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คณะที่ ๔ : รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาร่วมกับส านักนายกรัฐมนตร ี
รอบที่ 2 ประจ าปี 2561 

 
๑. ประเด็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล : การป้องกันและลดอุบัติเหตทุางถนน 
 กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน 
18 ต่อประชากรแสนคนและเป้าหมาย  
 1. ประเด็นเชิงระบบบริหารจัดการได้แก่  
  1.1 การด าเนินงานศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนของจังหวัด ในภาพรวมประเทศยังไม่ได้
มีการประชุมทุกเดือน แต่จะมีการรายงานสถานการณ์การอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเสียชีวิตในการ
ประชุมความมั่นคงของจังหวัด  
  1.2 กลไกการด าเนินงานด้านข้อมูลมีเพียงบางจังหวัดที่ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดเป็นผู้ด าเนินการบูรณาการข้อมูล ๓ ฐาน (ข้อมูลจากสาธารณสุข ต ารวจ และบริษัทกลางคุ้มครอง
ผู้ประสบภัยจากรถ) โดยในจังหวัดที่มีการด าเนินการส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะท าหน้าที่เป็น
ผู้ประสานการบูรณาการ และมีส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการร่วม 
  1.3 การด าเนินงานมาตรการองค์กรความปลอดภัยทางถนน ในหลายจังหวัดมีการสั่งการจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้ด าเนินการในพ้ืนที่ส่วนราชการ พร้อมทั้งลงนามความร่วมมือของทุกหน่วยงาน (MOU) และ
ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเน้นเรื่องของความปลอดภัยของรถพยาบาล  โดยการจ ากัดความเร็วของ
รถพยาบาล และการติด GPS กล้องหน้ารถ และการท าประกันภัยรถยนต์ 
  1.4 ก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดร่วมกัน ( Joint KPI ) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดการ   
บูรณาการร่วมกันภายในจังหวัด ประกอบด้วย มท./สธ./คค./ตร./ทางหลวง/แขวงทางทางหลวงชนบท       
แตบ่างพ้ืนที่ยังไม่ได้บูรณาการร่วมกัน  
 2. การด าเนินการในการตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 
  ๒.๑ การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับ FR เป็นส่วนส าคัญในการช่วยเหลือหลังเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมในพ้ืนที่มากขึ้น 
  ๒.๒ การออกปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินภายใน 10 นาทีหลังรับแจ้งเหตุ สามารถด าเนินการได้
มากกว่าร้อยละ 80 
  ๒.๓ การเรียกใช้หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินผ่าน ๑๖๖๙ พบว่าในจังหวัดส่วนมากมีการเรียก
ผ่าน 1669 เพ่ิมมากข้ึน 
ผลการตรวจติดตาม : 
๑. สรุปผลการตรวจติดตามในครั้งที่ ๒ (รอบท่ี ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑) 
 ภาพรวมจังหวัดหลายพ้ืนที่ด าเนินการตามค าสั่ง ศปถ.จังหวัด มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 
1- 2 ครั้ง/เดือน และมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกันแบบบูรณาการ ต ารวจ/สาธารณสุข/บริษัทกลางประกันภัย  
มีการแต่งตั้งคณะท างานข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด เพ่ือบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล     
(ข้อมูล 3 ฐาน) น าไปสู่การวิเคราะห์ ประมวลผล เพ่ือให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน และ         
ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด มีฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนส าหรับการติดตาม ประเมินผล 
บริหารจัดการ สั่งการ และก าหนดนโยบายเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดให้คณะท างานข้อมูลด้านอุบัติ เหตุทางถนนจังหวัด มีการประชุมร่วมกัน 1 – 2 ครั้ ง/เดือน              
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การขับเคลื่อนของ ศปถ.อ าเภอ ส่วนใหญ่มีการขับเคลื่อนการด าเนินการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล (ปีใหม่ 2561) ในทุกอ าเภอ โดยมีการก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขจุดเสี่ยง และการด าเนินการด่านชุมชน/จุดสกัด ในระดับอ าเภอ/ต าบล/
หมู่บ้าน 

๒.  สถานการณ์การเกิดอุบัติเหตุทางถนน (ตลอดปี พ.ศ. 2560 (1 มกราคม ๒๕๖๐ – 31 ธันวาคม 2560) 
และช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561) 
 ในปี 2560 (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) มีผู้เสียชีวิต จ านวน 12,528 ราย และอัตรา
ผู้เสียชีวิต คิดเป็นร้อยละ 19.2 
 อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากร เปรียบเทียบกับค่าเป้าหมาย รอบ 12 
เดือน (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2560) 
 เป้าหมายทั้งปี : ไม่เกิน 18 ประชากรแสนคน (11,884 คน)  
 ผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน 19.2 ต่อแสนประชากร (12,528 คน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การด าเนินงานรอบ 3 เดือน (ตลุาคม – ธันวาคม 2560) ในปีงบประมาณ 2561 
การด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ (District Road Traffic 

 Injury : D-RTI หมายถึง หน่วยงานในระดับอ าเภอ ได้แก่ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอหรือ
โรงพยาบาลชุมชน  หรือคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.) มีการด าเนินงานป้องกัน
และลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับอ าเภอ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัย
ทางถนนระดับอ าเภอ (ศปถ.อ าเภอ) ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับท้องถิ่น (ศปถ.อปท.) และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แขวงการทาง หมวดการทาง ขนส่งอ าเภอ/จังหวัด 
ต ารวจ สถานศึกษา ภาคเอกชน ฯลฯ โดยด าเนินงานผ่านช่องทาง/ระบบการท างานต่างๆ 
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สรุปผลการด าเนินงานไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2560) 
๑. การขับเคลื่อนเชิงนโยบายผ่านผู้บริหารและหนังสือสั่งการของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

และบรรจุเป็นประเด็นตรวจราชการ (รอบที่ 1 และ 2) 
2. สรุปผลการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ เพ่ือใช้พิจารณาก าหนด

อ าเภอเสี่ยงสูง และอ าเภอเป้าหมายด าเนินการ D-RTI 
3. จัดจ้างพิมพ์หนังสือ“แนวทางการประเมินการด าเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทาง

ถนน  D-RTI”และส่งให้กับส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1 - 12 และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 
4. จัดประชุมเตรียมขับเคลื่อนชี้แจงแนวทางการด าเนินงานกับส านักงานป้องกันควบคุมโรค ผ่าน

ระบบ VDO Conference  
5. รวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากฐานข้อมูลมรณบัตรและบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัย

จากรถ จ ากัด รายจังหวัด ปี 2558 - 2559 รวมทั้งข้อมูลประชาการกลางปีรายอ าเภอ ปี 2558 วิเคราะห์
ข้อมูลโดย สคร.1-12 เพ่ือสรุปผลการเสียชีวิตและการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนระดับอ าเภอ เพ่ือใช้
พิจารณาชี้เป้าอ าเภอเสี่ยงสูงและอ าเภอเป้าหมายด าเนินการ D-RTI 

ผลการด าเนินงานป้องกันและลดการตายจากอุบัติเหตุทางถนน รอบ 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – 
ธันวาคม 2560) มีจ านวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั่วประเทศจ านวน 3,319 คน คิดเป็น อัตราการ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน 5.57 ต่อประชากรแสนคน (ปี 2561 เป้าหมายอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน ไม่เกิน 16 ต่อประชากรแสนคน) เขตสุขภาพที่ 6 มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนสูงสุด 
(8.31 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมา ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 10 (6.18 ต่อประชากรแสนคน) และเขตสุขภาพ
ที่ 1 (6.60 ต่อประชากรแสนคน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 (๗ วันอันตราย) ตามภารกิจของกระทรวง มีการด าเนินการตาม 
มาตรการทางสังคม 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 
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ผลการด าเนินการ 
  มีการตั้งด่านร่วม 125,765 ด่าน และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ร่วม 874,561 คน เจ้าหน้าที่ร่วม
บูรณาการ ในพ้ืนที่ที่ได้รับผิดชอบหลายฝ่าย 

