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	 บดันีถึ้งวารดถีิขึน้ปีใหม่	พทุธศกัราช	๒๕๖๑	ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนีส่้งความปรารถนาดี
และอ�านวยพรแก่ทกุ	ๆ	ท่าน	ให้มกี�าลงักาย	ก�าลงัใจ	สตปัิญญาแจ่มใส	เข้มแขง็	ตลอดจน
ประสบความสุขความเจริญยิ่ง	ๆ	ขึ้นไป
	 ในรอบปีที่แล้ว	 บ้านเมืองของเรา	 ได้มีเหตุการณ์ส�าคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง	 ดังที่
ท่านทัง้หลายก็คงจะตระหนกัทราบดอียู่แล้ว	แต่ไม่ว่าเหตกุารณ์ใด	ๆ	จะเกิดขึน้	เราคนไทย
ก็สามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างด	ีด้วยความขนัต	ิใจเยน็	ค่อยคดิค่อยท�าไปอย่างต่อเนือ่ง	
และมุ่งมั่น	 ด้วยสติและเหตุผลอันพอเหมาะพอควร	 เพื่อประโยชน์และความสุขของ
ประเทศชาติและประชาชน
	 ขอพระบารมแีห่งพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	บรมนาถบพติร	
และสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหลายทั้งปวง	 จงปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญก�าลังใจต่อทุก
ท่านถ้วนหน้าในการทีจ่ะเป็นพลงัทีเ่ข้มแขง็ต่อประเทศและชาตบ้ิานเมอืงของเราสบืต่อไป

พระราชด�ารัส
พระราชทานแด่ประชาชนชาวไทย

เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๑
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต



สารจากผู้อ�านวยการ
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

 รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
นครราชสีมา ฉบบัน้ีเป็นเอกสารท่ีได้รวบรวมข้อมลูผลการด�าเนนิงานส�าคญั
ด้านการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสขุภาพ ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ 
นครชัยบุรินทร์ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 การด�าเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ 
ทีผ่่านมา ได้ใช้กรอบแนวคดิกระบวนการสร้างระบบป้องกนัควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพที่ส�าคัญ ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ โรคจากการ
ประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม รวมถึงการบาดเจบ็ทางถนน ตามนโยบาย 
และยทุธศาสตร์กรมควบคมุโรค โดยมุง่เน้นให้สอดคล้องกับประเดน็
ส�าคญั คอื ๑) สอดคล้องกับนโยบายส�าคัญในลกัษณะบรูณาการเชงิยทุธศาสตร์ทีส่อดคล้องตามกรอบยทุธศาสตร์ชาติ 
เพื่อให้การท�างานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ซ�้าซ้อน 
ทัง้มิตนิโยบายส�าคัญ (จดุเน้น) และมติพิืน้ที ่เพือ่ให้การด�าเนนิการเป็นไปอย่างประหยดั และประสานสอดคล้องกนั 
โดยร่วมกันก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงานและติดตามผลการด�าเนินงาน เพื่อน�ามาปรับปรุงวิธีการด�าเนินงาน
ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๒) เน้นการใช้หลัก ๓R (Review, Redeploy และ Replace) โดยให้หน่วย
งานทบทวนปรบัลดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานให้สอดคล้องกบัศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลงานในปีทีผ่่านมา 
ปรบัเปลีย่นกลวธิดี�าเนนิงานให้เหมาะสม ประหยดั และคุม้ค่า เพือ่การจดัสรรงบประมาณเพิม่เตมิให้แก่แผนงาน/
โครงการ ที่ด�าเนินการตามจุดเน้นและนโยบายส�าคัญของกรม ฯ ๓) พิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ (Desirability) 
ความเหมาะสมของโครงการทีจ่ะเชือ่มโยงกบัยทุธศาสตร์และเป้าหมายการลดโรคและภยัสขุภาพ ๔) ความพร้อม/
ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการด�าเนินโครงการ ประกอบด้วย ศักยภาพของบุคลากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการทีมงาน ความเหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ/วิธีการ
ด�าเนินการเบือ้งตน้ แผนงานและความพร้อมในการใช้ทรพัยากรบคุคล การประมาณราคาและทรัพยากรที่ต้องใช้
ในการด�าเนนิกจิกรรม และความเสีย่งของการด�าเนนิงาน แผนบรหิารความเสีย่ง/แผนส�ารองฉกุเฉนิ รวมถงึระบบ
ส่งต่อข้อมูลสื่อสารความเสี่ยงให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป
 สดุท้ายนี ้จากรายงานผลการด�าเนินงาน ภาพรวมสามารถด�าเนนิการได้ตามเป้าหมาย และบรรลุวตัถปุระสงค์ 
ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ทุกท่านที่ปฏิบัติงาน
ด้วยความมุง่ม่ัน ต้ังใจ ทุม่เท อุทศิเวลาให้ราชการ ซึง่เป็นการเสยีสละอย่างสูง รวมทัง้ต้องขอขอบคณุคณะผูบ้รหิาร
และเจ้าหน้าทีห่น่วยงานภาคเีครอืข่ายทกุระดบั ทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืปฏบิตังิานจนประสบผลส�าเร็จด้วยดตีลอดมา 
ณ โอกาสนี้ด้วย

 (นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร)
 ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่๙ นครราชสีมา
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ท�ำเนียบผู้บริหำร
คณะผู้บริหำร ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

นำยแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
ผู้อ�านวยการ

นำงสำวสุชัญญำ มำนิตย์ศิริกุล
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รองผู้อ�านวยการ

นำงกำญจนำ ยังขำว
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

รองผู้อ�านวยการ
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รำยนำมหัวหน้ำกลุ่มงำน
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

นำยวิเศษ วริศรำงกูล
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

นำงปนัดดำ ไชยชมภู
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย

นำยอภิรัตน์ โสก�ำปัง
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง

นำงนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นำงเบญจมำศ อุนรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

นำงนันทนำ แต้ประเสริฐ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
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รำยนำมหัวหน้ำกลุ่มงำน
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มแผนงานและประเมินผล

นำยเสวียน ค�ำหอม
นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการ

หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค

พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ
นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

นำยนิยม ไกรปุย
นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
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รำยนำมหัวหน้ำงำน
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

นำงดวงจันทร์ จันทร์เมือง
เภสัชกรช�านาญการพิเศษ

หัวหน้างานโรคติดต่อ (Cluster CD)

นำยวิเศษ วริศรำงกูล
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หวัหน้างานโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่แวดล้อม (Cluster Env-Occ)

นำงญำดำ โตอุตชนม์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ

นำงกัลยำณี จันธิมำ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หัวหน้างานโรคเอดส์ วัณโรค และโรคเรื้อน (Cluster SALT)

นำงเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ
หัวหน้างานโรคไม่ติดต่อ (Cluster NATI)
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รำยนำมหัวหน้ำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง

นำยประดิษฐ์ บุญเอก
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หวัหน้าศนูย์ควบคมุโรคตดิต่อน�าโดยแมลงที ่๙.๑ จงัหวัดชยัภมูิ

นำยสุริยันต์ บุติมำลย์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หวัหน้าศนูย์ควบคมุโรคตดิต่อน�าโดยแมลงที ่๙.๓ จงัหวัดสรุนิทร์

นำยดอกรัก ฤทธิ์จีน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส

หวัหน้าศนูย์ควบคมุโรคตดิต่อน�าโดยแมลงที ่๙.๒ จงัหวดับรุรีมัย์

นำยเดชำธร วงศ์หิรัญ
นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

หวัหน้าศนูย์ควบคมุโรคตดิต่อน�าโดยแมลงที ่๙.๔ 

อ�าเภอปากช่อง จงัหวัดนครราชสีมา
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รำยนำมผู้บริหำร และหมำยเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง เลขหมำยโทรศัพท์
ผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครรำชสีมำ

นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร นายแพทย์เชี่ยวชาญ 0 4421 2900 ต่อ 133

09 2969 3454

รองผู้อ�ำนวยกำร ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครรำชสีมำ

นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศิริกุล นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 0 4421 2900 ต่อ 118

08 6648 6338

นางกาญจนา ยังขาว นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ 0 4421 2900 ต่อ 112

08 1976 0141

หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำวิชำกำร

นายวิเศษ วริศรางกูล นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 134

08 9865 5564

หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำองค์กร

นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 128

09 3559 6551

หัวหน้ำกลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย

นางปนัดดา ไชยชมภู นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 135

08 9584 2622

หัวหน้ำกลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ

นางเบญจมาศ อุนรัตน์ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 125

08 1266 0308

หัวหน้ำกลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง

นายอภิรัตน์ โสก�าปัง นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 144

09 9474 1959

หัวหน้ำกลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข

นางนันทนา แต้ประเสริฐ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 117

09 7238 2053

หัวหน้ำกลุ่มแผนงำนและประเมินผล

ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 141

08 1879 2350

หัวหน้ำกลุ่มบริหำรทั่วไป (รักษำกำร)

 พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดิษฐ นักจัดการงานทั่วไปช�านาญการ 0 4421 2900 ต่อ 113

06 2195 3885



ก-๗ ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

รำยนำมผู้บริหำร และหมำยเลขโทรศัพท์
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

ชื่อ – สกุล ต�ำแหน่ง เลขหมำยโทรศัพท์
หัวหน้ำกลุ่มห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนควบคุมโรค

นายเสวียน ค�าหอม นักเทคนิคการแพทย์ช�านาญการ 0 4421 2900 ต่อ 121

08 5682 1422
หัวหน้ำกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง

นายนิยม ไกรปุย นักสังคมสงเคราะห์ช�านาญการพิเศษ 0 4421 2900 ต่อ 123

08 9426 1906
หัวหน้ำงำนโรคติดต่อ (Cluster CD)

นางดวงจันทร์ จันทร์เมือง เภสัชกรช�านาญการพิเศษ 0 4421 2900 ต่อ 126

09 2795 2211
หัวหน้ำงำนโรคเอดส์ วัณโรค และโรคเรื้อน (Cluster SALT)

นางกัลยาณี จันธิมา นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 134

09 0247 0719
หัวหน้ำงำนโรคจำกกำรประกอบอำชีพและสิ่งแวดล้อม (Cluster Env-Occ)

นายวิเศษ วริศรางกูล นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 100

08 9845 9868
หัวหน้ำงำนโรคไม่ติดต่อ (Cluster NATI)

นางเปรมปรีดิ์ ชวนะนรเศรษฐ์ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 146

08 1264 8770
หัวหน้ำงำนวิจัยและพัฒนำระบบวิชำกำร

นางญาดา โตอุตชนม์ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4421 2900 ต่อ 134

08 9845 5414
หัวหน้ำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงที่ ๙.๑ จังหวัดชัยภูมิ

นายประดิษฐ์ บุญเอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 0 4481 1537

08 7874 2247
หัวหน้ำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงที่ ๙.๒ จังหวัดบุรีรัมย์

นายประดิษฐ์ บุญเอก เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 0 4421 2177

08 9848 4711
หัวหน้ำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงที่ ๙.๓ จังหวัดสุรินทร์

นายสุริยันต์ บุติมาลย์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส 0 4451 3946

08 9585 1125
หัวหน้ำศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลงที่ ๙.๔ อ�ำเภอปำกช่อง จังหวัดนครรำชสีมำ

นายเดชาธร วงศ์หิรัญ นกัวชิาการสาธารณสขุช�านาญการพเิศษ 0 4431 2004

06 4493 9690



รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ค�ำน�ำ
 รายงานประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านกังานป้องกันควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา จดัท�า
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของหน่วยงาน และน�าเสนอผลการ
ประเมนิการด�าเนนิงานตามแผนปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยน�าเสนอ
บุคลากรดีเด่น และผลงานเด่นของบุคลากร ผลงานเด่นของหน่วยงาน สถานการณ์ปัญหา
โรคในเขตพืน้ท่ีรบัผดิชอบ ผลการด�าเนนิงานตามแผนการปฏบิตัราชการ แผนงาน/โครงการ
ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
อกีทัง้ได้มกีารวิเคราะห์กระบวนการด�าเนนิงานถงึปัญหาอุปสรรคการด�าเนนิงาน ข้อเสนอแนะ 
และแนวทางการแก้ไข เพือ่เป็นข้อมลูส�าหรบัใช้ในการวางแผนด�าเนนิงานในพืน้ท่ีเขตสุขภาพท่ี ๙ 
นครชัยบุรินทร์ ต่อไป
 ผลการด�าเนนิงานในปีทีผ่่านมา ภาพรวมถอืว่าประสบความส�าเรจ็เป็นอย่างดี ได้รบั
การยอมรบั และเชือ่ถอืจากหน่วยงานเครอืข่ายทัง้ภายใน และภายนอก ในการเป็นผูน้�าด้าน
วิชาการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ 
นครชัยบุรินทร์
 การจัดท�ารายงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ เรียบร้อยเป็นอย่างดี 
โดยได้รับความร่วมมอืจากคณะผูบ้รหิารของหน่วยงาน ผูร้บัผดิชอบของทกุกลุม่งาน เป็นอย่างดยีิง่ 
จนส่งผลให้การจัดท�ารายงานฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี คณะผู้จัดท�ารายงานประจ�าปี 
ขอขอบพระคณุไว้ ณ โอกาสนี ้และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผูท้ีส่นใจ และน�าไป
ใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้กระบวนการด�าเนินงาน การอ้างอิง การวางแผน และการศึกษา

ค้นคว้าต่อไป

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

มกราคม ๒๕๖๑



สำรบัญ
หน้ำ

พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

ค�าอวยพร เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจ�าปีพุทธศักราชการ ๒๕๖๑ และรูปสคส 

สารผู้อ�านวยการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

ท�าเนียบคณะผู้บริหาร ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ก-๑

ค�าน�า  

สารบัญ  

สารบัญตาราง 

สารบัญแผนภูมิ 

สารบัญภาพ 

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา  ๑

ส่วนที่ ๒ สถานการณ์ปัญหาของโรคในพื้นที่รับผิดชอบ ๒๙

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ส่วนที่ ๓ สรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ๔๙

 (Bureau Scorecard) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

ส่วนที่ ๔ แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๕๙ 

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ส่วนที่ ๕ บุคลากรดีเด่น และผลงานเด่น ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ๑๑๑

ภำพกิจกรรม ๑๒๕

ค�าสั่งแต่งตั้งคณะท�างานจัดท�ารายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ และปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๓๔



สำรบัญตำรำง
หน้ำ

ตำรำงที่ ๑ แสดงอัตราก�าลังบุคลากร จ�าแนกตามประเภท ๑๒

ตำรำงที่ ๒ แสดงประเภท/ต�าแหน่ง/ระดับ ของข้าราชการ  ๑๒

ตำรำงที่ ๓ แสดงระดับการศึกษา ของข้าราชการ  ๑๒

ตำรำงที่ ๔ แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของลูกจ้างประจ�า  ๑๓

ตำรำงที่ ๕ แสดงระดับการศึกษา ของลูกจ้างประจ�า  ๑๓

ตำรำงที่ ๖ แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของพนักงานราชการ  ๑๓

ตำรำงที่ ๗ แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ  ๑๔

ตำรำงที่ ๘ แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ๑๔

ตำรำงที่ ๙ แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ๑๔

ตำรำงที่ ๑๐ แสดงขนาดพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ  ๑๕

ตำรำงที่ ๑๑ แสดงจ�านวนประชากรในเขตพื้นที่รับผิดชอบ จ�าแนกตามเพศ  ๑๖

ตำรำงที่ ๑๒ แสดงพันธกิจ ความส�าคัญเชิงเปรียบเทียบ ๑๗

 และกลไก/วิธีการที่ส่งมอบผลผลิต และบริการ

ตำรำงที่ ๑๓ แสดงความต้องการและความคาดหวังที่แตกต่างกัน ๒๒

 ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ตำรำงที่ ๑๔ แสดงส่วนราชการ หรือองค์การที่เกี่ยวข้องกันในการให้บริการ ๒๓

 หรือส่งมอบงานต่อกัน

ตำรำงที่ ๑๕ แสดงข้อมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ๒๓

ตำรำงที่ ๑๖ แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปลี่ยนแปลง ๒๕

 ที่สร้างโอกาส สร้างนวัตกรรมและความร่วมมือ

ตำรำงที่ ๑๗ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ๒๖

ตำรำงที่ ๑๘ แสดงผลคะแนนประเมินตนเอง และผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ๕๔

 ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

ตำรำงที่ ๑๙ รายชื่อแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ๖๑

 จ�าแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก 

ตำรำงที่ ๒๐ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด�าเนินโครงการ) ๖๔

 ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�าแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก 



สำรบัญแผนภูมิ
หน้ำ

แผนภูมิที่ ๑ แสดงอัตราก�าลังบุคลากร จ�าแนกตามประเภท  ๑๒
แผนภูมิที่ ๒ แสดงประเภท/ต�าแหน่ง/ระดับ ของข้าราชการ  ๑๒
แผนภูมิที่ ๓ แสดงระดับการศึกษา ของข้าราชการ  ๑๒
แผนภูมิที่ ๔ แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของลูกจ้างประจ�า  ๑๓
แผนภูมิที่ ๕ แสดงระดับการศึกษา ของลูกจ้างประจ�า  ๑๓
แผนภูมิที่ ๖ แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของพนักงานราชการ  ๑๓
แผนภูมิที่ ๗ แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานราชการ  ๑๔
แผนภูมิที่ ๘ แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ๑๔
แผนภูมิที่ ๙ แสดงระดับการศึกษา ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ๑๔
แผนภูมิที่ ๑๐ แสดงร้อยละขนาดพื้นที่ ของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ  ๑๕
แผนภูมิที่ ๑๑ ปิรามิดประชากร จ�าแนกตามเพศและช่วงอายุ ของเขตสุขภาพที่ ๙ ๑๖
แผนภูมิที่ ๑๒ แสดงอายุเฉลี่ย และอายุราชการเฉลี่ยของบุคลากร สคร. ๙ นครราชสีมา ๑๙
แผนภูมิที่ ๑๓ แสดงภาพรวมการศึกษา ของบุคลากร สคร. ๙ นครราชสีมา ๑๙
แผนภูมิที่ ๑๔ อันดับโรคที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๓๑
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๑๕ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๓๒
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๑๖ จ�านวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๓๓
 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนภูมิที่ ๑๗ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๓๓
 จ�าแนกรายพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนภูมิที่ ๑๘ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๓๔
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๑๙ จ�านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๓๕
 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนภูมิที่ ๒๐ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๓๕
 จ�าแนกรายพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
แผนภูมิที่ ๒๑ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๓๖
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๒๒ จ�านวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๓๗
 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนภูมิที่ ๒๓ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๓๗
 จ�าแนกรายพื้นที่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนภูมิที่ ๒๔ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๓๘
 ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๒๕ จ�านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๓๙
 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)



สำรบัญแผนภูมิ(ต่อ)
หน้ำ

แผนภูมิที่ ๒๖ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๓๙
 จ�าแนกรายพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
แผนภูมิที่ ๒๗ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๔๐
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๒๘ จ�านวนผู้ป่วยโรคเลปโตไปโรซิส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๔๑
 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนภูมิที่ ๒๙ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๔๑
 จ�าแนกรายพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนภูมิที่ ๓๐ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคหัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ๔๒
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๓๑ จ�านวนผู้ป่วยโรคหัด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๔๓
 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนภูมิที่ ๓๒ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคหัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๔๓
 จ�าแนกรายพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนภูมิที่ ๓๓ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคสุกใสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๔๔
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๓๔ จ�านวนผู้ป่วยโรคสุกใส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐  ๔๕
 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนภูมิที่ ๓๕ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคสุกใสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๔๕
 จ�าแนกรายพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนภูมิที่ ๓๖ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙  ๔๖
 ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๓๗ จ�านวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ๔๗
 ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
แผนภูมิที่ ๓๘ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ๔๗
 ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จ�าแนกรายพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
แผนภูมิที่ ๓๙ เปรียบเทียบผลการประเมินตนเองกับผลการประเมินจากผู้ประเมินภายนอก ๕๔
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๔๐ แสดงผลการประเมินมิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ  ๕๔
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๔๑ แสดงผลการประเมินมิติที่ ๒ ด้านคุณภาพการให้บริการ  ๕๔
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๔๒ แสดงผลการประเมินมิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ๕๕
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๔๓ แสดงผลการประเมินมิติที่ ๔ ด้านการพัฒนาองค์กร  ๕๕
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐
แผนภูมิที่ ๔๔ ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด�าเนินโครงการ)  ๖๕
 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ รายผลผลิต
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สำรบัญภำพ
หน้ำ

ภำพที่ ๑ แสดงการแบ่งเขตพื้นที่จังหวัดในเขตรับผิดชอบ ๑๕

ภำพที่ ๒ ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการก�ากับติดตามการด�าเนินงาน ๒๑

ภำพที่ ๓ กระบวนการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดของหน่วยงาน สู่กลุ่มงานและบุคคล  ๕๒

 ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
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ส่วนที่ ๑
ข้อมูลทั่วไป

ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ข้อมูลทั่วไปของส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ
ประวัติส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ
 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา (สคร.๙ นครราชสีมา) เป็นหน่วยงานส่วน
ภูมิภาคที่กรมควบคุมโรค จัดตั้งตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้าง และจัดแบ่งส่วนราชการต่าง ๆ  
ในส่วนภูมิภาคให้เหมาะสมต่อเหตุการณ์ และกระจายอ�านาจ เช่น การบริหารจัดการการแก้ไขปัญหา
การติดต่อสื่อสารโรคเขต ยังถือเป็นส่วนราชการภายในของกรมฯ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการ เพื่อ
ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา
 ก่อนที่จะเป็นส�านักงานป้องกันควบคุมโรคนั้น คณะกรรมการบริหาร ฯ ของกรมควบคุมโรค 
พ.ศ. ๒๕๒๖ ได้ร่วมกนัพิจารณา และเหน็ชอบในแนวคดิการจดัตัง้ศนูย์ประสานงานทางวชิาการ (ศวต.) 
ขึน้ภายในกรมควบคุมโรค เพือ่เป็นศูนย์กลางช่วยแก้ปัญหาความไม่คล่องตวัในการประสานงานสือ่สาร 
การด�าเนินการตามแผน และโครงการระหว่างกอง เขตต่าง ๆ อย่างเอกเทศ เช่นเดียวกันกับศูนย์
ประสานงานของศูนย์กลาง หรือองค์กรกลาง เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ วิเคราะห์ ประมวล สรุปแผน 
และการตดิตามผลเสนอให้ผูบ้รหิารระดบักรมฯ พจิารณาวนิจิฉยัสัง่การ เมือ่คณะกรรมการบรหิารเหน็
ชอบในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานทางวิชาการ (ศวต.) เพื่อภารกิจดังกล่าวแล้วจึงได้พิจารณาต่อไปถึง
สภาพการณ์ของปัญหาในส่วนภูมิภาค ที่มีลักษณะการด�าเนินของศูนย์วิชาการต่าง ๆ อย่างเอกเทศ 
เช่นเดยีวกันกบัศนูย์ประสานงานทางวชิาการ (ศวต.) กรมฯ และให้เป็นเครอืข่ายเช่ือมโยงการตดิต่อส่ือสาร 
การรายงานสถานการณ์ ประสานแผน นิเทศ สนับสนุน และติดตามผลด�าเนินงานควบคุมโรคของจังหวดั 
และศูนย์วิชาการต่าง ๆ ภายในเขต และเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 การจัดตั้งศูนย์ประสานงานวิชาการโรคเขตในระยะแรก มีภารกิจหลัก คือ การนิเทศงาน การ
วิเคราะห์ สรุปสถานการณ์ของปัญหา และรายงานผลเป็นศูนย์กลางการประสานงาน เพื่อร่วมจัดท�า
แผนและการสนับสนุนระหว่างจังหวัด และศูนย์วิชาการเขตต่าง ๆ รวมทั้งการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ส่วนกลางและส่วนภมิูภาค การปฏบิติัภารกจิดงักล่าว มปัีญหาอปุสรรค คอื ยังไม่มทีีท่�าการและบคุลากร
จัดสรรให้ ส�าหรับภารกิจดังกล่าวยังใช้สถานที่ ทรัพยากร จากศูนย์วิชาการเขตที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้
อ�านวยการศูนย์ประสานงานทางวิชาการโรคเขต ในการด�าเนินไม่มีเอกภาพในการบังคับบัญชา หรือ
วนิิจฉัยส่ังการและรวมทัง้กรมฯ มไิด้เตรยีมการก�าหนดหลกัเกณฑ์ คณุสมบตักิารคดัเลอืกผูด้�ารงต�าแหน่ง
ผูอ้�านวยการ ศนูย์ประสานงานทางวชิาการเขตไว้เป็นแนวทางชดัเจน โดยมภีารกจิเบือ้งต้นขณะนัน้มุง่เน้น
การประสานงาน จึงคัดเลือกผู้บริหารศูนย์วิชาการเขตที่มีสถานที่ และทรัพยากรเพียงพอต่อการ
สนับสนุนการปฏิบัติงานไปก่อน ต่อมากรมควบคุมโรคจึงได้พยายามปรับปรุงโครงสร้าง แก้ไขปัญหา
อปุสรรคดังกล่าว เพือ่ให้การบรหิารจดัการการประสานงานมคีวามราบรืน่มปีระสทิธิภาพ และยอมรบั
กนัมากขึน้ มกีารจดัท�ากรอบอตัราก�าลงั ๓ ปี เพิม่ให้แก่ศนูย์ประสานงานทางวชิาการโรค ท�างานระดบักรม 
จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารปฐมนเิทศ และประชมุวชิาการระหว่างผูบ้รหิารศนูย์ประสานงานทางวชิาการโรค 
จัดตั้งคณะและผู้บริหารศูนย์วิชาการเขตต่าง ๆ ในส่วนภูมิภาค ตลอดจนมีการมีการประชุมต่าง ๆ 
เพ่ือปรับปรุงจดัระบบการปฏิบตังิานเครอืข่ายการตดิต่อสือ่สาร การสนบัสนนุ และประสานงานระหว่าง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพ จนถึงเดือนสิงหาคม ปี พ.ศ. ๒๕๓๑
 กรมควบคุมโรค จึงได้มีค�าสั่งแบ่งส่วนราชการภายใน อนุมัติให้ศูนย์ประสานงานทางวิชาการ
โรคเขต เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาคมีฐานะเทียบเท่ากองให้ชื่อว่า ส�านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) 
และรวมทกุหน่วยงานในส่วนภมูภิาคทีเ่คยสงักัดกองวชิาการ เช่น ศูนย์วชิาการเขต และนคิมโรคเรือ้น ฯลฯ 
ให้เข้ามาอยู่ในสังกัดการบังคับบัญชาของส�านักงานควบคุมโรคเขต ยกเว้นหน่วยมาลาเรียที่ ๑๕ อยู่ใน
สงักดักรมควบคมุโรคอย่างเดมิ ซึง่ภายหลงักไ็ด้ยกฐานะเทยีบเท่ากอง และขึน้ตรงต่ออธบิดกีรมควบคมุโรค 
เช่นเดียวกัน
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 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ตั้งขึ้นครั้งแรกเม่ือวันท่ี ๑ สิงหาคม 
พ.ศ. ๒๕๓๑ มีส�านักงานชั่วคราวที่ถนนพลล้าน (ส�านักงานของหน่วยมาลาเรีย) อ�าเภอเมือง จังหวัด
นครราชสมีา เริม่ปฏบิตังิานเมือ่วันที ่๑ ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ ต่อมาได้รบัเงนิงบประมาณสร้างส�านกังาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ที่หมู่บ้านหนองปลิง ถนนราชสีมา-โชคชัย ต�าบลหนองบัวศาลา 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ท�ำเนียบผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ
 ผู้อ�านวยการคนที่ ๑ นายแพทย์ชาญชัย บูรพางกูร  ๑ ส.ค. ๒๕๓๑ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕
 ผู้อ�านวยการคนที่ ๒ แพทย์หญิงมนฤดี ณ สงขลา ๑ ต.ค. ๒๕๓๕ – ๑๔ มิ.ย. ๒๕๓๖
 ผู้อ�านวยการคนที่ ๓ นายแพทย์อภิชาติ เมฆมาสิน ๑ ก.ย. ๒๕๓๖ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๘
 ผู้อ�านวยการคนที่ ๔ นายแพทย์สมชาย ตั้งสุภาชัย ๑ มิ.ย. ๒๕๓๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๔
 ผู้อ�านวยการคนที่ ๕ นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร  ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน

สถำนที่ตั้งของหน่วยงำน
 ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา ทีห่มูบ้่านหนองปลงิ ถนนราชสมีา-โชคชยั กม.๗ 
หมู่ที่ ๙ ต�าบลหนองบัวศาลา อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๑ ๒๙๐๐ 
โทรสาร ๐ ๔๔๒๑ ๘๐๑๘ เว็บไซต์ (Website) http://odpc9.ddc.moph.go.th/index.html

แผนที่ของส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

๑ ราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒

อ�ำนำจหน้ำที่ ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ๑

 ๑. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรค
และภัยที่คุกคามสุขภาพให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 ๒. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานเก่ียวกับหลักเกณฑ์ และรูปแบบการด�าเนินงานเฝ้าระวัง 
ป้องกันและการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 ๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคและภัย
ทีค่กุคามสขุภาพให้แก่หน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และประชาชนในเขต
พื้นที่ที่รับผิดชอบ

ส่วนที่ ๑



5

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima 5

Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima

 ๔. ประสาน และสนับสนนุการปฏบิติังานร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในการเฝ้าระวงั ป้องกัน 
การควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพ ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ
 ๕. สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน และการควบคุมโรคบริเวณชายแดน เพื่อการป้องกันโรค
ระหว่างประเทศ
 ๖. เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารด้านการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมโรค และภยัทีค่กุคามสขุภาพ ในเขต
พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบ
 ๗. ปฏบัิตงิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการปฏิบตังิานของหน่วยงานอืน่ทีเ่กีย่วข้องหรอืทีไ่ด้รบัมอบหมาย
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของกลุ่ม ตำมโครงสร้ำงส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ 
 เพื่อให้การด�าเนินงานของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ เป็นไปด้วยดีประสิทธิภาพ
เอ้ือต่อการท�างานเชงิยทุธศาสตร์ สอดคล้องกบัแนวทางการปฏริปูกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH Reform) 
เหมาะสมกับภารกจิในการขบัเคลือ่นองค์กรให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น National Healthy Authority 
ด้านระบบป้องกันควบคุมโรค และเป้าหมายตามแผนยกระดับประสิทธิภาพเพ่ือพัฒนาสู่ความย่ังยืน
ด้านควบคมุโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ (Mega Project) กรมควบคมุโรค จงึให้ปรบัโครงสร้าง
ของส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่๑-๑๒ เป็นการภายใน จ�านวน ๑๐ กลุม่๒ และเพือ่ให้การปฏบิติังาน
ด้านการป้องกนัควบคมุโรคในเขตเมอืง มปีระสทิธภิาพ จงึได้มกีารจดัตัง้กลุม่เป็นการภายใน จ�านวน ๑ กลุม่ 
คือ กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง๓ ดังนี้
 ๑. กลุ่มพัฒนำภำคีเครือข่ำย มีหน้ำที่
 ๑) ก�าหนดภาคีเครือข่ายหลัก ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
 ๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้
ภาคีเครือข่ายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
 ๓) ประสาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของภาคีเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภยัสขุภาพ รวมทัง้ร่วมมอื บงัคบัใช้กฎหมายและจัดการปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อสขุภาพในเขตพืน้ท่ี
รับผิดชอบให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 ๒. กลุ่มพัฒนำวิชำกำร มีหน้ำที่ 
 กลไกการบรหิารจดัการในการพฒันาความเข้มแขง็แผนงานควบคมุโรคระดบั สคร. ประกอบด้วย
 ๒.๑ กลุ่มแผนงานควบคุมโรคติดต่อ (Cluster CD)
 ๒.๒ กลุ่มแผนงานควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน 
(Cluster SALT)
 ๒.๓ กลุม่แผนงานควบคมุโรคไม่ตอิต่อ การบาดเจ็บและปัจจัยเสีย่งทีส่�าคัญ (Cluster NATI)
 ๒.๔ กลุ่มแผนงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (Cluster Env-Occ)
 ๒.๕ งานวิจัยและพัฒนาระบบวิชาการ
 ๑) ศกึษา ค้นคว้า วเิคราะห์ วจัิย พฒันาองค์ความรู ้คดิค้นรปูแบบหรอืเทคโนโลยใีนระดบัปฏบัิตกิาร 
เพือ่การเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละประชาชนกลุม่เป้าหมาย
 ๒) พัฒนาระบบหรือกลไกเพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนาวิชาการเพื่อการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

๒ ค�าสั่งกรมควบคุมโรค ที่ ๕๗๙/๒๕๕๘ เรื่อง การปรับโครงสร้างส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑-๑๒ เป็นการภายใน สั่ง ณ วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
๓ ค�าสั่งส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ที่ ๕๕/๒๕๕๙ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา สั่ง ณ วันที่ ๕ 

สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙
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 ๓) ประสาน สนับสนุน หรือจัดให้มีระบบบริการในพ้ืนที่ที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสู่
ความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิง (Reference) ส�าหรับการเฝ้าระวังและป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับประเทศและพื้นที่ โดยเฉพาะโรคและภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรค
เป็นเจ้าภาพหลัก (National program)
 ๓. กลุ่มสื่อสำรควำมเสี่ยงและพัฒนำพฤติกรรมสุขภำพ มีหน้ำที่
 ๑) จัดท�าประเด็นการสื่อสารความเสี่ยงทั้งภาวะปกติและฉุกเฉิน
 ๒) พฒันารูปแบบและช่องทางการสือ่สารสาธารณะทีห่ลากหลายเพือ่พัฒนาพฤติกรรมสขุภาพ
 ๓) จดัท�าและพฒันากลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรและเครอืข่ายสือ่สารประชาสมัพนัธ์
 ๔) ประเมินผลการรับรู้ พฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรคของประชาชนตามบริบทของ
พื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งภาพลักษณ์ของหน่วยงานในมุมมองของเครือข่ายและประชาชน
 ๔. กลุ่มระบำดวิทยำและข่ำวกรอง มีหน้ำที่
 ๑) เป็นศนูย์ข้อมลูการเฝ้าระวงัและภยัสุขภาพ (ซ่ึงมรีะบบฐานข้อมลูด้านโรคและภยัสขุภาพ
ทีเ่กิดขึน้ทัง้ในสถานการณ์ทัว่ไป ในสถานการฉกุเฉนิและภัยพบิตั)ิ พร้อมทัง้เชือ่มโยงกบัฐานข้อมลูของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีคุณภาพ ทันสมัย เชื่อถือได้ และเป็นแหล่งอ้างอิงของกรมควบคุมโรค
 ๒) ดูแลระบบเฝ้าระวังโรคและประเมินความเสี่ยงเพื่อเตือนภัย ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ 
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งจัดท�าและพัฒนาฐานข้อมูลทางระบาดวิทยาของ
โรคและภัยสุขภาพที่ส�าคัญในพื้นที่รับผิดชอบ
 ๓) ตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติและออกปฏิบัติการสอบสวนโรค ประเมินสถานการณ์การ
ระบาดและควบคุมการระบาดเบื้องต้นที่จ�าเป็น (Containment) ร่วมกับพื้นที่
 ๔) สนับสนุนส่งเสริมทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนเร็ว (SRRT) ในพื้นที่ให้เข้มแข็ง
 ๕) ประเมินสถานการณ์ (Rapid assessment) และเสนอยทุธศาสตร์หรอืมาตรการควบคมุ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในระยะเฉียบพลัน
 ๕. กลุ่มแผนงำนและประเมินผล มีหน้ำที่
 ๑) จัดท�า ส่ือสาร ถ่ายทอด ก�ากบั ตดิตาม ประเมนิผลเป้าหมายตวัชีว้ดัของกรม/แผนกลยทุธ์/
แผนปฏบิติัการของหน่วยงานให้เกดิผลผลติ และผลลพัธ์ต่อตวัชีวั้ดเป้าประสงค์ยทุธศาสตร์ของกรมควบคมุโรค
 ๒) กลั่นกรอง ก�ากับ ติดตาม ประเมินผลและปรับแผนการด�าเนินงานและการใช้จ่าย
งบประมาณให้บรรลุผลตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ เวลา และความคุ้มค่าตามภารกิจ
 ๓) พัฒนาระบบ กลไก การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ และข้อเสนอการพัฒนาแนวทาง
การด�าเนนิงาน เฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีเ่ป็นปัญหาส�าคัญของพืน้ที ่ต่อภาคเีครอืข่าย
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง (ประเมนิเน้ือหาของงานและผลการปฏบิตังิาน (Performance) ของหน่วยงานในพ้ืนที)่ 
 ๖. กลุ่มพัฒนำองค์กร มีหน้ำที่
 ๑) พัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์กรตามมาตรฐานสากล โปร่งใส ตรวจสอบได้
 ๒) วางแผนและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพและสมรรถนะการด�าเนินงานตามภารกิจ
ของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุณภาพ และประสิทธิผล
 ๓) พฒันาระบบการจดัท�า ก�ากบั ตดิตาม ปรบัปรงุให้ผลการปฏิบัตงิานบรรลผุลตามเป้าหมาย
ค�ารับรองการปฏิบัติราชการของบุคลากร/กลุ่มงาน/หน่วยงาน
 ๔) พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (PMS) ของบุคลากร/หน่วยงาน ในส่วนการ
ประเมินสมรรถนะ และแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)
 ๕) จัดท�าระบบฐานข้อมลู ปรบัปรงุระบบ และการสบืค้นข้อมลูทีส่�าคญั ด้านบรหิารและวชิาการ 
รวมทั้งให้ค�าปรึกษา และสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสารสนเทศ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
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 ๗. กลุ่มปฏิบัติกำรควบคุมโรคและตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงด้ำนสำธำรณสุข มีหน้ำที่
 ๑) พัฒนาระบบและกลไกการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุของหน่วยงานและเครอืข่าย 
ที่เหมาะสมกับพื้นที่
 ๒) เตรียมความพร้อมและประสาน/สนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตามความต้องการของพื้นที่และได้มาตรฐานสากล
 ๓) บริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
 ๔) บรหิารจดัการระบบส่งก�าลงับ�ารงุ (Logistics) เพ่ือการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ
 ๕) พัฒนาศักยภาพ ความพร้อม และการด�าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ รวมถึงโรคติดต่อตามแนวชายแดน 
 ๖) พฒันาศกัยภาพและประสานปฏบิตักิารของหน่วยปฏบิตักิารควบคมุโรคในพืน้ทีเ่ฉพาะ
หรอืกลุม่เป้าหมายพิเศษ (เช่น ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลง/หน่วยควบคมุโรคติดต่อน�าโดยแมลง/
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และนิคม)
 ๘. กลุ่มห้องปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์ด้ำนควบคุมโรค มีหน้ำที่
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและริเริ่มวิธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการวินิจฉัย
 ๒) ถ่ายทอดองค์ความรู ้ประสบการณ์ด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบติัการเฝ้าระวัง ป้องกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ แก่บุคลากรสาธารณสุขในระดับประเทศและนานาชาติ
 ๓) ให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่มีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนเครือข่ายสาธารณสุขใน
พืน้ทีร่บัผิดชอบ ในการน�าผลการตรวจวเิคราะห์มาใช้ในการวนิจิฉยั ค้นหาสาเหต ุวเิคราะห์ความรนุแรง
และติดตามการรักษาโรค เพื่อให้การรักษาป้องกันและควบคุมโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 ๙. ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง มีหน้ำที่
 ๑) เฝ้าระวงัโรคตดิต่อน�าโดยแมลงทีส่�าคญัและเป็นปัญหาพืน้ที ่ได้แก่ ไข้เลอืดออก มาลาเรยี 
เท้าช้าง และโรคติดต่อน�าโดยแมลงอื่น ๆ ที่มีโอกาสอุบัติใหม่ อุบัติซ�้า
 ๒) ศึกษาด้านกีฏวิทยาและเฝ้าระวังพาหะโรคติดต่อน�าโดยแมลง
 ๓) ปฏิบัติการควบคุมยุงพาหะและประเมินการควบคุมยุงพาหะ พัฒนาศูนย์การเรียนรู้
และถ่ายทอดองค์ความรูด้้านเทคโนโลยเีครือ่งพ่นสารเคมแีละเคมีภณัฑ์ก�าจดัแมลงพาหะน�าโรค ตรวจสอบ
มาตรฐานเครื่องพ่นสารเคมี และทดสอบมาตรฐานสารเคมีที่ใช้ในงานสาธารณสุข
 ๔) พัฒนาศูนย์อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการแมลงพาหะน�าโรค และชันสูตรโรคไข้มาลาเรีย
และโรคเท้าช้าง ได้แก่ อ้างอิงทางห้องปฏิบัติการแมลงพาหะน�าโรค อ้างอิงความไวลูกน�้ายุงลายและ
ยุงลายตัวเต็มวัยต่อสารเคมี และงานอ้างอิงชันสูตรโรคไข้มาลาเรียและโรคเท้าช้าง
 ๕) สนับสนุนการด�าเนินงานด้านข้อมูลเฝ้าระวังโรคติดต่อน�าโดยแมลง การพยากรณ์โรค 
แนวโน้มการเกิดโรค และสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขในพื้นที่รับผิดชอบ
 ๑๐. กลุ่มบริหำรทั่วไป มีหน้ำที่
 ๑) ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาแนวทางและรูปแบบของงานบริหาร
 ๒) ด�าเนนิการเกีย่วกบังานธรุการ งานพัสดแุละยานพาหนะ งานการเงินและบัญชี งานการ
เจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนการด�าเนินงานอื่น ๆ ของส�านักงาน
 ๑๑. กลุ่มควบคุมโรคเชตเมือง มีหน้ำที่
 ๑) พฒันานโยบาย และวิจัยรปูแบบการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ เพือ่ปกป้อง
สขุภาพของประชาชนเขตเมอืงในพืน้ท่ีรบัผดิชอบ โดยครอบคลมุประชากรเคลือ่นย้ายแรงงานต่างด้าว 
และนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ
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 ๒) บูรณาการงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ร่วมกับภาคีเครือข่ายเขต
เมืองในพื้นที่รับผิดชอบ
วิสัยทัศน์
 “เป็นองค์กรชั้นน�าที่มีมาตรฐานสากล ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ภายในปี ๒๕๖๒”
พันธกิจ๔

 ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ ของพื้นที่สาธารณสุขเขต ๙ 
โดยปฏิบัติภารกิจตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ด้วยวิธีการ ดังนี้
 ๑. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ให้เหมาะสม กับพื้นที่
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่าย น�าผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ ไปใช้ให้ เหมาะสมกับสภาพของพื้นที่
 ๓. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ ภัยสุขภาพ 
ให้แก่เครือข่าย 
 ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค 
และภัยสุขภาพ ในบริเวณชายแดนและช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ
 ๕. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
 ๖. ก�ากับติดตามและประเมินผล การด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ยุทธศำสตร์๕

 ยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้างความร่วมมอืและสนับสนนุภาคเีครอืข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๒ พฒันานวตักรรม มาตรการ มาตรฐาน และวชิาการ เฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุ
โรค และภัยสุขภาพของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาบทบาทการน�าด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่เป็นหลักของประเทศ
 ยุทธศำสตร์ท่ี ๔ พัฒนาการสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์เพ่ือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 ยุทธศำสตร์ที่ ๕ เตรยีมความพร้อมและการจดัการในการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
ตามมาตรฐานสากล
 ยุทธศำสตร์ที่ ๖ บริหารจัดการองค์กรแนวใหม่

๔ ทบทวนเมื่อวันที่ ๑๓-๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ (ที่มา : http://odpc๙.ddc.moph.go.th/DPC๕/dpc๕.html)
๕ เล่มแนวทางการถ่ายทอดเป้าหมายและตัวชี้วัดสู่หน่วยงานและบุคลากร กรมควบคุมโรค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ส่วนที่ ๑
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จุดเน้น ๕ ปี และกรอบกำรจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร กรมควบคุมโรค
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๖

๖ ทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ผลสัมฤทธิ์ระบบกำรพัฒนำคุณภำพต่อเนื่องกำรป้องกัน ควบคุมโรค
“อ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน (DHS/DC)” 

แผนงำนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ

โรคไม่ตดิต่อและปัจจัยเสีย่ง
• ลดการเข้าถงึปัจจยัเสีย่งต่อโรคไม่
ติดต่อ, จัดการข้อมูลเฝ้าระวัง
สอบสวนโรค และป้องกนัชมุชน
สถานบรกิารสาธารณสขุ

• ป้องกนัและลดการตายจากการ
จราจรทางถนนขบัเคลือ่น Big City 
RTI, พัฒนาการสอบสวน และน�า
ข้อมลูไปใช้

• สร้างทมี Merit Maker และสือ่สาร
ประชาสมัพนัธ์

• ควบคุมการเข้าถึงเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์, ควบคมุโฆษณาและ
ส่งเสริมการขาย, สือ่สารสาธารณะ
เพือ่ปรับเปลีย่นค่านยิม, มาตรการ
ระดบัชมุชน คัดกรอง บ�าบัดรักษา

• สร้างความร่วมมอื สือ่สาร ป้องกนั 
เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงและบังคับใช้
กฏหมายเพือ่ลดการบรโิภคยาสบู

โรคจำกอำชีพและสิ่งแวดล้อม
• จัดบริการอาชีวอนามัยแรงงาน

ในชุมชน
• พัฒนาเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง

การท�างานของแรงงานในชมุชน
และนอกระบบ

• สนบัสนนุสถานประกอบการดแูล
สุขภาพผู้ประกอบอาชีพตาม
เกณฑ์

• สนบัสนนุสถานประกอบการการ
จดับรกิารอาชวีอนามยัครบวงจร

• เฝ้าระวัง คัดกรองสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมผ่านบริการ
เวชกรรมสิง่แวดล้อมของหน่วย
บริการฯ

• บรูณาการด�าเนนิงานป้องกนัผลก
ระทบต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่ง
แวดล้อม

โรคตติต่อ
• ป้องกนัตควบคมุโรคไข้เลอืดออก/
ไข้ซกิา เชงิรกุในพืน้ทีเ่สีย่ง

• ป้องกนัควบคมุโรควณัโรคเชงิรกุ
ในพืน้ทีเ่ป้าหมาย : คดักรองCXR 
กลุม่ HIV/DM ผู้ต้องขงั ต่างด้าว 
ผูส้งูอาย ุรกัษา กนิยาครบ

• ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ใน
ประชากรกลุม่เป้าหมายเฉพาะ : 
RRTTR/ลดการตตีรา

• ป้องกนัควบคุมโรคตัดอกัเสบจาก
ไวรสั เข้าถงึการรกัษา

• ป้องกันควบคมุโรคตดิต่ออุบัตใิหม่ 
อบุตัซิ�า้ เน้นประชากรกลุม่เสีย่ง

• โครงพระราชด�าร ิ : มาลาเรยีใน
โรงเรยีน ตชด. ๑๙๖ โรงเรยีน/คดั
กรองโรคพยาธใิบไม้ตบั/โรคหนอน
พยาธใินพืน้ทีท่รุกนัดาร

กำรพัฒนำเชิงระบบ (Backbone)

 • การเฝ้าระวัง ตอบสนองต่อโรคและภัยสุขภาพ ภาวะปกติและฉุกเฉิน
 • การจัดการความรู้ การรับรองมาตรฐานและการประเมินเทคโนโลยี
 • การพัฒนาสมรรถนะก�าลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 • ขับเคลื่อน พรบ.โรคติดต่อ ๒๕๕๘ ในระดับจังหวัดและอ�าเภอ
 • บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ทิศทำงและกลไลกำรบริหำรจัดกำรเชิงยุทธศำสตร์ กรมควบคุมโรค ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐๗

 กรมควบคมุโรค ในฐานะเป็นผูอ้ภบิาลระบบป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพของประเทศ การปกป้องประชาชนให้พ้นจาก
โรคและภัยสขุภาพจึงเป็นพนัธกิจท่ีส�าคัญ ท่ีจ�าเป็นต้องพัฒนาระบบที่ดีอยู่แล้วให้เข้มแข็งมากข้ึน และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ 
มีความพร้อม สามารถรับมือกับโรคและภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นได้อย่างทันการณ์ (Prevent -Detect - Response)
 การพฒันาระบบระบบป้องกันควบคมุโรคและภยัสขุภาพให้มคีวามเข้มแขง็และเป็นเอกภาพนัน้ ต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมจาก
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังที่เรียกว่า การขับเคลื่อนด้วยพลังประชารัฐ หมายถึง การประสานพลังทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ประชาชน 
ตลอดจนภาคเีครอืข่าย ภาคเอกชนและประชาสังคม นอกจากนี ้การพัฒนาระบบข้อมลู สารสนเทศ และการคดิค้นน�าเทคโนโลยทีีท่นัสมยั 
นวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในระบบสุขภาพก็มีความส�าคัญ ซึ่งพวกเราจ�าเป็นต้องตามให้ทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคดิจิตอล 
และยุทธศาสตร์ชาติ Model Thailand ๔.๐ และน�ามาปรับประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับระบบการท�างานป้องกันควบคุมโรคให้มีความเป็น
มืออาชีพ เป็นกรมอัจฉริยะ (Smart Department) มากขึ้น
 การขับเคลื่อนการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จ�าเป็นต้องมีจังหวะก้าวเดิน 
ให้ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงสังคมภายนอก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน รวมทั้งเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมายการลดปัจจัยเสี่ยง ลดโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรคได้ให้ความส�าคัญ
การบรหิารจดัการเชงินโยบาย ยทุธศาสตร์ และกฎหมาย เป็นเคร่ืองมอืก�าหนดมาตรการ แนวทางการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพ
ไปสู่ประชาชน ชุมชน สังคม 
 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้บรรลุ
เป้าหมายทิศทางและกลไกการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
“เป็นองค์กรชั้นน�าระดับนานาชาติที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทาง
วิชาการ” โดยมีงานตามนโยบาย ๑๐ เรื่อง ดังนี้ 
 ๑. ให้ความส�าคัญสูงสุดต่อโครงการตามพระราชด�าริและโครงการเฉลมิพระเกยีรต ิเช่น หนอนพยาธ ิพยาธใิบไม้ตับ เป็นต้น
 ๒. เร่งรัดด�าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์บูรณาการชาติ กระทรวง และกรม เช่น กลุ่มวัย พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 
ดิจทัิล ขยะและส่ิงแวดล้อม วิจัย ปราบปรามทุจรติ บงัคับใช้กฎหมาย โรคเอดส์ วณัโรค มาลาเรีย (ATM) ศูนย์ปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ (EOC) 
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) 
 ๓. ด�าเนนิการเชงิรกุในกลุม่เสีย่ง/พืน้ท่ีเสีย่ง ตามจุดเน้นแผนงานป้องกันควบคมุโรคและภยัสขุภาพ โรคไม่ตดิต่อและปัจจยัเสีย่ง 
โรคจากอาชีพและสิ่งแวดล้อม โรคติดต่อ และการพัฒนาเชิงระบบ 
 ๔. ด�าเนินการตามกรอบ ๓๖ แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ให้ได้ตามเป้าหมาย 
 ๕. พัฒนาศูนย์ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดทุกจังหวัด
 ๖. เร่งรัดพัฒนารูปแบบการควบคุมโรคในเขตเมืองให้สามารถขยายผลทันสถานการณ์ปัญหาเมืองใหญ่
 ๗. บูรณการอ�าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งกับระบบสุขภาพอ�าเภอในการลดโรคที่เป็นปัญหาส�าคัญเชิงคุณภาพ
 ๘. ขบัเคลือ่นพระราชบัญญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้การด�าเนินงานเป็นรูปธรรม มปีระสทิธภิาพระดบัจงัหวดั และระดบัอ�าเภอ
 ๙. บริหารความเสี่ยงให้บรรลุเป้าหมายความส�าเร็จระยะสั้น (Small Success) ๓ เดือน ๖ เดือน ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน 
ตามเป้าหมายตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมฯ และหน่วยงาน
 ๑๐. เร่งรัดติดตามผลงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ. ๒๕๖๐ และ
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของรัฐบาล
 ทัง้นี ้ในการขบัเคล่ือนการด�าเนนิงานดังกล่าวข้างต้น ได้อาศยั ๖ ยทุธศาสตร์การขับเคลือ่นของกรมควบคมุโรคทีผ่่านทบทวน
และปรับปรุงให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆที่เป็นพลวัต สู่การลดปัญหาโรคและภัยคุกคามต่อสุขภาพของประชาชน
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนางานด้านสุขภาพให้มีความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

