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สาระสําคัญของการดําเนินงานเสนอตอทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค ปงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบท่ี 1 

หนวยงานรับนิเทศ สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี  
กลุมท่ี 2 กลุมยอยท่ี 1 โครงการตามแนวพระราชดําริ และโครงการเฉลิมพระเกียรติ 

และการดําเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ ป 2561 ท่ีเปนปญหาในพ้ืนท่ี 
วันท่ี 26 เมษายน 2561 

ณ หองประชุม 2 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี 

--------------------- 
2. การควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนฯ [เฉพาะสคร. 1 / 2 /5-12 และสปคม.] 

2.๑  สถานการณรายจังหวัด 
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  ๕  จังหวัดราชบุรี  รับผิดชอบสถานศึกษาและชุมชนท่ีตั้งโดยรอบในพ้ืนท่ี
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวน  ๒๙  แหงในพ้ืนท่ีราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ ไดดําเนินการไปแลวท้ังหมด 6 แหง และยัง
ไมไดดําเนินการอีก 23 แหง 

2.๒  เปาหมายการดําเนินงานฯ ของสคร.ในปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดําริฯ  

2.๓  มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
 ๑. นิเทศ ติดตาม ประสานงาน การดําเนินงานสนับสนุน ประเมินผลการตรวจ และสุมสอบสวนเด็กและ
คนในครอบครัว 

๒. จัดสรางโรงเรียนตนแบบท่ีใชกระบวนการมีสวนรวมในชุมชนเพ่ือปองกันโรคพยาธิในเด็ก 
๓. จัดกิจกรรมรณรงคหนอนพยาธิรวมกับภาคีเครือขาย 
2.๔  ผลการดําเนินงาน  และงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน 
1. นิเทศ ติดตาม ประสานงาน การดําเนินงานสนับสนุน ประเมินผลการตรวจ และสุมสอบสวนเด็กและ

คนในครอบครัว ท้ังหมด 29 แหง ตรวจไปแลว 6 แหง ท่ีจังหวัดเพชรบุรี 3 แหง และประจวบคีรีขันธ 3 แหง อีก 
23 แหง อยูระหวางดําเนินการ 

 1.1 จังหวัดเพชรบุรี มีนักเรียนท่ีไดรับการตรวจหาหนอนพยาธิจํานวน 529 คน พบวา มี
นักเรียนท่ีตรวจพบหนอนพยาธิ จํานวน 45 คน คิดเปนรอยละ 8.51 ของนักเรียนท่ีไดรับการตรวจท้ังหมด 

 1.2 จังหวัดประจวบคีรีขันธ มีนักเรียนท่ีไดรับการตรวจหาหนอนพยาธิจํานวน 265 คน พบวา 
มีนักเรียนท่ีตรวจพบหนอนพยาธิ จํานวน 0 คน คิดเปนรอยละ 0 ของนักเรียนท่ีไดรับการตรวจท้ังหมด 

2. งบประมาณโครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิตามพระราชดําริฯ ใชงบประมาณจํานวน 270,080.- 
บาท 

2.๕  ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 
ปญหาอุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา 

๑.นักเรียนมีพฤติกรรมการรับประทานอาหารแบบสุกๆ
ดิบๆ และไมถูกสุขลักษณะ 

๑.จัดกิจกรรมปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพในการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคหนอนพยาธ ิโดยการมีสวนรวมของนักเรียนและถายทอด
ไปสูชุมชน 

๒.ครูโรงเรียน ตชด. มีจํานวนนอย ทํางานหลายหนาที ่
 

๒.จัดทําคูมือการเรียนการสอนเร่ืองการควบคุมปองกันโรคหนอนพยาธิ
สําหรับครูอนามัยโรงเรียน เพื่อสอนสอดแทรกในรายวิชาสุขศึกษาหรือ
วิชาอื่นๆ ตามเหมาะสม 

3.กลุมเปาหมายอยูในพื้นที่ทุรกันดาร 3.สรางภาคีเครือขายทั้งกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน โรงเรียน
ตชด. สสจ. สสอ. รพ.สต. ใหความสําคัญในการดําเนินงานปองกัน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิในพื้นที ่

