
 
 

สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข (BMW) ครั้งที่ 1/2565 
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมประเมิน จันทรวิมล ชั้น 1 อาคาร 1 กรมควบคุมโรค 
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะ 
วันนี้ยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของกรม คร. ซึ่งมีการดำเนินงานที่หลากหลาย เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน และขอบคุณกรม คร. ท่ีได้จัดการประชุมในวันน้ี 

 

วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ  
3.1 แนะนำผู้บริหาร/นำเสนอผลงาน/แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
กรม คร. มีการดำเนินงานที่สำคัญ ในการควบคุมป้องกันโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ ปัจจัยเสี่ยง โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาศัยพื้นฐานการทำงานด้านวิทยาศาสตร์และระบาดวิทยา โดยทำงานร่วมกับ
เครือข่ายทางการแพทย์และสาธารณสุข และมิติอื ่นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการป้องกันควบคุมโรคและ  
ภัยสุขภาพของประชาชนและประเทศไทย ซึ่งกว่า 2 ปีที่ผ่านมากับการการเผชิญกับปัญหา COVID-19 กรม คร.  
ถือเป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขวิกฤติ อยู่เบื้องหลังแผนการรับมือกับโรค การรักษาพยาบาลที่ช่วยลดอัตราการ
ส ูญเส ียให้ต ่ำกว ่าค ่าเฉล ี ่ยทั ่วโลก โดยมีหล ักในการดำเนินการ 3 ประการ ด ังน ี ้  1) การดำเนินการ 
เฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา 2) การสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา และ 3) การอบรมแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งการ
จัดการ COVID-19 ในช่วงถัดไป โดยการใช้ Smart living with COVID-19 มีมาตรการสำคัญ ได้แก่ Vaccine, 
Universal Prevention, COVID Free Setting และ ATK หรือ VUCA การดำเนินการที่โดดเด่น คือความสำเร็จ
ในการให้บริการวัคซีนบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้  โดยการทำทุกวิถีทางที่จะหาวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ การฉีด
วัคซีนให้ได้ครอบคลุมมากท่ีสุด และกรม คร. ยังเป็นหน่วยงานสำคัญที่แก้ไขปัญหาด้านสุขภาพตามฤดูกาล ปัญหา
ฝุ่น PM 2.5 รวมถึงการแก้ไขปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสถานการณ์น้ำท่วม ซึ่งในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข จะต้องมีการตรวจจับเร็ว ด้วยการติดตามการพยากรณ์อากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตอบโต้ทัน
เมื่อเกิดเหตุที่ยกเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน การจัดระบบให้มีศูนย์บริหารภาวะฉุก เฉินเพื่อบัญชาการตอบโต้และดู
สถานการณ์อย่างทันท่วงที ป้องกันได้ โดยการป้องกันตามธรรมชาติของโรคและการดูแลเชิงระบบ นอกจากน้ียังมี
การระบาดของไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ที่มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนป้องกันตนเอง จนถึงจัดทีมฉีดฆ่ายุง
ที่เป็นพาหะของโรคและการวางแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้แต่ละปีมียอดผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต
น้อยลง ซึ่งผลงานของกรม คร. สะท้อนผ่านการได้รับรางวัลต่างๆ เช่น รางวัล UNPSA รางวัลเลิศรัฐ  

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ควรนำเสนอในล ักษณะของการ 
บูรณาการร่วมกัน และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สป. จะร่วมดำเนินการ/
การนำไปใช้ประโยชน์  ในประเด็น
ดังกล่าว อย่างไร 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

