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ยุทธศาสตร/การวิจัยและโจทย/วิจัย เขตสุขภาพที ่9 นครชัยบุรินทร/ 

 

ยุทธศาสตร2การวิจัยและนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร2การวิจัยและนวัตกรรม 20 ป? (พ.ศ. 2560 - 2569) จัดทำขึ ้นโดยเชื ่อมโยงกับนโยบาย           

และยุทธศาสตร.ชาติ ดังน้ี 

1. ยุทธศาสตร.ชาติระยะ 20 ป; (พ.ศ. 2560 - 2569) 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห5งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

3. วาระการขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0 

4. กรอบยุทธศาสตร.การวิจัยแห5งชาติ 20 ป; 

 

กรอบยุทธศาสตร2การวิจัยแหKงชาติ 20 ป? ประกอบดYวย 

1. ยุทธศาสตร.ดYานความม่ันคง 

2. ยุทธศาสตร.ดYานเกษตร 

3. ยุทธศาสตร.ดYานอุตสาหกรรม 

4. ยุทธศาสตร.ดYานสังคม 

5. ยุทธศาสตร.ดYานการแพทย.และสาธารณสุข 

6. ยุทธศาสตร.ดYานพลังงาน 

7. ยุทธศาสตร.ดYานทรัพยากรและส่ิงแวดลYอม 

 

ยุทธศาสตร2การวิจัยและนวัตกรรม 20 ป? (2560 - 2579) มี 4 ยุทธศาสตร. ดังน้ี 

ยุทธศาสตร2ที ่ 1: การวิจัยและนวัตกรรมเพื ่อสรYางความมั ่งคั ่งทางเศรษฐกิจ ประกอบดYวย           

5 ประเด็นยุทธศาสตร. ไดYแก5 1) อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแพทย. 2) เศรษฐกิจ

ดิจิทัลและขYอมูล 3) ระบบโลจิสติกส. 4) การบริการมูลค5าสูง 5) พลังงาน โดยมีรายละเอียดการวิจัยและ

นวัตกรรมท่ีเก่ียวขYองดYานการแพทย. ดังน้ี 

1.1 เครื ่องมือแพทย. มุ 5งเนYนวิจัยและพัฒนาเครื ่องมือแพทย. วัสดุอุปกรณ.ตรวจวินิจฉัยโรค        

การปiองกันบุคลากรทางการแพทย. การช5วยดูแล และการช5วยผ5าตัด เช5น เทคโนโลยีชีวภาพท่ีช5วยการตรวจ

วินิจฉัยที่มีความจำเพาะสูง เทคโนโลยีการพิมพ.สามมิติเพื่อใชYเปjนวัสดุทดแทนในร5างกายมนุษย. และวัสดุ

อุปกรณ.ทางการแพทย. นอกจากน้ียังมีการพัฒนาการใชYประโยชน.จากหุ5นยนต.ทางการแพทย.เพ่ือรองรับการ

วิสัยทัศน/: “ประเทศไทยใชGการวิจัยและนวัตกรรมเปIนกำลังอำนาจแหMงชาต ิ  

เพื่อกGาวไปสูMประเทศที่พัฒนาแลGวภายใน 20 ปS ดGวยความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
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ใชYงานในอนาคต เช5น หุ5นยนต.ช5วยผ5าตัด หุ5นยนต.ฝlกแพทย. พยาบาล หุ5นยนต.ช5วยเหลือผูYพิการ หุ5นยนต.

สำหรับช5วยเหลือฟnoนฟู และการพัฒนาระบบเชื่อมต5ออุปกรณ.การแพทย.กับสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพ 

การวิจัยเพื่อพัฒนาและสนับสนุนการเตรียมความพรYอมโรงงานระดับกึ่งอุตสาหกรรมเพื่อขอรับการรับรอง

มาตรฐาน GMP/PICs การสนับสนุนการลงทุนวิจัยและพัฒนาศูนย.สอบเทียบมาตรฐาน (Certifying 

center) ประกอบดYวย การทดสอบผลิตภัณฑ.ทั้งในหYองทดลองและทางคลินิกใหYเปjนไปตามมาตรฐานสากล 

(GMP/ISO) ในระยะกลางและระยะยาว ประเทศไทยจะสามารถผลิตอุปกรณ.การแพทย.ที่ใชYเทคโนโลยี

ระดับสูงและต5อยอดเทคโนโลยีเดิมใหYมีมูลค5าเพิ่มขึ้น รวมทั้งเปjนศูนย.กลางการผลิตชิ้นส5วนและอุปกรณ.

การแพทย.ในภูมิภาคอาเซียน 

1.2 การบริการทางการแพทย. (Medical service) มุ 5งเนYนวิจัย การวิจัยพัฒนา และจัดระบบ

บริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน ที่ทำใหYประชาชนสามารถเขYาถึงบริการทางการแพทย.ไดYรวดเร็ว สะดวก 

ปลอดภัยและทั่วถึง ท้ังในภาวะปกติและสาธารณภัย โดยการพัฒนาระบบการแพทย.ปฐมภูมิและเครือข5าย

ระบบสุขภาพระดับอำเภอ การวิจัยและพัฒนาเพื่อดูแลผูYสูงอายุ คนพิการและผูYดYอยโอกาส การพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพ และระบบสารสนเทศดิจิทัล การสรYางฐานขYอมูลพันธุกรรมและธนาคารชีวภาพ 

นอกจากนี้ มุ5งเนYนพัฒนาศูนย.ความเปjนเลิศดYานการแพทย.และศูนย.ทดลองทางคลินิก การเปjน care taker 

training hub โดยเฉพาะดYานการปฏิบัติดูแล การสื่อสาร และการใชYอุปกรณ.เครื่องมือ การเปjนศูนย.กลาง

ดYานบริการทางการแพทย.ในระดับภูมิภาค (Regional clinical trial center) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข5งขัน โดยเนYนใหYบริการทางการแพทย.เฉพาะทางในสาขาที่ไทยมีความชำนาญและเขYมแข็ง เพื่อสรYาง

มูลค5าและเพิ่มสัดส5วนรายไดYของธุรกิจบริการสุขภาพ เช5น การผ5าตัดหัวใจ การผ5าตัดเปลี่ยนขYอ การ

ศัลยกรรมตกแต5ง ทันตกรรม เวชศาสตร.ฟnoนฟู การท5องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health tourism) รวมถึงการวิจัย

เพ่ือศึกษาผลกระทบการดูแลสุขภาพคนไทย 

1.3 การท5องเที่ยวเชิงส5งเสริมสุขภาพ มุ5งเนYนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มสัดส5วนรายไดYของธุรกิจ

บริการสุขภาพ แบ5งออกเปjน 2 ประเภท ไดYแก5 Medical tourism และ Wellness tourism ซึ ่งการ

ท5องเที่ยวเชิงสุขภาพเปjนการออกเดินทางจากบYานไปยังสถานที่ต5าง ๆ ที่มีการวางแผนไวYล5วงหนYาอย5างเปjน

ระบบ เพื่อที่จะดำรงรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิต และเปjนส5วนหนึ่งของการพักผ5อน หากวิเคราะห.แนว

อัตราการเติบโตของธุรกิจการท5องเที่ยวเชิงสุขภาพ พบว5า มีแนวโนYมเพิ่มขึ้นรYอยละ 9.1 และจากการ

คาดคะเนอัตราเติบโตรายป;โดยเฉล่ีย (พ.ศ. 2515-2520) เท5ากับ รYอยละ 7.5 เช5น ธุรกิจนวด/สปา เปjนตYน    

ยุทธศาสตร2ท่ี 2: การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลYอม 

ยุทธศาสตร2ท่ี 3: การวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสรYางองค.ความรูYพ้ืนฐานของประเทศ 

ยุทธศาสตร2ท่ี 4: การพัฒนาโครงสรYางพ้ืนฐาน บุคลากร และระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ 

 

ทิศทางการปรับเปล่ียนระบบวิจัยของประเทศ 5 ประเด็นหลัก 

1. ปรับเปล่ียนจากการวิจัยและนวัตกรรมท่ีมาจากอุปทานท่ีตอบโจทย.ของผูYวิจัยไปสู5การวิจัย

และนวัตกรรมท่ีมาจากอุปสงค.เพ่ือตอบโจทย.ประเทศ ภาคเศรษฐกิจ ภาคสังคม 
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2. ปรับแนวทางการจัดสรรทุนวิจัยจากหัวขYอวิจัยรายโครงการ เปjนวาระการวิจัยที่เปjน

โครงการขนาดใหญ5 มีเปiาหมายชัดเจนท่ีตอบโจทย.การพัฒนาประเทศ 

3. ปรับแนวทางการวิจัยและพัฒนาท่ีกระจายไปทุกสาขา เปjนการวิจัยท่ีมีจุดเนYนเพ่ือสาขาใด

สาขาหน่ึงโดยเฉพาะ 

4. ตYองมีการสรYางสมดุลระหว5างการพัฒนาความเปjนเลิศทางเทคโนโลยี และการพัฒนาและ

การใชYเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับประเทศ 

5. ปรับกระบวนการดำเนินงานจากหน5วยงานเดียว ซึ ่งทำใหYเกิดความทับซYอนระหว5าง

หน5วยงาน เปjนการดำเนินการในรูปแบบที่เกิดการสรYางเครือข5ายการพัฒนาการวิจัยและ

นวัตกรรมอย5างเปjนระบบ และเพื่อใหYบรรลุเปiาหมายตามทิศทางการปรับเปลี่ยนระบบ

วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  

ท่ีมา: สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห5งชาติ 

 

กรอบประเด็นวิจัยยุติปWญหาวัณโรคในประเทศไทย (ทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข) โจทย.วิจัยครอบคลุม 4 ชุดการวิจัย ไดYแก5 

1. วิจัยและพัฒนาการบูรณาการระบบขYอมูลเพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การวิจัยและพัฒนาระบบการใหYบริการ 

3. การศึกษาเช้ือด้ือยาท้ังแบบ genotypic และ phenotypic  

4. การวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแฝงและวินิจฉัยวัณโรค 

 

ผลสรุปจากการประชุมพัฒนาแผนงานวิจัยวัณโรคระดับชาติ เกิดโจทย.วิจัยที่หลากหลาย สามารถแบ5ง

