโรคใหม่  
  14. ประสำน ติดตำมกำรให้กำรรักษำผู้ป่วย Pre XDR หรือ XDR ร่วมกับจังหวัด ส ำนักฯ เพ่ือให้ ผู้ป่วย
ได้รับกำรรักษำท่ีถูกต้องตำมมำตรฐำน 
 3.2 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนผลลัพธ์ 
  - กำรขึ้นทะเบียนผู้ป่วยวัณโรครำยใหม่ ร้อยละ 80 ขึ้นทะเบียนได้ร้อยละ 54 ของเป้ำหมำย 10 เดือน 
คำดว่ำ เมื่อสิ้นปีงบประมำณ น่ำจะขึ้นทะเบียนได้ร้อยละ 54 - 56 ของจ ำนวนที่คำดว่ำจะมีใกล้เคียงกับ
ปีงบประมำณ 2560 
  - อัตรำผลส ำเร็จกำรรักษำวัณโรคทุกประเภท cohort 1-3/2560 ( เป้ำหมำย > ร้อยละ 85 ) อัตรำ
ผลส ำเร็จวัณโรคทุกประเภท ร้อยละ 75.1 ล้มเหลวร้อยละ 0.62 ตำย ร้อยละ 8. 52 จ ำหน่ำยขำดยำเกิน 2 เดือน
ร้อยละ 3.57 โอนออก ร้อยละ 3.57 ยังไม่สรุปกำรรักษำร้อยละ 8.79 
  - อัตรำผลส ำเร็จกำรรักษำวัณโรคปอดรำยใหม่ (PA TB) 1/2561 เป้ำหมำย มำกกว่ำร้อยละ 85 อัตรำ
ผลส ำเร็จกำรรักษำวัณโรคปอด ร้อยละ 75.9 ก ำลังรักษำร้อยละ จ ำหน่ำยขำดยำเกิน 2 เดือน ร้อยละ 2.1 ตำย  
ร้อยละ 9 ล้มเหลวร้อยละ 0.3 โอนออก 1.0  
 3.3 ปัจจัยควำมส ำเร็จ 
  1. กำรขำนรับนโยบำย NOC Thailand เพ่ือยุติปัญหำวัณโรค ระดับจังหวัด ถึงระดับอ ำเภอ 
  2. เขตสุขภำพ บริหำรจัดกำรรำยโรค รำยจังหวัด จัดสรรให้ จังหวัดนครพนมเป็น CIPPO เร่งรัดติดตำม
งำนวัณโรค 
4. ปัญหา/อุปสรรค 
 1. คีย์คัดกรองโดยวำจำ 400,000 กว่ำรำย โดยรพ.สต. เป็นภำระงำนที่มำกเกินไป เพรำะรพ.สต.มีภำระงำน
มำกอยู่แล้ว เมื่อผิดปกติต้องส่งต่อมำเอ็กซเรย์ที่โรงพยำบำลซึ่งมีค่ำใช้จ่ำย มีเพียง 1 จังหวัดที่ส่งรถเอ็กซเรย์ดิจิตอล 
ไปเอ็กซเรย์ในหมู่บ้ำน แต่ไม่ได้พบผู้ป่วยสูงกว่ำ 
 2. กำรคีย์คัดกรองโดยกำรเอ็กซเรย์ ในกลุ่มเสี่ยง สูงเป็นล ำดับที่ 4 จ ำนวน 140,412 รำย แต่กำรอ่ำนฟิล์ม 
ไม่ทัน ต้องรออ่ำนฟิล์มแล้วจึงตรวจ เสมหะ และตำมตรวจ X pert  
 3. ควำมพร้อมด้ำนกำรติดตั้งเครื่องตรวจ X pert และควำมพร้อมกำรบริหำรจัดกำรบุคลำกร 
 4. งบประมำณกำรด ำเนินงำนกิจกรรมวัณโรคเช่น กำรคัดกรองเชิงรุก ใช้งบประมำณค่อนข้ำงสูง 
 5. กำรข้ึนทะเบียน MDR ช้ำ และยังไม่ครบถ้วน  
 6. รพ.สต. ติดตำมเยี่ยมผู้ป่วยน้อย  
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5. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 4.1 ประสำนแนวทำงกำรคัดกรองให้ชัดเจน สรุปเป็นแนวทำงขอแต่ละจังหวัด เน้นกำรคัดกรองเพ่ือให้พบ
ผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 80 
  4.1.2 พัฒนำกำรค้นหำ แบบตั้งรับ และ พัฒนำ Node TB 
  4.1.3 พัฒนำรูปแบบกำรคัดกรอง ในวัยแรงงำน หรือ กำรสื่อสำรควำมเสียง เพ่ือให้กลุ่มนี้ได้รับกำร
วินิจฉัยเพิ่มข้ึน 
  4.1.4 กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอำยุ และมีโรคร่วม และมีควำมสำมำรถกำรเข้ำถึงบริกำรล ำบำก ต้องได้รับกำร
จัดบริกำรกำรคัดกรองที่เหมำะสม 
 4.2 ประเมินควำมรู้ควำมเข้ำใจแพทย์ผู้รักษำต่อแนวทำงวัณโรคใหม่ น ำมำพัฒนำกำรสื่อสำรในองค์กรแพทย์ 
 4.3 วิเครำะห์สรุป กำรคัดกรองที่มีประสิทธิผลในแต่ละกลุ่มเสี่ยงเพ่ือน ำมำวำงแผนกำรคัดกรอง  
 4.4 เร่งค้นหำ รำยใหม่ในกลุ่มสูง อำยุและ วัยแรงงำน เน้นในกลุ่มเพศชำย 
 4.5 พัฒนำกำรเยี่ยมบ้ำน และ DOT ทุกๆ รพ.สต. 
 4.6 พัฒนำกำรใช้โปรแกรม ถึงระดับ รพสต. และเน้นกำรเยี่ยมบ้ำนและคีย์ข้อมูลเยี่ยมบ้ำน 
 4.7 ประสำนชี้แจงผู้บริหำร รพศ รพท รพช. เรื่องงบพัฒนำคุณภำพของสปสช ที่จัดสรรให้รพ.ทุกแห่งน ำไป
พัฒนำเครือข่ำยระดับต ำบล 

 
 
 
 
 

   
  

ภำพที่ 25 อบรมผู้รับผิดชอบงำนวัณโรครำยใหม่ และวเิครำะห์ข้อมลูทำงระบำดวิทยำ 5 มิติ 

วันท่ี 31 มกรำคม - 2 กุมภำพันธ์ 2561โรงแรมประจักษต์รำ ดไีซน์ โฮเต็ล จังหวัดอดุรธำนี 

ภำพที่ 26 เยี่ยมผู้ป่วย pre-XDR ภำพที่ 27 เยี่ยมบ้ำน MDR-TB 
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กลุ่มโรคติดต่อ 
1. โครงการก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ และการควบคุมหนอนพยาธิใน
โรงเรียนถิ่นทุรกันดารตามพระราชด าริฯ 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือสนับสนุน ติดตำม และพัฒนำศักยภำพบุคลำกรแก่เครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนก ำจัดโรคพยำธิ และมะเร็ง
ท่อน้ ำดีถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ และกำรควบคุมหนอนพยำธิในโรงเรียนถิ่นทุรกันดำรตำมพระรำชด ำริฯ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 ต ำบลสำมำรถจัดกำรสุขภำพเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ ำดี 
 2.2 ลดอัตรำกำรติดเชื้อหนอนพยำธิในนักเรียน และเยำวชนถิ่นทุรกันดำร ไม่เกินร้อยละ 5 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำรแก้ไขปัญหำพยำธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ ำดี ผลกำรด ำเนินงำนในปีที่
ผ่ำนมำ ปัญหำอุปสรรค และแนวทำงแก้ไข ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนในปีปัจจุบันจำกผู้ประสำนงำนระดับจังหวัด 
ทั้ง 7 แห่ง และถ่ำยทอดกำรบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Isan cohort แก่ผู้ปฏิบัติงำนในต ำบลต้นแบบพ้ืนที่
ด ำเนินกำรปี 2561 
 3.2 จัดอบรมหลักสูตรพนักงำนจุลทัศนำกรในกำรตรวจหำหนอนพยำธิ เพ่ือพัฒนำศักยภำพและฟ้ืนฟู 
พนักงำนจุลทัศนำกรในกำรตรวจคัดกรองหำกำรติดเชื้อพยำธิด้วยวิธีตรวจอุจจำระ กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ เจ้ำหน้ำที่ 
และบุคลำกรเครือข่ำยที่ปฏิบัติงำนในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบ จ ำนวน 38 คน ซึ่งหลักสูตรมีกำรบรรยำยให้ควำมรู้และ
ฝึกปฏิบัติกำรตรวจหำพยำธิจำกอุจจำระ  
 3.3 ตรวจคัดกรองซ้ ำในผู้ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับโดยตรวจอุจจำระในพ้ืนที่ด ำเนินงำน ปีงบประมำณ 2560 ท ำ
กำรตรวจ 5 จังหวัด ได้แก่ อุดรธำนี หนองคำย หนองบัวล ำภู เลย สกลนคร ส่วนจังหวัดนครพนม และบึงกำฬได้
ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองโดยเจ้ำหน้ำที่จำกพ้ืนที่เองซึ่งผ่ำนกำรอบรมแล้ว ผลจำกกำรตรวจซ้ ำ 7 จังหวัด รวม
ทั้งหมด 1,462 รำย พบติดเชื้อซ้ ำ 201 รำย คิดเป็นร้อยละ 13.75  
 3.4 นิเทศ ติดตำมกำรด ำเนินงำนโครงกำรโรคพยำธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ ำดีถวำยเป็นพระรำชกุศลฯ 
ใน 7 จังหวัด เพื่อให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่ำงเขตกับพ้ืนที่ 
 3.5 สนับสนุนสื่อ แผ่นพับ โปสเตอร์ แผ่นซีดี สื่อเรียนรู้อ่ืนๆ เรื่องพยำธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ ำดี รวมถึง
เวชภัณฑ์ยำรักษำโรคหนอนพยำธิ 
 3.6 ประเมินต ำบลจัดกำรสุขภำพโรงเรียนดีเด่นระดับเขต กำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำพยำธิใบไม้ตับ 
และมะเร็งท่อน้ ำดี ที่เป็นตัวแทนของจังหวัด โดยมี 4 จังหวัดที่ส่งเข้ำประกวดได้แก่ นครพนม สกลนคร หนองคำย
และบึงกำฬ เพ่ือคัดเลือก 1 ต ำบลเป็นตัวแทนเข้ำประกวดระดับประเทศต่อไป 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 เป็นนโยบำยระดับกระทรวง 
 4.2 มีงบประมำณสนับสนุนกำรด ำเนินงำน 
 4.3 ผู้บริหำรเห็นควำมส ำคัญและให้กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดี 
 4.4 พ้ืนที่มีผู้รับผิดชอบงำนที่ชัดเจน  
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5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 บุคลำกรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรตรวจอุจจำระเพ่ือคัดกรองพยำธิด้วยกล้องจุลทรรศน์  
ยังขำดควำมช ำนำญเนื่องจำกหลักสูตรระยะเวลำในกำรอบรมเพียง 3 วัน อีกทั้งหลังอบรมไม่ได้ท ำกำรตรวจเพรำะ
บำงพ้ืนที่ไม่มีกล้องจุลทรรศน์ 
 5.2 ขำดกำรนิเทศ ติดตำมกิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
 5.3 บำงจังหวัดแพทย์ที่ท ำกำรตรวจคัดกรองอัลตรำซำวด์มีจ ำนวนจ ำกัด และมีภำระงำนอื่นๆ ท ำให้ 
ท ำงำนได้ล่ำช้ำและไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 พัฒนำศักยภำพซ้ ำแก่ทีมตรวจอุจจำระหำพยำธิด้วยกล้องจุลทรรศน์ เพ่ือให้เกิดควำมช ำนำญ อีกทั้งเป็น
กำรฟ้ืนฟูทักษะ พร้อมกับสนับสนุนส่งเสริมให้พ้ืนที่มีกำรจัดซื้อจัดหำกล้องจุลทรรศน์ 
 6.2 ประสำนควำมร่วมมือกับจังหวัดในกำรนิเทศ ติดตำมประเมินผลกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน 
 6.3 ควรมีกำรจัดอบรมกำรคัดกรองด้วยอัลตรำซำวด์แก่แพทย์เพ่ิม หรือบริหำรจัดกำรให้แพทย์จำกพ้ืนที่อ่ืน
สำมำรถเข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนได้ 

   
 
 
 
 
2. โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือสนับสนุน และพัฒนำควำมร่วมมือ ทักษะกำรก ำหนดลักษณะกิจกรรม และแผนกำรเฝ้ำระวัง
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพื้นที่เสี่ยง 
 1.2 เพ่ือปรับพฤติกรรมของประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยง เรื่องควำมรู้ กำรรับรู้ควำมเสี่ยง กำรรับรู้ควำมรุนแรง 
กำรรับรู้ประโยชน์ และอุปสรรค กำรปฏิบัติตัวในกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 สนับสนุน และพัฒนำควำมร่วมมือกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ รวมถึงกำร
สนับสนุนกระบวนกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคำย 
นครพนม และอุดรธำนี 

ภำพที่ 28 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรแก้ไขปญัหำ

พยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี วันท่ี 25 – 26 

ธันวำคม 2560 

ภำพที่ 29 ลงพ้ืนท่ีตรวจคัดกรองซ้ ำผู้ติดเชื้อ 
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3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จัดประชุมเพ่ือสร้ำงควำมร่วมมือเครือข่ำยเฝ้ำระวังโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมโครงกำรพระปณิธำนฯ และ
ก ำหนดพ้ืนที่เสี่ยง โดยจัด 2 ครั้ง ดังนี้  
   ครั้งที่ 1 วันที่ 23 กุมภำพันธ์ 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำรีสอร์ท จังหวัดอุดรธำนี ผู้ร่วมประชุม
จ ำนวน 25 คน ประกอบด้วย หัวหน้ำกลุ่มงำน  และผู้รับผิดชอบงำนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำของส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด 7 จังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด เพ่ือวำงแผนด ำเนินงำนในพ้ืนที่เสี่ยงแบบมีส่วน
ร่วม 4 จังหวัด คือ เลย 3 อ ำเภอ ได้แก่ ด่ำนซ้ำย ท่ำลี่และนำแห้ว, อุดรธำนี 1 อ ำเภอ ได้แก่ เพ็ญ หนองคำย 2 
อ ำเภอ ได้แก่ เมือง และสระใคร และ นครพนม 2 อ ำเภอ ได้แก่เมือง และนำแก 
   ครั้งที่ 2 วันที่ 24 สิงหำคม 61 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำรีสอร์ทจังหวัดอุดรธำนี เพ่ือติดตำมผลกำร
ด ำเนินงำน ให้เครือข่ำยสรุปผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ อีกทั้ง
ร่วมวำงแผนกำรด ำเนินงำนปี 2562 ผู้ร่วมประชุมจ ำนวน 30 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงำนจำกส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด และท้องถิ่นจังหวัด 7 จังหวัด และปศุสัตว์เขต 4 จังหวัดขอนแก่น  
 3.2 ประชุมถ่ำยทอดควำมรู้ วิเครำะห์ควำมเสี่ยง และจัดท ำแผนงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ในพ้ืนที่เสี่ยง 
แบบมีส่วนร่วม 
   จัดประชุมในอ ำเภอที่พบโรคในสัตว์ โดยกลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย หัวหน้ำกลุ่ม และผู้รับผิดชอบ
งำนโรคพิษสุนัขบ้ำส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลชุมชน โรงพยำบำล
ส่งเสริมสุขภำพต ำบล ปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อ ำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตัวแทนชุมชน จ ำนวนแห่งละ
ประมำณ 40 คน ได้แก่วันที่ 21-23 มีนำคม 61 อ ำเภอท่ำลี่ ด่ำนซ้ำย และนำแห้ว จังหวัดเลย วันที่ 26 มีนำคม 61 
อ ำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี วันที่ 29 มีนำคม 61 ณ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม และ วันที่ 5เมษำยน 
61 ณ เทศบำลต ำบลสระใคร จังหวัดหนองคำย 
 3.3 พัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำย เรื่องแนวเวชปฏิบัติเรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ และกำรใช้โปรแกรมรำยงำนผู้
สัมผัสโรค (ร.36) กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข/พยำบำล ผู้รับผิดชอบงำนโรคพิษสุนัขบ้ำของ
ส ำนักงำนสำธำรณสุข และโรงพยำบำลทั้ง 7 จังหวัด รวม 250 คน ดังนี้ 
  ครัง้ที่ 1 ในวันที่ 27 ธันวำคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมเลยพำเลช จังหวัดเลย 
  ครั้งที่ 2 ในวันที่ 28 ธันวำคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมอัศวรรณ จังหวัดหนองคำย  
  ครั้งที่ 3 วันที่ 4 เมษำยน 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครพนม 
  ครั้งที่ 4 วันที่ 17 พฤษภำคม 2561 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี 
 3.4 สนับสนุนและติดตำมกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่ 
  วันที่ 8-9 มี.ค.61สนับสนุนกำรจัดกิจกรรม และสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่จังหวัด
บึงกำฬ กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย ท้องถิ่นจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งในจังหวัดบึงกำฬ อำสำปศุ
สัตว์ และอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำต ำบล จ ำนวน 300 คน 
  วันที่ 13 มี.ค.61สนับสนุนสื่อ แผ่นพับ และโปสเตอร์ในกำรรณรงค์ของพ้ืนที่ อ.นำแก จ.นครพนม 
  วันที่ 20 มี.ค. 61 สนับสนุนสื่อ แผ่นพับและโปสเตอร์ในกำรรณรงค์ของพ้ืนที่อ.เพ็ญ จังหวัดอุดรธำนี 
  วันที่ 20-23 มี.ค. 61 สนับสนุนสื่อ แผ่นพับและโปสเตอร์ในกำรรณรงค์ในพ้ืนที่ จ.เลย  
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  วันที่ 5 เมษำยน 61 สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมและสื่อรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่
จังหวัดบึงกำฬ ร่วมกับเครือข่ำยปศุสัตว์ สำธำรณสุขจังหวัดบึงกำฬ  เทศบำลเมือง   
  วันที่ 22 - 24 เมษำยน 61 สนับสนุนสื่อในพ้ืนที่เสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้ำ ต.หำดค ำ อ.เมือง จ.หนองคำย แผ่น
พับ 400 แผ่น โปสเตอร์ 450 แผ่น สื่อมัลติมีเดีย และสื่อต้นแบบควำมรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำและกำรป้องกัน(คำถำ 
5ย) จ ำนวน 200 อัน 
 3.5 ส ำรวจประเมินควำมรู้ กำรรับรู้ พฤติกรรมกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ และควำมพึงพอใจของเครือข่ำย 
และประชำชน ต่อกำรด ำเนินงำนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ  
 3.6 ผลิตสื่อสปอตวิทยุรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำเพ่ือสนับสนุนเครือข่ำยในพ้ืนที่ 7 จังหวัด 285 แผ่น 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 เป็นโครงกำรตำมพระประณิธำนฯ ส่งผลให้ทุกภำคส่วนให้ควำมส ำคัญ  และร่วมกันขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนให้สัตว์และคนปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ 
 4.2 สื่อออนไลน์หลำยช่องทำงน ำเสนอข้อมูลผู้ป่วยเสียชีวิตส่งผลให้ประชำชนเกิดควำมสนใจ และตระหนัก
ในกำรป้องกันควบคุมโรค 
 4.3 ได้รับสนับสนุนวิทยำกรจำกส ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ซึ่งมีประสบกำรณ์ และควำมสำมำรถ
ในกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ผู้เข้ำร่วมประชุมให้ควำมสนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ในกำรประชุมเพ่ือวิเครำะห์พ้ืนที่เสี่ยง และจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนร่วมกัน ท้องถิ่นจังหวัดไม่สำมำรถ
เข้ำร่วมประชุมได้ทุกจังหวัด ส่งผลให้บำงจังหวัดขำดกำรวิเครำะห์ปัญหำ และอุปสรรคในกำรด ำเนินงำนเพ่ือเพ่ิม
ระบบกำรเฝ้ำระวังป้องกันโรคในสัตว์ที่เป็นส่วนควำมรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพำะกำร
ส ำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัข และแมว กำรจัดหำและสนับสนุนวัคซีนในสัตว์แก่ชุมชน 
 5.2 ขำดกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่เสี่ยง 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 เชิญท้องถิ่นจังหวัด เข้ำร่วมประชุมเพื่อสร้ำงกำรมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนป้องกันควบคุมโรค  
 6.2 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนำ ขับเคลื่อน นิเทศ ก ำกับ และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนให้มำกขึ้น 
โดยเฉพำะในพ้ืนที่เสี่ยง  
 6.3 ในพ้ืนที่พบโรคสนับสนุน และผลักดันเข้ำสู่ พชพ. 
 
