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ค�ำน�ำ
“หนังสือ 42 ปีครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค” เป็นหนังสือที่จัดท�ำขึ้น เพื่อเป็นอนุสรณ์ร�ำลึก
ในวาระครบรอบวันสถาปนากรมฯที่มีอายุครบ 42 ปี เป็นหนังสืออนุสรณ์ครบรอบวันสถาปนาของกรมฯ
เล่มที่ 3 (เล่มแรกคือ “15 ปี กรมควบคุมโรคติดต่อ” จัดท�ำในปี พ.ศ. 2532 เล่มที่ 2 คือ “4๐ ปี
กรมควบคุมโรคฯ” จัดท�ำในปี พ.ศ. 2557)  
เนื้อหาหลักของหนังสือ “42 ปีครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค” จะแบ่งเป็น 8 หัวข้อหลัก คือ
1) สารจากผู้บริหาร ได้แก่ สารจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง อธิบดี และ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ท่านได้แสดงความยินดี ความคาดหวัง ฝากข้อคิดและให้กำ� ลังใจกับผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในกรมควบคุมโรค
2) ประวัติศาสตร์และพัฒนาการกรมควบคุมโรค เป็นการบอกกล่าวถึงประวัติศาสตร์ความเป็นมา
ในอดีตของกรมควบคุมโรค วิสยั ทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างและอัตราก�ำลังของกรมควบคุมโรคในปัจจุบนั รวมทัง้
บอกเล่ากระบวนการ เบื้องหลังการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปีของกรมควบคุมโรค (พ.ศ. 2560-2564)
3) ภารกิจใหม่ของหน่วยงานใหม่ บอกกล่าวถึงภารกิจส�ำคัญของหน่วยงานที่ได้ก่อตั้งขึ้นใหม่เป็นการ
ภายใน จ�ำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ สถาบันวิจัย จัดการความรู้และ มาตรฐานการควบคุมโรค สถาบัน
เวชศาสตร์ป้องกันศึกษา สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
4) ย้อนรอยประวัติศาสตร์..ผลงานส�ำคัญ..สู่อนาคตที่ท้าทาย เป็นการย้อนรอยถึงความส�ำเร็จและ
พัฒนาการของงานป้องกันควบคุมโรค ซึ่งหลายโรคก็มีความก้าวหน้าในการด�ำเนินงานไปมาก ทั้งโรคติดต่อ
โรคไม่ติดต่อ และโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน การพัฒนางานห้องปฎิบัติการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
รวมทัง้ ระบบงานระบาดวิทยาและการพัฒนากฎหมายทีน่ ำ� มาใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญอย่างหนึง่ ในการป้องกัน
ควบคุมโรคในปัจจุบัน ซึ่งทั้งที่ประกาศใช้แล้วและเป็นฉบับ (ร่าง) ที่อยู่ระหว่างการเตรียมเสนอเข้าสภา
5) การพัฒ นาคุณ ภาพบริหารจั ด การภาครั ฐ ของกรมควบคุ ม โรค เป็ น การกล่ าวถึ งผลงานของ
กรมควบคุมโรคซึ่งได้รับรางวัลจากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในประเภทต่างๆ ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2557-2559
6) บทสังเคราะห์ เป็นการประมวลข้อมูลและสังเคราะห์พร้อมข้อเสนอแนะ ของทีมผู้ทรงคุณวุฒิฯ
กรมควบคุมโรคที่มีต่อความท้าทายที่กรมควบคุมโรคจะต้องเผชิญในอนาคต
7) ประวัตขิ นุ ประเมินวิมลเวชช์ ในวาระครบรอบวันสถาปนา 42 ปีกรมควบคุมโรคในปีนี้ มีความส�ำคัญ
กว่าทุกปี คือมีการมอบเหรียญ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” ซึ่งได้จัดท�ำขึ้นเป็นครั้งแรกให้แก่ผู้ที่อุทิศตนเพื่อ
งานป้องกันควบคุมโรคเพียง 1 ท่าน จึงเป็นทีม่ าของการบอกเล่าประวัตขิ องขุนประเมินวิมลเวชช์ ซึง่ ครอบครัวท่าน
ให้ความกรุณาให้ใช้ชื่อท่านในเหรียญเกียรติยศนี้
8) รายนามอดีตอธิบดี เป็นรายนามอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อและกรมควบคุมโรคตั้งแต่ในอดีต
สุดท้าย ในนามของคณะท�ำงานที่จัดท�ำหนังสือฯ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งพวกเรา
ได้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากทุกหน่วยงาน จากผูบ้ ริหารทัง้ ระดับกระทรวงและระดับกรมฯ รวมทัง้ ผูป้ ระสานงาน
ต่างๆ ที่ได้ร่วมแรงร่วมใจอย่างดียิ่ง จนบังเกิดเป็นผลงานดังปรากฏ ถึงแม้คณะท�ำงานฯ จะมีความตั้งใจ
ในการท�ำหนังสือเล่มนีใ้ ห้ออกมาสมบูรณ์มากทีส่ ดุ เพียงใดก็ตาม แต่กย็ งั ขาดความสมบูรณ์ครบถ้วนในหลาย
ประการ สถาบันวิจยั ฯในฐานะบรรณาธิการต้องขอประทานโทษและขอน้อมรับความผิดพลาดนัน้ ไว้แต่เพียง
ผู้เดียว
ด้วยจิตคาวะ
สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค
23 สิงหาคม 2559

๑
สารท่านประธาน

สารจากผู้บริหาร

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
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ในโอกาสที่กรมควบคุมโรค ครบรอบวันสถาปนา 42 ปี ในวันที่ 19 กันยายน 2559 นี้
ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของกรมควบคุมโรคทุกท่าน
ตลอดระยะเวลา 42 ปีทผี่ า่ นมา กรมควบคุมโรคได้แสดงบทบาทส�ำคัญในการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ มีผลงาน ความก้าวหน้าและประสบความส�ำเร็จด้วยดีอย่างต่อเนือ่ ง จนเป็นทีย่ อมรับ
ของสาธารณชนและนานาอารยประเทศ ทัง้ ด้านโรคติดต่อ โรคไม่ตดิ ต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิง่ แวดล้อม มีการวางระบบงานเพือ่ ป้องกันเตือนภัย และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ต่าง ๆ ด�ำเนินการควบคุมปัจจัยเสีย่ งจากการประกอบอาชีพและด้านสิง่ แวดล้อมทีค่ กุ คามต่อสุขภาพ
รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดประสิทธิผลกับสุขภาวะที่ดีของประชาชน
แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจ และเสียสละของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคทุกท่าน
ในอันทีจ่ ะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนไทยมีสขุ ภาพดี เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศชาติตอ่ ไป
ในวาระอันเป็นมงคลนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลก
โปรดดลบันดาลให้ทกุ ท่านประสบความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย และขอเป็นก�ำลังใจให้ทกุ ท่าน
มุง่ มัน่ ทีจ่ ะบ�ำเพ็ญประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ เพือ่ ร่วมมือกันพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนไทย
สืบไป

ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

อนอดีต ความส�ำเร็จ
7 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

สารจากผู้บริหาร

นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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เนื่องในโอกาสครบรอบ 42 ปี การสถาปนากรมควบคุมโรค
ปัญหาสาธารณสุขที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน มีทั้งปัญหาที่เกิดจากการเจ็บป่วย
ด้วยโรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ�้ำ โรคไม่ติดต่อ อุบัติเหตุและพฤติกรรมเสี่ยง ตลอดจนโรคที่
เกิดจากการประกอบอาชีพ ซึง่ ปัญหาเหล่านีส้ ง่ ผลกระทบต่อการพัฒนาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้บรู ณาการในการท�ำงานร่วมกัน เพือ่ ขับเคลือ่ น ก�ำกับ ติดตาม
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
สุขภาพประชาชนตามกลุม่ วัย ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาระบบบริการและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ โดย
มีกรมควบคุมโรคท�ำหน้าที่หลักในการป้องกันและควบคุมโรค ซึ่งจะต้องด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ
เพื่อป้องกันการเกิดโรค มีการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรค การป้องกันไม่ให้เชื้อโรคดื้อยา จัดระบบ
เฝ้าระวังทีไ่ ด้มาตรฐานครอบคลุมทุกระดับ พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าทีใ่ นการน�ำฐานข้อมูลมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ จัดระบบในการตอบโต้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและทีมสอบสวนโรค ตลอดจนจัดระบบควบคุมโรคและภัยในพื้นที่ รวมทั้ง
ประชากรกลุ่มเป้าหมายพิเศษ
ในวาระครบรอบ 42 ปี การสถาปนากรมควบคุมโรค ผมขอชื่นชมข้าราชการและเจ้าหน้าที่
กรมควบคุมโรคทุกท่าน ทีม่ งุ่ มัน่ ตัง้ ใจปฏิบตั งิ านในหน้าทีด่ ว้ ยความวิรยิ ะอุตสาหะ ส่งผลให้การด�ำเนิน
งานป้องกันและควบคุมโรคในหลาย ๆ ด้านประสบผลส�ำเร็จ ขอให้ทุกท่านรักษามาตรฐานในการ
ท�ำงานที่ดี และพัฒนาศักยภาพในการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง โดยก�ำหนดเป้าหมายเพื่อจัดการ
ลดปัญหาโรคและภัยสุขภาพ พัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคให้มีความเข้มแข็ง วางแผนยกระดับ
ความมัน่ คงและความเป็นเลิศด้านการควบคุมโรค พร้อมทัง้ เตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือกับโรคอุบตั ใิ หม่
แบบบูรณาการ ตลอดจนจัดท�ำแผนคุ้มครองสุขภาพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีสุขภาพดี ลดอัตราป่วยและลดอัตราตาย
ในโอกาสนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ที่ทุกท่านเคารพ
สักการะ ได้โปรดดลบันดาลประทานพร และปกป้องคุ้มครองให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ประสบความสุข ความเจริญ ถึงพร้อมด้วยก�ำลังกาย ก�ำลังใจและก�ำลังสติปญ
ั ญา เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญ
ในการผลักดันการด�ำเนินงานของกรมควบคุมโรคให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

นายแพทย์โสภณ เมฆธน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

อนอดีต ความส�ำเร็จ
9 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

สารจากผู้บริหาร

นายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ
อธิบดีกรมควบคุมโรค

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน จากกรมควบคุมโรคติดต่อ ซึ่งได้
สถาปนาเมื่อเมื่อปี พ.ศ.2517 ต่อมาเมื่อมีการปฏิรูประบบราชการในปี พ.ศ. 2545 จึงก่อเกิด
“กรมควบคุมโรค” ขึน้ โดยรวมงานระบบเฝ้าระวังโรค (ของกองระบาดวิทยา ส�ำนักงานปลัดกระทรวง)
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ งานควบคุมการบริโภคยาสูบ (จากกรมการแพทย์) งานควบคุมโรค
จากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม (จากกรมอนามัย) ผนวกรวมกับกรมควบคุมโรคติดต่อ (เดิม)
ท�ำให้กรมควบคุมโรคมีภารกิจส�ำคัญและกว้างขวาง ทั้งด้านโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ในอดีต การควบคุมโรคระบาดของโรคติดต่อส�ำคัญหลายโรค ได้ประสบผลส�ำเร็จจนสามารถ
ก� ำ จั ด กวาดล้ า งโรคไปได้ ได้ แ ก่ โรคไข้ ท รพิ ษ โรคคุ ด ทะราด และกาฬโรค อี ก หลายโรคก็ มี
ความก้าวหน้าจนองค์การอนามัยโลกได้กล่าวชื่นชม ได้แก่ โรคเรื้อน โรคโปลิโอ ซึ่งก็อยู่ในการ
ก�ำจัดกวาดล้างล�ำดับต่อไป นอกจากนีโ้ รคติดต่ออุบตั ใิ หม่ทเี่ กิดขึน้ เช่น เมอร์ส อีโบล่า และไข้หวัดนก
เป็นต้น กรมควบคุมโรคก็ได้พัฒนาระบบงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ขึ้นมา
เพื่อรับมือให้ทันสถานการณ์
ส่วนงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ก็มี
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์เพือ่ เป็นเส้นทางวางเป้าหมายร่วมกันกับทุกองค์กรทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ พวกเรา
คงต้องมุ่งมั่น ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่อไป
ในวาระส�ำคัญทีก่ รมควบคุมโรคครบรอบวันสถาปนา 42 ปี ผมขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัย
โปรดบันดาลพรให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนของกรมควบคุมโรค ประสบความส�ำเร็จและ
มี ค วามก้ า วหน้ า ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารงาน เพื่ อ ช่ ว ยให้ ก รมควบคุ ม โรคได้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
คือ ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดภัยจากโรค ครอบครัวปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง และประสบ
ความสุขความเจริญตลอดไป

นายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ
อธิบดีกรมควบคุมโรค

อนอดีต ความส�ำเร็จ
11 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

สารจากผู้บริหาร

กรมควบคุมโรค มีวสิ ยั ทัศน์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้ คือ “เป็นองค์กรชัน้ น�ำระดับนานาชาติ
ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความ
เป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี 2563”
หากย้อนกลับไปยังภาพในอดีต ตั้งแต่สมัยเป็นกรมควบคุมโรคติดต่อ ตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2517 คณาจารย์ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน ได้ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานด้วย
ความมุง่ มัน่ เสียสละ จนสามารถลดโรคติดต่อส�ำคัญของประเทศลงได้อย่างน่าชืน่ ชม
เป็นที่ยอมรับของสังคมโลก เช่น การกวาดล้างโปลิโอ การก�ำจัดโรคเรื้อน เป็นต้น
รวมทัง้ ยังเป็นหน่วยงานต้นแบบของการศึกษาดูงานในระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่
หลักสูตรการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) หลักสูตรการดูแล
ผู้ป่วยโรคเอดส์ ฯลฯ
จนเมื่ อ มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการให้ เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ที่ เ ปลี่ ย นไป
กรมควบคุมโรคติดต่อได้พัฒนา ยกระดับเป็น “กรมควบคุมโรค” ในปี พ.ศ. 2545
มีการขยายภารกิจงานกว้างขวางออกไป ทั้งโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ และโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรคได้สร้างคนที่มี
ศักยภาพท�ำประโยชน์ในระบบสาธารณสุขทัง้ ในระดับประเทศและในระดับโลก มีการ
พัฒนางานป้องกันควบคุมโรคอย่างต่อเนื่องเรื่อยมา อาทิ การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) เพือ่ การเตือนภัย การพัฒนากฎหมาย การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ในด้านต่างๆ 18 แผนงานโรค เพื่อให้เป็นเครื่องมือส�ำคัญที่จะป้องกันควบคุมโรค
ให้ประชาชนปลอดภัย มีสุขภาพดีในทุกกลุ่มวัย
ในวาระอันเป็นมงคล ที่กรมควบคุมโรคครบรอบวันสถาปนา 42 ปี ในวันที่
19 กันยายน 2559 นี้ ผมเชื่อมั่นว่า ทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน
ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงาน เพื่อให้กรมควบคุมโรคบรรลุวิสัยทัศน์ เพื่อเป้าหมาย
คือ สุขภาพดีของประชาชนไทยต่อไป

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานราชการที่เป็นหน่วยงานส�ำคัญของประเทศ
ในการปกป้องโรคและภัยสุขภาพ ท�ำให้กรมควบคุมโรคต้องมีหน้าทีใ่ นการพัฒนาระบบ
งานและพัฒนาคนที่มีศักยภาพ ที่จะมาท�ำหน้าที่นี้ ที่จะรองรับโรคและภัยสุขภาพ
ทัง้ ในปัจจุบนั และทีจ่ ะเข้ามาใหม่ๆ รวมทัง้ ภาวะคุกคามทีม่ ากมาย เช่น สังคมผูส้ งู อายุ
และภาวะโลกร้อน

สารจากผู้บริหาร

ในทุกปี บุคลากรทุกท่านต้องทบทวนและพัฒนาตน ทัง้ ความรูแ้ ละประสบการณ์
ที่ได้รับเพิ่มขึ้น รวมทั้งพัฒนาระบบงานที่ตนเองเกี่ยวข้อง เพื่อภาพรวมที่จะท�ำให้
กรมควบคุมโรคเป็นกรมที่ดูแลประชาชนได้ดีที่สุด เต็มความสามารถที่ท�ำได้

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

อนอดีต ความส�ำเร็จ
13 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

สารจากผู้บริหาร
กรมควบคุมโรค มีพัฒนาการผ่านมาจวบจนครบวาระ 42 ปี ภายใต้บริบท
การพัฒนาและโลกาภิวัตน์ ด้วยทีมงานที่เข้มแข็ง ความร่วมมือจากภาคีภาคส่วน
ต่าง ๆ ส่งผลให้บทบาทของกรมควบคุมโรค ได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ
สิ่ ง ที่ บุ ค ลากรของกรมต้ อ งเผชิ ญ ต่ อ ไปหรื อ เป็ น “ความท้ า ทาย” คื อ
การเปลีย่ นแปลงทัง้ บริบทของโรคติดต่อและโรคไม่ตดิ ต่อ ดังนัน้ ควรติดตาม เรียนรู้
และคาดการณ์อย่างเข้าใจในเรือ่ ง โลกไร้พรมแดน, เทคโนโลยี, แรงงานเคลือ่ นย้าย
รวมทั้งพฤติกรรมที่ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลง
หวั ง ให้ ก รมควบคุ ม โรคสามารถบริ ห ารจั ด การการเปลี่ ย นแปลง และ
สร้าง “ผู้น�ำการเปลี่ยนแปลง”

นายแพทย์อัษฎางค์ รวยอาจิณ
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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สารจากผู้บริหาร
แม้อดีตจะไม่ส�ำคัญเท่าปัจจุบันหรืออนาคต แต่การได้ทบทวนอดีต บันทึก
ไว้เป็นความทรงจ�ำ  ท�ำให้เราได้เรียนรู้เพิ่มขึ้น ดีขึ้น เก่งมากขึ้น เป็นพลังส�ำคัญ
ในการท�ำงานต่อไปในอนาคต อีกทั้งท�ำให้คนรุ่นต่อๆ ไปสามารถอ่านศึกษา
เข้าถึงได้
หากต้องการทราบอนาคตที่ไกลออกไปเท่าใด ก็จะต้องย้อนอดีตไปให้ไกล
เท่านั้น แน่นอนหากสามารถมองย้อนอดีตได้ไกล ก็จะมองไปข้างหน้าได้ไกล
เช่นกัน ใครที่เรียนรู้ เข้าใจอดีตและเข้าถึงอนาคตได้ก่อน ย่อมประสบความสุข
ความส�ำเร็จ
หนังสือ “๔๒ ปีกรมควบคุมโรค ย้อนอดีต ความส�ำเร็จ และความท้าทาย
ในอนาคต” ได้รวบรวมเรื่องเด่นเหตุการณ์ส�ำคัญๆ มีทั้ง “เรื่องใหม่” และ
“เรื่องใหญ่” ให้ชาวกรมควบคุมโรคและผู้สนใจได้ทราบ ได้ศึกษา ภาคภูมิใจ
ในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย อีกทัง้ เป็นแนวทางส�ำหรับ
การท�ำงานต่อไปในอนาคต นับเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ อีกเล่มหนึง่
ให้ทุกท่านเปิดอ่านโดยพลัน ณ บัดนี้

นายแพทย์สุเทพ  เพชรมาก
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

อนอดีต ความส�ำเร็จ
15 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

สารบัญ
๑ สารจากผู้บริหาร
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รัชกาลที่ 5
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2431 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยูห่ วั ทรงตัง้ “กรมการพยาบาล” ขึน้ เพือ่ ให้ควบคุมดูแลกิจการของศิรริ าชพยาบาลสืบแทน
คณะกรรมการสร้างโรงพยาบาลวังหน้าซึ่งพ้นหน้าที่ไป โดยมีหน้าที่จัดการศึกษาวิชาแพทย์
ควบคุมโรงพยาบาลอืน่ ๆ และจัดการปลูกฝีเป็นทานแก่ประชาชน ต่อมากรมพยาบาลย้ายมา
สังกัดในกระทรวงธรรมการ เริ่มมีแพทย์ประจ�ำเมืองขึ้นในบางแห่ง มีการผลิตยาต�ำราหลวง
และการดูแลโรคระบาดเป็นหน้าที่ของกองแพทย์ กรมพยาบาล กระทรวงธรรมการ ในปี
พ.ศ. 2444 จึงได้จัดตั้ง “กองแพทย์ป้องกันโรค” ขึ้นเพื่อออกท�ำงานป้องกันโรคระบาด
เช่น อหิวาตกโรค และท�ำการปลูกฝีป้องกันโรคไข้ทรพิษให้แก่ประชาชนตามหัวเมือง แต่ในปี
พ.ศ. 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
ให้ยุบกรมพยาบาลและต�ำแหน่งอธิบดี
รัชกาลที่ 6
ในปี 2451 กระทรวงมหาดไทย ได้ขอโอนกองแพทย์ปอ้ งกันโรคและแพทย์ประจ�ำเมือง
มาอยู่ในบังคับบัญชาของกระทรวงมหาดไทย พระยามหาอ�ำมาตยาธิบดี (เส็ง วิริยศิริ) ได้
เดินทางไปประเทศฟิลปิ ปินส์ และเห็นการรักษาพยาบาลป้องกันโรค ตลอดจนวิธปี ลูกฝี จึงน�ำ
กราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสนอความเห็นว่า ควรรีบวางแนวทาง
การป้องกันโรคส�ำคัญ 4 อย่าง คือ โรคฝีดาษ อหิวาตกโรค กาฬโรค และ ไข้พิศม์ กระทรวง
มหาดไทยจึงได้ขอพระบรมราชานุญาตตั้งกรมพยาบาลขึ้นมาใหม่ โดยรวบรวมงานของ
กองแพทย์ปอ้ งกันโรคเดิมและงานสุขาภิบาลตามหัวเมืองรวมเข้าเป็น “แผนกป้องกันโรคระบาด”
สังกัดกรมพยาบาล กระทรวงมหาดไทย เจ้ากรมพยาบาลคนแรกคือ พระยาอมรฤทธิธ�ำรง
(ฉี บุนนาค) ในปี พ.ศ. 2459 ได้เปลี่ยนชื่อกรมพยาบาลเป็น “กรมประชาภิบาล” ต่อมา
มีการก่อตัง้ กรมสาธารณสุขขึน้ โดยรวมงานด้านการแพทย์และการสุขาภิบาลทีเ่ คยแยกกันอยู่
ให้มารวมอยู่ในหน่วยงานเดียวกัน เปลี่ยน กรมประชาภิบาล เป็น “กรมสาธารณสุข” และ
ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ า ฯ ให้ พ ระเจ้ า น้ อ งยาเธอกรมหมื่ น ชั ย นาทนเรนทร อธิ บ ดี
กรมมหาวิทยาลัยเป็น
”อธิ บ ดี ก รมสาธารณสุ ข คนแรก” เมื่ อ วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2461
กรมสาธารณสุขอยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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พ.ศ. 2469 กรมสาธารณสุขได้ปรับปรุงแบ่งส่วนบริหารราชการใหม่เป็น 13 กองโดย
ให้ “กองสุขภาพ” รับผิดชอบงานควบคุมและป้องกันโรคติดต่อทั่วพระราชอาณาเขตและ
ให้ “กองแพทย์สุขาภิบาลแห่งพระนคร” รับผิดชอบงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
ในเขตพระนคร จนถึง พ.ศ. 2472 จึงได้ตั้ง “กองโรคติดต่อ” มีหน้าที่ ควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ สังกัดกรมสาธารณสุข
รัชกาลที่ 8
หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง ในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการปรับปรุง
ส่วนราชการหลายครั้ง จนถึง พ.ศ. 2481 กรมสาธารณสุขจัดตั้ง “กองแพทย์สังคม”
ซึง่ ประกอบด้วย “แผนกเฉพาะโรค” เช่น แผนกโรคเรือ้ น(พระประแดง) แผนกบ�ำบัดกามโรค
(สุขศาลาบางรัก ) ฯลฯ และ “แผนกโรคติดต่อ” เช่น อหิวาตกโรค กาฬโรค ไข้ทรพิษ
ไข้กาฬหลังแอ่น ไข้เหลือง ฯลฯ ส�ำหรับงานควบคุมโรคติดต่อในเขตพระนครให้สังกัด
กองแพทย์พระนคร จนถึง พ.ศ. 2485 ได้มีการรวมกิจการแพทย์และสาธารณสุขให้อยู่
ภายใต้การควบคุมของหน่วยงานเดียว จึงมีประกาศพระราชกฤษฎีกาสถาปนากรมสาธารณสุข
ให้เป็น “กระทรวงการสาธารณสุข”
รัชกาลที่ 9
เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2495 ได้มีประกาศกฎษฎีกาแบ่งส่วนราชการอีกครั้ง
ได้เปลี่ยนชื่อ “กระทรวงการสาธารณสุข” เป็น “กระทรวงสาธารณสุข” และ เปลี่ยนชื่อ
กรมสาธารสุข เป็น “กรมอนามัย” โอนกิจการของโรงพยาบาลเฉพาะโรค ได้แก่ โรงพยาบาล
วัณโรค โรงพยาบาลพระประแดง โรงพยาบาลโรคติดต่อพญาไท และนิคมโรคเรื้อน กลับไป
สั ง กั ด กรมอนามั ย โดยได้ มี ก ารยกฐานะของหน่ ว ยงานเฉพาะโรคให้ มี ฐ านะเป็ น กอง
คื อ ปรั บ ปรุ ง สถานตรวจโรคปอดยศเส ขึ้ น เป็ น “กองควบคุ ม วั ณ โรค” จั ด ตั้ ง “กอง
ควบคุมโรคเรื้อน” ขึ้นโดยรวมโรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดง โรงพยาบาลโรคเรื้อน
]ภาคอีสาน และนิคมโรคเรื้อนไว้ในสังกัด ปรับปรุงและ ขยายงานควบคุมไข้มาลาเรียและ
โรคเท้ า ช้ า งตั้ ง ขึ้ น เป็ น “กองควบคุ ม มาลาเรี ย และโรคเท้ า ช้ า ง” ขยายงานและรวม
งานควบคุมโรคคุดทะราดมารวมอยู่กับกองควบคุมกามโรคและตั้งขึ้นเป็น “กองควบคุม
กามโรคและคุดทะราด”
ในปี พ.ศ. 2501 - 2502 เกิดโรคระบาดรุนแรงในพระนคร โรงพยาบาลโรคติดต่อ
ดินแดงมีพนื้ ทีค่ บั แคบ ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รฐั มนตรี
ว่าการกระทรวงสาธารณสุข (พระบ�ำราศนราดูร) ย้ายสถานที่และกิจการไปอยู่นอกพระนคร
ที่ถนนติวานนท์ จังหวัดนนทบุรีใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร” ( ปัจจุบันคือ สถาบัน
บ�ำราศนราดูร)
ต่อมาพระบ�ำราศนราดูรได้เสนอต่อนายกรัฐมนตรีขอเปลี่ยนวันสถาปนากระทรวง
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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สาธารณสุขให้ เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึง่ เป็นวันสถาปนากรมสาธารณสุข ในสมัยทีส่ ังกัด
กระทรวงมหาดไทย วันสถาปนากระทรวงสาธารณสุขจึงได้เปลี่ยนจากวันที่ 10  มีนาคม
เป็นวันที่ 27 พฤศจิกายน ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 เป็นต้นมา
กรมควบคุมโรคติดต่อ
วันที่ 29 กันยายน 2515 มีประกาศคณะปฏิวัติ รวมกรมการแพทย์และกรมอนามัย
เข้ า ด้ ว ยกั น ต่ อ มาหลั ง จากที่ รั ฐ บาลชุ ด ปฏิ วั ติ ต ้ อ งลาออก เพราะกรณี เ หตุ ก ารณ์ วั น ที่
14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงสาธารณสุข (ศาสตราจารย์นายแพทย์
อุดม โปษกฤษณะ) ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงโครงสร้าง ดังนั้นในวันที่ 3 ธันวาคม
พ.ศ. 2517 จึงได้มีประกาศกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2517
โดยมีสาระ แยกกรมการแพทย์และกรมอนามัยออกจากกัน และรวมหน่วยงานควบคุม
โรคติดต่อเข้าด้วยกัน จัดตัง้ ขึน้ เป็น “กรมควบคุมโรคติดต่อ” ประกอบด้วยหน่วยงานระดับกอง
12 หน่วยงานคือ
(1) ส�ำนักงานเลขานุการกรม
(2) กองคลัง
(3) กองการเจ้าหน้าที่
(4) กองมาลาเรีย
(5) กองโรคเท้าช้าง
(6) กองโรคติดต่อทั่วไป
(7) กองวัณโรค มีสถานที่ตั้งอยู่ในสถานตรวจโรคปอดยศเส
(8) กองกามโรค อยู่ในสถานกามโรคบางรัก
(9) กองโรคเรื้อน มีสถานที่ตั้งอยู่ในบริเวณวัดมกุฏกษัตริยาราม กทม.
(10) โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร
(11) โรงพยาบาลโรคทรวงอก
(12) โรงพยาบาลพระประแดง (แยกจากกองโรคเรื้อน)
ในปี พ.ศ. 2527-2530  กรมควบคุมโรคติดต่อริเริ่มการกระจายอ�ำนาจและพัฒนา
โครงสร้างในส่วนภูมิภาคระดับเขต โดยอธิบดีสมัยนั้น (นายแพทย์วินิจ อัศวเสนา) ได้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานทางวิชาการ (ศวต.) เพิม่ ขึน้ เป็นการภายในรวม 10 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ประสาน
งานทางวิชาการกรม (อยู่ส่วนกลาง) และศูนย์ประสาน งานทางวิชาการเขต 1-9 และเพิ่ม
ศูนย์ปอ้ งกันและควบคุมโรคเอดส์ในส่วนกลาง อันเนือ่ งมาจากโรคเอดส์ระบาดแพร่เข้ามาใน
ประเทศไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2523 และมีแนวโน้มสูงขึน้ ต่อมาได้ขยายจ�ำนวนศูนย์ประสานงาน
ทางวิชาการในระดับเขตเพิม่ ขึน้ 3 แห่งให้เหมาะสมกับปัญหาและเขตปฏิบตั กิ ารรวมเป็น 12 ศูนย์
ประสานงานทางวิชาการเขตและเพิ่มศูนย์ควบคุมพาหะน�ำโรคเป็นการภายในอีก 1 แห่ง
อนอดีต ความส�ำเร็จ
25 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

ในวันที่ 1 เมษายนปี พ.ศ. 2531 กรมควบคุมโรคติดต่อจึงได้มีค�ำสั่งยกฐานะศูนย์ประสาน
งานทางวิ ช าการเขต โดยมี ฐ านะเที ย บเท่ า กองวิ ช าการสั ง กั ด กรมโดยตรงโดยใช้ ชื่ อ ว่ า
“ส�ำนักงานควบคุมโรคติดต่อเขต (สคต.) 1-12” และ ยุบรวมหน่วยงานระดับศูนย์วชิ าการเขต
ต่างๆ (ยกเว้นศูนย์มาลาเรีย) ที่เดิมสังกัดกองวิชาการส่วนกลาง ไปสังกัดส�ำนักงานควบคุม
โรคติดต่อเขต
กรมควบคุมโรค
ในปี พ.ศ. 2545 ได้มีประกาศใช้ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5)
พ.ศ. 2545 ปรับปรุงระบบข้าราชการ ให้ส่วนราชการสามารถท�ำงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและลดภาระค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ�้ำซ้อนกัน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้
ออกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็น “กรมควบคุมโรค” ประกอบด้วย 24 หน่วยงาน
เปลี่ยนชื่อโรงพยาบาล 2 แห่งเป็นสถาบันบ�ำราศนราดูรและสถาบันราชประชาสมาสัย
(โดยยุบรวมกองโรคเรื้อนและโรงพยาบาลพระประแดงเข้าด้วยกัน) โอนย้ายโรงพยาบาล
โรคทรวงอกไปสังกัดกรมการแพทย์ ยกระดับกองเป็นส�ำนัก รับบทบาทเพิม่ ด้านการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อ และโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม เพิม่ 4 หน่วยงาน
ได้แก่ ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ส�ำนักโรคจาการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และรับโอน
กองระบาดวิทยาจากส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมาสังกัดกรมควบคุมโรคและ
ยกระดับเป็น ส�ำนักระบาดวิทยา เพิม่ กองแผนงาน เปลีย่ นชือ่ หน่วยงานในพืน้ ทีร่ ะดับเขตเป็น
“ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค” (สคร.) ที่1-12 และภายหลังได้มีการจัดตั้งหน่วยงาน
ขึน้ เป็นการภายในเพิม่ เติมอีกหลายหน่วยงาน เช่นส�ำนักจัดการความรู้ ส�ำนักควบคุมโรคติดต่อ
อุบตั ใิ หม่ ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์
ส�ำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
กรมควบคุมโรคในปัจจุบันมีหน่วยงาน 43 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่ปรากฎตาม
กฎกระทรวง 27 หน่วยงาน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน 16 หน่วยงาน ในปี
พ.ศ. 2559 นายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคคนที่ 7 เห็นว่าด้วย
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป จึงได้มีการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานเป็นการภายใน ก่อตั้ง
หน่วยงานใหม่ 4 หน่วยงาน ได้แก่
1) สถาบันวิจัย จัดการความรู้และ มาตรฐานการควบคุมโรค
2) สถาบัน เวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
3) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
4) กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
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ด้วยที่ผ่านมา กรมควบคุมโรคยังขาดหน่วยงานที่ดูแลงานวิจัยอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง
การด�ำเนินงานวิจยั ขนาดใหญ่ “สถาบันวิจยั จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค”
จึงถูกก่อตั้งขึ้นมา โดยปรับโครงสร้างมาจากส�ำนักจัดการความรู้ เพื่อมุ่งเน้นการศึกษาวิจัย
ทีน่ ำ� ผลการศึกษาไปใช้ในการพัฒนานโยบาย พัฒนางานวิจยั เชิงระบบ หรือเพือ่ การประเมิน
มาตรการต่างๆ ด้านการป้องกันควบคุมโรคที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ( Health Technology
Assessment: HTA) ว่าก่อให้เกิดประสิทธิผลและมีความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจหรือไม่
“สถาบั น เวชศาสตร์ ป ้ อ งกั น ศึ ก ษา” เป็ น หน่ ว ยงานภายใต้ ก ารก� ำ กั บ ของอธิ บ ดี
กรมควบคุมโรค มุ่งเน้นภารกิจในการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน
ในระยะแรกจะเป็ น หลั ก สู ต รเวชศาสตร์ ก ารเดิ น ทางและท่ อ งเที่ ย ว จากนั้ น จะขยาย
ไปสู่หลักสูตรอื่นแขนงอื่น รวมถึงจะผลักดันให้ก้าวสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน และเอเชียแปซิฟิกต่อไป
ด้วยความทันสมัยของโลกปัจจุบัน ได้ขยายขอบเขตเมืองออกไปอย่างกว้างขวาง
ทั้งรูปแบบและวิถีชีวิตคนเมืองมีความเสี่ยงต่อโรคและภัยสุขภาพมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต
จากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 13 กทม. จึงถูกปรับเปลีย่ นภารกิจเป็น “สถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง” เพื่อจะได้มีมาตรการ แนวทางการป้องกันควบคุมโรคที่เหมาะสม
และทันสถานการณ์กับชีวิตคนเมือง
“กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน” พัฒนามาจากกลุ่มโรคติดต่อป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ของส� ำ นั ก โรคติ ด ต่ อ ทั่ ว ไป เพื่ อ ด� ำ เนิ น งานให้ เ หมาะสมกั บ บริ บ ทที่ เ ปลี่ ย นแปลงใน
ยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น การน�ำวัคซีนใหม่ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นมาใช้ โดยอาศัยข้อมูลวิชาการ
การขยายกลุ่มเป้า หมายประชาชนทุ กกลุ ่ ม วั ย ที่ จะให้ บ ริ การ การเตรี ย มพร้ อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข การจัดระบบการป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
ในประชากรต่างด้าวเพื่อรองรับการเปิดประชาคมอาเซียน การด�ำเนินการกวาดล้างและ
ก�ำจัดโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ เป็นต้น
เอกสารอ้างอิง

จรูญ ปิรยะวราภรณ์  40 ปี ครบรอบวันสถาปนากรมควบคุมโรค, กรมควบคุมโรค
กรุงเทพฯ, 2557

อนอดีต ความส�ำเร็จ
27 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

๒.๒

ประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการกรมควบคุมโรค
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้าง
และอัตราก�ำลัง
โดย นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
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วิสัยทัศน์กรมควบคุมโรค
“องค์กรชั้นน�ำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อ
ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ภายในปี ๒๕๖๓”
พันธกิจกรมควบคุมโรค ก�ำหนดไว้ ๕ ด้าน ได้แก่
(๑) ส่งเสริมกระบวนการประสานความร่วมมือกับเครือข่าย
ภายในและระหว่ า งประเทศในการผลิ ต และพั ฒ นาผู ้ เชี่ ย วชาญ
องค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้มาตรฐาน
สากล
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลีย่ นความรู้ ให้เครือข่าย
และประชาชน
(๓) ผลั ก ดั น และติ ด ตามการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายที่ จ� ำ เป็ น ต่ อ
การปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
(๔) เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพ
ใหม่ๆ ได้ทันการณ์
(๕) พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไก ของเครือข่าย
การด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ

อนอดีต ความส�ำเร็จ
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โครงสร้างกรมควบคุมโรคในปัจจุบัน ประกอบด้วยส่วนราชการ
ตามกฎกระทรวงแบ่ ง ส่ ว นราชการ กรมควบคุ ม โรค กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๕๒ จ�ำนวน ๒๕ ส่วนราชการ กับอีก ๒ กลุ่มที่
รายงานตรงต่ออธิบดี และหน่วยงานที่ไม่ปรากฏในกฎกระทรวงซึ่ง
กรมควบคุมโรคจัดตัง้ ขึ้นเป็นการภายในเพือ่ รองรับยุทธศาสตร์ทปี่ รับ
เปลี่ยนไป จ�ำนวน ๑๖ หน่วยงาน รวมเป็น ๔๓ หน่วยงาน
ส�ำหรับหน่วยงานที่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
กรมควบคุ ม โรค กระทรวงสาธารณสุ ข พ.ศ. ๒๕๕๒  ได้ แ ก่
(๑) ส�ำนักงานเลขานุการกรม (๒) กองการเจ้าหน้าที่ (๓) กองคลัง (๔) กอง
แผนงาน (๕) สถาบันบ�ำราศนราดูร (๖) สถาบันราชประชาสมาสัย
(๗) ส�ำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (๘ – ๑๙)
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ที่ ๑  – ๑๒  (๒๐) ส�ำนักระบาดวิทยา
(๒๑) ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม (๒๒) ส�ำนัก
โรคติดต่อทั่วไป (๒๓)ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง (๒๔) ส�ำนักโรค
ไม่ตดิ ต่อ (๒๕) ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และกลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มตรวจสอบภายใน
และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ส่วนหน่วยงานที่กรมควบคุมโรคจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน ได้แก่
(๑) ส�ำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (๒) ส�ำนัก
วัณโรค (๓) ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข (๔) ส�ำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ (๕) สถาบันวิจยั จัดการ
ความรู ้ และมาตรฐานการควบคุ ม โรค (๖) ศู น ย์ ส ารสนเทศ
(๗) ส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ (๘) ศูนย์อำ� นวยการบริหาร
จัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (๙) ส�ำนักงานบริหารโครงการกองทุนโลก
(๑๐) ศูนย์กฎหมาย (๑๑) ส�ำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
(๑๒) กลุม่ คุม้ ครองจริยธรรม (๑๓) ศูนย์พฒ
ั นานโยบายและยุทธศาสตร์
แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ (๑๔) สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
(๑๕) สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (๑๖) กองโรคป้องกันด้วย
วัคซีน ตามแผนภูมิการแบ่งส่วนราชการกรมควบคุมโรค
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ กรมควบคุมโรค
กรมควบคุมโรค

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กลุ่มตรวจสอบภายใน

สำ�นักงานเลขานุการกรม

กองการเจ้าหน้าที่

กองคลัง

กองแผนงาน

สถาบันบำ�ราศนราดูร

สถาบันราชประชาสมาสัย

สำ�นักงานป้องกันควบคุมโรค 1-12

สำ�นักงานคณะกรรมการ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำ�นักระบาดวิทยา

สำ�นักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม

สำ�นักโรคติดต่อทั่วไป

สำ�นักโรคติดต่อนำ�โดยแมลง

สำ�นักโรคไม่ติดต่อ

สำ�นักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

สำ�นักงานบริหารโครงการกองทุนโลก

สำ�นักสื่อสารความเสี่ยงและ
พัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

สำ�นักโรคติดต่ออุบัติใหม่

สำ�นักวัณโรค

ศูนย์สารสนเทศ

สำ�นักควบคุมการบริโภคยาสูบ

ศูนย์อำ�นวยการ
บริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ

สำ�นักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

สำ�นักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

ศูนย์กฎหมาย

ศูนย์พัฒนานโยบายและ
ยุทธศาสตร์แผนงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และ
มาตรฐานการควบคุมโรค

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน

ส่วนราชการตามกฎกระทรวง

หน่วยงานที่กรมควบคุมโรคจัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน

กลุ่มที่รายงานตรงต่ออธิบดี ตามกฎกระทรวง
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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จากบทบาทหน้าทีข่ องกรมควบคุมโรคในฐานะผูอ้ ภิบาลระบบการป้องกันควบคุม
โรคของประเทศ: National Health Authority ตามแนวทางการปฏิรูปกระทรวง
สาธารณสุข ในปี ๒๕๕๖ (Ministry of public Health Reform) ได้ถ่ายทอดลงสู่บทบาท
ภารกิจของหน่วยงานระดับส�ำนัก กอง ในสังกัดกรมควบคุมโรค โดยหน่วยงานในส่วน
กลางของกรม ก�ำหนดบทบาทเป็น National Program Manager , Technical Advisor
for Policy Maker , Health Service Providers and Network และท�ำหน้าที่ (๑) เฝ้า
ระวังและติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้ ปัจจัยเสีย่ ง (๒) พัฒนานโยบาย
และมาตรการในการควบคุมป้องกันโรค (๓) ผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (๔) ถ่ายทอดการใช้ผลิตภัณฑ์ให้ภาคีเครือข่าย (๕) ควบคุม
คุณภาพของการให้บริการสุขภาพด้านการควบคุมป้องกันโรค (๖) นิเทศ ติดตาม
ประเมินผล
ส่วนบทบาทหน้าทีข่ องส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ๑ 
่ – ๑๒ ในฐานะ Regional Program Manager, Technical Supporter/Provider/Network ท�ำหน้าที่ (๑) เฝ้าระวัง
และติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ รวมทัง้ ปัจจัยเสีย่ ง ในระดับเขตทีร่ บั ผิดชอบ
(๒) ประสานและร่วมพัฒนานโยบาย แผนงาน โครงการ และมาตรการในการควบคุม
ป้องกันโรคในระดับเขต กับหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข องค์กรปกครองท้อง
ถิ่นและเครือข่าย (๓) พัฒนา ปรับปรุงและถ่ายทอดองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ที่เหมาะ
สมต่ อ บริ บ ทของพื้ น ที่ ใ นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพให้ แ ก่ เ ครื อ ข่ า ย
(๔) พัฒนาและประเมินคุณภาพการบริการป้องกันควบคุมโรคของสถานบริการสุขภาพ
ให้ได้มาตรฐานสากลหรือมาตรฐานกรมควบคุมโรค (๕) นิเทศ ติดตามและประเมินผล
(ทั้งโดยตรงหรือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น วิเคราะห์ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
และผลกระทบของการลดโรคและภัยสุขภาพ ตามแผนงานโครงการของจังหวัด เสนอ
แนะปัญหาและแนวทางแก้ไขต่อผู้ตรวจราชการ)
การปรับบทบาทภารกิจตามแนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข และแผน
ยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค ท�ำให้หน่วยงานระดับส�ำนัก กอง ในกรมควบคุมโรค
ต้องทบทวนการจัดโครงสร้างการแบ่งงานภายใน เพือ่ รองรับบทบาทภารกิจทีป่ รับเปลีย่ น
ไป โดยเฉพาะการปรับปรุงที่ส�ำคัญๆ ได้แก่ สถาบันบ�ำราศนราดูร จัดตั้งกลุ่มป้องกัน
และควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล และยกระดับงานห้องปฏิบตั กิ ารเป็นกลุม่ ปฏิบตั ิ
การเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชือ้ สถาบันราชประชาสมาสัย จัดตัง้ กลุม่
อาชีวเวชกรรมและบริการทางการแพทย์ และกลุม่ เวชศาสตร์ฟน้ื ฟู ส�ำนักระบาดวิทยา
จัดตัง้ กลุม่ สอบสวนทางระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และศูนย์
ความร่วมมือ ทางระบาดวิ ท ยานานาชาติ ส� ำ นั กโรคจากการประกอบอาชี พและ
สิง่ แวดล้อม จัดตัง้ กลุม่ อาชีวอนามัย กลุม่ เวชศาสตร์สงิ่ แวดล้อม กลุม่ ข่าวกรองและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน และกลุ่มสื่อสารสาธารณะและพัฒนาเครือข่าย ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

32

จัดตัง้ กลุม่ เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเทีย่ ว ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง จัดตัง้ กลุม่
ประเมินเทคโนโลยีและฝึกอบรม และ กลุม่ ประสานงานก�ำจัดโรคมาลาเรีย ส�ำนักโรคเอดส์
วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ จัดตั้งกลุ่มพัฒนาความร่วมมือและถ่ายทอด
องค์ความรู้ระหว่างประเทศ และศูนย์ประสานงานโรคตับอักเสบจากไวรัส ส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ ๑  – ๑๒  จัดตั้งกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง และยกระดับงาน
ห้องปฏิบตั กิ าร (Lab) และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง เป็นหน่วยงานระดับกลุม่
หลังจากได้วเิ คราะห์โครงสร้างการแบ่งงานภายในแล้ว หน่วยงานระดับส�ำนัก กอง
ได้วเิ คราะห์ภาระงาน และค�ำนวณอัตราก�ำลังทีค่ วรจะเป็นตามภาระงานของแต่ละกลุม่
โดยใช้ Full Time Equivalence: FTE เป็นเครื่องมือที่ส�ำคัญต่อจากนั้นคณะท�ำงาน
วิเคราะห์กรอบอัตราก�ำลังของกรมควบคุมโรค ได้พิจารณากลั่นกรองผลการวิเคราะห์
อัตราก�ำลังของทุกหน่วยงาน โดยมีความเห็นของผู้เชี่ยวชาญประกอบการพิจารณา
ได้แก่ ผลการวิเคราะห์จากทีมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร ทีมหัวหน้า
กลุม่ บริหารทัว่ ไป และทีมผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ๑ 
่ – ๑๒ จากนัน้
กรมควบคุมโรคได้เสนอ อ.ก.พ.กรมฯ พิจารณา และ อ.ก.พ.กรมควบคุมโรค ได้ให้ความ
เห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑  กันยายน ๒๕๕๘ โดยมีอัตราก�ำลังตามกรอบที่ควรจะเป็นของ
ทุกหน่วยงาน รวม ๗,๐๘๙ อัตรา
ณ วันที ๒๒ 
่ กรกฎาคม ๒๕๕๙ กรมควบคุมโรคมีอตั ราก�ำลังอยูจ่ ริงเพียง ๖,๖๙๕ 
อัตรา ประกอบด้วยข้าราชการ ๓,๑๕๔ อัตรา พนักงานราชการ ๙๒๖ อัตรา ลูกจ้าง
ประจ�ำ ๑,๖๘๒ อัตรา และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ๘๙๗ อัตรา ตามตารางที่
๑ ดังนัน้ ในภาพรวมจึงยังขาดอัตราก�ำลังอยู ๓๙๔ 
่
อัตรา แต่เมือ่ พิจารณารายต�ำแหน่ง
แล้วพบว่า ต�ำแหน่งในสายงานหลักมีอัตราก�ำลังขาด/เกิน จากกรอบที่ควรจะเป็น
ดังตารางที ๒ 
่ และสายงานสนับสนุนมีอตั ราก�ำลังขาด/เกิน จากกรอบอัตราก�ำลังทีค่ วร
จะเป็น ดังตารางที่ ๓ 
ตารางที ๑ 
่ แสดงอัตราก�ำลังของกรมควบคุมโรคตามทีม่ อี ยูจ่ ริง ณ วันที ๒๒ 
่ กรกฎาคม
๒๕๕๙
ประเภท

ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจ�ำ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
รวม

จ�ำนวน (อัตรา)

๓,๑๕๔
๙๒๖
๑,๖๘๒
๘๙๗
๖,๖๙๕

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
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ตารางที ๒
่ แสดงอัตราก�ำลังสายงานหลักของกรมควบคุมโรค เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการตามทีม่ อี ยูจ่ ริง
ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และส่วนต่างจากกรอบอัตราก�ำลังที่ควรจะเป็น ตามที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรคให้
ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
อัตราก�ำลังที่มีอยู่จริง
ข้าราชการ พนักงานราชการ

สายงาน

กรอบอัตราก�ำลัง
ที่ควรจะเป็น

นักบริหาร
ผู้อ�ำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)
ผู้อ�ำนวยการ
นายแพทย์
นายสัตวแพทย์
ทันตแพทย์
นักวิชาการสาธารณสุข
พยาบาลวิชาชีพ
เภสัชกร
นักเทคนิคการแพทย์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์
นักรังสีการแพทย์
นักสังคมสงเคราะห์
นักจิตวิทยา
นักกายภาพบ�ำบัด
นักโภชนาการ
นักกีฏวิทยา
นักวิชาการอาชีวอนามัย
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
เจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์
พยาบาลเทคนิค
เจ้าพนักงานอาชีวบ�ำบัด
ช่างกายอุปกรณ์
โภชนากร
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข
เจ้าพนักงานเภสัชกรรม
เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์

๕
๒๓
๑๒
๒๙๒
๑๒
๔
๑,๖๕๒
๕๔๒
๖๔
๒๓๑
๙๑
๑๒
๒๘
๒
๑๑
๕
๗๖
๑
๑๕๔
๒๓

๕
๒๑
๔
๒๒๖
๗
๔
๙๒๒
๔๗๗
๔๗
๗๗
๑๙
๑๑
๓๗
๔
๕
๔
๓๗๙
๗๖

๗
๒
๗
๗
๔๙
๖

๓๒
๓
๒
๑
๑
๓๖
๙

รวม

อัตรา
ก�ำลังขาด

๑
๒๑๕
๒๑
๒๑
๒
๓
๘๐
๑
๑๑๐
-

๕
๒๑
๔
๒๒๗
๗
๔
๑,๑๓๗
๔๗๗
๔๗
๙๘
๔๐
๑๑
๓๗
๔
๗
๗
๘๐
๑
๔๘๙
๗๖

๒
๘
๖๕
๕
๕๑๕
๖๕
๑๗
๑๓๓
๕๑
๑
-๙
-๒
๔
-๒
-๔
๐
-๓๓๕
-๕๓

๑
๔
-

๓๒
๓
๒
๑
๒
๔๐
๙

-๓๒
๔
๐
๖
๕
๙
-๓

ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค
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ตารางที่ ๓ แสดงอัตราก�ำลังสายงานสนับสนุนของกรมควบคุมโรค เฉพาะข้าราชการและพนักงานราชการ ตามที่มี
อยูจ่ ริง ณ วันที ๒๒ 
่ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และส่วนต่างจากกรอบอัตราก�ำลังทีค่ วรจะเป็น ตามที่ อ.ก.พ. กรมควบคุมโรค
ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘
สายงาน

นักทรัพยากรบุคคล
นิติกร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักจัดการงานทั่วไป
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
นักประชาสัมพันธ์
นักวิชาการเผยแพร่
นักวิเทศสัมพันธ์
บรรณารักษ์
นักวิชาการสถิติ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ช่างภาพการแพทย์
เจ้าพนักงานธุรการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
เจ้าพนักงานพัสดุ
เจ้าพนักงานเวชสถิติ
เจ้าพนักงานสถิติ
เจ้าพนักงานห้องสมุด
นายช่างเครื่องกล
นายช่างเทคนิค
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
นายช่างศิลป์
เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา
เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์
พนักงานบริการ
ที่มา : กองการเจ้าหน้าที่ กรมควบคุมโรค

กรอบอัตราก�ำลัง
ที่ควรจะเป็น

๑๒๑
๑๑๐
๑๔๕
๑๕๕
๘๕
๔๖
๑๐
๓๙
๓๙
๘
๓
๔
๕
๗๕
๑
๒๑๔
๑๘๕
๙๑
๒๐
๕
๑
๐
๒๘
๒๔
๖
๖
๑๗
๕๒
๑๓

อัตราก�ำลังที่มีอยู่จริง
ข้าราชการ พนักงานราชการ

๓๙
๒๐
๖๙
๙๕
๖๑
๒๒
๘
๔
๑
๓
๑
๔
๑
๑๖๗
๑๔๒
๖๗
๙
๕
๑
๕
๑
๕
๒
๘
๕
-

๖๒
๔๑
๑๐๒
๕๖
๒๕
๑๔
๒๒
๒๙
๓
๒
๒
๓
๕๖
๗
๑
๖
๑
๒
๑
๑
๑
๒๗
๓

รวม

อัตรา
ก�ำลังขาด

๑๐๑
๖๑
๑๗๑
๑๕๑
๘๖
๓๖
๘
๒๖
๓๐
๖
๓
๖
๓
๕๖
๑
๑๗๔
๑๔๓
๗๓
๑๐
๕
๑
๕
๓
๖
๓
๘
๖
๒๗
๓

๒๐
๔๙
-๒๖
๔
-๑
๑๐
๒
๑๓
๙
๒
-๒
๒
๑๙
๐
๔๐
๔๒
๑๘
๑๐
-๕
๒๕
๑๘
๓
-๒
๑๑
๒๕
๑๐
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ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานระดับส�ำนัก กอง ในสังกัดกรมควบคุมโรค
มีอัตราก�ำลังเพียงพอต่อการปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ กรมควบคุม
โรคจึงได้พิจารณาเกลี่ยอัตราก�ำลังจากสายงานที่เกินกรอบอัตราก�ำลังที่
ควรจะเป็น ได้แก่ ต�ำแหน่งในสายงานเจ้าพนักงานสาธารณสุข และ
เจ้าพนักงาน อื่น ๆ ซึ่งผู้ครองต�ำแหน่งเกษียณอายุ และได้รับการจัดสรร
ต�ำแหน่งคืนมาจาก อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขมาปรับปรุงเป็นต�ำแหน่ง
ในสายงานทีข่ าดอัตราก�ำลัง ตามผลการวิเคราะห์กรอบอัตราก�ำลังทีค่ วร
จะเป็นของหน่วยงาน รวมทั้งจัดสรรต�ำแหน่งพนักงานราชการเพิ่มใหม่
ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ จัดสรรต�ำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ให้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ต�ำแหน่งนิตกิ รและนักเทคนิค
การแพทย์ ให้แก่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ – ๑๒ และการจัดสรร
ต�ำแหน่งให้แก่หน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ เช่น ส�ำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ ๘  จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเกิดจากการจัดล�ำดับที่ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๑  – ๑๒ ใหม่ และปรับปรุงพื้นรับผิดชอบให้สอดคล้องกับ
เขตสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานทีจ่ ดั ตัง้ ใหม่ซงึ่ ยังไม่เคยมี
อัตราก�ำลังมาก่อน ได้แก่ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา และการเพิ่ม
อัตราก�ำลังให้แก่หน่วยงานเดิมที่มีภาระงานเพิ่มขึ้น เช่น สถาบันวิจัย
จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค รวมทั้งการแยกตัวออกจาก
หน่วยงานเดิม เช่น กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน รวมถึงการเพิม่ อัตราก�ำลัง
ให้แก่ หน่วยงานอื่นๆ ที่ขาดอัตราก�ำลังตามผลการวิเคราะห์กรอบอัตรา
ก�ำลังที่ควรจะเป็น
จะเห็นได้ว่ากรมควบคุมโรคมีการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อให้
เหมาะสมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ทปี่ รับเปลีย่ นไป ส่วนในด้านอัตรา
ก�ำลังนั้น ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถขออัตราก�ำลังเพิ่มใหม่ ให้มีจ�ำนวนเพียง
พอต่อความต้องการได้ทงั้ หมด แต่กไ็ ด้มกี ารเกลีย่ อัตราก�ำลังจากต�ำแหน่ง
ที่ ห มดความจ� ำ เป็ น แล้ ว ไปเป็ น ต� ำ แหน่ ง ที่ ยั ง ขาดอยู ่ นอกจากนี้
กรมควบคุมโรคได้จัดให้มีระบบตรวจสอบอัตราก�ำลัง โดยมีหลักการว่า
เมือ่ ต�ำแหน่งว่างลงรวมถึงกรณีขา้ ราชการเกษียณอายุ หากพบว่าต�ำแหน่งที่
ว่างนัน้ เกินกรอบอัตราก�ำลังของหน่วยงานต้นสังกัด ก็จะด�ำเนินการเกลีย่
ไปให้หน่วยงานที่อัตราก�ำลังขาด ทั้งนี้เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีอัตราก�ำลัง
ใกล้เคียงกับกรอบอัตราก�ำลังทีค่ วรจะเป็นให้มากทีส่ ดุ จึงเชือ่ ว่าโครงสร้าง
และอัตราก�ำลังของกรมควบคุมโรคทีเ่ ป็นอยูใ่ นปัจจุบนั จะสามารถอ�ำนวย
ให้บุคลากรในกรมฯ ท�ำงานร่วมกัน เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของกรมฯ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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๒.๓

ประวัติศาสตร์และ
พัฒนาการกรมควบคุมโรค
แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี
บันทึก...กระบวนการผลงาน
ความส�ำเร็จ : การจัดท�ำ
แผนพัฒนาระบบป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ
ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

๔๒

โดย ดร.กัญญารัช วงศ์ภูคา
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
กองแผนงาน
ปี กรมควบคุมโรค >> 38

เกริ่นน�ำ
แผนพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564 เป็นแผนพัฒนาเชิงระบบเพื่อรองรับและ
สนับสนุนให้งานป้องกันควบคุมโรคของประเทศมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายของการกวาดล้าง ก�ำจัด และควบคุมโรค นับว่าเป็นครัง้ แรกทีก่ รมควบคุมโรคได้จดั ท�ำ
แผนพัฒนาเชิงระบบในระดับชาติขึ้น (ภายหลังปรับชื่อจากกรมควบคุมโรคติดต่อ เป็น
กรมควบคุมโรคปี 2545) โดยก่อนหน้านัน้ กรมควบคุมโรคติดต่อ ได้มกี ารจัดท�ำแผนกลยุทธ์
การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพ ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 พ.ศ. 2545-2549
แผนพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติฉบับนี้ ได้พฒ
ั นาขึน้ ภายใต้
กรอบของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 พ.ศ. 2560-2564 ซึง่ หน่วยงานทุกภาคส่วนจะใช้เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ
ตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี แผนฯ นีเ้ กิดจากความตัง้ ใจของผูบ้ ริหาร ผูท้ รงคุณวุฒฯิ และบุคลกร
ทุกระดับของกรมควบคุมโรค โดยใช้แนวคิดเชิงวิเคราะห์ที่ต้องการเห็นแผนยุทธศาสตร์ที่
จะช่วยดูแลปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพทั้งระบบ แผนฯ ฉบับนี้มีความเกี่ยวข้อง
กับทุกภาคส่วน ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยกรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานกลางของ
แผนฯ ฉบับนี้ ในฐานะหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อภิบาลระบบป้องกันควบคุมโรค
การจัดท�ำแผนฯ ฉบับนี้ ได้น�ำแนวคิดของอธิบดีกรมควบคุมโรค มาเป็นแกนหลักในการ
จั ด ท� ำ แผนฯ โดยหน่ ว ยงานต่ า งๆ ภายในกรมควบคุ ม โรคได้ ร ่ ว มกั น พิ จ ารณาทบทวน
สถานการณ์ ด้านสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ สถานการณ์เชิงระบบ และ สถานการณ์ที่
เกีย่ วข้องกับบริบทของประชากรและพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย อย่างละเอียด และน�ำมาวิเคราะห์ปจั จัย
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง สังเคราะห์เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ และมาตรการเชิงระบบทีจ่ ะด�ำเนินการ
เพื่อพัฒนา การด�ำเนินงานจัดท�ำแผนฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะผู้ทรงคุณวุฒิฯ โดย
มีนายแพทย์สมบัติ แทนประเสริฐสุข เป็นผู้น�ำกระบวนการจัดท�ำแผนฯ และกองแผนงาน
เป็นกองเลขานุการด�ำเนินการ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้รว่ มกันจัดท�ำแผนฯ ในทุกขัน้ ตอน
นอกจากนี้ ยังได้รับความคิดเห็นจากหน่วยงานภายนอกเพื่อปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าว นับได้
ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้ถูกจัดท�ำขึ้นจากการมองการณ์ไกลเพื่อมุ่งหวังให้เกิดการลดปัจจัย
เสี่ยง ลดการเจ็บป่วย และลดการเสียชีวิต
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เหตุผล ความส�ำคัญ
สืบเนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายการปฏิรูปประเทศอย่างเข้มข้นของรัฐบาลที่
มุง่ เน้นการพัฒนาประเทศไปสูว่ สิ ยั ทัศน์... “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” ประกอบกับการปฏิรปู ระบบ
สุขภาพทีม่ เี ป้าหมายเพือ่ ให้ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าทีม่ คี วามสุข ระบบสุขภาพยัง่ ยืน โดย
มียุทธศาสตร์การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศใน 4 ด้านได้แก่ 1. การส่งเสริมป้องกันโรค (Promotion & Prevention Excellence) 2. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Excellence)
3. การพัฒนาคน (People Excellence) 4. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ (Governance
Excellence) การส่งเสริมป้องกันควบคุมโรคเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งที่เป็นพื้นฐานส�ำคัญ ในการ
ดูแลสุขภาพของประชาชนคนไทยให้ดีขึ้น ปราศจากโรคและภัยสุขภาพ
ประกอบกับปัจจุบนั การเปลีย่ นแปลงของสังคมโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
สังคมเทคโนโลยี การสือ่ สารรวดเร็วทัว่ ถึงกันทัง้ โลก ดังนัน้ สุขภาพจึงไม่ใช่เป็นเรือ่ งของหน่วย
งานใดหน่วยงานหนึ่ง หรือพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่เป็นแบบสุขภาพโลกที่ไร้พรมแดน (Global
Health) ที่มีความรุนแรงซับซ้อนมากขึ้น ง่ายต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ ในขณะที่
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย ยังต้องเผชิญกับปัญหาโรคทั้งโรคติดต่อที่มี
อยู่เดิม และต้องรับมือกับโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดขึ้นและระบาดอย่างรวดเร็วทั่วโลก อีกทั้ง
โครงสร้างทางประชากรไทยที่ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายถึงภาระ
พึง่ พิงและภาวะการเจ็บป่วยในผูส้ งู อายุทมี่ มี ากขึน้ โดยเฉพาะโรคไม่ตดิ ต่อเรือ้ รัง ตลอดจนโรค
และภัยทางสุขภาพที่เกิดขึ้นตามกลุ่มวัย เช่น อุบัติเหตุบนท้องถนน การบริโภคเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ ยาสูบ ช่วงวัยรุ่นและวัยท�ำงาน นอกจากนี้โรคและภัยจากการประกอบอาชีพ
และสิง่ แวดล้อมทีม่ แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ สถานการณ์ปญ
ั หาเหล่านี้ ถือว่าเป็นช่วงของการเปลีย่ น
ผ่านทีส่ ำ� คัญ ส่งผลให้ทกุ ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องจ�ำเป็นต้องวางแผนเตรียมความพร้อมเพือ่ รับมือ
กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตร่วมกัน
เป้าหมายของแผนพั ฒนาระบบป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพแห่งชาติ
ระบบการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศไทย ทีม่ กี รมควบคุมโรค
เป็ น องค์ ก รหลั ก ในการอภิ บ าล ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส� ำ คั ญ ของการพั ฒ นาระบบที่ ดี
มีประสิทธิภาพและมีความเข้มแข็งเพือ่ รับมือกับปัญหาโรคและภัยสุขภาพทีเ่ กิดขึน้ และรองรับ
การเปลีย่ นแปลงในอนาคต จึงได้จดั ท�ำแผน เพือ่ ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนางานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้กบั องค์กรและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และเป็นเครือ่ งมือชีน้ ำ� การ
พัฒนาและก�ำหนดภารกิจ โครงสร้างและระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีส่ ำ� คัญ
เพือ่ ขับเคลือ่ นงานให้บรรลุเป้าหมาย “การลดปัจจัยเสีย่ ง การเจ็บป่วยและการเสียชีวติ จาก
โรคและภัยสุขภาพ” โดยมีวิสัยทัศน์ว่า “ประชาชนทุกคนได้รับการปกป้องจากโรคและ
ภัยสุขภาพ โดยการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน ด้วยระบบป้องกันควบคุมโรคทีเ่ ข้มแข็งและ
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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เป็นเอกภาพ” แผนฯ นี้ ได้ให้ความส�ำคัญกับการสร้างการ
มีส่วนร่วมให้เกิดการบูรณาการระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากทุกภาคส่วน พัฒนาระบบ
ข้อมูลทีม่ คี ณ
ุ ภาพและทันเหตุการณ์ พัฒนาก�ำลังคนให้เพียง
พอและมีความเชีย่ วชาญ เน้นการจัดการทีจ่ ะมุง่ ลดการป่วย
การเสียชีวิต และผลกระทบโดยน�ำมาตรการควบคุมโรคที่มี
ประสิทธิภาพไปสูช่ มุ ชนและมียทุ ธศาสตร์ในการด�ำเนินงาน
โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
กระบวนการ ขั้นตอนและผลการด�ำเนินงาน
กระบวนการจัดท�ำแผนเริ่มจากการประชุมเชิงปฏิบัติ
การเพื่อทบทวนและวางแนวทางการพัฒนาระบบป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (DDC Retreat) จ�ำนวน 3 ครั้ง
ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2558 กระบวนการ
Retreat ได้ทบทวนสถานการณ์และปัจจัยต่างๆ ทีม่ ผี ลกระทบ
ต่อสุขภาพจัดท�ำเป็นประเด็นความเป็นไปได้ที่จะต้องเร่ง
พัฒนา (Area of potential) โดยมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูลเพื่อจัดท�ำกรอบการจัดท�ำยุทธศาสตร์งานป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ จนได้ขอ้ สรุปประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ส�ำคัญ 6 ประเด็น
จากนั้นได้จัดตั้งคณะท�ำงานขึ้น ๖  คณะ แต่ละคณะ
รับผิดชอบในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยคณะท�ำงานได้
จัดท�ำ work shop เพือ่ ยกร่างแผนฯ ใช้เวลาด�ำเนินการตัง้ แต่
เดือนมกราคม - เมษายน 2559 และได้น�ำร่างแผนฯ
ส่งให้กบั หน่วยงานภายในกรมและหน่วยงานภายนอกให้ขอ้
เสนอแนะเพื่อทบทวนและปรับปรุงร่างให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
ต่อมาวันที่ 15 มิถุนายน 2559 ได้จัดประชุมและ
จัดเวทีประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ จาก
ผู้เชี่ยวชาญและองค์กรภาคีเครือข่ายภายนอก รวมทั้งได้รับ
ฟั ง ข้ อ เสนอชี้ แ นะจากอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค และคณะ
ผูบ้ ริหารกรมควบคุมโรค ต่อมาคณะท�ำงานร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในกรม จึงได้น�ำข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับปรุง พร้อมทั้งน�ำข้อเสนอแนะจากที่ประชุมผู้บริหาร
มาทบทวนสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ สถานการณ์เชิง
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ระบบ และสถานการณ์เชิงประชากรและพืน้ ทีเ่ พิม่ เติม เพือ่ สะท้อนข้อมูลทีเ่ ป็นปัญหาส�ำคัญ
น�ำไปสูก่ ารสร้างข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบ
ให้ตรงจุด
จากนั้นได้น�ำร่างแผนฯ พร้อมทั้งเอกสารประกอบเสนอวาระการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการ กรมควบคุมโรควันที่ 2 สิงหาคม 2559 และได้รับความเห็นชอบให้น�ำเข้าสู่วาระ
การประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 4 สิงหาคม 2559 โดยนายแพทย์
โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีฯ เป็นผูน้ ำ� เสนอ ซึง่ ได้รบั ค�ำชีแ้ นะ ซักซ้อมปรับแก้สไลด์จาก
นายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ ท่านอธิบดี ในเช้าวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ก่อนการประชุมที่
กระทรวงฯ ซึง่ ผลการน�ำเสนอของนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ เป็นไปอย่างกระชับ ชัดเจน
ได้รับความสนใจ ชื่นชมและให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการสื่อสาร ขับเคลื่อนแผนฯ
สู่การปฏิบัติวงกว้างต่อไป

DDC Retreatnd
14 พย 58

วิเคราะห์ สังเคราะห์
ข้อมูล เพื่อจัดท�ำกร
อบการปฎิรูป ธค. 58

DDC Retreat 1st
1 พย. 58
DDC Retreat 3nd
27 พย. 58

คณะท�ำงานแผน
พิจารณายกร่าง
กพ.-มีค. 59

เวทีให้ข้อเสนอแนะ
ต่อประเด็นยุทธศาสตร์     
11 มค. 59,
18 มค. 59

หน่วยงานภายในและ
ภายนอกให้ข้อเสนอแนะ ทบทวนสถานการณ์โรคและ
ต่อร่างฯ เมย.-พค. 59 ภัยสุขภาพ(เพิ่มเติม) และ
แผนปฏิบัติการ กค. 59

ปรับปรุง (ร่าง)
เมษ. 59

เวทีรับฟังความคิด
เห็น 15 มิย.  59

น�ำเสนอร่างต่อกรมฯ
กระทรวงให้ความ
เห็นชอบ สค. 59

ผลการด�ำเนินงาน: สาระส�ำคัญของแผนฯ
แผนพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
แห่งชาติ ประกอบด้วย 6 ประเด็นยุทธศาสตร์และมาตรการ
ที่ส�ำคัญ ดังนี้

๑) การพั ฒนาภารกิจโครงสร้าง และกลไกการ
		 ขั บ เคลื่ อ นนโยบายและบริ ห ารจั ด การระบบ
		 ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

• ทบทวนและปรั บ ปรุ ง บทบาทภารกิ จ และ
โครงสร้างด้านการป้องกันควบคุมโรค
• วิเคราะห์ภาระงานและอัตราก�ำลังที่จ�ำเป็น
• พัฒนางานตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ใหม่
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๒) การพัฒนาระบบข้อมูลบูรณาการเพื่อการเฝ้าระวัง
		 ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

• ลงทุนพัฒนา Cloud digital & E-Government
• สนับสนุนให้จังหวัดมีการพัฒนาข้อมูลการเฝ้าระวัง 5 กลุ่มโรค 5 มิติ
• จัดระบบ กลไกการประสานงานเพื่อการจัดเก็บ พัฒนาคุณภาพข้อมูลและการใช้
ประโยชน์

่ ป
๓) การพัฒนามาตรการทีม
ี ระสิทธิภาพในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

• มาตรการด้านนโยบาย กฎหมาย การเงินการคลังระดับประเทศ สร้างความ
ร่วมมือระดับนานาชาติ
• มาตรการทางสังคมสนับสนุนการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ
• การใช้เทคโนโลยีใหม่เพือ่ การสือ่ สารและการควบคุมโรคให้มปี ระสิทธิภาพ ทัว่ ถึง
ทันต่อเหตุการณ์
• ความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ภาครัฐ เอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ในการจัดการและลงทุนด้านการป้องกัน ควบคุมโรคภัยสุขภาพ (Public Private
Partnership : PPP)
• ระบบงานวิจยั ประเมินเทคโนโลยี และการก�ำกับติดตามประเมินผลตามมาตรการ
ต่างๆ
• พัฒนาระบบกลไกรองรับโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็นปัญหาใหม่ ครอบคลุมโรคและ
ภัยสุขภาพที่มีอยู่เดิม

๔) การพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

• การด�ำเนินงานของแผนงานควบคุมโรคให้บรรลุคุณลักษณะ ๑๐ ประการ
• กระบวนการด�ำเนินงาน และศักยภาพของหน่วยงานในบทบาทผู้อภิบาลระบบ
• กลไกให้เกิดการบูรณาการในการด�ำเนินงานระหว่างแผนงานควบคุมโรคต่างๆ
ทุกระดับ
• เชื่อมโยงแผนจากส่วนกลาง สู่เขต จังหวัด ท้องถิ่น
• ประเมินคุณภาพ

๕) การพั ฒ นาระบบและกลไกตอบโต้ โ รคและภั ย สุ ข ภาพทางสาธารณสุ ข
			 ในภาวะฉุกเฉิน

• ระบบและกลไกติดตามสถานการณ์การระบาดโรคและภัยสุขภาพจากภัยพิบตั แิ ละ
ภาวะฉุกเฉิน
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• ประสิทธิภาพการบริหารจัดการตอบโต้ปัญหาโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ครอบคลุมระดับชาติ จังหวัด และอ�ำเภอ
๖) การพัฒนาก�ำลังคนเพื่อรองรับระบบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

• เตรียมความพร้อมและบูรณาการแผนพัฒนาก�ำลังคน
• ผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในสาขาวิชาต่างๆ
• ประสานและจัดท�ำข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรเฉพาะ
สาขาเพื่อป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• พัฒนาเครือข่ายและกลไกการสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
• ติดตามและประเมินผล

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 นี้
เป็นร่มใหญ่และเป็นกลไกส�ำคัญในการพัฒนางานและสร้างความเข้มแข็งให้กบั ระบบต่างๆ ของ
การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพ ร่วมกับองค์กรภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ผลักดันให้การขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์โรคต่างๆ รวมไปถึงระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ บรรลุเป้าหมายในการลดโรคและภัยสุขภาพ
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หัวใจส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์คือ การน�ำแผนไปสู่การปฏิบัติได้จริง ไม่ใช่เพียงการ
จัดท�ำแผนให้แล้วเสร็จเท่านัน้ ขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญหลังจากนัน้ คือ การน�ำร่างแผนฯ ไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
โดยขัน้ ตอนแรกหลังจากผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงสาธารณสุขแล้ว ต้องน�ำเสนอแผนฯ
เข้าสู่วาระการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อให้ ครม. พิจารณาเห็นชอบต่อแผนฯ เพื่อให้
แผนฯ ดังกล่าว มีผลในการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการ
ใช้งบประมาณ และมีผลผูกพันต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการน�ำแผนไปปฏิบัติร่วมกันต่อไป

อุปสรรคและปัจจัยความส�ำเร็จ
หากถามความยากของการจัดท�ำแผนฯ คงเป็นทัง้ เรือ่ งกระบวนการและเนือ้ หาของแผนฯ
เริ่มจากข้อมูลการศึกษาทบทวนแผนฯ ที่เกี่ยวข้องทั้งเนื้อหาสาระ กระบวนการ และการน�ำ
แผนสูก่ ารปฏิบตั ิ ตลอดจนรูปแบบของการสือ่ สารสร้างความเข้าใจในสาระของแผนฯ รวมไป
ถึงการประเมินแผนฯ ทีมท�ำงานได้ศกึ ษาแผนสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับ 11 และได้เข้าร่วมกระบวนการร่างแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่
12 และการวางแผนด้านสาธารณสุขภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20  ปี ไปด้วย เปรียบเทียบ
วิเคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวข้องกันเพื่อให้เกิดความสอดคล้องของแผน
จากการลงมือศึกษาอย่างจริงจัง พบว่ายังต้องปรับปรุง พัฒนาทักษะการวิเคราะห์ขอ้ มูล
อย่างรอบด้าน ทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพและระบบที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค รวมถึงบริบทสถานการณ์ต่างๆ ทางประชากรและพื้นที่
เพือ่ สังเคราะห์ออกมาเป็นข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบให้ตรง
จุด รวมไปถึงปัญหาอุปสรรคของการวางกลยุทธ์คือ กระบวนทัศน์ ระบบคิด ระบบความเชื่อ
ของคนในกรมควบคุมโรคต่อการขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่พบ
มักมองการพัฒนางานเป็นส่วนๆ มุ่งเน้นเฉพาะงานที่ท�ำอยู่ ท�ำให้ขาดมุมมองเชิงระบบและ
บูรณาการ การสร้างสรรค์วิธีการ นวัตกรรมใหม่ๆ ที่แตกต่างจากเดิมส�ำคัญมาก ดังที่ท่าน
อธิบดีมกั จะกล่าวไว้เสมอๆ ว่า... “หากใช้วธิ กี ารเดิมๆ ก็ไม่จะอาจหวังผลทีแ่ ตกต่างและดีกว่า
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เดิมได้” การเปิดใจ เปิดความคิดให้กว้าง มองให้ไกลจึงส�ำคัญ ท�ำอย่างไรจะให้ไปถึงจุดหมาย
ปลายทางด้วยการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ดังนั้นการมีส่วนร่วมเรียนรู้ การเปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วนในการจัดท�ำแผนจึงมีเป็นกระบวนการที่ส�ำคัญ
บทส่งท้าย
ตลอดระยะเวลา 9 เดือนของการจัดท�ำแผนฯ มีข้อค้นพบว่า กระบวนการทุกขั้นตอน
ล้วนมีความส�ำคัญ เพื่อให้ได้มาซึ่งเนื้อหาสาระของแผนฯ ที่รอบด้าน และการขมวดข้อเสนอ
แนะที่ส�ำคัญมายกร่างและปรับปรุงให้สมบูรณ์ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนของคณะ
ท�ำงานยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์แต่ละประเด็นซึง่ มีผทู้ รงคุณวุฒเิ ป็นประธานร่วมกับคณะท�ำงาน
ได้แก่ นพ.สมเกียรติ ศิริรัตนพฤกษ์, พญ.วรรณา หาญเชาว์วรกุล, พญ.สุพัตรา ศรีวณิชชากร,
นพ.สมบัติ แทนประเสริฐสุข, นพ.จีรพัฒน์ ศิรชิ ยั สินธพ และนพ. กฤษฎา มโหทาน ซึง่ ถือเป็น
ขั้นตอนการสังเคราะห์มาตรการในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญยิ่ง ท�ำให้ได้มาตรการที่จะ
เป็นแนวทางการด�ำเนินงานที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จในระยะต่อไป
นอกจากนี้ กระบวนการบรรณาธิการ รวบรวม เรียบเรียงเนื้อหา ให้เป็นไปตามกรอบที่
วางไว้ ตลอดจนการแก้ไขเอกสาร แก้กลับไปมานับครั้งไม่ถ้วน เราใช้เวลาบรรณาธิการอย่าง
มาก โดยเฉพาะท่านอาจารย์สมบัติ ท่านเต็มใจและเสียสละเวลาเพื่อสิ่งนี้อย่างน่าชื่นชม
รวมถึง ผอ. พรทิพย์ ศิรภิ านุมาศ กองแผนงาน ผอ.ไพโรจน์ พรหมพันใจ ส�ำนักผูท้ รงคุณวุฒฯิ
และมดงานคนตัวเล็กตัวน้อยในกลุม่ พัฒนากลยุทธ์ทที่ ำ� งานกันอย่างเกาะติดและแข็งขัน แม้จะ
ละเอียด ยุ่งยากซับซ้อน แต่พวกเราถือว่าเป็นโอกาสแห่งเรียนรู้จากท่านผู้บริหาร ท่านผู้ทรง
คุณวุฒิฯ ท่านผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดทางปัญญาอย่างประเมินค่าไม่ได้
ทีส่ ำ� คัญแผนพัฒนาระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนา
สุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 25602564 ส�ำเร็จลุล่วงลงได้ดีด้วยท่านอธิบดีฯ ซึ่งพวกเราชาวกรมควบคุมโรคต้องขอบคุณ
นายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค ที่ใส่ใจให้ความส�ำคัญอย่างเข้มข้นต่อการ
จัดท�ำแผนฯ ในครั้งนี้.
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๓.๑

ภารกิจใหม่ ของหน่วยงานใหม่
การวิจัยเชิงระบบ
สู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย:
การจัดตั้งสถาบันวิจัย
จัดการความรู้และ
มาตรฐานการควบคุมโรค
โดย พญ.ชีวนันท์  เลิศพิริยสุวัฒน์
ผอ.สถาบันวิจัย จัดการความรู้
และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)
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ที่มาของการตั้ง สถาบันวิจัย
จัดการความรู้และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)
Institute of Research, Knowledge Management
and Standards for Disease Control (IReM)

ประเทศไทยก้าวสูย่ คุ ประเทศไทย 4.0 ซึง่ ต้องใช้ผลงานวิจยั และ
นวัตกรรม เพื่อสร้างสิ่งใหม่ในการแข่งขันกับนานาประเทศ เพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและ
ยั่งยืน รัฐบาลจึงมีนโยบายที่จะผลักดันอย่างจริงจังให้เกิดการพัฒนา
นักวิจัย การสร้างงานวิจัย องค์ความรู้และนวัตกรรมในทุกด้าน เพื่อ
มาเป็นข้อมูลสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน ประกอบ
กับกรมควบคุมโรค ยังขาดหน่วยงานทีด่ แู ลการบริหารจัดการงานวิจยั
อย่างเป็นระบบ และยังขาดการด�ำเนินงานวิจัยเชิงระบบ หรือแผน
งานวิจัยขนาดใหญ่ท่ีเกิดจากความร่วมมือของเครือข่ายวิจัย รวมถึง
การประเมินเทคโนโลยี (Health Technology Assessment: HTA) ที่
สามารถให้ขอ้ มูลแก่ผตู้ ดั สินใจเชิงนโยบายได้ นายแพทย์อำ� นวย กาจีนะ
อธิบดีกรมควบคุมโรค จึงได้ประกาศนโยบายทีจ่ ะพัฒนางานวิจยั อย่าง
จริงจัง และได้จัดตั้ง “สถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐาน
การควบคุมโรค” ขึ้นในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนให้เกิดการเพิ่มขึ้นของการศึกษาวิจัยงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยเฉพาะการวิจยั เชิงระบบ และการวิจยั
ทีม่ งุ่ เน้นการน�ำผลงานวิจยั ไปใช้การพัฒนานโยบาย และมาตรการ
การด�ำเนินงาน ซึ่งจะท�ำให้สามารถตรวจจับสถานการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็ว มีการตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่าง
เป็นระบบ มีความคุ้มค่า การประกาศนโยบาย หรือมาตรการต่างๆ
ที่ถูกก�ำหนดขึ้นจะตั้งบนพื้นฐานขององค์ความรู้ และมีหลักฐานเชิง
ประจักษ์ที่ยืนยันได้ว่ามีประสิทธิผล
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ในภาวะที่ประเทศมีทรัพยากรอย่างจ�ำกัดและจ�ำเป็นต้องเลือก
ใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมตามล�ำดับความส�ำคัญ สถาบันวิจัยฯ
จึงตัองมีการประเมินเทคโนโลยี เพื่อสามารถเลือกใช้เทคโนโลยี หรือ
มาตรการที่มีความคุ้มทุนและมีประสิทธิผลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างแท้จริง
สถาบันวิจยั ฯ ทีก่ อ่ ตัง้ ใหม่นี้ พัฒนาจากหน่วยงานเดิม ชือ่ “ส�ำนัก
จัดการความรู้” ซึ่งจัดตั้งภายในกรมควบคุมโรคตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549
ในปัจจุบันมีหน้าที่ดูแลระบบวิจัยของกรมควบคุมโรค ตั้งแต่ต้นน�้ำ 
กลางน�้ำและปลายน�้ำ  สถาบันวิจัยฯ แห่งนี้จะบริหารงานวิจัยแบบ
ครบวงจร ทั้งในส่วนที่ด�ำเนินการวิจัยเอง สนับสนุนให้เกิดการสร้าง
เครือข่ายการวิจยั และพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจยั กับหน่วยงาน
วิชาการทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ รวมทัง้ บริหารทุนการวิจยั จาก
เงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ หรือเงินสนับสนุนจากหน่วย
งานระหว่างประเทศ ตลอดจนมีการพัฒนาศักยภาพวิจยั โดยเฉพาะ
นั ก วิ จั ย กรมควบคุ ม โรค (In house researcher) และเครื อ ข่ า ย
ให้สามารถด�ำเนินการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบสนับสนุน
ให้สามารถด�ำเนินการวิจยั ได้สำ� เร็จตามแผนทีก่ ำ� หนดไว้ เช่น เครือข่าย
ที่ปรึกษางานวิจัย คู่มือแนวทางค�ำแนะน�ำส�ำหรับนักวิจัย นอกจากนี้
จะมีการพัฒนาคลังสารสนเทศงานวิจยั เพือ่ เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูล
การวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักวิจัยสามารถสืบค้น
ข้อมูลที่ทันสมัย และเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงาน รวมถึงการส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารน� ำ ผลงานวิ จั ย ไปใช้ ป ระโยชน์ ทั้ ง ในระดั บ
นโยบายและระดับปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถ
ต่อยอดพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพได้
นอกจากงานด้ า นการศึ ก ษาวิ จั ย ขนาดใหญ่ ที่ ส ถาบั น วิ จั ย ฯ
จะพัฒนาให้เกิดขึ้นแล้ว งานด้านการจัดการความรู้ยังคงต้องพัฒนา
เชิงระบบและหนุนเสริมให้เกิดการจัดการความรูใ้ นทุกหน่วยงานสังกัด
กรมควบคุ ม โรค ขณะเดี ย วกั น สถาบั น วิ จั ย ฯได้ เ ร่ ง รั ด พั ฒ นา
“งานมาตรฐานการควบคุมโรค” เพือ่ สร้างบรรทัดฐานความเป็นสากล
ของงานควบคุมโรค ให้เกิดความเชื่อมั่นของประชาชนในการที่จะได้
รับการบริการที่ถูกต้องได้มาตรฐาน
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วิสัยทัศน์
เป็นหน่วยงานหลักทีข่ บั เคลือ่ นการวิจยั การสร้างองค์ความรูแ้ ละ
พัฒนานวัตกรรม เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศ
พั นธกิจ
1. พัฒนาและถ่ายทอดนโยบาย ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และ
กรอบการวิจัย การจัดการความรู้ การพัฒนานวัตกรรม การวิจัย
ประเมินเทคโนโลยี และการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ ด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของกรมฯ และของประเทศ
2. ขับเคลื่อน เสริมสร้างความร่วมมือ และด�ำเนินการเพื่อ
เพิ่ ม การวิ จั ย สร้ า งองค์ ค วามรู ้ พั ฒ นานวั ต กรรม วิ จั ย ประเมิ น
เทคโนโลยี และรับรองมาตรฐาน ให้การด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
3. ก�ำหนดแนวทาง และส่งเสริมการน�ำผลงานวิจัย รวมทั้ง
วิจยั ประเมินเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ไปใช้ประโยชน์
ในการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การตัดสินใจเชิงนโยบาย การก�ำหนดมาตรการ การพัฒนาปรับปรุง
การด�ำเนินงาน และการประเมินผลส�ำเร็จ ความคุ้มค่า คุ้มทุน โดย
อยู่บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนงานวิจัย
และการจั ด การความรู ้ ข องกรมฯให้ มี ค วามชั ด เจน และเป็ น
เอกภาพซึง่ ครอบคลุมถึงกลไกการพิจารณาโครงการวิจยั การประเมิน
คุณภาพผลงานวิจยั และระเบียบการเงิน บูรณาการแผนและประสาน
งานวิจยั ของกรมฯ กับหน่วยงานวิจยั ภายในกระทรวง ระดับชาติ และ
นานาชาติ รวมทั้งระดมทุน และบริหารจัดการทุน
5. พั ฒ นาบุ ค ลากรของกรมควบคุ ม โรค ด้ า นการวิ จั ย
การจัดการความรู้ การพัฒนานวัตกรรม และการวิจยั ประเมินเทคโนโลยี
ส�ำหรับนักวิจัย ผู้ช่วยวิจัย และผู้บริหารจัดการโครงการ
6. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์การ และเร่งรัด
พัฒนาศักยภาพของสถาบันฯ ให้สามารถด�ำเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล รวมทั้งพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ด้านการ
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ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพที่เชื่อมโยง ครอบคลุมและใช้
ประโยชน์ได้สะดวก
7. ดูแล ก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลและรายงานภาพรวมของ
งานวิจัย องค์ความรู้ นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ของกรมฯ และการใช้
ประโยชน์ในการป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
8. จัดตั้งพิพิธภัณฑ์ และหอจดหมายเหตุด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ
ค�ำขวัญ :
สร้างผลงานคุณภาพ จัดการความรู้ มุ่งสู่นวัตกรรม ใช้ประโยชน์
อย่างเป็นรูปธรรม น�ำนโยบายด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์
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กลุ่มพัฒนาระบบ
และรับรองมาตรฐาน

• งานพัฒนาระบบ
มาตรฐาน
• งานประเมินและรับรอง
   การด�ำเนินงานตาม
   มาตรฐาน

กลุ่มวิจัยการควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

• งานยุทธศาสตร์การวิจัย
• งานเครือข่ายและสนับสนุน
การวิจัย
• งานวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยี

คณะกรรมการประเมินและรับรองรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
เพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

คณะกรรมการจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค

• งานพัฒนาระบบและส่งเสริมการ
จัดการความรู้
• งานส่งเสริมและติดตามการน�ำ
องค์ ความรู้เทคโนโลยี และ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

กลุ่มพัฒนาระบบจัดการความรู้
และการใช้ประโยชน์

ผู้อ�ำนวยการ

• งานยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร
• งานแผน งบประมาณ
  และติดตามประเมินผล

กลุ่มยุทธศาสตร์และ
พัฒนาองค์กร

• งานธุรการและ
การเจ้าหน้าที่
• งานการเงิน บัญชี  พัสดุ
• งานอาคารสถานที่   
  ยานพาหนะ

กลุ่มบริหารทั่วไป

• คณะกรรมการก�ำกับทิศทางงานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• คณะกรรมการพัฒนางานวิจัยการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
• คณะกรรมการสนับสนุนการบริหารแผนงานและงบประมาณวิจัย
• คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย

อธิบดีกรมควบคุมโรค

โครงสร้างสถาบันวิจัย จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรค (สวคร.)

๓.๒

ภารกิจใหม่ ของหน่วยงานใหม่
การพัฒนาบุคลากร
ด้านเวชศาสตร์ปอ
้ งกัน :
การจัดตั้งสถาบัน
เวชศาสตร์ปอ
้ งกันศึกษา
โดย พญ.ธนาวดี ตันติทวีวัฒน์
รองผูอ้ ำ� นวยการสถาบันเวชศาสตร์ปอ้ งกันศึกษา (วิชาการ)
นางสาวประภาพร ชูเวช
ผู้ประสานโครงการ
สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
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ที่มาของการตั้งหน่วยงาน
ในแต่ ล ะปี มี ป ระชาชนหลายล้ า นรายทั่ ว โลกที่ เ สี ย ชี วิ ต จากโรคและภั ย สุ ข ภาพ
ทีส่ ามารถป้องกันได้แม้ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๔๓ ประมาณ
ครึง่ หนึง่ ประชากรทีเ่ สียชีวติ มีสาเหตุจากพฤติกรรมและการสัมผัสปัจจัยทีส่ ามารถป้องกัน
ได้ ซึ่งสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคทางเดิน
หายใจเรื้อรัง อุบัติเหตุ เบาหวาน และโรคติดเชื้อ ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูล ปี ๒๕๕๔ ของ
องค์การอนามัยโลก (World Health Organization; WHO) ที่พบว่า ร้อยละ ๖๐ ของ
ประชากรที่เสียชีวิตทั่วโลก มี สาเหตุ จากโรคไม่ ติด ต่ อและมี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อยๆ
เช่นเดียวกับประเทศไทย
การป้องกันโรคท�ำได้หลายวิธี เช่น การตรวจคัดกรองสุขภาพ การปรับพฤติกรรม/
กิจกรรมในชีวติ ประจ�ำวัน การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคด้วยวัคซีน การรับค�ำปรึกษาแนะน�ำ
กับบุคลากรทางการแพทย์อย่างสม�่ำเสมอ เป็นต้น เวชศาสตร์ป้องกัน (Preventive Medicine) เป็นศาสตร์ทดี่ แู ลประชาชนทัง้ ในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศ ทัง้ การส่งเสริมสุข
ภาพ ป้องกันการเจ็บป่วย ความพิการและเสียชีวิต ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าการป้องกัน
การเจ็บป่วยดี ช่วยเสริมประสิทธิภาพการดูแลรักษาและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน
ได้มากขึ้น
กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
การประสานความร่วมมือกับเครือข่ายภายในประเทศและระหว่างประเทศในการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน เล็งเห็นความส�ำคัญของการสร้างและ
พัฒนาบุคลากรด้านเวชศาสตร์ป้องกัน เพื่อเป็นแกนหลักในการพัฒนานโยบาย พัฒนา
วิชาการ และน�ำสู่การปฏิบัติในด้านการป้องกันควบคุมโรคในกลุ่มประชากรไทยและ
ต่างด้าวทีเ่ ข้ามาในประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพ และมีบคุ ลากรเพียงพอกับสถานการณ์
ปัจจุบันและอนาคตของประเทศ จึงจัดตั้งสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษาขึ้น
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชัน้ นาระดับนานาชาติ ทีส่ งั คมเชือ่ ถือและไว้วางใจ เพือ่ ปกป้องประชาชน
จากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใน ปี ๒๕๖๓

อนอดีต ความส�ำเร็จ
57 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

พั นธกิจ
๑. ผลิตผลงานวิจัย วิชาการคู่มือ หลักสูตรและฝึกอบรม ด้านเวชศาสตร์ป้องกัน
ให้ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติสามารถนาไปใช้อ้างอิงเป็นข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบายระดับชาติ
๒. ผลิตแพทย์ผู้มีความรู้ความช�ำนาญด้านเวชศาสตร์ป้องกันป้องกัน ให้สามารถ
ให้คำ� แนะน�ำตรวจ ดูแลรักษาโรค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพียงพอกับสถานการณ์ปจั จุบนั
และอนาคตของประเทศ ตลอดจนช่วยพัฒนาวิชาการและนโยบายที่ส�ำคัญของประเทศ
ได้
๓. เป็นต้นแบบด้านบริหารจัดการระบบควบคุมป้องกันโรคระดับนานาชาติ
๔. สร้างรูปแบบบริการตรวจรักษาฟื้นฟูสภาพ เฝ้าระวังควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ ครอบคลุมถึงโรคติดต่อส�ำคัญโรคติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำ รวมถึงโรคไม่ติดต่อ
และอุบัติเหตุร่วมกับเครือข่าย เพื่อลดความพิการและอัตราตาย
๕. เป็นศูนย์ข้อมูลห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาสาคัญทางสาธารณสุข
มาตรฐานสากลใช้เป็นที่อ้างอิงกรมควบคุมโรคเพื่อลดการระบาดของโรค และลดอัตรา
ตายด้วยโรคติดเชื้อที่เป็นปัญหาส�ำคัญ
เป้าหมาย หรือโครงการส�ำคัญ
ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงบุคลากรทางการแพทย์และทางการสาธารณสุข
ด้านเวชศาสตร์ปอ้ งกัน แขนงต่างๆ ให้มบี คุ ลากรเพียงพอกับสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
ในปัจจุบันและอนาครของประเทศ
โครงสร้างองค์กร
สถาบันเวชศาสตร์ปอ้ งกันศึกษา กรมควบคุมโรค เป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับดูแล
ของอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่มีภารกิจในการฝึกอบรมแพทย์ประจ�ำบ้านสาขาเวชศาสตร์
ป้องกันแขนงต่าง ซึ่งในระยะแรกจะเปิดฝึกอบรมแขนงเวชศาสตร์การเดินทางและ
ท่องเทีย่ ว จากนัน้ จะขยายการฝึกอบรมสูแ่ ขนงอืน่ และกลุม่ เป้าหมายอืน่ ต่อไป รวมถึงการ
ผลักดันให้สถาบันฯ ก้าวสูก่ ารเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในระดับแนวหน้าของประเทศ ภูมภิ าค
อาเซียน และเอเชียแปซิฟิก และเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนั้นขอเสนอรูปแบบ
โครงสร้างบริหารงาน ทีป่ ระกอบด้วยคณะทีป่ รึกษา และคณะกรรมการ ๒ ระดับ ประกอบด้วย
คณะกรรมการนโยบาย และคณะกรรมการบริหารสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา
รายละเอียดดังนี้ (รูปที่ ๑)
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รูปที่ ๑ แผนผังสถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา กรมควบคุมโรค

สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา

คณะกรรมการนโยบายสถาบันฯ
คณะที่ปรึกษากรรมการนโยบาย
คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ

ผู้อ�ำนวยการ (บริหาร)

ผู้อ�ำนวยการ (วิชาการ)

รองผู้อ�ำนวยการ (บริหาร)

รองผู้อ�ำนวยการ (วิชาการ)

กลุ่มบริหารทั่วไป

นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
เจ้าหน้าที่พัสดุ
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
พนักงานขับรถ
กลุ่มนโยบายแผน
และพัฒนาองค์กร

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
นวก.สาธารณสุข
นวก.คอมพิวเตอร์

จ�ำนวน

๑
๑
๑
๑
๑
๑
๑
จ�ำนวน

๒
๒
๑

แผนกฝึกอบรมด้าน
เวชศาสต์การเดินทางและท่องเที่ยว
กลุ่มฝึกอบรมและ
พัฒนาหลักสูตร

แพทย์
นวก.สาธารณสุข
พยาบาล
กลุ่มวิจัยและบริการวิชาการ

จ�ำนวน

๒
๓
๒
จ�ำนวน

แพทย์
นวก.สาธารณสุข
นักสถิติ
กลุ่มประกันคุณภาพ
การศึกษาและประเมินผล

๒
๓
๑
จ�ำนวน

แพทย์
นวก.สาธารณสุข
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๒
๓

๓.๓

ภารกิจใหม่ ของหน่วยงานใหม่
การพัฒนางานป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง :
การจัดตั้งสถาบันป้องกัน
ควบคุมโรคเขตเมือง
โดย นางนิติรัตน์ พูลสวัสดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
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เหตุผลและความจ�ำเป็น
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการเจริญเติบโต
ของเขตเมื อ งอย่ า งรวดเร็ ว และต่ อ เนื่ อ ง และไม่ ไ ด้ จ� ำ กั ด อยู ่ ที่
กรุงเทพมหานครอีกต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากสถาบันวิจัย
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มีการคาดการณ์จ�ำนวน
ประชากรในประเทศ พบว่า ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีประชากรที่อาศัยอยู่
ในพื้นที่เขตเมือง ร้อยละ ๔๕.๙๐ ซึ่งแตกต่างจากในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ 
ที่มีอัตราส่วนเพียงร้อยละ ๓๖.๑๒ ของประชากรในประเทศ จะเห็น
ว่าในช่วงระยะเวลาเพียงสั้นๆ ประเทศไทยกลับมีการพัฒนาเข้าสู่
ความเป็นเมืองที่มากขึ้น
สัดส่วนร้อยละของประชากรเมืองและชนบทของประชากร
สัดส่วนร้อยละของพื้นที่เขตเมืองประเทศไทยและทั้งหมดใน
ประเทศไทย ปี ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๒๐๕๐ เอเชีย ปี ค.ศ. ๑๙๕๐ - ๒๐๕๐

๑๙๕๐ ๑๙๖๐

Proportion ueban and rural(๑)

๑๙๘๐

ueban
rural

๒๐๐๐

๒๐๒๐

๒๐๔๐ ๒๐๕๐

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

Proportion (per cent)

Proportion (per cent)

๑๐๐
๙๐
๘๐
๗๐
๖๐
๕๐
๔๐
๓๐
๒๐
๑๐
๐

Proportion ueban by region and major area(๒)

๑๙๕๐ ๑๙๖๐

๑๙๘๐

๒๐๐๐

๒๐๒๐

Thailand
South-Eastem Asia
Asia

อนอดีต ความส�ำเร็จ
61 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

๒๐๔๐ ๒๐๕๐

ปัจจุบันการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของ
ประเทศไทยและไม่ได้จ�ำกัดอยู่ที่กรุงเทพมหานคร การพัฒนาความ
เป็นเมืองทีม่ ากขึน้ ท�ำให้เกิดการย้ายถิน่ ฐานของประชากร การอพยพ
เข้าเมืองของแรงงานทั้งไทยและต่างด้าวเพิ่มขึ้น ประชาชนเขตเมือง
มีความสลับซับซ้อน ความแตกต่างของวิถชี วี ติ ความเชือ่ และวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกต่างกันมากในระดับปัจเจกบุคคล ประกอบกับประเทศไทยเป็น
ที่ดึงดูดใจส�ำหรับนักเดินทางท่องเที่ยวให้หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศเพิ่มมากขึ้น ซึ่งอาจก่อให้เกิดการน�ำโรคติดต่ออันตรายเข้าสู่
ประเทศและเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคติดต่ออันตรายได้อย่าง
รวดเร็ว หากระบบเฝ้าระวัง ควบคุมโรคไม่เข้มแข็งพอ เช่น เหตุการณ์
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง (MERS) อีโบลา
(Ebola) การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจราจรทางถนน ซึ่งงานเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครและเขตเมืองใหญ่
มีความพิเศษเฉพาะแตกต่างจากพื้นที่ชนบท มีหน่วยบริการทางการ
แพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนจ�ำนวนมาก รวมถึงมีภาคีเครือข่ายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหลายแห่ง จึงต้องมีระบบการจัดการที่ทันสมัย
และอาศัยการระดมทรัพยากร บุคลากร องค์ความรู้ นวัตกรรมใหม่ๆ
จากแหล่งต่างๆ มาผสมผสานให้เหมาะสมกับพื้นที่เขตเมือง
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กรมควบคุมโรคได้ตระหนักถึงแนวโน้มปัญหาด้านสุขภาพที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต จึงได้จัดตั้ง สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
(สปคม.) ขึ้น โดยเปลี่ยนมาจากหน่วยงานเดิม คือ ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ ๑๓  กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๒๑  เมษายน ๒๕๕๙  โดย
ค�ำสัง่ กรมควบคุมโรคที ๕
่ ๐๗/๒๕๕๙ เพือ่ มุง่ เน้นการพัฒนานโยบาย
ระบบ และวิ จั ย รู ป แบบการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและ
ภัยสุขภาพเพือ่ ปกป้องสุขภาพของประชาชนในเขตเมือง โดยครอบคลุม
ประชากรเคลื่อนย้าย แรงงานต่างด้าว และนักท่องเที่ยวเดินทาง
ด�ำเนินการตามกฎหมายทีก่ รมควบคุมโรครับผิดชอบ ให้บริการคลินกิ
โรคผิวหนังและเรื้อน คลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
ให้บริการงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรค เป็นศูนย์รับผู้สัมผัสโรคติดต่อไว้กักกัน (Quarantine
Center) รวมถึงเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบกลไกการบริหารจัดการงานเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคในเขตเมือง ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
เพื่อให้ประชาชนในเขตเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นอกจากนี้เพื่อให้การด�ำเนินงานด้านการควบคุมโรคเขตเมือง ด�ำเนินไปได้ด้วยดี
กรมควบคุมโรคจึงมีค�ำสั่งให้จัดตั้งกลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง เป็นหน่วยงานระดับกลุ่ม
ในส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ๑ 
่ – ๑๒ ขึน้ เมือ่ วันที ๑๔ 
่ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยค�ำสัง่
กรมควบคุมโรคที่ ๙๐๒/๒๕๕๙
วิสัยทัศน์ (Vision)
“การป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
โดยการบริหารจัดการแบบบูรณาการ และการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วน เพือ่ ให้ประชาชน
ในเขตเมืองมีสุขภาพที่ดี”
พั นธกิจ (Mission)
๑. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพ
๒. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง
๓. เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
๔. เสริมสร้างการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ (Strategy)
๑. การพัฒนาระบบการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองให้มีประสิทธิภาพ
๒. การส่งเสริม สนับสนุน การวิจัยและพัฒนาตลอดจนการพัฒนาองค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง
๓. การเสริมสร้างการมีสว่ นร่วมจากทุกภาคส่วนในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง
๔. การเสริ ม สร้ า งการบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการระหว่ า งหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ที่เกี่ยวข้อง
๕. การสื่อสารความเสี่ยง และประชาสัมพันธ์ การป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง
ค่านิยมของสปคม. คือ “I-URBAN”
I = Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ คิดใหม่ ท�ำใหม่เพื่อคนเขตเมือง
U = Unity เป็นเอกภาพ และมีความมุ่งมั่น
R = Rapid Response ตอบสนองรวดเร็ว
B = Building Capacity บุคลากรในองค์กร และเครือข่ายมีศักยภาพ
A = Accountability มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อื่น และสังคม
N = Nation First การค�ำนึงถึงประโยชน์ของชาติเป็นหลัก
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ผลผลิต
• นโยบาย/รูปแบบ/มาตรการ ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพทีเ่ หมาะสมกับบริบทของพื้นที่เขตเมือง
• เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ การด� ำ เนิ น งานในพื้ น ที่ เขตเมื อ ง
ที่ครอบคลุมทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและประชาชนที่หลากหลาย
• ระบบเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพที่ มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น สามารถน�ำไปใช้ในการควบคุมโรคในเขตเมือง
ได้อย่างทันสถานการณ์
• เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เป็นปัจจุบันเหมาะสมกับ
สังคมเมืองสามารถใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/ภารกิจส�ำคัญ
๑. การพัฒนารูปแบบการจัดการแก้ไขปัญหาไข้เลือดออกใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (Bangkok Dengue Unit: BDU)
๒. ภารกิจเฝ้าระวังและตอบโต้โรคติดต่ออุบัติใหม่ มีการพัฒนา
ภารกิจติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่อ
อันตรายร้ายแรง” และคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว
๓. การพัฒนารูปแบบการยกระดับคุณภาพชีวติ ด้านสุขภาพของ
ประชาชนที่พักอาศัยในชุมชนคอนโดมิเนียมในเมืองใหญ่ (Healthy
Condo Model)
๔. จัดตั้งเครือข่ายพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล
(ICN Network)
๕. สร้างรูปแบบป้องกันควบคุมโรคติดต่ออันตราย เช่น โรคพิษ
สุนขั บ้า (Rabies) ภายใต้แนวคิด “One Health Bangkok: สุขภาพหนึง่
เดียวกรุงเทพมหานคร”
๖. สร้างรูปแบบการเฝ้าระวังโรคในชุมชน แรงงานข้ามชาติ
(Migrants) ในพื้นที่แคมป์คนงานก่อสร้าง
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โครงสร้างการแบ่งงานและอัตราก�ำลังสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ผู้อ�ำนวยการ
สปคม.

ผู้ช่วย
ผู้อ�ำนวยการ
ผู้ช่วย
ผู้อ�ำนวยการ ๑
กลุ่ม
ศูนย์บริการโรค
เขตเมือง
นายแพทย์
นวก.สาธารณสุข
เภสัชกร
พยาบาลวิชาชีพ
นักสังคมสงเคราะห์
นักเทคนิคการแพทย์
จพง./พนักงาน
ธุรการ/นักจัดการ

อัตรา
32
4
3
2
8
2
2
6
5

ผู้ช่วย
ผู้อ�ำนวยการ ๒
กลุ่มสื่อสาร
ความเสี่ยงและ
การฝึกอบรม
นวก.สาธารณสุข
นักเผยแพร่/
ประชาสัมพันธ์
พนง.

อัตรา
11
๗
๒
๒

ผู้ช่วย
ผู้อ�ำนวยการ ๓
กลุ่มพัฒนานโยบาย
และรูปแบบวิจัย
ควบคุมโรคเขตเมือง
นวก.สธ.
พยาบาลวิชาชีพ
นิติกร
จพง.
พนง.

อัตรา
26
12
5
2
2
5

กลุ่มระบาดวิทยา
และปฏิบัติการ
ควบคุมโรค
นวก.สธ.
พยาบาลวิชาชีพ
กีฏะ
จพง.พาหะน�ำโรค/
จพง.สธ.
พนง./ธุรการ

อัตรา
๒๖
13
2
2
6
3

กลุ่มยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร
นวก.สธ.
นักวิเคราะห์
นักคอม
พนง./ธุรการ

อัตรา
๑6
8
4
2
2

กลุ่มบริหาร
ทั่วไป

อัตรา
๓๓

นักจัดการ
นวก/จพง.
(การเงินและพัสดุ)
นักทรัพยากร
พนง./ธุรการ
ลูกจ้าง/พขร.

