
ประกาศกรมควบคุมโรค 
เร่ือง อนุมืติให้ข้าราชการเปล่ียนแปลงเก่ียวกับผลงานท่ีจะขอประเมิน 

เพ่ือเล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งในระดับท่ีสูงข้ึน 

ตามประกาศกรมควบคุมโรค เร่ือง การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือแต่งต้ังให้ 
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ประกาศว่า กรมควบคุมโรค 
ได้คัดเลือกให้ นายเขษฐ์ ศาสตร์ใหม่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ (ด้านบริการทางวิชาการ) ตำแหน่ง 
เลขท่ี ๓๑๔๒ กลุ่มโรคไม่ติดต่อ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา เข้ารับการประเมินผลงานเพ่ือ 
เล่ือนข้ึนแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) ตำแหน่งเลขท่ี ๑๕๔๔ 
กลุ่มล่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัดนครราชสีมา พร้อมท้ังข่ือผลงาน 
เค้าโครงเร่ืองและสัดส่วนของผลงานท่ีจะส่งเข้ารับการประเมิน ดังความแจ้งแล้ว นั้น 

บัดนี้ กรมควบคุมโรค ได้อนุมัติให้ นายเชษฐ์ ศาสตร์ใหม่ เปล่ียนแปลงเก่ียวกับผลงานท่ีจะขอ' 
ประเมินในส่วนของเร่ือง ขื่อเรื่อง จำนวนเร่ือง ลำดับเร่ือง และสัดส่วนการมีส่วนร่วมในผลงาน ดังรายละเอียด 
ตามเอกสารแนบท้ายน้ี 

อน่ึง หากมีผู้ท่ีต้องการทักท้วงให้พักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศ ซึ่งกรมควบคุมโรค 
จะมอบให้คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลตรวจสอบข้อทักท้วงต่อไป ล้าพบว่าข้อทักท้วงมีมูล กรมควบคุมโรค 
จะดำเนินการตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๐๗๐๗.๓/ว๕ ลงวันท่ี ๑๒ เมษายน ๒๕๔๒ แต่ล้าพบว่าข้อทักท้วงน้ัน 
เป็นการกล่ันแกล้งหรือไม่สุจริต กรมควบคุมโรคจะดำเนินการสอบสวนผู้ทักท้วงเพ่ือหาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามท่ี 
เหนสมควรต่อไป 

ประกาศ ณ วันที่ 3 ^ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

(นายปริชา Iปรนปริ) ... 
ร8งอ3บด ปฏํนัตราชการแทน 

คสิบดกรนควบกนโรศ 
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่ขอรับการประเมิน 
ผลงานท่ีเป็นผลการดำเนินการงานท่ีผ่านมา (เอกสารหมายเลข ๓) 

ลำดับท่ี ๑ 
๑. ชื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบการส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นป้ญหาในพ้ืนท่ีตลาดค้าขาย 
ช่องจอมขายแดนไทย - กัมพูขา จังหวัดสุรินทร์ 

๒. ระยะเวลาท่ีดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ ( ๑๑ เดือน ) 

๓. เค้าโครงเร่ือง 
การศึกษาเพ่ือพัฒนารูปแบบการส่ือสารความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพท่ีเป็นนิญหาในพ้ืนท่ีตลาดค้าขาย 