1. การว่ากล่าวตักเตือน 166,019 คน 

2. ให้พัก/ไม่ให้ขับต่อ 4,764 คน 

3. ยึดกุญแจรถ (ชั่วคราว) คนในพื้นที ่   
    เท่านั้น 

589  คัน 

4. แจ้ง ผู้ปกครอง / ให้ญาติมารับ 1,760 คัน 

๓. ผลความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนและมาตรการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน  
 ๓.๑ การจัดการเพ่ือความปลอดภัย  
  กระทรวงสาธารณสุข มีการสร้างมาตรการทางสังคม และชุมชนให้เกิดวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยในการด าเนินชีวิตในระดับพ้ืนที่ โดยอ าเภอบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่าย
ปกครองในระดับพ้ืนที่ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน แกนน าชุมชนหมู่บ้านและภาคประชาสังคม ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างวินัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติและปลูกจิตส านึกด้านความปลอดภัยทาง
ถนน และการจัดเวทีประชาคมให้ชุมชนร่วมกันก าหนดกติกาหมู่บ้านหรือธรรมนูญชุมชนหมู่บ้าน 
  ปัญหา ข้อจ ากัดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
  - การด าเนินงานในพ้ืนที่เรื่องการควบคุมความเร็ว อุปกรณ์ตรวจจับความเร็วมีไม่เพียงพอ 
  - บางจังหวัดไม่มีเวทีน าเสนอข้อมูลและการบูรณาการข้อมูลบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
ทางถนน เนื่องจาก ศปถ.จังหวัดไม่มีการประชุม 
  - การสอบสวนไม่เป็นรูปแบบสหสาขาวิชาชีพ ท าให้ข้อมูลไม่ครอบคลุม แต่ละหน่วยงานขาด
องค์ความรู้ในการสอบสวน 
  - การด าเนินงานมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยทางถนน ขาดมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม
อย่างจริงจัง 
  - การด าเนินงานด่านชุมชนไม่เหมาะสมกับบริบทในบางพ้ืนที่ และขาดงบประมาณสนับสนุน 
  - การควบคุมความเร็ว และปัญหาเด็กแว้น แข่งรถ ไม่สามารถควบคุมได้ตลอดเวลา เนื่องจาก
จ านวนเจ้าหน้าที่ต ารวจมีไม่เพียงพอ 
  - การปรับเปลี่ยนผู้บริหารมีผลต่อการเปิดประชุม ศปถ. จังหวัด 
 ๓.๒ การลดพฤติกรรมเสี่ยงที่ท าให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน  
  ผลการด าเนินการ 
  1) ธรรมนูญอุบัติเหตุชุมชนหรือประชาคม คือ การจัดท าธรรมนูญอุบัติเหตุชุมชนหรือ
ประชาคม ผู้น าชุมชน/ฝ่ายปกครอง ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานในพ้ืนที่ร่วมกับสมาชิกในชุมชน ร่วมกันสร้าง
ข้อตกลงและก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือความปลอดภัยในการจราจรที่สมาชิกในชุมชนยอมรับ 
  2) การสื่อสารมาตรการ และประกบกลุ่มเสี่ยง คือ การสื่อสารมาตรการเพ่ือให้คนในชุมชน
เข้าใจ ตระหนัก และให้ความร่วมมือเพ่ือลดแรงต้าน โดยเฉพาะการสื่อสารไปยังกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ กลุ่มวัยรุ่น 
กลุ่มดื่มแล้วขับ กลุ่มขับรถเร็ว และผู้ขายสุราในชุมชน โดยการประชุมอบรมกลุ่มเสี่ยง ใช้เสียงตามสาย หรือ
ป้ายสื่อสารมาตรการ เป็นต้น 
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  3) การตั้งด่านชุมชนเชิงรุก คือ ในช่วงเทศกาล หรือช่วงที่มีงานส าคัญในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชน กลุ่ม
อาสาสมัครต่างๆ และสมาชิกในชุมชน “ตั้งด่านชุมชนเชิงรุก” ไม่เฉพาะประจ าการอยู่ที่ตั้ง ออกมาปฏิบัติ
หน้าที่บนท้องถนนในช่วงเวลาที่มีความเสี่ยง เพ่ือป้องปรามคนในชุมชนที่มีพฤติกรรมเสี่ยง และไม่ให้ออกสู่
ถนนใหญ่ โดยมีการเตรียมการตั้งด่านชุมชนเชิงรุก วางแผน ซักซ้อม ทีมปฏิบัติเพ่ือความเข้มแข็ง และการ
ประสานงานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง/ต ารวจ/ทหาร เป็นก าลังสนับสนุนการด าเนินการตั้งด่านชุมชน 
 ๓.๓ การตรวจสอบ และควบคุมการใช้ยานพาหนะอย่างปลอดภัย  
  ส านักงานขนส่งจังหวัด ท างานร่วมกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานในพ้ืนที่ใน
การรักษาป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน ได้ด าเนินการตามแผนการอ านวยความสะดวกและปลอดภัยตลอดปี 
2560 และช่วงเทศกาล ปี 2561 ในด้านความปลอดภัย ดังนี้ 
  1) มีการตรวจสอบจัดท าแผนการตรวจสภาพและความพร้อมของรถ โดยผู้ประกอบการขนส่ง
รถโดยสารสาธารณะ พร้อมตรวจความพร้อมของรถและพนักงานขับรถ 
  2) นอกจากการตรวจสอบ checklist ของผู้ประกอบการแล้ว ในระหว่างเทศกาล มีแผน
ด าเนินการตรวจความพร้อมของตัวรถและอุปกรณ์ส่วนควบคุมด้านความปลอดภัยของรถโดยสารสาธารณะทุกคัน  
  3) การออกหน่วยเคลื่อนที่ตรวจจับความเร็วของรถโดยสารสาธารณะ จัดชุดปฏิบัติการออก
ตรวจความเร็วเส้นทางสายหลัก เข้า – ออก กรุงเทพมหานคร ส่วนภูมิภาคด าเนินการต่อเนื่องตลอดทั้งปี
โดยเฉพาะช่วงเทศกาล 
  4) การออกหน่วยทีมแพทย์ ออกเยี่ยมจุดตรวจและจุดพักระหว่างทางช่วงเทศกาล มีทีมลง
พ้ืนที่ ตามจุดตรวจ จุดเสี่ยงต่างๆ ทั่วประเทศ และทีมช่วยเหลือฉุกเฉิน EMS 1669 ในพ้ืนที่เสี่ยงช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และสงกรานต์ 
  5) มาตรการความปลอดภัยของรถพยาบาล เน้นการคาดเข็มขัดนิรภัย  ร้อยละ 100 และ
รถพยาบาลท าประกัน มีการติดตั้ง GPS และกล้องภายในตัวรถและนอกรถ ควรให้พนักงานขับรถผ่านการ
อบรมขับรถปลอดภัย 
 ๓.๔ การตรวจสอบสภาพถนนและสภาพแวดล้อมข้างทาง  (ถ้ามี)         
 ๓.5  การตอบสนองหลังเกิดเหตุ และการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนน   
  มีแนวทางการด าเนินการ  
  1) มาตรการป้องกันการด าเนินงานขององค์กรความปลอดภัยทางถนน (Ambulance Safety) 
ในไตรมาส 1-3 มีผลการด าเนินงานใน รพศ./รพท. จ านวน 84 แห่ง ของจ านวนรถพยาบาลทั้งหมด 458 คัน 
 

 

ติด GPS 
(คัน) 

ติดกล้อง 
(คัน) 

ท าประกัน 
(คัน) 

ควบคุมความเร็ว 
(คัน) 

พนักงานขับรถ 
(คน) 

พขร.ผ่านการอบรม 
(คน) 

381 366 403 426 927 683 
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  2) ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีการด าเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน
ของจังหวัด ได้แก่ 1) ศปถ.อ าเภอ 2) ศปถ.อปท. 3) คณะท างานข้อมูล 4) ทีมสอบสวนสหสาขา 5) มาตรการ
องค์กรในสถานศึกษา 6) มาตรการองค์กรในสถานประกอบการ 7) มาตรการด่านชุมชน 8) หน่วยบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินระดับ FR 9) การออกปฏิบัติการภายใน 10นาทีหลังรับแจ้งเหตุ 10) การเรียกใช้ผ่าน 1669 

๔. ผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 

ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
๔.๑ ควรก าหนดให้เป็นตัวชี้วดั
ร่วมกัน(Joint KPI) ระหว่าง มท. 
สธ. คค. ตร. ขับเคลื่อนโดยผู้วา่
ราชการทุกจังหวัด 

     การด าเนินการป้องกันและลดอุบัติ เหตุทางถนน โดยมีการ
ขับเคลื่อนและกลไกการด าเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ผ่านคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนระดับ
จังหวัดและระดับอ าเภอส่งผลให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดร่วมกัน มีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันลด
อุบัติเหตุภายในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