โจทย.วิจัยเปjน 5 ดYาน คือ  

1. ดSานระบาดวิทยา ประเทศไทยยังตYองการงานวิจัยถึงภาระโรค การกระจายของวัณโรคดื้อยา

หลายขนาน การศึกษาผลกระทบจากภาวะโรคร5วม เช5น เบาหวาน ตลอดจนการศึกษาทางระบาดวิทยา

ร5วมกับการนำเทคนิคของชีววิทยาเชิงโมเลกุล เช5น การหาชนิดของ DNA ไปใชYติดตามการแพร5ระบาดของ

เช้ือวัณโรคด้ือยา เปjนตYน   

2. ดSานสหสาขาวิชาชีพ การศึกษาถึงตYนทุนของความเจ็บปdวยทั้งทางตรงและทางอYอมในผูYปdวย

วัณโรคทุกกลุ5ม รวมถึงเพ่ือหามาตรการท่ีมีผลช5วยลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในผูYปdวย  

3. ดSานการวิจัยเพื่อนำนโยบายไปสูKการปฏิบัติ ยังคงมีความทYาทาย โดยเฉพาะการสนับสนุนใหY

กลุ 5มของผู YปdวยวัณโรคไดYมีโอกาสทำงานกับกลุ 5มที ่ทำงานทางดYานนโยบาย อะไร คือ บทเรียนและ

ประสบการณ.ทำงานของภาคประชาสังคมท่ีจะสามารถนำมาใชYในการทำงานดYานวัณโรค  

4. ดSานวิจัยระบบสาธารณสุข การช5วยเร5งคYนหาผูYติดเชื้อวัณโรค การคัดกรอง ตลอดจนการลด

อัตราการเสียชีวิต เช5น พัฒนารูปแบบการบริการใหYเกิดการเขYาถึงในกลุ5มเส่ียงและประชากรเปราะบาง  
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5. ดSานชีวการแพทย2 ประเทศไทยยังตYองการนวัตกรรมเพื ่อใชYดำเนินงานวัณโรค เช5น การ

ประเมินผลกระทบของสูตรยาทดลองในผูYปdวยวัณโรคดื้อยา เพื่อการปรับขนาดยาใหYไดYผลในการรักษา 

ตลอดจนมีนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการควบคุมการติดเช้ือในสถานพยาบาลและชุมชน 

 

การวิเคราะห/สถานการณ/โรคและภัยสุขภาพ เพื่อกำหนดโจทย/วิจัย โรคที่เปIนปWญหาสำคัญ

ในพื้นที ่

 

วัณโรค 

การขึ้นทะเบียนผูYปdวยวัณโรคประเทศไทย ป;งบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 2561 -30 ก.ย. 2562)(1)  

มีผู Yปdวยขึ ้นทะเบียนจำนวน 92,894 ราย แบ5งประเภทผูYปdวยออกเปjน 3 ประเภท ไดYแก5 สัญชาติไทย 

84,725 ราย และไม5ใช5สัญชาติไทย 3,763 ราย และผูYปdวยในเรือนจำ 4,406 ราย ประกอบดYวย เพศชาย 

63,164 ราย เพศหญิง 29,730 ราย เมื่อจำแนกขYอมูลรายพื้นที่ พบว5า เขตสุขภาพท่ี 9 (นครชัยบุรินทร.)   

มีผู Yปdวยขึ้นทะเบียน 9,244 ราย จำแนกขYอมูลการขึ้นทะเบียนรายจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ดังน้ี 

นครราชสีมา 3,212 ราย ชัยภูมิ 1,593 ราย บุรีรัมย. 2,101 ราย และสุรินทร. 2,338 ราย เมื ่อทำการ

วิเคราะห.ขYอมูลโดยจำแนกตามกลุ5มอายุ พบผูYปdวยวัณโรคในกลุ5มผูYสูงอายุ (อายุ 65 ป;ขึ้นไป) มากที่สุด 

2,645 ราย รองลงมา ไดYแก5 กลุ5มอายุระหว5าง 45-54 ป; 1,854 ราย พบสัดส5วนผูYปdวยรายใหม5สูงกว5าผูYปdวย

ประเภทอ่ืน ๆ (กลับเปjนซ้ำ รักษาซ้ำหลังจากลYมเหลว รักษาซ้ำหลังจากขาดยา และอ่ืน ๆ) 

จากการวิเคราะห.ขYอมูล พบว5า วัณโรคยังคงเปjนปHญหาสาธารณสุขที่คุกคามสุขภาพของประชาชน

ในเขตสุขภาพที่ 9 เนื่องจากพบว5าการคYนหาผูYปdวยยังไม5ครอบคลุมและต่ำกว5าค5าเปiาหมายเมื่อเทียบกับค5า

คาดประมาณการอัตราอุบัติการณ.วัณโรคของประเทศไทย เท5ากับ 153 ต5อประชากรแสนคน(2) เขตสุขภาพ

ที่ 9 มีประชากรท้ังสิ้น 677,6257 คน(3) คาดว5าจะพบผูYปdวย 10,570 ราย แต5พบว5ามีผูYปdวยขึ้นทะเบียน 

9,244 ราย พบความแตกต5าง 1,326 ราย ซึ่งจำนวนผูYปdวยที่ยังคYนไม5พบดังกล5าวสามารถแพร5กระจายเช้ือ

ต5อไดY โดยผูYปdวย 1 ราย สามารถแพร5กระจายเชื้อไดY 5-15 ราย จากการสัมผัสใกลYชิดกับผูYปdวย(4) ขYอมูล

ความแตกต5างของจำนวนผูYปdวยขึ้นทะเบียนกับค5าคาดประมาณการอาจมีสาเหตุมาจากระบบการรายงาน

ขYอมูลที่ไม5ครอบคลุมของ รพ.รัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และรพ.เอกชนบางแห5ง จากขYอมูลการ

คYนหากลุ5มเสี่ยงวัณโรค นอกจากนี้ หากวิเคราะห.ขYอมูลจากผลลัพธ.การรักษา พบว5า ป;งบประมาณ 2562 

เขตสุขภาพที่ 9 มีอัตราการรักษาสำเร็จ รYอยละ 59.73 ตาย รYอยละ 7.95 ติดตามการรักษาไม5ไดY รYอยละ 

2.62 โอนออก รYอยละ 5.96 กำลังรักษา รYอยละ 23.69 จำนวนผูYปdวยวัณโรคดื้อยามีแนวโนYมเพิ ่มข้ึน        

ป; พ.ศ. 2560 - 2561 พบผูYปdวย 22 ราย และ 38 ราย ตามลำดับ จากผลการดำเนินงานที่ผ5านมา พบว5า 

การปiองกันควบคุมวัณโรคในเขตสุขภาพท่ี 9 เพ่ือมุ5งสู5ผลลัพธ.การยุติปHญหาวัณโรค ดังน้ี 

1. การคYนหาผู Yป dวยย ังไม 5ครอบคลุมและต่ำกว 5าค 5าเป iาหมาย ป;งบประมาณ 2563               

ค5าเปiาหมาย รYอยละ 82.5  
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2. อัตราการขาดยาเกินกว5าค5าเปiาหมาย (นYอยกว5ารYอยละ 3) 

3. อัตราตายเกินกว5าค5าเปiาหมาย (นYอยกว5ารYอยละ 5) 

4. แนวโนYมผูYปdวยวัณโรคด้ือยาเพ่ิมข้ึน 

5. ปHญหาการถูกตีตราทางสังคม 

6. ความครอบคลุมของการทดสอบความไวต5อยาในผูYปdวยวัณโรครายใหม5ค5อนขYางต่ำ 

ผลการประชุมแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร.การวิจัยวัณโรค ครั้งที่ 1 วันท่ี 20 พฤษภาคม 2563                   

ณ หYองประชุมชั้น 2 สำนักงานปiองกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา ประเทศไทยถูกจัดใหYเปjน 1 ใน 

14 ประเทศของประเทศสมาชิกองค.การอนามัยโลก ที่มีภาระโรควัณโรคสูง ทั้งวัณโรคปกติ (TB) วัณโรคด้ือ

ยา (MDR/RR-TB) และวัณโรคที่มีเอชไอวีเปjนโรคร5วม (TB/HIV) ปHจจุบันอัตราอุบัติการณ. เท5ากับ 153 ต5อ

แสนประชากร ตYองการลดอัตราอุบัติการณ.เหลือ 20 ต5อแสนประชากร 

ขSอคSนพบ: TB coverage ต่ำ วัณโรคดื้อยาในพื้นที่สูงขึ้น อัตราการเสียชีวิตและขาดยาสูง ความครอบคลุม

ของการรายงานขYอมูลเขYาสู5ระบบ TB CM Online ในรพ.รัฐนอกสังกัด และ รพ.เอกชน  

โอกาสพัฒนา: เร5งรัดการคYนหาผูYปdวยวัณโรค, Case management, กลุ5มผู YตYองขัง ติดตามการรักษา   

หลังพYนโทษ, ขยายพื ้นที ่เครือข5ายการดำเนินงาน, การดูแลรักษาตามมาตรฐาน NTP, Dead case 

conference, การวิเคราะห.สาเหตุการตายของผูYปdวยวัณโรค, Delay patient, Delay doctor การตรวจ

วินิจฉัยที ่รวดเร็วโดยใชYเครื ่องมือ Molecular method (Xpert) สปสช. จ5ายเฉพาะ case contact, 

เรือนจำ 

 

ตารางท่ี 1 โจทย.วิจัยวัณโรค ท่ีสอดคลYองกับโจทย.วิจัยประเทศและสภาพปHญหาในพ้ืนท่ี เขตสุขภาพท่ี 9  

ประเด็น โจทย2วิจัย 

 

ดYานระบาดวิทยา - งานวิจัยภาระโรค 

- การกระจายของวัณโรคด้ือยา 

-การศึกษาผลกระทบจากโรคร5วม เช5น 

 โรคเบาหวาน 

- การศึกษาทางระบาดวิทยาร5วมกับการนำเทคนิคของ

ชีววิทยาเชิงโมเลกุล เช5น การหาชนิดของ DNA ไปใชY

ติดตามการแพร5ระบาดของเช้ือวัณโรค 

ดYานสหสาขาวิชาชีพ - ตYนทุนการเจ็บปdวยทั้งทางตรงและทางอYอมในผูYปdวย

วัณโรคทุกกลุ5ม 

- มาตรการช5วยลดการตีตราและเลือกปฏิบัติในผูYปdวย  

ดYานการวิจัยเพ่ือนำนโยบายไปสู5การปฏิบัติ - สนับสนุนใหYกลุ5มของผูYปdวยวัณโรคไดYมีโอกาสทำงาน