 (นายแพทย์เจษฎา โชคด�ารงสุข)
 อธิบดีกรมควบคุมโรค 
 ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

๗ ทิศทางและกลไก การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่วนที่ ๑
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ค่ำนิยมกระทรวงสำธำรณสุข และกรมควบคุมโรค

ค่ำนิยมร่วม กรมควบคุมโรค

 Integrity
Service Mind

Mastery
Achievement Motivation

Relationship
Teamwork

การยึดมั่น ยืนหยัด ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้
การมีจิตใจบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ
การท�างานอย่างมืออาชีพ โดยประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
การมีน�้าใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง
การท�างานเป็นทีม

I
S
M
A
R
T

อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค

วัฒนธรรมองค์กร

เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกย่องชมเชยผู้อื่น

ค่ำนิยมองค์กร

ทีมงานเข็มแข็ง แบ่งปันน�้าใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ รักในองค์กร

ประกำศเจตนำรมณ์ส�ำนักงำนคุณธรรม

ส่ว
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ข้อมูลบุคลำกร๘

ตำรำงที ่๑ แสดงอตัราก�าลงับคุลากร ของส�านกังานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา จ�าแนกตามประเภท

แผนภมูทิี ่๑
แสดงอตัราก�าลงับคุลากร จ�าแนกตามประเภท

แผนภมูทิี ่๒
แสดงประเภท/ต�าแหน่ง/ระดบั ของข้าราชการ

แผนภมูทิี ่๓
แสดงระดบัการศกึษาของข้าราชการ

๘ งานการเจ้าหน้าที่ สคร.๙ จ.นครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๐)

ตำรำงที ่๒ แสดงประเภท/ระดบัของข้าราชการ ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา

ตำรำงที่ ๓ แสดงระดับการศึกษา ของข้าราชการ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ประเภท จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ข้าราชการ ๑๑๔ ๔๑.๑๖

ลูกจ้างประจ�า ๙๒ ๓๓.๒๑

พนักงานราชการ ๓๗ ๑๓.๓๖

พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๑๕ ๕.๔๒

ลูกจ้างชั่วคราว/เหมาบริการ ๑๙ ๖.๘๖
รวม ๒๗๗ ๑๐๐

หมำยเหต ุ* ปฏิบัติราชการที่สถาบันราชประชาสมาสัย ๒ อัตรา

ระดับกำรศึกษำ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ปริญญาเอก ๒ ๑.๗๕

ปริญญาโท ๓๙ ๓๔.๒๑

ปริญญาตรี ๖๙ ๖๐.๕๓

ต�่ากว่าปริญญาตรี ๔ ๓.๕๑

รวม ๑๑๔ ๑๐๐

ประเภท/ระดับ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ
บริหำร อ�านวยการ ๑ ๐.๘๘

รวม ๑ ๐.๘๘
วิชำกำร เชี่ยวชาญ ๒ ๑.๗๕

ช�านาญการพิเศษ ๑๒ ๑๐.๕๓
ช�านาญการ ๔๖ ๔๐.๓๕
ปฏิบัติการ ๑๘ ๑๕.๗๙

รวม ๗๘ ๖๘.๔๒
ทั่วไป อาวุโส ๔ ๓.๕๑

ช�านาญงาน ๒๘ ๒๔.๕๖
ปฏิบัติงาน ๓ ๒.๖๓

รวม ๓๕ ๓๐.๗๐
รวม ๑๑๔ ๑๐๐

ส่วนที่ ๑
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ตำรำงที่ ๔ แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของลูกจ้างประจ�า ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ตำรำงที่ ๕ แสดงระดับการศึกษา ของลูกจ้างประจ�า ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ตำรำงที ่๖ แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของพนกังานราชการ 
ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

แผนภมูทิี ่๔
แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของลกูจ้างประจ�า

แผนภมูทิี ่๕
แสดงระดบัการศกึษา ของลกูจ้างประจ�า

แผนภมูทิี ่๖
แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของพนกังานราชการ

สำยงำน/ต�ำแหน่ง จ�ำนวน (คน) ร้อยละ
กลุ่มงำนช่ำง ๓ ๓.๒๖
 ช่างเครื่องยนต์ ๓ ๓.๒๖
กลุ่มงำนบริกำรพื้นฐำน ๕ ๕.๔๓
 แม่บ้าน ๕ ๕.๔๓
กลุ่มงำนสนับสนุน ๘๔ ๙๑.๓๐
 พนักงานเยี่ยมบ้าน ๓ ๓.๒๖
 พนักงานการเงินและบัญชี ๕ ๕.๔๓
 พนักงานขับรถยนต์ ๑๓ ๑๔.๑๓
 พนักงานธุรการ ๘ ๘.๗๐
 พนักงานปฏิบัติการควบคุมพาหะน�าโรค ๑๒ ๑๓.๐๔
 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ๑๗ ๑๘.๔๘
 พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะน�าโรค ๑๕ ๑๖.๓๐
 พนักงานพัสดุ ๓ ๓.๒๖
 พนักงานพิมพ์ ๓ ๓.๒๖
 พนักงานสถิติ ๕ ๕.๔๓

รวม ๑๑๔ ๑๐๐

สำยงำน/ต�ำแหน่ง จ�ำนวน (คน) ร้อยละ
กลุ่มเทคนิคทั่วไป ๑๑ ๒๙.๗๓
 เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ ๒ ๕.๔๑
 เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๙ ๒๔.๓๒
กลุ่มบริหำรทั่วไป ๒๔ ๖๔.๘๖
 นักกีฏวิทยา ๘ ๒๑.๖๒
 นักทรัพยากรบุคคล ๒ ๕.๔๑
 นักประชาสัมพันธ์ ๑ ๒.๗๐
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ ๕.๔๑
 นักวิชาการเงินและบัญชี ๑ ๒.๗๐
 นักวิชาการเผยแพร่ ๑ ๒.๗๐
 นักวิชาการสาธารณสุข ๗ ๑๘.๙๒
 นิติกร ๒ ๕.๔๑
กลุ่มวิชำชีพเฉพำะ ๒ ๕.๔๑
 นักเทคนิคการแพทย์ ๑ ๒.๗๐
 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ๑ ๒.๗๐

รวม ๓๗ ๑๐๐

ระดับกำรศึกษำ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ปริญญาโท ๑ ๑.๐๙

ปริญญาตรี ๑๑ ๑๑.๙๕

ต�่ากว่าปริญญาตรี ๘๐ ๘๖.๙๖

รวม ๓๗ ๑๐๐

ส่ว
นท

ี่ ๑
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แผนภมูทิี ่๗
แสดงระดบัการศกึษา ของพนกังานราชการ

แผนภมูทิี ่๘
แสดงสายงาน/ต�าแหน่งของพนกังานกระทรวงสาธารณสุข

แผนภมูทิี ่๙
แสดงระดบัการศึกษา ของพนกังานกระทรวงสาธารณสุข

ตำรำงที ่๗ แสดงระดับการศกึษา ของพนกังานราชการ ส�านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา

ตำรำงท่ี ๘ แสดงสายงาน/ต�าแหน่ง ของพนกังานกระทรวงสาธารณสขุ ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ 
นครราชสีมา

ตำรำงที่ ๙ แสดงระดับการศึกษาของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
๙ นครราชสีมา

ระดับกำรศึกษำ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ปริญญาโท ๒ ๕.๔๑

ปริญญาตรี ๓๑ ๘๓.๗๘

ต�่ากว่าปริญญาตรี ๔ ๑๐.๘๑

รวม ๓๗ ๑๐๐

ระดับกำรศึกษำ จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

ปริญญาตรี ๔ ๒๖.๖๗

ต�่ากว่าปริญญาตรี ๑๑ ๗๓.๓๓

รวม ๑๕ ๑๐๐

สำยงำน/ต�ำแหน่ง จ�ำนวน (คน) ร้อยละ

กลุ่มบริการ ๑๔ ๙๓.๓๓

ช่างไฟฟ้าและอเิลคทรอนกิส์ ๑ ๖.๖๗

พนักงานบริการ ๗ ๔๖.๖๗

พนักงานพิมพ์ ๖ ๔๐.๐๐

กลุ่มบริหารทั่วไป ๑ ๖.๖๗

นักจัดการงานทั่วไป ๑ ๖.๖๗

รวม ๑๕ ๑๐๐

ส่วนที่ ๑
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แผนภมูทิี ่๑๐
แสดงร้อยละขนาดพืน้ที ่ของจงัหวดัในเขตรบัผิดชอบ

ภำพที ่๑ แสดงการแบ่งเขตจงัหวัด ในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบ

ตำรำงท่ี ๑๐ แสดงขนาดพืน้ท่ีในเขตรับผดิชอบ ส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่๙ นครราชสมีา๙

จังหวัดในเขตรับผิดชอบ 
 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา มีจังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ ๔ จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่รวม ๕๑,๗๑๙.๑๙๒ 
ตารางกโิลเมตรซ่ึงเท่ากบัร้อยละ ๑๐.๐๗ ของพ้ืนท่ีท่ัวประเทศไทย (พ้ืนท่ีทัง้ประเทศ ๕๑๓,๑๒๐ ตาราง
กิโลเมตร) จังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุด คือ จังหวัดนครราชสีมา พื้นที่ประมาณ ๒๐,๔๙๓.๙๖๔ ตาราง
กิโลเมตร คดิเป็นร้อยละ ๓๙.๖๓ รองลงมาจงัหวดัชยัภมู ิพืน้ทีป่ระมาณ ๑๒,๗๗๘.๒๘๗ ตารางกโิลเมตร 
จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่ประมาณ ๑๐,๓๒๒.๘๘๕ ตารางกิโลเมตร และจังหวัดสุรินทร์ พื้นที่ประมาณ คือ 
จังหวัดสุรินทร์ ๘,๑๒๔.๐๕๖ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๗๑ ๑๙.๙๖ และ ๑๕.๗๑ ของพื้นที่
เขตสุขภาพที่ ๙ ตามล�าดับ (ดังตารางที่ ๑๐) และมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียงดังต่อไปนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ จงัหวดัเพชรบรูณ์, จงัหวดัขอนแก่น, จงัหวดัมหาสารคาม และจงัหวดัร้อยเอด็
 ทิศใต้ ติดต่อ จังหวัดนครนายก, จังหวัดปราจีนบุรี, จังหวัดสระแก้ว และประเทศกัมพูชา
 ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดร้อยเอ็ด
 ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดเพชรบูรณ์, จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี

จังหวัด ขนำดพ้ืนที ่(ตร.กม.) ร้อยละ

นครราชสีมา ๒๐,๔๙๓.๙๖๔ ๓๙.๖๓

ชัยภูมิ ๑๒,๗๗๘.๒๘๗ ๒๔.๗๑

บุรีรัมย์ ๑๐,๓๒๒.๘๘๕ ๑๙.๙๖

สุรินทร์ ๘,๑๒๔.๐๕๖ ๑๕.๗๐

รวม ๕๑,๗๑๙.๑๙๒ ๑๐๐

สภำพภูมิประเทศ
 ตัง้อยูบ่นทีร่าบสงูในภาคตะวนัออกเฉียงเหนอืตอนล่าง (อีสานใต้) ซึง่มลีกัษณะเป็นท่ีราบและ
ทีร่าบลุม่ ทศิตะวนัออกตดิเทอืกเขาเพชรบรูณ์ เทอืกเขาดงพญาเยน็ (เขาใหญ่) ส่วนด้านใต้ตดิเทอืกเขาใหญ่
และเทือกเขาพนมดงรัก ประเทศกัมพชูาประชาธปิไตย มแีม่น�า้ส�าคญัไหลผ่าน คอื แม่น�า้ช ีแม่น�า้มลู และ
ยงัมลี�าน�า้ทีส่�าคญัไหลผ่าน คอื ล�าน�า้มลูล�ามาศ (ล�าปลายมาศ), ล�าตะคลอง, ล�าห้วยช ีและล�าห้วยทบัทนั

๙ https://th.wikipedia.org/wiki/ประเทศไทย

ส่ว
นท

ี่ ๑
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ลักษณะประชำกร๑๐

 จงัหวัดในเขตพืน้ทีร่บัผิดชอบของส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา ประกอบด้วย 
จังหวดันครราชสมีา จงัหวดัชยัภมู ิจงัหวัดบรุรีมัย์ และจังหวดัสุรนิทร์ มปีระชากรรวมท้ังสิน้ ๖๖,๗๖๗,๖๖๗ คน 
พิจารณารายจังหวัดสามารถจ�าแนกตามเพศชายและหญิง ดังนี้ (ดังตารางที่ ๑๑)

๑๐ ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_m.php) ประมวลผล ข้อมูล ณ : มกราคม ๒๕๖๑

จังหวัด จ�ำนวนประชำกร (คน)
เพศชำย เพศหญิง รวม

นครราชสีมา ๑,๓๐๑,๒๔๙ ๑,๓๓๗,๙๗๗ ๒,๖๓๙,๒๒๖

ชัยภูมิ ๕๖๕,๒๔๕ ๕๗๔,๑๑๑ ๑,๑๓๙,๓๕๖

บุรีรัมย์ ๗๙๒,๙๖๓ ๗๙๘,๙๔๒ ๑,๕๙๑,๙๐๕

สุรินทร์ ๖๙๗,๔๐๒ ๖๙๙,๗๗๘ ๑,๓๙๗,๑๘๐

รวม ๓,๓๕๖,๘๕๙ ๓,๔๑๐,๘๐๘ ๖,๗๖๗,๖๖๗

ตำรำงที่ ๑๑ แสดงจ�านวนประชากรในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ จ�าแนกตามเพศ ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี ๙ นครราชสมีา

แผนภมูทิี ่๑๑ ปิรามดิประชากร จ�าแนกตามเพศและช่วงอาย ุเขตสุขภาพที ่๙ 

ส่วนที่ ๑
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๑๑ ที่มา : กลุ่มพัฒนาองค์กร ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา (ข้อมูล ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ )

ตำรำงที่ ๑๒ แสดงพันธกจิ ความส�าคัญเชงิเปรยีบเทยีบ และกลไก/วธิกีารทีส่่งมอบผลผลติและบรกิาร

ลักษณะส�ำคัญขององค์กำร๑๑ ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ 
๑. ลักษณะองค์กำร
 ส�านกังานป้องกันควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา (สคร. ๙ นครราชสมีา) เป็นหน่วยงานในสงักดั
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ท�าหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ มีพื้นที่รับผิดชอบ ๔ จังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ 
จ.บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์ โดยมีกระบวนการส่งมอบผลผลิตการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพตาม
พันธกิจของหน่วยงาน ขับเคลื่อนโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย คือ ประชาชน อีกส่วนหนึ่งขับเคลื่อนผ่าน
กลุ่มเครือข่ายที่ท�างานด้วยกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ
 ๑.๑ สภำพแวดล้อมของส่วนรำชกำร
  ๑.๑.๑ พันธกิจหรือหน้ำที่ตำมกฎหมำย สคร. ๙ นครราชสีมา ปฏิบัติภารกิจตามท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๒ (ดังตารางที่ ๑๒)

พันธกิจ ควำมส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบ
กลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิต

และบริกำรตำมพันธกิจ

๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
องค์ความรูด้้านการเฝ้าระวัง ป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยัทีค่กุคามสขุภาพ
ให้เหมาะสมกบัสภาพพืน้ท่ีทีร่บัผิดชอบ 

๒) สนบัสนนุการพฒันามาตรฐานเกีย่ว
กับหลักเกณฑ์และรูปแบบการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่
คกุคามสขุภาพในเขตพืน้ท่ีท่ีรบัผดิชอบ 

๓) ถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อปท. 
และประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ

๔) ประสานและสนับสนุนการปฏิบัติ
งานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภยัท่ีคกุคามสขุภาพในเขตพืน้ที่
รับผิดชอบ

๕) สนบัสนนุการเฝ้าระวงั ป้องกนั และ
ควบคมุโรคบรเิวณชายแดนเพือ่การ
ป้องกันโรคระหว่างประเทศ

๖) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ

สคร. ๙ นครราชสมีามีพนัธกิจหรือ
หน้าทีส่�าคญัต่อความส�าเร็จขององค์การ 
ในการสร้างและประสานความร่วมมอื
กบัหน่วยงานเครอืข่ายทีท่�างานร่วมกนั 
เพือ่ส่งมอบคณุค่าให้กับประชาชนกลุม่
เป้าหมาย ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ และ
เตรียมความพร้อมในการจัดการโรค
และภัยสุขภาพ ท้ังในภาวะปกติและ
ภาวะฉกุเฉนิให้ทนัการณ์ ตลอดจนสร้าง
ขดีความสามารถในการป้องกนั ควบคมุ
โรคและภัยสุขภาพ โดยใช้สมรรถนะ
หลักที่ส�าคัญขององค์กร เพื่อช่วยส่ง
เสริมให้กระบวนการป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสขุภาพ มปีระสทิธภิาพ และ
สัมฤทธิ์ผล

สคร. ๙ นครราชสีมามีวิธีการที่ส่ง
มอบผลผลติและบรกิารให้แก่ผูร้บับรกิาร
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้
๑) ประชำชนกลุ่มเป้ำหมำย โดยให้บรกิาร
ผ่านเครือข่าย รณรงค์ โทรทัศน์ รายการ
วทิย ุแถลงข่าว สือ่มวลชน เวบ็ไซต์ Social 
media ดังนี้
 (๑) แจ้งเตือนภัยการระบาดของโรค ภัย
สุขภาพ แนวทางป้องกันควบคุมที่ได้
มาตรฐาน
 (๒) ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
ต่างๆ
 (๓) ด�าเนินการตามกฎหมาย พรบ.ท่ี
เกี่ยวข้อง
๒) กลุ่มเครอืขำ่ยที่ท�ำงำนร่วมกัน ได้แก่ 
สสจ. สสอ. รพ. รพ.สต. อปท. มหาวทิยาลยั 
สื่อมวลชน และประชาชน โดยให้บริการ
ผ่านทางคู่มือ สื่อ หนังสือราชการ
(๑) ศกึษา วเิคราะห์ วจิยั พฒันาองค์ความ

รู้การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ

(๒) สนับสนุนวิชาการและข้อมูล เพื่อใช้
เตือนภยั วางแผนและด�าเนนิงานป้องกัน
ควบคุมโรค

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู้ คู่มือ แนวทาง 
หลกัสตูร มาตรฐาน มาตรการ นโยบาย 
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร

ส่ว
นท

ี่ ๑
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พันธกิจ ควำมส�ำคัญเชิงเปรียบเทียบ
กลไก/วิธีกำรที่ส่งมอบผลผลิต

และบริกำรตำมพันธกิจ

๗) ปฏบิตังิานร่วมกบัหรอืสนบัสนนุการ
ปฏบิตังิานของหน่วยงานอืน่ท่ีเก่ียวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

(๔) พฒันาระบบกลไกเครอืข่ายประสาน
งานการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรค
ได้ตามมาตรฐาน

(๕) ด�าเนนิงานเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุ
โรค และร่วมด�าเนนิการตามกฎหมาย 
พ.ร.บ. และกฎอนามยัระหว่างประเทศ 
(IHR ๒๐๐๕)

(๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

  ๑.๑.๒ วิสัยทัศน์และค่ำนิยม 
  สคร. ๙ นครราชสีมา มีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นองค์กรชั้นน�าที่มีมาตรฐานสากล ด้านการเฝ้า
ระวังป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๒” (ทบทวนเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม 
๒๕๖๐) มีเป้าประสงค์หลัก ดังนี้
  ๑) ภาคเีครอืข่ายมกีารด�าเนนิงานเชงิระบบด้านการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยั
สุขภาพได้อย่างยั่งยืน และมีความพึงพอใจต่อการส่งเสริมสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
  ๒) ผลงานวชิาการ/นวัตกรรมได้รบัการยอมรบั และมกีารน�าไปใช้ในการป้องกนั ควบคมุโรค 
เกิดการผลักดันเชิงนโยบายในทุกระดับ
  ๓) มีระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตอบสนองต่อปัญหา
สุขภาพของพื้นที่ แบบบูรณาการการเชื่อมโยงทุกระดับ
  ๔) มรีะบบบรหิารจดัการองค์กรทีมี่คุณภาพ และบคุลากรมีขีดสมรรถนะสงูตามมาตรฐานสากล
  ๕) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อปัญหา/สถานการณ์ของ
หน่วยงาน และมีการบริหารจัดการแบบ One Stop Service
  สคร. ๙ นครราชสีมา ประกาศขับเคลื่อน “ค่านิยมองค์กร MOPH” คือ Mastery (เป็น
นายตวัเอง) Originality (เร่งสร้างสิง่ใหม่) People-centered approach (ใส่ใจประชาชน) Humility 
(ถ่อมตนอ่อนน้อม) (วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) และมีสมรรถนะหลักของบุคลากร “I SMART” 
(ทบทวนวันที ่๑๕-๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๐) ได้แก่ Integrity (การยดึมั่นในความถูกต้องและจรยิธรรม) 
Service Mind (บริการท่ีดี) Mastery (การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ) Achievement 
(การมุ่งผลสัมฤทธิ์) Relationship (การมีน�้าใจ ใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง) Teamwork (การท�างาน
เป็นทีม) รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานคุณธรรม “ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ” (วันที่ ๒๙ 
ธันวาคม ๒๕๕๙) มีอัตลักษณ์องค์กร “ทีมงานเข็มแข็ง แบ่งปันน�้าใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ รักในองค์กร” 
มีวัฒนธรรมองค์กร “เคารพผู้อาวุโส เชิดชูคนดี รักษาประเพณีไทย สามัคคี ยกย่องชมเชยผู้อื่น” 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีสมรรถนะที่จ�าเป็นตาม
ภารกิจ ได้แก่ ๑) ระบาดวิทยา ๒) การวิจัยและพัฒนา ๓) ติดตามและประเมินผล และสมรรถนะหลัก
ขององค์กร ได้แก่ การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรค การพยากรณ์โรค และการ
ตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ ซึง่เป็นรากฐานในการส่งเสรมิกระบวนการป้องกนัควบคมุโรค และ
การพัฒนาองค์กรให้บรรลุตามพันธกิจที่ก�าหนดไว้
  ๑.๑.๓ ลักษณะโดยรวมของบุคลำกร
  สคร. ๙ นครราชสมีา มบุีคลากรรวม ๒๗๗ คน (ณ วนัท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐) ประกอบ
ด้วย ๒ สายงาน คอื สายงานหลกั เช่น แพทย์ พยาบาลวชิาชพี นกัวชิาการสาธารณสขุ เจ้าพนกังานสาธารณสขุ 
ฯลฯ และสายงานสนับสนุน เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล เจ้าพนักงาน
ธุรการ เจ้าพนักงานการเงิน ฯลฯ

ส่วนที่ ๑
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  บคุลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ (ร้อยละ ๔๑.๑๖) อายเุฉลีย่ ๔๘ ปี อายรุาชการเฉล่ีย ๒๓ 
ปี รองลงมา คือ ลูกจ้างประจ�า (ร้อยละ ๓๓.๒๑) อายุเฉลี่ย ๔๙ ปี อายุราชการเฉลี่ย ๒๔ ปี พนักงาน
ราชการ (ร้อยละ ๑๓.๒๖) อายเุฉล่ีย ๓๕ ปี อายรุาชการเฉลีย่ ๗ ปี ลกูจ้างชัว่คราวอตัราจ้างเงนินอก (ร้อย
ละ ๖.๘๖) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ ๕.๔๒) การศึกษาส่วนใหญ่ของบุคลากรในภาพ
รวม ระดับปรญิญาตร ี(ร้อยละ ๔๔.๕๗) รองลงมา คอื ต�า่กว่าปรญิญาตร ี(ร้อยละ ๓๘.๓๗) ปรญิญาโท 
(ร้อยละ ๑๖.๒๘) และปริญญาเอก (ร้อยละ ๐.๗๘) ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิที่ ๑๒ - ๑๓)
 บคุลากรสคร. ๙ นครราชสมีา ได้รับการคดัเลอืกตามมาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งของส�านกังาน ก.พ. 

แผนภมูท่ีิ ๑๒ แสดงอายเุฉลีย่ และอายรุาชการ
เฉลีย่ของบคุลากร สคร. ๙ นครราชสมีา

แผนภมูทิี ่๑๓ แสดงภาพรวมการศกึษาของ
บคุลากร สคร. ๙ นครราชสมีา

เช่น คุณสมบัติเฉพาะส�าหรับต�าแหน่ง การศึกษา สมรรถนะที่จ�าเป็น เป็นต้น องค์ประกอบส�าคัญที่
ท�าให้บคุลากรมส่ีวนร่วมในการท�างานเพือ่บรรลพุนัธกิจและวสิยัทัศน์ คอื การจดัโครงสร้างแบบ Matrix 
เพื่อบูรณาการงานให้รองรับภารกิจ โดยมีปัจจัยที่ท�าให้บุคลากรมีความผูกพันทุ่มเท คือ การได้รับการ
ยอมรับ ยกย่องเชิดชู มีความหมายต่อองค์กร ได้รับการมอบอ�านาจ ความไว้วางใจ ก�าหนดเป้าหมาย
ร่วมกนั และสร้างการมส่ีวนร่วมทกุระดบัในองค์กร มกีารก�าหนดสมรรถนะของบคุลากร ได้แก่ บคุลากร
ต้องมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างแม่นย�า พยากรณ์โรคและภยัสขุภาพอย่างถกูต้อง การสร้างผลติภณัฑ์ด้วยกระบวนการวจิยัและพฒันา 
การตดิตามประเมนิผลเพือ่วดัความส�าเรจ็ขององค์กร โดยมข้ีอก�าหนดด้านสขุภาพและความปลอดภยั
ในการฝึกปฏิบัติและซักซ้อมการตอบโต้การระบาดของโรคและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
มกีารปฏบิตัติามมาตรฐานระบบบรหิารจดัการคณุภาพห้องปฏบิตักิาร (Laboratory Accreditation : LA) 
แนวทางการพฒันาห้องปฏบิตักิารทางกฏีวทิยาให้ได้มาตรฐาน ISO/IEC : ๑๗๐๒๕ มแีผนบรหิารความ
ต่อเนื่องขององค์กร สถานที่ท�างานน่าอยู่น่าท�างาน และค่านิยมองค์กรด้านสุขภาพ ท�าให้บุคลากรมี
ทักษะ ปลอดภัย ลดโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อโรคและปัจจัยเสี่ยง 
  ๑.๑.๔ สินทรัพย์
  ๑) อำคำรสถำนที ่สคร. ๙ นครราชสมีา ตัง้อยูเ่ลขท่ี ๔๙๗ ถ.ราชสมีา-โชคชัย ต.หนองบวั
ศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ตั้งอยู่บนที่ดินราชพัสดุ มีเนื้อที่ประมาณ ๑๐๐ ไร่ มีอาคารที่อยู่ในบริเวณ
ส�านักงาน ๔ อาคาร ได้แก่ อาคารสคร. ๙ นครราชสีมา อาคารเภสัชกรรม อาคารปฏิบัติการทางการ
แพทย์ด้านควบคุมโรค อาคารศตม.ที่ ๙.๒ บุรีรัมย์ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข (EOC) ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค ห้องปฏิบัติการทางกีฏวิทยา ห้อง
ควบคุมอุณหภูมิยาและเวชภัณฑ์ มาลาเรียคลินิก ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและเครื่องพ่น ห้องประชุม 
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ห้องสมุด ห้องชมรมจริยธรรม สถานที่ออกก�าลังกาย และบ้านพักบุคลากร ส่วนอาคารที่อยู่นอก
ส�านกังาน ได้แก่ ศตม.ที ่๙.๑ จ.ชัยภูม ิศตม.ที ่๙.๓ จ.สรุนิทร์ และศตม.ที ่๙.๔ อ.ปากช่อง จ.นครราชสมีา 
  ๒) เทคโนโลยี ประกอบด้วย ๔ องค์ประกอบ ได้แก่ (๑) Hardware ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่พร้อมให้บริการตลอด ๒๔ ชั่วโมง และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการ
ด�าเนินงาน (๒) ระบบเครือข่ำยคอมพิวเตอร ์Leased line ๑๔/๑๔ MB. ที่เชื่อมต่อกับกรมควบคุม
โรค และเช่าสัญญาณอินเทอร์เน็ต ๗๐/๕ MB. มรีะบบรักษำควำมปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศ ได้แก่ 
Firewall, Anti virus และเก็บข้อมูลการใช้งาน Internet (Log) ตามมาตรฐานด้านการใช้งานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓) Software และระบบฐำนข้อมูล เพื่อใช้ในการด�าเนินการตามพันธกิจของ
หน่วยงาน ด้านยุทธศาสตร์ ด้านกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ได้แก่ เว็บไซต์ 
สคร. ๙ นครราชสมีา ซึง่พฒันาตามมาตรฐานเวบ็ไซต์ภาครฐั ระบบบรหิารจดัการเชงิยทุธศาสตร์ (Estima-
tesSM) ใช้ในการจดัท�าแผนงาน ติดตามประเมนิผลงานและตวัชีว้ดัออนไลน์, โปรแกรมระบบสารสนเทศ
ทรัพยากรบุคคล (Departmental Personnel Information System : DPIS) ส�าหรับการบริหาร
และพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคลากร, ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
(GFMIS : Government Fiscal Management Information System) ส�าหรับรายงานการใช้งบ
ประมาณ, ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Electronic Government Procurement : e-GP), ระบบ
รับเรือ่งร้องเรยีน (e-Petition), ระบบฐานข้อมลูผลงานวชิาการ ซึง่วารสารวชิาการ สคร. ๙ นครราชสีมา 
ผ่านการรบัรองคณุภาพของศนูย์ดชันกีารอ้างองิวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Centre : TCI) 
เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕, ระบบฐานข้อมูลโรค (Universal Data Characterization and Hierarchical 
Analytics : UCHA), ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพ่ือใช้รายงานสถานการณ์โรคในรูปแบบต่าง ๆ 
อีกทั้งยังมีโปรแกรมเพื่อใช้เฉพาะในกลุ่มงาน ได้แก่ โปรแกรมด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและ
ภยัสุขภาพ เช่น โปรแกรมรายงาน ๕๐๖, โปรแกรมระบบสารสนเทศการให้บริการผูต้ดิเช้ือเอชไอวีและ
ผู้ป่วยเอดส์แห่งชาติ (National AIDS Program : NAP) รายงานวัคซีน มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วย
งานเครือข่าย ได้แก่ ระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (Health Data Center : HDC) เขต
สุขภาพที่ ๙ เป็นต้น เพื่อใช้ในการด�าเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึ่งผู้
บริหารสามารถติดตามความก้าวหน้าผ่านระบบออนไลน์ได้ ข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วจะถูกน�า
ไปเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงาน ใช้ประกอบการตัดสินใจและวางแผนยุทธศาสตร์ (๔) เทคโนโลยี
ด้ำนระบบกำรตดิต่อส่ือสำร ได้แก่ VDO-conference Tele-conference วทิยส่ืุอสาร Social media 
เป็นต้น ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉิน ตามที่ระบุในแผนบริหารความต่อเนื่องของ
องค์กร (Business Continuity Plan : BCP) และพระราชบญัญตัข้ิอมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
โดยเทคโนโลยีท้ัง ๔ องค์ประกอบ จะด�าเนินงานประสานกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้กับประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
  ๓) อปุกรณ์ มเีครือ่งมอืทางการแพทย์ทีใ่ช้ในการวินจิฉยัและรกัษาผูป่้วยโรคหนอนพยาธิ 
โรคมาลาเรยี ตรวจเชือ้วณัโรค มีการควบคุมมาตรฐานด้วยเครือ่งตรวจสอบอณุหภมิูมาตรฐาน ห้องเกบ็
วคัซนีดา้นการป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพ เครือ่งพ่นสารเคมีก�าจดัยงุ ชดุอุปกรณ์ป้องกนัโรคตดิ
เชื้อร้ายแรง และอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
  ๑.๑.๕ กฎหมำย กฎระเบียบ และข้อบังคับ สคร. ๙ นครราชสีมา ด�าเนินการภายใต้กฎ
กระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค พ.ศ. ๒๕๕๒ และมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับส�าคัญ
ที่ใช้ด�าเนินการ ก�ากับและจัดระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ได้แก่ (๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๒) พระราชบัญญัติ
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ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๓๕ (๓) กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ (International 
Health Regulations : IHR2005) (๔) พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ (๕) 
พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (๖) กรอบอนสุญัญาว่าด้วยการควบคมุยาสบูขององค์การ
อนามยัโลก ค.ศ. ๒๐๐๓ (พ.ศ. ๒๕๔๖) (WHO FCTC)
 ๑.๒ ควำมสัมพันธ์ระดับองค์กำร
  ๑.๒.๑ โครงสร้ำงองค์กำร

ภำพที ่๒ ผงัโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และการก�ากบัตดิตามการด�าเนนิงาน
ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครรราชสมีา

  สคร. ๙ นครราชสีมา ปรับโครงสร้างการบริหารงาน (ทบทวนวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐) 
เพ่ือให้เอือ้ต่อการท�างานเชิงยทุธศาสตร์ ตามแนวทางการปฏรูิปกระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์
ชาติด้านสาธารณสุขระยะ ๒๐ ปี Thailand ๔.๐ การขับเคลื่อนองค์กรให้เป็น National Health 
Authority ด้านระบบป้องกันควบคุมโรค และพัฒนาสู่ความยั่งยืน (Mega Project) โดยแบ่งเป็น ๑๑ 
กลุ่ม (ดังภาพที่ ๓) มีกลไกการบริหารงานและวิธีการจัดการ ตามนโยบายการก�ากับดูแลองค์การที่ดี 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ประกาศวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐) ควบคู่กับกฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ โดยมี
การก�ากับดูแลดังนี้
  ๑) มอบอ�านาจให้รองผูอ้�านวยการ ปฏบิตัริาชการแทนผูอ้�านวยการในราชการของหน่วย
งาน มอบอ�านาจหรือกระจายอ�านาจการตัดสนิใจในการปฏบิตังิานให้กบัหัวหน้ากลุม่และคณะกรรมการ
ต่าง ๆ เพื่อวางแผนก�ากับดูแลการบริหารและด�าเนินงาน มีการรายงานความก้าวหน้าการด�าเนินงาน
ในการประชุมผู้บริหาร สคร. ๙ นครราชสีมา (ทุกเดือน)
  ๒) จัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการและข้อตกลงการปฏิบัติราชการ (MOU) มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายระดับกรมควบคุมโรค สู่หน่วยงาน กลุ่มงาน และบุคคล มีแนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานผ่านระบบ ESM, DPIS (PMS 
online) และสรุปผลการประเมินค�ารับรองการปฏิบัติราชการเสนอผู้บริหาร
  ๓) การบรหิารจดัการ โดยก�าหนดกลยทุธ์ กลุม่งาน และคณะกรรมการ เพ่ือรองรบัภารกจิ
และการเปลี่ยนแปลง มีการกระจายอ�านาจให้สามารถจัดท�าแผนงานโครงการเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทางวิชาการ บริการ นวัตกรรมฯ มีผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด แผนงานโครงการ มีการติดตามความก้าวหน้า
และรายงานผลการด�าเนินงานตัวชี้วัด พันธกิจหน้าที่ แผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เพื่อเป็นข้อมูล
ย้อนกลับ (Feedback) ให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาผลการด�าเนินงานทั้งหมดของหน่วยงาน
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ผู้รับบริกำร และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ควำมต้องกำรและ

ควำมคำดหวังที่ส�ำคัญ
แนวทำงและวิธีกำรให้บริกำร

ผู้รับบริกำร คือ ประชาชน ได้แก่ 
- กลุ่มเสี่ยง 
- กลุ่มวัย 
- กลุ่มโรค 
- กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย
- กลุ่มผู้รับบริการในอนาคต

๑) ข้อมูลข่าวสารและบรกิารทางวชิาการ 
ที่ทันสมัย ถูกต้อง เชื่อถือได้ เข้าใจ
ได้ง่าย และเข้าถึงได้ง่าย

๒) ช่องทางการรับรู้ข่าวสารที่หลาก
หลาย และเข้าถึงได้ง่าย

๑) แจ้งเตอืนภยัการระบาดของโรคและ
ภัยสุขภาพ แนวทาง มาตรการที่ได้
มาตรฐาน

๒) ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ

๓) ด�าเนนิการตามกฎหมาย และพรบ.
 - มีการให้บริการผ่านช่องทาง ได้แก่ 

การรณรงค์ โทรทัศน์ รายการวิทยุ 
การแถลงข่าว ส่ือมวลชน แผ่นพับ 
เว็บไซต์ Social media

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
 - กลุ่มเครือข่ายที่ท�างานร่วมกัน เพื่อ

ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกัน
ควบคุมโรค ได้แก่ สสจ. สสอ. รพศ. 
รพท. รพช. รพ.สต. อปท. อบต. 
เทศบาล สื่อมวลชน มหาวิทยาลัย 
และภาคประชาชน เช่น อสม. ผู้น�า

 - ผู้บังคับบัญชาทางนโยบาย เช่น ผู้
ตรวจราชการกระทรวง, เขตสุขภาพ
ที่ ๙, สาธารณสุขนิเทศก์

๑) องค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
เฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค ผลติภณัฑ์
หลักทางวิชาการ และบริการทาง
วิชาการ ที่ได้มาตรฐาน ถูกต้อง ทัน
สมัย เข้าใจง่าย สะดวกรวดเร็ว ต่อ
เนื่อง สม�่าเสมอ น�าไปปฏิบัติได้จริง

๒) เครอืข่ายการปฏิบตังิานร่วมกนัอย่าง
มปีระสทิธภิาพ ได้แก่ ร่วมศกึษาวจิยั 
การแลกเปล่ียนใช้งานข้อมลูร่วมกนั 
ซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และ
การเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุโรคและ
ภัยสุขภาพให้กับประชาชน

๓) ข้อมูลท่ีผ่านการวิเคราะห์ การ
พยากรณ์ เตือนภัย การชี้เป้าในการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค

(๓) ถ่ายทอดองค์ความรู ้คูม่อื แนวทาง 
หลกัสตูร มาตรฐาน มาตรการ นโยบาย 
กฎหมาย ข้อมูลข่าวสาร

(๔) พฒันาระบบกลไกเครอืข่ายประสาน
งานการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรค
ได้ตามมาตรฐาน

(๕) ด�าเนนิงานเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุ
โรค และร่วมด�าเนนิการตามกฎหมาย 
พ.ร.บ. และกฎอนามยัระหว่างประเทศ 
(IHR ๒๐๐๕)

(๖) นิเทศ ติดตาม และประเมินผล

  ๑.๒.๒ ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  สคร. ๙ นครราชสีมา มกีารวเิคราะห์ผู้รบับรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี (วนัท่ี ๑๐ เมษายน 
๒๕๖๐) ดังนี้ ผู้รับบริการ คือ ประชาชน ได้แก่ (๑) กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ เช่น ผู้ป่วย
เบาหวานความดันโลหิตสูง แรงงานในชุมชน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน�้าดี (๒) กลุ่มวัย 
เช่น กลุม่วยัเรยีน (ป้องกนัการจมน�า้) กลุม่วยัรุน่ (ควบคมุเครือ่งดืม่แอลกอฮอล์) กลุม่วยัท�างาน (ประเมนิ
และจัดการเพื่อลดโรคหัวใจและหลอดเลือด) (๓) กลุ่มโรค (Cluster) ได้แก่ โรคเอดส์ วัณโรคและโรค
เรื้อน (SALT) โรคติดต่อ (CD) โรคไม่ติดต่อ (NATI) และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
(Env.Occ.) (๔) กลุ่มพื้นที่เป้าหมาย เช่น ชุมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน โรงแรม เรือนจ�า สถานประกอบ
การ และกลุ่มผู้รับบริการในอนาคต ได้แก่ แรงงานนอกระบบ ผู้ต้องขัง ต่างด้าว ผู้เดินทาง เป็นต้น 
ส่วนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ กลุ่มเครือข่ายที่ท�างานร่วมกันเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการป้องกันควบคุม
โรค เช่น ส�านักงานสาธารณสขุจงัหวดั (สสจ.) ส�านกังานสาธารณสขุอ�าเภอ (สสอ.) โรงพยาบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สื่อมวลชน เป็นต้น และผู้บังคับบัญชาทางนโยบาย เช่น ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ ๙ สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ ๙ (ดังตารางที่ ๑๓)

ตำรำงที่ ๑๓ แสดงความต้องการและความคาดหวงัท่ีแตกต่างกนัของผูร้บับรกิารและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสยี ดงันี้

ส่วนที่ ๑
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หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในกำรให้บริกำร/
ส่งมอบงำนต่อกัน

บทบำทหน้ำที่
ในกำรสร้ำงนวัตกรรม

กลไกที่ส�ำคัญ
ในกำรสื่อสำรระหว่ำงกัน

ข้อก�ำหนดที่ส�ำคัญ
ในกำรปฏิบัติงำนร่วมกัน

ส�านักงบประมาณ 
กองแผนงาน กรมควบคุมโรค

พฒันาองค์ความรู ้คูม่อื แนวทาง
การด�าเนนิงาน การบรหิารจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพ แลกเปลี่ยน
ด้านวิชาการ

๑) ผ่านระบบ ESM 
๒) เสนอแผนปีละครั้ง 
๓) รายงานทุกเดือน

๑. ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตาม
ระเบียบ/แนวทาง

๒. เบกิจ่ายงบประมาณได้ทนัเวลา

กรมบัญชีกลาง 
กองคลัง กรมควบคุมโรค 
คลัง จ.นครราชสีมา

พฒันาองค์ความรู ้คูม่อื แนวทาง
การด�าเนนิงาน การบรหิารจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพ และการแลก
เปลี่ยนวิชาการ

๑) ผ่านระบบ GFMIS
๒) ผ่านระบบ e-GP
๓) การควบคุมภายใน 
๔) เอกสารการเงิน 

๑. ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้องตาม
ระเบียบ/แนวทาง

๒. การรายงานได้ทันเวลา

ส�านักงาน ก.พ.ร.
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรม
ควบคุมโรค

พัฒนาองค์ความรู้ หลักเกณฑ์ 
คู่มอื แนวทางการด�าเนนิงาน การ
พัฒนาคุณภาพ การบริหารจดัการ
ที่มีประสิทธิภาพ

๑) การประชุมชี้แจง 
๒) ผ่านระบบ ESM 
๓) ผ่านเวบ็ไซต์ อีเมล์ Social media

๑. การด�าเนินงานตามเป้าหมายค�า
รบัรองการปฏบิตัริาชการ ได้ครบ
ถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา

กรมควบคุมโรค 
กรมอืน่ในกระทรวงสาธารณสุข 
สสจ. หน่วยงานในสังกัด 
องค์กรเอกชน 
อปท. มหาวิทยาลัย สื่อมวลชน 
โรงงาน

๑) พฒันาองค์ความรู ้ผลติภณัฑ์
ทางวิชาการ มาตรฐาน มาตรการ 
หลักเกณฑ์ คู่มือ แนวทางการ
ด�าเนนิงาน ระบบข้อมลู การแลก
เปลี่ยนวิชาการด้านเฝ้าระวัง 
ป้องกนั ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ
๒) พัฒนากลไกความร่วมมือ 
ความเข้มแขง็หน่วยงานเครือข่าย

๑) สื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูล
๒) การสร้างองค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์

วิชาการ สื่อ
๓) การให้ค�าปรกึษา แนะน�า ประสาน

งาน ร่วมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคมุ
โรคและภัยสุขภาพ

๔) ติดตาม นิเทศ ประเมินผล 

๑) ข้อตกลง/ข้อก�าหนดความร่วมมือ 
๒) มีข้อมูลท่ีครอบคลมุ ถกูต้อง ครบ

ถ้วน เป็นปัจจุบัน 
๓) ด�าเนินงานตามมาตรฐาน
๔) การสือ่สารถ่ายทอด แนะน�า สร้าง

ความร่วมมือการด�าเนินงาน

ประเด็น
เปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ

ผลกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน
ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

ที่ส�ำคัญ แหล่งข้อมูล

กำรเปรยีบเทยีบภำยในประเทศ

๑. การพฒันาระบบ
ราชการ

สคร.ที่ได้รับรางวัล TPSA 
ดีเด่น (Best practice) 
ได้แก่ สคร. ๑ เชียงใหม่ 
สคร. ๒ พิษณุโลก สคร. ๓ 
ชลบรุ ีส�านกัเอดส์ฯ ศอ.บจ. 
ส�านักแมลง

สคร. ๙ นครราชสีมาได้รับรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙ 
(TPSA) นวัตกรรมการบริการที่เป็น
เลิศดีเด่น เรื่อง “อุปกรณ์ลดฝุ่น: 
นวตักรรมการป้องกนัควบคมุโรคปอด
ฝุ่นหิน”

๑) ผู้บริหารให้ความ ส�าคัญเป็น
อันดับต้น
๒) ความมุง่มัน่ ร่วมมอืของบคุลากร 
และหน่วยงานเครือข่าย

ส�านักงาน ก.พ.ร.