๔.๒. ควรมีนโยบายให้ ศปถ.
จังหวัด/ศปถ.อ าเภอ ด าเนินงาน
อย่างจริงจัง มีการก ากับ ติดตาม 
ดังนี้ 
      - มีการประชุมอย่างต่อเนื่อง
ทุกเดือน หรือ 2 เดือน/ครั้ง 
      - มีคณะท างานข้อมูล/คณะ
สอบสวน สหสาขา และมีการ
ประชุมสม่ าเสมอ 
 

     การด าเนินการตามนโยบาย ค าสั่งในการร่วมบูรณาการภายใน
จังหวัดและอ าเภอ 
     1. ในภาพรวมจังหวัดหลายพื้นท่ี ด าท าตามค าสั่ง ศปถ.จังหวัด  
     2. มีการประชุมร่วมกันอย่างน้อยเดือนละ 1- 2 ครั้ง/เดือน 
ภายในจังหวัด และมีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน ในแบบบูรณา
การ ได้แก่ ต ารวจ สาธารณสุข บริษัทกลางประกันภัย 
     3. มีการแต่งตั้งคณะท างานข้อมูลด้านอุบัติเหตุทางถนนจังหวัด 
เพ่ือบูรณาการและพัฒนาระบบฐานข้อมูล (ข้อมูล 3 ฐาน) น าไปสู่
การวิเคราะห์ ประมวลผล เพื่อให้ศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนและศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดมีฐานข้อมูล
อุบัติเหตุทางถนนส าหรับการติดตาม ประเมินผล บริหารจัดการ สั่ง
การ และก าหนดนโยบายเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยก าหนดให้คณะท างานข้อมูลด้านอุบัติเหตุทาง
ถนนจังหวัด มีการประชุมร่วมกัน 1 – 2 ครั้ง/เดือน 
     4. การขับเคลื่อนของ ศปถ.อ าเภอ ส่วนใหญ่มีการขับเคลื่อนการ
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
ด าเนินการลดการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล (ปีใหม่ 2561 ) ในทุกอ าเภอ โดยมีการก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน การแก้ไขจุดเสี่ยง และ
การด าเนินการด่านชุมชน/จุดสกัด ในระดับอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน 

๔.3. ควรให้หน่วยงานภาครัฐมี
นโยบายให้ด าเนินการมาตรการ
องค์กร 

     การด าเนินการในภาพรวมจังหวัด ในบางพ้ืนที่ได้ก าหนดเรื่อง 
การสวมหมวกนิรภัยเพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เป็นวาระ
จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ห้างร้าน บริษัทเอกชนต่าง 
ๆ ในพ้ืนที่จังหวัด ทั้งผู้ขับขี่ ผู้ซ้อนท้าย สวมใส่หมวกนิรภัย และ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการประชาสัมพันธ์กับโรงเรียน 
(ผู้ปกครอง นักเรียน ครู อาจารย์) ให้ตระหนักถึงการเกิดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนมากขึ้น  ส่ งผลให้ประชาชนในพ้ืนที่ ส่ วนใหญ่ได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดอุบัติเหตุ โดยมีนโยบายจากภาครัฐ เป็น
เครื่องมือขับเคลื่อนภายในท้องถิ่น และเป็นมาตรการองค์กร โดย
ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

๔.4 ฝ่ายปกครองและท้องถิ่นควร
ให้ความส าคัญและด าเนินการแก้ไข
ปัญหาของพ้ืนที่อย่างเข้มแข็ง และ
เป็นรูปธรรม โดยใช้กลไก ศปถ.อ. , 
ศปถ.อปท. 

     การด าเนินการคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัย
ทางถนนระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน มีค าสั่ง
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทาง
ถนนระดับอ าเภอ ทุกอ าเภอ โดยมีนายอ าเภอเป็นประธาน 
นอกจากนี ้ปกครองจังหวัดยังมีการแต่งตั้งคณะท างานลงตรวจเยี่ยม
ติดตามการตั้งด่านชุมชน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจให้ประชาชน 
ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการบูรณาการร่วมกันทุกฝ่ายอย่างเข้มแข็ง และ
เข้าถึงพ้ืนที่ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

๔.5. ควรมีการจัดสรรงบประมาณ
ให้ ศปถ.จังหวัด ในการพัฒนา
ทีมงาน พัฒนาข้อมูล และติดตาม 
ศปถ.อ าเภอ 

     การด าเนินการการบูรณาการ งบประมาณจากหลายหน่วยงาน 
มีการแต่งตั้งคณะท างานเยี่ยมเสริมพลังและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของ ศปถ.อ าเภอ โดยใช้เครื่องมือการติดตามแนวทางของ DHS-RTI 
ปกครองจังหวัด สนับสนุนและด าเนินงานโดยใช้งบประมาณของ
ส่วนราชการในงานแพทย์ฉุกเฉินระดับอ าเภอ งบประมาณจัดสรร
จากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ในการขับเคลื่อนแผนงานโครงการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแผนงานโครงการพัฒนาระบบ
การรักษาพยาบาลฉุกเฉินแบบครบวงจรและระบบส่งต่อ  โดย
เจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมตรวจเยี่ยมเสริมพลังกับ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตามจุดเสี่ยงต่างๆ การให้ความรู้กับ
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๔.6. ควรสนับสนุนอุปกรณ์      การด าเนินการหลายจังหวัดได้อนุมัติงบประมาณในการจัดซื้อ 
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
เครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมาย/
เครื่องตรวจวัดระดับ alc. ในเลือด/
เครื่องตรวจจับความเร็ว ในพื้นที่ 

เครื่องวัดระดับแอลกอฮอล์ เช่น จัดหาเครื่องตรวจวัดระดับ
แอลกอฮอล์แบบยืนยันผลเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานของต ารวจ มี
หลายพื้นท่ีที่เครื่องมือไม่เพียงพอในจังหวัด 

๔.7. ควรหาข้อตกลงแนวทาง
ปฏิบัติการตรวจวัดระดับ alc. ใน
เลือด : ค่าใช้จ่าย 

     การด าเนินการตรวจวัดระดับ alc. ในเลือด ช่วงเทศกาลปีใหม่ 
สงกรานต์ ผู้ขับขี่ที่สถานพยาบาลท าการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
ในเลือด คือ ผู้ขับขี่ที่เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ใช้อ านาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 
2522 แก้ไข เพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 
16 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๐) ร้องขอ
หรือส่งตัวโดยมีใบน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร   
(ค.๘ -ต.๖๕) มาให้สถานพยาบาลของรัฐในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขตรวจวัดแอลกอฮอล์ในเลือดในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัด
ระดับแอลกอฮอล์โดยการเป่าทางลมหายใจได้  โรงพยาบาล
ด าเนินการเก็บ specimen ของผู้ขับขี่ และส่งตรวจแอลกอฮอล์ใน
เลือด น าส่ง specimen ไปยังศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ใน
พ้ืนที่ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์แต่ละเขตรวบรวมค่าใช้จ่าย
ของ case ที่เข้าเกณฑ์ทั้งหมดส่งเบิกพร้อมผลการตรวจไปที่ส านัก
โรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาล
เรียกเก็บค่าหัตถการเจาะเลือดและค่าน าส่งได้ในราคา specimen 
ละ 100 บาท 
     แนวทางการตรวจวัดระดับ alc. ในเลือด ในช่วงปกติ ผู้ขับขี่ที่
สถานพยาบาลท าการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเลือด คือ ผู้ขับขี่ที่
เจ้าพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ใช้
อ านาจตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 แก้ไข 
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2535 ประกอบกฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ.
2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๐) ร้องขอหรือส่งตัว
โดยมีใบน าส่งผู้บาดเจ็บหรือศพให้แพทย์ตรวจชันสูตร (ค.๘-ต.๖๕) 
มาให้สถานพยาบาลของรัฐ สังกัดกระทรวงสาธารณสุขตรวจวัด
แอลกอฮอล์ในเลือดในกรณีที่ไม่สามารถตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์
โดยการเป่าทางลมหายใจได ้โรงพยาบาลด าเนินการเก็บ specimen 
ของผู้ขับขี่ และส่งตรวจแอลกอฮอล์ในเลือด น าส่ง specimen ไปยัง
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีอยู่ในพ้ืนที่หรือส่งตรวจหน่วยบริการ
เอกชน โดยค่าตรวจจะเรียกเก็บจากผู้ถูกตรวจหรือจากพนักงาน
จราจร พนักงานสอบสวน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ให้ออกค่าใช้จ่าย
เอง ประมาณ 800 บาท/ราย ส่งผลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ 
รพ.รัฐ ไดร้ับงบประมาณจัดสรรเครื่องมือเพ่ือใช้กับหน่วยงานในพ้ืนที่
ได้อย่างครอบคลุม  
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ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
๔.8. ควรเร่งรัดให้เกิดการเชื่อม
ระบบใบสั่งของต ารวจกับการต่อ
ทะเบียนรถของขนส่ง 

