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สถาบันราชประชาสมาสัย
สืบสานพระราชปณิธาน ก าจัดโรคเรื้อน 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมีพระเมตตาห่วงใย        
พสกนิกรผู้ที่ป่วยเป็นโรคเรื้อนให้ได้รับการดูแลรักษาและฟ้ืนฟูสภาพ  ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างครอบคลุมทั่วถึง   
ดังกระแสพระราชด ารัสตอนหนึ่ง ที่ทรงพระราชทานในโอกาสเสด็จพระราชด าเนิน ในพิธีเปิดสถาบันราชประชาสมาสัย
วันที่ 16 มกราคม 2503 ความตอนหนึ่งว่า

*“…1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แพทย์และอ่ืน ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อน นับว่าเป็นการเสี่ยง
อันตรายอย่างหนึ่ง เจ้าหน้าที่เหล่านี้ควรได้รับการส่งเสริม ท านุบ ารุงเป็นพิเศษ  ให้มีก าลังใจในการปฏิบัติงาน

2. การปฏิบัติงานของฝ่ายต่าง ๆ ให้มีการร่วมมือประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพ่ือให้เกิดประโยชน์เต็มที่ไม่ใช่       
ต่างคนต่างท า

3. การเลี้ยงดูผู้ป่วยโรคเรื้อน ไม่ใช่ว่าให้การเลี้ยงดูทางอาหารไปวัน ๆ เท่านั้น ความอบอุ่นต่าง ๆ มีความส าคัญ          
อยู่มากเกี่ยวกับ “อาหารใจ”
และในปี พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทาน     

พระบรมราชวโรกาส ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ที่ท างาน โรคเรื้อนและองค์กรที่สนับสนุนทั้งในและต่างประเทศ
ได้เข้าเฝ้าฯ เป็นการส่วนพระองค์ ณ พระราชวังสวนดุสิต พระต าหนักจิตรลดารโหฐานซึ่งพระองค์ท่าน  ได้พระราชทาน
พระราชด ารัสความตอนหนึ่งว่า 

“...1. ก าจัดโรคเรื้อนได้แล้วอย่าเพ่ิงดีใจจนเลิกค้นหาไปเลย เพราะยังมีผู้ป่วยหลงเหลือและเกิดใหม่ในระยะฟักตัวอยู่
2. ให้เฝ้าระวังเพ่ือนบ้านและแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทย มิให้น าโรคเรื้อนมาแพร่ติดต่อใหม่
3. ก าจัดโรคเรื้อนได้ส าเร็จแล้ว มูลนิธิควรช่วยเหลือให้ทุนการศึกษาสงเคราะห์ เด็กก าพร้าจากโรคเอดส์ที่ประสบปัญหา

ความรังเกียจ คล้ายผู้ป่วยและบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนต่อไป”
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรสถาบันราชประชาสมาสัย น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

หาที่สุดมิได้ และจะสืบสานตามพระราชปณิธานก าจัดโรคเรื้อน ตามรอยพระยุคลบาทสืบไป
(ที่มา : ธีระ รามสูตร. 40 ปีของการบุกเบิกและพัฒนาสู่ความส าเร็จของการก าจัดโรคเรื้อนในประเทศไทย. 2541 ; หน้า 52) 

ความเป็นมา



สารผู้อ านวยการ

สถาบันราชประชาสมาสัย มีภารกิจหลักด้านการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมรักษาและฟ้ืนฟูผู้ป่วยโรคเรื้อนของประเทศไทย จากผลการด าเนินงาน      
ที่ผ่านมา  สามารถก าจัดโรคเรื้อนได้จนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขตามหลักเกณฑ์ของ     
องค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งแต่ปี 2537 รวมถึงได้ด าเนินการพัฒนาสุขภาวะ
ผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนให้ดีขึ้น จากความส าเร็จที่ผ่านมา สถาบันฯ        
มีการพัฒนาระบบการด าเนินงานด้านโรคเรื้อนให้ทันสมัยด้วยการน าเทคโนโลยี
ระบบ AI ใช้ภาพตรวจสอบเพ่ือวินิจฉัยโรคเรื้อน และ Application Line
เพ่ือส่งภาพให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและก าลังพัฒนาการตรวจคัดกรองทาง
ห้องปฏิบัติการทางด้าน  โรคเรื้อน และจากการที่โรคเรื้อนมีความชุกน้อยลง

สถาบันราชประชาสมาสัย มีการปรับรูปแบบการปฏิบัติงานทั้งการบริการ การรักษาโรค และงานสนับสนุน 
เพ่ือร่วมการปฏิบัติงานภารกิจเร่งด่วนต่อสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  การเปิดให้บริการ  
ตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงโควิค 19 ดูแลรักษาผู้ป่วยและให้บริการฉีดวัคซีนส าหรับบุคลากรประชาชนกลุ่มเสี่ยงและ
ประชาชนทั่วไป ตามมาตรฐานแนวทางการป้องกันการติดเชื้อของกรมควบคุมโรคและร่วมส่งทีมบุคลากรสถาบันฯ 
เพ่ือปฏิบัติงานตามภารกิจที่กรมควบคุมโรคก าหนด เพ่ือเป็นการสนับสนุน การด าเนินงานป้องกันควบคุมโรค    
พร้อมกันนั้น สถาบันราชประชาสมาสัย ได้พัฒนามาตรฐานการบริการ  ตามแนวทาง Hospital Accreditation 
อย่างต่อเนื่อง      เพ่ือการบริการและมาตรฐานในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการดูแลบุคลากรด้านอารมณ์ ความกังวล 
ความเครียดจากการท างาน เพ่ือลดภาวะความเครียดและวิตกกังวลที่ เกิดขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่ปฏิบัติงาน              
ด้านการบริการที่ต้องให้บริการกับผู้มารับบริการและรับมือกับโรคระบาดในระยะเวลานาน ซึ่งบุคลากรของสถาบัน ฯ 
ทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจกัน  เป็นอย่างมาก   ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ

จากผลการด าเนินงานของสถาบันราชประชาสมาสัย ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุกหน่วยงาน
และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน รวมทั้งการสนับสนุนจากคณะผู้บริหารกรมควบคุมโรค ท าให้ผลการปฏิบัติงาน     
ที่ผ่านมานี้ ส าเร็จตามเป้าหมายด้วยดี สุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ช่วยกันปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถในปีที่ผ่านมาและขอให้ทุกท่านมุ่งมั่นในการท างานที่ดีนี้ต่อไป ดังพระราชด ารัสพระบาทสมเด็จ    
พระบรมชนกาธิเบศร    มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่ว่า“การด ารงชีวิตที่ดี
จะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หม่ัน
เพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่ายเม่ือท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ ๆ ”
พระราชด ารัส พระราชทานแก่ครู และนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา วันที่ 27 มีนาคม 2523 

สถาบันฯ จึงพัฒนาต่อยอดสู่ความเชี่ยวชาญด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้บริการ   
ตรวจรักษาโรคจากการประกอบอาชีพ อาทิ  ตรวจโรคหูเสื่อม การตรวจสุขภาพประจ าปี ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน            
ตรวจคัดกรองโรคจากการท างาน ตรวจประเมิน   ความเสี่ยงของหน่วยงาน   ตรวจประเมินสุขภาพหลังป่วย   
ก่อนกลับเข้างาน ฯลฯ       



ประวัติสถาบันราชประชาสมาสัย (Timeline)

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรนิทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 
ทรงมีพระราชด าริให้สภากาชาดสยามจัดตั้งส านักคนป่วยโรคเรื้อนขึ้น บริเวณป้อมปู่เจ้าสมิงพราย      
ต.บางหญ้าแพรก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ          

พ.ศ. 2464

สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า นายิกาสภากาชาดสยาม ได้เสด็จเป็น        
องค์ประธานในวันพระราชพิธีเปิด “ส านักคนป่วยโรคเร้ือน  พระประแดง”

สภากาชาดสยามโอนส านักคนป่วยโรคเร้ือนพระประแดงไปสังกัดกรมสาธารณสุข  กระทรวงมหาดไทย 
และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลโรคเร้ือนพระประแดง”

โรงพยาบาลโรคเรื้อนพระประแดงย้ายไปสังกัดกรมการแพทย์และได้มีการจัดตั้งนิคม โรคเรื้อนต่าง ๆ 
เพ่ิมขึ้น

โรงพยาบาลโรคเร้ือนพระประแดง ย้ายไปสังกัดกองควบคุมโรคเรื้อน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานพยาบาลพระประแดง”

เร่ิมด าเนินโครงการควบคุมโรคเรื้อนในส่วนภูมิภาค โดยจัดตั้งหน่วยควบคุมโรคเรื้อนท่ีจังหวัดขอนแก่น
เป็นโครงการน าร่องแห่งแรก

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงสนพระราชหฤทัย         
ในการด าเนินงานควบคุมโรคเรื้อนท่ีจังหวัดขอนแก่น และทรงมีพระราชด าริให้จัดสร้างอาคารเพื่อใช้
เป็นสถานท่ีอบรมพนักงานบ าบัดโรคเรื้อนและการศึกษาค้นคว้าขึ้น ในสถานพยาบาลพระประแดง

พ.ศ. 2466

พ.ศ. 2477

พ.ศ. 2485

พ.ศ. 2495

พ.ศ. 2496

พ.ศ. 2499



ประวัติสถาบันราชประชาสมาสยั (Timeline)(ต่อ)

วันท่ี 16 มกราคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชด าเนิน 
ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารฝึกอบรมบุคลากรและค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับโรคเร้ือน

พ.ศ. 2501

วันท่ี 16 มกราคม พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
เสด็จพระราชด าเนินทรงเปิดอาคารฯ และพระราชทานนามว่า “ราชประชาสมาสัย” อันมีความหมายว่า 
“พระราชาและประชาชน ย่อมพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน”

พ.ศ. 2503

พ.ศ. 2516

กองควบคุมโรคเรื้อนได้ย้ายไปสังกัดกรมการแพทย์และกรมอนามัย และในปี 2517  ได้โอนไปสังกัด 
กรมควบคุมโรคติดต่อและเปลี่ยนชื่อเป็น“กองโรคเร้ือน”สถานพยาบาลพระประแดงได้แยกออกจาก 
กองโรคเร้ือนและเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงพยาบาลพระประแดง” สังกัดกรมควบคุมโรคติดต่อ

พ.ศ. 2545

มีการปฏิรูประบบราชการเปลี่ยนจากกรมควบคุมโรคติดต่อเป็นกรมควบคุมโรค ควบรวม กองโรคเรื้อน 
โรงพยาบาลพระแดง และสถานบ าบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นหน่วยงานเดียวกันและ        
ให้ชื่อว่า “สถาบันราชประชาสมาสัย”เป็นหน่วยงานระดับส านัก/กอง มีหน้าท่ีรับผิดชอบการป้องกัน 
ควบคุม รักษา  โรคเรื้อน และฟื้นฟูสภาพผู้พิการจากโรคเรื้อน ท้ังทางร่างกาย จิตใจ สังคมและ
เศรษฐกิจ

พ.ศ. 2555

ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันท่ีเป็นเลิศด้านโรคเร้ือนระดับนานาชาติและโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ภายในปี 2563”

พ.ศ. 2564

ก าหนดวิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านโรคเร้ือนระดับนานาชาติและโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ภายในปี 2570”



คณะผู้บริหารสถาบันราชประชาสมาสัย

นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ

ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

นายแพทย์สมสิทธิ์ ศรีสันติสุข

รองผู้อ านวยการฯฝ่ายยุทธศาสตร์

และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์

และพัฒนาองค์กร

นางนวยิา นนัทพานิช

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการ

นางกาญจนา คงศักดิ์ตระกูล

รองผู้อ านวยการฯฝ่ายวิชาการ                   

และหัวหน้ากลุ่มอาชีวเวชกรรม

นายแพทย์อริย์ธัช เอ่ียมอุดมสุข

รองผู้อ านวยการฯฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ

/รักษาการรองผู้อ านวยการฯฝ่ายสารสนเทศ

/หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ

และหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศ

แพทย์หญิงสราญจิต วิมูลชาติ

รองผู้อ านวยการฯฝ่ายการแพทย์

นางอรอนงค์ น้อยเจริญ

รองผู้อ านวยการฯฝ่ายการพยาบาล

และหัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

นางสาวแสงระวี  รัศมีแจ่ม

รองผู้อ านวยการฯฝ่ายบรหิาร

นางสาวพจนา ธัญญกิตติกุล 

หัวหน้ากลุ่มก าจัดโรคเรื้อน

นายแพทย์ธนา สุตังคานุ       

หัวหน้ากลุ่มบริการทางการแพทย์

นางสุรภา รุ่งศรีเรือน

หัวหน้ากลุ่มอ านวยการ







1.2 พันธกิจ (ตามวิสัยทัศน)์
พัฒนาวิชาการด้านโรคเรื้อน/โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ถ่ายทอดองค์ความรู้   
ส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายสามารถด าเนินงานได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด

