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ค ำน ำ 

รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี จัดท าข้ึนโดยมีสาระส าคัญประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป สถานการณ์โรค ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด 
ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล าภู อุดรธานี นครพนม และสกลนคร สรุปผลการด าเนินงานของทุก
กลุ่มงานของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี และประมวลภาพกิจกรรม ในปีงบประมาณ 
2562 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2562 ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์กับ
ผู้รับผิดชอบโครงการ และหน่วยงาน ในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป รวมทั้งภาคีเครือข่ายได้น าข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ ในการวางแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ให้มีทิศทางท่ีสอดคล้องกันต่อไป 

 

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 
 



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี




รายงานประจำปีงบประมาณ
 2562

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 535 หมู่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณยี์ 41000

รายงานประจำปี 2562
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สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิที่ 1 แสดงการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ 10 

แผนภูมิที่ 2 การจัดสรรงบด าเนินงาน (แผนงาน/โครงการ) ตามแผนปฏิบัติราชการ 10 

แผนภูมิที ่3 อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนด้วยโรคติดต่อ 10 ล าดับแรก ในเขตสุขภาพที่ 8 ปี 
พ.ศ. 2562 

 
13 

แผนภูมิที่ 4 แสดงจ านวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 10 อันดับแรก ในเขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ.
2562 

 
14 

แผนภูมิที ่5 จ านวนผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วง จ าแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบปี 2561                        
และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ. 25572561) 

 

14 

แผนภูมิที่ 6 จ านวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จ าแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบปี 2561  
และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2557-2561) 

 

15 

แผนภูมิที่ 7 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ าแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบปี 2561  
และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2557-2561) 

 
16 

แผนภูมิที่ 8 จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รวม 3 รหัสโรค จ าแนกรายสัปดาห์  
เปรียบเทียบปี 2561 และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2557-2561) 

 

17 

แผนภูมิที่ 9 จ านวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษ จ าแนกรายสัปดาห์ เปรียบเทียบปี 2561  
และค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2557-2561) 

 

18 

แผนภูมิที่ 10 อัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เขตส านักงานป้องกันควบคุมโรค 8 
จังหวัดอุดรธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2562 (13 ก.ย.62) แยกรายจังหวัด 

 

41 

แผนภูมิที่ 11 อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เขตส านักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2562 (13 ก.ย.62)  
แยกรายจังหวัด 

 
 

42 

แผนภูมิที่ 12 อัตราป่วยด้วยโรคมือเท้าปากในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เขตส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
8 จังหวัดอุดรธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2558 – 2562 (13 ก.ย.62)  
แยกรายจังหวัด 

 
 

43 

แผนภูมิที่ 13 สัดส่วนการสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการให้กับเครือข่าย 7 จังหวัด 99 

 

 



ง 

 

 
 

สารบัญตาราง 

ตารางที่ 1 สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 
เดือน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
7 

ตารางที่ 2 จ านวนบุคลากรแยกตามประเภทรายกลุ่ม 9 

ตารางที่ 3 แสดงรายการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 10 
ตารางที่ 4 แสดงงบด าเนินงานที่ได้รับจัดสรรแบ่งตามผลผลิต 11             
ตารางที่ 5 จ านวนเหตุการณ์ระบาด ผิดปกติ ที่ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ได้รับแจ้ง ในปี 

พ.ศ.2562 
       12 

 

ตารางที่ 6 รายชื่อผู้ได้รับเงินสนับสนุนค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ 38 

ตารางที่ 7 ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน 39 

ตารางที่ 8 รายชื่อวิทยากรครู ก ตามโครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบ 
บริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ 
อ าเภอ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 

 
50 

ตารางที่ 9 แสดงเป้าหมายและการเสียชีวิตจากการจมน  าในปีงบประมาณ 2562 58 

ตารางที่ 10 ผลการประเมินสมรรถนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ตามแนวทาง CCAT 
ปี 2562 

 
71 

ตารางที่ 11 วิเคราะห์ปัญหา/GAP 91 

ตารางที่ 12 แผนการสื่อสารความเสี่ยงในการป้องกันควบคุมวัณโรค ปี 2562 92 
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ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี หรือ สคร.8 อุดรธำนี เป็นส่วนรำชกำรส่วนกลำง ที่ตั้งอยู่ในส่วน
ภูมิภำค ภำยใต้สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสำธำรณสุข จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2558 ตำมค ำสั่ง กรมควบคุมโรค ที่ 
1225/2558 ลงวันที่ 1 ตุลำคม 2558 เรื่องกำรเปลี่ยนแปลงล ำดับที่ส ำนักงำนป้องกัน ควบคุมโรคและกำรปรับปรุง
พื้นที่เขตจังหวัดที่รับผิดชอบเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค เป็นไปด้วยดี
และสอดคล้องกับเขตสุขภำพที่กระทรวงสำธำรณสุขได้ก ำหนดขึ้น โดยมีเขตพื้นที่ รับผิดชอบทั้งหมด 7 จังหวัด ที่แยก
ออกมำจำกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น (ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 
6 ขอนแก่นเดิม) 5 จังหวัด คือ  

                        o จังหวัดอุดรธำนี  

                        o จังหวัดหนองคำย  

                        o จังหวัดเลย  

                        o จังหวัดบึงกำฬ  

                        o จังหวัดหนองบัวล ำภู  

 และอีก 2 จังหวัด ที่แยกออกมำจำกจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 10 
อุบลรำชธำนี (ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลรำชธำนีเดิม) คือ  

                        o จังหวัดสกลนคร  

                        o จังหวัดนครพนม 
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สรุปผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการหน่วยงาน 

ตารางท่ี 1 สรุปผลกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รอบ 12 เดือน ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2562  
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อัตราก าลังบุคลากร  

 ข้อมูลบุคลำกรสังกัดส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ปัจจุบันมีจ ำนวน 188 คน  
แบ่งเป็น ข้ำรำชกำร 62 คน ลูกจ้ำงประจ ำ 86 คน พนักงำนรำชกำร 30 คน ลูกจ้ำงชั่วครำว 10 คน ช่วย
รำชกำร 27 คน  

ตารางท่ี 2 จ ำนวนบุคลำกรแยกตำมประเภทรำยกลุ่ม      

ล ำ
ดับ

 กลุ่ม 

ข้ำ
รำ

ชก
ำร

 

ลูก
จ้ำ

ง 
ปร

ะจ
 ำ 

พนั
กง

ำน
รำ

ชก
ำร

 ลูกจ้ำงช่ัวครำว 

ช่ว
ย

รำ
ชก

ำร
 

รวม เงินจ้ำง
เหมำ 

เงินนอกงบ
ฯ 

1 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ 1      1 
2 รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนฯ 1      1 
3 กลุ่มบรหิำรทั่วไป 7 1 5  7  20 
4 กลุ่มแผนงำนและประเมินผลและดิจิทัล 5  3   1 8 
5 กลุ่มพัฒนำองค์กร 1  1    2 
6 กลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำ

พฤติกรรมสุขภำพ 
2  1    3 

7 กลุ่มพัฒนำภำคเีครือข่ำยและป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง 

2      2 

8 กลุ่มพัฒนำวิชำกำร 1  1    2 
9 กลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง 2  2    4 
10 กลุ่ม PHER 1  2    3 
11 กลุ่ม SALT 4    1  5 
12 กลุ่มโรคตดิต่อ 4  1    5 
13 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 3  2    5 
14 กลุ่มโรคจำกกำรประกอบอำชีพและ

สิ่งแวดล้อม 
2  2    4 

15 กลุ่ม LAB 2      2 
16 กลุ่มนิติกำร 1  2    3 
17 ศตม.8.1 อุดรธำน ี 3 20 3   11 26 
18 ศตม.8.2 เลย 4 25 3  1 13 33 
19 ศตม.8.3 สกลนคร 6 26 2  1 2 35 
20 ด่ำนฯ สนำมบิน จ.อุดรธำน ี 1 1     2 
21 ด่ำนฯ สะพำน จ.หนองคำย 1 4     5 
22 ด่ำนฯรถไฟ จ.หนองคำย 1 2     3 
23 ด่ำนฯท่ำเรือวัดหำยโศก จ.หนองคำย 1 1     2 
24 ด่ำนฯ จ.บึงกำฬ 1 1     2 
25 ด่ำนฯ สะพำน จ.นครพนม 2 2     4 
26 ด่ำนฯ ท่ำเรือ จ.นครพนม 1 1     2 
27 ด่ำนฯ อ.ท่ำลี่ จ.เลย 1 1     2 
28 ด่ำนฯ อ.เชียงคำน จ.เลย 1 1     2 
 รวมทั้งสิ้น 62 86 30 0 10 27 188 

 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยำยน 2562 
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การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

แผนภูมิที่ 1 แสดงกำรจัดสรรงบประมำณตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 

 

              รวมทั้งสิ้น 54,934,320.67 

ตารางท่ี 3 แสดงรำยกำรจัดสรรงบประมำณ ปีงบประมำณ 2562 

รายการ จ านวน (บาท) ร้อยละ 
1.งบโครงกำร 15,458,529.- ร้อยละ 28.14 
2.งบขั้นต่ ำภำรกิจประจ ำ 1,120,323.- ร้อยละ 2.03 
3.งบบุคลำกร 6,061,520.- ร้อยละ 11.03 
4.งบอุดหนุน 5,369,745.- ร้อยละ 9.77 
5.งบลงทุน 25,131,002.- ร้อยละ 45.74 
6.งบยำและเวชภัณฑ์ 1,793,200.- ร้อยละ 3.26 
รวม 54,934,320.- ร้อยละ 100 
 

แผนภูมิที่ 2 กำรจัดสรรงบด ำเนินงำน (แผนงำน/โครงกำร) ตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
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ตารางท่ี 4 แสดงงบด ำเนินงำนที่ได้รับจัดสรรแบ่งตำมผลผลิต 

ผลผลิต จ านวนงบประมาณ (บาท) 
ผลผลิตที่ 1 ผลิตภัณฑ์ด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 273,500 
ผลผลิตที่ 2 กำรสนับสนุนเสริมเสร้ำงศักยภำพและควำมเข้มแข็งในกำร
จัดระบบเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

54,239,120 

ผลผลติที่ 3 กำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญ 1,263,900 
ผลผลิตที่ 4 การบริการรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ เฉพาะโรคในกลุ่มโรคติดต่อ
ส าคัญ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพ 

1,761,750 

ผลผลิตที่ 5 โครงกำรเร่งรัดก ำจัดโรคไข้มำลำเรีย วัณโรค และยุติปัญหำเอดส์ 4,434,400 
ผลผลิตที่ 6 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
ภัยสุขภำพท่ีเชื่อมโยงในระดับภูมิภำค 

359,900 

ผลผลิตที่ 7 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 1,500,000 
ผลผลิตที่ 8 โครงกำรเร่งรัดพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภำพ ให้ได้ตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ 

2,283,500 

ผลผลิตที่ 9 โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่ และ
ภัยสุขภำพ ที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจพิเศษ 

2,136,400 

ผลผลิตที่ 13 ส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับกำรวิจัยและพัฒนำด้ำนกำร
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

106,560 

ผลผลิตที่ 14 โครงกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภำพตลอดช่วงชีวิต 

2,983,400 

ผลผลิตที่ 15 โครงกำรพัฒนำบริกำรด้ำนอำชีวอนำมัยในกลุ่มวัยแรงงำน 240,000 
ผลผลิตที่ 18 รำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรภำครัฐพัฒนำด้ำนสำธำรณสุขและ
สร้ำงเสริมสุขภำพเชิงรุก 

7,220,250 
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สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ส าคัญ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ. 2562 

ระหว่ำงวันที่ 1 มกรำคม – 25 กันยำยน 2562 ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี                 
ได้รับรำยงำนและตรวจสอบข้อมูลเฝ้ำระวังทำงระบำดวิทยำ  พบโรค เหตุกำรณ์ และสถำนกำรณ์ที่น่ำสนใจ 
ดังนี้   

1. การตรวจสอบข่าวการระบาด   
ปี พ.ศ. 2562 ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้รับ

แจ้งข่ำวกำรระบำด เหตุกำรณ์ผิดปกติจำกเครือข่ำย และสื่อต่ำงๆ จ ำนวน 168 เหตุกำรณ์ พบผู้ป่วย 1,507 
รำย เสียชีวิต 32 รำย เหตุกำรณ์ส่วนใหญ่ ไข้เลือดออก DF/DHF/DSS จ ำนวน 29 เหตุกำรณ์ (17.26%) 
รองลงมำ 3 ล ำดับแรก ได้แก่ โรคไข้ซิกำ จ ำนวน 22 เหตุกำรณ์ (13.10%) โรคหัด จ ำนวน 16 เหตุกำรณ์ 
(9.52%) และโรคกล้ำมเนื้ออ่อนแรงเฉียบพลัน จ ำนวน 13 เหตุกำรณ์ (7.74%)   

ตารางท่ี 5 จ ำนวนเหตุกำรณ์ระบำด ผิดปกติ ที่ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ (SAT) ได้รับแจ้ง ในปี พ.ศ. 2562   

ล ำดับ โรค/ภัย/เหตุกำรณ์ผดิปกติ 
จ ำนวน

เหตุกำรณ ์
จ ำนวน
ผู้ป่วย 

จ ำนวน
เสียชีวิต 

ประเภทผู้ป่วยในเหตุกำรณ ์ เหตุกำร
ณ์ที่

เข้ำเกณ
ฑ์ DCIR 

สงสัย เข้ำข่ำย ยืนยัน 

1 ไข้เลือดออก (type 1-4) 29 26 10 3 11 15 8 
2 Zika 22 23 0 9 7 6 6 
3 Measles 16 60 0 12 0 4 0 

4 
AFP (Acute Flaccid 
Paralysis) 

13 13 0 12 0 1 1 

5 
Influenza (FluA H1N1, 
FluA H3N2, FluA H1N1, 
FluB) 

13 440 4 0 4 9 9 

6 Chikungunya fever 11 50 0 5 0 6 0 
7 Traffic Injury 2 18 2 0 0 0 0 
8 Diphtheria 8 8 0 6 2 0 0 
9 Food Poisoning 11 139 2 0 7 4 2 
10 Malaria 5 5 0 1 0 4 0 
11 Pertussis 5 5 0 1 3 1 0 
12 Drown 3 1 7 0 0 0 0 
13 สุนัขหัวบวก 3 0 0 0 0 0 0 
14 โรค AEFI 3 4 0 3 1 0 0 
15 Tuberculosis 3 3 0 0 1 2 1 
16 Leptospirosis 2 0 2 1 0 1 0 
17 Hand Foot Mouth 2 19 0 0 2 0 0 
18 โรคหิด 2 602 0 1 0 1 1 
19 Chickenpox 1 15 0 0 1 0 0 
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ล ำดับ โรค/ภัย/เหตุกำรณ์ผดิปกติ 
จ ำนวน

เหตุกำรณ ์
จ ำนวน
ผู้ป่วย 

จ ำนวน
เสียชีวิต 

ประเภทผู้ป่วยในเหตุกำรณ ์ เหตุกำร
ณ์ที่

เข้ำเกณ
ฑ์ DCIR 

สงสัย เข้ำข่ำย ยืนยัน 

20 โรคเท้ำช้ำง 1 5 0 0 1 1 0 
21 Scarlet fever 1 72 0 1 0 0 0 
22 Avian Influenza 1 1 0 1 0 0 0 
23 PM 2.5 1 0 0 0 0 0 0 
24 ไข้ด ำแดง 1 4 0 1 0 0 0 
25 กล้ำมเนื้ออ่อนแรงในเรือนจ ำ 1 8 0 0 1 0 1 
26 Leprosy 1 1 0 0 0 1 0 
27 รถบรรทุกสำรเคมีพลิกคว่ ำ 1 0 0 0 0 0 0 
28 น้ ำท่วม 1 0 0 0 0 0 0 

โปรแกรมตรวจสอบข่ำวกำรระบำด ส ำนักระบำด กรมควบคุมโรค วันท่ี 25 กันยำยน 2562 

2. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ  
2.1 เรียงล าดับโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8   

    ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้รับรำยงำนเฝ้ำระวังโรค ร ำยงำน 506                    
จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 7 แห่ง ทุกสัปดำห์ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกรำคม ถึง 25 กันยำยน 2562 พบว่ำโรค
ที่มีอัตรำป่วยสูงสุด คือ โรคอุจจำระร่วง รองลงมำ 4 ล ำดับแรก ได้แก่ ไข้ไม่ทรำบสำเหตุ โรคปอดอักเสบ 
ไข้หวัดใหญ่ และไข้เลือดออกรวม 3 รหัส   

แผนภูมิที่ 3 อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนด้วยโรคติดต่อ 10 ล ำดับแรก ในเขตสุขภำพท่ี 8 ปี พ.ศ. 2561 

 

เมื่อพิจำรณำสำเหตุของกำรเสียชีวิตในโรงพยำบำล พบว่ำส่วนใหญ่เกิดจำก วัยชรำ รองลงมำ 4 ล ำดับ
แรก ได้แก่ หัวใจล้มเหลว, มะเร็งเซลล์ตับ, กำรติดเชื้อในกระแสเลือด และ มะเร็งท่อน้ ำดีในตับ   
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แผนภูมิที่ 4 แสดงจ ำนวนผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยำบำล 10 อันดับแรก ในเขตสุขภำพที่ 8 ปี พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
HDC กระทรวงสำธำรณสุข วันที่ 25 กันยำยน 2562                                                                         
2.2 สถานการณ์โรคติดต่อที่ส าคัญในพื้นที่ 
  2.2.1 สถานการณ์โรคอุจจาระร่วง 

   

 สถำนกำรณ์โรคอุจจำระร่วง ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 1 มกรำคม - 25 กันยำยน 2562 จ ำนวน
ผู้ป่วยรวม 41,350 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 744.36 ต่อประชำกรแสนคน ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอำยุที่
สูงสุด คือ อำยุ 0 - 4 ปี อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนเท่ำกับ 2,671.40 รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 65 ปีขึ้นไป
(1,670.47) 55-64 ปี (1,021.42) และ5-9 ปี (882.22) อำชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรร้อยละ 32.17    
รองลงมำคือ อำชีพเด็กในปกครอง ร้อยละ 30.36 อำชีพนักเรียน ร้อยละ 20.18 และอำชีพรับจ้ำงร้อยละ
12.64 จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสะสมต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเลย อัตรำป่วยเท่ำกับ 
1,349.78 ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำ คือ นครพนม หนองคำย หนองบัวล ำภู และสกลนคร 
 อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ อ ำเภอผำขำว ด่ำนซ้ำย นำด้วง (เลย) โพนสวรรค์ 
(นครพนม) และอำกำศอ ำนวย (สกลนคร) 
 จ ำนวนผู้ป่วยโรคอุจจำระร่วง ปี พ.ศ.2562 (วันที่ 1 มกรำคม ถึง 25 กันยำยน 2562) มีจ ำนวนผู้ป่วยสูง
กว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ปี และปี 2561 ในสัปดำห์ที่ 1-2 ตั้งแต่สัปดำห์ที่ 3 จ ำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจนถึง
ปัจจุบัน 

แผนภูมิที่ 5 จ ำนวนผู้ป่วยโรคอุจจำระร่วง จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบปี 2561 และค่ำมัธยฐำน 5 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2557-2561) 

HDC กระทรวงสำธำรณสุข วันท่ี 25 กันยำยน 
2562 

 

รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันท่ี 25 กันยำยน 2562 
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 2.2.2 สถานการณ์โรคปอดอักเสบ 
  สถำนกำรณ์โรคปอดอักเสบ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 1 มกรำคม - 25 กันยำยน 2562  

ผู้ป่วยรวม 9,724 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 175.05 ต่อประชำกรแสนคน ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอำยุที่
สูงสุด คือ อำยุ 65 ปีขึ้นไป อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนเท่ำกับ 819.11รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 0-4 ปี 
(739.48) 55 - 64 ปี (262.28) และ5 - 9 ปี (137.25) อำชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือเด็กในปกครอง ร้อยละ 37.12   
รองลงมำคือ อำชีพเกษตร ร้อยละ 33.70 อำชีพรับจ้ำง ร้อยละ12.42 และอำชีพนักเรียน ร้อยละ 11.65 
จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสะสมต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดเลย อัตรำป่วยเท่ำกับ 311.93 
ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำ คือ หนองบัวล ำภู นครพนม อุดรธำนี และสกลนคร   

  อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ อ ำเภออำกำศอ ำนวย จังหวัดสกลนคร อ ำเภอวังสะพุง 
อ ำเภอผำขำว จังหวัดเลย อ ำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวล ำภู และอ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม 

  จ ำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ ปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 มกรำคม ถึง 25 กันยำยน 2562) มีจ ำนวนผู้ป่วย
สูงกว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ปี ในสัปดำห์ที่ 1-20 ตั้งแต่สัปดำห์ที่ 21 จ ำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจนถึงปัจจุบันและ
ต่ ำกว่ำเมื่อเทียบกับปี 2561  

แผนภูมิที่ 6 จ ำนวนผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบปี 2561 และค่ำมัธยฐำน 5 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ.2557-2561) 

 
 รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันท่ี 25 กันยำยน 2562 

 
 2.2.3 สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ 

  สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 1 มกรำคม - 25 กันยำยน 2562  
จ ำนวนผู้ป่วยรวม 7,581 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 136.47 ต่อประชำกรแสนคน มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต 3 รำย 
อัตรำตำย 0.05 ต่อแสนประชำกร อัตรำป่วยตำย 0.004 ต่อแสนประชำกร กลุ่มอำยุที่สูงสุด คือ อำยุ 5-9 ปี 
อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนเท่ำกับ 545.28 รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 0-4 ปี (472.02) 10-14 ปี (342.78) 
และ 15-24 ปี (104.50) อำชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียนร้อยละ 46.92 รองลงมำคือ อำชีพเด็กในปกครอง 
ร้อยละ 28.47 อำชีพรับจ้ำง ร้อยละ 9.89 และอำชีพเกษตร ร้อยละ 9.35 จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสะสมต่อ
ประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดหนองคำย อัตรำป่วยเท่ำกับ 354.14 ต่อประชำกรแสนคน 
รองลงมำ คือ นครพนม เลย หนองบัวล ำภู และสกลนคร 
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 อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ อ ำเภอรัตนวำปี (หนองคำย) อ ำเภอศรีสงครำม อ ำเภอ
ธำตุพนม (นครพนม) อ ำเภออำกำศอ ำนวย (สกลนคร) และ อ ำเภอเมืองหนองคำย 

  ข้อมูลจำกโปรแกรมตรวจสอบข่ำวระบำด ปี 2562 พบมีรำยงำนไข้หวัดใหญ่ จ ำนวน 13 เหตุกำรณ์ 
(อุดรธำนี 2 เหตุกำรณ์ หนองบัวล ำภู 2 เหตุกำรณ์ นครพนม 4 เหตุกำรณ์ สกลนคร 3 เหตุกำรณ์ บึงกำฬ 1 
เหตุกำรณ์ หนองคำย 1 เหตุกำรณ์) ส่งตัวอย่ำงส่งตรวจศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
จ ำนวน 7 ตัวอย่ำง พบสำรพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สำยพันธุ์ H1N1 จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 
(หนองบัวล ำภู 2 ตัวอย่ำง) พบสำรพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด A สำยพันธุ์ H3 จ ำนวน 2 ตัวอย่ำง 
(อุดรธำนี 1 ตัวอย่ำง และบึงกำฬ 1 ตัวอย่ำง) พบสำรพันธุกรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B จ ำนวน 3 ตัวอย่ำง 
(อุดรธำนี 2 ตัวอย่ำง และสกลนคร 1 ตัวอย่ำง) ส่งตรวจโรงพยำบำลนครพนม จ ำนวน 36 ตัวอย่ำง พบสำร
พันธุกรรมไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B จ ำนวน 34 ตัวอย่ำง ไม่พบเชื้อ 2 ตัวอย่ำง และไม่ได้ส่งตรวจตัวอย่ำง/ไม่
ทรำบผล/อื่นๆ จ ำนวน 1 เหตุกำรณ์ 

  จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 มกรำคม ถึง 25 กันยำยน 2562) มีจ ำนวนผู้ป่วย
สูงกว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ปี และปี 2561 ในสัปดำห์ที่ 1 และในสัปดำห์ที่ 36 ผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่มีแนวโน้มลดลง 

แผนภูมิที่ 7 จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบปี 2561 และค่ำมัธยฐำน 5 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ. 2557-2561) 

 
 รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันท่ี 25 กันยำยน 2562 

 
 2.2.4 สถานการณ์โรคไข้เลือดออก รวม 3 รหัส 

  สถำนกำรณ์โรคไข้เลือดออก รวม 3 รหัส ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 วันที่ 1 มกรำคม - 25 กันยำยน 
2562 จ ำนวนผู้ป่วยรวม 6,725 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 121.06 ต่อประชำกรแสนคน มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต  
8 รำย อัตรำตำยเท่ำกับ 0.14 ต่อแสนประชำกร อัตรำป่วยตำยเท่ำกับ 0.12 ต่อแสนประชำกร กลุ่มอำยุที่สูงสุด 
คือ อำยุ 10-14 ปี อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนเท่ำกับ 492.17 รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ 5-9 ปี (378.67) 15-
24 ปี (205.94) และ 0-4 ปี (135.95) อำชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือนักเรียน ร้อยละ 61.32 รองลงมำคือ อำชีพ
เด็กในปกครอง ร้อยละ 13.43 อำชีพรับจ้ำง ร้อยละ 10.97 และอำชีพเกษตร ร้อยละ 8.61 จังหวัดที่มีอัตรำ
ป่วยสะสมต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดบึงกำฬ อัตรำป่วยเท่ำกับ 256.64 ต่อ
ประชำกรแสนคน รองลงมำ คือ เลย นครพนม หนองคำย และอุดรธำนี 
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อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ อ ำเภอภูกระดึง (เลย) อ ำเภอเมืองบึงกำฬ อ ำเภอบึงโขง
หลง (บึงกำฬ) อ ำเภอเมืองเลย และอ ำเภอท่ำอุเทน (นครพนม) 

ข้อมูลจำกโปรแกรมตรวจสอบข่ำวระบำด ตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม – 25 กันยำยน 2562 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 
29 เหตุกำรณ์ ผู้ป่วยไข้เลือดออกเสียชีวิต 8 เหตุกำรณ์ แบ่งเป็น ผู้ป่วยยืนยัน 8 รำย เป็นเพศหญิง 5 รำย    
ชำย 3 รำย อำยุ 13 ปี 12 ปี 10 ปี 11 ปี  11 ปี 11 ปี 8 ปี และอำยุ 71 ปี พบในจังหวัดหนองบัวล ำภู 1 รำย 
บึงกำฬ 4 รำย นครพนม 1 รำย และเลย 2 รำย ผลตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร พบเชื้อไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์ 1 
จ ำนวน 2 รำย ส่งตรวจศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 8 อุดรธำนี (เลย 2 รำย) พบเชื้อไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์ 2 
จ ำนวน 6 รำย ส่งตรวจศูนย์วิทยำศำสตร์โรคอุบัติใหม่  (บึงกำฬ 4 รำย) ส่งตรวจกรมวิทยำศำสตร์ 
(หนองบัวล ำภู 1 รำย) และ ส่งตรวจห้องปฏิบัติกำรเอกชน (นครพนม 1 รำย)  

มีรำยงำนพบผู้ป่วยไข้เลือดออก 21 เหตุกำรณ์ ส่งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 17 เหตุกำรณ์ และไม่ได้ส่ง
ตรวจ/ไม่ทรำบผลและอ่ืน ๆ จ ำนวน 4 เหตุกำรณ์ ดังนี้ 

ส่งตรวจศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี  พบเชื้อไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์ 1 จ ำนวน 1 รำย 
(สกลนคร 1 รำย) พบเชื้อไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์ 2 จ ำนวน 2 รำย (สกลนคร 1 รำย บึงกำฬ 1 รำย) พบเชื้อไวรัส
เดงก่ีซีโรทัยป์ 3 จ ำนวน 1 รำย (อุดรธำนี 1 รำย) ไม่พบเชื้อ จ ำนวน 4 รำย (อุดรธำนี 3 รำย บึงกำฬ 1 รำย) 
 ส่งตรวจศูนย์วิทยำศำสตร์โรคอุบัติใหม่ พบเชื้อไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์ 2 จ ำนวน 2 รำย (บึงกำฬ 2 รำย) พบเชื้อ
ไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์ 3 จ ำนวน 3 รำย (บึงกำฬ 3 รำย) พบเชื้อไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์ 4 จ ำนวน 1 รำย (บึงกำฬ 1 
รำย) 

ส่งตรวจสถำบันบ ำรำศนรำดูร จ ำนวน 7 รำย พบเชื้อไวรัสเดงกี่ซีโรทัยป์ 1 จ ำนวน 4 รำย (บึงกำฬ 4 
รำย) ไม่พบเชื้อ 3 รำย (บึงกำฬ 3 รำย) 

จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 1 มกรำคม ถึง 25 กันยำยน 2562) มีจ ำนวนผู้ป่วย
สูงกว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ปี และปี 2561 ตั้งแต่สัปดำห์ที่ 1 จนถึงสัปดำห์ปัจจุบัน แต่มีแนวโน้มลดลงตั้งแต่สัปดำห์
ที่ 25 

แผนภูมิที่ 8 จ ำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก รวม 3 รหัสโรค จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบปี 2561 และ
ค่ำมัธยฐำน 5 ปีย้อนหลัง (พ.ศ.2557-2561) 

 
รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันท่ี 25 กันยำยน 2562 
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2.2.5 สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ 
  สถำนกำรณ์โรคอำหำรเป็นพิษ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ 1 มกรำคม - 25 กันยำยน 2562  

จ ำนวนผู้ป่วยรวม 4,634 รำย คิดเป็นอัตรำป่วย 83.42 ต่อประชำกรแสนคน ไม่มีรำยงำนผู้ป่วยเสียชีวิต               
กลุ่มอำยุที่สูงสุด คือ อำยุ 65 ปีขึ้นไป อัตรำป่วยต่อประชำกรแสนคนเท่ำกับ 169.17 รองลงมำคือ กลุ่มอำยุ            
0 - 4 ปี (139.13) 5-9 ปี (121.43) และ 55-64 ปี (118.08) อำชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือเกษตรร้อยละ 30.92 
รองลงมำคือ อำชีพนักเรียน ร้อยละ 25.40 อำชีพรับจ้ำง ร้อยละ 18.86 และอำชีพเด็กในปกครอง ร้อยละ 
18.15 จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสะสมต่อประชำกรแสนคนสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จังหวัดหนองคำย อัตรำป่วย
เท่ำกับ 164.53 ต่อประชำกรแสนคน รองลงมำ คือ นครพนม หนองบัวล ำภู เลย และบึงกำฬ 

อ ำเภอที่มีอัตรำป่วยสูงสุด 5 ล ำดับแรก ได้แก่ อ ำเภอศรีสงครำม จังหวัดนครพนม อ ำเภอนำแห้ว 
จังหวัดเลย อ ำเภอรัตนวำปี โพนพิสัย จังหวัดหนองคำย และอ ำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล ำภู 
 ข้อมูลจำกโปรแกรมตรวจสอบข่ำวกำรระบำด วันที่  1 มกรำคม – 25 กันยำย 2562 พบได้รับรำยงำน
จ ำนวน 11 เหตุกำรณ์ รำยงำนพบผู้เสียชีวิตจำกเห็ดพิษ 2 เหตุกำรณ์ และรำยงำนเหตุกำรณ์โรคอำหำรเป็นพิษ 
8 เหตุกำรณ์ ได้ส่งตัวอย่ำงส่งตรวจสถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข 5 เหตุกำรณ์ (หนองคำย 2 เหตุกำรณ์ 
อุดรธำนี 2 เหตุกำรณ์ นครพนม 1 เหตุกำรณ์ หนองคำย 1 เหตุกำรณ์ สกลนคร 1 ตัวอย่ำง หนองบัวล ำภู 1 
เหตุกำรณ์) ไม่ได้ส่งตัวอย่ำงส่งตรวจ/ไม่ทรำบผลตรวจ/อื่นๆ 1 เหตุกำรณ์ (สกลนคร) 

จ ำนวนผู้ป่วยโรคอำหำรเป็นพิษ ปี พ.ศ.2562 (วันที่ 1 มกรำคม ถึง 25 กันยำยน 2562) มีจ ำนวนผู้ป่วย
ใกล้เคียงกับป ี2561 และต่ ำกว่ำค่ำมัธยฐำน 5 ซ่ึงจ ำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงจนถึงปัจจุบัน 

แผนภูมิที่ 9 จ ำนวนผู้ป่วยโรคอำหำรเป็นพิษ จ ำแนกรำยสัปดำห์ เปรียบเทียบปี 2561 และค่ำมัธยฐำน 5 ปี
ย้อนหลัง (พ.ศ.2557-2561) 

 
รำยงำน 506 จำก สสจ.ทั้ง 7 แห่ง วันท่ี 25 กันยำยน 2562 
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ผลการด าเนินงานของกลุ่มงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 

1 โครงการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8
จังหวัดอุดรธานี (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
1. 1 พัฒนำแนวทำงและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม 
1. 2 จัดท ำสถำนกำรณ์กำรสัมผัสสำรตะกั่วในเด็กไทยกลุ่มอำยุ 0 - 5 ปี พ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 

2. เป้าหมายของโครงการ 
1.1 แนวทำงและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม 1 เรื่อง 
1.2 สถำนกำรณ์กำรสัมผัสสำรตะกั่วในเด็กไทยกลุ่มอำยุ 0-5 ปี 1 เรื่อง 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 พัฒนำแนวทำงและกลไกกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม 

กรณีเหมืองแร่ทองค ำ จังหวัดเลย โดยร่วมกับกองโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม และเครือข่ำยใน
พ้ืนที่จังหวัดเลยจัดท ำ Standard Protocol กำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนในพ้ืนที่ศักยภำพแร่ทองค ำ 
นอกจำกนั้นได้จัดท ำแนวทำงในกำรเฝ้ำระวังฝุ่นละอองขนำดเล็กในพ้ืนที่ ร่วมถึงพัฒนำงำนด้ำนเวชกรรม
สิ่งแวดล้อมผ่ำนกำรจัดบริกำร อำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 จ ำนวน 7 จังหวัด 

3.2 จัดท ำสถำนกำรณ์กำรสัมผัสสำรตะกั่วในเด็กกลุ่มอำยุ 0 - 5 ปี เขตสุขภำพที่ 8 มีกำรด ำเนินกำรใน
พ้ืนที่จังหวัดสกลนคร โดยมีผลกำรด ำเนินงำนคือ มีกำรซักประวัติและเก็บตัวอย่ำงเลือดจ ำนวน 486 ตัวอย่ำง 
พบว่ำกลุ่มตัวอย่ำงในพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่ได้สัมผัสปัจจัยเสี่ยงต่อสำรตะกั่ว ร้อยละ 82.3 มีระดับสำรตะกั่วในเลือด
น้อยกว่ำค่ำมำตรฐำนที่ประเทศไทยก ำหนด คือ 10 μg/ ร้อยละ 99.8 พบเด็กมีระดับสำรตะกั่วในเลือดมำกกว่ำ 
10 μg/dL จ ำนวน 1 คน มีค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ 1.5 µg/dL และส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน เท่ำกับ 1.6   

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
นโยบำยของผู้บริหำรในระดับจังหวัด ศักยภำพของผู้รับผิดชอบงำนในระดับจังหวัด ควำมรู้ควำมเข้ำใจ

งำนด้ำนเวชกรรมสิ่งแวดล้อมของเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข และท้องถิ่นในพ้ืนที่ กำรบูรณำกำรงำนกับเขตสุขภำพ
และศูนย์อนำมัย   

5. ปัญหา/อุปสรรค 
ขำดแนวทำงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของประชำชนจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม ที่จ ำเพำะกับมลพิษจำกสถำน

ประกอบกิจกำร เช่น ฟำร์มหมู โรงงำนยำงพำรำ สถำนที่รับซื้อยำงพำรำก้อน ปัญหำฝุ่นละอองขนำดเล็ก           
และสถำนกำรณ์ตะกั่วในเด็กไม่เป็นตัวแทนข้อมูลของเขตสุขภำพ เนื่องจำกมีกำรด ำเนินกำรได้เพียงจังหวัดเดียว 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
พัฒนำแนวทำงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพของประชำชนจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม เช่น แบบคัดกรองสุขภำพ

ส ำหรับประชำชน ที่ได้รับมลพิษจำกกิจกำรที่ก่อมลพิษ ที่เป็นปัญหำของเขตสุขภำพที่ 8 และจัดท ำสถำนกำรณ์
ระดับตะกั่วในเลือดเล็กของไทย ควรด ำเนินกำรในรูปแบบกำรวิจัย  
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2 โครงการพัฒนากลไกลความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพกลุ่ม
แรงงานนอกระบบ เขตสุขภาพที่ 8 ปี 2562 (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ 
1.2 พัฒนำคุณภำพระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภำพในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ 
1.3 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรดูแลสุขภำพแรงงำนนอกระบบในระดับพ้ืนที่  

2. เป้าหมายของโครงการ 
 2.1 แนวทำงกำรกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ 1 
เรื่อง 
 2.2 ระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภำพในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ 1 ระบบ 
 2.3 เครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรดูแลสุขภำพแรงงำนนอกระบบในระบบพื้นที่ 4 จังหวัด 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 พัฒนำหลักสูตรกำรบันทึกข้อมูลโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม ในระบบ ICD-10               

ในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล ำภู และนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบประเมินพฤติกรรมกำร             
ใช้สำรเคมีก ำจัดศัตรูพืชออนไลน์ ในระบบ HDC กระทรวงสำธำรณสุข ในพ้ืนที่อ ำเภอนำกลำง จังหวัด
หนองบัวล ำภู 

3.2 ประเมินระบบข้อมูลโรคพิษจำกสำรก ำจัดศัตรูพืช จังหวัดหนองบัวล ำภู ร่วมกับกองโรคจำกกำร
ประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม กองบำดวิทยำ  

3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนด้ำนโรคจำกำกรประกอบอำชีพและ
สิ่งแวดล้อมเขตสุขภำพที่ 8 โดยเป็นบุคลำกรสำธำรณสุขจำก ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ส ำนักงำน
สำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวน 50 คน 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
กำรขับเคลื่อนงำนในรูปแบบพ่ีเลี้ยงหรือพ่ีสอนน้อง โดยมีส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยงระดับ

จังหวัด โรงพยำบำลเป็นพ่ีเลี้ยงในระดับอ ำเภอและพัฒนำงำนแบบเชื่อมโยงเครือข่ำย คปสอ. รวมกำรพัฒนำ
ศักยภำพของบุคลำกร และสนับสนุนกลไกระดับจังหวัดอย่ำงต่อเนื่องและครอบคลุมพ้ืนที่ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 ด้วยข้อจ ำกัดของงบประมำณกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในหน่วยบริกำรสำธำรณสุข ท ำให้ไม่

สำมำรถพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนได้ครอบคลุมหน่วยบริกำรสำธำรณสุขทุกแห่ง  

พัฒนำแนวทำงกำรเฝ้ำระวังสุขภำพประชำชนในพ้ืนท่ี 
ศักยภาพแร่ทองค าจังหวัดเลย 

การด าเนินงานโครงการ เด็กฉลาด ปลอดภัย ห่างไกลสารตะกั่ว 
: การจัดท าข้อมลูสถานการณ์การสัมผสัสารตะกั่วในเด็กฯ 
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5.2 บุคลำกรหรือเจ้ำหน้ำที่ในพื้นท่ียังขำดควำมเข้ำใจในกำรเก็บและบันทึก และวิเครำะห์ข้อมูลโรคและ
ภัยสุขภำพในกลุ่มแรงงำนนอกระบบ 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงฯ 
6.2 พัฒนำแนวทำงกำรบันทึกข้อมูลให้สะดวกไม่ซับซ้อนในกำรเก็บหรือบันทึกข้อมูล 
6.3  สร้ำงมำตรกำรและแรงจูงใจแก่หน่วยบริกำรสำธำรณสุข และผู้รับผิดชอบงำนที่เก่ียวข้อง 

 

  
 

 

3 โครงการพัฒนาและสนับสนุนหน่วยบริการสุขภาพและสถานประกอบการให้มีการจัดบริการอาชีวอนา
มัยในกลุ่มวัยแรงงาน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำระบบเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพประชำชนวัยท ำงำน กลุ่มแรงงำนใน

ระบบ 
1.2 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรคุ้มครองสุขภำพประชำชนวัยท ำงำน กลุ่มแรงงำนในระบบ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 สนับสนุนเครือข่ำยจังหวัดส่งเสริมสถำนประกอบกำรให้มีกำรดูแลสุขภำพผู้ประกอบอำชีพตำม

เกณฑ์โครงกำรสถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข  
2.2 พัฒนำเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขให้สำมำรถแนะน ำสถำนประกอบกำรให้มีศูนย์สุขภำพดีวัยท ำงำน 

(Wellness center) และมีกำรประเมินและกำรจัดกำรควำมเสี่ยงทำงสุขภำพครบวงจรในสถำนประกอบกำร  

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 จัดประชุมพัฒนำงำนศูนย์สุขภำพดีวัยท ำงำน (Wellness Center) โดยมีผู้ร่วมประชุมคือส ำนักงำน

สำธำรณสุขจังหวัด โรงพยำบำล สถำนประกอบกำร รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 44 คน สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพให้
ผู้รับผิดชอบงำนในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม จ ำนวน 66 คน และเยี่ยมติดตำมกำรด ำเนินงำนคลินิกโรคจำกกำร
ท ำงำน และศูนย์สุขภำพดีวัยท ำงำน (Wellness center) ณ โรงพยำบำลหนองคำย จังหวัดหนองคำย        
และโรงพยำบำลบ้ำนผือ จังหวัดอุดรธำนี ติดตำมด ำเนินงำนโครงกำรสถำนประกอบกำร ปลอดโรค ปลอดภัย 
กำยใจเป็นสุข และ Wellness center ณ โรงพยำบำลบึงกำฬ และส่งเสริมให้หน่วยบริกำรในพ้ืนที่ มีกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

3.2 ประเมินสถำนประกอบกำรตำมโครงกำร "สถำนประกอบกำรปลอดโรค ปลอดภัย กำยใจเป็นสุข"        
ณ บริษัท จ.เจริญมำร์เก็ตติ้ง จ ำกัด อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย โดยผลกำรประเมินฯ ผ่ำนเกณฑ์ระดับจังหวัด 

การพัฒนาหลักสูตรการบันทึกข้อมูลโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ICD- 10   

การประเมินระบบข้อมลูโรคพิษจากสารก าจดัศัตรูพืช 
จังหวัดหนองบัวล าภ ู
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(ประกำศนียบัตรระดับดี) สถำนประกอบกำรที่สมัครร่วมด ำเนินงำน wellness center 1 แห่ง คือ บริษัท ไทย
น ำมันส ำปะหลัง จ ำกัด จังหวัดอุดรธำนี 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
กำรรับกำรสนับสนุนหรือส่งเสริม และควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนของภำคีเครือข่ำยในพ้ืนที่          

ทั้งหน่วยงำนให้บริกำรของภำครัฐ และสถำนประกอบกำรภำคเอกชน 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 เกณฑ์กำรประเมิน ค่อนข้ำงยุ่งยำก ซ้ ำซ้อน และเก่ียวข้องกับหลำยหน่วยงำน 
5.2 มำตรกำรและแรงจูงใจของผู้ประกอบกิจกำรค่อนข้ำงน้อย 
5.3 เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุขในพ้ืนที่ไม่สำมำรถเข้ำพ้ืนที่สถำนประกอบกำรได้ 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 บูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับหน่วยงำนอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งภำยในและภำยนอกกระทรวงฯ 
6.2 พัฒนำผ่ำน web application และให้มีระบบกำรประเมินมำตรฐำนในรูปแบบออนไลน์ 
6.3 สร้ำงมำตรกำรและแรงจูงใจแก่หน่วยบริกำรสำธำรณสุข สถำนประกอบกำร และผู้รับผิดชอบงำนที่

เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
  
 
 

 

4 โครงการพัฒนาการจัดบริการด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

1.วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำกำรจัดบริกำรด้ำนอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนที่

ก ำหนด 
1.2 เพ่ือพัฒนำศักยภำพทีมพ่ีเลี้ยงสำธำรณสุข ในกำรขับเคลื่อนพัฒนำและยกระดับกำรจัดบริกำรด้ำน                      

อำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 จ ำนวนทีมพ่ีเลี้ยงสำธำรณสุขระดับจังหวัด ผ่ำนกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัย

และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จ ำนวน 7 จังหวัด 
2.2 ร้อยละ 80 ของหน่วยบริกำรสำธำรณสุขเป้ำหมำยมีกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรม

สิ่งแวดล้อมได้ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

 

การประเมินสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย  
กายใจเป็นสุข 

การพัฒนางานศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน (Wellness Center) 



23 

 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 จัดประชุมพัฒนำศักยภำพบุคลำกรด้ำนกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยบุคลำกรสำธำรณสุขจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ส ำนักงำนสำธำรณสุข
อ ำเภอ โรงพยำบำล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 รวมทั้งสิ้น 40 คน 

3.2 หน่วยบริกำรสำธำรณสุข ขอรับกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนกำรจัดบริกำร     
อำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ทั้งสิ้นจ ำนวน 181 แห่ง (โรงพยำบำล 39 แห่ง โรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพ 142 แห่ง) ผลกำรประเมิน พบว่ำ ผ่ำนระดับดีเด่นจ ำนวน 57 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 31.49 ระดับดีมำก 
63 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 34.81 ระดับดี 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.18 ระดับเริ่มต้นพัฒนำ 35 คิดเป็นร้อยละ 
19.34 และไม่ผ่ำนจ ำนวน 13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.18  

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
กำรขับเคลื่อนงำนในรูปแบบพ่ีเลี้ยงหรือพ่ีสอนน้อง โดยมีส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยงระดับ

จังหวัด สำธำรณสุขอ ำเภอและโรงพยำบำลเป็นพ่ีเลี้ยงในระดับอ ำเภอและพัฒนำงำนจัดบริกำรอำชีวอนำมัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมแบบเชื่อมโยงเครือข่ำย คปสอ. รวมถึงกำรบูรณำกำรร่วมกับเกณฑ์มำตรฐำน GREEN 
& CLEAN Hospital  

5. ปัญหา/อุปสรรค 
 ด้วยข้อจ ำกัดของงบประมำณท ำให้ไม่สำมำรถพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนให้มีควำมเข้ำใจในกำร
ด ำเนินงำน และทีมประเมินระดับ สคร . ไม่สำมำรถลงพ้ืนที่ประเมินเพ่ือรับรองคุณภำพตำมมำตรฐำนกำร
จัดบริกำรฯ ได้ครอบคลุมหน่วยบริกำรสำธำรณสุขทุกแห่ง  

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
ลดบทบำทของทีมประเมินระดับเขต (สคร.) ในกำรประเมินระดับเริ่มต้นพัฒนำ ระดับดีมำก โดยกำร

พัฒนำทีมประเมินฯ ในระดับจังหวัด โดยใช้รูปแบบพี่สอนน้อง (หน่วยบริกำรสำธำรณสุขที่ผ่ำนกำรรับรองระดับ
ดีเด่นเป็นทีมประเมินระดับจังหวัดร่วมกับ สสจ.)  

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผลการด าเนินงานตามเกณฑม์าตรฐานการ
จัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 

การบูรณาการประเมินร่วมกบัเกณฑ์มาตรฐาน 
GREEN & CLEAN Hospital 



24 

 

กลุ่มโรคเอดส์ วัณโรค โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเรื้อน 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงำนเครือข่ำยสำมำรถด ำเนินงำนเอดส์และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ตำม

เกณฑ์ มำตรฐำนที่กรมควบคุมโรคก ำหนด 
1.2 เพ่ือส่งเสริมกำรน ำแนวปฏิบัติแห่งชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและบริหำรจัดกำรด้ำนเอดส์ในสถำนที่

ท ำงำนไปใช้เพื่อสร้ำงสภำวะแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำน 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 ภำคีเครือข่ำย NGO จ ำนวน 42 องค์กร ด ำเนินงำนในกำรยุติปัญหำเอดส์และป้องกันโรคติดต่อทำง

เพศสัมพันธ์ในพ้ืนที่เขตเครือข่ำยบริกำรสุขภำพท่ี 8 
2.2 ภำคีเครือข่ำยได้รับกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคเอดส์ 

โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ จ ำนวน 10 องค์กร 

3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ประชุม AIDS meeting ให้กับผู้รับผิดชอบงำนเอดส์/งำนวัณโรค สคร, สสจ. และรพ. เนื้อหำ
ประกอบด้วย เป้ำหมำย/แผนกำรด ำเนินงำน สถำนกำรณ์ ผลกำรด ำเนินงำน/ผลกำรวิเครำะห์ระบบสนับสนุน
เพ่ือเพ่ิมกำรเข้ำถึงยำต้ำนไวรัส (90 ที่ 2) ระบบสนับสนุนเพ่ิมกำรกดไวรัส (90 ที่ 3) แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำ 
และกิจกรรม/มำตรกำรตำมแผนกำรบริกำรจัดกำรเพ่ือยุติปัญหำเอดส์ 

3.2 กิจกรรม NGO management ได้รับจัดสรร 3,630,000 บำท พิจำรณำจัดสรร 7 จังหวัด 61 
องค์กร 64 โครงกำร โดยเน้นด ำเนินกิจกรรมตำมมำตรกำร กำรส่งเสริมกำรป้องกันกำรติดเชื้อเอชไอวี        
กำรส่งเสริมกำรเข้ำถึงกำรดูแลรักษำ กำรลดกำรตีตรำและเลือกปฏิบัติ 

3.3 กิจกรรมองค์กรดูแลห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ท ำงำน โดย ผอ.สคร.8 มอบใบประกำศให้กับ
องค์กรที่ผ่ำนเกณฑ์ประเมินระดับเขต ปี 2561 จ ำนวน 14 องค์กร พร้อมขอบคุณภำคีเครือข่ำยที่ช่วยกัน
สื่อสำรท ำให้ทุกคนเปิดใจยอมรับ ให้โอกำสผู้มีเชื้อเอชไอวี ได้มีสิทธิ และศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์อย่ำงเท่ำเทียม
กัน และเชิญชวนภำคีเครือข่ำยร่วม “สำนพลังยุติกำรเลือกปฏิบัติ” ร่วมกันสร้ำงสังคมที่ไม่มีกำรตีตรำและเลือก
ปฏิบัติ โดยเริ่มที่ตัวเรำ ด้วยกำร “เปิดใจ เข้ำใจเอชไอวี เรำอยู่ด้วยกันได้” 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
ได้รับควำมร่วมมือจำกเครือข่ำยจังหวัด/คณะท ำงำนในกำรด ำเนินกำรทุกข้ันตอน 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
ผู้เข้ำประชุมบำงท่ำนไม่สำมำรถเข้ำร่วมได้ตำมวันนัดหมำยเนื่องจำกติดภำรกิจรำชกำร/ส่วนตัว 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
ท ำกำรตรวจสอบยืนยันจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมล่วงหน้ำ และประสำนหำเครือข่ำยอื่นท่ีสนใจเข้ำร่วม  

 

 

 

ติดตำมงำน CBO ช้ีแจงเอดส์ในเรือนจ ำหนองคำย 
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2 โครงการควบคุมวัณโรค ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือสนับสนุนให้ภำคีเครือข่ำยสำมำรถค้นพบผู้ป่วยใหม่และขึ้นทะเบียนได้ร้อยละ 90 ของจ ำนวน

ผู้ป่วยที่คำดว่ำจะมี 
1.2 สนับสนุนให้ภำคีเครือข่ำยระดับจังหวัดมีอัตรำควำมส ำเร็จกำรรักษำผู้ป่วยวัณโรคร้อยละ 85 
1.3 เพ่ือพัฒนำและสนับสนุนเครือข่ำยให้สำมำรถด ำเนินกำรเฝ้ำระวังป้องกันวัณโรคให้เป็นไปตำม

มำตรฐำน 

2. เป้าหมายของโครงการ 
ภำคีเครือข่ำย รพ.ของรัฐได้รับกำรพัฒนำศักยภำพและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำ

ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ  

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 อบรมเชิงปฏิบัติกำรผู้รับผิดชอบวัณโรคใหม่ วันที่ด ำเนินกำร 11 ธันวำคม 2561 สถำนที่โรงแรม

ประจักษ์ตรำดีไซด ์ผู้เข้ำร่วมมีระดับควำมรู้เพ่ิมข้ึน โดยวัดจำกคะแนนก่อนและหลังกำรอบรม ก่อนกำรอบรมมี
ระดับควำมรู้ผ่ำนเกณฑ์ ร้อยละ 50 หลังกำรอบรมมีระดับควำมรู้ ร้อยละ 68 ระดับควำมพึงพอใจต่อกำร
จัดกำรประชุม/อบรม : ผู้เข้ำร่วมกำรอบรมมีระดับควำมพึงพอใจต่อภำพ  รวม ในระดับมำกที่สุดร้อยละ 45  
ระดับมำก ร้อยละ 55 

3.2 ประชุมรำชกำรติดตำมประเมินผล DOT meeting ระดับเขต TB HIV/STI meeting                                  
จัดประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนจ ำนวน 2 ครั้ง น ำเสนอผลกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมวัณโรค          
และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนกำรคัดกรองวัณโรคในเรือนจ ำ มีเครือข่ำยงำนวัณโรคระดับจังหวัด สสจ. /รพ.
จังหวัด/ เรือนจ ำ    

3.3 นิเทศเสริมพลัง โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลจังหวัด เพ่ือสนับสนุนพัฒนำคุณภำพกำรดูแลผู้ป่วย
วัณโรคดื้อยำหลำยขนำน 

นิเทศเสริมพลังและนิเทศก ำกับติดตำมผู้ป่วยวัณโรคดื้อยำ โรงพยำบำลและ รพ .สต. และเครือข่ำยงำน
วัณโรค เรือนจ ำ จ ำนวน 14 แห่ง โดยทีมสหวิชำชีพ 

3.4 นิเทศติดตำมประเมินผลกำรด ำเนินงำนระบบเฝ้ำระวังวัณโรค หรือประเมินมำตรฐำน /ประเมินกำร
รับรู้ควำมรู้วัณโรคมีกำรประเมินกำรรับรู้ระดับอ ำเภอ 1 แห่ง , กิจกรรมรณรงค์วันวัณโรคโลก 2 แห่ง, เฝ้ำระวัง
วัณโรคในศูนย์เด็กเล็ก นิเทศก ำกับติดตำมงำนวัณโรคในโรงพยำบำลชุมชน 1 แห่ง, ประเมินมำตรฐำน QTB 2 
แห่ง และมีกำรจัดท ำแบบประเมิน QTB online ให้กับ รพ.ทุกแห่ง ,ติดตำมระบบเฝ้ำระวังข้อมูลด้ำนวัณโรค
โรงพยำบำลรัฐ 2 แห่ง และโรงพยำบำลเอกชน 6 แห่ง 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
เครือข่ำยมีควำมเข้มแข็งในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรควัณโรค 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
 มีกำรเปลี่ยนถ่ำยผู้รับผิดชอบงำนโครงกำรท ำให้คนเขียนโครงกำรและคนด ำเนินกำรต้องท ำควำมเข้ำใจ
เนื้องำนใหม่  

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 อยำกให้มีควำมชัดเจนส ำหรับผู้รับผิดชอบงำน ไม่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนระหว่ำงปีบ่อยๆ 
 

http://odpc8.ddc.moph.go.th/bmc_62/pj_his_detail.php?pjcode=5.2.1
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3 โครงการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์     
และท้องไม่พร้อมของวัยรุ่น เขต 8 จังหวัดอุดรธานี 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรสื่อสำรเชิงบวกในกำรดูแลวัยรุ่นในครอบครัว ให้วัยรุ่นมีควำมรู้เรื่องโรค

เอดส์ โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และกำรคุมก ำเนิดท่ีถูกต้อง 
1.2 เพ่ือให้วัยรุ่นและเยำวชนมีพฤติกรรมทำงเพศปลอดภัย 
1.3 เพ่ือให้วัยรุ่นและเยำวชนในชุมชนเข้ำถึงถุงยำงอนำมัยได้ง่ำย 

2. เป้าหมายของโครงการ 
 แกนน ำ/กระบวนกรมีควำมรู้กำรด ำเนินงำนป้องกันแก้ไขปัญหำเอดส์/โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์เพ่ิมข้ึน 

3. ผลการด าเนินงาน 
 3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรผู้ใหญ่ใจดี กิจกรรมอบรมหลักสูตรผู้ใหญ่ใจดี กลุ่มเป้ำหมำยคือผู้น ำชุมชน 
แกนน ำผู้ปกครองวันรุ่นในเขตพ้ืนที่ต.ทุ่งใหญ่จ ำนวน 54 คน เพ่ือพัฒนำศักยภำพกำรสื่อสำรเชิงบวกให้แก่ผู้น ำ
ชุมชนและแกนน ำผู้ปกครองในกำรดูแลวัยรุ่น รูปแบบกำรด ำเนินโครงกำรเป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้และ
ร่วมกันท ำกิจกรรมกลุ่ม เนื้อหำเก่ียวกับกำรเลี้ยงลูกทัศนคติเชิงบวกเก่ียวกับเพศศึกษำ 
 3.2 อบรมกระบวนกรเด็ก กลุ่มเป้ำหมำยคือแกนน ำเยำวชนในพ้ืนที่ต ำบลสร้ำงก่อ จ ำนวน 30 คน เพ่ือ
สร้ำงกระบวนกำรขับเคลื่อนกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ในกลุ่มวัยรุ่น  รูปแบบ
กำรท ำโครงกำรเป็นกำรบรรยำยให้ควำมรู้และร่วมกันท ำกิจกรรมกลุ่ม 
 3.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ อยู่ในช่วงกำรด ำเนินงำน มีก ำหนดกำรจัดประชุมในวันที่ 17 กันยำยน 
62 เป็นกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเทศบำลสร้ำงก่อและเทศบำลทุ่งใหญ่ ในกำรด ำเนินงำนโรคเอดส์ 
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ท้องไม่พร้อมในวัยรุ่น เพ่ือจะต่อยอดและพัฒนำงำนในพ้ืนที่ให้ต่อเนื่องและยั่งยืน 
 3.4 ประชุมเพ่ือประสำนแผนกำรด ำเนินงำน มีกำรลงพื้นที่ในต ำบลสร้ำงก่อ เพื่อประสำนงำนก่อนด ำเนิน
โครงกำรและระหว่ำงท ำโครงกำร 
 3.5 ติดตำมและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนโรคเอดส์ มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนเอดส์ในพ้ืนที่ เรื่องของ
กำรลงข้อมูล NAP RTCM กำรด ำเนินงำน NGO กำรด ำเนินงำนประสำนงำนตรวจเอดส์ในเรือนจ ำ 
 3.6 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนโครงกำรยุติปัญหำเอดส์ เป็นค่ำล่วงเวลำในกำรด ำเนินงำน 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
มีเครือข่ำยท ำงำนที่เข้มแข็งได้รับควำมร่วมมือในกำรท ำงำนเป็นอย่ำงดี  

 
 

ติดตำมกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมวัณโรคใน
ศูนย์เด็กเล็ก 

World TB day โรบินสันสกลนคร 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 กำรด ำเนินงำนล่ำช้ำไม่เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 
 5.2 ผู้รับผิดชอบงำนใหม่ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจและประสบกำรณ์ในกำรด ำเนินงำน 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 ควรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผนที่วำงไว้ 
6.2 ผู้รับผิดชอบงำนมีพ่ีเลี้ยงดูแล ควบคุม ก ำกับ ติดตำม 

 

 

 

 

4 โครงการควบคุมโรคเรื้อน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือค้นหำผู้ป่วยโรคเรื้อนท่ีเป็นแหล่งแพร่เชื้อในชุมชน (Primary case) 
1.2 เพ่ือค้นหำผู้ป่วยโรคเรื้อนรำยใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคร่วมบ้ำนที่ติดเชื้อมำจำก Primary cases                   

และ Index cases 
1.3 เพ่ือกำรคัดกรองผู้ป่วยพิกำรจำกโรคเรื้อนให้ได้รับกำรสงเครำะห์ในชุมชนและได้รับกำรฟ้ืนฟูสภำพ

ตำมควำมจ ำเป็น 

2. เป้าหมายของโครงการ 
จ ำนวนพ้ืนที่เป้ำหมำยได้รับกำรคัดกรองผู้ป่วยที่มีอำกำรสงสัยเป็นโรคเรื้อน  4 จังหวัด 6 อ ำเภอ 26 

ต ำบล 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 จ ำนวนพื้นที่เป้ำหมำยตำมข้อบ่งชี้ทำงระบำดวิทยำโรคเรื้อนได้รับกำรคัดกรองผู้ป่วยที่มีอำกำรสงสัย

ว่ำเป็นโรคเรื้อน รวม 4 จงัหวัด ประกอบด้วย อุดรธำนี เลย สกลนคร และหนองบัวล ำภู โดยกำรเร่งรัดติดตำม
ผู้ป่วยโรคเรื้อนรำยใหม่และในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้ำน ซึ่งสำมำรถค้นพบผู้ป่วยรำยใหม่จ ำนวน 3 รำย ที่อ ำเภอบ้ำน
แพง จังหวัดนครพนม 1 รำย และอ ำเภอเมือง หนองวัวซอ จังหวัดอุดรธำนี 2 รำย 
        3.2 ผู้ป่วยพิกำรจำกโรคเรื้อนที่มีควำมพิกำรระดับ 2 ได้รับกำรคัดกรองเข้ำรับกำรสงเครำะห์ในชุมชน 
จ ำนวน 6 รำย คิดเป็นร้อยละ 100 จำกเดิมตั้งเป้ำหมำย ร้อยละ 80 
        3.3 ผู้พิกำรจำกโรคเรื้อนได้รับกำรฟื้นฟูสภำพตำมควำมจ ำเป็นมรคุณภำพชีวิตดีขึ้น คิดเป็นร้อยละ 100 
        3.4 กำรด ำเนินตำมกิจกรรมแล้วเสร็จทันตำมก ำหนด คิดเป็นร้อยละ 100 จำกเดิมตั้งเป้ำหมำย ร้อยละ 
90 

 

 

ประชุมเตรียมงำนวัยรุ่น สร้ำงก่อ งำนวัยรุ่นโรงเรียนสร้ำงก่อ 
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4. ปัจจัยความส าเร็จ 
 4.1 ได้รับค ำแนะน ำจำกผู้บริหำรโดยเฉพำะท่ำนผู้อ ำนวยกำรได้ให้ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งเนื่องจำกเป็น
โครงกำรในพระรำชด ำริ และมีกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนทุกไตรมำส จนโครงกำรประสบควำมส ำเร็จ 
 4.2 เครือข่ำยมีส่วนร่วมในกำรส่งข้อมูลและกำรประสำนงำนที่ครอบคลุม มีกำรบริหำรจัดกำรเชิงระบบ 
 4.3 สถำบันรำชประชำสมำสัย มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและให้กำรสนับสนุนด้วยดี 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
 5.1 ปัญหำในด้ำนผู้ป่วยติดตำมตัวไม่พบเนื่องมำจำกเหตุผลหลำยประกำร เช่น กำรย้ำยภูมิล ำเนำ             
กำรไปอำศัยอยู่กับญำติ และกำรเสียชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนเอง 

5.2 ปัญหำในด้ำนกำรไม่เปิดเผยตัว ซึ่งผู้ป่วยยังเข้ำใจว่ำตัวเองยังคงเป็นปัญหำต่อครอบครัวและสังคม      
โดยควำมเป็นจริงแล้วในสมำชิกครอบครัวและชุมชนไม่มีควำมรังเกียจต่อผู้ป่วยแต่อย่ำงใด 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 ควรมีกำรตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และมีกำรติดตำมตรวจสอบในผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ขึ้น

ทะเบียนเมื่อได้รับกำรรักษำด้วยยำกลุ่ม MDT ครบ ให้น ำออกจำกทะเบียนผู้ป่วย 
6.2 ควรจัดท ำทะเบียนผู้ป่วยที่คำดว่ำจะเป็นปัญหำต่อไป เช่น ผู้ป่วยที่สูงอำยุ ผู้ป่วยที่กินยำแล้วไม่หำย               

ซึ่งอำจจะเป็นภำระในกำรติดตำม พร้อมกำรประสำนงำนกับเครือข่ำยในทุกระดับอย่ำงเข้มข้นต่อไป 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพกำรเร่งรัดติดตำมผู้ป่วยสงสยัโรคเรื้อน ภำพกำรตดิตำมผูส้ัมผสัโรคร่วมบำ้น 
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กลุ่มบริหารทั่วไป 

1  โครงการการบริหารจัดการทรัพยากร (ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี) 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย     

มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
1.2 เพ่ือสนับสนุนทรัพยำกร (วัสดุ/อุปกรณ์) ที่จ ำเป็นต่อกำรด ำเนินงำนให้เพียงพอ เหมำะสมกับ             

และควำมจ ำเป็น อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 
1.3 เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรด้ำน อำคำร ยำนพำหนะ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ที่มีควำมจ ำเป็นต้องบ ำรุงดูแล

รักษำเพ่ือให้พร้อมใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ และปลอดภัย  

2. เป้าหมายผลผลิตของโครงการ  
2.1 กำรบริหำรจัดกำรภำยในส ำนักงำน หรือกำรบริหำรรำชกำรทั่วไป งำนสำรบรรณรับ – ส่ง บริกำร 

ค้นหำ จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ร่ำง – พิมพ์หนังสือ และเอกสำรรำชกำร มำกว่ำ  3,000 เรื่อง 
2.2 จัดท ำบัญชี กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรควบคุมงบประมำณ กำรจัดท ำรำยงำนมำกว่ำ  2,000 รำยกำร 
2.3 บริกำรยำนพำหนะ กำรใช้รถยนต์ภำยในส ำนักให้มีควำมเรียบร้อย พร้อมทั้งบ ำรุงรักษำกำรใช้

รถยนต์ของส ำนักฯ เพ่ือให้รถยนต์อยู่ในสภำพพร้อมกำรใช้งำนมำกกว่ำ 500,000 กิโลเมตร 
2.4 จัดซื้อ จัดจ้ำง กำรบริหำรสัญญำ กำรจัดท ำบัญชีพัสดุ กำรจัดท ำทะเบียน กำรเบิกจ่ำย กำรจัดหำ

คลังพัสดุ กำรจ ำหน่ำยและกำรบริหำรสินทรัพย ์มำกกว่ำ 500 รำยกำร 
2.5 สรรหำ บรรจุ แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ และงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคล มำกกว่ำ 500 

รำยกำร  

3. ผลงานเด่นการด าเนิน  
งำนธุรกำร   :  กำรพัฒนำระบบกำรเขียนหนังสือรำชกำร กำรขออนุมัติไปรำชกำร 
งำนกำรเงินฯ : กำรจ่ำยเงินสวัสดิกำร ค่ำตอบแทนต่ำงๆให้กับบุคลำกรภำยใน/นอก และผู้มีสิทธิรับเงิน

ผ่ำนระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) 
งำนพัสดุ : กำรติดตำม และรำยงำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ประจ ำสัปดำห์ 
งำนกำรเจ้ำหน้ำที่ : กำรก ำกับติดตำมควำมก้ำวหน้ำในสำยงำน (Career Path) ของบุคลำกร และกำร

พัฒนำระบบกำรบันทึกลำยนิ้วมือลงเวลำปฏิบัติงำน 
งำนยำนพำหนะ : กำรพัฒนำระบบกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง และ ระบบกำรรำยงำนกำรใช้รถยนต์

รำชกำรประจ ำวัน 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
มุ่งให้บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ถูกต้องตำมระเบียบ รวดเร็ว ทันต่อเวลำ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

5. ปัญหาและอุปสรรค 
บุคลำกรไม่เพียงพอต่อภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย และต้องพัฒนำเพื่อเพ่ิมเติมควำมรู้ ควำมสำมำรถ 

6. แนวทางการแก้ไขปัญหา 
เพ่ิมอัตรำก ำลัง (บุคลำกร) ให้เพียงพอต่อภำระงำนที่ได้รับมอบหมำย พัฒนำบุคลำกรให้มีประสบกำรณ์ 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ในงำนที่รับผิดชอบ และงำนอื่นที่ได้รับมอบหมำย 
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กิจกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  อำคำรอ ำนวยกำร 
 

กิจกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  อำคำรอ ำนวยกำร 
 

กิจกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  อำคำรอ ำนวยกำร 
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กลุ่มโรคติดต่อ 

1 โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุม

โรคพิษสุนัขบ้ำ 
1.2 เพ่ือพัฒนำควำมร่วมมือกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่เสี่ยง 
1.3 เพ่ือปรับพฤติกรรมของประชำชนในพื้นท่ีเสี่ยง เรื่องควำมรู้ กำรรับรู้ควำมเสี่ยง กำรรับรู้ควำมรุนแรง 

กำรรบัรู้ประโยชน์และอุปสรรค กำรปฏิบัติตัวในกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 

2. เป้าหมายของการด าเนินงาน 
ไม่มีผู้เสียชีวิตจำกโรคพิษสุนัขบ้ำในเขตสุขภำพท่ี 8  

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 พัฒนำศักยภำพผู้ใช้ระบบฐำนข้อมูลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ำ (ร.36) เพ่ือชี้เป้ำเตือนภัย  

 กำรอบรมผู้ใช้ระบบ ร.36 วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำ
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำและผู้ใช้ระบบรำยงำน ร. 36 ผู้เข้ำอบรมประกอบด้วยเจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข/พยำบำลวิชำชีพ ผู้รับผิดชอบงำนควบคุมโรค งำนรักษำพยำบำลและบันทึกข้อมูลในระบบรำยงำน 
ของโรงพยำบำลชุมชน/ทั่วไป ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอและส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ของจังหวัด              
ซึ่งกิจกรรมนี้ ได้จัดอมรม 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 จังหวัดหนองคำย มีผู้เข้ำร่วมประชุมจ ำนวน 34 คน ครั้งที่ 2 จังหวัด           
บึงกำฬ มีผู้เข้ำร่วมประชุม 25 คน  

ผลกำรประเมินควำมรู้ก่อนและหลังกำรประชุมพบว่ำผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้เพ่ิมมำกขึ้นอย่ำงมี
นัยส ำคัญทำงสถิติ (ค่ำp-value 0.0001) 

ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจได้ค่ำเฉลี่ย 8.57 จำกคะแนนเต็ม 10 ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน 1.193       
มีควำมพึงพอใจสูงสุด 10 คะแนน ต่ ำสุด 4 คะแนน 

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำด้ำนสำธำรณสุข 
     จัดงำนสัมมนำวิชำกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ เครือข่ำยฯ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปีงบประมำณ 2562 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล อุดรธำนี ระหว่ำงวันที่  18-19  ธันวำคม 2561 ภำยใต้แนวคิด
อีสำนดิจิทัล : สำนพลัง สร้ำงนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จำก
โรคพิษสุนัขบ้ำ” โดยมีเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 200 คน 

3.3 อบรมแนวทำงเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้ำ ส ำหรับแพทย์และบุคลำกรสำธำรณสุข 
     กำรอบรมแนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้ำส ำหรับแพทย์ เภสัชกร พยำบำลและเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข             

จัดขึ้น 1 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจในแนวเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้ำให้กับภำคี
เครือข่ำยเขตสุขภำพที่ 8 ผู้เข้ำอบรมประกอบด้วยแพทย์ เภสัชกร พยำบำล ของโรงพยำบำลชุมชน/ทั่วไป                
และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด ใน 7 จังหวัด จ ำนวน 151 คน รูปแบบกำรอบรมโดยกำรบรรยำย อภิปรำย
ผลกำรด ำเนินงำนเด่นของพ้ืนที่ วิทยำกรจำกคณะแพทย์ศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย (ศำตรำจำรย์
นำยแพทย์ธีระพงษ์  ตัณฑวิเชียร) ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดบึงกำฬ (ดร.สมพร พรวิเศษกุล) และส ำนักงำน
สำธำรณสุขจังหวัดเลย (นำงสำวอังษณำ ยศปัญญำ) รองนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัดเลย 
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กำรประชุมครั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นเภสัชกร รองลงมำ พยำบำลวิชำชีพ นักวิชำกำร
สำธำรณสุขและแพทย์ ตำมล ำดับ กำรประเมินก่อนและหลังกำรอบรม พบว่ำผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้เพ่ิมมำก
ขึ้นอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติ (ค่ำp-value 0.0001) มีควำมพึงพอใจในกำรอบรมระดับดีมำก มีข้อเสนอให้จัด
ทุกปี เมื่อมีกำรเปลี่ยนแนวทำงในกำรด ำเนินงำน แพทย์ที่เข้ำร่วมประชุมเสนอให้จัดอบรมให้แพทย์ใช้ทุนในเขต
สุขภำพที่ 8 ทุกคน 

3.4 รณรงค์กำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ 
     จัดกิจกรรมรณรงค์โรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่เสี่ยงที่มีรำยงำนพบสัตว์ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำทุก

จังหวัด โดยประสำนควำมร่วมมือกำรรณรงค์ร่วมกับหน่วยงำนปศุสัตว์ บุคลำกรสำธำรณสุข องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น แกนน ำและอำสำสมัครสำธำรณสุข ได้แก่ 1) จังหวัดนครพนม 1 ครั้ง ในพ้ืนที่อ ำเภอศรีสงครำม
และอ ำเภอเมืองนครพนม ระหว่ำงวันที่ 6-7 กุมภำพันธ์ 2562 ผู้ร่วมรณรงค์จ ำนวน 110 คน 2) จังหวัด
อุดรธำนี 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์กีฬำและนันทนำกำรชุมชนเก่ำน้อย เทศบำลต ำบลหนองบัว อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธำนี วันที่ 14 มีนำคม 2562 ครั้งที่ 2 ณ ศำลำประชำคมบ้ำนดอนหัน อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
ในวันที่ 18 มิถุนำยน 2562 ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนอุดรธรรมมำนุสรณ์ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี ณ วันที่ 2 
กันยำยน 2562 ผู้ร่วมกิจกรรมจ ำนวน 1,500 คน และ 3) จังหวัดเลย จัดกิจกรรม 1 ครั้ง ในพ้ืนที่อ ำเภอนำแห้ว 
ในวันที่ 22 มกรำคม 2562 และอ ำเภอเมือง จังหวัดเลย ในวันที่ 27 มีนำคม 2562 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 
500 คน 

จัดกิจกรรมณรงค์โรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่เฝ้ำระวังจังหวัดบึงกำฬ 1 ครั้ง ณ ศำลำอเนกประสงค์ริมฝั่งโขง 
อ ำเภอเมือง จังหวัดบึงกำฬ ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดบึงกำฬ สำธำรณสุขจังหวัดและท้องถิ่น ในวันที่ 6 มีนำคม 
2562 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรมจ ำนวน 400 คน 

สนับสนุนสื่อโรคพิษสุนัขบ้ำ เพ่ือใช้เป็นสื่อในกำรประชำสัมพันธ์ ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำแก่ทุกจังหวัด 
3.5 นิเทศ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบำ้ 
     นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ที่มีรำยงำนพบสัตว์หัวบวก จ ำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

หนองคำย นครพนม เลย และอุดรธำนี 
นิเทศติดตำมผลกำรด ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ จ ำนวน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด

หนองบัวล ำภู สกลนครและบึงกำฬ 
3.6 สนับสนุนกำรด ำเนินงำนเพื่อเพ่ิมควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีนผู้สัมผัสโรค 
     สนับสนุนและติดตำมผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ำในพ้ืนที่พบสัตว์ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำทุกอ ำเภอ               

ผลกำรติดตำมพบว่ำ มีผู้สัมผัส 76 รำย ได้รับวัคซีนครบชุดทั้ง 76 รำย คิดเป็นร้อยละ 100  
3.7 เฝ้ำระวังตอบโต้ข่ำวและสื่อสำรควำมเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภำพและพฤติกรรมไม่พึงประสงค์โรค

พิษสุนัขบ้ำ 
ระหว่ำงวันที่ 1 ตุลำคม - ธันวำคม 2561 1) สนับสนุนสื่อและกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้ำ                

ต.พระธำตุบังพวน อ.เมือง จ.หนองคำย 2) เฝ้ำระวังข่ำวและสื่อสำรควำมเสี่ยงโรคและภัยสุขภำพในพ้ืนที่                   
จำกเครือข่ำย ภำยในและภำยนอกได้แก่ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้ำ โรคไอกรน เล็ปโตส
ไปโรสิส กำรจมน้ ำเสียชีวิต ในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี โรค Melioidosis และ 3) เฝ้ำระวังข่ำวและสื่อสำรควำม
เสี่ยงโรคและภัยสุขภำพในพ้ืนที่ ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้ำ โรคไข้เลือดออก โรคไอกรน โรคสุกใส อุบัติเหตุจรำจร  

ระหว่ำงวันที่ 21 ม.ค. - 8 ก.พ. 2562 เฝ้ำระวังข่ำวและสื่อสำรควำมเสี่ยงโรคและภัยสุขภำพในพ้ืนที่ 
ได้แก่ โรคไข้เลือดออก โรคซิกำ อุบัติเหตุจมน้ ำ โรคพิษสุนัขบ้ำ ภำวะแขนขำอ่อนแรงในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี    
ฝุ่นควันและมลพิษ โรคไข้ปวดข้อยุงลำย (ชิคุนกุนยำ) อุบัติเหตุจรำจร 
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ระหว่ำง วันที่ 8 - 28 ก.พ. 2562 เฝ้ำระวังตอบโต้ข่ำวและสื่อสำรควำมเสี่ยงเรื่องโรคและภัยสุขภำพโดย
ใช้ข้อมูลจำกส ำนักส่วนกลำง กลุ่มโรคและกลุ่มระบำดวิทยำ 17 เรื่อง/ประเด็น ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้ำโรค
ไข้เลือดออก โรคซิกำ อุบัติเหตุจมน้ ำ โรคพิษสุนัขบ้ำ ภำวะแขนขำอ่อนแรงในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ฝุ่นควัน
และมลพิษ โรคไข้ปวดข้อยุงลำย (ชิคุนกุนยำ)  อุบัติเหตุจรำจร ไอกรน อำหำรเป็นพิษ (จำกก้อยจักจั่นดิบ)  
สถำนกำรณ์ฝุ่นควันและมลพิษ สำรพิษทำงกำรเกษตร (พำรำควอต) ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ โรคมำลำเรีย  
อุบัติเหตุ 