กับกลุ5มท่ีทำงานดYานนโยบาย 
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ประเด็น โจทย2วิจัย 

 

- บทเรียนและประสบการณ.ทำงานของภาคประชา

สังคมท่ีจะสามารถนำมาใชYในการทำงานดYานวัณโรค 

ดYานวิจัยระบบสาธารณสุข - เร5งรัดคYนหาผูYติดเช้ือวัณโรค 

- การคัดกรอง 

- ลดอัตราการเสียชีวิต 

- การพัฒนารูปแบบการใหYบริการใหYเกิดการเขYาถึงใน

กลุ5มเส่ียงและประชากรเปราะบาง 

ดYานชีวการแพทย. - ประเมินผลกระทบของสูตรยาทดลองในวัณโรคด้ือยา 

- การควบคุมการติดเช้ือในสถานพยาบาลและชุมชน 
 

ประเด็นวิจัยเพ่ือยุติป]ญหาวัณโรค ประเทศไทย 

1. วิจัยและพัฒนาการบูรณาการระบบขYอมูล เพ่ือการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. การวิจัยและพัฒนาระบบการใหYบริการ 

3. การศึกษาเช้ือด้ือยาท้ังแบบ genotypic และ phenotypic 

4. การวิจัยและพัฒนาการตรวจวินิจฉัยวัณโรคแฝง และวินิจฉัยวัณโรค 

 

โจทย2วิจัยเพ่ิมเติม เขตสุขภาพท่ี 9 

1. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาจากวัณโรคดื้อยาหลายขนาน (MDR-TB) สู่วัณโรคดื้อยาหลายขนาน

ชนิดรุนแรง (Pre-XDR-TB) 

2. ลักษณะการแพร่กระจายเช้ือวัณโรคในครอบครัว (Family cluster) 

3. ความครอบคลุมในการตรวจวิเคราะห์ความไวต่อยา (Drug sensitivity testing) ของผู้ป่วยวัณโรค

และวัณโรคด้ือยาหลายขนาน  

เอกสารอSางอิง 

1. http://tbcmthailand.ddc.moph.go.th/uiform/dashboardtb.aspx 

2. https://www.tbthailand.org/download/Factsheet_TB%20Situation2017.pdf 

3. https://hdcservice.moph.go.th/hdc/reports/ 

4. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tuberculosis 
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โรคเอดส2 และโรคติดตKอทางเพศสัมพันธ2 

 สถานการณ.โรคเอดส.และโรคติดต5อทางเพศสัมพันธ. ขYอมูลการเฝiาระวังภาพรวมระดับประเทศ 

อัตราปdวยดYวยโรคหนองในต5อประชากร ยYอนหลัง 5 ป; (พ.ศ. 2557-2561) เท5ากับ 10.5, 13.07, 14.04, 

15.84 และ 14.74 ต5อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบมากที่สุดในกลุ5มอายุระหว5าง 15-24 ป; จากขYอมูล

การเฝiาระวังอัตราปdวยดYวยโรคซิฟ¢ลิส ยYอนหลัง 5 ป; ระดับประเทศ เท5ากับ 4.73, 5.16, 6.16, 8.15, และ 

11.51 ต5อประชากรแสนคน ตามลำดับ พบมากท่ีสุดในกลุ5มอายุ 15-24 ป; สำหรับโรคหนองในเม่ือวิเคราะห.

ขYอมูลระดับพื้นที่เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร. พบว5า อัตราปdวยดYวยโรคหนองใน ป; พ.ศ. 2563 จังหวัด

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย. และสุรินทร. และภาพรวมเขตสุขภาพที่ 9 เท5ากับ 4.81, 5.09, 13.19, 7.09  

และ 7.30 ต5อประชากรแสนคน สำหรับอัตราปdวยดYวยโรคซิฟ¢ลิส เท5ากับ 3.79, 6.06, 7.98, 3.29 และ 

5.05 ต5อประชากรแสนคน 

 เปiาหมายหลักของการดำเนินงานยุติปHญหาโรคเอดส.และโรคติดต5อทางเพศสัมพันธ. (Ending 

AIDS)  โดยใชYมาตรการ 90 90 90 คือ ประชาชนรYอยละ 90 ทราบสถานะการติดเชื้อของตนเอง โดยใชYค5า

คาดประมาณจากการทำ Sentinel ผลการดำเนินงาน พบว5า จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย. และ

สุรินทร. ดำเนินการไดYเกินค5าเปiาหมาย นอกจากนี้ผูYติดเชื้อที่ทราบสถานการณ.ติดเชื้อ รYอยละ 90 ไดYรับการ

รักษาดYวยยาตYานไวรัส และผูYติดเชื้อที่ไดYรับการรักษาดYวยยาตYานไวรัส รYอยละ 90 สามารถกดปริมาณไวรัส

ไดYสำเร็จ คือ กดไวรัสใหYนYอยกว5า 1000 copy ภาพรวมเขตดำเนินการไดYรYอยละ 87 ปHญหาหลักของการ

ดำเนินงาน คือ ผูYติดเช้ือไม5เขYาสู5กระบวนการรักษา และโครงการ same day ART ข้ึนอยู5กับแพทย.ผูYทำการ

รักษาท่ีจะตYองมีการเตรียมคนไขYก5อนการรักษา การปiองกันโรคดำเนินการในกลุ5มเปiาหมายหลัก ไดYแก5 กลุ5ม

ชายที่มีเพศสัมพันธ.กับชาย และดำเนินการตรวจเลือดหาเชื้อเอชไอวีในผูYตYองขังในเรือนจำ สำหรับผูYปdวย

เอชไอวีที่รับยาสม่ำเสมอจะพัฒนาใหYไปรับยาต5อที่โรงพยาบาลส5งเสริมสุขภาพตำบล (DOT in center)  

โดยศูนย.ความร5วมมือไทย-สหรัฐ ดYานสาธารณสุข ทำหนYาที่ในการอบรมพื้นที่เปiาหมาย เนYนการทำงานกับ

กลุ5มเปiาหมายหลักโดยใชYกิจกรรม ประกอบดYวย การเขYาถึงบริการ (Reach) การเขYาสู5ระบบ (Recruit)  

การตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี (Test) การรักษา (Treat) และการคงอยู5ในระบบ (Retain) หรือที่เรียกช่ือ

ย5อว5า RRTTR ปHจจุบันไม5มีคลินิกเฉพาะทางโรคติดต5อทางเพศสัมพันธ.ใหYบริการในโรงพยาบาล การวินิจฉัย

ของแพทย.จึงมักไปรวมอยู5กับโรคระบบทางเดินปHสสาวะ สถานการณ.และสภาพปHญหาดังกล5าว จึงนำมาซ่ึง

โจทย.วิจัยดังต5อไปน้ี  

 

โจทย2วิจัยเขตสุขภาพท่ี 9 

1. ปHจจัยท่ีส5งผลต5อการเขYาสู5กระบวนการรักษาล5าชYา 

2. รูปแบบการใหYบริการตรวจรักษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานบริการ 

3. การประเมินมาตรฐานการใหYบริการ STI ในสถานบริการ 

4. สถานการณ.โรค STI (ขYอเท็จจริงท่ีซ5อนอยู5 UTI) 
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โรคเร้ือน 

อัตราความชุกมีแนวโนYมคงท่ี แต5อัตราการคYนพบผูYปdวยรายใหม5ลดลง ซึ่งสอดคลYองกับสถานการณ.

โรคเรื้อนของประเทศไทย ขYอมูล ณ วันที่ 1 มกราคม ถึง ธันวาคม 2562 มีจำนวนผูYปdวยโรคเรื้อน 72 ราย 

คิดเปjนอัตราความชุก (Prevalence rate) = 0.11 ต5อประชากร 100 000 คน โดยจำแนกตามกลุ5มการ

รักษาไดYดังน้ี 

1. ประเภทเช้ือมาก (Multibacillary: MB) จำนวน 63 คน  

2. ประเภทเช้ือนYอย (Paucibacillary: PB) จำนวน 9 คน  

 ป; 2562 พบผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5 จำนวน 24 ราย คิดเปjนอัตราคYนพบผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5 0.35 ราย 

ต5อประชากร 100 000 คน แบ5งออกเปjน ผูYปdวยชนิดเชื้อมาก จำนวน 21 ราย คิดเปjนรYอยละ 87.5 ชนิด

เชื้อนYอย จำนวน 3 ราย คิดเปjนรYอยละ 12.5 และผูYปdวยมีความพิการระดับ 2 จำนวน 4 ราย คิดเปjน    

รYอยละ 16.7 โดยพบว5า เปjนผูYปdวยเด็กอายุต่ำกว5า 15 ป; จำนวน 1 ราย คิดเปjนรYอยละ 4.14 จังหวัดที่มี    

ผูYพิการระดับ 2 สูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา  จำนวน 2 ราย รองลงมา ไดYแก5 จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 1 

ราย จังหวัดบุรีรัมย. จำนวน 1 ราย ขYอมูลระดับความพิการดังกล5าวเปjนขYอบ5งชี้ว5าผูYปdวยโรคเรื้อนไดYรับการ

รักษาล5าชYา จำนวนผูYปdวยโรคเร้ือนท่ีข้ึนทะเบียนรักษาในเขตสุขภาพท่ี 9 ดังแสดงในตาราง 2 

 

ตารางท่ี 2 จำนวนผูYปdวยโรคเร้ือนในทะเบียนรักษาและผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5 เขตสุขภาพท่ี 9  

จำแนกรายจังหวัด 

จังหวัด ผูSปbวยในทะเบียนรักษา ผูSปbวยรายใหมK P/D 

Ratio MB 

(คน) 

PB 

(คน) 

รวม 

(คน) 

PR/ 

ปชก. 

100,000 

คน 

MB 

(คน) 

PB 

(คน) 

รวม 

(คน) 

DR/ 

ปชก. 