ตำรำงที่ ๑๔ แสดงส่วนราชการหรอืองค์การทีเ่ก่ียวข้องกนัในการให้บรกิารหรอืส่งมอบงานต่อกนั ดงันี้

  ๑.๒.๓ ส่วนรำชกำรหรอืองค์กำรทีเ่กีย่วข้องกนัในกำรให้บริกำรหรือส่งมอบงำนต่อกนั 
(ดังตารางที่ ๑๔)

๒. สภำวกำรณ์ขององค์กำร

 ๒.๑ สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขัน

  ๒.๑.๑ สภำพแวดล้อมด้ำนกำรแข่งขันทัง้ภำยในและภำยนอกประเทศ (ดงัตารางที ่๑๕)

ตำรำงที่ ๑๕ แสดงข้อมูลผลการเทียบเคียงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ดังนี้

ส่ว
นท

ี่ ๑
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ประเด็น
เปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ

ผลกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน
ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

ที่ส�ำคัญ แหล่งข้อมูล

๒. ผลการประเมิน
การปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงาน

สคร. ๙ นครราชสีมามีผล
การประเมินการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 
- ปี ๒๕๕๘ = ๔.๙๙๒ 
- ปี ๒๕๕๙ = ๔.๙๘๐ 
- ปี ๒๕๖๐ = ๔.๙๘๒

สคร. ๙ นครราชสมีามผีลการประเมนิ
การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน อยู่
ในระดับที่สูงขึ้น โดยเป็นอันดับที่ ๑ 
ในปี ๒๕๕๘ และอนัดบั ๒ ในปี ๒๕๕๙

๑) มีการถ่ายระดับตัวชี้วัดไปทุก
กลุ่มงานและบุคคล
๒) ความมุง่มัน่ ร่วมมอืของบคุลากร

๑) ระบบ Esti-
mates
๒) กลุม่พฒันาระบบ
บรหิาร กรมควบคมุ
โรค

๓. ผลงานวิจัย 
ผลิตภัณฑ์วิชาการ 
นวัตกรรม และการ
รับรองมาตรฐาน

๑) สคร. ๙ นครราชสีมามี
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง
วชิาการทีไ่ด้มาตรฐานและ
มีการเผยแพร่ 
 - ปี ๒๕๕๘ = ๕ เรื่อง 
 - ปี ๒๕๕๙ = ๙ เรื่อง 
 - ปี ๒๕๖๐ = ๒ เรื่อง 
๒) ลูกค้า/ผู้ใช้ผลิตภัณฑ์มี
ความพงึพอใจในผลติภัณฑ์
หลัก 
 - ปี ๒๕๕๘=๘๘.๙๓% 
 - ปี ๒๕๕๙ =๙๕.๐๒% 
 - ปี ๒๕๖๐=๙๗.๖๐%
๓) สคร. ๙ นครราชสีมา
เป็นหน่วยงานทีใ่ห้ บรกิาร
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
แก่หน่วยงานภายนอก แห่ง
เดียวในเขตสุขภาพที่ ๙

๑) มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการท่ี
ได้มาตรฐาน มผีลงานวจิยัทีไ่ด้รบัเผย
แพร่ทุกปี น�าเสนอระดับเขต ภาค 
ประเทศ นานาชาต ิ(๔ เรือ่ง) เผยแพร่
ในวารสาร วิชาการ สคร. ๙ นครราชสมีา
(ผ่าน TCI ปี ๒๕๕๕) วารสารกรม
ควบคุมโรค ฐานข้อมูล E-Journal 
๒) ลกูค้าหรอืผูใ้ช้ผลติภัณฑ์มีความพงึ
พอใจในผลิตภัณฑ์หลักของสคร. ๙ 
นครราชสีมาเพิ่มสูงขึ้น
๓) สคร. ๙ นครราชสมีาผ่านมาตรฐาน
ระบบบริหารจดัการคุณภาพห้องปฏบิตัิ
การ (LA) ปี ๒๕๕๖

๑) ผู้บริหารให้ความส�าคัญ
๒) มีงบประมาณสนับสนุน 
๓) มกีารน�าผลติภัณฑ์วชิาการไป
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
๔) มีหน่วยงานเครือข่ายที่ร่วม
ด�าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
วิชาการ
๕) มีการน�าไปขยายผล

๑) สถาบัน วิจัย 
จดัการความรู ้และ
มาตรฐานการ
ควบคุมโรค กรม
ควบคุมโรค
๒) เว็บไซต์
๓) สภาเทคนิคการ
แพทย์
๔) ศูนย์ดัชนีการ
อ้างองิวารสารไทย

๔. ความพึงพอใจ
ของผูร้บั บริการ และ
ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสยี

ผลการประเมินความพึง
พอใจของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 - ปี ๒๕๕๘ = ๙๘.๗๑%
 - ปี ๒๕๕๙ = ๑๐๐% 
 - ปี ๒๕๖๐ = ๙๘.๙๒%

ผูร้บับรกิาร และผูมี้ส่วนได้ส่วนเสีย มี
ความพงึพอใจต่อการให้บริการ สงูกว่า
เป้าหมาย (ร้อยละ ๙๐)

๑) ถ่ายระดบัตวัชีว้ดัไปยงักลุม่ที่
เกี่ยวข้อง
๒) มีการปรับปรุงกระบวนการ
ให้บริการ

กลุ่มพัฒนาระบบ
บรหิาร กรมควบคมุ
โรค

๕. การป้องกัน
ควบคมุโรคและภัย
สุขภาพ

ผลการด�าเนินงานป้องกัน
ควบคมุโรคและภยัสุขภาพ
ดีขึ้น เช่น
๑) CVD Risk (ข้อมลูจาก HDC)
 - ปี ๒๕๕๘ = ๑๘.๙๐%
 - ปี ๒๕๕๙ = ๒๒.๑๓%
 - ปี ๒๕๖๐ = ๘๕.๕๘%
๒) จ�านวนผูบ้าดเจบ็และเสยี
ชวีติจากอบุตัเิหตทุางถนน 
 - ปี ๒๕๕๘= ๑,๐๖๖ ราย 
 - ปี ๒๕๕๙ = ๑,๑๔๙ ราย 
 - ปี ๒๕๖๐ = ๘๖๖ ราย
๓) การเสยีชวีติจากการจม
น�า้ของเด็กอายตุ�า่กว่า ๑๕ ปี 
- ปี ๒๕๕๘ = ๑๐๖ ราย 
- ปี ๒๕๕๙ = ๘๙ ราย 
- ปี ๒๕๖๐ = ๗๕ ราย 

สคร. ๙ นครราชสมีา มผีลการด�าเนนิ
งานปี ๒๕๖๐ สูงกว่าค่าเป้าหมายท่ี
ก�าหนด 
๑) ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการ
ประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและ
หลอดเลือด (CVD Risk) =๘๕.๕๘ 
(เป้าหมาย>๘๐%)
๒) จ�านวนผูบ้าดเจบ็และเสยีชีวติจาก
อบุตัเิหตทุางถนนมแีนวโน้มลดลง และ
ดีกว่าเป้าหมายที่ก�าหนด 
๓) การเสยีชีวติจากการจมน�า้ของเดก็
อายุต�่ากว่า ๑๕ ปี มีแนวโน้มลดลง
จากปีท่ีผ่านมา และดีกว่าเป้าหมายที่
ก�าหนด (ไม่เกิน ๘๘ ราย)

๑) ร่วมเป็นคณะกรรมการต่างๆ 
ในเขตสุขภาพที่ ๙ 
๒) ความร่วมมือในการด�าเนิน
งานของหน่วยงานเครือข่าย

เวบ็ไซต์เขตสขุภาพ
ที่ ๙

ส่วนที่ ๑
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ประเด็น
เปรียบเทียบ คู่เปรียบเทียบ เปรียบเทียบ

ผลกำรด�ำเนินกำรปัจจุบัน
ปัจจัยควำมส�ำเร็จ

ที่ส�ำคัญ แหล่งข้อมูล

กำรเปรยีบเทยีบภำยนอกประเทศ

ด่านควบคุมโรค
ติดต ่อระหว ่าง
ประเทศ ด่านช่อง
จอม จ.สรุนิทร์ (ด่าน
พรมแดน)

การป้องกันควบคุมโรค
ตดิต่อระหว่างประเทศ ของ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ด�าเนนิการได้ตามแนวทางการเฝ้าระวงั
ป้องกนั ควบคมุโรคตดิต่อพืน้ทีช่ายแดน 
และกฎอนามยัระหว่างประเทศ พ.ศ. 
๒๕๔๘ (IHR ๒๐๐๕) ตามมาตรฐาน
ที่ก�าหนด และมีฐานข้อมูลสนับสนุน
การด�าเนินงานที่ครบถ้วน

๑) มีข้อตกลงความร่วมมือการ
ป้องกันควบคุมโรคตามแนว
ชายแดน
๒) มฐีานข้อมลูสนบั สนนุการด�า
เนินงาน

เว็บไซต์กลุ่มโรค
ติดต่อระหว่าง
ประเทศ ส�านกัโรค
ติดต่อทั่วไป 

ปัจจัย สิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่สร้ำงโอกำส ส�ำหรับกำรสร้ำงนวัตกรรมและควำมร่วมมือ

๑.
 ภ

ำย
ใน ๑. วสิัยทัศน์กรมควบคมุโรคที่วางเป้าหมายการเปน็องค์กรชัน้น�าระดับนานาชาติทีส่ังคมเชือ่ถอืและไวว้างใจ เพือ่ปกป้องประชาชน

จากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ เป็นโอกาสให้ สคร. ๙ นครราชสีมาจัดท�าแผนยุทธศาสตร์ปี ๒๕๕๘-๒๕๖๒ 
เพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ให้บรรลุเป้าหมาย
๒. มีการด�าเนินงานร่วมกับเขตสุขภาพที่ ๙ ในบทบาทหน้าที่ผู้ก�ากับดูแล (Regulator) จึงเป็นโอกาสให้ สคร. ๙ นครราชสีมาขับ
เคลื่อนนโยบาย มาตรการที่ส�าคัญของกรมร่วมกับศูนย์วิชาการต่างๆ 
๓. สคร. ๙ นครราชสมีามรีะบบสารสนเทศท่ีทันสมยั เชือ่มโยงข้อมลูร่วมกบัหน่วยงานเครือข่าย เพือ่ให้เกดิการบรูณาการของข้อมลู
และสนับสนุนข้อมูลเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินให้กับหน่วยงานเครือข่าย 
๔. บุคลากร สคร. ๙ นครราชสีมามีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีความหลากหลายในสาขาวิชา มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง ท�าให้เกิดความเข็มแข็ง และเป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานเครือข่าย
๕. มีค่านิยมหลัก ISMART ซ่ึงมุ่งหวังให้เกิดการท�างานอย่างชาญฉลาดและก้าวทันโลก เพื่อให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ มีการบริการที่ดีและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้

๒.
 ภ

ำย
นอ

ก ๑. นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข เน้นการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ ด�าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ สคร. ๙ นครราชสีมามีเครื่องมือที่ใช้ในการด�าเนินงานที่สามารถ
บังคับใช้ให้เกิดผลได้จริง
๒. หน่วยงานเครือขา่ยยังขาดความรูแ้ละความเชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุมโรค จึงมีความจ�าเป็นที่จะต้องขอรบัการ
สนับสนุนข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญจาก สคร. ๙ นครราชสีมา
๓. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
๔. ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท�าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อระบบการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุขเพิ่มมาก
ขึ้น ส่งผลให้การด�าเนินงานของ สคร. ๙ นครราชสีมาได้รับการยอมรับและความเชื่อถือจากประชาชน
๕. ระบบการสื่อสารและโทรคมนาคมที่ทันสมัย ท�าให้ สคร. ๙ นครราชสีมาสามารถสื่อสารผลการด�าเนินงานและถ่ายทอดองค์
ความรู้ให้กับหน่วยงานเครือข่ายและประชาชน ได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

  ๒.๑.๒ กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนกำรแข่งขัน (ดังตารางที่ ๑๖) 

ตำรำงที่ ๑๖ แสดงปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สิ่งที่เปล่ียนแปลงที่สร้างโอกาสสร้างนวัตกรรม

และความร่วมมือ ดังนี้

  ๒.๑.๓ แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ

  แหล่งข้อมูลภำยในประเทศ ได้แก่ ผลงานวชิาการจากมหาวทิยาลัย หน่วยงานเครอืข่าย 

ระบบฐานข้อมูลการวิจัย เช่น Thai Health Science Journals, TCI เป็นต้น ข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข เช่น CDC HDC การสาธารณสุขไทย ส�านักระบาด เขต

สุขภาพ สคร. สสจ. สสอ. รพ. ผลการปฏิบัติราชการ รายงานผลการด�าเนินงาน รายงานประจ�าปี 

ส่ว
นท

ี่ ๑
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รายงานการเฝ้าระวังโรค ระบบฐานข้อมูลสุขภาพ หน่วยงานบริหาร/ส�านักต่างๆ ของกรมควบคุมโรค 

ผลส�ารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เวทีการประชุมวิชาการ การรับรองมาตรฐาน ผลงานคุณภาพ 

นวัตกรรม สิทธิบัตร ระบบคลังความรู้ เว็บไซต์สคร. ๙ นครราชสีมาเป็นต้น ข้อมูลผลการด�าเนินงาน

ของหน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสขุ เช่น ส�านักงบประมาณ คลงัจงัหวัด ส�านกังานสถติิจงัหวัด 

ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส�านักงานสรรพสามิต เป็นต้น แหล่ง

ข้อมลูภายนอกประเทศ ได้แก่ องค์กรอนามยัโลก (WHO) ศนูย์ป้องกนัควบคมุโรคแห่งชาตขิองประเทศ

สหรฐัอเมรกิา (US CDC) การป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อระหว่างประเทศของประเทศเพือ่นบ้าน รายงาน

หรือฐานข้อมูลวิชาการของหน่วยงานต่างประเทศ เป็นต้น 

 โดย สคร. ๙ นครราชสมีามกีารวางแผนพฒันาองค์การสูค่วามเป็นเลศิ วางแผนความก้าวหน้า

ของบคุลากรและบริหารคนเก่ง การสร้างสรรค์ผลงานใหม่นวตักรรม และการพฒันาฐานข้อมลูสภาวการณ์

ขององค์กรเพือ่เทยีบเคยีงทัง้ภายในและภายนอกประเทศ ซึง่มข้ีอจ�ากดัในการได้มาซึง่ข้อมลูเชงิเปรยีบ

เทยีบ ได้แก่ ขาดการประเมนิมาตรการเพือ่การลดโรค (Program response) การประเมนิผลลพัธ์การ

ด�าเนนิงานทีส่่งผลถงึผูร้บับรกิารอย่างต่อเนือ่ง และไม่มข้ีอมลูผลการด�าเนนิงานของคูเ่ปรียบเทยีบเพือ่

เทียบเคียงผลการด�าเนินงานที่ชัดเจน (Benchmarking) 

 ๒.๒ บรบิทเชิงยทุธศำสตร์ ควำมท้ำทำยเชงิยทุธศำสตร์และควำมได้เปรยีบเชงิยทุธศำสตร์ 

(ดังตารางที่ ๑๗)

ตำรำงที่ ๑๗ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์และความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ของ สคร.๙

บร
ิบท

เช
ิง

ยุท
ธศ

ำส
ต

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์

(สิ่งที่องค์กรต้องเอำชนะให้บรรลุเป้ำหมำยให้ได้)

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์

(สิ่งที่ท�ำให้องค์กรมีควำมโดดเด่น เช่น เทคโนโลยี 

ผลผลิต บริกำร กำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงของฤดูกำล)

๑.
 ด

้ำน
พ

ันธ
กิจ ๑) การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้า

ระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ให้เป็นที่ยอมรับ มีการน�าไปใช้การอ้างอิง ผลักดันเชิงนโยบาย 
และการเผยแพร่ระดับประเทศ
๒) ภาคีเครือข่ายมีการด�าเนินงานเชิงระบบได้อย่างยั่งยืน 
๓) การพัฒนาสู่องค์กรสมรรถนะสูงและได้มาตรฐานสากล

๑) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ พยากรณ์โรค เตรียมพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิ จนเป็นท่ียอมรบัของหน่วยงานเครอืข่ายและ
ลูกค้า น�าไปใช้การอ้างอิง และผลักดันเชิงนโยบาย 
๒) บุคลากรมีสมรรถนะและมีการพัฒนาตามที่กรมควบคุมโรค
ก�าหนด
๓) ผู้บริหารให้ความส�าคัญในการพัฒนางานวิจัยและผลิตภัณฑ์ 
มกีลุม่งานทีร่บัผดิชอบชดัเจนซึง่ช่วยกระตุ้น ส่งเสรมิ พฒันางาน
วิจัยและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมให้เผยแพร่ในเวที
วชิาการ หรอืในวารสารวชิาการ สคร. ๙ นครราชสีมาทีม่มีาตรฐาน
ระดับประเทศ รวมทั้งสร้างแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิชาการ
ที่ได้มาตรฐาน

๒.
 ด

้ำน

กำ
รป

ฏิบ
ัติก

ำร ๑) การสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมและการน�าไปใช้ประโยชน์
๒) การแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอก
๓) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เป็นระบบเดียว การใช้ข้อมูล
และทรัพยากรร่วมกัน

๑) มีเครื่องมือการจัดการความรู้และช่องทางการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่หลากหลาย
๒) มีแหล่งทุนจากภายนอก เช่น สสส.
๓) มรีะบบฐานข้อมลู และเทคโนโลยสีารสนเทศทีท่นัสมยั สะดวก 
รวดเร็ว

ส่วนที่ ๑
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๒.๓ ระบบกำรปรับปรุงผลกำรด�ำเนินกำร

 สคร. ๙ นครราชสีมา มีแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงการด�าเนินการให้ดีขึ้นอย่างต่อ

เนื่อง โดยมีระบบการก�ากับการปฏิบัติงาน การประเมินและการบริหารจัดการองค์กร โดยน�าเกณฑ์

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA) และ

มาตรฐานการด�าเนนิงาน เช่น มาตรฐานผลติภัณฑ์ทางวชิาการ (Thai-Journal Citation Index Centre 

: TCI) มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) มาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Laboratory 

Accreditation : LA) มาใช้ในการประเมินและปรับปรุงพัฒนาองค์การอย่างต่อเนื่อง มีการถ่ายทอด

ตัวชี้วัดระดับกรมสู่ระดับหน่วยงาน กลุ่มงานและบุคคล จัดท�าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ และมีการ

ก�ากบัตดิตามผลการด�าเนนิงานเพือ่ปรับปรุงพฒันาตามวงจรการบรหิารงานคณุภาพ (PDCA) ซึง่ผูบ้รหิาร

ทกุระดบัได้สือ่สารถ่ายทอดนโยบาย ส่งเสรมิสนบัสนนุ และสร้างแรงบนัดาลใจให้บคุลากรเกดิการเรยีนรู้ 

และใช้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ ในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่และปรับปรุงพัฒนางานอย่างต่อ

เนือ่ง โดยใช้เครือ่งมอืการจดัการความรูแ้ละการพฒันาศักยภาพบคุลากร เพือ่ยกระดบัองค์การสูค่วาม

เป็นเลิศ พัฒนาอย่างยั่งยืน ก้าวสู่สากล จนสามารถสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการท�างาน 

เช่น ทมีป้องกนัการบาดเจ็บ (RTI Team) ระดบัประเทศ มาตรการป้องกนัเด็กจมน�า้ มาตรการด่านชุมชน 

ศูนย์สร่างเมา ด่านครอบครัว การจัดท�ารายงานสถานการณ์โรค การพยากรณ์โรค การเฝ้าระวังและ

ตอบโต้ข่าวในภาวะฉุกเฉิน เครือข่ายการด�าเนินงานดีเด่น (ศตม.) ผลงานวิชาการดีเด่นงานสัมมนา

วชิาการป้องกันควบคมุโรคแห่งชาตปีิ ๒๕๕๙ รางวัลการบรหิารจดัการคณุภาพโดยรวม (Total Quality 

Management : TQM) รางวลับรกิารภาครฐัแห่งชาต ิ(Thailand Public Service Awards : TPSA) 

ระดับดีเด่นปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ และผ่านรอบแรกในการ

สมัครรางวัล UNPSA2017 ของสหประชาชาติ

บร
ิบท

เช
ิง

ยุท
ธศ

ำส
ต

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์

(สิ่งที่องค์กรต้องเอำชนะให้บรรลุเป้ำหมำยให้ได้)

ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์

(สิ่งที่ท�ำให้องค์กรมีควำมโดดเด่น เช่น เทคโนโลยี 

ผลผลิต บริกำร กำรเงิน กำรเปลี่ยนแปลงของฤดูกำล)

๓.
 ด

้ำน

คว
ำม

รับ
ผิด

ชอ
บต

่อ ๑) การยอมรบัและเชือ่ถอืจากหน่วยงานเครอืข่าย ในการร่วมมอื
ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๒) การส่ือสารความเส่ียงและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัย
สุขภาพ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑) เป็นหน่วยงานด้านวิชาการที่ได้มาตรฐาน ด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๒) มีเครือข่ายการด�าเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ สหวิชาชีพ ทุกระดับ ทั้งในและนอกพื้นที่

๔.
 ด

้ำน

บุค
ลำ

กร ๑) การเตรยีมบคุลากรเพือ่รองรบัการเปลีย่นแปลง Thailand ๔.๐
๒) ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนข้าราชการ 
๔.๐ ด้าน Trust Passion Leadership และ Mindset

๑) การมีโครงสร้างแบบบูรณาการ (Matrix) ที่เหมาะสมตาม
บทบาทหน้าที่ของบุคลากร 
๒) มีแผนระยะยาวในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทุกกลุ่มท่ี
เหมาะสมและเป็นระบบ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ 

ส่ว
นท

ี่ ๑
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ส่วนที่ ๒
สถำนกำรณ์ปัญหำ

และแนวโน้มกำรเกิดโรคในพื้นที่รับผิดชอบ
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ
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สถำนกำรณ์ปัญหำโรคในพื้นที่รับผิดชอบ ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

สถำนกำรณ์ปัญหำโรคในพื้นที่รับผิดชอบ๑๒

 จากการวิเคราะห์สถานการณ์โรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๐) พบว่า ๑๐ ล�าดับ โรคที่มีอัตราป่วยต่อประชาชนแสนคนสูงสุด ได้แก่ 
 อันดับที่ ๑ โรคอุจจาระร่วง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๑๗๑.๒๗ ต่อแสนประชากร 
 อันดับที่ ๒ โรคไข้/ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อัตราป่วยเท่ากับ ๕๕๖.๑๑ ต่อแสนประชากร 
 อันดับที่ ๓ โรคปอดอักเสบ อัตราป่วยเท่ากับ ๒๗๒.๕๐ ต่อแสนประชากร 
 อันดับที่ ๔ โรคไข้หวัดใหญ่ อัตราป่วยเท่ากับ ๒๕๖.๗๘ ต่อแสนประชากร 
 อันดับที่ ๕ โรคอาหารเป็นพิษ อัตราป่วยเท่ากับ ๑๕๐.๒๐ ต่อแสนประชากร 
 อันดับที่ ๖ โรคตาแดง อัตราป่วยเท่ากับ ๑๓๐.๓๔ ต่อแสนประชากร 
 อันดับที่ ๗ โรคมือ เท้า ปาก อัตราป่วยเท่ากับ ๙๘.๘๔ ต่อแสนประชากร 
 อันดับที่ ๘ โรคสุกใส อัตราป่วยเท่ากับ ๗๘.๗๒ ต่อแสนประชากร 
 อันดับที่ ๙ โรคไข้เลือดออกรวม อัตราป่วยเท่ากับ ๕๐.๒๔ ต่อแสนประชากร 
 อันดับที่ ๑๐ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม อัตราป่วยเท่ากับ ๑๙.๓๔ ต่อแสนประชากร 
 เมือ่พิจารณาแนวโน้มการเกดิโรคตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ พบว่า โรคทีม่แีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ 
ได้แก่ โรคปอดอกัเสบ โรคไข้หวดัใหญ่ โรคอาหารเป็นพษิ โรคมอืเท้าปาก และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ 
(ดังแผนภาพที่ ๑๔)

แผนภมูทิี ่๑๔ อันดบัโรคทีม่อีตัราป่วยต่อประชากรแสนคนสงูสดุในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ได้ท�าการวิเคราะห์สถานการณ์โรคที่ส�าคัญใน
พื้นที่ ได้แก่ โรคอาหารเป็นพิษ โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือเท้าปาก โรคไข้เลือดออก โรคเลปโตสไปรซิส 
โรคสุกใส โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม และโรคหัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
๑๒ รายงาน ๕๐๖ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ (จัดท�าโดย กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง)

ส่ว
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โรคอำหำรเป็นพิษ
(Food Poisoning)

แนวโน้มกำรเกิดโรค๑๓

 จากการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ (ข้อมลู ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐) 

พบว่า มแีนวโน้มการเกดิโรคอาหารเป็นพษิเพิม่ขึน้มากกว่าปีทีแ่ล้วทัง้ในระดบัประเทศและเขตสขุภาพที ่๙ 

โดยเฉพาะในเขตสุขภาพที่ ๙ นั้น มีอัตราป่วยสูงกว่าในระดับประเทศมาตลอด (ดังแผนภูมิที่ ๑๕)

แผนภมูทิี ่๑๕ อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอาหารเป็นพษิในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐

สถำนกำรณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากรายงานเฝ้าระวังโรคอาหารเป็นพิษ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) พบผู้ป่วยทั้ง
ประเทศจ�านวน ๘๕,๑๑๗ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๑๓๕.๙๒ ไม่มีผู้เสียชีวิต 
ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพท่ี ๙ พบผูป่้วยจ�านวนทัง้สิน้ ๑๐,๑๑๐ ราย คดิเป็นอตัราป่วย ๑๕๐.๒๐ ต่อประชากร
แสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงใกล้เคียงกันเท่ากับ ๑:๑.๖๕ กลุ่มอายุที่มี
อัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มเด็กอายุ ๐-๔ ปี (๓๔๙.๑๙) รองลงมา คือ ๕-๙ ปี (๒๖๔.๕๒) ๖๕ ปีขึ้นไป 
(๒๔๐.๓๕) เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๓๓.๙๐ รอง
ลงมาเป็นนักเรียน ร้อยละ ๒๕.๕๐ และรับจ้าง ร้อยละ ๑๗.๘๔ 
 พบผู้ป่วยตลอดทั้งปี แต่จะพบมากขึ้นในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม, มิถุนายน-กรกฎาคม 
และ ธันวาคม-มกราคม ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลต่างๆ (ดังแผนภูมิที่ ๑๖) 
 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ อัตราป่วย ๒๔๕.๓๐ ต่อ
ประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วย 
๑๖๗.๕๐, ๑๐๔.๒๑, ๑๐๓.๕๗ ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิที่ ๑๗)

๑๓ ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ )

ส่วนที่ ๒
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แผนภูมิที่ ๑๖ จ�านวนผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรียบเทียบ
กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนภูมิที่ ๑๗ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จ�าแนกราย

พื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑) โรคอาหารเป็นพิษ สามารถเกิดได้จากการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อ ทั้งในรูปแบบ
ของน�้าดื่ม อาหาร ต้องเน้นการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนรับทราบทางช่องทางต่าง ๆ  ที่เหมาะ
สม โดยยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” รับประทานอาหารปรุงสุกใหม่ หลีกเลี่ยงอาหารปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ 
และหากพบว่าอาหารมกีลิน่ผดิปกตไิม่ควรรบัประทาน เน้นย�า้การล้างมือด้วยน�า้และสบูก่่อนรับประทาน
อาหารและหลังจากเข้าห้องน�้าทุกครั้ง
 ๒) พบอตัราป่วยโรคอาหารเป็นพษิสงูในช่วงเทศกาลทีส่�าคญั เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ประชาชน
มักซ้ืออาหารหรือน�้าดื่มจากนอกบ้านมารับประทานร่วมกันเพื่อเฉลิมฉลอง ควรเลือกร้านที่แน่ใจว่า
สะอาดหรือมีเครื่องหมายรับรองความปลอดภัย เลือกรับประทานน�้าดื่มหรือน�้าแข็งที่มีเครื่องหมาย
รับรองคุณภาพจาก อย.
 ๓) กรณีจัดงานเล้ียง งานบุญ งานแต่งงาน ซ่ึงต้องจัดเตรียมและปรุงอาหารในปริมาณมาก 
ควรเน้นย�้าเรื่องการจัดซื้อ การจัดเก็บวัตถุดิบให้ถูกสุขลักษณะ และควรปรุงอาหารให้อุ่นอยู่เสมอก่อน
ที่จะเสริฟให้กับผู้ที่มาร่วมงาน 
 ๔) พบอัตราป่วยสูงในกลุ่มเด็กนักเรียน (อัตราป่วย ๒๕.๕๐ ต่อแสนประชากร) โดยเฉพาะใน
เด็กประถมศึกษาอายุ ๕-๙ ปี 
 ๕) แม้ว่าโรคอาหารเป็นพิษจะมอีาการทีไ่ม่รนุแรง สามารถรกัษาให้หายได้ แต่หากเกดิกบัเดก็ 
หรือผู้สูงอายุที่มีภูมิต้านทานโรคต�่า อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อน หรือการติดเชื้อที่รุนแรงได้
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โรคไข้หวัดใหญ่
(Influenza)

แนวโน้มกำรเกิดโรค

 จากการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ (ข้อมลู ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐) 

พบว่า มแีนวโน้มการเกิดโรคไข้หวดัใหญ่เพิม่ขึน้มากกว่าปีท่ีแล้วทัง้ในระดบัประเทศและเขตสขุภาพที ่๙ 

โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ ๙ มีอัตราป่วยสูงกว่าในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ ๑๘)

แผนภมูทิี ่๑๘ อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวดัใหญ่ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐

สถำนกำรณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากรายงานเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) พบผู้ป่วยทั้ง
ประเทศจ�านวน ๑๔๗,๑๙๙ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๒๒๔.๙๘ มีผู้เสียชีวิต 
๒๗ ราย คดิเป็นอตัราตาย ๐.๐๔ ต่อประชากรแสนคน อตัราป่วยตายร้อยละ ๐.๐๒ ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพ
ที่ ๙ พบผู้ป่วยจ�านวนทั้งสิ้น ๑๗,๒๘๔ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๒๕๖.๗๘ ต่อประชากรแสนคน มีผู้เสีย
ชวีติ ๓๐ ราย คดิเป็นอัตราตาย ๐.๔๕ ต่อประชากรแสนคน อตัราป่วยตายร้อยละ ๐.๑๗ พบอตัราส่วน
เพศชายต่อเพศหญิง ใกล้เคียงกัน ๑:๑.๐๗ กลุ่มอายุท่ีมีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มเด็กอายุ ๐-๔ ป ี
(๙๔๔.๐๓) รองลงมาคือ ๕-๙ ปี (๘๔๒.๑๑) ๑๐-๑๔ ปี (๕๔๔.๔๖) เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นนักเรียน ร้อยละ ๓๕.๓๑ รองลงมา ไม่ทราบ/ในปกครอง ร้อยละ ๒๐.๑๗ และรับจ้าง ร้อย
ละ ๑๓.๘๗ 
 พบผู้ป่วยสูงกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ตลอดทั้งปี โดยจะเริ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูหนาวเดือน
กุมภาพันธ์-มีนาคม และเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอีกช่วงฤดูฝนเดือนมิถุนายน และสูงสุดในเดือนตุลาคม หลังจาก
นั้นจะค่อยๆ ลดจ�านวนลง ซึ่งในปีนี้เขตสุขภาพที่ ๙ นับว่ามีการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ โดยมีจ�านวนผู้
ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สูงกว่าค่ามัธยฐานประมาณ ๖ เท่า (ดังแผนภูมิที่ ๑๙) 
 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วยเท่ากับ 
๓๘๗.๔๔ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดสุรินทร์ อัตรา
ป่วยเท่ากับ ๑๙๓.๘๐, ๑๖๕.๓๒, ๑๕๖.๙๔ ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิที่ ๒๐)

ส่วนที่ ๒
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แผนภูมิที่ ๑๙ จ�านวนผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนภูมิที่ ๒๐ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จ�าแนกรายพื้นที่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑) โรคไข้หวัดใหญ่ เป็นโรคที่ติดต่อได้รวดเร็ว ผ่านการไอจามโดยไม่ป้องกัน หรือจากการใช้
สิง่ของร่วมกนักับผูท้ีป่่วย ควรเน้นเรือ่งสขุวทิยาส่วนบุคคลของประชาชนทกุคน ใส่หน้ากากอนามยั ไม่
ใช้ของร่วมกับผู้อื่นหลีกเลี่ยงคลุกคลีกับผู้ที่มีอาการไข้หวัดหรือสถานที่แออัด 
 ๒) เมือ่มอีาการคล้ายไข้หวดัใหญ่ คอื ไข้ไม่ลดภายใน ๒ วนั ซมึหรอือ่อนเพลยีมาก รบัประทาน
อาหารไม่ได้ ไอมากจนเจ็บหน้าอก หายใจถี่ หอบ เหนื่อย ควรรีบไปโรงพยาบาล พบแพทย์ เพื่อตรวจ
วินิจฉัย หากเป็นไข้หวัดใหญ่แพทย์จะพิจารณาให้ยาต้านไวรัสทันที
 ๓) ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง บุคลากรทางการแพทย์และ
ผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ควรรับการฉีดวัคซีนทุกปี
 ๔) ให้ความรู้กลุ่มประชากรที่ยังไม่ป่วย โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ เนื่องจากผู้เสียชีวิตร้อยละ 
๖๕.๒๓ อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป และอยู่ในกลุ่มผู้ที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง
 ๕) เฝ้าระวังผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีอาการคล้ายไข้หวัดใหญ๋ (ILI : Influen-
za Like Illness) โรคประจ�าตัวเป็นโรคเรื้อรัง
 ๖) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ควรตรวจจับจากการะบาดจากระบบรายงาน ๕๐๖ 
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อมีผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ต้องด�าเนินการสอบสวนโรคเฉพาะรายและ
ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมที่อยู่ในชุมชน เพื่อน�าเข้าสู่กระบบการรักษา และหยุดการแพร่เชื้อในชุมชน
 ๗) ในพ้ืนทีท่ีม่รีายงานการเสยีชีวติ ควรมีการวเิคราะห์สาเหตกุารเสยีชวีติรายบคุคล เนือ่งจาก
ในแต่ละพื้นที่มีบริบทและกระบวนการท�างานที่ต่างกัน
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โรคมือ เท้ำ ปำก
(Hand, foot and mouth disease)

แนวโน้มกำรเกิดโรค

 จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๐) พบว่า มแีนวโน้มการเกดิโรคมือ เท้า ปาก สงูข้ึนทัง้ในระดบัประเทศและเขตสขุภาพที ่๙ โดยใน 

ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ ๙ มีอัตราป่วยสูงกว่าในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ ๒๑)

แผนภมูทิี ่๒๑ อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปาก ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐

สถำนกำรณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากรายงานเฝ้าระวังโรคมือ เท้า ปาก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) พบผู้ป่วยทั้ง
ประเทศจ�านวน ๖๑,๙๗๘ ราย คดิเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากบั ๙๔.๗๓ มผีูเ้สยีชวีติ ๓ ราย 
คดิเป็นอตัราตาย ๐.๐๐๕ ต่อประชากรแสนคน อตัราป่วยตายร้อยละ ๐.๐๐๕ ในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที ่๙ 
มีผู้ป่วยจ�านวนทั้งสิ้น ๖,๖๕๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๙๘.๘๔ ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต 
พบอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายใกล้เคียงกัน ๑ : ๑.๒๗ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ กลุ่มเด็ก
อายุ ๐-๔ ปี (๑,๖๐๕.๙๗) รองลงมา คือ ๕-๙ ปี (๑๘๐.๒๑) และ ๑๐-๑๔ ปี (๒๔.๑๖) เมื่อจ�าแนก
ตามอาชพี พบว่า ส่วนใหญ่เป็นไม่ทราบ/ในปกครอง ร้อยละ ๙๐.๑๗ รองลงมาเป็นนกัเรียน ร้อยละ ๙.๓๒ 
และอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๐.๓๐
 พบผูป้ว่ยสงูในช่วงฤดฝูนและฤดหูนาว โดยฤดูฝนจะพบสูงสดุจะเริม่สูงขึน้ในเดือนพฤษภาคม 
และสูงสุดในเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ลดจ�านวนลง (ดังแผนภูมิที่ ๒๒) 
 จงัหวดัทีม่อีตัราป่วยต่อประชากรแสนคนสงูสดุ คอื จงัหวดับรุรีมัย์ อตัราป่วยเท่ากบั ๑๐๕.๒๖ 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วย 
เท่ากับ ๑๐๔.๔๘, ๙๙.๕๕, ๙๑.๖๖ ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิที่ ๒๓)

ส่วนที่ ๒
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แผนภูมิที่ ๒๒ จ�านวนผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนภูมิที่ ๒๓ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จ�าแนกราย
พื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑) มือเท้าปากส่วนใหญ่จะพบในกลุ่มเด็กที่อายุต�่ากว่า ๕ ปี เน้นการดูแลสุขภาพอนามัยส่วน
บุคคล ทั้งในเดก็และผู้ปกครอง รวมถึงครพูี่เลี้ยง และครูทีโ่รงเรยีน เช่น การล้างมือดว้ยน�า้และสบูก่อ่น
และหลังรับประทานอาหารและหลังขับถ่าย การท�าความสะอาดของเล่นทุกสัปดาห์ ตัดเล็บให้สั้น 
 ๒) ควรมีการทบทวนองค์ความรู้ การตรวจร่างกาย การสังเกตอาการผิดปกตใิห้ครูพีเ่ลีย้งเปน็
ประจ�าทุกปี
 ๓) ครูพี่เลี้ยงควรตรวจร่างกายเด็กก่อนเรียนเป็นประจ�าทุกวัน เมื่อพบเด็กที่มีอาการคล้ายมือ
เท้าปาก ควรแจ้งให้ผู้ปกครองมารับกลับบ้านและหยุดเรียนเป็นเวลา ๑ สัปดาห์ เพื่อไม่ให้เชื้อแพร่
กระจายไปยังนักเรียนคนอื่น
 ๔) ศนูย์เล้ียงเดก็ ควรมห้ีองแยกไว้ส�าหรับเดก็ทีม่อีาการป่วยแต่ไม่สามารถหยดุเรียนได้ เนือ่งจาก
ความไม่สะดวกของผู้ปกครอง และจัดหาครูพ่ีเล้ียงดูแลเด็กที่ป่วยในห้องแยกต่างหาก แยกภาชนะ
อุปกรณ์ต่างๆ
 ๕) หากเกิดการระบาด มีจ�านวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สามารถพิจารณาปิดห้องเรียน ท�าความ
สะอาดสิ่งของ เครื่องใช้ต่าง ๆ 
 ๖) ไม่ควรน�าเด็กเล็กไปในชุมชนในช่วงที่มีการระบาด เช่น สนามเด็กเล่น บ้านลม บ้านบอล 
ห้างสรรพสินค้า ตลาด สระว่ายน�้า
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โรคไข้เลือดออก
(Dengue Haemorrhagic Fever, Dengue Shock Syndrome, Dengue Fever)

แนวโน้มกำรเกิดโรค

 จากการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ (ข้อมลู ณ วนัที ่๓๐ กันยายน 

๒๕๖๐) พบว่า มีแนวโน้มการเกิดโรคไข้เลือดออกในเขตสุขภาพที่ ๙ จะเกิดแบบปีเว้นปี สอดคล้องกับ

ในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ ๒๔)

แผนภูมท่ีิ ๒๔ อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลอืดออกในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๖๐

สถำนกำรณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากรายงานเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) พบผู้ป่วยทั้ง
ประเทศจ�านวน ๔๑,๙๔๔ ราย คดิเป็นอตัราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากบั ๖๔.๑๑ มผีูเ้สยีชวีติ ๕๗ ราย 
คดิเป็นอตัราตาย ๐.๐๙ ต่อประชากรแสนคน ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ พบจ�านวนผูป่้วยทัง้สิน้ ๓,๕๙๖ ราย 
คดิเป็นอตัราป่วย ๕๓.๔๒ ต่อประชากรแสนคน มผีูเ้สยีชวีติ ๒ ราย คดิเป็นอตัราตาย ๐.๐๓ ต่อประชากร
แสนคน พบอัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชายใกล้เคียงกัน เท่ากับ ๑ : ๑.๑๒ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุด 
คือ กลุ่มเด็กอายุ ๑๐-๑๔ (๒๒๓.๔๕) รองลงมา คือ ๕-๙ ปี (๑๖๐.๖๔) ๑๕-๒๔ ปี (๘๙.๙๕) 
เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพนักเรียน ร้อยละ ๖๐.๐๕ รองลงมาเป็น รับจ้าง 
ร้อยละ ๑๓.๙๐ และเกษตรกรรม ร้อยละ ๘.๘๑ 
 พบผู้ป่วยสูงในช่วงเดือนพฤษภาคม-สิงหาคม สูงสุดในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมซึ่งเป็น
ช่วงฤดูฝน แต่ยังต�่ากว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ดังแผนภูมิที่ ๒๕) 
 จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดสุรินทร์ อัตราป่วยเท่ากับ ๗๔.๐๐ 
ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดชัยภูมิ อัตราป่วย
เท่ากับ ๖๓.๕๙, ๓๘.๓๗, ๒๓.๕๖ ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิที่ ๒๖)

ส่วนที่ ๒
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แผนภูมิที่ ๒๕ จ�านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกับ
ค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนภมูทิี ่๒๖ อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคไข้เลอืดออกในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ จ�าแนกรายพืน้ที่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑) ในช่วงฤดกูาลระบาด ตัง้แต่เดอืนพฤษภาคมถงึเดอืนกนัยายน เน้นการสือ่สารให้ประชาชน
ควรทราบอาการป่วยของไข้เลอืดออก เมือ่พบว่าสมาชิกในครอบครวัมอีาการไข้สงู ปวดศรีษะ ปวดเมือ่ย
ตามร่างกายรับประทานยาลดไข้แล้ว ๑-๒ ครั้ง ไม่ดีขึ้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัย
 ๒) สือ่สารให้ประชาชนป้องกนัโรค โดยป้องกนัยงุกดั ขจดัลกูน�า้ และท�าลายแหล่งเพาะพนัธุย์งุลาย
 ๓) สื่อสารให้ประชาชนป้องกันตนเองโดยใช้มาตรการ ๓ เก็บ ๓ โรค ได้แก่ เก็บบ้านให้
ปลอดโปร่ง เก็บขยะ ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย เก็บน�้า ปิดให้มิดชิดและเปลี่ยนถ่ายน�้าทุก
สัปดาห์ไม่ให้ยุงลายวางไข่
 ๔) เน้นการเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event based surveillance) ที่มีผู้ป่วยมากผิดปกติ ให้รีบ
ลงด�าเนินการสอบสวนหาสาเหตกุารเกดิโรคและควบคุมโรคข้ันต้นเพือ่ไม่ให้เช้ือแพร่กระจายไปในวงกว้าง
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โรคเลปโตสไปโรซิส
(Leptospirosis)

แนวโน้มกำรเกิดโรค

 จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๐) พบว่า ในเขตสุขภาพที่ ๙ มีแนวโน้มการเกิดโรคเลปโตสไปโรซิสลดลง โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนต�่ากว่าในระดับประเทศ (ดังแผนภูมิที่ ๒๗)

แผนภมิูที ่๒๗ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซสิในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐

สถำนกำรณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากรายงานเฝ้าระวังโรคเลปโตสไปโรซิส (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) พบผู้ป่วยทั้ง
ประเทศจ�านวน ๒,๓๔๕ ราย คดิเป็นอตัราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากบั ๓.๕๘ มผีูเ้สยีชีวติ ๔๖ ราย 
คดิเป็นอตัราตาย ๐.๗๐ ต่อประชากรแสนคน ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ พบจ�านวนผูป่้วยทัง้สิน้ ๒๕๗ ราย 
คดิเป็นอตัราป่วย ๓.๘๑ ต่อประชากรแสนคน มผีูเ้สยีชวีติ ๗ ราย คดิเป็นอตัราตาย ๐.๑๐ ต่อประชากร
แสนคน พบอัตราส่วนเพศชายมากกว่าเพศหญิงประมาณ ๓ เท่า (๓.๒๘:๑) กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุดคือ วัยผู้สูงอายุ กลุ่มอายุ ๖๕ ปีขึ้นไป (๙.๓๐) รองลงมา คือ ๕๕-๖๔ ปีขึ้นไป 
(๘.๗๕) ๔๕-๕๔ ปี (๖.๐๘) เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ ๕๖.๗๖ 
รองลงมาเป็น รับจ้าง ร้อยละ ๒๕.๕๒ และนักเรียน ร้อยละ ๖.๙๑ 
 พบผูป่้วยสูงตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะเดือนกรกฎาคม ซึง่เป็นช่วงฤดฝูน (ดงัแผนภมูทิี ่๒๘) จงัหวดั
ทีม่อีตัราป่วยต่อประชากรแสนคนสงูสดุ คอื จงัหวดัสรุนิทร์ อตัราป่วยเท่ากบั ๘.๗๖ ต่อประชากรแสนคน 
รองลงมา คือ จังหวดับรีุรมัย์, จงัหวดันครราชสีมา, จงัหวดัชัยภมู ิอตัราป่วยเท่ากบั ๔.๒๔, ๔.๐๐, ๑.๗๖ 
ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิที่ ๒๙)

ส่วนที่ ๒
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แผนภูมิที่ ๒๙ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคเลปโตสไปโรซิสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ จ�าแนกราย
พื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑) เน้นสื่อสารให้กับประชาชนที่มีอาชีพสัมผัสกับแหล่งน�้า ทุ่งนา หลีกเลี่ยงการแช่น�้าในห้วย 
หนอง คลอง บึง นานเกนิครัง้ละ ๒ ชัว่โมง เม่ือเสร็จสิน้จากการปฏบัิตงิานแล้ว ควรรีบช�าระล้างท�าความ
สะอาดร่างกายทันที
 ๒) หากมีไข้สูง ปวดศีรษะ และเจ็บกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะบริเวณโคนขาและน่อง ภายหลังที่
สัมผัสสัตว์หรือลุยน�้า ย�่าโคลน ๑-๒ สัปดาห์ ควรรีบไปโรงพยาบาล
 ๓) รักษาความสะอาดบ้านเรือน ปิดฝาถังขยะและเศษอาหารตกค้าง อันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย
ของหนู

แผนภูมิที่ ๒๘ จ�านวนผู้ป่วยโรคเลปโตไปโรซิส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรียบเทียบ
กับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
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โรคหัด
(Measles)

แนวโน้มกำรเกิดโรค

 จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๐) พบว่า ในเขตสขุภาพที ่๙ มแีนวโน้มการเกดิโรคหดัลดลง แต่ก็ยังมอัีตราป่วยต่อประชากรแสน

คนสูงกว่าในระดบัประเทศมาตลอดตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ แล้วต�า่กว่าระดบัประเทศใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-

๒๕๖๐ (ดังแผนภูมิที่ ๓๐)

แผนภูมิที่ ๓๐ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคหัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐

สถำนกำรณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากรายงานเฝ้าระวังโรคหัด พบผู้ป่วยทั้งประเทศจ�านวน ๒,๔๘๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนเท่ากับ ๓.๗๙ ไม่มีผู้เสียชีวิต ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ พบจ�านวนผู้ป่วยทั้งสิ้น ๑๐๘ 
ราย คดิเป็นอตัราป่วย ๑.๖๙ ต่อประชากรแสนคน ไม่มผีูเ้สยีชวีติ พบอตัราส่วนเพศชายต่อเพศหญงิใกล้เคยีง
กนั คือ ๑:๑.๐๖ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๐-๔ ปี (๕.๐๙) รอง
ลงมา คอื ๒๕-๓๔ ปี (๓.๑๙) ๑๕-๒๔ ปี (๒.๘๒) เม่ือจ�าแนกตามอาชพี พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพรบัจ้าง ร้อย
ละ ๓๔.๒๑ รองลงมาเป็น นักเรียน ร้อยละ ๑๘.๔๒ และทหาร/ต�ารวจ ร้อยละ ๖.๑๔ 
 เริ่มพบผู ้ป่วยสูงข้ึนในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ลดจ�านวนลง 
(ดังแผนภูมิที่ ๓๑) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดนครราชสีมา อัตราป่วย
เท่ากับ ๒.๗๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดบุรีรัมย์, จังหวัดชัยภูมิ 
อัตราป่วยเท่ากับ ๑.๘๗, ๐.๖๓, ๐.๖๒ ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิที่ ๓๒)

ส่วนที่ ๒
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แผนภมูท่ีิ ๓๑ จ�านวนผูป่้วยโรคหดั ในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพท่ี ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรียบเทียบกบัค่ามธัยฐาน
ย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนภมูท่ีิ ๓๒ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคหดัในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่๙ จ�าแนกรายพืน้ที ่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑) โรคหัดพบมากในเด็ก ควรสื่อสารให้เด็กรู้จักป้องกันตนเองจากเชื้อโรค โดยให้เด็กล้างมือ
ให้สะอาดอยู่เสมอ และท�าความสะอาดภาชนะท่ีใช้รับประทานอาหารทุกคร้ัง เช่น แก้ว ช้อน ส้อม 
เป็นต้น 
 ๒) ในโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก หากพบว่าเด็กมีอาการไข้ ให้แยกเด็กคนที่เป็นไข้ ออก
จากเด็กอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรค
 ๓) เด็กที่เป็นโรคหัดควรหยุดอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยังเด็กคนอื่น
ในโรงเรียน
 ๔) โรคหดัสามารถป้องกนัด้วยการฉดีวัคซนี เน้นการสือ่สารให้กบัผู้ปกครองพาเดก็ไปรบัวคัซนี
ตามเกณฑ์
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โรคสุกใส
(Chickenpox)

แนวโน้มกำรเกิดโรค

 จากการเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาตัง้แต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐ (ข้อมลู ณ วนัที ่๓๐ กนัยายน ๒๕๖๐) 

พบว่า ในเขตสขุภาพท่ี ๙ มแีนวโน้มการเกดิโรคสกุใสใกล้เคยีงกับระดบัประเทศ โดยใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มีอัตราป่วยมากกว่า ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ (ดังแผนภูมิที่ ๓๓)

แผนภูมิที่ ๓๓ อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคสุกใสในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐

สถำนกำรณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากรายงานเฝ้าระวังโรคสุกใส (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) พบผู้ป่วยทั้งประเทศ
จ�านวน ๕๐,๘๗๓ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๗๗.๗๕ เสียชีวิต ๑ ราย ในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ ๙ พบจ�านวนผู้ป่วยทั้งสิ้น ๕,๓๐๘ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๗๘.๗๒ ต่อประชากรแสนคน 
ไม่มีผู้เสียชีวิต พบอัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิงใกล้เคียงกัน คือ ๑:๑.๐๗ กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี (๓๘๒.๘๙) รองลงมา คือ ๐-๔ ปี (๓๑๔.๕๙) และ 
๑๐-๑๔ ปี (๒๒๙.๐๒) เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพนักเรียน ร้อยละ ๕๑.๒๘ รองลง
มาเป็น ไม่ทราบ ร้อยละ ๒๖.๖๑ และ รับจ้าง ร้อยละ ๑๑.๒๓ 
 เร่ิมพบผู ้ป่วยสูงข้ึนใน เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม หลังจากนั้นจะค่อย ๆ ลดจ�านวนลง 
(ดังแผนภมูทิี ่๓๔) จงัหวดัทีม่อีตัราป่วยต่อประชากรแสนคนสงูสดุ คอื จงัหวดับรุรีมัย์ อัตราป่วยเท่ากับ 
๑๐๙.๖๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดสุรินทร์ 
อัตราป่วยเท่ากับ ๘๖.๙๔, ๗๓.๔๘, ๖๓.๐๑ ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิที่ ๓๕)

ส่วนที่ ๒



45

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima

แผนภูมท่ีิ ๓๔ จ�านวนผูป่้วยโรคสกุใส ในพืน้ท่ีเขตสขุภาพที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรยีบเทียบกบัค่ามธัยฐาน
ย้อนหลัง ๕ ปี (ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนภูมทิี ่๓๕ อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคสุกใสในพืน้ทีเ่ขตสุขภาพท่ี ๙ จ�าแนกรายพ้ืนท่ี ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑) โรคสกุใสพบมากในเดก็ ควรสือ่สารให้เดก็รู้จกัป้องกันตนเองจากเชือ้โรค โดยให้เดก็ล้างมอื
ให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่ใช้อุปกรณ์ของใช้ร่วมกัน เช่น แก้ว ช้อน ส้อม เป็นต้น 
 ๒) ในโรงเรียนและสถานรับเลี้ยงเด็ก หากพบว่าเด็กมีอาการสงสัยโรคสุกใส ให้แยกออกจาก
เด็กอื่น ๆ เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อของโรค
 ๓) เด็กที่เป็นโรคควรหยุดอยู่ที่บ้าน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยังเด็กคนอื่นใน
โรงเรียน
 ๔) โรงเรียน สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือสถานประกอบการ หากพบผู้ป่วยสงสัยโรคสุกใส ให้รีบ
แจ้งหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อท�าการสอบสวน ป้องกัน ควบคุมโรค ต่อไป
 ๕) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ควรตรวจจับจากการะบาดจากระบบรายงาน ๕๐๖ 
อย่างน้อยเดือนละครั้ง เมื่อมีผู้ป่วยโรคสุกใสเป็นกลุ่มก้อนเข้าเกณฑ์สอบสวนในพ้ืนที่เพื่อด�าเนินการ
สอบสวนโรคและค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมที่อยู่ในชุมชน
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โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์รวม
(Sexually transmitted infection)

แนวโน้มกำรเกิดโรค

 จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐ (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน 

๒๕๖๐) พบว่า ในเขตสุขภาพที่ ๙ มีแนวโน้มการเกิดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็ยัง

มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนน้อยกว่าในระดับประเทศมาตลอด (ดังแผนภูมิที่ ๓๖)

แผนภมูทิี ่๓๖ อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ในพืน้ทีเ่ขตสุขภาพที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๖๐

สถำนกำรณ์โรค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 จากรายงานเฝ้าระวังโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวม (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐) 
พบผู้ป่วยทั้งประเทศจ�านวน ๓๔,๖๔๖ ราย คิดเป็นอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนเท่ากับ ๕๒.๙๕ 
ไม่มีผู้เสียชีวิต ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ พบจ�านวนผู้ป่วยทั้งสิ้น ๑,๓๐๒ ราย คิดเป็นอัตราป่วย ๑๙.๓๔ 
ต่อประชากรแสนคน ไม่มีผู้เสียชีวิต พบอัตราส่วนเพศหญิงมากกว่าเพศชายประมาณ ๓๐ เท่า 
(๓๐.๗๖ : ๑) กลุ่มอายุท่ีมีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ กลุ่มอายุ ๑๕-๒๔ ปี (๐.๑๔) 
รองลงมา คือ ๒๕-๓๔ ปี (๐.๐๕), ๓๕-๔๔ ปี (๐.๐๔), ๔๕-๕๔ ปี (๐.๐๕) เมื่อจ�าแนกตามอาชีพ 
พบว่า ส่วนใหญ่อาชีพรับจ้าง ร้อยละ ๒๙.๓๒ รองลงมาเป็น เกษตรกร ร้อยละ ๒๙.๐๐ และนักเรียน 
ร้อยละ ๒๖.๕๑
 พบผู้ป่วยสูงตลอดทั้งปี และมีจ�านวนผู้ป่วยมากกว่าค่ามัธยฐาน ๕ ปีย้อนหลังต้ังแต่เดือน
มกราคม (ดังแผนภูมิที่ ๓๗) จังหวัดที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงสุด คือ จังหวัดบุรีรัมย์ 
อัตราป่วยเท่ากับ ๒.๗๑ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา คือ จังหวัดชัยภูมิ, จังหวัดนครราชสีมา, 
จงัหวดัสุรินทร์ อตัราป่วยเท่ากบั ๑.๘๗, ๐.๖๓, ๐.๖๒ ต่อประชากรแสนคน ตามล�าดบั (ดงัแผนภมูทิี ่๓๘)