4
8
2
9
10

Road Map งานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
ปี

กิจกรรม

2559

จัดตั้งกลุ่มควบคุมโรคเขตเมืองใน
สคร. 1 - 12
ภายใน 2 สค. 59

2560

จัดท�ำแผนงานป้องกันควบคุมโรคเขต
เมือง เช่น City RTI / BDU / Healthy
Condo ฯลฯ ร่วมกับอปท.อย่างน้อย
เขตละ 1 แห่ง (ท.เมือง 178 แห่ง/
ท.นคร 30 แห่ง/ท้องถิ่นรูปแบบ
พิเศษ 2 แห่ง รวม 210 แห่ง)
เป้าหมาย 6 % (13 แห่ง)

25612564

ขยายไปยัง อปท. อื่นๆ
เป้าหมาย 50 % (105 แห่ง)

25652568

ขยายไปยัง อปท. อื่นๆ
เป้าหมาย 100 % (210 แห่ง)

ผลผลิต
• นโยบาย/รูปแบบ/มาตรการ
ในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่เหมาะสมกับบริบท
เขตเมือง
• เครือข่ายความร่วมมือการด�ำเนิน
งานในพื้นที่เขตเมืองที่ครอบคลุมทั้ง
ภาครัฐ เอกชน
ท้องถิ่นและประชาชน

ประชาชนเขตเมือง
มีสุขภาพที่ดี

• ระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ทัน
สถานการณ์
• เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
เป็นปัจจุบนั เหมาะสมกับสังคมเมือง

อนอดีต ความส�ำเร็จ
65 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

๓.๔

ภารกิจใหม่ ของหน่วยงานใหม่
การพัฒนา
งานควบคุมโรค
ที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน
และการจัดตั้ง
กองโรคป้องกัน
ด้วยวัคซีน
โดย นายเลิศฤทธิ์ ลีลาธร
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
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โรคติดต่อทีป่ ้องกันได้ดว้ ยวัคซีน เป็นโรคทีเ่ ป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำ� คัญทัง้ ในอดีต
และปั จ จุ บั น ก่ อ ให้ เ กิ ด การป่ ว ยและการตายจ� ำ นวนมาก และบางโรคท� ำ ให้ เ กิ ด
ภาวะทุพพลภาพ เช่น โรคโปลิโอและโรคไข้สมองอักเสบเจอี ประเทศไทยมีการป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอย่างเป็นระบบและกว้างขวาง ภายใต้แผนงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคตั้งแต่ ปี ๒๕๒๐ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดอัตราป่วยและอัตราตาย
ด้วยโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ได้แก่ โรควัณโรค ตับอักเสบบี คอตีบ บาดทะยัก
ไอกรน โปลิโอ หัด คางทูม หัดเยอรมัน และไข้สมองอักเสบเจอี โดยการให้วัคซีน
แก่ประชากรกลุ่มเป้าหมายด้วยการผสมผสานเข้ากับงานบริการสาธารณสุขตามปกติ
ผลการด�ำเนินงานในระยะที่ผ่านมาส่งผลให้การป่วย การตาย และปัญหาจากโรคเหล่านี้
ลดลงอย่างมาก จนบางโรคสามารถกวาดล้างให้หมดสิ้นและมีแนวโน้มที่จะกวาดล้าง
ไปได้ ได้แก่ ไข้ทรพิษ และโปลิโอ
อย่างไรก็ตาม ภารกิจในการป้องกันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนยังคงเป็นงานที่
จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการต่อไปอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาและขยายการด�ำเนินงานเพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ทางระบาดวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป และภัยคุกคามจากการเปิด
โลกเสรีตลอดจนความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีน ดังนี้
๑. ปัจจุบันโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนมีแนวโน้มเกิดขึ้นในกลุ่มผู้ใหญ่มากขึ้น
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่เกิดก่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (พ.ศ. ๒๕๒๐) หรือเกิดใน
ระยะต้นของแผนงาน ซึ่งความครอบคลุมการได้รับวัคซีนยังต�่ำอยู่มาก ดังที่เริ่มพบมี
การระบาดของโรคคอตีบในผู้ใหญ่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๕ ที่พบผู้ป่วยทั้งหมดจ�ำนวน ๖๓ ราย
เสียชีวิต ๑๐ ราย ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ป่วยพบในผู้ใหญ่ นอกจากนี้ พบการระบาดของ
โรคหัดและโรคหัดเยอรมันในกลุม่ ผูใ้ หญ่เป็นระยะ จึงมีความจ�ำเป็นต้องขยายกลุม่ เป้าหมาย
การให้วัคซีนให้ครอบคลุมถึงกลุ่มผู้ใหญ่ด้วย
๒. มีโรคติดต่อส�ำคัญหลายโรค ซึง่ ขณะนีม้ วี คั ซีนทีส่ ามารถป้องกันได้แต่ยงั ไม่ได้บรรจุ
เข้าในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค มีจัดบริการเฉพาะในภาคเอกชน ได้แก่ วัคซีน
คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรนส�ำหรับผู้ใหญ่ วัคซีนนิวโมคอคคัส วัคซีนโรต้า วัคซีนตับอักเสบ
เอ วัคซีนฮีโมฟิลสุ อินฟลูเอนซ่าทัยป์ บี วัคซีนสุกใส วัคซีนแปบปิโลมา วัคซีนงูสวัด เป็นต้น
จึงมีความจ�ำเป็นที่ต้องด�ำเนินการศึกษาภาระโรคและความคุ้มค่าในการใช้วัคซีน เพื่อ
พิจารณาน�ำวัคซีนใหม่มาบรรจุในแผนงาน มิฉะนั้น อาจท�ำให้ประชาชนสูญเสียโอกาสได้
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รับการป้องกันโรคจากการที่รัฐไม่สามารถน�ำวัคซีนที่มีในท้องตลาดมาใช้ได้ทันการณ์
นอกจากนี้ ยังมีวคั ซีนทีย่ งั อยูใ่ นระหว่างการพัฒนา ได้แก่ วัคซีนเดงกี่ วัคซีนมาลาเรีย
วัคซีนเอดส์ วัคซีนอีโบลา วัคซีนเมอร์สโควี วัคซีนไข้หวัดนก วัคซีนมือ เท้า ปาก วัคซีน
วัณโรคในผูใ้ หญ่ วัคซีนป้องกันโรคมะเร็งทีเ่ กิดจากโรคไม่ตดิ ต่อ เป็นต้น หน่วยงานทีร่ บั ผิด
ชอบในการป้องกันโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จึงจ�ำเป็นต้องติดตามความก้าวหน้าในการ
พัฒนาวัคซีนต่างๆ ดังกล่าว รวมทั้งวัคซีนใหม่อื่นๆ ที่มีการศึกษาวิจัยพัฒนา ให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้มีองค์ความรู้เพื่อเตรียมการรองรับให้เกิดการพัฒนาในประเทศ
ต่อไป
๓. จากการเปิดประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๙  คาดการณ์ว่าจะมีประชาชนจาก
ประเทศเพื่อนบ้านหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าว
ที่มาจากประเทศกัมพูชา เมียนมาร์ และ สปป.ลาว ส่วนใหญ่มักเป็นผู้ไม่ได้รับวัคซีนใน
วัยเด็ก ท�ำให้ประเทศมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน จึงมีความ
จ�ำเป็นต้องก�ำหนดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์การให้วัคซีนในแรงงานต่างด้าว รวมทั้ง
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ
๔. การเตรียมการตอบสนองต่อสถานการณ์การระบาด ทั้งในกรณีมีการน�ำเชื้อเข้า
มาในประเทศและในกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อทีป่ ้องกันได้ดว้ ยวัคซีนเกิดขึน้ ภายใน
ประเทศ ทีผ่ า่ นมาพบมีการระบาดของโรคติดต่อทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีนในประเทศเพือ่ นบ้าน
เป็นระยะ ซึ่งอาจมีโอกาสระบาดต่อเนื่องและลุกลามมายังประเทศไทย
๕. การด�ำเนินการกวาดล้างและก�ำจัดโรคตามพันธะสัญญานานาชาติ ปัจจุบัน
องค์การอนามัยโลกได้ก�ำหนดให้โรคโปลิโอเป็นเป้าหมายในการกวาดล้างให้หมดไปจาก
โลกภายใน ปี ๒๕๖๑ และก�ำหนดให้โรคหัดเป็นโรคทีแ่ ต่ละประเทศจะก�ำจัดให้เหลือไม่เกิน
๑  ต่อประชากรล้านคน ภายในปี ๒๕๖๓  ทั้งนี้ มีเป้าหมายก�ำจัด Congenital Rubella
Syndrome ในระยะต่อไป ประเทศไทย ในฐานะประเทศสมาชิก จึงต้องร่วมขับเคลือ่ นการ
ด�ำเนินงานพร้อมกับนานาประเทศทัว่ โลก โดยเฉพาะโรคโปลิโอซึง่ อยูใ่ นระยะฉากสุดท้าย
ของการกวาดล้างโรคให้หมดไปจากโลก มีมาตรการพิเศษนอกเหนือจากมาตรการ
ตามปกติ จ�ำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งที่สังกัดในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข ทัง้ ภาครัฐและเอกชน จึงต้องมีหน่วยงานกลางรับผิดชอบเฉพาะท�ำหน้าทีส่ ร้าง
ความรู้ความเข้าใจ จัดระบบบริหารจัดการ ประสานความร่วมมือ เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถด�ำเนินมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้รับการประกาศรับรองผล
ส�ำเร็จจากองค์การอนามัยโลก คาดว่าประเทศไทยยังคงมีภารกิจในการขับเคลื่อนด�ำเนิน
การกวาดล้างและก�ำจัดโรคร่วมกับนานาประเทศทัง้ โรคทีเ่ ป็นเป้าหมายเดิมและโรคทีเ่ ป็น
เป้าหมายใหม่ต่อไปอีกอย่างน้อย ๒ ทศวรรษ
จากเหตุผลความจ�ำเป็นดังกล่าวข้างต้น จึงจ�ำเป็นต้องมีการปรับโครงสร้างเพื่อให้
สอดคล้องกับภารกิจระดับกระทรวงและกรมทีจ่ ำ� เป็นต้องมีการพัฒนาและขยายการด�ำเนิน
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งานในบทบาทใหม่ให้เหมาะสมกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัฒน์ เช่น การ
น�ำวัคซีนใหม่ที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นมาใช้โดยอาศัยข้อมูลวิชาการเชิงประจักษ์การขยายกลุ่ม
เป้าหมายในการให้บริการแก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย การเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข การจัดระบบกลไกการป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนใน
ประชากรต่างด้าวเพือ่ รองรับการเปิดประชาคมอาเซียน การด�ำเนินการกวาดล้างและก�ำจัด
โรค ตามพันธะสัญญานานาชาติ เป็นต้น อีกทัง้ เพือ่ ขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามภารกิจ
ใหม่ เช่น ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข แบบจ�ำลองทางคณิตศาสตร์ (Mathematics
modeling) วัคซีนวิทยา ภูมคิ มุ้ กันวิทยา การบริหารจัดการวัคซีนและระบบลูกโซ่ความเย็น
การจัดตั้งกองโรคป้องกันด้วยวัคซีน ที่สังกัดกรมควบคุมโรค จะท�ำหน้าที่ส�ำคัญใน
การก�ำหนดและขับเคลือ่ นนโยบายและยุทธศาสตร์การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค พัฒนาองค์
ความรู้ ถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนประสานและสนับสนุนการพัฒนาระบบ กลไก และ
เครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ใน
ด้านส�ำคัญต่างๆ ดังนี้
• ขับเคลือ่ นนโยบายการให้วคั ซีนทีส่ ำ� คัญและจ�ำเป็นให้ครอบคลุมทุกโรค ทุกกลุม่ วัย
อย่างเท่าเทียมและทัว่ ถึง โดยประสานร่วมกับเครือข่ายพหุภาคี ทัง้ ในระดับนานาชาติและ
ในระดับประเทศ
• ขับเคลือ่ นการกวาดล้างโรคโปลิโอและโรคหัดตามพันธะสัญญาทีใ่ ห้ไว้แก่ประชาคม
โลก ซึ่งเป็นภารกิจส�ำคัญระดับประเทศและเป็นการด�ำเนินงานต่อเนื่องในระยะยาว
• รองรับการเคลือ่ นย้ายของประชากรในกลุม่ ประชาคมอาเซียนทีอ่ าจน�ำโรคติดต่อ
ทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ยวัคซีนเข้ามาแพร่ระบาดในประเทศ โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวังและผลักดัน
การขับเคลื่อนนโยบายการให้วัคซีนในแรงงานต่างด้าว
• ธ�ำรงระบบอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ รักษาความครอบคลุมวัคซีน คุณภาพการให้บริการ
และเพิ่มการเข้าถึงวัคซีนแก่ประชาชนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทย เพื่อไม่ให้
โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนหวนกลับมาระบาดใหม่ ซึง่ ถือเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบเดิม
• พัฒนาระบบอบรมบุคลากรด้านสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในทุกระดับ รวมถึง
การขับเคลื่อนก�ำลังคนด้านวัคซีนให้มีเพียงพอและต่อเนื่อง
• พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการพัฒนานโยบาย
ด้านงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
มีเป้าหมายสูงสุดคือการขับเคลือ่ นการกวาดล้างและก�ำจัดโรคทีส่ ำ� คัญและสร้างเสริม
ความเข้มแข็งของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคอย่างยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้คนไทย
ปลอดภัยจากโรคติดต่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นก�ำลังส�ำคัญของประเทศตลอดไป
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๓.๕

ภารกิจใหม่ ของหน่วยงานใหม่
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์:
การพัฒนาความเข้มแข็ง
แผนงานป้องกันควบคุมโรค
เชิงยุทธศาสตร์
โดย นพ.นิสิต คงเกริกเกียรติ
หัวหน้ากลุ่มบางรัก โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
นางจิราภรณ์ ยาชมภู
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
ผศ. ดร.วีรสิทธิ์ สิทธิไตรย์
ที่ปรึกษากรมควบคุมโรคด้านยุทธศาสตร์
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
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เหตุผลความจ�ำเป็น
สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประเทศไทย พบว่าการระบาด
ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘
พบอัตราป่วย ๒๒.๘ ต่อประชากรแสนคน และเพิม่ เป็น ๕๒.๑, ๕๔.๘ ต่อประชากร
แสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และ ๒๕๕๗ ตามล�ำดับ ทั้งนี้ จากข้อมูลของส�ำนัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค พบว่าในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ประเทศไทย มีจ�ำนวน
ผู้ป่วยโรคซิฟิลิส ๑,๕๕๗ ราย และเพิ่มจ�ำนวนขึ้นเป็น ๓,๑๓๔ รายในปี พ.ศ.
๒๕๕๗ กล่าวได้ว่า ประเทศไทยมีจ�ำนวนผู้ป่วยโรคซิฟิลิสเพิ่มสูงขึ้นเป็น ๒ เท่า
ใน ๑ ๐ ปีที่ผ่านมา ส่วนผู้ป่วยโรคหนองใน มีจ�ำนวนผู้ป่วย ๔,๕๗๒ ราย ในปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เพิ่มขึ้น ๘, ๐๓๗ ราย ในปี ๒๕๕๓  จากนั้นค่อยๆลดลงเหลือ
๖,๘๑๔ รายในปี ๒๕๕๗  โดยเยาวชน อายุ ๑๕-๒๔ ปี ติดโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์เพิ่มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง ซึ่งเพิ่มสูงขึ้น จาก ๔๑.๖ ต่อประชากรแสน
คน ในปี พ.ศ. ๒๕๕ ๐ เพิม่ เป็น ๕๕.๒๕ ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ 
ทั้งนี้ คนไทยติดเชื้อโรคซิฟิลิสทุกวัย ทั้งเยาวชน ผู้สูงวัย วัยแรงงาน ทุกพื้นที่ทั้ง
หญิงและชายในชนบทและเมือง พบผู้ป่วยโรคซิฟิลิส ทั้งหมด ๒,๓๖๙  ราย
คิดเป็นอัตราป่วย ๓.๖๗ ต่อประชากรแสนคน ในปี ๒๕๕๖ โดยอายุ ๑๕–๒๔ ปี
มีอัตราป่วยมากที่สุด (อัตราป่วย ๕.๗๓ ต่อประชากรแสนคน) ซึ่งอายุ ๖๕  ปี
ขึ้นไป อัตราป่วย ๕.๕ ๐ ต่อประชากรแสนคน และอายุ ๒๕–๓๔ ปี อัตราป่วย
๔.๙๒ ต่อประชากรแสนคน ส่วนเด็กทารกติดจากมารดามีแนวโน้มสูงขึ้นทุกๆ
ปี และในปี ๒๕๕๖ พบผู้ป่วยด้วยโรคซิฟิลิสแต่ก�ำเนิด (อายุ  ๐ – ๒ ปี) มีจ�ำนวน
มากถึง ๗๓ ราย นอกจากนี้ พบการติดเชื้อโรคซิฟิลิสทุกอาชีพ ที่ต้องเร่งด�ำเนิน
การคือ ในกลุม่ อาชีพรับจ้าง (ร้อยละของผูป้ ว่ ยตามรายงานในปี ๒๕๕๖) รับจ้าง
ร้อยละ ๔๒ รองลงมาคือ เกษตรกรรม ร้อยละ ๑๗, นักเรียน/นักศึกษา ร้อยละ
๑๑ และ ท�ำงานบ้าน/แม่บ้าน ร้อยละ ๘
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จากสภาพปัญหาดังกล่าว กลุม่ บางรักโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักโรค
เอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค จึงได้เร่งรัดการ
วิเคราะห์แผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ผ่านมา พบว่า
ช่องว่างในการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญคือ การไม่ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ระดับชาติที่เป็นเอกภาพ ส่งผลต่อเป้าหมาย
ส�ำคัญในการด�ำเนินงาน โดยเฉพาะประเด็นความร่วมมือของพืน้ ที่ ในการพัฒนา
ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล รวมทัง้ ส่งเสริมการใช้ขอ้ มูลเพือ่
ระดมทรัพยากรในท้องถิน่ จากจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในแต่ละ
พืน้ ทีย่ งั ไม่ชดั เจน และการมีสว่ นร่วมในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ดา้ นโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ยังไม่ได้ก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง ที่มีจุดมุ่งเน้นชัดเจนและตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ดังนั้น กลไกส�ำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานป้องกันควบคุมโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ คือการจัดท�ำและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
เพื่อส่งเสริมให้ได้รับการยอมรับสถานะของแผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับการมีสว่ นร่วมจากผูท้ มี่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยการประสาน
ความร่วมมือกับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกเขต ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย
ที่เป็นหุ้นส่วนน�ำไปบูรณาการงานในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายร่วมกัน ในการ
ยุติการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นอันตรายเพื่อไม่ให้เป็น
ปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ต่อไป
กระบวนการ ขั้นตอน และผลการด�ำเนินงาน
กระบวนการพัฒนาความเข้มแข็งแผนงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์
๑. การทบทวนและวิเคราะห์ความส�ำเร็จที่ผ่านมา

ความส�ำเร็จของการลดการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ในพนักงาน
บริการหญิงตัง้ แต่ป ๒๕๓๓ 
ี
จนถึงปัจจุบนั โดยริเริม่ ทีเ่ ครือข่ายสาธารณสุขจังหวัด
ราชบุรีได้พัฒนาต้นแบบ “โครงการถุงยางอนามัย ๑๐๐%” และต่อมาได้ขยาย
ต่อยอดทั่วประเทศ ส่งผลให้เกิดความส�ำเร็จในการลดการติดเชื้อโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ในพนักงานบริการหญิง ซึ่งผลการประเมินพบว่า ในปี ๒๕๕๕ 
พนักงานบริการหญิงใช้ถุงยางอนามัย ค่าเฉลี่ยมากกว่าร้อยละ ๘๐ นอกจากนี้
การสนับสนุนให้ใช้วิธีนัดตรวจสุขภาพทุกเดือน โดยใช้ “สมุดชมพู” เพื่อชักชวน
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ให้พนักงานบริการมารับการตรวจรักษาตามมาตรฐาน และมีผลเชือ่ มโยงกับการ
รั บ ค่ า ตอบแทนที่ ท� ำ งานในสถานบริ ก าร ร่ ว มกั บ การประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้
บริการ“ตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์สำ� หรับพนักงาน
บริการฟรี”
การยอมรับระบบบริการควบคุมโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรกลุม่
ต่างๆ ในช่วงเวลาก่อนปี ๒๕๔๕ โดยพัฒนารูปแบบ “คลินกิ กามโรค” ทีเ่ ป็นมิตร
ซึง่ เป็นคลินกิ เฉพาะให้บริการในพืน้ ทีท่ กุ จังหวัด และมุง่ เน้นการให้บริการเชิงรุก
(Outreach) เพื่อเยี่ยมแหล่งโดยอ้างอิงการส�ำรวจแหล่งบริการทั่วประเทศ
ร่วมกับ การพัฒนาระบบรายงาน และบันทึกข้อมูลโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ในบริการสาธารณสุข ตามแบบฟอร์มรายงาน ก. ๐๑- ๐๔ ทีไ่ ด้รบั การยอมรับและ
ส่งรายงานผลงาน จากหน่วยงานในพืน้ ทีม่ ารวบรวมในส่วนกลางอย่างครอบคลุม
นอกจากนี้ นโยบายสนับสนุนท�ำให้เกิดความร่วมมือทั้งระดับเขตและ
จังหวัด ในการวางแผนการสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ เป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักงานโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โดยกลุม่ บางรัก
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เป็น “ศูนย์ฝกึ อบรมบุคลากรสาธารณสุขในระดับชาติ
และนานาชาติ” เพื่อเพิ่มความรู้และการฝึกปฏิบัติ ตามมาตรฐานการดูแลรักษา
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพใน
การป้องกันและดูแลรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ร่วมกับ การพัฒนา
“ศูนย์อา้ งอิงขององค์การอนามัยโลกด้านห้องปฏิบตั กิ ารโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์”
และสร้างนวัตกรรมด้านห้องปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง Bangrak Media และมุง่ เน้นความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา “ศูนย์กลางการประสานงานและ
บริหารจัดการยา Benzathine” ที่ใช้ในการรักษาโรคซิฟิลิสทั่วประเทศ
ต่อมา ในปี ๒๕๔๕  มีการถ่ายโอนภารกิจ การตรวจรักษาโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์เข้าสู่ระบบโรงพยาบาล ตามนโยบายการปฏิรูประบบราชการ
๒. การสังเคราะห์กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์ป้องกันและควบคุมโรค
ติดต่อทางเพศสัมพันธ์แห่งชาติ

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นเป้าหมายร่วมกัน
ในการยุตกิ ารแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ทเี่ ป็นอันตรายเพือ่ ไม่ให้
เป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศ ดังนี้คือ
๒.๑ ปรับใช้หลักการ RRTTR ซึ่งเป็นกรอบแนวคิดหลักแผนงานเพื่อยุติ
ปัญหาเอดส์ (AIDS Zero) พร้อมกับเสริมความเข้มแข็งในเรื่องการป้องกัน
การสร้างความตระหนัก การจัดการและใช้ขอ้ มูลสารสนเทศเชิงยุทธศาสตร์ ประกอบ
ด้วย Reach and Recruit (การเข้าหา เชิญมารับบริการ) Prevent infection
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including condoms (การป้องกันโรค รวมทัง้ ส่งเสริมการ
ใช้ถุงยางอนามัย) Test and Treat (ได้รับการตรวจและ
รักษาจนหายขาด อย่างรวดเร็ว และได้มาตรฐาน) Retain
(มีพฤติกรรมในการป้องกันโรคอย่างต่อเนื่องตลอดไป)
Strategic Information for Service Delivery and Improvement (การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ครบ
วงจร ทัง้ การรวบรวม ส่งต่อ จัดระบบหมวดหมู่ วิเคราะห์
สังเคราะห์ สรุปและใช้ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์)
๒.๒ อ้างอิงยุทธศาสตร์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ระดับโลก (Global Health Sector Strategy on Sexually
Transmitted Infections ๒ ๐๑๖-๒ ๐๒๑, World Health
๓. การใช้แนวคิด “ผลไม้ห้อยต�ำ่ ใกล้มือ*
		 (Low hanging fruit)”

*แนวคิด “ผลไม้ห้อยต่ำ� ใกล้มือ” (Low Hanging fruit)

เพือ่ ก�ำหนด “กลุม่ เป้าหมายเฉพาะ” ทีม่ คี วามเสีย่ ง
และสามารถเข้ า ถึ ง พร้ อ มกั บ ให้ บ ริ ก ารได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้โครงสร้างหน่วยงาน
ที่มีอยู่ กลุ่มเป้าหมายเฉพาะดังกล่าว คือ เยาวชนอายุ
๑๕-๒๔ ปี ประกอบด้วย
• พนักงานบริการในแหล่งชุกพื้นที่ชายแดน (การ
พัฒนารูปแบบร่วมมือกับ สคร. สสจ. สสอ. และ รพช.)
• พนั ก งานโรงงาน (การพั ฒ นารู ป แบบห้ อ ง
พยาบาลของโรงงาน และโรงพยาบาลคู่สัญญาส่งต่อ)
• ทหารกองประจ�ำการ (การพัฒนารูปแบบความ
ร่วมมือกับ กรมแพทย์ทหาร และค่ายทหาร ๓ เหล่าทัพ)

๔. การจั ด เวที ใ นทุ ก ภู มิ ภ าค (ภาคเหนื อ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและ
ตะวันออก)

เพื่อส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วม
ในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ โดยสรุปว่ายุทธศาสตร์ป้องกัน
และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ แ ห่ ง ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ท ๑
ี่ : เร่งรัดการป้องกันและรักษาโรค
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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เชียงใหม่
Model : ทหารกองประจำ�การ
(รพ. ค่ายกาวิละ)
จังหวัดกำ�แพงเพชร
Model : พนักงานโรงงาน

เชียงใหม่

ก�ำแพงเพชร

นครราชสีมา

จังหวัดนครราชสีมา
Model : ทหารกองประจำ�การ
(รพ. ค่ายสุรนารี)

จังหวัดสงขลา
Model: พนักงานบริการ
(ด่านนอก)
สงขลา

พื้นที่ส�ำหรับการพัฒนารูปแบบวัตกรรมน�ำร่อง
ตามยุทธ์ศาสตร์ STI 2560 – 2564

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้ได้
ผลและครอบคลุม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒: เพิ่มพูนศักยภาพของบุคลากร
สาธารณสุขและอาสาสมัคร เพื่อการป้องกันเชิงรุกและ การ
ตรวจรักษาตามมาตรฐานและเป็นมิตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓: ขยายความครอบคลุมและเพิ่ม
ความต่อเนื่องในการสื่อสาร เพื่อการป้องกันรักษา และ
การใช้ถุงยางอนามัยในเยาวชนกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
ยุทธศาสตร์ท ๔
ี่ : พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพือ่
การตัดสินใจและใช้ประโยชน์ เชิงนโยบาย แผนงาน และ
ประเมินผลที่เชื่อมโยงทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕: พัฒนา ส่งเสริม และยกย่องเชิดชู
นวั ต กรรม องค์ ค วามรู ้ ต้ น แบบ และความส� ำ เร็ จ ของ
การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ปัญหา อุปสรรคส�ำคัญ และแนวทางการแก้ไข
ทรัพยากรมีน้อยมากในการพัฒนาความเข้มแข็งแผน
งานป้องกันควบคุมโรคเชิงยุทธศาสตร์โรคติดต่อ ทางเพศ
สัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
๑. ควรสนั บ สนุ น เชิ ง นโยบายละทรั พ ยากรในการ
สื่อสาธารณะเพื่อป้องกันโรค เนื่องจาก ที่ผ่านมาไม่มีสื่อ
สาธารณะที่สร้างความตระหนักและความเข้าใจเกี่ยวกับ
พฤติ ก รรมเสี่ ย งโรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ โ ดยเฉพาะ
ในเยาวชน ส่งผลให้เยาวชนขาดความตระหนักในพฤติกรรม
เสี่ยง และความตื่นตัวในการป้องกันตนเอง
๒. ควรสนับสนุนแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ เนื่องจาก
ปัจจุบันไม่ลงทุนเต็มที่ให้เพียงพอกับการเกิดผล และไม่ได้
อนุมัติงบประมาณที่เพียงพอ โดยเฉพาะการสร้างบุคลากร
ทดแทนผู้ที่มีทักษะความช�ำนาญด้านโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์...
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๔
ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์...
ผลงานส�ำคัญ...
สู่อนาคตที่ท้าทาย
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๔.๑-๑

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๔๒ ปี กรมควบคุมโรคกับ
ความส�ำเร็จ การก�ำจัด
โรคเรื้อนอย่างยัง
่ ยืน
สมดังพระราชปณิธาน
โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระ รามสูต
ประธานมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่อ คนที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๒ – ๒๕๓๔)
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๑. บทน�ำ : เหลียวหลังแลหน้า ๖๐ ปี แห่งความบากบัน่

และความส� ำ เร็ จ ของการก� ำ จั ด โรคเรื้ อ นอย่ า งยั่ ง ยื น
จ า ก ก ร ม อ น า มั ย สู่ ก ร ม ก า ร แ พ ท ย์ แ ล ะ อ น า มั ย
ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค ติ ด ต่ อ แ ล ะ ก ร ม ค ว บ คุ ม โ ร ค
(ปี ๒๔๙๙ – ๒๕๕๙)

พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช
ทรงห่วงใย และทรงพระคุณอันประเสริฐต่องานควบคุมโรคเรือ้ น
ของประเทศไทย ทรงพระกรุณารับโครงการควบคุมโรคเรือ้ น
ไว้เป็นโครงการตามแนวพระราชด�ำริในปี ๒๔๙๙  ทรงพระ
เมตตามหากรุณาธิคุณพระราชทาน “พระราชทฤษฎีราช
ประชาสมาสัย” (กษัตริยแ์ ละประชาชนย่อมช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน) อันเปรียบประดุจแสงสว่างส่องใจผู้คนและส่องให้
เห็นหนทางอันมืดมล และครอบคลุมด้วยความรังเกียจเดียดฉันท์
และตราบาปของสั ง คม (Social prejudice and
stigmatization) ที่ ป ระทั บ ไว้ อ ย่ า งฝั ง ลึ ก ต่ อ หน่ ว ยงาน
บุคลากรสาธารณสุข ผูป้ ว่ ยและครอบครัว ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ในอดีตกาลมายาวนาน
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานสามเสาหลัก
เพื่อค�้ำจุนอนาคตโครงการควบคุมโรคเรื้อน คือ
๑) สถาบันราชประชาสมาสัย
๒) มูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในปี ๒๕๐๓ 
๓) โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ในปี ๒๕๐๗  จนได้รับการสนองพระราชทฤษฎีราชประชา
สมาสัยอย่างท่วมท้นจากองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องทุกภาคส่วน รวม
ทั้งภาคประชาชนทั้งในและต่างประเทศอย่างไม่เคยปรากฏ
ในการสนับสนุนโครงการสาธารณสุขใดในอดีตถึงปัจจุบัน
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๒. สรุปผลงานส�ำคัญของ ๔๒ ปี ของกรมควบคุมโรค
้ นอย่างยัง่ ยืน
ต่อความส�ำเร็จของการก�ำจัดโรคเรือ
(กรมควบคุมโรคติดต่อ ๒๘ ปี กรมควบคุมโรค ๑๔ ปี)

๒.๑ กรมอนามัยผูว้ างรากฐานของโครงการควบคุมโรคเรือ้ น
ตามแนวพระราชด�ำริ รวม ๑๗ ปี (ปี ๒๔๙๙ – ๒๕๑๖)

ปี  ๒๔ ๙๖  เริ่ ม สุ ่ ม ส� ำ รวจโรคเรื้ อ นทั้ ง ประเทศครั้ ง แรก
ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง อธิบดีกรมอนามัย ได้เริม่
เปลี่ยนนโยบายและวิสัยทัศน์ของการควบคุมโรคเรื้อนจากแบบเก่าที่
มุ่งแยกกักผู้ป่วยโรคเรื้อนไว้ในสถานพยาบาล และนิคม โรคเรื้อน
(Institutional or Isolation Approach) มาเป็นวิธีการส�ำรวจค้นหา และ
รักษาผู้ป่วยที่บ้าน (Domiciliary approach)ตามข้อแนะน�ำและความ
ช่วยเหลือจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และองค์การสงเคราะห์เด็ก
แห่งสหประชาชาติ (UNICEF) โดยได้ขอความช่วยเหลือจาก WHO
สุม่ ส�ำรวจโรคเรือ้ นทัง้ ประเทศไทย พบว่ามีผปู้ ว่ ยประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ คน
ด้วยอัตราความชุก ๕๐ ต่อประชากร ๑ หมื่น และร้อยละ ๕๐ ของ
ผู้ป่วยอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปี ๒๔๙๘ – ๒๔๙๙: จัดตั้งโครงการควบคุมโรคเรื้อนทดลอง
น�ำร่องที่ขอนแก่น ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ได้มอบ
หมายให้กองควบคุมโรคเรือ้ น กรมอนามัย เริม่ โครงการทดลองน�ำร่อง
(Pilot project) โดยจัดตัง้ “หน่วยควบคุมโรคเรือ้ นจังหวัดขอนแก่น”
ขึ้นในบริเวณสถานพยาบาลโรคเรื้อนศรีฐาน(๑)   โดยมี นพ.ก�ำจร
ดวงแก้ว เป็นหัวหน้าหน่วยคนแรกและใช้ทีมเคลื่อนที่ออกส�ำรวจ
ค้นหาและรักษาผูป้ ว่ ยทีบ่ า้ น และฝึกอบรมผลิตพนักงานบ�ำบัดโรคเรือ้ น
ขึ้ น เอง เพื่ อ ประจ� ำ ที ม เคลื่ อ นที่ โดยมี ส ารวั ต รสุ ข าภิ บ าล หรื อ
นั ก วิ ช าการสาธารณสุ ข เป็ น หั ว หน้ า ที ม รวมทั้ ง มี ผู ้ เชี่ ย วชาญ
นพ. Ramon Miquel เป็นทีป่ รึกษาโรคเรือ้ น ของ WHO ประจ�ำหน่วยฯ
เพื่ อ เตรี ย มขยายโครงการฯ ในปี  ๒๕ ๐๐ ไปยั ง จั ง หวั ด อื่ น แต่
ไม่สามารถขยายได้ เพราะไม่สามารถผลิตพนักงานบ�ำบัดโรคเรื้อน
ได้ ม ากพอ รวมทั้ ง โรงพยาบาล และสถานี อ นามั ย ยั ง รั ง เกี ย จ
ในปี ๒๕๐๕  จอมพลสฤษฏ์ ธนะรัตน์ นายกรัฐมนตรี ได้ขอใช้บริเวณที่ดินทั้งหมดของสถานพยาบาลศรีฐาน ตั้งเป็น
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และชดเชยให้จัดตั้งสถานพยาบาลโนนสมบูรณ์แทนในพื้นที่อ�ำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งต่อมายุบเป็น
นิคมโนนสมบูรณ์ และตั้งเป็นโรงพยาบาลโรคติดต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น และต่อมายุบเป็นโรงพยาบาล
สิรินธร ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไป รวมทั้งนิคมโนนสมบูรณ์ก็ยุบเป็นหมู่บ้านปกติให้ อบต. ดูแล
(๑)
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กลัวไม่ยอมให้ผปู้ ว่ ยรับการรักษาในบริเวณอาคารผูป้ ว่ ย
ในชุมชนหลบซ่อนตัว กลัวได้รับผลกระทบจากสังคม
รังเกียจสูงมาก
ปี ๒๔๙๙ ทรงรับเป็นโครงการควบคุมโรคเรือ้ น
ตามแนวพระราชด�ำริ
ศ.นพ.สวัสดิ์ แดงสว่าง ได้กราบบังคมทูลปัญหา
ดังกล่าว ทราบฝ่าละอองพระบาท ทรงรับเป็นโครงการ
ควบคุมโรคเรื้อนตามแนวพระราชด�ำริ ที่ทรงประสงค์
ให้ขยายทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว ทรงพระราชทาน
พระราชทรัพย์ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งสถาบัน
ราชประชาสมาสัย และมูลนิธิราชประชาสมาสัย ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ ในปี ๒๕๐๓  และตั้งโรงเรียนราช
ประชาสมาสัย ในพระราชูปถัมภ์ ในปี ๒๕๐๗  เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานขยายโครงการควบคุมโรค
เรื้อน จนโครงการฯ สามารถขยายงานได้ครั้งแรก ในปี
๒๕๐๐ โดยจั ด ตั้ ง หน่ ว ยควบคุ ม โรคเรื้ อ นแขวง
มหาสารคาม มี นพ.ธีระ รามสูต เป็นหัวหน้าหน่วยฯ
จนต่ อ มาได้ มี ก ารขยายงานโดยใช้ ที ม เคลื่ อ นที่
ครอบคลุม ๔๐ จังหวัดที่มีความชุกสูงเกิน ๒๐ ต่อ
ประชากร ๑ หมื่นได้ในปี ๒๕๑๓  และอบรมบุคลากร
สาธารณสุขจังหวัด และขยายงานพร้อมโอนมอบงาน
ควบคุมโรคเรื้อนให้ ๖๗ จังหวัดทั่วประเทศ ที่ความชุก
ต�่ำกว่า ๒๐ ต่อประชากร ๑ หมื่นได้ภายในปี ๒๕๑๙
๒.๒ กรมการแพทย์และอนามัยสืบสานงานต่อ
ในปี ๒๕๑๕ – ๒๕๑๖

โดยอบรมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัด และโอน
มอบงานควบคุมโรคเรือ้ นให้จงั หวัดเพิม่ มากขึน้ และได้
รับความร่วมมือจาก รพ.จังหวัดต่าง ๆ ดีมากขึ้น

๒.๓ กรมควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ สื บ สานต่ อ ในปี
๒๕๑๗ – ๒๕๔๔ รวม ๒๘ ปี จนก�ำจัดโรคเรื้อน
ได้ส�ำเร็จ

น่าจะเป็นช่วงเวลายุคทองที่โครงการควบคุมโรค
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เรื้อนและงานวิชาการโรคเรื้อนได้รับการพัฒนาในระดับสูงที่สุด เนื่องจากหลังจาก WHO
และ UNICEF ยุตคิ วามช่วยเหลือหลังขยายโครงการฯ ครอบคลุมทัว่ ประเทศได้ในปี ๒๕๑๙ 
ได้มีองค์การโรคเรื้อนภาคเอกชนจากต่างประเทศหลั่งไหลเข้ามาให้ความช่วยเหลือ
งานโรคเรื้อนทุกด้านอย่างท่วมท้น ทั้งจากประเทศญี่ปุ่น, เยอรมนี, เนเธอร์แลนด์ ฯลฯ
โครงการฯ ได้อบรมบุคลากรสาธารณสุขจังหวัดต่อ ก่อนโอนมอบงานควบคุมโรค
เรื้อนได้จนครบทุกจังหวัดทั้งประเทศ ภายในปี ๒๕๒๑  และอบรมแพทย์และบุคลากร
สาธารณสุขทั่วประเทศก่อนปรับเปลี่ยนเป็นยาเคมีบ�ำบัดใหม่หลังจากใช้ยาแด็ปโซนตัว
เดียว (Dapsone Monotherapy) เป็นยาเคมีบ�ำบัดผสมที่มีประสิทธิภาพตามข้อแนะน�ำ 
WHO (WHO Recommend Multidrug Therapy : MDT) จนประสบความส�ำเร็จก�ำจัดโรค
เรือ้ นได้ไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข (Elimination of Leprosy as a Public Health Problem)
ในปี ๒๕๓๗ ก่อนเป้าหมาย ปี ๒๕๔๘ ของ WHO
นอกจากการอบรมบุคลากรสาธารณสุขทุกจังหวัดแล้ว ยังมีการฝึกอบรมโรคเรื้อน
ด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับในประเทศและนานาชาติ และการศึกษาวิจัยมากยิ่งขึ้นด้วย รวม
ทัง้ แพทย์ และนักวิชาการจากกองโรคเรือ้ น และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อทุกเขต
ตลอดจนบุคลากรทีท่ ำ� งานโรคเรือ้ น แทบทุกคนได้รบั ทุนไปศึกษาระดับปริญญา และดูงาน
ต่างประเทศ รวมทั้งมีอาคารวิจัยและงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น สามารถไปน�ำเสนอในการ
ประชุมโรคเรือ้ นระดับโลก ทัดเทียมนานาประเทศ รวมทัง้ ประเทศไทยยังเป็นทีศ่ กึ ษาดูงาน
โรคเรื้อนจากเกือบทั่วโลก
๓. ปี ๒๕๔๕ กรมควบคุมโรคสืบสานพั ฒนาต่อ เพื่ อบรรลุเป้า
หมายการก�ำจัดโรคเรื้อนให้ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน สมดังพระราชปณิธาน
ตามเป้าหมาย ปี ๒๕๖๓ ของ WHO
กรมควบคุมโรคได้จัดตั้งขึ้นใหม่ ในปี ๒๕๔๕  และได้รวม รพ.โรคเรื้อนพระประแดง
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

82

เข้ากับกองโรคเรือ้ น จัดตัง้ เป็นองค์กรระดับส�ำนัก ภายใต้ชอื่ “สถาบันราชประชาสมาสัย”
และได้พยายามร่วมกับมูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ ในการพัฒนางานก�ำจัดโรคเรื้อนซึ่ง
มีปญ
ั หาเพิม่ มากขึน้ ภายใต้สภาวะความชุกโรคต�ำ่ มาก ด้วยการพัฒนาการฝึกอบรมต่าง ๆ
และสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มคุณภาพ มาตรฐานของการควบคุมโรคเรื้อน
และจัดตั้งโครงการใหม่ เพื่อสนองพระราชด�ำริ พระราชด�ำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ในปี ๒๔๙๙ – ๒๕๔๐ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ในโอกาสที่พระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย
น�ำคณะบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องเข้าเฝ้าทูลเกล้าฯ ถวายรายงานความก้าวหน้า และพระราชทาน
พระราชวินิจฉัยและค�ำแนะน�ำต่าง ๆ เพื่อช่วยน�ำมาปฏิบัติเป็นระยะ ๆ นับแต่ปี ๒๕๔๑ 
– ๒๕๕๖ ตลอดมา อาทิ
๓.๑ สืบสานต่อโครงการรณรงค์พิเศษ (Leprosy Elimination Campaign:
LEC) ประชาร่วมใจก�ำจัดโรคเรื้อนถวายเป็นพระราชกุศล (โครงการ ปรร.) ใน
พระราชวโรกาส ต่าง ๆ คือ

(๑) โครงการปรร.๕๐ ปี ๒๕๓๙ – ๒๕๔๐ (ทรงครองราชย์ครบ ๕๐ ปี)
(๒) โครงการปรร. ๗๒ ปี ๒๕๔๒ - ๒๕๔๓ (ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ)
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(๓) โครงการปรร. ๒๕๔๕  ปี ๒๕๔๔  - ๒๕๔๕  (ทรงเจริญพระชนมายุครบ
๗๕ พรรษา)
(๔) โครงการปรร. ๖๐ ปี ๒๕๔๘ – ๒๕๕๐ (ทรงครองราชย์ครบ ๖๐ ปี)
(๕) โครงการราชประชาสมาสัย ๕๐ ปี แห่งการสนองพระราชปณิธาน (ครบรอบ
๕๐ ปี สถาบันและมูลนิธิราชประชาสมาสัย)
(๖) โครงการรณรงค์ ร วมใจภั ก ดิ์ ร าชวงศ์ จั ก รี  ๑ ๐๕  ปี พระบารมี ป กเกล้ า ฯ
ราชประชาสมาสัย ปี ๒๕๕๖  (ครบรอบ ๑๐๕  ปี หลังพระราชทานที่ดิน
ให้ จั ด ตั้ ง สถาบั น โรคเรื้ อ นแมคเคน เป็ น สถานพยาบาลโรคเรื้ อ นแห่ ง แรก
ของประเทศไทยในปี ๒๔๕๑) และ
(๗) โครงการรณรงค์ ๒๐ ปี แห่งความส�ำเร็จการก�ำจัดโรคเรือ้ นสมดังพระราชปณิธาน
ปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (ครบรอบ ๒๐ ปี หลังก�ำจัดโรคเรื้อนส�ำเร็จ ปี ๒๕๓๗)
โดยโครงการปรร. ต่าง ๆ มีการรณรงค์พิเศษ (LEC) เพื่อให้ประชาชนร่วมน้อมร�ำลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณโดยเสด็จพระราชกุศลค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนที่หลงเหลือในชุมชน
ให้มาตรวจรักษา และสถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขตต่างๆ
ท�ำการส�ำรวจหมู่บ้านแบบเร็ว (Rapid Village survey: RVS) ในหมู่บ้านของอ�ำเภอที่ยังมี
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเรื้อน
๓.๒ โครงการราชประชาสมาสั ย เฉลิ ม พระเกี ย รติ ตามแนวพระราชด� ำ ริ
ปี ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน เพื่อให้ทุนการศึกษาเด็กก�ำพร้าจากโรคเอดส์ทยี่ ากไร้ในชนบท ปีละ

๙๙๙ ทุน จนถึงระดับปริญญาตรี

๓.๓ โครงการส�ำรวจและฟื้ นฟู สภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนพิการในชุมชน ตามแนว

พระราชด�ำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ปี ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน

๓.๔ โครงการพัฒนาการตรวจรับรองคุณภาพการก�ำจัดโรคเรือ้ น (Leprosy
Elimination Accreditation: LEA) ของส�ำนักงานสาธารณสุข และโรงพยาบาล

ปี ๒๕๔๕

๓.๕ โครงการพัฒนาคุณภาพการตรวจการอักเสบของเส้นประสาทส่วนปลาย
ในระยะแรกก่อนจะเกิดความพิการ โดยใช้ Monofilament ในปี ๒๕๕๒ และพัฒนา

คุณภาพการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในกลุ่มผู้สัมผัสโรค ในปี ๒๕๕๙ 

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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๓.๖ โครงการเฝ้าระวังและรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนในบุคคลและแรงงานต่างด้าว

ตามแนวพระราชด�ำริ ปี ๒๕๔๑ – ปัจจุบัน

่ วชาญโรคเรือ้ นใน รพ.ศูนย์/
๓.๗ โครงการจัดตัง้ สถานบริการสาธารณสุขเชีย
ทัว่ ไป เป้าหมาย ๒๐ แห่งในทุกเขต เพือ่ รองรับระบบการส่งต่อในสภาวะทีค่ วามชุกต�ำ่ มาก

(Node) ในปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๙

๓.๘ โครงการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสั ย ตามแนวพระราชด�ำริ

พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี ๒๕๕๓  – ปัจจุบัน เพื่อ
ขยายกลุ่มเป้าหมายจากโรคเรื้อนเพิ่มขึ้นอีก ๑๔  กลุ่มเป้าหมาย ให้จิตอาสาราชประชา
สมาสัยช่วยแก้ไขปัญหาผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในชนบท และช่วยรัฐบาลปฏิรูปและดูแลด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล สุขภาพ, การศึกษา, การเกษตรและสหกรณ์, ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น และสาธารณสถาน และสิ่งแวดล้อม, ความมั่นคงสามัคคีปรองดอง, ยาเสพติด,
ผู้สูงอายุ, ผู้พิการ, เด็กก�ำพร้า, บุคคลและแรงงานต่างด้าว, จิตส�ำนึกความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยทีส่ มบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็นประมุข
และการช่วยดูแลผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ ในพื้นที่
๓.๙ โครงการสลายถ่ายโอน และบูรณาการหลอมรวมนิคมโรคเรื้อนให้เป็น
หมู่บ้านปกติ เพื่อเสริมความส�ำเร็จการก�ำจัดโรคเรื้อนอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๓ – ปัจจุบัน
๓.๑๐ โครงการจั ด สร้ า งอาคารใหม่ เ ก้ า ชั้ น ที่ ส ถาบั น ราชประชาสมาสั ย
จ.สมุ ท รปราการ เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ารแพทย์ อ าชี ว ะเวชศาสตร์ ที่ ทั น สมั ย ในยุ ค ของ

กรมควบคุมโรค (๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)

๓.๑๑ โครงการจัดตั้งพิ พิธภัณฑ์โรคเรื้อนเฉลิมพระเกียรติ เพื่ ออนุรักษ์
ประวัติศาสตร์โรคเรื้อนของประเทศไทย ในภาคต่างๆ โดยเริ่มด�ำเนินการในปี ๒๕๕๘ 

หลังก�ำจัดโรคเรื้อนได้ส�ำเร็จอย่างยั่งยืน (ในปี ๒๕๕๔)

๔. ๔๒ ปี ของกรมควบคุมโรคกับความส�ำเร็จอย่างงดงาม และ
้ นอย่างยัง่ ยืน สมดังพระราชปณิธาน
น่าภาคภูมใิ จของการก�ำจัดโรคเรือ

และเป้าหมายของ WHO และความส�ำเร็จของการสามารถสลายถ่ายโอน และบูรณาการ
หลอมรวมนิ ค มโรคเรื้ อ น เป็ น หมู่ บ้ า นปกติ อั น เป็ น ความส� ำ เร็ จ ที่ ส มบู ร ณ์
ตามเป้าประสงค์สุดท้ายของการควบคุมและก�ำจัดโรคเรื้อน
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๔.๑ จากผลพวงของการสืบสานการพัฒนาโครงการควบคุมโรคเรือ
้ นตามแนว
พระราชด�ำริ นับแต่สมัยกรมอนามัย ปี ๒๔๙๙ มาตามล�ำดับ จนถึงสมัยของกรมการแพทย์

และอนามัย และกรมควบคุมโรคติดต่อ ระยะต้นจนสามารถขยายโครงการฯ ครอบคลุมและ
โอนมอบงานควบคุมโรคเรื้อนให้ทุกจังหวัดทั้งประเทศ ในปี ๒๕๑๙ และลดความชุกจาก ๕๐
ต่อประชากร ๑ หมื่น ในปี ๒๔๙๖ เหลือ ๘ ต่อประชากร ๑ หมื่น ในปี ๒๕๒๑ ในยุคสมัย
แรกของกรมควบคุมโรคติดต่อ อันเป็นความส�ำเร็จขั้นแรก ที่ควบคุมโรคเรื้อนได้ส�ำเร็จ
(Under control) คืออัตราความชุกต�่ำกว่า ๑๐ ต่อประชากร ๑ หมื่น
๔.๒ ต่อมากรมควบคุมโรคติดต่อ ได้สืบสานพัฒนาการด�ำเนินงานโครงการควบคุม

โรคเรือ้ นอย่างเข้มข้นหลังควบคุม โรคเรือ้ นได้สำ� เร็จ ในปี ๒๕๒๑ จนสามารถก�ำจัดโรคเรือ้ น
ได้ส�ำเร็จไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข (Elimination of Leprosy as a Public Health Problem)
โดยลดความชุกได้ตำ�่ กว่า ๑ ต่อประชากร ๑ หมืน่ ในปี ๒๕๓๗ ก่อนเป้าหมายปี ๒๕๔๘ ของ
องค์การอนามัยโลก และริเริม่ ด�ำเนินนวัตกรรมโครงการรณรงค์พเิ ศษ (Leprosy Elimination
Campaign : LEC) หรือโครงการประชาร่วมใจก�ำจัดโรคเรือ้ นถวายเป็นพระราชกุศล (ปรร.)
ขึ้น เพื่อให้ทุกภาคส่วนและภาคประชาชนช่วยค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ยังหลงเหลือและเกิด
ใหม่ให้รวดเร็วทั่วถึง
๔.๓ ต่อมานับแต่ปี ๒๕๔๕ กรมควบคุมโรคได้สืบสานและเร่งรัดพัฒนาโครงการ
ปรร. ต่าง ๆ มากขึ้น และพัฒนาคุณภาพเครื่องมือและวิธีการต่างๆ เพื่อเร่งรัดค้นหา

ผู้ป่วยโรคเรื้อนใหม่ที่ยากล�ำบากมากขึ้นภายในสภาวะความชุกโรคต�่ำมาก หลังจากที่ประสบ
ความส�ำเร็จขั้นที่สามารถก�ำจัดโรคเรื้อนได้ส�ำเร็จไม่เป็นปัญหาสาธารณสุข ในปี ๒๕๓๗ 
ก่อนเป้าหมายปี ๒๕๔๘ ของ WHO (ความชุกต�่ำกว่า ๑ ต่อประชากร ๑ หมื่น)
๔.๔ ต่อมาภายใต้ปัญหาสภาวะความชุกที่ต�ำ่ มาก กรมควบคุมโรคโดยสถาบันและ

มูลนิธริ าชประชาสมาสัยและส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่ง รวมทัง้ สถานบริการสุขภาพ
ทุกจังหวัด ได้ผนึกก�ำลังเร่งรัดพัฒนาเครื่องมือและวิธีการต่างๆ ดังกล่าวใน (๑) – (๘) และ
๔.๓  ให้เข้มข้นและครอบคลุมพื้นที่อ�ำเภอที่ยังมีปัญหาทางระบาดวิทยาเพื่อเร่งค้นหาผู้ป่วย
ใหม่ให้พบก่อนเกิดความพิการ จนประสบความส�ำเร็จขั้นที่ ๓ คือ สามารถก�ำจัดโรคเรื้อน
ได้ส�ำเร็จอย่างยั่งยืนสมดังพระราชปณิธาน (Sustainable Elimination of Leprosy) โดยใน
ปี ๒๕๕๐ สามารถลดอัตราผู้ป่วยใหม่ที่มีความพิการที่มองเห็นได้ (Grade ๒  Disabilities)
ได้ต�่ำกว่า ๑  ต่อประชากร ๑  ล้าน (๐.๙๒  ต่อประชากร ๑  ล้าน) และตลอดมาทุกปีจนถึง
ปี ๒๕๕๔ ซึง่ เริม่ ไม่พบว่ามีผปู้ ว่ ยใหม่เด็กทีม่ คี วามพิการ ซึง่ ครบตามหลักเกณฑ์ของ WHO
ในความส�ำเร็จของการก�ำจัดโรคเรือ้ นอย่างยัง่ ยืนนับตัง้ แต่ป ๒๕๕๔ 
ี
โดยส�ำเร็จก่อนเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓ ขององค์การอนามัยโลก
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

86

๔.๕ สามารถสลายถ่ายโอนและหลอมรวมนิคมโรคเรื้อน
๙ แห่ง ใน ๑๓ แห่ง ให้เป็นหมู่บ้านปกติ ภายใต้การดูแลของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อบต./เทศบาลต�ำบล) ด้วยการยอมรับ
และคุ้มครองในสิทธิและศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ (Human
Right and Dignity) อันเป็นความส�ำเร็จตามเป้าประสงค์สุดท้าย
(Ultimate Goal) ของการควบคุมโรคเรือ้ นอย่างสมบูรณ์และงดงาม
คือ การ บูรณากลับคืนสู่สังคม (Social Integration) ของผู้ป่วยและ
องค์กร รวมทั้งผู้ได้รับผลกระทบจากโรคเรื้อน
๔.๖ สามารถเฝ้าระวังค้นหาและรักษาผูป
้ ว่ ยโรคเรือ้ นจาก
บุคคลและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยในปี ๒๕๔๑ 

– ๒๕๕๘ ได้รวม ๕๑๙ ราย สมดังพระราชด�ำริ

๔.๗ สามารถขยายการจัดตั้งชมรมจิตอาสาราชประชา
สมาสัยทั้งประเทศ ใน ปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๘ ได้รวม ๑๖๑ ชมรม

และจิต อาสาฯ รวม ๖,๐๐๘ คน เพื่อขยายบทบาทจากดูแลผู้ได้
รับผลกระทบจากโรคเรื้อน ไปยังกลุ่มเป้าหมายอีก ๑๔ กลุ่ม เพื่อ
ช่วยดูแลผูด้ อ้ ยโอกาสและช่วยแก้ปญ
ั หาการปฏิรปู ของรัฐบาลด้าน
คุณธรรม สุขภาพ สังคม สิ่งแวดล้อม การศึกษา การเกษตรและ
สหกรณ์ และสร้างจิตส�ำนึกทางคุณธรรมและความรักชาติ ศาสน์
กษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข และความมั่นคงปรองดองตามแนว
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพแก่อ�ำเภอและต�ำบลต่อไป
๔๒ ปี ของกรมควบคุมโรค จึงเป็น ๔๒ ปี แห่งความภาค
ภูมิใจของประชาคมกรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุข
ในการพัฒนาสูค่ วามส�ำเร็จของการก�ำจัดโรคเรือ้ นได้อย่างยัง่ ยืน
สมดังพระราชปณิธาน และบรรลุเป้าประสงค์สุดท้าย (Ultimate
Goal) ของการควบคุมโรคเรือ้ นตามหลักเกณฑ์ และข้อแนะน�ำของ
องค์การอนามัยโลก
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๔.๑-๒

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
วัคซีนโปลิโอ...
สู่ การกวาดล้างโรคโปลิโอ
ในประเทศไทย
โดย นายวิรัตน์ พลเลิศ
นักวิชาการสาธรณสุขปฏิบัติการ
กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน
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เมื่อประมาณเดือนกันยายน พ.ศ 2495 ได้เกิดการระบาดของโรคโปลิโอในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศว่า โรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อทีต่ อ้ งแจ้ง
ความตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ โดยแจ้งต่อสถานีต�ำรวจท้องที่ ที่ท�ำการก�ำนัน ผู้ใหญ่
บ้าน นายอ�ำเภอ เทศบาลกรุงเทพฯ หรือแจ้งที่แผนกโรคติดต่อ กองสาธารณสุข กรมอนามัย
กระทรวงสาธารณสุข
ความทราบฝ่าละอองธุลพี ระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั จึงพระราชทานพระราชทรัพย์
ส่วนพระองค์ให้กระทรวงสาธารณสุข ซือ้ ปอดเหล็กแก่โรงพยาบาลศิรริ าช เพือ่ ใช้ในการรักษา
ผู้ป่วยรวม 3 เครื่อง ปอดเหล็กนี้จะช่วยในการหายใจของคนไข้ มีลักษณะเป็นถังกลม
อับอากาศ มีทวี่ า่ งภายในพอทีจ่ ะเอาคนไข้ใส่เข้าไปภายในได้ และให้โผล่แต่คอเพือ่ หายใจเอา
อากาศหรือออกซิเจนภายนอก ใช้ส�ำหรับคนไข้ที่เริ่มมีอาการหายใจไม่สะดวกและสงสัยว่า
กระบังลมจะเป็นอัมพาต เมื่อคนไข้ใส่เข้าไปในถังแล้วก็ปิดช่องต่าง ๆ ให้ภายในเป็นที่อับ
อากาศแล้วใช้เครื่องสูบลมออกจากถังนั้นให้เกิดเป็นที่ว่างขึ้น หน้าอกคนไข้จะพองขึ้น ท�ำให้
ปอดขยายตัวออกและสูดเอาลมเข้าทางจมูก ครัง้ แล้วก็สบู ลมเข้าไปในถังใหม่ ปอดถูกกดก็ยบุ
ตัวลง ไล่ลมออกจากปอดทางจมูก ท�ำนองเดียวกับการผายปอดช่วยคนทีไ่ ม่หายใจ การสูบลม
เข้าออกกระท�ำโดยมีจังหวะนาทีหนึ่งราว 18 ครั้งตลอดเวลาจนกว่าคนไข้จะหายใจได้เอง
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2495 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเงินทุน
“โปลิโอสงเคราะห์” แก่โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้าเป็นจ�ำนวนเงิน 250,000  บาท เพื่อใช้
จ่ายในการรักษาพยาบาลตลอดจนการค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อการป้องกันและบ�ำบัดโรค
โดยมี พลตรี ขุนปทุมโรคประหาร ผูช้ ำ� นาญการแพทย์ ซึง่ เป็นผูส้ นใจในการสงเคาระห์ผทู้ ปี่ ว่ ย
เป็นโรคอัมพาตหรือพิการ ให้กลับมาฟื้นตัวเท่าที่จะเป็นไปได้
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2495 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถานีวิทยุ อ.ส. ประกาศ
เชิญชวนประชาชนโดยเสด็จพระราชกุศลบริจาคเงินเพือ่ จัดตัง้ “ทุนโปลิโอสงเคราะห์” ส�ำหรับ
เงินไปใช้ในการบ�ำบัดรักษาผู้ป่วยและจัดซื้อเครืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ในการรักษาโรค พร้อม
เสนอความรูเ้ กีย่ วกับโรคโปลิโอควบคูไ่ ปด้วย เช่น ความรูเ้ รือ่ ง “กายภาพบ�ำบัดกับโรคโปลิโอ”
ปรากฏว่ามีผู้บริจากเงินสมทบทนเป็นจ�ำนวนมาก
โรคโปลิโอ หรือ ไข้ไขสันหลังอักเสบ (Poliomyelitis) เป็นโรคโรคติดต่อร้ายแรง สร้างความ
สูญเสียทั้งเศรษฐกิจและทางร่างกาย ซึ่งในอดีตทั่วโลกมีผู้ป่วยมากกว่า 350,000 รายต่อปี
สร้างความทุกข์ทรมานแก่เด็กก่อให้เกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อแบบถาวร เกิดความพิการขา
หรือแขนลีบ และบางครัง้ อาจท�ำให้เสียชีวติ ได้ โรคนีเ้ กิดจากเชือ้ ไวรัสโปลิโอ single-stranded
RNA virus ไม่มเี ปลือกหุม้ จัดอยูใ่ น Family Picornaviridae, Genus Enterovirus มี 3 ซีโรทัยป์
คือ ทัยป์ 1, 2 และ 3 เชื้อไวรัสโปลิโอจะมีการติดเชื้อเฉพาะในคนเท่านั้น โดยจะอาศัยอยู่
ในล�ำไส้และจะถูกขับถ่ายออกมากับอุจจาระของผู้ที่ติดเชื้อ เชื้อจะแพร่กระจายสู่คนอื่น
ผ่านทางการปนเปือ้ นกับอาหารและน�ำ้ ดืม่ ผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ มากกว่าร้อยละ 90 จะไม่แสดงอาการ
ที่เหลืออีกร้อยละ 5 จะแสดงอาการเจ็บป่วยเล็ก ๆ น้อย ๆ  ไม่เฉพาะเจาะจง เช่น เป็นไข้
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ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียนหรืออาจเป็นเยื่อหุ้มสมองอักเสบ โดยจะมีผู้ป่วยร้อยละ
0.1 - 2 เท่านั้นที่มีอาการอัมพาตของขา แขน ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อลีบ ส่วนใหญ่
จะเป็นทีข่ ามากว่าแขน ผูป้ ว่ ยเหล่านีจ้ ะมีความพิการหลงเหลืออยูเ่ มือ่ หายจากการป่วย
และอาจจะมีอาการอัมพาตอาจเกิดกับระบบทางเดินหายใจซึง่ ท�ำให้เสียชีวติ ได้ จึงเป็น
ข้อบ่งชีว้ า่ ถ้าหากพืน้ ทีใ่ ดพบผูป้ ว่ ยโปลิโอ 1 คน จะมีผตู้ ดิ เชือ้ โปลิโออีกประมาณ 100 คน
เชื้อไวรัสโปลิโอจะพบการติดเชื้อเฉพาะในคนเท่านั้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นโรคที่จะ
สามารถกวาดล้างส�ำเร็จได้ นับเป็นโรคที่ 2 ต่อจากโรคฝีดาษ (ไข้ทรพิษ) โดยเริ่มจาก
การประชุมสมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อ พ.ศ. 2531 ประเทศสมาชิกได้ตกลงกัน
ว่าจะกวาดล้างโรคโปลิโอให้หมดไปในปี พ.ศ. 2543 (ค.ศ. 2000) ถึงแม้ว่าปัจจุบัน
ก็ยงั ไม่สามารถกวาดล้างโรคโปลิโอให้สำ� เร็จ แต่พบผูป้ ว่ ยลดลงเป็นอย่างมาก จากการ
เฝ้าระวังยังพบผูป้ ว่ ยโปลิโอทัว่ โลกพบผูป้ ว่ ยทีเ่ กิดจากไวรัสโปลิโอสายพันธุก์ อ่ โรคตาม
ธรรมชาติ ทัยป์ 1 (Wild Poliovirus Type 1: WPV1) ใน 2 ประเทศเท่านัน้ คือ ประเทศ
ปากีสถาน 11 ราย และอาฟกานิสถาน 6 ราย รวม 17 ราย (ข้อมูล ณ เดือนมิถนุ ายน
2559) ส่วน WPV2 พบผู้ป่วยรายสุดท้ายที่ประเทศปากีสาถาน เมื่อ พ.ศ. 2542
และ WPV3 รายสุดท้ายที่ประเทศไนจีเรีย เมื่อ พ.ศ. 2555
โรคโปลิโอเป็นโรคติดต่อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่ใช้ทั่วโลกมี 2
ชนิด คือ Jonas Edward Salk M.D. Albert Bruce Sabin M.D. ส�ำหรับมาตรการหลัก
ที่ทั่วโลกใช้ในการด�ำเนินโครงการกวาดล้างโปลิโอประกอบด้วย 4 มาตรการหลัก คือ
มาตรการที่ 1 รักษาระดับความครอบคลุมการได้รบั วัคซีนโปลิโอในเด็กอายุ 1 ปี
ครบ 3 ครั้ง (OPV3) มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 90 ทุกพื้นที่
มาตรการที่ 2 เฝ้าระวังผู้ป่วยที่มีอาการอัมพาต (Acute flaccid paralysis: AFP)
ให้ได้มากกว่าหรือเท่ากับ 2:100,000  ในเด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปี โดยเก็บอุจจาระ
2 ตัวอย่างภายใน 14 วันหลังเริ่มมีอาการ AFP โดยเก็บตัวอย่างห่างกันอย่างน้อย
24 ชั่วโมง ส่งภายใต้ระบบลูกโซ่ความเย็นตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่ง
เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงของภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้
มาตรการที่ 3 สอบสวนโรคทุกรายภายใน 48 ชั่วโมง และควบคุมโรคภายใน
72 ชั่วโมงในพื้นที่ที่พบผู้ป่วย AFP
มาตรการที่ 4 การรณรงค์ให้วัคซีนเสริมแก่เด็กทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ. 2512 กระทรวงสาธารณสุขได้ให้วคั ซีนโปลิโอชนิดรับประทานแก่ประชาชน
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยจัดสัปดาห์ต่อต้านโรคโปลิโอระหว่างเดือนมกราคม ถึง
พฤษภาคม แต่ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นแผนงานที่ชัดเจน จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2520 จึงได้จัด
ตั้งแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคขึ้นเป็นครั้งแรกและได้เริ่มให้วัคซีน 3 ครั้ง แก่เด็ก
อายุ 2, 4 และ 6 เดือนในเขตกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่แรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2522
ได้ ข ยายพื้ น ที่ เ ป็ น เขตเทศบาลและสุ ข าภิ บ าลในจั ง หวั ด ที่ มี โรคนี้ ชุ ก ชุ ม และในปี

Jonas Edward Salk M.D.

Albert Bruce Sabin  M.D.
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พ.ศ. 2525 ได้ขยายเต็มพื้นที่ทั่วประเทศ พบว่าเมือ่ ปี พ.ศ. 2530 มีความครอบคลุมการได้
รับวัคซีน ร้อยละ 74 และเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 92.69 ใน พ.ศ. 2530
หลังจากได้รว่ มลงนามพันธะสัญญาการกวาดล้างโปลิโอร่วมกับนานาชาติ ในการประชุม
สมัชชาองค์การอนามัยโลก เมื่อปี พ.ศ. 2531 แล้ว ประเทศไทยมีผลการด�ำเนินโครงการมี
ความก้าวหน้ามาเป็นล�ำดับ โดยในปี พ.ศ. 2535 เริม่ ระบบเฝ้าระวังผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการอัมพาต
(AFP) เพื่อค้นหาผู้ป่วยโปลิโอ ปัจจุบันยังคงเฝ้าระวังต่อไป จนกว่าโครงการจะส�ำเร็จ
หลังจากด�ำเนินโครงการมาระยะหนึง่ แต่ยงั คงพบผูป้ ว่ ยโรคโปลิโอจึงได้เริม่ ท�ำการรณรงค์
ให้วัคซีนโปลิโอเสริม 2 ครั้งแก่เด็กทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2537 นับเป็นประเทศแรกในแถบ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2539 หลังด�ำเนินการมาแล้ว 6 ปี จึงได้ลดพื้นที่
ลงเหลือเฉพาะพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคเท่านั้น
ในปี พ.ศ. 2537 แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคได้ให้วัคซีนโปลิโอเพิ่มแก่เด็กชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 อีกหนึง่ ครัง้ รวมเป็น 4 ครัง้ ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 ได้ปรับเปลีย่ นตาราง
การให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโออีกครั้ง โดยให้วัคซีนแก่เด็กอายุ 1 ปีครึ่ง และ 4 ปีรวมเป็น 5
ครั้ง และให้วัคซีนเฉพาะเด็กประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับวัคซีนไม่ครบ 5 ครั้ง
ตั้งแต่ต้นเริ่มโครงการตาม 4 มาตรการอย่างเข้มแข็ง ประเทศไทยพบผู้ป่วยโปลิโอราย
สุดท้ายเมือ่ ปี พ.ศ. 2540 นับเป็นความส�ำเร็จก้าวแรกในการกวาดล้างโรคโปลิโอในประเทศ
แต่เป็นที่น่าเสียใจที่ผู้ป่วยรายสุดท้ายของไทยได้เสียชีวิตลงเพราะโรคโปลิโอ และในปี
พ.ศ. 2547 ทางองค์การอนามัยโลกได้เข้ามาประเมินผลงานการด�ำเนินงานการกวาดล้างโรค
โปลิโอและได้ประกาศควาส�ำเร็จในการกวาดล้างโปลิโอของประเทศไทย จากการประเมินภาพ
รวมเป็นที่น่าพอใจ แต่ได้มีค�ำแนะน�ำให้ปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
โครงการดังกล่าวต่อไป
นายแพทย์อำ� นวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคเป็นประธานในพิธกี ารเผาท�ำลายวัคซีน
tOPV ณ เตาเผาขยะติดเชื้อ ของ อบจ. นนทุบรี อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
ถึงแม้วา่ ประเทศไทยจะประสบผลส�ำเร็จในการกวาดล้างโรคโปลิโอ และไม่พบผูป้ ว่ ยโรค
โปลิโอมากกว่า 19 ปี แล้วก็ตาม การด�ำเนินตามมาตรการการกวาดล้างโปลิโอทัง้ 4 มาตรการ
ยังคงต้องด�ำเนินต่อไปอย่างเข้มแข็งพร้อมกับนานาประเทศ จนกว่าจะประกาศความส�ำเร็จ
“การกวาดล้างโรคโปลิโอ” พร้อมกันทั่วโลก

นายแพทย์อำ�นวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค
เป็นประธานในพิธีการเผาทำ�ลายวัคซีน tOPV
ณ เตาเผาขยะติดเชื้อ ของ อบจ. นนทุบรี
อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี
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๔.๑-๓

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
Ending AIDS
การป้องกันควบคุมโรคเอดส์
(ลดการถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก)
โดย นางพัชรภรณ์ ภวภูตานนท์
นักสังคมสงเคราะห์ช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

92

การให้บริการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก (PMTCT) ในประเทศไทย
มีความครอบคลุม และมีคุณภาพสูง คาดว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศในกลุ่มแรกของโลก
ที่สามารถท�ำให้การถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูกหมดไปส�ำเร็จ อย่างไรก็ตาม การด�ำเนิน
งานบางส่วนควรได้รับการปรับปรุงเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน อาทิเช่น
การเพิ่มความครอบคลุมของการให้บริการปรึกษาแบบคู่ เพิ่มความครอบคลุมของการตรวจ
วินิจฉัยการติดเชื้อฯ โดยวิธี DNA PCR ในทารกที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อฯ และการเพิ่มความ
ครอบคลุมของบริการ PMTCT ส�ำหรับหญิงตั้งครรภ์ข้ามชาติที่ติดเชื้อฯ
ประเทศไทยเริ่มมีรายงานการติดเชื้อเอชไอวีในหญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ปี 2531 ในขณะที่
แต่ละปี มีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 800,000 คน (รวมสัญชาติไทยและต่างด้าว) ในจ�ำนวนนี้มี
เด็กประมาณ 4,800  คน เกิดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวี ถ้าไม่มีการป้องกันร้อยละ 20-45
ของเด็กที่คลอดจากแม่ที่ติดเชื้อเอชไอวีก็จะติดเชื้อเอชไอวี นอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของเด็กจากการเจ็บป่วยแล้วยังสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลด้วย
นับตัง้ แต่ปี 2543 กระทรวงสาธารณสุขได้มนี โยบายโดยให้สถานบริการทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ด�ำเนินงานป้องกันการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูก ผสมผสานเข้ากับระบบบริการงาน
อนามัยแม่และเด็ก ของโรงพยาบาล เน้นการให้คำ� ปรึกษาและเจาะเลือดตรวจหาเชือ้ เอชไอวี
ในหญิงตั้งครรภ์และสามี ด้วยความสมัครใจ การให้ยาต้านไวรัสในหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อ
ด้วยสูตรยาประสิทธิภาพสูง 3 ตัว การให้นมผสมเพื่อทดแทนนมแม่ การวินิจฉัยการติดเชื้อ
ในทารกทีค่ ลอดจากแม่ทตี่ ดิ เชือ้ ฯ ตัง้ แต่แรกคลอด และการรักษาทารกทีต่ ดิ เชือ้ ฯโดยเร็ว เพือ่
กดระดับไวรัสในกระแสเลือดไม่ให้แพร่เชื้อต่อ โดยเน้นการจัดการเชิงรุกเป็นรายบุคคลและ
ประสานความร่วมมือกับสภากาชาดไทยในการดูแลแรงงานต่างด้าวหญิงตัง้ ครรภ์ทตี่ ดิ เชือ้ ให้
ได้รับการตรวจรักษาและดูแลตามระบบ
กระทรวงสาธารณสุขจึงได้รว่ มมือกับภาคีเครือข่ายทัง้ ในและต่างประเทศจัดทาํ โครงการ
จัดการเชิงรุกขึ้นเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และเริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่
ติดเชื้อเอชไอวีเพื่อขจัดการติดเชื้อรายใหม่ และลดอัตราตายของเด็กจากการติดเชื้อเอชไอวี
ซึ่งโครงการจัดการเชิงรุกนี้ได้มีการริเริ่มวางแผนเตรียมการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยมี
เป้าหมายเพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบบริการป้องกัน ตรวจวินจิ ฉัย และให้การรักษา
กลุ่มเป้าหมายที่เป็นหญิงตั้งครรภ์และทารกให้เข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุม
ตามแนวทางมาตรฐานของประเทศ โดยเพิม่ ระบบผูจ้ ดั การรายบุคคลระดับโรงพยาบาล ภาค
และส่วนกลางเพือ่ สร้างระบบเครือข่ายส�ำหรับการแจ้งเตือน ให้คำ� ปรึกษาทางวิชาการ บริหาร
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จัดการให้เกิดความรวดเร็วและเพิ่มคุณภาพของการบริการ อันจะท�ำให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนและยุทธศาสตร์ของประเทศได้
ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ
ด้านสาธารสุข พัฒนาโครงการจัดการเชิงรุกรายบุคคลขึน้ เพือ่ ให้มกี ารใช้ระบบการดูแลทีเ่ หมาะ
สมร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ (DMsc) ปฏิบัติงานตามขั้นตอนมาตรฐาน ทางด้าน
สอวพ. กรมอนามัย (DOH) และศูนย์ความร่วมมือวิจยั ด้านโรคเอดส์สภากาชาดไทย (HIVNAT)
จะท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูจ้ ดั การส่วนกลาง ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการดูแลผูป้ ว่ ยเอชไอวีเด็กจากโรงพยาบาล
ระดับตติยภูมิ และมหาวิทยาลัยแพทย์ จะอยูใ่ นทีมทีป่ รึกษาและผูส้ นับสนุนทางวิชาการ ทัง้ นี้
มีการตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและวิชาการขึ้นเพื่อสนับสนุนและประสานนโยบายที่สําคัญ
ต่อการดําเนินโครงการการจัดการเชิงรุกเพื่อการรักษาทารกที่ติดเชื้อเอชไอวี
เครือข่ายการจัดการเชิงรุกรายบุคคลเพื่อยุติการถ่ายทอดเชื้อฯจากแม่สู่ลูกและ
เริ่มยาต้านไวรัสแก่ทารกที่ติดเชื้อให้เร็วที่สุด

กรมอนามัย
ส�ำนักส่งเสริมสุขภาพ
สนับสนุนการฝากครรภ์แต่
เนิ่น (Early ANC) การ
ป้องกันการถ่ายทอด
เชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก และ
การตรวจวินิจฉัย
การติดเชื้อ
ติดตามการคลอด/ การ
ตรวจเลือดเด็ก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

กรมควบคุมโรค

เครือข่ายห้องปฎิบัติการที่
ตรวจ HIV PCR/
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�ำนักโรคเอดส์ บริหาร
จัดการ/ ออกแนวทางรักษา

ผู้เขี่ยวชาญเอชไอวีเอดส์
ระดับภาค/ ที่ปรึกษาใน
พื้นที่

ผู้จัดการ/ผู้ประสานงานกรม
วิทยาศาสตร์การแพทย์

ผู้จัดการเชิงรุกระดับโรงพยาบาล
ให้การป้องกัน/รักษาตามแนวทางฯ
ปี พ.ศ. 2557

ผู้จัดการภาค

โครงการวิจัยฯ*

คณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการด�ำเนินงานโครงการฯ
* โครงการวิจัยเรื่องการซ่อนตัวของเชื้อเอชไอวี และการหายขาดจากการติดเชื้อในเด็กติดเชื้อเอชไอวี
(Pediatric HIV reservoir and cure) ด�ำเนินการร่วมกับ HIV-NAT ซึ่งอยู่ในระหว่างการศึกษา
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ประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวี และเชื้อซิฟิลิสจาก
แม่สู่ลูก โดยผลการท�ำงานในระดับประเทศแสดงให้เห็นว่าการท�ำงานที่เป็นระบบ และมี
คุณภาพการบริการของประเทศไทย มีความครอบคลุมดังนี้ 1) มากกว่าร้อยละ 98 ของ
ผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์คลอดกับเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข และได้รบั การฝากครรภ์อย่างน้อย 1 ครัง้ ระหว่าง
ตั้งครรภ์ 2) มากกว่าร้อยละ 99.6 ของผู้หญิงตั้งครรภ์ได้รับการเจาะเลือดเพื่อดูสถานะการ
ติดเชือ้ เอชไอวี และมากกว่าร้อยละ 98.5 ได้รบั การเจาะเลือดเพือ่ ดูสถานะการติดเชือ้ ซิฟลิ สิ
3) มากกว่าร้อยละ 95 ของผูห้ ญิงตัง้ ครรภ์ทตี่ ดิ เชือ้ เอชไอวีได้รบั ยาต้านไวรัสเพือ่ ป้องกันการ
ถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีจากแม่สู่ลูก 4) ร้อยละ 99.7 ของทารกที่เกิดจากผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ติด
เชื้อเอชไอวีคนไทย และร้อยละ 97.7 ของทารกที่เกิดจากหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อเอชไอวี
ต่างด้าวได้รบั ยาต้านไวรัสเพือ่ ป้องกันการติดเชือ้ เอชไอวีจากแม่สลู่ กู 5) มากกว่าร้อยละ 95
ของผู้หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อซิฟิลิสได้รับการรักษาตามมาตรฐานของ
ประเทศ
นอกจากนี้ ปัจจัยทีส่ ามารถท�ำให้ประเทศไทยยุตกิ ารถ่ายทอดเชือ้ เอชไอวีและเชือ้ ซิฟลิ สิ
จากแม่สลู่ กู และมีความยัง่ ยืน ได้แก่ ความเป็นเจ้าภาพและภาวะผูน้ ำ� การมัน่ คงและต่อเนือ่ ง
ของนโยบาย การมีระเบียบ กฎหมายทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำเนินงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการ
สาธารณสุข (ยึดหลัก Six building block) การมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคประชาสังคม
ในปี 2558 กระทรวงสาธารณสุขได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมระดับ
สูงของสมัชชาแห่งสหประชาชาติ ว่าด้วยโรคเอดส์และเอชไอวี (United Nations General
Assembly High-level Meeting on HIV/AIDS) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รบั เกียรติบตั ร
จากองค์การอนามัยโลก รับรองว่าประเทศไทยประสบความส�ำเร็จในการยุตกิ ารถ่ายทอดเชือ้
เอชไอวีและซิฟิลิสจากแม่สู่ลูกตามเป้าหมายโลกคือมีอัตราต�่ำกว่าร้อยละ 2 ซึ่งเป็นประเทศ
แรกของเอเชีย และเป็นประเทศที่ 2 ของโลกรองจากประเทศคิวบา ดังภาพ
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ทั้งนี้ ความส�ำเร็จของประเทศไทย มาจากการด�ำเนินงานที่มีระบบงาน
อนามัยแม่และเด็กที่มีคุณภาพ เข้มแข็ง ความต่อเนื่องของนโยบายและการ
ด�ำเนินงานที่จริงจัง มีระเบียบและกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพระบบ
บริการสาธารณสุข รวมทัง้ การมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรนานาชาติ และภาคประชาสังคม
ดังนั้น ประเทศไทยจะต้องรักษามาตรฐานการท�ำงานการป้องกันการ
ถ่ า ยทอดเชื้ อ เอชไอวี แ ละซิ ฟ ิ ลิ ส จากแม่ สู ่ ลู ก และขยายการยุ ติ เ อดส์ ไ ปสู ่
กลุม่ ประชากรเป้าหมายอืน่ ๆ มีการวางเป้าหมาย และเพิม่ ความเข้มแข็งของการ
ด�ำเนินงานในระดับจังหวัดถึงระดับชุมชน ตลอดจนเสริมพลังให้กับผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี และเชื้อซิฟิลิส ในการเข้าถึงการรักษา และการติดตามในชุมชน รวมถึง
สนับสนุนให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแลด้วย
หลังการรับรองการยุติการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและเชื้อซิฟิลิสจากแม่สู่ลูก
ภาคีเครือข่ายภายในประเทศ ควรให้การคงสภาพและรักษามาตรฐานของการ
ท�ำงานการป้องกันการถ่ายทอดเชื้อเอชไอวีและซิฟิลิส จากแม่สู่ลูก และขยาย
การยุติเอดส์ไปสู่วงกว้างของเป้าหมายประชากรอื่นๆ สิ่งที่จ�ำเป็นอย่างยิ่ง คือ
การวางเป้าหมาย และเพิ่มความเข้มแข็งของการเป็นเจ้าของการด�ำเนินงานใน
ระดับจังหวัดถึงระดับชุมชน การเสริมพลังให้กับผู้ติดเชื้อเอชไอวีและเชื้อซิฟิลิส
ในการเข้าถึงการรักษา และการจัดการรายบุคคลในชุมชน รวมถึงสนับสนุนให้
ครอบครัวมีส่วนร่วมในการดูแล
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๔.๑-๔

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
โรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน�ำ้ ดี
โดย นางอรนาถ วัฒนวงษ์  ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป
รศ.นพ.ณรงค์  ขันตีแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
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ปฐมบท
โรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดีเป็นโรคที่ WHOจัดให้อยูใ่ นบัญชีโรคของคนยากจนทีถ่ กู ละเลย องค์กร
มะเร็งนานาชาติ และองค์การอนามัยโลกได้จัดให้พยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งชีวภาพ
กลุ่มที่ 1 ที่ก่อให้เกิดโรคมะเร็งท่อน�้ำดี โรคพยาธิใบไม้ตับในประเทศไทยเกิดจากการติดเชื้อ
Opisthorchisviverrini เรียกสั้นๆ ว่า Ov ตามชื่อตัวแรกของจีนัส (genus) ด้านหน้าและสปีชีส์
(species) ด้านหลัง
ถูกค้นพบมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2429 ครั้งแรกในชะมด (Felisviverrus)(Poirier and Ricou,
2010) ตอนนัน้ ไม่มใี ครทราบว่าพยาธิตวั เล็กขนาดนีจ้ ะเป็นสาเหตุของโรคมะเร็งท่อน�ำ้ ดีทเี่ รา
รู้จักกันในปัจจุบัน ต่อมาปี พ.ศ.2458 พยาธิใบไม้ตับถูกพบในคนครั้งแรก โดย Kerr จาก
การผ่าชันสูตรศพนักโทษในจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย ซึง่ เป็นการพบพยาธิโดยบังเอิญ
และได้มีการรายงานโดย Leiper (Leiper, 1915) และปี 2470 ศ.นพ.เฉลิม พรมมาส ได้
รายงานว่าพบพยาธิชนิดนี้จากการชันสูตรศพผู้ป่วยที่เป็นคนร้อยเอ็ด ต่อมาในปี 2509
ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ และ ศ.นพ.วีกิจ วีรานุวัตติ์ ได้ศึกษาโรคตับในประเทศไทย ก็พบพยาธิ
ใบไม้ตับในผู้ป่วยที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งตับ โดยในเวลาต่อมีรายงานทางระบาดวิทยาถึงความ
สัมพันธ์ของโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีอกี มากมาย จากค้นพบดังกล่าวในมนุษย์จงึ
เกิดการตั้งสมมติฐานว่า พยาธิใบไม้ตับน่าจะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้เกิดมะเร็งท่อน�้ำดี
และน�ำไปสูก่ ารทดสอบสมมติฐานนีใ้ นสัตว์ทดลอง โดยนักวิทยาศาสตร์กลุม่ แรกทีท่ ำ� การ
ศึกษาคือ ศ.นพ.ณัฐ ภมรประวัติ และ ศ.น.สพ.วิทยา ธรรมวิทย์ ในปี พ.ศ.2521 โดยให้สาร
ก่อมะเร็ง N-nitrosodimethylnitrosamine (ซึง่ เป็นสารทีอ่ าจพบได้ในอาหารหมักดอง) ผสมใน
น�้ำดื่ม ร่วมกับการป้อนตัวอ่อนระยะติดต่อของพยาธิใบไม้ตับ ได้แก่ เมตาเซอร์คาเรีย ในหนู
แฮมสเตอร์ชนิด Syrian Golden hamster ซึ่งผลการทดลองพิสูจน์ชัดเจนว่าหนูแฮมสเตอร์
ทุกตัวเป็นมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในระยะเวลาประมาณ 6 เดือน จากงานวิจยั ดังกล่าวได้นำ� มาสูง่ านวิจยั
อีกมากมายทีอ่ ธิบายความสัมพันธ์ของการเกิดมะเร็งท่อน�ำ้ ดีเพือ่ น�ำไปสูก่ ารป้องกันและรักษา
ในเวลาต่อมา แต่ไม่รู้กลไกว่าโรคพยาธิใบไม้ตับท�ำให้เป็นโรคมะเร็งท่อน�้ำดีได้อย่างไร
จนกระทัง่ เมือ่ ปีพ.ศ.2533 Dr.Hibbs ได้คน้ พบสารตัวกลางในกระบวนการอักเสบทีช่ อื่
ว่า ไนตริกออกไซด์ (Nitric oxide, NO) ซึ่งท�ำให้จิ๊กซอว์ที่หายไปได้รับการต่อเติม ประกอบกับ
ช่วงเวลานัน้ มีการพัฒนาเทคโนโลยีทางเคมีวเิ คราะห์และชีววิทยาโมเลกุลมากขึน้ จึงเป็นการ
เปิดศักราชงานวิจัยที่อธิบายความสัมพันธ์ต่างๆ เหล่านี้ จนตอนนี้เราได้องค์ความรู้ที่ส�ำคัญ
คือ “การติดพยาธิใบไม้ตบั นัน้ ท�ำให้เกิดการอักเสบแบบเรือ้ รังเป็นเวลานานในท่อน�ำ้ ดี ร่างกาย
จะตอบสนองต่อการติดพยาธิโดยให้เซลล์เม็ดเลือดขาวปล่อยสารตัวกลางหลายชนิดรวมทั้ง
อนุมูลอิสระ เช่น สารไนตริกออกไซด์ (NO) ซึ่งไม่สามารถท�ำลายตัวพยาธิให้ตายแต่สารเหล่า
นี้กลับท�ำลายเซลล์ท่อน�้ำดีปกติ ที่น่าสนใจไปยิ่งกว่านี้คือการติดพยาธิใบไม้ตับซ�้ำจะท�ำให้มี
การตอบสนองของร่างกายโดยเซลล์เม็ดเลือดขาวจะเคลื่อนที่มาบริเวณติดพยาธิรวดเร็วขึ้น
เป็นล�ำดับ และผลของการอักเสบท�ำให้ทอ่ ทางเดินน�ำ้ ดีเกิดพังผืด มีการท�ำลายสารพันธุกรรม
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คือเบสบนดีเอ็นเอ จนท�ำให้เกิดการกลายพันธุ์ และมีโอกาสพัฒนาเป็นเซลล์มะเร็งได้”
(Yongvanit et al., 2012)
มารู้จักพยาธิใบไมตับกัน
ประมาณการว่าประชาชนไทยกว่า 6 ล้านคนเป็นโรคพยาธิใบไม้ตับ ส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบมากในทุกกลุม่ วัยบริเวณริมฝัง่ แม่นำ�้ โขงตอนล่าง พยาธิใบไม้
ตับมีรปู ร่างคล้ายใบไม้ มีสองเพศในตัวเดียวกันแต่ไม่สามารถแพร่พนั ธุเ์ พิม่ ในคนได้ วงจรชีวติ
มีความซับซ้อน พยาธิใบไม้ตับติดต่อสู่คนได้ด้วยการกินอาหารประเภทปลาน�้ำจืดชนิดเกล็ด
ขาวที่มีตัวอ่อนพยาธิฯในระยะติดต่อ แบบปรุงสุกๆดิบๆหรือปรุงไม่สุกด้วยความร้อน เช่น
ก้อยปลา ปลาส้ม หรือปลาร้าทีห่ มักไม่นาน ตัวอ่อนพยาธิฯทีก่ นิ เข้าไปจะเดินทางเข้าสูต่ บั โดย
ผ่านทางรูเปิดท่อน�ำ้ ดีนอกตับบริเวณล�ำไส้เล็กส่วนต้นภายในเวลาไม่เกิน 24 ชัว่ โมงหลังการ
กินอาหาร พยาธิใบไม้ตบั ส่วนใหญ่อาศัยอยูใ่ นตับและท่อน�ำ้ ดีในตับและท่อน�ำ้ ดีนอกตับ บาง
ครัง้ อาจพบในถุงน�ำ้ ดีดว้ ย พยาธิใบไม้ตบั หนึง่ ตัวสามารถออกไข่ได้กว่า 500- 1,000 ฟองต่อ
วัน หากผูท้ ตี่ ดิ เชือ้ พยาธิใบไม้ตบั ไปขับถ่ายในท้องนาหรือใกล้หนองน�ำ 
้ ไข่พยาธิฯจะไหลลงสู่
แหล่งน�ำ 
้ หอยกินไข่พยาธิฯ ตัวอ่อนพยาธิในไข่จะเจริญในหอยนีต้ ามล�ำดับ ซึง่ ใช้เวลาประมาณ
1 เดือน จากนั้นตัวอ่อนระยะเซอร์คาเรีย (cercaria) ก็จะออกจากหอยและว่ายน�้ำไซเข้าปลา
ทางครีบหรือเหงือกปลาที่ติดเชื้อ ได้แก่ ปลาน�้ำจืดเกล็ดขาวตระกูลปลาตะเพียน เช่น ปลา
ขาวนา ปลาแม่สะแด้ง ปลากระสูบ ปลาแก้มช�้ำ  ปลาตะเพียนปลาสร้อยนกเขา โดยพัฒนา
เป็นตัวอ่อนพยาธิระยะติดต่อเมตาเซอร์คาเรีย(metacercaria) อยูใ่ นเนือ้ ปลา เมือ่ คนหรือสัตว์
กินปลาดิบทีม่ พี ยาธิฯในระยะติดต่อนีเ้ ข้าไป ก็จะพัฒนาเป็นตัวเต็มวัยอาศัยในท่อน�ำ้ ดีชว่ งตับ
และออกไข่เป็นวัฎจักรดังกล่าว
พยาธิใบไม้ตับมีอายุมากกว่าสิบปีสูงสุด 25 ปี โดยมีสุนัข แมว เสือ เป็นโฮสต์ สัตว์
รังโรคจึงเป็นพาหะทีจ่ ะช่วยแพร่กระจายพยาธิ จากไข่ในมูลสัตว์ลงสูแ่ หล่งน�ำ้ ได้อกี ด้วย การติด
เชื้อพยาธิใบไม้ตับท�ำให้เกิดพยาธิสภาพในตับและท่อน�้ำดีหลายอย่าง เช่น ตับโต ท่อน�้ำดี
อักเสบ ผนังท่อน�้ำดีหนาตัว นิ่วในถุงน�้ำดี และมะเร็งท่อน�้ำดี กลไกการเกิดโรคเหล่านี้ส่วน
ใหญ่เกิดจากการอักเสบจากการติดพยาธิใบไม้ตับแบบเรื้อรังและน�ำไปสู่การซ่อมแซมด้วย
เนื้อเยื่อพังผืดรอบท่อน�้ำดี ท�ำให้ผนังท่อน�้ำดีหนาขึ้น การหนาตัวของผนังท่อน�้ำดีท�ำให้การ
ไหลของน�้ำดีช้าลงหรืออุดตันบางส่วน ผสมผสานกับสารเมือกที่หลั่งออกมาจากเซลล์เยื่อบุ
ท่อน�้ำดีน�ำไปสู่การตกตะกอนของสารประกอบของน�้ำดี นานวันเข้าจะก่อตัวเป็นก้อนนิ่วใน
ถุงน�้ำดี
จากการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ในประชาชนภาคอีสานพบว่ามีอตั ราการเป็นนิว่ ในถุงน�ำ้ ดี
สูงถึงร้อยละ 5 นอกจากนี้การอักเสบรอบท่อน�้ำดีเรื้อรังยังท�ำให้เกิดสารอนุมูลอิสสระ
ไปท�ำลายสารพันธุกรรมของเซลล์เยือ่ บุทอ่ น�ำ้ ดี นานวันจากปีเป็นหลายปีทำ� ให้มสี ารพันธุกรรม
ถูกท�ำลายสะสมมากขึ้น จนน�ำไปสู่การเกิดมะเร็งท่อน�้ำดี
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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การป้องกันการติดพยาธิใบไม้ตับที่ดีที่สุดคือการบริโภคอาหารปลาน�้ำจืดแบบมีเกล็ดปรุงสุก
ด้วยความร้อนและจัดการเรื่องสุขาภิบาล สิ่งปฏิกูลให้เป็นระบบ อุจจาระคน สัตว์ที่ติดเชื้อไม่
ให้ปนเปื้อนไปในแหล่งน�้ำธรรมชาติรวมทั้งรณรงค์ตรวจและรักษาพยาธิใบไม้ตับในสัตว์เลี้ยง
สุนัขแมวที่เป็นรังโรค การจัดการเหล่านี้ต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของคนในครอบครัว ชุมชน
และความร่วมมือในภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
มะเร็งท่อน�้ำดีเป็นยังไงนะ
มะเร็งตับทีพ่ บบ่อยในผูใ้ หญ่แบ่งออกได้ เป็น 2 ชนิดหลัก คือ มะเร็งเซลล์ตบั และมะเร็ง
ท่อน�้ำดี มะเร็งเซลล์ตับพบได้ทั่วโลก สาเหตุเกิดจากไวรัสตับอักเสบบี หรือซี และ/หรือการ
ดื่ ม เหล้ า มากจนท� ำ ให้ ตั บ แข็ ง ส่ ว นมะเร็ ง ท่ อ น�้ ำ ดี พ บทั่ ว โลกได้ น ้ อ ยแต่ พ บมากที่ สุ ด ใน
ประเทศไทย สาเหตุทที่ ราบแน่ชดั ในประเทศไทยและประเทศแถบเอเซีย คือการติดเชือ้ พยาธิ
ใบไม้ตบั มะเร็งท่อน�ำ้ ดีเป็นมะเร็งเซลล์เยือ่ บุทอ่ น�ำ้ ดีทงั้ ในตับและนอกตับ แต่สว่ นใหญ่มากกว่า
ร้อยละ 60 พบบริเวณท่อน�้ำดีนอกตับ ส่วนต้นมะเร็งท่อน�้ำดีพบบ่อยในคนอายุ 40-60 ปี
เป็นผูป้ ว่ ยชายมากกว่าหญิงประมาณ 2 เท่า อาการของโรคจะแบ่งเป็น 2 กลุม่ ตามต�ำแหน่ง
ของโรคที่เกิด คือ
1. กลุม่ อาการตาเหลืองตัวเหลือง เนือ่ งจากมีมะเร็งทีข่ วั้ ตับ (perihilar cholangiocarcinoma)
พบผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้ร้อยละ 60  โดยผู้ป่วยจะมีอาการตาเหลือง ตัวเหลือง ปัสสาวะสีเข้ม
อุจจาระสีซีด คันตามผิวหนัง
ในบางรายจะมีไข้และอาการปวดท้องที่ชายโครงชวาและลิ้นปี่ร่วมด้วย ผู้ป่วยที่โรค
ด�ำเนินมาจนถึงระยะสุดท้าย จะมีอาการเบื่ออาหาร น�้ำหนักลดมากและมีท้องมาน ขาบวม
ผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีภาวะแทรกซ้อน คือการติดเชื้อทางเดินน�้ำดี และอาเจียนเป็นเลือด หาก
ไม่ได้รับการรักษาโดยการระบายน�้ำดีจะมีภาวะตับและไตวายตามมาได้
2. กลุม่ อาการตับโต เนือ่ งจากมีกอ้ นมะเร็งอยูใ่ นเนือ้ ตับ (intrahepatic cholangiocarcinoma)
ผู้ป่วยจะมีอาการแน่นท้องชายโครงขวา อาจจะมีอาการปวดร้าวไปไหล่หรือสะบักขวา เบื่อ
อาหารและน�้ำหนักลด
เมื่อมะเร็งแพร่กระจายไปที่ต่อมน�้ำเหลืองและกระบังลม จะท�ำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด
ไหล่และหลังมาก จนนอนหรือพักผ่อนไม่ได้ หากไม่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัดเอามะเร็ง
ออกจะท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตจากตับวายหรือมะเร็งแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น
มะเร็งท่อน�ำ้ ดีในระยะเริม่ ต้นไม่มอี าการแสดงออก กว่าจะแสดงอาการบ่งชีท้ ชี่ ดั เจนก็มกั
จะเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีในระยะลุกลาม ดังนัน้ การเฝ้าระวังมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในกลุม่ เสี่ยงจึงมีความ
ส�ำคัญในการค้นหามะเร็งท่อน�ำ้ ดีในระยะเริม่ ต้น เพือ่ น�ำไปสูก่ ารรักษาก่อนทีโ่ รคจะเข้าสูร่ ะยะ
ลุกลาม กลุ่มเสี่ยงมะเร็งท่อน�้ำดี คือคนที่มีอายุ 40ปี ขึ้นไป ติดเชื้อ หรือมีประวัติการติดเชื้อ
พยาธิใบไม้ตบั จากการกินปลาน�ำ้ จืดเกล็ดขาวแบบสุกๆดิบๆ โดยเฉพาะคนอีสานโดยก�ำเนิด
คนกลุ่มนี้ยังไม่มีอาการของโรคแต่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีในอีก 20-30  ปีข้างหน้า
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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อย่างไรก็ตาม ผูท้ ตี่ รวจพบไข่พยาธิใบไม้ตบั ในอุจจาระ จะต้องได้รบั ยาถ่ายพยาธิพราซิควอน
เทล แต่ต้องไม่กลับไปกินปลาดิบอีก เพราะจะท�ำให้เร่งอัตราการเกิดมะเร็งท่อน�้ำดีได้
ปัจจุบนั การเฝ้าระวังมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในกลุม่ เสีย่ ง ท�ำได้โดยการตรวจช่องท้องด้านบนด้วย
เครื่องอัลตราซาวด์ ปีละ 1 ครั้ง และหากเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง คือตรวจพบพังผืดรอบท่อน�้ำดี
(periductal fibrosis) (Chamadol et al., 2014) ซึ่งเป็นร่องรอยที่แสดงถึงภาวะการอักเสบ
เรื้อรังจากการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ จะต้องตรวจอัลตราซาวด์ทุก 6 เดือน เพื่อเฝ้าระวังการ
เกิดมะเร็งท่อน�้ำดีต่อไป การท�ำอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนเป็นวิธีที่ท�ำได้สะดวก รวดเร็ว
ไม่เจ็บตัว เพียงงดน�ำ้ งดอาหารก่อนตรวจ 4 – 6 ชัว่ โมง จ่ายเงินเฉลีย่ ครัง้ ละ 500 – 1,000 บาท
กลุ่มเสี่ยงที่สงสัยว่าเป็นมะเร็งท่อน�้ำดีด้วยการตรวจอัลตร้าซาวด์เหล่านี้ ถ้าได้รับการ
ตรวจวินิจฉัยด้วยการท�ำเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ หรือ CT-Scan หรือการตรวจเอกซเรย์ด้วย
คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) แล้วเข้ากระบวนการรักษาโดยการผ่าตัดตั้งแต่เป็นในระยะแรกๆนี้
จะสามารถรักษาหายได้ ใช้เวลาผ่าตัดเพียง 2-3 ชั่วโมงโอกาสหายได้ถึง 50%
การใช้ยาเคมีบ�ำบัดหรือการฉายแสงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จึง
ไม่ควรรอช้าทีจ่ ะรับการผ่าตัด เพราะมะเร็งสามารถพัฒนาจากระยะเริม่ แรกเป็นระยะลุกลาม
และอาจแพร่กระจายได้ โดยในระยะลุกลามผูป้ ว่ ยมีอาการตาเหลืองตัวเหลือง ตับโต เนือ่ งจาก
ก้อนมะเร็งขยายขนาดและมีการอุดตันการผ่าตัดใช้เวลายาวนานกว่า 6 – 9 ชั่วโมงและ
มีคา่ ใช้จา่ ยสูงถึง 300,000 บาท สามารถรักษาให้หายขาดได้นอ้ ยกว่า 20%
การแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบตับและมะเร็งท่อน�้ำดี
มีการด�ำเนินอย่างไรบ้าง
กล่าวได้วา่ เริม่ ต้นครัง้ แรกระหว่าง พ.ศ. 2495- 2501 โดยรับการสนับสนุนจากรัฐบาล
สหรัฐอเมริกา เป็นการรักษาโรคหนอนพยาธิในพืน้ ทีแ่ ละให้บริการตรวจรักษาพยาธิตา่ งๆรวม
ทั้งพยาธิใบไม้ตับใน 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา
อุดรธานี สกลนครและอุบลราชธานี
ผลการด�ำเนินงาน
• ปี 2504 ได้มีการศึกษาวงจรชีวิตพยาธิใบไม้ตับได้ครบวงจร
• ปี 2511-2516 กระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขต
ร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ท�ำการส�ำรวจความชุกของโรคหนอนพยาธิ ตรวจอุจจาระ
273,003 คน รักษา 78,857 คน
• ปี 2517 กองโรคติดต่อทัว่ ไป กรมควบคุมโรค ได้รบั โอนภารกิจโครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานควบคุมโรคหนอนพยาธิ 9 หน่วย สนับสนุนด�ำเนินงาน
ทั่วประเทศ
• ปี 2522 คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานผลการศึกษาทดลอง
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ทางคลินิกพบว่ายาพราซิควอนเทลใช้รักษาพยาธิใบไม้ตับในคนได้ผลดีมาก ท�ำการทดลอง
ควบคุมพยาธิใบไม้ตบั แบบผสมผสาน ศึกษาถึงการกลับมาเป็นโรคใหม่ และการให้ความรูท้ าง
สุขศึกษา
• ปี 2523 – 2530 ให้มีการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับอย่างจริงจัง โดยกรมควบคุม
โรคติดต่อได้มีการจัดหน่วยบริการเฉพาะกิจของกระทรวงสาธารณสุข
• ปี 2527 – 2530 เป็นหน่วยบ�ำบัดโรคพยาธิใบไม้ตับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่จังหวัด ในลักษณะหน่วยเฉพาะกิจ 4 แห่ง ได้แก่ จังหวัด ขอนแก่นร้อยเอ็ด สกลนคร
อุบลราชธานี มีการด�ำเนินการตรวจอุจจาระประชาชน 629,522 คน พบการติดเชื้อและ
ให้การรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ 400,452 คน รวมทั้งการให้สุขศึกษาประชาชน
• ปี 2525 – 2528 มีรายงานการผ่าตัดผูป้ ว่ ยมะเร็งท่อน�ำ้ ดีครัง้ แรกจากมหาวิทยาลัย
ขอนแก่นพบอัตรารอดชีวิตหลังผ่าตัด 1 ปี เพียง 15 % กระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการ
ควบคุมโรคหนอนพยาธิใบไม้ตับ แยกออกจากแผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิล�ำไส้ของ
ประเทศไทย ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการน�ำปัญหาพยาธิใบไม้ตับมาเป็นนโยบายและแก้ไข
ปัญหาในระดับชาติ
• ปี 2530 นักวิจยั ได้คน้ พบไนตริกออกไซด์(NO) ซึง่ เป็นโมเลกุลตัวกลางในกระบวนการ
อักเสบซึง่ ถือเป็นการเปิดศักราชงานวิจยั ทีศ่ กึ ษาถึงกลไกการเกิดมะเร็งท่อน�ำ้ ดีทเี่ กีย่ วข้องกับ
การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ กรมควบคุมโรคติดต่อได้ขยายรูปแบบการควบคุมโรคพยาธิใบไม้
ตับแบบพึง่ พาตนเอง (Self Reliane)ภายใต้โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิโดยการสนับสนุน
ของรัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันระยะที่ 1 (โครงการGTZ)
• ปี 2532-2535 ด�ำเนินงานควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับในประชาชน 7 จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมประชากร 3 ล้านคน ได้แก่ ชัยภูมิ เลย มหาสารคาม ร้อยเอ็ด
ยโสธร อุบลราชธานีและนครพนม
สร้างทีมตรวจอุจจาระเคลื่อนที่ 150  ทีม ด�ำเนินการในหมู่บ้าน รวมตรวจอุจจาระทั้งสิ้น
1,839,813 คน และให้การรักษาผู้ที่ตรวจพบพยาธิใบไม้ตับ จ�ำนวน 531, 175 คน
• โครงการGTZ ระยะที่ 2 (ปี 2536 –2538) เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาในจังหวัด
ยโสธรและล�ำปางโดยพัฒนากลวิธที างสุขศึกษาและการผลิตสือ่ สุขศึกษา พัฒนารูปแบบและ
วิธีการอบรมบุคลากรสาธารณสุข พัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการ ทั้งนี้ ได้น�ำไปใช้
ขยายผลในแผนงานควบคุมโรคหนอนพยาธิในแผนงานปกติและใช้มาจนถึงปัจจุบัน ผลสรุป
โครงการ GTZ ลดความชุกความรุนแรงของพยาธิใบไม้ตบั ในประชาชนกลุม่ เป้าหมายได้ระดับ
หนึง่ มีอบุ ตั กิ ารณ์ของโรค 17% มีพฤติกรรมเสีย่ ง 11.6% กินอาหารเสีย่ งเป็นประจ�ำ 39.9%
ระดับความพึ่งพาตนเอง ความร่วมมือประชาชนในการจ่ายค่าตรวจ 81% ค่ารักษา 83%
• โครงการควบคุมโรคพยาธิใบไม้ตับตามแผนงานปกติในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ปี
2535-2539 ได้ขยายเพิ่มจาก 19 จังหวัดรวมเป็น 42จังหวัด ได้แก่ พื้นที่ 19 จังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 จังหวัดภาคเหนือ และ 6 จังหวัดภาคกลาง
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• รายงานพัฒนาการรักษาโรคมะเร็งท่อน�้ำดีโดยการผ่าตัดพบว่า ปี 2542-2545
อัตรารอดชีพหลังการผ่าตัดมะเร็งท่อน�ำ้ ดีที่ 6.7 % ซึง่ ดีขนึ้ กว่าในช่วงแรก และเป็นทีน่ า่ ยินดี
ว่าจากรายงานล่าสุดในช่วง ปี 2549 – 2554 พบอัตราการรอดชีพ 5ปีหลังการผ่าตัดแบบ
เอามะเร็งออกหมดที่ 47% (Titapun et al., 2015) นับว่าเป็นครั้งแรกที่มีการรายงานผล
การผ่าตัดรักษามะเร็งท่อน�ำ้ ดี ทีไ่ ด้ผลดีขนึ้ มาก เป็นความหวังว่าถ้าเราพบผูป้ ว่ ยในระยะแรกๆ
โอกาสที่ผู้ป่วยจะอยู่รอดจึงสูงมาก
ต่อมาในปี 2556 ในวาระครบรอบ 50ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดให้มี “โครงการ
แก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Cholangiocarcinoma Screening and CareProgram :CASCAP)” (Khuntikeo et al., 2015) จึงได้เริม่ ด�ำเนิน
การตัง้ แต่ปี 2557 เพือ่ เป็นการพัฒนารูปแบบของการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็ง
ท่อน�้ำดีอย่างผสมผสานควบคู่กันไป ตั้งแต่การป้องกันโรคแบบปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ
(Khuntikeo et al., 2016) โดยใช้เครื่องมือ Ultrasound, CT scan และ MRI เพื่อคัดกรอง
และวินจิ ฉัยมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในระยะต่างๆ ซึง่ มีความแม่นย�ำมากขึน้ ท�ำให้การรักษาได้ตามระยะ
ผู้ป่วยรอดชีวิตมากขึ้น โดยมีการจัดเก็บข้อมูลและรายงานผลไปพร้อมๆ กันในฐานข้อมูล
CASCAP Tools
เมือ่ วันที่ 26 ธันวาคม 2557 มติทปี่ ระชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครัง้ ทึ่ 7 ได้พจิ ารณา
วาระการก�ำจัดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีในประชาชน เพื่อลดการป่วยตายด้วยโรค
มะเร็งท่อน�้ำดี หากค้นพบอาการเริ่มแรกได้เร็ว แต่ต้องมีการด�ำเนินการแบบบูรณาการ
ครอบคลุมทั้งพฤติกรรมเสี่ยง สภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม จึงมีมติให้กระทรวงสาธารณสุข
เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นและหน่วยงานอืน่ ๆทีเ่ กีย่ วข้อง มีกรมควบคุม
โรคเป็นหน่วยงานประสานความร่วมมือจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์“ทศวรรษก�ำจัดปัญหาพยาธิ
ใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดี”ซึ่งผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุขช่วยสนับสนุนผลักดันเป็น
นโยบายส�ำคัญ และเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2559 คณะรัฐมนตรีลงมติว่า
1. เห็นชอบให้กระทรวงสาธารณสุขรณรงค์ให้ประชาชนรับประทานอาหารปรุงสุก
เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและให้รับความเห็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีและส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปพิจารณา
ด�ำเนินการต่อไป ส่วนงบประมาณในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของส�ำนักงบ
ประมาณ
2.มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขน�ำแผนดังกล่าวมาจัดท�ำเป็นแผนปฏิบตั กิ าร
ทั้งนี้กิจกรรมใดที่เป็นการด�ำเนินการ ซึ่งเกินกว่ากรอบระยะเวลาการบริหารราชการแผ่นดิน
ของรัฐบาล ให้นำ� เรือ่ งดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิรปู เพือ่ ให้รฐั บาลชุดต่อไปทีจ่ ะเข้ามาบริหาร
ราชการแผ่นดินพิจารณาด�ำเนินการต่อไป ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอใน
2 ประเด็น คือ
2.1 ขอให้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก�ำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
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ท่อน�ำ้ ดีปี พ.ศ. 2559-2568 เพือ่ ให้สว่ นราชการ หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และภาคประชาชน ใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
2.2 ให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ 2 ระยะ โดย
• ระยะเริม่ ต้น 3 ปี (ปี 2559-2561) เป็นโครงการรณรงค์การก�ำจัดปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
ขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี (ปี 2559) พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา84 พรรษา ทั้งในปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรง
เจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา เป้าหมายการด�ำเนินงานมี 3 ระดับ ระดับปฐมภูมิ กรม
ควบคุมโรคเป็นแกนกลางในการประสานงาน ประกอบด้วย
1) อปท.เทศบาล/อบต.ออกข้อก�ำหนดในการจัดการสิง่ แวดล้อม สิง่ ปฏิกลู โดย
เฉพาะเรื่องส้วม ปลาปลอดเชื้อ อาหารปลอดภัย
2) ตรวจคัดกรองพยาธิใบไม้ตบั ในประชาชนอายุ 15 ปีขนึ้ ไป และให้การรักษา
ผู้ติดเชื้อและติดตามให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันการติดเชื้อซ�้ำ 
3) เฝ้าระวังการติดเชื้อในสัตว์รังโรค (สุนัข แมว) และโฮสต์ส่งผ่าน (หอย ปลา)
ในต�ำบลด�ำเนินการ
4) จัดให้มีการเรียนการสอนในเด็กรุ่นใหม่โดยการใช้หนังสืออิเลคทรอนิกส์
(E–book) ของสกลนคร
• ระดับทุตติยภูมิ จะมีการตรวจคัดกรองกลุม่ เสีย่ งมะเร็งท่อน�ำ้ ดีประชาชนอายุ 40 
ปีขึ้นไป
• ระดับตติยภูมิ มีการตรวจยืนยันด้วย CT/MRI และการรักษาด้วยการผ่าตัด รวมทัง้
ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป้าหมายการด�ำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 27 จังหวัด
84อ�ำเภอ 84 ต�ำบล ในเขตสุขภาพที่ 1, 6, 7, 8, 9 และ 10 ทั้งในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือและภาคเหนือ ในโครงการนีม้ หี ลายภาคส่วนเข้ามามีสว่ นร่วมสนับสนุนโดยเฉพาะมูลนิธิ
ส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้สนับสนุนเครื่องอัลตราซาวด์จ�ำนวน 40  เคริ่อง
ผ่านมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
• ระยะที่ 2 เป็นการขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลาที่
เหลือ (ปี 2562-2568) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้การก�ำจัด
ปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีเกิดความยัง่ ยืน และผลักดันให้เป็นการด�ำเนินงานใน
แผนงานปกติในอนาคตต่อไป มีเป้าหมายอัตราเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน�้ำดีลดลงครึ่งหนึ่ง
ในปี 2575 อัตราการติดพยาธิใบไม้ตับลดลงน้อยกว่า ร้อยละ 1 ในปี 2568
การแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีอย่างมียทุ ธศาสาตร์มเี ป้าหมายจะช่วย
ให้ประชาชนคนไทยปลอดพยาธิใบไม้ตบั และมะเร็งท่อน�ำ้ ดีมจี ำ� นวนลดลงและมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น…รู้ป้องกันโรค รักษาเร็ว ไม่ตายด้วยมะเร็งท่อน�้ำดี
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ในการนีต้ อ้ งขอขอบพระคุณคณะท่านผูบ้ ริหารผูป้ ฏิบตั งิ านของกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง
และภูมิภาคและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนแก้ไข
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีอย่างเป็นรูปธรรม
ขอขอบพระคุณ นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.รุง่ เรือง กิจผาติ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก
โรคติดต่อทั่วไป พญ.ศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานป้องกันโรคที่7 ขอนแก่น รศ.ดร.
วัชรินทร์ ลอยลม มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ขอขอบพระคุณ พ.ญ.ประภาศรี จงสุขสันติกุล
และ ดร.ฐิติมา วงศาโรจน์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ในการให้ข้อมูลประวัติแผนงาน
ควบคุมโรคหนอนพยาธิของประเทศไทย และข้อมูลวิชาการพยาธิใบไม้ตับ ตลอดจน ข้อมูล
ผลงานตามโครงการ GTZ รวมทัง้ ทีมงานจากกลุม่ โครงการตามพระราชด�ำริฯส�ำนักโรคติดต่อ
ทั่วไปส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 6 7 8 9 10 ทีมงาน CASCAPและภาคีเครือข่าย
ต่างๆที่กรุณาจัดหาให้ข้อเสนอแนะปรับแก้และเพิ่มเติมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการจัดท�ำ
บทความนี้
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-กระทรวงสาธารณสุข. รายงานทางวิชาการโรคพยาธิใบไม้ตับ (ฉบับปรับปรุงใหม่) โดยคณะ
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-ฐิตมิ า วงศาโรจน์, พงศ์ราม รามสูต, วรยุทธ นาคอ้าย, ดวงเดือน ไกรลาศ, วิชติ โรจน์กติ ติคณ
ุ
และ ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล. โครงการศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิและโปรโตซัวในล�ำไส้ใน
ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2552. The 96 Years of Opisthorchiasis: Past, Present and Future
International Congress of Liver Flukes 7-8 March 2011(2554), Pullman Raja Orchid
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-บรรจบ ศรีภาและคณะ โรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีความรู้พื้นฐานส�ำหรับผู้ปฏิบัติ
งานละว้าโมเดล ศูนย์ความร่วมมือองค์การอนามัยโลกด้านการวิจยั และควบคุมโรคพยาธิใบไม้
ตับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พิมพ์ที่ หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา.
-วารสารโครงการCASCAP โครงการแก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน�้ำดีภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือปีท1ี่ ฉบับที3่ เดือนกรกฏาคม -กันยายน 2558 “30 ปี พยาธิใบไม้ตบั และ
มะเร็งท่อน�้ำดี” หน้า 10-11
-เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการแผนยุทธศาสตร์ ก�ำจัดพยาธิใบไม้ตบั
และมะเร็งท่อน�้ำดี วันที่ 25 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร 1
ชั้น 2 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
-รุ่งเรือง กิจผาติ, ฐิติมา วงศาโรจน์, บรรจบ ศรีภา,วรยุทธ นาคอ้าย, อรนาถ วัฒนวงษ์,
พงศ์ราม รามสูต, พารณ ดีค�ำย้อย, วิชิต โรจน์กิตติคุณ และ ชูศักดิ์ นิธิเกตุกุล. โครงการ
การส�ำรวจชุมชนเพื่อศึกษาสถานการณ์โรคหนอนพยาธิ โรคโปรโตซัวในล�ำไส้ ของประชาชน
คนไทยในพืน้ ที่ 76 จังหวัดของ ประเทศไทย และ ปัจจัยก�ำหนดการเป็นโรค ปี พ.ศ. 2557.
International Congress of Liver Flukes, 11 May 2015 (2558), Pullman Raja Orchid
Hotel, KhonKaen, Thailand
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๔.๑-๕