100,000 

คน 

เด็ก 

(ร9อย

ละ) 

ความ

พิการ

ระดับ 

2 

(ร9อย

ละ) 

นครราชสีมา 24 2 26 0.10 6 1 7 0.26 0 2 3.7 

ชัยภูมิ 10 1 11 0.10 3 0 3 0.26 0 1 3.6 

บุรีรัมย. 19 4 23 0.14 10 1 11 0.68 1 1 2.10 

สุรินทร. 10 2 12 0.09 2 1 3 0.21 0 0 4 

รวม 63 9 72 0.11 21 3 24 0.35 1 4 3 
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ตารางที่ 3 ผูYปdวยโรคเรื้อนรายใหม5 จำแนกตามตัวชี้วัดทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน และอัตราการคYนพบ

ผูYปdวยรายใหม5แยกรายจังหวัด ยYอนหลัง 5 ป; 

จังหวัด ป? พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 

นครราชสีมา 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือมาก 4 2 13 7 6 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือนYอย 0 2 4 1 1 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีเปjนเด็ก 0 0 0 0 0 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีพิการ ระดับ 2 0 0 1 1 2 

- อัตราการคYนพบผูYปdวยใหม5 (ต5อ 100,000 ปชก.) 0.15 0.15 0.64 0.3 0.26 

 ชัยภูมิ 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือมาก 6 3 5 2 3 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือนYอย 2 0 1 1 0 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีเปjนเด็ก 1 0 0 1 0 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีพิการ ระดับ 2 2 1 3 2 1 

- อัตราการคYนพบผูYปdวยใหม5 (ต5อ 100,000 ปชก.) 0.70 0.26 0.52 0.26 0.26 

 บุรีรัมย2 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือมาก 5 2 8 8 10 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือนYอย 4 3 1 4 1 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีเปjนเด็ก 0 0 0 0 1 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีพิการ ระดับ 2 1 2 2 1 1 

- อัตราการคYนพบผูYปdวยใหม5 (ต5อ 100,000 ปชก.) 0.57 0.32 0.56 0.75 0.68 

สุรินทร2 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือมาก 5 8 7 4 2 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือนYอย 1 3 2 1 1 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีเปjนเด็ก 0 0 1 0 0 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีพิการ ระดับ 2 1 3 2 1 0 

- อัตราการคYนพบผูYปdวยใหม5 (ต5อ 100,000 ปชก.) 0.43 0.79 0.64 0.35 0.21 

ภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9 (นครชัยบุรินทร2) 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือมาก 20 15 33 21 21 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนชนิดเช้ือนYอย 7 8 8 7 3 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีเปjนเด็ก 1 0 1 1 1 
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จังหวัด ป? พ.ศ. 

2558 2559 2560 2561 2562 

- ผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5ท่ีพิการ ระดับ 2 4 6 8 5 4 

- อัตราการคYนพบผูYปdวยใหม5 (ต5อ 100,000 ปชก.) 0.40 0.34 0.6 0.41 0.35 

  

ตัวชี้วัดการดำเนินงานโรคเรื้อน เพื่อประเมินว5าพื้นที่ใดยังคงมีปHญหาสามารถดูไดYจากขYอมูลความ

พิการระดับ 2 ซึ่งเปjนขYอบ5งชี้ว5ากระบวนการคYนหาผูYปdวยเพื่อเขYาสู5กระบวนการรักษาล5าชYา ทั้งในแง5ของผูY

ใหYบริการและผูYรับบริการ ขณะที่ขYอมูลการพบผูYปdวยเด็กอายุต่ำกว5า 15 ป; บ5งชี้ว5าพื้นที่นั้น ๆ มีการระบาด

ของโรคเร้ือน 

 

โจทย2วิจัยเขตสุขภาพท่ี 9  

1. รูปแบบการคYนหาผูYปdวยรายใหม5 

2. รูปแบบการติดตามผูYสัมผัสร5วมบYานระยะยาว (10 ป;)  

3. การลดการตีตราในผูYปdวยโรคเร้ือน 

4. การลดความพิการในผูYปdวยโรคเร้ือนรายใหม5  

5. เทคนิคใหม5ในการวินิจฉัยและรักษาโรคเร้ือน 

6. ปHจจัยการเกิดโรคเร้ือนในพ้ืนท่ีระบาด    

 

โรคพิษสุนัขบSา 

สถานการณ.โรคพิษสุนัขบYาเขตสุขภาพที่ 9 ป; พ.ศ. 2558 – 2561 พบว5า มีพื้นที่พบโรคในสัตว. 

จำนวน 14 อำเภอ จากทั้งหมด 88 อำเภอ คิดเปjนรYอยละ 15.90 พบโรคในคน 2 อำเภอ จากทั้งหมด 88 

อำเภอ คิดเปjนรYอยละ 2.27 การตรวจพบสัตว.ติดเชื้อมีแนวโนYมเพิ่มขึ้น ป; พ.ศ. 2558 - 2561 พบสัตว.ติด

เชื ้อจำนวน 10 ตัวอย5าง, 73 ตัวอย5าง, 115 ตัวอย5าง, 349 ตัวอย5าง ตามลำดับ ป; พ.ศ. 2560 - 2561             

พบผูYเสียชีวิต 2 ราย และ 4 ราย ตามลำดับ จากการสอบสวนโรค พบว5า ผูYเสียชีวิตทั้ง 4 ราย ในป; พ.ศ. 

2563 ไม5ไดYไปรับวัคซีนภายหลังการสัมผัสโรค (ถูกสุนัขข5วน กัด)  

ป; พ.ศ. 2561 จากการส5งตัวอย5างหัวสัตว.ตรวจทางหYองปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อโรคพิษสุนัขบYา 

จำนวน 1,294 ตัวอย5าง พบเชื้อจำนวน 349 ตัวอย5าง คิดเปjนรYอยละ 26.99 โดยพบที่จังหวัดสุรินทร. 208 

ตัวอย5าง นครราชสีมา 94 ตัวอย5าง บุรีรัมย. 24 ตัวอย5าง และชัยภูมิ 23 ตัวอย5าง ส5วนใหญ5พบในสุนัข    

รYอยละ 78.79 รองลงมา ไดYแก5 โค รYอยละ 12.03 แมว รYอยละ 6.60 และอื่น ๆ 2.57 ตามลำดับ โดยส5วน

ใหญ5เปjนสัตว.มีเจYาของรYอยละ 63.61 รองลงมา ไดYแก5 ไม5มีเจYาของ รYอยละ 32.95 และไม5ทราบประวัติ   

รYอยละ 3.43 จากขYอมูล พบว5า มีสัตว.ไม5ทราบประวัติการรับวัคซีนสูงถึงรYอยละ 50.71 รองลงมา ไดYแก5 

ไม5ไดYรับวัคซีนปiองกันโรค รYอยละ  31.51 มีเพียงรYอยละ 17.76 เท5านั้น ที่มีขYอมูลการไดYรับวัคซีนชัดเจน 
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ขณะเดียวกัน พบว5า เขตสุขภาพท่ี 9 มีผูYสัมผัสโรคพิษสุนัขบYาสูงถึง 59,954 ราย แบ5งออกเปjน เพศชาย 

รYอยละ 48.86 เพศหญิง รYอยละ 51.14 ซ่ึงสัตว.ท่ีกัด/ข5วน/เลีย เปjนสุนัขรYอยละ 70.54  

ป;งบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 9 พบสัตว.หัวบวกที่มีเชื ้อพิษสุนัขบYาจำนวน 95 ตัวอย5าง      

พบมากท่ีสุดท่ีจังหวัดสุรินทร. จำนวน 79 ตัวอย5าง และมีผูYเสียชีวิต 1 ราย มีผูYสัมผัสโรค 647 ราย ไดYรับการ

ฉีดวัคซีนครบชุดรYอยละ 98.92 ไม5ครบชุดรYอยละ 1.08 ราย สาเหตุที่ไดYรับวัคซีนไม5ครบชุด เน่ืองจาก       

ผูYสัมผัสยYายไปทำงานที่อื่นและไม5สามารถติดต5อไดY ผูYสัมผัสปฏิเสธการรับวัคซีน เนื่องจากมีประวัติเกี่ยวขYอง

กับยาเสพติด 

                

โจทย2วิจัยกองนวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค 

1. การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานปiองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบYา ในพ้ืนท่ีเส่ียง/เขตเมือง/

ชายแดน 

2. การพัฒนารูปแบบการส่ือสารความเส่ียงเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมและสรYางความ

ตระหนักรูYของประชาชน 

3. การหาขYอความสำคัญท่ีใชYส่ือสารใหYเหมาะสมกับกลุ5มวัย/กลุ5มเส่ียง 

4. การพัฒนาระบบฐานขYอมูล ร. 36 เช่ือมโยงกับฐานขYอมูล ๆ เช5น 43 แฟiม dog bite   

การฉีดวัคซีน เพ่ือใหYทราบถึงพฤติกรรมการปiองกันโรคของประชาชน 

5. การประเมินติดตามมาตรการ Rabies Free Zone แบบบูรณาการ 

6. การคาดคะเน/พยากรณ. สถานการณ.ของโรคพิษสุนัขบYา โดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร. 

