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ชื่อผลงาน  การพัฒนานวัตกรรม โปรแกรมเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่อในผู้เดินทางผ่าน  
ช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ด่านพรมแดนถาวรช่องจอม จ.สุรินทร์  
ชื่อหน่วยงาน ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. วัตถุประสงค ์

  เพ่ือพัฒนารูปแบบโปรแกรม เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในผู้เดินทางผ่านช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง กับบริบทพ้ืนที่  

2. รายละเอียดผลงานนวัตกรรมโดยสังเขป 
2.1 รูปแบบวิธีการด าเนินงาน  
     มีขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมฯ โดยใช้กระบวนการคิดแก้ปัญหาที่สามารถน าไปสร้างสรรค์

นวัตกรรม (Design Thinking) ดังนี้ 
 2.1.1 Empathy แต่งตั้งคณะท างาน ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจต่อกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย 
โรงพยาบาล 

               

 2.1.2 Define ด าเนินการตรวจสอบทบทวนวิเคราะห์สถานการณ์ 
Strategic, Gap, Consumer และ Needs ของหน่วยงาน ศึกษาสภาพปัญหาของ
การด าเนินงานการจัดเก็บข้อมูลจากรูปแบบการด าเนินงานเดิมที่ผ่านมา เพ่ือให้ทราบปัญหาที่เกิดข้ึนที่แท้จริง  
 2.1.3 Ideate ประชุมเชิงปฏิบัติการ ประชุมกลุ่มย่อย ระดมความคิด หาแนวคิด เพ่ือหาแนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาและวางแผนการด าเนินงาน  
 2.1.4 Prototype พัฒนาออกแบบโครงสร้างโปรแกรม/รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรอง    
ผู้เดินทาง โดยการสร้างโปรแกรมต้นแบบขึ้นมา เพื่อให้ผู้ใช้ทดสอบและแก้ไขปัญหาข้อผิดพลาด  
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      2.1.5 Test น าโปรแกรมต้นแบบที่สร้างขึ้น มาทดสอบ
กับผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมาย โดยสาธิตและฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม 
เพ่ือสังเกตประสิทธิภาพการใช้งาน สังเกตการณ์การใช้โปรแกรมฯ 
แบบมีส่วนร่วมให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะในการใช้งาน นิเทศ

ติดตามหน้างานในโรงพยาบาลเครือข่ายที่รับส่งต่อผู้ป่วย น าผลตอบรับ ข้อเสนอแนะต่างๆ ตลอดจนค าแนะน า
มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงต่อไป 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
2.2  ผลการด าเนินงาน 

   ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 9 นครราชสีมา ซึ่งมีบทบาทในการคัดกรองโรค (First Screening) เฝ้าระวังโรคติดต่อในผู้ที่เดิน
ทางเข้าประเทศไทย โดยการซักประวัติการเจ็บป่วยและการเดินทางจากพ้ืนที่เสี่ยงและบันทึกจัดเก็บข้อมูล
ผู้ป่วยลงในกระดาษ (เฉลี่ย 6 นาทีต่อราย) ต้องรวบรวมข้อมูลจากกระดาษซึ่งใช้ระยะเวลานาน มีความ
สิ้นเปลือง ยุ่งยาก ท างานซ้ าซ้อน ไม่สามารถเรียกใช้ข้อมูลเพ่ือการวางแผน เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้
ในทันท ีหากมีโรคติดต่อจะไม่สามารถติดตามผู้ป่วยและควบคุมโรคได้ทันเหตุการณ์ การรวบรวมและวิเคราะห์

ภาพ วงจรกระบวนการ Design 
Thinking 
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ข้อมูลในเชิงระบาดวิทยาเพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อท าได้ยาก ไม่ทราบสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
ต่างๆ หากด่านฯยังให้บริการคัดกรองโรครูปแบบเดิมจะไม่เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบท เนื่องจากมี       
ผู้เดินทางจ านวนเพิ่มมากขึ้นในทุกปี  
   ในปี 2558 จึงได้จัดท าโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Microsoft Access) และพัฒนา
ต่อยอดเป็นโปรแกรมที่ใช้งานบนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web application) เข้าถึงได้ตามสิทธิ์        
การใช้งาน รายละเอียดของโปรแกรม ประกอบด้วย การบันทึกข้อมูลผู้ผ่านเข้ามาในประเทศไทย (แบบ ต.8) 
และการบันทึกข้อมูลรายการเกี่ยวกับพาหนะที่เข้ามาในประเทศไทย (แบบ ต.1) ของส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 12 สงขลา ซึ่งโรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ 5 แห่ง บันทึกข้อมูลผลการวินิจฉัยโรคในโปรแกรมฯ 
สามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ตามแบบฟอร์ม สรุปรายงานโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและโรคติดต่ออันตราย และแสดง
ข้อมูลการแจ้งเตือนโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและโรคติดต่ออันตรายได้ โดยจัดเก็บข้อมูลการคัดกรองโรคและ
ประวัติการเจ็บป่วยของผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่ปี 2557 ถึงปัจจุบัน (จ านวน 32,939 รายการ ข้อมูล 
ณ วันที่ 12 กันยายน 2562) สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย สะดวกรวดเร็วขึ้น สามารถส่งออกข้อมูลในรูปแบบ
ไฟล์ Excel  ได้ตามช่วงระยะเวลาและเงื่อนไขที่เลือกมาวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงระบาดวิทยาได้สะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น    สามารถวางแผนการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ การสื่อสารความเสี่ยง และส่งต่อข้อมูลให้เครือข่ายที่
เกี่ยวข้องได ้
 