∙ 1.3 พันธกิจ (ตามกฎหมาย)

∙ 1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
ตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและ       
โรคจากสิ่งแวดล้อม

∙ 2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ มาตรฐาน นโยบาย และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม 
ตรวจ วินิจฉัย รักษา และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพ           
และโรคจากสิ่งแวดล้อม ให้แก่หน่วยงานเครือข่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ

∙ 3. ประสานและสนับสนุนเครือข่าย เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน และนโยบายด้านการเฝ้าระวัง 
ป้องกัน ควบคุม และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนและโรคจาก การประกอบอาชีพและ           
โรคจากสิ่งแวดล้อม

∙ 4. ให้บริการและพัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน และนโยบายด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
และฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยโรคเรื้อนในระดับตติยภูมิและโรคจากการประกอบอาชีพและ            
โรคจากสิ่งแวดล้อม

∙ 5. ประเมินผลการด าเนินงานด้านโรคเรื้อนและโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

∙ 6. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

1.1 วิสัยทัศน์
“เป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านโรคเรื้อนระดับนานาชาติ และโรคจากการประกอบอาชีพ
และโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ภายในปี 2570”

ส่วนที่ 1 ข้อมูลท่ัวไปและที่ตั้งสถาบันราชประชาสมาสัย

1. ข้อมูลทั่วไป



1.4 ค่านิยมหลัก (Core Value) 
MOPH เป็นค่านิยมหลักที่ก าหนดให้สอดคล้องเป็นแนวทางเดียวกันกับกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข              
เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันราชประชาสมาสัย ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
M : Mastery เป็นนายตนเอง หมั่นฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพ ยึดมั่นในความถูกต้อง มีวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ          

บนพื้นฐานของการมีส านึกรับผิดชอบ คุณธรรมและจริยธรรม
O : Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรม/สิ่งใหม่ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพ่ือให้เกิดประโยชน์        

ต่อระบบสุขภาพ
P : People Centered ใส่ใจประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการท างาน เพ่ือประโยชน์อันดีแก่ประชาชน    

โดยใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้
H : Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม มีสัมมาคารวะ มีน้ าใจ ให้อภัย รับฟังความเห็น เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

Mastery. Originality

Originality. Humility



โครงสร้างสถาบันราชประชาสมาสัย

ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมสัย

รองฯฝ่ายบริหาร

กลุ่มอ านวยการ
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร

รองฯฝ่ายยุทธศาสตร์และ        
พัฒนาองค์กร

รองฯ ฝ่ายวิชาการ

กลุ่มก าจัดโรคเรื้อน
กลุ่มอาชีวเวชกรรม
กลุ่มพัฒนาวิชาการ 

รองฯฝ่ายการแพทย์

กลุ่มบริการทางการแพทย์
กลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู

รองฯฝ่ายการพยาบาล

กลุ่มการพยาบาล

รองฯฝ่ายสนับสนุนบริการสุขภาพ

กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ

รองฯฝ่ายสารสนเทศ

กลุ่มสารสนเทศ

สถาบันราชประชาสมาสัย ได้มีการปรับโครงสร้างสถาบันราชประชาสมาสัย เพื่อความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ ของสถาบันฯเมื่อวันท่ี 7 ธันวาคม 2564 ออกเป็น 10 กลุ่มงาน 
โดยแบ่งเป็น 3 ภารกิจหลัก คือ 

1. ภารกิจด้านการบริการรักษาและวิชาการ ได้แก่ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม กลุ่มงาน           
บริการทางการแพทย์ กลุ่มสนับสนุนระบบบริการสุขภาพ กลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู และกลุ่มการพยาบาล          

2. ภารกิจด้านงานวิชาการโรคเร้ือน ได้แก่ กลุ่มควบคุมโรคเรื้อน 
3. ภารกิจด้านการสนับสนุนงานบริการและงานวิชาการ ได้แก่ กลุ่มอ านวยการ        

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กลุ่มสารสนเทศ ท่ีช่วยขับเคลื่อนให้สถาบันฯ บรรลุตามภารกิจและ
วิสัยทัศน์ 



∙ อัตราก าลัง

∙ สถาบันราชประชาสมาสัย มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงในปีงบประมาณ 2564 จ านวน 450 คน           
ซึ่งจ าแนกได้ ดังนี้ 

∙ บุคลากรจ าแนกตามสายงานหลักและสายงานสนับสนุน

∙ จ าแนกตามอายุเฉลี่ยบุคลากร

ล าดับ อายุ จ านวน (คน)
1 ต่ ากว่า 30 ปี 63
2 30 – 39 ปี 119
3 40 – 49 ปี 96
4 50 ปีขึ้นไป 172

รวม 450
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ประเภทบคุลำกร

ขำ้รำชกำร ลกูจำ้งประจ ำ พนักงำนรำชกำร พนักงำนกระทรวงสำธำรณสขุ ลกูจำ้งชัว่ครำว
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ข้าราชการ ลูกจ้าง ประจ า พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว

1. บุคลากรสานงานหลกั 2. บุคลากรสายงานสนบัสนุน



∙ จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษาของบุคลากรแต่ละประเภท

∙ จ าแนกตามกลุ่มงาน

สถานะ
วุฒิการศึกษา

รวม
ปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี ต่ ากว่าปริญญาตรี

1. ข้าราชการ 3 36 166 19 224

2. ลูกจ้างประจ า 19 19
3. พนักงานราชการ 1 16 3 20
4. พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 85 82 167

5. ลูกจ้างชั่วคราว 7 13 20
รวม 3 37 274 136 450

กลุ่มงาน

ประเภท

รวม
ข้าราชการ

พนักงาน

ราชการ

พนักงาน

กระทรวง

สาธารณสุข

ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว

1. ผู้บริหาร 3 3
2. กลุ่มการพยาบาล 110 1 44 3 10 168
3. กลุ่มก าจัดโรคเรื้อน 7 7 1 15
4. กลุ่มยุทธศาสตร์และ

พัฒนาองค์กร
6 1 3 10

5. กลุ่มสนับสนุนบริการ

สุขภาพ
25 4 35 5 3 72

6. กลุ่มอาชีวเวชกรรม 22 2 1 1 26

7. กลุ่มอ านวยการ 22 9 45 9 3 88

8. กลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู 10 1 5 1 17

9. บริการทางการแพทย์ 15 15 2 32

10. พัฒนาวิชาการ 4 2 6 1 13

11.ปฏิบัติราชการต่าง

หน่วยงาน
6 6

รวม 224 20 167 19 20 450



วิสัยทัศน์ “เป็นสถาบันที่เป็นเลิศด้านโรคเรื้อนระดับนานาชาติ                               

และโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติ ภายใน 2570

องค์กรคุณภาพระดับประเทศ ด้านบริการรักษา และวิชาการ(เฉพาะทาง) เป็นท่ียอมรับของสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาระบบบริการวิชาการที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ
5.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการผลงาน

วิชาการท่ีได้มาตรฐาน

5.2 สร้ างและพัฒนาระบบบริหาร

จัดการศูนย์ฝึกอบรม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลให้ได้มาตรฐาน
1.1 เร่งรัดการผ่านการรับรอง HA 
มาตรฐานการจัดบ ริกา ร      
อาชีวอนามยั/โรคเรือ้น

1.2 ยกระดับประสิทธิภาพ

ระบบการให้บริการเฉพาะโรค
(Env.- Occ. และโรคเรือ้น)

1.3เร่ งรัดให้สถาบันฯ

ด า เ นิ น ก า ร ไ ด้ ต า ม

หลักเกณฑ์หน่วยบริการ

รั บ ส่ ง ต่ อ ข อ ง ร ะ บ บ

ป ร ะ กั น สุ ข ภ า พ            

แต่ละประเภท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบสื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์ ที่เข้าถึงได้และท่ัวถึง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

ส า ร ส น เ ท ศ  ที่ เ อ้ื อ ต่ อ ก า ร เ พ่ิ ม

ประสิทธิภาพการพัฒนางานของสถาบันฯ
3.1 การบริหารจัดการ

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ

3 . 2  พั ฒ น า สื่ อ

และช่องทางการ

สื่อสาร

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

ที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางาน

(การลงทุนจัดหาอุปกรณ)์
3.3พัฒนาระบบสื่อสาร

ความเสี่ยงและพัฒนา

พฤติกรรมสุขภาพ

3.4พัฒนารูปแบบ

การตอบโต้ข้อมูล

ข่าวสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ให้มีขีดสมรรถนะสูง
2.1พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ก าลังคนขององค์กร

2 . 2  ส ร้ า ง แ ล ะ พั ฒ น า

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโรค

เรื้อนและEnv.-Occ.

2.3 พฒันาระบบการธ ารง
รั กษ าบุ ค ล า ก ร แ ล ะ
ผู้ เช่ียวชาญขององค์กร

ระบบบริการแบบครบวงจร 
มีคณุภาพ

การวิจยัและพฒันา
คูม่ือ มาตรฐาน 

แนวทาง ศนูย์ฝึกอบรม

ประสิทธิผล

คุณภาพการ
ให้บริการ

ประสิทธิภาพ
ของการ
ปฏิบัติ
ราชการ

การพัฒนา
องค์กร

แผนที่ยุทธศาสตร์สถาบันราชประชาสมาสัย ปี 2563 – 2570



1 นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี 

∙ สถาบันราชประชาสมาสัยได้ประกาศ นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี เพื่อให้การบริหาร
ราชการโดยใช้หลักธรรมภิบาล รวมท้ังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ราชการได้น า นโยบาย
การก ากับดูแลองค์การท่ีดี (Organizational Governance) มาใช้ในการสร้างบรรยากาศท่ีดี
ภายในองค์การท้ังในด้านของภาวะผู้น าและวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม และการก ากับดูแล
ให้การด าเนินงานของสถาบันราชประชาสมาสัยเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี สถาบันราชประชาสมาสัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน ดังนี้

∙ 1.  นโยบายด้านรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม

∙ 1.1 นโยบายหลัก พัฒนาระบบ กลไก การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และรักษา 
สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมต่อการท างาน ปลอดภัย ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพื่อประชาชนมี
สุขภาพดี

∙ 1.2 แนวทางปฏิบัติ

∙ 1.2.1 การเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ

∙ 1.2.2 พัฒนากลไกการสนับสนุนทางด้านกฎหมาย

∙ 1.2.3 ควบคุม ก ากับ ติดตาม การประหยัดพลังงาน การคัดแยกขยะมูลฝอย และระบบการ
จัดการของเสียให้ได้มาตรฐาน

∙ 1.2.4 สนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาสถานท่ีท างานปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเป็นสุข

∙ 2.  นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

∙ 2.1 นโยบายหลัก มุ่งมั่นการด าเนินงานเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
และเสมอภาค

∙ 2.2 แนวทางปฏิบัติ

∙ 2.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการข้อร้องเรียนท่ีรวดเร็ว มีประสิทธิผล

∙ 2.2.2 ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้

∙ 2.2.3 พัฒนาการส่ือสารความเสี่ยงและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

∙ 2.2.4 สร้างนวัตกรรมการบริการท่ีตอบสนองความต้องการเฉพาะ 

นโยบายที่ส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสถาบันราชประชาสมาสัย



∙ 3. นโยบายด้านองค์การ

∙ 3.1 นโยบายหลัก มุ่งมั่นพัฒนาและยกระดับระบบบริหารจัดการองค์การให้
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

∙ 3.2 แนวทางปฏิบัติ 

∙ 3.2.1 พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมอย่างมี 
ประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

∙ 3.2.2 ผลักดัน ส่งเสริม และพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0

∙ 3.2.3 เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามเกณฑ์องค์กรคุณธรรม

∙ 3.2.4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล เพ่ือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตลอดจนวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

∙ 4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 

∙ 4.1 นโยบายหลัก ตระหนักถึงคุณค่าของบุคลากร ด้วยการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และมีความสุข

∙ 4.2 แนวทางปฏิบัติ

∙ 4.2.1 พัฒนาผู้น าด้านการป้องกันควบคุมโรคให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร อย่างท่ัวถึง ต่อเนื่องในทุกระดับ 

∙ 4.2.2 ส่งเสริมความก้าวหน้าในสายอาชีพแก่บุคลากรทุกระดับ ตามหลักความรู้      
ความสามารถ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

∙ 4.2.3 สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนา (Learning & Development) 

