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รายงานประจาปี 2563
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
516/66 หมู1่ 0 ถนนพหลโยธิน ตาบลนครสวรรค์ตก อาเภภอเภมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
เภบอร์โทรศัพท์ : 0 5622 1822 แฟกซ์ : 0 5622 6620

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ที่ปรึกษา : นายแพทย์ดิเรก ขาแป้น, แพทย์หญิงฐิติพร วงศ์ศิริอานวย, นายชรินทร์ ห่วงมิตร
บรรณาธิการ : นายศักดา ทองดีเพ็ง
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : ว่าที่ร้อยตรีกฤษณศักดิ์ มาสูตร, นางสาวธนาภรณ์ สืบสุข, นายเทพฤทธิ์ จันทร์สาคร
กองบรรณาธิการ : แพทย์หญิงฐิติพร วงศ์ศิริอานวย, นายชรินทร์ ห่วงมิตร, นางดุษฎี นรศาศวัต, นางราตรี ทิตตเมธา,
นางสาวจิตติมา พาณิชกิจ, นายศราวุธ โภชนะสมบัติ, นายเกรียงกมล เหมือนกรุด, นางภัค ศัลยานุบาล,
นางนงเยาว์ ปานพิม, นายอนุกูล บุญคง
คณะทางาน : เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย, นายพฤกษ์ศราวุฐิ จักร์สวย กลุ่มระบาดวิทยาฯ,
นายจักรกฤษณ์ พงษ์โนรี กลุ่มโรคไม่ตดิ ต่อ
จัดทาโดย : กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

คำนำ
การวางแผนเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารจัดการงานขององค์กร ทาให้มีทิศทางการดาเนินงาน
ที่ชัดเจนเกิดกระบวนการทางานที่เป็นระบบสามารถเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด เป็นการวางเป้าหมายล่วงหน้า
ก่อนที่จะดาเนินงานจริง ดังนั้น การรวบรวมข้อมูลจากการดาเนินงานที่ผ่ านมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลจะทาให้สามารถ
เลือกแนวทางในการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงพัฒนางานให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
ดังนั้น สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดทารายงานประจาปี 2563 ขึ้น
โดยมีสาระสาคัญประกอบด้วยสถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้า ระวังทางระบาดวิทยาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด
ได้แก่ ชัยนาท อุทัยธานี นครสวรรค์ พิจิตร และกาแพงเพชร การวิเคราะห์ การดาเนินงานในประเด็นที่เป็นปัญหา
ของหน่วยงาน แผนงานโครงการ และงบประมาณ จาแนกตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ผลการดาเนินงานโครงการ
ปัจจัยความสาเร็จ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะการแก้ไข และแนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
หวัง เป็ น อย่ างยิ่ ง ว่า รายงานประจ าปี 2563 ฉบับ นี้ จะเป็น ประโยชน์ กับผู้ รับ ผิ ด ชอบ
โครงการ และหน่วยงาน ในการวางแผนการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้น รวมถึงภาคีเครือข่ายได้นาไปใช้เป็น
เครื่องมือในการวางแผนด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ให้มีทิศทางสอดคล้องกันต่อไป

นายแพทย์ดิเรก ขาแป้น
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
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สารบัญ
คานา
สารบัญ
โครงสร้างผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
 อัตรากาลังบุคลากร
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
 แผนที่จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 และข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สถานการณ์โรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
 โรคทีม
่ ีอัตราป่วย (Morbidity Rate) สะสมสูงสุด 5 อันดับ
ส่วนที่ 3 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563
 งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 4 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563
 กลุ่มโรคติดต่อ
 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
 กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
 กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
 กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
 กลุ่มพัฒนาองค์กร
 กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
 กลุ่มบริหารทั่วไป
 งานโรคติดต่อนาโดยแมลง/ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 3.1 กาแพงเพชร/
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 3.2 นครสวรรค์
ส่วนที่ 5 สรุปผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563
ส่วนที่ 6 ประมวลภาพกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563
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นายแพทย์ดิเรก ขาแป้น
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

แพทย์หญิงฐิติพร วงศ์ศิริอานวย

นายชรินทร์ ห่วงมิตร

นายประเทือง ฉ่าน้อย

รองผู้อานวยการ

รองผู้อานวยการ
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โครงสร้างหัวหน้ากลุ่ม
นางดุษฎี นรศาศวัติ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

นายเกรียงกมล เหมือนกรุด
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ

หัวหน้าโรคติดต่อ

หัวหน้ากลุ่มโรคไม่ติดต่อ

นางสาวจิตติมา พานิชกิจ

นางราตรี ทิตตเมธา

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

นายศักดา ทองดีเพ็ง

นายศราวุธ โภชนะสมบัติ

นักสังคมสงเคราะห์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน
และเครือข่าย

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาองค์กร

นางภัค ศัลยานุบาล
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มสือ่ สารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ

นายอนุกูล บุญคง
นักเทคนิคการแพทย์ชานาญการ
หัวหน้ากลุ่มห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์
ด้านควบคุมโรค

นักจัดการงานทั่วไปชานาญการพิเศษ

นางนงเยาว์ ปานพิม
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ

หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป
อัตรากาลังบุคลากร
ตารางที่ 1 จานวนบุคลากรแยกตามประเภทบุคลากรรายกลุ่ม
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีบุคลากรจานวนทั้งสิ้น 168 คน แยกเป็นข้าราชการ
92 คน ลูกจ้างประจา 30 คน พนักงานราชการ 28 คน ลูกจ้างชั่วคราว 18 คน รายละเอียดตามตารางที่ 1
ลาดับ

กลุ่ม
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ด้านควบคุมโรค
กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ
กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย
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กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงาน
และเครือข่าย
กลุ่มบริหารทั่วไป
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กลุ่มพัฒนาองค์กร

7

-

3

1

-

11

12

งานโรคติดต่อนาโดยแมลง
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*ศตม. 3.1 จ.กาแพงเพชร
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รวม

ที่มา กลุ่มพัฒนาองค์กร สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สารวจข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
วิสัยทัศน์
“ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับมาตรฐานสากลภายในปี 2580”

พันธกิจ
1. ส่งเสริมกระบวนการ ประสานความร่วมมือกับเครือข่าย ในการผลิตและพัฒนาผู้เชี่ยวชาญ องค์ความรู้
ข้อมูลข่าวสาร เครื่องมือ กฎหมายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการบริการเฉพาะที่ได้
มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริม สนับสนุน ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้เครือข่ายและประชาชน
3. ผลักดัน และติดตามการบังคับใช้กฎหมายที่จาเป็นต่อการป้องกันประชาชนจากโรคและภัยสุขภาพ
4. เตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะคุกคามและภัยสุขภาพใหม่ๆ ได้ทันการณ์
5. พัฒนาและประเมินศักยภาพระบบ กลไกของเครือข่ายการดาเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ

ภารกิจ
1. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนาองค์ความรู้เฝ้าระวังป้องกันและการควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
2. สนับสนุนการพัฒนามาตรฐาน เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และรูปแบบการดาเนินการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรค และภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพ
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. ประสานงานและสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังป้องกันและ
ควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคและภัยที่คุกคามสุขภาพในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ
6. ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
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แผนที่จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 มี จานวน 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ อุทัย ธานี กาแพงเพชร พิจิตร และ
ชัยนาท

กำแพงเพชร

พิจิตร

นครสวรรค์
อุทัยธำนี

ชัยนำท
แผนภูมิที่ 1 แผนที่จังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
เขตพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ตั้งอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์
กาแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และชัยนาท มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 31,936.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 19,960,113 ไร่ มี
อาณาเขต ดังนี้
10ตารางที่ 2 ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ จาแนกระดับสถานบริการ ในเขตสุขภาพที่ 3
จังหวัด
นครสวรรค์
กาแพงเพชร
พิจิตร
อุทัยธานี
ชัยนาท
รวม

โรงพยาบาลศูนย์
1

1

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
12
1
11
1
11
1
6
1
5
4
45

จานวน รพ.สต.
189
121
110
89
72
581

ข้อมูลสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐ อื่นๆ
นครสวรรค์

กาแพงเพชร
พิจิตร
อุทัยธานี
ชัยนาท

1.รพ.ส่งเสริมสุขภาพ (แม่และเด็ก)
2.รพ.จิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์
3.รพ.ค่ายจิรประวัติ (กรมแพทย์และทหารบก)
4.รพ.กองบิน 4 (กองพลบินที่ 3 กองบัญชาการยุทธ์ทางอากาศ)
5.ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 4 แห่ง
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานีอนามัย 2 แห่ง รพ.สต. 2 แห่ง เทศบาล 5 แห่ง
ศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมือง 2 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 แห่ง
สถานีอนามัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง
ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 1 แห่ง หน่วยบริการสุขภาพ 1 แห่ง
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชัยนาท ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล 2 แห่ง

ที่มา : สานักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2560

ตารางที่ 3 จานวนประชากร ในเขตสุขภาพที่ 3
ประชากรกลางปี 2562
ชาย
หญิง
ลาดับที่ ทั่วประเทศ
32,605,100
33,953,835
เขตสุขภาพที่ 3
1,456,680
1,520,614
1
จังหวัดนครสวรรค์
517,723
542,164
2
จังหวัดอุทัยธานี
160,855
167,763
3
จังหวัดกาแพงเพชร
359,205
366,662
4
จังหวัดพิจิตร
261,765
274,546
5
จังหวัดชัยนาท
157,132
169,479

รวม
66,558,935
2,977,294
1,059,887
328,618
725,867
536,311
326,611

ที่มา : ข้อมูลจานวนประชากรปี พ.ศ. 2562 จากระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
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แผนภูมิที่ 2 แสดงจานวนประชากรแยกรายจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
11

ที่มา : ข้อมูลจานวนประชากรปี พ.ศ. 2562 จากระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

แผนภูมิที่ 3 แสดงจานวนประชากรในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 แยกตามกลุ่มอายุและเพศ

ที่มา : ข้อมูลจานวนประชากรปี พ.ศ. 2562 จากระบบสถิติทางการทะเบียน สานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ 2
สถานการณ์โรคในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3
โรคที่มีอัตราป่วย (Morbidity Rate) สะสมสูงสุด 10 อันดับ
สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่มีอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน (Morbidity Rate) สะสมสูงสุด
10 อันดับแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
อันดับ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

โรค

อุจจาระร่วงเฉียบพลัน
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ
ปอดอักเสบ
ไข้หวัดใหญ่
ไข้เลือดออกรวม
อาหารเป็นพิษ
ตาแดง
ชิคุนกุนยา
อีสุกอีใส
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

จานวนป่วย
(ราย)

อัตราป่วย
(ต่อประชากรแสนคน)

35,344
10,069
7,582
5,041
2,809
2,607
1,875
1,196
1,131
956

1,171.07
333.62
251.22
167.03
93.07
86.38
62.13
39.63
37.47
31.68

ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

โรคที่มีอัตราตาย (Mortality Rate) สะสมสูงสุด 5 อันดับ
สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่มีอัตราตายต่อประชากรแสนคน (Mortality Rate) สะสมสูงสุด 5
อันดับแรก ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
อันดับ
1
2
3
4
5

โรค

จานวนตาย
(ราย)
88
37
5
4
2

ปอดอักเสบ
อุจจาระร่วงเฉียบพลัน
สเตรปโตคอคคัสซูอิส
เมดิออยโดซิส
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ

อัตราตาย
(ต่อประชากรแสนคน)
2.92
1.23
0.17
0.14
0.07

ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

โรคที่มีอัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate: CFR) สะสมสูงสุด 5 อันดับ
สถานการณ์โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา ที่มีอัตราป่วยตาย (Case Fatality Rate: CFR) สะสมสูงสุด 5
อันดับแรก ปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
อันดับ

1
2
3
4
5

โรค

สเตรปโตคอคคัสซูอสิ
เมดิออยโดซิส
ไข้สมองอักเสบ
ปอดอักเสบ
ไวรัสตับอักเสบ บี

จานวนป่วย
(ราย)

จานวนตาย
(ราย)

อัตราป่วยตาย
(ร้อยละ)

71
59
40
7,582
205

5
4
1
88
1

7.04
6.78
2.5
1.16
0.49

ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563
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โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
(Acute diarrhea)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน 35,344 ราย อัตราป่วย 1,170.07 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วย
เสี ย ชี วิ ต 37 ราย อัต ราตาย 1.23 ต่ อ ประชากรแสนคน เมื่ อจ าแนกรายจั ง หวั ด พบว่ า จั ง หวั ด ที่ มี อัต ราป่ ว ยสู ง สุ ด คื อ
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร อั ต ราป่ ว ย 1,328.26 ต่ อ ประชากรแสนคน รองลงมาคื อ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี อั ต ราป่ ว ย 1,285.46
ต่อประชากรแสนคน จัง หวัด นครสวรรค์ อัตราป่วย 1,207.07 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดพิจิ ตร อัตราป่ วย 1,178.64
ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 591.45 ประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 4

แผนภูมิที่ 4 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จาแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน พบว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30
กันยายน 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม อัตราป่วยต่ากว่าปี 2562 และต่ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบ
อัตราป่วยสูงสุดในเดือนมกราคม อัตราป่วย 155.45 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 5

แผนภูมิที่ 5 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จาแนกรายเดือน เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 20,349 ราย เพศชาย 14,495 ราย อัตราส่วนเพศชายต่อเพศ
หญิง เท่ากับ 1:1.36 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 3,612.11 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 1,917.94 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 1,454.11 ต่อประชากรแสนคน
และกลุ่มอายุ 55-64 ปี อัตราป่วย 1,286.84 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 6

แผนภูมิที่ 6 อัตราป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน จาแนกรายกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ ในปกครอง/ไม่ระบุ ร้อยละ 24.52 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 24.50 เกษตร
ร้อยละ 20.09 และนักเรียน ร้อยละ 17.65 ดังแผนภูมิที่ 7

แผนภูมิที่ 7 สัดส่วนอาชีพผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563
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โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ
(Pyrexia)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ 10,069 ราย อัตราป่วย 333.62 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
เมื่อจาแนกรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ จังหวัดกาแพงเพชร อัตราป่วย 596.52 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมาคือ จังหวัดนครสวรรค์ อัตราป่วย 497.19 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดพิจิตร อัตราป่วย 43.49 ต่อประชากรแสน
คน จังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 38.40 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัด อุทัยธานี อัตราป่วย 7.94 ต่อประชากรแสนคน
ดังแผนภูมทิ ี่ 8

แผนภูมิที่ 8 อัตราป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จาแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ พบว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน
2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคมถึง เดือนธันวาคม 2562 และเดือนสิงหาคม 2563 อัตราป่วยสูงกว่า ปี พ.ศ. 2562 และสูงกว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบอัตราป่วยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม อัตราป่วย 43.16 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 9

แผนภูมิที่ 9 อัตราป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จาแนกรายเดือน เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

16

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 5,048 ราย เพศชาย 5,021 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย
เท่ากับ 1:1.01 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 1,447.61 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 741.57 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 577.76 ต่อประชากรแสนคน และ
กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 389.61 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 10

แผนภูมทิ ี่ 10 อัตราป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ จาแนกรายกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ ในปกครอง/ไม่ระบุ ร้อยละ 38.63 รองลงมาคือ นักเรียน ร้อยละ 22.33 รับจ้าง
ร้อยละ 18.17 และเกษตร ร้อยละ 9.67 ดังแผนภูมิที่ 11

แผนภูมิที่ 11 สัดส่วนอาชีพผู้ป่วยโรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563
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โรคปอดอักเสบ
(Pneumonia)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ 7,582 ราย อัตราป่วย 251.22 ต่อประชากรแสนคน มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต 88 ราย
อัตราตาย 2.92 ต่อประชากรแสนคน เมื่อจาแนกรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ จังหวัดกาแพงเพชร อัตรา
ป่วย 372.76 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ จังหวัดอุทัยธานี อัตราป่วย 321.44 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดนครสวรรค์
อัตราป่วย 229.74 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดพิจิตร อัตราป่วย 202.05 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดชัยนาท อัตราป่วย
53.28 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมทิ ี่ 12

แผนภูมิที่ 12 อัตราป่วยโรคปอดอักเสบ จาแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคปอดอักเสบ พบว่า วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ในเดื อนตุล าคม 2562 และเดื อนสิง หาคม 2563 อัตราป่วยสูงกว่ า ปี พ.ศ. 2562 และสู งกว่า ค่ามั ธยฐาน 5 ปีย้อนหลั ง
พบอัตราป่วยสูงสุดในเดือนตุลาคม อัตราป่วย 38.40 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 13

แผนภูมิที่ 13 อัตราป่วยโรคปอดอักเสบ จาแนกรายเดือน เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 4,318 ราย เพศหญิง 3,264 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย
เท่ากับ 1:1.32 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 939.88 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ
กลุ่มอายุ 65 ปีขึ้นไป อัตราป่วย 936.11 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ 55-64 ปี อัตราป่วย 280.53 ต่อประชากรแสนคน
และกลุ่มอายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 152.73 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 14

แผนภูมิที่ 14 อัตราป่วยโรคปอดอักเสบ จาแนกรายกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

สัดส่วนอาชีพทีพ่ บผูป้ ่วยสูงสุดคือ ในปกครอง/ไม่ระบุ ร้อยละ 35.08 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 20.03 เกษตร
ร้อยละ 15.44 และนักเรียน ร้อยละ 13.84 ดังแผนภูมิที่ 15

แผนภูมทิ ี่ 15 สัดส่วนอาชีพผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563
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โรคไข้หวัดใหญ่
(Influenza)
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ 5,041 ราย อัตราป่วย 167.03 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต
เมื่อจาแนกรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ จังหวัดนครสวรรค์ อัตราป่วย 251.15 ต่อประชากรแสนคน
รองลงมาคือ จังหวัดกาแพงเพชร อัตราป่วย 153.81 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดพิจิตร อัตราป่วย 140.40 ต่อประชากร
แสนคน จังหวัดอุทัยธานี อัตราป่วย 87.61 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัดชัยนาท อัตราป่วย 47.92 ต่อประชากรแสนคน
ดังแผนภูมทิ ี่ 16

แผนภูมิที่ 16 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จาแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาโรคไข้หวัดใหญ่ พบว่าวันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2563
ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม อัตราป่วยสูงกว่า ปี พ.ศ. 2562 และสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง พบอัตราป่วยสูงสุด
ในเดือนตุลาคม อัตราป่วย 53.85 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมทิ ี่ 17

แผนภูมิที่ 17 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จาแนกรายเดือน เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

พบผู้ป่วยเพศหญิงมากกว่าเพศชาย โดยพบเพศหญิง 2,527 ราย เพศชาย 2,514 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย
เท่ากับ 1:1.01 กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 0-4 ปี อัตราป่วย 873.10 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคือ กลุ่ม
อายุ 5-9 ปี อัตราป่วย 635.88 ต่อประชากรแสนคน กลุ่มอายุ 10-14 ปี อัตราป่วย 335.53 ต่อประชากรแสนคน และกลุ่ม
อายุ 15-24 ปี อัตราป่วย 127.40 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 18

แผนภูมิที่ 18 อัตราป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ จาแนกรายกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ ในความปกครอง ร้อยละ 38.42 รองลงมาคือ นักเรียน ร้อยละ 32.67 รับจ้าง
ร้อยละ 13.07 และเกษตร ร้อยละ 5.32 ดังรูปที่ 19

แผนภูมิที่ 19 สัดส่วนอาชีพผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563
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โรคไข้เลือดออกรวม
(D.H.F., Total)
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
ตุ ล าคม 2562 จนถึ ง วั น ที่ 30 กั น ยายน 2563 ส านั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์ ได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม 2,809 ราย อัตราป่วย 93.07 ต่อประชากรแสนคน ไม่มีรายงาน
ผู้ป่วยเสียชีวิต เมื่อจาแนกรายจังหวัดพบว่า จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ จังหวัด ชัยนาท อัตราป่วย 211.04 ต่อประชากร
แสนคน รองลงมาคือ จั งหวัด นครสวรรค์ อัตราป่วย 109.94 ต่อประชากรแสนคน จัง หวัด อุทัย ธานี อัต ราป่ว ย 74.79
ต่อประชากรแสนคน จังหวัด พิจิตร อัตราป่วย 67.13 ต่อประชากรแสนคน และจังหวัด กาแพงเพชร อัตราป่วย 14.59
ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 20

แผนภูมิที่ 20 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรวม จาแนกรายจังหวัด เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

พบผู้ป่วยเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 1,478 ราย เพศหญิง 1,331 ราย อัตราส่วนเพศหญิงต่อเพศชาย
เท่ากับ 1:1.11 กลุ่มอายุที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ กลุ่มอายุ 10 -14 ปี ร้อยละ 357.55 รองลงมาคือ กลุ่มอายุ 5-9 ปี ร้อยละ
261.32 กลุ่มอายุ 15-24 ปี ร้อยละ 188.73 และกลุ่มอายุ 0-4 ปี ร้อยละ 98.9 ดังแผนภูมิที่ 21

แผนภูมิที่ 21 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรวม จาแนกรายกลุ่มอายุ เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

22

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

จากข้อมู ล การเฝ้ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาโรคอาหารเป็ น พิ ษ พบว่ า วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2562 จนถึง วั น ที่ 30
กันยายน 2563 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 อัตราป่วยสูงกว่า ปี พ.ศ.2562 และสูงกว่าค่ามัธยฐาน
5 ปีย้อนหลัง พบอัตราป่วยสูงสุดในเดือนพฤษภาคม อัตราป่วย 20.38 ต่อประชากรแสนคน ดังแผนภูมิที่ 22

แผนภูมิที่ 22 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกรวม จาแนกรายเดือน เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

สัดส่วนอาชีพที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ นักเรียน ร้อยละ 47.13 รองลงมาคือ รับจ้าง ร้อยละ 19.15 ในปกครอง/ไม่ระบุ
ร้อยละ 15.77 และเกษตร ร้อยละ 4.45 ดังแผนภูมิที่ 23

แผนภูมิที่ 23 สัดส่วนอาชีพผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรวม เขตสุขภาพที่ 3
ที่มา: รายงาน 506 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

19

20 Annual Report 2020

ส่วนที่ 3
สรุปภาพรวมงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 4 แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจาปีงบประมาณ 2563
ประเภทงบประมาณ

งบประมาณรับจัดสรรหลังการโอนเปลี่ยนแปลง

เบิกจ่าย

จัดสรรต้นปี

1. งบบุคลากร
1.1 เงินเดือน
1.2 ค่าจ้างประจา

รับจัดสรรเพิ่ม คืนส่วนกลาง
สุทธิ
ระหว่างปี
56,052,100.00
0.00 1,825,576.13 54,226,423.87 54,226,423.87
8,601,200.00
0.00
659,800.00 36,917,600.00 36,917,600.00

คงเหลือ

9,873,400.00

0.00

176,300.00

9,697,100.00

-

9,697,100.00

-

1.3 ค่าตอบแทนพนักงาน 8,601,200.00
0.00
989,476.13 7,611,723.87 7,611,723.87
ราชการ
2. งบดาเนินงาน
17,837,700.00 1,771,480.00 1,455,827.30 18,018,352.70 18,018,352.70
2.1 งบดาเนินงานขั้นต่า901,000.00
43,000.00
150,092.00
793,908.00
793,908.00
ภารกิจประจา
2.2 ค่าสาธารณูปโภค
690,500.00 1,300,000.00
278,161.53 1,712,338.47 1,712,338.47
2.3 งบดาเนินงาน
13,234,700.00
156,000.00 1,155,839.00 12,234,861.00 12,234,861.00
โครงการ
2.4 เวชภัณฑ์ยา/มิใช่ยา
3,011,500.00
272,480.00
6,734.77 3,277,245.23 3,277,245.23
และสารเคมี
3. งบอุดหนุน
11,432,600.00
0.00 922,412.94 10,510,187.06 10,510,187.06
3.1 งบอุดหนุนทั่วไป
4,991,000.00
258,562.94 4,732,437.06 4,732,437.06
3.2 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
6,441,600.00
0.00
663,850.00 5,777,750.00 5,777,750.00
4. งบลงทุน
1,751,600.00 1,584,800.00
45,388.00 3,291,012.00 3,291,012.00
4.1 ครุภัณฑ์
1,318,600.00 1,584,800.00
42,388.00 2,861,012.00 2,861,012.00
4.2 สิ่งปลูกสร้าง
433,000.00
3,000.00
430,000.00
430,000.00
5. งบรายจ่ายอื่น
- 419,860.00 161,537.00
258,323.00
258,323.00
5.1 โครงการ
419,860.00
161,537.00
258,323.00
258,323.00
รวมงบประมาณ
87,074,000.00 3,776,140.00 4,410,741.37 86,304,298.63 86,304,298.63

-

ที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

-

หมาย
เหตุ

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

แผนภูมิที่ 24 สัดส่วนงบประมาณ สคร.3 ประจาปี 2563

ที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

24 ตารางที่ 5 แสดงงบประมาณประเภทงบดาเนินงานโครงการแยกตามกลุ่ม/ภารกิจงาน
กลุ่ม/งาน

งบประมาณรับ
จัดสรรหลังการโอน
เปลี่ยนแปลงสุทธิ

เบิกจ่าย

คงเหลือ

สัดส่วน
(ร้อยละ)