7. การประเมินการรักษาของแพทย.ตามแนวทาง CPG โดยกำหนดเฉพาะการใหYวัคซีนหลัง

การสัมผัสโรค 

8. การสังเคราะห.องค.ความรูYของแต5ละโรคเพ่ือการกำหนดมาตรการในการลดอัตราปdวยและ

การตาย 

 

โจทย2วิจัยเขตสุขภาพท่ี 9 

1. วิจัยนวัตกรรมการติดตามผูYสัมผัสโรคมารับวัคซีนพิษสุนัขบYาใหYครบตามกำหนด 

2. รูปแบบการติดตามการรับวัคซีนโรคพิษสุนัขบYาหลังสัมผัสโรค 

3. วิจัยเชิงประเมินการรักษาของแพทย.ตามแนวทางการรักษา (Clinical Practice 

Guideline) 

4. วิจัยประเมินผลการปiองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบYา 

5. วิจัยประเมินความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร.สาธารณสุข กรณีผูYปdวยมารับวัคซีนโรค

พิษสุนัขบYาไม5ครบ 

6. ความรอบรูY เร่ือง โรคพิษสุนัขบYาในประชาชน 

7. การเขYาถึงบริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบYา ในกลุ5มผูYดYอยโอกาสและเปราะบางทางสังคม 
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โรคหนอนพยาธิใบไมSตับ 

 โรคพยาธิใบไมYตับและมะเร็งท5อน้ำดี เปjนปHญหาสำคัญของประชาชนในภาคเหนือ สถานการณ.โรค

พยาธิใบไมYตับเขตสุขภาพที่ 9 ประกอบดYวย จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย. จังหวัด

สุรินทร. ยYอนหลัง 3 ป; (2560-2562) พบอัตราความชุก รYอยละ 7.71, 4.41, และ 3  ตามลำดับ  เม่ือ

พิจารณาแยกรายจังหวัด พบว5า จังหวัดนครราชสีมา อัตราความชุกรYอยละ 1.8 จังหวัดชัยภูมิ อัตราความ

ชุกรYอยละ 4.5 จังหวัดบุรีรัมย. อัตราความชุกรYอยละ 3.9 และสุรินทร.อัตราความชุกรYอยละ 1.4 เม่ือ

วิเคราะห.ปHจจัยสาเหตุ พบว5า ประชาชนมีพฤติกรรมการบริโภคปลารYาดิบ ลาบหรือกYอย ปลาดิบหรือสุก ๆ 

ดิบ ๆ สิ่งเหล5านี้เปjนปHจจัยสำคัญที่ทำใหYเกิดโรค และเปjนปHญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ประกอบกับเขต

สุขภาพท่ี 9 มีแหล5งน้ำหลายแหล5ง ไดYแก5 ลำน้ำมูล ลำน้ำชี ลำน้ำลำตะคลอง และลำน้ำลำปลายมาศ  

 ป;งบประมาณ 2562 เขตสุขภาพที่ 9 มีพื้นที่เปiาหมายดำเนินการตรวจคัดกรองพยาธิใบไมYตับ 

จำนวน 111 ตำบล กลุ5มเปiาหมาย ไดYแก5 ประชาชนที่มีอายุ 15 ป; ขึ้นไป ดYวยวิธี Modified Kato Katz 

จำนวน 93,923 ราย ตรวจพบพยาธิใบไมYตับ จำนวน 2,812 ราย  คิดเปjนรYอยละ 3 ภายหลังการรักษาดYวย

ยา Praziquantel ใหYสุขศึกษาเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต5อการติดเช้ือ

พยาธิใบไมYตับ นอกจากนี้ ไดYดำเนินการตรวจซ้ำในประชาชนที่เคยตรวจพบพยาธิใบไมYตับในป; พ.ศ. 2560 

และใหYการรักษาหายแลYว จำนวน 933 ราย พบว5า ติดเชื้อซ้ำ จำนวน 41 ราย คิดเปjนรYอยละ 4.1 และจาก

การตรวจคัดกรองมะเร็งท5อน้ำดีดYวยวิธีอัลตรYาชาวด. ในประชาชนกลุ5มเปiาหมายอายุ 40 ป;ขึ้นไป พบว5า 

จังหวัดนครราชสีมา พบผูYสงสัยเปjนมะเร็ง 78 ราย และไดYรับการตรวจยืนยันดYวยวิธี CT / MRI / MRCP 

พบว5า เปjนมะเร็งท5อน้ำดี 3 ราย คิดเปjนรYอยละ 3.85 และจังหวัดสุรินทร. พบผูYสงสัยเปjนมะเร็ง 164 ราย 

ตรวจวินิจฉัยเพ่ิมเติมยืนยัน พบว5า เปjนมะเร็งท5อน้ำดี 47 ราย คิดเปjนรYอยละ 28.66 

 ปHญหาอุปสรรคในการทำงาน พบว5า ประชาชนยังมีพฤติกรรมการบริโภคปลารYาดิบ สYมปลาดิบ 

หรือสุก ๆ ดิบ ๆ นับไดYว5าเปjนปHญหาสำคัญที่จะตYองสรYางใหYเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย5างยั่งยืน โดย

ตYองอาศัยการมีส5วนร5วมจากทุกภาคส5วน ไดYแก5 องค.กรปกครองส5วนทYองถิ่น แกนนำชุมชน สถานศึกษา 

และเจYาหนYาท่ีสาธารณสุข เพ่ือใหYเกิดการดำเนินงานท่ีต5อเน่ืองและย่ังยืน 

                      

โจทย2วิจัยเขตสุขภาพท่ี  9 

1. ความรอบรูYเก่ียวกับพยาธิใบไมYตับและการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหารท่ีเส่ียงต5อการติด

เช้ือพยาธิใบไมYตับ 

2. การประเมินหลักสูตรการเรียนการสอน เร่ือง พยาธิใบไมYตับในโรงเรียน 

3. แนวทางการกำจัดส่ิงปฏิกูล โดยการสรYางเครือข5ายชุมชนผ5านกลไก พชอ. 

4. รูปแบบการสรYางความตระหนักใหYกับประชาชนในการลดปHจจัยเส่ียงต5อการติดเช้ือพยาธิใบไมYตับ 
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โรคเบาหวาน 

โรคไม5ติดต5อเรื้อรัง เปjนปHญหาสาธารณสุขอันดับหนึ่งของโลกและประเทศไทย และมีแนวโนYม

เพิ่มขึ้นอย5างต5อเน่ือง สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมการใชYชีวิต เช5น การบริโภค การออกกำลังกาย นอกจากน้ี 

การเปลี่ยนแปลงปHจจัยทางสังคม เช5น การขยายตัวของสังคมเมือง กลยุทธ.ทางการตลาด ความกYาวหนYา

ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ส5งผลต5อรูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหYประชาชนปdวยดYวย

โรคไม5ติดต5อเร้ือรังเพ่ิมข้ึน เช5น โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด เปjนตYน  

จากการวิเคราะห.สถานการณ.โรคเบาหวานในเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร. พบอัตราปdวยสูงสุด

ในกลุ5มอายุ 60 ป;ขึ้นไป คิดเปjนรYอยละ 19.21 รองลงมา ไดYแก5 กลุ5มอายุ 50-59 ป; คิดเปjนรYอยละ 11.81 

อัตราปdวยตายสูงสุดในกลุ5มอายุ 60 ป;ข้ึนไป คิดเปjนรYอยละ 2.06 ดังน้ัน การตรวจคัดกรองในประชาชนอายุ 

35 ป;ขึ้นไป ซึ่งนับไดYว5าเปjนกลุ5มเสี่ยงและกลุ5มสงสัยปdวยและนำกลุ5มดังกล5าวเขYาสู5กระบวนการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพจึงเปjนเรื ่องสำคัญ จากขYอมูลการตรวจคัดกรองกลุ5มเสี่ยงรายจังหวัด ประกอบดYวย 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย. และสุรินทร. พบว5า จังหวัดที่สามารถดำเนินงานคัดกรองกลุ5มเสี่ยงไดYบรรลุค5า

เปiาหมาย (รYอยละ 90) ไดYแก5 จังหวัดบุรีรัมย.และชัยภูมิ สามารถคัดกรองกลุ5มเสี่ยงไดYรYอยละ 91.90 และ 

90.9 ตามลำดับ จังหวัดสุรินทร.และนครราชสีมา ดำเนินการไดYใกลYเคียงค5าเปiาหมาย รYอยละ 89.82 และ 

89.4 ตามลำดับ การดำเนินงานโรคเบาหวานนอกจากการคYนหากลุ5มเสี่ยงเพื่อลดปHจจัยเสี่ยง และติดตาม

กลุ5มสงสัยโรคเบาหวานอย5างต5อเนื่อง เพื่อช5วยใหYกลุ5มเสี่ยงไม5เปjนกลุ5มปdวยในอนาคต ป;งบประมาณ 2563 

ผลการดำเนินงานติดตามกลุ5มสงสัยเบาหวานในเขตสุขภาพที่ 9 ดำเนินการไดYรYอยละ 54.12 ซ่ึงตัวช้ีวัดหน่ึง

ท่ีบ5งช้ีว5าการดำเนินงานส5งเสริมสุขภาพและปiองกันโรคบรรลุเปiาหมายหรือไม5 ประเมินไดYจากค5ารYอยละของ

จำนวนผูYปdวยเบาหวานรายใหม5ลดลง ซึ่งขYอมูลปHจจุบัน (ณ 3 ก.ค. 2563) พบว5า ผูYปdวยเบาหวานรายใหม5

ลดลงรYอยละ 27 สำหรับกลุ5มปdวยตYองมีการวางแผนการดูแลรักษาท่ีเหมาะสม ตลอดจนการปiองกันการเกิด

ภาวะแทรกซYอนกับอวัยวะต5าง ๆ ของร5างกาย ไดYแก5 ตา ไต หัวใจ เทYา โดยเฉพาะในกลุ5มปdวยที่ควบคุม

ระดับน้ำตาลในเลือดไม5ไดY ซึ่งประเมินจากค5า HbA1c < 7mg% นอกจากนี้ การประเมินภาวะไตเส่ือมมี

ความสำคัญอย5างย่ิง โดยประเมินจากอัตราการกรองของไต eGFR < 5 ml/min/1.73m2/yr 

ขYอมูลจากระบบรายงานผลการดำเนินงานระดับพื้นที่ในเขตสุขภาพที่ 9 พบว5า ผูYปdวยสามารถ

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดYดี รYอยละ 31.16 ซึ่งต่ำกว5าค5าเปiาหมายที่กำหนดไวY รYอยละ 40 ดังนั้น จึงมี

ความจำเปjนตYองคYนหากลวิธีใหม5 ๆ เพื่อช5วยใหYผูYปdวยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไดYดีขึ้น ไม5ว5าจะเปjนการ

วิจัยเพื่อคYนหาโมเดลที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตของผูYปdวยที่มีคุณลักษณะทางประชากรแตกต5างกันหรือการ

คYนหานวัตกรรมใหม5 ๆ เพ่ือเสริมวิธีการดำเนินงาน เปjนตYน  

                

โจทย2วิจัยเขตสุขภาพท่ี  9 

1.4.1 วิจัยนวัตกรรมกล5องกะคาร.บในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดผูYปdวยเบาหวานท่ี

ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม5ไดY 
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1.4.2 มาตรการลดปdวยตาย โดยการตรวจคัดกรองโรคเบาหวานในกลุ5มประชาชนอายุ 

35 ป;ข้ึนไป 

1.4.3 การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคโดยการนับคาร.โบไฮเดรต เพ่ือลดปHจจัยเส่ียง

