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การวางแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการงานขององค์กร ทำให้มีทิศทาง 

การดำเนินงานที่ชัดเจนเกิดกระบวนการทำงานที่เป็นระบบสามารถเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดี

ที่สุดเป็นการวางเป้าหมายล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินงานจริง ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจากการ

ดำเนินงานที่ผ่านมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลจะทำให้สามารถเลือกแนวทางในการดำเนินงาน  

เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 

2563 ขึ้น โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วยสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาด

วิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ 

สกลนคร และนครพนม สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน และประมวลภาพกิจกรรม  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปี 2563 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ผู้ รับผิดชอบ

โครงการ และหน่วยงานในการวางแผนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งภาคีเครือข่ายได้

นำไปใช้เป็นเครื่องมือในการวางแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ให้มีทิศทางที่

สอดคล้องกันต่อไป 

        

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

คำนำ 
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แพทยห์ญงิรพพีรรณ เดชพชิยั 

ผูอ้ำนวยการสำนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที่ 8 จงัหวดัอดุรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ดร.ศมิาลกัษณ ์ดถิสีวสัดิเ์วทย ์

 รองผูอ้ำนวยการสำนกังานปอ้งกนัควบคมุโรคที่ 8 จังหวดัอดุรธานี 

 

 

ทำเนยีบผูบ้รหิาร 
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นายบญุเทยีน อาสารนิทร ์
ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุ 

ชำนาญการพเิศษ 

หวัหนา้กลุ่มโรคตดิต่อ 

  

นายสทิธพิร  นามมา 
ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุ  

ชำนาญการพเิศษ 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบบรหิารองคก์ร 

 
 
 
 
 
 

 

นางสาวกานตญ์าณ ีเกยีรตพินมแพ  

ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ 

หวัหนา้กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรค      

และภยัสขุภาพ 

  

นางเนือ้ทพิย์ หมู่มาก 
ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ 

หวัหนา้กลุ่มโรคไม่ตดิต่อ 

  

นางสาวจฬุารตัน์ นามเพง็ 
ตำแหน่งนกัวเิคราะหน์โยบาย 

และแผนชำนาญการ 

กลุ่มยทุธศาสตรแ์ผนงานและเครอืข่าย 

  

นางสาวประภาพร รปูสงู 
ตำแหน่งนกัวชิาการพสัดชุำนาญการ 

ปฏบิตัหินา้ที่แทนหวัหนา้กลุ่มบรหิารทั่วไป 

 
 

 

 

นายธวชัชยั  รกัษานนท ์
ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ 

หวัหนา้กลุ่มโรคจากการประกอบอาชพี 

และสิ่งแวดลอ้ม 

  

นางสาวดวงเดอืน จนัทะโชต ิ
ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ 

หวัหนา้กลุ่มโรคเอดส ์วณัโรค โรคตดิต่อ  

ทางเพศสมัพนัธแ์ละโรคเรือ้น 

  

นายวรวตัต ์ ชาญวริตัน์ 
ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ 

หวัหนา้กลุ่มพฒันาระบบควบคมุโรค 

และภยัสขุภาพในภาวะฉกุเฉนิ 

 

 
 

นายจกัร ี ศรแีสง 
ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุ 

ชำนาญการ 

หวัหนา้กลุ่มพฒันานวตักรรมและวจิยั 

  

นายกฤษณะ  สกุาวงค ์
ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุชำนาญการ 

หวัหนา้กลุ่มระบาดวทิยา 

  

นายเนตนิยั ศรทีน 
ตำแหน่งนติกิร 

หวัหนา้กลุ่มนติกิาร 

ทำเนยีบ 
หัวหนา้กลุ่ม

งาน 
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นายไสว  โพธมิล 

ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุชำนาญการพเิศษ 

หัวหนา้ศูนย์ควบคมุโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8. 1   

จังหวัดอดุรธานี 

 นายจกัรพงษ ์ วงษง์าม 

ตำแหน่งนกัวชิาการสาธารณสขุปฏบิตักิาร 

ปฏบิตัหินา้ที่แทนหัวหนา้ศูนยค์วบคมุโรคติดต่อ       

นำโดยแมลงที่ 28.  จังหวดัเลย 

 นายทวศีกัดิ ์ โพธสิมิ 

ตำแหน่งเจา้พนกังานสาธารณสขุอาวโุส 

หัวหนา้ศูนย์ควบคมุโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8. 3 

จังหวัดสกลนคร  

ทำเนยีบ 
หัวหนา้ศนูยค์วบคุมโรคตดิต่อนำโดยแมลง 
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ส่วนที่ 1  

ขอ้มลูทั่วไป  
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           สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี หรือ สคร.8 อุดรธานี เป็นส่วน

ราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1225/2558 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2558 

เร่ืองการเปล่ียนแปลงลำดับที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและการปรับปรุงพื้นที่เขตจังหวัดที่

รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเป็นไปด้วยดี

และสอดคล้องกับเขตสุขภาพที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้นโดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบ

ทั้งหมด 7 จังหวัด ที่แยกออกมาจากจังหวัดในพื้นท่ีรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 7 ขอนแก่น (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่นเดิม) 5 จังหวัด คือจังหวัดอุดรธานี

จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู และอีก 2 จังหวัด ที่แยก

ออกมาจากจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานี

(สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานีเดิม คือ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม)          

         สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้เร่ิมต้นปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 

ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น โดยมีบุคลากรในปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 212 คน 

ประกอบด้วย ข้าราชการ 73 คน พนักงานราชการ 23 คน ลูกจ้างประจำ 79 คน ลูกจ้าง

ชั่วคราว 14 คน  และขอช่วยราชการ 23 คน หลังจากนั้นได้ทำการย้ายสำนักงานมาประจำที่

จังหวัดอุดรธานี ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 472/2559 เรื่องกำหนดสถาน ทีต่ั้งของสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด อุดรธานี ณ เลขที่ 4 ถนนอธิบดี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41000 (อยู่ในอาคารร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 

8.1 อุดรธานี ภายในบริเวณเดียวกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี) โดยมี ดร.พญ. 

ฉันทนา ผดุงทศ เป็นผู้อำนวยการคนแรก จากนั้นได้ย้ายสำนักงานชั่วคราวไปยัง เลขที่ 36 หมู่ 1 

ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ 41330 (อยู่ ในอาคารร่วมกับ

โรงพยาบาลมะเร็ง จังหวัดอุดรธานี ชั้นที่ 7) ต่อมาได้สร้างอาคารสำนักงานขึ้น ณ บ้านเลขที่ 

591 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมี แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย 

เป็นผู้อำนวยการจนถึงปัจจุบัน 

ประวตัคิวามเปน็มา 
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ค่านยิม 

M (Mastery):  

ฝกึฝนตนเองใหม้ีศกัยภาพสูงสดุ 

O (Originality):  

สรา้งสรรค์นวตักรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

P (People-centered approach):  

ยึดประชาชนเป็นที่ตั้ง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน 

H (Humility):  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผูอ้ื่น เหน็แก่ประโยชนส์่วนรวม รูแ้พ้ 

รูช้นะ เปดิรบัฟงัความเหน็ต่างจัดการความขดัแยง้ดว้ยวธิสีรา้งสรรค ์

ช่วยผู้อื่นแกป้ัญหาในยามคบัขนั 
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" 

 

"ประชาชนเขตสขุภาพที่ 8 ไดร้บัการปอ้งกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

ระดบัมาตรฐานสากล ภายในป ี2565" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วสิยัทศัน ์

พนัธกจิ 
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ยทุธศาสตร ์
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 โครงสร้างหน่วยงาน 
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เขตพืน้ที่รบัผดิชอบ 

ของหน่วยงาน 
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           ข้อมูลบุคลากรสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปัจจุบันมี

จำนวน 188 คน  แบ่งเป็น ข้าราชการ 62 คน  ลูกจ้างประจำ 86 คน  พนักงานราชการ 30 คน  

ลูกจ้างชั่วคราว 10 คน  ชว่ยราชการ 27 คน  

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรรายกลุ่ม 

ลำ
ดั
บ
 

กลุ่ม 

ขา้
รา

ชก
าร

 

ลกู
จ้า

งป
ระ

จำ
 

 

พ
นั
ก
งา

น
รา

ชก
าร

 

ลกูจา้งชั่วคราว 

ช่ว
ย
รา

ชก
าร

 

รวม เงนิจา้ง

เหมา 

เงนินอก

งบฯ 

1 ผู้อำนวยการสำนักงานฯ 1 - - - - - 1 

2 รองผู้อำนวยการสำนักงานฯ 1 - - - - - 1 

3 กลุม่บริหารทั่วไป 6 2 7 4 4 - 23 

4 กลุม่ยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย 4 - 1 - - - 5 

5 กลุม่พัฒนาองค์กร 2 - 1 - - - 3 

6 กลุม่สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรม

สุขภาพ 

2 - 1 - - - 3 

7 กลุม่พัฒนานวัตกรรมและวิจัย 3 - 2 - - - 5 

8 กลุม่ระบาดวิทยาและข่าวกรอง 5 - - - - - 5 

9 กลุม่ ครฉ. 5 - - - - - 5 

10 กลุม่ SALT 5 - - - 1 - 6 

11 กลุม่โรคติดต่อ 6 - 1 - 1 - 8 

12 กลุม่โรคไม่ติดต่อ 4 - 1 - 1 - 6 

13 กลุม่โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 4 - 1 - - - 5 

14 กลุม่ LAB 2 - - - - - 2 

15 กลุม่นิติการ 1 - 2 - - - 3 

16 ศตม  .8.1 อุดรธานี 3 18 2 1 - 10 34 

17 ศตม .8.2  เลย 4 23 2 1 - 11 41 

18 ศตม .8.3  สกลนคร 6 23 2 - 1 2 34 

19 ด่านฯ สนามบิน จ.อุดรธานี 1 1 - - - - 2 

อัตรากำลังบคุลากร 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ลำ
ดั
บ
 

กลุ่ม 

ขา้
รา

ชก
าร

 

ลกู
จ้า

งป
ระ

จำ
 

 

พ
นั
ก
งา

น
รา

ชก
าร

 

ลกูจา้งชั่วคราว 

ช่ว
ย
รา

ชก
าร

 

รวม เงนิจา้ง

เหมา 

เงนินอก

งบฯ 

20 ด่านฯ สะพาน จ.หนองคาย 1 3 - - - - 4 

21 ด่านฯ รถไฟ จ.หนองคาย - 2 - - - - 2 

22 ด่านฯ ท่าเรือวัดหายโศก จ.หนองคาย 1 1 - - - - 2 

23 ด่านฯ จ. งกาฬบึ  1 1 - - - - 2 

24 ด่านฯ สะพาน จ.นครพนม 2 2 - - - - 4 

25 ด่านฯ ท่าเรือ จ.นครพนม 1 1 - - - - 2 

26 ด่านฯ อ.ท่าลี ่จ.เลย 1 1 - - - - 2 

27 ด่านฯ อ.เชียงคาน จ.เลย 1 1 - - - - 2 

รวมทัง้สิน้ 73 79 23 6 8 23 212 
 

ข้อมูล ณ วันที ่17 กันยายน 2563 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  

สถานการณ์โรคและภยัสขุภาพ ป ี2563 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

          ปี พ.ศ. 2563 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งข่าวการระบาด/เหตุการณ์ผิดปกติจากเครือข่าย และสื่อต่าง ๆ 

จำนวน 71 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย 482 ราย เสียชีวิต 19 ราย โรคและภัยสุขภาพที่พบมาก  

5 ลำดับแรก ได้แก่ โรคชิคุนกุนยา จำนวน 9 เหตุการณ์  (12.67 %) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 

จำนวน 9 เหตุการณ์ (12.67 %)  อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (AEFI) 

จำนวน 8 เหตุการณ์ (11.26 %)  กลุ่มอาการกล้ามเนื้ออัมพาตอ่อนปวกเปียกแบบเฉียบพลัน 

(AFP)  จำนวน 7 เหตุการณ์  (9.86 %) และโรคไข้ เลือดออก (DF/D.H.F./DSS) จำนวน 6 

เหตุการณ์ (8.45 %) ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด ดังตารางที่ 2  

ตารางที่ 2 จำนวนเหตุการณ์ระบาด ผิดปกติ ที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ได้รับแจ้ง  

ในปี พ.ศ.2563   

ลำดบั โรค/ภยั/เหตกุารณผ์ดิปกติ 
จำนวน

เหตกุารณ ์

จำนวน

ผูป้่วย 

จำนวน

เสยีชีวิต 

ประเภทผูป้่วยเหตกุารณ์ เหตกุารณ์

เข้า 

เกณฑ ์

DCIR 

สงสยั เข้าข่าย ยนืยนั 

1 โรคชิคุนกุนยา 9 191 0 101 67 23 8 

2 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา 9 13 0 8 3 2 1 

3 AEFI 8 11 0 11 0 0 0 

4 AFP (Acute Flaccid Paralysis) 7 7 0 7 0 0 0 

5 จมน้ำ 6 0 9 0 0 0 2 

6 ไข้เลือดออก (DF/D.H.F./DSS) 6 6 5 0 1 5 5 

7 โรคอาหารเป็นพิษ ไม่ทราบสาเหตุ 4 10 0 4 6 0 4 

8 อุบัติเหตุ 3 25 4 0 0 0 0 

9 โรคไข้หวัดใหญ่ 3 28 1 0 21 7 3 

10 โรคไอกรน 3 3 0 2 1 0 0 

11 โรคอาหารเป็นพิษจากพืช 2 34 0 22 12 0 1 

12 โรคไข้กาฬหลังแอ่น 1 1 0 0 0 1 1 

การระบาด   
การตรวจสอบ

ข่าว  
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ลำดบั โรค/ภยั/เหตกุารณผ์ดิปกติ 
จำนวน

เหตกุารณ ์

จำนวน

ผูป้่วย 

จำนวน

เสยีชีวิต 

ประเภทผูป้่วยเหตกุารณ์ เหตกุารณ์

เข้า 

เกณฑ ์

DCIR 

สงสยั เข้าข่าย ยนืยนั 

13 โรคคอตีบ 1 1 0 0 0 1 0 

14 โรคอาหารเป็นพิษ จากเห็ดพิษ 1 21 0 15 6 0 1 

15 โรคอาหารเป็นพิษ จากอาหารทะเล 1 16 0 13 3 0 1 

16 โรคมาลาเรีย 1 1 0 0 0 1 0 

17 โรคปอดอักเสบ 1 1 0 0 1 0 0 

18 วัณโรคปอด 1 1 0 0 0 1 1 

19 โรคพิษสุนัขบ้า 1 0 1 0 0 1 1 

20 โรคจากสารเคมี 1 1 0 1 0 0 0 

21 โรคจากการประกอบอาชีพ 1 1 0 1 0 0 0 

22 สาธารณภัย 1 0 0 0 0 0 0 

รวม 71 372 20 185 121 42 29 
 

โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สำนักระบาด กรมควบคุมโรค วันท่ี 25 กันยายน 2563 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

                    สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้รับรายงานเฝ้าระวังโรค รง. 

506 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่ง ตามสัปดาห์ระบาด  ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม

2563 ถึง 25 กันยายน 2563 พบว่าโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ โรคอุจจาระร่วง รองลงมา 

4 ลำดับแรก ได้แก่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออกรวม 3 รหัส   

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคติดต่อ 10 ลำดับแรก ในเขตสุขภาพที่ 8  

ปี พ.ศ. 2563 (รายงานเฝ้าระวังโรค รง.506 ข้อมูลวันที ่1 มกราคม ถึง 25 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

ในพืน้ที่เขตสขุภาพที่ 8 

โรคและภยัสขุภาพ  
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

เมื่อพิจารณาสาเหตุของการเสียชีวิตในโรงพยาบาล พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากวัยชรา รองลงมา 

4 ลำดับแรก ได้แก่ หัวใจล้มเหลว  ระบุสาเหตุไม่ได้ การติดเชื้อในกระแสเลือด มะเร็งเซลล์ตับ  

และหัวใจล้มเหลว 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 2 จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 10 อันดับแรก ปี 2563 (HDC กระทรวง

สาธารณสุข วันท่ี 25 กันยายน 2563) 

 

 

 

 

 

1. สถานการณโ์รคอจุจาระร่วง 

พื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 มีการรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จากระบบรายงานการเฝ้า

ระวังโรค 506  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 

3,6231 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 652.21 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานเสียชีวิต ทั้งนี้พบว่า

เป็นผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  เท่ากับ 1:1.43   

สถานการณโ์รคตดิต่อ 

ที่สำคญัในพืน้ที่ 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 

ต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 2296.26 ราย รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป (1523.76) 

55 - 64 ปี  (920.74) 5 - 9 ปี  (844.53) 45 - 54  ปี  (543.5) 10 - 14 ปี  (462.82) 15 - 24 ปี  

(405.5) 25 - 34 ปี (345.67) และ 35 - 44 ปี (327.58) ตามลำดับ  

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดเลย อัตราป่วยเท่ากับ 

1,282.57 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดหนองคาย (972.99)  จังหวัดนครพนม

(835.71), จังหวัดบึงกาฬ(661.65) จังหวัดหนองบัวลำภู(541.67) จังหวัดสกลนคร(440.08) 

จังหวัดอุดรธาน ี(394.8) ตามลำดับ 

แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยพบจำนวนสูงสุดในสัปดาห์ที ่1 และมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ จนถึง

สัปดาห์ที่ 15 จึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ซึ่งจำนวนผู้ป่วยในปี พ.ศ.2563 มีจำนวนน้อยกว่า

ค่ามัธยฐานต้ังแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึง 38 น้อยกว่าร้อยละ 25  

ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึงวันที่  25 กันยายน 2563 ไม่พบการรายงาน

เหตุการณ์ทีผ่ิดปกติในโปรแกรมรายงานข่าวการระบาด 

มาตรการในการป้องกันการเกิดการระบาดของโรคอุจจาระร่วง ได้แก่ ดำเนินการ 

เฝ้าระวังการปนเปื้อนในอาหารและน้ำดื่ม โดยการสุ่มตรวจ การสร้างความรู้แก่ประชาชนทั่วไป 

และผู้ประกอบการร้านจำหน่ายอาหารเกี่ยวกับการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งการ

ดำเนินการป้องกันการเกิดโรคมีอยู่ในระดับตำบล โดยส่วนใหญ่ดำเนินการผ่านกองทุน

ส่งเสริมสุขภาพระดับท้องถิ่น ที่เป็นการดำเนินการร่วมระหว่าง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ตำบล และหน่วยงานในพื้นที่ เช่น อปท. โรงเรียน เป็นต้น ดำเนินการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันใน

กลุม่เด็กเล็กโดยการให้วัคซีนไวรัสโรต้า  
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จำแนกรายสัปดาห์ ปี 2563 เปรียบเทียบ

กับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และปี 2562 (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก สสจ.ทั้ง 7 

แห่ง วันที ่25 กันยายน 2563)  
  

2. สถานการณ์โรคภาวะเป็นไข้ ( Fever หรือ Pyrexia ) 

 ในพื้นท่ีเขตสุขภาพที ่ 8  มีการรายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ  จากระบบ 

รายงานการเฝ้าระวังโรค 506 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 

จำนวนทั้งสิ้น 28627 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 515.33 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน

ผู้ป่วยเสียชีวิต ทั้งนี้พบว่าเป็นผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศ

หญิง เท่ากับ 1:1.05 เมื่อจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุด คือกลุ่มอายุ 0 - 4 

ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 1460.85  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  5 - 9 ปี(1168.24) 

10 - 14 ปี(924.58) 65 ปี ขึ้นไป(904.17) 55 - 64 ปี(542.75) 15 - 24 ปี(412.49) 45 - 54 

ปี(335.61) 25 - 34 ปี(252.69) และ 35 - 44 ปี(215.72) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากร

แสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครพนม อัตราป่วยเท่ากับ 823.47 ต่อประชากรแสนคน 

รองลงมาคือจังหวัดเลย(751.28), จังหวัดบึงกาฬ(564.23), จังหวัดสกลนคร(557.16), 

จังหวัดหนองบัวลำภู(367.69), จังหวัดอุดรธานี(355.57), จังหวัดหนองคาย(297.83) 

ตามลำดับแนวโน้มจำนวนผู้ป่วยพบจำนวนสูงสุดในสัปดาห์ที่ 27 โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่า

ค่ามัธยฐานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 และมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ จนถึงสัปดาห์ที่ 15 จึงมีแนวโน้ม
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

เพิ่มขึ้นตามรูปแบบการเกิดโรค ซึ่งจำนวนผู้ป่วยในปี 2563 มีจำนวนน้อยกวา่ค่ามัธยฐาน โดย

ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึง 38 น้อยกว่าร้อยละ 15 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 

กันยายน 2563 ไม่มีการรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติในโปรแกรมรายงานการระบาดกลุ่ม

อาการไข้ไม่ทราบสาเหตุเป็นภาวะไข้เฉียบพลันที่ไม่มีอาการจำเพาะ การซักประวัติ การตรวจ

ร่างกาย ตลอดจนการตรวจทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ไม่สามารถชี้แนะถึงสาเหตุหรือ

ตำแหน่งของไข้ได้ อาจเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อ Rickettsia วัตถุประสงค์ของการรายงาน 

เพื่อตรวจจับโรคท่ีมีอาการไข้เป็นอาการนำได้รวดเร็วทันเวลา โดยไม่ต้องรอผลการตรวจวินิจฉัย

ครั้งสุดท้าย 

 
แผนภูมิที ่ 4  จำนวนผู้ป่วยกลุ่มอาการไข้ไม่ทราบสาเหตุ จำแนกรายสัปดาห์ ปี 2563 

เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง และปี 2562 (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก 

สสจ. ทั้ง 7 แห่ง วันที ่25 กันยายน 2563) 

 

3. สถานการณ์โรคปอดอักเสบ 

ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 มีการรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ทางระบบโปรแกรม 506 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 จำนวนทั้งสิ้น 8433 ราย คิดเป็น

อัตราป่วย 151.81 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราผู้ป่วยตายเท่ากับ

ร้อยละ 0.01 ทั้งนี้พบวา่เป็นผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย 

เท่ากับ 1:1.23 เมื่อพิจารณาจำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่ากลุ่มอายุที่ป่วยสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 
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65 ปี ขึ้นไป อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ 806.92  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ  0 - 4 ปี

(392.93) 55 - 64 ปี (280.28) 45 - 54 ปี(124.47) 5 - 9 ปี(79.99) 35 - 44 ปี(58.3)  

25 - 34 ปี(37.09)  10 - 14 ปี(33.88) และ15 - 24 ปี(24.65) สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วย

สูงสุด คือ เกษตร ร้อยละ 39.39 รองลงมาคือ อาชีพเด็กในปกครอง(27.2) อาชีพรับจ้าง

(14.34) อาชีพนักเรียน(8.49) อาชีพอื่น ๆ (4.28) ตามลำดับ 

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดคือจังหวัดเลย อัตราป่วยเท่ากับ 

221.85 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือจังหวัดนครพนม(170.57), จังหวัดหนองบัวลำภู

(157.97), จังหวัดอุดรธานี(150.09),  จังหวัดหนองคาย(136.37), จังหวัดบึงกาฬ(124.55), 

จังหวัดสกลนคร(117.68) ตามลำดับ แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยพบจำนวนสูงสุดในสัปดาห์ที่ 1 

โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 และมีจำนวนลดลงเรื่อย ๆ จนถึง

สัปดาห์ที่ 9  มีจำนวนน้อยกว่าค่ามัธยฐาน โดยตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึง 38 มีจำนวนผู้ป่วยน้อย

กว่าค่ามัธยฐาน ร้อยละ 19 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563  

พบการรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติในโปรแกรมรายงานการระบาด 1 เหตุการณ์ ที่จังหวัด

อุดรธานี พบผู้ป่วยชายไทย 1 ราย มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ 2 สัปดาห์ก่อนป่วย 

ส่งตรวจผลสารพันธุกรรมไวรัสไขหวัดใหญ่ สายพันธ์ A 

 
แผนภูมิที ่ 5 จำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จำแนกรายสัปดาห์ ปี 2563 เปรียบเทียบกับ

ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง (2558-2562) และปี 2562 (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก 

สสจ. ทัง้ 7 แห่ง วันที ่25 กันยายน 2563) 
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4. สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 

กันยายน 2563  จำนวนผู้ป่วยรวม 6,415 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 115.63 ต่อประชากรแสน

คน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต  1 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.02 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วย

ตายร้อยละ 0.02 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ อายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน 

เท่ากับ 424.37  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9  ปี(372.92) 10 - 14  ปี(223.54) และ 65 ปี 

ขึ้นไป(92.95)  อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน ร้อยละ 36.98 รองลงมาคือ อาชีพเด็ก

ในปกครอง ร้อยละ 31.61 อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 13.87 และอาชีพเกษตร ร้อยละ 12.69 จังหวัด

ที่มีอัตราป่วยสะสมต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดหนองคาย อัตรา

ป่วยเท่ากับ 370.62 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดเลย(174.87) จังหวัด

นครพนม(134.81) จังหวัดหนองบัวลำภู(127.9) และจังหวัดบึงกาฬ(118.27)  

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ อำเภอรัตนวาปี (หนองคาย) รองลงมา

คือ อำเภอภูเรือ (เลย)  อำเภอเมือง (หนองคาย) อำเภอศรีสงคราม (นครพนม) และอำเภอ

หนองหิน (เลย) แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยพบจำนวนสูงสุดในสัปดาห์ที่ 1 โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูง

กว่าค่ามัธยฐานตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 ถึงสัปดาห์ที่ 7 จากนั้นสัปดาห์ที่ 9 – 32  มีจำนวนผู้ป่วย

น้อยกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง  และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 พบการรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติในโปรแกรมรายงาน

การระบาด 3 เหตุการณ์  พบที่จังหวัดอุดรธานี 2 เหตุการณ์ และจังหวัดหนองบัวลำภู  

1 เหตุการณ์ ที่จังหวัดอุดรธานี พบที่เรือนจำ 1 เหตุการณ์ มีผู้ป่วย 27 ราย ตรวจ Rapid test 

5 ราย ผล Positive Influenza A 3 ราย อีกเหตุการณ์พบผู้ป่วยหญิงไทย 1 ราย อายุ 7 ปี มี

ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ 10 วันก่อนป่วย ตรวจ Rapid test ผล Positive Influenza 

A ส่วนเหตุการณ์ที่พบในจังหวัดหนองบัวลำภู พบผู้ป่วยเสียชีวิตหญิงไทย 1 ราย อายุ 60 ปี 

มีโรคประจำตัว โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และมีภาวะอ้วน ส่งตรวจผลพบสารพันธุกรรม

ไวรัสไข้หวัดใหญ่ ชนิด A สายพันธ์ุ H1 (2009) 

 มาตรการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ดำเนินการตามแนวทางป้องกันโรคติดต่อระบบ

ทางเดินหายใจ ซึ่งปัจจุบันเกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้เกิดมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโดยกำหนดให้ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากผ้า/อนามัย  

เว้นระยะห่างทางสังคม ล้างมือบ่อย ๆ เมื่อไปในที่ที่มีการร่วมตัวกัน ร่วมถึงการกำหนด
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มาตรการสำหรับร้านค้า สถานประกอบการที่ให้บริการต่าง ๆ ต้องให้ผู้รับบริการลงทะเบียน

การเข้าในพื้นที ่และต้องใส่หน้ากาก ร่วมถึงปฏิบัติตามแนวทางที่จะไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อ มีการ

ให้บริการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะช่วยลดการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 6 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบปี 2562 และ

ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2558 - 2562) (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก สสจ.