 
 

 
3.การใช้ประโยชน์ 

3.1 มีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบและน ามาวิเคราะห์เชิงระบาดวิทยาจากฐานข้อมูลที่มี
อยู่ได้สะดวก รวดเร็ว เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และใช้ข้อมูลเพ่ือการส่ง
ต่อผู้ป่วยกัมพูชาไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลในจังหวัดสุรินทร์ 

แบบฟอร์มกระดาษ Microsoft Access ออฟไลน์ Web application ออนไลน์ 
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          3.2 ลดระยะเวลาที่ใช้ในการคัดกรองผู้เดินทาง เหลือเพียงรายละ 2 นาที จาก 6 นาที 

3.3 ลดการใช้กระดาษ ได้ถึงร้อยละ 90  
 
4.ผลการประเมินการใช้ประโยชน์ / ความพึงพอใจ  

4.1 ผู้ใช้โปรแกรมฯมีการใช้ประโยชน์ของนวัตกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ทั้ง 5 แห่ง (ร้อยละ 100) และมี
ข้อเสนอแนะ ให้เพ่ิมรูปแบบการส่งออกรายงานผลในเชิงระบาดวิทยา เป็นร้อยละ แผนภูมิ กราฟ  
         4.2 ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและคัดกรองโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ อยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 80.82 และมีความพึงพอใจในระดับมาก              
ร้อยละ 15.07  (N= 365) 

5. การเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางต่างๆ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ประโยชน์ 
5.1 รางวัลชนะเลิศ Best Practice Awards การเก็บข้อมูลโรคและภัยสุขภาพในผู้เดินทาง       
  งานสัมมนาวิชาการด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ปี 2561 

5.2 น าเสนอในเวทีประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ช่องจอม
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ IHR 2005 ปี 2562 

5.3 น าเสนอในเวทีการประชุมเครือข่ายโรงพยาบาลที่รับส่งต่อผู้ป่วยชาวกัมพูชา จังหวัดสุรินทร์      
ปี 2562 
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5.4 น าเสนอในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานป้องกันควบคุมวัณโรค ส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
5.5 น าเสนอในเวทีการประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการตลาดนัดความรู้ ส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา ปี 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. สิ่งท่ีเป็นนวัตกรรม/จุดเด่นของผลงาน 
6.1 การแก้ปัญหาและปรับปรุงคุณภาพระบบการท างาน โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 
6.2 สามารถเข้าถึงและเรียกใช้ข้อมูลได้ทุกท่ี ทันที ผ่านระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
6.3 ตอบสนองต่อการท างานของผู้ใช้บริการและผู้รับบริการ  

7. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 
7.1 ผู้บริหารสนับสนุนและให้ความส าคัญ 
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   7.2 มีทีมสนับสนุนพัฒนานวัตกรรมภายในหน่วยงาน 
   7.3 ภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือเล็งเห็นถึงประโยชน์ที่ต่างฝ่ายต่างได้รับและมีความตระหนักต่อการ
เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 
   7.4 มีกฎหมายในการช่วยผลักดันในการด าเนินงาน 
 

 
8. ปัญหา/อุปสรรค 
            - ข้อมูลรายงานการวินิจฉัยโรคในโปรแกรมฯ ยังไม่ครอบคลุม (ร้อยละ 20) 

ข้อเสนอแนะ 
                                -  สร้างความร่วมมือกับโรงพยาบาลในการลงรายงานการวินิจฉัยโรค 

            - พัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาล 
 

9. การประเมินผลกระทบ/แนวโน้มของผลกระทบของงานนวัตกรรม (Impact Innovation) 
         9.1 ผู้ใช้บริการและผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่อประโยชน์ของนวัตกรรมการพัฒนาระบบเฝ้าระวัง 
และคัดกรองโรคติดต่อระหว่างประเทศ ช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ 
         9.2 มีการจัดเก็บข้อมูลการคัดกรอง เฝ้าระวังโรค อย่างเป็นระบบ เรียกใช้งานและน าข้อมูลมา
วิเคราะห์เพ่ือการวางแผน เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคได้ทันที ซึ่งจะช่วยลดอัตราความเสี่ยงการเกิดโรคและ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อภายในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและภายในประเทศไทยได ้ 
          9.3 ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ กรณีเกิดการระบาดของโรคได้ 
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          9.4 กรณีคัดกรองพบผู้ป่วยแสดงอาการป่วยเข้าได้ตามนิยามของโรคห้ามเข้าประเทศตาม พรบ.  
ตรวจคนเข้าเมือง 2522 หรือมีประวัติการรักษา หรือผลการวินิจฉัย สามารถผลักดันผู้ป่วยกลับประเทศได้
ทันท ี
 
 
*โดยกรอกข้อมูลผ่านโครงร่างไฟล์ Power point พร้อมส่งไฟล์รูปภาพผลงานนวัตกรรม จ านวน 2 รูป 
ไปยัง E-mail : innovation.ddc@gmail.com 

 
 
 
 
 

QR CODE ไฟล ์Power point template 
หมายเหตุ :  
ข้อมูลดังกล่าวใช้เพื่อจัดท า X-Stand ขนาด 80x180 ซม.  
เพื่อความรวดเร็วในการด าเนินงาน กองนวัตกรรมขออนุญาตปรับและจัดเรียงข้อมูลตามความเหมาะสม 