กลุ่มโรคติดต่อ

1,331,246.00

1,331,246.00

-

10.88 %

กลุ่มโรคไม่ติดต่อ

1,137,553.00

1,137,553.00

-

9.30 %

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ฯ

1,602,083.00

1,602,083.00

-

13.09 %

กลุ่มสื่อสารความโรคและภัยสุขภาพฯ

1,171,708.00

1,171,708.00

-

9.58 %

กลุ่มห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ฯ

223,740.00

223,740.00

-

1.83 %

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมและวิจัย

645,613.00

645,613.00

-

5.28 %

กลุ่มพัฒนาองค์กร

360,090.00

360,090.00

-

2.94 %

กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย
กลุ่มบริหารทั่วไป

691,617.50
3,858,115.00

691,617.50
3,858,115.00

-

5.65 %
31.53 %

งานโรคติดต่อนาโดยแมลง/ศตม.3.1/
ศตม.3.2
รวมทั้งสิ้น

1,213,095.50

1,213,095.50

-

9.92 %

12,234,861.00

12,234,861.00

- 100.00 %

ที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ
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แผนภูมิที่ 25 สัดส่วนงบประมาณประเภทงบดาเนินงานโครงการแยกตามกลุ่ม/การกิจงาน ประจาปี 2563

ที่มา: กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่าย สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ส่วนที่ 4
ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ 2563
4.1 กลุม่ โรคติดต่อ
4.1 โครงการกาจัดโรคเรื้อน ขับเคลื่อนการดาเนินงานโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และยุติปัญหาวัณโรค
เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประเมินสุขภาวะผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน
- ลงพื้น ที่ประสานการลงประเมินสุขภาวะผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 5 จังหวัด ร่วมกับงานโรคติดต่อ
เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562
- ลงพื้นที่ประเมินสุขภาวะผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน 5 จังหวัด ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 – มกราคม
2563 รวม 9 วั น โดยประเมิ น สุ ข ภาวะผู้ ป ระสบปั ญ หาจากโรคเรื้ อ นร่ว มกั บทางส านั กงานสาธารณสุ ข จัง หวั ด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และผู้ดูแลผู้ป่วย
มีผู้โรคเรื้อนได้รับการประเมินสุขภาวะจานวน 147 ราย ส่วนใหญ่ไม่มีความพิการเพิ่ม มีผู้ พิการไม่สามารถมารับ
การประเมินได้ 5 ราย ได้มอบ โรงพยาบาลและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่รับผิดชอบติดตาม และส่งรายงาน
การประเมิน จากประเมินครั้งนี้มีผู้ป่วยที่ส่งต่อ โรงพยาบาลเพื่อการรักษาแผลที่เท้าจานวน 4 ราย
กิจกรรมที่ 2 ประชุมสารวจปัญหาและพัฒนาแนวทางการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์
ประชุมผู้รับ ผิดชอบคลิ นิกยาต้ านไวรัสผู้ ติดเชื้อเอชวี ระดับจังหวัดและโรงพยาบาล 5 จังหวัดๆละ 1 วัน
ในเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2562 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์การดาเนินงานและตรวจสอบข้อมูลผู้ติดเชื้อเอชไอวี
ที่ลงทะเบียนแต่ยังไม่กินยาต้านไวรัส และยังมีชีวิตอยู่ ในโปรแกรม NAP พร้อมระบุสาเหตุการไม่รับยาต้านไวรัส
พบว่า ผู้ติดเชื้อเอชไอวี ที่ลงทะเบียนแล้ว ยังไม่กินยาต้านไวรัส ณ สิ้นปี พ.ศ. 2562 รวม 46 โรงพยาบาล จานวน
752 คนส่วนใหญ่ไม่สามารถติดต่อได้ 287 คน (38.1%) สิทธิ์ UC ต่างจังหวัด จานวน 106 คน (14.1%) ปฏิเสธ
การรักษา จานวน 95 คน (12.6%) ประกันสังคม จานวน 76 คน (10.1%) ยังไม่ตัดออกจากโปรแกรม NAP
รวม 118 ราย ได้แก่ กินยาแล้ว ลงผลผิด เบิกได้ เสียชีวิต เลขNAPซ้า กินยาเอกชน/ ต่างด้าว และลืมคีย์ข้อมูล
กิจกรรมที่ 3 ประชุมพิจารณาโครงการองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ที่ขอสนับสนุนงบประมาณ
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการและคณะทางานร่วมประชุม จานวน 24 คน ณ สานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพิจารณาจัดสรรเงินให้กับองค์กรฯที่ส่งโครงการขอรับการสนับสนุน
จ านวน 24 องค์ ก รในวงเงิ น งบประมาณทั้ ง สิ้ น 2,420,000 บาท และจั ด ประชุ ม ท าสั ญ ญาโครงการองค์ ก ร
สาธารณประโยชน์ ด้านเอดส์ ที่ขอสนับ สนุน งบประมาณ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ส านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ดาเนินการทาสัญญาระหว่างกรมควบคุมโรค กับองค์กรฯ รวมทั้งสิ้น 24 องค์กร
กิจกรรมที่ 4 ประชุมชี้แจงการดาเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิสและไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขัง
ประชุ ม ชี้ แ จงการด าเนิ น งานคั ด กรองเอชไอวี ซิ ฟิ ลิ ส และไวรั ส ตั บ อั ก เสบซี ใ นผู้ ต้ อ งขั ง เมื่ อ วั น ที่ 14
พฤศจิกายน 2562 ณ เรื อนจากลางกาแพงเพชร และวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ณ โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
มี ผู้ เข้า ร่ ว มประชุมประกอบด้ ว ยผู้ รั บ ผิ ดชอบงานเอดส์ ส านักงานสาธารณสุ ข จังหวัด โรงพยาบาล และเรือนจ า
เพื่อชี้แจงการดาเนินโครงการ “คืนคนสุขภาพดี สู่สังคม” และจัดทาแผนการดาเนินงานคัดกรองเอชไอวี ซิฟิลิสและ
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ไวรัสตับอักเสบซีในผู้ต้องขัง ในเรือนจา รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาการคัดกรองเอชไอวีในเรือนจาที่ ผ่านมาของเรือนจา
และโรงพยาบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไข
กิ จ กรรมที่ 5 ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และสร้ า งเสริ ม การปฏิ บั ติ ง านวั ณ โร ค
(Empowerment Evaluation)
จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และสร้ า งเสริ ม การปฏิ บั ติ ง านวั ณ โรค
(Empowerment Evaluation) เมื่อวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 โดยมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานวัณโรค
ในแต่ ล ะจั ง หวั ด รู้ จั ก วางแผนการท างานอย่ า งเป็ น ระบบ และสามารถประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของตนเอง
เพื่อ หาจุ ดเด่น และจุ ดด้ อยในการดาเนิ น งานปี 2562 เพื่ อวางแผนการดาเนิน งานในปี 2563 ต่อ ไป การประชุ ม
ประกอบด้วยผู้รับผิดชอบงานวัณโรคของ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาล
ทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์เป็นหลัก จานวน 40 คน

กิจกรรมที่ 6 ประชุมราชการเพื่อพัฒนาการดาเนินงานวัณโรคเขตสุขภาพที่ 3
จัดประชุมผู้รับผิดชอบงานวัณโรคระดับจังหวัด อาเภอ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาล
ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพต าบล และอาสาสมั ค รหมู่ บ้ า น เมื่ อ เดื อ น ตุ ล าคม 2562 รวม 4 จั ง หวั ด ๆละ 1 วั น ยกเว้ น
จั ง หวั ด ชั ย นาท เนื่ อ งจากได้ ด าเนิ น การไปแล้ ว ในปี ง บประมาณ 2562 ผู้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม รวมทั้ ง สิ้ น 84 คน
วัตถุประสงค์การประชุม
1) เพื่อค้นหาปัญหาในการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2562
2) เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563
3) วางแผนการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2563 ให้สอดคล้องกับแนวทางการดาเนินงานระดับประเทศ
กิจกรรมที่ 7 ติดตามผลการรักษา การค้นหาผู้ป่วย และ case management (วัณโรคดื้อยาและเสียชีวิต)
- จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4-21 พฤศจิกายน 2562
- จังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 - 6 มกราคม 2563
- จังหวัดอุทัยธานี เมื่อวันที่ 8-17 มกราคม 2563
- จังหวัดพิจิตร dead case conference เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 8 ประชุมราชการถอดบทเรียนผลการดาเนินงาน วัณโรคเขตสุขภาพที่ 3
จัดประชุมผ่ านระบบ ZOOM จ านวน 1 ครั้ง มีผู้ เข้าร่ว มประชุมประกอบด้ว ยผู้ รับผิ ดชอบงานวัณโรค
5 จังหวัด
กิจกรรมที่ 9 ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานและวิชาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเอดส์ วัณโรค โรคเรื้อน
และตับอักเสบ
1) นิเทศองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ (NGO) ที่ขอรับทุน จานวน 15 องค์กร กิจกรรมการประชุม
คณะกรรมการ, หนุนเสริม, การพัฒนาอบรม, กิจกรรมพบกลุ่ม, รณรงค์ และสรุปผลการดาเนินงาน
2) กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกและวันวาเลนไทน์ วันที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลอุทัยธานี วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดสิงห์ จั งหวัดชัยนาท มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ 100 คน โดยมีกิจกรรม
จัดบูธให้ความรู้ เรื่องโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แจกถุงยางอนามัยและสารหล่อลื่นจัดกิจกรรม เล่นเกมตอบ
คาถามชิงรางวัล
3) นิเทศติดตามงานโรคเรื้อน 3 ครั้ง
4) วันที่ 1 พ.ค.63 ทาหนังสือสัญญาในการรับรายสงเคราะห์รายใหม่โรงพยาบาลหนองบัว
5) วันที่ 10 ส.ค. 63 ประเมินความพิการคนไข้เรื้อนในการขอรับการสงเคราะห์รายใหม่ โรงพยาบาลบ้านไร่
6) วันที่ 14 ส.ค. 63 on the job training ให้กับเจ้าหน้าที่ใหม่ สมเด็จพระยุพราชตะพานหิน
7) นิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้านโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์ 2 แห่ง วันที่ 3-4 สิงหาคม 2563
โรงพยาบาลบึงสามัคคี โรงพยาบาลคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร
กิจ กรรมที่ 10 ประชุมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาระบบบริ การและบุค ลากรด้า น วั ณ โรค โรคเอดส์ โ รคติดต่ อทาง
เพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฮิล ล์ รีส อร์ทแอนด์สปา
จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงาน วัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และ
โรคเรื้อน จากสานัดงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลทุกแห่ง เขตสุขภาพที่ 3 จานวน 130 คน
มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรวัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน
2) เพื่อบูรณาการจัดทาแผนงานด้านวัณโรค โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคเรื้อนและไวรัสตับอักเสบ
บีและซี ระดับจังหวัด
ปัจจัยความสาเร็จ
1) กิจกรรมที่เป็นโครงการพระราชดาริ พื้นที่ให้ความสาคัญ
2) ผู้บริหารสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ให้การสนับสนุน
3) ได้รับความรวมมือจากเครือข่ายทุกระดับ ทั้งภาครัฐและ NGO
4) มีการประชุมเพื่อกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงานตั้งแต่ต้นปี งบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
5) ผู้ป่วยและญาติมีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรม
6) ผู้ปฏิบัติงานส่วนใหญ่มีความรู้และประสบการณ์
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ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข
กิจกรรม
- ประเมินสุขภาวะผู้ประสบปัญหาจาก
โรคเรื้อน

ปัญหาอุปสรรค
ผู้ป่วยบางรายมีอายุมากและเดินไม่ไหวจึง
ไม่สามารถมาร่วมประเมินสุขภาวะได้

- ประชุมสารวจปัญหาและพัฒนาแนว
ทางการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์

- ผู้รับผิดชอบไม้รู้ขั้นตอนการตรวจสอบ
ข้อมูลการไม่รบั ยา
- ข้อมูลจริงไม่ตรงกับ NAP
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอ
กับโครงการที่ขอรับสนับสนุน

- ประชุมพิจารณาโครงการองค์กร
สาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ที่ขอ
สนับสนุนงบประมาณ
- ประชุมทาสัญญาโครงการองค์กร
สาธารณประโยชน์ด้านเอดส์ที่ขอ
สนับสนุนงบประมาณ
- ประชุมชี้แจงการดาเนินงานคัดกรองเอช
ไอวี ซิฟิลิสแลตับอักเสบซีในผูต้ ้องขัง
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผล
การดาเนินงาน และสร้างเสริมการ
ปฏิบัติงานวัณโรค (Empowerment
Evaluation)
- ประชุมราชการเพื่อพัฒนาการ
ดาเนินงานวัณโรคเขตสุขภาพที่ 3
- ติดตามผลการรักษา การค้นหาผูป้ ่วย
และ case management (วัณโรคดื้อยา
และเสียชีวิต) ประชุมถอดบทเรียนฯ
วัณโรค
- ติดตามสนับสนุนการดาเนินงานและ
วิชาการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรค
เอดส์ วัณโรค โรคเรื้อน และตับอักเสบ
- นิเทศองค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์
(NGO) ที่ขอรับทุน จานวน 15 องค์กร
- กิจกรรมรณรงค์วันเอดส์โลกและวันวา
เลนไทน์
- นิเทศติดตาม งานเรื้อน
- นิเทศ ติดตามการดาเนินงานด้าน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเอดส์

NGO ไม่มาทาสัญญา 1 องค์กร
(NGOs จังหวัดอุทัยธานี)
ไม่มี
(เป็นโครงการพระราชดาริ)
- พื้นที่เปลี่ยนผู้รับผิดชอบบงานวัณโรค
ส่งผลต่อการดาเนินงานในบ้างจุดที่ล่าช้า
- ผลการดาเนินงานไม่ถึงเป้าหมายทั้ง 2
ส่วนหลัก คือ ผลสาเร็จในการรักษาและ
ความครอบคลุมในการรักษา

- NGO คุณภาพของหลักสูตรการอบรม/
วิทยากร/กลุ่มเป้าหมาย ไม่ได้ตาม
เป้าหมาย
- ขาดแนวทางการให้ความรู/้ ข้อมูลในการ
พบกลุ่ม/เยี่ยมบ้าน/การลงหนุนเสริม ที่
เป็นมาตรฐาน
- ไม่มี
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดงาชอบงานเรื้อนส่วน
เป็นคนใหม่ ยังขาดความรู้และ
ประสบการณ์ในการตรวจ
- การส่งต่อผู้ป่วยSTI ยังไม่ครอบคลุมใน
ผู้ป่วยทุกราย
- การรายงาน 506 ในผู้ป่วยSTI บางราย
ยังไม่เข้าตามนิยามการรายงาน
- การรับยาต้านไวรัส ใช้เวลาอย่างน้อย 2
อาทิตย์

แนวทางแก้ไข
มอบ รพ.สต.ประเมินสุขภาวะของผู้ป่วย
ตามแบบฟอร์มของ สคร.พร้อมทั้งถ่ายรูป
ส่งกลับมาให้ทาง สคร.3
1.สคร.3ให้คู่มือการตรวจสอบ
2.รพ.และ สสจ.สอนงาน
3.ส่งข้อมูลให้ สปสช.แก้ไข
1.จัดลาดับความสาคัญของโครงการ/
กิจกรรม ปรับลดและยกเลิกกิจกรรมที่ไม่
ส่งผล
จัดสรรเงินให้กับองค์กรระดับเขตเพื่อ
ประชุมหนุนเสริมให้เกิด NGO จ.อุทัยธานี
การดาเนินการต่อเนื่อง
1. จัดอบรมความรู้แก่ผรู้ ับผิดชอบใหม่และ
ใช้ระบบพี่เลี้ยงพื้นที่
2. สคร.3 ร่วมกับสานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในการลงนิเทศติดตามการ
ดาเนินงาน

- NGOs ที่ขอรับเงินอุดหนุนให้ เสนอ
ตารางการประชุม/วิทยากร ในการเสนอ
โครงการ
- จัดทาแนวทางการพบกลุ่ม/เยี่ยมบ้าน/
หนุนเสริมของเขตสุขภาพที่ 3
- ไม่มี
- on the job training ให้กับเจ้าหน้าที่
เรื้อนที่รับงานใหม่
- ร่ ว มกั น หาแนวทางการส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ย
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
- วิเคราะห์สถานการณ์โรค คืนข้อมูลและชี้
เป้าหมายให้ สสจ.และรพ.

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรม
- นิเทศงานวัณโรค

ปัญหาอุปสรรค
- เนื่องจากต้องรอผลตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ รพ.กาแพงเพชร ไม่
สามารถทา Same day ได้
- ผลการดาเนินงานไม่ถึงเป้าหมายคือ
ผลสาเร็จในการรักษา
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบ
ผู้เข้าร่วมประชุมน้อยกว่าเป้าหมาย
บริการและบุคลากรด้านวัณโรค โรคเอดส์ เนื่องจาก จัดประชุมตรงกันหลายงาน
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคเรื้อน

แนวทางแก้ไข
- พัฒนาระบบบริการผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เอื้อ
ต่ อ กลุ่ ม เป้ า หมาย เพิ่ ม คุ ณ ภาพการ
ให้บริการ
- สร้างระบบติดตามโดยเครือข่ายและ
พัฒนาระบบรายงาน
1. ปรับการประชุมชี้แจงในภาพรวมกลุ่ม
และลงรายจังหวัด
2. การอบรมควรเน้นเฉพาะเรื่องที่เป็น
ปัญหาไม่รวมกับการทาแผน

แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) งานโรคเรื้อน พัฒนาเจ้าหน้าที่ใหม่ในพื้นที่ที่มีผู้ป่วย โดย on the job training
2) งานโรคเอดส์และ STI วิเคราะห์สถานการณ์โรค คืนข้ อมูลและชี้เป้าหมายให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
และโรงพยาบาล
2) พัฒนาระบบบริการและการส่งต่อที่เอื้อต่อกลุ่มเป้าหมาย
1) งาน NGO จัดทาแนวทางการพบกลุ่ม/เยี่ยมบ้าน/หนุนเสริมของเขตสุขภาพที่ 3
2) งานวัณโรค พัฒนาศักยภาพผู้รับงานใหม่ สร้างระบบติดตามโดยเครือข่ายและพัฒนาระบบรายงาน
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4.2 กลุ่มโรคไม่ติดต่อ
4.2.1 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการดาเนินงานชุมชนลดเค็ม ลดโรค ต้นแบบ เขตสุขภาพที่ ๓
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ เพื่อจัดทาแผนและแนวทางการดาเนินงาน ชุมชนลดเค็ม
ลดโรค ต้นแบบ เขตภาคเหนือ ดาเนินกิจกรรม 3 ครั้ง ดังนี้
1) ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการแผนภาคชุมชนลดเค็ม และวางแผนการดาเนินงานร่วมกัน
2) ประชุมคณะกรรมการและที่ปรึกษาฯ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงพยาบาลแม่ใจ
อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อศึกษาและถอดบทเรียน พื้นที่ชุมชนต้นแบบ ชุมชนแม่ใจ อาเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
เพื่อนารูปแบบและดาเนินการมาถ่ายทอดในภาพของภาคเหนือ
3) ประชุ มคณะกรรมการและที่ ป รึ ก ษาฯ ครั้ งที่ 3 เมื่อ วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ณ ส านักงานป้ องกั น
ควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานในปีที่ผ่านมาและวางแผนการดาเนินงานในปีงบประมาณ
2564
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่าย แกนนาชุมชน ในการดาเนินงาน ชุมชนลดเค็ม ลดโรคฯ
เขตภาคเหนือ (สสจ./อปท./สถานศึกษา/สถานประกอบการ) ดาเนินการเมื่อ วันที่ 16 -17 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อาเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมประชุมจากเขตสุขภาพที่ 1, 2 และ 3
จานวน 18 จังหวัด มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 164 คน
กิจกรรมที่ 3 ติดตามผลการดาเนินงานชุมชนลดเค็มในพื้นที่ ได้ดาเนินการติดตามและสนับสนุนการดาเนินงาน
ทั้งหมด 20 ชุมชน
กิจกรรมที่ 4 ประชุมคณะทางานขับเคลื่อนงานป้องกันควบคุมโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองและโครงการชุมชน
ลดเสี่ยงลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (ชุมชนลดเค็ม) เขตสุขภาพที่ 3 โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรม
พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ อาเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนอุปกรณ์ Salt Meter และสนับสนุนการดาเนินงานเครือข่ายฯ เขตภาคเหนือ
กิจกรรมที่ 2.2 สารวจพฤติกรรมการบริโภคเค็มเขตภาคเหนือ โดยดาเนินการเก็บข้อมูล 1 ครั้ง ช่วงเดือนมีนาคมถึง
เดือนเมษายน 2563 และการเก็บข้อมูลการสารวจในครั้งที่ 2 ช่วงเดือนมิถุนายน -กรกฎาคม 2563 ถูกยกเลิกไป
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปัจจัยความสาเร็จ
1) เครือข่ายรับทราบและเข้าใจแนวทางการดาเนินงาน
2) มีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่างงานโรคเขตเมือง กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ สคร.3 และโครงการงาน
ชุมชนต้นแบบฯ ของ สป.สช.เขต 3
ปัญหา อุปสรรค
เนื่องจากช่วงเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ เกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แพร่ไปทั่ว
ประเทศไทยอย่างรุนแรง ทาให้การดาเนินงานไม่เป็นไปตามแผนและมีแนวโน้มเลื่อนระยะเวลาออกไป
แนวทางการแก้ไข
กิจกรรมที่ไม่สามารถดาเนินการได้ ใช้วิธีปรับแผนและกิจกรรมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) ติดตามและสนับสนุนการดาเนินงานของ 20 ชุมชนที่เป็นพื้นที่ในดาเนินการของปี 2563 ต่อไป
2) ขยายผลการดาเนินงาน สู่พื้นที่อื่นในเขตสุขภาพที่ 3 รวม 13 ชุมชนโดยครอบคลุม 5 จังหวัด พร้อม
ขับเคลื่อนชุมชนลดเสี่ยง ร่วมกับ สป.สช. เขต 3 ผ่านองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/องค์การบริการส่วนตาบล)
4.2.2 โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและลดผลกระทบของโรคไม่ติดต่อที่เป็นปัญหา
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการดาเนินงาน
อัตราการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ไม่เกิน 3.8 ต่อประชากรเด็กแสนคน สถานการณ์
การเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปี ในเขตสุขภาพที่ 3 เป็น ดังนี้
จังหวัด
ชัยนาท
นครสวรรค์
อุทัยธานี
กาแพงเพชร
พิจิตร
รวม

เป้าหมายการเสียชีวิต(คน) ปี 63 ไม่เกิน
19 คน (อัตรา)
2 (3.30)
6 (3.50)
2 (3.60)
5 (4.20)
4 (4.20)
19 (3.80)

จานวนการเสียชีวิต(คน)
12 เดือน (อัตรา)
1 (2.55)
5 (4.13)
0 (0.00)
6 (6.44)
2 (3.13)
14 (3.86)