4.เวชภัณฑยาที่ไดรับเมื่อตรวจเจอหนอนพยาธิทาง 4.ขอความอนุเคราะหเวชภัณฑยาโรคหนอนพยาธิของโรงพยาบาลใน
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ปญหาอุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา 
โรงเรียนมีเวชภัณฑยาไมเพียงพอใหกับนักเรียนและ
ผูปกครองของนักเรียนที่ตรวจพบหนอนพยาธ ิ

พื้นที่ 

 
3. โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  

 3.1 สถานการณรายจังหวัด 
จังหวัดในเขตสุขภาพท่ี 5 เปนจังหวัดเสี่ยงคือ  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัด

สมุทรสงครามและจังหวัดกาญจนบุรี 
รูปท่ี 1 แสดงการจัดระดับพ้ืนท่ีเสี่ยง จําแนกตามรายจังหวัด 

 
สถานการณโรคพิษสุนัขบาในคน 

จํานวนผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา (1 มกราคม 2552 -  ปจจุบัน) 
วัน  เดือน  ป สถานที ่

12    ตุลาคม  2552 ตําบลปาไก  อําเภอปากทอ   จังหวัดราชบุรี 
19    ตุลาคม  2552 ตําบลบานเกา  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
26    พฤศจกิายน  2552 ตําบลปากแพรก  อาํเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 
17    มกราคม 2553 ตําบลหวยกระเจา   อําเภอหวยกระเจา  จังหวัดกาญจนบุรี 
23   มีนาคม 2553 ตําบลบานเกา  อําเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี 

สถานการณโรคพิษสุขัขบาในสัตว 
รูปท่ี 2 แสดงจํานวนหัวสัตวท่ีตรวจพบเชื้อพิษสุนัขบา จําแนกตามป พ.ศ.และจังหวัด
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รูปท่ี 3 แสดงผลการตรวจหัวสัตวหาเชื้อพิษสุนัขบาจําแนกตามป พ.ศ.และรายจังหวัด 

 
3.2 เปาหมายการดําเนินงานฯ ของ สคร. ในปงบประมาณ 2561 

  ไมมีผูเสียชีวิตดวยโรคพิษสุนัขบา 
 3.3 มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 

3.3.1 สรางและพัฒนาภาคีเครือขายดานสุขภาพใหมีความรูและทักษะและมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการงานปองกันควบคุมโรค 

3.2.2  สนับสนุนการพัฒนาองคความรูใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีเสี่ยง 
 3.4 ผลการดําเนินงาน และงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน 
  1. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายในการดําเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคพิษสุนัขบาเพ่ือใหประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบาภายในป 2563 กลุมเปาหมายคือหนวย
บริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 8 จังหวัดครอบคลุม 67 อําเภอในพ้ืนท่ีรวม 80 คนงบประมาณ 134,600บาท 
  2. ประสานติดตามการรายงานการรับวัคซีนในกลุมผูสัมผัสสัตวท่ีพบเชื้อโรคพิษสุนัขบา ใหรับ
วัคซีนครบตามกําหนดและรายงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของกับโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยฯ 
  3. รวมกับเครือขายสาธารณสุข อปท.ปศุสัตว รณรงค  สื่อสารความเสี่ยงในพ้ืนท่ีเสี่ยง งบประมาณ 
130,000บาท 

 3.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา  
ปญหา อุปสรรค ผลกระทบ/การแกไขปญหา 

1. โปรแกรมเฝาระวังผูสัมผัสโรคพิษสุนัขบา (ร.36) ไมเปนมิตรกับ
ผูใชงาน 

• การกรอกขอมูล 
           1) ไมเชื่อมตอกับฐานขอมูลเดิมของรพ. ทําใหตองกรอก
รายละเอียดผูปวยใหม 
           2) ไมรองรับขอมูลผูสัมผัสที่ไมมีเลขบัตรประชาชน 
           3) ไมสามารถขามขอมูลที่ไมครบ 

• การแปลผลขอมูล : ซับซอน เขาใจยาก ไมเชื่อมกับฐานขอมูล
การเฝาระวังในสัตว 

• การสงออกขอมูล : ไมสามารถพิมพใบนดั หรือเชื่อมโยงกบั 
SMSเพื่อติดตามผูสัมผัส 

 
• การอนุมัติผูใชงานใหมและสถานบริการตองผานการอนุมัติจาก 

Admin. ซ่ึงมีแคคนเดียว 

• การพัฒนาผูใชงานโปรแกรม ร.36 ใหม : ไมมีแนวที่ชัดเจน 

โรงพยาบาล/ สสจ. 

