ยินดีต้อนรับ

นายแพทย์ ขจรศักดิ์ แก้ วจรัส
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ
นายแพทย์สเุ มธ องค์วรรณดี
ํ น ักงานป้องก ันควบคุมโรคที่ 5
ผูอ
้ ํานวยการสา
จ ังหว ัดราชบุร ี

กรอบการนําเสนอ
1

ข้อมูลทว่ ั ไป

2

กลุม
่ ที่ 1 การพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการฯ
คณะกรรมการพ ัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ ระด ับอําเภอ

4

กลุม
่ 2 ย่อยที่ 2 โครงการทีส
่ น ับสนุนคําร ับรองฯ

EOC และ SAT

ั
งานสมมนาวิ
ชาการสคร. 5 ราชบุร ี

ความด ันโลหิตสูงและเบาหวาน

กิจกรรมชมรมจริยธรรม สคร. 5 ราชบุร ี

อุบ ัติเหตุทางถนน

งานบริหารแผนงาน/งบประมาณ

ั พช
โรคพิษสารกําจ ัดศตรู
ื
อ ันตรายจากการทํางานต่อลูกจ้าง 1,000 ราย

3

กลุม
่ 2 ย่อยที่ 1โครงการตามแนวพระราชดําริฯ

โครงการหนอนพยาธิ
ั ปลอดโรค คนปลอดภ ัย
โครงการสตว์

โครงการโรคมาลาเรีย
โครงการว ัณโรค

สารพิษตะกว่ ั จากเหมืองเก่า (คลิต)้ี

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
สํ านักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

1 ศ ึก ษาวิ เ คราะห์ ว ิ จั ย และ
พัฒนาองค์ความรู ้ด ้านการเฝ้ า
ระวั ง ป้ องกั น และควบคุม โรค
และภั ย ที่คุ ก คามสุ ข ภาพให ้
เหมาะสมกั บ สภาพพื้ น ที่ ท ี่
รับผิดชอบ
2 ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ม า ต ร ฐ า น ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ
รูปแบบการดําเนินงานเฝ้ าระวัง
ป้ องกันและควบคุมโรคและภัย
ทีค
่ ก
ุ คามสุขภาพ

ั ัศน์ สคร.5 ราชบุร ี
วิสยท
“เป็ นองค์กรระดับประเทศที่
ได ร้ ั บ การยอมรั บ ด า้ นการเฝ้ า
ระวังป้ องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพเพือ
่ ประชาชนปลอดภัย
จากโรคและภัยสุขภาพ ภายใน
ปี 2564”

3 ถ่ า ย ท อ ด อ ง ค์ ค ว า ม รู แ
้ ละ
เทคโนโลยี ด า้ นการเฝ้ าระวั ง
ป้ องกันและควบคุมโรคและภัยที่
คุกคามสุขภาพให ้แก่หน่ วยงาน
เครือ ข่า ยและประชาชนในเขต
พืน
้ ทีท
่ รี่ ับผิดชอบ

4 ประสานและสนั บ สนุ น การ
ปฏิบัตงิ านร่วมกับหน่ วยงานที่
เ กี่ ย ว ข อ
้ ง ใ น ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง
ป้ องกั น และควบคุ ม โรคและ
ภั ย ที่ คุ ก คามสุ ข ภาพในเขต
พืน
้ ทีท
่ รี่ ับผิดชอบ

7 ป ฏิ บั ติ ง า น ร่ ว ม กั บ ห รื อ
สนั บ สนุ น การปฏิบั ต งิ านของ
หน่วยงานอืน
่ ทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือที่
ได ้รับมอบหมาย

6 เผยแพร่ข ้อมูลข่าวสารด ้าน
ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ควบคุ ม โรคและภั ย ที่คุ ก คาม
สุขภาพ
5 สนับสนุนการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันและควบคุมโรคบริเวณ
ชายแดนเพือ
่ การป้ องกันโรค
ระหว่างประเทศ

โครงสร้ างการบริหาร
สํ านักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
นพ.สุ เมธ องค์ วรรณดี
ผู้อาํ นวยการสํ านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
นพ.พราน ไพรสุ วรรณ์
รองผู้อาํ นวยการ
กลุ่มระบาดวิทยาฯ
นายชีวนิ สมสว่าง
กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่ าย
นางขนิษฐา อติรัตนา

กลุ่มบริหารทัว่ ไป
นางนัยนา อ่อนโพธิ์ แก้ว

นายนิคม กสิ วทิ ย์ อาํ นวย
รองผู้อาํ นวยการ

นางสาวโสภาพรรณ จิรนิรัติศัย
รองผู้อาํ นวยการ

กลุ่มแผนงานและประเมินผล
นายธี รเนตร พานิชเจริ ญ

กลุ่มพัฒนาองค์ กร
นางเพชรรัตน์ อรุ ณภาคมงคล

กลุ่มพัฒนาวิชาการ
นางสาวศุภลักษณ์ แย้มสกุล
กลุ่มห้ องปฏิบัติการฯ
นายไกรฤกษ์ สุ ธรรม
กลุ่มสื่ อสารความเสี่ ยงฯ
นายอนุสรณ์ ภวภูตานนท์
ศตม.ที่ 5.1 กาญจนบุรี
นายไพฑูรย์ เนียมหอม
ศตม.ที่ 5.2 เพชรบุรี
นายวิทยา สายพรมสุ ด
ศตม.ที่ 5.3 ประจวบคีรีขันธ์
นายสุ ประสันน์ วิริยะวงศานุกลู
ศตม.ที่ 5.4 ราชบุรี
นายเสนาะ พ่วงฟัก

กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง
นางสาวจุฑาทิพย์ ชมภูนุช
กลุ่มปฏิบัติการตอบโต้ ฯ
นายกวี โพธิ์ เงิน
ด่ านควบคุมโรคติดต่ อฯท่าอากาศยานหัวหิน
ด่ านควบคุมโรคติดต่ อฯพรมแดนสิ งขร
ด่ านควบคุมโรคติดต่ อฯท่าเรือประจวบคีรีขันธ์
ด่ านควบคุมโรคติดต่ อฯพรมแดนบ้ านพุนํา้ ร้ อน

ด่ านควบคุมโรคติดต่ อฯพรมแดนสั งขละบุรี

้ ทีร่ ับผิดชอบ
พืน
เขตสุขภาพที่ 5
ประกอบด้วย 8 จ ังหว ัด

แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 62 อําเภอ
632 ตําบล
• เทศบาล 186 แห่ง/องค์การบริหาร
่ นตําบล 505 แห่ง
สว
จํานวนโรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 5
ประกอบด้วย
•

โรงพยาบาลศูนย์ จํานวน 4 แห่ง
(รบ./สพ./นฐ./สค.)