3.8 สื่อสำรควำมเสี่ยงกำรป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ และรณรงค์เรื่องโรคและภัยสุขภำพผ่ำนช่องทำงสื่อ
ต่ำงๆ ที่หลำกหลำย ตำมมำตรกำรของแผนงำนโรค และส่งเสริมภำพลักษณ์หน่วยงำน 

สนับสนุนสื่อสิ่งพิมพ์ ในพื้นที่และกำรจัดกิจกรรมรณรงค์ ได้แก่  โปสเตอร์โรคพิษสุนัขบ้ำ แผ่นซีดีควำมรู้
เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำและแผ่นพับ 

จัดท ำ Info graphic และเผยแพร่ผ่ำนสื่อสำธำรณะ และสื่อออนไลน์ เพ่ือเผยแพร่ควำมรู้เรื่องโรคและ
ภัยสุขภำพ ร่วมไปถึงกิจกรรมกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ 

3.9 กำรประเมินควำมรู้ กำรรับรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูลของประชำชน เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง
โรคพิษสุนัขบ้ำ 5 ระบบ 5 มิต ิ

ประเมินกำรรับรู้ของประชำชนในพ้ืนที่ที่มีรำยงำนสัตว์ตรวจพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำในปี 2561-2562 
จ ำนวน 4 จังหวัด 13 อ ำเภอ 20 ต ำบล เก็บข้อมูลจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่ครัวเรือนละ 1 คน จ ำนวน 
786 ชุด โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ในพื้นที่เป้ำหมำยได้ครบร้อยละ 100 รำยงำนสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ำ (หัว
บวก) ในปี 2561-2562 จ ำนวน 4 จังหวัด 13 อ ำเภอ 20 ต ำบล เก็บข้อมูลจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในพ้ืนที่
ครัวเรือนละ 1 คน จ ำนวน 786 ชุด โดยสำมำรถด ำเนินกำรได้ในพ้ืนที่เป้ำหมำยได้ครบร้อยละ 100 ผลกำร
ประเมิน ดังนี้  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ร้อยละ 72.56 มีอำยุ 45-54 ปี                
ร้อยละ 26.91 จบประถมศึกษำ ร้อยละ 54.02 ประกอบอำชีพเกษตรกร ร้อยละ 53.27 จ ำนวนสมำชิกในบ้ำน 
4-5 คน ร้อยละ 40.26 เลี้ยงสุนัข-แมวในบ้ำน ร้อยละ 55.17 มีสุนัขในครัวเรือน 1-2 ตัว ร้อยละ 75.73       
น ำสุนัข-แมวไปฉีดวัคซีนเป็นประจ ำทุกปี ร้อยละ 79.67 เจ้ำหน้ำที่มำฉีดให้ที่บ้ำนร้อยละ 79.88 คนใน
ครอบครัวเคยถูกสัตว์กัด-ข่วนในช่วง 6 เดือนที่ผ่ำนมำ ร้อยละ 9.63 เป็นสัตว์เลี้ยงตนเองร้อยละ 77.03 หลังถูก
กัดไม่ได้ไปฉีดวัคซีน 3 รำย คิดเป็นร้อยละ 6.38  

ส่วนที่ 2 กำรรับรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ำของประชำชนในพ้ืนที่เสี่ยงพบว่ำ ภำพรวมกลุ่มตัวอย่ำงมี
ควำมรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ ในระดับมำกร้อยละ 79.63 ระดับปำนกลำงร้อยละ 21.01 คะแนนเฉลี่ยควำมรู้อยู่
ในระดับมำก ( x  = 7.46, S.D. = 1.48) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ  พบว่ำ กลุ่มตัวอย่ำงยังมีควำมเข้ำใจไม่ถูกต้อง
ในหลำยๆประเด็น ได้แก่ ไม่แน่ใจว่ำโรคพิษสุนัขบ้ำพบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ร้อยละ 12.5 ไม่เห็นด้วยและ
ไม่แน่ใจว่ำโรคพิษสุนัขบ้ำรักษำไม่หำย/ตำยทุกรำยร้อยละ 19.3 ลูกสุนัขที่อำยุต่ ำกว่ำ 3 เดือนไม่เป็นโรคพิษ
สุนัขบ้ำร้อยละ 33.20 เมื่อถูกสุนัขหรือแมวที่ไม่รู้ประวัติกำรฉีดวัคซีนกัดหรือข่วนหรือถูกบำดแผลมีโอกำส
เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้ำได้หำกไม่ไปพบแพทย์ ร้อยละ 7.90 เห็นด้วยเมื่อถูกสุนัขหรือแมวกัด ข่วน สำมำรถ
รักษำให้หำยด้วยวิธีอ่ืนที่ไม่ใช้กำรฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ ร้อยละ 25.30 
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4. ปัญหาและอุปสรรค 
4.1 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรวัคซีน  

 เนื่องจำกปี 2562 หลำยจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 8 พบปัญหำเรื่องกำรสนับสนุนเงินค่ำวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบ้ำในคน จำกส ำนักงำนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ (สปสช.)  ล่ำช้ำ เบื้องต้นได้ประสำน สปสช. ได้รับ
แนวทำงกำรชดเชยค่ำวัคซีนดังกล่ำวแล้ว เมื่อวันที่ 12 กรกฎำคม 2562  

4.2 ด้ำนข้อมูล  
          กำรบันทึกข้อมูลระบบรำยงำนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ำ (ร.36) ของเขตสุขภำพที่ 8 โรงพยำบำลใน
เขตสุขภำพท่ี 8 ส่วนใหญ่บันทึกข้อมูลไม่ครอบคลุม ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจำกผู้รับผิดชอบให้ควำมเห็นว่ำ ควำม
ยุ่งยำกซ้ ำซ้อนของระบบรำยงำน เป็นกำรเพ่ิมภำระงำน และยังไม่เข้ำใจถึงกำรใช้ประโยชน์ของผู้บันทึกรำยงำน 
ซึ่งโรงพยำบำลส่วนใหญ่มีกำรบันทึกข้อมูลผู้สัมผัสด้วยโปรแกรม HosXP ที่ใช้ในกำรให้บริกำรผู้ป่วย
เช่นเดียวกันกับผู้ป่วยทั่วไป แต่ระบบดังกล่ำวยังไม่สำมำรถใช้ในกำรติดตำมผู้สัมผัสได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

4.3 ด้ำนกำรพัฒนำควำมร่วมมือ 
        กำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำให้ได้ผล ส่วนสำธำรณสุขไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้
เพียงหน่วยงำนเดียว จ ำเป็นต้องพัฒนำควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนในจำกหลำยภำคส่วน โดยเฉพำะ
หน่วยงำนปศุสัตว์ หน่วยงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  

5. ข้อเสนอแนะ 
5.1 ควรพัฒนำระบบรำยงำนผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้ำ (ร.36) ให้สำมำรถเชื่อมโยงข้อมูลจำกระบบ

โปรแกรม HosXP ของโรงพยำบำล เพ่ือลดควำมซ้ ำซ้อน/ลดภำระงำนให้ผู้ให้บริกำรใช้บันทึกข้อมูลใน ร.36 
น้อยลง  

5.2 ปรับ/ตัด/ลด ข้อมูลในระบบ ร.36 ให้เหลือข้อมูลเฉพำะส่วนที่จ ำเป็น เพ่ือลดภำระงำนในกำรซัก
ประวัติตำมแบบฟอร์มและกำรบันทึกข้อมูล อำทิเช่น ตัดข้อมูลสัตว์น ำโรค เป็นต้น 

5.3 ปี 2563 ควรพัฒนำควำมร่วมมือจำกภำคีเครือข่ำยให้ต่อเนื่องเพ่ือขับเคลื่อนให้เขตสุขภำพที่ 8 เป็น
พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้ำ 

2 โครงการการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ  โรคโปรโตซัวในล าไส้และพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนเขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ. 2562 

1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือทรำบควำมชุกของโรคหนอนพยำธิ โรคโปรโตซัวในล ำไส้ และข้อมูลพฤติกรรมสุขภำพของประชำชน

ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อกำรติดโรคหนอนพยำธิ 

2. วิธีการด าเนินงาน 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ท ำหนังสือประสำนแจ้งผ่ำนส ำนักงำนสำธำรณสุข

จังหวัด พร้อมขอควำมอนุเครำะห์ในกำรประสำนผู้รับผิดชอบงำนโรคหนอนพยำธิของโรงพยำบำลส่งเสริม
สุขภำพต ำบลเป้ำหมำย เพ่ือลงพ้ืนที่ประสำนชี้แจงขั้นตอน รวมถึงเอกสำร อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในกำรด ำเนินงำน
โครงกำร  

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ด ำเนินกำรลงเก็บตัวอย่ำงอุจจำระเพ่ือน ำมำตรวจหำ
โรคหนอนพยำธิพร้อมเก็บแบบสัมภำษณ์ข้อมูลด้ำนพฤติกรรมสุขภำพให้สอดคล้องกับเป้ำหมำยที่ส่งตรวจ
อุจจำระ 
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รำยงำนผลกำรตรวจเบื้องต้นคืนแก่พ้ืนที่เพ่ือแจ้งให้กลุ่มเป้ำหมำยทรำบ และใช้ในกำรจ่ำยยำรักษำโรค
หนอนพยำธิตำมชนิดที่ตรวจพบต่อไป 

น ำอุจจำระที่เก็บได้ท ำกำรดองด้วยฟอร์มำลีน เพ่ือรอส่วนกลำงมำเก็บไปตรวจหำหนอนพยำธิด้วยวิธี 
Formalin Ether Concentration technique (FECT) และตรวจหำโปรโตซัวในล ำไส้ต่อไป  

3. ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินงำนเก็บตัวอย่ำงทั้ง อุจจำระและแบบสัมภำษณ์ข้อมูลด้ำนพฤติกรรมสุขภำพ โดยวิธีกำรสุ่มตรวจ

ทั้ง 7 จังหวัด จ ำนวน 30 หมู่บ้ำน รวม 1,429 ตัวอย่ำง ได้แก่ 
จังหวัดเลย   จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน 119 ตัวอย่ำง 
จังหวัดหนองบัวล ำภู  จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน 131 ตัวอย่ำง 
จังหวัดอุดรธำนี  จ ำนวน 9 หมู่บ้ำน 459 ตัวอย่ำง 
จังหวัดหนองคำย  จ ำนวน 3 หมู่บ้ำน 121 ตัวอย่ำง 
จังหวัดสกลนคร  จ ำนวน 6 หมู่บ้ำน 299 ตัวอย่ำง 
จังหวัดนครพนม  จ ำนวน 4 หมู่บ้ำน 211 ตัวอย่ำง 
จังหวัดบึงกำฬ  จ ำนวน 2 หมู่บ้ำน  89 ตัวอย่ำง 

ผลจำกกำรตรวจอุจจำระเพ่ือหำโรคหนอนพยำธิในกลุ่มเป้ำหมำยทั้งหมด 1,429 รำย พบว่ำติดเชื้อพยำธิ 
123 รำย คิดเป็นร้อยละ 8.61 แบ่งตำมชนิดของพยำธิที่พบ 3 อันดับแรก ได้แก่ พยำธิใบไม้ตับ 102 รำย พยำธิ
ตัวตืด 10 รำย และพยำธิใบไม้ล ำไส้ขนำดกลำง 6 รำย คิดเป็นร้อยละ 7.14 0.70 และ 0.42 ตำมล ำดับ 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
4.1 งบประมำณสนับสนุน 
4.2 เอกสำร และวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในในด ำเนินงำนโครงกำร 
4.3 ผู้บริหำรในทุกระดับให้ควำมส ำคัญ 
4.4 ควำมร่วมมือจำกเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้อง รวมไปถึงเครือข่ำยต่ำงๆ 
4.5 กำรวำงแผนในกำรด ำเนินงำนที่ชัดเจน  

5. ปัญหา อุปสรรค 
5.1 กำรเก็บอุจจำระตำมกลุ่มอำยุไม่เป็นตำมเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ เนื่องจำกควำมอำยในช่วงวัยรุ่น ไม่อยู่ใน

พ้ืนที่ไปท ำงำนต่ำงจังหวัดของช่วงวัยท ำงำน ช่วงที่ด ำเนินกำรเป็นช่วงปิดเทอมกลุ่มวัยเรียนไปอยู่ต่ำงจังหวัดกับ
ญำติหรือผู้ปกครอง 

5.2 ควำมยำกในกำรถ่ำยอุจจำระของกลุ่มเป้ำหมำย หรือได้ตัวอย่ำงแต่ปริมำณไม่ได้ตำมก ำหนดไว้  
หมู่บ้ำนเป้ำหมำยบำงแห่งเป็นหมู่บ้ำนขนำดเล็ก มีจ ำนวนครัวเรือนน้อยท ำให้มีข้อจ ำกัดเรื่องกำรเก็บ 

5.3 กำรประสำนงำนบำงพ้ืนที่ผู้รับผิดชอบงำนโดยตรงติดภำรกิจ จึงต้องประสำนเจ้ำหน้ำที่คนอ่ืนแทน 
จึงท ำให้กำรสื่อสำรมีควำมคลำดเคลื่อนเล็กน้อย 

5.4 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกปริมำณอุจจำระที่เก็บมำก บำงพ้ืนที่ไม่เป็นไปตำมเป้ำหมำย
จ ำเป็นต้องมีกำรเก็บตก ดังนั้นจึงต้องใช้เวลำเพิ่ม อีกท้ังเป็นพื้นที่ท่ีอยู่ห่ำงไกลกัน 



36 

 

 
 
 
3 โครงการก าจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ การควบคุมโรคหนอนพยาธิ
ตามพระราชด าริฯ (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือสนับสนุน ติดตำมและพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนก ำจัดโรคพยำธิและมะเร็ง

ท่อน้ ำดี 

2. เป้าหมายโครงการ 
2.1 พนักงำนจุลทัศนำกรที่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรอบรม 
2.2 จังหวัดพ้ืนที่เสี่ยงมีกำรตรวจคัดกรองในกลุ่มเป้ำหมำยประชำชนอำยุ 15 ปีขึ้นไป 

3. ผลการด าเนินงาน 
ในปี 2562 ได้ขยำยพ้ืนที่เป้ำหมำยเพ่ิมขึ้นอีก 162 ต ำบล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน เฝ้าระวังป้องกัน แก้ไข

ปัญหาโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีมีควำมครอบคลุมมำกขึ้น รวม 4 ปี มีพ้ืนที่ด ำเนินงำนจ ำนวน 327  
ต ำบล จำกทั้งหมด 644 ต ำบล คิดเป็นร้อยละ 50.78 สรุปผลกำรด ำเนินงำนดังนี้ 

กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ ต ำบลมีกำรจัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจรพยาธิ โดยจัด
ให้มีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูล ส าหรับทุกพ้ืนที่ผ่านเทศบาล/องค์การบริหารส่วนต าบลปัจจุบันมีบ่อก าจัดสิ่งปฏิกูล
จ านวน 43 บ่อ และจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนจ านวน 1,513 แห่ง พร้อมสร้ำงควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพ 
(Health Literacy) โรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีในเด็กเยำวชน ประชำชน และสังคม   

กำรควบคุมป้องกันพยำธิใบไม้ตับ กิจกรรมคัดกรองพยำธิใบไม้ตับ ในประชำกรอำยุ 15 ปีขึ้นไป โดยกำร
ตรวจอุจจำระ รักษำและด ำเนินกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทุกรำยที่ติดเชื้อ ผลกำรด ำเนินงำน ณ วันที่ 10 
กันยำยน 2562 ตรวจคัดกรองไปแล้วจ ำนวน 106,624 รำย จำกกลุ่มเป้ำหมำย 147,515 รำย คิดเป็นร้อยละ 
72.28 พบผู้ติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับจ ำนวน 3,803 รำย คิดเป็นร้อยละ 3.57 

กำรคัดกรองมะเร็งท่อน้ ำดี กำรคัดกรองมะเร็งท่อน้ ำดีด้วยอัลตร้ำซำวด์ในประชำกรอำยุ 40 ปีขึ้นไป          
ผลกำรด ำเนินงำน ณ วันที่ 10 กันยำยน 2562 ตรวจคัดกรองไปแล้วจ ำนวน 82,369 รำย จำกกลุ่มเป้ำหมำย 
82,880 รำย คิดเป็นร้อยละ 99.38 พบผู้ผิดปกติจ ำนวน 34,080 รำย สงสัย CCA จ ำนวน 338 รำย                   
และวินิจฉัยเป็น CCA จ ำนวน 24 รำย  

ด้ำนกำรดูแลรักษำ มีผู้ที่ได้รับกำรรักษำเกี่ยวกับมะเร็งท่อน้ ำดีทั้งสิ้น 1,172 รำย ได้รับกำรผ่ำตัดจ ำนวน 
85 รำย โดยผ่ำตัดแล้วหำยขำด 69 รำย และรักษำแบบประคับประคอง 16 รำย  

การตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อซ้ ำ มาจากกิจกรรมตรวจคัดกรองพยำธิใบไม้ตับในประชำชน 15 ปีขึ้นไป             
ของเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด ที่ติดเชื้อในปี 2561 เมื่อครบเวลำ 1 ปี จะต้องมีกำรติดตำมผู้ติดเชื้อซ้ ำใน

ตรวจสอบคุณภำพกำรตรวจหำหนอนพยำธิ โดยทีม 
ผู้เชี่ยวชำญจำกมหำวิทยำลัยขอนแก่นและส่วนกลำง 
 

 

ประสำนช้ีแจงกำรด ำเนินงำนโครงกำรพื้นท่ีต ำบล
เป้ำหมำย 
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กำรประเมินหำกำรติดเชื้อซ้ ำและติดเชื้อใหม่ ผลกำรตรวจคัดกรองรวมทั้งหมด 1,629 รำย พบว่ำติดเชื้อพยำธิ 
190 รำย คิดเป็นร้อยละ 11.66 แบ่งตำมชนิดพยำธิที่พบ 3 อันดับได้แก่ พยำธิใบไม้ตับ 173 รำย คิดเป็นร้อย
ละ 10.62 พยำธิปำกขอ 12 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.74 และพยำธิตัวตืด 7 รำย คิดเป็นร้อยละ 0.43  

ร้อยละต ำบลที่ด ำเนินกำรตรวจคัดกรองพยำธิใบไม้ตับ ในปี 2562 ที่ได้ขยำยพ้ืนที่เป้ำหมำยเพ่ือ
ด ำเนินงำนป้องกันควบคุมแก้ไขปัญหาโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดีเพ่ิมขึ้นจ ำนวน 162 ต ำบล ใน 7 
จังหวัดนั้น สำมำรถด ำเนินงำนตรวจคัดกรองพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ ำดี ได้ครบทุกต ำบล คิดเป็นร้อยละ 
100 ของพ้ืนที่เข้ำร่วมโครงกำร 

5. ปัญหา อุปสรรค  
5.1 ข้อจ ำกัดกำรด ำเนินงำนตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ ำดีด้วยวิธีอัลตร้ำซำวด์ จะด ำเนินกำรได้เฉพำะ

วันหยุดรำชกำร เนื่องจำกวันปกติแพทย์ท ำงำนอยู่แล้ว 
5.2 ควำมยุงยำกซับซ้อนของกำรคีย์ข้อมูลในระบบ Isan cohort 
5.3 บำงพ้ืนที่มีกำรเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงำน ท ำให้มีปัญหำเรื่องควำมเข้ำใจในระบบไม่เพียงพอ 
5.4 กำรติดเชื้อพยำธิใบไม้ตับในพ้ืนที่ยังสูงอยู่ จำกควำมไม่ใส่ใจในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพ 

5.5 ขำดกำรนิเทศติดตำมกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง 
5.6 กล้องและบุคลำกรที่ช ำนำญกำรตรวจพยำธิไม่เพียงพอ 
5.7 ระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูลยังไม่ครอบคลุม 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 สคร. สสจ.ควรหำรูปแบบกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนที่ชัดเจน 
6.2 ขับเคลื่อนระบบก ำจัดสิ่งปฏิกูล เช่นจัดสร้ำงเป็นโซน 
6.3 พ้ืนที่ควรหำรูปแบบ/เน้นกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเฉพำะกลุ่มตำมบริบท  
6.4 พัฒนำศักยภำพซ้ ำแก่ทีมตรวจอุจจำระเพ่ือคัดกรองพยำธิด้วยกล้องจุลทรรศน์เพ่ือให้เกิดควำม

ช ำนำญ 
6.5 ควรมีกำรจัดอบรมกำรคัดกรองด้วยอัลตร้ำซำวด์แก่แพทย์เพ่ิม หรือบริหำรจัดกำรให้แพทย์จำกพ้ืนที่

อ่ืน 
สำมำรถเข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรด ำเนินงำนได้ 

6.6 พัฒนำระบบโปรแกรมให้ง่ำยต่อกำรใช้งำน 

4 โครงการการก าจัดโรคไวรสัตับอักเสบ บี จากแม่สู่ลูก 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำรูปแบบที่เหมำะสมในกำรป้องกันกำรถ่ำยทอดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จำกแม่สู่ลูก 
1.2 เพ่ือลดอบุัติกำรณ์ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี จำกแม่สู่ลูก 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 เชิงปริมำณ : หญิงตั้งครรภ์ที่ได้ที่ได้รับกำรตรวจ HBsAg /ทำรกแรกเกิดที่มำรดำติดเชื้อไวรัสตับ

อักเสบ บี ที่ได้รับHBIG/หญิงตั้งครรภ์ที่มีปริมำณไวรัสตับอักเสบ บี สูง และ/หรือ HBeAg เป็นบวก ที่ได้รับยำ
ต้ำนไวรัส TDF /ทำรกแรกเกิดที่ได้รับวัคซีน HB : จ ำนวน /90 /95/ 90 ร้อยละ 

2.2 เชิงคุณภำพ : รำยงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคไวรัสตับอักเสบ บี จำกแม่สู่ลูก ในพ้ินที่ 1 จังหวัดน ำ
ร่องในเขตสุขภำพท่ี 8 ปีงบประมำณ 2562 : จ ำนวน 1 เรื่อง 

2.3 เชิงเวลา : ด ำเนินงำนตำมเวลำที่ก ำหนด : จ ำนวน 100 ร้อยละ 
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3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 จดัประชุมรำชกำรเพ่ือถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำน วันที่ 9 สิงหำคม 2562     

ณ ห้องประชุม สคร.8 อุดรธำนี ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงำนจำก รพศ. อุดรธำนี สสจ. อุดรธำนี                     
รพ. กุมภวำปี และ สคร. 

3.2 สนับสนุนค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 
  รำยชื่อผู้ได้รับเงินสนับสนุนค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร กำรด ำเนินงำนโครงกำรกำรก ำจัดเชื้อไวรัส
ตับอักเสบ บีจำกแม่สู่ลูก แก่ผู้ป่วยโรงพยำบำลกุมภวำปีดังนี้ 

ตารางท่ี 6 รำยชื่อผู้ได้รับเงินสนับสนุนค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ราคา (บาท) 
1 นำงสุพัตรำ ทุมพร - ALT 110 
2 นำงสำวแสงเพชร แก้วผัด - HBeAg  

 - ALT  
110 
300 

3 นำงรุ่งลำวรรณ ศรีแก้ว  - HBeAg  
- ALT  

110 
300 

4 นำงสำวโสภำ นนท์จันทร์  - HBeAg 110 
5 นำงสำวพิมล  อภัยนอก  - HBeAg  

 - ALT 
110 
300 

6 นำงสำวสุชำดำ พุตกุล  - HBeAg  
 - ALT 

110 
300 

7 Ms. MING VONGMANI - HBeAg 110 
8 นำงสำวแสงเพชร แก้วผัด  - HBeAg  

- ALT 
110 
300 

9 นำงสำวมณฑิตำ กิติรำช  - HBeAg 300 
10 นำงสำวจันทร์เพ็ญ วงษ์กอง  - HBeAg 300 
11 นำงสำวอรวรรณ วัดแสงสี  - HBeAg 300 

รวมเป็นเงิน 3,280 

3.3 สนับสนุนชุดตรวจกำรติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg Cassette Test) แก่โรงพยำบำลกุมภวำปี
จ ำนวน 81 ชุด ชุดละ 390 บำท รวมเป็นเงิน 31,590 บำท (สำมหมื่นหนึ่งพันห้ำร้อยเก้ำสิบบำทถ้วน) 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
โรงพยำบำลกุมภวำปี ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี  

5. ปัญหา/อุปสรรค 
เนื่องจำกโครงกำรกำรก ำจัดโรคไวรัสตับอักเสบ บี จำกแม่สู่ลูก ถูกโอนถ่ำยจำกกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

ไปยังกองเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ ท ำให้ถูกเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงำนทั้งระดับกรม จังหวัด                   
กำรด ำเนินงำนจึงไม่ต่อเนื่อง 
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6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
ประชุมรำชกำรเพ่ือถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำนท ำควำมเข้ำใจและรับฟังปัญหำ

ของเครือข่ำย 

5 โครงการพัฒนารูปแบบการให้วัคซีนในผู้ใหญ่ 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรให้บริกำรวัคซีนในผู้ใหญ่ 
1.2 เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำถึงวัคซีนได้ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 เชิงปริมำณ : ควำมครอบคลุมของกำรได้รับวัคซีน dT ในผู้ใหญ่/ควำมครอบคลุมของกำรได้รับ

วัคซีน Influenza/- ควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน MR ในนักศึกษำทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข : จ ำนวน 
30/70/70 เปอร์เซ็นต ์

2.2 เชิงคุณภำพ : ผู้ด ำเนินงำนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเพิ่มมำกขึ้น : จ ำนวน ไม่น้อยกว่ำ 60 เปอร์เซ็นต ์
2.3 เชิงเวลำ : ด ำเนินงำนตำมเวลำที่ก ำหนด : จ ำนวน 100 เปอร์เซ็นต ์

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 จัดประชุมรำชกำรชี้แจงกำรด ำเนินงำน 
3.2 ควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน 

ตารางท่ี 7 ควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีน 

ล ำดับ จังหวัด จ ำนวนร้อยละผู้ได้รับ
วัคซีน dT 

จ ำนวนร้อยละผู้ได้รับวัคซีน
Influenza 

จ ำนวนร้อยละผู้ได้รับ
วัคซีน MR 

1 เลย 16.83 35.98 ยังเริ่มด ำเนินกำรรอ
สถำนศึกษำเปิดภำค
เรียน 

2 อุดรธำนี 1.37 6.07 
3 หนองบัวล ำภู 10.33 2.90 
4 สกลนคร 0.83 4.46 
5 นครพนม 0.84 5.44 
6 บึงกำฬ 1.36 3.22 
7 หนองคำย 1.28 11.23 

หมำยเหตุ ข้อมูลจำก HDC  เนื่องจำกสนย.key รหัสกลุ่มเป้ำหมำย dT ผิดดังนั้นผลกำรด ำเนินงำนจำก HDC จึงน้อยกว่ำควำม
เป็นจริง 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกจังหวัดในเขตสุขภำพท่ี 8 ให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
บำงพ้ืนที่ยังไม่ด ำเนินงำนโดยให้เหตุผลว่ำภำระงำนเยอะ และไม่มีควำมมั่นในในกำรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

ในหญิงตั้งครรภ์ 
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6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
ค่อยๆ ขยำยพ้ืนที่ด ำเนินงำนเนื่องจำกเป็นโครงกำรใหม่ และแจ้งเจ้ำหน้ำที่ถึงควำมปลอดภัยในในกำร

กำรให้วัคซีนในหญิงตั้งครรภ์ และทุกรำยต้องพบแพทย์ก่อนกำรให้บริกำร 

6 โครงการพัฒนารูปแบบและสนับสนุนการด าเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือเร่งรัดระดับควำมครอบคลุมกำรได้รับวัคซีนให้ได้ตำมเป้ำหมำยกรมควบคุมโรคก ำหนด 
1.2 ยกระดับมำตรฐำนกำรด ำเนินงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันในสถำนบริกำรทุกระดับให้ผ่ำนเกณฑ์กำร

ประเมิน 

2. เป้าหมายของการด าเนินงาน 
รำยงำนผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1 ครั้ง 

3. ผลการด าเนินงาน 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพผู้รับผิดชอบงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค 1 ครั้ง เป้ำหมำย : 

บุคลำกรสำธำรณสุขผู้รับผิดชอบงำนสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรคและเภสัชกร จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ โรงพยำบำลศูนย์ โรงพยำบำลทั่วไป โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล ในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน 150 คน 

ผลกำรประเมิน  
ผลกำรทดสอบก่อนประชุมพัฒนำศักยภำพฯคะแนนเฉลี่ย 16.66 คะแนน สูงสุด 27 คะแนน ต่ ำสุด 

8 คะแนน หลังกำรประชุมพัฒนำศักยภำพฯคะแนนเฉลี่ย 23.93 คะแนนสูงสุด 30 คะแนน ต่ ำสุด 8 คะแนน   
เพศหญิงร้อยละ 79.5 เพศชำย ร้อยละ 20.5อำยุ 25-35 ปี ร้อยละ 45.5 ลองลงมำคือ อำยุ 35-45 

ปี 4-55 ปี 18-24 ปี และ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 36.4, 11.4, 4.50 และ 2.30 ตำมล ำดับ ระดับกำรศึกษำ 
ปริญญำตรี ร้อยละ 81.80 และ ปริญญำโทร ร้อยละ 18.2 อำชีพพยำบำลร้อยละ 62.80 ลองลงมำคือ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข เภสัชกร เจ้ำพนักงำนเภสัชกร และแพทย์ ร้อยละ 25.60, 4.70, 4.60 และ 2.30 
ตำมล ำดับ 

ด้ำนวิทยำกร  
กำรเตรียมควำมพร้อม/กำรถ่ำยทอดเนื้อหำ/กำรอธิบำยเนื้อหำตรงตำมประเด็น/กำรใช้ภำษำที่

เหมำะสม ผู้เข้ำร่วมประชุมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด 
ด้ำนสถำนที ่

ควำมสะอำดเหมำะสม/ควำมพร้อมของโสด ทัศน์ณูปกรณ์/ระยะเวลำ/อำหำร ผู้เข้ำประชุมส่วน
ใหญ่มีควำมพึงพอใจมำก 

ด้ำนกำรบริกำรของเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรจัดประชุม 
กำรประสำนงำน/กำรอ ำนวยควำมสะดวก/กำรให้ค ำแนะน ำผู้เข้ำประชุมส่วนใหญ่มีควำมพึงพอใจ

มำกที่สุด 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อควำมพึงพอใจต่อกำรประชุม 

ต้องกำรให้มีกำรจัดประชุมผ่ำน conference เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพ
ระดับต ำบลเข้ำร่วมประชุมได้ทั่วถึง โดยไม่ต้องเดินทำงมำประชุม ณ ที่จัดประชุมที่เดียว ซึ่งจ ำกัดจ ำนวน
ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ต้องกำรเอกสำรประกอบกำรประชุมปริ้นเอำท์ 
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4. ปัจจัยความส าเร็จ  
ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมสนใจในเนื้อหำเป็นอย่ำงดี มีกำรซักถำมข้อสงสัย ตอบถำมวิทยำกรตลอด

ช่วงเวลำกำรประชุม 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบแต่ละงำนมีจ ำนวนมำก และมีผู้รับผิดชอบงำนใหม่แต่ไม่สำมำรถเข้ำรับกำรได้กำร

พัฒนำศักยภำพได้ทั้งหมดในรอบเดียว 

6. แนวทางการแก้ปัญหา 
กำรจัดกำรประชุมพัฒนำศักยภำพทุกปี หรือให้มีกำรด ำเนินกำรจัดประชุมถ่ำยทอดกำรด ำเนินงำนใน

ระดับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 

7 โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและกลุ่มวัย
เรียน 

1. สถานการณ์โรค 
อัตรำป่วยด้วยโรคอุจจำระร่วงในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เขตส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

ระหว่ำงปีงบประมำณ 2556 – 2562 (13 ก.ย. 62) แยกรำยจังหวัด พบว่ำมีอัตรำป่วยสูงมำตลอดเกือบทุก
จังหวัด เช่น จังหวัดเลย นครพนม หนองคำย เป็นต้น 

แผนภูมิที่ 10  อัตรำป่วยด้วยโรคอุจจำระร่วงในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เขตส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัด
อุดรธำนี ระหว่ำงปีงบประมำณ 2556 – 2562 (13 ก.ย.62) แยกรำยจังหวัด  
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     อัตรำป่วยต่อแสนประชำกร 

อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เขตส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2562 (13 ก.ย. 62) แยกรายจังหวัด พบว่าที่ผ่านมามีอัตราป่วยสูง
หลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครพนม หนองคาย อุดรธานี และหนองบัวล าภู แต่มีแนวโน้มลดลงในทุกจังหวัด 
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แผนภูมิที่ 11 อัตราป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เขตส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธานี ระหว่างปีงบประมาณ 2556 – 2562 (13 ก.ย.62) แยกรายจังหวัด 

 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือพัฒนำขับเคลื่อนงำนและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของภำคีเครือข่ำยในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อทำงอำหำรและน้ ำในพ้ืนที่เสี่ยง 

3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
ลดอัตรำป่วยโรคอุจจำระร่วงและอำหำรเป็นพิษ 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 พัฒนำศักยภำพกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อทำงอำหำรและน้ ำแก่บุคลำกรจำกองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ครู แกนน ำชุมชน อสม. และเจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ในพ้ืนที่ต้นแบบ อ ำเภอธำตุพนม จังหวัดนครพนม 
4.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำนในพื้นที่ต้นแบบ และศึกษำดูงำนในพ้ืนที่จริง  
4.3 สนับสนุนสื่อ ประชำสัมพันธ์ กำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อทำงอำกำรและน้ ำแก่เครือข่ำยในพ้ืนที่ 
4.4 นิเทศติดตำมเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกับผู้รับผิดชอบงำนระดับจังหวัด  

5. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
5.1 มีงบด ำเนินงำนเพียงพอ 
5.2 ควำมพร้อมของบุคลำกรและวำงแผนไว้ชัดเจน 
5.3 ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดี 

6. ปัญหาอุปสรรค 
6.1 กำรด ำเนินงำนจะต้องอำศัยควำมร่วมมือจำกหลำยภำคส่วนเข้ำมำเป็นเจ้ำภำพร่วม 
6.2 เครือข่ำยระดับจังหวัดมีงบและบุคลำกรจ ำกัดไม่สำมำรถที่จะด ำเนินกำรเองได้ 

7. แนวทางแก้ไข 
7.1 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในพ้ืนที่ 
7.2 ถอดบทเรียนจำกพ้ืนที่ที่ด ำเนินงำนได้ดีมำเป็นแบบอย่ำง 

 

อัตราป่วยต่อแสนประชากร 
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8 โครงการพัฒนาการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 

1. สถานการณ์โรค 
อัตรำป่วยด้วยโรคมือเท้ำปำกในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เขตส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

ระหว่ำงปีงบประมำณ 2558 – 2562 (13 ก.ย.62) แยกรำยจังหวัด จังหวัดที่มีอัตรำป่วยสูงสุดคือ จังหวัดเลย 
รองลงมำได้แก่ หนองคำย นครพนม 

แผนภูมิที่ 12 อัตรำป่วยด้วยโรคมือเท้ำปำกในพ้ืนที่ 7 จังหวัด เขตส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธำนี ระหว่ำงปีงบประมำณ 2558 – 2562 (13 ก.ย.62) รำยจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ครูผู้ดูแลเด็กและบุคลำกรที่เกี่ยวข้องสำมำรถด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยเด็ก

เล็กได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

3. เป้าหมายการด าเนินงาน 
อัตรำป่วยโรคมือเท้ำปำก ในเด็กต่ ำกว่ำ 5 ปี ลดลงเมื่อเทียบกับค่ำมัธยฐำนย้อนหลัง 5 ปี 

4. ผลการด าเนินงาน 
4.1 พัฒนำศักยภำพกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อที่พบบ่อยในเด็กเล็กแก่ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก บุคลำกร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข ในพ้ืนที่เสี่ยงได้แก่ อ ำเภอวังสะพุง อ ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย 
อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู และอ ำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกำฬ 

4.2 สนับสนุนสื่อ ประชำสัมพันธ์ กำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กแก่เครือข่ำยพ้ืนที่ 7 จังหวัด 
4.3 นิเทศติดตำมเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนกับผู้รับผิดชอบงำนระดับจังหวัด 

5. ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 
5.1 เป็นโรคที่เป็นปัญหำของพ้ืนที่เครือข่ำยให้ควำมสนใจ 
5.2 ควำมพร้อมของบุคลำกรและวำงแผนไว้ชัดเจน 
5.3 ผู้บริหำรให้กำรสนับสนุนเป็นอย่ำงดี 

6. ปัญหาอุปสรรค 
6.1 พ้ืนที่เสี่ยงมีจ ำนวนมำกไม่สำมำรถท่ีจะด ำเนินงำนได้ครอบคลุม 
6.2 เครือข่ำยระดับจังหวัดมีงบและบุคลำกรจ ำกัดไม่สำมำรถที่จะด ำเนินกำรเองได้ 

7. แนวทางแก้ไข 
7.1 เน้นกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของพ้ืนที่ โดยมีระบบกำรประสำนแจ้งข่ำวสำรเครือข่ำยภำยในพื้นที่ 
7.2 สื่อสำร ประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรป้องกันควบคุมโรคหลำยๆ ช่องทำง เช่น ไลน์กลุ่ม ฯ 



44 

 

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ 

1 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัย
ท างาน เขตสุขภาพที่ 8 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือผลักดันมำตรกำรป้องกันในระดับชุมชน โดยกำรด ำเนินงำนบูรณำกำรสุขภำพกลุ่มวัยท ำงำนใน

ต ำบลจัดกำรสุขภำพ และสถำนประกอบกำร 
1.2 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของเครือข่ำยระดับจังหวัด/อ ำเภอ/เทศบำลนคร/เมือง ในกำรด ำเนินงำน               

เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยท ำงำน 
1.3 เพ่ือให้เครือข่ำยได้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงำนเด่นในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยท ำงำน 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 เครือข่ำยจังหวัด/อ ำเภอ สำมำรถด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ในกลุ่มวัย

ท ำงำนตำมแนวทำง/มำตรฐำน กรมควบคุมโรค จ ำนวน 7 จังหวัด 
2.2 เครือข่ำยระดับจังหวัด/อ ำเภอ/เทศบำลนคร/เมือง ที่ได้รับกำรพัฒนำและสนับสนุน กำรด ำเนินงำน

เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยท ำงำน จ ำนวน 7 จังหวัด 
2.3 เครือข่ำยมีผลงำนเด่นในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัย

ท ำงำน จ ำนวน 7 จังหวัด 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 การประชุมราชการเพ่ือบูรณาการแผนด าเนินงานร่วมกับเครือข่ายศูนย์วิชาการ                 
     จัดประชุมวันที่ 12 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อำคำร

อ ำนวยกำรและผู้ป่วยนอก ชั้น 7 โรงพยำบำลมะเร็ง อุดรธำนี ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ นักวิชำกำรจำกเครือข่ำย
ศูนย์วิชำกำรที่เกี่ยวข้องในเขตสุขภำพที่ 8 จ ำนวนทั้งสิ้น 35 คน โดยนำงศิมำลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์           
รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี เป็นประธำนเปิดกำรประชุมฯ มีกำรน ำเสนอ
ผลกำรด ำเนินงำนป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ ปี 2561 ยุทธศำสตร์และควำมก้ำวหน้ำ กำรด ำเนินงำน
ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย เป้ำหมำยกำรลดปัญหำจำกโรคไม่ติดต่อระดับโลก  
สถำนกำรณ์โรคไม่ติดต่อและทิศทำงกำรป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย กลยุทธ์ กำร
ด ำเนินงำนเพ่ือลด NCDs สถำนกำรณ์ NCDs เขตสุขภำพที่ 8 กรอบแนวทำงและเกณฑ์ประเมินคุณภำพ NCD 
Clinic Plus ปี 2562 น ำเสนอกำรด ำเนินงำนและประเด็นบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับศูนย์วิชำกำรและ
กลุ่มงำนที่เกี่ยวข้อง มติที่ประชุม รับทรำบและรับไปด ำเนินกำรงำน จึงเกิดควำมร่วมมือในกำรบูรณำกำร
แผนงำนระหว่ำงศูนย์วิชำกำร เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนให้กับเครือข่ำยในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 ต่อไป  

3.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพกำรด ำเนินงำนเพ่ือลดโรค CVD CKD ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่                
ในระดับ รพ.สต.  