• เกิดการผลักภาระผูรับผิดชอบการลงขอมูลในโปรแกรม ร. 36  
(งาน ER กับงานเวชปฏิบัติ) 

• ผูรับผิดชอบตองลงขอมูลโปรแกรม ร.36 นอกเวลาราชการ 
ขาดความครบถวนเปนปจจุบัน  

• รพ.ไมสามารถใชประโยชนจากโปรแกรม ร.36 ไดเต็มที่ 
เนื่องจากนําขอมูลผูสัมผัสมากรอกยอนหลัง 

สํานักงานปองกันควบคุมโรค/ กรมควบคุมโรค 
• สคร. ไมสามารถผลักดันการใชงานโปรแกรม ร.36 ในพื้นที่ได

อยางเต็มรูปแบบ ทาํใหขอมูลในโปรแกรม ร.36 ไมครบถวน
ถูกตองเปนปจจุบัน ทําใหไมสามารถนาํไปใชประโยชนในการ
อางอิงไดทั้งหมด 

การแกไขปญหา  

• สคร.5 ราชบุรี สรุปประเด็นการติดตามผูใชงาน ร.36 จาก
พื้นที่เสนอ กลุมโรคติดตอระหวางสัตวฯ (อางอิง สธ0454/ 
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เพชรบุรี ประจวบฯ รวมเขต 

2558 844 910 640 654 724 164 319 619 4874

2559 826 1029 665 669 1101 199 421 733 5643

2560 813 1037 879 801 1134 205 410 812 6091

2561 (1-2/61) 380 505 347 453 562 97 189 351 2884

ปญหา อุปสรรค ผลกระทบ/การแกไขปญหา 
2.  แบบรายงานการเฝาระวังจาํนวนมากและซํ้าซอน 

• Rabies 1,2,3 : รายงานผูสัมผัสเปนประจําทุกวันที่ 15 ของ
เดือน 

• แบบรายงานผูสัมผัสพื้นทีห่ัวสัตวบวก (SAT EOC Rabies) : 
คลายกับ Rabies 1 

• แบบรายงาน อสม.เคาะประตูบาน :ไมมีแบบฟอรมที่ชัดเจนใช
แบบฟอรม Rabies 1 

3. การถายทอดการดําเนินงาน/ การติดตามประเมินผลไมไดสะทอนการมี
สวนรวมจากพื้นที ่
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชวีิตระดับอําเภอทกุอําเภอ ตองมีแผน
ปองกันควบคุมโรคพิษสุนัขบา (จังหวัดเส่ียง) : ปญหาคุณภาพทกุชีวิตใน
พื้นที่เลือกจากปญหาที่มีความสําคัญกับการดํารงชีวิต เศรษฐกิจ มากกวา
ปญหาสุขภาพ 

5396    ลว 29 ธ.ค.59)  

• 23 ก.พ.2561 นายแพทยพราน  ไพรสุวรรณ  รอง
ผูอํานวยการ สคร.5 ราชบุรี ปรึกษาประเด็นปญหาการใชงาน
โปรแกรม ร.36 กับหวัหนากลุมโรคติดตอสัตวสูคน กรม
ควบคุมโรค  

ขอเสนอแนะ 
กลุมโรคติดตอสัตวฯ กรมควบคุมโรค พฒันาศักยภาพบุคลากรเปน 
Admin เพื่อชวยแกไขปญหา ติดตามการดําเนินงานการใชงานโปรแกรม 
ร.36 อยางสม่ําเสมอ และพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมร.36 ใหเกิดประโยชน
และเหมาะสมกบัผูใชงานใน รพ. 

