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รายงานประจำปี 2564 
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จัดทำโดย :  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
 

      จัดพิมพ์ครั้งที่ 1 :  มกราคม 2565 
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การวางแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการงานขององค์กร ทำให้มีทิศทาง 

การดำเนินงานที่ชัดเจนเกิดกระบวนการทำงานที่เป็นระบบสามารถเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด

เป็นการวางเป้าหมายล่วงหน้าก่อนที่จะดำเนินงานจริง ดังนั้นการรวบรวมข้อมูลจากการ

ดำเนินงานที่ผ่านมาใช้วิ เคราะห์ข้อมูลจะทำให้สามารถเลือกแนวทางในการดำเนินงาน  

เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 

ดังนั้น สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2564 ขึ้น 

โดยมีเนื้อหาสาระสำคัญประกอบด้วยสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ในพื้นที่

รับผิดชอบ 7 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย บึงกาฬ สกลนคร  

และนครพนม สรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มงาน และประมวลภาพกิจกรรม ในปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564  

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานประจำปี 2564 ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ผู้รับผิดชอบโครงการ 

และหน่วยงานในการวางแผนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งภาคี เครือข่ายได้นำไปใช้  

เป็นเครื่องมือในการวางแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ให้มีทิศทางที่สอดคล้องกันต่อไป 

        

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 
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สารบัญ ข 

ทำเนียบผู้บริหาร 1 

ทำเนยีบหัวหน้ากลุ่ม 2 

ทำเนียบหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 3 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 4-11 

ส่วนที่ 2 สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ ปี 2564                                           12-20 

ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2564                            21-103 
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แพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ ์

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          ดร.ศิมาลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์                  แพทยห์ญิงวราลักษณ์ ตังคณะกุล 

                 รองผู้อำนวยการ                                      รองผู้อำนวยการ              

 

 

                              
                            

                                                                                                                       นายบุญเทียน  อาสารินทร์ 

                                         ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

ทำเนียบผู้บริหาร 
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นางสาวอุรวี  อินดา 
ตำแหน่งนักเทคนคิการแพทย์ชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบตัิการทางการแพทย์ 

ด้านควบคุมโรค 

  

นายธวัชชัย  รักษานนท์ 
ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหารองค์กร 

 
 
 
 
 
 

 

นางสาวชลธิชา  นรินทร ์
ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหนา้กลุม่สื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 

 
 

 

 

นางเนื้อทิพย์ หมู่มาก 
ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มโรคไมต่ิดต่อ 

  

นางสาวจุฬารัตน ์นามเพง็ 
ตำแหน่งนกัวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 

กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครอืข่าย 

  

นางสาวทศวรรณ ภูศรี 
ตำแหน่งนักวชิาการเงินและบญัชชีำนาญการ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารทัว่ไป 

 
 

 

 

นางสาวกาญจนา แสนตะรัตน์ 
ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

รักษาการหัวหน้ากลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ 

และสิ่งแวดล้อม 

  

นางสาวดวงเดือน จันทะโชติ 
ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มโรคเอดส ์วณัโรค โรคติดต่อ  

ทางเพศสมัพันธ์และโรคเรื้อน 

  

นายวรวัตต์  ชาญวิรัตน ์
ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบควบคุมโรค 

และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

 

 
 

นายจักรี  ศรีแสง 
ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย 

  

นายกฤษณะ  สุกาวงค ์
ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มระบาดวทิยา 

  

นายเนตนิัย ศรีทน 
ตำแหน่งนิติกร 

หัวหน้ากลุ่มนติิการ 

ทำเนียบหัวหน้ากลุ่มงาน 
นายบญุเทียน อาสารินทร ์

ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสขุชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มโรคติดต่อ 
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นายประสิทธิ์  รามะโคตร 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ 

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงท่ี 8. 1   

จังหวัดอุดรธานี 

 นายจักรพงษ์  วงษง์าม 

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 

ปฏิบัติหน้าที่แทนหัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ       

นำโดยแมลงที่ 28.  จังหวัดเลย 

 นางสาววิรัลพัชร  ดษิฐาพันธ ์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงท่ี 8. 3 

จังหวัดสกลนคร  

ทำเนียบ 

หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

โดยแมลง 
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ส่วนที่ 1  

ข้อมูลทั่วไป  
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สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี หรือ สคร.8 อุดรธานี เป็นส่วนราชการ

ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งขึ้น

เมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ตามคำสั่งกรมควบคุมโรค ที่ 1225/2558 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เร่ืองการเปล่ียนแปลง 

ลำดับที่สำนักงานป้องกันควบคุมโรคและการปรับปรุงพื้นที่เขตจังหวัดที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงาน  

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานป้องกันควบคุมโรคเป็นไปด้วยดี และสอดคล้องกับเขตสุขภาพ

กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดขึ้นโดยมีเขตพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 7 จังหวัด ที่แยกออกมาจาก

จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น (สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 6 ขอนแก่นเดิม) 5 จังหวัด คือจังหวัดอุดรธานีจังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัด

บึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู และอีก 2 จังหวัด ที่แยกออกมาจากจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของ

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 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 ลูกจ้างชั่วคราว 

14 คน  และขอช่วยราชการ 23 คน หลังจากนั้นได้ทำการย้ายสำนักงานมาประจำที่จังหวัด

อุดรธานี ตามคำสั่งกรมควบคุมโรคที่ 472/2559 เร่ืองกำหนดสถาน ที่ตั้งของสำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 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 ต่อมาได้สร้างอาคารสำนักงานขึ้น ณ บ้านเลขที่ 

591 หมู่ 12 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยมีแพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย 

 เป็นผู้อำนวยการ และปัจจุบันมีแพทย์หญิงศศิธร ตั้งสวัสดิ์ เป็นผู้อำนวยการ 

ประวัติความเป็นมา 
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ค่านิยม 

M (Mastery):  

ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงสุด 

O (Originality):  

สร้างสรรคน์วัตกรรม สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ 

P (People-centered approach):  

ยึดประชาชนเป็นที่ต้ัง เป็นศูนย์กลางในการทำงาน 

H (Humility):  
ความอ่อนน้อมถ่อมตน การเคารพผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รู้แพ้ 

รู้ชนะ เปิดรับฟังความเห็นต่างจัดการความขัดแย้งด้วยวิธีสร้างสรรค์ 

ช่วยผู้อื่นแก้ปัญหาในยามคับขัน 
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"ประชาชนเขตสุขภาพที่ 8 ได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัย

สุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2565" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 
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ยุทธศาสตร์ 
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โครงสร้างหน่วยงาน 

ง 
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เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

ง 
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 ข้อมูลบุคลากรสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธานี 

ปัจจุบันมีจำนวน 175 คน  แบ่งเป็น ข้าราชการ 71 คน ลูกจ้างประจำ 51 คน  

พนักงานราชการ 22 คน  ลูกจ้างชั่วคราว 15 คน  ช่วยราชการ 16 คน  

ตารางที่ 1 จำนวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2564 

 

 

 

 

 

อัตรากำลังบุคลากร 

ง 
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ส่วนที่ 2  

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ 

ในพื้นที่ ปี 2564 
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สถานการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญ ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่  8  ปี  พ.ศ. 2564  

ระหว่างวันที่  1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564  สำนักงานป้องกันควบคุม โรคที่  8  

จังหวัดอุดรธานี ได้รับรายงานและตรวจสอบข้อมูลเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา พบโรค เหตุการณ์ 

และสถานการณ์ทีส่ำคัญในพื้นท่ี ดังนี้   

1. การตรวจสอบข่าวการระบาด   

ปี พ.ศ. 2564 ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งข่าวการระบาด/เหตุการณ์ผิดปกติจากเครือข่าย และสื่อต่างๆ 

จำนวน 321 เหตุการณ์ พบผู้ป่วย 731 ราย เสียชีวิต 102 ราย โรคและภัยสุขภาพที่พบมาก  

5 ลำดับแรก ได้แก่ อาการภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้ มกันโรค (AEFI COVID-19)  

จำนวน 277 เหตุการณ์ (86.29 %) จมน้ำ จำนวน 13 เหตุการณ์ (4.05 %)  อื่นๆ จำนวน  

9 เหตุการณ์ (2.80 %) อาหารเป็นพิษ จำนวน 8 เหตุการณ์ (2.49 %) และอุบัติเหตุ จำนวน  

5 เหตุการณ์ (1.56 %) ข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด ดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 จำนวนเหตุการณ์ระบาด ผิดปกติ ที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ได้รับแจ้ง  

ในปี พ.ศ.2564  (ที่มา : โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด สำนักระบาด กรมควบคุมโรค 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

ลำดับ โรค/ภัย/เหตุการณ์ผิดปกติ 
จำนวน

เหตุการณ์ 

จำนวน

ผู้ป่วย 

จำนวน

เสียชีวิต 

เหตุการณ์

เข้า 

เกณฑ์ DCIR 

1 อุบัติเหตุ 5 9 3 1 

2 จมน้ำ 13 2 17 1 

3 เสียชีวิตจากอากาศหนาว 2 0 2 2 

4 ไข้เลือดออก 3 2 2 1 

5 อาหารเป็นพิษ 8 415 0 5 

สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 

ที่สำคัญในพื้นที่ 

ง 
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ลำดับ โรค/ภัย/เหตุการณ์ผิดปกติ 
จำนวน

เหตุการณ์ 

จำนวน

ผู้ป่วย 

จำนวน

เสียชีวิต 

เหตุการณ์

เข้า 

เกณฑ์ DCIR 

6 AFP (Acute Flaccid Paralysis) 1 1 0 0 

7 โรคมือ เท้า ปาก 2 31 0 0 

8 AEFI (COVID-19) 277 206 67 7 

9 ไข้ปวดข้อยุงลาย 1 29 0 1 

10 อื่น ๆ ระบุ 9 36 11 3 

รวม 321 731 102 21 
 

2. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ  

2.1 เรียงลำดับโรคในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที ่8   

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ได้รับรายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 

จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 7 แห่ง ตามสัปดาห์ระบาด ตั้งแต่ วันที่  1 มกราคม  

ถึง 31 ธันวาคม 2564 พบว่าโรคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ โรคอุจจาระร่วง รองลงมาได้แก่  

 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ โรคปอดอักเสบ อาหารเป็นพิษ และตาแดง ตามลำดบั ดังแผนภูมิที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนภูมิที่ 1 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคติดต่อ 10 ลำดับแรก ในเขตสุขภาพที่ 8  

ปี พ.ศ. 2564  (รายงานเฝ้าระวังโรค รง.506 ข้อมูลวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2564) 
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เมื่อพิจารณาสาเหตุของการเสียชีวิตในโรงพยาบาล พบว่าส่วนใหญ่เกิดจากวัยชรา 

รองลงมา 3 ลำดับแรก ได้แก่ หัวใจล้มเหลวไม่ระบุรายละเอียด, หัวใจล้มเหลว และการติดเชื้อ 

ในกระแสเลือดไม่ระบุชนิด ดังแผนภูมิที่ 2 

 
 

แผนภูมิที่  2 จำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 10 อันดับแรก ปี งบประมาณ 2564  

(HDC กระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 31 มกราคม 2565) 
 

2.2 สถานการณ์โรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่ 

2.2.1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก  

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวนทั้งส้ิน 295 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 

5.31 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราตาย 0.02 รายต่อประชากรแสนคน 

อัตราป่วยตาย ร้อยละ 0.34 

พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 173 ราย เพศหญิง 122 ราย 

อัตราส่วนเพศหญิง ต่อ เพศชาย เท่ากับ 1 : 1.42 กลุ่มอายุที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 10 - 14 ปี 

อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน เท่ากับ 22.41 ราย รองลงมา คือ กลุ่มอายุ 5 - 9 ปี (19.85)  

0 - 4 ปี (8.89) 15 - 24 ปี (8.59) 35 - 44 ปี (1.51) 65 ปี  ขึ้น ไป (1.43) 25 - 34 ปี (1.37)  

45 - 54 ปี(1.04) และ 55 - 64 ปี(0.99)  
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สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุด คือ นักเรียน ร้อยละ 62.71 รองลงมา คือ เด็กในปกครอง

(16.61) รับจ้าง(7.12) เกษตร(6.78) อื่น ๆ(2.71) ค้าขาย(1.36) งานบ้าน(1.02) ราชการ(0.68) 

อาชีพพิเศษ(0.34) นักบวช(0.34) ครู(0.34)  

แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ. 2564 พบต่ำกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี  

(พ.ศ.2559 – 2563 ) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม สูงสุดที่เดือนมิถุนายน และพบรายงานผู้ป่วย

ตลอดทั้งปี โดยมีรายงานผู้ป่วยเดือนมกราคม 3 ราย กุมภาพันธ์ 4 ราย มีนาคม 6 ราย 

เมษายน 10 ราย พฤษภาคม 45 ราย มิถุนายน 84 ราย กรกฎาคม 61 ราย สิงหาคม 23 ราย 

กันยายน 29 ราย ตุลาคม 18 ราย พฤศจิกายน 9 ราย และธันวาคม 3 ราย  ดังแผนภูมิที่ 3 

จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครพนม อัตราป่วยเท่ากับ 

15.03 ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ สกลนคร, เลย, บึงกาฬ, หนองคาย, อุดรธานี, 

หนองบัวลำภู อัตราป่วยเท่ากับ 9.03, 6.69, 3.77, 2.49, 0.57 และ0.39 ต่อประชากรแสนคน 

ตามลำดับ 

อำเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ อำเภอกุสุมาลย์ (สกลนคร) รองลงมาคือ 

อำเภอกุดบาก (สกลนคร) อำเภอธาตุพนม (นครพนม) อำเภอเมือง (นครพนม) และอำเภอ

หนองหิน (เลย) ดังรูปที่ 1 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 พบการรายงานเหตุการณ์ 

ที่ผิดปกติในโปรแกรมรายงานการระบาด 3 เหตุการณ์ ดังนี้ 

เหตุการณ์ที่ 1 วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2564 พบผู้ป่วยสงสัยโรคไข้เลือดออก เสียชีวิต 1 ราย  

ในหมู่บ้านแห่งหน่ึง ต.หนองวัวซอ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  

เหตุการณ์ที่ 2 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำนวน 1 ราย  

เพศชาย อายุ 6 ปี ขณะป่วยอยู่ หมู่ 9 ต.ท่าสะอาด อ.เซกา จ.บึงกาฬ  

เหตุการณ์ที่ 3 วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เสียชีวิต 1 ราย  

เป็นผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 8 ปี อาชีพนักเรียน  ที่อยู่ขณะป่วย หมู่  12 ตำบลหนองแวง  

อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม  

มาตรการป้องกันโรคไข้เลือดออก หน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับในเขตสุขภาพที่ 8  

และประชาสัมพันธ์จังหวัด ควรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่  เกี่ยวกับ 

เรื่องสถานการณ์ ความรุนแรงของโรค ความสำคัญของการกำจัดแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย 

รวมทั้งใส่ทรายเคลือบสารทีมีฟอสในภาชนะที่ ใส่น้ำ ในบ้านเรือน โรงเรียน ทุกสัปดาห์   
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การป้องกันยุงกัด และหากมีอาการป่วยที่สงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกต้องไปพบแพทย์ และหากในหมู่บ้าน 

มีผู้ป่วยโรคนำโดยแมลงต้องแจ้งเจ้าหน้าท่ีทราบ รวมถึงไม่ควรซื้อยา NSAIDs ทานเอง  

 

 
แผนภูมิที่ 3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก จำแนกรายเดือน เปรียบเทียบปี  2563 และค่า 

มัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2559-2563) (รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก สสจ. 

ทั้ง 7 แห่ง วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

 
รูปที่ 1 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2564 จำแนกรายอำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพที่ 8 

(รายงานเฝ้าระวังโรค รง. 506 จาก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันที่ 31 ธันวาคม 2564) 

2.2.2 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในเขตสุขภาพที่ 8 ระหว่างวันที่ 

1 เมษายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 พบผู้ติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)  

จำนวน 50,991 ราย เสียชีวิต 350 ราย อัตราป่วยตาย ร้อยละ 6.76  จังหวัดที่พบผู้ป่วย 
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มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี สกลนคร และนครพนม จังหวัดที่อัตราป่วยตาย

มากสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ อุดรธานี เลย และสกลนคร  
 

ตารางที่ 3 จำนวนผู้ติดเชื้อ และผู้ เสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

แยกรายจังหวัด ในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ.2564  

จังหวัด จำนวนผู้ติดเชื้อ จำนวนผู้เสียชีวิต อัตราป่วยตาย (%) 

นครพนม 5,176 28 0.54 

บึงกาฬ 2,898 20 0.39 

เลย 4,615 41 0.79 

สกลนคร 8,041 37 0.71 

หนองคาย 4,537 29 0.56 

หนองบัวลำภู 4,730 27 0.52 

อุดรธานี 20,994 168 3.25 

เขตสุขภาพที ่8 50,991 350 6.76 

 

ที่มา : ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  
 

 ส่วนใหญ่ มีสัญชาติ ไทย 50 ,487 ราย (ร้อยละ 99.01) และต่ างชาติ  504 ราย  

(ร้อยละ 0.99)  อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง เท่ากับ 1 : 1.01 โดยพบได้ในทุกกลุ่มอายุ  

(ไม่ระบุอายุ ร้อยละ 32.28)  ส่วนใหญ่พบในกลุ่มอายุ 20 - 29 ปี (ร้อยละ 15.90) รองลงมา  

3 ลำดับแรก ได้แก่ 30 – 39 ปี (ร้อยละ 13.99) 40 – 49 ปี (ร้อยละ 12.22) และ10 – 19 ปี (ร้อยละ 8.52)  
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ตารางที ่4 จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ.2564  (n = 50,991)  

ตัวแปร จำนวน ร้อยละ (%) 

เพศ   

   ชาย 23,309 45.71 

   หญิง 23,323 45.74 

   N/A 4,358 8.55 
 

กลุม่อายุ   

   0-9 2,811 5.51 

   10-19 4,345 8.52 

   20-29 8,106 15.90 

   30-39 7,136 13.99 

   40-49 6,229 12.22 

   50-59 3,658 7.17 

   60-69 1,431 2.81 

   70-79 613 1.20 

   80up 202 0.40 

   N/A 16,460 32.28 

   Mean (SD.) 33.3 ปี 16.90 ปี 

   Median (Min, Max) 32 ปี 9 วัน, 97 ปี 
 

 

 

 

ที่มา : ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  
 

พบผู้ ติด เชื้อ COVID-19 สูงสุด ในเดือนสิงหาคม 18 ,395 ราย (ร้อยละ 36.07 ) 

รองลงมา ได้แก่ กรกฎาคม 9,877 ราย (ร้อยละ 19.37) ตุลาคม 7,226 ราย (ร้อยละ 14.17) 

และกันยายน 6,872 ราย (ร้อยละ 13.48)  
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

แผนภูมิที่ 4 จำนวนผู้ติดเชื้อด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แยกรายจังหวัด  

แยกรายเดือน ในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ.2564  
 

 

 

 

ที่มา : ฐานข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565  
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  

ผลการดำเนินงาน  
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

3.1 ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี  

 การดำเนินงานกำกับ ติดตาม และสรุปผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการ

หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็นตัวชี้วัด 

แบบขั้นตอน 11 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดแบบปริมาณ 3 ตัวชี้วัด ซึ่งผลการประเมิน ค่าคะแนนที่ได้

รวม 14 ตัวชี้วัด คือ 4.8908 รายละเอียดตามตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการ

ดำเนนิงาน 

คา่คะแนนทีไ่ด ้ คะแนน  

ถ่วงน้ำหนกั 

มิติที่ 1 ด้านประสิทธิผล                                                                                         

1.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการจัดการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขตาม EOC Assessment 

Tool 

5 5 0.5 

2.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานผลิตภัณฑ์

เพื่ อ ก า ร เฝ้ า ร ะ วั ง  ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม โร ค  

และภัยสุขภาพ (งานวิจัย/งานวจิัยที่พัฒนาจากงาน

ประจำ) 

5 90 0.5 

3.อัตราความครอบคลุมของการข้ึนทะเบียนรักษา

และผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรค 

3.215 3.215 0.1608 

4.ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบส่ือสาร

ความเส่ียงเพื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ

ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับ

ห น่ ว ย ง า น  ต า ม เก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ส า ก ล 

(JEE/IHR2005) 

5 5 0.25 
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการ

ดำเนนิงาน 

คา่คะแนนทีไ่ด ้ คะแนน  

ถ่วงน้ำหนกั 

5.ร้อยละของผู้ต้ อง ขัง ใน เรือนจำที่ ได้ รับการ 

คัดกรองเอชไอว ี

202.030303 5 0.25 

6.ระดับความสำเร็จของการเฝ้ าระวังสุขภาพ 

ของผู้ประกอบอาชีพและประชาชน ตามฐานชีวิตวิถี

ใหม่ (New Normal) 

5 5 0.25 

7.ระดับความสำเร็จของการป้องกันควบคุมโรค 

ไม่ติดต่อเร้ือรัง โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs): 

“ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 

5 5 0.25 

8.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานป้องกันการ

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนผ่านคณะกรรมการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอ (พชอ./D-RTI) 

5 5 0.25 

9.ระดับความสำเร็จการจัดการป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับพื้นที่ (พชพ.) 