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การควบคุม
การแพร่ระบาด
ของไข้มาลาเรีย
โดย พญ.กรองทอง ทิมาสาร
อดีตผู้อ�ำนวยการกองมาลาเรีย
นางสาวปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ  
ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง
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ไข้มาลาเรียเป็นโรคส�ำคัญที่คร่าชีวิตผู้คนจ�ำนวนมากในอดีตที่ยาวนาน มีรายงานผู้เสีย
ชีวิตจากไข้มาลาเรีย 38,046 คน ใน พ.ศ. 2492 (อัตราตาย 205.5 ต่อประชากรแสน
คน) การควบคุมไข้มาลาเรียในยุคใหม่เริม่ ต้นในประเทศไทยเมือ่ พ.ศ. 2492 โดยใช้มาตรการ
หลักส�ำคัญ 2 อย่างคือ
การพ่นฝาบ้านด้วยสารเคมี (ดีดีที) และการรักษาผู้ป่วยด้วยยา (คลอโรควิน) ได้มีการ
ขยายพื้นที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานให้กว้างขึ้น ท�ำให้ไข้มาลาเรียได้ลดความรุนแรงลง อัตรา
ป่วย อัตราตายลดลงอย่างมาก จนกระทัง่ ปี พ.ศ. 2498 องค์การอนามัยโลกร่วมกับประเทศ
สมาชิกได้ประกาศโครงการก�ำจัดกวาดล้างไข้มาลาเรีย ภายหลังจากการเตรียมงานปรับ
ยุทธศาสตร์โครงการให้เป็นการก�ำจัดมาลาเรีย ซึ่งต่อมาได้รับอนุมัติในหลักการโดยคณะ
รัฐมนตรีเมื่อ พ.ศ. 2501 โครงการก�ำจัดมาลาเรียเริ่มต้นในภาคสนามเต็มรูปแบบเมื่อ
พ.ศ.2508 ในช่วงแรกราว พ.ศ. 2510
โครงการก�ำจัดไข้มาลาเรียครอบคลุมประชากรได้เพียง 23.2 ล้านคน (ร้อยละ 71.1
ของประชากรทั้งประเทศ)
ใน พ.ศ. 2515 โครงการก�ำจัดไข้มาลาเรียซึ่งในระยะนั้นเป็นโครงการเฉพาะกิจขึ้นอยู่
กับส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ยา้ ยไปสังกัดกรมแพทย์และอนามัยทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่

ภาพการด�ำเนินงาน
ศูนย์บริการ
ก�ำจัดไข้มาลาเรียเคลื่อนที่
งานก�ำจัดไข้มาลาเรีย
แห่งชาติ พ.ศ.2510
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ความยากล�ำบาก
ในการเข้าถึงกลุ่ม
เสี่ยงเพื่อให้การ
รักษา ป้องกัน
และควบคุมไข้
มาลาเรียปี พ.ศ.
2509

ในระยะนั้นโครงการก�ำจัดไข้มาลาเรียประสบปัญหามากมาย เนื่องจากความช่วย
เหลือจากต่างประเทศหยุดลง ต้องพึ่งพางบประมาณแผ่นดินแต่เพียงอย่างเดียวและเริ่ม
มีรายงานเชือ้ มาลาเรียดือ้ ต่อยาคลอโรควินและซัลฟาดอกซิน/ไพรีเมธารามีนแพร่กระจาย
มากขึน้ ในช่วงเดียวกันนีป้ ระเทศอืน่ ก็ประสบปัญหาในท�ำนองเดียวกัน จนผลทีส่ ดุ องค์การ
อนามัยโลกแนะน�ำให้ประเทศสมาชิกทีม่ กี ารแพร่เชือ้ ไข้มาลาเรียปรับเปลีย่ นมาตรการและ
ยุทธศาสตร์การก�ำจัดกวาดล้างกลับมาเป็นการควบคุมไข้มาลาเรียแทน ประเทศไทยเริม่ มี
โครงการลักษณะผสมทั้งควบคุม/ก�ำจัด ปี พ.ศ.2514

ภาพจัดประชุมหัวหน้าทีมมาลาเรียระดับหัวหน้าหน่วยฯ ทั่วราชอาณาจักร ปี พ.ศ. 2516
และประชุมผสมผสานวางแผนครอบครัวชุมชนร่วมกับงานก�ำจัดมาลาเรีย ปีพ.ศ. 2519
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ช่วงปีพ.ศ.2514–2519 เป็นช่วงปรับเปลีย่ นยุทธศาสตร์ของโครงการเสียใหม่จากการ
ก�ำจัดกวาดล้างไข้มาลาเรีย มาเป็นการควบคุมและก�ำจัดโดยการจัดแบ่งพื้นที่ตามระดับการ
แพร่โรค กล่าวคือพื้นที่ป่าที่มาลาเรียชุกชุม ครอบคลุมประชากรประมาณ 20%ให้ด�ำเนิน
มาตรการควบคุมไข้มาลาเรีย ทีเ่ หลือจัดเป็นพืน้ ทีเ่ ตรียมการผสมผสานงาน (Pre Integration area)
และพื้นที่ผสมผสานงาน (Integration area) มีการขยายพื้นที่โครงการให้ครอบคลุมประชากร
เพิม่ ขึน้ แต่กย็ งั มีพนื้ ทีห่ า่ งไกล ชายแดน และพืน้ ทีท่ มี่ ปี ญ
ั หาทางการเมือง ซึง่ ท�ำให้ไม่สามารถ
เข้าไปปฏิบัติการได้

เปลี่ยนจากโครงการ
ก�ำจัดไข้มาลาเรียเป็นโครงการ
ควบคุมไข้มาลาเรีย
(MALARIA CONTROL)

พ.ศ.2517 เป็นปีที่กรมควบคุมโรคติดต่อถูกจัดตั้งขึ้น กองมาลาเรียซึ่งรับผิดชอบ
โครงการควบคุมโรคไข้มาลาเรียจึงย้ายจากกรมการแพทย์และอนามัยมาสังกัดกรมควบคุม
โรคติดต่อนับแต่นั้นมา
พ.ศ.2518 มีการประชุมปฏิบัติการวางแผนงานสาธารณสุข ไข้มาลาเรียถูกจัดให้เป็น
โรคส�ำคัญโรคหนึง่ ร่วมกับโรคน�ำโดยแมลงอืน่ ๆอีก 3โรค ได้จดั อยูใ่ นแผนพัฒนาสาธารณสุข
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520–2524) ต่อจากนั้นไข้มาลาเรียก็ถูกรวมไว้ในแผนพัฒนาสาธารณสุข
ฉบับต่อๆ ไปจนถึงปัจจุบันนี้
มีเหตุการณ์ส�ำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ไข้มาลาเรียเป็นอย่างมาก คือในปลาย
ปี พ.ศ. 2518 จนถึง 2522 มีการสู้รบภายในประเทศกัมพูชา ท�ำให้มีผู้อพยพกัมพูชา
จ�ำนวนมากนับแสนคนเข้ามาอาศัยในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดชายแดนไทย–
กัมพูชา เกิดไข้มาลาเรียระบาดอย่างรุนแรงในช่วง พ.ศ. 2523–2527 ซึ่งนอกจากมีการ
ระบาดทีช่ ายแดนไทย-กัมพูชาแล้วยังแพร่กระจายไปยังจังหวัดต่างๆทีม่ พี นื้ ทีป่ า่ เขาและแหล่ง
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แพร่เชือ้ มาลาเรียด้วย โดยมีจำ� นวนผูป้ ว่ ยทัว่ ประเทศสูงสุดใน พ.ศ. 2524 กว่า 470,000 ราย
(อัตราป่วย 10.6/1,000 ) มีผู้เสียชีวิตปีละ 3-4,000 ราย
นอกจากไข้มาลาเรียระบาดอย่างรุนแรงแล้ว ยังมีปัญหาเชื้อมาลาเรียฟัลซิปารัมดื้อต่อ
ยาหลายขนานก�ำเนิดขึ้นที่ชายแดนไทย–กัมพูชาบริเวณจังหวัดจันทบุรี ตราด ด้วยเช่นเดียว
กับจังหวัดไพลินในประเทศกัมพูชา ต่อมาภายหลังเชือ้ ชนิดนีไ้ ด้กระจายไปยังประเทศอืน่ ๆ ด้วย
จนกลายเป็นปัญหามาลาเรียในระดับโลกเลยทีเดียว
ช่วง พ.ศ. 2523-2527 นั้นเป็นช่วงยากล�ำบากของโครงการฯ อย่างไรก็ตามนับว่า
โชคดีที่ได้มีเงินช่วยเหลือจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุน เช่น จากสหรัฐอเมริกา (USAID)
และประเทศญี่ปุ่น (JICA) ท�ำให้มีการขยายบริการตรวจรักษาไข้มาลาเรียในรูปของมาลาเรีย
คลินิกชุมชนอย่างกว้างขวางขึ้น มีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สารเคมีเพื่อการพ่นบ้านเรือน
ยานพาหนะส�ำหรับปฏิบตั งิ านท้องทีห่ า่ งไกล เวชภัณฑ์ในการรักษาผูป้ ว่ ย การจัดตัง้ ศูนย์ฝกึ อบรม
ส�ำหรับเจ้าหน้าทีใ่ นภาคสนาม ตลอดจนอุดหนุนงานวิจยั ฯลฯ จากความช่วยเหลือทีส่ นับสนุน
ได้สร้างความเข้มแข็งให้โครงการและมาตรการทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและตรงเป้าหมายเป็นอย่าง
ยิง่ ท�ำให้ไข้มาลาเรียลดลงในทีส่ ดุ นับแต่นนั้ มาหลังจากปัญหาการสูร้ บในกัมพูชาคลีค่ ลายลง
ภาวะไข้มาลาเรียที่ชายแดนไทย–กัมพูชาได้ลดลงเรื่อยๆ แต่เชื้อมาลาเรียสายพันธุ์ดื้อต่อยา
หลายๆขนานยังคงอยู่ และต่อมาพบมีรายงานการดื้อต่อยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินอีกด้วย
(พ.ศ. 2547–2549) ในขณะเดียวกันไข้มาลาเรียในภาพรวมของประเทศได้ลดความชุกชุมลง
และพืน้ ทีม่ กี ารแพร่เชือ้ ได้ถอยร่นไปอยูบ่ ริเวณจังหวัดชายแดนของประเทศไทยเท่านัน้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชายแดนไทย–พม่า ซึ่งมีพื้นที่ลักษณะเป็นป่าทึบและภูเขา และมีการสู้รบในประเทศ
พม่าตลอดมา ท�ำให้มผี อู้ พยพตลอดจนแรงงานต่างด้าวเข้ามาในบริเวณชายแดนเป็นจ�ำนวนมาก
ในช่วง พ.ศ. 2528–2530 มีรายงานไข้มาลาเรียระบาดในหลายจังหวัดในภาคใต้ตอน
บน (ชุมพร นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี) สาเหตุหลักคือ การอพยพแรงงานเข้ามาบุกเบิก
ป่าเพื่อท�ำสวนกาแฟ (ขณะนั้นราคากาแฟสูงมาก)

สภาพเหตุการณ์พื้นที่ อ.บ่อไร่ จ. ตราด ที่มีผู้คนมากมายเคลื่อนย้าย เพื่อมาขุดและร่อนพลอยแสวงหาโชค
จนเกิดไข้มาลาเรียระบาดอย่างรุนแรง
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อัตราป่วยไข้มาลาเรียจ�ำแนกรายจังหวัด ปี
2557 (API/1000คน)

ในช่วงเดียวกันนี้ คือปลายปี พ.ศ. 2531 มีการเปิด
ชายแดนไทยที่ อ�ำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ท�ำให้มีแรงงานขุด
พลอยจากจังหวัดตราด จันทบุรี ตลอดจนจังหวัดในแถบชายแดน
ไทย–พม่า คือจังหวัดตากและอีกหลายจังหวัดในภาคต่างๆข้าม
แดนเข้าไปขุดพลอย ผลทีต่ ามมาคือเกิดไข้มาลาเรียระบาดอย่าง
รุนแรงทีบ่ ริเวณนี้ กล่าวคือจังหวัดตราดซึง่ เดิมมีรายงานผูป้ ว่ ยปี
ละประมาณ 20,000 ราย ได้ตรวจพบผูป้ ว่ ยเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว
และกลายเป็นจังหวัดทีร่ ายงานผูป้ ว่ ยสูงสุดในประเทศ (20,473
รายในปีพ.ศ. 2531, 36,795 รายในปี พ.ศ. 2532 65,550 
รายในปี พ.ศ. 2533 และ 38,973 รายในปี พ.ศ. 2534)
ผลตามมาที่ส�ำคัญคือ การดื้อต่อยาเมโพลควิน/ซัลฟาดอกซิน/
ไพริเมธามีนซึ่งตรวจพบครั้งแรกที่อ�ำเภอบ่อไร่ และจากนั้นแพร่
กระจายอย่างรวดเร็วไปยังจังหวัดจันทบุรี สระแก้ว และตาก
ส่งผลท�ำให้โครงการฯ ต้องปรับเปลีย่ นนโยบายยารักษามาลาเรีย
ให้เหมาะสม และแต่กไ็ ด้เรียนรูใ้ นการจัดการปัญหาไข้ระบาดโดย
มีการตั้งทีมพิเศษ และส่งก�ำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยมาลาเรีย
จังหวัดอืน่ ๆ มาสนับสนุน หลังจากนัน้ โครงการฯมีความจ�ำเป็นต้อง
น�ำยาชนิดใหม่ คือ ยาอนุพันธุ์อาร์ติมิซินินมาใช้ผสมกับยา
เมโฟลควิน ซึ่งพบว่าได้ผลดีมาก

จากทีก่ ล่าวมาแล้ว แนวโน้มสถานการณ์ไข้มาลาเรียทัง้ ประเทศลดลงมาก คงมีการระบาด
เป็นหย่อมๆบ้างประปราย เช่น ที่จังหวัดอุบลราชธานี ใน พ.ศ.2556 – 2558 และหลาย
จังหวัดในชายแดนภาคใต้ ซึง่ มีผลมาจากความไม่สงบ ในภาพรวมตัวเลขล่าสุดในปีพ.ศ.2558
มีผปู้ ว่ ยมาลาเรียคนไทยและต่างชาติ 15,447 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 0.24 ต่อพันประชากร
(เป็นผู้ป่วยไทยเท่ากับ 11,638 ราย ผู้ป่วยต่างชาติเท่ากับ 3,808 ราย) จ�ำนวนเสียชีวิต
ด้วยไข้มาลาเรียเพียง 38 รายในปีงบประมาณ 2557 (ปีพ.ศ.2556 มีจำ� นวนเสียชีวติ 47
ราย) ท�ำให้ประเทศไทยสามารถก้าวเข้าสู่ระยะก�ำจัดไข้มาลาเรียได้ตามนิยามขององค์การ
อนามัยโลก
โครงการมาลาเรียโลกขององค์การอนามัยโลก (Global Malaria Program) มีเป้าหมาย
ระหว่างปีพ.ศ. 2559-2573 ว่าจะมุ่งสู่การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียและผลักดันให้ประเทศที่
มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียน้อยกว่า 1 ต่อประชากรพันคน ยกระดับนโยบายจากการ
ควบคุมโรค (Malaria Control) เป็นนโยบายการก�ำจัดโรค (Malaria Elimination) และประเทศ
สมาชิกองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัย
โลกครัง้ ที่ 66 ในปี พ.ศ. 2556 ในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ ประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกอืน่ ๆ
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ร่วมลงนามข้อตกลงในการผลักดันนโยบายและสนับสนุนงบประมาณการก�ำจัดโรคไข้
มาลาเรีย ในที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมีย
นมาร์ในปีพ.ศ.2557
นอกจากนี้การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียยังเป็นเป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals -SDGs) ตามแนวทางององค์การสหประชาชาติ
(United Nations) และประเทศไทยได้ต้ังคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตาม
ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2558 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วย
กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคได้จัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ก�ำจัดโรค
ไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยปลอดจากโรค
ไข้มาลาเรียภายในปี พ.ศ.2567 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ 1) เร่งรัดก�ำจัดการแพร่เชื้อ
มาลาเรียในประเทศไทย 2) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบทีเ่ หมาะ
สมในการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย 3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับ
ประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อขับเคลื่อนงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียและ 4) ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไข้มาลาเรีย ในช่วงแรกแผนปฏิบัติ
การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564) ขอตั้งงบ
ประมาณทั้งสิ้นประมาณ 2,283 ล้านบาท
การขับเคลือ่ นแผนยุทธศาสตร์ฯและการติดตามความก้าวหน้าอาศัยกลไกส�ำคัญ
ระดับประเทศ คือ คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะกรรมการอ�ำนวยการ
ก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติและคณะกรรมการบริหารก�ำจัดมาลาเรียแห่งชาติ กลไกระดับ
จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล และชุมชน มีหน่วยบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอด
จนองค์กรภาคประชาสังคม น�ำไปปฏิบัติตามบริบทของแต่ละพื้นที่
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 งบประมาณการควบคุมโรคไข้มาลาเรียส่วนใหญ่ได้รับการ
สนับสนุนจากกองทุนโลก(GFATM) เป็นผลให้สถานการณ์ของโรคลดลงอย่างมาก
อย่างไรก็ตามเมื่องบประมาณจากโครงการกองทุนโลกจะสิ้นสุดภายในปี พ.ศ.2560 
หากไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง อาจท�ำให้สถานการณ์โรคเลวร้ายลง
อีกครั้ง ดังนั้นการด�ำเนินงานก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียจึงต้องอาศัยการบูรณาการงาน
ทรัพยากรร่วมกับทุกภาคส่วนทุกระดับ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้การก�ำจัดโรค
ไข้ ม าลาเรี ย เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของระบบบริ ก ารสาธารณสุ ข ทั่ ว ไปและสอดคล้ อ งกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)
นอกจากนั้นยังต้องร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติดต่อ
กัน ณ วันนีไ้ ข้มาลาเรียเป็นโรคชายแดนทีม่ คี วามส�ำคัญลดลง เนือ่ งจากความพยายาม
อย่างยิง่ ยวดของทุกฝ่ายในหลายสิบปีทผี่ า่ นมา ลักษณะโครงการเฉพาะกิจซึง่ มีภาครัฐ
ด�ำเนินงานเป็นส่วนใหญ่ และเป็นโครงการช�ำนัญพิเศษ แต่วันนี้โครงการก�ำจัดโรคไข้
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มาลาเรียของประเทศไทยมีลักษณะเป็นโครงการที่ผสมผสานงานค่อนข้างสมบูรณ์ มี
ผูร้ ว่ มงานจ�ำนวนมาก แต่กย็ งั มีสงิ่ ท้าทายแอบแฝงอยู่ เช่นเชือ้ ดือ้ ยายังคงอยู่ การอพยพ
เคลือ่ นย้ายแรงงานจากต่างประเทศมีมากขึน้ ในด้านบวกระบบบริการสาธารณสุขทัว่ ไป
เข้มแข็งขึ้นมาก มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น มุ้งชุบสารเคมีส�ำเร็จรูป ชุดตรวจหาเชื้อ
มาลาเรียอย่างรวดเร็วเป็นปัจจัยที่จะส่งเสริมให้โครงการก�ำจัดโรคไข้มาลาเรียภายใต้
กรมควบคุมโรค (ปรับเปลี่ยนจากกรมควบคุมโรคติดต่อเมื่อพ.ศ.2545) มีความมั่นใจ
ในความส�ำเร็จและสามารถจะบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้คือ ประเทศไทยปลอดภัย
จากโรคไข้มาลาเรียภายใน พ.ศ. 2567
เอกสารอ้างอิง

• กระทรวงสาธารณสุข รายงานประจ�ำปี พ.ศ. 2509 โครงการก�ำจัดไข้
มาลาเรียแห่งชาติ
• กองมาลาเรีย กรมควบคุมโรคติดต่อ รายงานประจ�ำปี 2524 ISBN :
974-7950-69-3
• ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง รายงานประจ�ำปี 2558 ส�ำนักโรคติดต่อ
น�ำโดยแมลง ส�ำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์ กรุงเทพมหานคร ISSN :
1686-5588
• ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง กระทรวงสาธารณสุข สถานการณ์โรคไข้
มาลาเรีย (อินเตอร์เน็ต) กรุงเทพมหานคร สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม
2559 แหล่งข้อมูล http://www.thaivbd.org/n/histories/view/2584
• กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประวัติศาสตร์กรมควบคุมโรค
(อินเตอร์เน็ต) กรุงเทพมหานคร สืบค้นข้อมูลเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2559
แหล่งข้อมูล http://www.ddc.moph.go.th/login/showimgdetil.php?id=11
• ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ยุทธศาสตร์การก�ำจัดโรคไข้มาลาเรีย
ประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 ส�ำนักพิมพ์อักษรกราฟฟิคแอนด์ดีไซน์
กรุงเทพมหานคร จ�ำนวน 97 หน้า
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๔.๑-๖

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
การขับเคลื่อนด่านชุมชน
สู่มาตรการชุมชน
ความปลอดภัยทางถนน
“เตรียมชุมชน ไร้เจ็บไร้ตาย
ต้องเริม
่ ตั้งแต่วันนี้”
โดย ดร.ขจรศักดิ์  จันทร์พาณิชย์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนเป็นปัญหาของประเทศไทย
อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนน เป็นปัญหาส�ำคัญของประเทศไทยและ
เป็นอันดับหนึ่งในสามอันดับแรกของปัญหาสาธารณสุขมาโดยตลอด จากการ
บูรณาการข้อมูลผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 3 ฐาน (สาธารณสุข ต�ำรวจ
และบริษัทกลางฯ) พบว่า คนไทยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนมากถึงปีละ
22,000  - 24,000  คน หรือชั่วโมงละ 3 คน และข้อมูลของกระทรวง
สาธารณสุขมีผู้บาดเจ็บที่เป็นผู้ป่วยนอก (OPD) ประมาณเกือบ 1 ล้านคน และ
นอนรักษาตัวโรงพยาบาล (IPD) ประมาณ 2 แสนคนต่อปี มีผู้พิการอีกปีละกว่า
7,000  คน คิดเป็นความสูญเสียทางเศรษฐกิจกว่า 2 แสนล้านบาท/ปี และ
ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์
สถานการณ์ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 5 ปีที่
ผ่านมา (2554-2558) จากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขย้อนหลัง 5 ปีที่
ผ่านมา (ปี 2554 - 2558) พบว่า ในช่วงสงกรานต์ มีผู้เสียชีวิต 1,986 คน
เฉลีย่ ปีละ 397 คนมีผบู้ าดเจ็บทัง้ หมด 134,591 คนเฉลีย่ ปีละ 26,918 คน
หรือถ้าคิดเป็นรายวัน เสียชีวิตวันละ 57 คน บาดเจ็บวันละ 3,845 คน          
• จ�ำแนกตามถนนทีเ่ กิดอุบต
ั เิ หตุ พบว่าในกลุม่ ผูบ
้ าดเจ็บจะพบบนถนน

ชนบทมากกว่าถนนทางหลวง ส่วนผู้เสียชีวิตจะพบบนถนนทางหลวงมากกว่า
ถนนชนบท
ผู้บาดเจ็บ
- บนถนนชนบท  ร้อยละ 53.4
- บนถนนทางหลวง ร้อยละ 25.8
-บนถนนในเมือง ร้อยละ 17.5

ผู้เสียชีวิต
- บนถนนทางหลวง ร้อยละ 52.4
- บนถนนชนบท  ร้อยละ 37.1
-บนถนนในเมือง ร้อยละ 8.9
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่ เี วลาบาดเจ็บและเสียชีวต
• ในช่วงทีม
ิ ในเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ช่วง

เวลา 14.00 – 20.00 น. เป็นช่วงเวลามีการเกิดอุบัติเหตุสูง ซึ่งครอบคลุมการ
บาดเจ็บและเสียชีวิตร้อยละ 50 
• จ�ำแนกตามกลุ่มอายุ พบว่า กลุ่มอายุ 15 – 19 ปี บาดเจ็บมากที่สุด
(Teen Driver) โดยมีจ�ำนวน 26,436 คน เฉลี่ยปีละ 5,287 คน ส่วนผู้เสีย
ชีวิตมีจ�ำนวน 214 ราย เฉลี่ยปีละ 43 ราย
่ แล้วขับ พบว่า ผูบ
• การดืม
้ าดเจ็บและเสียชีวติ ทีเ่ ป็นผูข้ บั ขีแ่ ละมีการดืม่
เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ พบ 36,285 คนคิดเป็นร้อยละ 40.3 ของผูข้ บั ขีท่ งั้ หมด
กลุม่ อายุทพี่ บว่ามี การดืม่ และเกิดการบาดเจ็บและเสียชีวติ มากทีส่ ดุ คือ กลุม่ อายุ
20  – 24 รองลงมากลุ่มอายุ 15 – 19 ปี เป็นกลุ่มที่ห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ให้กับผู้มีอายุต�่ำกว่า 20 ปี
่ แล้วขับ บนถนนชนบท อบต./หมูบ
• จักรยานยนต์ ดืม
่ า้ น ยังเป็นปัญหา
ที่ส�ำคัญในช่วงเทศกาลสงกรานต์ คิดเป็นร้อยละ 65 ของผู้ที่ดื่มและขับขี่รถ
จักรยานยนต์ทั้งหมด
การขับเคลื่อนด่านชุมชน
สู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน
ด่านชุมชน คือ จุดตรวจหรือจุดสกัดบนถนนชุมชน/อบต./หมู่บ้าน โดย
ความร่วมมือของผู้น�ำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชน เพื่อ
สกัดคนเสี่ยงป้องกันและป้องปรามการเกิดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ทางถนน
จากการถอดบทเรียนด่านชุมชนทีป่ ระสบความส�ำเร็จ พบว่า ปัจจัยทีส่ ำ� คัญ
คือ การมีกระบวนการทางสังคม ซึง่ อยูใ่ นขัน้ ตอนการเตรียมชุมชนจากการมีสว่ น
ร่วมของคนในชุมชน เพื่อให้เกิดยอมรับในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานใน
ด่านชุมชน คือการใช้ “มาตรการชุมชน” มาขับเคลื่อนการท�ำงานด่านชุมชน
เพื่อให้การด�ำเนินงานด่านชุมชนประสบความส�ำเร็จและมีความยั่งยืนตลอด
ทั้งปี
มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน คือ การสร้างมาตรการทาง
สังคม และชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในการด�ำเนินชีวติ ในระดับพืน้ ที่
โดยอ�ำเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายปกครองในระดับ
พืน้ ที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แกนน�ำชุมชนหมูบ่ า้ นและภาคประชาสังคม
ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม สร้างวินยั ปรับเปลีย่ นทัศนคติ
และปลูกจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัยทางถนน และการจัดเวทีประชาคมให้
ชุมชนร่วมกันก�ำหนดกติกาหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชนหมู่บ้าน
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องค์ประกอบส�ำคัญในการขับเคลื่อนด่านชุมชน
ไปสู่มาตรการชุมชนความปลอดภัยทางถนน
ในเทศกาลปีใหม่ 2559 กรมควบคุมโรคได้ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแนวทาง
และสนับสนุนการด�ำเนินด่านชุมชนในพื้นที่ 20  จังหวัด จ�ำนวน 40  อ�ำเภอ
โดยใช้หลัก 3 ต.ได้แก่1) ต.เตรียม 2) ต.ตั้ง และ 3) ต.ติดตามผลการถอด
บทเรียนในพื้นที่ 40 อ�ำเภอ พบว่า อ�ำเภอ/ด่านชุมชน ที่ประสบความส�ำเร็จใน
การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ขั้นตอนที่ส�ำคัญ คือ การเตรียมชุมชนเพื่อให้
ชุมชนมีความเข้มแข็งถ้ามีการเตรียมชุมชนทีด่ ี จะท�ำให้การด�ำเนินงานขัน้ ตอนอืน่ ๆ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกระบวนการเตรียมที่ส�ำคัญ
1. ธรรมนูญอุบัติเหตุชุมชนหรือประชาคมการจัดท�ำธรรมนูญอุบัติเหตุ
ชุมชนหรือประชาคม ผู้น�ำชุมชน/ฝ่ายปกครอง ก�ำนัน/ผู้ใหญ่บ้านหน่วยงานใน
พื้นที่ ร่วมกับสมาชิกในชุมชน ร่วมกันสร้างข้อตกลงและก�ำหนดเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัยในการจราจรที่สมาชิกในชุมชนยอมรับ
2. การประกบกลุ่มเสี่ยง การสื่อสารมาตรการเพื่อให้คนในชุมชนเข้าใจ
ตระหนัก และให้ความร่วมมือเพื่อลดแรงต้าน โดยเฉพาะการสื่อสารไปยังกลุ่ม
เสี่ยง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น, กลุ่มดื่มแล้วขับ, กลุ่มขับรถเร็ว และผู้ขายสุราในชุมชน
โดยการประชุมอบรมกลุม่ เสีย่ ง ใช้เสียงตามสาย หรือป้ายสือ่ สารมาตรการ เป็นต้น
3. การตัง้ ด่านชุมชนเชิงรุก ในช่วงเทศกาล หรือช่วงทีม่ งี านส�ำคัญในพืน้ ที่
ผู้น�ำชุมชน กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชน “ตั้งด่านชุมชนเชิงรุก”
ไม่เฉพาะประจ�ำการอยู่ที่ตั้ง ออกมาปฏิบัติหน้าที่บนท้องถนน ในช่วงเวลาที่มี
ความเสี่ยง เพื่อป้องปรามคนในชุมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และไม่ให้ออกสู่ถนน
ใหญ่ และหากมีก�ำลังเพียงพอควรจัดให้มีชุดเคลื่อนที่ตระเวนตรวจตราในพื้นที่
เพื่อความครอบคลุมพื้นที่มากขึ้น และควรมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/ต�ำรวจ/
ทหาร เป็นก�ำลังสนับสนุนการด�ำเนินการตั้งด่านชุมชน
ผลการด�ำเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชนสงกรานต์ 2559
กรมควบคุมโรคได้ ได้ด�ำเนินการจัดท�ำแนวทางและสนับสนุนการด�ำเนิน
ด่านชุมชนในพื้นที่ 20  จังหวัด จ�ำนวน 40  อ�ำเภอ โดยใช้หลัก 3 ต.ได้แก่
1) ต.เตรียม 2) ต.ตัง้ และ 3) ต.ติดตามสรุปผลการด�ำเนินงานด่านชุมชนเทศกาล
สงกรานต์ 2559 ในพื้นที่ 40 อ�ำเภอพบว่า มีด่านชุมชนทั้งหมด 927 ด่าน
มีจ�ำนวนผู้ปฏิบัติงานจ�ำนวน 4,560  คน   มีจ�ำนวนรถจักรยานยนต์ผ่านด่าน
427,937 คัน มีจำ� นวนรถยนต์ผา่ นด่าน 599,581 คัน จ�ำนวนผูม้ พี ฤติกรรม
เสีย่ ง 114,706 คน จ�ำนวนคนทีไ่ ด้ตกั เตือนพฤติกรรมเสีย่ ง 65,503 คน และ
จ�ำนวนครั้งของการเกิดอุบัติเหตุ 455 ครั้ง โดยมีรายละเอียดตาราง 1 ดังนี้
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ตาราง 1 แสดงจ�ำนวนและร้อยละของผู้มีพฤติกรรมเสี่ยงที่ผ่านด่านชุมชน
พฤติกรรมเสี่ยง

จ�ำนวน

ร้อยละ

81,860 คน 71.37
• ไม่สวมหมวกนิรภัย
  2,960 คน 2.58
• เมาแล้วขับ
26,823 คน 23.38
• ขับรถเร็ว
30,63 คน 2.67
• อื่นๆ เช่น ขับรถย้อนศร, ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
65,503 คน 57.11
• จ�ำนวนคนที่ได้ตักเตือนพฤติกรรมเสี่ยง
การด�ำเนินงานมาตรการชุมชนในพื้นที่ 40  อ�ำเภอ มีท�ำการประชาคม
หมู่บ้านหรือธรรมนูญหมู่บ้านที่ชัดเจน ร้อยละ 50.20  มีการประกบกลุ่มเสี่ยง
และการสือ่ สารมาตรการ และให้คนในชุมชนรับทราบมาตรการ ร้อยละ 65.71
และมีการเตรียมทีมผูป้ ฏิบตั ปิ ระจ�ำด่านชุมชน ชีแ้ จงท�ำความเข้าใจ และซักซ้อม
วิธีป ฏิบัติง านเชิงรุ กหรื อเคลื่ อนที่ เ พื่ อความเข้ ม แข็ งเอาจริ งเอาจั ง ร้ อยละ
68.98
ผลการด�ำเนินงานมาตรการชุมชน/ด่านชุมชน สงกรานต์ 2559 จ�ำนวน
ผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเทศกาลสงกรานต์ 2555-2559 ในพื้นที่ 40 อ�ำเภอ
พบว่า มีจำ� นวนผูบ้ าดเจ็บลดลงร้อยละ 8.59 จาก 2,153 ในสงกรานต์ 2558
ลงลงเป็น 1,968 ในสงกรานต์ 2559 โดยในถนนชนบทมีแนวโน้มลดลงจาก
461 คน ในปี 2555 ลดลงเป็น 329 คน ในปี 2559 พิจารณาเฉพาะผู้บาด
เจ็บที่ดื่มสุรามีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 34.05 ในปี 2555 เป็น 26.37 ใน
ปี 2559 และพิจารณาในกลุ่มผู้ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์และดื่มสุรา
บนถนนชนบท/อบต./หมู่บ้าน พบว่า กลุ่มอายุ 15-19 ปี  มีจ�ำนวนลดลง 20 
คน จากสงกรานต์ 2555 – 2558 มีจ�ำนวนเฉลี่ย 77 คน เหลือ 47 คนใน
ปี 2559
และสามารถขยายแนวคิดด่านชุมชน/มาตรการชุมชนไปทัว่ ประเทศผ่าน
ศูนย์อ�ำนวยการความปลอดภัยทางถนน จากรายงานศูนย์อ�ำนวยการความ
ปลอดภัยทางถนน พบว่าในเทศกาลสงกรานต์ 2559 มีด่านชุมชนเฉลี่ย
17,090 ด่าน/วัน มีจำ� นวนผูป้ ฏิบตั งิ านในด่านชุมชนเฉลีย่ 107,828 คน/วัน  
สุดท้ายกรมควบคุมโรค ขอขอบคุณผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 20 จังหวัดจ�ำนวน 40 
อ�ำเภอที่ร่วมมือร่วมใจด�ำเนินงานด่านชุมชนจนเป็นผลอย่างเป็นรูปธรรม และ
สามารถขยายแนวทางมาตรการชุมชน/ด่านชุมชนไปทัว่ ประเทศและมีความต่อ
เนื่องยั่งยืน
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ภาพประกอบ ๑ จ�ำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ดื่มสุราในพื้นที่
๔๐ อ�ำเภอ เปรียบเทียบสงกรานต์ ๒๕๕๕-๒๕๕๙
๕๐๐
๔๐๐
๓๐๐
๒๐๐
๑๐๐
๐

๔๗๓

๔๖๑

๓๕๙

๓๙๕

๓๒๙

สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์

๒๕๕๕

๒๕๕๖

ชนบท

๒๕๕๗

ทางหลวง

๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ในเมือง

ไม่ทราบ

ภาพประกอบ 2 ร้อยละของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตที่ดื่มสุราใน
40 อ�ำเภอ เปรียบเทียบสงกรานต์ 2555-2559
๕๐.๐๐
๔๐.๐๐
๓๐.๐๐
๒๐.๐๐
๑๐.๐๐
๐.๐

๓๔.๐๕
๒๔.๓๑

๓๕.๔๔

๓๓.๔๗

๒๔.๖๔ ๒๓.๘๐

๒๘.๒๙

๑๘.๗๖

๒๖.๗๓
๑๙.๔๑

สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์ สงกรานต์

๒๕๕๕

ผู้ดื่มสุราทั้งหมด

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ผู้ดื่มสุราขับขี่ จยย. ถนนชนบท/อบต./หมู่บ้าน

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2555– 2559
กระทรวงสาธารณสุข
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๔.๑-๗

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
วิวัฒนาการ
การด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น
เด็กจมน�ำ้ ในประเทศไทย
(Evolution of Child Drowning
Prevention in Thailand)
โดย นางสุชาดา เกิดมงคลการ
นางสาวส้ม เอกเฉลิมเกียรติ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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การจมน�้ำเป็นสาเหตุน�ำของการเสียชีวิตจากสาเหตุการบาดเจ็บ (Injury) โดยทั่วโลก
พบว่า คนที่จมน�้ำเสียชีวิต มากกว่าร้อยละ 50 อยู่ในกลุ่มอายุต�่ำกว่า 25 ปี ทั้งนี้ในกลุ่ม
เด็กอายุต�่ำกว่า 15 ปีพบว่า การจมน�้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 3 รองจากโรค
เยือ่ หุม้ สมองอักเสบ (Meningitis) และเอดส์ (HIV) ส�ำหรับประเทศไทยในกลุม่ เด็กอายุตำ�่ กว่า
15 ปี การจมน�ำ้ เป็นสาเหตุการเสียชีวติ อันดับ 1 เมือ่ เทียบกับทุกสาเหตุทงั้ โรคติดเชือ้ และ
โรคไม่ติดเชื้อ อัตราการเสียชีวิตต่อประชากรแสนคน (ปี พ.ศ. 2549 - 2558) อยู่ใน
ช่วง 5.9 - 11.1 และมีจ�ำนวนการเสียชีวิตเฉลี่ยปีละ 1,092 คน อัตราป่วยตาย (Case
Fatality Rate) จากการจมน�้ำ  เท่ากับร้อยละ 31.9 เพศชายเสียชีวิตสูงกว่าเพศหญิง 2
เท่าตัว เดือนเมษายนเป็นช่วงที่มีเด็กจมน�้ำเสียชีวิตมากที่สุด (134 คน) รองลงมาคือ
มีนาคม (124 คน) และพฤษภาคม (114 คน) ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนและปิดภาคการศึกษา
วันเสาร์และอาทิตย์มีการจมน�้ำสูงสุด (ร้อยละ 42.9) และช่วงเวลา 15.00-17.59 น.
เป็นช่วงที่มีการเกิดเหตุสูงสุด (ร้อยละ 41.6)
จากข้อมูลการเฝ้าระวังพบว่าเด็กมักจะจมน�้ำเสียชีวิตพร้อมกันครั้งละหลายๆ คน
เนื่องจากเด็กไม่รู้วิธีการเอาชีวิตรอดในน�้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้องจึงมักกระโดดลง
ไปช่วยคนที่ตกน�้ำ  และจากการศึกษาของส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ.
2556 พบว่า เด็กไทยอายุต�่ำกว่า 15 ปี ว่ายน�้ำเป็นร้อยละ 23.7 และว่ายน�้ำเพื่อเอา
ชีวิตรอดได้ (มีความรู้เรื่องความปลอดภัยทางน�้ำ  ทักษะการเอาชีวิตรอด และทักษะการ
ช่วยเหลือ) เพียงร้อยละ 4.4
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการจมน�้ำประกอบด้วยคน แหล่งน�้ำ  และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นการ
ป้องกันเด็กจมน�ำ้ จึงควรมีมาตรการทีค่ รอบคลุมต่อปัจจัยเสีย่ งเหล่านีค้ อื 1) มาตรการด้าน
การให้ความรู้ เช่น การให้ความรูแ้ ก่ผปู้ กครอง/ผูด้ แู ลเด็กผ่านสถานบริการสาธารณสุข การ
สอนว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอด (Survival Swimming) ให้แก่เด็ก การสอนให้ทกุ คนรูจ้ กั วิธกี าร
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสื่อสารประชาสัมพันธ์/รณรงค์ 2) มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น เทน�้ำทิ้งจากภาชนะหลังใช้งาน การฝังกลบหลุม/บ่อน�้ำ  การสร้างรั้วล้อมรอบ
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แหล่งน�ำ้ เสีย่ ง การติดป้ายค�ำเตือนบริเวณแหล่งน�ำ้ เสีย่ ง การหาวัสดุปดิ หรือคลุมบ่อน�ำ 
้ รวม
ทั้งการจัดหาอุปกรณ์ช่วยผู้ประสบภัยทางน�้ำไว้บริเวณแหล่งน�้ำ เช่น ไม้ เชือก ขวดน�้ำ/ถัง
แกลลอนพลาสติก นกหวีด 3) มาตรการด้านนโยบาย/กฎหมาย/กฎระเบียบและการบังคับ
ใช้ เช่น ก�ำหนดให้ผู้โดยสารเรือทุกคนต้องใส่เสื้อชูชีพ ก�ำหนดให้มีพื้นที่เล่นน�้ำที่ปลอดภัย
ก�ำหนดให้มี Lifeguard ดูแล ห้ามดื่มสุราก่อนลงเล่นน�้ำ  แหล่งท่องเที่ยวทางน�้ำ/สระว่าย
น�้ำต้องมีความปลอดภัย และ 4) มาตรการด้านเยียวยาความเสียหายคือ การส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู้หรือทักษะในปฐมพยาบาล/การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น (CPR)
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้มีการขับเคลื่อนการ
ด�ำเนินงานป้องกันเด็กจมน�้ำมาตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2549 โดยเริ่มจากการน�ำฐานข้อมูล
หลายแหล่งทีไ่ ด้จากการสืบค้น จากระบบรายงานปกติ รายงานการศึกษาวิจยั เอกสารการ
ด�ำเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มาวิเคราะห์ สังเคราะห์ จึงท�ำให้เชื่อได้ว่าการ
จมน�้ำเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่ 1 ของเด็กไทยอายุต�่ำกว่า 15 ปี และจะต้องมีการ
ด�ำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งนี้ในตอนที่เริ่มต้นด�ำเนินการ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่
ส�ำหรับประเทศไทย องค์ความรูด้ า้ นการป้องกันการจมน�ำ้ ทีม่ อี ยูใ่ นต่างประเทศ ยังมีความ
แตกต่างกับสาเหตุการเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ของเด็กในประเทศไทย ดังนัน้ มาตรการต่างๆ
จึงเป็นการเรียนรูค้ วบคูก่ บั การปฏิบตั ไิ ปพร้อมๆ กัน โดยอาศัยประสบการณ์จากการด�ำเนิน
งานแก้ไขปัญหาการบาดเจ็บทางถนนของประเทศไทยที่ภาคสาธารณสุขเคยด�ำเนินการ
ขับเคลื่อนในระยะแรกๆ จนกระทั่งปัจจุบันสามารถผลักดันให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ
และเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมด�ำเนินการ
การด�ำเนินงานในระยะแรกเริ่มจากการสื่อสารผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ควบคู่ไปกับ
สถานการณ์ที่ส�ำคัญและประชาชนให้ความสนใจ เช่น เทศกาลสงกรานต์ เทศกาล
ลอยกระทง สถานการณ์นำ�้ ท่วม ระยะต่อมาได้กระตุน้ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องรับรูแ้ ละตระหนัก
ถึงปัญหาเด็กจมน�ำ 
้ โดยการจัดเวทีนโยบายสาธารณะ และผลักดันเชิงนโยบายด้วยการตัง้
คณะกรรมการป้องกันการจมน�ำ้ ของเด็ก รวมทัง้ มีการด�ำเนินการจัดท�ำรูปแบบป้องกันเด็ก
จมน�้ำในพื้นที่น�ำร่อง การศึกษาวิจัย การจัดท�ำสื่อและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนือ่ ง การผลักดันและขับเคลือ่ นให้เกิดการด�ำเนินงานในพืน้ ที่ และการผลักดันให้หน่วย
งานที่เกี่ยวข้องร่วมกันด�ำเนินการแก้ปัญหาเด็กจมน�้ำ
อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา พื้นที่มักมีการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำเพียงมาตรการ
เดียว ซึง่ ไม่ชว่ ยป้องกันการจมน�ำ้ มากนัก ดังนัน้ เพือ่ เป็นการแก้ปญ
ั หาดังกล่าวในปี 2558
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อจึงได้ก�ำหนดกลยุทธ์ “การสร้างทีมเครือข่ายผู้ก่อการดี (Merit Maker)”
ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่จะกระตุ้นให้พื้นที่เกิดการด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำแบบสหสาขา
ต่อเนือ่ ง และครอบคลุมในทุกมาตรการ รวมทัง้ ใช้ทรัพยากรทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่ โดยทีมผูก้ อ่ การ
ดี (Merit Maker) จะเป็นการรวมตัวกันของบุคคลหรือหน่วยงานใดก็ได้ทั้งภาครัฐ เอกชน
จิตอาสา เพื่อร่วมกันด�ำเนินงานป้องกันการจมน�้ำใน 10  องค์ประกอบได้แก่ นโยบาย
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การบริหารจัดการ สถานการณ์และข้อมูล การจัดการแหล่งน�ำ้ เสีย่ ง การด�ำเนินการในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก การให้ความรู้ การเรียนว่ายน�ำ้ เพือ่ เอาชีวติ รอด การฝึกปฏิบตั ชิ ว่ ยฟืน้ คืนชีพ
(CPR) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และการศึกษาวิจัยหรือติดตามประเมินผล ซึ่งจากการ
ด�ำเนินงานผู้ก่อการดี (Merit Maker) ในปีที่ผ่านมา (ปี 2558) พบว่า มีทีมผู้ก่อการดี
(Merit Maker) จ�ำนวน 335 ทีม ครอบคลุม 227 อ�ำเภอ ใน 35 จังหวัด ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อประชาชนคือ คนในชุมชนหรือเด็กได้ฝึกปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
จ�ำนวน 6,956 คน เด็กอายุ 6-14 ปีได้เรียนว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จ�ำนวน 56,987
คน เกิดวิทยากรในพื้นที่สอนว่ายน�้ำเพื่อเอาชีวิตรอด จ�ำนวน 2,801 คน แหล่งน�้ำเสี่ยง
ถูกจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ปลอดภัย จ�ำนวน 1,492 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการ
ด�ำเนินการป้องกันเด็กจมน�้ำ  จ�ำนวน 1,150 แห่ง และสถานบริการสาธารณสุข/ชุมชน/
โรงเรียนมีการให้ความรู้แก่ประชาชนและเด็กในพื้นที่ จ�ำนวน 1,201 แห่ง
หลังจากการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า
จ�ำนวนการเสียชีวติ จากการจมน�ำ้ ของเด็กลดลงครึง่ หนึง่ (ก่อนปี พ.ศ. 2550 = 1,500 คน,
ปี พ.ศ. 2558 = 701 คน) ทั้งนี้ในอีก 5 ปีข้างหน้า (ปี พ.ศ. 2564) กรมควบคุมโรค
ตั้งเป้าหมายไว้ว่า อัตราการเสียชีวิตจากการจมน�้ำของเด็กต่อประชากรแสนคนต้องน้อย
กว่า 3
จ�ำนวนและอัตราการเสียชีวติ ต่อประชากรแสนคนจากการจมน�ำ้ ของเด็กอายุตำ�่ กว่า
15 ปี ปี พ.ศ. 2543 - 2558
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แหล่งข้อมูล : ข้อมูลมรณะบัตร ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข
วิเคราะห์ : ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
หมายเหตุ ; ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ เป็นข้อมูลเบื้องต้น ณ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ (อาจเปลี่ยนแปลง)
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ปัญหา อุปสรรค
ปัญหาเด็กจมน�้ำเป็นเรื่องใหม่ และผู้บริหารในแต่ละระดับมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
จึงต้องใช้ความพยายามในการน�ำเสนอข้อมูลในเรือ่ งเดิมๆ เพือ่ ให้ผบู้ ริหารเห็นความส�ำคัญ
ของปัญหาบ่อยครั้ง ส่งผลให้การผลักดันในเชิงนโยบายเป็นไปได้ช้า
ปัจจัยสู่ความส�ำเร็จและข้อเสนอแนะ

๑) ข้อมูลและการใช้ประโยชน์ข้อมูล (Data and Utilization)

• ข้อมูลเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยเฉพาะขั้นตอนแรกของการผลักดันการด�ำเนินงานให้
เป็นนโยบาย จ�ำเป็นต้องมีข้อมูลที่ดีโดยต้องเป็นการสืบค้นและรวบรวมจากฐานข้อมูล
หลายแหล่งเพื่อให้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือในการน�ำเสนอ รวมทั้งการหาโอกาสในการน�ำ
เสนอข้อมูล
๒) มาตรการที่มีประสิทธิภาพ (Effective interventions)

• รูปแบบ/เครือ่ งมือของต่างประเทศทีพ่ บว่าประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินงาน
บางครัง้ การน�ำมาใช้ อาจจะไม่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย ดังนัน้ การหารูปแบบ/
เครื่ อ งมื อ ที่ ดี ควรได้ ม าจากการลงมื อ ทดลองปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ ให้ เ ห็ น ถึ ง แนวทาง
การด�ำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนออย่างชัดเจน
• การผลักดันการด�ำเนินงานลงสูภ่ าคท้องถิน่ ในขัน้ ตอนแรกควรเป็นการด�ำเนิน
งานเพื่อให้เห็นผลที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและจับต้องได้ เพื่อให้สามารถชักจูงให้ผู้บริหาร
ระดับท้องถิน่ น�ำไปก�ำหนดนโยบายของตนเอง รวมทัง้ ให้ชมุ ชนสนใจทีจ่ ะเข้ามาร่วมลงทุน
๓) ผู้น�ำ/ผู้รับผิดชอบหลัก ที่เอาจริงเอาจังและทุ่มเท (Leadership)

• ควรมีผรู้ บั ผิดชอบหลักทีเ่ ป็นแกนและเกาะติดการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง โดย
ไม่ควรยึดติดกับผู้บริหารในแต่ละระดับหรือโครงสร้าง ซึ่งมักจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอด
เวลา ดังนั้นในการขับเคลื่อนนโยบาย ผู้รับผิดชอบหลักจะเป็นบุคลากรที่ส�ำคัญที่สุด
• ผู้รับผิดชอบหลัก ควรมีองค์ประกอบที่ส�ำคัญดังนี้
- มีองค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างเพียงพอ
- มีความกระตือรือร้นที่จะผลิตสินค้าใหม่ที่มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา
- มีเทคนิคในการน�ำเสนอเพื่อขายสินค้าแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งภาครัฐ
หรือเอกชน
- มีใจในการให้บริการอย่างเต็มที่
๔) ความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย (Partnership)

• การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเป็นสิ่งส�ำคัญ เพราะการจมน�้ำ
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เกิดจากหลายปัจจัย และแต่ละปัจจัยมีหน่วยงานหลักที่ดูแลรับผิดชอบอยู่ ดังนั้นหาก
ด�ำเนินการเพียงหน่วยงานเดียว ก็จะไม่สามารถแก้ปัญหาการจมน�้ำได้
• ควรดึงเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามาลงทุน เพราะจะท�ำให้สามารถมีช่องทางใน
การเผยแพร่ขอ้ มูลในรูปแบบทีห่ ลากหลายได้มากขึน้ และจะเป็นการเรียนรูก้ ารน�ำเทคนิค
ทางการตลาดของภาคเอกชนมาประยุกต์ใช้กับงานในภาคราชการ
๕) การระดมภาคประชาสังคม (Civil society mobilization)

• การด�ำเนินงานด้านการป้องกัน กลไกทีส่ ำ� คัญทีใ่ ห้การด�ำเนินงานประสบความ
ส�ำเร็จคือ ชุมชนและท้องถิ่น การสร้างให้ชุมชนเห็นความส�ำคัญของปัญหา และร่วมกัน
หาแนวทางป้องกันโดยคนในชุมชนเอง จะมีผลท�ำให้การด�ำเนินงานเกิดความยั่งยืน
• ปัจจุบัน เครือข่ายจิตอาสาเป็นกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทมากในชุมชน เพราะ
เป็นกลุ่มคนที่สามารถด�ำเนินการได้โดยไม่มีกฎเกณฑ์/ขั้นตอนที่ยุ่งยากเหมือนกับการ
ด�ำเนินการในระบบราชการ ซึ่งจะท�ำให้เกิดการขยายด�ำเนินงานไปได้อย่างรวดเร็ว
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๔.๑-๘

การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการ
ด้านก�ำลังคน
โดย นายยุทธพงษ์ เกียรติยุทธชาติ
ผู้อ�ำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
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ที่มา
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค เพื่อการลดโรคและ
ภัยสุขภาพทีเ่ ป็นปัญหาของประเทศ พร้อมสร้างระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ชือ่ มโยง
จากระดับประเทศสู่พื้นที่ ให้มีความเข้มแข็งครอบคลุม เพื่อการลดโรคและประชาชนมี
พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง สู่เป้าหมายการเป็น ”องค์กรชั้นน�ำระดับนานาชาติ ที่สังคม
เชื่อถือและไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ภายในปี 2563” โดยคนของกรมควบคุมโรค นับเป็นกลไกส�ำคัญในการสร้างผล
งานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ได้ตามเป้าหมายที่ก�ำหนด ดังนั้น การบริหารจัดการเพื่อให้ก�ำลังคน
มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่กรมฯ ให้ความส�ำคัญมาโดยตลอด เพื่อสร้างบุคลากร และ
เตรียมความพร้อมส�ำหรับปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจหรือในต�ำแหน่งที่มีความส�ำคัญให้
สอดคล้องกับบริบทและความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป
ในระยะที่ผ่านมา กรมฯได้พัฒนาระบบการบริหารจัดการก�ำลังคนเพื่อให้มีความ
เหมาะสม ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้มีความสุขในการท�ำงาน โดยค�ำนึงถึง
สภาพแวดล้อมและสถานการณ์ด้านก�ำลังคนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นพลวัตร อาทิ
โครงสร้างอายุข้าราชการเฉลี่ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ความแตกต่างของก�ำลังคนในวิธีคิดและ
ทัศนคติในการท�ำงาน เพื่อการวางแผนก�ำลังคน สรรหา พัฒนา และรักษาไว้ใช้ประโยชน์
ต่อไป โดยการจัดท�ำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรมควบคุมโรค พร้อม
ทั้งก�ำหนดกลยุทธ์/เป้าประสงค์การด�ำเนินงานใน 3 ประเด็นหลัก ประกอบด้วย 1) HR
Planning 2) HR Development 3) Performance Management System ซึ่งต่อมาได้เพิ่ม
เติมเรื่อง HR Engagement ที่เป็นผลมาจากการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การด�ำเนินงาน ภายใต้กลไกการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานในรูปคณะกรรมการ/คณะท�ำงาน
และเครือข่ายจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การวางแผนก�ำลังคน ได้มีการวิเคราะห์อัตราก�ำลังของกรมฯ ที่ผ่านกระบวนการ
ขั้นตอน ทั้งหลักคิดทางวิทยาศาสตร์ (Full Time Equivalent : FTE) ความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญในการงาน (ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ) นโยบาย ข้อสั่งการ การตัดสินใจ
(ผูบ้ ริหาร) และมีการทบทวนในขัน้ ตอนสุดท้ายทีส่ ำ� คัญคือปรับขนาด (Slim down) ให้เป็น
กรอบอัตราก�ำลังทีเ่ หมาะสมและเพียงพอในการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการบริหาร
ต�ำแหน่ง การจ้างก�ำลังคน รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างในปัจจุบัน จ�ำนวน 43 หน่วย
งาน ตามแนวทางการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข เพื่อรองรับบทบาทภารกิจตามแผน
พัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ
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ด้านอัตราก�ำลัง ภายหลังการวิเคราะห์โครงสร้างการแบ่งงานของหน่วยงานระดับ

ส�ำนัก กอง รวมทั้งวิเคราะห์กรอบอัตราก�ำลังที่ควรจะเป็น ในปี 2558 และการจัดตั้ง
หน่วยงานใหม่ขึ้นเป็นการภายในหลายหน่วยงาน ในปี 2559 กรมฯได้ด�ำเนินการเกลี่ย
อัตราก�ำลังจากสายงานทีห่ มดความจ�ำเป็น ไปก�ำหนดเป็นสายงานทีย่ งั ขาดแคลนในหน่วย
งานที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ได้แก่ สถาบันเวชศาสตร์ป้องกันศึกษา ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 8 จังหวัดอุดรธานี กองโรคป้องกันด้วยวัคซีน และหน่วยงานทีเ่ ป็นจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์
อืน่ ๆ ได้แก่ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กลุม่ ห้องปฏิบตั กิ ารทางการแพทย์ดา้ น
การควบคุมโรค (Lab) งานบังคับใช้กฎหมายและงานนิตกิ ารของส�ำนักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 1 – 12 และหน่วยงานอื่นๆ ที่ยังขาดอัตราก�ำลัง ตามผลการวิเคราะห์กรอบอัตรา
ก�ำลังที่ควรจะเป็น ทั้งในส่วนของต�ำแหน่งข้าราชการ และต�ำแหน่งพนักงานราชการ เพื่อ
ให้ทุกหน่วยงานมีอัตราก�ำลังเพียงพอที่จะสามารถปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้บรรลุ
เป้าหมาย พร้อมทั้งจัดท�ำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ ของกรมฯ ในปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 เพื่อรองรับแผนการระดมอัตราก�ำลังในภาวะฉุกเฉิน
ด้านการสรรหาคัดเลือกและแต่งตั้งบุคลากร การสรรหาบุคลากรสายงานส�ำคัญ
เช่น แพทย์ทมี่ คี วามรูด้ า้ นโรคจากการเดินทางและท่องเทีย่ ว มีการสรรหาเชิงรุก ในกลุม่ แพทย์
จบใหม่ที่สนใจผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ส�ำหรับการคัดเลือกและแต่งตั้ง
บุคลากร ได้ก�ำหนดให้มีการประเมินสมรรถนะของต�ำแหน่งที่จะแต่งตั้ง (Competency)
ทุกต�ำแหน่ง ทัง้ กรณีการบรรจุใหม่ เลือ่ น ย้าย โอน โดยเฉพาะกรณีการเลือ่ นระดับได้กำ� หนด
ระดับความรูค้ วามสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ไว้ในค�ำบรรยายลักษณะงานของต�ำแหน่ง
งานทุกต�ำแหน่ง เพือ่ เป็นองค์ประกอบการประเมิน ในแบบประเมินเพือ่ คัดเลือกข้าราชการ
ทุกระดับ นอกจากนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กรมฯ ได้ปรับแนวทางการ
ด�ำเนินการจากเดิมที่กองการเจ้าหน้าที่เป็นผู้ด�ำเนินการให้หน่วยงานทุกขั้นตอน เป็นการ
ปรับเปลี่ยนให้หน่วยงานด�ำเนินการในบางขั้นตอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
ตอบสนองความต้องการของหน่วยงานได้อย่างแท้จริง ตามค�ำสัง่ มอบอ�ำนาจให้สำ� นักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1–12 และสถาบันราชประชาสมาสัย ในปี 2558
ด้านการพั ฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะและศักยภาพในการด�ำเนินงานป้องกัน
ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพ เป็ น การวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรอย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ กรมควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2557-2561 โดยก�ำหนด
สมรรถนะตามภารกิจที่จ�ำเป็นของกรมฯ (Functional Competency) จ�ำนวน 3 สมรรถนะ
คือ 1) ระบาดวิทยา 2) การวิจัยและพัฒนา 3) การติดตามประเมินผล รวมทั้งปรับปรุง
เพิ่มเติมพฤติกรรมบ่งชี้ที่แสดงถึงคุณภาพ ประกาศเป็นเกณฑ์หนึ่งในการวัดผลงานของ
บุคลากร และน�ำผลที่ได้จากช่องว่างสมรรถนะ (Gap) มาเชื่อมโยงกับการพัฒนาบุคลากร
ตามแนวทางที่กรมฯ ก�ำหนดทั้งระยะสั้น ระยะยาว โดยเน้นรูปแบบการพัฒนาต่อเนื่อง
ทั้งทักษะด้านบริหารและวิชาการ ได้แก่
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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การเตรียมบุคลากรระดับปฏิบัติให้มีภาวะผู้น�ำด้านการป้องกันควบคุมโรคภายใต้
โครงการสร้างภาวะผู้น�ำด้านการควบคุมโรค (Leadership in Disease Control: LDC)
การสร้างเสริมศักยภาพด้านป้องกันควบคุมโรคแก่ผรู้ บั ผิดชอบแผนงานโรคในระดับ สคร.
ภายใต้โครงการ พัฒนาศักยภาพผูจ้ ดั การกลุม่ แผนงาน (Program Cluster Manager :PCM)
การพัฒนาภาวะผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงในผู้บริหารระดับกลาง และพัฒนาศักยภาพ
การบริหารจัดการในผูบ้ ริหารระดับสูง ภายใต้โครงการส�ำคัญต่างๆ ได้แก่ โครงการพัฒนา
ผู้บริหารหน่วยงาน กรมควบคุมโรค หลักสูตร Values Based Leadership (CEO) โครงการ
พัฒนาผูน้ ำ� ด้านการบริหารงานป้องกันควบคุมโรค (Executive in Disease Control : EDC)
พัฒนานักบริหารงานระดับกลาง (Manager in Disease Control)
ส�ำหรับการวางแผนการพัฒนาบุคลากรในระยะยาว ได้มีการจัดเตรียมงบประมาณ
เพือ่ การพัฒนาบุคลากรในต่างประเทศภายใต้แผนการผลิตและพัฒนาสมรรถนะก�ำลังคน
ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (Mega Project) เพื่อสนับสนุนบุคลากรให้
ศึกษาต่อระดับปริญญาโท เอก และการอบรมหลักสูตรระยะสั้นในต่างประเทศ ในสาขา
ที่มีความจ�ำเป็นในเชิงยุทธศาสตร์เพื่อผลักดันการด�ำเนินงานตามภารกิจกรมฯ โดยได้
รับอนุมัติในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ ยังได้มีการพัฒนาระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD: System
Development) ทีส่ ำ� คัญๆ ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรเพือ่ รองรับแผนพัฒนาความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ สายงานแพทย์และสายงานนักวิชาการสาธารณสุข (Career Development
Plan : CDP) การปรับปรุงคูม่ อื หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมกรมควบคุมโรค
เพือ่ ให้สามารถใช้เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการประเมินความคุม้ ค่าของการพัฒนาได้ชดั เจน
และมีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง
การวัดผลการปฏิบัติงานของก�ำลังคน กรมฯ ได้น�ำแนวคิดการบริหารผลการปฏิบัติ
งาน (Performance Management System : PMS) มาใช้กับบุคลากรของกรมฯ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551 โดยมุ่งหวังเป็นเครื่องมือในการเชื่อมโยงเป้าหมายการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายของกรมฯ และหน่วยงาน อันจะส่งผลให้เกิดการ
พัฒนาบุคลากรในทุกระดับทั้งผลการปฏิบัติงาน และสมรรถนะหรือพฤติกรรมที่เอื้อต่อ
การปฏิบตั งิ านตามภารกิจของกรมฯ โดยมีคณะกรรมการกลัน่ กรองผลการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของบุคลากร และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ร่วมกัน
พิจารณาและปรับปรุงแนวทางการด�ำเนินงาน และเห็นชอบให้มีการน�ำวิธีการบริหารผล
การปฏิบัติราชการผ่านระบบออนไลน์ ตามโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากร (DPIS
Version 5) ของส�ำนักงาน ก.พ. มาใช้กับบุคลากรกรมฯ ในปีงบประมาณ 2558 เพื่อลด
ระยะเวลาและทรัพยากรในการด�ำเนินงาน และใช้เป็นเครื่องมือในการก�ำกับ ติดตาม
ประเมินผล เพื่อผลักดันให้การบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากรกรมฯ เป็นไปตาม
มาตรฐาน และสามารถน�ำผลที่ได้ไปเชื่อมโยงกับการพัฒนาและการจัดสรรแรงจูงใจได้
อย่างยั่งยืน
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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การสร้างขวัญและก�ำลังใจของบุคลากร กรมฯ ให้ความส�ำคัญกับการเสริมสร้าง
บรรยากาศ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน มีการประกาศนโยบาย
การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูบ้ ริหาร ผูป้ ฏิบตั งิ าน การจัดสวัสดิการและส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของบุคลากร มีการส�ำรวจเพื่อน�ำผลที่ได้มาพัฒนา ปรับปรุงการด�ำเนินงานเป็น
ประจ�ำทุกปี ในระดับกรมและระดับหน่วยงาน
ปัจจุบันได้มีการทบทวนกรอบแนวคิดทฤษฎีเพื่อด�ำเนินการเสริมสร้างความผูกพัน
ของบุคลากรกรมฯ ทุกกลุ่ม จากปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรแต่ละกลุ่ม
เป้าหมาย โดยผลที่ได้น�ำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรบุคคลในส่วน
ที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างเช่น
1) การด�ำเนินงานเพื่อสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่บุคลากรสายงานอื่น
นอกเหนือจากสายงานหลัก คือ แพทย์และนักวิชาการสาธารณสุข โดยมีเป้าหมายที่จะ
ด�ำเนินการให้ครอบคลุมทุกสายงาน ภายในปีงบประมาณ 2562 และการจะจัดท�ำ
แผนสร้างความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั ริ าชการส�ำหรับต�ำแหน่งทางการบริหารและต�ำแหน่ง
ทางด้านวิชาการที่มีความส�ำคัญของกรมฯ
2) การธ�ำรงรักษาบุคลากรสายงานส�ำคัญและขาดแคลน ได้แก่ นักระบาดวิทยา
ภาคสนามระดับเชี่ยวชาญ โดยกรมฯ ได้น�ำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในที่ประชุม
กระทรวงสาธารณสุขเกีย่ วกับค่าตอบแทน ความก้าวหน้า การขอรับจัดสรรอัตราก�ำลังเพิม่
และการด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงฯ เพื่อวิเคราะห์ความจ�ำเป็นของ
จ�ำนวนนักระบาดวิทยาภาคสนามตามภารกิจของกรม

นายแพทย์อ�ำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พิจารณาภาพรวม “การแก้ไข
ปัญหาก�ำลังคนด้านระบาดวิทยา” โดยมี นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักระบาดวิทยา และนายยุทธพงษ์ เกียรติยทุ ธชาติ ผูอ้ ำ� นวยการกองการเจ้าหน้าที่
ให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ที่โรงแรมอยุธยา
แกรนด์โฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

134

จากการประเมินผลการบริหารจัดการก�ำลังคนตามกรอบมาตรฐานความส�ำเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) และฐานข้อมูลบุคลากรจากระบบสารสนเทศ
การบริหารทรัพยากรบุคคล (Departmental Personel Information System: DPIS) ของ
ส�ำนักงาน ก.พ. ทีผ่ า่ นมาของกรมฯ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ 2556–2558 พบว่า ผลสัมฤทธิ์
การด�ำเนินงานมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง (84.86 , 91.53 และ 96.53) โดยสามารถ
ด�ำเนินงานได้ถกู ต้อง ครบถ้วน ตามระยะเวลาทีก่ ำ� หนด แต่เมือ่ พิจารณาจากประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด�ำเนินงาน พบโอกาสในการปรับปรุงการด�ำเนินงานเกีย่ วกับการ
จัดท�ำแผนเพิ่มประสิทธิภาพก�ำลังคน ซึ่งมีความสอดคล้องกับผลการประเมินผลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากรของกรมฯ รวมทั้งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกกรมฯ เกี่ยวกับการประเมิน
ประสิทธิผลของการวางแผนอัตราก�ำลังและขีดความสามารถ การเตรียมความพร้อม
บุคลากรเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง และการเชือ่ มโยงผลสะท้อนความส�ำเร็จของก�ำลังคน
ในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ซึง่ เป็นความท้าทายในการด�ำเนินงาน
บริหารจัดการก�ำลังคนของกรมฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในระยะต่อไป

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานการประชุม
หารื อ แนวทางการพั ฒ นานั ก ระบาดวิ ท ยาภาคสนาม ของกระทรวงสาธารณสุ ข โดยมี
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ของกรมต่างๆ ในกระทรวงสาธารณสุข
เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 4
อาคาร 1 ชั้น 2 ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
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๔.๒

การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
่ น
“EOC 4.0” การขับเคลือ
ระบบจัดการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
โดย นพ. ธนรักษ์  ผลิพัฒน์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักระบาดวิทยา
ส�ำนักระบาดวิทยา
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งานด้านการจัดการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเป็นงานที่มีการพัฒนา
อย่างค่อยเป็นค่อยไปมาเป็นเวลายาวนานในกรมควบคุมโรคและในกระทรวง
สาธารณสุข มีรากฐานมาจากงานด้านการสอบสวนควบคุมการระบาดของโรค
และภัยสุขภาพ ต่อมาได้มคี วามพยายามพัฒนาให้เป็นระบบมากยิง่ ขึน้ และในช่วง
2 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2557-2559) ได้รับความสนใจ ขับเคลื่อน ผลักดัน
อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ท�ำให้
ในปัจจุบันงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินได้เติบโตขึ้น และเป็นส่วนหนึ่ง
ทีส่ ำ� คัญของระบบควบคุมโรค รวมทัง้ เป็นส่วนหนึง่ ของแผนงานเสริมสร้างความ
มั่นคงด้านสุขภาพของประเทศ บทความนี้จะเล่าความเป็นมาของการพัฒนา
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมควบคุมโรค
ความสนใจในการพัฒนาระบบงานจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
เริม่ ต้นขึน้ ประมาณปี 2547 โดยเริม่ จากการบรรจุเรือ่ งการพัฒนาระบบจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในแผนยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค ต่อมาในปี
2548 กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005)
ได้ให้คำ� นิยามค�ำว่า ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health
Emergency of International Concern) ไว้อย่างชัดเจน และกล่าวถึงสมรรถนะ
หลั ก ที่ ป ระเทศต้ อ งพั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ ให้ ส ามารถจั ด การกั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น ทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิผล อย่างไรก็ดี การขับเคลือ่ นงาน
ภายในกรมควบคุมโรคในขณะนัน้ ก็ยงั ไม่เป็นรูปเป็นร่างและยังไม่มคี วามชัดเจน
เท่าที่ควร
กิจกรรมที่ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ส�ำคัญ และมีส่วนส�ำคัญอย่างยิ่งที่ช่วยวาง
รากฐานการเติบโตของงานจัดการภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรคคือ การส่ง
บุคคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและการรับมือ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ณ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ประเทศ
สหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) ในปี 2550 และ 2551 จ�ำนวน 2 รุ่นๆ ละ 9 คน
และ 8 คน ตามล�ำดับ ท�ำให้กรมควบคุมโรคมีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจใน
งานอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น
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ต่อมา ในปี 2552 กรมควบคุมโรค มีค�ำสั่งตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติ
การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการ
สาธารณสุข กรมควบคุมโรค” เป็นการภายใน เพือ่ เป็นหน่วยงานกลาง
ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การตัง้ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารเตรียม
ความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุขฯ
นับเป็นก้าวย่างที่ส�ำคัญก้าวหนึ่งเพราะนับได้ว่าเป็นการพัฒนา
ระบบงานศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉินขึน้ เป็นครัง้ แรกในกรมควบคุมโรค
แม้ต่อมา ในปี 2553 กรมควบคุมโรคจะมีค�ำสั่งยุบเลิกศูนย์ปฏิบัติ
เตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ แต่กรมควบคุมโรคยัง
คงพัฒนางานจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้
โอนความรับผิดชอบในการจัดการภาวะฉุกเฉินของกรมควบคุมโรค
ไปไว้ ที่กลุ่มปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข สังกัดส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป
ภายใต้การน�ำของศูนย์ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินฯ และกลุ่มปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินฯ งานจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้รับการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้น
ในปี 2557 การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเริม่ กลับมา
ได้รับความสนใจอย่างสูงอีกครั้งจากสถานการณ์โรคติดต่ออันตราย
ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากความรู้และเทคโนโลยีในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทีม่ เี พิม่ ขึน้ อย่างมาก และจากการได้มโี อกาสเดินทางไป
ศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ณ ศูนย์ควบคุมและป้องกัน
โรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา (U.S. CDC) ของผู้บริหารระดับสูง
กรมควบคุมโรค
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การขับเคลือ่ นงานในระยะแรกอาศัยประชุมอย่างไม่เป็นทางการของหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องภายในกรมควบคุมโรค ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
ภาวะฉุกเฉิน โดยมีเป้าหมายที่ส�ำคัญคือการปรับปรุงและยกระดับสมรรถนะใน
การปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในที่นี้หมายถึงสถานที่ (centrallocation) ที่ใช้
ในการปฏิบตั งิ านร่วมกันของกลุม่ ภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์
เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากร
ให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉินในที่นี้ นอกเหนือจากจะหมายถึง
ห้องท�ำงานและอุปกรณ์ที่ใช้ในการท�ำงานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และ
บุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้วย
ปี 2557 ไปจนถึงช่วงต้นปี 2558 นับเป็นปีของการวางแผนปรับ
กระบวนทัศน์ และท�ำความเข้าใจกับสิ่งที่กรมฯ ก�ำลังจะท�ำ  รายละเอียดเล็กๆ
เช่น การเลือกใช้คำ 
� ระหว่างค�ำว่า Public Health Emergency Response (PHER),
Public Health Emergency Management (PHEM) และ ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉิน
(Emergency Operations Center, EOC) ก็ยังได้รับความส�ำคัญน�ำมาพิจารณา
การพัฒนาส่วนต่อไปก็คอื ออกแบบระบบบัญชาการเหตุการณ์ และระบบงาน
ต่างๆ ซึ่งนับเป็นโอกาสที่ดีเป็นอย่างยิ่งที่ กองทัพอากาศโดยท่านเจ้ากรม
ยุทธการทหารอากาศ ได้ให้โอกาสผูบ้ ริหารระดับสูงได้มโี อกาสเข้าไปศึกษาดูงาน
ที่ Network Centric Operation Center ซึ่งท�ำให้แนวคิดเรื่องระบบงานมีความ
ลงตัวมากขึ้น และน�ำไปสู่ระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่ได้รับความเห็นชอบและ
น�ำมาใช้ในเวลาต่อมา
ในปี 2558 นับเป็นปีทสี่ ำ� นักระบาดวิทยาเข้ามารับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบตั ิ
การภาวะฉุกเฉินอย่างเต็มตัว และได้เริ่มกิจกรรมการขับเคลื่อนงานศูนย์ปฏิบัติ
การภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่อย่างเป็นรูปธรรมโดยเริ่มต้นจากการพัฒนาระบบ
งานตระหนักรู้สถานการณ์และการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้
สถานการณ์ มีการคาดประมาณก�ำลังคนทีจ่ ำ� เป็นต้องพัฒนาและเริม่ ด�ำเนินการ
พัฒนาโดยอาศัยหลักการ on-the-job training
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ช่วงกลางปี ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่
ได้รับการออกแบบใหม่ได้รับการทดสอบเป็นครั้งแรกด้วยสถานการณ์การพบผู้ป่วยยืนยันโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลาง เป็นการตอกย�้ำให้เห็นความส�ำคัญและความจ�ำเป็นที่จะต้องมี
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และเป็นการยืนยันว่าการพัฒนางานเดินมาถูกทางแล้ว
ช่วงปลายปี 2558 กรมควบคุมโรคจึงได้สรุปและจัดพิมพ์ “กรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติ
การภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ.25592564”
ช่วงครึง่ หลังของปี 2558 ยังมีกจิ กรรมการการพัฒนาก�ำลังคนทีม่ คี วามส�ำคัญอีก 4 กิจกรรม
ทีก่ รมควบคุมโรคได้รบั ความอนุเคราะห์จากศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา นัน่ คือ
1) การส่งบุคลากรกรมควบคุมโรคเข้ารับการฝึกอบรมในงานด้านตระหนักรู้สถานการณ์
(Situation Awareness) เป็นเวลา 2 เดือน
2) การส่งบุคลากรกรมควบคุมโรคเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร EOC manager เป็นเวลา
4 เดือน
3) การส่ ง ผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกรมควบคุ ม โรคเข้ า รั บ การศึ ก ษาดู ง านที่ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก าร
ภาวะฉุกเฉิน ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกาและ
4) การส่งผู้เชี่ยวชาญเป็นวิทยากรฝึกอบรมเรื่องระบบบัญชาการเหตุการณ์เบื้องต้น
ปี 2559 นับเป็นปีที่งานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของกรมควบคุมโรคได้
รับการขับเคลือ่ นอย่างเข้มข้นเป็นอย่างยิง่ ทัง้ การขับเคลือ่ นงานลงสูร่ ะดับเขต การจัดการฝึกอบรม
เพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้าน “การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์
และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” แก่บุคลากรของกรมควบคุมโรคอย่างกว้างขวาง
การจัดท�ำแผน All Hazards Plan การปรับปรุงแผนประคองกิจการส�ำหรับการปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(Business Continuity Plan) เพื่อให้กรมฯ สามารถเรียกระดมคนเข้า
มาปฏิบตั งิ านภาวะฉุกเฉิน (surge capacity plan) ได้ การริเริม่ ให้มกี ารจัดท�ำแผนเผชิญเหตุ (incident
action plan) และการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรคใหม่
แม้จะเป็นช่วงเริ่มต้น แต่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ก�ำลังได้รับการพัฒนา
อย่างรวดเร็ว ด้วยก�ำลังกาย ก�ำลังใจ ก�ำลังสติปัญญาของทุกคนและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อความ
มั่นคงด้านสุขภาพของคนไทย
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๔.๓-๑

ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การด�ำเนินงาน
“สุขภาพหนึ่งเดียว”
ของประเทศไทย
โดย สพญ. สุธิดา ม่วงน้อยเจริญ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นางสาวปรางค์ศิริ นาแหลม
นักวิชาการสาธารณสุข
ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
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สุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health (OH) เป็นแนวคิด
ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ส�ำหรับ
สุขภาพคน สัตว์ สัตว์ปา่ และสิง่ แวดล้อม ทีจ่ ะส่งเสริมให้เกิด
การท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ และเอื้อต่อการมี
สุขภาพที่ดีของทุกชีวิต สุขภาพหนึ่งเดียว มีความส�ำคัญต่อ
ทุกชีวิต กล่าวคือ สุขภาพของคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อม
ล้วนมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน เมื่อประชากรของสิ่งมีชีวิต
หรือสิ่งแวดล้อมหนึ่งเจ็บป่วยเปลี่ยนแปลงไป ย่อมส่งผลต่อ
ทุกชีวติ ในสิง่ แวดล้อม ในการป้องกันควบคุมโรค ทัง้ นี้ ทัว่ โลก
ได้ให้ความส�ำคัญกับเรื่องสุขภาพหนึ่งเดียว เช่นกันนับตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2551 องค์กรต่างๆ ทัว่ โลกไม่วา่ จะเป็นองค์กรด้าน
ที่มา http://mvnassociation.org/medvetnet/index.php/
สาธารณสุข ปศุสัตว์ สัตว์ป่า และอาหาร อันได้แก่ องค์การ
single-article/about-one-health
อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture
Organization of the United Nations: FAO) องค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal
Health: OIE) และ องค์การอนามัยโลก (World Health
Organization: WHO) ได้ร่วมมือกันด�ำเนินงานตามแนวคิด
One health หรือสุขภาพหนึง่ เดียว ซึง่ หมายถึง การด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพในการควบคุม
และป้องกันโรค รับมือกับการระบาดของโรคติดต่ออุบัติใหม่
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน และจัดการกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้
ระหว่างคน-สัตว์-สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมักจะเป็น
ปัญหาทีส่ ลับซับซ้อน ละเอียดอ่อน ส่งผลกระทบรุนแรงหลาย
ด้าน และมีความเร่งด่วนที่จะต้องด�ำเนินการแก้ไขการที่จะ
จัดการกับปัญหาดังกล่าว หรือเตรียมพร้อมรับมือก่อนที่
ปัญหาจะเกิดขึ้น จึงต้องอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิด
ความร่วมแรงร่วมใจจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหลายภาคส่วน
ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสุขภาพคน ภาคสุขภาพสัตว์/สัตว์ป่า
สิง่ แวดล้อม หรือแม้กระทัง้ ชุมชนหรือสังคม ให้สามารถท�ำงาน
ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เอื้อต่อ
การมีสุขภาพที่ดีของทุกชีวิต
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แนวคิดเรื่อง One Health ได้เริ่มน�ำมาใช้ และเรียกชื่ออย่างเป็น
ทางการในประเทศไทย ในปี 2548 โดยได้ถูกถ่ายทอดลงสู่หลักสูตร
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมควบคุมโรค มีการรับสัตวแพทย์
เข้าศึกษาในโครงการพัฒนานักระบาดวิทยาภาคสนาม และได้ขยายออกสู่
หน่วยงานนอกกระทรวงในช่วง 2 - 3 ปีถดั มา จนน�ำไปสูโ่ ครงการอบรม
ระยะสั้น ด้านระบาดวิทยาและการสอบสวนโรคในพื้นที่แบบบูรณาการ
ระหว่างภาคส่วน ซึ่งต่อมาได้ต่อยอดไปสู่โครงการจังหวัดสุขภาพหนึ่ง
เดียว ในปี 2556 ใน 5 จังหวัดน�ำร่อง และมีการขยายผลเป็น 14
จังหวัด ในระยะเวลาถัดมา จังหวัดที่มีการด�ำเนินโครงการสุขภาพหนึ่ง
เดียวนี้มีความครอบคลุมถึงจังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ เช่น ตาก
สระแก้ว สงขลา กาญจนบุรี และมุกดาหาร เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้มี
ความร่วมมือเครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่งเดียวแห่งประเทศไทย
(Thailand One Health University Network; THOHUN) ในการการพัฒนา
บุคลากร และส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้มสี มรรถนะในการท�ำงานภายใต้
แนวคิดสุขภาพหนึง่ เดียว เพือ่ การเฝ้าระวัง ควบคุม และตอบโต้โรคติดต่อ
อุบัติใหม่และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคนอย่างมีประสิทธิภาพ
แนวคิ ด เรื่ อ ง One Health ยั ง ถู ก บรรจุ ใ นยุ ท ธศาสตร์ ข อง
แผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
อุบตั ใิ หม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556 - 2559) มีการจัดตัง้ ศูนย์ประสานงาน
เครือข่ายสุขภาพหนึง่ เดียวอย่างเป็นทางการ และมีการจัดท�ำ MOU เรือ่ ง
การด�ำเนินงานด้านสุขภาพหนึง่ เดียว (One Health) เพือ่ ความมัน่ คงทาง
สุขภาพของประเทศ ระดับปลัดกระทรวง ระหว่าง 8 องค์กร ได้แก่

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
มหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กระทรวงแรงงาน และสภากาชาดไทย
โดยวัตถุประสงค์ของการจัดท�ำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) เรื่องการด�ำเนินงานด้านสุขภาพหนึ่งเดียวฯ เพื่อเป็นการ
สร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” เป็น
แนวคิดในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างสหสาขาวิชาชีพ ส�ำหรับ
สุขภาพคน สัตว์ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม และเป็นการต่อยอด
ข ย า ย ค ว า ม ร ่ ว ม มื อ ใ ห ้ ค ร อ บ ค ลุ ม ห ล า ย ภ า ค ส ่ ว น แ ล ะ
เพิ่มประสิทธิภาพของการท�ำงานมากยิ่งขึ้น ซึ่งต่อมาได้มีการ
ลงพื้นที่แบบบูรณาการในจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อรับฟัง
ผลการด�ำเนินงาน รวมถึงปัญหาจากพื้นที่ และรวบรวมประเด็น
ดังกล่าว เพือ่ จัดท�ำแผนปฏิบตั กิ ารตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เรือ่ งการด�ำเนินงาน ด้านสุขภาพหนึง่ เดียว เพือ่ ความมัน่ คงทางสุขภาพ
ของประเทศ ปี พ.ศ. 2560 - 25641 โดยแผนปฏิบตั กิ ารฯ ฉบับนี้
มีเป้าประสงค์หลัก เพือ่ ให้ประเทศไทยมีระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ และโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน
ภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแผน
ปฏิบัติการฯ ฉบับนี้ จะส่งเสริมให้การขับเคลื่อนงาน One Health
ตั้งแต่ส่วนกลางจนถึงระดับภูมิภาค และระดับจังหวัดเป็นไปอย่าง
ราบรื่น นอกจากนั้นการด�ำเนินงานของกรมควบคุมโรค ยังรวมถึง
การจัดตั้งเครือข่ายรูปแบบสุขภาพหนึ่งเดียว หรือ One Health
model น�ำร่องใน 10 จังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ จังหวัดตาก
จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดตราด จังหวัดสงขลา
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดหนองคาย จังหวัด
นครพนม และจังหวัดนราธิวาส อีกด้วย
การท�ำงานทางด้านสุขภาพหนึง่ เดียวมีความท้าทายในหลาย
มิติ ยกตัวอย่างเช่น การท�ำให้หน่วยงานต่างๆ ทีม่ แี นวคิด วิธปี ฏิบตั ิ
หรือภารกิจหลักที่แตกต่างกัน สามารถท�ำงานร่วมกันได้ โดยมี
จุดมุง่ หมายเพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์เดียวกัน กฎเกณฑ์หรือระเบียบ
ข้อบังคับของทางราชการที่อาจไม่เอื้อให้เกิดความคล่องตัวของ
การท�ำงาน/บุลลากรทีไ่ ม่เพียงพอ หรือมีภาระงานประจ�ำค่อนข้างมาก
และงบประมาณจ�ำกัด
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แต่อย่างไรก็ตาม หากประเทศ หรือพื้นที่มีความพร้อมที่จะ
จัดการและรับมือกับปัญหาต่างๆ ทัง้ ด้านโรคหรือภัยสุขภาพ เช่น โรค
ติดต่ออุบัติใหม่ อุบัติซ�้ำ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ที่อาจมาจาก
ประเทศเพื่อนบ้ านซึ่ งเป็ นผลพวงมาจากการเปิ ดเข้าสู่ ป ระชาคม
อาเซียน การเตรียมความพร้อมเหล่านี้ จะช่วยส่งเสริมความเชื่อมั่น
และเสริมสร้างภาพลักษณ์ทดี่ ขี องประเทศไทย ในสายตาของประเทศ
เพื่อนบ้าน ในภูมิภาคอาเซียน หรือแม้กระทั่งทั่วโลก ดังนั้นการให้
ความส�ำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือตามแนวคิด One Health จะ
ช่วยสนับสนุนการเตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหาด้านโรคหรือ
สุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้
การด�ำเนินงานด้านสุขภาพหนึง่ เดียวในประเทศไทย จึงเป็นกลไก
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะช่วยลดผลกระทบมหาศาลต่อ
เศรษฐกิจ ชุมชน และสิ่งแวดล้อม มีความสอดคล้องกับการด�ำเนิน
งานตามนโยบายของรัฐในด้านต่างๆ เช่น นโยบายประชารัฐ หรือการ
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ด�ำเนินงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ท�ำให้การ
ประสานงานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ทั้งระหว่างหน่วยงานราชการ
ต่างกระทรวง และระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือชุมชน มีความมัน่ คง
และราบรื่นมากยิ่งขึ้น ดังนั้นหากมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง
ชัดเจนและเป็นรูปธรรม มีสรรพก�ำลังที่พร้อมจะให้ความร่วมมือ
จะส่งผลดีต่อเสถียรภาพในการปฏิบัติงานของภาครัฐ อันก่อให้เกิด
ความมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตสืบไป
เอกสารอ้างอิง
ที่มา http://thaionehealth.org/th/home/

๑

แผนปฏิบัติการ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การ
ด�ำเนินงานด้านสุขภาพหนึง่ เดียวเพือ่ ความมัน่ คงทางสุขภาพของ
ประเทศ. ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข. มิถุนายน 2559.
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๔.๓-๒

ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การพัฒนาช่องทาง
เข้าออกประเทศ ในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
โดย พญ.วราลักษณ์ ตังคณะกุล
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป
นางสาวอัจฉรา ทุเครือ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

148

ตามนโยบายรัฐบาลภายใต้การด�ำเนินงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
(คสช.) ทีก่ ำ� หนดพืน้ ทีท่ มี่ ศี กั ยภาพเหมาะสมในการจัดตัง้ เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ ในจังหวัดชายแดน 10  จังหวัด ซึ่งในระยะแรกของไทย พ.ศ. 2558
จ�ำนวน 5 จังหวัด ได้แก่ ตาก ตราด สระแก้ว มุกดาหาร สงขลา และระยะที่สอง
พ.ศ. 2559 ในพืน้ ที่ 5 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม
และนราธิวาส และกระทรวงสาธารณสุขจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
เพือ่ รองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 12 โดยมีเป้าหมายให้ประชาชนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ได้ รั บ บริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพ มาตรฐาน มี ห ลั ก ประกั น สุ ข ภาพ สามารถเข้ า ถึ ง
บริการสุขภาพ อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดี โดยมียุทธศาสตร์
การเตรี ย มพร้ อ มด้ า นสาธารณสุ ข กลยุ ท ธ์ ก ารพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐาน
สถานบริการสาธารณสุข ซึ่งครอบคลุมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
26 ด่าน (ท่าอากาศยาน แห่ง ท่าเรือ...แห่ง พรมแดน แห่ง)
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การพัฒนาสมรรถะช่องทางเข้าออกประเทศถูกก�ำหนดให้พฒ
ั นา
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 โดยคณะรัฐมนตรี ตัง้ แต่
วันที่ 15 มิถุนายน 2550  ซึ่งมอบให้กระทรวงสาธารณสุขเป็น
ผูป้ ระสานงานกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการพัฒนาสมรรถนะหลัก
ตามข้ อ ก� ำ หนดในกฎอนามั ย ระหว่ า งประเทศ พ.ศ. 2548
กลุม่ โรคติดต่อระหว่างประเทศ ส�ำนักโรคติดต่อทัว่ ไป ในฐานะเลขานุการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ จึงใช้เครือ่ งมือการ
ประเมินสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยาน ท่าเรือ
และพรมแดนทางบก ที่ ป ระยุ ก ต์ ม าจากคู ่ มื อ การประเมิ น ของ
องค์การอนามัยโลก ( Core Capacities Assessment Tools: CCAT) เป็น
เครือ่ งมือในการพัฒนาและการประเมินความก้าวหน้าตนเอง ปี 2558
ได้พัฒนาด่านควบคุมโรคฯ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างเต็มที่ โดย
ให้ความส�ำคัญในการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรด่านควบคุมโรคฯ
โดยก�ำหนดให้ด่านควบคุมโรคฯ มีอัตราก�ำลังปฏิบัติราชการประจ�ำ
4 คน และเพิ่ม 1 คนต่อ ผู้เดินทาง 1,250 คน ต่อวัน (เกณฑ์หน่วย
บริการปฐมภูมิ) และเพิ่มศักยภาพในการให้บริการทางการแพทย์
ในด้านโครงสร้างให้ประกอบด้วย
1) มีอาคารสถานที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
2) จุดคัดกรองผู้เดินทาง
3) ห้องสัมภาษณ์ผู้เดินทางสงสัยป่วย
4) มีห้องปฐมพยาบาลเบื้องต้น
5) มีห้องแยกสังเกตอาการผู้สงสัยป่วย และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็น
ในการให้บริการทางการแพทย์ในระดับปฐมภูมิ ตลอดจนเน้นการส่งต่อ
ผูป้ ว่ ยอย่างรวดเร็ว โดยรถส่งต่อผูป้ ว่ ยทีไ่ ด้มาตรฐานตาม สถาบันการ
แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ( สพฉ.)
นอกจากนี้ เน้นการให้เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ในฐานะ
เลขานุการคณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้าออก ตามพระราชบัญญัติ
โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 23 ด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาสมรรถนะให้ได้มาตรฐานตามที่กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ก�ำหนด ตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ
พ.ศ. 2558 มาตรา 24
ความส�ำเร็จของการพัฒนาช่องทางฯ ให้ได้สมรรถนะตามที่
กฎอนามัยฯ ก�ำหนด จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีค่ ณะท�ำงานประจ�ำช่องทางเข้า
ออก เป็นกลไกหลักในการจัดสรรทรัพยากรที่เพียงพอต่อการพัฒนา
ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาช่องทางเข้าออกประเทศ
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

150

ภาพกิจกรรม

อนอดีต ความส�ำเร็จ
151 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

๔.๓-๓

ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
(จังหวัดชายแดนคู่ขนาน)
โดย นางสาวกนิน  ธีระตันติกานนท์  
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นายธีรวุฒิ  ละม้าย  
นักวิชาการสาธารณสุข
ส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

152

พื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษบริเวณพื้ นที่แนวชายแดนของไทย
การเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในปี 2558-2559 ตามนโยบายรัฐบาลที่มี
การจัดตั้งพื้นที่ 10  จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด, สระแก้ว, กาญจนบุรี, ตาก,
เชียงราย, มุกดาหาร, หนองคาย, นครพนม, สงขลา และนราธิวาส โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการกระจายการพัฒนาไปสู่พื้นที่ต่างๆ การตอบสนองต่อ
เป้าหมายการพัฒนาทัง้ ทางด้านเศรษฐกิจและความมัน่ คงของประเทศ ในการเพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันการจ้างงาน ลดความเลื่อมล�้ำ  และสร้างความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ตลอดจนแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว ท�ำให้การเคลื่อน
ย้ายเข้าออกของประชากรทีม่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ซึง่ นอกจากจะน�ำมาซึง่ ความเจริญ
เติ บ โตทางด้ า นเศรษฐกิ จ แล้ ว ขณะเดี ย วกั น ก็ น� ำ มาซึ่ ง ปั ญ หาสั ง คมและ
สิง่ แวดล้อมทีส่ ำ� คัญ โดยเฉพาะปัญหาด้านสาธารณสุข ได้แก่ การแพร่กระจายของ
โรคระบาดต่างๆ เช่น โรคมาลาเรีย อุจาระร่วง โรคเอดส์ รวมทัง้ โรคทีป่ ระเทศไทย
เคยควบคุมได้แล้วอาจมีการแพร่ระบาดขึ้นใหม่ เช่น โรคเท้าช้าง โรคที่ป้องกัน
ได้ดว้ ยวัคซีน รวมทัง้ ปัญหาอัตราการใช้บริการในโรงพยาบาลของผูป้ ว่ ยต่างชาติ
จะเพิ่มมากขึ้น เนื่องด้วยตั้งอยู่บริเวณชายแดนที่ติดกับจังหวัดคู่ขนานของ
ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
• ชายแดนประเทศไทย-สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า คือ จังหวัดตากกับ
เมียวดี และจังหวัดกาญจนบุรีกับรัฐทวาย
• ชายแดนประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ
จังหวัดเชียงรายกับแขวงบ่อแก้ว,จังหวัดหนองคายกับนครหลวงเวียงจันทน์,
จังหวัดนครพนมกับแขวงค�ำม่วน และจังหวัดมุกดาหารกับแขวงสะหวันนะเขต
• ชายแดนประเทศไทย-ราชอาณาจักรกัมพูชา คือ จังหวัดตราดกับเกาะกง
และจังหวัดสระแก้วกับบันเตียมินเจย
• ชายแดนประเทศไทย-สหพันธรัฐมาเลเซีย คือ จังหวัดสงขลากับรัฐเคดาห์
และจังหวัดนราธิวาสกับรัฐกลันตัน
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กรอบการด�ำเนินงานในพื้ นที่เขตเศรษฐกิจพิ เศษ
ในปี พ.ศ. 2559 กระทรวงสาธารณสุขได้มียุทธศาสตร์ ในการด�ำเนินงานด้าน
สาธารณสุขรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและระบบบริการสุขภาพ
2. การพัฒนาและสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ การควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม รวมทั้งคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
3. การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพต่างด้าว
4. การบริหารจัดการด้านสุขภาพ
ในส่วนของกรมควบคุมโรค ได้มรี ะบบควบคุมโรคในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ ดังแสดงในรูปที่
1 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข

รูปที่ 1 ระบบควบคุมโรคในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ กรมควบคุมโรค

ส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมด�ำเนินงานอย่างไร
ส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ขานรับนโยบายของรัฐบาล กระทรวงสาธารณสุข
และ กรมควบคุมโรค ดังกล่าว ในปี 2559 นี้ จึงได้มีโครงการพัฒนาภาคีเครือข่ายในการ
ด�ำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพระหว่างจังหวัดชายแดน และจังหวัด
คู่ขนาน เขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษขึ้น อยู่ภายใต้หัวข้อการพัฒนาการสร้างเสริมสุขภาพ
การควบคุม ป้องกันและเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพฯ ของระบบควบคุมโรคในพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
พิเศษ กรมควบคุมโรค (ดังแสดงในรูปที่ 1) โครงการนี้วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ภาคีเครือข่ายการด�ำเนินงานสาธารณสุขระหว่างชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ กับจังหวัดคู่
ขนานประเทศเพื่อนบ้าน (Twin cities) เพื่อให้เกิดความร่วมมือ หรือข้อตกลงในการด�ำเนิน
งานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพร่วมกัน สามารถควบคุมการระบาด
ของโรคและประชาชนปลอดภัยจากโรคได้
แนวคิด
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษกับจังหวัดคู่ขนานของ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยการท�ำให้เกิดความมั่นคงทางด้านสุขภาพของประชาชนทั้งสอง
ประเทศ จ� ำ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งจั ง หวั ด ชายแดนเขตเศรษฐกิ จ พิ เ ศษของ
ประเทศไทยกับจังหวัดชายแดนคู่ขนานของประเทศเพื่อนบ้าน ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรค กล่าวคือ การมีข้อตกลง มีความร่วมมือร่วมกันในการด�ำเนินงานในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรค อาทิเช่น การแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคในพืน้ ทีอ่ ย่าง
สม�ำ่ เสมอร่วมกัน การจัดท�ำแผนป้องกันควบคุมโรคร่วมกัน การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ร่วมกัน การมีระบบส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ประชากรบริเวณชายแดนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
กลไกการด�ำเนินงานปัจจุบัน
1. การพัฒนาภาคีเครือข่ายในประเทศ โดยยึดหลักว่าก่อนที่จะพัฒนาผู้อื่น ให้พัฒนา
ตนเองก่อน กล่าวคือพัฒนาผู้ด�ำเนินงานชายแดนในประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะในการด�ำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งสามารถท�ำให้
เกิด/ ขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านสาธารณสุข เช่น
การแลกเปลี่ยนข้อมูล การส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่
2. การพั ฒ นาภาคี เ ครื อ ข่ า ยระหว่ า งประเทศ
ด้านการป้องกันควบคุมโรค ระหว่างประเทศไทยกับประเทศ
เพื่ อ นบ้ า น โดยภายหลั ง การพั ฒ นาภาคี เ ครื อ ข่ า ย
ในประเทศแล้ว ส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่รับผิดชอบจังหวัด
ชายแดน (สคร.1-2, 5-6 และ 8-12) ได้ด�ำเนินการ
ร่วมกับเครือข่ายภายในประเทศ อาทิเช่น หน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กรระหว่างประเทศ องค์กรเอกชน องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการด�ำเนินงานร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งระดับ
ประเทศ และระดับจังหวัดชายแดนคู่ขนาน ซึ่งเป็น
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สิ่งส�ำคัญในการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย การก�ำหนดนโยบายด้านการป้องกันควบคุมโรค
ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศร่วมกับประเทศเพือ่ นบ้าน ให้ดำ� เนินไปอย่างต่อเนือ่ ง
เกิดผลเป็นรูปธรรม รวมทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสถานการณ์โรคในพื้นที่อย่าง
สม�่ำเสมอ ร่วมกันพัฒนาพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เพื่อน�ำมาปรับปรุง
การด�ำเนินงานและจัดท�ำแผนการด�ำเนินงานร่วมกันในปีตอ่ ไป อันจะน�ำมาซึง่ การลดการแพร่
กระจายโรค
3. การนิเทศและติดตามประเมินผล มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างส�ำนักโรคติดต่อ
ทั่วไป ส�ำนักระบาดวิทยา ส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม สถาบันบ�ำราศนราดูร ในการให้การสนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าในการ
ด�ำเนินงาน รับทราบและร่วมกันแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งน�ำไปประกอบการ
ปรับปรุงโครงการในล�ำดับต่อไป
กลไกการด�ำเนินงานในอนาคต
ส�ำหรับในปีงบประมาณ 2560 ทีจ่ ะมาถึงนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มที ศิ ทางการด�ำเนิน
งานที่มีความชัดเจนขึ้น เห็นได้จากล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันจัดท�ำ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
พ.ศ. 2561-2565 โดยประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4R (เตรียมพร้อม ตอบโต้ ลดเสี่ยง
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง)
ยุทธศาสตร์ 4R

Ready (R1)
เตรียมพร้อม
Response (R2)
ตอบโต้
Reduce risk (R3)
ลดเสี่ยง
Restructure (R4)
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
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รายละเอียด

โครงสร้างพื้นฐาน (หน่วยบริการและด่าน) ก�ำลังคน ข้อมูล
แรงงานและสถานประกอบการ บริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม คลินิกเวชศาสตร์การเดินทาง และ
ท่องเที่ยว
ระบบส่งต่อผู้ป่วยข้ามแดน ระบบป้องกันควบคุมโรค ระบบ
เตรียมความพร้อมอุบัติภัยสารเคมี ระบบคุ้มครองผู้บริโภค
ระบบประกันสุขภาพประชากรต่างด้าว (Financial risk) การ
ประเมิน เผ้าระวัง ติดตามสุขภาพประชาชน และสิ่งแวดล้อม
(Social risk)
โครงสร้ า งกลุ ่ ม งานอาชี ว เวชกรรมในรพ.ทุ ก แห่ ง พ.ร.บ.
เขตเศรษฐกิจพิเศษ

รวมทั้งโครงการของส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ก็ยังคงด�ำเนินงานต่อไป
หากแต่เพิ่มความเข้มแข็ง เพื่อให้การด�ำเนินงานระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนและจังหวัดเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีระบบด้านป้องกันและควบคุมโรคที่
ส่งผลให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้านสาธารณสุขในพืน้ ทีส่ ามารถด�ำเนินงานได้งา่ ย ประชาชนสามารถเข้า
ถึงระบบสุขภาพ และประชาชนปลอดภัยจากโรค
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๔.๓-๔

ระบบเฝ้าระวังและควบคุมโรค
ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
การดูแลสุขภาพประชาชน
รอบเหมืองทองค�ำ
ในพื้นที่รอยต่อ ๓ จังหวัด
โดย นางสุธิดา ผุภะพันธ์ุ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวณราวดี ชินราช
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
นางสาวกาญจนา เบี้ยค�ำ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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ผลกระทบการประกอบกิจการเหมืองแร่ต่างๆ
ของประเทศไทยในอดีต
การประกอบกิจการเหมืองแร่ตา่ งๆ ในประเทศไทยหรือทัว่ โลก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในอดีตซึ่งเป็นการด�ำเนินกิจการที่มีการละเลยหรือไม่ได้ค�ำนึงถึงผล
กระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพมากนัก มักก่อให้เกิดผลกระทบต่อวิถชี วี ติ และ
สุขภาพประชาชนอยู่เป็นระยะๆ กรณีที่รุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือ
การประกอบกิจการเหมืองแร่ดีบุกท�ำให้สารหนูปนเปื้อนในน�้ำบ่อตื้น
ในปี 2531 พบผู้ป่วยด้วยโรคพิษสารหนูประมาณ 1,500  คน ท�ำให้
กรมทรัพยากรธรณีห้ามการประทานบัตรในปี 2537 ต่อมาในปี 2541 มีการ
ปนเปื้อนตะกั่ว จากการที่บ่อกักเก็บกากแร่ของบริษัทตะกั่วคอนเซ็นเตรทส์พัง
ท�ำให้ตะกั่วปนเปื้อนลงในล�ำห้วยคลิตี้ อ�ำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ในปี 2547 พบการปนเปื้อนแคดเมียมในสิ่งแวดล้อมและห่วงโซ่อาหาร
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้าวในพื้นที่บริเวณที่มีการประกอบกิจการเหมืองสังกะสี
ในลุ่มน�้ำแม่ตาว อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ท�ำให้ในพื้นที่ที่มีการปนเปื้อน
แคดเมียมมีอัตราผู้ป่วยโรคไตสูงขึ้นแตกต่างจากพื้นที่อื่นเป็นต้น ในแต่ละครั้ง
ทีเ่ กิดเหตุการณ์ผลกระทบขึน้ รัฐบาลต้องออกค่าใช้จา่ ยในการพืน้ ฟู แก้ไขซึง่ อาจ
ไม่เพียงพอกับรายได้ทรี่ ฐั บาลได้รบั จากการให้สมั ปทานเหมือง โดยเฉพาะอย่างยิง่
กับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสุขภาพของประชาชนที่จะชดใช้ด้วยเงินมากมาย
อย่างไรก็ไม่สามารถทดแทนได้
จากเหตุการณ์ต่างๆ ในอดีต ท�ำให้เป็นสิ่งที่ฝังในความรู้สึกของประชาชน
ว่าถ้าหากมีการประกอบกิจการเหมืองก็มักจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ
และที่ผ่านๆมากว่าประชาชนหรือหน่วยงานด้านสาธารณสุขจะทราบก็ต่อเมื่อ
มีผลกระทบเกิดขึ้นแล้ว ทั้งยังไม่มีกระบวนการในการเฝ้าระวังอย่างเป็นระบบ
เพือ่ ทราบการเปลีย่ นแปลงหรือการเฝ้าระวังการสัมผัสเพือ่ ป้องกันก่อนทีผ่ ลกระทบ
จะเกิดขึ้น ท�ำให้ประชาชนในพื้นที่ๆ มีการประกอบกิจการเหมืองส่วนใหญ่ก็
มักมีความวิตกกังวลถึงผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึน้ ในกรณีการประกอบกิจการเหมือง
ทองค�ำในพืน้ รอยต่อ 3 จังหวัดก็เช่นกันประชาชนส่วนหนึง่ ก็ยงั มีความวิตกกังวล
ถึงผลกระทบทีอ่ าจเกิดขึน้ กับสุขภาพจากการประกอบกิจการดังกล่าวจึงได้มกี าร
ร้องเรียนให้หน่วยงานต่างๆ เข้าไปดูแลเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นการป้องกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพหน่วยงานสาธารณสุขทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการต่างๆ ดังนี้
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๑. ตัง้ กรรมการต่างๆเพื่อด�ำเนินการในการแก้ไขปัญหา เช่น

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหา ข้อขัดแย้ง ผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จากการท�ำเหมืองแร่ทองค�ำของบริษัท
อัครา รีซอร์สเซส จ�ำกัด (มหาชน) โดยมีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
และปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานคณะท�ำงาน และได้แต่งตัง้
คณะท�ำงานภายใต้คณะกรรมการดังกล่าว 2 ชุด ได้แก่
1) คณะท� ำ งานตรวจสอบและแก้ ไขปั ญ หาผลกระทบด้ า น
สิ่งแวดล้อม
2) คณะท�ำงานตรวจสอบและแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสุขภาพ
ของประชาชน เพื่อด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการตรวจ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อมออกแบบวางแผนตรวจติดตามสุขภาพของ
ประชาชน รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ ห าสาเหตุ ผ ลกระทบต่ อ สุ ข ภาพและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อหามาตรการ แนวทางการป้องกันปัญหาสุขภาพและ
สิง่ แวดล้อม โดยได้มกี ารประชุมหารือวางแผนด�ำเนินการ และติดตาม
ความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ ๑๑  พฤษภาคม ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติรว่ มกันให้มกี ารยุตกิ ารอนุญาตอาชญาบัตรพิเศษ
ส�ำรวจแร่ทองค�ำและประทานบัตรท�ำเหมืองแร่ทองค�ำรวมถึงค�ำขอ
ต่ออายุประทานบัตรด้วย โดยเห็นควรให้ต่อใบอนุญาตประกอบ
โลหะกรรมไปจนถึงสิ้นปี ๒๕๕๙  เพื่อให้บริษัท อัคราฯ สามารถน�ำ
แร่ที่เหลืออยู่ไปใช้ประโยชน์ได้ และได้มอบหมายให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดูแลประชาชนและบรรเทาปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลัง
สิ้นสุดการประกอบกิจการเหมืองแร่และโลหะกรรมของบริษัท โดย
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข ดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่
อย่างต่อเนื่อง
๒. มีการการด�ำเนินงานเฝ้าระวังแลดูแลสุ ขภาพประชาชน

เช่น การเฝ้าระวังการสัมผัส โดยการเก็บตัวอย่างเลือดและปัสสาวะ
เพือ่ ตรวจหาระดับสารเคมีและโลหะหนักในร่างกาย การตรวจร่างกาย
เพื่อหาอาการที่สัมพันธ์กับมลพิษในพื้นที่ ในกรณีเด็กมีการตรวจวัด
IQ และพัฒนาการ เป็นต้น
๓. มีระบบบริการและการรักษาพยาบาล ด้านการบริการและ

รั ก ษาพยาบาล ได้ มี ก ารพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพในพื้นที่ ทั้ง
3 จังหวัด โดยได้มกี ารจัดตัง้ จัดตัง้ คลินกิ อาชีวเวชกรรมและเวชกรรม
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การจัดตั้ง Env-Occ Unit ใน รพช.

การจัดตั้ง Env-Occ Unit ใน รพช.

การจัดตั้ง Env-Occ Unit ใน รพ.สต.

สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล (รพ.สต.) (Env-Occ
Clinic) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ าชี ว เวชกรรมและเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มใน
โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) (Env-Occ Center) และจัดตัง้ ศูนย์เชีย่ วชาญ
อาชี ว เวชกรรมและเวชกรรมสิ่ ง แวดล้ อ มในโรงพยาบาลศู น ย์ /
โรงพยาบาลทัว่ ไป (Env-Occ Unit) เพือ่ เป็นช่องทางพิเศษในการรองรับ
การส่งต่อการรักษาผู้อาจได้รับผลกระทบในพื้นที่ และนอกจากนี้ใน
รพ.สต. ได้จดั ตัง้ ทีมหมอครอบครัว (Family Care Teams) เพือ่ ติดตาม
ดูแลให้ค�ำแนะน�ำในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง
บทสรุป
ในการประกอบกิ จ การเหมื อ งแร่ ต ่ า งๆ ในอนาคต เพื่ อ ให้
ประชาชนในพื้นที่เกิดความมั่นใจและเพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกัน
ก่อนทีผ่ ลกระทบจะเกิดขึน้ เหมือนดังเช่นในอดีต ต้องมีการก�ำหนดใน
พรบ.ที่ ก� ำ ลั ง มี ก ารปรั บ ปรุ ง หรื อ พรบ.ที่ ก� ำ ลั ง จั ด ท� ำ ขึ้ น ใหม่
ให้ ผู ้ ป ระกอบการมี บ ทบาทในการด� ำ เนิ น การเก็ บ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน
(baseline) สถานะทางสุขภาพเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเก็บข้อมูล
ด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งต้องท�ำการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง โดยการ
เก็บข้อมูลพืน้ ฐาน (basline) ก่อนจะเปิดด�ำเนินกิจการจะเป็นประโยชน์
หรือค�ำตอบให้ทั้งผู้ประกอบการและประชาชน โดยในกรณีที่การ
ประกอบกิจการมีการป้องกันผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เป็นอย่างดีแต่เป็นพืน้ ที่
ศักยภาพแร่เป็นก็อาจมีโลหะหนักต่างๆเช่นตะกัว่ หรือแคดเมียมหรือ
โลหะหนักอืน่ ๆในระดับทีส่ งู กว่าในพืน้ ทีท่ วั่ ไปข้อมูลพืน้ ฐาน (basline)
ด้านสุขภาพที่เก็บไว้ก่อนการประกอบกิจการก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกได้
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดจากการประกอบกิจการหรือไม่ หรือกรณีที่การ
ประกอบกิจการที่ไม่มีระบบในการป้องกันผลกระทบข้อมูลพื้นฐาน
(basline) ก็สามารถใช้ในการปกป้องประชาชนได้ การเฝ้าระวังสุขภาพ
ประชาชนอย่างต่อเนือ่ งก็จะท�ำไห้ทราบแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงและ
หาทางป้องกันแก้ไขก่อนที่จะมีผลกระทบรุนแรงเกิดขึ้น
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๔.๔-๑

การพัฒนาระบบบริการ
คลินิก
ชะลอไตเสื่อม
(CKD Clinic)
โดย นางสาวณัฐธิดา ช�ำนิยันต์
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวธิดารัตน์ อภิญญา
นักวิชาการสาธารณสุข
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
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เกริ่นน�ำ
โรคไตเรื้อรัง (Chronic Kidney Disease, CKD) เป็นปัญหาสาธารณสุขที่
ส�ำคัญหนึง่ ของโลก ซึง่ สาเหตุสว่ นใหญ่พบว่า เกิดจากโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิตสูง โดยผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงมีความเสียงต่อการ
เกิดโรคไตเรื้อรังตั้งแต่ระยะที่ 3 ขึ้นไปประมาณ 1.9 และ 1.6 ตามล�ำดับ
การศึกษาของเครือข่ายวิจยั กลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (MedResnet)
ในปี 2552 พบว่าความชุกของโรคไตเรือ้ รังในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและโรคความ
ดันโลหิสงู สูงถึงร้อยละ 17.5 และปัจจุบนั ค่าใช้จา่ ยในการบ�ำบัดทดแทนไต โดย
การล้างไตทางช่องท้อง หรือการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม เฉลี่ยประมาณ
240,000 บาทต่อคนต่อปี ซึ่งส่งผลต่อภาระค่ารักษาพยาบาลทั้งส่วนของภาค
รัฐ ผู้ป่วยและครอบครัว
ดังนัน้ หากผูป้ ว่ ยได้รบั การค้นหาและคัดกรองตัง้ แต่ระยะเริม่ ต้น จะสามารถ
ให้การดูแลรักษา ควบคุมปัจจัยเสีย่ ง และชะลอการด�ำเนินโรค เพือ่ ป้องกันความ
รุนแรง ลดภาระของระบบบริการ และการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นได้ ส�ำนักโรค
ไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จึงได้พัฒนารูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD) ใน
ผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ภายใต้โครงการพัฒนาการด�ำเนิน
งานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม
(CKD Clinic)ในสถานบริการสุขภาพสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขให้มีการจัดระบบบริการรักษาพยาบาล
โรคไตเรื้อรังได้ตามระยะ เพื่อส่งเสริมการชะลอความเสื่อมของไตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตามองค์ประกอบ 4 ข้อตามแนวแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สาขาไต ดังนี้ 1) บุคลากรทีด่ ำ� เนินงานในคลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม ควรประกอบด้วย
บุคลากรจากสหสาขาวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล นักก�ำหนดอาหาร หรือ
นักโภชนากร เภสัชกร (ระบุผรู้ บั ผิดชอบทีแ่ น่นอน) นักกายภาพบ�ำบัด ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่
กับศักยภาพของโรงพยาบาล 2) การให้ความรู้ และสร้างความตระหนักทั้งแบบ
กลุม่ และรายบุคคลในประเด็นทีส่ ำ� คัญ ประกอบด้วย การใช้ยา การรับประทาน
อาหาร การปฏิบัติตัวหรือการดูแลตนเอง การออกก�ำลังกาย 3) มีการจัดท�ำ
ระบบข้อมูลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเพื่อใบ้การวิเคราะห์ข้อมูล 4) มีการด�ำเนินงาน
ร่วมกับชุมชน
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การด�ำเนินงานเพือ่ ลดโรคไตเรือ้ รังมีเป้าหมายหลักตามตัวชีว้ ดั ตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2559 คือ อย่างน้อยร้อยละ 50  ของ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ (ผู้ป่วยมีอัตราการลดลง
ของ eGFR น้อยกว่า 4 ml/min/1.73m^2/yr) และมีวตั ถุประสงค์หลักทีส่ ำ� คัญตาม
7 มาตรการส�ำคัญในการจัดการโรคไตเรื้อรัง ได้แก่ ป้องกัน และชะลอความ
เสือ่ มไตในผูป้ ว่ ยระยะที่ 1-3 ชะลอการเกิดไตวายระยะสุดท้ายในผูป้ ว่ ยระยะที่
4-5 และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม ลดปัจจัยเสี่ยงและจัดการโรคไตเรื้อรังในชุมชน
้ ตอนการด�ำเนินงาน
กระบวนการและขัน
กระบวนการด�ำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม ด�ำเนินการตาม 7 มาตรการ
ส�ำคัญในการจัดการโรคไตเรื้อรัง ซึ่งได้จากการศึกษา วิเคราะห์ และสังเคราะห์
จากต้นแบบการด�ำเนินงานลดโรคไตรือ้ รังของโรงพยาบาลคลองขลุง โรงพยาบาล
กมลาไสยและเปรียบเทียบกับมาตรการระดับโลก โดยพิจารณาร่วมกับอาจารย์
ผู้เชี่ยวชาญและภาคีเครือข่ายที่ส�ำคัญ 7 มาตรการส�ำคัญในการจัดการโรค
ไตเรื้อรัง ดังนี้
มาตรการที่ 1 เฝ้าระวัง ติดตาม และการคัดกรองโรคและพฤติกรรมเสี่ยง
ต่อการเกิดโรค เพื่อเชื่อมโยงการให้บริการระดับชุมชนและ
สถานบริการ
มาตรการที่ 2 การสร้ า งความตระหนั ก ในระดั บ ประชากรและ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
มาตรการที่ 3 การเสริ ม สร้ า งสิ่ ง แวดล้ อ มลดเสี่ ย งและการจั ด การโรค
ไตเรื้อรังโดยชุมชน
มาตรการที่ 4 การให้ค�ำปรึกษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
มาตรการที่ 5 การพัฒนาคุณภาพการบริการ
มาตรการที่ 6 การเสริมสร้างศักยภาพผู้ด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ให้มีความเข้มแข็ง
มาตรการที่ 7 การก�ำกับ ติดตาม และประเมินผลและมีระบบสารสนเทศ
ที่มีประสิทธิภาพ
จาก 7 มาตรการน�ำสู่การพัฒนารูปแบบ และจัดกิจกรรมส�ำคัญในการ
จัดการโรคไตเรื้อรังในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ทั้งในสถานบริการ
(คลินิกชะลอไตเสื่อม) และชุมชนแสดงตามตาราง 1 ดังต่อไปนี้
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การด�ำเนินงานและกิจกรรมส�ำคัญในการจัดการโรคไตเรื้อรังในคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD) และชุมชน
มาตรการ
มาตรการที่ 1

การด�ำเนินงานและกิจกรรมส�ำคัญ
การด�ำเนินงานในระดับชุมชน

1. บูรณาการกับ DHS (District Health System)
2. ต�ำบลจัดการสุขภาพ (รพ.สต. อสม. อสค. เป็นผู้น�ำการจัดการ)

การด�ำเนินงานในสถานบริการ ผ่านคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic)
ในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย์

1. การคัดกรองในประชาชนทั่วไปที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
2. การคัดกรองภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มป่วย

มาตรการที่ 2

ระดับส่วนกลาง

1. ร่วมกับเครือข่าย และกรมวิชาการก�ำหนดประเด็นส�ำคัญ เพื่อสื่อสารไปสู่ประชากร
ทั้งในวงกว้างและกลุ่มเฉพาะ (กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วย)
2. สนับสนุนทรัพยากรในรูปแบบต่างๆ ให้พื้นที่
2.1 บุคลากร : การจัดอบรมหลักสูตรครู ก. และสนับสนุนวิทยากรลงไปในพื้นที่
2.2 วัสดุและอุปกรณ์ : พัฒนา ผลิต และรวบรวมสื่อและเครื่องมือต้นฉบับ เพื่อ
สนับสนุนการด�ำเนินงานของพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารในการให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์
2.3 งบประมาณ : การบูรณาการงบประมาณส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
กรมวิชาการ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สมาคมวิชาชีพ

ระดับเขต/จังหวัด

1. ก�ำหนดเป็นนโยบายของจังหวัดในการสื่อสารเรื่องโรคไตเรื้อรังพร้อมกันทั่วจังหวัด
2. สือ่ สารเตือนภัย เพื่อสร้างความรู้ ความตระหนัก เรื่องโรคไตเรื้อรัง เบาหวานและ
ความดันโลหิตสูง ตามประเด็นส�ำคัญที่ก�ำหนดไว้ผ่านสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์
วารสารและ/หรือหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น รวมทั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์
ในสถานที่ราชการ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการด�ำเนินงาน และการประชาสัมพันธ์

ระดับชุมชน

1. การประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางสื่อสารของชุมชน วิทยุชุมชน เสียงตามสาย บอร์ด
เวทีประชาคมของชุมชน
2. สร้างและพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวและ อสม. ในการให้ความรู้และ
การประชาสัมพันธ์
3. ค้นหาบุคคลต้นแบบในการดูแลตนเองจากโรคไตเรื้อรังได้ดี เพื่อเป็นสื่อบุคคล
ในชุมชน
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มาตรการ
มาตรการที่ 3

การด�ำเนินงานและกิจกรรมส�ำคัญ
ระดับส่วนกลาง

1. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการก�ำหนดและจัดให้มีแนวทางในการควบคุม
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การก�ำหนดมาตรฐานฉลากสินค้า และการควบคุมปริมาณโซเดียม
และน�้ำตาลในผลิตภัณฑ์
2. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการคิดและเผยแพร่เมนูอาหารที่เหมาะสมกับ
ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอื่นๆ
3. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลิตเครื่องมือทดสอบปริมาณโซเดียม และ
น�้ำตาลในอาหารด้วยตนเอง

ระดับเขต/จังหวัดและชุมชน

1. ก�ำหนดให้มีพื้นที่ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีโซเดียมต�่ำ  รวมทั้งเพิ่มทางเลือกอาหารที่มี
ปริมาณโซเดียมต�่ำ  และช่องทางการเข้าถึงที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
และโรคไตเรื้อรัง
2. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการลดบริโภคเหลือ และเสริมสร้างพฤติกรรม
สุขภาพในชุมชน
3. จัดให้มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในชุมชน

มาตรการที่ 4

1. ประเมินพฤติกรรมและระยะความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง (Stage Of Change)
ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
2. การสร้างทักษะในการจัดการตนเองและสนับสนุนให้เกิดการจัดการตนเอง (Self-man
agement Support)โดยเน้นการลดบริโภคเกลือและโซเดียม (Sodium Reduction)
และความรู้เรื่องการใช้ยา NSAIDs อย่างถูกต้อง หลีกเลี่ยงการใช้ยาหรือสารที่มีพิษ
ต่อไต

มาตรการที่ 5

พัฒนารูปแบบการจัดการโรคไตเรื้อรัง (CKD) ในผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง
ในสถานบริการ

มาตรการที่ 6

1. จัดอบรมหลักสูตร System Manager โดย กรมควบคุมโรคเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
2. จัดอบรมหลักสูตร Case Manager โดย กรมควบคุมโรคเป็นผูพ้ ฒ
ั นาหลักสูตรส�ำหรับ
15 จังหวัดน�ำร่อง
3. จัดอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการระยะสั้นส�ำหรับสหวิชาชีพ โดย Service Plan และ
ภาคีเครือข่ายเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
4. จัดอบรมหลักสูตร อสม. โดย สถาบันโรคไตภูมริ าชนครินทร์ และกรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพเป็นผู้พัฒนาหลักสูตร
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มาตรการ

การด�ำเนินงานและกิจกรรมส�ำคัญ

มาตรการที่ 6

5. จัดอบรมหลักสูตร้านโภชนบ�ำบัด โดย สมาคมนักก�ำหนดอาหารเป็นผ้พฒ
ั นาหลักสูตร

มาตรการที่ 7

พัฒนารายละเอียดตัวชี้วัดและชุดข้อมูล เพื่อก�ำกับการด�ำเนินงานเชิงคุณภาพในผู้ป่วย
เบาหวานและความดันโลหิตสูงในสถานบริการและชุมชน
ผลการด�ำเนินงาน
ผลการด�ำเนินงานเพือ่ ลดโรคไตเรือ้ รังตามตัวชีว้ ดั ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ 2559 ข้อมูลระหว่างวันที่ 1 ต.ค. ถึง 24 ก.ค. 2559 ในภาพประเทศ
พบว่าร้อยละ 63.43 ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้ (ผู้ป่วย
มีอัตราการลดลงของ eGFR น้อยกว่า 4 ml/min/1.73m๒/yr) และสามารถจ�ำแนกเป็น
รายเขตคือ เขตสุขภาพที่ 1 ร้อยละ 63.75 เขตสุขภาพที่ 2 ร้อยละ 66.19 เขตสุขภาพที่
3 ร้อยละ 62.81 เขตสุขภาพที่ 4 ร้อยละ 62.80 เขตสุขภาพที่ 5 ร้อยละ 62.47
เขตสุขภาพที่ 6 ร้อยละ 62.35 เขตสุขภาพที่ 7 ร้อยละ 63.71 เขตสุขภาพที่ 8 ร้อยละ
64.17 เขตสุขภาพที่ 9 ร้อยละ 64.01 เขตสุขภาพที่ 10 ร้อยละ 63.87 เขตสุขภาพที่
11 ร้อยละ 64.66 และเขตสุขภาพที่ 12 ร้อยละ 57.91 แสดงตามแผนภาพที่ 1
ดังต่อไปนี้
แผนภาพที่ 1 แสดงร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้
(ผู้ป่วยมีอัตราการลดลงของ eGFR น้อยกว่า 4 ml/min/1.73m๒/yr)
ร้อยละของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังสามารถชะลอความเสื่อมของไตได้
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ที่มา : HDC ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2559

จากข้อมูลดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการด�ำเนินงานเพือ่ ลดโรคไตเรือ้ รัง และการจัดตัง้
คลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic) ในโรงพยาบาลชุมชนขึ้นไป สามารถชะลอความเสื่อม
ไตของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังตามเป้าหมายที่วางไว้ได้
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ปัญหา/อุปสรรค

เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่

ในการด�ำเนินงานคลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม (CKDClinic) ขีดความสามารถในการ
ด�ำเนินงานของแต่ละสถานบริการไม่เท่ากัน โดยเฉพาะโรงพยาบาลชุมชนขนาด
เล็กและขนาดกลาง เนื่องจากขาดบุคลากรที่ส�ำคัญในทีมสหสาขาวิชาชีพ
บุคลากรบางสาขาวิชาชีพไม่มีศักยภาพเพียงพอต่อการด�ำเนินงาน และภาระ
งานประจ�ำที่มีมากอยู่แล้ว ท�ำให้ปฏิบัติงานในคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKDClinic)
ไม่เต็มประสิทธิภาพมากนัก
เสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานส่วนกลาง

มีปัญหาด้านระบบข้อมูลสถานพยาบาลบางแห่ง ใช้โปรแกรมระบบฐาน
ข้อมูลไม่เหมือนกัน ท�ำให้ไม่สามารถเชือ่ มโยงจากสถานบริการไปถึงระดับจังหวัด
ระดับเขต และประเทศได้ รวมถึงการรายงานผลการด�ำเนินงานผ่านระบบ HDC
ของกระทรวงสาธารณสุขมีปัญหาจึงไม่สามารถทราบข้อมูลผลการปฏิบัติงาน
ตามตัวชี้วัดที่แท้จริงได้ และด้านตัวชี้วัดการจัดบริการ (ตัวชี้วัดตรวจราชการ
กระทรวงสาธารณสุขปีงบประมาณ 2559) ในส่วนของการจัดตั้งคลินิกชะลอ
ไตเสือ่ ม และคลินกิ NCD คุณภาพ เชือ่ มโยงคลินกิ ชะลอไตเสือ่ มในโรงพยาบาล
ชุมชนขึน้ ไป เป็นตัวชีว้ ดั ทีไ่ ม่มกี ารจัดเก็บข้อมูลในระบบ 43 แฟ้ม และไม่มขี อ้ มูล
ในระบบ HDC ซึ่งท�ำให้ผลการด�ำเนินงานนั้นไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ปัจจัยความส�ำเร็จจากพื้นที่

ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKDClinic) เกิดจาก
นโยบายทีช่ ดั เจนของกระทรวงสาธารณสุข ความเข้มแข็งของเขตจังหวัด รวมถึง
ทีมสหสาขาวิชาชีพและเครือข่าย และการได้รบั การสนับสนุนจากผูบ้ งั คับบัญชา
เป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะจากพื้นที่

การด�ำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม(CKDClinic) ให้มีประสิทธิภาพนั้นต้อง
อาศัยนโยบายที่ชัดเจนจากกระทรวงสาธารณสุขและการสนับสนุนทรัพยากรที่
เพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานในคลินิก งบประมาณ
ในการปฏิบัติงาน และสื่อ องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินให้ได้
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามเป้าหมายที่วางไว้

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

168

การด�ำเนินงานในคลินกิ ชะลอไตเสือ่ ม นักกายภาพบ�ำบัดสอนการออกก�ำลังกายเพิม่ มวลกล้ามเนือ้
ด้วยยางยืด และนักโภชนากรให้ความรูเ้ รือ่ งอาหาร ขอบคุณภาพจาก : รพ.หล่มเก่า และรพ.หล่มสัก
จ.เพชรบูรณ์

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการจัดการโรคไตเรื้อรัง
ขอบคุณภาพจาก : ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

การรณรงค์ลดเค็มในงานบุญบั้งไฟ
ขอบคุณภาพจาก : สสจ.อุดรธานี
สื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานคลินิกชะลอไตเสื่อม (CKD Clinic)
โดย ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

อนอดีต ความส�ำเร็จ
169 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

๔.๔-๒

การพัฒนาระบบบริการ

จากโรงพยาบาล
โรคติดต่อ...
สู่สถาบันฯที่ดูแลผู้ป่วย
โรคติดต่อ
ร้ายแรงอันตราย
โดย พญ. จริยา แสงสัจจา
ผู้อ�ำนวยการสถาบันบ�ำราศนราดูร
นางวราภรณ์ เทียนทอง
พยาบาลวิชาชีพช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวอัมไพวรรณ พวยก�ำหยาด
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
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จากโรงพยาบาลโรคติ ด ต่ อ พญาไทมาเป็ น โรงพยาบาลบ� ำ ราศนราดู ร
เนื่องจากการระบาดใหญ่ของโรคอหิวาตกโรคในประเทศไทย พ.ศ. 2501 2502 จึงจ�ำเป็นต้องมีโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถสูงและห่างไกลชุมชน
ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสมัยนั้น มีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม ถูกปรับเปลี่ยนโครงสร้างส่วนราชการมาเป็น “สถาบัน
บ�ำราศนราดูร” เมือ่ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545 โดยมีภารกิจในด้านดูแลระบบ
การคัดกรอง คัดแยกผู้ที่มีโอกาสแพร่กระจายเชื้อ ได้แก่ โรคอหิวาตกโรค
โรคพิษสุนขั บ้า โรคโปลิโอ และโรคเอดส์ ตลอดจนร่วมสร้างงานวิจยั พัฒนา และ
ถ่ายทอดองค์ความรูเ้ ทคโนโลยีการป้องกันควบคุมโรคทีไ่ ด้มาตรฐาน ซึง่ ได้มกี าร
ตรวจจับความผิดปรกติและประเมินความเสีย่ งของการเกิดโรคอุบตั ใิ หม่ อุบตั ซิ ำ 
�้
ตลอดเวลา จนกระทั่งพบสถานการณ์การระบาดของโรคไข้หวัดนก ในฮ่องกง
ปี พ.ศ. 2540  และมีแนวโน้มการระบาดเข้ามาในประเทศแถบเอเชีย ท�ำให้
ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป สถาบันบ�ำราศนราดูร และกรมการแพทย์ได้ร่วมมือกัน
ในการลงพื้นที่สถานบริการสาธารณสุขที่มีความเสี่ยงในการรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง
ในการเตรียมบุคลากรให้พร้อมต่อการรับมือโรคไข้หวัดนก ตลอดจนถึงการรวบรวม
รายชื่อผู้เชี่ยวชาญในการให้ค�ำปรึกษา เพื่อไปให้ข้อมูลด้านวิชาการ ส่งผลให้
บุคลากรลดความตระหนกและสร้างความตระหนัก ก่อให้เกิดระบบการปฏิบัติ
งานที่มีมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม

  สถาบันบ�ำราศนราดูร (เก่า)

  สถาบันบ�ำราศนราดูร (ปัจจุบัน)
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และในช่วงนั้น สถาบันบ�ำราศนราดูร จึงได้มีการวางแผนเตรียม
ห้องส�ำหรับรับผูป้ ว่ ย โดยได้รบั งบประมาณในการจัดสร้างห้องส�ำหรับ
โรคติดต่ออันตรายความดันลบ (Negative pressure room) 2 ห้อง
แต่ยังไม่ทันจะสร้างห้องดังกล่าว เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด ตอนค�่ำ
วันที่ 11 มีนาคม 2546 สถาบันบ�ำราศนราดูรได้รับการติดต่อจาก
ผูบ้ ริหารกรมควบคุมโรคให้ไปรับผูป้ ว่ ยชือ่ นายแพทย์ คาร์โล เออบานี
(Dr. Carlo Urbani) อายุ 47 ปี แพทย์ชาวอิตาลี นักระบาดวิทยา
ประจ�ำส�ำนักงานองค์การอนามัยโลกที่เวียดนาม ซึ่งได้เดินทางเข้าไป
สอบสวนโรคปอดอักเสบไม่ทราบสาเหตุในกรุงฮานอย เดินทางมาโดย
สายการบินไทยเที่ยวบินพิเศษ เพื่อจะเข้าร่วมประชุม “The Asian
Center for International Parasite Control (ACIPAC)” แต่ก่อน
เดินทางรู้สึกว่าตนเองมีอาการไข้ สงสัยว่าตนเองอาจจะติดโรคจาก
ผู้ป่วยที่ให้การรักษาอยู่ ท่านจึงได้แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบและจัดให้
ท่านพักอยูใ่ นห้องแยกกักกันโรคของสถาบันบ�ำราศนราดูร และนัน่ คือ
เหตุการณ์ที่สนับสนุนภารกิจที่ส�ำคัญของสถาบันฯ
Dr. Carlo Urbani
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จากเหตุการณ์ของโรค SARS ที่ผ่านมา ได้ท�ำให้เกิดการเรียนรู้
ในหลายๆประการเป็นโอกาสในการสร้างความแข็งแกร่งในการท�ำงาน
สร้างทีมและเครือข่าย ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2547 - 2550 พบ
ผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก (Avian influenza) อย่างต่อเนื่องจึงได้มีการออก
มาตรการการดูแลผู้ป่วย การปฏิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่
กระจายเชือ้ จนในทีส่ ดุ ปี พ.ศ. 2551 เป็นปีสดุ ท้ายทีพ่ บพืน้ ทีร่ ะบาด
สถาบันบ�ำราศนราดูรมีการเตรียมความพร้อมในการรับผูป้ ว่ ยไข้หวัดนก
พบว่าตลอดระยะเวลาของการระบาดของโรคนี้ไม่มีผู้ป่วยยืนยัน
มาพั ก รั ก ษาที่ ส ถาบั น บ� ำ ราศนราดู ร แต่ ที ม แพทย์ แ ละพยาบาล
ควบคุมโรคติดเชื้อจากสถาบันบ�ำราศฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ
พื้นที่ที่รับผู้ป่วยไข้หวัดนกที่จังหวัดก�ำแพงเพชร, กาญจนบุรี และ
หนองคาย ซึง่ จากสถานการณ์นนี้ ำ� มาซึง่ การจัดท�ำแผนประคองกิจการ
(BCP) ขึ้น ประกอบไปด้วย การเตรียมความพร้อมด้านอัตราก�ำลัง
การจัดล�ำดับความส�ำคัญในการรักษา เช่น การลดคนไข้ที่นัดมาท�ำ
การผ่าตัด เป็นต้น การท�ำแผนส�ำรองในการรองรับผู้ป่วยในกรณีมี
ผู้ป่วยจ�ำนวนมาก และการเตรียมตึกรองรับผู้ป่วย

หลังจากการระบาดของโรค SARS และไข้หวัดนกครัง้ ทีผ่ า่ นมา ส่งผลกระทบ
อย่างรุนแรงทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ หลังจากนัน้ ไม่นาน องค์การอนามัย
โลกได้รายงานการระบาดของโรคปอดบวมในประเทศเม็กซิโก โดยเรียกชื่อโรค
นี้ว่าโรคไข้หวัดใหญ่ในหมู หรือไข้หวัดหมู (Swine Flu) สายพันธุ์ใหม่ และได้พบ
มีการกลายพันธุม์ าสูค่ น ในกรุงเม็กซิโกซิตี้ และบางรัฐของประเทศ โดยรัฐมนตรี
สาธารณสุขของเม็กซิโกออกมาระบุวา่ โรคระบาดมหันตภัยตัวใหม่คร่าชีวติ ผูค้ น
ทีน่ นั่ ไปแล้ว 81 ราย จากผูท้ ปี่ ว่ ยทัง้ สิน้ มากกว่า 1,300 ราย นับตัง้ แต่วนั ที่ 13
- 26 เมษายน 2552 เป็นต้นมา โดยผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 25
- 45 ปี ซึ่งเป็นสัญญาณที่ส่อเค้าอันตราย เพราะผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นวัยที่มี
สุขภาพแข็งแรง โดย เมื่อวันที่ 25 เม.ย.52 WHO ได้ประกาศให้สถานการณ์
โรคไข้หวัดใหญ่ทรี่ ะบาดในเม็กซิโก เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (Public Health Emergency of International Concern: PHEIC) ถือ
เป็นการส่งสัญญาณเตรียมความพร้อมในทุกประเทศรับมือกับการระบาดของ
โรค จะเห็นว่าเนือ่ งจากสถาบันบ�ำราศนราดูร มีการเตรียมความพร้อมทีด่ ที งั้ ด้าน
คน สถานที่ และกระบวนการท�ำงาน ท�ำให้บุคลากรของสถาบันบ�ำราศนราดูร
เกิดความตระหนักในการใช้มาตรการ การคัดแยก คัดกรอง (Isolation Precautions) ที่ถูกต้องเหมาะสม มีระบบบัญชาการเหตุการณ์และแผนประคองกิจการ
ทีผ่ า่ นการซ้อมเป็นประจ�ำทุกปี ท�ำให้เกิดความมัน่ ใจในการปฏิบตั หิ น้าที่ ในการ
รับดูแลผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ๆมีการระบาดของโรคไข้หวัดสายพันธ์ใหม่นี้
วันที่ 12 พฤษภาคม 2552 เวลาประมาณสี่ทุ่ม ได้รับการประสานทาง
โทรศัพท์จาก รองผู้อ�ำนวยการสถาบันบรมราชชนก จังหวัดนนทบุรี อาจารย์
ส่งศรี กิตติรักษ์ตระกูล ว่าจะมีคณะนักเรียนจ�ำนวน 14 คน และอาจารย์ผู้ดูแล
จ�ำนวน 6 คน เดินทางกลับมาจากประเทศแมกซิโก ได้มีการประสานทาง
กระทรวงสาธารณสุขให้สถาบันบ�ำราศนราดูรรับผู้เดินทางทั้งหมดไว้สังเกต
อาการ วันนั้นได้มีการโทรรายงานผู้บริหาร ประสานแพทย์เวรอายุรกรรมคือ
นพ.บุญชัย โควาดิศัยบูรณะ แพทย์หญิงนาฎพธู สงวนวงศ์ และคุณพรรณี
ฤทธิส์ ำ� เร็จ หัวหน้าหอผูป้ ว่ ยแยกโรค เพือ่ วางแผนการคัดกรองผูเ้ ดินทาง ในวันนัน้
ผูบ้ ริหารและทีมแพทย์ พยาบาล และ ICN ต่างร่วมมือในการคัดกรองผูท้ มี่ อี าการ
ทางระบบทางเดินหายใจให้ไปนอนพักที่หอผู้ป่วยแยกโรคที่ตึก 3/2 จ�ำนวน 3
ราย ซึ่งต่อมาผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ชนิด
เอ เอช 1 เอ็น 1 จ�ำนวน 2 ราย ซึ่งนับเป็นผู้ป่วย 2 ราย แรกของประเทศไทย
โดยได้รบั ความอนุเคราะห์ในการเก็บสิง่ ส่งตรวจโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ คือ นพ.รุง่ เรือง
กิจผาติ และหลังจากนัน้ ได้มกี ารรณรงค์การฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ชนิด
เอ เอช 1 เอ็น จากสถิติที่ผ่านมาท�ำให้คาดการณ์ความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการ
อนอดีต ความส�ำเร็จ
173 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

ระบาดใหญ่ไปทั่วโลก จึงเป็นที่มาของการจัดท�ำแผนประคองกิจการและการ
ค�ำนวณเพือ่ จัดเตรียมทรัพยากรให้เหมาะสมกับการให้บริการผูป้ ว่ ย ในด้านการ
ดูแลรักษา กักกัน ทั้งผู้ป่วยที่เกิดโรคภายในประเทศ และผู้ป่วยที่มาจาก
ต่างประเทศ โดยการ
• จัดเตรียมแนวทางการคัดกรองผูป้ ว่ ยตัง้ แต่ทางเข้าสถาบันฯ โดยเฉพาะ
ผู้เดินทางจากประเทศที่เสี่ยง เพื่อคัดแยกผู้ป่วยจากผู้ป่วยรายอื่น ห้ามไม่ให้มี
การเยี่ยมผู้ป่วยข้ามเขต ILI และ Non ILI
• จัดเตรียมบุคลากรผูร้ บั ผิดชอบเรือ่ งยา การผสม/ การจ่ายยา/การรายงาน
จ�ำนวนยา เพือ่ การบริหารยาจัดเตรียมยาต้านไวรัส วัคซีน และยาอืน่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็น
ต้องใช้เช่น ผูป้ ว่ ยทีอ่ ยูภ่ าวะวิกฤต และป้องกันการสะสมของผูป้ ว่ ย โดยการนัด/
ส่งยาไปที่บ้าน
• จัดเตรียมแนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และขั้นตอนการน�ำส่ง
specimen ไปตรวจยืนยัน
• จัดเตรียมแนวทางการตรวจทางห้อง X-ray การจัดเตรียมเรือ่ งอัตราก�ำลัง
ในการปฏิบัติงาน
• การส�ำรองวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันร่างกาย และอื่นๆ เพื่อป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อ
• การก�ำหนดคุณสมบัตขิ องผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลผูป้ ว่ ย การจัดเตรียม
อัตราก�ำลัง ทั้งในและนอกเวลาราชการ และแนวทางหมุนเวียนการท�ำงานของ
บุคลากรและการฝึกซ้อมการใส่และถอดเครื่องป้องกันร่างกาย
• ก�ำหนดมาตรการการจัดการศพ/ การน�ำศพกลับภูมิล�ำเนา/การบ�ำเพ็ญ
กุศล /การประสานงานมูลนิธิเอกชน
• การเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพจิต การให้ขอ้ มูล ระบบ Hot line การ
จัดเวรรับสายโทรศัพท์ เพื่อรับสถานการณ์ตื่นตระหนกของประชาชน และ
ตอบปัญหาข้อสงสัยเกีย่ วกับโรคและติดตามอาการของผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ ในกรณีที่
ไม่ตอ้ งพักรักษาตัวในโรงพยาบาล เพือ่ เป็นการลดโอกาสการเสียชีวติ ของผูป้ ว่ ย
และช่วยลดปัญหาการคับคั่งของผู้ป่วยในโรงพยาบาล
• แนวทางการดูแลสุขภาพบุคลากร การแยกบุคลากรที่มีอาการป่วยในที่
ท�ำงานออกจากผู้อื่น ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อและการท�ำลายเชื้อพื้นที่ๆ มี
การปนเปื้อน
• แนวทางการประสานสถานทูตเรื่องล่าม กรณีที่จ�ำเป็น
ซึ่งแนวทางต่างๆ สถาบันฯได้มีการปรับประยุกต์เพื่อใช้ในกรณีโรคติดต่อ
ร้ายแรงอันตราย ถึงแม้ประเทศไทยจะมีระบบการเตรียมความพร้อมทีด่ ี แต่เชือ้
ไวรัสอีโบลามีความรุนแรงอย่างมาก จ�ำเป็นต้องสร้างความพร้อมของบุคลากร
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ให้มากกว่าที่เป็นอยู่ เนื่องจากมีการวิเคราะห์กันว่าโรคนี้มีโอกาสที่เข้ามาสู่
ประเทศไทยได้ จากการเดินทางทีส่ ะดวก และอาชีพค้าขายพลอยในไทยอาจจะ
ท�ำให้โรคนี้สามารถแพร่ระบาดในประเทศไทยได้
จากเหตุการณ์นี้เดิมทีเมื่อพบผู้ป่วยสงสัยโรคระบาดจะต้องน�ำส่งมาที่
สถาบันบ�ำราศนราดูรที่เดียว ต่อเมื่อมีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาเกิดขึ้น มีโรง
พยาบาลสัง กัดกรมการแพทย์ ที่ร ่ ว มให้ การบริ การผู ้ ป ่ ว ยอี ก 5 แห่ ง ดั งนี้
1) โรงพยาบาลราชวิถี 2) โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี 3) โรงพยาบาลตากสิน
4) โรงพยาบาลทรวงอก และ 5 )โรงพยาบาลเลิศสิน นอกจากนี้โรงพยาบาล
อนันทมหิดลซึ่งสังกัดกระทรวงกลาโหมก็พร้อมที่จะรับเป็นโรงพยาบาลสนาม
ในการดูแลผู้ป่วย/ผู้สงสัยติดเชื้อที่มีจ�ำนวนมากกว่า 10 รายขึ้นไป
ในปี 2556 และแล้ววันแห่งการที่พวกเรากลัวก็มาถึง เมื่อผู้อ�ำนวยการ
สถาบันบ�ำราศนราดูร แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา แจ้งในที่ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ว่าส�ำนักระบาดวิทยาได้เฝ้าระวังผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่พบการ
ระบาดของโรค และมีอาการเข้าได้กบั นิยามการสอบสวนโรค ขอให้ทางสถาบันฯ
เตรียมความพร้อมทีจ่ ะออกไปรับผูป้ ว่ ยทีโ่ รงแรม วันนัน้ เป็นวันทีเ่ ราได้เห็นความ
เสียสละ ของผู้บริหารและผู้ร่วมงาน ICN ทุกคนเหนื่อยมาก เพราะต้องแบ่งกัน
ไปท�ำหน้าที่หลายด้านหลายจุด ไม่ว่าจะเป็นโรงรถ เวรเปล พยาบาล งาน X-ray
ห้องปฏิบตั กิ ารและแพทย์ เพราะงาน IC พูดเสมอว่ารับคนไข้โรคติดต่อคนบ�ำราศ
ต้องปลอดภัย เมือ่ ทีมรับผูป้ ว่ ยออกไป เราต้องเตรียมทีมทีต่ อ้ งเข้าไปให้การดูแล
รักษาพยาบาล และแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้น แจ้งว่าขอทีมช่วยเข้าไปท�ำ
ความสะอาดโรงแรมด้วยเพราะกลัวการแพร่กระจายเชื้อในพื้นที่ใกล้เคียง
ตอนนั้นเองที่เห็นความเสียสละของผู้ร่วมงาน คุณจันทนา นาคประกอบ และ
คุณจิตรลดา รุจทิ พิ ย์ เสนอตัวไปช่วยท�ำความสะอาดโรงแรมให้ ในฐานะหัวหน้า
และพี่ได้แต่เน้นย�้ำถึงขั้นตอนการท�ำความสะอาด การเก็บมูลฝอย การท�ำงาน
อย่างมีสติและคอยช่วยเหลือซึง่ กันและกันให้กบั น้องทัง้ สองคน.......ขอขอบคุณ
ทั้งสองท่านที่เสียสละให้บ�ำราศฯและประเทศไทย…

ประมวลภาพการซ้อมแผน การใส่ – ถอด PPE และการจัดเก็บมูลฝอยติดเชื้อ
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จากเหตุการณ์เหมือนเป็นแบบฝึกหัด เพราะผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร
ให้ผลลบ จึงน�ำมาสู่การเตรียมความพร้อมให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ทุกคน
จึงเริ่มออกไปให้ข้อมูล ความรู้และวิธีปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
การออกแบบวิธีการใส่และถอดเครื่องป้องกันร่างกายแก่โรงพยาบาลอื่นๆ ที่มี
โอกาสจะรับผู้ป่วยกลุ่มนี้ จึงสามารถบอกได้ว่าพวกเราชาวบ�ำราศฯ สามารถ
พลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันฯของพวกเราให้เป็นที่รู้จักกัน
อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นการจัดท�ำโปสเตอร์การใส่และถอดเครื่องป้องกัน
ร่างกายทั้งชุดกาวน์และชุดหมี และวิดีโอการสวมใส่เครื่องป้องกันร่างกาย
เพื่อเผยแพร่ให้โรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ใช้เป็นแนวทางในการเตรียม
ความพร้อมรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
แล้วก็มาสู่ยุคของการแสวงบุญ ถึงแม้จะมีข่าวการระบาดของโรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส (Middle East Respiratory Syndrome;
MERS) แต่ความหวาดกลัวไม่อาจเปรียบเทียบได้กับจิตที่ต้องการแสวงบุญ
จึงท�ำให้มชี าวไทยมุสลิมเดินทางไปแสวงบุญเป็นจ�ำนวนมาก โรคทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส เป็นเชื้อไวรัสของระบบทางเดินหายใจ
สายพันธุ์ใหม่เนื่องจากมีความแตกต่างจากเชื้อโคโรนาไวรัสที่เคยติดเชื้อในคน
ผู้ป่วยรายแรกที่พบการติดเชื้อพบในปี พ.ศ. 2555 บางครั้งอาจเรียกชื่อว่า
“เชื้อโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ปี 2012” ประเทศไทยได้โอกาสไปรับผู้ป่วย
ยืนยันพบเชื้อ MERS - CoV แล้ว 2 ราย เป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติที่เดินทางมา
ประเทศไทยเพื่อเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง มีการส่งต่อผู้ป่วย
มายังสถาบันบ�ำราศนราดูร โดยผู้ป่วยทั้งสองรายได้รับการรักษาตัวในห้องแยก
ความดันลบเพือ่ ไม่ให้เชือ้ แพร่กระจาย ถึงแม้จะมีการพบเชือ้ ไวรัส MERS - CoV
ในประเทศไทยถึง 2 ครั้ง แต่เป็นการติดเชื้อมาจากต่างประเทศ สถาบันฯได้ใช้
มาตรการ Isolation Precautions อย่างเข้มงวดเพือ่ เฝ้าระวังการแพร่กระจายของ
เชื้อไวรัส MERS - CoV เช่น การติดตามและเฝ้าระวังอาการของญาติและผู้ที่
สัมผัสใกล้ชดิ กับผูป้ ว่ ย พร้อมทัง้ ประสานสถานทูต เพือ่ รับส่งผูป้ ว่ ยกลับประเทศ
ในส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรายอื่นๆ ส�ำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข
ได้ติดตามอาการภายหลังกลับบ้าน ทุกคนสบายดี
จากการรับดูแลผูป้ ว่ ยโรคเมอร์ส ถือเป็นบทเรียนทีส่ ำ� คัญในการปฏิบตั กิ าร
ดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรคติ ด ต่ อ /โรคติ ด เชื้ อ ที่ ส� ำ คั ญ เป็ น การตอกย�้ ำ ให้ ช าว
บ�ำราศนราดูรทราบว่า หากเรามีการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจ ในบทบาทภารกิจ
ของสถาบันฯ จะท�ำให้ชาวบ�ำราศฯเกิดความรู้ ความเข้าใจและตระหนักพร้อมที่
พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านวิชาการ ด้านการฝึกซ้อมแผนต่างๆ รวมถึง
การร่วมฝึกใส่ – ถอดเครื่องป้องกันร่างกาย เราจะสามารถดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้
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อย่างปลอดภัย เพราะจากผลงานการวิจยั ของนายแพทย์สรุ ศักดิ์ วิบลู ชุตกิ ลุ เรือ่ ง
“Lack of Transmission among Healthcare Workers Contact with MERS
Patient” ทีน่ ำ� บุลากรผูส้ มั ผัสผูป้ ว่ ยจ�ำนวน 38 คน มาท�ำการตรวจเลือดเพือ่ หา
แอนตี้บอดี้ต่อเมอร์ส พบว่าด้วยระบบในการรับ – ส่งต่อผู้ป่วย กระบวนการใน
การดูแลรักษาพยาบาล ตลอดจนถึงการจัดการผ้าเปื้อนและมูลฝอยต่างๆ ของ
ผูป้ ว่ ยตามนโยบายด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชือ้ ในโรงพยาบาล พบว่า
100% ของบุคลากรให้ผลแอนตีบ้ อดีต้ อ่ เมอร์สเป็นลบ ท�ำให้สถาบันฯเป็นหน่วย
งานของรัฐที่ได้รับความไว้วางใจ ให้เป็นต้นแบบหรือแบบอย่างในการถ่ายทอด
องค์ความรูห้ รือวิธปี ฏิบตั กิ ารพยาบาลเพือ่ ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ สูบ่ คุ ลากร
ผู้รับบริการอื่น และสิ่งแวดล้อม
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๔.๔-๓

การพัฒนาระบบบริการ

ศูนย์ฝึกอบรม
ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคนานาชาติ
(International Disease
Control Academy: IDCA)
โดย แพทย์หญิงบุษบัน เชื้ออินทร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางเกษณี ศรีรักษา
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ
นางสาววชิราพรรณ มุสิกา
นักวิชาการสาธารณสุข
ส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ความส�ำคัญ
ศูนย์ฝกึ อบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคนานาชาติ (International Disease Control Academy: IDCA) ได้รับการจัดตั้งขึ้นตาม
หนังสือเลขที่ สธ 0444.4/ว104 ลงวันที่ 21 มกราคม 2559
ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงานความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ โดยศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรค
นานาชาติ มีการด�ำเนินงานร่วมกับเครือข่ายฝึกอบรมนานาชาติ
ของแต่ละส�ำนักวิชาการ/สถาบัน ของกรมควบคุมโรค ซึง่ มีเป้าหมาย
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งพั ฒ นาความรู ้ แ ละทั ก ษะด้ า นการป้ อ งกั น
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ส�ำหรับบุคคลากรทัง้ ภายในประเทศและ
นานาชาติ ซึ่งรวมถึงภูมิภาคอาเซียน โดยศูนย์มีพันธกิจ ในการ
พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ในการพัฒนาวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายด้านการป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับนานาชาติ และสนับสนุนพัฒนา
ให้เกิดพืน้ ทีแ่ ละช่องทางในการเข้าถึงการแลกเปลีย่ นเรียนรูน้ ำ� ไปสู่
การพั ฒ นาทุ น ทางปั ญ ญาเพื่ อ การป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและ
ภัยสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพือ่ ให้บริการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติ
ด้านการป้องกันควบคุมโรคของกรมควบคุมโรคได้มาตรฐานและ
เป็นทีย่ อมรับของผูร้ บั บริการทัง้ ในประเทศและระดับนานาชาติเพือ่
ให้กรมควบคุมโรคบรรลุวิสัยทัศน์ ต่อไป
การด�ำเนินการ ในปัจจุบัน (ปีงบประมาณ 2559)
ในปัจจุบนั มีการด�ำเนินงานในการพัฒนาศูนย์ฝกึ อบรมฯ เพือ่
เสนอขอจัดตัง้ เป็นหน่วยงานรูปแบบพิเศษ และการพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมร่วมกับเครือข่ายของศูนย์ฝกึ อบรมฯ ซึง่ มีสำ� นักวิชาการ /
สถาบัน ได้แก่ สถาบันบ�ำราศนราดูร สถาบันราชประชาสมาสัย
ส�ำนักระบาดวิทยา ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส�ำนักวัณโรค เป็นเครือข่าย
ศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยศูนย์ฝึกอบรมฯ มีการจัดบริการศึกษาดูงาน
ด้านการป้องกันควบคุมโรคแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ
และมีการด�ำเนินงานในการพัฒนาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศนู ย์
ฝึกอบรมฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นผ่านเวปไซต์ของศูนย์ฝกึ อบรมฯ
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กระบวนการอบรม
มีส�ำนักวิชาการ /สถาบัน ได้แก่ สถาบันบ�ำราศนราดูร สถาบัน
ราชประชาสมาสัย ส�ำนักระบาดวิทยา ส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ส�ำนักโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ส�ำนักวัณโรค
เป็นเครือข่ายศูนย์ฝึกอบรมฯ โดยให้บริการฝึกอบรมนานาชาติ ซึ่ง
แต่ละส�ำนักวิชาการ/สถาบันมีหลักสูตรฝึกอบรม และมีการพัฒนา
หลั ก สู ต รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทั้ ง มี ผู ้ เชี่ ย วชาญเฉพาะด้ า นในการ
ฝึกอบรม
เป้าหมายสู่อนาคต
ศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุมโรคนานาชาติมีเป้าหมาย
ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนานาชาติ และขยายให้มีการพัฒนา
หลักสูตรให้ครอบคลุมทุกส�ำนักวิชาการ จัดหาแหล่งทุนสนับสนุนให้
สามารถด�ำเนินการจัดอบรมได้ตามแผนและมีความต่อเนื่อง พัฒนา
ระบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพือ่ เผยแพร่หลักสูตรฝึกอบรม
นานาชาติให้เป็นทีร่ จู้ กั ด้วยช่องทางการสือ่ สารใหม่ๆ และพัฒนาศูนย์
ฝึกอบรมฯ ให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit
: SDU )
แผนการด�ำเนินการ
ศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมด้ า นการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคนานาชาติ จั ด ท� ำ
แผนการปฏิบัติงาน (Operation Plan) 5 ปี โดยมีกลยุทธ์และกิจกรรม
ด�ำเนินงาน 5 กลยุทธ์ ในการพัฒนาศูนย์ฝึกอบรมฯ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาบริการฝึกอบรมหลักสูตรนานาชาติตอบ
สนองความต้องการและเป็นที่ยอมรับของเครือข่าย
พัฒนาหลักสูตรทีไ่ ด้มาตรฐาน และตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าและทันต่อสถานการณ์ด้านโรคและภัยสุขภาพที่เปลี่ยนแปลง
และพัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายวิชาการ/สถาบัน ทั้งใน และ
ต่างประเทศ เพือ่ ยกระดับคุณภาพบริการฝึกอบรมให้มมี าตรฐานเป็นที่
ยอมรับของเครือข่ายและกลุ่มผู้รับบริการรวมทั้งการศึกษา/วิจัย/
ประเมินเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการฝึกอบรมด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคระดับนานาชาติของกรมควบคุมโรคบรรลุเป้าหมาย
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เอื้อต่อการพัฒนา
คุณภาพของบริการฝึกอบรมและการศึกษาดูงานระหว่างประเทศ
จัดท�ำข้อเสนอในการขอจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกันควบคุม
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โรคนานาชาติ (IDCA) ให้เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service
Delivery Unit: SDU) และพั ฒ นาระบบการจั ด หาแหล่ ง ทุ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถด�ำเนินการจัดอบรมได้อย่างต่อเนื่อง
ยัง่ ยืน การพัฒนาระบบข้อมูลด้านฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน และ
การประสานงานกับเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
และการพั ฒ นาระบบโครงสร้ า งพื้ น ฐานศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมให้ มี ค วาม
ทันสมัยรองรับการจัดฝึกอบรม
กลยุ ท ธ์ ที่ 3 พั ฒ นาการเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการ และแหล่งทุน
พัฒนาช่องการเข้าถึงบริการฝึกอบรมของกลุ่มผู้รับบริการที่เป็น
เป้าหมาย โดยการพัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ศนู ย์ฯ และหลักสูตร
ฝึกอบรม และการสร้างภาพลักษณ์องค์กรให้เป็นทีร่ จู้ กั ทัง้ ภายในและ
ระดับนานาชาติผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็ปไซต์ศูนย์
ฝึกอบรมฯ Brochure วารสารวิชาการ เวทีประชุมนานาชาติและ
alumni application
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของศูนย์ฯ เครือข่าย
ส�ำนักวิชาการ/สถาบัน และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ให้มี
ศั ก ยภาพในการให้ บ ริ ก ารฝึ ก อบรมและศึ ก ษาดู ง านระหว่ า ง
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยศู น ย์ ฝ ึ ก อบรมมี ก ารพั ฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ
ประสบการณ์ แ ละทั ก ษะที่ จ� ำ เป็ น ส� ำ หรั บ การจั ด อบรมหลั ก สู ต ร
นานาชาติ โดยการจัดอบรมศึกษาและดูงานทัง้ ในและต่างประเทศให้
แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฝึกอบรมฯ และเครือข่าย
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๔.๔-๔

การพัฒนาระบบบริการ

การจัดบริการอาชีวอนามัย
ส�ำหรับแรงงานนอกระบบไทย
ส�ำนักโรคจากการ
ประกอบอาชีพฯ
โดย นางสาวเพ็ญศรี อนันตกุลนธี
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นางศิริภาพร ภูโยฤทธิ์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายธวัชชัย รักษานนท์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

182

๑. เหตุผล ความส�ำคัญและเป้าหมาย
แรงงานนอกระบบ หมายถึง ผูม้ งี านท�ำทีไ่ ม่ได้รบั ความคุม้ ครองและไม่มหี ลักประกันทาง
สังคมจากการท�ำงานหรือคนไทยทีท่ ำ� งานอายุตงั้ แต่ ๑๕ ปีขนึ้ ไป ไม่ได้รบั สิทธิคมุ้ ครองสุขภาพ
ตามกฎหมายแรงงาน สวัสดิการข้าราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ แต่ยังคงได้รับสิทธิการรักษา
พยาบาลจากหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เช่น ผู้ที่ท�ำการผลิตอยู่กับบ้าน รับจ้างท�ำงานใน
ชุมชน รับจ้างเหมาท�ำงาน งานรับเหมาช่วงรับงานมาท�ำที่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือการ
รวมกลุ่มผลิตสินค้าในท้องถิ่น (ส�ำนักฯ ๒๕๕๕, รายงานประจ�ำปี) ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก
ทีม่ โี อกาสเสีย่ งด้านสุขภาพสูงอันเนือ่ งมาจากสภาพแวดล้อมและเงือ่ นไขการท�ำงานทีไ่ ม่เอือ้
ต่อการมีสุขภาพที่ดีในระยาวหรือเมื่อย่างเข้าสู่วัยเกษียณอายุการท�ำงาน ที่จะเป็นภาระด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ(ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ) ในอนาคต
จากข้อมูลการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๘  ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ
ประเทศไทยมีประชากรที่มีงานท�ำจ�ำนวน ๓๘.๓  ล้านคน เป็นผู้ท�ำงานที่ไม่ได้รับความ
คุ้มครองและไม่มีหลักประกันทางสังคมจากการท�ำงานหรือเรียกว่าแรงงานนอกระบบ ๒๑.๔ 
ล้านคน หรือร้อยละ ๕๕.๙  และที่เหลือเป็นแรงงานในระบบ ๑๖.๙  ล้านคน หรือร้อยละ
๔๔.๑  ของจ�ำนวนผู้มีงานท�ำทั้งหมด ซึ่งแรงงานนนอกระบบส่วนใหญ่ มากกว่าครึ่งหนึ่ง
ทํางานอยูใ่ นภาคเกษตรกรรมโดยมีจาํ นวนถึง ๑๒.๐ ล้านคน หรือร้อยละ ๕๖.๐ รองลงมาทํางาน
อยู่ในภาคการค้าและการบริการร้อยละ ๓๒.๙  และภาคการผลิต ร้อยละ ๑๑.๑  ตาม
ลําดับ
จากข้อมูลการสํารวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติ  พบ
ว่าแรงงานนอกระบบการได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานมีจํานวน ๓.๕  ล้านคน
โดยลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุหรือบาดเจ็บเกิดจากการถูกของมีคมบาดมากที่สุดร้อยละ
๖๓.๔ รองลงมาเป็น พลัดตกหกล้มร้อยละ ๑๗.๔ การชนและกระแทกร้อยละ ๖.๕ ไฟไหม้
หรือน�้ำร้อนลวกร้อยละ ๕.๙ อุบัติเหตุจากยานพาหนะร้อยละ ๓.๓ ได้รับสารเคมี เป็นพิษ
ร้อยละ ๓.๐ และไฟฟ้าช็อตร้อยละ ๐.๒   แรงงานนอกระบบที่มีปัญหาความไม่ปลอดภัย
ในการท�ำงาน ๒.๓ ล้านคน โดยส่วนใหญ่ได้รบั สารเคมีเป็นพิษ ๑.๔ ล้านคน รองลงมาท�ำงาน
กับเครือ่ งจักรและเครือ่ งมือทีเ่ ป็นอันตราย ๔.๓ แสนคน ได้รบั อันตรายต่อระบบหูหรือระบบ
ตา ๑.๓ แสนคน ท�ำงานในที่สูง ใต้น�้ำ ใต้ดิน ๑.๓ แสนคน และความไม่สงบ ก่อการร้าย ๕.๐
หมื่นคน แรงงานนอกระบบที่มีปัญหาสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ๓.๐ ล้านคน โดยปัญหา
ที่พบมากที่สุดเป็นเรื่องอิริยาบถในการท�ำงาน (ท่าทางในการท�ำงานที่ไม่ถูกสุขลักษณะเป็น
เวลานาน ๆ ท�ำให้เกิดการอักเสบและผิดปกติของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย) ๑.๒  ล้านคน
รองลงมาเป็นมีฝนุ่ ละออง ควัน กลิน่  ๗.๖ แสนคน แสงสว่างไม่พอ ๕.๐ แสนคน สถานทีท่ ำ� งาน
ไม่สะอาด ๒.๘ แสนคน เสียงดัง ๖.๒ หมื่นคน สถานที่ท�ำงานคับแคบ ๔.๔ หมื่นคนและ
สถานที่ท�ำงานอากาศไม่ถ่ายเท ๓.๓ หมื่นคน
อนอดีต ความส�ำเร็จ
183 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

       ข้อมูลจากส�ำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ปี ๒๕๕๓-๒๕๕๗ 
พบว่า อัตราป่วยโรคจากการประกอบอาชีพ ๕ อันดับแรก ได้แก่ โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
โรคพิษจากสารก�ำจัดศัตรูพชื ปวดหลังส่วนล่างจากการท�ำงาน โรคปอดจากแร่ใยหิน (Asbestosis) และโรคปอดจากฝุ่นหิน (Silicosis) มีอัตราป่วย ๗๒.๒๖, ๑๒.๒๑, ๕.๕๙, ๐.๒๐ และ
๐.๑๕ ต่อแสนประชากร (ตามล�ำดับ)
กรมควบคุมโรค ให้ความส�ำคัญต่อการดูแลสุขภาพผู้ประกอบอาชีพทั้งในกลุ่มแรงงาน
ในระบบและแรงงานนอกระบบ กรมควบคุมโรค  โดยส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมจึงได้ประสานความร่วมมือกับแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน ส�ำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยโครงการประสานและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
พัฒนาคุณภาพชีวติ และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้รว่ มกันขับเคลือ่ น
นโยบายการจัดบริก ารอาชีว อนามั ย แก่ แรงงานนอกระบบ ทั้ งในระดั บ กระทรวง และ
เขตสุขภาพ/เขต สปสช. โดยการมีสว่ นร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ผูแ้ ทนจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อเชื่อมโยงการจัดบริการอาชีวอนามัยในระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่ ให้ได้ตาม
มาตรฐานที่ก�ำหนดสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และมีระบบข้อมูลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ ที่สามารถน�ำมาใช้เป็นประโยชน์ต่อพื้นที่  
รวมทั้งสามารถน�ำมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาและขยายระบบการ
จัดบริการอาชีวอนามัย ให้ครอบคลุมทัว่ ประเทศ โดยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
จ�ำนวน 14 องค์กร ได้แก่
๑) ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
๒) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
๓) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
๔) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
๕) ส�ำนักงานประกันสังคม
๖) กรุงเทพมหานคร
๗) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๘) สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  
๙) สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  
๑๐) สมาคมองค์การบริหารส่วนต�ำบลแห่งประเทศไทย
๑๑) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
๑๒) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
๑๓) กรมการแพทย์
๑๔) กรมควบคุมโรค
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เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559   เพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ
ส�ำหรับกลุม่ แรงงานนอกระบบ ในกลุม่ อาชีพทีม่ คี วามส�ำคัญในระยะแรก 5 กลุม่ อาชีพ ได้แก่
เกษตรกรประเภทเพาะปลูกพืช แกะสลักหิน ตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า เก็บและคัดแยก
ขยะ และ  ผู้ขับขี่รถแท็กซี่
ที่ผ่านมามีนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงานนอกระบบที่ส�ำคัญ เช่น
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์ระดับประเทศ คือ แผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ซึง่ มีหลากหลายหน่วยงานในระดับกระทรวง
ทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิ กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ฯลฯ หากแต่การด�ำเนินงานด้านการจัด
บริการเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคส�ำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ มี 3 หน่วยงานหลักที่มี
การด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
กรมควบคุ ม โรค แผนงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต แรงงาน ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยความร่วมมือ
กับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ผ่านมายังเป็น การด�ำเนินงานในลักษณะโครงการน�ำร่อง
(Project based ) ทั้งใช้พื้นที่เป็นฐาน หรือกลุ่มเป้าหมาย/ประเภทอาชีพเป็นตัวตั้ง เพื่อหา
รูปแบบและองค์ความรู้ในการพัฒนารูปแบบการส่งเสริมป้องกันโรคอันเนื่องมาจากการ
ท�ำงาน ไปสู่การด�ำเนินงานระดับชาติ (National Based )  
๒. กระบวนการ ขั้นตอน และผลการด�ำเนินงาน
การจัดบริการอาชีวอนามัยให้กบั แรงงานนอกระบบ มีตน้ แบบมาจากการโครงการพัฒนา
รูปแบบการดูแลสุขภาพเกษตรกรแบบครบวงจรในหน่วยบริการปฐมภูมิ เป็นการจัดบริการ
อาชีวอนามัยในหน่วยบริการปฐมภูมิ ซึ่งเน้นดูแลกลุ่มเกษตรกรในระยะเริ่มแรก โดยการจัด
บริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงานในชุมชนมีกิจกรรมที่ใช้แนวคิดมาจากข้อเสนอการบริการ
อาชีวอนามัยขั้นต�่ำ  ขององค์การอนามัยโลก WHO/European on Occupational Health
Service (WHO, 1989) และข้อเสนอแนะกิจกรรมหลักในการจัดบริการอาชีวอนามัย ILO
Convention 161 (1985)   ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) และปรับให้เหมาะ
สมกับบริบทของประเทศไทย มีกจิ กรรมการให้บริการทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ เพือ่ ให้เกิดการดูแล
กลุม่ เสีย่ งได้อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ แก้ไขปัญหาการขาดความต่อเนือ่ งในการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในกลุ่มเกษตรกร ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายจากกรมควบคุมโรค ให้พัฒนาการด�ำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ โดยสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุข
จัดบริการอาชีวอนามัยให้กบั แรงงานในชุมชนเพือ่ ให้บริการอาชีวอนามัยทัง้ เชิงรุกและเชิงรับ
แก่กลุม่ ผูป้ ระกอบอาชีพในกลุม่ แรงงานนอกระบบตามแนวทางทีก่ รมควบคุมโรคก�ำหนด โดย
มีการด�ำเนินงานดังต่อไปนี้
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรับ ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก คือ การซักประวัติการ

เจ็บป่วยจากท�ำงาน การประเมินความเสี่ยงและตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยง
การวินจิ ฉัยโรคจากการท�ำงานเบือ้ งต้น การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นและการส่งต่อ การบันทึก
ข้อมูล รายงานโรคและจัดเก็บข้อมูลตามระบบของหน่วยบริการ การให้ค�ำปรึกษา การให้
สุขศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ประกอบอาชีพ
การจัดบริการอาชีวอนามัยเชิงรุก มีกิจกรรมหลัก เช่น ส�ำรวจสภาพแวดล้อมในการ

ท�ำงาน การประเมินความเสีย่ งในการท�ำงาน การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขด้าน
อาชีวอนามัย(อส.อช.)หรือ อสม. การสอบสวนโรคและภัยจากการประกอบอาชีพในพื้นที่
ในกรณีที่มีการป่วยด้วยโรคจากการประกอบอาชีพหรือในรายที่สงสัยแต่มีข้อมูลสนับสนุน
การวินิจฉัยโรคไม่เพียงพอ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
จากการประกอบอาชีพ
โดยการด�ำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงคือ
ช่วงที่ 1 พ.ศ. 2548 – 2555 การพัฒนาองค์ความรูแ้ ละเครือข่ายการท�ำงานวิชาการ
เครือข่าย รพสต. และ รพช. ทีม่ ปี ระสบการณ์การจัดบริการอาชีวอนามัย พัฒนาพืน้ ทีต่ น้ แบบ
การจัดบริการอาชีวอนามัยปฐมภูมิ เพื่อจัดท�ำข้อเสนอในชุดสิทธิประโยชน์ ที่ประกอบด้วย
รพ.สต. อปท. และเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ใน 5 ภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาศูนย์วิชาการ
แรงงานนอกระบบใน 4 มหาวิ ท ยาลั ย (มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล มหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
ช่วงที่ 2 พ.ศ. 2556-2557 พัฒนา กลไกและระบบ การจัดบริการอาชีวอนามัยตัง้ แต่
ระดับประเทศ เขต จังหวัด และพื้นที่ ทั้งรูปแบบการจัดบริการเชิงรุกและเชิงรับ
ช่วงที่ 3 พ.ศ. 2557 -2558 พัฒนาศักยภาพเครือข่ายและมาตรฐานการจัดบริการ
อาชีวอนามัยในหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ พร้อมทั้งองค์ความรู้และเทคโนโลยี
สนับสนุนการด�ำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย
โดยผลการด�ำเนินงานในระยะต่างๆ สามารถแบ่งได้ดังนี้

ทางแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน สสส. โดยโครงการประสานและขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์พฒ
ั นาคุณภาพชีวติ จึงได้ประสานความร่วมมือกับกรมควบคุมโรค  โดยส�ำนักโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม และส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายการจัดบริการอาชีวอนามัยแก่แรงงานนอกระบบ ทั้งในระดับ
กระทรวง และเขตสุขภาพ/เขต สปสช.  โดยการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ผู้แทนจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อการเชื่อมโยงการจัดบริการอาชีวอนามัยในระดับนโยบายสู่
การปฏิบตั ใิ นพืน้ ที่ ให้ได้ตามมาตรฐานทีก่ ำ� หนดและสอดคล้องกับบริบทพืน้ ทีม่ รี ะบบและข้อมูล
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพทีส่ ามารถน�ำมาใช้
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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เป็นประโยชน์ตอ่ พืน้ ที่ และสามารถน�ำมาประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายในการพัฒนาและ
ขยายระบบการจัดบริการอาชีวอนามัยให้ครอบคลุมทั่วประเทศเนื่องจากแรงงานนอกระบบ
คือกลุ่มเป้าหมายหลักที่มีโอกาสเสี่ยงด้านสุขภาพสูง อันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมและ
เงือ่ นไขการท�ำงานทีไ่ ม่เอือ้ ต่อการมีสขุ ภาพทีด่ ใี นระยาวหรือเมือ่ ย่างเข้าสูว่ ยั เกษียณอายุการ
ท�ำงาน ทีจ่ ะเป็นภาระด้านสังคมและเศรษฐกิจ (ค่าใช้จา่ ยด้านสุขภาพ) ในอนาคต โดยในระยะ
แรกจะเริ่มด�ำเนินการในกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งผ่านการพิจารณาและได้รับการเห็นชอบจาก
ผู้บริหารของกระทรวงสาธารณสุข สสส. สปสช. ตลอดจนเครือข่ายและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก คือ 1) เป็นกลุม่ ประชากรส่วนใหญ่ทมี่ โี อกาสได้รบั ความเสีย่ งสูงจาก
การประกอบอาชีพ เช่น เกษตรกรอุตสาหกรรมในครัวเรือน 2) มีข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้
ชัดเจน (สถิติ หน่วยงาน องค์กรภาคประชาสังคม) 3) มีกลไกระดับปฏิบัติการที่สามารถจะ
เอื้ออ�ำนวยต่อกระบวนการเข้าถึงระบบบริการส่งเสริม เช่น  อสม. อสร. อกม. สภาเกษตรกร
4) สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน/รัฐบาล เช่น นโยบายการช่วยเหลือเกษตรกร
มีกฎหมายคุ้มครองที่จะน�ำไปสู่การปฏิบัติได้ง่าย นโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กลุ่มเกษตรกร กลุ่มแรงงานคุ้ยขยะ เป็นต้น และ5) เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือเป็นพื้นที่
ที่มีโอกาสเสี่ยง (Area-based)
ผลลัพธ์ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙

• มีชดุ สิทธิประโยชน์(Service package) ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและ
มีรูปแบบการจัดการภัยคุกคามจากการประกอบอาชีพ ส�ำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่ม
เป้ า หมาย (กลุ ่ ม เกษตรกร,กลุ ่ ม แกะสลั ก หิ น ,กลุ ่ ม เก็ บ และคั ด แยกขยะทั่ ว ไปและขยะ
อิเล็กทรอนิกส์,กลุ่มขับแท็กซี่และกลุ่มตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า)
• บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย (แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข อสม.) ร้อยละ 40 ได้รับการพัฒนาด้านอาชีวอนามัย
• แรงงานนอกระบบกลุม่ เป้าหมาย 5.2 แสนราย ได้รบั บริการอาชีวอนามัย (เกษตรกร
4 แสนราย, แกะสลักหิน 2,851 ราย, เก็บและคัดแยกขยะ(ขยะทั่วไป 5000  ราย,
ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1,252 ราย) แท็กซี่ 60,000  ราย,ตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า
53,600 ราย)
ผลลัพธ์ระยะเร่งด่วน พ.ศ. ๒๕๕๙

• แรงงานนอกระบบกลุม่ เป้าหมาย 6.2 แสนราย  ได้รบั บริการอาชีวอนามัย (เกษตรกร
5 แสนราย, เก็บและคัดแยกขยะ (ขยะทั่วไป 5,000  ราย, ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 1,252 ราย)
แท็กซี่ 60,000 ราย, ตัดเย็บผ้าและผลิตภัณฑ์จากผ้า 53,600 ราย)
• บุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขในพื้นที่เป้าหมาย(แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ
สาธารณสุข อสม.)  ร้อยละ 50 ได้รับการพัฒนาด้านอาชีวอนามัย
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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• ระบบการจัดการข้อมูล ICD-10 และเชื่อมโยงระบบข้อมูลของ สปสช.
การด�ำเนินงาน ปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

• ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข สปสช. สสส. รับข้อเสนอเพื่อการ
ส่งเสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพส�ำหรับกลุม่ แรงงานนอกระบบกลุม่ เป้าหมาย
และผลักดันให้เกิดเป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรม
• จัดท�ำ MOU ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข, สปสช., สสส. ในประเด็นการส่ง
เสริมป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพ ส�ำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบ  
• จัดท�ำโครงการเพื่อขับเคลื่อนข้อเสนอเพื่อการส่งเสริมป้องกันโรคจากการ
ประกอบอาชีพ ส�ำหรับกลุ่มแรงงานนอกระบบกลุ่มเป้าหมาย ในระดับส่วนกลาง และ
จัดท�ำแนวทางในการจัดท�ำโครงการฯ ในระดับเขต/ระดับจังหวัด
• ประชาสัมพันธ์งานในระดับประเทศ และระดับภูมิภาค
๓. ปัญหาและอุปสรรค
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัย มีดังต่อไปนี้
1. สถานการณ์ข้อมูลกลุ่มแรงงานนอกระบบในแต่ละกลุ่มอาชีพในแต่ละพื้นที่ยัง
ไม่ชดั เจนและมีความหลากหลายของอาชีพและบริบทของพืน้ ที่ รวมถึงการย้ายถิน่ ฐาน
ของแรงงานนนอกระบบ
2. การใช้งบประมาณในการดูแล ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคในกลุม่ แรงงานนอก
ระบบไม่ชัดเจน
3. ความไม่เพียงพอทั้งด้านจ�ำนวนบุคลากรและองค์ความรู้ ศักยภาพและความ
เข้าใจเกี่ยวกับอาชีวอนามัย
4. ขาดสือ่ ประชาสัมพันธ์ สือ่ ความรูเ้ กีย่ วกับโรคและการบาดเจ็บจากการประกอบ
อาชีพในกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าใจง่าย เช่น VCD แผ่นพับ โปสเตอร์ หรือ ข้อมูลที่จะน�ำ
ไปเปิดในหอกระจายข่าวหมู่บ้าน
5. การสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับรูปแบบการประสานงานของ
แต่ละพืน้ ที่ เช่น บางพืน้ ทีไ่ ด้งบประมาณสนับสนุน จาก CUP, บางพืน้ ทีไ่ ด้จากกองทุน
สุขภาพต�ำบล หรือบางพื้นที่การของบประมาณสนับสนุนท�ำได้ล�ำบาก
๔ .ปัจจัยความส�ำเร็จ บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
ปัจจัยความส�ำเร็จในการด�ำเนินงานในการจัดบริการอาชีวอนามัยให้กับแรงงาน
นอกระบบ คือ ความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทัง้ ในระดับกระทรวง และเขตสุขภาพ/
เขต สปสช.  โดยการมีสว่ นร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ ผูแ้ ทนจากทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อการเชื่อมโยงการจัดบริการอาชีวอนามัยในระดับนโยบายสู่การปฏิบัติในพื้นที่
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ให้ได้ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดและสอดคล้องกับบริบทพื้นที่มีระบบและข้อมูล
ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพ
ที่ ส ามารถน� ำมาใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ พื้ น ที่ รวมถึ ง การมี อ งค์ ค วามรู ้ ใ นการ
ด�ำเนินงานทัง้ ในส่วนของภาครัฐและประชาชนผูป้ ระกอบอาชีพ ความตระหนัก
และสนใจสุ ข ภาพและการป้ อ งกั น ตนเองจากอั น ตรายที่ อ าจเกิ ด จากการ
ประกอบอาชีพมากขึ้น

การผสานความร่วมมือ 14 หน่วยงาน ในการดูแลแรงงานนนอกระบบ

การตรวจคัดกรองความเสี่ยงการสัมผัสสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชและการให้ความรู้ เป็นหนึ่งในกิจกรรมการดูแล
แรงงานอกระบบกลุ่มเกษตรกร

อนอดีต ความส�ำเร็จ
189 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

๔.๕-๑

การพัฒนางานห้องปฏิบัติการ
...สู่มาตรฐานอ้างอิงระดับนานาชาติ
ประวัติศาสตร์วิวัฒนาการ
ของงานเทคนิคการแพทย์
สถาบันบ�ำราศนราดูร
โดย นางศิริรัตน์  ลิกานนท์สกุล  
นักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ ข้าราชการบ�ำนาญ
กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ
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การตรวจวิเคราะห์ทางเทคนิคการแพทย์ หรือ Clinical Laboratory ส�ำหรับผูป้ ว่ ยทีส่ งสัย
โรคติดเชื้อประกอบด้วย การตรวจทางห้องปฏิบัติการสองกลุ่ม กลุ่มแรก ตรวจกันในห้อง
จุลชีววิทยา ห้องภูมิคุ้มกัน เป็นการตรวจเพื่อการค้นหาต้นเหตุของโรคติดเชื้อนั้นๆ กลุ่มสอง
ได้แก่ การตรวจทางโลหิตวิทยา เคมีคลินิค คลังเลือด เป็นการตรวจเพื่อดูสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงของร่างกายหลังจากการติดเชื้อ และหลังได้รับยาเพื่อยับยั้งเชื้อก่อโรค หรือการ
รักษาตามอาการ หรือเป็นการกู้ภาวะวิกฤตของร่างกายผู้ป่วย
การตรวจทั้งสองกลุ่มมีความส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อนและเสริมกันเพื่อการดูแลผู้ป่วย ตลอด
ระยะเวลาทีผ่ า่ นมาสถาบันบ�ำราศนราดูร ได้ให้ความส�ำคัญและพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารทัง้ สอง
กลุม่ ให้กา้ วหน้ามาเป็นล�ำดับ นับตัง้ แต่กอ่ ตัง้ โรงพยาบาลแห่งนีใ้ นปี พ.ศ. 2503 การพัฒนา
งานได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยและตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ผู้เขียนขอแบ่งการ
พัฒนางานเทคนิคการแพทย์เป็น 4 ยุค โดยให้สอดคล้องกับโรคระบาดใหญ่ในแต่ละยุค ได้แก่
อหิวาตกโรค เอดส์ อินฟลูเอนซ่าหรือไข้หวัดใหญ่ และ อีโบล่าหรือ เมอรส์ มีรายละเอียด
ดังนี้
รพ./สถาบันบำ�ราศนราดูร กับโรคติดต่ออันตราย
ระดับต่างๆ จากอดีตสู่ปัจจุบัน

Bio Safety
Level (BSL) Practice
in BIDI for Routine Lab

Pathogen Risk group

๔
เอดส์
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๒
อหิวาตกโรค
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๑. ยุคแรก : อหิวาตกโรค โรคพิษสุนัขบ้า และโรคโปลิโอ (พ.ศ. ๒๕๐๓ – ๒๕๒๘)
เป็นช่วงการเปิดโรงพยาบาลใหม่ มีเพียงตึกเดียว ซึ่งเป็นตึก 2 ชั้น การตรวจวิเคราะห์
ทางห้องปฏิบัติการไม่ได้มีสถานที่เฉพาะ แต่จัดให้มีห้องตรวจสาขาต่างๆ กระจายอยู่ในตึก
แรกของโรงพยาบาล โดยมีห้อง LAB เคมีคลินิก อยู่ที่ชั้น 2 ส่วน LAB แบคทีเรีย ก็อยู่รวม
กันกับ LAB โลหิตวิทยา(Hemato) ที่ชั้นล่าง ต่อมาจึงให้งานโลหิตวิทยาและการตรวจทาง
จุลทรรศน์ แยกมาอยู่ข้างห้องผ่าตัด การตรวจวิเคราะห์ในระยะแรกๆ จะท�ำกันได้เฉพาะ
ขั้นต้นเท่านั้น เช่น stool examination, urine examination, CBC, smear และย้อมสีส�ำหรับ
แบคทีเรีย ส่วนการเพาะเชื้อ (culture) จะส่ งกรมวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ ต่ อมาได้ มี
การพัฒนาการตรวจวิเคราะห์ ที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อเพิ่มขึ้น เช่น การท�ำ  Phage
typing เพือ่ ใช้แยกเชือ้ อหิวาตกโรค การท�ำ animal inoculation รวมทัง้ การตรวจหาเชือ้ antrax
งานหลักจึงเน้นด้านโรคติดต่อโรคชนิดต่างๆ เช่น อหิวาตกโรค อุจจาระร่วง โรคพิษสุนัขบ้า
โรคโปลิโอ โรคคอตีบ ไข้กาฬหลังแอ่น และโรคติดต่ออื่นๆ
ต่อมาราว พ.ศ. 2516 เราจึงย้ายมาอยูท่ ใี่ หม่ โดยให้ LAB แบคทีเรียอยูช่ นั้ บน (lab บน)
งานที่ไม่เกี่ยวกับงานแบคทีเรียหรืองานเพาะเชื้ออยู่รวมกันที่ชั้นล่างหมด ท�ำให้มีค�ำพูดเรียก
ติดปากส�ำหรับ LAB แบคทีเรียว่า LAB บน และLAB อื่น ๆ ว่า LAB ล่างกันมาเรื่อย
ปี พ.ศ. 2518 ได้ขยายการตรวจและปรับปรุงมาตรฐานในด้านการเพาะเชื้อแบคทีเรีย
จากสิ่งส่งตรวจชนิดต่างๆ รวมทั้งการวินิจฉัยชนิดของเชื้อโดยวิธี Biochemical test และ
การตรวจหาความไวหรือดื้อต่อยา (Sensitivity test) ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ส�ำหรับ
การตรวจวินิจฉัยอหิวาตกโรค ก็ยังมีการด�ำเนินการต่อมาเรื่อยๆ บางปีก็มีการระบาดหนัก
ต้องท�ำงานหนักกันทุกๆ คน
ในปี 2524 คุ ณ ศิ ริ รั ต น์ ไ ด้ พั ฒ นาการตรวจหาการติ ด เชื้ อ ไวรั ส โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
(Rabies Virus) จากกระจกตาส�ำหรับผู้ป่วยที่มีอาการโรคกลัวน�้ำ  ที่นอนบนเตียงและ
ถูกมัดมือเท้าในห้องปิดทึบ
เมื่ อ โรคอหิ ว าต์ ส ามารถควบคุ ม ได้ ป ริ ม าณผู ้ ป ่ ว ยโรคอุ จ าระร่ ว งน้ อ ยลงมากท� ำ ให้
โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร เริม่ ปรับเปลีย่ นบทบาท มีการให้บริการด้านอืน่ ๆ เหมือนโรงพยาบาล
ทั่วไป เช่น งานศัลยกรรม งานสูตินรีเวช การพัฒนาด้านวิธีการตรวจต่างๆ ที่ห้องแลบ
เริม่ ขยับตาม เพือ่ รองรับแต่ยงั ไม่เปลีย่ นโฉมมาก ทีเ่ ปลีย่ นบ้างเห็นจะเป็นเครือ่ งมือบางชิน้ เช่น
ในปี 2524 มีการใช้เครื่องมือนับเม็ดเลือดอัตโนมัติบางส่วน แทนการนับใน Chamber
ส�ำหรับหาค่า WBC, RBC หรือ hemoglobin การตรวจหาค่าสารเกลือแร่( Electrolyte) เปลีย่ น
มาใช้วิธี Ion Selective Electrode แทน ส่วนงานจุลชีววิทยาด้านแบคทีเรียยังคงมีการตรวจ
เพาะเชื้อโรคอุจาระร่วงอื่นๆ อยู่ตลอดมา ส่วนการระบาดของอหิวาตกโรค ยังมีประปราย
ในบางปี แต่ได้เปลีย่ นมาเรียกว่าโรคอุจาระร่วงร้ายแรงแทน ยังพบได้จากการเพาะเชือ้ รวมทัง้ ได้
มีค้นพบ เชื้อสายพันธุ์ ใหม่ ด้วย คือ Vibrio cholerae O139
นอกจากนี้ปี 2532 – 23533 ได้มีการน�ำเทคนิคตรวจหา RNA ของโรต้าไวรัส
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ทีร่ บั การถ่ายทอดมาจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มาด�ำเนินการหาสาเหตุของ
อุจาระร่วงในกลุม่ วัยเด็กทีม่ อี จุ จาระร่วงเฉียบพลัน พบว่ามีเชือ้ Rotavirus ประมาณ ร้อยละ 35
ปี พ.ศ. 2533 เมื่อเจ้าหน้าที่มีความช�ำนาญเฉพาะด้านจนเป็นที่ยอมรับ จึงได้จัด
หลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคอุจจาระร่วงร้ายแรงเป็น
ครั้งแรก ในขณะนั้นยังไม่มีห้องฝึกภาคปฏิบัติโดยเฉพาะ
๒. ยุคโรคเอดส์ (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๒๘)
สิง่ ทีม่ สี ว่ นท�ำให้พลิกโฉมงานทางห้องปฏิบตั กิ าร คือ กระทรวงสาธารณสุขได้มคี ำ� สัง่ เมือ่
เดือนกรกฎาคม 2528 ให้โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูรเป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวของกระทรวง
สาธารณสุขที่ดูแลผู้ป่วยเอดส์ (นพ.โสภณ ถิรจิตร เป็นผู้อ�ำนวยการ) ในตอนนั้นพวกเรา
ไม่เคยมีประสบการณ์ในการตรวจสิ่งส่งตรวจที่มาจากผู้ป่วยเอดส์มาก่อน จึงได้แต่สอบถาม
รุ่นน้องจุฬาฯที่เป็นนักเทคนิคการแพทย์และปฏิบัติงานอยู่กับ รศ.นพ.ประพันธ์ ภานุภาค ที่
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รวมทัง้ ต้องเปิดต�ำราอ่านวิธปี อ้ งกันในการปฏิบตั งิ าน ในรายแรกที่
ตรวจ CBC Chem และ Bacteria เราเตรียมตัวอย่างตรวจ โดยมีเพียงเสื้อกาวน์ ถุงมือ
และแว่นตาพลาสติกทีใ่ ช้กนั ลมขณะขีม่ อเตอร์ไซค์เป็นเครือ่ งป้องกันการติดเชือ้ เท่านัน้
แล้วก็น�ำไปตรวจตามวิธีปกติ เมื่อตัวอย่างตรวจเริ่มมีมากขึ้น จนต้องขอเครื่องมือเพิ่ม และ
จัดตั้งวิธีการตรวจต่างๆ รองรับ โดยเฉพาะ LAB ล่าง เราต้องปรับผังห้องใหม่ เพราะต้อง
เตรียมกั้นห้องส�ำหรับให้บริการตรวจ LAB กับผู้ป่วยเอดส์
ต่อมา เราก็ได้เครื่องมือเพิ่มบางชิ้น เช่น ตู้ป้องกันการติดเชื้อ (Biohazard Safety
Cabinet Class II) เป็นตู้แรก ใส่ในห้องกั้นใหม่ที่ LAB ล่าง ทุกคนที่จะตรวจตัวอย่าง
จากผู้ป่วยเอดส์จะต้องเอาตัวอย่างมาเตรียมขั้นต้นที่ตู้นี้ รวมทั้งการเพาะเชื้อที่ LAB บน
ก็ต้องมา Streak Plate ที่นี่ก่อนจะน�ำใส่ตู้อบ เวลาท�ำลายทิ้งก็น�ำมาอบฆ่าเชื้อใน autoclave
ผลกระทบจากการวางผังห้องใหม่ท�ำให้ห้องท�ำงานเดิมเริ่มแคบลง ห้อง LAB เริ่มมีเครื่องมือ
มากขึ้นจนแทบจะไม่มีทางเดิน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2529 พวกเราต้องมาพัฒนาวิธีตรวจต่างๆ
เพือ่ รองรับงานทีเ่ กีย่ วกับโรคเอดส์ เช่น งานตรวจทางจุลชีววิทยา เกีย่ วกับโรคฉวยโอกาสชนิด
ต่าง ๆ และการวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีด้วยวิธี ELISA (ปี พ.ศ. 2531) จนเป็นที่ยอมรับ
จากหน่วยงานภายนอก เจ้าหน้าที่หลายคนได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม สัมมนา
และประชุมวิชาการระดับประเทศ และต่างประเทศในเวลาต่อมา
พวกเราเริ่ ม วางแผนงานร่ ว มกั น ว่ า คงต้ อ งปรั บ เปลี่ ย นห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารให้ พ ร้ อ มรั บ
สถานการณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต้องพร้อม และลดความเสี่ยงในการสัมผัสกับตัวอย่างเลือด
ของผู้ป่วยเอดส์ จึงได้ของบประมาณปี 2534 จ�ำนวน 15 รายการ (5,875,025 บาท)
งบประมาณครุภัณฑ์ที่เคยเป็นวงเงินหลักแสนเริ่มทะลุเป็นหลักล้าน และยังตามมาอีก
หลายเครื่องในปีถัดๆ มา ท�ำให้งานบริการผู้ป่วยทั่วไปได้รับการปรับเปลี่ยนไปด้วย เพราะ
เราสามารถใช้เครื่องเดียวกันได้ เช่น งานเคมีคลินิก งานโลหิตวิทยา (Hemato) สิ่งที่ต้องท�ำ
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กันต่อมาคือ บริเวณพื้นที่ต้องมีการขยับขยาย
เมือ่ มีงานเกีย่ วกับโรคเอดส์เข้ามาท�ำให้ได้รบั ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เช่น
โครงการ JICA ทีม่ าส�ำรวจในการสนับสนุนส่งเครือ่ งมือมาปี 2535 และในปี 2534-2535
ได้สง่ ทีป่ รึกษาระยะสัน้ มาทีบ่ ำ� ราศ ต่อมาในปี 2533 Dr.F.W. Kunne สร้างห้องส�ำหรับวิจยั ยา
รักษาทางคลินกิ โดยใช้ตกึ ผูป้ ว่ ยนอกชัน้ 2 งานภูมคิ มุ้ กันวิทยาจึงได้ยา้ ยออกมาจากตึก 6
เป็นหน่วยงานแรก และมาขยายงานตรวจ CD4 และ HIV PCR ที่นี่ ตามด้วย LAB ล่าง
เริ่มขยายตึกด้านข้างออกมีการต่อเติมไปทางตึก 3 เพื่อให้มีพื้นที่วางเครื่องอัตโนมัติตรวจ
สารเคมี และเครื่องอัตโนมัติตรวจหาเม็ดเลือดชนิดต่างๆ ที่ได้งบประมาณเพิ่มมา
นายแพทย์ชนะ ตันจันทร์พงศ์ ผู้อ�ำนวยการฯ ได้ของบสร้างตึกใหม่ นับเป็นความภูมิใจ
อย่างยิ่ง ที่ตึก LAB ของเราเป็นตึกใหม่ 6 ชั้น และเป็นตึก LAB โดยเฉพาะ โดยได้วางผัง
ภายในตึกร่วมกับกองแบบแผน ท�ำให้เราได้ตึกที่ใกล้เคียงความต้องการใช้งานมากที่สุด
ไม่ต้องทุบรื้อ สร้างเพิ่มเมื่อย้ายเข้ามาอยู่
แม้จะมีค�ำสั่งให้งานทางห้องปฏิบัติการมีเจ้าหน้าที่ รวม 76 ต�ำแหน่ง แยกเป็น 3 ส่วน
คือ กลุ่มงานพยาธิวิทยา กลุ่มงานจุลชีววิทยา และกลุ่มงานอิมมูโนวิทยา ที่มีลักษณะการ
บริหารที่เป็นอิสระตามกรอบอัตราก�ำลัง ตั้งแต่ 15 ก.พ. 2539 ก็ตาม ต่อมาในปลายปี
2541 พวกเราก็ได้ทยอยย้ายมาท�ำงานรวมกันที่ตึก 8 ซึ่งมีเครื่องมือทันสมัยหลากหลาย
ชนิด เพิ่มขีดความสามารถเพื่อรองรับการบริการให้ทันกับความต้องการของผู้มารับบริการ
และในปี พ.ศ. 2545 โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันบ�ำราศนราดูร”
จึงได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ งานด้านเทคนิคการแพทย์ใช้ชื่อใหม่ว่า “กลุ่มงานเทคนิคการ
แพทย์” ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ใช้ชื่อนี้ในประเทศไทย
การพัฒนาบุคลากรด้านเอชไอวี

• มกราคม 2538 JICA ให้ทุนศึกษาดูงาน 7 สัปดาห์แก่ นักเทคนิคการแพทย์ และ
ต่อมาอีก 1 ทุน ใน 10 ปี ถัดมา
• กุมภาพันธ์ 2543 เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 5 คน ได้ไปฝึกอบรมที่ประเทศ
ออสเตรเลีย เพื่อพัฒนางานและเตรียมการเป็นหน่วยฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ในอนาคต
• นักเทคนิคการแพทย์ ศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ปริญญาเอก 1 คน

นวัตกรรมงานบริการ

1. กรกฎาคม 2528 ให้บริการตรวจในสาขาต่างๆ 6 สาขา ได้แก่ งานเคมีคลินิก
งานโลหิตวิทยา งานจุลทรรศน์ศาสตร์ งานภูมคิ มุ้ กัน งานคลังเลือด และงานจุลชีววิทยา เพือ่
การดูแลรักษา ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และการตรวจวินิจฉัยจุลชีพฉวยโอกาส
2. กุมภาพันธ์ 2531 ให้บริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี Anti-HIV ด้วยวิธีอีไลซ่า และ
มีพัฒนาการวิธีการตรวจมาเป็นล�ำดับ จนเมื่อพฤศจิกายน 2555 ได้พัฒนาให้บริการ
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รวดเร็วได้ผลภายในวันเดียว (Same day Result) เพื่อสนับสนุนนโยบายระดับชาติ รู้เร็ว
รักษาได้ และได้รับรางวัล กพร ปี 2557 ระดับดี
3. กรกฎาคม 2534 ตรวจด้วยเครื่องโฟลไซโตรเมทรี เพื่อหาจ�ำนวนเม็ดเลือดขาว
ชนิด CD4 และ CD8 แบบ 6 หลอด ในระยะแรก และลดลงเหลือ 2 หลอด ด้วยเทคนิค
Dual Plate form ล่าสุด ธันวาคม 2558 เป็นแบบ Single plate form ซึ่งลดค่าใช้จ่ายและ
เพิ่มคุณภาพบริการ
4. มิถุนายน 2541 ตรวจหาการติดเชื้อในเด็กติดเชื้อเอชไอวี ด้วยวิธี PCR และหยุด
ให้บริการ เมษายน 2549 เนื่องจากจ�ำนวนผู้ป่วยน้อยลง และส่งต่อกรมวิทยาศาสตร์การ
แพทย์แทน เพื่อประโยชน์ผู้ป่วยในการเบิกจ่าย สปสช.
5. ธันวาคม 2542 ตรวจหาปริมาณไวรัสเอชไอวีในพลาสม่า ด้วยวิธี RT-PCR มีการ
ปรับเปลี่ยนน�้ำยาและวิธีการตามยุคสมัย และเทคโนโลยี ต่อมามิถุนายน 2551 ได้ เปลี่ยน
มาใช้เครื่องอัตโนมัติแบบสมบูรณ์ เพื่อรองรับปริมาณเพิ่มขึ้นเกือบ 12,000  รายต่อปี
นับเป็นหน่วยงานแห่งแรกของกระทรวงสาธารณสุขทีม่ รี ะบบงานนี้ ซึง่ เป็นการบริการในระดับ
เขต ส�ำหรับโรงพยาบาล 50 แห่ง 4-6 จังหวัด ของเขตบริการที่ 4
6. มีนาคม 2554 ตรวจหาภาวะยีนดือ้ ยาเอชไอวี ด้วยเครือ่ งหาล�ำดับเบส ( Genotypic
Sequencing) ได้มีข้อเสนอเพื่อพัฒนาระบบการส่งตรวจที่มีคุณภาพ จนได้บรรจุในแนวทาง
ระดับชาติและได้รับรางวัล กพร. ปี 2554 ระดับชมเชย
นวัตกรรม งานวิจัย และงานวิชาการ ในยุคเอดส์

1. พฤษภาคม 2534 จัดอบรมร่วมกับกองโรคเอดส์จัดอบรมครู ก. ร่วมกับบริษัทเบค
ตันดิคคินสัน ประเทศไทย จัดอบรมผู้ใช้เครื่องโฟลไซโตเมทรีทั่วประเทศ จ�ำนวน 16 แห่ง
ส�ำหรับตรวจหาค่าปริมาณประชากรย่อยของเม็ดเลือดขาว (CD4+ หรือ CD8+ lymphocytes)
2. ปี 2540-2543 โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร ได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง
ประเทศเพื่อให้เป็นสถาบันด้านการฝึกอบรม เช่น องค์การอนามัยโลก ศูนย์อัลเบียนสตรีท
ประเทศออสเตรเลีย เช่น ธันวาคม 2542 ร่วมจัดฝึกอบรมระดับนานาชาติกับองค์การ
อนามัยโลก ในหัวข้อการวินิจฉัยโรคฉวยโอกาสในผู้ป่วยเอดส์ สิงหาคม 2546 เนื่องจาก
สภาพอากาศร้อนมีผลต่อคุณภาพของตัวอย่างส่งตรวจ จึงได้จัดท�ำต้นแบบ กระติกเพื่อ
การขนส่งตัวอย่างเลือดเอชไอวีให้มีคุณภาพเพื่อรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม (18-25
องศาเซลเซียส) และปลอดภัย หลอดเลือดไม่แตกไม่กระเด็นไปถูกผู้อื่น พร้อมอุปกรณ์
ส�ำหรับขนส่งเลือดที่มีเชื้อเอชไอวี ส�ำหรับโรงพยาบาลในเครือข่าย 47 แห่ง และต่อมาได้
ปรั บ ปรุ ง ให้ ข นส่ ง เพื่ อ การตรวจหาปริ ม าณไวรั ส ในพลาสม่ า ที่ ต ้ อ งการอุ ณ หภู มิ เ ย็ น
ประมาณ 10-15 องศา จึงมีชื่อเรียกว่ากระติกสองประสงค์ โดยมีหนังสือคู่มือแนะน�ำ
วิธีการขนส่งภาษาไทย และชนิดสองภาษาไทย-อังกฤษ ในปี 2550 
3. คู่มือการตรวจวินิจฉัยเชื้อฉวยโอกาส ส�ำหรับผู้ป่วยเอดส์ และโปรแกรม Bact Iden
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ส�ำหรับวิเคราะห์เชื้อ โดย คุณบุญช่วย เอี่ยมโภคลาภ ซึ่งได้รับรางวัลชมเชยจากสภาวิจัย
แห่งชาติ
4. งานบริการที่ได้ช่วยด้านการวิจัยทางคลินิก มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
มาท�ำการวิจัยทางคลินิกในผู้ป่วยเอดส์
5. การประเมินคุณภาพน�ำ้ ยาตรวจด้านเอชไอวีเพือ่ ขึน้ ทะเบียนใบอนุญาต โดยร่วม
กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
6. ปี 2554 และปี 2557 ได้รับรางวัลคุณภาพบริการแห่งชาติ ของส�ำนักงาน กพร.
ระดับชมเชย และระดับดี ตามล�ำดับ จากผลงานการตรวจยีนดื้อยา และการตรวจการ
ติดเชื้อเอชไอวีรู้ผลในวันเดียว
7. ปี 2549-๒๕58 มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยโอซาก้า ประเทศญีป่ นุ่ เกีย่ วกับงาน
วิจัยด้านปัจจัยทางพันธุกรรมของบุคคล (Host factor) ที่มีผลต่อการกินยาต้านไวรัสเอช
ไอวีและยารักษาวัณโรคในผู้ป่วยเอชไอวี มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รวม 6 ฉบับ
๓. ยุคซารส์ ไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009 (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๖)
ช่วงที่มีการระบาดของโรค SARS การค้นหาข้อมูลทาง Internet ช่วยให้เราได้เตรียม
ความพร้อมจากความรู้ที่ค้นคว้ามาได้ และจากประสบการณ์ที่เคยท�ำงานด้านเอดส์มาก่อน
ท�ำให้เกิดความมั่นใจการท�ำงานในภาวะวิกฤต ได้มีการประชุมวางแผนในกลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ และกลุม่ งานการพยาบาล ในเรือ่ งของการขนส่งตัวอย่างให้ปลอดภัย นอกจากนีไ้ ด้ให้
ความร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ เก็บตัวอย่างเลือดเจ้าหน้าที่ที่
ดูแลรักษาผู้ป่วย SARS อย่างใกล้ชิดทั้งหมด เพื่อส่งไปตรวจวิเคราะห์ดูระดับแอนติบอดี้ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีคุณวัฒนา อู่วาณิชย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ
ด�ำเนินการให้ ซึ่งพบว่าไม่มีผู้ใดติดเชื้อจากการท�ำงาน และผลงานนี้ พญ.จุไร วงศ์สวัสดิ์
(ผู้เขียนหลัก) ได้รับการตีพิมพ์ระดับนานาชาติแสดงว่ามาตรการต่างๆ ในการป้องกัน ที่ท�ำ
ขณะตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบตั กิ าร และการดูแลรักษาทีห่ อผูป้ ว่ ย มีความปลอดภัยเพียงพอ
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของ Dr.Calro Urbani แพทย์ชาวอิตาลี ผู้เชี่ยวชาญของ
WHO ที่ติดเชื้อโคโรนาไวรัส (SARS) ที่มารักษาตัวที่สถาบันบ�ำราศนราดูร ได้ตรวจวิเคราะห์
รายการตรวจต่างๆ ทุกสาขางาน และช่วงใกล้เสียชีวิตส่งทุก 1-2 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังมี
เจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ ารไปท�ำ Throat swab ทีห่ อผูป้ ว่ ยด้วย ในช่วงนัน้ คุณบุญช่วย เอีย่ มโภคลาภ
คุณภาวิตา สุวรรณวัฒนะ และคุณบุษกร สันติสุขลาภผล และอีกหลายท่านที่ไม่ได้
เอ่ยนาม ได้สร้างทักษะวิธกี ารท�ำงานทีป่ ลอดภัยในห้องปฏิบตั กิ าร เช่น การตรวจ CBC Blood gas
ย้อม Gram stain Cross matching ฯลฯ มาประยุกต์ใช้ในยุคหลังๆ ที่มีโรคอุบัติใหม่ต่อมาได้
อย่างช�ำนาญ
ต้นปี 2547 เมื่อประเทศไทยเกิดโรคไข้หวัดนก มีผู้ป่วยมาอยู่ที่หอผู้ป่วยแยกโรค
สมัยนั้นยังไม่มีการตรวจวินิจฉัยใดๆ นอกจากใช้ชุดทดสอบไข้หวัดใหญ่ที่กรมวิทยาศาสตร์
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การแพทย์ แบ่งมาให้ แพทย์ตรวจในห้องผู้ป่วยเพียง 10  ชิ้น เมื่อกระทรวงสาธารณสุขให้
ความส�ำคัญ จึงได้สั่งชุดทดสอบมาแจกโรงพยาบาลทั่วประเทศ 4,000 ชุดจากต่างประเทศ
คุณศิรริ ตั น์ หัวหน้างานภูมคิ มุ้ กันและไวรัสวิทยา ได้ทำ� หน้าทีก่ ำ� หนดคุณลักษณะในการจัดซือ้
เพื่อแจกจ่ายทั่วประเทศ รวมทั้งได้แปลเอกสารก�ำกับน�้ำยาให้เป็นภาษาไทย
ปี 2552 มีการระบาดของไข้หวัดนก 2009 ในระยะแรกกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เป็นหน่วยงานเดียวที่ตรวจวินิจฉัย ซึ่งต่อมามีการระบาดในวงกว้าง ไม่สามารถให้บริการได้
ทันกับความต้องการตรวจปริมาณสูงขึ้นอย่างฉับพลัน กลุ่มงานภูมิคุ้มกันและไวรัสวิทยา ซึ่ง
เจ้าหน้าที่มีทักษะการตรวจทางอณูชีวโมเลกุลด้านเอชไอวี ได้ระดมกันมาช่วยตรวจน�้ำยาที่
หาเข้ามาใหม่ และเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ ท�ำให้เปิดบริการได้ภายใน 1 เดือน
๔. ยุคอีโบล่า เมอร์ส ซิก้าไวรัส (ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๗)
ต้นปี 2557 มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่แอฟริกาตะวันตก จนกระทั่ง
สิงหาคม พ.ศ. 2557 ได้มีผู้ป่วยที่สงสัยจะติดเชื้อไวรัสอีโบลามากักกันตัวที่สถาบันฯ จึงมี
การเตรียมพร้อมห้องปฏิบตั กิ ารให้มรี ายการตรวจพืน้ ฐาน เพือ่ การรักษาอาการทัว่ ไป โดยจัด
ให้มีพื้นที่เฉพาะ (Designating Receiving Area, DRA) ในห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างจากผู้ป่วยสงสัยติดเชื้ออีโบลา ซึ่งใช้พื้นที่ห้องปฏิบัติความดันเป็นลบที่ปฏิบัติงาน
ประจ�ำกับเชื้อวัณโรคมาด�ำเนินการ (ภายในสองสัปดาห์) การเตรียมการเพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยสูงสุดโดยด�ำเนินการดังนี้
๑. ประเมินความเสี่ยง ของขัน
้ ตอนการตรวจวิเคราะห์ ว่าจะปลอดภัยหรือไม่ ตามความ
อันตรายของเชือ้ ต่อคนแพร่กระจายเชือ้ (Risk Group) และวิธกี ารติดต่อ ส�ำหรับไวรัสอีโบล่า
ถือว่าเป็นเชื้ออันตรายระดับสูงสุด (Risk Group 4)
๒. จัดหาเครื่องมือการคัดเลือกเครื่องมือที่จะใช้ในห้องปฏิบัติการ DRA

มีหลักการ ดังนี้
2.1 เลือกเครื่องตรวจวิเคราะห์ท่ีสามารถท�ำการทดสอบที่จ�ำเป็น และคัดเลือก
รายการตรวจทีเ่ กีย่ วข้องกับอาการส�ำคัญของผูป้ ว่ ยในโรคทีส่ งสัย โดยต้องตกลงกับ
แพทย์ที่รักษา
2.2 เครื่องตรวจวิเคราะห์ควรมีขนาดเล็ก เพื่อให้มีของเสียหลังการตรวจน้อยที่สุด
และสามารถน�ำเข้าไปตรวจในตู้ชีวนิรภัยได้
2.3 การท�ำงานของเครื่องควรเป็นระบบปิด (Close system) เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายสู่สิ่งแวดล้อมขณะเครื่องท�ำงาน และให้มีขั้นตอนที่ต้องสัมผัส
ตัวอย่างให้น้อยที่สุด
2.4 เลือกเครือ่ งมือทีส่ ามารถตรวจได้ดว้ ยเลือดครบส่วน (Whole blood) เป็นอันดับแรก
เพื่อหลีกเลี่ยงการปั่นเลือด ในกรณีที่ต้องปั่นเลือด ควรใช้เครื่องปั่นที่มี Safety
Bucket เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายในขณะปั่นเลือด
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2.5 จัดท�ำแนวทาง และอุปกรณ์เพื่อส่งตัวอย่างโรคอันตรายร้ายแรงตรวจวิเคราะห์
จากหอผู้ป่วย และจัดจุดรับตัวอย่างโดยเฉพาะ เพื่อความปลอดภัย
๓. นักเทคนิคการแพทย์ทต
ี่ อ้ งปฏิบต
ั ง
ิ านกับเชือ้ อันตรายสูง จะต้องผ่านการอบรม
การปฏิบัติงานการใช้ Personal Protective Equipment (PPE) มีการเจาะเลือด (Base
line serum) และตรวจการตั้งครรภ์ก่อนการปฏิบัติงาน มีผู้ปฏิบัติงานในห้อง DRA ครั้งละ 2
คน และอีก 1 คน อยู่ในบริเวณ Ante-room เพื่อดูแล PPE
หลังจากที่ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และผู้แทนจาก คสช. (คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ) มาตรวจเยีย่ มเพือ่ ดูความพร้อม 24 ชัว่ โมง ตัวอย่างผูป้ ว่ ยสงสัยติดเชือ้ ไวรัสอีโบลา
รายแรก เข้ามาเมื่อ 21 สิงหาคม 2557 ประมาณ 18.00 น เดือนกันยายน 2557 ถึง
กุมภาพันธ์ 2558 มีตัวอย่างจากผู้สงสัยติดเชื้ออีโบล่า มาให้ตรวจที่สถาบันบ�ำราศนราดูร
จ�ำนวน 10 ราย
ห้องปฏิบัติการ DRA ที่ใช้ในปัจจุบันได้น�ำห้องความดันลบที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์
วัณโรค มาตรวจตัวอย่างสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา เนื่องจากห้องดังกล่าวมีทางเข้า-ออกทาง
เดียว ท�ำให้ทางเข้าไปปฏิบัติงานซึ่งเป็นบริเวณที่สะอาดปราศจากเชื้อและทางออกหลังการ
ปฏิบัติงานที่เป็นบริเวณที่ติดเชื้อ จ�ำเป็นต้องใช้ทางเดียวกัน ในอนาคตจึงได้มีการวางแผนใน
การสร้างห้องที่มีทางเข้า-ออกแยกออกจากกัน
First Model of Designated Receiving Area in BIDI

20 Aug 2014

ผังห้อง DRA  
20 สิงหาคม 2557
กลุ่มงาน
เทคนิคการแพทย์
(ชื่อเดิม)
สถาบันบำ�ราศนราดูร
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ต่อมา 18 มิถุนายน 2558 ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสเมอร์สโควีรายแรก ที่เป็นชาวโอมาน
เข้ามาประเทศไทย ได้สง่ ตัวมารักษาทีส่ ถาบันบ�ำราศนราดูร เนือ่ งจากเป็นโรคทีต่ ดิ ต่อทางเดิน
หายใจและจัดเป็นประเภทเชือ้ อันตรายระดับ 3 เราจึงใช้หอ้ งความดันเป็นลบเพียงเพือ่ เตรียม
ตัวอย่างขัน้ ต้นในตูช้ วี นิรภัย ก่อนใช้เทคนิคเดียวกับการตรวจตัวอย่างจากผูป้ ว่ ยสงสัย SARS
จากนั้นจึงน�ำเข้าสู่การตรวจตามขั้นตอนวิเคราะห์แบบปกติ โดยสวมเครื่องป้องกันร่างกาย
ตามมาตรฐานที่ก�ำหนดไว้
การตรวจตัวอย่างผู้ป่วยเมอร์ส มีการส่งตรวจได้โดยไม่จ�ำกัดชนิดของการตรวจ เพราะ
ผู้ป่วยอาจจะมีโรคร่วมหลายชนิดได้ เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไต เราจึงต้องให้บริการ
อย่างครอบคลุม อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการมั่นใจว่าทุกคนท�ำงานได้อย่างปลอดภัย จึงมี
มาตรการเรื่องการเจาะเลือดพื้นฐานเช่นกัน และได้มีการพิสูจน์อีกครั้ง โดยความช่วยเหลือ
ของ ศ.ดร.พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ ว่าแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ไม่มีใครติดเชื้อ
จากการดูแลผู้ป่วยโรคเมอร์สรายแรกและรายอื่นๆ ต่อมา
การตรวจวิเคราะห์เชื้ออุบัติใหม่ทางอณูชีวโมเลกุล ที่สถาบันบ�ำราศนราดูร ได้พัฒนา
อย่างมากในช่วงปี 2556 เป็นต้นมา เราได้พัฒนานักเทคนิคการแพทย์ ให้มีศักยภาพเพียง
พอ ดังนัน้ เราจึงตรวจวินจิ ฉัยหาสาเหตุการติดเชือ้ MERS-CoV และ Zika virus ได้ในปี 2558
ถึง 2559 ตามล�ำดับ รวมทัง้ เชือ้ อืน่ ๆ ทีเ่ ป็นสาเหตุของโรคทางเดินหายใจ อีก 33 เชือ้ และ
มีบริการเพิ่มขึ้นเพื่อการสอบสวนโรคของส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค โดยให้บริการ
แบบฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทุกวัน ตามสถานการณ์ และความจ�ำเป็นส�ำหรับควบคุมป้องกันโรค
ให้กับประเทศไทย
เป็นเวลากว่า 56 ปีที่โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูรได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นโรงพยาบาลที่
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดต่อ จนปัจจุบันชื่อ “สถาบันบ�ำราศนราดูร” ได้เป็นสถานที่กักกันและ
ดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อร้ายแรงต่างๆ เช่น ซาร์ อีโบลา เมอร์ส ฯลฯ จนเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ งานห้องปฏิบตั กิ ารหรือด้านเทคนิคการแพทย์ ถือได้วา่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ ตาม
ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เขียนในฐานะที่ได้ปฏิบัติงานด้านนี้มาเป็นเวลานาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า
งานเทคนิคการแพทย์ของสถาบันบ�ำราศนราดูร ยังคงความมาตรฐานและจะมีวิวัฒนาการ
ที่มีความก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เพื่อช่วยชีวิตและปกป้องประชาชนให้ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
มากที่สุดเท่าที่เราจะท�ำได้
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๔.๕-๒

การพัฒนางานห้องปฏิบัติการ
...สู่มาตรฐานอ้างอิงระดับนานาชาติ
การพัฒนางาน
ห้องปฏิบัติการวัณโรค
สู่มาตรฐานศูนย์ปฏิบัติการ
อ้างอิงชันสูตรวัณโรคนานาชาติ
(Supranational Reference Laboratory
of Tuberculosis)
โดย นายสมศักดิ์ เหรียญทอง
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ช�ำนาญการพิเศษ ข้าราชการบ�ำนาญ
ส�ำนักวัณโรค
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เกริ่นน�ำ
ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคมีความส�ำคัญในโปรแกรมการควบคุมวัณโรคแห่งชาติ
เป็นส่วนทีใ่ ห้ขอ้ มูลทีม่ คี วามส�ำคัญด้านการตรวจวินจิ ฉัยและแนวทางการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยราย
บุคคลแก่แพทย์ เพราะเทคนิค วิธีการตรวจแต่ละวิธีจะมีความพิเศษเฉพาะตัวในการวินิจฉัย
วัณโรคที่แตกต่างกัน รวมถึงความต้องการด้านคุณภาพและการบริหารจัดการเครือข่าย
ห้องปฏิบตั กิ ารทุกระดับ ทีม่ คี วามสามารถทีแ่ ตกต่างกันให้สามารถด�ำเนินการตรวจวินจิ ฉัยวัณโรค
อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพ เชื่อถือได้ตามแนวทางมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นสิ่งที่ท้าทาย ปัจจัย
ส�ำคัญคือ การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบตั กิ ารอย่างต่อเนือ่ ง การก�ำหนดระบบความปลอดภัย
ที่เหมาะสม การบ�ำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ การจัดท�ำเอกสารเกี่ยวกับวิธีการเก็บตัวอย่าง
การขนส่ง และการส่งต่อตัวอย่าง การจัดท�ำระบบบริหารจัดการห้องปฏิบตั กิ ารด้านเครือ่ งมือ
และวัสดุอุปกรณ์ การพัฒนาระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล การจัดท�ำระบบประกัน
คุณภาพการบริการของห้องปฏิบตั กิ ารแต่ละแห่ง รวมถึงมียทุ ธศาสตร์ทเี่ หมาะสมในการจัดหา
และบริหารทรัพยากรบุคคล จัดหางบประมาณอย่างเพียงพอและต่อเนื่องในการพัฒนา
บุ ค ลลากรให้ มี ทั ก ษะความสามารถในการตรวจหาและเฝ้ า ระวั ง เชื้ อ วั ณ โรคดื้ อ ยาทาง
ห้องปฏิบัติการที่รวดเร็ว
จุดเริ่มต้นการพั ฒนาห้องปฏิบัติการวัณโรคในประเทศไทย
ปี พ.ศ. 2494 องค์การกองทุนสงเคราะห์เด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการจัดตัง้ หอชันสูตรวัณโรคกลางเรียกว่าฝ่ายชันสูตร ทีม่ ขี ดี ความสามารถในการ
ตรวจชันสูตรวัณโรคโดยใช้การย้อมสีวธิ ี Ziehl – Neelsen (ZN) และตรวจดูดว้ ยกล้องจุลทรรศน์
ชนิดตาเดียวที่มีกระจกรวมแสงมาใช้ในการวินิจฉัยวัณโรค และพัฒนาเป็นกล้องจุลทรรศน์
ชนิด 2 ตาแบบใช้ไฟฟ้าในปี พ.ศ. 2503 เริ่มมีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในด้านการตรวจหา
เชื้อด้วยกล้องจุลทรรศน์ในปี พ.ศ. 2509 การให้บริการตรวจทางห้องปฏิบัติการมีปริมาณ
มากขึ้นและเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถได้รับการบริการที่รวดเร็วขึ้น ดังนั้นในปี พ.ศ. 2520
ฝ่ายชันสูตรจึงเริ่มน�ำกล้องจุลทรรศน์เรืองแสงที่ใช้หลอด mercury (Classical Fluorescent
Microscope) มาใช้และในปี พ.ศ. 2550  พัฒนามาเป็นกล้องจุลทรรศน์เรืองแสงที่ใช้
หลอด LED (Light Emitting Diode) เรียกว่ากล้อง LED-FM ที่มีประสิทธิภาพดีกว่า
กล้องจุลทรรศน์เรืองแสงรุ่นเก่า โดยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพ
ของกล้อง LED-FM ร่วมกับองค์การอนามัยโลก และในปี พ.ศ. 2554 องค์การอนามัยโลก
แนะน�ำให้น�ำกล้อง LED-FM มาใช้แทนกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาที่ตรวจด้วยวิธีการย้อมสี
วิธี Ziehl Neelsen ในทุกหน่วยงานที่ให้บริการตรวจหาเชื้อวัณโรคด้วยกล้องจุลทรรศน์
ในระยะเริม่ แรกกรมควบคุมโรคได้สนับสนุนกล้องจุลทรรศน์เรืองแสง LED-FM ให้กบั หน่วยงาน
โรงพยาบาลต่างๆ ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจ�ำนวน 65 กล้อง แต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหาร
งบประมาณและการบริหารจัดการของหน่วยงานนั้นๆ ว่ามีความต้องการหรือไม่ เพื่อที่จะ
ขยายงานการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์เรืองแสงให้กว้างขวางออกไป
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สู่นวัตกรรมใหม่ของการเพาะเลี้ยงเชื้อวัณโรค
และทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค
ปี พ.ศ. 2496 เริ่มการตรวจเพาะเลี้ยงเชื้อบนอาหารแข็งใช้ไข่เรียกว่า Lowenstein
Jensen (LJ) และในปี พ.ศ. 2535 ได้มีการน�ำอาหารเหลวที่ใส่สารกัมมันตภาพรังสี
Carbon-14 มาใช้เพือ่ ตรวจดูการเจริญเติบโตของเชือ้ แต่ดว้ ยวิสยั ทัศน์ของผูบ้ ริหารในตอนนัน้
เห็นว่าการท�ำงานร่วมกับสารกัมมันตภาพรังสีอาจเกิดปัญหาต่อผูป้ ฏิบตั งิ านและสิง่ แวดล้อม
ได้ จึงรอให้มีการพัฒนามาใช้เป็นอาหารเหลวที่ไม่ผสมสารกัมมันตภาพรังสีเรียกว่า MGIT
ที่ใช้ร่วมกับเครื่องเพาะเชื้ออัตโนมัติ Bactec MGIT 960 ในปี พ.ศ. 2541 และในปี พ.ศ.
2550 กรมควบคุมโรคได้สนับสนุนเครือ่ งเพาะเชือ้ อัตโนมัตนิ ใี้ ห้กบั ส�ำนักงานป้องกันควบคุม
โรคทุกแห่ง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในพื้นที่ให้ดีขึ้น จะเห็นได้ว่า
การพัฒนาห้องปฏิบตั กิ ารจะท�ำควบคูไ่ ปทัง้ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค เพือ่ ประโยชน์ของผูป้ ว่ ย
ในการที่จะได้รับบริการที่เท่าเทียมกัน นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังให้การฝึกอบรมการท�ำ
เพาะเลีย้ งเชือ้ ให้กบั หน่วยงานต่างๆ จนปัจจุบนั มีหน่วยงานทีส่ ามารถท�ำเพาะเลีย้ งเชือ้ ทัง้ หมด
71 แห่งทัว่ ประเทศ ซึง่ มีการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนือ่ งโดยกลุม่ ปฏิบตั กิ ารอ้างอิงชันสูตร
วัณโรคแห่งชาติ ส�ำนักวัณโรค ในปี พ.ศ. 2506 ห้องปฏิบัติการวัณโรคของกรมควบคุมโรค
ได้พัฒนาขีดความสามารถให้ด�ำเนินการตรวจทดสอบความไวต่อยาของเชื้อวัณโรค (Drug
Susceptibility Testing, DST) โดยใช้อาหารแข็งใช้ไข่ที่ผสมยาที่ใช้รักษาวัณโรคเพื่อหาเชื้อ
วัณโรคดื้อยา และในปี พ.ศ. 2545 ได้พัฒนามาใช้อาหารเหลวควบคู่กับเครื่องอัตโนมัติ
Bactec MGIT 960  รวมทั้งพัฒนาน�ำเทคนิคอณูชีววิทยาในการตรวจหาจุดกลายพันธุ์ของ
ยีนส์ดื้อยา (Gene Point mutation) ทั้งเทคนิค Real time PCR เช่น Gene Xpert และเทคนิค
LPA เช่น Genetype MTBDR plus ที่รวดเร็วแม่นย�ำมาใช้ในปี พ.ศ. 2550 และด�ำเนินการ
มาจนถึงปัจจุบันโดยมีการควบคุมคุณภาพอย่างต่อเนื่อง การจะบอกว่าเป็นผู้ป่วยดื้อยา
ต้องมีผลยืนยันการตรวจจากห้องปฏิบัติการเท่านั้น
จากบ้านเก่าที่ยศเสสู่บ้านหลังใหม่ท่บ
ี างโคล่ด้วยพื้ นที่โล่งๆ
ด้วยมีเหตุจ�ำเป็นบังคับในปี พ.ศ. 2539 ได้ย้ายห้องปฏิบัติการวัณโรค ฝ่ายชันสูตร
กองวัณโรคจากยศเส สูบ่ างโคล่ เขตบางคอแหลม ทีม่ พี นื้ ทีใ่ ช้สอยอย่างเพียงพอแต่เป็นพืน้ ทีโ่ ล่งๆ
จึงต้องวางแผนการใช้พนื้ ทีใ่ ห้คมุ้ ค่าทีส่ ดุ จัดหาครุภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ทจี่ ำ� เป็นเพือ่ ใช้ในการด�ำเนิน
งาน และด้วยการสนับสนุนและเห็นความส�ำคัญของผู้บริหารในขณะนั้น จึงได้จัดสรร
งบประมาณในการด�ำเนินจัดหาและพัฒนามาอย่างต่อเนือ่ งจนสามารถบริการเต็มรูปแบบได้
ในปี พ.ศ. 2541 และด�ำเนินการมาจนถึงปัจจุบัน
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การปรับสู่ยุทธศาสตร์ใหม่ของการรักษาวัณโรค
ห้องปฏิบัติการมีส่วนช่วยเหลืออย่างไร
การค้นหาและรักษาเป็นมาตรการในการควบคุมวัณโรค ในปี พ.ศ. 2538 กรมควบคุมโรค
ได้พฒ
ั นาการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสัน้ ภายใต้การสังเกตโดยตรง (Directly Observed
Treatment Short Course, DOTS) มาใช้ ซึ่งต้องใช้การตรวจทางแบคทีเรียวิทยาที่มีคุณภาพ
ของห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การค้นหาผูป้ ว่ ยรายใหม่และน�ำเข้าสูก่ ารรักษาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ดังนัน้
กรมควบคุมโรคโดยกลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ จึงตั้งระบบการประกัน
คุณภาพการตรวจวินิจฉัยวัณโรค (External Quality Assessment, EQA) ให้กับเครือข่ายห้อง
ปฏิบตั กิ ารทุกระดับ ประกอบด้วยการประกันคุณภาพการตรวจด้วยกล้องจุลทรรศน์ การเพาะ
เลีย้ งเชือ้ การทดสอบความไว และล่าสุดเมือ่ พ.ศ. 2559 ได้พฒ
ั นาชุดตรวจประกันคุณภาพ
การตรวจทางอณูชีววิทยาของเชื้อวัณโรค ที่สามารถให้บริการห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค
ที่ใช้เทคนิคอณูชีววิทยานี้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับเป็นความส�ำเร็จอีกระดับของ
กรมควบคุมโรค และจากการร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านและผูบ้ ริหารหน่วยงาน
ท� ำ ให้ ก ลุ ่ ม ปฏิ บั ติ ก ารอ้ า งอิ ง ชั น สู ต รวั ณ โรคแห่ ง ชาติ ไ ด้ รั บ การรั บ รองมาตรฐาน
ISO 15189:2012 จากส�ำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558
การพั ฒนาเข้าสู่ศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคนานาชาติ
(Supranational Reference Laboratory, SRL)
การจัดตั้ง Supranational Reference Laboratory, SRL มีจุดประสงค์เพื่อเสริมสร้าง
ระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยเชื้อวัณโรคดื้อยาในห้องปฏิบัติการ รวมไปถึงการให้
ค�ำปรึกษาให้ขอ้ เสนอแนะ และร่วมวางแผนงานการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตร
วัณโรคระดับชาติของประเทศ (National Reference Laboratory of Tuberculosis, NRL) ให้
มีประสิทธิภาพในการท�ำงานสูงขึ้น ทั้งด้านงานประจ�ำ  งานเครือข่ายด้านการชันสูตรวัณโรค
และงานเฝ้าระวังการดื้อยาของประเทศ ในอดีตที่ผ่านมา ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคระดับ SRL เพียงแห่งเดียวคือที่ Tuberculosis Research
Center (TRC) เมือง Chennai ประเทศอินเดีย ซึ่งไม่สามารถดูแลให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำให้กับ
ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตรวัณโรคระดับชาติของประเทศต่างๆ ในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ได้อย่างทั่วถึง จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดหาห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคระดับชาติของ
ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีความพร้อมทั้งในด้านวิชาการ
การบริหารจัดการ และบุคลากรที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาให้เป็น SRL แห่งที่ 2 ของภูมิภาคนี้
ดังนั้นองค์การอนามัยโลกจึงได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคคือ Dr.Sang
Jae Kim จาก Korean Institute of Tuberculosis มาประเมินศักยภาพของห้องปฏิบัติการ
กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ (National TB Reference Laboratory, NTRL)
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ของกลุม่ วัณโรค (ขณะนัน้ สังกัดส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์) ระหว่าง
วันที่ 14 – 20 กันยายน 2548 โดยได้ขอ้ สรุปทีแ่ สดงถึงความพร้อมในทุกๆ ด้านทีเ่ หมาะสม
ส�ำหรับการจะเป็น SRL ทั้งด้านสถานที่ และบุคลากรที่มีประสบการณ์และความช�ำนาญ
งาน มีเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ�ำเป็นและทันสมัย แต่ได้เสนอแนะให้มีการปรับปรุงระบบการ
ถ่ายเทอากาศภายในห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบความดันเป็นลบ (Negative pressure) ซึ่ง
กรมควบคุมโรคได้อนุมัติเงินบ�ำรุงของส�ำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ให้ดำ� เนินการปรับปรุงตามค�ำแนะน�ำของผูเ้ ชีย่ วชาญจากองค์การอนามัยโลกจนเสร็จสมบูรณ์
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2549 กรมควบคุมโรคได้รับแจ้งว่า องค์การอนามัยโลก
และสหพันธ์ตอ่ ต้านวัณโรคและโรคปอดนานาชาติ (International Union Against Tuberculosis
and Lung Disease, IUATLD ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น The Union) ได้เห็นชอบให้กลุ่มปฏิบัติ
การอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ เป็น Supranational TB Reference Laboratory (SRL) เป็น
1 ใน 31 แห่งของโลก และได้มอบหมายให้ดูแล ประเมิน และให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำด้านการ
ชันสูตรวัณโรคแก่ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรคระดับชาติของประเทศ Sri Lanka, Myanmar
และ Bhutan และรวมถึงจัดการฝึกอบรมด้านการชันสูตรวัณโรคทั้งวิธีมาตรฐานและวิธีทาง
อณูชวี วิทยาให้กบั หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ เพราะทีน่ เี่ ป็นสถานที่
ฝึกอบรมนานาชาติด้านการตรวจวินิจฉัยวัณโรคทางห้องปฏิบัติการที่องค์การอนามัยโลกจะ
ส่งเจ้าหน้าที่ชันสูตรจากประเทศต่างๆ เช่น Indonesia, Myanmar, Bangladesh, Bhutan, Sri
Lanka, Malaysia และที่อื่นๆ มาฝึกอบรมที่กลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคแห่งชาติ
ส�ำนักวัณโรค กรมควบคุมโรคเป็นประจ�ำ  จะเห็นได้ว่าศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรค
นานาชาตินี้ เป็นหน่วยงานที่สังคมนานาชาติยอมรับและเชื่อถือในศักยภาพ ตรงตาม
วิสัยทัศน์ของกรมควบคุมโรค ซึ่งใช้เวลานานถึงครึ่งศตวรรษกว่าจะมาถึงจุดนี้ ที่ยากยิ่งกว่า
คือการรักษาความเป็นศูนย์ปฏิบตั กิ ารอ้างอิงชันสูตรวัณโรคนานาชาติให้อยูก่ บั กรมควบคุมโรค
ต่อไปตราบนานเท่านาน และเป็นความโชคดีของกลุ่มปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรค
แห่งชาติที่ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากผู้บริหารทุกยุคทุกสมัยจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เรา
มีความเชื่อมั่นในการท�ำงานร่วมกันเป็นทีม และผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์ออกมาเองว่าเรา
ตั้งใจท�ำแค่ไหนจนเติบโตและพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคนานาชาติ
Supranational Reference Laboratory, SRL) ดั่งทุกวันนี้
บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
การได้มโี อกาสเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ ได้พบเพือ่ นชาวต่างชาติและการเรียน
รู้การท�ำงานจากผู้เชี่ยวชาญถือเป็นความส�ำคัญในการพัฒนาห้องปฏิบัติการสู่สากล ความ
ส�ำเร็จจะเกิดขึ้นได้จากการที่มีผู้ร่วมงานและทีมงานที่ดี และได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก
ผู้บริหารทุกระดับ ดังนั้นการเตรียมบุคลากรที่เหมาะสมเพื่อให้คงความสามารถในการเป็น
ผูน้ เิ ทศ ผูป้ ระเมิน และผูใ้ ห้คำ� แนะน�ำทางห้องปฏิบตั กิ ารวัณโรคตามหลักการทีเ่ ป็นมาตรฐาน
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สากลจึงเป็นความส�ำคัญทีก่ รมควบคุมโรคต้องรับไปพิจารณา แต่เรือ่ งของการพัฒนาบุคลากร
ยังเป็นจุดอ่อนที่ไม่อาจมองข้าม รวมถึงการรับช่วงต่องานจากผู้เชี่ยวชาญที่เกษียณอายุ
ราชการ ซึ่งการพัฒนาเป็นศูนย์ปฏิบัติการอ้างอิงชันสูตรวัณโรคนานาชาติต้องมาพร้อมกับ
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ สู ง ขึ้ น ตามไปด้ ว ย เพื่ อ ให้ ห ้ อ งปฏิ บั ติ ก ารวั ณ โรคทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศสามารถด�ำเนินการตรวจวินิจฉัยได้อย่างถูกต้อง ได้คุณภาพ และสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล การท�ำงานทีเ่ ราถนัด เราชอบและท�ำเป็นอยูแ่ ล้วสามารถน�ำมาซึง่ ความส�ำเร็จ
ทุกวันเราเรียนรู้สิ่งใหม่ เรียนรู้จากความผิดพลาด เราไม่กลัวที่จะท�ำพลาด ถ้าพลาดแล้วเราก็
ใช้ประสบการณ์ของเราช่วยกันแก้ไขและท�ำให้ดีขึ้นกว่าเดิม