3. โครงการพัฒนาการด าเนนิงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำทักษะ องค์ควำมรู้ของบุคลำกรให้สำมำรถด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อใน
โรงพยำบำลได ้
 1.2 เพ่ือสนับสนุนให้เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 อัตรำกำรติดเชื้อไม่เกิน 5 ครั้งต่อ 1,000 วันนอน 
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3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จัดประชุมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรผู้รับผิดชอบงำนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล 
จ ำนวน 50 คน ประกอบด้วย เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล จำกส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลชุมชน ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบ ผลกำรทดสอบก่อนพัฒนำศักยภำพฯคะแนนเฉลี่ย 11.8 คะแนน (สูงสุด 17 คะแนน ต่ ำสุด 6 
คะแนน) และผลกำรทดสอบหลังพัฒนำศักยภำพฯคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 14.8 คะแนน (สูงสุด 18 คะแนน ต่ ำสุด 7 
คะแนน) 
 3.2 นิเทศ ติดตำม สรุปผลกำรเก็บข้อมูลโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล ในพ้ืนที่ 7 จังหวัด 
 3.3 สนับสนุนสื่อ คู่มือกำรวินิจฉัยโรคติดเชื้อในโรงพยำบำล คู่มือกำรปรับปรุงคุณภำพอำกำศใน
สถำนพยำบำล คู่มือปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมกำรติดเชื้อในโรงพยำบำล 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมสนใจในเนื้อหำเป็นอย่ำงดี มีกำรซักถำมข้อสงสัย ถำม-ตอบ วิทยำกรตลอด
ช่วงเวลำกำรประชุมและกำรร่วมท ำกิจกรรมแบ่งกลุ่ม 
 4.2 กำรประสำนงำนระหว่ำงผู้รับผิดชอบงำนทุกระดับท้ังส ำนักงำนสำธำรณสุข 7 จังหวัดและโรงพยำบำล 
 4.3 กำรติดตำมองค์ควำมรู้ กำรเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโรคติดเชื้อและป้องกันควบคุมกำรติดเชื้อ 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนมีจ ำนวนมำก และมีผู้รับผิดชอบงำนใหม่แต่ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรพัฒนำ
ศักยภำพได้ทั้งหมดในรอบเดียว 
 5.2 โรคมีกำรเปลี่ยนแปลงตลอดเวลำ งำนป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยำบำลจ ำเป็นที่ต้องพัฒนำให้
เท่ำทันโรค 
 5.3 บำงโรงพยำบำลยังไม่ได้ส่งรำยงำนเป็นรูปแบบเดียวกันตำมที่สถำบันบ ำรำศนรำดูรก ำหนด เนื่องจำกยัง
ขำดควำมเข้ำใจในกำรรำยงำน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ควรมีกำรจัดกำรประชุมพัฒนำศักยภำพทุกปี 
 6.2 จัดให้มีกำรอบรม หรือนิเทศกำรคีย์ระบบรำยงำนให้ทั่วถึงทุกโรงพยำบำล 
 
4. โครงการประเมินมาตรฐานงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้อย่ำงมีคุณภำพ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 น ำผลกำรประเมินไปประกอบกำรวำงแผนด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคระดับเขต/ประเทศ  
3. ผลการด าเนินงาน 
 ปีงบประมำณ 2561 มีแผนออกประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคจ ำนวน 4 จังหวัด 
ตำมท่ีพ้ืนที่สมัครใจได้แก่ จังหวัดหนองบัวล ำภู นครพนม สกลนคร และบึงกำฬ สรุปผลประเมินรำยละเอียดดังนี้ 
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ตำรำงที่ 8 แสดงผลกำรประเมินมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 
จังหวัด หน่วยงาน คะแนน(ร้อยละ) ผลประเมิน 

หนองบัวล ำภู คลังโรงพยำบำลนำกลำง 70.21 ไม่ผ่ำนเกณฑ์ 
รพ.สต.ท่ำอุทัย 96.15 ผ่ำนเกณฑ ์

นครพนม คลังโรงพยำบำลนครพนม 97.87 ผ่ำนเกณฑ ์
รพ.สต.ชะโนต 96.63 ผ่ำนเกณฑ ์

สกลนคร คลังโรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 87.23 ผ่ำนเกณฑ ์

PCU โรงพยาบาลนิคมน ้าอูน 83.33 ผ่ำนเกณฑ ์

รพ.สต.โนนสุวรรณ 98.08 ผ่ำนเกณฑ ์
บึงกำฬ คลังโรงพยาบาลบุ่งคล้า 95.74 ผ่ำนเกณฑ ์

PCU โรงพยาบาลบุ่งคล้า 86.11 ผ่ำนเกณฑ ์

รพ.สต.โนนสว่าง 98.08 ผ่ำนเกณฑ ์
 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี  
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 ทีมประเมินบำงคนยังขำดประสบกำรณ์ในเรื่อง/เนื้อหำกำรประเมิน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 จัดให้มีกำรประชุมพัฒนำศักยภำพทีมก่อนออกประเมินพร้อมทั้ง AAR ทีมประเมิน เพ่ือกำรด ำเนินงำนต่อไป
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 
5. โครงการพัฒนารูปแบบและสนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือเร่งรัดระดับควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนให้ได้ตำมเป้ำหมำยกรมควบคุมโรคก ำหนด 
 1.2 ยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันในสถำนบริกำรทุกระดับให้ผ่ำนเกณฑ์ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบมีกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ครอบคลุม และผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 สุ่มส ำรวจควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนพื้นฐำน และวัคซีนในนักเรียนในพื้นท่ีจังหวัดหนองคำย  
จ ำนวน 30 cluster 
 3.2 จัดประชุมพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค และพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำน
ให้บริกำรวัคซีนผู้ใหญ่ กลุ่มเป้ำหมำยได้แก่ บุคลำกรสำธำรณสุขผู้รับผิดชอบงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค และเภสัช
กร จำก สสจ. สสอ. รพศ./รพท. และรพช. ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมจ ำนวน 200 คน ผลกำรทดสอบก่อนพัฒนำ
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ศักยภำพฯมีคะแนนเฉลี่ย 10.8 คะแนน (สูงสุด 18 คะแนน ต่ ำสุด 6 คะแนน) และผลกำรทดสอบหลังกำรพัฒนำ
ศักยภำพฯมีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมเป็น 15 คะแนน (สูงสุด 20 คะแนน ต่ ำสุด 11 คะแนน) 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 ได้รับกำรสนับสนุนบุคลำกรจำกกองวัคซีนในกำรลงส ำรวจควำมครอบคลุม 
 4.2 ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมสนใจในเนื้อหำเป็นอย่ำงดี มีกำรซักถำมข้อสงสัย สอบถำมวิทยำกรตลอด
ช่วงเวลำกำรประชุม 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 เจ้ำหน้ำที่ สคร.ไม่เพียงพอในกำรส ำรวจควำมครอบคลุมให้เสร็จทันภำยในระยะเวลำ 
 5.2 เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบมีจ ำนวนมำก และมีผู้รับผิดชอบงำนใหม่แต่ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรได้กำร 
พัฒนำศักยภำพได้ทั้งหมดในรอบเดียว 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 วำงแผน และด ำเนินกำรสุ่มส ำรวจตั้งแต่ต้นปี 
 6.2 ควรมีกำรจัดกำรประชุมพัฒนำศักยภำพทุกปี 
 
6. โครงการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพในการป้องกันและดูแลรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ  
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะและขีดสมรรถนะตำมที่กรมควบคุมโรคก ำหนด และมีควำม
เชี่ยวชำญในบทบำทหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 
 1.2 เพื่อพัฒนำและยกระดับระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มำตรฐำนสำกล 
 1.3 เพ่ือให้บริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มี
ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
 1.4 เพื่อขับเคลื่อนกำรบูรณำกำรแผนงำน เป้ำหมำย ผลผลิตของกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค 
และภัยสุขภำพในพื้นที่รับผิดชอบและเขตบริกำรสุขภำพ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 หญิงตั้งครรภ์ที่ได้ที่ได้รับกำรตรวจ HBsAg ร้อยละ 100 
 2.2 ทำรกแรกเกิดที่มำรดำติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี ที่ได้รับ HBIG ร้อยละ 90 
 2.3 หญิงตั้งครรภ์ที่มีปริมำณไวรัสตับอักเสบ บี สูง และ/หรือ HBeAg เป็นบวกท่ีได้รับยำต้ำนไวรัส 
TDF ร้อยละ 95 
 2.4 ทำรกแรกเกิดที่ได้รับวัคซีนตับอักเสบ บี ร้อยละ 90  
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จัดประชุมพัฒนำ และขับเคลื่อนกำรก ำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี จำกแม่สู่ลูก เพ่ือวำงแผนกำร 
ด ำเนินงำนร่วมกัน โดยเป็นกำรน ำร่องโครงกำรในโรงพยำบำลอุดรธำนี และจังหวัดอุดรธำนี  
 3.2 สนับสนุนค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
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 3.3 สนับสนุน โปสเตอร์แนวทำงกำรดูแลหญิงตั้งครรภ์ และทำรก แผนยุทธศำสตร์ป้องกันกำรแก้ไขปัญหำ
โร ค ไว รั ส ตั บ อั ก เส บ  พ .ศ . 2560 – 2564 แ บ บ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ห ญิ งตั้ ง ค ร รภ์  แ ล ะ ท ำ รก  แ ล ะ ย ำ 
Tenofovirdisoproxilfumarate 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 กรรมกำรแม ่และเด็กจังหวัดให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
 4.2 มีงบประมำณสนับสนุน 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ขำดกำรนิเทศ ติดตำมกิจกรรมกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกเริ่มโครงกำรในปลำยปีงบประมำณ 
 5.2 เนื่องจำกเป็นโครงกำรใหม่กำรส่งต่อ กำรลงข้อมูล กำรติดตำม รำยงำนข้อมูล ยังไม่สมบูรณ์ 
เท่ำท่ีควร ยังต้องมีกำรปรับและวำงแผนให้เข้ำกับบริบทของผู้ท ำงำน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ติดตำมควำมก้ำวหน้ำเป็นระยะ และวำงแผนแก้ไข 
 
7. โครงการพัฒนารูปแบบการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรวัคซีนในผู้ใหญ่ 
 1.2 เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงวัคซีนได ้
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 ควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีน dT ในผู้ใหญ่ ร้อยละ 30 
 2.2 ควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีน Influenza ร้อยละ 70  
 2.3 ควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน MR ในนักศึกษำทำงกำรแพทย ์และสำธำรณสุขร้อยละ 70 
 
3. ผลการด าเนินงาน 
 จัดประชุมซ้อมแผนพร้อมรับภำวะฉุกเฉินกรณีพบเชื้อ wild poliovirus/cVDPV ในพ้ืนที่เสี่ยง และนิเทศ
ติดตำมโครงกำรพัฒนำรูปแบบกำรให้วัคซีนในผู้ใหญ่วันที่ 6-7 สิงหำคม 2561ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัดเลย อ ำเภอเมือง จังหวัดเลย ได้ข้อสรุปดังนี้  
  - กำรให้บริกำรวัคซีนไข้หวัดใหญ่บูรณำกำรไปกับคลินิก ANC 
  - กำรให้บริกำร dT ส่วนใหญ่ให้บริกำรที่รพ.สต. แต่มีผู้มำรับบริกำรน้อย จึงแนะน ำแก้ปัญหำ 
โดยเชิงรุกดึงข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยจำกโปรแกรม HosXP/JHCIS และให้ อสม.แจ้งกลุ่มเป้ำหมำยมำฉีดวัคซีน 
  - วัคซีน MR ยังไม่ได้ให้บริกำรเนื่องจำกยังไม่ได้รับวัคซีนและวำงแผนให้บริกำรเชิงรุก 
โดย เจ้ำหน้ำที่ไปฉีดวัคซีนที่คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเลย  
  - รำยงำนข้อมูลส่งสสจ.ทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน และสคร.รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนผ่ำน 
เวปไซด์กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ภำยใน 31 สค. 61 
  - กรมควบคุมโรค สนับสนุนวัคซีน MR  
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  - กรมควบคุมโรค สนับสนุนวัคซีน MR สนับสนุนสมุดประจ ำตัวผู้รับบริกำร 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 ส ำนักงำนสำธำรณะสุขจังหวัดและหน่วยบริกำรให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 วัคซีน dTยังมีผู้มำรับบริกำรน้อย 
 5.2 กำรจัดส่งวัคซีน MR ล่ำช้ำ ท ำให้ไม่สำมำรถให้บริกำรได้ทัน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ท ำกำรประชำสัมพันธ์ถึงประโยชน์ของกำรได้รับวัคซีน 
 6.2 ดึงข้อมูลกลุ่มเป้ำหมำยจำกโปรแกรมและฝำก อสม.แจ้งกลุ่มเป้ำหมำยเพ่ือมำรับวัคซีน 
 
 
กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภาพที่ 8 
1. วัตถุประสงค ์
  1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของเครือข่ำยจังหวัด/ อ ำเภอ/ เทศบำลเมือง/เทศบำลนคร ในกำรด ำเนินงำน
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เพ่ือผลักดันมำตรกำรป้องกันในระดับชุมชน โดยกำร
ด ำเนินงำนบูรณำกำรสุขภำพกลุ่มวัยท ำงำนในต ำบลจัดกำรสุขภำพ และสถำนประกอบกำร 
  1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 เครือข่ำยจังหวัด/ อ ำเภอ สำมำรถด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงใน
กลุ่มวัยท ำงำนตำมแนวทำง/ มำตรฐำน กรมควบคุมโรค จ ำนวน 7 จังหวัด 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยจังหวัด/ อ ำเภอในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ระหว่ำงวันที่ 14-15 ธันวำคม 2560 ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
 ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ SM NCD ระดับจังหวัด/ อ ำเภอ/ เทศบำลนคร/ เทศบำลเมืองในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 
8 จ ำนวนทั้งสิ้น 54 คน มีพิธีมอบใบเกียรติบัตร โรงพยำบำลที่ผ่ำนกำรประเมิน NCD clinic plus  โดย นำยแพทย์
ชำญวิทย์ ทระเทพ ผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 8 ได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพ ท ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และทักษะในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรประชุมเชิงฯ พบว่ำ 
ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับที่มำกที่สุด และระดับมำก ทั้งในด้ำนวิชำหลักสูตร ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ประชุมฯ วิทยำกร/เทคนิคกำรประชุม และปัจจัยเกื้อหนุนในกำรประชุมฯ 
 ข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมประชุม - ควรมีเนื้อหำกำรประชุมครอบคลุมกำรท ำงำนและภำรกิจของ  
อปท.ให้มำกข้ึน และควรเพิ่มหลักสูตรกิจกรรมทำงกำยให้มำกข้ึน 
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 หัวข้อกำรประชุม/อบรมที่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพต่อไป - รูปแบบ/นวัตกรรมในกำรดูแลผู้ป่วยที่มี   ควำม
ซับซ้อน, ระบบข้อมูล NCD และกำรสร้ำงแรงจูงใจในผู้ป่วย NCD 
 3.2 กำรประชุมรำชกำรเพื่อชี้แจงเกณฑ์กำรประเมิน NCD Clinic Plus และกำรประเมินแบบอย่ำงที่ดี (Best 
Practice) ในกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) สถำนบริกำร ระดับ F M และกำรด ำเนินงำน
ป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ระดับจังหวัด แก่คณะกรรมกำรฯ ระดับเขต วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 
2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
 ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมกำรประเมิน NCD Clinic Plus และคณะกรรมกำรประเมินแบบอย่ำงที่ดี 
(Best Practice) ในกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง(CKD) สถำนบริกำร ระดับ F M และกำรด ำเนินงำน
ป้องกันควบคุมโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD) ระดับจังหวัด เขตสุขภำพ ที่ 8 จ ำนวนทั้งสิ้น 64 คน  
 คณะกรรมกำรฯ ร่วมวำงแผนจัดระบบกำรก ำกับ ติดตำม ประเมินผลระดับเขต และจังหวัด บูรณำกำรงำน 
NCD Clinic Plus/CKD/CVD ใช้รูปแบบไขว้จังหวัด แผนกำรประเมินฯ ช่วงเดือน เมษำยน -มิถุนำยน 2561 มี
สถำนบริกำรที่เป็นเป้ำหมำยในกำรประเมิน ในปี 2561 จ ำนวนทั้งสิ้น 33 แห่งดังนี้ 

- จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน 8 แห่ง ได้แก่ อ ำเภอนำยูง หนองแสง โนนสะอำด พิบูลย์รักษ์ ไชยวำน   กุดจับ 
หนองวัวซอ และทุ่งฝน 

- จังหวัดบึงกำฬ จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ ำเภอศรีวิไล พรเจริญ และบึงโขงหลง 
- จังหวัดสกลนคร จ ำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ ำเภอวำริชภูมิ นิคมน้ ำอูน ภูพำน ส่องดำว และโพนนำแก้ว 
- จังหวัดนครพนม จ ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ อ ำเภอปลำปำก เรณูนคร ท่ำอุเทน และโพนสวรรค์ 
- จังหวัดหนองคำย จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ ำเภอสังคม สระใคร และเฝ้ำไร่ 
- จังหวัดเลย จ ำนวน 7 แห่ง ได้แก่ อ ำเภอนำด้วง เอรำวัณ นำแห้ว ภูหลวง ภูกระดึง หนองหิน และผำขำว 
- จังหวัดหนองบัวล ำภู จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ อ ำเภอโนนสัง สุวรรณคูหำ และนำวัง 

โดยให้คณะกรรมกำรฯ ประเมินไขว้จังหวัด ดังนี้  
1. จังหวัดบึงกำฬ ประเมิน จังหวัดสกลนคร 
2. จังหวัดนครพนม ประเมิน จังหวัดหนองคำย 
3. จังหวัดหนองคำย ประเมิน จังหวัดหนองบัวล ำภู 
4. จังหวัดสกลนคร ประเมิน จังหวัดนครพนม 
5. จังหวัดหนองบัวล ำภู ประเมิน จังหวัดบึงกำฬ 
6. จังหวัดอุดรธำนี ประเมิน จังหวัดเลย 
7. จังหวัดเลย ประเมิน จังหวัดอุดรธำนี 

 3.3 จัดประชุมรำชกำรเพ่ือบูรณำกำรแผนด ำเนินงำนร่วมกับเครือข่ำยศูนย์วิชำกำร วันที่ 18 เมษำยน 2561 
ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
 ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงำนโรคไม่ต่อเรื้อรังจำกศูนย์วิชำกำร และคณะกรรมกำรประเมิน  
NCD Clinic Plus/ CKD/ CVD ระดับเขต รวมทั้งสิ้น 57 คน ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ในกำร
ติดตำมประเมินผล NCDs อย่ำงมีประสิทธิภำพ และกำรพัฒนำงำนสู่งำนวิจัย ร่วมพิจำรณำแผนบูรณำกำรกิจกรรม
ร่วมกันระหว่ำงศูนย์วิชำกำร เขตสุขภำพที่ 8 ปีงบประมำณ 2561 ในกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
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คณะกรรมกำรประเมินฯ ขอควำมร่วมมือศูนย์วิชำกำร ได้แก่ ศูนย์อนำมัย ที่ 8 จ.อุดรธำนี , ศูนย์สุขภำพจิต ที่ 8 จ.
อุดรธำนี และ ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 8 ร่วมลงพ้ืนที่เพ่ือติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน  NCD 
clinic plus/ CKD/ CVD ระดับเขต และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรพัฒนำรูปแบบกำรป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง โดยกำรบูรณำกำรกิจกรรมร่วมกันระหว่ำงศูนย์วิชำกำร ซึ่งนอกจำก สคร.ที่ 8 จ.อุดรธำนี และส ำนักงำนเขต
สุขภำพที่ 8 แล้ว ยังได้รับควำมร่วมมือจำกศูนย์วิชำกำร ดังนี้ 
   - ศูนย์อนำมัย ที่ 8 จ.อุดรธำนี: ประเด็น BMI, DPAC และ Long term care 
   - ศูนย์สุขภำพจิต ที่ 8 จ.อุดรธำนี : ประเด็นกำรคัดกรองภำวะซึมเศร้ำ, กำรลดพฤติกรรมเสี่ยงด้ำน
สุขภำพ 
  - ส ำนักงำนสนับสนุนบริกำรสุขภำพ เขต 8: ประเด็นกำรต ำบลจัดกำรสุขภำพ, ชุมชน/ต ำบล ต้นแบบ, 
มำตรฐำนสุขศึกษำ, กำรประเมินพฤติกรรมสุขภำพ, เครือข่ำย อสม. 
  3.4 กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน NCD clinic plus ระดับเขต ระหว่ำงวันที่ 26 เมษำยน -          
29 มิถุนำยน 2561 ณ สถำนบริกำรเป้ำหมำย จ ำนวนทั้งสิ้น 33 แห่ง 
 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธำนี ร่วมกับส ำนักงำนเขตสุขภำพที่  8 และส ำนักงำน
สำธำรณสุข ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 โดยคณะกรรมกำรประเมิน NCD Clinic Plus และคณะกรรมกำรประเมิน
แบบอย่ำงที่ดี (Best Practice) ในกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) สถำนบริกำร ระดับ F M และ
กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคหัวใจ และหลอดเลือด (CVD) ระดับจังหวัด ได้ด ำเนินกำรออกประเมินรับรอง
คุณภำพกำรด ำเนินงำนฯ แบบไขว้จังหวัด เพ่ือพัฒนำคุณภำพงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เกิดควำม
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรให้บริกำรตำมแผนกำรประเมินฯ ระหว่ำงเดือน เมษำยน - 
มิถุนำยน 2561 ซึ่งมีสถำนบริกำรที่ได้รับกำรประเมินฯ จ ำนวนทั้งสิ้น 33 แห่ง ผลกำรประเมินดังนี้ 
ตำรำงที่ 9 แสดงผลกำรประเมิน NCD Clinic Plus เขตสุขภำพท่ี 8 ปีงบประมำณ 2561 (ไขว้จังหวัด) 

ล าดับที่ จังหวัด สถานบริการ 
คะแนนประเมิน สรุประดับผล 

การประเมิน กระบวนการ ผลลัพธ์ รวมคะแนน 
1 หนองบัวล าภู รพ.สุวรรณคูหำ 45.00 32.84 77.84 ดี 
2   รพ.นำวัง 48.80 33.60 82.40 ดีมำก 
3   รพ.โนนสัง 43.80 23.84 67.64 พ้ืนฐำน 
4 นครพนม รพ.เรณูนคร 48.00 34.00 82.00 ดีมำก 
5   รพ.ปลำปำก 43.00 42.00 85.00 ดีเด่น 
6   รพ.ท่ำอุเทน 47.00 33.00 80.00 ดีมำก 
7   รพ.โพนสวรรค์ 47.00 26.00 73.00 ดี 
8 บึงกาฬ รพ.พรเจริญ 43.40 36.40 79.80 ดี 
9   รพ.ศรีวิไล 48.40 36.60 85.00 ดีเด่น 
10   รพ.บึงโขงหลง 41.00 25.60 66.60 พ้ืนฐำน 
11 เลย รพ.นำแห้ว 34.80 30.62 65.42 พ้ืนฐำน 
12   รพ.ผำขำว 44.8 18.58 63.38 พ้ืนฐำน 
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ตำรำงที่ 9 แสดงผลกำรประเมิน NCD Clinic Plus เขตสุขภำพท่ี 8 ปีงบประมำณ 2561 (ไขว้จังหวัด) (ต่อ) 

ล าดับที่ จังหวัด สถานบริการ 
คะแนนประเมิน สรุประดับผล 

การประเมิน กระบวนการ ผลลัพธ์ รวมคะแนน 
13   รพ.ภูกระดึง 36.40 25.34 61.74 พ้ืนฐำน 
14   รพ.ภูหลวง 44.80 34.02 78.82 ดี 
15   รพ.หนองหิน 38.40 30.55 68.95 พ้ืนฐำน 
16   รพ.นำด้วง 41.60 33.89 75.49 ดี 
17   รพ.เอรำวัณ 42.40 31.79 74.19 ดี 

18 สกลนคร 
รพ.พระอำจำรย์แบน 
ธนำกโร 43.20 31.60 74.80 

ดี 

19   รพ.กุดบำก 43.20 36.22 79.42 ดี 
20   รพ.นิคมน้ ำอูน 40.20 37.20 77.40 ดี 
21   รพ.วำริชภูมิ 46.00 37.97 83.97 ดีมำก 
22   รพ.ส่องดำว 40.40 34.32 74.72 ดี 
23 อุดรธานี รพ.พิบูลย์รักษ์ 38.20 32.85 71.05 ดี 
24   รพ.หนองแสง 46.00 34.40 80.40 ดีมำก 
25   รพ.โนนสะอำด 43.60 36.43 80.03 ดีมำก 
26   รพ.ไชยวำน 43.60 36.34 79.94 ดี 
27   รพ.ทุ่งฝน 45.00 37.74 82.74 ดีมำก 
28   รพ.กุดจับ 44.00 34.88 78.88 ดี 
29   รพ.หนองวัวซอ 44.60 34.54 79.14 ดี 
30   รพ.นำยูง 46.00 39.45 85.45 ดีเด่น 
31 หนองคาย รพ.สังคม 40.60 37.20 77.80 ดี 
32   รพ.สระใคร 33.80 30.20 64.00 พ้ืนฐำน 
33   รพ.เฝ้ำไร่ 34.80 36.60 71.40 ดี 

 
     รวมทั้ง ส ำนักโรคไม่ติดต่อ ได้ด ำเนินงำนประเมินคุณภำพ NCD Clinic Plus ปี 2561 ซึ่งส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้นิเทศ ก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของโรงพยำบำลทุกระดับใน
เขตสุขภำพที่ 8 ร่วมกับคณะกรรมกำรฯ ระดับเขต สถำนบริกำรจ ำนวนทั้งสิ้น 87 แห่ง ผลกำรประเมินตนเอง และ
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริกำร NCD Clinic Plus ปี 2561 รอบท่ี 3 ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 10 แสดงผลกำรประเมินตนเองและผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริกำรฯของโรงพยำบำล ในเขตสุขภำพที่ 8 รอบที่ 3 ปี
2561  (ข้อมูลจำก HDC ที่ Freze ณ วันที่ 16 สิงหำคม 2561) 

ล าดับที่ จังหวัด สถานบริการ 
คะแนนประเมิน สรุประดับผล 

การประเมิน กระบวนการ ผลลัพธ์ รวมคะแนน 
1 หนองบัวล าภู รพ.หนองบัวล ำภู 48.40 35.60 84.00 ดีมำก 
2   รพ.นำกลำง 43.80 30.00 73.80 ดี 
3   รพ.โนนสัง 45.40 27.20 72.60 ดี 
4   รพ.ศรีบุญเรือง 47.60 29.80 77.40 ดี 
5   รพ.สุวรรณคูหำ 46.20 32.40 78.60 ดี 
6   รพ.นำวัง 49.20 33.20 82.40 ดีมำก 
7 นครพนม รพ.นครพนม 47.40 24.80 72.20 ดี 
8   รพ.ปลำปำก 41.20 45.20 86.40 ดีเด่น 
9   รพ.ท่ำอุเทน 42.00 32.80 74.80 ดี 
10   รพ.บ้ำนแพง 46.60 28.60 75.20 ดี 
11   รพร.ธำตุพนม 46.60 34.00 80.60 ดีมำก 
12   รพ.เรณูนคร 45.80 32.00 77.80 ดี 
13   รพ.นำแก 48.60 39.00 87.60 ดีเด่น 
14   รพ.ศรีสงครำม 43.20 33.60 76.80 ดี 
15   รพ.นำหว้ำ 34.40 33.40 67.80 พ้ืนฐำน 
16   รพ.โพนสวรรค์ 44.40 29.60 74.00 ดี 
17   รพ.นำทม 31.80 29.40 61.20 พ้ืนฐำน 
18   รพ.วังยำง 32.40 38.80 71.20 ดี 
19 บึงกาฬ รพ.บึงกำฬ 31.00 33.02 64.02 พ้ืนฐำน 
20   รพ.พรเจริญ 38.40 38.19 76.59 ดี 
21   รพ.บึงโขงหลง 48.80 29.73 78.53 ดี 
22   รพ.ปำกคำด 47.60 31.87 79.47 ดี 
23   รพ.ศรีวิไล 46.20 37.62 83.82 ดีมำก 
24   รพ.โซ่พิสัย 39.80 27.04 66.84 พ้ืนฐำน 
25   รพ.บุ่งคล้ำ 40.20 26.98 67.18 พ้ืนฐำน 
26   รพ.เซกำ 39.20 32.01 71.21 ดี 
27 เลย รพ.เลย 49.20 33.08 82.28 ดีมำก 
28   รพ.นำด้วง 41.20 30.65 71.85 ดี 
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ตำรำงที่ 10 แสดงผลกำรประเมินตนเองและผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริกำรฯของโรงพยำบำล ในเขตสุขภำพท่ี 8 รอบที่ 3 ปี
2561 (ต่อ) 

ล าดับที่ จังหวัด สถานบริการ 
คะแนนประเมิน สรุประดับผล 

การประเมิน กระบวนการ ผลลัพธ์ รวมคะแนน 
29   รพ.เชียงคำน 38.40 31.85 70.25 ดี 
30   รพ.ปำกชม 40.80 30.96 71.76 ดี 
31   รพร.ด่ำนซ้ำย 38.20 35.13 73.33 ดี 
32   รพ.นำแห้ว 41.20 31.21 72.41 ดี 
33   รพ.ภูเรือ 44.80 35.31 80.11 ดีมำก 
34   รพ.ท่ำลี่ 45.60 37.22 82.82 ดีมำก 
35   รพ.วังสะพุง 45.80 35.87 81.67 ดีมำก 
36   รพ.ภูกระดึง 37.40 30.33 67.73 พ้ืนฐำน 
37   รพ.ภูหลวง 42.00 37.87 79.87 ดี 
38   รพ.ผำขำว 47.20 30.79 77.99 ดี 
39   รพ.เอรำวัณ 41.80 32.20 74.00 ดี 
40   รพ.หนองหิน 35.40 34.84 70.24 ดี 
41 สกลนคร รพศ.สกลนคร 47.40 30.20 77.60 ดี 
42   รพ.กุสุมำลย์ 45.00 34.60 79.60 ดี 
43   รพ.กุดบำก 45.80 36.20 82.00 ดีมำก 

44   
รพ.พระอำจำรย์ฝั้น   
อำจำโร 41.00 29.60 70.60 

ดี 

45   รพ.พังโคน 41.00 32.80 73.80 ดี 
46   รพ.วำริชภูมิ 45.00 37.80 82.80 ดีมำก 
47   รพ.นิคมน้ ำอูน 43.00 36.00 79.00 ดี 
48   รพ.วำนรนิวำส 40.80 36.00 76.80 ดี 
49   รพ.ค ำตำกล้ำ 42.00 36.40 78.40 ดี 
50   รพ.บ้ำนม่วง 41.80 36.60 78.40 ดี 
51   รพ.อำกำศอ ำนวย 46.80 38.40 85.20 ดีเด่น 
52   รพร.สว่ำงแดนดิน 48.40 33.80 82.20 ดีมำก 
53   รพ.ส่องดำว 46.60 36.00 82.60 ดีมำก 
54   รพ.เต่ำงอย 45.80 33.80 79.60 ดี 
55   รพ.โคกศรีสุพรรณ 43.60 36.60 80.20 ดีมำก 
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ตำรำงที่ 10 แสดงผลกำรประเมินตนเองและผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริกำรฯของโรงพยำบำล ในเขตสุขภำพท่ี 8 รอบที่ 3 ปี
2561 (ต่อ) 

ล าดับที่ จังหวัด สถานบริการ 
คะแนนประเมิน สรุประดับผล 

การประเมิน กระบวนการ ผลลัพธ์ รวมคะแนน 
56   รพ.เจริญศิลป์ 48.20 34.00 82.20 ดีมำก 
57   รพ.โพนนำแก้ว 41.00 36.40 77.40 ดี 
58   รพ.พระอำจำรย์แบน ธนำกโร 44.40 32.40 76.80 ดี 
59 อุดรธานี รพร.บ้ำนดุง 47.20 43.26 90.46 ดีเด่น 
60   รพ.หนองหำน 43.20 39.40 82.60 ดีมำก 
61   รพ.วังสำมหมอ 39.40 35.15 74.55 ดี 
62   รพ.กุดจับ 41.20 35.91 77.11 ดี 
63   รพ.หนองวัวซอ 47.80 37.39 85.19 ดีเด่น 
64   รพ.ประจักษ์ศิลปำคม 36.00 35.38 71.38 ดี 
65   รพ.นำยูง 45.20 39.93 85.13 ดีเด่น 
66   รพ.ทุ่งฝน 44.40 39.99 84.39 ดีมำก 
67   รพ.เพ็ญ 43.00 35.33 78.33 ดี 
68   รพ.กู่แก้ว 38.00 33.36 71.36 ดี 
69   รพ.ไชยวำน 46.60 35.52 82.12 ดีมำก 
70   รพ.บ้ำนผือ 43.60 29.28 72.88 ดี 
71   รพ.หนองแสง 47.20 36.51 83.71 ดีมำก 
72   รพ.สร้ำงคอม 41.40 37.06 78.46 ดี 
73   รพ.พิบูลย์รักษ์ 43.40 35.33 78.73 ดี 
74   รพ.ศรีธำตุ 37.00 37.1 74.10 ดี 
75   รพ.โนนสะอำด 41.40 35.04 76.44 ดี 
76   รพ.น้ ำโสม 45.80 32.19 77.99 ดี 
77   รพ.กุมภวำปี 45.20 37.02 82.22 ดีมำก 
78   รพศ.อุดรธำนี 47.80 34.77 82.57 ดีมำก 
79 หนองคาย รพ.หนองคำย 50.00 35.97 85.97 ดีเด่น 
80   รพร.ท่ำบ่อ 49.20 36.61 85.81 ดีเด่น 
81   รพ.โพนพิสัย 47.60 38.90 86.50 ดีเด่น 
82   รพ.ศรีเชียงใหม่ 49.40 28.26 77.66 ดี 
83   รพ.สังคม 43.60 31.04 74.64 ดี 
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ตำรำงที่ 10 แสดงผลกำรประเมินตนเองและผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริกำรฯของโรงพยำบำล ในเขตสุขภำพท่ี 8 รอบที่ 3 ปี
2561 (ต่อ) 

