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สรุปผลการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
รอบที่ 2/2561 

คณะที่ 4 การตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับส านักนายกรัฐมนตรี 
............................................. 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 การตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เน้นการบูรณาการเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ข้อจ ากัดภายใต้ประเด็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล โดยมีกรอบประเด็นการตรวจติดตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ดังนี้  

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2. โครงการเมืองสมุนไพร 
3. โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 

1. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนอีสานศตวรรษท่ี 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส านักโรคติดต่อทั่วไป  กรมควบคุมโรค 
  แผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ า ดี คณะรัฐมนตรีมีมติ เม่ือวันที่ 21 
มิถุนายน 2559 เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ทศวรรษก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อ
น้ าดี แบ่งเป็น 2 ระยะ ระยะเริ่มต้น 3 ปี (2559-2561) เป็นโครงการรณรงค์การก าจัดปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ า ดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี          
ในปีพุทธศักราช 2559 พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 84 
พรรษา ตลอดจนในปีพุทธศักราช 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา 
ระยะที่ 2 เป็นการขับเคลื่อนตามมาตรการของแผนยุทธศาสตร์ในระยะเวลาที่เหลือ (2562-2568) เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ส่งผลให้การก าจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ า ดีเกิดความยั่งยืน และ
ผลักดันให้เป็นการด าเนินงานในแผนงานปกติในอนาคตต่อไป มีพ้ืนที่เสี่ยง 29 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ล าปาง ล าพูน พะเยา และสระแก้วใน
ภาคตะวันออก  รัฐบาลให้ความสนใจและตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องแก่ไขปัญหาอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีผ่านโครงการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตคนอีสานศตวรรษที่ 21 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยมี เป้าหมายของยุทธศาสตร์ คือ 

1. อัตราความชุกของโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีในคนและในปลาไม่เกินร้อยละ 1 ในปี 2568 
 2. การสูญเสียชีวิตด้วยมะเร็งท่อน้ าดีลดลงสองในสามในปี 2578  
มาตรการ/กิจกรรมด าเนินงาน  
 1. บริหารจัดการ จัดกิจกรรมรณรงค์ อาหารปลอดภัยปลาปลอดพยาธิ 
 2. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยการตรวจอุจจาระเม่ือพบผู้ ติดพยาธิให้การ
รักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมให้การรักษาพยาธิใบไม้ตับในสุนัข แมวในชุมชน 
 3. จัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจรพยาธิผ่านเทศบาล อบต. 
 4. จัดการเรียนการสอน การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
 5. การคัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไป ด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ พบสงสัยเป็นมะเร็ง
ท่อน้ าดี ส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไปเข้ารับการตรวจวินิจฉัยด้วยการท า CT/MRI  
 6. รักษามะเร็งท่อน้ าดีด้วยการผ่าตัดเสริมด้วยเคมีบ าบัดตามแผนการรักษาของแพทย์ 
 7. ส่งต่อผู้ป่วยสู่ชุมชนมีหมอครอบครัวเข้าไปดูแลประคับประคองด้วยการแพทย์ผสมผสานทั้งแพทย์
แผนปัจจุบัน แผนไทย และแพทยทางเลือก 
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 8. ติดตามประชาชนกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดีผ่านระบบการรายงานแบบ Real time 
ด้วยฐานข้อมูล Isan cohort 
 9. พัฒนานวตกรรมการตรวจพยาธิใบไม้ตับด้วยวิธีการใหม่ (ปัสสาวะ) พัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วย 
พัฒนาบุคลาการทางการแพทย์ในการคัดกรองพยาธิ คัดกรอง รักษามะเร็งท่อน้ าดี เพ่ือน าใช้ในการปรับปรุงแก้ไข
ปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ 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 าคัญในการขับเคล่ือน 
 1. ผู้น าชุมชน อสม. กลุ่มแม่บ้าน ประชาชน และบุคลากรที่เก่ียวข้องเริ่มมีความรู้ความเข้าใจตระหนัก
และเห็นความส าคัญในการเฝ้าระวังป้องกันตนเอง  
 2. มีภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนเริ่มเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 
 3. มีการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษาและการจัดการสิ่งแวดล้อมในแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไ ม้ตับ
และมะเร็งท่อน้ าดีอย่างต่อเนื่องครบวงจรในพ้ืนที่เสี่ยง 
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) 
ส่ิงจ าเป็นและต้องการรับการสนับสนุน 
 เร่งรัดประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจ รพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล ในทุกพ้ืนที่ผ่านเทศบาล/อบต. มีเป้าหมายประมาณ 3,300 แห่ง ในปี 2568 (ข้อมูลปัจจุบันมีบ่อบ าบัดสิ่ง
ปฏิกูล 30 แห่ง ในจังหวัดล าปาง ล าพูน สระแก้ว กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุดรธานี เลย บุรีรัมย์ 
ศรีสะเกษ สกลนคร ผ่านเทศบาล/อบต.) 
ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับ  
  ๑. ประชาชนได้รับการตรวจอุจจาระ เพ่ือทราบการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับและได้รับการรักษาที่ถูกต้อง  
มีการก าจัดสิ่งปฏิกูลและสิ่งแวดล้อม ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  2. ประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจเพ่ือค้นหามะเร็งตับและมะเร็งท่อน้ าดี ต้ังแต่ระยะเริ่ มแรก และเข้า
สู่กระบวนการรักษาอย่างทันท่วงที มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพ่ือมีคุณภาพชีวิตที่ยืนยาว 
  3. กลุ่มนักเรียนในทุกช่วงอายุมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากบริโภคอาหารที่ถูกต้อง  สามารถน า
ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน และแนะน าบุคคลในครอบครัวได้อย่างถูกต้อง 
  5. ประชาชนและภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องมีความรู้ในการป้องกันตนเองจากโรคที่สามารถป้องกันได้ 
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มาตรการเร่งด่วนในระดับพ้ืนท่ี  
  ๑. จัดกิจกรรมการรณรงค์อาหารปลอดภัย ปลาปลอดพยาธิต่อเนื่องทุกช่องทาง ทุกพ้ืนที่ 
  2. จัดระบบสุขาภิบาล บริหารจัดการสิ่งปฏิกูลเพ่ือตัดวงจรพยาธิ โดยจัดให้มีบ่อบ าบัดสิ่งปฏิกูลในทุก
พ้ืนที่ผ่านเทศบาล/อบต. 
  3. จัดการเรียนการสอน และสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) โรคพยาธิใบไม้ตับและ
มะเร็งท่อน้ าดีในเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
  4. คัดกรองพยาธิใบไม้ตับในประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไปด้วยการตรวจอุจจาระ/ปัสสาวะ เม่ือพบผู้ ติด
พยาธิให้การรักษาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พร้อมให้การรักษาพยาธิใบไม้ตับในสุนัข/แมวในชุมชน 
  5. คัดกรองมะเร็งท่อน้ าดีในประชาชนอายุ 40 ปีขึ้นไปด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ถ้าสงสัยว่าจะเป็นมะ เร็ง
ท่อน้ าดี ให้ส่งต่อโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เพ่ือเข้ารับการตรวจวินิจฉัยด้วยการท า CT/MRI 
  6. รับ-ส่งต่อผู้ป่วยสู่ชุมชน มีหมอครอบครัวเข้าไปดูแลประคับประคองด้วยการแพทย์ผสมผสานทั้งแพทย์
แผนปัจจุบัน แผนไทย และแพทย์ทางเลือก 
  7. รายงานผลการด าเนินการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี ผ่านฐานข้อมูล Isan chort 
 
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)  
   นครปฐม (เขต 5) จันทบุรี (เขต 6) มหาสารคาม (เขต 7)  
   สุรินทร์ (เขต 9) อ านาจเจริญ (เขต 10) สงขลา (เขต 12) 

 
  ประเด็นท่ีควรติดตามในปีต่อไป  
  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 
 