ทั้ง 7 แห่ง วันที ่25 กันยายน 2563) 

 

5.สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 

สถานการณ์ โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 25 

กันยายน 2563  จำนวนผู้ป่วยรวม 3,813 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 68.73 ต่อประชากรแสน

คน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 5 ราย อัตราตายเท่ากับ 0.09 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วย

ตายร้อยละ 0.13 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ อายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน

เท่ากับ 283.56 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5 - 9  ปี (204.01) 15 - 24 ปี(115.54) และ 0 - 4  ปี 

(74.65) อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน ร้อยละ 60.92 รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง ร้อย

ละ 13.06 อาชีพเด็กในปกครอง ร้อยละ 11.80 และอาชีพเกษตร ร้อยละ 8.10 จังหวัดที่มีอัตรา

ป่วยสะสมต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวดัเลย อัตราป่วยเท่ากับ 141.26 

ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดบึงกาฬ(136.95) จังหวัดหนองคาย(94.04) 

จังหวัดนครพนม(58.85) และจังหวัดหนองบัวลำภู(57.6) 
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อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ อำเภอหนองหิน (เลย) รองลงมาคือ 

อำเภอภูกระดึง (เลย) อำเภอนาหว้า (นครพนม)  อำเภอเมือง  (บึงกาฬ)  และอำเภอเมือง (เลย) 

แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ. 2563 พบสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี (พ.ศ.

2558 – 2562 ) ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจนถึงสัปดาห์ที่ 28 และเริ่มมีแนวโน้ม

จำนวนผู้ป่วยลดลงในสัปดาห์ที่ 29 และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 พบการรายงานเหตุการณ์ที่ผิดปกติในโปรแกรมรายงาน

การระบาด 6 เหตุการณ์ ดังนี้ 

เหตุการณ์ที่ 1 พบที่จังหวัดบึงกาฬ พบผู้ป่วยหญิงไทย 1 ราย อายุ 51 ปี ผลตรวจ 

ไม่พบสารพันธุกรรมไวรัสเดงกี 

เหตุการณ์ที่ 2 พบที่จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วยเสียชีวิตชายไทย 1 ราย อายุ 23 ปี  

มีประวัติซื้อยากินเอง เข้ารับการรักษาล่าช้า ผลตรวจพบสารพันธุกรรมไวรัสเดงกี Dengue 

virus type 2 

เหตุการณ์ที่ 3 พบที่จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วยเสียชีวิตชายไทย 1 ราย อายุ 33 ปี  

มโีรคประจำตัว ธาลัสซีเมีย ผลตรวจพบสารพันธุกรรมไวรัสเดงกี Dengue virus type 2 

เหตุการณ์ที่ 4 พบที่จังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วยเสียชีวิตชายไทย 1 ราย อายุ 20 ปี ไม่มี

โรคประจำตัว มีประวัติดื่มสุราและสูบบุหรี่เป็นประจำ ไม่ได้ส่งตรวจพบสารพันธุกรรมไวรัส

เดงกี  

เหตุการณ์ที่ 5 พบที่จังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วยเสียชีวิตชายไทย 1 ราย อายุ 47 ปี  

โรคประจำตัว โรคเบาหวาน ไม่ได้ส่งตรวจพบสารพันธุกรรมไวรัสเดงกี 

เหตุการณ์ที่ 6 พบที่จังหวัดหนองบัวลำภู พบผู้ป่วยเสียชีวิตหญิงไทย 1 ราย อายุ 62 ปี 

มีโรคประจำตัว หอบหืด และความดันโลหิตสูง ผลตรวจพบสารพันธุกรรมไวรัสเดงกี Dengue 

virus type 2 

มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 8 

และประชาสัมพันธ์จังหวัด ควรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รู้เกี่ยวกับเรื่อง

สถานการณ์ ความรุนแรงของโรค ความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย รวมทั้ง

ใส่ทรายเคลือบสารทีมีฟอสในภาชนะที่ใส่น้ำ ในบ้านเรือน โรงเรียน ทุกสัปดาห์ การป้องกันยุง

กัด และหากมีอาการป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกต้องไปพบแพทย์ และหากในหมู่บ้านมี
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ผู้ป่วยโรคนำโดยแมลงต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ รวมถึงไม่ควรซื้อยา NSAIDs ทานเองให้บริการ

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงซึ่งจะช่วยลดการป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที ่ 7 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบปี 2562 และ

ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2558-2562) (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก สสจ. ทั้ง 

7 แห่ง วันท่ี 25 กันยายน 2563) 

 

6. สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ 

สถานการณ์ โรคอาหารเป็นพิษ ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่  8 วันที่  1 มกราคม - 25 

กันยายน 2563  จำนวนผู้ป่วยรวม 3,518 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 63.41 ต่อประชากรแสนคน 

ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ อายุ  65  ปี  ขึ้นไป  อัตราป่วย 

ต่อประชากรแสนคนเท่ากับ  135.24  รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 0 – 4  ปี(108.63) 55 -  64 ปี

(100.28) และ 5 - 9  ปี(81.14) อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตร  ร้อยละ  33.77 รองลงมา

คือนักเรียน ร้อยละ 23.11 อาชีพเด็กในปกครอง ร้อยละ 20.07 และอาชีพรับจ้าง ร้อยละ 

18.08 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสะสมต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัด

หนองคาย อัตราป่วยเท่ากับ 129.28 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดนครพนม

(85.28) จังหวัดอุดรธานี(70.68) จังหวัดเลย(63.16) และจังหวัดหนองบัวลำภู(46.08) 

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ อำเภอหนองวัวซอ (อุดรธานี) รองลงมา

คือ อำเภอศรีสงคราม (นครพนม) อำเภอน้ำโสม (อุดรธานี) อำเภอนาทม (นครพนม) และ
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อำเภอเมือง (หนองคาย) แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ ในปี พ.ศ. 2563 พบน้อย

กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี (พ.ศ.2558 – 2562) และปี 2562 ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 1 และเริ่มมีแนวโน้ม

จำนวนผู้ป่วยลดลงในสัปดาห์ที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 25 กันยายน 2563 

พบการรายงานเหตุการณ์ทีผ่ิดปกติในโปรแกรมรายงานการระบาด 8 เหตุการณ์ ดังนี้ 

เหตุการณ์ที่ 1 พบที่จังหวัดนครพนม พบผู้ป่วยจำนวน 34 ราย เป็นผู้ป่วยใน  2 ราย 

สาเหตุ เกิดจากการรับประทานก๋วยเตี๋ยวหมูและข้าวหมูแดง ในงานนมัสการศาลหลัก 

เมืองนาแก ผลตรวจอาหารพบเชื้อ Staphylococcus aureus และ Bacillus cereus แต่พบใน

ปริมาณที่น้อยและไม่เกินมาตรฐานกำหนด 

เหตุการณ์ที่ 2 พบที่จังหวัดสกลนคร พบผู้ป่วยจำนวน 9 ราย เป็นผู้ป่วยใน  2 ราย 

สาเหตุ เกิดจากการรับประทานหอยแมลงภู่  ผลตรวจเชื้อจากผู้ประกอบการพบเชื้อ  

S. epidermidis/Bacillus spp. และจากภาชนะใช่หอยแมลงภู่พบเชื้อ Enterobacter spp. และ 

Bacillus spp. 

เหตุการณ์ที่ 3 พบที่จังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วยจำนวน 32 ราย เป็นผู้ป่วยใน  2 ราย 

สาเหตุเกิดจากการรับประทานข้าวมันไก่ ผลตรวจเชื้อจากน้ำจิ้มข้าวมันไก่พบเชื้อ Bacillus 

cereus 

เหตุการณ์ที่ 4 พบที่จังหวัดอุดรธานี พบผู้ป่วยจำนวน 21 ราย เป็นผู้ป่วยใน  2 ราย 

สาเหตุเกิดจากการรับประทานเห็ดปลวกทีเ่กิดขึ้นในสวนยางพาราร่วมกัน 

เหตุการณ์ที่ 5 พบที่จังหวัดนครพนม พบผู้ป่วยจำนวน 49 ราย เป็นผู้ป่วยใน 11 ราย 

สาเหตุเกิดจากการรับประทานหมี่เกี๊ยวและข้าวหมูแดง ผลตรวจหาเชื้อจากผู้ป่วยผลไม่พบเชื้อ  

เหตุการณ์ที่ 6 พบที่จังหวัดนครพนม พบผู้ป่วยจำนวน 12 ราย เป็นผู้ป่วยใน 2 ราย 

สาเหตุเกิดจากการรับประทานกลอย ในงานบุญเดือนเก้า 

เหตุการณ์ที่ 7 พบที่จังหวัดนครพนม พบผู้ป่วยจำนวน 16 ราย เป็นผู้ป่วยใน 3 ราย 

สาเหตุเกิดจากการรับประทานหอยแมลงภู่ ที่ซื้อจากร้านค้าในหมู่บ้านที่รับมาจากตลาด 

แห่งหน่ึงในจังหวัดสกลนคร 

เหตุการณ์ที่ 8 พบที่จังหวัดสกลนคร พบผู้ป่วยจำนวน 33 ราย เป็นผู้ป่วยใน 4 ราย 

สาเหตุเกิดจากการรับประทานกลอย จากโรงทานในงานสวดอภิธรรม ณ วัดแห่งหนึ่ง  

ในอำเภอโคกศรีสุพรรณ 
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มาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ สื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์มาตรการ กินร้อน ช้อนตัวเอง ล้างมือ หลีกเล่ียงการรับประทานเห็ดหรือพืชที่

อาจมีพิษ ร่วมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเห็ดพิษในพื้นท่ีก่อนฤดูกาลทีม่ีเห็ดหรือพืช ร่วมท้ังการออก

ตรวจให้คำแนะนำผู้จำหน่ายหรือประกอบอาหารในการรักษาสุขลักษณะและความปลอดภัยใน

อาหาร ถ้ามีอาการป่วยหลังจากรับประทานอาหารที่สงสัยเป็นโรคอาหารเป็นพาต้องรีบไปพบ

แพทย์และแจ้งประวัติการรับประทานอาหารให้เจ้าหน้าที่รับทราบ 

 

 
แผนภูมิที ่ 8 จำนวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบปี 2562 และ

ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2558-2562) (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก สสจ. ทั้ง 

7 แห่ง วันท่ี 25 กันยายน 2563) 

 

7. สถานการณ์โรคสุกใส 

ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่  25 กันยายน 2563 ได้รับ

รายงานผู้ป่วยโรคสุกใส  จำนวนทั้งสิ้น 1,376 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 24.77 ต่อประชากร

แสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 

710 ราย เพศชาย 666 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง  เท่ากับ 1:1.07 กลุ่มอายุที่พบ

สูงสุดคือกลุ่มอายุ 5 - 9 ปี อัตราป่วย143.87 ต่อประชากรแสนคน 143.87 รองลงมาคือ 

กลุ่มอายุ 0 - 4 ปี อัตราป่วย 90.85 ต่อประชากรแสนคน และ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี อัตราป่วย 

63.49ต่อประชากรแสนคน อาชีพทีพ่บผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน ร้อยละ 55.38 รองลงมา เด็ก

ในปกครอง ร้อยละ 32.27 และรับจ้างร้อยละ 6.69  
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จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัด เลย อัตราป่วย 44.49  

ต่อประชากรแสนคน รองลงมา จังหวัดนครพนม อัตราป่วย 35.89 ต่อประชากรแสนคน   

และจังหวัดหนองคาย อัตราป่วย 27.20 ต่อประชากรแสนคน จากการเฝ้าระวังโรคและภัย

สุขภาพ พบว่าผู้ป่วยโรคสุกใสทุกเดือน ส่วนใหญ่พบผู้ป่วยตั้งแต่เดือนธันวาคม และพบผู้ป่วย

สูงสุด ช่วงเดือนมกราคม - เมษายนของทุกปี เป็นโรคที่มาในช่วงฤดูหนนาว ส่วนใหญ่พบใน

กลุม่อายุ 0-4 ปี การติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายอยู่ในอากาศเข้าสู่ร่างกาย

ทางระบบทางเดินหายใจแล้วเข้าสู่กระแสเลือดและกระจายไปทั่วร่างกาย 

 
 

แผนภูมิที่ 9 จำนวนผู้ป่วยโรคสุกใส จำแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบปี 2562 และค่ามัธยฐาน 

5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558 – 2562 ) (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง 

วันที ่25 กันยายน 2563) 

มาตรการการป้องกันโรคโรคสุกใส 

1. เนื่องจากโรคสุกใสสามารถติดต่อโดยการหายใจเอาเชื้อไวรัสที่แพรกระจายอยู่ใน

อากาศเข้าสู่ร่างกายทางระบบทางเดินหายใจ ดังนั้นควรแยกผู้ป่วยออกจากบุคคลอื่น เช่น  

ให้หยุดเรียน หรือหยุดงาน และให้พักผ่อนอยู่กับบ้าน หรือหากเกิดการระบาดใน สถานที่ที่มี

คนอาศัยอยู่จำนวนมาก เช่น โรงเรียนประจำควรจัดท่ีพักของผู้ป่วยแยกจากบุคคลอื่น ๆ 

2. ในปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันโรคสุกใส โดยให้ได้ตั้งแต่อายุ 1 ปีขึ้นไป ดังนี้ เด็กอายุ  

1 - 12 ปี ให้ 2 ครั้ง ครั้งแรกแนะนำให้ฉีดเมื่อ อายุ 12 - 18 เดือน ครั้งที่ 2 เมื่ออายุ 4 - 6 ปี 

แต่ในกรณีที่มีการระบาด อาจฉีดครั้งที่สองก่อน อายุ 4 ปี ได้โดยต้องห่างจากครั้งแรก  
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อย่างน้อย 3 เดือน กรณีที่ฉีดเข็มแรกหลัง อายุ 12 - 18 เดือน สามารถฉีดเข็มที่ 2  อายุ 4 ปี

หรือมากกว่า 4 ปี โดยต้องห่างจาก เข็มแรก อย่างน้อย 3 เดือน และถ้าอายุ 13 ปีขึ้นไป ให้ฉีด

วัคซีน 2 ครั้ง ห่างกันอยา่งน้อย 4 สัปดาห์ 
 

8. สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม ในระบบเฝ้าระวังโรค ประกอบด้วย โรคซิฟิ ลิส  

โรคหนองในแท้ โรคหูด โรคเริม โรคหนองในเทียม โรคแผลริมอ่อน และโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์อื่น ๆ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 2563 พบผู้ป่วย 

26,697 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 40.20 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 

อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1: 1.17 กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับลำดับแรก คือ กลุ่ม

อายุ 15-24 ปี ร้อยละ 38.58 กลุ่มอายุ 25-34 ปี ร้อยละ 21.56 และกลุ่มอายุ 35-44 ปี  

ร้อยละ 14.73 อาชีพส่วนใหญ่ รับจ้าง ร้อยละ 35.1 ไม่ทราบอาชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 24.0 

และนักเรียน ร้อยละ 17.3 จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรกคือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

อัตราป่วย 120.33 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา จังหวัดภูเก็ต 114.33 อัตราป่วย 114.33 

ต่อประชากรแสนคน จังหวัดตราด อัตราป่วย 104.82 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดเชียงใหม่  

อัตราป่วย 91.85 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดระยอง อัตราป่วย 91.66 ต่อประชากรแสน

คน จากรายงานพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่อยู่บริเวณจังหวัดชายแดน และจังหวัดที่เป็นแหล่ง

ทอ่งเที่ยวท่ีสำคัญของประเทศไทย 

ในพื้นที่เขตสุขภาพที ่8 ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม – 25 กันยายน 2563 พบผู้ป่วยจำนวน 

1,038 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 18.47 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต อัตราส่วน

เพศชายต่อเพศหญิง 1:1.09 กลุ่มอายุท่ีพบมากที่สุด กลุ่มอายุ 15-24 ปี รองลงมา 24-35 ปี 

และ 10-14 ปี อาชีพส่วนใหญ่ คือ รับจ้าง ร้อยละ 31.50 รองลงมา นักเรียน ร้อยละ 28.76 

และไม่มีอาชีพ/ในปกครอง ร้อยละ 21.98 จังหวัดท่ีมีอัตราป่วยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัด

หนองคาย อัตราป่วย 36.78 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา จังหวัดนครพนม อัตราป่วย 

31.46 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดเลย อัตราป่วย 30.05 ต่อประชากรแสนคน 

จากระบบรายงานการเฝ้าระวังโรค 506 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี ตั้งแต่ปี 2558 – 2562 โรคซิฟิลิสและโรคหนองใน กลุ่มอายุ 15-24 ปี มีแนวโน้น

สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2563 เฝ้าระวังตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 2563 มีแนว

โน้นสูงขึ้นและคาดการณ์ว่าจะสูงกว่าปี 2562 จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวัง การให้สุขศึกษา  
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และพัฒนาระบบการคัดกรองในสถานศึกษา และสถานประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 

ได้แก่ กลุม่ชายรักชาย กลุม่รักเพศเดียวกัน และกลุ่มผู้ขายบริการ 

 

 
แผนภูมิที่ 10 แสดงอัตราป่วยผู้ป่วยโรคซิฟิลิส และโรคหนองใน กลุ่มอายุ 15-24 ปี ตั้งแต่ปี 

2558-2563 (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันที ่25 กันยายน 2563) 
 

 
แผนภูมิที ่ 11 จำนวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบปี 

2562 และ ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558 – 2562) (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506  

จาก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันท่ี 25 กันยายน 2563) 
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ระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  5 มิติ ประกอบด้วยดังนี ้

1. Determinants ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้มีการวางแผนร่วมกับเครือข่ายทั้ง 7 จังหวัด  

ในปี 2564 จัดประเภทของสถานบริการทางเพศและผู้ ให้บริการทางเพศ พัฒนาและจัด

แนวทางกฎระเบียบของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เป็นการตีตราต่อผู้ป่วย/ ผู้ติดเชื้อ/  

หรือละเมิดสิทธิ  รวมถึงพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์เพื่อศึกษาชนิดของเชื้อ (AIDs) และการด้ือยา 

รวมไปถึงประเภทและการจำหน่ายสารเสพติดชนิดต่าง ๆ และให้สถานบริการเอกชนท่ีรับรักษา 

STI เช่น สวท. (สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย) คลินิกลอยเคราะห์ เข้าร่วม

แผนการดำเนินงานพัฒนาระบบโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

2. Behaviors เขตสุขภาพที่  8 ร่วมกับเครือข่ายรัฐและเอกชนภายในเขตสุขภาพ  

วางแผนการดำเนินการสำรวจพฤติกรรมของกลุ่มเสี่ยง โดยปี 2563 ได้ดำเนินการในอำเภอ

ศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  ได้สำรวจ ช่วงอายุ เมื่ อร่วมเพศครั้งแรก พฤติกรรมการมี

เพศสัมพันธ์ เพศภาวะ พฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัย , อัตราการใช้ถุงยางอนามัย 

ในประชากรกลุ่มต่าง ๆ อัตราการใช้เข็มสะอาดในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด ความรู้ที่ส่งผล

ถึงพฤติกรรมยังไม่ถูกต้อง เช่น การติดโรคจากยุง เป็นต้น ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ  

3. Program response เขตสุขภาพที่ 8 และเครือข่าย สำรวจจำนวนสถานบริการ

สาธารณสุขที่จัดบริการดูแล รักษา ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  และการ

ประเมินมาตรฐานสถานบริการด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี 2563 ได้มีการประเมิน

สถานบริการจำนวน 2 แห่ง ได้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี  

และ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยให้คำแนะนำ พัฒนาปัญหา 

อุปสรรค และพัฒนาโปรแกรมในการเฝ้าระวัง โดยทีมผู้ประเมินจากส่วนกลาง/เขตสุขภาพ/

จังหวัด 

4. Morbidity Mortality ข้อมูลจากระบบรายงาน 506 เพื่อศึกษาอัตราป่วย อัตราตาย 

จำนวนผู้ป่วยในเขตสุขภาพที ่8  
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5. Event-based Investigations ปัจจุบันยังไม่มีแนวทางชัดเจน ในส่วนของโรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์ เนื่องจากเป็นโรคติดต่อเรื้อรังและมีระยะฟักตัวของโรคยาว 
 

9. สถานการณ์วัณโรค 

ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 2563 พบผู้ป่วยวัณโรค 9,874 

ราย พบผู้ป่วยคิดเป็นอัตราป่วย 14.87 ต่อประชากรแสนคน พบผู้ เสียชีวิตจำนวน 12 ราย 

คิดเป็นอัตราตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคน อัตราส่วน เพศชายต่อเพศหญิง 1 : 0.47 กลุ่ม

อายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ >65 ปี ร้อยละ 26.56 รองลงมากลุ่มอายุ 45-54 ปี ร้อยละ 

19.98 และกลุ่มอายุ 55-64 ปี  ร้อยละ 19.26 อาชีพส่วนใหญ่  คือ รับจ้าง ร้อยละ 33.5 

รองลงมา เกษตร ร้อยละ 26.9 และไม่ทราบอาชีพ/ในปกครองร้อยละ 19.8 จังหวัดที่มีอัตรา

ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรกคือ ระนอง อัตราป่วย 186.07 ต่อประชากรแสน

คน รองลงมา จังหวัดหนองคาย อัตราป่วย 84.27 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดศรีสะเกษ 

อัตราป่วย 82.21 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดอำนาจเจริญ อัตราป่วย 72.90 ต่อประชากร

แสนคน และจัวหวัดปราจีนบุรี อัตราป่วย 64.27 ต่อประชากรแสนคน 

ในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที่ 8 ตั้งแต่วันที ่1 มกราคม – 25 กันยายน 2563 พบผู้ป่วยจำนวน 

762 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 13.63 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่ วยเสียชีวิต  

พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิ ง โดยพบเพศชาย 508 ราย เพศหญิง 254 ราย 

อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย เท่ากับ 1:2.00 กลุ่มอายุทีพ่บสูงสุดคือกลุ่มอายุ 65 ปี ขึ้นไป 

รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 55 -  64 ปี และกลุ่มอายุ 45 - 54  ปี อาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ

รับจ้าง ร้อยละ 50.92 รองลงมาคือ อาชีพ เกษตร ร้อยละ 27.95 และอาชีพนักเรียน           

ร้อยละ 8.40 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด 3 อันดับแรก คือจังหวัด

หนองคาย อัตราป่วย 83.32 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัด บึงกาฬ อัตราป่วย 

27.13 ต่อประชากรแสนคน และจังหวดั นครพนม อัตราป่วย 23.23 ต่อประชากรแสนคน 
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แผนภูมิที่ 12 จำนวนผู้ป่วยวัณโรครวม จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบปี 2562 และ ค่ามัธย

ฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 2558 – 2562) (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก สสจ.ทั้ง 7 

แห่ง วันที ่25 กันยายน 2563) 
 

 
 

แผนภูมิที่ 13 สถานการณ์วัณโรคเขตสุขภาพที่ 8 ปี 2563 (ข้อมูลจากโปรแกรม NTIP วันที่ 

17 สิงหาคม 2563) 
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จากสถานการณ์วัณโรค เขตสุขภาพที ่8 พบข้อค้นพบ/มาตรการ/Best practice ดังนี ้

1. อัตราเสียชีวิตสูงสุด: จ.สกลนคร (11.6%) ,จ.หนองคาย (11.4%),จ.เลย (11.0%) 

2. Root cause analysis: สูงอายุมีโรครว่ม DM (13.6%) HIV (13.6%) โรคไต (7.4%) 

3. การคัดกรองกลุ่มเสี่ยง: ผู้สัมผัสร่วมบ้านและผู้สัมผัสใกล้ชิด (21.28%), ผู้มีประวัติ

ป่วยเป็น วัณโรค (2.59%) 

4. MDR 16 ราย: (บึงกาฬ 4 ราย, หนองบัวลำภู 4 ราย, อุดรธานี 4 ราย, สกลนคร 2 ราย, 

เลย 1 ราย, นครพนม 1 ราย) XDR –TB 1 ราย: อุดรธานี 

5. การคดักรองเชิงรุก Mobile (Verbal+CXR) จังหวัดบึงกาฬ (อำเภอโซ่พิสัย) 

6. มาตรการเฝ้าระวังการขาดยาอย่างเข้มข้นโดยทีมสหวิชาชีพ โดยความมีส่วนร่วม

ของผู้นำชุมชนรว่มทำ DOT จังหวัดหนองบัวลำภู (อำเภอโนนสัง อำเภอสุวรรณคูหา อำเภอนากลาง)

 ระบบเฝ้าระวังโรค 5 มิติ วัณโรค เขตสุขภาพที ่8 ดังนี ้

1. Determinants ประชากรกลุ่มเสี่ยงวัณโรค คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ข้อมูลการทดสอบ

ความไวต่อยา 

2. Behaviors อัตราการขาดยา ของผู้ป่วยวัณโรค พฤตกิรรมการรับรู้ เกี่ยวกับวัณโรค

และพฤติกรรมการ ป้องกันตนเองของ กลุม่เสี่ยง/กลุ่มทั่วไป 

3. Program response อัตราความสำเร็จการรักษาวัณโรค อัตราเสียชีวิตในระหว่าง

การรักษา โรคร่วมของผู้ป่วยวัณโรคที่เสียชีวิต การประเมินมาตรฐาน โรงพยาบาลคุณภาพ

การดูแล รักษาวณัโรค (คลินิกวัณโรค/เรือนจำ 

4. Morbidity/Mortality จากระบบรายงานเฝ้าระวังโรค 506 และ โปรแกรม NTIP 

ศึกษาอตัราป่วยของผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 

5. Event-based การสอบสวนการระบาดเมื่อพบการระบาด ของวัณโรคเป็นกลุ่มก้อน/

วัณ โรค ดื้ อยา XDR-TB ปี  2563 ได้ดำเนินการสอบสวนวัณ โรคในจังหวัดอุดรธานี   

1 เหตุการณ์ และการสอบสวนเมื่อพบการระบาด ของวัณโรคกรณีศูนย์เด็กเล็ก 
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10. สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า 

เขตสุขภาพที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 25 กันยายน 2563 พบผู้เสียชีวิต จำนวน  

1 ราย อัตราตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคน เป็นเพศชาย กลุ่มอายุ 45-54 ปี อาชีพรับจ้าง  

จากการเฝ้าระวังโรคตั้งแต่ปี 2556 – 2563 จังหวัดหนองคาย พบผู้ป่วย/เสียชีวิตจากโรค

พิษสุนัขบ้าจำนวน 2 ราย (ปี 2561 และ ปี 2563) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย พบผลหัว

สุนัขติดเชื้อจำนวน 22 ตัว พื้นที่จังหวัดหนองคายมีความเสี่ยงสูงต่อโรคพิษสุนัขบ้าในเขต

สุขภาพที ่8 

 
แผนภูมิที ่ 14 จำนวนผู้ป่วย และจำนวนหัวสุนัขติดเชื้อ จังหวัดหนองคาย ตั้งแต่ปี 2556 – 

2563 (ข้อมูลรายงาน 506 ทั้ง 7 จังหวัด และระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัข

บ้า วันที ่25 กันยายน 2563) 

ผลการสำรวจการรับรู้ประชาชนที่เข้าใจไม่ถูกต้อง 5 อันดับแรก ปี 2563 เครื่องมือใน

การสำรวจโดยกลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ดังนี้  

1. สุนัขต่ำกวา่ 3 เดือนไม่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า ร้อยละ 60.24    

2. การกัดข่วนรักษาหายด้วยวิธีอืน่ทีไ่ม่ใช่การฉีด ร้อยละ 45.58  
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3. โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายตายทุกราย ร้อยละ 35.48 4.) สัตว์ที่ฉีดวัคซีนมีโอกาส

เป็นโรคถ้ากัดกับสัตว์ที่เป็นโรค ร้อยละ 26.43  คนที่เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า สาเหตุหนึ่ง