ให้บุคลากร มีศักยภาพสูง และมีทักษะท่ีหลากหลาย 

∙ 4.2.4 เสริมสร้างความสุขและความผูกพันของบุคลากร และความสมดุลระหว่าง
ชีวิตกับการท างาน (Work Life Balance)



∙ นโยบายการพัฒนาระบบราชการ 4.0

∙ สถาบันราชประชาสมาสัย ได้จัดท านโยบายพัฒนาสถาบันราชประชาสมาสัยเข้าสู่ระบบราชการ 
4.0 เพ่ือน าแนวทางการก ากับดูแลองค์กรท่ีดี มาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน ส าหรับส่งเสริมให้
เกิดการพัฒนาระบบการท างานโดยใช้แนวทางของระบบราชการ 4.0 มุ่งเน้นการท างานสาน
พลังทุกภาคส่วน (Collaboration)  สร้างนวัตกรรม (Innovation) และปรับเข้าสู่ความเป็น
ดิจิทัล (Digitalization) ให้ทุกหน่วยงานภายในสถาบันราชประชาสมาสัย สามารถน าไปปฏิบัติ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม สร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดขึ้นกับผู้
ท่ีมารับบริการ ประชาชนท่ัวไป ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค์กรสถาบันราช
ประชาสมาสัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน ดังนี้

∙ องค์กรท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงถึงกัน (Open & Connected Organization) 

∙ แนวทางปฏิบัติ

∙ 1.1 บูรณาการศูนย์ข้อมูล (Data Center Consolidation) และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือ 
น าข้อมูลจากแหล่งชุดข้อมูลท่ีมีอยู่ภายในสถาบันราชประชาสมาสัย และสามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลอย่างไร้รอยต่อ เพื่อด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytic) ตามแนวทางธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ

∙ 1.2 ประสานบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน (Integration) และเครือข่ายท้ังภายใน 
และภายนอกประเทศ

∙ 1.3 พัฒนาระบบควบคุมภายใน โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีมาตรการป้องกันทุจริตในเชิงรุก

∙ แนวทางปฏิบัติทั้ง 3 ข้อ มีกลุ่มอ านวยการ กลุ่มก าจัดโรคเร้ือน กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ 
และกลุ่มอาชีวเวชกรรมเป็นหน่วยกลางในการพัฒนา และทุกหน่วยงานร่วมปฏิบัติ



∙ 2. องค์กรท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง

∙ แนวทางปฏิบัติ

∙ 2.1 พัฒนากระบวนการและคุณภาพการให้บริการในสถานบริการ (Smart Hospital) ลดความแออัด 
ลดระยะเวลารอคอยการรักษา น าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและระบบบริการ

∙ 2.2 พัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะ และระบบการจัดการข้อร้องเรียน 
เฉพาะบุคคลด้วยกลไลกใหม่ (Personal Compliant Resolution Management ให้มีประสิทธิภาพ

∙ 2.3 ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อเข้าถึงความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างทันท่วงที จนสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ และน ามาปรับปรุงการท างาน     
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสร้างมูลค่าเพ่ิมสู่ประชาชน

∙ แนวทางปฏิบัติท้ัง 3 ข้อ มีกลุ่มบริการทางการแพทย์ กลุ่มเวชศาสตร์ฟื้นฟู กลุ่มการพยาบาลและ      
กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร เป็นหน่วยกลางในการพัฒนา และทุกหน่วยงานร่วมปฏิบัติ



การให้บริการของสถาบันราชประชาสมาสัย

งานบริการผู้ป่วยนอก
หน่วยงานคลินิกโรคผิวหนังเนื้อชา
ให้บริการเฉพาะด้านการรักษาโรคเรื้อน บริการป้องกันภาวะแทรกซ้อน ป้องกันความพิการ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ   
และส่งเสริมผู้ใช้บริการให้สามารถดูแลตนเองเพ่ือป้องกันความพิการ บริการตรวจรักษาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ 
รับยา MDT เพ่ือติดตามอาการแทรกซ้อน  โดยให้มารับยาอย่างต่อเนื่อง และบริการรับ – ส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อน         
ที่มีปัญหาในการรักษาท่ัวประเทศ ทุกวันในเวลาราชการ 

หน่วยงานผู้ป่วยนอกโรคผิวหนัง 
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาทางโรคผิวหนังทั่วไปและโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ ให้การส่งเสริม ป้องกัน รักษาและฟ้ืนฟู ผู้รับบริการปลอดภัย ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน      
หลังตรวจรักษาหรือท าหัตถการ



หน่วยงานผู้ป่วยนอกจักษุ                                                                                             
ให้บริการตรวจรักษาโรคทางตา ในผู้ป่วยโรคเรื้อน/โรคทั่วไป ได้แก่ ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ตาหลับไม่สนิท  
เบาหวานขึ้นจอตา และภาวะแทรกซ้อนจากเบาหวาน ตลอดจนการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยผ่าตัดตาให้ปลอดภัยไม่
มีภาวะแทรกซ้อน สามารถดูแลตนเองได้ ตรวจคัดกรองผู้ป่วยโรคตาจากการประกอบอาชีพ เช่น อุบัติเหตุทางตา โรคตา
แห้งจากการท างานหน้าจอคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ที่เข้ามารับบริการด้วยตนเองและรับส่งต่อจากสถานบริการสุขภาพ ในวัน
และเวลาราชการ

การให้บริการของหน่วยงานผู้ป่วยนอกหูคอจมูกและอายุรกรรม                                                      
1. งานหูคอจมูก 

∙ คลินิกโรคหู คอ จมูก ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30-12.00 น. มีบริการส่องกล้องโพรงจมูกและล าคอ 

ท าหัตถการ Fine needle aspirate ในการตรวจวินิจฉัยโรคไทรอยด์ 

∙ คลินิกโรคหูเสื่อมจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม มีบริการตรวจการได้ยิน ตรวจประสาทหู ชั้นกลาง 
เครื่องช่วยฟังส าหรับผู้ป่วยที่สูญเสียการได้ยิน ทุกวันจันทร์ เวลา 08.30-12.00 น. 

∙ คลินิกโรคภูมิแพ้ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-12.00 น.

2. งานอายุรกรรม บริการซักประวัติในคลินิกพิเศษ                                                                 
วันจันทร์ Neuro clinic และ pre-operative evaluation clinic เวลา 08.30-12.00 น. 

วันอังคาร DM high risk Clinic เวลา 08.30-12.00 น. วันพุธ HT high risk Clinic เวลา 08.30-12.00 น. 

วันพฤหัสบดี TB clinic เวลา 08.30-12.00 น. รับปรึกษาจากหน่วยงานอื่นเพ่ือ EKG,  Pre-operative 
Evaluation,โรค Env occ ทางอายุรกรรม 

3. งาน ARI Clinic ให้บริการแบบ one stop service ที่ช้ัน G อาคารอาชีวเวชศาสตร์



หน่วยงานศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ให้บริการตรวจรักษาโรคทางศัลยกรรมทั่วไป ผ่าตัด ตรวจมวลกระดูกแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อนและประชาชนทั่วไป         
เปิดให้บริการในเวลาราชการ โดยมีแพทย์ศัลยกรรมกระดูกและข้อ และแพทย์ศัลยกรรมลงตรวจทุกวัน

หน่วยงานทันตกรรม                                                                                                
ให้บริการรักษาทางทันตกรรมทั่วไป อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด รักษาโรคในช่องปาก โรคเหงือก ตรวจเช็คสุขภาพฟัน 
รักษารากฟัน ท าฟันปลอม ครอบฟัน เป็นต้น ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น ยูนิตทันตกรรม   เครื่องเอ็กซเรย์ทันตกรรม 
เครื่องขูดหินปูน เครื่องฉายแสง เครื่องปัน่อมัลกมั เครื่องตัดเหงือก เป็นต้น รวมถึงการให้ค าปรึกษาทางทันตกรรม 
ในวันและเวลาราชการ 

หน่วยงานคลินิกโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม
ให้บริการเฝ้าระวัง ส่งเสริม ป้องกันรักษา และฟ้ืนฟูสภาพด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  
และให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้าน โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม



หน่วยงานการพยาบาลชุมชน

ให้บริการคัดกรองเพ่ือรับการรักษาในคลินิกเฉพาะโรค  ตรวจรักษา ผู้ป่วยในชุมชนที่มีปัญหาสุขภาพ  
ตลอดจนการติดตามส่งต่อผู้ป่วยไปตรวจรักษานอกสถาบันฯ งานบริการ การท าแผลเรื้อรัง Clinic Plantar 
Ulcer สอน Self care ด้วยวิธีการ ESSO เสริมสร้างพลังอ านาจในการดูแลแผลด้วยตนเอง   การเยี่ยมบ้าน
เพ่ือการดูแลต่อเนื่องที่จ าหน่ายจากหอผู้ป่วย การจัดยาให้ผู้ป่วยในรายที่ไม่สามารถทานยาเองได้ การติดตาม
ผู้ป่วยเพ่ือมาตรวจตามนัด การเยี่ยมผู้ป่วย Palliative care การให้ความรู้เสียงตามสาย  ทุกสัปดาห์และ 
ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบางหญ้าแพรก อสม. ประธานชุมชน ในเรื่อง เคาะประตูบ้านเพ่ือ
ป้องกันคัดกรองโควิค19 ในช่วงสถานการณ์การระบาดเดือนเม.ย – ก.ย 64 ได้มีการค้นหากลุ่มเสี่ยง 
ร่วมกับทีมควบคุมโรคของสถาบันฯในการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาด ร่วมกับทีม  ในการจัดตั้งกองทุน
และโรงครัวชุมชนในการช่วยเหลือด้านอาหารส าหรับการกักตัวผู้ที่เสี่ยงสูง และร่วมกับทางชุมชนและ
สถาบันฯในการดูแลพื้นที่กักตัวส าหรับผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระหว่างรอการรักษา

หน่วยงานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน    

ให้บริการผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุและเจ็บป่วยฉุกเฉิน ประเมินอาการและให้การช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกต้องทันท่วงที ไม่
เกิดความพิการและภาวะแทรกซ้อนจากการเจ็บป่วยที่อาจคุกคามต่อชีวิต งานรับผิดชอบ ได้แก่  งานตรวจรักษา
ตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์เวรและรับผู้ป่วยไว้สังเกตอาการจนพ้นภาวะวิกฤต  งานให้บริการหัตถการต่าง ๆ ได้แก่ 
เย็บแผล ท าแผล ฉีดยา ผ่าฝี เป็นต้น งานศูนย์ส่งต่อของสถาบันฯ   เพื่อการรักษาพยาบาลต่อเนื่อง และเตรียมพร้อม
รับสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนของโรงพยาบาล



หน่วยงานเวชศาตสร์ฟื้นฟู 
งานเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูได้มีการด าเนินงานตามแผนงาน โดยปฏิบัติตามภารกิจหลักในการให้บริการ ในการ

ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู ให้คุณภาพชีวิตผู้ใช้บริการดีขึ้น โดยแต่ละหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันดังนี้ 

1. งานกายอุปกรณ์เสริมและเทียม จัดท าอุปกรณ์ทดแทนส าหรับผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะ และอุปกรณ์เสริมเฉพาะ
ส่วนส าหรับผู้ป่วยอ่อนแรง กล้ามเนื้อหดเกร็ง ขาดความมั่นคงขณะยืนเดิน อีกทั้งท าอุปกรณ์ เครื่องช่วยคนพิการ
ต่าง ๆ เช่นรถนั่งคนพิการ ไม้ค้ ายัน ไม้เท้า และจัดท ารองเท้าส าหรับผู้ป่วยเท้าชาในกลุ่มต่าง ๆ และเท้าผิดรูป

2. งานคลินิกสุขภาพเท้า ให้บริการผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกกล้ามเนื้อ ระบบประสาทส่วนปลายและการบาดเจ็บ
จากการท างาน โดยใช้เทคนิคการลดแรงกดใต้ฝ่าเท้าด้วยเทคนิคการขูดหนังแข็งการเข้าเฝือก การใช้แผ่นรองเท้า 
การท ารองเท้าเฉพาะบุคคล

3. คลินิกเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูและหน่วยงานกายภาพบ าบัด ให้แก่ผู้ป่วยระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ผู้ป่วยระบบประสาท
และสมอง ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคเรื้อนและผู้ป่วยที่มีอาการทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อจากการ
ประกอบอาชีพ ด้วยเครื่องมือทางภายภาพบ าบัดและเปิดคลินิกให้บริการฝังเข็มโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ



หน่วยงานรังสี: ให้บริการทางด้านรังสีวินิจฉัยทั่วไป โดยมีเป้าหมายให้บริการรังสีวินิจฉัย ให้ได้คุณภาพ ปลอดภัย 
รวดเร็วทันต่อความต้องการของแพทย์และเป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ

หน่วยงานเภสัชกรรม : รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหา ผลิต ยาและเวชภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ให้มีเพียงพอใช้กับ
ผู้ป่วยโดยให้บริการทางเภสัชกรรมแก่ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จัดกระจายและส่งมอบยาพร้อมค าแนะน า        
เพ่ือผู้ป่วยสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีความพึงพอใจ ติดตามการใช้ยาและเฝ้าระวังอาการ      
ไม่พึงประสงค์ของยา รวมถึงประสานการจัดการระบบยาให้มีความปลอดภัย  มีประสิทธิภาพ และมีการใช้ยา
อย่างสมเหตุผล

หน่วยงานเทคนิคการแพทย์ : ให้บริการงานตรวจวิเคราะห์ทางด้านต่าง ๆ เช่น งานตรวจหาเชื้อโรคเรื้อนด้วยวิธีการ
กรีดผิวหนัง (Slit Skin Smear) งานตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งานเคมีคลินิก งานธนาคารเลือด งานโลหิตวิทยา
คลินิก  งานภูมิคุ้นกันวิทยาคลินิก  งานจุลวิทยาคลินิกและงานจุลทรรศนศาสตร์คลินิก แก่ผู้มารับบริการทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบันราชประชาสมาสัย



สถานบ าบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม
ให้บริการตรวจรักษาโรคผิวหนังเนื้อชา  โรคผิวหนังทุกชนิด เปิดบริการตรวจรักษาวันจันทร์ -ศุกร์               
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้านผิวหนังอย่างครบวงจร

หน่วยงานโภชนาการ : ผลิตและบริการอาหารผู้ป่วยตรงตามแผนการรักษาของแพทย์ ถูกต้องตาม
หลักโภชนาการและโภชนาบ าบัดโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food 
Good Taste)



ท่ีตั้งสถาบนัราชประชาสมาสยั
สถาบันราชประชาสมาสัย เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่เกิดจากการรวมตัวกันระหว่าง
กองโรคเรื้อนและโรงพยาบาลพระประแดง ตามนโยบายปฏิรูประบบราชการ ในปี พ .ศ. 2545 ปัจจุบันมีสถานที่
ปฏิบัติงานจ านวน 3 แห่ง ประกอบด้วย

2.1 สถาบันราชประชาสมาสัย(สว่นพระประแดง)

เป็นส่วนบริการหลัก ตั้งอยู่เลขที่ 15 หมู่ 7 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต าบลบางหญ้าแพรก อ าเภอพระประแดง          

จังหวัดสมุทรปราการ ให้บริการตรวจรักษา ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ขนาด 200 เตียง เปิดให้บริการ 150 เตียง 

∙ ทิศเหนือ ติดกับ วัดกลางสวน

∙ ทิศใต้ ติดกับ นิคมโรคเรื้อนพระประแดง 

∙ ทิศตะวันออก ติดกับ ชุมชน หมู่ 7 ต าบลบางหญ้าแพรก

∙ ทิศตะวันตก ติดกับ แม่น้ าเจ้าพระยา

∙ โทรศัพท์ 0 2386 8153 – 9, 0 2385 9135 - 7

∙ โทรสาร  0 2385 9976, 0 2754 48025

2.2 สถาบันราชประชาสมาสัย (ส่วนนนทบุรี)

เป็นส่วนที่ให้บริการวิชาการโรคเรื้อน ตั้งอยู่ในอาคาร 8 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี

∙ ทิศเหนือ ติดกับ อาคารวิจัย ซาซาคาวะอุทิศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

∙ ทิศใต้ ติดกับซอยอัคนี

∙ ทิศตะวันออก ติดกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

∙ ทิศตะวันตก ติดกับ อาคาร 7 กรมควบคุมโรค

∙ โทรศัพท์ 0 2588 3724, 0 2590 3330, 0 2590 3153

∙ โทรสาร  0 2580 2403

2.3 สถานบ าบัดโรคผิวหนังวัดมกุฏกษัตริยาราม (ส่วนวัดมกฏุฯ)

ให้บริการตรวจคัดกรองโรคเรื้อนและโรคผิวหนังอื่น ๆ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดมกุฏกษัตริยาราม ถนนประชาธิปไตย     

แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

∙ ทิศเหนือ ติดกับ องค์การสหประชาชาติ (UN)

∙ ทิศใต้ ติดกับ ตลาดเทเวศร์

∙ ทิศตะวันออก ติดกับ องค์การคุรุสภา

∙ ทิศตะวันตก ติดกับ กองทัพบก

∙ โทรศัพท์ 0 2282 3554 – 5 โทรสาร 0 2282 3556





ประเภทเชื้อมาก (MB) 193 ราย (96.50%)

ประเภทเชื้อน้อย (PB) 7 ราย (3.5%) 

สถานการณ์โรคเรื้อนในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2564
http://rajpracha.ddc.moph.go.th/site/index.htm

คนไทย

ผู้ป่วยโรคเรื้อนในทะเบียนรักษาทั่วประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564                                                  
มีจ านวน  200  ราย คิดเป็นอัตราความชุกโรคเรื้อน (Prevalence rate: PR) 0.03 ราย ต่อ ประชากร 10,000 คน 
(ประชากรจากส านักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เมื่อ 31 ธันวาคม 2564 จ านวน 66,171,439 คน) โดยจ าแนก
ได้ดังนี้ 

ภาคเหนือ 24 ราย (11.88%) PR = 0.02/10,000 ประชากร    
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 53 ราย (26.50%) PR = 0.03/10,000 ประชากร
ภาคกลาง 48 ราย (23.76%) PR = 0.02/10,000 ประชากร
ภาคใต้ 75 ราย (37.13%) PR = 0.08/10,000 ประชากร

1.นราธิวาส                    15 ราย PR = 0.18/10,000 ประชากร
2.นครราชสีมา 10 ราย PR = 0.04/10,000 ประชากร
3.บุรีรัมย์ 9 ราย PR = 0.06/10,000 ประชากร

กลุ่มการรักษา ประเภทเชื้อมาก (MB) 54 ราย (87.10%)

ประเภทเชื้อน้อย (PB) 8 ราย (12.9%)

เพศ ชาย 44 ราย (70.97%)

หญิง 18 ราย (29.03%)

ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มีความพิการระดับ 2 (มองเห็นได)้ 8 ราย (12.9%)

ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) 2
ราย

(3.23%)

ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต ากว่า 15ปี)
และมีความพิการระดับ 2 (มองเห็นได้)

0 ราย (0%)

ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มีประวัติเป็นผู้สัมผัสโรค 12 ราย (19.35%)
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ปี 2564 ในระดับจังหวัด และอ าเภอทั่วประเทศได้บรรลุเป้าหมายก าจัดโรคเรื้อนจนไม่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขตาม
หลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลก คืออัตราความชุกโรคเรื้อนต่ ากว่า 1 ต่อ 10,000 ประชากร

ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่ค้นพบในช่วงระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564                                            
มีจ านวนทั้งสิ้น  62  ราย คิดเป็นอัตราการค้นพบผู้ป่วยใหม่ (Detection rate: DR)  0.09  ราย  ต่อประชากร 100,000
คน โดยจ าแนกได้ดังนี้ 

กลุ่มการรักษา

การกระจายของผู้ป่วยโรคเรื้อน จ าแนกรายภาค 

จังหวัดที่มีผู้ป่วยในทะเบียนรักษามากที่สุด 3 ล าดับ คือ

http://rajpracha.ddc.moph.go.th/site/index.htm


ความล่าช้าในการวินิจฉัยและรักษาโรคเรื้อน (Delayed Presentation in Leprosy) 
เฉลี่ย  32  เดือน หรือประมาณ 2 ปี 8 เดือน (ค่าต่ าสุด 1 เดือน ค่าสูงสุด 240 เดือน) โดยมีผู้ป่วยที่เริ่มมีอาการ
แสดงของโรคจนได้รับการวินิจฉัยและรักษา (since of onset) ภายในเวลา 1 ปี จ านวน 29  ราย  (46.77%) 
การกระจายของผู้ป่วยใหม่ จ าแนกรายภาค ดังนี้

ภาคเหนือ 10 ราย (16.13%) DR= 0.08 /100,000 ประชากร
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23 ราย (37.1 %)   DR= 0.11 /100,000 ประชากร
ภาคกลาง 12 ราย (19.35 %) DR= 0.05/100,000 ประชากร
ภาคใต้ 17 ราย (27.42 %)   DR= 0.18/100,000 ประชากร

ประชากรข้ามชาติ
ผู้ป่วยใหม่ที่เป็นประชากรข้ามชาติ ที่ค้นพบในระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564
มีจ านวน  11 ราย สัญชาติเมียนมาร์ 11 ราย (100%) เป็นผู้ป่วยประเภทเชื้อมาก 11 ราย (100%)  จ าแนก
รายจังหวัด  ดังนี้

1.นราธิวาส 7 ราย DR= 0.86 /100,000 ประชากร
2.ชลบุรี 4 ราย DR= 0.25 /100,000 ประชากร
3.ขอนแก่น 4 ราย DR= 0.22 /100,000 ประชากร

มาตรวจเอง 52 ราย (83.87 %)
ตรวจผู้สัมผัสโรค 3 ราย (4.84 %)
ส ารวจหมู่บ้าน 1 ราย (1.61 %)
ส่งต่อ 6 ราย (9.68 %)

สคร. ที่ จังหวัด จ านวน สัญชาติ
สคร.1 เชียงใหม่ 1.เชียงใหม่ 6 ราย  (MB) เมียนมาร์ 

2.เชียงราย 1 ราย  (MB) เมียนมาร์
สคร.2 พิษณุโลก 3.ตาก 1 ราย  (MB) เมียนมาร์
สคร.5 ราชบุรี 4.กาญจนบุรี 1 ราย  (MB) เมียนมาร์

5.สมุทรสาคร 1 ราย  (MB)                   เมียนมาร์
สคร.11 นครศรีธรรมราช 11.สุราษฎร์ธานี 1 ราย  (MB) เมียนมาร์
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จังหวัดที่พบผู้ป่วยใหม่มากที่สุด 3 ล าดับ คือ

วิธีการค้นพบผู้ป่วยใหม่ จ าแนกได้ ดังนี้

อัตราการรับยา MDT ครบถ้วน ของผู้ป่วยโรคเรื้อนประชากรข้ามชาติ ในปี 2564
- ประเภทเชื้อมาก ร้อยละ 65.62
- ประเภทเชื้อน้อย ร้อยละ 100



• ตัวชี้วัดที่ส าคัญในงานควบคุมโรคเร้ือน ปีพ.ศ. 2559 – 2564

(ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนคนไทย)

ตัวชี้วัด ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
อัตราความชุกโรคเรื้อน (PR/10,000 ประชากร)
จ านวนผู้ป่วยในทะเบียนรักษา 

0.05
345

0.05
334

0.04
269

0.03
226

0.03
200

อัตราค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ (DR/100,000 
ประชากร)
จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

0.25
164

0.19
125

0.18
119

0.13
89

0.09
62

สัดส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มีความพิการระดับ 2
จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มีความพิการระดับ 2

15.85 
%
26

20.00 
%
25

15.13%
18

10.11%
9

12.9%
8

สัดส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก(อายุ 0-14 ปี)
จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก(อายุ 0-14 ปี)

6.10 %
10

4.80 %
6

2.52%
3

1.12%
1

3.23%
2

สัดส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ท่ีเป็นเด็ก (อายุ 0-14 ปี)
ที่มีความพิการระดับ 2  
จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุ 0-14 ปี)
ที่มีความพิการระดับ 2 

0.61%

1
อ.ยะ
หริ่ง 
จ.