5 5 0.25 

10.ร้อยละกลุ่มบ้าน/หมู่บ้านแพร่เช้ือมาลาเรียลดลง

และไม่มีการกลับมาแพร่เช้ือใหม่ 

เนื่ อ ง จ า ก ใน เข ต

สุขภาพที่  8 ไม่พบ

ผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2563-10 กุมภาพันธ์ 

2564 

5 0.25 

มิติที่ 3 ดา้นประสิทธิภาพ                                                                                     

11.ระดับความสำเร็จของการเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 

5 5 0.5 

12.ระดับความสำเร็จของขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ประจำปี พ.ศ. 2564 

5 4.8 0.48 
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

ตัวช้ีวัดผลการปฏบิัติราชการ 

ผลการดำเนนิงาน 

ผลการ

ดำเนนิงาน 

คา่คะแนนทีไ่ด ้ คะแนน  

ถ่วงน้ำหนกั 

มิติที่ 4 ด้านพัฒนาองค์กร                                                                                                

13.ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมที่หน่วยงาน

สร้างใหม่และนำไปใช้ประโยชน์ 

5 5 0.5 

14.ระดับความสำเร็จของหน่วยงานดำเนินการ

บริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูปองค์กร ได้ตาม

เกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด 

5 5 0.5 

 

 

ค่าคะแนนท่ีได้ 4.8908 

 

3.2 ผลการดำเนนิงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์  สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี  

การดำเนินงานกำกับ ติดตาม และสรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวมทั้งสิ้น 5 ตัวชี้วัด โดยแบ่งเป็นตัวชี้วัดแบบขั้นตอน  

4 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดแบบปริมาณ 1 ตัวชี้วัด รายละเอียดตามตารางที่ 6 

ตารางที ่6 สรุปผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

3.3 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  

ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 36 ,426 ,040.95 บาท โดยมีผลการเบิกจ่าย  

จำนวนรวมทั้งสิ้น 36,303,715.56 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.66 เมื่อจำแนกตามรายประเภท 

งบรายจ่าย ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณในแต่ละหมวด ดังตารางท่ี 7 

ตารางที ่7 แสดงผลการเบิกจ่ายจำแนกตามรายประเภทงบรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี  

 

 

 

 

 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

ตารางที่ 8 แสดงผลการเบิกจ่ายจำแนกตามรายผลผลิตของ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สำนกังานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 
 

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

 

 จ ำนวน (บำท)  คิดเป็นร้อยละ  จ ำนวน (บำท)  คิดเป็นร้อยละ

1 165,513.00          100                     165,474.20          99.98

2 4,245,620.00      100                     4,234,887.86      99.75

3 691,600.00         100                     688,678.75        99.58

5 710,062.00         100                     703,104.72         99.02

6 470,800.00        100                     468,393.00         99.49

7 369,918.00         100                     367,568.00         99.36

8 1,984,898.06      100                     1,983,069.01       99.91

9 598,840.00         100                     598,754.47         99.99

13 733,653.00         100                     724,653.00         98.77

 งบประมำณท่ีได้รับจัดสรร  งบประมำณรำยจ่ำยจริง
ผลผลิตท่ี
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

3.4 ผลการดำเนินงานบริหารจัดการทรัพยากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายรวม ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 คิดเป็นร้อยละ 99.67 

 2.ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี ดำเนินเบิกจ่ายงบประมาณ

ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

 3. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ ของโครงการบริหารจัดการ

ทรัพยากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี  คิดเป็นร้อยละ 100 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

1. ทุกกลุ่มงานได้รับนโยบายจากผู้บริหารให้ส่งเอกสารเบิกจ่ายให้ทันตามระยะเวลา 

ที่กำหนด  ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2564 

 2. กลุ่มบริหารทั่วไปมีการแบ่งงานแบ่งหน้าที่รับผิดชอบ ในแต่ละงาน ได้แก่ งานธุรการ 

งานการเจ้าหน้าที่ งานการเงินและบัญชี งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ และงานพัสดุ   

อย่างชัดเจน ทำให้การดำเนินงานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง มีหัวหน้างานทำหน้าที่กำกับ ควบคุม 

ดูแล และติดตาม ผลการดำเนินงาน จึงทำให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 3. บุคลากรในกลุ่มงาน ให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของกลุ่มบริหารทั่วไปเป็นอย่างด ี

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. อุปสรรคและปัญหา ในการควบคุม กำกับ ติดตาม ผลการดำเนินงานของงาน

การเงินและบัญชี  การส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินยืมราชการ ขอเบิกเงินงบประมาณ จากกลุ่มงาน

ยังคงล่าช้า ตามกำหนดหากกลุ่มงานใดประสงค์จะยืมเงินราชการ ควรส่งเอกสารมาที่  

งานการเงินและบัญชี ก่อน 7 วันทำการ เพื่องานการเงินจะทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

ได้ทัน เวลาและร้อยละการเบิกจ่ายจะได้เพิ่มขึ้น ได้ตามเป้าหมาย ของกรมควบคุมโรค 

  2. เนื่องจากปัจจุบัน งานการเงินมีภาระงานเพิ่มขึ้น มีการบันทึกข้อมูลเพื่อขอรับ

ค่าใช้จ่ายบริการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อโควิด-19 ในระบบ E-Claim 

   3. งานยานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ในปีงบประมาณ 2564 มีจำนวนเจ้าหน้าที่  

ที่ปฏิบตัิงานขับรถยนต์ราชการมีจำนวนจำกัด ไม่สามารถสนับสนุนการลงพื้นที่ได้ทุกครั้ง 
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 4. งานการเจ้าหน้าที่ และงานธุรการ ยังมีเจ้าหน้าที่บางส่วน ขาดความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ทำให้มองการใช้จ่ายงบประมาณ 

ไม่ครอบคลุม ในการบริหารจัดการแผนการเบิกจ่าย 

 5. งานพัสดุ เนื่องจากมีเจ้าหน้าท่ีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับภาระงาน ทำให้การดำเนินการ

ตามแผนปฏิบัติราชการ ในการเบิกจ่ายล่าช้า 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. แจ้งแต่ละกลุ่มงานควรส่งเอกสารมาที่งานการเงินและบัญชี ก่อน 7 วันทำการ  

เพื่องานการเงินจะทำการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ทัน 

 2. จากภาระงานท่ีเพิ่มขึ้น ได้ขอให้งานธุรการ ช่วยบันทึกข้อมูลในระบบ E-Claim 

 3. นำเรียนผู้บริหารเพื่อพิจารณาจำนวนเจ้าหน้าท่ี ที่ปฏิบัติงานขับรถยนต์ราชการ 

 4. ถ่ายทอด ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ

ราชการให้เจ้าหน้าท่ีทราบ เพื่อประโยชน์ในปีงบประมาณ 2565 

 5. นำเรียนผู้บริหารทราบ เพื่อวิเคราะห์ และจัดสรรอัตรากำลัง ในการปฏิบัติงานพัสดุ 
 

3.5 การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการดำเนินงาน 

1. พัฒนากลไกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและบริหารจัดการแผนปฏิบัติ

ราชการประจำปี และการติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงาน:  

1) การสื่อสารแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2565 ภายในหน่วยงาน เรื่องนโยบาย จุดเน้นการดำเนินงาน แผนงานโรคและภัยสุขภาพ

ประเด็นเชิงระบบและบูรณาการ  

2) ประชุมราชการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 3 ครั้ง 
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3) สรุปแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ทุกงบรายจ่าย)  

และจัดส่งแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานขับ เค ล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี   

(พ.ศ. 2561 - 2580) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานผลการดำเนินงานลดโรค 

ลดเสี่ยงภัยสุขภาพ และการพัฒนาเชิงระบบที่สำคัญบรรลุตามตัวชี้วัดและเป้าหมายที่กำหนด 

โดยผลการดำเนินงานโครงการสำคัญที่สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

ที่หน่วยงานคัดเลือก ได้แก่ โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

นำโดยแมลง ตัวชี้วัดเป้าหมาย คือ กลุ่มบ้าน/หมู่บ้านแพร่เชื้อมาลาเรียไม่มีการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ 

พบว่ามีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับที่ 5 (ดีกว่าเป้ามาก) โดยในพื้นที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ไม่มีพื้นท่ีแพร่เชื้อใหม่ 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ผ่านกลไก พชพ. ในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8   ในวันที่ 17 

พฤศจิกายน 2563 เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินงานปี 2564 การคืนข้อมูลสถานการณ์  

โรคและภัยสุขภาพให้กับอำเภอเป้าหมาย 28 อำเภอ และร่วมกันพัฒนาแนวทาง สนับสนุน 

การดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้วยกลไก 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ 

3. สนับสนุนและประสานการดำเนินงานเครือข่ายด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในพื้นที่ พร้อมทั้งสนับสนุนวิชาการ การดำเนินงานในระดับพื้นที่ และร่วม

ขับเคล่ือนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิต

ระดับพื้นที่ (พชพ.) บูรณาการการดำเนินงานร่วมกับ กลุ่มโรคติดต่อ กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค 

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน กลุ่มโรคไม่ติดต่อ กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพ 

และสิ่งแวดล้อม ผลการดำเนินงาน พชอ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป้าหมาย 26 อำเภอ 

ขับเคล่ือนได้ 28 อำเภอ อำเภอดำเนินงานได้สำเร็จตามประเด็นปัญหา จำนวน 25 อำเภอ  

จากเป้าหมาย 26 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 96.15 คัดเลือกรูปแบบการดำเนินงาน/แนวปฏิบัติที่ดี 

(Best practice) ในระดับอำเภอ ที่มีการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัย สุขภาพ 

ด้วยศักยภาพ พชอ. จำนวน 1 เรื่อง ได้แก่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ประเด็นปัญหา 
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พชอ. ที่พื้นที่คัดเลือก คือ ลดปัญหาการตายจากอุบัติเหตุจราจร โดยมีเป้าหมาย คือ อัตรากาเสียชีวิต 

ไม่เกิน 18.7 ต่อแสนประชากร ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อัตราผู้เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุ 15.1 ต่อแสนประชากร 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

1. การแก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่คณะกรรมการ พชอ. ของพื้นที่คัดเลือก พบว่า 

เมื่อประธาน พชอ. แต่ละอำเภอ (นายอำเภอ) ให้ความสำคัญในการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหา 

เลขา พชอ. แต่ละอำเภอ (สสอ.) ต้องสะท้อนปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่คณะกรรมการ พชอ. 

ของพื้นที่คัดเลือก ให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดรับทราบ เพื่อวางแผนและมอบหมาย 

การดำเนินงานให้กับกลุ่มผู้รับผิดชอบงานที่ เกี่ยวข้องในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  

ร่วมกำหนดและวางแผนสนับสนุนทางวิชาการแบบองค์รวมต่อไป 

2. แก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่คณะกรรมการ พชอ. ของพื้นที่คัดเลือกของสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี พบว่า ควรให้ความสำคัญกับกลไกการประสานงาน 

และช่องทางในการขับเคล่ือนการแก้ไขปัญหาที่ เหมาะสม รวมไปถึงการติดตามสนับสนุน 

การแก้ไขปัญหาโรคอย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมของพื้นท่ี 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. กลุ่มยุทธศาสตร์แผนงานและเครือข่ายขับเคลื่อนงาน พชอ. เชิงระบบ กลุ่มโรคขับเคล่ือน

การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ในช่วงเวลาที่ต่างกัน 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. การวางแผนการดำเนินงานขับเคล่ือน ทั้งงาน พชอ. เชิงระบบ และงานป้องกันควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ ไปพร้อมกัน 
 

3.6 การพัฒนาการนิเทศติดตาม ประเมินผล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  

จังหวัดอดุรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการดำเนินงาน 

1.  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 8 ร่วมกับคณะตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ใน 7 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ  

การดำเนินงาน แบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้   
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1.1) รอบที่ 1  วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ GAP  จัดทำสถานการณ์ด้านโรคและภัย

สุขภาพในระดับพื้นที่ และนำไปสู่การจัดทำแผนงานหรือโครงการได้อย่างสอดคล้องกับปัญหา 

ทีพบจากการดำเนินงาน 

1.2) รอบที่ 2  วัตถุประสงค์ เพื่อติดตาม ประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์จากการ

ดำเนินงาน ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการดำเนินงาน  ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา  

และ Best Practice  

 ทั้งนี้  ประเด็นตรวจราชการที่ เกี่ยวข้องหรือสอดคล้องตามบทบาท ภารกิจ 

ของกรมควบคุมโรค ได้แก่  

1)  Agenda based ได้แก่ โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์   

กษัตริย์ และวัณโรคปอด 

2) Functional based ได้แก่ NCDs กลุ่มวัยทำงาน  

3) Area based ได้แก่ ไข้เลือดออกและไข้ปวดข้อยุงลาย การป้องกันการบาดเจ็บ 

และจากอุบัติเหตุทางถนน มลพิษทางอากาศ (PM2.5) และการป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

2.ผลการดำเนนิงานภาพรวมรายประเดน็มุ่งเน้นตรวจราชการและนิเทศงาน 

  2.1) โครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ  ศาสน์กษัตริย์  ประเด็น

ด้านการควบคุมปองกันโรค โดยการคัดกรองวัณโรคในเรือนจำ ป 2564 คัดกรองผู้ตองขัง 

ในเรือนจำ 8 แห่ง จำนวน 13,644 ราย ปี พ.ศ.2564 อยู่ระหว่างการดำเนินการคัดกรอง 

ตามแผนที่วางไว้ โดยการใช้รถ Mobile X-ray พระราชทานของเขตสุขภาพที่ 8 ชวงเดือน

เมษายน พ.ศ.2564 และอยู่ระหว่างการรออ่านผลฟิล์ม ส่วนผลการดำเนินงานในการคัดกรอง 

HIV ในเรือนจำ ป 2564 เขตสุขภาพที่ 8 มีผู้ต้องขังแรกรับจำนวน 1,824 ราย ซึ่งผู้ต้องขังแรก

รับได้รับการคัดกรอง HIV จำนวน 1,142 ราย (ร้อยละ 62.6) ผลการคัดกรอง HIV Negative 

จำนวน 1,123 ราย (ร้อยละ 98.3) และผลการคัดกรอง HIV Positive จำนวน 19 ราย (ร้อยละ 1.7) 

โดยผู้ต้องขังที่ติดเชื้อ HIV สะสมในเรือนจำ จำนวน 300 ราย ได้รับการรักษาและติดตาม 

อย่างต่อเนื่อง  
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  2.1.1) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน  

   1) การบันทึกข้อมูลในโปรแกรม NTIP โดยเร่งรัดการบันทึกข้อมูลการ 

คัดกรองวัณโรคสำหรับผู้ต้องขังในเรือนจำเขตสุขภาพที่ 8  

   2) เรือนจำไม่มีโปรแกรมบันทึกฐานข้อมูลสุขภาพ เนื่องจากข้อจำกัดด้าน 

ความมั่นคงของเรือนจำเกี่ยวกับการติดตั้งอินเตอร์เน็ตภายในสถานพยาบาลเรือนจำ ทำให้ 

บางแห่งยังไม่สามารถดำเนินการได ้   

   3) ระบบ AL (Artificial Intelligence) ในรถเอ็กซเรย์เคล่ือนที่ภาพดิจิตอล  

(Mobile X-ray) บางรายไม่สามารถแปลผลเอ็กซเรย์ (CXR) ทำให้มีความล่าช้าในการแปลผล

การตรวจคัดกรอง 

   4) ข้อจำกัดด้านอัตรากำลังบุคลากรในสถานพยาบาลของเรือนจำ 

  2.1.2) แนวทางการแก้ไข 

   สำหรับพื้นท่ี : 

   1) ผู้ต้องขังแรกรับควรได้รับการคัดกรองแบบบูรณาการร่วมกันระหว่าง 

วัณโรคและ HIV และควรได้รับการ CXR ภายใน 1 เดือน โดยผู้ต้องขังรายเก่า หากมีอาการ

สงสยัเข้ากับวณัโรคควร X-ray ทุกราย  

   2) ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด เพื่อหาแนวทางการติดตั้ง 

อินเตอร์เน็ตภายในสถานพยาบาลเรือนจำร่วมกันและวางแผนติดตั้ง โปรแกรมสำหรับบันทึก

ฐานข้อมูลสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ โดยมีการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างรัดกุมตาม

มาตรการของเรอืนจำ   

   3) จัดระบบบริการตรวจรักษาและให้คำปรึกษาผ่ านระบบทางไกล  

(Telemedicine) และแพทย์ทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลแม่ข่าย โรงพยาบาลหรือหน่วยบริการ

สุขภาพในพื้นที่ร่วมออกให้บริการ เพื่อลดข้อมูลจำนวนบุคลากรในสถานพยาบาลเรือนจำ และ

ให้ผู้ต้องขังได้รับบริการที่ครอบคลุม 

  สำหรับส่วนกลาง : 

1) เนื่องจากระบบ AL ในรถเอ็กเรย์เคล่ือนที่ภาพดิจิตอล (Mobile X-ray)  

 บางรายไม่สามารถแปลผลเอ็กเรย์ (CXR) ได้ จึงควรพิจารณาพัฒนา ระบบ AL เพื่อความ

รวดเร็วแปลผล   
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  2.2) การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ :  

        2.2.1) ร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน และ/หรือความ 

  ดันโลหิตสูง โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวาน 

เท่ากับ 61.44% จากค่าเป้ าหมาย  ≥ 60% และผลการดำเนินร้อยละการตรวจติดตาม 

กลุ่มสงสัยปว่ยความดันโลหิตสูง เท่ากับ 66.83% จากค่าเป้าหมาย ≥70% 

   1) ปัจจัยความสำเร็จ 

    (1) ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ ในการจัดการแก้ไขปัญหา  

เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8  

    (2) ความร่วมมือในการดำเนินงานจากภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 

   2) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

    (1) กระบวนการคัดกรองยังไม่ครอบคลุมความเสี่ยงในประชาชนทุกกลุ่ม 

    (2) ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงรายบุคคล และการนำผล 

การวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้ตรงประเด็น  

    (3 ) ประชาชนยังขาดความรอบรู้ด้ านสุขภาพ เพื่ อ เฝ้ าระวัง 

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเร้ือรัง 

    (4) ขาดการสื่อสารความเสี่ยง Early warning sign เข้าถึงระบบ       

Fast track (CVD Risk) อย่างต่อเน่ืองในชุมชน 

   3) แนวทางการแก้ไขปัญหา 

    (1) พัฒนากระบวนการ/รูปแบบการจัดการลดเสี่ยง ลดโรค 

 ให้เหมาะสมกับบริบทและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นท่ี ดังนี ้

    (1.1) ระดับชุมชน 

     - คัดกรองเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงให้ครบทุกคน 

     - วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล : กลุ่มเสี่ยง (กรรมพันธุ์, BMI)/  

 New case คืนข้อมูลให้ชุมชน SelfConcern/Self-Awareness/ ออกแบบกิจกรรมลดเสี่ยง 

ตรงประเด็นทุกกลุ่ม เน้นการบริโภค (ลดหวาน/มัน/เค็ม) เข้มข้นพื้นที่ ที่มีอัตรารายใหม่

โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง สูง 

     - ดูแลคนในครอบครัวเหมือนผู้ป่วย 
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     - สร้าง Health literacy ผ่าน Digital platform (H4U, ก้าวท้าใจ) 

     - สื่อสารความเสี่ยง Early warning sign เข้าถึงระบบ Fast  

track (CVD Risk)  
 

    (1.2) ระดับสถานประกอบการ 

      - เพิ่มมาตรการส่งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 

    (1.3) ระดับสถานบริการสาธารณสุข 

     - พัฒนาวิธี/คุณภาพการคัดกรอง ให้ ได้กลุ่มเป้าหมาย 

ชัดเจน จัด Intervention 

     - จัด Intervention เฉพาะปัญหาให้ตรงประเด็น เน้นกลุ่มเสี่ยง  

ไม่ให้เป็นรายใหม่ และกลุ่มป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

อย่างต่อเนื่อง (1-3 ปี) 

     - สนับสนุนพฤติกรรมการบริ โภค เน้น  Healthy food  

& food safety ควบคู่กับกิจกรรมทางกายอย่างต่อเน่ือง 

     - กำหนดแนวทางคัดเลือกผู้ป่วย DM ตรวจ HbA1C ภาพจังหวัด   

(สุ่มอย่างเป็นระบบ) 

     - ประยุกต์ใช้นโยบายโครงการ 3 หมอ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย             

กระทรวง โดยกำหนดบทบาทหน้าที่งาน NCDs ให้ชัดเจน 

    (2)  ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องในทุกระดับ  

ทั้งระดับส่วนกลางและระดับพื้ นที่  เพื่ อ ให้ สามารถขับ เค ล่ือนการดำเนินงานได้สะดวก  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 

   2.2.2 ร้อยละชุมชนผา่นเกณฑ์การดำเนินงาน “ชุมชนวถิีใหม่ ห่างไกล NCDs” 

โดยทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 มีชุมชนต้นแบบการดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” 

ดำเนินงานจังหวัดละ 2 ชุมชน รวมทั้งส้ิน 14 ชุมชน 

   1) ปัจจัยความสำเร็จ 

    (1) ผู้บริหารทุกระดับให้ความสำคัญ ในการจัดการแก้ไขปัญหา  

เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของ พื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8  

    (2) ความร่วมมือในการดำเนินงานจากภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
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   2) ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

    (1) ยังขาดการวิเคราะห์ข้อมูลความเสี่ยงรายบุคคล และการนำผล 

การวิเคราะห์ไปใช้ในการออกแบบการจัดกิจกรรมเพื่อลดความเสี่ยงให้ตรงประเด็น 

    (2) ประชาชนยังขาดความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยง 

ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  

   3) แนวทางการแก้ไขปัญหา 

   (1) พัฒนากระบวนการ/รูปแบบการจัดการลดเสี่ยง ลดโรคให้เหมาะสม 

กับบริบทและสภาพปัญหาของแต่ละพื้นท่ี ดังนี ้

    (1.1) ระดับชุมชน 

         - วิเคราะห์ข้อมูลรายบุคคล : กลุ่มเสี่ยง (กรรมพันธุ์ , BMI)/  

New case คืนข้อมูลให้ชุมชน SelfConcern/Self-Awareness/ ออกแบบกิจกรรมลดเสี่ยงตรงประเด็น 

ทุกกลุ่ม เน้นการบริโภค  (ลดหวาน/มัน/เค็ม) เข้มข้นพื้นที่ที่มีอัตรารายใหม่โรคเบาหวานและโรค

ความดันโลหิตสูง  

         - ดูแลคนในครอบครัวเหมือนผู้ป่วย 

         - สร้าง Health literacy ผ่าน Digital platform (H4U, ก้าวท้าใจ) 

     (1.2) ระดับสถานบริการสาธารณสุข 

         - จัด Intervention เฉพาะปัญหาให้ตรงประเด็น เน้นกลุ่มเสี่ยง  

 ไม่ให้เป็นรายใหม่ และกลุ่มป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน พร้อมติดตามผลการดำเนินงาน

อย่างต่อเน่ือง (1-3 ปี) 

         - ส นั บ ส นุ นพ ฤติ ก รรมก ารบ ริ โภค  เน้ น  Healthy food  

& food safety ควบคู่กับกิจกรรมทางกายอย่างต่อเน่ือง 

         - ประยุกต์ ใช้น โยบาย โครงการ 3  หมอ ซึ่ งสอดค ล้อง 

กับนโยบายกระทรวง โดยกำหนดบทบาทหน้าที่งาน NCDs ให้ชัดเจน 

      (2 ) ประสานความร่วมมือภาคี เครือข่ ายที่ เกี่ ยวข้องในทุกระดับ  

ทั้งระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่  เพื่ อให้สามารถขับเคล่ือนการดำเนินงานได้สะดวก  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
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 3. การพัฒนากลไกการนิเทศติดตาม ประเมินผล และสนับสนุนการดำเนินงาน 

เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

  1. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ  

เขตสุขภาพที่  8 รอบที่  1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวันที่  11 มกราคม 2564  

ณ ห้องประชุมนครธานี ชั้น 3 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

  2. ดำเนินการจัดประชุมเพื่อการถอดบทเรียน (AAR) การตรวจราชการและนิเทศงาน 

เขตสุขภาพที ่8  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธาน ี

ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2564 ณ โรงแรมชมโขง รีสอร์ท อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

1. การให้การสนับสนุนและผู้บริหารให้ความสำคัญในการตรวจราชการและนิเทศงาน 

2. ความร่วมมือจากกลุ่มงานและผู้รับผิดชอบแผนงานโรค 

3. ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. ศักยภาพของผู้นิเทศงานของหน่วยงาน เนื่องจากส่วนใหญ่ยังขาดประสบการณ์  

และทักษะในการนิเทศงาน เช่น การสื่อสารหรือการนำเสนอ การวิเคราะห์และการเชื่อมโยงข้อมูล 

รวมถึงการประมวลผล การให้ข้อเสนอเชิงนโยบายต่อพื้นท่ี เป็นต้น 

2.งานเร่งด่วนมาแทรกระหว่างการดำเนินงานตรวจราชการ 

3.สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้มีภาระงาน 

ทับซ้อนระหว่างการตรวจราชการกับงานประจำ และเวร EOC 

4.การปรับเปล่ียนนโยบายของผู้บริหารและนโยบายเร่งด่วน รวมถึงการตอบสนองนโยบาย

ผู้บริหารได้ไม่ครบถ้วน 

5.กำหนดการตรวจราชการแต่ละรอบใช้เวลานาน และบางจังหวัดมีระยะทางท่ีไกล 
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 การแก้ไขปัญหา 

1. พัฒนาศักยภาพและทักษะผู้นิเทศ รวมถึงทีมนิเทศให้มีองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ 

เช่น จัดทำหลักสูตรฯ เพื่อการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (บุคลิกภาพ การจัดสไลด์ การสรุป

ประเด็น เทคนิคการสื่อสาร และทักษะที่จำเป็น M&E และความรู้พื้นฐานงานส่งเสริมสุขภาพ 

และสุขภาพจิต เป็นต้น 

2. พัฒนารูปแบบการตรวจราชการโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น โปรแกรมตรวจราชการ 

Zoom Web เป็นต้น 

3. การสร้างผู้นำทีมรุ่น ใหม่  เพิ่ มประสิทธิภาพและพัฒนาระบบพี่ เล้ียง น้องเล้ียง 

อย่างต่อเน่ือง 

4. สร้างระบบ Buddy PM โรค 

5. การพัฒนากลไกการตรวจราชการอย่างต่อเนื่อง เช่น การ AAR เป็นต้น 
 

3.7 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ 

กฎหมายวา่ด้วยพัสดุ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดและความผิดทางวินัย 

 ผลการดำเนินงาน 

ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในด้านกฎหมาย 

ว่าด้วยการบริหารราชการ กฎหมายว่าด้วยพัสดุ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด 

และความผิดทางวินัย ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี  

โดยมีบุคลากรในสังกัดสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด อุดรธานี เข้าร่วมประชุม

ทั้งสิ้น 40 คน 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

     1. ผู้บริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ให้ความสำคัญต่อการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ กฎหมายว่าด้วยพัสดุ 

กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดและความผิดทางวินัย 

     2. บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระเบียบ ข้อกฎหมาย  วิธีปฏิบัติ ในด้านกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ กฎหมายว่าด้วย

พัสดุ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดและความผิดทางวินัย 
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     3. กลุ่มนิติการ มีการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในด้านกฎหมายว่าด้วยการ

บริหารราชการ กฎหมายว่าด้วยพัสดุ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดและความผิด 

ทางวินัย เป็นประจำสม่ำเสมอและปรับปรุงข้อมูลด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

     1. บุคลากรในสังกัดบางส่วน ติดราชการ ทำให้ไม่สามารถเดินทางมาเข้ าร่วมอบรม 

ได้ส่งผลให้ การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

    2. ต้องจัดประชุมเชิงปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส 

2019 (COVID-19) ทำให้ต้องใช้ความระมัดระวังในการจัดประชุม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ทางด้านสาธารณสุข 

     3. กฎหมายที่ใช้บังคับในกรณีต่างๆ เช่น พัสดุ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง 

ไปราชการ วินัย เป็นต้น มีการเปล่ียนแปลงอยู่เสมอ ทำให้การจัดประชุมเพียงปีละ 1 ครั้ง  

อาจไม่สามารถสนองตอบต่อการเปล่ียนแปลงของกฎหมายได้ทันท่วงที 

     4.  กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ดังกล่าว ประกอบด้วยกฎหมาย 

ที่เกี่ยวข้องหลายฉบับ ได้แก่  

     - พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     - พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

และระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

     - ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุม

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

    - กฎหมายว่าด้วยวินัยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

     - พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  

     - พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 อาจทำให้ชี้แจงหรือให้ข้อมูล

ด้านกฎหมาย อาจไม่ครบถ้วนทุกประเด็น 
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 แนวทางแก้ไขปัญหา 

     1. ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอความเห็นให้เพิ่มระยะเวลาการอบรม 

     2. แบ่งการจัดประชุมออกเป็น 2 โครงการ เพื่อให้สามารถอภิปรายหรือบรรยาย 

ได้ครบถ้วนทุกประเด็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8 การขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบญัญตัิโรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 

 ผลการดำเนินงาน 

     1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดังนี้ 

  1.1) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อนครพนม วันท่ี 5 ตุลาคม 2563 

  1.2) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเลย วันท่ี 15 ตุลาคม 2563 

  1.3) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 20 ตุลาคม 2563 

  1.4) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย วันที่ 22 ตุลาคม 2563 

  1.5) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองคาย วันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

  1.6) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี วันที่ 4 มกราคม 2564 

  1.7) เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบึงกาฬ วันที่ 4 มกราคม 2564 
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  1.8) เข้าร่วมประชมุคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 1 กุมภาพันธ ์2564 

  1.9) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุดรธานี วันที่ 4 กุมภาพันธ ์2564 

2. สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศด่านท่าล่ี จังหวัดเลย,ด่านเชียงคาน จังหวัดเลย และจุดผ่านแดน 

ถาวรบ้านคกไผ่ จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564      

3. สนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศด่านสะพานมิตรภาพ 1 หนองคาย และด่านรถไฟ จังหวัดหนองคาย,

ด่านบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และด่านสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม และด่านท่าเทียบเรือ

นครพนม จังหวัดนครพนม ระหว่างวันท่ี 16-20 สิงหาคม 2564 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

     1. ผู้บริหารระดับจังหวัดในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 ให้ความสำคัญต่อการบังคับใช้

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

     2. ผู้บริหารสำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ให้ความสำคัญ 

ต่อการดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

     3. ผู้ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจ 

ในระเบียบ  ข้อกฎหมาย วิธีปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

     1. เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแพรมแดนเชียงคาน 

ปัจจุบันปฏิบัติงาน ณ จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่ ซึ่งหากมีการเปิดทำการด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนเชียงคาน อาจมีเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

     2. เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทั้ง 2 แห่ง  

ยังไม่ทราบระเบียบ ข้อกฎหมาย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการเท่าที่ควร  

เช่น การเดินทางไปราชการ การลา เป็นต้น  

     3. คณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  

ไม่มีการประชุมคณะทำงานฯ โดยจะใช้การประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นหลัก 
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 แนวทางแก้ไขปัญหา 

 กลุ่มนิติการ ควรมีการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนข้อมูล 

ด้านกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน โดยเน้นย้ำ

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายที่ต้องใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.9 การพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี  

 ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ได้ดำเนินการและสรุปผลการดำเนินงานใน 3 ด้าน ดังนี ้
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1. ด้านกำลังคน (STAFF)  

 1.1 ภายในหน่วยงาน 

  1) มีการดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการปฏิบัติงานศูนย์

ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โดยการจัดการ

ประชุมให้ความรู้บุคลากร และการเรียนในรูปแบบ Online ตามหลักสูตร ICS100 ครอบคลุม

บุคลากรร้อยละ 100 ทั้งสายสนับสนุน และสายปฏิบัติการ 

  2) วิเคราะห์ความต้องการ และองค์ความรู้ที่บุคลากรจำเป็นต้องมี ในการ

ปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดอบรมพัฒนาศักยภาพตามเพื่อบุคลากรมีความพร้อม และปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  3) ส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการเรียนรู้ รับการอบรมเชิงวิชาการต่างๆ ที่หน่วยงาน

ส่วนกลางจัดการอบรมให้ความรู้ เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดและถ่ายทอดให้บุคลากร

ในหนว่ยงาน 

  4) นำบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมการปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

และมีการเรีบนรู้จากการฝึกปฏิบัติจริง โดยมีก ลุ่มงานที่ รับผิดชอบหลักเป็นพี่ เล้ียง 

ในการปฏิบัติงาน และให้ความรู้  

 1.2 ภายนอกหน่วยงาน 

  1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ รับผิดชอบงานในการ

จัดทำแผน และซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพ จังหวัดในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8 

  2) สนับสนุนเครือข่ายในพื้นท่ี 7 จังหวัดในการดำเนินงานการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ในด้านองค์ความรู้ การสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่ และการสนับสนุนการเรียนรู้จากการ

ปฏิบัติงานจริง  
 

2. ด้านวัสดุอปุกรณ์ (STUFF) 

     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มีการดำเนินการจัดหาวัสดุ 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขทั้งในด้านโครงสร้าง  

และวัสดุอุปกรณ์ ดังนี ้

  1) โครงสร้าง : ดำเนินการจัดทำห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ซึ่งมีวัสดุ 

อุปกรณ์ภายในที่สามารถปฏิบัติงานได้ เช่น ระบบการติดต่อสื่อสาร ระบบการประชุมทางไกล เป็นต้น 
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  2) วัสดุ อุปกรณ์ : ดำเนินการบริหารจัดการด้านวัสดุอุปกรณ์โดยมีผู้รับผิดชอบ

หลักคือภารกิจสำรองวัสดุ อุปกรณ์ (Logistic) มีการจัดสรร และสรรหาวัสดุ อุปกรณ์ผ่านทาง

งบประมาณโครงการของหน่วยงาน และจากการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลาง 

พร้อมทั้งมีระบบการบริหารจัดการกระจายวัสดุ อุปกรณ์ไปยังหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่  

เช่น ด่านควบคุมโรคิดต่อระหว่างประเทศ และศูนย์ควบคุมโรคติดตอ่ นำโดยแมลง เป็นต้น  

  3) ระบบเทคโนโลยี : มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบการดำเนินงาน

จัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข เช่น การนำระบบ Zoom มาประกอบการประชุม

ติดตามการดำเนินงานการพัฒนาระบบการคดักรองผู้เดินทางโดยผ่านระบบออนไลน์  

 3. ด้านระบบ (SYSTEM) 

     สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการพัฒนาด้านระบบการ

ดำเนินงาน ได้แก่ 

  1) ระบบการจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น แผนทุกโรคทุกภัย (All hazard 

Plan) แผนเตรียมความพร้อม (Preparedness Plan) แผนเผชิญเหตุ (Incidence action Plan) 

แผนประคองกิจการ (Business continuity Plan) และแผนการจัดการด้านการสนับสนุน

กำลังคน (Surge Capacity Plan)  

  2) การพัฒนาแนวทางมาตรฐานในการปฏิบัติงาน (Standard operation 

procedure) ในทุกกลุ่มภารกิจในศูนย์ปฏบิตัิการภาวะฉุกเฉิน 

  3) ระบบการรายงานผลการดำเนินงาน และการติดตามผลการดำเนินงาน 

ทั้งระบบออนไลน์ และการจัดการประชุมติดตามประเด็นการดำเนินงาน  

จากการพัฒนาระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขของหน่วยงานทั้ง 3 ด้าน 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  ได้ประเมินผลการดำเนินงานโดยใช้ 

แนวทางการประเมิน EOC Assessment tools ผลการประเมินพบว่า ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธานี  ผ่ านการประเมินในระดับสี เขียว  

มากกว่าร้อยละ 80 ซึ่งผ่านเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด 
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 ปัจจัยความสำเร็จ  

 1. ระยะเวลาในการดำเนินงาน ซึ่งการดำเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 มีการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดความพร้อม

ในด้านต่างๆ เพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2. ความพร้อมในด้านโครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงานเพียงพอ 

 3. การพัฒนาแนวทางมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละกลุ่มภารกิจด้วยการมีส่วนร่วม

ของบุคลากร ทำให้เกิดความเข้าใจ และเกิดความชัดเจนในการดำเนินงาน 

 4. ผู้บริหารหน่วยงานให้การสนับสนุน และมีการติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้ง 

ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 5. งบประมาณในการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนเพียงพอโดยเฉพาะในช่วงระยะเวลา

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 1. การดำเนินงานตามแนวทางของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นการดำเนินงาน 

ตามแนวทางมาตรฐานที่ได้จัดทำขึ้น ยังขาดการวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาจัดทำ 

เป็นแนวทาง มาตรการ ในการดำเนินงาน 

 2. จำนวนบุคลากรในหน่วยงานมีปริมาณที่น้อย และมีภาระงานที่เยอะ ทำให้การบริหาร

จัดการด้านกำลังคนยังไม่เป็นไปตามแนวทางทฤษฎีของระบบการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

 1. นำผลจากการวิเคราะห์ปัญหาด้านเครือข่าย ประสานงานกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

พร้อมจัดทำทำเนียบเครือข่ายการดำเนินงาน 

 2. พัฒนารูปแบบการดำเนินงานตามวงจรการจัดการภาวะฉุกเฉิน 2P2R ให้ครอบคลุม 

และเกิดการสังเคราะห์การปฏิบัติงานเพื่อเกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ในการวางมาตรการ

ดำเนนิงานท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นมาตรฐานต่อไป 
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3.10 การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ  

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 

 ผลการดำเนินงาน 

 การดำเนินงานโครงการขับเคล่ือนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในช่องทางเข้า-ออก

ระหว่างประเทศ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 วางแผนการดำเนินงาน 4 ด้าน 

สรุปการดำเนินงานได ้ดังนี ้

 1. ด้านบุคลากร  

 1.1) ดำเนินการพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงาน การฟื้นคืนชีพ

เบื้องต้น การใช้เครื่อง AED และการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด่านควบคุม

โรคติดต่อระหว่างประเทศ เช่น การคัดกรอง การตรวจสุขาภิบาลอาหาร การตรวจสุขาภิบาล

ยานพาหนะ เป็นต้น 

 1.2) สนับสนุนกำลังคนในการปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทาง ในกรณีเกิดการระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 2. ด้านโครงสร้าง วัสดุ อุปกรณ์  

ดำเนินการจัดสรรงบประมาณโครงการ งบลงทุน พร้อมทั้งประสานหน่วยงาน

ส่วนกลางในการจัดสรร และสรรหาวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐานในการปฏิบัติงาน

ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ด้านระบบการคัดกรอง 

 3.1) จัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานคัดกรองผู้เดินทางเข้าผ่านช่องทางเข้า-ออกระหว่าง

ประเทศอย่างครบถ้วน 

 3.2) พัฒนาระบบการคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการคัดกรองผู้ เดินทาง และมีฐานข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ 

ความเสี่ยงเพื่อวางแผนการดำเนินงาน 
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4. ด้านภาคีเครือข่าย  

 ขับเคล่ือนกลไกการดำเนินงานพัฒนาช่องทางเข้า-ออกระหว่างประเทศ ด้วยการมีส่วนร่วม

ของภาคีเครือข่ายในช่องทาง ในรูปแบบคณะกรรมการพัฒนาช่องทางเข้า-ออกระหวา่งประเทศ 

และรูปแบบคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พร้อมทั้งร่วมวางแผนการดำเนินงานเปิดประเทศ 

ในรูปแบบต่างๆ  

 ปัจจัยความสำเร็จ  

 1.  ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการดำเนินงานสาธารณสุขชายแดน มีการติดตาม 

การดำเนินงาน และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 2. คณะทำงานในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศให้ความร่วมมือในการดำเนินงานในรูปแบบภาคีเครือข่าย 

 3. บุคลากรในด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้ความสำคัญการการป้องกันควบคุมโรค 

 4. มี ก ารพั ฒ นา แล ะนำโป รแกรมคั ดกรองออน ไลน์ ม า ใช้ ในการดำเนิ นงาน  

เพื่อเป็นฐานข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ได้ทันท่วงท ี

 5. การสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางในด้านวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 1. ระบบข้อมูลด้านโรค และภัยสุขภาพในพื้นที่จังหวัดชายแดน ยังไม่มีการนำมาวิเคราะห์

เป็นภาพของพื้นท่ีเฉพาะ 

 2. แนวทางมาตรฐานการดำเนินงานบางภารกิจ ยังไม่ครบถ้วน 

 3. ด้านกำลังคน มีปริมาณที่น้อยทำให้เกิดภาระงานที่หนัก 

 4. สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถดำเนินการ

ตามแผนการดำเนินงานได้ทุกกิจกรรม  

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. วางแผนการดำเนินงานพัฒนาระบบฐานข้อมูลสาธารณสุขในพื้นท่ีชายแดนโดยเฉพาะ 

เพื่อเป็นฐานข้อมูลท่ีใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานที่ครบถ้วน 

2. วางแผนแนวทางการดำเนินงานโดยใช้ช่องทางทดแทน เช่น ระบบการประชุมทางไกล 

ระบบการติดตามการดำเนินงานผ่านการประชุมทางไกล 

3. ประสานพื้ นที่ จั งหวัดชายแดนในการร่วมวางแผนการดำเนินงานพัฒ นา 

ด้านสาธารณสุขชายแดน โดยใช้แนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศเป็นแนวทางการดำเนินงาน 
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3.11 การดำเนินงานพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการดำเนินงาน  

1. พัฒนาความเชี่ยวชาญให้บุคลากร รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี ้

