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บทคัดย่อ 

ช่องทางเข้าออกประเทศมีการด าเนินงานภายใต้กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ( IHR 
2005) ขององค์การอนามัยโลก (WHO) โดยทั้งนี้ได้จัดท าคู่มือประเมินตนเองการพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออก

ประเทศ (Core capacity assessment tools) หรือคู่มือ CCATs โดยมีด้านสมรรถนะการตรวจตราสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและควบคุม ก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน าโรคด้วย จึงท าให้กรมควบคุมโรค โดยกองด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศและกักกันโรค ได้ก าหนดแผนงานและตัวชี้วัดเพ่ือก ากับ ติดตามการด าเนินงานมาตรการดังกล่าว
ของช่องทางเข้าออกประเทศร่วมด้วย โดยแบ่งประเภทการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลเป็นจ านวน 7 โปรแกรม 
การด าเนินงาน โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงพรรณนาโดยท าการศึกษาจากการรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานจากระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimated SM) ซึ่งท าการศึกษา 
ในปีงบประมาณ 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) 

ผลการด าเนินงานด้านการตรวจตราสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการควบคุม ก าจัดแมลงและ 
สัตว์พาหะน าโรค ซึ่งผลการด าเนินงานในปีงบประมาณดังกล่าวพบว่าจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานมากที่สุดของ
ช่องทางฯ คือ การควบคุม ก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน าโรค รองลงมาเป็นกิจกรรม สุขาภิบาลน้ า คุณภาพอากาศ
ภายในอาคาร ส้วมสาธารณะ ขยะและสิ่งปฏิกูล สุขาภิบาลอาหาร และการจัดการน้ าเสียตามล าดับ จึงท าให้
สามารถอภิปรายถึงกิจกรรมการตรวจตราสุขาภิบาลฯ ภายในช่องทางเข้าออกประเทศที่ด าเนินงานมากที่สุด 
คือ การควบคุม ก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน าโรค เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ประจ า ณ ช่องทางเข้าออก
ประเทศมีบทบาทการเป็นเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ จึงท าให้มีองค์ความรู้ และความพร้ อมด้านอุปกรณ์
ตลอดจนมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจตราควบคุม ก าจัด แมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
ภายในช่องทางฯ ในทางกลับกันกิจกรรมการตรวจตราสุขาภิบาลประเภทอ่ืนๆที่ลดลงตามล าดับ นั้นอาจมีปัจจัย
จากบุคลากรตรวจตราประจ าช่องทางฯที่มีข้อจ ากัดในด้านองค์ความรู้  ทักษะเฉพาะในแต่ละด้านสุขาภิบาล 
และด้านเครื่องมือตรวจวัดในการด าเนินงาน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะต่อการ
สร้างทักษะที่ยังเป็นช่องว่างของเจ้าหน้าที่ในการเป็น ผู้ตรวจตราด้านสุขาภิบาล 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้สามารถน าไปบูรณาการในการจัดกิจกรรมอบรม เพ่ิมพูนทักษะ
การตรวจตราสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม แก่เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ภายในช่องทางเข้าออกประเทศของตนเอง 
และขับเคลื่อนงานกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางสิ่งแวดล้อมปลอดภัยของช่องทางฯ ตามแนวทาง 
กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (IHR 2005) ต่อไป 

 
 



1.ความเป็นมา 
ช่องทางเข้าออกประเทศ (Point of Entry) เป็นจุดผ่านแดนถาวรที่มีการเข้าและออกนอก

ราชอาณาจักร เพ่ือด าเนินงานในด้านการรองรับการเข้า-ออกระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เดินทาง สินค้า 
ตู้บรรทุกสินค้า ยานพาหนะ กระเป๋าเดินทาง พัสดุไปรษณียภัณฑ์ตลอดจนถึงศพ หรือซากที่ขนส่งระหว่างประเทศ 
โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถูกจัดตั้งภายในบริเวณช่องทางฯ หนึ่งในนั้นคือ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ
ซึ่งจัดเป็นหน่วยงานที่ส าคัญในด้านการเฝ้าระวังเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขโรคและภัยสุขภาพ
ระหว่างประเทศ และพัฒนาสมรรถนะโดยอาศัยการด าเนินงานตามแนวทางคู่มือการพัฒนาสมรรถนะหลักของช่อง

ทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก (Core Capacity Assessment Tools) หรือ คู่มือ 

CCATs ซึ่งมีหลายด้านสมรรถนะ รวมถึงการตรวจตรา ควบคุม ก ากับด้านสิ่งแวดล้อม และควบคุม ก าจัดพาหะน าโรค

และแหล่งรังโรค ณ ช่องทางเข้าออกประเทศ กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรคในฐานะ

หน่วยงานหลักในการก ากับการด าเนินงานของด่านควบคุมโรคฯ ประจ า ณ ช่องทางเข้าออกประเทศได้ด าเนินงาน

ในด้านการสนับสนุนงบประมาณด าเนินงานกิจกรรมและก ากับ ติดตามและประเมินผลโดยก าหนดตัวชี้วัด  

ของกิจกรรมดังกล่าว โดยอ้างอิงจากการด าเนินงานตามแนวทางเช่น พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘, IHR 2005 

และคู่มือ CCATs เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อม และด าเนินการก ากับ ติดตามและประเมินผลถึง    

การด าเนินงานดังกล่าวของช่องทางฯ ในด้านงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและพาหะน าโรค เพ่ือให้ทราบผลสัมฤทธิ์

ตลอดจนทราบถึงช่องว่าง ข้อจ ากัด ของแต่ละช่องทางฯต่อการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นข้อมูล 

พัฒนา ตลอดจนปิดช่องว่าง ข้อท้าทาย (Gap/Challenge) สมรรถนะดังกล่าวของเจ้าหน้าที่ประจ าช่องทางฯได้ต่อไป 

ส าหรับการศึกษาในครั้งนี้ได้ท าการศึกษาการด าเนินงานในด้านการตรวจตรา ควบคุม ก ากับ  
ในกิจกรรมสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและกิจกรรมการควบคุม ก าจัดพาหะน าโรคและแหล่งรังโรคภายในช่องทาง 
โดยหน่วยงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ จ านวน 68 แห่งที่ได้ด าเนินงานรายงานผลในรายงาน
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ตามคู่มือ CCATs ในส่วนของการด าเนินงานจัดให้มีสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและ
การควบคุม ก าจัดพาหะน าโรคและแหล่งรังโรค และการรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรมสิ่งแวดล้อมปลอดภัย
ตามตัวชี้วัดกรมควบคุมโรค ตัวชี้วัดแผนพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศและจังหวัดชายแดน ที่หน่วยงาน 
ด่านควบคุมโรคฯและผู้เกี่ยวข้องรายงานในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ กรมควบคุมโรค (Estimated SM) 

2.วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือศึกษารูปแบบช่องทางเข้าออกประเทศที่ด าเนินงานประเมินประสิทธิภาพด้วยตนเอง 

(Self-Assessment) ด้วยคู่มือ CCATs ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและการควบคุมก าจัดแมลง สัตว์พาหะ
น าโรคและแหล่งรังโรค  

2. เพ่ือศึกษาประเภทรูปแบบการด าเนินงานตรวจตราด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัยและการ
ด าเนินงานควบคุม ก าจัด พาหะน าโรคและแหล่งรังโรค ของช่องทางฯที่ด าเนินงานก าหนด 7 โปรแกรม ได้แก่ 



1.น้ า 2.อาหาร 3.น้ าเสีย 4.ขยะและสิ่งปฏิกูล 5.สุขา ส้วมสาธารณะ 6.คุณภาพอากาศภายในอาคาร และ 7.แมลง 
และสัตว์พาหะน าโรค  
3.วิธีการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในรูปแบบเชิงพรรณนา (Descriptive Study) โดยผู้ศึกษาท าการ 
เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการรายงานผลการด าเนินงานการประเมินตนเอง และรายงานการด าเนินการ 
ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ของโปรแกรมการด าเนินงานตรวจตราสิ่งแวดล้อม 7 โปรแกรม 
ที่ด าเนินงานช่วงปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565) โดยรวบรวมจากระบบระบบบริหาร

จัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค (Estimated SM) จ าแนกข้อมูลที่รวบรวมเป็น 

1).  ข้อมูลการประเมินตนเอง (Self-Assessment)  ตามคู่มือ  CCATs โดยศึกษาข้อมูล 

ของการประเมินภาวะปกติ ซึ่งเป็นการประเมินสมรรถนะด้านการด าเนินงานจัดให้มีสิ่งแวดล้อมปลอดภัย และการ

ควบคุม ก าจดั แมลง สัตวพาหะน าโรคและแหล่งรังโรค และ 

๒). ข้อมูลรายงานการด าเนินการโปรแกรมตรวจตราสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 7 โปรแกรมฯ ได้แก่ 

1.น้ า 2.อาหาร 3.น้ าเสีย 4.ขยะและสิ่งปฏิกูล 5.ส้วมสาธารณะ 6.คุณภาพอากาศภายในอาคาร และ 7.แมลง และสัตว์พาหะน า
โรคที่รายงานผลด าเนินการลงในระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์กรมควบคุมโรค (Estimated SM) 