หมายเหตุ

กิจกรรมที่ 1 จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานการป้องการบาดเจ็บทางถนนและการป้องกันการจมน้า
ในเด็กต่ากว่า 15 ปี ได้ดาเนินการในพื้นที่ดังนี้
1) วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดนครสวรรค์
2) วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดอุทัยธานี
3) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดกาแพงเพชร
4) วันที่ 3 ธันวาคม 2562 จังหวัดชัยนาท
5) วันที่ 4 ธันวาคม 2562 จังหวัดพิจิตร
กิจกรรมที่ 2 ประเมินผลการดาเนินงานการป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน และการจมน้า
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้พิจารณาเลือกพื้นที่นาร่องดาเนินการใช้แอปพลิเคชั่น
เฝ้ าระวั งการจมน้ า เวอร์ ชั่น 1.0 จั งหวั ดนครสวรรค์ ได้แก่ ต าบลตะคร้อ อ าเภอไพศาลี เพื่อใช้ใ นการเฝ้ าระวั ง
การจมน้า การจัดการแหล่งน้าเสี่ยง และประเมินความรู้และทักษะการเอาชีวิตรอดของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เมื่อวันที่
11 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดประชุมชี้แจงการใช้งานแอปพลิเคชั่น เฝ้าระวังจมน้า เวอร์ชั่น 1.0 ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ และจัดประชุมสรุปผลการใช้งานแอปพลิเคชั่น เฝ้าระวัง
จมน้า เวอร์ชั่น 1.0 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี
จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมที่ 3 สนับสนุน/ติดตามการดาเนินงานการบูรณาการข้อมูล 3 ฐาน/ ระบบเฝ้าระวัง IS Online/ระบบเฝ้า
ระวังการจมน้า และการดาเนินงาน D-RTI ผ่าน พชอ., ศปถ.อาเภอ/ ท้องถิ่น ดังนี้
1) วั น ที่ 16 ตุ ล าคม 2562 สอบสวนเบื้ อ งต้ น กรณี เ ด็ ก จมน้ าเสี ย ชี วิ ต จ านวน 2 รายบริ เ วณอ่ า งเก็ บ น้ า
บ้านวังใหญ่ หมู่ 2 ตาบลวังบ่อ อาเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
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2) วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ลงพื้ น ที่ ติ ด ตามการใช้ ง านแอปพลิ เ คชั่ น เฝ้ า ระวั ง จมน้ า เวอร์ ชั่ น 1.0
ตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
3) วั น ที่ 10 มี น าคม 2563 ลงพื้ น ที่ พิ กั ด เเหล่ ง น้ าเสี่ ย งบนแอปพลิ เ คชั่ น เฝ้ า ระวั ง จมน้ า เวอร์ ชั่ น 1.0
ในตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
4) วั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2563 ลงพื้ น ที่ พิ กั ด เเหล่ ง น้ าเสี่ ย งบนแอปพลิ เ คชั่ น เฝ้ า ระวั ง จมน้ า เวอร์ ชั่ น 1.0
ในหมู่ที่ 1 บ้านวังกระโดนใหญ่ ตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
5) วั น ที่ 18 มิ ถุ น ายน 2563 ลงพื้ น ที่ พิ กั ด เเหล่ ง น้ าเสี่ ย งบนแอปพลิ เ คชั่ น เฝ้ า ระวั ง จมน้ า เวอร์ ชั่ น 1.0
ในหมู่ที่ 2 บ้านวังกระโดนน้อย ตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
6) วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2563 ลงพื้ น ที่ พิ กั ด เเหล่ ง น้ าเสี่ ย งบนแอปพลิ เ คชั่ น เฝ้ า ระวั ง จมน้ า เวอร์ ชั่ น 1.0
ในหมู่ที่ 10 บ้านหนองตะโก ตาบลตะคร้อ อาเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์
การติ ด ตามและสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานป้ อ งกั น การจมน้ า ได้ ข้ อ ค้ น พบว่ า พื้ น ที่ อ ยู่ ใ นช่ ว ง ระหว่ า ง
การดาเนินงาน โดยที่ผ่านมาได้ดาเนินกิจกรรมป้องกันการจมน้า ดังนี้ 1) ได้เสริมสร้าง/สนับสนุน และกระตุ้นให้เกิด
การดาเนินการเพื่อสร้างและพัฒนาทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) เพื่อป้องกันการจมน้าในพื้นที่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย
ทุกภาคส่วน และการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสถานการณ์ 2) มีการสอบสวน ในกรณีที่มีการจมน้าเสียชีวิต รวมทั้ง
การจัดการแหล่งน้าเสี่ยงในชุมชน การสื่อสารประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ป้องกันการจมน้า 3) มีการขอสิ่งสนับสนุน
การด าเนิ น งาน: การสนั บ สนุ น ทางวิ ช าการ เช่ น แนวทาง สื่ อ ต่ า ง ๆ และการตรวจเยี่ ย มเสริ ม พลั ง ในพื้ น ที่
การให้คาแนะนา และสนับสนุนการดาเนินงานด้านวิชาการ
ปัจจัยความสาเร็จ
1) มีการวิเคราะห์และคืนข้อมูลให้กับพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและหาแนวทางแก้ไข
2) มีการวางแผนในการดาเนินงาน
3) มีการติดต่อประสานงานที่ดี มีสัมพันธภาพที่ดีกับภาคเครือข่ายและพร้อมสนับสนุนการดาเนินงานของพื้นที่
ปัญหา อุปสรรค
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทาให้กิจกรรมประเมินความรู้เรื่องความปลอดภัย
ทางน้า การเอาชีวิตรอดในน้า และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้าของเด็กนักเรียนในโรงเรียน ต้องเลื่อนการเปิดภาค
เรียนออกไปอย่างไม่มีกาหนด
แนวทางการแก้ไข
ผู้ใช้ป ระโยชน์จ าก แอปพลิเคชั่น เฝ้ าระวังเด็กจมน้า สามารถนาแอปพลิเคชั่น ไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ
เช่น การติดตามผู้ป่วยวัณโรค เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความต้องการให้ แอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังเด็กจมน้า ออกแบบ
การใช้งานได้ทั้งรายบุคคลและภาพรวมขององค์กร
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) สนับสนุน/ติดตามให้เกิดทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุ
ต่ากว่า 15 ปี
2) พัฒนาฐานข้อมูล แหล่งน้าเสี่ยง ทีมผู้ก่อการดี ทีมกู้ชีพกู้ภัยทางเขตสุขภาพที่ 3
3) ขับเคลื่อนแอปพลิเคชั่นเฝ้าระวังจมน้า ให้เกิดชุมชนต้นแบบด้านป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้า
4) พัฒนาศักยภาพทีมผู้ก่อการดี ประเด็นระบบการรับแจ้ง ความพร้อมของทีม การช่วยชีวิตเบื้องต้นกู้ชีพกู้ภัย
การค้นหาทางน้า
5) ติดตามประเมินผลการดาเนินมาตรการป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้าของเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

4.2.3 โครงการสนับสนุนและพัฒนาหน่วยบริการสุขภาพ สถานประกอบการให้มีการดาเนินงานด้านการส่งเสริม
สุขภาพ ป้องกันโรค และภัยสุขภาพ ปี 2563
ผลการดาเนินงาน
ปัจจุบันปัญหาด้านโรคจากการประกอบอาชีพและการประสบอันตรายจากการทางานมีความรุนแรงมากขึ้น
รวมทั้งประชากรกลุ่มวัยแรงงานใช้ชีวิตในสถานที่ทางาน 1 ใน 3 ของชีวิตประจาวัน จากข้อมูลสภาวะสุขภาพของ
คนไทยในช่วงปี พ.ศ. 2552-2557 พบว่า กลุ่มอายุ 18 ปีขึ้นไปพบความชุกของโรคความดันโลหิ ตสูงเพิ่มขึ้นจาก
ร้อยละ 21.4 เป็นร้อยละ 24.7 ความชุกของโรคเบาหวานเพิ่มจากร้อยละ 6.9 เป็นร้อยละ 8.9 ความชุกของภาวะอ้วน
เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34.7 เป็นร้อยละ 37.5 ซึ่งสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)
เป้าหมายเพื่อให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่องฯ โดยแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง
กับด้านสาธารณสุขคือแผนแม่บทฉบับที่ 13 การสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีโดยการสร้างสภาพแวดล้อมที่
เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานสถานที่ทางานเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค อุบัติเหตุและ
ภัยอื่น ๆ ประเด็นเร่งรัดปฏิรูป Health Workplace “สถานที่ทางานมีการปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมในด้านการส่งเสริม
ดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ของคนทางานรวมถึงผู้ใช้บริการหรือสถานที่ที่ครอบคลุมทุกความเสี่ยง
ตามแนวคิดสุขภาพแบบองค์รวม (Total worker health) เพื่อให้คนทางานมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและจิตใจที่
เป็นสุข” และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีปัญหาจากมลพิษ ผู้ประกอบอาชีพในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่นแรงงานภาค
เกษตรกรรมมีการลดการใช้สารเคมีที่มีอันตรายสูงต่อสุขภาพ โดยมีผลการดาเนินการดังต่อไปนี้
กิจกรรมที่ 1 การชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อม โรคไม่
ติดต่อ ปี 2563 โดยได้ดาเนินการจัดประชุมชี้แจงเป็นรายจังหวัด เมื่อวันที่ 13, 18, 19 และ 20 ธันวาคม 2563
ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท, จังหวัดกาแพงเพชร, จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ตามลาดับ และ
เข้าร่วมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนฯ ในการประชุมพัฒนาเครือข่ายการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
จากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรในจังหวัดพิจิตร เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563
กิจกรรมที่ 2 การดาเนินงานสถานประกอบการปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข ปี2563 การดาเนินงานได้
ประสานการด าเนิ น งานกั บ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ทั้ ง 5 แห่ ง ในการประชาสั ม พั น ธ์ เ ชิ ญ ชวนให้
สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ซึ่งเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนาสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัย
กายใจเป็ นสุข ได้มีการยกระดับการพัฒนา พ.ศ.2563 เพื่อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เป้าหมายการดาเนินงาน
อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง ซึ่งรูปแบบจะเป็ นการสมัครและประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะต้องดาเนินการ
แนบเอกสารหลั กฐานตามจ านวนหั ว ข้อ การประเมินของเกณฑ์ แต่ล ะองค์ประกอบซึ่งมี ทั้งหมด 5 องค์ ประกอบ
แบ่งตามขนาดของสถานประกอบการโดยแบ่งออกเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก (จานวนลูกจ้างไม่เกิน 49 คน)
ขนาดกลาง (จ านวนลู ก จ้ า ง จ านวน 50-199 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนลู ก จ้ า งจ านวน 200 คนขึ้ น ไป)
มีสถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยการสมัครและประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ จานวน 3 แห่ง
แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเริ่มระบาดอย่างต่ อเนื่อง
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมจึงประสานสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 แจ้งเรื่องขยายเวลา
การสมัครและรับการประเมินสถานประกอบการปลอดโรคปลอดภัยกายใจเป็นสุขออกไปถึงภายในเดือนมิถุนายน 2564
กิจกรรมที่ 3 การดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล การดาเนินงาน
โดยการประสานการด าเนิ น งานกั บ ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ดทั้ ง 5 แห่ ง ในการประชาสั ม พั น ธ์ เชิ ญ ชวนให้
โรงพยาบาลสมั ค รเข้ า ร่ ว มการด าเนิ น งาน/เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานการด าเนิ น งานการจั ด บริ ก ารอาชี ว อนามั ย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมสาหรับโรงพยาบาล ซึ่ งผลการประเมินรับรองที่ระดับเริ่มต้นพัฒนาขึ้นไปสามารถใช้เป็น
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ส่วนหนึ่งในการประเมินรับรองผลการดาเนินงาน GREEN & CLEAN Hospital ระดับดีมาก Plus มีโรงพยาบาลสมัคร
ขอรับการประเมินรับรองจานวน 6 แห่ง แยกตามรายจังหวัดได้ดังนี้พื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 2 แห่ง ได้แก่
โรงพยาบาลหนองบั ว และโรงพยาบาลพยุ ห ะคี รี ผลการประเมิ น รั บ รองอยู่ ใ นระดั บ เริ่ ม ต้ น พั ฒ นา พื้ น ที่
จั ง หวั ด ก าแพงเพชร จ านวน 3 แห่ ง ได้ แ ก่ โรงพยาบาลก าแพงเพชร ผลการประเมิ น รั บ รอง อยู่ ใ นระดั บ ดี 3
โรงพยาบาลทุ่ง โพธิ์ ทะเล และโรงพยาบาลลานกระบือ ผลการประเมิ นรับ รองอยู่ ในระดั บเริ่ มต้น พัฒ นา พื้น ที่
จังหวัดอุทัยธานี จานวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลหนองขาหย่าง ผลการประเมินรับรองระดับอยู่ในระดับเริ่มต้น
พัฒนา โรงพยาบาลหนองฉาง และโรงพยาบาลห้วยคต ขอรับการประเมินเพื่อยกระดับการพัฒนา ผลการประเมิน
รับรองอยู่ในระดับดี
กิจกรรมที่ 4 การดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
(รพ.สต.) การดาเนินงานประสานงานกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 5 แห่ง ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) สมัครเข้าร่ว มการดาเนินงานและประเมินตนเองตามมาตรฐานการ
ดาเนินงานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ซึ่งการ
ดาเนินงานตามมาตรฐานนี้สอดรับกับการจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ “ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร
ที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด ภายในปี 2563” เป้าหมายการดาเนินงานรพ.สต.มีการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์ ร้อย
ละ 40 ต่อจังหวัด มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) ที่สมัครเข้าร่วมการดาเนินงานจัดบริการอาชีวอนามัย
และเวชกรรมสิ่งแวดล้อมในรพ.สต.และประเมินผลการดาเนินงานตนเองผ่านระบบออนไลน์ จานวน 373 แห่ง จาก
รพ.สต. จานวนทั้งสิ้น 591 แห่ง แยกตามรายจังหวัดได้ดังนี้ 1) จังหวัดนครสวรรค์ 155 แห่ง 2) จังหวัดอุทัยธานี
59 แห่ง 3) จังหวัดชัยนาท 47 แห่ง 4) จังหวัดพิจิตร 25 แห่ง 5) จังหวัดกาแพงเพชร 87 แห่ง ผลการประเมินตนเอง
ตามมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่ง แวดล้อม 25 ข้อ ของ รพ.สต. 373 แห่ง แบ่งคะแนนตาม
ระดับการพัฒนาได้ดังนี้ ไม่ผ่านการประเมิน จานวน 116 แห่ง เริ่มต้นพัฒนา จานวน 21 แห่ง ระดับดี จานวน 112
แห่ง ระดับดีมาก จานวน 90 แห่ง และระดับดีเด่น จานวน 34 แห่ง

กิจกรรมที่ 5 ประสานการดาเนินงานกับสานักงานสาธารณสุขจังหวัดทั้ง 5 แห่ง ในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้
โรงพยาบาลสมัครเข้าร่วมการดาเนินงานโรงพยาบาลต้นแบบ เพื่อควบคุมความเสี่ยงจากการทางานและเอื้อต่อ
การมีสุขภาวะที่ดี (ชื่อเดิมปี62: Wellness Center) เป้าหมายการดาเนินงานระดับเขต/สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรค 3 แห่ ง จากรายชื่อโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐานการจัดบริการอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม
ในระดั บ ดี ดี ม าก และดี เ ด่ น ระหว่ า งปี พ.ศ. 2560-2562 ผลการด าเนิ น งาน มี โ รงพยาบาลที่ ส มั ค รเข้ า ร่ ว ม
การดาเนินงานจานวน 6 แห่ง ประกอบด้วย 1) โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร 2) โรงพยาบาลสรรพยา 3) โรงพยาบาล
อุทัยธานี 4) โรงพยาบาลทัพทัน 5)โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ และ 6) โรงพยาบาลพิจิตร

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 6 ประชุมชี้แจงแนวทาง/ติดตามและสรุปผลการดาเนินงานการเฝ้าระวังปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม ใน
พื้นที่ Hot Zone จังหวัดพิจิตร และรอยต่อรอบเหมืองทอง จังหวัดพิษ ณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อหารือ
แนวทางการคืนข้อมูล ผลการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในปี 2562 และแนวทางการเฝ้าระวังสุขภาพประชาชน
ในปี 2563 ผลการดาเนินงาน โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกองโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อม สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก สาธารณสุขจังหวัดและเครือข่ายพื้นที่รอยต่อรอบ
เหมืองทอง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก และเพชรบูรณ์ จัดประชุมชี้แจงแนวทาง ติดตาม และสรุปผล
การดาเนินงานการเฝ้าระวังปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ Hot Zone ข้อสรุปจากที่ประชุมได้กาหนดแนวทาง
การคืนข้อมูลสุขภาพและกาหนดวันเก็บตัวอย่างเพื่อเฝ้าระวังสุขภาพปี 2563 โดยกลุ่มเป้าหมายคือประชาชนที่อาศัย
อยู่ในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบเหมืองทองคา
กิจกรรมที่ 7 สนับสนุนการดาเนินงานของจังหวัดผ่านตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ 2563
การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ “ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด ภายในปี
2563” ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัด ดังนี้
ตัวชี้วัดที่ 14 ร้อยละของจังหวัดมีการขับเคลื่อนมาตรการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่มีอันตรายสูง
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค อย่างน้อยจังหวัดละ 1 เรื่อง ผลการดาเนินงาน จังหวัดได้
มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้ อมจังหวัด ครบทั้ง 5 จังหวัด
ในเขตสุขภาพที่ 3 ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกาแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร
โดยจั ง หวั ด นครสวรรค์ ไ ด้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม คณะกรรมการควบคุ ม โรคจากการประกอบอาชี พ และโรค
จากสิ่งแวดล้อมจั งหวัด เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 9.30 น-12.00 น. ณ ห้องประชุมราชาวดี ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
ตัวชี้วัดที่ 15 ร้อยละของจั งหวัดมีร ะบบรับแจ้งข่าว การใช้/ป่ว ย จากการสัมผัส สารเคมีทางการเกษตร
3 ชนิด โดยประชาชนและอสม.ประสานงานผ่าน Mobile Application สู่หน่วยบริการ (คลินิกเกษตรกร/คลินิกโรค
จากการทางาน) ผลการดาเนินงาน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 ได้ดาเนินการสารวจการใช้สารเคมีจากัดศัตรูพื ช โดย
อสม. ผ่าน Mobile Application ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2563 พบว่า มีจานวนหน่วยบริการที่ทา
การสารวจทั้งสิ้น 179 แห่ง จากจานวนหน่วยบริการทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 3 จานวน 581 แห่ง โดยมีจานวนหลังคา
เรือนทั้งหมดที่ได้รับการสารวจ จานวน 77,928 หลั ง และมีประชาชนที่ได้รับการสารวจ จานวน 80,883 คน สารวจ
การใช้สารเคมีจากัดศัตรูพืช โดย อสม. ผ่าน Mobile Application ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึง
14 สิงหาคม 2563 โดยมีเป้าหมายจังหวัดละ 28,000 หลังคาเรือน พบว่า มีจานวนหน่วยบริการที่ทาการสารวจ
ทั้งสิ้น 495 แห่ง จากจานวนหน่วยบริการทั้งหมดในเขตสุขภาพที่ 3 จานวน 581 แห่ง โดยมีจานวนหลังคาเรือน
ทั้งหมดที่ได้รับการสารวจ จานวน 268,588 หลัง และมีประชาชนที่ได้รับการสารวจ จานวน 283,766 คน
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ตัวชี้วัดที่ 16 ร้อยละของจังหวัดมีการจัดทาฐานข้อมูลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Occupational and
Environmental Health Profile: OEHP) ด้านเกษตรกรรม และมีการรายงานการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมี
ทางการเกษตร (รหั สโรค T60) ผลการดาเนินงาน จังหวัดมีการจัดทาฐานข้อมูล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Occupational and Environmental Health Profile: OEHP) ด้านเกษตรกรรม ฉบับสมบูรณ์ โดยงานโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มโรคไม่ติดต่อ ทาหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ในภาพเขตและจัดส่งให้แก่
กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ตามเวลาที่กาหนด และส่วนรายงาน
การเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากสารเคมีทางการเกษตร (รหัสโรค T60) ผลการดาเนินงาน ทั้ง 5 จังหวัดได้จัดทารายงาน
T60 รายเดือน ส่งให้ สคร. เพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ในภาพรวมขอบเขตและจัดส่งให้แก่กองโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ทุกวันที่ 20 ของทุกเดือน ตามเวลาที่กาหนด ครบถ้วนและทันเวลา

ปัจจัยความสาเร็จ
1) มีการประชุมชี้แจงแนวทางการดาเนินงานและการสนับสนุนการทางานแก่จังหวัดอย่างต่อเนื่อง
2) ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดให้ความสาคัญในการดาเนินงานตามตัวชี้วัดซึ่งบางจังหวัดใช้เป็นตัวชี้วัดผลการ
ดาเนินงานของจังหวัด
3) มาตรการ“ยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตร ที่มีอันตรายสูง 3 ชนิด ภายในปี 2563”ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับ
กระทรวง ทาให้มีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
ปัญหา อุปสรรค
1) เนื่องจากในช่วงของการดาเนินงานเป็นช่วงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้มีมาตรการชะลอและเลื่อนการดาเนินงานต่าง ๆ ออกไป และส่งผลในด้านการป้องกันควบคุมโรค
2) ผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดต้องดาเนินการหลากหลายตัวชี้วัด ส่งผลให้งานล่าช้าและขาดคุณภาพ
แนวทางการแก้ไข
1) ดาเนินการในส่วนที่สามารถทาได้ โดยจัดลาดับความสาคัญของงานเป็นหลักในการดาเนินงาน
2) สามารถปรับเลื่อนระยะเวลาในการส่งงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์
3) ทางานผ่านระบบออนไลน์

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมให้สามารถดาเนินการจัดบริการ
อาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อมได้เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การป้องกันเฝ้าระวังโรค
และภัยสุขภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้
2) การส่งเสริมลูกจ้างในสถานประกอบเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การป้องกัน เฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ
ให้มีสุขภาวะที่ดีแบบองค์รวม
3) การดูแลสุขภาพของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากมลพิษสิ่งแวดล้อม
4.2.4 โครงการเฝ้าระวังและควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในวัยรุ่น ปี 2563
ผลการดาเนินงาน
กิ จ กรรมที่ 1 ออกตรวจเตื อ น ประชาสั ม พั น ธ์ และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายการบริ โ ภคเครื่ อ งดื่ ม แอลกอฮอล์
ดาเนิ นงานร่วมกับส านักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ สานักงานสาธรณสุ ขจังหวัด สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอ ตารวจ กรมปกครอง และสรรพสามิต ดังนี้
1) ลงพื้นที่ ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ ฯ จานวน 82 ราย พบการกระทาผิดมากที่สุดคือกรณีโฆษณาชื่อ
สัญลักษณ์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ฯ รองลงมาเรื่องการจัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถมสินค้ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ทางทีมออกตรวจได้ให้คาแนะนาและแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องให้กับผู้ประกอบการ
2) ลงพื้นที่ ออกตรวจเตือน ประชาสัมพันธ์ ฯ ช่วงเทศกาล จานวน 60 ราย ดาเนินคดี 4 ราย จากการกระทา
ความผิด เรื่องการจัดโปรโมชั่น ลด แลก แจก แถมสินค้ากับเครื่อ งดื่มแอลกอฮอล์ 2 ราย และจาหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ในวัน เวลา ห้ามจาหน่าย 2 ราย
3) ลงพื้น ที่ ตามเรื่ อ งร้ อ งเรี ย น ฯ จ านวน 25 ราย พบการกระท าความผิ ด 5 ราย โฆษณาชื่อ สั ญ ลั ก ษณ์
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ จานวน 3 ราย ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ห้ามดื่ม จานวน 2 ราย และจัดโปรโมชั่ นลด แลก
แจก แถมสินค้ากับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ราย
4) ลงพื้นที่ออกตรวจ จานวน 43 ราย ตามคาสั่ง พรก.ฉุกเฉิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมที่ 2 นิเทศ/ติดตามการดาเนินงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ
1) เมื่อ วัน ที่ 10 ตุ ล าคม 2563 ลงพื้น ที่ นิ เทศ/ติด ตามการดาเนิ นงาน ควบคุ มเครื่อ งดื่ม แอลกอฮอล์ และ
ผลิตภัณฑ์ยาสูบ อาเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกาแพงเพชร
จากข้อมูลการรายงานการคัดกรองผู้สูบบุหรี่ ใน HDC พบว่าที่อาเภอทรายทองวัฒนาสามารถบาบัดผู้ติดบุหรี่
ให้เลิกสูบได้ในระยะเวลา 6 เดือน ถึงร้อยละ 80 จากการติดตามการดาเนินงาน พบว่า สานักงานสาธารณสุขอาเภอ
เป็นแกนนาหลักในการดาเนินการ โดยการประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่ จากการสารวจจานวนผู้สูบบุหรี่ในพื้นที่
โดยเจ้าหน้าที่ อสม. นาข้อมูลที่ได้เสนอในเวทีหัวหน้าส่วนราชการระดับอาเภอ และร่วมกันคิดแผนงานจัดการปัญหา
ซึ่ ง มี ทั้ ง การใช้ ก ฎหมาย ตรวจเตื อ นร้ า นค้ า การใช้ ม าตรการสั ง คม การเชิ ด ชู เ กี ย รติ ส าหรั บ ผู้ ที่ ส ามารถเลิ ก ได้
การปฏิญาณตนเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ ในช่วงเข้าพรรษา และการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายในหมู่บ้าน
นอกจากนี้แล้วยังมีระบบดู แลบาบัดที่ได้ประสิทธิภาพ เริ่มจากการใช้คลินิก เบาหวานความดันเป็นจุดตั้งต้น
คัดกรองผู้ ที่เป็ น ความดัน และซักประวัติการการสู บบุห รี่ ดื่มสุ รา หากพบว่าผู้ป่ว ยมีพฤติกรรมติดบุห รี่ และสุ รา
จะส่งต่อผู้ป่วยมายังคลินิกเลิกบุหรี่ก่อน ซึ่งการดาเนินงานในคลินิกใช้เทคนิ ค MI ในการช่วยเลิก ผลพบว่าผู้ป่วย
ที่สามารถเลิกเหล้า เลิกบุหรี่ได้ จะมีความดันลดลงจนอยู่ในเกณฑ์ปกติ จนไม่ต้องเข้าคลินิกเบาหวานความดัน
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2) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 ลงพื้นทีน่ ิเทศ/ติดตามการดาเนินงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุม
ผลิตภัณฑ์ยาสูบอาเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกาแพงเพชร
การดาเนิ น งานควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละควบคุ ม ผลิ ตภั ณ ฑ์ ยาสู บ อ าเภอโกสั มพี น คร จัง หวั ด
กาแพงเพชร พบว่าสามารถคัดกรองผู้สูบบุหรี่ ได้มากกว่าร้อยละ 50 แต่ผู้ที่เลิกสูบได้ยังมีจานวนน้อย ทาง สคร. จึงได้
จัดทาข้อมูล สถานการณ์ปัญหา และนาเสนอในเวที พชอ. นายอาเภอได้เห็นถึงความสาคัญจึงได้คัดเลือกประเด็น
เหล้า บุหรี่ เป็นประเด็นปัญหาที่ต้องดาเนินการแก้ไขในปี 2563
3) นิเทศ/ติดตามการดาเนินงาน ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควบคุม ผลิตภัณฑ์ยาสูบ พื้นที่ 5 จังหวัด
(นครสวรรค์ อุทัยธานี พิจิตร กาแพงเพชร ชัยนาท) ในเขตสุขภาพที่ 3
- วันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร
- วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
- วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
- วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
- วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ตามประกาศใช้
พระราชกาหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 หรือ พ.ร.ก ฉุกเฉิน (เริ่มใช้วันที่ 26 มีนาคม
2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563) ข้อที่ 5 การห้ามชุมนุมทาให้ไม่สามารถดาเนินจัดประชุมได้ตามระยะเวลาที่
กาหนด ทาให้พื้น ที่ไม่สามารถดาเนิน กิจกรรมได้ตามแผนการดาเนินงานได้ การเปลี่ยนแปลงผู้ รับผิ ดชอบงานใน
โครงการสนับสนุนการดาเนินงานควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ ของพื้ นที่จังหวัด ทาให้เจ้าหน้าที่ดาเนินงาน
ได้ไม่เต็มที่ พื้นที่ขาดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับ พรบ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ และยัง
ต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ของทางเขตลงไปสนับสนุนทีมออกตรวจเตือนบังคับใช้กฎหมาย
4) นิ เ ทศ/ติ ดตามการด าเนิ น งาน ควบคุ ม เครื่ องดื่ ม แอลกอฮอล์ แ ละควบคุ ม ผลิ ต ภั ณฑ์ ย าสู บ ระดั บ เขต
วัน ที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์ ขจรศักดิ์ แก้ว จรัส รองอธิบดี กรมควบคุม โรค และนายแพทย์ช ยนัน ท์
สิ ท ธิ บุ ศ ย์ ผู้ อ านวยกองงานคณะกรรมการควบคุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ย าสู บ กรมควบคุ ม โรค ติ ด ตามเยี่ ย มเสริ ม พลั ง
การดาเนินงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบของเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีนายแพทย์ดิเรก ขาแป้น ผู้อานวยการสานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ และนายชรินทร์ ห่วงมิตร รองผู้อานวยการฯ ให้การต้อนรับและร่วมรับฟัง
ความคิดเห็นของเครือข่ายคนทางานยาสูบจาก สานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์/ กาแพงเพชร/ ชัยนาท/
พิจิตร/ และอุทัยธานี
กิ จ กรรมที่ 3 โครงการอบรมโปรแกรมส่ ง เสริ ม สมรรถนะในตนเองต่ อ พฤติ ก รรมการป้ อ งกั น การสู บ บุ ห รี่
ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ลงพื้นที่จัดโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมประกอบไปด้วย
การท าแบบทดสอบก่ อ นลงโปรแกรม การให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ พิ ษ ภั ย ของบุ ห รี่ การสร้ า งทั ก ษะการปฏิ เ สธ
การปฏิญาณตน และการจับคู่บัดดี้ โดยในการจัดกิจกรรม ใช้เกมส์ประกอบการสอนและมีของสัมมนาคุณในการมี
ส่วนร่วมของเด็ก ๆลงพื้นที่จัดโปรแกรมส่งเสริมสมรรถนะครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 กิจกรรมประกอบ
ไปด้วย การให้ความรู้เรื่องกฎหมายแอลกอฮอล์ บุหรี่ การรับฟังประสบการณ์ป่วยจากผู้ป่วยจริง การให้ความรู้เรื่อง
บุหรี่กับเศรษฐกิจและสังคม กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กิจกรรมหัวใจแห่งความดีและกิจกรรมประกาศคู่บัดดี้
จากกิจกรรมที่ดาเนินการพบกว่า ผอ. คณะครู และนักเรียนให้ความร่วมมือในกิจกรรมและให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
และผลจากการทากิจกรรมเด็กนักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองเพิ่มขึ้นที่จะไม่สูบบุหรี่ในอนาคต