3.2 การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ  
สถานการณ์โรคและภัยสขุภาพท่ีสำคัญ ปี 64 1) โรคไข้มาลาเรีย : ผู้ป่วย 2,893 ราย อัตราป่วย 0.04 : 1,000 
ประชากร (ลดลงร้อยละ 35) ไม่พบผู้ป่วยเสียชีวิต และประสบความสำเร็จในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ชนิดฟัลซิปารัม       
2) โรคเท้าช้าง : ทุกจังหวัด ยกเว้น จ.นราธิวาส ไม่พบคนไทยป่วยด้วยโรคเท้าช้าง แต่ยังพบโรคเท้าช้างในกลุ่มคน
ต่างด้าวที่มาจากประเทศที่แพร่โรค ขณะนี้มีผู้ปรากฏอาการ 83 ราย ใน 7 จังหวัด 3) โรคเรื้อน : อัตราความชุก 
0.03 : 10,000 ประชากร (เกณฑ์ WHO คือ ต่ำกว่า 1 : 10,000 ประชากร) ค่าสัดส่วนผู้ป่วยรายใหม่ท่ีมีความ
พิการ ระดับ 2 ซึ่งยังไม่มีแนวโน้มที่จะลดลง 4) โรควัณโรค : WHO ประกาศให้ประเทศไทยพ้นจาก 1 ใน 14 ประเทศ 
ที่มีปัญหาวัณโรค วัณโรคดื้อยา และวัณโรคที่ติดเชื้อเอชไอวีสูง และมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง การพยากรณ์
โรคและภัยสุขภาพ ปี 65 มี 7 โรคสำคัญ ควรเฝ้าระวัง ดังนี้ 1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คาดการณ์ผู้ติดเชื้อ
รายใหม่ และคาดการณ์ผู้เสียชีวิต คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง และเริ่มคงที่ประมาณกลางปี หากมีสายพันธุ์ใหม่
ระบาดจะปรับการคาดการณใ์หม่อีกครัง้ 2) โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 63 พบการรายงานผู้ป่วยสูง 2 ช่วง คือ เดือน ม.ค. - มี.ค และ
เดือน ส.ค. - ธ.ค. คาดการณ์ในปี 65 จะพบผู้ป่วยประมาณ 22,817 ราย หากประชาชนใส่หน้ากากอนามัยตาม
มาตรการป้องกันโควิด-19 จะทำให้จำนวนผู้ป่วยลดลงเช่นกัน 3) โรคเอชไอวี/เอดส์ เคยเป็นโรคอุบัติใหม่ ขณะนี้
ได้เปลี่ยนเป็นโรคประจำถิ่นแล้ว ปัจจุบันสัดส่วนการติดเชื้อรายใหม่จะพบในกลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย (ร้อยละ 59) 
กลุ่มหญิงทั่วไป (ร้อยละ 23) กลุ่มชายทั่วไป (ร้อยละ 12) 4) โรคไข้เลือดออก ปี 64 พบจำนวนผู้ป่วยน้อยกว่า  
ปีที่ผ่านมา อาจเป็นผลจากการระบาดใหญ่ในปี 61 - 62 และสันนิษฐานว่าการที่พบลูกน้ำยุงลายที่ลดในบ้าน   
ต่ำกว่าร้อยละ 10 และค่า HI ลดลงอาจเกิดจากที่ประชาชนอยู่บ้านมีเวลาในการกำจัดขยะและจัดการสิ่งแวดล้อม 
5) อุบัติเหตุทางถนนในช่วงปกติและเทศกาลปีใหม่ จำนวนผู้เสียชีวิตมีแนวโน้มลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี ในช่วงปี 57 – 63 
โดยสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อการลดลงของจำนวนผู้เสียชีวิต แต่การคาดการณ์ผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิตจาก
อุบัติเหตุทางถนน ปี 65 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ซึ่งปัจจัยต่างๆ สามารถควบคุมได้ยาก เนื่องจากเกิดจากพฤติกรรม    

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
ควรนำเสนอการคาดการณ์ผู้ติดเช้ือ
รายใหม่ ให้ประชาชนรับทราบ 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 