ส่วนที่ ๒
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แผนภูมิที่ ๓๗ จ�านวนผู้ป่วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ เปรียบ
เทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)

แผนภมิูที ่๓๘ อตัราป่วยต่อประชากรแสนคนโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ในพ้ืนท่ีเขตสขุภาพท่ี ๙ จ�าแนก
รายพื้นที่ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ข้อเสนอแนะ
 ๑) สร้างความตระหนักให้กับกลุ่มวัยรุ่น และวัยเรียน เกี่ยวกับการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ที่
ถูกต้อง มีการป้องกันทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์
 ๒) สื่อสาร ให้ความรู้ และปรับเปลี่ยนทัศนะคติ เกี่ยวกับค่านิยมเกี่ยวกับเรื่องเพศ เช่น การ
เปลี่ยนคู่นอนการล่าแต้ม ในกลุ่มวัยรุ่น และวัยเรียน โดยเฉพาะเพศหญิง ซึ่งมีอัตราป่วยมากกว่าเพศ
ชาย โดยจัดรณรงค์ในช่วงเทศกาลวันส�าคัญต่าง ๆ ที่มีโอกาสเสี่ยง เช่น วันวาเลนไทน์ วันสงกรานต์ 
วันลอยกระทง เป็นต้น
 ๓) การเข้าถึงอุปกรณ์ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ถุงยางอนามัย โดยเฉพาะกลุ่ม
วัยรุ่นและวัยเรียน กลุ่มวัยดังกล่าวไม่กล้าที่จะเข้าไปขอรับบริการถุงยางอนามัย หรือซื้อถุงยางอนามัย
เพือ่ป้องกนัระหว่างมีเพศสมัพนัธ์ ควรมีการเพิม่จดุบรกิารถงุยางอนามยัในชุมชน สถานบรกิารสาธารณสุข 
ในระดับต�าบล ปั้มน�้ามัน หอพัก แหล่งสถานบริการเริงรมย์ สถานบันเทิง เป็นต้น
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สรุปกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำร

ตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร (Bureau Scorecard)
ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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รำยงำนกำรประเมนิผลกำรปฏบิตัริำชกำรตำมค�ำรบัรองกำรปฏบิตัริำชกำร (Bureau Scorecard)
ส�ำนกังำนป้องกันควบคมุโรคที ่๙ นครรำชสมีำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ควำมเป็นมำ
 ตามที่ กรมควบคุมโรค ได้มีการถ่ายทอดเป้าหมายตัวชี้วัดของกรมควบคุมโรค ลงสู่หน่วยงาน
ในสังกัด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน�ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ และ
น�าไปสู่การบรรลุเป้าหมายของกรมควบคุมโรค ดังวิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรคที่ว่า “เป็นองค์กรชั้น
น�าที่มีมาตรฐานสากล ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๒” 
ในการนีห้น่วยงานจะต้องมีกระบวนการก�าหนดตวัชีวั้ดและเป้าหมายในระดบักลุม่ ฝ่าย ซึง่เป็นตวัชีวั้ด
และค่าเป้าหมายที่ถ่ายทอดมาจากกรมควบคุมโรค มีการจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่าง
หัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่าย กับผู้อ�านวยการ หรือหัวหน้าหน่วยงาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการ
ด�าเนินงานตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระดับ กลุ่ม ฝ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อให้ผลการ
ด�าเนนิงานของระดบักลุ่ม ฝา่ย สนบัสนุนการด�าเนินงานของหน่วยงาน เพื่อการบรรลุเป้าประสงค์ตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค ดังนั้น การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายของระดับองค์กรสู่
ระดบับคุคล คือ การท่ีองค์กรได้จัดท�ายุทธศาสตร์และมกีารน�ายทุธศาสตร์นัน้ไปปฏบิติั โดยมตีวัชีวั้ดผล
การด�าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญประการหนึ่งในการน�า
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ คือ ตัวชี้วัดผลการด�าเนินงาน (Key Performance Indicators : KPIs) 
 จงึจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องมกีารจดัท�าตวัช้ีวัดระดบับุคคลหลงัจากการก�าหนดตวัช้ีวัดในระดับ
องค์กรแล้ว เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดจะถูกถ่ายทอดลงไปยังระดับล่าง รวมทั้ง
เพื่อให้ทุกคนในหน่วยงานเกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมและรับผิดชอบ รวมทั้งการมีระบบการจูงใจให้ทุก
คนมุ่งเน้นที่ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงต้องมีการแปลงเป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด จากระดับ
องค์กร ลงไปสู่ระดับหน่วยงานย่อยต่าง ๆ รวมทั้งลงไปถึงบุคลากรทุกคน
 ดังนั้น กลุ่มแผนงานและประเมินผลและกลุ่มพัฒนาองค์กร ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
นครราชสมีา ซึง่มหีน้าทีร่บัผดิชอบในการแปลงยทุธศาสตร์ของ กรมควบคมุโรค ทีถ่่ายทอดมายงัหน่วย
งานลงสู่การปฏิบัติ ได้ด�าเนินการโดยมีกระบวนการดังต่อไปนี้ 
แนวทางการน�าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
 ภายหลังจากผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ลงนามค�ารับรอง
ปฏิบัติราชการกับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค ได้รับการถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ของระดับองค์กรมาจาก กรมควบคุมโรคแล้วได้มีการขับเคลื่อนโดยการ มอบหมายให้
กลุม่แผนงานและประเมนิผล เป็นผูร้บัผดิชอบหลกัในการแปลงยทุธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค ถ่ายทอด
ลงสู่กลุ่มงานต่าง ๆ ในสังกัด โดยจัดประชุมเพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางการติดตาม 
ก�ากับและประเมินผลแผนงาน/โครงการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ชั้น ๓ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา โดยมี
เนื้อหาในการประชุม ดังนี้
 • ชี้แจงวัตถุประสงค์ กรอบแนวคิด ยุทธศาสตร์กรม และ สคร.๙ นครราชสีมา
 • ถ่ายทอดตัวชี้วัด เป้าหมาย ระดับยุทธศาสตร์กรม สคร.๙ นครราชสีมา และระดับโครงการ
 • แนวทางการติดตามก�ากับ และประเมินผลโครงการ
 • แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุ
 • แนวทางการรายงานความก้าวหน้าด้วยโปรแกรม EstimatesSM
 • แนวทางการเตรียมการสรุปการด�าเนินงานตามตัวชี้วัดค�ารับรองฯ
 • แลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานที่ผ่านมาและร่วมหาแนวทางแก้ไข วัตถุประสงค์

ส่ว
นท

ี่ ๓
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 ๑) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมทราบนโยบาย ยุทธศาสตร์กรม หน่วยงาน เป้าประสงค์ และตัวชี้วัด
ระดับกรม หน่วยงานและงบประมาณ
 ๒) เพื่อถ่ายทอดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลผลิตระดับยุทธศาสตร์ ค�ารับรองปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน และระดับโครงการ
 ๓) เพือ่ให้ผูเ้ข้าประชมุเข้าใจแนวทาง ขัน้ตอน กระบวนการติดตามก�ากบัและประเมนิผล แผนงาน 
โครงการ
 ๔) เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้แลกเปลี่ยน ปัญหาอุปสรรคการด�าเนินงานโครงการที่ผ่านมาและ
ร่วมหาแนวทางแก้ไข
 กลไกของคณะกรรมการอ�านวยการและคณะท�างานบรหิารจดัการเชงิยทุธศาสตร์กรมควบคมุโรค 
ได้ก�าหนดกรอบแนวคิดการถ่ายทอดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของกรมควบคมุโรค ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ สูห่น่วยงาน กลุม่งานและบคุคล โดยก�าหนดให้ทกุหน่วยงานด�าเนนิการถ่ายทอดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดของหน่วยงาน สู่กลุ่มงาน และบุคคล (ดังภาพที่ ๓)๑๔ ดังนี้

 ขั้นตอน ๑ หน่วยงานวิเคราะห์ตัวชี้วัดโดยใช้ตาราง OS Matrix เพื่อเตรียมการถ่ายทอดตัวชี้
วัดสู่ระดับกลุ่ม และรายบุคคล
 ๑.๑) กลุม่พฒันาองค์กรและกลุม่แผนงานและประเมนิผล จดัเวทถ่ีายระดับและต่อรองตวัชีวั้ด
ของหน่วยงาน ระหว่างผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา รองผู้อ�านวยการฯ 
กับหัวหน้ากลุ่ม
 ๑.๒) กระบวนการถ่ายระดบัตวัชีวั้ดส�าคญัของหน่วยงานลงสูร่ะดบักลุม่งาน จดัเวทีถ่ายระดับ 
และต่อรองโดยจดัท�าตารางแสดงความรบัผดิชอบ (OS matrix) ของหน่วยงาน มกีารก�าหนดผูร้บัผิดชอบหลกั 
และผู้รับผิดชอบสนับสนุนแบ่งบทบาทการด�าเนินงานของ Owner และ Supporter เพื่อผลักดันให้
ตัวชี้วัดนั้นบรรลุ โดยใช้ตารางแสดงความรับผิดชอบ (OS matrix) และก�าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
 ๑.๓) กระบวนการถ่ายระดับตัวชี้วัดส�าคัญของกลุ่มงานลงสู่บุคคล มีการวิเคราะห์บทบาท
หน้าทีข่องกลุม่ บทบาทหน้าทีร่ายบคุคล โดยทางกลุม่ได้ด�าเนนิการต่อรอง และจดัท�าตารางแสดงความ
รับผิดชอบ (OS matrix) ของกลุ่มงาน กับ ตารางถ่ายระดับRPUI กลุ่ม และ Job ที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อถ่ายทอดเป็น PMS รายบุคคลที่สอดคล้อง ค่าเป้าหมายเพื่อวัดผลความส�าเร็จของงาน สะท้อน
ความส�าเร็จของกลุ่มงาน และองค์กรต่อไป 
 ขั้นตอน ๒ หน่วยงานจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๒.๑) หน่วยงานด�าเนินการจัดท�ากรอบค�ารับรองการปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ไปยัง กรมควบคุมโรค ได้รับการถ่ายทอดเป้าหมายตามตัวชี้วัดทั้งสิ้น ๔ มิติ จ�านวน ๒๑ ตัวชี้วัด ดังนี้
 มิติที่ ๑ มติด้ิานประสทิธผิลตามแผนปฏบิตัริาชการ (น�า้หนกัร้อยละ ๖๐) รวมทัง้สิน้ ๑๓ ตวัชีว้ดั
 มิติที่ ๒ มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (น�้าหนักร้อยละ๑๐) รวมทั้งสิ้น ๒ ตัวชี้วัด

ถ่ายทอด
เป้าหมายตัวชี้วัด

ลงนามค�ารับรอง
ปฏิบัติราชการฯ

ประเมินผล
การปฏิบัติราชการ 

ก�ากับติดตามการด�าเนิน
งานรายไตรมาส

๑๔ กลุ่มพัฒนาองค์กร ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ภำพที ่๓ กระบวนการถ่ายทอดเป้าหมาย

ส่วนที่ ๓
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 มิติที่ ๓ มติด้ิานประสทิธภิาพของการปฏิบตัริาชการ (น�า้หนกัร้อยละ ๑๐) รวมทัง้สิน้ ๒ ตวัชีว้ดั
 มิติที่ ๔ มิติด้านการพัฒนาองค์กร (น�้าหนักร้อยละ ๒๐) รวมทั้งสิ้น ๔ ตัวชี้วัด
 ๒.๒) จัดพิธีลงนามข้อตกลงการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน พร้อมแนบรายละเอียดขั้นตอน
การด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดั และลงนาม MOU ระหว่างผูอ้�านวยการ สคร.๙ นครราชสมีา รองผูอ้�านวยการฯ 
กับหัวหน้ากลุ่มเพื่อรับการถ่ายทอดตัวชี้วัด 
 ๒.๓) จัดท�าเล่มรายละเอียด (Template) ค�ารับรองฯ เผยแพร่ทุกกลุ่มงาน
 ขั้นตอนที่ ๓ หน่วยงานจัดท�าแผนการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าของตัวชี้วัดค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของหน่วยงาน
 ๓.๑) จัดท�าแผนตดิตามความก้าวหน้าการด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดัค�ารับรองปฏบิตัริาชการของ
หน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ 
 ๓.๒) ผู้ก�ากับตัวชี้วัดค�ารับรองฯ ของหน่วยงาน ก�ากับติดตามผลในระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ (EstimatesSM) และสรุปเสนอในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน 
 ๓.๓) ผูก้�ากบัตวัชีว้ดัค�ารบัรอง ฯ ของหน่วยงาน สรปุรายงานผลการด�าเนนิการความก้าวหน้า
ของการด�าเนนิงานตามตวัชีว้ดัในไตรมาสที ่๒, ๓ และ ๔ เสนอผูอ้�านวยการ และคณะกรรมการบรหิาร
รับทราบ พร้อมทั้งสรุปเสนอกรมควบคุมโรคต่อไปอีกระดับ
 ขั้นตอนที่ ๔ การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองฯ ของหน่วยงาน
 ๔.๑) จัดตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (PMS) และตามข้อ
ตกลงการปฏบัิติราชการ (MOU) และจดัท�าเกณฑ์การประเมินผลการปฏบิตัริาชการประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการด�าเนนิงานประเมนิผลการปฏบิตัริาชการทีใ่ห้ได้มาตรฐานขึน้ อกีทัง้
ได้มบีทบาทในการตรวจสอบ วเิคราะห์ กลัน่กรองความสอดคล้องของการถ่ายระดบัตวัช้ีวดัส�าคญัทีถ่่าย
ระดับจากองค์กรลงสู่บุคคล ที่ชัดเจน วัดผลได้จริงและบรรลุเป้าหมายตัวชี้วัดที่ตั้งไว้
 ๔.๒) คณะกรรมการประเมนิผลฯ ประชมุเพือ่ก�าหนดแนวทางหลกัเกณฑ์ และออกแบบเครือ่งมอื 
ในการประเมนิผลการด�าเนนิงานทีส่อดคล้อง เหมาะสม ได้มาตรฐานแต่ละตวัชีว้ดั ตามข้อตกลงปฏบิตัิ
ราชการ (MOU) ที่ได้ลงนามไว้ รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน
 ขั้นตอนที่ ๕ ประเมินผลการด�าเนินงานร้อยละเฉลี่ยถ่วงน�้าหนักในการบรรลุความส�าเร็จของ
ตัวชี้วัดที่ได้รับการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน
 ๕.๑) ประเมนิผลการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองปฏบิตัริาชการ โดยคณะกรรมการภายในหน่วยงาน
 ๕.๒) สรปุผลการปฏบิตัริาชการตามค�ารบัรองการปฏิบตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๕.๓) ประเมินผลจากผู้ประเมินภายนอก โดยผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและ
ประเมนิผลการปฏบัิติงานของหน่วยงาน โดยมบุีคลากรกลุม่พฒันาระบบบรหิาร กรมควบคมุโรค ลงพืน้
ที่ร่วมกับทีมผู้ประเมินภายนอกเป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงาน
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 จากการประเมินผลตนเอง และผลคะแนนจากการประเมินภายนอก ในการด�าเนินงานตาม
ค�ารบัรองการปฏบัิตริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ ของส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ 
นครราชสีมา ได้ผลการด�าเนินงาน ดังนี้ (ดังตารางที่ ๑๘)

ส่ว
นท

ี่ ๓



54 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

รำยงำนประจ�ำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

 ผลคะแนนจากการประเมินภายนอกตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้
ร้อยละ ๙๙.๕๗ คิดเป็น ๔.๙๗๘ คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้ร้อยละ ๙๗.๑๐ คิดเป็น ๔.๘๕๕ คะแนน 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ร้อยละ ๙๙.๘๔ คิดเป็น ๔.๙๙๒ คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้ร้อยละ ๙๙.๖๐ คดิเป็น ๔.๙๘๐ คะแนน 
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ร้อยละ ๙๙.๕๑ คิดเป็น ๔.๙๗๕ คะแนน ตามล�าดับ (ดังแผนภูมิที่ ๓๙)

ปี พ.ศ.
ผลกำรประเมิน ผลคะแนน

ประเมินภำยนอก (๕ คะแนน)ตนเอง (ร้อยละ) ภำยนอก (ร้อยละ)

๒๕๕๖ ๑๐๐ ๙๙.๕๗ ๔.๙๗๘ 
๒๕๕๗ ๙๙.๘๕ ๙๗.๑๐ ๔.๘๕๕
๒๕๕๘ ๙๙.๕๐ ๙๙.๘๔ ๔.๙๙๒ 
๒๕๕๙ ๙๕.๑๘ ๙๙.๖๐ ๔.๙๘๐
๒๕๖๐ ๙๙.๖๔ ๙๙.๕๑ ๔.๙๗๕

ตำรำงที ่๑๘ แสดงผลคะแนนประเมนิตนเอง และผลคะแนนจากการประเมนิภายนอก ตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนภมูทิี ่๓๙ เปรียบเทยีบผลการประเมนิตนเองกบัผลการประเมินจากผูป้ระเมินภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖–๒๕๕๖๐

แผนภมูท่ีิ ๔๐ แสดงผลการประเมนิมติทิี ่๑ ด้านประสทิธผิลตามแผนปฏบิตัริาชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนภมูท่ีิ ๔๑ แสดงผลการประเมนิมติทิี ่๒ ด้านคุณภาพการให้บรกิาร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

 ผลการประเมนิการปฏบิติัราชการตามตวัชีวั้ดค�ารบัรอง จากผูป้ระเมนิภายนอก ปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ แยกรายมติ ิจ�านวน ๔ มิติ มีผลคะแนน ดังนี้

 มติท่ีิ ๑ (๓ คะแนน)
• ปี ๒๕๖๐ : ๒.๙๖  คะแนน
• ปี ๒๕๕๙ : ๒.๙๘ คะแนน
• ปี ๒๕๕๘ : ๓.๐๐ คะแนน
• ปี ๒๕๕๗ : ๒.๘๒ คะแนน

• ปี ๒๕๕๖ : ๒.๙๗ คะแนน

 มติท่ีิ ๒ (๐.๕๐ คะแนน)
• ปี ๒๕๖๐ : ๐.๕๐ คะแนน
• ปี ๒๕๕๙ : ๐.๔๙ คะแนน
• ปี ๒๕๕๘ : ๐.๔๙๗ คะแนน
• ปี ๒๕๕๗ : ๐.๕๐ คะแนน

• ปี ๒๕๕๖ : ๐.๕๐ คะแนน

ส่วนที่ ๓
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แผนภูมิที่ ๔๒ แสดงผลการประเมินมิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนภูมิที่ ๔๓ แสดงผลการประเมนิมติทิี ่๔ ด้านการพฒันาองค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

 มติท่ีิ ๓ (๐.๕๐ คะแนน)
• ปี ๒๕๖๐ : ๐.๕๐  คะแนน
• ปี ๒๕๕๙ : ๐.๕๐ คะแนน
• ปี ๒๕๕๘ : ๐.๕๐ คะแนน
• ปี ๒๕๕๗ : ๐.๕๐ คะแนน

• ปี ๒๕๕๖ : ๐.๕๐ คะแนน

 มติท่ีิ ๔ (๑ คะแนน)
• ปี ๒๕๖๐ : ๐.๙๙ คะแนน
• ปี ๒๕๕๙ : ๑.๐๐ คะแนน
• ปี ๒๕๕๘ : ๐.๙๙ คะแนน
• ปี ๒๕๕๗ : ๐.๙๙ คะแนน

• ปี ๒๕๕๖ : ๑.๐๐ คะแนน

 จากผลการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จาก

หน่วยงานภายนอก ได้คะแนนเต็ม ๒ มิติ คือ มิติที่ ๓ ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ และ

มิติที่ ๒ คุณภาพการให้บริการ ส่วนมิติที่ ๑ ด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ได้คะแนนไม่ถึง

เป้าหมาย จ�านวน ๒ ตวัชีว้ดั และมติทิี ่๔ ด้านพฒันาองค์กร คะแนนไม่ถึงเป้าหมาย จ�านวน ๑ ตวัชีว้ดั 

ปัจจัยสนับสนุนในกำรด�ำเนินงำน ได้แก่

 ๑) ผู้บริหารให้ความส�าคัญเห็นชอบและให้การสนับสนุน

 ๒) มกีารจดัสรรงบประมาณให้สอดคล้องในการด�าเนินงานตามยทุธศาสตร์ของกรมควบคมุโรค

 ๓) มแีผนงานปฏบัิตกิารท่ีมคีวามสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ระหว่าง ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ 

นครราชสีมา และกรมควบคุมโรค

 ๔) มรีะบบการถ่ายตวัชีว้ดัระดบัหน่วยงาน กลุม่งาน และลงสูบุ่คคลทีถ่กูต้อง ครบถ้วน ชัดเจน

 ๕) ความเพียงพอ ความยืดหยุ่น และคล่องตัวของการบริหารงบประมาณ

 ๖) ผู้บริหารให้ความส�าคัญ

จุดเด่นของกำรด�ำเนินงำนตำมค�ำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร ของส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 

นครราชสีมา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีดังนี้

 ๑) ผู้บริหารให้ความส�าคัญต่อผู้ปฏิบัติงานอย่างทั่วถึง โดยมีกิจกรรมผู้บริหารสัญจร เพื่อรับ

ฟังปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินในปีงบประมาณที่ผ่านมา เพื่อแนวทางการแก้ไขร่วมกัน

 ๒) มีกระบวนการถ่ายทอดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายระดับหน่วยงาน ระดับกลุ่มงาน ลงสู่บุคคลได้

อย่างครบถ้วน ชัดเจน และระบบการถ่ายทอดตัวช้ีวัดลงสู่ตัวบุคคล ท�าให้หน่วยงานสามารถด�าเนิน

งานได้ครบถ้วนตามภารกิจที่ก�าหนดไว้ 

 ๓) มีการวางแผนและจัดท�าแผนติดตามความก้าวหน้าการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัดค�ารับรอง

ปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ส่ว
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 ๔) จัดท�าเครื่องมือรายละเอียดการด�าเนินงานตามตัวชี้วัด เป้าหมาย และมีผู้รับผิดชอบตัวชี้

วัดที่ชัดเจน ท�าให้ง่ายต่อการติดตาม ควบคุมก�ากับการด�าเนินงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก�าหนดไว้

 ๕) มีคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร (PMS) และตามข้อตกลงการ

ปฏิบัติราชการ (MOU) ของหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของการถ่ายระดับ และ

การจดัท�า PMS ระดับบคุคล พร้อมทัง้เป็นทมีตรวจประเมินภายในของหน่วยงานในการคดักรอง ตรวจ

สอบผลการด�าเนินงานตามค�ารบัรองฯ และ MOU กลุม่ รอบ ๖, ๙ และ ๑๒ เดอืน โดยจดัท�าเครือ่งมอื 

(check sheet) การตรวจประเมนิผลการด�าเนนิงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการจดัเกบ็เอกสารหลกัฐาน 

ในรอบการประเมิน ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน

 ๖) มีระบบการตรวจประเมินการรายงานความก้าวหน้า SAR รอบ ๓, ๖, ๙ และ ๑๒ เดือน 

เพ่ือประเมินผลความส�าเร็จตวัชีว้ดั ค่าเป้าหมาย ในระบบบรหิารจดัการเชงิยทุธศาสตร์ (EstimatesSM) 

ทั้งคุณภาพการรายงาน เนื้อหา การแนบเอกสารหลักฐานที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด โดยสรุปผลและให้

ข้อเสนอแนะรายตัวชี้วัด กับผู้จัดเก็บตัวชี้วัดรายไตรมาส 

 ๗) ผู้ก�ากับ ผู้จัดเก็บตัวช้ีวัด ให้ความส�าคัญการด�าเนินงานตามตัวช้ีวัด ศึกษารายละเอียด 

(Template) และวางแผนงานการด�าเนินงานที่ชัดเจน และตรงตามแผนที่ก�าหนดไว้ 

ปัญหำอุปสรรค 

 ๑) เน่ืองจากเป็นตวัชีว้ดัใหม่และมีรายละเอยีดมาก ท�าให้ต้องใช้เวลาในการศกึษา การท�าความ

เข้าใจรายละเอียดของตัวชี้วัด การเก็บหลักฐาน และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 ๒) ตวัชีว้ดัทีอ่อกมาหลงัการจัดท�าแผนปฏิบติัการประจ�าปีแล้ว ล�าดบั กจิกรรมมีความไม่สอดคล้อง 

ไม่ครบถ้วน ต้องด�าเนนิการปรบักิจกรรม และการด�าเนนิงานเป็นปัญหาทัง้เรือ่งงบประมาณ และเวลา

 ๓) ตัวชี้วัดและรายละเอียด Templates ของค�ารับรองฯ ล่าช้าบ้างตัว และมีการปรับเปลี่ยน

ท�าให้การวางแผนต้องปรับแก้ให้สอดคล้องกับรายละเอียด (Templates)

 ๔) การปรบัโครงสร้างใหม่ยังมีผลกระทบต่อการท�างานทีต้่องสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ เนือ่งจาก 

บุคลากรอยู่ระหว่างปรับตัวและพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติงาน และหน่วยงานยังอยู่ระหว่างปรับ

เปลี่ยนบุคลากรให้เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย

 ๕) เอกสารคู่มือ แนวทางการปฏิบัติงานจากกรมควบคุมโรค ค่อนข้างล่าช้า 

ข้อเสนอแนะ

 ๑) การสนับสนุนแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 ๒) คู่มือแนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และทันต่อการน�าใช้ในการปฏิบัติงาน

 ๓) ควรมีการให้ความรู้ของบุคลากรในเรื่องการสร้างตัวชี้วัดระดับบุคคล และการก�าหนดค่า

เป้าหมายที่ชัดเจน ท้าทายวัดผลการด�าเนินงานได้จริง 

ส่วนที่ ๓
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กิจกรรมประชุมผู้บริหารสัญจร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ศตม.ที ่๙.๔ ปากช่อง (๑๒ ตลุาคม ๒๕๕๙) ศตม.ที ่๙.๓ สุรนิทร์ (๑๓ ตลุาคม ๒๕๕๙) และ ศตม.ที ่๙.๑ ชยัภมูิ 

(๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) เพื่อถ่ายทอดนโยบายปี ๒๕๖๐ และรับฟังผลการด�าเนินงาน

ประชมุถ่ายระดบัตวัชีว้ดัค�ารบัรอง และต่อรองข้อตกลงปฏบิตัริาชการของกลุม่งาน MOU ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 

(วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙) ณ ห้องประชุมชั้น ๑ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ภำพกิจกรรม

ส่ว
นท

ี่ ๓
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ภาพพิธีลงนามค�ารับรองปฏิบัติราชการ

ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ภาพกระบวนการตรวจประเมนิจากคณะกรรมการประเมินผลการปฏบิตัริาชการภายในหน่วยงาน
รอบ ๖ เดือน (วันที ่๗ มนีาคม ๒๕๖๐) และ ๑๒ เดือน (วนัที ่๗ กนัยายน ๒๕๖๐)

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ภำพกิจกรรม

ส่วนที่ ๓
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ส่วนที่ ๔
แผนปฏิบัติรำชกำร งบประมำณ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ
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สรุปแผนปฏบิตัริำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ�ำแนกตำมผลผลติ กิจกรรมหลกั ส�ำนกังำนป้องกันควบคมุโรคที ่๙ นครรำชสมีำ

แผนปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๑๕

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่๙ นครราชสมีา ได้จดัท�าแผนงาน/โครงการ การปฏบิตัริาชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ตามนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๖ กรมควบคุมโรค โดยมุ่งเน้น
ให้สอดคล้องกบัประเด็นส�าคญั คอื ๑) สอดคล้องกบันโยบายส�าคญัในลักษณะบูรณาการเชิงยทุธศาสตร์
ที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้การท�างานมีความเชื่อมโยง สอดคล้อง สนับสนุนซึ่งกัน
และกันอย่างมปีระสทิธิภาพ คุม้ค่า และไม่ซ�า้ซ้อน ทัง้มตินิโยบายส�าคญั (จุดเน้น) และมติพิืน้ที ่เพือ่ให้การ
ด�าเนินการเป็นไปอย่างประหยดั และประสานสอดคล้องกนั โดยร่วมกันก�าหนดเป้าหมายการด�าเนินงาน
และตดิตามผลการด�าเนนิงาน เพือ่น�ามาปรบัปรุงวธิกีารด�าเนนิงานให้เหมาะสมและมีประสิทธภิาพยิง่
ขึ้น ๒) เน้นการใช้หลัก ๓R (Review/ Redeploy/ Replace) โดยให้หน่วยงานทบทวนปรับลดค่าใช้
จ่ายของหน่วยงานให้สอดคล้องกบัศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณและผลงานในปีทีผ่่านมา ปรบัเปลีย่น
กลวิธีด�าเนินงานให้เหมาะสม ประหยัด และคุ้มค่า เพื่อการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้แก่แผนงาน/
โครงการ ที่ด�าเนินการตามจุดเน้นและนโยบายส�าคัญของกรมฯ ๓) พิจารณาผลที่คาดว่าจะได้รับ 
(Desirability) ความเหมาะสมของโครงการที่จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายการลดโรคและ
ภยัสขุภาพ ๔) ความพร้อม/ความเป็นไปได้ (Feasibility) ในการด�าเนินโครงการ ประกอบด้วย ศกัยภาพ
ของบุคลากรและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ศักยภาพและความเหมาะสมของหัวหน้าโครงการทีมงาน ความ
เหมาะสมของระยะเวลา กระบวนการ/วิธีการด�าเนินการเบื้องต้น แผนงานและความพร้อมในการใช้
ทรัพยากรบุคคล การประมาณราคาและทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด�าเนินกิจกรรม และความเสี่ยงของ
การด�าเนินงาน แผนบริหารความเสี่ยง/แผนส�ารองฉุกเฉิน
 จงึได้จดัท�าแผนงาน โครงการทีส่อดคล้องกบัประเดน็ส�าคญั ตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ ผลผลติ 
และมาตรการการด�าเนินงาน ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ จ�านวน ๑๓ โครงการใหญ่ และ ๔๔ 
โครงการย่อยครอบคลุมตามยุทธศาสตร์ ผลผลิต กิจกรรมหลักตามเป้าหมายการให้บริการของกรม
ควบคุมโรค (ดังตารางที่ ๑๙) 

ตำรำงที ่ ๑๙ แผนงานโครงการ งบประมาณโครงการตามค�าขอ จ�าแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

โครงกำรใหญ่/โครงกำรย่อย
งบโครงกำร

ตำมค�ำขอ (บำท)

รวมงบประมำณทั้งสิน ๒๐,๐๖๖,๔๐๐.๐๐

ผลผลิตที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๗๖๒,๘๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ พัฒนาและสนับสนุนการะบวนการจัดท�าผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทั้ง

ภายในและภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

๗๖๒,๘๐๐

๑. โครงการพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการจัดท�าผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้ของหน่วยงานทัง้ภายในและ

ภายนอกกรม เพ่ือการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

๗๖๒,๘๐๐

๑.๑ โครงการศกึษา ค้นคว้า พฒันาวชิาการและจดัการองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสขุภาพ ๒๒๒,๗๒๐

๑.๒ โครงการติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๕๔๐,๐๘๐

ผลผลติที ่๒ การสนบัสนนุ เสรมิสร้างศกัยภาพและความเข้มแขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ

โรคและภัยสุขภาพ

๑,๑๘๘๕,๒๐๐

๑๕ ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM) (รวบรวมโดยกลุ่มแผนงานและประเมินผล ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑)

ส่ว
นท

ี่ ๔
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โครงกำรใหญ่/โครงกำรย่อย
งบโครงกำร

ตำมค�ำขอ (บำท)

กิจกรรมหลักที่ ๒.๑ พัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๕๙๖,๙๐๐

๒. โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ๕๙๖,๙๐๐

๒.๑ โครงการพฒันาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวัง ป้องกันควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ๓๕๕,๑๕๐

๒.๒ โครงการพฒันาความเข้มแขง็ของการด�าเนนิงานป้องกนัควบคมุโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาลให้มปีระสทิธภิาพ ๑๐๐,๗๐๐

๒.๓ โครงการการศกึษาทางกีฏวิทยาพาหะน�าโรคลิชมาเนยีในพืน้ท่ี ๕๐,๘๐๐

๒.๔ โครงการด�าเนนิงานควบคุมโรคเลปโตสไปโรสิสในพืน้ท่ีเขตรบัผิดชอบ ๔๕,๓๕๐

๒.๕ โครงการด�าเนนิการเร่งรดัก�าจัดโรคพิษสุนขับ้าในพืน้ท่ี ๔๔,๙๐๐

กิจกรรมหลกัท่ี ๒.๒ เสรมิสร้างศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอื และสร้างการมส่ีวนร่วมของเครือข่าย ในการเฝ้าระวัง 

ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

๗,๑๒๑,๓๐๐

๓. โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพ พัฒนา ความร่วมมือและสร้างการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายในการเฝ้าระวงั ป้องกนั 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

๗,๑๒๑,๓๐๐

๓.๑ พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการจัดการเชิงระบบในการแก้ไขปัญหาสุขภาพประชาชน ผ่านกลไกอ�าเภอ

ควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS/DC) 

๓๕๓,๒๘๐

๓.๒ โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ๓,๖๘๑,๕๔๐

๓.๓ โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๕๕๕,๐๐๐

๓.๔ โครงการพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๕๒๕,๙๐๐

๓.๕ โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ ๔๕๐,๔๘๐

๓.๖ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ศตม.๙.๑ ชัยภูมิ ๓๐๐,๐๐๐

๓.๗ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ศตม.๙.๓ สุรินทร์ ๓๐๐,๐๐๐

๓.๘ สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ศตม.๙.๔ ปากช่อง ๓๐๐,๐๐๐

๓.๙ โครงการ พฒันารปูแบบนโยบาย มาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพในเขตเมอืง ๑๘๘,๘๐๐

๓.๑๐ โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑๘๐,๔๐๐

๓.๑๑ โครงการควบคุมโรคเรื้อนพื้นที่ ๑๕๗,๙๐๐

๓.๑๒ โครงการพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารด้านการป้องกนัควบคุมโรคและภัยสขุภาพ ๑๒๘,๐๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ๔,๑๖๗,๐๐๐

๔. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรยีมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสขุ ๔,๑๖๗,๐๐๐

๔.๑ โครงการพัฒนาระบบการจัดการการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ๑,๖๙๓,๙๐๐

๔.๒ พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค ๒๘๕,๒๐๐

๔.๓ โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน ๒๔๐,๐๐๐

๔.๔ โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีถวายเป็นพระราชกุศลฯ ๒๔๐,๐๐๐

๔.๕ การพฒันาความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อทางอาหารและน�า้ในโรงเรียน ๑๖๐,๖๐๐

๔.๖ โครงการด�าเนนิงานป้องกันควบคมุโรคมอื เท้า ปาก ในศนูย์เดก็เล็กคุณภาพปลอดโรค และโรงเรยีนอนบุาลปลอดโรค ๑๕๑,๗๐๐

๔.๗ โครงการเตรียมพร้อมสนบัสนนุยา/เวชภณัฑ์ทีม่ใิช่ยา และวสัดวุทิยาศาสตร์ ส�าหรบัการเฝ้าระวังป้องกันควบคุม

โรคและภยัสขุภาพด้านชนัสตูรของห้องปฏิบตักิารและงานมาตรฐานโรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดล้อมใน 

๑,๓๙๕,๖๐๐

ส่วนที่ ๔
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โครงกำรใหญ่/โครงกำรย่อย
งบโครงกำร

ตำมค�ำขอ (บำท)

ผลผลิตที่ ๓ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส�าคัญ ๘๐๐,๐๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๓.๒ ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ และ

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ

๘๐๐,๐๐๐

๕. โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมที่มีคุณภาพ

๘๐๐,๐๐๐

ผลผลิตที่ ๕ โครงการเร่งรัดก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์ ๓,๖๑๘,๒๐๐.๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๕.๑ เร่งรัดก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย ๒,๑๗๙,๕๐๐

๖. โครงการเร่งรัดก�าจัดโรคมาลาเรีย ๒,๑๗๙,๕๐๐

๖.๑ โครงการเร่งรัดก�าจัดโรคมาลาเรีย ๘๙๓,๑๐๐

๖.๒ โครงการเตรยีมพร้อมสนบัสนุนยา/เวลภณัฑ์ทีม่ใิช่ยา และวสัดวุทิยาศาสตร์ ส�าหรบังานโรคตดิต่อน�าโดยแมลง ๑,๒๘๖,๔๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๕.๒ ควบคุมวัณโรค ๕๐๐,๐๐๐

๗. โครงการควบคุมวัณโรค ๕๐๐,๐๐๐

๗.๑ โครงการพัฒนามาตรฐานงานวัณโรค ๔๒๗,๖๐๐

๗.๒ โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยา ๗๒,๔๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๕.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ๙๓๘,๗๐๐

๘. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ๙๓๘,๗๐๐

๘.๑ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ๘๔๒,๙๐๐

๘.๒ โครงการสนับสนุนการด�าเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ๙๕,๘๐๐

ผลผลิตที่ ๖ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยงในระดับ

ภูมิภาค

๘๘๘,๒๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๖.๑ พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน ๘๘๘,๒๐๐

๙. โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ และจังหวัดชายแดน ๘๘๘,๒๐๐

๙.๑ โครงการพฒันาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ และวาระ

ความมั่นคงทางสุขภาพในพื้นที่

๓๐๓,๙๐๐

๙.๒ โครงการพฒันาเครอืข่ายในการด�าเนนิงานป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพระหว่างจงัหวัดชายแดนและ

จังหวัดคู่ขนานประเทศเพื่อนบ้าน (Twin cities)

๒๔๕,๓๐๐

๙.๓ โครงการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนให้ได้สมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ๒๑๙,๐๐๐

๙.๔ โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริ ๑๒๐,๐๐๐

ผลผลิตที่ ๘ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน ๗๐๑,๖๐๐

กจิกรรมหลักท่ี ๘.๑ พฒันาสนบัสนนุการด�าเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุโรค และพัฒนาทกัษะชีวติในกลุ่มวยัเรียน ๗๐๑,๖๐๐

๑๐. โครงการพัฒนาสนบัสนนุการด�าเนนิงานเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคและพัฒนาทกัษะชวิีตในกลุม่วัยเรียน ๗๐๑,๖๐๐

๑๐.๑ โครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ๗๐๑,๖๐๐

ผลผลิตที่ ๑๐ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยเรียน ๑,๑๓๓,๔๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๑๐.๑ พัฒนาสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัย

เสี่ยงในกลุ่มวัยเรียน

๑,๑๓๓,๔๐๐

ส่ว
นท

ี่ ๔
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โครงกำรใหญ่/โครงกำรย่อย
งบโครงกำร

ตำมค�ำขอ (บำท)

๑๑. โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยง

ในกลุ่มวัยท�างาน

๑,๑๓๓,๔๐๐

๑๑.๑ โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร ๔๕๔,๙๐๐

๑๑.๒ โครงการพัฒนาและสนบัสนนุการด�าเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีกลุม่วยัท�างาน ๓๖๖,๕๐๐

๑๑.๓ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยท�างาน ๑๙๒,๐๐๐

๑๑.๔ โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพและพฒันาความร่วมมอืและสร้างการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายในการป้องกนัเดก็จมน�า้ ๑๒๐,๐๐๐

ผลผลิตที่ ๑๔ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนผู้สัมผัสขยะ ๑๙๗,๐๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๑๔.๑ สนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนผู้สัมผัสขยะ ๑๙๗,๐๐๐

๑๒. โครงการสนบัสนนุการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนและผูส้มัผสัขยะ ๑๙๗,๐๐๐

๑๒.๑ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชนผู้สัมผัสขยะ ๑๙๗,๐๐๐

ผลผลิตที่ ๑๖ โครงการส่งเสริมให้เกิดระบบการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ๘๐,๐๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๑๖.๑ ส่งเสริมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริมสร้างความโปร่งใส

ในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค

๘๐,๐๐๐

๑๓. โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรมข้าราชการพลเรือนและเสริมสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค

๘๐,๐๐๐

๑๓.๑ โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและเสริมสร้างความโปร่งใสใน

การปฏิบัติราชการ

๘๐,๐๐๐

ตำรำงที่ ๒๐ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด�าเนินโครงการ) ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
จ�าแนกตามผลผลิต กิจกรรมหลัก ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
งบประมำณ (บำท) ร้อยละ

กำรเบิกจ่ำยยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

รวมงบประมำณทั้งสิน ๒๐,๒๐๐,๕๕๖.๕๖ ๑๙,๔๒๔,๕๘๐.๐๙ ๙๖.๑๖

ผลผลิตที่ ๑ ๙๑๐,๘๐๐.๐๐ ๗๓๕,๒๔๓.๐๐ ๘๐.๗๒

กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ ๙๑๐,๘๐๐.๐๐ ๗๓๕,๒๔๓.๐๐ ๘๐.๗๒

ผลผลิตที่ ๒ ๑๒,๒๙๗,๒๕๖.๕๖ ๑๑,๙๗๖,๐๙๖.๕๖ ๙๗.๓๙

กิจกรรมหลักที่ ๒.๑ ๔๘๘,๗๔๔.๐๐ ๔๘๖,๕๓๗.๐๐ ๙๙.๕๕

กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ ๗,๖๔๕,๓๐๐.๐๐ ๗,๕๑๖,๖๐๘.๙๐ ๙๘.๓๒

กิจกรรมหลักที่ ๒.๔ ๔,๑๖๓,๒๑๒.๕๖ ๓,๙๗๒,๙๕๐.๖๖ ๙๕.๔๓

ผลผลิตที่ ๓ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๖,๕๔๖.๐๐ ๙๔.๕๗

กิจกรรมหลักที่ ๓.๒ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๖,๕๔๖.๐๐ ๙๔.๕๗

ผลผลิตที่ ๕ ๒,๙๙๒,๓๐๐.๐๐ ๒,๘๖๓,๗๕๖.๕๓ ๙๕.๗๐

กิจกรรมหลักที่ ๕.๑ ๑,๗๖๐,๘๐๐.๐๐ ๑,๗๑๖,๖๖๑.๓๓ ๙๗.๔๙

ส่วนที่ ๔



65

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima 65

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima

 ตารางที ่๒๐ แสดงผลการเบกิจ่ายงบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของส�านกังาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ภาพรวมหน่วยงานสามารถเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติ
ราชการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ ร้อยละ ๙๖.๑๖ หากพิจารณารายผลผลิต กิจกรรมหลัก ผลผลิต
ที่ ๗ และ ๑๖ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมายมากที่สุด คือ ร้อยละ ๑๐๐ รองลงมา คือ 
ผลผลิตที่ ๑๔ ร้อยละ ๙๙.๘๔ และผลผลิตที่ ๑๐ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๙ ตามล�าดับ (ดังตารางที่ ๒๐)

แผนภมูทิี ่๔๔ ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (งบด�าเนนิโครงการ) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รายผลผลติ

ผลผลิต/กิจกรรมหลัก
งบประมำณ (บำท) ร้อยละ

กำรเบิกจ่ำยยอดเงินหลังโอนเปลี่ยนแปลง ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

กิจกรรมหลักที่ ๕.๓ ๗๓๑,๕๐๐.๐๐ ๖๖๖,๖๖๑.๒๐ ๙๑.๑๔

ผลผลิตที่ ๖ ๘๘๘,๒๐๐.๐๐ ๘๓๙,๗๐๗.๐๐ ๙๔.๕๔

กิจกรรมหลักที่ ๖.๑ ๘๘๘,๒๐๐.๐๐ ๘๓๙,๗๐๗.๐๐ ๙๔.๕๔

ผลผลิตที่ ๗ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๗.๑ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

ผลผลิตที่ ๘ ๗๐๑,๖๐๐.๐๐ ๖๕๖,๘๖๐.๐๐ ๙๓.๖๒

กิจกรรมหลักที่ ๘.๑ ๗๐๑,๖๐๐.๐๐ ๖๕๖,๘๖๐.๐๐ ๙๓.๖๒

ผลผลิตที่ ๑๐ ๑,๑๓๓,๔๐๐.๐๐ ๑,๑๑๙,๖๘๑.๐๐ ๙๘.๗๙

กิจกรรมหลักที่ ๑๐.๑ ๑,๑๓๓,๔๐๐.๐๐ ๑,๑๑๙,๖๘๑.๐๐ ๙๘.๗๙

ผลผลิตที่ ๑๔ ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๖๙๐.๐๐ ๙๙.๘๔

กิจกรรมหลักที่ ๑๔.๑ ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๖๙๐.๐๐ ๙๙.๘๔

ผลผลิตที่ ๑๖ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

กิจกรรมหลักที่ ๑๖.๑ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐
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โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกระบวนกำรจัดท�ำผลิตภัณฑ์และจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน
ทั้งภำยใน และภำยนอกกรม เพื่อกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

 ตามที่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจส่วนหนึ่งในการพัฒนาวชิาการ เพื่อการ
ควบคมุโรคและภยัสุขภาพ โดยมกีารศกึษา วจิยั พฒันา รวมถงึการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยี
เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยคุกคามสุขภาพผ่านเครือข่ายน�าไปเผยแพร่สู่ประชาชน 
โดยมุ่งหวังให้ประชาชนมพีฤตกิรรมสขุภาพทีถู่กต้อง และอยู่ในสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสม สามารถลด
ภาระโรค ภัยคุกคามและความรุนแรงด้านสุขภาพ ส�านักป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ได้มีการ
พัฒนาผลงานในรูปแบบของผลิตภัณฑ์วิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น งานวิจัย คู่มือ แนวทาง องค์
ความรู้ เป็นต้น โดยมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานตั้งแต่กระบวนการคิด การผลิต และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการตามองค์ประกอบที่จะน�าไปสู่ความเป็นมาตรฐาน ซ่ึงการผลิตผลิตภัณฑ์ทาง
วิชาการอาจจะอยู่ในรูปแบบต่าง ๆ  เช่น งานวิจัย คู่มือ แนวทาง องค์ความรู้ ตามความเหมาะสม และ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีแผนงานโครงการที่จะผลิตผลิตภัณฑ์ทางวิชาการอีกหลายโครงการ ซึ่งผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวมีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์หลักและไม่ใช่ผลิตภัณฑ์หลัก 
 อีกทัง้ การติดตามและประเมนิผลเข้ามามบีทบาทส�าคญัในการช่วยตดัสนิคณุค่าของกระบวนการ
หรอืวธิกีารด�าเนนิงานและการบรรลผุลส�าเร็จของการด�าเนนิงานในด้านความเหมาะสมของวธิกีารหรอื
กระบวนการพัฒนา ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินจะช่วยให้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อการตัดสนิคณุค่าของโครงการว่าจะขยายผลโครงการต่อหรอืยกเลิกรวมทัง้มีประโยชน์ต่อการพฒันา 
ปรับปรุงองค์การ แผนงาน โครงการ ซึ่งการติดตามประเมินผลอย่างไม่เป็นระบบจะส่งผลต่อระบบ
ข้อมูล สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนงาน โครงการ ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค์โครงการ การจัดหาข้อมูลเก่ียวกับความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของการด�าเนิน
โครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับความส�าเร็จและความล้มเหลวของโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของโครงการและแรงจูงใจในการด�าเนินงาน
 ดงันั้น ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา จงึจัดท�าโครงการศึกษา คน้คว้า พฒันา
วิชาการและจัดการองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และโครงการ
ติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงต์ ๑) เพื่อ
การพัฒนาบุคลากรให้สามารถท�างานวิจัยและ R to R (Routine to Research) ของหน่วยงาน การ
พฒันาแนวคดิโครงร่างวจิยั (Concept research) การพฒันางานวจิยัทีก่�าลงัด�าเนินการให้มมีาตรฐาน
ทุกข้ันตอนของการผลิต และพัฒนาผลิตภัณฑ์วิชาการสู่การก�าหนดเป็นผลิตภัณฑ์หลัก เพ่ือให้ได้
มาตรฐานสากล เป็นท่ียอมรบั และเช่ือถือได้ ท�าให้ผลิตภณัฑ์ทีไ่ด้สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหาโรคและภัยสุขภาพได้จริงและเป็นที่พึงพอใจของลูกค้าต่อไป ๒) เพื่อประเมินผลและสนับสนุน
กลไกการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) การศกึษา ค้นคว้า พฒันาวชิาการและจดัการองค์ความรูด้้านการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุ
โรคและภัยสุขภาพ
 ๒) การติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๑ ผลิตภัณฑ์ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 กิจกรรมหลักที่ ๑.๑ พัฒนาและสนับสนุนการะบวนการจัดท�าผลิตภัณฑ์และจัดการความรู้
ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

ส่วนที่ ๔
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 สรุปผลการด�าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ ดังนี้ ๑) โครงกำรศึกษำ 
ค้นคว้ำ พฒันำวชิำกำรและจดักำรองค์ควำมรูด้้ำนกำรเฝ้ำระวงั ป้องกัน ควบคมุโรคและภัยสุขภำพ 
มีผลิตภัณฑ์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานพร้อมใช้ทันสถานการณ์ 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่เป็น Routine to Research จ�านวน ๑๖ เรื่อง, ผลิตภัณฑ์ทางวิชาการ
ที่เป็นผลงานวิจัย จ�านวน ๒ เรื่อง, เผยแพร่วารสารวิชาการ จ�านวน ๒ ฉบับ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ
บุคลากรภายในหน่วยงานและเครอืข่าย จ�านวน ๑๔ บทความ, มคีูม่อืแนวทางทีใ่ช้ในการป้องกนัควบคมุ
โรคและภัยสขุภาพทีไ่ด้มาตรฐาน จ�านวน ๑ เล่ม และ มกีารพฒันาความร่วมมอืทางด้านวชิาการระหว่าง 
สคร.๗, ๘, ๙ และ ๑๐ ในการพัฒนาโครงร่างวิจัย ๒) โครงกำรติดตำมและประเมินผลกำรเฝ้ำระวัง 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ มีรายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคภัย
สุขภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการลดโรคและภัยสุขภาพ ตามมาตรฐานที่ได้รับการ
ยอมรับ จ�านวน ๑ เรื่อง