•

โรงพยาบาลทว่ ั ไป 11 แห่ง

•

โรงพยาบาลชุมชน 51 แห่ง
่ เสริมสุขภาพตําบล
โรงพยาบาลสง
910 แห่ง

•

ิ้ 5,208,171 คน
จํานวนประชากร รวมทงส
ั้ น
•

จ ังหว ัดทีม
่ ป
ี ระชากรมากทีส
่ ด
ุ คือ จ ังหว ัด
นครปฐม (911,492)

•

จ ังหว ัดทีม
่ ป
ี ระชากรน้อยทีส
่ ด
ุ คือ จ ังหว ัด
สมุทรสงคราม (193,902)
* ข้อมูลกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ
ว ันที่ 31 มีนาคม 2561

ข้อมูลบุคลากร
พน ักงานจ้างเหมา 29 อ ัตรา
กองทุนโลก 15 อ ัตรา

พน ักงาน ก.สธ. 18 อ ัตรา
ข้าราชการ 101 อ ัตรา

พน ักงานราชการ 35 อ ัตรา

ลูกจ้างประจํา 100 อ ัตรา

ิ้ 300 อ ัตรา
รวมทงส
ั้ น
ข้อมูล ณ ว ันที่ 31 มีนาคม 2561

การเบิกจ่ ายงบประมาณประจําปี 2561
50,000,000.00

เบิกจ่ ายสะสม

45,000,000.00

100.0000
%

40,000,000.00
80.5998%
35,000,000.00
71.3967%
30,000,000.00

64.0216%

25,000,000.00
49.1761%
20,000,000.00
15,000,000.00
10,000,000.00
5,000,000.00
ได้ รับ

งบบุคลากร
8,962,700.0

งบดําเนินงาน

งบอุดหนุน

งบลงทุน

ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง

รวม

43,186,494.0 5,195,450.00 3,743,395.00 6,345,700.00 67,433,739.0

เบิกจ่าย 4,407,504.7

30,833,743.8 4,187,520.00 3,743,395.00

คงเหลือ 4,555,195.2

12,352,750.1 1,007,930.00

0.00

0.00

43,172,163.6

6,345,700.00 24,261,575.3

ทีม่ าแหล่งข้ อมูล : กลุ่มบริหารทัว่ ไป (การเงิน) ณ วันที่ 17 เมษายน 2561

0.0000%

การใช้ จ่ายงบประมาณ (ต.ค.60- 17 เม.ย.61)

สรุปแผน-ผลดําเนินการการเบิกจ่ ายในการประชุ ม

ผลผลิต งบประมาณ ต.1+ต.2 (บาท)

ผลการเบิกจ่ าย (บาท)

ร้ อยละ

หมายเหตุ

- ดําเนินการเสร็ จสิ้น รอบ 6 เดือน

1

122,396.00

116,660.00

95.31

2

2,164,400.00

2,123,832.00

98.13

3

303,400.00

303,400.00

100.00

5

414,504.00

414,504.00

100.00

7

200,000.00

115,750.00

57.86

8

97,319.00

97,319.00

100.00

10

475,000.00

381,455.00

80.31

- ดําเนินการปรับเพิ่มโครงการใหม่ จํานวน 93,545.00 บาท

11

973,767.00

966,884.00

99.29

- ดําเนินการปรับเพิม่ โครงการใหม่ จํานวน 6,883.00 บาท

14

234,490.00

234,490.00

100.00

รวม

4,985,276.00

4,754,294.00

95.67

(สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคหน่วยงาน = 5,736.00)
- ดําเนินการเสร็ จสิ้น รอบ 6 เดือน
(สนับสนุนค่าสาธารณูปโภคหน่วยงาน = 40,568.00)

- อยูร่ ะหว่างดําเนินการเบิกบัตรเครดิตราชการ

-รวมเงินคืนกองกลางหน่ วยงาน 146,732.00-

กลุ่มที่ 1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ
แผนยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
การพัฒนากลไกการขับเคลือ่ นเครือข่ ายการป้ องกันควบคุมโรคระดับอําเภอ
สั มมนาวิชาการ สํ านักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ปี 2561
กิจกรรมชมรมจริยธรรม สํ านักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
การบริหารแผนงาน/งบประมาณ

แผนยุทธศาสตร์ ของหน่ วยงาน
วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์ กรระดับประเทศทีไ่ ด้ รับการยอมรับด้ านการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุม
โรคที่ มี ม าตรฐานเพื่ อ ประชาชนปลอดภั ย จากโรคและภั ย สุ ข ภาพ ภายในปี
2564”
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์ การดําเนินงานของหน่ วยงาน โดยจัดประชุมเชิ งปฏิบตั ิการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การดําเนิ นงานของสํา นักงานป้ องกันควบคุ ม โรคที่ 5 จัง หวัด ราชบุ รี ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2560
เสนอแผนที่ ยุ ท ธศาสตร์ สคร.5 ราชบุ รี ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ในการประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารของหน่วยงานประจําเดือนมีนาคม 2561 และผ่ านมติทปี่ ระชุ ม

การพัฒนากลไกการขับเคลือ่ นเครือข่ ายการป้ องกันควบคุมโรคระดับอําเภอ
ภายใต้ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

สถานการณ์ การขับเคลือ่ นการการดําเนินงานภายใต้ คณะกรรมการพัฒนาคณภาพชีวติ ระดับอําเภอ
จังหวัด

สถานการณ์ /ปัญหาที่เลือก
ดําเนินการ

จังหวัดนครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี สุ พรรณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
ประมวลผลจาก
4 จั ง ห วั ด
ประเด็นโรค/ภัย/
ปั ญหาที่ พชอ.
เลื อ ก โร ค/ ภั ย /
ปั ญ ห า ที่ ก ร ม
ค ว บ คุ ม โ ร ค
รั บ ผิ ด ช อ บ
จํ า น ว น 2 6
ป ร ะ เ ด็ น จ า ก
จํ า นวนทั้ ง หมด
45 ประเด็น
DHF

7.69%

3.85%
19.23 %

15.38%

มี (ร่ าง) คณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตระดับอําเภอ

คณะกรรมการพชอ.ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
คณะกรรมการไทยนิ ยมฯ ทําให้งานมี
เลือกประเด็นปัญหาการดําเนิ นงาน ความซํ้ าซ้ อ นและผู้ เ กี่ ยวข้ อ งให้
ความสํ า คัญ กับ โครงการไทยนิ ย ม
แล้ว***
มากกว่า
รูปที่ 2 แสดงประเด็นที่ พชอ. เลือกดําเนินการ
จําแนกตามโรค/ภัย/ปัญหาทีก่ รมควบคุมโรค
รับผิดชอบและ ทีห่ น่ วยงานอืน่ รับผิดชอบ
( เฉพาะ4 จังหวัดทีเ่ ลือกประเด็นแล้ว) ***

42.2%
57.8%

11.54%

การจัดการขยะมูลฝอย

ปัญหา/อุปสรรค

รูปที่ 1 แสดงประเด็นที่ พชอ. เลือกดําเนินการจําแนก
ตามรายโรค/ภัย/ปัญหา ทีก่ รมควบคุมโรครับผิดชอบ
( เฉพาะ4 จังหวัดทีเ่ ลือกประเด็นแล้ว) ***

42.31%
RTI

TB

การจัดการโรคเรื อ้ รัง

พก.สุขภาพ /เด็กปฐมวัย

กรมควบคุมโรค
ร้ อยละ 57.8

หน่วยงานอื่น
ร้อยละ 42.2
ประมวลผลจาก
4 จังหวัด
22 อํ า เภอ 45
ปร ะ เด็ น โร ค /
ภั ย / ปั ญ ห า ที่
พ ช อ . เ ลื อ ก
ดําเนินการ

แผน/ผลดําเนินงานของสํ านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
ผลการดําเนินงาน

เป้าหมาย 6 เดือน
ประชุ มผู้รับผิดชอบงานควบคุมโรค/ภัย
สุ ขภาพและงานระบบสุ ขภาพอําเภอของ
สํ านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด

เป้าหมาย 9 เดือน
เป้ าหมาย 12 เดือน

กําหนดแนวทางการดําเนินงานฯร่ วมกับจังหวัด
* สนับสนุนข้อมูลนําเข้าในการเลือกประเด็น
ปั ญหาที่จะดําเนินการของแต่ละอําเภอ
* ติดตามเยีย่ มเยือนแบบเสริ มพลังร่ วมกับ
คณะกรรมการระดับจังหวัด
* สนับสนุนการดําเนิ นงาน
* ติ ด ตามเยี่ ยมเยื อ นแบบเสริ ม * สนับสนุนการดําเนินงานในประเด็นปั ญหาที่
อําเภอเลือกดําเนินการ (ที่เกี่ยวข้องกับกรมควบคุม
พลัง
โรค)
* ร่ วมติดตามประเมินผลการดําเนินงานของ
• ติดตามประเมินผล
อําเภอ/จังหวัด
• สรุ ปบทเรี ยน
* สรุ ปบทเรี ยนการดําเนินงานในเขตสุ ขภาพที่ 5

แนวทาง/เกณฑ์ การประเมินผลการป้ องกันควบคุมโรค/ภัยสุ ขภาพที่จะใช้ ประเมินผล

การดําเนินงานของอําเภอ ทีเ่ ป็ นมาตรฐานระดับประเทศ

สิ่งที่ต้องการการสนับสนุน

ไม่สามารถแสดงรูปนี้ได้ในขณะนี้

สั มมนาวิชาการ สํ านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ปี 2561
“ความท้ าทาย : DDC ยุค Thailand 4.0”

วัตถุประสงค์

• เพือ่ เป็ นเวทีเผยแพร่ นําเสนอผลงานวิชาการ ด้ านการเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุม
โรค และภัยสุ ขภาพ สํ าหรับบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกองค์ กร
• เพือ่ นําเสนอองค์ ความรู้ เทคโนโลยี ในการป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
• เพือ่ ค้ นหาและพัฒนาโครงการทีม่ นี วัตกรรม ชุ ดความรู้ปฏิบตั ิการตัวอย่ างทีด่ ี
และนําไปต่ อยอดได้

กิจกรรม






นําเสนอผลงานวิชาการ
ประกวดผลงานวิชาการ
บูธนิทรรศการ
มอบรางวัลเครือข่ ายทีม่ ีผลงานดีเด่ น
บรรยาย อภิปราย วิชาการ

วันที่ 24-25 พ.ค.
โรงแรมรอยัล ซิตี้
กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้ าหมาย
 เครือข่ ายสาธารณสุ ขเขตสุ ขภาพที่ 5
 เครือข่ ายสถานประกอบการ
 องค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
จํานวน 200 คน

ความเป็ นมาและสรุ ปผลงานด้ านคุณธรรม จริยธรรม และการปราบปรามการทุจริตประพฤติมชิ อบ
กลยุทธ์ นวัตกรรมทีน่ ํามาใช้ ในการดําเนินการของ สํ านักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

• ความเป็ นมา

ช่ วงที่ 1 : พ.ศ.2549 - 2551 : ก่อร่ างสร้ างชมรมฯ
ช่ วงที่ 2 : พ.ศ.2552 – 2553 : จิตอาสาร่ วมสร้ างสั งคมปลอดโรค
ช่ วงที่ 3 : พ.ศ.2554 – 2558 : สร้ างองค์ กรแห่ งความสุ ข
ช่ วงที่ 4 : พ.ศ.2558 - 2559 : ก้าวสู่ องค์ กรคุณธรรม
ช่ วงที่ 5 : พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน : สร้ างองค์ กรคุณธรรมทีย่ งั่ ยืน

• ยุทธศาสตร์ ฯ
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแนวทางคุณธรรมจริยธรรมดังนี้
• สร้ างเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้ เป็ นวิธีชีวติ เน้ นกิจกรรมวันสํ าคัญของชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และวัฒนธรรมประเพณี
• ส่ งเสริมแนวทางวัฒนธรรม และกระบวนการเรียนรู้ ค่ านิยมของบุคลากร
• สร้ างวัฒนธรรมองค์ กรขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามในสั งคมสาธารณสุ ข จาก
SMART >>>ISMART >>>MOPH
• สร้ างเสริมสั งคมคุณธรรมและระบบธรรมาภิบาลในองค์ กร ตามยุทธฯ กลุ่มคุ้มครองฯ
ปปช.
• พัฒนาการมีส่วนร่ วมและสร้ างความเข้ มแข็งของเครือข่ ายและทุกภาคส่ วนของสั งคม

• ทิศทางการพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมในอนาคต

• การสร้ างเครือข่ ายจิตอาสา และการ
เข้ าร่ วมเป็ นส่ วนหนึ่งของเครือข่ าย
จิตอาสาอืน่ ๆ เพือ่ ความเข้ มแข็งและ
ยัง่ ยืนต่ อไป

รางวัลแห่ งความภาคภูมใิ จ

กรมควบคุมโรค
ขอมอบโล่ รางวัลชนะเลิศนี้ แก่
สํ านักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

เป็ นหน่ วยงานดีเด่ นด้ านคุณธรรม จริยธรรมและการป้ องกันการทุจริ ต
ให้ ไว้ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2560
โดยนายแพทย์ เจษฎา โชคดํารงสุ ข
อธิบดีกรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุ ข
เกียรติคุณนีใ้ ห้ ไว้เพือ่ แสดงว่า
สํ านักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
เป็ นหน่ วยงานดีเด่ นด้ านการพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม
ให้ ไว้ ณ วันพฤหัสบดี ที่ 19 สิ งหาคม พุทธศักราช 2560
โดยศาสตราจารย์ เกียรติคุณนายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุ ข

การบริหารจัดการแผนงานโครงการ/งบประมาณ สํ านักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี
การจ ัดทําแผนงาน/
โครงการ
กรอบทิศทางกรมควบคุมโรค
สอดคล้องก ับ
- ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ
20 ปี
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับ 12
- แผนงานบูรณาการเชิง
ยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล
กระทรวง และกรมควบคุมโรค

จ ัดทําแผนงาน/โครงการ
ตามกรอบงาน 3 สว่ น
Agenda แผนบูรณาการ วงเงิน 4,612,700 บาท
- ควบคุมโรคติดต่อ/สร้างภูมิคุม้ กันในเด็ก วงเงิน 324,600 บาท
- ควบคุมโรคและพัฒนาทักษะชีวติ วัยเรี ยน วงเงิน 334,600 บาท
- ขับเคลื่อนกฎหมาย/ลดพฤติกรรมเสี่ ยงวัยรุ่ น วงเงิน 50,000 บาท
- โรคไม่ติดต่อเรื้ อรัง/ปั จจัยเสี่ ยง(วัยทํางาน) วงเงิน 1,018,000 บาท
- พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ วงเงิน 2,345,500 บาท
- เฝ้ าระวังฯผูส้ มั ผัสขยะ วงเงิน 540,000 บาท

วิเคราะห์สถานการณ์
5 มิต ิ

งานยุทธศาสตร์ วงเงิน 2,876,500 บาท
จ ัดลําด ับความสําค ัญ
- เน ้นการใช ้หลัก 3 R
- ตอบเป้ าหมายการลดโรค/นํ าส่ง
ค่าเป้ าหมายตามเอกสาร
งบประมาณ และมีผลลัพธ์ท ี่
คุ ้มค่ากับค่าใช ้จ่ายทีล
่ งทุน
- แก ้ปั ญหาในพืน
้ ที่
17