 
4. โครงการเรงรัดคัดกรองวัณโรคในประชากรเส่ียง 
 4.1 สถานการณรายจังหวัด 

 สถานการณวัณโรคในพ้ืนท่ีสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดราชบุรี ประกอบดวยจังหวัด
สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ จํานวน 8 
จังหวัด ในปงบประมาณ 2558-2561   (1-2/61) ผูปวยวัณโรครายใหม (M+, M-, Not done,EP,relapse) ท่ี
เปนคนไทย ตางชาติ และเรือนจํา ข้ึนทะเบียนรักษาภาพรวมจํานวน   4,874  5,643  6,091  และ2,884  ราย 
ดังแผนภูมิมิท่ี 1     

          แผนภูมิท่ี 1 จํานวนผูปวยวัณโรครายใหมท่ีข้ึนทะเบียนรักษา ป 2558-2561(1-2/61) 
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อัตราการรักษาสําเร็จของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทุกประเภท (New + Relapse) ป 2558-2560 
(1-2/60) รอยละ 83.83,82.96,80.43 ดังแผนภูมิท่ี  
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แผนภูมิท่ี 2 อัตราความสําเร็จของผูปวยวัณโรคปอดรายใหมทุกประเภท(New+Relapse) ป 2558-2560(1-2/60) 
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การคัดกรองวัณโรคในกลุมเสี่ยงตางๆ ปงบประมาณ 2561 (ต.ค. 60- มี.ค. 61)  ภาพรวมเขตคัดกรองไดรอย
ละ 55.70      พบผูปวยวัณโรครอยละ 0.16 ดังแผนภูมิท่ี 3 

           แผนภูมิท่ี 3 การคัดกรองวัณโรคในกลุมเสี่ยงแยกรายจังหวัด  ตั้งแต ต.ค. 60–มี.ค. 61  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 ผูปวยท่ีเคยรักษาวัณโรคมากอนไดรับการทดสอบความไวตอยา (DST) ป  2558-2560 รอยละ 

8.81,35.09,40.08  
ผลการดําเนินงานต่ํากวาเปาหมาย ซ่ึงขอมูลในป 2558-2559 เปนขอมูลจาก TBCM offline สงเขา 

TBCM online อาจทําใหตัวแปรสงเขาไมสมบูรณและคลาดเคลื่อน แตในป 2560 เปนการเริ่มบันทึกขอมูลผูปวย
ใน TBCM online เม่ือดึงขอมูลจาก https://tbcmthailand.net (รายงานวัณโรค) ณ  20  เม.ย. 61 พบวาผูปวยท่ีเคย
รักษาวัณโรคมากอนไดรับการทดสอบความไวตอยาเพียงรอยละ 40.08% ท้ังๆท่ี สคร. 5 ราชบุรีมีนโยบายการ
สงตรวจ DST ในผูปวยใหม และรักษาช้ํา ดังนั้นเพ่ือเปนการวางแผนการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีอยางถูกตอง ทาง
ผูรับผิดชอบโปรแกรมควรปลอยขอมูลการสงตรวจ (Colum request) ในรายงานรายบุคคล เพ่ือท่ีจะไดตรวจสอบ
ขอมูลการสงตรวจหาชองวางในการดําเนินงานตอไป ดังแผนภูมิท่ี 4 
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แผนภูมิท่ี 4 รอยละ ผูปวยท่ีเคยรักษาวัณโรคมากอนไดรับการทดสอบความไวตอยา ป 2558-2560 
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4.2 เปาหมายการดําเนินงานฯของ สคร. ในปงบประมาณ 256 
1. อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้ารอยละ 85 (TB Treatment Success) 

4.3 มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
 1. มาตรกาการดําเนินงานควบคุมวัณโรคป 2561 ดังนี้ 

1.1 การคนหาผูปวยวัณโรครายใหม 
1.2 การดูแลรักษาวัณโรคใหหายและกินยาครบ 
1.3 พัฒนาระบบและเครือขายการดําเนินงานวัณโรค 

2. ตัวชี้วัดท่ีสําคัญในการดําเนินงาน 
 1. ความครอบคลุมการรักษาผูปวยวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้ารอยละ 82.5 (TB 