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มีผลิตภัณฑ์ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานพร้อมใช้ ทันสถานการณ์ ๒/๒ เรื่อง

มีรายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากร

เพื่อการลดโรคและภัยสุขภาพ ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

๑/๑ เรื่อง

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

จ�านวนผลิตภัณฑ์ทางวิชาการที่ได้มาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ ๒/๒ เรื่อง

จ�านวนรายงานการประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการบริหารจัดการทรัพยากร

เพื่อการลดโรคและภัยสุขภาพ ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ

๑/๑ เรื่อง

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการศึกษา ค้นคว้า พัฒนาวิชาการและจัดการองค์
ความรูด้้านการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

๒๒๑,๔๗๐.๐๐ ๒๐๘,๙๒๖.๐๐ ๙๔.๓๔

โครงการติดตามและประเมินผลการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

๕๑๖,๗๑๐.๐๐ ๓๕๗,๓๖๗.๐๐ ๖๙.๑๖

โครงการประชมุเชงิปฏิบัติการแลกเปลีย่นเรียนรูผ้ลงาน
เด่นของบุคลากร (รับเงินโอน)

๒๔,๖๒๐.๐๐ ๒๓,๔๕๐.๐๐ ๙๕.๒๕

โครงการเทดิพระเกยีรต ิ‘ฟ้าหญิงจฬุาภรณ์’ ๖๐ พรรษา 
สนองปณิธาน’พิษสุนัขบ้า’หมดจากไทย ถวายเป็นพระ
ราชกศุลแด่ในหลวงรชักาลที ่๙ และรปูแบบการขบัเคลือ่น
ระบบ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย แบบมีส่วนร่วมเครือ
ข่ายภาครัฐและเอกชนแบบบูรณาการ น�าร่องเขตเทศบาล
นครนครราชสีมา (รับเงินโอน)

๑๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๔๕,๕๐๐.๐๐ ๙๘.๓๑

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๑.๑) ๙๑๐,๘๐๐.๐๐ ๗๓๕,๒๔๓.๐๐ ๘๐.๗๒
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 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๑ (กจิกรรมหลกัที ่๑.๑) สามารถด�าเนนิ

การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๒ 

ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน

 ข้อมูลผลงานวิจัยขาดความหลายหลาย เนื่องจากข้อจ�ากัดในการเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัย 

บทความทางด้านวิชาการ บางฐานข้อมูลต้องเสียค่าใช้จ่ายจึงจะสามารถเข้าถึงได้

ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน

 ๑) ควรมีนโยบายให้ทุกกลุ่มจัดท�าผลิตภัณฑ์ทางวิชาการจากงานประจ�า

 ๒) ควรจะมีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลวิจัยต่าง ๆ  ไว้ในเว็บไซด์ของหน่วยงาน การสอนวิธีการเข้า

ถึงข้อมูลให้กับนักวิจัยหน้าใหม่ รวมถึงการสนับสนุนและสร้างแรงจูงใจให้กับผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ทาง

วิชาการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น

ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ

 ๑) ผูบ้รหิารให้ความส�าคัญ ในการสนบัสนนุการด�าเนนิงานและงบประมาณ ความร่วมมอืของ

ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 

 ๒) มีการด�าเนินงานเป็นเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกลุ่มพัฒนาวิชาการ สคร. ๗, ๘, ๙ 

และ ๑๐ ร่วมกัน และมีการติดตามการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ภำพกิจกรรม

ส่วนที่ ๔
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โครงกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภำพ
 ปัจจุบันมีการระบาดของโรคภัยไข้เจ็บเกิดข้ึนมากมายหลายโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคประจ�าถ่ิน 
เช่น ไข้เลอืดออก โรคเลปโตสไปโรซสิ โรคอบุตัใิหม่อบุติัซ�า้ เช่น ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ ๒๐๐๙ ไข้หวดันก 
H7N9 โคโรน่าไวรสั เป็นต้น รวมถงึอบุตัภิยัทีม่คีวามรนุแรงและมผีลกระทบต่อสขุภาพของประชาชนมาก 
และนอกจากนั้นยังพบว่าโรคอุบัติใหม่แต่ละโรคมีขอบเขตของการกระจายในวงกว้าง เช่น ระบาดทั่ว
ประเทศ หรอือาจจะระบาดไปได้ท่ัวโลก เป็นต้น ในขณะท่ีโรคไม่ตดิต่อก็มีขนาดปัญหาและความรนุแรงสงูขึน้ 
โดยองค์การอนามัยโลกวิเคราะห์ว่า โรคที่จะเป็นปัญหาส�าคัญล�าดับต้น ๆ ของโลก ในปี ค.ศ. 2020 
จะเป็นโรคไม่ติดต่อ และปัญหาที่ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ 
  ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ สมัชชาองค์การอนามัยโลกได้มีการรับรองและประกาศให้ทุกประเทศทั่ว
โลกร่วมกันปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 (International Health Regulation, 
IHR 2005 ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ ๔ ของกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ. 2005 ได้ก�าหนดให้เป็นเรื่อง การ
พฒันาระบบเฝ้าระวงั สอบสวน ควบคมุโรค และรกัษาพยาบาล โดยมเีป้าหมายให้หน่วยงานสาธารณสขุ
ทุกระดบัมีข้อมลูข่าวสารทางระบาดวทิยา และ/หรอืข่าวกรองโรค/ภยัสขุภาพทีม่คีณุภาพและเพยีงพอ
ต่อการใช้ประโยชน์ในการวางแผน ก�ากับติดตามและประเมินผลการด�าเนินงาน รวมถึงการพัฒนา
นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด จึงควรที่จะท�าระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมข้อมูล ๕ กลุม่
โรค ๕ มติ ิและการพยากรณ์โรคท่ีได้มาตรฐาน เพือ่น�าไปใช้ในการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุโรค ต่อไป
 โครงการพฒันาและบรหิารจดัการระบบเฝ้าระวงัป้องกันควบคมุโรคและภยัสขุภาพ จดัท�าขึน้
โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังฯ และฐานข้อมูล ๕ กลุ่มโรค ๕ มิติ และการพยากรณ์
โรคและภัยสุขภาพท่ีได้มาตรฐานสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคได้ 
๒) เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล มีความรู้ในการใช้โปรแกรมรายงานอัตรา
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล และเพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล ๓) เพื่อส�ารวจ 
ศึกษาชนิด และความชุกของริ้นฝอยทรายพาหะน�าโรคลิชมาเนียในพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อ และเพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลทางกีฏวิทยา ในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์โรคที่อาจจะเกิดขึ้นและการป้องกันตนเอง
จากแมลงน�าโรค ๔) เพื่อประสาน ชี้แจง สนับสนุนข้อมูลให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
ของจังหวัด ท�าการตรวจวินิจฉัย ดูแล รักษาผู้ป่วยและป้องกันควบคุมโรคอย่างถูกต้อง และก�ากับ 
ติดตามการด�าเนินงานควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีสในพื้นที่ ๕) เพื่อนิเทศ ติดตาม การรายงานผู้สัมผัส
เสีย่งต่อการเป็นโรคพษิสนุขับ้าตามระบบ ร.๓๖ ให้มปีระสิทธภิาพ อย่างต่อเน่ืองและสามารถวเิคราะห์
ข้อมูลในระบบ ตลอดจนน�าไปใช้ในการวางแผนป้องกันควบคุมโรคได้
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) การเตรยีมความพร้อมและการจดัการในการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพตามมาตรฐานสากล
 ๒) การพัฒนาความเข้มแข็งของการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มี
ประสิทธิภาพ
 ๓) การศึกษาทางกีฏวิทยาพาหะน�าโรคลิชมาเนียในพื้นที่ 
 ๔) การด�าเนินงานควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิสใน “รู้เร็ว วินิจฉัยเร็ว รักษาและป้องกันควบคุม
โรคถูกต้อง” (4E2C)
 ๕) การด�าเนินการเร่งรัดก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่

ส่ว
นท

ี่ ๔
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

จ�านวนจังหวัดได้รับการพัฒนาฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ ๕ กลุ่มโรค ๕ มิติ ๔/๔ จังหวัด

ร้อยละของโรงพยาบาลเป้าหมายมกีารรายงานข้อมลูอบุตักิารณ์การตดิเชือ้ในโรงพยาบาลผ่านระบบฐานข้อมลู

โรคติดเชื้อ

๘๐/๙๓.๓๓ ร้อยละ

จ�านวนพื้นที่เสี่ยงที่ด�าเนินการศึกษาทางกีฏวิทยาพาหะน�าโรคลิชมาเนีย ๔/๔ พื้นที่

จ�านวนอ�าเภอที่มีการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโลสิสที่มีคุณภาพ ๘/๑๒ แห่ง

จ�านวนอ�าเภอที่สามารถรายงานข้อมูล ร.๓๖ ได้อย่างมีคุณภาพ ๒๒/๑๘ แห่ง

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรปุผลการด�าเนนิงานตามผลผลติ ตวัชีวั้ดความส�าเร็จของโครงการ ดังน้ี ๑) โครงกำรพฒันำ
และบริหำรจัดกำรระบบเฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ มีฐานข้อมูลโรคโรคไข้เลือด
ออก โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดใหญ่ โรคเลปโตสไปโรซิส และอาหารเป็นพิษ จัดท�าและเผยแพร่
หนังสือสถานการณ์โรคปี พ.ศ. ๒๕๕๙ และพยากรณ์โรคปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้กับเครือข่ายในพื้นที่รับ
ผิดชอบ ๒) โครงกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งของกำรด�ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือในโรง
พยำบำลให้มีประสิทธิภำพ ด�าเนินการอบรมการใช้โปรแกรมรายงานอัตราโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล 
และโรงพยาบาลเป้าหมายมีการรายงานข้อมูลอุบัติการณ์การติดเชื้อในโรงพยาบาล ๓) โครงกำรกำร
ศึกษำทำงกีฏวิทยำพำหะน�ำโรคลิชมำเนีย โดยการส�ารวจพื้นที่ จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ วัดถ�้าวัวแดง 
ม.๑๑ ต.บ้านเจียง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ, วนอุทยานแห่งชาติพนมสวย ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์, 
วัดคลองดินด�า ม.๑๔ ต.มะเริง อ.วังน�้าเขียว จ.นครราชสีมา และ วัดป่าลานหินตัด ม.๑๐ ต.ปราสาท 
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ผลการส�ารวจพบริน้ฝอยทราย ๒ สายพันธุ ์(สปีชีส์) ได้แก่ Phiebotomus sp. 
และ Sergentomyia sp. ในอัตราร้อยละ ๔.๗๖ และ ๙๕.๒๔ ตามล�าดับ โดยสายพันธุ์ Phiebotomus 
sp. พบ ๒ ชนิด ได้แก่ P. argentipes และ P. stantoni จ�านวน ๔ และ ๒ ตัว ตามล�าดับ ซึ่งพบเฉพาะ
พื้นที่วัดคลองดินด�า ต.ระเรงิ อ.วงัน�า้เขยีว จ.นครราชสมีา, สายพนัธุ ์Sergentomyia sp. พบ ๑๒ ชนดิ 
ได้แก่ S. gammae, S. sylvatica, S. perturbans, S. anodontis, S. indica, S. dentate, 
S. iyengari, S. punjabensis, S .barraudi, S. brevicaulis, S. major และ S. bailyi จ�านวน ๗๘, 
๓๐, ๕, ๔, ๑๒, ๑, ๑๘, ๑๒, ๓๗, ๓, ๒ และ ๒ ตัว ตามล�าดับ จากการส�ารวจริ้นฝอยทรายโดยการ

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มีระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพครอบคลุมข้อมูล ๕ กลุ่มโรค ๕ มิติ ๕/๕ ระบบ

มีระบบจัดเก็บข้อมูลการติดเชื้อในโรงพยาบาล ๑/๑ ระบบ

มีการด�าเนินการศึกษาทางกีฏวิทยาพาหะน�าโรคลิชมาเนียในพื้นที่เสี่ยงของเขตสุขภาพที่ ๙ ๔/๔ หน่วยงาน

มีอ�าเภอที่ได้รับการนิเทศติดตามการด�าเนินงานโรคเลปโตสไปโรซิส ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ ๙ ๑๒/๑๒ แห่ง

มีโรงพยาบาลที่ได้รับการนิเทศ รายงาน ร.๓๖ ๒๒/๑๘ แห่ง

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลติที ่๒ การสนบัสนนุ เสรมิสร้างศกัยภาพและความเข้มแขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 กจิกรรมหลักที ่๒.๑ พฒันาและบริหารจัดการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ

ส่วนที่ ๔
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วางกับดักแสงไฟ (Light traps) พบอัตราความหนาแน่นของริ้นฝอยทราย จ�านวน ๒๖.๒๕ ตัว/กับดัก/
คืน ๔) โครงกำรด�ำเนินงำนควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส โดยมีการประชุมประสาน ชี้แจงกับผู้รับผิด
ชอบงานเลปโตสไปโรสสิของจังหวัด นิเทศ ติดตามการด�าเนินงานควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส สสจ. 
๔ แห่ง ๆ  ละ ๓ อ�าเภอ ๕) โครงกำรด�ำเนินกำรเร่งรัดก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้ำ ด�าเนินการติดตาม นิเทศ
งานการรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในระบบรายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า (ร.๓๖) ในโรงพยาบาล

 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๒ (กจิกรรมหลกัที ่๒.๑) สามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๕ 
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ๑) การพฒันาและบรหิารจดัการระบบเฝ้าระวัง ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสุขภาพในปัจจุบนั
ยังขาดข้อมูลด้านเชิงปริมาณสาเหตุของการเจ็บป่วยที่แท้จริง
 ๒) การพฒันาความเข้มแขง็ของการด�าเนนิงานป้องกันควบคุมโรคตดิเช้ือในโรงพยาบาลขอบเขต
งานไม่ชัดเจน หลากหลายบทบาท และไม่เป็นตัวชี้วัด
 ๓) ประชาชนบางพื้นท่ียังขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันควบคุมโรคเลปโตสไปโรซิส 
กิจกรรมด้านประชาสัมพันธ์และสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนค่อนข้างน้อย
 ๔) การเข้ารายงานผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ ร.๓๖ ยังไม่ครอบคลุม ขาดการติดตามผู้
สัมผัสโรค กรณไีม่มารับวคัซนีตามนดั ขาดการน�าข้อมลูมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนป้องกนั ควบคมุโรค 
รวมถงึเจ้าหน้าท่ีผูร้บัผดิชอบงานขาดความรูค้วามเข้าใจในการใช้งานระบบรายงานผูส้มัผสัโรคพษิสนุขับ้า ร.๓๖
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ควรจดัท�ารายงานถานการณ์โรคและการพยากรณ์หรอืการคาดการณ์ล่วงหน้า ให้กบัพืน้ที่
ตั้งแต่ต้นปี 
 ๒) ควรมีการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรง
พยาบาล และมีนิเทศ ติดตามอย่างต่อเนื่อง

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการพฒันาและบรหิารจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุ
โรคและภัยสขุภาพ

๑๓๑,๗๘๖.๐๐ ๑๒๙,๖๓๙.๐๐ ๙๘.๓๗

โครงการพัฒนาความเข้มแข็งของการด�าเนินงานป้องกันควบคุม

โรคติดเชื้อในโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ 

๙๔,๐๖๔.๐๐ ๙๔,๐๖๔.๐๐ ๑๐๐

โครงการการศึกษาทางกีฏวิทยาพาหะน�าโรคลิชมาเนีย ๕๐,๘๐๐.๐๐ ๕๐,๘๐๐.๐๐ ๑๐๐

โครงการด�าเนินงานควบคุมโรคเลปโตสไปโรซีส ๔๕,๓๕๐.๐๐ ๔๕,๓๕๐.๐๐ ๑๐๐

โครงการด�าเนินการเร่งรัดก�าจัดโรคพิษสุนัขบ้า ๔๔,๙๐๐.๐๐ ๔๔,๘๔๐.๐๐ ๙๙.๘๗

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่

ดี (รับโอนจากกองการเจ้าหน้าที่)

๕๘,๐๑๔.๐๐ ๕๘,๐๑๔.๐๐ ๑๐๐

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรของกรมควบคุม

โรคตามสมรรถนะและมาตรฐานที่ก�าหนด (รับเงินโอน)

๖๓,๘๓๐.๐๐ ๖๓,๘๓๐.๐๐ ๑๐๐

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๒.๑) ๔๘๘,๗๔๔.๐๐ ๔๘๖,๕๓๗.๐๐ ๙๙.๕๕
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 ๓) ควรมกีารศกึษาชนดิ และความชกุชมุของริน้ฝอยทรายพาหะน�าโรคลชิมาเนยีในพืน้ทีเ่สีย่ง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังพาหะน�าโรค 
 ๔) ควรประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคเลปโตสไปโร
ซีสที่ถูกต้อง
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ๑) ผู้บริหารให้ความส�าครัญ และให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์
 ๒) การให้ความร่วมมือของเครือข่าย และระบบการประสานแผนงานที่ดี

ภำพกิจกรรม

ส่วนที่ ๔
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพ พัฒนำควำมร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำย
ในกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภำพ 

 กรมควบคมุโรคได้ก�าหนดยทุธศาสตร์ “สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคเีครือข่ายภายในประเทศ 
และนานาชาติ” โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้เครือข่ายพื้นที่ โดยเฉพาะระดับ
อ�าเภอให้สามารถด�าเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยตนเอง ส�านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เป็นหน่วยงานหลักในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการด�าเนินงานด้าน
การฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคและภัยสขุภาพในเขตสขุภาพที ่๙ จงึได้จดัท�าโครงการเสรมิสร้างศกัยภาพ 
พัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สขุภาพ โดยมีวตัถปุระสงค์เพือ่ ๑) เพือ่ให้เกดิภาคเีครอืข่ายระดบัจงัหวดั ระดบัอ�าเภอ ด้านการจดัการ
เชิงระบบในการแก้ไขปัญหาสขุภาพประชาชน ผ่านกลไกอ�าเภอควบคมุโรคเข้มแขง็ภายใต้ระบบสขุภาพอ�าเภอ 
และเกดิเครอืข่ายความร่วมมอืในการขบัเคลือ่นพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ.๒๕๕๘ ๒) เพือ่สนบัสนนุ
ทรพัยากร และพฒันางานด้านการบรหิารทัว่ไปของหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ ๓) เพือ่พฒันาสมรรถนะ
บุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีจิตใจให้บริการ ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง และเพื่อส่ง
เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรในหน่วยงาน ๔) เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๕) เพือ่พฒันาคุณภาพระบบบริหารจดัการองค์กรตามมาตรฐานสากล 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ๖) เพื่อพัฒนาระบบบริหารการสนับสนุนทรัพยากรของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
น�าโดยแมลงให้มีประสิทธิภาพ ๗) เพื่อก�าหนด นโยบาย พัฒนารูปแบบและความร่วมมือของเครือข่าย 
ต่อมาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง ๘) เพื่อควบคุมปริมาณ
การบริโภค ป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ ควบคุมความชุกของผู้บริโภค ลดความเสี่ยงของการบริโภค จ�ากัด
และลดความรุนแรงของปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๙) เพื่อเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนราย
ใหม่ในพื้นที่ที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา และในกลุ่มผู้สัมผัสโรค เพื่อพัฒนาคลินิกโรคเรื้อน (Leprosy 
node) ตามมาตรฐาน และเพื่อค้นหาผู้พิการจากโรคเรื้อน และฟื้นฟูสภาพทางร่างกาย จิตใจ สังคม
และเศรษฐกิจ และ ๑๐) เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานมีคุณภาพได้มาตรฐาน
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) พฒันาภาคเีครอืข่ายด้านการจดัการเชงิระบบในการแก้ไขปัญหาสขุภาพประชาชน ผ่านกลไก
อ�าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS/DC)
 ๒) การบริหารจัดการทรัพยากรของหน่วยงาน
 ๓) การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ (PMQA)
 ๔) การพัฒนายุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการประจ�าปี
 ๕) การพฒันารปูแบบนโยบาย มาตรการด้านการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสุขภาพ
ในเขตเมือง
 ๖) การควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 ๗) การควบคมุโรคเร้ือน สร้างความตระหนกั คดักรองผูส้งสยัและส่งต่อ ส�ารวจหมูบ้่านแบบเรว็ 
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลติที ่๒ การสนบัสนนุ เสรมิสร้างศกัยภาพและความเข้มแขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั 
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 กิจกรรมหลักที่ ๒.๒ เสรมิสร้างศกัยภาพ พฒันาความร่วมมอืและสร้างการมส่ีวนร่วมของเครอื
ข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

จ�านวนเครอืข่ายเป้าหมายทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ เสรมิสร้างศกัยภาพและความเข้มแขง็ในการจัดการระบบเฝ้าระวงั 

ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

๒๔/๒๘ หน่วยงาน

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ๙๖/๙๖.๑๖ ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากรของหน่วยงานมีสมรรถนะตามเกณฑ์ที่ก�าหนด 

ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะหลัก ๘๐/๗๘.๙๑ ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามเกณฑ์ ๘๐/๖๒.๗๐ ร้อยละ

ร้อยละของบุคลากรมีสมรรถนะที่จ�าเป็นตามภารกิจ ๖๕/๗๐.๔๒ ร้อยละ

ระดับความส�าเร็จของหน่วยงานที่มีการติดตามการด�าเนินงานของหน่วยงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน ๕/๕ ขั้นตอน

ร้อยละของโครงการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่ายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน 

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพด�าเนินการแล้วเสร็จตามเวลาที่ก�าหนด

๙๐/๑๐๐ ร้อยละ

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ศตม.ที่ ๙.๑ ชัยภูมิ ๙๖/๑๐๐ ร้อยละ

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ศตม.๙.๓ ๙๖/๑๐๐ ร้อยละ

ร้อยละของอัตราการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ศตม.๙.๔ ๙๖/๑๐๐ ร้อยละ

จ�านวนรปูแบบ นโยบาย มาตรการด้านการ บาดเจบ็และการเสียชวีติจากการจราจร (RTI) ในเขตเมือง (น�าร่องเทศบาลเมืองบรุรีมัย์) ๑/๑ เรื่อง

ร้อยละของจงัหวดัทีร่บัผดิชอบมกีารจดัท�าและขบัเคลือ่นแผนยทุธศาสตร์ควบคมุเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์จังหวดั ๕๐/๑๐๐ ร้อยละ

ร้อยละของผูป่้วยโรคเรือ้นรายใหม่มค่ีาเฉลีย่ระยะเวลาตัง้แต่เริม่มอีาการของโรคเรือ้นจนได้รบัการวนิจิฉยัและ

รักษาโรคเรื้อนตามมาตรฐาน (Since of onset : SOS) ไม่เกิน ๑๒ เดือน

๕๐/๓๗.๐๔ ร้อยละ

จ�านวนระบบฐานข้อมูลที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ๑/๑ ระบบ

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มภีาคีเครอืข่ายระดบัจงัหวัด ระดบัอ�าเภอ ด้านการจดัการเชงิระบบในการแก้ไขปัญหาสขุภาพประชาชน ผ่านกลไก

อ�าเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภายใต้ระบบสุขภาพอ�าเภอ

๒๘/๒๘ หน่วยงาน

มกีารบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่สนบัสนนุการปฏบิตังิานและเสรมิสร้างการมส่ีวนร่วมของเครือข่ายภายใน สคร.๙ ๘/๘ รายการ

มหีน่วยงานมกีารสนบัสนนุให้บคุลากร สคร.๙ นครราชสีมา ได้รบัการพัฒนาสมรรถนะตามเกณฑ์ทีก่รมควบคมุโรคก�าหนด ๑/๑ หน่วยงาน

หน่วยงานมีแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๐ ๑/๑ หน่วยงาน

หน่วยงานมีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ๑/๑ หน่วยงาน

มีการจัดท�ารายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ศตม.๙.๑ ชัยภูมิ ๑/๑ เรื่อง

มีการจัดท�ารายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ศตม ๙.๓ สุรินทร์ ๑/๑ เรื่อง

มีการจัดท�ารายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายรวม ศตม ๙.๔ ปากช่อง ๑/๑ เรื่อง

มรีปูแบบ นโยบาย มาตรการด้านการ บาดเจบ็และการเสียชีวติจากการจราจร (RTI) ในเขตเมืองน�าร่อง เทศบาลเมอืงบรุรีมัย์ ๑/๑ เรื่อง

มกีารสนบัสนนุพฒันา ขับเคลือ่นกฎหมายและเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภัยสขุภาพ เพือ่ลดพฤตกิรรมเสีย่งในกลุม่วยัรุน่ ๑/๑ เรื่อง

มีอ�าเภอเป้าหมายที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาด�าเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ ๑๓/๑๓ แห่ง

หน่วยงานมีโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ๑/๑ หน่วยงาน

ส่วนที่ ๔
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 สรุปผลการด�าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการ ดังนี้ ๑) โครงกำรพัฒนำภำคี
เครือข่ำยด้ำนกำรจัดกำรเชิงระบบในกำรแก้ไขปัญหำสุขภำพประชำชน ผ่ำนกลไกอ�ำเภอควบคุมโรคเข้ม
แข็งภำยใต้ระบบสุขภำพอ�ำเภอ (DHS/DC) โดยก�าหนดให้อ�าเภอประเมินตนเองตามแนวทางของกรม
ควบคุมโรคครบทกุอ�าเภอ (๘๘ อ�าเภอ ๔ จงัหวดั) และจังหวัดประเมนิเพือ่คดัเลอืกอ�าเภอส�าหรบัการประเมิน
รับรองอ�าเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ด�าเนินการพัฒนาอ�าเภอควบคุมโรคมุ่งประสิทธิผล จ�านวน ๔ อ�าเภอ ได้แก่ 
อ.พมิาย จ.นครราชสมีา, อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมู,ิ อ.ปะค�า จ.บรุรัีมย์ และอ.ชุมพลบรุ ีจ.สริุนทร์ และขบัเคลือ่น
พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘, ๒) โครงกำรบริหำรจดักำรทรัพยำกร มีการบรหิารจดัการทรพัยากร
เพือ่สนบัสนุนการปฏบัิตงิานและเสรมิสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภายในหน่วยงาน ๓) โครงกำรพฒันำ
ทรัพยำกรบุคคล จัดท�าแผนพัฒนาบุคลากรท่ีสอดคล้องกับผลประเมินสมรรถนะและความจ�าเป็นในการ
ปฏบิตังิาน การแปลงแผนสูก่ารปฏบิติั การพฒันาบคุลากรตามแผนทีก่�าหนด การประเมนิ/ติดตามผล หลงัการพัฒนา
ภายใต้หลักเกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค และประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการพัฒนา
บุคลากร ได้แก่ ผลประเมินที่มีต่อการพัฒนาบุคลากรระดับกรมควบคุมโรคและระดับหน่วยงาน มีความพึง
พอใจระดบัมากคะแนนเฉลีย่เท่ากบั ๓.๑๔๑ และ ๓.๑๕๐ ตามล�าดบั ผลประเมนิความสุของค์กร (Happinometer) 
พบว่า ค่าเฉลี่ยความสุของค์กรระดับ Happy ร้อยละ ๖๖.๗๔ และผลประเมินภาพรวมของความผูกพันต่อ
องค์กร มีค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๒.๑๗ และผลประเมินความพึงพอใจต่อระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของข้าราชการและพนกังานราชการในภาพรวม มคีวามพึงพอใจร้อยละ ๘๙.๗๗ ๔) โครงกำรพัฒนำยุทธศำสตร์
และแผนปฏิบัติรำชกำร ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐ มีการวางแผนและจัดท�าค�าของบประมาณประจ�าปี 
ด�าเนนิการถ่ายทอดยทุธศาสตร์และแผนปฏบิตักิาร การก�ากับ ตดิตาม การประเมนิผลแผนงาน และสรุปผลการ
ด�าเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ๕) โครงกำรพัฒนำองค์กำรสู่ควำมเป็นเลิศ ระดับความส�าเร็จ
ของหน่วยงานในการด�าเนนิการบรหิารจดัการภาครฐัได้ตามเกณฑ์ทีก่รมควบคมุโรคก�าหนดส�าเรจ็ ๕ ข้ันตอน 
(ตวัชีว้ดัค�ารบัรองที ่๕) ระดบัความส�าเรจ็การจดัการความรูข้องหน่วยงานส�าเรจ็ ๕ ขัน้ตอน (ตัวชีวั้ดค�ารบัรองท่ี ๗) 
ระดับความส�าเร็จของการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรส�าเร็จ ๕ ขั้นตอน (ตัวชี้วัดร่วมของทุกกลุ่ม
ตาม MOU) ๖) โครงกำรพัฒนำรูปแบบนโยบำย มำตรกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภำพด้ำนกำรบำดเจ็บและกำรเสียชีวิตจำกกำรจรำจร (RTI) ในเขตเมืองน�าร่องโดยส�านักงานเทศบาล
เมืองบุรีรัมย์ ๗) โครงกำรควบคุมกำรบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ด�าเนินการติดตามการจัดท�าและขับ
เคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๔ จังหวัด ตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์กฎหมายควบคุม
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาล ทางศาสนาและประเพณีส�าคัญ ประชุมเชิงปฏิบัติการการด�าเนินงานการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท้ังในและรอบสถานศึกษา แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด�าเนินงานของชุมชนในการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และสื่อสารสาธารณะ เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมและลดแรงสนับสนุนในการดื่ม
เคร่ืองดืม่แอลกอฮอล์ ๘) โครงกำรควบคมุโรคเรือ้น ด�าเนนิการนเิทศ ตดิตามการด�าเนนิงานอ�าเภอเป้าหมาย
ทีมี่ข้อบ่งชีท้างระบาดวทิยาและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ท้ังหมด ๑๓ แห่ง พบผูป่้วยโรคเรือ้นรายใหม่ประเภทเช้ือ
มากและน้อย จ�านวน ๒๗ ราย และค่าเฉลี่ยของระยะเวลาตั้งแต่มีอาการเริ่มแรกของโรคเรื้อนจนกระทัง่ได้รบั
การวินจิฉยัและรักษาโรคเรือ้นตามมาตรฐาน (SOS : Since of onset) ไม่เกนิ ๑๒ เดอืน ของผูป่้วยโรคเร้ือน
รายใหม่ คิดเป็น ร้อยละ ๓๗.๐๔ นิเทศติดตามการด�าเนินงานของคลินิกโรคเรื้อน และส�ารวจผู้พิการจากโรค
เรือ้นจงัหวดันครราชสมีา ๙) โครงกำรพฒันำเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสือ่สำรด้ำนกำรป้องกันควบคมุ
โรคและภยัสขุภำพ ระดับความส�าเรจ็ของการด�าเนนินโยบายและแนวปฏบิติัในการรกัษาความมัน่คงปลอดภัย
ด้านสารสนเทศครบ ๕ ขั้นตอน (ตัวชี้วัดค�ารับรองที่ ๔) ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้น
ฐานด้านสารสนเทศเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินครบ ๕ ขั้นตอน 
(ตัวชี้วัดที่ PSA5)

ส่ว
นท

ี่ ๔
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 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการพฒันาภาคเีครอืข่ายด้านการจดัการเชงิระบบในการแก้ไข
ปัญหาสขุภาพประชาชน ผ่านกลไกอ�าเภอควบคมุโรคเข้มแขง็ภาย
ใต้ระบบสุขภาพอ�าเภอ (DHS/DC)

๓๔๙,๘๘๐.๐๐ ๓๔๙,๒๘๙.๐๐ ๙๙.๘๓

โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ๓,๙๓๖,๒๑๔.๐๐ ๓,๙๓๖,๒๑๔.๐๐ ๑๐๐.๐๐

โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๔๙๙,๒๔๖.๐๐ ๔๙๖,๕๘๕.๘๐ ๙๙.๔๗

โครงการพัฒนายทุธศาสตร์และแผนปฏบิตัริาชการ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ๕๒๕,๙๐๐.๐๐ ๔๔๐,๖๘๗.๐๐ ๘๓.๘๐

โครงการพัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ ๔๕๐,๔๐๕.๐๐ ๔๑๑,๖๕๙.๐๐ ๙๑.๔๐

โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากร ศตม.๙.๑ ชัยภูมิ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙๙,๙๙๙.๑๐ ๑๐๐

โครงการสนบัสนนุการบริหารจัดการทรพัยากร ศตม.๙.๓ สรุนิทร์ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

โครงการสนบัสนนุการบรหิารจดัการทรพัยากร ศตม.๙.๔ ปากช่อง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

โครงการพฒันารปูแบบนโยบาย มาตรการด้านการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง

๑๘๘,๕๘๐.๐๐ ๑๘๘,๕๘๐.๐๐ ๑๐๐

โครงการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ๑๓๖,๐๑๐.๐๐ ๑๓๖,๐๑๐.๐๐ ๑๐๐

โครงการควบคุมโรคเรื้อน ๑๕๗,๗๘๐.๐๐ ๑๕๖,๔๕๐.๐๐ ๙๙.๑๖

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

๑๒๗,๘๘๕.๐๐ ๑๒๗,๘๘๕.๐๐ ๑๐๐

โครงการพัฒนาการบริการภาครัฐที่เป็นเลิศ (เงินรับโอน) ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๒๑๔,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การเขียนรายงานสมัครรางวัล TPSA และ TEPGA (เงินรับโอน)

๕๑,๘๐๐.๐๐ ๕๑,๘๐๐.๐๐ ๑๐๐

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การเป็นผู้น�า ด้วยหลักสูตร : 
การสร้างทมีสูค่วามส�าเรจ็ (Team Building for Success) (เงนิรบัโอน)

๑๐๗,๖๐๐.๐๐ ๑๐๗,๔๕๐.๐๐ ๙๙.๘๖

รวมงบประมำณทัง้สิน้ (กิจกรรมหลกัที ่๒.๒) ๗,๖๔๕,๓๐๐.๐๐ ๗,๕๑๖,๖๐๘.๙๐ ๙๘.๓๒

 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๒ (กิจกรรมหลักที่ ๒.๒) สามารถด�าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๒
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ขาดความชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
 ๒) การบรหิารจดัการทรพัยากร บคุลากรขาดความรูใ้นระเบยีบทีเ่กีย่วข้อง การเบกิจ่ายไม่ได้ตามแผน
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ควรมีการสื่อสารการด�าเนินงานขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องทุกระดับเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตาม
อนุบัญญัติต่าง ๆ
 ๒) ควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรพัสดุ การเงิน ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 
และจัดท�าแผนบริหารความเสี่ยง 
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ๑) ผู้บรหิารให้ความสนใจในการก�ากบัติดตามการด�าเนนิงานโครงการเพ่ือให้บรรลตุามแผนฯท่ีตัง้ไว้
 ๒) การพัฒนาบุคลากรแบบมีส่วนร่วม การกระตุ้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
 ๓) การด�าเนินงานรูปแบบคณะกรรมการเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรจากทุกกลุ่มงาน 

ส่วนที่ ๔
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โครงกำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำร
กำรเตรียมพร้อมตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข

 จากภาวะฉุกเฉินที่ประเทศไทยได้รับผลกระทบมาตลอดเช่นเดียวกันทั่วโลก ทั้งภัยธรรมชาติ 
ภัยจากการกระท�าของมนุษย์ และโรคระบาดต่าง ๆ  ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน เช่น การเกิด
การระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS : Sever Acute Respiratory Syndrome) 
ไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่สายพนัธ์ุใหม่ ชนดิA (H๑N๑) การระบาดของโคโรน่าไวรสัสายพันธ์ใหม่ ๒๐๑๒ 
(MERS Cov) ในตะวันออกกลาง และ Ebola โรคติดเชื้อไวรัสซิก้า และไข้เลือดออก ภัยพิบัติจากคลื่น
ยักษ์สินามิ (Tsunami) น�้าท่วม ดินโคลนถล่ม ต่อเนื่องทุกปี ในพื้นที่เชิงเขา และลุ่มน�้า ภัยเหล่านี้ได้
ก่อความเสียหายมหาศาลทั้งชีวิต และทรัพย์สินอย่างมากมาย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนมีการเตรี
ยมพร้อมทีจ่ะป้องกนัลดผลกระทบทางด้านสขุภาพจากภยัพิบตัต่ิาง ๆ ทกุระดบั ทัง้ส่วนกลาง ระดับเขต 
จังหวัดและอ�าเภอ โดยน�าระบบบริหารจัดการสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินมาใช้ ซึ่งระบบนี้จะมี
ประสิทธิภาพ ต้องอาศัยโครงสร้าง คือ ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่ 
มผู้ีปฏบิตังิานทีมี่สมรรถนะและมคีวามรูค้วามเข้าในในระบบบรหิารจดัการสถานการณ์ในภาวะฉกุเฉนิ
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งในช่วงที่ผ่านมากรมควบคุมโรค ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเตรียมพร้อม
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขข้ึน และได้น�าไปปรับใช้ในระดับเขตและจังหวัด จากการด�าเนินการ
พฒันาท่ีผ่านมา พบว่า ระบบการบรหิารจดัการตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิทีด่�าเนนิการในเขตสขุภาพที ่๙ ทีผ่่านมา
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๕๙ มีกระบวนการด�าเนินการ ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑) โครงสร้างทั้งที่เป็นกายภาพ 
และส่วนที่ ๒) ระบบการบริหารจัดการ ซึ่งการพัฒนาทั้ง ๒ ส่วนนั้นมีกระบวนการพัฒนาทั้งระบบการ
จัดท�าแผนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ระบบการจัดท�าแผนการประคองกิจการ ระยะเวลาการพัฒนา 
สมรรถนะของบุคลากร และเครือ่งมอืส�าหรบัการปฏิบตังิานไม่เพยีงพอและได้รบัการพัฒนาไม่เท่าเทยีม
กนัในแต่ละส่วนกนั โดยการพฒันาครัง้แรกเน้นทีส่�านกังานป้องกนัควบคมุโรค ระยะท้าย ๆ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๙ มาเร่งการพฒันาระดบัจังหวดั แต่ขาดการถ่ายทอดและวางระบบแนวทางไว้ก่อนการพฒันา 
ดังนั้น การเชื่อมต่อระดับจังหวัดและระดับเขตจึงขาดความสอดคล้องและต่อเนื่อง เพื่อให้การบริหาร
จดัการสถานการณ์ฉกุเฉนิทัง้โรคและภยัสขุภาพทีเ่กดิข้ึนภายในเขตสขุภาพที ่๙ เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 
 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาระบบการจัดการ
การเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อพัฒนาศูนย์
ปฏบิตักิารภาวะฉกุเฉนิเพือ่รองรบัการจัดการภาวะฉกุเฉนิได้อย่างมปีระสทิธิภาพและทนัต่อเหตุการณ์ 
พัฒนาระบบและสนับสนุนการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัด พัฒนาฐานข้อมูลการ
เฝ้าระวังเหตุการณ์ ฐานข้อมูลการสอบสวนโรคและฐานข้อมูลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจากการ
สอบสวนโรค และพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมและปฏิบัติเพื่อจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขระดับจังหวัด ๒) เพื่อพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค 
เพื่อตอบโต้โรคและภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ๓) เพื่อพัฒนาและสนับสนุนการด�าเนิน
งานป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อและสร้างเสรมิภมูคิุม้กนัโรคด้วยวคัซนี ๔) เพือ่พฒันาพืน้ทีต้่นแบบในการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมรักษา และการจัดการสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเรง็ท่อน�า้ดอีย่างครบวงจร ๕) เพือ่พฒันาความร่วมมอืในการส่งเสรมิให้โรงเรยีนในสงักัด สพฐ. มกีารบรหิาร
จัดการอาหาร น�้า และนมท่ีปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษของกรมควบคุมโรค 
๖) ภาคีเครือข่ายเกิดความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก ในศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอด
โรคและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ๗) เพื่อเตรียมพร้อมสนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุ
วิทยาศาสตร์ ส�าหรับการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ด้านชันสูตรของห้องปฏิบัติการ
และงานมาตรฐานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ ๔
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มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) พัฒนาระบบการจัดการการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
 ๒) การพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค
 ๓) การสนับสนุนการเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อและสร้างเสรมิภูมคิุม้กนัโรคด้วยวคัซนี
 ๔) การสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกัน การรักษาพยาบาล การดูแลรักษา การสื่อสาร
สาธารณะ ในการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี
 ๖) การพฒันาความร่วมมอืในการเฝ้าระวงัป้องกันและควบคมุโรคตดิต่อทางอาหารและน�า้ในโรงเรียน
 ๗) การด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคและ
โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลติที ่๒ การสนบัสนนุ เสรมิสร้างศกัยภาพและความเข้มแขง็ในการจดัการระบบเฝ้าระวงั ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
 กิจกรรมหลักที่ ๒.๔ พัฒนาระบบบริหารจัดการและเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

จ�านวนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระดับจังหวัดเขตสามารถด�าเนินการได้ครบถ้วน ๕/๕ ศูนย์

ระดับความส�าเร็จทีมตระหนักรู้สถานการณ์และทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค สามารถเชื่อมต่อระบบข้อมูลการ

เฝ้าระวังเหตุการณ์ได้แบบ Real time 

๕/๕ ขั้นตอน

จ�านวนเครือข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการสนับสนุนเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการจัดการระบบเฝ้า

ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

๙๒/๙๒ หน่วยงาน

จ�านวนจงัหวดัในพืน้ทีเ่สีย่ง ของเขตสุขภาพที ่๙ มกีารตรวจคดักรอง ตดิตามผูต้ดิเชือ้พยาธซิ�า้ ในประชาชนอาย ุ๑๕ ปีขึน้ไป ๔/๔ จังหวัด

ร้อยละโรงเรยีนในสังกัด สพฐ. ท่ีเข้าร่วมด�าเนนิการสามารถด�าเนนิการตามมาตรการป้องกนัโรคอาหารเป็นพิษ ๘๕/๑๐๐ ร้อยละ

ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการสามารถด�าเนินงานได้ตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค ๘๐/๑๐๐ ร้อยละ

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มีระบบบริหารจดัการ เฝ้าระวงัและเตรยีมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉกุเฉนิด้านสาธารณสขุได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

และทันต่อเหตุการณ์ระดับเขต

๑/๑ ระบบ

มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ๔๔/๔๔ ทีม

มจี�านวนเครอืข่ายเป้าหมายท่ีได้รับการสนบัสนนุเสริมสร้างศกัยภาพและความเข้มแข็งในการจดัการระบบเฝ้า

ระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

๙๒/๙๒ หน่วยงาน

มจีงัหวัดในพืน้ทีเ่สีย่งของเขตสขุภาพท่ี ๙ มกีารตรวจคดักรอง ตดิตามผูต้ดิเช้ือพยาธซิ�า้ใน ประชาชนอาย ุ๑๕ ปีข้ึนไป ๔/๔ จังหวัด

มีโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่เข้าร่วมด�าเนินการตามมาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษ ของกรมควบคุมโรค ๕๔/๕๙ หน่วยงาน

เครอืข่ายในการด�าเนนิงานควบคมุโรคมอื/เท้า/ปาก ในศนูย์เดก็เลก็คณุภาพปลอดโรคและโรงเรยีนอนบุาลปลอดโรค เขตสขุภาพที๙่ ๒๐/๒๐ แห่ง
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 สรปุผลการด�าเนนิงานตามผลผลติ ตวัชีวั้ดความส�าเรจ็ของโครงการพัฒนาระบบบรหิารจัดการ
และการจัดการและการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีดังนี้ ๑) กำรพัฒนำระบบ
กำรจดักำรกำรเตรียมพร้อมและตอบโต้ภำวะฉกุเฉนิทำงสำธำรณสขุ ด�าเนนิการประชมุคณะกรรมการ 
(EOC) ระดับเขต และประสานประสานการด�าเนินงานเพื่อพัฒนาการจัดตั้งศูนย์ EOC ระดับจังหวัด, 
ประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผน จัดท�าแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (IAP), จัดท�าแผน
บริหารความต่อเนือ่งของภารกจิ (BCP), พฒันาศักยภาพทมี SRRT for PHER, ปรบัปรงุระบบเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศห้อง EOC, พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการเก็บตัวอย่างและ
ตรวจประเมินด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ, ซ่อมบ�ารุงและปรับมาตรฐานเครื่องมือด้านสารเคมี และ
ประชมุเชิงปฏบิตักิารสรปุผลการด�าเนนิงานและถอดบทเรยีน ๒) กำรพัฒนำทีมตระหนักรู้สถำนกำรณ์
และทมีปฏิบตัิกำรสอบสวนโรค มีการจัดตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ประจ�าสัปดาห์เป็นรายเดือน, 
มีการจัดตารางเวรการปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน, มีรายงานการตรวจสอบ
ข่าวประจ�าสปัดาห์ มกีารจดัท�าสรปุรายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจ�าสัปดาห์เสนอผู้บริหาร, 
สนบัสนุนทมีปฏบิติัการควบคมุโรคและสอบสวนโรคให้กบัส่วนกลาง กรมควบคมุโรค ๓) กำรสนบัสนนุ
กำรเฝ้ำระวงัป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อและสร้ำงเสรมิภมูคิุม้กนัโรคด้วยวคัซนี ประชมุเชิงปฏบิัตกิาร
การให้บริการวัคซีนใหม่ในงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค กับส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงาน
สาธารณสขุอ�าเภอ โรงพยาบาลศนูย์/ชมุชน และรพ.สต.จ�านวน ๙๒ หน่วยงาน, ประเมินมาตรฐานการ
ด�าเนนิงานสร้างเสรมิภมูคิุม้กันโรคในสถานบรกิารทัง้ ๔ จงัหวดั และนเิทศติดตามการด�าเนนิงานสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคและการให้วัคซีนใหม่ ๔) กำรก�ำจัดปัญหำโรคพยำธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี
ถวำยเป็นพระรำชกศุลฯ ด�าเนนิการตรวจคดักรองตดิตามผู้ตดิเชือ้พยาธิซ�า้ในพืน้ท่ีเป้าหมายปี พ.ศ. 
๒๕๕๙ จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และจ.สุรินทร์ (เป้าหมาย ๓๘๕ คน/ผลงาน ๓๕๒ คน) พบ
พยาธิใบไม้ตับซ�้า ๗ คน (ร้อยละ ๑.๙๙), จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพนักงานจุลทัศนกรเพื่อการ
ตรวจคัดกรองโรคพยาธิใบไม้ตับทั้ง ๔ จังหวัด, การติดตามประเมินผลพื้นที่ด�าเนินการตรวจคัดกรอง
พยาธิร้อยละ ๑๐๐ (๓๑ ต�าบล), สถานศึกษาได้รับการถ่ายทอดแนวทางการเรียนการสอนโรคพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดีในต�าบลเป้าหมายทุกแห่ง, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบังคับการ
ก�าจดัสิง่ปฏิกลูและสิง่แวดล้อมร้อยละ ๑๐๐ (๓๑ ต�าบล), ติดตามการบนัทกึรายงานในระบบโปรแกรม 
(Isan cohort) ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนการจัดบู๊ตโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี และ
เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องโรคพยาธิใบไม้ตับแก่ประชาชนผู้มาร่วมกิจกรรม ๕) กำรพัฒนำควำมร่วม
มอืในกำรเฝำ้ระวงัป้องกนัและควบคมุโรคตดิตอ่ทำงอำหำรและน�ำ้ในโรงเรยีน จดัประชมุเชงิปฏิบตัิ
การในลักษณะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูจากโรงเรียนในสังกัด สพฐ.จ�านวน ๕๙ แห่ง, สนับสนุน
และติดตามผลการด�าเนินงานตามมาตรการป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ
โดยการสุ่มร้อยละ ๒๐ (เป้าหมาย ๑๒ แห่ง/ผลงาน ๑๖ แห่ง) ๖) กำรด�ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรค
มือ เท้ำ ปำก ในศูนย์เด็กเล็กคุณภำพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบำลปลอดโรค ศูนย์เด็กเล็กปลอด
โรคและโรงเรยีนอนบุาลปลอดโรค ผ่านตามเกณฑ์การประเมนิปลอดโรค (ส�านกัโรคตดิต่อ) จ�านวน ๒๒ 
แห่ง (ศดล. ๑๘ แห่ง และรร.อนุบาล ๔ แห่ง)

ส่วนที่ ๔
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 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๒ (กจิกรรมหลกัที ่๒.๔) สามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๓
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ๑) เนือ่งจากการเร่งรดัการใช้จ่ายงบประมาณท�าให้การประสานงานกลุม่เป้าหมายมรีะยะเวลา
สั้นขาดกลุ่มเป้าหมายบางพื้นที่ เนื่องจากมีการประชุมหลายหน่วยงาน
 ๒) การเขียนรายงานสอบสวนโรคของอ�าเภอยังขาดคุณภาพ
 ๓) การด�าเนินงานตามแนวทางที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก 
(HPV) ขาดการสื่อสารท�าความเข้าใจถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้ปกครอง และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการยัง
ไม่ครอบคลุม
 ๔) พฤติกรรมการบริโภคอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ของประชาชนที่ไม่ถูกต้องท�าให้มีการติดโรคซ�้า 
 ๕) ส่วนกลางสนับสนุนอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างล่าช้า ไม่เพียงพอ การด�าเนินงานที่ล่าช้า 
หน่วยงานเครือข่ายขาดแนวทางการด�าเนินงานที่ไม่ชัดเจน เช่น การบังคับใช้ข้อบังคับของ อปท. การ
จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา เป็นต้น
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ให้มีการถอดบทเรียนการด�าเนินงานเพื่อปรับใช้ในการด�าเนินงานปีต่อ ๆ ไป
 ๒) สนับสนุนการอบรมวิชาการด้านระบาดวิทยาและการสอบสวนโรคแก่เครือข่ายทุกระดับ 
จัดประกวดผลงานทางระบาดวิทยาและการสอบสวนโรคอย่างต่อเนื่อง และประเมินรับรองมาตรฐาน
การด�าเนินงานทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ทุกปี
 ๓) ควรเพิ่มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้กับผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเห็นความส�าคัญ
ของการส่งเสริมการให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในนักเรียน จัดอบรมให้กับสถานศึกษาที่
ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ รพ.สต.ควรเป็นพีเ่ลีย้งตดิตามสนบัสนนุการด�าเนินงาน และเฝ้าระวงัเฝ้าระวงั
ก่อนถึงฤดูกาลระบาดโดยการใช้ข้อมูลมาวิเคราะห์

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการพัฒนาระบบการจัดการการเตรียมพร้อมและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

๑,๗๑๗,๒๗๕.๐๐ ๑,๖๕๙,๑๓๒.๑๐ ๙๖.๖๑

โครงการพฒันาทมีตระหนกัรู้สถานการณ์และทมีปฏบัิตกิารสอบสวนโรค ๒๘๑,๗๓๖.๐๐ ๒๘๐,๑๙๖.๐๐ ๙๙.๔๕