ปัตตานี

0.80%

1
อ.ย่าน
ตาขาว
จ.ตรัง

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

สัดส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ชนิดเชื้อมาก (MB) 
จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ชนิดเชื้อมาก (MB) 

73.17 
%

120

78.40
%
98

70.59%
84

85.31%
76

87.10%
54

อัตราการรับยา Multidrug therapy (MDT) ครบถ้วน  
• ประเภทเชื้อน้อย (PB) 
• ประเภทเชื้อมาก (MB) 

95.00
%

93.00 
%

90.00
%

85.00
%

94.00%
89.00%

94.87%
90.91%

100%
85.03%
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แผนภูมิที่ 1 อัตราความชุกและอัตราการค้นพบผู้ปว่ยโรคเรื้อนรายใหม่
พ.ศ. 2528 – 2564
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แผนภูมิที่ 2 จ านวนผู้ป่วยโรคเรือ้นในทะเบียนรกัษา
(Registered point prevalence) 2538 - 2564
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แผนภูมิที่ 3 จ านวนผู้ป่วยโรคเรือ้นรายใหม่
(New cases detection)  พ.ศ. 2538 - 2564
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แผนภูมิที่ 4 จ านวนและสัดส่วนผู้ป่วยโรคเรือ้นรายใหม่ 
ที่มีความพิการระดับ 2 พ.ศ. 2554 - 2564
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แผนภูมิที่ 5 จ านวนและสัดส่วนผู้ป่วยโรคเรือ้นรายใหม่ที่เป็นเด็ก 
พ.ศ. 2554 – 2564
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แผนภูมิที่ 6 จ านวนและสัดส่วนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ประเภทเชือ้มาก
พ.ศ. 2554 - 2564

รายงานประจ าปี 2564                                                                                                                         28



แผนภูมิที่ 7 อัตราการรักษาด้วยยาผสมระยะสั้น (MDT) ครบถ้วน
พ.ศ. 2554 - 2564
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แผนภูมิที่ 8 จ านวนผู้ป่วยโรคเรือ้นรายใหม่
ประชากรข้ามชาติขึ้นทะเบียนรักษาในประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2564
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงจ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่   
จ าแนกรายอ าเภอ ปี 2564

อ าเภอที่พบผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่
รวม  55 อ าเภอ  (5.93%)

ไม่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ 873 อ าเภอ (94.07%)
พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ อ าเภอละ 1 ราย มี 48 อ าเภอ (5.17%)
พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ อ าเภอละ 2 ราย มี 7 อ าเภอ (0.75%)
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ภาพที่ 2 แผนที่แสดงอัตราความชุกโรคเรื้อน จ าแนกราย
อ าเภอ ปี 2564

อัตราความชุกโรคเร้ือน (PR) ต่อ 10,000 ประชากร
ไม่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนในทะเบียนรักษา 770 อ าเภอ (82.97%)
อัตราความชุกโรคเรื้อน (PR)=0.01-0.49 มี 154 อ าเภอ (16.59%)
อัตราความชุกโรคเรื้อน (PR)=0.50-0.99 มี 4 อ าเภอ (0.43%)
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รายงานผู้ป่วยโรคเรื้อน จ าแนกรายจังหวัด และอ าเภอ ปี พ.ศ. 2564

จงัหวดั
อ ำเภอ /
เขต

จ ำนวน
ประชำกร 
31 ธ.ค.64

ผู้ ป่วยใน
ทะเบียน
รักษำ  ณ   
31 ธ.ค. 64

PR ตอ่
10,000
ประชำกร 

ผู้ ป่วยใหม่
1 ม.ค.- 31 
ธ.ค.64

DR ตอ่
100,000
ประชำกร

ผู้ ป่วย
ใหม่
เด็ก

ผู้ ป่วย
ใหม่
พิกำร
ระดบั 2

ผู้ ป่วย
ใหม่

ประเภท
MB 

ผู้ ป่วยใหมท่ี่
มี Since 

of 
onset 
ภำยใน 1 ปี

เชียงใหม่ 25 อ ำเภอ 1,789,385 3 0.02 2 0.11 0 0 2 1
เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 226,855
เชียงใหม่ จอมทอง 66,138
เชียงใหม่ แมแ่จ่ม 60,089
เชียงใหม่ เชียงดำว 100,828
เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด 75,631 1 0.13
เชียงใหม่ แมแ่ตง 80,795
เชียงใหม่ แมริ่ม 94,291
เชียงใหม่ สะเมิง 23,728
เชียงใหม่ ฝำง 122,591
เชียงใหม่ แมอ่ำย 78,261
เชียงใหม่ พร้ำว 47,898
เชียงใหม่ สนัป่ำตอง 74,247
เชียงใหม่ สนัก ำแพง 88,864
เชียงใหม่ สนัทรำย 140,476
เชียงใหม่ หำงดง 91,988
เชียงใหม่ ฮอด 43,206
เชียงใหม่ ดอยเตำ่ 27,118 1 0.37 1 3.69 1
เชียงใหม่ อมก๋อย 62,383 1 0.16 1 1.60 1 1
เชียงใหม่ สำรภี 88,352
เชียงใหม่ เวียงแหง 53,799
เชียงใหม่ ไชยปรำกำร 50,994
เชียงใหม่ แมว่ำง 32,013
เชียงใหม่ แมอ่อน 21,021
เชียงใหม่ ดอยหลอ่ 25,010
เชียงใหม่ กลัยำณิวฒันำ 12,809
เชียงรำย 18 อ ำเภอ 1,298,425 1 0.01 1 0.08 0 1 1 0
เชียงรำย เมืองเชียงรำย 255,279
เชียงรำย เวียงชยั 45,726
เชียงรำย เชียงของ 53,619
เชียงรำย เทิง 83,746
เชียงรำย พำน 118,350
เชียงรำย ป่ำแดด 25,709
เชียงรำย แมจ่นั 104,432
เชียงรำย เชียงแสน 65,283
เชียงรำย แมส่ำย 128,066
เชียงรำย แมส่รวย 84,270
เชียงรำย เวียงป่ำเปำ้ 68,459
เชียงรำย พญำเม็งรำย 42,243
เชียงรำย เวียงแก่น 37,281 1 0.27 1 2.68 1 1
เชียงรำย ขนุตำล 31,042
เชียงรำย แมฟ่ำ้หลวง 77,655
เชียงรำย แมล่ำว 30,665
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จงัหวดั
อ ำเภอ /
เขต

จ ำนวน
ประชำกร 
31 ธ.ค.64

ผู้ ป่วยใน
ทะเบียน
รักษำ  ณ   
31 ธ.ค. 64

PR ตอ่
10,000
ประชำกร 

ผู้ ป่วยใหม่
1 ม.ค.-
31 ธ.ค.64

DR ตอ่
100,000
ประชำก

ร

ผู้ ป่วย
ใหม่
เด็ก

ผู้ ป่วย
ใหม่
พิกำร
ระดบั 2

ผู้ ป่วย
ใหม่

ประเภท
MB 

ผู้ ป่วยใหมท่ี่
มี Since 

of 
onset 
ภำยใน 1 ปี

เชียงรำย เวียงเชียงรุ้ง 27,948
เชียงรำย ดอยหลวง 18,652
พะเยำ 9 อ ำเภอ 464,505 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
พะเยำ เมืองพะเยำ 124,810
พะเยำ จนุ 42,133
พะเยำ เชียงค ำ 82,070
พะเยำ เชียงมว่น 18,328
พะเยำ ดอกค ำใต้ 67,681
พะเยำ ปง 51,643
พะเยำ แมใ่จ 32,884
พะเยำ ภซูำง 32,310
พะเยำ ภกูำมยำว 12,646
แพร่ 8 อ ำเภอ 434,580 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
แพร่ เมืองแพร่ 115,466
แพร่ ร้องกวำง 47,766
แพร่ ลอง 53,190
แพร่ สงูเมน่ 72,567
แพร่ เดน่ชยั 34,412
แพร่ สอง 48,645
แพร่ วงัชิน้ 45,372
แพร่ หนองมว่งไข่ 17,162
นำ่น 15 อ ำเภอ 475,875 1 0.02 0 0.00 0 0 0 0
นำ่น เมืองนำ่น 82,060
นำ่น แมจ่ริม 16,348
นำ่น บ้ำนหลวง 11,511
นำ่น นำน้อย 32,109
นำ่น ปัว 64,259
นำ่น ทำ่วงัผำ 50,495
นำ่น เวียงสำ 69,581
นำ่น ทุง่ช้ำง 18,935
นำ่น เชียงกลำง 27,097
นำ่น นำหมื่น 14,256 1 0.70
นำ่น สนัติสขุ 15,681
นำ่น บอ่เกลอื 15,316
นำ่น สองแคว 12,466
นำ่น ภเูพียง 35,929
นำ่น เฉลมิพระเกียรติ 9,832
ล ำพนู 8 อ ำเภอ 401,139 1 0.02 0 0.00 0 0 0 0
ล ำพนู เมืองล ำพนู 147,048
ล ำพนู แมท่ำ 38,057
ล ำพนู บ้ำนโฮ่ง 38,897
ล ำพนู ลี ้ 69,270
ล ำพนู ทุง่หวัช้ำง 20,180
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ล ำพนู ป่ำซำง 53,341 1 0.19
ล ำพนู บ้ำนธิ 17,529
ล ำพนู เวียงหนองลอ่ง 16,817

แมฮ่่องสอน 7 อ ำเภอ 285,916 2 0.07 3 1.05 0 0 2 0
แมฮ่่องสอน เมืองแมฮ่่องสอน 63,718 1 0.16 1 1.57 1
แมฮ่่องสอน ขนุยวม 23,696
แมฮ่่องสอน ปำย 38,702
แมฮ่่องสอน แมส่ะเรียง 55,290
แมฮ่่องสอน แมล่ำน้อย 35,889 1 0.28 2 5.57 1
แมฮ่่องสอน สบเมย 46,594
แมฮ่่องสอน ปำงมะผ้ำ 22,027
ล ำปำง 13 อ ำเภอ 724,678 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
ล ำปำง เมืองล ำปำง 222,355
ล ำปำง แมเ่มำะ 39,391
ล ำปำง เกำะคำ 58,623
ล ำปำง เสริมงำม 30,340
ล ำปำง งำว 52,895
ล ำปำง แจ้หม่ 38,282
ล ำปำง วงัเหนือ 43,346
ล ำปำง เถิน 57,788
ล ำปำง แมพ่ริก 15,756
ล ำปำง แมท่ะ 56,463
ล ำปำง สบปรำบ 26,652
ล ำปำง ห้ำงฉตัร 50,111
ล ำปำง เมืองปำน 32,676
พิษณโุลก 9 อ ำเภอ 847,384 1 0.01 0 0.00 0 0 0 0
พิษณโุลก เมืองพิษณโุลก 252,454
พิษณโุลก นครไทย 116,232
พิษณโุลก ชำติตระกำร 41,357
พิษณโุลก บำงระก ำ 92,758
พิษณโุลก บำงกระทุม่ 45,918
พิษณโุลก พรหมพิรำม 85,218 1 0.12
พิษณโุลก วดัโบสถ์ 37,595
พิษณโุลก วงัทอง 118,501
พิษณโุลก เนินมะปรำง 57,351
สโุขทยั 9 อ ำเภอ 585,352 2 0.03 2 0.34 0 0 1 2
สโุขทยั เมืองสโุขทยั 110,505 1 0.09 1 0.90 1

สโุขทยั
บ้ำนดำ่นลำน

หอย
47,877

สโุขทยั คีรีมำศ 56,228 1 0.18 1 1.78 1 1
สโุขทยั กงไกรลำศ 63,307
สโุขทยั ศรีสชันำลยั 91,301
สโุขทยั ศรีส ำโรง 68,574
สโุขทยั สวรรคโลก 72,935
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สโุขทยั ศรีนคร 25,550
สโุขทยั ทุง่เสลีย่ม 49,075
ตำก 9 อ ำเภอ 676,583 2 0.03 1 0.15 0 0 1 1
ตำก เมืองตำก 102,166
ตำก บ้ำนตำก 43,846 1 0.23 1 2.28 1 1
ตำก สำมเงำ 30,154
ตำก แมร่ะมำด 59,404
ตำก ทำ่สองยำง 95,717 1 0.10
ตำก แมส่อด 171,253
ตำก พบพระ 91,742
ตำก อุ้มผำง 47,935
ตำก วงัเจ้ำ 34,366