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ปัจจัยความสาเร็จ
1) การประสานงานที่ดี
2) ความร่วมมือของคณะครูอาจารย์
3) รูปแบบของกิจกรรม ที่ต้องเน้นเนื้อหา และไม่น่าเบื่อ
4) วิทยากรมีความสามารถในการดึงความสนใจเข้านักเรียน
5) งบประมาณที่เพียงพอ
6) ความร่วมมือของทีมงาน
ปัญหา อุปสรรค
1) การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
2) การสับเปลี่ยนหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่ในการดาเนินงาน
3) การควบคุมระยะเวลาในการดาเนินกิจกรรม
4) ระยะทางในการลงพื้นที่ดาเนินงาน
5) กลุ่มเป้าหมายมีขนาดใหญ่เกินไป
แนวทางการแก้ไข
1) วางแผนการใช้งบประมาณในระหว่างการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ระบาด
2) ปรับกลุ่มเป้าหมายให้มีขนาดเล็กลง และเพิ่มจานวนครั้งที่ลงพื้นที่
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) ปรับแผนงาน กิจกรรม การใช้งบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) ให้สามารถดาเนินงานได้
2) ดาเนินการลงพื้นที่ตามมาตรการ New Normal การเว้นระยะห่างทางสังคม สอดคล้องกับการบังคับใช้
พรบ.โรคติดต่อไปพร้อมกัน

4.3 กลุม่ ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
4.3.1 โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ประจาปี 2563
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการจัดการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด
เมื่อวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมพาราดิโซ เจเค นครสวรรค์ เพื่อพัฒนาจังหวัดให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการจัดทาแผนเผชิญเหตุ (IAP) และสามารถนามาใช้ในการฝึกซ้อมแผน ตลอดทั้งสามารถนาไปใช้ในการดาเนินงาน
ของจังหวัดได้จริง
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมราชการการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สคร. 3
จัดประชุมราชการดาเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน สคร.3 ประกอบด้วยการประชุม ทีม SAT เพื่อชี้แจง
แนวทางและนโยบายการดาเนินงานฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ทีม SAT ของสคร.3 การประชุมชี้แจงแนวทาง
การดาเนินงาน SAT RTI ช่วงเทศกาลปีใหม่ กลุ่มเป้าหมายคือทีม SAT RTI ช่วงเทศกาลปีใหม่ จัดประชุม EOC เขต
สุ ข ภาพที่ 3 ในการประชุ ม ระบบบั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ กรณี โ รคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 กลุ่ ม เป้ า หมาย
คณะกรรมการตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ของเขตสุขภาพที่ 3 จัดประชุม EOC สคร.3 ในช่วงที่มีการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และประชุมถอดบทเรียนศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนความรู้ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระดับ สคร. 3
จัดประชุมให้ ความรู้ในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุ ขของบุคลากรสคร.3 โดยจัดประชุมพัฒนาทีม
Operation ของ สคร. ให้สามารถสอบสวน ควบคุมโรคได้ตามสมรรถนะ เมื่อวันที่ 17 - 18 ธันวาคม 2562
ณ โรงแรมแฟนตาซี รีสอร์ท อาเภอเมือง จังหวัดชัยนาท และการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (SAT) ดาเนินการให้ความรู้
แก่ทีม SAT ในการปฏิบัติงานของทีม CDCU แนวทางการบังคับใช้กฎหมายพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558

กิจ กรรมที่ 4 สนับสนุน นิเ ทศติ ด ตามการด าเนิน งานและการยกระดับศูนย์ EOC ระดับจังหวัดและอาเภอ
ได้มีการลงพื้นที่ในระดับจังหวัดและอาเภอในบางจังหวัด ซึ่งพบว่าในระดับจังหวัดและอาเภอมีการยกระดับ EOC
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคไข้เลือดออก และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย โดยสคร.3 ให้การสนับสนุน
เกี่ยวกับรายละเอียดในการยกระดับ EOC สนับสนุนกระบวนการดาเนินงานตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เพื่อให้
สามารถดาเนินงานได้ตามมาตรฐานที่กาหนดและสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
กิจกรรมที่ 5 ประเมินศูนย์ EOC Assessment tool และสังเกตการณ์ฝึกซ้อมแผนระดับจังหวัด/อาเภอ
สคร.3 ได้ลงพื้นที่ร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนในระดับอาเภอเกี่ยวกับการฝึกซ้อมแผนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 6 การเข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานของทีม SAT ส่งบุคลากรทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ที่เข้าปฏิบัติงาน
ใหม่เข้ารับการฝึกปฏิบัติงาน ณ กรมควบคุมโรค โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานทีม SAT จานวน 7 ราย เพื่อให้เกิด
ประสบการณ์ในการทางานและสามารถนามาปรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของทีม SAT สคร.3
กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโ รคปอดอักเสบจากเชื้ อไวรั ส
โคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และแนวทางในการดาเนินงานเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมพาราดิโซ เจเค นครสวรรค์ ในระยะแรก
ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรั สโคโรนา โดยกลุ่ มเป้าหมายคือ ผู้ปฏิบัติงานระดับจังหวัด อาเภอ โรงพยาบาล
ในเขตสุขภาพที่ 3 เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมรับมือของโรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ปัจจัยความสาเร็จ
1) กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือจากในการเข้าร่วมประชุม
2) ผู้บริหารให้ความสาคัญในงาน EOC
ปัญหา อุปสรรค
1) กลุ่มเป้าหมายติดราชการด่วนทาให้ขาดกลุ่มเป้าหมายหลัก
2) การประเมิน EOC Assessment tool ในระดับจังหวัดเป็นการประเมินผ่านระบบออนไลน์ทาให้ สคร.
สามารถสนับสนุนความรู้ของเกณฑ์ในแต่ละหน่วย ไม่สามารถลงประเมินได้โดยตรงและไม่สามารถทราบคะแนนใน
ระบบออนไลน์
แนวทางการแก้ไข
1) ให้กลุ่มเป้าหมายส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
2) ประสานส่วนกลางของผลคะแนนของแต่ละจังหวัด เพื่อจะนาไปสู่การวางแผนพัฒนาต่อไป
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) พัฒนาทีม SAT และ Supervisor เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับทีม SAT สคร.3
2) พัฒนาระบบ EOC ให้สามารถรองรับรองติดต่อต่ออันตรายได้
3) พัฒนาคู่มือ SAT ต้นแบบให้เป็นเอกสารทางวิชาการ
4.3.2 โครงการสร้างคุณภาพระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพเพื่อการจัดการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 3 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ผลการดาเนินงาน
สาหรับระบบเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพในภาพรวมของประเทศไทยที่เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของ
กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย 5 ระบบย่อย ได้แก่ ระบบการเฝ้าระวังโรคติดต่อ ระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ระบบเฝ้าระวังโรคไม่ติดต่อ ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ และระบบเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สามารถนามาใช้ประโยชน์ใน 5 มิติ คือ 1) ทราบปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค 2) ทราบ
ปัญหาพฤติกรรมสุขภาพ แล้วนาไปสู่การแก้ไข 3) ทราบขนาดของปัญหาได้แก่ อัตราป่วย และอัตราตาย 4) ตรวจจับ
ความผิดปกติของการเกิดโรคโดยใช้การเฝ้าระวังเหตุการณ์ และ 5) ผลผลิตจากการเฝ้าระวังนาไปสู่การตอบโต้ภาวะ
โรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อเหตุการณ์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์สู่การตอบโต้ภาวะโรคและภัยสุขภาพได้ทันต่อ
เหตุการณ์เพื่อส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารและผลิตจากการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้จัดทาโครงการขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ คือ
1) เพื่อพัฒนาคุณภาพระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 3 และ 2) เพื่อกากับติดตาม
ความต่อเนื่องของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของภาคีเครือข่ายในเขตสุขภาพที่ 3 โดยมีกิจกรรมดังนี้
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จัดประชุมราชการการจัดการข้อมูล เฝ้าระวังโรค 5 ระบบ 5 มิติ ระดับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์ และการใช้ 506 Online เพื่อพัฒนาสู่ระบบสารสนเทศดิจิตอลแบบ Real time จานวน 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ได้นาเสนอร่างตัวชี้วัดประจาปีงบประมาณ 2563 ปรับแก้ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการทางานประสานและขับเคลื่อนงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ และร่าง
ตัวชี้วัดจุดเน้นระดับความสาเร็จของการพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่ม5 มิติ สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ผลการดาเนินงานของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ในปีงบประมาณ 2562 และของ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 นาเสนอข้อมูล 5 มิติ
ทบทวนและแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทางาน ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการและคณะทางาน
พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ สาหรับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ที่ 596/ 2562 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2562
การมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ระบบเฝ้าระวังโรคและภั ยสุขภาพ จัดทารายงานผลการวิเคราะห์ 5 มิติ
ดังนี้ โรคติดต่อทั่วไป ประกอบด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายนิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล โรค
อุจจาระร่วง โดย นายภานุวัฒน์ เสงี่ยมจิตต์เกษม โรคไข้เลือดออก โดยนางสาวสุนิสา ประสิทธิ์เขตร์กิจและคณะ โรค
พิษสุนัขบ้า โดย นางสาวปณิษรา จันทรวิมูล ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ การจมน้า โดยนายกวิน อินทา ระบบเฝ้า
ระวังโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค โรควัณโรค โดยนายพนิต ทองพูล ระบบโรคไม่ติดต่อ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง โดยนางยุพิน อินพิทักษ์และคณะ และระบบโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม โดย
นางสาวสุเนตตรา ปานทรัพย์ และคณะ
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เป็นการนาเสนอผลการวิเคราะห์การจัดทารายงาน 5 มิติ ซึ่งได้นาเสนอ
ดังต่อไปนี้ โรคติดต่อทั่วไป ประกอบด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายนิธิรุจน์ เพ็ชร์สินเดชากุล
โรคอุจจาระร่วง โดย นายภานุวัฒน์ เสงี่ยมจิตต์เกษม โรคไข้เลือดออก โดยนางสาวสุนิสา ประสิทธิ์เขตร์กิจและคณะ
โรคพิษสุนัขบ้า โดย นางสาวปณิษรา จันทรวิมูล ระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ การจมน้า โดยนายกวิน อินทา ระบบเฝ้า
ระวังโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัม พันธ์ วัณโรค โรควัณโรค โดยนายพนิต ทองพูล การพิจารณาแนวทางในการ
ดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564
ปัจจัยความสาเร็จ
ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามส าคั ญ โดยก าหนดเป็ น จุ ด เน้ น การด าเนิ น งานของส านั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์
ปัญหา อุปสรรค
ผู้รับผิดชอบระบบเฝ้าระวังโรคอาจต้องได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับงาน 5 มิติ
แนวทางการแก้ไข
จัดอบรมเพิ่มเติมให้ความรู้เกี่ยวกับ 5 มิติ และจัดทาคู่มือ แนวทาง ระบบเฝ้าระวังโรค 5 ระบบ 5 มิติ
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
เขียนแผนงานเพื่อดาเนินการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ 5 มิติ และจัดทาคู่มือ แนวทาง ระบบเฝ้าระวังโรค 5
ระบบ 5 มิติ
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รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

4.3.3 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ “หน่วยปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงคุกคาม
สุขภาพ” ปีงบประมาณ 2563
ผลการดาเนินงาน
หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก ารสอบสวนควบคุ ม โรคและปั จ จั ย เสี่ ย งคุ ก คามสุ ข ภาพ ของประเทศไทย เป็ น หน่ ว ยที่ มี
ความสาคัญ ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2558 เพื่อพัฒนาและสนับสนุนให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) และทีมสอบสวนโรค (Joint Investigation Team : JIT)
สามารถปฏิบัติงานเฝ้าระวังและสอบสวนโรคภัยสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข
ที่สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health/ regulation : IHR) และวาระความมั่นคงสุขภาพ
โลก (Global Health Security Agenda : GHSA) ตามข้อตกลงให้ทุกประเทศสมาชิกต้องพัฒนาทีมปฏิบัติการให้เป็น
กาลังสาคัญในการควบคุมและป้องกันโรคในประเทศตนเอง สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ จึงได้
จัดทาโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ “หน่วยปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงคุกคามสุขภาพ”
ปีงบประมาณ 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคและปัจจัยเสี่ยงคุกคาม สานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ มีคุณภาพ
ผลการดาเนินงานที่สาคัญ ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 สัมมนาเครือข่ายงานระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 3
เพื่อการปฏิบัติการ JIT/ CDCU/ SRRT/ ทีมควบคุมปัจจัยเสี่ยง เมื่อวันที่ 23-24 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ราชาวดี ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด นครสวรรค์ ผู้ เ ข้ า ร่ว มสั ม มนาประกอบด้ ว ย ที ม ระบาดวิ ท ยาและ SRRT
ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 3 มีผู้ร่วมสัมมนา จานวน 135 คน
กิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้และการนาเสนอผลการสอบสวนโรคของทีม SRRT
กิจกรรมที่ 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค เพื่อเตรียมพร้อมรับการ
ระบาดของโรคติด เชื้อไวรั ส โคโรนา สายพั น ธุ์ใหม่ 2019 จั งหวัดอุทั ยธานี ก าหนดจัด ประชุมเชิงฯ เมื่ อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรมที่ 3 การสนับสนุนการสอบสวนเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ นิเทศติดตาม
ประเมินการดาเนินงานในพื้นที่ (Containment) และสนับสนุนทีมวิทยากร สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์ โดยได้ออกสอบสวนเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพและปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ ตามเกณฑ์การสอบสวนโรค
และจากการร้องขอของหน่วยงาน จานวนทั้งสิ้น 42 เหตุการณ์ ซึ่งในจานวนนี้มีการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) จานวน 9 เหตุการณ์ รวมทั้งสนับสนุนทีมวิทยากรให้กับหน่วยงานในพื้นที่ จานวน 6 ครั้ง รวมทั้ง
การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ค่าระวางการส่งตัวอย่างไปยังห้องปฏิบัติการอ้างอิง
กรณีเร่งด่วน
กิ จ กรรมที่ 4 การพั ฒ นาศั ก ยภาพที ม วิ ท ยากรสอนระบาดวิ ท ยาและตอบโต้ ภ าวะฉุ ก เฉิ น ทางสาธารณสุ ข
ส่งเจ้ าหน้ าที่ของกลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภ าวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข เข้าร่ว มอบรมระบาดวิทยาก่อน
ปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2562 ณ จังหวัดนครราชสีมา จานวน 4 คน และเข้าอบรมหลักสูตรระบาด
วิทยาภาคสนามเบื้องต้น จานวน 1 คน
ปัจจัยความสาเร็จ
การให้ ค วามส าคั ญ ในงานการสอบสวนและควบคุ ม โรคของผู้ บ ริ ห าร และการมี ส่ ว นร่ ว มของเจ้ า หน้ า ที่
ในทุกระดับ
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ปัญหา อุปสรรค
สมาชิกทีมสอบสวนและควบคุมโรคอาจต้องได้รับการเสริมศักยภาพการทางานระบาดวิทยาภาคสนาม
แนวทางการแก้ไข
1) การพัฒนาทักษะงานระบาดวิทยาภาคสนามทีมสอบสวนโรค
2) การเร่งรัดเพิ่มศักยภาพของสมาชิกทีม JIT / CDCU / SRRT
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของทีม JIT / CDCU / SRRT
2) การประเมินสมรรถนะของทีม SRRT และสมรรถนะของทีม SRRT

4.4 กลุม่ สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
4.4.1 โครงการควบคุมวัณโรค เขตภาคเหนือ (แผนภาค)
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย HL ระดับภาคเหนือ
1) ประชุมราชการชี้แจงจัดทาแผนและจัดตั้งคณะกรรมการ HL ระดับภาคเหนือ จานวน 2 ครั้ง
- รายงานวิเคราะห์กลุ่ มเสี่ ยงวัณโรค จากข้อมูล ผู้ป่ว ยขึ้นทะเบียนรักษาวัณโรคในเขตสุ ขภาพที่ 3 ได้
7 กลุ่มเสี่ย ง (1.ผู้ สัมผัส 2.ผู้สูงอายุ 3.ผู้ต้องขัง 4.ผู้ ติดเชื้อ HIV 5.ผู้ป่ว ยเบาหวาน 6.บุคลากรสาธารณสุข และ
7.ผู้อพยพ/แรงงานข้ามชาติ) จานวน 1,916 ราย
- จั ด ตั้ ง คณะกรรมการ HL
ระดั บ ภาคเหนื อ (ค าสั่ ง เดี ย วกั บ คณะกรรมการแผนภาคเหนื อ
กรมควบคุมโรค ปี 2563)
2) ประชุมราชการจัดทาแผนและแนวทางการดาเนินงาน HL ระดับภาคเหนือให้กับเจ้าหน้าที่ สคร.3
- วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย
- ประเมิน HL กลุ่มเสี่ยงวัณโรค (ก่อนดาเนินการ)
- ลงพื้นที่เสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพ (HL) ใน 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค
- ประเมิน HL กลุ่มเสี่ยงวัณโรค (หลังดาเนินการ)
- สรุปถอดบทเรียนผลการดาเนินงานการจัดทาแผนและแนวทางการดาเนินงาน HL ระดับภาคเหนือ

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 2 จัดทาสื่อและติดตามประเมินผล HL
1) ประเมิน HL กลุ่มเสี่ยงวัณโรค (ก่อนดาเนินการ/หลังดาเนินการ) ประเมิน HL 7 กลุ่มเสี่ยงวัณโรค
ก่อนดำเนินกำร ได้ผลการประเมินความรอบรู้สุขภาพหลังดาเนินการสูงกว่าก่อนดาเนินการ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ
48.60 (ร้อยละ 69.43) อยู่ในระดับพอใช้ หลังดำเนินกำร มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 59.79 (ร้อยละ 85.41) อยู่ในระดับดี
มาก
2) จัดทาสื่อชนิดต่าง ๆ (กลุ่มเสี่ยงวัณโรค) มีความจาเพาะกับ 7 กลุ่มเสี่ยง

ปัจจัยความสาเร็จ
1) กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายระดับภาคเหนือให้ความสนใจ และความร่วมมือเป็นอย่างดี
2) วัณโรคเป็นโรคตามนโยบายจุดเน้นโรคที่เป็นปัญหาที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน
3) ผู้บริหารให้การสนับสนุน
ปัญหา อุปสรรค
1) กลุ่มเป้าหมายเครือข่ายระดับภาคเหนือส่วนใหญ่ติดประชุมราชการ
2) กลุ่มเสี่ยงวัณโรค ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเข้าถึงได้ยาก จึงจาเป็นต้องมีรูปแบบกิจกรรม HL ที่เหมาะสม
3) ผู้รับผิดชอบโรคหลักไม่สามารถชี้ประเด็นปัญหา และกาหนดพื้นที่เสี่ยงที่ต้องเร่งดาเนินการแก้ไขปัญหาวัณ
โรคได้
4) เนื่ อ งด้ ว ยสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ท าให้ กิ จ กรรมในการลงพื้ น ที่ ป ระเมิ น HL
(หลังดาเนินการ) ล่าช้า และมีข้อจากัด
แนวทางการแก้ไข
1) ปรับช่วงเวลาการประชุมสรุปถอดบทเรียนให้แทรกอยู่ในแผนภาควัณโรคหลัก
2) ติดตามการประเมิน HL อย่างต่อเนื่อง
3) บูรณาการโครงการและกิจกรรมร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักของวัณโรค
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
พัฒนารูปแบบการเสริมสร้างความรอบรู้สุขภาพที่เป็นรูปธรรมของกรมควบคุมโรค
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4.4.2 โครงการยกระดับการสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563
ผลการดาเนินงาน
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร จานวนทั้งสิ้น 120 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมพาราดิโซ เจเคดีไซน์
จังหวัดนครสวรรค์
2) อบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง Info graphic อย่างมืออาชีพ (Advance) ให้กับเจ้าหน้าที่ สคร.3 จานวน
30 คน ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
3) ผลิตสื่อสาคัญจาเป็นเฉพาะกลุ่ม ได้แก่ จดหมายข่าว สคร.3 ไตรมาสละ 1 ฉบับ ไวนิลรณรงค์โรคและภัย
สุขภาพ ไตรมาสละ 1 เรื่อง
4) กิจกรรมรณรงค์โรคและภัยสุขภาพในเทศกาลตรุษจีนนครสวรรค์ เดือนมกราคม 2563
5) จัดระบบการดาเนินงานสื่อสารความเสี่ยงด้านการป้องกันควบคุมโรคตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005
6) ดาเนินการสื่อสารความเสี่ยงทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้ บ ริ ห าร หั ว หน้ า กลุ่ ม ทุ ก กลุ่ ม และเจ้ า หน้ า ที่ สคร.3 ให้ ค วามส าคั ญ และให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการเป็ น
คณะทางานสื่อสารความเสี่ยงตามมาตรฐาน JEE/IHR2005
2) เครือข่ายสื่อสารความเสี่ยงภายนอกองค์กร สสจ./ สสอ./ รพ.สต./ เทศบาล และประชามสัมพันธ์จังหวัดทุก
จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 3 ให้ความร่วมมือในการเข้าประชุมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสื่อสารความเสี่ ยงโรคและภัย
สุขภาพ ปี 2563
3) มีการวางแผนและดาเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบ และได้รับคาปรึกษาจากสานักสื่อสารความเสี่ยงเป็น
อย่างดี
ปัญหา อุปสรรค
1) สถานการณ์ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) จึงทาให้บางกิจกรรม เช่น การจัด
ประชุม ทาให้ไม่สามารถดาเนินการได้ตามแผนที่วางไว้
2) คณะทางานสื่อสารความเสี่ยงตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005 บางส่วนยังยังขาดความเข้าใจในเรื่องการ
ดาเนินงานสื่อสารความเสี่ยงตามมาตรฐาน JEE/IHR 2005
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) ประชุ ม คณะท างานเพื่ อ ท าความเข้ า ใจเรื่ อ งการสื่ อ สารความเสี่ ย งตามมาตรฐาน JEE/IHR2005 โดย
ให้สานักสื่อสารความเสี่ยงเป็นพี่เลี้ยง
2) วางแผนสารองสาหรับการประชุมโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยจัดการประชุมแบบ Social Distancing
เช่น Webex Zoom