  1) สนับสนุนการร่วมประชุม  สัมมนา ห ลักสูตรการใช้ เทค โน โลยี ดิจิทั ล  

เพื่อการประยุกต์และพัฒนาองค์กรสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล Growing Expertise in e-Health 

Knowledge and Skills: GEEKS จำนวน 2 คน ณ กรุงเทพมหานคร 

  2) สนับสนุนการศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค  

จำนวน 2 คน ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่7 จังหวัดขอนแก่น 

  3) ร่วมประชุมสัมมนาเครือข่ายพัฒนาองค์กรเขตภาคอีสาน จำนวน 1 ครั้ง  

วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 จำนวน 3 คน (ณ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่10 จังหวัดอุบลราชธานี) 

 

 

 
 

 

 

 

                                                                     2. กิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากร รายละเอียดการดำเนินการ ดังน้ี 

  1) ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพของบุคลากร ระหว่างวันที่  

2-12 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงพยาบาลอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี  กลุ่มเป้าหมาย  

คือ บุคลากรในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มีผู้ เข้าร่วมกิจกรรม  

จำนวน 47 คน จากกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 47 คิดเป็นร้อยละ 100 

  2) ประชุม ราชการส่ ง เส ริมการดู แลสุ ขภาพ ของบุคลากร สำนั กงาน 

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุม 

นครธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร 

ในสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 50 คน 

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

3. กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวงรัชกาลที่ 10 

รายละเอียดการดำเนินการ ดังน้ี 

        1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน

การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใน 25 สิงหาคม 2564  

เสร็จสิ้ น แล้ว จำนวน 17  กิ จกรรม  จากทั้ งหมด  17  กิ จกรรม  คิ ด เป็ นร้อยละ 100 

               2) กิจกรรมจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง 

รัชกาลที่ 10 ในรูปแบบของกิจกรรม 5 ส ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่อาคารอำนวยการ  

และพื้ นที่ ทิ้ งขยะของสำนักงาน เมื่ อ วันที่  17  สิ งหาคม 2564 มีผู้ เข้ าร่วมกิ จกรรม  

จำนวน 20 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

   3) ประชุมราชการถ่ายทอดองค์ความรู้บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และต่อต้านการทุจริต กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อชี้แจงถ่ายทอดองค์ความรู้การเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน 

การทุจริต กรมควบคุมโรค เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับบุคลากรในหน่วยงาน เมื่อวันที่ 18 

สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

4) ประชุมราชการติดตามผลการดำเนินงานองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการดำเนินงานองค์กร

คุณธรรม  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และถ่ายทอดขยายผลไปสู่องค์กรอื่น เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564  

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

4. โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวัง การเตรียมความพร้อมและตอบโต้การระบาด 

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ รายละเอียดการดำเนินการ ดังนี้ 

  1) ประชุม เชิ งปฏิบั ติ การพัฒ นาศั กยภาพ บุคลากรปฏิบั ติ งานภายใต้  

ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

(EOC Covid-19) ให้กับบุคลากร กลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงาน EOC ในสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และเครือข่ายพื้นที่ เขตสุขภาพที่  8 ระหว่างวันที่  

31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมภาสกร มลฑาทิพย์ฮอลล์ อำเภอเมือง  

จังหวัดอุดรธานี มีผูเ้ข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 80 คน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
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5. โครงการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) รายละเอียด 

การดำเนินการ ดังนี ้

  1) สนับสนุนบุคลากร (นายวรวัตต์ ชาญวิรัตน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ชำนาญการ) เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง (ผบก.) รุ่นที่ 34 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 

นครลำปาง มีผู้อบรมหลักสูตร จำนวน 1 คน จากเป้าหมาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

6. โครงการหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดบัต้น (ผบต.) รายละเอียดการดำเนนิการ ดังนี้ 

  1) สนับสนุนบุคลากร (นายฤทธิพงษ์  ตรีนอก ตำแหน่งนักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ) 

เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 30 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ระหว่างวันที่ 7 – 25 มิถุนายน 2564 มีการปรับรูปแบบการอบรมเป็นแบบผสมผสาน โดยการเรียนออนไลน์

จำนวน 2 สัปดาห์ คือระหว่างวันที่ 7 – 19 มิถุนายน 2564 และอบรม ณ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 

จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 1 สัปดาห์ คือ ระหว่างวันที่ 20 – 25 มิถุนายน 2564  มีผู้อบรม

หลักสูตร จำนวน 1 คน จากเป้าหมาย 1 คน คิดเป็นร้อยละ 10 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการขับเคล่ือนการดำเนินงานด้านการพัฒนากำลังคน 

ด้ า น ก า ร ป้ อ ง กั น ค ว บ คุ ม โร ค แ ล ะภั ย สุ ข ภ า พ ข อ ง บุ ค ล า ก ร ใน ห น่ ว ย ง า น 

        2. บุคลากรมีความสนใจในการพัฒนาศักยภาพ เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะ

ตามที่กรมควบคุมโรคกำหนด มีความเชี่ยวชาญในบทบาทหน้าท่ีที่รับผิดชอบ  

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

1. เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

เป็นผลให้จังหวัดอุดรธานี ประกาศมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) 10 มาตรการสำคัญ โดยมาตรการที่ 2 คือ ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่ม

มากกว่า 20 คน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี จึงต้องมีการปรับรูปแบบ

กิจกรรมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

2. เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

บุคลากรภารกิจเร่งด่วนในการออกสอบสวนโรค ทำให้กลุ่มเป้าหมายไม่สามารถเข้าร่วม 

การอบรมได้ครบถ้วน 
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 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

1. ขับ เค ล่ือนการพัฒ นาศักยภาพของบุคลากร โดยปรับรูป แบบการอบรม 

แบบผสมผสาน เช่นการอบรมแบบเผชิญหน้า การฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ จริง  

และการอบรมแบบออนไลน์ 

2. จากสถานการณ์ การระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19 )  

จึงปรับรูปแบบการอบรม โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

3.12 ผลการดำเนนิงานพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 ผลการดำเนินงาน  

1. การกำกับ ติดตาม และสรุปการปฏิบัติงานตามคำรับรองปฏิบัติราชการหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 ตัวชี้วัดที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วัด แบ่งเป็นตัวชี้วัดแบบขั้นตอน 11 ตั วชี้วัด  

และตัวชี้วัดแบบปริมาณ 3 ตัวชี้วัด ผลการประเมินตนเองมีผลการดำเนินงานได้คะแนน  

5 คะแนน ทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วัด ค่าคะแนนที่ได้รวม 12 ตัวชี้วัด คือ 4.8908  

 

 

 

 

 

 2. ระดับความสำเร็จของหน่วยงานที่ดำเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูป

องค์กรได้ตามเกณฑ์ท่ีกรมควบคุมโรคกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของ ปี  2564 เพื่ อยกระดับ 

การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ของหน่วยงาน รอบ 12 เดือน (แบบฟอร์มหมายเลข 3)  

และเสนอผู้บริหารลงนามรับทราบ ภายในวันที่ 25 กันยายน 2564  โดยแผนปฏิบัติการ

ยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปี 2564 ประกอบด้วย 3 มิติ ดังนี้  
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▪ มิติ ที่  1 จำนวน  1 แผนงาน  2  โค รงการ คื อ  แผนงานพั ฒ นาองค์ กร 

ด้านความโปร่งใส และต่อต้านการทุจริต ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่   

1) โครงการส่งเสริมการขับเคล่ือน ยุทธศาสตร์การส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

2) โครงการป้องกัน ปราบปราม การทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

▪ มิติที่ 2 จำนวน 1 แผนงาน 3 โครงการ คือ แผนงานการพัฒนาระบบริหาร

จัดการและการติดตามประเมินผลลัพธ์ /ผลกระทบจากยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  

ด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย   

1) โครงการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน    

2) โครงการติดตามประเมินผลลัพธ์/ผลกระทบจากยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่        

      2.1) ด้านผู้รับบริการและประชาชน        

      2.2) ด้านเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  

▪ มิติที่ 3 จำนวน 1 แผนงาน 3 โครงการ คือ แผนพัฒนาแผนงาน กระบวนงาน

ด้วยดิจิทัล/นวัตกรรมของหน่วยงาน ประกอบด้วย   

1) โครงการพัฒนาแผนงานดิจิทัล/นวัตกรรมของหน่วยงาน ระยะ 3 ปี   

2) โครงการพัฒนากระบวนงานด้วยดิจิทัล/นวัตกรรมที่มุ่งเน้นการตอบสนองต่อผู้รับบริการ   

3) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัลและนวัตกรรม โดยผลการ

ดำเนินงานในรอบ 12 เดือนนี้ มีขั้นตอนที่ต้องดำเนินการ จำนวน 21 ขั้นตอน ดำเนินงานแล้ว

เสร็จทั้ง 21 ขั้นตอน คิดเป็น ร้อยละ 100 ของแผนปฏิบัติการฯ ที่กำหนด   
  

3. การรวบรวม ติดตามและสรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมสร้างเสริม

คุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

  1) การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้าน

การทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564  

เสร็จสิ้น จำนวน 16 กิจกรรม จากทั้งหมด 16 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100 
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  2) สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ระดับที่ 3 องค์กรคุณธรรมต้นแบบ  

  3) บุคลากรได้รับเกียรติให้ได้รับรางวัลบุคคลต้นแบบฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

จำนวน 2 ท่านด้วยกัน ได้แก่  

▪ นายเอี่ยม ฮังโยธา พนักงานเยี่ยมบ้าน ส2 / หัวหน้า ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1     

▪ นางสาวโอภาส อุ่นขาว เจ้าพนักงานการเงินบัญชีและชำนาญงาน ได้รับ

รางวัลชมเชย 

 

 

 

 

 

  ปัจจัยความสำเร็จ 

1. จัดทำแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการ

ระดับหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค กำหนด 

และสือ่สารทำความเข้าใจกับผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับหน่วยงาน 

2. ความเข้าใจของบุคลากรในหน่วยงาน และการร่วมมือ เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายใน 

3. การสื่อสาร และจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริตอย่าง

ต่อเนื่อง โดยสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 

เพื่อขยายผลสู่องค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 

4. ผู้บริหารให้ความสำคัญในการขับเคล่ือนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน 

 

 
 



52 
 

รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

  ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. ผู้จัดเก็บข้อมูลรายตัวชี้วัดระดับหน่วยงานยังมีความเข้าใจคลาดเคล่ือนเกี่ยวกับ 

แนวทางการแนบหลักฐานตัวชี้วัดคำรับรองในระบบ Estimate SM  

2. การสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาระบบบริหารองค์กร ต้องอาศัยการเปิดกว้าง 

และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกลุ่มงาน แต่ด้วยภารกิจหลักของกลุ่มงาน และสถานการณ์   

COVID-19 ทำให้ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. มาตรการการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

จังหวัดอุดรธานี ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 20 คน จึงต้องมีการปรับรูปแบบกิจกรรม

การดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. มีการกำกับ ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานทุกเดือนผ่านการประชุม

คณะกรรมการบริหาร เพื่อให้ทราบถึงผลการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคที่ เกิดขึ้น  

และร่วมกันวางแผนแก้ไขปัญหา/อุปสรรคได้ทันเหตุการณ์ 

 2. ปรับรูปแบบการรายงานผลการดำเนินงานบริหารจัดการภาครัฐและการปฏิรูป

องค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคกำหนด ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ กลุ่มพัฒนาระบบ

บริหาร กรมควบคุมโรค และสอดคล้องกับบริบท ข้อจำกัดของหน่วยงาน  

 3. ขับเคล่ือนกระบวนการดำเนินการอย่างเป็นระบบ เพื่อให้บุคลากรในองค์กรต้องมี

ความรู้คู่คุณธรรม โดยประยุกต์ใช้เครื่องมือ หรือ เทคนิควิธีการต่างๆ อาทิ การแลกเปล่ียน

เรียนรู้ แนวนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ระหว่างผู้บริหารทุกระดับร่วมกับ

ผู้ปฏิบัติงาน จากประสบการณ์จริงที่ได้จากการเรียนรู้ทั้งจุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนา การสร้าง

ความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีต่อนโยบายองค์กรคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดแรงบันดาลใจร่วมกัน 
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3.14 การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค และสาธารณภัย 5 มิติ 

 ผลการดำเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูล 5 กลุ่มโรคและสาธารณภัยครอบคลุม 5 มิติ 6 ฐาน 

ปัจจุบันกลุ่มระบาดวิทยา ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อที่จะนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เฝ้าระวัง 

และแนวโน้มในแต่ละกลุ่มโรค ด้วยระบบเทคโนโลยี Power BI ได้แก่ ระบบเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ระบบเฝ้าระวังโรคนำโดยแมลง ระบบเฝ้าระวังกลุ่มอาการ AEFI  และอยู่ระหว่าง

การพัฒนาจำนวน 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคจากการประกอบอาชีพฯ การบาดเจ็บ โรคไม่ติดต่อ 

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีแผนการพัฒนาระบบในปีงบประมาณ 2565  

2. เชิงคุณภาพ : ร้อยละจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 นำข้อมูลเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค และสาธารณภัย 

ครอบคลุม 5 มติิ 5 มติิ ไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ร้อยละ 50 

ในปี 2563 – 2565 วางแผนการดำเนินงานระบบเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค โดยเครือข่ายเขต

สุขภาพที่ 8 สามารถนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปใช้ในพื้นที่ ด้วยการดำเนินงานเฝ้าระวัง 

ป้องกัน และควบคุมโรค พร้อมกำหนดแผนงาน/มาตรการในพื้นท่ีได้ 

3. เชิงคุณภาพ : ร้อยละทีมตระหนักรู้สถานการณ์ที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80  

ปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการส่งบุคลากร สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

อุดรธานี เข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพทีมตระหนักรูสถานการณ์ กรมควบคุมโรค ระหว่างเดือน

ตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 พร้อมสรุปการปฏิบัติงานเสนอผู้บริหาร และเสนอข้อเสนอแนะ

ปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งแนวทางการปรับปรุงทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สคร.8 อุดรธานี 

4. เชิงเวลา : ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินงานเสร็จทันเวลาที่กำหนดร้อยละ 100 

ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มระบาดวิทยา ดำเนินการตามไตรมาส 1 – 4 ได้ครบถ้วนร้อยละ 100 
 

 ปัจจัยแหง่ความสำเร็จ 

1. การวางแผนการดำเนินงาน โดยการกำหนดวันที่ประชุม พร้อมทั้งประสานผู้เข้าร่วม

ประชุม ประสานโรงแรมที่จัดการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด 

2. กิจกรรมในแต่ละโครงการวางแผนไว้เพื่อรองรับสถานการณ์โรคระบาด และปรับบาง

กิจกรรมในเหมาะสมกับสถานการณ์ 
 

4.3 ผู้บริหารให้ความสำคัญ และติดตามงบประมาณที่ใช้ รายไตรมาส เพื่อปรับกิจกรรม

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบุคลากรให้ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างเต็มที่  
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  ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานและเฝ้าระวังโรค 5 ระบบ ในแต่ละกลุ่มงานไม่ได้เข้า

ร่วมประชุม ส่งบุคลากรผู้รับผิดชอบงานอื่น ๆ เข้าร่วม จึงทำให้ผู้ เข้าร่วมประชุมไม่เข้าใจ 

และไม่ทราบถึงแนวทางการดำเนินงาน 5 ระบบ 5 มิติ 

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจทำให้ 

บางกิจกรรมไม่สามารถใช้งบประมาณได้ครบตามแผนที่วางไว้  

3. การประชุมที่รวมกันหรือชุมนุมกันเกิน 20 คน ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. บางกิจกรรม ประสานกลุ่มแผนงานฯ ปรับหรือคืนงบประมาณ เพื่อนำไปใช้ใน

กิจกรรมอื่นๆท่ีจำเป็นต่อไป 

2. ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการประชุมทาง onsite และ online 

3. ในปีงบประมาณ 2565 ควรมีกิจกรรมที่ได้ ปรับหรือคืนงบประมาณไป เพื่อนำมา

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้  

4. เสนอปรับกิจกรรมปีงบประมาณ 2565 ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ 
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3.15 การพัฒนาบุคลากรทีมปฏิบัติการสอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

  ผลการดำเนินงาน 

1. เชิงปริมาณ :  

1.1) การพัฒนาทักษะทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตราย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 42 คน 

และมีความรู้ ความเข้าใจในการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 91.18   

1.2) การอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน เก็บสิ่งส่งตรวจ  

20 ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 281 คน 

และมีผลการประเมินความรู้หลังจากการอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรองเพิ่มขึ้น ร้อยละ 90.25 

1.3 ) ที ม  SAT & JIT ผ่ านการป ระเมิ น รับ รองมาตรฐาน  ที ม  SAT & JIT (เขต ) 

ระดับพื้นฐาน ในประเด็น จำนวน 1 ทีม ผลการดำเนินงาน ในปี 2564 ประเทศไทย พบการ

ระบาดของโรคโควิด 19 กระจายเป็นวงกว้าง รวมถึงในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ส่งผลกระทบ 

ให้ต้องระดมทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากร งบประมาณ เวลา และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อตอบโต้  

ภาวะฉุกเฉินดังกล่าว หน่วยงานจำเป็นต้องปรับแผนงานและวิธีการดำเนินงาน  เพื่อลดการ

เคล่ือนย้ายของบุคลากรเกินจำเป็น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยเดิมจากการวางแผน

ประเมินรับรองมาตรฐานฯ เป็นการสนับสนุนทีมสอบสวนโรคในพื้นที่สามารถดำเนินงาน

ป้องกัน ควบคุมโรค ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom meeting) และปรับเป็นการประเมินตนเอง

ของ SAT & JIT สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี โดยผ่านในระดับพื้นฐาน  

2. เชิงคุณภาพ :  

2.1) การพัฒนาทักษะทีมสอบสวนโรคติดต่ออันตราย มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 

42 คน และมีร้อยละของความพึงพอใจในการจัดประชุมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 100  

2.2) การอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน เก็บสิ่งส่งตรวจ 20 ชั่วโมง 

ตามพระราชบัญญั ติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีผู้ เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 281 คน  

และมีร้อยละของความพึงพอใจในการจัดประชุมอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 82.91  

3. เชิงเวลา : ปีงบประมาณ 2564  มีการดำเนินงานเสร็จทันเวลาตามที่กำหนดและ

ครบถ้วน ร้อยละ 100  
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  ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การวางแผนบริหารจัดการในด้านเงิน สถานที่ เวลา วิทยากร ล่วงหน้าและคาดการณ์

ปัญหาที่จะเกิดระหว่างการจัดประชุม/อบรม เพื่อหาวิธิรับมือกับปัญหานั้น ๆ ก่อนจัดการ

ประชุม/อบรม 

2. การสร้างข้อตกลงเกี่ยวกับเงื่อนไขการผ่านการประชุม/อบรม เพื่อสร้างความเข้าใจ 

การร่วมมือของผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ก่อนผู้เข้าอบรมจะร่วมการประชุม/อบรม 

3. ผู้บริหารให้ความสำคัญ และติดตามงบประมาณที่ใช้ รายไตรมาส เพื่อปรับกิจกรรม

ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และบุคลากรให้ความสำคัญ ความร่วมมือดำเนินการ และเข้าร่วม

กิจกรรมได้อย่างเต็มที่  

4. การปรับแผนงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 

  ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. งบประมาณมีจำกัดแต่่มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนมากเกินเป้าหมาย โดยผู้จัดอบรม 

ให้เข้าร่วมแบบผู้สังเกตการณ์ จึงต้องพิจารณาปรับรูปแบบการจัดการอบรม สถานท่ีการอบรม

ที่ให้ เพียงพอต่อผู้ เข้าอบรม ภาระงานของผู้ จัดอบรมต่อผู้ เข้าอบรมเฉล่ีย 1 คน ต่อ 50 คน  

ซึ่งมจีำนวนมากเกินไป 

2. การสื่อสารจากผู้จัดถึงผู้ เข้าอบรมไม่ทั่วถึงเนื่องจากผู้ เข้าอบรมมีจำนวนมาก  

ใช้การสื่อสารผ่านผู้รับผิดชอบงานของจังหวัด ซึ่งสื่อสารยังไม่ทั่วถึงผู้เข้าร่วมอบรมทุกคน  

จึงเกิดการส่ือสารท่ีไม่เข้าใจกันนำไปสู่การปัญหาในภายหลัง 

3. จากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8  

มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคในแต่ละจังหวัดที่ควบคุมการเดินทางการเคล่ือนย้าย 

ของประชากร ทำให้บางกิจกรรมตามแผนงานโครงการไม่สามารถดำเนินการได้ และส่งผล 

ต่อการใช้งบประมาณไม่ได้ตามแผนที่วางไว้  

  แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ในการดำเนินกิจกรรมตามแผนงานโครงการ หากมี  

ความเสี่ยงควรประสานกลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน ปรับ/คืนงบประมาณ เพื่อนำไปใช้  