คือ ถูกแมวข่วน ร้อยละ 22.20 

ความครอบคลุมการได้รับวัคซีนจังหวัดหนองคาย ปี 2562  

1. สุนัขได้รับวัคซีน 95.64 % (สุนัขที่มีเจ้าของ 97.07 % และ ไม่มีเจ้าของ 69.43 %), 

ข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 

2. ผู้สัมผัสได้รับวัคซีนไม่ครบชุด 9.06 % ข้อมูลจากระบบรายงาน 36 โอกาสพัฒนา

และข้อเสนอแนะ 

3. สื่อสารความเสี่ยงให้ประชาชนเกิดความตระหนักให้ไปพบแพทย์เมื่อถูกสุนัข/แมวกัด

หรือข่วน  

4. บูรณาการ 3 หน่วยงานหลักในพื้นที่ ได้แก่ 1.) สาธารณสุข ดำเนินการสื่อสารความ

เสี่ยงและให้บริการวัคซีนในคน 2.) ปศุสัตว์ ให้บริการวัคซีนในสัตว์และควบคุม สำรวจ 

ประชากรสัตว์ 3.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การสำรวจข้อมูลประชากรสัตว์และจัดหา/

บริการวัคซีนในสัตว์ 

5. สร้างความเข้าใจของประชาชน ในการเลี้ยงสัตว์   

6. การเคลือ่นย้ายสัตว์ โดยไม่มีการควบคุม  

7. เมื่อมีการการสัมผัสโรค ยังปฏิบัติตัวไม่ถูกต้อง   

8. คุณภาพของวัคซีนในสัตว์ เช่น มาตรฐานของวัคซีน   

9. ระบบลูกโซ่ความเย็น ซึ่งใช้ในการขนส่งวัคซีน จำเป็นต้องปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด  

และตรวจสอบ   

10. อุปสรรคในการจัดซื้อจัดหาวัคซีน  

11. ถ้าควบคุมโรคในสัตว์ไม่ได้ เราจะพิจารณา เรื่องการควบคุมโรคใน คนโดยฉีดวัคซีน

ล่วงหน้า 

การเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 5 มิติ ในพื้นท่ีเขตสุขภาพที ่8 ดังนี ้

1. Determinants สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคพิษ ค้นหาสุนัขบ้าในสัตว์ทีเ่ป็นรัง

โรค สำรวจประชากรสัตว์ (สุนัข/แมว) 
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2. Behaviors สำรวจและศึกษาพฤติกรรมการดูแลบาดแผลและพฤติกรรมการรับวัคซีน

ป้องกันโรค 

3. Program response ความครอบคลุมการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในประชากรสัตว์ 

จำนวนผู้สัมผัสโรคจากสัตว์ ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค แผนการป้องกันและสร้างพื้นที่

ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าใน สัตว์ เช่น Rabies Free Zone 

4. Morbidity/Mortality ข้อมูลอัตราป่วย อัตราตาย และอัตราป่วยตายในคนแยกราย

จังหวัด แยกเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ข้อมูลจากข้อมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวัง

โรคพิษสุนัขบ้า ข้อมูลระบบฐานข้อมูลผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และรายงานระบบเฝ้า

ระวัง 506 

5. Event-based เหตุการณ์ผิดปกติในคน ได้แก่ มีผู้ป่วยสงสัย ยืนยัน โรคพิษสุนัขบ้า 

ผู้ป่วย เสียชีวิตด้วยโรคไข้สมองอักเสบไม่ทราบสาเหตุ และมีประวัติคลุกคลีหรือถูกสัตว์เล้ียง

ลูกด้วยนมกัดข่วน 

 

11. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ไวรัสโคโรนา 2019 คือไวรัสในกลุ่มโคโรนาที่เพิ่งมีการค้นพบใหม่ (ไม่เคยมีการพบเชื้อนี้

ในคนมาก่อน) โดยพบคร้ังแรกที่เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วง

ปลายปี 2019 ซึ่งไม่เคยพบการระบาดมาก่อน ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มของเชื้อไวรัสที่

สามารถก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจในคนซึ่งไวรัสที่อยู่ในกลุ่มนี้ มีหลายสายพันธุ์ส่วนใหญ่ทำ

ให้เกิดอาการไม่รุนแรง คือ เป็นไข้หวัดธรรมดา ในขณะที่บางสายพันธุ์อาจก่อให้เกิดอาการ

รุนแรงเป็นปอดอักเสบได้ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส 

(MERS) และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน หรือโรคซาร์ส (SARS) เชื้อกลุ่มนี้มีอัตราป่วยตาย 

(Case Fatality Rate) เท่ า กั บ  MERS-CoV (34.4) > SARS-CoV (9.5) > COVID-19 (2.2)  

มีระยะฟักตัวสั้นท่ีสุดประมาณ 2 วัน เฉล่ีย 5 วัน ระยะฟักตัวยาวทีสุ่ด 14 วันในทางปฏิบัติการ

เฝ้าสังเกตอาการหลังสัมผัสโรค หรือมาจากแหล่งระบาดของโรค เราจึงใช้เวลา 14 วัน ในการ

สังเกตอาการ อาการที่ต้องสงสัย คือ ผู้ที่มาจากแหล่งระบาดของโรค ร่วมกับอาการมีไข้  

และอาการระบบทางเดินหายใจ เช่นมี น้ำมูก ไอ เจ็บคอ หายใจลำบาก ในรายทีรุ่นแรง จะมีปอด
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อักเสบหรือปอดบวมเกิดขึ้น และทำให้ระบบหายใจล้มเหลวถึงกับเสียชีวิตได้ ซึ่งกลุ่มเสี่ยงที่หาก

รับเชื้อแล้วอาจเกิดความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต ได้แก่ ผู้สูงอายุ กลุ่มที่มี โรคปอด ไตวาย 

โรคหัวใจ และผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดังนั้นผู้ที่ติดเชื้ออีกจำนวนมากที่อาจไม่มีอาการหรือมีอาการ

น้อย สามารถเดินทางไปได้ไกล และสามารถแพร่โรค ทำให้เกิดการระบาดในวงกว้าง และเกิด

การระบาดได้ทั่วโลก (pandemic) ในปัจจุบัน ไวรัสโคโรนา 2019 สามารถเกิดโรคได้ทุกช่วง

กลุม่อายุ และทุกอาชีพ 

สถานการณ์ประเทศไทย ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2563 มีการเฝ้าระวังคัดกรอง

ผู้ป่วยที่มีอาการตามนิยามทั้งในประเทศไทย และจากต่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 7,429,791 คน 

พบผู้ป่วยทีม่ีอาการตามนิยามเฝ้าระวังโรคสะสม จำนวน 446,247 ราย มีการเก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 873,657 ราย ผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศ 3,519 ราย เสียชีวิต 

59 ราย โดยแบ่งประเภทผู้ป่วยเป็นการติดเชื้อภายในประเทศ 2,445 ราย จากต่างประเทศ 

1,074 ราย 

ในเขตสุขภาพที่  8 ข้อมูล ณ วันที่  วันที่  25 กันยายน 2563 มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์

สอบสวนโรค (PUI) จำนวน 2,337 ราย พบผู้ป่วยยืนยัน 24 ราย ใน 6 จังหวัด ไม่มีผู้ป่วย

เสียชีวิต จังหวัดบึงกาฬยังไม่พบผู้ป่วยยืนยัน จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อ

มากกว่า 28 วัน (พบผู้ป่วยรายล่าสุดที่จังหวัดเลย เป็นเวลา 164 วัน) มีการเก็บตัวอย่างส่ง

ตรวจทางห้องปฏิบัติการ จำนวน 3,993 ราย มีการเฝ้าระวังคัดกรองผู้ป่วยที่ด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ จำนวน 9 แห่ง เปิดให้บริการ 5 แห่ง จำนวนการคัดกรองสะสม 

820,170 คน มีสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 

จำนวน 27 แห่ง มีผู้เข้ากักกันรวม 942 ราย ความพร้อมทรัพยากร มีเครื่องช่วยหายใจที่ว่าง

พร้อมใช้ 218 เครื่อง 
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แผนภูมิที่ 15 จำนวนผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ประเภทต่าง ๆ ที่ส่งตัวอย่างตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ ในเขคสุขภาพที่ 8 ข้อมูลตั้งแต่ 21 มีนาคม 2553 – 25 กันยายน 2563 

(ข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

วันที ่25 กันยายน 2563) 
 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เรียกว่า “วิถีชีวิต

ใหม่ หรือ New Normal” เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การเว้นระยะห่างระหว่าง

บุคคล การใช้ช้อนกลางขอตนเอง และการล้างมือบ่อย ๆ หรือใช้แอลกอฮอล์เจลล้างมือ เป็นต้น 

รวมถึงมาตรการป้องกันโรคในการผ่อนปรนในแต่ละระยะ เช่น การใส่หน้ากากอนามัยหรือ

หน้ากากผ้าตลอดเวลา การคัดกรองอาการป่วย การวัดไข้ก่อนเข้าสถานที่ การจำกัดคนเข้า

สถานที่ การลงชื่อหรือสแกนแอพพลิเคชัน “ไทยชนะ” เมื่อเข้าออกสถานที่ การจัดที่นั่งหรือ

การจัดจุดรอคิวโดยเว้นระยะห่าง และการจัดจุดล้างมื้อหรือจัดแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ให้

เพียงพอ ดำเนินการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

ประกอบด้วย ด่านท่าอากาศยาน 1 แห่ง และด่านพรมแดนฯ 8 แห่ง ณ วันที่ 25 กันยายน 

2563 เปิดดำเนินการ 5 แห่ง และได้ดำเนินการค้นหาผู้ติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เชิงรุกในกลุ่มประชากรเสี่ยงและแรงงานต่างด้าว (Sentinel Surveillance) ระหว่างเดือน
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มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 8,173 คน โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่มดังนี้ 1) กลุ่ม

แพทย์ 3,181 คน (38.92%) 2)กลุ่มผู้ต้องขัง 751 คน (9.19%) 3) กลุ่มอาชีพพบปะผู้คน 

882 คน (10.79%) 4) กลุ่มอื่น ๆ 1738 คน (21.27%) และ 5) กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,620 คน 

(19.82%) ซึ่งทั้งหมดไม่พบผู้ติดเชื้อในการเก็บตัวอยา่งครั้งนี้  

การประเมินการดำเนินการตามมาตรการผ่อนปรนของสถานศึกษา และสถานบริการ

ในพื้นที่ พบว่าการดำเนินการของสถานศึกษาอยู่ในระดับดี ส่วนในสถานบริการบางแห่งยัง

ต้องแก้ไข เช่น การเว้นระยะห่างระหว่างโต๊ะ การจัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรอง การจัดจุดล้าง

มือหรือแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้ให้เพียงพอ และการจำกัดผู้ใช้บริการ เป็นต้น ผลการสำรวจ

พฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ของประชาชนในเขตสุขภาพที่ 8 ระหว่าง

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 – 10 กันยายน 2563 พบว่าประชาชนมีการเข้าร่วมกิจกรรมทาง

สังคม ร้อยละ 58.00 เดินทางออกนอกจังหวัด ร้อยละ 73.00 พฤติกรรมการป้องกันตนเอง 

เว้นระยะห่าง ร้อยละ 62.90 ใส่หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า ร้อยละ 80.10 ระวังไม่เอามือจับ

หน้า จมูก ปาก ร้อยละ 61.70 ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่ /แอลกอฮอล์เจล ร้อยละ 81.90  

กินอาหารร้อนใช้ช้อนกลางตนเอง ร้อยละ 83.90 และกลับถึงบ้านรีบล้างมืออาบน้ำเปล่ียน

เสื้อผ้า ร้อยละ 73.70 

ฐานข้อมูลการรายงานผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) ดำเนินการผ่านระบบบันทึก

ข้อมูลออนไลน์ โดยผู้ที่สงสัยป่วยโรคระบบทางเดินหายใจและมีปัจจัยเสี่ยงได้รับเชื้อโควิด-19 

จะต้องบันทึกข้อมูลผ่านระบบ DDC COVID-19 เพื่อขอรหัสสำหรับการส่งตัวอย่างตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ และเป็นการรายงานตามแนวทางของโรคติดต่ออันตราย มีการบันทึกข้อมูล

การสอบสวนโรคเบื้องต้น ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ การค้นหาผู้สัมผัสกรณีพบ

ผู้ป่วยยืนยัน 
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ส่วนที่ 3  

สรปุภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 16 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 

ตารางที่ 3 แสดงรายการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 3256   

รายการ จำนวน (บาท(  ร้อยละ 

งบโครงการ 11,757,966 ร้อยละ 08.02  

งบขั้นต่ำภารกิจประจำ 1,641,714 ร้อยละ 802.  

งบบุคลากร 6,576,475 ร้อยละ 2311.  

งบอุดหนุน 5,823,169 ร้อยละ 949.  

งบลงทุน 23,636,061 ร้อยละ 36.04  

งบเงินบำรุง 9,126,482 ร้อยละ 15.58 

รวม 58,561,867 ร้อยละ 100 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ตารางที่ 4 แสดงงบดำเนินงานท่ีได้รับจัดสรรแบ่งตามผลผลิต 

ผลผลติ จำนวนงบประมาณ (บาท(  

ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ 

305,700 

ผลผลิตที ่ 2 การสนับสนุนเสริมเสร้างศักยภาพและความ

เข้มแข็งในการจัดระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ 

4,565,630 

ผลผลิตที ่ 3 การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่ เป็นปัญหา

สำคัญ 

1,055,600 

ผลผลิตที่ 4  การบริการรักษาและฟื้นฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่ม

โรคติดต่อสำคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ 

5,823,169 

ผลผลิตที ่ 5 โครงการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณ โรค  

และยุติปัญหาเอดส์ 

6,85,648 

ผลผลิตที่ 6 โครงการพัฒนาจัดระบบบริการ อาชีวอนามัยและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม 

313,458 

ผลผลิตที่ 7 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค ตามแนวทาง

พระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติ 

618,774 

ผลผลิตที ่ 8 โครงการเร่งรัดพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้ได้ตามกฎอนามัยระหวา่งประเทศ  

2,221,276 

ผลผลิตที ่ 9 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ  

โรคอุบัติใหม่ และภัยสุขภาพ ทีเ่ชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

1,424,100 

ผลผลิตที่ 14 โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพตลอดช่วงชีวิต 

881,241 

ผลผลิตที่ 17 ค่าใช้จ่ายบุคลากรในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ 

877,638 

ผลผลติที่ 18 เงินบำรุง สคร.8 (2563) 9,126,483 

รวมทัง้สิน้ 87,429,498 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ตารางที่ 5 แสดงการจัดซ้ือจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ลำดบั รายการ จำนวนเงนิ ร้อยละ 

ไดร้บัจดัสรร เบกิจ่าย 

1  ครุภัณฑ์งานบา้นงานครัวจำนวน 1 รายการ  

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

58,800.00  55,200.00  93.88  

2  ครุภัณฑ์การแพทย ์จำนวน 2 รายการ 

(วิธีเฉพาะเจาะจง) 

389,800.00  358,000.00  91.84  

3  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ 

 (วิธเีฉพาะเจาะจง) 

258,300.00  258,100.00  99.92  

4  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ   

(วิธี e - bidding) 

1,736,000.00  1,380,000.00  79.49  

5  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน 9 รายการ   

(วิธี e - bidding) 

4,625,000.00  4,604,950.00  99.57  

6  ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ 

(วิธี e - bidding) 

1,813,400.00  1,803,000.00  99.43  

7  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  

(วิธี e - bidding) 

568,500.00  539,719.32  94.94  

8  ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ   

(วิธี e - bidding) 

1,288,000.00  1,158,900.00  89.98  

รวมเปน็เงนิทัง้สิน้ 10,737,800.00 10,157,869.32 94.60 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ตารางที่ 6 แสดงการจัดซื้อจัดจ้างและการเบิกจ่ายงบลงทุนเหลือจ่ายที่ได้รับจัดสรร ระหว่าง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รายการ งบประมาณ วงเงนิตามสญัญา 

ครัง้ที่ 1  (งานก่อสรา้ง( 
  

1. จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 งาน  

(สัญญาเลขที ่27/2563 ลงวนัที่ 20 ก.ค. 63 สิ้นสดุสัญญา วันที ่

3 ก.ย. 63) 

394,000.00 385,000.00 

2. ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รูปตัวยู  

จำนวน 1 งาน  สัญญาเลขที่ 28/2563 ลงวันที ่20 ก.ค. 63 

สิ้นสดุสัญญา วันที ่3 ก.ย. 63) 

199,000.00 178,000.00  

รวมเปน็เงนิ 593,000.00 563,000.00 

คดิเปน็รอ้ยละ  94.94 
  

ครัง้ที่ 2  (ครภุณัฑส์ำนกังาน( 
  

1. โต๊ะทำงาน 10 ตัว ราคาตอ่หน่วย 5,500.00 บาท 55,000.00 55,000.00 

2. เก้าอ้ีสำนักงาน 10 ตัว ราคาต่อหน่วย 5,390.00 บาท  35,900.00 35,900.00 

3. โทรศัพท์สำนักงาน 10 เคร่ือง ราคาต่อหน่วย  1,100.00 บาท  11,000.00 11,000.00 

4. โต๊ะหมูบู่ชา 1 ชุด  ราคาตอ่หน่วย 7,500.00 บาท 7,500.00 7,500.00 

รวมเปน็เงนิ 109,400.00 109,400.00 

คดิเปน็รอ้ยละ 100 
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ส่วนที่ 4  

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตัิราชการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563               
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563 

1. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 

ที่ 8 จ.อุดรธานี ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) การดำเนินชี้ แจงการดำเนินงานเฝ้ าระวังและป้ องกันควบคุม โรค ไม่ติ ดต่ อ  

เพื่อคัดเลือกผลงานดีเด่นฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video/Web Conference) ในวันที่ 7 

พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันควบบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี  

2) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน

เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและคัดเลือกผลงานดีเด่นฯ ผ่านระบบประชุมทางไกล 

(Video/Web Conference: Zoom) ระหว่างวันที่ 1 - 2 และ 4 - 5 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง

ประชุม สำนักงานป้องกันควบบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี รวบรวมผลงานดีเด่นฯ และจัดทำ

หนังสือถอดบทเรียนผลงานดีเดน่ฯ เผยแพร่ในระดับเขต และเว็บไซต์ของหนว่ยงาน   

3) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายจังหวัด/อำเภอ ในการพัฒนากลไก 

กระบวนการและจัดการฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ ระหว่างวันที่  

18 - 19 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธาน ี

4) ดำเนินการจัดประชุมราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค 

ไมต่ิดต่อเรื้อรัง ปีงบประมาณ 2563 (การดำเนินงาน NCD Clinic Plus/การดำเนินงานเพื่อลด

เกลือ/โซเดียมในโรงพยาบาล/การดำเนินงานโดยยึดชุมชนเป็นฐาน ให้เกิดชุมชนลดเสี่ยง  

ลดโรคไม่ติดต่อ (CBI NCDs) และการจัดกิจกรรมรณรงค์วันความดันโลหิตสูงโลก ระหว่างวันที่ 

6 - 18 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนกังานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลประจำจังหวัด 

5) สำรวจพฤติกรรมสุขภาพส่วนบุคคลของประชาชนทีส่่งผลต่อการเป็นกลุ่มเสี่ยงโรค

ไม่ติดต่อเรื้อรัง (เบาหวานและความดันโลหิตสูง) เพื่อวางแผนการขับเคล่ือนมาตรการที่

เหมาะสมในการป้องกันผู้ป่วยรายใหม่ เขตสุขภาพที่ 8 รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้ง

จัดทำรูปเล่มรายงานการสำรวจพฤติกรรมสุขภาพฯ และเผยแพร่ในระดับเขต และเว็บไซต์ของ

หนว่ยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนขับเคล่ือนมาตรการทีเ่หมาะสม และการประเมินผลลัพธ์ 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

6) ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการขับเคล่ือนการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมและสร้าง

แรงจูงใจแก่สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ และการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกัน

ควบคุมโรคไม่ติดต่อ เขตสุขภาพที่ 8 ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2563 

เป้าหมาย 1 ชุมชน/จังหวัด  

7) จัดกิจกรรมรณรงค์วันโลหิตสูงโลก ในสถานบริการสาธารณสุข เนื่องในวันความ

ดันโลหิตสูงโลก ประจำปี 2563 ในวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปา

คม โรงพยาบาลอุดรธานี และกลุ่มงานป้องกันโรคและภัยสุขภาพ สำนักการสาธารณสุขและ

สิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี 

8) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอดบทเรียนผลการดำเนินงาน

เฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและคัดเลือกผลงานดีเด่น NCD Clinic Plus/CKD/CVD 

และการดำเนินงานโดยยึดชุมชนเป็นฐานให้เกิดชุมชนลดเสี่ยง ลดโรคไม่ติดต่อ (CBI NCDs)  

เขตสุขภาพที ่8 

ปัจจัยความสำเร็จ  

ได้รบัการสนับสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทีเ่กี่ยวข้องเป็นอยา่งดี 

ปัญหา/อุปสรรค 

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้ เกิดข้อจำกัดการดำเนินงานฯ 

เนื่องจากบุคลากรที่รับผิดชอบงาน NCDs ต้องเป็นทีมที่จะช่วยขับเคล่ือนการดำเนินงานเพื่อ

ป้องกันการระบาดดังกล่าวฯ ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ในบางกิจกรรม  

จึงต้องมีการปรับแผนเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

ส่วนกลางควรส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานฯ ให้กับพื้นท่ี ดังนี้ 

1) สร้างการมีส่วนร่วมในการกำหนดเกณฑ์และแนวทางการดำเนินงานฯ รวมทั้ง ชี้แจง

ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้รับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อให้พื้นที่ได้วางแผนดำเนินงานโครงการในปี

ถัดไปได้ทันเวลา  

2) ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะสถานบริการ/ชุมชนเป้าหมาย เช่น ชุมชน

ต้นแบบ โรงพยาบาลเป้าหมายการดำเนินงานโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี เป็นต้น 
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3) ควรสนับสนุนสื่อ/เครื่องมือ/อื่น ๆ ให้กับพื้นที่ที่ดำเนินงานฯ โดยเฉพาะในพื้นที่

ต้นแบบ/นำร่อง 
 

 

       

 

 

 

 

 

                                                                         

2. การขับเคลื่อนกลไกการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรในระดับจังหวัด ในพื้นที่

รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  (งบสนับสนุนจาก

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ: สสส.( ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) ดำเนินการรวบรวม วิเคราะห์และสนับสนุนข้อมูลการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

อุบัติเหตุทางถนนและชี้เป้าอำเภอเสี่ยงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 โดยใช้ข้อมูลการบาดเจ็บและ

เสียชีวิตจากการจราจรทางถนนในโปรแกรม PHER ACCIDENT  

2) ประชุมราชการการพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน  

เขตสุขภาพที่ 8  ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 โดยมีการนำเสนอข้อมูล

สถานการณ์บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ชี้เป้าอำเภอ

เสี่ยงจำนวน 20 อำเภอ แนวทางการดำเนินงานและ การสนับสนุนการดำเนินงานแก่เครือข่าย 

3) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อให้เกิดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน

การบาดเจ็บ ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา อำเภอเมือง จังหวัด

อุดรธานี โดยบูรณาการร่วมกับการป้องกันเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก 
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4) ประชุมราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

ทางถนนในพื้นท่ีเขตสุขภาพที ่8 จำนวน 7 จังหวัด  

5) สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์และวิทยากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี  

6) รวบรวมข้อมูลรายชื่ออำเภอที่ดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

ในระดับอำเภอ (District Road Traffic Injury : D-RTI) พื้นที่ เขตสุขภาพที่  8 โดยพบว่า 

ทุกจังหวัดมีนโยบายให้ทุกพื้นที่ดำเนินการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติ เหตุทางถนน  

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย ที่กำหนดให้ทุกอำเภอจะต้องมีการดำเนินการ

ตำบลขับขี่ปลอดภัย อย่างน้อย 1 ตำบลต่ออำเภอ 

7) วางแผนลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานอำเภอเสี่ยงสูงและอำเภอเสี่ยงที่มีการ

ดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ จำนวน 20 อำเภอ 

8) ลงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับ

อำเภอ เช่น 

8.1) ประชุมราชการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทาง

ถนน จังหวัดหนองบัวลำภู ระหวา่งวันที ่26 - 27 กุมภาพันธ์ 2563 

8.2) ลงพื้นที่นิเทศติดตามการดำเนินงาน จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 24 - 25 

กุมภาพันธ์ 2563 

8.3) ประชุมราชการแลกเปล่ียนเรียนรู้ในการป้องกัน การบาดเจ็บจากการจราจร

ทางถนนอำเภอ สระใครและอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย วันท่ี 4 และ 6 มีนาคม 2563 

8.4) ลงพื้นที่ coaching การสอบสวน case ของจังหวัด/อำเภอ กรณีลงพื้นที่

สอบสวนอุบัติเหตุ  จังหวัดเลย ในวันท่ี 13 มนีาคม 2563 

9) การสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจร

ทางถนนในพื้นท่ีเขตสุขภาพที ่8 

10) การติดตามการสมัครเข้าและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินผลการดำเนินงาน

ป้องกัน  การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ ระดับประเทศ 
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ปัจจัยความสำเร็จ   

ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่มีความเข็มแข็ง 

และบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เช่น ตำรวจ สาธารณสุข ทางหลวง บริษัท

กลางฯ  เป็นต้น 

ปัญหา/อุปสรรค  

ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนน่า 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรมที่

จำเป็นต้องงดกิจกรรมทีเ่กี่ยวข้องกับการรวมตัวของเจ้าหน้าทีห่รือประชาชน ทำให้กิจกรรมที่ได้

มีการวางแผนไว้ทีจ่ำเป็นต้อง มกีารประชุมหรือติดตามการดำเนินงานไม่สามารถดำเนินงานได ้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

1)  การพัฒนารูปแบบการทำงานด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดทำหลักสูตร

ออนไลน์  การประชุมผ่านระบบ Zoom ทำให้สามารถลดการรวมตัวที่มีความเสี่ยงต่อการ

แพร่กระจายของการติดโรคได้ เป็นต้น 

2) การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบริบทปัญหาของพื้นที่ เช่น การ

แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ปัญหาเมาแล้วขับ ปัญหาสวมหมวกนิรภัยฯ และถอดบทเรียนผล

การดำเนินงานในพื้นท่ีตัวอย่าง เพื่อขยายการดำเนินงานไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ ในเขตสุขภาพที ่8  

3) การสนับสนุนเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยบูรณการหน่วยงานภายนอก 

เช่น กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนฯ เป็นต้น 
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3. การขับเคลื ่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมการบริโภคเครื ่องดื ่มแอลกอฮอล์  

และยาสูบแบบบูรณาการ  ในเขตสุขภาพที่ 8 ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี ้

1) จัดประชุมพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมการบริโภค

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 

18 พฤศจิกายน 2562 

2) เก็บข้อมูลผลการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ เขต

สุขภาพที่ 8 โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน สรุปจัดทำรูปเล่มถอด

บทเรียนผลการดำเนินงานฯ เพื่อคืนข้อมูลให้กับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และเผยแพร่ใน

ระดับเขต และเว็บไซต์ของหนว่ยงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนขับเคล่ือนการดำเนินงานฯ 

ทีเ่หมาะสมต่อไป 

ปัจจัยความสำเร็จ  

ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนงานในส่วนต่าง ๆ 

อย่างต่อเนื่อง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลทำให้ไม่สามารถ

ดำเนินการตามแผนในบางกิจกรรมได้ จึงได้มีการปรับแผนเป็นการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ

สัมภาษณ์แทนการจัดประชุมฯ                                                               

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

1) ควรดำเนินงานร่วมกับชุมชน และให้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้เกิดเครือข่ายการ

ดำเนินงานท่ีหลากหลาย และได้ข้อมูลทีส่ำคญัต่อการแก้ไขปัญหา 

2) ข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์มาใช้ได้ 

3) ควรขยายกลุ่มเป้าหมาย และจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูล เพื่อมีความหลากหลาย

ของข้อมูล และสามารถเป็นตัวแทนของข้อมูลทีด่ี น่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น 
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4. การสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบของ

จังหวัดเขตสุขภาพที่ 8  ปี 2562 – 2564 (งบสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

สร้างเสริมสุขภาพ: สสส.( ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี ้

1)  จัดประชุมคณะกรรมการควบคุมยาสูบและเครื่องดืม่แอลกอฮอล์ระดับเขต จำนวน 2 ครั้ง 

2) จัดประชุมราชการเพื่อชี้แจงการดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 

ให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด ในเขตสุขภาพที ่8 

3) ลงพื้นที่เฝ้าระวังตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

และผลิตภัณฑ์ยาสูบ ในสถานประกอบการ/ร้านค้า ตลาดสด สถานีขนส่ง และสถานศึกษา 

โดยบูรณาการร่วมกับการประเมิน และให้คำแนะนำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 

กรณีผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5-6 

ปัจจัยความสำเร็จ  

1)  ภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก ให้ความร่วมมือในการขับเคล่ือนงานในส่วนต่าง ๆ 

อย่างต่อเนือ่ง รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางาน 

2) งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอต่อการดำเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค 

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 2019 ทำให้หลายจังหวัดในเขตสุขภาพที ่8 

รวมถึงสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ 

จึงส่งผลต่อการขับเคล่ือนงาน  และการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

1) เสนอแนะต่อหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อให้มีการปรับแผนงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ในปัจจุบัน และขยายเวลาของการดำเนินงานตามงบสนับสนุนจากสำนักงาน

กองทนุสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อขับเคล่ือนงานได้ตามความเหมาะสม 

2) คณะทำงานระดับเขตร่วมกันจัดทำและพัฒนางานฐานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน

ควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถ

นำไปใช้ประโยชน์ในการขับเคล่ือนงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ 

รวมถึงงานโรคไม่ติดต่อ และงานอ่ืน ๆ ทีม่ีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
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5. การพฒันาและสนบัสนนุการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะ

ชีวิตพฤติกรรม สุขภาพในกลุ ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที ่ 8 ปีงบประมาณ 2563 ผลการ

ดำเนินงานสำคัญดังนี ้  

1) ดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อให้เกิดระบบเฝ้า

ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไซน์ โฮเทล 

จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการจมน้ำและการบาดเจ็บ

จากการจราจรทางถนน ระดับจังหวัดและผู้ที่ปฏิบัติงานสอบสวนการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก

การบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนและการจมน้ำ จำนวน 42 คน เครือข่ายฯ ได้มีส่วนร่วมใน 

การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการนำไปใช้ในการเฝ้าระวังการป้องกันการจมน้ำในเด็ก เขตสุขภาพที ่8   

2) ดำเนินงานจัดประชุมราชการเพื่อพัฒนาสนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกันการจมน้ำใน

เด็ก และชี้แจง ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7 ครั้ง 7 จังหวัด 

จัดประชุมราชการเพื่อพัฒนาสนับสนุนการเฝ้าระวังการป้องกันการจมน้ำในเด็ก และชี้แจง

ทิศทางและ นโยบายการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำในเด็ก จำนวน 7 ครั้ง พื้นที่ 7 จังหวัด 

ระหว่างวันที่ 3 - 25 ธันวาคม 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานป้องกันการจมน้ำและการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ระดับ

จังหวัดและระดับอำเภอ จำนวน 180 คน เครือข่ายฯ ได้รับทราบทิศทาง นโยบายและ แนวทาง

ในการดำเนินงาน และส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดทีมเครือข่ายผู้ก่อการดีให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

กำหนด 
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ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และเกิดการมีส่วนร่วมในการ

ดำเนินงาน  

 

 

 

 

 

6. การป้องกันกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี ้

1) ดำเนินงานกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ โดยมีมาตรการ ได้แก่ ด้าน

การสร้างเสริมสุขภาพ ด้านการป้องกันควบคุม/การตรวจคัดกรอง ด้านการรักษา 

และด้านการสื่อสารความเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 8 ขยายพื้นที่ เป้าหมายเพิ่ม 185 ตำบล 

รายละเอียดดังนี ้

ตารางที่ 7 จำนวนตำบลที่มีการดำเนินงานโครงการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีฯ 

เขตสุขภาพที ่8 ปี 2559 – 2563 

จงัหวดั ตำบลทัง้หมด ป ี59 ป ี60 ป ี61 ป ี62 ป ี63 รวมดำเนนิการ 

อุดรธานี   156 4 4 14 18 45 85 (54.49%) 

หนองคาย  62 4 5 9 10 24 52 (83.87%) 

หนองบัวลำภู  59 4 6 6 8 14 38 (64.41%) 

เลย  90 3 3 14 71 10 90 (100%) 

บึงกาฬ  53 2 8 8 6 21 45 (84.91%) 

นครพนม  99 7 12 13 24 43 99 (100.00%) 

สกลนคร  125 6 21 18 26 28 99 (79.20%) 

ภาพเขต 644 30 59 82 163 185 519 0.59%) 

 

2) การสร้างเสริมสุขภาพ ตำบลมีการจัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อ

ตัดวงจรพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล และจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนให้ครบทุก

พื้นที่ พร้อมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ

น้ำดีในเด็กเยาวชน ประชาชนและสังคม  
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ตารางที่  8 จำนวนตำบลที่การจัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อตัดวงจรพยาธิ 

โดยจัดให้มีบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล และจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

3) การควบคุมป้องกัน กิจกรรมคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 

(เป้าหมายในการตรวจคัดกรอง 100 รายต่อตำบล แต่ถ้าพบความชุกเกินร้อยละ 5  

ให้คัดกรองเพิ่มเป็น 905 รายต่อตำบล) โดยการตรวจอุจจาระและเมื่อพบผู้ติดพยาธิจะให้การ

รักษาและดำเนินการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพทุกรายท่ีติดเชื้อ  

ตารางที่ 9 จำนวนคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ ในประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป เทียบรายจังหวัด 

 

 

จงัหวดั ตำบลที่ออกขอ้บญัญตั ิ

ป ี2563 

จดัหาบ่อบำบดัสิ่ง

ปฏกิลู  

มกีารจดัการเรยีนการสอน ใหส้ขุ

ศกึษา (โรงเรยีน( 

บงึกาฬ 21 4 แห่ง เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือโควดิ 

19 โรงเรียนเปิดทำการสอนล่าช้า 

ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน

เร่ืองพยาธิใบไม้ตับมีบทบาทลดลง 

แต่ยังมีการให้สุขศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

อุดรธานี 45 - 

หนองคาย 24 1 แห่ง 

สกลนคร 28 - 

นครพนม 43 - 

หนองบัวลำภู 14 - 

เลย 10 - 

ภาพรวม 185 5 แห่ง 

จงัหวดั เปา้หมาย (ราย( จำนวนตรวจ (ราย( ตดิเชือ้พยาธิใบไมต้บั (ราย( 

บงึกาฬ 2,100 4,210 (100%) 130 (3.09%) 

อุดรธานี 4,500 8,148 (100%) 82 (1.01%) 

หนองคาย 2,400 11,245 (100%) 533 (4.74%) 

สกลนคร 2,800 9,946 (100%) 811 (8.15%) 

นครพนม 4,300 1,919 (44.63%) 157 (8.18%) 

เลย 1,000 2,871 (100%) 51 (1.78%) 

หนองบัวลำภู 1,400 10,181 (100%) 448 (4.40%) 

ภาพรวม  18,500 48,520 (100%) 2,212 (4.56%( 



60 
 

รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ตารางที่ 10 การรักษาพยาบาล คัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยวิธี 

อัลตราซาวด ์

 

4) การดูแลรักษา มีผู้ท่ีได้รับการรักษาเกี่ยวกับมะเร็งทอ่น้ำดีทั้งสิ้น 785 ราย ได้รับการ

ผ่าตัดจำนวน 59 ราย โดยผ่าตัดแล้วหายขาด 53 ราย และรักษาแบบประคับประคอง 6 ราย  

ดังตาราง 

ตารางที่ 11 ผลการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทอ่น้ำดีด้วยการผา่ตัด 

โรงพยาบาล  รกัษารวม CCA  ผ่าตดั  ผ่าใหห้ายขาด  ผ่ารกัษาประคบัประคอง  

อุดรธานี  348 27 25 2 

สกลนคร  437 32 28 4 

ภาพรวมเขต 8  785 59 53 6 

5) การสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 

และมะเร็งท่อน้ำดีการอบรมพนักงานจุลทัศนากรในการตรวจวินิจฉัยพยาธิ ดำเนินการอบรม

พนักงานจุลทัศนากร ในการตรวจวินิจฉัยหาหนอนพยาธิ ระหว่างวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 

2562 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  7จังหวัดขอนแก่น  

และห้องปฏิบัติการวิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนากรในการตรวจคัดกรองหาการ

ติดเชื้อโรคหนอนพยาธิ กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เจ้าหน้าที่และบุคลากรเครือข่ายที่ปฏิบัติงานใน

พื้นที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ทั้งในส่วนของ

จงัหวดั เปา้หมาย 

(ราย( 

ตรวจอลัตราซาวด ์

(ราย( 

ผดิปกต ิ

(ราย( 

สงสยั CCA 

(ราย) 

CT/MRI 

(ราย) 

CCA (ราย( 

บึงกาฬ  2,000 2,224 (100%) 1,682 1 1 1 (0.04%) 

อุดรธานี  2,000 1,761 (88.05%) 808 12 1 0 

หนองคาย  2,000 1,326 (66.30%) 541 3 0 0 

สกลนคร  2,000 1,443 (72.15%) 384 4 2 1 (0.07%) 

นครพนม  2,000 1,490 (74.50%) 379 4 0 0 

เลย 2,000 2,073 (100.00%) 1,104 30 0 0 

หนองบัวลำภู 2,000 70 (3.50%) 26 1 1 0 

ภาพรวม 14,000 10,387 (74.19%) 4,926 55 5 2 (0.02%( 
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สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็น

วิทยากรและคณะทำงาน 6 คน รวมทั้งสิ้น 33 คน ส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล  คิดเป็นร้อยละ 62.96 ของผู้เข้ารว่มอบรม ซึ่งประกอบด้วย หนองคาย 

2 คน นครพนม 5 คน อุดรธานี 3 คน หนองบัวลำภู 6 คน เลย 1 คน บึงกาฬ 4 คน 

สกลนคร 4 คน และศตม. 8.3 สกลนคร 2 คน   

6) การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระพื้นที่ดำเนินงานโครงการ  

ปี 2562 เกิดจากกิจกรรมตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชน 15 ปีขึ้นไป ของเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่  อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม เลย  

และ หนองบัวลำภู ซึ่งเมื่อครบเวลา 1 ปี จะต้องมีการติดตามผู้ติดเชื้อซ้ำในการประเมินหาการ

ติดเชื้อซ้ำและติดเชื้อใหม่ ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ระหว่างวันที่ 9 มีนาคม – 30 มิถุนายน 

2563 ณ พื้นที่ทั้ง 7 จังหวัด ผลการตรวจคัดกรองครั้งนี้รวมทั้งหมด 2,253 ราย พบอัตรา

การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำ 345 ราย คิดเป็นร้อยละ 15.32 รายละเอียดดังนี้ 

ตารางที่ 12 การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อซ้ำด้วยการตรวจอุจจาระพื้นทีด่ำเนินงานโครงการ ปี 2562 

จงัหวดั วนัที่ลงตรวจซำ้ จำนวนที่ตรวจ (ราย( พบการตดิเชือ้ซำ้ (ราย( 

นครพนม 9 – 20 มีนาคม 2563 1,162 175 (15.06%) 

สกลนคร 23 – 27 มีนาคม 2563 424 72 (16.98%) 

เลย 8 – 10 มิถุนายน 2563 158 19 (12.03%) 

หนองบัวลำภ ู 11  มิถุนายน 2563 65 1 (1.54%) 

บงึกาฬ 22 – 23 มิถุนายน 2563 140 35 (25.00%) 

หนองคาย 24 – 26 มิถุนายน 2563 202 19 (9.41%) 

อุดรธาน ี 29 – 30 มิถุนายน 2563 101 24 (23.76%) 

ภาพเขต 9 มนีาคม – 30 มถินุายน 2563 2,252 345 5.32%) 

ปจัจยัความสำเรจ็ ได้แก่ การให้ความสำคัญ ความร่วมมือของภาคีเครือข่าย 

ปญัหา/อปุสรรค 

1)  เรื่องการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบรโิภค ในกลุ่มผู้สูงอายุท่ีพบติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ 

2) การปรับเปล่ียนพฤติกรรมใช้เวลานานในการประเมินถึงจะเห็นผลที่ชัดเจนเป็น

รูปธรรม 
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3) การกินยารักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ บางพื้นที่พบมีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำสูง 

จากการสอบถามได้จ่ายยารักษาอัลเบนดาโซล โดยให้กิน 2 เม็ด วันละครั้งติดต่อกัน 3 วัน  

แต่ไม่ได้กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ อาจมีความเป็นไปได้ทีไ่ม่กินยาครบ Dose 

แนวทางแก้ไขปญัหา 

1) สร้างความรู้ ความตระหนักท่ีอาจส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัว ลูกหลาน 

2) กำกับติดตามการกินยาเพื่อให้ครบ dose เช่น กินยาต่อหน้าเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

หรืออาสาสมัครคนใกล้ชิด เป็นต้น 
 

 

 

 

 

 

7. ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) ดำเนินการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน

ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 คน ผลประเมินความ

พึงพอใจต่อการประชุม มีความพึ่งพอใจระดับดีมาก ติดตามการดำเนินงานผ่านเวทีตรวจ

ราชการเขตสุขภาพที่ 8 และช่องทางโทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นไลน์ ทั้ง 7 จังหวัด ติดตาม

ข้อมูลการติดเชื้อรายโรงพยาบาลผ่านฐานข้อมูลรายงานการติดเชื้อในโรงพยาบาล (BIDI)  

ทั้ง 7 จังหวัด 

2) ประสานพยาบาลป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ประเมินและรายงานผล

การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ทั้ง 7 จังหวัด 

3) ดำเนินการติดตามการดำเนินงานผา่นเวทีตรวจราชการเขตสุขภาพที ่8 และช่องทาง

โทรศัพท ์และแอพพลิเคชั่นไลน์ ทั้ง 7 จังหวัด 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1) ความร่วมมือของเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและ

พยาบาลป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
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2) จัดประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อ 

ในโรงพยาบาล ในวันที่  20 ธันวาคม 2562 และได้มีการจัดตั้งแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม

ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมการติดเชื้อเขต 8 เพื่อสื่อสารติดต่อส่งข้อมูลข่าวสารการ

ดำเนินงาน IC 

3) ออกพื้นที่ นิเทศติดตามการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

ระหว่างวันที่ 13-14 และ 17-21 สิงหาคม 2563 โดยได้ติดตามงานระดับสำนักงานสาธารณะ

สุขจังหวัดทั้ง 7 แห่ง ในประเด็นต่าง ได้แก่  

3.1) การเฝ้ าระวังและการรายงานผ่านฐานข้อมูลการติด เชื้อ (BIDI) พบว่า

โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 8 ยังรายงานเข้าสู้ระบบต่ำ มีโรงพยาบาลที่รายงานทั้งสิ้น 43 

แห่ง ประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 2 แห่งโรงพยาบาลทั่วไป 6 แห่ง โรงพยาบาลชุมชน 30 

แห่ง โรงพยาบาลกรมสุขภาพจิต 1 แห่ง โรงพยาบาลกรมการแพทย์ 2 แห่ง โรงพยาบาล

เอกชน 1 แห่ง และโรงพยาบาลกลาโหม 1 แห่ง 

3.2) การรายงาน NI   ในระบบรายงาน 506 ยังไม่พบการรายงาน 506 

3.3) ติดตามการดำเนินงานช่วงสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พบว่า

โรงพยาบาลทุกแห่งมีการเตรียมความพร้อมด้าน IC มี ICN กำกับดูแลในโรงพยาบาล 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโควิด 2019 ส่งผลให้พยาบาลป้องกันควบคุมโรค

ติดเชื้อในโรงพยาบาล ต้องปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ทั้งในเรื่องของวิชาการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 

ทรัพยากรในการป้องกันและการทำลายเชื้อ การดูแลสุขภาพบุคลากรในหน่วยงาน 

2) ไม่มีการเชื่อมโยงงานระหว่างกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องแต่ละจังหวัดยังไม่มีการดำเนินงาน

ทีเ่ป็นระบบ ไม่มีการจัดตั้งเป็นรูปแบ ขาดการเชื่อมโยงของกลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้อง 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) ถอดบทเรียนการดำเนินงาน เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อ โรคติดต่อ 

ทีเ่ปล่ียนแปลงตลอดเวลา 
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2) จัดตั้งคณะทำงานระดับเขต ให้ดำเนินเป็นรูปแบบ โดยอาจมีการจัดตั้งคณะกรรมการ

งานป้องกันควบคุมการติดเชื้อระดับจังหวัด เพิ่มการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุก

ระดับ ทีมประกอบด้วย สหสาขาวิชาชีพ 

 

 

 

 

 

 

8. การป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) ดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

ที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัยแก่เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยง ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดสกลนคร ร่วมพัฒนาศักยภาพเครือข่าย กิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายเรื่อง การ

ดำเนินงานสู่ศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคความรู้และการป้องกันควบคุม

โรคติดต่อทีพ่บบ่อยในเด็กปฐมวัย กลุ่มเป้าหมาย ได้แก ่ครู ผู้ดูแลเด็กศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน

อนุบาล เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เสี่ยงได้รับการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

โรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กปฐมวัย ใน 2 อำเภอ พื้นที่จังหวัดสกลนครจำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 

คน ผลการดำเนินงาน  ความพึ งพอใจต่อการประชุม เชิงปฏิบัติการฯ จากผู้ตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจทั้งหมด 26 คน เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 96.15 และเพศชาย 

คิดเป็นร้อยละ 3.85 การศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 65.38 และระดับปริญญาโท 

คิดเป็นร้อยละ 34.62 ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน เป็นครู คิดเป็นร้อยละ 61.54 ผู้ดูแลเด็ก คิดเป็น

ร้อยละ 30.77 นักวิชาการสาธารณสุข คิดเป็นร้อยละ7.69 หน่วยงานสังกัด องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น คิดเป็นร้อยละ 65.38 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 26.92 และโรงพยาบาล คิดเป็น

ร้อยละ 7.69 ระดับความพึงพอใจ มีระดับความพึงพอใจรวมเฉล่ียอยู่ท่ีร้อยละ 89.23  

2) ดำเนินการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคในเด็กปฐมวัย  

และติดตามการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร
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สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อทัว่ไป เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในพื้นท่ีเขตสุขภาพที ่8 ทั้ง 7 จังหวัด 

ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 

1) ต้องการสื่อความรู้การป้องกันควบคุมโรคตามเหตุการณ์ สนับสนุนเมื่อเกิดการระบาด 

และกิจกรรมรณรงค์ต่าง ๆ 

2) ความชัดเจนของแนวทางการการดำเนินการตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย

แห่งชาติ  

ปจัจยัความสำเรจ็ 

1) งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงาน 

2) ความร่วมมือของเครือขา่ยสาธารณสขุระดับจังหวัดและอำเภอในการดำเนินงานพื้นทีเ่สี่ยง 

ปญัหา/อปุสรรค 

1) ความชัดเจนของนโยบายและการสนับสนุนด้านวิชาการ แนวทางการดำเนินงาน 

เป้าหมายของการลดโรคจากสำนักส่วนกลาง  

2) ระบาดของ COVID -19 ทำให้ต้องยกเลิกบางกิจกรรมในแผนการดำเนินโครงการ  

เพื่อการจัดการทรัพยากรเพื่อควบคุมการระบาด  

3) แนวโน้มการเกิดโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อลดลง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจากมาตรการการ

ป้องกันโรค COVID-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม และการรักษาสุขาภิบาลส่วนบุคคล  

4) ในพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลการระบาด แต่ยังขาดส่วนที่ชี้เป้าในการแก้ไข

ปัญหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย Diarrhea ในกลุ่มเด็กอ่อนในชุมชน (0-2 ปี) การดำเนินการเน้น

ดำเนินการจัดการสุขาภิบาลใน setting โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

5) ขาดการตดิตามประสิทธิภาพในการลดโรคจากการดำเนินงาน 

แนวทางแก้ไขปญัหา 

1) บูรณาการงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของศูนย์วิชาการในเขต

สุขภาพที ่8 เพื่อการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเดก็ปฐมวัย 

2) เน้นการให้ความรู้สุขวิทยาส่วนบุคคลให้ผู้ปกครองเด็กอ่อนในชุมชน (กลุ่ม 0-2 ปี)  

ไปกับ DSPM การเยี่ยมหลังคลอด และเฝ้าระวังการระบาดเป็นกลุ่มก้อนในศูนย์เล้ียงเด็กเล็ก 

โรงเรียนอนุบาล เน้นการคัดกรองก่อนการเข้าเรียนประจำวัน 
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3) มีการประเมินมาตรการการดำเนินงานท่ีผา่นมา ในการลดโรค การสร้างการมีส่วนร่วม 

ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์การระบาด ปรับเปล่ียน

การทำงานแบบ new normal 

 

 

 

 

 

 

9. การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำเป็นสื่อ ผลการดำเนินงาน

สำคัญดังนี ้

1) การพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 

ประเด็นอาหารปลอดภัยในพื้นที่นำร่อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ร่วมกับสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอผาขาว จังหวัดเลย ประชุมพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน

อาหารปลอดภัย จัดทำโครงการพัฒนาหรือ แก้ ไขปัญหา วางแผนการสนับสนุนให้

คณะกรรมการ พชอ. /พชข. และทีมสนับสนุน สามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาและใช้ข้อมูลชี้

เป้า ร่วมกำหนดเป้าหมาย มาตรการกิจกรรม และแนวทางติดตามและประเมินผล ในวันที่ 23 

มกราคม 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุข องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ครู อสม.และแกนนำชุมชนในพื้นท่ีอำเภอผาขาว จังหวัดเลย จำนวน 40 คน 

2) การนิเทศติดตามผลการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ  

และติดตามการดำเนินงานการป้องกันควบคุมโรคติดต่อทั่วไป กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากร

สาธารณสุขผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่อทัว่ไป เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8 ทั้ง 7 จังหวัด 

3) การสนับสนุนการให้วัคซีนป้องกันไวรัสโรต้า (ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 2, 4 เดือน)  

เริ่มให้วัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดดังตาราง 
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ตารางที่ 13 ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีทีไ่ด้รับวัคซีนโรต้า พื้นทีเ่ขตสุขภาพที ่8 ปี 2563 

พื้นที่ B A % 

ประเทศ 371,634 10,627 2.86 

เขต 8 38,903 210 0.54 

บึงกาฬ 3,076 9 0.29 

หนองบัวลำภู 3,754 19 0.51 

อุดรธานี 10,523 53 0.5 

เลย 4,783 57 1.19 

หนองคาย 3,210 13 0.4 

สกลนคร 8,452 37 0.44 

นครพนม 5,167 16 0.31 

               ทีม่า : HDC (19 สิงหาคม 2563) 

หมายเหตุ : 

B หมายถึ ง จำนวน เด็ กอายุครบ  1 ปี ที่ อาศั ยอยู่ จริง ในพื้ นที่ จากแฟ้ ม  Person  

ตามมาตรฐานโครงสร้าง 43 แฟ้ม (สถานะการอยู่อาศัย Type area = 1, 3) 

 A หมายถึง จำนวนเด็กอายุครบ 1 ปีในงวดทีร่ายงานท่่ีได้รับวัคซีน Rota ทั้งหมด 

ปจัจยัความสำเรจ็ 

ความร่วมมือของเครือข่ายสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอในการดำเนินงานพื้นทีเ่สี่ยง 

ปญัหา/อปุสรรค 

1) ความชัดเจนของนโยบายและการสนับสนุนด้านวิชาการ แนวทางการดำเนินงาน 

เป้าหมายของการลดโรคจากสำนักส่วนกลาง  

2) ระบาดของ COVID -19 ทำให้ต้องยกเลิกบางกิจกรรมในแผนการดำเนินโครงการ 

เพื่อการจัดการทรัพยากรเพื่อควบคุมการระบาด  

3) แนวโน้มการเกิดโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อลดลง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจากมาตรการ

การป้องกันโรค COVID-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม และการรักษาสุขาภิบาลส่วนบุคคล  

4) ในพื้นที่มีการวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลการระบาด แต่ยังขาดส่วนที่ชี้เป้าในการ

แก้ไขปัญหาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย Diarrhea ในกลุ่มเด็กอ่อนในชุมชน (0-2 ปี) การดำเนินการ
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เน้นดำเนินการจัดการสุขาภิบาลอาหารใน setting สถานประกอบการ ร้านอาหาร โรงเรียน

และมาตรฐานในศูนย์เด็กเล็ก 

5) ขาดการติดตามประสิทธิภาพในการลดโรคจากการดำเนินงาน 

6) การให้วัคซีนโรต้าในกลุ่มเด็ก (2, 4 เดือน) เริ่มให้วัคซีนในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 

ข้อมูลความครอบคลุมของการให้วัคซีนโรต้าในกลุ่มเป้าหมายในรายงานในระบบ HDC  

ผู้ให้บริการในหน่วยบริการยังไม่มีการลงข้อมูลการให้บริการ ทำให้ข้อมูลที่ ให้บริการใน

กลุม่เป้าหมายจริง กับระบบ HDC แตกต่างกัน 

แนวทางแก้ไขปญัหา 

1) บูรณาการงานอาหารปลอดภัยของศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อการพัฒนา

วิชาการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 

2) เน้นการให้ความรู้สุขวิทยาส่วนบุคคลให้ผู้ปกครองเด็กอ่อนในชุมชน (กลุ่ม 0-2 ปี) 

ไปกับ DSPM การเยี่ยมหลังคลอด และกำกับติดตามการให้วัคซีนโรต้าตามเกณฑ์อายุ เพื่อเพิ่ม

ความครอบคลุมการป้องกันโรค 

3) มีการประเมินมาตรการการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการลดโรค การสร้างการมีส่วนร่วม 

ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์การระบาด ปรับเปล่ียน

การทำงานแบบ new normal 

 

 

 

 

 

 

10. การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดย

ยุงลายแบบองค์รวม (ศตม.) ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุม 1 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ชั้น 7 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี  

กลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานีและเจ้าหน้าที่

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที ่8.1 - 8.3 จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน 
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2) ดำเนินการจัดประชุมราชการเพื่อขับเคล่ือนนำกระบวนการจัดการพาหะนำโรคแบบ

ผสมผสาน (IVM) ไปใช้ป้องกันและควบคุมยุงลายในพื้นที่เสี่ยง ในวันที่ 10 มกราคม 2563  

ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย และวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563  

ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคี

เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ประกอบด้วย บุคลากรจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล และ ผู้นำ/แกนนำชุมชน  

3) ดำเนินการนิเทศ ติดตามและประเมินผลเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานระดับจังหวัด

และพื้นที่เสี่ยง ได้แก่ การใช้ชุดซอฟแวร์ทันระบาด-คุณภาพ และการใช้แอพพลิเคชั่นทันระบาด

ในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย รวมถึงการนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการจัดการพาหะนำโรคแบบ

ผสมผสาน (IVM) ในการป้องกันควบคุมยุงลาย เพื่อขับเคลื่อนนำกระบวนการจัดการพาหะนำ

โรคแบบผสมผสาน (IVM) ไปใช้การป้องกันควบคุมยุงลายและสร้างความร่วมมือจากภาคี

เครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ  

ปัจจัยความสำเร็จ 

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญต่องานระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดย

ยุงลาย 

2) กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องในองค์กรให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 

3) เครือข่ายให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดย

ยุงลาย 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) บุคลากรด้านงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงมีการเกษียณอายุราชการเพิ่มมาก

ขึ้น ทำให้มีจำนวนบุคลากรทีม่ีทักษะในงานด้านโรคติดต่อนำโดยแมลงลดน้อยลง 

2) เนื่องจากการใช้แอพพลิเคชั่นทันระบาดได้ขยายการใช้งานให้กับเครือข่ายมากขึ้น  

ทำให้ในบางพื้นท่ีมีข้อมูลไม่ได้คุณภาพ จึงไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควร 
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3) เนื่องจากการนิเทศติดตามไม่ครอบคลุมทุกอำเภอ จึงทำให้ไม่มีข้อมูลของการ

ดำเนินการการนำกระบวนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสานมาใช้ป้องกันและควบคุม

ยุงลายว่าเป็นไปตามเกณฑ์หรือไม่ 

4) ยังไม่มีข้อมูลด้านพฤติกรรมเสี่ยงของประชาชนในแต่ละจังหวัดเพื่อใช้ในการวิเคราะห์

สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายให้ครบทั้ง 5 มิติ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1)  ควรมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางด้านแมลงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุม

โรคติดต่อนำโดยแมลงอย่างต่อเนือ่งเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

2) ควรมีการจัดอบรมแอพพลิเคชั่นทันระบาดในการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ฝึกการใช้

แอพพลิเคชั่นในแก่เครือข่ายเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป   

3) ควรมีการชี้แจงกระบวนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) ก่อนการ

ระบาดของโรคติดต่อนำโดยยุงลายในแก่จังหวัดและวางแผนการติดตามและสนับสนุนในช่วง

การระบาดของโรคเพื่อให้กิจกรรมการดำเนินการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

4) ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยยุงลายให้ครบทั้ง 5 มิติ เพื่อใช้ใน

การจัดการพาหะนำโรคติดต่อนำโดยยุงลายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5) ควรมีการสำรวจพฤติกรรมการรับรู้และความร่วมมือของประชาชนเรื่องโรคติดต่อนำ

โดยยุงลาย 
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11. การป้องกนัควบคมุโรคที่ป้องกนัไดด้้วยวัคซนี ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) ดำเนินการจัดประประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงาน

สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2563 ระหว่างวันที่ 3-4 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล 

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายจาก 7 จังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที่ 8  

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

โรคปี 2563 จำนวน 50 คน  

2) กำกับติดตามระดับความครอบคลุมของการได้รับวัคซีนจาก 7 จังหวัด ในเขตบริการ

สุขภาพที ่8  

3) ดำเนินการตรวจสอบการ เฝ้าระวัง ตรวจสอบรายงานการเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการ

อัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน (acute flaccid paralysis : AFP) ให้ได้ตาม

เกณฑ์ และรายงานผู้ป่วยอาการอัมพาตกล้ามเนื้ออ่อนปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน (acute 

flaccid paralysis : AFP) ปี 2563  เท่ากับ 7 ราย ยืนยันและติดตามครบ 60 วัน  

4) สนับสนุนสื่อ แผ่นพับ ความรู้ ตำรางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ตำราการกำจัด

การล้างโรคหัดและโปลิโอ ให้กับเครือข่าย 7 จังหวัด ในเขตบริการสุขภาพที ่8 

5) สนับสนุนการจัดบูทให้ความรู้เรื่องโรคหัดและการรับวัคซีน พร้อมทั้งกิจกรรม ให้กับ

ผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรม คุณครูและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นประโยชน์ของการได้รับวัคซีน 

จำนวน 600 คน 

6) สนับสนุนการฉดีวัคซีนร่วมกับเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

7) นิเทศ ติดตามงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 7 แห่ง  ระหว่างวันที่ 13-14  

และ 17-21 สิงหาคม 2563  
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ตารางที่ 14 สรุปผลการดำเนินงาน 

หน่วยงาน 

สคร./จงัหวัด 

อัตรา 

AFP 

ความครอบคลมุ 

OPV3 หรอื IPV 

ในเด็กอายุครบ 1 ป ี

อัตราผูป้่วยสงสัย 

โรคหดั (Negative 

Rate( 

ความ

ครอบคลมุ

MMR1 ในเดก็

อายคุรบ 1 ป ี  

ความ

ครอบคลมุ

MMR2 ใน

เดก็อายุ

ครบ 3 ป ี  

ระดบัเขต 8 1.13 91.30/90.50 1 90.00 86.90 

บึงกาฬ 0.00 87.30/87.14 1 85.51 83.22 

หนองบัวลำภู 3.44 92.60/91.30 3 90.97 87.66 

อุดรธานี 0.57 95.80/94.60 0 95.21 92.83 

เลย 1.41 97.90/98.26 2 97.78 95.71 

หนองคาย 0.00 84.9/83.80 1 83.08 78.90 

สกลนคร 1.50 95.90/95.75 30 95.34 90.17 

นครพนม 2.18 84.60/83.16 0 83.29 79.29 

ปัจจัยความสำเร็จ 

การเตรียมความพร้อม ผู้รับผิดชอบระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดให้ความร่วมมือ

ในการดำเนินงานทุกกิจกรรม 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) การดำเนินงานวัคซีนมีความซับซ้อน 

2) บุคลากรผู้รับผิดชอบเปล่ียนแปลงบ่อย 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) จัดประชุมหรือส่งหนังสือชี้แจงให้ทุกหน่วยบริการทราบแนวทางการดำเนินงานวัคซีน

ทั้งบุคลาผู้รับผิดชอบเก่าและใหม่ 

2) สนับสนุนการจัดทำคู่มือ แนวทางการดำเนินงานวัคซีนใหม่ เช่น วัคซีนคลินิกผู้ใหญ่ 

วัคซีน เป็นต้น 
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3) กำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับหน่วยปฏิบัติเพื่อกำจัดกวาดล้างโรคตามพันธสัญญา

นานาชาติ 

4) เร่งดำเนินงานช่วงหลังสถานการณ์โรคดีขึ้น และวางแผนการดำเนินเมื่อสถานการณ์

โรคติดเชื้อโควิด 2019 กลับมาซ้ำ 

 

 

 

 

 

 

12. การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) ดำเนนิงานพัฒนาศักยภาพแนวปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้าและระบบฐานข้อมูลผู้สัมผัส

โรคพิษสุนัขบ้า (ร.36) ในวันท่ี 12 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อ.เมือง จ.อุดรธานี 

กลุม่เป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลใน สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัด  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาล พื้นท่ีเขตสุขภาพที ่8 รวมจำนวน 60 คน 

2) ดำเนินงานประชุมเครือข่ายระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกพื้นที่ส่งเข้าประกวดรางวัล 

Thailand Rabies Awards 2020 ของเขตปศุสัตว์เขต 4 ระหว่างวันที่  30-31 กรกฎาคม 

2563 ณ โรงแรมประจักษ์ตราดีไชน์อุดรธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือและ

ประกวดพื้นที่ดีเด่นระดับเขตส่งเข้าประกวดระดับประเทศ  กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

บุคลากรจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  

และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีพื้นที่เข้าร่วมนำเสนอผลงาน และผลการ

ประกวด Thailand Rabies Awards 2020 ของเขตปศุสัตว์เขต 4 ชนะเลิศระดับเทศบาล ได้แก่ 

เทศบาลตำบลท่าพระ จังหวัดขอนแก่น และระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ได้แก่  องค์การ

บริหารส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ 

3) ดำเนินงานขับเคล่ือนสนับสนุนจัดทำแผนป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

เสี่ยง รวมถึงการสนับสนุนการดำเนินงานและการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่  

เครือข่่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด, ปศุสัตว์และท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งในเขตสุขภาพที่ 8 

ในพื้นที่อำเภอสระใคร วันที่ 22 มกราคม 63 จำนวน 40 คน พื้นที่อำเภอบ้านแพง วันที่ 19 
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กุมภาพันธ์ 63 จำนวน 40 คน พื้นที่อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย วันที่ 5 มีนาคม 63 พื้นที่

อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย วันที ่5 มีนาคม 63 

4) ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายโดยใช้คณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

โดยมีนายอำเภอเป็นประธาน ขับเคล่ือนและติดตามผลการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันโรคพิษ

สุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ ขับเคล่ือนการ

ดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของพื้นที่เสี่ยง ทั้ง 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัด

หนองคาย เลย และนครพนม 

5) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายสร้างการรับรู้และพฤติกรรมแก่แกนนำ เครือข่าย องคก์ร 

อสม.ในการถ่ายทอดต่อประชาชน และแกนนำ เครือข่าย อสม. ในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเป็นแกนนำใน

การถ่ายทอดความรู้ต่อให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 3 รุ่น  ซึ่งรุ่นที่ 1 ในพื้นที่อำเภอ 

สระใคร วันที่ 23 มกราคม 63 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสระใคร จังหวัด

หนองคาย จำนวน 40 คน รุ่นที่ 2 ในพื้นที่อำเภอบ้านแพง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 63 ณ ห้อง

ประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม จำนวน 40 คน รุ่นที ่3 พื้นที่

อำเภอนาแห้ว วันที ่5 มีนาคม 63 ณ ห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาแห้ว จังหวัด

เลย จำนวน 40 คน 

6) ดำเนินการประเมินการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองหนองคาย ซึ่งเป็น

พื้นท่ีทีพ่บผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า วันที่ 9-10 กรกฎาคม 63 พื้นทีอ่ำเภอนาแห้ว จังหวัด

เลย ซึ่งเป็นพื้นท่ีเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้า วันที ่20-21 กรกฎาคม 63 

7) การดำเนินงานป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขาดการบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอยา่งยั่งยืน 

8) นิเทศ ติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า

ในพื้นที่ทั้ง 7 จังหวัด และสอบสวนการเสียชีวิตผู้ป่วยโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่อำเภอเมือง

หนองคาย  และมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในการตรวจราชการแบบบูรณาการ

ร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปผลการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานรายจังหวดัรอบที ่1 และ 2    

ปัจจัยความสำเร็จ 

ความร่วมมือของเครือข่ายสาธารณสุขระดับจังหวัดและอำเภอในการดำเนินงานพื้นที่

เสี่ยง รวมไปถึงความร่วมมือการดำเนินงานของภาคส่วนปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นของพื้นท่ี 
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ปญัหา/อปุสรรค 

การระบาดของ COVID -19 ทำให้ต้องยกเลิกบางกิจกรรมในแผนการดำเนินโครงการ 

เพื่อการจัดการทรัพยากรเพื่อควบคุมการระบาด อาทิเช่น กิจกรรมประเมินระบบลูกโซ่ความ

เย็นของวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ ซึ่งทุกพื้นที่จะดำเนินการฉีดให้แล้วเสร็จภายใน

เดือนเมษายน ซึ่งเป็นช่วงที่มีการระบาดหนักส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวฯ ไม่ได้ดำเนินการใน

ช่วงเวลาที่มีการฉีดวัคซีน แต่ได้ดำเนินการประเมินย้อนหลังจากเอกสารหลักฐานที่หน่วยงาน

ท้องถิ่นเก็บไว้ ทำให้ไม่สามารถประเมินผลการดำเนินงานในสถานการณ์จริงได้ 

แนวทางแก้ไขปญัหา 

1) บู รณ าการงานการสร้างพื้ นที่ ปลอด โรคพิ ษสุนั ขบ้ าร่วมกับปศุสั ตว์ เขต  4  

และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น 

2) การปรับรูปแบบการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้เหมาะสมกับบริบทของ

การดำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์การระบาด ปรับเปล่ียนการทำงาน

แบบ new normal 
 

 

 

 

 

 

 

13. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม สำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

1.1) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังโรคจาก

การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 8 ในระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 

ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธานี  

 1.2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 

ในการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจาก
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สิ่งแวดล้อม ครั้งที่  2 ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2563 ครั้งที่  2 วันที่  29-31 

กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรม เบสท์ เวสเทิร์น พสัส แวนด์ด้า แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี  

2) การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

2.1) จัดประชุมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เสี่ยงมลพิษ

ทางอากาศ  เขตสุขภาพที่ 8 ในวันที่ 20 มกราคม 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุดรธานี ผลการดำเนินงานพบว่า จังหวัดนครพนมและจังหวัดเลยมีระบบการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษทางอากาศและมลพิษหมอกควัน พบว่าจังหวัด

นครพนมอยู่ในระดับดี ส่วนจังหวัดเลยอยู่ในระดับดีมาก  

2.2) ประชุมเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษ

สิ่งแวดล้อมกรณี เหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่  6 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย และดำเนินการตรวจ

สุขภาพประชาชนพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างฯ ในวันที่ 2-5 มีนาคม 2563 จำนวน 237 คน 

รวมทัง้เก็บตัวอย่างฝุ่นปนเปื้อนสารหนู จำนวน 211 หลังคาเรือน  

3) พัฒนาการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

3.1) จังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 

โดยมีจังหวัดทีผ่า่นเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไปจำนวน 6 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 85.71 

3.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมใน

หน่วยบริการสาธารณสุข โรงพยาบาล จำนวน 12 แห่ง ยอดสะสมจำนวน 65 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 66.30 และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 219 แห่ง ยอดสะสม 361 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 41.10 

4) พัฒนาองค์ความรู้และงานวิชาการด้านโรคและภัยสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 

4.1) ร่วมพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ด้านสารเคมีและรังสี สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ในวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้อง

ประชุมกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค 

4.2) อบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ด้ าน อน ามั ยสิ่ ง แวด ล้ อม  (Environmental Emergency Preparedness and Response)  

ในระหว่างวันท่ี 15 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2562 ณ ประเทศ สหราชอาณาจักร 
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ปัจจัยความสำเร็จ 

1) การร่วมมือกันระหว่างเครือข่ายในการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับพื้นที ่เขตสุขภาพ และส่วนกลางในการดำเนินงาน 

2) การสนับสนุนข้อมูลวิชาการ อุปกรณ์ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย

สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมให้กับจังหวัดและเครือข่ายในเขตพื้นทีร่ับผิดชอบ 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) ข้อมูลด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ และไม่ต่อเนื่อง เช่น สถานี

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

2)  ขาดความครอบคลุมของการวินิจฉัย และบันทึกข้อมูลโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 

3)  ความขัดแย้ง ข้อร้องเรียน ในพื้นที่มลพิษสิ่งแวดล้อม ทำให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้อง

ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

กระทรวงสาธารณสุข 

2)  พัฒนาระบบและกลไกการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาใช้ใน

การเฝ้าระวังสุขภาพ 

3)  พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานอยา่งต่อเน่ือง 

4)  สร้างมาตรการและแรงจูงใจแก่หน่วยบริการสาธารณสุข สถานประกอบการ  

และผู้รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

จากมลพิษสิ่งแวดล้อม 
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14. การพัฒนาระบบเฝา้ระวังและปอ้งกันควบคมุโรคจากการประกอบอาชพี สำนกังาน

ปอ้งกันควบคมุโรคที่ 8 จังหวดัอดุรธานี มีผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) พัฒนาเครอืข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

1.1) เครือข่ายผู้รับผิดชอบงาน Env-Occ ในหน่วยบริการสุขภาพ มีการจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายผู้รับผิดชอบงานฯ เขตสุขภาพที ่8 จำนวน 55 คน 

1.2) เครือข่ายจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในหน่วยบริการสาธารณสุข 

โรงพยาบาล จำนวน 12 แห่ง ยอดสะสม 65 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.3 โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพ จำนวน 219 แห่ง ยอดสะสม 361 แห่ง  คิดเป็นร้อยละ 41.1 

1.3) เครือข่ายสถานประกอบการ ดำเนินงานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดบริการ 

อาชีวอนามัย/ wellness center ในสถานประกอบการจำนวน 32 แห่ง 

1.4) เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินงานการสำรวจการใช้สารเคมีฯ โดยใช้ 

Application อสม. ออนไลน์ผลการสำรวจ เขต 8 จำนวน 309,196 หลังคาเรือน 

2) พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาการประกอบอาชีพ  

พัฒนาการนำเข้าข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในระบบ ICD-10 

2.1) จัดประชุมราชการเพื่อสนับสนุนการบันทึกข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพฯ 

จังหวัดหนองบัวลำภู 

2.2) สนับสนุนวิทยากร ให้ความรู้ เรื่องการบันทึกข้อมูลฯ  ใน ระบบ ICD-10  

แก่เครือข่ายในจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคาย 

2.3) การสำรวจการใช้สารเคมีจำกัดศัตรูพืชโดย อสม. ผ่าน Mobile Application 

รอบที่ 1 ( 3-31 มกราคม 2563)  279 หน่วยบริการ จำนวน  133,917 หลังคาเรือน  รอบที่ 

2 ( 1 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2563) 491 หน่วยบริการ 309,196 หลังคาเรือน 

2.4) การจัดทำข้อมูลพื้นฐานด้านอาชีวอนามัยและสิ่ งแวดล้อม ด้านเกษตรกรรม 

(OEHP) การบันทึกข้อมูลการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) 

ของหนว่ยบริการสุขภาพ   

3) พัฒนาการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจาการประกอบอาชีพ สนับสนุนการ

จัดตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด จำนวน 

7 จังหวัด 
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4) พัฒนาองค์ความรู้/วิชาการฯ ด้านโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ได้แก่  

ร่วมพัฒนาหลักสูตรสำหรับหน่วยปฏิบัติการป้องกันควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและ

โรคจากสิ่งแวดล้อม และร่วมจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อความปลอดภัยสำหรับทีม  

JIT EOC COVID-19 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1) การชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กาพัฒนาศักยภาพ/เตรียมความพร้อมให้เจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบงานและการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2) การประสานและนิเทศติดตามการดำเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

3) มีเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

ในทุกระดับ (ระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด) 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) หน่วยบริการสาธารณสุขยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการซักประวัติ คัดกรอง และ

ลงรหัสโรคจากการประกอบอาชีพ ส่งผลต่อคุณภาพของข้อมูลที่ถูกนำเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล

เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคฯ  

2) เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้กิจกรรม

บางอย่างต้องยกเลิก เช่น กิจกรรมประชุมราชการ กิจกรรมนิเทศติดตามในพื้นที่  ทำให้การ

เบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไว้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) การอบรมพัฒนาศักยภาพการการซักประวัติ คัดกรอง และลงรหัสโรคจากการ

ประกอบอาชีพสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยบริการสาธารณสุข ให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติ

เป็นแนวทางเดียวกัน 

2)  ปรับกิจกรรมในโครงการ/เปล่ียนกลุ่มเป้าหมายจากกลุ่มเป้าหมายภายนอกเป็น

บุคลากรภายในสำนักงาน แต่ยังเน้นการส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยและการดูและสุขภาพของ

คนทำงาน ตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ 
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15. การพัฒนาและสนับสนุนระบบงานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ของ

หน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี ้

1) ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย 

1.1) คณะทำงานพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และการจัดการความรู้ (KM) ด้านการ

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

ประจำปีงบประมาณ 2563 

1.2) คณะทำงานตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมด้วยโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 

2) ประชุมคณะทำงานพัฒนางานวิจัย นวัตกรรมฯ เพื่อทบทวนสถานการณ์ ปัญหา  

และจัดทำแผนงานนวัตกรรม/วิจัยของหน่วยงาน (ปี 2563 – 2565) วันที่ 22 ตุลาคม 2563 

ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน 

3) ประชุมติดตามความก้าวหน้าและพัฒนาโครงร่างการวิจัยและนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 11-12 

ธันวาคม 2563  ณ โรงแรมภูคะนิง อ.เมือง จ.อุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 35 คน ได้โครงร่างวิจัย 

/นวัตกรรม จำนวน 8 เรื่อง 

4) เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 23 ณ โรงแรมพลูแมน 

ขอนแก่น ราชา ออคิด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2562  

มีบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 15 คน 

และร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ จำนวน 3 คน 

5) จัดทำและพัฒนาโครงร่างวิจัย (R2R) ปี 63 ต่อเนื่อง จำนวน 5 เรื่อง/วิจัย 64 : 3 เรื่อง 

มีโครงการวิจัยปี 63 ทีไ่ด้รับอนุมัติให้ดำเนินการ แล้วเสร็จมีรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 1 เรื่อง  

6) สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม 4 เรื่อง ได้แก่ 1)การประเมินความเสี่ยงของชนิดยุง

พาหะโดยใช้ แผนที่ทางภูมิศาสตร์ 2) การทดสอบความไวของยุงลายต่อสารเคมี และลูกน้ำ

ยุงลายต่อทรายทีมีฟอส 3) ปฏิทินปฏิบัติงาน สคร.8 ออนไลน์ 4) นวัตกรรม SAT Robot 

(ต่อเน่ือง)  

7) ติดตามและประเมินการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (โปรแกรมประเมินความเสี่ยงชนิดยุงฯ)  

8) จัดทำฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์วิชาการ และนวัตกรรมของหน่วยงานอยา่งน้อย 5 ปี ย้อนหลัง  

9) การจัดการความรู้ (KM) และการถอดบทเรียนการทำงานประเด็นทีส่ำคัญ 
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9.1) ประชุมถอดบทเรียน (AAR) การดำเนินงานภายใต้  EOC COVID-19 วันที่  9 

มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน 

9.2) ประชุมราชการถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ (Tacit Knowledge) ประจำปี

งบประมาณ 2563 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุม 50 คน ผู้เกษียณอายุราชการที่เข้าร่วมถอด

บทเรียนจำนวน 5 ทา่น 

ปัจจัยความสำเร็จ  

1) บุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มีความคิดสร้างสรรค์  

มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีพัฒนานวัตกรรม และมีความตั้งใจในการทำวิจัย และ

พัฒนางาน 

2) มีการแลกเปล่ียนองค์ความรู้/ประสบการณ์ในการทำวิจัย/นวัตกรรม  

ปัญหา/อุปสรรค 

1) ผู้เชี่ยวชาญในหน่วยงานมีจำนวนน้อย 

2) ระยะเวลาในการขอจริยธรรมการวิจัยค่อนข้างนาน  

3) สถานการณ์ COVID-19 ทำให้นวัตกรรมและวิจัยบางเรื่องไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ 

4) ขาดความต่อเนื่องในการติดตามและดำเนินการพัฒนาวิจัย / นวัตกรรม 

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

1) สนับสนนุให้มีการทำวิจัย/นวัตกรรมแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายในพื้นที ่เพื่อให้เกิด

การใช้ประโยชน์จากผลงานร่วมกัน และง่ายต่อการขอจริยธรรมการวิจัย (ขอ  EC ระดับ 

จังหวัด/มหาวิทยาลัย)  

2) ผลักดันและสนับสนุนให้กลุ่มโรคพัฒนาผลงานวิชาการ/องค์ความรู้ ในแตล่ะปี  

3) ควรมีระบบการติดตามแบบพี่เลี้ยง เพื่อผลักดันให้วิจัย นวัตกรรมเกิดผลสำเร็จ 
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16. การพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

มผีลการดำเนินงานสำคัญดังนี ้

1) ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เพื่อวาง

แผนการดำเนินงานและจัดทำหลักสูตรในปีงบประมาณ 2563  

2)  จัดทำแบบประเมิน/แบบสำรวจ Training need และวางแผนลงสำรวจข้อมูลร่วมกับ

การประเมินหลักสูตรอบรมผู้พิทักษ์เครื่องพ่นฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบล และศูนย์เด็กเล็ก ในเขตสุขภาพที ่8 

3) สำรวจความต้องการหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่ จังหวัดเลย  

และ จังหวัดสกลนคร โดยลงพื้นที่ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรผู้พิทักษ์เครื่องพ่น  

และสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2563 ในพื้นที่จังหวัด

เลย ร่วมกับทีม ศตม.8.2 และ ลงพื้นที่ประเมินความพึงพอใจหลักสูตรผู้พิทักษ์เครื่องพ่น  

และสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม วันที่  21-22 มกราคม 2563 ในพื้นที่จังหวัด

นครพนม ร่วมกับทีม ศตม.8.3 และดำเนนิการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 

4)  พัฒนาร่างคู่มือการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์                        

เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อ และอยู่ขั้นตอนการปรับแก้รูปเล่ม จากการประเมิน

และรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ของผู้

ประเมินสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

ปัจจัยความสำเร็จ  

การนำผลการประเมินความพึงพอใจหลักสูตรเดิมมาปรับปรุงและเพื่อวางแผนพัฒนา

หลักสูตรใหม่ มีแนวทางในการจัดทำหลักสูตรตามหลักมาตรฐานกรมควบคุมโรค และมีผู้

ประเมินและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

สำนกังานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ีจำนวน 2 ทา่น  

ปัญหา/อุปสรรค 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงมีการยกเลิกกิจกรรมการประชุมคณะทำงาน  

และเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทำให้พื้นที่และกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำหลักสูตรฯ  

ไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับ

บริบท/ความต้องการของพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

17. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ทีม SAT/JIT ฯ (COVID-19(  

ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญมีดังนี ้

1) ประชุมคณะทำงาน HR เพื่อกำหนดกรอบเนื้อหาหลักสูตรฯ และดำเนินการ

ทดลองหลักสูตรอบรมในวันที่ 15-16 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมอบรม 25 คน พร้อมทั้งประเมินความต้องการ

ฝึกอบรม และหัวข้อที่ต้องการฝึกอบรม  

2) สรุปผลการประเมินการอบรม และ ประชุมคณะทำงาน HR เพื่อปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร ในวันที ่1 พฤษภาคม 2563 โดยมี IC เป็นประธานการประชุม 

3) จัดทำหลักสูตรเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสำหรับทีม SAT/JIT EOC 

COVID-19  ประสานวิทยากร จัดทำสื่อการสอน และกำหนดกลุ่มเป้าหมาย วัน/เวลา/สถานที ่อบรม 

4) จัดอบรมทีม SAT/JIT EOC COVID-19 จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที ่1 กลุ่มเป้าหมาย

คือ ระดับ Advance (Supervisor และ Chief) วันที่ 14-15 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 

2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2  กลุ่มเป้าหมาย คือ ระดับ 

Basic (Inchage2-5, Disinfect, Logistic และ Screen) และระดับ Intermediate (Inchage1, 

SAT Manager และ Safety) วันที ่11-12 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 ศูนย์สนับสนุน

บริการสุขภาพที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 3 กลุ่มเป้าหมายคือระดับ Basic ทีม ศตม.8.1 – 

ศตม.8.3 รวมจำนวนผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 65 คน  

5) มีการพัฒนาหลักสูตรฯ เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

ผา่น Google Classroom  
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ปัจจัยความสำเร็จ  

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญ และสนับสนุนงบประมาณ 

2) ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากทีมระบาดวิทยา/กลุ่มพัฒนาระบบควบคุมโรคและตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทีม่ีความเชี่ยวชาญ 