จัดประชุมวันที่ 11 ธันวำคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธำนี ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงำน CVD CKD จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 
โรงพยำบำล และโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล จ ำนวนทั้งสิ้น 146 คน โดยแพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมฯ และ
บรรยำย : ทิศทำงและนโยบำยกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภำพที่ 8 ปีงบประมำณ 
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2562 มีกำรบรรยำย : ปัจจัยเสี่ยงต่อกำรเกิดโรคไม่ติดต่อและกำรจัดกำร โดย นำยแพทย์สมเกียรติ แสงวัฒนำ
โรจน์ (อดีต) หัวหน้ำสำขำภำควิชำโรคหัวใจและหลอดเลือด ภำควิชำอำยุรศำสตร์ คณะแพทย์ศำสตร์ 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย บรรยำย : กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพด้วยเทคนิคกำรสนทนำเพ่ือเสริมสร้ำง
แรงจูงใจ โดย นำยวีระพงษ์ เรียบพร นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ศูนย์สุขภำพจิตที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
บรรยำย : กำรส่งเสริมสุขภำพเพ่ือลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย นำงสำวภัทรำพร ชูศร นักโภชนำกำร
ช ำนำญกำร ศูนย์อนำมัยที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี บรรยำย : กำรจัดกำรโรคไตเรื้อรัง และกำรเชื่อมโยงระบบบริกำร
ในสถำนบริกำรแต่ละระดับ โดย นำงมณีวรรณ ตั้งขจรศักดิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำรพิเศษ โรงพยำบำล
หนองคำย และอภิปรำย : กำรจัดบริกำรเพ่ือลด/เลิกบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และกำรเชื่อมโยงระบบ
บริกำรในสถำนบริกำรแต่ละระดับ โดย นำงเนื้อทิพย์ หมู่มำก หัวหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อ เป็นผู้ด ำเนินกำร
อภิปรำยและร่วมอภิปรำย ผู้ร่วมอภิปรำย ได้แก่ นำงนัฏพร อภิสิริเดช นำยแพทย์ช ำนำญกำร โรงพยำบำล
ธัญญำรักษ์อุดรธำนี นำงสำวกนกกำญจน์ บุญประคม เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน  ผู้รับผิดชอบงำน
ควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์ และนำงสำวณัฐิยำ ไกยนำรถ นักวิชำกำรสำธำรณสุข ผู้รับผิดชอบงำนป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี และกำรอภิปรำยปัญหำ/อุปสรรค 
ในกำรด ำเนินงำนเพ่ือลดโรค CVD CKD ในปีที่ผ่ำนมำ และแนวทำงกำรพัฒนำงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เขตสุขภำพที่ 8 ปีงบประมำณ 2562 ประเด็น กำรจัดกำรข้อมูลโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง กำรลด/เลิกบุหรี่ 
แอลกอฮอล์ กำรบูรณำกำรกำรด ำเนินงำนร่วมกับชุมชน และกำรจัดกำรโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพ่ือป้องกันควบคุม
ภำวะแทรกซ้อนโดย โดย นำงเนื้อทิพย์ หมู่มำก หัวหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ด ำเนินกำรอภิปรำยและร่วมอภิปรำย 
และมีผู้ร่วมอภิปรำย ได้แก่ นำยจักรี ศรีแสง นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร ผู้รับผิดชอบกำรจัดกำรข้อมูล
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง นำงสำวกนกกำญจน์ บุญประคม เจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขปฏิบัติงำน  ผู้รับผิดชอบงำน
ควบคุมบุหรี่และแอลกอฮอล์ และนำงสำวณัฐิยำ ไกยนำรถ นักวิชำกำรสำธำรณสุข ผู้รับผิดชอบงำนป้องกัน
ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

 3.3 กำรประชุมรำชกำรเพื่อพัฒนำคุณภำพ NCD Clinic Plus สู่กำรรับรองคุณภำพกำรบริกำร ปี 2562 
      จัดประชุมวันที่ 25 ธันวำคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอัมมำน อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ คณะกรรมกำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขต
สุขภำพที่ 8 จ ำนวนทั้งสิ้น 32 คน โดยแพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมฯ มีกำรชี้แจงค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรฯ และแนวทำง
กำรด ำเนินงำนและเกณฑ์กำรประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2562 ให้คณะกรรมกำรฯ ได้รับทรำบ ร่วม
พิจำรณำผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำ/อุปสรรค กำรด ำเนินงำนฯ ปี 2561 ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน และ
เกณฑ์กำรประเมิน NCD Clinic Plus/ กำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไตเรื้อรังและโรคหัวใจและหลอดเลือด 
และแนวทำงกำรตรวจรำชกำร ปี 2562 หำรือรูปแบบกำรจัดทีมประเมินและแผนกำรก ำกับ ติดตำม ประเมิน
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รับรองคุณภำพกำรด ำเนินงำน ปี 2562 โดยมติที่ประชุม รับทรำบและรับไปด ำเนินกำรงำนที่เกี่ยวข้อง ท ำให้
เครือข่ำยและผู้เกี่ยวข้อง เกิดควำมเข้ำใจและมีแนวทำงกำรด ำเนินงำนเป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  

  

3.4 กำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน NCD Clinic Plus/ CVD/ CKD ระดับเขต 
     ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ร่วมกับคณะกรรมกำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริมสุขภำพ 

ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภำพที่ 8 ออกประเมินรับรองคุณภำพกำรด ำเนินงำน NCD Clinic 
Plus เพ่ือพัฒนำคุณภำพงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังให้เกิดควำมต่อเนื่องมีประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรให้บริกำร ตำมแผนกำรประเมินฯ ระหว่ำงวันที่ 29 เมษำยน - 23 พฤษภำคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมสถำนบริกำรสำธำรณสุขกลุ่มเป้ำหมำยในกำรประเมินรับรองฯ จ ำนวน 23 แห่ง เมื่อจ ำแนกระดับผล
กำรประเมิน พบว่ำ สถำนบริกำรสำธำรณสุข มีระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับ ดีมำก จ ำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 
13.04) ระดับด ีจ ำนวน 17 แห่ง (ร้อยละ 73.91) และระดับพ้ืนฐำน จ ำนวน 3 แห่ง (ร้อยละ 13.04) ซึ่งจะต้อง
มีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนบริกำรสำธำรณสุข ที่มีระดับผลกำรประเมินอยู่ใน
ระดับพ้ืนฐำน จ ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลนำทม จังหวัดนครพนม โรงพยำบำลโพนนำแก้ว จังหวัด
สกลนคร และโรงพยำบำลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธำนี เร่งด ำเนินกำรพัฒนำงำน NCD Clinic Plus ทั้งด้ำน
กระบวนกำรและผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย  

เมื่อติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพ NCD Clinic Plus ไตรมำสที่ 4 
ปีงบประมำณ 2562 โดยกำรติดตำมรำยงำนผลกำรประเมินตนเองของสถำนบริกำรสำธำรณสุขในพ้ืนที่
รับผิดชอบ เขตสุขภำพที่ 8 ทั้งในส่วนผลกำรประเมินกระบวนกำรฯ (ส่วนที่ 1) และผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริกำรฯ  
(ส่วนที่ 2) รอบที่ 2 ปี 2562 โดยใช้ข้อมูลจำก HDC ที่ Freeze ณ วันที่ 16 สิงหำคม 2562 พบว่ำ สถำน
บริกำรสำธำรณสุข ในเขตสุขภำพที่ 8 มีจ ำนวนทั้งสิ้น 88 แห่ง ได้รับกำรประเมินฯ ครบ 100% และมีผลกำร
ด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์ NCD Clinic Plus ระดับดีข้ึนไป จ ำนวน 76 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 86.36 

ส่วนสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่ยังมีผลกำรด ำเนินงำนผ่ำนเกณฑ์ NCD Clinic Plus ระดับต่ ำกว่ำ
พ้ืนฐำน และระดับพ้ืนฐำน มีจ ำนวนทั้งสิ้น 12 แห่ง (ร้อยละ 13.64) ทั้งนี้ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ร่วมกับส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 8 และส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดทุกแห่ง     
ในเขตสุขภำพท่ี 8 ได้ร่วมกันวำงแผนเพ่ือปรับปรุงและพัฒนำกำรด ำเนินงำน โดยจะมีกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม 
และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของพ้ืนที่ให้เข้มข้นมำกขึ้น โดยเฉพำะสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่มีผลกำร
ด ำเนินงำนอยู่ในระดับต่ ำกว่ำพื้นฐำนและระดับพ้ืนฐำน และจะมีกำรรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำในกำรด ำเนินงำน
อย่ำงต่อเนื่อง เพ่ือให้สถำนบริกำรสำธำรณสุขทุกแห่ง ด ำเนินกำรตำมนโยบำย มำตรกำรและแนวทำงกำร
พัฒนำคุณภำพ NCD Clinic Plus ซึ่งจะส่งผลให้ผลลัพธ์กำรด ำเนินงำนบรรลุวัตถุประสงค์และ เป้ำหมำยที่
ก ำหนดไว้ทั้งนี้ ผลกำรประเมินตนเองของสถำนบริกำรสำธำรณสุข ทั้งในส่วนผลกำรประเมินกระบวนกำรฯ 
(ส่วนที่ 1) และผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริกำรฯ (ส่วนที่ 2) รอบที่ 2 ปี 2562 พบว่ำ สถำนบริกำรสำธำรณสุขที่มีผลกำร
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ประเมินระดับต่ ำกว่ำพ้ืนฐำน จ ำนวน 1 แห่ง (ร้อยละ 1.41) ระดับพ้ืนฐำน จ ำนวน 11 แห่ง  (ร้อยละ 12.50)  ระดับ
ดีจ ำนวน 61 แห่ง (ร้อยละ 69.32) ระดับดีมำก จ ำนวน 14แห่ง (ร้อยละ 15.91) และระดับดีเด่น จ ำนวน 1 แห่ง 
(ร้อยละ 1.41) ซึ่งจะต้องมีกำรก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่มี
ระดับผลกำรประเมินอยู่ในระดับพ้ืนฐำน จ ำนวน 11 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลสุวรรณคูหำ โรงพยำบำลนำวังฯ 
จังหวัดหนองบัวล ำภู โรงพยำบำลอุดรธำนี โรงพยำบำลห้วยเกิ้ง จังหวัดอุดรธำนี โรงพยำบำลเลย โรงพยำบำล
เชียงคำน โรงพยำบำลวังสะพุง โรงพยำบำลภูกระดึง จังหวัดเลย โรงพยำบำลศรีสงครำม โรงพยำบำลนำทม 
โรงพยำบำลนำหว้ำ จังหวัดนครพนม และระดับต่ ำกว่ำ พ้ืนฐำน จ ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลสมเด็จพระ
ยุพรำชด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย เพ่ือให้เร่งด ำเนินกำรพัฒนำงำน NCD Clinic Plus ทั้งด้ำนกระบวนกำรและ
ผลลัพธ์ตัวชี้วัดบริกำรให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยต่อไป 

 3.5 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มวัยท ำงำน ของเครือข่ำยจังหวัด/ อ ำเภอ ในเขตสุขภำพที่ 8  

จัดประชุมวันที่ 17 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธำนี ผู้เข้ำร่วมประชุม ได้แก่ SM ระดับจังหวัด/ CM ระดับอ ำเภอ และผู้รับผิดชอบงำนโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง เทศบำลนคร/เทศบำลเมือง ในเขตสุขภำพที่ 8 ผู้เข้ำร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น 67 คน เครือข่ำยบริกำร
สำธำรณสุข ได้ร่วมกันถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ท ำงำนของเครือข่ำยฯ  ในกำรขับเคลื่อน กำร
ด ำเนินงำนฯ คัดเลือกสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่มีผลงำนดีเด่นในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง ปีงบประมำณ 2562 โดยนำยแพทย์สวัสดิ์ อภิวัจนีวงศ์ สำธำรณสุขนิเทศก์ เขตสุขภำพที่ 8 เป็น
ประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมฯ และบรรยำย: ทิศทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขต
สุขภำพที่ 8 ปี 2563 มอบเกียรติบัตรแก่ โรงพยำบำลที่ผ่ำนกำรประเมิน  NCD Clinic Plus ปี 2562 และมอบ
โล่รำงวัลแก่สถำนบริกำรสำธำรณสุขตัวแทนระดับเขต NCD Clinic Plus สถำนบริกำรสำธำรณสุข ที่เป็น
แบบอย่ำงที่ดี ในกำรด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือด ในระดับจังหวัด  และสถำนบริกำร
สำธำรณสุขที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง ในสถำนบริกำร ระดับ FM     
ผลกำรคัดเลือกสถำนบริกำรสำธำรณสุขที่มีผลงำนดีเด่น ดังนี้ 

สถำนบริกำรสำธำรณสุขที่มีผลงำนดีเด่นในกำรด ำเนินงำน NCD Clinic Plus และได้รับ กำรคัดเลือก
เป็นตัวแทนเขตสุขภำพที่ 8 เพ่ือเข้ำร่วมกำรคัดเลือก NCD Clinic Plus Awards ผลงำนดีเด่น ระดับประเทศ  

ประเภทโรงพยำบำลระดับเล็ก (ระดับ F2, F3) 
รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยำบำลเรณูนคร จังหวัดนครพนม 
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยำบำลรัตนวำปี จังหวัดหนองคำย 

ประเภทโรงพยำบำลระดับกลำง (ระดับ M2, F1) 
รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยำบำลบ้ำนม่วง จังหวัดสกลนคร 
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รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยำบำลหนองหำน 
ประเภทโรงพยำบำลระดับใหญ่ (ระดับ A, S, M1) 

รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยำบำลหนองคำย จังหวัดหนองคำย 
รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยำบำลวำนรนิวำส จังหวัดสกลนคร 

สถานบริการสาธารณสุขที่เป็นแบบอย่างที่ดใีนการด าเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไตเรื้อรัง ในสถาน
บริการ ระดับ F M 

รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงพยำบำลทุ่งฝน จังหวัดอุดรธำนี 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยำบำลวังสะพุง จังหวัดเลย 
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้แก่ โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชท่ำบ่อจังหวัดหนองคำย   

สถำนบริกำรสำธำรณสุขที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี ในกำรด ำเนินงำนป้องกัน ควบคุมโรคหัวใจและหลอด
เลือด ในระดับจังหวัด ได้แก่ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย 

 จำกกำรประเมินผลควำมพึงพอใจต่อกำรจัดประชุมฯ พบว่ำ เครือข่ำยผู้เข้ำร่วมประชุมฯ  เห็นว่ำเกิด
ประโยชน์ ท ำให้ได้เรียนรู้ผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นต้นแบบ และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้
เป็นแนวทำงกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่ำงดี 

  

4. ปัจจัยความส าเร็จ   
เครือข่ำยทุกคนให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนเป็นอย่ำงดี  

5. ปัญหา/อุปสรรค  
5.1 ผู้รับผิดชอบงำน NCD ขำดองค์ควำมรู้ในเรื่องระบบเฝ้ำระวัง/กำรจัดกำรข้อมูล  
5.2 ผู้รับผิดชอบงำนระดับจังหวัด ยังไม่ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตร SM 6 จังหวัด โรงพยำบำลหลำยแห่ง         

ขำดบุคลำกรหลัก (CM นักโภชนำกำร นักกำยภำพบ ำบัด)   
5.3 GAP NCD Clinic Plus : เขต 8 ระบบสนับสนุนกำรจัดกำรตนเองและระบบสนับสนุน                           

กำร ตัดสินใจ/ข้อจ ำกัดในกำรตรวจ HbA1C ของพ้ืนที่  
5.4 ยังไม่บูรณำกำรงำนที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยเสี่ยง (ยำสูบ/ แอลกอฮอล์) ซึ่งส่งผลท ำให้ผลงำนบำงตัวชี้วัด 

ยังไม่ผ่ำนเกณฑ์ (ข้อมูลจำก HDC ณ วันที่ 8 กันยำยน 2562)  
DM ที่ควบคุมระดับน้ ำตำลได้ดี = 21.17% (ประเทศ = 27.72%) (เป้ำหมำย ≥ 40%)  
HT ที่ควบคุมควำมดันโลหิตได้ดี = 49.67% (ประเทศ = 43.91%) (เป้ำหมำย ≥ 50%)  

6. แนวทางแก้ไขปัญหา  
6.1 เชิงนโยบำย : ทบทวน Template KPI Control DM (HbA1C)  
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6.2 เชิงบริหำรจัดกำร : สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรหลัก (หลักสูตรระบบเฝ้ำระวัง/กำร
จัดกำรข้อมูล/SM/CM) พัฒนำรูปแบบเพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรตนเอง/กำรตัดสินใจ และติดตำมประเมินผล
ต่อเนื่อง และบูรณำกำรงำนควบคุมยำสูบ/แอลกอฮอล์ งบ สสส.ร่วมกับงำน NCD  

2 โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดบริการตามรูปแบบบริการป้องกันควบคุมโรคเบาหวานความดันโลหิต
สูง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ 2562 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของทีมสหสำขำวิชำชีพในกำรจัดระบบบริกำรป้องกันควบคุมโรคเบำหวำน 

ควำมดันโลหิตสูง 
1.2 เพ่ือให้ประชำชนกลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย มีทักษะในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพเพ่ือป้องกัน

ควบคุมโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 บุคลำกรจำกทีมสหสำขำวิชำชีพ ได้รับพัฒนำศักยภำพในกำรจัดระบบบริกำรป้องกันควบคุม

โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง จ ำนวน 35 คน 
2.2 ผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดระบบบริกำรป้องกันควบคุมโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง สู่กำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ จ ำนวน 1 ฉบับ 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคณะท ำงำน และคณะที่ปรึกษำกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุขทีมสหสำขำวิชำชีพ

ในกำรจัดบริกำรตำมรูปแบบบริกำรป้องกันควบคุมโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิต
ระดับอ ำเภอ  

จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริมสุขภำพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง          
เขตสุขภำพที่ 8 ปีงบประมำณ 2562 เพ่ือเป็นคณะท ำงำน และคณะที่ปรึกษำกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร
สำธำรณสุขทีมสหสำขำวิชำชีพในกำรจัดบริกำรตำมรูปแบบบริกำรป้องกันควบคุมโรคเบำหวำนควำมดัน           
โลหิตสูง สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ มติที่ประชุมให้เป็นชุดเดียวกับคณะกรรมกำรเฝ้ำระวัง ส่งเสริม
สุขภำพ ป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เขตสุขภำพท่ี 8 จ ำนวน 1 ชุด 

 
3.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรสำธำรณสุขทีมสหสำขำวิชำชีพ ในกำรจัดบริกำร

ตำมรูปแบบบริกำรป้องกันควบคุมโรคเบำหวำนควำมดันโลหิตสูง สู่กำรพัฒนำคุณภำพ ชีวิตระดับอ ำเภอ  
จัดประชุมระหว่ำงวันที่ 26 – 27 ธันวำคม 2561 ณ ห้องประชุมโรงแรมอัมมำน อ ำเภอเมือง จังหวัด

อุดรธำนี ผู้เข้ำร่วมประชุมฯ จ ำนวนทั้งสิ้น 49 คน วันที่ 26 ธันวำคม 2561 แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย 
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ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี  เป็นประธำนในพิธีเปิดกำรประชุมฯ                 
และนำงเนื้อทิพย์ หมู่มำก หัวหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด อุดรธำนี แนะน ำ
วิทยำกร ครู ก ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดบริกำรตำมรูปแบบบริกำรป้องกันควบคุมโรคเบำหวำน 
ควำมดันโลหิตสูง สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562 โดยกรมควบคุมโรค ดังนี้ 

ตารางที่ 8 รำยชื่อวิทยำกรครู ก ตำมโครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรจัดบริกำรตำมรูปแบบบริกำรป้องกัน
ควบคุมโรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ ปีงบประมำณ 2562 

ล าดับ 
 

ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง สถานท่ีปฏิบัติงาน หลักสตูรที่ผา่นการอบรม 
ครู ก 

1. นำงประไพร บัวคอม  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร สสจ.อุดรธำน ี กำรสนทนำสร้ำง
แรงจูงใจ/                  
ให้ค ำปรึกษำเพื่อ
ปรับเปลีย่น พฤติกรรม
สุขภำพแก่ผู้ป่วย          
โรคไม่ตดิต่อ (Motivation    
Interviewing)   

2. นำงอุไรวรรณ เพ็งสวสัดิ ์  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.สุวรรณคหูำ จ.นอง
บัวล ำภ ู

3. นำงกุลนที ทองโคตร  พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพร.สว่ำงแดนดิน จ.
สกลนคร  

กำรวัดควำมดันโลหิต 
(Out-of office BP 
monitoring (OBPM  = 
HBPM + ABPM + 
health  delivery))    

4. นำงณิชกำนต์ ลำภะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.พังโคน จ.สกลนคร  

5. นำงสำวสุดคนึง โรจน์
ชีวำคม 

นักโภชนำกำรช ำนำญกำร รพ.สกลนคร จ.สกลนคร  กำรจัดอำหำรที่เหมำะสม
ส ำหรับป้องกันและ
ควบคุม โรคไมต่ิดต่อ
เรื้อรัง (Recommended 
Diet for NCD and 
workshop)  

6. นำงสำวพุทธำพร 
ประภำกำร  

นักโภชนำกำร   รพ.อุดรธำน ีจ.อุดรธำนี  

7. นำยณัฐวุฒิ ทิพย์
ประสงค ์

นักโภชนำกำร  รพ.นำวังฯ 
จ.หนองบัวล ำภู    

8. นำงสำวสุภำรัตน์ คลื่น
แก้ว 

พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.โนนสะอำด จ.
อุดรธำนี         

โปรแกรมกำรป้องกัน
โรคเบำหวำนในชุมชน 
(Thai DPP program) 9. นำงสำวอุษนีย์ รำมฤทธิ ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร รพ.เรณูนคร จ.นครพนม   

บรรยาย : การวัดความดันโลหิต (Out-of office BP monitoring (OBPM= HBPM + ABPM + 
health Delivery) โดยนำงกุลนที ทองโคตร พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลสมเด็จพระยุพรำชสว่ำง 
แดนดิน จังหวัดสกลนคร ฝึกปฏิบัติ : กำรวัดควำมดันโลหิต โดยนำงณิชกำนต์ ลำภะ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญ
กำร โรงพยำบำลพังโคน จังหวัดสกลนคร บรรยำย : กำรจัดอำหำรที่เหมำะสมส ำหรับป้องกันและควบคุม      
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (Recommended Diet for NCD and workshop) โดยนำงสำวสุดคนึง โรจน์ชีวำคม                 
นักโภชนำกำรช ำนำญกำร โรงพยำบำลสกลนคร ฝึกปฏิบัติ : กำรจัดอำหำรที่เหมำะสมส ำหรับป้องกันและ
ควบคุมโรคไม่ตดิต่อเรื้อรัง โดยนำงสำวพุทธำพร ประภำกำร นักโภชนำกำร โรงพยำบำลอุดรธำนี และนำยณัฐ
วุฒิ ทิพย์ประสงค์ นักโภชนำกำร โรงพยำบำลนำวังฯ จังหวัดหนองบัวล ำภู  บรรยำย : โปรแกรมกำรป้องกัน
โรคเบำหวำนในชุมชน (Thai DPP program) โดยนำงสำวอุษนีย์ รำมฤทธิ์ พยำบำลวิชำชีพ ช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลเรณูนคร จังหวัดนครพนม  ฝึกปฏิบัติ : โปรแกรมกำรป้องกันโรคเบำหวำนในชุมชน โดยนำงสำว
สุภำรัตน์ คลื่นแก้ว พยำบำล วิชำชีพช ำนำญกำร โรงพยำบำลโนนสะอำด จังหวัดอุดรธำนี  และวันที่ 27 
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ธันวำคม 2561 บรรยำย : กำรสนทนำสร้ำงแรงจูงใจ/ ให้ค ำปรึกษำเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภำพแก่ผู้ป่วย
โรคไม่ติดต่อ (Motivation Interviewing) โดยนำงอุไรวรรณ เพ็งสวัสดิ์ พยำบำลวิชำชีพช ำนำญกำร 
โรงพยำบำลสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู ฝึกปฏิบัติ : กำรสนทนำสร้ำงแรงจูงใจ/ ให้ค ำปรึกษำเพ่ือ 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภำพแก่ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อ โดยนำงสำวณัฐิยำ ไกยนำรถ นักวิชำกำรสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี แบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรจัดบริกำรโดยกำรมีส่วนร่วม
ของบุคลำกรทีมสหสำขำวิชำชีพฯ น ำเสนอผลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแต่ละพ้ืนที่ 

   

3.3 กำรติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดบริกำรตำมรูปแบบบริกำรป้องกันควบคุม
โรคเบำหวำน ควำมดันโลหิตสูง สู่กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ  (ร่วมกับกำรติดตำม ประเมินผล       
กำรด ำเนินงำน NCD clinic plus/ CVD/ CKD ระดับเขต)  

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลหลักสูตรรูปแบบกำร
บริกำรป้องกันควบคุมโรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง ร่วมกับกำรติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน NCD 
Clinic Plus/ CVD/ CKD ระดับเขต และกำรนิเทศตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 8 พ้ืนที่ 7 
จังหวัด พบว่ำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดได้น ำเนื้อหำหลักสูตรรูปแบบกำรบริกำรป้องกันควบคุม
โรคเบำหวำนและควำมดันโลหิตสูง ไปบูรณำกำรและประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนโครงกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ประชำชนกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเมตำบอลิกซินโดรม เพ่ือลดโรคเบำหวำนรำยใหม่ กลุ่มจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 8 
ปีงบประมำณ 2562 กลุ่มเป้ำหมำย คือ อสม. และประชำชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อโรคเบำหวำน (มีค่ำ FBS 
ระหว่ำง 101 – 125 mg/dl) รอบเอวเกิน และค่ำดัชนีมวลกำยเกินเกณฑ์มำตรฐำน จำกกำรคัดกรองสุขภำพ
โดยกำรตรวจหำค่ำระดับน้ ำตำลในเลือด วัดระดับควำมดันโลหิต ชั่งน้ ำหนัก วัดส่วนสูง และใช้แบบประเมินคัด
กรองควำมเสี่ยง จำก 7 จังหวัดๆ ละ 4 - 7 อ ำเภอๆ ละ 2 ต ำบลๆ ละ 40 คน รวมจ ำนวน 2,720 คน รวมทั้ง
ได้น ำไปเป็นแนวทำงในกำรส่งเสริม ป้องกัน ควบคุมโรคทั้งในระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ โดยกำร
ขับเคลื่อนงำนร่วมกับองค์กรและภำคีเครือข่ำยทุกภำคร่วมในชุมชนได้เป็นอย่ำงดี 

  

 
 



52 

 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
ได้รับควำมร่วมมือจำกเครือข่ำย NCD ทุกภำคส่วนในเขตสุขภำพที่ 8 เป็นอย่ำงด ี

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา  ไม่มี 
 
3 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการวัดสุขภาพโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ พ.ศ. 2562 

1. วัตถุประสงค ์ 
1.1 เพ่ือพัฒนำควำมรู้ ทักษะในกำรวัดด้ำนสำธำรณสุขและกำรวัดสุขภำพในกำรป้องกันควบคุมโรค                 

ไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ 
1.2 เพื่อควบคุมคุณภำพข้อมูลกำรส ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 เครือข่ำยผู้รับผิดชอบงำน มีควำมรู้ ทักษะด้ำนกำรวัดสุขภำพโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ จ ำนวน 

2 จังหวัด 
2.2 มีฐำนข้อมูลกำรส ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ พ.ศ. 2562 ระดับจังหวัด 
2.3 ผู้เข้ำร่วมประชุมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ              

โดยใช้ข้อมูล evidence based ตำมปัญหำสุขภำพ 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมรำชกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรวัดสุขภำพโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ พ.ศ. 2562  
     กำรประชุมรำชกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรวัดสุขภำพโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ พ.ศ.

2562 วันที่ 18 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบงำนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดหนองคำย และ รพ.สต.เครือข่ำยที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำย ในพ้ืนที่
เก็บข้อมูล รวม 58 คน 

กำรประชุมรำชกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรในกำรวัดสุขภำพโรคไม่ติดต่อ และกำรบำดเจ็บ พ.ศ.2562 
วันที่ 26 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร กลุ่มเป้ำหมำย ได้แก่ 
ผู้รับผิดชอบงำนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดสกลนคร และ รพ .สต.เครือข่ำยที่เป็นกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่
เก็บข้อมูล รวม 55 คน 

ด ำเนินกำรชี้แจงวัตถุประสงค์ของกำรจัดประชุมฯ โดย นำงเนื้อทิพย์ หมู่มำก หัวหน้ำกลุ่มโรคไม่ติดต่อ 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำน และวัตถุประสงค์ในกำรส ำรวจ
พฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ พ.ศ. 2562 โดยปีงบประมำณ 2562 เขตสุขภำพที่ 8                
มีกลุ่มเป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนฯ 2 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคำยและสกลนคร ชี้แจงขั้นตอนกำรด ำเนินงำนฯ 
แนวคิดของ กำรส ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ BRFSS หลักสถิติ ทฤษฎี ในกำรส ำรวจ
ตัวอย่ำง (Sample Survey) เพ่ือให้ได้ค่ำประมำณกำร ระดับและควำมรุนแรงปัญหำสุขภำพระดับประชำกร 
ประชำชนเข้ำสู่กำรสัมภำษณ์ด้ำนสุขภำพ ได้แก่ สุขภำพท่ัวไป พฤติกรรมเสี่ยง กำรเจ็บป่วย กำรใช้บริกำร/กำร
เข้ำรับบริกำรสุขภำพ กำรเลือกประชำกรตัวอย่ำงเพ่ือเก็บข้อมูล โดยเก็บข้อมูลตำมบัญชีรำยชื่อหน่วยตัวอย่ำง 
ซึ่งกำรสัมภำษณ์ให้ใช้รำยชื่อหลัก 48 รำยชื่อ รองลงมำเป็นรำยชื่อส ำรอง 72 รำยชื่อ และหำกไม่สำมำรถ
สัมภำษณ์ได้ให้หำบุคคลทดแทน เฉพำะที่อยู่ในพ้ืนที่ตัวอย่ำงส ำรวจฯ โดยหำบุคคลทดแทนให้ ตรงกลุ่มอำยุ 
และเพศ แบบสัมภำษณ์ กำรส ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและกำรบำดเจ็บ พ.ศ.  2562 เป็นเครื่องมือ
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ส ำหรับกำรเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 24 ส่วน โดยผู้สัมภำษณ์ ต้องผ่ำนกำรอบรม ให้มีควำมเข้ำใจในกำรใช้แบบ
สัมภำษณ์ ปฏิบัติไปในแนวมำตรฐำนเดียวกัน วิธีกำรสัมภำษณ์ ต้องปฏิบัติตำมข้อปฏิบัติในกำรสัมภำษณ์ โดย
ใช้หลักกำรตำมค ำแนะน ำตัวก่อนกำร สัมภำษณ์ ส ำหรับผู้สัมภำษณ์ในแบบสัมภำษณ์ เพ่ือชี้แจงให้ผู้ถูก
สัมภำษณ์ให้รับทรำบและเข้ำใจในวัตถุประสงค์ของกำรสัมภำษณ์ กำรส่งข้อมูล/บันทึกข้อมูล ระบบบันทึก
ข้อมูลกำรส ำรวจแบบออนไลน์ http://thaincd.com/2016/mission6 โดยผู้บันทึกต้องใช้ password ตำมที่
ก ำหนดให้เข้ำระบบ และต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกส่วน เพรำะถ้ำกรอบข้อมูลไม่ครบในแต่ละส่วนจะไม่
สำมำรถผ่ำนไปได้ ระยะเวลำในกำรเปิดระบบทดสอบส่งข้อมูลส ำรวจฯ สำมำรถทดสอบใช้ระบบได้จนถึงวันที่ 
14 มีนำคม 2562 และจะเปิดระบบส่งข้อมูลจริง ตั้งแต่วันที่ 15 มีนำคม ถึงวันที่ 30 กรกฎำคม 2562 กำร
บันทึกข้อมูลโดยใช้แอปพลิเคชั่น และกำรจัดท ำเอกสำรแบบส ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและกำร
บำดเจ็บ BRFSS ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี จะเป็นผู้ด ำเนินกำรจัดท ำเอกสำรแบบ
ส ำรวจฯ โดย ดร.กมลทิพย์ วิจิตรสุนทรกุล ส ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค  

จังหวัดหนองคำย  

       

 

 

 

 

                                                  
จังหวัดสกลนคร 
 

 

 

                                                              

 

                                                                     

3.2 สนับสนุนกำรส ำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ ส ำหรับกำรเก็บข้อมูลฯ 2 จังหวัด จังหวัดละ 
2,016 ตัวอย่ำง รวม 4,032 ตัวอย่ำง (พ้ืนที่จังหวัดหนองคำยและสกลนคร) 

ด ำเนินกำรในช่วงเดือน มีนำคม – กันยำยน 2562 โดยตำมกรอบระยะเวลำที่ก ำหนด คือช่วงเดือน
มีนำคม – กรกฎำคม 2562 ซึ่งมีกำรส ำรวจเพ่ือเก็บข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยง และบันทึกข้อมูลฯ ในเว็บไซต์ 
http://brfss.thaincd.com ทั้งนี้เขตสุขภำพที่ 8 ด ำเนินกำร 2 จังหวัด คือ จังหวัดหนองคำย และสกลนคร      
โดยจังหวัดหนองคำยด ำเนินกำรครบตำมเป้ำหมำย จ ำนวน 2,016 ตัวอย่ำง ส่วนจังหวัดสกลนคร ด ำเนินกำรได้ 
จ ำนวน 2,002 ตัวอย่ำง รวมทั้งสิ้น 4,018 ตัวอย่ำง 

 

http://brfss.thaincd.com/
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4. ปัจจัยความส าเร็จ  
ได้รับควำมร่วมมือจำกเครือข่ำย NCD ทุกภำคส่วนในเขตสุขภำพที่ 8 เป็นอย่ำงดี 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
รพ.สต.กลุ่มเป้ำหมำยบำงแห่ง ไม่สำมำรถด ำเนินกำรตำมได้กรอบระยะเวลำที่ก ำหนด เนื่องจำกมีภำรกิจ

เร่งด่วนของพ้ืนที่มำก ท ำให้ท ำงำนไม่ทันเวลำที่ก ำหนด  

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
ประสำนไปยังกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค เพ่ือขยำยเวลำในกำรด ำเนินกำรเก็บข้อมูลฯ และบันทึก

ข้อมูลฯ ในเว็บไซต์ เพ่ือให้ได้จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำงที่ใกล้เคียงเป้ำหมำยมำกท่ีสุด 

4 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตพฤติกรรม
สุขภาพในกลุ่มวัยเรียน (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้หน่วยงำนเครือข่ำยระดับจังหวัดและอ ำเภอได้รับกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยในกำรขับเคลื่อน

กำรด ำเนินงำนกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนผ่ำนคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและ
ระบบสุขภำพอ ำเภอ/ ระบบสุขภำพอ ำเภอ (D-RTI) 

2. เป้าหมายของโครงการ  
อัตรำกำรเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนนไม่เกิน 23.2 ต่อประชำกรแสนคน 

3. ผลการด าเนินงาน  
3.1 ด ำเนินกำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถำนกำรณ์กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุทำงถนน เพ่ือก ำหนด

พ้ืนที่เป้ำหมำย เขตสุขภำพที่ 8 โดยมีอ ำเภอเสี่ยงสูงมำก(สีแดง) จ ำนวน 8 อ ำเภอและอ ำเภอเสี่ยงสูง (สีส้ม) 
จ ำนวน 12 อ ำเภอ  

3.2 กำรจัดท ำแผนและโครงกำรในกำรด ำเนินงำนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำน โดยได้มีกำรจัดท ำโครงกำร
พัฒนำและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและพัฒนำทักษะชีวิ ตพฤติกรรมสุขภำพ                              
ในกลุ่มวัยเรียน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ซึ่งได้รับกำรอนุมัติและจัดสรรงบประมำณ             
ในกำรด ำเนินงำน จ ำนวน 178,640 บำท                                                    

3.3 ด ำเนินกำรชี้แจงถ่ำยทอดนโยบำย/ตัวชี้วัด/เป้ำหมำยกำรด ำเนินงำนแก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
ระดับเขตสุขภำพ วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 จัดประชุมรำชกำรเพ่ือถ่ำยทอดตัวชี้วัดและกำรด ำเนินงำนป้องกัน
กำรบำดเจ็บเขตสุขภำพที่ 8 (บูรณำกำร RTI และจมน้ ำ) โดยมีผู้แทนจำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด 7 แห่ง     
เข้ำร่วมประชุมประมำณ 20 คน และระดับจังหวัด ระหว่ำงเดือน ธันวำคม 2561 – มกรำคม 2562 