โครงการสนบัสนนุการเฝ้าระวังป้องกนัควบคมุโรคติดต่อและสร้าง

เสริมภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีน

๒๓๔,๒๗๐.๐๐ ๑๐๔,๑๗๐.๐๐ ๔๔.๔๗

โครงการก�าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้าดี ๒๓๐,๖๑๘.๐๐ ๒๓๐,๖๑๘.๐๐ ๑๐๐

โครงการพัฒนาความร่วมมือในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อทางอาหารและน�้าในโรงเรียน 

๑๕๕,๘๐๑.๐๐ ๑๕๕,๘๐๑.๐๐ ๑๐๐

โครงการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์เด็ก

เล็กคุณภาพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 

๑๕๑,๗๐๐.๐๐ ๑๕๑,๒๒๑.๐๐ ๙๙.๖๘

โครงการเตรียมพร้อมสนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุ

วทิยาศาสตร์ ส�าหรับห้องปฏบิตักิารและงานมาตรฐานโรคจากการ

ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

๑,๓๙๑,๘๑๒.๕๖ ๑,๓๙๑,๘๑๒.๕๖ ๑๐๐

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๒.๔) ๔,๑๖๓,๒๑๒.๕๖ ๓,๙๗๒,๙๕๐.๖๖ ๙๕.๔๓

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

 ๔) ควรจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างการตรวจคัดกรองพยาธิส�ารองไว้กรณีฉุกเฉิน 
จนท.สาธารณสุขต้องหาแนวทางหรือนวัตกรรมในการสร้างความตระหนัก จิตส�านึกให้ประชาชนใน
การป้องกันโรค และผลักดันให้มีการออกข้อบังคับและสามารถน�าไปใช้ได้อย่างจริงจังเพิ่มขี้น
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ๑) ผู้บรหิารสนบัสนุนและเหน็ความส�าคญั ความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานภายใน และภายนอก
 ๒) คณะท�างานและเจ้าหน้าที่มีความกระตือรือร้นและสนใจเรียนรู้ในการท�างาน
 ๓) มีการเตรียมพร้อมและวางแผนการด�าเนินงานที่ดี
ภำพกิจกรรม

ส่วนที่ ๔
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

โครงกำรถ่ำยทอดควำมรู้ในกำรดูแลสุขภำพ เฝ้ำระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ
และกำรปรับเปลียนพฤติกรรมที่มีคุณภำพ

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา เป็นหน่วยงานในสังกัด กรมควบคุมโรค โดย
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมควบคุมโรค ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้นน�าระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อ
ถือและไว้วางใจเพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 
พ.ศ. ๒๕๖๓” โดยได้ก�าหนดยุทธ์ศาสตร์ที่ ๔ คือ การสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง
และได้ผล เพื่อป้องกันควบคมุโรคและภัยสุขภาพมาเพือ่ใชใ้นการแกป้ญัหาการลดโรค ตามจุดเน้นของ
กรมควบคุมโรค นั้น จากการประเมินการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมสุขภาพของ
ประชาชนในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ท่ีผ่านมา พบว่า ประชาชนมคีวามรูเ้รือ่งโรคและภยัสขุภาพ คดิเป็นร้อยละ 
๙๕.๒๒ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (จากเป้าหมายร้อยละ ๘๕) และประชาชนมีพฤติกรรมการป้องกัน
และควบคุมโรคคิดเป็นร้อยละ ๕๗.๗๐ ต�่ากว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (จากเป้าหมายร้อยละ ๘๐) และผลการ
ประเมินภาพลักษณ์ของกรมควบคุมโรค พบว่า ภาพรวมความพึงพอใจต่อภาพลักษณ์ของกรมควบคุม
โรคในสายตาประชาชนทัว่ไป/ เครอืข่ายประชาสมัพนัธ์/บคุลากรภายในกรมควบคมุโรค และเครือข่าย
ที่ท�างานร่วมกัน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๖๐ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�าหนด (จากเป้าหมาย ร้อยละ ๗๕) จะเห็น
ได้ว่าประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครอืข่ายมีความพงึพอใจต่อการสือ่สารความเสีย่งของกรมควบคมุโรค
อยูใ่นเกณฑ์ด ีมีการรับทราบ ความรู้เรื่องโรคและภัยสุขภาพที่ส�าคัญอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่ก�าหนด นอกจากนั้นการเกิดสถานการณ์โรคระบาดในพื้นที่ต่าง ๆ 
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศมีความจ�าเป็นต้องมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ให้
ประชาชนรับทราบและเตรียมความพร้อมกับการป้องกันยับย้ังการแพร่ระบาดของโรค รูปแบบการ
ด�าเนินชีวิตในปัจจุบัน ประชาชนมีความตื่นตัวเรื่องสุขภาพมากขึ้น ส่งผลให้ความต้องการด้านข้อมูล
ข่าวสารความรู้เรือ่งสขุภาพของประชาชนเพิม่มากขึน้ การส่ือสารทางอนิเทอร์เน็ตมกีารเติบโตก้าวหน้า
มากขึ้นอย่างรวดเร็ว การสือ่สารในปัจจุบนัประชาชนเน้นการเข้าถงึข้อมลูข่าวสารผ่านสือ่ เช่น เครอืข่าย
ทาสงัคม (Social Media) และอินเตอร์เน็ต (Internet) การให้ข้อมูลเรื่องโรคและภัยสุขภาพผ่านสื่อ
สมยัใหม่เหล่าน้ี จึงมคีวามจ�าเป็นมากข้ึน การทีป่ระเทศไทยจะเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน (AEC) 
ท�าให้มีการเคลือ่นย้ายบริการและแรงงานอย่างเสรีส่งผลให้การแพร่กระจายของโรคและภัยสุขภาพ
มีโอกาสเพิ่มมากขึ้น การสื่อสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพจึงมีความจ�าเป็นมากยิ่งขึ้น 
 ดังนั้น ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา จึงจัดท�า
โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภัยสุขภาพ และการปรับ
เปล่ียนพฤตกิรรมทีม่คีณุภาพขึน้ โดยเน้นการเฝ้าระวังและการตอบโต้ข้อมลูข่าวสารเรือ่งโรค ภยัสขุภาพ 
และพฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค์ ตลอดจนการรับรู้ และความเข้าใจที่ถูกต้องประชาชนให้เกิดความ
ตระหนกั และส่งผลต่อการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมสขุภาพให้เหมาะสมในการป้องกนัควบคมุโรค ตลอด
จนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมีแผนการสื่อสารเตรียม
ความพร้อมด้านข้อมูลข่าวสารและการตอบค�าถามการให้ข้อมูลกับสาธารณะ มีการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารเกีย่วกบัการเกิดภาวะฉกุเฉนิ และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์เตอืนภยัคกุคามและตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิ
ได้ถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา ซึ่งจะส่งผลให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อกรมควบคุมโรคต่อไป
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) การเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ
 ๒) พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก�าหนด
 ๓) สื่อสารความเสี่ยงโรค ภัยสุขภาพ และการบาดเจ็บ
 ๔) พัฒนาภาคีเครือข่ายด้านการสื่อสารความเสี่ยงและพฤติกรรมสุขภาพ
 ๕) การจัดการภาพลักษณ์
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

จ�านวนสรุปผลการเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ๑/๑ ฉบับ

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มีสรุปผลการเฝ้าระวังและตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ๑/๑ ฉบับ

สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๓ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาส�าคัญ
 กิจกรรมหลักที่ ๓.๒ ถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ
ภัยสุขภาพ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ

 สรุปผลการด�าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการถ่ายทอดความรู้ในการ
ดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และการปรับเปลียนพฤติกรรมที่มีคุณภาพ 
มีดังนี้ ๑) การเฝ้าระวัง ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพ และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ 
มีการได้รวบรวม ทบทวนและวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ เพื่อจัดท�าแผนการเฝ้าระวังและ
ตอบโต้ข้อมูลข่าวสารฯ ได้แก่ สรุปวิเคราะห์ข่าวประจ�าวัน จัดท�าบทสัมภาษณ์ผู้บริหาร และจัดท�าข่าว
แจกเพือ่ส่งไปยงัเครอืข่ายทกุเดือน ๒) การสือ่สารความเส่ียงโรค ภยัสขุภาพ และพฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์
ทีส่�าคญัของกรมควบคมุโรคในโรงเรยีน ในชมุชน สถานประกอบการตามปฏทินิการรณรงค์ทกุโรค ผ่าน
ทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การจัดรายการวิทยุชื่อรายการ “ก้าวทันโรคกับสคร.๙” ออกอากาศทุกวัน
ศุกร์ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. คลื่นความถี่ FM 105.25 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยทุกเดือน, จัดท�าสปอตวิทยุเร่ืองโรคและภัยสุขภาพเผยแพร่ผ่านทางเครือข่ายสื่อมวลชน 
และเว็บไซต์หน่วยงาน, จัดท�าอินโฟกราฟฟิก เผยแพร่ผ่านช่องทางโซเชี่ยลเน็ตเวิร์คทุกเดือน และจัด
กจิกรรมรณรงค์ต่าง ๆ  เพิม่เตมิ ตามทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุงบประมาณ ๓) การพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ
ที่เหมาะสมตามเกณฑ์ที่กรมควบคุมโรคก�าหนด ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ด�าเนินการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
โรคไข้หวัดใหญ่ ณ โรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา ๔) การพัฒนาภาคีเครือ
ข่ายที่เกี่ยวข้องและบริหารจัดการภาพลักษณ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือ
ข่ายสื่อสารสาธารณะ ๕) การประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ ๔ พบว่า ประชาชนกลุ่ม
เป้าหมายเห็นว่ากรมควบคุมโรคมีภาพลักษณ์ที่ดีอยู่ในระดับสูง คิดเป็นร้อยละ ๙๗ (เป้าหมายร้อยละ 
๘๔) และประชาชนกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ร้อยละ ๘๒.๓๐ (เป้าหมายร้อยละ ๘๔) มีพฤติกรรมระดับ
เหมาะสมมาก ซ่ึงอยูใ่นระดบัทีต่�า่กว่าเกณฑ์ทีก่รมควบคมุโรคก�าหนด และกลุ่มตัวอย่างมีความพงึพอใจ
มากต่อข้อมูลข่าวสารของกรมควบคุมโรค คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๐ (เป้าหมายร้อยละ ๘๔)
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 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๓ (กจิกรรมหลกัที ่๓.๒) สามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๗
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ๑) การส�ารวจความคิดเห็นต่อการรับรู้เรื่องโรคไม่สามารถท�าได้ครอบคลุมทุกโรค ประชาชน
ขาดตระหนักในการป้องกันตนเอง
 ๒) ขาดแนวทางการรายงานข้อมูลท่ีชัดเจนของข้อมูลข่าวสารผ่านทางโซเซียลมีเดียจากรูป
แบบต่าง ๆ 
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ควรจัดให้มีการประชุมแลกเปลี่ยนแนวทางในการด�าเนินงานร่วมกันเพื่อกระชับความ
สัมพันธ์ และหาแนวทางการด�าเนินงานกับเครือข่ายสื่อมวลชน 
 ๒) ควรให้ความส�าคญัในการประชาสัมพนัธ์ผ่านสือ่ท้องถิน่มากยิง่ข้ึน เช่น วทิยุชมุชน เคเบลิทวีี 
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น วิทยุท้องถิ่น โทรทัศน์ดาวเทียม เป็นต้น เพื่อให้มีการน�าเสนอข่าวสารสู่กลุ่มเป้า
หมายในชุมชนมากขึ้น
 ๓) ควรเน้นสื่อบุคคลในการสื่อสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เช่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสา
สมัครสาธารณสุข คนในครอบครัว ญาติ เพื่อนบ้าน มากกว่าแผ่นพับหรือใบปลิว
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ๑) ผูบ้รหิารและผูเ้ก่ียวข้องให้ความส�าคญัในการก�ากับ ตดิตาม การด�าเนนิงานให้เป็นไปตาม
แผน งบประมาณสนับสนุนเพียงพอ
 ๒) มีเครือข่ายสื่อมวลชนที่เข้มแข็ง มีการบูรณาการงานร่วมกันทั้งภายในและนอกหน่วยงาน

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการถ่ายทอดความรู้ในการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรค ภยัสุขภาพ และการปรบัเปลีย่นพฤติกรรมทีม่คีณุภาพ

๕๙๔,๓๖๐.๐๐ ๕๕๕,๘๗๘.๐๐ ๙๓.๕๓

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน

การสื่อสารความเสี่ยงในภาวะวิกฤติ (รับเงินโอน)

๓๕,๐๙๐.๐๐ ๓๐,๑๑๘.๐๐ ๘๕.๘๓

โครงการประชมุเชงิปฏบิตักิารสือ่สารแนวทางการเฝ้าระวงัป้องกนั

ควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน (รับเงินโอน)

๑๗๐,๕๕๐.๐๐ ๑๗๐,๕๕๐.๐๐ ๑๐๐

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๓.๒) ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ ๗๕๖,๕๔๖.๐๐ ๙๔.๕๗

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

ภำพกิจกรรม
ส่ว
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ี่ ๔
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

โครงกำรเร่งรัดก�ำจัดโรคไข้มำลำเรีย
 แผนยุทธศาสตร์ก�าจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๙ มีวิสัยทัศน์ให้
ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมี ๔ ยุทธศาสตร์ ๑) เร่งรัดก�าจัดการ
แพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย ๒) พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมมาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมใน
การก�าจดัโรคไข้มาลาเรยี ๓) สร้างความร่วมมอืระหว่างภาคเีครอืข่ายระดบัประเทศและระดบันานาชาติ
เพื่อขับเคลื่อนงานก�าจัดโรคไข้มาลาเรียและ ๔) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจาก
โรคไข้มาลาเรีย สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่รับผิดชอบ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ 
นครราชสีมา ย้อนหลัง ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) พบผู้ป่วยจ�านวน ๑๕๖,๓๐๐ และ ๑๔๕ ราย ตาม
ล�าดับ ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีการติดเชื้อในแถบบริเวณชายแดนและอาชีพส่วนใหญ่เป็นทหาร ต�ารวจ
ตระเวนชายแดน ที่ปฏิบัติงานในบริเวณชายแดนดังกล่าว ลักษณะภูมิประเทศในแถบบริเวณชายแดน 
เป็นภมูปิระเทศทีเ่หมาะแก่การเป็นแหล่งเพาะพันธุข์องยงุพาหะน�าโรคมาลาเรยี และจากการเฝ้าระวงั
ทางกีฏวิทยายังพบยุงก้นปล่องพาหะหลัก พาหะรอง และยุงพาหะสงสัย ที่สามารถน�าโรคไข้มาลาเรีย
ได้
 การวิเคราะห์การแบ่งพื้นที่อย่างชัดเจนในการด�าเนินงาน เน้นหนักตามระดับความเสี่ยงของ
พื้นที่จึงต้องมีการด�าเนินงานเฝ้าระวังยุงพาหะการค้นหารักษาผู้ติดเชื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติเพื่อ
เป็นการจ�ากัดวงไม่ให้มีการแพร่เชื้อในวงกว้างหรือการแพร่ระบาดจากแรงงานต่างชาติมาสู่คนไทยใน
อนาคตจนกระทัง่สามารถควบคมุและก�าจัดได้ตามเป้าหมายกิจกรรมการค้นหาผูติ้ดเช้ือรักษาหายขาด 
ให้ความรู้ที่ถูกต้องในกลุ่มเด็กและบุคลากรในโรงเรียนพระราชด�าริ (โรงเรียนตชด.และโรงเรียนพื้นที่
เสีย่งชายแดนไทยกมัพชูา) และการศกึษายงุพาหะหลกัของไข้มาลาเรยีเป็นกจิกรรมจะท�าให้เกดิข้อมลู
ข่าวสาร (Information) ที่จะใช้ประกอบการจัดการปัญหาไข้มาลาเรียได้ครอบคลุมสนองต่อนโยบาย
การก�าจัดมาลาเรียของประเทศไทยต่อไป
 ส�านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา จงึได้จดัท�าโครงการเร่งรัดก�าจดัโรคไข้มาลาเรีย 
โดยมวัีตถุประสงค์และกจิกรรมทีส่�าคญั คอื การค้นหาผูป่้วยเชงิรกุ การชบุมุง้ด้วยสารเคมใีนพืน้ทีแ่พร่เชือ้ 
การศึกษาทางกีฏวิทยา การเฝ้าระวงัและตดิตามการรักษา การสร้างกลไกเครือข่ายสว่นราชการทหาร 
ต�ารวจ ป่าไม้ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่ยังเป็นพื้นท่ีแพร่เช้ือโรคไข้มาลาเรีย การด�าเนินการ
โครงการเร่งรดัก�าจดัโรคไข้มาลาเรยี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกบัแผนนโยบายยทุธศาสตร์
ก�าจดัโรคไข้มาลาเรยีของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๙ ของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ 
และควรด�าเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อที่ก�าจัดพื้นที่แพร่โรคไข้มาลาเรียให้หมดไปจากพื้นท่ีเขตสุขภาพ
ที่ ๙ นครชัยบุรินทร์ 
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) การเฝ้าระวังโรค การตรวจรักษาเชิงรับ-เชิงรุกและการก�าจัดเชื้อมาลาเรียดื้อยา
 ๒) การควบคุมยุงพาหะและการป้องกันตนเอง
 ๓) วิจัยและก�ากับติดตามประเมินผล
 ๔) พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ สื่อสารความเสี่ยงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๕ โครงการเร่งรัดก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์
 กิจกรรมหลักที่ ๕.๑ เร่งรัดก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย

ส่วนที่ ๔
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

 สรปุผลการด�าเนนิงานตามผลผลติ ตวัช้ีวัดความส�าเรจ็ของโครงการเร่งรดัก�าจดัโรคไข้มาลาเรยี 
มีดังนี้ ๑) ด�าเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดยการเจาะโลหิตเพื่อตรวจหาเชื้อมาลาเรียเกินเป้าหมาย 
จ�านวน ๔,๗๕๖ รายบริการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๙๐ ผลการตรวจวินิจฉัยฟิล์มโลหิตไม่พบเชื้อ ๒) 
ด�าเนินการชุบมุ้งสารเคมีฤทธิ์ตกค้างเพื่อลดและก�าจัดแหล่งแพร่เชื้อ จ�านวน ๔ จังหวัด (๒๖ หมู่ ๓๔ 
กลุม่บ้าน) หลงัคาเรอืนได้รบัการชบุมุง้ คดิเป็นร้อยละ ๙๔.๕๔ มุง้ได้รบัการชบุ คดิเป็นร้อยละ ๙๑.๙๒, 
๓) ด�าเนินการจับยุงก้นปล่อง และตักลูกน�้ายุงก้นปล่อง ในพ้ืนที่ ๔ จังหวัด จ�านวน ๑๔ หมู่บ้าน 
พบยุงก้นปล่องแยกตามชนิด ดังนี้ กำรจับยุง ยุงก้นปล่องที่เป็นพำหะหลักชนิด ได้แก่ An. minimus, 
An. dirus และ An. Maculates ยุงพำหะรองชนิด ได้แก่ An. aconitus, An. pseudowillmori 
ยงุพำหะสงสยั ได้แก่ An. barbirostris Group, An. philippinensis, An. campestris และ An. culicifacies 
ยุงก้นปล่องอื่น ๆ ได้แก่ An. tessellatus An. donaldi และ An. Hyrcanus Group กำรตักลูกน�้ำ
ยงุก้นปล่อง ๒๐๐ จ้วง ได้ลกูน�า้ยงุก้นปล่อง ระยะ ๓-๔ ชนดิ An. barbirostris Group, An. umbrosus 
Group, An. donaldi An. paraliae, An. Jamesii Group, An. hyrcanus Group, ๔) ด�าเนินการ
จัดกิจกรรมให้ความรูเ้รือ่งโรคไข้มาลาเรยี ในสถานศกึษาโรงเรยีนต�ารวจตระเวนชายแดน และโรงเรยีน
ในสงักดั สพฐ. โดยมกีารทดสอบความรูก่้อน และหลงัเรยีน อบรมให้ความรู ้วาดภาพ ระบายส ีตอบค�าถาม 
จดันทิรรศการโรคไข้มาลาเรยี และโรคตดิต่อน�าโดยแมลงอืน่ ๆ  และสนับสนนุมุง้ ยาทากันยุง เจลล้างมือ
และทรายเคลือบสารทีมีฟอส จ�านวน ๑๕ โรงเรียน (จ.บุรีรัมย์ ๕ โรงเรียน และจ.สุรินทร์ ๑๐ โรงเรียน) 
๕) สอบสวนแหล่งแพร่เชือ้มาลาเรยี ยงัไม่พบเหตกุารณ์ทีจ่�าเป็นต้องด�าเนนิการสอบสวนแหล่งแพร่เชือ้
มาลาเรียตามเกณฑ์ ๖) ด�าเนินการสอบสวนติดตามผู้ป่วยเกิดข้ึนในพื้นท่ีเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาตาม
นโยบายยารักษาแห่งชาติครบถ้วน ๗) จัดประชุมเพื่อก�าหนดมาตรการ/แนวทางในการก�าจัดโรคไข้
มาลาเรียตามแนวชายแดน และติดตามการด�าเนินงานของเครือข่ายทหารตามแนวชายแดน 

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

ร้อยละของผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุกในหมู่บ้านแพร่เชื้อ ๘๕/๑๑๘.๙๐ ร้อยละ

ร้อยละของหลังคาเรือนในพื้นที่ A๑ และ A๒ ได้รับการชุบมุ้งด้วยสารเคมี ๙๐/๙๔.๕๔ ร้อยละ

ร้อยละของพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรีย ได้รับการศึกษาทางกีฏวิทยา ๘๐/๑๐๐ ร้อยละ

ร้อยละโรงเรียนในโครงการพระราชด�าริในพื้นที่ A ได้รับการด�าเนินการเพื่อป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ๘๐/๑๐๐ ร้อยละ

ร้อยละขอรงผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ได้รับยารักษาตามนโยบายยารักษาแห่งชาติ (Fu) ๘๐/๑๐๐ ร้อยละ

ร้อยละของเครือข่ายทหารแนวชายแดนได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านมาลาเรีย ๘๐/๑๐๐ ร้อยละ

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มีประชาชนที่ได้รับการค้นหาเชิงรุกในหมู่บ้านแพร่เชื้อ ๔,๐๐๐/๔,๗๕๖ รายบริการ

มีรายงานการศึกษาทางกีฏวิทยาพาหะน�าโรคไข้มาลาเรีย ในพื้นที่เสี่ยงแพร่เชื้อ ๑๔/๑๔ หมู่บ้าน

มโีรงเรยีนในโครงการพระราชด�ารแิละพืน้ที ่A จงัหวดับรีุรมัย์ และจงัหวดัสริุนทร์ได้รบัการด�าเนนิการเพือ่ป้องกนัโรคไข้มาลาเรีย ๑๕/๑๕ โรงเรียน
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการเร่งรัดก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย เขตสุขภาพที่ ๙ ๔๗๔,๔๐๐.๐๐ ๔๓๐,๒๖๑.๓๓ ๙๐.๗๐

โครงการเตรียมพร้อมสนับสนุนยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และวัสดุ

วิทยาศาสตร์ ส�าหรับงานโรคติดต่อน�าโดยแมลง 

๑,๒๘๖,๔๐๐.๐๐ ๑,๒๘๖,๔๐๐.๐๐ ๑๐๐

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๕.๑) ๑,๗๖๐,๘๐๐.๐๐ ๑,๗๑๖,๖๖๑.๓๓ ๙๗.๔๙

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๕ (กจิกรรมหลกัที ่๕.๑) สามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๙
ปัญหาอุปสรรคต่อการด�าเนินงาน
 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและด�าเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียของศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงมีไม่เพียงพอ
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 การจัดหาอัตราก�าลังทดแทน และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทดแทนเพิ่มขึ้น
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 หน่วยงานในพื้นที่ให้ความส�าคัญ ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมาย มีการวางแผนและขั้น
ตอนการท�างานที่ดี

ภำพกิจกรรม

ส่วนที่ ๔
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โครงกำรควบคุมวัณโรค
 องค์การอนามัยโลกได้จัดกลุ่มประเทศท่ีมีภาระวัณโรคสูง (High Burden Country Lists) 
เป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ ๑) มีภาระโรควัณโรคสูง (TB) ๒) มีภาระวัณโรคที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีสูง 
(TB/HIV) และ ๓) มีวัณโรคดื้อยาหลายขนานสูง (MDR-TB) ซึ่งประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๑๔ ประเทศ 
ที่มีปัญหาวัณโรคสูงทั้ง ๓ กลุ่มดังกล่าวมา ดังนั้นตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ องค์การอนามัยโลกได้ก�าหนด
ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค (The End TB Strategy) โดยมีเป้าหมายลดอุบัติการณ์วัณโรค (Incidence) 
ให้ต�่ากว่า ๑๐ ต่อแสนประชากรภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๘ (ค.ศ. 2035) การท่ีจะบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ยุติวัณโรคจ�าเป็นต้อง (๑) เร่งรัดการค้นหา วินิจฉัย และรายงาน ให้ครอบคลุมร้อยละ ๙๐ 
(๒) สนบัสนนุการเข้าถงึบรกิารตรวจวนิจิฉยัในประชากรกลุม่เปราะบางและกลุม่เสีย่งวณัโรคให้ครอบคลมุ
ร้อยละ ๙๐ (๓) ดูแลรักษาผู้ป่วยวัณโรคที่ตรวจพบทุกรายให้มีอัตราความส�าเร็จการรักษาไม่ต�่ากว่า
ร้อยละ ๙๐ และองค์การอนามัยโลกได้คาดประมาณอัตราป่วยวัณโรครายใหม่ในประเทศไทยโดยใช้
ผลการส�ารวจความชุกวัณโรคพบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ ๑๒๐,๐๐๐ ราย หรือ
คิดเป็น ๑๗๑ ต่อประชากรแสนคน (WHO,Global TB Report 2015) ปัจจัยก�าหนดการเกิดโรค 
(Determinants) มีหลายประการ ซึ่งพบจากผลส�ารวจ ระบบเฝ้าระวัง(ทะเบียนผู้ป่วยวัณโรค) และ
แหล่งข้อมูลอื่น ๆ เช่น สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ ผู้ต้องขังการติดเชื้อเอชไอวี เบาหวาน เป็นต้น จาก
ระบบรายงานการด�าเนินงานวัณโรคของประเทศไทยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ มีผู้ป่วยวัณโรคขึ้น
ทะเบียนรักษาจ�านวน ๖๗,๗๘๙ ราย คิดเป็นอัตราการตรวจพบ (Detection rate) ร้อยละ ๕๙ ใน
ขณะทีผ่ลส�าเรจ็การรกัษายงัต�า่เพยีงร้อยละ ๘๑ ซึง่ต�า่กว่าเป้าหมายทีจ่ะน�าไปสูก่ารลดโรควณัโรค (ร้อยละ ๘๕) 
นอกจากนี้ยังพบว่า มีผู้ป่วยวัณโรคในกลุ่มแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. ๒๕๕๗ มีรายงานผู้
ป่วยวัณโรคในแรงงานข้ามชาติสูงถึง ๓,๐๙๑ ราย ซ่ึงมีการเคลื่อนย้ายท่ีอยู่บ่อยเป็นปัจจัยเสี่ยงทาง
พฤตกิรรมทีม่ผีลต่อการควบคุมวณัโรค ส�าหรบัผูป่้วยวัณโรคดือ้ยาหลายขนาน (MDR-TB : Multi-Drug 
Resistant-TB) จ�านวนคาดประมาณ ๒,๒๐๐ ราย ซึ่งคาดประมาณจากข้อมูลการเฝ้าระวังการดื้อยา
ครั้งที่ ๔ ของประเทศไทยใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ (วัณโรคดื้อยาหลายขนานในผู้ป่วยใหม่พบร้อยละ ๒.๐๓ 
และผู้ป่วยท่ีเคยได้รับการรักษาพบร้อยละ ๑๘.๘๘ แต่จากรายงานพบว่าได้รับการวินิจฉัยและรักษา
เพียง ๒๐๐ ราย สะท้อนให้เห็นถึงการรายงานผู้ป่วยที่ต�่ากว่าความเป็นจริงรวมทั้งผู้ป่วยที่สงสัยไม่ได้
รับการส่งตรวจทดสอบความไวต่อยาทางห้องปฏิบัติการชันสูตร
 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ด�าเนินงานในพื้นที่ ๔ จังหวัด ประกอบด้วย 
จ.นครราชสมีา,จ.สรุนิทร์ ,จ.บรุรีมัย์และจ.ชยัภูม ิจากข้อมลูรายงานวัณโรค สิน้ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
พบผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ทุกประเภท จ�านวน ๖,๔๔๓ คน Case detection rate ๕๕.๖๙% (จากค่า
ประมาณการจะมีผู้ป่วย ๑๑,๕๖๙ คน) อัตราผลส�าเร็จของการรักษา ๘๔.๓๗% อัตราตาย ๔.๘๘% 
และอตัราการขาดยา ๓.๕๑% ในด้านผูป่้วยวณัโรคดือ้ยาหลายขนาน พบว่า มผีูป่้วยหลายขนาน (MDR-TB) 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ จ�านวน ๕๔ คน และปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ (ไตรมาส ๑-๒) จ�านวน 
๔๐ คน จากข้อมูลดังกล่าวพบว่า อัตราการค้นหาผู้ป่วยวัณโรคยังต�่ากว่าค่าเป้าหมาย (ร้อยละ ๘๐) 
และในขณะที่อัตราผลส�าเร็จของการรักษายังต�่ากว่าค่าเป้าหมายเช่นกัน ทั้งนี้เนื่องจากผู้ป่วยวณัโรคมี
อตัราการตายสงูในกลุม่ผูส้งูอายแุละมโีรคร่วมและมปัีญหาการขาดยาในกลุม่แรงงานเคลือ่นย้าย แล
ประชากรข้ามถิน่ เพือ่ให้การด�าเนนิงานบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ยตุวิณัโรค โดย“ค้นให้พบ รกัษา
ให้หาย พัฒนาระบบและเครือข่าย” ดังนั้น งานวัณโรคส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
จึงได้จัดท�าโครงการเพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงได้เข้าถึงการวินิจฉัยและรักษาที่รวดเร็วและได้มาตรฐานตาม
แนวทางการด�าเนินงานควบคุมวณัโรคแห่งชาติ (NTP : National Tuberculosis Control Programme) 
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ทั้งกลุ่มผู้ป่วยวัณโรคและวัณโรคดื้อยา และมีการจัดท�าข้อมูลและรายงานวัณโรคอย่างเป็นระบบ โดย
การมส่ีวนร่วมของเครือข่ายผูใ้ห้บริการดูแลรักษาวณัโรคทัง้ภาครฐัและเอกชน เรอืนจ�าและส่วนท้องถ่ิน 
เพื่อให้การด�าเนินงานวัณโรคในพื้นที่มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ยุติวัณโรค
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) เร่งรดัการค้นหาผูต้ดิเชือ้วณัโรคและผูป่้วยในกลุม่เสีย่งเป้าหมาย ดแูลรกัษาผูต้ดิเช้ือวณัโรค
และผู้ป่วยตามมาตรฐานให้หายและกินยาครบ
 ๒) การบ�ารุงรักษา และการสอบเทียบเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ การตรวจติดตามระบบ
คุณภาพภายใน การรับการตรวจประเมินรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิค
การแพทย์ ๒๕๕๕ ส�าหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ และการติดตามนิเทศงาน
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๕ โครงการเร่งรัดก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์
 กิจกรรมหลักที่ ๕.๒ ควบคุมวัณโรค

 สรุปผลการด�าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการควบคุมวัณโรค ดังน้ี 
๑) โครงกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนวัณโรค มีการทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์วัณโรค แผนงาน 
มาตรการและวิเคราะห์ช่องว่างของการด�าเนินงานมาตรการการลดโรควัณโรคในปีที่ผ่านมา ส�าหรับ
ก�าหนดเป้าหมาย มาตรการ แผนงาน กิจกรรมส�าคัญในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ขยายความครอบคลุมของการขึน้ทะเบียนรายงานผู้ป่วยวณัโรคและการใช้งานระบบฐานข้อมลูโปรแกรม 
TB CM จดัประชมุเชงิปฎิบติัการการค้นหาและคดักรองวณัโรคในกลุม่เสีย่งและน�าเข้าสูร่ะบบการรกัษา 
การบรูณาการงานวณัโรคเข้ากบัระบบงานมาตรฐานโรงพยาบาลและบรกิารสขุภาพ (HA) ระบบบรกิาร
สุขภาพ (Service plan) และระบบสุขภาพระดับอ�าเภอ (DHS : District Health System) ประเมิน
ผลการด�าเนินงานวัณโรคในสถานบริการและเรือนจ�า และ ก�ากับ ติดตามข้อมูลการเฝ้าระวังวัณโรค
ดือ้ยาในพืน้ที ่๒) โครงกำรพฒันำคณุภำพห้องปฏบิตักิำรทำงกำรแพทย์ด้ำนกำรตรวจหำเช้ือวณัโรค
ดื้อยำ มีบุคลากรเข้ารับการอบรมและสามารถบ�ารุงรักษา ใช้งานเครื่องมือของห้องปฏิบัติการได้อย่าง
ถูกต้อง จ�านวน ๑๐ คน มีรายงานสรุปการสอบเทียบเครื่องมือของห้องปฏิบัติการ จ�านวน ๑ ฉบับ มี
รายงานผลการตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน และรายงานการแก้ไขโอกาสพัฒนาของห้องปฏิบัติ
การ จ�านวน ๑ ฉบับ กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค ผ่านการตรวจประเมินรับรอง
ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ ๒๕๕๕ ส�าหรับห้องปฏิบัติการทางการ
แพทย์ และห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลเป้าหมายได้รบัการนเิทศ ตดิตามการด�าเนนิงานควบคมุคณุภาพ
การตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยวิธีกล้องจุลทรรศน์ จ�านวน ๒๐ แห่ง

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

บุคลากรงานวัณโรคที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรการบรรลุเป้าหมายการลดโรควัณโรค ๔๐/๔๐ ราย

ร้อยละของห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคโรงพยาบาลเป้าหมายได้รับการนิเทศ ติดตามการ ๑๐๐/๑๐๐ ร้อยละ

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

บุคลากรงานวัณโรคได้รับการพัฒนาศักยภาพตามมาตรการบรรลุเป้าหมายการลดโรควัณโรค ๔๐/๔๐ ราย

มีรายงานสรุปผลการนิเทศ ติดตามการด�าเนินงานห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคของโรงพยาบาล ๑/๑ เรื่อง

ส่วนที่ ๔
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 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๕ (กจิกรรมหลกัที ่๕.๒) สามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๐๙
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 อัตราการตายระหว่างการรักษาสูงในกลุ่มผู้สูงอายุและมีโรคร่วม
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ควรมีการวิเคราะห์สาเหตุการเสียชีวิตระหว่างการรักษาของผู้ป่วยวัณโรคที่แท้จริงเพื่อน�า
สู่การแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด เร่งรัดการค้นหาผู้ติดเชื้อวัณโรคและผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงเป้าหมาย พัฒนา
คณุภาพการดแูลรกัษาผูป่้วยวณัโรคโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและมโีรคร่วม จดัท�าระบบฐานข้อมลูวัณโรค
ให้มีความครอบคลุมของการบันทึกและรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรม TBCM ๒๐๑๐ รวมถึงการนิเทศ 
ก�ากับ ติดตามประเมินผลมาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพการดูแลรักษาวัณโรค (QTB : Hospital 
Quality of TB) และในเรือนจ�า (QTBP : Standard for TB Prevention and Care in Prisons)
 ๒) ควรมกีารจดัประชุม ชีแ้จง แนวทางการจดัเกบ็และส่งตวัอย่างเสมหะเพือ่การสง่ตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการวัณโรค ให้แก่เครือข่ายห้องปฏิบัติการชันสูตรของโรงพยาบาลเพื่อให้การเฝ้าระวังเชื้อ
วัณโรคดื้อยาในพื้นที่สามารถด�าเนินการได้อย่างถูกต้อง และครอบคลุม 
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ๑) ความร่วมของผู้รับผิดชอบงานในระดับ สสจ. สสอ และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น และการ
มส่ีวนร่วมของอสม และผู้ดูแลผู้ป่วยวณัโรคในครอบครวัและชมุชน รวมทัง้การมงีบประมาณสนบัสนนุ
จากกองทุนโลก
 ๒) มีแผนปฏิบัติราชการและโครงการมีความชัดเจน การได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
เครือข่ายบริการในพื้นที่ บุคลากรผู้รับผิดชอบงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงาน

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการพัฒนามาตรฐานงานวัณโรค เขตสุขภาพที่ ๙ ๔๒๗,๖๐๐.๐๐ ๔๐๙,๒๓๔.๐๐ ๙๕.๗๐

โครงการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านการ

ตรวจหาเชื้อวัณโรคดื้อยา

๗๒,๔๐๐.๐๐ ๗๑,๒๐๐.๐๐ ๙๘.๓๔

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๕.๒) ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๘๐,๔๓๔.๐๐ ๙๖.๐๙

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

ภำพกิจกรรม
ส่ว

นท
ี่ ๔
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โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์
 การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ในประเทศไทยเกิดขึ้นในประชาชนวัยแรงงานซึ่งเป็นทรัพยากร
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ประมาณร้อยละ ๘๕ ของผู้ป่วยโรคเอดส์ มีอายุ
ระหว่าง ๑๕ - ๔๕ ปี ซึง่เป็นวยัแรงงาน และเพศหญงิมสีดัส่วนใกล้เคยีงกบัชายมากข้ึน อตัราส่วน ๑.๕ : ๑ 
ภาวะการเจบ็ป่วยเรือ้รังของโรคเอดส์ก่อให้เกดิการสญูเสยีสมรรถภาพในการท�างานทัง้ทางร่างกายและจติใจ 
ที่ส�าคัญ คือ การสูญเสียชีวิตก่อนวัยอันควรจากการคาดประมาณโดยทีมนักวิชาการของประเทศไทย 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ มผีูต้ดิเชือ้เอชไอว ีจ�านวนสะสม ๑,๕๒๖,๐๒๘ ราย ผูต้ดิเชือ้เอชไอวรีายใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
จ�านวน ๖,๗๕๙ คน (AEM update 2015) จากการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ใน
ประชากรกลุ่มต่าง ๆ  พบความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ร้อยละ ๐.๕๐ ความชุก
ของการตดิเช้ือเอชไอวกีลุม่โลหิตบรจิาค ร้อยละ ๐.๒๐ ความชกุของการติดเชือ้ กลุม่พนกังานบริการตรง 
ร้อยละ ๑.๑๐ พนักงานบริการแฝง ร้อยละ ๐.๘๐ และความชุกของการติดเชื้อเอชไอวีในกลุ่มชายที่มา
ตรวจกามโรค ร้อยละ ๓.๑๐ การด�าเนินงานด้านเอดส์ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จ�าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการ การด�าเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย และช่วยหนุนเสริมซึ่งกัน
และกัน ทั้งด้านทรัพยากร องค์ความรู้ ผลักดันเชิงนโยบาย การดูแลรักษาและการส่งต่อ เพื่อลดการ
ซ�้าซ้อนของการท�างานและมีความครอบคลุม และต้องให้ความส�าคัญกับกลุ่มเป้าหมาย ได้มีความรู้
และทักษะชีวิตในการป้องกันโรคเอดส์ อีกท้ังเป็นแกนน�าในการด�าเนินงานด้านการป้องกันโรคเอดส์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทางที่ดี 
 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงจัด
ท�าโครงการ ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์และโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์ข้ึน โดยมวีตัถุประสงค์ ๑) เพือ่
พฒันามาตรฐานงานป้องกนัและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณาการทีเ่หมาะสมกบัพืน้ทีแ่ละมกีารด�าเนนิ
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อพัฒนางานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ตามมารฐานของกรม
ควบคุมโรค ซึ่งจะท�าให้การด�าเนินงานโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไป
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) การพัฒนามาตรฐานงานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แบบบูรณาการที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
 ๒) การพัฒนารูปแบบบริการและคุณภาพการป้องกัน การปรึกษา การตรวจการติดเชื้อเอช
ไอวีโดยสมัครใจ การตรวจคัดกรองและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ การเชื่อมต่อสู่การดูแลรักษา
ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๕ โครงการเร่งรัดก�าจัดโรคไข้มาลาเรีย วัณโรค และยุติปัญหาเอดส์
 กิจกรรมหลักที่ ๕.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

จ�านวนประชากรที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ราย) ๓,๗๐๐/๓,๗๐๐ ราย

จ�านวนหน่วยงานที่ได้รับส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ๙/๙ หน่วยงาน

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

จ�านวนประชากรที่เข้าถึงบริการป้องกันโรคเอดส์วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (ราย) ๓,๗๐๐/๓,๗๐๐ ราย

มีหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาคุณภาพ ๙/๙ หน่วยงาน

ส่วนที่ ๔
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 สรปุผลการด�าเนนิงานตามผลผลติ ตวัชีว้ดัความส�าเรจ็ของโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ 
และโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ ดงันี ้๑) โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำเอดส์ จดัประชมุเชิงปฏบิติัการ 
แลกเปล่ียนเรยีนรูก้ารด�าเนินงานระหว่างเครอืข่ายผูป้ฏบัิติงานด้านเอดส์และเครอืข่ายผูเ้กีย่วข้อง จดัประชมุ
เชงิปฏบิตักิารประเมนิองค์กรเพ่ือลดการตตีราผูต้ดิเชือ้เอชไอว ีจ้ดให้มกีารพจิารณาอดุหนนุงบประมาณ
และจัดท�าสัญญาให้กับองค์กรพัฒนาเอกชนด้านโรคเอดส์ และส�ารวจการตีตราในเขตสุขภาพที่ ๙, 
๒) โครงกำรสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ ์ด�าเนินการนิเทศติดตามการด�าเนิน
งานโรงพยาบาลทีพ่ฒันาใน ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน ๘ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลพมิาย โรงพยาบาลโชคชยั 
จ.นครราชสมีา, โรงพยาบาลบรีุรมัย์ โรงพยาบาลนางรอง จ.บุรรีมัย์ โรงพยาบาลสรุนิทร์ โรงพยาบาลปราสาท 
จ.สุรินทร์ โรงพยาบาลชัยภูมิ โรงพยาบาลภูเขียว จ.ชัยภูมิ ประเมินคุณภาพการด�าเนินงานโรคติดต่อ
ทางเพศสมัพนัธ์ตามมาตรฐานกรมควบคมุโรค จ�านวน ๒ แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลปักธงชยั จ.นครราชสมีา 
และโรงพยาบาลประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ และมีรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทักษะการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
๓ ช่องทางและการด�าเนนิงานเชงิรกุด้านการป้องกันควบคุมโรคตดิต่อทางเพศสมัพันธ์ จ�านวน ๑ ฉบบั

 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๕ (กจิกรรมหลกัที ่๕.๓) สามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔ เมื่อพิจารณารายโครงการ โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมงานระดับจังหวัดในการส�ารวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติใน
เขตสุขภาพที่ ๙ เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับการโอน พบว่า ในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
(EstimatesSM) ไม่มีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๗ ม.ค. ๒๕๖๑) จึงได้
ตรวจสอบกับงานการเงินพบว่าได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ข้อมูลจากบริการเชิงรุกยังไม่ครบถ้วน มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลค่อนข้างน้อย
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ควรเร่งรดัการตรวจคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ์และตรวจเอชไอวีในระดบัเขตเพิม่ข้ึน
 ๒) ควรนิเทศติดตามการด�าเนินงานในโรงพยาบาลที่ผลการด�าเนินงานต�่ากว่าเป้าหมาย
 ๓) ควรมกีารอบรมฟ้ืนฟอูงค์ความรูใ้ห้กบับคุลากร เช่น หลกัสตูรแพทย์ ในการวนิจิฉยัและดแูลรกัษา 
 ๔) ควรมีการบูรณาการระหว่าง งานเอดส์ งานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ คลินิกวัยรุ่น ในกลุ่ม
เป้าหมายเดียวกัน
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายฯ ทุกภาคส่วน

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ๕๙๕,๒๐๐.๐๐ ๕๗๐,๙๑๖.๗๐ ๙๕.๙๒

โครงการสนับสนุนการด�าเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ๙๕,๘๐๐.๐๐ ๙๕,๗๔๔.๕๐ ๙๙.๙๔

โครงการประชมุเชงิปฏิบตักิารพฒันาศกัยภาพทมีงานระดบัจงัหวดั

ในการส�ารวจสถานการณ์การตีตราและเลือกปฏิบัติ (รับเงินโอน)

๔๐,๕๐๐.๐๐ ๐ ๐

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๕.๓) ๓๑,๕๐๐.๐๐ ๖๖,๖๖๑.๒๐ ๙๑.๑๔

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

ภำพกิจกรรม

ส่ว
นท

ี่ ๔
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โครงกำรพัฒนำสมรรถนะช่องทำงเข้ำออกประเทศและจังหวัดชำยแดน
 ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืของ
ประเทศมีพ้ืนที่ติดต่อชายแดนไทย-กัมพูชา ท่ีจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา มีด่าน
ควบคมุโรคตดิต่อระหว่างประเทศในความรบัผดิชอบของส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา 
จ�านวน ๑ แห่ง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นช่องทางส�าคัญในการตรวจจับสื่อสารและ
คัดกรองโรคและภัยสุขภาพต่าง ๆ  ที่มากับการเข้าออก เจ้าหน้าที่ประจ�าด่านจึงจ�าเป็นต้องมีสมรรถนะ
ในด้านการเฝ้าระวังและตอบสนองทางสาธารณสุข (Surveillance and Public health response) 
และประเมินสถานการณ์ในกรณีเกิดการระบาดของโรคและภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (PHEIC : Public Health Emergency of International Concern) และต้องได้รับการ
พฒันาเพือ่ให้ผ่านสมรรถนะหลกัตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ (IHR 2005 : International 
Health Regulation 2005) รวมถงึการน�าวาระความมัน่คงทางด้านสขุภาพ (Global health security 
agenda) อีกด้วย ดังนั้น ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนา
สมรรถนะหลักด่านช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว่างประเทศพ.ศ. ๒๕๔๘ โดยมี
วตัถปุระสงค์ ๑) เพือ่พฒันาให้ด่านควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศและหน่วยงานเครือข่ายท่ีเกีย่วข้อง
สามารถด�าเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคและภัยสุขภาพตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ๒) เพื่อพัฒนา
ความร่วมมือด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชายแดนและจังหวัดคู่ขนาน
ประเทศเพ่ือนบ้าน (Twin cities) ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ๓) เพื่อพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนให้ได้
สมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) และ ๔) เพื่อนิเทศ ติดตาม สนับสนุนการด�าเนินงาน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมายตามโครงการพระราชด�าริ ฯ
มาตรการ/กิจกรรมส�าคัญที่ด�าเนินการ
 ๑) พัฒนาสมรรถนะด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและช่องทางเข้าออกประเทศ ใน
การเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ จดัท�าแผน
เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ นิเทศติดตามและสนับสนุน
การด�าเนินงาน
 ๒) สร้างความร่วมมือและสนับสนุนภาคีเครือข่ายภายในประเทศและนานาชาติ
 ๓) การสร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมป้องกัน สื่อสารสาธารณะในการป้องกัน ควบคุมโรค หนอน
พยาธิในนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดาร
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๖ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และภัยสุขภาพที่เชื่อม
โยงในระดับภูมิภาค
 กิจกรรมหลักที่ ๖.๑ พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน
 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มีช่องทางเข้าออกประเทศได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ ๑/๑ แห่ง

มีจังหวัดชายแดนและจังหวัดคู่ขนานได้รับการสนับสนุนให้พัฒนาสมรรถนะด้านการป้องกันควบคุมโรคให้ได้

ตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้

๒/๒ จังหวัด

มีแผนปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนมีสมรรถนะด้านการป้องกันควบคุมโรคให้ได้ตามเป้าหมายที่ได้ก�าหนดไว้ 

(๘/๑๒ เป้าหมาย)

๒/๒ จังหวัด

มีเครือข่ายเป้าหมายได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค หนอนพยาธิในนักเรียน และเยาวชนในพื้นที่ถิ่น

ทุรกันดารตามพระราชด�าริฯ

๒/๒ หน่วยงาน

ส่วนที่ ๔
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ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

จ�านวนช่องทางเข้าออกประเทศได้รับการพัฒนาตามแนวทางกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๑/๑ แห่ง

ร้อยละของช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศและจังหวัดชายแดนที่เป็นเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินที่ก�าหนด ๙๐/๑๐๐ ร้อยละ

จ�านวนเครือข่ายเป้าหมาย ได้รับการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค หนอนพยาธิในนักเรียน และเยาวชนใน

พื้นที่ถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชด�าริฯ

๒/๒ หน่วยงาน

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรปุผลการด�าเนนิงานตามผลผลติ ตวัชีวั้ดความส�าเร็จของ โครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทาง
เข้าออกประเทศและจงัหวดัชายแดน ดงัน้ี ๑) โครงการพฒันาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘ และวาระความมัน่คงทางสขุภาพในพืน้ท่ี มกีารประชุมคณะกรรมการ
ช่องทางฯ จ�านวน ๓ ครัง้ มีประชมุฝึกซ้อมแผนการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคบรเิวณช่องทางเข้าออก
ประเทศช่องจอม นเิทศ ตดิตาม ผลการด�าเนนิงานของด่านช่องทางเข้าออกประเทศ ให้การสนับสนุนการ
เฝ้าระวงัพาหะน�าโรคบรเิวณช่องทางเข้าออกประเทศ เฝ้าระวงัทางด้านส่ิงแวดล้อม เดอืนละ ๑ ครัง้ และ
เฝ้าระวงัโรคกาฬโรค ๒) โครงการพฒันาเครอืข่ายในการด�าเนนิงานป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
ระหว่างจงัหวดัชายแดนและจังหวดัคูข่นานประเทศเพือ่นบ้าน (Twin cities) ประสานงานและตดิตาม
ข้อมลูสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพในกลุม่แรงงานต่างด้าว จดัอบรมพัฒนาทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นที่
เรว็ระดบัต�าบลตามแนวชายแดน และนเิทศ ติดตาม ประเมินการด�าเนนิงานจงัหวดัชายแดนและจงัหวดั
ชายแดนคูข่นานจ.สริุนทร์ ๓) โครงการพฒันาจงัหวดัสขุภาพชายแดนให้ได้สมรรถนะตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR) จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารความร่วมมอืเครือข่ายชายแดนตามประเดน็กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR 2005) และแนวคดิสุขภาพหนึง่เดยีว (One Health) และประเมนิสมรรถนะหลัก
ด้านการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคมุโรคตามประเดน็ IHR ๔) โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธใินนกัเรยีน
และเยาวชนในพืน้ทีถ่ิน่ทรุกนัดารตามพระราชด�าร ิ นเิทศ ตดิตามสนบัสนนุการด�าเนนิงานควบคมุโรค
หนอนพยาธใินโรงเรยีนตามโครงการพระราชด�าร ิฯ ในการเฝ้าระวงั ป้องกัน และควบคมุโรคหนอนพยาธิ
หน่วยงานเครอืข่ายและโรงเรียนเป้าหมาย ตดิตามให้การบ�าบดัรกัษานกัเรยีนท่ีตรวจอจุจาระพบการตดิ
เชือ้หนอนพยาธโิดยการจ่ายยา Albendazonle ให้กนิต่อหน้าคนละ ๒ เม็ด ๑ คร้ัง ประสานตดิตามการ
เรยีนการสอนเรือ่งโรคหนอนพยาธใินโรงเรยีน และการเฝ้าระวงัป้องกนัโรคหนอนพยาธใินโรงเรยีนเป้า
หมายทุกแห่ง