ช่องจอม ชาแดนไทย - กัมพูขา ซึ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๙ จังหวัด 
นครราชสีมา เพ่ือเป็นข้อเสนอแนะในการเตรียมความพร้อมในด้านการส่ือสารความเส่ียงเร่ืองโรคและภัยสุขภาพ 
โดยมีข้ันตอนท่ี ๑ การสำรวจชุมชนและคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขาวกัมพูชาที่เข้ามา 
ขายสินค้าในตลาดช่องจอม ขั้นตอนที่ ๒ การใช้รูปแบบการใช้ผู้นำทางความคิดเป็นช่องทางในการส่ือสารให้ 
ส่งไปยังประชาชนชาวกัมพูชาที่มาค้าขายและประกอบกิจการในตลาดช่องจอม ขั้นตอนที่ ๓ นำสารและหัวข้อ 
ประชาสัมพันธ์ท่ีแปลจากภาษาไทยมาเป็นภาษาเขมร สื่อสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในตลาด 
ช่องจอม ขั้นตอนที่ ๔ ประเมินผลรูปแบบการส่ือสารว่าจะใช้รูปแบบใด เสียงตามสายในตลาดท่ีมีผู้ประกาศเป็น 
ภาษาเขมร หรือ การใช้แผ่นพับความรู้ท่ีพิมพ์ ภาษาไทยและภาษาเขมร แจกจ่ายให้กลุ่มตัวอย่างท่ีมาค้าขายใน 
ตลาดช่องจอม โดยวัดการรับรู้ข้อมูลขาวสาร ครบถ้วน ถูกต้อง 

๔. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ๓๐ 96 (ผลงานเฉพาะส่วนท่ีตนเองปฏิบติของผลงาน) 

๕. ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) 
๕.๑ นายนิยม ไกรปุย สัดส่วนของผลงาน ๗๐ 96 

(ลงช่ือ) 
(นายเขษฐ์ ศาสตร์ใหม่) 

ผ้เสนอผลงาน 
#1.1. ̂ ! /. 
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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานที่ขอรับการประเมิน 
ผลงานท่ีเป็นผลการดำเนินการงานท่ีผ่านมา (เอกสารหมายเลข ๓) 

ลำดับท่ี ๒ 
๑. ขื่อผลงาน การพัฒนารูปแบบส่ือรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 
๒.ระยะเวลาท่ีดำเนินการ๑ตุลาคม๒๕๕๘ - ๓๑สิงหาคม๒๕๕๙( ๑๑เดือน ) 
๓. เค้าโครงเร่ือง 

การวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบส่ือท่ีจะใช้ในการรณรงค์โรคไข้เลือดออกในขุมชนของตำบลหนองบัวศาลา 
อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือต้องการทราบถึงรูปแบบของส่ือท่ีจะใช้ส่ือสารไปยังประชาขนให้เกิดความ 
สนใจ และการรับรู้โดยใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมของประขาขน ซึ่งมีขั้นตอนที่ ๑ การสำรวจความต้องการ 
ของประขาชนในเร่ืองส่ือและรูปแบบส่ือ โดยการสนทนากลุ่มผู้ท่ีสามารถเช้าร่วมในกิจกรรม และสัมภาษณ์ผู้ท่ี 
ไม่ได้มาร่วมในกิจกรรมประขุม ขั้นตอนที่ ๒ ผลิตส่ือในรูปแบบท่ีได้จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง ไม่ว่าจะ 
เป็นป้ายไวนิล หรือ สปอตวิทยุท่ีให้ความรู้เร่ืองไข้เลือดออก และข้ันตอนท่ี ๓ ประเมินผลการรับรู้เร่ืองโรค 
ไข้เลือดออก ทัศนคติ พฤติกรรมของประขาขนหลังจากการผลิตส่ือรณรงค์แล้ว แล้วนำมาเปรียบก่อน - หลัง 
และปรับปรุงไก้ แล้วนำมาวัดข้ัา เพ่ือให้ได้ส่ือรณรงค์เร่ืองโรคไข้เลือดออกแบบใดท่ีสามารถดึงความสนใจ ให้ 
ประขาชนได้รับรู้ จนเกิดมีทัศนคติท่ีดึ และพร้อมปรับพฤติกรรมให้เกิดการป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ 

๔. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ๔๐ 96 (ผลงานเฉพาะส่วนท่ีตนเองปฏิบัติของผลงาน) 

๕. ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ล้ามี) 
๕.๑นางสุรัสวดี ตั้งสุภาขัย สัดส่วนของผลงานุ ๖๐96 

(ลงข่ือ) 
(นายเขษฐ์ ศาสุตร้ใหม่) 

ผ้เสนอผลงาน 
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ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน (เอกสารหมายเลข ๔) 