3.4 กำรตรวจเยี่ยมด่ำนกวดขันวินัยจรำจร/ด่ำนชุมชนเทศกำลปีใหม่ 2562 ระหว่ำงวันที่ 27 ธันวำคม 
2561 – 2 มกรำคม 2562 (7 วันอันตรำย) จ ำนวน 47 แห่ง โดยมอบยำและเวชภัณฑ์ เครื่องดื่มส ำเร็จรูป                                  
สื่อประชำสัมพันธ์ควำมรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะและปัญหำ
อุปสรรคในกำรปฏิบัติหน้ำที่ช่วงเทศกำลปีใหม่ 2562 

3.5 กำรพัฒนำแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนในพ้ืนที่ เขตเมือง (City RTI)                     
โดยจัดท ำเป็นรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) และถ่ำยทอดในเวทีน ำเสนอกำรพัฒนำศักยภำพภำคีเครือข่ำย   
เขตเมือง เขตสุขภำพที่ 8 ระหว่ำงวันที่ 26-27 กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรมต้นคูณ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี  
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3.6 กำรประชุมรำชกำรพัฒนำแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจร
ทำงถนนผ่ำนระบบสุขภำพอ ำเภอ เพ่ือหำรือแนวทำงกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำก
กำรจรำจรทำงถนนและกำรป้องกันกำรจมน้ ำในเด็กของเขตสุขภำพที่  8 กลุ่มเป้ำหมำยประกอบด้วย ผู้แทน
ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี รวมทั้งสิ้น 20 คน ในวันที่ 27 
มีนำคม 2562 เวลำ 09.00 –16.30 น. ณ ห้องประชุมส ำนักงำนเขตสุขภำพที่ 8 อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

3.7 กำรตรวจเยี่ยมด่ำนกวดขันวินัยจรำจร/ด่ำนชุมชนเทศกำลสงกรำนต์  2562 ระหว่ำงวันที่ 11-17 
เมษำยน 2562 (7 วันอันตรำย) จ ำนวน 45 แห่ง โดยมอบยำและเวชภัณฑ์ เครื่องดื่มส ำเร็จรูป สื่อประชำสัมพันธ์
ควำมรู้ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ แนวทำงกำรด ำเนินงำน ข้อเสนอแนะและปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติ 
หน้ำที่ช่วงเทศกำลสงกรำนต์ 2562 

3.8 ผลกำรด ำเนินตำมเป้ำหมำยในไตรมำส 3 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 คือ ร้อยละ 70 ของอ ำเภอเสี่ยง                
สูงมำกและเสี่ยงสูงด ำเนินกำรป้องกันกำรบำดเจ็บจำกอุบัติเหตุทำงถนน (D-RTI) โดยผลกำรด ำเนินงำนครบทุก
อ ำเภอเสี่ยงสูงมำกและอ ำเภอเสี่ยงสูง จ ำนวน 20 อ ำเภอ คิดเป็นร้อยละ 100  

3.9 ผลกำรลงพ้ืนที่ประเมินผลกำรด ำเนินงำน D-RTI ระดับดีมำกและดีเยี่ยม ในเขตสุขภำพที่ 8 โดยร่วม
บูรณำกำรกับกำรลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมกำรด ำเนินงำนทีมผู้ก่อกำรดี (Merit maker) เขตสุขภำพที่ 8 ระหว่ำงเดือน 
พฤษภำคม – กรกฎำคม 2562 

3.10 กำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรถอดบทเรียนกำรด ำเนินงำน งบประมำณ 82,910 บำท เมื่อวันที่ 26  
สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำ อ.เมือง จ.อุดรธำนี โดยได้มีถอดบทเรียนผลกำรด ำเนินงำนป้องกัน                    
กำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน (D-RTI) เขตสุขภำพที่ 8 และได้มีกำรมอบโล่/ เกียรติบัตรให้แก่อ ำเภอที่
สำมำรถ ด ำเนินกำร D-RTI ระดับดีเยี่ยม (Advanced) ระดับเขตที่ 8 รวมทั้งสิ้น 23 อ ำเภอ และมีอ ำเภอที่มีผล
กำรด ำเนินกำร D-RTI ระดับดีมำก (Excellence) ระดับเขตที่ 8 จ ำนวน 28 อ ำเภอ   

3.11 สรุปรำยชื่ออ ำเภอที่มีผลกำรด ำเนินงำนป้องกันอุบัติเหตุทำงถนนระดับอ ำเภอ (D-RTI) เขตสุขภำพที่ 
8  ปีงบประมำณ 2562 โดยมีอ ำเภอเสี่ยงสูงมำก 5 อ ำเภอ อ ำเภอเสี่ยงสูง 10 อ ำเภอ รวมทั้งสิ้น 15 อ ำเภอ                
คิดเป็นร้อยละ 75 ของอ ำเภอเสี่ยงที่ถูกชี้เป้ำ 20 อ ำเภอ และมีอ ำเภออ่ืนๆเข้ำร่วมประเมินรวมทั้งสิ้น 50 อ ำเภอ 

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
4.1 ผู้บริหำรของเขตสุขภำพท่ี 8 และส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จ.อุดรธำนี ให้ควำมส ำคัญในกำร

ขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนเป็นอย่ำงดี  
4.2 เครือข่ำยภำยในพ้ืนที่มีควำมเข็มแข็งและให้ควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำก

กำรจรำจรทำงถนนในเขตสุขภำพท่ี 8 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 กำรสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกที่ขำดกำรมีส่วนร่วมของทีมสหสำขำในพ้ืนที่ 
5.2 กำรบูรณำกำรฐำนข้อมูลกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตในพ้ืนที่ และควำมซ้ ำซ้อนในกำรบันทึกข้อมูลใน

โปรแกรม (ข้อมูล 3 ฐำน, Pher-Acc, IS) 
5.3 กำรด ำเนินกำร D-RTI Plus ของหลำยอ ำเภอยังไม่มีควำมพร้อม เนื่องจำกไม่ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

ในกำรใช้เครื่องมือมำก่อน 
5.4 กำรขับเคลื่อน D-RTI ในหลำยพ้ืนที่เกิดปัญหำอุปสรรคเนื่องจำกมีปัญหำสุขภำพอ่ืน เช่น ปัญหำ

ไข้เลือดออกระบำดอย่ำงหนัก ท ำให้หลำยพ้ืนที่ไม่สมัครเข้ำร่วมประเมิน 
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6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
 6.1 กำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุเขตสุขภำพที่ 8 โดยวำงแผนที่จะมีกำรจัดประชุมเชิง

ปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำควำมรู้และทักษะกำรใช้เครื่องมือ 5 ชิ้นในกำรประเมินผล D-RTI Plus และสอบสวน
อุบัติเหตุด้วย Haddon matrix ในปี 2563 

6.2 กำรพัฒนำคุณภำพและควำมครอบคลุมของข้อมูลกำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกอุบัติเหตุในจังหวัด  
6.3 กำรพัฒนำควำมร่วมมือกับเครือข่ำยป้องกันอุบัติเหตุผ่ำน ศปถ.จังหวัด โดยร่วมประชุมและติดตำมผล

กำรด ำเนินงำนของเครือข่ำย D-RTI 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
5 โครงการพัฒนาเครือข่ายขับเคลื่อนการด าเนินงานในวัดและศาสนสถาน เขตสุขภาพที่ 8 ปี พ.ศ. 2562 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมด ำเนินงำนเฝ้ำระวังควบคุมบุหรี่/สุรำ ในองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น          

และวัด/ศำสนสถำน อย่ำงต่อเนื่อง 
1.2 เพ่ือพัฒนำเครือข่ำยกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังควบคุมกำรบริ โภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด/ศำสนสถำน ให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยบุหรี่/สุรำ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
จังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 มีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังควบคุมกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่ม

แอลกอฮอล์ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และวัด/ศำสนสถำน 

3. ผลการด าเนินงาน 
กำรด ำเนินงำนควบคุมกำรบริโภคยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นกำรด ำเนินกำรแบบบูรณำกำร

ร่วมกัน โดยได้รับงบประมำณสนับสนุนทั้งจำกกรมควบคุมโรค และจำกส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำง
เสริมสุขภำพ (สสส.) โดยผ่ำนกองงำนคณะกรรมกำรควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ ในปีงบประมำณ 2562 ผลกำร
ด ำเนินงำนที่โดดเด่น และมีกำรด ำเนินงำนที่แตกต่ำงกำรกิจกรรมอ่ืน ๆ คือได้มีกำรขยำยเครือข่ำยกำร
ด ำเนินงำน เพ่ือพัฒนำมำตรกำรชุมชนเพ่ือควบคุมยำสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยควำมร่วมมือจำก
ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดในเขตสุขภำพที่ 8 ทุกจังหวัด ซึ่งเป็นสถำบันที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุก
คน 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 ควำมร่วมมือของภำคีเครือข่ำยทั้งภำยในและภำยนอก ตั้งแต่เริ่มวำงแผน ขั้นตอนกำรท ำงำน     

และสรุปถอดบทเรียนปัญหำอุปสรรคที่พบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ในกำรท ำงำนปีถัดไป 
4.2 งบประมำณสนับสนุนที่เพียงพอต่อกำรท ำงำน 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 ยังขำดสื่อสนับสนุนพื้นที่ และงบประมำณในกำรด ำเนินงำน 
5.2 ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัดบำงแห่งยังไม่มีกำรด ำเนินงำนฯ เนื่องจำกไม่มีหนังสือสั่งกำร

โดยตรงจำกหน่วยงำนส่วนกลำง 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่ส ำคัญและเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่ เพ่ือสำมำรถแก้ปัญหำได้จริง 
6.2 สนับสนุนจังหวัดให้ขยำยกำรด ำเนินงำนไปหน่วยงำนอ่ืนๆ เช่น อปท. โรงเรียน หน่วยงำนรำชกำร

อ่ืนๆ ภำคีเครือข่ำยที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึง คริสตจักร ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมจังหวัด เพ่ือเข้ำมำมี
บทบำท และส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำน 
 

 
 
 
 
 
 

 

6 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิต
พฤติกรรมสุขภาพในกลุ่มวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

1. วัตถุประสงค ์ 
1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพของเครือข่ำยระดับจังหวัด / อ ำเภอในกำรด ำเนินงำนป้องกันเด็กตกน้ ำจมน้ ำ  
1.2 เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้เกิดทีมเครือข่ำยผู้ก่อกำรดี (Merit Maker) และสนับสนุน กำร

ด ำเนินงำนป้องกันกำรพลัดตกหกล้ม ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด 
1.3 เพ่ือประเมินผลกำรด ำเนินมำตรกำรป้องกันเด็กจมน้ ำ  

2. เป้าหมายของโครงการ    
อัตรำกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำของเด็กอำยุน้อยกว่ำ 15 ปี ต่อประชำกรเด็กแสนคน ไม่เกิน 76 คน             

อัตรำตำยไม่เกิน 7.4 ต่อประชำกรเด็กแสนคน ผลงำนดังตำรำงที่ 9 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพประกอบกำรลงพื้นที่ประสำนกำรด ำเนินงำน ณ ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำจังหวัด เขตสุขภำพท่ี 8 
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ตารางท่ี 9 แสดงเป้ำหมำยและกำรเสียชีวิตจำกกำรจมน้ ำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

ล ำดับ จังหวัด 
จ ำนวนตำยเฉลี่ย 

3 ปี 2557-
2559 

อัตรำ 
เป้ำหมำยกำรเสียชีวิต  

ปี 62 (ไม่เกิน) 
จ ำนวนตำยปี 62 
(ตค.61-กย.62) 

        จ ำนวน อัตรำ จ ำนวน อัตรำ 
  ทั่วประเทศ             
1 เลย 13 11.5 11 9.7 2 1.80 
2 หนองบัวล ำภ ู 10 10.7 8 8.6 4 4.45 
3 บึงกำฬ 5 5.8 4 4.6 1 1.20 
4 อุดรธำน ี 29 10.2 24 8.5 9 3.31 
5 หนองคำย 7 7.6 5 5.4 4 4.53 
6 นครพนม 10 7.3 9 6.6 3 2.30 
7 สกลนคร 18 8.3 15 6.9 7 3.35 

รวม สคร.8 92 9 76 7.4 30 3.05 

3. ผลการด าเนินงาน   
3.1 ประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน้ ำในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี ปีงบประมำณ 2562 

จัดให้มีกำรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน้ ำในเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 15 ปี บูรณำกำรร่วมกับ
งำนป้องกันกำรบำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนนระหว่ำงวันที่ 13 พฤศจิกำยน 2561 – 8 มกรำคม 
2562  จ ำนวน 8 ครั้ง ผู้ร่วมประชุมจ ำนวน 198 คน   

3.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงวิทยำกร ครู ก ตำมหลักสูตรกำรว่ำยน้ ำเพ่ือเอำชีวิตรอด กิจกรรมที่ 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือสร้ำงวิทยำกร ครู ก ตำมหลักสูตรกำรว่ำยน้ ำเพ่ือเอำชีวิตรอด  วันที่ 19-21 
พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำดีไซน์ โฮเทล อ.เมือง จ.อุดรธำนี มีครู ก ผ่ำนกำรอบรม จ ำนวน 53 
คน กิจกรรมที่ 2.2 ติดตำมกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรจมน้ ำ รอบที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 27 พฤษภำคม 2562 – 19 
กรกฎำคม 2562  

ระดับทอง 5 ทีม ได้แก่ 1-3 ผู้ก่อกำรดีอ ำเภออำกำศอ ำนวย อ ำเภอพรรณนำนิคม อ ำเภอเจริญศิลป์  
จังหวัดสกลนคร 4. ทีมผู้ก่อกำรดี อบต.บ้ำนนำเจริญ อ ำเภอนำวัง จังหวัดหนองบัวล ำภู 5. ผู้ก่อกำรดี อบต.นำสี 
อ ำเภอสุวรรณคูหำ จังหวัดหนองบัวล ำภู 

ระดับเงิน 11 ทีม ได้แก่ 1) ผู้ก่อกำรดีอ ำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 2) ทีมผู้ก่อกำรดีต ำบลวิศิษฐ์ 
อ ำเภอเมือง จังหวัดบึงกำฬ 3) ทีมผู้ก่อกำรดีเทศบำลต ำบลหนองไฮ อ ำเภอมือง จังหวัดอุดรธำนี 4 – 6) ทีมผู้
ก่อ กำรดี อบต.กุดดินจี่ อ ำเภอนำกลำง ทีมผู้ก่อกำรดี ทต.อุทัยสวรรค์ อ ำเภอนำกลำง จ.หนองบัวล ำภู 7) 
เทศบำลต ำบลเวียงคุก อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 8) ทีมผู้ก่อกำรดีพังขว้ำง อ ำเภอเมือง 9) ทีมผู้ก่อกำรดี
ต ำบลโนนขมิ้น อ ำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 10) ทีมผู้ก่อกำรดีท่ำก้อน อ ำเภออำกำศอ ำนวย 11) ทีมผู้ก่อกำรดี
ต ำบลปลำโหล อ ำเภอวำริชภูมิ จังหวัดสกลนคร  

4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  
4.1 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญสนับสนุนงบประมำณในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน  
4.2 เครือข่ำยมีส่วนร่วมต่อกำรด ำเนินงำน  
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5. ปัญหา/ อุปสรรค 
5.1 เกณฑ์กำรด ำเนินงำนผู้ก่อกำรดี ระดับประเทศมีข้อก ำจัดที่ไม่เอ้ือต่อกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่ที่มี 

ทรัพยำกรน้อย พ้ืนที่ขนำดเล็ก  
5.2 ขำดฐำนข้อมูลกำรเสียชีวิตจำกกำรตกน้ ำจมน้ ำ ระดับเขต  
5.3 ผู้รับผิดชอบแผนงำนระดับเขต ระดับจังหวัด ขำดทักษะในกำรสอบสวนกำรเสียชีวิตจำกกำรตกน้ ำ 

จมน้ ำ  

6. แนวทางแก้ไขปัญหา  
6.1 อำจต้องมีกำรปรึกษำหำรือกับผู้รับผิดชอบงำนในระดับจังหวัดเพ่ือจัดให้มีเกณฑ์/แนวทำง                    

กำรด ำเนินงำนระดับเขต  
6.2 พัฒนำฐำนข้อมูลกำรเสียชีวิตจำกกำรตกน้ ำจมน้ ำ ระดับเขตในปีถัดไป  
6.3 ส่วนกลำงควรมีกำรจัดอบรมพัฒนำศักยภำพกำรสอบสวนโรคให้กับพ้ืนที่ต่อไป 

 

   
 

 

 

 

 

7 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

1. วัตถุประสงค์   
เพ่ือผลักดันและสนับสนุนให้เกิดกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรพลัดตกหกล้มในผู้สูงอำยุ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 เครือข่ำยท้องถิน่ มีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนป้องกันกำรกำรพลัดตกหกล้ม     
2.2 เครือข่ำยชุมชน สำมำรถประเมินควำมเสี่ยงจำกปัญหำกำรพลัดตกหกล้มของผู้สูงอำยุได้ 

3. ผลการด าเนินงาน  
3.1 เข้ำร่วมประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนร่วมกับส ำนักโรคไม่ติดต่อ เข้ำร่วมกำรประชุมฯ 

ระหว่ำงวันที่ 6-7 ธันวำคม 2561 ณ โรงแรมพักพิงอิงทำง โดยมีเครือข่ำยจำก สสอ.เมืองหนองคำย และ รพ.
สต.ค่ำยบกหวำน อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย เข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำว 

3.2 สนับสนุนพ้ืนที่เป้ำหมำยในกำรคัดกรองและอบรมให้ควำมรู้ อสม./แกนน ำผู้สูงอำยุ ในกำรใช้
เครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรตนเอง จัดอบรมให้ควำมรู้ อสม.แกนน ำสุขภำพและผู้สูงอำยุ                
ในกำรใช้เครื่องประเมินควำมเสี่ยงและกำรจัดกำรตนเอง ณ ศำลำประชำคมบ้ำนหนองสองห้อง อ ำเภอเมือง 
จังหวัดหนองคำย มี อสม. แกนน ำสุขภำพ และผู้สูงอำยุเข้ำร่วมกิจกรรม 80 คน  ผลกำรด ำเนินงำนพบว่ำ อสม. 
สำมำรถใช้เครื่องมือในกำรประเมินควำมเสี่ยงต่อกำรพลัดตกหกล้มได้ทุกคน รพ.สต.ค่ำยบกหวำน               
ได้ด ำเนินกำรน ำร่องคัดกรองหมู่ที่ 8 ต ำบลหนองสองห้อง อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย ครบทุกหลังคำเรือน 
รวมทั้งสิ้น 168 คน ผลกำรวิเครำะห์พบผู้สูงอำยุที่มีควำมเสี่ยงตำมเกณฑ์ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 25  
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3.3 ติดตำมกำรด ำเนินงำนพลัดตกหกล้มในผู้สูงอำยุร่วมกับส ำนักโรคไม่ติดต่อ ร่วมติดตำมกำร
ด ำเนินงำนฯ ในวันที่ 11 มิถุนำยน 2562 ณ ห้องประชุม รพ.สต.ค่ำยบกหวำน อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย 
โดยมี ผอ.รพ.สต.ค่ำยบกหวำน นำยกเทศมนตรีเทศบำลต ำบลหนองสองห้อง รองนำยก ผู้ใหญ่บ้ำน อสม. แกน
น ำสุขภำพ และผู้สูงอำยุเข้ำร่วมรับกำรติดตำมครั้งนี้ จ ำนวน 30 คน จำกกำรประชุมติดตำมท ำให้ทรำบรูปแบบ
กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนผู้สูงอำยุในพ้ืนที่ดังนี้ 

- ลงประชำคม ส ำรวจ ลงชุมชนรับทรำบปัญหำ 
- วิเครำะห์ จัดล ำดับควำมส ำคัญ 
- ประชุม วำงแผน 
- คัดกรองผู้สูงอำยุ และให้ควำมรู้ต่อกำรดูแลตนเอง กำรออกก ำลังกำยที่บ้ำน 
- จัดให้มีบริกำรด้ำนสุขภำพต่ำงๆ เช่น ตรวจสุขภำพประจ ำปี ตรวจสุขภำพฟัน กิจกรรมออกก ำลัง

กำย ให้ควำมรู้สุขภำพ 
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภำพผู้สูงอำยุ ออกก ำลังกำย ชมรมผู้สูงอำยุ โรงเรียนผู้สูงอำยุ จัดให้เป็น

สถำนที่ศึกษำดูงำน และมอบใบประกำศนียบัตรเมื่อจบกำรศึกษำจำกโรงเรียนผู้สูงอำยุ 
- จัดให้มีกิจกรรมตำมวัฒนธรรมประเพณีในเทศกำลต่ำงๆ ทุกปี 
- มีกำรระดมทุนจำกสมำชิกเพ่ือท ำฌำปนกิจสงเครำะห์ และมอบเงิน กองทุนเมื่อเสียชีวิต 
- ร่วมกับ อปท. พม. มอบปรับปรุงที่พักอำศัยบ้ำน พร้อมมอบอุปกรณ์ ของใช้ให้ผู้สูงอำยุให้กำร

ช่วยเหลือแก้ ไข/ปรับปรุ งที่ อยู่ อำศัยให้ปลอดภัย  จ่ ำย เบี้ ยยั งชีพผู้ สู งอำยุ  ทุกวันที่  5  ของเดือน                    
โดย ให้บริกำรในชุมชนทั้ง 7 แห่ง 

- ออกเยี่ยมสมำชิกผู้เจ็บป่วยและมอบของใช้ที่จ ำเป็นให้สมำชิกทุกเดือน 
- น ำผู้สูงอำยุไปรับบริกำรเพ่ือประเมินผู้พิกำรและขอรับสวัสดิกำรเพื่อป้องกันกำรพลัดตกหกล้มโดย 

อปท 
4. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ  

4.1 เครือข่ำยมีควำมรู้ควำมเข้ำใจต่อกำรด ำเนินงำนและควำมร่ วมมือในกำรติดต่อประสำนงำน                
เป็นอย่ำงด ี

4.2 ท้องถิ่นมีส่วนร่วมต่อกำรด ำเนินงำน สนับสนุนและขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนส่งเสริม ป้องกัน ฟ้ืนฟู 
สุขภำพผู้สูงอำยุด้วยดี 

5. ปัญหา/ อุปสรรค   
5.1 ขำดกำรส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่ำงโรงพยำบำลไปยัง รพ.สต.  
5.2 ขำดกำรเชื่อมโยงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงศูนย์วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องในเขต  

6. แนวทางแก้ไขปัญหา   
6.1 พัฒนำระบบกำรส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยระหว่ำงโรงพยำบำลไปยัง รพ.สต.ให้ชัดเจน   
6.2 เชื่อมโยงกำรท ำงำนร่วมกันระหว่ำงศูนย์วิชำกำรท่ีเกี่ยวข้องในเขตสุขภำพที่ 
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กลุ่มพัฒนาองค์กร 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการมองตัวตนภายในสร้างพลังใจในการท างานต่อการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือเสริมสร้ำงคุณภำพชีวิตให้มีควำมสมดุลกับสภำพกำรท ำงำนให้บุคลำกรมีควำมผำสุก ควำมพึง

พอใจและแรงจูงใจในกำรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพในยุคกำรเปลี่ยนแปลง 
1.2 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจ ทักษะ และจิตส ำนึกของกำรท ำงำนเป็นทีมที่ดีระหว่ำงสมำชิก         

ทั้งภำยในทีมและระหว่ำงทีมงำน 
1.3 เพ่ือให้เกิดควำมสัมพันธ์และควำมผูกพันระหว่ำงองค์กร บุคลำกรและสังคม 

2. เป้าหมายของโครงการ 
บุคลำกรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน 100 คน 

3. ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรมองตัวตนภำยในสร้ำงพลังใจในกำรท ำงำนต่อกำรเปลี่ยนผ่ำนสู่ยุค

ดิจิทัล ระหว่ำงวันที่ 28 - 30 สิงหำคม 2562 กลุ่มเป้ำหมำย บุคลำกรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธำนี จ ำนวน 100 คน ครบตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้ ณ โรงแรมแซนดำเล พัทยำเหนือ อ ำเภอบำงละมุง 
จังหวัดชลบุรี  

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพ่ือผลส ำเร็จของงำน 
4.2 ผู้เข้ำร่วมประชุมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่ำงๆ ตำมก ำหนดกำรประชุม 

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี 

  

 

 

 

กิจกรรมสัมพันธ์ของบุคลากรเพื่อให้เห็นตัวตนภายในสร้างพลังใจในการท างาน 
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2 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกรมควบคุมโรค 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และทักษะควำมเป็นมืออำชีพในงำนด้ำนกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแก่บุคลำกรที่มีบทบำทด้ำนกำรบริหำรทุกระดับ 
1.2 เพ่ือสร้ำงนักบริหำรให้เป็นผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถสูง พร้อมที่จะเป็น

กลไกของรัฐในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมีควำมพร้อมด้ำน
บริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรให้ประสบควำมส ำเร็จและเป็นรูปธรรม 

1.3 เพ่ือพบปะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและเรียนรู้ประสบกำรณ์ ทั้งด้ำนกำรบริหำรและงำนป้องกัน
ควบคุมโรค เกิดเครือข่ำยที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกัน 

2. เป้าหมายของโครงการ 
ผู้บริหำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน 1 รำย 

3. ผลการด าเนินงาน 
ผู้บริหำรหน่วยงำนเข้ำรับกำรอบรม 4 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 27-29 มีนำคม 2562 
ช่วงที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 1-2,9-10,22-23,29-30 เมษำยน 2562 
ช่วงที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 15-17 พฤษภำคม 2562 
ช่วงที่ 4 ระหว่ำงวันที่ 10-14,20-22 มิถุนำยน 2562 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 ผู้บริหำรระดับกรม ให้ควำมส ำคัญกำรพัฒนำบุคลำกรในหลักสูตรผู้ตรวจรำชกำรระดับกรม 
4.2 ผู้บริหำรที่เข้ำรับกำรอบรมมีควำมสนใจและมุ่งมั่นในกำรที่จะพัฒนำศักยภำพตนเอง 

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี 

3. โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาสมรรถนะบุคคลากร สคร. 8 จ. อุดรธานี 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือพัฒนำบุคลำกร ตำมแผนยุทธศำสตร์ของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
1.2 เพ่ือพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ ทักษะและขีดสมรรถนะตำมที่กรมควบคุมโรคก ำหนดและมีควำม

เชี่ยวชำญในบทบำทหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบ 
1.3 เพ่ือให้องค์กรน ำยุทธศำสตร์ไปสู่กำรปฏิบัติสำมำรถขับเคลื่อนภำรกิจขององค์กรผ่ำนตัวชี้วัดให้บรรลุ

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
บุคลำกรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี จ ำนวน 100 คน และบุคลำกรเครือข่ำยจำก

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 9 และ 10 จ ำนวน 50 คน 
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3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ประสำนกำรด ำเนินงำนและติดตำมกำรบริหำรผลปฏิบัติรำชกำร ด ำเนินกิจกรรมตำมแผนงำนที่วำง

ไว้ 
3.2 กำรพัฒนำนักบริหำรระดับต้น Mini MDC DPC8 ด ำเนินกำรจัดอบรมพัฒนำนักบริหำรระดับต้น  

Mini MDC DPC8 ระหว่ำงวันที่ 4-5 มิถุนำยน 2562 ณ โรงแรมหนองหำน แกรนด์ อ ำเภอหนองหำน จังหวัด
อุดรธำนี มีผู้เข้ำร่วมประชุม เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำนและรองหัวหน้ำกลุ่มงำน จ ำนวน 25 คน วิทยำกรโดย 
อำจำรย์ญำดำ ดำวพลังพรหม ข้ำรำชกำรเกษียณ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน (กพ.) 

3.3 กำรพัฒนำควำมเชี่ยวชำญให้บุคลำกร (โดยกำรส่งบุคลำกร สคร. 8 เข้ำอบรม) 
- นำยจักรี ศรีแสง ระหว่ำงวันที่ 20-25 มกรำคม 2562  
- นำงสำววริษำ ยำงงำม ระหว่ำงวันที่ 24-27 มีนำคม 2562  
- นำงสำวรพีพรรณ เดชพิชัย ผอ.สคร. 8 และนำงศิมำลักษณ์ ดิถีสวัสดิ์เวทย์ รอง ผอ.สคร.8 

ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรำชกำรอย่ำงสง่ำงำม  
- นำงสำวรพีพรรณ เดชพิชัย ผอ.สคร. 8 จ.อุดรธำนี ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจรำชกำรระดับกรม  

3.4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือเสริมสร้ำงศักยภำพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำ
องค์กร ด ำเนินกำรจัดประชุมพัฒนำเครือข่ำยพัฒนำองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท ำงำน ระหว่ำงวันที่ 11-
12 กรกฏำคม 2562 ณ ไอวิว รีสอร์ท อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี กลุ่มเป้ำหมำย 50 คน ประกอบด้วย 
เครือข่ำย จำกส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 7 8 9 และ10 โดยใช้งบประมำณ 49,900 บำท 

3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสริมสร้ำงควำมสุข ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร เพ่ือกำรเปลี่ยนผ่ำน              
สู่ยุคดิจิทัล ประจ ำปีงบประมำณ 2562 ด ำเนินงำนแล้วเสร็จตำมแผนงำนที่วำงไว้ โดยด ำเนินกำรจัดกำรประชุม
เชิงปฏิบัติกำรฯ มีผู้เข้ำร่วม จ ำนวน 90 คน ณ มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุดรธำนี วิทยำเขตสำมพร้ำว อ ำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธำนี 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับโครงกำร 
4.2 กลุ่มเป้ำหมำยเห็นควำมส ำคัญของกำรเสริมสร้ำงควำมสุข ควำมผูกพันของบุคลำกรต่อองค์กร สคร.

8 อุดรธำนี เข้ำร่วมกำรประชุมครบทุกคน 

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี 

 

 
 

ประชุมพัฒนาเครือข่ายพัฒนาองค์กรและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
การท างาน สคร.7, 8, 9 และ 10 

 

อบรมพัฒนำนักบริหำรระดับต้น  Mini MDC DPC8 
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4 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร สคร.8 จ.อุดรธานี (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนำและยกระดับระบบบริหำรจัดกำรองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มำตรฐำนสำกล 

2. เป้าหมายของโครงการ 
บุคลำกรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 กิจกรรมประสำนกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดและติดตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร

ปีงบประมำณ 2562 
3.1.1 ผู้บริหำรและบุคคลำกรเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรประเมินสถำนะกำรเป็นระบบ

รำชกำร 4.0 (PMQA 4.0) ระหว่ำงวันที่ 8-9 ตุลำคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อำคำร 6 ส ำนักงำนป้องกัน
ควบคมุโรคท่ี 7 จังหวัดขอนแก่น จ ำนวน 7 คน ใช้งบประมำณ 4,480 บำท 

3.1.2 ผู้บริหำรและบุคลำกรเข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยพัฒนำ
ระบบบริหำรจัดกำรองค์กร กรมควบคุมโรค ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 ระหว่ำงวันที่ 29-31 ตุลำคม 
2561 ณ ห้องประชุม แอมเบอร์ 2 อำคำรอิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นเซ็นเตอร์ HALL 1-4 เมืองทองธำนี โรงแรมโนโว
เทล กรุงเทพ อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จ ำนวน 3 คน ใช้งบประมำณ 12,300 บำท 

3.1.3 ด ำเนินกำรจัดประชุมรำชกำรประสำนกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดและก ำกับติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ในวันที่ 26 พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 
อำคำรอ ำนวยกำรผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลมะเร็ง จังหวัดอุดรธำนี กลุ่มเป้ำหมำย 30 คน งบประมำณ 5,700 
บำท 
   3.1.4 ด ำเนินกำรจัดประชุมรำชกำรประสำนกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดและก ำกับติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดรอบ 3 เดือน)  
ในวันที่ 17 ธันวำคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อำคำรอ ำนวยกำรผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลมะเร็ง จังหวัด
อุดรธำนี กลุ่มเป้ำหมำย 30 คน ยืมเงินงบประมำณ 5,100 บำท 
   3.1.5 ด ำเนินกำรจัดประชุมรำชกำรประสำนกำรด ำเนินงำนถ่ำยทอดและก ำกับติดตำมประเมินผล
กำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดค ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดรอบ 6 เดือน)     
ในวันที่ 20 มีนำคม 2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อำคำรอ ำนวยกำรผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลมะเร็ง จังหวัด
อุดรธำนี กลุ่มเป้ำหมำย 30 คน ยืมเงินงบประมำณ 5,100 บำท 

3.2 จัดประชุมคณะท ำงำน PMQA ทุกไตรมำสโดยบูรณำกำรกำรประชุมกับกลุ่มบริหำรทั่วไปในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรวำงแผนประเมินผลของหน่วยงำน (ไม่ใช้งบประมำณ) 

3.3 กิจกรรมเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
   3.3.1 จัดประชุมเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 1 ปีงบประมำณ 2562 ในวันที่ 26 ธันวำคม 
2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อำคำรอ ำนวยกำรผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลมะเร็ง ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 
8 จังหวัดอุดรธำนี โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 50 คน งบประมำณ 26,560 บำท (สองหมื่นหกพันห้ำร้อย
หกสิบบำทถ้วน) 

3.3.2 จัดประชุมเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ 2 ปีงบประมำณ 2562 ในวันที่ 19 เมษำยน 
2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 อำคำรอ ำนวยกำรผู้ป่วยนอก โรงพยำบำลมะเร็ง ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 
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8 จังหวัดอุดรธำนี โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุม จ ำนวน 50 คน งบประมำณ 34,920  บำท (สำมหมื่นสี่พันเก้ำร้อย
ยี่สิบบำทถ้วน) 

3.4 ประชุมรำชกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและส่งเสริมสุขภำพบุคลำกร กลุ่มพัฒนำองค์กรได้ด ำเนินกำรจัด
ประชุมรำชกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงและส่งเสริมสุขภำพให้กับบุคลำกร ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัด
อุดรธำนี เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม 2562 โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์และพยำบำล ของโรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี 
อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

3.5 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดกระบวนกำรสู่กำรปฏิบัติงำน จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรจัดกระบวนกำรสู่กำร
ปฏิบัติ ระหว่ำงวันที่ 24-25 ธันวำคม 2561 ณ โรงแรมเดอะ พรรณำรำย อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 
กลุ่มเป้ำหมำยกำรจัดประชุม 45 คน ยืมเงินงบประมำณ 76,248 บำท (เจ็ดหมื่นหกพันสองร้อยสี่สิบแปดบำท
ถ้วน) 

3.6 กิจกรรมเขียนผลงำนเพ่ือรับรำงวัลเลิศรัฐ ประเภท TPSA ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมกำรเขียน
ผลงำนเพ่ือรับรำงวัลคุณภำพ รำงวัลเลิศรัฐ ระหว่ำงวันที่ 16-19 มกรำคม 2562 งบประมำณ 5,780 บำท            
(ห้ำพันเจ็ดร้อยแปดสิบบำทถ้วน) 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 ผู้บริหำรก ำหนดเป็นนโยบำยส ำคัญของหน่วยงำนเรื่อง PMQA 4.0 
4.2 เป็นกิจกรรมหลักในกำรก ำกับติดตำมตัวชี้วัดยุทธศำสตร์และค ำรับรองฯ 
4.3 หัวหน้ำกลุ่มและผู้รับผิดชอบหลักตัวชี้วัดให้ควำมส ำคัญ 
4.4 ควำมร่วมมือของบุคลำกรทุกกลุ่มงำน 

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี 
         
  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันสงกรำนตส์ืบสำน เสรมิสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
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5 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับกลาง สคร.8 จ.อุดรธานี (รับโอนงบประมาณจาก
กองการเจ้าหน้าที่) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และทักษะควำมเป็นมืออำชีพในงำนด้ำนกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแก่บุคลำกรที่มีบทบำทด้ำนกำรบริหำรทุกระดับ 
1.2 เพ่ือสร้ำงนักบริหำรให้เป็นผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถสูง พร้อมที่จะเป็น

กลไกของรัฐในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมีควำมพร้อมด้ำน
บริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรให้ประสบควำมส ำเร็จและเป็นรูปธรรม 

1.3 เพ่ือพบปะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและเรียนรู้ประสบกำรณ์ ทั้งด้ำนกำรบริหำรและงำนป้องกัน
ควบคุมโรค เกิดเครือข่ำยที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกัน 

2. เป้าหมายของโครงการ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขระดับช ำนำญกำร ที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำน 

3. ผลการด าเนินงาน 
บุคลำกรได้รับอนุมัติให้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับกลำง จ ำนวน 1 รำย คือ 

นำงสำวกำนต์ญำณี เกียรติพนมแพ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร หัวหน้ำกลุ่มสื่ อสำรควำมเสี่ยงและ
พัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ ณ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดยะลำ ระหว่ำงวันที่ 30 มิถุนำยน – 26 
กรกฎำคม 2562 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
4.1 ผู้บังคับบัญชำให้กำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
4.2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมสนใจและมุ่งมั่นในกำรที่จะพัฒนำศักยภำพตนเอง  

5.ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

6.แนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี 

 

 

ส่งบุคลำกรอบรมหลักสตูรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุข
ระดับกลำง 

 

ส่งบุคลำกรอบรมหลักสตูรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุข
ระดับกลำง 

 



67 

 

6 โครงการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น สคร.8 จ.อุดรธานี (รับโอนงบประมาณจาก
กองการเจ้าหน้าที่) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือกำรพัฒนำควำมรู้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์และทักษะควำมเป็นมืออำชีพในงำนด้ำนกำร

บริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐแก่บุคลำกรที่มีบทบำทด้ำนกำรบริหำรทุกระดับ 
1.2 เพ่ือสร้ำงนักบริหำรให้เป็นผู้น ำที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะและขีดควำมสำมำรถสูง พร้อมที่จะเป็น

กลไกของรัฐในกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผล และมีควำมพร้อมด้ำน
บริหำรจัดกำรตำมแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรให้ประสบควำมส ำเร็จและเป็นรูปธรรม 

1.3 เพ่ือพบปะ แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นและเรียนรู้ประสบกำรณ์ ทั้งด้ำนกำรบริหำรและงำนป้องกัน
ควบคุมโรค เกิดเครือข่ำยที่ดีในกำรท ำงำนร่วมกัน 

2. เป้าหมายของโครงการ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขระดับช ำนำญกำร ที่ปฏิบัติหน้ำที่เป็นหัวหน้ำกลุ่มงำนหรือหัวหน้ำงำน 

3. ผลการด าเนินงาน 
บุคลำกรได้รับอนุมัติให้เข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น จ ำนวน 1 รำย      

คือ นำยวรวัตต์ ชำญวิรัตน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร หัวหน้ำกลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้
ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข ณ วิทยำลัยกำรสำธำรณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำงวันที่ 10 - 
18 มิถุนำยน 2562 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
4.1 ผู้บังคับบัญชำให้กำรสนับสนุนเพื่อพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
4.2 ผู้เข้ำรับกำรอบรมมีควำมสนใจและมุ่งมั่นในกำรที่จะพัฒนำศักยภำพตนเอง  