โดยจัดท าแบบส ารวจ (Checklist) และวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงาน โดยใช้สถิติ  ได้แก่ จ านวน ร้อยละ 

และสัดส่วนการด าเนินงาน แสดงผลออกมาเป็นรูปแบบกราฟ ตาราง แผนภูมิ 
4.ผลการศึกษา 

4.1. การศึกษาการประเมินตนเอง (Self-Assessment ) ของช่องทางเข้าออกประเทศ 
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาผลคะแนนที่ได้จากการประเมินตนเองของช่องทางฯ ซึ่งจะพิจารณา

ในส่วนการประเมินที่เกี่ยวข้องนั้นคือผลคะแนนร้อยละ (%) จากสมรรถนะภาวะปกติ (B) หัวข้อสมรรถนะหลักข้อ 

(d) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมปลอดภัย และข้อ (e) ด้านการจัดให้มีการด าเนินงานด้านควบคุม ก าจัดพาหะน าโรค   

โดยมาจ าแนกผลคะแนนเลลี่ย เป็นแผนภูมิตามประเภทด่าน ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนทางบก (ภาพที่ ก) 

ประเภทด่านที่ถูกก าหนดโดยองค์การอนามัยโลก Designated PoE และ Non Desiganted PoE (ภาพที่ ข)     

และสังกัดของช่องทางเข้าออกประเทศ (ภาพที่ ค) 

 



ค่าคะแนนร้อยละที่ประเมินสมรรถนะด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การควบคุมก าจัดแมลงและสัตว์พาหะ

น าโรค โดยการจ าแนกตามประเภทช่องทางเข้าออกประเทศประเภทต่างๆ และสังกัดนั้นพบว่าช่องทางเข้าออกประเทศ         

มีการให้คะแนนประเมินตนเองในสมรรถนะการควบคุม ก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน าโรค (e) มากกว่าการให้คะแนน

ประเมินตนเองด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม (d)   

4.2. การศึกษาผลการด าเนินงานโปรแกรมงานตรวจตราด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และพาหะน าโรค 7 โปรแกรม 
จากการศึกษาการด าเนินงานด้านโปรแกรมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การควบคุม ก าจัดแมลงและ

สัตว์พาหะน าโรค ณ บริเวณช่องทางเข้าออกประเทศที่รายงานผลการด าเนินงานในช่วงปีงบประมาณ 2565 
พบว่ามีจ านวนช่องทางรายงานมาจ านวน 63 ช่องทาง และรายงานกิจกรรมดังกล่าวจ านวน 11๓ โปรแกรม 
การด าเนินงานนั้น สามารถน ามาแยกประเภทแต่ละโปรแกรม จ านวน ๗ โปรแกรม ได้แก่ 1) สุขาภิบาลน้ า 
2) สุขาภิบาลอาหาร 3) การจัดการน้ าเสีย 4) ขยะและสิ่งปฏิกูล 5) สุขา ส้วมสาธารณะ 6) คุณภาพอากาศภาย 
ในอาคาร และ 7) แมลงและสัตว์พาหะน าโรค สามารถจ าแนกจ านวนโปรแกรมและสัดส่วนร้อยละของโปรแกรม
การด าเนินงาน ดังภาพแผนภูม ิง และแผนภูม ิจ ตามล าดับ 
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จากภาพแผนภูมิที่ ง และ จ แสดงถึงจ านวนโปรแกรมการด าเนินงาน และสัดส่วน (ร้อยละ) 
การด าเนินงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การควบคุม ก าจัดแมลง และสัตว์พาหะน าโรค ๗ โปรแกรม 
ในช่วงปีงบประมาณ. ๒๕๖๕ จ านวน ๗ โปรแกรมสามารถเรียงล าดับจ านวนกิจกรรม (ร้อยละ) ที่ด าเนินการ 
โดยกิจกรรมที่ด าเนินงานมากที่สุด คือ แมลงและสัตว์พาหะ น าโรค ๔๖ โปรแกรม (ร้อยละ๓๔) รองลงมา 
ได้แก่ สุขาภิบาลน้ า ๓๓ โปรแกรม (ร้อยละ ๒๕) คุณภาพอากาศภายในอาคาร ๑๗ โปรแกรม (ร้อยละ๑๓) 
ส้วมสาธารณะ ๑๓ โปรแกรม (ร้อยละ๑๐) ขยะและสิ่งปฏิกูล ๑๒ โปรแกรม (ร้อยละ ๙) สุขาภิบาลอาหาร 
๘ โปรแกรม (ร้อยละ ๒๕) และการจัดการน้ าเสีย ๔ โปรแกรม (ร้อยละ ๓) ตามล าดับ 
5.สรุปและอภิปรายผลการศึกษา 

จากผลการศึกษา ผู้ศึกษาสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ ดังหัวข้อต่อไปนี้  