ลำดับท่ี ๑ เร่ือง การพัฒนารูปแบบการจัดการตู้หยอดเหรียญจำหน่ายหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันควบคุมโรคระบบ 
ทางเดินหายใจ กรณีศึกษา ะ สถานท่ีท่ีมีประชาขนผู้มาใช้บริการจำนวนมากในจังหวัดบุรีรัมย์ 

หลักการและเหตุผล 
เน่ืองจากปิจจุบันโรคระบบทางเดินหายใจเป็นภัยสุขภาพท่ีไม'ควรมองข้าม และมีโอกาสติดต่อ 

แพร่กระจายได้ง่าย โดยเฉพาะในท่ีท่ีมีผู้คนมารวมตัวกัน เข่นในห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ โรงเรียน 
โรงพยาบาล สถานีขนส่ง สถานีรถไฟ และรถโดยสารปรับอากาศ ซึ่งจากการประขาสัมพันธ์ต่างๆในการป้องกัน 
โรคระบบทางเดินหายใจ ซึ่งกิจกรรมที่ทำได้ง่าย คือ การสวมหน้ากากอนามัยซ่ึงสามารถป้องกันโรคระบบ 
ทางเดินหายใจได้ 

บทวิเคราะห์ 
ตังนั้นการสวมหน้ากากอนามัยซึ่งสามารถป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจ ได้แก่ ไข้หวัด 

ไข้หวัดใหญ่ และวัณโรคท่ีเป็นโรคท่ีสำคัญและมีความรุนแรง ตลอดจนลดอันตรายจากฝ่นละออง ควันไฟ เขม่า 
ควันจากท่อไอเสีย จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับผู้มีอาการไข้ไอ จาม แต่ส่ิงท่ีเป็นป้ญหาในการได้มาซ่ึงหน้ากาก 
อนามัย นอกจากการได้รับแจกจากหน่วยงานให้บริการแล้ว ประขาขนต้องซ้ือเองจากจุดขาย บางคร้ังในจุดขาย 
อยู่ไกล หายาก ไม่สะดวก ประกอบกับหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข ได้แก่ ศูนย์แพทย์ หรือ โรงพยาบาล 
ส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ไม'มีงบในการซื้อหน้ากากอนามัยมาให้บริการแจกฟรีแก'ประชาขนได้ทั่วถึง อีกทั้งงบที่มี 
ยอดใช้จ่ายค่อนข้างสูง อาจสร้างภาระให้แก'หน่วยบริการได้ 

ข้อเสนอ 
การนำตู้หยอดเหรียญจำหน่ายหน้ากากอนามัยมาใช้ในการให้บริการแก่ประขาขนผู้มาใช้ 

บริการท่ีสถานีขนส่ง ในห้างสรรพสินค้า จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่สามารถดำเนินการได้ ด้วยเหตุผล คือ ลด 
ค่าใช้จ่ายจากหน่วยบริการที่จะนำมาแจกจ่ายฟรี และหน่วยงานหรือบริษัทเอกขนท่ีมาติดต้ังตู้หยอดเหรียญเป็น 
หน่วยงานท่ีสามารถดำเนินการครบวงจร การติดต้ัง การตรวจสอบ การซ่อมแซม และการจ่ายค่าติดต้ังให้แก่ 
ผู้ประกอบการหรือเจ้าของสถานที่ ซึ่งเป็นหลักการค้าที่ทุกฝ่ายมีผลประโยชน์จากการประกอบกิจการตู้หยอด 
เหรียญ จึงเป็นการลงตัวต่อการดำเนินงาน และในส่วนของด้านสาธารณสุขเพียงประชาสัมพันธ์และรณรงค์การ 
สวมหน้ากากอนามัยเพ่ือความปลอดภัยต่อสุขภาพตัวเอง และช่วยสังคม ลดการแพร่กระจายเซ้ือของประชาขน 
สามารถหาซ้ือได้สะดวก ราคาถูกกว่าร้านจำหน่ายอ่ืนๆ 

