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	 นบัแต่พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ	 พ.ศ.	 2558	 ประกาศลงใน 

ราชกจิจานเุบกษา	 เมือ่วนัที	่ 8	 กนัยายน	พ.ศ.	 2558	มผีลใช้บังคบั 

ตั้งแต่วันที่	 6	 มีนาคม	 พ.ศ.	 2559	 เป็นต้นไป	

	 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	 พ.ศ.	 2558	 กําหนดให้จัดทํา 

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคติดต่อหรือ 

โรคระบาด	 สําหรับให้หน่วยงานของรัฐ	 ใช้เป็นกรอบในการ 

ดาํเนนิการจดัทาํแผนปฎบิตักิารเฝ้าระวงั	 ป้องกนั	 และควบคมุ 

โรคติดต่ออันตราย	 โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวัง	 และโรคระบาด 

ในเขตพื้นที่จังหวัด	

ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนพฤศจิกายน 2561

จดหมายข่าว

	 ในระยะแรกได้จัดทําแผนปฏิบัติการฯ	 ฉบับที่	 1	 มีกรอบ 

ระยะเวลา	 3	 ปี	 คือ	 พ.ศ.	 2559–2561	 และถ่ายทอด 

แผนปฏิบัติการฯไปสู่ระดับจังหวัด	 แผนปฏิบัติการฯ	 ฉบับที่	 1 

จะครบระยะเวลาในปี	 พ.ศ.	 2561	 นี	้ จึงมกีารทบทวนปรบัปรุง 

แผนปฏิบัตกิารฯ	 ให้มคีวามเหมาะสม	 สอดคล้องกับสถานการณ์ 

ปัจจุบัน	 และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

	 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และควบคุมโรคติดต่อ 

หรือโรคระบาด	 พ.ศ.	 2562–2564	 ตามพระราชบัญญัติ 

โรคติดต่อ	 พ.ศ.	 2558	 (ฉบับที่	 2)	 เป็นแผนระดับ	 3	 ตามมต ิ

คณะรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 4	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2560

แผนปฏิบัติการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อหรือโรคระบาด 
พ.ศ. 2562–2564 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2)      

แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561–2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

แผนปฏิรูปประเทศ
ด้านสาธารณสุข 

พ.ศ. 2560 

กฎอนามัยระหว่างประเทศ 
พ.ศ. 2548 

(International Health 
Regulation; IHR 2005) 

กรอบความร่วมมือ
อาเซียน +3

กรอบความมั่นคง
ด้านสุขภาพของโลก 

(Global Health Security
Agenda; GHSA) 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562–2564 
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

กรอบแนวคิดในการจัดท�าแผนปฏิบัติการ

สามารถ download 

แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม

โรคติดตอหรือโรคระบาด พ.ศ. 2562 - 2564 

ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558

จัดท�าโดย ส�านักงานเลขานุการคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ

Secretariat Office of the National Communicable Disease Committee  

โทร 02 590 3170, 02 951 1361     Email: cda2015gcd@gmail.com
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แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 
พ.ศ. 2562-2564 (ฉบับที่ 2)  

วิสัยทัศน์ 

 ประเทศไทยปลอดภัยจากโรคติดต่อด้วยระบบ 
เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีประสิทธิภาพ 
ทันต่อสถานการณ์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาต ิ
ภายใต้ความร่วมมือของทกุภาคส่วน เพ่ือน�ไปสู่คณุภาพชวีติ 
ที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน

เป้าประสงค์

 ป้องกัน ควบคุม ก�จัด กวาดล้างและลดผลกระทบ 
จากโรคติดต่อด้วยระบบการท�งานที่เข้มแข็ง และเครือข่าย 
การท�งานทีก่ว้างขวาง รวมทัง้การมีส่วนร่วมของประชาชน

แผนปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อ 
21 แผนปฏิบัติการ 

1)	 แผนกวาดล้างโปลโิอ	

2)	 แผนกาํจดัโรคหดั	

3)	 แผนกาํจดัโรคพษิสนัุขบ้า

4)	 แผนกาํจดัโรคเรือ้น	

5)	 แผนกาํจดัโรคมาลาเรีย	

6)	 แผนกาํจดัโรคเท้าช้าง

7)	 แผนยตุปัิญหาเอดส์

8)	 แผนยตุปัิญหาโรคตดิต่อทางเพศสมัพนัธ์

9)	 แผนยตุปัิญหาวัณโรค

10)	แผนป้องกนัโรคตดิต่อท่ีป้องกนัได้ด้วยวคัซนี

11)	แผนป้องกนัโรคตดิต่อทางอาหารและน้ํา

12)	แผนป้องกนัโรคตดิต่อจากสตัว์สู่คน	

13)	แผนป้องกนัโรคไข้หวัดใหญ่

14)	แผนป้องกนัโรคตดิต่อในเดก็

15)	แผนป้องกนัโรคตดิต่ออุบตัใิหม่และ

	 โรคตดิต่ออนัตราย

16)	แผนป้องกนัโรคทีเ่กดิจากจลุชีพดือ้ยา

17)	แผนป้องกนัและควบคมุโรคติดเชือ้ในโรงพยาบาล

18)	แผนป้องกันโรคติดต่อนําโดยยงุลาย	และแมลงอืน่ๆ					

19)	แผนป้องกนัโรคหนอนพยาธิ

20)	แผนป้องกนัโรคพยาธใิบไม้ตบั	

21)	แผนป้องกนัโรคตบัอกัเสบจากไวรสั	บ	ีและ	ซ	ี				

แผนที่เกี่ยวข้องกับตรวจจับภัยจากโรคติดต่อ 
3 แผนปฏิบัติการ

22)	แผนปฏบิตักิารพฒันาระบบห้องปฏิบตักิาร

	 ทางสาธารณสขุ	

23)	แผนปฏบิตักิารป้องกันควบคมุโรคตดิต่อ

	 ระหว่างประเทศ	

24)	แผนปฏบิตักิารด้านการเฝ้าระวังโรคตดิต่อ

แผนที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมโรคติดต่อ 
3 แผนปฏิบัติการ