ล าดับที่ จังหวัด สถานบริการ 
คะแนนประเมิน สรุประดับผล 

การประเมิน กระบวนการ ผลลัพธ์ รวมคะแนน 
84   รพ.สระใคร 34.20 29.40 63.60 พ้ืนฐำน 
85   รพ.เฝ้ำไร่ 36.20 35.63 71.83 ดี 
86   รพ.รัตนวำปี 48.00 33.98 81.98 ดีมำก 
87   รพ.โพธิ์ตำก 46.60 31.51 78.11 ดี 

 
  3.5 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของ
เครือข่ำยจังหวัด/ อ ำเภอ ในเขตสุขภำพท่ี 8 วันที่ 9 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ 
โฮเทล อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
 ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ SM ระดับจังหวัด/ CM ระดับอ ำเภอ และผู้รับผิดชอบงำนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
เทศบำลนคร/เทศบำลเมือง ในเขตสุขภำพที่ 8 ผู้เข้ำร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 87 คน มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ 
โรงพยำบำลที่ผ่ำนกำรประเมิน NCD Clinic Plus และโล่รำงวัลแก่สถำนบริกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
ด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด ร่วมกับงำน RTI และจมน้ ำ
โดย สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 8 ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบทิศทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี 2562 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคไตเรื้อรัง (CKD) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ของเครือข่ำยทุกระดับ รวมทั้ง ได้
พัฒนำศักยภำพท ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเพ่ือลดเสี่ยงลดโรค ได้
ทรำบถึงรูปแบบกำรด ำเนินงำนของสถำนบริกำรที่เป็นต้นแบบเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ได้เป็น
อย่ำงดี จำกกำรส ำรวจควำมพึงพอใจต่อกำรประชุมเชิงฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับที่มำกที่สุด และ
ระดับมำก ทั้งในด้ำนวิชำหลักสูตร ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประชุมฯ วิทยำกร/เทคนิคกำรประชุม และปัจจัย
เกื้อหนุนในกำรประชุมฯ  
 ข้อเสนอแนะของผู้เข้ำร่วมประชุม – อยำกให้มีกำรจัดประชุมวิชำกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนเด่น  
NCD แบบนี้ทุกปี 
 หัวข้อกำรประชุม/อบรมที่ต้องกำรพัฒนำศักยภำพต่อไป – กำรดูแลเท้ำผู้ป่วยเบำหวำน 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 เครือข่ำยทุกคนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
  ขำดกำรประเมินมำตรกำรที่ส่งผลต่อกำรลดโรค NCD ในระดับจังหวัด/เขต ท ำให้ผลงำนบำงตัวชี้วัด ยังไม่
ผ่ำนเกณฑ์ (ข้อมูลจำก HDC : 11 สิงหำคม 2561) 
 - DM ที่ควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี = ร้อยละ 18.87 (ประเทศ= ร้อยละ 25.40) (เป้ำหมำย > ร้อยละ 40) 
 - HT ที่ควบคุมควำมดันโลหิตได้ดี = ร้อยละ 48.16 (ประเทศ= ร้อยละ 40.14) (เป้ำหมำย > ร้อยละ 50) 
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6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยจังหวัด/อ ำเภอในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดเสี่ยงลดโรค NCDs 
 6.2 บูรณำกำรกิจกรรมร่วมกับศูนย์วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้อง 
 6.3 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน NCD clinic plus ระดับเขต/ ร่วมนิเทศตรวจรำชกำร 7 จังหวัด 

   
 
 
 
 
 
 
2. โครงการติดตามประเมินผลการด าเนินงานเพื่อลดโรค CVD, CKD เขตสุขภาพที่ 8 
1. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโรคไตเรื้อรัง และโรคหัวใจและหลอดเลือด ของเครือข่ำยสถำนบริกำร
ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 
2. เป้าหมายของโครงการ 
  รำยงำนผลกำรติดตำมประเมินผล และคัดเลือกเครือข่ำยสถำนบริกำรที่เป็น ต้นแบบดีเด่น (Best practice) 
ในกำรด ำเนิน CKD และ CVD ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 จ ำนวน 1 เรื่อง 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำร เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนิน งำน CKD ด้วย 
Application วันที่ 13 ธันวำคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล อ ำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธำนี 
 ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงำน CKD และ IT สสจ./ผู้รับผิดชอบงำน CKD,IT จำกเครือข่ำยสถำน
บริกำร ในเขตสุขภำพที่ 8 จ ำนวนทั้งสิ้น 192 คน ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำ
ศักยภำพในกำรด ำเนินงำนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือชะลอไตเสื่อมในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ (CKDNET) กำรใช้
คู่มือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือชะลอไตเสื่อม ส ำหรับ Case manager แนวคิดที่ใช้ ได้แก่ 1) Coaching Model 2) 
กำรมีส่วนร่วม (Partnership Model) 3) กำรสร้ำงพลังอ ำนำจ (Empowerment) 4) กำรสร้ำงควำมตระหนักด้วย
กำรเพ่ิมกำรรับรู้ควำมเสี่ยงและภำวะคุกคำมที่เกิดขึ้นในชีวิต (HBM) 5) กำรรับรู้ในสมรรถนะแห่งตน (Self-

ภำพที่  30 ประชุมพัฒนำศักยภำพเครือข่ำย

จังหวัด/อ ำเภอในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อ

ลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง วันที่  14 -15 

ธันวำคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮ

เทล จังหวัดอุดรธำน ี

 

ภำพที่ 31 ประเมิน NCD clinic plus ระดับเขต 
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efficacy) 6) กำรเพ่ิมแรงจูงใจ (Motivation) ฝึกปฏิบัติ CKD Registry เพ่ือออกแบบรำยงำนประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน CKD และถ่ำยทอดเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพของกำรด ำเนินงำนคลินิกชะลอไตเสื่อมคุณภำพ ในสถำน
บริกำรระดับ F และ M ท ำให้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือพัฒนำรูปแบบกำร
ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนไตเรื้อรัง สำมำรถใช้เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนได้เป็นอย่ำงดี จำกกำรส ำรวจ
ควำมพึงพอใจต่อกำรประชุมเชิงฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับที่มำกที่สุด และระดับมำก ทั้งในด้ำน
วิชำหลักสูตร ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประชุมฯ วิทยำกร/เทคนิคกำรประชุม และปัจจัยเกื้อหนุนในกำรประชุมฯ 
  3.2 กำรติดตำมประเมินเพ่ือคัดเลือกเครือข่ำยสถำน บริกำรที่มีผลกำรด ำเนิน CKD, CVD ที่เป็น ต้นแบบ
ดีเด่น (Best practice) ระดับเขต บูรณำกำรร่วมกับ NCD clinic plus ระดับเขต ระหว่ำงวันที่ 26 เมษำยน. - 29 
มิถุนำยน 2561 ณ สถำนบริกำรเป้ำหมำย จ ำนวนทั้งสิ้น 33 แห่ง 
 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธำนี ร่วมกับส ำนักงำนเขตสุขภำพที่  8 และส ำนักงำน
สำธำรณสุข ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 โดยคณะกรรมกำรประเมิน NCD Clinic Plus และคณะกรรมกำรประเมิน
ต้นแบบที่ดี (Best Practice) ในกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรัง (CKD) สถำนบริกำร ระดับ F M และ
กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ระดับจังหวัด ได้ด ำเนินกำรออกประเมินรับรอง
คุณภำพกำรด ำเนินงำนฯ แบบไขว้จังหวัด เพ่ือพัฒนำคุณภำพงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เกิดควำม
ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลในกำรให้บริกำร ตำมแผนกำรประเมินฯ ระหว่ำงเดือน เมษำยน – 
มิถุนำยน 2561 ซึ่งมีสถำนบริกำรที่ได้รับกำรประเมินฯ จ ำนวนทั้งสิ้น 33 แห่ง ผลกำรคัดเลือกสถำนบริกำร
สำธำรณสุขที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรังและโรคหัวใจและหลอดเลือด เขต
สุขภำพที่ 8 ปีงบประมำณ 2561 ดังนี้ 
 1. ตัวแทนสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง ใน
สถำนบริกำร ระดับ F M ได้แก่ โรงพยำบำลเจริญศิลป์ อ ำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร   
 2. ตัวแทนสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอด
เลือด ในระดับจังหวัด ได้แก่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย อ ำเภอเมืองจังหวัดหนองคำย 
 3.3 ร่วมเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำน CKD และ CVD ของเครือข่ำยสถำนบริกำร บูรณำกำร
ร่วมกับกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของเครือข่ำย
จังหวัด/ อ ำเภอ ในเขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 9 กรกฎำคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
 ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ ผู้จัดกำรระบบในระดับจังหวัด(System Manager: SM ระดับจังหวัด)/ พยำบำล
ผู้จัดกำรรำยกรณี (Case Manager: CM ระดับอ ำเภอ) และผู้รับผิดชอบงำนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เทศบำลนคร/
เทศบำลเมือง ในเขตสุขภำพที่ 8 ผู้เข้ำร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 87 คน มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ โรงพยำบำลที่ผ่ำน
กำรประเมิน NCD Clinic Plus และโล่รำงวัลแก่สถำนบริกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคไตเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด ร่วมกับงำน RTI และจมน้ ำโดย สำธำรณสุขนิเทศก์ เขต
สุขภำพที่ 8 ผู้เข้ำร่วมประชุมได้รับทรำบทิศทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ปี 2562 
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) โรคไตเรื้อรัง 
(CKD) และโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) ของเครือข่ำย  ทุกระดับ รวมทั้ง ได้พัฒนำศักยภำพท ำให้มีควำมรู้ 
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ควำมเข้ำใจและทักษะในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเพ่ือลดเสี่ยงลดโรค ได้ทรำบถึงรูปแบบกำรด ำเนินงำน
ของสถำนบริกำรที่เป็นต้นแบบเพื่อน ำไปประยุกต์ใช้    ในกำรด ำเนินงำนในพื้นท่ีได้เป็นอย่ำงดี จำกกำรส ำรวจควำม
พึงพอใจต่อกำรประชุมเชิงฯ พบว่ำ ส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจในระดับที่มำกที่สุด และระดับมำก ทั้งในด้ำนวิชำ
หลักสูตร ควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประชุมฯ วิทยำกร/เทคนิคกำรประชุม และปัจจัยเกื้อหนุนในกำรประชุมฯ  
 ข้อเสนอแนะผู้เข้ำร่วมประชุม – ให้มีกำรจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนเด่น CKD CVD ทุกปี 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 เครือข่ำยทุกคนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 กำรจัดกำรข้อมูลสำรสนเทศในระบบ HDC/กำรเชื่อมโยง กำรจัดบริกำรของเครือข่ำย ยังไม่มี 
ประสิทธิภำพ 
 5.2 ขำดกำรประเมินมำตรกำรที่ส่งผลต่อกำรชะลอไตเสื่อมของเครือข่ำยสถำนบริกำร ท ำให้ผลงำนชะลอไต
เสื่อมยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ = ร้อยละ 55.75 (ประเทศ = ร้อยละ 58.83) (เป้ำหมำย ร้อยละ 66) (ข้อมูลจำก HDC: 11 
สิงหำคม 2561) 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 พัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำน CKD/ เทคโนโลยีสำรสนเทศ (IT) (สสจ./ สถำนบริกำร) ให้มีควำมรู้ 
ควำมเข้ำใจที่ถูกต้อง 
 6.2 พัฒนำรูปแบบกำรติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน CKD ด้วย Application ให้เป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง
เขต 
 6.3 ติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำน CKD/CVD บูรณำกำร NCD clinic plus ระดับเขต/ ร่วมติดตำม
นิเทศตรวจรำชกำร 7 จังหวัด 

   
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที ่32 ติดตำมประเมินเพื่อคัดเลือกเครือข่ำย

สถำน บริกำรทีม่ีผลกำรด ำเนิน CKD, CVD ที่เป็น 

Best practice ระดับเขต 

ภำพที ่33 ประชุมพัฒนำรูปแบบกำรติดตำม

ประเมินผลกำรด ำเนินงำนCKD ด้วย Application 

วันท่ี 13 ธันวำคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรม

ประจักษ์ตรำ ดไีซน์ โฮเทล จังหวดัอุดรธำน ี
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3. โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่น 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่  และแอลกอฮอล์ โดย
เชื่อมโยงกับกำรด ำเนินงำนโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 เครือข่ำยจังหวัด โรงพยำบำล สถำนประกอบกำรสำมำรถจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่ และแอลกอฮอล์ได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 2.2 เครือข่ำยจังหวัด โรงพยำบำล สถำนประกอบกำรสำมำรถจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ได้รับ
กำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่ และแอลกอฮอล์ 
 2.3 มีต้นแบบจังหวัด โรงพยำบำล สถำนประกอบกำรในกำรจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่ และแอลกอฮอล์ 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ใน
โรงพยำบำล และสถำนประกอบกำร ให้แก่เครือข่ำยระดับจังหวัด ขยำยกำรด ำเนินงำนไปยังสถำนประกอบกำร 
ได้แก่ผู้รับผิดชอบงำนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำล และสถำนประกอบกำร ใน 7 จังหวัด ในวันที่ 
19 มกรำคม 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำอุดรธำนี มีผู้เข้ำประชุมทั้งสิ้น 50 คน โดยวิทยำกรเรื่องกำรบ ำบัดบุหรี่
สุรำจำกสถำบันธัญญำรักษ์อุดรธำนี ทั้งนี้เพ่ือให้เครือข่ำยระดับจังหวัดสำมำรถด ำเนินงำนจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่
และสุรำได้ โดยขึ้นอยู่กับควำมพร้อมของโรงพยำบำล สถำนประกอบกำร 
 3.2 กำรตรวจเยี่ยม ติดตำม และนิเทศกำรด ำเนินงำนกำรจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ ในสถำน
ประกอบกำร ระหว่ำงวันที่ 31 กรกฎำคม – 16 สิงหำคม 2561 โดยสถำนประกอบกำรได้มีกำรด ำเนินงำนเรื่อง
บุหรี่ และมีกิจกรรมกำรคัดกรอง กำรช่วยเลิกบุหรี่ในสถำนประกอบกำร ดังนี้ 
  3.2.1 จังหวัดสกลนคร ได้แก่ บริษัทสยำมแมคโคร จ ำกัด สำขำสกลนคร และบริษัทห้ำงสรรพสินค้ำโรบิน
สัน สำขำสกลนคร  
  3.2.2 จังหวัดนครพนม ได้แก่ เรือนจ ำกลำงนครพนม 
  3.2.3 จังหวัดเลย ได้แก่ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์กำรเกษตร จ ำกัด สำขำวังสะพุง 
  3.2.4 จังหวัดหนองบัวล ำภู ได้แก่ กลุ่มวิสำหกิจชุมชนปุ๋ยอินทรีย์ และกลุ่มแปรรูปอำหำร ชุมชนหนองภัย
ศูนย์ อ ำเภอเมืองหนองบัวล ำภู 
  3.2.5 จังหวัดหนองคำย ได้แก่ บริษัทโรซ่ำเกษตรอุตสำหกรรม จ ำกัด 
  3.2.6 จังหวัดอุดรธำนี ได้แก่ บริษัทอุดรกระจกรถยนต์ และบริษัทน้ ำตำลเกษตรผล จ ำกัด 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 ควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยระดับจังหวัด 
 4.2 กำรท ำงำนเป็นทีม  
 4.3 กำรได้รับกำรสนับสนุนองค์ควำมรู้จำกเครือข่ำยวิชำกำรเขตสุขภำพที่ 8 ส ำนักงำนส่วนกลำง และสื่อ
สนับสนุนอื่นๆ จำกเครือข่ำยระดับประเทศ 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 กำรขำดบุคลำกรในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนระดับ สคร. และขำดกำรบูรณำกำรกับงำนอ่ืนๆ  
 5.2 กำรขับเคลื่อนงำนระดับจังหวัดบำงจังหวัดยังไม่ได้รับควำมร่วมมือเท่ำที่ควร 
 5.3 กำรขับเคลื่อนระดับนโยบำยระดับประเทศไม่สอดคล้องกัน  
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 กำรจัดสรรทรัพยำกรบุคคลเพ่ิมเติม หรือหมุนเวียนบุคลำกรให้มีประสิทธิภำพ 
 6.2 กำรบูรณำกำรกับงำนอ่ืนๆ เพื่อวำงแผนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ เช่น บูรณำกำรกับกลุ่มงำนโรค
จำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม 
 6.3 กำรผลักดันระดับนโยบำยผ่ำนผู้บริหำร  

    
 
 
 
 
 
4. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน เขตสุขภาพที่ 8 
ปีงบประมาณ 2561 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือให้หน่วยงำนเครือข่ำยระดับจังหวัดและอ ำเภอสำมำรถพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน
กำรด ำเนินงำนกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนผ่ำนระบบสุขภำพอ ำเภอ (DHS-RTI) 
 1.2 เพ่ือขยำยเครือข่ำยและแนวทำงด ำเนินงำนกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนผ่ำนกำร
ขับเคลื่อนระบบสุขภำพระดับต ำบล  
 1.3 เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ
กำรบำดเจ็บจำกจรำจรทำงถนนในเมืองใหญ่  
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 ผลผลิตของโครงกำร 

ภำพที่ 34 พัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรจัดบริกำร

ช่วยเลิกบุหรี่ และแอลกอฮอล์ ในโรงพยำบำล และ

สถำนประกอบกำร วันท่ี 19 มกรำคม 2561 ณ โรงแรม

ประจักษ์ตรำอุดรธำน ี

ภำพที่ 35 ตรวจเยี่ยม ติดตำม และนิเทศกำรด ำเนินงำน

กำรจัดบริกำรช่วยเลิกบุหรี่และแอลกอฮอล์ ในสถำน

ประกอบกำร 
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 เครือข่ำยจังหวัด/ อ ำเภอที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันกำร
บำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน มีควำมรู้ สำมำรถขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันกำรบำดเจ็บจำก
กำรจรำจรทำงถนนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จ ำนวน 7 จังหวัด 
 2.2 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร  
 - จ ำนวนเครือข่ำยเป้ำหมำยที่ได้รับกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจร
ทำงถนน 7 จังหวัด 
 - จ ำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน
ในเมืองใหญ่ (City RTI) 1 เทศบำล 
 - ร้อยละ 80 ของเครือข่ำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันกำรบำดเจ็บจำก
กำรจรำจรทำงถนน 
 - ร้อยละ 100 ของกิจกรรมที่ด ำเนินงำนเสร็จทันเวลำที่ก ำหนด 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1. กำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมเสี่ยงของกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรจรำจรทำงถนน โดยใช้ข้อมูลจำก
บริษทักลำง และมรณะบัตรระหว่ำงปี 2558-2559 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรคัดเลือกอ ำเภอเสี่ยงที่เข้ำร่วมด ำเนินงำน 
D-RTI ในปีงบประมำณ 2561 ซึ่งได้มีกำรคืนข้อมูลแก่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกแห่งและส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
กรมควบคุมโรค 
 3.2 กำรจัดท ำแผนและโครงกำรในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน โดยได้มีกำรจัดท ำโครงกำร
พัฒนำเครือข่ำยป้องกันกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรจรำจรทำงถนน เขตสุขภำพที่ 8 ปีงบประมำณ 2561 ซึ่ง
ได้รับกำรอนุมัติและจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินกำร 
 3.3 กำรชี้แจง/ถ่ำยทอดนโยบำย/ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนแก่หน่วยงำนในพื้นท่ี  
  3.3.1 กำรลงพ้ืนที่ชี้แจงผลกำรด ำเนินงำน ตัวชี้วัดและแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำก
กำรจรำจรทำงถนนในพ้ืนที่ 7 จังหวัดของเขตสุขภำพที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 7 พฤศจิกำยน – 6 ธันวำคม 2560 โดย
บูรณกำรกับกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกสำเหตุอ่ืนๆ 
  3.3.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุม
โรคเขตเมือง และป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน  ระหว่ำงวันที่ 21 – 22 ธันวำคม 2560 ณ ห้อง
ประชุมโรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งได้บูรณำกำรด ำเนินงำนร่วมกับกลุ่ม
ควบคุมโรคเขตเมืองในกำรจัดประชุม  
  3.3.3 กำรประชุมเพ่ือติดตำมกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน และกำร
บำดเจ็บจำกสำเหตุอื่นๆ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 ในวันที่ 23 มีนำคม 61 ณ ห้องประชุมเทศบำลนครอุดรธำนี 
 3.4 ลงพื้นที่เฝ้ำระวังตรวจเตือนและบังคับใช้กฎหมำยควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และกำรตรวจ
เยี่ยมกำรตั้งด่ำนชุมชนตำมมำตรกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนในช่วง 7 วันอันตรำยของเทศกำล
ปีใหม่ ระหว่ำงวันที่ 27 ธันวำคม 2560 – 3 มกรำคม 2561 และลงพ้ืนที่เฝ้ำระวังช่วงเทศกำลสงกรำนต์ ปี 2561 
ระหว่ำงวันที่ 11 – 17 เมษำยน 2561ตำมนโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข ในพ้ืนที่ 7 จังหวัดของเขตสุขภำพท่ี 8  
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 3.5 ลงพ้ืนที่ประสำนควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันโรคในพ้ืนที่เขตเมือง โดยได้   บูรณำกำร
สร้ำงควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงพ้ืนที่เขตเมือง(City RTI) ของ
เทศบำลเมืองและเทศบำลนครจ ำนวน 11 แห่งในพ้ืนที่รับผิดชอบ ระหว่ำงวันที่ 26 มีนำคม – 5 เมษำยน 2561 
 3.6 ลงพ้ืนที่ประเมิน D-RTI ระดับ Advance ปีงบประมำณ 2561 โดยบูรณำกำรกับกำรประเมิน Merit 
Maker และติดตำมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนในระดับ Good และ Excellence ของส ำนักงำนสำธำรณสุข
จังหวัด เพื่อรวบรวมและส่งผลกำรประเมินให้ส ำนักโรคไม่ติดต่อ 
 3.7 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน (D-RTI) และทีมผู้ก่อกำรดี 
(Merit Maker) ระดับเขตสุขภำพที่ 8 ในวันที่ 9 กรกฎำคม 61 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำ อ.เมือง จ.อุดรธำนี 
 3.8 ลงพ้ืนที่ประเมินผล D-RTI ระดับ Advance ระดับประเทศ ของส ำนักโรคไม่ติดต่อกรมควบคุมโรคใน
พ้ืนที่จังหวัดเลย หนองบัวล ำภู อุดรธำนี สกลนครและนครพนม ระหว่ำงวันที่  15-17 สิงหำคม 61 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 หน่วยงำนเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนในพื้นที่มีควำมเข็มแข็งและสำมำรถบูรณำกำรท ำงำนร่วมกับเครือข่ำย
อ่ืนๆ ได้เป็นอย่ำงดีท ำให้เกิดกำรร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหำกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุผ่ำนกลไกกำร
ด ำเนินงำนในพื้นที่ เช่น พชอ. สปถ.อ ำเภอ สปถ.อปท. เป็นต้น 
 4.2 กำรพัฒนำต่อยอดเทคโนโลยีในกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเครือข่ำย เช่น กำรพัฒนำ
แอพพลิเคชั่นสอบสวนอุบัติเหตุของ สสจ.อุดรธำนี กำรพัฒนำโปรแกรมวิเครำะห์ข้อมูลระดับอ ำเภอของ ศปถ.
พรรณำนิคม จ.สกลนคร 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ระบบฐำนข้อมูลและโปรแกรมบันทึกกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตมีควำมทับซ้อน ไม่ตอบสนองปัญหำและ
กำรท ำงำนของพื้นที่ และภำระของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน 
 5.2 กำรประเมินประสิทธิภำพของมำตรกำรที่ถ่ำยทอดให้พ้ืนที่ด ำเนินกำร เช่น ด่ำนชุมชน ,D-RTI 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 กำรพัฒนำฐำนข้อมูลและโปรแกรมกลำงที่สำมำรถใช้ประโยชน์ได้ท้ังระดับส่วนกลำงและพ้ืนที่ 
 6.2 กำรก ำหนดวิธีกำรประเมินผลมำตรกำร และปรับเปลี่ยนให้เหมำะสมกับบริบทของพื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 36 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรป้องกันกำรบำดเจ็บ
จำกกำรจรำจรทำงถนน (D-RTI) และทีมผู้ก่อกำรดี 
(Merit Maker) ระดับเขตสุขภำพที่ 8 ในวันที่ 9 
กรกฎำคม 61 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำ จ.อุดรธำน ี

ภำพที่ 37 พัฒนำศักยภำพเครือขำ่ยเพื่อขับเคลื่อนกำร
ด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และป้องกันกำร
บำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน วนัท่ี 21 – 22 ธันวำคม 
2560 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล  จังหวัดอุดรธำน ี
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5. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่ม    
วัยเรียน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือสร้ำงทีมวิทยำกรครู ก ระดับจังหวัด ส ำหรับสนับสนุนให้เกิดเครือข่ำยสร้ำงทีมผู้ก่อกำรดี (Merit 
Maker) ในระดับพ้ืนที่  
 1.2 สนับสนุนให้เกิดกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรพลัดตกหกล้มในผู้สูงอำยุในระดับพื้นที่ 
 1.3 เพ่ือติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันเด็กจมน้ ำ และป้องกันกำรพลัดตกหกล้มในผู้สูงอำยุ  
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 ระดับประเทศ : อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีไม่เกิน 4.5 ต่อปชก.เด็กแสนคน 
 2.2 ระดับเขต : อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปีไม่เกิน 5.9 ต่อปชก.เด็กแสนคน/60 
คน (ผลงำนระดับเขตสุขภำพที่ 8  พบอัตรำเด็กเสียชีวิต 5 ต่อปชก.เด็กแสนคนหรือ 51 คน/) 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน และตัวชี้วัด ปี 2561 งำนป้องกันกำรจมน้ ำในเด็ก กำรพลัด
ตกหกล้มในผู้สูงอำยุ และงำน RTI ให้แก่เครือข่ำยระดับจังหวัด/อ ำเภอ ได้แก่ผู้รับผิดชอบงำนจำกส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัด จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และจำกโรงพยำบำล ใน 7 จังหวัด มีผู้เข้ำประชุม ทั้งสิ้น 288 
คน แยกเป็นรำยจังหวัดดังนี้ 
  1. จังหวัดหนองบัวล ำภู ผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 20 คน 
  2. จังหวัดเลย ผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 45 คน 
  3. จังหวัดสกลนคร ผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 50 คน 
  4. จังหวัดอุดรธำนี ผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 63 คน 
  5. จังหวัดนครพนม ผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 40 คน 
  6. จังหวัดหนองคำย ผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 35 คน 
  7. จังหวัดบึงกำฬ ผู้เข้ำประชุมจ ำนวน 35 คน 
 3.2 จัดประชุมฯ สร้ำงวิทยำกรครู ก ให้แก่เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สสจ./สสอ./รพ./ รพ.สต./ปภ./อปท./ 
สพป./ สพม./โรงเรียนฯ  โดยด ำเนินกำรจัดประชุมฯ จ ำนวน 2 รุ่น  ดังนี้  
  รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 พฤศจิกำยน 2560 กลุ่มเป้ำหมำย 70 คน (ผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 82 คน) 
  รุ่นที่ 2 วันที่ 30 พฤศจิกำยน - 1 ธันวำคม 2560 กลุ่มเป้ำหมำย 70 คน (ผู้เข้ำร่วมประชุม 79 คน) 
 3.3 เยี่ยมโรงเรียนเพ่ือชี้แจง กำรด ำเนินงำนป้องกันกำรเสียชีวิตจำกกำรตกน้ ำจมน้ ำในเด็ก โดยบูรณำกำรกับ
งำนโรงเรียนปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ดังนี้ 
  1. โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองบัวล ำภู วันที่ 23-24 มกรำคม 2561 
  2. โรงเรียนในพ้ืนที่จังหวัดบึงกำฬ และหนองคำย วันที่ 23-24 มกรำคม 2561 
  3. มีแผนออกเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม สกลนคร และอุดรธำนี วันที่ 23-24 มกรำคม 2561 
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  4. ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนระดับอ ำเภอ (D-RTI 
team) และทีมผู้ก่อกำรดี (Merit Maker) เขตสุขภำพที่ 8 ปีงบประมำณ 2561ระหว่ำงวันที่ 23 เมษำยน 2561 – 
2 กรกฎำคม 2561 
   23-24 เมษำยน 2561 จังหวัดหนองบัวล ำภู (อ.นำกลำง สุวรรณคูหำ ศรีบุญเรือง) 
   30 เมษำยน 2561 จังหวัดหนองคำย (อ.เฝ้ำไร่) 
   1 พฤษภำคม 2561 จังหวัดอุดรธำนี (อ.บ้ำนดุง) 
   7-8 พฤษภำคม 2561 จังหวัดบึงกำฬ (เมือง เซกำ) 
   16-18 พฤษภำคม 2561 จังหวัดสกลนคร (อำกำศอ ำนวย พรรณำนิคม เจริญศิลป์) 
   4 มิถุนำยน 2561 จังหวัดอุดรธำนี (กุดจับ เมือง) 
   6-7 มิถุนำยน 2561จังหวัดเลย (เมือง เชียงคำน วังสะพุง) 
   13-15 มิถุนำยน 2561 จังหวัดนครพนม (นำแก นำหว้ำ ศรีสงครำม เรณูนคร) 
   27 มิถุนำยน 2561 จังหวัดหนองบัวล ำภู (นำวัง) 
   2 กรกฎำคม 2561 จังหวัดอุดรธำนี RTI 
  5. ร่วมนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนพลัดตกหกล้ม ระหว่ำงวันที่ 23-24 มิถุนำยน 2561 ณ จังหวัด
นครพนมและสกลนคร และร่วมนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนผู้ก่อกำรดีระดับทอง ในวันที่ 3 สิงหำคม 2561 ณ 
อ.บรบือ จ.มหำสำรคำม 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 กำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนจำกผู้บริหำร สคร. 
 4.2 ควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยระดับจังหวัด 
 4.3 กำรท ำงำนเป็นทีม ควำมมีน้ ำใจ เพ่ือนร่วมงำนภำยในกลุ่มงำนและภำยนอกกลุ่มงำน 
 4.4 กำรสนับสนุน ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงส ำนักงำนส่วนกลำง และผู้รับผิดชอบงำนจมน้ ำระดับเขต 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 กำรขับเคลื่อนงำนในบำงจังหวัดยังช้ำ ไม่เป็นไปตำมแผนที่กรมก ำหนดไว้  
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 จัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงช่วยเหลือกำรท ำงำนระดับจังหวัด 
 6.2 สคร.ร่วมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ที่เป็นปัญหำ 
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กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เขตสุขภาพที่  8 
ปีงบประมาณ 2561 
1. วัตถุประสงค ์
  1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง  
 1.2 เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบำลนคร/เมือง 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 ผลผลิตของโครงกำร 
 เครือข่ำยเทศบำลนคร/เมือง มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และสำมำรถด ำเนินกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพในพื้นที่เขตเมืองตำมบริบท ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 11 แห่ง 
 2.2 ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของโครงกำร 
  - เครือข่ำยเทศบำลนคร/เมือง ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภำพในเขตเมือง ในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดควำมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 11 แห่ง 
  - ร้อยละ 80 ของระดับควำมพึงพอใจของเครือข่ำยเทศบำลนคร/เมือง ที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ และ
สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคในเขตเมือง 
  - ร้อยละ 100 กำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยเพ่ือขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคเขต
เมือง และป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน ระหว่ำงวันที่ 21 – 22 ธันวำคม 2560 ณ ห้องประชุม
โรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งได้บูรณำกำรด ำเนินงำนร่วมกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ
ในกำรจัดประชุม 

ภำพที่ 38 สร้ำงวิทยำกรครู ก ใหแ้ก่เครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ สสจ./สสอ./รพ./ รพ.สต./ปภ./อปท./ สพป./ สพม./
โรงเรียนฯ 

ภำพที่ 39 นิเทศติดตำมกำรด ำเนนิงำนป้องกันเด็กจมน้ ำ 
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 3.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรใช้ประโยชน์จำก HIS และพัฒนำ Application 
เพ่ือกำรเฝ้ำระวังโรค ระหว่ำงวันที่ 2-4 พฤษภำคม 2561 ณ คณะสำธำรณสุขศำสตร์ มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 3.3 กำรลงพ้ืนที่ประสำนควำมร่วมมือกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคพ้ืนที่เขตเมือง ดังนี้ 
   25-26 มีนำคม 61 เทศบำลเมืองเลย และเทศบำลเมืองวังสะพุง 
  27 มีนำคม 61  เทศบำลเมืองหนองส ำโรง และเทศบำลนครอุดรธำนี 
  30 มีนำคม 61 เทศบำลเมืองบ้ำนดุง และเทศบำลเมืองโนนสูง-น้ ำค ำ 
  2 เมษำยน 61 เทศบำลนครสกลนคร 
  3 เมษำยน 61 เทศบำลเมืองนครพนม 
  4 เมษำยน 61 เทศบำลเมืองท่ำบ่อ และเทศบำลเมืองหนองคำย 
  9 เมษำยน 61 เทศบำลเมืองหนองบัวล ำภู 
 3.4 กำรสนับสนุนเครือข่ำยเทศบำลนครอุดรธำนีในกำรด ำเนินงำนขับเคลื่อนกำรแก้ไขปัญหำกำรบำดเจ็บ
จำกกำรจรำจรในเมืองใหญ่ (City RTI) แก่เทศบำลนครอุดรธำนี โดยได้เข้ำรับมอบรับโล่รำงวัลผลงำนเด่นในกำร
ประชุมวิชำกำร ระบบและกลไกกำรป้องกันโรคในพ้ืนที่เขตเมือง ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 มิถุนำยน 2561 ณ โรงแรม
เซ็นทำรำศูนย์รำชกำร แจ้งวัฒนะฯ 
 3.5 กำรประชุมรำชกำรพัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบำลนคร/เมือง 
ในวันที่ 24 สิงหำคม 2561  เทศบำลนครอุดรธำนี 
 3.6 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอด กำรบันทึกข้อมูลใน Application เฝ้ำระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในพื้นที่เขตเมือง 7 กันยำยน 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำ จ.อุดรธำนี 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 กำรประสำนร่วมมือกับเทศบำลนครและเทศบำลเมืองมีควำมใกล้ชิดและต่อเนื่อง ท ำให้มีกำรท ำงำนที่บูรณำ
กำรร่วมกัน 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ควำมชัดเจนของนโยบำยกำรท ำงำนของส่วนกลำง 
 5.2 ฐำนข้อมูลด้ำนโรคและภัยสุขภำพในพื้นที่เขตเมือง 
 5.3 กำรบรูณำกำรแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่เขตเมือง 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 ตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนกำรเฝ้ำระวังโรคฯเขตเมืองของ สคร.8 
 6.2 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลของโรคและภัยสุขภำพในพ้ืนที่เขตเมือง(11 แห่ง) 
 6.3 ขยำยกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนในพ้ืนที่เขตเมือง (City RTI)  
 6.4 พัฒนำศักยภำพเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนฯ(อปท.,สธ) 
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กลุ่มพัฒนาองค์กร 
1. โครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะ และขีดสมรรถนะตำมที่กรมควบคุมโรคก ำหนด และมีควำม
เชี่ยวชำญในบทบำทหน้ำที่รับผิดชอบ 
 1.2 เพ่ือให้องค์กรมีผู้น ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติ สำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจขององค์กรผ่ำนตัวชี้วัดให้บรรลุ
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 หน่วยงำนมีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเฉพำะด้ำน 
 2.2 หน่วยงำนมีระบบประเมินผลที่มีประสิทธิภำพใช้งำนได้ 
 2.3 บุคลำกรมีควำมผูกพันและจงรักภัคดีต่อองค์กร 
3. ผลการด าเนินงาน 
 หน่วยงำนจัดอบรมภำยในและส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรสร้ำงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะทำงและ
หลักสูตรพัฒนำสู่กำรเป็นนักบริหำร 