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการพฒันาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศตามกฎอนามยั

ระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ และวาระความมั่นคงทางสุขภาพ

ในพื้นที่

๓๓๓,๔๐๐.๐๐ ๓๓๓,๔๐๐.๐๐ ๑๐๐

โครงการพัฒนาเครอืข่ายในการด�าเนนิงานป้องกันควบคมุโรคและ

ภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชายแดนและจังหวัดคู่ขนานประเทศ

เพื่อนบ้าน (Twin cities)

๑๖๒,๙๓๖.๐๐ ๑๖๒,๙๓๖.๐๐ ๑๐๐

โครงการพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนให้ได้สมรรถนะตามกฎ

อนามัยระหว่างประเทศ (IHR)

๓๒๕,๓๖๙.๐๐ ๒๗๖,๘๗๖.๐๐ ๘๕.๑๐

โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นท่ี

ถิ่นทุรกันดารตามพระราชด�าริ

๖๖,๔๙๕.๐๐ ๖๖,๔๙๕.๐๐ ๑๐๐

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๖.๑) ๘๘๘,๒๐๐.๐๐ ๘๓๙,๗๐๗.๐๐ ๙๔.๕๔

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 
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 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๖ (กจิกรรมหลกัที ่๖.๑) สามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๔
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ปัญหาด้านภาษาในสื่อสารระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน เครื่องมือส�าหรับการคัดกรองผู้เดิน
ทางไม่เพียงพอ ขาดระบบการเฝ้าระวังโรคให้ทันต่อสถานการณ์ และอาคารสถานที่ในการด�าเนินงาน
ไม่เป็นสัดส่วน
 ๒) ขาดความพร้อมในการด�าเนินร่วมงานของประเทศเพื่อนบ้าน และหน่วยงานในพ้ืนที่ยัง
ขาดความชัดเจนในการด�าเนินงาน 
 ๓) การพัฒนาจังหวัดสุขภาพชายแดนการประสานงานล่าช้า และต้องใช้เวลาในการติดต่อ
สื่อสารเพื่อท�าความเข้าใจค่อนข้างมาก
 ๔) ขาดเอกสารวิชาการ สื่อความรู้เรื่องโรคหนอนพยาธิในโรงเรียนไม่เพียงพอ ไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างตรวจพยาธิได้ครบทุกคน 
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ๑) หน่วยงานส่วนกลางประสานงานหน่วยงานระหว่างประเทศเพ่ือชี้แจงท�าความเข้าใจถึง
แนวทางการพฒันาพฒันาจงัหวดัสขุภาพชายแดนให้ได้สมรรถนะตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ (IHR) ร่วมกนั
 ๒) ผลติและสนบัสนนุสือ่เอกสารความรูใ้ห้กบัโรงเรยีนอย่างเพยีงพอ มรีะบบตดิตามให้นกัเรยีน
ได้รับยาครบถ้วนในโรงเรียนโดยครูหรือผู้ปกครอง 
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญ มีภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนเข้าร่วมประชุมและวางแผน
การด�าเนินงานร่วมกัน
ภำพกิจกรรม

ส่วนที่ ๔
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โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนเฝ้ำระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนำทักษะชีวิต ในกลุ่มวัยเรียน 

 ประเทศไทยมรีายงานการระบาดของโรคไข้เลอืดออกมานานกว่า ๕๐ ปี และเริม่มกีารรายงาน
การระบาดของโรคไข้เลือดออกอย่างชัดเจนใน ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ ปัจจุบันโรคไข้เลือดออกมีการระบาด
กระจายไปทัว่ประเทศ ทกุจงัหวดัและอ�าเภอ การกระจายของโรคมกีารเปลีย่นแปลงตามพืน้ทีอ่ยูต่ลอด
เวลาการกระจายการเกดิโรคไข้เลอืดออกตามกลุม่อายสุ่วนใหญ่พบในกลุม่อาย ุ๑๐-๑๔ ปี มอีตัราป่วย
สูงสุด คือ ๓๕.๓๗ ต่อประชากรแสนคน รองลงมา ได้แก่ กลุ่มอายุ ๕-๙ ปี (๒๕.๙๘), อายุ ๑๕-๒๔ ปี 
(๒๐.๘๒), อายุ ๒๕-๓๔ ปี (๑๒.๐๑) และอายุ ๐- ๔ ปี (๑๑.๖๙) ตามล�าดับ 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ตั้งเป้าหมายการลดโรคไข้เลือดออกในระดับประเทศ โดยก�าหนดให้
ลดอัตราป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ทุกกลุ่มอายุและมุ่งเน้นกลุ่มอายุ ๕-๑๔ ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
(ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑) และอตัราป่วยตายด้วยโรคไข้เลอืดออก ไม่เกนิร้อยละ ๐.๑๑ ยกเว้นพืน้ทีเ่สีย่งต�า่ 
(มัธยฐานย้อนหลัง ๕ ปี ของอัตราป่วย น้อยกว่าร้อยละ ๕๐) ต้องลดอัตราป่วยไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ 
ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ คือ ลดอัตราป่วยลงไม่น้อย
กว่าร้อยละ ๑๖ ของค่ามธัยฐาน ๕ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๕๕- ๒๕๕๙) อัตราป่วยตายไม่เกนิ ร้อยละ ๐.๑๑ 
ในการนี ้ส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่๙ นครราชสมีา โดยศนูย์ควบคมุโรคตดิต่อน�าโดยแมลงทุกแห่ง 
ได้ด�าเนินการโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความ
พร้อมและเสรมิสร้างความเข้มแขง็ของภาคเีครอืข่ายในการป้องกนัควบคมุการระบาดโรคไข้เลอืดออก
ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันควบคุมพาหะน�าโรคแบบผสมผสาน รวมทั้งมีกิจกรรม
เฝ้าระวังความต้านทานต่อสารเคมี การพัฒนามาตรฐานการด�าเนินงานทางห้องปฏิบัติการเพื่อเป็น
แหล่งพฒันาข้อมลูวชิาการทีเ่ป็นประโยชน์ การเฝ้าระวงัค่าดชันลูีกน�า้ยงุลายในพ้ืนทีเ่ส่ียง และการสนบัสนนุ
การควบคุมโรคกรณเีกดิการระบาดของโรคระยะท่ีสอง (Second generation) เพือ่ลดความเสีย่งการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกให้มีประสิทธิภาพ
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) การจัดการพาหะน�าโรคแบบผสมผสาน (IVM : Integrated Vectors Management) 
 ๒) การเฝ้าระวังความต้านทานต่อสารเคมี 
 ๓) การพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล ISO /IEC 17025 : 2005
 ๔) การเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในพื้นที่เสี่ยง
 ๕) การพฒันาทมีประเมนิมาตรฐานเคร่ืองพ่น และสนบัสนนุการด�าเนนิงานควบคมุโรคในพืน้ที่
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๘ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน
 กจิกรรมหลักท่ี ๘.๑ พฒันาสนบัสนนุการด�าเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค และพฒันา
ทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน
 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มกีารถ่ายทอด ตดิตามสนบัสนนุการประเมนิผลการด�าเนนิงานตามกระบวนการจัดการพาหะน�าโรคแบบผสมผสาน (IVM) ในพ้ืนท่ีเส่ียง ๔/๔ หน่วยงาน

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

ร้อยละของต�าบลเสี่ยงสูงมีค่าดัชนีความชุกชุมของลูกน�้ายุงลาย (HI, CI) ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

- ร้อยละของการพบลูกน�้ายุงลายในบ้านที่ส�ารวจ (HI : House Index < ๑๐) 
๔/๔ หน่วยงาน

- ร้อยละของการพบลูกน�้ายุงลายในภาชนะ (CI : Container Index = ๐) 

วัด (ร้อยละ ๕๕.๐๐), โรงเรียน (ร้อยละ ๖๗.๘๕), โรงงาน (ร้อยละ ๗๖.๘๕)

โรงแรม ร้อยละ ๘๓.๗๖

โรงพยาบาล ร้อยละ ๘๗.๑๔

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร
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 สรุปผลการด�าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวิตในกลุ่มวัยเรียน ดังน้ี ๑) การจัดการ
พาหะน�าโรคแบบผสมผสาน (IVM : Integrated Vectors Management) ผลักดันการด�าเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะน�าโรคแบบผสมผสาน รวมกับ
มาตรการ ๓ ๓ ๑ และจัดพิมพ์คู่มือการด�าเนินงาน (IVM) จ�านวน ๑,๐๐๐ เล่ม เพื่อสนับสนุนให้กับ
พื้นที่ โดยด�าเนินการในพื้นที่เสี่ยง ๖ อ�าเภอ (๑๕ ต�าบล) ได้แก่ จ.นครราชสีมา อ.เมือง (ต.หนองไข่น�้า 
ต.ตลาด ต.พะเนา) จ.ชัยภูมิ อ.ภักดีชุมพล (ต.วังทอง ต.บ้านเจียง ต.แหลมทอง ต.เจาทอง) จ.บุรีรัมย์ 
อ.ละหานทราย (ต.ละหานทราย) อ.หนองกี่ (ต.หนองอะราง) อ.หนองหงส์ (ต.ไทยสามัคคี) จ.สุรินทร์ 
อ.เขวาสินรินทร์ (ต.เขวาสินรินทร์ ต.บึง ต.ปราสาททอง ต.บ้านแร่ และต.ตากูก) ติดตาม สนับสนุนการ
ด�าเนินงาน และประเมินผลการด�าเนินงานในระดับต�าบลเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินโครงการจัดการ
ยงุลายพาหะน�าโรคไข้เลอืดออกแบบผสมผสานระดบัต�าบลครบทุกต�าบล พบว่า ผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
๑๒ ต�าบล (ร้อยละ ๘๐), ๒) การเฝ้าระวังความต้านทานต่อสารเคมีของยุงลายใน ๔ พื้นที่ ต่อสารเคมี 
ได้แก่ temephos ๐.๐๑๒%, deltamethrin ๐.๐๕%, alpha-cypermethrin ๐.๐๘%, lamda- 
cyhalothrin ๐.๐๓% และ cypermethrin ๐.๐๒% พบว่า ยงุลายจ�านวน ๒ พืน้ที ่มคีวามไวต่อสาร 
temephos ๐.๐๑๒% และมีความไวในระดับปานกลางและสูง อย่างละ ๑ พื้นที่ และยุงลายทั้ง ๔ 
พื้นที่มีความไวต�่าต่อสารเคมี deltamethrin ๐.๐๕%, alpha-cypermethrin ๐.๐๘%, lamdacy-
halothrin ๐.๐๓% และ cypermethrin ๐.๐๒%, ๓) การพัฒนาห้องปฏิบัติการ ด�าเนินการตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 : 2005 ด�าเนินการประชุมทบทวนระบบคุณภาพและการสอบเทียบ
เครื่องมือ ๔) การเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในพื้นที่เสี่ยง ด�าเนินการเฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน�้ายุงลาย
ในพื้นที่เสี่ยง พบว่า มีชุมชนที่มีค่าร้อยละของการพบลูกน�้ายุงลายในบ้านที่ส�ารวจ (HI : House Index 
< ๑๐) เท่ากับร้อยละ ๑๖.๔๒ และร้อยละของการพบลูกน�้ายุงลายในภาชนะ (CI : Container Index 
= ๐) ได้แก่ โรงพยาบาล (ร้อยละ ๘๗.๑๔), โรงแรม (ร้อยละ ๘๓.๗๖), โรงงาน (ร้อยละ ๗๖.๘๕), 
โรงเรียน (ร้อยละ ๖๗.๘๕) และวัด (ร้อยละ ๕๕) ตามล�าดับ ๕) การพัฒนาทีมประเมินมาตรฐานเครื่อง
พ่น และสนบัสนนุการด�าเนนิงานควบคมุโรคในพืน้ท่ี ด�าเนินการพฒันาศักยภาพบคุลากร ศูนย์ควบคุม
โรคติดต่อน�าโดยแมลงที่ ๙.๑ จ..ชัยภูมิ และ ๙.๓ จ.สุรินทร์ ด้านองค์ความรู้ การประเมินมาตรฐาน
เครื่องพ่น โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก ศตม.๙.๒ จ.บุรีรัมย์ และลงพื้นที่สนับสนุนการควบคุมโรค
กรณีเกิดการระบาดระยะท่ีสอง (Second generation) จ�านวน ๔ ครั้ง โดยใช้มาตรการ ๓ ๓ ๑ 
ในการควบคุมโรค สนับสนุนสารเคมี ด�าเนินการพ่นสารเคมีก�าจัดยุงตัวแก่ และให้ความรู้การป้องกัน
ควบคุมโรคให้ถูกวิธีตามหลักวิชาการ 

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการเฝ้าระวงัป้องกันควบคมุโรคไข้เลอืดออกในพ้ืนทีเ่ขตสุขภาพที ่๙ ๗๐๑,๖๐๐.๐๐ ๖๕๖,๘๖๐.๐๐ ๙๓.๖๒

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๘.๑) ๗๐๑,๖๐๐.๐๐ ๖๕๖,๘๖๐.๐๐ ๙๓.๖๒

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๘ (กจิกรรมหลกัที ่๘.๑) สามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๒
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ๑. การด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกตามแนวทางการจัดการแมลงพาหะน�าโรค
แบบผสมผสาน (IVM) และมาตรการ ๓ ๓ ๑ ในบางพืน้ที่ยงัมกีารเชื่อมโยงการด�าเนนิงานค่อนข้างนอ้ย 
ไม่ครอบคลุมทุกประเด็น 
 ๒) บางพื้นที่ยังพบค่าดัชนีลูกน�้ายุงลายในชุมชนสูงกว่ามาตรฐานที่ก�าหนด
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 ๓) การพฒันาห้องปฏบัิตกิารด�าเนนิการตามมาตรฐานสากล ISO /IEC 17025 : 2005 เนือ่งจาก
เป็นการพัฒนาห้องปฏิบัติการท่ีไม่เคยมีมาก่อน จึงมีบางประเด็นที่เป็นข้อพิจารณาและหาแนวทาง
สนบัสนนุ จงึยงัไม่สามารถน�าส่งเอกสารเข้าสูก่ารประเมนิตามมาตรฐานสากล ISO /IEC 17025 : 2005 ได้
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ๑) เครือข่ายการด�าเนินงานในระดับพื้นที่ควรร่วมกันสร้างแนวทางการด�าเนินงานของพื้นที่
เองโดยไม่ขัด ต่อแนวทางการด�าเนินงานภาครวม
 ๒) พืน้ทีค่วรใช้ข้อมูลทีไ่ด้จากการด�าเนนิงานน�ามาวเิคราะห์หาสาเหต ุและปัจจยัเสีย่งจากการ
ด�าเนินงาน เพื่อหาแนวทางป้องกันและแก้ไข โดยเน้นมาตรการ ๕ป๑ข ๓เก็บ ๓โรค และเน้นความต่อ
เนื่องในการด�าเนินงาน
 ๓) การพฒันาห้องปฏบิตักิารด�าเนินการตามมาตรฐานสากล ISO /IEC 17025 : 2005 ต้องการ
สนับสนุนองค์ความรู้และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ๑) ผูบ้รหิารให้ความส�าคัญ สนบัสนนุงบประมาณ และตดิตามผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง
 ๒) มีผู้รับผิดชอบหลักของแผนงาน ก�าหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน และมีการท�างานเป็นทีม 

ภำพกิจกรรม
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โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยท�ำงำน 

 โครงการพฒันาและสนบัสนนุการด�าเนนิงานเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัและ
ปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยท�างาน เป็นโครงการบูรณาการประกอบด้วย ๑) โครงการพัฒนาและสนับสนุน
การด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน พัฒนา
ความร่วมมือของเครือข่ายในการด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร (RTI team) พัฒนาศักยภาพให้
เจ้าหน้าทีร่ะดบัอ�าเภอให้มทีกัษะในการสอบสวนบาดเจบ็จากอบุตัเิหตทุางถนนได้อย่างมคีณุภาพ เพือ่
พัฒนาความร่วมมือของเครือข่ายในการก�าหนด นโยบาย มาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพในเขตเมืองให้เกิดการบูรณาการและด�าเนินงาน ๒) โครการพัฒนาและสนับสนุน
การด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพกลุ่มวัยท�างาน มีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาและสนับสนุนการจัดบริการอาชีวอนามัยให้แรงงานในชุมชนกลุ่มเกษตรกรและแรงงานนอก
ระบบตามมาตรฐานทีก่�าหนด เพือ่ให้หน่วยงานเครอืข่ายในพ้ืนท่ีร่วมกันพัฒนาต้นแบบด้านอาชีวอนามยั
ในการดแูลสขุภาพแรงงานในชมุชน และพฒันา สนบัสนนุการจดับรกิารอาชวีอนามัยในสถานประกอบ
กิจการตามมาตรฐานที่ก�าหนด ๓) โครงการสนับสนุนการด�าเนิงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่
ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยท�างาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานแผน นโยบาย ตัวชี้วัดโรค 
วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบรายงานข้อมูลโรคไม่ติดต่อเร้ือรังร่วม
กับหน่วยงานเครือข่าย ถอดบทเรียนการด�าเนินงานเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดย
กรอบแนวคิดการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเร้ือรังโดยยึดชุมชนเป็นฐาน (CBI NCDs : 
Community Based Intervention for NCDs Controlling) เพื่อประเมินผลการด�าเนินงานคลินิก 
NCD คุณภาพในสถานบรกิารสาธารณสขุ และปัจจยัอปุสรรคท่ีส่งผลต่อการพฒันาคลนิกิ NCD คณุภาพ 
และเพือ่พฒันาพืน้ทีต้่นแบบการจัดบรกิารสนับสนุนการจดัการตนเอง (Self- management support) 
ของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในสถานบริการเขตเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ๔) โครงการ
เสรมิสร้างศกัยภาพและพฒันาความร่วมมือและสร้างการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายในการป้องกนัเดก็จมน�า้ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในการป้องกันเด็กจมน�้าในพื้นที่
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) การพฒันาทมีป้องกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI team) ในการจัดการแผนงาน, การจดัการ
ทมี, สถานการณ์และข้อมลู, การจัดการจดุเสีย่งต่อการบาดเจ็บทางถนน, การให้ความรูแ้ละประชาสมัพนัธ์, 
การสอบสวนการบาดเจ็บทางถนนและจ�านวนการเสียชีวิต, อาสาสมัครที่สนับสนุนการด�าเนินงาน
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน, การเฝ้าระวังการบาดเจ็บในชุมชน หรือหน่วยงาน หรือองค์กรและสรุปผล
การด�าเนินงาน
 ๒) การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพในสถานประกอบ
กิจการ และการพัฒนาการจัดบริการการดูแลสุขภาพแรงงานในชุมชน
 ๓) ลดการเข้าถุงปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อ ด้านข้อมูลเฝ้าระวังการสอบสวนโรค การป้องกัน
ระดับชุมชน การป้องกันในสถานบริการสาธารณสุข และการก�ากับติดตามประเมินผล
 ๔) ด้านนโยบาย (Policy) และการบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement & Regulation) ด้าน
การพัฒนาเครือข่าย/กลไกการด�าเนนิงานป้องกนัการจมน�า้ ด้านการให้ความรูแ้ละการประชาสมัพันธ์ 
การพัฒนาทักษะและศักยภาพบุคลากร การศึกษาวิจัยและประเมินผล 
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลติที ่๑๐ โครงการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุโรคไม่ติดต่อเรือ้รงั และปัจจยัเส่ียงในกลุ่มวยัเรยีน
 กิจกรรมหลักที่ ๑๐.๑ พัฒนาสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง และปัจจัยเสี่ยงในกลุ่มวัยเรียน 

ส่วนที่ ๔
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 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มีพื้นที่ที่มีการด�าเนินงานทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ ๙ ระดับพื้นฐาน (basic) ขึ้นไป ๒๐/๓๐๒ หน่วยงาน

มสีถานทีท่�างาน/สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยักายใจเป็นสุข ๒๐/๗๐ แห่ง

มกีารสนบัสนนุระบบบรกิารการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพโรคไม่ตดิต่อเร้ือรังในกลุม่วยัท�างาน ๔/๔ จังหวัด

มทีมีผูก่้อการดีด้านป้องกันเดก็จมน�า้ระดบัทองแดงขึน้ไป ๔๕/๓๖๕ ทีม

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

จ�านวนพื้นที่ที่มีการด�าเนินงานทีมป้องกันการบาดเจ็บทางถนน (RTI team) เขตสุขภาพที่ ๙ ระดับพื้นฐาน (basic) ขึ้นไป ๑๐/๓๐๒ หน่วยงาน

จ�านวนสถานที่ท�างาน/สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ๒๐/๗๐ แห่ง

จ�านวนเครือข่ายที่ได้รับการระสานแผนงาน นโยบาย ตัวชี้วัด วิเคราะห์สถานการณ์และวางแผนแก้ไขปัญหา

ระบบรายงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

๔/๔ จังหวัด

จ�านวนพื้นที่ที่มีการด�าเนินงานลดปัจจัยเสี่ยงต่อการจมน�้าในเด็ก ๒/๒ จังหวัด

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

 สรุปผลการด�าเนนิงานตามผลผลติ ตัวชีว้ดัความส�าเรจ็ ดงันี ้๑) โครงกำรพฒันำและสนับสนุน
กำรด�ำเนนิงำนป้องกันอบุตัเิหตจุรำจร มพีืน้ทีท่ีม่กีารด�าเนนิงานทีมป้องกนัการบาดเจบ็ทางถนน (RTI 
team) ระดับพื้นฐาน (basic) ขึ้นไป จ�านวน ๓๐๒ ทีม (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ (สคร.๙ 
นครราชสมีา) มผีูเ้ข้ารบัการพฒันาศักยภาพเจ้าหน้าทีร่ะดบัอ�าเภอในการสอบสวนบาดเจ็บจากอุบตัเิหตุ
ทางถนน จ�านวน ๕๖ คน มีคลังข้อมูลและระบบแสดงข้อมูลการสอบสวนการบาดเจ็บ เพื่อให้มีข้อมูล
น�าเข้าส�าหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันในระดับประเทศ/เขต/จังหวัด จ�านวน ๑ ระบบ ๒) โครงกำรพัฒนำ
และสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคจำกกำรประกอบอำชีพกลุ่มวัยท�ำงำน 
มีเครือข่ายเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้องรัง
และปัจจยัเสีย่งในกลุ่มวัยท�างาน จ�านวน ๑๐๖ แห่ง สถานทีท่�างาน/สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข จ�านวน ๗๐ แห่ง สถานประกอบการมีการจัด
บริการอาชีวอนามัยครบวงจร จ�านวน ๘ แห่ง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ (พี่เลี้ยง) มีความเข้าใจ
และพฒันาสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภยั กายใจเป็นสขุ การจดับรกิารอาชวีอนามยัครบวงจร
การจดับรกิารอาชีวอนามยัให้แรงงานในชมุชนและแรงงานนอกระบบตามเกณฑ์ทีก่�าหนด จ�านวน ๖๕ คน 
มสีถานทีท่�างาน/สถานประกอบการทีร่บั/เข้าถึงโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจ
เป็นสุข ร้อยละ ๖.๒ ของโรงงานทั้งหมด มีหน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีการจัดบริการอาชีวอนามัย
ให้แรงงานในชุมชนหรือคลนิกิสขุภาพเกษตรกร จ�านวน ๗๑๑ แห่ง และมพีืน้ทีต้่นแบบด้านอาชวีอนามยั
ที่มีการพัฒนาร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ จ�านวน ๔ แห่ง ๓) โครงกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรังและปัจจัยเส่ียงในกลุ่มวัยท�ำงำน ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะกับส่วน
กลาง จดัประชมุประสานแผน นโยบาย ตวัชีว้ดัโรค วเิคราะห์สถานการณ์และวางแผนแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาระบบรายงานข้อมูล พัฒนาศักยภาพแกนน�าเครือข่ายพี่เลี้ยงพัฒนาระบบข้อมูลรายงานโรคไม่
ติดต่อในระบบฐานข้อมูล (HDC) โดย อาจารย์วสันต์ สายทอง และอาจารย์ณรงค์ เจริญ มีระบบการ
ให้ค�าปรึกษาการพัฒนาระบบข้อมูลรายงานโรคผ่านไลน์กลุ่มในการตอบปัญหาข้อซักถาม พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรระดับ รพ.สต. รพช. สสอ. และสสจ.ในการคีย์ข้อมูล ๔๓ แฟ้มให้มีคุณภาพ ด�าเนิน
การวจัิยพฒันาพืน้ทีต้่นแบบการจัดบริการสนบัสนนุการจดัการตนเอง (Self- management support) 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐานของกลุ่มเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงในสถานบริการเขตเมืองนครราชสีมา ด�าเนิน
การประเมินคุณภาพ NCD Clinic Plus พบว่า โรงพยาบาลสุรินทร์ จ.สุรินทร์ ได้รับการคัดเลือกสถาน

ส่ว
นท

ี่ ๔



102 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

รำยงำนประจ�ำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

102 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

บริการสาธารณสุขรางวัลชนะเลิศระดับโรงพยาบาลศูนย์ที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ เข้ารับรางวัล 
“NCD Clinic Plus Awards” ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ , ๔) โครงกำรเสริมสร้ำงศักยภำพและพัฒนำควำม
ร่วมมือและสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของเครือข่ำยในกำรป้องกันเด็กจมน�้ำ สนับสนุนเครือข่ายในการ
ด�าเนนิงานและลดปัจจยัเสีย่งต่อการจมน�า้ในเดก็ จ�านวน ๔ หน่วยงาน มีทีมผู้ก่อการดีด้านป้องกนัเด็ก
จมน�า้ระดบัทองแดงขึน้ไป จ�านวน ๓๖๗ ทมี มทีมีผูก่้อการดทีีเ่ป็นตวัอย่างและเป็นศูนย์การเรยีนรูด้้าน
การท�างานป้องกันเด็กจมน�้าถึงในเขตสุขภาพท่ี ๙ จ�านวน ๑๐ แห่ง จากการประเมินรับรองของ
กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระดับทอง จ�านวน ๔ แห่ง ได้แก่ อ.ประทาย จ.นครราชสีมา, ต.ศรีสุข 
อ.ศรณีรงค์ จ.สรุนิทร์, ต.โป่งนก อ.เทพสถิต จ.ชัยภมู,ิ ต.กวางโจน อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู,ิ ระดบัเงนิ จ�านน ๖ แห่ง 
ได้แก่ รพ.สต.หนองปรู อ.เมืองนครราชสีมา, อ.ขามสะแกแสง ต.รังกาใหญ่, อ.พิมาย จ.นครราชสีมา, 
ต.กาเกาะ อ.เมอืง จ.สรุนิทร์, ต.สะเดา อ.พลบัพลาชยั จ.บุรรีมัย์ และต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมูิ

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการพัฒนาและสนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุจราจร ๔๑๔,๙๐๐.๐๐ ๔๑๔,๓๖๗.๐๐ ๙๙.๘๗

โครงการพัฒนาและสนบัสนนุการด�าเนนิงานเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุ

โรคจากการประกอบอาชีพกลุ่มวัยท�างาน

๓๖๖,๕๐๐.๐๐ ๓๕๔,๒๕๐.๐๐ ๙๖.๖๖

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคไม่ตดิต่อเรือ้รงัและปัจจยัเสีย่ง

ในกลุม่วยัท�างาน

๑๙๒,๐๐๐.๐๐ ๑๙๑,๕๔๔.๐๐ ๙๙.๗๖

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพฒันาความร่วมมอืและสร้างการมี

ส่วนร่วมของเครอืข่ายในการป้องกนัเดก็จมน�า้

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๙,๕๒๐.๐๐ ๙๙.๖๐

โครงการตดิตามการด�าเนนิงานการควบคมุการบรโิภคเครือ่งดืม่

แอลกอฮอล์ในอ�าเภอทีมีความเสีย่งของการเกดิอบุตัเิหตทุางถนน

สงู ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ (เงนิรบัโอน)

๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๑๐.๑) ๑,๑๓๓,๔๐๐.๐๐ ๑,๑๑๙,๖๘๑.๐๐ ๙๘.๗๙

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๑๐ (กิจกรรมหลักที่ ๑๐.๑) สามารถ
ด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๙
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ควรถ่ายทอดนโยบาย หรือข้อมูลสารสนเทศในการด�าเนินงานให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่
 ๒) สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสถานประกอบการปลอดโรค ฯ ค่อนข้างน้อย ขาด
การวิเคราะห์ และกระบวนการท�าแผนสุขภาพอย่างถูกต้อง
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ๑) ควรสนบัสนนุทรพัยากร บคุลากร งบประมาณ วัสดอุปุกรณ์ ทีค่วามส�าคัญในการขับเคลือ่น
งานป้องกันอุบัติเหตุ
 ๒) ทีมพี่เลี้ยงระดับ รพ.สต.ควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน 
และการให้ค�าปรกึษา ด้านสขุภาพ ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคจากการประกอบอาชพีกลุม่วยัท�างาน
 ๓) ควรสนบัสนนุและการสือ่สาร/รณรงค์ด้านการปรับเปลีย่นพฤตกิรรมในการป้องกันควบคมุ
โรค ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ๑) ผู้บริหารให้ความส�าคัญและผลักดันงานอุบัติเหตุในทุกระดับ แกนน�าหลักมีศักยภาพและ
ความมุ่งมั่นในการท�างาน มีโครงสร้างคณะท�างานกรอบแนวทางการด�าเนินงานที่ชัดเจน ถ่ายทอดลง
สู่พื้นที่รวมถึงการสนับสนุนติดตามเสริมพลังอย่างต่อเนื่อง 

ส่วนที่ ๔
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 ๒) สถานประกอบกิจการให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม และเล็งเห็นประโยชน์ของ
การด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง
 ๓) ผู้บริหารทุกระดับให้ความส�าคัญ บูรณาการงานผ่านคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการ 
เขตสุขภาพที่ ๙ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายสหวิชาชีพ
 ๔) ความตระหนกัและความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน ทัง้ภาครฐั ชมุชน ในการเฝ้าระวังป้องกนั
เด็กจมน�้าในพื้นที่
ภำพกิจกรรม
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โครงกำรสนบัสนนุกำรเฝ้ำระวงัป้องกันควบคมุโรคและภยัสขุภำพของประชำชนและผูส้มัผสัขยะ
 จากการด�าเนนิงานเวชกรรมสิง่แวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตบริการสาธารณสขุที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๕๙ 
พบว่า มีสภาพปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้น ขยายวงกว้างและรุนแรงขึ้นในพ้ืนท่ี ๔ 
จังหวัด โดยมีสถานการณ์ปัญหาด้านมลพิษสิ่งแวดล้อมส�าคัญๆ ดังนี้ สถานการณ์ปัญหาขยะอันตราย
ที่ ต.บ้านเป้าพัฒนา อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ พบว่า ๑๐ ใน ๑๒ หมู่บ้านมีอาชีพไปรับซื้อขยะจากภายนอก
พื้นที่ หรือจากจังหวัดใกล้เคียง มาคัดแยกและจ�าหน่าย โดยได้เหมาซื้อขยะจากร้านรับซื้อของเก่าและ
ร้านซ่อม จากข้อมูลการส�ารวจปริมาณการน�าเข้าของ อบต.บ้านเป้าพัฒนา พบปริมาณขยะประเภท
จอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ ตู้เย็น เครื่องท�าความเย็นชนิดต่าง ๆ เครื่องซักผ้า พัดลม เครื่องถ่าย
เอกสาร พิมพ์ดีด สายไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เศษเหล็ก โลหะชนิดต่าง ๆ ขวดแก้ว ขวดพลาสติก 
กระดาษและอืน่ ๆ รวมขยะทกุประเภทปรมิาณ ๓๕,๖๐๐ กก./วนั และสถานการณ์ปัญหาขยะอนัตรายที่ 
ต.แดงใหญ่ อ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ หมู่บ้านที่ด�าเนินกิจการคัดแยกขยะอิเล็กทรอนิกส์ (หมู่ที่ 
๕, ๖, ๗, และ ๙) จากข้อมลูการส�ารวจครวัเรอืนด�าเนนิกจิการฯ ของ อบต.แดงใหญ่ จ�านวน ๔๓๕ ครวัเรอืน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๘๔ มีอาชีพไปรับซื้อขยะจากภายนอกพ้ืนที่ หรือจากจังหวัดใกล้เคียงมาคัดแยก 
และจากการส�ารวจขยะที่เหลือจากการคัดแยกจาก ๒๑๘ ครัวเรือน พบปริมาณขยะเป็นอันตรายที่
เหลอืจากการคดัแยกในแต่ละสปัดาห์ ได้แก่ พลาสตกิหุ้มสายไฟ โฟมตูเ้ยน็ เบาะรถจักรยานยนต์ จอโทรทศัน์ 
จอคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด เครื่องชักผ้า รวมปริมาณ ๑๙,๓๔๙ กิโลกรัม/สัปดาห์ ส่งผลท�าให้การ
ก�าจัดขยะทีเ่หลอืมีการลกัลอบเผาขยะทีเ่หลอืจากการคัดแยก ถึงแม้ว่าจะมมีาตรการทางสังคมมาบงัคับ
ใช้แล้วก็ตาม 
 ข้อมูลด้านการท�างานคัดแยกขยะของผู้ค้าของเก่า ๑๘๒ ครัวเรือน ใน ๕ หมู่บ้าน พบว่า ผู้ค้า
ของเก่าคัดแยกขยะไม่ถูกวิธีและไม่มีการป้องกันตัวเองระหว่างคัดแยกขยะ เช่น ไม่ใส่ถุงมือ ไม่ใช้ผ้า
ปิดจมูก สูงถึงร้อยละ ๕๐.๕๔ และท�าลายขยะโดยใช้วิธีการเผาเป็นหลัก สูงถึงร้อยละ ๘๐.๒๐ ซึ่งเป็น
บ่อเกิดของมลภาวะในอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยสาเหตุเกิดจากผู้ค้าของเก่าขาดความรับผิดชอบใน
การท้ิงขยะโดยทาง อบต.แดงใหญ่ ได้จัดท�าบ่อก�าจัดขยะให้แล้ว แต่ไม่ไปทิ้งในสถานที่ที่ได้จัดให้ 
มีร้อยละ ๑๙.๒๔ ประชาชนมีความเข้าใจในการก�าจัดขยะไม่ถูกวิธี ร้อยละ ๘๗.๙๐ ประชาชนไม่รู้ว่า
ขยะอะไรที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ร้อยละ ๘๓.๕๑ ประชาชนขาดความรู้ในการป้องกันตนเองจาก
การประกอบอาชีพคัดแยกขยะขายและการก�าจัดขยะ ร้อยละ ๕๒.๘๔ ประชาชนขาดความตระหนัก
ต่อผลกระทบสิง่แวดล้อม ร้อยละ ๖๗.๕๘ จากการส�ารวจการปนเป้ือนของโลหะหนกัในดนิและน�า้ของ
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๑ พบตัวอย่างดินในพื้นท่ีสาธารณะที่เผาเศษขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ที่
เหลือจากการคัดแยกมีสารหนู (As) และ ตะกั่ว (Pb) ปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐาน นอกจากนี้ส�านักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการเก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณตะกั่วใน
เด็กต�่ากว่า ๕ ปี ในพื้นที่ ๕ หมู่บ้านของ ต.แดงใหญ่ จ�านวน ๑๓๒ คน ที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีการ
ประกอบอาชพีคดัแยกขยะอเิลก็ทรอนกิส์ พบเดก็ทีม่ค่ีาตะกัว่ในเลอืดสงูกว่า ๑๐ มล.ก./ดล (มาตรฐาน
องค์การอนามัยโลก) จ�านวน ๑ คน คดิเป็นร้อยละ ๐.๗๖ และมค่ีาตะกัว่สงูกว่า ๕ มล.ก./ดล. (มาตรฐาน
ส�านักงานควบคุมโรคแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา) จ�านวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๔๐ จากข้อมูล
ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าประชาชนในพื้นที่มีความเสี่ยงสัมผัสกับสารเคมีและโลหะหนักจากการปฏิบัติ
งานและจากบรเิวณโดยรอบบ้านตนเองทีเ่ป็นพืน้ทีท่�างานและชมุชนโดยรอบ หากปล่อยไว้กจ็ะส่งผลก
ระทบต่อสขุภาพในวงกว้าง เพือ่เป็นการเตรยีมรบัสถานการณ์ปัญหาสขุภาพทีเ่กดิจากมลพษิสิง่แวดล้อม
ดังกล่าว ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา จึงได้จัดท�าโครงการการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประชาชนผูส้มัผสัขยะ เพือ่สนบัสนนุและยกระดบัพฒันาระบบเฝ้าระวงั
และการป้องกนัควบคมุโรคจากสิง่แวดล้อมด้วยกลไกการบรกิารอาชวีอนามยัและเวชกรรมสิง่แวดล้อม
ของหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับของจังหวัดในเขตให้สามารถด�าเนินงานให้สามารถจัดกิจกรรมฯ 
การดแูลประชาชนกลุม่เสีย่งผูไ้ด้รับผลกระทบต่อสขุภาพในพืน้ทีเ่สีย่งหรอืพืน้ท่ีโอกาสเสีย่งจากมลพษิ
สิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ส่วนที่ ๔
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มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) สนับสนุนการด�าเนินงานในการดูแลสุขภาพประชาชนผู้ท�างานสัมผัสขยะและมลพิษสิ่ง
แวดล้อมในพื้นที่เสี่ยง
 ๒) พัฒนาคุณภาพและขยายเครือข่ายการจัดบริการอาชีวอนามัย
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๑๔ โครงการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประชาชนผูส้มัผสัขยะ
 กจิกรรมหลกัที ่๑๔.๑ สนับสนุนการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประชาชน
ผู้สัมผัสขยะ

 สรปุผลการด�าเนินงานตามผลผลติ ตวัชี้วัดความส�าเร็จของโครงการเฝ้าระวัง ป้องกนั ควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพของประชาชนผูส้มัผสัขยะ ดังน้ี ๑) กำรสนบัสนนุกำรดูแลสุขภำพของประชำชน/
กลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจำกมลพิษสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการประชุมประสานแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กับเจ้าหน้าที่ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพื้นที่ ๔ จังหวัด ประชุมเชิงปฎิบัติการชี้แจง แนวทางการด�าเนินงานในพื้นที่มลพิษ
สิง่แวดล้อม ร่วมกบัหน่วยบรกิารสขุภาพปฐมภูม ิสสอ. สสจ. องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จดัท�าหนงัสอื
ชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงานการพร้อมกบัเอกสาร/เครือ่งมอืในการด�าเนนิงาน ลงพืน้ทีท่ีม่ปัีญหา ส�ารวจ
สภาพแวดล้อมสนบัสนนุวชิาการ สนบัสนนุชดุความรู้และร่วมสงัเกตการณ์ในการด�าเนนิการคดักรอง จดัสรร
สิง่สนบัสนนุให้กับพืน้ที ่ได้แก่ อปุกรณ์ป้องกนัตัวส่วนบคุคล (PPE : Personal Protective Euipment) 

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

ประชาชกลุม่เสีย่งและผูป้ระกอบอาชพีในพืน้ทีเ่สีย่งหรอืพืน้ทีโ่อกาสเส่ียงจากมลพษิส่ิงแวดล้อมได้รบัการดูแล

สุขภาพ และป้องกันควบคุมโรคภัยสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม

๕๐๐/๓๑๘ ราย

จงัหวัดมรีะบบจัดการปัจจัยเส่ียงด้านส่ิงแวดล้อมและสุขภาพในระดับผ่านเกณฑ์ดข้ึีนไป ๔/๒ จังหวัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สุขภาพที่ ๙ มีการพัฒนาระบบการจัดการปัญหาสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ๑/๑ หน่วยงาน

มีรพศ./รพท./รพช. ในเขตบริการสุขภาพที่ ๙ มีการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ๔/๖ หน่วยงาน

มีรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่โอกาสเสี่ยงสูง ๔/๓ เรื่อง

หน่วยบรกิารสขุภาพได้รับการประเมินตามแนวทาง/มาตรฐานงานอาชวีอนามยั จากผูป้ระเมนิภายนอก ๑๐/๒๘ หน่วยงาน

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

PSA๑๒:ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพ้ืนทีเ่ส่ียงปัญหาขยะ ได้รบัการคดักรองความเสีย่งทางสขุภาพ

ตามแนวทาง/มาตรฐานด้านการควบคุมโรคของประเทศ

๓๐/๓๓.๔๐ ร้อยละ

SDA ๑๔๔๗ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เสี่ยงปัญหาขยะได้รับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ ๕๐๐/๓๑๘ ราย

ร้อยละของประชาชนกลุม่เสีย่งในพืน้ทีเ่สีย่งหรอืพืน้ทีโ่อกาสเสีย่งต่อมลพษิสิง่แวดล้อมได้รบัการคดักรองความ

เสี่ยงทางสุขภาพ

๓๐/๓๒.๗๐ ร้อยละ

ร้อยละของ รพศ./รพท. ในเขตสุขภาพที่ ๙ สามารถจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ๔๐/๗๕ ร้อยละ

ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพเก็บและคัดแยกขยะในพื้นที่เสี่ยงได้รับการคัดกรองความเสี่ยงทางสุขภาพ ๔๐/๓๓.๔๐ ร้อยละ

ร้อยละของจังหวัดในในพื้นที่เสี่ยงสามารถจัดการปัจจัยเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนด ๑๐๐/๑๐๐ ร้อยละ

จ�านวนรายงานสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่โอกาสเสี่ยงสูง 

(จ.บุรีรัมย์/ จ.ชัยภูมิ/ จ.สุรินทร์)

๔/๓ เรื่อง

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร

ส่ว
นท

ี่ ๔
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สือ่/เอกสารให้ความรู้ เป็นต้น ๒) กำรสนบัสนนุและพัฒนำยกระดบักำรด�ำเนนิงำนกำรจดับรกิำรอำชวี 
อนำมัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ด�าเนินการประชุมประสานแผนเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กับเจ้าหน้าที่ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด
พื้นท่ี ๔ จังหวัด ประชุมเชิงปฎิบัติการการพัฒนาศักยภาพพ่ีเลี้ยงการด�าเนินการตามมาตรฐานด้าน
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม ให้กับหน่วยบริการสาธารณสุข ร่วมเป็นวิทยากร สนับสนุน
วิชาการ/ชุดความรู้ แนวทางการด�าเนินงานการประเมินการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่ง
แวดล้อม จดัสรรสิง่สนนัสนนุให้กบัพ้ืนที ่ตรวจประเมินตามมาตรฐาน ด�าเนินการจดับริการอาชีวอนามยั
และเวชกรรมส่ิงแวดล้อม และได้รบัการตรวจประเมนิตามแนวทางมาตรฐานงานอาชวีอนามัยและเวชกรรม
สิง่แวดล้อมในโรงพยาบาลศนูย์/ทัว่ไป/ชมุชม และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต�าบล จ�านวน ๑๕ แห่ง 
แบ่งเป็นระดับเริ่มต้นพัฒนา (๑๐ แห่ง) ระดับดี (๓ แห่ง) ระดับดีเด่น (๒ แห่ง) และตรวจประเมิน
รับรองมาตรฐานการประเมินความเสี่ยงจากการท�างานของบุคลากรในโรงพยาบาล ๑๐ แห่ง แบ่งเป็น
ระดับ ๓ (๔ แห่ง) ระดับ ๔ (๒ แห่ง) ระดับ ๕ (๔ แห่ง)

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการเฝ้าระวงั ป้องกัน ควบคมุโรคและภยัสขุภาพของประชาชน

ผู้สัมผัสขยะ

๑๙๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๖๙๐.๐๐ ๙๙.๘๔

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๑๔.๑) ๑๙๗,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖,๖๙๐.๐๐ ๙๙.๘๔

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๑๔ (กิจกรรมหลักที่ ๑๔.๑) สามารถ
ด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๔
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ปัญหาภาระงานของบุคลากร ขาดองค์ความรูแ้ละความเข้าใจในงานอาชวีอนามยัและเวชกรรม
สิง่แวดล้อมเกี่ยวกบัการใช้เครือ่งมือทางด้านอาชวีสขุศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร ์ขาดองค์ความรู้เรื่อง
การจัดท�าแผนที่ตามระบบ GIS
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ควรมกีารจดัอบรมความรูเ้รือ่งงานอาชวีอนามยัและเวชกรรมสิง่แวดล้อม การใช้เครือ่งมอืทาง
ด้านอาชีวสุขศาสตร์และอาชีวเวชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ความร่วมมือของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ภำพกิจกรรม
ส่วนที่ ๔
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 สรุปผลการด�าเนินงานตามผลผลิต ตัวช้ีวัดความส�าเร็จของโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุม
โรค ด�าเนนิการพัฒนาศกัยภาพบุคลากร เรื่อง ประมวลจริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

โครงกำรส่งเสริมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
และเสริมสร้ำงควำมโปร่งใส ในกำรปฏิบัติรำชกำรกรมควบคุมโรค

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี
การบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ ีพ.ศ. ๒๕๕๖ และตามค�าแถลงนโยบายของรฐับาลข้อที ่๑๐ การส่งเสรมิ
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครฐั รวมทัง้ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต ิว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทจุรติ ระยะที ่๒ 
(พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) และยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และความร่วมมอืเครอืข่ายการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติ และยทุธศาสตร์การเสรมิสร้างคณุธรรม 
จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๑ เพื่อให้เป็นที่
เชื่อถือและไว้วางใจแก่ประชาชน
 กรมควบคุมโรค ได้ถ่ายทอดตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติราชการในมิติที่ ๔ ด้านพัฒนาองค์กร 
ให้ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ นครราชสีมา ตัวชี้วัดระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระดับ
คุณธรรมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งกลุ่มบริหารทั่วไปรับผิดชอบในการก�ากับดูแลตัวช้ีวัดดังกล่าว
ของหน่วยงาน รายละเอียดตวัชีว้ดัก�าหนดให้หน่วยงานต้องมกีารด�าเนนิงานและรายงานผลการด�าเนนิ
งานตามกรอบระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่ใหบ้รรลตุามเกณฑ์ตัวชีว้ัด เพื่อให้มกีารด�าเนินงานทีต่อบสนอง
กับนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ดังกล่าว กลุ่มบริหารทั่วไป ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ 
นครราชสีมา จึงได้จัดท�าโครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
เสรมิสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตัริาชการกรมควบคมุโรค ขึน้ โดยมวีตัถปุระสงค์เพ่ือให้บคุลากรใน
หน่วยงานได้รบัการส่งเสรมิการปฏบิตังิานทีด่ตีามประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรอืน และมีสมรรถนะ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใส
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๑๖ โครงการส่งเสริมให้เกิดระบบการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ
 กิจกรรมหลักที่ ๑๖.๑ ส่งเสริมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และเสริม
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการกรมควบคุมโรค

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

บุคลากรส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา มีสมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน

การทุจริตประพฤติมิชอบ

๑/๑ หน่วยงาน

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

ระดับความส�าเร็จของการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสโดยผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การด�าเนินงานภาครัฐ

๕/๕ ระดับ

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร
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ด�าเนนิการพฒันาศกัยภาพบคุลากรใหม่ด้านคณุธรรมจรยิธรรมในการปฏบิตัริาชการ จดัท�าสือ่รณรงค์
กิจกรรมส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม ได้แก่ ค่านยิมกระทรวงสาธารณสขุ (MOPH) ป้ายน้อมน�าเศรษฐกจิ
พอเพียง และจัดรณรงค์ขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH) 

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ

พลเรือนและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๑๖.๑) ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลิตที่ ๑๖ (กิจกรรมหลักที่ ๑๖.๑) สามารถ
ด�าเนินการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 การสร้างเสริมกจิกรรมรณรงค์ส่งเสรมิคณุธรรมจรยิธรรมให้กบับคุลากรยงัไม่ทัว่ถงึทกุคน และ
ไม่ต่อเนื่อง งบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 การประชุมถ่ายทอดตัวชี้วัดค�ารับรอง ควรเชิญหัวหน้ากลุ่มงาน และคณะกรรมการฯ 
เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อร่วมพิจารณากิจกรรมที่กลุ่มต้องรายงาน ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการรายงาน 
หรือเลือกเฉพาะบางขั้นตอนที่กลุ่มจ�าเป็นต้องรายงาน
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ๑) ผู้บริหารให้การสนับสนุนและมีการสื่อสารถ่ายทอดตัวช้ีวัด ก�าหนดเป็นข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการ (MOU) ของทุกกลุ่มงาน
 ๒) มคีณะกรรมการด�าเนนิการพฒันาระดบัคณุธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานจากทกุกลุม่งาน

ภำพกิจกรรม

ส่วนที่ ๔
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โครงกำรพัฒนำและสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
และสร้ำงเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในกลุ่มวัยเด็ก

 “เด็กวันนี้ คือ ผู้ใหญ่ในวันหน้า และเด็ก คือ อนาคตของชาติ” หากเด็กในวันนี้มีปัญหา
ด้านสุขภาพ ก็ส่งผลต่อกระทบครอบครัว สังคมและประเทศ ดังนั้น การท�าให้เด็กมีสุขภาพดี ทั้ง
ด้านกาย จิตใจและสมองได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสม โดยการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกัน
ควบคุมโรคภัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น จึงเป็นสิ่งส�าคัญมาก ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็ก (ศูนย์เด็กเล็ก) และ
โรงเรียนอนุบาล เป็นสถานท่ีท่ีเด็กอยู่รวมกันจ�านวนมากและเด็กเล็กถือว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง (ร่างกาย
มีความต้านทานโรคต�่า) เกิดการแพร่กระจายติดต่อกันได้ง่ายต่อการเกิดโรคติดต่อที่ส�าคัญ เช่น โรค
หวัด โรคอุจจาระร่วง คางทูม อีสุกอีใส มือเท้าปาก ซ่ึงหลายโรคถ้าไม่่ได้รับการดูแลรักษาที่ดี อาจ
เกิดภาวะแทรกซ้อนท�าให้เสียชีวิตได้
 เขตสุขภาพท่ี ๙ มีจ�านวนศูนย์เด็กเล็ก ทั้งสิ้น ๒,๑๓๐ แห่ง ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ผ่านเกณฑ์ศูนย์
เด็กเล็กปลอดโรค ร้อยละ ๗๓.๕๐ ซ่ึงการด�าเนินงานศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคและโรงเรียน
อนุบาลปลอดโรค จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือที่เข้มแข็งจากภาคีเครือที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อครอบคลุมในกลุ่มเสี่ยงนี้ และให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถติดตามผลการด�าเนิน
งานรวมถึงการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันควบคุมการเกิดโรคติดต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
 ดังนั้น ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา จึงได้จัดท�าโครงการพัฒนาและ
สนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก โดยมี
วัตถุประสงค์ พัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบาลปลอด และพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการด�าเนินการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
มำตรกำร/กิจกรรมส�ำคัญที่ด�ำเนินกำร
 ๑) การพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก
คุณภาพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค
 ๒) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการด�าเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
สรุปผลกำรด�ำเนินงำน
 ผลผลิตที่ ๗ โครงการสนับสนุนการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม โรคติดต่อและสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก
 กิจกรรมหลักที่ ๗.๑ พัฒนาและสนับสนุนการด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้าง
เสริมภูมิคุ้มกันโรคในกลุ่มวัยเด็ก