- เร่ งรัดการกําจัดไข้มาลาเรี ย วงเงิน 1,534,900 บาท
- ควบคุมวัณโรค วงเงิน 424,300 บาท
- ป้ องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ วงเงิน 464,500 บาท
- พัฒนาช่องทางระหว่างประเทศ วงเงิน 452,800 บาท

Function วงเงิน 12,084,100 บาท
- พัฒนาผลิตภัณฑ์วชิ าการ/จัดการความรู ้วงเงิน739,900 บาท
- ระบบเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมโรค วงเงิน 1,568,800 บาท
- เสริ มสร้างความร่ วมมือเครื อข่าย วงเงิน 5,958,700 บาท
- ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ น วงเงิน 1,120,000 บาท
- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงิน 150,800 บาท
- หนอนพยาธิ โรคติดต่อโดยยุงลาย วงเงิน 1,285,900 บาท
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปชช. วงเงิน 1,260,000 บาท

การกํากับติดตามการดําเนินโครงการและการประเมินผล

การประเมินผล

การกํากับ ติดตามการดําเนินงาน

-

กํากับติดตามที่ประชุ มคณะกรรมการบริหาร
ผลการดําเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ
ความครบถ้วนของการรายงานในระบบ ESM

กําหนดเป็ น KPI กลุ่ม/ศู นย์

การดําเนินงาน/การเบิกจ่ายให้เป็ นไปตามแผน
การสรุ ปผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ

ระบบ EstimatsSM

การรายงานแบบ Realtime
เน้นการรายงานเชิงคุณภาพ

ประชุ มกํากับ ติดตาม ทุก 3 เดือน

รายงานผลการดําเนินงาน
ผลการใช่จ่ายงบประมาณ/ ใช้ไม่ได้ตามแผน
ส่ งคืนเข้าส่ วนกลางเพื่อใช้ในกิจกรรมเร่ งรัดต่อไป

กําหนดเป็ นตัวชี้วดั KPI กลุ่ม/ศูนย์
- ประเมินผลทุกโครงการย่อย
- แผน/รายงานความก้าวหน้า ผ่านผูบ้ ริ หาร
-

กํากับติดตามรายไตรมาส

รายงานผลไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

สรุ ปผลการประเมินโครงการ
- กําหนดเป็ นข้อมูลนําไปใช้ในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการปี 2562 ต่อไป

ไม่สามารถแสดงรูปนี้ได้ในขณะนี้

กลุ่ม

กลุ่ม 2 ย่ อยที่ 1 โครงการตามแนวพระราชดําริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ
และการดําเนินงานลดโรคและภัยสุ ขภาพ ปี 2561 ที่เป็ นปัญหาในพืน้ ที่

การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนฯ
โครงการสั ตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุ นัขบ้ า
การเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมและกําจัดโรคไข้ มาลาเรียในพืน้ ที่โครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชน
การเร่ งรัดคัดกรองวัณโรคในประชากรเสี่ ยง

การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนฯ
สภาพปัญหา สถานการณ์
แผนภูมแิ สดงอัตราร้ อยละ จํานวนผู้ตดิ เชื้อโรคหนอนพยาธิ ชนิดแยกเชื้อ
เปรียบเทียบปี 2558 - 2560
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โรคหนอนพยาธิ ในนักเรี ยนและเยาวชนในถิ่ นทุ รกัน ดาร ใน
พื้นที่สาํ นักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ในปี 2560
ยังคงพบผูป้ ่ วยโรคหนอนพยาธิ โดยพบเป็ นพยาธิ แส้มา้ สู งที่สุด
(ร้ อยละ 9.87) รองลงมาเป็ นพยาธิ ปากขอ(ร้ อยละ 7.94) และ
พยาธิ ไส้เดื อน(ร้ อยละ 6.71) ตามลําดับ โดยพบว่ายังคงมี การ
ตรวจพบพยาธิ ใบไม้ตบั (ร้อยละ 0.86) พบเด็กนักเรี ยนเยาวชน
ในถิ่นทุ รกันดาร ยังมี พฤติ กรรมเสี่ ยงในการบริ โภคอาหารไม่
สะอาดและปรุ งไม่สุก เพราะพบว่ามีการจับสัตว์มาทําอาหารกิน
กันเอง ตลอดถึงสุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อมในชุ มชนไม่ดี ยังมีส้วม
ซึมราดนํ้าไม่ครบทุกครัวเรื อน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2561
 นิ เ ทศ ติ ด ตาม ประสานงาน การดํา เนิ น งานสนับ สนุ น
ประเมินผลการตรวจ และสุ่ มสอบสวนเด็กและคนในครอบครัว 29
แห่ ง
 จัดสร้างโรงเรี ยนต้นแบบที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมในชุมชน
เพื่อป้ องกันโรคพยาธิ ในเด็ก
 จัดกิจกรรมรณรงค์หนอนพยาธิร่วมกับภาคีเครื อข่าย
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบเป้ าหมาย 6 เดือน 12 เดือน
โรงเรี ยนในโครงการพระราชดําริ ฯ ที่ดาํ เนินงานรวม 29 แห่ ง
นิ เทศติดตามสนับสนุน ประเมินผลการตรวจของโรงพยาบาล
ส่ งเสริ มสุ ขภาพตําบล
 จัดสร้างโรงเรี ยนต้นแบบที่ใช้กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ชุมชนเพื่อควบคุมโรคหนอนพยาธิ
 นิ เทศก่อนตรวจ เพื่อตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์และ
เจ้าหน้าที่ผทู ้ าํ การตรวจ ตลอดจนความแม่นยําในการเก็บตรวจ
อย่างอุจจาระของครู ในโรงเรี ยนฯ นักเรี ยนมีความรู้และทัศนคติใน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกสุขลักษณะ ชุมชนเกิดความ
ตระหนัก และมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการป้ องกันโรคหนอนพยาธิ
ทําให้นกั เรี ยนตรวจพบโรคหนอนพยาธิลดลง

การติดเชื้อหนอนพยาธิ:กรณีศึกษาบ้ านเวียคาดี้
หมู่ที่ 5 ตําบลหนองลู อําเภอสั งขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

สถานการณ์
ในพื้ น ที่ ห มู่ ที่ 5 ตํา บลหนองลู อํา เภอสั ง ขละบุ รี พบว่ า ใน
โรงเรี ยนตํา รวจตระเวนชายแดนสหธนาคารมี อ ัต ราการติ ด เชื้ อ
หนอนพยาธิ ในนักเรี ยนในปี 2557, 2558, 2559, 2560 และ 2561 คือ
ร้ อ ยละ 6.94, ร้ อยละ 11.62, ร้ อ ยละ 11.53,ร้ อยละ 15.38 และร้ อ ยละ
35.24 ตามลําดับ ซึ่ งมีแนวโน้มสู งขึ้นและสู งกว่าเป้ าหมายลดโรคตาม
แผนปฏิบตั ิการป้ องกันโรคหนอนพยาธิ ตามพระราชบัญญัติโรคติอด
ต่อปี 2558 ที่กาํ หนดว่าในปี 2559,2560 และ 2561 จะมีอตั ราการติดเชื้อ
หนอนพยาธิ ในเด็กนักเรี ยนให้ต่าํ กว่า ร้อยละ 10 , ร้อยละ 8.0 และร้อย
ละ 6.0 ตามลําดับ

ผลการตรวจหาตัวอ่อนพยาธิใบไม้ ระยะ Cercaria ในหอยและระยะ Metacercaria ในปลา
ในแหล่งนํา้ หมู่ที่ 5 ตําบลหนองลู
ชนิดหอย

tarebia granifera

จํานวนที่
ตรวจ
(ตัว)