ปัญหา/อุปสรรค 

ระยะเวลาในการพัฒนาหลักสูตรคอ่นข้างจำกัด  

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข 

        ควรเร่งพัฒนาหลักสูตรฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับ

บริบท/ความต้องการของพื้นท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

18. การพฒันาการนเิทศตดิตาม ประเมนิผล เขตสุขภาพที่ 8  ผลการดำเนินงานทีส่ำคัญดังนี้ 

1) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 

และศูนย์วิชาการ ตรวจราชการกรณีปกติ รอบที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ในพื้นท่ี 7 จังหวัด ใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 

1.1) Agenda Based: โครงการราชทัณฑ์ ปันสุขฯ และ วณัโรค 

1.2) Functional Based: Diarrhea และ NCD  

1.3) Area Based: RTI ไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา และพิษสุนัขบ้า 

2) ประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นิเทศงานสำนักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธาน ี
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ปัจจัยความสำเร็จ 

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนเป็นอยา่งดี 

2) มีการกำหนดประเด็นการตรวจราชการฯ ทีช่ัดเจน 

3) มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มวัยและกลุ่มโรค อีกทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งงาน 

Primary  Prevention และ Secondary Prevention 

4) มีการประเมินผลลัพธ์ด้านสุขภาพมากกวา่วัดขั้นตอนการทำงาน 

5) ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการตรวจราชการฯ ระหว่างทีมตรวจราชการฯ  

กับพื้นท่ีรับการตรวจราชการฯ 

ปญัหาอปุสรรค 

1) ทักษะความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ของทีมตรวจราชการ รวมถึงการซ้อนทับกับ

งานตามภารกิจ 

2) การเปล่ียนแปลงนโยบาย รูปแบบการตรวจราชการ และสถานการณ์การระบาดของ 

โควิด-19 ทำให้การเก็บข้อมูลของแต่ละประเด็นค่อนข้างจำกัด ส่งผลต่อความครบถ้วนของ

ข้อมูลเชิงคุณภาพ 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) พัฒนาศักยภาพทีมตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง และประสานงานผู้รับผิดชอบแต่ละ

ประเด็นทราบล่วงหน้า เพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

2) ผู้รับผิดชอบประสานจังหวัดเพื่อเตรียมข้อมูลก่อนการตรวจราชการ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่

ครบถว้นและมีคุณภาพ 
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19.  การพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ผ่านกลไกขับเคลื่อนกลไกป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับอำเภอ ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญมีดังนี้ 

1)  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนกลไกป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

และติดตามการดำเนินงานอำเภอเป้าหมายในพื้นที่ เขตสุขภาพที่  8 จำนวน 10 อำเภอ  

โดยสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 

2) จัดทำและบริหารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

2.1)  ติดตามการดำเนินงานและบริหารแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.2) จัดทำคำของบประมาณงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทุกงบรายจ่าย 

2.3) ประชุมแผนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกันระหว่างสำนักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 7-10 เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) ผ่านระบบ ZOOM  

เมื่อวันท่ี 21 กรกฎาคม 2563 

3) ติดตามความก้าวหน้าการายงานตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ฯ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 ของหน่วยงาน จำนวน 43 ตัวชี้วัด ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 

(EstimatesSM: ESM) 

4) การพัฒนาระบบ และกลไกการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่

สุขภาพมุ่งเป้าบ้านจัดสรรในพื้นทีเ่ขตเมือง เขตสุขภาพที ่8 ร่วมกับสำนักงานป้องกันควบคุม

โรคเขตเมือง โดยมีหมู่ 2 หมู่บ้านในจังหวัดอุดรธานีและหนองบัวลำภู สมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1) ความชัดเจนของนโยบายจากส่วนกลาง รวมถึงการท่ีผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การ

สนับสนุนเป็นอยา่งด ี

2) หน่วยงานที่การวางแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี  ที่ได้นำยุทธศาสตร์ในทุกระดับ  

และบริบทการทำงานและสถานการณ์ในพื้นที่ใช้เป็นข้อมูลประกอบ ส่งผลให้สามารถนำมาใช้

เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) การให้ความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่าย 
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ปัญหาอุปสรรค 

1) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรค่อนข้างจำกัด  

2) สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ไม่สามารถดำเนิน

กิจกรรมได้ตามแผนทีก่ำหนดไว้ 

แนวทางแก้ไข 

วางแผนการจัดทำคำของบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการในปีต่อไป ให้สอดคล้องกับ

การดำเนนิงาน 

 

 
 

 

20. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านกฎหมาย ว่าด้วยบริหารราชการ กฎหมาย 

ว่าด้วยพัสดุ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดและความรับผิดทางวินัย และการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรในด้านกฎหมายที่เกี ่ยวข้องกับการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  ผลการ

ดำเนินงานสำคัญมีดังนี้ 

1) ดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านกฎหมาย 

วา่ด้วยบริหารราชการ กฎหมายวา่ด้วยพัสดุ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดและความ

รับผิดทางวินัย ระหว่างวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2562 ณ โรมแรมสยามแกรนด์ อำเภอเมือง 

จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย บุคลากรในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 - 8.3 และด่านควบคุม

โรคติดต่อระหวา่งประเทศ จำนวน 40 คน 
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2) ดำเนินงงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ โรมแรมวีธรา  

บูทีค โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยบุคลากรในสังกัด

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1  

- 8.3 และดา่นควบคุมโรคติดต่อระหวา่งประเทศ จำนวน 38 คน 

 

 

 

 

 

 

 

21. การพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 

ในการสร้างความรอบรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 ผลการ

ดำเนนิงานทีส่ำคัญมีดังนี ้  

1) ดำเนินงานจัดประชุมราชการเพื่อขับเคล่ือนงานสื่อสารความเสี่ยงและการสร้าง

ความรอบรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย เครือข่าย

สื่อสารและประชาสัมพันธ์  เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณา

การงานสื่อสารความเสี่ยงและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร ตอบโต้ข่าว และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผา่นช่องทางสื่อออนไลน์และเครือข่ายในพื้นที ่อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ดำเนินงานเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร/ตอบโต้ข่าว เตือนภัยตามสถานการณ์โรค จำนวน 3,487 ข่าว 

3) ดำเนินงานเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร/ตอบโต้ เตือนภัย โรค COVID 19 จำนวน 3,460 ข่าว  

4) ประชาสัมพันธ์ข่าวบริการ  วิชาการ เสริมสร้างภาพลักษณ์หนว่ยงาน จำนวน  217 เรื่อง 

5) เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนภัยเรื่องโรคและภัยสุขภาพ  จำนวน  351 เรื่อง 

6) จัดทำ สื่อไวนิล Infographic และเผยแพร่ สนับสนุนเครือข่าย  จำนวน  54 เรื่อง 

7) สนับสนุนการจัดกิจกรรม /สื่อสิ่งพิมพ์ แก่เครือข่ายในพื้นท่ี 30 ครั้ง/ 7 จังหวัด 
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8) สำรวจความรู้ทัศนคติ พฤติกรรมสุขภาพ กรณีเกิดการระบาดของโรคและภัย

สุขภาพ 4 เรื่อง ได้แก่  โรคไข้หูดับ โรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดหนองคาย  เหตุการณ์จมน้ำ

เสียชีวิต  จังหวัดบึงกาฬ  โรคไข้ซิกา จังหวัดหนองบัวลำภู 

9) ประเมินผลความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2563 ในพื้นที่ จังหวัดหนองคายและหนองบัวลำภู  พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 100 ได้รับข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ จากแหล่งข้อมูลข่าวสาร 

ช่องทางใดช่องทางหนึ่งหรือหลาย ๆ ช่องทางจาก 9 แหล่งข้อมูล โดยเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร

ระดับมาก ปานกลาง น้อย ร้อยละ 82.8, 16.8, 0.5 ตามลำดับ และเข้าถึงข้อมูลผ่านทาง  

อสม. สูงที่สุด ร้อยละ 87.8 รองลงผ่านทางบุคลากรสาธารณสุข ร้อยละ 83.0 และผ่านทาง

อินเตอร์เน็ต ร้อยละ 74.5   ด้านความพึงพอใจต่อข้อมูลข่าวสารฯ  พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี

ความพึงพอใจ - พึงพอใจมากต่อข้อมูลข่าวสารภาพรวมทั้ง 5 โรค ร้อยละ 99.7 ค่าเฉล่ีย

ความพึงพอใจอยู่ในระดับ “พึงพอใจมาก” ( x  = 4.44, SD = 0.44)  โดยมีความพึงพอใจมาก

ที่สุดคือ เรื่องการบริโภคน้ำตาลและเกลือ ร้อยละ 98.5 รองลงมาคือ โรคไข้เลือดออก ร้อยละ 

97.3 โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 96.3 ปัญหา PM2.5 ร้อยละ 95.8 และ

โรควัณโรค ร้อยละ 94.8  ด้านความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เรื่องโรค

และภัยสุขภาพในภาพรวมทั้ง 5 ประเด็น ระดับมาก ปานกลาง และน้อย คิดเป็นร้อยละ 53.8, 

40.0 และ 6.3 ตามลำดับ คะแนนเฉล่ียความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพรวม 5 ประเด็นของกลุ่ม

ตัวอย่างอยู่ในระดับมาก ( x = 18.22, SD = 5.08)  ด้านพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัย

สุขภาพ พบว่า ร้อยละ 44.5 มีพฤติกรรมที่ เหมาะสมต่อการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  

รวม 5 ประเด็น  ระดับเหมาะสมปานกลาง รองลงมาระดับมากและน้อย คิดเป็นร้อยละ 37.3, 

18.3 ตามลำดับ คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ระดับเหมาะสมปาน

กลาง ( x  = 95.51, SD = 19.33)  ด้านภาพลักษณ์ของหน่วยงาน พบว่า ร้อยละ 80.3  

มีความคิดเห็นเชิงบวกต่อภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค ระดับมาก รองลงมาระดับปาน

กลาง คิดเป็นร้อยละ 9.0 ค่าเฉล่ียด้านภาพลักษณ์ ระดับมาก ( x  = 17.47, SD = 1.98) 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1) นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคสนับสนุนการดำเนินงานสื่อสาร

ความเสี่ยงฯ  
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2) การบูรณาการและมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่

ทุกระดับ 

3) ความร่วมมือของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที ่

ปัญหาอุปสรรค 

1) การบูรณาการในการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงกับกลุ่มโรคยังไม่ต่อเนื่อง และการ

ประชุมติดตามงานในรูปแบบคณะทำงานขาดความความต่อเน่ือง สม่ำเสมอ 

2) การดำเนินงานเฝ้าระวัง/ตอบโต้ข่าวไม่ทันสถานการณ์เท่าที่ควรเนื่องจากบุคลากรต้อง

ปฏิบัติงานประจำอย่างอื่นควบคู่ไปด้วยกับการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน(บุคลากรไม่เพียงพอ) 

โดยเฉพาะ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด 

3) ทรัพยากรในการดำเนินงาน เช่น คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ  ไม่ทันสมัย/ไม่เหมาะสมใน

การปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานล่าช้า เป็นต้น 

4) งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตอบโต้ข่าวในพื้นที่ มีไม่เพียงพอ กรณีพื้นที่ร้อง

ขอในการสื่อสารตอบโต้ เพื่อสร้างภาพลักษณ์หน่วยงาน และการประเมิ นการรับรู้ของ

ประชาชนในพื้นท่ี 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) วางแผนบูรณาการร่วมกับกลุ่มโรค ประชุมติดตามการดำเนินงานต่อเนือ่ง เดือนละ 1 ครั้ง 

2) บูรณาการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการประชุมคณะทำงานเพื่อ

ติดตามและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคณะทำงานต้องเข้าใจบทบาทภาระกิ จของงาน

สื่อสารในภาวะฉุกเฉิน และร่วมดำเนินการได้จริง ตลอดจนประสานข้อมูลกับสำนักส่วนกลาง

อย่างต่อเนื่อง 

3) บูรณาการงานเฝ้าระวังกับเครือข่ายภายนอก ในพื้นที่ เช่น สื่อมวลชน  สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี  

และสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 

4) สนับสนุนทรัพยากรทีท่ันสมัย เหมาะสมกับงาน 

5) ปรับแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม โดยบูรณาการกับกลุ่มโรคในหน่วยงานและเครือข่าย

ในพื้นท่ี 
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22. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังด้านระบาดวิทยา ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานทีส่ำคัญมีดังนี้ 

22.1 ดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายการดำเนินงาน

ตามระบบเฝ้าระวังโรค 5 ระบบ 5 มิติ และการพยากรณ์โรค ในเขตสุขภาพที ่8 กลุ่มเป้าหมาย

ประกอบด้วย บุลคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อให้สามารถพัฒนาระบบเฝ้า

ระวังในจังหวัดและสามารถพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในพื้นท่ีได้ 

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1) การวางแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดวันที่ประชุม พร้อมทั้งประสานผู้เข้าร่วม

ประชุม ประสานโรงแรมที่จัดการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด 

2) ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรค 5 ระบบ 5 มิติ 

และการพยากรณ์โรค เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ประสบการณ์ เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานและกลุ่ม

โรคท่ีเข้าร่วมประชุม ได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) การพยากรณ์โรคจะต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจและเรียนรู้วิธีการอย่างน้อย  

3 - 5 วัน ซึ่งการจัดประชุมครั้งนี้ จัดประชุม 2 วัน จึงจำเป็นต้องหาแนวทางพัฒนาและแก้ไข

เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานและผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้อยา่งเต็มที่ 

2) ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานและเฝ้าระวังโรค 5 ระบบ ในแต่ละกลุ่มงานไม่ได้เข้า

ร่วมประชุม ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานอื่น ๆ เข้าร่วม จึงทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่เข้าใจและไม่

ทรายถึงแนวทางการดำเนินงาน 5 ระบบ 5 มิติ 
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แนวทางแก้ไขปญัหา 

1) วางแผนในปีงบประมาณ 2564 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพยากรณ์โรค  

และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมมากขึ้นในเขตสุขภาพที ่8 

2) ปรับรูปแบบการถ่ายทอด แนวทางการดำเนินงานหรือการหารือเรื่องปัญหาอุปสรรค

ในการดำเนินงานเป็นการประชุมผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom meeting) โดยแยกเป็น

จังหวัดเพื่อให้เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกันครบถ้วน และแบ่งผู้รับผิดชอบในระดับ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นท่ีปรึกษาในการดำเนินงาน 5 กลุ่ม

โรค 5 มิติ 

22.2 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 

ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ผลการดำเนินงานทีส่ำคัญมีดังนี ้

1) ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์  

2) ดำเนินงานจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับหน่วยงานเครือข่าย ผู้เข้าร่วม

ประชุมฯ จำนวนทั้งสิ้น 89 คน ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ  ในเขตสุขภาพที ่8  

3) สนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการให้เครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8  

และยืนยันการระบาดของโรคท่ีเกิดในพื้นที ่ 

4) สนับสนุนเครือข่ายในการสอบสวน ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่ได้ทันเวลา 

และติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ และอุปกรณ์ในการป้องกัน

ควบคุมโรค 

  

 

 

 

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1) บุคลากรทีมตระหนักรู้สถานการณ์มีความสนใจ และสามารถเรียนรู้การจัดทำรายงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลได้ 
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2) เครือข่ายให้ความสำคัญ สนใจ และร่วมพัฒนางานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคในพื้นท่ี 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) บุคลากรทีมตระหนักรู้สถานการณ์เข้าร่วมทีมมีจำนวนน้อย ในตำแหน่ง SAT Manager 

ซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่กลุ่มระบาดวิทยา 

2) เกณฑ์ DCIR เกณฑ์สอบสวนโรคของส่วนกลางล่าช้า/งบประมาณมีจำกัด/เวลาในการ

จัดประชุมน้อยเกินไป 

3) บุคลากรทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ยังขาดประสบการณ์ในการสอบสวนโรค

และขาดความมั่นใจในการปฏิบัติงาน 

4) งบประมาณในการสอบสวนโรคไม่เพียงพอ 

แนวทางแก้ไขปญัหา 

1) พัฒนาบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยการให้ไปฝึก

ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางเป็นเวลาทีมละ 1 สัปดาห์ และให้สามารถเข้าร่วมทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ได้ทุกคน รวมถึงการจัดให้มีการฝึกปฏิบัติไปพร้อมกับการทำงานจริง (On the 

job training) และจัดทำคำสั่งท่ีเป็นปัจจุบัน 

2) พัฒนาทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ให้มีความรู้และฝึกปฏิบัติให้พร้อมทำงาน

จริง ให้เป็นประจำทุกสัปดาห์ 

3) ส่วนกลางควรประชุมและออกเกณฑ์ให้เร็วและจัดเจน/เพิ่มงบประมาณเพื่อเพิ่มวันและ

ผู้เข้าร่วมประชุม 

4) ควรจัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานและอุปกรณ์สำนักงาน ยกตัวอย่างเช่น คอมพิวเตอร์ 

โทรศัพท์ โทรสาร เป็นต้น ทีพ่ร้อม สำหรับปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ 

5) ขอสนับสนุนงบสอบสอนโรคเพิ่มหรือขอสนับสนุนงบสอบสวนจากกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้อง

กับเหตุการณ์ที ่จะลงสอบสวนโรค 

22.3 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนเพื ่อพัฒนามาตรการ

สอบสวนควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด สำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อให้
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สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 

 

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1) การวางแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดวันที่ประชุม พร้อมทั้งประสานผู้เข้าร่วม

ประชุม ประสานโรงแรมท่ีจัดการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด 

2) ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง ของกรมควบคุมโรค 

เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ประสบการณ์ เพื่อให้ทีมสอบสวนโรคของพื้นที่ได้มีความเข้าใจเพิ่ม

มากขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) กลุม่เป้าหมายเพิ่มขึน้ เน่ืองจากเห็นว่ามีความน่าสนใจแต่ไม่ได้ทำการแจ้งผู้จัดทำให้

ต้องมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น 

2) เวลาการถอดบทเรียนในช่วงบ่ายมีค่อนข้างจำกัดทำให้ ผู้เข้าร่วมประชุมรีบเร่ง 

3) เอกสารของวิทยากรไม่ได้ส่งให้ทีมผู้จัด จึงทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีประกอบการ

ประชุม 

แนวทางแก้ไขปญัหา 

 จัดทำแผนงานโครงการในการถอดบทเรียนต่อเนื่อง เนื่องจากโรคติดต่อควรมีการ

สรุปถอดบทเรียน เพื่อการประเมินมาตรการและแผนงานการควบคุมโรคในพื้นที่ สนับสนุน 

ให้กลุ่มโรค กลุม่โรคติดต่อ มีส่วนร่วมในการสนับสนุนแผนงาน โครงการและงบประมาณ 
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22.4 ดำเนินการพฒันาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนนในเขต

สุขภาพที ่8 ให้มีคุณภาพ สามารถสอบสวนเหตุการณ์ได้อยา่งถูกต้อง มีแนวทางการรายงาน

ที่เป็นแนวทางเดียวกัน และสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ประจำสัปดาห์หรือประจำเดือนได้  

กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการป้องกันการบาดเจ็บ

ทางถนน  

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1) การมีส่วนร่วมจากเครือข่ายในเขตสุขภาพที ่8 เข้าร่วมพัฒนาระบบเฝา้ระวังการบาดเจ็บ 

2) ร่วมรับฟังความคิดเห็น กำหนดบทบาท เกณฑ์การตรวจสอบเหตุการณ์ เกณฑ์การ

สอบสวนโรค ร่วมกัน เพื่อเป็นการพัฒนาระบบเฝ้าระวังในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

 

   22.5 การพัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวนโรคติดต่อ/โรคไม่ติดต่อ/โรคเอดส์และวัณ

โรค/โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานีเพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค เพื่อจัดทำ

ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พัฒนาระบบการสอบสวนโรค ให้มีคุณภาพ และนำไปพัฒนา 

ต่อยอด ครือข่ายเขตสุขภาพที่ 8 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และผู้รับผิดชอบในงานระบบเฝ้าระวังทุกกลุ่มโรค โดยจัดทำ

แนวทางการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ให้ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละกลุ่มโรค ชี้

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน เช่น การประสานขอข้อมูลเพื่อนำมาจัดทำฐานข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน 5 มิติ เสนอต่อผู้บริหารภายในวันที่  15 ของทุกเดือน และ

กำกับติดตามการดำเนินงาน  
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 
 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

ผู้บริหารและกลุ่มโรคให้ความสำคัญกับระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ พร้อมที่จะ

พัฒนางาน 5 มิติสู่งานประจำ 

ปญัหา/อปุสรรค   

มีการเฝ้าระวังที่ซ้ำซ้อน กระจัดกระจายตามหน่วยงานต่าง ๆ ไม่มีความเป็นเอกภาพ  

ส่วนใหญ่เป็นการใช้ในเชิงสถิติมากกว่าการใช้เพื่อตรวจจับความผิดปกติ มากกว่าจะนำไป

กำหนดนโยบาย มาตรการ หรือวางแผนงานทางสุขภาพอย่างทันทว่งที 

แนวทางแก้ไขปญัหา   

แต่ละกลุ่มโรคชี้แจงคณะทำงานในกลุ่มโรค รวมถึงหน้าที่และอำนาจในการดำเนินงาน  

5 กลุ่มโรค 5 มิติ เพิ่มเติมให้กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ กลุ่มนิติการ เข้าร่วม

เป็นคณะกรรมการด้วย 

22.6 ดำเนินการซักซ้อมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT( และทีมสอบสวนควบคุม

โรค (JIT( สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 8 จังหวัดอุดรธานี เพื่อพัฒนาศักยภาพทีม

ตระหนักรู้สถานการณ์และทีมสอบสวนควบคุมโรค และจัดทำแผน รวมถึงซ้อมแผนปฏิบัติการ

ควบคุมโรคติดต่ออันตรายในสิ่งแวดล้อมไว้เป็นแนวทางปฏิบัติงานของทีมตระหนักรู้

สถานการณ์ และทีมสอบสวนควบคุมโรคของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี ให้มีความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย

เจ้าหน้าที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ีคณะทำงาน SAT&JIT  
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1) การวางแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดวันที่ประชุม พร้อมทั้งประสานผู้เข้าร่วม

ประชุม ประสานโรงแรมท่ีจัดการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด 

2) ประสานวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคติดต่ออันตราย ของกรมควบคุมโรค 

เพื่อให้ความรู้และเผยแพร่ประสบการณ์ เพื่อให้ทีม SAT&JIT สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่8 

จังหวัดอุดรธาน ีได้มีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น 

3) มีการร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการ (IAP) โดยการร่วมมือกันของกลุ่มระบาดวิทยา 

ร่วมกับกลุ่มพัฒนาระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน โดยประชุมย่อย เพื่อหารือ

และทบทวนแผนฯ รวมถึงการส่งแผนให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบก่อนทีจ่ะนำไปใช้จริง 

ปญัหา/อปุสรรค   

1) อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการซ้อมแผน ยังขาดอุปกรณ์บางอยา่ง ทำให้ผู้เข้าร่วมการซ้อมแผนได้

ใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสมกับรูปร่างของตนเอง เป็นอุปสรรคในการซ้อมแผนฯ 

2)  อุปกรณ์ในการบันทึกการซ้อมแผน ยังไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้กล้อง สลับกับ

โทรศัพท์ ทำให้การตัดต่อส่งผลต่อเรื่องคุณภาพของวีดีโอซ้อมแผน และยังขาดอุปกรณ์ที่

จำเป็น 

3) การสวมใส่ชุดป้องกันตนเอง (PPE) ของสมาชิกทีมในวันที่ซ้อมแผน สมาชิกทีมมี

ความเมื่อยล้าจากการสวมใส่เป็นเวลานาน ทำให้การรับรู้การปฏิบัติงานลดลง 

แนวทางแก้ไขปญัหา   

1) การจัดเตรียม/จัดหา วัสดุอุปกรณ์ ทีม่ีความพร้อมและครบถ้วน 

2) ควรจัดหาอุปกรณ์ที่มีความพร้อมในการบันทึกภาพ และควรกำหนดผู้รับผิดชอบหลัก

ในการบันทึกภาพทีห่ลากหลายมุม 

3) ควรมีแผนกำหนดการฝึกปฏิบัติของทีมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มทักษะในการสวมใส่

ถอดชุด PPE และเพิ่มสมรรถนะในการสวมใส่ท่ียาวนานขึ้น 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

 22.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำหรับหัวหน้าทีมสอบสวนโรค (mini-FEMT( 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 8 จังหวัดอุดรธานี เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากร 

ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค จัดทำแผนเตรียม ความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้มีทักษะ 

และความเชี่ยวชาญ ในการดำเนินงานและสามารถนำองค์ความรู้กระจายไปสู่เครือข่ายในพื้นที่

ต่อไป กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัด

อุดรธานี คณะทำงาน SAT&JIT  

 

 

 

 

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1) ผู้บริหารเห็นความสำคัญของบุคลากรทีมสอบสวนโรค ของสำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

2) การประสานงานล่วงหน้า ทำให้สามารถจัดประชุมได้ตามเวลา และสามารถประสาน

วิทยากรได้ 

3) ความร่วมมือของผู้เข้าร่วมประชุมฯ 

ปญัหา/อปุสรรค   

เนื่องจากเป็นไตรมาสแรกของการดำเนินงาน ทุกกลุ่มงานในสำนักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เร่งใช้งบประมาณ ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมบางท่านไม่สามารถเข้าร่วม

ประชุมได้ 

แนวทางแก้ไขปัญหา   

1) บันทึกวีดีโอการเรียนการสอน โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ติดภารกิจสามารถเข้ารับการอบรม

ภายหลังได้ 

2) พัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์ เพื่อให้ทีมสามารถเข้าพัฒนาความรู้และศักยภาพอย่าง

ต่อเน่ืองได้ 
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รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

 22.8 การดำเนินงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรระบาด

วิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน เก็บสิ ่งส ่งตรวจ 20 ชั ่วโมง ตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ  

พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาบุคลากร และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ทราบหลักเกณฑ์ 

วิธีการ บทบาทหน้าที่การดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นท่ี และสามารถ

ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนดได้ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี คณะทำงาน SAT&JIT 

 

 

 

 

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี ให้ความสนใจในการเข้าร่วม

ประชุม 

ปญัหา/อปุสรรค   

ระยะเวลาในการฝึกอบรมไม่เพียงพอต่อกระบวนการการเรียนการสอน 

แนวทางแก้ไขปญัหา   

เพิ่มเวลาในการจัดและหางบประมาณเพิ่มเติม 

 

23. การพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 (ให้ได้มาตรฐานสากล( ผลการดำเนนิงานท่ีสำคัญดังนี ้

 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 (ให้ได้มาตรฐานสากล) ได้

ดำเนินการและสรุปผลการดำเนินงานหลัก 3 ด้าน ได้แก่  

 

 



100 
 

รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

23.1 ด้านกำลังคน (STAFF(  

1) ภายในหน่วยงาน  มีการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับ

การปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี โดยการจัดการประชุมให้ความรู้บุคลากรตามหลักสูตร ICS100  รวมถึงวิเคราะห์

ความต้องการ และองค์ความรู้ที่บุคลากรจำเป็นต้องมีในการปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดอบรม

พัฒนาศักยภาพตามเพื่อบุคลากรมีความพร้อม และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อม

กับดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน และเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ทางด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม 5 ระบบโรค และภัยสุขภาพ อีกทั้งส่งบุคลากรเข้าร่วมรับ

การเรียนรู้ รับการอบรมเชิงวิชาการต่าง ๆ ที่หน่วยงานส่วนกลางจัดการอบรมให้ความรู้  

เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดให้บุคลากรในหน่วยงาน 

2)   ภายนอกหน่วยงาน ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในการจัดทำแผน และซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัย

สุขภาพ จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 และสนับสนุนเครือข่ายในพื้นที่ 7 จังหวัดในการ

ดำเนินงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในด้านองค์ความรู้ การสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ 

และการสนับสนนุการเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง  

23.2 ด้านวัสดุอุปกรณ์ (STUFF( 

1) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มีการดำเนินการ

จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทั้งในด้าน

โครงสร้าง และวัสดุอุปกรณ์ ดังนี้ 

1.1) โครงสร้าง: ดำเนินการจัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีวัสดุ 

อุปกรณ์ภายในที่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการประชุมทางไกล 

เป็นต้น 

1.2) วัสดุ อุปกรณ์ : ดำเนินการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์ โดยมี

ผู้รับผิดชอบหลักคือภารกิจสำรองวัสดุ อุปกรณ์ (Logistic) มีการจัดสรร และสรรหาวัสดุ 

อุปกรณ์ผ่านทางงบประมาณโครงการของหน่วยงาน และจากการรับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานส่วนกลาง พร้อมทั้งมีระบบการบริหารจัดการกระจายวัสดุ อุปกรณ์ไปยังหน่วยงาน
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เครือข่ายในพื้นที่ เช่น ด่านควบคุมโรคิดต่อระหว่างประเทศ และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดย

แมลง เป็นต้น  

1.3) ระบบเทคโนโลยี: มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบการ

ดำเนินงานจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข เช่น การนำระบบ Zoom มาประกอบการ

ประชุมติดตามการดำเนินงาน การพัฒนาระบบการคัดกรองผู้เดินทางโดยผา่นระบบออนไลน์  

23.3 ด้านระบบ (SYSTEM( 

1) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการพัฒนา

ด้านระบบการดำเนินงาน โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะ

ฉุกเฉินจากในช่วงแรกทีม่ีการก่อต้ัง ระบบการดำเนินงานท่ีพัฒนาได้แก่ 

2) ระบบการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น แผนทุกโรคทุกภัย (All 

hazard Plan) แผนเตรียมความพร้อม (Preparedness Plan) แผนเผชิญเหตุ (Incidence 

action Plan) แผนประคองกิจการ (Business continuity Plan) และแผนการจัดการด้านการ

สนับสนุนกำลังคน (Surge Capacity Plan)  

3) การพัฒนาแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standard operation 

procedure) ในทุกกลุม่ภารกิจในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

4) ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน

ทั้งระบบออนไลน์ และการจัดการประชุมติดตามประเด็นการดำเนินงาน  

ปัจจัยความสำเร็จ  

1) ระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่

การก่อตั้งสำนักงาน ทำให้เกิดความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงาน

ได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ความพร้อมในด้านโครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการดำเนินงานเพียงพอ 

3) การพัฒนาแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มภารกิจด้วยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากร ทำให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 
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4) ผู้บริหารหน่วยงานให้การสนับสนุน และมีการติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งให้

ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานอยา่งต่อเน่ือง 

5) งบประมาณในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนเพียงพอโดยเฉพาะในช่วง

ระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ปัญหา/อุปสรรค 

1) การพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินบางส่วนยังมีความพร้อมในระดับที่ยังไม่

สมบูรณ์ เช่น ความพร้อมด้านเครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ เป็นต้น 

2) การดำเนินงานตามแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเป็นการดำเนินงาน

ตามแนวทางมาตรฐานที่ได้จัดทำขึ้น ยังขาดการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาจัดทำ

เป็นแนวทาง มาตรการ ในการดำเนินงาน 

3) จำนวนบุคลากรในหน่วยงานมีปริมาณที่น้อย และมีภาระงานที่เยอะ ทำให้การ

บริหารจัดการด้านกำลังคนยังไม่เป็นไปตามแนวทางทฤษฎีของระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

แนวทางแก้ไขปญัหา 

1) นำผลจากการวิเคราะห์ปัญหาด้านเครือข่าย ประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจัดทำทำเนียบเครือข่ายการดำเนินงาน 

2) พัฒ นารูป แบบการดำเนินงานตามวงจรการจัดการภาวะฉุก เฉิน  2P2R  

ให้ครอบคลุม และเกิดการสังเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในการวาง

มาตรการดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานต่อไป 
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24. การพฒันาระบบเฝา้ระวังโรคตดิต่อระหว่างประเทศและเขตเศรษฐกิจพิเศษ สำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที ่ 8 จังหวัดอุดรธานี ปี 2563 (ให้ ได้มาตรฐานสากล( ซึ่งผลการ

ดำเนินงานหลัก 4 ด้านดังนี ้

24.1 ดา้นบุคลากร  

1) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศ โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  

การฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  

2) สนับสนุนกำลังคนในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทาง ในกรณีเกิดการ

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

24.2 ด้านโครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์  ดำเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการ  

งบลงทุน พร้อมทั้งประสานหน่วยงานส่วนกลางในการจัดสรร และสรรหาวัสดุอุปกรณ์ 

รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการปฏิบัติงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้สามารถ

ปฏิบัติงานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

24.3 ดา้นระบบการคดักรอง 

1) จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานคัดกรองผู้ เดินทางเข้าผ่านช่องทางเข้าออก

ระหวา่งประเทศอย่างครบถ้วน 

2) พัฒนาระบบการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ (ด่าน 4.0) เพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดกรองผู้เดินทาง และมีฐานข้อมูล

สำหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 

24.4 ด้านภาคีเครือข่าย: ดำเนินการขับเคล่ือนกลไกการดำเนินงานพัฒนาช่อง

ทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด้วยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในช่องทาง ในรูปแบบ

คณะกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ และรูปแบบคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัด  

ปจัจยัความสำเรจ็  

1) ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน มีการติดตามการ

ดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานอยา่งต่อเนือ่ง 
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2) คณะทำงานในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้ความร่วมมือในการดำเนินงานใน

รูปแบบภาคีเครือข่าย 

3) บุคลากรในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้ความสำคัญการการป้องกัน

ควบคุมโรค 

4) มีการพัฒนา และนำโปรแกรมคัดกรองออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงาน เพื่อเป็น

ฐานข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ได้ทันทว่งที 

5) การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางในด้านวัสดุ อุปกรณ์ทีใ่ช้ในการปฏิบัติงาน 

ปญัหา/อปุสรรค 

1) ระบบข้อมูลด้านโรค และภัยสุขภาพในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน ยังไม่มีการนำมาวิเคราะห์

เป็นภาพของพื้นท่ีเฉพาะ 

2) แนวทางมาตรฐานการดำเนินงานบางภารกิจ ยังไม่ครบถ้วน 

3) ด้านกำลังคน มีปริมาณที่น้อยทำให้เกิดภาระงานทีห่นัก 

4) สถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ ไม่สามารถ

ดำเนินการตามแผนการดำเนินงานได้ทุกกิจกรรม  

แนวทางแก้ไขปญัหา 

1) วางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดน

โดยเฉพาะ เพื่อเป็นฐานข้อมูลท่ีใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานท่ีครบถ้วน 

2) วางแผนแนวทางการดำเนินงานโดยใช้ช่องทางทดแทน เช่น ระบบการประชุมทางไกล 

ระบบการติดตามการดำเนินงานผ่านการประชุมทางไกล 

3) ประสานพื้นที่จังหวัดชายแดนในการร่วมวางแผนการดำเนินงานพัฒนาด้าน

สาธารณสุขชายแดน โดยใช้แนวทางกฎอนามัยระหวา่งประเทศเป็นแนวทางการดำเนินงาน 

 

 

 

 

 



105 
 

รายงานประจำป ี2563 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

25. การดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้  

1) ดำเนินการชี้แจงการดำเนินงานวัณโรค (DOT MEETING) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 24 คน จากสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด 6 จังหวัด เรือนจำ 6 แห่ง  

2) ดำเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฟื้นฟูความรู้ และการวิจัย/นวัตกรรม 

ด้านวัณโรค ปีงบประมาณ 2563 เมื่อ วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2562 ผู้ เข้าร่วมจาก 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 จังหวัด TB คลินิก 7 จังหวัด และเรือนจำ 7 แห่ง เพื่อฟื้นฟู

และพัฒนาความรู้ด้านวัณโรค  

3) ดำเนินการถอดบทเรียนการดำเนินงานวัณโรค เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562  

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประธานมอบโล่ห์ โดย นายแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ 

สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานในพิธีและมอบรางวัลโรงพยาบาลที่ผ่านการ

ประเมินรับรองมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (Hospital Standards for 

Quality Tuberculosis Care) ประจำปี 2562  และมอบเกียรติบัตรเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่ ผู้นำ

เสนอผลงาน Best Practice ประจำปี 2562 อีกทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่มีผลการ

ดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรคในระดับดี ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้น 15 แห่ง  

4) ดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำโดยงบกองทุนโลก ด้านวัณโรค และงบ 

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ในการดำเนินงานคัดกรองวัณโรคผู้ต้องขัง

ในเรือนจำ เขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 7 จังหวัด 8 เรือนจำ ดำเนินการคัดกรองระหว่างวันที่ 12 

กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 26 มีนาคม 2563 ยอดผู้ต้องขังในเรือนจำได้รับการคัดกรองทั้งหมด 

23,216 ราย X-Ray ทั้งหมด 23,201 ราย วินิจฉัยวัณโรค 100 รายฃ 

5) การติดตามการดำเนินงานผ่านกลไกการตรวจราชการ การนิเทศและติดตามการ

ดำเนินงานผ่านกลไกการตรวจราชการ ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จการดำเนินงานป้องกัน

ควบคุมวัณโรค และราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ติดตามปีละ 2 รอบ 7 

จังหวัด เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะให้แก่พื้นท่ี 

6) ดำเนินการคัดวัณโรคแรงงานข้ามชาติที่จังหวัดหนองคาย เมื่อวันที่ 23-24 

ธันวาคม 2562 การดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในแรงงานข้ามชาติและผู้สัมผัสวัณโรคร่วม
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บ้านโดยกองทุนโลกด้านวัณโรค ที่สนับสนุนงบในการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดหนองคาย 

โดยต้ังเป้าหมายการคัดกรอง 15,000 ราย ต้องคัดกรองให้พบผู้ป่วยวัณโรคปีละ 50 ราย ใน

ระยะเวลา 3 ปี ผลการดำเนินการคัดกรองจากการนำรถเอกซเรย์เคล่ือนที่กองวัณโรคลงมา

เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 คัดกรอง 800 ราย และจังหวัดหนองคายคัดกรองเพิ่มอีก 

300 ราย รวม 1,100 ราย วินิจฉัยวัณโรคปี 2563 จำนวน 4 ราย  

7) จัดทำเว็บไซด์แผนงานป้องกันควบคุมป้องกันวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุม

โรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

ปัจจัยความสำเร็จ  

 1) บทเรียนรู้ Good practice ของการดำเนินงานในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 1.1) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และทีมสหวิชาชีพในการกำกับติดตาม ดูแล 

รักษาผู้ป่วย 

 1.2) การถ่ายทอดนโยบายลงสู่พื้นท่ีในทุกระดับ 

 1.3) การกำกับติดตามข้อมูลการดำเนินงาน รายเดือน รายไตรมาส 

2) Good practice 

 2.1) การคัดกรองเชิงรุก Mobile (Verbal + CXR) จังหวัดบึงกาฬ (อำเภอโซ่พิสัย) 

 2.2) มีมาตรการเฝ้าระวังการขาดยาอย่างเข้มข้นโดยทีมสหวิชาชีพ โดยความมี

ส่วนร่วมของผู้นำชุมชนร่วม 

 2.3) ทำ DOT จังหวัดหนองบัวลำภู (อ.โนนสัง อ.สุวรรณคูหา อ.นากลาง) 

 2.4) เรือนจำกลางนครพนม มีการบริหารจัดการภาพรวมที่ดี และการทำงาน

ร่วมกับภาคีเครือข่าย 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) การชี้แจงนโยบายจากส่วนกลางล่าช้า และมีการปรับค่าเป้าหมายหลายรอบ 

2) สถานการณ์ COVID-19 ทำให้การดำเนินงานหยุดชะงักและต้องคืนเงินงบประมาณใน

การดำเนินงานท้ังหมด ทำให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินงานได้ในปีนี ้

3) การค้นพบและขึ้นทะเบียนต่ำ 

4) การขยายการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคทำให้ไม่สามารถปิดเคสได้กอ่น 30 กันยายน 2563 
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5) ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาล่าช้า  ทำให้อัตราการเสียชีวิตสูง  

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) เพิ่มการคัดกรอง active case finding ในกลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะผู้สัมผัสร่วมบ้าน ผู้ป่วย

เบาหวาน HIV ผู้สูงอายุมีโรครว่ม  

2) พัฒนาแนวทางการตรวจวินิจฉัยและการดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคดื้อยาให้ได้มาตรฐาน

เดียวกัน 

 

 

 

 

 

26. การป้องกันควบคุมโรคเรื้อน ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ 

 1) ดำเนินการเร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา

และในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน ในพื้นที่เป้าหมายที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา จำนวน 4 จังหวัด

ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู สกลนคร ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2563 วันที่  

11-13 มีนาคม 2563 และระหวา่งวันที ่13-17 กรกฎาคม 2563 

ตารางที่ 15 เร่งรัดค้นผู้ป่วยรายโรคเรื้อนรายใหม่ (พื้นที่เป้าหมายที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา 

จำนวน 4 จังหวัด (อุดรธานี/เลย/หนองบัวลำภู/สกลนคร) 

พืน้ที่ ผลการดำเนนิงาน 

อำเภอสว่างแดนดิน  

จ.สกลนคร 

-เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนในพื้นที่เป้าหมาย 4 ตำบล 6 หมูบ่้าน 

มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 60 คน ผู้ป่วยโรคเร้ือนที่ ข้ึนทะเบียน 6 ราย  

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 15 ราย 

อำเภอเมือง จ.อุดรธานี -เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนในพื้นที่เป้าหมาย 1 เทศบาล 9 ตำบล 11 หมูบ่้าน 

มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 80 คน ผู้ป่วยโรคเร้ือนที่ ข้ึนทะเบียน 11 ราย  

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 24 ราย 

อำเภอกุมภวาปี 

จ.อุดรธานี 

-เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนในพื้นที่เป้าหมาย 1 เทศบาล 9 ตำบล 11 หมูบ่้าน 

มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 85 คน ผู้ป่วยโรคเร้ือนที่ ข้ึนทะเบียน 10 ราย  

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 32 ราย 
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พืน้ที่ ผลการดำเนนิงาน 

อำเภอวังสะพุ ง/อำเภอ

ปากชม/อำเภอผาขาว/

อำเภอภูกระดึง  จ.เลย 

-เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนในพื้นที่เป้าหมาย 5 ตำบล 5 หมูบ่้าน 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 75 คน ผู้พิการจากโรคเร้ือนที่ต้องได้รับการฟื้นฟู  

7 คน ผู้ป่วยโรคเร้ือนที่ข้ึนทะเบียน 1 ราย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 5 ราย 

อำเภอนากลาง/ 

จ.หนองบัวลำภู 

-เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนในพื้นที่เป้าหมาย 10 ตำบล 16 หมูบ่้าน 

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 65 คน ผู้พิการจากโรคเร้ือนที่ต้องได้รับการฟื้นฟู  

4 คน ผู้ป่วยที่มีความประสงค์จะยื่นความจำนงขอคัดเลือกเพื่อเข้ารับการ

สงเคราะห์ปี 2564 จำนวน 2 ราย  ผู้ป่วยโรคเร้ือนที่ ข้ึนทะเบียน 19 ราย  

ผู้สัมผัสร่วมบ้าน 30 ราย 

 

2) สำรวจความพิการจากโรคเรื้อนเพื่อพัฒนาสุขภาวะผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 

ในพื้นที่ทีม่ีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา ซึ่งทำการสำรวจสภาพความพิการระดับ 2 ของผู้ป่วยโรค

เรื้อน 6 จังหวัด จำนวน 14 คน และดำเนินการฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน  

6 จังหวัด จำนวน 20 ราย 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1) เครือข่ายผู้รับผิดชอบงานโรคเรื้อนในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาให้

ความร่วมมือในการดำเนินงานในพื้นท่ี 

2) ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับติดตามงานโรคเรื้อน 

ปัญหา/อุปสรรค  

1) พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ทานยาครบ/หายขาด จากทะเบียนการรักษา ยังไม่ได้คัดออก

เนื่องจากสถาบันราชประชาสมาสัยได้ขยายระยะเวลาในการเฝ้าระวังเพิ่มมากขึ้น (จาก 8 ปี 

เป็น 10 ปี)  

2) พบผู้พิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 3 ราย ที่รับ

โอนย้ายมาจากสถาบันราชประชาสมาสัย โรงพยาบาลพระประแดง ไม่มีหนังสือสัญญารับ

การสงเคราะห์ในชุมชน ส่งผลต่อการดำเนินงานในการติดตามและฟื้นฟูสภาพของผู้พิการ  

ควรมีการจัดทำหนังสือสัญญารับการสงเคราะห์ในชุมชน ฉบับใหม่ 
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3) ผู้พิการจากโรคเรื้อนที่ได้รับการสงเคราะห์ในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีโรคร่วม

ได้แก่เบาหวาน ความดัน และหลอดเลือดหัวใจ เสี่ยงต่อการเสียชีวิต และพบผู้พิการจากโรค

เรื้อนท่ีติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ 

แนวทางแกไ้ข 

1) ควรมีการตรวจสอบและจัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนท่ีอยูใ่นทะเบียนรักษาให้เป็นปัจจุบัน 

2) การสนับสนุนฟื้นฟูทักษะให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

27. การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญดังนี้ 

1) ดำเนินการจัดประชุม AIDS Meeting เพื่ อพัฒนาขับ เคล่ือนมาตรการการ

ดำเนินงานยุติปัญหาเอดส์ ระดับจังหวัด จำนวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562  

ณ โรงแรมพาราไดซ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี และในวันที่ 24 มกราคม 2563 ณ ห้อง

ประชุมชั้น 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมาย 

มาตรการ แนวทางการดำเนินงานและแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2563 ให้กับภาคีเครือข่าย รวมถึงการวิเคราะห์ GAP การดำเนินงาน

ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พร้อมกับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและจัดทำแผนปฏิบัติการคัดกรอง

เอชไอวี ซิฟิลิส และไวรัสตับอักเสบซี ผู้ต้องขังในเรือนจำ เป้าหมาย ปี 2563  

2) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์ ระบบบริการของ HIV ระดับ

เขตและการเข้าถึงเพื่อการส่งต่อประชากรกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อรับการคัดกรองและรับ

บริการเพร็พ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัดอุดรธานีเพื่อ

ถ่ายทอดค่าเป้าหมาย มาตรการ แนวทางการดำเนินงานและแผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัดที่

เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ปี 2563 ให้กับภาคีเครือข่าย 
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3) ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพระบบข้อมูล (Routine Data Quality Assessment: 

RDQA) และติดตามการดำเนินงานเอดส์ในเรือนจำและสถานบริการสุขภาพ จำนวน 6 ครั้ง  

4) ดำเนินการติดตามสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติ โดยลงพื้นที่ชี้แจงการ

ดำเนินงานการลดตีตราและเลือกปฏิบัติ จำนวน 5 แห่ง ดังแสดงในตารางดังนี ้

ตารางที่ 16 ประเด็นการตีตราและเลือกปฏิบัติ  

ประเด็นการตตีราและเลอืกปฏิบตั ิ รพ.หนองแสง 

(3 ก.พ.63( 

รพ.ศรธีาต ุ

(4 ก.พ.63( 

รพ.เซกา 

(12 ก.พ.63( 

รพ.พรเจริญ 

(13 ก.พ.63( 

รพ.วงัสะพุง 

(24 ก.พ.63( 

1.กังวลว่าจะติด เชื้อ เอชไอวีจากการ

ให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ปว่ยเอดส์ 

26/49 

53.06% 

24/42 

57.14% 

42/54 

77.78% 

43/66 

65.15% 

68/105 

64.76% 

2.ทัศนคติต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วย

เอดส์ 

55/63 

87.30% 

54/65 

83.08% 

69/77 

89.61% 

85/102 

83.33% 

138/148 

93.24% 

3.การป้องกันตนเองมากกว่าปกติ

ระหว่างการให้บริการผู้ติดเชื้อเอชไอวี/

ผู้ป่วยเอดส์ 

25/35 

71.43% 

23/31 

74.19% 

30/40 

75.00% 

31/43 

72.09% 

59/85 

69.41% 

4.การสั ง เกต เห็ นการเลื อกปฏิบั ติ

ระหว่างการให้บริการให้บริการผู้ติดเชื้อ

เอชไอวีห รือผู้ ป่ วยเอดส์  ในช่วง 12 

เดือนที่ผ่านมา 

10/47 

21.28% 

7/38 

18.42% 

19/52 

36.54% 

13/60 

21.67% 

32/108 

29.63% 

5.การสังเกตเห็นเจ้าหน้าที่ไม่เต็มใจที่จะ

ให้บริการ หรือดูแลผู้ป่วยที่เป็นหรือคิด

ว่าเป็นกลุม่ประชากรหลักที่เสี่ยงต่อการ

ติดเชื้อเอชไอวีในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 

8/53 

15.09% 

8/52 

15.38% 

18/70 

25.71% 

17/80 

21.25% 

27/127 

21.26% 

6.ทัศนคติของบุคลากรที่มีต่อเพื่อน

ร่วมงานที่ติดเชื้อเอชไอวี 

17/63 

26.98% 

22/65 

33.85% 

46/77 

59.74% 

34/101 

33.66% 

53/148 

35.81% 

 

28. NGO Management โดยดำเนินการประชุมราชการพิจารณางบอุดหนุน NGO  

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

สาระสำคัญ เพื่อพิจารณากรอบงบประมาณ และแนวทางการดำเนินงานในปี 2564 ให้กับ

เครือข่ายระดับจังหวัดในการเผยแพร่ และประชุมติดตามการดำเนินงานเครือข่าย NGO ทีเ่สนอ

โครงการขอรับทุนสนับสนุนงบดำเนินการแก้ไขปัญหาเอดส์ ในช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 

2562-สิงหาคม 2563 จำนวนท้ังสิ้น 7 จังหวัด  
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29. การป้องกันแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ 

1) ดำเนินการพัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวังและพัฒนาฐานข้อมูลโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ ในเขตสุขภาพที่ 8 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัด

อุดรธานี เพื่อชี้แจงแนวทางการออกประเมินมาตรฐานแบบประเมินตนเองสำหรับหน่วยบริการ

สาธารณสุข การพัฒนาระบบบริการป้องกันควบคุม  และดูแลรักษา โรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ รวมถึงการวิเคราะห์ GAP การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อทาง

เพศสัมพันธ์ในสถานบริการสาธารณสุข และแนวทางการตอบแบบประเมินตนเองด้านการ

ดำเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 

2) ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2563 ณ ถนนคนเดินอุดรธานี ร่วมสังเกตการณ์ จัดบริการ VCT ขององค์กรเอกชน

สาธารณประโยชน์ ซึ่งดำเนินการโดยการจัดรณรงค์ Safe sex แจกถุงยางอนามัย และมี

บริการเจาะเลือดให้กับผู้ที่สมัครใจ โดยมีพยาบาลจากโรงพยาบาลอุดรธานีร่วมดำเนิน

กิจกรรม 

3) ลงพื้นที่ประเมินมาตรฐานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เพื่อพัฒนาระบบการ

ดำเนินงานมาตรฐานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (บูรณาการงบประมาณร่วมกับโครงการ

ป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์) 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1) มีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติจากระดับส่วนกลางสู่ระดับปฏิบัติในระดับจังหวัด 

และมีแนวทางการดำเนินงานให้กับในระดับพื้นท่ี 

2) ผู้บริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานีให้ความสำคัญ เป็นผู้

คำปรึกษา ร่วมแก้ไขปัญหาจากการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์ เป็นอยา่งดี 

3) การขับเคล่ือนงานอย่างมีส่วนร่วมของภาคีภาครัฐ และเอกชน โดยได้รับความร่วมมือ

จากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนท่ีช่วยขับเคล่ือนและให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในทุกระดับ

ในเขตสุขภาพที ่8  
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4) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ และชุดอุปกรณ์จากส่วนกลางในการดำเนินงาน เช่น 

ชุดตรวจคัดกรอง HIV SY HCV ให้กับเรือนจำเป้าหมาย และชุดตรวจคัดกรอง HCV ให้กับ

หน่วยบริการคัดกรองในกลุ่มพนักงานเก็บขยะ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

ปัญหา/อุปสรรค  

1) ผู้ติดเชื้อได้รับการรักษาด้วยยาต้านไวรัส และผู้ที่ได้รับยาต้านไวรัสฯและกดไวรัสได้

สำเร็จ ยังต่ำกวา่เป้าหมาย ควรมีการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยเพื่อให้เข้าสู่ระบบการรักษา 

2) การดำเนินงานในกลุ่มประชากรหลัก ยังคงเข้าถึงยาก ควรมีการวิเคราะห์มาตรการที่

ดำเนินงานเพื่อให้เกิดการดำเนินงานบริการเชิงรุกในกลุ่มประชากรหลักที่เข้าถึงยาก โดยดึง

ภาคีเครือข่ายองค์กรเอกชนมาขับเคลื่อนการดำเนินงาน 

3) ยังพบการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการ ควรมีการพัฒนาระบบการลดการตี

ตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการในครอบคลุมในพื้นท่ี 

4) มีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงานในระดับจังหวัด ควรมีการชี้แจงกรอบแนวทางการ

ดำเนินงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมกับผู้รับผิดชอบให้เข้าใจตรงกัน 

แนวทางแก้ไขปัญหา 

1) ควรมีการชี้แจงแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับโรคไวรัสตับอักเสบซีให้กับหน่วยบริการ

ในพื้นท่ี 

2)  การสนับสนุนชุดอุปกรณ์ควรดำเนินการในช่วงไตรมาสที ่1 

3)  การขับเคล่ือนการดำเนินงานโดยใช้ข้อมูล 5 มิติ ในการป้องกันแก้ไขปัญหาโรคเอดส์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  

4)  การขยายและขับเคลือ่นงานการตีตราและเลือกปฏิบัติ / DIC /มาตรฐาน STI 

5)  การกำกับติดตาม และประเมินผลในระดับพื้นที่ 
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30. ผลการดำเนนิงานตัวชีว้ัดคำรบัรองการปฏิบตัิราชการ ของสำนกังานป้องกันควบคุม

โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 มีดังนี ้

ผลการดำเนินงานการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของหนว่ยงาน

ประจำปีงบประมาณ 2563 พบว่า คะแนนเต็ม 5 ดำเนินการได้ค่าคะแนนอยู่ที่  4.7998  

การดำเนินการอยู่ใน ระดับดีกว่าเป้าหมายมาก (4.5000 - 5.000) แบ่งเป็นรายมิติ ดังนี้  

ตารางที่ 17 ผลการดำเนินงานการบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการของ

หน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2563 แยกรายมิติ 

มิต ิ น้ำหนัก (ร้อยละ( ค่าคะแนนถ่วงนำ้หนกั 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล 70 3.3023 

มิติที่ 3 ด้านประสิทธิภาพ 10 0.5 

มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร 20 0.9975 

รวม 100 4.7998 

ปัจจัยความสำเร็จ 

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการ  

2) หน่วยงานนำการขับเคล่ือนการดำเนินงานตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการ  

เป็นเครื่องมือหนึง่ทางด้านการบริหารจัดการทีช่่วยในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ โดยอาศัย

การวัดผล หรือประเมินซึ่งจะช่วยทำให้หน่วยงานเกิดความสอดคล้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 