5.ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

6.แนวทางแก้ไขปัญหา  ไม่มี 

 
  
 
 

ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสูตรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น 

 

ส่งบุคลำกรเข้ำรับกำรอบรมหลักสตูรผู้บริหำรกำรสำธำรณสุขระดับต้น 
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กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 

1 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและพัฒนาระบบเฝ้าระวังตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข          
ปี 2562 (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี            

ให้สำมำรถปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
1.2 เพ่ือพัฒนำศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน จังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

จังหวัดอุดรธำนี สำมำรถตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุขได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
1.3 เพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน กรณีโรค และภัยสุขภำพในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี  

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 รำยงำนกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพเพ่ือรองรับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินทำงด้ำน

สำธำรณสุข 50 เรื่อง 
2.2 ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี สำมำรถด ำเนินงำน

ได้อย่ำงเป็นระบบและมีประสิทธิภำพ 1 ระบบ 
2.3 บุคลำกรที่รับผิดชอบงำนตอบโต้ภำวะฉุกเฉินในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 

มีองค์ควำมรู้ในกำรจัดท ำแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 7 จังหวัด 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ด้ำนกำรเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

ได้มีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์โรคภัยสุขภำพ โดยใช้รูปแบบกำรด ำเนินงำนโดยจัดตั้งคณะกรรมกำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน และคณะท ำงำนภำรกิจตระหนักรู้สถำนกำรณ์ โดยกำรมีส่วนร่วมของเจ้ำหน้ำที่
จำกทุกกลุ่มงำน โดยผลผลิตจำกกำรปฏิบัติงำนคือรำยงำนสถำนกำรณ์โรค และภัยประจ ำสัปดำห์ ทุกสัปดำห์
ของปีงบประมำณ 2562  

ทั้งนี้ ในสถำนกำรณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุกำรณ์กำรระบำด เหตุกำรณ์ผิดปกติ ภำรกิจตระหนักรู้สถำนกำรณ์
ได้มีกำรจะท ำรำยงำนเบื้องต้นส ำหรับผู้บริหำร และกำรประเมินควำมเสี่ยงอย่ำงรวดเร็ว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลใน
กำรด ำเนินงำนจัดกำรภำวะฉุกเฉินให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

3.2 ด้ำนกำรด ำเนินงำนศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนีได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ กำรด ำเนินงำนศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่  8 จังหวัด
อุดรธำนีได้มีกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนที่เกี่ยวข้อง โดยยุดหลักกำรพัฒนำ 3 S ได้แก่ บุคลำกร (Staff) วัสดุ
อุปกรณ์ (Stuff) และระบบกำรด ำเนินงำน (System) รำยละเอียดกำรด ำเนินงำนในแต่ละด้ำน ดังนี้ 

ด้ำนบุคลำกร (Staff) : ผู้บริหำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 2 ท่ำน คือ ท่ำน
ผู้อ ำนวยกำร และท่ำนรองผู้อ ำนวยกำร ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรระบบบัญชำกำรณ์เหตุกำรณ์ ส ำหรับผู้บริหำร
กรมควบคุมโรค และหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจในโครงสร้ำงระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์ ผ่ำนกำรอบรมหลักสูตรระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์ส ำหรับหัวหน้ำกลุ่มภำรกิจทุกท่ำน ทั้งนี้ มีกำรจัดอบรมหลักสูตรระบบบัญชำกำร
เหตุกำรณ์พ้ืนฐำน (ICS100) ส ำหรับบุคลำกรใหม่ที่เข้ำปฏิบัติงำนก่อนไตรมำสที่ 2 ปีงบประมำณ 2562 ครบ
ร้อยละ 100 
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ด้ำนวัสดุ อุปกรณ์ : ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้มีกำรเตรียมควำมพร้อม และ
จัดหำสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำนศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนอย่ำง
ครบถ้วน โดยใช้ห้อง VDO Conference เป็นสถำนที่ในกำรปฏิบัติงำน และกลุ่มภำรกิจ Logistic                       
ได้ด ำเนินกำรเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เวชภัณฑ์ยำ และไม่ใช่ยำในกำรใช้ตอบโต้ภำวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น รวมถึง
ส ำหรับสนับสนุนจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ด้ำนระบบ : ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนีมีกำรวำงระบบกำรด ำเนินงำนโดยเริ่ม
ตั้งแต่กำรำงระบบกำรจัดตำรำงเวรกำรปฏิบัติงำนตระหนักรู้สถำนกำรณ์ และกำรสอบสวนโรค รวมถึงมีกำร
จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง เช่น แผนทุกโรคและภัย (All Hazard Plan) แผนเฉพำะโรคและภัย 
(Hazard specific Plan) แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ แผนประคองกิจกำร (Business 
Continue Plan) เป็นต้น 

ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้รับกำรประเมิน
จำกคณะกรรมกำรจำกกรมควบคุมโรค ตำมตัวชี้วัดกำรประเมิน EOC Assessment Tools ซึ่งผลกำรประเมิน
ภำพรวมผ่ำนเกณฑ์ 

3.3 ด้ำนกำรพัฒนำบุคลกรสำธำรณสุขจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดอุดรธำนี ได้มีกำรด ำเนินงำนพัฒนำบุคลำกรสำธำรณสุขจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบให้มีองค์ควำมรู้ในกำร
จัดท ำแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉินได้ โดยมีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำแผน ซ้อมแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
ทำงด้ำนสำธำรณสุข ในระหว่ำงวันที่ 20 – 22 พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรมพำรำไดซ์ อ ำเภอเมือง จังหวัด
อุดรธำนี และได้มีกำรด ำเนินกำรออกนิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนในจังหวัดต่ำงๆ และกำรใช้โอกำสในกำรตรวจ
รำชกำรในกำรให้ค ำแนะน ำบุคลำกรเกี่ยวกับกำรจัดท ำแผน และระบบกำรด ำเนินงำนตำมโครงสร้ำงระบบ
บัญชำกำรเหตุกำรณ์  

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 ผู้บริหำรหน่วยงำนได้ให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำนศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน โดยได้แสดง

บทบำทในกำรเป็นผู้บัญชำกำรเหตุกำรณ์ในทุกเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้น และมีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำน รวมทั้ง
วำงแผนกำรด ำเนินงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ 

4.2 บุคลำกรในหน่วยงำน มีควำมเอำใจใส่ และเกิดควำมอยำกเรียนรู้ที่จะเข้ำปฏิบัติงำนในรับบัญชำกำร
เหตุกำรณ ์

4.3 หน่วยงำนส่วนกลำงสนับสนุนในกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
5. ปัญหา/อุปสรรค 

เนื่องจำกระบบกำรด ำเนินงำนศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน เป็นระบบที่น ำมำด ำเนินกำรใหม่ในกรม
ควบคุมโรค และหน่วยงำนมีบุคลกรใหม่ และกำรหมุนเวียนบุคลำกรค่อนข้ำงมำก กำรสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ
ในระบบจึงยังไม่ครอบคลุม และไม่สำรมำรถท ำตำมทฤษฎีได้ครบถ้วน 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
พัฒนำระบบกำรด ำเนินงำน โดยเน้นกำรสร้ำงควำมเข้ำใจของบุคลำกรต่อระบบศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะ

ฉุกเฉินเป็นควำมส ำคัญล ำดับที่ 1 และเริ่มพัฒนำระบบต่ำงๆที่เก่ียวข้อง โดยกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรทุกกลุ่ม
งำน และมีกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรวมถึงกำรส่งข้อมูลกลับให้กับผู้ปฏิบัติงำนได้รับทรำบ 
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2 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิ เศษ                 
ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษมีกำรพัฒนำตำมแนวทำงกฎอนำมัย

ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 
1.2 เจ้ำหน้ำที่ในช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

ในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขภำยในช่องทำง 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศได้รับกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกฎอนำมัยระหว่ำง

ประเทศ 5 ช่องทำง 

3. ผลการด าเนินงาน 
จำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในโครงกำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศเพ่ือรองรับเขต

เศรษฐกิจพิเศษ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้มีกิจกรรมกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 3 
กิจกรรม โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมแนวทำงกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ ดังนี้ 

3.1 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศตำมแนวทำงกฎอนำมัย
ระหว่ำงประเทศ และมีกำรใช้กลไกคณะกรรมกำรในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งกำรปฏิบัติงำนใน
สภำวะปกติ และกำรปฏิบัติงำนในสภำวะฉุกเฉิน 

3.2 ด่ำนควบคุมโรคทุกแห่ง มีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ทั้งในเวลำ
รำชกำร และนอกเวลำรำชกำร พร้อมทั้งมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ                
และช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำนกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ            
และมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน CCAT โดยมีกำรด ำเนินงำนหลัก 3 ด้ำนได้แก่ 1) กำรพัฒนำเรื่องแนวทำงกำร
สื่อสำรภำยในช่องทำงและนอกช่องทำง 2) กำรพัฒนำเรื่องสมรรถนะที่ด่ำนต้องมีตลอดเวลำ เช่น กำรคัดกรอง  
บุคลำกร พ้ืนที่ปฏิบัติงำน และ 3) กำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนในภำวะฉุกเฉิน เช่น กำรจัดท ำแผนตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉิน กำรฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน โดยในปีงบประมำณ 2562 ทุกด่ำนมีแผนและแนวทำงกำรเตรียม
ควำมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน และด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศสะพำนมิตรภำพ 3 หนองคำย            

ประชุมเชิงปฏิบัติกำร จัดท ำแผน ซ้อมแผนตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข ในเขตสุขภำพที่ 8 
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และด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศท่ำเทียบเรือเทศบำลเมืองนครพนมได้มีกำรซ้อมแผนตอบโต้ภำวะ
ฉุกเฉินขึ้น 

3.3 กลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข ได้มีกำรด ำเนินกำรลงพ้ืนที่
นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศทั้ง 9 แห่ง ตำมแนวทำง CCAT ซึ่งเป็นกำร
ประเมินโดยคณะกรรมกำรภำยใน โดยแบ่งกำรประเมินเป็น 3 ด้ำน ได้แก่ PartA ด้ำนกำรสื่อสำร PartB1 ด้ำน
สมรรถนะที่ด่ำนต้องมีตลอดเวลำ และ PartB2 ด้ำนภำวะฉุกเฉิน ผลกำรประเมินดังตำรำงต่อไปนี้ 

ตารางท่ี 10 ผลกำรประเมินสมรรถนะด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ ตำมแนวทำง CCAT ปี 2562 

ด่านควบคุมโรค ผลการประเมิน (ร้อยละ) 
Part A Part B1 Part B2 รวม 

ด่ำนควบคุมโรคฯ สะพำนมิตรภำพ 1 (Designate PoE) 56 83 91 77 
ด่ำนควบคุมโรคฯ สถำนีรถไฟหนองคำย 83 85 70 79 
ด่ำนควบคุมโรคฯ ท่ำเรือวัดหำยโศก 86 81 58 75 
ด่ำนควบคุมโรคฯ สะพำนมิตรภำพ 3 94 70 92 86 
ด่ำนควบคุมโรคฯ ท่ำเทียบเรือเทศบำลเมืองนครพนม 100 85 87 90 
ด่ำนควบคุมโรคฯ ท่ำอำกำศยำนอุดรธำนี 89 73 49 71 
ด่ำนควบคุมโรคฯ บึงกำฬ 86 71 73 77 
ด่ำนควบคุมโรคฯ ท่ำลี่ 89 77 42 69 
ด่ำนควบคุมโรคฯ เชียงคำน 94 76 41 70 
หมำยเหตุ*  ด่ำนประเภท Designate PoE ต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป / ด่ำนทั่วไป ต้องได้คะแนนร้อยละ 70 ขึ้นไป 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 ผู้บริหำรหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญ มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำง

ประเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4.2 มีพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งก ำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ

สมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศซึ่งเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรพัฒนำระบบงำนช่องทำงเข้ำออกระหว่ำง
ประเทศ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ และแนวทำง CCAT ได้ก ำหนดให้

ผู้ปฏิบัติงำนด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศต้องได้รับกำรอบรมและฟ้ืนฟูควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ด ำเนินงำน ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ส่วนมำกผ่ำนกำรอบรมแต่ระยะเวลำผ่ำนนำนหลำยปี 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
เสนอให้หน่วยงำนส่วนกลำงที่เกี่ยวข้อง จัดกำรอบรมฟ้ืนฟูควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนด่ำน

ควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ และหน่วยงำนต้นสังกัดของบุคลำกรส่งบุคลำกรเข้ำอบรมใน
หลักสูตรต่ำงๆที่เก่ียวข้องที่มีหน่วยงำนจัดอบรม  

 



72 

 

 

3 โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศจังหวัดนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษมีกำรพัฒนำตำมแนวทำงกฎอนำมัย

ระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 

1.2 เจ้ำหน้ำที่ในช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศจังหวัดนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับกำรพัฒนำ
ศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนด้ำนสำธำรณสุขภำยในช่องทำง 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 ช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศได้รับกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงกฎอนำมัยระหว่ำง

ประเทศ : 4 ช่องทำง 

3. ผลการด าเนินงาน 
จำกกิจกรรมกำรด ำเนินงำนในโครงกำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ  และจังหวัด

ชำยแดน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ได้มีกิจกรรมกำรด ำเนินงำนทั้งหมด 3 กิจกรรม 
โดยมีผลกำรด ำเนินงำนที่เป็นไปตำมแนวทำงกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ ดังนี้ 

3.1 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำเครือข่ำยควำมร่วมมือกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคพ้ืนที่
ชำยแดนเมืองคู่ขนำน วันที่ 4 – 5 มีนำคม 2562 ณ โรงแรมเชียงคำน ริเวอร์เมำเทนส์ อ ำเภอเชียงคำน จังหวัด
เลย โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมได้แก่ เครือข่ำยเจ้ำหน้ำที่จำกสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว (แขวง
เวียงจันทน์ – แขวงไชยะบุรี) เจ้ำหน้ำที่จำกส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดเลย และเครือข่ำย สสอ. /รพช.               
รวม 80 คน วัตถุประสงค์กำรประชุมเพ่ือ 1) เพ่ือกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และภัยสุขภำพตำมแนว
ชำยแดนเขตสุขภำพที่ 8 2) เพ่ือพัฒนำกลไกควำมร่วมมือกำรป้องกันควบคุมโรค และแลกเปลี่ยนข้อมูลกำร
ด ำเนินงำนระหว่ำงจังหวัดชำยแดนและประเทศเพ่ือนบ้ำน 

3.2 มีกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศตำมแนวทำงกฎอนำมัย
ระหว่ำงประเทศ และมีกำรใช้กลไกคณะกรรมกำรในกำรพัฒนำกำรปฏิบัติงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งกำรปฏิบัติงำนใน
สภำวะปกติ และกำรปฏิบัติงำนในสภำวะฉุกเฉิน 

3.3 ด่ำนควบคุมโรคทุกแห่ง มีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ทั้งในเวลำ
รำชกำร และนอกเวลำรำชกำร พร้อมทั้งมีกำรด ำเนินงำนพัฒนำด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ             

ประชุมวำงแผนกำรปฏิบตัิงำนด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหวำ่งประเทศ 
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และช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศให้สำมำรถด ำเนินกำรได้ตำมมำตรฐำนกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ            
และมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน CCAT โดยมีกำรด ำเนินงำนหลัก 3 ด้ำนได้แก่ 1) กำรพัฒนำเรื่องแนวทำงกำร
สื่อสำร 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 เครือข่ำยเมืองคู่ขนำน มีควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท ำให้เกิดกลไกควำมร่วมมือในกำรด ำเนินงำนที่มี

ประสิทธิภำพ และกำรประสำนงำนที่สะดวก  
4.2 ผู้บริหำรหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญ มีกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำง

ประเทศอย่ำงสม่ ำเสมอ 
4.3 มีพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งก ำหนดให้แต่ละจังหวัดจัดตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำ

สมรรถนะช่องทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศซึ่งเป็นกลไกที่ส ำคัญในกำรพัฒนำระบบงำนช่องทำงเข้ำออกระหว่ำง
ประเทศ 

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนท.ด่ำนฯ เข้ำร่วมสมัมนำวิชำกำรด่ำน ปี 2562 กำรปฏิบัติงำน จนท.ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำง
ประเทศ 
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กลุ่มแผนงานประเมินผลและดิจิทัล 

1 โครงการนิเทศ และติดตามการบริหารจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรตรวจก ำกับ ติดตำม ประเมินผล และประสำนกำรด ำเนินงำนของกรม

ควบคุมโรค และส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคให้แก่หน่วยงำนส ำนักงำนสำธำรรสุขจังหวัดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
1.2 เพ่ือเป็นเครื่องมือในกำรประสำนกำรตรวจรำชกำรและบูรรำกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรภำยในและ

ภำยนอกกระทรวงสำธำรณสุข 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 หน่วยงำนในพ้ืนที่ได้รับกำรชี้แนะให้ข้อเสนอแนะและค ำปรึกษำหำรือเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของ

กิจกรรม / แผนงำน / โครงกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำร 
2.2 หน่วยงำนในพ้ืนที่ได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของผู้ตรวจรำชกำรกระทรวง สำธำรณสุขนิเทศ                 

ผู้นิเทศของแต่ละศูนย์วิชำกำร และมีกำรรำยงำนผล 
2.3 แผนงำนโครงกำรตำมแผนกำรตรวจรำชกำรได้รับกำรรำยงำนผลครบทุกโครงกำร 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ประสำน และขับเคลื่อนงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 7 จังหวัด 
3.2 ร่วมตรวจรำชกำรและนิเทศงำนกรณีปกติ รอบ 1/2562 และรอบ 2/2562 ทั้ง 7 จังหวัดในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 
3.3 ร่วมประชุมสรุปตรวจรำชกำรรอบ 1/2562 และรอบ 2/2562 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
ภำคีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรประสำน และขับเคลื่อนงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค และภัย

สุขภำพ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
ผู้นิเทศติดรำชกำรไม่สำมำรถเข้ำร่วมตรวจรำชกำรได้ไม่ได้แจ้งหัวหน้ำทีม  มีกำรเปลี่ยนคนไปตรวจ

รำชกำรโดยไม่แจ้งหัวหน้ำทีม 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 ให้แจ้งหัวหน้ำทีมก่อนทุกครั้งที่รู้ว่ำไม่สำมำรถไปร่วมตรวจรำชกำรได้ เพ่ือกำรบริหำรจัดกำรทีม         

กำรเปลี่ยนคนไปร่วมตรวจรำชกำรต้องแจ้งหัวหน้ำทีมก่อน และมีใบแลกเวรทุกครั้ง 
6.2 ผู้นิเทศควรให้ควำมส ำคัญกับงำนตรวจรำชกำรเป็นอันดับแรก 
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2 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการบริหารจัดการแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือทบทวน วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรด ำเนินงำนของพ้ืนที่ในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปี

ของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ให้สอดคล้องตำมยุทธศำสตร์กรมควบคุมโรค 
1.2 เพ่ือบริหำรจัดกำรแผนงำน/โครงกำรของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ให้มี

ประสิทธิภำพ  

2. เป้าหมายของโครงการ 
หน่วยงำนมีแผนปฏิบัติรำชกำรและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ สอดคล้องตำมนโยบำยของกรมควบคุมโรค 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรประสำนกำรด ำเนินงำนและพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจัดกำรเพ่ือ

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพเขตบริกำรสุขภำพที่ 8   
ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนป้องกันควบคุมโรคฯ ตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนควบคุมโรคและภัย

สุขภำพ ปี 2562 ในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 6 - 7 ธันวำคม 2561 โรงแรมอวำนี ขอนแก่น โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เพ่ือสื่อสำรทิศทำงกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพ ปีงบประมำณ 2562 ของกรมควบคุมโรคให้แก่ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและหน่วยงำนภำคี
เครือข่ำยภำคอีสำน รวมทั้งสิ้น 330 คน โดยร่วมพูดคุยและก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำน รวมทั้งรับทรำบ
นโยบำยทิศทำงกำรท ำงำนร่วมกัน ทั้งในระดับภำคระหว่ำงส ำนักวิชำกำรและเครือข่ำย ทั้งสคร./ สสจ./ ศูนย์
วิชำกำร และเครือข่ำยสุขภำพ   

3.2 บริหำรจัดกำรและติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติรำชกำร 
     ถ่ำยทอดตัวชี้วัดของหน่วยงำนสู่กลุ่มงำนต่ำงๆ โดยก ำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก (OS matrix)                 

และก ำหนดแนวทำงกำรติดตำมกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำร ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ (กำรประชุมติดตำมผล
รำยไตรมำส, ระบบ Estimates google form BMC) เพ่ือพิจำรณำปรับแผนงำน/งบประมำณให้สำมำรถแก้ไข
ปัญหำโรคและภัยสุขภำพในพื้นที่ได้และสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของหน่วยงำน 

จัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) และกิจกรรมส ำคัญ
ปีงบประมำณ 2563 ของหน่วยงำนและร่วมประชุมพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปีแรก 

ประชุมสรุปตรวจรำชกำร รอบ 2/2562 ณ จังหวัดเลย 

ตรวจรำชกำร ณ จังหวัดเลย 

นิเทศตรวจรำชกำร  เขตสุขภำพท่ี 8  
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(พ.ศ. 2561 - 2565) ในพ้ืนที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยประเด็นโรคที่เลือก 3 ประเด็น คือ วัณโรค โรคพิษ
สุนัขบ้ำ และ OVCCA  

รับนิเทศงำน ติดตำมกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ กรมควบคุมโรค 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  เพ่ือพัฒนำกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพกรมควบคุม
โรค ตำมประเด็นนิเทศ โดยนำยแพทย์อัษฎำงค์ รวยอำจิณ เป็นประธำน คณะ 

กิจกรรมที่ 4 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงำน               
ให้สอดคล้องกับนโยบำยและแนวทำงของกรมควบคุมโรค และก ำหนดแนวทำงกำรจัดท ำค ำของบประมำณ
ร่วมกัน โดย งบลงทุนและงบยำและเวชภัณฑ์มิใช่ยำ สำรเคมี วัสดุวิทยำศำสตร์  ให้จัดท ำค ำสั่งคณะท ำงำนฯ 
และทุกกลุ่มงำนน ำเสนอแผนปฏิบัติรำชกำรเชิงยุทธศำสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) และแผนปฏิบัติ
รำชกำรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 บุคลำกรของหน่วยงำนให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำรของหน่วยงำน 
4.2 เนื่องจำกหน่วยงำนได้มีกำรจัดท ำแผนปฏิบัติรำชกำร 5 ปี ในปีที่ผ่ำนมำ โดยได้มีกำรวิเครำะห์ควำม

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ของกรมและของหน่วยงำน ท ำให้สำมำรถจัดท ำแผนงำนโครงกำรที่สอดคล้องและ
เหมำะกับปัญหำโรคและภัยสุขภำพในพื้นที่ได้ 

4.3 กรมได้มีนโยบำยกำรจัดท ำแผนงำนที่ชัดเจน 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 กำรประสำนแผนช้ำท ำให้จังหวัดก ำหนดกิจกรรม/โครงกำรด ำเนินงำนเรียบร้อยแล้ว ท ำให้เมื่อได้รับ

กำรชี้แจงแผน นโยบำย หรือจุดเน้น อำจต้องปรับกิจกรรม และใช้เวลำในกำรพูดคุยแลกเปลี่ยนกันมำกขึ้น 
5.2 กรมฯ ก ำหนด template ตัวชี้วัดยุทธศำสตร์ ผลผลิต งบประมำณ ค่อนข้ำงล่ำช้ำ ท ำให้ถ่ำยทอดลง

สู่กลุ่มงำน และบุคคลล่ำช้ำไปด้วย ซึ่งมีผลต่อกำรวำงแผนงำนของกลุ่มงำน 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 เสนอให้จัดท ำรำยละเอียด template ของตัวชี้วัด ล่วงหน้ำ เพ่ือให้ทันต่อกำรจัดท ำรำยละเอียด

แผนงำนของกลุ่มงำนและสำมำรถมอบหมำยเพ่ือกำรประเมินระดับบุคลต่อไป 
6.2 ควรก ำหนดกิจกรรมของที่สคร.ต้องประมำณกำรก่อนกำรจัดท ำแผนงบประมำณประจ ำปี 

 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำแผนปฏิบัติรำชกำร ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
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3 โครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 8  (โครงการติด
ดาว) 
1. วัตถุประสงค ์

1.1 เพ่ือพัฒนำระบบฐำนข้อมูลเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ รวมทั้งระบบบริหำรงำน
ภำยในหน่วยงำน ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ให้มีควำมถูกต้อง รวมเร็ว และแม่นย ำ 

1.2 เพ่ือบริหำรจัดกำรกำรใช้ข้อมูลโรคและภัยสุขภำพจำกแหล่งข้อมูลปัจจุบันให้สำมำรถน ำข้อมูลมำใช้
ประโยชน์ในกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกันโรค และภัยสุขภำพได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
        2.1 ระบบฐำนข้อมูลเฝ้ำระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
        2.2 ระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร (HR) ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
        2.3 ระบบฐำนข้อมูลเฝ้ำระวังควบคุมโรคติดต่อของผู้เดินทำงผ่ำนด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ
ฯ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

3. ผลการด าเนินงาน 
        3.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพฯ 
        3.2 ประชุมคณะกรรมกำรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐำนข้อมูลที่ต้องกำรจะพัฒนำฯ เพ่ือท ำกำรวำง
แผนกำรพัฒนำ จัดเก็บควำมต้องกำรและหำรือแนวทำงกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน         
        3.3 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร (HR) ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
        3.4 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลเฝ้ำระวังควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศของผู้ เดินทำงผ่ำนด่ำนควบคุม
โรคติดตอ่ ระหว่ำงประเทศในพ้ืนที่ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี 
        3.5 จัดท ำระบบฐำนข้อมูลเฝ้ำระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 

o หมำยเหตุ : ด ำเนินกำรแล้วเสร็จเพียง 3 มิติ ได้แก่  
- Mobility (อัตรำป่วยตำย/แสน จ ำนวนป่วย และจ ำนวนตำย) 
- Determinant (ค่ำ HI) 
- Response (กลไกล พชต.) 

        3.6 จัดประชุมอบรมกำรใช้งำนระบบเฝ้ำระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดอุดรธำนี (Digital Surveillance ODPC8) ให้กับบุคลำกรภำยในหน่วยงำนและที่เก่ียวข้องฯ 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 ผู้บริหำรได้เล็งเห็นควำมส ำคัญของกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล รวมทั้งบุคลำกรที่เกี่ยวข้องได้ให้

ควำมร่วมมือในกำรน ำเทคโนโลยีสำรสนเทศมำสนับสนุนกำรปฏิบัติงำน เพ่ือให้มีควำมแม่นย ำและเพ่ิม
ประสิทธิภำพมำกขึ้น 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
        5.1 กำรท ำงำน (Work Flow) ยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน ส่งผลให้กำรวิเครำะห์ ออกแบบระบบเป็นไปได้
ยำก 
        5.2 กำรเก็บข้อมูลยังไม่เป็นมำตรำฐำนและรูปแบบเดียวกันที่จะสำมำรถน ำมำวิเครำะห์ข้อมูลร่วมกันได้ 
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6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
         6.1 จัดประชุมหำรือเพ่ือหำทำงออกหรือหำข้อสรุปรูปแบบกำรท ำงำนให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกันและ
ไม่ส่งผลกระทบต่อกำรท ำงำนที่เป็นปัจจุบันของทุกฝ่ำยที่เก่ียวข้อง 

ระบบฐานข้อมูลเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (Digital Surveillance ODPC8 Project) 
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ระบบฐำนข้อมูลบุคลำกร (HR) ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี 

4 โครงการพัฒนาและให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 

1. วัตถุประสงค ์
       1.1 เพ่ือกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูล กำรเชื่อมโยงข้อมูล กำรสืบค้นข้อมูล ระบบเว็บไซต์เพ่ือกำรเผยแพร่
ข้อมูล และพัฒนำโปรแกรมสนับสนุนกำรบริหำรของหน่วยงำน 
       1.2 เพ่ือพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำรสนเทศ รวมถึงระบบรักษำควำมปลอดภัยของเครือข่ำย
คอมพิวเตอร์ 
       1.3 เพ่ือบ ำรุงรักษำระบบคอมพิวเตอร์ ซอฟแวร์ และระบบเครือข่ำยให้พร้อมใช้งำน 
       1.4 เพ่ือให้ควำมรู้แก่บุคลำกรในกำรใช้งำนระบบสำรสนเทศอย่ำงมีประสิทธิภำพและปลอดภัยสูงสุด 

2. เป้าหมายของโครงการ 
       2.1 หน่วยงำนมีระบบฐำนข้อมูลและระบบงำนต่ำงๆ ที่จ ำเป็นต่อกำรบริหำรจัดกำรและสนับสนุนกำร
ท ำงำน 
       2.2 หน่วยงำนมีระบบสำรสนเทศที่มีประสิทธิภำพและบุคลำกรมีควำมพึงพอใจระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 
       2.3 ระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ำยมีควำมพร้อมใช้งำนเสมอ 
       2.4 บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจด้ำนระบบสำรสนเทศ 

3. ผลการด าเนินงาน 
       3.1 ลงพื้นที่ตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ ณ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลง ทั้ง 
3 แห่ง  
       3.2 ลงพื้นที่ตรวจสอบและเพ่ิมประสิทธิภำพระบบสำรสนเทศ ณ ด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ 
ทั้ง 9 แห่ง 
       3.3 จัดหำวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือใช้ในกำรเพ่ิมประสิทธิภำพของระบบสำรสนเทศภำยใน
หน่วยงำน 
       3.4 ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ช ำรุด เสียหำย เพ่ือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร 
       3.5 อบรมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรเกี่ยวกับระบบสำรสนเทศที่ส ำคัญต่อกำรปฏิบัติงำนฯ 
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4. ปัจจัยความส าเร็จ  
       4.1 กำรที่ผู้บริหำรได้เล็งเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย คอมพิวเตอร์      
และควำมม่ันคงของระบบสำรสนเทศ ซึ่งเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนของหน่วยงำน จึงได้สนับสนุนงบประมำณในกำร
พัฒนำระบบสำรสนเทศ รวมทั้งควำมร่วมมือของทุกกลุ่มงำน ในกำรรวบรวมข้อมูลเพ่ือจัดท ำฐำนข้อมูลและ
ระบบงำนต่ำงๆ ที่เก่ียวข้อง  

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 เนื่องจำกหน่วยงำน สคร.8 อำศัยส ำนักงำนชั่วครำวในกำรปฏิบัติงำนและยังไม่มีอำคำรส ำนักงำน

เป็นของตนเอง ส่งผลให้กำรพัฒนำระบบสำรสนเทศไม่เป็นไปตำมที่ต้องกำร เกิดควำมล้ำช้ำในกำรพัฒนำ
ประสิทธิภำพระบบเครือข่ำย และใช้งำนได้แต่ไม่เต็มประสิทธิภำพเท่ำท่ีควรเป็น 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
       6.1 ต้องมีกำรวำงแผนกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศของหน่วยงำนร่วมกัน โดยกำรก ำหนดทิศทำง 
จัดล ำดับควำมส ำคัญ พัฒนำส่วนที่สำมรถใช้งำนได้จริงก่อน รวมทั้งกำรขอควำมร่วมมือในกำรใช้งำนสำรสนเทศ 
เพ่ือท ำให้ระบบสำรสนเทศภำยในหน่วยงำนสำมำรถใช้งำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กำรด ำเนินงำนลงพื้นที่ตรวจสอบ เพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์
และระบบสำรสนเทศฯ (ทั้ง 9 ด่ำนและทั้ง 3 ศตม.) 
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กลุ่มนิติการ 

1 โครงการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขต
สุขภาพที่ 8 (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือขับเคลื่อนกำรบังคับใช้กฎหมำยพระรำชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 

พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 และพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่เขต
สุขภำพที่ 8 

2.2 เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและภำคีเครือข่ำยในกำรปฏิบัติหน้ำที่ตำม กฎหมำยพระรำชบัญญัติควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 และพระรำชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 

2. เป้าหมายของโครงการ 
จังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 ได้รับกำรสนับสนุนในกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยพระรำชบัญญัติควบคุม

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 พระรำชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยำสูบ พ.ศ. 2560 และพระรำชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมกฎหมำย และระเบียบที่เกี่ยวข้อง วันที่

ด ำเนินกำร 14 ธันวำคม 2561 สถำนที่ โรงแรมพันล้ำน อ ำเภอเมือง จังหวัดหนองคำย งบประมำณที่ใช้ 
50,476 บำท 

3.2 ประชุมรำชกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำมพระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จังหวัดในพ้ืนที่
เขตสุขภำพที่ 8 วันที่ด ำเนินกำร  ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 14 
สิงหำคม 2562 สถำนที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 โรงพยำบำลมะเร็งอุดรธำนี ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 
จังหวัดอุดรธำนี งบประมำณท่ีใช้ 12,730 บำท 

3.3 สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8  วันที่ด ำเนินกำร             
1 ต.ค. 61-17 ก.ค. 62 สถำนที่ จังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 งบประมำณท่ีใช้ 59,924 บำท 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
เครือข่ำยมีควำมพึงพอใจอย่ำงมำก (ร้อยละ 93) ที่ได้รับกำรนิเทศ กำรลงพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนงำนบังคับ

ใช้กฎหมำย 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 กลุ่มเป้ำหมำย เครือข่ำยจำก สสจ.หลำยท่ำน ติดรำชกำรจ ำเป็น ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุม 
5.2 กรณีร้ำนค้ำ/ร้ำนขำยของ ที่กระท ำควำมผิดนั้น ทรำบถึงข้อกฎหมำยแต่ไม่ยึดถือปฏิบัติอย่ำง

เคร่งครัด และมองว่ำมำตรกำรทำงกฎหมำยควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นั้นไม่สำมำรถแก้ปัญหำได้ และ
ร้ำนค้ำที่อยู่ในที่ชนบทไม่ปฏิบัติตำม 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 เสนอส่วนกลำง ให้เน้นกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบข้อกฎหมำยโดยใช้สื่อหลักๆ                     

ที่ประชำชนทุกท้องที่สำมำรถเข้ำถึง เช่น โทรทัศน์ Social Network ฯ ทั้งในช่วงเทศกำลและช่วงปกติ  
6.2 เห็นควรให้มีกำรปรับปรุงกฎหมำยและรับฟังควำมเห็นภำคประชำชน 
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6.3 เน้นกำรลงพ้ืนที่ติดตำม สนับสนุนเครือข่ำยในพ้ืนที่จังหวัด เนื่องจำกผลกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
เสนอว่ำกลุ่มเป้ำหมำยทั้ง 3 งำน ไม่ต้องกำรรับกำรอบรมหรือประชุม แต่อยำกให้มีกำรไปนิเทศและสนับสนุน
กำรแก้ไขปัญหำในพ้ืนที่จริง โดยเสนอให้มีประชุมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนไม่เกินปีละ 2-3 ครัง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำน
ตำมกฎหมำย  

 

กำรลงพื้นที่เพ่ือสนับสนุนกำรปฏบิัติงำนตำมกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องในเขตสุขภำพท่ี 8 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนตำม
กฏหมำย 
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กลุ่มพัฒนาวิชาการและนวัตกรรม 

1 โครงการสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ประจ าปีงบประมาณ 
2562 (ภายใต้โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ส านักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี (โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือสนับสนุนให้บุคลำกรสำธำรณสุขในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 7,8,9, และ 10 ได้แลกเปลี่ยนเผยแพร่                  

และน ำเสนอผลงำนวิชำกำร รวมถึงสร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำงำนวิจัย และนวัตกรรมใน
กำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ สู่ยุคดิจิทัล 

2. เป้าหมายโครงการ 
มีเครือข่ำยป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพเข้ำร่วมงำนสัมมนำ จ ำนวน 200 คน และมีผลงำนวิชำกำร

และนวัตกรรมในกำรป้องกันควบคุมโรคที่ส่งเข้ำประกวด อย่ำงน้อย 100 เรื่อง 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 มีกำรจัดท ำค ำสั่งคณะท ำงำนสัมมนำวิชำกำร สคร. 8 และค ำสั่งคณะท ำงำนสัมมนำวิชำกำรฯ                 

เขต 7,8,9 และ 10 
3.2 ประชุมเตรียมทีมคณะท ำงำนระดับเขต 1 ครั้ง ในวันที่ 5 พ.ย. 2561 และประชุมทีมคณะท ำงำน

ระดับ สคร. 3 ครั้ง 
3.3 จัดสัมมนำวิชำกำรป้องกันควบคุมโรคภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 22 ประจ ำปีงบประมำณ 

2562 : อีสำนดิจิทัล สำนพลัง สร้ำงนวัตกรรม ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ระหว่ำงวันที่ 18-19 ธันวำคม 
2561 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี 

3.4 มีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมสัมมนำวิชำกำรจำกเครือข่ำยป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพทั้งภำยในและ
ภำยนอกกรมควบคุมโรค 250 คน และมีผลงำนวิชำกำรและนวัตกรรมในกำรป้องกันควบคุมโรคที่ส่งเข้ำ
ประกวดทั้งประเภทโปสเตอร์ และกำรน ำเสนอด้วยวำจำ จ ำนวน 148 เรื่อง 

3.5 ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดสัมมนำวิชำกำรฯ อยู่ในระดับดีและดีมำกมำกกว่ำร้อยละ 80   
ทุกด้ำน (กำรถ่ำยทอดควำมรู้ของวิทยำกร/สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประชุม/กำรให้บริกำรของเจ้ำหน้ำที่/
คณะท ำงำน และกำรน ำไปใช้ประโยชน์) 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
4.1 คณะท ำงำนมีควำมเข้มแข็ง มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ท ำงำนเป็นทีม เป็นระบบ และผู้บริหำรติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำอยู่เสมอ 
4.2 มีกำรบูรณำกำรแลกเปลี่ยนประเด็นวิชำกำรที่น่ำสนใจได้แก่ เรื่องโรคพิษสุนัขบ้ำ และกำรจัดกำร

ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข กรณีถ้ ำหลวง ขุนน้ ำนำงนอน จ.เชียงรำย  

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณท่ีจ ำกัด และบำงกิจกรรมไม่ได้ด ำเนินกำรตำมแผน 
5.2 ไม่ได้ด ำเนินกำร AAR ท ำให้ไม่ทรำบปัญหำในกำรด ำเนินงำนของแต่ละคณะท ำงำน 
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6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 ปรับงบประมำณที่ใช้ในกำรประชุม เตรียมทีมงำนทั้งระดับเขต และสคร.ให้ลดลง และใช้ช่องทำงใน

กำรสื่อสำรอื่น เช่น vdo conference หรือตั้ง line group เป็นต้น 
6.2 ควรท ำ AAR หลังเสร็จสิ้นกำรสัมมนำทันที หรือไม่เกิน 7 วัน หลังเสร็จสิ้นกำรสัมมนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท าผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือสนับสนุนกระบวนกำรพัฒนำวิจัย นวัตกรรม และกำรจัดกำรควำมรู้ของบุคลำกรในหน่วยงำน 