     การด าเนินการประสานกับต ารวจภูธรจังหวัด ขณะนี้ทาง
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ  และกรมการขนส่งทางบก ก าลั ง
ด าเนินการเพ่ือเชื่อมต่อระบบใบสั่งของต ารวจกับการต่อทะเบียนรถ
ของขนส่ง ส่งผลให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานใบสั่ง
เสียค่าปรับต ารวจ เพ่ือให้ค านึงถึงกฎระเบียบการใช้ถนนการขับรถ
ด้วยความไม่ประมาทมากข้ึน  

   
5. ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัดในการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
 5.1 การด าเนินงานตามมาตรการองค์กรเพ่ือความปลอดภัยบนถนน ขาดมาตรการควบคุม การ
ก ากับติดตามอย่างจริงจัง 
 5.2 การด าเนินงานในพ้ืนที่ในการควบคุมความเร็ว ขาดอุปกรณ์ตรวจจับความเร็วและอุปกรณ์
ควบคุมความปลอดภัย กรณีฉุกเฉินในจุดตรวจ 
 5.3 ร่วมหารือกับภาคีเครือขา่ยในการแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยง แก้ไขจุดเสี่ยง 
 5.4 บางจังหวัดไม่มีเวทีน าเสนอข้อมูลบูรณาการร่วมกัน 
 5.5 การด าเนินงานด่านชุมชน บางบริบทของพ้ืนที่ ขาดงบประมาณสนับสนุน 
 5.6 ทีมสอบสวนอุบัติเหตุในรูปแบบสหสาขาวิชาไม่เพียงพอ  
6. ความเห็นของที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน และ/หรือ ภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี) 
 6.1 พ้ืนที่ภาคเหนือ ช่วงถนน ทางข้ึนเขามีการก่อสร้างถนนและมีจุดเสี่ยงทางโค้งหลายจุด อยากให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดหาไฟส่องสว่างจุดเสี่ยง บนเส้นทางข้ึนเขา ซ่ึงบางจุดแสงสว่างมีไม่เพียงพอ  
 6.2 ควรประชาสัมพันธ์ ท าป้าย ให้ประชาชนในพ้ืนที่ตระหนักถึงการได้รับโทษ ป้ายที่มีอยู่ในพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นป้ายเชิงบอกกล่าว ตักเตือน ค าเตือน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใส่บทลงโทษไปในป้ายให้
เตือนสติกับการขับรถทุกชนิด โดยเฉพาะการขับขี่รถจักรยานยนต์ 
 
2. ประเด็นการตรวจติดตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ 
    เศรษฐกิจภายในประเทศ กระทรวงสาธารณสุข มีผลการด าเนินงาน ๓ โครงการ ดังนี้  
  1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษท่ี 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  2. โครงการเมืองสมุนไพร 
  3. โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 
 1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค 
  แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 
21 มิถุนายน 2559 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดี แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะเริ่มต้น 3 ปี (2559-2561) เป็นโครงการรณรงค์การก าจัดปัญหาโรค
พยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้ นครองราชย์
ครบ 70 ปี ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 84 พรรษา ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 90 พรรษา ระยะที่ 2 เป็นการขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลาที่เหลือ 
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(2562-2568) เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้การก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็ง
ท่อน้ าดีเกิดความยั่งยืน และผลักดันให้เป็นการด าเนินงานในแผนงานปกติในอนาคตต่อไป  มีพ้ืนที่เสี่ยง 29 
จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน 
ล าปาง ล าพูน พะเยา และสระแก้วในภาคตะวันออก  รัฐบาลให้ความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญและ
จ าเป็นที่จะต้องแก่ไขปัญหาอย่างจริงจังและต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีผ่านโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี 
เป้าหมายของยุทธศาสตร ์คือ 
  1. อัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในคนและในปลาไม่เกินร้อยละ 1 ในปี 
2568 
  2. การสูญเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ าดีลดลงสองในสามในปี 2578  
มาตรการ/กิจกรรมด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. บริหารจัดการ จัดกิจกรรมรณรงค์ อาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ 
  2. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยการตรวจอุจจาระเมื่อพบผู้ติดพยาธิให้
การรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมให้การรักษาพยาธิใบไม้ตับในสุนัข แมวในชุมชน 
  3. จัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจรพยาธิผ่านเทศบาล อบต. 
  4. จัดการเรียนการสอน การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
  5. การคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ พบสงสัยเป็น
มะเร็งท่อน้ าดี ส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยด้วยการท า CT/MRI  
  6. รักษามะเร็งท่อน้ าดีด้วยการผ่าตัดเสริมด้วยเคมีบ าบัดตามแผนการรักษาของแพทย์ 
  7. ส่งต่อผู้ป่วยสู่ชุมชนมีหมอครอบครัวเข้าไปดูแลประคับประคองด้วยการแพทย์ผสมผสานทั้ง
แพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทยและแพทย์ทางเลือก 
  8. ติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีผ่านระบบการรายงานแบบ Real 
time ด้วยฐานข้อมูล Isan cohort 
  9. พัฒนานวัตกรรมการตรวจพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีการใหม่ (ปัสสาวะ) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
พัฒนาบุคลาการทางการแพทย์ในการคัดกรองพยาธิ คัดกรอง รักษามะเร็งท่อน้ าดี เพ่ือน าใช้ในการปรับปรุง
แก้ไขปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีต่อไป  
ความส าเร็จในปัจจุบัน  
  ปลาติดพยาธิใบไม้ตับ ลดลง จากร้อยละ 70  เหลือร้อยละ 14 – 20 
  ประชาชนติดพยาธิใบไม้ตับ ลดลง จากร้อยละ 17 เหลือร้อยละ 8.2 
  ในอดีต ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดี  9 ใน 10 ราย เสียชีวิตภายใน 1 ปี 

  *** ปัจจุบัน ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีจากการคัดกรอง ได้รับการผ่าตัด รอดชีวิต 7 ใน 10 ราย 
ปัจจัยส าคัญในการขับเคลื่อน 
 1. ผู้น าชุมชน อสม.กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเริ่มมีความรู้ความเข้าใจตระหนัก
และเห็นความส าคัญในการเฝ้าระวังป้องกันตนเอง ชุมชน  
 2. มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มความเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ การสนับสนุนอย่าง 
 3. มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีอย่างต่อเนื่องครบวงจรในพ้ืนที่เสี่ยง 
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ผลการด าเนินงานปี 2561  ภาพรวมของโครงการ 29 จังหวัด 
 1. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ รักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ด าเนินการแล้วใน 397 ต าบล จ านวน 
237,074 ราย ติดเชื้อ 14,284 ราย (6.03 %)  
 2. คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี 105,732 ราย ผลยืนยันเป็น CCA 57 ราย (48.31 %) 
 3. รักษาด้วยการผ่าตัด 457 ราย (หายขาด 326 ราย เพ่ือประคับประคอง 131 ราย) 
ผลการด าเนินงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับ รักษา และปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ได้ด าเนินการแล้วใน 296 ต าบล จ านวน 
185,637 ราย ติดเชื้อ 10,209 ราย (5.50 %)  
 2. คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดี 123,747 ราย  
 3. รักษาด้วยการผ่าตัด 487  ราย (หายขาด 244 ราย เพ่ือประคับประคอง 114 ราย) 
สิ่งจ าเป็นและต้องการรับการสนับสนุน 
 เร่งรัดประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจรพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล ในทุกพ้ืนที่ผ่านเทศบาล/อบต. มีเป้าหมายประมาณ 3,300 แห่ง ในปี 2568 (ข้อมูลปัจจุบันมีบ่อ
บ าบัดสิ่งปฏิกูล 30 แห่ง ในจังหวัดล าปาง ล าพูน สระแก้ว กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุดรธานี 
เลย บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สกลนคร ผ่านเทศบาล/อบต.) 
ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับ  
 ๑. ประชาชนได้รับการตรวจอุจจาระ เพ่ือทราบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง มี
การก าจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจเพ่ือค้นหามะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก และ
เข้าสู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว 
 3. กลุ่มนักเรียนในทุกช่วงอายุมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากบริโภคอาหารที่ถูกต้อง  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และแนะน าบุคคลในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 
 5. ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคที่สามารถป้องกันได้ 
มาตรการเร่งด่วนในระดับพื้นที่  
 ๑. จัดกิจกรรมการรณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิต่อเนื่องทุกช่องทาง ทุกพ้ืนที่ 
 2. จัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจรพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลในทุก
พ้ืนที่ผ่านเทศบาล/อบต. 
 3. จัดการเรียนการสอน และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีในเด็กและเยาวชนคนรุ่งใหม่ 
 4. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยการตรวจอุจจาระ/ปัสสาวะ เมื่อพบผู้ติด
พยาธิ ให้การรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมให้การรักษาพยาธิใบไม้ตับในสุนัข/แมวในชุมชน 
 5. คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ถ้าสงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง
ท่อน้ าดี ให้ส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ือเข้ารับการตรวจวินิจฉัยด้วยการท า CT/MRI 
 6. รับ-ส่งต่อผู้ป่วยสู่ชุมชน มีหมอครอบครัวเข้าไปดูแลประคับประคองด้วยการแพทย์ผสมผสานทั้ง
แพทย์แผนปัจจุบัน แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 
 7. รายงานผลการด าเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ผ่านฐานข้อมูล Isan 
chort 
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เอกสารประกอบผลการด าเนินงานพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี 