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

เขต
สุขภาพ 

ท่ี 

บริการผู้ป่วย
นอก(คร้ัง) 

บริการแพทย์แผนไทย(คร้ัง) 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 

 
 

 

 

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 
ส่ิงแวดล้อมและ
ยกระดับความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน 
 

1.1 ยก ระดับ
คุณภาพบริการ
สาธารณสุข 
(โรงพยาบาล
มะเร็งชลบุรี) 
 

ร้อยละผู้ป่วยผ่าน
เกณฑ์ระยะเวลารอ
คอยรังสีรักษาไม่เกิน 
6 สัปดาห์ มากกว่า
หรือเท่ากับ ร้อยละ 
60 

     ผู้ป่วยท่ีได้รับรังสีรักษาโรคมะเร็ง 5 โรค (มะเร็งตับ, ท่อ
น้ าดี, มะเร็งหลอดคอ หลอดลมใหญ่และปอด, มะเร็งเต้านม, 
มะเร็งล าไส้ใหญ่และทวารหนัก, มะเร็งปากมดลูก) จ านวน 93 
ราย เป็นผู้ป่วยท่ีแพทย์วางแผนการรักษาด้วยรังสีรักษา และ
ได้รับการรักษาด้วยรังสีรักษาไม่เกิน 6 สัปดาห์ จ านวน 58 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 62.4 ท าให้ผู้ป่วยลดระยะเวลารอคอยการรักษา
และเข้าถึงบริการได้มากข้ึน 

2. โครงการ
พัฒนาสังคมและ
ยกระดับความ
เป็นอยู่ของ
ประชาชน  

2.1 การพัฒนา
โครงสร้าง
พ้ืนฐานเพ่ือความ
มั่นคงในชีวิต 
(โรงพยาบาล
มะเร็งลพบุรี) 

ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาศูนย์
การแพทย์เฉพาะทาง 
(Center of 
excellence) ระดับ 5 

     ระดับความส าเร็จอยู่ในระดับ 5 โดยมีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเพ่ือระบุประเด็นการพัฒนาตาม 7 
องค์ประกอบของการเป็นศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง  
2. น าผลการวิเคราะห์มาจัดท าแผนการพัฒนาศูนย์การ 
แพทย์เฉพาะทาง 
3. ด าเนินตามแผน และติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  
4. สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาศูนย์การ 
แพทย์เฉพาะทาง 

ปัญหา/ข้อจากัด ข้อเสนอแนะ 
     ขาดงานวิจัยในระดับพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนความม่ันใจในการใช้ยา
สมุนไพรโดยสหวิชาชีพ  

     สร้างกลไกการจัดท างานวิจัยร่วมกับเครือข่าย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับบริการการแพทย์แผนไทยและ
ยาสมุนไพรในระดับเขตสุขภาพ 
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โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
 2.2 การพัฒนา

ศักยภาพและการ
เข้าถึงบริการของ
ประชาชน 
(โรงพยาบาล
เมตตาประชา
รักษ์ (วัดไร่ขิง) 

ผู้สูงอายุท่ีมีปัญหา
สุขภาพด้านสายตา
ได้รับการดูแลรักษา
ครบวงจร  
ร้อยละ 80 

     ผู้สูงอายุ 60 ปีข้ึนไป ท่ีมารับบริการได้มีการตรวจรักษา
ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 (ไตรมาส 1-4 จ านวน 
19,930 ราย, 20,419 ราย, 15,135 ราย และ 
11,930 ราย ตามล าดับ รวมท้ังส้ิน 67,414 ราย) 

3. โครงการ
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต
ภาคเหนือ 

พัฒนาระบบดูแล
และยกระดับการ
ให้บริการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 
(โรงพยาบาล
มะเร็งล าปาง) 