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

4.4.3 โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบความรอบรู้ ป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้ Social Marketing
ในพืน้ ที่เขตเมือง
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๓ จังหวัดนครสวรรค์ กาหนดให้จัดทาโครงการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบความรอบรู้ ป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง โดยใช้ Social Marketing ในพื้นที่เขตเมือง
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาชุมชนต้นแบบความรอบรู้ ป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือด
สมองในเขตเมืองโดยใช้ Social Marketing มีรายละเอียดดังนี้
1) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
2) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
3) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองกาแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง เทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัดกาแพงเพชร
4) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
5) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
ได้จัดทารายงานการลงพื้นที่วิเคราะห์ปัญหาในการพัฒนาชุมชนต้นแบบความรอบรู้ ป้องกัน ควบคุมโรคหลอด
เลือดสมองในเขตเมืองโดยใช้ Social Marketing จานวน 1 ฉบับ
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาชุมชนต้นแบบความรอบรู้ ป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดสมองในเขตเมือง โดยใช้ Social
Marketing
1) ลงพื้นที่สารวจความต้องการและการรับรู้และความรอบรู้ ป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดสมองในเขตเมือง
2) วิเคราะห์ผลสารวจความต้องการและการรับรู้และความรอบรู้ ป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือดสมองในเขตเมือง
- วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
- วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
- วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลเมืองกาแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง เทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัด
กาแพงเพชร
- วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
- วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
3) ลงพื้นที่ประชุมพัฒนาชุมชนต้นแบบความรอบรู้ ป้องกั น ควบคุมโรคหลอดเลือดสมองในเขตเมือง โดยใช้
Social Marketing
กิจกรรมที่ 3 ลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนาชุมชนต้นแบบความรอบรู้ ป้องกัน ควบคุมโรคหลอดเลือด
สมองในเขตเมืองโดยใช้ Social Marketing
กิจกรรมที่ 4 ประชุมราชการการเตรียมพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3 มีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1) เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
2) เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
3) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง เทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัดกาแพงเพชร
4) เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
5) เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
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ปัจจัยความสาเร็จ
1) ร่วมคิด/วิเคราะห์/ร่วมวางแผน/ร่วมดาเนินการ/ร่วมประเมินผล/ร่วมรับผลประโยชน์
2) การให้ความสาคัญและการมีส่วนร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายที่มีส่วนในการควบคุมโรค
3) การมีส่วนร่วมและการมองเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่
4) การพัฒนาช่องทางสื่อสารข้อมูลโรคที่มีประสิทธิภาพ
5) การพัฒนาให้มีบุคคลต้นแบบในการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
การจั ด ประชุ ม ควรตรงกั บ การประชุ ม ทั้ ง ภายในและภายนอกหน่ ว ยงาน ท าให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายบางท่ า น
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม และทาให้มีการปรับเปลี่ยนกาหนดการประชุม และวิทยากร
แนวทางการแก้ไข
1) การพัฒนาระบบข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ และระบบการแจ้งข่าวข้อมูลโรค
2) ศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาชุมชนต้น แบบความรอบรู้การป้องกันโรคหลอดเลื อดสมองของกลุ่ มเสี่ ยงโรคหลอดเลื อดสมอง
ในชุมชนเขตเมืองที่ดี ควรจะมีการดาเนินการเชิงระบบ (Systems approach) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น
หน่วยงานทางด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบัน สานักฯ และประชาสังคม มีการบริการสุขภาพโดยเฉพาะการ
พัฒนาความรอบรู้การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนั้น และควรมีการประสานความร่วมมือให้มีระบบการสื่อสารหลัก
ให้ ส ามารถใช้ ง านได้ ทั้ ง ในภาวะปกติ แ ละภาวะฉุ ก เฉิ น โดย เครื อ ข่ า ยสุ ข ภาพในพื้ น ที่ เ ป็ น ศู น ย์ ก ลางการส่ ง ต่ อ
และเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาความรอบรู้การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองของกลุ่มเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
ในชุมชนเขตเมือง

4.4.4 โครงการลดความเหลื่อมล้าด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัย
ในหมู่บ้านจัดสรร (Urban Village Care Project “uVilleCare”)
ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ กาหนดให้จัดทาโครงการลดความ
เหลื่อมล้าด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร (Urban
Village Care Project “uVilleCare”)

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 1 จัดเวทีร่วมกับเครือข่าย มีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
1) เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองชุมแสง เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
2) เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน เทศบาลเมืองบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
3) เทศบาลเมืองกาแพงเพชร เทศบาลเมืองหนองปลิง เทศบาลเมืองปางมะค่า จังหวัดกาแพงเพชร
4) เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
5) เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมที่ 2 ลงพื้นที่เก็บข้อมูลสถานะสุขภาพผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
1) ลงพื้นที่เทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
3) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองหนองปลิง จังหวัดกาแพงเพชร
4) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
5) ลงพื้นที่เทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมที่ 3 วิเคราะห์ข้อมูลและคืนข้อมูลและกาหนดเป้าหมายร่วมดาเนินการ
1) ลงพื้นที่วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2) ลงพื้นที่วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
3) ลงพื้นที่วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลเมืองหนองปลิง จังหวัดกาแพงเพชร
4) ลงพื้นที่วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
5) ลงพื้นที่วิเคราะห์ผลสารวจเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
กิจกรรมที่ 4 พัฒนาลดความเหลื่อมล้าด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พัก
อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
หมู่บ้ านต้นแบบด้านการป้ องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในหมู่บ้าน
จัดสรร (Urban Village Care Project “uVilleCare”) จานวน 5 หมู่บ้าน
กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการการเตรียมพร้อมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนา
(COVID-19) เขตสุขภาพที่ 3
กิจกรรมที่ 6 ติดตามเยี่ยมเสริมพลังการดาเนินงาน ลดความเหลื่อมล้าด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะ
ประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
1) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเทศบาลนครนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
2) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเทศบาลเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
3) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเทศบาลเมืองหนองปลิง จังหวัดกาแพงเพชร
4) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเทศบาลเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
5) ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเสริมพลังเทศบาลเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
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ปัจจัยความสาเร็จ
1) ร่วมคิด/วิเคราะห์/ร่วมวางแผน/ร่วมดาเนินการ/ร่วมประเมินผล/ร่วมรับผลประโยชน์
2) การให้ความสาคัญและการมีส่วนร่วมกับองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายที่มีส่วนในการควบคุมโรค
3) การมีส่วนร่วมและการมองเห็นถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่
4) การพัฒนาช่องทางสื่อสารข้อมูลโรคที่มีประสิทธิภาพ
ปัญหา อุปสรรค
ขาดข้อมูลสุขภาพของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
แนวทางการแก้ไข
1) การพัฒนาระบบข้อมูล การจัดการและการวิเคราะห์ใช้ประโยชน์ และระบบการแจ้งข่าวข้อมูลโรค
2) ศักยภาพของบุคลากรและเครือข่ายในการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะ
การพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรร (Urban Village Care Project “uVilleCare”) ที่ดี ควรจะมีการดาเนินการเชิงระบบ (Systems
approach) โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น หน่วยงานทางด้านสุขภาพทั้งภาครัฐ เอกชน สถาบัน สานักฯ และ
ประชาสั งคม มีก ารบริ การสุ ขภาพโดยเฉพาะการพั ฒ นาหมู่บ้า นต้นแบบด้า นการป้องกั นควบคุมโรคในลั กษณะ
ประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้ พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร (Urban Village Care Project “uVilleCare”) นั้น และ
ควรมีการประสานความร่ ว มมือให้ มีระบบการสื่ อสารหลั กให้ส ามารถใช้งานได้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน
โดย เครือข่ายสุขภาพในพื้นที่เป็นศูนย์กลางการส่งต่อและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการพัฒนาหมู่ บ้านต้นแบบด้านการ
ป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร (Urban Village Care
Project “uVilleCare”)

4.5 กลุม่ ห้องปฏิบัตกิ ารทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค
4.5.1 โครงการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ด้านควบคุมโรค สคร.3 ปี 2563
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การจัดจ้างบารุงรักษา สอบเทียบมาตรฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และห้อง
แรงดันลบ ดาเนินการจัดจ้างบารุงรักษา สอบเทียบมาตรฐาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และห้องแรงดันลบ
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด
กิจกรรมที่ 2 การจัดจ้างซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ ดาเนินการจัดจ้างซ่อม
วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ จานวน 2 รายการ ได้แก่ Autoclave และ Inspissator
กิจกรรมที่ 3 การจัดจ้างซ่อมเครื่องมือ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ชารุด ดาเนินการซ่อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
ที่ชารุด ได้แก่ Incubator และ Hot air oven
กิจกรรมที่ 4 การสมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก (External quality assessment)
1) สมั ค รสมาชิ ก การประเมิ น คุณ ภาพการตรวจ Anti-HIV จากองค์ ก รภายนอก ได้แ ก่ ศู น ย์วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ทางเว็บไซต์
2) สมัครสมาชิกการประเมินคุณภาพการตรวจ Syphilis, Gram’s stain และ AFB stain จากองค์กรภายนอก
ได้แก่ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเว็บไซต์

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 5 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามภารกิจกลุ่ม เข้ารับการอบรมหลักสูตรมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์
2560 และเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ (MTC-LA-01)
ปัจจัยความสาเร็จ
1) การวางแผนที่ดี
2) ผู้รับผิดชอบดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด
3) บริษัทที่ได้รับคัดเลือกมาดาเนินการได้ทันเวลา
ปัญหา อุปสรรค
การจัดจ้างซ่อมวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่ไม่ผ่านการสอบเทียบ พบว่าบริษัทที่รับจ้างเข้ามาซ่ อม
ล่าช้า เนื่องจากต้องมีการสั่งอะไหล่ที่ใช้ซ่อมอุปกรณ์จากต่างประเทศ ทาให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน

4.6 กลุม่ พัฒนานวัตกรรมและวิจัย
4.6.1 โครงการพัฒนาการดาเนินงานด้านวิชาการและมาตรฐานงานของสคร. 3 ปีงบประมาณ 2563
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 การสนับสนุนและพัฒนางาน วิจัย/ R2R มุ่งเน้นดาเนินการตอบตัวชี้วัดคารับรองของหน่วยงาน
ตัวชี้วัดคารับรองที่ 1.1.2: ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานวิจัยด้านการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
หน่วยงาน และตอบตัวชี้วัดจุดเน้นของหน่วยงาน ร้อยละความสาเร็จของผลงานวิชาการที่เผยแพร่ ดาเนินการดังนี้
1) การนาทีมนักวิจัยเข้าร่วมคลินิกวิจัยกรมควบคุมโรค วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักวิชาการ มีแรงบันดาลใจ
ในการสร้างผลงานวิชาการ เข้าใจขั้นตอนและวิธีการดาเนินงานวิจัย และการขอจริยธรรมวิจัย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
จานวน 12 คน มีผลงานวิชาการที่เข้าคลินิก จานวน 7 เรื่อง
2) การประชุ ม ราชการเพื่ อ ติ ด ตามงานจ านวน 5 ครั้ ง กิ จ กรรมการด าเนิ น งานสอดคล้ อ งกั บ ขั้ น ตอน
การดาเนินงานตามตัวชี้วัดคารับรองที่ 1.1.2 ได้แก่ ครั้งที่ 1 ประชุมเพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์วิจัย ของ สานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ (พ.ศ.2563-2565) ครั้งที่ 2 ติดตามงาน ครั้งที่ 3 รายงานความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามตัวชี้วัดไตรมาสที่ 2 ครั้งที่ 4 รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินงาน และประเมินผลการ
ดาเนินงานรอบ 9 เดือน และครั้งที่ 5 การสรุปผลการดาเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และความสาเร็จของการดาเนินงาน
ความสาเร็จของผลงานวิชาการที่เผยแพร่ จากเป้าหมาย 9 เรื่อง ผลงานที่ได้ 25 เรื่อง
กิจกรรมที่ 2 การสารวจ Health Needs Assessment: HNA มีกระบวนการดาเนินงานที่สาคัญ คือ
1) การประชุมราชการคณะทางาน จานวน 2 ครั้ง เพื่อร่วมจัดทาเครื่องมือในการเก็บข้อมูล
2) การสร้างเครื่องมือสารวจความต้องการทางด้านสุขภาพ
3) ทดลองเครื่องมือ และดาเนินการสารวจกลุ่มตัวอย่างจานวน 4 ครั้ง
กิจกรรมที่ 3 ประชุมวิชาการภาคเหนือ เป็นความร่วมมือระหว่างสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
ส านั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 2 จั ง หวั ดพิ ษ ณุ โ ลก และส านั ก งานป้อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 3 จั งหวั ด นครสวรรค์
โดยก าหนดให้ ส านั ก งานป้ อ งกั น โรคที่ 3 จั ง หวั ด นครสวรรค์ เ ป็ น เจ้ า ภาพหลั ก มี ก ารด าเนิ น งานที่ ส าคั ญ คื อ
1) การนาเสนอผลงานทางวิชาการทั้งประเภทนาเสนอด้วยวาจา (Oral Presentation) และการนาเสนอด้วย
e – Poster 2) การบรรยายทางวิชาการ และ 3) การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการ ในการจัดครั้งนี้มีเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการเข้าร่วมดาเนินการ ประกอบด้วย สานักงานเขตสุขภาพที่ 3 ศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 3
กาหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2563 กิจกรรมที่ดาเนินการ ประกอบด้วย 1) จัดตั้ง
คณะทางาน 2) ประสานสถานที่จัดประชุม 3) ประสานวิทยากร 4) กาหนดธีมงาน และประชาสัมพันธ์ 5) ประชุม
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คณะท างานจ านวน 5 ครั้ ง 6) เปิ ด รั บ บทความทางวิ ช าการทั้ ง ประเภทโปสเตอร์ และน าเสนอด้ ว ยวาจา มี
การดาเนินงานจนถึงช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ ได้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงมีมติให้
งดการจัดประชุม
กิจ กรรมที่ 4 การพัฒ นาวารสารโรคและภัย สุขภาพ สานั กงานป้ องกั น ควบคุม โรคที่ 3 จั งหวั ดนครสวรรค์
(JDPC3) เป็นวารสารที่ผ่านการรับรองดัชนีมาตรฐานวารสารไทย(Thailand Citation Index: TCI) ในกลุ่มที่ 2
จากการประเมินรอบ พ.ศ. 2563 -2565 พบว่าวารสารอยู่ในกลุ่มที่ 2 ติดต่อกัน จึงยื่นประเมินซ้าเพื่อยกระดับ และให้
ความสาคัญกับการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของ TCI เป็นเป้าหมายหลัก โดยดาเนินการดังนี้
1) ปรับปรุงกองบรรณาธิการ
2) จัดทาแผนยกระดับการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย TCI1 อย่างต่อเนื่อง
3) ประชุมกองบรรณาธิการเพื่อติดตาม ประเมินผลพัฒนาวารสารจานวน 4 ครั้ง
4) จัดพิมพ์เล่มวารสาร เผยแพร่ ตรงตามเวลาที่กาหนดทุกฉบับ
5) ประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางที่สามารถดาเนินการได้
จัดทาวารสาร 3 ฉบับ จานวน 250 เล่มได้ตรงตามเวลาที่กาหนด มีผู้เข้าเยี่ยมชมหน้าเว็ บไซต์วารสาร จานวน
ทั้งสิ้น 14,574 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563) ผู้รับวารสารมีความพึงพอใจร้อยละ 90
กิจกรรมที่ 5 การประเมินผลโครงการพัฒนาการดาเนินงานด้านวิชาการ และมาตรฐานงาน สคร.3 ปีงบประมาณ
2563 ใช้รูปแบบ CIPPiest ดาเนินการประชุมชี้แจงคณะทางานจานวน 2 ครั้งในการทาความเข้า ใจรูปแบบการ
ประเมิน และวางแผนเก็บข้อมูลในพื้นที่ สาหรับข้อมูลในหน่วยงานใช้แบบบันทึกดาเนินการรวบรวม คณะทางานออก
รวบรวมข้อมูลจานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะบุคคลากรด้านวิจัย และนวัตกรรม มุ่งเน้นให้บุคลากรมีสมรรถนะตาม
บทบาทหน้ าที่ ความรั บ ผิดชอบ ตั้งเป้ าหมายไว้ จานวน 4 คน มีบุคลากรเข้ารับการพัฒนาจานวน 2 คน ได้แก่
การอบรมพัฒนาด้านวิจัย ส่วนอีก 2 คน ไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้เนื่องจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาคุณภาพวารสารไทย มุ่งเน้นพัฒนากองบรรณาธิการวารสารให้สามารถดาเนินการพัฒนา
วารสารให้ได้มาตรฐานตามดัชนีมาตรฐานวารสารไทย (Thailand Citation Index: TCI) แต่พบว่าในปีนี้
ทางหน่วยงานผู้จัดการประชุม อบรม ได้เลื่อนการดาเนินงานออกไป เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมที่ 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิชาการ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ประจาปี 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการโรคและภัยสุขภาพ และนาเสนอผลงานวิจัย
และ R2R มีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับกิจกรรมประชุมวิชาการภาคเหนือ เพื่อให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้
ภายในหน่วยงาน ผลการดาเนินงาน พบว่า มีผลงานวิขาการนาเสนอประเภท Oral Presentation จานวน 14 เรื่อง
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้บริหาร ผู้กาหนดนโยบายให้ความสาคัญ อาทิเช่น การกาหนดจุดเน้นของหน่วยงาน การสนับสนุนให้มี
การประชุม ติดตามงาน และการสนับสนุนด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นต้น
2) งบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานมีเพียงพอ ทั้งในหมวดงบดาเนินงาน และหมวดรายจ่ายอื่น รวมทั้ง
ผู้บริหารเปิดให้มีการปรับโครงการได้ตามความเหมาะสม ทาให้การดาเนินงานมีความยืดหยุ่นสูง
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ปัญหา อุปสรรค
เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ทาให้งานขาด
ความต่อเนื่อง ลงปฏิบัติงานในพื้นที่ไม่ได้ ไม่สามารถเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อดาเนินงานได้เป็นระยะเวลา
3 เดือน ก่อนจะมีการผ่อนปรน แต่ยังจากัดการดาเนินงาน
แนวทางการแก้ไข
1) การบริหารความเสี่ยง อาจจะต้องกาหนดทางเลือกไว้ 1 -2 ทางเลือก โดยเฉพาะงานวิจัยที่ต้องขออนุมัติ
ปรับการแก้ไขกระบวนการวิจัย (Amendment) ต่อกรรมการจริยธรรม ตั้งแต่ระยะแรกที่มีความเสี่ยง
2) การวางแผนงานที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้น กลุ่มที่เกี่ยวข้องต้องไม่เคร่งครัดต่อข้ อตกลงที่มากขึ้น อาจต้องเปิด
โอกาสให้มีการปรับแผนงานโครงการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ยึดเป้าหมายที่สาเร็จ มากกว่ากระบวนการทางาน
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1. จัดทาโครงการโดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่มีผลกระทบสูง สาหรับงานมีวิจัย มี 2 เรื่อง ได้แก่ การสนับสนุนการ
พัฒนางานวิจัยและ R2R และ การยกระดับวารสารเข้าสู่มาตรฐาน TCI1
2. ต้องดาเนินการประเมินโครงการอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการประเมินกระบวนการ เพื่อสะท้อนกลับ และ
ปรับเปลี่ยนกิจกรรมการดาเนินงาน
3. ควบคุมความเสี่ ย ง โดยยึ ดแนวทางการควบคุมอย่างเคร่งครัด และอาจปรับวิธีการควบคุม โดยยึด
เป้าหมายเป็นสาคัญ

51

52 Annual Report 2020
4.6.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศระบบงานของสานั กงานป้อ งกัน ควบคุมโรค เขตภาคเหนื อ
ปีงบประมาณ 2563 (แผนภาค)
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 วางระบบ สารสนเทศ R506 Online และ BDM สนับสนุนการดาเนินการวางระบบสารสนเทศ R506
online และ BDM ที่สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562
ใน 2 พื้น คือ สานักงานสาธารณสุขอาเภอหล่มสัก และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษ ณุโลก ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
23-24 ธันวาคม 2562
กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านนวัตกรรมและสารสนเทศ
1) พัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่ มพัฒ นานวัตกรรมและวิจั ย และกลุ่ มยุทธศาสตร์ แผนงานและเครือข่ายได้ดาเนินการพัฒ นาศักยภาพ
บุคลากรด้านนโยบายและนวัตกรรม ด้วยการศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และสิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2563 สรุปสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงาน รายละเอียดดังนี้
- มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
โดย อาจารย์วิทยาศักดิ์ รุจิวรกุล ผู้อานวยการศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
การพัฒนานวัตกรรมสิ่งสาคัญ คือ องค์กรต้องมีวิสัยทัศน์ มีแผนกลยุทธ์ มีนโยบายที่ชัดเจนและบุคลากร
ต้องมีองค์ความรู้ โดยมุ่งเน้นปรับเปลี่ยน Mindset พัฒนา Skillset และ Skill matrix โดยส่งเสริมให้บุคลากรทุกคน
ในศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศมีการคิดงานใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ โดยนา OKR (Objectives Key results)
มาใช้ในการวัดผล นอกจากนี้ยังต้องพัฒนาระบบบริการต่างๆ เช่น Application Programming Interface (API)
Mobile Application Advance Report เป็นต้น เพื่อบริการแก่ผู้บริหารและบุคลากรในมหาวิทยาลัย
การพั ฒ นานวัต กรรมของหน่ ว ยงานสิ่ ง ที่ต้ อ งค านึง ถึ งคื อ การใช้ งานง่า ย ต้ น ทุน ต่ า (ทั้ง การเรีย นรู้
การผลิ ต วิธีการรั กษา) ประสิทธิภ าพดี การรั กษาง่าย ขยายตัวได้ในอนาคต คานึงถึงสิ่ งแวดล้อมและผลกระทบ
ที่ตามมา รวมทั้งเป็นมิตรกับทุกคนสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้ ในการพัฒนาภาพรวมของศูนย์บริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ ด้านนวัตกรรม เน้น 3 ประการ คือ 1. การบริหารงาน Managing 2. การพัฒนาภายใน Living และ
3. การพัฒนาการเรียนรู้ Learning
ตัวอย่างนวัตกรรมเชิงป้องกันจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยแถบภาคเหนือ
เช่น Application ยักษ์ขาว ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวกลางในการตรวจติดตามปัญหาฝุ่นควันของประเทศไทย โดยเริ่มต้น
จากจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายจังหวัดในภาคเหนือ พร้อมทั้งการพัฒนาอุปกรณ์วัดค่าฝุ่นและแจกจ่ายตามจุดต่างๆ
เพื่อแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ ในการเตรียมพร้อมรับมือ ตามหลักการธงสุขภาพ เพื่อสุขภาพอันดีของประชาชนชาว
ไทย ภายใต้สถานการณ์ฝุ่นควันพิ ษในอากาศ PM 2.5 โดยสามารถใช้ในการเรียนการสอน และรายงานให้สานักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัด
สาหรับการจัดทานโยบาย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มีการกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ซึ่งจะถูกกาหนดมา
เป็นนโยบายที่ใช้ขับเคลื่อนการดาเนินงาน และมีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ
- สิงห์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย
โดย นางเพลินพิศ หาญเจริญวนะภูษิต ผู้จัดการทั่วไปสิงห์ปาร์คเชียงราย
สิ ง ห์ ป าร์ ค เป็ น บริ ษั ท เอกชนที่ เ น้ น การพั ฒ นาธุ ร กิ จ เพื่ อ การเกษตรสู่ ก ารเกษตรเชิ ง ท่ อ งเที่ ย ว
โดยมีนโยบาย แนวคิด “คืนกาไรให้กับสังคม ดูแลชุมชนท้องถิ่น และสร้างงานไว้ให้กับสังคม” เน้นการมีส่วนร่วมของ
สังคม และมีการคิดนวัตกรรมใหม่ๆ โดยตั้งกลุ่มนักศึกษา Start D Up ให้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
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ที่ตอบโจทย์สังคม และเข้าได้กับสิงห์ปาร์ค ก็จะถูกนามาพัฒนาต่อยอด สาหรับการผลิตสินค้าจะมุ่งเน้นคุณภาพสินค้า
ต้องดีก่อน กระบวนการต้องปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อชุมชน รวมทั้งราคาไม่แพง ซึ่งมีผลทาให้การเติบโตทาง
เศรษฐกิจของจังหวัดเชียงรายดีขึ้นมาก
สาหรับการจัดทานโยบาย ที่สิงห์ปาร์ค นโยบายที่เกิดจากผู้บริหารจะเป็นเรื่องที่สาคัญส่วนใหญ่ จะเน้น
การจัดทานโยบาย แบบ Bottom up ทีมงานเป็นผู้ร่วมกาหนดทิศทางนโยบาย และกระบวนการในการพัฒนา
โดยเป็นการระดมสมองของทีมงาน โดยเริ่มจากกรตั้งโจทย์ปัญหาขึ้นมาก่อน พบปัญหาอะไรจากการดาเนินงาน แล้ว
สามารถที่จะพัฒนาหรือทากิจกรรมอะไรได้บ้างที่ปิดปัญหาที่เกิดขึ้น จากนั้นดูกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร วัย ไหน รวมทั้ง
ต้องดูความพร้อมของตัวเราว่าตนเองทาได้ในระดับไหน และควรทาอะไรที่เป็นการสร้างกระแสให้กับสังคม จะทาให้
นโยบายนั้นเป็นที่รู้จักในวงกว้าง ในส่วนของแผนการดาเนินงาน ได้มีการจัดทาไว้เป็นแผนหลัก แต่สามารถยืดหยุ่นได้
และมีการทบทวนแผนทุกครึ่งปี เพื่อปรับให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมของสิงห์ปาร์ค “Nitro Cold Brew Tea” เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
ชามีการเปลี่ยนแปลงไป การนาใบชามาชงใส่น้าร้อนเริ่มลดน้อยลง ถ้าหากยังขายชาที่เป็นใบอยู่เพื่อให้คนนาไปต้ม
ไปใส่น้าแข็ง น้าตาลเองก็คงจะหดลงเรื่อยๆ ตามสภาวะของโลกที่เป็นอยู่ จึงเป็นที่มาของการพัฒนา “มารุเซ็น ไนโตร
โคลด์ บรูว์ ที” ที่ถูกวางเป็นสินค้า Highlight โดยเป็นเครื่องดื่มชาคราฟท์ โดยวิธีทาคือเป็นชาหมักเย็น ที่มีเทคนิคการ
นาไนโตรเจนเข้ามาเบลนเพื่อให้เกิดความละมุน หน้าตาที่ออกมาจะคล้ายๆ เบียร์ในเรื่องของสีและฟอง และได้มีการ
จาหน่ายขยายสู่ช่องทางร้านสะดวกซื้อต่อไป
กิจกรรมที่ 3 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกับสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24
สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาระบบ BDM และโปรแกรม R506 Online
โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม BDM รายละเอียดดังนี้
1) การส่งออกข้อมูลเพื่อนาไปคานวณ หรือประยุกต์ใช้ด้านอื่นๆ เพื่อนาเสนอต่อผู้บริหาร ในลักษณะของไฟล์ EXCEL
2) การแสดงผลของกราฟเพื่อเปรียบเทียบ ในลักษณะของกลุ่มงาน เปรียบเทีย บกับ เป้าหมายการดาเนินการ
โดยทาในทุกๆ ของประเภทงบประมาณ
3) เพิ่มการแสดงผลเพื่อการกากับติดตาม แบบร้อยละ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตาม
กิจกรรมที่ 4 ประชุมราชการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านนวัตกรรม Startup Team ดาเนินการจัดประชุม
ครั้ ง ที่ 1 เมื่ อ วั น ที่ 24 กุ ม ภาพั น ธ์ 2563 ณ ห้ อ งประชุ ม เพชรชมพู ส านั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 3 จั ง หวั ด
นครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 25 คน
กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการเพื่อเตรียมความพร้อมประชุมพัฒนางานวิชาการ สคร.3 จัดประชุมเมื่อวันที่ 17
สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น 29 คน
ปัญหา อุปสรรค
เกิ ด การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ ไ ม่ ส ามารถด าเนิ น การตามแผน
การดาเนินการต่างๆได้
แนวทางการแก้ไข
การประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม VDO-Conference หรือผ่าน แพลตฟอร์มออนไลน์ของเว็บไซด์ที่ให้บริการ
ประชุมออนไลน์
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานหรือระบบงานผ่านการ VDO-Conference