Negative Pressure Room

SRL

เอกสารที่ใช้ในการเรียบเรียง
1. นัดดา ศรียาภัย. อดีต สูป่ จั จุบนั จากยศเสถึงบางโคล่ หนังสือพิธเี ปิดอาคารที่
ท�ำการใหม่กองวัณโรค 20 มิถุนายน 2543 กึ่งศตวรรษกองวัณโรค
2. หนังสือแต่งตัง้ จากองค์การอนามัยโลกเลขที่ T9/370/62 Date 4 December
2006 เรื่อง Designation of the national Mycobacterium Reference laboratory,
Bangkok, Thailand, As a Supranational TB Reference laboratory.
๓. WHO. Fluorescent Light-Emitting Diode (LED) Microscopy for Diagnosis of
Tuberculosis: Policy Statement. Geneva/Sweeden; 2011.
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ภาพกิจกรรม

ได้รับเชิญเป็น speaker
ในการประชุม TB Expert ที่ Malaysia

จัดอบรมการชันสูตรเชื้อวัณโรค
แก่เจ้าหน้าที่ของ สคร.ต่างๆ

Workshop การอบรม International training course
ที่ NTRL  สำ�นักวัณโรค

การอบรม International training course
ที่ NTRL  สำ�นักวัณโรค

การประเมิน Lab accreditation
โดยทีมจากสภาเทคนิคการแพทย์

การฝึกปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ
ของการอบรม International Training course
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ภาพกิจกรรม (ต่อ)

การอบรม International training course ที่ NTRL  สำ�นักวัณโรค

การอบรม International training course ที่ NTRL  สำ�นักวัณโรค

เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ
ที่เมือง Barcelona, Spain

การอบรม International training course
ที่ NTRL สำ�นักวัณโรค
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๔.๖-๑

การพัฒนากฎหมาย

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ
พ.ศ. ๒๕๕๘
โดย นางอนงนาฏ  มโนภิรมย์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ  
ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป
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ความเป็นมา
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผา่ นมาได้เกิดโรคระบาด ทีม่ ีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องโดยมี
สาเหตุมาจากปัจจัยเสี่ยงหลายๆด้าน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และด้านพฤติกรรมของมนุษย์ การเปลี่ยนแปลงต่างๆตามกระแสโลกาภิวัฒน์
เช่น ความสะดวกในการเดินทางระหว่างประเทศ ท�ำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
ข้ามประเทศข้ามทวีปได้อย่างรวดเร็ว ท�ำให้ผนู้ ำ� จากประเทศทัว่ โลก ก�ำหนด วาระความมัน่ คง
ด้านสุขภาพโลก หรือ Global Health Security Agenda ร่วมกัน เพื่อให้แต่ละประเทศ
มีความพร้อมในการรับมือกับภัยสุขภาพทีม่ คี วามร้ายแรงเป็นระบบเดียวกันได้ โดยทีเ่ น้น
มาตรการส�ำคัญ 3 ประการ คือ การป้องกัน ตรวจจับ และควบคุมตอบสนองต่อโรคระบาด
และการสร้างสมรรถนะของประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกในการป้องกันภาวะคุกคาม
จากโรคติดต่อและโรคระบาดเป็นไปตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พุทธศักราช 2548
International Health Regulations คริสต์ศกั ราช 2005 อีกทัง้ ประเทศไทยได้เข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558
กฎหมายควบคุมโรคติดต่อฉบับเดิมคือ พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พุทธศักราช 2523
ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน ซึ่งมีการแพร่กระจายของโรคติดต่อที่รุนแรงและก่อให้เกิดโรคระบาดมากผิดปกติ
กว่าที่เคยเป็นมา ทั้งโรคติดต่อที่อุบัติใหม่และโรคติดต่อที่อุบัติใหม่อุบัติซ�้ำ  ประกอบกับ
ประเทศไทยได้ให้การรับรองและด�ำเนินการตามข้อก�ำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ด้วยเหตุความส�ำคัญจ�ำเป็นนี้ จึงต้องพัฒนาและปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายที่
เกีย่ วกับการ เฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคติดต่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบนั และข้อก�ำหนดของ กฎอนามัยระหว่างประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องต้องตราพระราชบัญญัติ
นี้ และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 132 ตอนที่ 68 ก เมือ่ วันที่ 8 กันยายน 2558
ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2559 เป็นต้นไป
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สาระส�ำคัญ

๑. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบด้วยกฎหมาย 60 มาตรา

แบ่งเป็น 9 หมวดหลัก ได้แก่
• หมวด 1 บททั่วไป
• หมวด 6 การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
• หมวด 2 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
• หมวด 7 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
• หมวด 3 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
• หมวด 8 ค่าทดแทน
• หมวด 4 คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
• หมวด 9 บทก�ำหนดโทษ
• หมวด 5 การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
• บทเฉพาะกาล

๒. อนุบัญญัติท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

จ�ำนวน 23 ฉบับ ประกอบด้วย
• กฎกระทรวง 4 ฉบับ
• ระเบียบกระทรวง 2 ฉบับ
• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 6 ฉบับ
• ประกาศกระทรวง 10 ฉบับ
• ประกาศกรมควบคุมโรค 1 ฉบับ
ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ กฎหมายฉบับนี้ จะเชื่อมประสานสอดคล้องกับ
กฎหมายนานาชาติและความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในประเทศ
สามารถจัดการภัยสุขภาพได้ทนั การณ์ สร้างระบบเตรียมพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออันตราย
โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ โรคระบาดของโลกได้ ลดความสูญเสีย จากการเจ็บป่วย และผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นหลักประกันด้านความมัน่ คงทางสุขภาพของประชาชนคนไทย
กลไกการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 19 ให้กรมควบคุมโรคเป็นส�ำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการ และคณะอนุกรรมการ โดยมีอำ� นาจ
หน้าที่ ดังต่อไปนี้
1) เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาเสนอนโยบาย
และวางระบบในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
2) จัดท�ำระบบในการเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังและ
โรคระบาดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
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3) จัดท�ำแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือ
โรคระบาดเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
4) เป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลและ
ข่าวสารเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการป้องกัน และการควบคุมสภาวการณ์
ของโรคติดต่อและโรคระบาด
5) เป็นหน่วยงานประสานงานในการติดตาม ประเมินผล และตรวจสอบ
การด�ำเนินการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการ
โรคติดต่อกรุงเทพมหานครเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาดทีค่ ณะกรรมการ
ให้ความเห็นชอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
6) ปฏิบตั กิ าร ประสานการปฏิบตั ิ ให้การสนับสนุนและช่วยเหลือหน่วยงาน
ของรัฐและเอกชนให้เกิดการปฏิบัติการตามนโยบายและแผนการ
เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
7) ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานทางด้านวิชาการ เวชภัณฑ์และวัสดุ
อุปกรณ์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม หรือวินจิ ฉัย เกีย่ วกับโรคติดต่อ
8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ คณะกรรมการด้านวิชาการหรือ
คณะอนุกรรมการมอบหมาย
สรุปโดยรวม เพือ่ การขับเคลือ่ นภารกิจตามพระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ.
2558 สู่การปฏิบัติ โดยหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องได้แก่ ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป
ส�ำนักระบาดวิทยา และศูนย์กฎหมาย ตามบทบาทหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าว
ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป เป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนภารกิจ
ด้านนโยบายและแผนปฏิบัติการฯ และด้านบริหารจัดการติดตามประเมินผล
โดยบทบาทที่ส�ำคัญอีกประการคือการชี้แจงถ่ายทอดเกี่ยวกับการด�ำเนินงาน
ขับเคลือ่ นพระราชบัญญัตไิ ปสูก่ ารปฏิบตั ิ ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค อาศัย
กลไกการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ซึง่ ปัจจุบนั ด�ำเนินการประชุม
ไปแล้ว 5 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2559
ครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
และครั้งที่ 6/2559 ก�ำหนดวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2559
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ผลการด�ำเนินงานขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘

1) นโยบาย ระบบ แนวทางปฏิบัติ การเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
• คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น าคม
พ.ศ. 2559
2) แผนปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ หรื อ โรคระบาด
พ.ศ. 2559-2561
• คณะกรรมการโรคติ ด ต่ อ แห่ ง ชาติ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ 7 มี น าคม
พ.ศ. 2559
• และเสนอคณะรั ฐ มนตรี ได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ เมื่ อ วั น ที่ 24 พฤษภาคม
พ.ศ. 2559
3) อนุ บั ญ ญั ติ ที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต่ อ พ.ศ. 2558
จ�ำนวน 23 ฉบับ ประกอบด้วย
• กฎกระทรวง 4 ฉบับ
• ระเบียบกระทรวง 2 ฉบับ
• ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ 6 ฉบับ
• ประกาศกระทรวง 10 ฉบับ
• ประกาศกรมควบคุมโรค 1 ฉบับ
4) การสื่อสารประชาสัมพันธ์ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
• จัดท�ำ Info graphic จ�ำนวน 19 เรื่อง
• จัดท�ำวีดีทัศน์ จ�ำนวน 3 รูปแบบ ส�ำหรับคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร
• จัดท�ำ Power point กลาง เรื่องพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558
• เผยแพร่ เ อกสาร ความรู ้ ต ่ า งเกี่ ย วกั บ พระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต่ อ พ.ศ.
2558 และช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ผ่านทาง Social media
- Web site ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป : www.thaigcd.ddc.moph.go.th
- Web site กรมควบคุมโรค : www.ddc.moph.go.th
- Facebook พระราชบัญญัตโิ รคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ LINE group

ปัญหา/อุปสรรค ที่ส�ำคัญ
• การสื่อสารความเข้าใจระหว่างหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้น�ำไปปฏิบัติ
• แนวทางปฏิบตั ขิ องอนุบญ
ั ญัติ ยังไม่ครบถ้วน ท�ำให้เกิดความสับสนในการปฏิบตั ิ
และไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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• บทบัญญัติบางประการเป็นเรื่องใหม่ ท�ำให้ความเข้าใจและการตีความ
ทางกฎหมายของผู้ปฏิบัติมีความหลากหลาย
ข้อเสนอแนะ
• หน่วยงานหลักเร่งด�ำเนินการจัดท�ำแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องในอนุบญ
ั ญัติ
• จัดอบรมหลักสูตรครู ก. ครู ข. โดยกลุ่มเป้าหมาย นิติกร เจ้าหน้าที่
สาธารณสุข เพือ่ การแปลงกฎหมายสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรมในการด�ำเนินการ
ในระดับพื้นที่
• วิเคราะห์รูปแบบการสื่อสารที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซ�้ำซ้อน และหน่วยงาน
หลักที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูลเข้าหน่วยงานกลางเพื่อให้ผู้รับการประสานจากพื้นที่
สามารถให้ข้อมูล ให้ค�ำปรึกษาและตอบข้อสงสัย ได้ในจุดเดียว
• พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมการติดตามและประเมิน
ผลการด�ำเนินการภาพรวมของประเทศ
ปัจจัยความส�ำเร็จ
• การบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินการ
ป้องกัน ตรวจจับ และควบคุมตอบสนองต่อโรคระบาด มีความครอบคลุมมากขึน้
• ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศ
• ผู้บริหารระดับสูงให้ความส�ำคัญกับการขับเคลื่อนภารกิจตามพระราช
บัญญัติสู่การปฏิบัติ
เอกสารอ้างอิง
ศู น ย์ ก ฎหมาย กรมควบคุ ม โรค. (2558). พระราชบั ญ ญั ติ โรคติ ด ต่ อ
พ.ศ.  2558. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ส�ำนักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ. (2559). แผนปฏิบัติ
การเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 25592561 ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2559 .
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ภาพประกอบการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
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พัฒนา/ปรับปรุงระบบ
สนับสนุนการด�ำเนินงาน
และบริหารจัดการ
ด�ำเนินการควบคุมโรค
ติดต่ออย่างรวดเร็ว เป็น
ระบบ มีความเป็นเอกภาพ
มีประสิทธิภาพ และ
ปลอดภัย

โปรแกรมป้องกันโรค 21
โปรแกรม

สนับสนุน/บริหารจัดการ

ควบคุมโรค

พัฒนาระบบการตรวจจับ
โรคติดต่อให้มีความรวดเร็ว
และแม่นย�ำ

ตรวจจับ

การเฝ้าระวังโรค

น�ำมาตรการป้องกัน
โรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ
มาใช้อย่างทั่วถึง

ป้องกันโรค

1. เร่งรัดการก�ำจัด และกวาดล้างโรคที่เป็นพันธะสัญญากับนานาชาติ และเป็นโรคที่ประเทศไทยสามารถควบคุมได้
ระดับหนึ่งแล้ว
1.1 เร่งรัดการกวาดล้างโรคโปลิโอ
1.2เร่งรัดการก�ำจัดโรคมาลาเรีย โรคเรื้อน เอดส์ หัด พิษสุนัขบ้า และโรคเท้าช้าง
1. พัฒนาระบบการป้องกันโรคติดต่ออันตรายอย่างเต็มที่ เพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคติดต่ออันตรายใน
ประเทศไทยให้เหลือน้อยที่สุด
2. ควบคุมโรคติดต่อประจ�ำถิ่น (ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก วัณโรค โรคติดต่อทางอาหารและน�้ำ
โรคที่ ป ้ อ งกั น ได้ ด ้ ว ยวั ค ซี น โรคติ ด ต่ อ ทางเพศสั ม พั น ธ์ โรคติ ด ต่ อ จากสั ต ว์ สู ่ ค น โรคที่ เ กิ ด จากจุ ล ชี พ ดื้ อ ยา
โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล) ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรคติดต่อประจ�ำถิ่น
ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนให้น้อยที่สุด
3. ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคติดต่อทุกชนิด

สื่อสารความเสี่ยง

แผน
ปฏิบัติการ

แนวทาง
ปฏิบัติ

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ระบบ

นโยบาย

ความเชื่อโยงของนโยบาย - ระบบ - แนวทางปฏิบัติ - แผนปฏิบัติการ

การพัฒนาก�ำลังคน

การติดตามและประเมินผล

การสนับสนุนและการบริหารจัดการ

Emergency Operations Center

การดูแลรักษาผู้ป่วย

งานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

Public Health Laboratory
โรคไข้เลือดออก

โรคเอดส์

โปลิโอ

อนอดีต ความส�ำเร็จ
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กรอบแนวคิดของแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑
8 IHR capacities & 11 GHSA action packages

8 IHR capacities
Legislation, policy and financing
Coordination & NFP
Preparedness
Surveillance
Response
Risk communication
Human resources
Laboratory

11 GHSA action packages
Antimicrobial Resistance
Zoonotic Disease
Biosafety and Biosecurity
Immunization

5 IHR hazards:  Infectious disease,
Zoonosis, Food safety, Chemical,
Radio-nuclear

• EOC
• Multisectoral Rapid Response
• Medical Countermeasures and
Personnel Deployment

•
•
•
•

National Laboratory system
Real-time surveillance
Reporting
Workforce Development

แผนยกระดับความมัน
่ คงและความเป็นเลิศด้านควบคุมโรคของประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อ มี ๒๑ แผนงาน ประกอบด้วย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

แผนปฏิบัติการกวาดล้างโปลิโอ
แผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคหัด
แผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์
แผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคเรื้อน
แผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคมาลาเรีย
แผนปฏิบัติการก�ำจัดโรคเท้าช้าง
แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันโรคทีป่ อ้ งกันได้ดว้ ย
วัคซีน
9. แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันโรคติดต่อทางอาหาร
และน�้ำ
10. แผนปฏิบตั กิ ารป้องกันโรคติดต่อจากสัตว์สค่ ู น
11. แผนปฏิบัติการป้องกันไข้หวัดใหญ่

12. แผนปฏิบัติการป้องกันโรคมือเท้าปาก
13. แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่
14. แผนปฏิบัติการป้องกันโรคที่เกิดจากจุลชีพ
ดื้อยา
15. แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น โรคติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล
16. แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทาง
เพศสัมพันธ์
17. แผนปฏิบัติการป้องกันวัณโรค
18. แผนปฏิบัติการป้องกันโรคไข้เลือดออก
19. แผนปฏิบัติการป้องกันโรคหนอนพยาธิ
20. แผนปฏิบัติการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับ
21. แผนปฏิบัติการป้องกันโรคตับอักเสบจาก
ไวรัส A,B,C

แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ
มี 3 แผนงาน ประกอบด้วย

22. แผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุข
23. แผนปฏิบัติการงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
24. แผนปฏิบัติการด้านการเฝ้าระวังโรคติดต่อ
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมโรคติดต่อ
มี 3 แผนงาน ประกอบด้วย

25. แผนปฏิบัติการด้านการดูแลรักษาผู้ป่วย
26. แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
27. แผนปฏิบัติการสื่อสารความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับระบบสนับสนุนการด�ำเนินงานด้านโรคติดต่อ
มี 3 แผนงาน ประกอบด้วย

28. แผนปฏิบัติการสนับสนุนและการบริหารจัดการ
29. แผนปฏิบัติการติดตามและประเมินผล
30. แผนปฏิบัติการพัฒนาก�ำลังคน
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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๔.๖-๒

การพัฒนากฎหมาย

(ร่าง) พระราชบัญญัติ
โรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ...
กฎหมายเพื่ อการคุ้ ม ครอง
สุ ข ภาพผู้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบต่ อ
สุขภาพจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร
โดย ดร.นลินี  ศรีพวง นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ*  
ผูช้ ว่ ยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
นายทศพล เธียรวิภาสวงศ์๑ *และนายประหยัด เคนโยธา*
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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เป็นคณะท�ำงานร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. ....

มหันตภัยของอุตสาหกรรมและสารเคมี
จากนโยบายของกรมควบคุมโรคที่กล่าวว่า “พื้นที่เป็นฐาน
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง บูรณาการในพื้นที่” กรมควบคุมโรคจึง
มุ่งเน้นการด�ำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพของ
ประชาชนเป็นหลักด้วยการบูรณาการงานของหน่วยงานทัง้ ในส่วน
ของกรมควบคุมโรคและหน่วยงานเครือข่ายทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
เนื่องจากในสถานการณ์ปัจจุบันที่ประเทศไทยได้มีการพัฒนา
ทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว แม้วา่ จะก่อให้
เกิดผลดี ต่อประเทศ แต่การด�ำเนินกิจการต่างๆนั้น ก่อให้เกิด
มลพิ ษ ทั้ ง ในสิ่ ง แวดล้ อ มการท� ำ งาน เช่ น หู เ สื่ อ มจากเสี ย งดั ง
การบาดเจ็บกล้ามเนือ้ และกระดูกจากท่าทางการท�ำงาน ฝุน่ ละออง
หินทรายจากการโม่บดหินหรือขัดทราย ท�ำให้เกิดโรคปอดฝุ่นหิน
(Silicosis) เส้นใยแร่ใยหินจากการผลิตทางอุตสาหกรรม ท�ำให้เกิด
โรคปอดจากแร่ใยหิน [Asbestos Related Diseases (ARDs)] ทัง้ สอง
โรคปอดนี้อาจกลายเป็นมะเร็งปอดได้ การได้รับสัมผัสสารเคมี
ก�ำจัดศัตรูพชื จากเกษตรกรรม อาจท�ำให้เป็นโรคพิษสารเคมีกำ� จัด
ศั ต รู พื ช และโรคมะเร็ ง ได้ ซึ่ ง โรคเหล่ า นี้ พ บได้ ใ นหลายพื้ น ที่
ในประเทศไทยนอกจากนีย้ งั พบมลพิษในดิน น�ำ้ และอากาศ ทัง้ ในรูป
ของฝุ่นละอองจากหมอกควันการเผาขยะและไฟป่า ในเขตพื้นที่
ภาคเหนือและภาคใต้ การจราจรและการขนส่งในเขตเมือง ท�ำให้
เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคมะเร็งปอด สารเคมีปนเปือ้ น โดย
เฉพาะสารโลหะหนักจากการประกอบกิจการเหมืองแร่และการทิง้ ขยะ
และกากของเสียอันตราย ท�ำให้เป็นโรคพิษสารโลหะหนัก รวมทั้ง
การรัว่ ไหลและอุบตั ภิ ยั ของสารเคมี ดังเช่น กรณีโรงงานระเบิดจาก
สารประกอบอินทรีย์ระเหย ก๊าซ กรดและด่าง ในหลายพื้นที่ของ
ประเทศไทย กรณี น�้ ำ มั น ดิ บ รั่ ว ไหลลงสู ่ ท ะเลที่ จั ง หวั ด ระยอง
สารเคมีหลายชนิดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยก่อให้เกิด
โรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมได้แก่ โรคระบบทางเดิน
หายใจ (โดยเฉพาะโรคปอดจากการประกอบอาชีพ และโรคปอด
จากสิ่งแวดล้อม) โรคภูมิแพ้ โรคผิวหนัง โรคระบบเลือด ตับ ไต
อวัยวะสืบพันธุ์ การเกิดมะเร็ง การพิการและการกลายพันธุ์
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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การด�ำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมนัน้ มาตรการทางกฎหมาย
นับได้วา่ เป็นหัวใจส�ำคัญประการหนึง่ ในการด�ำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพส�ำหรับ
ผูป้ ระกอบอาชีพและประชาชนทีไ่ ด้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพจากมลพิษต่างๆ แม้วา่ ในปัจจุบนั องค์กรต่างๆ
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติได้มนี โยบายสนับสนุนการมีมาตรการความปลอดภัยและกลไกทาง
กฎหมายเพือ่ การบังคับใช้สำ� หรับการปกป้องสุขภาพของผูป้ ระกอบอาชีพและประชาชนผูไ้ ด้รบั ผลกระทบ
ต่อสุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ทั้งในสถานที่ท�ำงานและในสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยในประเทศไทยได้มี
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในระดับเดียวกันคือ “พระราชบัญญัติ” จากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ แต่มักมุ่งเน้นไปที่
การควบคุมป้องกันที่แหล่งก�ำเนิดมลพิษเป็นหลัก โดยไม่มุ่งเน้นที่ตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ
อีกทัง้ ยังไม่มนี โยบายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ทีเ่ กีย่ วข้องในการบังคับใช้กฎหมายส�ำหรับการเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อกรณีดังกล่าวอย่างชัดเจน อีกทั้งยังไม่มีข้อก�ำหนดในการควบคุม
ก�ำกับการให้บริการตรวจสุขภาพด้านอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม การสอบสวนโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อมให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานสากล รวมทัง้ ไม่มกี ารบริหารจัดการงบประมาณ
ส�ำหรับการจัดการปัญหาสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบอาชีพและจากมลพิษ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว
จากการพิจารณาสาระส�ำคัญของพระราชบัญญัติของหน่วยงานอื่นๆที่ส�ำคัญและเกี่ยวข้องโดยตรง
ได้แก่ พระราชบัญญัติของกระทรวงแรงงาน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวง
มหาดไทย ตลอดจนกระทัง่ มาตรการความปลอดภัย อนุสญ
ั ญา และกลไกทางกฎหมายอืน่ ๆทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ พบว่า ยังขาด ในส่วนของการเฝ้าระวังทางสุขภาพอย่างเป็นระบบและครบวงจร โดย
เฉพาะยังขาดการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการจัดบริการตรวจสุขภาพทางด้านอาชีวเวชกรรม (ด้าน
โรคจากการประกอบอาชีพ) และเวชกรรมสิ่งแวดล้อม (ด้านโรคจากสิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้ยังพบว่า
บุคลากรสาธารณสุขไม่สามารถเข้าไปด�ำเนินการสอบสวนโรค หรือเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบกิจการ และแหล่งก่อมลพิษต่างๆ ได้
เนือ่ งจากไม่มกี ฎหมายรองรับอ�ำนาจบุคลากรสาธารณสุข รวมทัง้ ไม่มกี ารบริหารจัดการด้านการเงินรองรับ
การดู แ ลสุ ข ภาพผู้ได้รับ ผลกระทบจากมลพิ ษ อย่ างต่ อเนื่ อง ดั งนั้ น การร่ างพระราชบั ญ ญั ติโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม จึงจ�ำเป็นต้องค�ำนึงถึงสาระส�ำคัญและช่องว่างของกฎหมายของหน่วยงาน
ต่างๆ ที่มีอยู่ เพื่อจัดท�ำพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ประกอบอาชีพและประชาชน และมีการก�ำหนดกิจกรรมประชุมเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วน ได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติฯดังกล่าว เพื่อการปรับแก้ไขให้มีความถูกต้อง
สมบูรณ์และเหมาะสมต่อการเสนอต่อรัฐบาลให้มีมติเห็นชอบต่อการตราพระราชบัญญัติโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนี้
กระบวนการพั ฒนากฎหมาย...
การด�ำเนินกิจกรรมการประชุมเพือ่ เปิดโอกาสให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกภาคส่วนได้แสดงความคิดเห็น
ส�ำหรับพัฒนากฎหมายด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมนั้น ณ ปัจจุบัน ได้มีการประชุม 6
ครั้ง ดังนี้
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ครั้งที่ 1 ประชุมการพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ และร่วมให้ขอ้ คิดเห็น ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารกรมควบคุมโรค ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากสถาบันการศึกษา ผู้บริหารและ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระด้านสุขภาพ และผู้แทนภาคประชาชน
ครั้งที่ 2 ประชุมการพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เมื่อ
วันที่ 3 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วม
ประชุมฯ และร่วมให้ขอ้ คิดเห็น ประกอบด้วย ผูบ้ ริหารกรมควบคุมโรค ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากสถาบันการศึกษา ผู้บริหารและ/หรือผู้แทนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระด้านสุขภาพ และผู้แทนภาคประชาชน
ครั้งที่ 3 ประชุมการพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดย
ประชุมร่วมกับผูเ้ ชีย่ วชาญ จากต่างประเทศ ในวันที่ 6-7 มิถนุ ายน 2559 ณ โรงแรมรามา การ์เด้น
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมฯและร่วมให้ข้อคิดเห็น ประกอบด้วย ผู้บริหารกรมควบคุมโรค
ผู้เชี่ยวชาญจากองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การอนามัยโลก ประจ�ำประเทศไทย
(WHO Thailand) องค์การอนามัยโลกประจ�ำภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO SEARO)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศประจ�ำภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกและประเทศไทย (ILO Asia-Pacific/
ILO Thailand) องค์กรด�ำเนินงานโครงการสิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ประจ�ำประเทศไทย (UNEP
Thailand) และผู้เชี่ยวชาญจากประเทศที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิง่ แวดล้อม ได้แก่ ประเทศจีน และญีป่ นุ่ ผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญ ผูบ้ ริหารและ/ผูแ้ ทนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรอิสระด้านสุขภาพ
ครั้งที่ 4 ประชุมการพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่
จังหวัดระยอง เป็นการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงทั้ง ภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ในพืน้ ทีท่ มี่ ผี ลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะปัญหามลพิษสิง่ แวดล้อม
จาก ในวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคามิโอ แกรนด์ จังหวัดระยอง เพื่อพัฒนา
การยกร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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ครั้งที่ 5 ประชุมการพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
โดยเป็นการประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการการขับเคลือ่ นปฏิรปู ประเทศด้านสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2559 ณ รัฐสภา โดยรองอธิบดี
กรมควบคุมโรค พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค คณะผู้บริหารและนักวิชาการจาก
ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ครั้งที่ 6 ประชุมการพัฒนากฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยก�ำหนดให้เป็นการ
ประชุมเพือ่ รับฟังความคิดเห็นและประชาพิจารณ์ ต่อร่างพระราชบัญญัตโิ รคจากการประกอบ
อาชีพและสิง่ แวดล้อม พ.ศ. ... โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯประกอบด้วยผูม้ ี ส่วนได้สว่ นเสียทุกภาค
ส่วน ทั้งนี้เพื่อปรับแก้ไขร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. ...เพื่อเสนอต่อรัฐบาลต่อไป
สาระส�ำคัญของกฎหมาย
นอกจากการประชุมฯที่ผ่านมาโดยมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วนแล้ว ยังมีการ
ประชุมฯเพือ่ ร่วมแสดงความคิดเห็นของบุคลากรภายในกรมควบคุมโรคอีกหลายครัง้ จากการ
ประชุมฯทุกครัง้ ทีผ่ า่ นมา ผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯล้วนเห็นด้วยกับการมีพระราชบัญญัตโิ รคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ดังกล่าว โดยแสดงข้อคิดเห็นและกรอบแนวคิด ในท�ำนอง
เดียวกันว่า ควรมีสาระส�ำคัญที่ไม่ซ�้ำซ้อนกับบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานอื่นและสามารถ
ปิดช่องว่างของกฎหมาย โดยหวังประโยชน์สงู สุดส�ำหรับประชาชน และผูป้ ระกอบอาชีพ
ได้รับการดูแล เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจรและต่อเนื่อง ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
จึงได้จัดท�ำ  พระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ... (ฉบับร่าง)
โดยก�ำหนดความชัดเจนของสาระส�ำคัญและกลุม่ เป้าหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กลุม่ ผูก้ อ่ มลพิษ
ประกอบด้วย สถานประกอบกิจการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนที่ท�ำงานอิสระ
หรือประชาชนทั่วไป ผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพ ประกอบด้วย ประชาชน ผู้ท�ำงานใน
สถานประกอบกิจการ และแรงงานในชุมชน หน่วยจัดบริการทางสุขภาพ ประกอบด้วย
โรงพยาบาลในก�ำกับของรัฐ โรงพยาบาลเอกชน รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ คลินิกของสถาน
ประกอบกิจการ บริษัทตรวจสุขภาพเอกชน ทั้งนี้ได้จัดท�ำกลไกบังคับใช้กฎหมายกับทุกคนที่
ก่อมลพิษ เช่น การปรับ เก็บภาษี เป็นต้น นอกจากนี้ ยังก�ำหนดให้มีระบบฐานข้อมูลด้าน
โรคจากการปะกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ก�ำหนดนโยบายในการดูแลสุขภาพประชาชนส�ำหรับโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม และก�ำหนดให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงจากข้อมูลการ
สอบสวนจากเจ้าหน้าที่เพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรมในการด�ำเนินงานภาครัฐ ที่เป็น
“ประชารัฐ” ในเบื้องต้นได้จัดท�ำกรอบของร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ...ที่ประกอบด้วยรายละเอียด 12 หมวด 66 มาตรา [ 12 หมวด ได้แก่
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1) บททั่วไป 2) คณะกรรมการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 3) คณะกรรมการ
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัด 4) คณะกรรมการโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครและเขตปกครองพิเศษ 5) การบริการตรวจ
สภาพแวดล้อมในการท�ำงาน การให้บริการอาชีวอนามัย เวชกรรมสิ่งแวดล้อม การประเมิน
การรับสัมผัส ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ 6) การควบคุมคุณภาพ 7) การเฝ้าระวัง
โรคและการสอบสวนโรค 8) การป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 9) เจ้า
พนักงานควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม 10) คณะกรรมการวิชาการด้าน
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 11) กองทุนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ง
แวดล้อม และ 12) บทก�ำหนดโทษ] ซึ่งต่อมาภายหลังการประชุมรับฟังความคิดเห็นและ
ประชาพิจารณ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ได้มีการปรับลดหมวดของกฎหมายและ
เปลีย่ นการใช้คำ� ว่า “อาชีวอนามัย” ไปเป็นค�ำว่า “อาชีวเวชกรรม” ดังนัน้ คาดว่าภายหลังการ
พัฒนากฎหมายฉบับดังกล่าวเสร็จสิ้นและผ่านความเห็นชอบจากรัฐบาลแล้ว อาจมีการปรับ
เปลี่ยนหมวดและมาตราของกฎหมายจากเดิมอีกตามความเหมาะสม
จากการด�ำเนินงานประชุมฯเพือ่ รับฟังข้อคิดเห็นรวมทัง้ การประชาพิจารณ์สำ� หรับพัฒนา
กฎหมายโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมานั้น พบว่า ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกภาคส่วนในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษา
ได้มีความเห็นตรงกันว่า ควรมีการตราพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิง่ แวดล้อม และควรมีการปรับปรุงเนือ้ หาของสาระส�ำคัญของกฎหมายโดยไม่มคี วามซ�ำ้ ซ้อน
กับกฎหมายอืน่ ๆ และสามารถเติมเต็มกฎหมายของหน่วยงานอืน่ ทีม่ ผี ลบังคับใช้อยูใ่ นปัจจุบนั
ควรมีการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆที่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติ
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สามารถดูแลสุขภาพประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างครบวงจร ทั้งนี้การควบคุมคุณภาพการจัดบริการอาชีวเวชกรรมและ เวชกรรม
สิง่ แวดล้อม การเฝ้าระวังสุขภาพ และการสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม
ถือเป็นหัวใจหลักของพระราชบัญญัตินี้
ด้วยเหตุผล ดังที่กล่าวนี้ กรมควบคุมโรคจึงได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการจัดท�ำ
พระราชบัญญัตโิ รค จากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม โดยมีเจตนารมณ์ “เพือ่ การคุม้ ครอง
สุขภาพผูไ้ ด้รบั ผลกระทบจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร” โดยไม่มีความ
ซ�้ ำ ซ้ อ นของการด� ำ เนิ น การกั บ หน่ ว ยงานอื่ น
สามารถน�ำไป บูรณาการในพืน้ ที่ ตลอดจนมีการ
สร้างกลไกขับเคลือ่ นนโยบายในส่วนของรัฐบาล
เพื่อให้ความเห็นชอบในการน�ำไปบังคับใช้เพื่อ
การปฏิบัติได้จริง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชนโดยรวม
ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
นพ.อ�ำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค
ให้สัมภาษณ์เรื่อง พ.ร.บ. envocc
ในรายการบ่ายนีม้ คี ำ� ตอบ สถานีโทรทัศน์โมเดิรน์ ไนน์ทวี ี
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๔.๖-๓

การพัฒนากฎหมาย

พ.ร.บ. โรคไม่ติดต่อ
ก้าวที่เดินสู่ความท้าทาย
โดย นพ.สัญชัย ชาสมบัติ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
นางศรีเพ็ญ สวัสดิมงคล
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวธาริณี พังจุนันท์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ
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โรคไม่ติดต่อ...ปัญหาใหญ่ของมนุษยชาติ
“โรคไม่ติดต่อ” (Noncommunicable diseases, NCDs) หมายถึง กลุ่มโรคที่เกิดจาก
ความผิดปกติหรือการเสือ่ มของร่างกายซึง่ ไม่ตดิ ต่อไปยังบุคคลอืน่ โรคกลุม่ นีส้ ว่ นใหญ่เป็นสาเหตุ
ของการเจ็บป่วยเรื้อรัง พบว่า ในปี พ.ศ. 2557 ทั่วโลกมีผู้เสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
๔ กลุ่มโรคหลัก ได้แก่ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวานและโรคอ้วน โรคมะเร็ง และ
โรคปอดอุดกัน้ เรือ้ รัง ประมาณ 38 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของการเสียชีวติ เกือบสาม
ในสีข่ องผูเ้ สียชีวติ อยูใ่ นประเทศทีม่ รี ายได้นอ้ ย และประเทศทีม่ รี ายได้ปานกลาง เป็นการเสียชีวติ
ก่อนวัยอันควรหรือก่อนอายุ 70  ปี ประมาณ 16 ล้านคน (ที่มา : องค์การอนามัยโลก)
ซึ่งกลุ่มโรค NCDs ที่เป็นปัญหาส�ำคัญที่กล่าวมา สาเหตุเกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ เช่น
การบริโภคอาหารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา การมีกิจกรรมทางกายที่ไม่
เพียงพอตลอดจนสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม

สถานการณ์ปัญหา NCDs ของประเทศไทยพบว่าในปีพ.ศ.2556 มีผู้เสียชีวิตจากโรค
NCDs คิดเป็นร้อยละ 73 ของการเสียชีวิตทั้งหมด ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าสัดส่วนของโลก
และนอกจากนี้ สาเหตุหลักของการความสูญเสียปีสุขภาวะของประชากรไทย (DALY) พบว่า
ในเพศชาย ได้แก่ การดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ รองลงมาคือ อุบัติเหตุทางถนน และ
โรคหลอดเลือดสมอง คิดเป็นร้อยละ 8.8 , 8.0 และ 6.9 ตามล�ำดับ ส่วนในเพศหญิง ได้แก่
โรคหลอดเลือดสมอง รองลงมาคือ โรคเบาหวาน และโรคซึมเศร้า คิดเป็นร้อยละ 8.2, 7.9
และ 5.4 ตามล�ำดับโรค NCDs เมื่อป่วยแล้วจะไม่หายขาด รัฐต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการ
ดูแล รักษาพยาบาลเฉลีย่ ประมาณ 25,225 ล้านบาทต่อปีทำ� ให้สง่ ผลกระทบทัง้ ด้านสุขภาพ
ด้านเศรษฐกิจ สังคมและค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ ( Gross Domestic Product :
GDP ) อย่างไรก็ตาม โรค NCDs สามารถป้องกันควบคุม/ชะลอไม่ให้เกิดโรคได้ถา้ มีการปฏิบตั ิ
การร่วมมือที่จริงจังทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนและระดับประเทศ
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หนทางการลดปัญหา
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าหากไม่ได้ด�ำเนินการใดๆ แนวโน้มของปัญหาก็จะเพิ่มความ
รุนแรงสูงขึน้ เรือ่ ยๆ ซึง่ การด�ำเนินงานให้ได้ผลในการลดโรคและปัจจัยเสีย่ งคือการป้องกันควบคุมโรค NCDs
ใน 3 ส่วนหลัก ได้แก่ การบริการระดับปฐมภูมิ (Primary Prevention) โดยการป้องกันควบคุมในประชากร
กลุม่ เสีย่ งไม่ให้เป็นโรคระดับทุตยิ ภูมิ (Secondary Prevention) เป็นการด�ำเนินการเพือ่ ลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยใหม่
ไม่ให้เพิม่ ขึน้ ส่วนการบริการตติยภูมิ (Tertiary Prevention) เป็นการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน
และความพิการ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อซึ่งเป็นหน่วยงานหลักภายใต้สังกัดกรมควบคุมโรค มีบทบาทหน้าที่ ในการจัดการ
โรคไม่ตดิ ต่อ โดยการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อและการบาดเจ็บ
สือ่ สารถ่ายทอด และสนับสนุน แลกเปลีย่ นเรียนรู้ กับภาคีเครือข่าย รวมไปถึงการติดตามประเมินผล ทัง้ นี้
จากการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมาได้มมี าตรการต่างๆอย่างต่อเนือ่ ง แต่ยงั ไม่เพียงพอต่อการจัดการปัญหาและ
ลดผลกระทบที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยังขาดการจัดการมาตรการด้านปัจจัยก�ำหนดทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกื้อหนุนให้เกิดปัจจัยเสี่ยงเพิ่มขึ้น
ในสังคมไทย จึงจ�ำเป็นที่จะต้องมีมาตรการทางกฎหมาย มาเป็นเครื่องมือเสริมความเข้มแข็ง เพื่อส่งผล
ในการลดโรคและปัจจัยเสี่ยงระดับประชากรและชุมชน
จุดเริ่มต้น..สู่การลงมือท�ำ
ในปี 2559 ท่านอธิบดีกรมควบคุมโรค (นายแพทย์อ�ำนวย
กาจีนะ) ได้ก�ำหนดนโยบายให้เป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิด
การจัดท�ำ (ร่าง) พระราชบัญญัติโรคไม่ติดต่อ พ.ศ. .... เพื่อเป็นกลไก
การท� ำ งานในการเฝ้ า ระวั ง การป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคที่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ในปัจจุบนั เริม่ จากการทบทวนประเด็นปัญหา NCDs และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่มีในปัจจุบัน ช่องว่างหรือปัญหาอุปสรรค
ที่ส่งผลให้การใช้กฎหมายที่มีอยู่ไม่ประสบความส�ำเร็จและความ
เป็ น ไปได้ ที่ จ ะผลั ก ดั น ให้ เ กิ ด กฎหมายเพื่ อ การจั ด การปั ญ หา
โรคไม่ติดต่อในบทบาทของกรมควบคุมโรค
ขั้นตอนในการจัดท�ำ (ความร่วมมือจากหลายองค์กร
ร่วมผลักดัน)
ได้ มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะท� ำ งานทบทวนสถานการณ์ กฎหมาย
กฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ ในและต่างประเทศ เชิญผูบ้ ริหารนักวิชาการ
ของกรมวิชาการต่างๆ เครือข่ายโรคไม่ตดิ ต่อทัง้ ในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข ร่วมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นในการ
จัดท�ำกรอบโครงร่างพ.ร.บ.โรคไม่ตดิ ต่อหลายครัง้ ร่วมก�ำหนดประเด็น
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มาตรการทางกฎหมายที่ควรจะบรรจุเป็นข้อกฎหมายส�ำคัญของประเทศไทยในการแก้ไข
ปัญหาและลดโรคไม่ติดต่อ ทั้งการเฝ้าระวังสอบสวน การลดการระบาด ลดพฤติกรรมเสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นประเด็นปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรม
เสี่ ย งที่ เ ป็ น ช่ อ งว่ า งการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาโรคไม่ ติ ด ต่ อ เช่ น การบริ โ ภคน�้ ำ ตาล
ไขมันทรานส์ ออกก�ำลังกาย ภาวะน�ำ้ หนักเกิน/อ้วน การควบคุมโฆษณา การมี Healthy zone
เป็นต้น
นอกจากนั้นเพื่อให้การจัดท�ำร่าง พ.ร.บ. มีความคิดเห็นที่หลากหลาย ครอบคลุมและ
เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ จึงได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือผู้แทน WHO
ประจ�ำประเทศไทย ส�ำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (International Health
Policy Program, Thailand: IHPP) ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข Thai NCD Net
ผู้ประสานงานศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้านสาธารณสุข (Thailand MOPH-US CDC
Collaboration : TUC) และ ส�ำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ทั้งยังมีการ
ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการโรคไม่ติดต่อของผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
การที่จะมีมาตรการใดๆ ที่ส่งผลทั้งทางบวกและทางลบ สังคมจ�ำเป็นต้องรับฟัง
ความคิดเห็นจากสาธารณชน ในการร่าง พ.ร.บ.โรคไม่ตดิ ต่อฉบับนีก้ เ็ ช่นกัน ได้กำ� หนดให้ผา่ น
การรับฟังความคิดเห็น เพื่อน�ำมาปรับเนื้อหาของร่าง พ.ร.บ. จากภาคประชาชน ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ทั้ง ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า ธุรกิจ หน่วยงานรัฐ ภาคการศึกษา องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิน่ รวมไปถึงผูใ้ ห้บริการด้านสาธารณสุขด้วย จากนัน้ จึงผลักดันร่าง พ.ร.บ.
ให้ผ่านรัฐสภา
บทส่งท้าย
การจัดการปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในประเทศไทย อาจยังไม่มบี ทสรุปทีส่ มบรูณ์
แบบในระยะเวลาอันใกล้นี้ เพราะเป็นปัญหา
ที่ ส ะสมมานานมาก แม้ แ ต่ ใ นระดั บ โลก
การปรั บ พฤติ ก รรมระดั บ ประชากรเพื่ อ
ลดปัจจัยเสีย่ งเป็นเรือ่ งยาก รวมไปถึงกระแส
การตลาด การโฆษณา ทีม่ อี ำ� นาจทางการเงิน
อย่างมหาศาล เป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ
ของประชากรของไทย เราจึงจ�ำเป็นที่ต้องมีกฎหมายเป็นเครื่องมือในการปกป้องสุขภาพ
ของประชาชนของเราแม้วา่ การมีกฎหมายยังคงไม่ใช่คำ� ตอบสุดท้ายในการต่อสูก้ บั ภัยคุกคามนี้
แต่ถอื เป็นความพยายามในการใช้กลไกของรัฐมาบรรเทาปัญหาสุขภาพทีส่ ำ� คัญของประเทศ
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๔.๗-๑

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

๓๕ ปี ความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย และ ศูนย์ควบคุม
และป้องกันโรคแห่งชาติ
ประเทศสหรัฐอเมริกา
โดย นางสาวอภิญญา ปัญจงามพัฒนา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  
นางสาวชนกนันท์ ชมชัย
นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
ส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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มองย้อนไปในอดีต
ประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามีความสัมพันธ์มายาวนานกว่า 180 ปี สนธิ
สัญญาทางไมตรีและพาณิชย์ พ.ศ. 2376 เป็นจุดเริม่ ต้นของมิตรภาพทีพ่ ฒ
ั นา
แน่นแฟ้นขึ้นตามกาลเวลา ปัจจุบัน ประเทศไทยและสหรัฐอเมริการ่วมมือกัน
ในโครงการต่างๆ หลายด้าน ได้แก่
• การศึกษาและวัฒนธรรม
• ธุรกิจและการค้า
• ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
• ความร่วมมือทางการทหาร
• การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ในด้านการสาธารณสุข ความร่วมมือของระหว่างกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทย และ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ได้เริม่ ต้น
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ดังข้อมูลตามหัวข้อต่อไปนี้
• ล�ำดับเหตุการณ์ต่าง ๆ แห่งความสัมพันธ์
• โครงสร้างศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
• แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
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ล�ำดับเหตุการณ์ต่างๆ แห่งความสัมพั นธ์
ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และศูนย์
ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ของสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523
โดยศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯได้สนับสนุนให้กระทรวงสาธารณสุข
จัดตั้งโครงการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาด
วิทยา (Field Epidemiology Training Program, FETP) หลักสูตร 2 ปีขึ้น
ตามรูปแบบของการฝึกอบรม Epidemiological Intelligence Service (EIS) ของ
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ซึ่งประเทศไทยนับเป็นประเทศที่สาม
ของโลกต่อจากสหรัฐอเมริกาและแคนาดาทีไ่ ด้มกี ารจัดท�ำหลักสูตรดังกล่าว โดย
ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคฯ ได้จัดส่งผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้ฝึกสอนในหลักสูตร
ดังกล่าวในระยะแรก และได้มสี ว่ นร่วมในการฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวอย่าง
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน หลักสูตรฝึกอบรมดังกล่าวนี้ได้สร้างผู้เชี่ยวชาญด้าน
ระบาดวิทยาและการควบคุมโรคให้กับประเทศไทย และนับได้ว่าเป็นรากฐานที่
ส�ำคัญในการพัฒนางานด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคของประเทศ
ในระยะต่อมา ในปัจจุบัน ผู้ส�ำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าวได้เป็นก�ำลัง
ส�ำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขของประเทศไทยในทุกระดับ โดยเฉพาะใน
ระดับนโยบาย และวิชาการ
ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ ของ
สหรัฐอเมริกาและกระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดตั้งศูนย์
ความร่วมมือการวิจยั โรคเอดส์ (HIV/AIDS collaboration) ขึน้ เพือ่ ตอบสนองต่อ
การระบาดของโรคเอดส์ทที่ วีความรุนแรงขึน้ เป็นล�ำดับในยุคนัน้ ทัง้ นี้ ศูนย์ความ
ร่วมมือการวิจัยโรคเอดส์ได้จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการจัดท�ำกรอบความร่วมมือ
(Memorandum of Agreement) ระหว่างสองประเทศขึน้ เป็นครัง้ แรก การด�ำเนิน
งานของศูนย์ความร่วมมือการวิจยั โรคเอดส์ในระยะแรก ได้มงุ่ เน้นการวิจยั ระบาด
วิทยาพื้นฐาน เพื่อให้เข้าใจกระบวนการ และกลไกการแพร่ระบาดของปัญหา
เอดส์ในประเทศไทย และต่อมาได้เริ่มงานวิจัยเพื่อพัฒนาวิธีการ และระบบใน
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเอดส์ ผลงานส�ำคัญของงานวิจยั ด้านโรคเอดส์
ของศูนย์ความร่วมมือฯ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดเทคโนโลยี และได้ถกู พัฒนาต่อเป็น
แนวทางปฏิบัติมาตรฐานด้านเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ อาทิ
1. การวิจัยและพัฒนาแนวทางการป้องกันการติดเชื้อเอช ไอ วี จากแม่
สูล่ กู ทีเ่ ริม่ ต้นจากการวิจยั เพือ่ พัฒนาสูตรยาทีเ่ หมาะสมกับประเทศไทย การวิจยั
เพื่อพัฒนาระบบการบริการยาต้านไวรัสในหญิงตั้งครรภ์ ตลอดจนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ
2. การวิจัยวัคซีนป้องกันโรคเอดส์ ระยะที่ 3 หรือ Bangkok Vaccine
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Evaluation Group (BVEG) ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�ำคัญสู่การพัฒนาวัคซีนป้องกัน
เอดส์ในระยะต่อมา
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอดส์
ในประชากรกลุ่มส�ำคัญเช่น กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย การเฝ้าระวังเชื้อ
เอชไอวีดื้อยา การเฝ้าระวังปัญหาเอดส์ในหญิงขายบริการนอกสถานบริการ
เป็นต้น ซึง่ ในปัจจุบนั ผลจากการพัฒนาดังกล่าว ได้กลายเป็นระบบเฝ้าระวังปกติ
และเป็นฐานข้อมูลเพื่อคาดประมาณสถานการณ์ความรุนแรงของโรคเอดส์ใน
ประเทศไทย ที่ด�ำเนินการโดยส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ในปัจจุบัน
4. การวิจยั เพือ่ พัฒนาระบบติดตามประเมินผลคุณภาพบริการยาต้านไวรัส
ในผูป้ ว่ ยโรคเอดส์ (HIV-Qual) ซึง่ ผลการวิจยั และพัฒนาดังกล่าวได้นำ� ไปสูก่ ารน�ำ
ระบบประเมินคุณภาพดังกล่าวบรรจุไว้ในระบบประเมินคุณภาพโรงพยาบาล
(Hospital Accreditation, HA) ในปัจจุบัน
หลังจากปี พ.ศ. 2543 ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
ได้มีความก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งน�ำไปสู่การเปลี่ยนชื่อโครงการความร่วมมือ
ใหม่เป็น “ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข” หรือ Thailand MOPH
– US CDC Collaboration (TUC) และมีขอ้ ตกลงขยายความร่วมมือเพิม่ เติมจาก
ความร่วมมือด้านการวิจัยโรคเอดส์ที่มีอยู่แล้ว ไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนา
โครงการเพื่อการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ (Global AIDS Program,
GAP) และความร่วมมือด้านโรคติดเชือ้ อุบตั ใิ หม่ (International Emerging Infections Program) ในปี พ.ศ. 2544 ความร่วมมือด้านวัณโรคในปี พ.ศ. 2546
ความร่วมมือด้านภาวะสุขภาพชายแดน และภาวะสุขภาพของผู้อพยพ และ
ผูย้ า้ ยถิน่ ฐานในปี พ.ศ. 2549 และความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรพัฒนา
ระบาดวิทยาส�ำหรับสัตวแพทย์ในปี พ.ศ. 2552 การขยายความร่วมมือ
เพิ่มเติมในด้านต่างๆ ได้น�ำไปสู่การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพิ่มเติม
ในด้านต่างๆ มากมาย อาทิ
1. การพัฒนาโครงการเฝ้าระวังเชื้อสาเหตุของโรคปอดบวม และการวิจัย
ด้านต้นทุนประสิทธิผลของการน�ำวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่มาใช้ในประเทศไทย
ซึง่ ให้ขอ้ มูลส�ำคัญทางระบาดวิทยาทีน่ ำ� ไปสูน่ โยบายการให้วคั ซีนไข้หวัดใหญ่ใน
ประชากรกลุ่มเสี่ยงที่จะมีอาการของโรครุนแรงในประเทศไทย นอกจากนี้
โครงการดังกล่าวยังเป็นระบบเฝ้าระวังเตือนภัยที่ดีของประเทศอีกด้วย
2. การสนับสนุนด้านวิชาการในการเตรียมความพร้อมส�ำหรับภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข ซึ่งน�ำไปสู่การพัฒนาระบบการส�ำรองเวชภัณฑ์ และระบบการ
จัดหาเวชภัณฑ์ที่ส�ำคัญในภาวะฉุกเฉิน ตัวอย่างที่ส�ำคัญคือการตอบสนองต่อ
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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การระบาดของโรคโบทูลซิ มึ ซึง่ ทางศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
ได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ไขปัญหาและการจัดหาแอนติท็อกซิน
3. การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และการพัฒนาแนวทางการในการตรวจ
วินิจฉัยวัณโรคให้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีการตรวจหาเชื้อใหม่ๆ ซึ่งใน
ปัจจุบันทั้งระบบเฝ้าระวัง และแนวทางการการตรวจวินิจฉัยที่ได้รับการพัฒนา
ขึ้นจากความร่วมมือได้กลายเป็นกิจกรรมที่ทางกระทรวงสาธารณสุขได้รับไป
ด�ำเนินการต่อแล้ว
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของ
สหรัฐฯ ได้จัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัย และการด�ำเนิน
โครงการสาธารณสุขครั้งแรกในปี พ.ศ. 2533 และได้มีการต่ออายุข้อตกลง
ความร่วมมือ ฯ ครั้งละ 5 ปี จ�ำนวน 2 ครั้ง จนถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2547
เนื่องจากข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวได้หมดอายุลงเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน
2552 และกระทรวงสาธารณสุขได้เห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศ
และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ เสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม และขยายระยะ
เวลาข้อตกลงความร่วมมือฯ จากวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ออกไปจนถึง
วันที่ 1 ธันวาคม 2553 เพือ่ เปิดโอกาสให้ฝา่ ยไทย และสหรัฐฯ ได้มกี ารพิจารณา
สาระของความร่วมมือและแนวทางในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
เพิม่ เติม และเพือ่ ให้มเี วลาเพียงพอแก่การจัดท�ำข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่
ต่อมากระทรวงสาธารณสุข และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของ
สหรัฐฯ ได้ร่วมกันจัดท�ำร่างข้อตกลงความร่วมมือฉบับใหม่ ซึ่งใช้ชื่อว่า “Agreement Amending and Extending the Research and Technical Collaboration
between the Ministry of Public Health of Thailand and the US Centers for
Disease Control and Prevention, Department of Health and Human Services”
โดยมีฉบับแปลเป็นภาษาไทยว่า “ข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติม และขยายระยะเวลา
โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ และการศึกษาวิจัย ระหว่างกระทรวง
สาธารณสุขของประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ กระทรวง
สาธารณสุขและบริการประชาชน ของประเทศสหรัฐอเมริกา พุทธศักราช
2553” เพือ่ ใช้เป็นกรอบความร่วมมือต่อเนือ่ งจากฉบับเดิม และคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
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โครงสร้างศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข
การท�ำงานภายใต้ขอ้ ตกลงดังกล่าว เป็นการท�ำงานร่วมกันของทัง้ สองฝ่าย
และอยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของคณะกรรมการบริหาร (Executive Committee)
โครงการความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสุข (TUC Executive Committee)
ซึ่งมีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการสาธารณสุข) และอธิบดีกรมควบคุมโรคเป็น
รองประธาน และมี อ ธิ บ ดี ก รมต่ า งๆ ในสั ง กั ด กระทรวงสาธารณสุ ข และ
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา รวมทั้งอธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรม
อเมริกาและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ เลขาธิการ ส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผูอ้ ำ� นวยการองค์การ
เภสัชกรรม ผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ผูจ้ ดั การโครงการต่าง ๆ
ของศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ร่วมเป็นกรรมการ และมีผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
นโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผูอ้ ำ� นวยการ
ฝ่ายไทยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ เป็นเลขานุการ โดยการด�ำเนินงาน
โครงการ หรือกิจกรรมส�ำคัญใดๆ จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทั้งของประเทศไทย และประเทศสหรัฐอเมริกา
นอกจากนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานตามแผนงานและโครงการ รวมทั้งการ
ติดตามประเมินผลเป็นไปอย่างเป็นระบบ และเกิดประโยชน์รว่ มกันทัง้ สองฝ่าย
ในปี พ.ศ. 2554 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการ
(Steering Committee) ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ โดยมีอธิบดีกรมควบคุม
โรคเป็นประธาน และผู้อ�ำนวยการฝ่ายไทยศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ และ
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ กรมควบคุ ม โรค
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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เป็นเลขานุการ และในปี พ.ศ. 2555 ได้มกี ารแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการวิชาการ
ด้านต่าง ๆ (Sub-Steering Committee) โดยมีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค หรือ
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธาน และมีผอ้ ู ำ� นวยการส�ำนักวิชาการ
ทีร่ บั ผิดชอบงานแต่ละด้าน และผูแ้ ทนโครงการทีเ่ กีย่ วข้องของศูนย์ความร่วมมือ
ไทย-สหรัฐฯ เป็นเลขานุการเพื่อเป็นกลไกในการบริหารจัดการ และสนับสนุน
ด้านวิชาการ รวมทั้งก�ำกับ ติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานของโครงการ
ความร่วมมือ ฯ ในแผนงาน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านโรคเอดส์ ด้านโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
ด้านวัณโรค ด้านโรคไม่ตดิ ต่อ และด้านสุขภาวะชายแดน ต่อมาในปี พ.ศ. 2559
ได้เพิม่ สาขาความร่วมมือขึน้ อีก 1 ด้าน คือ การสร้างความเข้มแข็งของระบบข้อมูล
(Data System Strengthening)

แผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือไทย-สหรัฐ

ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) (ค.ศ. 2017-2021)

วิสัยทัศน์ : ประชาชนมีสุขภาพดี ในชุมชนที่ปลอดภัย ด้วยคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
ภารกิจ : ร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาประสิทธิภาพในการประเมิน

ผล การป้องกัน การรับมือ และบรรเทาผลกระทบจากภัยสุขภาพทัง้ ในระดับชาติ
และระดับโลก
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เป้าหมาย

1. ผลกระทบทางด้านสุขภาพ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพของ
ประชาชนในประเทศไทย ประเทศในภูมิภาคอาเซียน และทั่วโลก
2. ความมั่นคงทางด้านสุขภาพ : พัฒนาสมรรถนะในการป้องกัน
การรับมือ การตรวจหาและการตอบโต้
3. สมรรถนะทางด้ า นสุ ข ภาพ : สร้ า งความเข้ ม แข็ ง และสนั บ สนุ น
สมรรถนะทางด้านสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน การจัดการและการควบคุม
เป้าหมายยุทธศาสตร์ :
• พัฒนาสมรรถนะของก�ำลังคนทางด้านระบาดวิทยาและห้องปฏิบัติ
การวิจัย (Develop workforce capacity in epidemiology and laboratory
practice)
• ยกระดับคุณภาพของระบบสาธารณสุขและการบริการสาธารณสุข
(Enhance the quality of public health services and systems)
• เตรียมการและตอบโต้ภัยคุกคามด้านสาธารณสุข (Prepare for and
respond to public health threats)
• เสริมสร้างความร่วมมือในภูมิภาคและภาคส่วนต่าง ๆ (Strengthen
multi-sector and regional collaboration)
ในช่วงเวลา 35 ปีทผี่ า่ นมา ความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างกระทรวง
สาธารณสุข ประเทศไทย และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา
ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ก�ำลังคน และศักยภาพในการเฝ้า
ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคให้กับระบบสาธารณสุขของประเทศไทยอย่างต่อ
เนื่อง นอกจากนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาและการควบคุมโรคที่ผ่านการ
ฝึกอบรมภายใต้โครงการนี้ ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
และระบบการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคของประเทศต่างๆ ในลุ่มน�้ำโขง
นับเป็นความร่วมมือทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศไทย และภูมภิ าคนีอ้ ย่างแท้จริง
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๔.๗-๒

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผนึกก�ำลังการป้องกัน
ควบคุมโรค : ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศไทยกับ
ต่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน
โดย นางเกษณี  ศรีรักษา
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
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่ นแปลงของปัญหาสุขภาพในระดับโลก
๑. การเปลีย
และภูมิภาค เหตุผลและความจ�ำเป็น
โลกาภิวัตน์ทําให้ปัญหาด้านสุขภาพในระดับโลกและภูมิภาค
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว ในช่ ว งสามทศวรรษที่ ผ ่ า นมา ทั้ ง นี้
การเคลื่อนไหวด้านสุขภาพโลกที่ส�ำคัญ มีผลกระทบทั้งด้านบวก
และด้านลบ และ ปัญหาสาธารณสุขเปลีย่ นจากเดิมทีเ่ กิดจากปัญหา
อนามัยแม่และเด็ก โรคติดเชื้อต่างๆ การขาดสารอาหาร การขาด
การสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่ดี ไปสู่ปัญหาสุขภาพใหม่ ได้แก่
การแพร่ระบาดของโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่ การแพร่ระบาดของเชือ้ จุลชีพ
ดื้อยาปฏิชีวนะ แนวโน้มโรคไม่ติดต่อและโรคเรื้อรังเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้สถานการณ์รวมตัวกันเป็นประชาคมของประเทศใน
ระดับภูมภิ าค เช่น สหภาพยุโรป ประชาคมอาเซียน และกลุม่ ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงจากกลไกการอภิบาลระบบ
สุขภาพโดยรัฐเพียงอย่างเดียว ไปสู่กลไกที่เป็นแบบเครือข่ายหรือ
แบบมีส่วนร่วมมากขึ้น
ความเกี่ยวโยงระหว่างงานด้านการป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพกับการต่างประเทศ

ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN) หรือ สมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.
2510 โดย 5 ประเทศ คือ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
และสิงคโปร์ ปัจจุบันสมาชิกอาเซียนมี 10  ประเทศ ได้แก่ ไทย
อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม ลาว
เมียนมาร์และกัมพูชา
มีข้อตกลงบาหลี เห็นชอบให้อาเซียนรวมตัวเป็นชุมชนหรือ
ประชาคมเดียวกันให้ส�ำเร็จภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)
แต่ต่อมาได้ร่นระยะเวลาจัดตั้งให้เสร็จในปี พ.ศ. 2558 (ค.ศ.
2015) ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นต้นมาจึงมีการ
รวมตัวของประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างเป็นทางการและคณะ
ท�ำงานต่างๆ ของอาเซียน ได้มีการปรับปรุงระบบการด�ำเนินงาน
ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ภายใต้ ค ณะท� ำ งานระดั บ อาวุ โ ส
อาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข (Senior Officials’ Meeting on
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Health Development: SOMHD) มีการทบทวนและหารือกลไกการด�ำเนินงานด้านสาธารณสุข
ภายหลังปี พ.ศ 2558 (ASEAN Post -2015 Health Development Agenda) ซึ่งมีการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการด�ำเนินงานจาก 10 คณะ (Working Group / Task Force) เป็นการด�ำเนิน
งาน 4 กลุ่มประเด็นสาขาความร่วมมือ (cluster) ได้แก่ 1) การส่งเสริมวิถีชีวิตที่ดีต่อสุขภาพ
(Promoting healthy lifestyles) 2) การตอบสนองต่อภัยคุกคามด้านสุขภาพ (Responding to
all hazards and emerging threats) 3) การเสริมสร้างระบบสุขภาพและการเข้าถึงบริการ
(Strengthening health system and access to care) และ 4) การสร้างความมั่นใจด้านความ
ปลอดภัยทางอาหาร (Ensuring food safety) ซึง่ การดาํ เนินงานดังกล่าว จะประสบความส�ำเร็จ
จําเป็นต้องอาศัยศักยภาพ ความพร้อม และความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ภายในของ
แต่ละประเทศที่เข้มแข็ง รวมถึงการมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานเพื่อ
ผลักดันให้ประสบความส�ำเร็จ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ประเทศไทย มีบทบาท
นําด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเวทีสุขภาพระหว่างประเทศ ตั้งแต่ระดับ
ความร่วมมือทวิภาคี พหุภาคี ระดับภูมิภาค จนถึงระดับโลก และได้มีความร่วมมือด้าน
สาธารณสุขกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียนตลอดจนประเทศในภูมิภาคอื่นๆ
ในด้านการระบาดวิทยา การป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนการรักษาพยาบาลประชาชน
ของประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน และได้ร่วมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เช่น
กรณีโรคไข้หวัดนก กรณีอีโบลา ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เฮติและเนปาล เป็นต้น
๒. ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่ผ่านมา
ประเทศไทยโดยเฉพาะกรมควบคุมโรคได้มีความร่วมมือด้านสาธารณสุขกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านต่างๆ การด�ำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค
ภายใต้กรอบความร่วมมือของอาเซียน จะอยู่ในรูปแบบของคณะท�ำงานต่างๆ ซึ่งประกอบ
ด้วย ASEAN Expert Group on Communicable Diseases (AEGCD),ASEAN Plus Three
Field Epidemiology Training Network (ASEAN+3 FETN), ASEAN Working Group on
Pandemic Preparedness and Response (AWGPPR), ASEAN Task Force on AIDS (ATFOA), ASEAN Task Force on Non Communicable Diseases (ATFNCD) และ ASEAN
Focal Points on Tobacco Control กรมควบคุมโรคได้มีการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผ่าน
กลไกต่างๆ เหล่านี้ ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ ท�ำให้การป้องกันควบคุม
โรคภายในประเทศและประเทศสมาชิกมีความเข้มแข็ง การด�ำเนินงานระดับพุภาคีได้แก่
• ร่ ว มในการด� ำ เนิ น งานตามแผนงานการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ต่ า งๆ เช่ น
โรคมาเลเรีย โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเขตร้อนที่ถูกละเลย (Neglected Tropical
Diseases) รวมถึงการจัดตัง้ และด�ำเนินงานกลไกลการประสานงานในการด�ำเนินงานด้านโรค
ติดต่ออื่นๆ
• เป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมทางระบาดวิทยาภาคสนามเพื่อป้องกันและควบคุม
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การระบาดของโรค ทัง้ โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่และอุบตั ซิ ำ�้ ภายในประเทศและภูมภิ าคเอเชียด�ำเนิน
การโดยเครือข่าย FETN ประเทศไทย และมีการแลกเปลีย่ นครูผสู้ อนและผูเ้ รียน (Joint Comparative Study among ASEAN+3 FETN member programs) ระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน
• มีการเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาดใหญ่ของโรคระบาด เป็นคณะท�ำงานที่จัด
ตัง้ ขึน้ ภายใต้แผนการด�ำเนินงานการประสานความร่วมมือเตรียมพร้อมและตอบโต้การระบาด
ใหญ่ของโรคระบาด ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในการซ้อมการรับมือ
Ebola ร่วมกับประเทศสมาชิก 13 ประเทศใน ASEAN+3 และแลกเปลีย่ นข้อมูลงานสอบสวน
โรคและเฝ้าระวังโรค ผ่านระบบ VDO Conference
• มีความพยายามเพือ่ การแก้ไขการแพร่ระบาดโรคเอดส์ภายใต้คณะท�ำงานเรือ่ งโรคเอดส์
ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง (Greater Mekong Subregion
Economic Cooperation Program: GMS) และ ASEAN Task Force on AIDS (ATFOA) เพื่อ
ประสานความร่วมมือ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�ำเนินงานเอดส์ระหว่างประเทศ
สมาชิก ล่าสุดร่วมกันผลักดันการด�ำเนินงานในโครงการ ASEAN Cities Getting to Zero ระยะ
ที่ 3
• ด้านการป้องกันควบคุมโรคไม่ตดิ ต่อในเขตภูมภิ าคอาเซียน รวมถึงการน�ำ Non Communicable Diseases Monitoring Framework เสนอโดย WHO มาเป็นแนวทางในการก�ำหนด
แผนปฏิบัติงานของประเทศไทย และประเทศฟิลิปปินส์และร่วมกันพัฒนา Policy Note เรื่อง
Alcohol Consumption Reduction เป็นต้น
นอกจากนี้กรมควบคุมโรค ยังด�ำเนินงานภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆเพื่อการเฝ้า
ระวังป้องกันควบคุมโรคร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในระดับพุภาคี ได้แก่
• Mekong Basin Disease Surveillance (MBDS) ร่วมกับประเทศสมาชิก 6 ประเทศ
(จีน เมียนมาร์ ลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม) เพื่อร่วมมือกันในการรายงานโรคที่เป็น
ปัญหาส�ำคัญเช่น H1N1/H5N1, Acute Flaccid Paralysis (AFP), Severe acute respiratory
syndrome (SARS), Cholera/ Severe Diarrhea, Encephalitis, Tetanus, Meningitis,
Diphtheria, Public Health Emergency of International Concern (PHEIC) และมีการสร้าง
ระบบการแลกเปลี่ยนรายงานวิเคราะห์ข้อมูลโรคข้ามแดนระหว่างประเทศ
• ความร่วมมือในกรอบข้อริเริ่มลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง (Lower Mekong Initiative) ร่วมกับ
ประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว พม่า กัมพูชา เวียดนาม และสหรัฐอเมริกา
มีเป้าหมายใน 5 ด้าน ได้แก่ 1) สนับสนุนเรื่องสุขภาพที่เป็นหนึ่งเดียว 2) ส่งเสริมการปฏิบัติ
ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ และ 3) ส่งเสริมแผนแห่งชาติในเรื่องเชื้อจุลชีพดื้อยา
• ข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศลุ่มแม่น�้ำอิระวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง
(Ayeyawady - Chao Phraya - Mekong Economic Cooperation, ACMEC) ปัจจุบันมีความ
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ร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลาการและการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
เพือ่ การเฝ้าระวังโรค การพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเพือ่
ป้องกันการระบาดโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แนวชายแดน เพือ่ แก้ปญ
ั หา
โรคติดต่อส�ำคัญในประเทศสมาชิกอย่างต่อเนื่อง
ส�ำหรับความร่วมมือระดับทวิภาคี กรมควบคุมโรคมีการ
ด�ำเนินงานภายใต้กรอบการบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of
Understanding, MOU หรือ Minutes of Discussion, MOD) ที่
กระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดท�ำไว้ ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่ ลาว กัมพูชา เมียนมาร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และเวียดนาม
เพื่อแก้ไขปัญหาโรคข้ามพรมแดน และระหว่างประเทศโดยใน
ปีงบประมาณ 2559 น.พ.อ�ำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค
ได้มนี โยบายเชิงรุกในการผลักดันให้การด�ำเนินงานด้านการป้องกัน
ควบคุ ม โรคร่ ว มกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นในเวที ต ่ า งๆ เพื่ อ ให้
การด� ำ เนิ น งานเป็ น รู ป ธรรมมากขึ้ น ท� ำ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ
ในการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสารเพือ่ การป้องกันควบคุมโรค พัฒนา
ระบบส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาทีมสอบสวนโรคและมีการซ้อมแผน
ร่วมกันอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ ให้สามารถป้องกันควบคุมโรคระหว่าง
ประเทศ และประชาชนโดยเฉพาะบริเวณชายแดนมีความปลอดภัย
จากโรคและภัยสุขภาพ
๓. ปัญหา/อุปสรรคและมีการแก้ไข
• สถานการณ์โรคระบาดของโลก ท�ำให้หน่วยงานในสังกัด
กรมควบคุมโรคต้องรับภาระในการดูแล และป้องกันควบคุมโรค
ติดต่ออันตรายร้ายแรง บุคลากรที่มีขีดความสามารถสูงด้านการ
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ เ ป็ น ปั ญ หาระดั บ ภู มิ ภ าค และระดั บ โลก
(International Health / Global Health) มีไม่เพียงพอต่อความ
ท้าทายต่างๆ และขาดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการเพิ่ม
ศักยภาพและสมรรถนะแก่บุคลากรด้านต่างๆ ในการด�ำเนินงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศจึงมีความส�ำคัญ
• กลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียยังไม่เพียงพอ
จึงต้องการการขับเคลื่อนในเชิงนโยบาย และการประสานความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง และจริงจังเพื่อให้การด�ำเนินงานประสบ
ความส�ำเร็จ
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ไทย-เวียดนาม

ไทย-ลาว

๔. ปัจจัยความส�ำเร็จ บทสรุปการเรียนรูแ้ ละข้อเสนอแนะ
• ปัจจุบันมีการรวมกลุ่มประเทศ และองค์กรในการขับเคลื่อน
และด�ำเนินงานด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพมากขึ้น
ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การช่วยเหลือในด้านต่างๆ และการ
สร้างอ�ำนาจต่อรองที่เป็นธรรมมากขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน
การด� ำ เนิ น งานประสานความร่ ว มมื อ แบบเชิ ง รุ ก จะช่ ว ยให้ ก าร
ด�ำเนินงานภายใต้ข้อตกลงต่างๆ เป็นรูปธรรมท�ำให้งานด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ประสบความส�ำเร็จ
• การน�ำนโยบายสาธารณสุขตามกรอบความร่วมมือต่างๆ
น� ำ ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ด ้ ว ยนโยบายระดั บ ชาติ โ ดยส� ำ นั ก วิ ช าการและ
สถาบันที่เกี่ยวข้องของกรมควบคุมโรค จะท�ำให้กรมควบคุมโรคมี
ความก้า วหน้ าเที ย บได้ กับ หลายๆ ประเทศ สามารถขั บ เคลื่ อน
ในเวที ร ะดั บ นานาชาติ ไ ด้ และจะเป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ใน
การป้องกันควบคุมโรคทั้งภายในประเทศ และท�ำให้มีชื่อเสียงได้รับ
ความไว้วางใจจากประเทศในภูมิภาค ท�ำให้มีความร่วมมือที่เข้มแข็ง
และยาวนานระหว่างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในระดับทวิภาคี
พหุภาคี ระดับภูมิภาคและระดับโลกต่อไป

ไทย-มาเลเซีย

ไทย-กัมพูชา
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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๔.๗-๓

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

หนึ่งทศวรรษ
ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม.....กับอาเซียนและ
นานาชาติ
โดย ดร. นลินี  ศรีพวง
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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การด�ำเนินงานที่ผ่านมา...
ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
ได้ มี ก ารด� ำ เนิ น งานทางวิ ช าการกั บ หน่ ว ยงานส� ำ คั ญ ด้ า นสาธารณสุ ข และ
สิ่งแวดล้อมกับนานาประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ องค์การอนามัยโลก (WHO)
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์การด�ำเนินงานโครงการสิ่งแวดล้อม
แห่งสหประชาชาติ (UNEP) เป็นต้น ด้วยสถานะเป็นศูนย์ประสานงานด้านอาชีว
อนามัย (WHO Collaborating Center (WHO CC) for Occupational Health) ใน
ภาคพื้นเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (South - East Asia Region) จึงมีความร่วมมือ
และประสานงานด้านความปลอดภัยสารเคมีกับ WHO ในโปรแกรม International Programme on Chemical Safety (IPCS) มีการด�ำเนินงานเกี่ยวกับ
อนุสัญญาระหว่างประเทศต่างๆของ UNEP มีความร่วมมือระหว่างประเทศทั้ง
ด้านการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานและฝึกอบรม การประชุมวิชาการระหว่าง
ประเทศ การฝึกอบรม การสอบเทียบความช�ำนาญทางห้องปฏิบัติการในการ
วิเคราะห์ตัวอย่างสิ่งแวดล้อมและชีวภาพกับองค์กรส�ำคัญในต่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง
ด้วยในปี พ.ศ. 2559 ประเทศสมาชิกในอาเซียน จ�ำนวน 10 ประเทศ
ได้แก่ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า) สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เนการาบรูไนดารุสซาลาม รวมทั้งราชอาณาจักรไทย
(ประเทศไทย) จะก้าวเข้าสู่การเป็น “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) อย่างเต็มรูปแบบ โดยด�ำเนินการตามอัตลักษณ์ที่
ส�ำคัญของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) คือ “หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่ง
เอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One community)”
(ณ ปัจจุบนั สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต อยูร่ ะหว่างกระบวนการพิจารณา
ยอมรับให้เป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน)
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ดังนั้น ตั้งแต่ ปี 2558 เป็นต้นมา ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
จึงได้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกหลายด้าน
โดยมีการส่งบุคลากรศึกษาอบรมในต่างประเทศ มีการแลกเปลี่ยนการศึกษาดูงานและมีการ
ประชุมวิชาการโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในประเทศไทย ในหัวข้อ
“เปิดโลกทัศน์ความร่วมมืออาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม สู่อาเซียน (Bridging Occupational
& Environmental Health Collaboration with ASEAN Economic Community)”
เมื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...
ประเทศสมาชิกอาเซียนมีเป้าหมายร่วมกันในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนัน้ ปี 2559 ประเทศไทยจึงมีการด�ำเนินงานในฐานะสมาชิก
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างเป็นทางการด้วย ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมได้มีแผนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาประเทศ โดยร่วมกับ
ส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของกรมควบคุมโรค ส�ำนักการสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ และส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งให้
ความร่วมมือกับส�ำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องใน
การจัดท�ำแผนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศอาเซียนและนานาประเทศ สนับสนุนข้อมูล
วิชาการที่เกี่ยวข้องของกรมควบคุมโรคเพื่อเสนอต่อสมัชชาอนามัยโลก รวมทั้งมีการด�ำเนิน
งานจัดท�ำ ค่าเฝ้าระวังสุขภาพจากการได้รบั /สัมผัสสารเคมีสำ� หรับผูไ้ ด้รบั ผลกระทบต่อสุขภาพ
อาทิ ASEAN BEIs (ASEAN Biological Exposure Indices/ASEAN Basic Exposure Indices)
เพือ่ สอดคล้องกับ เกณฑ์การวินจิ ฉัยโรคระดับอาเซียน ตามกรอบข้อตกลงอาเซียนด้านอาชีว
อนามัยภายหลังปีค.ศ. 2015 (ASEAN Post-2015) ตามที่การประชุมระดับผู้บริหารและ
ระดับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านการพัฒนาสาธารณสุข (ASEAN Senior Official’s Meeting
on Health Development: ASEAN SOMHD) ก�ำหนดไว้  
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ในด้านความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างประเทศที่เป็นรูปธรรม ได้มีการจัดท�ำบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) ด้านวิชาการระดับกรมควบคุมโรคกับหน่วยงานในต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเริ่มแรก ในปี 2552 ได้จัดท�ำบันทึกความเข้าใจเพื่อ
ความร่วมมือทางวิชาการด้านอาชีวอนามัย ระหว่าง กรมควบคุมโรคกับโรงพยาบาล Guangdong Province Hospital for Occupational Disease Prevention and Treatment (เดิมใช้ชื่อ
ย่อว่า DPHODPT ปัจจุบันใช้ชื่อย่อว่า GDHOD) และในปี 2559 นี้ ได้ยกระดับการจัดท�ำ
บันทึกความเข้าใจกับหน่วยงานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นความร่วมมือทาง
วิชาการส�ำหรับงานอาชีวอนามัยและกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ระหว่างกรมควบคุมโรคกับ Guangdong Health and Family Planning Commission (GDHFPC) มณฑลกวางตุ้ง ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

และในปี 2559 นี้ ได้มกี ารจัดท�ำบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมควบคุมโรคและมหาวิทยาลัย
UOEH (University of Occupational and Environmental Health) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วย
งานทีม่ สี ถานะเป็น WHO CC for Occupational Health ของภูมิภาคแปซิฟกิ ตะวันตก (Western Pacific Region) อีกด้วย
ในด้านของการพัฒนามาตรการความปลอดภัยและกลไกทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้มี
การจัดท�ำ  ร่างพระราชบัญญัติโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยมีเจตนารมณ์
เพื่อการคุ้มครองสุขภาพประชาชนผู้ได้รับผลกระทบต่อสุขภาพจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร ซึ่งได้มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งจากองค์การ
อนามัยโลก (WHO) องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) องค์กรด�ำเนินงานโครงการ
สิง่ แวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP) และผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกฎหมายจากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในการจัดการปัญหาผลกระทบต่อ
สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
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ในฐานะ WHO CC for Occupational Health ส�ำนักโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิง่ แวดล้อม ได้เพิม่ บทบาทการด�ำเนินงานโดยร่วมเป็นประเทศสมาชิก
ในเครือข่ายประเมินความเสี่ยงสารเคมี (WHO Chemicals Risk Assessment
Network) ขององค์การอนามัยโลก มีแผนความความร่วมมือกับ WHO ในการ
พัฒนาวิชาการเพื่อยกระดับการจัดบริการอาชีวอนามัย (Occupational Health
Service) ของ หน่วยบริการปฐมภูมิ (Primary Care Units: PCU) ในภูมภิ าคเอเชีย
นอกจากนี้ยังมีการด�ำเนินงานตาม กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International
Health Regulation 2005: IHR 2005) โดยเฉพาะด้านสารเคมีและรังสี ให้
ความร่วมมือในการด�ำเนินงานด้านสารเคมีภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ
รวมทั้งมีบทบาทเป็น ที่ปรึกษาด้านพิษตะกั่วในงานผลกระทบต่อสุขภาพจาก
มลพิษสิ่งแวดล้อมภายใต้ UNEP อีกด้วย
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จากการด�ำเนินงานกับต่างประเทศจากอดีตจนถึงปัจจุบนั รวมทัง้ แผนการ
ด�ำเนินงานในอนาคต จะเห็นได้ว่า ส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิง่ แวดล้อมมีความมุง่ มัน่ ต่อการก้าวย่างสู่ การเป็น “องค์กรชัน้ น�ำในการพัฒนา
องค์ความรู้ เทคโนโลยี และสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในระดับ
อาเซียน” ตามวิสยั ทัศน์ทกี่ ำ� หนดไว้และเพิม่ ศักยภาพการด�ำเนินงานวิชาการใน
ระดับนานาชาติตามวิสยั ทัศน์ของกรมควบคุมโรคเพือ่ การดูแลสุขภาพประชาชน
ได้ดียิ่งขึ้นต่อไป

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุณผูบ้ ริหารกรมควบคุมโรค ผูบ้ ริหารและนักวิชาการในสังกัด
กรมควบคุมโรค ผูบ้ ริหารและนักวิชาการส�ำนักโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม ที่ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูลการด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
ส�ำหรับการสรุปภาพรวมการด�ำเนินงาน
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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๕

การพัฒนาคุณภาพ
บริหารจัดการภาครัฐ
ของกรมควบคุมโรค
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๕.๑-๑

รางวัลรายหมวด
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (ปี ๒๕๕๗) :
หมวด ๑
ด้านการน�ำองค์กร
และความรับผิดชอบต่อสังคม
โดย น.ส. อมรรัตน์ ศรีเจริญทรรศน์
วิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นางนวพรรณ สันตยากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
นางเบญจมาภรณ์ ภิญโญพรพาณิชย์
ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
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หมวด ๑ ด้านการน�ำองค์กร
และความรับผิดชอบต่อสังคม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มีความส�ำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของ
ประชาชน มุ่งเน้นการเป็นผู้น�ำด้านวิชาการเทคโนโลยีการป้องกันและควบคุมโรคของ
ประเทศและระดับนานาชาติ ในการพัฒนาองค์การสูค่ วามส�ำเร็จ ผูน้ ำ� องค์การต้องก�ำหนด
ทิศทางที่ชัดเจนและน�ำไปสู่การปฏิบัติและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องยาวนานจนเห็นผล
เครือ่ งมือส�ำคัญทีผ่ บู้ ริหารได้นำ� มาใช้ในการบริหารจัดการองค์การ คือ PMQA โดยก�ำหนด
Rolling Plan ในการพัฒนามุง่ สูร่ างวัลคุณภาพอย่างชัดเจนและต่อเนือ่ งดังภาพที่ 1 พร้อม
กับการก�ำหนดเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการด�ำเนินงานคือยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรให้มีขีดสมรรถนะสูงได้มาตรฐานสากล ผ่านการ
ผลักดันงานตามยุทธศาสตร์โดยอาศัยคณะกรรมการคณะท�ำงานชุดต่างๆและก�ำหนด
เป้าประสงค์ตัวชี้วัดจัดท�ำแผนโครงการถ่ายทอดจากระดับองค์การสู่ระดับหน่วยงานและ
ระดับ บุคคลพร้อ มกับ การเชื่ อมโยงการท� ำ งานเข้ ากั บ เครื อข่ าย จากผลการผลั กดั น
การพัฒนาองค์การท�ำให้ ในปี พ.ศ. 2557 กรมฯได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐรายหมวด (PMQA 2014) ในหมวด 1 ด้านการน�ำองค์กรและความรับผิดชอบต่อ
สังคม

ภาพที่ 1 Rolling Plan
ในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
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ด้วยบทบาทผู้น�ำที่ดีจากรุ่น สู่รุ่นมุ่งน�ำพาองค์การให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรชั้น
น�ำระดับนานาชาติทสี่ งั คมเชือ่ ถือและไว้วางใจ เพือ่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 2563” และพันธกิจทั้ง 5 ด้าน จึงได้มีการสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ “เป็นเลิศทางวิชาการ ท�ำงานเป็นทีม”และทบทวนปรับปรุงค่านิยม
ร่วมกันให้ตรงกับความต้องการขององค์การและหลอมรวมเป็น กรมควบคุมโรค
ก�ำหนด I SMART เป็นสมรรถนะหลักขององค์การ และพัฒนาพฤติกรรมการท�ำงาน
ตามค่านิยมร่วม โดยมอบหมายให้สำ� นักงานเลขานุการกรมรับผิดชอบ เพือ่ เป็นการรักษา
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลทีม่ คี ณ
ุ ภาพให้คงอยู่ “I SMART” คือ Integrity (การยึดมัน่ ความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม) Service (ความพร้อมในการให้บริการ) Mastery (การ
ท�ำงานอย่างมืออาชีพ) Accountability (การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส
และรับผิดชอบ) Relationship (การมีน�้ำใจใจเปิดกว้าง เป็นพี่เป็นน้อง) และ Teamwork
(การท�ำงานเป็นทีม)
การน�ำองค์การ
กรมควบคุมโรคมีความโดดเด่นในการน�ำองค์การของผู้บริหาร โดยเฉพาะผู้บริหาร
ระดับสูง ได้แก่ อธิบดี รองอธิบดี ซึ่งให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการก�ำหนดทิศทางของ
องค์การคือวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาวค่านิยมและเป้าหมาย
ผลการด�ำเนินการทีค่ าดหวังจึงสามารถเห็นในเชิงประจักษ์ได้จากแนวนโยบายในการปฏิบตั ิ
งานของกรมควบคุมโรค มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวนโยบาย
ในการพัฒนาระบบสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขแต่ละยุคสมัย ต่อมาในปี 2557
ผู้บริหารได้มอบนโยบาย Model 3ส 5I เชื่อมโยงกับการท�ำงานดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 นโยบายในการ
ก�ำหนดทิศทางผู้บริหาร
ประจ�ำปี พ.ศ.2557
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โดย “ส ที่1” ได้แก่งานส�ำเร็จ “ส ที่ 2” ได้แก่มีความสุขและ “ส ที่ 3” ได้แก่สร้างคน
สร้างระบบและการที่จะบรรลุตามเป้าหมายได้นั้นจ�ำเป็นต้องอาศัยกระบวนการท�ำงาน
ด้วยหลัก 5I ซึ่งประกอบด้วย 1) Information 2) Innovation3) Intervention 4) International standard และ 5) Immediateซึ่ง “3ส 5I” นี้ถือเป็นแนวนโยบายการปฏิบัติงานทั้ง
ในเรื่องการบรรลุเป้าหมายของงาน การมุ่งเน้นคนและวิธีการรอบด้าน ส่งผลในการขับ
เคลื่อนยุทธศาสตร์ชัดเจน มีความเชื่อมโยงกับนโยบาย National Health Authority
ปี 2557 เป็นการด�ำเนินงานร่วมกันทัง้ ในส่วนกลางและการท�ำงานร่วมกันระหว่างส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคกับเขตบริการสุขภาพ
ทัง้ นี้ ทิศทางของกรมควบคุมโรคฉบับทีใ่ ช้อยูใ่ นปัจจุบนั ได้พฒ
ั นาขึน้ ในปี พ.ศ.2554
โดยผูบ้ ริหารได้มอบหมายแนวทางการพัฒนาเริม่ จากกระบวนการรับฟังความต้องการของ
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนโยบายของรัฐบาลทิศทางการพัฒนาสุขภาพของประเทศ
และความเป็นพลวัตของสภาพแวดล้อมมาวิเคราะห์ SWOT Analysis ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก ตลอดจนข้อมูลจากการทบทวนสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ
โดยใช้กระบวนการมีสว่ นร่วมของบุคลากรทุกระดับ และร่วมกันก�ำหนดวิสยั ทัศน์ของกรม
โดยผู้บริหารได้มอบนโยบายกับบุคลากรของกรมควบคุมโรคทุกคนให้มีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ในกลุ่มผู้บริหารต้องมีพรหมวิหาร 4 และการท�ำงานที่ดีต้องมีตัวชี้วัดก�ำกับ
เพือ่ ให้ผลงานนัน้ บรรลุตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้ดงั ภาพที่ 3

ภาพที่ 3
กระบวนการก�ำหนด
ทิศทางกรมควบคุมโรค

หลังจากทีก่ ำ� หนดทิศทางขององค์การได้ชดั เจนแล้วผูบ้ ริหารยังให้ความส�ำคัญต่อการ
สือ่ สารวิสยั ทัศน์พนั ธกิจเป้าประสงค์ระยะสัน้ ระยะยาวค่านิยมและเป้าหมายผลการด�ำเนิน
การไปยังบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องภายนอกเป็นการสื่อสารแบบ 2 ทิศทาง โดยประกาศ
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เป็นนโยบายให้ทุกหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4  กระบวนการถ่ายทอด/
ช่องทางการสื่อสารที่ส�ำคัญ

ในปี พ.ศ. 2557 ผู้บริหารกรมฯให้ด�ำเนินการแปลงค่านิยม I SMART สู่การปฏิบัติ
ประกอบด้วยกระบวนการดังนี้ ทบทวนกระบวนการและรับฟังความคิดเห็น การบูรณาการ
จัดท�ำรายการพฤติกรรมบ่งชีต้ ามค่านิยมร่วมกับสมรรถนะหลัก กรมควบคุมโรคจัดท�ำระบบ
การวัดและประเมินพฤติกรรม สื่อสารรายการพฤติกรรมบ่งชี้ และแนวทางการประเมิน
ผ่านช่องทางต่างๆและได้ก�ำหนดเป็น Strategic Initiative เรียกว่า การสร้างค่านิยมร่วม
ค.ร. (ค.ร. Style) การสื่อสารภายนอกที่ส�ำคัญผู้บริหารได้น�ำกลยุทธ์การสื่อสารความเสี่ยง
เข้ามาใช้ในกระบวนการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารและตอบโต้สอื่ ต่างๆมีการส�ำรวจความคิด
เห็นของประชาชน กลุม่ เสีย่ งต่อโรคต่างๆจัดท�ำ Poll เพือ่ ส�ำรวจความเห็นและปัจจัยส�ำคัญ
เกีย่ วกับโรค ส่วนส�ำคัญทีท่ ำ� ให้การท�ำงานด้วยบทบาทภารกิจกรมควบคุมโรคสามารถรับมือ
ได้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วคือ การทบทวนกระบวนการน�ำองค์การของ
กรมฯ ได้ด�ำเนินการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องดังภาพที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการในอนาคตตลอดจนสภาพ
แวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนไปผู้บริหารกรมฯ จึงได้พิจารณาในเรื่องการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
และการปฏิบัติงานโดยเปลี่ยนแปลงการบริหารแผนงานป้องกันควบคุมโรคจากเดิมสู่
รูปแบบการบริหารแผนงานฯ แบบใหม่ คือ Integrated Program และ Co-ordinated Program
ให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพตามนโยบายของกระทรวงฯ ซึ่งกรมควบคุมโรค
ต้องเป็นผู้น�ำในเรื่องการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในระดับประเทศ (National
Health Authority) ผูบ้ ริหารต้องปรับวิธกี ารท�ำงานโดยมุง่ เน้น การท�ำงานร่วมกับเขตบริการ
สุ ข ภาพเพื่ อ บู ร ณาการงานของกรมฯที่ เ กี่ ย วข้ อ งลงสู ่ พื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในเขตฯ
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ร่วมกันแก้ปัญหาของโรคและภัยสุขภาพที่ส�ำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพดังปรากฏ
เป็นผลงาน อาทิ

ภาพที่ 5  กระบวนการติดตามและประเมินผล
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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การพัฒนา “อ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” โดยพิจารณาตามเกณฑ์
คุณลักษณะ 5 ประการได้แก่ 1) มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
2) มีระบบระบาดวิทยาที่ดี (SRRTต�ำบล) 3) มีการวางแผนการป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ 4) มีการระดมทุนหรือ การสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ทีเ่ ป็นรูปธรรม 5) มีผลส�ำเร็จของการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีส่ ำ� คัญหรือทีเ่ ป็น
ปัญหาจนในปัจจุบันเกิดเครือข่ายร่วมกันท�ำงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี
การพัฒนา “ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (Surveillance Rapid Response
Team: SRRT) ของเครือข่ายระดับต�ำบล” โดยเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ขยายเครือข่าย SRRT ซึ่งเป็นทีมงานระดับต�ำบลที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดให้สามารถ
ท�ำงานอย่างเป็นระบบ รูเ้ ร็ว รายงานเร็ว และควบคุมโรคด้วยมาตรการเบือ้ งต้นได้รวดเร็ว
ส่งผลให้การตอบโต้โรคและภัยสุขภาพได้ทันท่วงที หยุดการระบาดของโรคในพื้นที่
ก่อนลุกลามและท�ำให้อัตราการป่วยและอัตราการตายน้อยลง
ความรับผิดชอบต่อสังคม
อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรคได้ ม อบหมายให้ ค ณะอนุ ก รรมการพั ฒ นาระบบราชการ
ท�ำหน้าทีต่ ดิ ตามการก�ำกับและจัดท�ำนโยบายการก�ำกับดูแลตนเองทีด่ โี ดยเฉพาะด้านรัฐสังคม
และสิ่งแวดล้อมต้องค�ำนึงถึงการป้องกันผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมมีการ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยที่มีผลให้เกิดผลกระทบเชิงลบจากการด�ำเนินการตามพันธกิจของส่วน
ราชการหากไม่มีมาตรการหรือกระบวนการจัดการที่ดีอย่างเพียงพอซึ่งจากการทบทวน
การปฏิบัติงานคณะอนุกรรมการฯ จึงได้จัดท�ำแนวทางในการด�ำเนินการโดยหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์และคาดการณ์โอกาส ที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อสังคมรวมไปถึงผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมก�ำหนดวิธีการและมาตรการในการจัดการผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
มาตรการในการป้องกันไม่เกิดผลกระทบต่างๆรวมถึงการด�ำเนินการเชิงรับหากเกิดผล
กระทบนั้นแล้ว
นอกจากนี้ ในส่วนของการให้บริการโดยตรงกับผูร้ บั บริการกรมฯได้กำ� หนดให้สถาบัน
บ�ำราศนราดูร ซึ่งให้บริการกลุ่มผู้รับบริการส่วนหนึ่งเป็นผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายและ
ผูป้ ว่ ยโรคติดเชือ้ ต่างๆ โดยยึดหลักปฏิบตั ติ ามกฎหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง
และข้อก�ำหนดของสถาบันฯในด้านการปฏิบตั ติ ามมาตรฐานคุณภาพและการจัดการความ
เสี่ ย งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลกระทบทางลบได้ แ ก่ ก ารจั ด ท� ำ คู ่ มื อ แนวทางการปฏิ บั ติ ง าน
การติดตามคุณภาพตัวอย่างน�ำ้ ทิง้ ทุกเดือนและรายงานผลการด�ำเนินการภาพรวมต่อทีม
บริหารรวมถึงการส�ำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชุมชน
โดยรอบสถาบันฯพร้อมทัง้ น�ำมาจัดท�ำแผนพัฒนาต่อเนือ่ งร่วมกับชุมชนและมอบให้คณะ
อนุกรรมการฯ ทบทวน ปรับปรุง และสื่อสารอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังตารางที่ 1
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ตารางที่ 1 กระบวนการ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และเป้าหมายในการจัดการกับผลกระทบทางลบ
ผลกระทบทางลบ
ที่เกิดจากการด�ำเนินงาน

เป้าประสงค์
การจัดการผลกระทบ

กระบวนการ
จัดการผลกระทบ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

• ด้ า นการผลิ ต และพั ฒ นา • ลดข้อผิดพลาดในการเผย ก� ำ หนดให้ มี ค ณะกรรมการ • ร้ อ ยละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ท าง 100%
ผลิตภัณฑ์วิชาการด้านการเฝ้า แพร่ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ท างวิ ช าการ ในการคัดเลือกและตรวจสอบ วิชาการทีผ่ า่ นการตรวจสอบ
ระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และ ของกรมฯ
ความถูกต้องก่อนเผยแพร่
ก่อนเผยแพร่
ภัยสุขภาพ
• การให้ข้อมูลข่าวสารด้านโรค
และภัยสุขภาพการด�ำเนินงาน
สื่ อ สารเพื่ อ ป้ อ งกั น และควบ
คุ ม โรค และภั ย พิ บั ติ ที่ จ ะเกิ ด
ขึ้นไม่ทันสถานการณ์ความเป็น
จริง ส่งผลให้ประชาชนไม่มีการ
ปฏิ บั ติ ตั ว ในการดู แ ลสุ ข ภาพ
ตนเองที่ถูกต้อง ท�ำให้ครอบครัว
และประเทศชาติเกิดความเสีย
หายทางด้ า นทรั พ ย์ สิ น และ
สุขภาพตลอดจนเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงของประเทศ และส่ง
ผลให้ภาพลักษณ์ของกรมฯ ไม่ดี

• ลดข้อผิดพลาดในการให้
ข้ อ มู ล ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
การเข้าใจผิดของประชาชน
และสังคม เกิดความตระหนก

• การฉี ด พ่ น สารเคมี ก� ำ จั ด • ลดผลกระทบของการปน
ยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก เปื้อนในสิ่งแวดล้อมจากการ
ฉีดพ่นสารเคมีฯ
• เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ รั บ
ความรู ้ ก ารฉี ด พ่ น ควบคุ ม
ยุงพาหนะน�ำโรค
• ผลจากการให้ บ ริ ก ารวั ค ซี น
เพื่ อ การสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น โรคใน
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาจ
เกิ ด อาการข้ า งเคี ย งหลั ง ได้ รั บ
วัคซีน (Adverse Events Following Immunization หรือ AEFI)

วางระบบการเฝ้าระวังข้อมูล
จากสารด้านโรคและภัยพิบัติ
วิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจจะ
เกิดขึ้น และด�ำเนินการสื่อสาร
ตอบโต้ความเสี่ยงนั้น ๆ อย่าง
ถู ก ต ้ อ ง แ ล ะ ค ร บ ถ ้ ว น
ทันเหตุการณ์ โดยแบ่งรูปแบบ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ด� ำ เ นิ น ง า น
ออกเป็น 3 ระยะ คือ การสือ่ สาร
ในภาวะปกติ การสื่ อ สาร
ในภาวะวิกฤติ และการสื่อสาร
ในระยะฟื้นฟูวิกฤติ

• ไม่น้อยกว่า
50,000 ข่าว/ปี
• จ�ำนวนข่าวที่เฝ้าระวัง
• ไม่น้อยกว่า
ของกรมฯ
2,000 ข่าว/ปี
• จ�ำนวนข่าวสารที่สื่อสาร • ไม่น้อยกว่า
เตือนภัยของกรมฯ
200 ข่าว/ปี

• ด� ำ เนิ น การประชาสั ม พั น ธ์ ร้ อ ยละความพึ ง พอใจของ 80%
แจ้งก่อนการฉีดพ่นสารเคมีให้ ผูร้ ับบริการฉีดพ่นสารเคมีฯ
ทั่วถึงและครอบคลุม
• ด� ำ เนิ น การให้ ค วามรู ้ เรื่ อ ง
การควบคุมยุงพาหนะน�ำโรค
ด้วยวิธีการฉีดพ่นสารเคมีแก่
ประชาชน

• ล ด อ า ก า ร ข ้ า ง เ คี ย ง ที่ การสื่ อ สารก่ อ นและหลั ง
สามารถพบได้เพื่อการตัดสิน ให้บริการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค
ใจรับบริการ
• ลดความเข้าใจผิดรวมถึง
ลดปัญหาการร้องเรียนและ
ฟ้องร้องผู้ให้บริการ

• การจัดการระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสีย • ลดผลกระทบของน�้ำเสีย
ของสถาบันบ�ำราศนราดูร
ในการจั ด การการบ� ำ บั ด น�้ ำ
เสี ย ในชุ ม ชนรอบสถาบั น
บ�ำราศนราดูร

• จ�ำนวนข่าวที่เฝ้าระวัง

ร้อยละของพ่อแม่ผู้ปกครอง 100%
หรือผู้รับบริการทุกรายต้อง
ได้ รั บ การสื่ อ สารก่ อ นและ
หลั ง ให้ บ ริ ก ารสร้ า งเสริ ม
ภูมคิ มุ้ กันโรคเกีย่ วกับอาการ
ข้างเคียงหลังการได้รบั วัคซีน

จัดท�ำคู่มือแนวทางการปฏิบัติ ดัชนีคุณภาพน�้ำอยู่ในเกณฑ์ BOD,เกณฑ์
งานระบบบ� ำ บั ด น�้ ำ เสี ย การ มาตรฐานควบคุมการระบาย มาตรฐานไม่เกิน
จั ด การคั ด แยกขยะ ติ ด ตาม น�ำ้ ทิ้ง
20 mg/L
คุณภาพตัวอย่างน�ำ้ ทิง้ ทุกเดือน
และรายงานผลการด�ำเนินการ
ภาพรวมต่อทีมบริหาร และการ
ส� ำ รวจความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ
ผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ มและ
สุขภาพชุมชนโดยรอบสถาบันฯ
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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จากนโยบายดังกล่าวท�ำให้กรมควบคุมโรคมีการวิเคราะห์ และจัดการผลกระทบทางลบ
ที่ชัดเจนไปถึงกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบทางอ้อม ที่ลักษณะเป็นสถานบริการของกรมฯ และ
ขับเคลื่อนไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายนอก
ส�ำหรับในด้านการสนับสนุนชุมชนที่ส�ำคัญกรมควบคุมโรคสามารถด�ำเนินการได้อย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยมีแนวทางการด�ำเนินการดังนี้
1) ส�ำรวจและรวบรวมความคิดเห็นและความต้องการของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
2) การพิจารณาคัดเลือกและก�ำหนดชุมชนที่ส�ำคัญที่ได้รับผลกระทบจากการด�ำเนิน
งานของกรมควบคุมโรค โดยคัดเลือกชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบและต่อมาได้ขยายแนวคิดสู่
ชุมชนที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมฯ
3) จัดกิจกรรมสนับสนุนชุมชนเช่นการจัดกิจกรรมบริจาคสิ่งของแก่ชุมชนที่อยู่บริเวณ
โดยรอบรวมถึงยังสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน
4) ทบทวนผลการด�ำเนินงานปรับปรุงกิจกรรมและส่งเสริม ขยายการมีส่วนร่วมไปสู่
ภูมิภาคมากขึ้น
ด้วยบทบาทผู้น�ำและความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์การอย่างไม่หยุดยั้งของผู้บริหาร
ส่งผลเป็นที่ประจักษ์และยอมรับในสายตาของคนในกรมควบคุมโรคและคนนอกองค์การ
ทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศจนได้รบั รางวัลต่างๆมากมายอย่างต่อเนือ่ ง และในปี พ.ศ.
2556 ผลงานเรื่อง “มาลาเรีย : การพัฒนาศักยภาพบริการแบบบูรณาการ”ของส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) United
Nations Public Service Awards ในประเภทการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยว
กับนโยบายผ่านกลไกนวัตกรรม
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
1. ผูบ้ ริหารเป็น Role Model ของผูน้ ำ� ยุคใหม่ทเี่ ปิดรับฟังความเห็นทาง Social Network
และแสดงบทบาทในการทบทวนผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ สามารถก�ำหนดนโยบาย
มอบหมายงาน และสั่งการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
2. ผู้บริหารใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกระดับ โดยการให้ข้อมูลความคิดเห็นข้อ
เสนอแนะและรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตลอดจนข้อมูลจากบุคลากรมาก�ำหนดวิธกี ารท�ำงานทีเ่ น้นเชิงรุกและเร่งรัดให้เกิดประสิทธิผล
3. การน�ำข้อมูลที่ส�ำคัญมาใช้ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหา และพัฒนาการพยากรณ์โรค
โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือน�ำมาสังเคราะห์เพื่อท�ำนายเหตุการณ์โรคและ
ภัยสุขภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
4. การมุง่ เน้นการสือ่ สารกับบุคลากร ผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานที่สอดคล้องและไปในทิศทางเดียวกัน
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

258

ทุกระดับทั่วทั้งองค์การ
5. การมุ่งเน้นการสร้างบรรยากาศการท�ำงานที่ดีสร้างวัฒนธรรมองค์การและค่านิยม
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมกันท�ำงานเป็นทีม (Shared Goal) ผ่านกิจกรรมต่างๆ การประกวด
บุคลากรดีเด่นของกรมควบคุมโรค การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศให้ เ อื้ อ ต่ อ การท� ำ งานและบทบาทที่ ป ฏิ รู ป ใหม่ ร วมทั้ ง การสร้ า ง
บรรยากาศให้น�ำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
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๕.๑-๒

รางวัลรายหมวด
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (ปี ๒๕๕๗) :
หมวด ๒
PMQA: การวางแผนยุทธศาสตร์
และการสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การ
ปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
โดย ดร. กัญญารัช วงศ์ภูคา
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
กองแผนงาน
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เกริ่นน�ำ

รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
(Public Sector Management Quality Award : PMQA)