ประชากรกลุ่ม 
เป้าหมายได้รับการ
ตรวจคัดกรองมะเร็ง
เต้านม  
ร้อยละ 100 

     ประชากรได้รับบริการด้วยเคร่ืองตรวจ mammogram 
จ านวน 378 ราย จากผู้มารับบริการตรวจเต้านม จ านวน 
378 ราย คิดเป็น ร้อยละ 100 ประชาชนได้รับโอกาสใน
การเข้าถึงเทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัยและรักษามะเร็งเต้า
นม ด้วยเทคโนโลยีข้ันสูงด้านรังสีวิทยาจากการจัดต้ังศูนย์
ความเป็นเลิศด้านการรักษาโรคมะเร็งสตรี (มะเร็งเต้านม) 

 
โครงการกรณีพิเศษ : โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
                         ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 
 ด้วยพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี   
ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิตในข้อทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าที่ เป็นปัญหาส าคัญของชาติ  รวมถึง  
พระวิสัยทัศน์ที่เก่ียวข้องกับสุขภาพโลกหนึ่งเดียว โดยมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย 
ดังนั้นเพ่ือสนองพระปณิธานและพระวิสัยทัศน์ดังกล่าว เห็นควรด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค  คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี 
(โครงการ ๔ ปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯ เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นประธาน
กรรมการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการฯ และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงรับเป็นรอง
ประธานกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินโครงการฯ รัฐบาลจึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
การด าเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 8 ยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุขเก่ียวข้อง
กับยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน โดยมีวัตถุประสงค์ 
 1. พัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรคให้มีความครอบคลุม ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. พัฒนาการด าเนินงานป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในคน ให้เป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  
 ผลการด าเนินการในปี 2561 ต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม – 3 กันยายน 2561 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า
พบผู้เสียชีวิต 16 ราย สาเหตุของการเสียชีวิต คือ 15 ราย ไม่ได้ไปพบแพทย์เพ่ือการรับวัคซีนตามแนวทางเวช
ปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า ส่วน 1 ราย ไปคลินิกและได้รับการแนะน าให้ไปโรงพยาบาลแต่ไม่ได้ไป และมีผลตรวจ
ยืนยันในสัตว์ จ านวน 1,235 ราย 
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ผลการด าเนินงาน : 
 1. มีการประชุมสั่งการทางไกลผ่านระบบ VDO Conference ด าเนินมาตรการเร่งรัดในการป้องกันควบคุม
โรคครอบคลุมทุกจังหวัด คิดเป็นร้อยละ 100 
 2. จังหวัดที่มีความเสี่ยงมีการบูรณาการแผนงานโรคพิษสุนัขบ้าผ่านกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด  
คิดเป็นร้อยละ 87.50 (28/32) 
 3. พบผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 15 จังหวัด มีการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) คิดเป็น
ร้อยละ 100  
 4. อ าเภอในจังหวัดเสี่ยงมีแผนบูรณาการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ผ่านระบบสุขภาพอ 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) และอัตรา
การใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพ่ิมสูงขึ้น 1.6-3 เท่า (จากผลการนิเทศ/WEB EOC/ข้อมูล Lot 
release ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ แสดงถึงประชาชนยังความตระหนักต่อการป้องกันการถูกกัด
และการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ยังไม่ครอบคลุม ท าให้ประชาชนมีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ
หากไม่ได้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันหลังสัมผัสโรค 

2. ผู้สัมผัสท่ีมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามารับวัคซีนไม่ครบชุดตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
3. ผู้สัมผัสโรคไม่สามารถติดตามได้เนื่องจากเป็นนักท่องเที่ยว และเป็นผู้ใช้แรงงานที่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ 
4. บริบทของพ้ืนที่ยากต่อการเข้าถึงบริการเพ่ือรับวัคซีนเพราะเป็นป่าเขา/เกาะ การเลี้ยงแบบปล่อย ไม่มี