53

54 Annual Report 2020
4.6.3 โครงการเฝ้าระวังป้องกันโรค 4.0 “รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้”เขตบริการสุขภาพที่ 3 ปี 2563
ผลการดาเนินงาน
กิ จ กรรมที่ 1 ประชุ ม ราชการถ่ า ยทอดระบบเทคโนโลยี ส ารสนเทศการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น โรค เมื่ อ วั น ที่ 28
พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องเพชรชมพู สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ส านักงานสาธารณสุ ขจังหวัด สานั กงานสาธารณสุขอาเภอ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลในเขต อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จานวนทั้งสิ้น 48 คน
กิจกรรมที่ 2 ประสานผู้ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ดาเนินการวางระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน วางระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันควบคุมโรคในชุมชน อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครสวรรค์ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด สานักงานสาธารณสุขอาเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และ อสม.ในพื้นที่ เมื่อวันที่ 19,
23 และ 26 ธันวาคม 2562
กิจกรรมที่ 4 ลงพื้นที่ติดตามผลการดาเนินงาน และประชุมราชการสรุปผล
1) ชี้แจงการดาเนินงานวางระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน อธิบายหลักการระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค
ประชาชน และวัตถุประสงค์ที่ต้องดาเนินการวางระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชน
2) ถ่ายทอดการใช้สารสนเทศ Wep App. “รู้ทันป้องกันโรค” สรุปพอสังเขปดังนี้ สาธิตเบื้องต้นการใช้ Web
App.“ รู้ทันป้องกันโรค”
การเข้าใช้งานโดย 2 วิธี คือ
- สแกนสติ๊กเกอร์ QR Code “รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกันได้”
- Link Web Web App.“ รู้ทันป้องกันโรค”
การรับบริการทางสุขภาพ 3 ด้าน คือ
- บริการแจ้งเตือนโรคติดต่อที่เกิดในชุมชน
- บริการคัดกรองโรคเบื้องต้น
- บริการวิธีการป้องกันโรค
3) ทบทวนแผนการดาเนินงานหลังวางระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคประชาชน
4) มอบสติ๊กเกอร์ QR code “รู้ก่อน รู้ทัน ป้องกัน” ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต. และ อสม. ติดบ้านเรือนประชาชน
เพื่อให้เข้าใช้ Web App. “รู้ทันป้องกันโรค”สาหรับเป็นข้อมูลสาหรับเฝ้าระวังป้องกันโรค
5) การจัดตั้งกลุ่ม Line “แจ้งเตือนโรคตาบล” โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
- แจ้งเตือนสถานการณ์โรคติดต่อที่เกิดขึ้นในตาบล ทุกสัปดาห์ เพื่อให้ อสม.รับรู้ปัญหาโรคและภัยสุขภาพที่
ต้องเฝ้าระวังป้องกันประชาชนในชุมชน
- แจ้งเตือนโรคระบาดในชุมชน เพื่อให้ อสม. ดาเนินการควบคุมโรคเบื้องต้น
- พยากรณ์โรคติดต่อในแต่ละชุมชน เพื่อให้ อสม. ประชาสัมพันธ์และวางแผนเฝ้าระวังโรคล่วงหน้า
- แจ้งข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ ทั้งในและนอกประเทศเพื่อให้ อสม. ติดตามสถานการณ์โรคที่เป็นปัจจุบัน
ทันเหตุการณ์
6) สารวจเก็บข้อมูลก่อนวางระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคประชาชนในหมู่บ้าน จานวน 131 หมู่บ้าน 77 ชุมชน
ในอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับทราบข้อมูลสาธารณสุข ดังรายละเอียด คือ
- การรับรู้โรคและภัยสุขภาพในชุมชน
- ความวิธีการป้องกันโรค
- พฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพ

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

7) ประชุมราชการสรุปผล เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 40 คน
ผลการติดตามระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชน
1. หมู่บ้านจานวน 215 แห่ง กับชุมชน 77 แห่ง มีระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค
2. เจ้าหน้าที่ด้านการเฝ้าระวังป้องกันโรคเป็นสมาชิก ร้อยละ 95
3. อาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้านเป็นสมาชิก ร้อยละ 80
ผลการประเมินความพึงพอใจกระบวนการเฝ้าระวังป้องกันโรค
ช่วงเวลา
วันจันทร์
วันอังคาร
วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์

กระบวนการ
แจ้งเตือนสถานการณ์โรค
บทวิเคราะห์โรคที่เป็นปัญหาในชุมชน
แบบคัดกรองโรคและความรูโ้ รค
ข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ
ตรวจจับและแจ้งเตือนโรคระบาด

ร้อยละพึงพอใจ(จนท.)
95
90
90
95
85

ร้อยละพึงพอใจ(อสม.)
95
95
90
90
90

ผลการประเมินความพึงพอใจ App. “รู้ทันป้องกันโรค”
กระบวนให้บริการ
1. ช่องทางเข้าใช้งานผ่าน กลุ่ม LINE แจ้งเตือนโรค
2. ช่องทางเข้าใช้งานผ่าน สติ๊กเกอร์ QR Code
3. บริการแจ้งเตือนโรคในชุมชน
4. บริการคัดกรองโรค
5. บริการให้ความรู้โรค

ร้อยละพึงพอใจ(จนท.)
95
70
95
95
95

ร้อยละพึงพอใจ(อสม.)
95
60
95
95
95

ผลการประเมินการรับรู้สถานการณ์โรค
การรับรู้สถานการณ์โรค
1. อสม.รับรูส้ ถานการณ์โรคที่เกิดในชุมชน
2. ประชาชนรับรู้สถานการณ์โรคที่เกิดในชุมชน

ร้อยละความพึงพอใจ
90
40

ผลการประเมินการนาข้อมูลสถานการณ์โรค ความรู้ แบบคัดกรองโรค บทวิเคราะห์โรค เพื่อนาไปวางแผนเฝ้า
ระวังป้องโรคในชุมชน
1) นาข้อมูลสถานการณ์โรค บทวิเคราะห์โรค ไปแจ้งในการประชุมประจาเดือนของ อสม.
2) นาข้อมูลสถานการณ์โรค บทวิเคราะห์โรค ไปแจ้งเตือนประชาชนในชุมชน
การประเมินผลกระทบจากระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค ดิจิทัล “ตรวจจับ แจ้งเตือน จัดการโรค” ต่อชุมชนและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
1) ชุมชน : เกิดระบบเฝ้าระวังป้องกันโรคในชุมชน
2) รพ.สต. : ลดขั้นตอนการเฝ้าระวังป้องกันโรคและลดวัสดุ สื่อ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมที่ 5 ประชุมราชการคณะทางานนวัตกรรม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม
2563 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 20 คน
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ประสานแผนงานก่อนลงพื้นที่วางระบบเฝ้าระวังโรคให้ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างชัดเจน
2) ซักซ้อมกระบวนการเฝ้าระวังโรคในชุมชนกับผู้เกี่ยวข้อง
3) ดาเนินการวางระบบเฝ้าระวังโรคในชุมชนตามแผนงานและขั้นตอนอย่างเคร่งครัด
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ปัญหา อุปสรรค
การเข้าถึงบริการระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค ดิจิทัล “ตรวจจับ แจ้งเตือน จัดการโรค” โดยในส่วนการแจ้งเตือน
โรคในชุมชนผ่านการ สแกน สติ๊กเกอร์ QR code เพื่อใช้งาน App. “รู้ทันป้องกันโรค” มีจานวนจากัด ประชาชนกลุ่ม
สูงวัยไม่มีโทรศัพท์รุ่นใหม่เพื่อรับบริการและบางพื้นที่ไม่มีเครือข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตเพื่อเชื่อมต่อระบบเฝ้าระวัง
ป้องกันโรค
แนวทางการแก้ไข
งานเทคโนโลยีสารสนเทศได้พัฒนาเครื่องมือเพื่อแก้ไขการเข้าถึงบริการ คือ LINE BOT (สคร.3 เฝ้าระวัง
โรค) ซึ่งประชาชนสามารถแอดเป็นเพื่อนโดยอัตโนมัติและคงอยู่ในโทรศัพท์ตลอดไป สามารถให้บริการประชาชนได้
ตลอด 24 ชั่วโมง
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
ขยายผลโครงการ ระบบเฝ้าระวังป้องกันโรค ดิจิทัล “ตรวจจับ แจ้งเตือน จัดการโรค” ในพื้นที่อาเภอลานสัก
จังหวัดอุทัยธานี

4.7 กลุ่มพัฒนาองค์กร
4.7.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ตามแผนยุทธศาสตร์บุคลากรเป็นเลิศ ประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่

รายการกิจกรรม

สถานทีจ่ ัด

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
12

กิจกรรมที่ 1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
(คณะกรรมการ HR) 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562)
(ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2563)

ห้องประชุมเพชรชมพู
สคร.3 นครสวรรค์

กิจกรรมที่ 2 ประชุมคณะกรรมการวางแผนพัฒนาทายาทสร้างความต่อเนื่อง
ในการปฏิบัติงาน 2 ครั้ง
(ครั้งที่ 1 วันที่ 23 มกราคม 2563)
(ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กรกฎาคม 2563)

ห้องประชุมเพชรชมพู
สคร.3 นครสวรรค์

20

กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความผูกพันในองค์กรของ
เจ้าหน้าที่ใหม่ วันที่ 20 มกราคม 2563

ห้องประชุมเพชรชมพู
สคร.3 นครสวรรค์

33

กิจกรรมที่ 4 อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการบริหารความเสีย่ ง Risk
Management วันที่ 2-3 ธันวาคม 2562

สุโขทัยเฮอริเทจ
รีสอร์ท จ.สุโขทัย

52

กิจกรรมที่ 5 อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านการบริหารความการ
เปลี่ยนแปลง Change Management
วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2562

โรงแรมพาราดิโซ
จ.นครสวรรค์

52

กิจกรรมที่ 6 อบรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ห้องประชุมเพชรชมพู
ในระหว่างเดือนธันวาคม 2562- มีนาคม 2563
สคร.3 นครสวรรค์
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รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมที่

รายการกิจกรรม

กิจกรรมที่ 7 ศึกษาดูงานสมรรถนะด้านการพัฒนาองค์กร
วันที่ 13-15 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมที่ 8 ประชุมสัมมนาเครือข่ายจริยธรรมกรมควบคุมโรค (ประกวดการ
จัดนิทรรศการคุณธรรมจริยธรรม)
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2563
กิจกรรมที่ 9 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามความจาเป็นตามภารกิจกลุ่ม
-ประชุมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาระบบบริหารจัดการ
องค์กร วันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562

สถานทีจ่ ัด
สคร.1 เชียงใหม่
โรงแรมดวงตะวัน
และวัดศรีดอนมูล
จ.เชียงใหม่
กลุ่มคุ้มครอง
จริยธรรม บูรณาการ
กับกองการบริหารฯ
โรงแรมคาวาอิ คาซ่า
จ.พระนครศรีฯ

จานวนผู้เข้าร่วม
(คน)
11
6
3

ปัจจัยความสาเร็จ
1) กาหนดวัตถุประสงค์ไว้ชัดเจน
2) กลุ่มเป้าหมายให้ความร่วมมือ
3) ผู้บริหารให้การสนับสนุน ขับเคลื่อนและผลักดันการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
บางกิจกรรมผู้เข้าร่วมไม่ใช่เป้าหมายที่ตั้งไว้ เนื่องจากติดราชการอื่น จึงต้องให้บุคลากรที่มิใช่กลุ่มเป้าหมายเข้าแทน
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) จั ด อบรมพั ฒ นาสมรรถนะบุ ค ลากร ตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ก าลั ง คนด้ า นสุ ข ภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุข
2) ดาเนินการตามแผนตัวชี้วัดคารับรองปฏิบัติราชการ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
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4.8 กลุม่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และเครือข่าย
4.8.1 โครงการพั ฒ นากลไกติ ด ตามและประเมิ น ผลการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคและภั ย สุ ข ภาพ
ประจาปีงบประมาณ 2563
ผลการดาเนินงาน
3. สรุปผลการดาเนินงานโครงการ
กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการวิเคราะห์ และกาหนดประเด็นโรค เพื่อจัดทานโยบายปัญหาโรคและภัยสุขภาพ เขต
สุขภาพที่ 3 เพื่อจัดทานโยบายปัญหาโรคและภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3 จะดาเนินการเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563
มีปรับเลื่อนเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องติดภารกิจป้องกันควบคุม การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
โดยจะบูรณาการกับกิจกรรมการวิเคราะห์ขอบเขตของปัญหา และกาหนดทางเลือกในการจัดทานโยบายปัญหาโรค
และภัยสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 3
กิจกรรมที่ 2 พัฒนานโยบายลดเค็ม โดยจัดทาแบบสอบถามการจัดทานโยบาย “การลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม)”
ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 สาหรับผู้ปฏิบัติงาน ออนไลน์ผ่านระบบ Google Form มีรายละเอียดดังนี้ ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 การดาเนินงาน การลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ โดยผู้ให้ข้อมูลประกอบไปด้วยหัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรค/งานโรคไม่ติดต่อ ผู้รับผิดชอบงาน
โรคไม่ติดต่อ (NCD) ระดับจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ (NCD) ระดับอาเภอ ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ
(NCD Clinic Plus) ระดับโรงพยาบาล ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อ (NCD) ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล
นาข้อมูล จากแบบสอบถาม วิเคราะห์ สังเคราะห์และแปลผล เพื่อจัดทา (ร่าง) นโยบายการลดการบริโ ภคเกลื อ
(โซเดียม) พื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 เสนอผู้บริหาร

กิจกรรมที่ 3 ประชุมราชการพิจารณาข้อมูลสาหรับจัดทานโยบายลดการบริโภคเกลือ (โซเดียม) เขตสุขภาพที่ 3
จัดเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เป็นประเด็นปัญหาสาคัญในการดาเนินงานลดการบริโภคเกลือ
(โซเดียม) ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 3 โดยร่วมกับกลุ่มโรคไม่ติดต่อสารวจในประชาชนในพื้นที่ และกลุ่มยุทธศาสตร์สารวจ
ในผู้ปฏิบัติงาน โดยวิเคราะห์สิ่งสาคัญที่ทาให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย และจัดลาดับความสาคัญของปัญหา ในการ
วางแผนการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ และผลักดันประเด็นดังกล่าวให้เป็นโยบายระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ 4 ประเมินผลมาตรการ 5 โรคจุดเน้นของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 นครสวรรค์
1) จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานประเมินผลมาตรการ 5 โรคจุดเน้นของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อให้การประเมินประสิทธิผลมาตรการมีประสิทธิภาพและให้เกิดประโยชน์ในการนาไปปรับ
นโยบายหรือมาตรการในอนาคต
2) สรุปการประเมินประสิทธิผลการดาเนินงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 โรค ได้แก่
วัณโรค โรคไข้เลือดออก โรคไม่ติดต่อ(โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) อุบัติเหตุทางถนน และสารเคมีภาคเกษตร

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ตามแบบสอบถามการประเมินผลมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่สอบถามผ่าน Google form ในส่วน
ของการลงพื้นที่สารวจประเมินมาตรการได้ปรับเลื่อนออกไปดาเนินการในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากสถานการณ์
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
กิจกรรมที่ 5 ติดตามและประเมินผลแบบุม่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ประจาปีงบประมาณ 2563
1) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการรายงานผลการดาเนินงานระบบบริหารจัดการเชิง
ยุทธศาสตร์ (EstimatesSM : ESM) และระบบฐานข้อมูลบริการจัดการงบประมาณ สคร.3 (Budget Data
Management : BDM) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้รับผิดชอบโครงการ/ตัวชี้วัด สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัด
นครสวรรค์ รวมทั้ ง สิ้ น 60 คน ในวั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน ๒๕62 ณ ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารคอมพิ ว เตอร์ ชั้ น 2
อาคาร 15 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สานักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์
2) ประชุมราชการเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2563
- ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 ณ โรงแรมบ้านสวน รีสอร์ท กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการ
วางแผนและประเมินผล ผู้รับผิดชอบโครงการ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้งสิ้น 55 คน
มีการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดาเนินงานรอบไตรมาสที่ 1 และแผนการดาเนินงานในไตรมาสที่ 2
ให้แต่ละกลุ่มเร่งรัดการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่วางไว้ตามแผนปฏิบัติราชการ ปี พ.ศ.2563
- ครั้งที่ 2 วางแผนเพื่อดาเนินการจัดประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 4
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ มีการปรับเลื่อนการประชุมออกไปอย่างไม่มี กาหนด เนื่องจากมี
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ รวมถึงการป้องกันแพร่เชื้อในประเทศไทย
ด้วย
- ครั้งที่ 3 จัดประชุมเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ชั้น 2 สานักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจาปี พ.ศ. 2563 และ
ถอดบทเรียน ปัญหา อุปสรรค การใช้ระบบบริหารจัดการงบประมาณ สคร.3 (BDM) และระบบบริหารจัดการ
เชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (EstimatesSM) กลุ่มเป้าหมายได้แก่ เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ แผนงานและ
เครือข่าย, เจ้าหน้าที่งานการเงิน และพัสดุ กลุ่มบริหารทั่วไป และเจ้าหน้าที่งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มพัฒนา
นวัตกรรมและวิจัย รวมทั้งสิ้น 20 คน
ปัจจัยความสาเร็จ
1) การวางแผนที่ดี
2) ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมประชุมเป็นอย่างดี
3) การบริหารความเสี่ยง
ปัญหา อุปสรรค
การระดมสมองผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทานโยบาย ไม่สามารถดาเนินการได้ตามเวลาที่กาหนด เนื่องจากผู้เกี่ยวข้อง
ติดภารกิจ
แนวทางการแก้ไข
การบูรณาการงานร่วมกับงานอื่นๆ และการทบทวนข้อมูลที่ทีอยู่เดิมก่อนการประชุม เพื่อให้รวดเร็ว และเข้าใจง่าย
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
ลงพื้นที่ ประเมิน ประสิทธิผ ลการดาเนิ นงานตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 5 โรค ได้แก่
วัณโรค โรคไข้เลือดออก โรคไม่ติดต่อ (โรคเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง) อุบัติเหตุทางถนน และสารเคมีภาคเกษตร
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4.8.2 โครงการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนการขับเคลื่อนดาเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเชิงนโยบายระดับเขต
และติดตามประเมินผลภาคีเครือข่ายเชิงคุณภาพสู่เครือข่ายต้นแบบที่ยั่งยืน (พชพ.)
ผลการดาเนินงาน
กิจ กรรมที่ 1 ประชุ ม คณะกรรมการวางแผนและประเมิ น ผลจัง หวั ด มี ก ารจัด ประชุ ม จ านวนทั้ ง สิ้ น 30 ครั้ ง
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ ได้ส่งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 9 ครั้ง พร้อมสรุป
รายงานการประชุมทุกครั้ง ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จานวน 10 ครั้งเนื่องจากผู้ประสานจังหวัดติดราชการเร่งด่วน และ
พบว่าไม่มีหนังสือเชิญประชุมจานวน 11 ครั้ง ประเด็นทีส่ าคัญคือ การแก้ปัญหาโรค ปีงบประมาณ 2564 นา LE มาใช้
9 โรค เช่น มะเร็ง/หลอดเลือดสมอง/อุบัติเหตุ/ไตวาย/ HT ฯลฯ ให้อาเภอไปวิเคราะห์เพิ่มของอาเภอด้วย และ
รูปแบบการนิเทศ รอบ 2 จะไม่ลงนิเทศในพื้นที่ (คปสอ./รพ.สต.) โดยบางประเด็นอาจกาหนดเก็บข้อมูลระดับจังหวัด
และมีการประชุมคณะกรรมการเขตสุขภาพที่ 3 จานวน 9 ครั้ง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนเขตสุขภาพที่ 3
ประจาปีงบประมาณ 2564 จานวน 1 ครั้ง เมื่อวันที 10-11 กันยายน 2563

กิจกรรมที่ 2 การร่วมตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2 เข้าร่วมครบ 5 จังหวัด คือ วันที่ 16 กรกฎาคม
2563 จังหวัดกาแพงเพชร, วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 จังหวัดนครสวรรค์, วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 จังหวัดพิจิตร,
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 จังหวัดอุทัยธานี และวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จังหวัดชัยนาท โดยมี 3 ประเด็น ได้แก่
1) Agenda base ประเด็นราชทัณฑ์ ปันสุข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษั ตริย์ 2) Functional base ประเด็น
สุขภาพกลุ่มวัย และ 3) Area base ประเด็นอายุคาดเฉลี่ยของประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 ซึ่งได้มีการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
วิเคราะห์ผลการดาเนิ นงาน หาปัญหาอุปสรรค ให้ ข้อเสนอแนะกับ พื้นที่ และรวบรวมจัดทาข้อมูลในรูปแบบไฟล์
Exclusive summary และ Ins Report รายงานในระบบ E-inspection ครบทุกจังหวัด ตามที่กาหนด
กิจกรรมที่ 3 สรุปผลการตรวจราชการ เมื่อวันที่ 24-26 สิงหาคม 2563 ณ จังหวัดจันทบุรี โดยสรุปผล ดังนี้
Agenda base ประเด็น ราชทัณฑ์ ปั น สุ ข ทาความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษั ตริย์ ดาเนินงานครบทุกเรือนจา
ตามเป้าหมายที่กาหนด ,Functional base ประเด็นสุขภาพกลุ่มวัย ดาเนินงานได้ครบตามเป้าหมายที่กาหนด
ทุกจังหวัด และ Area base ประเด็นอายุคาดเฉลี่ยของประชาชนเขตสุขภาพที่ 3 ดาเนินการได้ครบตาม Template
5 ขั้นตอนทุกจังหวัด และได้มีการจัดทาสไลด์สรุปผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ให้ข้อเสนอแนะ พร้อม
ทั้งจัดทาแนวทางการดาเนินงานภายใน ปี 2564 และได้มีการประชุมถอดบทเรียนตรวจราชการ ประจาปีงบประมาณ
2563 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายต้นแบบ การวิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในภาพรวมเขต
จังหวัด และอาเภอจากข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เพื่อลาดับความสาคัญ กาหนดประเด็นที่ต้องการแก้ไข
โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) ดังนี้
1) ประชุมราชการ จานวน 2 ครั้ง เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ของคณะกรรมการสานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 3 นครสวรรค์ ตามคาสั่งที่ 87/2562 เพื่อชี้เป้าโรค แต่ละจังหวัด อาเภอ และกาหนดมาตรการที่จะดาเนินงาน โดย
นาผลการวิเคราะห์มาพิจารณาความสอดคล้องกับประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ อาเภอ
(พชอ.)เลื อกมาแก้ไขพัฒ นา และเมื่อวัน ที่ 19 ธันวาคม 2562 นาเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ จากการประชุม
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพด้วยกลไก
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ระดั บ พื้ น ที่ (ตามค าสั่ ง กรมควบคุ ม โรค) ที่ 1004/2562 ลงวั น ที่ 31 กรกฎาคม 2562
เพื่อกาหนดเป้าหมายสนับสนุน และร่วมจัดทาโครงการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา
กิจกรรมที่ 5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเสริมพลังภาคีเครือข่ายต้นแบบการป้องกันควบคุมโรคผ่าน
กลไกการพัฒนาคุณ ภาพชีวิต ระดั บอาเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 3 จัดเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม The Forum Grand Ballroom โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซด์ จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิชาการ, สานักงานสาธารณสุขจังหวัด, สานักงานสาธารณสุขอาเภอ ในเขต
สุขภาพที่ 3 จานวนทั้งสิ้น 150 คน