2. เป้าหมายโครงการ 
2.1 บุคลำกร สคร. 8 ได้รับกำรสนับสนุนและพัฒนำศักยภำพด้ำนวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงมีผลงำน

วิชำกำรท่ีเผยแพร่  
2.2  มีกำรพัฒนำโครงร่ำงกำรวิจัยที่เสนอของบวช. ปี 2564 อย่ำงน้อย 2 เรื่อง  
2.3 มีผลิตภัณฑ์วิชำกำร ผลงำนวิจัย และนวัตกรรมที่แล้วเสร็จและเผยแพร่ ปี 2562 อย่ำงน้อย 2 เรื่อง  

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร  

3.1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนงำนวิจัยและนวัตกรรม ในวันที่ 25-26 ต.ค.
2561 ณ บ้ำนสำมล้อรีสอร์ท อ ำเภอเชียงคำน จังหวัดเลย โดยมีบุคลำกร สคร.8 เข้ำร่วมจ ำนวน 37 คน และมี
ผู้เชี่ยวชำญจำกสถำบันนวัตกรรมแห่งชำติ เป็นวิทยำกร 

3.1.2 ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่ รุ่นที่ 11) จ ำนวน 2 คน      
คือ นำงสำวจิตรลดำ อ่อนสุระทุม ต ำแหน่งนักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร และนำยจ ำรัส ทองค ำ ต ำแหน่ง
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร 

3.2 ด้ำนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรม 
3.2.1 จัดประชุมรำชกำรติดตำมกระบวนกำรพัฒนำงำนวิจัยและนวัตกรรมด้ำนกำรเฝ้ำระวั ง 

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพของ สคร.8 จ ำนวน 3 ครั้ง 
3.2.2 มีโครงร่ำงงำนวิจัยที่เสนอ วช.ปี 64  จ ำนวน 7 เรื่อง และผ่ำนกำรคัดเลือก 1 เรื่อง/พัฒนำ

โครงร่ำงกำรวิจัยที่ผ่ำนกำรเสนอของบ วช.ปี 63 จ ำนวน 1 เรื่อง (อยู่ระหว่ำงเสนอขอ EC ปรับแก้ตำมข้อเสนอ
ของ peer review ครั้งที่ 1)  

งำนสัมมนำวิชำกำรป้องกันควบคมุโรคภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ครัง้ที่ 22 ประจ ำปีงบประมำณ 2562 
 

http://odpc8.ddc.moph.go.th/bmc_62/pj_his_detail.php?pjcode=1.1.1
http://odpc8.ddc.moph.go.th/bmc_62/pj_his_detail.php?pjcode=1.1.1
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3.2.3 มีโครงร่ำงกำรวิจัย R2R ปี 62 ส่ง EC กรมแล้ว จ ำนวน 3 เรื่อง (อยู่ระหว่ำงปรับแก้ตำม
ข้อเสนอแนะของ ec) 

3.2.4 ผลกำรพัฒนำนวัตกรรมมี 3 เรื่อง ได้แก่ 1) SAT robot พัฒนำโดย นำยกฤษณะ สุกำวงค์ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขช ำนำญกำร (เผยแพร่นวัตกรรม SAT Robot วันที่ 15 -17 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรม
เทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ในกำรประชุม PP Meeting) 2) ด่ำน 4.0 พัฒนำโดยนำยวำริษ ปัตโชติชัย 
นักวิชำกำรสำธำรณสุข และ 3) หลักสูตรออนไลน์ส ำหรับกำรจัดบริกำรอำชีวอนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม 
พัฒนำโดยนำงสำวกำญจนำ  แสนตะรัตน์ นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร  

3.3.5 ผลประเมินกำรน ำไปใช้ประโยชน์ของนวัตกรรม SAT ROBOT และ ด่ำน 4.0 อยู่ในระดับพึง
พอใจมำก 

3.3 ด้ำนกำรเข้ำร่วมงำนสัมมนำ และเผยแพร่ผลงำนวิชำกำร 
3.3.1 ส่งบุคลำกรเข้ำร่วมสัมมนำวิชำกำรนำนำชำติ JITT จ ำนวน 1 คน 
3.3.2 ส่งบุคลำกรร่วมประชุมวิชำกำรพัฒนำงำนประจ ำสู่งำนวิจัย R2R forum 2019 ณ โรงแรม 

พูลแมน อ.เมือง จ.ขอนแก่น จ ำนวน 5 คน และมีผลงำนนวัตกรรมที่ได้รับเชิญให้ไปร่วมแสดงนิทรรศกำร        
1 เรื่อง คือ ด่ำน 4.0 โดยนำยวำริษ ปัตโชติชัย นักวิชำกำรสำธำรณสุข 

3.3.3 ส่งบุคลำกรร่วมประชุมวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ปี 2562 ณ โรงแรมแอมบำสเดอร์ ซิตี้ 
จอมเทียน พัทยำ จ.ชลบุรี จ ำนวน 6 คน และมีบุคลำกรส่งผลงำนวิชำกำรจ ำนวน 3 เรื่อง ผ่ำนกำรคัดเลือกเข้ำ
ร่วมน ำเสนอจ ำนวน 1 เรื่อง คือ หัวข้อวิจัยเรื่อง ปริมำณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ในอำกำศภำยในอำคำร
ผู้โดยสำร : กรณีศึกษำท่ำอำกำศยำนนำนำชำติแห่งหนึ่ง โดยนำงสำวจิตรลดำ อ่อนสุระทุม นักวิชำกำร
สำธำรณสุขช ำนำญกำร 

3.4 ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) 
3.4.1 สัมภำษณ์และจัดกำรควำมรู้บุคลำกรที่จะเกษียณอำยุรำชกำร ปีงบประมำณ 2562 เพ่ือ

จัดท ำเป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง “เรื่องเล่ำต่ำงวัย จำกใจผู้เกษียณ” 
3.4.2 จัดประชุมรำชกำร บูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) ผู้เกษียณอำยุรำชกำร และสรุปผลกำร

ประเมินมำตรฐำน ปีงบประมำณ 2562 วันที่ 19 สิงหำคม 2562 ณ โรงแรมประจักษ์ตรำ ดีไซน์ โฮเทล อ ำเภอ
เมือง จังหวัดอุดรธำนี มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 32 คน 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
4.1 มีบุคลำกรรุ่นใหม่ ที่มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีใจในกำรท ำวิจัย และพัฒนำนวัตกรรม 
4.2 มีนักวิจัยแม่ไก่จ ำนวน 1 ท่ำนเป็นผู้เชี่ยวชำญ และให้ค ำปรึกษำ และผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
4.3 นวัตกรรมบำงเรื่องขำดงบประมำณในกำรพัฒนำต่อยอด  
4.4 สิ่งแวดล้อมในสถำนที่ท ำงำนไม่ก่อให้เกิดแรงบันดำลใจในกำรสร้ำงนวัตกรรม  
4.5 กำรพัฒนำวิจัยและนวัตกรรมยังไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มงำน และกระบวนกำร EC หลำยขั้นตอน  

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
5.1 จัดสรรงบประมำณเพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำนวัตกรรม  
5.2 จัดเวทีส ำหรับแลกเปลี่ยนควำมคิด ในประเด็นวิจัย และกำรพัฒนำนวัตกรรมภำยในหน่วยงำน 
5.3 พัฒนำโครงร่ำงวิจัยและเสนอ EC ให้ทันและผ่ำนภำยในไตรมำสที่ 1  
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3 โครงการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมและหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

1. วัตถุประสงค ์
พัฒนำหลักสูตรด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่ได้มำตรฐำน เป็นที่ยอมรับของ

เครือข่ำย 

2. เป้าหมายโครงการ 
มีศูนย์ฝึกอบรม/หลักสูตรด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค ที่ได้มำตรฐำนและเป็นที่ยอมรับของ

เครือข่ำย อย่ำงน้อย 1 เรื่องต่อปี 

3. ผลการด าเนินงาน 
ด ำเนินกำรอบรมหลักสูตร “เทคนิคกำรเลือก กำรใช้สำรเคมีและกำรดูแลซ่อมบ ำรุงเครื่องพ่นสำรเคมีใน

กำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อน ำโดยยุง” ระหว่ำงวันที่ 5 – 7 สิงหำคม 2562 ณ ชมโขงรีสอร์ท อ.เมือง          
จ.หนองคำย  มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด 51 คน ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจหลักสูตรของผู้เข้ำร่วมอบรมอยู่
ในระดับ ดีมำก  

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
ศตม. ทั้งสำมแห่งมีเครือข่ำยที่เข็มแข็ง ท ำให้สำมำรถประสำนกับทำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ มีผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรที่ด ำเนินงำนด้ำนควบคุมโรคติดต่อน ำโดยยุงสนใจเข้ำร่วมกำร
อบรมหลักสูตรเป็นอย่ำงดี 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
มีระยะเวลำกำรเตรียมงำนเพียงหนึ่งเดือน ท ำให้กำรประชำสัมพันธ์ค่อนข้ำงกระชั้นชิดและไม่ทั่วถึง

เครือข่ำยเท่ำท่ีควร 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
กำรจัดท ำหลักสูตรอบรมควรเริ่มด ำเนินกำรตั้งแต่ไตรมำสที่ 2 เพรำะมีรำยละเอียดในกำรเตรียมกำร

ค่อนข้ำงเยอะ ทั้งในเรื่องกำรท ำ training need ร่ำงหลักสูตร ประชำสัมพันธ์หลักสูตร เตรียมทีมวิทยำกร และ
ออกแบบกำรอบรมให้เหมำะสมกับผู้เรียน 
 
 
 
 

ภำพกิจกรรม กำรเข้ำร่วมงำนประชุมวิชำกำรของกระทรวงสำธำรณสุข ปีงบประมำณ 2562 
 

http://odpc8.ddc.moph.go.th/bmc_62/pj_his_detail.php?pjcode=14.4.9
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ภำพกิจกรรม กำรอบรมหลักสูตร “เทคนิคกำรเลือก กำรใช้สำรเคมแีละกำรดูแลซ่อมบ ำรุงเครื่องพ่นสำรเคมีในกำร
ป้องกันควบคุมโรคตดิต่อน ำโดยยงุ” อ.เมือง จ.หนองคำย 
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กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ายและป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 

1 โครงการพัฒนาการป้องกันควบคุมโรคโดยกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ในเขต
สุขภาพที่ 8 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. วัตถุประสงค ์
เพ่ือพัฒนำกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพโดยกลไกคณะกรรมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตระดับพ้ืนที่ 

(พชพ.) ในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 

2. เป้าหมายของโครงการ 
จ ำนวนจังหวัดที่มีกำรด ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่เกิดจำกควำมร่วมมือของ พชพ. : 7 

จังหวัด 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกลไกป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตระดับอ ำเภอและเขตเมือง ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
3.2 จัดท ำทะเบียนภำคีเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ เขตสุขภำพท่ี 8 
3.3 จัดท ำ Package ต้นแบบในกำรขับเคลื่อนกลไกป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพเครือข่ำยพัฒนำ

คุณภำพชีวิตระดับอ ำเภอ ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ประเด็น 1) กำรป้องกันกำร
บำดเจ็บจำกกำรจรำจรทำงถนน 2) โรคพิษจำกสำรเคมีก ำจัดศัตรูพืช 3) โรคพิษสุนัขบ้ำ 4) โรคที่เกิดจำก
อำหำรและน้ ำเป็นสื่อ 5) กำรจัดกำรภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขโดยใช้กลไกระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์และ
ศูนย์ปฏิบัติกำรภำวะฉุกเฉิน และ 6) กำรวิเครำะห์ข้อมูลทำงระบำดวิทยำ 

3.4 นิเทศติดตำมกำรด ำเนินงำนของ พชอ.พ้ืนที่ 7 จังหวัดเขตสุขภำพที่ 8 บูรณำกำรร่วมกับกำรนิเทศ
ตรวจรำชกำรระบบปฐมภูมิ จำกกำรตรวจรำชกำรกระทรวงสำธำรณสุข เขตสุขภำพที่ 8 กรณีปกติ ประจ ำปี
งบประมำณ 2562 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
4.1 ผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญกับกำรด ำเนินงำนโดยให้มีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำน โดยตัวแทน

จำกทุกกลุ่มงำนที่เก่ียวข้อง 
4.2 คณะกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 
4.3 มีกำรบูรณำกำรร่วมกับเขตสุขภำพและศูนย์วิชำกำรในเขตสุขภำพท่ี 8 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 ภำระงำนของคณะกรรมกำร ท ำให้ไม่สำมำรถเข้ำร่วมในกำรประชุมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะในแต่ละครั้ง

ได้ตำมเป้ำหมำย  
5.2 ควำมชัดเจนของนโยบำยบำยในบทบำทของกรมควบคุมโรคในกำรสนับสนุนงำนขับเคลื่อนกำร

ป้องกันควบคุมโรคโดยกลไก พชอ. 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 ในกำรประชุมคณะกรรมในแต่ละครั้ง หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมควรมีกำรเร่งตัวแทนกรรมกำร

เพ่ือเข้ำร่วมประชุมหรือถ่ำยทอดไปยังผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มด้วย 
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6.2 เลขำนุกำรควรมีกำรติดตำม และแจ้งคณะกรรมกำรล่วงหน้ำในหัวข้อเพ่ือติดตำมในนวำระประชุม
แต่ละครั้ง และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 

6.3 กำรรับนโยบำยจำกส่วนกลำงกรมควบคุมโรคควรมีกำรน ำเข้ำคณะกรรมกำรพิจำรณำทุกครั้งเพ่ือหำ
แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมกับบริบทของส ำนักงำน และพิจำรณำบูรณำกำรร่วมกับเขตสุขภำพและ
ศูนย์วิชำกำรในพื้นที่เขตสุขภำพที่ 8 

 

2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง  

1. วัตถุประสงค์ 
เพ่ือพัฒนำศักยภำพเครือข่ำยและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง  

2. เป้าหมายของโครงการ 
ภำคีเครือข่ำยเขตเมืองในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 ได้รับกำรพัฒนำศักยภำพด้ำนกำรระวัง ป้องกัน ควบคุม

โรคและภัยสุขภำพในพื้นที่เขตเมืองตำมบริบท จ ำนวน 1 ครั้ง 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 แต่งตั้งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกลไกป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพเครือข่ำยพัฒนำคุณภำพ

ชีวิตระดับอ ำเภอและเขตเมือง ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี 
3.2 จัดท ำทะเบียนภำคีเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรคเขตเมือง เขตสุขภำพท่ี 8 
3.3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำภำคีเครือข่ำยเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองระหว่ำงวันที่ 26 -

27 กุมภำพันธ์ 2562 ณ โรงแรมต้นคูณ อ ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธำนี โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมประชุมทั้ งสิ้น 65 
คน ประกอบไปด้วยเครือข่ำยเทศบำลเมือง เทศบำลนคร สสจ. สสอ. อบจ. ปภ.จังหวัดและปภ.เขต 14 
อุดรธำนี 

3.4 สรุปผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมประชุมต่อกำรจัดประชุมครั้งนี้ ส่วนใหญ่มีควำมพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมำก ร้อยละ 48.86 รองลงมำมีควำมพึงพอใจอยู่ในระดับดี ร้อยละ 38.07 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 ภำคีเครือข่ำยเขตเมืองให้ควำมร่วมมือและควำมสนใจในกำรเข้ำร่วมกำรประชุม 
4.2 คณะกรรมกำรมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนตำมแผน 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 เป้ำหมำยหลักผู้เข้ำร่วมประชุมไม่ได้ครบตำมท่ีตั้งไว้ 
5.2 ผู้เข้ำร่วมประชุมตอบแบบประเมินแบบพึงพอใจในผ่ำน Google form น้อย 
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6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 ในกำรประชุมคณะกรรมในแต่ละครั้ง หำกไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมควรมีกำรเร่งตัวแทนกรรมกำร

เพ่ือเข้ำร่วมประชุมหรือถ่ำยทอดไปยังผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มด้วย 
6.2 เลขำนุกำรควรมีกำรติดตำม และแจ้งคณะกรรมกำรล่วงหน้ำในหัวข้อเพ่ือติดตำมในนวำระประชุม

แต่ละครั้ง และรำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินงำน 
6.3 กำรรับนโยบำยจำกส่วนกลำงกรมควบคุมโรคควรมีกำรน ำเข้ำคณะกรรมกำรพิจำรณำทุกครั้งเพ่ือหำ

แนวทำงกำรด ำเนินงำนให้เหมำะสมกับบริบทของส ำนักงำน และพิจำรณำบูรณำกำรร่วมกับเขตสุขภำพและ
ศูนย์วิชำกำรในพื้นที่เขตสุขภำพที่ 8 
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กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 

1 โครงการสนับสนุนการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันควบคุมวัณโรคของประชาชนกลุ่ม
เสี่ยง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน   

1. วัตถุประสงค์  
เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำควำมรอบรู้ของประชำชนกลุ่มเสี่ยง โดยกำรมีส่วนร่วมของชุมชน และปัจจัยที่

ผลต่อควำมรอบรู้ด้ำนสุขภำพในกำรป้องกัน ควบคุมวัณโรค ในพื้นที่เสี่ยง  

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 เครือข่ำย/ประชำชนกลุ่มเสี่ยงได้รับกำรพัฒนำควำมรอบรู้และสื่อสำรควำมเสี่ยงเพ่ือพัฒนำ

พฤติกรรมสุขภำพ 
2.2 เครือข่ำยสื่อสำรควำมเสี่ยงในพื้นท่ีได้รับกำรสนับสนุน สื่อควำมรู้ตำมช่องทำงที่เหมำะสม 
2.3 ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย รับทรำบ มีควำมรู้ที่ถูกต้องเรื่องวัณโรคและมีพฤติกรรมป้องกันวัณโรคที่

ถูกต้องเหมำะสม 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ผลกำรจัดประชุมเครือข่ำยเพ่ือร่วมกันวิเครำะห์สถำนกำรณ์วำงแผนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำวัณโรค

ในพ้ืนที่ อ.เซกำ จ.บึงกำฬ กลุ่มเป้ำเครือข่ำย เจ้ำหน้ำที่สำธำรณสุข แกนน ำชุมชน ท้องถิ่น จ ำนวน 31 คน      
ท ำให้ทรำบสถำนกำรณ์ปัญหำวัณโรคและร่วมกันวำงแผนออกแบบกิจกรรมให้เหมำะสมกับพ้ืนที่ในกำรป้องกัน
ควบคุมวัณโรค ผลกำรวิเครำะห์ สถำนกำรณ์วัณโรคในพ้ืนที่พบผู้ป่วยวัณโรคในปี 2558, 2559 และ 2560 
จ ำนวน 54, 62 และ 82 ตำมล ำดับ ใน 9 ต ำบล กระจำยในทุกหมู่บ้ำน เป็นเพศชำยมำกกว่ำหญิง มีกระบวน 
กำรรักษำและติดตำมผู้ป่วยตำมมำตรฐำนงำนวัณโรคอย่ำงต่อเนื่อง เครือข่ำยได้วิเครำะห์และจัดท ำแผนงำน
ป้องกันแก้ไขปัญหำวัณโรคแบบบูรณำกำร ปี 2562 โดยกำรส่วนร่วม ดังตำรำง 

ตารางท่ี 11 วิเครำะห์ปัญหำ/GAP 

ปัญหา/GAP กิจกรรม 

1. ปัจจัยด้ำนบุคคล 
   1.1 ผู้ป่วยที่ได้รับกำรคัดกรองไม่ยอมรับประทำน
ยำ/ประชำชนไม่ทรำบว่ำผู้ป่วยสำมำรถแพร่เชื้อให้
ผู้อืน่ได้/ปกปิดข้อมูล 
2. ปัจจัยด้ำนระบบบริกำร 
  2.1 กำรคัดกรองผู้ป่วยในรพ.เป็นคลินิกเฉพำะแบบ
ตั้งรับ ไม่ครอบคลุมในพ้ืนที่ 
  2.2 เจ้ำหน้ำที่ขำดควำมเข้ำใจในกำรคัดกรองผู้ป่วย  
กำรท ำ DOT, Program TBCM 
  2.3 ขำดกำรติดตำมก ำกับดูแล ผู้ป่วย  
(ไม่ทรำบว่ำมีผู้ป่วยในพื้นที่) 
  2.4 ระบบส่งต่อข้อมูล(คืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่และ
ผู้เกี่ยวข้อง) ไม่ชัดเจน 

1. ก ำหนดพ้ืนที่เป้ำหมำย 
2.  กระบวนกำร PAR โดย 
  2.1  วิเครำะห์ข้อมูลและสภำพปัจจุบันของพ้ืนที่/
ชุมชน และคืนข้อมูลแก่ชุมชน 
  2.2 จัดประชุมออกแบบกิจกรรมกำรเฝ้ำระวังฯ      
ในพ้ืนที่ ได้แก่ 

2.2.1 ติดตำมก ำกับดูแล ผู้ป่วย โดย 
         - สร้ำง กรุ๊ปไลน์ในกำรติดตำม pt/โทรศัพท์ 
24 ชม.  
         - ท ำ DOT ใน MDR โดย จนท. ในพ้ืนที่ 
       2.2.2 คืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่และผู้เกี่ยวข้อง โดย  
         - แจ้งเคสขึ้นทะเบียนใหม่ผ่ำนไลน์ จนท.
(ส่วนตัว) โดย 
           จนท.ทีบี คลินิก (หมำยเหตุ : ต้องได้รับควำม
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  2.5 ด้ำนกำรจัดกำร ยังไม่ถูกต้อง เหมำะสม เช่น 
กำรท ำลำยสิ่งปฏิกูล ห้องในบ้ำนอับทึบกำรระบำย
อำกำศไม่ด ี

ยินยอม 
           จำกผู้ป่วย) 
        - ส ำรวจผู้สัมผัสร่วมบ้ำนหรือกลุ่มเสี่ยงใกล้ชิด
(รพ.สต.) 
          เครือญำต ิและเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 5 ปี 
         - น ำเสนอ/รำยงำนข้อมูลภำพรวมรำยอ ำเภอ/
ต ำบล 
           ทุกเดือน 

-  ท ำ DOT ใน MDR โดย จนท. ในพ้ืนที่ 
3. จัดอบรมพัฒนำศักยภำพ จนท.ระดับต ำบลเกี่ยวกับ 
TB , DOT , โปรแกรม TBCM  และจัดท ำแผนเพ่ือ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ให้แก่แกนน ำในพื้นที่ 
- อบรม อสม. แกนน ำ โดย ครู ก ให้ควำมรู้เกี่ยวกับ 
TB , กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรสื่อสำรเรื่องกำรคัดกรอง 
DOT 
4. ออกแบบเครื่องมือและประเมินผล (ควำมรู้  กำร
รับรู้ กำรเข้ำถึงข้อมูลพฤติกรรม  ควำมพึงพอใจ)และ
ส ำรวจข้อมูลในกลุ่มเป้ำหมำย 
5  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนงำน/กิจกรรม
รำยไตรมำส และปัญหำอุปสรรค 

3.2 ผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรถ่ำยทอดควำมรู้วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดท ำแผนงำนแบบมีส่วนร่วม                
เพ่ือพัฒนำควำมรอบรู้ของประชำชนกลุ่มเสี่ยงกำรป้องกันวัณโรค กลุ่มเป้ำหมำยเครือข่ำยแกนน ำ อสม และ
เจ้ำหน้ำที่ระดับต ำบลในพ้ืนที่ ต.ท่ำกกแดงและ ต.ซำง อ.เซกำ จ. บึงกำฬ จ ำนวน 60 คน เครือข่ำยมีส่วนร่วม
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ประเด็น รับรู้ เข้ำใจ น ำไปใช้ ปลอดภัยจำกวัณโรค” และรับทรำบบทบำทของแกนน ำ
ในกำรควบคุมวัณโรค และวำงแผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงในกำรป้องกันควบคุมวัณโรค ปี 2562 ดังตำรำง 

ตารางท่ี 12 แผนกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงในกำรป้องกันควบคุมวัณโรค ปี 2562  
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ประเด็น

สาระส าคัญ 
ผู้เกี่ยวข้อง/สื่อ
ช่องทางสื่อสาร 

การรับรู้สถานการณ์วัณโรค 
การตอบสนอง 

เพ่ือแจ้ง
ข่ำวสำรให้
ประชำชนและ
กลุ่มเสี่ยง
ทรำบและชัก
จูงให้มำรับ
บริกำรคัด
กรองเมื่อพบ
ควำมเสี่ยง 

ประชำชนใน
ชุมชนกลุ่ม
ผู้ป่วยวัณโรค
กลุ่มสี่ยงที่มีกำร
สัมผัสกับผู้ป่วย
วัณโรค  
 

1.รวมพลังยุติ
วัณโรค 
2.วัณโรครู้เร็ว  
รักษำหำยไม่
แพร่กระจำย
เชื้ออำกำร 
กำรติดต่อ 
กำรรักษำและ
กำรป้องกัน
วัณโรค 

เจ้ำหน้ำที่
สำธำรณสุข    
หอกระจำยข่ำว 
อสม. แกนน ำ วัด 
โรงเรียน ไลน์กลุ่ม  
 
 

 โดยประสำนขอข้อมูลจำก 
จนท. ได้แก่  
1. จ ำนวนผู้ป่วย กลุ่มเสี่ยงโรค
เรื้อรังเพ่ือใช้ในกำรเฝ้ำระวัง
ผู้ป่วยในชุมชน  
2 .  สื่ อ ส ำ ร ข้ อมู ล ที่ ถู ก ต้ อ ง 
เกี่ยวกับวัณโรคเพ่ือให้ไม่ให้เกิด
กำรรังเกียจผู้ป่วย ทักษะกำร
ป้องกันโรคประเด็น “กำรกอด 
จูบ /สัมผัสผู้ป่วยวัณโรคไม่ท ำ
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ให้ติด แต่หำกมีกำรคลุกคลีกับ
ผู้ป่วยมำกกว่ำ 8 ชั่วโมงต่อวัน
หรืออำศัยอยู่ร่วมบ้ำนกับผู้ป่วย
เป็นประจ ำ โดยไม่มีกำรป้องกัน
จะท ำให้ติดเชื้อวัณโรคได้จำก
กำรหำยใจเอำเชื้อเข้ำไป” 

ผลกำรวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องวัณโรคของแกนน ำก่อน-หลังกำรประชุม  

คะแนนความรู้ 
ก่อนการประชุม(n 41) หลังการประชุม(n 38) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ระดับสูง (10 – 15 คะแนน) 5 12.20 23 60.53 
ระดับปำนกลำง ( 6 – 9) 22 53.66 14 36.84 
ระดับต่ ำ ( 0 – 5 คะแนน) 14 34.14 1 2.63 
ค่ำคะแนนเฉลี่ย 6.5  คะแนน 10 คะแนน 
คะแนน ต่ ำสุด – สูงสุด 0   14 5  15 

3.3 ผลิตและสนับสนุนสื่อควำมรู้ สื่อต้นแบบ กำรป้องกันวัณโรคแก่ เครือข่ำยในพ้ืนที่ ดังนี้ 

รายการสื่อ/ประเภท จ านวน 
1.สื่อต้นแบบพัดส ำหรับประชำชนเรื่องกำรป้องกันวัณโรค 300 อัน 
2. เอกสำรประกอบกำรประชุมฯถ่ำยทอดควำมรู้ วิเครำะห์ควำมเสี่ยงและจัดท ำแผนงำน
แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนำควำมรอบรู้ของประชำชนกลุ่มเสี่ยง ในกำรป้องกันวัณโรค 

40 เล่ม 

3. คู่มือควำมรู้เรื่องวัณโรคและวัณโรคดื้อยำหลำยขนำนชนิดรุนแรงมำก   100 เล่ม 
4. คู่มือเรียนรู้ เข้ำใจวัณโรคด้วยตนเอง ส ำหรับอสม.และผู้น ำชุมชน 100 เล่ม 
5.สื่ออินโฟกรำฟิคสื่อสำรช่องทำงออนไลน์และเครือข่ำย (เว็บไซต์  ไลน์ เฟสบุ๊ก) 40 ครั้ง 

 

4. ผลกำรส ำรวจประเมินควำมรู้  กำรรับรู้  พฤติกรรมกำรป้องกันวัณโรค และควำมพึงพอใจของ
เครือข่ำย และประชำชนกลุ่มเสี่ยง (กลุ่มเสี่ยง 5 กลุ่ม) ในพ้ืนที่ สรุปดังนี้  

- ควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับวัณโรค ก่อน – หลังด ำเนินกำร ประชำชนมีควำมรู้ระดับสูง 
ร้อยละ 47.32 , 73.74 ประเด็นที่ประชำชนบำงส่วนเข้ำใจผิดหรือไม่ทรำบได้แก่ เข้ำใจว่ำวัณโรคติดต่อโดยกำร
สัมผัส เช่น จับมือ จูบกอด วัณโรคสำมำรถรักษำให้หำยได้ โดยกำรกินยำ 1 - 2 เดือน หำกเคยป่วยเป็นวัณโรค
แล้วจะมีภูมิคุ้มกันไม่ป่วยอีกตลอดชีวิต และระหว่ำงกำรรักษำ ถ้ำอำกำรป่วยดีขึ้นสำมำรถหยุดรับประทำนยำได้ 

- กำรเข้ำถึงข้อมูล กำรสื่อสำรและกำรป้องกันวัณโรค ก่อน – หลังด ำเนินกำร ประชำชน 
รับทรำบข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับวัณโรคฯ ระดับสูง ร้อยละ  46.05 , 80.31  พฤติกรรมกำรป้องกันโรค พบว่ำ 
ก่อน – หลังด ำเนินกำรมีพฤติกรรมเหมำะสมมำก ร้อยละ 30.59 , 46.33 ซึ่งพฤติกรรมที่ต้องเน้นย้ ำและ
ส่งเสริมต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดกำรป้องกันวัณโรค ได้แก่ กำรสื่อสำรหรือบอกกล่ำวเรื่องโรควัณโรคเพ่ือให้คนรอบ
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ข้ำงมีกำรป้องกันโรคได้อย่ำงถูกต้อง กำรสังเกตตนเอง เช่น น้ ำหนักลด อำกำรไอ อำกำรไข้ ซึ่งเป็นอำกำรเตือน
ให้ไปตรวจคัดกรองวัณโรค บ้วนน้ ำลำยหรือเสมหะและก ำจัดให้ถูกสุขลักษณะ เหมำะสมเพ่ือป้องกันกำร
แพร่กระจำยเชื้อโรค ไม่ใช้ของร่วมกับผู้มีอำกำรสงสัยเป็นโรคทำงเดินหำยใจหรือวัณโรค เมื่อมีอำกำรไอหรือ
จำม ต้องใช้ผ้ำหรือกระดำษปิดปำกปิดจมูกทุกครั้ง และเมื่อมีผู้ป่วยหรือคนใกล้ชิดป่วยเป็นวัณโรคต้องช่วย
กระตุ้นผู้ป่วยไปรักษำโดยไม่ให้ขำดยำเป็นประจ ำ และต่อเนื่องจนครบระยะเวลำกำรรักษำ  

- ควำมพึงพอใจต่อข้อมูลข่ำวสำรเรื่องวัณโรค ภำพรวม พบว่ำ ประชำชนมีควำมพึงพอใจต ่อข้อมูล
ข่ำวสำรเรื่องวัณโรค ระดับมำก ร้อยละ 92.27 

จำกผลกำรด ำเนินงำนท ำให้เกิดควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำรแก้ไขปัญหำวัณโรค
ในพ้ืนที่ อำทิ กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลผู้ป่วยด้วยกำรส่งต่อข้อมูล กำรติดตำม ให้กับพ้ืนที่ผ่ำนระบบไลน์กลุ่ม
ภำยในของพ้ืนที ่ มีกำรคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่โดยแกนน ำ อสม.และเจ้ำหน้ำที่ระดับต ำบล กำรสื่อสำรข้อมูลแก่
ผู้ที่สงสัยวัณโรคซึ่งแยกตำมลักษณะอำกำร ได้แก่ กำรแนะน ำกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่ให้ทุกคนสังเกตอำกำรสมำชิกใน
ครอบครัว หำกพบรีบแจ้งมำยัง อสม. ใกล้บ้ำนหรือเจ้ำหน้ำที่ รพ.สต. โดยตรง  เครือข่ำย แกนน ำเผยแพร่
ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนเวทีประชำคม อสม.ต ำบล และสื่อสำรควำมเสี่ยงไปยังครัวเรือนที่ดูแล ด้วยกลยุทธ์ “อสม.
เคำะประตูบ้ำน” กำรจัดท ำโครงกำร อบรมแกนน ำและอสม. และจัดกิจกรรมวันคัดกรองกลุ่มเสี่ยงอำยุ 15 ปี
ขึน้ไปท้ังต ำบลและรณรงค์เพ่ือสร้ำงกระแสกำรเข้ำมำคัดกรองวัณโรค และวำงแผนกำรด ำเนินงำนต่อเนื่อง เช่น 
กำรประกวดหมู่บ้ำนต้นแบบปลอดวัณโรค ในปีต่อไป 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
4.1 นโยบำยของกระทรวงสำธำรณสุข และกรมควบคุมโรคสนับสนุนกำรป้องกันแก้ไขปัญหำวัณโรค 
4.2 กำรบูรณำกำรและมีส่วนร่วมของเครือข่ำย ทุกระดับ 
4.3 ประชำชนกลุ่มเสี่ยงตระหนัก เห็นควำมส ำคัญในกำรเข้ำรับบริกำรตรวจคัดกรอง  กำรป้องกันตนเอง 

กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อม กำรดูแลก ำกับกำรรับประทำนยำของผู้ป่วยให้ครบตำมระยะเวลำกำรรักษำ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 ประชำชนกลุ่มเสี่ยงบำงส่วนยังไม่ตระหนักถึงควำมรุนแรงของวัณโรค จึงขำดกำรสังเกต ประเมิน

อำกำร และไม่เข้ำสู่ระบบบริกำรคัดกรอง 
5.2 ติดตำมผู้ป่วยไม่ได้/ผู้ป่วยขำดยำ 
5.3 งบประมำณสนับสนุนในพ้ืนที่ยังไม่เพียงพอ ท ำให้กำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
5.4 แกนน ำบำงส่วนยังไม่เข้ำใจบทบำทในกำรสื่อสำรควำมเสี่ยงในพ้ืนที่ 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
เพ่ือให้เกิดควำมยั่งยืนในกำรป้องกันแก้ไขปัญหำวัณโรค 
6.1 วำงแผนแบบบูรณำกำรและสื่อสำรควำมเสี่ยงในกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนสื่อบุคคลในพ้ืนที่  
6.2 พัฒนำระบบกำรดูแล ก ำกับ ติดตำมผู้ป่วย ในพ้ืนที่ เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงเข้ำสู่ระบบกำรคัดเพ่ิมขึ้น และ

ผู้ป่วยได้รับกำรติดตำมกำรกินยำอย่ำงต่อเนื่อง ป้องกันกำรขำดยำ และให้ค ำแนะน ำ ก ำลังใจแก่ผู้ป่วย ญำติ ลด
กำรตีตรำ 

6.3 อปท. มีส่วนร่วมสนับสนุนงบประมำณเพ่ือช่วยเหลือในกำรเฝ้ำระวัง เช่น เป็นวัณโรคได้ 1,000 เมื่อ
วินิจฉัย และ 1,000 บำทเมื่อกินยำครบ 

6.4 ขยำยควำมครอบคุมในกำรเสริมสร้ำงควำมรู้และเสริมทักษะกำรเข้ำถึงข้อมูล กำรสื่อสำรควำมเสี่ยง
เรื่องวัณโรคแก่ แกนน ำและ อสม. ผู้เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมำะสมกับพ้ืนที่ 
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6.5 เฝ้ำระวัง และรำยงำนข้อมูลแก่เจ้ำหน้ำที่ หำกพบผู้มีอำกำรสงสัย เพื่อให้ประชำชนได้รับกำรคัด
กรองอย่ำงรวดเร็วทันท่วงที 
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กลุ่มระบาดวิทยาวิทยาและข่าวกรอง 

1 โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (โครงติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภำพ ทั้ง 5 กลุ่ม ของส ำนักงำนป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ให้สำมำรถอธิบำยขนำดปัญหำ กำรกระจำยตำมบุคคล เวลำ และสถำนที่             
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

1.2 เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง สำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ในกำรวำงแผน จัดล ำดับควำมส ำคัญของปัญหำและ
ประเมินผลของโครงกำรได้ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 ทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ด้ำนสำธำรณสุข (SAT) ระดับเขตและจังหวัดได้รับกำรพัฒนำศักยภำพ

ด้ำนกำรวิเครำะห์ข้อมูล 5 กลุ่มโรค 5 มิติ กำรประเมินควำมเสี่ยง จัดท ำรำยงำนและประเมินสถำนกำรณ์โรค
และภัยสุขภำพ จ ำนวน 8 ทีม ประกอบด้วย สคร. 1 ทีม และ ทีมจังหวัด 7 ทีม 

2.2 มีฐำนข้อมูล 5 กลุ่มโรค 5 มิติ จ ำนวน 1 ฐำนข้อมูล 
2.3 มีรำยงำนสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพ 65 ฉบับ ประกอบด้วย รำยงำนสถำนกำรณ์ประจ ำสัปดำห์ 

52 ฉบับ รำยงำนประจ ำเดือน 12 ฉบับ และสรุปรำยงำนสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพปี 1 ฉบับ 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 กำรประชุมพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง 5 ระบบ 5 มิต ิวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องประชุมร่มโพธิ์

ทอง 2 ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดอุดรธำนี มีผู้เข้ำร่วมประชุม 36 คน ผู้เข้ำร่วมประชุม 36 คน ประกอบไป
ด้วยผู้รับผิดชอบงำนระบำดวิทยำ จำก สสจ. สตม. และ PM โรค จำก สคร.8 อุดรธำนี โดยวิทยำกรได้รับควำม
อนุเครำะห์จำกผู้อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศฯ (นพ.ยงเจือ เหล่ำศิริถำวร) และสรุปรำยงำนกำรประชุมรำชกำร
เสนอต่อผู้บริหำร 

3.2 กำรประชุมรำชกำรคณะท ำงำน SAT และ JIT ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลำคม 2561 ประชุมรำชกำร
คณะกรรมกำร SAT&JIT โดยมีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 คน ประกอบด้วย คณะท ำงำน SAT&JIT สคร.8    
ศตม.8.1,8.2 & 8.3 ตัวแทนด่ำนควบคุมโรคท่ำอำศยำนนำนำชำติสนำมบินอุดรธำนี และสรุปประชุมรำชกำร
เสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ครั้งที่ 2 วันที่ 14 พฤษภำคม 2562  
ประชุมรำชกำรคณะท ำงำนทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ 5 กลุ่มโรค 5 มิติและคณะท ำงำนทีมสอบสวนควบคุมโรค 
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 โรงพยำบำลมะเร็ง มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 คน ประกอบด้วย คณะท ำงำน 
SAT&JIT สคร.8 ศตม.8.1, 8.2 และ8.3 โดยได้รับกำรนิเทศมำตรฐำน SAT JIT จำกส ำนักระบำดวิทยำด้วย 
และสรุปประชุมรำชกำรเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคท่ี 8 จังหวัดอุดรธำนี   