  ๕.๑. การศึกษาการประเมินตนเอง (Self- Assessment) ของช่องทางเข้าออกประเทศ 

โดยจ าแนกสมรรถนะหลักข้อ (d) และข้อ (e) สามารถกล่าวได้ถึงการประเมินศักยภาพตนเอง

ด้านความพร้อมของเจ้าหน้าที่ประจ าช่องทางเข้าออกประเทศ เช่น ด้านทรัพยากร ทักษะ ภาคีเครือข่าย เป็นต้น 

ในทางกลับกันสมรรถนะตนเอง ที่ช่องทางช่องทาง ให้คะแนนคะแนนน้อย อาจมีปัจจัยด้านดังกล่าว ซึ่งสามารถ
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จ านวนโปรแกรมสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมฯ ที่ด าเนินการช่วงปีงบประมาณ  2565

แมลง และสัตว์พาหะน าโรค 35%

สุขาภิบาลน  า 25%

คุณภาพอากาศภายในอาคาร 13%

ส้วมสาธารณะ 10%

ขยะ และสิ่งปฏิกูล 9%

สุขาภิบาลอาหาร 6% น  าเสีย 3% จ.

ง 



น ามาเป็นข้อมูลวางแผนในการจัดกิจกรรม อบรม ทักษะดังกล่าวเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ เพ่ือปิดช่องว่างที่ช่องทางฯ และ

พัฒนาสมรรถนะของช่องทางให้มีมากขึ้นต่อไป 

 ๕.๑.๒. ผลการด าเนินงานโปรแกรมงานตรวจตราด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และพาหะน าโรค ๗ โปรแกรม 

ผลการด าเนินงานด้านการตรวจตราสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และการควบคุม ก าจัดแมลงและ 
สัตว์พาหะน าโรค พบว่าจ านวนกิจกรรมที่ด าเนินงานมากที่สุดของช่องทางฯ คือ การควบคุม ก าจัดแมลง  
และสัตว์พาหะน าโรค รองลงมาเป็นกิจกรรม สุขาภิบาลน้ า คุณภาพอากาศภายในอาคาร ส้วมสาธารณะ  
ขยะและสิ่งปฏิกูล สุขาภิบาลอาหาร และการจัดการน้ าเสีย ตามล าดับ จึงท าให้สามารถสรุปกิจกรรมการตรวจตรา
สุขาภิบาลฯ ภายในช่องทางเข้าออกประเทศที่ด าเนินงานมากท่ีสุดคือ การควบคุม ก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน าโรค
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ ประจ า ณ ช่องทางเข้าออกประเทศมีความรู้ และความพร้อมด้านอุปกรณ์
ตลอดจนมีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการตรวจตราควบคุม ก าจัด แมลงและสัตว์พาหะน าโรค 
ภายในช่องทางฯ ในทางกลับกันกิจกรรมการตรวจตราสุขาภิบาลประเภทอ่ืนๆที่ลดลงตามล าดับนั้น อาจมีปัจจัย
จากบุคลากรตรวจตราประจ าช่องทางฯที่มีข้อจ ากัดในด้านองค์ความรู้ ทักษะเฉพาะในแต่ละ  ด้านสุขาภิบาล 
และด้านเครื่องมือตรวจวัดในการด าเนินงาน ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจะจัดกิจกรรมเพ่ิมพูนทักษะ 
ต่อการสร้างทักษะที่ยังเป็นช่องว่างของเจ้าหน้าที่ในการเป็น ผู้ตรวจตราด้านสุขาภิบาล 

6.ข้อเสนอแนะ 
๖.๑) ขับเคลื่อนการด าเนินงานสุขาภิบาลโดยอาศัยคณะอนุกรรมการพัฒนาสมรรถนะ 

ช่องทางเข้าออกประเทศ ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)  

๖.๒) พัฒนาความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคฯ/เจ้าหน้าที่ช่องทางฯ กับหน่วยงาน

วิชาการทั้งภายใน และภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานด้านสุขาภิบาลทั่วไป สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

การควบคุม ก าจัดแมลงและสัตว์พาหะน าโรค เพ่ือพัฒนาด้านทักษะ ความรู้กระบวนการเพ่ือน ามาใช้  

ภายในช่องทางฯ  

๖.๓) พัฒนาอบรมทักษะองค์ความรู้น าไปสู่การเป็นผู้ตรวจตรา (Inspector) ผ่านกิจกรรมอบรม 

เชิงปฏิบัติการด้านงานสุขาภิบาลทั่วไป สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม การควบคุมก าจัดแมลง และสัตว์พาหะน าโรค 

ของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคและผู้ที่เก่ียวข้องภายในช่องทางเข้าออกประเทศต่อไป 

 