จากการดำเนินงานมาในช่วงแรกประชาขนให้ความสนใจและใช้บริการไม่มากนัก จนมาเกิด 
ภาวการณ์ระบาดของโรคโควิด ๑๙ และมีการประชาสัมพันธ์จากหลายฝ่าย ทำให้ประขาชนมีความต้องการใช้ 
หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก และช่วงน้ันจำนวนหน้ากากอนามัยท่ีจำหน่ายในร้านขายยาเกิดการขาดตลาด 
ไม'มีให้บริการ ทำให้ตู้หน้ากากอนามัยท่ีติดต้ังในสถานท่ีต่างๆมียอดจำหน่ายสูงมาก แต่หน่วยงานตู้หน้ากาก 
อนามัยก็ดำเนินการให้บริการได้ท่ัวถึงทันกับความต้องการเฉพาะในพ้ืนท่ีติดต้ัง เข่นในห้างสรรพสินค้า 
โรงพยาบาล สถานีขนส่ง สร้างความพอใจให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการเป็นอย่างมาก 

จากผลการดำเนินงานท่ีได้สร้างประโยขน์เเก'ประขาชนและหน่วยงานภาครัฐ ทำให้เรามีแนวคิด 
ให้สถานบริการต่างๆได้ลงทุนในเร่ืองของตัวตู้จำหน่ายเอง และทีมงานจำหน่ายหน้ากากอนามัยจะมาบรรจุ 
หน้ากากอนามัยให้บริการ โดยค่าใช้จ่ายดำเนินการและรายรับจากการจำหน่ายหน้ากากอนามัยจะสามารถทำให้ 



- ๑๗ -

สถานท่ีต่างๆน้ันสามารถดำเนินการได้และมีผลกำไรกลับมาใขในการดูแลรักษาตู้หน้าจำหน่ายให้สามารถ 
จำหน่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนได้อย่างต่อเน่ือง 

ผู้เสนอแนวคิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้จัดประชุมและนำเสนอแนวคิดนี้เสนอแก่ 
ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล สถานีขนส่ง โรงเรียน เพ่ือให้หน่วยงานดังกล่าวได้สามารถดำเนินการได้ด้วย 
ตนเอง เพ่ือมุ่งหวังในการช่วยให้ประขาชนได้รับบริการหน้ากากอนามัยได้อย่างท่ัวถึงและลดความเส่ียงจากโรค 
ระบบทางเดินหายใจ และโรคโควิด ๑๙ ต่อไป 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
๑.ประชาขนผู้ต้องการใช้บริการหน้ากากอนามัย สามารถหาซ้ือได้สะดวกข้ึน 
๒.เป็นกิจกรรมท่ีประขาขนเป็นผู้มีล่วันร่วมในการคืนส่ิงท่ีดีในกับสังคม(051นั 
๓.ผู้ประกอบการลดค่าใช้จ่าย จากการแจกจ่ายหน้ากากาอนามัย 
๔.สร้างความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน เกิดการประสานงานท่ีดี 
๕.เป็นแนวทางหน่ึงในการดำเนินการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

ดัวชึ้วัดความสำเร็จ 
- ประเมินผลจากยอดจำหน่ายและจำนวนหน้ากากอนามัยท่ีผ่านการจำหน่ายโดยตู้หยอด 

เหรียญ สามารถบ่งบอกถึงการท่ีประขาชนมีความรู้ มีความตระหนักต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วย 
การนำหน้ากากอนามัยมาใช้Iนการป้องกันโรค 

(นายเขษฐ์ ศาสตร์ใหม่) 
ผู้เสนอแนวคิด 

^ ^ ท ุ * ® / ( ^ ณ ์ ^ 



- ๑๘ — 
ผลงานเอกสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๕) 

ลำดับท่ี ๑ 
๑. ชื่อผลงาน การสำรวจความชุกการติดเซ้ือพยาธิลำไส้และการปรับพฤติกรรมการป้องกันในขุมชนแออัดของ 

เขตเทศบาลนครนครราชสีมาและเทศบาลเมืองชัยภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