หลักสูตรภายในที่หน่วยงานจัดเอง ประกอบด้วย 
 1. หลักสูตรกำรเพ่ิมประสิทธิภำพทีมงำนด้วยจุดแข็ง StrengthsFinder วันที่ 27-28 ธันวำคม 2560  
 2. หลักสูตรกำรพัฒนำบุคลิกภำพและกำรบริกำรด้วยหัวใจสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ  (Personality 
Development & Service mind Professional) วันที่ 14 มีนำคม 2561 
 3. พัฒนำศักยภำพบุคลำกร ด้ำนระบำดวิทยำในกำรป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพเพ่ือรองรับพ้ืนที่
เศรษฐกิจพิเศษ ระหว่ำงวันที่ 17-18 เมษำยน 2561 

 

ภำพที่ 40 พัฒนำรูปแบบกำรด ำเนินงำนลดเสี่ยง
ลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในเขตเทศบำลนคร/เมือง ใน
วันท่ี 24 สิงหำคม 2561ณ เทศบำลนครอุดรธำน ี

ภำพที่ 41 ลงพ้ืนท่ีประสำนควำมรว่มมือกำรเฝ้ำ
ระวังป้องกันควบคุมโรคพื้นท่ีเขตเมือง 



97 

 

หลักสูตรภายนอก 
หลักสูตรพัฒนานักบริหารประกอบด้วย 

 หลักสูตรพัฒนำนักบริหำรควำมสุข “ขับเคลื่อนองค์กร ขับเคลื่อนควำมสุข จ ำนวน 1 คนคือ 
  1. แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
 หลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับกลำง (ผบก.รุ่น 32) จ ำนวน 1 คน คือ 
  1. นำงเนื้อทิพย์ หมู่มำก พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 หลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น (ผบต.รุ่น 28) จ ำนวน 1 คน คือ 
  1. นำงสำววิรัลพัชร ดิษฐำพันธ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
 หลักสูตรพัฒนำผู้น ำด้ำนกำรบริหำรงำนป้องกันควบคุมโรค (EDC5) จ ำนวน 1 คน คือ 
  1. นำยสิทธิพร  นำมมำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำรพิเศษ 
 หลักสูตรพัฒนำนักบริหำรระดับกลำง กรมควบคุมโรค (MDC5) จ ำนวน 1 คน คือ 
  1. นำงสำวจุฬำรัตน์ นำมเพ็ง นักวิเครำะหืนโยบำยและแผนช ำนำญกำร 
 หลักสูตรสร้ำงควำมเชี่ยวชำญเฉพำะ 
  หลักสูตรกำรสร้ำงภำวะผู้น ำด้ำนกำรควบคุมโรค (LDC7) จ ำนวน 3 คนคือ 
  1. นำยจักรี  ศรีแสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร 
  2. นำงสำวกิตติยำ พิมพำเรือ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
  3. นำงสำวนศินี ศรีสมบูรณ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 
 พัฒนำศักยภำพด้ำน IT จ ำนวน 3 คน ระหว่ำงวันที่ 9-10 ตุลำคม 2560  
  1. นำยจักรี ศรีแสง นักวิชำกำรสำธำรสุขช ำนำญกำร   
  2. นำยกฤษณะ สุกำวงค์  นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร   
  3. นำงสำวระพีพร กรมธรรมมำ นักวิชำกำรสำธำรสุขปฏิบัติกำร 
 หลักสูตรกำรพยำบำลเฉพำะทำง สำขำพยำบำลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและกำรป้องกันกำรติดเชื้อ 4 เดือน  
  1. นำงสำววิสำขำ ปัญญำใส พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
 หลักสูตรกำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล HR Gen Y จ ำนวน 1 คน 
  1. นำงสำวอรพิน สุพำนโซ นักทรัพยำกรบุคคล 
 4. จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงควำมสุข และควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร 
   ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงควำมสุข และควำมผูกพันต่อองค์กรของบุคลำกร ส ำนักงำนป้องกันควบคุม
โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ระหว่ำงวันที่ 14-15 สิงหำคม 2561  
 5. ส ำรวจควำมสุข และควำมผูกพันของบุคลำกรในหน่วยงำน 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 ผู้บริหำรหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำบุคลำก รและกำรเสริมสร้ำงควำมสุขควำมผูกพัน 
 4.2 กรมควบคุมโรคให้กำรสนับสนุนงบประมำณกำรส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรม 
 4.3 ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร และบุคลำกรของหน่วยงำน 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 บุคลำกรในหน่วยงำนมีภำรงำนมำกท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมกิจกรรมได้ครบถ้วน 
 5.2 ผู้รับผิดชอบงำนพัฒนำองค์กรมีเพียง 2 คนไม่เพียงพอ 
6.แนวทางแก้ไขปัญหา 
 6.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำ และประชำสัมพันธ์ทุกช่องทำง 
 6.2 หน่วยงำนควรเพ่ิมจ ำนวนบุคลำกร 

   
 
 
 
 
 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน  
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือพัฒนำ และยกระดับระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มำตรฐำนสำกล 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 หน่วยงำนมีกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรองค์กรอย่ำงต่อเนื่อง มีผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์   พันธกิจ 
มีควำมเป็นเลิศตำมมำตรฐำนสำกล 
3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ถ่ำยทอด ก ำกับ ติดตำม ผลด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรให้สำมำรถด ำเนินงำนได้
ตำมเป้ำหมำยที่กรมก ำหนด 
 3.2 จัดท ำลักษณะส ำคัญองค์กร 
 3.3 ประเมินตนเองตำมเกณฑ์ประกันคุณภำพ  
 3.4 จัดท ำแผนปรับปรุงองค์กรและด ำเนินกำรตำมแผน 
 3.5 ตรวจสุขภำพประจ ำปีของบุคลำกร 
 3.6 ส่งเสริมให้บุคลำกรเข้ำร่วมรัฐพิธีวันส ำคัญ 
 3.7 จัดกิจกรรมเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

ภำพที่ 42 ปฐมนิเทศ เจ้ำหน้ำที่ใหม่ของ สคร.8 ภำพที่ 43 งำนมุฑิตำจิตผู้เกษียณอำยรุำชกำร
ปีงบประมำณ 2561 วันท่ี 14-15 สิงหำคม 2561 
ณ โรงแรมหนองหำรแกรนด์ จังหวัดอุดรธำน ี
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 3.8 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร “กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรองค์กรตำมแนวทำง PMQA 
ระดับพ้ืนฐำน”ในวันที่ 19-20 เมษำยน 2561 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 4.1 ควำมชัดเจนของนโยบำย และกรอบกำรด ำเนินงำนจำกกรมควบคุมโรค 
 4.2 ผู้บริหำรประกำศนโยบำยหน่วยงำนคุณภำพ  
 4.3 ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำรและบุคลำกรของหน่วยงำน 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 กรอบระยะเวลำกำรด ำเนินงำนกระชั้นชิด 
 5.2 บุคลำกรบำงส่วนยังไม่เข้ำใจถึงแนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 5.3 ผู้รับผิดชอบงำนหลักยังขำดควำมเข้ำใจงำนเชิงคุณภำพ 
6.แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ติดตำมกำรสื่อสำรข้อมูลจำกส่วนกลำงทุกช่องทำง พร้อมทั้งวำงแผนกำรด ำเนินงำนล่วงหน้ำ 

 
 
 
 

   
 
 

 
 
 

ภำพที่ 44 กำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรจดักำรองค์กรตำมแนวทำง PMQA ระดับพื้นฐำน  
วันท่ี 19-20 เมษำยน 2561 ณ โรงแรมประจักษต์รำ ดไีซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธำน ี

ภำพที่ 45 งำนสืบสำน ประเพณี รดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่ 
เนื่องในวันสงกรำนต์ วันท่ี 12 เมษำยน 2561 

ภาพท่ี 46 งำนสืบสำน ประเพณี รดน้ ำด ำหัวผู้ใหญ่ 
เนื่องในวันสงกรำนต์ วันท่ี 12 เมษำยน 2561 
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กลุ่มบริหารงานทั่วไป 
1. โครงการการบริหารจัดการทรัพยากร (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี) 
1. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บริกำร และอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย               
มีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 
 2. เพ่ือสนับสนุนทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนต่อกลุ่มงำนในองค์กรอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม  และมี
ประสิทธิภำพ 
 3. เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีควำมทันสมัย ลดขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
2. เป้าหมายผลผลิตของโครงการและตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ  
 2.1 ผลผลิตโครงการ 
 - กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพ 1 หน่วยงำน 
 - กำรควบคุม กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ กำรจัดท ำบัญชีพัสดุ กำรจัดท ำทะเบียนกำรเบิกจ่ำย  
กำรจัดหำคลังพัสดุ กำรจ ำหน่ำย และกำรบริหำรสินทรัพย ์400-500 รำยกำร 
 - กำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป งำนสำรบรรณรับ – ส่ง บริกำร ค้นหำ 
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่ำง – พิมพ์หนังสือ และเอกสำรรำชกำร 2,500-3,000 เรื่อง 
 - กำรบริกำรยำนพำหนะ กำรใช้รถยนต์ภำยในส ำนักให้มีควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งบ ำรุงรักษำกำรใช้รถยนต์
ของส ำนักฯ เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในสภำพพร้อมกำรใช้งำน 300,000 -500,000 กิโลเมตร 
 - กำรซ่อมแซมและดูแลรักษำอำคำรสถำนที่รำชกำร 5 ครั้ง 
 - อ ำนวยกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร และงำนเลขำนุกำร 300-500 เรื่อง 
 - กำรควบคุม งำนกำรเงินและบัญชี กำรจัดท ำบัญชี กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรควบคุมงบประมำณ กำรจัดท ำ
รำยงำน 1,500-2,000 รำยกำร 
 - กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนัก กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง 
ย้ำย โอน ลำออก 500-700 รำยกำร 

2.2 ตัวช้ีวัดของโครงการ  
 - ร้อยละ 100 ของกำรเบิกจ่ำยงบประมำณรำยจ่ำยรวม 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรประเมินผลงำนด้ำนบัญชีของหน่วยเบิกจ่ำย 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนสำรบรรณ 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุ 
 - ระดับควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนยำนพำหนะ 
3. ผลการด าเนินงาน 
 ภารกิจหลัก 
 1. กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรของหน่วยงำนมีประสิทธิภำพ 1 หน่วยงำน 
 2. กำรควบคุม กำรจัดซื้อ จัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ กำรจัดท ำบัญชีพัสดุ กำรจัดท ำทะเบียนกำร เบิกจ่ำย 
กำรจัดหำคลังพัสดุ กำรจ ำหน่ำยและกำรบริหำรสินทรัพย์ ทั้งสิ้น 485 รำยกำร 
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 3. กำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือ กำรบริหำรรำชกำรทั่วไป งำนสำรบรรณรับ – ส่ง บริกำร ค้นหำ 
จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่ำง – พิมพ์หนังสือ และเอกสำรรำชกำร ทั้งสิ้น 3,080 เรื่อง 
 4. กำรบริกำรยำนพำหนะ กำรใช้รถยนต์ภำยในส ำนักให้มีควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งบ ำรุงรักษำกำรใช้รถยนต์
ของส ำนักฯ เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในสภำพพร้อมกำรใช้งำน ทั้งสิ้น 480,000 กิโลเมตร 
 5. กำรซ่อมแซมและดูแลรักษำอำคำรสถำนที่รำชกำร ทั้งสิ้น 2 ครั้ง 
 6. อ ำนวยกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำร และงำนเลขำนุกำร ทั้งสิ้น 350 เรื่อง 
 7. กำรควบคุม งำนกำรเงินและบัญชี กำรจัดท ำบัญชี กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรควบคุมงบประมำณ กำรจัดท ำ
รำยงำน ทั้งสิ้น 1,762 รำยกำร 
 8. กำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลของส ำนัก กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงและอัตรำก ำลัง กำรสรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง 
ย้ำย โอน ลำออก ทั้งสิ้น 536 รำยกำร 
 ภารกิจสนับสนุน 
 1. ด ำเนินกำรจัดประชุมรำชกำรกำรคณะกรรมกำรวำงแผนและประเมินผล ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 
8 จังหวัดอุดรธำนี รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 
 2. ด ำเนินกำรจัดประชุมรำชกำรกำรคณะกรรมกำรบริหำร  ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธำนี  รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง 
 3. ด ำเนินกำรจัดประชุมรำชกำรกำรคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดอุดรธำนี รวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง 
 4. ด ำเนินกำรจัดประชุมรำชกำรกำรคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมและควำมปลอดภัย ส ำนักงำนป้องกันควบคุม
โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี รวมทั้งสิ้น 1 ครั้ง 
 5. ด ำเนินกำรจัดโครงกำร Big Cleaning day  ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธำนี           
รวมทั้งสิ้น 2 ครั้ง 
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
 1. มุ่งให้บริกำรด้ำนกำรเงินถูกต้อง รวดเร็ว ครบถ้วน ทันเวลำ ตำมก ำหนด กำรรับ จ่ำยเงิน อย่ำงถูกต้อง
ตำมกฎระเบียบ กำรเงินกำรคลัง และปฏิบัติงำนโดยยึดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทำงรำชกำร มีกำรวำงระบบกำร
ปฏิบัติงำนและกำรจัดส่งข้อมูลทำงกำรเงินและบัญชีให้ทันก ำหนดเวลำ 
 2. มุ่งให้บริกำรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและประสำนงำน อย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อเวลำ และ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบว่ำด้วยงำนสำรบรรณ ด ำเนินกำรเกษียนหนังสือตำมเนื้อหำสำระขอ งกลุ่มงำน
ผู้เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกำรจ่ำยหนังสือให้ที่เก่ียวข้องน ำไปปฏิบัติได้ทันเวลำ ได้อย่ำงถูกต้อง 
 3. เน้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 และด ำเนินกำรจัดหำพัสดุตำมแผนเงินนอกงบประมำณ / เงินงบประมำณ และกำรจัดหำพัสดุนอกแผนให้ได้
พัสดุตรงตำมควำมต้องกำร ครบถ้วน ทันเวลำ ถูกต้องตำมระเบียบฯ ทุกขั้นตอน โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 4. มุ่งให้บริกำร กำรสรรหำ กำรบรรจุ กำรแต่งตั้ง กำรจัดท ำ บัตรประจ ำตัว กำรจัดท ำทะเบียนประวัติ  กำร
เลื่อนระดับ/เลื่อนขั้นเงินเดือน กำรย้ำย/โอน กำรลำศึกษำต่อ กำรฝึกอบรม/ประชุม/สัมมนำ/ดูงำน กำรลำ กำรลง
เวลำปฏิบัติรำชกำร กำรลำออกจำกรำชกำร กำรด ำเนินกำรทำงวินัย โดยยึดระเบียบและวิธีปฏิบัติ 
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 5. มุ่งให้บริกำรยำนพำหนะด้วยควำมรวดเร็ว ทันเวลำ ถึงที่หมำยอย่ำงปลอดภัย ควำมพร้อมใช้ยำนพำหนะ 
และควำมเพียงพอของพนักงำนขับรถยนต์ 
5. ปัญหาและอุปสรรค 
 1. บุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 2. บุคลำกรยังขำดประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในกำรพัฒนำระบบงำนที่รับผิดชอบ 
 3. กำรประสำนงำน เรื่องกำรส่งเอกสำรของแต่ละกลุ่มงำน มีควำมล่ำช้ำ ผิดพลำด บ่อยครั้ง เนื่องจำกกลุ่ม
งำนมีภำระงำนมำก ไม่อยู่ส ำนักงำน 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. เพ่ิมอัตรำก ำลัง (บุคลำกร) ให้เพียงพอต่อภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 2. พัฒนำบุคลำกรให้มีประสบกำรณ์ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในงำนที่รับผิดชอบ และงำนอ่ืนที่ได้รับ
มอบหมำย 
 3. จัดประชุม/สัมมนำ/แจ้งเวียน หลักเกณฑ์ และแนวทำงปฏิบัติ ให้กับกลุ่มงำนรับทรำบ และถือปฏิบัติโดย
ทั่วกัน 

 
 