ในกิจกรรมอื่น ๆ ท่ีจำเป็นต่อไป 
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2. การวางแผนงานโครงการ ปีงบประมาณ  2565 ควรปรับรูปแบบกิจกรรม 

ให้ เหมาะสมตามสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 การดำเนินงานตามกิจกรรม 

ตามแผนงานโครงการควรออกแบบเป็น onsite & online 

3. หากมีงบประมาณจำกัด/ไม่เพียงพอต่อกลุ่มเป้าหมาย ควรพิจารณาเพิ่มงบประมาณ

หรือระงับการใช้งบประมาณส่วนน้ีนำไปใช้สำหรับส่วนอ่ืนที่จำเป็นและสำคัญกว่า 

4. ในปีงบประมาณ 2565 ควรมีกิจกรรมที่ได้ ปรับหรือคืนงบประมาณไป เพื่อนำมา

ดำเนินการให้เสร็จสิ้นตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
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3.16 การเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นทีเ่ขตสุขภาพที่ 8 

 ผลการดำเนินงาน 

1. วิ เคราะห์สถานการณ์ ปัญหาและถ่ายทอด ชี้ แจงแผนการดำเนินงานแก่จังหวัด 

และเครือข่าย 

2. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกับภาคี

เครือข่ายภาคสาธารณาสุข ปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, พัฒนาความร่วมมือ 

ในการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ เขตสุขภาพที่  8  ผู้ เข้าร่วมการประชุม

ประกอบด้วย ผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานสาธารณสุข  ปศุสัตว์ และองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมจำนวน 100 คน  รูปแบบการประชุมได้แก่การบรรยาย และอภิปราย 

จากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้อง สำนักงานปศุสัตว์เขต 4  

และองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์หมากแข้ง จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นพื้นที่ดีเด่นได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศในการประกวดพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศไทย (Thailand Rabies 

Awards 2020) ในปี 2563 

3. สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ ผ่านเครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ 

 1) คู่มือประชาชน คนเลี้ยงสุนัข จำนวน 1,200 เล่ม    

2) CPG Rabies จำนวน 500 เล่ม 

     4. ดำเนินการเยี่ยมเสริมพลังและติดตามการจัดทำแผนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน 

เป้าหมายอำเภอเสี่ยงสูง 9 อำเภอ และอำเภอเสี่ยง 10 อำเภอ รวม 19 อำเภอ ได้แก่ 

1) อำเภอเสี่ยงสูง ทุกอำเภอในจังหวัดหนองคาย ได้แก่ อ.เมืองหนองคาย อ.สระใคร  

อ.ท่าบ่อ อ.ศรีเขียงใหม่ อ.สังคม อ.โพธิ์ตาก อ.โพนพิสัย อ.รัตนวาปี และ อ.เฝ้าไร ่

2) อำเภอเสี่ยง ได้แก่ อ.ท่าอุเทน อ.ธาตุพนม อ.นาแก อ.บ้านแพง อ.ศรีสงคราม          

จ.นครพนม, อ.ด้านซา้ย อ.ท่าลี่ อ.นาแห้ว จ.เลย และ อ.เพ็ญ จ.อุดรธาน ี

      5. ดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เขต

สุขภาพที่ 8 โดยประสานและส่งรายชื่ออำเภอโพนสวรรค์ จ.นครพนม ที่พร้อมจะประเมินพื้นที่

นำร่องปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอ ประจำปี 2564 ให้กับกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค  
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6. สนับสนุนข้อมูลวิชาการ แนวทาง มาตรการ และร่วมให้คำแนะนำในการสร้างพื้นที่

ปลอดโรคและการเสนอผลงานประเมิน Thai rabies award 2564 แก่องค์การบริหารส่วนตำบล

โพธิ์หมาก อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

7. หน่วยงานร่วม เป็นคณ ะกรรมพิ จารณ าผลการดำเนินงานพื้ นที่ปลอดโรค 

และการเสนอผลงานประเมิน Thai rabies award 2564 

 8 . ดำเนินการตามมาตรการเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรคพิ ษสุนั ขบ้ า ในคน  

จำนวน 19 อำเภอเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 100  

9. ผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าที่ได้รับวัคซีนตามแนวทางเวชปฏิบัติ ร้อยละ 100 ตั้งแต่ในปี 

2563 จนถึงปัจจุบัน (31 สิงหาคม 2564) จังหวัดในเขตสุขภาพที่  8 ยังไม่มี รายงาน 

โรคพิษสุนัขบ้าในคน และยังไม่มีรายงานสัตว์ผลบวกโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น จึงยังไม่มีผู้สัมผัส

เสีย่งสูง เมื่อเทียบผลการดำเนินการฯ คิดเป็นร้อยละ 100 

10. ผลการประเมิน Thai rabies award 2564 พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ผลการดำเนินงาน

พื้นท่ีปลอดโรคและการเสนอแก่องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์หมาก อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. ผู้บริหารกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและปศุสัตว์จังหวัดให้ความสำคัญ 

และเข้าร่วมกิจกรรมส่งผลให้เครือข่ายสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก 

2. เครือข่ายให้ความสำคัญ และประชาชนให้ความร่วมมือดี 

3. การดำเนินงานมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถนำไปใช้ได้ทันที เช่น แนวทางการดำเนินงาน

พื้นท่ีปลอดโรค แนวทางการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและการรักษาโรคพิษสุนัขบ้า 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ทำให้หน่วยงานไม่สามารถ

ประสานเครือข่ายเพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนการดำเนินงานได้ 

2. ภารกิจการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่เป็นของฝ่ายท้องถิ่นและปศุสัตว์ ทำให้ 

การขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละพื้นท่ีแตกต่างกัน 

3. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดไม่ได้ตั้งงบประมาณในการพัฒนางานฯ ในพื้นที่  

ทำให้ไม่มีเวทีในการสื่อสารกับอำเภอในพื้นท่ีจังหวัด แต่เป็นการสื่อสารขอความร่วมมือผ่านทาง

หนังสือราชการ 
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 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. นำรูปแบบประชุมทางไกลมาใช้เพื่อการประสาน พัฒนางาน และติดตามการดำเนินงาน 

กับเครือข่ายพื้นท่ี 

2. สนับสนุนงบประมาณและร่วมดำเนินการฯ กับเครือข่ายจังหวัดในการสร้างและพัฒนา

อำเภอพื้นที่ปลอดโรค จังหวัดละ 1 อำเภอ เพื่ อเป็นพื้นที่นำร่องและแลกเปล่ียนเรียนรู้  

แก่พื้นข้างเคียงในจังหวัด 

 

 

 

 

 

3.17 การดำเนินงานกำจัดโรคพยาธิใบไมต้ับและมะเร็งทอ่น้ำดฯี และหนอนพยาธิใน กพด. 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการจัดอบรมพนักงานจุลทัศนากรในการตรวจวินิจฉัยโรคหนอนพยาธิ  

เพื่อฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพพนักงานจุลทัศนากรในการตรวจคัดกรองหาการติดเชื้อพยาธิ

ด้วยวิธีตรวจอุจจาระ ผู้เข้าร่วมอบรมครั้งนี้รวม 31 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน

สาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล การทดสอบ

ภาคทฤษฎี มีผู้ผ่านการทดสอบที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไป หลังจากที่ได้รับการอบรมแล้ว  

คิดเป็นร้อยละ 51.61 และภาคปฏิบัติมีผู้ผ่านการฝึกปฏิบัติที่ได้คะแนน 80 ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 22.58 

 2. สนับสนุนการตรวจซ้ำผู้ติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่ดำเนินงาน ปี 2563 ใน 7 จังหวัด 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชนที่มารับการตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตับ อายุ 15 ปีขึ้นไป  

เมื่อครบเวลา 1 ปีหลังจากได้รับการรักษาโรคหนอนพยาธิ จะมีการติดตามประเมินหาการติดเชื้อซ้ำ 

และติดเชื้อใหม่ ผลการตรวจคัดกรองครั้งนี้รวมทั้งหมด 1,425 ราย พบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับซ้ำ 

189 ราย คิดเป็นร้อยละ  13.26  พยาธิชนิดอื่น ๆ แบ่งเป็นพยาธิตวัตืด  13  ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.91 

พยาธิปากขอ  11  ราย คิดเป็นร้อยละ 0.77 พยาธิสตรองจิลอยด์  5 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.35  
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และพยาธิแส้ม้า 1 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.07 จังหวัดที่มีอัตราการติดเชื้อซ้ำสูง ได้แก่ จังหวัดเลย 

(ร้อยละ 18.18) รองลงมาจังหวัดนครพนม (ร้อยละ 18.11) และจังหวัดสกลนคร (ร้อยละ 16.04) 

 3. นิเทศติดตาม เยี่ยมเสริมพลังพื้นที่ดำเนินงานโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

หนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนพื้นที่ถิ่นทุรกันดารฯ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร 

ณ พื้นที่อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยผู้ร่วมรับการนิ เทศครั้งนี้ประกอบด้วย

ผู้รับผิดชอบงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอกุสุมาลย์ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตำบลทุกแห่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะคุณครู พร้อมแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การดำเนินงานโครงการและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. การให้ความสำคัญของบุคลากรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ี 

2. งบประมาณสนับสนุน 

3. ความร่วมมือของกลุ่มเป้าหมาย 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. การประสานงานระหว่างเจ้าหน้าท่ีด้านสาธารณสุขและโรงเรียน 

2. การเก็บสิ่งส่งตรวจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ไม่สามารถเก็บตรวจได้ทั้งหมด 

3. ภาระงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 บางครั้งเร่งด่วน จึงต้องให้

ความสำคัญเป็นอันดับแรก ส่งผลให้งานอื่นๆ ไม่ได้คุณภาพ 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. จัดให้มีมีช่องทางการประสานระหว่างผู้รับผิดชอบงานของเจ้าหน้าที่ด้านสาธารณสุข

และโรงเรียน พร้อมทั้งชี้แจง การนัดหมาย อธิบายรายละเอียดต่าง ๆ ที่ชัดเจน 

2. เพิ่มระยะเวลาการเก็บ-การส่ง สิ่งส่งตรวจ และให้ได้ตามเป้าคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

สร้างเครือข่าย เช่น ครู ผูป้กครอง อสม. ในการช่วยเก็บ ผู้นำชุมชนประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย 
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3.18 การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อทางอาหารและน้ำ 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสร้างความร่วมมือในการวางแผนป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่เสี่ยง เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างความร่วมมือ 

ในการวางแผนป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ เสี่ยงโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในพื้นที่ เสี่ยง

ผู้ เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่  ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดต่ออาหารและน้ำ สำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาล ผู้แทน 

จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้แทนจากองค์การปกครองท้องถิ่น และผู้แทน 

ของผู้นำชุมชน อสม. ผู้ประกอบการร้านอาหาร จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 40 คน ในพื้นที่ จังหวัด

เสี่ยงต่อการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ ที่มีอัตราป่วยต่อแสนประชากร สูงกว่า median 5 ปี ได้แก่ 

อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ในระหว่างวันที่  

1-2 ธันวาคม 2563 โดยมีระดับความพึงพอใจของเครือข่ายต่อการเข้าร่วมประชุม คิดเป็น 

ร้อยละ 89.09 

2. สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลวิชาการ แนวทาง และมาตรการเพื่อการป้องกัน

โรคติดต่อทางอาหารและน้ำแก่ เครือข่ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ทั้ ง 7 จังหวัด  

เขตสุขภาพที่ 8 

3. สอบสวนโรคกรณีเกิดการระบาดของโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ สำนักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานีตั้ งแต่ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564 ตามเกณฑ์  

การออกสอบสวนโรค วัตถุประสงค์ เพื่อยืนยันการวินิจฉัย และการระบาดของโรค ค้นหาปัจจัย 

และเสนอมาตรการการควบคุมโรค กรณีอาหารเป็นพิษ ทั้งหมด 6 เหตุการณ์ โดยได้ให้

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสถานที่ปรุงประกอบอาหาร ปรับปรุงกระบวนการ

ปรุงอาหาร เน้นระยะเวลาในการปรุงและแจกจ่ายไม่ให้ใช้เวลานานเกินไป และให้ความรู้สุขลักษณะ

ส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารในเรือนจำ โดยกำหนดผู้รับผิดชอบงานและติดตามผลการตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เพื่อสรุปหาสาเหตุของการเกิดโรค 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

1. มีระบบข้อมูลเฝ้าระวัง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น นำไปสู่การดำเนินงานได ้

2. เครือข่ายให้ความร่วมมือ 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

       1. ความชัดเจนของนโยบายและการสนับสนุนด้านวิชาการ แนวทางการดำเนินงาน 

เป้าหมายของการลดโรคจากสำนักส่วนกลาง  

2. ระบาดของ COVID -19 ทำให้ต้องยกเลิกบางกิจกรรมในแผนการดำเนินโครงการ  

เพื่อการจัดการทรัพยากรเพื่อควบคุมการระบาด  

3. แนวโน้มการเกิดโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อลดลง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจากมาตรการ

การป้องกันโรค COVID-19 การเว้นระยะห่างทางสังคม และการรักษาสุขาภิบาลส่วนบุคคล  

4. ขาดการติดตามประสิทธิภาพในการลดโรคจากการดำเนินงาน 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ด้านนโยบาย บูรณาการงานอาหารปลอดภัยของศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 8  

เพื่อการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำ 

2. ด้านการบริหารจัดการ มีการประเมินมาตรการการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการลดโรค 

การสร้างการมีส่วนร่วม ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์

การระบาด ปรับเปล่ียนการทำงานแบบ new normal 
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3.19 การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค

ในเด็กปฐมวัยและผู้ใหญ่ เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  

มีความรู้ ทักษะตามมาตรฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในสถานบริการ 

ทุกระดับได้ตามมาฐาน ประชาชนตามเกณฑ์อายุได้รับวัคซีนครอบคลุมตามเป้าหมาย 

กรมควบคุมโรคกำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

และผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อในเด็กจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 

โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งมีทั้งพยาบาล เภสัชกร นักวิชาการสาธารณสุข 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข เจ้าพนักงานเภสัชกรรม อาจารย์วิทยาลัยพยาบาล เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

โดยระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมฯ คิดเป็นร้อยละ 90.80 

2. ประชุมประเด็นการบูรณาการศูนย์วิชาการ งานเด็กปฐมวัยตามนโยบายในการสุขภาพ

ทุกช่วงวัย มุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย มุ่งเน้นพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อให้เกิดการพัฒนางาน 

และสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 มีสุขภาพที่ดีและมีความสุขตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข  

ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ผู้แทนจากศูนย์อนามัยท่ี 8 อุดรธานี  ศูนย์สุขภาพจิตที่ 8  สำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครรินทร์ ซึ่งได้ร่วมหารือ

และพิจารณาแผนการบูรณาการศูนย์วิชาการด้านเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 8 พื้นท่ีดำเนินการ 

Community lab  ประเด็นด้านเด็กปฐมวัย ได้แก่ อำเภอกู่แก้ว  จังหวัดอุดรธานี   

3. ประเมินสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 4  D ประเด็น Diseases ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

ตำบลค้อใหญ่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี   
 

 

 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

1. มรีะบบข้อมูลเฝ้าระวัง สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น นำไปสู่การดำเนินงานได้ 

 2.ดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับเครือข่ายศูนย์วิชาการภายใต้มาตรฐานสถานพัฒนา

เด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. ความชัดเจนของนโยบายและการสนับสนุนด้านวิชาการ แนวทางการดำเนินงาน 

เป้าหมายของการลดโรคจากสำนักส่วนกลาง  

2. การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ต้องยกเลิกบางกิจกรรม 

ในแผนการดำเนินโครงการ เพื่อการจัดการทรัพยากร และควบคุมการแพร่ระบาด  

3. แนวโน้มการเกิดโรคติดต่อที่เกิดจากการติดเชื้อลดลง ทั้งนี้ส่วนหนึ่งจากมาตรการ

การป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การเว้นระยะห่างทางสังคม  

และการรักษาสุขาภิบาลส่วนบุคคล  

4. ขาดการติดตามประสิทธิภาพในการลดโรคจากการดำเนินงาน 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ด้านนโยบาย บูรณาการงานอาหารปลอดภัยของศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 8  

เพื่อการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย 

2. ด้านการบริหารจัดการ มีการประเมินมาตรการการดำเนินงานที่ผ่านมา ในการลดโรค 

การสร้างการมีส่วนร่วม ปรับปรุงรูปแบบการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเข้ากับสถานการณ์

การระบาด ปรับเปล่ียนการทำงานแบบ new normal 
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3.20 การดำเนินงานระดับความสำเร็จการดำเนินงานของการพัฒนาระบบการดแูล

รักษาผู้ป่วยโรคติดต่อสำคัญ โรคตดิตอ่ร้ายแรง และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

 ผลการดำเนนิงาน 

1.  นิ เทศ ติดตามประเมินมาตรฐานการดำเนินงานป้องกันควบคุมก ารติดเชื้อ 

ในโรงพยาบาล รายงานการผลการประเมิน การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 

ใน โรงพ ยาบาล (Evaluation Infection Prevention And Control: IPC) ปี  2564 ประเมิ น 

การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (Evaluation Infection Prevention 

And Control: IPC) จำนวน 15 แห่ง โดยดำเนินงานตามแนวทางการดำเนนิงาน ดังนี ้

1.1 แนวทางที่ 1 การบริหารเพื่อการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

1) มีคณะกรรมการด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.33 พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดการสรุปผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร 

2) มีการจัดทำแผนปฏิบัติงานการดำเนินงานด้านการด้านการป้องกัน 

และควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

3) มี ผู้ รั บผิ ดชอบงานด้ านการป้ องกั น แล ะควบคุ มการติ ด เชื้ อ 

ในโรงพยาบาล 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.33 พบว่าส่วนใหญ่ ไม่ได้ เข้าร่วมประชุมอบรม 

ที่เกีย่วข้องภายใน 1 ปีนั้น จำนวน 1 ครั้ง 

1.2 แนวทางที่ 2 การจัดการเพื่อการป้องกันควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

                          1) มีระบบเฝ้าระวังการติดเชื้อในโรงพยาบาล 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 

พบว่าส่วนใหญ่ยังขาดการวิเคราะห์ผลการเฝ้าระวัง อย่างน้อย 1 ครั้ง ภายใน 1 ปี  

         2) โรงพยาบาลทุกแห่งทราบปัญหาการติดเชื้อที่สำคัญ 3 อันดับแรก  

                 3) มีระบบการเฝ้าระวังการแผ่ระบาดของเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพ มีการจัด

ห้องแยก AIIR 

                         4) มีระบบคัดกรองและแยกผู้ป่วยที่ชัดเจนตามมาตรฐาน 

                         5) บุคลากรได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคท่ีจำเป็นและได้รับการสื่อสาร

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุสัมผัสเลือด/สารคัดหล่ังขณะปฏิบัติงานทางการแพทย ์
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6) มีระบบการทำลายเชื้อตามมาตรฐาน พบว่ายังมีบางแห่งพบอุปกรณ์

ปราศจากเชื้อท่ีหมดอายุ หรือไม่พร้อมใช้งาน 

7) มีระบบสารสนเทศขององค์กรที่สนับสนุนงาน IPC 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 86.67 

8) มีการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ/โรคติดต่อ 

9) มีกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้การดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคตดิเชื้อในโรงพยาบาล พบว่ายังขาดการสอบถามเกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้าน IPC ในกลุ่มลูกจ้าง 

10) มีระบบการประเมินผลระบบงาน IPC และมาตรการตางๆ เพื่อการตอบสนอง

การดำเนินงานของ ICN/IPC Committee พบว่ายังขาดการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน

ภายนอกหน่วยงาน 

1.3 แนวทางที่ 3 การป้องกันการติดเชื้อในผู้ป่วยที่ต้องรักษาต่อเนื่องที่บ้าน และควบคุม

สิ่งแวดล้อมเพื่อการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 

1) มีแนวทางการป้องกันการติดเชื้อและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อในผู้ป่วยที่ต้อง

รักษาต่อเนื่องที่บ้าน ตามปัญหาของพื้นที่ เช่น ผู้ป่วย on tracheostomy tube, retained 

Foley's catheter, CAPD 

2) แนวทางการสอบสวนและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล  

3) มีระบบการจัดการขยะติดเชื้อ แต่บางแห่งยังขาดการประเมินผลผู้ปฏิบัติงาน

และการดำเนินงานดา้นมูลฝอย 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธานี ดำเนินการสนับสนุน 

ให้เครือข่ายมีส่วนร่วมในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรให้สามารถดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลได้ ในพื้นที่ 6 จังหวัด

ในเขตสุขภาพที่ 8  

- วันที ่7 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี 

- วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่จังหวัดเลย 

- วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นที่จังหวัดนครพนม 

- วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 

- วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นท่ีจังหวัดบึงกาฬ 

- วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ลงพื้นท่ีจังหวัดหนองคาย 



68 
 

รายงานประจำปี 2564 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8  จังหวัดอุดรธานี 

 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

1. ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งภายในและภายนอก 
 

 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น 

ของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมีผลต่อการประชุมแบบเผชิญหนา้ 
 