คือรางวัลที่ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ได้ประยุกต์จากเกณฑ์
รางวัลคุณภาพแห่งชาติประเทศสหรัฐอเมริกา (Malcolm  Baldrige National  Quality  Award
: MBNQA) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการน�ำไปใช้ในการประเมิน
องค์การด้วยตนเอง และเพื่อยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการให้เทียบเท่ามาตรฐาน
สากล โดยมุ่ง เน้นให้หน่วยงานราชการปรั บ ปรุ งองค์ การอย่ างรอบด้ านอย่ างต่ อเนื่ อง
ครอบคลุม มีทั้งหมด 7 หมวด ได้แก่ (1) การน�ำองค์การ  (2) การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
(3) การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (4) การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ (5) การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล (6) การจัดการกระบวนการ  (7) ผลลัพธ์
การด�ำเนินการ   รางวัล PMAQ นี้ หน่วยงานราชการสามารถเสนอขอเฉพาะรายหมวดได้
ไม่จ�ำเป็นต้องรับการประเมินทั้งหมดเหมือนเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA-Thailand
Quality Award) ที่ก�ำหนดไว้ว่า องค์กรไหนที่เสนอตัวขอรับการประเมินรับรอง TQA ต้องรับ
การประเมินทั้ง 7 หมวด

รางวัลความส�ำเร็จของกรมควบคุมโรค
ส�ำหรับ PMQA ปี 2557 กพร. ได้เปิดรับสมัคร 6 หมวด โดยกรมควบคุมโรคได้รับ
รางวัลถึง 2 หมวดด้วยกัน ได้แก่หมวด 1 ด้านการนําองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม
หมวด 2 ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อนําไปสู่การปฏิบัติ

• กองบัญชีกลาง
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ถือเป็นผลงานความส�ำเร็จของกรมควบคุมโรค โดยการน�ำของ
ท่านอธิบดีในตอนนั้น (นายแพทย์โสภณ เมฆธน) ท่านรองอธิบดี
(นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์) รวมถึงรองอธิบดีทกุ ท่าน ผูท้ รงคุณวุฒิ
และผู ้ อ� ำ นวยการทุ ก หน่ ว ยงานที่ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ในของการน� ำ
กรมควบคุมโรคไปสู่กรมแห่งคุณภาพและองค์กรที่มุ่งเน้นเป็นเลิศ
ดังนั้นการประเมินและพัฒนาคุณภาพหน่วยงาน จึงเป็นแนว
นโยบายที่ผู้บริหารสูงสุดได้ให้ความส�ำคัญ นอกจากจะเป็นเครื่องมือ
การประเมินคุณภาพมาตรฐานเบือ้ งต้น โดยเฉพาะการน�ำในหมวด 1
และการวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ
หมวด 2 เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่า ระบบ คน องค์กร และระบบควบคุม
โรคจะสามารถปฏิบัติการได้จริง สร้างหลักประกันคุณภาพการให้
บริการและความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ประชาชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยผ่านการน�ำทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ และมีการวางแผนยุทธศาสตร์ทดี่ ี
และสามารถสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติได้จริง ความยากของการ
เสนอตัวเพื่อขอรับรางวัลอย่างหนึ่งคือ การเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง ที่เรียกว่า Application report ซึ่งองค์กรจ�ำเป็นต้องประเมิน
ตัวเอง (Self assessment) และมีข้อมูลจากข้อเท็จ ปรากฎหลักฐานที่
สามารถอ้างอิงได้ ที่เรียกว่า หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)
ท�ำให้เราทราบได้ว่า องค์การเป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพหรือไม่ ?
เพราะอะไร ? หากเขียนให้ถูกหลักตามเกณฑ์และตรงกับความเป็น
จริง ก็จะมีโอกาสได้รับการพิจารณาจากผู้ประเมิน (Assessor) ได้ง่าย
ขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ของกรมควบคุม
โรค ทีม่ คี วามพยายามกระตุน้ ให้เกิดการเรียนรูพ้ ฒ
ั นาตัวเองของหน่วย
งาน และประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเข้ามามีส่วนร่วม
และได้แสดงบทบาทในงานที่ท�ำอย่างเต็มที่
เบื้องหลังของการได้รับรางวัลครั้งนี้ มีทีมงานที่เข้มแข็งกองแผน
งานเป็นกลไกหลักในการท�ำงาน โดยการน�ำของ ผูอ้ ำ� นวยการกองแผน
งาน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มงานพัฒนากลยุทธ์
ซึ่งเป็นกลุ่มงานหลัก ดร.อริยะ บุญงามชัยรัตน์ ขณะนี้ย้ายไปเป็น
อาจารย์ทมี่ หาวิทยาลัยมหิดล และผูร้ บั ผิดชอบเกาะติดอย่างต่อเนือ่ ง
คือ คุณสกุณา อยู่ดี ขณะนี้ย้ายไปอยู่ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคเขต
เมือง (ศปคม.) และทีมงานทุกคนในกองแผนงาน รวมถึงเครือข่ายแผน
ทุกหน่วยงานของกรมควบคุมโรค ที่ทุ่มเทการเขียนรายงานและ
ช่วยกันท�ำงานให้ส�ำเร็จ และในบทความนี้ ได้ถอดบทเรียนจากการ
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บอกเล่าประสบการณ์ดีๆ จากผู้ที่คลุกคลีเกาะติดกับเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะ ผอ.พรทิพย์
ศิรภิ าณุมาศ และคุณสกุณา อยูด่ ี จนสามารถถ่ายทอด บอกเล่าสิง่ ดีๆ ออกมาให้ทา่ นได้เรียนรู้
การวางแผนยุทธศาสตร์และการสื่อสาร
เพื่ อน�ำไปสู่การปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
ในปี 2557 ผู้บริหารกรมควบคุมโรคได้มีเป้าหมายให้กรมควบคุมโรคส่งประกวดเสนอ
ตัวเข้ารับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA รายหมวด โดยมีจุดมุ่งหมายไม่ใช่
เพื่อหวังได้รางวัล แต่เป็นการประเมินองค์กรเพื่อการพัฒนาน�ำไปสู่การยกระดับองค์กรที่มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างต่อเนือ่ ง ในหมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร์และการสือ่ สาร
เพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ เป็นหมวดที่ได้รับการพิจารณาเสนอประกวดรางวัล และจากนั้น
ได้เสนอหมวด 1 การน�ำองค์การ พ่วงไปด้วย
การจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรค นอกจากเน้นการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์
(Evidence-based strategic planning) ประกอบการวางแผนแล้ว ยังมีคณะกรรมการบริหาร
นโยบายและยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค ที่มีอธิบดีเป็นประธาน เป็นกลไกส�ำคัญในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันการพัฒนางานด้านควบคุมโรค ตามทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ของ
กรมควบคุมโรคไปสูก่ ารปฏิบตั ิ อีกทัง้ มีการสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมจากเครือข่ายในระดับเขต
จังหวัด อ�ำเภอ และพื้นที่ เพื่อจัดท�ำเป็นจุดเน้น (Highlight) และกรอบการด�ำเนินงานเพื่อ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการลดโรคระดับประเทศ โดยเฉพาะประเด็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ เช่น
โรคอุบัติใหม่ โรคภัยที่เกิดจากการบาดเจ็บทางจราจร โรคตามกลุ่มวัย โดยเฉพาะกลุ่มโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง เป็นต้น
กรมควบคุมโรคได้ใช้ยทุ ธศาสตร์ทสี่ ำ� คัญ 6 ยุทธศาสตร์เป็นเครือ่ งมือส�ำคัญในการบรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ โดยมีผลสัมฤทธิ์ของการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคของพื้นที่หรือโครงการ
“อ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” เป็นระบบสุขภาพอ�ำเภอด้านการป้องกันควบคุมโรค
(District Health System in Disease Control: DHS/DC) ที่สะท้อนว่า พื้นที่มีระบบและกลไก
การบริหารจัดการการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสิทธิภาพ
เป็นไปตามเกณฑ์คุณลักษณะ ดังจะเห็นได้จากผลงานที่เป็นรูปธรรมของกรมควบคุมโรค
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดของโรคไข้หวัดนก ไข้หวัดใหญ่ 2009 หรือโรคต่างๆ
ที่พัฒนาถ่ายทอด ผ่านทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and rapid response
team: SRRT) ลงไปสูร่ ะดับอ�ำเภอกว่า 946 ทีม และต�ำบลทีเ่ ป็นเครือข่ายจนถึงชุมชนจ�ำนวน
9,882 ทีม ทั่วประเทศ
ส�ำหรับการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัตินั้น กรมควบคุมโรคได้ก�ำหนดเป้าหมายเชิง
กลยุทธ์ มาตรการไว้อย่างชัดเจน และถ่ายทอดผ่านตัวชีว้ ดั ระดับกรมลงสูห่ น่วยงาน และหน่วยงาน
ลงสู่บุคลากร ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้แปลงทิศทางและเป้าหมายการด�ำเนินงานประจ�ำปี
เป็นตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจนและวัดผลได้ ตั้งแต่ระดับองค์การลงไปกลุ่มงานจนถึงระดับ
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บุ ค คล ซึ่ ง ยึ ด โยงกั บ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก าร การสื่ อ สารถ่ า ยทอด
ให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นกรอบการพัฒนา การบริหารจัดการทรัพยากรตามภารกิจ เชื่อมโยงสู่
การปฏิบตั งิ าน ของกลุม่ งาน และบุคลากร ซึง่ กระบวนการถ่ายทอดนี้ เน้นให้ความส�ำคัญของ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร นักวิชาการ และบุคลากรของกรมฯ ในทุกระดับผ่านระบบ VDO
Conference มีการก�ำหนดค่าเป้าหมาย ตามภารกิจหรือพื้นที่ในแต่ละหน่วยงานรับผิดชอบ
แสดงถึงการมอบหมายงานไปสู่การปฏิบัติที่สอดคล้องกันตั้งแต่ระดับกรม ระดับส�ำนัก/กอง
และระดับบุคคล และมีการลงนามการปฏิบตั ริ าชการอย่างเป็นลายลักษณ์อกั ษรทุกปี เพือ่ ให้
มีผลในทางปฏิบัติและการก�ำกับติดตาม
แนวทางบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ การควบคุม ก�ำกับติดตามโดยเฉพาะแผนปฏิบัติ
ราชการประจ�ำปี กรมควบคุมโรคจะใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารจัดการเรียกว่า
ระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimates SM: ESM) เป็นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ สามารถก�ำกับติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน น�ำมาประมวล
และวิเคราะห์ น�ำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกรมควบคุม
โรค และเสนอผู้บริหารระดับสูงให้ความเห็นชอบอนุมัติจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานฯ
อย่างเหมาะสม และเป็นระบบฐานข้อมูลที่ใช้เป็นประโยชน์ในการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการ ตลอดจนการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถติดตามดูความ
ก้าวหน้าผ่านระบบฯ แบบ Real-time และเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร
ปรับปรุงกลยุทธ์ มาตรการและพัฒนาวางแผนยุทธศาสตร์ในครั้งต่อไป
ปัจจัยความส�ำเร็จ :
1. ผู้บริหารและทีมน�ำ  : ผู้บริหารและทีมน�ำของกรมควบคุมโรค รวมถึงคณะผู้ทรง
คุณวุฒิ ผู้บริหารหน่วยงานต่างๆ ได้ให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
ทีเ่ น้นการใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์และสร้างการสือ่ สารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เพือ่ สร้างการมีสว่ นร่วม
ในการแก้ไขปัญหา โดยมีคณะกรรมการบริหารนโยบายและยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค เป็น
กลไกในการขับเคลือ่ นและผลักดันการพัฒนางานด้านควบคุมโรคตามทิศทางเชิงยุทธศาสตร์
ไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งผู้บริหารได้ติดตามความก้าวหน้าและทบทวนผลการด�ำเนินงานเป็น
ระยะอย่างต่อเนื่อง ด้วยวิธีการต่างๆที่หลากหลาย อย่างเป็นระบบ
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2. ยุทธศาสตร์และการบูรณาการยุทธศาสตร์ : กรมควบคุมโรคได้ใช้ยุทธศาสตร์เป็น
เครื่องมือการบริหารจัดการและน�ำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็น ลงสู่พื้นที่/กลุ่มเป้าหมายได้เป็นผลส�ำเร็จ โดยมีตัวอย่างปฏิบัติที่ดี
(Best practice) ได้แก่ โครงการอ�ำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ได้พัฒนาต่อเนื่องเข้าสู่
ระบบสุขภาพอ�ำเภอด้านการป้องกันควบคุมโรค ซึ่งส่งผลให้หน่วยงานในพื้นที่มีระบบและ
กลไกในการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
คุณลักษณะสามารถป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ได้ดีขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มแผนงานและ
ประเมินผลที่ช่วยให้เกิดการประสานการท�ำงานทั้งส่วนกลางภูมิภาคลงไปถึงในระดับพื้นที่
รวมถึงการพัฒนาให้เกิดทีมเฝ้าระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and rapid
response team : SRRT) ในระดับอ�ำเภอและต�ำบลได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ ท�ำให้
สามารถตอบโต้ภาวะฉุกเฉินจากการระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์บรู ณาการเชิงพืน้ ทีอ่ ำ� เภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน ยังสามารถบูรณาการงานกับ
ระบบสุขภาพอ�ำเภอ (District Health System : DHS) ในเวลาต่อมา
3. การสื่อสารและถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ : การสื่อสารและถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของกรมควบคุมโรคนี้ ได้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ทรง
คุณวุฒิ นักวิชาการ และบุคลากรในทุกระดับผ่านช่องทางต่างๆ ได้ก�ำหนดตัวชี้วัดและ
เป้าหมายตามภารกิจในแต่ละหน่วยงานเชือ่ มโยงกับแผนงาน/โครงการและระบบจูงใจให้ทกุ คน
มุ่งเน้นยุทธศาสตร์และการบรรลุเป้าหมายที่สอดคล้องกัน ตั้งแต่กรม/ส�ำนัก/กองและบุคคล
และได้มีการลงนามการปฏิบัติราชการเป็นลายลักษณ์อักษรทุกปี นอกจากนี้ ได้เน้นการแลก
เปลี่ยนประสบการณ์แก่ เครือข่ายความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างหัวหน้ากลุ่ม
ควบคุมโรค หัวหน้ากลุม่ ยุทธศาสตร์สำ� นักงานสาธารณสุขจังหวัด ทัว่ ประเทศทุกปี รวมถึงการ
มุง่ เน้นการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ให้แก่ บุคคลภายนอกอย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สร้างความตระหนัก
และน�ำความรู้ไปใช้ในการด�ำเนินชีวิต และจัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ อ�ำเภอที่มีผลการ
ด�ำเนินงานที่โดดเด่นเป็นพื้นที่ต้นแบบในการศึกษาดูงาน และเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
ด�ำเนินงานให้ส�ำเร็จ นับได้ว่ากรมควบคุมโรคได้การถ่ายทอดค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดลงสู่
หน่วยงานและบุคคลอย่างเป็นขัน้ ตอน และมีมอบหมายผูร้ บั ผิดชอบอย่างเป็นระบบ ตลอดจน
เชือ่ มโยงถึงการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน และได้มกี ารสือ่ สารไปสูผ่ ปู้ ฏิบตั ใิ นหลากหลายรูปแบบ
4. ระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ : การพัฒนาฐานข้อมูลที่ส�ำคัญ ทั้งด้าน
ภารกิจหลักข้อมูลสนับสนุนและข้อมูลผู้รับบริการ พร้อมทั้ง ได้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เช่น การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESM) และระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event
based surveillance system)” หรือเรียก “ระบบเฝ้าระวังข่าวลือ (Rumor surveillance system)”
เป็นต้น เพื่อน�ำมาใช้ในการคาดการณ์วิเคราะห์ผลได้อย่างแม่นย�ำและน�ำไปสู่วางแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการติดตามผลการด�ำเนินงานทั่วทั้งประเทศ เช่น ความ
สามารถในการวางแผนให้เกิดความมั่นคงทางวัคซีน (Vaccine Security) คือ ท�ำให้มีเพียงพอ
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และจัดหาวัคซีนได้ทันท่วงที เป็นต้น
5. การบริหารทรัพยากรบุคคล : โดยการจัดโครงสร้างและระบบงานให้เอื้อต่อการ
ปฏิบัติงานให้คล่องตัวและวางแผนพัฒนาบุคลากรในทักษะที่จ�ำเป็น (Core Competency)
ร่วมกับสมรรถนะเฉพาะ (Technical Competency) และสมรรถนะที่จ�ำเป็นตามภารกิจกรม
(Functional Competency) ให้แก่บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานที่ท้าทาย
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับเครือข่ายและประชาชนได้
6. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน : การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
การสนับสนุนให้เครือข่ายทัง้ ในระดับส่วนกลาง ภูมภิ าค และในพืน้ ทีท่ กุ ภาคส่วน ได้แสดงบทบาท
ในการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยจัดท�ำแผนและก�ำหนดเป้าหมายตัวชี้วัด และ
มีมาตรการสอดรับกับบริบทของแต่ละพืน้ ที่ พร้อมกับสร้างให้เครือข่ายยอมรับและเห็นความ
ส�ำคัญกับมาตรการ รวมถึงการพัฒนาการท�ำงานเชื่อมโยงกับเครือข่ายการป้องกันควบคุม
โรคของพื้นที่ให้สอดรับกับทิศทางองค์การและสามารถระดมทรัพยากรและความร่วมมือ
ในระดับท้องถิน่ อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได้คำ� นึงถึงเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อรองรับวิสัยทัศน์และเตรียมพร้อมพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
บทสรุปจาก....ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ...
จนเกิด“วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม”
การวางแผนยุทธศาสตร์ของกรมควบคุมโรคเพือ่ บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “เป็นองค์กรชัน้ น�ำระดับ
นานาชาติทสี่ งั คมเชือ่ ถือและไว้วางใจเพือ่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความ
เป็นเลิศทางวิชาการภายในปี 2563” นั้น กรมฯ ได้ให้ความส�ำคัญในการวางทิศทาง
เป้าหมายร่วมกันของสมาชิกในองค์การ ตั้งแต่ ผู้น�ำสูงสุด ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร จนถึง
ผู้ปฏิบัติงาน โดยวางเป้าหมาย และกลยุทธ์/มาตรการเพื่อไปสู่ความส�ำเร็จ และสื่อสาร
ถ่ายทอดสูก่ ารปฏิบตั ิ จนปรากฏออกมาเป็นแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ระยะยาว ระยะปานกลาง และระยะสัน้ ได้อย่างสอดประสานเชือ่ มโยงกันขยายผลบูรณาการ
สู่พื้นที่ พร้อมทั้งสื่อสารการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง เน้นการมีส่วนร่วมและการมีเครือข่ายที่
เข้มแข็ง ควบคู่กับการพัฒนาบุคลากร มีการใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งเป็นการพัฒนาศักยภาพทั้งภายในองค์การและสื่อสารสร้างความเข้มแข็งในพื้นที่และ
เครือข่ายไปพร้อมกัน มีจดุ เน้น (High light) การปฏิบตั ทิ ดี่ เี ยีย่ ม เช่น อ�ำเภอเข้มแข็งแบบยัง่ ยืน
การพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ (ESM) และระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event
based surveillance system)” หรือเรียก “ระบบเฝ้าระวังข่าวลือ (Rumor surveillance system)”
ซึ่งสะท้อนรูปธรรมความส�ำเร็จหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม .
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๕.๑-๓

รางวัลรายหมวด
ปี ๒๕๕๗-๒๕๕๙ (ปี ๒๕๕๗) :
หมวด ๖
ด้านกระบวนการคุณภาพ
และนวัตกรรม
โดย นางกนกนารถ สงค์วอน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางนวพรรณ สันตยากร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการพิเศษ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรค
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หมวด ๖ ด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม
กรมควบคุ ม โรคมี ร ะบบการปฏิ บั ติ ก ารที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ลที่ เ กิ ด จากการออกแบบและ
การจัดการกระบวนการทีเ่ น้นการมีสว่ นร่วมและการสร้างเครือข่าย มีการพัฒนากระบวนการ
ที่ส�ำคัญอย่างต่อเนื่องใน 3 ด้าน ซึ่งเป็นพันธกิจหลักของส่วนราชการ ได้แก่ การเฝ้าระวัง
การควบคุม และการป้องกันโรค มีการออกแบบกระบวนการและก�ำหนดมาตรฐานที่ชัดเจน
สามารถสือ่ สารและสร้างเครือข่ายต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทัว่ ประเทศ เช่น เครือข่ายภาคประชาชน
NGO เครือข่ายสือ่ มวลชน เป็นต้น เพือ่ ให้ชมุ ชนตระหนักในการเฝ้าระวัง ควบคุม และป้องกัน
โรค รวมทั้งมีการก�ำกับดูแลควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำ� หนด ส่งผลให้
ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในการควบคุมโรคของประเทศ มีผลลัพธ์เชิงประจักษ์ เช่น
การควบคุม การระบาดของโรคอีโบลา โรคเมอร์ส เป็นต้น โดยได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ รายหมวด ประจ�ำปี พ.ศ. 2558 (PMQA 2015) ในหมวด 6 ด้านกระบวนการ
คุณภาพและนวัตกรรม
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขทีม่ ภี ารกิจในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม ประสาน
ความร่วมมือ กับเครือข่าย ตลอดจนพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมป้องกันโรคและ
ภัยสุขภาพ เพือ่ ให้ประชาชนมีสขุ ภาพดีภายใต้วสิ ยั ทัศน์ “เป็นองค์กรชัน้ น�ำระดับนานาชาติที่
สังคมเชือ่ ถือและ ไว้วางใจเพือ่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทาง
วิชาการ ภายในปี 2563” โดยมีเป้าหมายความส�ำเร็จตามวิสัยทัศน์ ดังนี้
1) เครือข่ายเป้าหมายมีศักยภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถปฏิบัติตัวในการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อส�ำคัญ
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคติดต่ออุบัติใหม่ และภัยสุขภาพที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
3) ด่านช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน มีระบบเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ
โรคติดต่ออุบัติใหม่และภัยสุขภาพได้มาตรฐานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
4) ผลงานวิจยั ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนา
งานสาธารณสุข และขับเคลื่อนองค์การภายใต้ค่านิยม “I SMART”
ในการที่จะบรรลุความส�ำเร็จตามเป้าหมายของกรมควบคุมโรค มีความท้าทายที่ส�ำคัญ
เป็นอุปสรรค ที่จะต้องฝ่าฟันในหลายด้าน ได้แก่
ความท้าทายด้านพันธกิจ
1) องค์ความรู้ข้อมูลโรคติดต่ออุบัติใหม่ เพื่อการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข
อนอดีต ความส�ำเร็จ
269 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

2) การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพในภาวะวิกฤติ
3) การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน ควบคุมโรค และปัญหาสุขภาพที่
ส�ำคัญ
ความท้าทายด้านการปฏิบัติการ
1) ระบบฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ ที่ตอบสนองการด�ำเนินการป้องกันควบคุมโรค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การเตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพได้อย่างทันการณ์
ความท้าทายด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
1) การยอมรับและเชื่อถือจากสังคมในการร่วมมือในการป้องกัน ควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ
2) การสื่ อ สารความเสี่ ย งและตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น โรคและภั ย สุ ข ภาพได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
ความท้าทายด้านบุคลากร
1) บุคลากรได้รบั การส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพ เพือ่ ความเป็นเลิศทางวิชาการ
2) การธ�ำรงรักษาบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญเฉพาะทางด้านเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรค
3) การเตรียมคนเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนภารกิจและโครงสร้างอายุ
4) การดึงดูดบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
จากความท้าทายดังกล่าว ส่งผลให้กรมควบคุมโรคต้องปรับตัวให้ทันต่อสภาวการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง ต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพในทุกด้าน โดยเฉพาะ
ระบบการปฏิบัติการที่จะต้องสามารถเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เพื่อให้
สังคมเชือ่ ถือและไว้วางใจ และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ เพือ่ ปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพทีจ่ ะ
บั่นทอนการพัฒนาของประเทศ
การก�ำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน กรมควบคุมโรคได้ดำ� เนิน
การปรับบทบาทภารกิจหน่วยงานในสังกัดให้สอดคล้องกับทิศทางของการปฏิรปู ระบบสุขภาพ
กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะที่กรมฯ เป็นหน่วยงานหลักในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ จึงได้ทบทวนกระบวนการท�ำงานของกรมฯ ที่ต้องใช้ส่งมอบผลิตภัณฑ์
บริการที่ส�ำคัญโดยวิเคราะห์ Value Chain ในการประชุมผู้บริหารของกรมฯ และบุคลากรที่
เกีย่ วข้อง เพือ่ น�ำมาก�ำหนดกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ให้ได้ผลลัพธ์
(Outcome) ของการปฏิบตั ติ ามพันธกิจ คือ ลดเสีย่ ง ลดโรค ลดตาย ในกลุม่ เป้าหมาย (Target
group) ได้แก่
1) กลุ่มเสี่ยง (ตามสภาวะการเสี่ยงแบบต่างๆ)
2) กลุ่มวัย (เด็ก วัยรุ่น วัยท�ำงาน ฯลฯ)
3) กลุ่มโรค (ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ)
4) พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย (ชุมชน หมู่บ้าน โรงแรม โรงเรียน สถานประกอบการ ฯลฯ)
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เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการด�ำเนินการตามความคาดหวัง ความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการพัฒนาคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ
ท�ำงานของกรมฯ โดยสื่อสารให้บุคลากรทุกหน่วยงานภายในสังกัดกรมฯ ถือปฏิบัติเป็น
แนวทางเดียวกัน ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 Value Chain
กรมควบคุมโรค

การออกแบบกระบวนการ
พิจารณาให้สามารถส่งมอบคุณค่าได้ตาม Value Chain ดังนี้
1. พิจารณาว่ากระบวนการนัน้ ส่งมอบผลผลิตและกระบวนการไปให้ใครเป็นผูร้ บั บริการ
ภายในหรือภายนอกกรมฯ ซึ่งจะจัดเป็นกระบวนการสนับสนุนและกระบวนการสร้างคุณค่า
หรือเป็นการส่งมอบให้กระบวนการถัดไป
2. ก�ำหนดให้ชัดเจนว่าความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียคืออะไร เพื่อจะได้ก�ำหนดผลผลิต (Output) ที่ชัดเจนของกระบวนการ
3. ออกแบบกระบวนการเพือ่ ให้สามารถผลิตและส่งมอบบริการทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะตรงตาม
ผลผลิต (Output) ที่ได้ก�ำหนดไว้ โดยออกแบบให้สอดคล้องกับความสามารถและทรัพยากร
ที่มีอยู่ขององค์การ
ผลผลิตและบริการของกรมควบคุมโรค จ�ำแนกได้ตามประเภทของกระบวนการหลัก
ดังนี้ ดังภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 การก�ำหนด
ผลผลิตและบริการ

3.1 การสร้างเครื่องมือ ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์วิชาการ การบริการเฉพาะด้าน
ที่ได้มาตรฐาน รายงานสถานการณ์โรคและข่าวกรองฐานข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ
3.2 การเตรียมความพร้อมของกระบวนการ มีระบบการเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินที่มีคุณภาพ
3.3 การสือ่ สารและขับเคลือ่ น ท�ำให้ประชาชนมีความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม
ทีเ่ หมาะสม เพราะมีการท�ำงานร่วมกับเครือข่ายต่างๆ ได้ตามมาตรฐาน ส่งผลให้ประชาชน
ลดเสี่ยง ลดโรค ลดตายจากภัยสุขภาพ
4. จากผลผลิตกระบวนการสร้างคุณค่าและกระบวนการสนับสนุน ผลักดันให้เกิด
คุณภาพในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
คุณภาพของการเฝ้าระวัง ประกอบด้วย การมีขอ้ มูลถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ ความแม่นย�ำของการพยากรณ์โรค เพื่อให้สามารถชี้เป้าหมายก่อน
เกิดเหตุได้ อีกทั้งมีการสื่อสารผ่านช่องทาง ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายที่
มีคุณภาพ
คุณภาพของการป้องกัน ประกอบด้วย การมีข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
มีมาตรการเชิงรุก ทีเ่ หมาะสมกับเหตุการณ์ สามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว พร้อมทัง้ มี
การสือ่ สารความเสีย่ งทีค่ รอบคลุม โดยทีมงานและเครือข่ายทีเ่ พียงพอ มีศกั ยภาพในการ
ป้องกันและครอบคลุมพืน้ ทีท่ กุ ระดับ เพือ่ ให้ประชาชน กลุม่ เป้าหมายมีพฤติกรรมสุขภาพ
ที่เหมาะสม
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คุณภาพของการควบคุม ประกอบด้วย การมีบุคลากรและทีมงานที่มีความรู้ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการก�ำหนดคู่มือ มาตรการ แนวทางการด�ำเนินงานที่มีมาตรฐาน น�ำไปสู่
การบังคับใช้มาตรการและกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกการติดตาม ประเมินผล
ที่มีความต่อเนื่องและบูรณาการร่วมกับพหุภาคี
5. ทดลองปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนการท�ำงานของกระบวนการทีไ่ ด้ออกแบบว่าสามารถปฏิบตั ิ
งานได้ และให้ผลลัพธ์ตามผลผลิตที่ก�ำหนดไว้หรือไม่ ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ รวมถึง
พิจารณาออกแบบกระบวนการหรือปรับให้เหมาะสม
ตัวอย่างการออกแบบกระบวนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค เป็นดังภาพที่ 3 		

ภาพที่ 3 การจัดการ
กระบวนการเตรียมความ
พร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข
DDC-PHEM

ผลจากการออกแบบและการจัดการกระบวนการสร้างคุณค่าก่อให้เกิดประสิทธิผลในการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคในเชิงประจักษ์ ดังจะเห็นได้จากผลงานของกรมฯ ทีส่ ามารถ
ควบคุมและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคอีโบลา ในปี 2557 และโรคเมอร์ส ในปี 2558
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากกรมควบคุมโรคจะพัฒนากระบวนการสร้างคุณค่าแล้ว ก็ยงั ได้ดำ� เนินการพัฒนา
กระบวนการสนับสนุนทีส่ ำ� คัญ โดยได้ดำ� เนินการออกแบบกระบวนสนับสนุน ซึง่ พิจารณาถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิภาพของกระบวนการ การก�ำหนดข้อก�ำหนด ที่ส�ำคัญ
การออกแบบกระบวนการ การก�ำหนดตัวชีว้ ดั ทีส่ ำ� คัญ และผลผลิตของกระบวนการ โดยมีตวั อย่าง
การออกแบบกระบวนการสนับสนุน และการสื่อสารกระบวนการไปสู่การปฏิบัติ ดังภาพที่ 4
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ภาพที่ 4 ตัวอย่างการ
ออกแบบกระบวนการ
ตรวจสอบภายใน

เพื่อให้กระบวนที่ได้รับการออกแบบถูกน�ำไปสู่การปฏิบัติ และบรรลุตามเป้าหมายของ
กระบวนการ กรมควบคุมโรคมีการควบคุมกระบวนการตัง้ แต่ผสู้ ง่ มอบ บุคลากร ปัจจัยน�ำเข้า
วิธีการท�ำงาน ตลอดจนสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน ก�ำหนดค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดก�ำกับ
การด�ำเนินการที่ท้าทายเพิ่มขึ้นทุกปี การจัดท�ำเป็นมาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติหรือคู่มือ
การปฏิบตั งิ าน ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางการปฏิบตั ิ หรือการฝึกอบรม หรือสอนงานให้แก่บคุ ลากร
ระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานจะบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่จ�ำเป็นส�ำหรับการติดตาม
ควบคุมทั้งเชิงรับ (การรายงานผล) และเชิงรุก (การตรวจสอบ) ประเมินผลกระบวนการตาม
ตัวชี้วัดที่ก�ำหนด เพื่อน�ำไปสู่การเรียนรู้ การเปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิง่ ขึน้ ต่อไป ซึง่ จะส่งผลให้สามารถลดค่าใช้จา่ ย หรือ การป้องกัน
ข้อผิดพลาดได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการจัดท�ำมาตรฐาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การจัดการนวัตกรรม
กรมควบคุมโรคมีนโยบายในการด�ำเนินงานที่เน้นกระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน
ในสังกัด ด้วย 3ส. 5I ให้ความส�ำคัญกับการสร้างและการน�ำนวัตกรรม (Innovation) มาใช้
ในการปฏิบัติงาน มีการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่องและทั่วทั้งองค์การ เพื่อน�ำไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ มีสำ� นักจัดการความรู้ ซึง่ เป็นหน่วยงานภายในเป็นผูร้ บั ผิดชอบหลักในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรมในภาพรวมกรมฯ และการบริหารจัดการองค์ความ
รู้ของส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคให้เท่าเทียมกัน (Scaling Up) มีการจัดท�ำโครงสร้างความ
รู้หน่วยงาน (Knowledge Structure) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ส�ำคัญของหน่วยงาน และ
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ถ่ายทอดให้ทกุ หน่วยงานในสังกัดด�ำเนินการจัดการความรูใ้ นหน่วยงาน โดยมีระบบคลังความรู้
จัดเก็บองค์ความรู้ส�ำคัญ เพื่อขับเคลื่อนงานในเชิงยุทธศาสตร์ วางแผนการถ่ายทอดความรู้
ความเชีย่ วชาญให้กบั คนรุน่ ต่อไป วางกลไกให้หน่วยงานใช้ KM ในการเรียนรูแ้ ละพัฒนาเป็น
ประจ�ำ  อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคลากรกรมฯ ได้ร่วมสร้าง ร่วมเรียนรู้ ต่อยอดองค์ความรู้
ซึ่งกรมฯ ได้มีการต่อยอด น�ำองค์ความรู้ส�ำคัญ ได้แก่ คู่มือ แนวทาง มาตรฐานงานป้องกัน
ควบคุมโรค ที่ได้รวบรวมไว้ในระบบคลังความรู้มาทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐาน พร้อมใช้
งาน และทันสถานการณ์ เช่น คูม่ อื อาสาสมัคร สาธารณสุขเรือ่ งโรคไข้เลือดออก แนวทางการ
ให้การปรึกษา และการวินิจฉัยการติดเชื้อ HIV แบบทราบผลในวันเดียว แนวทางมาตรฐาน
การปฏิบัติงานด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (ท่าอากาศยาน) เป็นต้น โดยเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมฯ เพื่อให้นักวิชาการและเครือข่ายงานป้องกันควบคุมโรคได้ใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง โดยมีเป้าหมายการด�ำเนินงาน คือ
ประชาชนลดเสี่ยง ลดโรค ลดตาย
ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ
บุคลากรในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนางานในหมวดต่างๆ ของ PMQA ยังขาด
ความเข้าใจในความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างหมวดต่างๆ และผู้เขียนบางส่วนยัง
ขาดประสบการณ์ในการเขียนเรือ่ งราวแบบเรือ่ งเล่า และกังวลกับแนวการเขียน การตอบตาม
ข้อค�ำถาม ท�ำให้สง่ ผลต่อความชัดเจนในส่วนทีต่ อ้ งการสะท้อนให้เห็นความเชือ่ มโยงในแต่ละ
ประเด็น อย่างไรก็ตาม ควรมีการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ งและเป็นระบบ พัฒนาให้เกิดความ
เชื่อมโยงระหว่างหมวดต่างๆ พัฒนากระบวนการ นวัตกรรม และการประเมินผล
ปัจจัยแห่งความส�ำเร็จ
1. การมีวสิ ยั ทัศน์ของผูบ้ ริหาร มีการก�ำหนดทิศทางนโยบายทีช่ ดั เจนในการท�ำงาน เพือ่
ให้บุคลากรปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล สร้างบรรยากาศในการท�ำงาน สนับสนุนให้เกิด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
2. การส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการจนเกิดนวัตกรรม
3. การใช้กลไกการสื่อสารที่หลากหลาย การใช้สื่อสังคมออนไลน์ ท�ำให้ได้รับข้อมูล
ข้อเสนอแนะจากบุคลากร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ของกรมฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาศักยภาพทุกเครือข่ายที่ท�ำงานร่วมกัน โดยมีการน�ำข้อเสนอแนะจากการ
ถอดบทเรียนของเครือข่ายมาพัฒนาการท�ำงานร่วมกัน ทัง้ ด้านความรูแ้ ละสัมพันธภาพต่างๆ
5. การมีระบบติดตาม ประเมินผลการด�ำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยการน�ำระบบ
เทคโนโลยีมาใช้ในการติดตามผลงาน ท�ำให้สามารถทราบปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และ
ปรับปรุงขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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๕.๒-๑

ประเภทรางวัลคุณภาพ
การบริการอย่างต่อเนื่อง

นวัตกรรมการยืนยัน
ผลการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรีย
ด้วยกล้องจุลทรรศน์เครือข่าย
(Webcam Microscope)
ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร
โดย ดร.อังคณา แซ่เจ็ง
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ เชียงใหม่
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เหตุผล ความส�ำคัญและเป้าหมาย
โรคมาลาเรียยังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส�ำคัญที่ในประเทศไทย ในปี 2556 พบ
ว่า การกระจายของผู้ป่วยโรคมาลาเรีย ร้อยละ 90.6 ของผู้ป่วยทั้งประเทศอยู่ใน 30 
จังหวัดชายแดนของประเทศซึง่ เป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกลทุรกันดาร การคมนาคมเป็นไปด้วยความ
ยากล�ำบาก เมื่อเจ็บป่วยต้องใช้เวลาเดินทางหลายวันเพื่อมารับบริการตรวจวินิจฉัยและ
รักษาอีกทั้งเป็นชุมชนที่ยากจนและกลุ่มประชากรที่เปราะบาง (vulnerable groups) เช่น
ชาวต่างชาติที่อพยพเข้ามาตามแนวชาติแดน เด็ก คนชรา ประชาชนที่ยากจนมักจะขาย
ทรัพย์สินของตนหรือกู้ยืมเงินเพื่อเป็นค่าเดินทางในการเข้ารับการรักษา
ในขณะที่ผู้ป่วยมาลาเรียมีอาการทุกข์ทรมานอย่างมาก มีไข้ หนาวสั่น ปวดหัว
ปวดท้อง ปวดตามเนื้อตัว อ่อนเพลีย หากได้รับการรักษาที่ล้าช้า หรือไม่ถูกต้องมีโอกาส
เสียชีวิต สามารถแพร่เชื้อสู่ชุมชน และท�ำให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็วการค้นหาผู้ป่วย
เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่ส�ำคัญของการควบคุมโรคมาลาเรีย และการก�ำจัดโรคมาลาเรีย
โดยการตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องรวดเร็วและได้มาตรฐานเป็นปัจจัยหลักที่ส�ำคัญในการให้
การรักษาและจ่ายยารักษาที่ถูกต้อง
ในปัจจุบันมีการพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคมาลาเรียหลากหลายวิธีซึ่งองค์การ
อนามัยโลกได้กำ� หนดว่าสามารถใช้วธิ แี บบใช้ชดุ ทดสอบแบบรวดเร็วหรือใช้กล้องจุลทรรศน์
ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยมาลาเรียทุกรายก่อนจ่ายยารักษาส�ำหรับในประเทศไทย
กรมควบคุมโรคได้ใช้วธิ กี ารตรวจวินจิ ฉัยเชือ้ มาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์ซงึ่ เป็นวิธมี าตรฐาน
สากลโดยมีเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์
อย่างดีให้บริการตรวจวินจิ ฉัยมาลาเรียในมาลาเรียคลินกิ (passivecase detection) รวมทัง้
ออกค้นหาผูป้ ว่ ยให้บริการตรวจวินจิ ฉัยนอกสถานทีถ่ งึ บ้านผูป้ ว่ ย (active case detection)
การควบคุมโรคมาลาเรียได้ด�ำเนินงานมานานกว่า 60  ปี และประสบความส�ำเร็จอย่าง
มากในการควบคุมโรคมาลาเรียท�ำให้จ�ำนวนผู้ป่วยลดลงอย่างมาก แต่ก็ยังคงมีผู้ป่วยอยู่
ตามแนวชายแดนและในพืน้ ทีห่ า่ งไกล และปัจจุบนั ต้องประสบกับปัญหาขาดแคลนบุคคล
ากรที่เชี่ยวชาญและงบประมาณในการเข้าพื้นที่ถึงแม้ว่าวิธีการตรวจโดยใช้ชุดทดสอบ
มาลาเรีย แบบรวดเร็ว malaria rapid diagnosis test เป็นอีกวิธีทางเลือก แต่ก็มีข้อจ�ำกัด
ที่ส�ำคัญคือ ชุดทดสอบแบบส�ำเร็จไม่สามารถใช้ติดตามการรักษาได้ อีกทั้งการตรวจแยก
ชนิดของเชื้อก็ไม่สามารถตรวจแยกได้ทุกชนิด จะแยกได้เฉพาะเป็นเชื้อมาลาเรียชนิด
P.faciparum หรือไม่ใช่ P.faciparum คือเป็นเชื้อมาลาเรียชนิด P.vivax P.malariae หรือ
P.ovale และ ไม่สามารถตรวจหาเชื้อมาลาเรียชนิด P.knowlesi ได้ ซึ่งเป็นเชื้อมาลาเรียที่
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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เกิดจากลิงมาสู่คน นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีเชื้อมาลาเรียชนิด P.faciparum ที่เป็นชนิดที่
รุนแรงและท�ำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ บางสายพันธ์ซึ่งขาดโปรตีนที่เรียกว่า HRPII ซึ่งเป็นโปรตีน
หลักที่ใช้ในการหาเชื้อมาลาเรียชนิด P.faciparum ดังนั้นถ้าผู้ป่วยมาลาเรียติดเชื้อชนิด
P.falciparum ทีไ่ ม่มยี นี สร้างโปรตีน HRPII และตรวจวินจิ ฉัยด้วยชุดทดสอบแบบรวดเร็ว ก็จะ
ให้ผลว่าไม่ติดเชื้อมาลาเรียไม่ได้รับการรักษาและเสียชีวิตได้ ดังนั้นการตรวจวินิจฉัยด้วย
กล้องจุลทรรศน์จงึ ยังคงมีความส�ำคัญ และควรได้รบั การพัฒนาให้สามารถวินจิ ฉัยโรคได้อย่าง
ถูกต้องกรมควบคุมโรคได้สร้างระบบควบคุมคุณภาพการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียด้วยการ
ตรวจสอบฟิล์มเลือดซ�้ำ  cross-checking โดยการสุ่มตรวจฟิล์มเลือดที่ไม่พบเชื้อร้อยละ 10 
และตรวจสอบฟิล์มเลือดที่พบเชื้อทั้งหมด โดยส่งตรวจสอบทุก 10 วัน และรายงานผลกลับ
ทันทีที่พบว่าให้ผลไม่สอดคล้องกัน เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้อง พบว่าระยะเวลาที่
ใช้ในการรายงานผลกลับโดยเฉลี่ย 21 วัน เร็วที่สุด 16 วัน และนานที่สุด 66 วัน ซึ่งท�ำให้
เกิดความล้าช้าในการรักษาที่ถูกต้อง และท�ำให้มีผู้ป่วยมาลาเรียเสียชีวิต
้ ตอน และผลการด�ำเนินงาน
กระบวนการ ขัน
ดังนั้นในปี พ.ศ. 2554 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จึงได้เกิดแนวคิด
น�ำความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปจั จุบนั มาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยได้คดิ ค้น พัฒนานวัตกรรม
ใหม่ “กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย Webcam Microscope” นวัตกรรมการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การวินจิ ฉัยโรคมาลาเรียด้วยกล้องจุลทรรศน์เครือข่าย โดยเริม่ ใช้ในจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
เพือ่ เป็นเครือ่ งมือส�ำหรับอ�ำนวยความสะดวกในการให้บริการ การยืนยันผลการตรวจวินจิ ฉัย
โรคมาลาเรียได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย�ำ ในกรณีทสี่ งสัยควรได้รบั การยืนยันผลแบบทันที
(live time)โดยผ่านระบบการตรวจวินิจฉัยผลแบบ online จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเชื้อ
มาลาเรียจากส่วนกลาง ไปยังมาลาเรียคลินิกที่อยู่ในพื้นที่ ข้อดีของนวัตกรรม webcam
microscope คือ คุณภาพที่ชัดเจนของภาพที่ปรากฏ ราคาถูก ใช้งานง่ายซึ่งเหมาะสมกับ
การน�ำไปใช้งานในพื้นที่จริง กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย webcam microscope จะถูกน�ำไป
ติดตั้งอยู่ในมาลาเรียคลินิกในพื้นที่ และผู้ใช้งานคือเจ้าหน้าที่มาลาเรีย
กลยุทธ์ท่ใี ช้ในการด�ำเนินงาน

กลยุทธ์ที่ 1 “สร้างแรงจูงใจ ความเป็นเจ้าของงาน มีความภูมใิ จในการปฏิบตั งิ าน”
กลยุทธ์นี้ใช้ตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของการด�ำเนินงาน ผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการออกความคิด
เห็น ทั้งรูปแบบของนวัตกรรม ความเหมาะสม ระบบการด�ำเนิน การน�ำไปใช้งานเพื่อแก้ไข
ปัญหา ในการด�ำเนินงานในภาคสนามซึ่งท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานจะไม่รู้สึกเป็นการเพิ่มภาระการ
ปฏิบัติงาน
กลยุทธ์ที่ 2 คือ “การสื่อสารอย่างใกล้ชิด และสร้างบรรยายการความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างผู้เชี่ยวชาญในส่วนภูมิภาค/ส่วนกลาง กับเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ท�ำให้เกิดการพัฒนา
ปรับปรุงแก้ไขรวดเร็ว และตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเดิมในกรณีที่มีข้อแก้ไขปรับปรุงจะเป็นการ
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ส่งรายผ่านระบบเอกสารทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย 1 เดือน การนิเทศงานในพืน้ ที่
ปีละ 1 – 2 ครั้ง เมื่อเป็นระบบออนไลน์สามารถด�ำเนินการได้ทันทีรวดเร็ว และไม่มีค่าใช้
จ่ายเพิม่ ท�ำให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการปฏิบตั งิ านเป็นประจ�ำทุกวัน เช่น การเตรียมตัวอย่าง
ฟิล์มเลือดเพื่อการวินิจฉัย ที่จะน�ำไปสู่การตรวจวินิจฉัยที่ถูกต้องมากขึ้น อีกทั้งผู้ป่วยได้รับ
การติดตามอย่างรวดเร็วขึ้นในกรณีที่มีการวินิจฉัยที่คลาดเคลื่อน
กลยุทธ์ที่ 3 “สร้างความเชื่อมั่น” การสร้างความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อเจ้า
หน้าที่ในพื้นที่ในการให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องแม่นย�ำรวดเร็ว และสามารถ
สือ่ สารได้รบั ค�ำปรึกษาจากผูเ้ ชีย่ วชาญในส่วนภูมภิ าคและส่วนกลางได้ทนั ที รวมทัง้ ความเชือ่
มั่นในความปลอดภัยของประชาชนกับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นคนในพื้นที่
มีความคุ้นเคยกับชาวบ้าน โดยเฉพาะต่างชาติท่ีอยู่ตามแนวชายแดน ที่เดินทางเข้ามา
รับบริการการรักษาในประเทศไทย เพราะใกล้และสะดวก และรวดเร็ว
กลยุทธ์ที่ 4 คือ การจัดการความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน
ซึง่ เป็นการพัฒนาเจ้าหน้าทีแ่ ละสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั งิ านทีม่ คี วามรูส้ กึ ในความมีเพือ่ น
การยอมรับมีกลุ่มเพื่อนร่วมงานที่ปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันอยู่ทั่วประเทศ อีกทั้งได้รับการ
พัฒนาการตรวจวินจิ ฉัยโรคอืน่ ๆ ซึง่ เป็นการสร้างคุณค่าของบุคลากร เพราะเมือ่ จ�ำนวนผูป้ ว่ ย
มาลาเรียลดลง มีจ�ำนวนน้อย เจ้าหน้าที่สามารถตรวจวินิจฉัยโรคอื่นๆ ได้ เช่น หนอนพยาธิ
และวัณโรค เป็นต้น โดยมีเทคนิคการแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญ และแพทย์ให้ค�ำปรึกษาได้
ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลประโยชน์หลักของโครงการคือประชาชนได้รบั การตรวจวินจิ ฉัยทีถ่ กู ต้อง และ
ได้ยืนยันผลการวินิจฉัยจากผู้เชี่ยวชาญรวดเร็วขั้น เป็นผลลัพธ์ที่ส�ำคัญที่ได้จากนวัตกรรม
webcam microscope คือ การลดระยะเวลาของการยืนยันผลการวินิจฉัยโรคมาเรียจาก
เฉลี่ย 21 วัน (16 -66 วัน) เป็น 10 นาที และมีความน่าเชื่อถือร้อยละ 100 (100%
reliable) เมื่อเปรียบเทียบกับการตรวจวินิจฉัยโดยตรงจากกล้องจุลทรรศน์ การใช้นวัตกรรม
กล้อง webcam microscope ผ่านระบบสังคมออนไลน์ Social network (Line, Facebook)
มีความง่ายสะดวกและรวดเร็วท�ำให้เจ้าหน้าที่ภาคสนามสามารถด�ำเนินการได้ทันที และ
สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้การตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียได้อย่างทั่วประเทศ และทั่วโลก
นอกจากนี้ยังพบว่ามีการตรวจพบโรคอื่นๆจากการตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องจุลทรรศน์ คือ
“โรคเท้าช้าง” ซึง่ จัดว่าเป็นโรคทีอ่ ยูใ่ นระยะก�ำจัดให้หมดไปแล้วจากประเทศไทย เพราะไม่พบ
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อในประเทศไทยนานกว่า 3 ปี ในกรณีนี้พบผู้ป่วยโรคเท้าช้าง ซึ่งเป็นผู้ป่วย
ต่างชาติที่เดินทางเข้ามา อ�ำเภอแม่สามแลบ ต�ำบลท่าตาฝัง ซึ่งถ้าไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วย
ก็อาจพิการ และแพร่เชือ้ สูช่ มุ ชนได้ โดยได้รบั ค�ำปรึกษาตรวจวินจิ ฉัยยืนยันผ่านระบบผ่านระบบ
ออนไลน์ด้วยกล้อง webcam microscope ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็ว พร้อมทั้งด�ำเนิน
การออกเจาะเลือดค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมเพื่อควบคุมโรคไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่
ผูท้ ไี่ ด้รบั ผลประโยชน์รองคือเจ้าหน้าทีใ่ นภาคสนามทีป่ ฏิบตั งิ านมีความมัน่ ใจ ในการให้
บริการการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วย รวมทั้งสามารถใช้เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยในการ
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ให้ความรู้กับประชาชน สร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยกลับมาตรวจซ�้ำ  อีกทั้งให้ความรู้กับนักเรียน
ในโรงเรียน
สุดท้ายคือประเทศได้รับผลประโยชน์ในด้านความคุ้มค่าในการลงทุน ลดค่าใช้จ่ายของ
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และไม่พบการดื้อยาของเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ที่ด�ำเนินการ ท�ำให้ลด
ค่าใช้จา่ ยในการใช้ยาขนานทีส่ อง ผูป้ ว่ ยมาลาเรียซึง่ มักจะมีรายได้นอ้ ยอยูแ่ ล้วไม่ตอ้ งติดอยูก่ บั
การเจ็บป่วย ท�ำให้ขาดรายได้นาน สามารถกลับใช้ชีวิตตามปกติ และกลับท�ำงานได้เร็วมีราย
ได้ให้ตนเองและครอบครัว นักเรียนกลับไปโรงเรียนได้เร็ว รวมทั้งความคุ้มค่าของค่าแรงของ
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียเพียงอย่างเดียวแต่เดิม
สามารถให้เจ้าหน้าทีต่ รวจวินจิ ฉัยโรคอืน่ ๆทีต่ อ้ งใช้กล้องจุทรรศน์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดย
มีผู้เชี่ยวชาญให้ค�ำปรึกษา ได้แก่ โรคหนอนพยาธิ โรคเท้าช้าง รวมทั้งวัณโรค ซึ่งเป็นโรคที่อยู่
ห่างไกลโดยเฉพาะตามแนวชายแดนไทย ผูเ้ ชีย่ วชาญสามารถให้บริการประชาชนได้ผา่ นระบบ
ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ปัญหาอุปสรรค ของการน�ำนวัตกรรมกล้อง webcam microscope
การขยายโครงการไปทัว่ ประเทศอย่างรวดเร็วท�ำให้การผลิตเครือ่ งมือกล้อง Webscope
เดิมทีย่ งั คงเป็นลักษณะของการประกอบแบบ hand make ไม่สมบูรณ์ และพบว่ามีความหลาก
หลายของกล้องจุลทรรศน์ที่ใช้ทั่วประเทศ มีผลต่อความสะดวกในการน�ำไปใช้ ซึ่งได้ด�ำเนิน
การแก้ไขรูปแบบของการใช้งานให้สามารถปรับใช้กับกล้องจุลทรรศน์ทุกรุ่น ทุกแบบ ได้ง่าย
สะดวกขึ้น ซึ่งผู้ใช้มีความพึงพอใจมากขึ้นเพราะสามารถใช้กับกล้องได้หลายชนิด หลายรุ่นที่
มีใช้อยูแ่ ล้ว นอกจากนีย้ งั สามารถปรับแก้ได้โดยผูใ้ ช้งาน นอกจากนีย้ งั พบว่าความหลากหลาย
ของคอมพิวเตอร์ รุ่นของ software windows ที่ใช้คู่กับกล้อง webscope ไม่สามารถ
ใช้โปรแกรมรุ่นเดียวกันได้ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการลงโปรแกรมจาก website ของ
กล้อง webcam ตามรุ่นของ window

ภาพที่ 1 แสดงการใช้งานกล้องจุลทรรศน์
เครือข่าย webcam microscope
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ระบบข้อมูลและความปลอดภัยของข้อมูล ที่เดิมใช้ระบบ social network ทั่วไป เช่น
line และ Facebook การจัดเก็บข้อมูลต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการเก็บบันทึกข้อมูล อีกทั้งยังขาด
ความปลอดภัยของข้อมูลของผู้ป่วยซึ่งอาจมีผลกระทบอื่นๆ ภายหลัง ศูนย์สารสนเทศ
กรมควบคุมโรคได้เห็นความส�ำคัญ จึงพัฒนาโปรแกรม ที่เป็นแบบ Internal communication
ส�ำหรับโรคทีป่ รึกษาผ่านระบบออนไลน์ ซึง่ ในเบือ้ งต้นได้พฒ
ั นาส�ำหรับโรคมาลาเรียทีส่ ง่ ภาพ
ผ่านกล้อง webscope และมีทีมผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตอบค�ำถาม และจะพัฒนาต่อส�ำหรับ
โรคอื่นๆ เช่นโรคหนอนพยาธิ และวัณโรค เป็นต้น
ปัจจัยความส�ำเร็จ บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
ปัจจัยความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นทีม จากทุกฝ่ายทั้งใน
ระดับผูบ้ ริหารในกรมควบคุมโรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค หัวหน้ากลุม่ งาน หัวหน้าศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง หัวหน้าหน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง ทีใ่ ห้ความส�ำคัญ
กับผู้ป่วยมาลาเรียในพื้นที่ห่างไกล ให้การสนับสนุน และก�ำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่ต้อง
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ า่ มกลางความยากล�ำบากและขาดแคลนงบประมาณ เมือ่ เจ้าหน้าทีม่ ขี วัญก�ำลัง
ใจ ซึ่งเป็นแรงจูงใจที่ส�ำคัญที่ผลักดันให้เกิดความส�ำเร็จในงาน กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย
webcam microscope จึงไม่เป็นแค่อุปกรณ์ถ่ายภาพจากกล้องจุลทรรศน์ แต่กลายเป็น
นวัตกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริการตรวจวินิจฉัยเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ห่างไกล
บทสรุปการเรียนรู้ของการด�ำเนินงาน
คือ “Benefits are about people. It’s not whether you have the forms filled in or
whether the checks are written. It’s whether the people are cared for when they’re
sick, and helped when they’re in trouble”. การที่ประชาชนได้รับการช่วยเหลือดูแลเมื่อเจ็บ
ป่วยเป็นสิง่ ส�ำคัญ แม้วา่ จะขาดแคลนด้วยงบประมาณ นวัตกรรมนีไ้ ด้แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
การบริการภาครัฐที่สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย�ำ  รวดเร็ว ได้
มาตรฐานสากล และมีธรรมาภิบาล (Innovation in ICT Health Services and Good
governance) รวมทั้งสร้างความเสมอภาคของโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขส�ำหรับ
ประชาชนทุกกลุ่ม ลดความเลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคม ผ่านนวัตกรรมการบริการที่เป็น
มิตร One Vision, One Identity, One Community การยอมรับและการไว้วางใจของประชาชน
ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมการแสวงหาการรักษาอย่างมีสว่ นร่วม ดังแสดงให้เห็นถึงการ
กินยาที่ครบถ้วนถูกต้องและกลับมารับการตรวจซ�้ำเพื่อติดตามการรักษา
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ภาพที่ 2 บทสรุป Time line การด�ำเนินงาน กล้องจุลทรรศน์เครือข่าย webcam microscope อดีต ปัจจุบัน และอนาคต
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๕.๒-๒

ประเภทรางวัลคุณภาพ
การบริการอย่างต่อเนื่อง

มาลาเรีย : การพัฒนาคุณภาพ
่ ง
บริการแบบบูรณาการอย่างต่อเนือ
่ ำ� เภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
พื้นทีอ
สคร.๒ พิษณุโลก
โดย ดร.เยาวเรศ วิสูตรโยธิน
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๒ จ.พิษณุโลก
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เหตุผล ความส�ำคัญและเป้าหมาย
ภายหลั ง การพั ฒ นาศั ก ยภาพบริ ก ารป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
มาลาเรียแบบบูรณาการ อ�ำเภอท่าสองยาง จ.ตาก ตัง้ แต่ปี 2553
เป็นต้นมา มีผลให้จำ� นวนผูป้ ว่ ยลดลง จ�ำนวนประชาชนทีเ่ สีย่ งต่อ
การป่วยด้วยมาลาเรียลดลงตามล�ำดับ ท�ำให้ได้รับรางวัลบริการ
ภาครัฐแห่งชาติ ประเภทรางวัลบูรณาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับ
ดีเด่น ปี 2556 การรักษาคุณภาพบริการยังคงด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง แต่โรคมาลาเรีย ยังคงเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทย
ทีอ่ ำ� เภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ตัง้ แต่ปี 2557-2559 การด�ำเนิน
โครงการควบคุมโรคมาลาเรียในพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูงแบบบูรณาการอย่าง
ต่อเนื่อง จ�ำนวนผู้ป่วยลดลง จาก 6381, 3040, 1150 ราย
ตามล�ำดับ อ�ำเภอท่าสองยางยังคงเป็นพื้นที่ที่โรคมาลาเรียสูง
เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เหมาะส�ำหรับเป็นแหล่งแพร่โรค ลักษณะ
เป็นพื้นที่ป่าภูเขาสูง การคมนาคมยากล�ำบาก โดยเฉพาะฤดูฝน
ประชาชนมีหลายชาติ ประกอบด้วย ชาวไทยพื้นบ้าน พม่า และ
ชนเผ่ากะเหรี่ยง ตามแนวชายแดนอ�ำเภอท่าสองยาง ระหว่าง
ประเทศไทยและพม่ามีการข้ามไปมา เพื่อการประกอบอาชีพ
การเกษตร รับจ้าง และหาของป่ามาเร่ขาย มีการพักค้างอาศัย
ปะปนอยู่กับคนไทย ทั้งที่อาศัยอยู่ถาวรและไปกลับในแต่ละวัน
โดยพักค้างคืนตามกระท่อมในไร่สวน กระท่อมตามทุ่งนา แค๊มป์
พักพิงตามแนวชายแดน มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างยากจน
การคมนาคมส่วนใหญ่ใช้วิธีการเดินเท้า และรถมอเตอร์ไซด์เพียง
ส่วนน้อย ท�ำให้การเข้าถึงบริการพืน้ ฐานด้านสุขภาพภาครัฐ ค่อนข้าง
ล�ำบาก ประชาชนมีการใช้ภาษาสื่อความหมายตามชาติพันธุ์
ผลการด�ำเนินงานตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา จ�ำนวนผู้ป่วย
มาลาเรียอ�ำเภอท่าสองยางลดลงตามล�ำดับ การด�ำเนินกิจกรรม
ที่มีความส�ำคัญมากที่สุดคือ การจัดบริการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่
ติดตามผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อติดตามการกินยาอย่างต่อเนื่องและ
ค้นหาผูป้ ว่ ยรายใหม่ รวมถึงการท�ำงานแบบบูรณาการระหว่างภาค
ส่วนราชการ นอกภาคราชการ และประชาชน สร้างความยัง่ ยืนให้
แก่การด�ำเนินโครงการ ฯ อย่างต่อเนื่อง
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กระบวนการ ขั้นตอนและผลการด�ำเนินงาน
ความเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียของประชาชนพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูงอ�ำเภอท่าสองยาง ยังคงเป็น
ความต้องการการบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนือ่ ง หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดย
แมลงที่ 2.3.5 ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายมีการทบทวนวิธีการด�ำเนินการ น�ำข้อเสนอของ
ผูป้ ว่ ย ข้อมูลจากการส�ำรวจความพึงพอใจ มาวิเคราะห์เพือ่ วางแผน ปรับปรุงบริการเพือ่ รักษา
คุณภาพ และตอบสนองความต้องการของประชาชนมากทีส่ ดุ มีการทบทวนวัตถุประสงค์ ใน
การด�ำเนินโครงการฯ ต่อเนื่อง ดังนี้
1) เพื่อจัดบริการเชิงรุกที่บูรณาการระหว่างภาคีเครือข่ายร่วมกับประชาชน โดยการ
สร้างแกนน�ำมาลาเรียในการดูแลสุขภาพความเจ็บป่วย ครอบคลุมทุกพืน้ ทีแ่ ละกลุม่ เป้าหมาย
ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
2) เพื่ อ จั ด บริ ก ารเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคมาลาเรี ย เชิ ง รุ ก ที่ เ ท่ า เที ย มกั น ตาม
มาตรฐานสากล ทุกชาติพนั ธุโ์ ดยไม่เลือกปฏิบตั ิ และก�ำหนดกลยุทธ์ในการท�ำงานบริการ ดังนี้
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนามาตรฐานการบริการ (SOP) และวิธกี ารท�ำงานร่วมกับหน่วย
งานเครือข่าย เป็นกิจกรรมที่เริ่มพัฒนา เพื่อให้ทีมเครือข่ายร่วมทบทวนวัตถุประสงค์ วิธีคิด
การด�ำเนินงานตามโครงการบริการเชิงรุก ภารกิจและทรัพยากรทีส่ ามารถสนับสนุนการท�ำงาน
ร่วมกัน
กลยุทธ์ที่ 2 การขยายการมีสว่ นร่วมของหน่วยงานเครือข่ายการท�ำงานแบบเชิงรุก
เป็นการด�ำเนินการเพือ่ ขยายแนวคิดการท�ำงานแบบมีสว่ นร่วม สร้างทัศนคติดา้ นการป้องกัน
โรค เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนที่พักอาศัยในอ�ำเภอท่าสองยาง และนักท่องเที่ยวที่เข้ามา
พักค้าง แนวทางการขยายการมีส่วนร่วมได้เน้นไปที่ประชาชน เข้ามาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
วางรูปแบบ ร่วมวางแผน ปฏิบัติการ และร่วมประเมินผล สามารถให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำ
การป้องกันโรคมาลาเรียและการดูแลสุขภาพอืน่ อีกทัง้ การขยายการท�ำงานร่วมกับเครือข่าย
ตามแนวชายแดน โดยขยายแนวทางการป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย ไปยังอาสาสมัครสุขภาพ
ตามแนวชายแดนประเทศพม่า ให้สามารถให้การปรึกษาด้านการป้องกันควบคุมโรคแก่
ประชาชนที่มีความเสี่ยงต่อการรับเชื้อมาลาเรียจากการเดินทางประกอบอาชีพ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาแกนน�ำด้านมาลาเรีย เป็นกลยุทธ์ทมี่ คี วามจ�ำเป็นและด�ำเนิน
การต่อเนื่อง เพื่อให้การสื่อสารด้านความเจ็บป่วยมีความหมายตรงกัน เกิดความไว้วางใจ
ระหว่างหน่วยงานภาคราชการกับประชาชนโดยมีแกนน�ำมาลาเรียเป็นสือ่ กลางในการส่งผ่าน
ความรู้ และประยุกต์ความรู้ภาคประชาชน (lay knowledge) หรือความเชื่อต่อความเจ็บป่วย
ที่ประชาชนมีอยู่ให้ผสมผสาน สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างสมดุล กลยุทธนี้มีความ
ส�ำคัญในการขับเคลื่อนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้มีการสื่อสารสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง โดยปราศจากการแบ่งแยกความแตกต่าง เป็นการทลายก�ำแพงวัฒนธรรม ภาษา
ที่เป็นอุปสรรคของการเข้าถึงบริการของประชาชนที่ดีอีกทางหนึ่ง
การให้บริการเชิงรุกแบบบูรณาการฯ อ�ำเภอท่าสองยาง จ.ตาก ด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
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มีการใช้ข้อมูลมาวางแผนการท�ำงาน ประกอบด้วย การควบคุมก�ำกับกระบวนงานด้วยแผน
กิจกรรมการปฏิบตั งิ านเป็นรายเดือน (รายงาน กก.1: ข้อมูลการให้บริการ) และจัดท�ำรายงาน
สรุปผลกิจกรรมการปฏิบัติงาน (รายงาน กก.2 ) รายงานสรุปผลการด�ำเนินงานแต่ละสถาน
บริการ (รายงาน รว.2) และสรุปรายงานผลการด�ำเนินงาน (รายงาน สรว.3) มีการป้อนกลับ
ข้อมูลแก่เครือข่ายบูรณาการ และชุมชน นอกจากนัน้ มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตั งิ าน
ให้เป็นไปมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และมาตรฐานด้านวิชาการ มีการติดตามผลลัพธ์
การปฏิบัติงานผ่านตัวชี้วัดงานบริการ
ผลการด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2557-2559 พบว่า มีจ�ำนวนผู้รับบริการ ได้รับการเจาะ
โลหิตเพื่อคัดกรองผู้ป่วยครอบคลุม ร้อยละ 100 พบเป็นผู้ติดเชื้อ รวมทั้งสิ้น 30,578 คน
โดยผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการรักษา ได้รบั การติดตามการรักษา ครอบคลุมตามแนวทางการรักษาโรค
มาลาเรีย ร้อยละ 100 ผูป้ ว่ ยทีก่ ารเดินทาง มีความล�ำบาก และไม่มคี า่ ใช้จา่ ยส�ำหรับการเดิน
ทางเพื่อเข้ารับการรักษาได้รับการติดตามเยี่ยมจากอาสาสมัครมาลาเรียและครู ตชด.
ครัวเรือนได้รบั การสนับสนุนมุง้ ชุบน�ำ้ ยาครอบคลุมสมาชิกในครัวเรือน และมีการควบคุมยุงพาหะ
โดยการพ่นสารเคมี
ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการมาลาเรียเชิงรุกแบบบูรณาการ พบว่า มีความ
พึงพอใจอยู่ที่ ร้อยละ 85-95 จากประชาชนที่มารับบริการ และหน่วยงานเครือข่าย
บูรณาการ
การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียอ�ำเภอท่าสองยาง มีการขยายเครือข่ายการ
ท�ำงานเพิ่มขึ้น เพื่อให้งานบริการครอบคลุมประชาชนมากที่สุด ประกอบด้วย หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ ภาคเอกชน (NGOs) โรงเรียนต�ำรวจตระเวนชายแดน องค์การบริหาร
ส่วนต�ำบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน ยังมีการขยายเครือข่ายเพิ่มมากขึ้น ได้แก่
หน่วยงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานการศึกษานอกระบบโรงเรียน (กศน.) บาทหลวงสอนศาสนา
รูปแบบการท�ำงานเชิงรุก ไม่เพียงขยายเครือข่ายบูรณาการเพิ่มขึ้น ยังมีการขยายสู่กิจกรรม
การป้องกันควบคุมโรคตามแนวชายแดนอื่นเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ โรคเรื้อน โรควัณโรค โรคที่
ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคหนอนพยาธิ และโรคที่เกิดจากสารพิษตกค้างในการเกษตรกร ซึ่ง
โรคเหล่านี้ต้องการการค้นหาเร็ว ส่งต่อและรักษาเร็ว สร้างประโยชน์เกิดขึ้นกับประชาชนให้
ได้รบั บริการทีม่ มี าตรฐานเหมือนกัน เครือข่ายสามารถส่งต่อข้อมูลต่อกันเพือ่ การควบคุมโรค
ทันเวลา อีกกลยุทธหนึ่งที่ทีมเครือข่ายบูรณาการ อ.ท่าสองยาง ได้ด�ำเนินการร่วมกับการ
ขยายกิจกรรมบริการป้องกันควบคุมโรคแก่ประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ยังขยายกิจกรรม
การป้องกันควบคุมโรคไปสู่แนวชายแดนฝั่งพม่า เนื่องจากบริบทพื้นที่ ประชาชนชาติพันธุ์ที่
เป็นต่างด้าว (ไทย-พม่า) มีการไปมาหาสู่ระหว่างกันแบบเครือญาติโดยปราศจากพรมแดน
อีกทั้งการเปิดเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษอ�ำเภอแม่สอด ท�ำให้การเคลื่อนย้ายของประชาชน
เพิม่ มากขึน้ เป็นโอกาสให้การแพร่กระจายของโรคทีม่ ากับการเคลือ่ นย้ายแรงงานไม่สามารถ
สกัดกั้นได้ หากยังมีการตั้งรับด้านประเทศไทยที่ตั้ง อาจท�ำให้การป้องกันควบคุมโรคที่เป็น
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จากแผนที่แนว 5 ต�ำบลแนว
ชายแดนพม่า อ�ำเภอท่าสองยาง
จ.ตาก มีสถานบริการสาธารณสุข
ทั้งด้านชายแดนฝั่งไทยและพม่าตั้ง
อยู่คู่ขนานกันไป

ปัญหาไม่สามารถควบคุมได้ทันท่วงที จึงเกิดการพัฒนาเครือข่าย
ชุมชนตามแนวชายแดนพม่าด้านตรงข้ามกับอ�ำเภอท่าสองยาง ด้วย
แนวทางหมูบ่ า้ นคูข่ นาน (Twin villages Thai-Myanmar) มีกจิ กรรมการ
อบรมแกนน�ำประชาชนต่างด้าว ให้เป็นอาสาสมัครสาธารณสุข
ต่างด้าว (อสต.) ท�ำหน้าที่ประสานแจ้งข่าวความเจ็บป่วยแก่ระบบ
สาธารณสุขในชายแดนพม่าเป็นการคัดกรองเริ่มต้นก่อนที่ประชาชน
จะข้ามชายแดนมาด้านประเทศไทย และให้ความรู้ด้านการสอบสวน
โรค และการเป็นทีมสอบสวนโรคเคลือ่ นทีเ่ ร็ว (SRRT) หากมีเหตุการณ์
ระบาดของโรคต่างๆ สามารถส่งต่อข้อมูลสถานการณ์มายังทีม SRRT
ด้านอ�ำเภอท่าสองยาง เพื่อขอความช่วยเหลือในการควบคุมโรคและ
สกัดกัน้ ประชาชนทีเ่ จ็บป่วยพร้อมทัง้ ให้การรักษา ทีมบูรณาการอ�ำเภอ
ท่าสองยางจะให้การสนับสนุน เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่
จ�ำเป็นในการป้องกันควบคุมโรคแก่ อสต. ที่ประจ�ำหมู่บ้านคู่ขนาน

Malaria post ฝั่งพม่า จ.ตาก

นอกจากนั้น มีการพัฒนาหน่วยงานสาธารณสุขด้านพม่าตามแนวทาง สถานบริการ
สาธารณสุขคู่ขนาน (Twin Health Center) และ โรงพยาบาลคู่ขนาน (Twin Hospital :
รพ.ท่าสองยางและรพ. กระแต) ให้มคี วามรูด้ า้ นการป้องกันควบคุมโรคติดต่อชายแดน มีการ
ประสานส่งต่อข้อมูลโรคที่จ�ำเป็นต้องควบคุม มีการวางแผนท�ำงาน (สร้างระบบส่งต่อ ระบบ
การเฝ้าระวังโรคติดต่อชายแดน ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เทคนิค วิชาการ) มีการ
ติ ด ตามสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน พื้ น ที่ ที่ อ ยู ่ ห ่ า งไกลด้ า นชายแดนพม่ า มี ก ารน�ำ ข้ อ มู ล
โรคมาลาเรี ย ต้ อ งการเสนอองค์ ก รเอกชน (SMRU) เข้ า มาให้ ก ารสนั บ สนุ น การจั ด ตั้ ง
หน่วยมาลาเรีย (Malaria Post) เพื่อให้การคัดกรองโรคมาลาเรียและให้การรักษาไปพร้อมกัน
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ปัญหาอุปสรรค ที่ส�ำคัญ ได้แก้ไขลุล่วงคลี่คลาย
โครงการให้บริการเชิงรุกเพือ่ ควบคุมโรคมาลาเรียในพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูง
แบบบูรณาการ มีการท�ำงานร่วมกันของภาคีเครือข่ายในพื้นที่ โดย
วัตถุประสงค์ทสี่ ำ� คัญ คือ การจัดบริการเชิงรุกให้กบั ประชาชนในพืน้ ที่
ที่เสี่ยงสูงต่อโรคมาลาเรียและมีการคมนาคมยากล�ำบาก โดยบริการ
ประชาชนแบบไม่เลือกปฏิบัติการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พบปัญหา
อุปสรรคระหว่างด�ำเนินการ ประกอบด้วย 1) ปัญหาอุปสรรคด้าน
ประชาชน พบว่า ยังคงมีประชาชนบางกลุม่ บ้านทีเ่ ข้าถึงบริการสุขภาพ
ล�ำบาก พบความเจ็บป่วยทีซ่ บั ซ้อนและปัญหาการด�ำรงชีวติ ประจ�ำวัน
ไม่ได้คุณภาพ แร้นแค้น ส่งผลให้มีความเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรีย
หลายครัง้ ต่อปี ยังคงไม่ได้รบั การแก้ไขในภาพรวมของชีวติ ในบางกลุม่
บ้านมีการเคลือ่ นย้ายของประชาชนกลุม่ ชาติพนั ธุส์ งู ทัง้ กลุม่ ทีเ่ ดินทาง
มารับจ้างประจ�ำวัน และมาอยู่อาศัยชั่วคราวปะปนกัน ส่งผลให้การ
คัดกรองเพือ่ ค้นหาผูป้ ว่ ยให้ครอบคลุมท�ำได้ยาก เนือ่ งจากไม่สามารถ
บันทึกกลุ่มเสี่ยงได้แน่นอน หรือบางรายไม่แสดงอาการชัดเจนแม้ว่า
จะมีเชื้อมาลาเรียในร่างกาย อีกทั้งการติดตามผู้ป่วยกินยาอย่างต่อ
เนือ่ งท�ำได้ยาก มีผลท�ำให้ดอื้ ต่อยารักษามาลาเรียมากขึน้ รวมถึงการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านบริการได้ไม่ทวั่ ถึงมีผลให้การป้องกัน ควบคุม
และการรักษาโรคมาลาเรียไม่สามารถลดอัตราป่วยลงได้รวดเร็วและ
ชัดเจน ปัญหาดังกล่าวได้รบั การแก้ไขโดยฝึกอบรมประชาชนและอาสา
สมัครมาลาเรียทั้งคนไทยและต่างด้าว ให้สามารถท�ำบทบาทการ
ติดตามก�ำกับ ดูแลผู้ป่วยพื้นฐานในการกินยา รวมถึงการควบคุมโรค
กรณีทมี่ คี วามรุนแรงของการระบาด และสามารถให้ความรูก้ ารป้องกันโรค
ตามความเหมาะสมกับลักษณะชีวติ ของประชาชนและครอบครัว และ
เร่งรัดให้มีการติดตามเยี่ยมบ้านโดยทีมบุคลากรสาธารณสุขในราย
ทีต่ อ้ งแก้ไขปัญหาครอบครัวมากกว่าการเจ็บป่วย น�ำปัญหามาปรึกษา
เครื อ ข่ า ยรั บ การแก้ ไขอย่ า งครอบคลุ ม ประชาชนยั ง มี ค วามเชื่ อ
วัฒนธรรม ด้านความเชือ่ เรือ่ งทางไสยศาสตร์ เมือ่ เกิดการเจ็บป่วย จะ
นึกถึงการถูกกระท�ำจากภูตผี ปีศาจ ท�ำให้ปิดกั้นการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐเมือ่ เจ็บป่วย ซึง่ การสร้างแกนน�ำมาลาเรียโดยคัดเลือกประชาชน
กลุม่ ชาติพนั ธุ์ และดึงหมอผีหรือคนทีเ่ กีย่ วข้องกับหมอผี เข้ามามีสว่ น
ร่วมรับการอบรม ให้มคี วามรูแ้ ละสามารถถ่ายทอดวิธกี ารรักษา และเข้า
รับบริการในสถานบริการแก่ประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับวัฒนธรรม
ทีด่ ำ� รง 2) ปัญหาอุปสรรคด้านการด�ำเนินงาน พบว่า การปฏิบตั งิ าน
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ป้องกันควบคุมโรคยังไม่เป็นแนวทางเดียวกันแม้วา่ จะมีคมู่ อื จึงท�ำให้
การควบคุมโรคไม่ได้มาตรฐาน มีการด�ำเนินงานเพือ่ แก้ไขปัญหาโดยการ
ก�ำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และตรวจติดตามภายใน
(Internal Audit) อีกทัง้ น�ำ  การตรวจยืนยันการวินจิ ฉัยโรคมาลาเรียทาง
Webcam Microscope มาใช้ควบคุมการตรวจวินจิ ฉัยเพิม่ ขึน้
ปัจจัยความส�ำเร็จ บทสรุปการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ
การด�ำเนินกิจกรรมทีม่ คี วามส�ำคัญมากทีส่ ดุ ส่งผลต่อความส�ำเร็จ
คือ การจัดบริการเชิงรุกเข้าไปในพื้นที่ เพื่อติดตามผู้ป่วยที่บ้าน เพื่อ
ติดตามการกินยาอย่างต่อเนื่องและค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ โดยพัฒนา
กระบวนการท� ำ งานเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให้ เ กิ ด คุ ณ ภาพบริ ก าร ดั ง นี้
1. สอบถามความต้องการบริการของประชาชนในทุกปี เพื่อน�ำมา
ปรับปรุงบริการตามความต้องการและสอดคล้องกับวิถชี วี ติ ประจ�ำวัน
ของประชาชนมากที่สุด 2. สนับสนุนให้ภาคประชาชน เข้ามาร่วมคิด
วางแผน ร่วมปฏิบัติ และประเมินผลกิจกรรมร่วมกับภาครัฐ เอกชน
มากทีส่ ดุ 3. พัฒนาแกนน�ำด้านมาลาเรียในชุมชนครอบคลุมกลุม่ บ้าน
สามารถเฝ้าระวังและให้ความรู้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยง และความ
สามารถในการบูรณาการการท�ำงานระหว่างเครือข่ายทัง้ ภาคราชการ
นอกภาคราชการ และประชาชน ส่งผลต่อการป้องกันควบคุมโรค
มาลาเรียในพื้นที่อ�ำเภอท่าสองยาง จ.ตาก เป็นอย่างดี
บทสรุปการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ
บทเรียนที่ได้จากการด�ำเนินงานโครงการ ฯ ได้แก่
1. การแก้ไขปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนตาม
ความเป็นจริงของพืน้ ทีด่ ว้ ยความเข้าใจบริบทชีวติ ความเป็นอยูท่ แี่ ตก
ต่าง ภายใต้สังคม วัฒนธรรมและความเชื่อที่แตกต่าง ให้ได้รับบริการ
ที่ดีตามมาตรฐานเหมือนกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความเข้าใจและ
ยอมรับถึงความแตกต่างของสังคม และบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี
ค�ำนึงถึงวัฒนธรรม ความเชื่อของท้องถิ่น ไม่สร้างความแปลกแยก
ระหว่างกลุ่มชน ไม่เลือกปฏิบัติรวมทั้งให้การยอมรับในศักยภาพของ
บุคคล ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานเริ่มต้นที่ความศรัทธา และการ
ยอมรับจากประชาชน
2. หน่วยงานทีม่ เี ป้าหมายต่อประชาชนเดียวกันย่อมต้องอาศัย
การเยี่ ย ม ติ ด ตามสนั บ สนุ น ของที ม บู ร ณาการ
ท่าสองยาง ตามแนวชายแดนไทย-พม่า
การมีส่วนร่วมและการบูรณาการงานเข้าด้วยกัน จะส่งผลให้เกิด
ประสิทธิภาพต่องานและหน่วยงานอย่างสูงสุด
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3. การใช้ข้อมูลความจริงของพื้นที่ในการด�ำเนินงาน ช่วยให้ค้นพบแนวทางที่น�ำไปสู่
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นมากที่สุด
4. การถ่ายทอดองค์ความรูด้ า้ นสุขภาพในการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรียผ่านรูปแบบ
การบริการเชิงรุกแบบบูรณาการ ไม่เพียงแต่ประชาชนในพื้นที่โครงการ ฯ เท่านั้นที่จะได้รับ
แต่ยงั รวมถึงบุคลากรจากภาคีอนื่ ๆ ทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดความรูแ้ ละความสามารถปฏิบตั กิ าร
เกีย่ วข้องกับโรคมาลาเรียได้ดขี นึ้ ด้วย การปฏิบตั งิ านแบบมีสว่ นร่วมจึงเป็นการพัฒนาศักยภาพ
การท�ำงานของบุคลากรที่มีประสิทธิภาพทางหนึ่งด้วย
5. การด�ำเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริการมาลาเรียในพื้นที่สูงมีโอกาสได้ทบทวน
มาตรฐานการบริการเพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่และมีความทันสมัยตามกาลเวลา
6. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองร่วมกับ
ภาครัฐในทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินงาน เป็นวิธกี ารทีท่ ำ� ให้เกิดความเป็นเจ้าของกิจกรรมร่วม
กันอย่างไว้วางใจและเข้าใจ
ข้อเสนอเพื่ อการพั ฒนา
1. สร้างความเป็นเจ้าของของชุมชนด้วยการสร้างการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน ให้
เข้าร่วมกระบวนการวางแผน การปฏิบัติงานและการติดตามตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการด�ำเนินงานเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้ประชาชน
มีสำ� คัญในระบบบริการของรัฐ ด้วยการพัฒนาผูร้ บั บริการทีม่ ปี ระสบการณ์ทดี่ ตี อ่ การรับริการ
และหมอพื้นบ้านที่เป็นที่ยอมรับของประชาชนมาพัฒนาความรู้และทักษะให้สามารถท�ำ
หน้าที่เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านโรคมาลาเรียในชุมชน
2. การท�ำงานเป็นทีมในรูปแบบเครือข่ายจ�ำเป็นต้องมีการจัดการความรูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง
ท� ำ ให้ มี ก ารถ่ า ยทอดความรู ้ แ ก่ บุ ค ลากรในหน่ ว ยงานให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านแทนกั น ได้
การถ่ายทอดความรูเ้ รือ่ งโรคมาลาเรียแก่สมาชิกทีมงานทีเ่ ป็นส่วนของภาครัฐอืน่ และหน่วยงาน
เอกชน อาสาสมัครที่เข้ามาร่วมกิจกรรม จนกลายเป็นวัฒนธรรมการถ่ายทอดความรู้จากรุ่น
สู่รุ่น สร้างมาตรฐานบริการร่วมกัน เพื่อสร้างความมั่นใจ ไว้ใจแก่ทั้งทีมงานและประชาชน
พร้อมที่จะให้ความร่วมมือที่ดี
3. เพื่อรองรับการรวมกลุ่มประเทศประชาคมอาเซี่ยนซึ่งจะท�ำให้มีการเคลื่อนย้าย
ประชากรสูงมากขึน้ ควรมีการขยายผลการสร้างวัฒนธรรมทีด่ ใี นการท�ำงานเป็นทีมให้เกิดการ
แบ่งปันทรัพยากรที่มีจ�ำกัด แต่สามารถบริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม เสมอภาค และ
เท่าเทียมกันอย่างมีมาตรฐานนี้ ไปประยุกต์ใช้กบั กิจกรรมสุขภาพอืน่ ๆ ทีม่ ปี ญ
ั หาหรือสาเหตุ
ของปัญหาที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกับหลายภาคส่วนให้แพร่หลายมากขึ้น
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๕.๓-๑

ประเภทรางวัลบูรณาการ
การบริการที่เป็นเลิศ (ระดับดีเด่น)
คลินก
ิ NCD คุณภาพ
(โรคเบาหวานและ
โรคความดันโลหิตสูง)
โดย พญ.จุรีพร คงประเสริฐ
นายแพทย์เชี่ยวชาญ
นางนิตยา พันธุเวทย์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
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โรคไม่ติดต่อหรือ โรค Non Communicable Diseases (NCDs) เป็นสาเหตุการ
เสียชีวิตและภาระโรคอันดับหนึ่งของทั้งโลก องค์การสหประชาชาติได้เห็นความส�ำคัญ
อย่างยิ่งที่ต้องเร่งจัดการปัญหา จึงได้ยกระดับขึ้นเป็นวาระของโลกที่ทุกประเทศสมาชิก
ต้องร่วมมือกันจัดการอย่างจริงจัง ประเทศไทยได้ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกับทั่วโลก
ในแต่ละปีมีคนไทยเสียชีวิตจากกลุ่มโรคไม่ติดต่อมากกว่า 3 แสนคน คิดเป็นร้อยละ 73
ของการเสียชีวิตทั้งหมด (ปี 2552) และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่เป็น
การเสียชีวติ ก่อนวัยอันควรระหว่างอายุ 30 – 70 ปี เมือ่ พิจารณาถึงสถานการณ์ปจั จัยเสีย่ ง
ต่อการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ได้แก่ การบริโภคยาสูบ การบริโภคอาหารที่ไม่สมดุล
(กินหวาน มัน เค็มมากเกินไป และกินผักผลไม้น้อยเกินไป) การเคลื่อนไหวทางกายน้อย
การดืม่ เครือ่ งดืม่ ทีม่ แี อลกอฮอล์ในปริมาณทีเ่ ป็นอันตรายต่อสุขภาพ อ้วน พบว่ามีแนวโน้ม
เพิม่ ขึน้ เช่นกัน สถานการณ์การป่วยก็เพิม่ ขึน้ ซึง่ โรคไม่ตดิ ต่อนีส้ ามารถป้องกันการเสียชีวติ
ได้ถึง ร้อยละ 80 เมื่อมีการปฏิบัติการลดความเสี่ยงอย่างจริงจัง
ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้ตระหนักถึงปัญหาทางสาธารณสุข อันเนื่อง
มาจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โดยเฉพาะโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีคนไทยเป็นโรค
นี้จ�ำนวนมากประมาณ 4.8 ล้านและ 13 ล้านคนตามล�ำดับ ที่ส�ำคัญไม่รู้ตัวว่าเป็นโรค
เนื่องจากในระยะเริ่มแรกไม่มีอาการแสดงชัดเจน ระยะของการด�ำเนินโรคเป็นเวลานาน
ผู้ป่วยจ�ำนวนมากมีภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดหัวใจ และโรคหลอดเลือดสมอง
แล้วและเมื่อมาโรงพยาบาลจึงทราบต้นเหตุว่ามาจากการเป็นโรคเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง ซึ่งถ้ายังคงมีระบบบริการแบบตั้งรับในโรงพยาบาล โดยไม่มีการด�ำเนินการใน
การป้องกันควบคุมโรค เชือ่ มต่อกับการรักษาอย่างจริงจัง ก็จะยิง่ ท�ำให้ผปู้ ว่ ยด้วยโรคไม่ตดิ ต่อ
เพิ่มเป็นทวีคูณ จนเกิดการระบาดหนักยิ่งขึ้น เกิดความแออัด มีระยะเวลารอคอยนาน
ระบบบริการสุขภาพขาดประสิทธิภาพและตอบสนองได้ไม่เพียงพอ ผู้ที่ป่วยก็มีภาวะ
แทรกซ้อน ความพิการ คุณภาพชีวิตลดลง เกิดการสูญเสียชีวิต ส่งผลกระทบทั้งทาง
เศรษฐกิจของครอบครัว ชุมชน รวมไปถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศตามมา
ในปี พ.ศ. 2556 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค จึงได้บูรณาการพัฒนาการ
บริหารจัดการระบบบริการสุขภาพของคลินิกโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับกรมวิชาการ ได้แก่
กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และส�ำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้ชื่อ “คลินิก NCD คุณภาพ” บนหลักการ “system
change,quality change” ประยุ ก ต์ ก รอบแนวคิ ด รู ป แบบการดู แ ลผู ้ ป ่ ว ยโรคเรื้ อ รั ง
(Chronic care Model ของ Wagner) ร่วมกับการพัฒนาเพิ่มคุณภาพ (continuous quality
improvement) กระบวนงานและการบริหารจัดการโรคไม่ติดต่อ ตามหลัก PDCA cycle
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เป้าหมายของกรอบแนวคิด “คลินิก NCD คุณภาพ”
เพื่ อ ให้ โรงพยาบาลใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ในการปรั บ กระบวนทั ศ น์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
โรคไม่ตดิ ต่ออย่างเป็นระบบและต่อเนือ่ ง ซึง่ นอกจากการดูแลรักษาโรค แล้วจ�ำเป็นต้องส่งเสริม
ป้องกันนอกโรงพยาบาล/ในชุมชนร่วมด้วยโดยยึดหลักผูป้ ว่ ยเป็นศูนย์กลาง เพิม่ การดูแลแบบ
ผสมผสาน มีการบูรณาการประสานการด�ำเนินงานร่วมกันกับเครือข่ายทัง้ ในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข และเชือ่ มโยงบริการสุขภาพจากคลินกิ สูบ่ ริการสุขภาพชุมชน เพือ่ ให้เกิดผลลัพธ์
ทางคลินิกและคุณภาพชีวิตสูงสุดของผู้มารับบริการ คลินิก NCD คุณภาพมี 6 องค์ประกอบ
หลักในการพัฒนาคุณภาพได้แก่ ทิศทางนโยบาย ระบบสารสนเทศ การปรับระบบและ
กระบวนการบริการ ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบสนับสนุนการจัดการตนเองและ
การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน ดังภาพแสดง
กรอบแนวคิดการด�ำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ (กรณีโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง)
เครือข่ายของคลินิก / คลินิก/ศูนย์ในสถานบริการ
ที่เชื่อมโยงในการบริหารจัดการ และดำ�เนินการทางคลินิก
ให้เกิดกระบวนการป้องกัน ควบคุมและดูแลจัดการ
โรคเรื้อรังแก่กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย

องค์ประกอบที่ 1
ทิศทางและนโยบาย
องค์ประกอบที่ 2
ระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 3
การปรับระบบและกระบวนการบริการ
องค์ประกอบที่ 4
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

กระบวนการหลัก/กิจกรรมหลัก
4C:
Comprehensive care
Coordination of care
Continuity of care
Community participation

องค์ประกอบที่ 5
ระบบสนับสนุนการจัดการตนเอง
องค์ประกอบที่ 6
จัดบริการเชื่อมโยงชุมชน

P
A

ผลลัพธ์
1. กลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน
ความดัน โลหิตสูง มีพฤติกรรมเสี่ยง
ลดลง
2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูง
ควบคุมระดับน้ำ�ตาลและ
ความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์
3. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ

D
C

นอกจากโรงพยาบาลประเมิ น ตนเองเพื่ อ พั ฒ นาคุ ณ ภาพงานแล้ ว มี ก ารประเมิ น
Quality Assurance โดยบุคคลภายนอกร่วมด้วย เพือ่ เพิม่ มุมมองทีช่ ว่ ยให้เกิดการพัฒนาการ
บริการให้เป็นระบบที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
การด�ำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพในช่วงแรกได้เริ่มต้นที่คลินิกโรคเบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูงก่อน เนื่องจากโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงเป็นหัวใจหลักเปรียบเสมือน
เป็นรากของต้นไม้ในการเกิดโรคไม่ตดิ ต่ออืน่ ๆในอนาคต เป้าหมายมุง่ หวังให้กลุม่ เสีย่ งต่อการเกิด
โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง ผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับ
น�้ำตาลได้ตามเกณฑ์ ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ตามเกณฑ์
ลดการเกิดผูป้ ว่ ยรายใหม่ ลดภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผูร้ บั บริการ
เกิดความพึงพอใจ ลดความแออัดในโรงพยาบาล และลดตายก่อนวัยอันควร
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ขั้นตอนและระยะเวลาการพั ฒนาการด�ำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ
ปี 2556 พัฒนาเครื่องมือ
• บูรณาการร่วมกันสร้างเครื่องมือ “แนวทางการด�ำเนินงานและประเมิน คลินิก
NCD คุณภาพ” โดยส�ำนักโรคไม่ติดต่อร่วมกับเครือข่าย ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมอนามัย
กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และส�ำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• ประเมินและทดสอบเครื่องมือ 4 ภาค โดยน�ำร่องใช้ใน 12 จังหวัด ของ 12 เขต/
เครือข่ายบริการ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลศูนย์ 10  แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป 4 แห่ง
โรงพยาบาลชุมชน 31 แห่ง รวม 45 แห่ง ในแต่ละแห่งใช้การสังเกต และ สัมภาษณ์
กลุ่มเป้าหมาย 4 กลุ่ม คือ ผู้บริหารของโรงพยาบาล, ผู้จัดการรายกรณีโรคไม่ติดต่อ
(NCD Case Manager) , ผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ และผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโยงชุมชน
ปี 2557-2559 การน�ำเครื่องมือลงสู่ปฏิบัติและการประเมินรับรองกลุ่มเป้าหมาย
ได้แก่ คลินิกโรคไม่ติดต่อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่ ว ไป โรงพยาบาลชุ ม ชน) ทุ ก แห่ ง ได้ รั บ การพั ฒ นาและรั บ รองคลิ นิ ก
NCD คุณภาพ เป้าหมายครบ 100% ในปีงบประมาณ 2559
วิธีการด�ำเนินงาน
• ส�ำนักโรคไม่ติดต่อ ร่วมกับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ชี้แจงจังหวัดถึง
แนวทางการด�ำเนินงานคลินกิ NCD คุณภาพ พร้อมจัดท�ำ/สนับสนุนคูม่ อื ประเมินการด�ำเนิน
งานคลินิก NCD คุณภาพ
• โรงพยาบาลวิเคราะห์ตนเองเพื่อหาส่วนขาดและโอกาสในการพัฒนา ตาม 6
องค์ประกอบของคลินกิ NCD คุณภาพ น�ำผลการวิเคราะห์ทไี่ ด้มาร่วมระดมสมองกับบุคลากรของ
ทางโรงพยาบาล วางแผน จัดล�ำดับการพัฒนา ตั้งเป้าหมายการพัฒนา ปรับปรุงกลไกการ
ท� ำ งาน/กระบวนการด� ำเนิ น งานแบบมี ส ่ ว นร่ ว ม เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการบริ ก ารดู แ ล
รวมถึงประสานเครือข่ายในพื้นที่ (เช่น คณะกรรมการ NCD Board คณะกรรมการพัฒนา
ระบบสุขภาพระดับอ�ำเภอ ชุมชน) ชี้แจง คืนข้อมูลให้ทราบถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่
ร่วมหาแนวทางด�ำเนินงานให้กลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มเสี่ยง กลุ่มป่วย) เข้าถึงบริการ และส่งเสริม
ป้องกันควบคุมโรคในพืน้ ทีเ่ พือ่ ลดความแออัดของการให้บริการในโรงพยาบาล และตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู้รับบริการ และเครือข่าย
• สคร.ร่วมกับ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นพี่เลี้ยงแก่โรงพยาบาลและสนับสนุน
การพัฒนาเพิ่มคุณภาพกระบวนการด�ำเนินการและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนายกระดับ
กระบวนการ คลินิก NCD คุณภาพ
• ส�ำนักโรคไม่ติดต่อและสคร. สนับสนุนความรู้ คู่มือ/แนวทาง จัดเวทีแลกเปลี่ยนรู้
ถอดบทเรียน เพิ่มศักยภาพและพัฒนาทีมจัดการระบบการจัดการโรคเรื้อรัง สนับสนุน
งบประมาณ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลรับรอง การด�ำเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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คลินกิ NCD คุณภาพ ประเมินผลลัพธ์ของการด�ำเนินงาน รวมทัง้ ให้ขอ้ เสนอแนะในการพัฒนา
ยกระดับกระบวนการ คลินิก NCD คุณภาพและพัฒนางานในปีต่อไป
นอกจากนี้ในปี 2558 ส�ำนักโรคไม่ติดต่อได้สนับสนุน “แนวพัฒนาการด�ำเนินงาน
คลินกิ NCD คุณภาพ (โรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง) ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต�ำบล (รพ.สต.)” เพื่อเชื่อมโยงและบูรณาการกับโรงพยาบาลแม่ข่าย ยกระดับการพัฒนา
บริการสุขภาพให้เข้าถึงประชาชนในชุมชนให้ยิ่งขึ้น
ผลลัพธ์ของระบบบริการสู่ประชาชน
ภาพรวมประเทศ พบว่า ผลของการควบคุมระดับน�้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยเบาหวาน
มีแนวโน้มดีขนึ้ ภาวะแทรกซ้อนรายใหม่จากโรคเบาหวาน ทางตา ไต หัวใจ และเท้ามีแนวโน้ม
ลดลง ในผู้ป่วยความดันโลหิตสูง พบว่า การควบคุมระดับความดันโลหิตในเลือด 2 ครั้ง
ติดต่อกันได้นั้น ยังอยู่ในระดับคงที่ ภาวะแทรกซ้อนรายใหม่จากโรคความดันโลหิตสูงทางไต
ทางหัวใจและ หลอดเลือดหัวใจมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ดังตารางแสดง
ตารางแสดง ร้อยละของผลลัพธ์ของระบบบริการสู่ประชาชนภาพรวมประเทศ
ล�ำดับ
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน
๑

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘

ผลลัพธ์

มีระดับน�้ำตาลในเลือด (FPG) อยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้  
(70-130 mg/dL)
โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลาย ทีเ่ พิง่ เกิดขึน้ ในรอบ 12 เดือน
การตัดนิ้วเท้า, เท้า หรือขา
การได้ รั บ การวิ นิ จ ฉั ย ว่ า เป็ น เบาหวานขึ้ น ตา (Diabetic
retinopathy) ที่เพิ่งเกิดขึ้นในรอบ 12 เดือน
ภาวะแทรกซ้อนทางไต ที่เพิ่งเกิดขึ้นในรอบ 12 เดือน
ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่งเกิดขึ้นใน
รอบ 12 เดือน
ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจทีเ่ พิง่ เกิดขึน้
ในรอบ 12 เดือน
โรคระบบประสาทส่วนปลายจากเบาหวาน ที่เพิ่งเกิดขึ้น
ในรอบ 12 เดือน
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ที่มา :เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  (Med Res Net), 2558
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ตารางแสดง ร้อยละของผลลัพธ์ของระบบบริการสู่ประชาชนภาพรวมประเทศ
ล�ำดับ
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
๑

๒
๓
๔

ผลลัพธ์

ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูงทีม่ รี ะดับความดันโลหิตสูงทีค่ วบคุม
ได้ (HT<140/90 mmHg และ DM&HT≤140/80 mmHg)
ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาควบคุมได้ 2 ครั้ง ติดต่อกัน
ภาวะแทรกซ้อนของโรคหลอดเลือดสมองที่เพิ่งเกิดขึ้นใน
รอบ 12 เดือน
ภาวะแทรกซ้อนของหัวใจและหลอดเลือดหัวใจทีเ่ พิง่ เกิดขึน้
ในรอบ 12 เดือน
ภาวะแทรกซ้อนทางไตที่เพิ่งเกิดขึ้นในรอบ 12 เดือน
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ที่มา :เครือข่ายวิจัยกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย  (Med Res Net), 2558

โรงพยาบาลต้นแบบน�ำร่อง 2 โรงพยาบาล
ผลลัพธ์การด�ำเนินงานคลินิก NCD คุณภาพ ของ โรงพยาบาลต้นแบบน�ำร่อง 2
โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และโรงพยาบาล
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่าทั้งสองโรงพยาบาลมีผลลัพธ์ของระบบบริการ
สู่ประชาชนในทิศทางเดียวกัน ดังนี้
• อัตราผู้ป่วยรายใหม่และอัตราตายจากโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูงลดลง
• จ�ำนวนและอัตราผูป้ ว่ ยเบาหวานทีค่ วบคุมระดับน�ำ้ ตาลได้ดี ผูป้ ว่ ยความดันโลหิตสูง
ควบคุมระดับความดันได้ดีมากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
• อัตราค่าใช้จ่ายผู้ป่วยนอก /ผู้ป่วยในรวมทุกโรคลดลง
• ผู้รับบริการและเครือข่ายมีความพึงพอใจมากขึ้น
• ระยะรอคอยนานขึ้นเนื่องมาจากโรงพยาบาลได้เพิ่มคุณภาพระบบบริการและ
กิจกรรมบริการมากขึ้นเช่น ให้บริการคัดกรองเท้า คัดกรองตา ให้ค�ำแนะน�ำในเรื่องการ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมเสี่ยง
ปัญหาและอุปสรรคในการด�ำเนินโครงการ
• ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประเมิน ในช่วงปีแรกส่วนใหญ่ยังขาดเข้าใจในวิธีการด�ำเนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซึ่งแก้ไขปัญหาโดยจัดการประเมินตนเองร่วมกัน
ในรูปแบบคณะกรรมการที่มาจากหลายกลุ่มงานในโรงพยาบาล ท�ำให้สามารถวิเคราะห์ได้
ชัดเจนขึ้น น�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพของการบริการ รวมถึงการจัดทีมประเมินไขว้ระหว่าง
โรงพยาบาลเพื่อการเรียนรู้งานร่วมกัน
อนอดีต ความส�ำเร็จ
297 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

• แผนการพัฒนาตนเองยังไม่ชดั เจนในระยะแรก จึงได้จดั ตัง้ คณะกรรมการ NCD Board
ระดับจังหวัด ระดับอ�ำเภอ ร่วมกันประเมินตนเองร่วมกับทีมของโรงพยาบาลเพื่อจัดท�ำ
แผนด�ำเนินการ แนวทางการพัฒนาและการสนับสนุนในส่วนระดับจังหวัด อ�ำเภอ และจัดให้มี
ระบบติดตามและการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
• บุคลากรขาดทักษะในการวิเคราะห์ การใช้ขอ้ มูลอย่างมีประสิทธิภาพ และศักยภาพ
ในการจัดการโรครายกรณี และจัดการระบบบริการภาพรวม จึงได้จัดอบรม/ให้ความรู้แก่
บุคลากรเพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพงาน
• รูปแบบและแผนการประเมินผลการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพของกลุม่ เสีย่ ง และ
กลุ่มป่วยยังไม่ชัดเจน จึงได้จัดอบรม/ชี้แจงแนวทาง/รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
แผนการติดตามประเมินผลในแต่ละระดับ
• ชุมชนและผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ยังไม่ตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของปัจจัยเสี่ยงร่วมต่อการเกิดโรคและภาวะแทรกซ้อนจึงท�ำให้ไม่เกิดการจัดการตนเองและ
ชุมชน ได้แนะน�ำให้น�ำข้อมูลป้อนกลับถึงสถานะสุขภาพและปัจจัยเสี่ยง สื่อสารให้ความรู้กับ
ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนเป็นพี่เลี้ยงให้แก่ผู้ป่วยและชุมชนในการจัดการลดเสี่ยง
• ข้อมูลจากระบบรายงาน (21 แฟ้ม) ยังไม่สอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน จึงมี
การบริหารจัดการให้มีผู้ดูแลระบบประจ�ำโรงพยาบาลเพื่อติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
และผลงานในระบบรายงาน

๔๒

ปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้การด�ำเนินงาน
คลินิก NCD คุณภาพ ส�ำเร็จ (Key Success)
1. ผู้บริหารทุกระดับเห็นความส�ำคัญ จึงมีการผลักดันส่งเสริมให้มีการวางแผนแก้ไข
ปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงจากทุกระดับในเขตพื้นที่
2. มียุทธศาสตร์ แผนงาน กระบวนการด�ำเนินงานให้บรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย
(ระดับจังหวัด/หน่วยบริการ) โดยมีการประชุมจัดท�ำแผนงานโครงการร่วมกันในทุกระดับ
เป็นแนวทางในการด�ำเนินงาน และตั้งเป้าหมายการด�ำเนินงานร่วมกัน
3. ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อของจังหวัด และสถานบริการสาธารณสุข มีความรู้และ
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการประสานกับผู้รับผิดชอบ Data Center ของจังหวัด
มีบุคลากรที่มีทักษะการบริการเฉพาะทางในหน่วยบริการเพียงพอ และมีทีมสหวิชาชีพร่วม
ขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
4. มีความเข้มแข็งของเครือข่ายในการบริหารจัดการที่เชื่อมโยง ระบบข้อมูลเฝ้าระวัง
ป้องกัน การรักษา และการส่งต่อทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และมีฐานข้อมูลสนับสนุนระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงข้อมูลทั้งจังหวัด
5. แนวทาง/คู่มือการด�ำเนินงานทางเวชปฏิบัติของโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูงใน
ระดับจังหวัด และโรงพยาบาลระดับต่างๆ ที่มีความชัดเจนและใช้เป็นแนวทางเดียวกัน และ
พัฒนาร่วมกันให้ ทันสมัย
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สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการด�ำเนินการพั ฒนาคลินิก NCD คุณภาพ
1.การด�ำเนินงานตามกรอบการด�ำเนินการคลินิก NCDคุณภาพอย่างเป็นระบบ จ�ำเป็น
ต้องมีการบูรณาการร่วมกันกับเครือข่าย ร่วมกันก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไม่ติดต่อที่ชัดเจน มีการวางแผน บริหารจัดการ ด�ำเนินการตามแผนการพัฒนาส่วนขาด
อย่างต่อเนื่อง มีการสื่อสารการด�ำเนินงานกับเครือข่ายในระดับพื้นที่เป็นระยะ รวมถึงมี
ระบบติดตาม ประเมินผลกระบวนการท�ำงานและผลลัพธ์เพื่อน�ำผลมาพัฒนางาน
2. รูปแบบ นวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ช่วยสนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
คุณภาพงานได้ดียิ่งขึ้นและเหมะสม และมีการขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ
3. ส่วนใหญ่การด�ำเนินการพัฒนาคลินิก NCDคุณภาพ ยังจ�ำกัดอยู่เฉพาะการจัดการ
โรคเบาหวานความดันโลหิตสูง ควรขยายการด�ำเนินงานพัฒนาการสูจ่ ดั การโรคไม่ตดิ ต่ออืน่ ๆ
จะมีประโยชน์มากขึ้น
ข้อเสนอแนะระดับชุมชน โรงพยาบาลคืนข้อมูลให้ชุมชนเพื่อให้เกิดความตระหนักถึง
ปัจจัยเสีย่ งของชุมชน รูส้ ญ
ั ญาณเตือน ให้ชมุ ชนเห็นปัญหา เกิดการจัดการลดเสีย่ ง เพิม่ ปัจจัยเอือ้
ต่อสุขภาพในชุมชนเอง เช่น การจัดการอาหารลดเสีย่ ง/เพิม่ อาหารสุขภาพในตลาดนัด มีสถานที่
ออกก�ำลังกาย สร้างกติการ่วมกัน / ธรรมนูญชุมชน ในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีการจัดท�ำแผนพัฒนาระบบบริการโรคไม่ติดต่อที่บูรณาการ
กับแผนพัฒนาสุขภาพตลอดช่วงชีวติ ในระดับเขต จังหวัด อ�ำเภอ มีการสนับสนุนการพัฒนา
บุคลากรให้มีคุณภาพและจ�ำนวนเพียงพอได้แก่ system management team, case/
care manager ทีมสหวิชาชีพ มีการพัฒนาเครือข่ายคลินกิ NCDคุณภาพขยายสูร่ ะดับ รพสต.
และเชือ่ มโยงในภาพเครือข่ายบริการ มีการแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นและระหว่างเครือข่ายบริการ
ทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการและรายองค์ประกอบของคลินิก NCD คุณภาพ
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๕.๓-๒

ประเภทรางวัลบูรณาการ
การบริการที่เป็นเลิศ (ระดับดีเด่น)
AIDS Zero Portal
่ งมือส�ำคัญ
เครือ
ส�ำหรับคนท�ำงานเอดส์
โดย นางพรทิพย์ เข็มเงิน
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ
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ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจัดการปัญหาเอดส์แห่งชาติ (ศบจอ.)
และคนท�ำงานเอดส์ ได้มีโอกาสน�ำความภาคภูมิใจมาสู่ชาวกรมควบคุมโรคอีกครั้งหนึ่ง
จากการได้รบั รางวัลการพัฒนาการบริการทีเ่ ป็นเลิศ ในระดับดีเด่น ประจ�ำปี 2559 ขอขอบคุณ
พ.ญ เพชรศรี ศิรินิรันดร์ ผู้ริเริ่ม และ UNAIDS โดยเฉพาะ ดร.พัชรา ,TUC ที่ช่วยสนับสนุน
ทั้งวิชาการและทรัพยากรในการพัฒนาเครื่องมือ AIDs Zero Portal จนท�ำให้การท�ำงานของ
ศบ.จอ. โดย นพ. ทวีทรัพย์ ศิรประภาศิริ ได้ด�ำเนินการพัฒนาเครื่องมือนี้ต่อเนื่อง ได้อย่าง
เข้มแข็ง รวมทั้งขอบคุณกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมควบคุมโรคที่สนับสนุนโอกาส และ
ส�ำนักงาน กพร. ที่เห็นความส�ำคัญ ในด้านบริการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล
“AIDs Zero Portal : เครื่องมือรวบรวมและน�ำเสนอข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายที่
เป็นศูนย์” ได้พัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เป็นก้าวใหม่ของการ
ใช้ขอ้ มูลเพือ่ ตอบสนองการด�ำเนินงานเอดส์ทรี่ วดเร็ว และทุกระดับทัง้ ผูบ้ ริหารระดับนโยบาย
และผู้บริหารจัดการระดับแผนงาน ทั้งใน ระดับประเทศและระดับพื้นที่ โดยเครื่องมือจะช่วย
ชี้ประเด็นส�ำคัญ และจุดประกายให้ต้องค้นหาค�ำตอบที่ชัดเจนต่อไป
ประเทศไทยพัฒนา AIDs Zero Portal (AZP) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการติดตาม
ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานเพื่อมุ่งสุ่การยุติปัญหาเอดส์ โดยที่ AIDs Zero Portal ได้ช่วย
น�ำเสนอข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญ ข้อมูลที่แสดงในAZP ช่วยชี้ช่องว่างการด�ำเนินงาน
และช่วยจัดล�ำดับความส�ำคัญในพื้นที่ที่ต้องด�ำเนินงานอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทยได้ในที่สุด

ความเป็นมา
ตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษทีป่ ระเทศไทย ต้องเผชิญกับปัญหาเอดส์มาอย่างต่อ
เนื่องยาวนาน จนถึงปัจจุบันสถานการณ์เอดส์ ก็ยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ส�ำคัญส�ำหรับ
ประเทศไทย ผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ยังคงเกิดขึ้นทุกวันอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมาอาจจะยัง
ไม่มียุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผลมากพอที่จะส่งผลกระทบต่อการลดการติดเชื้อฯรายใหม่ได้
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ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งปัจจัยส�ำคัญประการหนึ่งอาจเนื่องมาจาก ยังขาดข้อมูลเชิงประจักษ์ที่
เพียงพอส�ำหรับการตัดสินใจวางแผนการด�ำเนินงาน หรือวางยุทธศาสตร์ทตี่ รงกับประเด็นปัญหาทีแ่ ท้จริง
ทีผ่ า่ นมา ประเทศไทยมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะใช้ขอ้ มูลเชิงประจักษ์เป็นฐานในการวางแผนการด�ำเนิน
งาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตอบสนองต่อประเด็นปัญหาเอดส์ โดยได้มีการพัฒนาระบบข้อมูล
การเฝ้าระวังเอดส์ เอชไอวี หลายระบบ เพื่อติดตามสถานการณ์ และความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
แต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีระบบข้อมูลที่มากเพียงพอ แต่การเผยแพร่แลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องได้เข้าถึง และน�ำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพนั้นมีน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
ภาระการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ปฏิบัติงานได้ท�ำ ซึ่งมีประเด็นส�ำคัญที่ต้องพิจารณา มีดังนี้
1) ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับเอชไอวี ทีม่ อี ยูห่ ลายระบบและมีหลายแหล่งข้อมูลไม่เชือ่ มโยงกันแต่ละ
ระบบมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคมที่ดูแลข้อมูลกระจัดกระจายและอยู่กันคนละที่
2) ผูเ้ กีย่ วข้องเข้าไม่ถงึ ข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลต้องประสานขอ และรอการส่งจากเจ้าของข้อมูล
มีเพียงบางระบบที่สามารถดึง download จาก web site หน่วยงานได้ ข้อมูลที่ได้มักไม่เป็นปัจจุบัน
และไม่สามารถแสดงให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์และการด�ำเนินงานได้
3) รูปแบบข้อมูลทีเ่ ผยแพร่ น�ำเสนอในรูปแบบทีเ่ ข้าใจยาก เป็นตารางแสดงรายละเอียดยังไม่
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที
4) คุณภาพของข้อมูล ความถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลายังเป็นค�ำถาม พบการอ้างอิงตัวเลขที่
แตกต่างกัน บางระบบข้อมูลมีความครอบคลุมของการรายงานไม่ถึงร้อยละ 60 
ปัจจุบัน ระบบปฏิรูปราชการเน้นการกระจายอ�ำนาจสู่ท้องถิ่น ท�ำให้ระดับพื้นที่มีความจ�ำเป็น
ต้องใช้ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตนเองมากขึ้น นอกจากนั้น ประเด็นปัญหา
เอดส์ยงั มีความสลับซับซ้อนมากขึน้ ขณะทีป่ ระเทศไทยได้แสดงเจตนารมย์ทชี่ ดั เจนในนโยบายทีจ่ ะ
ยุติปัญหาเอดส์ในปี 2573
การก�ำหนดกลยุทธ์และนวัตกรรมการด�ำเนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ โดยมีขอ้ มูลเชิงยุทธศาสตร์
เป็นฐานประกอบการตัดสินใจ จึงเป็นสิง่ ส�ำคัญ บุคลากรทีเ่ กีย่ วข้องในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงาน
ทุกระดับ ทั้งผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหารโครงการ ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรทั้งภาครัฐและภาคประชา
สังคม ยังมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึงข้อมูลและการน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ ท�ำให้ต้องใช้ทรัพยากรทั้ง
เวลา แรงงาน ก�ำลังคนและงบประมาณ ในการรวบรวมข้อมูลที่มาจากหลายแหล่ง รวมทั้งต้องน�ำ
มาประมวลและวิเคราะห์เพิม่ เติม ส่งผลให้การน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์เพือ่ ประกอบการตัดสินใจใน
การวางแผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาปรับปรุงบริการและการด�ำเนินงาน จึงมีน้อย ทั้งที่มีระบบ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอชไอวีอยู่มาก
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลเอชไอวี
จากสภาพปัญหาดังกล่าว มักจะเป็นประเด็นปัญหาพืน้ ฐานทีพ่ บเสมอ ทัง้ ความครอบคลุมของ
การรายงาน ความเข้าใจนิยามในวิธีการนับไม่ตรงกัน หรือการเลือกใช้ตัวตั้งตัวหารไม่เหมือนกัน
ความทันเวลา นอกจากนั้น สิ่งที่ส�ำคัญ คือ การจะน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ นั้นมีความยุ่งยาก
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สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ในการเข้าถึงและการใช้ข้อมูลเอชไอวี