กลุ่มนิติการ 
1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากร สคร.ที่ 8 จ.อุดรธานี ได้รับจัดสรร 15,000 บำท (ปรับแผนผลผลิตที่ 2 
กิจกรรมหลัก 2.2 โครงกำรที่ 3 กิจกรรมที่ 6 รอบเดือนเมษำยน 61) 
1. วัตถุประสงค ์
 ประสำนงำนด้ำนบริหำรพัสดุฯและประสำนงำนที่เกี่ยวข้อง 
2. เป้าหมาย  
 กำรด ำเนินงำนบริหำรรำชกำรและกำรบริหำรพัสดุฯ บรรลุผล 
3. ผลการด าเนินงาน  
 1. นิเทศ/ดูงำนกรมควบคุมโรค  
 2. ยื่นค ำขอใช้ประโยชน์ฯที่กรมป่ำไม้ 
4. ปัจจัยความส าเร็จ  
 1. ได้เรียนรู้ระบบกำรท ำงำน 3 ส ำนัก  
 2. ประสำนงำนต่อผู้รับผิดชอบโดยตรง 
2. โครงการสนับสนุนและพัฒนาการด าเนินงานตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.  2558 สคร.ที่ 8 จ.อุดรธานี 
 ได้รับจัดสรร 48,747 บำท (ปรับแผนผลผลิตที่ 10 กิจกรรมหลัก 10.1 โครงกำรที่ 6 กิจกรรมที่ 3 รอบเดือน
เมษำยน 2561) 
1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือนิเทศ ติดตำม สนับสนุน กำรด ำเนินงำนของเครือข่ำยจังหวัด/ด่ำนฯ 
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2. เป้าหมาย 
 กลุ่มเป้ำหมำยมีกำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
3. ผลการด าเนินงาน 
 กลุ่มนิติกำรด ำเนินงำนแล้ว 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนมและบึงกำฬ  
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 เครือขำ่ยด ำเนินงำนควบคุมโรค และใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ผู้รับผิดชอบงำนพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ยังขำดองค์ควำมรู้ ควำมเข้ำใจ ด้ำนกำรตีควำม
ลักษณะบังคับทำงอำญำ และองค์ประกอบตำมกฎหมำย 
 5.2 กำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน บำงจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 8 ยังไม่สำมำรถด ำเนินกำรเนื่องจำกอนุบัญญัติ
ที่ออกมำ ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้เนื่องจำกเงื่อนไขคุณสมบัติของเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อ 
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 จัดประชุมชี้แจงข้อกฎหมำย และจัดประชุมรำชกำรเพ่ือแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น  ออกนิเทศ สนับสนุน 
ติดตำมควำมก้ำวหน้ำ กำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย 5 จังหวัดได้แก่ หนองคำย เลย สกลนคร บึงกำฬ และนครพนม 
รวมถึงด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ ในจังหวัดข้ำงต้น 
 6.2 กำรจัดตั้งหน่วยปฏิบัติกำรควบคุมโรคติดต่อ ในระดับอ ำเภอ ในพ้ืนที่หลำยๆจังหวัด ยั งมิอำจจัดตั้งได้
เนื่องจำกเจ้ำพนักงำนควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ ยังไม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งตำมที่กรมควบคุมโรค
ประกำศก ำหนด ท ำให้ขำดคุณสมบัติขององค์ประกอบในหน่วย CDCU สคร.ที่ 8 จ.อุดรธำนี ได้ร่วมกับจังหวัดจัด
ประชุมหลักสูตรระบำดวิทยำและกำรเก็บสิ่งฯส่งตรวจ 20 ชั่วโมง รวมถึงได้ร่วมชี้แจงข้อกฎหมำยและผลักดันให้มี
กำรจัดอบรม เพ่ือให้มีกำรจัดตั้งหน่วยฯ ในกำรประชุมคณะกรรมกำรโรคติดต่อ ในแต่ละจังหวัด 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 47 ติดตำม ตรวจเยี่ยมพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ตำม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

ภาพท่ี 48 ติดตำม ตรวจเยี่ยมพัฒนำกำรด ำเนินงำน
ตำม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
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ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี  
โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลายของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน า
โดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี ปี 2561 
1. วัตถุประสงค ์
 1.1 เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุม ตอบโต้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนโรคติดต่อน ำ
โดยแมลง 
 1.2 เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม ศักยภำพเครือข่ำยในกำรจัดกำรยุงลำยพำหะน ำโรค 
 1.3 เพ่ือสนับสนุนเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงและภัยสุขภำพ ที่เป็น
ปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญ  เป้ำหมำย 
จ ำนวน 80,000 รำย ผลกำรด ำเนินกำร  118,918 รำย  คิดเป็นร้อยละ 148.65 
 2.2 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคที่เป็น
ปัญหำส ำคัญ มำกกว่ำ ร้อยละ 90  ผลกำรประเมิน คิดเป็นร้อยละ  95.82 
 2.3 รอ้ยละของผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 96.0 ผลเบิกจ่ำย คิดเป็นร้อยละ  91.00  
3. ผลการด าเนินงาน  
 3.1 งำนเขตแปรพระรำชฐำน(เตรียมรับเสด็จ) จ ำนวน 8 ครั้ง 
 3.2 ประเมินดัชนีลูกน้ ำยุงลำย 
  -  ชุมชน จ ำนวน 7,985  หลังคำเรือน พบลูกน้ ำ จ ำนวน 1,580 หลังคำเรือน  
           คิดเป็นร้อยละ  19.77 
  -  วัด  จ ำนวน  152  แห่ง  พบลูกน้ ำ  52  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ  34.21 
  -  ศูนย์เด็กเล็ก จ ำนวน  42  แห่ง พบลูกน้ ำ 1  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  2.38 
  -  โรงเรียน  จ ำนวน  46  แห่ง  พบลูกน้ ำ  1  แห่ง   คิดเป็นร้อยละ  2.17 
  -  รพ.สต.  จ ำนวน  102  แห่ง  พบลูกน้ ำ  1  แห่ง  คิดเป็นร้อยละ  0.98 
  -  ร.พ.  จ ำนวน  42  แห่ง  ไม่พบลูกน้ ำ   คิดเป็นร้อยละ  0.00 
  -  ส ำรวจภำชนะขังน้ ำทั้งหมด  จ ำนวน  32,472  ภำชนะ พบลูกน้ ำ 2,707  ภำชนะ   
           คิดเป็นร้อยละ  8.34  
 3.3 เก็บตัวลูกน้ ำยุงลำยเพื่อท ำกำรทดสอบควำมไวต่อสำรเคมี   จ ำนวน  13  อ ำเภอ  
 3.4 จัดท ำสถำนกำรณ์โรคติดต่อท่ีน ำโดยยุงรำยสัปดำห์   จ ำนวน  32  สัปดำห์ 
 3.5 สอบสวนโรคติดต่อที่น ำโดยยุง (ไข้เลือดออก/ซิกำ/มำลำเรีย) จ ำนวน  3  ครั้ง 
   สนับสนุนวิทยำกร       จ ำนวน  9  ครั้ง 
   สนับสนุนพ่นสำรเคมีก ำจัดยุง    จ ำนวน  11  ครั้ง 
   ประเมินมำตรฐำนเครื่องพ่นสำรเคมี   จ ำนวน  30  เครื่อง 
   สนับสนุนสำรเคมีก ำจัดยุง       จ ำนวน  4  ครั้ง 
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  สนับสนุนสื่อโรคติดต่อน ำโดยแมลง     จ ำนวน  15  ครั้ง 
 3.6 ประชุมถอดบทเรียน       จ ำนวน  2  ครั้ง 
  เรื่องกำรควบคุมโรคไข้มำลำเรีย 
  เรื่องกำรเลี้ยงยุงลำยเพ่ือท ำกำรทดสอบควำมไวต่อสำรเคมี 
 3.7 ประเมินมำตรกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  ประเมินมำตรกำร  3-3-1      จ ำนวน  48  อ ำเภอ 
  ประเมิน 1 โรงพยำบำล 1 วัด     จ ำนวน  37  อ ำเภอ   
  ประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในพ้ืนที่ต ำบลระบำด   จ ำนวน  65  ต ำบล 
4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 ได้รับควำมร่วมมือจำกผู้บริหำร และบุคลำกรทุกระดับให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจ 
 4.2 เป้ำหมำย และแผนงำนชัดเจน 
 4.3 บรรยำกำศ และวัฒนธรรมองค์กรเอื้อประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติงำนร่วมเครือข่ำย 
 4.4 ช่องทำงกำรสื่อสำรกับบุคลำกร และเครือข่ำยที่หลำกหลำย สะดวก และมีประสิทธิภำพ 
 4.5 มีแรงจูงใจ ด้วยกำรยกย่องชมเชย และให้รำงวัลผู้มีควำมขยัน  อดกลั้น  อดทน 
 4.6 ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนโดยใช้ตัวชี้วัด 
5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 บุคลำกรแต่ละคนใน  ศตม. มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติแตกต่ำงกัน 
 5.2 กำรปฏิบัติงำนส่วนใหญ่ต้องไปปฏิบัติร่วมกับเครือข่ำยในพ้ืนที่ เช่น กำรประเมินดัชนีลูกน้ ำ  กำรพ่น
สำรเคมีก ำจัดยุง ท ำให้บุคลำกรบำงคนไม่สบำย  
6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 มอบหมำยงำนแต่ละครั้งต้องสอนงำนให้ทุกคนได้ทรำบอย่ำงเท่ำเทียม 
 6.2 บุคลำกรจะต้องเตรียมร่ำงกำย วัสดุป้องกันตัวให้พร้อม ถ้ำไม่สบำยให้ทำนยำ และนอนพักผ่อนอย่ำง
เพียงพอ   
 

   
 
 
 

ภำพที่ 49 ลงพ้ืนท่ี ประเมินดัชนีลกูน้ ำยุงลำย ภำพที่ 50 สนับสนุนสำรเคมีก ำจัดยุง 
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ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย 
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลง และภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.2 เลย ประจ าปีงบประมาณ 2561 
1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือสนับสนุนเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
ทำงด้ำนสำธำรณสุข และภัยสุขภำพ ที่เป็นปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวล ำภู 
 1.2 เพ่ือเฝ้ำระวังทำงด้ำนกีฏวิทยำแมลงพำหะน ำโรค และป้องกันควบคุมโรคในเขตแปรพระรำชฐำนพ้ืนที่
ทรงงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริและโรงเรียน ตชด. 
 1.3 เพ่ือค้นหำผู้ป่วยและก ำจัดยับยั้งกำรแพร่เชื้อโรคไข้มำลำเรียให้หมดสิ้นในพ้ืนที่จังหวัดเลยและจังหวัด
หนองบัวล ำภู 
 1.4 เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 
และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนโรคติดต่อน ำโดยแมลง เทคโนโลยีเครื่องพ่นสำรเคมีและเคมีภัณฑ์แก่ประชำชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 ประชำชนได้รับบริกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ จ ำนวน 35,000 คน 
 2.2 เครือข่ำยได้รับกำรสนับสนุนด้ำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลง จ ำนวน 2 จังหวัด 
3. ผลการด าเนิน 
 3.1 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงในเขตแปรพระรำชฐำนพ้ืนที่ทรงงำน และโรงเรียน
ตชด. ด ำเนินงำนพ้ืนที่โรงเรียนตชด. 5 แห่ง โดยกำรศึกษำลูกน้ ำยุงพำหะน ำโรคไข้มำลำเรีย ไม่พบลูกน้ ำยุงก้นปล่อง 
และสุ่มประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย 5 หมู่บ้ำน พบว่ำ ค่ำHI > 10 จ ำนวน 1 หมู่บ้ำน นอกจำกนี้ได้สนับสนุนยำทำ
กันยุง มุ้งชุบน้ ำยำ ทรำยทีมีฟอส และสื่อโปสเตอร์โรคติดต่อที่น ำโดยยุงเพื่อให้ควำมรู้ในโรงเรียน 
 3.2 กำรส ำรวจ/เฝ้ำระวังค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในพ้ืนที่เสี่ยงสูงของโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิก้ำ 
และกำรส ำรวจค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย ในพ้ืนที่ 6ร (โรงพยำบำล โรงทำน โรงเรียน โรงงำน โรงแรม และโรงเรือน)  
  - วันที่ 7 - 8 ธันวำคม 2560 ศตม.ที่ 8.2 เลย ออกประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย ในพื้นที่ จ.หนองบัวล ำภู 
จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน ม.8, ม.3 ต.เมืองใหม่ อ.ศรีบุญเรือง และ ม.5, ม.1 ต.บ้ำนถิ่น อ.โนนสัง ครอบคลุมประชำกร 
1,220 คน  
  - วันที่ 28-29 ธันวำคม 2561 ออกประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย อ.ภูเรือ, อ.ด่ำนซ้ำย, อ.นำแห้ว จ.เลย 
ทั้งหมด 6 หมู่บ้ำน ดังนี้ ค่ำ HI มำกกว่ำ 10 จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน ค่ำ HI น้อยกว่ำ 10 จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน มีประชำชน
ได้รับบริกำร 3,360 คน 
  - วันที่ 5-6 มี.ค 2561 ศตม.ที่ 8.2 เลย สุ่มประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในพ้ืนที่อ ำเภอเมืองเลย ทั้งหมด 
19 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนที่มีค่ำ HI มำกกว่ำ 10 จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนทีมีค่ำ HI ต่ ำกว่ำ 10 จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน 
โรงเรียนที่มี ค่ำ CI มำกกว่ำ 0 จ ำนวน 4 แห่ง วัดที่มี ค่ำ CI มำกกว่ำ 0 จ ำนวน 7 แห่ง 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ มี ค่ำ CI = 0 ทุกแห่ง มีประชำชนได้รับบริกำร จ ำนวน 4,500 คน 
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  - วันที่ 7- 15 มี.ค. 2561 ศตม.ที่ 8.2 เลย สุ่มประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย พ้ืนที่ จ.เลย 14 อ ำเภอ 28 
หมู่บ้ำน ครอบคลุมประชำกร จ ำนวน 2700 คน ค่ำ HI มำกกว่ำ 10 จ ำนวน 23 หมู่บ้ำน คิดเป็นร้อยละ 82.14 ของ
หมู่บ้ำนที่ส ำรวจ ค่ำ HI น้อยกว่ำ 10 จ ำนวน 5 หมู่บ้ำน คิดเป็นร้อยละ 17.85 ของหมู่บ้ำนที่ส ำรวจ 
  - วันที่ 7 - 16 พฤษภำคม 2561 ศตม.ที่ 8.2 เลย สุ่มประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในพ้ืนที่จ.เลย  
   - ส ำรวจชุมชน จ ำนวน 28 ชมุชน 1302 หลังคำ พบลูกน้ ำ 226 หลังคำ ค่ำ HI = 17.36  
   - ส ำรวจโรงเรียน จ ำนวน 25 แห่ง 432 ภำชนะ พบลูกน้ ำยุงลำย 27 ภำชนะ ค่ำ CI = 6.25 
   - ส ำรวจวัด จ ำนวน 28 แห่ง 498 ภำชนะ พบลูกน้ ำ 39 ภำชนะ ค่ำ CI= 7.38 
   - ส ำรวจโรงพยำบำล จ ำนวน 14 แห่ง 307 ภำชนะ พบลูกน้ ำ 6 ภำชนะ ค่ำ CI = 1.95 
   - ส ำรวจ รพ.สต. จ ำนวน 22 แห่ง 147 ภำชนะ พบลูกน้ ำ 1 ภำชนะ ค่ำ CI = 068 
   - ส ำรวจศูนย์ฯพัฒนำเด็กเล็ก จ ำนวน 21 แห่ง 127 ภำชนะ พบลูกน้ ำ 4 ภำชนะ ค่ำ CI= 3.15 
   - ส ำรวจโรงงำน จ ำนวน 15 แห่ง 167 ภำชนะ พบลูกน้ ำ 16 ภำชนะ ค่ำ CI = 9.58  
   - ส ำรวจโรงแรม/รีสอร์ท จ ำนวน 13 แห่ง 156 ภำชนะ พบลูกน้ ำยุงลำย 3 ภำชนะ ค่ำ CI = 1.92 มี
ประชำชนได้รับบริกำร จ ำนวน 8000 คน 
   - วันที่ 11 - 19 ก.ค. 2561 ส ำรวจลูกน้ ำยุงลำยพ้ืนที่จังหวัดเลย อ ำเภอละ 2 หมู่บ้ำน รวม 28 
หมู่บ้ำน พร้อมทั้งมอบชุดควำมรู้โรคไข้เลือดออกให้กับหน่วยงงำนสสอ. 14 แห่ง 
   - พ้ืนที่เสี่ยงเกิดกำรระบำดสูง ด ำเนินกำรส ำรวจ 19 หมู่บ้ำน พบว่ำ ค่ำ HI > 10 จ ำนวน 13 หมู่บ้ำน 
คิดเป็นร้อยละ 68.42 โรงเรียนที่มี ค่ำ CI > 0 จ ำนวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 26.66 วัดที่มีค่ำ CI > 0 จ ำนวน 7 
แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.84 ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กฯ ทุกแห่งมีค่ำ CI = 0  
   - พ้ืนที่อ ำเภอชำยแดน ด ำเนินกำรส ำรวจ 4 อ ำเภอ 8 หมู่บ้ำน พบว่ำ ค่ำ HI>10 มีจ ำนวน 3 หมู่บ้ำน 
คิดเป็นร้อยละ 37.5, โรงเรียนทั้งหมด 7 แห่ง มีค่ำ CI > 0 จ ำนวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.57, โรงงำนส ำรวจ 4 
แห่งมีค่ำ CI>0 มีจ ำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 25, โรงแรม/รีสอร์ท ส ำรวจ 5 แห่ง มีค่ำ CI>0 จ ำนวน 1 แห่ง คิด
เป็นร้อยละ 20, โรงพยำบำลที่ส ำรวจ 4 แห่ง ไม่พบลูกน้ ำยุงลำยทั้งหมด 
 3.3 กำรเฝ้ำระวังพำหะน ำโรค/ประเมินผลทำงกีฏวิทยำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกีฏวิทยำทดสอบควำมไว
ของลูกน้ ำยุงลำยต่อสำรเคมีทีมีฟอส 0.02 ppm. ในพ้ืนที่จังหวัดเลย จังหวัดหนองบัวล ำภู โดยได้ด ำเนินงำนในพ้ืนที่
เสี่ยงสูงเกิดกำรระบำดของโรคไข้เลือดออก ในพ้ืนที่ 2 จังหวัด ดังนี้ 
   - พ้ืนที่ อ.ท่ำลี่ จ.เลย พบว่ำลูกน้ ำยุงลำยมีอัตรำตำยในระดับต่ ำ 
   - พ้ืนที่ อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภู พบว่ำลูกน้ ำยุงลำยมีอัตรำตำยในระดับต่ ำ 
 3.4 นิเทศติดตำม งำนเฝ้ำระวังโรคที่เป็นปัญหำ ประสำนงำนเครือข่ำยเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนควบคุมโรค
และภัยสุขภำพที่เป็นปัญหำในพ้ืนที่รับผิดชอบ ด ำเนินกำรนิเทศติดตำมงำนเฝ้ำระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก 
เครือข่ำยสำธำรณสุขในพ้ืนที่จังหวัดเลย 2 แห่ง นิเทศติดตำมกำรควบคุมโรคไข้เลือดออก และสนับสนุนสำรเคมี ใน
จังหวัดหนองบัวล ำภู 4 แห่ง 
 3.5 สนับสนุนควบคุม สอบสวนโรค สนับสนุนพัฒนำศักยภำพของเครือข่ำยในกำรควบคุมโรคที่เป็นปัญหำใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 
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  - สนับสนุนกำรพ่นเคมี/ควบคุมเครื่องพ่นเคมี 30 ครั้ง (ครอบคลุมบ้ำน 8 ,089 หลัง ประชำกร 33,924 
คน) จ ำนวน 2 จังหวัด 8 อ ำเภอ 14 ต ำบล 43 หมู่บ้ำน 
  - สนับสนุนสำรเคมี สำรเคมีก ำจัดยุงตัวเต็มวัย 160 ลิตร ได้แก่ ไซน๊อพ ซีดี 88 ลิตร, ซีแทค 24 
ลิตร, ซับมำริน 48 ลิตร สำรเคมีทีมีฟอสก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย 1,450 ก.ก  
  - พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้มำลำเรียในหมู่บ้ำนของจังหวัดเลย ด ำเนินกำรสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อโรค 
มำลำเรีย ในพ้ืนที่ ต ำบลท่ำช้ำงคล้อง อ ำเภอผำขำว จังหวัดเลย พบ ยุง An. minimus ในพ้ืนที่ที่มีผู้ป่วย 
 3.6 กำรพัฒนำศูนย์ซ่อมบ ำรุงเครื่องพ่นสำรเคมีของศตม. เพ่ือให้บริกำรด้ำนวิชำกำรโรคติดต่อน ำโดยแมลง
และวิชำกำรเทคโนโลยีเครื่องพ่นสำรเคมี ดังนี้  
  - จัดประชุมถอดบทเรียนกำรให้บริกำรด้ำนตรวจเช็คประสิทธิภำพของเครื่องพ่นสำรเคมี ของเจ้ำหน้ ำที่ 
วันที่ 24 กันยำยน 2561 
  - ประเมินประสิทธิภำพเครื่องพ่น  เช่น กำรตรวจวัดขนำดเม็ดละอองน้ ำยำสำรเคมี ควำมร้อนอุณหภูมิ
ปลำยท่อเครื่องพ่นและอัตรำกำรไหลของน้ ำยำสำรเคมี  
   -  ตรวจเช็คและซ่อมเครื่องพ่นเคมี 14 ครั้ง  
   -  ประเมินประสิทธิภำพเครื่องพ่นเคมี 5 ครั้ง  
   -  ผู้มำรับบริกำร  16 ต ำบล  8  อ ำเภอ 
   -  เครื่องพ่นหมอกควัน  43  เครื่อง 
   -  เครื่องพ่น ULV  4  เครื่อง 
 3.7 ประชุมประจ ำเดือนและพัฒนำบุคลำกรในศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 8.2 เลย 
ด ำเนินกำรจัดประชุมจ ำนวน 12 ครั้ง (ตุลำคม 2560 – กันยำยน 2561) 
 3.8 รณรงค์ ประชำสัมพันธ์โรคและภัยสุขภำพของหน่วยงำนด ำเนินงำนกิจกรรมรณรงค์โรคติดต่อน ำโดย
แมลงในพ้ืนที่จังหวัดเลย จ ำนวน 3 ครั้ง  
  - รณรงค์ประชำสัมพันธ์เทศกำลงำนดอกฝ้ำยบำน สืบสำนวัฒนธรรมไทย ณ ศำลำกลำงจังหวัดเลย  
  - รณรงค์ประชำสัมพันธ์กรณีมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ณ ศำลำกลำงจังหวัดเลย 
  - รณรงค์ประชำสัมพันธ์วันโรคไข้เลือดออกอำเซียนร่วมกับเทศบำลเลย ที่โรงเรียนมหำไถ่ศึกษำเลย 
  - จัดกำรอบรม "เทคนิคกำรเลือก กำรใช้สำรเคมีและกำรดูแลซ่อมบ ำรุงเครื่องพ่นสำรเคมีในกำรป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยยุง” วันที่ 13-15 มิถุนำยน 2561 ณ เชียงคำนฮิลล์รีสอร์ท จ.เลย ร่วมกับกลุ่มพัฒนำ
วิชำกำร 
  - ร่วมเป็นคณะกรรมกำรตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ภำวะฉุกเฉินสำธำรณสุข และศูนย์ปฏิบัติกำร
ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข (EOC) ของจังหวัดเลย 
  - เก็บข้อมูลผู้สูงอำยุเรื่อง กำรพัฒนำสุขภำวะผู้สูงอำยุ (80 ขึ้นไป) จังหวัดเลยปี 2561 ร่วมกับงำน 
ยุทธศำสตร์ สสจ.เลย 
  - ค้นหำผู้ถูกสุนัขหรือแมว กัด/ข่วน/เลียแผล จังหวัดเลยปี 2561 ร่วมกับงำนควบคุมโรค สสจ.เลย 
4.ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 กำรสนับสนุนงบประมำณจำกส ำนักงำนควบคุมโรคท่ี 8 อุดรธำนี กรมควบคุมโรค 
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 4.2 กำรเข้ำถึงภำคีเครือข่ำยนอกหน่วยงำนได้แก่ สสจ./สสอ./รพ.สต./อปท. 
 4.3 ควำมสำมัคคีของบุคลำกรภำยในหน่วยงำน 
 4.4 ประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญด้ำนโรคติดต่อน ำโดยแมลง เช่น กีฎวิทยำ กำรควบคุมโรค เป็นต้น 
5.ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ขำดแคลนบุคลำกร เช่น นักวิชำกำรสำธำรณสุข เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข 
 5.2 กำรบริหำรงบประมำณไม่สอดคล้องกับภำระงำน 
 5.3 วัสดุ อุปกรณ์ มีอำยุกำรใช้งำนนำน สภำพเก่ำและช ำรุด  
6.แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 6.1 จัดหำบุคลำกรเพ่ือทดแทนในส่วนที่ขำด 
 6.2 พัฒนำควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ในหลำกหลำยมิติ 
 6.3 จัดหำวัสดุอุปกรณ์ในกำรควบคุมโรคให้เพียงพอ  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 51 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อน ำโดยแมลง และภัยสุขภำพท่ีเป็นปัญหำใน
พื้นที ่