 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จึงปรับรูปแบบการประเมิน 

โดยให้โรงพยาบาลประเมินตนเองผ่าน Link/QR Code  

2. ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่

การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การประชุมผ่านระบบ zoom การติดตาม 

นิเทศการดำเนินงานผ่าน ไลน์/โทรศัพท์ประสานงานเรือข่ายการดำเนินงานผ่านช่องทาง

โทรศัพท์ และไลน ์

 

3.21 การดำเนินงานระดับความสำเร็จการดำเนินงานโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน

ควบคุมโรคในเด็กปฐมวัยและผู้ใหญ่ 1 ครั้ง 

2. นิเทศ ติดตามพัฒนาการจัดระบบบริการงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ประเมิน

มาตรฐานการดำเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ทุกเดือนผ่านชิองทางไลน์และโทรศัพท์ 

3. ติดตาม กำกับความครอบคลุมการได้รับวัคซีนตามเกณฑ์อายุ ผ่าน HDC กระทรวง

สาธารณาสุข ทุกเดือน เพื่อติดตาม กระตุ้นการทำงานของหน่วยบริการ  

4. ประสาน ติดตาม สนับสนุน รายงานผลการดำเนินงานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่

ในกลุ่มราชทัณฑ์ เรือนจำ จำนวน 8 แห่งในเขตสุขภาพที่ 8 ได้รับการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรค

ไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขัง หลังได้รับวัคซีนมีการดำเนินการฉีด และส่งผล

รายงานครบทั้ง 8 แห่ง 
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5. ประสาน ติดตาม สนับสนุน การดำเนินงานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่ม

บุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานวิชาการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน

ไข้หวัดให้แก่บุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานวิชาการในเขตสุขภาพที ่8 จำนวน 210 คน 

6. ประสาน นิเทศ ติดตาม สนับสนุน รายงานผลการดำเนินงานวัคซีนป้องกันโรค 

โควิด 19 จำนวน 7 จังหวัด ในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกระดับ ท้ังภายในและภายนอก 
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

สถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีผลกระทบต่อภาระงานที่ เพิ่มมากขึ้น 

ของบุคลากรทุกระดับ รวมถึงมีผลต่อการประชุมแบบเผชิญหน้า 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. บูรณาการงาน ลดภาระพื้นที่ เช่น การลงพื้นที่ติดตามงานทุกงานที่เกี่ยวข้องในวัน

เดียวกัน 

2. ปรับรูปแบบการดำเนินงานให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เช่น การประชุมออนไลน์ การติดตาม นิเทศการดำเนินงาน

ผ่าน Line โทรศัพท ์เป็นต้น 

3. สนับสนุน องค์ความรู้ และคูม่ือการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยบริการครบทุกแห่ง 

4. ทุกจังหวัดควรจัดอบรมให้ผู้ ให้บริการ ทุกระดับทั้งโรงพยาบาลและโรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตำบล 

5. กำกับ  ติดตามให้วัคซีน เด็กตามเกณฑ์อายุอย่างต่อเนื่อง และหน่วยบริการ 

ปรับรูป แบบการจัดบริการวัคซีนทุกตั วตามบริบทของหน่ วย บริการให้สอดคล้อง 

กับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

6. เน้นย้ำหน่วยบริการรายงานผลการฉีดวัคซีนในระบบการรายงานวัคซีนแต่ละชนิด  
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3.22 การดำเนินงานโครงการป้องกันควบคุมวัณโรค สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่8 

จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ประชุมราชการกำกับติดตามและประเมินผลระบบรายงานข้อมูลวัณโรคระดับเขต  

และถอดบทเรียนการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค (DOT MEETING) จำนวน 1 ครั้ง  

เมื่อวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี 

 2. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการกองทุนโลกด้านวัณโรค ติดตามผลการ

ดำเนินงานวัณ โรคและปัญ หาอุปสรรค ใน เขตสุขภาพที่  8 จำนวน 1 ครั้ง เมื่ อวันที่   

2 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี  

และผ่านระบบออนไลน ์Zoom Meeting 

 3. นิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานวัณโรค จำนวน 6 จังหวัด 

 4. นิ เทศติดตามการผลการดำเนินงานวัณ โรคผ่านเวทีตรวจราชการกระทรวง

สาธารณสุข รอบที่ 1 และรอบที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขตสุขภาพที่ 8  

 5. ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน กรมควบคุมโรค 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขตสุขภาพที่ 8 ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังนี ้

  5.1 อัตราความครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับ

เป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage) ผลงาน ร้อยละ 56.7 

  5.2 อัตราผลสำเร็จของการรักษาผู้ป่วยวัณโรคปอดรายใหม่ (Success rate) 

ผลงาน ร้อยละ 85.7 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการดำเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ในเขตสุขภาพที่ 8 
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้บาง

พื้นที่ดำเนินงานคัดกรอง CXR กลุ่มเสี่ยงวัณโรคไม่ได้ตามเป้าหมาย ส่งผลให้ผลงานความ

ครอบคลุมของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment 

Coverage) ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  
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 แนวทางแก้ไขปัญหา 

 เร่งรัดค้นหาผู้ ป่ วยวัณ โรค ในก ลุ่ม เสี่ ยงด้ วยการคัดกรอง CXR และส่ งตรวจ  

Gene Expert MTB/RIF ตามแนวทาง และบันทึกข้อมูลใน NTIP เพื่อเพิ่มอัตราความครอบคลุม

ของการขึ้นทะเบียนรักษาผู้ป่วยวัณโรครายใหม่และกลับเป็นซ้ำ (TB Treatment Coverage)  

ในเขตสุขภาพที่ 8 

 

 

 

 

 

 
 

3.23 การดำเนิ นงานพั ฒ นาระบบเฝ้ าระวั งและป้ องกั นควบคุ มโรคไม่ ติ ดต่ อ  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย ดังนี้ 

1.1 ทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 8 มีชุมชนต้นแบบการดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ 

ห่างไกล NCDs” ดำเนินงานจังหวัดละ 2 ชุมชน ผ่านเกณฑ์อย่างน้อย 1 ชุมชน 

1.2 ผลการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ การตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วย

โรคเบาหวาน เป้าหมายร้อยละ 60 และการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 

เป้าหมายร้อยละ 70 
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2.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายจังหวัด/อำเภอ/ตำบล ในการ 

เฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม โรค ไม่ติดต่อ/การวิ เคราะห์ ข้อมู ล 5 มิติ  ของโรคไม่ติ ดต่ อ  

และการพัฒนาฐานข้อมูล การเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ/ฐานข้อมูล 5 มิติของโรคไม่ติดต่อ  

เพื่อขับเคล่ือนมาตรการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และพัฒนาฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรค 

ไม่ติดต่อ ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video/Web Conference) ระหว่างวันที่ 2 - 3 ธันวาคม 2564 

ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ถอดบทเรียนผลงานดีเด่น NCD Clinic 

Plus/CKD บูรณาการโรงพยาบาลเค็มน้อย อร่อย (3) ดี/ CVD/ CBI NCDs (ชุมชนลดเค็ม)  

เพื่อขยายผลเครือข่ายการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สร้างทีมพี่เลี้ยงระดับจังหวัด 

และทีมดำเนินการระดับตำบล เขตสุขภาพที่  8 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม

โรงแรมเจริญโฮเต็ล อุดรธานี 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน

โรงพยาบาล เค็มน้อย อร่อย (3) ดี เขตสุขภาพที่ 8 ผ่านระบบ Zoom meeting ระหว่างวันที่ 

1 - 2 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

5. ลงพื้นที่สนับสนุน และติดตามประเมินผลการดำเนินงานชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs 

ในพื้นที่นำร่อง ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 7 จังหวัด ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน - 4 สิงหาคม 2564 

6. ป ร ะชุ ม ร า ช ก า ร เพื่ อ ชี้ แ จ ง น โย บ า ย พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ  NCD Clinic Plus  

และการดำเนินงานชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs ผ่านระบบ Zoom meeting ในวันที่ 4 มกราคม 2564 

ณ ห้องประชุมสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

ได้รับการสนับสนับสนุนและความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี ในการ

เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ  
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. ส่วนกลางไม่มีการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร โดยเฉพาะสถานบริการ/ชุมชน

เป้าหมาย การดำเนินงาน “ชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs” ซึ่งเป็นมาตรการที่เริ่มดำเนินการ 

ในปีงบประมาณ 2564  
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2. สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทำให้เกิดข้อจำกัดการดำเนินงานฯ เนื่องจาก

บุคลากร ที่รับผิดชอบงาน NCDs ต้องเป็นทีมที่จะช่วยขับเคล่ือนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการ

ระบาดดังกล่าวฯ ส่งผลทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ในบางกิจกรรม  
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. จัดประชุมชี้แจงนโยบายการดำเนินงานชุมชนวิถีใหม่ ห่างไกล NCDs และพัฒนา

ศักยภาพเครือข่าย จังหวัด/อำเภอ/ตำบล รวมทั้งให้เครือข่ายได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้  

ถอดบทเรียนผลงานดีเด่น CBI NCDs (ชุมชนลดเค็ม) เพื่อขยายผลเครือข่ายการดำเนินงาน

ป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ สร้างทีมพี่เล้ียงระดับจังหวัด และทีมดำเนินการระดับตำบล  

2. ปรับแผนงานโครงการเพื่อให้การดำเนินงานสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
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3.24 การดำเนินงานพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่8 จังหวัดอุดรธานี 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการจัดประชุมราชการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ถ่ายทอดนโยบายตัวชี้วัด 

เป้าหมาย และแลกเปล่ียนเรียนรู้ การดำเนินงานแก่หน่วยงานในพื้นที่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 

2563 ณ ห้องประชุมนครธานี สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี 

2. ประชุมราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ผ่านระบบ

ZOOM Meeting จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันที่ 31 มีนาคม 2564 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 19 กรกฎาคม 2564) 

3. ขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแนวทาง D-RTI Plus และลงพื้นที่/จัดประชุมราชการ

ติดตามประเมินผล การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในอำเภอเสี่ยง  

(D-RTI Plus) ในอำเภอเสี่ยง ใน 7 จังหวัด รวม 20 อำเภอ ดังนี้ จังหวัดหนองคาย 2 อำเภอ 

คือ อำเภอเมือง และ อำเภอท่าบ่อ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู 3 อำเภอ คือ อำเภอศรีบุญ เรือง  

อำเภอนากลาง และอำเภอเมือง เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดบึงกาฬ 1 อำเภอ คือ อำเภอเมือง เมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม 2564  ณ ห้องประชุมเลยลำภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

ผ่านระบบ Zoom Meeting   จังหวัดเลย 2 อำเภอ คือ อำเภอเมือง และอำเภอวังสะพุง เมื่อวันที่ 

3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย จังหวัดอุดรธานี 7 อำเภอ 

คือ อำเภอเมือง อำเภอบ้านดุง อำเภอเพ็ญ อำเภอบ้านผือ อำเภอหนองหาน อำเภอกุมภวาปี 

อำเภอวังสามหมอ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุม สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบ Zoom Meeting จังหวัดสกลนคร 4 อำเภอ คือ อำเภอเมือง  

อำเภอวานรนิวาส อำเภอสว่างแดนดินและอำเภออากาศอำนวย วันที่ 14 กันยายน 2564  

ณ ห้องประชุมเลยลำภู สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ผ่านระบบออนไลน์ 

Zoom Meeting จังหวัดนครพนม 1 อำเภอ คือ อำเภอเมือง วันที่  15 กันยายน 2564  

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม มีอำเภอที่ผ่านการประเมินระดับเขต  

D-RTI Plus ระดับ Excellent  จำนวน 20 ทีม  
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 ปัจจัยความสำเร็จ  

ความร่วมมือของหน่วยงานภาคีเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่มีความเข็มแข็ง 

และบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เช่น ตำรวจ สาธารณสุข ทางหลวง บริษัทกลางฯ  
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) ทำให้การขับเคล่ือน 

การดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

 2. ขาดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ครอบคลุมเครือข่ายทั้ง 5 เสาหลักอย่างต่อเนื่อง 

รวมถึงการนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. การพัฒนารูปแบบการทำงานด้านใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดทำหลักสูตร

ออนไลน์การประชุมผ่านระบบ Zoom ทำให้สามารถลดการรวมตัวท่ีมีความเสี่ยงต่อการ

แพร่กระจายของการติดโรคได้ 

2. ควรมีการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย 5 เสาหลักทุกระดับ ในการดำเนินงาน RTI  

ทั้งการสอบสวน การบาดเจ็บ การเขียนรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ การบันทึกข้อมูลและการนำ

ข้อมูลมาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ทุกปี เพื่อการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ เช่น การแก้ไขปัญหาเด็ก 

และเยาวชน ปัญหาเมาแล้วขับ ปัญหาสวมหมวกนิรภัยฯ รวมทั้งควรมีถอดบทเรียนผลการ

ดำเนินงานในพื้นท่ีตัวอย่าง เพื่อขยายการดำเนินงานไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ในเขตสุขภาพที่ 8 

 3. การสนับสนุนเครือข่ายป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่ โดยบูรณการหน่วยงานภายนอก 

เช่น กองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ศูนย์วิชาการความปลอดภัยทางถนนฯ เป็นต้น 
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3.25 การดำเนินงานพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 

และพัฒนาทกัษะชีวิตพฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที ่8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ประชุมราชการเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำ 

ในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ผ่าน ZOOM Meeting พร้อมทั้งแนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน

การบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก การจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อสนับสนุนให้เกิดระบบเฝ้าระวัง

ป้องกันการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมนครธานี 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี หัวข้อ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 5 มิติ  

การจมน้ำ การวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาการจมน้ำ และสรุป อภิปรายปัญหาทั่วไป 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานฯ                        

3. ประชุมราชการเพื่อติดตามการดำเนินงานป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก

อายุต่ำกว่า 15 ปี ผ่าน ZOOM Meeting ติดตาม/แลกเปล่ียนการสร้างทีมผู้ก่อการดีป้องกัน

การจมน้ำ (Merit Maker) ซึ่งปี  2564 เขตสุขภาพที่  8 ผ่านการรับรองทีมผู้ก่อการดี   

จำนวน 27 ทีม แบ่งเป็นระดับทอง 2 ทีม ระดับทองแดง 25 ทีม 
 

 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ   

1. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

2. เครือข่ายในพื้นท่ีให้ความสำคัญในการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ  
 

 ปัญหา/ อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

1. ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโนนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ 

บางกิจกรรมต้องดำเนินการผา่นระบบออนไลน์ 

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายหลายพื้นที่ให้ความสนใจในการสร้าง

ทีมผู้ก่อการดีป้องกันการจมน้ำ แต่ยังไม่พร้อมในการเข้ารับการประเมิน  

3. การสนับสนุนด้านงบประมาณไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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 แนวทางแก้ไขปัญหา   

1. พัฒนารูปแบบการทำงานด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดทำหลักสูตร

ออนไลน์ การใช้ระบบประชุมออนไลน์  

2. สนับสนุนเครือข่ายด้านวิชาการ และสื่อ/เครื่องมือ/อื่นๆ ให้กับพื้นที่ในการสร้างทีม

ผู้ก่อการด ี

 

 

 

 

 

 

 

3.26 การดำเนินงานสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 

และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เขตสุขภาพที่  8 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (งบดำเนินงานปกติ) 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ผลการดำเนินงานตามเป้าหมาย โดยมี  อปท. ต้นแบบการดำเนินงาน อปท. 

ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  จำนวน 7 แห่ง 

2. ประชุมชี้แจงถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน อปท.ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ให้กับผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด เพื่อถ่ายทอดนโยบายสู่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในพื้นท่ี 

3. ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ ตามแนวทาง 5 มาตรการ จำนวน 7 แห่ง 

โดย อปท.ท่ีผ่านการประเมินฯ และเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในเขตสุขภาพที่ 8 ได้แก่ 

       1) เทศบาลนครอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 

        2) เทศบาลเมืองบ้านดุง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

        3) องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 
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4) เทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 

       5) องค์การบริหารส่วนตำบลนาขาม อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 

      6) เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

      7) เทศบาลตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

1. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีในการขับเคลื่อนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

  2. อปท. และเครือข่าย เห็นความสำคัญในการดำเนินงานควบคุมการบริโภคยาสูบ 

และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 จึงไม่สามารถลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานได้ในบางแห่ง 

2. อปท. และภาคีเครือข่ายหลายพื้นที่ให้ความสนใจ แต่ยังไม่พร้อมในการเข้ารับการ

ประเมินตามมาตรการ 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. จัดประชุมออนไลน์เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานฯ 

2. ขยายพื้นที่ต้นแบบดำเนินงาน อปท. ปลอดบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อเนื่อง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
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3.27 การดำเนินงานสนับสนุนการดำเนินงานควบคุมยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

ของจังหวัด  ในเขตสุขภาพที ่8 ระหวา่งปี 2562 - 2564 (งบสนับสนุนจาก สสส.) 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ประชุมคณะกรรมการ คณะทำงานควบคุมยาสูบและเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ในระดับเขต 

จำนวน 3 ครั้ง 

2. ประชุมราชการชี้แจงและลงพื้นท่ีนิเทศติดตามการดำเนินงานฯ 

3. ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์และยาสูบฯ       

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานจัดทำระบบฐานข้อมูล 

บันทึกข้อมูล 43 แฟ้ม 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่ อพัฒนาศักยภาพในการดำเนินงานโรงเรียนปลอด

แอลกอฮอล์และยาสูบ 

6. ประชุม เชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่  เขตสุขภาพที่  8 

(พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติการผลิตภัณฑ์

ยาสูบ พ.ศ. 2560) 

7. เฝ้าระวังตรวจเตือน บังคับใช้กฎหมาย ตามพระราชบัญญัติควบบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.2560 

8. สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 5,680,350 บาท 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

1. ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกระดับพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 ในการขับเคล่ือนงาน

เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 

2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมควบคุมโรคและสำนักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถขับเคล่ือนงาน

ได้อย่างต่อเนื่อง 

2. ไม่มีการขยายระยะเวลาโครงการฯ เพื่อทดแทนช่วงท่ีเกิดสถานการณ์ COVID-19 

3. ผู้รับผิดชอบงานฯ และ จนท.การเงิน ยังไม่เข้าใจเกณฑ์การเบิกจ่ายท่ีชัดเจน 

4. มีการเปล่ียนแปลงผู้รับผิดชอบงาน รวมถึงเปล่ียนผู้บริหารบ่อย ส่งให้ผลการ

ดำเนินงานในบางจังหวัดขาดความต่อเนื่อง 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อร่วมพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพื้นท่ี 

2. จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพื่อนำข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่ายในพื้นที่มาใช้วางแผน 

ในการพัฒนางาน 

3. สร้างทีมของเขตสุขภาพที่ 8 ให้มีความชำนาญในการขับเคลื่อนงานฯ 

4. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

ร่วมพัฒนางานที่เป็นจุดเด่นของเขตสุขภาพที่ 8 เพื่อขยายผลการดำเนินงานและให้เป็นไป 

ในทิศทางเดียวกนั 

5. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธานี และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

วางแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินโครงการ เช่น COVID-19 เป็นต้น 

6. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัดอุดรธานี  ควรสนับสนุนบุคลากร 

ด้านกฎหมาย เพื่อดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 
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3.28 การดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากประกอบอาชีพ 

เขตสุขภาพที ่8 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 ผลการดำเนินงาน 

1. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

โดยจัดหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพ 2 วัน มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 60 คน 

2. จัดอบรมการใช้เครื่องมืออาชีวอนามัยและอาชีวสุขศาสตร์ ให้แก่ผู้รับผิดชอบงาน 

ในหน่วยบริการสาธารณสุขในเขตสุขภาพที่ 8 หลักสูตรอบรม 1 วัน มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 

จำนวน 100 คน 

 3. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

โดยมีผู้รับผิดชอบงานในหน่วยบริการสาธารณสุข จาก 7 จังหวัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8  

เข้าร่วมอบรม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี 

 4. ขับเคล่ือนมาตรการการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและประชาชนในช่วงชีวิต 

วิถีใหม่ (New Normal ในกลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ (กลุ่มแรงงาน

นอกระบบ) กลุ่มผู้ประกอบอาชีพในสถานประกอบการ(กลุ่มแรงงานในระบบ) และกลุ่มบุคลากร

ทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยร้อยละ 100 ของจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 มีการนำ

มาตรการฯ ไปดำเนินการ ครบทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย ดังตารางท่ี 9 
 

ตารางที่ 9 แสดงผลการดำเนินงานขับเคล่ือนมาตรการการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพ

และประชาชนในช่วงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 

จังหวัด กลุ่มบุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุข 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพใน

สถานประกอบการ 

(กลุ่มแรงงานในระบบ) 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

(กลุ่มแรงงานนอกระบบ) 

อุดรธาน ี 1 แห่ง  

(ระดับทอง) 
 