รั้วรอบขอบชิด การใช้ภาษาในการสื่อสาร และประเพณีวัฒนธรรม 
ด้านงบประมาณ  

1. งบประมาณการใช้วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงมาก ผลกระทบต่อเงินบ ารุงของรพ./เกินค่าเหมาจ่าย
รายหัวของระบบประกันสุขภาพ 
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2. สิทธิกลุ่มแรงงานต่างด้าวท่ีมารับบริการไม่ชัดเจน ท าให้ไม่สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้สัมผัสโรคได้ 
3. มีความต้องการสนับสนุน PrEP ให้กับอาสาปศุสัตว์จ านวนมาก ที่ปฏิบัติงานควบคุมประชากรสัตว์ 
4. บางพ้ืนที่ไม่มีการส่งตัวอย่างตรวจหาเชื้อพิษสุนัขบ้า เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการตรวจ รวมทั้งค่าชดเชย

การท าลายสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ วัว กระบือ 
ด้านการด าเนินงานและการบริหารจัดการ 

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

2. การเฝ้าระวังในพ้ืนที่ท่ีพบหัวบวก ขาดการเฝ้าระวังต่อเนื่องในระยะ 6 เดือน  
3. การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลระบบ ร.36 มีจ านวนมาก ไม่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ทุกตั วแปร 

ความต้องการ    (ชี้เป้ารายต าบล/หมู่บ้าน) โปรแกรมไม่เสถียร ภาระงานไม่เหมาะกับบริบทห้อง 
ER และโปรแกรมซ้ าซ้อนกับโรงพยาบาล 

4. การวางแผนด าเนิ นการบูรณาการความร่วมมือกับเครื อข่ายไม่ประสบผลส าเร็จเท่าที่คว ร 
โดยเฉพาะบริเวณพรมแดน/ข้อมูลด้านปศุสัตว์และท้องถิ่น  

5. พ้ืนที่หลายจังหวัด มีสุนัขจรจัดจ านวนมาก โอกาสเสี่ยงของประชาชนต่อการสัมผัสโรคสูง 
ข้อเสนอแนะ :  

1. ติดตามผู้ถูกสัตว์กัด ข่วน หรือเลียบาดแผล ให้รับวัคซีนครบชุดตามแนวทางเวชปฏิบัติ 
2. จัดให้มีระบบส ารองวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน กรณีฉุกเฉิน มีเหตุการณ์ระบาดในวงกว้าง 
3. ควรมีระบบกา รเฝ้า ระวังทา งห้ องปฏิ บัติกา รในผู้ ป่ว ยโ รคไข้ สมอง อัก เสบที่ ไม่ ได้ ระบุส าเห ตุ 

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

สุขภาพภาคประชาชน) 
5. เพ่ิมรายงาน HDC จ านวนผู้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารายเดือน  และเปลี่ยน code รหัสในการ

ให้บริการวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าในระบบ 43 แฟ้ม 
6. เพ่ิมหลักสูตรการฉีดวัคซีนสุนัขและการดูแลระบบวัคซีน (cold chain) ส าหรับ อสม. และอาสาปศุสัตว์ 
7. การค้นหาติดตามผู้ป่วย/ผู้สัมผัสโรคโดย อสม.ร่วมมือกับ รพ.สต. (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 
8. สนับสนุนติดตามการน ามาตรการทางกฎหมายมาใช้ควบคุม (กรมอนามัย)  
9. ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทยให้มีข้อสั่งการไปยังราชการส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการออกข้อบัญญัติ

การควบคุมการเลี้ยงสุนัขและแมว ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  และเร่งรัดการบังคับใช้ข้อบังคับท้องถิ่นที่
ด าเนินการแล้ว (กรมอนามัย) 

การบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในคน 
 1. กรมควบคุมโรค ขออนุมัติงบประมาณจัดซ้ือจัดหาวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 100,000 dose  
  1.1 ปี 2561 ท าแผนจัดซ้ือจัดหาวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (PrEP) จ านวน 47,230 dose ให้กับ
บุคลากร เจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงสูง โดยจัดส่งให้กับพ้ืนที่เสี่ยงในเดือนกรกฎาคม 
  1.2 มีการวางแผนจัดซ้ือจัดหาวัคซีนป้องกันโรคล่วงหน้า (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 
โดยจัดซ้ือร่วมผ่านเครือข่าย 
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