2. โครงการเมืองสมุนไพร 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ กองสมุนไพร  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
 ภาพรวม รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) 
 ประเด็นตัวชี้วัด : 
 1. จ านวนเมืองสมุนไพร (เป้าหมาย : อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด)  
     ผลงาน : มีจ านวนเมืองสมุนไพร 13 จังหวัด ได้แก่ 
  1.1 จังหวัดน าร่อง มี 4 จังหวัด     : เชียงราย (เขต 1) ปราจีนบุรี (เขต 6) สกลนคร (เขต 8)  
   สุราษฎร์ธานี (11)  
  1.2 จังหวัดส่วนขยาย มี 9 จังหวัด  : พิษณุโลก (เขต 2) อุทัยธานี (เขต 3) สระบุรี (เขต 4)  

เป้าหมาย

 (ราย)

ผลงาน

 (ราย)
พบOV

ร้อย

ละ

เป้าหมาย

 (ราย)

ผลงาน

 (ราย)
ร้อยละ

ผ่าตัด

รวม

ผ่าตัด

หาย

 ขาด

ผ่าตัด

ประคับ

 

ประคอง

7 กาฬสินธ์ุ 7,240 4,766 423 8.88 7,500 5,093 67.91

7 ขอนแกน่ 4,525 11,250 3,206 28.50 179 122 57

7 มหาสารคาม 25,340 4,704 238 5.06 6,250 2,469 39.50

7 ร้อยเอด็ 4,525 6,149 492 8.00 13,750 14,683 100.00 34 18 16

8 นครพนม 11,765 12,964 83 0.64 7,500 6,224 82.99

8 บึงกาฬ 7,240 905 44 4.86 6,250 5,022 80.35

8 สกลนคร 16,290 15,436 557 3.61 11,250 16,659 100.00 39 28 11

8 หนองคาย 8,145 6,611 144 2.18 6,250 3,614 57.82

8 หนองบัวล าภู 5,430 4,183 14 0.33 6,250 3,355 53.68

8 อดุรธานี 12,670 5,190 105 2.02 11,250 1,340 11.91 13 13

8 เลย 12,670 6,065 196 3.23 7,500 2,173 28.97

9 ชัยภูมิ 15,385 6,855 1,425 5.88 9,500 7,089 74.62

9 นครราชสีมา 28,960 24,233 569 8.30 14,820 12,014 81.07 21 13 8

9 บุรีรัมย์ 1,810 752 6 0.80 4,180 3,867 92.51 9 4 5

9 สุรินทร์ 15,385 4,201 48 1.14 9,120 6,175 67.71 26 9 17

10 มกุดาหาร 14,480 12,759 1,601 12.54 3,875 3,442 88.82

10 ศรีสะเกษ 10,860 9,793 907 7.23 9,750 5,977 61.63

10 ยโสธร 16,290 17,234 1,053 6.11 5,000 3,165 63.30

10 อ านาจเจริญ 13,575 13,877 386 2.78 3,875 5,294 136.60

10 อบุลราชธานี 35,295 28,960 1,918 6.62 17,000 12,886 75.80 166 37

267,880 185,637 10,209 5.50 172,120 123,747 71.90 487 244 114

การคัดกรองพยาธิใบไม้ตับด้วย

การตรวจอุจจาระ

การตรวจคัดกรองมะเร็ง

ท่อน ้าดีด้วยอัลตร้าซาวด์

การรักษาพยาบาล

ผู้ป่วยCCA

รวม

เขต จังหวัด
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   นครปฐม (เขต 5) จันทบุรี (เขต 6) มหาสารคาม (เขต 7)  
   สุรินทร์ (เขต 9) อ านาจเจริญ (เขต 10) สงขลา (เขต 12) 

 

 
  ประเด็นที่ควรติดตามในปีต่อไป  
  1. ติดตามแผนบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพ  
  2. ติดตามความก้าวหน้าเชิงผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนมิติเมืองสมุนไพรระดับเขตสุขภาพ  
 2. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย ร้อยละ 20) 
  ผลงาน : ร้อยละ 24.47 ข้อมูลจาก ที่มา : HDC ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม                                                                                      
                       2560 - 30 มิถุนายน 2561) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 
 

ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(เป้าหมาย 20) ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) 

เขต
สุขภาพ 

ที ่

บริการผู้ป่วย
นอก(ครั้ง) 

บริการแพทย์แผนไทย(ครั้ง) ร้อยละบริการแพทย์แผนไทย 

ทุกสิทธิ ์ ทุกสิทธิ ์ การรกัษา 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ทุกสิทธิ ์
การ

รักษา 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

1 13,995,544 3,321,042 2,207,322 1,113,720 23.73 15.77 7.96 
2 7,203,910 1,877,915 1,130,789 747,126 26.07 15.70 10.37 
3 7,601,858 1,999,715 1,350,279 649,436 26.31 17.76 8.54 

ปัญหา/ข้อจากัด ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดกลไกการรวบรวมข้อมูล  
    รายงานผลเชิงพ้ืนที่ 
2. การบูรณาการร่วมกันด าเนินงาน 
    เมืองสมุนไพรขาดความชัดเจน 
 

1.1 สร้างเครื่องมือการสรุปและรายงานผลของพ้ืนที่มายังส่วนกลาง 
1.2 เขตสุขภาพร่วมวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
2.1 องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องระดับจังหวัดในเขตสุขภาพร่วมเป็น  
      เจ้าภาพดาเนินการในแต่ละมิติ 
2.2 จัดสรรงบประมาณคลุมทั้งมิติ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 
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เขต
สุขภาพ 

ที ่

บริการผู้ป่วย
นอก(ครั้ง) 

บริการแพทย์แผนไทย(ครั้ง) ร้อยละบริการแพทย์แผนไทย 

ทุกสิทธิ ์ ทุกสิทธิ ์ การรกัษา 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ทุกสิทธิ ์
การ

รักษา 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

4 9,480,393 2,137,191 1,184,988 952,203 22.54 12.50 10.04 
5 12,511,174 2,790,917 1,640,070 1,150,847 22.31 13.11 9.20 
6 10,803,490 2,298,124 1,303,097 995,027 21.27 12.06 9.21 
7 11,365,128 3,201,136 2,270,051 931,085 28.17 19.97 8.19 
8 11,719,743 3,690,162 2,649,687 1,040,475 31.49 22.61 8.88 
9 13,647,350 2,851,977 1,950,708 901,269 20.90 14.29 6.60 

10 10,040,826 2,390,837 1,765,629 625,208 23.81 17.58 6.23 
11 9,214,063 2,097,595 1,323,821 773,774 22.77 14.37 8.40 
12 10,582,276 2,707,258 1,565,317 1,141,941 25.58 14.79 10.79 
รวม 128,165,755 31,363,869 20,341,758 11,022,111 24.47 15.87 8.60 

 
 

 

 

3. โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์  กรมการแพทย์ 
  มีการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวนทั้งสิ้น 22 รายการ 3 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้ 
โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการ
พัฒนาสังคม 
สิ่งแวดล้อมและ
ยกระดับความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน 
 

1.1 ยก ระดับ
คุณภาพบริการ
สาธารณสุข 
(โรงพยาบาล
มะเร็งชลบรุี) 
 