3 แห่ง 

(ดำเนนิการครบถ้วน) 
 

1 แห่ง 

(ดำเนนิการครบถ้วน) 

สกลนคร 1 แห่ง  

(ระดับเพชร) 
 

1 แห่ง 

(ดำเนนิการครบถ้วน) 
 

3 แห่ง  

(ดำเนนิการครบถ้วน 3 แห่ง) 
 

หนองคาย 19 แห่ง 

(ระดับเงนิ 5 แห่ง  

2 แห่ง 

ดำเนนิการครบถ้วน 

1 แห่ง 

ดำเนนิการครบถ้วน 
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จังหวัด กลุ่มบุคลากรทาง

การแพทย์และสาธารณสุข 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพใน

สถานประกอบการ 

(กลุ่มแรงงานในระบบ) 

กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ 

(กลุ่มแรงงานนอกระบบ) 

ระดับทอง 5 แห่ง 

ระดับเพชร 9 แห่ง) 

นครพนม 9 แห่ง  

(ระดับเงนิ 2 แห่ง  

ระดับทอง 2 แห่ง 

ระดับ เพชร 4 แห่ง  

ไม่ผ่าน 1 แห่ง) 

1 แห่ง 

ดำเนนิการครบถ้วน 

13 แห่ง 

ดำเนนิการครบถ้วน 

เลย 5 แห่ง  

(ระดับเงนิ 1 แห่ง  

ระดับทอง 3 แห่ง 

ระดับเพชร 1 แห่ง) 

2 แห่ง 

ดำเนนิการครบถ้วน 

2 แห่ง 

ดำเนนิการครบถ้วน 

หนองบัวลำภ ู 19 แห่ง  

(ระดับเงนิ 5 แห่ง  

ระดับทอง 6 แห่ง 

ระดับเพชร 8 แห่ง) 

4 แห่ง 

ดำเนนิการครบถ้วน 

5 แห่ง 

(ดำเนนิการครบถ้วน 3 แห่ง 

ดำเนนิการไม่ครบถ้วน 2 แห่ง) 

บึงกาฬ 3 แห่ง  

(ระดับเงนิ 2 แห่ง  

ระดับทอง 1 แห่ง) 

1 แห่ง 

ดำเนนิการครบถ้วน 

1 แห่ง 

ดำเนนิการไม่ครบถ้วน 

หมายเหตุ : ดำเนินการครบถ้วน หมายถึง สามารถดำเนินการได้ตามมาตรการครบถ้วนทุกข้อ 

5. มีการขับเคล่ือนเชิงนโยบายเพื่อการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและประชาชน

ในช่วงชีวิตวิถี ใหม่  (New Normal) ในพื้ นที่ เขตสุขภาพที่  8 จำนวน 2 ก ลุ่ม เป้ าหมาย  

ได้ แก่  ก ลุ่มบุคลากรทางการแพทย์  และก ลุ่มผู้ ประกอบอาชีพ ในสถานประกอบการ  

(กลุ่มแรงงานในระบบ)  

6. ขับเคล่ือนนโยบายการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ 

(Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการ โดยในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 มีสถานประกอบกิจการ 

ในพื้นที่ จำนวน 2,063 แห่ง พบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถาน
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ประกอบกิจการ จึงได้มีการนำมาตรการควบคุมโรคในพื้นที่ เฉพาะ (Bubble and Seal)  

ไปดำเนิ นการเพื่ อการควบคุ มการแพ ร่ ร ะบ าดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรัส โค โรนา 20 19  

ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 4 แห่ ง  แบ่ ง เป็นติด เชื้ อ ในสถานประกอบกิ จการ 

น้อยกว่าร้อยละ 10  จำนวน 2 แห่ง และติดเชื้อมากกว่าร้อยละ 10 จำนวน 2 แห่ง ส่วนสถาน

ประกอบการที่ยังไม่พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานประกอบกิจการ  

มีการนำมาตรการฯ ไปดำเนินการในเชิงป้องกัน จำนวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.16  

ของสถานประกอบกิจการทั้งหมด 

7. ดำเนินการสำรวจข้อมูลสุขภาพของกลุ่มแรงงานนอกระบบ ในเขตสุขภาพที่ 8 

จำนวน 434 คน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มอาชีพ ได้แก่ กลุ่มอาชีพเกษตรกร จำนวน 270 คน  

กลุ่มอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า จำนวน 146 คน และกลุ่มอาชีพขับรถแท็กซี่ 

จำนวน 18 คน โดยความเสี่ยงทางสุขภาพที่พบมากที่สุด คือ ความเสี่ยงด้านการยศาสตร์   

จึง ได้พัฒ นาชุด  Intervention ด้ านการยศาสตร์  เพื่ อดู แลสุ ขภาพผู้ ป ระกอบอาชีพ  

โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มอาชีพ(ตัดเย็บเสื้อผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า) รวมทั้งได้มีแผน

ดำเนินการจัดตั้งศูนย์สุขภาพดีวัยทำงานสำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ (PCU Wellness 

Center) นำร่องในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 2 แห่ง 

8. การดำเนินงานพัฒนาการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม  

ในหน่วยบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2564 มีหน่วยบริการสาธารณสุขที่ขอประเมิน 

และรับรองตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้นจำนวน  

94 แห่ง แบ่งเป็นระดับโรงพยาบาล จำนวน 8 แห่ง และระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 

จำนวน 86 แห่ง ในภาพรวมของเขตสุขภาพที่ 8 มีโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรอง

ตามมาตรฐานฯและยังคงสภาพการรับรอง ณ ปี 2564 ทั้งสิ้น จำนวน 65 แห่ง จากจำนวน

โรงพยาบาลสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 88 แห่ง 

คิดเป็นร้อยละ 73.9 ทั้งนี้ไม่รวมโรงพยาบาลนอกสังกัดที่ผ่านการประเมินและรับรอง จำนวน 3 แห่ง 

ได้แก่ โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี(ระดับเริ่มต้นพัฒนา) โรงพยาบาลค่ายกฤษศรีวรา 

จังหวัดสกลนคร (ระดับดี เด่น) และโรงพยาบาลจิตเวชราชนครินทร์ จังหวัดนครพนม  

(ระดับเริ่มต้นพัฒนา) ในระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ที่ผ่านการประเมินและรับรองตามมาตรฐานฯและยังคงสภาพการรับรอง ณ ปี 2564  
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ทั้ งสิ้ น  จ ำน วน  5 11 แห่ ง  จาก จำนวน โรงพ ยาบ าลส่ ง เส ริมสุ ขภ าพ ต ำบลสั งกั ด 

สำนกัปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 8 จำนวน 879 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.1  
 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

1. มีการถ่ายทอดและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด  

ในพื้นที่ทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ รวมถึงมีการนิเทศติดตามและจัดเวทีประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายในพื้นท่ี 

 2. มาตรการการเฝ้าระวังสุขภาพผู้ประกอบอาชีพและประชาชนในช่วงชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสภาพปัญหาของพื้นที่  

 3. มีการกำหนดมาตรการเพื่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ในสถานประกอบกิจการ เป็นนโยบายระดับประเทศ 
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถ

ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้ 

2. มีข้อจำกัดของข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

ทั้งในด้านคุณภาพและความเป็นปัจจุบันของข้อมูล เช่น ข้อมูลไม่ครบ 5 มิติ จึงไม่สามารถหา

ความสัมพันธ์เชิงสถิติได้หรือชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงได้ ขาดการรายงานข้อมูลเหตุการณ์ผิดปกติ  

/การระบาด (Event-based) รวมถึงข้อจำกัดของการเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรม ข้อมูลสุขภาพ 

ข้อมูลจำนวนสถานประกอบการและข้อมูลผู้ประกอบอาชีพที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการดำเนินงาน 

3. ยังขาดการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

โดยเฉพาะหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น แรงงานจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 

สวัสดิการและคุ้มครองแรงานจังหวัด ประกันสังคมจังหวัด เป็นต้น 
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 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. มีการประสานแผนการดำเนินงานกับจังหวัดและการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์

ฉุกเฉิน เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น 

2. ควรมีการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ  

ทั้งในประเด็นเรื่องข้อมูล แผนการดำเนินงาน และส่งผ่านนโยบายสู่หน่วยงานในพื้นที่   

เพื่อให้เกิดความชัดเจนและปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน 

3. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ต้องมีการวิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นที่ 
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3.29 การดำเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

จากมลพิษสิ่งแวดล้อม เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2564 

 ผลการดำเนินงาน 

1. จัดประชุมราชการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ 

จากมลพิษสิ่งแวดล้อม พื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 ในวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล 

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแนวทางการดำเนินการเฝ้าระวัง

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่เขต

สุขภาพที่ 8 โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้ง 7 จังหวัด  

จำนวนท้ังส้ิน 46 คน 

 2. จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการเผ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

กรณีเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  

ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดประชุมเตรียมความพร้อม

ในการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม กรณีเหมืองแร่ทองคำ จังหวัดเลย 

ป ระจำปี งบ ป ระม าณ  2564  ณ  ห้ องป ระชุ มส ำนั ก งานสาธารณ สุ ขจั งห วัด เลย  

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดแผนลงพื้นที่ เฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนร่วมกับเจ้าหน้าที่

สาธารณสุขในพื้นที่ ผู้นำชุมชน และแกนนำภาคประชาชน ตามแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพฯ 

(Standard Protocol for Environmental and Health Surveillance) 

 3. เฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาศัยโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ทองคำ จ.เลย ตามแนวทาง

การเฝ้ าระวังสุขภาพฯ (Standard Protocol for Environmental and Health Surveillance)  

ในระหว่างวันที่  1-5 มีนคาม 2564 โดยการตรวจคัดกรองสุขภาพ และเก็บ Biomarker  

จำนวน 267 ตัวอย่าง 

4. จัดประชุมหารือ แนวท างการดำเนิ นงานด้ านการแพ ทย์ แล ะสาธารณ สุ ข  

เพื่อลดและป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  

ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 8 และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 8 
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5. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม  

กรณีผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โดยการจัดทำ

ฐานข้ามูลการเฝ้าระวัง และแจ้งเตือนมลพิษสิ่งแวดล้อม ประเด็นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) โดยระบบรายงานสถานการณ์ประจำวัน Auto report ส่งข้อมูลผ่าน  

Line Group วันละ 2 ครั้ง เวลา 08.30 น. และ 16.30 น. และจัดทำ One Page ในช่วงที่มี 

การเปิด EOC ฝุ่น PM 2.5 (เดือนมีนาคม – เมษายน 2564) โดยรวบรวมข้อมูลสถานการณ์

ฝุ่นรายวันและข้อมูล Hot Spot และข้อมูลพฤติกรรมการป้องกันตนเองจากฝุ่น PM 2.5  

6. พัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการ

ขับเคล่ือนการดำเนินงานเครือข่ายในระดับจังหวัดผ่านการขับเคล่ือนงานตามตัวชี้วัดร้อยละ

ของจังหวัดมีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 โดยเป้าหมายตามตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2564 คือ ร้อยละ 60 ของจังหวัด  

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

ผลการดำเนินงานในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 พบว่า ร้อยละ 100 ของจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8  

มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ผ่านเกณฑ์ระดับดีมาก 

ทั้งนี้พบว่า ปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อันดับหนึ่ง ที่จังหวัดเลือก

ดำเนินการเพื่อเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ คือ ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 

ไมครอน (PM 2.5) จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย นครพนม หนองบัวลำภู บึงกาฬ 

หนองคาย และจังหวัดอุดรธานี รองลงมาได้แก่ ประเด็นการจัดการสุขาภิบาลอาหาร น้ำประปา 

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช และมูลฝอยติดเชื้อ  
 

 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

1. มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 

2.มีการนิเทศติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ผ่านเวทีการตรวจราชการ 

และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับจังหวัด 

3. ประเด็นการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อมถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัด

กระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละของจังหวัด มีระบบจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่งผล

กระทบต่อสุขภาพ) 
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 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ไม่สามารถ

ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้เน้นไปที่การดำเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่  ขาดการ

ดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่อง  

2. ข้อมูลที่นำมาใช้ในการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพยังไม่ครอบคลุม เช่น เหตุการณ์

ผิดปกติ พฤติกรรมสุขภาพ ข้อมูลสุขภาพประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียงแหล่งมลพิษ เป็นต้น 

3. การรายงานการเจ็บป่วย/ปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม มีความซับซ้อน  

ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ไม่มีการรายงานหรือรายงานเข้ามาน้อยกว่าความเป็นจริง 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ต้องมีการวิเคราะห์และประเมิน

สถานการณ์ และปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพปัญหาในพื้นที่  

2. ใช้กลไกคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม

จังหวัด ในการกำหนดมาตรการ /สนับสนุนการแก้ไขปัญหาในประเด็นผลกระทบต่อสุขภาพ

ของประชาชนจากการได้รับมลพิษส่ิงแวดล้อม 

3. บู รณ าการข้อมูลที่ จำเป็น เพื่ อการเฝ้ าระวังสุ ขภาพจากมลพิษสิ่ งแวดล้อม 

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ข้อมูลแหล่งมลพิษ ข้อมูลด้านสุขภาพ ข้อมูลบทบาทหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง มาตรการและการบังคับใช้กฎหมายในพื้นท่ี 

4. สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญหรือพัฒนาระบบพี่ เล้ียงในการประเมินผลกระทบสุขภาพ 

จากมลพิษส่ิงแวดล้อม 
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3.30 การดำเนินงานขับเคลื่อนกลไกการบังคับใช้พระราชบัญญัติควบคุมโรค 

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562 

 ผลการดำเนินงาน 

1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่เครือข่ายในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ในเวที 

การประชุมพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

ในระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ โฮเทล จังหวัดอุดรธาน ี

2. เข้าร่วมประชุมเพื่อพัฒนาหลักสูตรสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่/หน่วยปฏิบัติการ 

/ผู้บังคับใช้กฎหมาย/ผู้ปฏิบัติตามกฎหมาย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันควบคุมโรค 

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2562  

3. ดำเนินการขับเคล่ือนการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่งแวดล้อม โดยส่งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติตามประกาศเป็นหน่วยปฏิบัติการไปยัง 

กรมควบคุมโรค จำนวน 7 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100   

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เครือข่ายในระดับจังหวัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนา

ศักยภาพหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 29 มีนาคม 

–2 เมษายน 2564 โดยพ บว่า เขตสุ ขภาพ ที่  8  มี จั งหวัดอบรมครบตาม เกณ ฑ์ ฯ  

จำนวน 4 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 57.14 ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 

และจังหวัดหนองบัวลำภู ส่วนจังหวัดที่อบรมไม่ครบตามเกณฑ์ฯ จำนวน 3 จังหวัด คิดเป็น 

ร้อยละ 42.86  ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม จังหวัด สกลนคร   

5. จังหวัดในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 8 ที่สามารถจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จังหวัดหนองคาย (คำสั่งจังหวัดหนองคาย 

ที่ 3201/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2564) 

6. ร้อยละ 100 ของจังหวัดในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 8 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด แต่มีเพียง 1 จังหวัด ได้แก่ 

จังหวัดสกลนคร ที่สามารถดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อมได้  
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7. จังหวัดที่มีการขับเคล่ือนมาตรการลดโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 

และสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายและปัญหาสำคัญในพื้นท่ีผ่านคณะกรรมโรคจากการประกอบอาชีพ 

และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ได้แก่ จังหวัดหนองคาย โดยเลือกประเด็นโรคพิษจากสารเคมี

กำจัดศัตรูพืชเป็นปัญหาสำคัญของพื้นท่ี 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

1. ความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเครือข่าย 

 2.มีการถ่ายทอดและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานให้ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัด  

ในพื้นที่ทราบตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ รวมถึงมีการนิเทศติดตามและจัดเวทีประชุมแลกเปล่ียน

เรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายในพื้นท่ี 
 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนนิงาน 

1. ขาดความชัดเจนเรื่องงบประมาณสนับสำหรับการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรค

จากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด  

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่วนกลางไม่สามารถจัดอบรม

หลักสูตรหน่วยปฏิบัติการฯ ได้ตามแผน ทำให้จังหวัดที่ยังเข้าร่วมอบรมไม่ครบตามเกณฑ์ฯ  

ยังไม้ดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 

และโรคจากสิ่งแวดล้อม 

3. เนื่ องจากสถานการณ์ การแพ ร่ระบาดของ COVID-19  ทำให้ หลายจังหวัด 

ยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ 

และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้ 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. ส่วนกลางควรมีแนวทางการจัดสรรงบประมาณและการใช้งบสำหรับการประชุม

คณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด ที่ชัดเจน 

2. ส่วนกลางควรจัดมีหลักสูตรอบรมออนไลน์ สำหรับหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค 

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม  

3. จังหวัดอาจปรับรูปแบบการประชุมคณ ะกรรมการฯ เป็นรูปแบบออนไลน์  

หรือทำหนังสือเวียนกรณีขอมติหรือขอความเห็นผ่านคณะกรรมการฯ จังหวัด 
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4. จังหวัดควรดำเนินการจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และสิ่ งแวดล้อม โดยอาจทำหนังสือแจ้ง เวียนขอมติจากคณ ะกรรมการควบคุม โรค 

จากการประกอบอาชีพฯ จังหวดั  

5. มีการพัฒนาศักยภาพทีมเลขาของคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ

และโรคจากสิ่งแวดล้อมจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.31 การดำเนินงานพัฒนาการสื่อสารความเสี่ยง และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคี

เครือขา่ยในการสรา้งความรอบรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที ่8 

 ผลการดำเนินงาน 

1.  จัดประชุมราชการขับเคล่ือนงานสื่อสารความเสี่ยงและการสร้างความรอบรู้  

ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ก ลุ่ม เป้ าหมาย ได้ แก่  เครือข่ายสื่ อสาร 

และประชาสัมพันธ์  เขตสุขภาพที่ 8จำนวน 30 คน ส่งผลให้เกิดการบูรณาการงานสื่อสาร

ความเสี่ยงและเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร/ตอบโต้ข่าว และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางสื่อ

ออนไลน์และเครือข่ายในพื้นท่ี อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารและตอบโต้ข่าว เตือนภัยตามสถานการณ์โรค โดยเฝ้าระวัง

ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 3,487 ข่าวและตอบโต้ข่าว จำนวน 66 ข่าว 

3. เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารและตอบโตข้่าว เตือนภยั โรค COVID-19 จำนวนทั้งสิ้น 3,460 ข่าว

และตอบโต้ข่าวจำนวน 66 ข่าว พบข่าวเชิงบวกจำนวน 2,623 ข่าว ข่าวเชิงลบจำนวน 536 ข่าว  

และข่าวเชิงบวก/ลบ จำนวน 201 ข่าว 
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4. ประชาสัมพันธ์ข่าวบริการ วิชาการ เสริมสร้างภาพลักษณ์หน่วยงาน จำนวน  200 เรื่อง 

5. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวเตือนภัยเรื่องโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 330 เรื่อง 

6. จัดทำสื่อไวนิล Infographic และเผยแพร่ สนับสนุนเครือข่าย จำนวน 50 เรื่อง  

ให้กับหน่วยงานเครอืข่ายท้ัง 7 จังหวัด 

7. สนับสนุนการจัดกิจกรรม สื่อสิ่งพิมพ์  แก่ เครือข่ายในพื้นที่  จำนวน 20 ครั้ง 

ใน 7 จังหวัด 

 8. สำรวจประเมินข้อมูลด้านพฤติกรรมสุขภาพและสื่อสารความเสี่ยง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ 

ในพื้นท่ี 7 จังหวัด ในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8 

9. สำรวจกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับพฤติกรรมการป้องกันโรคและภัยสุขภาพในรายโรค 

และรายประเด็นพฤติกรรม ดังนี ้

9.1 โรคไข้หวัดใหญ่  มีระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคอยู่ ในระดับน้อย 

ถึงปานกลาง โดยประเด็น (ข้อท่ี 1) ท่านหยุดงาน หยุดเรียน พักผ่อนอยู่ที่บ้าน เมื่อป่วยเป็นโรค

ไข้หวัดใหญ่ กลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมในการป้องกันโรคที่ถูกต้องมีค่าเฉล่ียสูงสุด (M = 3.61, 

SD = 0.87) และประเด็น (ข้อที่ 2) ท่านล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล  

มีค่าเฉล่ียต่ำที่สุด (M = 3.39, SD = 0.83) 

9.2 โรคติดต่อนำโดยยุงลาย มีระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคอยู่ในระดับน้อย

ถึงปานกลาง โดยประเด็น (ข้อที่ 5) ท่านป้องกันตนเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด มีค่าเฉล่ีย

สูงสุด (M = 3.62, SD = 0.58) และประเด็น (ข้อที่ 4) ท่านเก็บบ้านให้ปลอดโปร่งเพื่อไม่ให้ยุง

เกาะพัก มีค่าเฉล่ียต่ำที่สุด (M = 3.30, SD =0.78) 

9.3 ผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคอยู่ในระดับน้อย 

ถึงปานกลาง โดยประเด็น (ข้อที่ 9) ท่านปฏิเสธเมื่อมีเพื่อน/คนรู้จักชักชวนให้ทดลองใช้บุหรี่