เพชรบรูณ์ 11 อ ำเภอ 978,372 2 0.02 0 0.00 0 0 0 0
เพชรบรูณ์ เมืองเพชรบรูณ์ 204,509
เพชรบรูณ์ ชนแดน 76,484
เพชรบรูณ์ หลม่สกั 155,437
เพชรบรูณ์ หลม่เก่ำ 65,459
เพชรบรูณ์ วิเชียรบรีุ 129,590 1 0.08
เพชรบรูณ์ ศรีเทพ 69,854
เพชรบรูณ์ หนองไผ่ 113,874
เพชรบรูณ์ บงึสำมพนั 71,327
เพชรบรูณ์ น ำ้หนำว 18,667
เพชรบรูณ์ วงัโป่ง 32,175 1 0.31
เพชรบรูณ์ เขำค้อ 40,996
อตุรดิตถ์ 9 อ ำเภอ 446,148 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
อตุรดิตถ์ เมืองอตุรดิตถ์ 146,730
อตุรดิตถ์ ตรอน 33,529
อตุรดิตถ์ ทำ่ปลำ 42,967
อตุรดิตถ์ น ำ้ปำด 36,108
อตุรดิตถ์ ฟำกทำ่ 14,048
อตุรดิตถ์ บ้ำนโคก 14,377
อตุรดิตถ์ พิชยั 72,729
อตุรดิตถ์ ลบัแล 54,530
อตุรดิตถ์ ทองแสนขนั 31,130
นครสวรรค์ 15 อ ำเภอ 1,035,028 5 0.05 1 0.10 0 0 0 1
นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ 243,385 1 0.04
นครสวรรค์ โกรกพระ 33,867
นครสวรรค์ ชมุแสง 62,834
นครสวรรค์ หนองบวั 65,864 1 0.15
นครสวรรค์ บรรพตพิสยั 84,817
นครสวรรค์ เก้ำเลีย้ว 34,186
นครสวรรค์ ตำคลี 103,034
นครสวรรค์ ทำ่ตะโก 65,859
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นครสวรรค์ ไพศำลี 69,783 1 0.14 1 1.43 1
นครสวรรค์ พยหุะคีรี 60,506
นครสวรรค์ ลำดยำว 82,719 1 0.12
นครสวรรค์ ตำกฟำ้ 39,404
นครสวรรค์ แมว่งก์ 49,885
นครสวรรค์ แมเ่ปิน 20,915 1 0.48
นครสวรรค์ ชมุตำบง 17,970
ก ำแพงเพชร 11 อ ำเภอ 712,143 2 0.03 0 0.00 0 0 0 0
ก ำแพงเพชร เมืองก ำแพงเพชร 208,721 1 0.05
ก ำแพงเพชร ไทรงำม 50,166
ก ำแพงเพชร คลองลำน 62,355
ก ำแพงเพชร ขำณวุรลกัษบรีุ 102,591
ก ำแพงเพชร คลองขลงุ 68,513
ก ำแพงเพชร พรำนกระตำ่ย 70,398
ก ำแพงเพชร ลำนกระบือ 42,692 1 0.23
ก ำแพงเพชร ทรำยทองวฒันำ 22,668
ก ำแพงเพชร ปำงศิลำทอง 30,319
ก ำแพงเพชร บงึสำมคัคี 25,498
ก ำแพงเพชร โกสมัพีนคร 28,222
อทุยัธำนี 8 อ ำเภอ 325,116 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
อทุยัธำนี เมืองอทุยัธำนี 49,537
อทุยัธำนี ทพัทนั 38,074
อทุยัธำนี สวำ่งอำรมณ์ 31,523
อทุยัธำนี หนองฉำง 42,995
อทุยัธำนี หนองขำหยำ่ง 15,935
อทุยัธำนี บ้ำนไร่ 68,111
อทุยัธำนี ลำนสกั 58,810
อทุยัธำนี ห้วยคต 20,131
พิจิตร 12 อ ำเภอ 529,395 2 0.04 0 0.00 0 0 0 0
พิจิตร เมืองพิจิตร 107,809
พิจิตร วงัทรำยพนู 24,120
พิจิตร โพธ์ิประทบัช้ำง 43,329
พิจิตร ตะพำนหิน 65,187
พิจิตร บำงมลูนำก 44,189
พิจิตร โพทะเล 58,350 1 0.17
พิจิตร สำมง่ำม 41,652
พิจิตร ทบัคล้อ 42,266 1 0.24
พิจิตร สำกเหลก็ 23,245
พิจิตร บงึนำรำง 28,825
พิจิตร ดงเจริญ 19,448
พิจิตร วชิรบำรมี 30,975
ชยันำท 8 อ ำเภอ 320,432 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
ชยันำท เมืองชยันำท 69,337 
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ชยันำท มโนรมย์ 31,655 
ชยันำท วดัสงิห์ 25,221 
ชยันำท สรรพยำ 40,598 
ชยันำท สรรคบรีุ 63,312 
ชยันำท หนัคำ 54,126 
ชยันำท หนองมะโมง 19,429 
ชยันำท เนินขำม 16,754 
สระบรีุ 13 อ ำเภอ 643,963 1 0.02 0 0.00 0 0 0 0
สระบรีุ เมืองสระบรีุ 117,294 
สระบรีุ แก่งคอย 101,129 
สระบรีุ หนองแค 95,121 
สระบรีุ วิหำรแดง 38,979 
สระบรีุ หนองแซง 15,884 
สระบรีุ บ้ำนหมอ 41,999 
สระบรีุ ดอนพดุ 6,653 
สระบรีุ หนองโดน 13,961 
สระบรีุ พระพทุธบำท 64,462 
สระบรีุ เสำไห้ 34,181 1 0.29
สระบรีุ มวกเหลก็ 56,539 
สระบรีุ วงัมว่ง 20,040 
สระบรีุ เฉลมิพระเกียรติ 37,721 
ลพบรีุ 11 อ ำเภอ 739,473 3 0.04 3 0.41 0 0 3 1
ลพบรีุ เมืองลพบรีุ 244,381 
ลพบรีุ พฒันำนิคม 68,406 
ลพบรีุ โคกส ำโรง 81,835 1 0.12 1 1.22 1
ลพบรีุ ชยับำดำล 89,183 1 0.11 1 1.12 1
ลพบรีุ ทำ่วุ้ง 48,207 
ลพบรีุ บ้ำนหมี่ 72,182 
ลพบรีุ ทำ่หลวง 29,596 1 0.34
ลพบรีุ สระโบสถ์ 21,260 1 4.70 1 1
ลพบรีุ โคกเจริญ 24,358 
ลพบรีุ ล ำสนธิ 27,270 
ลพบรีุ หนองมว่ง 32,795 
สงิห์บรีุ 6 อ ำเภอ 204,526 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สงิห์บรีุ เมืองสงิห์บรีุ 53,326 
สงิห์บรีุ บำงระจนั 19,323 
สงิห์บรีุ คำ่ยบำงระจนั 41,572 
สงิห์บรีุ พรหมบรีุ 23,059 
สงิห์บรีุ ทำ่ช้ำง 14,114 
สงิห์บรีุ อินทร์บรีุ 53,132 
อำ่งทอง 7 อ ำเภอ 274,763 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
อำ่งทอง เมืองอำ่งทอง 55,632 
อำ่งทอง ไชโย 22,419 
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อำ่งทอง ป่ำโมก 27,525 
อำ่งทอง โพธ์ิทอง 52,002 
อำ่งทอง แสวงหำ 33,990 
อำ่งทอง วิเศษชยัชำญ 64,179 
อำ่งทอง สำมโก้ 19,016 
นครนำยก 4 อ ำเภอ 260,433 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
นครนำยก เมืองนครนำยก 101,741 
นครนำยก ปำกพลี 24,294 
นครนำยก บ้ำนนำ 69,269 
นครนำยก องครักษ์ 65,129 
นนทบรีุ 6 อ ำเภอ 1,288,637 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
นนทบรีุ เมืองนนทบรีุ 364,074 
นนทบรีุ บำงกรวย 147,182 
นนทบรีุ บำงใหญ่ 163,797 
นนทบรีุ บำงบวัทอง 288,592 
นนทบรีุ ไทรน้อย 72,822 
นนทบรีุ ปำกเกร็ด 252,170 
ปทมุธำนี 7 อ ำเภอ 1,190,060 2 0.02 0 0.00 0 0 0 0
ปทมุธำนี เมืองปทมุธำนี 299,023 1 0.03
ปทมุธำนี คลองหลวง 292,104 
ปทมุธำนี หนองเสอื 55,353 
ปทมุธำนี ลำดหลมุแก้ว 70,454 
ปทมุธำนี ล ำลกูกำ 287,399 1 0.03
ปทมุธำนี สำมโคก 56,020 
ปทมุธำนี ธญับรีุ 129,707 

พระนครศรีอยธุยำ 16 อ ำเภอ 820,512 3 0.04 0 0.00 0 0 0 0

อยธุยำ
พระนครศรีอยธุย

ำ
139,688 1 0.07

อยธุยำ ทำ่เรือ 45,857 
อยธุยำ นครหลวง 36,616 
อยธุยำ บำงไทร 48,134 
อยธุยำ บำงบำล 33,752 
อยธุยำ บำงปะอิน 117,080 
อยธุยำ บำงปะหนั 41,553 
อยธุยำ ผกัไห่ 39,296 
อยธุยำ ภำชี 31,088 
อยธุยำ ลำดบวัหลวง 39,859 
อยธุยำ วงัน้อย 77,360 1 0.13
อยธุยำ เสนำ 65,935 
อยธุยำ บำงซ้ำย 19,125 
อยธุยำ อทุยั 53,408 1 0.19
อยธุยำ มหำรำช 22,965 
อยธุยำ บ้ำนแพรก 8,796 
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รำชบรีุ 10 อ ำเภอ 868,281 6 0.07 0 0.00 0 0 0 0
รำชบรีุ เมืองรำชบรีุ 201,262 1 0.05
รำชบรีุ จอมบงึ 64,948
รำชบรีุ สวนผึง้ 54,200
รำชบรีุ ด ำเนินสะดวก 90,968 1 0.11
รำชบรีุ บ้ำนโป่ง 171,514 1 0.06
รำชบรีุ บำงแพ 44,373
รำชบรีุ โพธำรำม 128,676
รำชบรีุ ปำกทอ่ 74,911 2 0.27
รำชบรีุ วดัเพลง 12,129
รำชบรีุ บ้ำนคำ 25,300 1 0.40

สพุรรณบรีุ 10 อ ำเภอ 835,360 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สพุรรณบรีุ เมืองสพุรรณบรีุ 166,709
สพุรรณบรีุ เดิมบำงนำงบวช 70,781
สพุรรณบรีุ ดำ่นช้ำง 67,659
สพุรรณบรีุ บำงปลำม้ำ 75,873
สพุรรณบรีุ ศรีประจนัต์ 61,068
สพุรรณบรีุ ดอนเจดีย์ 45,676
สพุรรณบรีุ สองพี่น้อง 125,906
สพุรรณบรีุ สำมชกุ 52,463
สพุรรณบรีุ อูท่อง 120,436
สพุรรณบรีุ หนองหญ้ำไซ 48,789
นครปฐม 7 อ ำเภอ 922,171 4 0.04 2 0.22 0 0 1 2
นครปฐม เมืองนครปฐม 278,988 3 0.11 1 0.36 1 1
นครปฐม ก ำแพงแสน 126,281
นครปฐม นครชยัศรี 111,723
นครปฐม ดอนตมู 49,133 1 0.20 1 2.04 1
นครปฐม บำงเลน 94,617
นครปฐม สำมพรำน 217,415
นครปฐม พทุธมณฑล 44,014
กำญจนบรีุ 13 อ ำเภอ 894,054 2 0.02 0 0.00 0 0 0 0
กำญจนบรีุ เมืองกำญจนบรีุ 171,116
กำญจนบรีุ ไทรโยค 66,099
กำญจนบรีุ บอ่พลอย 50,373
กำญจนบรีุ ศรีสวสัดิ์ 26,782
กำญจนบรีุ ทำ่มะกำ 139,853 2 0.14
กำญจนบรีุ ทำ่มว่ง 108,128
กำญจนบรีุ ทองผำภมูิ 69,604
กำญจนบรีุ สงัขละบรีุ 51,654
กำญจนบรีุ พนมทวน 52,850
กำญจนบรีุ เลำขวญั 58,338
กำญจนบรีุ ดำ่นมะขำมเตีย้ 33,870
กำญจนบรีุ หนองปรือ 31,535
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กำญจนบรีุ ห้วยกระเจำ 33,852
เพชรบรีุ 8 อ ำเภอ 482,875 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
เพชรบรีุ เมืองเพชรบรีุ 121,998
เพชรบรีุ เขำย้อย 38,762
เพชรบรีุ หนองหญ้ำปล้อง 16,370
เพชรบรีุ ชะอ ำ 81,541
เพชรบรีุ ทำ่ยำง 85,859
เพชรบรีุ บ้ำนลำด 63,458
เพชรบรีุ บ้ำนแหลม 41,272
เพชรบรีุ แก่งกระจำน 33,615

ประจวบคีรีขนัธ์ 8 อ ำเภอ 553,171 1 0.02 0 0.00 0 0 0 0

ประจวบคีรีขนัธ์
เมือง

ประจวบคีรีขนัธ์
90,986

ประจวบคีรีขนัธ์ กยุบรีุ 43,557
ประจวบคีรีขนัธ์ ทบัสะแก 49,550
ประจวบคีรีขนัธ์ บำงสะพำน 76,145
ประจวบคีรีขนัธ์ บำงสะพำนน้อย 39,712
ประจวบคีรีขนัธ์ ปรำณบรีุ 77,934
ประจวบคีรีขนัธ์ หวัหิน 125,277 1 0.08
ประจวบคีรีขนัธ์ สำมร้อยยอด 50,010
สมทุรสำคร 3 อ ำเภอ 586,789 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
สมทุรสำคร เมืองสมทุรสำคร 304,251
สมทุรสำคร กระทุม่แบน 182,112
สมทุรสำคร บ้ำนแพ้ว 100,426
สมทุรสงครำม 3 อ ำเภอ 190,842 1 0.05 0 0.00 0 0 0 0
สมทุรสงครำม เมืองสมทุรสงครำม 105,453
สมทุรสงครำม บำงคนที 31,045
สมทุรสงครำม อมัพวำ 54,344 1 0.18