Treatment Coverage)  
2. อัตราความสําเร็จการรักษาวัณโรครายใหมและกลับเปนซํ้ารอยละ 85 (TB Treatment  

Success) 
 3. ประชากรกลุมเสี่ยงไดรับการคัดกรองเชิงรุก รอยละ90  
               (กลุมเสี่ยงประกอบดวย 1.ผูสัมผัส 2. HIV 3.DM (รายใหม หรือ ท่ีมีระดับHb A1c มากกวา

หรือเทากับ 7.0) 4.เรือนจํา 5.แรงงานขามชาติ 6.ผูสูงอายุ 65 ปข้ึนไปทีมีโรครวม ไดแก COPD ,  Lung 
Disease 7.บุคลากรทางการแพทย) 

4. ผูปวยท่ีมีประวัติการรักษาวัณโรคมากอนมีผลตรวจทดสอบความไวตอยาวัณโรครอยละ60 
4.4 ผลการดําเนินงาน และงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน 

ผลการดําเนินงานกิจกรรมสําคัญ ตามแผนปฏิบัติการ และ งบประมาณท่ีใชในการดําเนินงาน 

มาตรการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย/ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน   งบประมาณ 

 1. การคนหา 

 2. การรักษา 

 3. พัฒนา

1 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากร
สาธารณสุขในการบริหาร
จัดการระบบขอมูลวัณโรค

รพ.รัฐ สธ./
นอกสธ./ เอกชน  
(8 หนวยงาน) 

1.  จัดประชุมเชิงฯพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุข
ระดับจังหวัด รพท /รพศ /รพช   

2.  พื้นที่ 8 จังหวัด จาํนวน 8 คร้ัง ผูเขารวมประชุม
จํานวน  170 คน 

3.  เพื่อทบทวนแนวทางการดําเนินงานวัณโรค : NTP 

106,500 

https://tbcmthailand.net/
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มาตรการ กิจกรรม กลุมเปาหมาย/ 

พ้ืนที่เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน   งบประมาณ 

ระบบการ
เครือขาย 

รายบุคคล (TBCM 
online 

update  ,การสนับสนุนตรวจวินจิฉัยวณัโรค
หองปฏิบัติการของ สคร. ,ฝกปฏบิัติการวิเคราะห
ระบบขอมูลวัณโรครายบุคคล (TBCM online) และ
การนําไปใชประโยชน ,แนวทางการดําเนินงานวัณโรค 
ป 2561 และ PA TB ป 2561 

2 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สาธารณสุขในการบริหาร
จัดการ MDR-TB  และ 
การปองกันวัณโรคของ 
ผูตองขังในเรือนจําที่ติด
เชื้อ HIV และเด็กที่สัมผัส
รวมบานผูปวยวัณโรค
ปอด 

สสจ. และ รพศ./

รพท.        (TB 

คลินิก เภสัช Lab 

IC :  

8จ./100ราย) 

 

1. จัดประชุมเชิงฯพัมนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขที่
รับผิดชอบงานวัณโรคระดับจังหวัด และ     
   ทีมสหวิชาชพี (TB clinic, Lab ,เภสัชกร ,IC) ของ 
รพศ./รพท. 
2. พื้นที่ 8 จังหวัด จํานวน 1 คร้ัง ผูเขารวมประชุม
จํานวน  92 คน 
3. เพื่อใหการดูแลรักษาผูปวยวัณโรคด้ือยาหลายขนาน 
แนวทางการใหยาปองกันวัณโรค การสงตรวจวินิจฉัยดวย
วิธีอณูชีววิทยา  การปองกันการแพรกระจายเชื้อในรพ. 
และการสอบสวนวัณโรค   

200,900 

3. ประเมินและ
พัฒนาการดูแลรักษา
ผูปวยวัณโรคใน รพ. และ
เรือนจําใหไดตาม
มาตรฐาน 

รพศ./รพท. =17 

หนวยงาน (รพช. 