ชนิด Cercaria ทีพ่ บ

15

stictodora tridactyla

3

Laxogenoides bicolor
พยาธิใบไม้ของกบ เขียด

1

(พยาธิใบไม้ ลาํ ไส้ ของคน/นก)

จํานวนที่พบ
(ตัว)

Melaniodes tuborculata

2

stictodora tridactyla

2

Filapaludina matensi

1

Laxogenoides bicolor

1

รวม

18

ผลการตรวจระยะ Metacercaria
ตรวจในปลากระสู บ จํานวน 8 ตัว
มีการติดเชื้อ พยาธิใบไม้ขนาดเล็ก
จํานวน 1 ตัว เป็ นพยาธิในคน เป็ ดและนก

7 (38.89)

Metacercaria
Cercaria

โรคไข ้มาลาเรีย
สถานการณ์ โรคไข้ มาลาเรีย ปี งบประมาณ 2558 - 2561
แผนภูมแิ สดงพบเชื้อแยกชนิดเชื้อ
สํ านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบ

สถานการณ์ โรคไข้ มาลาเรีย ปี งบประมาณ 2558 - 2561
แผนภูมแิ สดงจํานวนพบเชื้อ คนไทย - ต่ างชาติ
สํ านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบ
2000

1934

1500

1500

1075
859

1000

รวม

1037
619
418

500
0

2558

2559

คนไทย

584
347

237

2560

ต่างชาติ

1000

500

99 63 36

0

2558

2561

642

600

600
500
400
300

M

2560

2561

MIX

530 544

500

406
277
227

200

V

สถานการณ์ โรคไข้ มาลาเรีย ปี งบประมาณ 2558 - 2561
แผนภูมแิ สดง กลุ่มอายุพบเชื้อ
สํ านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี

สถานการณ์โรคไข้ มาลาเรีย ปี งบประมาณ 2558 - 2561
แผนภูมิแสดงอาชีพพบเชื้อสู ง 5 ลําดับแรก
สํานักงานป้องกันควบคุม
700

2559

F

343
270

108

100

149
92

190
148

75
3360

54

0

2558

2559
เด็ก/นักเรียน

ทําไร่

2560
อื่นๆ

กรรมกร

268

300
30 273 10 14
2561
งานบ้ าน

200

103

65

2558

5 - 14

300

191 213

100
0

<5

384 373

400

ทีม่ า : http://malaria.ddc.moph.go.th/malariaR10/index_newversion.php

25 - 44
7 231824 27

17
2559

15 - 24

172 163
114 118

2560

2561

>=45

การเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมและกําจัดโรคไข้ มาลาเรีย
ในพืน้ ทีโ่ ครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน
สถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของ สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5 ราชบุรี ประกอบด้วย
โรงเรี ยนในสังกัดตํารวจตระเวนชายแดน จํานวน 27 แห่ง และโรงเรี ยนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
ขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จํานวน 2 แห่ง รวมทั้งสิ้ น 29 แห่ง ในปี งบประมาณ 2561 ดําเนินงาน สํารวจ KAP
โรคไข้มาลาเรี ย จํานวน 29 แห่ง และตรวจหาชื้อ จํานวน 29 แห่ง ไม่พบเชื้อมาลาเรี ย
สถานการณ์ ไข้ มาลาเรียในสถานศึกษา
ปี งบประมาณ
จํานวนตรวจหาเชื้อ
จํานวนพบเชื้อ
เชือ P. falciparum
เชือ P. vivax

2558
16,738
8
0
8

2559
13,460
17
1
16

2560
15,563
26
11
15

2561
4,231
0
0
0

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2561
1.สํารวจ KAP โรคไข้มาลาเรี ยและอัตราการพบเชื้อ
2. เฝ้ าระวัง ป้ องกันและกําจัดโรคไข้มาลาเรี ย
3. สร้างเสริ มความรู ้ ความเข้าใจและการปฏิบตั ิตนเพื่อ
ป้ องกันโรคไข้มาลาเรี ย
4.ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันตนเองจากยุงเช่น
การใช้มุง้ หรื อมุง้ ชุ บสารเคมี การใช้ผลิตภัณฑ์กนั ยุง
การใช้สมุนไพรไล่ยงุ
5. ส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ ว มของชุ ม ชนในการป้ องกัน
ควบคุมและเฝ้ าระวังโรคไข้มาลาเรี ย

ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบเป้ าหมาย
6 เดือน 12 เดือน
1.สํารวจ KAP โรคไข้มาลาเรี ย จํานวน 29 แห่ง และอัตราการพบ
เชื้อ จํานวน 29 แห่ ง ไม่พบเชื้อมาลาเรี ย
2. เฝ้ าระวัง ป้ องกันและกําจัดโรคไข้มาลาเรี ย ในเด็กนักเรี ยนใน
สถานศึกษา จํานวน 4,231 ราย และสร้างเสริ มความรู้ ความเข้าใจ
และการปฏิบตั ิตนเพื่อป้ องกันโรค ไข้มาลาเรี ย ในเด็กนักเรี ยน
จํานวน 4,231 ราย
4.ส่ งเสริ มและสนับสนุนการป้ องกันตนเองจากยุงเช่น การใช้มุง้
หรื อมุง้ ชุบสารเคมี การใช้ผลิตภัณฑ์กนั ยุง การใช้สมุนไพรไล่ยงุ
จํานวน 20 ชุด
5. ประชากรเป้ าหมายในสถานศึกษาและรอบๆสถานศึกษาได้รับ
ความคุม้ ครองจากมาตรการป้ องกันยุงนําโรคไข้มาลาเรี ยควบคุม
ยุงพาหะ โดยการพ่นสารเคมีมีฤทธิ์ ตกค้าง จํานวนบ้าน 450 หลัง

กิจกรรมการเฝ้ าระวังป้ องกันควบคุมและกําจัดโรคไข้มาลาเรี ย
ในพื้นที่โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน เป็ นการดําเนิ นการตามแนวทางจากสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง เป้ าหมาย คือการ
ดําเนินการตามแนวทางตามลักษณะพื้นที่ 100%

วัณโรค : TB
ปี 2561
คาดว่าจะมีผ้ปู ่ วย
9,257 ราย

การคัดกรองวัณโรค

ศูนย์ปฏิบัติการยุติวณ
ั
โรคแห่ งชาติ

อุบัติการณ TB
172/100000

รอบ 1-2/61:การ
ค้ นหา+ขึน้ ทะเบียน
รักษา=2,888 ราย
(31.19%)

รอบ 1-2/61:การคัดกรอง
วัณโรคในกลุ่มเสี่ ยงต่ างๆ
= 55.70%

มีการจัดตั้ง NOC-TB
ระดับจังหวัด (ทุกแห่ ง)

มาตรการหลัก

ค้ นให้ พบ จบด้ วยหาย พัฒนาระบบและ
เครือข่ าย

การประเมินความเสี่ ยงผลการรักษาวัณโรค
ของจังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์
ผลการประเมินผู้ป่วยรอบ 1/61 (ต.ค.60-ธ.ค.60)

เดือน

จํานวน
ผู้ป่วย

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.