ชลบรีุ 11 อ ำเภอ 1,583,672 8 0.05 4 0.25 0 0 4 3
ชลบรีุ เมืองชลบรีุ 454,681 2 0.04 1 0.22 1 1
ชลบรีุ บ้ำนบงึ 110,196 2 0.18 2 1.81 2 1
ชลบรีุ หนองใหญ่ 23,978 
ชลบรีุ บำงละมงุ 201,653 1 0.05
ชลบรีุ พำนทอง 75,510 
ชลบรีุ พนสันิคม 124,908 
ชลบรีุ ศรีรำชำ 334,696 2 0.06 1 0.30 1 1
ชลบรีุ สตัหีบ 164,274 
ชลบรีุ บอ่ทอง 49,840 1 0.20
ชลบรีุ เกำะจนัทร์ 39,401 
ชลบรีุ เกำะสชีงั 4,535 
ระยอง 8 อ ำเภอ 751,343 1 0.01 0 0.00 0 0 0 0
ระยอง เมืองระยอง 288,233 
ระยอง บ้ำนฉำง 68,986 
ระยอง แกลง 130,539 
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ระยอง วงัจนัทร์ 26,069 
ระยอง บ้ำนคำ่ย 70,537 
ระยอง ปลวกแดง 78,531 1 0.13
ระยอง เขำชะเมำ 23,649 
ระยอง นิคมพฒันำ 64,799 
จนัทบรีุ 10 อ ำเภอ 536,557 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
จนัทบรีุ เมืองจนัทบรีุ 129,914 
จนัทบรีุ ขลงุ 56,263 
จนัทบรีุ ทำ่ใหม่ 70,949 
จนัทบรีุ โป่งน ำ้ร้อน 45,792 
จนัทบรีุ มะขำม 32,471 
จนัทบรีุ แหลมสงิห์ 29,963 
จนัทบรีุ สอยดำว 65,179 
จนัทบรีุ แก่งหำงแมว 42,429 
จนัทบรีุ นำยำยอำม 34,369 
จนัทบรีุ เขำคิชฌกฏู 29,228 
ตรำด 7 อ ำเภอ 228,376 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
ตรำด เมืองตรำด 93,363 
ตรำด คลองใหญ่ 25,333 
ตรำด เขำสมิง 44,602 
ตรำด บอ่ไร่ 34,775 
ตรำด แหลมงอบ 19,060 
ตรำด เกำะกดู 2,679 
ตรำด เกำะช้ำง 8,564 

ฉะเชิงเทรำ 11 อ ำเภอ 724,178 4 0.06 1 0.14 0 0 1 1
ฉะเชิงเทรำ เมืองฉะเชิงเทรำ 162,874 1 0.06
ฉะเชิงเทรำ บำงคล้ำ 45,736 
ฉะเชิงเทรำ บำงน ำ้เปรีย้ว 89,288 
ฉะเชิงเทรำ บำงปะกง 92,763 3 0.32 1 1.08 1 1
ฉะเชิงเทรำ บ้ำนโพธ์ิ 53,281 
ฉะเชิงเทรำ พนมสำรคำม 83,238 
ฉะเชิงเทรำ รำชสำส์น 12,696 
ฉะเชิงเทรำ สนำมชยัเขต 75,058 
ฉะเชิงเทรำ แปลงยำว 49,479 
ฉะเชิงเทรำ ทำ่ตะเกียบ 47,077 
ฉะเชิงเทรำ คลองเขื่อน 12,688 
สระแก้ว 9 อ ำเภอ 561,992 2 0.04 0 0.00 0 0 0 0
สระแก้ว เมืองสระแก้ว 128,369 1 0.08
สระแก้ว คลองหำด 38,992 
สระแก้ว ตำพระยำ 57,336 1 0.17
สระแก้ว วงัน ำ้เย็น 61,245 
สระแก้ว วฒันำนคร 82,271 
สระแก้ว อรัญประเทศ 74,517 
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สระแก้ว เขำฉกรรจ์ 55,899 
สระแก้ว โคกสงู 27,304 
สระแก้ว วงัสมบรูณ์ 36,059 
ปรำจีนบรีุ 7 อ ำเภอ 495,325 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
ปรำจีนบรีุ เมืองปรำจีนบรีุ 108,834 
ปรำจีนบรีุ กบินทร์บรีุ 148,017 
ปรำจีนบรีุ นำดี 52,023 
ปรำจีนบรีุ บ้ำนสร้ำง 30,873 
ปรำจีนบรีุ ประจนัตคำม 54,459 
ปรำจีนบรีุ ศรีมหำโพธิ 81,985 
ปรำจีนบรีุ ศรีมโหสถ 19,134 

สมทุรปรำกำร 6 อ ำเภอ 1,356,449 4 0.03 1 0.07 0 0 1 0
สมทุรปรำกำร เมืองสมทุรปรำกำร 542,881 1 0.02 1 0.18 1
สมทุรปรำกำร บำงบอ่ 115,388 
สมทุรปรำกำร บำงพลี 279,455 1 0.04
สมทุรปรำกำร พระประแดง 187,027 2 0.11
สมทุรปรำกำร พระสมทุรเจดีย์ 150,015 
สมทุรปรำกำร บำงเสำธง 81,683 
ขอนแก่น 26 อ ำเภอ 1,790,863 5 0.03 4 0.22 0 1 3 2
ขอนแก่น เมืองขอนแก่น 415,429 1 0.02
ขอนแก่น บ้ำนฝำง 54,933 1 0.18 1 1.82 1 1
ขอนแก่น พระยืน 34,686
ขอนแก่น หนองเรือ 92,652
ขอนแก่น ชมุแพ 123,741
ขอนแก่น สชีมพู 77,227
ขอนแก่น น ำ้พอง 113,211
ขอนแก่น อบุลรัตน์ 44,327 1 0.23
ขอนแก่น กระนวน 78,226
ขอนแก่น บ้ำนไผ่ 99,604
ขอนแก่น เปือยน้อย 20,102
ขอนแก่น พล 86,023 1 1.16 1
ขอนแก่น แวงใหญ่ 29,315 1 0.34 1 3.41 1
ขอนแก่น แวงน้อย 41,757
ขอนแก่น หนองสองห้อง 76,839
ขอนแก่น ภเูวียง 71,890 1 0.14 1 1.39 1 1
ขอนแก่น มญัจำคีรี 70,137
ขอนแก่น ชนบท 47,721
ขอนแก่น เขำสวนกวำง 32,257
ขอนแก่น ภผูำมำ่น 23,075
ขอนแก่น ซ ำสงู 23,491
ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย 25,236
ขอนแก่น หนองนำค ำ 23,725
ขอนแก่น บ้ำนแฮด 38,695
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ขอนแก่น โนนศิลำ 26,650
ขอนแก่น เวียงเก่ำ 19,914
กำฬสนิธ์ุ 18 อ ำเภอ 975,570 5 0.05 0 0.00 0 0 0 0
กำฬสนิธุ์ เมืองกำฬสนิธุ์ 144,859
กำฬสนิธุ์ นำมน 36,497 1 0.27
กำฬสนิธุ์ กมลำไสย 68,535 1 0.15
กำฬสนิธุ์ ร่องค ำ 16,492
กำฬสนิธุ์ กฉิุนำรำยณ์ 100,894 3 0.30
กำฬสนิธุ์ เขำวง 33,885
กำฬสนิธุ์ ยำงตลำด 127,523
กำฬสนิธุ์ ห้วยเม็ก 50,756
กำฬสนิธุ์ สหสัขนัธ์ 42,627
กำฬสนิธุ์ ค ำมว่ง 48,853
กำฬสนิธุ์ ทำ่คนัโท 37,920
กำฬสนิธุ์ หนองกงุศรี 65,408
กำฬสนิธุ์ สมเด็จ 61,841
กำฬสนิธุ์ ห้วยผึง้ 30,255
กำฬสนิธุ์ สำมชยั 25,421
กำฬสนิธุ์ นำคู 30,990
กำฬสนิธุ์ ดอนจำน 26,093
กำฬสนิธุ์ ฆ้องชยั 26,721

มหำสำรคำม 13 อ ำเภอ 948,310 4 0.04 0 0.00 0 0 0 0
มหำสำรคำม เมืองมหำสำรคำม 154,562
มหำสำรคำม แกด ำ 29,731
มหำสำรคำม โกสมุพิสยั 118,816 1 0.08
มหำสำรคำม กนัทรวิชยั 82,680 1 0.12
มหำสำรคำม เชียงยืน 60,612
มหำสำรคำม บรบือ 107,084 1 0.09
มหำสำรคำม นำเชือก 60,897
มหำสำรคำม พยคัฆภมูิพิสยั 87,589
มหำสำรคำม วำปีปทมุ 112,214
มหำสำรคำม นำดนู 37,390 1 0.27
มหำสำรคำม ยำงสสีรุำช 35,054
มหำสำรคำม กดุรัง 37,053
มหำสำรคำม ช่ืนชม 24,628
ร้อยเอ็ด 20 อ ำเภอ 1,296,013 1 0.01 0 0.00 0 0 0 0
ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด 158,338
ร้อยเอ็ด เกษตรวิสยั 97,439
ร้อยเอ็ด ปทมุรัตต์ 53,664
ร้อยเอ็ด จตรุพกัตรพิมำน 79,171
ร้อยเอ็ด ธวชับรีุ 67,151
ร้อยเอ็ด พนมไพร 64,430
ร้อยเอ็ด โพนทอง 107,944
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ร้อยเอ็ด โพธ์ิชยั 64,764 1 0.15
ร้อยเอ็ด หนองพอก 66,469
ร้อยเอ็ด เสลภมูิ 118,221
ร้อยเอ็ด สวุรรณภมูิ 114,296
ร้อยเอ็ด เมืองสรวง 23,133
ร้อยเอ็ด โพนทรำย 27,978
ร้อยเอ็ด อำจสำมำรถ 73,717
ร้อยเอ็ด เมยวดี 23,154
ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ 35,967
ร้อยเอ็ด จงัหำร 45,248
ร้อยเอ็ด เชียงขวญั 27,365
ร้อยเอ็ด หนองฮี 24,375
ร้อยเอ็ด ทุง่เขำหลวง 23,189
อดุรธำนี 20 อ ำเภอ 1,566,510 4 0.03 1 0.06 0 0 1 1
อดุรธำนี เมืองอดุรธำนี 391,786
อดุรธำนี กดุจบั 65,659
อดุรธำนี หนองววัซอ 62,548
อดุรธำนี กมุภวำปี 123,132
อดุรธำนี โนนสะอำด 49,737
อดุรธำนี หนองหำน 125,324
อดุรธำนี ทุง่ฝน 32,219 1 0.31 1 3.10 1 1
อดุรธำนี ไชยวำน 39,528
อดุรธำนี ศรีธำตุ 48,659
อดุรธำนี วงัสำมหมอ 58,763
อดุรธำนี บ้ำนดงุ 126,993 2 0.16
อดุรธำนี บ้ำนผือ 109,811
อดุรธำนี น ำ้โสม 58,802
อดุรธำนี เพ็ญ 116,048
อดุรธำนี สร้ำงคอม 29,277
อดุรธำนี หนองแสง 27,248
อดุรธำนี นำยงู 28,678 1 0.35
อดุรธำนี พิบลูย์รักษ์ 24,697
อดุรธำนี กู่แก้ว 22,065

อดุรธำนี
ประจกัษ์ศิลปำ

คม
25,536

เลย 14 อ ำเภอ 638,732 2 0.03 0 0.00 0 0 0 0
เลย เมืองเลย 123,560
เลย นำด้วง 26,432 2 0.76
เลย เชียงคำน 60,828
เลย ปำกชม 42,276
เลย ดำ่นซ้ำย 51,693
เลย นำแห้ว 11,689
เลย ภเูรือ 22,587
เลย ทำ่ลี่ 27,932
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เลย วงัสะพงุ 111,116
เลย ภกูระดงึ 34,526
เลย ภหูลวง 25,046
เลย ผำขำว 42,055
เลย เอรำวณั 34,004
เลย หนองหิน 24,988