12 และเรือนจํา 

5) 

อยูระหวางการดําเนินการประเมินฯ รพ. และ เรือนจาํ 96,160 

4. ติดตามความกาวหนา
และวางแผนการแกไข
ปญหา MDR TB เขตภาค
กลาง 

สคร.5 ( 9 ราย ) 1. ติดตามการดําเนินงานวัณโรคด้ือยาหลายขนาน ใน
จังหวัดกายจนบุรี และ สมุทรสาคร (Tri 2) 

20,740 

4.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา  

ปญหา อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพื่อแกไขปญหา 
1.ผูปวยเสียชวีิตภายใน  2  เดือนระหวาง
การรักษาวัณโรค สวนมากเปนผูสูงอายแุละ
มีโรครวม 
 

1.ประสานจังหวัดเรงรัดการคัดกรองวณัโรคในกลุมเส่ียงและสงตรวจทางอณูชีววิทยา 
โดยเฉพาะกลุมสูงอายุ เบาหวาน  ตางชาติ  ที่ดําเนินการไดนอย 
2. พิจารณาผูปวยนอนโรงพยาบาล ในกลุมที่มีโอกาสเสียชีวิตสูงเชน มีโรครวม, 
อาย>ุ60ป,ผูที่มีปญหาภาวะ ทพุโภชนาการ 
3. เมื่อสงตัวผูปวยกลับสูชุมชน ควรมีการกํากบัการกินยา (DOT) แบบ 2-2-2 
        2 : สงตอขอมูลผูปวยใหถึง รพ.สต. ภายใน 2 วัน 
         2 : ดูแลผูปวยอยางใกลชิด ภายใน 2 สัปดาห 
         2 : กํากบัติดตามการรักษาแบบเขมขน ภายใน 2 เดือน 
4. ใหการดูแลผูปวยวัณโรคดวยทีมสหวชิาชีพแบบองครวม ทั้งสภาพรางกาย จติใจ  
สังคม รวมถึงภาวะโภชนาการของผูปวยทุกราย 
5. อําเภอที่มอีัตราตายสูงและการโอนผูปวยไปรักษาโรงพยาบาล.อื่น เรงรัดการ
ดําเนินงานภายใตกลไก NOC-TB อําเภอ เพื่อใหเกิดการดําเนินงานที่เปนระบบ 

2. รพ.บางแหงบันทึกขอมูลไมถูกตอง 1.ติดตามกํากับการบันทกึขอมูลวัณโรค (TBCM online) ใหถูกตอง ครบถวนและเปน
ปจจุบัน ในการประชุมตางๆ หรือ การตรวจราชการ หรือ ทางLine หรือทางโทรศัพท  

ขอเสนอแนะตอสวนกลาง 1. กรมราชทัณฑ กระทรวงยุติธรรม ควรกําหนดเปนนโยบายขอบังคับใหผูตองขังทุก 
    รายตองไดรับการตรวจสุขภาพ (ถายภาพรังสีทรวงอก) กอนเขาสูเรือนจาํ 
2. การส่ือสารความเส่ียงวัณโรคในภาพกวางอยางเขมขน และตอเนื่อง เชน โทรทัศน 
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5. การเฝาระวังปองกันควบคุมและกําจัดโรคไขมาลาเรียในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน  
   ๕.๑  สถานการณรายจังหวัด 
 สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี  ๕  จังหวัดราชบุรี  รับผิดชอบสถานศึกษาและชุมชนท่ีตั้งโดยรอบในพ้ืนท่ี
แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนฯในถ่ินทุรกันดารตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
จํานวน  ๒๙  แหงในพ้ืนท่ีราชบุรีกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ 

๕.๒  เปาหมายการดําเนินงานฯ ของสคร.ในปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 
         ๑ . อัตราปวยดวยโรคไขมาลาเรียตอพันประชากร (ผูปวยรายใหม) APIเปาหมายตามพ้ืนท่ีเปรียบเทียบผล
กับปท่ีผานมา 
         ๒.  ระดับความรูและทัศนคติเรื่องการปองกันควบคุมและเฝาระวังโรคไขมาลาเรียรอยละ 80 ของ
กลุมเปาหมายมีระดับความรูและทัศนคติท่ีดี(ไดคะแนน 80 % ข้ึนไป) 
๓.  พฤติกรรมการปองกันโรคไขมาลาเรียรอยละ 80 ของกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมท่ีดีในการปองกันโรคไข
มาลาเรีย(ไดคะแนน 80 % ข้ึนไป) 
         ๔.  การมีสวนรวมในการปองกันควบคุมและเฝาระวังโรคไขมาลาเรียรอยละ 80 ของกลุมเปาหมาย 
เขารวมกิจกรรม 
   ๕.๓  มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
 ๑. วางแผนกิจกรรมเฝาระวังปองกันโรคและควบคุมในสถานศึกษาและชุมชน 