ร้อยละผู้ป่วยผ่าน
เกณฑร์ะยะเวลารอ
คอยรังสีรักษาไมเ่กิน 
6 สัปดาห์ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 
60 

     ผู้ป่วยที่ได้รับรังสรีักษาโรคมะเรง็ 5 โรค (มะเร็งตบั, ท่อ
น้ าดี, มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญแ่ละปอด, มะเร็งเตา้นม, 
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก, มะเร็งปากมดลูก) จ านวน 93 
ราย เป็นผู้ป่วยทีแ่พทย์วางแผนการรกัษาดว้ยรังสรีักษา และ
ไดร้ับการรักษาดว้ยรังสรีักษาไมเ่กิน 6 สัปดาห์ จ านวน 58 
ราย คดิเป็นร้อยละ 62.4 ท าให้ผู้ปว่ยลดระยะเวลารอคอย
การรักษาและเข้าถึงบริการไดม้ากขึน้ 

2. โครงการ
พัฒนาสังคมและ
ยกระดับความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน  

2.1 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อความ
มั่นคงในชีวิต 
(โรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี) 

ระดับความส าเร็จใน
การพฒันาศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง 
(Center of 
excellence) ระดับ 5 

     ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับ 5 โดยมผีลการด าเนินงาน 
ดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมลูองค์กรเพื่อระบปุระเด็นการพัฒนาตาม 
7 องค์ประกอบของการเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง  
2. น าผลการวิเคราะห์มาจดัท าแผนการพัฒนาศูนย์การ 
แพทย์เฉพาะทาง 
3. ด าเนินตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
4. สรปุผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาศูนย์การ 
แพทย์เฉพาะทาง 

 2.2 การพัฒนา
ศักยภาพและ
การเข้าถึงบริการ

ผู้สูงอายุท่ีมีปญัหา
สุขภาพด้านสายตา
ได้รับการดูแลรักษา

     ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ที่มารับบริการได้มีการตรวจ
รักษาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 (ไตรมาส 1-4 จ านวน 
19,930 ราย, 20,419 ราย, 15,135 ราย และ 

ปัญหา/ข้อจากัด ข้อเสนอแนะ 
     ขาดงานวิจัยในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนความมั่นใจในการใช้ยา
สมุนไพรโดยสหวิชาชีพ  

     สร้างกลไกการจัดท างานวิจัยร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการการแพทย์แผนไทยและ
ยาสมุนไพรในระดับเขตสุขภาพ 



๔๕๑  

สรุปผลการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2/2561 คณะที่ 1-4   
 

โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ของประชาชน 
(โรงพยาบาล
เมตตาประชา
รักษ์ (วัดไร่ขิง) 

ครบวงจร  
ร้อยละ 80 

11,930 ราย ตามล าดบั รวมทั้งสิ้น 67,414 ราย) 

3. โครงการ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต
ภาคเหนือ 

พัฒนาระบบดูแล
และยกระดับการ
ให้บริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
(โรงพยาบาล
มะเร็งล าปาง) 

ประชากรกลุ่ม 
เป้าหมายไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม ร้อยละ 100 

     ประชากรได้รับบริการด้วยเครือ่งตรวจ mammogram 
จ านวน 378 ราย จากผู้มารับบรกิารตรวจเต้านม จ านวน 
378 ราย คดิเป็น ร้อยละ 100 ประชาชนไดร้ับโอกาสใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจวินจิฉัยและรักษามะเร็งเต้า
นม ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงด้านรังสีวทิยาจากการจดัตั้งศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคมะเร็งสตรี (มะเร็งเต้านม) 

  
2. โครงการเมืองสมุนไพร (6 ภาครัฐ ยกเว้นภาคกลาง) 
  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ กรมพัฒนาการแพทย์ฯ 
ภาพรวม รอบ 9 เดือน (ตุลาคม 2560 - มิถุนายน 2561) 
 ประเด็นตัวชี้วัด : 
 1. จ านวนเมืองสมุนไพร (เป้าหมาย : อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด)  
     ผลงาน : มีจ านวนเมืองสมุนไพร 13 จังหวัด ได้แก่ 
  1.1 จงัหวัดน าร่อง มี 4 จังหวัด     : เชียงราย (เขต 1) ปราจีนบุรี (เขต 6) สกลนคร (เขต 8)  
   สุราษฎร์ธานี (11)  
  1.2 จังหวัดส่วนขยาย มี 9 จังหวัด  : พิษณุโลก (เขต 2) อุทัยธานี (เขต 3) สระบุรี (เขต 4)  
   นครปฐม (เขต 5) จันทบุรี (เขต 6) มหาสารคาม (เขต 7)  
   สุรินทร์ (เขต 9) อ านาจเจริญ (เขต 10) สงขลา (เขต 12) 
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ประเด็นที่ควรติดตามในปีต่อไป 
  1. ติดตามแผนบูรณาการการด าเนินงานร่วมกันในเขตสุขภาพ  
  2. ติดตามความก้าวหน้าเชิงผลลัพธ์ในการขับเคลื่อนมิติเมืองสมุนไพรระดับเขตสุขภาพ  
 2. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (เป้าหมาย ร้อยละ 20) 
  ผลงาน : ร้อยละ 24.47 ข้อมูลจาก ที่มา : HDC ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม                                                                                      
                       2560 - 30 มิถุนายน 2561) ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2561 
 

ข้อมูลร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
(เป้าหมาย 20) ไตรมาสที่ 1-3 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561) 

เขต
สุขภาพ 

ที ่

บริการ 
ผู้ป่วยนอก(ครั้ง) 

บริการแพทย์แผนไทย(ครั้ง) ร้อยละบริการแพทย์แผนไทย 

ทุกสิทธิ์ ทุกสิทธิ์ การรักษา 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

ทุกสิทธิ์ 
การ

รักษา 
ส่งเสริม
สุขภาพ 

1 13,995,544 3,321,042 2,207,322 1,113,720 23.73 15.77 7.96 
2 7,203,910 1,877,915 1,130,789 747,126 26.07 15.70 10.37 
3 7,601,858 1,999,715 1,350,279 649,436 26.31 17.76 8.54 
4 9,480,393 2,137,191 1,184,988 952,203 22.54 12.50 10.04 
5 12,511,174 2,790,917 1,640,070 1,150,847 22.31 13.11 9.20 
6 10,803,490 2,298,124 1,303,097 995,027 21.27 12.06 9.21 
7 11,365,128 3,201,136 2,270,051 931,085 28.17 19.97 8.19 
8 11,719,743 3,690,162 2,649,687 1,040,475 31.49 22.61 8.88 
9 13,647,350 2,851,977 1,950,708 901,269 20.90 14.29 6.60 

10 10,040,826 2,390,837 1,765,629 625,208 23.81 17.58 6.23 
11 9,214,063 2,097,595 1,323,821 773,774 22.77 14.37 8.40 
12 10,582,276 2,707,258 1,565,317 1,141,941 25.58 14.79 10.79 
รวม 128,165,755 31,363,869 20,341,758 11,022,111 24.47 15.87 8.60 

 
 

 

 
 การพัฒนารูปแบบการจัดตั้ง Product Outlet และพัฒนา Wellness City แบบครบวงจร โดยมีจังหวัดน าร่อง ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 

ปัญหา/ข้อจ ากัด ข้อเสนอแนะ 
1. ขาดกลไกการรวบรวมข้อมูล  
    รายงานผลเชิงพ้ืนที่ 
2. การบูรณาการร่วมกันด าเนินงาน 
    เมืองสมุนไพรขาดความชัดเจน 
 

1.1 สร้างเครื่องมือการสรุปและรายงานผลของพ้ืนที่มายังส่วนกลาง 
1.2 เขตสุขภาพร่วมวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานร่วมกัน 
2.1 องค์กรต่างๆ ที่เก่ียวข้องระดับจังหวัดในเขตสุขภาพร่วมเป็น  
      เจ้าภาพดาเนินการในแต่ละมิติ 
2.2 จัดสรรงบประมาณคลุมทั้งมิติ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง 

ปัญหา/ข้อจากัด ข้อเสนอแนะ 
     ขาดงานวิจัยในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนความมั่นใจในการใช้ยา
สมุนไพรโดยสหวิชาชีพ  

     สร้างกลไกการจัดท างานวิจัยร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการการแพทย์แผนไทยและ
ยาสมุนไพรในระดับเขตสุขภาพ 
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 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมการค้าภายใน กรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์/ กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย/สมาคมผู้ค้าปลีกไทย/เอเชีย
ทีคและส านักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพ่ือพิจารณาแนวทางในการจัดท ารูปแบบในการจัดตั้ง Product 
Outlet ทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 