โรคเบาหวาน 

1.4.4 Health Station กลุ5มเส่ียง กลุ5มปdวย (สรYางส่ิงแวดลYอมใหYเอ้ือ) เพ่ิมการเขYาถึง

บริการโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงดYวยตนเอง 

1.4.5 ปHจจัยสาเหตุอัตราปdวยตายเบาหวานเขตสุขภาพท่ี 9 สูงกว5าระดับประเทศ 

1.4.6 รูปแบบการตรวจติดตามเบาหวาน ความดัน ในกลุ5มเส่ียง 35 ป;ข้ึนไป 

1.4.7 การสรYางความตระหนักต้ังแต5วัยเด็ก ปลูกฝHงพฤติกรรมการกิน ลดหวาน มัน เค็ม 

เพ่ือลดปHจจัยเส่ียงโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง 

 

โรคความดันโลหิตสูง 

ระดับความดันโลหิตท่ีเหมาะสม ประกอบดYวย ความดันโลหิตขณะหัวใจบีบตัวหรือค5าซิสโตลิก 

(Systolic blood pressure) ค5าปกติ นYอยกว5าหรือเท5ากับ 120 มิลลิเมตรปรอท และความดันโลหิตขณะ

หัวใจคลายตัวหรือระดับความดันไดแอสโตลิก (Diastolic blood pressure) ค5าปกติ นYอยกว5าหรือเท5ากับ 

80 มิลลิเมตรปรอท หากปdวยดYวยโรคความดันโลหิตสูงจะเพ่ิมโอกาสเส่ียงต5อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ

และสมอง ผูYปdวยท่ีมีระดับความดันโลหิตเพ่ิมข้ึนทุก ๆ 10 มิลลิเมตรปรอท จะเพ่ิมโอกาสเส่ียงต5อการเกิด

โรคหลอดเลือดสมองรYอยละ 40 และเพ่ิมโอกาสเส่ียงต5อโรคหลอดเลือดหัวใจรYอยละ 25  

ขYอมูลจากการสำรวจสุขภาวะของประชาชนไทย ดำเนินการโดยสำนักงานสำรวจสุขภาวะอนามัย 

ภายใตYสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ไดYกำหนดนิยามของโรคความดันโลหิตสูง ดังน้ี 1) ระดับความดัน       

ซิสโตลิกเฉล่ียต้ังแต5 140 มิลลิเมตรปรอท (SBD ≥ 140 mmHg) 2) ระดับความดันไดแอสโตลิกเฉล่ียต้ังแต5 

90 มิลลิเมตรปรอท (DBP ≥  90 mmHg) จากการตรวจคัดกรองประชาชนอายุ 35 ป;ข้ึนไป ท่ีเส่ียงต5อการ

เกิดโรคความดันโลหิตสูงในระบบฐานขYอมูล Health Data Center (HDC) พบว5า เขตสุขภาพท่ี 9 สามารถ

ตรวจคัดกรองกลุ5มเส่ียงไดYตามค5าเปiาหมาย คือ มากกว5าหรือเท5ากับรYอยละ 90 ประกอบดYวย จังหวัด

นครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย. และจังหวัดสุรินทร. คิดเปjนรYอยละ 92.1, 92.4, 92.91, และ 

91.55 ตามลำดับ จากผลการดำเนินการในป;งบประมาณ 2563 พบว5า กลุ5มเส่ียงโรคความดันโลหิตสูงไดYรับ

การตรวจติดตามวัดความดันโลหิตท่ีบYาน ภายใน 120 วัน รYอยละ 62.48 ขณะเดียวกันจะตYองมีการตรวจ

ติดตามกลุ5มปdวยเพ่ือปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพใหYสามารถควบคุมระดับความดันโลหิตไดYดี กำหนดค5า

เปiาหมายรYอยละ 50 ผลการดำเนินงาน พบว5าในภาพรวมเขตสุขภาพท่ี 9  ผูYปdวยสามารถควบคุมระดับความ

ดันโลหิตใหYอยู5ในเกณฑ.ดีไดYเพียงรYอยละ 44.12 ขYอมูลดังกล5าวสะทYอนผลลัพธ.การดำเนินงานท่ียังไม5บรรลุค5า

เปiาหมาย ดังน้ันการวางแผนจัดทำโครงการและกิจกรรมต5าง ๆ จะตYองมีความสอดคลYองกับผลลัพธ.ท่ีพึง

ประสงค. ซ่ึงยังคงเปjนโจทย.สำคัญของพ้ืนท่ีเขตสุขภาพท่ี 9 ในการคYนหากลยุทธ.การดำเนินงานรูปแบบใหม5 

เพ่ือสรYางเสริมสุขภาพและปiองกันโรคใหYกับประชาชน การวิจัยพ้ืนฐานและการประยุกต.ทฤษฎีต5าง ๆ อาจ
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นำมาซ่ึงคำตอบในการแกYไขปHญหาในอนาคต ดังน้ัน จึงควรดำเนินการคYนควYาวิจัยอย5างเปjนระบบ เพ่ือนำ

ผลการวิจัยมาใชYประโยชน.ในการดำเนินงานต5อไป  

              

โจทย2วิจัยเขตสุขภาพท่ี  9 

1.7.1  Health Literacy โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ในกลุ5มผูYสูงอายุ 

1.7.2 ปHจจัยกำหนดอัตราตายสูงกว5าระดับประเทศในกลุ5มความดันโลหิตสูง 

1.7.3  ปHจจัยนำ ปHจจัยเอ้ือ ปHจจัยเสริม ต5อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ5มผูYสูงอายุ 

1.7.3 การปรับเปล่ียนวิธีการบริโภคอาหารรสเค็มโดยวิธีการเนYนเสYนไม5เนYนน้ำ 

1.7.4 รูปแบบการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร เพ่ือควบคุมระดับความดัน

โลหิต 

  

อุบัติเหตุการจราจรทางถนน 

 จากรายงานสถานการณ.อุบัติเหตุการจราจรทางถนนขององค.การอนามัยโลก พบว5า ประเทศไทย

ติดอันดับ 1 ใน 10 ประเทศ ที่มีอัตราตายต5อประชากรแสนคนสูง จากการสำรวจขYอมูลป; พ.ศ. 2556, 

2558, และ 2561 พบว5า อัตราตายจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนน เท5ากับ 38.1, 36.2, และ 32.7 ต5อ

ประชากรแสนคน ตามลำดับ หากเปรียบเทียบขYอมูลกับประเทศต5าง ๆ ในกลุ5มอาเซียน ไดYแก5 ประเทศไทย 

เวียดนาม มาเลเซีย พม5า กัมพูชา ติมอร. อินโดนีเซีย ลาว ฟ¢ลิปป¢นส. สิงคโปร. พบว5า ประเทศไทยมีอัตรา

ตายสูงที่สุด โดยเฉพาะอุบัติเหตุการจราจรทางถนนที่เกิดจากการขับขี่หรือโดยสารรถจักยานยนต. มีอัตรา

การเสียชีวิต 26.3 ต5อประชากรแสนคน  

 ขYอมูลอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุการจราจรทางถนนของเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร. 

ยYอนหลัง 5 ป; (พ.ศ. 2557-2561) พบอัตราการเสียชีวิต รYอยละ 32.0, 30.7, 33.5, 29.5, และ 25.4 

ตามลำดับ เม่ือเปรียบเทียบกับค5ามัธยฐานยYอนหลัง 5 ป; (พ.ศ. 2555-2559) พบว5า อัตราการเสียชีวิตลดลง 

รYอยละ 28 แต5ยังคงสูงกว5าค5าเปiาหมายที่กำหนดไวYในรอบการดำเนินงาน 12 เดือน  คือ ไม5เกินรYอยละ 

21.15 ต5อประชากรแสนคน เมื่อวิเคราะห.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พบว5า สาเหตุส5วนใหญ5เมาแลYวขับ     

รYอยละ 51.99 รองลงมา ไดYแก5 ไม5สวมหมวกนิรภัย รYอยละ 38.99 ไม5คาดเข็มขัดนิรภัย รYอยละ 7.73 และ

โทรศัพท.ขณะขับขี่รถ รYอยละ 1.24 โดยผูYเสียชีวิตส5วนใหญ5 รYอยละ 74 ไดYแก5 ผูYใชYรถจักยานยนต. พบสูงสุด

ในกลุ5มอายุ 15-19 ป; รYอยละ 11.57 รองลงมา ไดYแก5 กลุ5มอายุ 20-24 ป; รYอยละ 11.24 ช5วงเวลาที่เกิด

อุบัติเหตุการจราจรทางถนนสูงสุด ไดYแก5 16.00-19.00 น. ซึ่งเปjนช5วงเวลาที่ทัศนวิสัยในการขับขี่ไม5ค5อยดี 

และมักเกิดอุบัติเหตุบริเวณถนนในองค.การบริหารส5วนตำบลหรือหมู5บYาน รYอยละ 40.94  

 การดำเนินงานช5วงเทศกาลป;ใหม5 พ.ศ. 2562 และวิเคราะห.ขYอมูลปHจจัยเสี่ยง พบว5า ดื่มแลYวขับ 

รYอยละ 37.99 พบในกลุ5มเยาวชนอายุนYอยกว5า 20 ป; รYอยละ 63.6 สาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากการบาดเจ็บ

ที่ศีรษะที่ขับขี่รถจักยานยนต.โดยไม5สวมหมวกนิรภัยและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล. ผลการตรวจระดับ

แอลกอฮอล.ในเลือด พบว5า เกินกว5าค5ามาตรฐาน รYอยละ 63.29 จากขYอมูล พบว5า กลุ5มเด็กและเยาวชน คือ 



 

 18 

กลุ5มเปiาหมายหลักที่ควรเร5งดำเนินการเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต เนYนที่พฤติกรรมการขับขี่รถจักยานยนต. 