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิตของโครงกำร

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมผลผลิต เป้ำหมำย/ผลงำน

มเีครอืข่ายความร่วมมือการด�าเนนิงานควบคมุโรคติดต่อ ในศูนย์เดก็เลก็คุณภาพปลอดโรค และโรงเรียนอนบุาล

ปลอดโรค สังกัดองค์การปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๒๐/๒๐ แห่ง

มรีายงานการประชุมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาศกัยภาพบุคลากร สคร.๙ ในการด�าเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกันควบคมุ

โรคพิษสุนัขบ้า

 ๑/๑ เรื่อง

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัด เป้ำหมำย/ผลงำน

ร้อยละของศูนย์เด็กเล็กที่เข้าร่วมโครงการสามารถด�าเนินงานได้ตามเกณฑ์ศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรค ๘๐/๑๐๐ ร้อยละ

ร้อยละของโรงเรียนอนุบาลที่เข้าร่วมโครงการด�าเนินงานได้ตามเกณฑ์โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ๕๐/๑๐๐ ร้อยละ

 สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมตัวชี้วัดควำมส�ำเร็จของโครงกำร
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

 สรุปผลการด�าเนินงานตามผลผลิต ตัวชี้วัดความส�าเร็จของโครงการพัฒนาและสนับสนุนการ
ด�าเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ในกลุ่มวัยเด็ก ๑) โครงกำรพัฒนำ
ควำมร่วมมือภำคีเครือข่ำยในกำรป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กคุณภำพปลอดโรคและ
โรงเรยีนอนบุำลปลอดโรค จดัประชมุเชงิปฏิบัตกิารพฒันาความร่วมมอืภาคใีนการป้องกนัควบคมุโรค
ติดต่อในศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค เกิดเครือข่ายความร่วมมือการ
ด�าเนินงานควบคุมโรคติดต่อ ในศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคสังกัด
องค์การปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ�านวน ๒๐ แห่ง ๒) โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติ
กำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร ในกำรด�ำเนินกำรเฝ้ำระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ำ ด�าเนินการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการด�าเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า และสรุปรายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สคร.๙ นครราชสีมา 
ในการด�าเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จ�านวน ๑ ฉบับ

ชื่อโครงกำร
งบประมำณ (บำท)

ร้อยละ
ที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

โครงการพัฒนาความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการป้องกันควบคุม

โรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กคุณภาพปลอดโรคและโรงเรียนอนุบาล

ปลอดโรค (รับเงินโอน)

๑๕๔,๓๐๖.๐๐ ๑๕๔,๓๐๖.๐๐ ๑๐๐

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในการ

ด�าเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (รับเงินโอน)

๔๕,๖๙๔.๐๐ ๔๕,๖๙๔.๐๐ ๑๐๐

รวมงบประมำณทั้งสิ้น (กิจกรรมหลักที่ ๗.๑) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐

 สรุปผลกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรด�ำเนินงำน 

 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามผลผลติที ่๗ (กจิกรรมหลกัที ่๗.๑) สามารถด�าเนนิ
การได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ปัญหำอุปสรรคต่อกำรด�ำเนินงำน
 ผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลยังไม่เห็นความส�าคัญในการด�าเนินงานอนุบาลปลอดโรค พื้นที่ไม่มี
งบด�าเนินงาน เนื่องจากไม่ใช่ตัวชี้วัดนโยบาย
ข้อเสนอแนะกำรด�ำเนินงำน
 ส่วนกลางควรผลกัดนัให้เป็นงานนโยบาย เพ่ือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องให้ความส�าคญัและสนบัสนนุต่อไป
ปัจจัย/เงื่อนไขแห่งควำมส�ำเร็จ
 ความตระหนกัและร่วมมอืของภาคเีครอืข่ายผูร้บัผดิชอบงานในแต่ละจงัหวัด การนเิทศ ตดิตามเยีย่ม 
และให้การสนับสนุนวิชาการที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๔
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รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๕
บุคลำกรดีเด่น และผลงำนเด่น

ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ
ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐
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บุคลำกรดีเด่น ประเภทข้ำรำชกำร
รำงวัลข้ำรำชกำรพลเรือนดีเด่น ประจ�ำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๙

ชื่อ-นำมสกุล นพ.ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
ต�ำแหน่ง ผูอ้�านวยการส�านกังานป้องกันควบคมุโรคที ่๙ 
  นครราชสีมา
สถำนที่ปฏิบัติงำน  
 ส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่๙ นครราชสมีา 
ประวัติกำรศึกษำ
 พ.ศ. ๒๕๒๘ แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (พ.บ.)
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พ.ศ. ๒๕๓๒ สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ (บรหิารสาธารณสขุ)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 พ.ศ. ๒๕๓๘ นิติศาสตร์บัณฑิต (น.บ.)
  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 พ.ศ. ๒๕๔๖ เวชศาสตร์ครอบครัว (อว.) แพทยสภา

ประวัติกำรท�ำงำน
 ๑ ต.ค. ๒๕๕๔ – ปัจจุบัน ผู้อ�านวยการส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา
 พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๕๔ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน วช.๙
  (ผูช่้วยผูอ้�านวยการส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคท่ี ๙ นครราชสมีา)
 พ.ศ. ๒๕๓๘ - ๒๕๔๒ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน วช.๘
  (ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ๕ นครราชสีมา)
 พ.ศ. ๒๕๒๘ - ๒๕๓๘ นายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกัน วช.๗ 
  (ผู้อ�านวยการศูนย์วัณโรคเขต ๕ นครราชสีมา)
ผลงำนที่ภำคภูมิใจ
 ๑. หน่วยงานได้รบัรางวัลบรกิารภาครฐัแห่งชาต ิ(TPSA : Thailand Public Service Awards) 
ดีเด่น ประเภทรางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ เรื่อง “คนเปื้อนฝุ่น ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๕๙”
 ๒. หน่วยงานที่มีผลปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ หน่วยงานกรมควบคุม
โรค ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับดีมาก (ล�าดับที่ ๒)

ส่ว
นท

ี่ ๕
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บุคลำกรดีเด่น ประเภทข้ำรำชกำร
รำงวัลบุคลำกรดีเด่น กรมควบคุมโรค ประจ�ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐

ชื่อ-นำมสกุล นางเบญจมาศ อุนรัตน์ 

ต�ำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

สถำนที่ปฏิบัติงำน

 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

ประวัติกำรศึกษำ

 ประกาศนยีบัตรวชิาพยาบาลศาสตร์และผดงุครรภ์ชัน้สงู 

 วทิยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์

ประวัติกำรท�ำงำน
 ๑ เม.ย. ๒๕๒๙ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
 ๒๙ มิ.ย. ๒๕๓๓ เจ้าหน้าที่เวชภัณฑ์ ส�านักงานควบคุมโรคติดต่อเขต ๕ นครราชสีมา
 ๑๘ ก.ย. ๒๕๓๕ นักวิชาการควบคุมโรค ส�านักงานควบคุมโรคติดต่อเขต ๕ นครราชสีมา
 ๓๑ ต.ค. ๒๕๔๕ นักวิชาการสาธารณสุข ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ นครราชสีมา
 ปัจจุบัน  นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ 
   ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 
ผลงำนที่ภำคภูมิใจ 
 การด�าเนินงานสร้างเครือข่ายสื่อมวลชนท่ีเข้มแข็ง ส่ือมวลชนเชื่อมั่นและศรัทธาในองค์กร 
สคร.๙ นครราชสีมา เป็นแหล่งข่าว แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ 

ส่วนที่ ๕



115

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima

บุคลำกรดีเด่น ประเภทข้ำรำชกำร
รำงวัลบุคลำกรดีเด่น กรมควบคุมโรค ประจ�ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐

ชื่อ-นำมสกุล นางประทีป บุญสูง 
ต�ำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน 
สถำนที่ปฏิบัติงำน หน่วยควบคุมโรคตดิต่อน�าโดยแมลงที ่๙.๓.๑ 
 ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่ ๙.๓ 
 จังหวัดสุรินทร์
ประวัติกำรศึกษำ
 - ประกาศนียบัตรวิชาเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
 (พนกังานอนามยั) รุน่ที ่๔๕ วทิยาลยัการสาธารณสขุ
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น
 - วิทยาศาสตร์บัณฑิต (สุขศึกษา) วิทยาลัยครูสุรินทร์

ประวัติกำรท�ำงำน
 พ.ศ. ๒๕๒๐ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ผู้ช่วยพนักงานวิทยาศาสตร์)
 พ.ศ. ๒๕๒๑ ลูกจ้างประจ�า ต�าแหน่ง พนักงานเยี่ยมบ้าน
 พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๐ เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค ๑
  หน่วยมาลาเรียที่ ๕ อ�าเภอเมือง จ.ศรีสะเกษ
  หน่วยมาลาเรียที่ ๗ อ�าเภอขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ
 พ.ศ. ๒๕๓๒ - ๒๕๔๔ หน่วยมาลาเรียที่ ๓ อ�าเภอปราสาท จ.สุรินทร์
  หน่วยมาลาเรียที่ ๓ อ�าเภอกาบเชิง จ.สุรินทร์
  หน่วยมาลาเรียที่ ๒ อ�าเภอท่าตูม จ.สุรินทร์
 พ.ศ. ๒๕๔๕ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงกาบเชิง จ.สุรินทร์
 พ.ศ. ๒๕๕๐ - ปัจจุบัน เจ้าพนักงานสาธารณสุขช�านาญงาน
  ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่ ๙.๓ จ.สุรินทร์
ผลงำนที่ภำคภูมิใจ 
 ๑. ผลกัดนัข้อบญัญตับิ�าเหนจ็ลกูจ้างประจ�ารายเดอืน ร่วมกบัสมาคมลกูจ้างประจ�าส่วนราชการ
แห่งประเทศไทยส�าเรจ็ โดยเริม่ใช้ข้อบงัคบั ลกูจ้างประจ�าเกษยีณได้รับบ�าเหนจ็รายเดอืน ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ 
เป็นต้นไป
 ๒. ศึกษาการวิเคราะห์ยารักษาโรคไข้มาลาเรีย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๔ จากส�านักยาและ
วัตถุมีพิษ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ องค์การต�ารับยาแห่งสหรัฐอเมริกา (The United States 
Pharmacopeia Convention : USP) 
 ๓. ร่วมคณะท�างานวิเคราะห์ยารักษาโรคไข้มาลาเรีย ร่วมกับ มูลนิธิคีนันแห่งเอเชีย และ
องค์การต�ารับยาแห่งสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙

ส่ว
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บุคลำกรดีเด่น ประเภทลูกจ้ำงประจ�ำ
รำงวัลบุคลำกรดีเด่น กรมควบคุมโรค ประจ�ำปีพุทธศักรำช ๒๕๖๐

ชื่อ-นำมสกุล นายสุบรรณ กิ่งแก้ว 

ต�ำแหน่ง พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค ส.๒ 

สถำนที่ปฏิบัติงำน ศนูย์ควบคมุโรคตดิต่อน�าโดยแมลงที ่๙.๓ 

 จ.สุรินทร์

ประวัติกำรศึกษำ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 

ประวัติกำรท�ำงำน
 พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนมาลาเรียที่ ๒ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ (พนักงานเยี่ยมบ้าน)
 พ.ศ. ๒๕๒๖ ส่วนมาลาเรียที่ ๑ อ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์
 พ.ศ. ๒๕๔๘ ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่ ๙.๓ จ.สุรินทร์
 พ.ศ. ๒๕๔๙ หัวหน้าจุลทัศนากร ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่ ๙.๓ จ.สุรินทร์
 พ.ศ. ๒๕๕๗ หัวหน้าศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องพ่น
   ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�าโดยแมลงที่ ๙.๓ จ.สุรินทร์
ผลงำนที่ภำคภูมิใจ 
 ผลงานนวัตกรรมผลิตเครื่องพ่นหมอกควันลดร้อน ลดยุง ลดโรค ประกวดรางวัลบริการภาค
รัฐแห่งชาติ (TPSA) ระดับประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
คติธรรมน�ำชีวิต
 ปัญหา คือ ครู เรียนรู้ คือ อาจารย์ ความพยายามอยู่ที่ไหน ความส�าเร็จอยู่ที่นั้น
 เมื่อเจอปัญหาเราอย่างหนีปัญหา เพราะปัญหามันจะไม่หนีเรามันจะติดตัวเราไปตลอด
 เพราะชีวิตต้องเผชญิทกุอย่างรอบตวั ทกุปัญหาและอปุสรรคต้องสูก่บัมนัจงึจะประสบความส�าเรจ็

ส่วนที่ ๕
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ผลงำนเด่น
ชื่อผลงำน “ เครือข่ายเข้มแข็ง แรงขับสร้างนวัตกรรมสู่คนเมือง ”
ชื่อรำงวัล โล่รางวัลชนะเลิศการจัดการความรู้ป้องกันควบคุมโรคสุขภาพ
 กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง Thailand ๔.๐
 วันที่ ๑๓-๑๔ มิ.ย. ๖๐ ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก
เจ้ำของผลงำน กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา 

ควำมเป็นมำ
 ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรม ที่มาควบคู่กับการเจริญทางเทคโนโลยีและการเจริญเติบโต
ของเมอืง ท�าให้วิถีชีวิตในแบบชุมชนดั้งเดิมถูกผลกระทบไปด้วย ทั้งเรื่องวิถีชีวิตและการอพยพเคลื่อน
ย้ายแรงงาน เพิ่มขึ้นทุก ๆ  ปี การเปลี่ยนแปลงของสังคมดังกล่าว ย่อมกระทบถึงการด�ารงอยู่ของสังคม
ในรูปแบบเดิม ๆ ก่อให้เกิดปัญหาเรื่องโรคและภัยสุขภาพของคนเมือง และจิตส�านึกสาธารณะจาก
วัฒนธรรมปัจเจกชน สิ่งแวดล้อมในเมืองจึงเต็มไปด้วยตึก โรงงาน สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพถูกท�าลาย 
ท�าให้มนุษย์ต้องสูญเสียส่ิงท่ีช่วยสร้างสุขภาพและอนามัยของชุมชน การด�ารงชีพของชุมชนในเมือง
เปลี่ยนไปท�าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเมือง ต่างพึ่งตนเองต้องแข่งขันในทางเศรษฐกิจ ขาดความใกล้
ชิดผูกพันกัน สิ่งแวดล้อมในเมืองก�าลังจะเต็มไปด้วยสิ่งมีพิษและอันตรายต่อชีวิต
 ดังนั้นการด�าเนินงานพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองสร้างความ
ร่วมมือและพัฒนากลไกการท�างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ โดยการรวมพลังความร่วมมือของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเข้มแข็งของระบบสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ 
โดยต้องมีระบบการจัดการที่เข้ากับวิถีชีวิตคนเมืองและสมัยใหม่ที่ทันสมัย โดยการระดมทรัพยากร
บุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ ๆ จากแหล่งต่าง ๆ มาผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่ ให้มีการ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเขตเมือง และการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขที่มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยในเมือง มีรูปแบบดังนี้
 ๑) การเสริมสร้างศักยภาพทีมงานแบบจตุรมิตร (เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, ทีมแกนน�าชุมชนใน
เขตเมือง, ครูอนามัยโรงเรียน และพระสงฆ์ในวัดเขตเมือง) ให้มีรูปแบบการด�าเนินงานป้องกันควบคุม
โรคร่วมกัน
 ๒) ใช้แรงสนับสนุนทางด้านสังคม ในด้านความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร วัตถุสิ่งของ หรือ
การสนบัสนนุทางด้านจิตใจจากผูใ้ห้การสนบัสนนุจากสงัคมระดบัสงู แก่คนชัน้ล่างหรอืกลุม่เปราะบาง 
ซึ่งอาจเป็นบุคคลหรือกลุ่มคนในชุมชนแออัด
 ๓) สร้างเครือข่ายมาจากบุคคลในครอบครัว เช่น พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนบ้าน ผู้น�าชุมชน เพื่อน
ร่วมงาน เพื่อนนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรืออาสาสมัครประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) พระสงฆ์เข้า
มาด�าเนินงานเป็นทีมป้องกันควบคุมโรคในชุมชนตนเอง
 ๔) ประสานทีมควบคุมโรคเทศบาลเมือง เทศบาลนคร ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
การจัดท�าแผนการด�าเนินการงานป้องกันควบคุมโรค
 ๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพหลักใน
การด�าเนินการตามนโยบายป้องกันควบคุมโรค ในระดับพื้นที่ 
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 ๖) มีกระบวนการในการให้ความรู้ ความเข้าใจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ส�านักงาน
เทศบาล เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคนี้โดยตรงท่ีต้องสร้างความร่วมมือจากชุมชนให้เกิดความเป็น
เจ้าของปัญหาเพื่อสร้างส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 
 ๗. เชือ่มข้อมลูด้านป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ในการค้นหาสภาพพืน้ทีเ่สีย่งของปัญหา
อย่างแท้จรงิ เพือ่จะเป็นข้อมลูสนบัสนนุแนวทางการแก้ไขปัญหาตอบสนองต่อรากเหง้าของปัญหาทีแ่ท้จรงิ
ปัจจัยควำมส�ำเร็จของกำรด�ำเนินงำน
 ๑) การสร้างความเข้าใจแก่ผู้บริหารในเทศบาลโดย เข้าพบผู้บริหารเทศบาลเมืองเพื่อแลก
เปลี่ยนแนวทางการจัดการงานสาธารณสุขด้านควบคุมโรคเขตเมือง 
 ๒) ให้ความรูด้้านนโยบายการควบคมุโรคเขตเมอืง กบัโรคและภัยสขุภาพทีเ่ป็นปัญหาในพืน้ที่
เขตเทศบาลเมอืง ชีแ้จง และแลกเปลีย่นการจดัการงานสาธารณสขุแบบรวมพลงัความร่วมมอืของเครอื
ข่ายควบคุมโรคเขตเมือง
 ๓) ระดมสมองเพื่อก�าหนดมาตรการด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน
เขตเมือง และการค้นหานวัตกรรมในชุมชน
 ๔) พัฒนารูปแบบการก�าหนดนโยบาย มาตรการด้านด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในเขตเมือง สร้างพัฒนานวัตกรรมป้องกันควบคุมโรค โดยชุมชน วัด และโรงเรียนใน
เขตเมือง เช่น สารธรรมชาติในการควบคุมลูกน�้ายุงพาหะในชุมชน อุปกรณ์ดักยุงในโรงเรียน เครื่องพ่น
หมอกควันฆ่ายุงในวัด
 ๕) การนิเทศ ติดตาม สนับสนุน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดนวัตรกรรม
กำรพัฒนำต่อยอด คุณภำพชีวิตที่ดีของคนเขตเมือง
 ๑) การพัฒนาแผนงาน โครงการโดยแกนน�าชุมชนเขตเมือง ได้สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ปัญหาทุกขภาวะเห็นรากของปัญหา และชาวบ้านมีความเข้าใจเรื่องสุขภาวะสู่คุณภาพชีวิตที่ดีที่เชื่อม
โยงกับบริบทของเทศบาล 
 ๒) การขบัเคล่ือนนโยบายสาธารณะหรอืมาตรการทางสงัคมด้านสขุภาพโดยผูน้�าชมุชนมกัท�า
หลายบทบาทร่วมกัน ไม่ได้แยกแยะบทบาทเฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง 
 ๓) กระบวนการเรียนรู้ให้กับแกนน�าสุขภาพ เป็นการพัฒนาภาวะผู้น�า และสร้างความเข้าใจ
ในกระบวนการสร้างสุขภาวะกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
 ๔) การมีส่วนร่วมของชุมชนเขตเมืองกับเทศบาลเริ่มจากการสร้างความสนใจ ความตระหนัก 
และต้องการเปลี่ยนแปลงไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี เห็นความส�าคัญร่วมเป็นเจ้าของโครงการ อีกทั้งบรรจุ
ข้อบัญญัติงบประมาณเพื่อด�าเนินงานต่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพคนในชุมชน
 ๕) การสร้างสิง่ใหม่นวตัรกรรมทีด่ใีนชมุชน ส่งผลต่อการป้องกนัควบคมุโรคและปัจจัยเส่ียง คนใน
ชมุชนเมอืงต้องมคีวามเข้าใจบทบาทการเป็นสมาชกิในชุมชนทีแ่สดงออกในการดแูล เอาใจใส่กนัมากขึน้ 
 ๖) การสื่อสารสาธารณะในเขตเมือง และสื่อพื้นบ้าน ใช้เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุข
ภาวะของชุมชนเขตเมืองได้ดี
 ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง และผู้น�าสุขภาวะชุมชน ต้องน�าข้อมูลจาก
การวิเคราะห์และจัดล�าดับปัญหา เพื่อจัดท�าแผนโครงการ จัดท�าประชาคม พร้อมลงประชามติ แล้ว
น�าเข้าสู่ข้อบญัญติัของเทศบาลให้มผีลทางปฏบิตัเิป็นประจ�าทกุปี และควรแบ่งสดัส่วนงบประมาณของ
ท้องถิน่ สนบัสนนุโครงการการสร้างสขุภาวะพฒันาคณุภาพชวีติอย่างต่อเนือ่งและเกดิการเปลีย่นแปลง
อย่างรูปธรรม และยั่งยืนต่อไป
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ผลงำนเด่น
ชื่อผลงำน การสนับสนุนงานเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย
ชื่อรำงวัล  โล่ประกาศเกียรติคุณในการสนับสนุนงานเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย
  เพื่อการค้นหาและฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 
  ในงานสืบสานพระราชปณิธานราชประชาสมาสัย “เปลี่ยนความโทมนัสเป็นพลัง”
  กระทรวงสาธารณสุขวันที่ ๑๖ ม.ค. ๖๐ ณ สถาบันราชประชาสมาสัย
  กรมควบคุมโรค อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
เจ้ำของผลงำน กลุม่ควบคมุโรคเขตเมืองและงานโรคเรือ้น ส�านักงานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา

ควำมเป็นมำ
 โรคเรือ้นเป็นโรคตดิต่อเรือ้รงัทีท่�าให้เกิดความพกิาร ซึง่ความพกิารในผูป่้วยโรคเรือ้นเป็นสาเหตุ
ทีท่�าให้โรคเรือ้นเป็นปัญหาส�าคญัทัง้ทางสาธารณสขุในอดีตทีผ่่านมา ซึง่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกจิและ
สงัคมของประเทศไทย ท�าให้มผีูพ้กิารจากโรคเรือ้นจ�านวนมากจงึมกีารจดัต้ังนคิมโรคเรือ้นเพ่ือให้ผูป่้วย
โรคเรื้อนที่มีความพิการเป็นที่น่ารังเกียจ เข้ามาอาศัยอยู่ในนิคมแต่ในชุมชนก็ยังมีผู้พิการจากโรคเรื้อน
จ�านวนมากเช่นกัน และผู้พิการจากโรคเรื้อน ส่วนมากยังไม่ได้รับการดูแลฟื้นฟูสภาพที่ถูกต้อง ถึงแม้
ปัจจุบันยังพบผู้พิการจากโรคเรื้อนมีจ�านวนลดน้อยลง ประกอบกับกรมควบคุมโรค มีนโยบายให้
พัฒนานิคมโรคเรื้อนเป็นชุมชนปกติจึงท�าให้ยอดผู้ป่วยจากในนิคมเป็นในชุมชนแทน และส�านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ก็ได้พัฒนารูปแบบการด�าเนินงานพัฒนานิคมโรคเรื้อนแห่งแรก
ของประเทศไทยจนประสบความส�าเร็จ และการฟื้นฟูสภาพหลังการถ่ายโอนงานนิคมโรคเร้ือนเป็น
ชุมชนปกติเพื่อเป็นต้นแบบ (Model) ในการด�าเนินงานในนิคมอื่น ๆ ทั่วประเทศ
 การด�าเนินงานด้านการฟื้นฟูสภาพผู้พิการในชุมชนและในนิคมยังมีความส�าคัญต่อการดูแลผู้
พกิารจากโรคเร้ือนท่ีมสีภาพความพกิารทางด้านร่างกายก่อให้เกดิปัญหาทางสงัคม เศรษฐกจิ และการ
ด�ารงชีวิตในสังคมตามมา อันเนื่องมาจากการตีตรา ความรังเกียจจากชุมชนและความรู้สึกด้านลบที่มี
ต่อตนเอง ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการท�ากิจกรรมร่วมกับชุมชนและการประกอบอาชีพที่ส่งผลให้มีฐานะ
ยากจน บางรายหมดสิ้นหนทางจึงต้องหาเลี้ยงชีพโดยการขอทาน ด�าเนินชีวิตอย่างไร้ซึ่งศักดิ์ศรีแห่ง
ความเป็นมนุษย์ ดังนั้น การให้การฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนโดยชุมชน ที่ใช้กลไกลจิต
อาสาโดยการสนบัสนนุงานเครอืข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสยัเพือ่การค้นหาและฟ้ืนฟูสภาพผูป้ระสบ
ปัญหาจากโรคเร้ือน ประกอบกับมลูนิธิราชประชาสมาสยั ฯ ได้ด�าเนนิการจดัตัง้ชมรมจติอาสาราชประ
ชาสมาสัย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนและครอบครัว และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน 
 ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา ได้ด�าเนินงานจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชา
มาสัยในพื้นที่เขตบริการสุขภาพที่ ๙ จึงได้สนับสนุนเจ้าหน้าที่ให้ประสานเครือข่ายภาคประชาสังคม
และภาครัฐ ให้มีการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัย ร่วมท�าความดีมาเป็นจิตอาสาเพื่อพระ
ราชา พร้อมการค้นหาผูป่้วยโรคเรื้อนรายใหม่ ด้วยการแนะน�าผู้มอีาการสงสยัเป็นโรคเรือ้นให้รบีไปรบั
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การตรวจรกัษา และการส่งสงเคราะห์ฟ้ืนฟสูภาพผู้ป่วยท่ีมคีวามพกิารซึง่มปัีญหาด้านร่างกายและสงัคม 
เนื่องจากความพิการและการตีตราหรือความรังเกียจท่ียังมีอยู่ในชุมชน การใช้รูปแบบกลไกจิตอาสา
ราชประชาสมาสัย ให้บริการและด�าเนินกิจกรรมคน้หาผู้ปว่ยโรคเรื้อนรายใหม ่ส่งเสรมิพัฒนาคณุภาพ
ชวีติผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโรคเรือ้น และการขับเคลือ่นชมุชนสขุภาพด ี ด้วยจติอาสาราชประชาสมาสยั 
(จิตอาสาเพื่อพระราชา) ให้มีความยั่งยืน 
ขั้นตอนกำรสนับสนุนงำนเครือข่ำยจิตอำสำรำชประชำสมำสัย 
 การสนบัสนนุการจดัตัง้กลุม่จติอาสาราชประชาสมาสยั โดยการพิจารณาคดัเลอืกกลุม่จติอาสาทีม่ี
ผลงานเด่น ให้ได้รบัเงนิพระราชทานขวญัถงุพ่อหลวง และใบประกาศเกยีรตคิณุกลุม่จติอาสาราชประชา
สมาสยั (จติอาสาเพือ่พระราชา) สมาชกิให้มบีตัรสมาชกิ โดยได้ก�าหนดเกณฑ์คดัเลอืกกลุม่จติอาสา ดงันี้
 เกณฑ์กำรรับใบประกำศเกียรติคุณ 
  ๑) ชื่อกลุ่มหรือชมรม
  ๒) มีสมาชิกกรรมการบริหารไม่น้อยกว่า ๕ คน
  ๓) มีสมาชิกไม่น้อยกว่า ๑๐ คน
  ๔) มกีจิกรรมอย่างต่อเน่ืองและมีหลักฐานทีเ่ช่ือได้ว่ามีการด�าเนนิกิจกรรมจริงๆเช่นรูปถ่าย
  ๕) มีการสมัครเข้ามาเป็นจิตอาสาราชประชาสมาสัย
 เกณฑ์รับบัตรสมำชิกจิตอำสำเพื่อพระรำชำ
  ๑) สังกัดในชื่อกลุ่มหรือชมรม ของชมรมที่ได้รับใบประกาศจากมูลนิธิราชประชาสมาสัย
  ๒) สมาชิกมีตัวตนจริงและร่วมกิจกรรม อยู่ในปัจจุบัน
  ๓) มีอุดมการณ์ตามหลักการปรัชญาจิตอาสาเพื่อพระราชา
  ๔) ไม่เป็นบุคคลที่อยู่ในระหว่างการต้องโทษ หรือเป็นบุคคลที่เป็นภัยต่อสังคม
  ๕) เป็นบคุคลทีจ่ะไม่น�าบตัรสมาชิกไปท�าให้เกดิความเสยีหาย หรอืไปท�าประโยชน์ส่วนตน
 เกณฑ์กำรรับเข็มพระรำชทำน รอผลงานเด่นไว้เสนอราชประชาสมาสัน ต่อไป
  ๑) เป็นกลุ่มหรือชมรมที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ
  ๒) ได้ประกอบกิจกรรมจิตอาสาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
  ๓) มีหลักฐานเชิงประจักษ์ (รูปถ่าย วีดิโอ ผู้น�าให้การรับรอง) เป็นที่ยอมรับจากสังคม
  ๔) มีการระดมทุนหรือทรัพยากรอื่น ๆ เพื่อพึ่งพาตนเองอย่างต่อเนื่อง
  ๕) เป็นแหล่งเรียนรู้หรือศึกษาดูงานของชมรมอื่น ๆ ได้
  ๖) มีแผนงานและยุทธศาสตร์ที่จะด�าเนินงานอย่างยั่งยืน
  ๗) ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการอย่างเป็นเอกฉันท์ 
แนวทำงกำรค้นหำผูป่้วยโรคเรือ้นรำยใหม่และฟ้ืนฟสูภำพผู้ประสบปัญหำจำกโรคเรือ้นโดยจติอำสำ
รำชประชำสมำสัย มีขั้นตอนการวางแผน การปฏิบัติการ การสังเกตการณ์ และการสะท้อนกลับ ดังนี้
 ๑) กำรวำงแผน ในการเตรียมการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรค
เรื้อนแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่เคยมีผู้ป่วยและเคยเป็นพื้นที่อัตราความชุกโรคเรื้อนสูง โดยวางแผนการ
จัดต้ังกลุ่มจิตอาสาราชประชาสมาสัย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้พิการใน
ชุมชนการสนับสนุนงานเครือข่ายจิตอาสาราชประชาสมาสัย ในการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และ
ฟื้นฟูสภาพผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน ประกอบด้วย
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  ๑.๑) การสรรหาและคดักรอง ทมีงานผูม้จีติอาสาในการฟ้ืนฟสูภาพและท�างานด้านผูพ้กิารในชุมชน
  ๑.๒) การส�ารวจข้อมูล มาจัดท�าฐานข้อมูลเพื่อจัดท�ารูปแบบ การพัฒนาผู้พิการโดยชุมชน 
 ๒) กำรปฏิบัติกำร มีการด�าเนินการจัดตั้งกลุ่มจิตอาสาราชประชาสมาสัย เพื่อส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟู
สภาพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและผู้พิการในชุมชนโดย
 ๒.๑) ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทีมจิตอาสาราชประชาสมาสัย โดยการให้ความรู้โรคเรื้อนใน
การค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ และการท�าความเข้าใจในผู้ป่วยโรคเรื้อนลดการตีตรา และการฟื้นฟู
สภาพผู้พิการ การส่งเสริมอาชีพ การใช้เครื่องมือ ในการจ�าแนกประเภทของปัญหาผู้พิการจากโรค
เรื้อนว่ามีข้อจ�ากัดอะไรบ้าง
 ๒.๒) ท�าการระดมทุนและการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเร้ือนและผู้
พิการผู้ยากไร้
 ๒.๓) ท�าแผนการฟื้นฟูสภาพ มีรูปแบบ คือ ใช้ประสบการณ์ของคนในชุมชน โดยวิเคราะห์
ชมุชน ดดัแปลงวสัดทุีม่อียูใ่นท้องถิน่ในการฟ้ืนฟสูภาพ การดูแลผูพ้กิารในชมุชนกบัเจ้าหน้าทีส่หวชิาชพี
แนะน�าหลักการฟื้นฟูสภาพ ท�าโดยตัวเขาเองเพื่อตัวเขาเองการหลอมรวมผู้พิการอื่น ๆ ที่อยู่ในชุมชน
เข้ารับการฟื้นฟูสภาพ (Self help group) เพื่อลดความรังเกียจของคนในชุมชน
 ๓) กำรสังเกตกำรณ์ ผลการพัฒนารูปแบบการฟื้นฟูสภาพ มีดังนี้
 ๓.๑) มีการพัฒนาอาชีพ การใช้เงินกองทุนเดิมในนิคมในการตั้งกองทุนกลุ่มอาชีพ การพัฒนา
แหล่งน�้าให้เกิดความสะดวกต่อการน�ามาใช้ในการเกษตรและการท�าสวนผักปลอดสารพิษ
 ๓.๒) ส่งเสรมิให้ผูไ้ด้รบัผลกระทบจากโรคเรือ้นได้เข้าร่วมกจิกรรม ประเพณวีฒันธรรมในท้อง
ถิน่ และงานวันราชประชาสมาสัยให้มีความถูมิใจที่เป็นคนไข้ในการดูแลของมูลนิธิในหลวง ลดความ
รังเกียจทางสังคม
 ๓.๓) การให้บทบาทหน่วยงานสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยง
จิตอาสาราชประชาสมาสัยมีความรู้ที่ถูกต้องในการฟื้นฟูสภาพและการดูแลสุขภาพ
 ๔) กำรสะท้อนกลบั เกดิการบรหิารจดัการภายในชมุชน คือ การเลอืกผูน้�าโดยชมุชนเอง ดงึงบประมาณ
มาพัฒนาสาธารณูปโภคในนิคม และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ  ให้เพียงพอ และส่งผลต่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเร้ือนจากการฟื้นฟูสภาพ ท่ีใช้ประสบการณ์จิต
อาสาในชุมชน ดัดแปลงวัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น ในการฟื้นฟูสภาพแบบการหลอมรวมผู้พิการอื่น ๆ  ที่อยู่
ในชุมชน 
ปัจจัยแห่งควำมส�ำเร็จ 
  พบว่าผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชน ส่วนใหญ่มีความพิการที่มือและเท้าไม่มีข้อจ�ากัดหรืออุปสรรค
ในการท�ากิจกรรมในการมีส่วนร่วมทางสังคม จึงควรมีการดูแลเพื่อป้องกันความพิการและการฟื้นฟู
สภาพทางกายโดยเฉพาะในรายทีม่คีวามพกิารมาก ต้องได้รับการผ่าตัดแก้ไขความพกิารเพือ่ให้สามารถ
ด�าเนินชีวิตอย่างปกติสุข โดยมีปัจจัยแห่งความส�าเร็จ ดังนี้
 ๑) สมาชกิครอบครวัช่วยเหลือในการดแูลตนเองเพือ่ป้องกันความพกิารไม่ให้เพิม่มากข้ึนและช่วยดแูล
รักษาความสะอาดในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคเรื้อนนั้นมีจ�ากัด สมาชิกครอบครัวจึงควรช่วยเหลือ
ดูแลด้วยอีกทางหนึ่ง 
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 ๒) มีทีมงานจิตอาสาราชประชาสมาสัย (จิตอาสาเพื่อพระราชา) มีส่วนร่วมของชุมชนในการค้นหาผู้
ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และฟื้นฟูสภาพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน การส่งเสริมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพ
ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและผู้พิการในชุมชน 
 ๓) ทีมงานจิตอาสาราชประชาสมาสัยในการฟื้นฟูสภาพและท�างานด้านผู้พิการต้องมีความรู้ด้านการ
วเิคราะห์ แบบแผนการจ�าแนกหน้าทีข่องร่างกายความพกิารและสุขภาพ ในการท�าฐานข้อมูลและการ
วางแผนการฟื้นฟูสภาพ 
 ๔) การใช้ชุมชนเป็นฐาน ที่มีการใช้ประสบการณ์ของคนในชุมชน การดัดแปลงวัสดุที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่น ในการฟื้นฟูสภาพ และทีมสหวิชาชีพ (แพทย์, นักกายภาพ, พยาบาล, นักจิตวิทยา และนัก
สังคมสงเคราะห์) เข้ามาแนะน�าให้ถูกต้องตามหลักการฟื้นฟูสภาพ
 ๕) การระดมทุนและการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูสภาพผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน และรวมผู้
พิการอื่นๆ ที่มีการใช้เงินกองทุนเดิมในนิคม และการจัดตั้งกองทุนกลุ่มอาชีพในชุมชน
 ๖) ผู้น�าชุมชน จิตอาสา ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อนและผู้พิการอื่น ๆ เข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมของกลุม่จติอาสา ร่วมกบัการพฒันาอาชพี การพฒันาแหล่งน�า้ให้เกดิความสะดวก
ต่อการน�ามาใช้ในการเกษตรและการท�าสวนผักปลอดสารพษิในรัว้บ้านตามแนวพระราชด�าร ิปลกูกนิเอง 
เหลือแบ่งปันเพื่อนบ้าน 
 ๗) การท�าประชาคมในระดบัต�าบลและการส่งเสรมิครอบครวัเข้าร่วมกจิกรรม หรอืการเข้าไป
หลอมรวมกิจกรรมที่มีอยู่แล้วในชุมชน ให้เข้ากับประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมของชุมชนทุกชุมชนได้
มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น เพื่อลดความรังเกียจทางสังคม
กำรพัฒนำต่อยอดควำมส�ำเร็จ 
 จากรปูแบบการด�าเนนิการ พบว่า ผูป้ระสบปัญหาจากโรคเรือ้นมคีวามไว้วางใจหน่วยงานของรฐั 
และมั่นใจในตนเอง ลดความรังเกียจ ที่ผลจากการบูรณาการจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ป่วยโรค
เรือ้นทีอ่ยูใ่นชมุชนได้อย่างปกติสุข ควรต่อยอดโดยการมส่ีวนร่วมของเครอืข่ายจติอาสาราชประชาในพืน้ที่ 
เพ่ือความเสมอภาคและเท่าเทียมในการเข้าถงึบรกิารของรฐัในการพฒันาคณุภาพชวิีตท่ีดขีึน้ จิตอาสา
ราชประชามาสัยจึงเป็นกลไกส�าคัญในการเพื่อเข้ามาค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และการดูแลฟื้นฟู
สภาพ ผูส้งูอาย ุผูพ้กิารท่ัวไป และผูพ้กิารจากโรคเรือ้นในชมุชน ท�าให้ผูพ้กิารมคุีณภาพชวีติทีด่ ีประกอบ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การดูแลด้านสาธารณูปโภค สร้างถนนคอนกรีตภายในชุมชนต่อการ
อ�านวยความสะดวกแก่ผูพ้กิารและประชาชนทัว่ไป อกีทัง้สนบัสนนุเบีย้คนพกิารให้กบัผูป้ระสบปัญหา
จากโรคเรื้อนเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดการฟื้นฟูสภาพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (Community Base 
Rehabilitation) อนัจะน�าไปสูก่ารลดความรังเกยีจระหว่างชมุชน น�าไปสูก่ารหลอมรวมชมุชนเข้าด้วยกนั 
เพือ่การสนบัสนุนความเสมอภาค ยกระดบัศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติของผูป้ระสบ
ปัญหาจากโรคเรื้อนอย่างยั่งยืนต่อไป

ส่วนที่ ๕
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ผลงำนวิชำกำรที่ ได้รับกำรน�ำเสนอในงำนสัมมนำวิชำกำร
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ชื่องำนสัมมนำวิชำกำร / ชื่อผลงำน เจ้ำของผลงำน

กำรสัมมนำวิชำกำรป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภำพ เครือข่ำยส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ เครือข่ำยระบำดวิทยำเขตสุขภำพที่ ๑๐ และเมืองคู่ขนำนไทย-ลำว ไทย-กัมพูชำ (ครั้งที่ ๒๐)
วันที่ ๑-๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมเนวำด้ำคอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี

ชื่อผลงำน : การประเมินการด�าเนินงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ของโรงพยาบาล
ระดับจังหวัด เขตสุขภาพที่ ๙ นครราชสีมา (รางวัลรองชนะเลิศ)

นางวิมลจันทร์ นาคจันทึก
ประเภทการน�าเสนอ : โปสเตอร์

ชื่อผลงำน : การพัฒนารูปแบบสื่อเพื่อการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก นางสุรัสวดี ตั้งสุภาชัย
ประเภทการน�าเสนอ : วาจา

ชื่อผลงำน : การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศวิเคราะห์การกระจายตัวเชิงพื้นที่
ของการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ Opisthorchis viverrini ในนักเรียนโรงเรียนสังกัด
โครงการพัฒนาตามพระราชด�าริ

นายวิวัฒน์ สังฆะบุตร
ประเภทการน�าเสนอ : วาจา

ชื่อผลงำน : โปรแกรมส�าหรับเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางชาวกัมพูชา
ที่เข้ามารับบริการทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์ ของด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศช่องจอม จังหวัดสุรินทร์

นายศรเพชร มหามาตย์
ประเภทการน�าเสนอ : วาจา

ชื่อผลงำน : การพัฒนาเครื่องพ่นหมอกควัน : ลดร้อน ลดยุง นางสุนันทา พันขุนคีรี
ประเภทการน�าเสนอ : วาจา

ชื่อผลงำน : การวิเคราะห์หาสาเหตุและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้งาน
ระบบ EstimatesSM

นายภัทร สว่างดี
ประเภทการน�าเสนอ : วาจา

ชื่อผลงำน : รายงานการประเมินผลเชิงคุณภาพการน�านโยบายสู่การปฏิบัติ 
เรื่องการจัดการพาหะน�าโรคแบบผสมผสานโรคไข้เลือดออก
ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙

นางลักลีน วรรณประพันธ์
ประเภทการน�าเสนอ : วาจา

ชื่อผลงำน : รูปแบบการเฝ้าระวังและการคัดกรองโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ของช่องทางเข้าออกทางบก ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘

นายศรเพชร มหามาตย์
ประเภทการน�าเสนอ : โปสเตอร์

ชือ่ผลงำน : ผลกระทบของปัจจยัเสีย่งต่อการเกดิโรคหลอดเลอืดสมองเขตสขุภาพที ่๙ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ น.ส.กัญญรัตน์ ศรีแก้ว
ประเภทการน�าเสนอ : โปสเตอร์

กำรประชุมวิชำกำรกระทรวงสำธำรณสุข ประจ�ำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่ำงวันที่ ๖-๘ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

ณ โรงแรมเซนทำรำ โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธำนี

ชื่อผลงำน : สถานการณ์การตีตรารังเกียจและการเลือกปฏิบัติจาก เอชไอวี 
ในเขตสุขภาพที่ ๙ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐

นางกัลยาณี จันธิมา

ประเภทการน�าเสนอ : โปสเตอร์

กำรประชุมวิชำกำรงำนสัมมนำระบำดวิทยำแห่งชำติ ครั้งที่ ๒๓ และกำรประชุม The Global 9th Training Programs in 

Epidemiology and Public Health Interventions Network (TEPHINET) Conference 

ระหว่ำงวันที่ ๗-๑๑ สิงหำคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

ชื่อผลงำน : การกระจายตัวและช่วงเวลาออกหากินของยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) 

เขตเมอืงและเขตชนบท จงัหวดัสรุนิทร์ (Distribution and Seasonal feeding time 

period of Aedes aegypti in urban and rural areas of Surin province)

นายอภิรัตน์ โสก�าปัง

ประเภทการน�าเสนอ : วาจา
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ภำพกิจกรรมกำรด�ำเนินงำน ปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

“ พิธีลงนามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ และข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ”
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

“ โครงการรณรงค์ผู้ขับรถรับจ้างสุขภาพดี ผู้โดยสารชีวีปลอดภัย ” 
เทิดพระเกียรติและน้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ประธานในพิธีเปิด นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครราชสีมา (แห่งที่ ๒)

“ ปีใหม่ทั้งที ท�าดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล ”
ประธานในพธิ ีนายแพทย์ธรีวฒัน์ วลยัเสถยีร ผูอ้�านวยการส�านกังานป้องกนัควบคุมโรคที ่๙ นครราชสมีา

คณะผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ สคร.๙ นครราชสีมา

ภำ
พก

ิจก
รร

ม



128 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

รำยงำนประจ�ำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

โครงการพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (๓๑ ม.ค.- ๒ ก.พ. ๒๕๖๐)

ประชุมเชิงปฏิบัติการประสานแผนการด�าเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เขตสุขภาพที่ ๙ 

วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโคราชโฮเต็ล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ชาวสาธารณสุขร่วมใจ “ ท�าดีที่สุดถวายเป็นพระราชกุศล ” 
ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ 
วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ วัดสุทธจินดาวรวิหาร อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 

ภำพกิจกรรม

ภำพกิจกรรม
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ผู้บริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ สคร.๙ นครราชสีมา ร่วมสวดมนต์นั่งสมาธิ

การประชุมถ่ายระดับตัวชี้วัดค�ารับรอง และต่อรอง MOU ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ สคร.๙ นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC)

ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดในเขตนครชัยบุรินทร์ และผู้รับผิดชอบงานสคร.๙ เข้าร่วมประชุม
วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ สคร.๙ นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๑๑ พ.ย. ๒๕๕๙)

ภำพกิจกรรม
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ประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

จิตอาสาเพื่อสังคม ร่วมบริจาคเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้จ�าเป็นแก่เด็ก
ณ ศนูย์อบรมศลีธรรมและส่งเสรมิพระพทุธศาสนาบนพืน้ทีส่งูบ้านเขก็น้อย ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

โครงการถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ส่งต่อคนรุ่นหลังสานพลังพัฒนาองค์กร
วันที่ ๑๘-๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 

โครงการพฒันาสมรรถนะบุคลากรหลกัสตูร “การบริหารคนเก่ง” “Career Path for Talent and Succersor”
วันที่ ๙-๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมโคราชโฮเทล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

ภำพกิจกรรม

ภำพกิจกรรม
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่องประมวลจริยธรรม และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ วนัที ่๑๕ กมุภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชมุราชพฤกษ์ ช้ัน ๓ สคร.๙ นครราชสมีา 

ตรวจสุขภาพประจ�า ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๘ ก.พ. ๒๕๖๐)

การประชุมตรวจประเมินตามข้อตกลงปฏิบัติราชการกลุ่มงาน (MOU) ตามตัวชี้วัด 
วันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ สคร.๙ นครราชสีมา

การแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ ๓๑ ประจ�าปี พ.ศ. ๒๕๖๐ 
วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา

ภำพกิจกรรม
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ร่วมสบืสานประเพณวีนัสงกรานต์ ท�าบญุตกับาตรข้าวสารอาหารแห้ง สรงน�า้พระภกิษสุงฆ์
ปล่อยนก ปล่อยปลา ร�าวงบาสโลบ พธีขีอขมา รดน�า้ขอพรผูอ้าวโุส ผูบ้รหิาร ผูเ้กษยีณอายรุาชการ

วนัที ่๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ส�านกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่๙ นครราชสมีา

ร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “ท�าความดี บริจาคโลหิต”
เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

อุปนายิกาผู้อ�านวยการสภากาชาดไทย ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๒ พรรษา ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ประชุมการพัฒนาระดับคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ
วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สคร.๙ นครราชสีมา

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ และผู้ท�าผลงาน R2R สคร.๙ นครราชสีมา
วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น ๓ สคร.๙ นครราชสีมา

ภำพกิจกรรม

ภำพกิจกรรม
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ซ้อมแผนความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศในภาวะฉกุเฉนิระดบัหน่วยงาน กรณพีบไวรสัคอมพวิเตอร์ 
วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม สคร.๙ นครราชสีมา

การประชุมเชิงปฏิบัติการสื่อสารแนวทางการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน เขตสุขภาพที่ 9 
ประธาน นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา 

วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา

สคร.๙ นครราชสีมา ร่วมขับเคลื่อนค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข MOPH 
วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ ส�านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครราชสีมา

สคร.๙ นครราชสีมา ร่วมนิเทศงานและตรวจราชการกรณีปกติ และบูรณาการ 
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ร่วมกบัผูต้รวจราชการส�านกันายกรฐัมนตร ีและกระทรวงสาธารณสุข

ภำพกิจกรรม

ภำ
พก

ิจก
รร

ม



134 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

รำยงำนประจ�ำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017Annual Report 2017



135

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima 135

Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima



136 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

รำยงำนประจ�ำปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017Annual Report 2017

136 ส�ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ นครรำชสีมำ

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐



137

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐ Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima 137

Annual Report 2017

The Office of Disease Prevention and Control 9th Nakhon Ratchasima

รายงานประจ�าปี ๒๕๖๐

ที่ปรึกษำ
นายแพทย์ธีรวัฒน์ วลัยเสถียร
นางสาวสุชัญญา มานิตย์ศิริกุล
นางกาญจนา ยังขาว

บรรณำธิกำร
ดร.บัณฑิต วรรณประพันธ์

กองบรรณำธิกำร
นางลักลีน วรรณประพันธ์
นายอนุเทพ แซ่เล้า
นางสาวพวงเพชร กฤษหมื่นไวย

คณะท�ำงำน
นางนิ่มนวล  ปุญยหทัยพงศ์
นายอภิรัตน์  โสก�าปัง
นางเบญจมาศ  อุนรัตน์
นางนันทนา  แต้ประเสริฐ
นายวิเศษ  วริศรางกูล
นางกัลยาณี  จันธิมา
นางดวงจันทร์  จันทร์เมือง
นายนิยม  ไกรปุย
นางเปรมปรีดิ์  ชวนะนรเศรษฐ์
นางปนัดดา ไชยชมภู
นางญาดา  โตอุตชนม์
นายเสวียน  ค�าหอม
พ.จ.อ.ยรรยง  ทองประดิษฐ
นายประดิษฐ์  บุญเอก
นายดอกรัก ฤทธิ์จีน
นายสุริยันต์  บุติมาลย์
นายเดชาธร  วงศ์หิรัญ
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