3.3 กำรประชุมรำชกำรเพ่ือพัฒนำระบบเฝ้ำระวังโรคติดต่อน ำโดยแมลงโดยใช้ข้อมูล 5 มิติ ครั้งที่ 1  
วันที่ 25 มิถุนำยน 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 โรงพยำบำลมะเร็ง มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 15 คน 
ประกอบด้วย คณะท ำงำน SAT&JIT สคร.8 ศตม.8.1,8.2 & 8.3 สรุปประชุมรำชกำรเสนอต่อผู้บริหำร ครั้งที่ 2 
วันที่ 26 สิงหำคม 2562 - มีผู้เข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 24 คน ประกอบด้วย คณะท ำงำน SAT&JIT สคร.8 และ
สรุปประชุมรำชกำรเสนอต่อผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี    

3.4 จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพประจ ำสัปดำห์ จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์โรคและภัย
สุขภำพประจ ำสัปดำห์ (Weekly report) จ ำนวน 52 ฉบับ และสรุปรำยงำนสถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพปี 
2562 จ ำนวน 1 ฉบบั 
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4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 วำงแผนกำรด ำเนินงำน และประสำนควำมร่วมมือในกำรเข้ำร่วมกำรประชุมกับคณะกรรมกำร 5 

กลุ่มโรค 5 มิติ ประกอบกับได้รับควำมสนใจจำกเครือข่ำยระดับจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด และผู้บริหำรให้
ควำมส ำคัญ รวมถึงกลุ่มโรคได้น ำข้อมูลมำใช้ประโยชน์และพัฒนำระบบงำน 5 มิติต่อไป 

4.2 ผู้บริหำรของส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธำนี ให้ควำมส ำคัญต่อกำรพัฒนำระบบ
กำรเฝ้ำระวังโรค 5 กลุ่มโรค 5 มิติ ซึ่งเป็นกำรรวบรวม เรียบเรียง อย่ำงเป็นระบบ ต่อเนื่อง กำรวิเครำะห์ แปล
ผล น ำไปใช้ประโยชน์ สำมำรถชี้เป้ำปัญหำสุขภำพได้ และระบุปัจจัย หรือมำตรกำรที่ต้องด ำเนินกำรเพ่ิมเติมได้  

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 งบประมำณมีจ ำกัด ไม่สำมำรถส่ง Supervisor และ Incharge ไปฝึกปฏิบัติ SAT ที่กรมควบคุมโรค

ได้ครบถ้วน  
5.2 กำรเร่งรัดกำรใช้งบประมำณในไตรมำสแรกท ำให้ผู้เข้ำร่วมประชุมไม่ใช่กลุ่มเป้ำหมำยที่แท้จริง และ

บำงครั้งอำจได้ผู้แทนมำเข้ำร่วมท ำให้ไม่เกิดควำมต่อเนื่องในกำรประสำนข้อมูล 
5.3 สมำชิกในทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์ประกอบหลำยกลุ่มงำน รวมทั้ง ศตม. ทั้ง 3 แห่ง ท ำให้กำรฝึก

ปฏิบัติจริงสำมำรถท ำได้ยำก   
5.4 ไม่มีห้องปฏิบัติงำนที่ชัดเจน รวมทั้งยังขำดอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำน เช่น กระดำนไวท์

บอร์ด ปริ๊นเตอร์ คอมพิวเตอร์พร้อมสำยอินเทอร์เน็ต ฯลฯ  

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 จัดประชุมรำชกำรชี้แจงแนวทำงกำรท ำงำนและกำรติดตำมประเมินผล ให้แก่คณะท ำงำนทุกท่ำนได้

รับทรำบควำมส ำคัญของกำรพัฒนำ SAT JIT ของ สคร. 8 ให้สำมำรถปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน
ได้จริง   

6.2 วำงแผนกำรด ำเนินงำนจัดประชุมไว้ตั้งแต่ต้นปีงบประมำณ พร้อมระบุวันเวลำ สถำนที่ และแจ้ง
กลุ่มเป้ำหมำยให้รับทรำบก่อนจัดประชุมอย่ำงน้อย 15 วัน   

6.3 ทบทวนค ำสั่งคณะท ำงำน SAT & JIT ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ และก ำหนดเป็นตัวชี้วัดในกำร
ประเมินผลรำยบุคคล (DPIS)  

6.4 วำงแผนและจัดหำวัสดุอุปกรณ์ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของ SAT JIT เพ่ือพัฒนำระบบกำรตอบโต้
ภำวะฉุกเฉินให้มั่นคง และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

6.5 ควรประชุมชี้แจงแนวทำงกำรพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติในระดับเขต และขับเคลื่อนลง
สู่ระดับจังหวัดให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
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2  โครงการสนับสนุนการสอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 8 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำศักยภำพทีมสอบสวนโรคและภัยสุขภำพ ในพ้ืนที่เขตสุขภำพที่ 8 ให้สำมำรถปฏิบัติงำน

สอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ได้ตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ (IHR2005) และพระรำชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

1.2 เพ่ือสนับสนุนเครือข่ำยทีมเฝ้ำระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วทุกระดับ ให้สำมำรถค้นหำสำเหตุของกำร
เกิดโรคและกำรระบำดของโรคได้ 

1.3 เพ่ือสนับสนุน กำรออกปฏิบัติกำรสอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ ให้แก่เครือข่ำยทีมเฝ้ำระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ครอบคลุมทั้ง 7 จังหวัดในพ้ืนที่เขตสุขภำพท่ี 8 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 มีรำยงำนกำรเฝ้ำระวัง/ตรวจจับควำมผิดปกติด้ำนสำธำรณสุข สถำนกำรณ์โรคและภัยสุขภำพ 

จ ำนวน 50 ฉบับ 
2.2  มีสรุปประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสอบสวนโรคส ำหรับทีมสอบสวนระดับจังหวัดและระดับเขต 

จ ำนวน 7 เรื่อง 
2.3 สนับสนุนค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรส ำหรับเครือข่ำยเขตสุขภำพที่ 8 (7 จังหวัด) 
2.4 สนับสนุนกำรออกสอบสวนโรคและภัยสุขภำพของทีมปฏิบัติกำรสอบสวนโรค (7 จังหวัด) 
2.5 สนับสนุนกำรพัฒนำศักยภำพสมรรถนะทีมสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 
2.6 กำรประเมินรับรองมำตรฐำนทีม SRRT/SAT/JIT ในเขตสุขภำพท่ี 8 (7 จังหวัด) 
2.7 สรุปกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังโรคติดต่อที่ส ำคัญและ

โรคจำกกำรประกอบอำชีพ ฯ จ ำนวน 5 ฉบับ 
2.8 กำรประเมินระบบเฝ้ำระวังโรคติดต่อ ในเขตสุขภำพท่ี 8  
2.9 สรุปผลกำรอบรมพัฒนำศักยภำพนักระบำดวิทยำภำคสนำม ตำมหลักสูตรระบำดวิทยำที่ได้รับกำร

รับรอง 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพนักระบำดวิทยำภำคสนำมตำมหลักสูตรระบำดวิทยำที่

ได้รับกำรรับรอง วันที่ 26-28 ธันวำคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมวีธรำ บูธีค โฮเตล จังหวัดอุดรธำนี 
ผู้เข้ำร่วมประชุม 45 คน ประกอบด้วย เครือข่ำยระบำดวิทยำและผู้รับผิดชอบงำนในเขตสุขภำพที่ 8 ทั้ง 7 
จังหวัด โดยวิทยำกรได้รับอนุเครำะห์จำกผู้อ ำนวยกำรศูนย์สำรสนเทศ นพ.ยงเจือ เหล่ำศิริถำวร และจังหวัดได้
ขอควำมอนุเครำะห์วิทยำกรจำก สคร.8 เพื่อพัฒนำทีม CDCU ระดับจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด 

3.2 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรกำรสอบสวนโรคส ำหรับทีมสอบสวนระดับจังหวัดและเขต วันที่ 12 -13 
ธันวำคม 2561 ณ โรมแรมชมโขงรีสอร์ท อ ำเภอสังคม จังหวัดหนองคำย ผู้ เข้ำร่วมประชุม 40 คน 
ประกอบด้วย ทีม JIT สคร.8 / ศตม 8.1-8.3 และผู้รับผิดชอบงำนควบคุมโรค ทั้ง 7 จังหวัด กิจกรรม
ประกอบด้วยแบ่งกลุ่มศึกษำวิธีกำรสอบสวนโรคในพ้ืนที่ กำรลงพ้ืนที่สอบสวนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและ
กำรบำดเจ็บทำงถนน สรุปผลกำรด ำเนินงำนเสนอผู้บริหำร 

3.3 ให้กำรสนับสนุนกำรตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรและกำรประสำนงำนระหว่ำงพ้ืนที่ ส่วนกลำง เพ่ือให้
กำรด ำเนินงำนส่งตรวจได้อย่ำงมีคุณภำพ ถูกต้องตำมหลักกำร โดยประสำนงำน ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์ที่ 
8 จังหวัดอุดรธำนี / สถำบันวิจัยวิทยำศำสตร์สำธำรณสุข / สถำบันบ ำรำศนรำดูรฯ และกรมควบคุมโรค โดยให้
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กำรสนับสนุนค่ำตรวจวิเครำะห์ส ำหรับโรค และเหตุกำรณ์กำรระบำดต่ำงๆ อำทิเช่น เหตุกำรณ์กำรระบำดของ
โรคอำหำรเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกำ โรคชิคุนกุนยำ โรคคอตีบ เป็นต้น 

แผนภูมิที่ 13 สัดส่วนกำรสนับสนุนค่ำตรวจทำงห้องปฏิบัติกำรให้กับเครือข่ำย 7 จังหวัด  

 

3.4 สนับสนุนทีมสอบสวนโรคและภัยสุขภำพในกำรออกสอบสวนโรคเขตสุขภำพที่ 8 ลงพ้ืนที่ร่วมกับ
กรมควบคุมโรค และจังหวัด 16 เหตุกำรณ์ พร้อมรำยงำนกำรสอบสวนโรคเบื้องต้นเสนอผู้บริหำร 

3.5 สนับสนุนให้บุคลำกรเข้ำร่วมหลักสูตร FEMT ปีละ 1 คน สคร.8 ให้นำงสำวระพีพร กรมธรรมำ 
นักวิชำกำรสำธำรณสุขปฏิบัติกำร เข้ำร่วมหลักสูตรนี้  

3.6 กำรประเมินรับรองมำตรฐำนทีม SAT JIT ระหว่ำงวันที่ 13 สิงหำคม – 13 กันยำยน 2562 ใน 7 
จังหวัด เขตสุขภำพที่ 8 นิเทศติดตำมและชี้แจงตัวชี้วัดให้จังหวัด น ำไปพัฒนำทีม SAT JIT ระดับจังหวัดและ
อ ำเภอ โดยสรุปกำรนิเทศติดตำมเป็นหนังสือรำชกำร และสรุปผลให้ผู้บริหำรทรำบ 

3.7 กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรพัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนเฝ้ำระวังโรคติตด่อที่ส ำคัญและโรค
จำกกำรประกอบอำชีพ วันที่ 28-30 พฤศจิกำยน 2561 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธำนี ผู้เข้ำร่วม
ประชุม 49 คน ประกอบด้วยเจ้ำหน้ำทีส่ำธำรณสุขที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเฝ้ำระวังโรคติดต่อในส ำนักงำนป้องกัน
ควบคุมโรค ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด และโรงพยำบำล/ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ ได้รับกำรอนุเครำะห์
วิทยำกรจำกกรมควบคุมโรค 2 ท่ำน กิจกรรมมีกำรวิเครำะห์ข้อมูล กำรน ำไปใช้ข้อมูล และกำรน ำเสนอข้อมู ล 
โดยสรุปผลกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเสนอต่อผู้บริหำร 

3.8 ประเมินระบบเฝ้ำระวังโรคติดต่อ (CD/TB) โดยกำรสุ่มตัวแทนได้ทั้งหมด 4 จังหวัด 12 แห่ง แห่งละ 
800 ตัวอย่ำง ประสำนจังหวัดเป้ำหมำย ได้แก่จังหวัดบึงกำฬ หนองบัวล ำภู เลย และสกลนคร ในระหว่ำงวันที่ 
4 – 21 มกรำคม 2562 โดยมีบุคลำกร สคร. 8 จ ำนวน 5 คน ด ำเนินกำรโดยกำรขอควำมอนุเครำะห์เวช
ระเบียนโรคหัดและโรคท่ีเกี่ยวข้อง จัดท ำสรุปผลกำรประเมินระบบเฝ้ำระวังเสนอผู้บริหำร 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 กำรวำงแผนด ำเนินกำรขอควำมร่วมมือของบุคลำกรในกลุ่มงำนและเครือข่ำยงำนระบำดวิทยำทั้ง 7 

จังหวัด ซ่ึงผู้บริหำรให้ควำมส ำคัญและสนใจ 
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4.2 ทีม SAT JIT ในเขตสุขภำพที่ 8 ปฏิบัติตำมมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน โดยกำรถ่ำยทอดกำร
ด ำเนินงำนให้อ ำเภอต่ำงๆ มีแนวทำงและข้อปฏิบัติตำมแนวทำงของกรม ในกำรประเมินมำตรฐำนของจังหวัด
ชัดเจน จำกกองระบำดวิทยำ กรมควบคุมโรค 

4.3 ไดร้ับกำรสนับสนุนงบประมำณกำรด ำเนินกำรที่เพียงพอ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 อุปกรณ์ท่ีใช้ส ำหรับสอบสวนโรคไม่เพียงพอ  
5.2 งบประมำณในกำรสนับสนุนกำรสอบสวนโรคร่วมกับหน่วยงำนระดับจังหวัด อ ำเภอ ต ำบล และ

งบประมำณในกำรสนับสนุนค่ำตรวจวิเครำะห์เพื่อหำสำเหตุของกำรระบำดมีจ ำกัด  
5.3 ทีมสอบสวนควบคุมโรค (JIT) สคร.8 ยังไม่ได้รับกำรอบรมหลักสูตรระบำดวิทยำด้ำนกำรเฝ้ำระวัง 

ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรค ครบ 100%  
5.4 หัวหน้ำทีมสอบสวนโรค (PI) ยังขำดควำมช ำนำญในปฏิบัติงำน   

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 ก ำหนดกิจกรรม งบประมำณให้เพียงพอต่อกำรจัดส่งตัวอย่ำง และจัดท ำแผนจัดซื้ออุปกรณ์ที่ใช้ใน

กำรสอบสวนโรค 
6.2 สคร.8 ควรจัดประชุมซ้อมแผนกำรสอบสวน ควบคุมโรค ให้แก่คณะท ำงำนทีมสอบสวนควบคุมโรค 

เพ่ือสร้ำงควำมม่ันใจในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มมำกขึ้น  
6.3 สคร.8 ควรจัดท ำและพัฒนำหลักสูตร miniFEMT ให้แก่ทีมสอบสวนควบคุมโรคใน สคร.8                

เพ่ือฝึกฝนทักษะในกำรปฏิบัติงำนเฝ้ำระวัง สอบสวน ควบคุมโรค ทั้ง 5 กลุ่มโรค ได้  
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ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี 

1 โครงการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย และตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
โรคติดต่อน าโดยแมลงและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.1 
จังหวัดอุดรธานี ปีงบประมาณ 2562 (โครงการติดดาว)            

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือพัฒนำฐำนข้อมูลในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุม ตอบโต้ และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำน

โรคติดต่อน ำโดยแมลง  
1.2 เพ่ือพัฒนำ ส่งเสริม ศักยภำพเครือข่ำยในกำรจัดกำรยุงลำยพำหะน ำโรค 
1.3 เพ่ือสนับสนุนเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงและภัยสุขภำพ ที่เป็น

ปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบ   

2. ผลการด าเนินงาน  
2.1 เครือข่ำยใช้ Appication “ทันระบำด” ในกำรส ำรวจก ำจัดลูกน้ ำยุงลำย จ ำนวน 3 จังหวัด 
2.2 เขตแปรพระรำชฐำนได้รับกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมพำหะน ำโรค จ ำนวน 10 แห่ง 
2.3 พ้ืนที่เสี่ยงได้รับกำรสุ่มประเมินค่ำดัชนีลูกน้ ำยุงลำย จ ำนวน  3 จังหวัด 
2.4 เครื่องพ่นสำรเคมีได้รับกำรตรวจสอบมำตรฐำน จ ำนวน 166  เครื่อง 
2.5 จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญ 

จ ำนวน 140,710 รำย 
2.6 ร้อยละของประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยมีควำมพึงพอใจต่อกำรบริกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่

เป็นปัญหำส ำคัญ คิดเปน็ร้อยละ 95.82     

3. ปัจจัยความส าเร็จ           
3.1 กำรวำงแผนงำนล่วงหน้ำในกำรปฏิบัติงำนและด ำเนินกำรตำมแผนที่วำงไว้ 
3.2 กำรร่วมมือของเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน ควบคุมโรค 
3.3 กำรสนับสนุนจำกผู้น ำองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรป้องกันควบคุมโรค 
3.4 กำรติดตำมประเมินผล ทุกไตรมำส 

4. ปัญหา/อุปสรรค 
4.1 กำรเข้ำถึงข้อมูลกำรพยำกรณ์และกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์โรคล่ำช้ำ ท ำให้สนับสนุนโรคล่ำช้ำด้วย 
4.2 กำรอ้ำงอิงข้อมูลด้ำนกำรดื้อยำของยุงต่อสำรเคมี มีจ ำกัด คือ สำรเคมีบำงชนิดที่พ้ืนที่ใช้ แต่เรำไม่มี

กระดำษทดสอบ และกำรทดสอบแต่ละครั้งใช้ยุงตัวเต็มวัยจ ำนวนมำก และในปีที่ผ่ำนมำสถำนกำรณ์โรคติดต่อ
น ำโดยแมลงระบำด พ้ืนที่ก็ควบคุมโรคตลอด ท ำให้ได้ตัวอย่ำงยุงน้อย หำกต้องกำรทดสอบก็ต้องน ำมำเลี้ยงใน
ห้องทดลองเพ่ือให้ได้ปริมำณที่เหมำะสมต่อไป 

4.3 วัสดุอุปกรณ์ในกำรสนับสนุนโรคติดต่อน ำโดยแมลง ที่ศตม.ใช้คือเครื่องพ่นเคมีชนิดติดรถยนต์                 
ซึ่งเหมำะส ำหรับกำรควบคุมโรคที่เป็นชุมชนขนำดใหญ่ แต่มีข้อจ ำกัดคือ สำรเคมีไม่ทั่ วถึงในบ้ำนที่ปิดประตู
หน้ำต่ำง ควรใช้ควบคู่กับเครื่องพ่นเคมีชนิดสะพำยไหล่ด้วยทุกครั้ง 

5. แนวทางแก้ไขปัญหา  
5.1 ควรพัฒนำข้อมูลเฝ้ำระวังโรค 5 มิติที่รวดเร็วและเข้ำถึงง่ำยให้พ้ืนที่ พบเร็วและควบคุมโรคเร็วขึ้น 
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5.2 กำรเตรียมชุมชนในกำรควบคุมโรคเป็นเรื่องส ำคัญที่ท ำให้กำรควบคุมโรคส ำเร็จ ควรด ำเนินกำรก่อน
ทุกครั้งอย่ำงน้อย 1-2 วัน 

  

2  โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัดอุดรธานี   
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562            

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยมี

ประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
1.2 เพ่ือสนับสนุนทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนต่อบุคลำกรในองค์กรอย่ำงเพียงพอ เหมำะสมและมี

ประสิทธิภำพ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
        กำรจัดหำพัสดุ และกำรบริหำรสินทรัพย์ จ ำนวน 10 ครั้ง 

2.1 งำนยำนพำหนะและซ่อมบ ำรุง ตำมรอบระยะทำง 14,000 กิโลเมตร ผลกำรด ำเนินกำรตำมรอบ
รอบระยะทำง ปี 2562 จ ำนวน 48,205  กิโลเมตร 

2.2 ร้อยละของกำรเบิกจ่ำยของรำยกำรค่ำใช้จ่ำยบุคลำกรในกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภำพร้อยละ 100 ผลกำรเบิกจ่ำยตำมรำย ESM = 100 % 

3. รายละเอียดผลการด าเนินงาน 
3.1 ซ่อมบ ำรุงยำนพำหนะของทำงรำชกำร จ ำนวน 9 ครั้ง 
3.2 เช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร จ ำนวน 12 ครั้ง 
3.3 จ่ำยค่ำจ้ำงเหมำแม่บ้ำน จ ำนวน 12 ครั้ง 
3.4 จัดซื้อวัสดุ/อุปกรณ์งำนบ้ำนงำนครัว/วัสดุส ำนัก/วัสดุกำรไฟฟ้ำ จ ำนวน 6 ครั้ง 
3.5 จัดซื้ออะไหล่เครื่องพ่นสำรเคมีเพ่ือซ่อมบ ำรุง จ ำนวน 1 ครั้ง 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 มีกำรวำงแผนกำรใช้งบประมำณและใช้จ่ำยตำมเป้ำหมำย  
4.2 มีกำรติดตำมประเมินผลรำยสัปดำห์ /เดือน/ไตรมำส 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 
กระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ล่ำช้ำ เนื่องจำกกำรประเมินรำคำวัสดุที่ขออนุมัติจัดซ่อมรถยนต์กับรำยกำร

ซ่อมจริงไม่ตรงกันท ำให้กำรเบิกจ่ำยล่ำช้ำ 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา          
แนวทำงแก้ไข ควรวำงแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงล่วงหน้ำก่อนมีแผนปฏิบัติงำน 

3 โครงการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.1 จังหวัด
อุดรธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (โครงการติดดาว)             

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เฝ้ำระวังโรคไข้มำลำเรียจำกรำยงำนสถำนกำรณ์โรคด้วยแผนที่เชิงภูมิศำสตร์ (GIS) ของ สคร.8 

อุดรธำนี 
1.2 สอบสวนโรคทุกรำยเมื่อมีรำยงำนผู้ป่วยตำมมำตรกำร 1-3-7  

          -1.4 สอบสวนแหล่งแพร่เชื้อมำลำเรียเมื่อมีกำรติดเชื้อในพ้ืนที่ 
1.5 บันทึกผลกำรสอบสวนในระบบมำลำเรียออนไลน์ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
       2.1 กำรพัฒนำ รูปแบบ มำตรกำร แนวทำง ระบบกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้
มำลำเรีย ในพ้ืนที่ E2  
       2.2 ร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรียได้รับกำรสอบประวัติภำยใน 3 วันร้อยละของผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรีย
ได้รับกำรสอบประวัติภำยใน 3 วัน 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ศึกษำทำงด้ำนกีฏวิทยำในพ้ืนที่เสี่ยง จ ำนวน 1 ครั้ง 
3.2 เฝ้ำระวังทำงด้ำนกีฏวิทยำไข้มำลำเรีย จ ำนวน 3 ครั้ง 
3.3 สอบสวนไข้มำลำเรีย จ ำนวน 1 ครั้ง 
3.4 ติดตำมประสำนงำนไข้มำลำเรีย จ ำนวน 3 ครั้ง 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 กำรเฝ้ำระวังข้อมูลผู้ป่วยที่มีประสิทธิภำพจำกเวบไซด์มำลำเรียออนไลน์ 
4.2 กำรเฝ้ำระวังยุงพำหะน ำโรคมำลำเรีย กำรสอบสวนผู้ป่วยและแหล่งแพร่เชื้อมำลำเรีย 

4.3 ควำมร่วมมือของเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมไข้มำลำเรีย 
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5. ปัญหา/อุปสรรค 
กำรเฝ้ำระวังไข้มำลำเรียในพ้ืนที่ผสมผสำนงำนไข้มำลำเรียให้กับส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดและเป็น 

จังหวัดที่ไม่มีกำรติดเชื้อในพ้ืนที่ในรอบหลำยปีที่ผ่ำนมำท ำให้ กำรรำยงำนข้อมูลผู้ป่วยมำลำเรียล่ำช้ำท ำให้กำร
สอบสวนโรคไม่ได้เกณฑ์มำตรฐำน 1-3-7 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา  
6.1 ควรเฝ้ำระวังผู้ป่วยมำลำเรียในพ้ืนที่ มียุงพำหะหลักน ำเชื้อมำลำเรีย 
6.2 ควรเฝ้ำระวังกีฏวิทยำยุงก้นปล่องในพ้ืนที่สวนยำงพำรำ หรือแหล่งท่องเที่ยวส ำคัญที่ระบบนิเวศน์

เปลี่ยนไป 
6.3 กำรเฝ้ำระวังผู้ป่วยมำลำรียนอกจำกกำรเวบไซด์มำลำเรียออนไลน์แล้วที่ส ำคัญคือกำรแจ้งเตือนจำก

เครือข่ำยเพรำะจังหวัดที่รับผิดชอบเป็นจังหวัดที่ได้รับกำรรับรองปลอดไข้มำลำเรีย 
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ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย 

1 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบของ               
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.2 จ.เลย 

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือสนับสนุนเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงตอบโต้ภำวะฉุก เฉิน

ทำงด้ำนสำธำรณสุขและภัยสุขภำพ ที่เป็นปัญหำสำธำรณสุขในพ้ืนที่จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวล ำภู 
1.2 เพ่ือเฝ้ำระวังทำงด้ำนกีฎวิทยำแมลงพำหะน ำโรคและป้องกันควบคุมโรคในเขตแปรพระรำชฐำน

พ้ืนที่ทรงงำนตำมโครงกำรพระรำชด ำริ และโรงเรียน ตชด. 
1.3 เพ่ือพัฒนำศักยภำพบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญในกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุม ตอบโต้ภำวะฉุกเฉิน 

และถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนโรคติดต่อน ำโดยแมลงเทคโนโลยีเครื่องพ่นสำรเคมีและเคมีภัณฑ์แก่ประชำชนและ
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

1.4 เพ่ือสนับสนุนขับเคลื่อนกระบวนกำรป้องกันควบคุมโรคในรูปแบบกระบวนกำรจัดกำรพำหะน ำโรค
แบบผสมผสำน (IVM) 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 ประชำชนได้รับกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพท่ีได้มำตรฐำน 
2.2 หน่วยงำนเครือข่ำยมีกำรด ำเนินงำนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพที่มีประสิทธิภำพ 
2.3 บุคลำกรในองค์กรได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยและเครือข่ำยได้รับกำรสนับสนุนเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อน ำโดย

แมลงและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข ทั้ง 2 จังหวัด 
3.2 หน่วยงำนภำคีเครือข่ำยได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพด้ำนกำรใช้บ ำรุงรักษำเครื่องพ่น

สำรเคมีและใช้สำรเคมีอย่ำงถูกวิธี 2 จังหวัด 
3.3 มีฐำนข้อมูลด้ำนกีฏวิทยำพำหะน ำโรคติดต่อน ำโดยแมลงในพ้ืนที่ 2 จังหวัด 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
ได้รับควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนจำกชุมชนและหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย ในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลง 

5. ปัญหา/อุปสรรค  
5.1 บุคลำกร/อัตรำก ำลังในกำรปฏิบัติงำนมีน้อยลง เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่อำยุมำก และเกษียณอำยุ

รำชกำร ส่งผลให้จ ำนวนบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนมีจ ำนวนลดลง  
5.2 วัสดุอุปกรณ์/เครื่องพ่นสำรเคมี /ยำนพำหนะช ำรุด   

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 ขอรับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังจำกสคร. 8 อุดรธำนี เพ่ือเพ่ิมศักยภำพในกำรปฏิบัติงำน 
6.2 ด ำเนินกำรจัดหำ/ขอรับกำรสนับสนุน วัสดุอุปกรณ์ เพื่อควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำนให้มี

ประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
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2  โครงการบริหารจัดการจัดการทัพยากร ศตม.8.2 จังหวัดเลย 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสนับสนุนระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแมลงและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำน

สำธำรณสุขและภัยสุขภำพ ที่เป็นปัญหำส ำคัญในพ้ืนที่จังหวัดเลยและหนองบัวล ำภู 
1.2 เพ่ือรักษำควำมสะอำดและรักษำควำมปลอดภัยของหน่วยงำนรำชกำร 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 ดูแลวัสดุอุปกรณ์ให้มีสภำพพร้อมใช้งำน 
2.2 เสริมสร้ำงให้บุคลำกรท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
2.3 ดูแลควำมสะอำดและรักษำควำมปลอดภัยของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน ำโดยแลงที่ 8.2 จังหวัดเลย 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 วัสดุอุปกรณ์ต่ำงๆ มีสภำพพร้อมใช้งำน 
3.2 บุคลำกรมีขวัญและก ำลังใจในกำรท ำงำนพร้อมปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.3 ส ำนักงำนอยู่ในสภำพเรียบร้อย น่ำอยู่ และปลอดภัย 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
4.1 ได้รับควำมร่วมมือและช่วยเหลือจำกเพ่ือนร่วมงำนเป็นอย่ำงดี 
4.2 มีภำคีเครือข่ำยที่คอยช่วยเหลืองำน และให้ค ำปรึกษำที่ดี เช่น สคร.8 อุดรธำนี คลังจังหวัดเลย และ

กองคลังกรมควบคุมโรค 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 ขำดบุคลำกรท ำหน้ำที่พัสดุ และเจ้ำหน้ำที่ยำนพำหนะ 
5.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และยำนพำหนะใช้งำนมำนำน ไม่เพียงพอต่อกำรใช้งำนและต้องเสียค่ำ

ซ่อมแซมและบ ำรุงรักษำมำก 

6. แนวทางการแก้ไข 
6.1 ขอรับกำรจัดสรรอัตรำก ำลังจำกส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่8 จังหวัดอุดรธำนี มำปฏิบัติงำนใน

ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที่พัสดุ 
6.2 ขอสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่ม 2 เครื่องและพำหนะรถยนต์เพ่ิม 2 คัน 

 
  

ประเมินประสิทธิภำพเครื่องพ่นสำรเคมี ร่วมกับเครือขำ่ยป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
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3 โครงการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.2 จังหวัดเลย  

1. วัตถุประสงค์  
1.1 เพ่ือเฝ้ำระวังสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อโรคไข้มำลำเรีย 
1.2 เพ่ือพัฒนำระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้มำลำเรีย 
1.3 เพ่ือสนับสนุนเครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้มำลำเรีย 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 ประชำชนได้รับบริกำรป้องกันควบคุมโรคมำลำเรีย 
2.2 เครือข่ำยได้รับกำรสนับสนุนด้ำนป้องกันควบคุมโรคมำลำเรีย 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ประชำชนได้รับกำรเฝ้ำระวังสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อโรคไข้มำลำเรีย ด ำเนินกำรตำมมำตรกำร 3-3-7 

ทั้ง 2 จังหวัด 
3.2 เครือข่ำยได้รับกำรสนับสนุนในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้มำลำเรีย 2 จังหวัด 
3.3 ท ำกำรบันทึกข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรียในระบบมำลำเรียออนไลน์  

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
ได้รับควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนจำกชุมชนและหน่วยงำนภำคีเครือข่ำย  ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคไข้มำลำเรีย  

5. ปัญหา/อุปสรรค  
ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบว่ำเป็นทหำรที่มีประวัติกำรเดินทำงมำจำกพ้ืนที่ระบำดของโรคไข้มำลำเรีย แล้ว

กลับมำที่ภูมิล ำเนำแล้วมีอำกำรป่วย 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
พ้ืนที่ควรตรวจคัดกรองบุคคลกลุ่มเสียงหำกมีอำกำรป่วยที่เข้ำได้กับโรคไข้มำลำเรียควรท ำกำรตรวจ

รักษำหำยขำดก่อนเดินทำงออกนอกพ้ืนที่ 
 
 
 
 

   สรุปรำยงำนกำรเบิกจ่ำย    ตรวจสอบควำมพร้อมของวัสดอุุปกรณ ์
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สนับสนุนกำรป้องกัน ควบคุมโรคไข้มำลำเรีย ในพ้ืนท่ีพบผู้ป่วย 

สนับสนุนกำรป้องกัน ควบคุมโรคไข้มำลำเรีย ในพ้ืนท่ีพบผู้ป่วย 

 



109 

 

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร 

1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคที่น าโดยยุงลายและภัยสุขภาพที่เป็น
ปัญหาสาธารณสุขในพื้นที่ ศตม. 8.3 จ.สกลนคร 

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือสนับสนุนวิชำกำรในกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคที่น ำโดยยุงลำยแก่หน่วยงำนเครือข่ำย 
1.2 สนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน เตรียมควำมพร้อมรับกำรระบำดของโรคในพ้ืนที่ 
1.3 สนับสนุนกำรปฏิบัติกำรควบคุมโรคโรคติดต่อน ำโดยแมลงและภำวะฉุกเฉินที่เป็นปัญหำสำธำรณสุข

ในพ้ืนที่อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรเฝ้ำระวังป้องกัน  ควบคุมโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญ   

70,000 รำย 
2.2 พ้ืนที่อ ำเภอเสี่ยงควบคุมโรคที่น ำโดยยุงลำยได้ตำมเป้ำหมำยระบบควบคุมโรค 2 จังหวัด 4 อ ำเภอ 
2.3 พ้ืนที่อ ำเภอเสี่ยงน ำ กำรจัดกำรพำหะน ำโรคแบบผสมผสำน( IVM) ไปใช้ในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน

ควบคุมโรคท่ีน ำโดยยุงลำย  2 จังหวัด 4 อ ำเภอ 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 จ ำนวนประชำชนกลุ่มเป้ำหมำยได้รับบริกำรเฝ้ำระวังป้องกัน  ควบคุมโรคที่เป็นปัญหำส ำคัญ   

86,600 รำย 
3.2 พ้ืนที่อ ำเภอเสี่ยงควบคุมโรคที่น ำโดยยุงลำยได้ตำมเป้ำหมำยระบบควบคุมโรค 2 จังหวัด 4 อ ำเภอ 
3.3 พ้ืนที่อ ำเภอเสี่ยงน ำ กำรจัดกำรพำหะน ำโรคแบบผสมผสำน ( IVM) ไปใช้ในกำรเฝ้ำระวังป้องกัน

ควบคุมโรคท่ีน ำโดยยุงลำย 2 จังหวัด 4 อ ำเภอ 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
4.1 กำรประสำนงำนแบบไม่เป็นทำงกำร 
4.2 เครือข่ำยในพ้ืนที่ ที่เข้มแข็ง 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
5.1 งบประมำณที่ล่ำช้ำ 
5.2 ปีของกำรระบำดของโรคในทุกพ้ืนที่รับผิดชอบ 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
6.1 กำรบริหำรจัดกำรเงินยืมทดลองในหน่วยงำนเพื่อออกปฏิบัติกำรในพ้ืนที่ให้ทันสถำนกำรณ์ 
6.2 กำรแบ่งปันวัสดุ อุปกรณ์ ก ำลังคนในกำรด ำเนินกำรในพ้ืนที่กับหน่วยงำนเครือข่ำย 
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2 โครงการเร่งรัดก าจัดโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร 
(โครงการติดดาว) 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง  ป้องกัน ควบคุมและเร่งรัดก ำจัดไข้มำลำเรียที่เป็นปัญหำในพื้นที่ 
1.2 เพ่ือสนับสนุนถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ กำรป้องกันควบคุมไข้มำลำเรีย และพัฒนำ ส่งเสริม ศักยภำพ

เครือข่ำยและบุคลำกรภำยในองค์กรในกำรเตรียมควำมพร้อมจัดกำรพำหะน ำโรคไข้มำลำเรีย 
1.3 เพ่ือเตรียมควำมพร้อมก่อนกำรระบำดในพ้ืนที่ และรองรับสู่ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 ผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรียในพ้ืนที่ทุกรำยได้รับกำรรำยงำน สอบสวนและควบคุมโรคที่เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ (1-3-7) ทุกรำย 
2.2 จ ำนวนประชำชนในพื้นท่ีได้รับบริกำร ตรวจรักษำ ชุบมุ้ง พ่นสำรเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้ำง 3,000 รำย 
2.3 เฝ้ำระวังทำงกีฏวิทยำในพ้ืนที่อ ำเภอปลอดโรคไข้มำลำเรีย 6 อ ำเภอ 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 ผู้ป่วยโรคไข้มำลำเรียในพ้ืนที่ทุกรำยได้รับกำรรำยงำน สอบสวนและควบคุมโรคที่เหมำะสมกับ

สถำนกำรณ์ (1-3-7) ทุกรำย 
3.2 จ ำนวนประชำชนในพื้นท่ีได้รับบริกำร ตรวจรักษำ ชุบมุ้ง พ่นสำรเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้ำง 3,600 รำย 
3.3 เฝ้ำระวังทำงกีฏวิทยำในพ้ืนที่อ ำเภอปลอดโรคไข้มำลำเรีย 6 อ ำเภอ 

4. ปัจจัยความส าเร็จ  
กำรประสำนงำน และเครือข่ำยที่เข้มแข็งในพ้ืนที่ 

5. ปัญหา/อุปสรรค ไม่มี 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา ไม่มี 

 

 

 

 

เจำะโลหิต ตรวจรักษำและค้นหำผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยง 
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3 โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน าโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร 

1. วัตถุประสงค ์
1.1 เพ่ือให้บริกำรและอ ำนวยควำมสะดวกในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย             

มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
1.2 เพ่ือสนับสนุนทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนต่อกลุ่มงำน/บุคลำกรในองค์กรอย่ำงเพียงพอ เหมำะสม

และมีประสิทธิภำพ 
1.3 เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนให้มีควำมทันสมัย ลดขั้นตอน  โปร่งใส  ตรวจสอบได้ 

2. เป้าหมายของโครงการ 
2.1 กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และบ ำรุงรักษำ 5 ครั้ง 
2.2 กำรจัดหำ วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 36 รำยกำร 
2.3 กำรบริหำรจัดกำรงำนยำนพำหนะ 15 ครั้ง 

3. ผลการด าเนินงาน 
3.1 กำรบริหำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และบ ำรุงรักษำ 8 ครั้ง 
3.2 กำรจัดหำ วัสดุ อุปกรณ์สนับสนุนกำรด ำเนินงำน 46 รำยกำร 
3.3 กำรบริหำรจัดกำรงำนยำนพำหนะ 19 ครั้ง 

4. ปัจจัยความส าเร็จ 
กำรควบคุม ก ำกับ จัดกำรให้ได้ทันตำมแผนงำนที่วำงไว้ 

5. ปัญหา/อุปสรรค 
กำรลงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงในระบบอิเล็กทรอนิก 

6. แนวทางแก้ไขปัญหา 
ส่งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบไปอบรม เรียนรู้งำนจำกหน่วยงำนต้นสังกัดและหน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

สอบสวนและติดตำม ผู้ป่วยมำลำเรียในพ้ืนที่ 
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ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
“เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค 
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ภาพกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
“เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค” 

 

 
 
 
 
 
 
 



สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี




รายงานประจำปีงบประมาณ
 2562

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี
เลขที่ 535 หมู่ 1 ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณยี์ 41000

รายงานประจำปี 2562