138

สี แดง
(เสี่ ยง
สู ง)
20

138
138

13
8

สี เหลือง

(เสี่ยงกลาง)

สี เขียว ตาย
(เสี่ ยงตํ่า)

เปลีย่ น
วินิจฉัย

36

66

8

8

34
30

75
80

8
9

8
11

ปัญหาอุปสรรค
ผู้ป่วยเสี ยชีวติ ภายใน 2 เดือนระหว่ าง
การรักษาวัณโรค ส่ วนมากเป็ นผู้สูงอายุ
และมีโรคร่ วม
ข้ อเสนอแนะต่ อส่ วนกลาง
1. กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม
ควรกําหนดเป็ นนโยบายข้ อบังคับให้
ผู้ต้องขังทุกรายต้ องได้ รับการตรวจ
สุ ขภาพ (ถ่ ายภาพรังสี ทรวงอก) ก่อน
เข้ าสู่ เรือนจํา
2. การสื่ อสารความเสี่ ยงวัณโรคในภาพ
กว้ างอย่ างเข้ มข้ น และต่ อเนื่อง เช่ น
โทรทัศน์ เป็ นต้ น

1.เป็ นการประเมินความเสี่ ยงของผู้ป่วยวัณโรคและแนวโน้ มต่ อการรักษาไม่ สําเร็จ ตั้งแต่
เริ่มรักษา ขณะรักษา ประเมินผู้ป่วยทุกเดือน เพือ่ หาแนวทางการกํากับ ดูแลรักษา
ผู้ป่วยในแต่ ละราย
2.แบ่ งเป็ น 3 กลุ่ม คือ
สี แดง (เสี่ ยงสู ง) : ผู้ป่วยยังตามตัวไม่ พบ ปฏิเสธการรักษา ติดสุ รา โรคแทรกซ้ อน ทีอ่ ยู่
ไม่ แน่ นอน
สี เหลือง (เสี่ ยงปานกลาง) : สภาพจิตใจ ไม่ มีผ้ดู ูแล กินยาเอง สู งอายุ ยังไม่ ทราบผล
เสมหะเดือน 2
สี เขียว (เสี่ ยงตํ่า) : โอกาสรักษาสํ าเร็จสู ง

ข้ อเสนอแนะ
1.เร่ งรัดการคัดกรองวัณโรคในกลุ่มเสี่ ยงและส่ งตรวจทางอณูชีววิทยา โดยเฉพาะกลุ่มสู งอายุ เบาหวาน ต่ างชาติ
ทีด่ ําเนินการได้ น้อย
2. พิจารณาผู้ป่วยนอนโรงพยาบาล ในกลุ่มทีม่ ีโอกาสเสี ยชี วติ สู ง เช่ น มีโรคร่ วม, อายุ>60ปี ,ผู้ทมี่ ีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ
3. เมื่อส่ งตัวผู้ป่วยกลับสู่ ชุมชน ควรมีการกํากับการกินยา (DOT) แบบ 2-2-2
2 : ส่ งต่ อข้ อมูลผู้ป่วยให้ ถึง รพ.สต. ภายใน 2 วัน
2 : ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ภายใน 2 สั ปดาห์
2 : กํากับติดตามการรักษาแบบเข้ มข้ น ภายใน 2 เดือน
4. ให้ การดูแลผู้ป่วยวัณโรคด้ วยทีมสหวิชาชีพแบบองค์ รวม ทั้งสภาพร่ างกาย จิตใจ สั งคม รวมถึงภาวะโภชนาการของผู้ป่วยทุกราย
5. มีระบบการตรวจสอบการบันทึกข้ อมูลวัณโรค (TBCM online) ให้ ถูกต้ อง ครบถ้ วนและเป็ นปัจจุบัน
เพราะทุกตัวแปรมีความสํ าคัญ ต่ อต่ อการประเมินผลการรักษาตามตัวชี้วดั ต่ างๆ
6. อําเภอทีม่ ีอตั ราตายสู งและการโอนผู้ป่วยไปรักษาโรงพยาบาล.อืน่ ควรเร่ งรัดการดําเนินงานภายใต้ กลไก NOC-TB
อําเภอ เพือ่ ให้ เกิดการดําเนินงานทีเ่ ป็ นระบบ

กลุ่ม

กลุ่ม 2 ย่ อยที่ 2 โครงการที่สนับสนุนคํารับรองการปฏิบตั ริ าชการของกรมฯ ปี 2561
และแผนงานควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้ อม

EOC และ SAT
ความดันโลหิตสู งและเบาหวาน
อุบัตเิ หตุทางถนน
อัตราป่ วยด้ วยโรคพิษสารกําจัดศัตรูพชื
อัตราการประสบอันตรายจากการทํางานต่ อลูกจ้ าง 1,000 ราย
สารพิษตะกัว่ จากเหมืองเก่า (คลิต)ี้

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ปี งบประมาณ 2561

สภาพปัญหาทีพ่ บ

EOC เป็ นเรื่ อ งใหม่ สําหรั บ เครื อ ข่ าย
สสจ. เจ้ าหน้ าที่ยังขาดความเข้ าใจใน
การดําเนินงานตอบโต้ ฯ ภายใต้ EOC
ส่ วน สคร.การดํ า เนิ น งานตอบโต้ ฯ
ภายใต้ EOC สามารถดําเนินงานได้ แต่
ยังไม่ เป็ นไปตามมาตรฐานสากล

พัฒนา
ศักยภาพ

สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์

ระบบตอบโต้

เป้ าหมาย
6 เดือน
- ระบบบัญชาการ ICS
- คําสั่ งคณะทํางาน
EOC
- อบรม ICS 100%
- แผน BCP
-Risk Assessment
-All Hazard Plan
-SAT (ฉุกเฉิน & ปกติ)
-SAT ปฏิบัติงาน 24 /7
-Activate EOC

เป้ าหมาย
9 เดือน

เป้ าหมาย
12 เดือน

EOC & SAT
สคร. / สสจ.
- พัฒนาทีมสํ ารอง
สามารถ
(BCP)
ปฏิบัติงานได้ จริง
- Incident Action Plan และมีมาตรฐาน
(IAP)
ทีก่ รมควบคุมโรค
-SAT ปฏิบัติงาน 24 /7 กําหนด
- สคร.พัฒนาจังหวัด
( Activate EOC
(Risk Assessment /
/ ซ้ อมแผน)
SAT )
-Activate EOC

การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ปี งบประมาณ 2561
พัฒนา
ศักยภาพ

สถานที่ วัสดุ
อุปกรณ์

ระบบตอบโต้

สคร.
สสจ.

• - Update ICS & Risk Assessment
- BCP IAP
- Activate EOC ( RTI)
- พัฒนา Team ICS 100% (ส.ระบาดจัด)
- จัดตั้ง SAT Team (ภาวะฉุกเฉิน & ภาวะปกติ)
- จัดเวรปฏิบัตงิ าน SAT 24/7

• - ขับเคลือ่ น&พัฒนา ICS
- พัฒนาการทํา IAP & Risk Assessment
- พัฒนา ผู้บริหาร ICS 100% (ส.ระบาดจัด)
-นิเทศติดตามการพัฒนา SAT
-อบรมพัฒนาทีม SAT ระดับอําเภอ

EOC & SAT
สามารถ
ปฏิบัติงานได้
จริง
และมี
มาตรฐาน
ทีก่ รมควบคุม
โรคกําหนด

1.

2.