6) ตกน้ำ จมน้ำ การคาดการณ์จำนวนเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการตกน้ำ จมน้ำ หากไม่เห็น
ความสำคัญของปัญหาการจมน้ำ จะพบเด็กเสียชีวิต จำนวน 594 ราย แต่ถ้าหากดำเนินมาตรการผู้ก่อการดี     
เชิงคุณภาพให้ครอบคลุม จะพบเด็กเสียชีวิต 503 ราย และหากเน้นนโยบาย “พื้นที่เล่น ลอยเป็น ช่วยเหลือได้” และ
สอนเด็ก  ให้มีทักษะว่ายน้ำจะพบเด็กเสียชีวิต 474 ราย 7) โรคจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)  
ปี 65 คาดการณ์สถานการณ์จะมีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น โดยหากไม่มีนโยบายในการดำเนินการที่ชัดเจน ค่าเฉลี่ยฝุ่น 
PM 2.5 เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และจะทำให้จำนวนผู้ป่วย COPD เพิ่มขึ้นปีละ ร้อยละ 7 และ IHD เพิ่มขึ้น ปีละ ร้อยละ 4 
3.3 การพัฒนากำลังคนด้านระบาดวิทยา (Epidemiology Workforce Department)  
ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่จัดการกับโควิดได้ดีที่สุดในโลก มีระบบสาธารณสุขดีที่สุด อันดับ 5 ของโลก และอันดับ 1 
ของเอเชีย โดยทำได้ดีในด้านการตรวจจับโรคและรายงานโรคที่รวดเร็ว ประกอบด้วย ระบบห้องปฏิบัติการ 
ที่เข้มแข็งและมีคุณภาพ การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานด้านห้องปฏิบัติการ ระบบเฝ้าระวังและรายงานโรคที่ทัน
เหตุการณ์ ข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าถึงได้และโปร่งใส การสอบสวนโรคในกลุ่มผู้ป่วย และกำลังคนด้านระบาดวิทยา 
โดยระบบเฝ้าระวังและป้องกันควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่ ต้องใช้กำลังคนด้านระบาดวิทยา รวมถึงมีการดำเนินงาน 
ภายใต้ คกก.โรคติดต่อจังหวัด และมีหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) จำนวน 3 หน่วย/อำเภอ 
ประกอบด้วย บุคลากรที่มีพื้นฐานด้านระบาดวิทยา (จพง.ควบคุมโรคติดต่อ อย่างน้อย 1 คน จนท.ทางการแพทย์
และสาธารณสุข อย่างน้อย 2 คน) ดำเนินการเฝ้าระวัง/ป้องกัน/ สอบสวน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายและโรค
ระบาด ภายในเขตพื้นที่ของตน ซึ่งที่ผ่านมามีการฝึกอบรมนักระบาดวิทยภาคสนามให้มีสมรรถนะไปปฏิบัติงาน 
CDCU และ SRRT รวมถึงการกระจายให้ครอบคลุมพื้นที่ท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายการผลิตและรักษานักระบาด
วิทยาภาคสนาม ให้อยู่ในระบบ ไม่น้อยกว่า 1.5:100,000 ประชากร เพื่อทำหน้าท่ีเฝ้าระวังโรค ป้องกัน กักกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งการพัฒนางานสาธารณสุขและจัดการภาวะวิกฤติ เช่น โควิด ข้อเสนอเชิงนโยบาย   
1) เพิ่มการลงทุนในการสร้างนักระบาดวิทยาภาคสนามมืออาชีพให้ได้ตามเป้าหมาย 1.5:100,000 ประชากร 
และ CDCU คุณภาพสูงให้ครบ 3 ทีมต่ออำเภอ 2) กำหนดตำแหน่งแพทย์นักระบาดวิทยา ที่ สสจ. และ รพศ./รพท.  
ให้ครบทุกจังหวัด (จำนวน 3-5 คนต่อจังหวัด) 3) สร้างทีมอาจารย์และส่งเสริมแพทย์ที่ฝึกอบรมระบาดวิทยา
ภาคสนาม เช่น ความก้าวหน้าในสายงานวิชาการ 4) เพิ ่มเงินประจำตำแหน่ง หรือค่าตอบแทนเสี ่ยงภัย  
5) ให้แรงจูงใจอ่ืนๆ เช่น โอกาสไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) ควรมีการจัดกลุ่มเผยแพร่ความรู้
วิชาการ เพื่อให้เกิดการสร้างเสริม
และการคงอยู่ในระบบที่ยั่งยืน 
2) การระบาดของโรคบางชนิดอาจ
เกิดจากปัญหาของตัวโรค หรือเกิด
จากพฤต ิกรรมหร ือว ิถ ีช ีว ิตของ
ประชาชน 
 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

3.4 การพัฒนาอาคารให้บริการ ของสถาบันบำราศนราดูร  
แผนการพัฒนาอาคาร (ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ) สถาบันบำราศนราดูร มีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 1) เป็นศูนย์ปฏิบัติการดูแลรักษา กักกัน แยกโรค สำหรับโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออันตรายร้ายแรง
ในภาวะที่มีการระบาดในวงกว้าง 2) เป็นต้นแบบของหน่วยปฏิบัติการด้านการแพทย์และหอผู้ป่วยที่มีระบบการ
จัดการอากาศ เพื่อรองรับการดูแลรักษาโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ 3) เป็นศูนย์บัญชาการตอบโต้โรคระบาด
และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 4) เพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ชุมชน และหน่วยบริการภาครัฐในพ้ืนท่ีใกล้เคียง 
มีแผนดำเนินการระหว่างปี 65 - 72 จะจัดทำแบบอาคารในปี 65 - 66 และดำเนินการก่อสร้าง ในปี 67 - 72 
วางแผนสร้างอาคารรองรับระบบบริการ จำนวน 10 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 25 ,000 ตรม. รวมพื้นที่จอดรถ 
โดยที่ตั้งของอาคารอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสถาบันบำราศนราดูร ติดกับสถาบันทันตกรรม ซึ่งอาคาร
ประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ 1) ส่วนปฏิบัติการ (ห้องฉุกเฉิน รังสีวิทยา ห้องผ่าตัด ฯลฯ) 2) หอผู้ป่วย (ห้อง
ผู้ป่วยพิเศษ หอผู้ป่วยเด็ก หอผู้ป่วยสูติกรรม ฯลฯ) 3) ส่วนสนับสนุนบริการ (หน่วยจ่ายกลาง เครื่องมือแพทย์ 
ศูนย์สารสนเทศ ศูนย์บัญชาการตอบโต้โรคระบาดและภาวะฉุกเฉิน) และ 4) พ้ืนท่ีจอดรถจำนวน 300 คัน 
 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1) ควรออกแบบให้มีศูนย์อุบัติภัยใน
อาคารด้วย เพื่อรองรับสถานการณ์
ต่างๆ ในอนาคต และเพิ่มศักยภาพ
การบริการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  
2) การพัฒนาอาคารให้บริการของ 
สถาบันบำราศนราดูร เพื่อเป็นสวัสดิการ 
ในการดูแลบุคลากรของ กสธ.รวมทั้ง 
ปชช.ในพื้นที่ใกล้เคียง ในกรณีผู้ป่วย 
Acute Care เพื ่อส่งต่อรักษาอย่าง
ทันท่วงที รวมทั ้งต้องวางแผนเพิ่ม
อ ัตรากำล ัง ให ้ เหมาะสมกับการ
ให้บริการในอนาคต  
 