โดยไม5สวมหมวกนิรภัย และคYนหามาตรการที่เหมาะสมกับกลุ5มเยาวชน เรื่อง เมาแลYวขับ การคYนหาปHจจัย

ต5าง ๆ โดยใชYทฤษฎีที่เหมาะสมและคYนหาปHจจัยแวดลYอมอื่น ๆ ที่ส5งผลต5อพฤติกรรมการขับขี่ของเด็กและ

เยาวชน เพื่อวางแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมกับกลุ5มเปiาหมาย อาจจะช5วยใหYอัตราการเกิดอุบัติเหตุและ

เสียชีวิตลดลง หรืออาจช5วยลดความรุนแรงและความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนนไดY 

 

โจทย2วิจัยเขตสุขภาพท่ี 9                

1. ปHจจัยส5วนบุคคลท่ีทำใหYเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนน Swiss cheese Model 

2. การวิเคราะห.การเกิดอุบัติเหตุทางถนนในกลุ5มเด็กและเยาวชน โดยใชY Swiss cheese Model 

3. Haddon Metrix วิเคราะห.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในกลุ5มเด็กและเยาวชน 

4. อิทธิพลขององค.กรดYานความปลอดภัยทางถนนในพ้ืนท่ีต5อการเกิดอุบัติเหตุการจราจรทางถนน 

5. รูปแบบการปiองกันการบาดเจ็บทางถนนของจังหวัดสุรินทร. 

6. การบังคับใชYกฎหมายเมาแลYวขับในกลุ5มผูYจำหน5ายเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล.  

7. หลักการบริหาร ศปถ. อำเภอเพ่ือลดอุบัติเหตุการจราทางถนน 

 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 โรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสหรือโควิด-19 มีการรายงานผูYปdวยโรคปอดอักเสบไม5ทราบสาเหตุครั้งแรก 

เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยพบผูYปdวยเปjนกลุ5มกYอน จำนวน 27 ราย และจากนั้นเพิ่มขึ้นเปjน 41 ราย 

ภายในระยะเวลา 10 วัน พบผูYปdวยรายแรกที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปdย ประเทศจีน ช5วงแรกของการระบาด

ผูYปdวยที่มีอาการก5อนวันท่ี 1 มกราคม 2563 รYอยละ 55 มีความสัมพันธ.เชื่อมโยงกับตลาดสดจำหน5าย

อาหารทะเล (Huanan Seafood Wholesale Market) และรYอยละ 8.6 ไม5มีความเช่ือมโยง ระยะเวลาฟHก

ตัวของโรคเฉลี่ย 5.2 วัน ระยะเวลาแพร5กระจายเชื้อเฉลี่ย 12.5 วัน ทุก ๆ 7.4 วัน จะมีผูYปdวยเพิ่มขึ้น 2 เท5า 

แบบทวีคูณ (Exponential growth) อัตราการแพร5กระจายเชื้อ ผูYปdวย 1 คน สามารถแพร5เชื้อไปสู5ผูYอื่นไดY 

2.2 คน (Reproductive number; Ro = 2.2) แพร5กระจายโดยการสัมผัสสารคัดหลั่งของผูYติดเชื้อ น้ำมูก 

น้ำลาย อาการหลัก ไดYแก5 ไขY ไอ ปวดเมื่อหรือเมื่อยลYา อาการอื่น ๆ เช5น มีเสมหะ ปวดศีรษะ ไอเปjนเลือด 

ทYองเสีย  

 องค.การอนามัยโลก ประกาศใหYโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัสเปjนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับ

นานาชาติ เมื ่อว ันที ่ 30 มกราคม 2563 หลังจากพบการติดเชื ้อจากคนสู 5คนรายแรกในประเทศ

สหรัฐอเมริกา โดยครั้งนี้เปjนครั้งที่ 6 ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนานาชาติ เช5นเดียวกับ

การระบาดของโรคอีโบลาและไวรัสซิกYา ท่ีประเทศคองโก 

 สถานการณ.การระบาดของโรคโควิด-19 ประเทศไทย ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 

11.30 น. พบผูYติดเชื้อรายใหม5 7 ราย ผูYปdวยเขYาเกณฑ.สอบสวนโรคสะสมทั้งสิ้น 332,565 ราย ยืนยันติด

เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 สะสม จำนวน 3,227 ราย ยืนยันเสียชีวิต 58 ราย รักษาหายและแพทย.ใหYกลับบYาน 
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3,091 ราย สถานการณ.เขตสุขภาพท่ี 9 พบผูYปdวยยืนยัน 44 ราย เสียชีวิต 2 ราย ผูYสัมผัส (Close contact) 

552 ราย ปHจจุบันจำนวนผูYปdวยมีแนวโนYมลดลง แต5ยังคงตYองดำเนินมาตรการปiองกันควบคุมโรคอย5าง

เขYมงวด และค5อย ๆ ผ5อนปรนมาตรการต5าง ๆ ตามแนวทางการดำเนินงาน อีกทั้งยังตYองมีการเตรียมความ

พรYอมรับมือกับการระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นอีกครั้ง เนื่องจาก สถานการณ.การระบาดของโรคในต5างประเทศ

ยังคงเพ่ิมข้ึนอย5างต5อเน่ืองในหลาย ๆ ประเทศท่ัวโลก    

              

โจทย2วิจัยจากกองนวัตกรรมและการวิจัย กรมควบคุมโรค แบ5งออกเปjน 2 กลุ5ม ไดYแก5 โจทย.วิจัยท่ี

สามารถดำเนินการไดYทันที และโจทย.วิจัยท่ีตYองดำเนินการเม่ือพบผูYปdวยยืนยันหรือมีการระบาด 

รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 4 

 

ตารางท่ี 4 โจทย.วิจัยโรคติดเช้ือโคโรนาไวรัส (โควิด-19) 

โจทย2วิจัยท่ีสามารถดำเนินการไดSทันที โจทย2วิจัยท่ีตSองดำเนินการเม่ือพบผูSปbวย

ยืนยันหรือมีการระบาด 

การเฝiาระวังประชากรกลุ5มเส่ียงในสถานการณ.ปHจจุบัน

และระยะยาว (Surveillance) 

ผลการดำเนินงาน Quarantine ในประชากร

กลุ5มเส่ียง 

การดำเนินงานเฝiาระวังในกลุ5มผูYปdวยอาการคลYาย

ไขYหวัดใหญ5 

เทคนิคและวิธีการลดราคาน้ำยาตรวจ  

โดยคงประสิทธิภาพการวินิจฉัยท่ีถูกตYอง

รวดเร็ว 

การ monitor ประชากรกลุ5มเส่ียง โดยทำ Sero 

surveillance ในสถานการณ.ในระยะยาว 

Infectious Control and Prevention 

 

ความเส่ียงของการติดเช้ือโคโรนาไวรัส ในกลุ5มผูYเก็บ

ตัวอย5างส5งตรวจ 

การใชYหุ5นยนต.ใหYยาผูYปdวย เพ่ือลดการสัมผัส

ใกลYชิด 

 

ผลการดำเนินงาน Quarantine ในประชากรกลุ5มเส่ียง ความร5วมมือของประชาชนในการเวYน

ระยะห5างทางสังคม 

การตรวจวินิจฉัยท่ีมีประสิทธิภาพ (Laboratory and 

Detection) 

บทบาทขององค.การปกครองส5วนทYองถ่ินต5อ

กรณีการระบาดของโรคโควิด-19 

การเพ่ิมขีดความสามารถในการตรวจวินิจฉัยโควิด-19 ประเมินผลการส่ือสารต5อสาธารณะและ

ผลกระทบต5อเจYาหนYาท่ีทีมงาน 

การพัฒนารถ Ambulance ใหYเปjนหYองความดันลบ ประเมินการปนเปnoอนในส่ิงแวดลYอมท่ีมีผูYปdวย 

Covod-19 ในพ้ืนท่ี 

การประเมินการใชYและประสิทธิภาพของชุด PPE ใน

บุคลากรทางการแพทย. 

การฉีดพ5นสารเคมีฆ5าเช้ือโคโรนาไวรัส สามารถ

ฆ5าเช้ือไดYจริงหรือไม5 มีผลกระทบอะไร 
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โจทย2วิจัยท่ีสามารถดำเนินการไดSทันที โจทย2วิจัยท่ีตSองดำเนินการเม่ือพบผูSปbวย

ยืนยันหรือมีการระบาด 

การพัฒนามาตรฐานกลางในการฉีดพ5นสารเคมีฆ5าเช้ือ

โรคในพ้ืนท่ี 

พฤติกรรมการปiองกันโรคในกลุ5มคนงาน เช5น 

พนักงานเก็บขยะ และพนักงานทำความ

สะอาด 

ความเปjนไปไดYในการสอบสวนโรคโควิด-19 โดย อสม. 

ในชุมชน 

ประเมินผลการบังคับใชYกฎหมาย ตาม พ.ร.บ 

โรคติดต5อ 2558 ในสถานการณ.ฉุกเฉิน 

ศึกษาความเปjนไปไดYการใหY Post exposure, pre 

exposure prophylaxis แก5บุคลากรสาธารณสุข และ

ผูYปdวย/ผูYสัมผัสใกลYชิดผูYปdวย Covid-19  

ประเมินผลการใชY Application บันทึกขYอมูล

สุขภาพดYวยตนเอง 

 

การศึกษา Operational research เช5น ทำอย5างไรใหY

มีการใส5หนYากากอนามัย 100% ในชุมชน เช5น ตลาด, 

วัด 

New Normal in Disease Control Service 

 

การศึกษาความครอบคลุมของการใชYหนYากากอนามัย

ในชุมชน 

พัฒนารูปแบบการบริการโรคไม5ติดต5อเร้ือรังท่ี 

รพ.สต. เพ่ือลดการแออัดท่ี รพศ./รพท./รพช. 

ประเมินแนวทาง/มาตรการ กินรYอน ชYอนกลาง  

ลYางมือ 

การประเมินระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินของ

ประเทศไทย กรณีการระบาดของโรคโควิด-19  

การจัดการศพผูYปdวยโควิด-19 ท่ีเหมาะสม  

ผลกระทบและแนวทางในการดูแลรักษาผูYปdวยเร้ือรัง

ในสถานการณ.ฉุกเฉิน 

 

นโยบายท่ีมีผลต5อผูYปdวยโรคเร้ือรัง ผูYสูงอายุ ผูYพิการ ท่ี

ทำใหYมาโรงพยาบาลไม5ไดYและขาดยา 

 

การคาดการณ.จำนวนผูYติดเช้ือโคโรนาไวรัสและ

ผลกระทบดYวยแบบจำลองทางคณิตศาสตร. 