กิจ กรรมที่ 6 สนับสนุน คณะกรรมการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) เพื่อสนับสนุน ให้ ทีม สามารถ
วิเ คราะห์ ส าเหตุ ปั ญ หาและใช้ ข้ อมู ล ชี้ เ ป้ า ร่ ว มก าหนดเป้ า หมาย มาตรการกิจ กรรม และแนวทางติ ด ตามและ
ประเมินผล ดังนี้
1) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ในประเด็นการดูแล
ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และการป้องกันภาวะแทรกซ้อน
2) วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในประเด็นอาหาร
ปลอดภัย
3) วัน ที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ สานั กงานสาธารณสุ ขอาเภอพยุห ะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ประเด็นปัญหาที่
วิเคราะห์ ได้แก่ การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก เป็นต้น
4) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ทบทวนประเด็นปัญหา
ของอาเภอ (ODOP) ของอาเภอบ้านไร่ ประจาปี 2563 เรื่องมลพิษจากโลหะหนัก
5) วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกาแพงเพชร ในประเด็น
เบาหวาน/ความดัน และผู้ป่วยเรื้อรังที่เกี่ยวข้อง
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กิจกรรมที่ 7 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย พชอ.ต้นแบบ เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาของแต่ละ
อาเภอ ดังนี้
1) วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 จัดประชุมที่โรงพยาบาลตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอตากฟ้า และอาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
2) วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 จัดประชุมที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอบ้านไร่ และอาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี
3) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 จัดประชุมที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอสรรพยา และอาเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
4) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 จัดประชุมที่สานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาแพงเพชร ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย
คณะกรรมการพัฒ นาคุ ณภาพชีวิ ตระดับ อ าเภอ (พชอ.) อาเภอโกสั มพีน คร และอาเภอขาณุว รลั ก ษบุรี จัง หวั ด
กาแพงเพชร
5) วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 จัดประชุมที่สานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ผู้เข้าประชุม
ประกอบด้วยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) อาเภอบึงนาราง และอาเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร

กิจกรรมที่ 8 ติดตามเยี่ยมเสริมคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ (พชอ.) เขตสุขภาพที่ 3 และ พชอ.
ต้นแบบ เพื่อติดตามการดาเนินงาน พชอ. และชี้แจงรางวัลเลิศรัฐ กองพัฒนานวัตกรรมและวิจัย กรมควบคุมโรค
แต่ละอาเภอ ดังนี้
1) วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมสานักงานสาธารณสุขอาเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
2) วันที่ 4 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสาธารณสุขอาเภอ อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
3) วันที่ 8 มิถุนายน 2563 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ อาเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
4) วันที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด อาเภอเมือง จังหวัดกาแพงเพชร
5) วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ณ สานักงานสาธารณสุขอาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
กิจกรรมที่ 9 สรุปถอดบทเรียนการดาเนินงานพัฒนาภาคีเครือข่ายต้นแบบ 5 อาเภอ และเครือข่ายขยาย 5
อาเภอ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมโกลเด้นฮอล์ โรงแรมแกรนด์ฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์สปา ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย คณะกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ เจ้าหน้าที่ ของ 10 อาเภอเป้าหมาย และผู้เกี่ยวข้อง
จานวนทั้งสิ้น 60 คน
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้ประสานจังหวัดให้ความสาคัญในการเข้าร่วมประชุม
2) ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามแผนที่กาหนด
3) ผู้รับผิดชอบจัดทาข้อมูลในส่วนที่ต้องดาเนินการได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
4) ได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายเป็นอย่างดี

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ปัญหา อุปสรรค
1) ผู้เข้าร่วมประชุมติดภารกิจ หรือติดราชการ ทั้งประชุมภายในและภายนอกองค์กร หาผู้แทนเข้าร่วมประชุม
ไม่ได้
2) พชอ. ส่วนใหญ่ขาดงบประมาณในการดูแลผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส
3) สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นปัจจัยเสี่ยงด้านสถานการณ์
ทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้
4) การเลื่อนกาหนดการตรวจราชการจากส่วนกลาง ทาให้แผนการดาเนินงานล่าช้า
แนวทางการแก้ไข
1) เน้นย้าการประชุมราชการคณะกรรมการ พชอ. และผู้เกี่ยวข้อง ภายใน สคร.3 เข้าใจการขับเคลื่อนผ่าน
กลไก พชอ. มีโอกาสเกิดความยั่งยืน และเป็นบทบาทหลักของทุกกลุ่มงานในการทางานเป็นทีม เพื่อทาให้งาน พชอ.
เป็นงานประจาของคณะกรรมการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาเภอ ไม่ใช่ต้องทาโครงการปีต่อปีอีกต่อไป
2) ประสานงานและสร้ า งสั ม พัน ธภาพ โดยไม่ ยึด หลั ก การขาย แต่ ใ ห้ คิ ด ร่ว มมือ และร่ ว มช่ ว ยด าเนิ นงาน
ในบางอย่างที่สามารถทาได้ ทั้งด้านมาตรการ หรือข้อมูลทางด้านโรค และการป้องกันควบคุมโรค และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลกับพื้นที่หาแนวทางบางประเด็นร่วมกันในการจัดการกับปัญหา
3) ให้ผู้ประสานของจังหวัดอื่นเข้าร่วมประชุมแทน
4) ปรับแผนการดาเนินงานใหม่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
5) ประชุมทาความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบให้สรุปข้อมูลส่งไปยังผู้ประสานหลัก
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) ประชุมราชการคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของอาเภอ (พชอ.) ของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อกาหนดเครือข่ายและ Setting และประเด็นปัญหา และสนับสนุนงบประมาณจากกรมควบคุม
โรค และทางวิชาการนวัตกรรม หรือกิจกรรมที่สามารถเข้าใจได้ง่าย นาไปใช้ได้จริง และเห็นผลเร็ว ด้านการป้องกัน
ควบคุมโรค
2) ลงพื้นที่ติดตามการดาเนินงานของอาเภอเป้าหมายทั้ง 15 อาเภอเป้าหมาย และรวม 10 อาเภอของปี 2563
รวมทั้งสิ้น 25 อาเภอ อย่างต่อเนื่อง
3) จัดประชุมราชการที่ พชอ.เป้าหมายทุกแห่ง
4) ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียน พชอ. 15 อาเภอ เป้าหมายการบูรณาการด้านงานและงบประมาณ
ของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ประชาสังคม และเอกชน จัดทาเป็นระยะสั้น หรือกลาง และทาได้อย่างต่อเนื่อง
5) ร่วมตรวจราชการ ตามแนวทางที่กาหนด
4.8.3 โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 และ
บูรณาการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ.2564
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพดาเนินงานโครงการและการ
เขียนสรุปผลการดาเนินงานการพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง ประจาปีงบประมาณ 2563 ด้ว ย
สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยรุนแรง จึงไม่สามารถจัดประชุม
ดังกล่าวตามแผนที่กาหนดได้
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กิจกรรมที่ 2 ประชุมราชการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดทาแผนและวิเคราะห์โครงการ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีรายละเอียดดังนี้
- ครั้งที่ 1 ประชุมสื่อสารนโยบายจุดเน้นการดาเนินงาน และแนวทางการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ผู้เกี่ยวข้องได้แก่
คณะกรรมการบริหาร สคร.3 หัวหน้ากลุ่ม และรองหัวหน้ากลุ่มลาดับที่ 1 รวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อสร้างการรับรู้
รับทราบแนวทาง กาหนดการเป็นไปตามที่กรมควบคุมโรคกาหนด สอดคล้องกับทิศทาง นโยบาย จุดเน้นกรมควบคุมโรค
- ครั้ ง ที่ 2 ประชุ ม ราชการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการจั ด ท าแผนและวิ เ คราะห์ โ ครงการ ป ระจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 4 สานักงานป้องกันควบคุมโรค
ที่ 3 จั งหวัดนครสวรรค์ เพื่อชี้แจงแนวทางจั ดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี พ.ศ. 2564 แบบฟอร์มแผนงาน/
โครงการ ปี 2564 ให้สอดคล้องกับนโยบาย จุดเน้น และกรอบการดาเนินงานของกรมควบคุมโรค กลุ่มเป้าหมายได้แก่
คณะกรรมการบริหาร สคร.3 (กกบ.) ผู้รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ 2564 รวมทั้งสิ้น 50 คน
- ครั้ ง ที่ 3 ประชุ ม ราชการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการจั ด ท าแผนและวิ เ คราะห์ โ ครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมเพชรชมพู ชั้น 4 สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนาเสนอข้อมูล One page (ครั้งที่ 1) ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการบริหาร สคร.3 (กกบ.) ผู้รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ 256 4
รวมทั้งสิ้น 50 คน
- ครั้ ง ที่ 4 ประชุ ม ราชการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพกระบวนการจั ด ท าแผนและวิ เ คราะห์ โ ครงการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน ชั้น 2 สานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนาเสนอข้อมูล Full paper ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปี
พ.ศ. 2564 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ คณะกรรมการบริหาร สคร.3 (กกบ.) ผู้รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ 2564
รวมทั้งสิ้น 50 คน
- ครั้งที่ 5 ปรับงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน
ชั้น 2 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญ กากับ ติดตาม ให้ข้อเสนอแนะ
2) ผู้รับผิดชอบโครงการให้ความร่วมมือดาเนินงานตามที่กาหนด
ปัญหา อุปสรรค
1) บางท่านติดภารกิจงานอื่นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทาให้ขาดความรู้ประกอบการจัดทาแผนปฏิบัติ
ราชการ มีความคลาดเคลื่อน ต้องปรับแก้หลายครั้ง
2) สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดประชุมตามแผนที่วางไว้
แนวทางการแก้ไข
1) ให้หัวหน้ากลุ่มส่งตัวแทน/ผู้ประสานหลักเข้าร่วมการประชุม เพื่อนาข้อมูลไปถ่ายทอดแก่คนที่ติดภารกิจงาน
อื่นๆ
2) ปรับแผนการดาเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และบูรณาการงานที่มีกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน
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4.9 กลุ่มบริหารทั่วไป
4.9.1 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรของสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการ
ดาเนินงานในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด และบริหารจัดการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ ให้การปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
บรรลุวัตถุประสงค์ ช่วยลดปัญหาอุปสรรคในการทางานให้ลดน้อยลง มีรายละเอียดดังนี้
1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานทางวิชาการ
2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง
3) ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
4) ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
5) ค่าจ้างเหมาทาความสะอาด
6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง
7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในประเทศ
9) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น
10) ค่าวัสดุสานักงาน
11) ค่าวัสดุงานบ้านและงานครัว
12) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
13) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง
กิจกรรมที่ 2 ประชุมราชการคณะกรรมการบริหาร/ คณะกรรมการวางแผนและประเมินผล/ ชี้แจงนโยบาย
เจ้าหน้าที่ มีการจัดประชุมทุกเดือนเพื่อ กากับ ติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และผลการดาเนินงาน รวมทั้ง
รายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในสานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างการรับรู้
รับทราบข้อมูลข่าวสารของเจ้าหน้าที่ทุกคนสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้บริหารให้การสนับสนุน
2) เจ้าหน้าที่ สคร.3 ทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
วางแผนการดาเนินงานบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า มีคุณภาพและประสิทธิภาพต่อไป
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4.10 งานโรคติดต่อนาโดยแมลง/ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 3.1 กาแพงเพชร/
ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 3.2 นครสวรรค์
4.10.1 โครงการผลักดันการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย เขตภาคเหนือ
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมราชการติดตามการดาเนินงานโรคติดต่อนาโดยยุงลายภาคเหนือ พัฒนารูปแบบในการ
ดาเนิ น งานกระบวนการจั ด การพาหะน าโรคแบบผสมผสาน (แผนงานป้ องกั น ควบคุ มโรคติ ด ต่ อ นาโดยยุ ง ลาย
ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก ได้มีการประชุมหารือ
กิจกรรมของแผนภาค มีรายละเอียดดังนี้ 1) การจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน (IVM) 2) การประเมิน
ประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีกาจัดแมลงด้วยกระบวนการ (Bio assay test) 3) การสร้างความรอบรู้ของประชาชน

กิจกรรมที่ 2 การทดสอบประสิทธิภาพการพ่นสารเคมีโดยวิธี Bioassay test ดาเนินการการทดสอบประสิทธิภาพ
สารเคมีกาจั ดยุง พาหะน าโรคติดต่อน าโดยยุ งลาย ที่ใช้ในการพ่นสาหรับเครื่องพ่นแบบสะพายหลัง/ไหล่ โดยวิธี
Bio-assay test พื้นที่ดาเนินการ คือ พื้นที่เสี่ยงสูงโรคติดต่อ นาโดยยุงลาย เขตสุขภาพที่ 3 ปี 2562 และ 2563
การทดสอบประสิทธิภาพสารเคมีกาจัดแมลงที่ใช้ในการพ่น โดยวิธี Bio-assay test ตามวิธีขององค์การอนามัยโลก
และการวิเคราะห์ผลการทดสอบตามเกณฑ์การประเมินผลขององค์การอนามัยโลก การวิเคราะห์ผลคืออัตราการตาย
เฉลี่ ย ของยุ ง ที่ ท ดสอบทั้ ง หมดไม่ น้ อ ยกว่ า 90% ที่ 24 ชั่ ว โมง จึ ง ถื อ ว่ า การพ่ น ที่ ค วามเข้ ม ข้ น ตามก าหนด
มีประสิทธิภาพในการควบคุมยุงในพื้นที่ได้ ผลการประเมิน ดังนี้
จังหวัด

พื้นที่

ชนิดสารเคมี

นครสวรรค์

ต.สาโรงชัย
อ.ไพศาลี

สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 2% w/v EC

ต.โกรกพระ
อ.โกรกพระ
ต.สุขฤทัย
อ.ห้วยคต
ต.หนอง
กระทุ่ม
อ.ทัพทัน
ต.หางน้าสาคร
อ.มโนรมย์

สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 2% w/v EC

อุทัยธานี

ชัยนาท

สารออกฤทธิ์หลัก : cypermethrin 10% w/v
EC
สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 0.5% w/v
สารเสริมฤทธิ์ : Piperonyl Butoxcide 10%
w/v ,S-bioallethrin 0.75% w/v
สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 1.0% w/v
EC

ชนิดของเครื่องพ่นสารเคมีที่
ใช้ในการทดสอบ
เครื่องพ่น ULV สะพายหลัง

อัตราการตาย
ของยุงลายบ้าน
ร้อยละ 98

เครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่
เครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่
เครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่

ร้อยละ 96

เครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่

ร้อยละ 94

ร้อยละ 95
ร้อยละ 92
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จังหวัด

พื้นที่

ชนิดสารเคมี

ต.วังตะเคียน สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 0.5% w/v
อ.หนองมะโมง สารเสริมฤทธิ์ : Piperonyl Butoxcide 10%
w/v ,S-bioallethrin 0.75% w/v
กาแพงเพชร
ต.วังไทร
สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 0.5% w/v
อ.คลองขลุง สารเสริมฤทธิ์ : Piperonyl Butoxcide 10%
w/v ,S-bioallethrin 0.75% w/v
ต.หินดาต สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 0.5% w/v
อ.ปางศิลาทอง สารเสริมฤทธิ์ : Piperonyl Butoxcide 10%
w/v ,S-bioallethrin 0.75% w/v
พิจิตร
ต.หนองพระ สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 0.5% w/v
อ.วังทรายพูน สารเสริมฤทธิ์ : Piperonyl Butoxcide 10%
w/v ,S-bioallethrin 0.75% w/v
ต.ดงเจริญ สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 1% w/v
อ.ดงเจริญ
ต.สากเหล็ก สารออกฤทธิ์หลัก : Deltamethrin 0.5% w/v
อ.สากเหล็ก สารเสริมฤทธิ์ : Piperonyl Butoxcide 10%
w/v ,S-bioallethrin 0.75% w/v
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ชนิดของเครื่องพ่นสารเคมีที่
ใช้ในการทดสอบ
เครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่

อัตราการตาย
ของยุงลายบ้าน
ร้อยละ 96

เครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่

ร้อยละ 98

เครื่องพ่น ULVสะพายหลัง

ร้อยละ 98

เครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่

ร้อยละ 98

เครื่องพ่นหมอกควัน
สะพายไหล่
เครื่องพ่น ULVสะพายหลัง

ร้อยละ 94
ร้อยละ 98

กิจ กรรมที่ 3 ประเมิน การด าเนิน งานโรคไข้เ ลือดออกระดับตาบลโดยกระบวนการจัดการพาหะน าโรคแบบ
ผสมผสาน(IVM) ดาเนินงานโดยใช้แบบสอบถามที่มีการปรับปรุงรวมกันจากผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 – 3 โดยดาเนินการจัดทาแบบสอบถามระดั บจังหวัด 5 แห่ง ระดับอาเภอ 22 แห่ง
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 แห่ง ผลการประเมิน ดังนี้
1) ระดับจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเคยได้ยินหรือรับทราบ การใช้แนวทางการจัดการพาหะนาโรค
แบบผสมผสาน (IVM) เพื่อการควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ร้อยละ 60.00 ผ่านหน่วยงานจาก กรมควบคุมโรค
อิน เตอร์ เน็ ต ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด และเอกสาร ผ่ านช่อ งทางการประชุม ร้อ ยละ 60.00 และจั งหวัด ได้
ด าเนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออกภายใต้ พ.ร.บ.โรคติ ด ต่ อ พ.ศ.2558 และน าข้ อ มู ล เข้ า ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและได้จัดทาแผนการดาเนินงานโรคไข้เลือดออก ร้อยละ 100.00 การพิจารณาปัญหา
ร่วมกันในเรื่องโรคติดต่อนาโดยยุงลาย ประกอบด้วย รพ. รพ.สต. อสม. ท้องถิ่น กานัน ประชาชน วัด และภาค
การศึกษา
2) ระดับอาเภอ สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เคยได้ยินหรือรับทราบ การใช้แนวทางการจัดการพาหะนาโรค
แบบผสมผสาน (IVM) เพื่อการควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ร้อยละ 60.63 ผ่านหน่วยงานจาก สานักงานสาธารณสุข
จังหวัด หน่วยงานกรมควบคุมโรค และอินเตอร์เน็ต ผ่านช่องทางการประชุมร้อยละ 50.00 ระดับอาเภอเลือกโรค
ไข้เลือดออกเข้าสู่อาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนภายใต้ระบบสุขภาพอาเภอ เลือกโรคไข้เลื อดออก เป็นโรคตาม
นโยบายหรือโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่ ร้อยละ 86.36 การพิจารณาปัญหาร่วมกันในเรื่องโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
ประกอบด้วย รพ. รพ.สต. อสม. ท้องถิ่น กานัน ประชาชน วัด และภาคการศึกษา
3) ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เคยได้ยินหรือรับทราบ การ
ใช้แนวทางการจัดการพาหะนาโรคแบบผสมผสาน(IVM) เพื่อการควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง ร้อยละ 36.36 ผ่าน
หน่วยงานจากหน่วยงานกรมควบคุมโรค และอินเตอร์เน็ต ผ่านช่องทางการประชุมร้อยละ 50.00 มีงบประมาณ
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ดาเนินการที่ใช้ในการควบคุมยุงลาย ประมาณ 100,000 - 500,000 บาท และงบประมาณควบคุมยุงลาย ส่วนใหญ่
เงินกองทุนสุขภาพท้องถิ่น/ตาบล งบอุดหนุนทั่วไป สถานการณ์โรคที่รวบรวมเป็นประจาคือ โรคไข้เลือดออก โดย
รับทราบจากหน่วยงาน รพ.สต. การพิจารณาปัญหาร่วมกันในเรื่องโรคติดต่อนาโดยยุงลาย ประกอบด้วย รพ. รพ.สต.
อสม. ท้องถิ่น กานัน ประชาชน วัด และภาคการศึกษา แผนการดาเนินงานประกอบด้วย การใส่ทรายกาจัดลูกน้า
ยุงลาย พ่นสารเคมี กาจัดลูกน้า และให้ความรู้

กิจ กรรมที่ 4 สร้ างความรอบรู้ ด้า นสุขภาพ (Health Literacy) ในการจัดการโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
วัตถุประสงค์เพื่อความความรอบรู้ ด้านโรคไข้เลือดออกกับประชาชน เพื่อที่ดาเนินการพื้นที่เสี่ยงสูงปี 2562 และ
2563 โดยมีการสารวจลูกน้ายุงลายและสารวจความรอบรู้ของประชาชน ผลการวิเคราะห์เพื่อเลือกพื้นที่ดาเนินการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพโรค คัดเลือกพื้นที่ดาเนินการ คือ 1) ตาบลไผ่เขียว อาเภอสว่างอารมณ์ 2) ตาบลโพธิ์ทอง
อาเภอปางศิลาทอง 3) ตาบลไร่พัฒนา อาเภอมโนรมย์ 4) ตาบลสาโรงชัย อาเภอไพศาลี 5) ตาบลเนินสว่าง อาเภอ
โพธิ์ประทับช้าง โดยจัดจัดเวทีคืนข้อมูลให้กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ระดับตาบล โดยมีการชี้แจงสถานการณ์
โรคติดต่อนาโดยยุงลายและมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค กระบวนการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health
Literacy) ผลการความสารวจความรอบรู้ของประชาชนโรคไข้เลือดออก ร่วมพิจารณาการสร้างความรอบรู้ของ
ประชาชนของพื้นที่และ Key Message ประชาสัมพันธ์สาหรับพื้นที่ และได้มีจัดประชุมราชการเสริมพลังความรู้ให้กับ
อสม. เพื่อถ่ายทอดสู่ประชาชน

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

ผลการประเมินความความรอบรู้ และค่าดัชนีลูกน้ายุงลายและสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ดังนี้
จังหวัด

อาเภอ

อุทัยธานี
กาแพงเพชร
ชัยนาท
นครสวรรค์
พิจิตร

สว่างอารมณ์
ปางศิลาทอง
มโนรมย์
ไพศาลี
โพธิ์ประทับช้าง

ค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย

ความรอบรูด้ ้านสุขภาพ
ก่อน
71.58
76.99
73.06
68.47
72.49

หลัง
70.85
73.46
64.80
67.45
68.08

HI

ก่อน
57.50
47.50
30.95
5.00
47.50

CI

หลัง
72.5
37.5
67.5
12.5
34.15

ก่อน
21.59
13.53
14.19
1.33
11.07

หลัง
27.92
9.87
20.85
2.88
8.05

จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ตั้งแต่ปี 2558 – 2563
พื้นที่

ปี 2558
ปี 2559
ต.ไผ่เขียว อ.สว่างอารมณ์
8
4
ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง
6
2
ต.ไร่พัฒนา อ.มโนรมย์
34
14
ต.สาโรงชัย อ.ไพศาลี
62
12
ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง
59
6
แหล่งที่มา : โปรแกรมทันระบาด ณ วันที่ 2 กันยายน 2563

จานวนผู้ป่วย
ปี 2560
ปี 2561
2
30
1
19
9
1
5
35
2
20

ปี 2562
1
7
40
21
9

ปี 2563
1
0
1
13
4

ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญ ทั้งจากหน่วยงานภายในกระทรวงและนอกกระทรวง
2) การเสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจ ให้ ประชาชนมีความรอบรู้ ทางสุ ขภาพ เพื่อการป้องกันตนเองจาก
โรคติดต่อนาโดยยุงลาย เป็นหนึ่งในมาตรของแผนพัฒนาด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประเทศระยะ
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
ปัญหา อุปสรรค
1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เป็นกระบวนการทางานใหม่ จึงทาให้หน่วยงานเครือข่ายยังไม่เข้าใจ
2) สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีการระบาดทาให้ขาดความต่อเนื่องในติดตาม
การดาเนินงานโรคติดต่อนาโดยยุงลายและกิจกรรมแผนงานที่ได้วางแผนไว้
แนวทางการแก้ไข
1) ปรับช่วงเวลาการดาเนินงานกิจกรรมตามแผนงาน ตามบริบทและสถานการณ์โรคระบาดของพื้นที่
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคติดต่อนาโดยยุงลาย ผ่านทางแกนนา อสม. ครู นักเรียน
2) พัฒนาสื่อและช่องทางที่เหมาะสมในการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) ในการจัดการ
โรคติดต่อนาโดยยุงลาย
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4.10.2 โครงการพัฒนาการความเข้มแข็งการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
ผลการดาเนินงาน
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาภาคีเครือข่ายสู่ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาภาคีเครือข่ายสู่ความร่วมมือในการป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อนาโดยยุงลาย ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมยุงลาย ระดับจังหวัด ได้แก่ สานักงานวัฒนธรรมจังหวัด สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด สานักงานสาธารณสุขจังหวั ด โรงพยาบาลค่ายจิระประวัติ ท่องเที่ยวจังหวัด
อุตสาหกรรมจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด โดยชี้แจงสถานการณ์โรคติดต่อนาโดยยุงลาย ยุทธศาสตร์การป้องกันควบคุม
โรคติดต่อนาโดยยุงลายปี 2561 - 2565 ชี้แจงบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ และได้ร่วมการวิเคราะห์ปัญหา จัดทา
แผนการดาเนินงานร่วมกัน