Product Outlet ในประเทศ ได้แก่ 
 1. สถานที่ในการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ สถานที่ที่รัฐบาลให้การส่งเสริม โดยมุ่งเน้นในเมือง
ท่องเที่ยวหลักและเมืองรอง ได้แก่ ห้างสรรพสินค้า/ Community Mall / Convenience Store/ เอเชียทีค/  
Farm Outlet/ สนามบินนานาชาติ (สถานที่น าร่องการจัดตั้ง Product outlet ได้แก่ เอเชียทีค ศูนย์การค้า
เอสพานาส สาขารัชดาภิเษก และห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี สาขาราชด าริ) 
 2. ผลิตภัณฑ์ในการวางจ าหน่าย มี 4 กลุ่ม ได้แก่  ยา/ อาหารเสริม/ เครื่องดื่มเพ่ือสุขภาพ/ 
เครื่องส าอาง และผลิตภัณฑ์สปา/ นวด      
 3. หลักเกณฑ์ของการคัดเลือกผลิตภัณฑ์  
 (1) Product Champion 4 ชนิด ได้แก่ ขม้ินชัน กระชายด า บัวบก และไพล  
  (2) เป็นพืชเศรษฐกิจ/GI  

 (3) รายการผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  3.1 ผลิตภัณฑ์ของรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
  3.2 Premium Product (กรมการแพทย์แผนไทยฯ) 

3.3 Prime Minister Herbal Award (กรมการแพทย์แผนไทยฯ) 
3.4 Thailand Trust Mark (พณ.) 
3.5 Farm Outlet (พณ.)  
3.6 OTOP 4-5 ดาว : OTOP Premium / OTOP Classic (มท.) 
3.7 Quality Award / ฐานข้อมูลการจดแจ้ง (อย.) 

 4. ก าหนด Logo กลางของร้านค้าที่เข้าร่วมใน Product Outlet     
 5. จัดเวที/ สถานที่ในการท า Business Matching         
 6. ก าหนดสิทธิประโยชน์ เช่น การคืนภาษีมูลค่าเพ่ิม (Tax Refund/ Vat Refund) ให้กับนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ 
 7. ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และก าหนดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  

Product Outlet ในต่างประเทศ ได้แก่  
 1. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจดแจ้งหรือขอขึ้นทะเบียนกับ (อย.)   
 2. เจรจาการ Harmonization กับประเทศกลุ่มเป้าหมาย   
 3. พิจารณาด้านกฎหมาย/ กฎ/ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการน าผลิตภัณฑ์สุขภาพไปวางจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ โดยการน าผลิตภัณฑ์สุขภาพ ไปจ าหน่ายที่ห้างสรรพสินค้าอิลลุม (ILLUM) ในประเทศเดนมาร์ก 
โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  3.1 คัดเลือกผู้ประกอบการชาวไทยที่มีความพร้อมและสนใจน าผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านสมุนไพรไทย
ไปวางจ าหน่ายที่ห้างสรรพสินค้า ILLUM ประเดนเดนมาร์ก 
  3.2 ให้ผู้ประกอบการชาวไทยที่มีความพร้อมและสนใจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ของ EU และของกลุ่มประเทศนอร์ดิกตามที่ก าหนดไว้ โดยใช้ระบบพ่ีเลี้ยงจากผู้ประกอบการที่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานดังกล่าวแล้ว และส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
  3.3 ให้ผู้ประกอบการท า Business Matching กับ Agent ของทางห้างสรรพสินค้า ILLUM 
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  3.4 Agent จะน าตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ เสนอให้ห้าง ILLUM เพ่ือคัดเลือก เช่น กลุ่ม Skin Care / 
Cosmetic/ อาหาร เป็นต้น  

การพัฒนา Wellness City  
 ความก้าวหน้าในการด าเนินงานเมืองสมุนไพรปราจีนบุรี (Herbal City) โดยใช้บริการสุขภาพ
ผสมผสานที่เป็นเลิศ การแพทย์แผนไทย สมุนไพรสู่สากล ดังนี้ 
 1. ได้มีความร่วมมือการวิจัยกับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง 
 2. มีโรงงานสมุนไพรมาตรฐาน GMP และด าเนินโครงการตลาดนัดสีเขียว  
 3. มีการเรียนและการฝึกอบรม ณ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร 
 4. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี ได้ด าเนินการฝึกอบรมแพทย์แผนไทย และส่งเสริมให้
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นแหล่งศึกษาดูงานระดับภูมิภาค 
 5. พัฒนาให้เป็นศูนย์ข้อมูลการเรียนรู้ที่ส าคัญ 
รายงานความก้าวหน้า wellness city 
กลยุทธ์หนึ่งในการด าเนินงานของ  Wellness city ปราจีนบุรี คือ การสร้างความเข้มแข็งด้านสุขภาพให้กับ
ประชาชนในพ้ืนที่และประชาชน  ในวันที่ 10  กันยายน 2561 ที่จะถึงนี้ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย  
ภูเบศร ซึ่งเป็นแกนกลางในการประสานงานการพัฒนา Wellness city จะเปิด ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิ
ปัญญาพ้ืนบ้าน ภูมิภูเบศร โดยมี ศ.คลินิก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
โดยมีเป้าหมายในการในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านสุขภาพ  และการฝึกอบรมด้านสุขภาพให้กับประชาชน
และผู้ประกอบการ 
 
3. โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักยุทธศาสตร์การแพทย์  กรมการแพทย์ 
  มีการด าเนินการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ จ านวนทั้งสิ้น 22 รายการ 3 โครงการ 4 กิจกรรม ดังนี้ 

โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. โครงการพัฒนา
สั งคม  สิ่ งแวดล้อม
และยกระดับความ
เป็นอยู่ของประชาชน 
 

1.1 ยก ระดับ
คุณภาพบริการ
สาธารณสุข 
(โรงพยาบาล
มะเร็งชลบรุี) 
 

ร้อยละผู้ป่วยผ่าน
เกณฑร์ะยะเวลารอ
คอยรังสีรักษาไมเ่กิน 
6 สัปดาห์ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 
60 

     ผู้ป่วยท่ีได้รับรังสีรักษาโรคมะเร็ง 5 โรค (มะเร็ง
ตับ, ท่อน้ าดี, มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญแ่ละปอด, 
มะเร็งเต้านม, มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก, มะเร็ง
ปากมดลูก) จ านวน 93 ราย เป็นผู้ป่วยท่ีแพทย์วาง
แผนการรักษาด้วยรังสีรักษา และได้รับการรักษาด้วย
รังสีรักษาไม่เกิน 6 สัปดาห์ จ านวน 58 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 62.4 ท าให้ผู้ป่วยลดระยะเวลารอคอยการ
รักษาและเข้าถึงบริการไดม้ากขึ้น 

2. โครงการพัฒนา
สังคมและยกระดับ
ค ว า ม เ ป็ น อ ยู่ ข อ ง
ประชาชน  

2.1 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานเพื่อความ
มั่นคงในชีวิต 
(โรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี) 

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง 
(Center of 
excellence) ระดับ 5 

     ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับ 5 โดยมีผลการ
ด าเนินงาน ดังนี ้
1. วิเคราะห์ข้อมลูองค์กรเพื่อระบปุระเด็นการพัฒนา
ตาม 7 องค์ประกอบของการเป็นศูนย์การแพทย์
เฉพาะทาง  
2. น าผลการวิเคราะห์มาจดัท าแผนการพัฒนาศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง 
3. ด าเนินตามแผน และตดิตามประเมินผลการด าเนนิงาน  
4. สรปุผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง 

 2.2 การพัฒนา ผู้สูงอายุที่มีปญัหา      ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ที่มารับบริการได้มีการตรวจ
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โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
ศักยภาพและการ
เข้าถึงบริการของ
ประชาชน 
(โรงพยาบาล
เมตตาประชา
รักษ์ (วัดไร่ขิง) 

สุขภาพด้านสายตา
ได้รับการดูแลรักษา
ครบวงจร  
ร้อยละ 80 

รักษาทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 (ไตรมาส 1-4 
จ านวน 19,930 ราย, 20,419 ราย, 15,135 ราย 
และ 11,930 ราย ตามล าดับ รวมทั้งสิ้น 67,414 
ราย) 