มติทีป่ระชุม รับทราบและมอบหมาย 
ให้กรม สบส.หารือ/ให้คำปรึกษา 
การออกแบบอาคารให้เหมาะสม 

วาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา / ติดตามความก้าวหน้า  
4.1 โครงการ “ราชทัณฑ์ปันสุข”  
การดำเนินงานของ กสธ. เรื่องระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขัง มีดังนี้ ๑) พัฒนาระบบบริการ จัดบริการตามสิทธิ 
และพัฒนาเครือข่ายบริการ ติดตาม กำกับ ประเมินผล โดย สป. ๒) สร้างระบบรับ -ส่งต่อผู้ป่วย รับปรึกษาโรค
เฉพาะทางทางไกล และเปิดบริการคลินิกเฉพาะทางในทัณฑสถาน โดยกรมแพทย์ ๓) คัดกรอง เฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรค โดยกรม คร. ๔) จัดทำคู่มือครูฝึก หลักสูตร ชุดสื่อสารการสอน และฝึกอบรม อสรจ.  โดยกรม สบส. 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
 



และภาคีเครือข่าย ๕) จัดทำ/ผลิตสื่อการสอนพระราชทานสำหรับ อสรจ. และผู้ต้องขัง วางระบบบริการทันตสุขภาพ 
และพัฒนาแนวทางการจัดการด้านสุขาภิบาลอาหารและน้ำ อนามัยสิ่งแวดล้อม โดยกรมอนามัย ๖) คัดกรองและ
ให้การดูแลรักษาด้านสุขภาพจิต โดยกรม สจ. และ ๗) สนับสนุนการขึ้นทะเบียนหน่วยปฐมภูมิ ดูแลสิทธิประโยชน์ 
การรักษาพยาบาล และจัดสรรงบประมาณ โดย สปสช. สำหรับเป้าหมายการบูรณาการความร่วมมือ ในปี 63 ระยะที่ ๑ 
เรือนจำ เป้าหมาย ๒๕ แห่ง มีการบูรณาการบริหารจัดการโรคติดต่อสำคญัร่วมพัฒนาหลักสูตร อสรจ. และพัฒนา
หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์ ในปี ๖๔ เพิ่มเรือนจำเป้าหมายเป็น 44 แห่ง มีการขยายพื้นที่เรือนจำเป้าหมาย
บูรณาการบริหารจัดการโรคติดต่อสำคัญฯ และร่วมพัฒนาหลักสูตร อสรจ. เพิ่มเติม และพัฒนาหลักสูตรเวชศาสตร์ 
ราชทัณฑ์ และในปี 65 จะขยายเป้าหมายเรือนจำทั่วประเทศ ๑๔๓ แห่ง โดยจะมีการติดตาม ประเมินผล วิจัย
และพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงบริการป้องกันควบคุมโรคที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะมีการจัดระบบ
บริการสาธารณสุขในเรือนจำตามระยะเวลา ทั้งแรกรับและผู้ต้องขังรายเก่า ผลงานเด่น ๑) การคัดกรองวัณโรค
ผู้ต้องขังแรกรับ จำนวน 143 แห่ง ๒) การคัดกรองโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ๓) การป้องกันควบคุมโรคโควิด-19  
๔) การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคติดต่อสำคัญสำหรับผู้ต้องขัง และผู้คุม  และ ๕) หลักสูตรเวชศาสตร์ราชทัณฑ์
ออนไลน์เวชศาสตร์ สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และผู้คุมในเรือนจำ  ข้อเสนอการดำเนินงานในปี 65 คือ     
๑) จัดทำยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานให้สามารถจัดระบบบริการสาธารณสุขได้ครบวงจร และมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ๒) ดำเนินงานตามเป้าหมายในแต่ละกิจกรรม และ ๓) เชื่อมโยง และบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อ
การจัดระบบบริการสาธารณสุขในเรือนจำ และขยายผลไปยังสถานพินิจให้เท่าเทียมกับประชาชนท่ัวไป 
 

 