กิจกรรมที่ 2 ประชุมราชการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
1) ประชุมราชการเฝ้ าระวัง ป้ องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย กลุ่ มเป้าหมาย คือ ผู้ รับผิ ดชอบงาน
โรคติดต่อนาโดยแมลง และทีมพ่นสารเคมี ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง สรุปผลการประชุม ดังนี้ 1) สรุปผลการ
ดาเนินงานพัฒนาหลักสูตรเทคนิคการพ่นสารเคมี เพื่อควบคุมกาจัดยุงลาย รุ่นที่ 1 พร้อมการถอดบทเรียนของการจัด
ประชุม 2) น าเสนอความก้าวหน้าของการพัฒนาหลักสูตรฯ 3) ร่วมหารือการจัดอบรมหลั กสูตรเทคนิคการพ่น
สารเคมี เพื่อควบคุมกาจัดยุงลาย รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
2) ประชุมราชการติดตามการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอบ้านไร่ อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ การควบคุมการระบาด
และการยกระดับ EOC กรณีโรคไข้ปวดข้อยุงลาย อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
สคร.3 สาธารณสุขอาเภอบ้านไร่ ผู้รับผิดชอบงานโรงพยาบาลบ้านไร่ และ รพ.สต.
3) ประชุมราชการติดตามการดาเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ณ ห้ อ งประชุม ทองนพเก้า ศู น ย์ ควบคุ ม โรคติด ต่อ นาโดยแมลงที่ 3.1 กาแพงเพชร และวั นที่ 7 สิ ง หาคม 2563
ณ ห้องประชุมโกเมนเอก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 3.2 นครสวรรค์ เพื่อติดตามการดาเนินงานภายใต้การ
ปรับโครงสร้างโมเดล 3*3*5 และแนวทางการดาเนินงานปี 2564

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 3 เฝ้าระวังค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในพื้นที่เสี่ยง
ประเมินค่าดัชนีลูกน้ายุงลายในพื้นที่เขตพื้นที่เสี่ยงสูง ปี 2562, 2563 และพื้นที่มีการระบาดต่อเนื่อง เขต
สุขภาพที่ 3 ผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย โดยชุมชนพบว่าค่าดัชนีลูกน้ายุงลายเกณฑ์เป้าหมายมากที่สุด และ
ภาชนะที่พบลูกน้ามากที่สุดคือภาชนะน้าใช้ ร้อยละ 64.13 ดังแผนภูมิที่ 25

แผนภูมิที่ 26 ผลการประเมินค่าดัชนีลูกน้ายุงลาย เขตสุขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563
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กิจกรรมที่ 4 สนับสนุนปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
สนับสนุนพ่นสารเคมีควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุ งลาย ในพื้นที่ที่มีการระบาด ดังนี้
1) จังหวัดชัยนาท จานวน 7 ครั้ง , 2) จังหวัดนครสวรรค์ จานวน 7 ครั้ง , 3) จังหวัดพิจิตร จานวน 3 ครั้ง , 4) จังหวัด
อุทัยธานี จานวน 6 ครั้ง และ 5) จังหวัดกาแพงเพชร จานวน 1 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 24 ครั้ง และสนับสนุนการควบคุมโรค
ไข้ปวดข้อยุงลาย ตาบลแก่นมะกรูด อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรมที่ 5 สนับสนุนและประเมินมาตรการควบคุมโรคและการจัดการภาวะฉุกเฉินโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
1) สนับสนุนและประเมินการดาเนินงานควบคุมการระบาดโรคไข้ปวดข้อยุงลาย ร่วมกับสานักงานสาธารณสุข
อาเภอ โรงพยาบาลบ้านไร่ รพ.สต. และ PCC จานวน 3 ครั้ง
2) ดาเนินงานเร่งรัดการควบคุมโรคไข้เลือดออก 10 อาเภอ ประกอบด้วย อาเภอลานสักและอาเภอทัพทัน
จังหวัดอุทัยธานี อาเภอแม่วงก์ อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ อาเภอเมือง อาเภอสรรคบุรี จังหวัด ชัยนาท อาเภอ
พรานกระต่าย อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร อาเภอโพทะเล อาเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร
กิจกรรมที่ 6 สนับสนุนและประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมี
ประเมินคุณภาพเครื่องพ่นสารเคมี เพื่อตรวจเช็คเครื่องพ่นสารเคมี เตรียมความพร้อมอุปกรณ์การควบคุมโรคก่อน
ฤดูการระบาด จานวน 12 อาเภอ คือ 1) จังหวัดนครสวรรค์ พื้ นที่อาเภอลาดยาว อาเภอพยุหะคีรี และโกรกพระ
มีเครื่องมาตรวจรับการประเมิน 31 เครื่อง, 2) จังหวัดอุทัยธานี พื้นที่อาเภอทัพทัน อาเภอลานสัก อาเภอเมือง มีเครื่องมา
ตรวจรับการประเมิน 54 เครื่อง, 3) จังหวัดชัยนาท อาเภอเนินขาม อาเภอหันคา มีเครื่องมาตรวจรับการประเมิน
34 เครื่อง, 4) จังหวัดกาแพงเพชร อาเภอปาง ศิลาทอง อาเภอคลองลาน มีเครื่องมาตรวจรับการประเมิน 62 เครื่อง และ
5) จังหวัดพิจิตร อาเภอวังทรายพูน อาเภอสามง่าม มีเครื่องมาตรวจรับการประเมิน 29 เครื่อง

กิจกรรมที่ 7 พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรคติดต่อนาโดยแมลง
ประชุมราชการพัฒนาคุณภาพการตรวจประเมินเครื่องพ่นสารเคมี เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุม
โกเมนเอก ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 3.2 นครสวรรค์ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทีมด้านพัฒนาคุณภาพการ
ตรวจประเมินเครื่องพ่นสารเคมี แนวทางการประเมิน และแนวทางการประเมินในปีงบประมาณ 2564 ผู้เข้าร่วม
ประชุมประกอบด้วย ทีมพ่นสารเคมีศตม. ทั้ง 2 แห่ง หัวหน้าศตม. นักวิชาการ และบุคลากรงานโรคติดต่อนาโดยแมลง

รายงานประจาปี 2563 สานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์

กิจกรรมที่ 8 สร้างรูปแบบการดาเนินงานโรคไข้เลือดออกระดับอาเภอ
1) วิเคราะห์ปัญหาการดาเนินงานโรคไข้เลือดออก และแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียใน
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลาย ในพื้นที่อาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ และประเมินค่าดัชนีลูกน้า
ยุงลายก่อนดาเนินกิจกรรมสุ่มประเมินค่าดัชนีลูกน้ายุงลายโรงเรียน/ศูนย์เด็กเล็ก จานวน 6 แห่ง ค่า CI = 0 จานวน
3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 วัดจานวน 6 แห่ง ค่า CI < 5 จานวน 3 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 50 ชุมชนจานวน 6 หมู่บ้าน
ไม่พบชุมชนที่มี ค่าHI <5
2) ประชุมเชิงปฏิบั ติการพัฒ นาอาสาสมัครสาธารณสุ ข ประจาหมู่บ้า น(อสม.) เชี่ยวชาญโรคไข้เลื อดออก
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ สสอ.แม่เปิน โดยมีเป้าหมาย อสม. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูอนามัยโรงเรียน เจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และผู้ดูแลศูนย์เด็กเล็ก 1) บรรยายให้ความรู้เรื่องและสถานการณ์โรคติดต่อนาโดยยุงลาย,
2) เครื่องพ่นสารเคมี และ 3) ความรู้เรื่องยุงลายและการควบคุมโรคและแบ่งกลุ่มฝึกปฏิ บัติการสารวจลูกน้ายุงลาย
และวิเคราะห์ผลการสารวจลูกน้า
3) การสนับสนุนการพ่นสารเคมี และซ่อมบารุงเครื่องพ่นสารเคมี ควบคุมการระบาดโรคติดต่อนาโดยยุงลาย
ในพื้นที่อาเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์
กิจกรรมที่ 9 ประเมินผลนวัตกรรมกับดักไข่ยุงลาย ในพื้นที่ตาบลเขาทอง อาเภอพยุ หะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
ระหว่างวันที่ 10 - 13 มีนาคม 2563 และดาเนินการสารวจลูกน้ายุงลายและวางฟองน้าเพื่อวางกับดักไข่ยุง ในหมู่ที่ 3,
4 และ 12 และหมู่ที่ 1 เป็นพื้นที่เปรียบเทียบ จานวน 3 รอบ เก็บไข่รอบที่ 1 มีไข่ยุงลายจากกับดักไข่ยุงลาย จานวน
27,458 ฟอง รอบที่ 2 มีไข่ยุงลายจากกับดักไข่ยุงลาย จานวน 17,737 ฟอง รอบที่ 3 มีไข่ยุงลายจากกับดักไข่ยุงลาย
จานวน 31,433 ฟอง
กิจกรรมที่ 10 พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการควบคุมพาหะนาโรค
การเฝ้าระวังความไวยุงลายบ้านต่อสารเคมี ดาเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อกาหนดพื้นที่ดาเนินการ จานวน 10
แห่ง และเก็บตัวอย่างลูกน้ายุงลาย ระหว่างวันที่ 6 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 ประกอบด้วย 1) จังหวัดอุทัยธานี อาเภอ
หนองฉาง และอาเภอทัพทัน, 2) จังหวัดชัยนาท อาเภอสรรคบุรี และอาเภอสรรพยา, 3) จังหวัดพิจิตร อาเภอทับคล้อ
และอาเภอตะพานหิน , 4) จังหวัดนครสวรรค์ อาเภอแม่เปิน และอาเภอหนองบัว , 5) จังหวัดกาแพงเพชร อาเภอ
ปางศิลาทอง และอาเภอทรายทองวัฒนา โดยนาลูกน้ายุงลายมาเลี้ยงและทดสอบสารเคมีต่อไป
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้บริหารทุกระดับให้ความสาคัญ ทั้งภายในกระทรวงและนอกกระทรวง
2) โรคติดต่อนาโดยยุงลาย โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยทุกพื้นที่ ทาให้หน่วยงานภาคีเครือข่ายทุก
ระดับมีแผนงาน งบประมาณในการดาเนินงาน
ปัญหา อุปสรรค
1) การติดตามการควบคุมโรคของระดับอาเภอ และจังหวัด
2) คุณภาพของการควบคุมโรคในพื้นที่ ความต่อเนื่องของการควบคุมโรคตามมาตรการ
3) การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุ อุปกรณ์ การควบคุมโรคติดต่อนาโดยยุงลายของพื้นที่ไม่เพียงพอ
4) ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ตระหนัก ไม่มีส่วนร่วมในการควบคุมโรคในบ้านเรือนของตนเองและชุมชน
5) เขตสุขภาพที่ 3 ที่ผ่านมา พบผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายน้อย ทาให้การวินิจฉัยล่าช้า ควบคุมโรคไม่ได้ตาม
มาตรการ และประชาชนไม่มีความรู้เรื่องโรคจึงไม่มีการป้องกันตนเอง
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แนวทางการแก้ไข
1) สนับสนุนข้อมูลและติดตามการดาเนินงานผ่านเวทีการประชุมระดับเขตสุขภาพและผู้ตรวจ
2) สนับสนุนสารเคมี อุปกรณ์ และประเมินการควบคุมโรค
3) สร้างการสื่อสารให้ครอบคลุม เพื่อสร้างความตระหนักทุกช่องทางก่อนถึงฤดูกาลระบาด
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
1) วิเคราะห์พื้นที่เสี่ยง ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์โรค
2) สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพโรคติดต่อนาโดยยุงยุงลาย ในกลุ่มเป้าหมายที่พบผู้ป่วยและแกนนาหลัก
3) ประสานเพื่อเตรี ยมความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉิน สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ ส าหรับควบคุมการ
ระบาดของหน่วยงานและเครือข่าย
4) ประเมินผลการควบคุมโรคในพื้นที่ระบาด
5) ขับเคลื่อนภาคีเครือข่ายร่วมจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อควบคุมพาหะนาโรค
4.10.3 โครงการเฝ้าระวังและกาจัดโรคไข้มาลาเรียเขตสุขภาพที่ 3 ปี 2563
ผลการดาเนินงาน
สถานการณ์โ รคไข้มาลาเรี ย เขตสุ ขภาพที่ 3 ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุล าคม 2562–30 กันยายน 2563)
ปีงบประมาณ 2563 (1 ตุลาคม 2562–30 กันยายน 2563) เขตสุขภาพที่ 3 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้มาลาเรีย จานวน
14 ราย เพศชาย ร้อยละ 71.40 และเพศหญิง ร้อยละ 21.60 กลุ่มอายุที่ป่วยมากที่สุดอยู่ในช่วง 15-19 ปี ร้อยละ
21.40 รองลงมาเป็นกลุ่มอายุ 20-24 ปี, 30-34 ปี, 55-59 ปี และ 60-64 ปี ร้อยละ 14.30 เท่ากัน และกลุ่มอายุ
10-14 ปี , 25-29 ปี และ 35-39 ปี ร้ อยละ 7.10 เท่ากัน ส่ ว นใหญ่เป็นคนไทย ร้อยละ 92.90 และเมียนมา
ร้อยละ 7.10 เมื่อวิเคราะห์ตามกลุ่มอาชีพพบว่า ผู้ป่วยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพอาชีพ รับจ้างและทาไร่มีสัดส่วนมาก
ที่สุด ร้อยละ 35.70 รองลงมาเป็นกลุ่มเด็กนักเรียน ร้อยละ 21.40 และกลุ่มอาชีพหาของป่า ร้อยละ 7.10 พบผู้ป่วย
ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีมากที่สุด ร้อยละ 71.40 รองลงมาเป็นจังหวัดพิจิตร ร้อยละ 14.30 และจังหวัดกาแพงเพชร,
จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 7.10 โดยพบที่อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานีมากที่สุด ร้อยละ 50.00 รองลงมาอาเภอ
ลานสั ก จังหวัดอุทัย ธานี ร้ อยละ 21.40 และอาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร, อาเภอโพทะเล อาเภอ
โพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และอาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 7.10 เท่ากัน และตาบลที่พบผู้ป่วยมาก
ที่ สุ ด ต าบลแก่ น มะกรู ด อ าเภอบ้ า นไร่ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี ร้ อ ยละ 25.60 รองลงมาต าบลระบ า อ าเภอลานสั ก
จังหวัดอุทัยธานี ร้อยละ 21.40 และตาบลลานกระบือ อาเภอลานกระบือ จังหวัดกาแพงเพชร, ตาบลคอกควาย
ตาบลบ้านไร่ ตาบลเจ้าวัด อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทั ยธานี, ตาบลโพทะเล อาเภอโพธิ์ทะเลและตาบลโพธิ์ประทับช้าง
อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และตาบลมะเกลือ จังหวัดนครสวรรค์ ร้อยละ 7.10 ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยที่ติดเชื้อ
ในหมู่บ้านหรือกลุ่มบ้านที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ (A) และผู้ป่วยติดเชื้อจากภายในพื้นที่ตาบลเดียวกั นแต่ต่างหมู่บ้าน (Bx)
ร้อยละ 28.60 รองลงมาเป็นติดเชื้อมาจากพื้นที่ตาบลอื่นแต่ภายในอาเภอเดียวกัน (By) และการสอบประวัติผู้ป่วย
แล้วไม่สามารถให้การตัดสินได้ว่าติดเชื้อมาจากแหล่งใด (F) ร้อยละ 16.30 และผู้ป่วยติดเชื้อจากพื้นที่ของสานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคหรือจัง หวัดอื่น (Bo) และผู้ป่วยติดเชื้อมาจากต่างประเทศ (Bf) ร้อยละ 7.10 ทุกรายได้รับ
การยืนยันติดเชื้อมาลาเรียชนิด P.Vivax ร้อยละ 100
กิจกรรมที่ 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย เขตสุขภาพที่ 3
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเครือข่ายที่ 4 ภาคส่วนที่ร่วมทา MOU คือ เครือข่ายจากหน่วยงานสาธารณสุข
สานักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาชน จานวน 47 คน โดยมี
วัตถุป ระสงค์ เพื่อถ่ายทอดแนวทางการดาเนินงาน พัฒนาเครือข่ายให้ มีความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรีย และร่วมกัน
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วิ เ คราะห์ จุ ดอ่ อน จุ ด แข็ง โอกาส และอุ ป สรรคการดาเนิน งานกาจั ดโรคไข้ม าลาเรีย ในส่ ว นที่ ห น่ ว ยงานตนเอง
โดยร่วมกันสร้างทางเลือกในการแก้ปัญหาต่อไป
กิจกรรมที่ 2 การประเมินผลทางระบาดวิทยาและกีฏวิทยา
การเฝ้ า ระวั ง ทางกี ฏ วิ ท ยา(ยุ ง ก้ น ปล่ อ ง) ในพื้ น ที่ แ พร่ เ ชื้ อ จั ง หวั ด อุ ทั ย ธานี และพื้ น ที่ ไ ม่ แ พร่ เ ชื้ อ จั ง หวั ด
กาแพงเพชร ผลการศึกษา พบ ในพื้นที่แพร่เชื้อ จังหวัดอุทัยธานี คือ บ้านใหม่คลองอังวะ หมู่ 3 ตาบลแก่นมะกรูด
อาเภอบ้านไร่ และบ้านห้วยร่วม หมู่ 3 ตาบลห้วยแห้ง อาเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี พบยุงก้นปล่องในกลุ่มพาหะ
หลัก An.minimus และ An.maculatus และยุงกลุ่มที่สงสัยว่าเป็นพาหะ An.barbirostris ในพื้นที่ไม่แพร่เชื้อจังหวัด
กาแพงเพชร บ้านทุ่งธารทอง หมู่ 16 ตาบลโกสัมพี อาเภอโกสัมพีนคร บ้านวุ้งกระสัง หมู่ 2 ตาบลโป่งน้าร้อน อาเภอ
คลองลาน บ้านทรัพย์ตามิ่ง หมู่ 17 ตาบลปางมะค่า อาเภอขาณุวรลักษบุรี บ้านปางมะละกอ หมู่ 8 ตาบลปางตาไว
อาเภอปางศิลาทอง โดยทาการศึกษายุงก้นปล่องในระยะลูกน้า พบลูกน้ายุงก้นปล่องในกลุ่มพาหะหลัก An.minimus
และ An.maculatus และยุงกลุ่มที่สงสัยว่าเป็นพาหะ An.barbirostris ทั้ง 2 พื้นที่ พบว่าพื้นที่มีความพร้อม ต่อการ
แพร่เชื้อมาลาเรีย ในระดับสูง (high receptivity)
กิจกรรมที่ 3 การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก SCD/MMC และชุบมุ้งสารเคมี
มี แ ผนการด าเนิ น การ 3 ครั้ ง /ปี โดยเริ่ ม กิ จ กรรมในไตรมาสที่ 2 -4 ในพื้ น ที่ อ าเภอโกสั ม พี น คร
อาเภอคลองลาน จังหวัดกาแพงเพชร อาเภอลานสัก อาเภอห้ วยคต อาเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี รวมจานวน
ผู้รับบริการ จานวน 7,479 รายบริการ
กิจกรรมที่ 4 การสนับสนุนพื้นที่ และสอบสวน การควบคุมโรค การติดตามการรักษา และการดาเนินงานตาม
มาตรการ 1-3-7 เขตสุขภาพที่ 3 พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้มาลาเรีย จานวน 14 ราย ในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัด
กาแพงเพชร 1 ราย อาเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 1 ราย อาเภอโพทะเล อาเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
2 ราย และจังหวัดอุทัยธานี 10 ราย ได้รับการสอบสวน เพื่อยืนยันการติดเชื้อทุกรายและเพื่อให้ทราบระยะการติดเชื้อ
กิจกรรมที่ 5 การนิเทศติดตามเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย
ติดตามการดาเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี และสานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
จานวน 2 ครั้ง
กิจกรรมที่ 6 การประชุมติดตามผลการดาเนินงานเจ้าหน้าที่งานโรคติดต่อนาโดยแมลงและศูนย์ควบคุมโรคติดต่อ
นาโดยแมลง
- ครั้ ง ที่ 1 ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม ในวั น ที่ 5 พฤศจิ ก ายน 2562 ณ ห้ อ งประชุ ม ทองนพเก้ า ศตม.3.1
กาแพงเพชร ผู้เข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่งานโรคติดต่อนาโดยแมลง งานโรคติดต่อนาโดยแมลง, ศตม.3.1, ศตม.3.2
และรองผู้อานวยการ จานวน 33 คน การติดตามการดาเนินงาน โดย PM โรคมาลาเรีย และ PM โรคไข้เลือดออก
แจ้งกิจกรรมและแผนการดาเนินงานโครงการ และแนวทางในการดาเนินงาน ปี 2563
- ครั้งที่ 2 ดาเนินการจัดประชุมวันที่ 8 มิ ถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมทองนพเก้า ศตม. 3.1 กาแพงเพชร
ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 36 คน ในที่ประชุมได้แจ้งรูปแบบการดาเนินงาน 3x3x5 คือ การดาเนินงานภายใต้ 3 งาน
ได้แก่ งานโรคติดต่อนาโดยแมลง ศตม. 3.1 กาแพงเพชร และ ศตม. 3.2 นครสวรรค์ ใน 3 ภารกิจ คือ ภารกิจ
โรคติดต่อน าโดยยุ ง ลาย ภารกิจ โรคไข้มาลาเรียและแมลงอื่นและภารกิจกี ฏ วิทยา โดยใช้ 5 ยุทธศาสตร์ในการ
ดาเนินงาน คือ 1) งานวิชาการ, 2) งานระบาดวิทยา, 3) งานสื่อสาร, 4) การประสานเครือข่าย และ 5 การประเมินผล
ในที่ประชุมได้นาเสนอกรอบแนวคิด แผนงานโครงการที่จะใช้ดาเนินการในพื้นที่ในปี 2564
- ครั้งที่ 3 จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดาเนินงานเฝ้าระวังและกาจัดโรคไข้มาลาเรียพื้นที่ปลอดโรค อ.เขา
ค้อ จ.เพชรบูรณ์ วันที่ 10-11 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลงที่ 2.2 เพชรบูรณ์ มี
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ผู้เข้าร่วมประชุม จานวน 40 คน ประเด็นเนื้อหาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย 1) ระบบเฝ้าระวัง มีการ
วิเคราะห์สถานการณ์ทางระบาดวิทยา, 2) ระบบควบคุมโรค มีการดาเนินการควบคุมเมื่อเกิดโรค คือ ดาเนินการตาม
มาตรการ โดยการฉีดพ่น สารเคมีฤทธิ์ตกค้าง การแจกและชุบมุ้งสารเคมี , 3) เครือข่ายการดาเนินงาน ได้มีการ
ประสานงานในพื้นที่ และ 4) ระบบการสื่อสารความเสี่ยง
ปัจจัยความสาเร็จ
1) ผู้บริหารให้ความสาคัญ และให้คาแนะนาการทางาน
2) ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์การทางานของบุคลากรที่ทางานด้านมาลาเรีย
3) การแจ้งข่าวการพบผู้ป่วยเป็นระบบ รวดเร็ว จึงทาให้ดาเนินการควบคุมโรคได้ทันเวลา
4) การมีเครือข่ายเฝ้าระวังโรคในพื้นที่
ปัญหา อุปสรรค
1) การลงพื้นที่ดาเนินกิจกรรมในช่วงเวลากลางวันเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงออกทางาน ทาให้การ
ดาเนินงานได้ไม่ครบถ้วนกลุ่มเป้าหมาย
2) การศึกษาทางระบาดวิทยาและกีฏวิทยาประสบปัญหาเรื่องการศึกษาลูกน้ายุง เนื่องจากช่วงการดาเนินงาน
เป็นช่วงที่แหล่งน้าแห้งขอด
แนวทางการแก้ไข
1) ปรับวิธีการดาเนินงานให้ตรงกับเวลาที่ประชาชนส่วนใหญ่อยู่บ้าน
2) ปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับฤดูกาล
แนวทางการดาเนินงานในปีต่อไป
การดาเนินงานแบบผสมผสานระหว่างงานโรคติดต่อนาโดยแมลง ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนาโดยแมลง หน่วยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสานักพื้นที่อนุรักษ์ในพื้นที่ เพื่อให้ตรงกลุ่มที่เสี่ยงต่อการ
เกิดโรคและเพื่อให้การดาเนินงานที่ยั่งยืน
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ส่วนที่ 5
สรุปผลการดาเนินงานตามคารับรองการปฏิบตั ิราชการปีงบประมาณ 2563
ตารางที่ 6 คะแนนผลการประเมินคารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2563
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ส่วนที่ 6
ประมวลภาพกิจกรรม ประจาปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 ต.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมพร้อมรองรับวัคซีนใหม่และการดาเนินงานกาจัด
กวาดล้างโรคตามพันธะสัญญานานาชาติปี 2563 ณ โรงแรมโบนิโต้ ชิโนส์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์

ประชุม TMM (Tuesday Morning Meeting)
เป็นเวทีที่สาคัญในการสื่อสารและติดตามงานได้ทันเหตุการณ์รายสัปดาห์
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วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2562 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย เขตสุขภาพที่ 3