ต้องประสานงานหลายขั้นตอน อีกทั้งข้อมูลจากต้นทางยังไม่อยู่ในรูปแบบที่จะน�ำไปใช้
ประโยชน์ได้ในทันที การวิเคราะห์ต้องอาศัยทักษะ ทรัพยากรและเวลา
ประสบการณ์ที่ผ่านมา หลายหน่วยงานมีความพยายามที่จะพัฒนาบริการข้อมูล
ตามแนวคิดนี้ แต่กพ็ บว่ายังไม่ทำ� ให้สถานการณ์ปญ
ั หาดีขนึ้ โดยทีห่ น่วยงานทีเ่ ป็นเจ้าของข้อมูล
ต่างท�ำ  website เพื่อน�ำเสนอและเผยแพร่ ข้อมูลที่ตนเองรับผิดชอบ เพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึง
แต่การน�ำเสนอส่วนใหญ่ยังมีข้อจ�ำกัด น�ำเสนอในรูปแบบที่ยังดูยาก มีรายละเอียดมาก
ยังไม่พร้อมทีจ่ ะน�ำมาใช้ประโยชน์ ต้องน�ำมาย่อยอีกครัง้ โดยนักวิชาการ และส่วนใหญ่ยงั เป็น
ข้อมูลในภาพรวมของประเทศ จึงยังไม่ตอบโจทย์ ส�ำหรับผู้บริหาร หรืองบุคลากรฝ่ายอื่นที่
ไม่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนทั่วไป
“การมีขอ้ มูลเชิงยุทธศาสตร์ทมี่ คี ณ
ุ ภาพหมายถึง ข้อมูลทีเ่ พียงพอส�ำหรับการตัดสิน
ใจ มีความถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา ซึ่งจะช่วยให้คนท�ำงานได้เข้าใจ สถานการณ์และ
การแพร่ระบาด เข้าใจถึงการตอบสนองการด�ำเนินงานและช่วยระบุถึงความล้มเหลว
หรือความส�ำเร็จของแผนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ได้”
“คุณภาพข้อมูลจะได้รับการพัฒนาต่อเมื่อมีคนน�ำข้อมูลนั้นไปใช้”
คนท�ำงานจะท�ำการบันทึก รายงานข้อมูลได้อย่างมีคุณภาพ ต้องได้น�ำข้อมูลมาใช้
ประโยชน์ ซึ่งต้องอาศัยศักยภาพในการบริหารจัดการข้อมูล ตั้งแต่ รู้แหล่งข้อมูล รู้ที่ไปที่มา
และข้อจ�ำกัดของระบบข้อมูล มีทักษะประสบการณ์ในการจัดการข้อมูล รวมถึงวิเคราะห์
สังเคราะห์ข้อมูล เพื่อน�ำมาใช้ประโยชน์ได้ แต่โดยส่วนใหญ่คนท�ำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่
ยังไม่มีศักยภาพครอบคลุมประเด็นดังกล่าว
การส่งเสริมให้มกี ารเผยแพร่ขอ้ มูลเพือ่ ให้เกิดการเข้าถึงและน�ำข้อมูลไปใช้เป็นสิง่ ส�ำคัญ
แต่ก็เป็นที่ทราบกันดีว่าการส่งเสริมให้มีการใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการตัดสินใจวางแผนการ
ด�ำเนินงานไม่ใช่เรื่องง่าย มีความท้าทายหลายด้านที่พบได้เหมือนกันในทุกประเทศทั่วโลก
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพของข้อมูล ความสามารถ ทักษะ ความพร้อมในการใช้ข้อมูลเพื่อ
การตัดสินใจวางแผนงานของบุคลากรในระดับต่างๆ
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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กลยุทธ์ที่ส�ำคัญ
จากประเด็นปัญหา ข้อจ�ำกัด และประสบการณ์ทผี่ า่ นมา ศบจอ. และUNAIDS จึงมองหากลวิธี
ใหม่ ที่ไม่ใช่การท�ำงานกับคน คงต้องหาเครื่องมือที่จะมาช่วยแก้ไขสถานการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง
หากเราใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ามาจัดการเพือ่ ท�ำให้ทกุ คนได้เข้าถึง โดยการรวบรวมข้อมูลจาก
แหล่งต่างๆมาอยู่ที่เดียวกัน และท�ำให้คนท�ำงานได้เห็นข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ตนเองได้บันทึกอยู่ใน
รูปแบบที่ง่าย แสดงผลได้รวดเร็ว สะดวก ทันเวลา และมีข้อมูลที่พร้อมใช้ประโยชน์ และท�ำให้เกิด
ความรู้สึกว่าสามารถน�ำข้อมูลไปใช้ได้โดยง่าย น่าจะช่วยกระตุ้น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพ
ข้อมูล ความครอบคลุมของการรายงาน และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูลได้มากขึน้ และคงจะ
ช่วยแก้ไขให้สถานการณ์ปัญหาโดยรวมให้เกิดผลดีได้อย่างแตกต่างจากเดิม
แนวทางแก้ไขที่เป็นรูปแบบใหม่ในครั้งนี้ถือเป็นก้าวใหม่ของการปฏิรูปการการน�ำเสนอ
ข้อมูล โดยการจัดท�ำเครื่องมือAIDS Zero Portal เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขึ้นมาเพื่อ
ใช้ในการแก้ไขปัญหาระบบข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์และการติดตามและประเมินผลของประเทศ ซึ่ง
เครื่องมือดังกล่าว ไม่เพียงเพื่อกระตุ้นให้เกิดการน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ แต่ยังช่วยส่งผลกระทบ
ย้อนกลับไปถึงต้นทางของการจัดเก็บข้อมูล ให้คนท�ำงานเกิดความตระหนัก ที่จะจัดการให้ข้อมูลมี
คุณภาพมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม การวางแผนและการด�ำเนินงานด้านเอชไอวีและเอดส์ จ�ำเป็น
ต้องมีข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อก�ำหนดทิศทางของแผนงานและการด�ำเนินงานในทุกระดับ
องค์ประกอบของแผนการดำ�เนินงานและขั้นตอนการปฏิบัติ
คู่มือการรายงานข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์สู่เป้าหมายที่เป็นศูนย์

• คัดเลือกหรือพัฒนาตัวชี้วัดที่ส�ำคัญส�ำหรับแต่ละแผนงาน
• จัดท�ำค�ำนิยามและก�ำหนดวิธีวัดตัวชี้วัดเป็นมาตรฐานและ
เป็นเอกภาพ
• ก�ำหนดระบบการไหลเวียนข้อมูลและรายงานที่ชัดเจน
• ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการรายงาน
• แสดงผลความก้าวหน้าของแผนงานที่บูรณาการ
จากทุกภาคส่วนและจากทุกหน่วยงาน
o ในระดับประเทศ
o ในระดับจังหวัด

พั ฒนาวิธีการน�ำเสนอข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ส�ำหรับผู้บริหาร

• คัดเลือกข้อมูลส�ำคัญมากที่สุดในแผนงานส�ำหรับผู้บริหาร
ระดับจังหวัดและระดับชาติ
• พัฒนารูปแบบการน�ำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจ (AIDS Zero Portal)
• ข้อมูลที่ส�ำคัญต่อแผนงาน
• ข้อมูลส�ำหรับผู้บริหาร
• พัฒนาวิธีการแบบอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงผลผลิต
จากระบบปัจจุบันกับ AIDS Zero Portal
• แสดงผลของข้อมูลใน 3 ระดับ  อ�ำเภอ จังหวัดและ
ระดับประเทศ

การขับเคลื่อนเพื่ อการสนับสนุนการด�ำเนินงานจากผู้ก�ำหนดนโยบายระดับสูง

• สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาและคัดเลือกข้อมูลส�ำคัญผ่านคณะท�ำงานวิชาการร่วม
• ประเมินความต้องการจากผู้บริหารในระดับจังหวัด
• ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงและขับเคลื่อนจากคณะกรรมการแห่งชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

จากกลยุทธ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เรียกว่า AZP เข้ามาพัฒนาระบบข้อมูลและการ
ติดตามและประเมินผลให้มีคุณภาพนั้น ในกระบวนการท�ำงานได้ใช้ กลยุทธ์ส�ำคัญ ที่ช่วยให้การ
พัฒนาเครือ่ งมือ AZP ประสบความส�ำเร็จ คือ การสร้างการมีสว่ นร่วมและความเป็นเจ้าของเครือ่ ง
มือจากทุกภาคส่วน โดยการจัดประชุมเพือ่ ท�ำความเข้าใจและสร้างการยอมรับรวมทัง้ จัดกระบวนการ
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ให้เกิดการมีส่วนร่วมโดยตลอดส่งเสริมให้เกิดมติเอกฉันท์จากทุกภาคส่วนต่อการจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญในข้อมูลหลักเพื่อการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในแต่ละยุทธศาสตร์
ของ8 แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1: ลดการรับและถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีผ่านการมีเพศสัมพันธ์
• กลุ่มประชากรทั่วไป
• กลุ่มพนักงานบริการ
• กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย
แผนงานที่ 2: ลดการรับและถ่ายทอดเชื้อ เอชไอวีในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดฉีด
แผนงานที่ 3: ลดการติดเชื้อเอชไอวีเมื่อแรกเกิด (การถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูก)
แผนงานที่ 4: ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ได้รับยาต้านไวรัส
แผนงานที่ 5: ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต จากวัณโรคลดลง
แผนงานที่ 6: งบประมาณค่าใช้จา่ ยในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ส�ำหรับประเทศ
แผนงานที่ 7: ลดการตีตราและเลือกปฏิบัติลงครึ่งหนึ่ง
แผนงานที่ 8: การบูรณาการงานเอชไอวี (การช่วยเหลือเด็กภาวะเปราะบางเด็กก�ำพร้า
และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากเอชไอวี)

ศบจอ.ได้ประสาน ติดตามและสนับสนุนคณะท�ำงานแผนงานต่างๆ เพือ่ ให้คณะท�ำงาน
ในแต่ละแผนงานได้หารือและจัดท�ำข้อตกลงร่วมกันว่าชุดข้อมูลหรือตัวชี้วัดที่ส�ำคัญและ
จ�ำเป็นส�ำหรับการด�ำเนินงาน ส�ำหรับการตัดสินใจหรือใช้เชิงนโยบายในแต่ะแผนงานนัน้ ๆคือ
อะไร แหล่งที่มาของข้อมูลคือหน่วยงานใดบ้าง กระบวนการเหล่านี้ นอกจากจะได้สร้างการ
มีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนแล้ว การทีห่ น่วยงานต่างๆได้มสี ว่ นร่วม ตัง้ แต่ตน้ หน่วยงานเหล่า
นีก้ จ็ ะเห็นความส�ำคัญของข้อมูลทีจ่ ะต้องส่งเข้ามาแสดงผลทีเ่ ครือ่ งมือ AIDS Zero Portal และ
จะท�ำให้หน่วยงานเหล่านั้นเกิดความตระหนักในการที่จะจัดการข้อมูลอย่างมึคุณภาพด้วย
ทั้งนี้ การประชุมเพื่อหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชา
สังคม การจัดการให้มีประชุมคณะท�ำงานต่างๆนี้ถือเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความมีส่วนร่วม
และความเป็นเจ้าของทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ สามารถหาข้อสรุป ข้อตกลงร่วมกันได้อย่างเป็น
เอกภาพด้วย
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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การพั ฒนาเครื่องมือ AIDS Zero Portal
การพัฒนาเครือ่ งมือเน้นการใช้และบริหารข้อมูลจากระบบทีม่ ใี ช้อยูใ่ นปัจจุบนั เป็นหลักโดยจัด
ระบบข้อมูลที่กระจัดกระจายให้อยู่เป็นเอกภาพมากขึ้น และสร้างระบบใหม่น้อยที่สุดและเท่าที่
จ�ำเป็น เพือ่ ให้มชี ดุ ข้อมูลซึง่ สะท้อน“ภาพรวมของการด�ำเนินงาน”(Big picture) ได้มากทีส่ ดุ ส�ำหรับ
การใช้ประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานและขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ฯเพือ่ มุง่ สูก่ าร
ยุติปัญหาเอดส์ โดยแนวทางและกระบวนการด�ำเนินงาน มีดังนี้
• ปรับแนวคิดการท�ำงานที่ก้าวข้ามการติดตามความก้าวหน้าโครงการย่อยๆ ที่ต่างคนต่าง
ท�ำไปสู่การติดตามแบบบรูณาการในระดับแผนงาน ระดับจังหวัด และระดับประเทศ
• จัดท�ำชุดช้อมูลส�ำคัญที่ต้องการน�ำเสนอ และแสดงผล โดยการรวบรวมข้อมูลเอชไอวีจาก
ทุกระบบมารวมไว้ในที่เดียวกัน และแสดงผลภาพรวมของการด�ำเนินงานจากทุกภาคส่วนที่ท�ำงาน
ด้านเอดส์ เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ในช่องทางเดียว โดยมีกระบวนการ และขั้นตอน ดังนี้
1) ส�ำรวจและค้นหาเครือ่ งมือ เทคโนโลยีที่จะจัดการการรวบรวมระบบ และสังเคราะห์ขอ้ มูล
ส�ำคัญที่จ�ำเป็นต้องใช้ประโยชน์มาไว้รวมกันที่เดียว โดยการบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องและหาช่องทางที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกเพื่อ
สนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเพิ่มขึ้น
2) หาข้อตกลงร่วมกันระหว่างคนท�ำงานว่าข้อมูลใดที่ส�ำคัญ ตัวชี้วัดที่จ�ำเป็นในการท�ำงานที่
ภาคีทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ ต้องการใช้ คืออะไร
3) ตั้งทีมวิชาการ ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก ศบจอ.,UNAIDS ,TUC เพื่อบริหารจัดการ รวม
ทั้งการวางแผน และติดตามการพัฒนาเครื่องมือ “AIDS Zero Portal”(AZP)
การพัฒนาเครื่องมือดังกล่าว เริ่มอย่างเป็นทางการในปี 2556 โดยได้รับค�ำแนะน�ำจาก
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ที่ UNAIDS สนับสนุนให้เป็นทีป่ รึกษาและท�ำงานร่วมกัน
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเดิม i-health portal มาเป็นพื้นฐานในการต่อยอด โดยมีคณะท�ำงาน
จาก ศบจอ. และ UNAIDS เป็นผู้ให้ข้อมูล ตั้งแต่สภาพปัญหาระบบข้อมูลที่มีอยู่ ก�ำหนดเป้าหมาย
และผลผลิตที่ต้องการได้
• พัฒนาชุดข้อมูลให้พร้อมใช้งาน น�ำเสนอในรูปแบบทีเ่ ข้าใจง่าย และเป็นชุดข้อมูลทีต่ อบ
โจทย์สะท้อนผลการท�ำงานที่ความครบถ้วนสมบรูณ์ใน 3 ระดับ คือ แผนงานตามยุทธศาสตร์
เอดส์ชาติ ภาพรวมระดับประเทศ ภาพรวมระดับจังหวัด
• พัฒนาช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลทีส่ ะดวกและสามารถตอบความต้องการของทุกระดับ
ซึ่งช่องทางการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวก คือ การจัดท�ำเป็น website AIDS Zero Portal ที่สามารถใช้
งานได้ผา่ น Browser ใช้งานอินเตอร์เน็ตทุกระบบ รวมทัง้ การจัดท�ำ application ทีส่ ามารถดาวน์โหลด
การใช้งานได้ในโทรศัพท์มอื ถือและสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ท เพือ่ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทกุ ทีท่ กุ เวลา
• ก�ำหนดระบบการไหลเวียนของข้อมูลและรายงานที่ชัดเจนและก�ำหนดบทบาทหน้าที่ที่
ชัดเจนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และท�ำความเข้าใจระบบร่วมกันในการรายงาน เพื่อให้ข้อมูลที่อยู่
ในระบบ AIDS Zero Portal มีการรายงานอย่างต่อเนื่องและมีข้อมูลที่มีความทันสมัย (update)
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อยูเ่ สมอ การก�ำหนดหน่วยงานต้นทางของข้อมูล และวางผังระบบการไหลเวียนของข้อมูล เพือ่ ช่วย
ระบบการตรวจสอบและการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลทัง้ ในเรือ่ งความเทีย่ งตรง ถูกต้อง ครบถ้วน
และความตรงต่อเวลาของข้อมูล สามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
การเปิดตัว AZP
เครือ่ งมือ AIDS Zero Portal” (AZP) ซึง่ ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ สูเ่ ครือข่ายทัง้ ผูบ้ ริหาร และ
คนท�ำงานเอดส์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เอชไอวี ที่ส�ำคัญ และจ�ำเป็นส�ำหรับการท�ำงานเอดส์ รวมทั้งข้อมูลตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
ของประเทศ และนานาประเทศ พร้อมทีจ่ ะน�ำไปใช้ประโยชน์ได้เลย โดยได้ประมวล วิเคราะห์ขอ้ มูล
จากระบบ/ฐานข้อมูลเอชไอวีทุกระบบที่มีอยู่ในประเทศ และน�ำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสม
สามารถแสดงผลภาพรวมระดับประเทศ ระดับเขต ระดับจังหวัด และหน่วยบริการ ที่มีในแต่ละปี
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการด�ำเนินงาน และ
วางแผนการปรับปรุงบริการ ซึง่ ประกอบด้วยระบบข้อมูลทีแ่ สดงสถานการณ์ดา้ นระบาดวิทยา ข้อมูล
ค่าใช้จ่ายการท�ำงานเอดส์ ข้อมูลการด�ำเนินงานในแต่ละแผนงาน ด้วยเมนูและเนื้อหาที่เป็นภาษา
ไทย และอังกฤษ
ประโยชน์จากเครื่อง AZP
จากการทีป่ ระเทศไทยได้พฒ
ั นาเครือ่ งมือ AIDS Zero Portalแล้ว ซึง่ เป็นผลดี ต่อกลุม่ คนท�ำงาน
เอดส์ ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง และระบบข้อมูลและการติดตามและประเมินผลด้านเอดส์ของ
ประเทศ ดังนี้
๑. กลุ่มคนท�ำงานเอดส์ และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับประโยชน์ จากการที่เข้าถึงและ

ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล สามารถจ�ำแนกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 2 กลุ่มได้แก่
กลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูล
กระบวนการพัฒนาเครื่องมือ AIDS Zero Portal ได้สร้างให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมและ
กระตุน้ ความรูส้ กึ เป็นเจ้าของของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ ป็นต้นทางของข้อมูลส�ำคัญของแต่ละแผนงาน
ท�ำให้หน่วยงานต่างๆ มีความตระหนักถึงความส�ำคัญของข้อมูลทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของตนเอง
มากขึ้น เนื่องจากเห็นว่าข้อมูลที่มีการจัดเก็บได้ถูกน�ำไปใช้งานในเชิงยุทธศาสตร์ ก�ำหนดแผนงาน
และเป้าหมายในการด�ำเนินงาน ดังนั้น หน่วยงานเหล่านี้จะมีการด�ำเนินการเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
ของข้อมูลที่มาจากหน่วยงานของตนเองให้ดี
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์จากข้อมูล
คนท�ำงานเอดส์ทงั้ ภาครัฐและภาคประชาสังคมทุกระดับ รวมทัง้ ผูบ้ ริหารและผูก้ ำ� หนดนโยบาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เอชไอวี องค์ ก ารระหว่ า งประเทศที่ ต ้ อ งการติ ด ตามสถานการณ์ ด ้ า นเอชไอวี
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ในประเทศไทย นักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ นักวิจยั ทีส่ นใจหรือก�ำลังศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้อง
กับเอชไอวีสามารถเข้าถึงและน�ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ และอ้างอิงได้โดยง่าย ท�ำให้ข้อมูลถูกน�ำไป
ใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
1) ช่วยท�ำให้เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาดเอชไอวี การตอบสนองการด�ำเนินงานในระดับ
พื้นที่ได้ด้วยตนเอง จึงท�ำให้ระดับผู้บริหาร และระดับผู้ปฏิบัติ เข้าใจสถานการณ์การแพร่ระบาด
เอชไอวี การตอบสนองการด�ำเนินงานในระดับพืน้ ทีต่ นเองได้ ซึง่ จะน�ำไปสูก่ ารวางแผนพัฒนาการด�ำเนิน
งานที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม กับกลุ่มประชากรเป้าหมายและพื้นที่โดยเฉพาะผู้บริหาร สามารถ
ติดตามสถานการณ์ ความก้าวหน้าการด�ำเนินงานทีส่ ำ� คัญในพืน้ ทีต่ นเองได้ดว้ ยตนเอง และสามารถ
ใช้ประมวลและแสดงข้อมูลทีส่ ำ� คัญส�ำหรับผูบ้ ริหารไว้ในเครือ่ งมือ เพือ่ การตัดสินใจทัง้ ในเชิงนโยบาย
รวมถึงใช้ในการตอบค�ำถามสังคม สือ่ มวลชนได้ โดยไม่ตอ้ งรอการรายงานจากเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ าน
2) ช่วยส่งเสริมและสร้างวัฒนธรรมการน�ำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการติดตามความก้าวหน้า
ในการด�ำเนินงาน รวมทั้งการวางแผนเชิงนโยบายและการปรับปรุงการด�ำเนินงาน

๒. ระบบข้อมูล และการติดตามประเมินผลด้านเอดส์ของประทศ

1) ช่วยพัฒนาคุณภาพข้อมูล ทัง้ ในระดับประเทศ และพืน้ ที่ รวมถึงสร้างความเป็นเอกภาพ
ของข้อมูลจากการที่ทุกคนมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
รวมถึงการได้พบช่องว่างและการพัฒนาก็มโี อกาสมากขึน้ ตามล�ำดับ จากการทีไ่ ด้เห็นข้อมูลแล้วน�ำมา
ทบทวนตัวเองถึงสถานการณ์และผลของการท�ำงานในพืน้ ทีข่ องตนเอง ว่ามาเป็นเช่นนัน้ จริงหรือไม่
ข้อมูลมีคุณภาพหรือไม่
2) ช่วยพัฒนาระบบการติดตามงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ และการยุติปัญหา
เอดส์ประเทศไทยให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ เครือ่ งมือ AZP ซึง่ เป็นเทคโนโลยีใหม่ จะเป็นกลไกส�ำคัญ
ในการรายงานและติดตามภาพรวม การด�ำเนินงานของประเทศ โดยทีม่ รี ะบบข้อมูลทีแ่ สดงถึงข้อมูล
เชิงยุทธศาสตร์ได้ครบทั้ง 3 มิติ ทั้งด้านสถานการณ์ การด�ำเนินงาน และด้านการลงทุนค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานเอดส์ โดยเฉพาะในการติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินงานในแต่ละแผนงาน
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ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นข้อมูลได้ในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับประเทศ เขต จังหวัด จนถึงหน่วย
บริการในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยท�ำให้การชี้เป้าการด�ำเนินงาน หรือการจัดล�ำดับความส�ำคัญและ
ก�ำหนดกลุม่ ประชากรเป้าหมาย และระบุพนื้ ทีท่ มี่ คี วามส�ำคัญ ทีแ่ สดงถึงภาระโรค และขนาด
ของกลุ่มประชากรเป้าหมาย ตลอดจนการระบุช่องว่าง ประเด็นท้าทายในการด�ำเนินงาน
เพือ่ ทีจ่ ะวางแผนพัฒนาการด�ำเนินงานเพือ่ ให้ประชากรกลุม่ เป้าหมายได้เข้าถึงบริการป้องกัน
และดูแลรักษาด้านเอชไอวีเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อการยุติปัญหาเอดส์
ประเทศไทยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
3) ช่วยเป็นกลไกในการเผยแพร่ข้อมูลความก้าวหน้า ทั้งด้านการด�ำเนินงานเอดส์
ประเทศไทย และการพัฒนาระบบการติดตามงานด้วยเทคโนโลยีใหม่ สู่สาธารณะและเวที
ระดับโลก

การประชุมเปิดตัว AIDS ZERO PORTAL ณ โรงแรม Pullman วันที่ 6 มิถุนายน 2557
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๕.๓-๓

ประเภทรางวัลบูรณาการ
การบริการที่เป็นเลิศ (ระดับดีเด่น)
คนเปื้ อนฝุน
่ : การพัฒนา
การบริการป้องกัน
ควบคุมโรคปอดฝุน
่ หิน
โดย นายวิเศษ วริศรางกูล
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
นางสาวนันท์นภัส สุขใจ
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัดนครราชสีมา

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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๑. เหตุผล ความส�ำคัญและเป้าหมาย:
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งอุตสาหกรรม
หินทรายที่ส�ำคัญของประเทศ มีประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่
เข้ า ไปตั ด หิ น ในบ่ อ หิ น แล้ ว น� ำ ออกมาที่ บ ้ า นเพื่ อ ตั ด แต่ ง และ
ท�ำผลิตภัณฑ์จากหินทราย เพือ่ ท�ำเป็นสินค้าชุมชนหลากหลายชนิด
เป็นอาชีพหลักที่สร้างรายได้ให้กับประชาชน สร้างชื่อเสียง และ
เศรษฐกิ จ ให้ กั บ ชุ ม ชน ซึ่ ง ในการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากหิ น ทราย
ผูป้ ระกอบอาชีพตัดแต่งหินและผูท้ อี่ ยูใ่ กล้เคียงทัง้ ในบ่อตัดหินและ
ที่บ้าน จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคปอดฝุ่นหินหรือซิลิโคสีส
(Silicosis) จากการหายใจเอาฝุ่นหินซิลิก้าที่อยู่ในหินทรายเข้าไป
ในปอด ท�ำให้ปอดอักเสบและเกิดพังผืด มีอาการเจ็บป่วยทรมาน
หายใจล�ำบาก ไอแห้งๆ แน่นหน้าอกและหอบ เป็นโรคเรื้อรังที่ไม่
สามารถรักษาให้หายขาด และท�ำให้เสียชีวิตได้ ซึ่งตั้งแต่ปี พ.ศ.
2552 ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินได้เปลี่ยนวิธีและเครื่องมือตัด
หินจากการใช้เหล็กสกัด มาใช้เครือ่ งมือทุน่ แรง โดยดัดแปลงเครือ่ ง
ตัดหญ้าเปลี่ยนเป็นใบตัดหินท�ำให้เกิดฝุ่นจ�ำนวนมาก และยังไม่มี
มาตรการควบคุมป้องกันฝุน่ ทีเ่ หมาะสม ไม่มกี ารใช้หน้ากากป้องกัน
ฝุ่นหรือมีน้อย ท�ำให้สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ปอดจ�ำนวนมาก ท�ำให้
เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเร็วขึ้นภายใน 5 ปี ซึ่งพบผู้ประกอบ
อาชีพตัดแต่งหินที่เสียชีวิตด้วยโรคปอดฝุ่นหินเป็นรายแรกในปี
พ.ศ. 2552
จากข้อมูลการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพที่เป็นกลุ่มเสี่ยง
ท�ำงานสัมผัสฝุน่ หิน ปี พ.ศ. 2550 - 2558 มี 6 ต�ำบลในอ�ำเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ ต�ำบลหนองน�้ำใส ต�ำบลคลองไผ่
ต�ำบลลาดบัวขาว ต�ำบลดอนเมือง ต�ำบลบ้านหัน และต�ำบล
หนองบัวน้อย มีสถานประกอบการ 944 แห่ง ผู้ประกอบอาชีพ
ตัดแต่งหิน 1,688 คน ผู้สัมผัสได้รับฝุ่น 3,956 คน จากข้อมูล
ปี พ.ศ. 2551 - 2559 มีการเอ็กซเรย์ปอด (CXR) 3,552 ราย
ได้รับการวินิจฉัยและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ป่วยโรคปอดฝุ่นหิน 309
คน เสียชีวิต 37 คน ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นและสูงที่สุดในประเทศ (ข้อมูล
ณ พฤษภาคม 2559) รวมทัง้ มีสมาชิกในครอบครัวและประชาชน
ในพื้นที่ใกล้เคียงเสี่ยงต่อการได้รับฝุ่นและป่วยเป็นโรคปอดฝุ่นหิน
ภาพที่ 1 พื้นที่ตัดแต่งหินอ�ำเภอสีคิ้ว จังหวัด มีคา่ ใช้จา่ ยในการรักษาสูง หัวหน้าครอบครัวทีป
่ ว่ ยท�ำให้ครอบครัว
นครราชสีมา จ�ำนวนคนงานผูป้ ระกอบอาชีพตัด
ิ ปัญหาด้านสังคม เศรษฐกิจ ชุมชนและ
แต่งหินผู้สัมผัสได้รับฝุ่น และผู้เสียชีวิตด้วยโรค ขาดรายได้ เกิดภาระหนีส้ น
ประเทศ ดังภาพที่ 1
ปอดฝุ่นหิน ปี พ.ศ. 2550 – 2559
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๒. กระบวนการ ขั้นตอน และผลการด�ำเนินงาน:
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา มีบทบาท
ในการสนับสนุนทางวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรค โดยมีกลุ่ม
โรคจากการประกอบอาชี พ และสิ่ ง แวดล้ อ ม รั บ ผิ ด ชอบในการ
พัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุน่ หินในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบ 4
จังหวัดได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และ
จังหวัดสุรนิ ทร์ โดยเริม่ จัดท�ำโครงการเฝ้าระวังโรคปอดฝุน่ หิน (สุขภาพ
และสิ่งแวดล้อม) ในปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีการสร้างความร่วมมือกับ
หน่วยงานเครือข่าย ศึกษาสภาพการท�ำงานในพื้นที่และตรวจวัด
ปริมาณฝุ่น การท�ำประชาคมในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพและประชาชน
ในพืน้ ที่ สนับสนุนการตัง้ กองทุนหน้ากาก สนับสนุนการออกข้อบังคับ
ภาพที่ 2 การตัดแต่งหินในอดีตโดยใช้เหล็กสกัด ท้องถิ่น การตรวจสุขภาพและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพกลุ่มเสี่ยง
และการตัดแต่งหินปัจจุบนั มีการใช้เครือ่ งตัดหินแบบ การเฝ้ า ระวั ง ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม การให้ ค วามรู ้ แ ก่ ผู ้ ป ระกอบอาชี พ
สะพายท�ำให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นหิน
กลุม่ เสีย่ ง การอบรมเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขในการเฝ้าระวังโรค และการ
ติดตามสนับสนุนการด�ำเนินการระดับพืน้ ที่ โดยมีการด�ำเนินการอย่าง
ต่อเนื่องทุกปี แต่ยังพบปัญหาและมีความรุนแรงเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจาก
โดยดัดแปลงเครือ่ งตัดหญ้าเปลีย่ นเป็นใบตัดหิน ท�ำให้เกิดฝุน่ จ�ำนวนมาก
และยั ง ไม่ มี ม าตรการควบคุ ม ป้ อ งกั น ฝุ ่ น ที่ เ หมาะสม ไม่ มี ก ารใช้
หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือมีน้อย ท�ำให้สูดหายใจเอาฝุ่นเข้าสู่ปอด
จ�ำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตเร็วขึ้น ดังภาพที่ 2
ในปี พ.ศ. 2557 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัด
นครราชสีมา จึงได้มกี ารพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุน่
หินขึน้ ตามทีอ่ งค์การอนามัยโลก (World Health Organization: WHO)
และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization: ILO) ได้สรุปบทเรียนและเสนอมาตรการป้องกันควบคุมโรค
ปอดฝุ่นหินที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดท�ำโครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน ในพื้นที่ต�ำบลหนองน�้ำใส อ�ำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา ประกอบด้วย การพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์ลดฝุ่น
และพัฒนาต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น ใช้แนวคิดการควบคุมแหล่งก�ำเนิด
ฝุน่ ทีเ่ ป็นสาเหตุของการเกิดโรค และตอบสนองความต้องการของผูร้ บั
บริการในพื้นที่ ด�ำเนินงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในพื้นที่ ได้แก่
หน่วยงานบริการสาธารณสุข เทศบาลต�ำบล อาสาสมัครสาธารณสุข
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อุตสาหกรรมจังหวัด และผู้แทนของ
ประชาชนในพืน้ ที่ ใช้กระบวนการพัฒนาตาม ADDIE Model 5 ขัน้ ตอน
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ดังตารางที่ 1
ขั้นตอนการพัฒนา	

รายละเอียดการพัฒนา	

A: Analysis
ศึกษา
วิเคราะห์

ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาตามความเป็นจริงตาม
วิถีการท�ำงานและการสัมผัสฝุ่น ในกลุ่มผู้ประกอบ
ชีพที่สัมผัสฝุ่นหินทรายและประชาชนบริเวณใกล้
เคียง

D: Design
ออกแบบ

ออกแบบอุปกรณ์ลดฝุ่น รวบรวมข้อมูลคุณลักษณะ
อุปกรณ์ลดฝุ่นที่ผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินต้องการ
และท�ำประชาคมผู้ประกอบอาชีพตัดแต่งหินที่บ้าน
เพื่อพิจารณาเกณฑ์การจัดต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น
22 ข้อ

D: Development
พัฒนา

พัฒนาอุปกรณ์ลดฝุ่นร่วมกับอาจารย์มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี (3 รุ่นในเดือนพฤษภาคม
กรกฎาคม และตุลาคม 2558) มีการทดสอบ
ประสิทธิภาพอุปกรณ์ลดฝุ่นในห้องทดสอบ พบว่า
ลดปริมาณฝุ่นได้ร้อยละ 88 และส�ำรวจสภาพบ้าน
ก่อนพัฒนา พบว่าต้องปรับปรุง 19 ข้อ มีการ
ชี้แจงให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำแก่เจ้าของบ้าน ในการ
ปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น

I: Implement
ทดลองใช้

ทดลองใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นในพื้นที่ตัดหิน มีการ
แนะน�ำการใช้งานและการท�ำอุปกรณ์ลดฝุ่น เพื่อให้
ผู้ประกอบอาชีพตัดหินสามารถน�ำไปใช้และพัฒนา
ปรับปรุงอุปกรณ์ลดฝุ่นให้ตอบสนองความต้องการ
ได้ และมีการพัฒนาปรับปรุงต้นแบบบ้านปลอดฝุ่น
ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ 22 ข้อ

E: Evaluation
ประเมินผล

ประเมินการใช้อุปกรณ์ลดฝุ่น และการปรับปรุง
ต้นแบบบ้านปลอดฝุ่นได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 21
ข้อ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในระดับดีมาก มี
การสรุปบทเรียนเพื่อน�ำไปพัฒนาปรับปรุง และ
ขยายผลต่อไป

ภาพกิจกรรม
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ผลลัพธ์การพัฒนาการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน

(1) อุปกรณ์ลดฝุ่นจากเครื่องตัดหินแบบสะพาย เป็นนวัตกรรม
ที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดปริมาณฝุ่นได้ร้อยละ 88
เกิดการเรียนรู้พัฒนาประสิทธิภาพ ลดต้นทุนการผลิตอุปกรณ์ลดฝุ่น
โดยใช้วสั ดุทหี่ าได้งา่ ย ไม่แพง สามารถลดต้นทุนการผลิตจากต้นแบบ
1,500 บาท เหลือไม่เกิน 500 บาท โดยในปี 2558 - 2559 มีผู้
ประกอบอาชีพตัดหินที่ใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นติดตั้งที่เครื่องตัดหิน จ�ำนวน
35 คน คิดเป็นร้อยละ 22.01 (จากทั้งหมด 159 คน) โดยจะขยาย
ผลให้ครบถ้วนในปี 2560
(2) พัฒนาต้นแบบบ้านปลอดฝุน่ ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 21 ข้อ
(จากทัง้ หมด 22 ข้อ) ซึง่ ข้อทีย่ งั ไม่ถกู ต้องตามเกณฑ์คอื ไม่มอี ปุ กรณ์
ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง เนื่องจากมีราคาแพง โดยในปี 2558 2559 มีบา้ นทีจ่ ดั บ้านปลอดฝุน่ จ�ำนวน 389 หลังคาเรือน คิดเป็น
ร้อยละ 46.98 (จากทั้งหมด 828 หลังคาเรือน) โดยจะขยายผล
669 หลังคาเรือน (ร้อยละ 80) ในปี 2560 และครบทุกหลังในปี
2561
(3) ผู ้ ป ระกอบอาชี พ ตั ด หิ น มี ค วามพึ ง ใจต่ อ อุ ป กรณ์ ล ดฝุ ่ น
ร้อยละ 93.33 คนในบ้านมีความพึงพอใจของต่อการลดฝุน่ ภายในบ้าน
ร้อยละ 92.50 และหน่วยงานเครือข่ายมีความพึงพอใจต่อการบริการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินของ สคร.9 นครราชสีมา
ร้อยละ 86.67
(4) มีการขยายผลเทคโนโลยีป้องกันควบคุมโรคปอดฝุ่นหินใน
พืน้ ทีต่ ำ� บลหนองน�ำ้ ใส อ�ำเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมา และมีการน�ำ
เสนอเผยแพร่แนวคิดในการประชุมระดับอ�ำเภอ จังหวัด เขตสุขภาพ
ภาพที่ 3 เปรียบเทียบก่อน-หลังการใช้อุปกรณ์ลด ภาค และประเทศ

ฝุ่นและการจัดบ้านปลอดฝุ่น

เทคนิค เคล็ดลับในการด�ำเนินการพั ฒนาการบริการป้องกัน
ควบคุมโรคปอดฝุ่นหิน

(1) สร้างความร่วมมือของหน่วยงานเครือข่าย ในการด�ำเนินการ
ป้องกันควบคุมโรคปอดฝุน่ หินอย่างต่อเนือ่ ง และพัฒนาขึน้ ในปีตอ่ ๆ
ไป โดยมีการวางแผนการขยายผลในพื้นที่ต�ำบลหนองน�้ำใส ในระดับ
อ�ำเภอ และระดับประเทศ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
(2) ใช้แนวคิด เทคนิค วิธกี ารท�ำงานใหม่ สร้างความตระหนักใน
การป้องกันโรค ให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเองได้ น�ำประชาชนเข้า
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มามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน สร้างการเรียนรู้และพัฒนาได้ด้วยตนเอง เกิดการ
ยอมรับ ลดความกังวลด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิต
(3) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และสร้างเสริม
สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรและหน่วยงานเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง
๓. ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข:
(1) การขยายผลการบริการป้องกันควบคุมโรคปอดฝุน่ หิน ต้องใช้ความร่วมมือจากหลาย
หน่วยงาน โดยมีการวางแผนการขยายผลการด�ำเนินงานร่วมกัน และติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่อง ดังนี้
• ผู้ประกอบการและผู้ประกอบอาชีพตัดหินสนับสนุนการใช้อุปกรณ์ลดฝุ่นให้
ครอบคลุมทุกคน โดยผู้ประกอบการบ่อหินออกค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำอุปกรณ์ลดฝุ่นร่วมกับ
เทศบาลต�ำบลหนองน�้ำใส และท�ำอุปกรณ์ลดฝุ่นใช้เอง ซึ่งจะช่วยให้ลดต้นทุนในการจัดท�ำ
อุปกรณ์ลดฝุ่นได้และส่งเสริมให้มีการน�ำอุปกรณ์ลดฝุ่นไปใช้งานให้ครบถ้วน
• คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขอ�ำเภอสีคิ้ว (คปสอ.) เผยแพร่ส่งเสริม
สนับสนุนการน�ำเทคโนโลยีปอ้ งกันควบคุมโรคปอดฝุน่ หินไปใช้ให้ครอบคลุมทัง้ พืน้ ทีใ่ นระดับ
อ�ำเภอ
• เทศบาลต�ำบลสนับสนุนงบประมาณ จัดกิจกรรมส่งเสริมบ้านปลอดฝุ่น ประเมิน
สภาพ จัดประกวดบ้านปลอดฝุ่น และพิจารณาออกเทศบัญญัติควบคุมการตัดแต่งหินที่บ้าน
• โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ส่งเสริมสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุข
จัดบ้านปลอดฝุ่น และแนะน�ำให้บ้านประชาชนในคุ้มที่ดูแลจัดบ้านปลอดฝุ่น ให้ครอบคลุม
ทุกหลังคาเรือน
• โรงเรียนจัดท�ำหลักสูตรการเรียนการสอนเรือ่ ง โรคซิลโิ คสีสและการป้องกันควบคุมโรค
(2) หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ ป่าไม้ กรมธนารักษ์ กรมราชทัณฑ์ อุตสาหกรรมจังหวัด
ที่ว่าการอ�ำเภอสีคิ้ว และกองทัพภาพที่ 2 ร่วมกันแก้ไขปัญหาการเช่าพื้นที่ตัดหิน
(3) ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการปรั บ ปรุ ง บ้ า นปลอดฝุ ่ น มี ค วามแตกต่ า งตามสภาพบ้ า นและ
ความต้องการของบ้านแต่ละหลัง เช่น การปรับปรุงพืน้ ด้วยวิธกี ารเทพืน้ ปูนซีเมนต์ ซึง่ สามารถ
ใช้วสั ดุอนื่ ทดแทนได้ และได้วางแผนการด�ำเนินการ โดยเทศบาลต�ำบลสนับสนุนงบประมาณ
จัดกิจกรรมส่งเสริมบ้านปลอดฝุ่น ประเมินสภาพ จัดประกวดบ้านปลอดฝุ่น และพิจารณา
ออกเทศบัญญัติควบคุมการตัดแต่งหินที่บ้านตามเกณฑ์การจัดบ้านปลอดฝุ่น
๔. ปัจจัยความส�ำเร็จ บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ:
(1) หน่วยงานสาธารณสุขและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องร่วมมือร่วมใจกัน เกิดการบูรณา
การอย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพและคุณภาพชีวติ ของประชาชนตามสภาพ
ความเป็นจริง และตรงกับความต้องการ ภายใต้ความเป็นอยู่ ความจ�ำเป็นในการด�ำรงชีพ
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ข้อจ�ำกัดส่วนบุคคล ความแตกต่างทางสังคม และบริบทของพืน้ ที่ สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม ความส�ำเร็จของการด�ำเนินงานที่เกิดจากการมีใจรักใน
สิ่งที่ท�ำ ศรัทธา มุ่งมั่นต่อสิ่งที่ท�ำ และการยอมรับจากหน่วยงานเครือข่ายและประชาชน
(2) หน่วยงานสาธารณสุขมีการน�ำประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ท�ำให้
ประชาชนมีความรู้และดูแลสุขภาพตนเอง เกิดการเรียนรู้ ป้องกันดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน และสภาพแวดล้อมขั้นพื้นฐานได้ เช่น รู้วิธีการป้องกันตนเอง การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและปลอดภัย ไม่เกิดผลกระทบต่อบุคคลในครอบครัว และชุมชน
(3) หน่วยงานสาธารณสุขให้บริการเชิงรุก เพื่อป้องกันก่อนการเกิดโรค เป็นการ
พัฒนาการบริการที่ช่วยให้ประชาชนสามารถพึ่งตนเองทางสุขภาพ รู้จักและตระหนักในการ
ป้องกันตนเอง การร่วมมือกันทุกภาคส่วนลงไปด�ำเนินการในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ และบริการพื้นฐานอื่นได้ครบทุกมิติ
(4) หน่วยงานภาครัฐต้องใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการ โดยรวบรวมข้อมูล
ตามความจริงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ น�ำข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์โรค การพยากรณ์โรค
ที่ ค รอบคลุ ม ทุ ก ปั จ จั ย เสี่ ย งและพฤติ ก รรมเสี่ ย ง การสนั บ สนุ น ข้ อ มู ล สารสนเทศให้ แ ก่
หน่วยงานเครือข่ายและประชาชนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะ เพื่อใช้ในการ
เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
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๕.๔-๑

ประเภทรางวัล บูรณาการ
การบริการที่เป็นเลิศ (ระดับดี)
หากันจนเจอ
้ อหิวาต์เทียม
“เชือ
ในเลือดไก่กอ
้ น”
โดย นางสาวกรรณิการณ์ หมอนพังเทียม
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ส�ำนักระบาดวิทยา
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เกริ่นน�ำ
ในวั น ธรรมดาวั น หนึ่ ง (พฤษภาคม 2557) ที่ พี่ น ้ อ ง
เครือข่ายระบาดทั่วประเทศจะแจ้งข่าวสารเหตุการณ์ระบาด
มายังกลุม่ สอบสวนฯ ส�ำนักระบาดวิทยาเหมือนปกติ ส่วนเจ้าหน้าที่
ก็ปฏิบัติงานอยู่เวรกันตามหน้าที่เหมือนเคย และแล้วก็มีเหตุให้
ต้องสังเกตว่าโรคอาหารเป็นพิษในรอบสัปดาห์นี้เข้ามามาก
ผิดปกติ และที่ส�ำคัญคือเกิดในโรงเรียน และผู้ป่วยมีประวัติ
รับประทานข้าวมันไก่ รวมทัง้ สิน้ 8 เหตุการณ์ ทัง้ ทีย่ งั ไม่ทนั หมด
สัปดาห์ เป็นเหตุให้ต้องยกหูโทรศัพท์สอบถามพื้นที่เพื่อตรวจ
สอบข่าวนี้ และหากเป็นเหตุการณ์จริงที่มีแนวโน้มจะมีการ
ระบาดในวงกว้าง ก็ต้องด�ำเนินการวางแผนป้องกันควบคุมโรค
ร่วมกับพื้นที่ต่อไปอย่างเร่งด่วน โดยหลักการแล้วการตัดสินว่า
เหตุการณ์ใดเป็นเหตุการณ์ระบาด เราสามารถใช้หลักการทาง
ด้านระบาดวิทยาที่ถือว่าเป็นเครื่องมือส�ำคัญในการท�ำงานร่วม
กับเกณฑ์ทไี่ ด้กำ� หนดไว้โดยผูเ้ ชีย่ วชาญในการพิจารณาเหตุการณ์
ต่างๆ ของประเทศไว้เป็นแบบแผนปฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมา รวมถึง
การร่วมกันระดมความคิดเห็นจากบรรดาแพทย์ นักวิชาการ และ
บุคลากรทีม่ สี ว่ นร่วมอืน่ ๆ เข้ามาร่วมกันประเมินสถานการณ์ดว้ ยกัน
เริ่มต้นการสอบสวน
ประสานงานกับพี่น้องชาวระบาดตั้งแต่ระดับเขต จังหวัด
อ�ำเภอ รวมถึงโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วย เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และ
แผนการท�ำงาน เริ่มต้นที่การรวบรวมข้อมูลที่มีอยู่แล้วไม่ว่าจะ
เป็นอาการของผู้ป่วย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งก็เป็น
ที่น่าประหลาดที่ผลการตรวจหาเชื้อก่อโรคในผู้ป่วย พบเป็นเชื้อ
Vibrio parahaemolyticus ทัง้ ๆทีผ่ ปู้ ว่ ยรับประทานข้าวมันไก่ ไม่มี
อาหารทะเล แต่ถงึ อย่างไรการปนเปือ้ นก็มโี อกาสเกิดขึน้ ได้ คณะ
สอบสวนจึงยังไม่ลดละค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม เพือ่ ให้สามารถระบุ
สาเหตุการระบาดครั้งนี้ให้ได้เทคนิคการสอบสวนโรคอาหาร
เป็นพิษ จะเริ่มตั้งแต่สัมภาษณ์ผู้ป่วย แม่ครัว ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ
ในกระบวนการท�ำอาหาร และสิง่ แวดล้อมทีม่ โี อกาสเกีย่ วข้องกับ
การปนเปือ้ นในครัง้ นี้ และใช้วธิ สี อบสวนทวนย้อนไปตามห่วงโซ่
อาหาร ประกอบกับการเก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยและสิ่งแวดล้อม
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รูปที่ 1 ถุงบรรจุเลือดไก่ก้อน
(พบเชื้อ V.parahaemolyticus)

รูปที่ 2 ห่วงโซ่อาหารของเลือดไก่ก้อน
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ไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งครั้งนี้อาหารสงสัยคือข้าวมันไก่ เรื่อง
สนุกก็เกิดขึ้นทันที เพราะในข้าวมันไก่ 1 จาน มีส่วนประกอบหลาย
อย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวมัน เนื้อไก่ เครื่องใน เลือด ผักสด และ
น�้ำจิ้ม การตรวจหากจะให้ทราบว่าเกิดจากส่วนไหนก็ต้องแยกตรวจ
แต่ขอ้ จ�ำกัดก็คอื ห้องปฏิบตั กิ ารมีเกณฑ์กำ� หนดเรือ่ งปริมาณตัวอย่าง
ทีจ่ ะสามารถมาเพาะเชือ้ ต่อได้ตอ้ งมากพอตามทีก่ ำ� หนดด้วย เป็นเรือ่ ง
ตลกที่ผักชีหรือแตงกวาก็คงไม่สามารถตรวจได้ ความท้าทายจึงเกิด
ขึน้ ให้บรรดานักสอบสวนต้องตัดสินใจ และแล้วเรือ่ งทีไ่ ม่คาดคิดก็เกิด
ขึ้น เราพบเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ในเลือดไก่ก้อน (รูปที่ 1)
ที่เป็นส่วนประกอบส�ำคัญของข้าวมันไก่ และนี่จึงเป็นจุดเริ่มต้นให้
ก�ำหนดเส้นทางของห่วงโซ่อาหารของเลือดไก่ก้อน (รูปที่ 2) เพื่อ
สอบสวนให้พบจุดเสี่ยงของการปนเปื้อนเชื้อครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเป็นการ
ชีเ้ ป้าให้เจ้าหน้าทีส่ ามารถป้องกันควบคุมโรคไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง
    โดยทั่วไปเชื้ออหิวาต์เทียม หรือชื่อวิทยาศาสตร์ Vibrio
parahaemolyticus เป็นแบคทีเรียแกรมลบรูปแท่ง มีแหล่งธรรมชาติ
ในน�ำ้ ทะเล และน�ำ้ กร่อยเกิดจากการกินอาหารทะเลทีม่ เี ชือ้ ปนเปือ้ น
เข้ า ไป สามารถพบการระบาดเป็ น วงกว้ า งได้ จ าก
สายพันธุ์ O3K6 ที่เคยพบการระบาดหลายๆ ครั้ง
ในกลุม่ คนทีม่ ปี ระวัตกิ นิ อาหารทะเล อาการมักปรากฏ
หลังจากกินเชื้อเข้าไป 10  ถึง 12 ชั่วโมง บางราย
แสดงอาการภายใน 4 ถึง 96 ชั่วโมง เชื้อนี้จะเพิ่ม
จ�ำนวนเป็นเท่าตัวทุกๆ 10  ถึง 15 นาที ที่อุณหภูมิ
37°C เมื่อเข้าสู่ร่างกายเชื้อจะทวีจ�ำนวนขึ้นในล�ำไส้
    การด�ำเนินการแก้ไขปัญหาการระบาดครั้งนี้ ได้มี
การจัดตั้งทีมสอบสวนโรคและคณะท�ำงานเพื่อค้นหา
สาเหตุปัจจัยที่ท�ำให้เกิดการระบาดครั้งนี้ ได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานทัง้ ในส่วนกลาง และส่วนภูมภิ าค
ได้แก่ ส�ำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค, ส�ำนัก
สุขาภิบาลอาหารและน�้ำ  กรมอนามัย, ส�ำนักอาหาร ส�ำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา, กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, สถาบันสุขภาพ
สัตว์แห่งชาติ, ส�ำนักป้องกัน ควบคุมและบ�ำบัดโรคสัตว์ และส�ำนักงาน
พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า กรมปศุสัตว์ รวมถึงภาค
เอกชนที่เป็นผู้ประกอบการด้วย

ผลการด� ำ เนิ น การท� ำ ให้ ส ามารถประเมิ น สถานการณ์ ไ ด้ ว ่ า
การระบาดของโรคอาหารเป็นพิษในครัง้ นีส้ ว่ นใหญ่เกิดขึน้ ในสถานศึกษา
ที่ห่างไกล ได้แก่ โรงเรียนในระดับต�ำบลที่มีโครงการอาหารกลางวัน
และพบผู้ป่วยกระจัดกระจายไปทั่วประเทศกว่า 50 เหตุการณ์ ถึงแม้
ความรุนแรงของโรคจะไม่ทำ� ให้ถงึ ขัน้ เสียชีวติ แต่พบว่าผูป้ ว่ ยในแต่ละ
เหตุการณ์จะเป็นเด็กมากกว่าผู้ใหญ่ และบางเหตุการณ์เกิดขึ้นซ�้ำอีก
หลังจากที่ได้มีการให้สุขศึกษาและให้ความรู้แก่ประชาชนไปแล้ว
ส่วนในปี 2559 ไม่พบการรายงานเพิม่ เติมจากสาเหตุดงั กล่าว
ปัจจุบันมีการด�ำเนินการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์เลือดไก่ก้อน โดยมี
รายละเอียดโดยเพิม่ รายละเอียดวันผลิตและวันหมดอายุไว้ทถี่ งุ บรรจุ
มีคำ� เตือน “ควรท�ำให้สกุ ก่อนรับประทาน” และในอนาคตมีบางบริษทั
ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์เป็นแบบ individual package ที่ได้มาตรฐาน
เช่นเดียวกับเลือดหมู เต้าหู้หลลอด (รูปที่ 3)
รูปที่ 3 เลือดหมูในบรรจุภัณฑ์ที่มีฉลากอาหาร

ปัญหาและอุปสรรค
การสื่อสารความเสี่ยง ต้องมีการก�ำจัดชั้นความลับในระดับ
หน่วยงานกับประชาชน เพราะในปัจจุบันการสื่อสารมีความรวดเร็ว
โดยทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ ความเข้าใจผิดในการสือ่ สารเกิดขึน้ รวดเร็ว
กว่าจนท�ำให้ประชาชนเกิดความตื่นตระหนก ส่วนในระดับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความล�ำบากในการประสานงานต่อ ท�ำให้ไปไม่ถึง
เป้าหมายการสอบสวนโรคเพื่อค้นหาสาเหตุปัจจัยที่แท้จริงได้ และ
ความไม่ชัดเจนของข้อบังคับ กฎระเบียบ ที่ใช้ในการจัดการระเบียบ
และการควบคุมก�ำกับมาตรฐานการผลิตสินค้า การประกอบกิจการ
ร้านอาหาร และด้านอื่นๆที่มีกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้อง ต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้ามาตีความและชี้แจงให้เข้าใจตรงกัน
ทุกภาคส่วน
บทสรุป
ในส่วนของหน่วยงานกลางการได้รับรายงานเหตุการณ์ระบาด
ของทั้งประเทศเป็นเหมือนการต่อจิ๊กซอว์ให้เห็นภาพของทั้งประเทศ
ซึ่งสามารถแจ้งเตือนข่าวสารเบื้องต้นให้แก่เครือข่ายได้ท�ำการตรวจ
สอบและเฝ้าระวังโรคได้อย่างรวดเร็ว และเป็นการร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของหลายๆ กรม กระทรวง รวมทั้งภาคเอกชน
ที่ เข้ า มามี บ ทบาทแก้ ป ั ญ หา นอกจากปั ญ หาเรื่ อ งการเจ็ บ ป่ ว ย
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รูปที่ ๔ การให้สัมภาษณ์ในรายการเจาะข่าวเด่น

ของประชาชนแล้ว ความส�ำคัญอีกอย่างคืออุตสาหกรรมการผลิตอาหาร ถือเป็น
ปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
บทเรียนทีส่ ำ� คัญของด�ำเนินงานครัง้ นีค้ อื เรือ่ ง “การสือ่ สารความเสีย่ ง” ด้วย
เหตุการณ์ระบาดครั้งนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายส่วน ตั้งแต่ระดับผู้บริโภค
ผูค้ า้ ขาย และผูป้ ระกอบการ การสือ่ สารภายในให้แก่เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านเข้าใจ
ถึงความส�ำคัญของปัญหา และวัตถุประสงค์ของการป้องกันควบคุมโรคในระดับ
กว้ า งขึ้ น จ� ำ เป็ น ต้ อ งมี ก ารประสานงานภายในทั้ ง ภาครั ฐ และภาคเอกชนที่
เกี่ยวข้อง อีกทั้งในปัจจุบันระบบการสื่อสารรวดเร็ว มีการส่งต่อข้อมูลการโดยที่
ไม่ได้ไตร่ตรอง ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการทุกระดับ และสร้างความตื่น
ตระหนกให้แก่ประชาชน จนมีความกังวลว่าจะส่งผลต่อสินค้าส่งออกของ
ประเทศ การหาค�ำตอบให้แก่ปัญหาเข้าสู่ระดับประเทศที่รับรู้ร่วมกัน มีการ
ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู ้ ที่ ถู ก ต้ อ งโดยผ่ า นสื่ อ สารมวลชนที่ ทั่ ว ถึ ง ทุ ก พื้ น ที่
(รูปที่ 4) ถือว่าเป็นการพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสให้ประชาชนตระหนักถึง
การบริโภคที่ปลอดภัย
แต่อย่างไรก็ตามความพยายามของการที่จะแก้ปัญหานี้จากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ท�ำให้เกิดการตั้งระบบเฝ้าระวังโรคในทุกส่วนที่เจ้าหน้าที่
ควบคุมได้ โดยได้ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัดในช่วงที่พบว่ามีการ
ระบาด สร้างความมั่นใจให้แก่ทั้งระบบ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับเจ้าหน้าที่
ปศุสัตว์ด�ำเนินการอย่างต่อเนื่องเฝ้าระวังทั้งในคนและในส่วนผลิต ทั้งนี้เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดความเจ็บป่วยที่รุนแรงและการขยายเป็นวงกว้างกว่านี้ ความ
ส�ำเร็จที่จะท�ำให้สามารถควบคุมโรคได้หรือไม่นั้น ยังขึ้นอยู่กับว่าผู้บริโภค
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จะลดความเสี่ยงที่ปลายทางอย่างถูกสุขลักษณะทั่วทุกพื้นที่หรือไม่ก็เป็นปัจจัย
ส�ำคัญเช่นกัน
ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการเดินทางไปของอาหารตลอดห่วงโซ่นนั้
ยังพบช่องโหว่อยู่มาก และด้านการขนส่งอาหารภายในประเทศพบว่าไม่มี
หน่วยงานหรือมีกฎหมายใดเข้ามาก�ำกับควบคุมทั้งๆ ที่ระบบการควบคุม
ความเย็นถือว่าเป็นเรื่องส�ำคัญในการก�ำหนดคุณภาพอาหาร ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ยังต้องคิดและวางแผนต่อไปเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ปัญหา
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๕.๔-๒

ประเภทรางวัล บูรณาการ
การบริการที่เป็นเลิศ (ระดับดี)
การพัฒนาการตรวจจับ –
สกัดกัน
้ โรคติดต่อข้ามประเทศ
แบบบูรณาการของด่านต้นแบบ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
โดย นายวีรพงษ์  ปงจันตา
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการ
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่
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หลักการและเหตุผล :
โรคติดต่อระหว่างประเทศในปัจจุบัน เป็นโรคระบาดในยุคโลกาภิวัตน์ที่เป็นภัยคุกคาม
อย่างร้ายแรง เช่นโรคซาร์ส (SARS) โรคไวรัสอีโบล่า Ebola virus disease และ โรคทางเดิน
หายใจตะวันออกกลาง ส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อความมั่นคงของรัฐต่างๆ ทั้งในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา ประเทศไทยมีความเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศอื่นๆ
ทีจ่ ะพบโรคต่างๆเหล่านีไ้ ด้ตลอดเวลา จากการทีม่ ผี เู้ ดินทางเข้า-ออกประเทศ ทัง้ ไปและกลับ
จากพื้นที่ติดโรค รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางการแพทย์ (Medical hub) ซึ่งจะมีผู้ป่วยโรคต่างๆ
เข้ามารักษาในโรงพยาบาลของไทย ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีหน้าที่หลักการ
ด�ำเนินงานเพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศโดยหน่วยงานเดียวจะไม่
สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การคัดกรอง ตรวจจับ – สกัดกั้น โรคติดต่อ
ข้ามประเทศ นัน้ จะต้องมีหลายภาคส่วน หน่วยงานทัง้ ภาครัฐ และเอกชนช่วยกันด�ำเนินงาน
อีกทั้งรูปแบบของการด�ำเนินงานต้องชัดเจนมีประสิทธิภาพ ดังนั้นด่านความคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายทัง้ ภาครัฐและเอกชน จึงมีแนวคิดพัฒนาระบบการท�ำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกัน เพือ่ ประชาชนในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย
แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง และล�ำพูน เป็นจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยครอบคลุมประชากร
ทั้งหมด จ�ำนวน 4,293,642 คน ปลอดภัยจากการติดโรคติดต่อระหว่างประเทศ และไม่มี
การระบาดของโรคในพื้นที่เลย
จุดเด่นของโครงการคือการท�ำงานร่วมกันแบบบูรณการปฏิบัติงาน สร้างความสามัคคี
ระหว่างหน่วยงาน ผูบ้ ริหารในระดับสูงทุกหน่วยงานภาคีเครือข่ายให้ความส�ำคัญ และให้การ
สนับสนุน สร้างระบบคัดกรองทีม่ ปี ระสิทธิภาพจนถึงในระดับชุมชน จนท�ำให้ไม่เกิดการระบาด
ของโรคติดระหว่างประเทศในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึง
920,226 คน ในปี 2558 และมีการแพร่ระบาดของโรคติดระหว่างประเทศ ในประเทศไทย
เช่น H1N5 ทีพ่ บผูป้ ว่ ยในหลายจังหวัด แต่ไม่พบทีเ่ ชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงทัง้ 5 จังหวัด
ดังกล่าว
กระบวนการ ขั้นตอน และผลการด�ำเนินงาน
เมื่อวิเคราะห์การด�ำเนินงานของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศด้านจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค หลังจากนั้นน�ำมาก�ำหนดเป็นกลยุทธ์การท�ำงานเพื่อให้การ
บูรณาการบริการผู้เดินทางเข้ามาในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การให้บริการอย่างเป็นมิตร โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล และให้ทุกคนได้รับการดูแลอย่าง
เท่าเทียม ทั่วถึง สกัดกั้นและลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อโรค ดังนี้
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่ี ี
กลยุทธ์ท่ี ๑ การท�ำงานแบบเชิงรุกโดยการสร้างความสัมพันธ์ทด
กับหน่วยงานเครือข่ายและผู้รับบริการ

เพื่อสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกัน ด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศได้ให้ความส�ำคัญกับการประสานงาน กับหน่วยงาน
เครือข่ายทัง้ ทีเ่ ป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพือ่ สร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างหน่วยงานโดยการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน
เครือข่ายทีอ่ ยูใ่ นและนอกสนามบิน ร่วมเป็นคณะท�ำงานต่างๆ ให้กบั
หน่วยงานเครือข่าย การให้ความร่วมมือซึ่งกันและกันเมื่อได้รับการ
ร้องขอทันที รวมถึงการให้ความช่วยเหลือและร่วมด�ำเนินกิจกรรม
ทีเ่ กีย่ วข้องอย่างต่อเนือ่ งให้บริการทางด้านการแพทย์พนื้ ฐานเป็นตัวน�ำ
สร้างกิจกรรมความสัมพันธ์ เช่น การให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น
การตรวจสุขภาพก�ำลังพลของตรวจคนเช้าเมือง การให้บริการวัคซีน
และการสนับสนุนอุปกรณ์การป้องกันตัวเอง ใช้ปรัชญาของการ
สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ท�ำให้มีเครือข่ายการท�ำงานแบบบูรณาการ
อย่างแท้จริง
กลยุทธ์ท่ี 2 การพัฒนาวิธีการท�ำงานร่วมกับพหุภาคีเครือข่าย

ด�ำเนินการแต่งตัง้ คณะท�ำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออก
ระหว่างประเทศท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ทุกหน่วยงานร่วมกันค้นหาสาเหตุของปัญหา ร่วมกันก�ำหนด
แผนงานสู่การน�ำไปสู่การปฏิบัติ และร่วมกันประเมินผลการด�ำเนิน
งาน โดยค�ำนึงถึงเป้าหมายการท�ำงานเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
เป็นที่ตั้งมีการใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ในฐานะเครื่องมือบริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉิน (Incident Command System; ICS) เป็นระบบที่
ใช้เพือ่ สัง่ การ ควบคุม และประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงาน
ทีเ่ ป็นมาตรฐานหนึง่ เดียวทีส่ ามารถใช้รบั มือกับเหตุการณ์ทกุ ประเภท
ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ในภาวะปกติ เป็น
โครงสร้างที่ผสมผสานทรัพยากรทุกชนิดเข้าด้วยกันทั้งเครื่องมือ
อุปกรณ์ หรือแม้แต่ก�ำลังคนจากหน่วยงานต่างๆ
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทัง้ ภายในและภายนอก

โดยพัฒนาสมรรถนะหลักและด้านเทคนิคทุกระดับรองรับการ
ท�ำงานแบบการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพเช่น ความรู้ด้าน
พระราชบัญญัติ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์การใช้ภาษาสากล และ
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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การท�ำงานเป็นทีม การป้องกันตนเองของเจ้าหน้าทีด่ า่ นต�ำรวจตรวจคน
เข้าเมืองมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากจะต้องสัมผัสกับประชาชน
เป็ น ด่ า นแรก รวมทั้ ง แม่ บ ้ า นที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นสนามบิ น ดั ง นั้ น
หน่วยงานภาคีเครือข่ายจ�ำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันตนเอง การท�ำลายเชือ้ การส่งต่อผูป้ ว่ ย
รวมถึ ง การอบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพเจ้ า หน้ า ที่ ด ่ า นฯเช่ น การตรวจ
ยานพาหนะ สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศ
เชิงรุก โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ

1. เพื่ อ ให้ ก ารเฝ้ า ระวั ง โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศได้ ต าม
มาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. เพือ่ ให้การบริการเฝ้าระวังโรคติดต่อระหว่างประเทศมีความ
โปร่ ง ใส เท่ า เที ย มทุ ก ชาติ พั น ธุ ์ โ ดยไม่ เ ลื อ กปฏิ บั ติ เ ป็ น ไปตาม
กฎระเบียบ
3. เพื่อให้บริการเชิงรุกที่บูรณาการระหว่างด่านควบคุมโรค
ติดต่อระหว่างประเทศและหน่วยงานเครือข่ายในการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคจากภายนอกประเทศเข้าสู่ภายในประเทศ
4. เพื่อให้ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศปลอดภัยจากโรคในช่วงที่อยู่
ในประเทศไทย
5. เพื่อป้องกันผู้เดินทางไปประเทศอื่นไม่ติดโรคจากภายใน
ประเทศ
6. เพื่อให้ผู้เดินทางเข้า – ออกประเทศมีความเชื่อมั่นว่าจะ
ปลอดภัยจากโรค
ปัญหาและอุปสรรค
การด�ำเนินงานเดิมยังไม่มีระบบกลไก ขั้นตอนการด�ำเนินงาน
ตัง้ แต่การสือ่ สาร การประสานงาน การคัดกรองผูเ้ ดินทางและการเฝ้า
ระวังตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องที่ชัดเจน และเป็นรูปแบบที่จ�ำเพาะส�ำหรับด่านควบคุมโรค
ติ ด ต่ อ ท่ า อากาศยานเชี ย งใหม่ หน่ ว ยงานเครื อ ข่ า ยจึ ง มองว่ า
งานควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเป็นงานของด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศเท่านัน้ การควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเกิดขึน้
เฉพาะทีด่ า่ นควบคุมโรคในสนามบินเท่านัน้ ท�ำให้โอกาสทีโ่ รคจะแพร่
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ระบาดเข้าสู่ชุมชนเป็นได้ง่าย ประกอบกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC
2015) ท�ำให้มีผู้เดินทางเข้าออกประเทศเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศจึงมีแนวคิดที่จะด�ำเนินการแบบบูรณาการกับ
หน่วยงานเครือข่าย ที่ตั้งอยู่ในช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
ประกอบด้วย การท่าอากาศยานเชียงใหม่ ศูนย์ควบคุมการบิน ตัวแทนบริษทั ผูป้ ระกอบการ/
เอกชน เจ้าหน้าทีส่ ายการบินต่างๆ ผูค้ วบคุมยานพาหนะ ด่านศุลกากร ด่านตรวจคนเข้าเมือง
ส�ำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ผูเ้ ดินทาง/นักท่องเทีย่ ว ตลอดจนประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่
ทีเ่ ป็นแหล่งท่องเทีย่ ว โดยทุกหน่วยงานจะมีการประสานการท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นขัน้ ตอน
โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การบริการเฝ้าระวังและคัดกรองผู้เดินทางเข้าประเทศที่มาจาก
ประเทศเขตติดโรค
การแก้ไขปัญหา
1. ด้านการสือ่ สาร ระหว่างหน่วยงานงาน และการประสานงานระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
การบริหารจัดการโดยด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศร่วมกับเครือข่าย ได้จัดท�ำ
ท�ำเนียบการติดต่อสื่อสาร คู่มือ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการซักซ้อมความเข้าใจ
ในกระบวนการขั้นตอนการด�ำเนินงานอย่าง
2. ด้านบุคลากร ที่ประจ�ำด่านควบคุมโรคที่มีจ�ำนวนน้อย ในขณะที่ด่านควบคุมโรคฯ
ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้องปฏิบัติงานทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งการด�ำเนินงานแบบ
บูรณาการ ด�ำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นทีมร่วมกับเครือข่ายถือว่าเป็นสิง่ ส�ำคัญทีช่ ว่ ยแก้ปญ
ั หา
กรณีภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ได้จัดตั้งคณะ
ท�ำงานจากทุกกลุ่มงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของด่านควบคุมโรคฯ
3. ด้านหน่วยงานเครือข่ายขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อ จึงมีการด�ำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ รวมถึงการสนับสนุนวัสดุอปุ กรณ์ทางการแพทย์
ให้กับผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อลดโอกาสการสัมผัสและป้องกันการแพร่กระจายของโรคไปยัง
ผู้อื่นต่อไป
4. ด้านประชาชนผูเ้ ดินทางปัญหาทีพ่ บคือการขาดความร่วมมือในการคัดกรอง และให้
ข้อมูล เนือ่ งมาจากหลายสาเหตุ สาเหตุแรกคือ ผูเ้ ดินทางมีความเร่งรีบทีจ่ ะออกจากสนามบิน
แก้ไขเบื้องต้นคือ เจ้าหน้าที่สายการบินซึ่งเป็นเครือข่ายเอกชน ด�ำเนินการเก็บข้อมูล
ประวัติการเดินทางขณะอยู่บนเครื่องบิน และให้ความรู้แก่ผู้เดินทาง สาเหตุที่สองคือการ
สือ่ สารกับผูเ้ ดินทาง ทีม่ คี วามหลากหลายทางด้านภาษา ซึง่ หน่วยงานเครือข่ายซึง่ ปฏิบตั งิ าน
ในสนามบินเชียงใหม่ พร้อมให้ความช่วยเหลือ และ เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคได้พัฒนา
ตัวเองทางด้านภาษาซึง่ หลักๆคือ ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน นอกจากนีย้ งั พบว่ามีผเู้ ดินทาง
ที่เป็นผู้สงสัยป่วยเกิดความกลัวที่จะถูกกักกัน ซึ่งวิธีการแก้ไขคือให้ความรู้ และใช้กฎหมาย
บังคับ
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ปัจจัยความส�ำเร็จ
1. มีการแต่งตั้งคณะท�ำงานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศท่าอากาศยาน
เชียงใหม่ ออกค�ำสั่งโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือการด�ำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างแท้จริง
2. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในและนอกหน่วยงาน โดยการให้มีความรู้ ความ
สามารถ มีทักษะ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และเจตคติที่ดีต่อการท�ำงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ในช่องทาง
3. การบริหารจัดการแผนการด�ำเนินงานบูรณาการแบบมีสว่ นร่วมของบุคลากรในช่องทาง
เข้าออกระหว่างประเทศและหน่วยงานเครือข่ายในการเฝ้าระวังและคัดกรองด้านตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข การซ้อมแผนและประชุมสม�ำ่ เสมอเป็นกระบวนการทีส่ ำ� คัญ
ท�ำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้ท�ำหน้าที่ของตนเองได้อย่างเหมาะสมและให้ได้ประสิทธิภาพ
เป็ น การปรั บ แก้ ไขแนวทางการปฏิ บั ติ ที่ ดี แ ละเหมาะสมเมื่ อ เกิ ด ภาวะฉุ ก เฉิ น ทางด้ า น
สาธารณสุขและ/หรือเมื่อเกิดการระบาดของโรคได้อย่างปลอดภัย
4. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�ำงานของหน่วยงานเครือข่าย การประสานการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปแบบ ในการคัดกรองและการปฏิบัติต่อผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักร
ภายใต้กฎระเบียบข้อบังคับและพระราชบัญญัติของแต่ละหน่วยงาน เช่น พระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พระราชบัญญัติศุลกากร พระราชบัญญัติโรคติดต่อ เป็นต้น
การด�ำเนินงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับภาระกิจในอนาคต

ปัจจุบันด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มีการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
ด้านการส่งข้อมูลในขณะเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศโดยตรง
กับ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและโรงพยาบาล
นครพิงค์เชียงใหม่เท่านั้น ในอนาคตจะต้องพัฒนาการส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานเครือข่าย
ในพื้นที่ เช่น สาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดระยะเวลาและขั้นตอนในการด�ำเนินการติดตามผู้สัมผัสหรือผู้สงสัยป่วย
ได้ทันต่อเหตุการณ์
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๕.๕
่ ค
องค์กรทีม
ี วามเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินการคลัง :
ความส�ำเร็จและความท้าทาย
โดย นางสาวพรทิพย์  ชมเดช
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการ
กองคลัง
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รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เมื่อเอ่ย
ถึงรางวัลนี้อาจจะ ไม่เป็นที่คุ้นหูมากนัก เพราะเป็นรางวัลที่กรมบัญชีกลางริเริ่มให้มีขึ้นในปี
2557 เพือ่ มอบให้แก่สว่ นราชการทีม่ กี ารบริหารจัดการด้านการเงินการคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ถู ก ต้ อ งตามกฎ ระเบี ย บ และมี ค วามโปร่ ง ใสในการปฏิ บั ติ ง าน ถื อ ได้ ว ่ า เป็ น รางวั ล
อันทรงเกียรติรางวัลหนึ่ง โดยกรมบัญชีกลางจะคัดเลือกส่วนราชการที่มีคะแนนผลการ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�ำหนดจาก 223 หน่วยงาน ซึ่งจะประเมินใน 5 มิติ คือ
มิตดิ า้ นการจัดซือ้ จัดจ้าง มิตดิ า้ นการเบิกจ่าย มิตดิ า้ นการบัญชี มิตดิ า้ นการตรวจสอบภายใน
และมิติด้านความรับผิดทางละเมิด แบ่งออกเป็น 6 ประเภทรางวัล คือ
1. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็น
รางวัลที่พิจารณาจากคุณภาพของการด�ำเนินการในภาพรวมทั้ง 5 มิติ แบ่งรางวัลออกเป็น
4 ระดับ คือ ดีเลิศ ดีเด่น ดี ชมเชย
2. ประกาศเกียรติคุณด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรางวัลที่พิจารณาจากการประเมิน
ในมิติด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน 3 ด้าน คือ ด้านประสิทธิผลของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ านในระบบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
และ ด้านความโปร่งใสของหน่วยงานในการประกาศราคากลางและการค�ำนวณราคากลางใน
ระบบ e-GP เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจดูได้ แบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ คือ ดีเลิศ
ดีเด่น ดี
3. ประกาศเกียรติคุณด้านการเบิกจ่าย เป็นรางวัลที่พิจารณาจากการประเมินในมิติ
ด้านการเบิกจ่ายใน 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี และด้านการ
บริหารงบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี แบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ คือ ดีเลิศ ดีเด่น ดี
4. ประกาศเกียรติคณ
ุ ด้านการบัญชีภาครัฐ เป็นรางวัลทีพ่ จิ ารณาจากการประเมินใน
มิติด้านการบัญชีภาครัฐใน 2 ด้าน คือ ด้านบัญชีการเงิน และด้านบัญชีบริหาร (การจัดท�ำ
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต) แบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ คือ ดีเลิศ ดีเด่น ดี
5. ประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ เป็นรางวัลที่พิจารณาจาก
การประเมินในมิติด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐใน 2 ด้าน คือ ด้านคุณสมบัติ และด้าน
การปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์การประเมินการประกันคุณภาพการตรวจสอบภายในภาครัฐ
แบ่งรางวัลออกเป็น 3 ระดับ คือ ดีเลิศ ดีเด่น ดี
6. ประกาศเกียรติคุณด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด เป็นรางวัลที่พิจารณาจาก
การประเมินในมิติด้านความรับผิดทางละเมิดใน 3 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานโดยไม่เกิด
ความเสียหายแก่ส่วนราชการ ด้านการบริหารงานที่ไม่ปรากฏข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
และ ด้านการบันทึกข้อมูลในระบบความรับผิดทางละเมิดและแพ่ง แบ่งรางวัลออกเป็น 3
ระดับ คือ ดีเลิศ ดีเด่น ดี

อนอดีต ความส�ำเร็จ
331 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึง่ เป็นปีแรกในการมอบรางวัล กรมควบคุมโรค
ได้รับรางวัลองค์กร ที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ระดับชมเชย และในปีงบประมาณ พ.ศ.
2558 ก็ได้รบั รางวัลนีต้ ดิ ต่อกันเป็นปีที่ 2 พร้อมด้วยรางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ
ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด ระดับดีเด่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นรางวัลแห่งความ
ภาคภูมิใจส�ำหรับบุคลากรด้านการเงินการคลัง บุคลากรด้านการตรวจสอบ
ภายใน และผู้ที่ปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของกรมควบคุมโรคที่มี
ความตั้งใจ มุ่งมั่น ทุ่มเท ในการที่จะยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับประเทศ
หากมองย้อนกลับไปเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมา นโยบายการปฏิรูประบบการ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐส่งผลให้บุคลากรด้านการเงินการคลังต้องปรับ
เปลี่ยนแนวคิด ทัศนคติ วิธีการปฏิบัติงาน รวมถึงต้องพัฒนาศักยภาพตนเอง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในส่วนที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ กองคลัง
เองในฐานะทีต่ อ้ งบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของกรมควบคุมโรครวมถึง
ต้องก�ำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของหน่วยงานในสังกัดก็ได้มี
การปรับปรุงพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน
การเงินการคลังของกรมควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดตั้งเครือข่าย
ผูป้ ฏิบตั งิ านด้านการบัญชีและด้านการพัสดุ กลุม่ ตรวจสอบภายในจัดตัง้ เครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานได้
มีการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการท�ำงานและมีสว่ นร่วมใน
การพัฒนาวิธีการท�ำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการถอดบทเรียนหรือ
องค์ความรู้จากผู้ที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานแล้วน�ำมาจัดท�ำเป็นคู่มือการ
ปฏิบัติงานส�ำหรับบุคลากรด้านการเงินการคลังใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ยังจัดให้มี
การจัดฝึกอบรมเพือ่ ให้ความรูเ้ กีย่ วกับระเบียบและวิธปี ฏิบตั งิ านด้านการเงินการ
คลังเป็นประจ�ำทุกปีเพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎ ระเบียบ
และวิธปี ฏิบตั งิ านใหม่ ๆ รวมถึงได้มโี อกาสแลกเปลีย่ นความรูแ้ ละประสบการณ์
ระหว่างบุคลากรด้วยกัน
ผลจากการด�ำเนินงานพบว่า ระบบการเงินการคลังของกรมควบคุมโรคมี
การพัฒนาขึ้นเป็นล�ำดับโดยเฉพาะด้านการบัญชี แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมทั้งหมด
เพราะงานที่เกี่ยวกับด้านการเงินการคลังมีหลายส่วนตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน
ตอนต้น หากจะถามถึงปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
(ในที่นี้จะขอกล่าวถึงเพียงในส่วนของกองคลัง) คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของคนและ
ระบบ ซึ่งก็น่าจะเป็นเรื่องพื้น ๆ ที่นิยมเขียนกันแต่ก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
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และเป็นประเด็นท้าทายที่บุคลากรด้านการเงินการคลังของกรมควบคุมโรค
จะต้องฟันฝ่ากันต่อไป
รางวัลที่ได้มาทั้ง 2 ปีซ้อนนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญ
แต่เป็นผลจากความพากเพียร มุง่ มัน่ ทุม่ เทและร่วมมือร่วมใจของบุคลากรด้าน
การเงินการคลัง ซึง่ ถือเป็นปัจจัยความส�ำเร็จทีส่ ำ� คัญและเป็นก้าวแรกของบุคลากร
ด้านการเงินการคลังของกรมควบคุมโรค ไม่ว่าจะเป็น กองคลัง กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน กองการเจ้าหน้าที่ รวมถึง กลุ่มบริหารทั่วไปของทุกส�ำนัก/กอง/กลุ่ม/
สถาบัน/สคร. ในการร่วมกันพัฒนาระบบการเงินการคลังของกรมควบคุมโรค
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่มีความเป็นเลิศ
ในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังในทุกๆ ด้านต่อไป
สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบคุณบุคลากรของทุกหน่วยงาน ทุกกลุม่ ทุกฝ่าย ทีใ่ ห้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังด้วยดีเสมอมา ขอขอบคุณ
สถาบันวิจยั จัดการความรู้ และมาตรฐานการควบคุมโรคทีไ่ ด้บรรจุเรือ่ งราวนีไ้ ว้
เป็นส่วนหนึง่ ของหนังสือ “42 ปีกรมควบคุมโรค”...ย้อนอดีต ความส�ำเร็จ...และ
ความท้าทายในอนาคต และขอขอบคุณผูอ้ ำ� นวยการกองคลังทีใ่ ห้โอกาสผูเ้ ขียน
ได้เขียนบทความนี้...
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๕.๖

ประเภทรางวัล
บริการภาครัฐแห่งชาติ (ระดับดีเด่น)
พัทยารักษ์: บริการทีเ่ ข้าถึง เข้าใจ
สู่การพัฒนาการรักษาโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ เมืองพัทยา
รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ
(Thailand Public Service Awards)
ปี 2558
โดย นางประทีป  ปั้นทอง
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ ชลบุรี
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เกริน
่ น�ำ
เมืองพัทยา แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
ไปทัว่ ทุกมุมโลก มีนกั ท่องเทีย่ วเข้ามา เทีย่ วเมืองพัทยา
ปีละไม่ต�่ำกว่า 5 ล้านคน แหล่งบริการจึงถูกก่อตั้งและ
ขยายมากขึน้ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว จากข้อมูลจ�ำนวน
แหล่งบริการที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี 2554 – 2556
พบว่ามีจำ� นวนแหล่งบริการทัง้ สิน้ 681, 905 และ 916
แห่ง การส�ำรวจข้อมูลแหล่งบริการที่มีพนักงานบริการ
ในประเทศไทยของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่
ปี 2553-2556 เมืองพัทยามีพนักงานบริการในแหล่ง
บริการและประกอบอาชีพพิเศษในลักษณะแอบแฝงสูง
เป็นล�ำดับที่ 2 ของประเทศ รองจากกรุงเทพหานคร ซึง่
พนักงานฯกลุ่มนี้เป็นประชากรกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึง
ยาก ส่ ว นใหญ่ ป ระกอบอาชี พ ในลั ก ษณะแอบแฝง
ซ่อนเร้นไม่เป็นทีเ่ ปิดเผยและไม่ได้รบั การยอมรับจากสังคม
จึงไม่เต็มใจ ที่จะเข้ารับการรักษาในสถานบริการต่างๆ
เมือ่ มีอาการเจ็บป่วยจึงซือ้ ยาตามร้ายขายยาทัว่ ไปหรือ
เข้ารักษาในคลินิกเอกชนเพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย
ท�ำให้ขาดความรูแ้ ละมีพฤติกรรมการป้องกันโรคทีไ่ ม่ถกู
ต้อง รับการรักษาไม่ต่อเนื่อง เพราะการให้บริการ
สาธารณสุ ข ภาครั ฐ ส่ ว นใหญ่ ใ ห้ บ ริ ก ารแบบทั่ ว ๆไป
บริการภาครัฐทีจ่ ำ� กัดในขอบเขตของการให้บริการ ท�ำให้
การรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เมืองพัทยาเป็น
ปัญหาเรื้อรังยากต่อการจัดการมายาวนาน
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กระบวนการ ขั้นตอน การด�ำเนินงาน
หน่วยกามโรคและโรคเอดส์ที่ 6.1 อ�ำเภอบางละมุง จังหวัด
ชลบุรี (ศูนย์พัทยารักษ์) ภายใต้สังกัดส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค ตั้งอยู่ในเมืองพัทยา มีภารกิจ
ให้บริการตรวจรักษาควบคุมป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
รวมถึงให้สขุ ศึกษาและจัดบริการทัง้ เชิงรับและเชิงรุก ซึง่ การปฏิบตั ิ
งานยังพบปัญหาเรื่องการเข้าถึงบริการของผู้รับบริการในทุกกลุ่ม
เป้าหมาย โดยเฉพาะประชากรกลุม่ เปราะบางทีเ่ ข้าถึงยากดังกล่าว
เดิ ม ศู น ย์ พั ท ยารั ก ษ์ ได้ ต รวจเยี่ ย มแหล่ ง บริ ก ารและ
ให้สุขศึกษา การพูดคุยปัญหาจากการให้บริการ พบว่า ปัญหาการ
ไม่เข้ามารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของพนักงานบริการ คือ
ความรูส้ กึ ถูกรังเกียจและแปลกแยก กลัวความลับเปิดเผย และการ
ไม่ทราบว่ามีคลินิกที่ให้บริการรักษาเฉพาะทางด้านโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ ประกอบกับความไม่สะดวกของเวลาการเข้ารับบริการ
ในเวลาราชการ
ศูนย์พัทยารักษ์ จึงจัดปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและหารูป
แบบและวิธีการเข้าถึงบริการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้รับบริการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบันภายใต้วงจรการพัฒนา PDCA (Plan
Do Check Act) เพือ่ ลดช่องว่างของปัญหาและตอบสนองต่อความ
ต้องการของผู้รับบริการได้อย่างตรงจุด เพิ่มการเข้าถึงบริการ
สาธารณสุข และลดการแพร่เชือ้ ของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และ
โรคเอดส์ รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพของด�ำเนินงานเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรค ดังนี้
๑. ปรับกระบวนการท�ำงานเชิงรุก

1.1) มีการปรับเวลาและวิธีการลงเยี่ยมแหล่งบริการ
1.2) เจาะกลุม่ เจ้าของแหล่งบริการเพือ่ สร้างเครือข่ายการ
ดูแลประชากรกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบางที่มีลักษณะเฉพาะ
ผ่านการสื่อสารช่องทางต่างๆ
1.3) ปรับวิธกี ารลงเยีย่ มแหล่งบริการเป็นเดือนละ 4 ครัง้
โดยมีการให้สุขศึกษารายบุคคล แบบเป็นกันเอง ท�ำให้ผู้รับบริการ
เกิดความคุน้ เคย ไว้วางใจ และมีความเชือ่ มัน่ ในการรักษาความลับ
1.4) เพิ่มบริการตรวจคัดกรองและให้การรักษาในแหล่ง
บริการต่างๆ โดยจัดให้มี บริการตรวจรักษา ในแหล่งบริการ
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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ทีส่ ำ� คัญคือ mobile VCT SDR (Voluntary Counseling and Testing
with Same Day Result) การตรวจเลือดโดยสมัครใจ รู้ผลภายใน
วันเดียว เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับ
บริการ โดยถ้าผลพบผลเลือดเป็นบวกต่อ Syphilis จะแนะน�ำให้
เข้ารับการรักษาที่ศูนย์พัทยารักษ์ และผลเลือดเป็นบวกต่อ HIV
จะส่งต่อผู้ป่วยตามสิทธิ์การรักษาในสถานบริการต่อไป
๒. การปรับกระบวนการให้บริการเชิงรับ (เน้นให้การบริการ
		 โดยยึดผูร้ บ
ั บริการเป็นศูนย์กลาง - Client’s Center)

2.1) เพิ่ ม คุ ณ ภาพในระบบการให้ ค� ำ ปรึ ก ษา การ
สัมภาษณ์และคัดกรองกลุม่ เสีย่ งโดยแยกกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งต�ำ่ และ
กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคและการ
ป้องกันการปฏิบัติตัวโดยการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษารายบุคคลและ
ส่งตรวจเลือดอย่างเหมาะสม
2.2) เพิ่มการให้ค�ำแนะน�ำปรึกษาทั้งก่อนและหลังเจาะ
เลือดเพื่อตรวจหาเชื้อเอชไอวี (pre and post counseling) โดย
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าทีด่ า้ นการให้คำ� ปรึกษาและใจบริการ
(service mind) เพื่อให้ผู้มารับบริการรับรู้ความเสี่ยงและเตรียม
พร้อมสภาพจิตใจก่อนรับรูผ้ ลเลือด สร้างความร่วมมือและความไว้
วางใจระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ
2.3) การพัฒนาเทคนิคการตรวจของช่องทางต่างๆ เพือ่
ส่งตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ โดยเฉพาะทางช่องคอ ทาง
ทวารหนัก และทางช่องคลอดดัดแปลง เพื่อให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้
มารับบริการเฉพาะที่มีความเปราะบาง ซึ่งเป็นเทคนิคเฉพาะและ
เป็นเอกลักษณ์ของศูนย์พัทยารักษ์
2.4) เพิ่มศักยภาพการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ
การตรวจวิเคราะห์และยืนยันเชื้อก่อโรค แบบรู้ผลภายในวันเดียว
(Same Day Result) เพื่อรักษาได้รวดเร็ว ลดการไม่มารับการรักษา
หรือติดตามผู้ป่วย
2.5) เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เพื่อประชาสัมพันธ์หน่วย
งานให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ผ่านทาง social network ได้แก่
Facebook และ Line เป็นต้น ท�ำให้เจ้าของ/ผู้ดูแลแหล่งบริการ
เห็นความส�ำคัญของการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายในการด�ำเนินงานเพิ่มมากขึ้น
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2.6) พัฒนาระบบการบันทึกข้อมูลโดยน�ำโปรแกรมส�ำเร็จรูป STI/VCT mini record
มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้มารับบริการ เพื่อช่วยการประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลและ
ติดตามการรักษาได้ดีขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับจากการปรับปรุงการท�ำงาน
ต่อลูกค้า(ผู้รับบริการ)

1) การเข้าถึงบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ปี 2555 มีผู้รับบริการมีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
จาก 5,915 เป็น 7,813 ในปี 2556 ผลการประเมินความพึงพอใจ ปี 2555 - 2557
พบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 94.80 เป็น 99.25 ซึ่งนับว่ามี
ความพึงพอใจในระดับสูงมาก
2) การพัฒนาเทคนิคและรูปแบบการตรวจ same day result ท�ำให้ลดระยะเวลารอคอย
(waiting time) ในการตรวจรักษา ไม่เสียเวลาในการกลับมาฟังผลตรวจ จากเดิมทราบผล 1
สัปดาห์ เป็นทราบผลภายในวันเดียว ท�ำให้ได้รบั การรักษาเร็ว และลดอัตราการขาดการรักษา
หรือไม่มาตามนัด ซึ่งเดิมอัตราการไม่กลับมาฟังผลตรวจสูงถึง 58%
3) ได้รับการตรวจครอบคลุมทุกช่องทางการติดเชื้อ และได้รับการตรวจครอบคลุมโรค
มากขึ้น
4) ลดจ�ำนวนผูป้ ว่ ยด้วยโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ของจังหวัดชลบุรี จากปี พ.ศ. 2554
– 2556 เป็น 978, 922, 676 และ 672 ตามล�ำดับ คิดเป็นอัตราป่วยร้อยละ 73.67
68.23 50.50 และ 50.20 ตามล�ำดับ ซึ่งจังหวัดชลบุรีมีอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อทางเพศ
สัมพันธ์ลดลงในขณะที่จังหวัดอื่นในเขตสุขภาพที่ 6 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ต่อเครือข่าย (เจ้าของ / ผู้ดูแลแหล่งบริการ)

1) ได้รบั ความรู้ ค�ำปรึกษาด้านสุขภาพ ทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม การให้บริการทาง
สาธารณสุข อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้มีความใส่ใจในสุขภาพตนเองและพนักงานบริการเพิ่มขึ้น มี
การป้องกันการติดโรคเพิ่มขึ้น
2) พนักงานบริการในสังกัดมีสุขภาพดี ปลอดโรค ท�ำให้แหล่งบริการมีชื่อเสียง ดึงดูด
ลูกค้าได้มากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น
ต่อศูนย์พัทยารักษ์

1) ได้รบั การยอมรับด้านการให้บริการและการตรวจวินจิ ฉัยด้านโรคเอดส์และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ – เป็นแหล่งศึกษาวิจัยเฉพาะด้าน และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน
2) บุคลากรมีความรู้และทักษะในการท�ำงานมากขึ้น
3) มีเครือข่ายในการท�ำงานมากขึ้น โดยมีเครือข่ายภาครัฐเพิ่มขึ้นจาก จ�ำนวน 6 แห่ง
เป็น 11 แห่ง และเครือข่ายภาคเอกชน เพิ่มขึ้นจาก จ�ำนวน 2 แห่ง เป็น 26 แห่ง
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ปัญหา อุปสรรค และวิธีการบริหารจัดการ

ผู้รับบริการ

1) มีจ�ำนวนมากและหลากหลายประเภท แก้ปัญหาด้วยการบูรณาการงานให้เกิดความ
สะดวก รวดเร็ว ตรงกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับงานประจ�ำ
2) การด�ำเนินชีวิตของพนักงานบริการไม่สอดคล้องกับเวลาที่เปิดให้บริการตามปกติ
จึงต้องปรับให้มีกระบวนเชิงรุกด้วยการให้บริการเคลื่อนที่ลงถึงแหล่งบริการ
3) ประชากรกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงยากประมาณ 50% ไม่มาฟังผลตรวจเลือดตามนัด
ท�ำให้กลุ่มคนเหล่านี้สูญเสียโอกาสในการเข้าถึงการรักษา ดูแลตนเองและป้องกันการแพร่
กระจายเชื้อ จึงได้ด�ำเนินการตรวจหาเชื้อ HIV และซิฟิลิส แบบทราบผลวันเดียว (Sameday
Result : SDR ) เพื่อลดปัญหา
4) การเคลื่อนย้ายประชากรของกลุ่มเปราะบางที่เข้าถึงยาก มีปัญหาการใช้สิทธิ์ในการ
รักษา การส่งต่อ แก้ไขปัญหาด้วยการประสานงานในการช่วยเหลือเรื่องการย้ายสิทธิ์เพื่อให้
เข้าถึงระบบบริการได้ทั่วถึง
5) ประชากรของกลุ ่ ม เปราะบางที่ เข้ า ถึ ง ยากมี ค วามหลากหลายด้ า นเชื้ อ ชาติ
จึงพัฒนาการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและภาษา เพิ่มทักษะด้าน
ภาษาที่จ�ำเป็นต่อการสื่อสารในงาน
6) กลุ่มประชากรแฝงในสถานประกอบการอื่นๆ แก้ไขด้วยการปรึกษาหารือในเวที
ประชุมเครือข่ายภาคประชาสังคมเพื่อสร้างแกนน�ำ อาสาสมัคร
ผู้ให้บริการ

1) เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์พทั ยารักษ์มจี ำ� นวนน้อย ไม่ครบสหสาขาวิชาชีพทีจ่ ำ� เป็น ได้ดำ� เนิน
การแก้ไขด้วยการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจนและบูรณาการงานร่วมกัน เพื่อให้
สอดคล้องกับงานประจ�ำ รวมถึงมีการปรึกษาหารือแก้ปัญหาเป็นระยะๆ
2) บุคลากรของศูนย์พัทยารักษ์ส่วนใหญ่มีอายุมาก และใกล้เกษียณอายุราชการ ท�ำให้
ประสบปัญหาการท�ำงานบางส่วน เช่น การออกพื้นที่ช่วงนอกเวลาราชการ (เวลากลางคืน)
การคียข์ อ้ มูลจ�ำนวนมากในคอมพิวเตอร์ จึงมีการวางแผนพัฒนา การสรรหาบุคลากรทดแทน
มาเรียนรู้งานให้ทันเวลา เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการท�ำงานในปีต่อไป
ปัจจัยความส�ำเร็จ บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
ปัจจัยความส�ำเร็จ ของการให้บริการของศูนย์พท
ั ยารักษ์ คือ การให้บริการแบบมุง่ เน้น
ผูร้ บั บริการเป็นศูนย์กลาง (Client’s center) การสร้างทัศนคติทดี่ แี ละมีใจบริการต่อผูร้ บั บริการ
โดยเน้นระบบการให้ค�ำปรึกษาและพัฒนาทักษะผู้ให้บริการด้วยความเป็นมิตร การสื่อสาร
และสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ/เจ้าของแหล่งบริการ โดยการสะท้อนข้อมูลและปัญหา
ให้ทราบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม และความร่วมมือ เป็นการสร้างสังคมและสภาพแวดล้อม
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ที่เป็นมิตร ที่เอื้อต่อการรักษาและการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในประชากรกลุ่ม
เปราะบางที่เข้าถึงยาก
บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ

1) การให้บริการโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ท�ำให้มีการเข้าถึง เข้าใจผู้รับบริการ
ที่มีความต้องการเฉพาะ ท�ำให้เห็นปัญหา ค้นหารากเหง้าของปัญหา และให้บริการได้อย่าง
ตรงจุด
2) การใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ social network ผ่าน application Line Facebook มาเป็น
เครือ่ งมือในการสือ่ สาร มีความจ�ำเป็นมากในยุคปัจจุบนั เพราะท�ำให้สอื่ สารข้อมูล ทราบความ
เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว และเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายได้ง่าย เป็นการเพิ่มการเข้าถึงบริการได้
อีกทางหนึ่ง
3) การจัดเก็บข้อมูล รายละเอียดของผู้ป่วยและผู้รับบริการ อย่างเป็นหมวดหมู่ เข้าถึง
ได้ง่าย จะสามารถน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของปัญหา พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด
4) การด�ำเนินงานที่ต้องบูรณาการกับหน่วยงานหลายภาคส่วน การรักษาและคงซึ่ง
พันธภาพทีด่ ี ประกอบด้วย การสนใจและรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ น่ื ความซือ่ สัตย์ตอ่ ตนเอง
และผูอ้ นื่ มีความสุภาพ รักษาระยะห่างตามความสัมพันธ์ระดับบุคคล ความเสมอภาค อันจะ
ส่งผลให้เกิดความร่วมมือที่ดีอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
5) ผูร้ บั บริการมีความหลากหลาย ทัง้ เชือ้ ชาติ ภาษา วัฒนธรรม วิถกี ารด�ำรงชีวติ ท�ำให้
เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการต้องมีความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้รับบริการ และพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็น
เพิม่ เติม เช่น ทักษะการสือ่ สาร การมีความไวต่อความรูส้ กึ เป็นคนช่างสังเกต มีมนุษยสัมพันธ์
ดี มีความเข้มแข็งและอดทน นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องเข้าใจผู้รับบริการอย่างไม่มีเงื่อนไข
ซึง่ น�ำไปสูก่ ารช่วยเหลือโดยยึดผูร้ บั บริการเป็นศูนย์กลาง ท�ำให้มกี ารเข้าถึงผูร้ บั บริการดังกล่าว
ได้มากขึ้น

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>

340

รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ (Thailand Public Service Awards)
ประเภท รางวัลการพั ฒนาการบริการที่เป็นเลิศ ระดับดีเด่น
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๕.๗-๑

ประเภทรางวัล บูรณาการ
บริการภาครัฐแห่งชาติ (ระดับดี)
การพัฒนาบริการ
เพื่อส่งเสริมการทราบสถานะ
ผลเลือดเอชไอวี
“เอดส์หยุดแน่ แค่รเู้ ร็ว”
โดย นางศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล, นางสาวสมคิด ศรีโสภา
นางอรวรรณ เอียดทอง, นางพันธ์ทิพย์ แก้วดวงใจ และ
นางสาวสุมนมาลย์ อุทยมกุล
กลุ่มปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และอ้างอิงด้านโรคติดเชื้อ
กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และจิตสังคม
สถาบันบ�ำราศนราดูร
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การตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีที่สถาบันบ�ำราศนราดูร ได้เปิดให้บริการครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2531 ซึ่งเป็นการตรวจหาร่องรอยการติดเชื้อ (Anti-HIV) โดยเทคนิคอีไลซ่า
ในสมัยนัน้ ผูร้ บั บริการต้องกลับมาฟังผลในภายหลังอีก 7-14 วันถัดมา เนือ่ งจากต้องรอรวบรวม
เลือดที่ส่งตรวจให้มากพอเพื่อท�ำเป็นรอบๆ และกรณีที่มีผลตรวจมีปฏิกิริยา หรือ Reactive
ต้องมีการตรวจซ�้ำ  และตรวจยืนยันด้วยวิธี western blot อีกครั้ง เพราะการตรวจ Anti-HIV
จัดเป็นวิธคี ดั กรอง ( Screening test) ส่วนการยืนยันผล ด้วยวิธี western blot เป็นวิธที ใี่ ช้เวลา
นานหลายสัปดาห์ มีราคาต่อรายสูงถึง 1 พันบาท และในบางรายที่สงสัยเป็นผลบวกปลอม
การตรวจยืนยันผลด้วยวิธี western blot ไม่สามารถให้ค�ำตอบได้ในครั้งเดียว ต้องติดตาม
ตรวจซ�้ำ การรอคอยนี้ท�ำให้มีผลกระทบทั้งผู้รับบริการและบุคลากรทางการแพทย์
ในปี 2539 ประเทศไทยจึงได้ยกเลิกการตรวจยืนยันมาตรฐานด้วยวิธี western blot
ให้ใช้น�้ำยาตรวจคัดกรอง 3 ชนิดแทนส�ำหรับการตรวจเสริมเพื่อทดแทนวิธี western blot
หลังจากที่ได้มีการรวบรวมผลงานประจ�ำมาศึกษาวิจัย และปรับเปลี่ยนวิธีการท�ำงานให้มี
ความรวดเร็วขึ้น ด้วยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ ทั้ง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค โรงพยาบาลบ�ำราศนราดูร (ชื่อเดิม) กระทรวง
สาธารณสุข และคณะแพทย์มหาวิทยาลัยต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยมหิดลและจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย นับเป็นอีกก้าวทีผ่ ลการตรวจในงานประจ�ำได้นำ� มาเป็นหลักฐานการศึกษาวิจยั
เพือ่ พัฒนาระบบบริการตรวจการติดเชือ้ เอชไอวี ท�ำให้ลดระยะเวลารอคอยเหลือเพียง 3 วัน
จากเป็นเดือน ส�ำหรับรายที่มีผลบวก ถึงแม้จะมีการบริการแบบใช้น�้ำยาตรวจแบบรวดเร็ว
Rapid test เร่งด่วนได้ผลภายใน 1 ชั่วโมง แต่เป็นการตรวจด้วยน�้ำยาตรวจคัดกรอง เพียง 1
วิธี ใช้เป็นการแจ้งผลเบือ้ งต้น อย่างไรก็ตามต้องตรวจซ�ำ้ อีก 2 น�ำ้ ยาทีว่ ธิ กี ารตรวจแตกต่างกัน
ต้องรอเวลาอ่านผล ไม่สามารถให้ผลในวันเดียวกันได้ จึงมีการนัดให้กลับมาฟังผลในภายหลัง
จากผลการตรวจเลือด Anti-HIV ในห้องปฏิบัติการประมาณ ปีละ 5,000 ราย ตลอด
15 ปีที่ผ่านมา ( 2541-2555) พบว่ามีผลบวกในช่วงร้อยละ 10.05 -17.57 ซึ่งสาเหตุ
ทีม่ อี ตั ราการติดเชือ้ สูงกว่าของประเทศเนือ่ งจากเป็นหน่วยงานทีผ่ ทู้ รี่ ผู้ ลแล้วมาขอตรวจยืนยัน
บางคนตรวจมาแล้วถึง 4 ครั้ง และจากข้อมูลจากกลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และ
จิตสังคม หน่วยงานให้คำ� ปรึกษาทีม่ ผี มู้ ารับบริการตรวจเลือด เฉลีย่ ปีละ 1,036 ราย พบว่า
ในระยะ 4 ปี ( 2552-55) พบอัตราการฟังผลเลือดเฉลีย่ ร้อยละ 85.47 มีผไู้ ม่มาฟังผลเลือด
อยูใ่ นช่วงร้อยละ 7.25- 16.54 ซึง่ มีจำ� นวนเพิม่ มากขึน้ ทุกปี และมีผทู้ มี่ ารับการตรวจเลือด
แล้วไม่ฟังผลยอดสะสมจ�ำนวน 377 ราย ในจ�ำนวนนี้เป็นผู้ที่มีผลเลือดบวก 179 ราย
(ร้อยละ 47.48) บางรายเป็นผูต้ ดิ เชือ้ รายใหม่ ส่งผลให้ขาดโอกาสเข้าถึงการรักษาและการได้รบั
การปรึกษา เพือ่ คลีค่ ลายปัญหาด้านจิตสังคม รวมทัง้ การปรับลดพฤติกรรมเสีย่ งไม่ให้ถา่ ยทอดเชือ้
สู่ผู้อื่นและป้องกันการรับเชื้อเพิ่ม นอกจากนี้ในกลุ่มที่มีสถานะผลเลือดเป็นลบก็ขาดโอกาส

อนอดีต ความส�ำเร็จ
343 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

ได้รบั การปรึกษาเพือ่ ลดปัญหาด้านจิตสังคม และการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมเพือ่ ให้คงสถานะ
ผลเลือดลบต่อไป
ในระดับนโยบายของประเทศมีการเปลีย่ นแปลงคือ ยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหา
เอดส์แห่งชาติ พ.ศ. 2555-๒๕59 เน้นให้มกี ารตรวจเลือดแบบทราบผลในวันเดียว และการที่
ได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุม เมื่อ 9-10 สิงหาคม 2555 ประเทศไทยและองค์กรนานาชาติ
ด้านเอดส์ซึ่งมีการประชุมปรึกษาหารือระดับประเทศ เรื่องการใช้ยาต้านไวรัสเอชไอวีในเชิง
ยุทธศาสตร์ ท�ำให้เห็นความส�ำคัญของการฟังผลเลือดแล้วเข้าสู่การรักษาได้อย่างรวดเร็ว
จึงต้องพัฒนาระบบงานที่มีอยู่ที่สถาบันบ�ำราศนราดูรให้สอดคล้องกัน จึงได้มีการทบทวน
ระบบงานทั้งหมดใหม่ โดยเฉพาะขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ Anti-HIV ที่กลุ่มงานเทคนิค
การแพทย์ (ชื่อเดิม) ให้ลดระยะเวลารอคอยให้เหลือเพียงสองชั่วโมง เมื่อรวมกับขั้นตอน
การให้ค�ำปรึกษา ระบบการช�ำระค่าตรวจตามสิทธิ และการเจาะเลือดแล้ว ผู้มารับบริการ
ไม่ควรรอเกินสามชั่วโมง
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และกลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และจิตสังคมได้มีการ
วางแผนการท�ำงานร่วมกัน เปิดให้มโี ครงการทดลองน�ำร่องเพือ่ ปรับปรุงงานมาในระยะเวลา
ตั้งแต่ ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อให้มีช่องทางใหม่ให้สามารถรับบริการแบบ
ทราบผลในวันเดียวในราคาปกติ โดยระยะแรกมีผขู้ อรับบริการแบบนี้ วันละ 4-5 ราย ส�ำหรับ
ชุดทดสอบ Anti-HIV ที่น�ำมาใช้เป็นชนิดเดียวกับที่ใช้ในงานประจ�ำ  เพียงแต่เพิ่มชุดทดสอบ
ชนิด Rapid test มาอีก 1 ชนิด ตรวจเลือดโดยนักเทคนิคการแพทย์ หรือเจ้าพนักงาน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ในระยะแรกเวลารอคอยทีเ่ คยนัด 3 วันท�ำการ ควรลดลงเหลือไม่เกิน
3 ชั่วโมง เมื่อรวมเวลาทุกขั้นตอน การด�ำเนินการโครงการน�ำร่องเพื่อให้ทุกหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ทบทวนกิจกรรมต่างๆ ให้ลดเวลาในแต่ละขั้นตอน และหาจุดที่ต้องพัฒนาใหม่
เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยคงคุณภาพมาตรฐาน และผูม้ ารับบริการเชือ่ มัน่ ในผลการตรวจ
ได้แก่ การเลือกใช้น�้ำยาที่ให้ผลรวดเร็วและมีมาตรฐานเดียวกับวิธีเดิม การจัดระบบรองรับ
ผูม้ ารับบริการทีร่ อคอยผล ไม่ให้วติ กกังวล ให้ได้รบั ความรูท้ เี่ กีย่ วกับโรคและได้ฟงั ประสบการณ์
ตรงจากอาสาสมัครผู้ติดเชื้อ เป็นต้น ดังแสดงในตารางที่ 1 และ 2 ส่วนตารางที่ 3 เป็นการ
เปลี่ยนแนวคิดจากการคิดต้นทุนในการตรวจแต่ละรายโดยเฉพาะรายที่บวก ซึ่งจะท�ำให้คิด
ว่าขาดทุน เพราะได้รับค่าชดเชย หรือคิดราคาเพียงรายละ 140 บาท มาเป็นคิดต้นทุนรวม
ในทุกภาคส่วน และหากน�ำมาเฉลี่ยกับรายที่มีผลลบ ยังคงมีรายรับให้หน่วยงานและไม่ได้
ขาดทุน
หลังจากด�ำเนินการโครงการน�ำร่องแล้วได้มกี ารประเมินผลเบือ้ งต้น คือ กลุม่ งานเทคนิค
การแพทย์ได้ด�ำเนินการพัฒนาการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว
มีระยะเวลารอคอยผลเฉลีย่ 120 นาที เมือ่ ได้เวลาทีพ่ อใจในระดับหนึง่ แล้ว จึงได้รว่ มกันเปิด
บริการเต็มรูปแบบในเดือน มิถนุ ายน 2556 โดยแจ้งข่าวให้บคุ ลากรทางการแพทย์ ทุกหน่วยงาน
ทราบ เพื่อให้ช่วยกระจายข่าวต่อ
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รูปแบบตรวจเลือดแบบทราบผลในวันเดียว

ตารางที่ 1. แสดงการให้บริการปรึกษาเปรียบเทียบระหว่างวิธีเดิมและวิธีทราบผลในวันเดียว
ขั้นตอนการให้การปรึกษา	
สร้างสัมพันธภาพ และตกลงบริการ
ส�ำรวจเหตุผลที่มารับการตรวจหาการติดเชื้อ
เอชไอวี รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการติดเชื้อ
เอชไอวีและโรคเอดส์
อธิบายเกี่ยวกับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
เตรียมความพร้อมที่จะรับทราบผลการตรวจ

วิธีเดิม
√
√
√

วิธีทราบผลในวันเดียว
เพิ่มการตกลงบริการเรื่องเวลา
ส�ำรวจความพร้อมในการรอผล
√
√

เพิ่มระยะเวลารอผล ความมั่นใจ
ในผลการตรวจตามมาตรฐาน
• เพิ่มการประเมินความต้องกาและ
√
ความพร้อมจิตใจทัง้ ตนเองและญาติ
วางแผน
การลดพฤติกรรมเสี่ยง • ไม่ต้องวางแผนการลดพฤติกรรม
ช่วงรอฟังผล 3 วัน เสี่ยงช่วงรอฟังผล 3 วัน
√
√
การตัดสินใจรับการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวี
การจัดบริการระหว่างรอฟังผลการ
ยุติบริการ และนัดรับทราบผลการตรวจ
ตรวจ
√

ตารางที่ 2. แสดงการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างวิธีเดิมและวิธีทราบผลในวันเดียว  
ขั้นตอนการให้การปรึกษา	
เจาะเลือดจากเส้นเลือดด�ำ
ปั่นแยกน�้ำเหลือง
ตรวจด้วยเครื่องอัตโนมัติ (น�้ำยาที่ 1 )
กรณีผลลบ รายงานผลได้เลย
กรณีผลบวก ตรวจเพิ่ม
-- น�้ำยาที่ 2 ระยะเวลารอผล
-- น�้ำยาที่ 3 ระยะเวลารอผล
บันทึกผล และจัดท�ำรายงานผลการตรวจ
           รวม ระยะเวลารอคอย

วิธีเดิม
15 นาที
15 นาที
45 นาที
√
√
รอรอบท�ำวันรุ่งขึ้น
ท�ำทันที ใช้เวลา
30 นาที
รวบรวมท�ำรายงาน
3 วันท�ำการ

วิธีทราบผลในวันเดียว
15 นาที
15 นาที
45 นาที
√
√
ท�ำทันที ใช้เวลา 15 นาที
ท�ำทันที ใช้เวลา 15 นาที
ท�ำทันที ใช้เวลา  15 นาที
2 ชั่วโมง*

* เวลาโดยประมาณ ไม่รวมระยะเวลาที่ต้องผ่านจุดบริการอื่นเช่นการเงิน
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ตารางที่ 3. มุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ที่มองรอบด้านเพื่อให้เห็นความคุ้มค่าในการตรวจแบบรู้ผล
ในวันเดียว
โดย ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล  27 เมษายน 2556  การประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 37

ค่าใช้จ่าย/
ต้นทุนกิจกรรม

ส่วน

ค่าเดินทางวันที่มาตรวจ
ผู้มารับ ค่าแรงวันที่มาตรวจ
บริการ ค่าเดินทางวันที่มาฟังผล
ค่าแรงวันที่มาฟังผล
ส่วนผู้ให้ค�ำ ก่อนรับการตรวจ
ปรึกษา หลังรับการตรวจ
น�้ำยาชนิดที่ 1
น�้ำยาชนิดที่ 2
Lab
simple test/Rapid test
น�้ำยาชนิดที่ 3
Rapid/Rapid
รวมต้นทุนต่อราย
หมายเหตุ 1.
2.
3.
4.