๒. ระยะเวลาท่ีดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ ( ๑ ๑ เดือน ) 

๓. เค้าโครงเร่ือง โรคหนอนพยาธิเป็นโรคหน่ึงท่ีเป็นปึญหาในชุมชนและปืญหาด้านสาธารณสุขท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อภาวะสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประขากรทั่วโลก อันได้แก่ ประชาชนในประเทศแถบอเมริกาใต้ทวีปอาฟ 
ริกา และเอเชีย โดยพบมากในประชาชนท่ีอาศัยตามขนบทหรือชายขอบ และยังพบอีกว่า ประชาขนประมาณ 
๑๐ ล้านคนทั่วโลกต้องทุกข์ทรมานจากการเกิดโรคหนอนพยาธิ โดยส่วนใหญ่สาเหตุมาจากพฤติกรรมการกิน 
อาหารท่ีไม'ถูกสุขลักษณะและไม'ตระหนักถึงความรุนแรงของโรค 

ข้อมูลสถานการณ์โร่คหนอนพยาธิที่ติดต่อผ่านดินในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารของประเทศ 
ไทยต้ังแต่ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๖ พบว่าอัตราความชุกร้อยละ๑๔.๙1๑๔.๐,๑๕.๘,๑๕.๔,๑๐.๔และ๑๓.๔ตามลำดับ 
จากผลการตรวจอุจจาระเม่ือเทียบกับมาตรฐานขององค์การอนามัยโลกท่ีกำหนดความชุกไม'เกินร้อยละ ๑๐.๐ 
ของพ้ืนท่ี นับว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงสูง เม่ือจำแนกตามรายภูมิภาคของประเทศไทย พบว่า ภาคเหนืออัตราการติดเช้ือ 
หนอนพยาธิร้อยละ ๔๕.๖ รองลงมาเป็นภาคใต้ร้อยละ ๓๐.๐ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ ๒๔.๒ 
ตามลำดับ สถานการณ์ของโรคหนอนพยาธิในเขตสุขภาพท่ี ๙ในปี ๒๕๖๑ร้อยละ ๒.๖๐ โดยจังหวัดนครราชสีมา 
ร้อยละ ๑.๔๒ จังหวัดชัยภูมิร้อยละ ๔๓๙ จังหวัดบุรีรัมย์ร้อยละ ๓.๒๖และจังหวัดสุรินทร์ร้อยละ ๑.๔๔ 

จากสภาวะเศรษฐกิจในป้จจุบันของประเทศไทยรวมถึงสภาพแวดล้อมท่ีไม่Iเอ้ือต่อการเพาะปลูกจนทำให้ 
ประชาขนในชนบทต้องอพยพเข้ามาทำมาหากินในเขตเมือง และเพ่ิมจำนวนมากข้ึนเร่ือยๆ  ซึ่งส่งผลในเรื่องที่อยู่ 
อาศัยในพ้ืนท่ีเข่าราคาถูก หรือท่ีราขพัสดุ ก่อให้เกิดชุมชนที่มีความแออัด และสาธารณูปโภคต่างๆไม่สามารถ 
บริการได้ท่ัวถึง เพราะชุมขนหรือกลุ่มขนในชุมขนแออัดส่วนใหญ่ไมมับัตรประชาขน เป็นคนเร่ร่อนจรจัด ทำให้ 
การบริการภาครัฐ เข่น การรักษาพยาบาลและการให้สวัสดิการอ่ืนๆไม่สามารถจะดำเนินการได้ ประกอบกับ 
สภาพแวดล้อมของชุมชนแออัดเหล่าน้ียังเป็นพ้ืนท่ีมลทัศนัและมีมลพิษท่ีส่งผลต่อสุขภาพ 