๒. สํารวจขอมูลพ้ืนฐานในกลุมนักเรียนครูและประชาชนในชุมชน 
๓.เฝาระวังโรคไขมาลาเรียในสถานศึกษาและชุมชน 
๔.สรางเสริมความรูความเขาใจและการปฏิบัติตนเพ่ือปองกันโรคไขมาลาเรีย 

          ๕. สงเสริมและสนับสนุนพฤติกรรมการปองกันตนเองจากยุงกัด 
   ๕.๔  ผลการดําเนินงาน  และงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน 

การเฝาระวังโรคไขมาลาเรียของพ้ืนท่ีโครงการฯของสํานัดงานปองกันควบคุมโรคท่ี  ๕  จังหวัดราชบุรี  มี
ความครอบคลุม  มีการจัดมาลาเรียคลินิกเคลื่อนท่ีใหบริการในสถานศึกษาท่ีตั้งในพ้ืนท่ีแพรเชื้อมาลาเรียสูงการ
ใหบริการตรวจรักษาท่ีสถานบริการสาธารณสุขเชนมาลาเรียคลินิกมาลาเรียคลินิกชุมชนและโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพ  นอกจากนี้ยังเนนสงเสริมการปองกันตนเองโดยมาตรการตางๆเชนการใชมุงชุบสารเคมีการทายากันยุง
รวมท้ังการไดรับสนับสนุนจากสํานักโรคติดตอนําโดยแมลงในการสรางเครือขายโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนใน
ดานการสอนใหนักเรียนมีความรูเรื่องโรคไขมาลาเรียและการปองกัน 

๑. ภาพรวมสถานการณโรคในสถานศึกษา 
สถานการณโรคไขมาลาเรีย ในสถานศึกษาพ้ืนท่ี  สํานักงานปองกัน   ควบคุมโรคท่ี  5 ราชบุรี  ตั้งแต

เดือน  ตุลาคม  2560  ถึง  กุมภาพันธ  2561มีการตรวจเลือดหาเชื้อมาลาเรียในกลุมนักเรียนรายใหมจํานวน  
4,231 ราย  ไมมีรายงานการพบเชื้อ แยกรายจังหวัดท่ีรับผิดชอบ 
๑.จังหวัดราชบุรี     รับผิดชอบ   2     แหง  จํานวน    นักเรียน       391  ราย 
๒.จังหวัดกาญจนบุรี รับผิดชอบ  15    แหง  จํานวน    นักเรียน    2,022  ราย 
๓ .จังหวัดเพชรบุรี     รับผิดชอบ  3     แหงจํานวน   นักเรียน       456  ราย 
๔.จังหวัดประจวบคีรีขันธ  รับผิดชอบ   9   แหง จํานวน  นักเรียน   1,191  ราย 

2.กิจกรรมการปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรีย 
ประชากรเปาหมายในสถานศึกษาและรอบๆสถานศึกษาไดรับความคุมครองจากมาตรการปองกันยุงนํา

โรคไขมาลาเรียโดยแจกยาทากันยุง20ชุดการควบคุมยุงพาหะโดยการพนสารเคมีมีฤทธิ์ตกคางท่ีฝาบานจํานวน 
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450 หลังรวมท้ังการสรางเสริมศักยภาพใหมีความรูเรื่องโรคไขมาลาเรียและการปองกันจํานวน4,231รายการจัด
กิจกรรมรณรงคสรางความตระหนักแกประชาชน 3,860 ราย 

งบประมาณในการเฝาระวังปองกันควบคุมและกําจัดโรคไขมาลาเรียในพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชน ใชงบบูรณาการกับโครงการเรงรัดกําจัดโรคไขมาลาเรีย   
   ๕.๕  ปญหา  อุปสรรค  และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา 