3. โครงการพัฒนา
สั งคมและคุณภาพ
ชีวิตภาคเหนือ 

พัฒนาระบบดูแล
และยกระดับการ
ให้บริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
(โรงพยาบาล
มะเร็งล าปาง) 

ประชากรกลุ่ม 
เป้าหมายไดร้ับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม  
ร้อยละ 100 

     ประชากรได้รับบริการด้วยเครือ่งตรวจ 
mammogram จ านวน 378 ราย จากผู้มารับบริการ
ตรวจเต้านม จ านวน 378 ราย คดิเป็น ร้อยละ 100 
ประชาชนไดร้ับโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีการ
ตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งเตา้นม ด้วยเทคโนโลยี
ขั้นสูงด้านรังสีวิทยาจากการจดัตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการรักษาโรคมะเร็งสตรี (มะเร็งเต้านม) 

 
โครงการกรณีพิเศษ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน   
                          ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   ที่มี
ต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่เป็นปัญหาส าคัญของชาติ รวมถึง  พระ
วิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ดังนั้นเพ่ือ
สนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว เห็นควรด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี (โครงการ ๔ ปี 
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระปณิธานศาสตราจารย์ 
ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นประธานกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินโครงการฯ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับเป็นรองประธานกรรมการขับเคลื่อนการ
ด าเนินโครงการฯ รัฐบาลจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 8 ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเฝ้าระวัง 
ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยมีวัตถุประสงค ์
 1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
 ผลการด าเนินการในปี 2561 ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – 3 กันยายน 2561 สถานการณ์โรคพิษสุนัข
บ้าพบผู้เสียชีวิต 16 ราย สาเหตุของการเสียชีวิต คือ 15 ราย ไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ือการรับวัคซีนตามแนวทาง
เวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ส่วน 1 ราย ไปคลินิกและได้รับการแนะน าให้ไปโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ไป และมีผล
ตรวจยืนยันในสัตว์ จ านวน 1,235 ราย 
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ผลการด าเนินงาน : 
 1. มีการประชุมสั่งการทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ด าเนินมาตรการเร่งรัดในการป้องกัน
ควบคุมโรคครอบคลุมทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. จังหวัดที่มีความเสี่ยงมีการบูรณาการแผนงานโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อ
จังหวัด  คิดเป็นร้อยละ 87.50 (28/32) 
 3. พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 15 จังหวัด มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) คิด
เป็นร้อยละ 100  
 4. อ าเภอในจังหวัดเสี่ยงมีแผนบูรณาการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ (DHS) 
ร้อยละ 51.49 % (189/367) 
 5. พ้ืนที่ 32 จังหวัดเสี่ยง ด าเนินการพัฒนาศักยภาพบุคลากรอบรม CPG และการใช้ระบบรายงาน     
ร.36 และด าเนินการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า คิดเป็นร้อยละ 100 
ปัญหาอุปสรรค : 
ด้านคน 

1. ผู้สัมผัสโรคมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นกว่าค่าเฉลี่ยปีที่ผ่านมา 1.6 เท่า (จากข้อมูล ร.36 บางส่วน) และ
อัตราการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมสูงขึ้น 1.6-3 เท่า (จากผลการนิเทศ/WEB EOC/
ข้อมูล Lot release ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แสดงถึงประชาชนยังความตระหนักต่อการ
ป้องกันการถูกกัดและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ยังไม่ครอบคลุม ท าให้ประชาชนมี
ความเสี่ยงที่จะติดเชื้อหากไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค 

2. ผู้สัมผัสที่มารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามารับวัคซีนไม่ครบชุดตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
3. ผู้สัมผัสโรคไม่สามารถติดตามได้เนื่องจากเป็นนักท่องเที่ยว และเป็นผู้ใช้แรงงานที่ไม่อยู่ในพื้นท่ี 
4. บริบทของพ้ืนที่ยากต่อการเข้าถึงบริการเพื่อรับวัคซีนเพราะเป็นป่าเขา/เกาะ การเลี้ยงแบบปล่อย ไม่

มีรั้วรอบขอบชิด การใช้ภาษาในการสื่อสาร และประเพณีวัฒนธรรม 
ด้านงบประมาณ  

1. งบประมาณการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงมาก ผลกระทบต่อเงินบ ารุงของ รพ./เกินค่าเหมา
จ่ายรายหัวของระบบประกันสุขภาพ 
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2. สิทธิกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่มารับบริการไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สัมผัสโรคได้ 
3. มีความต้องการสนับสนุน PrEP ให้กับอาสาปศุสัตว์จ านวนมาก ที่ปฏิบัติงานควบคุมประชากรสัตว์ 
4. บางพ้ืนที่ไม่มีการส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ รวมทั้ง

ค่าชดเชยการท าลายสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ วัว กระบือ 
ด้านการด าเนนิงานและการบริหารจัดการ 

1. แผนบูรณาการผ่านระบบสุขภาพอ าเภอ ( DHS หรือแผน พชอ.) ไม่ครบตามที่ก าหนด เนื่องจาก
อ าเภอในจังหวัดเสี่ยงนั้นไม่พบสัตว์พบเชื้อพิษสุนัขบ้าจึงไม่เป็นปัญหาในพ้ืนที่อ าเภอ 

2. การเฝ้าระวังในพื้นท่ีที่พบหัวบวก ขาดการเฝ้าระวังต่อเนื่องในระยะ 6 เดือน  
3. การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลระบบ ร.36 มีจ านวนมาก ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกตัวแปร ความ

ต้องการ (ชี้เป้ารายต าบล/หมู่บ้าน) โปรแกรมไม่เสถียร ภาระงานไม่เหมาะกับบริบทห้อง ER และ
โปรแกรมซ้ าซ้อนกับโรงพยาบาล 

4. การวางแผนด าเนินการบูรณาการความร่วมมือกับเครือข่ายไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่ควร โดยเฉพาะ
บริเวณพรมแดน/ข้อมูลด้านปศุสัตว์และท้องถิ่น  

5. พ้ืนที่หลายจังหวัด มีสุนัขจรจัดจ านวนมาก โอกาสเสี่ยงของประชาชนต่อการสัมผัสโรคสูง 
ข้อเสนอแนะ :  

1. ติดตามผู้ถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล ให้รับวัคซีนครบชุดตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
2. จัดให้มีระบบส ารองวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน กรณีฉุกเฉิน มีเหตุการณ์ระบาดในวงกว้าง 
3. ควรมีระบบการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติ การในผู้ป่วยโรคไข้สมองอักเสบที่ไม่ได้ระบุสาเหตุ 

(Encephalitis unspecified) พร้อมทั้งจัดท าแนวทางการส่งตัวอย่าง (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
4. บูรณาการข้อมูลการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในทุกกลุ่มวัย ให้ความรู้โดยผู้น าในท้องถิ่น (กองบริการ

สุขภาพภาคประชาชน) 
5. เพ่ิมรายงาน HDC จ านวนผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารายเดือน และเปลี่ยน code รหัสในการ

ให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ 43 แฟ้ม 
6. เพ่ิมหลักสูตรการฉีดวัคซีนสุนัขและการดูแลระบบวัคซีน (cold chain) ส าหรับ อสม. และอาสา    

ปศุสัตว์ 
7. การค้นหาติดตามผู้ป่วย/ผู้สัมผัสโรคโดย อสม.ร่วมมือกับ รพ.สต. (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
8. สนับสนุนติดตามการน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้ควบคุม (กรมอนามัย)  
9. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้มีข้อสั่งการไปยังราชการส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการออก

ข้อบัญญัติการควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ และเร่งรัดการบังคับใช้ข้อบังคับ
ท้องถิ่นท่ีด าเนินการแล้ว (กรมอนามัย) 

การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
 1. กรมควบคุมโรค ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 100,000 dose  
  1.1 ปี 2561 ท าแผนจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) จ านวน 47,230 dose ให้กับ
บุคลากร เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงสูง โดยจัดส่งให้กับพื้นท่ีเสี่ยงในเดือนกรกฎาคม 
  1.2 มีการวางแผนจัดซื้อจัดหาวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) อีกจ านวน 50,000 dose ในปี 2562 
 2. กรมควบคุมโรค ขออนุมัติงบกลางรัฐบาลสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 1,000,000 
dose เพ่ือชดเชยให้กับหน่วยบริการ (อยู่ระหว่างเสนอส านักงบประมาณ) 
 3. ปี 2562 กองทุนหลักประกันสุขภาพจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 2,000,000 dose 
โดยจัดซื้อร่วมผ่านเครือข่าย 
 