กรณีผล Reactive
แบบนัดมา
ฟังผล
200
300
200
300
100
100
85
60

แบบ SDR

กรณีผล Non-Reactive
แบบ SDR

200
300
0
0
100
80
85
100

แบบนัดมา
ฟังผล
200
300
200
300
100
100
85
0

100

100

0

0

1,445

965

1,285

765

200
300
0
0
100
80
85
0

Reactive  มีปฏิกิริยา / บวก     
Non- reactive  ไม่มีปฏิกิริยา / ลบ
SDR = Same Day Result การตรวจแบบทราบผลในวันเดียว
ราคาน�้ำยา และ ค่าใช้จ่าย ที่แสดงในตาราง เป็นค่าประมาณ

การติดตามและประเมินผล
การด�ำเนินการครั้งนี้ได้มีระบบการติดตามและประเมินผล โดยมีตัวชี้วัดจากการวิเคราะห์ฐานข้อมูล
ของคลินิกให้การปรึกษาโดยใช้โปรแกรม Microsoft Access พบว่า
1. อั ต ราการฟั ง ผลเลื อ ดตรวจเอชไอวี (เป้ า หมาย 100%) จากร้ อ ยละ 85.47 ในปี
พ.ศ. 2555 เพิ่มเป็น 96.40 ในปี พ.ศ. 2556 และ 99.88 ในปี พ.ศ. 2557
2. อัตราการส่งตรวจเลือดเอชไอวีแบบทราบผลในวันเดียว จากร้อยละ 34.45 ในปีแรก
ที่ด�ำเนินการ เพิ่มเป็นร้อยละ 77.96 ในปีที่สอง
3. ร้อยละของผู้รับบริการผลเลือดบวกได้รับการส่งต่อเข้าสู่การรักษา (เป้าหมาย 80%) เข้าสู่
ระบบการรักษา ร้อยละ 87.24
4. ร้อยละของคู่เพศสัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อที่มีสถานะผลเลือดลบมีเพศสัมพันธ์ท่ีปลอดภัยและ
คงสถานะผลลบ (Stay negative) (เป้าหมาย 100%) คู่เพศสัมพันธ์ของผู้ติดเชื้อที่มีผลเลือดลบที่ได้
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รับการเฝ้าระวังติดตามตั้งแต่ปี 2554-2556 คงสถานะผลเลือดลบ (Stay Negative)
ทุกราย และปรับเปลีย่ นพฤติกรรมทางเพศทีป่ ลอดภัยเพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 73 เป็นร้อยละ 100 
5. การจั ด การข้ อ ร้ อ งเรี ย นของผู ้ รั บ บริ ก ารได้ รั บ การแก้ ไขปั ญ หาจนสามารถยุ ติ
ข้อร้องเรียนได้ ผลจากการด�ำเนินการพัฒนาบริการเพื่อส่งเสริมการทราบสถานะผลเลือด
เอชไอวี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556-2557 ยังไม่พบข้อร้องเรียนของผู้รับบริการที่เกิดจาก
กระบวนการให้บริการนี้
นอกจากนีก้ ลุม่ งานแนะแนวทางการแพทย์และจิตสังคมยังให้ความส�ำคัญในการติดตาม
ผู้มารับบริการที่ใช้ระบบเดิม ที่ต้องการฟังผลแบบนัด 3 วันแบบเดิม โดยพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้ มีระบบเฝ้าระวังติดตามผูท้ ไี่ ม่กลับมาฟังผล และสามารถแจ้งผลเพือ่ น�ำ
เข้าสู่การรักษาได้
การแก้ไขและวิธีการบริหารจัดการปัญหาอุปสรรค ในระหว่างด�ำเนินการ
1. ในช่วงแรกที่ด�ำเนินการพบว่า ผู้รับบริการร้อยละ 26.7 อยากตรวจแบบ 3 วัน
ท�ำการ เพราะไม่มนั่ ใจในผลการตรวจเลือดทีม่ รี ะยะเวลาสัน้ กว่าเดิม เหลือ 2.30 ชัว่ โมง (รวม
เวลาให้ค�ำปรึกษา) จึงมอบหมายให้กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้จัดท�ำรายงานเปรียบเทียบ
วิธกี ารตรวจทัง้ สองแบบให้ผใู้ ห้คำ� ปรึกษา ทราบและเข้าใจถึงวิธกี ารทดสอบและวิธรี ายงานผล
ส�ำหรับใช้ในการอธิบายให้ผู้รับบริการรายที่ยังไม่เชื่อมั่น ให้เข้าใจว่าการตรวจแบบใหม่
คงมาตรฐานเดิมเหมือนแบบรอผลสามวันท�ำการ
2. ความวิตกกังวลผู้รับบริการระหว่างรอฟังผลเลือด เนื่องจากมีเวลาเตรียมใจน้อย
แนวทางแก้ไขปัญหา มีแกนน�ำผูต้ ดิ เชือ้ เอชไอวี พูดคุยแลกเปลีย่ น ให้กำ� ลังใจในลักษณะเพือ่ น
ช่วยเพื่อนในบรรยากาศที่ผ่อนคลายเป็นสัดส่วนในชมรมแสงเทียนเพื่อชีวิต
ประโยชน์ที่ได้รับจากการด�ำเนินการพั ฒนาบริการ
1. ผูร้ บั บริการ ได้เข้าสูก่ ระบวนการรักษาได้รวดเร็ว ท�ำให้ลดอัตราตาย ในภาพรวมของ
ประเทศจะช่วยลดอัตราการติดเชือ้ รายใหม่เพราะลดการแพร่เชือ้ จากปริมาณไวรัสในผูต้ ดิ เชือ้
ลดลงหลังได้รับยาต้านไวรัส และผู้ติดเชื้อมีความรู้ความเข้าใจ ช่วยในการป้องกันควบคุมโรค
และท�ำให้อยู่ในสังคมได้โดยไม่มีการตีตรา
2. มีรูปแบบการด�ำเนินการที่เป็นต้นแบบให้ขยายผลไปยังหน่วยงานต่างๆ ระหว่าง
ด�ำเนินการได้ มีการเชิญเครือข่ายในจังหวัดนนทบุรีและปทุมธานี มาเรียนรู้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
3. กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ได้ถ่ายทอดเคล็ดลับ และแนวคิดโดยการรับเชิญเป็น
วิทยากร ระหว่างปี 2556-๒๕57 ให้แก่ เครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์ ในการประชุมวิชาการ
ประจ�ำปีของสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทสไทย 2 ครัง้ เครือข่ายนักเทคนิคการแพทย์
และเจ้าหน้าที่อื่นๆ ในการประชุมของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 ครั้ง การประชุมแพทย์
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พยาบาล นักเทคนิคการแพทย์ เภสัชกร ที่ให้บริการในระบบ สปสช. 4 ภาค /4 ครั้ง
4. กลุ่มงานแนะแนวทางการแพทย์และจิตสังคมหลักสูตรฝึกอบรมการให้การปรึกษา
ก่อนและหลังการตรวจเลือดเอชไอวี ซึง่ มีบคุ ลากรทางแพทย์และสาธารณสุขภายนอกสถาบัน
เข้ารับการฝึกอบรมเป็นประจ�ำทุกปี (ปีละ 2-3 รุ่น ๆละ 50 คน)
ปัจจัยความส�ำเร็จ บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
บทเรียนทีส่ ำ� คัญทีไ่ ด้รบั จากการด�ำเนินงานในครัง้ นีเ้ ป็นเครือ่ งพิสจู น์ให้เห็นว่า การทีจ่ ะ
ท�ำงานให้บรรลุส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และคงระบบไว้อย่างยั่งยืนนั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้
คือ การท�ำงานเป็นทีมสหวิชาชีพ ภายใต้การยอมรับและการสนับสนุนจากคณะผูบ้ ริหารของ
สถาบันมีความร่วมมือร่วมใจกันของผู้ปฏิบัติการ โดยมีจุดมุ่งหมายที่ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนผูร้ บั บริการเป็นหลัก และเป็นไปเพือ่ รองรับนโยบายเอดส์แห่งชาติ โดยทีมผูป้ ฏิบตั ิ
งานมีการมอบหมายงานกันอย่างชัดเจน มีความกระตือรือร้นทีจ่ ะให้ความร่วมมือ แม้จะเป็น
งานทีเ่ พิม่ ขึน้ มีการสือ่ สารกันอย่างเปิดเผย พร้อมทีจ่ ะเข้าใจและรับฟังปัญหาของแต่ละหน่วย
งานที่เกี่ยวข้อง เห็นถึงข้อจ�ำกัดที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงานในบางครั้งที่การท�ำงานกับผู้ป่วย
ไม่เป็นไปตามแนวทางปกติ แต่ทกุ คนก็ชว่ ยกันแก้ไขปัญหา โดยไม่ปดั ความรับผิดชอบ ท�ำให้รู้
ว่านี่คือการท�ำงานเพื่อประเทศชาติ เพื่อสถาบัน และเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง แม้เป็น
ปัญหาของกลุ่มประชากรเล็กๆ แต่หากบุคลากรให้ความส�ำคัญในการร่วมมือร่วมใจเพื่อช่วย
กันแก้ไขโดยยึดประโยชน์และค�ำนึงถึงการเคารพสิทธิของผู้รับบริการ ผลการพัฒนาระบบ
บริการนีม้ คี ณ
ุ ค่าในการป้องกันผูท้ ไี่ ด้รบั ผลกระทบจากโรคเอดส์ในวงกว้างทัง้ แก่ตวั ผูร้ บั บริการ
และครอบครัวให้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และต่อกลุม่ บุคลากรทีไ่ ด้รบั การถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพบริการในการขยายผลสู่การแก้ไขปัญหาเอดส์ในพื้นที่รับผิดชอบทั้งในและ
ต่างประเทศ

ผลงานนี้ได้รับรางวัลคุณภาพ
การพัฒนาระบบบริการ
ระดับดี ปี 2557
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นับเป็นอีกก้าวที่ผลการตรวจในงานประจ�ำได้น�ำมาเป็นหลักฐานการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบบริการตรวจการติดเชื้อเอชไอวี ท�ำให้ลด
ระยะเวลารอคอยเหลือ เพีย ง 3 วัน จากเป็น เดือ น ส�ำหรับรายที่มีผ ลบวก ถึงแม้จะมีการบริการแบบใช้น�้ำยาตรวจแบบรวดเร็ว
Rapid test เร่งด่วนได้ผลภายใน 1 ชั่วโมง แต่เป็นการตรวจด้วยน�้ำยาตรวจคัดกรอง เพียง 1 วิธี ใช้เป็นการแจ้งผลเบือ้ งต้น อย่างไรก็ตาม
ต้องตรวจซ�ำ้ อีก 2 น�ำ้ ยาทีว่ ธิ กี ารตรวจแตกต่างกันต้องรอเวลาอ่านผล ไม่สามารถให้ผลในวันเดียวกันได้ จึงมีการนัดให้กลับมาฟังผลในภายหลัง
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๕.๗-๒

ประเภทรางวัล บูรณาการ
บริการภาครัฐแห่งชาติ (ระดับดี)
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
ในการด�ำเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคมาลาเรีย
่ ำ� เภออุม
พื้นทีอ
้ ผาง จังหวัดตาก
โดย ดร.เยาวเรศ  วิสูตรโยธิน
นักวิชาการสาธารณสุขช�ำนาญการพิเศษ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2  จ.พิษณุโลก
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“ฤาษี” ชาติพันธุ์หนึ่งใน อ.อุ้มผาง

เหตุผล ความส�ำคัญและเป้าหมาย
กรมควบคุ ม โรค มี วิ สั ย ทั ศ น์ “เป็ น องค์ ก รชั้ น น� ำ ระดั บ
นานาชาติ ทีส่ งั คมเชือ่ ถือและไว้วางใจ เพือ่ ปกป้องประชาชนจาก
โรคและภัยสุขภาพ ด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายในปี
2563” ได้ก�ำหนดพันธกิจให้บุคลากรมีกระบวนการประสาน
ความร่วมมือกับเครือข่ายและประชาชน เพือ่ พัฒนาให้เกิดการมี
ส่วนร่วมในการท�ำงานด้านองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวัง
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพ รวมทั้ ง การบริ ก ารที่ ไ ด้
มาตรฐานสากล มีการถ่ายทอดเป็นนโยบายและยุทธศาสตร์ สร้าง
ความเข้าใจด้วยแนวทางการด�ำเนินงานหลากหลายช่องทางให้
บุคลากร ก�ำหนดคู่มือการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานส�ำหรับ
บุคลากรและภาคีเครือข่ายใช้ในการปฏิบตั งิ าน ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก กรมควบคุมโรค มีหน่วยงานเครือข่าย
ปฏิบตั งิ าน ได้แก่ หน่วยควบคุมโรคติดต่อน�ำโดยแมลง อ.อุม้ ผาง
จ.ตาก เป็นจุดปฏิบัติงานและขับเคลื่อนการน�ำนโยบายสู่การ
ปฏิบตั ผิ า่ นตัวชีว้ ดั ตามภารกิจ มีกรอบอัตราก�ำลังในการปฏิบตั งิ าน
และบุคลากรที่ชัดเจน
อ�ำเภออุ้มผาง จ.ตาก เป็นอ�ำเภอชายแดนไทยติดชายแดน
ประเทศพม่ า มี ร ะยะทางไกลจากตั ว จั ง หวั ด ตากมากที่ สุ ด
ประชาชนที่ อ าศั ย ประกอบด้ ว ยกลุ ่ ม คนไทย กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์
กะเหรี่ยง พม่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียสูงกว่าโรคอื่นๆ
ได้แก่ วัณโรค โรคเอดส์ โรคหนอนพยาธิ โรคอุจจาระร่วง โรคที่
ป้องกันด้วยวัคซีน โรคเรือ้ น และเป็นสาเหตุหนึง่ ของการเสียชีวติ
สภาพพืน้ ทีอ่ ำ� เภออุม้ ผางโดยส่วนใหญ่เป็นพืน้ ทีห่ า่ งไกล เส้นทาง
ป่าเขา การคมนาคมยากล�ำบากประชาชนต้องเดินทางด้วยเท้า
โดยเฉพาะช่วงฤดูฝน ในการเดินทางมารับบริการมาลาเรียคลินกิ
และสถานบริการสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ที่สุด ระยะทางประมาณ
40-50  กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 6-7 ชั่วโมง
เป็นไปด้วยความยากล�ำบากเมื่อเกิดการเจ็บป่วย ซึ่งผู้ป่วยด้วย
โรคมาลาเรีย ทีม่ อี าการรุนแรงแล้วไม่ได้รบั การรักษาทันที อาจเป็น
สาเหตุของการเสียชีวิต ในแต่ละปีมีการอพยพเคลื่อนย้ายของ
ประชากรมาเป็นแรงงาน ท�ำให้ประชาชนตามแนวชายแดน
มีโอกาสเสีย่ งต่อการติดเชือ้ ไข้มาลาเรียตามลักษณะการประกอบ
อาชีพ และสภาพพื้นที่
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การปฏิบัติงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียยังคงมีกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ได้แก่
การประสานงานข้อมูล การควบคุมยุงพาหะ การบริการตรวจรักษาโรคมาลาเรีย และการติดตาม
การรักษาอย่างต่อเนือ่ งเพือ่ ป้องกันการดือ้ ต่อยามาลาเรีย ภารกิจดังกล่าว จ�ำเป็นต้องพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการท�ำงานให้ดีขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และลดการแพร่เชื้อของ
โรคมาลาเรีย โดยให้อัตราป่วย อัตราตายลดน้อยลง จึงได้ก�ำหนดกิจกรรมบูรณาการการปฏิบัติ
ราชการแบบมีสว่ นร่วม ประกอบด้วยประชาชนทีม่ คี วามเสีย่ งต่อการป่วยด้วยโรคมาลาเรีย ตัวแทน
ประชาชน บุคลากรภาคราชการ และบุคลากรนอกภาคราชการ เข้ามาร่วมกันวางแผนด�ำเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย มีการบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกัน ร่วมก�ำหนดกิจกรรมให้สอดคล้อง
กับความจ�ำเป็นของประชาชนมากที่สุด
สถานการณ์โรคมาลาเรียในประเทศไทย พ.ศ. 2556 ถึง พ.ศ. 2557 พบผู้ป่วยทั้งหมด
26,734 และ 25,197 ราย ตามล�ำดับ จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากที่สุด มีการตรวจ
พบเชื้อมาลาเรียเป็นอันดับที่ 1 ของประเทศ ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นผู้ป่วยชาวต่างชาติ โดยเฉพาะ
อ�ำเภออุ้มผาง พบผู้ป่วยถึงร้อยละ 63.26 ของผู้ป่วยทั้งประเทศ เนื่องจากมีสภาพพื้นที่เหมาะ
ส�ำหรับเป็นแหล่งแพร่โรค ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จ.พิษณุโลก กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ได้ก�ำหนดให้ประชาชนและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาคราชการ นอกภาคราชการ
เข้ามาร่วมมือกันปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม อย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้โครงการบูรณาการการ
ปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วม
กระบวนการ ขั้นตอนและผลการด�ำเนินงาน
ภายใต้โครงการบูรณาการการปฏิบตั ิ
ราชการแบบมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงาน
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคมาลาเรี ย อ� ำ เภอ
อุ ้ ม ผาง จ.ตาก ก� ำ หนดให้ มี ส ่ ว นร่ ว ม
ระหว่างการท�ำงานภาคราชการ นอกภาค
ราชการ และประชาชนในทุกขั้นตอนของ
การด�ำเนินงาน ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 2 จ.พิษณุโลก กรมควบคุมโรค ได้
สรุปน�ำเสนอในรูปแบบ (Model) ที่เสนอ
ดังภาพ
ภายใต้โครงการบูรณาการการปฏิบตั ิ
ราชการแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์ที่
ส�ำคัญ 3 ประการ ดังนี้ 1) สร้างการมีสว่ น
ร่วมในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค

อุ้มผางโมเดล
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มาลาเรียตามมาตรฐานสากล ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และตามความจ�ำเป็นของ
ประชาชน 2) พัฒนาแนวทางการด�ำเนินงานด้านสุขภาพแบบองค์รวม ครอบคลุมทุกพื้นที่
ตามแนวชายแดน 3) สร้างความพร้อมในการบูรณาการงาน ทรัพยากรในการป้องกันควบคุม
โรคมาลาเรียของพื้นที่ ผ่านแนวความคิดการการมีส่วนร่วม ดังนี้
1. การค้นหาปัญหา และความต้องการของชุมชน และจัดเรียงล�ำดับความส�ำคัญ
ของปัญหาร่วมกันระหว่างประชาชนกับผูป้ ฏิบตั งิ านในภาคส่วนต่างๆ ของพืน้ ทีอ่ ำ� เภออุม้ ผาง
ประกอบด้วย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาล
ชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน โรงเรียนต�ำรวจ
ตระเวนชายแดน องค์กรภาคเอกชน ได้น�ำข้อมูลผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ และความ
ต้องการของประชาชน ต้นทุนค่าใช้จา่ ยในการรักษาพยาบาลของประชาชน และสถานการณ์
การระบาดของโรคในพื้นที่ ปัญหาอุปสรรคของการเข้าถึงบริการภาครัฐ ได้แก่ วัฒนธรรม
ความเชื่อในการปฏิบัติตัวเมื่อเจ็บป่วยของประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน
การใช้ภาษาในการสื่อความหมาย
2. การวิเคราะห์ปญ
ั หา หาสาเหตุและแนวทางต่างๆ ทีน่ ำ� มาใช้ในการแก้ปญ
ั หา โดย
ทุกหน่วยงานเครือข่ายในพืน้ ทีร่ ว่ มกับประชาชน อาสาสมัครทีเ่ ป็นตัวแทนประชาชน ร่วมกัน
วิเคราะห์ ออกแบบกระบวนงาน หาแนวทางการปฏิบัติงานตามความต้องการและลักษณะ
ความเจ็บป่วยของประชาชน ท�ำให้ภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้รับบทบาทหน้าที่ปฏิบัติเป็น
ข้อตกลงเบื้องต้น
3. การพิจารณาแนวทาง วิธีการที่จะใช้ในการแก้ปัญหาและวางแผนแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน โดยน�ำตัวอย่างแบบปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best practice) มาประยุกต์เป็นแนวทางในการด�ำเนิน
งาน วิธีการของคณะท�ำงานประกอบด้วย การวางแผนด�ำเนินงาน ก�ำหนดเป้าหมาย พื้นที่
ปฏิบัติการ ร่วมแบ่งปันทรัพยากร (Synergy Resources) เนื่องจากหน่วยงานราชการในพื้นที่
ห่างไกล ได้รบั การจัดสรรทรัพยากรตามจ�ำนวนประชาชนทีม่ สี ทิ ธิตามหลักประกันสุขภาพของ
คนไทย แต่ประชาชนต่างด้าวอื่นที่มาใช้บริการไม่ได้รับจัดสรร จึงมีความจ�ำเป็นที่หน่วยงาน
เครือข่ายต้องบูรณาการทั้งบุคลากร งบประมาณ เวชภัณฑ์ที่เป็นยาและไม่ใช่ยา ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ นอกจากนัน้ มีการพัฒนาเครือข่ายทีเ่ ป็นบุคคลนอกเหนือจากบุคลากรการแพทย์
ได้แก่ บุคคลทีใ่ ห้การรักษาทางไสยศาสตร์เมือ่ ประชาชนมีความเจ็บป่วย โดยการให้ประชาชน
ใช้การรักษามาลาเรียจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับการใช้วิธีทางไสยศาสตร์ โดยไม่ถูก
กีดกันทางวิธีการใด ๆ ซึ่งบุคคลที่ให้การรักษาทางไสยศาสตร์จะได้รับการอธิบายผ่านทาง
แกนน�ำภาคประชาชนที่เข้าใจภาษา และวัฒนธรรมเดียวกันเพื่อประโยชน์สุขที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชาชน
4. การด�ำเนินงานตามแผนเพือ่ แก้ปญ
ั หา เป็นการสร้างการยอมรับและความไว้วางใจ
แก่ประชาชนโดยการที่หน่วยงานภาคราชการใช้ความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพให้บริการ
ป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย รวมถึงให้การรักษาผูท้ ปี่ ว่ ยด้วยมาตรฐานเดียวกันปราศจากการ
อนอดีต ความส�ำเร็จ
353 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

แบ่งแยก รวมถึงมีการสื่อสารอย่างเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ มีการพัฒนาแกนน�ำ
มาลาเรียภาคประชาชน จัดท�ำมาลาเรียคลินิกเคลื่อนที่ การผลิตสื่อให้ความรู้โรคมาลาเรีย
ท�ำให้ประชาชนได้เข้ามาร่วมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของตนเองและชุมชน
เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบ และเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
5. การมีส่วนร่วมในการติดตามผลการปฏิบัติงาน ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมด�ำเนิน
การควบคุมก�ำกับกระบวนงาน ด้วยแผนกิจกรรมการปฏิบตั งิ านเป็นรายเดือน (รายงาน กก.1)
ประกอบด้วย ข้อมูลการให้บริการ ได้แก่ จ�ำนวนผูม้ ารับบริการ การคัดกรอง จ�ำนวนกลุม่ ป่วย/
กลุ่มเสี่ยง ชนิดการติดเชื้อ การให้การรักษาผู้ป่วย ผลการรักษา การติดตามผู้ป่วย จ�ำนวน
ผู้เสียชีวิต ข้อมูลการสนับสนุนป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ จ�ำนวนครอบครัวที่รับการสนับสนุน
มุง้ ชุบน�ำ้ ยา และการควบคุมยุงพาหะโดยการพ่นสารเคมี เปรียบเทียบข้อมูลกับมาตรฐานการ
ควบคุมโรคมาลาเรียของกระทรวงสาธารณสุข มีการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลตามแนวทางการปฏิบัติงานฯ และติดตามการใช้ทรัพยากรจากหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการเชิงรุก
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน มีการด�ำเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้

1. พัฒนาแนวคิดและวิธีการท�ำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย เป็นกิจกรรมแรก
ที่เริ่มด�ำเนินการ เพื่อให้ทีมบูรณาการเข้าใจวัตถุประสงค์ วิธีคิดการด�ำเนินงานตามโครงการ
บูรณาการ ภารกิจและทรัพยากรทีส่ ามารถสนับสนุนการท�ำงานร่วมกัน ให้มองเห็นเป้าหมาย
การท�ำงานเดียวกันคือ ประชาชน อีกทั้งมองเห็นผลลัพธ์และประโยชน์ท่ีได้รับร่วมกัน โดย
การประชุมชี้แจงหน่วยงานเครือข่าย ระดมความคิด ก�ำหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วย
จัดท�ำแผนการด�ำเนินงานที่มีการ Share ทรัพยากร : บุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรการ
ปฏิบตั งิ านอืน่ ก�ำหนดแนวทางทีเ่ หมาะสมกับพืน้ ที่ และวิธกี ารประเมินผลการท�ำงานในแต่ละครัง้
2. การพัฒนาวิธกี ารท�ำงานแบบเชิงรุก เป็นรูปแบบการด�ำเนินการต่อจากการพัฒนา
หน่วยงานเครือข่าย โดยใช้ผลการประเมินความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชน
มาร่วมตัดสินใจวางรูปแบบ โดยก�ำหนดรูปแบบให้เจ้าหน้าทีภ่ าครัฐและประชาชน มาประสาน
ร่วมมือกันจัดบริการมาลาเรียเข้าไปในพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ห่างไกลตามแผนงานที่วางไว้
มีการประเมินผลด้านความพึงพอใจประชาชนที่มารับบริการเพื่อน�ำผลไปใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขบริการ มีการพัฒนาแนวทาง (guideline) การด�ำเนินงานบริการเชิงรุก เพือ่ ให้มกี ารปฏิบตั ิ
บริการทีเ่ ป็นไปแนวทางเดียวกัน 3. การพัฒนาแกนน�ำด้านมาลาเรีย เป็นการพัฒนาทีม่ คี วาม
จ�ำเป็น เพื่อให้การสื่อสารด้านความเจ็บป่วยมีความหมายตรงกัน เกิดความไว้วางใจระหว่าง
หน่วยงานภาคราชการ เอกชน กับประชาชนโดยมีแกนน�ำมาลาเรียเป็นสือ่ กลางในการส่งผ่าน
ความรู้ และประยุกต์ความรู้ภาคประชาชน (lay knowledge) หรือความเชื่อต่อความเจ็บป่วย
ทีป่ ระชาชนมีอยูใ่ ห้สามารถผสมผสาน สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิน่ อย่างสมดุล และมีการ
ถ่ายทอดความรู้ให้หน่วยงานภาครัฐผ่านกระบวนการด�ำเนินงานแบบบูรณาการ จนกระทั่ง
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หน่วยงานเหล่านี้สามารถ่ายทอดความรู้มาลาเรียส่งต่อประชาชน แทนเจ้าหน้าที่หน่วย
มาลาเรียได้เสมือนเป็นแกนน�ำด้านมาลาเรียอีกกลุ่มหนึ่ง ได้แก่ ครูโรงเรียนต�ำรวจตระเวน
ชายแดนสามารถให้ความรู้เรื่องมาลาเรีย เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงประชาชนในชุมชน
พืน้ ทีห่ า่ งไกล และสามารถติดตามให้คำ� แนะน�ำการกินยาอย่างต่อเนือ่ งได้ กระบวนการพัฒนา
แกนน�ำนีม้ คี วามส�ำคัญในการขับเคลือ่ นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ เพือ่ ให้มกี ารสือ่ สารสร้าง
ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยปราศจากการแบ่งแยกความแตกต่าง เป็นการทลายก�ำแพง
วัฒนธรรม ภาษา ที่เป็นอุปสรรคของการเข้าถึงบริการของประชาชนที่ดีอีกทางหนึ่ง

การประชุมร่วมกันของหุ้นส่วน อ.อุ้มผาง

ประชุมวางแผนการท�ำงานทั้งภาครัฐ
เอกชน ประชาชน

ภาคประชาชน น�ำเสนอผลงานป้องกันควบคุม
โรคมาลาเรียมาลาเรีย

ปัญหาอุปสรรค ที่ส�ำคัญ และแนวทางแก้ไข
โครงการบูรณาการการปฏิบัติราชการแบบมีส่วนร่วมฯ อ�ำเภออุ้มผาง จ.ตาก ให้บริการ
โดยไม่เลือกปฏิบัติ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย หลากหลายชาติพันธุ์ ด้วยมาตรฐานการ
บริการเดียวกัน ซึง่ พบปัญหาอุปสรรคระหว่างการด�ำเนินงาน ดังนี้ ด้านเครือข่าย พบ 1. ขาด
การสื่อสารภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน แก้ไขโดยจัดท�ำแนวทาง (Guideline)
ขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ าน และถ่ายทอดให้ผเู้ กีย่ วข้องทราบ และเพิม่ ช่องทางการสือ่ สาร 2. การ
ไม่สามารถด�ำเนินการตามแผนได้ต่อเนื่อง ด้วยความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและ
ประชาชน การบริหารจัดการเวลาได้ไม่ตรงกัน แก้ไขโดย ประสานงานระหว่างหน่วยงานเครือข่าย
และให้มีการประชุมคณะท�ำงานฯร่วมกันบ่อยครั้งขึ้นทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
3. ความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง แก้ไขโดย มีการวางแผนการปฏิบตั งิ านเป็นทีม
เพื่อให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และประสานงานกับต�ำรวจตระเวนชายแดน หรือทหาร
ในพืน้ ทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวก และรักษาความปลอดภัยระหว่างเดินทางไปปฏิบตั งิ าน และ
ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ด้านประชาชนมีการเคลื่อนย้ายของ
ประชาชนเพือ่ ท�ำมาหากิน ส่งผลให้การติดตามผูป้ ว่ ย และการค้นหากลุม่ เสีย่ งโรคไข้มาลาเรีย
ท�ำได้ยากมากขึ้น แก้ไขโดยการให้ความรู้แก่ประชาชนให้สามารถดูแลตนเองเบื้องต้น การให้
ข้อมูลสถานบริการที่ใกล้สามารถเข้าถึงได้ รวมถึงจัดท�ำแผนการท�ำงานเชิงรุกให้ครอบคลุม
มากขึ้นและวางแผนให้สอดคล้องกับการเคลื่อนย้ายของประชาชน
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ทีมเครือข่ายร่วมกัน
ถอดบทเรียนการท�ำงาน

ปัจจัยความส�ำเร็จ บทสรุปการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ
ปัจจัยที่จะส่งผลต่อความส�ำเร็จอย่างยั่งยืนของโครงการบูรณาการการปฏิบัติราชการ
แบบมีส่วนร่วมในการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมาลาเรีย อ�ำเภออุ้มผาง จ.ตาก ได้แก่
1.การพัฒนาเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ด้วยการพัฒนาระบบการ
สนับสนุนและการแบ่งปันทรัพยากร ให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้
และมีกระบวนการวางแผนและการติดตามตรวจสอบแบบมีสว่ นร่วม ให้ประชาชนและภาคีที่
เกีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วมในทุกขัน้ ตอนของการด�ำเนินงานเพิม่ มากขึน้ มีชอ่ งทางรับฟังข้อคิด
เห็นและข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไข ท�ำให้ประชาชนมีความเข้มแข็งทางด้านการดูแลสุขภาพ
ตนเอง เรียนรู้วิธีการดูแลตนเองเบื้องต้น และสามารถให้ความรู้ ค�ำแนะน�ำแก่ประชาชนใน
ชุมชนตนเองได้ 2. การน�ำเสนอข้อมูลการด�ำเนินงานอย่างต่อเนือ่ ง ประกอบด้วย ข้อมูลด้าน
สถานการณ์โรค ข้อมูลผลการด�ำเนินงาน การประสานแผน ปัญหาอุปสรรคระหว่างด�ำเนิน
การ เพื่อให้คณะท�ำงานได้เข้าถึง และมองเห็นข้อมูลได้เท่ากัน เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของที่
ต้องรับผิดชอบร่วมกัน 3. การยอมรับวัฒนธรรมชุมชน โดยการบริการฯ ไม่ได้ปฏิเสธความเชือ่
ด้านสุขภาพแบบเดิมของชาวบ้าน แต่เป็นการเสริมบริการตรวจรักษาแบบแผนใหม่ให้
สอดคล้องกับภูมปิ ญ
ั ญาแบบท้องถิน่ ทีช่ มุ ชนมีอยู่ ท�ำให้เกิดการยอมรับการรักษาเพิม่ มากขึน้
บทสรุปการเรียนรู้ และข้อเสนอแนะ
บทเรียนที่ได้จากภาคประชาชน
1. การเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพ ท�ำให้
ประชาชนสามารถเข้าใจการดูแลตนเองขั้นพื้นฐานได้ดีมากขึ้น เช่น รู้วิธีการป้องกันโรค
มาลาเรีย เมื่อประชาชนต้องอยู่ในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการรับเชื้อ
2. การให้บริการเชิงรุกเพื่อป้องกันควบคุมโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูงแบบบูรณาการ
เป็นรูปแบบการท�ำงานทีส่ ามารถให้ประชาชนเข้าถึงบริการป้องกัน ควบคุมโรคมาลาเรียอย่าง
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย และได้รับบริการดูแลสุขภาพพื้นฐานอื่นที่จ�ำเป็น
3. การให้บริการเชิงรุกเพือ่ ควบคุมโรคมาลาเรียในพืน้ ทีเ่ สีย่ งสูงแบบบูรณาการ สามารถ
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สร้างวิธีการแลกเปลี่ยน ผสมผสานการดูแลสุขภาพระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบันกับการ
แพทย์พื้นบ้านอย่างเหมาะสม
4. วิธกี ารให้บริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเป็นวิธกี ารท�ำงานทีจ่ ะเกิด
ผลดีโดยตรงกับประชาชน ได้รับบริการที่ตรงกับความต้องการมากขึ้นทั้งจากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐ ช่วยลดความขัดแย้ง
สร้างการยอมรับซึ่งกันและกัน และเพิ่มคุณภาพบริการสูงขึ้น
ข้อเสนอจากการด�ำเนินงาน
การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ให้เข้าร่วมกระบวนการวางแผน การปฏิบัติ
งานและการติดตามตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
ของการด�ำเนินงานเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้ประชาชนมีสำ� คัญในระบบบริการของรัฐ ด้วยการพัฒนา
ผูร้ บั บริการทีม่ ปี ระสบการณ์ทดี่ ตี อ่ การรับริการและหมอพืน้ บ้านทีเ่ ป็นทีย่ อมรับของประชาชน
มาพัฒนาความรู้และทักษะให้สามารถท�ำหน้าที่เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงด้านโรคมาลาเรีย
ในชุมชน เป็นการสร้างความเป็นเจ้าของของชุมชนให้กับประชาชนอย่างแท้จริง

๑
๒

๓
๑. ความภาคภูมิใจของทีมเครือข่ายบูรณาการอุ้มผาง 24 สค. 58
๒. ทีมเครือข่ายบูรณาการ อ.อุ้มผาง
๓. รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม อ.อุ้มผาง จ.ตาก ปี 2558
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๕.๗-๓

ประเภทรางวัล บูรณาการ
บริการภาครัฐแห่งชาติ (ระดับดี)
การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรอง
การให้บริการวัคซีนผ่านระบบออนไลน์
แก่ผเู้ ดินทางไปประกอบ พิธฮ
ี จ
ั ย์
(INTERVAC) สคร. ๑๒ สงขลา
โดย นายอรุณ มะหนิ
นายราเชนทร์ แตงอ่อน
นายธีร์ธวัช ศรีเพ็ชรสัย และคณะฯ
ส�ำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๑๒ สงขลา
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๑. เหตุผลและความส�ำคัญ ประวัติศาสตร์ ภูมิหลัง
ปัจจุบนั โลกเราได้กา้ วเข้าสูย่ คุ โลกาภิวตั น์โดยสมบูรณ์ เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวติ
ประจ�ำวันเป็นอย่างมาก ตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งเข้านอนเลยก็ว่าได้ บริษัทเอกชนต่างๆ
มีความสนใจเกี่ยวกับธุรกิจไอทีกันอย่างแพร่หลาย จึงไม่แปลกใจนักเมื่องานด่านควบคุมโรค
ติดต่อระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐอย่างเรามีความคิดเห็นที่ตรงกันทันทีเมื่อมี
ผูเ้ สนอแนวคิดทีจ่ ะพัฒนาฐานข้อมูลการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีคแก่ ผูเ้ ดินทางระหว่าง
ประเทศ ซึ่งการให้บริการวัคซีนและออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเป็นภารกิจการบริการ
ประชาชนที่ส�ำคัญในภารกิจส�ำคัญๆหลายอย่างที่เจ้าพนักงานสาธารณสุขประจ�ำด่านฯ
ให้บริการประชาชน โดยเฉพาะพืน้ ทีภ่ าคใต้ตอนล่าง มีประชากรถือศาสนาอิสลามหรือชาวไทย
มุสลิมมากที่สุดในประเทศ ทุกๆ ปีจะมีชาวมุสลิมทั่วโลก และชาวไทยมุสลิมทั่วประเทศ
เดินทางไปแสวงบุญ (ประกอบพิธฮี จั ย์) ณ นครเมกะ ประเทศซาอุดอิ าระเบีย เป็นจ�ำนวนมาก
เราเรียกชาวไทยมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ว่าผู้เดินทางไปแสวงบุญ กระทรวง
สาธารณสุข ประเทศซาอุดอิ าระเบียได้ออกกฎระเบียบให้ผเู้ ดินทางไปแสวงบุญทุกคนต้องได้
รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค๑,๒ มีการเกิดไข้กาฬหลังแอ่น (เนื่องจากปี พ.ศ. 2530 ได้มีการ
แพร่ระบาดของโรคไข้กาฬหลังแอ่น๓ อย่างรุนแรงและมีผเู้ สียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก)๔ แม้วา่ โรค
ไข้กาฬหลังแอ่นเป็นโรคติดต่อร้ายแรง แต่กส็ ามารถป้องกันได้ดว้ ยวัคซีนผูเ้ ดินทางไปแสวงบุญ
ต้องได้รับการฉีดวัคซีนและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน๕  หรือเรียกตามรูปเล่มที่เหมือน
สมุดพกพาและมีสเี หลืองปกหน้า ปกหลังของเอกสารว่าสมุดเหลือง มีความส�ำคัญมากเพราะ
ทุกคนต้องแสดงใบรับรองหรือสมุดเหลืองแสดงการได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้กาฬหลังแอ่น
ทีไ่ ด้รบั การฉีดมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 10 วัน และไม่เกิน 2 ปี ก่อนขอวีซา่ เข้าประเทศ ต้องแสดง
ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจ ควบคูก่ บั เอกสารหนังสือเดินทาง(Passport) เนือ่ งจากจ�ำนวนผูเ้ ดินทางไป
แสวงบุญและบุคลากรทางสาธารณสุขที่ให้บริการวัคซีนและออกเอกสารรับรองวัคซีนขาด
ความสมดุลกัน (เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจ�ำนวนจ�ำกัด กับผู้รับบริการจ�ำนวนมากขึ้นทุกๆ ปี)
จึงท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนเล็งเห็นความส�ำคัญ ของการพัฒนาระบบออกเอกสาร และเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนผู้รับบริการนั่นเอง
อย่างไรก็ตามกว่าการพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนแก่ผเู้ ดินทางระหว่าง
ประเทศนี้จะประสบความส�ำเร็จนั้น ใช้เวลาด�ำเนินการรวมทั้งสิ้น 6 ปี ด้วยกัน เริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2554 ต่อเนื่องถึง ปัจจุบัน โดยเฉพาะปีงบประมาณ 2559 นับได้ว่าระบบ
ออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน( INTERVAC) จากที่ ถือก�ำเนิดขึ้นและประสบความส�ำเร็จ
อย่างยิง่ จนได้รบั การยอมรับอย่างกว้างขวาง วัดผลความส�ำเร็จจากการน�ำเสนอในเวทีระดับ
ต่างๆ ได้รับรางวัลทางวิชาการ หลากหลายเวทีด้วยกัน ถึงกระนั้นทางทีมงานก็ไม่หยุดที่จะ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลให้มคี วามสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ซึง่ ได้รบั ความร่วมมืออย่างดีจากผูใ้ ช้โปรแกรม
ทุกท่านนั่นเอง
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๒. กระบวนการ ขั้นตอนในการด�ำเนินงาน
ก่อนทีเ่ ราจะพูดถึงกระบวนการขัน้ ตอนในการด�ำเนินงานการพัฒนาระบบการออกเอกสารการรับรอง
การฉีดวัคซีนแก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศ (ในบทความนี้จะกล่าวถึงผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
ณ ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นส�ำคัญ) นั้น เรามาทราบล�ำดับขั้นตอนคร่าวๆ ในการออกเอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีน (หลังจากนี้อาจจะมีการใช้ค�ำว่า “สมุดเหลือง” แทนค�ำว่า “เอกสารรับรองการ
ฉีดวัคซีน” แทรกบ้าง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจมากขึ้น) มีกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.2548๖
รองรับ ถูกอ้างอิงในภาคผนวกที่ 6 และ และภาคผนวกที่ 7 (Annex 6 และ 7, IHR 2005) ประกอบ
กับระเบียบกรมควบคุมโรคว่าด้วย เอกสารรับรองการให้วัคซีนหรือยาป้องกันโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 25537 ได้มีข้อก�ำหนดให้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ที่ถูกต้องและสมบูรณ์นั้น
เอกสารรับรองต้องมีขอ้ ความทีค่ รบถ้วนเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรัง่ เศสอาจเพิม่ ภาษาอืน่ ควบคู่
กับภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรัง่ เศสด้วยก็ได้ มีขนาด รูปแบบของเอกสารรับรอง ต้องระบุชนิดวัคซีน
และบริษัทผู้ผลิตวัคซีน ลายมือชื่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย และตราประทับก�ำกับ
ข้อผิดพลาดในการออกเอกสารไม่มีข้อยยกเว้นใดๆ การแก้ไข ขูด ลบ ขีดฆ่า หรือกรอกข้อความไม่
ครบถ้วนในตอนหนึ่งตอนใดของเอกสารรับรอง จะถือว่าเอกสารรับรองนั้นใช้ไม่ได้ (จ�ำเป็นต้อง
ยกเลิก และท�ำลายเอกสารเล่มนัน้ ตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ) เอกสาร
รับรองให้ใช้เป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่มีกรณีใดๆ ที่จะใช้ร่วมกันเป็นหมู่คณะ และต้องออกเอกสาร
รับรองแยกสําหรับเด็กด้วย

รูปที่ 1 : แสดงแบบเอกสารรับรอง
การให้วัคซีน หรือการใช้ยาป้องกัน
โรคระหว่างประเทศ
(ภาคผนวก 6 กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548)

ในอดีตการออกเอกสารรับรองการให้วคั ซีนฯ โดยวิธกี ารกรอกด้วยลายมือ ไม่สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ อ่านยาก เขียนผิด ตกหล่น การเขียนไม่ได้มาตรฐาน ท�ำให้เกิดความล่าช้า
ในการออกเอกสารรับรอง รวมทัง้ เกิดความสิน้ เปลืองของทรัพยากรในการให้บริการ และผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการ
เดินทางเข้าประเทศของผูเ้ ดินทางไปประกอบพิธฮี จั ย์โดยตรง การพัฒนาระบบออกเอกสารรับรอง
การฉีดวัคซีนมีเริม่ ต้นร่วมกันของหลายฝ่าย น�ำปัญหา ข้อเสนอแนะ สถานการณ์ความผิดพลาดของ
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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การออกเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน (สมุดเหลือง)ที่ผ่านมา วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขร่วม
กัน พัฒนาระบบออกเอกสารรับรองฯโดยผ่านระบบออนไลน์ ก�ำหนดแผนงานโครงงาน บูรณาการ
ทรัพยากรของแต่ละหน่วยงานที่มีอย่างจ�ำกัด เพื่อพัฒนาโปรแกรมการออกเอกสารรับรองขึ้นมา
โดยทดลองใช้เป็นระยะๆ และปรับปรุงให้ระบบครอบคลุมและรองรับการใช้งานที่หลากหลาย
หลังจากนัน้ จึงน�ำระบบไปใช้งานจริง โดยในระหว่างการใช้ทกุ ระยะจะมีการรับฟังข้อเสนอแนะ และ
ปรับปรุงการใช้งานอยู่เสมอ มีการจัดให้มีเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย ประกอบด้วย เจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในสถานบริการ
สาธารณสุข พื้นที่ในเขต 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วม
กันพัฒนาระบบออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านระบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อ
ต้องการให้ผู้เดินทางไปประกอบฮัจย์ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามข้อก�ำหนด ได้รับบริการที่สะดวก
รวดเร็ว เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน (สมุดเหลือง)มีมาตรฐานเดียวกัน จากอดีตมีสถิตกิ ารศึกษาของ
การบันทึกข้อมูลในเอกสารรับรองปี พ.ศ. 2554-2556 พืน้ ทีจ่ งั หวัดภาคใต้ จ�ำนวน 7,738 เล่ม
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนมีความผิดพลาดมากถึง 1,634 เล่ม (ร้อยละ 21.12)

รูปที่ 2: แสดงเอกสารรับรอง
แบบเขียนด้วยมือ และ
ใช้โปรแกรม INTERVAC

กระบวนการพัฒนาระบบฐานข้อมูลออกเอกสารรับรองการให้บริการวัคซีนแก่ผู้เดินทางไป
ประกอบพิธฮี จั ย์ได้กำ� หนดวัตถุประสงค์เพือ่ ปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการประชาชนเป็นประเด็น
ส�ำคัญที่สุดเป็นอันดับแรก กล่าวคือผู้เดินทางไปแสวงบุญทุกคนต้องได้เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
(สมุดเหลือง)รวดเร็ว ถูกต้องครบถ้วน มีประสิทธิภาพ พร้อมกับได้รับวัคซีนและสามารถเดินทางไป
ประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยมีล�ำดับขั้นตอนในการวางแผนการด�ำเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ จากการออกเอกสาร
รับรองการให้บริการวัคซีนทีผ่ า่ นมา โดยได้รบั ความร่วมมือจากหน่วยงานเครือข่ายสาธารณสุขทีใ่ ห้
บริการ และผู้เกี่ยวข้องกับเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ 7 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดตรัง
พัทลุง สงขลา ยะลา ปัตตานี สตูล นราธิวาส) เน้นการแก้ไขปัญหาการให้บริการที่รวดเร็ว เกิดความ
ผิดพลาดน้อยที่สุด สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ แม้ว่าจะรับบริการวัคซีนจากสถานบริการ
ใดก็ตาม จึงมีการเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการน�ำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงาน นั่นเอง
ขัน้ ตอนที่ 2 ประสานขอความร่วมมือไปยังหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องส�ำคัญ คือ กรมศาสนา เพราะ
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ทางเราจ�ำเป็นต้องน�ำข้อมูลรายชื่อผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ มาเชื่อมโยงเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับ
โปรแกรมการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน โดยเมือ่ มีการขอรับบริการวัคซีน เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข
ผูร้ บั ผิดชอบจะสามารถค้นหารายชือ่ และข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องโดยใช้เลขประจ�ำตัวประชาชน ท�ำให้เกิด
ความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการ

รูปที่ 3: แสดงตัวอย่างหน้าต่าง
โปรแกรมฯ ที่ใช้ส�ำหรับค้นหา
รายชื่อผู้รับบริการวัคซีน

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการใช้งานโปรแกรมฯ หลังจากประสบ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาโปรแกรมช่วงระยะหนึ่ง เราได้ท�ำการเผยแพร่โปรแกรมการออกเอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีนไปยังเครือข่ายสาธารณสุขในพืน้ ทีท่ รี่ บั ผิดชอบ ให้ทกุ พืน้ ทีท่ ดลองใช้โปรแกรมฯ
หลังจากนั้นจะมีการสะท้อนปัญหาจากผู้ใช้งานโปรแกรมจริง แล้วทีมงานจะน�ำข้อผิดพลาดตรงนั้น
มาปรับปรุงพัฒนาระบบต่อไป เพื่อรองรับความต้องการของผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด
ขัน้ ตอนที่ 4 การควบคุม ก�ำกับติดตาม และการประเมินผล มีการควบคุมติดตามการด�ำเนินงาน
ในส่วนทีมพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ ติดตามการใช้งานโปรแกรมฯ จากผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง รับฟัง
ปัญหาที่เกิดจากการใช้โปรแกรมเป็นระยะๆ เพื่อน�ำมาปรับปรุงและพัฒนาระบบฯ และตรวจสอบ
ระบบเซิร์ฟเวอร์ เพื่อใช้รองรับข้อมูลผู้รับบริการ
ขัน้ ตอนที่ 5 การพัฒนาโประแกรมออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ปัจจุบนั ระบบออกเอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีนผู้เดินทางระหว่างประเทศ หรือ INTERVAC อยู่ที่ Version 2.2 โดยผ่านการ
พัฒนามา 3 เวอร์ชั่น (หลังจากโปรแกรมส�ำเร็จ และเปิดให้มีผู้ทดลองใช้งาน) เพื่อให้ฐานข้อมูล
ครอบคลุมการบริการวัคซีนทุกชนิดแก่ผู้เดินทางระหว่างประเทศ (โดยไม่หยุดอยู่เพียงการให้วัคซีน
แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์เพียงเท่านั้น และไม่จ�ำกัดผู้รับบริการที่เป็นคนไทย แต่ยังพัฒนาไป
เพื่อรองรับผู้รับบริการที่เป็นชาวต่างชาติและส�ำหรับผู้เดินทางระหว่างประเทศทุกคน) ทีมพัฒนา
โปรแกรมของเราจึงไม่คิดจะหยุดพัฒนา และยังพัฒนาต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้โปรแกรมมีสมรรถนะ
รองรับการใช้งานได้ทุกกลุ่มผู้รับบริการ และสามารถสะดวกต่อการปฏิบัติงานส�ำหรับผู้ให้บริการ
สามารถใช้งานระบบออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้
๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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1. เข้าทาง URL ของระบบโดยตรง ที่ www.intervacthai.net (สามารถคียค์ ำ� ว่า “intervac thai”
ในช่องค้นหาของ google ได้)
2. เข้าโดยผ่านทางหน้าเว็บไซต์สำ� นักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา http://dpc12.ddc.
moph.go.th แล้วคลิกปุ่ม INTERVAC เพื่อเข้าระบบ
3. เข้าทางหมายเลข IP โดยตรง ที่ http://203.157.45.179/intervac

รูปที่ 4: แสดงตัวอย่างหน้าต่างหลัง
จากเข้าใช้งานโปรแกรมผ่าน
3 ช่องทางข้องต้น

รางวัลนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศ ประจ�ำปี 2558
จาก ส�ำนักงานคณะกรรมการพั ฒนาระบบราชการ (กพร.)

“การพัฒนาระบบเอกสารรับรองการ
ให้บริการวัคซีนผ่านระบบออนไลน์
แก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์”

รางวัล อื่นๆ
• รางวัลผลงานวิชาการดีเด่น (นวัตกรรม)
ประจ�ำปี 2557 ในการประชุมวิชาการ
กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่

• รางวัลวิจัยดีเด่นประจ�ำปี 2558
ประชุมวิชาการงานโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค

รูปที่ 5: แสดงการรับรางวัลนวัตกรรม
ในเวทีต่างๆ

๓. ปัจจัยความส�ำเร็จ นวัตกรรม
1. บุ ค ลากรงานด่ า นควบคุ ม โรคติ ด ต่ อ ระหว่ า งประเทศ
ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา ซึ่งมีจ�ำกัด
จึงท�ำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การน�ำเทคโนโลยีมาช่วยเหลือ
การท�ำงาน (เป็นบุคลากรอันน้อยนิด ช่างสมดุลกับภาระงานปัจจุบนั
อย่างยิ่ง)
2. ผูบ้ ริหาร ซึง่ เป็นผูบ้ งั คับบัญชา โดยตรงของงานด่านฯ และ
ผู้เกี่ยวข้องทุกท่านส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา ซึ่ง
เป็นผูส้ นับสนุน ให้คำ� ปรึกษา แนวทางใหม่ๆ เพือ่ ต่อยอดการพัฒนา
ให้กา้ วหน้าขึน้ ไป รวมทัง้ สนับสนุนทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งขวัญและก�ำลังใจ
3. ความสามัคคี ความเป็นหนึ่งเดียวของบุคลากรกระทรวง
สาธารณสุขทุกท่าน เมื่อทางกลุ่มงานปรึกษาหารือคิดจะเขียน
โปรแกรมทางทีมงานต่างตอบรับท�ำงานอย่างแข็งขัน เพื่อเป็น
ประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ แสดงถึงอัตลักษณ์ของบุคลากร
กระทรวงสาธารณสุขที่มีความสามารถเกินกว่าการท�ำงานประจ�ำ
อย่างเดียว และไม่ดอ้ ยกว่าบุคลากรของหน่วยงานใดๆ รวมถึงเครือข่าย
สาธารณสุข 7 จังหวัดพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ผู้ซึ่งสะท้อนปัญหาใน
การใช้งานจริง ท�ำให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยมานั่นเอง
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4. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่มีความส�ำคัญยิ่ง เป็นหน่วยงานต้นสังกัด เป็นผู้
ให้การสนับสนุนทรัพยากรจ�ำเป็นทั้งหมด ซึ่งถือเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความส�ำเร็จอย่างแท้จริง
๔. ปัญหา อุปสรรคหลัก
ตั้งแต่ปฐมบท เริ่มคิดเราก็ตระหนักได้ทันที่ว่าเรายังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถใน
การออกแบบระบบออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน การเขียนโปรแกรม จึงได้ปรึกษาทีมงานสังกัด
กรมควบคุมโรค หน่วยย่อยอื่นๆ หาคนที่มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมแล้วก็ได้มา มีจิต
บริการทีจ่ ะท�ำประโยชน์ให้ประชาชน ฟ้ามีตาเปิดทางให้ปญ
ั หาผ่อนคลาย เมือ่ ได้บคุ ลากรท่านหนึง่
ทีเ่ ชีย่ วชาญ ขัน้ ต่อไปคือการสร้างทีมงาน โดยการประสานขอยืมผูเ้ ชีย่ วชาญจากเครือข่ายสาธารณสุข
ในพื้นที่มาร่วมทีม และมีการตอบตกลง เป็นอันว่าแก้ปัญหาไปได้หนึ่งเรื่อง หลังจากโปรแกรมเสร็จ
สมบูรณ์ พบว่ามีอุปสรรคที่ส�ำคัญคือ โปรแกรมต้องใช้เครื่องพิมพ์เฉพาะ Passbook Printer เป็น
เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์เอกสารรับรองที่เป็นรูปเล่มเท่านั้น ไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ธรรมดาได้
จึงได้เข้าปรึกษาผูบ้ ริหาร ก็ได้รบั การแก้ไขโดยทันที ขอสนับสนุนงบประมาณจากกรมควบคุมโรค ท�ำให้
มีเครือ่ งพิมพ์ประจ�ำหน่วยงานสังกัดกรมควบคุมโรค แล้วกระจายเครือ่ งพิมพ์ไปยังส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด เพื่อการให้บริการอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ แก้ปัญหาได้อีกหนึ่งเรื่องหนึ่ง ต่อมาเมื่อมีการ
ขอสนับสนุนการออกเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนนอกส�ำนักงาน เกิดปัญหาสืบเนือ่ งจากความจ�ำเป็น
ต้องมีอินเตอร์เน็ตเพื่อเข้าใช้งานโปรแกรม เพื่อให้บริการเรื่องความเร็วอินเตอร์เน็ตไม่เพียงพอต่อ
การใช้งาน แก้ปญ
ั หาด้วยการแชร์อนิ เตอร์เน็ตจากสัญญาณเน็ตโทรศัพท์มอื ถือนัน่ เอง ทดสอบระบบ
ว่าโปรแกรมการออกเอกสาร ใช้งานสะดวก รวดเร็วเพียงใช้อินเตอร์เน็ตที่แชร์จากโทรศัพท์มือถือก็
สามารถเข้าใช้ระบบได้ทนั ทีนนั่ เอง จากการพัฒนาโปรแกรมการออกเอกสารท�ำให้เราสามารถเชือ่ ม
โยงข้อมูลวัคซีนระดับจังหวัด/เขต และน�ำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ต่อไปได้

รูปที่ 6: แสดงการพิมพ์เอกสาร
รับรองการฉีดวัคซีนโดยใช้
เครื่องพิมพ์พาสบุ๊ค
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๕. บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ
การทบทวนกระบวนการท�ำงาน ให้ความส�ำคัญกับปัญหาทีเ่ กิดขึน้ น�ำหลักธรรมค�ำสอน
ของพุทธศาสนาหลักความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ หรือ อริยสัจ 4 ซึง่ เป็นหลักธรรมหรือ
หลักความจริงแห่งการพ้นทุกข์ทั้งปวง ซึ่งเปรียบเสมือนการสะท้อนข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก
การบริการ เมือ่ น�ำปัญหาทีเ่ กิดขึน้ มาวิเคราะห์ถงึ สาเหตุของปัญหานัน้ จะท�ำให้สามารถแก้ไข
ได้ตรงตามความต้องการ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายการปฏิบัติงาน มีใจมุ่งเน้นการบริการ และพัฒนา
คุณภาพการบริการ เป็นสิง่ ส�ำคัญอย่างหนึง่ ไม่เว้นแม้แต่หน่วยงานราชการ ส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาได้ยดึ ถือ สามารถน�ำมาใช้ปรับปรุงในการบริหาร เรียนรูค้ วาม
ต้องการของผู้มารับบริการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จัดระบบการท�ำงานให้เกิดความคล่องตัว
ปรั บ ลดขั้ น ตอนที่ ยุ ่ ง ยากให้ ง ่ า ยขึ้ น เพื่ อ สร้ า งการบริ ก ารที่ ส ะดวกรวดเร็ ว ควบคุ ม การ
ด�ำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อผู้มารับบริการ เมื่อมุ่งพัฒนาการ
บริการตอบสนองความต้องการของผูม้ ารับบริการเป็นหลักจะส่งผลให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา
กระบวนการท�ำงานอย่างต่อเนื่อง และตอบสนองความต้องการได้ การรับรู้ปัญหา และ
เห็นผลประโยชน์รว่ มกันถือสิง่ ส�ำคัญของการสร้างเครือข่ายทีท่ ำ� ให้เครือข่ายเกิดความเข้มแข็ง
เพราะถ้าหากเครือข่ายในการด�ำเนินงานเห็นปัญหาและผลประโยชน์รว่ มกันแล้ว จะให้ความ
ร่วมมือในการพัฒนา และร่วมกันปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ส�ำเร็จ แต่หากเครือข่าย
ไม่เห็นถึงประโยชน์ มีมุมมองหรือแนวคิดที่ไม่เหมือนกันการประสานงานและขอความร่วม
มือท�ำได้ยาก เพราะแต่ละคนจะติดอยู่ในกรอบความคิดของตัวเอง มองปัญหาหรือความ
ต้องการไปคนละทิศละทาง การจัดการสุขภาพให้เป็นระบบ จ�ำเป็นต้องอาศัยกระบวนการ
หลายด้านทัง้ ในด้านสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาโรค มีระบบสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
ของบุคลากรอย่างเพียงพอ และเอื้อต่อการปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานเพียงหน่วยงานเดียวไม่
สามารถด�ำเนินการได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน มีการแบ่งปันข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับปัญหา แนวโน้ม ความต้องการทางการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกันเสนอ
แนวทางแก้ไขปัญหา และวางแผนด�ำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีการจัดสรรทรัพยากรอย่าง
ทัว่ ถึงและน�ำเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้ เมือ่ มีการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบแล้ว จึงจะสามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังโดยเน้นให้ผู้เดินทางตระหนักถึงความส�ำคัญของการได้รับ
วัคซีน และผลกระทบและความเสียหายต่อประเทศ มีมาตรการให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารรับรองฯ(สมุดเหลือง) เสนอขยายผลการด�ำเนินงานให้ครอบคลุม
การให้บริการวัคซีนที่จ�ำเป็นต้องได้รับก่อนเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR 2005) ตามข้อก�ำหนดกรมควบคุมโรค นัน่ เอง ท้ายนีค้ ณะผูจ้ ดั ท�ำหวัง
อย่างยิ่งผลงานวิชาการเรื่องนี้สู่ระดับปฏิบัติต่อไป เพื่อผลประโยชน์ในการบริการภาครัฐสู่
ประชาชนทุกคน
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ความน�ำ
จากปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง และการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
การเมืองทีม่ ลี กั ษณะผูกขาดอ�ำนาจในคนกลุม่ น้อยทีม่ คี วามรู้ รวมถึงสังคมไทยยังมีวฒ
ั นธรรม
และค่านิยมที่เป็นปัญหาอุปสรรคในการต่อต้านการทุจริต ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ
ภาครัฐวิสาหกิจบางแห่งไม่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี บกพร่องในการบริหารจัดการด้วย
หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) และมีการกระท�ำทีข่ ดั กันระหว่างผลประโยชน์สว่ นตน
และผลประโยชน์สว่ นรวม ภาคเอกชนและองค์กรธุรกิจบางแห่งยังขาดจริยธรรมและไม่ปฏิบตั ิ
ตามหลักบรรษัทภิบาล ประชาชนขาดจิตส�ำนึกและไม่มีความตระหนักในความเสียหาย
ทีจ่ ะเกิดขึน้ รวมทัง้ ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนยกย่องเชิดชูคนดีให้เกิดขึน้ ในสังคมอย่างจริงจัง
และต่อเนื่อง ขาดการปลูกจิตส�ำนึกและส่งเสริมค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างจริงจัง
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) จึงได้จัดประกวดรางวัลองค์กรโปร่งใส เริ่มต้นครั้งแรก ในปี พ.ศ. 2555
เกียรติยศแห่งคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง (NACC Integrity Awards) ขึ้น โดยเปิด
โอกาสให้หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจเอกชน ส่งผลงานเข้าประกวดเป็น
ครั้งแรก และได้ด�ำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ ก�ำลังใจ และ
ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน องค์กร สถาบัน ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน ให้เป็น
แบบอย่างที่ดี โดยส�ำนักงาน ป.ป.ช. ได้แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และเป็นที่ยอมรับใน
สังคมรวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานและสมาคมอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ส�ำนักงาน ก.พ.
องค์กรเพือ่ ความโปร่งใสในประเทศไทย สภาหอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์ สมาคมธนาคารไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพือ่ มาท�ำหน้าทีเ่ ป็นกรรมการคัดเลือกผูส้ มัคร จ�ำนวน 2 คณะ
ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานและพิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส และ
คณะท�ำงานคัดเลือกเพื่อรับรางวัลองค์กรโปร่งใส
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ประกอบด้วย 7 หมวด คือ ความรับผิดชอบ การเคารพ
ต่อนิตธิ รรม การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ความโปร่งใส การปฏิบตั อิ ย่างมีจริยธรรม การเคารพ
ต่อผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และการเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางของสากล
นอกจากนีย้ งั มีกระบวนการพิจารณาและตัดสินโดยมีการสอบทานข้อมูลเชิงลึกกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมสรรพากร กระทรวงแรงงาน ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เป็นต้น รวมทั้งได้เชิญหน่วยงานที่สมัครเข้ามาน�ำเสนอข้อมูลการปฏิบัติงานและตอบข้อ
ซักถามต่อคณะอนุกรรมการฯ มีการเยีย่ มชม (Site Visit) หน่วยงานทีไ่ ด้รบั คัดเลือกเพือ่ ส�ำรวจ
และรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และบุคลากรในหน่วยงานอีกด้วย หลังจาก
นั้นจะประกาศรายชื่อหน่วยงานที่สมควรได้รับรางวัลลงในเว็บไซต์ของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
อนอดีต ความส�ำเร็จ
369 ...ย้...และความท้
าทายในอนาคต

www.nacc.go.th และทางหนังสือพิมพ์ เพือ่ เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามาตรวจสอบหรือทักท้วงว่าหน่วยงานทีไ่ ด้รบั การพิจารณาเบือ้ งต้น
สมควรได้รบั รางวัลองค์กรโปร่งใสหรือไม่ ก่อนทีจ่ ะประกาศผลการ
ตัดสินเพื่อให้ผลการตัดสินนั้นเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเป็น
ธรรมที่สุด

รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 เกียรติยศแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง
NACC Integrity Awards

๔๒ ปี กรมควบคุมโรค >>
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แนวทางการด�ำเนินงานของกรมควบคุมโรค
ในปีพ.ศ. 2557 กรมควบคุมโรคได้จัดตั้งกลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรมขึ้นเป็นหน่วยงานภายในเพื่อให้เกิดการผลักดันการ
ด�ำเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบให้เห็นเป็นรูปธรรม อย่างชัดเจน โดยมอบหมาย
ให้รองอธิบดีเป็นหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม และจากแนวคิด
ของศาสตราจารย์นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เกี่ยวกับ
การด� ำ เนิ น งานโรงพยาบาลคุ ณ ธรรม อธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค
นายแพทย์โสภณ เมฆธน จึงได้ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อน
กรมควบคุมโรคสู่กรมคุณธรรม ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กรมควบคุมโรค ครัง้ ที่ 5/2558 เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรมชากังราวริเวอร์ววิ จังหวัดก�ำแพงเพชร และมอบหมายให้
กลุม่ คุม้ ครองจริยธรรมเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลือ่ น ซึง่ นับ
เป็นหน่วยงานระดับกรม หน่วยงานแรกในประเทศไทยที่ประกาศ
ตัวเองอย่างชัดเจนที่จะเป็นกรมคุณธรรม
หลังการประกาศเจตนารมณ์กลุม่ คุม้ ครองจริยธรรมจึงได้แต่งตัง้
คณะท� ำ งานจั ด ท� ำ  แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเสริ ม คุ ณ ธรรม
จริยธรรม และป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบกรมควบคุมโรค
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2561 ขึน้ เพือ่ เป็นแนวทาง
การขับเคลื่อน ขั้นต่อมาคือการก�ำหนด อัตลักษณ์ ทั้งนี้เนื่องจาก
กรมควบคุมโรคมี ISMART เป็นค่านิยมของกรม ดังนั้นในการ
ก�ำหนดอัตลักษณ์เราจึงน�ำค่านิยมมาใช้เป็นฐานความคิด และให้
บุคลากรภายในสังกัดกรมได้มีส่วนร่วมโดยให้ทุกคนช่วยกันออก
เสียงโหวต และได้ค�ำว่า ซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบ มาเป็น
อัตลักษณ์กรมควบคุมโรค รวมทัง้ ได้ผลักดันการด�ำเนินงานส�ำคัญใน
3 เรื่องให้เป็นรูปธรรม คือ เรื่องการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรม เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่องการจัดซื้อ จัดจ้างให้มี
ความโปร่งใส โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ

นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล
รองอธิบดีกรมควบคุมโรค
และหัวหน้ากลุ่มคุ้มครองจริยธรรม

นอกจากการด�ำเนินงานดังกล่าวข้างต้นแล้ว อีกส่วนทีส่ ำ� คัญคือ ท�ำอย่างไร
ให้เกิดการยอมรับ การเป็นกรมคุณธรรม ทั้งจากบุคลากรภายใน และจาก
หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก จากการทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดให้มีการประกวดรางวัลองค์กร
โปร่งใส ครั้งที่ 5 ขึ้น ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มคุ้มครองจริยธรรมจึงได้วางแผน
จัดส่งผลการด�ำเนินงานขอกรมควบคุมโรคเข้าร่วมการประกวด โดยได้ดูราย
ละเอียดจากใบสมัคร และแต่งตัง้ คณะท�ำงานสรุปผลการด�ำเนินงานรางวัลองค์กร
โปร่งใส กรมควบคุมโรค ขึ้นเพื่อช่วยกันจัดท�ำข้อมูลตามข้อค�ำถามในใบสมัคร
ให้สมบูรณ์ ภายในเวลา 24 วัน และเขียนข้อมูลในใบสมัครต้องไม่เกิน 20 หน้า
ซึง่ ในประเด็นข้อค�ำถามต้องใช้ขอ้ มูลจากหลายหน่วยงานในสังกัดกรม ดังนัน้ จึง
ต้องเร่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กลุ่มคุ้มครองจริยธรรม
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มตรวจสอบภายใน กองคลัง ส�ำนักงานเลขานุการ
กรม ศูนย์สารสนเทศ สถาบันราชประชาสมาสัย สถาบันบ�ำราศนราดูร กองการ
เจ้าหน้าที่ เป็นต้น โดยมอบหมายให้นางสาวอรณดี ธีระวตากูร เป็นผู้รวบรวม
ข้อมูลและจัดท�ำร่างใบสมัคร
เนือ่ งจากเป็นการสมัครเข้าร่วมประกวดครัง้ แรก คณะท�ำงานยังไม่มคี วามรู้
ความเข้าใจในแนวทาง การเขียน จึงได้ใช้แนวทางวิธีการเขียนแบบการเขียน
ผลงานขอรับรางวัลองค์กรคุณภาพมาใช้เขียนใบสมัคร โดยผู้เขียนได้จัดส่งร่าง
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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ใบสมัครให้คณะท�ำงานพิจารณาผ่านอีเมล์ จ�ำนวน 2 ครัง้ เมือ่ ปรับข้อมูลจนน่าจะเป็นทีพ่ อใจ
แล้ว จึงได้จัดให้มีการประชุม ครั้งที่ 1 เพื่อพิจารณาข้อมูลร่วมกัน และปรับร่างใบสมัครเป็น
ครั้งที่ 3 ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่าเราจัดท�ำใบสมัครถูกต้องตามที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนดจึงได้
โทรหารือกับคุณวาสนา ผู้รับผิดชอบของส�ำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อขอข้อคิดเห็น หลังการ
สอบถามข้อมูลแล้ว ต้องปรับใบสมัครใหม่ให้ตรงตามที่ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ก�ำหนด โดยน�ำ
ข้อมูลที่เขียนร่างไว้มาใส่ในตารางให้ตรงข้อค�ำถาม ใช้อักษรและขนาดตามที่ก�ำหนด
เมื่อจัดท�ำร่างใบสมัครครั้งที่ 4 เรียบร้อยแล้วได้ผู้จัดท�ำใบสมัครได้จัดส่งให้คณะท�ำงาน
ร่วมพิจารณาเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนน�ำเสนอผู้บริหารลงนาม ซึ่งผู้ลงนามต้องเป็นอธิบดี
กรมควบคุมโรคเท่านัน้ เมือ่ ผ่านการร่วมพิจารณาจากคณะท�ำงานเห็นชอบตรงกันแล้ว จึงน�ำเสนอ
ผู้บริหารกรมลงนามใน วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และได้น�ำส่งให้ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ใน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ก่อนวันครบก�ำหนด 1 วัน เมื่อจัดส่งใบสมัครเรียบร้อยแล้ว
ต้องรอฟังผลการคัดเลือกรอบแรกของคณะท�ำงานคัดเลือกเพื่อรับรางวัลองค์กรโปร่งใส
ซึ่งใช้เวลาการพิจารณานานเกือบ 6 เดือน เนื่องจากมีหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานเอกชน กว่าร้อยหน่วยงาน ส่งเข้าประกวด
ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 กรมควบคุมโรคก็ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับการน�ำ
เสนอข้อมูลการปฏิบัติงานและตอบข้อซักถามต่อคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานและพิจารณา
มอบรางวัลองค์กรโปร่งใส โดยในการตอบข้อซักถามครัง้ นีม้ คี วามส�ำคัญเนือ่ งจากคณะกรรม
การฯจะพิจารณาตั้งแต่ว่าใครเป็นผู้น�ำการน�ำเสนอและตอบข้อซักถาม ซึ่งกรมควบคุมโรคได้
ให้ความส�ำคัญในเรือ่ งนีเ้ ป็นอย่างยิง่ จึงได้มอบหมายให้ผม ในฐานะรองอธิบดี กรมควบคุมโรค
เป็นผูน้ ำ� คณะตอบข้อซักถาม ซึง่ มีผเู้ ข้าร่วมประกอบด้วย ผูอ้ ำ� นวยการกองคลัง ผูอ้ ำ� นวยการ
กองการเจ้าหน้าที่ หัวหน้ากลุ่มวินัยฯคือ นางสาวตรีชฎา อมาตยกุล หัวหน้ากลุ่มพัสดุ คือ
นางสาวสมคิด ตัง้ ภูวศาสตร์ และรองหัวหน้ากลุม่ คุม้ ครองจริยธรรม คือนางสาวอรณดี ธีระวตากูร
รวม 6 คน เป็นผู้เข้าร่วมน�ำเสนอและตอบข้อซักถาม
ขอเล่าถึงบรรยากาศของการตอบข้อซักถาม เมื่อทุกคนเดินเข้าไปถึง เราพบคณะ
อนุกรรมการฯ นัง่ อยูป่ ระมาณ 30 คน เรียงเป็นตัวยู 2 แถว เราทัง้ 6 คน นัง่ เรียงหน้ากระดาน
อยูห่ น้าห้อง หันหน้าเข้าหาคณะกรรมการฯ โดยมี ดร.สมภพ อมาตยกุล เป็นประธาน หลังจาก
ท่านกล่าวต้อนรับ ก็ได้ให้คณะของเราแนะน�ำตัว หลังจากนั้นก็เริ่มตั้งประเด็นค�ำถาม โดยมี
ทั้งเรื่องการจัดการข้อร้องเรียน การด�ำเนินการทางวินัย การจัดซื้อ จัดจ้าง การด�ำเนินงานใน
ภารกิจหลักที่ท�ำอย่างไรให้เกิดความโปร่งใส โดยให้ยกตัวอย่างให้ฟัง ในบางข้อซักถามก็ท�ำ
เรางง คือคาดไม่ถึงว่าจะน�ำมาเป็นประเด็นข้อซักถาม เช่น เมื่อเกิดการระบาดของโรค
กรมควบคุมโรคมีแนวทางการจัดการอย่างไรเพือ่ ให้เกิดความโปร่งใส ต้องนับว่าโชคดีทพี่ วกเรา
ทุกคนได้เตรียมข้อมูล ร่วมวางแนวทางการตอบ ข้อซักถาม และซักซ้อมความเข้าใจมาอย่างดี
ทุกอย่างจึงผ่านไปอย่างราบรื่น หลังจากการตอบข้อซักถามแล้ว ยังมีการประกาศรายชื่อ
หน่วยงานทีส่ มควรได้รบั รางวัลลงในเว็บไซต์ของส�ำนักงาน ป.ป.ช. www.nacc.go.th และทาง
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หนังสือพิมพ์ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจสอบหรือทักท้วงว่าหน่วยงานที่ได้รับ
การพิจารณาเบือ้ งต้นสมควรได้รบั รางวัลองค์กรโปร่งใสหรือไม่ ซึง่ ในรอบนีม้ หี น่วยงานทีผ่ า่ น
เข้ารอบ จ�ำนวน 15 หน่วยงาน โดยมี กรมควบคุมโรคเป็นหน่วยงานหนึ่งในนั้น
และในวันที่ 4 ธันวาคม 2558 กรมควบคุมโรคก็ได้รบั การประสานเป็นการภายในจาก
ส�ำนักงาน ป.ป.ช. ว่าให้เตรียมผู้แทนเข้ารับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 เกียรติยศแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง NACC Integrity Awards พร้อมทั้งจัดท�ำผลงาน
เพื่อน�ำเสนอในวันต่อต้านการทุจริตสากล ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีนายก
รัฐมนตรี นายประยุทธ์ จันทร์โอชาเป็นประธาน นับเป็นความภาคภูมใิ จอย่างยิง่ ทีก่ รมควบคุมโรค
เป็น 1 ใน 3 หน่วยงานของประเทศ ที่ได้รับรางวัลส�ำคัญครั้งนี้เป็นอีก 1 รางวัลการันตี
ที่แสดงให้เห็นถึงภาพลักษณ์ความโปร่งใสการด�ำเนินงาน เน้นย�้ำถึงการเป็นกรมคุณธรรมใน
อีกระดับหนึ่ง
ความประทับใจในการด�ำเนินงานครั้งนี้ คือความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคณะ
ท�ำงานที่มุ่งมั่นในการร่วมให้ข้อมูล และร่วมให้ข้อคิดเห็นจนกระทั่งเอกสารออกมาอย่าง
สมบูรณ์ และผู้เข้าร่วมให้การสัมภาษณ์ได้จัดเตรียมข้อมูลในการตอบค�ำถามได้อย่างดีเยี่ยม
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์ เสียสละ รับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างยอดเยี่ยมที่สุดของ
บุคลากรกรมควบคุมโรค

คณะผู้เข้าร่วมสัมภาษณ์เพื่อตอบข้อซักถาม
ของคณะอนุกรรมการด�ำเนินงานและ
พิจารณามอบรางวัลองค์กรโปร่งใส วันที่
12 พฤศจิกายน 2558

จัดบูทโชว์ผลงานที่กระทรวงสาธารณสุขใน
วันต่อต้านการทุจริตสากล
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558

บูทกรมควบคุมโรคในวันเข้าร่วมรับรางวัล
องค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 5 เกียรติยศแห่ง
คุณธรรม จริยธรรม และความซื่อตรง
NACC Integrity Awards
ระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2558
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ในวันที ๑๙ 
่ กันยายน ๒๕๕๙ เป็นวันทีก่ รมควบคุมโรคมีอายุครบ ๔๒ ปี นับเป็นโอกาส
ทีด่ ที จี่ ะได้พจิ ารณาทบทวนผลการด�ำเนินงานในอดีตทีผ่ า่ นมา และมองไปในอนาคตข้างหน้า
เพือ่ เตรียมตัวเผชิญกับปัญหาความท้าทายในด้านต่างๆ เพือ่ หาแนวทางการด�ำเนินงานใหม่ๆ
ให้กรมควบคุมโรคบรรลุวิสัยทัศน์ของการเป็นองค์กรชั้นน�ำระดับนานาชาติ ที่สังคมเชื่อถือ
และไว้วางใจ เพื่อปกป้องประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ
ภายในปี ๒๕๖๓
เมือ่ มองย้อนหลังไปในเวลาทีผ่ า่ นมา ก็พบได้อย่างชัดเจนว่า ผลจากการด�ำเนินงานของ
บุคลากรในกรมควบคุมโรค และด้วยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ได้ทำ� ให้ปญ
ั หาโรคต่างๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดต่อหลายโรคลดขนาดของปัญหาลง ถือเป็นความส�ำเร็จที่เป็นส่วน
ส�ำคัญที่ช่วยให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น และมีอายุขัยเฉลี่ยยืนยาวขึ้น
อย่างไรก็ตาม สภาพการณ์ในสังคมโลกและในสังคมไทยในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมมาก การเปลีย่ นแปลงยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งและเป็นไปอย่างรวดเร็ว การเปลีย่ นแปลง
ที่ส�ำคัญที่ส่งผลต่อการเกิดโรคและภัยสุขภาพ สามารถแบ่งได้เป็นด้านต่างๆ ได้แก่
๑. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและพฤติกรรมของประชาชน ได้แก่

๑.๑ การเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างประชากร ได้แก่การที่สังคมไทยก�ำลังก้าว
เข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว ในปี ๒๕๕๙ คาดว่ามีประชากรที่อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป
จ�ำนวนประมาณ ๑๐.๗๘ ล้านคน คิดเป็น ร้อยละ ๑๖.๕ ของประชากรทั้งหมด สัดส่วนของ
ประชากรผู้สูงอายุมากกว่า ๖๐ ปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๑๙.๑ ในปี ๒๕๖๓ และ ๑๙.๘ ใน
ปี ๒๕๖๔  และถัดจากนั้นในปีเดียวคือ ในปี ๒๕๖๕  สัดส่วนนี้จะขยับเพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ
๒๐.๕ นั่นคือสังคมไทยได้กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) การที่มีผู้สูง
อายุจ�ำนวนมากท�ำให้เกิดโอกาสที่จะมีผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจ โรคไตวายเรื้อรัง และอื่นๆ
เกิดขึ้นได้ กลายเป็นภาระทั้งของประชาชน ครอบครัว และสังคม ในการดูแลผู้ป่วยเหล่านี้
๑.๒ พฤติกรรมของประชาชนที่ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรค
ต่างๆ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่น พฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์และยาสูบ พฤติกรรมการขับขี่
ยานพาหนะโดยประมาท ซึ่งถ้าเกิดขึ้นควบกับพฤติกรรมการบริโภคแอลกอฮอล์ ก็จะก่อให้
เกิดปัญหาอุบัติเหตุการจราจรน�ำไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ นอกจากนี้ ความเสี่ยงจาก
พฤติกรรมทางเพศทีไ่ ม่ปลอดภัยก็ยงั เป็นสาเหตุหลักของการติดเชือ้ เอชไอวีและโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การบริโภคอาหารและเครือ่ งดืม่ ที่เสี่ยงต่อการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรือ้ รัง ได้แก่
อาหารและเครื่องดื่มที่มีรสหวานจากน�้ำตาล และมีโซเดียมในปริมาณสูงก็น�ำไปสู่การเกิด
โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้ ในขณะที่โดยเฉลี่ยแล้วประชาชนมีพฤติกรรมการ
ออกก�ำลังกายค่อนข้างน้อย
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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๑.๓ การเปลี่ยนแปลงในประเด็นทางทางสังคมอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเกิดโรคและ
ภัยสุขภาพ เช่น
• การเติบโตของสังคมเมือง ที่ท�ำให้คนในชุมชนเมืองมีข้อจ�ำกัดในการเข้าถึง
บริการสุขภาพ และบริการป้องกันควบคุมโรคในภาคสาธารณะ
• ประชากรเปลี่ยนอาชีพจากภาคเกษตรกรรม เป็นภาคอุตสาหกรรม และ
บริการ ท�ำให้แบบแผนความเสี่ยงต่อการเกิดโรค และภัยสุขภาพ เปลี่ยนไป
• แรงงานต่างด้าว มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ท�ำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคที่
เคยลดลงแล้วแต่กลับมาเป็นปัญหาใหม่ได้
• ปัญหายาเสพติด ท�ำให้โรคติดต่อหลายโรคมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ เช่น ปัญหาการ
ติดเชื้อเอชไอวีและตับอักเสบ ซี ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดแบบฉีด
• การรวมตัวของประชาคมอาเซียน มีแนวโน้มท�ำให้เกิดการเคลือ่ นย้ายอพยพ
ของประชากรข้ามพรมแดนมากขึ้น ประกอบกับแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของ
นักท่องเที่ยว ท�ำให้ประชากรที่เคลื่อนย้ายเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่
และรับเชื้อโรคต่างๆ เพิ่มมากขึ้น
• การเปลี่ยนแปลง ด้านสภาพแวดล้อม การขนส่ง เคลื่อนย้าย ประชากร และ
การสื่อสาร
• สภาพแวดล้อมที่มีการขยายการขนส่ง ถนน ยานพาหนะ จ�ำนวนมาก ท�ำให้
โอกาสของการบาดเจ็บ และอุบตั เิ หตุเพิม่ มากขึน้ อีกทัง้ การเดินทาง เคลือ่ นย้าย
ประชากร วัสดุตา่ งๆ อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ท�ำให้การแพร่กระจายเชือ้ หรือ
สารพิษต่างๆ ไปยังที่ต่างๆ รวดเร็วมากขึ้น
• การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ สินค้าบริโภค เครือ่ งดืม่ อาหาร ผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
ที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพมีจ�ำนวนมาก แพร่หลาย เป็นการกระตุ้นให้
ประชาชนบริโภคผลิตภัณฑ์ที่เป็นภัยต่อสุขภาพเพิ่มมากขึ้น
๒. การเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ

ดังที่ได้กล่าวข้างต้น สภาพปัญหาการเกิดโรคและภัยสุขภาพของประชาชนได้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก ปัจจุบัน โรคและภัยสุขภาพที่เป็นสาเหตุการป่วย การ
เสียชีวิต และมีระดับภาระโรคที่ท�ำให้การสูญเสียปีสุขภาวะส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
โรคมะเร็ง การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และการบาดเจ็บจากสาเหตุอื่นๆ ประชาชนมี
ภาวะเสีย่ งต่อการเป็นโรคติดต่อเรือ้ รังเพิม่ ขึน้ ได้แก่ ภาวะอ้วนเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในกลุม่ เด็ก และ
ผู้ใหญ่ ภาวะความดันโลหิตสูง เบาหวาน และไขมันในเลือดสูง จ�ำนวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
ในส่วนของโรคติดต่อ ซึ่งส่วนใหญ่สามารถควบคุมให้ปัญหาลดลงได้ตามเป้าหมาย แต่
ก็ยังมีโรคติดต่อส�ำคัญที่ยังคงเป็นปัญหาอยู่ ได้แก่ วัณโรค และโรคไข้เลือดออก และที่ส�ำคัญ
ได้เกิดโรคติดเชื้อชนิดใหม่ขึ้นหลายโรคในต่างประเทศ เรียกว่าโรคติดต่ออุบัติใหม่ ซึ่งหลาย
โรคเป็นโรคที่ตดิ ต่อกันได้ง่าย และมีความรุนแรง โดยพิจารณาได้จากอัตราป่วยตายทีส่ งู เช่น
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โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส โรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ซึ่ง
โรคเหล่านี้หากแพร่เข้ามาระบาดในประเทศไทย จะท�ำให้เกิดความสูญเสียอย่างมาก
ปัญหาที่ส�ำคัญอีกประการหนึ่งในกลุ่มโรคติดต่อได้แก่ ปรากฏการณ์เชื้อโรคดื้อยา
ปฏิชีวนะ ปัญหานี้ครอบคลุมทั้งเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อโรคชนิดอื่นๆ ท�ำให้เกิดปัญหาในการ
ป้องกันควบคุม และการดูแลรักษาผู้ป่วยเป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคซึ่งถือได้ว่าเป็นปัญหา
สาธารณะของประชาชนอีกหลายโรค แต่ยงั ไม่มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบดูแลจัดการให้เกิดการ
เฝ้าระวัง การวิเคราะห์ทางระบาดวิทยา และพัฒนายุทธศาสตร์ มาตรการ และผลักดันให้เกิด
การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคแบบปฐมภูมิ เช่น โรคมะเร็ง โรคในกลุ่มทารกปริก�ำเนิด
เป็นต้น
๓. การเปลี่ยนแปลงในระบบสุขภาพ และการบริหารจัดการระบบ

นอกเหนือไปจากนโยบายของรัฐบาลทีก่ ำ� หนดให้ควบคุมอัตราก�ำลังคนภาครัฐอย่างเข้มงวด
มาเป็นระยะเวลานานกว่าสองทศวรรษ จนท�ำให้เกิดสภาพปัญหาการขาดแคลนบุคลากร
ทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านการป้องกันควบคุมโรคภายในกรมควบคุมโรค ในช่วงเวลาดังกล่าว
ก็ยงั ได้มกี ารปฏิรปู ในระบบสุขภาพเกิดขึน้ ท�ำให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในระบบสุขภาพและระบบ
ป้องกันควบคุมโรคเป็นอย่างมาก โดยประเด็นหลักทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลงไปในระบบสุขภาพ
ครอบคลุมทั้งในเรื่องของการกระจายอ�ำนาจสู่ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และการพัฒนา
ระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ ซึ่งส่งผลให้รูปแบบของการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรค
เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงานต่างๆ ที่มีบทบาท และส่งผลกระทบต่อการจัดการระบบสุขภาพ
มีหลายหน่วย หลากหลายเพิม่ ขึน้ ไม่ได้จำ� กัดแต่ในวงของหน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เท่านัน้ อันได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ กลุม่ ภาคประชาสังคม องค์กรเอกชน ส�ำนักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ส�ำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ ท�ำให้การด�ำเนินงานเพื่อ
การควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพในอนาคต จ�ำเป็นต้องสร้างความร่วมมือและร่วมรับผิดชอบ
จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
นอกจากนี้ ในส่วนของกรมควบคุมโรค ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ทั้งใน
ระดับหน่วยงานในสังกัดกรม และในระดับหน่วยงานย่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปรับ
โครงสร้างองค์กรภายในหน่วยงานโดยน�ำยุทธศาสตร์องค์กรมาเป็นหลักของการปรับปรุง
โครงสร้าง โดยก�ำหนดให้กลุ่ม กลุ่มงาน และฝ่ายต่างๆ ภายในส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
เป็นกลุ่มตามยุทธศาสตร์องค์กร ท�ำให้ต้องมีการพัฒนาความเชี่ยวชาญในการด�ำเนินงานใน
แต่ละโรคและภัยสุขภาพ โดยได้เกิดความพยายามผสมผสานการจัดการให้เกิดการปฏิบตั งิ าน
ภายใต้องค์กรแบบแมททริกซ์ เพื่อเป็นหลักประกันว่าหน่วยงานภายในกรมยังคงพัฒนาและ
ธ�ำรงความเชี่ยวชาญในงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพไว้ได้ภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ขององค์กร และในระบบสุขภาพ
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหล่านี้ได้ส่งผลกระทบอย่างมาก
ต่อการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคของประเทศ และแนวทางการด�ำเนินงานแบบเดิมทีเ่ คย
ใช้ได้ผลมาในอดีต คงไม่สามารถใช้ได้ผลดีเทียบเท่ากับทีเ่ คยท�ำได้สำ� เร็จมาแล้ว ถือเป็นความ
ท้าทายทีบ่ คุ ลากรในกรมควบคุมโรคจะต้องช่วยกันคิดพิจารณาหาแนวทางการปรับเปลีย่ นวิธี
การด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ เพือ่ ให้ขดี ความสามารถใน
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศยังคงอยู่ในระดับสูง สามารถเอาชนะ
อุปสรรคและปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้น และด�ำเนินการอย่างจริงจังท�ำให้ผลสัมฤทธิ์ของ
การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยังคงบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ของการป้องกันควบคุม
โรคได้ตามที่ตั้งใจ แนวทางการปรับตัวและปรับเปลี่ยนวิธีการด�ำเนินงานควรมีองค์ประกอบ
ดังนี้
๑. พัฒนาบทบาทการเป็นผู้อภิบาลระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศ

ในปัจจุบนั กรมควบคุมโรคได้รบั มอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักของประเทศในการ
อภิบาลระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ ด้วยฐานะการเป็นหน่วยงาน
ผูอ้ ภิบาลระบบป้องกันควบคุมโรคนี้ บุคลากรในกรมควบคุมโรคต้องปรับทัศนคติในการด�ำเนิน
งาน โดยปรับเปลี่ยนทัศนคติที่มุ่งการด�ำเนินงานเฉพาะในส่วนของกรม มาเป็นการมุ่งเน้น
ปฏิบัติงานในฐานะเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบให้ระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
ประเทศมีความเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการลดปัจจัยเสี่ยง
ลดความเจ็บป่วย และลดการเสียชีวติ จากโรคและภัยสุขภาพได้อย่างจริงจัง ดังนัน้ บุคลากรของ
กรมจะต้องให้ความส�ำคัญกับการด�ำเนินงานของหน่วยงานทัง้ ภายในกรม และ ภายนอกกรม
โดยน�ำบทบาทต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นของการเป็นหน่วยงานผูอ้ ภิบาลระบบมาวิเคราะห์และแจกแจง
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ใหม่ เสนอให้มีการพัฒนาปรับปรุงกฎกระทรวงให้สอดคล้องกับ
ภารกิจและบทบาทหน้าที่ใหม่ รวมทั้งมอบหมายให้มีหน่วยงานและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่
เหล่านัน้ อย่างจริงจัง วางแผนการพัฒนาบทบาทหน้าทีใ่ ห้เป็นรูปธรรม และจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาตามแผน สร้างสรรค์ผลงานในแต่ละบทบาท ก�ำหนดตัวชี้วัดให้สามารถวัดผล
การด�ำเนินงานในแต่ละช่วงระยะเวลาเพื่อการประเมินผลได้อย่างเต็มที่
๒. ใช้ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือชี้น�ำการด�ำเนินงาน

ในระยะต่อไป บุคลากรของกรม จะต้องด�ำเนินงานตาม “ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนา
งานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ ภายใต้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560-2564” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์
เชิงระบบ ควบคู่ไปกับ “แผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ” และ “แผน
ยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค” เพื่อให้เกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์
โดยแผนพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพแห่งชาติ มุง่ เน้นทีก่ ารพัฒนาระบบต่างๆ
ทีเ่ อือ้ ต่อการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศ เพือ่ เพิม่ ศักยภาพของ
ระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีความเข้มแข็ง ครอบคลุมหน่วยงานและภาคี
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เครือข่ายหลายภาคส่วน ส่วนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นแผนเชิง
มาตรการเพื่อให้การด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคแต่ละโรคนั้น ประสบผลส�ำเร็จได้ด้วย
มาตรการ แนวทาง และวิธีการด�ำเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องกับธรรมชาติของการเกิดโรค
และภัยสุขภาพนั้นๆ โดยที่แผนยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค เป็นแผนซึ่งก�ำหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานของกรมควบคุมโรค
๓. การแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีความจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีจ่ ะต้องออกแบบวิธกี ารน�ำแผนยุทธศาสตร์ทกี่ ำ� หนดไว้ ทัง้ แผนยุทธศาสตร์เชิงระบบ
แผนยุทธศาสตร์ป้องกันควบคุมโรค และแผนยุทธศาสตร์องค์กร มาด�ำเนินการ โดยก�ำหนด
ให้มมี าตรการทีจ่ ริงจัง มีการติดตามก�ำกับ และประเมินผลอย่างใกล้ชดิ โดยในชัน้ ต้น จะต้อง
มี ก ารมอบหมายบทบาทหน้ า ที่ ใ นการด� ำ เนิ น งานตามภารกิ จ และบทบาทหน้ า ที่ ต าม
ยุทธศาสตร์และมาตรการต่างๆ ทีก่ ำ� หนดในยุทธศาสตร์ รวมทัง้ การมอบหมายให้มกี ารติดตาม
ก�ำกับและประเมินผลผลการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์อย่างต่อเนือ่ ง ก�ำหนดให้มกี ารจัดสรร
งบประมาณส�ำหรับการด�ำเนินงานตามมาตรการในยุทธศาสตร์อย่างเพียงพอ และให้ถอื เป็น
ส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของหน่วยงาน และก�ำหนดตัวชี้วัดที่ส�ำคัญให้เป็น
ตัวชี้วัดค�ำรับรองในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วย
สรุป
จากกระแสการเปลีย่ นแปลงในด้านต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างรวดเร็ว ท�ำให้โรคและภัยสุขภาพ
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่กรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นหน่วยงานเสาหลัก
ของระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศ จะต้องปรับตัว และปรับมาตรการแนวทางการ
ด�ำเนินงานอย่างจริงจัง โดยจะต้องสร้างความสมดุลในการด�ำเนินงานตามบทบาทในฐานะ
การเป็นหน่วยงานทีอ่ ภิบาลระบบป้องกันควบคุมโรคของประเทศ ควบคูไ่ ปกับการด�ำเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๓ ด้าน และการติดตามก�ำกับประเมินผลงานตามยุทธศาสตร์
การปรับตัวและปรับมาตรการแนวทางการด�ำเนินงานดังกล่าวเป็นเครือ่ งมือช่วยส่งเสริม
ให้ผลการด�ำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่างๆ ของประชาชน ไม่ว่าจะเป็น
โรคติดต่อทัง้ ทีล่ ดขนาดของปัญหาลงแล้ว และโรคติดต่อทีย่ งั เป็นทีส่ ำ� คัญ โรคติดต่ออุบตั ใิ หม่
โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคและปัญหาสุขภาพจากการบริโภคแอลกอฮอล์ โรคและปัญหาสุขภาพ
จากการบริโภคยาสูบ การการบาดเจ็บจากสาเหตุต่างๆ โรคจากการประกอบอาชีพ โรค
จากสิ่งแวดล้อม รวมถึงโรคและภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาแต่ยังไม่มีหน่วยงานใดดูแลในด้าน
การป้องกันควบคุมโรคในระดับปฐมภูมิ ลดลงได้อย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ การปรับตัว
ปรับมาตรการแนวทางการด�ำเนินงานดังกล่าวยังเป็นการน�ำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ของ
กรมควบคุมโรค ที่ก�ำหนดในปี ๒๕๖๓ ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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พิ ธีประกาศเกียรติคุณมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ
“ขุนประเมินวิมลเวชช์”
ส�ำหรับผู้อุทิศตนในงานป้องกันควบคุมโรค
ประจ�ำปี ๒๕๕๙

นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล
(ขุนประเมินวิมลเวชช์)
สัตบุรุษ ผู้ยิ้มและเมตตาต่อคนทุกชั้น
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ประวัติ
นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล (ขุนประเมินวิมลเวชช์) เกิดเมื่อวันที่ 19 มกราคม
พ.ศ. 2448 ปีมะเส็ง ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บ้านเลขที่
141 ต�ำบลตลาดใต้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี เป็นบุตรของนายเหม็ง และนางวรรณ
ต้นตระกูลจันทวิมล มีพี่น้อง 6 คน คือ
1. ขุนอภิรัตจรรยา (เมศร์ จันทวิมล) อดีตเลขานุการกรมศาสนา
2. นางสาวถวิล จันทวิมล
3. หลวงประโมทย์จรรยาวิภาช (ประโมทย์ จันทวิมล) อดีตอธิบดีกรมอาชีวศึกษา และ
ผู้ดูแลนักเรียนไทยในประเทศอังกฤษ
4. นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล (รองอ�ำมาตย์โท ขุนประเมินวิมลเวชช์)
5. นายอภัย จันทวิมล อดีตอธิบดีกรมพลศึกษา และกรมสามัญศึกษา อดีตรัฐมนตรี
ช่วยว่าการและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตสมาชิกวุฒิสภา
6. นายแพทย์สมัย จันทวิมล อดีตอาจารย์แผนกศัลยศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์และ
ศิริราชพยาบาล และอดีตนายกแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย
การศึกษา
เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี จนถึงชั้นมัธยมปีที่ 5
ผลการเรียนดีจนได้ขา้ มชัน้ 2 ครัง้ ในระหว่างเรียนชัน้ ประถมปีที่ 2 และมัธยมปีที่ 1 เมือ่ จบชัน้
มัธยมปีที่ 5 ได้เข้ามากรุงเทพฯ อยูก่ บั ญาติผใู้ หญ่คอื คุณฉลอง ศิวะโกเศศ เพือ่ เข้าเรียนต่อ
ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย อีก 3 ปี จบชั้นมัธยมปีที่ 8 เมื่อ พ.ศ. 2463 โดยมีอายุ
เพียง 15 ปี 5 เดือน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนสวนกุหลาบ นายนอร์แมน ซัทตัน ได้ออกหนังสือ
รับรองผลการเรียนและความประพฤติให้อย่างดี
พ.ศ. 2464 ท่านเข้าเรียนคณะอักษรศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(เตรียมแพทย์) ที่หอวัง ได้รับสิทธิพิเศษข้ามไปเรียนห้อง 2 เพราะจบมัธยมปีที่ 8 ในขณะที่
นักเรียนจบมัธยมปีที่ 6 ก็สมัครเข้าเรียนได้ สมัยนั้นการเข้าเรียนเตรียมแพทย์ ไม่ต้องเสียค่า
เล่าเรียนและค่าหอพัก และยังได้เบี้ยเลี้ยงอีกเดือนละ 15 บาท ท่านเรียนอยู่หอวัง 2 ปี
จึงข้ามฟากไปเรียนต่อที่ศิริราชปีที่ 4-5-6 จนจบแพทย์ประกาศนียบัตรรุ่นที่ 31 เมื่อ
พ.ศ. 2468 ในขณะที่มีอายุ 20 ปี 5 เดือน ในจ�ำนวนเพื่อนร่วมรุ่นทั้งหมด 17 คน ต่อมา
มีบรรดาศักดิ์เป็นขุน 7 คน เช่น ขุนพิทักษ์ประชาสุข (ซุ่นฮวง ปาลวัฒน์) ขุนเปล่งเวชสาร
(เปล่ง เธียรประสิทธิ์) พ.ต.ขุ น แฉล้ ม เวชชลั กษณ์ (แฉล้ ม บุ ญ หลง) ขุ น นิ พัท ธ์ สุข กิ จ
(ผั น ธนคนธานนท์ ) ขุ น เวชชกิ จ ส� ำ รวจ (เสนาะ เนตรมาน) ขุ น ประวิ ต รเวชชาชี พ
(ประวิตร เวชชาชีวะ) และนายแพทย์ประวัติ ตัณฑสุรัต เป็นต้น
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การท�ำงาน
การท�ำงานของท่าน เริ่มเมื่อจบจากโรงเรียนแพทย์ ด้วยใจรักงานสาธารณสุขชนบท
จึงสมัครเข้ารับราชการที่กรมสาธารณสุข ซึ่งขณะนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงมหาดไทย ในปี
พ.ศ. 2469 ในต�ำแหน่งแพทย์สำ� รอง ได้รบั เงินเดือนๆ ละ 80 บาท แพทย์สำ� รองนัน้ ส�ำรองจริง
สมชื่อ คือ ที่ไหนขาดนายแพทย์โดยเฉพาะในชนบท แพทย์ส�ำรองจะต้องออกไปปฏิบัติแทน
แพทย์สำ� รองจึงกลายเป็น “หมอใหญ่” ในชนบทโดยอัตโนมัติ เนือ่ งจากประสบการณ์ยงั น้อย
จึงต้องเรียนด้วยตนเองเพื่อความอยู่รอดในอาชีพ ต่างประเทศเรียกวิธีเรียนแบบนี้ว่า Learn
by the hard way ทฤษฎีมอี ยูจ่ ากโรงเรียนแพทย์แต่การปฏิบตั เิ ป็นเรือ่ งยาก จึงต้องอาศัยพลัง
ทั้ง 5 คือ
1. ศรัทธา อันแรงกล้าต้องท�ำได้
2. วิริยะ บากบั่นโดยมิหยุดยั้ง
3. สติ ค่อยสอนอะไรถูกอะไรผิด
4. สมาธิ ท�ำจิตให้เป็นหนึ่งให้ได้
5. ปัญญา จึงเกิดหาวิธีแก้ปัญหาได้
งานของท่านตัง้ แต่แรกเริม่ จนถึงบัน้ ปลายของชีวติ ราชการ ต้องออกไปปราบโรคระบาด
ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เริ่มแรกก็ไปช่วยงานปราบอหิวาตกโรคที่หน่วยปราบโรคระบาด
ที่สุขศาลา บางรัก ซึ่งในสมัยนั้นเรียกว่า โรงพยาบาลเอกเทศ และต่อมาได้รับมอบหมายให้
ไปรักษาการแทนหัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขาภิบาล ทีอ่ ำ� เภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช แทน
แพทย์หัวหน้าแพทย์ที่ลาอุปสมบท 3 เดือน
ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 ท่านได้รบั การแต่งตัง้ เป็นแพทย์หวั หน้าหน่วยส่งเสริมสุขาภิบาล
จังหวัดพิจิตร มีพนักงานสุขาภิบาลในความดูแลรับผิดชอบ 6 คน และผู้ช่วยอีก 4 คน
รับหน้าที่ปราบโรคพยาธิปากขอ และโรคติดต่ออื่นๆ ในท้องถิ่น หน่วยนี้ได้ย้ายไปอยู่
นครรสวรรค์ในปีถัดมา ท่านเคยเล่าว่าในช่วงนั้นมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะขอทุน
สมเด็จพระราชบิดา (สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลเดช กรมขุนสงขลานครินทร์
ในขณะนัน้ ) ไปศึกษาเพิม่ เติมวิชา Venereal Diseases ทีป่ ระเทศอังกฤษ ซึง่ ท่าน มหาอ�ำมาตย์
ม.จ. สกลวรรณากร อธิบดีกรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทยในยุคนัน้ สนับสุนน และรองรับ
ใบสมัคร ให้นำ� ไปเข้าเฝ้ากราบทูล สมเด็จพระราชบิดาทรงเมตตาพระราชทานค�ำแนะน�ำให้มี
Internship ทีโ่ รงพยาบาลกลางอย่างน้อย 1 ปี ก่อนทีจ่ ะรับทุนส่วนพระองค์ และโปรดให้กรม
สาธารณสุขจัดเงินเดือนกึ่งหนึ่งให้ระหว่างเรียนอยู่ต่างประเทศ เช่นเดียวกับนักเรียนทุนของ
มูลนิธริ อคคี เฟลเลอร์ แต่ในระหว่างทีก่ รมสาธารณสุขจะท�ำความตกลงกับกระทรวงพระคลัง
สมเด็จพระราชบิดาประชวร และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2472 เรื่องทุนไปต่าง
ประเทศ จึงระงับไป ท่านเสียใจมาก ทีพ่ ระองค์ทา่ นสิน้ พระชนม์ แต่ถงึ จะไม่ได้ไปศึกษาต่อตาม
ที่มุ่งหวังไว้ ท่านได้รวบรวมหลักฐานต่างๆ ไว้อย่างดีและเล่าขานให้ลูกหลานฟังหลายครั้ง
โดยในใจนั้นส�ำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างไม่มีวันลืมเลือน
อนอดีต ความส�ำเร็จ
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พ.ศ. 2472 ท่านฝึกงานทีโ่ รงพยาบาลกลาง ซึง่ พ.ท.หลวงนิตย์เวชชวิศษิ ฏ์ เป็นผูอ้ ำ� นวยการ
มอบหมายให้ทา่ นฝึกเฉพาะด้าน Venereal Diseases เพือ่ นแพทย์ทที่ ำ� งานอยูด่ ว้ ยกันสมัยนัน้
มี ห ลายคน อาทิ นพ.ประวั ติ ตั ณ ฑสุ รั ต นพ.โนรี มี สุ ว รรณ นพ.ทองดี (บุ ล ศั ก ดิ์ )
วัฒนผาสุก
พ.ศ. 2479 หลังฝึกงานที่โรงพยาบาลกลาง ได้ย้ายไปอยู่กองสุขภาพ กรมสาธารณสุข
และมีความสนใจด้านการควบคุมโรคติดต่อมาโดยตลอด จึงได้ย้ายไปประจ�ำกองโรคติดต่อ
ซึ่งมีพระเชฏฐ์ไวทยาการ (บุญชู ศีตะจิต) และคุณหลวงพยุงเวชชศาสตร์ (พยุง เกตวัล) เป็น
ผู้บังคับบัญชาที่เคารพนับถือตลอดมา ท่านใช้ชีวิตราชการส่วนใหญ่ในการปราบโรคติดต่อ
ทั่วไปเป็นเวลาเกือบ 30  ปี โดยได้ก้าวหน้ามาตามล�ำดับขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มต้นในต�ำแหน่ง
แพทย์ผชู้ ว่ ย มาเป็นหัวหน้าแผนกโรคติดต่อ กองควบคุมโรคติดต่อ กรมสาธารณสุข กระทรวง
มหาดไทย จนกระทั่งเป็นหัวหน้ากองควบคุมโรคติดต่อ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
เมื่อ พ.ศ. 2486 เป็นข้าราชการพลเรือนชั้นเอก และอีก 12 ปี ต่อมาจึงได้เลื่อนเป็นชั้น
พิเศษ ด�ำรงต�ำแหน่งผูอ้ ำ� นวยการกองควบคุมโรคติดต่อภายใต้สงั กัดเดิม และในปีพ.ศ. 2503
ท่านได้ด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย จนถึงเกษียณอายุ เมื่อ พ.ศ. 2509 รวมระยะ
เวลารับราชการอยู่กรมสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย 16 ปี และกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข อีก 24 ปี และเมื่อตั้งกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2485 กองโรคติดต่อ
ได้เปลี่ยนเป็นกองควบคุมโรคติดต่อ เป็นกรมควบคุมโรคติดต่อ ในปี 2517 และเป็น
กรมควบคุมโรคปัจจุบัน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ท่านได้รับพระราชทานตามล�ำดับ มีดังนี้

24 มิถุนายน พุทธศักราช 2483 จ.ม.
19 กันยายน พุทธศักราช 2485 จ.ช.
5 ธันวาคม พุทธศักราช 2491 ต.ม.
5 ธันวาคม พุทธศักราช 2496 ต.ช.
5 ธันวาคม พุทธศักราช 2500 ท.ม.
5 ธันวาคม พุทธศักราช 2504 ท.ช.
5 ธันวาคม พุทธศักราช 2507 ป.ม.
ท่านได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นรองอ�ำมาตย์ตรี เมื่อ พ.ศ. 2471 รองอ�ำมาตย์
โท เมื่อ พ.ศ. 2473 และเลื่อนเป็นขุนประเมินวิมลเวชช์ เมื่อ พ.ศ. 2474 แต่ไม่ได้ขอ
พระราชทานยศคืน
ทางด้านวิชาชีพแพทย์ ท่านได้เข้าเป็นกรรมการแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่
พ.ศ. 2490  สมัย นพ.เฉลิม พรหมมาส เป็นสภานายกและได้ท�ำหน้าที่เหรัญญิกของ
สมาคมฯ ตัง้ แต่ พ.ศ. 2492-2502 รวม 10 ปี นอกจากนี้ ทางด้านการต่างประเทศ ยังได้รบั
เหรียญสดุดีของกองทัพทั้ง 3 แห่งสาธารณรัฐจีน Chines Armed Force Medal, A.I. Class
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จากรัฐบาลจีนในการช่วยอพยพจีนคณะชาติจากประเทศไทย ในฐานะเป็นกรรมการปลดอาวุธ
ขณะด�ำรงต�ำแหน่งรองอธิบดีกรมอนามัย และเคยร่วมในคณะผูแ้ ทนจากกระทรวงสาธารณสุข
ประเทศไทยในการประชุมสมัชชาอนามัยโลกหลายครั้ง
ผลงานของท่านขุนประเมินวิมลเวชช์ ได้เป็นที่ประจักษ์ต่อคนรุ่นหลังว่าท่านได้ปฏิบัติ
งาน ด้วยความเสียสละเพื่อประชาชน ด้วยความเทิดทูนพระราชด�ำรัสของสมเด็จพระบรม
ราชชนก “ให้เห็นประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่หนึ่ง ประโยชน์ตนเป็นที่สอง” คณะผู้บริหาร และ
เจ้าหน้าทีท่ กุ ระดับของกรมควบคุมโรค ขอนอบน้อม และขอคารวะอย่างสูงทีผ่ ลงานของท่าน
ขุนประเมินวิมลเวชช์ ได้เป็นก�ำลังส�ำคัญช่วยท�ำให้ประเทศไทยปราศจากโรคติดต่ออันตราย
เช่น กาฬโรค อหิวาตกโรค ไข้ทรพิษ มาเวลาอันยาวนาน
ในโอกาสครบรอบ 42 ปี วันสถาปนากรมควบคุมโรค (19 กันยายน 2559)
กรมควบคุมโรค ได้ขออนุญาตจากทายาทของท่านขุนประเมินวิมลเวชช์ อัญเชิญนามของท่าน
เป็นชือ่ เหรียญเชิดชูเกียรติ ส�ำหรับผูอ้ ทุ ศิ ตนในงานป้องกันควบคุมโรค เพือ่ ระลึกถึงคุณปู การ
อย่างใหญ่หลวงต่อการพัฒนา และเสียสละตนในงานป้องกันควบคุมโรค พร้อมทั้งเป็น
แบบอย่างให้กบั ผูท้ ที่ ำ� งานด้านสาธารณสุขได้เจริญรอยตาม และได้จดั ให้มพี ธิ ปี ระกาศเกียรติคณ
ุ
มอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “ขุนประเมินวิมลเวชช์” นี้ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคล
ผู้ที่อุทิศตน และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ที่ท�ำงานด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
รวมทั้งเป็นการส่งเสริม และเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณผู้อุทิศตนในงานป้องกันควบคุมโรค
ทีส่ ามารถใช้ความรูค้ วามสามารถประกอบวิชาชีพด้านการสาธารณสุข ให้เกิดประโยชน์แก่สงั คม
และประเทศชาติ ทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยเป็นบุคคลที่มีประวัติ
การท�ำงานป้องกันควบคุมโรคมาอย่างต่อเนือ่ ง ยาวนาน จนประสบความส�ำเร็จ ก่อเกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และประเทศชาติอย่างสูงสุด ทัง้ ด้านบริหาร บริการ วิชาการ การป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ และมีผลงานดีเด่นที่ส่งผลต่อการพัฒนางานป้องกันควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพโดยมุง่ เน้น ทีป่ ระชากรทัง้ มวลในระดับชาติ และมีผลงานทีส่ ง่ ผลต่อการมีคณ
ุ ภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน
เรียบเรียงจาก หนังสืออนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ นายแพทย์ประเมิน จันทวิมล
(25 กรกฎาคม 2541 หน้า 26-32). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ประชาชน, 2541.
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กรมควบคุมโรคติดต่อ
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7. นายแพทย์ธีระ รามสูต
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