จากสถานการณ์ดังกล่าว งานควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี ๙ จังหวัด 
นครราชสีมาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความชุกการติดเช้ือพยาธิสำไล้ในชุมขนแออัดของเขตเทศบาลนครนครราชสีมา 
และเทศบาลเมืองชัยภูมิว่าป้จจุบันมีแนวโน้มอย่างไร ซึ่งไม่Iได้ใข้ผลจาการสำรวจมาเปรียบเทียบกัน แต่เพ่ือนำ 
ข้อมูลที่ได้จาการสำรวจความชุกของการติดเชื้อหนอนพยาธิที่ได้มาใข้คืนข้อมูลให้พื้นที่ได้นำไปใข้ในการวาง 
แผนการแก่ไขป้ญหาโรคหนอนพยาธิในชุมขนแออัดต่อไป 
๔. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ๘๐ 96 (ผลงานเฉพาะส่วนท่ีตนเองปฏิบัติของผลงาน) 
๕. ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) 

๕.๑ นางสาวจิราพร ดำพะธิก สัดส่วนของผลงาน ๒๐ 96 

(ลงช่ือ) 
(นายเขษฐ์ ศาสตร์ใหม่) 

ผู้เสนอผลงาน 
ปี^./.^1. 



- ๑ ๙ -

ผลงานเอกสารวิชาการ (เอกสารหมายเลข ๕) 
ลำดับท่ี ๒ 
๑. ชื่อผลงาน การสำรวจความรู้เร่ืองโรคไข้หวัดใหญ่, ความพึงพอใจต่อโครงการรณรงค์สวมหน้ากากอนามัย 
และพฤติกรรมป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ของประชาชนผู้ใข้บริการรถโดยสารปรับอากาศ สายนครราขสีมา -
กรุงเทพฯ ตามโครงการรณรงค์การสวมหน้ากากอนามัยเพ่ือป้องกันโรค ปี ๒๕๕๙ 

๒. ระยะเวลาท่ีดำเนินการ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ( ๑๑ เดือน ) 

๓. เค้าโครงเร่ือง 
การศึกษาการรับรู้ในเร่ืองทางเดินหายใจ พฤติกรรมการป้องกันโรคของผู้มาใช้บริการรถโดยสารปรับ 

อากาศสายนครราขสีมา -กรุงเทพฯ และความพึงพอใจต่อโครงการ โดยมีข้ันตอนท่ี๑ประสานและช้ีแจง 
ความเข้าใจให้แก'ผู้ประกอบการรถโดยสารปรับอากาศ สายนครราชสีมา - กรุงเทพฯและผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง 
ได้แก่ ขนส่งจังหวัดนครราชสีมา นายสถานี ขั้นตอนที่ ๒ สำรวจผู้ประกอบการท่ียินดีจะร่วมโครงการฯ 
ขั้นตอนที่ ๓ สำรวจป้จจัย ความเหมาะสมของรูปแบบส่ือท่ีสามารถน้ามาใช้ ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการนำส่ือมาใช้ 
ทั้งในรูปแบบป้ายประขาสัมพันธ์ คู'มือเรื่องโรคระบบทางเดินหายใจ และวีซีดีความรู้เร่ืองโรคทางเดินหายใจมา 
ใช้ประขาสัมพันธ์บนรถก่อนออกเดินทาง ฟืกให้บริกรที่ให้บริการบนรถโดยสารปรับอากาศสามารถแนะนำการ 
สวมหน้ากากป้องกันโรคท่ีถูกต้อง และสอบถามความต้องการจากผู้มารับบริการท่ีมีอาการ ขั้นตอนที่ ๕ 
ประเมินผลการดำเนินการของโครงการและขอข้อคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาต่อไป 

๔. สัดส่วนของผลงานในส่วนที่ตนเองปฏิบัติ ๘๐ 96 (ผลงานเฉพาะส่วนท่ีตนเองปฏิบติของผลงาน) 

๕. ผู้ร่วมจัดทำผลงาน (ถ้ามี) 
๕.๑ นางอรณิชา โชติการวาณิชกุล สัดส่วนของผลงาน ๒๐ 96 

(ลงขอ) ... ...1... 
(นายเขษฐ์ ศาสตร์ใหม่) 
1 ผู้เสนอผลงาน 

ขั้^ / . ' ^ ' . / . ^ . . . 