และมุ่งเน้นในสิ่งท่ีมีความสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร  

ปัญหา/อุปสรรค 

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ ใหม่ 2019  

ทำให้การดำเนินการในบางตัวชี้วัดไม่เป็นไปตามกำหนดในรายละเอียดการดำเนินงาน 

แนวทางแก้ไข 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการดำเนินงาน เช่น การจัดประชุมกับภาคีเครือข่ายผ่านระบบ 

Application Zoom  
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31. ผลการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผลการดำเนินงานดังนี้ 

1) ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคร่อมสายงาน โดยให้ทุกกลุ่มงานมีส่วน

ร่วมในการเป็นคณะทำงาน และจัดประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ของคณะทำงานและมอบหมายให้

คณะทำงานรายหมวดดำเนินการประเมินตนเองและจัดทำแผนปรับปรุงองค์กรรายหมวด 

พร้อมทั้งจัดให้มีการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงองค์กรรายหมวด ตามความ

ระยะเวลาทีก่ำหนด 

 

 

 

 

 

2) สรุปผลการประเมินความสำเร็จของผลลัพธ์การดำเนินงาน (คะแนน หมวด 7)  

ครบทุกตัวชี้วัดที่กำหนด RM1-RM10 คะแนนเฉล่ียเท่ากับ 87.76 คิดเป็น 4.388 คะแนน 

พร้อมเสนอผูบ้ริหารรับทราบ โดยประเมินเสร็จสิ้นในระยะเวลาทีก่ำหนด                                               

ปัจจัยความสำเร็จ 

ผู้บริหารสร้างการรับรู้ ความเข้าใจทิศทาง และยุทธศาสตร์ของกรมฯ ยุทธศาสตร์ของ

หน่วยงาน แก่บุคลากรอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการรับรู้แก่บุคลากร

อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดการขับเคล่ือนอย่างเป็นระบบ และหน่วยงานมีการจัดติดตามผลการ

ดำเนินงานแต่ละรายหมวดอย่างต่อเนื่อง และพัฒนารูปแบบการประชุมติดตามการดำเนินงาน

ให้เป็นลักษณะเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ปัญหา/อุปสรรค 

การตีความหมายข้อคำถามในแบบฟอร์มประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯไม่ชัดเจน และการ

ดำเนินงานการบริหารจัดการภาครัฐ ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธานี 

ประจำปีงบประมาณ 2563 ยังขาดการเชื่อมโยงกันในแต่ละหมวด ทำให้ผลลัพธ์การ

ดำเนินงานรายหมวดอาจไม่สอดคล้องกันในบางประเด็น 
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แนวทางแก้ไข 

ส่วนกลางควรจัดทำแบบประเมินตนเองตามเกณฑ์ฯที่เข้าใจง่าย และ/หรือจัดเวทีอธิบาย

รายละเอียดรายข้อให้หน่วยงานภายเข้าใจ รวมไปถึงการจัดทบทวนเรื่องการพัฒนาหน่วยงาน

ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0  สำหรับบุคลากรที่รับผิดชอบและผู้มาปฏิบัติงานใหม่ของกลุ่ม

พัฒนาระบบบริหารองค์กร เพื่อให้นำไปสื่อสารและถ่ายทอดทิศทางการดำเนินงานสู่บุคลากร

ในหนว่ยงานได้อยา่งถูกต้องตรงประเด็น  

32. ผลการดำเนินงานการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคลากร สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 มีดงันี ้

ดำเนินการจัดประชุมถ่ายทอดแนวทางหลักให้ผู้บริหาร หัวหน้ากลุ่มงาน ทราบและ

กำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน และแจ้งเวียนแนวทางการประเมินของหนว่ยงาน

ให้ทั่วถึงทั้งองค์กร  รวมถึงประสานให้บุคลากรดำเนินการระบุผู้บังคับบัญชา/ผู้ประเมิน และ

บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด รายบุคคล และสมรรถนะที่จะใช้ในการประเมินในระบบ PMS Online 

บุคลากรทั้งหมด 94 คน ข้าราชการ 71 คน พนักงานราชการจำนวน 23 คน ดำเนินการใน

ระบบ จำนวน 83 คน และดำเนินการใน Paper จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 100  

ปัจจัยความสำเร็จ 

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญและนำผลประเมินไปประกอบการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน  

2) บุคลากรส่วนใหญ่เป็น GenY เข้าใจระบบได้ดี 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) ข้าราชการใหม่ไม่สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการลงในระบบได้ 

2) ผู้ประเมินไม่เข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งของตนเอง 

3) การระบาดของ COVID-19 ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

4) บุคลากรใหม่ยังไม่เข้าใจระบบการประเมิน  

แนวทางแก้ไข 

1) ให้ข้าราชการใหม่ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการใน Paper แทน 

2) ดำเนินการชี้แจงผู้ประเมินที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการกำหนดสมรรถนะตามตำแหน่งของ

ตนเอง 

3) จัดเวทีสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจการใช้ระบบ  

4) จัดอบรมผู้ประเมินเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
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33. ผลการดำเนินงานส่งเสริมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี ้

1) ดำเนินการจัดทำการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 

2563 และจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฯ รวมถึงเข้าร่วม

โครงการสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และร่วมเผยแพร่ผลงานด้าน

การพัฒนาหน่วยงานดีเด่น ระหว่างวันที่ 13 -15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมดวงตะวันและ

วัดศรีดอนมูล จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

2) รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทาง และตามระยะเวลาทีก่ำหนด  

3) จัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน สำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ในวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และกิจกรรมรณรงค์

ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนโดยการนำเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ผ่าน

สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ให้ประชาชนเล็งเห็นถึงความตระหนักของบุคลากรในการ

คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ให้ได้รับการบริการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ในระดับมาตรฐานสากลอย่างเท่าเทียม เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชน 
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ผลการประเมินองค์กรคุณธรรม ตามแบบประเมิน “เกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม

ต้นแบบ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ค่าคะแนนอยู่ท่ี 85 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85  

ปัจจัยความสำเร็จ 

หน่วยงานใช้การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และต่อต้านการทุจริต สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 

2563 เป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีคุณธรรม 

จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต สามารถดำเนินงานได้อยา่งเป็นรูปธรรม เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) หน่วยงานขาดเครือข่ายที่ร่วมดำเนินการขับเคล่ือนงานด้านคุณธรรม จริยธรรม  

ซึ่งเป็นเครือข่ายท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นหน่วยงานคุณธรรม 

2) หน่วยงานขาดการประกาศหน่วยงาน โครงการ กิจกรรมดีเด่นในการส่งเสริม

คุณธรรมเป้าหมาย จนเป็นแบบอยา่งด้านคุณธรรม 

3) หน่วยงานขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กรคุณธรรมไปสู่

องค์กรอืน่ 

แนวทางแก้ไข 

หน่วยงานควรมีการประกาศนโยบายในการขับเคล่ือนสู่  “องค์กรคุณธรรม” และมีแผน

ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมฯ ที่ชัดเจน มีการขับเคล่ือนให้เป็นตัวชี้วัดระดับ

หน่วยงาน และมีการดำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างต่อเนื่อง (เรื่องเวทีหน่วยงาน

คุณธรรม บุคลากรต้นแบบ) ซึ่งเป็นการกระตุ้นบุคลากรให้มีความสนใจในเรื่องนี ้  

          

34. ผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มีดังนี ้

1) ดำเนินการสื่อสารเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ให้ทั่วถึงทั้ง

องค์กร และทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคลากรให้เห็นถึงความสำคัญด้าน

คุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งจะนำไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร 
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2) จัดทำมาตรการภายในและสร้างการรับรู้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ

ทุจริต พร้อมทั้งสื่อสารประกาศ ระเบียบ/แนวปฏิบัติด้านคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้านการ

ทุจริตของหน่วยงานแก่บุคลากรทัว่ทั้งองค์กร 

3) ส่งเสริมนโยบายด้านการปฏิบัติงาน/การให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทุกคนอยา่งเทา่เทียม  

4) จัดให้มีช่องทางเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในสามารถแจ้งเบาะแสอันควรสงสัย 

โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยข้อมูลของผู้ร้องเรียนจะต้องถูกเก็บรักษาไว้เป็น

ความลับ 

5) ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการเข้าตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี

งบประมาณ 2563 และสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานครั้งที่ 1 และครั้งที ่2 คะแนนการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังนี้  

ตารางที่ 18 คะแนนการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ครัง้ คะแนนเฉลี่ยในภาพรวม ผลคะแนนตามตวัชีว้ดั แผนยทุธฯ (รอ้ยละ( 
การแปล

ความหมาย 

คร้ังที่ 1 3.15 78.75 เห็นดว้ยมาก 

คร้ังที่ 2 3.26 81.50 เห็นดว้ยมาก 

 

ปัจจัยความสำเร็จ 

กรอบแนวทางการประเมิน  ITA  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิง่ขึ้น 

ซึ่งจะส่งผลให้การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไข

ระบบการบริหารราชการของหน่วยงานภาครัฐ และมีผลการประเมินที่มาจากมุมมองของ

ประชาชนอย่างรอบด้านทั้งด้านการรับรู้และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะได้

อย่างชัดเจนมากยิง่ขึ้น 

ปัญหา/อุปสรรค 

การกำกับ ติดตาม ประเมินผล การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ

ดำเนินงานของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ยังมีระบบการกำกับ 

ติดตาม ที่ไม่เป็นรูปธรรม แต่มีการรายงานผลการดำเนินงานตามรอบไปยังกลุ่มคุ้ มครอง
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จริยธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานผู้กำกับติดตามการดำเนินงานด้าน ITA ของหน่วยงานสังกัดกรม

ควบคุมโรค 

แนวทางแก้ไข 

การทบทวน ยกระดับพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร ทั้งระบบการบริหาร

บุคคล ระบบการบริหารงาน ระบบการบริหารงบประมาณ การเงินการคลัง การบริหาร

สินทรัพย์ ทั้งด้าน อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย พรบ. ระเบียบที่ถูกต้อง ได้มาตรฐานสากล โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ โดยเฉพาะให้ความสำคัญกับระบบติดตาม ประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี

แนวทางคู่มือนวัตกรรม ที่เกิดจากการดำเนินการที่สามารถสนับสนุนการขับเคล่ือนงานเชิง

ระบบของกรมให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพต่อไป 
        

35. ผลการดำเนินงานการพฒันาศักยภาพของบคุลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรค

ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี ้

1) การพัฒนาความเชี่ยวชาญให้กับบุคลากร จำนวน 2 คน 

2) ดำเนินจัดกิจกรรมพัฒนาตน พัฒนาทีม สู่สังคมยั่งยืน ในวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 

2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัด

อุดรธาน ีโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 68 คน  

3) จัดประชุมราชการพัฒนาจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระ

ราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที ่10 ในวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 ดำเนินการได้ตามแผนงาน   

4) การดำเนินงานพัฒนาบุคลากรผ่านระบบ E-Learning ของสำนักงาน ก.พ. โดยมี

สำเร็จของการผ่านการพัฒนา ตามกรอบการพัฒนาบุคลากร (Training Roadmap)  

ผ่านระบบ E-Learning ของสำนักงาน ก.พ. และตามกรอบการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 

(Digital Skill) ระยะเริ่มต้น (Early)ผ่านระบบ OCSC Learning Space ของสำนักงาน ก.พ.

จำนวน 14 คน จากจำนวน ข้าราชการและพนักงานราชการท้ังหมด 91 คน  
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ปัจจัยความสำเร็จ 

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อแผนงาน/โครงการ และกิจกรรม ที่มีความสำคัญต่อการ

พัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 

2) บุคลากรให้ความสำคัญต่อกิจกรรมเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ปัญหา/อุปสรรค 

1) หลักสูตรการพัฒนายังไม่ตรงตรงตามความต้องการของบุคลากร 

2) หน่วยงานมีงบประมาณในการฝึกอบรมทีจ่ำกัด 

3) การระบาดของ COVID-19 ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน 

แนวทางแก้ไข 

1) หน่วยงานควรมีการหา Gap Need ของบุคลากร 

2) สนับสนุนให้มีการศึกษาดูงานระหวา่งหนว่ยงานในประเด็นพัฒนาบุคลากร 

3) ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันควบคุมโรค ทีเ่ข้มข้น จริงจัง   

   

36. ผลการดำเนินงานความสุขความผูกพันของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ดังนี ้

1) ประชุมเสริมสร้างความสุขความผูกพันตอ่องค์กรของบุคลากร  

2) เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการมีส่วนร่วมของบุคลากร  

 

 

 

 

 

3) จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในหน่วยงาน เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตร

เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา 
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4) จัดกิจกรรมให้บุคลากรเข้าร่วมในงานรัฐพิธีตา่ง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) ดำเนินการสำรวจความสุขความผูกพันของบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรค 

ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ 2563 ผลการสำรวจ พบว่า บุคลากรมีค่าเฉล่ีย

ความสุขภาพรวม 64.97 อยู่ในระดับ Happy เมื่อพิจารณารายมิติ พบว่า มิติที่มีค่าเฉล่ียมาก

ที่สุด คือ Happy Heart น้ำใจดี ค่าเฉล่ีย 75.32 อยู่ในระดับ Very Happy รองลงมา ได้แก่ 

Happy Soul จิตวิญญาณดี ค่าเฉล่ีย 75.16 อยู่ในระดับ Very Happy, Happy Society สังคม

ดี ค่าเฉล่ีย 68.95 อยู่ ในระดับ Happy, Happy Brain ใฝ่รู้ดี ค่าเฉล่ีย 68.42 อยู่ ในระดับ 

Happy, Happy Work life การงานดี ค่าเฉล่ีย 67.03 อยู่ ในระดับ Happy, Happy Family 

ครอบครัวดี ค่าเฉลี่ย 63.07 อยู่ในระดับ Happy, Happy Body สุขภาพกายดี ค่าเฉล่ีย 62.00 

อยู่ในระดับ Happy, Happy Relax ผ่อนคลายดี ค่าเฉล่ีย 57.74 อยู่ในระดับ Happy และมิติที่มี

ค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ Happy Money การเงินดี ค่าเฉล่ีย 47.04 อยู่ในระดับ Unhappy ระดับ

ความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน มีค่าเฉล่ีย 70.82 อยู่ในระดับ Happy ด้านที่มีค่าเฉล่ีย

มากที่สุด คือ ภูมิ ใจองค์กร ค่าเฉล่ีย 75.97 อยู่ ในระดับ Very Happy รองลงมา ได้แก่ 
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กล่าวถึงองค์กร ค่าเฉล่ีย 70.88 อยู่ในระดับ Happy และ อยู่กับองค์กร ค่าเฉล่ีย 65.61 อยู่ใน

ระดับ Happy ระดับ BMI เฉล่ียของบุคลากรในหน่วยงาน อยู่ที่ 23.43 อยู่ในเกณฑ์ท้วม/โรค

อ้วนระดับ 1 มีภาวะเสี่ยงต่อโรคอันตรายระดับ 1 ภาพรวมความพึงพอใจต่อโครงการ/กิจกรรม

เสริมสร้างความสุขและความผูกพันต่อหน่วยงานจัดในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีค่าเฉล่ีย

อยู่ท่ี 59.47 อยู่ในระดับ Happy 

ปัจจัยความสำเร็จ 

บุคลากรในหน่วยงานมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน เป็นผลให้สังคมในการทำงาน

และบรรยากาศในการทำงานเต็มไปด้วยความสุข ซึ่งเอื้อต่อผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน 

เพราะเมื่อบุคลากรเกิดความรู้สึกสบายใจ ก็สามารถสร้างผลงานได้อยา่งเต็มศักยภาพ 

ปัญหา/อุปสรรค 

มิติที่ได้คะแนนน้อยที่สุด คือมิติสุขภาพการเงินดี (Happy Money) สะท้อนให้เห็นว่า

บุคลากรของหนว่ยงานส่วนใหญ่ที่มีหนี้สิน สามารถจัดการกับภาระหนี้สินได้ แต่มีรายรับพอๆ

กับรายจ่าย และมีการเก็บออมเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

แนวทางแก้ไข 

หน่วยงานควรมีการส่งเสริมการออมและประโยชน์ที่ได้จากการออม การบริหารเงินเพื่อ

การดำรงชีพในปัจจุบัน เพื่อเสริมสร้างวินัยการออม ลดการเกิดหน้ีสินได้ 
 

37. การพฒันาระบบการเฝา้ระวังปอ้งกนัควบคมุโรคตดิต่อนำโดยยุงลาย และตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยแมลงและภยัสขุภาพที่เปน็ปญัหาในพืน้ที่ศนูยค์วบคมุโรคตดิต่อนำโดย

แมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2563 ผลการดำเนินงานดังนี ้

1) ดำเนินงานเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย (6ร.) โดยใช้ Application “ทันระบาด”  

ในการประเมินในพื้นท่ีรับผิดชอบ 3 จังหวัด จำนวน 2 ครั้ง  

2) ดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในพื้นที่ตามแนว

ชายแดนระหวา่งประเทศและจุดผ่อนปรน พื้นทีร่ับผิดชอบ 2 จังหวัด คือจังหวัดหนองคายและ

จังหวัดบึงกาฬ จำนวน 2 ครั้ง 

3) ดำเนินงานเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในเขต

พื้นท่ีเฉพาะเขตแปรพระราชฐานและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ครอบคลุม 11 แห่ง จำนวน 

2 ครั้ง 
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4) พัฒนาศูนย์เครื่องพ่น สาธิตการใช้ ตรวจเช็คสภาพ ซ่อมบำรุงเครื่องพ่นเคมี 

ให้กับเครือข่าย ครอบคลุม 3 จังหวัด จำนวน 183 เครื่อง 

5) สนับสนุนกระบวนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน ( Integrated Vector 

Management: IVM) ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จำนวน 3 ครั้ง  

6) สนับสนุนเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ได้แก่

ไข้เลือดออก ไข้ซิกาและโรคปวดข้อยุงลายรวมทั้งการพ่นเคมีเพื่อเตรียมพื้นที่รับเสด็จฯ  

โดยการพ่นเคมีชนิดติดรถยนต์ ครอบคลุม 3 จังหวัด จำนวน 26 ครั้ง 

7) ติดตามประเมินผลการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายในพื้นที ่จำนวน 2 ครั้ง 

8) ร่วมดำเนินงานสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ร่วมกับสำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี จำนวน 6 ครั้ง   

9) จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็น

ปัญหาสำคัญในพื้นท่ี จำนวน 186,345 ราย 

10) ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการบริการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคท่ีเป็นปัญหาสำคัญในพื้นท่ี ร้อยละ 93.60  

ปจัจยัแห่งความสำเรจ็ 

1)   การวางแผนงานล่วงหน้าในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผนทีว่างไว้ 

2) การร่วมมือของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค 

3) การสนับสนุนจากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันควบคุมโรค 

4) การติดตามประเมินผลทุกไตรมาส 

ปญัหา/อปุสรรค 

1)   บุคลากร /อัตรากำลัง ในการปฏิบัติงานมีน้อย ส่วนหนึ่งไปช่วยราชการทำให้

ผู้ปฏิบัติงานมีน้อยลง   

2) วัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องพ่นเคมีติดรถยนต์มีอายุการใช้งานมากกวา่ 10 ปีขึ้นไป  

3)  การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์โรคที่ล่าช้าทำให้การสนับสนุนโรค

ล่าช้าด้วย 

4) การอ้างอิงข้อมูลการดื้อยาต่อสารเคมี มีจำกัด คือสารเคมีที่พื้นที่ใช้จริงแต่เราไม่มี

กระดาษทดสอบและการทดสอบในแต่ละครั้งใช้ยุงจำนวนมากและในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถจัดซื้อชุดทดสอบสารเคมีได้ตามแผน  
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แนวทางแก้ไขปญัหา 

1)   ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานีให้

ตรงกับภารกิจและปริมาณงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2) ดำเนินการวัสดุอุปกรณ์ เพื่อทดแทนเครื่องพ่นเคมีติดรถยนต์มีอายุการใช้งาน

มากกวา่ 10 ปี   

3) พัฒนาข้อมูลเฝ้าระวัง 5 โรค 5 มิติที่ รวดเร็วและเข้าถึงง่ายเพื่ อให้บุคลากรที่

รับผิดชอบได้นำไปใช้สนับสนุนพื้นท่ีได้ทันเวลา 

4) การอ้างอิงข้อมูลการดื้อยา ต่อสารเคมีกรณีที่ไม่มีกระดาษทดสอบตรงกับสารเคมี ที่

ใช้ในพื้นที่จริง ควรพัฒนาการทดสอบจากเดิมที่ใช้ Susceptibility test ทั้งลูกน้ำยุงลายและ

ยุงตัวเต็มวัยมาเป็น 
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38. การพฒันาระบบการเฝา้ระวังปอ้งกนัควบคมุโรคตดิต่อนำโดยยุงลาย และตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยแมลงและภยัสขุภาพที่เปน็ปญัหาในพืน้ที่ศนูยค์วบคมุโรคตดิต่อนำโดย

แมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย ปีงบประมาณ 2563 ผลการดำเนินงานดังนี ้

1) ดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลง ในเขตสุขภาพที่ 8  ได้แก่ 

ประเมินดัชนีลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธ์ ตามมาตรการ 6 ร จำนวน 3 รอบ และศึกษายุง

พาหะ ในเขตแปรพระราชฐาน จำนวน 3 แห่ง ศึกษาชีวนิสัยยุงพาหะนำโรคในพื้นท่ีเสี่ยง 5 แห่ง 

ทำการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ณ จุดผ่อนปรน จำนวน 4 แห่ง และดำเนินงานวางกับดักเก็บไข่

ยุงลายในพื้นท่ีเสี่ยงสูงจังเลยและหนองบัวลำภูเพื่อนำมาทดสอบสารเคมี 

2) ดำเนินงานพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ในเขตสุขภาพที ่8 

2.1) การป้องกัน ควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ (การใช้มาตรการ/กิจกรรมในการแก้ไข

ปัญหา) ดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงตลอดจนมีการจัดกรรม

ร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อกระตุ้นเตือนให้เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ ผู้นำชุมชน ประชาชน ตระหนัก

ถึงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นที่  จังหวัดเลยและจั งหวัด

หนองบัวลำภู ได้แก่  การดำเนินงานควบคุมโรค (สำรวจลูกน้ำ+พ่นสารเคมี) ในโรงเรียน ตชด. 

จำนวน 5 แห่ง  และการควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ จ.เลย จำนวน 19 ครั้ง จังหวัด

หนองบัวลำภู 3 ครั้ง  ดำเนินงานควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลายในพื้นที่ จ.เลย จำนวน 2 ครั้ง

และร่วมสอบสวนโรคติดต่ออื่น ๆ / ภัยสุขภาพ จำนวน 3 ครั้ง 

2.2) การสร้าง/สนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย (ภายใน/ภายนอก) ได้แก่ 

ดำเนินงานสนับสนุนวิทยากร โครงการอบรมการใช้เครื่องพ่นหมอกควัน เทคนิคการพ่น  

และการดูแลรักษาเครื่องพ่นหมอกควัน ทำการประเมินประสิทธิภาพเครื่องพ่นหมอกควัน  

ในอำเภอเสี่ยงสูง ทั้งจังหวัดเลย และ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 79 เครื่อง การตรวจเช็ค

เครื่องพ่นแบบ ULV ทั้งแบบสะพานหลัง ติดรถยนต์ และแบบมือถือ ในอำเภอเสี่ยงสูง ทั้ง

จังหวัดเลย และ จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 20 เครื่อง 

2.3) การพัฒนากลไก กระบวนการทำงาน การพัฒนาบุคลากรภายในกลุ่ม เช่น การ

ประชุมกลุ่ม การเข้าร่วมประชุม อบรม/พัฒนาฯ ได้แก่ ผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ

โรคติดต่อจังหวัดเลย และผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ กรณี

ฉุกเฉินจังหวัดเลย 

2.4) ดำเนินงานประชุม ศตม.8.2 เลย เพื่อวางแผนการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน 
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2.5) ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ได้แก่ อบรมหลักสูตร CDCU จำนวน 6 คน  

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรทีม SAT/JIT จำนวน 6 คน และร่วมพัฒนาวิทยากรผู้ควบคุม

การพ่นเคมีควบคุมพาหะนำโรค 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   

1)   ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติงานจากชุมชนและหนว่ยงานภาคีเครือข่าย ในการเฝ้า

ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง  

2) บุคลากรมีทักษะที่ดีในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 

ปัญหา/ อุปสรรค  

1) บุคลากร/อัตรากำลังในการปฏิบัติงานมีน้อยลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่อายุมากและ

เกษียณอายุราชการ ส่งผลให้จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนลดลง  

2) วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์/เครื่องพ่นสารเคมี/ยานพาหนะ เสื่อมประสิทธิภาพ

เนื่องจากถูกใช้งานมานาน 

แนวทางแก้ไขปญัหา   

1) ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

2) ดำเนินการจัดหา/ขอรับการสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์  เพื่ อความพร้อมในการ

ดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิง่ขึ้น 
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39. การพัฒนาระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคศูนย์ควบคุมโรคนำโดยแมลงที่ 8.3 

จังหวัดสกลนครสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ดังนี ้

1) ประชาชนได้รับบริการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจำนวน 100,750 ราย 

2) พื้นที่อำเภอเสี่ยงนำ การจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน (IVM) ไปใช้ในการ

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่นำโดยแมลง 2 จังหวัด จำนวน 4 อำเภอ  

3) พื้นที่อำเภอเสี่ยงควบคุมโรคที่นำโดยยุงลายได้ตามเป้าหมายระบบควบคุมโรค 2 

จังหวัด จำนวน 4 อำเภอ 

ปัจจัยความสำเร็จ  

1)   การประสานงานกับหนว่ยงานในพื้นท่ีในรูปแบบต่าง ๆ  

2) ความเข้มแข็งและความสัมพันธ์อันดีของเครือข่ายในพื้นที่  

3) ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการสนับสนุนพื้นที่ 

4) ความพร้อมของทีมงานท้ังในองค์กรและหนว่ยงานเครือข่าย 

5) การสนับสนุนด้านตา่ง ๆ จากผู้บังคับบัญชา 

ปัญหา/อุปสรรค  

1)   สถานการณ์ COVID – 19 ทำให้การดำเนินงานในพื้นท่ีบางกิจกรรมลา่ช้า 

2) งบประมาณบางส่วนจำเป็นต้องเกลี่ยไปใช้ในการดำเนินงานสถานการณ์ COVID – 19  

แนวทางแก้ไขปัญหา  

1)   ปรับแผนการดำเนินทีป่ฏิบัติการในพื้นทีเ่ป็นให้คำปรึกษาและขยายเวลา  

2) การบูรณาการกิจกรรมดำเนินงานในพื้นให้ครอบคลุมทุกกิจกรรมในการลงพื้นทีทุ่กครั้ง 
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คณะผู้จัดทำรายงานประจำปี:     กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย 

 

 

ตรวจสอบ:  นางสาวจุฬารัตน์  นามเพ็ง 

      นางสาวสุภาวรรณ วันประเสริฐ 

 

รวบรวม/เรียบเรียง:  นางสาววาสนา  นามขันตรี 

 

พิสูจน์อักษร/จัดทำ: นางสาวณัฏปรียดา  ฐิติ์กุลปรียา 

 

สถานที่ตั้ง:  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ี

เลขที ่591 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว  อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

รหัสไปรษณีย์ 41000 โทรศัพท์ : 042-219168 โทรสาร : 042-219169 

 

เว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี: http://odpc8.ddc.moph.go.th/ 

Facebook: สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
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