ไฟฟ้า มีค่าเฉล่ียสูงสุด (M = 3.99, SD = 0.81) และประเด็น (ข้อที่ 8) ท่านเคยแนะนำให้ผู้อื่น

เลิกสูบบุหรี่ หรือเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด (M = 3.25, SD = 1.06) 
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9.4 การบาดเจ็บทางถนน มีระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคอยู่ในระดับน้อย 

ถึงปานกลาง โดยประเด็น (ข้อที่ 12) เมื่อท่านขับรถเจอทางแยกข้างหน้า ท่านสังเกตว่า 

มีรถออกมาจากทางแยกหรือไม่ โดยมีค่าเฉล่ียสูงสุด (M = 3.61, SD = 0.74) และประเด็น  

(ข้อที่ 10) ท่านสวมใส่หมวดนิรภัยทุกครั้ง เมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ มีค่าเฉล่ีย 

ต่ำที่สุด (M = 3.27, SD = 0.96) 

9.5 โรคจากสารกำจัดศัตรูพืช มีระดับพฤติกรรมในการป้องกันโรคอยู่ในระดับ

ปานกลาง โดยประเด็น(ข้อที่ 13) ท่านอ่านฉลากและวิธีการใช้สารกำจัดศัตรูพืช อย่างละเอียด 

ถี่ถ้วนก่อนใช้ มีค่าเฉล่ียสูงสุด (M = 3.75, SD = 0.68) และประเด็น(ข้อที่ 14) ท่านได้สวมใส่

อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น เสื้อ หน้ากาก ขณะใช้สารกำจัดศัตรูพืช มีค่าเฉล่ียต่ำที่สุด  

(M = 3.69, SD จากผลการประเมินฯ ถึงแม้ว่าประชาชนจะเข้าถึงข้อมูล ความรู้เรื่องโรคและภัย

สุขภาพ แต่พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคยังไม่ถูกต้องเหมาะสม จึงควรพัฒนาช่องทาง 

เครือข่ายสื่อบุคคลที่เข้าถึงประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะแกนนำ บุคลากรสาธารณสุข 

นอกเหนือจากสื่อโทรทัศน์/เคเบิ้ลทีวี  ทั้งนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ทำให้ประชาชนยังมีพฤติกรรม 

การดูแลสุขภาพไม่เหมาะสม  จึงต้องศึกษาปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากความรู้ เพื่อพัฒนา 

ปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนในครั้งต่อไป 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

1. นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรคสนับสนุนการดำเนินงานสื่อสาร

ความเสี่ยงฯ  

2. การบูรณาการและมีส่วนร่วมของเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ 

ในพื้นท่ีทุกระดับ 

3. ความร่วมมือของประชาชนกลุ่มเสี่ยง ในการป้องกันควบคุมโรค ในพื้นท่ี 
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 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. การบูรณาการในการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงกับกลุ่มโรคยังไม่ต่อเนื่อง และการ

ประชุมติดตามงานในรูปแบบคณะทำงานขาดความความต่อเนื่อง สม่ำเสมอ 

 2. การดำเนินงานเฝ้าระวัง/ตอบโต้ข่าวไม่ทันสถานการณ์เท่าที่ควรเนื่องจากบุคลากร

ต้องปฏิบัติงานประจำอยา่งอื่นควบคู่ไปด้วยกับการตอบโต้ในภาวะฉุกเฉิน(บุคลากรไม่เพียงพอ) 

โดยเฉพาะ ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ระบาด 

 3. ทรัพยากรในการดำเนินงาน เช่น คอมพิวเตอร์มีไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัยหรือไม่

เหมาะสมในการปฏิบัติงาน ทำให้การทำงานล่าช้า 

 4. งบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตอบโต้ข่าวในพื้นที่ มีไม่เพียงพอ กรณีพื้นที่ 

ร้องขอในการสื่อสารตอบโต้ เพื่ อสร้างภาพลักษณ์หน่วยงาน และการประเมินการรับรู้  

ของประชาชนในพื้นท่ี 
 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

1. วางแผนบูรณาการร่วมกับกลุ่มโรค ประชุมติดตามการดำเนินงานต่อเนื่อง เดือนละ 1 ครั้ง 

 2.บูรณาการดำเนินงานในรูปแบบคณะกรรมการ และมีการประชุมคณะทำงาน 

เพื่อติดตามและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยคณะทำงานต้องเข้าใจบทบาทภาระกิจของงาน

สื่อสารในภาวะฉุกเฉิน และร่วมดำเนินการได้จริง ตลอดจนประสานข้อมูลกับสำนักส่วนกลาง

อย่างต่อเน่ือง 

3. บู รณ าการงาน เฝ้ าระวังกั บ เครือข่ ายภายนอก  ในพื้ นที่  เช่น  สื่ อม วลชน  

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยรูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายเพื่อสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความร่วมมือกับเครือข่าย 

4. สนับสนุนทรัพยากรที่ทันสมัย เหมาะสมกับงาน 

5. ปรับแผนการดำเนินงาน/กิจกรรม โดยบูรณาการกับกลุ่มโรคในหน่วยงาน 

และเครือข่ายในพื้นท่ี 
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3.32 การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 

 ผลการดำเนินงาน 

1. ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการเฝ้าระวังทางกีฏวิทยา 

และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคติดต่อนำโดยแมลง ระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2563 

ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร 

2. ดำเนินการจัดประชุมเครือข่ายพัฒนาขับเคล่ือนนำกระบวนการจัดการพาหะนำโรค 

แบบผสมผสาน (IVM) ไปใช้ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้ นที่ เสี่ ยง  

ในวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

กลุ่มเป้าหมาย คือ ภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ ในอำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู 

จำนวน 55 คน เพื่อขับเคล่ือนนำกระบวนการจัดการพาหะนำโรคแบบผสมผสาน( IVM)ไปใช้ 

ในการป้องกันควบคุมยุงลายและสร้างความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ี 

3. ดำเนินการนิเทศ ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคติดต่อนำโดยแมลงในพื้นท่ีเขตสุขภาพที่ 8  

3.1 เข้าร่วมการติดตามการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ร่วมกับ

กองโรคติ ดต่ อน ำโดยแมลง เพื่ อติ ดต าม  สนั บสนุ น  แล ะรับฟั งปัญ หาอุ ปสรรค 

ในการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ณ สำนักงานเทศบาลตำบลโนนสว่าง 

อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ 

3.2 ดำเนินงานติดตามการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูล 5 มิติ  ของโรคติดต่อ 

นำโดยแมลงเขตสุขภาพที่ 8 ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย  

และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร ด้วยกลุ่มโรคติดต่อ กลุ่มระบาดวิทยา 

และกลุ่มพัฒนานวัตกรรม วิจัยและดิจิตอล ได้จัดทำระบบจั ด เก็บฐานข้อมูล  5 มิติ   

ของโรคติดต่อนำโดยแมลง ซึ่งได้นำข้อมูลการทดสอบสารเคมีของยุงลายที่เป็นพาหะนำโรค

ไข้เลือดออก โรคไข้ไวรัสซิก้า และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

ทั้ง 3 แห่ง ในเขตสุขภาพที่ 8 มานำเข้าในระบบ power BI โดยให้ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ 

นำโดยแมลงทั้ง 3 แห่ง ลงข้อมูลการทดสอบสารเคมีแต่ละพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 8 ลงในระบบ 

power BI แทนการเก็บข้อมูลในกระดาษ ให้แสดงผลผ่านทางเว็บไซต์ออนไลน์ของสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เพื่อง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานเครือข่าย 
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ที่จะได้นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ กลุ่มระบาดวิทยาได้จัดทำฐานโปรแกรม 506 ออนไลน์

เพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลผู้ป่วยของโรคติดต่อนำโดยแมลง เนื่องจากฐานโปรแกรม 506  

เป็นระบบแบบออฟไลน์ ทำให้ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงทั้ง 3 แห่ง เข้าถึงข้อมูล 

ในระบบได้ยากเพราะต้องมีการอัพเดตทุกอาทิตย์ จึงมีการจัดทำฐานโปรแกรม 506 ออนไลน์ขึ้น  

การแสดงผลในเว็บไซด์ออนไลน์ของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

 1. หน่วยงานและเครือข่ายมีความร่วมมือในการจัดการพาหะนำโรคติดต่อ 

นำโดยแมลงแบบผสมผสานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 2. ประชาชน ได้ รับการเฝ้ าระวัง  ป้ องกัน  ควบคุม โรคติดต่ อนำโดยแมลง 

และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐาน  

 3. หน่วยงานเครือข่ายมีการดำเนินงานเฝ้ าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 

นำโดยแมลงและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 

 4. หน่วยงานเครือข่ายได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 

 5. ฐานข้อมูลโรคติดต่อนำโดยแมลงของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 

สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาโรคและภัยสุขภาพได้ 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

          1. ควรมีการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานทางด้านแมลงของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุม

โรคติดต่อนำโดยแมลงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

 2 . ควรมี ก ารจัดตั้ งคณ ะทำงาน เพื่ อขั บ เค ล่ือนการจัดการพ าห ะนำโรค 

แบบผสมผสาน (IVM) ในการป้องกันควบคุมยุงลายระดับตำบล  

 3. เนื่องจากข้อมูลบางอย่างท่ีแสดงในระบบออนไลน์ ยังไม่สามารถนำมาเผยแพร่ได้ 

ควรมีการสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานเครือข่ายก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ และในฐาน

โปรแกรม 506 ออนไลน์ยังไม่มีการแสดงผลจำนวนอัตราป่วย/ตาย จึงควรเพิ่มข้อมูลในระบบ 

 4. ควรมีการสำรวจพฤติกรรมการรับรู้และความร่วมมือของประชาชนเรื่องโรคติดต่อ

นำโดยยุงลาย 
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 5. ควรมีการจัดทำสื่อวิดีโอที่เข้าถึงทุกวัย เพื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุม

โรคติดต่อนำโดยยุงลายในเขตสุขภาพที่ 8  

 6. เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 ทำให้ ไม่สามารถดำเนินงานได้  

ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

          1. พัฒนาระบบฐานจัดเก็บข้อมูลในการเฝ้ าระวังด้านโรคติดต่อนำโดยแมลง 

ในเขตสุขภาพที่ 8  ให้ครอบคลุมทุก 5 มิติ 

          2. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อขับเคล่ือนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง

ในระดับพื้นที ่

          3. ขอความร่วมมือเครือข่ายระดับจังหวัดรายงานสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ 

หากพบกรณีผู้ป่วยสงสัย เพื่อเป็นประโยชน์ในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลในระดับเขตสุขภาพ 

         4. ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารความเสี่ยง สร้างความเข้าใจให้กับประชาชน ในประเด็น

ด้านการป้องกนัโรค 

         5. ติดตามการดำเนินงานในพื้นท่ีร่วมกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงทั้ง 3 แห่ง 

         6. จัดทำผลงานทางวิชาการในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 

         7. จัดประชุมการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์ 
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3.33 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

โรคติดต่อนำโดยแมลงและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ 

นำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี 

 ผลการดำเนินงาน 

     1. การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

           1.งานเฝ้าระวังในเขตแปรพระราชฐานและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจำนวน 

11 แห่ง รวม 2 ครั้ง  

           2.งานประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลาย 6 ร. (3 จังหวัด)  ทุกไตรมาส รวม 4 ครั้ง             

           3.งานเฝ้าระวังในจุดผ่อนปรน จำนวน 6 แห่ง รวม 3 ครั้ง 

           4.งานเฝ้าระวังในพื้นท่ีเสี่ยง จำนวน 3 คร้ัง 

           5.งานเฝ้าระวังความไวของลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัย จำนวน 4 ครั้ง 

           6.งานเฝ้าระวังพาหะนำโรคในการเตรียมการรับเสด็จฯ จำนวน  2  ครั้ง 

           7.ประชุมราชการ ในศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี 

จำนวน 7 ครัง้ 

      2. สนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นท่ี  

                1. การจัดการภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อนำโดยแมลง จำนวน 4 ครั้ง 

                2. ป้องกันและควบคุม โรคในพื้นที่ เฉพาะ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

จำนวน 2 ครั้ง 

                3. การสอบสวนและควบคุมโรค จำนวน 3 ครั้ง 

                4. การสนับสนุน IVM จำนวน 5 ครั้ง 

                5. การติดตามประเมินผลมาตรการควบคุมโรค จำนวน 3 ครั้ง 

                6. การบริหารจัดการและซ่อมแซมยานพาหนะ จำนวน 1 ครั้ง 

      3. สนับสนุนเครือข่ายในด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

               1. สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเครือข่ายองค์กรปกครองท้องถิ่น 

จำนวน 4 ครั้ง 

               2. ประเมินรับรองมาตรฐานเครื่องพ่นเคมี จำนวน  6  ครัง้ จำนวน 132 เครื่อง 

               3. จัดทำ SOP เรื่องเครื่องพ่นเคมี จำนวน 1 ครั้ง 
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              รวมทั้ง 3 กิจกรรมประชาชนได้รับบริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

จำนวน 105,576 ราย และประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

ที่เป็นปัญหาสำคัญในพื้นท่ีคิดเป็นร้อยละ 94 
 

 ปัจจัยความสำเร็จ 

  1. การวางแผนงานล่วงหน้าในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามแผนงานท่ีวางไว้ 

  2. ความเข้มแข็งและความร่วมมือของเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค 

  3. การสนับสนุนงบประมาณจากผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน

ควบคุมโรค 

  4. มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ไม่เปล่ียนแปลงบ่อยๆ ทำให้

เครือข่ายเข้าใจและปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

  5.การติดตามประเมินผลสม่ำเสมอ รายสัปดาห์/รายเดือน/ไตรมาส  

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

 1. บุคลากร/อัตรากำลังในการปฏิบัติงานมีน้อยเนื่องจากไปช่วยราชการ จำนวน 10 คน 

ทำให้ผู้ปฏิบัติงานไม่ เพียงพอ เมื่อมีการระดมทรัพยากรสนับสนุนในภารกิจ EOC ของ

หนว่ยงาน ทำให้ปริมาณงานมากเกินไป  

 2. วัสดุอุปกรณ์ โดยเฉพาะเครื่องพ่นเคมีติดรถยนต์มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี

ขึ้นไป ทำให้การสนับสนุนเครือข่ายในการควบคุมโรคมีข้อจำกัด 

 3. การอ้างอิงข้อมูลการทดสอบความไวของยุงต่อสารเคมี มีข้อจำกัดคือ ในการ

ทดสอบสารเคมีแต่ละครั้งใช้ลูกน้ำยุงลายและยุงตัวเต็มวัยจำนวนมาก เพื่อให้ครบตามระดับ

ความเข้มข้น และในสถานการณ์ที่มีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การเก็บตัวอย่างลูกน้ำ

ยุงลายได้ยากเพราะต้องคำนึงตามมาตรการของแต่ละจังหวัดรวมทั้งมาตรการของโรคโควิด  

D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด 

 แนวทางแก้ไขปัญหา 

 1. ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด

อุดรธานี ให้ตรงกับภารกิจและปริมาณงาน โดยเฉพาะตำแหน่งนักวิชาการ/นักกีฏวิทยา  

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
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 2. งานสนับสนุนการป้องกันควบคุมโรคในสถานการณ์โรคโควิด 19 ต้องปรับแผน

เน้นการให้คำปรึกษาและติดตามประเมินผล แบบบูรณาการกิจกรรมต่างๆ 

 3. การทดสอบความไวของลูกน้ำยุงลาย/ตัวเต็มวัย ต้องขอสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการเล้ียงแมลงให้ได้มาตรฐานตามนโยบายศูนย์เลิศด้านเครื่องพ่นเคมี

และกีฏวิทยา 

 

 

 

 
 

 

 

3.34 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

โรคติดต่อนำโดยแมลงและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ 

นำโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย 

 ผลการดำเนินงาน 

1.  ดำเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลงในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ได้แก่  

การพัฒนากลไก กระบวนการระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลง รวมถึงการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรและเครือข่ายเรื่องระบบเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลง และการพัฒนา

ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังโรคติดต่อนำโดยแมลง 

2. ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในเขตพื้ นที่ รับผิดชอบ  ได้แก่   

การสอบสวน ควบคุมโรค อีกทั้งดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง การพ่น

สารเคมี  และติดตาม ประเมินผล โดยพื้นท่ีเฉพาะได้รับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมพาหะนำโรค 

จำนวน 5 แห่ง และประชาชนได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  

จำนวน 40,000 คน 

3. สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงในเขตพื้นที่รับผิดชอบและ

หน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ องค์กรปกครองท้องถิ่น โรงเรียน ฯลฯ รวมทั้งส้ิน 10 แห่ง 
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 ปัจจัยความสำเร็จ 

 เจ้าหน้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านเครื่องพ่นสารเคมี ความเชี่ยวชาญด้านกีฏวิทยา  

และมีองค์ความรู้ทางด้านโรคติดต่อนำโดยแมลงทำให้สามารถป้องกันการเกิดโรคไข้ เลือดออก 

ไข้ปวดข้อยุงลาย เมื่อเกิดการระบาดทำให้ควบคุมไม่ให้เกิดวงกว้างได้ 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน  

 1. บุคลากร/อัตรากำลังในการปฏิบัติงานมีน้อยลงเนื่องจากเจ้าหน้าที่อายุมาก 

และเกษียณอายุราชการ ส่งผลให้จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีจำนวนลดลง 

 2. งบประมาณค่อนข้างจำกัดทำให้กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ลดจำนวนลงและลงพื้นที่  

ทำกิจกรรมน้อยลง 

 

 

 
 

 

 แนวทางการแก้ไขปัญหา 

1. ขอรับการจัดสรรอัตรากำลังจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  2. บู รณ าการกิ จกรรมในการลงพื้ นที่ เป้ าหมาย เข้ าด้ วยกัน เพื่ อ ให้สอดคล้อง 

กับงบประมาณ 

  3. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานเครือข่ายให้เข้ามารับบริการที่หน่วยงาน 

ที่ต้ัง (ด้านเครื่องพ่นสารเคมีและให้ความรู้เบื้องต้นในการบำรุงรักษาเครื่องพ่นสารเคมี) 
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3.35 การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

โรคติดต่อนำโดยแมลงและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ 

นำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร 

 ผลการดำเนินงาน 

 1. จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหา

สำคัญ จำนวน 77,200 ราย 

 2. สนับสนุนปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นท่ี จำนวน 36 ครั้ง 

 3. ประสานงาน ติดตาม นิเทศติดตามงานในพื้นที่ตำบลนำร่องการจัดการพาหะนำโรค

แบบผสมผสาน (IVM) จำนวน 24 ครั้ง 

 4. ถ่ายทอดองค์ความรู้สนับสนุนเครือข่าย และรณรงค์โรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหา 

ร่วมดำเนินการและขับเคล่ือนการดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบตามภารกิจหน่วยงาน จำนวน 20 ครั้ง 

 5. เฝ้าระวังกีฏวิทยาและทดสอบความไวของสารเคมี จำนวน 5 ครั้ง 11 อำเภอ 2 จังหวัด 

 6. เฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายใน พื้นท่ีตามนโยบายกรมฯ จำนวน 4 รอบ 2 จังหวัด 

 7. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง GIS ยุงพาหะ จำนวน 2 ครั้ง 

 8. เฝ้าระวัง ติดตาม สอบสวนโรคและภัยสุขภาพ จำนวน 18 ครัง้ 

 9. ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคในเขตแปรพระราชฐานและโครงการพระราชดำริ จำนวน 6 ครั้ง 

 10. ประชุมราชการและพัฒนาบุคลากรในองค์กร จำนวน 12 ครัง้ 

 ปัจจัยความสำเร็จ  

 1. ปรับแผนการดำเนินงานให้เข้ากับสถานการณ์ในพื้นที่ 

 2. การประสานงานและเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ี 

 3. แผนงานที่วางไว้ตามช่วงเวลาการเฝ้าระวังของพื้นที่ 

 ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงาน 

1. สถานการณ์ การระบาดของโรค COVID-19 ในทุกพื้ นที่ รับผิดชอบทำให้การ

ดำเนินการตามแผนงานในพื้นท่ีลำบาก ไม่สามารถประชุม ถ่ายทอดองค์ความรู้กลุ่มใหญ่ได้ 
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 แนวทางแก้ไขปัญหา 

 1. ปรับแผนงาน บูรณาการบางแผนงานให้สอดคล้องกับเหตุการณ์ร่วมกับการติดตาม

สอบสวนโรค COVID-19 ในพื้นท่ี 

 2. ประสานงานพื้นท่ีในการออกดำเนินงานทุกครั้ง รวมทั้งจัดทีมเจ้าหน้าที่ลงปฏิบัติงาน

ที่ไม่เสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ในพื้นท่ีด้วย 

        3. จัดกลุ่มย่อยๆ ในการถ่ายทอดองค์ความรู้หรือผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ, การสอนงาน

แบบพี่สอนน้อง 
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