ปญหา  อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา 
๑.การเขาถึงพื้นที่สถานศึกษาและรอบๆสถานศึกษา ในการปฏิบัติงาน
ปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรีย เชน ฤดูน้ําหลากจะเขาไปไมได 

๑.ประสานพื้นที่ในการดําเนินการในชวงที่สามารถเขาปฏิบัติงานได 
และหากมีเหตุเรงดวน เชนมีเด็กปวยสงสัยวาปวยเปนโรคไขมาลาเรียให
แจง เจาหนาที่ดวน 

๒.การปฏิบัติไมไดตามแนวทางการดําเนนิงานตามแนวทางการ
ดําเนินงานการเฝาระวังปองกันควบคุมและกําจัดโรคไขมาลาเรียในพื้นที่
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทรุกันดารตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

๒.ศึกษาแนวทางการดําเนินงานในแตละป ในการวางแผนการ
ดําเนินงาน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามแนวทางดําเนินการการเฝา
ระวังปองกันควบคุมและกําจัดโรคไขมาลาเรียในพื้นที่โครงการพัฒนา
เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

 
6. การดําเนินงานลดโรคและภัยสุขภาพ ป 2561 ท่ีเปนปญหาสําคัญในพ้ืนท่ีของแตละสคร.  
    [นอกเหนือจากขอ 1-5 และประเด็นในกลุมยอยท่ี 2] 
 6.1 สถานการณโรครายจังหวัด (ระบุโรค.......................................) 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 6.2 เปาหมายการดําเนินงานฯ ของ สคร. ในปงบประมาณ 2561 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 6.3 มาตรการ/นวัตกรรมท่ีนํามาใช 
 ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
  

6.4 ผลการดําเนินงาน และงบประมาณท่ีใชดําเนินงาน 
       ...................................................................................................................................................................... 
.................................................................................................................................................................................... 
 6.5 ปญหา อุปสรรค และแนวทางท่ีหนวยงานดําเนินการเพ่ือแกไขปญหา  

ปญหา อุปสรรค แนวทางการดําเนินงานเพ่ือแกไขปญหา 
  
  

 
7. ประเด็นสําคัญท่ีเปนความเส่ียงตอการทําใหการขับเคล่ือนนโยบาย หรือการดําเนินงานไมประสบ
ความสําเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

7.1 ขอมลูจากหนวยงานรับนิเทศ 7.2 ความเห็นของทีมนิเทศงาน กลุมท่ี 2 กลุมยอย 1 
ประเด็นสําคญั/เรื่อง ปญหา/อุปสรรค/ปจจัยท่ีทําใหการ

ดําเนินงานไมบรรลุตามนโยบาย 
ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงาน 

ท่ีใหตอหนวยรับนิเทศงาน 
สิ่งท่ีทีมนิเทศงาน รับไป

ประสานหรือดําเนินการตอ 
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8.ขอเสนอแนะของทีมนิเทศงานกรมควบคุมโรคตอหนวยงานในสังกัดกรมฯ/ตอผูบริหารกรมควบคุมโรค(ถาม)ี 

ขอเสนอแนะ ประเด็นขอเสนอแนะ 

1.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

2.ขอเสนอแนะตอหนวยงานใน

สังกัดกรมฯ 

 

 

หมายเหตุ : 1. หนวยงานรับนิเทศ กรอกขอมูล ขอ 1- ขอ 7 (7.1) สงยังกองแผนงาน Planning_2005@hotmail.com กอน

วันนิเทศงาน อยางนอย 5 วันทําการ 

         2. ผูรับผิดชอบทีมบริหารนิเทศ กองแผนงาน สงขอมลูใหทีมผูนิเทศงาน ทุกทาน กอนวันนิเทศงาน อยางนอย 3 วันทําการ 

    3.  ทีมนิเทศงาน กรมควบคุมโรค กลุมท่ี 2 กลุมยอยท่ี 1 กรอกขอมูล ขอ 7 (7.2) - ขอ 8 เพ่ือนําเสนอในการ

ประชุม ซึ่งหัวหนาทีมนิเทศเปนประธาน เวลา 13.00-14.30 น. (ตามกําหนดการท่ีแนบ) 
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