ภาพท่ี 52 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อน ำโดยแมลง และภัยสุขภำพท่ีเป็นปัญหำในพ้ืนท่ี 
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ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร 
1. โครงการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่รับผิดชอบของ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดย
แมลงท่ี 8.3 จังหวัดสกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
1. ผลการด าเนินงาน 
 1.1 กำรประเมินผลกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มำลำเรียระดับอ ำเภอที่มีควำมเสี่ยง 14 ครั้ง / 6 
อ ำเภอ / 9,600 รำย 
 1.2 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมำลำเรียในเขตพ้ืนที่แปรพระรำชฐำน 70 ครั้ง /6,000 รำย 
 1.3 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมำลำเรียในพ้ืนที่เป้ำหมำยใน 17 ครั้ง/ 7,400 รำย 
 1.4 กำรพัฒนำสมรรถนะบุคลำกรในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคมำลำเรีย 1 ครั้ง 35 รำย 
 1.5 กำรรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้มำลำเรียในพ้ืนที่เสี่ยง 7 ครั้ง / 4,000 รำย 
2. ปัจจัยความส าเร็จ 
 2.1 ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ 
 2.2 บุคลำกรที่มีควำมช ำนำญในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังไข้มำลำเรียเดิม 
 2.3 ระบบจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนที่เพียงพอ 
3. ปัญหา/อุปสรรค 
 ควำมเข้ำใจ และควำมตระหนักของประชำชนกลุ่มเสี่ยงในกำรป้องกันตนเองเมื่อเข้ำไปพื้นที่แพร่เชื้อ 
4. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 4.1 ควรมีกำรวำงแผนงำน และงบประมำณร่วมกับภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นปี 
 4.2 ควรจัดท ำระบบข้อมูล ผู้ป่วย  ยุงพำหะ ทะเบียนกลุ่มเสี่ยง ระบบออนไลน์เพ่ือสืบค้นข้อมูลต่อไป 
 4.3 ควรมีกำรสื่อสำร ประชำสัมพันธ์ ท ำควำมเข้ำใจประชำชนทั้งกลุ่มเสี่ยง และพ้ืนที่แพร่เชื้อสม่ ำเสมอ 
 
2. โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.3 สกลนคร ประจ าปีงบประมาณ 2561 
1. ผลการด าเนินงาน 
 1.1 กำรเฝ้ำระวังพำหะน ำโรค/ประเมินผลทำงกีฏวิทยำ พัฒนำทักษะบุคลำกรทำงกีฏวิทยำโรคติดต่อน ำโดย
แมลง และกำรจัดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีด้ำนกีฏวิทยำ 21 ครั้ง/8,500 รำย 
 1.2 กำรควบคุมป้องกันโรคในเขตแปรพระรำชฐำน 11 ครั้ง/ 20 หมู่บ้ำน 14,000 รำย 
 1.3 กำรเฝ้ำระวังค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำยในพ้ืนที่ 3 รอบ/ 2 จังหวัด/ 17,000 รำย 
 1.4 สนับสนุนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนโรค และภัยสุขภำพในพ้ืนที่รับผิดชอบ 41 ครั้ง/ 10,100 รำย 
 1.5 นิเทศ ติดตำม งำนเฝ้ำระวัง โรคที่เป็นปัญหำ ประสำนงำนเครือข่ำยเก่ียวกับกำรด ำเนินงำนควบคุมโรค 
และภัยสุขภำพท่ีเป็นปัญหำในพื้นที่รับผิดชอบ 14 ครั้ง/ 2 จังหวัด 42 รำย 
 1.6 สนับสนุนควบคุม สอบสวนโรค สนับสนุนพัฒนำศักยภำพของเครือข่ำยในกำรควบคุมโรคที่เป็นปัญหำใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 56 ครั้ง/ 28,400 รำย 
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 1.7 งำนศูนย์เทคโนโลยีเครื่องพ่นฯสำรเคมี ประเมินเครื่องพ่น/สำรเคมี บริกำรซ่อมบ ำรุงเครื่องพ่นฯในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 28 ครั้ง / 2,500 รำย 
 1.8 ประชุมประจ ำเดือนและพัฒนำบุคลำกรในองค์กร 18 ครั้ง/ 160 รำย 
 1.9 รณรงค์ ประชำสัมพันธ์โรคและภัยสุขภำพของหน่วยงำน (งำนกำชำด, วันเด็กแห่งชำติสัปดำห์รณรงค์
โรคและภัยสุขภำพ) 8 ครั้ง / 10,300 รำย 
2. ปัจจัยความส าเร็จ  
 2.1 ควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่ 
 2.2 บุคลำกรที่มีควำมช ำนำญในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังไข้มำลำเรียเดิม 
 2.3 ระบบจัดสรรงบประมำณในกำรด ำเนินงำนที่เพียงพอ 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำพที่ 53 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อน ำโดยแมลง และภัยสุขภำพท่ีเป็นปัญหำใน
พื้นที ่

ภำพที่ 54 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุม
โรคตดิต่อน ำโดยแมลง และภัยสุขภำพท่ีเป็นปัญหำใน
พื้นที ่
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วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 พิธีรับมอบโล่ประกาศ

เกียรติคุณ และใบเกียรติบัตรอ าเภอที่ด าเนินงาน 

DHS-RTI ประจ าปีงบประมาณ 2560 ในเวที

ขับเคลื่อนการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนผ่าน

ระบบสุขภาพ 

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 

นพ.อัษฎางค์  รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ
คณะ ให้เกียรติติดตามเยี่ยมนิเทศงาน  
และประเมินผลการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรค และภัยสุขภาพ 
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กิจกรรมสืบสานประเพณี  

รดน้ าด าหัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานต์  

วันที่ 12 เมษายน 2561 

วันที่19 -20 เมษายน 2561  กลุ่มพัฒนา

องค์กร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การ

พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร

ตามแนวทาง PMQA ระดับพื้นฐาน” โดยมี

แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย ผอ.สคร.

8 เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก  

นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์ 

ผู้อ านวยการกล่มพัฒนาระบบบริหาร 

กรมควบคุมโรค เป็นวิทยากร 
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วันที่ 30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2562 เพื่อท าความเข้าใจ และวางแผน
ร่วมกันในการจัดท าแผนงาน โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรค  ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561  
จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  
ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร เนื่องใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 
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วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2561 สคร.8 จังหวัด

อุดรธานี จัดประชุมวิชาการด้านการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ครั้งท่ี 1 

“เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเข้มแข็ง” 
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วันที่ 14-15 สิงหาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบตัิการเพ่ือเสริมสร้าง

ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร สคร.8 จังหวัดอุดรธานี 
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รายชื่อคณะท างานรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 2561 

คณะที่ปรึกษา 

1 นำงสำวรพีพรรณ  เดชพิชัย ผู้อ ำนวยกำร สคร.8 จังหวัดอุดรธำน ี ประธำนที่ปรึกษำ 

2 นำงศิมำลักษณ ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย ์ รองผู้อ ำนวยกำร สคร.8 จังหวัดอุดรธำน ี ที่ปรึกษำ 

3 นำยสทิธิพร  นำมมำ หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำองค์กร,พัฒนำภำคีเครือข่ำย ที่ปรึกษำ 

4 นำยบุญเทียน  อำสำรินทร์ หัวหน้ำกลุ่มโรคติดต่อ ที่ปรึกษำ 

5 น.ส.กำนต์ญำณ ี เกียรติพนมแพ หัวหน้ำกลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงฯ ที่ปรึกษำ 

6 นำงเนื้อทิพย์  หมู่มำก หัวหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ที่ปรึกษำ 

7 นำงสำวชัชชฎำ  ศรีชูเปี่ยม หัวหน้ำกลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน ที่ปรึกษำ 

8 นำงสำวจฬุำรัตน ์ นำมเพ็ง หัวหน้ำกลุ่มแผนงำนและประเมินผล ที่ปรึกษำ 

9 นำยวรวัตต์  ชำญวิรัตน ์ หัวหน้ำกลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคฯ ที่ปรึกษำ 

10 นำยกฤษณะ  สุกำวงค ์ หัวหน้ำกลุ่มระบำดวิทยำและขำ่วกรอง ที่ปรึกษำ 

11 นำยเกียรติยศ  สุวรรณพิสุทธิ ์ หัวหน้ำกลุ่มนิติกำร ที่ปรึกษำ 

12 นำยอดุลย์  ทองแก้ว หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป ที่ปรึกษำ 

13 นำยไสว  โพธิมล หัวหน้ำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธำนี ที่ปรึกษำ 

14 นำยสพุรรณ  สำยหลักค ำ หัวหน้ำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย ที่ปรึกษำ 

15 นำยประเทือง  ยมศรีเคน หัวหน้ำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงที่ 8.3จังหวัดสกลนคร ที่ปรึกษำ 
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คณะท างาน 

1 นำงศิมำลักษณ ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย ์ รองผู้อ ำนวยกำร สคร.8 จังหวัดอุดรธำน ี ประธำนคณะท ำงำน 

2 นำงสำววิรัลพัชร  ดิษฐำพันธ ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

3 นำงสำวเอ้ือมขวัญ จันเต็ม นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

4 นำงเนื้อทิพย์  หมู่มำก พยำบำลวชิำชีพช ำนำญกำร คณะท ำงำน 

5 นำงสำวสุภำภรณ์ โคตรมณ ี นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏบิัติกำร คณะท ำงำน 

6 นำงสำวอัจฉรำ ทุเครือ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏบิัติกำร คณะท ำงำน 

7 นำงสำวสุภำวรรณ  วันประเสรฐิ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏบิัติกำร คณะท ำงำน 

8 นำงสำวจิตรลดำ  อ่อนสุระทุม นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏบิัติกำร คณะท ำงำน 

9 นำงสำวกิตติยำ พิมพำเรือ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏบิัติกำร คณะท ำงำน 

10 นำงสำวระพพีร  กรมธรรมำ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏบิัติกำร คณะท ำงำน 

11 นำยธวชัชัย รักษำนนท ์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏบิัติกำร คณะท ำงำน 

12 นำยอดุลย์  ทองแก้ว นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร คณะท ำงำน 

13 นำยเกียรติยศ  สุวรรณพิสุทธิ ์ นิติกรปฏิบัติกำร คณะท ำงำน 

14 นำงสำวฝนทิพย์  บุตระม ี นักวิชำกำรสำธำรณสุข คณะท ำงำน 

15 นำงสำวรัตนำ รัดทะน ี นักวิชำกำรสำธำรณสุข คณะท ำงำน 

16 นำงสำวอรพิน  สุพำนโซ นักทรัพยำกรบุคคล คณะท ำงำน 

17 นำงสำวจนัจิรำ  ทิศร ี นักวิชำกำรเผยแพร ่ คณะท ำงำน 

18 นำงสำววำสนำ นำมขันตรี นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน คณะท ำงำน 

19 นำยภัทรเปรมปรีดิ ์ กันยำนุช นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะท ำงำน 

20 นำยณัฐพนัธ ์ สิงหำพรหม นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ คณะท ำงำน 

21 นำงสำวชลธิดำ  แสงมะณี นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร คณะท ำงำนและ

เลขำนุกำร 

 

 

 
 