 

การเตรียมความพรYอมรับมือการระบาดระลอกใหม5  

การพัฒนาวัคซีนและการจัดลำดับความสำคัญของ

กลุ5มเปiาหมายในการรับวัคซีน 

 

การเตรียมความพรYอมของประชาชน  

การพัฒนาปรับปรุงระบบ Surveillance และ 

Control 

 

Guideline HIV, TB ช5วงระหว5างและหลังการระบาด 

COVID-19  
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โจทย2วิจัยท่ีสามารถดำเนินการไดSทันที โจทย2วิจัยท่ีตSองดำเนินการเม่ือพบผูSปbวย

ยืนยันหรือมีการระบาด 

การพัฒนากลไกการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง

สาธารณสุขระดับภูมิภาค 

 

 

โจทย2วิจัยเพ่ิมเติมจากเขตสุขภาพท่ี 9 

1. การศึกษา New normal ใน Setting โรงงาน โรงเรียน สถานประกอบการท่ีมีแรงงานขYามชาติ 

2. การ monitor ประชากรกลุ5มเส่ียง 

3. การประเมินการรับรูYและเตรียมความพรYอมของเจYาของสถานประกอบการ และความร5วมมือของ

สถานประกอบเส่ียง  

4. ประเมินการบังคับใชYกฎหมายในกลุ5มคณะกรรมการโรคติดต5อจังหวัด 

5. การเฝiาระวังและความร5วมมือในการบังคับใชYกฎหมายในช5องทางเขYา-ออก ระหว5างประเทศ 

6. ผลกระทบของการบริหารจัดการโครงการในภาวะฉุกเฉินโควิด-19 

7. การคYนหารูปแบบการดำเนินงานโครงการในสถานการณ.โควิด-19 

8. ผลกระทบและการคYนหารูปแบบท่ีเหมาะสมในการดำเนินมาตรการ Home Quarantine และ 

State Quarantine  

 

การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

 การเตรียมความพรYอมเพื่อรองรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ประกอบดYวย การ

ดำเนินงานหลักท้ังหมด 5 ขั้นตอน ไดYแก5 1) การประเมินความเสี่ยงดYานโรคและภัยสุขภาพ (Hazard Risk 

Assessment) มุ 5งเนYนที ่ภารกิจของหน5วยงาน โดยมีการเตรียมความพรYอมในการสนับสนุนบุคลากร 

ตำแหน5งนักวิชาการสาธารณสุข รYอยละ 30 ของหน5วยงานเขYาร5วมปฏิบัติงานทีมตระหนักรูYสถานการณ.  2) 

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) โดยใชY EOC Assessment Tool และจัดทำรายงานประเมินความ

เสี่ยง (Rapid Risk Assessment) 3) จัดทำแผนประคองกิจการ (BCP) ของหน5วยงาน และพัฒนาบุคลากร

ของหน5วยงานดYานการจัดการภาวะฉุกเฉินดYานสาธารณสุข โดยใชYหลักสูตรระบบบัญชาการเหตุการณ.ภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุข (ICS) 4) จัดทำเกณฑ.ในการ Activated EOC ภายใตYโรคและภัยสุขภาพที่เปjน

ปHญหาในพื้นที่ 5) สรุปผลการประเมินระบบเฝiาระวังโรคและภัยสุขภาพที่ใชYจากการประเมินความเสี่ยง ซ่ึง

กระบวนการดำเนินงานจะตYองมีการเตรียมความพรYอมตลอดเวลา ในสถานการณ.ปกติจะตYองมีการซักซYอม

แผนเผชิญเหตุการณ.เปjนประจำและต5อเนื่อง เพื่อใหYสามารถปฏิบัติงานจริงไดYทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ยกตัวอย5างเช5น กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไขYหวัดสายพันธุ.ใหม5 2009 และโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ที่มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว5างประเทศ การควบคุมการแพร5ระบาดจำเปjน

อย5างยิ่งที่จะตYองมีการนำระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมาช5วยในการปฏิบัติงาน เพื่อจำกัด

การแพร5ระบาด และลดความรุนแรงจากเหตุการณ.ดังกล5าว อย5างไรก็ตาม การดำเนินงานจัดการภาวะ
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ฉุกเฉินยังคงตYองการแนวทางในการพัฒนาใหYมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงมีความจำเปjนอย5างยิ่งที่จะตYองมี

กระบวนการในการคYนหาแนวทางโดยใชYกระบวนการวิจัยและพัฒนา เพื่อใหYสอดคลYองกับบริบทของ

ประเทศและพื้นที่ที่มีลักษณะเฉพาะ เช5น พื้นที่ท5องเที่ยว พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และเขตเมือง เปjนตYน 

ดังนั้น การประเมินสิ่งท่ีเปjนอยู5ปHจจุบัน และคYนหาช5องว5างในการพัฒนาน5าจะเปjนคำตอบที่ดีในการวางแผน

พัฒนาต5อไปในอนาคต 

 

โจทย2วิจัย EOC เขตสุขภาพท่ี 9      

1. การประเมินระบบจัดการภาวะฉุกเฉินระดับเขตและจังหวัด 

2. ประเมินผลกระทบการดำเนินงานในภาวะปกติ กรณีเกิดสถานการณ.ฉุกเฉิน เช5น โรคไขYเลือดออก 

3. ศักยภาพและการเตรียมพรYอมของ CDCD ระดับอำเภอ จังหวัด และเขตสุขภาพ 

   

5 โรค 5 มิติ 

 องค.ประกอบที่ตYองเฝiาระวัง 5 มิติ ประกอบดYวย ป]จจัยตSนเหตุ (Determinants) หรือสาเหตุของ

การเกิดโรค พฤติกรรมเสี ่ยง (Behavioral risk) การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค (Program 

response) เช5น มาตรการปiองกัน การตอบสนองและควบคุมโรค ไดYแก5 การสื่อสารตรงประเด็น การ

ปรับเปลี่ยนความรอบรูYทางสุขภาพ การฉีดวัคซีน การรักษาทันเวลา และวิธีการจัดการขYอมูล ซึ่งปHญหาของ

การจัดเก็บขYอมูล คือ ขาดการจัดเก็บขYอมูล ขาดการประเมินประสิทธิผลของมาตรการ ไม5มีการปรับเปล่ียน

มาตรการเพื่อบรรลุผลลัพธ. ไม5มีขYอมูลความครอบคลุมและความถูกตYองของมาตรการ เปjนตYน การปbวย/

การตาย (Morbidity/Mortality) เหตุการณ2ผิดปกติและการระบาด (Event-based surveillance) ไดYแก5 

จำนวนคร้ัง ท่ีไหน อย5างไร 

 ระบบเฝiาระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ5มโรค ประกอบดYวย ระบบเฝiาระวังโรคติดต5อทั่วไป ระบบ

เฝiาระวังโรคเอดส.และวัณโรค ระบบเฝiาระวังโรคไม5ติดต5อ ระบบฝiาระวังการบาดเจ็บ ระบบเฝiาระวังโรค

จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลYอม โดยทุกกลุ5มโรคจะตYองมีขYอมูลเฝiาระวังครอบคลุมทั้ง 5 มิติ 

ดังกล5าวขYางตYน ไดYแก5 ป]จจัยตSนเหตุ เช5น ปHจจัยทางชีวภาพ ไดYแก5 เชื้อโรค ปHจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง ที่ส5งผลใหYโรคระบาดแพร5กระจาย เช5น แรงงานอพยพ ยYายถิ่น ป]จจัยเสี่ยง ท่ีทำใหYเสี่ยงต5อการ

เกิดโรคมากกว5าไม5มีปHจจัยดังกล5าว การตอบสนองของแผนงานควบคุมโรค มาตรการควบคุมโรคและภัย

สุขภาพ เช5น ความครอบคลุมของวัคซีนปiองกันโรค การบังคับใชYกฎหมายที่ส5งผลต5อสุขภาพ การติดเชื้อ/การ

ปbวย/การตาย/ความพิการ คือ ผลลัพธ.ของการที่คนมีพฤติกรรมเสี่ยงและสัมผัสกับปHจจัยตYนเหตุแลYว 

ร5างกายไม5สามารถกำจัดปHจจัยตันเหตุนั้นไดY จนทำใหYร5างการติดเชื้อ ปdวย ตาย หรือพิการ การระบาด  

หรือเหตุการณ2ผิดปกติ เช5น การเกิดโรคและภัยสุขภาพทั้งแบบเปjนกลุ5มกYอน และแบบไม5เปjนกลุ5มกYอน 

(เช5น การปdวยดYวยโรคอหิวาตกโรค 1 ราย Ebola 1 ราย การเกิดโรคอุบัติใหม5 เปjนตYน) การเกิดเหตุการณ.ท่ี

อาจก5อใหYเกิดผลกระทบเชิงลบต5อสุขภาพของประชาชน เช5น การเกิดไก5ตายมากผิดปกติ อาจเปjนสัญญาณ

แจYงเตือนใหYคิดถึงการระบาดของโรคไขYหวัดนก เปjนตYน ระบบเฝiาระวังอิเลคทรอนิคส.แบบบูรณาการ 
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(Electronic Integrated Disease Surveillance System: EIDSS) ได Yแก5 ระบบเฝiาระวังโรคและภัย

สุขภาพที่เปjนเครื่องมือในการเช่ือมต5อและรวบรวมขYอมูลทางระบาดวิทยาของโรคและภัยสุขภาพต5าง ๆ  

มาอยู5ในระบบเดียวกันในรูปแบบ Real time 

 

โจทย2วิจัย 5 โรค 5 มิติ 

1.11.1 รูปแบบการพัฒนาบุคลากร PM โรค ใหYสามารถวิเคราะห. 5 โรค 5 มิติ 

1.11.2 รูปแบการผลักดัน 5 โรค 5 มิติ ในเชิงนโยบาย และการนำไปใชYประโยชน.ในพ้ืนท่ี  

 

อ่ืน ๆ 

             12.1 การทบวรรณกรรมอย5างเปjนระบบและวิเคราะห.อภิมาณ (Systematic Review and 

Meta-Analysis) โรคไขYเลือดออก โรคชิกุนกุนยา (โรคไขYปวดขYอยุงลาย) โรคมาลาเรีย โรคไขYชิกา (Zika) 

โรคทางเดินอาหารและน้ำ โรคอาหารเปjนพิษ โรคพิษสุนัขบYา โรควัณโรค และโรคอื่น ๆ ที่เปjนปHญหาใน

พ้ืนท่ี เปjนตYน    

 