สนับสนุนเครือข่ ายเขต
สุ ขภาพที่ 5 ใน
การดําเนินงานป้ องกันและ
ลดการบาดเจ็บจาก
การจราจรทางถนน ช่ วง
เทศกาล 2561
ติดตามและประเมินผลการ
ดําเนินงานป้ องกันและลด
การบาดเจ็บจากการจราจร
ทางถนน ช่ วงเทศกาล
2561 ของจังหวัดในเขต
สุ ขภาพที่ 5

Report

analysis

Meeting

work

้ึ ทะเบียนได้ร ับการประเมิน
ร้อยละของผูป
้ ่ วยเบาหวาน ความด ันโลหิตสูงทีข
่ น
ี่ งต่อโรคห ัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ปี 2560 (ร้อยละ 80)
โอกาสเสย
100
95
90
85
80
75

86.31
80.11

80.41

81.25

80.59
76.92

84.19

85.46

87.83
82.43

81.18
75.64

เป้าหมาย
ปี 60
ร้อยละ
80

70
65
60
55
50

เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เขต 5 เขต 6 เขต 7 เขต 8 เขต 9 เขต 10 เขต 11 เขต 12
ข้อมูล : HDC เมือ
่ ว ันที่ 8 มีนาคม 2561

ี่ ง
ร้อยละของผูป
้ ่ วยเบาหวาน ความด ันโลหิตสูงทีข
่ น
ึ้ ทะเบียนได้ร ับการประเมินโอกาสเสย
ต่อโรคห ัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk) ปี 2561 เปรียบเทียบก ับ
่ งเวลา 6 เดือนแรกของปี งบประมาณ
ผลการดําเนินงานในปี 2560 ในชว

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

89.59
82.53

80.13

76.56

76.90

75.05
73.46

68.48

66.43

เป้าหมายปี 61
(12 เดือน)
ร้อยละ 82.50

เป้าหมาย 6 เดือน
ร้อยละ 40

6-เม.ย.-60
16-เม.ย.-61

ทีม
่ า : ข้อมูลปี 60 จากสรุปรายงานตรวจราชการ ตก.2 ปี 60 รอบที่ 1 และข้อมูลปี 61 จากระบบ HDC

การดําเนินงาน CVD Risk ในเขตสุขภาพที่ 5
ประชุมราชการเครือข่ ายเขตสุ ขภาพที่ 5 NCD และ RTI เพือ่
สรุ ปผลการดําเนินงานปี 2560 และชี้แจงแนวทางการ
ดําเนินงาน ทิศทาง และค่ าเป้ าหมายในงาน NCD (HT DM
CVD) และ RTI ปี 2561 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ณ
โรงแรมเวสเทิร์น แกรนด์ ราชบุรี

ประชุ ม ราชการชี้ แ จงเกณฑ์ ก ารประเมิน แบบอย่ า งที่
เป็ นเลิศ (Best Practice) การดําเนินงานป้ องกัน
ควบคุ ม โรคหั ว ใจและหลอดเลื อ ด (CVD) ในระดั บ
จังหวัด และโรคไตเรื้ อรั งในสถานบริ การสาธารณสุ ข
เครือข่ ายเขตสุ ขภาพที่ 5 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้ องประชุ มชั้น 3 สํ านักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 5
จังหวัดราชบุรี

การดําเนินงาน CVD Risk ในเขตสุขภาพที่ 5
ติดตามการดําเนินงาน CVD Risk ผ่ านเวทีตรวจ
ราชการกระทรวงสาธารณสุ ข ทุกจังหวัดในเขตสุ ขภาพ
ที่ 5

•

ดําเนินการติดตามเร่ งรัดการประเมินโอกาสเสี่ ยงต่ อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD
Risk) และติดตามให้ เกิดกิจกรรมการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมในกลุ่มเสี่ ยงสู งมาก (≥30%)

•

ในเดือนมิถุนายน 2561 จะดําเนินโครงการประกวดแบบอย่ างที่เป็ นเลิศ (Best Practice)ใน
การดําเนินงานเพือ่ ควบคุม ป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD) เขตสุ ขภาพที่ 5

การดําเนินงานป้องก ันการบาดเจ็บจากการจราจร
อัตราการเสี ยชีวติ จากการ
บาดเจ็บทางถนนของ เขต
สุ ขภาพที่ 5
ยังสู งกว่ าเกณฑ์ ทกี่ าํ หนด

สถานการณ์ ปี 2560
ปี 2560 อัตราการเสี ยชีวติ
จํานวน 1,428 ราย คิดเป็ น
28.87 ต่ อประชากรแสนคน
เป็ นลําดับที่ 3 ของประเทศ

สถานการณ์ ปี 2561 รอบ 5 เดือน
อัตราการเสี ยชีวติ จากการบาดเจ็บทางถนน
ของเขตสุ ขภาพที่ 5 รอบ 5 เดือน (ต.ค.60
– ก.พ.61) จํานวน 663 ราย คิดเป็ น 13.08
ต่ อแสนประชากร

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ปี 2561
โครงการประชุ มราชการเพือ่ ชี้แจงนโยบายและมาตรการการดําเนินงาน
โรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง การบาดเจ็บจากการจราจรและปัจจัยเสี่ ยง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
โครงการประชุ มเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพเครือข่ ายการบาดเจ็บ
การจราจรทางถนนและศึกษาดูงาน City RTI ณ โรงแรมทวินโลตัส
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โครงการพัฒนาเครือข่ ายการดําเนินงานป้ องกันการบาดเจ็บในพืน้ ที่
เขตสุ ขภาพที่ 5 ปี 2561
โครงการประชุ มเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาเครือข่ ายสหสาขาการสอบสวน
การบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุทางถนนระดับอําเภอ
ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ กรุ งเทพมหานคร

ผลการดําเนินงาน รอบ 6 เดือน
1

• วิเคราะห์ ข้อมูลการเสี ยชีวติ และการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอและสรุปผลการคัดเลือกอําเภอทีเ่ ป็ นเป้ าหมายการ
ดําเนินงานรายจังหวัดในพืน้ ทีร่ ับผิดชอบและส่ งให้ สํานักโรคไม่ ติดต่ อรวบรวมในภาพของประเทศ

2

• จัดทําโครงการพัฒนาเครือข่ ายการดําเนินงานป้ องกันการบาดเจ็บในพืน้ ทีเ่ ขตสุ ขภาพที่ 5 ปี 2561

3

4

5

6

7

• จัดประชุมราชการ เพือ่ ชี้แจงนโยบายและมาตรการการดําเนินงานโรคไม่ ติดต่ อเรื้อรัง การบาดเจ็บจากการจราจรและปัจจัยเสี่ ยง
ปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 เพือ่ ส่ งเสริมการดําเนินงานป้ องกันควบคุมโรคไม่ ติดต่ อและลดการบาดเจ็บและเสี ยชีวติ จากอุบัติเหตุ
ในพืน้ ทีเ่ ขตสุ ขภาพที่ 5
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ ายการบาดเจ็บการจราจรทางถนนและศึกษาดูงาน City RTI ณ โรงแรมทวิน
โลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
• โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ ายสหสาขาการสอบสวนการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอําเภอ
ณ โรงแรมรอยัลซิติ้ กรุงเทพมหานคร
• ตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจําปี 2561 เขตสุ ขภาพที่ 5 : ชี้แจงแนวทางการดําเนินงานป้ องกันการ
บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอําเภอและกรอบการประเมิน D-RTI ให้ กบั จังหวัด เพือ่ ขับเคลือ่ นการดําเนินงาน ใน
พืน้ ทีอ่ าํ เภอเสี่ ยงสู งและกระตุ้นให้ ดําเนินการทุกอําเภอ
• ติดตาม รวบรวมและสรุปรายงานความก้าวหน้ าการดําเนินงานตามมาตรการองค์ กร เพือ่ ความปลอดภัยทางถนน ของ สคร.5
ราชบุรี