25)	แผนปฏบิตักิารด้านการดแูลรกัษาผูป่้วยโรคตดิต่อ	

26)	แผนปฏบิตักิารศนูย์ปฏิบตักิารภาวะฉกุเฉิน

	 ทางสาธารณสขุ

27)	แผนปฏบิตักิารสือ่สารความเสีย่ง

แผนท่ีเก่ียวข้องกับระบบสนับสนุนการด�เนินงานฯ
 3 แผนปฏิบัติการ

28)	แผนปฏบิตักิารสนบัสนนุและการบรหิารจดัการ

	 เวชภณัฑ์

29)	แผนปฏบิตักิารตดิตามประเมนิผล

30)	แผนปฏบิตักิารพฒันากําลงัคน
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	 เมื่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร	เห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุมโรคติดต่อ 

อนัตราย	โรคตดิตอ่ทีต่อ้งเฝา้ระวงั	หรอืโรคระบาดในเขตพืน้ทีจ่งัหวดัแลว้	ใหเ้ผยแพรแ่ผนปฏบิตักิารฯ	แกห่นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

ในจงัหวดัดาํเนนิการ	และเช่ือมโยงกบัแผนพฒันาจงัหวดั	กลุม่จงัหวดั	แผนยทุธศาสตร์/แผนปฏบิตักิารฯของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง	

	 ให้รายงานแผนปฏบิตักิารเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคมุโรคตดิต่ออนัตราย	โรคตดิต่อท่ีต้องเฝ้าระวงัหรือ 

โรคระบาดในเขตพ้ืนทีจ่งัหวดัและกรงุเทพมหานคร	และผลการดาํเนนิงานตามเป้าหมาย	และตัวชีว้ดัการดาํเนนิการ 

ทีส่าํคญั	ในระบบรายงานผลการดาํเนนิงานออนไลน์	https://ims.ddc.moph.go.th/main.php	เมือ่เสรจ็สิน้ 

การดาํเนนิการหรอือย่างน้อยทกุ	6	เดอืน

กระบวนการในการจัดท�แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย 
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

การจัดท�แผนปฏิบัติการ

ศึกษา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น วิเคราะห์สภาพปัญหา 

ความเสี่ยง สภาพแวดล้อม 
ภายใต้บริบทของพื้นที่

จัดท�ร่างแผนปฏิบัติการฯ 
ระดับจังหวัด ผ่านกระบวนการ

มีส่วนร่วมของเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ภายในเขตพื้นที่จังหวัด-	 ข้อมูลทางระบาดวิทยาในพื้นที่	

-	 ปัจจัยเสี่ยง	ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา	

-	 ปัญหา	อุปสรรค	

-	 นโยบายรัฐบาล	กระทรวง	แผนพัฒนา 

	 จังหวัด	กลุ่มจังหวัด	 แผนยุทธศาสตร์/ 

	 แผนปฏบิตักิารฯ	ของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง	

-	 แผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง	 ป้องกัน	 และ 

	 ควบคุมโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

	 พ.ศ.	2562–2564	ตามพระราชบัญญัต ิ

	 โรคติดต่อ	พ.ศ.	2558	(ฉบับที่	2)

-	พระราชบัญญัติโรคติดต่อ	พ.ศ.	2558

คดัเลือก จัดล�าดบัส�าคญั อาจพจิารณาตาม

-	 ขนาดของปัญหา	

-	 ความรุนแรง	

-	 ผลกระทบ	

-	 ความเป็นไปได้การแก้ปัญหา	

-	 ต้องการความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น	

-	 ความต้องการใช้อํานาจในการบริหาร 

	 จัดการ

-	 สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ความเสี่ยง	

	 บริบทของพื้นที่	

-	 กําหนดเป้าหมายกิจกรรม	งบประมาณ	

	 หน่วยงานที่รับผิดชอบ	โดยพิจารณาใช้

	 แนวทางตามกรอบแผนปฏิบัติการฯ 

	 (ฉบับที่	 2)	 ประกอบการจัดทําแผน- 

	 ปฏิบัติการฯ	ระดับจังหวัด	

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร พิจารณาเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

	 โดยเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กรุงเทพมหานคร	เสนอร่างแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง	ป้องกัน	และควบคุม 

โรคติดต่ออันตราย	โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง	หรือโรคระบาดในเขตพื้นที่จังหวัด	นําเข้าที่ประชุมคณะคณะกรรมการโรคติดต่อ 

จงัหวัด/กรงุเทพมหานคร	เพือ่พจิารณาและให้ความเหน็ชอบแผนฯ	

เผยแพร่แผนปฏิบัติการ 

การติดตามประเมินผลการด�เนินงาน

https://ims.ddc.moph.go.th/main.php