สถานการณ์ : แรงงานนอกระบบ

ที่มา : https://hdcservice.moph.go.th/hdc/main/index_pk.php เข้าถึงเมื่อ 6 มีนาคม 2561

ผลการดําเนินงาน : การจ ัดบริการอาชวี อนาม ัย
ให้แรงงานในชุมชน

สถานการณ์ : แรงงานในระบบ

ผลการดําเนินงาน :สถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภ ัย กายใจ
เป็นสุข และ การจ ัดบริการอาชวี อนาม ัยครบวงจร

การดําเนินงานเฝ้ าระวังสุ ขภาพแรงงานในและนอกระบบ
แผนการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน

1. ประชุมราชการพัฒนาความร่ วมมือดําเนินงานเครื อข่าย
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม

จังหวัดในเขตสุ ขภาพที่ 5 รับทราบถึงเป้ าหมาย
แนวทางในการดําเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ งแวดล้อม ปี งบประมาณ 2561 / สคร.รับทราบปั ญหาและ
อุปสรรคในการดําเนินงานปี 2560

2. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพเครื อข่าย
การดําเนินงานโรคและภัยสุ ขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่ งแวดล้อมในกลุ่มแรงงานนอกระบบและในระบบ

เครื อข่ายเป้ าหมาย ได้แก่ สํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัด และ
สาธารณสุ ขอําเภอ ทุกแห่งใน 8 จังหวัด ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพในการดําเนินงาน

3. ประชุมราชการพัฒนามาตรฐานจัดบริ การ
ดําเนินการเสร็ จสิ้ นประชุมราชการ จํานวน 4 ครั้ง ในจังหวัด
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่ งแวดล้อมหน่วยบริ การปฐมภูมิ HotZone ผูเ้ ข้าร่ วมประชุมรับทราบแนวทางการดําเนินการ
และนําไปต่อยอดการให้บริ การในส่ วนที่ขาดเพื่อขอรับการ
ประเมินผลในไตรมาส 3
4. ประชุมราชการพัฒนาการลงรหัส ICD-10 โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม

ดําเนินการจัดประชุมเสร็ จสิ้ น มติที่ประชุมจังหวัดรับไป
ดําเนินการต่อ และ สคร.นิเทศ ติดตามการดําเนินงานใน
ไตรมาสที่ 3

5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตามมาตรฐานที่
กําหนด

ดําเนินการในไตรมาสที่ 3

สถานการณ์ พนื้ ทีม่ ลพิษสารตะกัว่ จากเหมืองเก่ า (คลิต)ี้
ระดับตะกัว่ ในเลือดของเด็กอายุตาํ่ กว่ า 15 ปี หมู่บ้านคลีบ้ น และคลิตีล้ ่าง พ.ศ. 2544 – 2560
จําแนกตามค่ า MEAN ระดับตะกัว่ ในเลือด (µg/dl)

ระดับตะกัว่ ในเลือดของประชาชนอายุ 15 ปี ขึน้ ไป หมู่บ้านคลีบ้ น และคลิตีล้ ่าง พ.ศ. 2544 – 2560
จําแนกตามค่ า MEAN ระดับตะกัว่ ในเลือด (µg/dl)

หมายเหตุ : : ค่ามาตรฐานในเด็กอายุ 0 – 15 ปี ≥ 10 µg/dl (อ้างอิงจากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์)
: ประชาชนทัว่ ไป 30 µg/ 100 ml (Thai BELs : ประกาศกรมควบคุมโรค)

ที่มา : กลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี 53

Spot map ผลเลือด ≥ 10 µg/dl
หมูบานคลิตี้บน
ลําห้ วยคลิตี้

ลําห้ วยคลิตี้

หลุมฝังกลบตะกอนดิน
ปนเปื้ อนสารตะกัว่
ที่มา : กลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี

กองกากแร่ 3
กองกากแร่ 1
กองกากแร่ 2
กากแร่ ที่นําไปถม
ที่ใกล้ โรงแต่ งแร่

ลําห้ วยคลิตี้

บ่ อเก็บตะกอนหางแร่
โรงแต่งแร่
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Spot map ผลเลือด ≥ 10 µg/dl
หมูบานคลิตี้ลาง
ลําห้ วยคลิตี้

นํา้ ตกธิดาดอย

ลําห้ วยคลิตี้
ที่มา : กลุ่มงานอนามัยสิ่ งแวดล้อมและอาชีวอนามัย
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
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การดําเนินงานเฝ้ าระวังสุ ขภาพหมู่บ้านคลิตี้ จังหวัดกาญจนบุรี
แผนการดําเนินงาน

1. ประชุมราชการคณะทํางานพัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อ
การ
เฝ้ าระวังสุ ขภาพจากการรับสัมผัส
สารตะกัว่ หมู่บา้ นคลิต้ ี จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการดําเนินงาน

-รู ปแบบจากส่ วนวิชาการและหน่วยงานที่เข้ามามีส่วนร่ วมในการ
จัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้ และแผนการดําเนินการจัดตั้งศูนย์เรี ยนรู ้
-กําหนดรู ปแบบและวิธีการนําเสนอข้อมูลภายในศูนย์เรี ยนรู ้โดยมี
ความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เป็ นศูนย์กลาง โดยกลุ่มแกน
นําในพื้นที่จดั ทําข้อมูลส่ วนทัว่ ไปของพื้นที่และ Timeline
เหตุการณ์ในพื้นที่ สคร.5 ดําเนินการจัดทําข้อมูลทางวิชาการ

2. พัฒนาการจัดทําศูนย์เรี ยนรู ้เพื่อการเฝ้ าระวังสุ ขภาพ -กําหนดสถานที่ต้ งั ศูนย์เรี ยนรู ้หมู่บา้ นคลิต้ ีบน และคลิต้ ีล่าง
จากการรับสัมผัสสารตะกัว่ หมู่บา้ นคลิต้ ี จังหวัด
-จัดทําข้อมูลทางวิชาการและเอกสารในการสื่ อสารความเสี่ ยงและ
กาญจนบุรี
เผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับสารตะกัว่ เพื่อจัดตั้งในศูนย์เรี ยนรู ้
3. ประชุมเชิงปฏิบตั ิการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การจัดบริ การอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่ งแวดล้อม

เครื อข่ายเขตสุ ขภาพที่ 5 ได้รับการพัฒนาการจัดบริ การ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่ งแวดล้อม

4.ประชุมราชการพัฒนาความร่ วมมือการดําเนินงาน
เฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่ งแวดล้อม

การดําเนินงานร่ วมกับเครื อข่ายภายนอก ได้แก่ สิ่ งแวดล้อมภาค
และศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี ในประเด็นการบูรณาการดําเนินงาน
และแบ่งปั นข้อมูลร่ วมกันในเครื อข่ายที่เป็ นเป้ าหมายเดียวกัน

5. นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานตาม
มาตรฐานที่กาํ หนด

ดําเนินการในไตรมาสที่ 3
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ขอขอบคุณ

นายแพทย์ ขจรศักดิ์ แก้ วจรัส
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ
นายแพทย์สเุ มธ องค์วรรณดี
ํ น ักงานป้องก ันควบคุมโรคที่ 5
ผูอ
้ ํานวยการสา
จ ังหว ัดราชบุร ี