หนองคำย 9 อ ำเภอ 516,843 1 0.02 0 0.00 0 0 0 0
หนองคำย เมืองหนองคำย 150,103 1 0.07
หนองคำย ทำ่บอ่ 82,282
หนองคำย โพนพิสยั 98,258
หนองคำย ศรีเชียงใหม่ 29,841
หนองคำย สงัคม 25,633
หนองคำย สระใคร 26,565
หนองคำย เฝำ้ไร่ 50,858
หนองคำย รัตนวำปี 38,057
หนองคำย โพธ์ิตำก 15,246
บงึกำฬ 8  อ ำเภอ 421,995 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
บงึกำฬ เมืองบงึกำฬ 92,920 
บงึกำฬ พรเจริญ 44,288 
บงึกำฬ โซพ่ิสยั 71,601 
บงึกำฬ เซกำ 86,874 
บงึกำฬ ปำกคำด 34,828 
บงึกำฬ บงึโขงหลง 37,692 
บงึกำฬ ศรีวิไล 39,738 
บงึกำฬ บุง่คล้ำ 14,054 

หนองบวัล ำภู 6 อ ำเภอ 509,001 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0

หนองบวัล ำภู
เมือง

หนองบวัล ำภู
136,800

หนองบวัล ำภู นำกลำง 92,537
หนองบวัล ำภู โนนสงั 65,074
หนองบวัล ำภู ศรีบญุเรือง 109,408
หนองบวัล ำภู สวุรรณคหูำ 67,905
หนองบวัล ำภู นำวงั 37,277
นครพนม 12 อ ำเภอ 717,040 3 0.04 1 0.14 0 0 1 0
นครพนม เมืองนครพนม 144,113
นครพนม ปลำปำก 54,427 1 0.18
นครพนม ทำ่อเุทน 59,586
นครพนม บ้ำนแพง 35,362 1 0.28
นครพนม ธำตพุนม 81,985
นครพนม เรณนูคร 46,018
นครพนม นำแก 76,663
นครพนม ศรีสงครำม 69,515
นครพนม นำหว้ำ 52,137
นครพนม โพนสวรรค์ 57,998
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นครพนม นำทม 23,720 1 0.42 1 4.22 1
นครพนม วงัยำง 15,516
สกลนคร 18 อ ำเภอ 1,146,286 3 0.03 1 0.09 0 1 1 0
สกลนคร เมืองสกลนคร 194,056
สกลนคร กสุมุำลย์ 47,778
สกลนคร กดุบำก 32,847
สกลนคร พรรณำนิคม 80,395
สกลนคร พงัโคน 52,422
สกลนคร วำริชภมูิ 52,633
สกลนคร นิคมน ำ้อนู 14,887
สกลนคร วำนรนิวำส 126,315
สกลนคร ค ำตำกล้ำ 40,112
สกลนคร บ้ำนมว่ง 70,996 1 0.14 1 1.41 1 1
สกลนคร อำกำศอ ำนวย 72,143 1 0.14
สกลนคร สวำ่งแดนดิน 150,317 1 0.07
สกลนคร สอ่งดำว 34,508
สกลนคร เตำ่งอย 24,351
สกลนคร โคกศรีสพุรรณ 34,401
สกลนคร เจริญศิลป์ 45,207
สกลนคร โพนนำแก้ว 36,978
สกลนคร ภพูำน 35,940

นครรำชสมีำ 32 อ ำเภอ 2,634,154 10 0.04 3 0.11 0 0 3 2
นครรำชสมีำ เมืองนครรำชสมีำ 467,904 3 0.06 1 0.21 1
นครรำชสมีำ ครบรีุ 96,140 
นครรำชสมีำ เสงิสำง 70,356 
นครรำชสมีำ คง 76,584 
นครรำชสมีำ บ้ำนเหลือ่ม 23,420 
นครรำชสมีำ จกัรำช 71,647 
นครรำชสมีำ โชคชยั 83,741 
นครรำชสมีำ ดำ่นขนุทด 124,676 1 0.08 1 0.80 1 1
นครรำชสมีำ โนนไทย 74,838 
นครรำชสมีำ โนนสงู 124,845 1 0.08
นครรำชสมีำ ขำมสะแกแสง 42,965 
นครรำชสมีำ บวัใหญ่ 81,072 
นครรำชสมีำ ประทำย 77,322 
นครรำชสมีำ ปักธงชยั 116,184 
นครรำชสมีำ พิมำย 127,883 
นครรำชสมีำ ห้วยแถลง 76,291 
นครรำชสมีำ ชมุพวง 82,761 
นครรำชสมีำ สงูเนิน 85,132 
นครรำชสมีำ ขำมทะเลสอ 30,262 
นครรำชสมีำ สคีิว้ 124,317 
นครรำชสมีำ ปำกช่อง 197,345 
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นครรำชสมีำ หนองบญุมำก 60,764 1 0.16 1 1.65 1 1
นครรำชสมีำ แก้งสนำมนำง 36,754 1 0.27
นครรำชสมีำ โนนแดง 25,174 
นครรำชสมีำ วงัน ำ้เขียว 45,577 1 0.22
นครรำชสมีำ เทพำรักษ์ 25,297 
นครรำชสมีำ เมืองยำง 27,808 1 0.36
นครรำชสมีำ พระทองค ำ 40,720 1 0.25
นครรำชสมีำ ล ำทะเมนชยั 32,704 
นครรำชสมีำ บวัลำย 23,931 
นครรำชสมีำ สดีำ 23,693 
นครรำชสมีำ เฉลมิพระเกียรติ 36,047 
ชยัภมูิ 16 อ ำเภอ 1,122,265 5 0.04 3 0.27 0 1 3 1
ชยัภมูิ เมืองชยัภมูิ 182,007
ชยัภมูิ บ้ำนเขว้ำ 50,178 2 0.40 1 1.99 1 1
ชยัภมูิ คอนสวรรค์ 48,030
ชยัภมูิ เกษตรสมบรูณ์ 111,521
ชยัภมูิ หนองบวัแดง 101,888
ชยัภมูิ จตัรัุส 74,084
ชยัภมูิ บ ำเหน็จณรงค์ 52,382
ชยัภมูิ หนองบวัระเหว 38,548
ชยัภมูิ เทพสถิต 69,401
ชยัภมูิ ภเูขียว 120,156 2 0.17 1 0.83 1
ชยัภมูิ บ้ำนแทน่ 45,066
ชยัภมูิ แก้งคร้อ 91,995
ชยัภมูิ คอนสำร 64,593
ชยัภมูิ ภกัดีชมุพล 30,801 1 0.32 1 3.25 1 1
ชยัภมูิ เนินสง่ำ 25,968
ชยัภมูิ ซบัใหญ่ 15,647
บรีุรัมย์ 23 อ ำเภอ 1,579,805 9 0.06 1 0.06 0 1 1 0
บรีุรัมย์ เมืองบรีุรัมย์ 220,843 1 0.05
บรีุรัมย์ คเูมือง 67,812
บรีุรัมย์ กระสงั 104,940 1 0.10
บรีุรัมย์ นำงรอง 113,743
บรีุรัมย์ หนองก่ี 70,483 2 0.28
บรีุรัมย์ ละหำนทรำย 73,915
บรีุรัมย์ ประโคนชยั 134,839
บรีุรัมย์ บ้ำนกรวด 76,967
บรีุรัมย์ พทุไธสง 45,770
บรีุรัมย์ ล ำปลำยมำศ 132,190 1 0.08
บรีุรัมย์ สตกึ 109,786 3 0.27 1 0.91 1 1
บรีุรัมย์ ปะค ำ 45,452
บรีุรัมย์ นำโพธ์ิ 32,184
บรีุรัมย์ หนองหงส์ 49,921 1 0.20
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บรีุรัมย์ พลบัพลำชยั 44,971
บรีุรัมย์ ห้วยรำช 37,563
บรีุรัมย์ โนนสวุรรณ 25,108
บรีุรัมย์ ช ำนิ 35,382
บรีุรัมย์ บ้ำนใหม่ไชยพจน์ 26,393
บรีุรัมย์ โนนดินแดง 28,168
บรีุรัมย์ บ้ำนดำ่น 30,826
บรีุรัมย์ แคนดง 32,370
บรีุรัมย์ เฉลมิพระเกียรติ 40,179
สริุนทร์ 17 อ ำเภอ 1,376,230 6 0.04 3 0.22 0 0 3 2
สริุนทร์ เมืองสริุนทร์ 257,605 2 0.08 2 0.78 2 1
สริุนทร์ ชมุพลบรีุ 70,947 1 0.14
สริุนทร์ ทำ่ตมู 95,621
สริุนทร์ จอมพระ 58,704
สริุนทร์ ปรำสำท 152,542
สริุนทร์ กำบเชิง 60,104 1 0.17 1 1.66 1 1
สริุนทร์ รัตนบรีุ 92,202
สริุนทร์ สนม 43,542
สริุนทร์ ศีขรภมูิ 134,796
สริุนทร์ สงัขะ 130,941 2 0.15
สริุนทร์ ล ำดวน 31,137
สริุนทร์ ส ำโรงทำบ 52,653
สริุนทร์ บวัเชด 41,519
สริุนทร์ พนมดงรัก 37,932
สริุนทร์ ศรีณรงค์ 46,729
สริุนทร์ เขวำสนิรินทร์ 34,323
สริุนทร์ โนนนำรำยณ์ 34,933

อบุลรำชธำนี 25 อ ำเภอ 1,868,519 6 0.03 3 0.16 0 0 3 3
อบุลรำชธำนี เมืองอบุลรำชธำนี 224,525 
อบุลรำชธำนี ศรีเมืองใหม่ 71,086 3 0.42 2 2.81 2 2
อบุลรำชธำนี โขงเจียม 38,723 
อบุลรำชธำนี เขื่องใน 107,090 
อบุลรำชธำนี เขมรำฐ 82,376 
อบุลรำชธำนี เดชอดุม 177,837 
อบุลรำชธำนี นำจะหลวย 58,802 
อบุลรำชธำนี น ำ้ยืน 70,325 
อบุลรำชธำนี บณุฑริก 95,544 
อบุลรำชธำนี ตระกำรพืชผล 121,744 
อบุลรำชธำนี กดุข้ำวปุน้ 41,029 1 0.24
อบุลรำชธำนี มว่งสำมสบิ 84,594 
อบุลรำชธำนี วำรินช ำรำบ 160,350 1 0.06 1 0.62 1 1
อบุลรำชธำนี พิบลูมงัสำหำร 129,614 
อบุลรำชธำนี ตำลสมุ 33,179 
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อบุลรำชธำนี โพธ์ิไทร 47,581 
อบุลรำชธำนี ส ำโรง 54,220 1 0.18
อบุลรำชธำนี ดอนมดแดง 27,293 
อบุลรำชธำนี สริินธร 55,008 
อบุลรำชธำนี ทุง่ศรีอดุม 29,223 
อบุลรำชธำนี นำเยีย 27,479 
อบุลรำชธำนี นำตำล 38,415 
อบุลรำชธำนี เหลำ่เสอืโก้ก 27,997 
อบุลรำชธำนี สวำ่งวีระวงศ์ 31,153 
อบุลรำชธำนี น ำ้ขุน่ 33,332 
อ ำนำจเจริญ 7 อ ำเภอ 376,350 1 0.03 0 0.00 0 0 0 0

อ ำนำจเจริญ
เมือง

อ ำนำจเจริญ
131,270

อ ำนำจเจริญ ชำนมุำน 41,939
อ ำนำจเจริญ ปทมุรำชวงศำ 49,093
อ ำนำจเจริญ พนำ 27,857 1 0.36
อ ำนำจเจริญ เสนำงคนิคม 40,828
อ ำนำจเจริญ หวัตะพำน 49,071
อ ำนำจเจริญ ลอือ ำนำจ 36,292
ยโสธร 9 อ ำเภอ 533,394 2 0.04 1 0.19 0 1 0 0
ยโสธร เมืองยโสธร 127,560
ยโสธร ทรำยมลู 30,805
ยโสธร กดุชมุ 66,212
ยโสธร ค ำเขื่อนแก้ว 65,703
ยโสธร ป่ำติว้ 35,043
ยโสธร มหำชนะชยั 56,129 1 0.18
ยโสธร ค้อวงั 25,211
ยโสธร เลงินกทำ 96,254 1 0.10 1 1.04 1
ยโสธร ไทยเจริญ 30,477

มกุดำหำร 7 อ ำเภอ 351,484 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
มกุดำหำร เมืองมกุดำหำร 136,706
มกุดำหำร นิคมค ำสร้อย 43,662
มกุดำหำร ดอนตำล 44,498
มกุดำหำร ดงหลวง 39,053
มกุดำหำร ค ำชะอี 46,915
มกุดำหำร หว้ำนใหญ่ 19,845
มกุดำหำร หนองสงู 20,805
ศรีสะเกษ 22 อ ำเภอ 1,457,556 8 0.05 2 0.14 0 0 2 2
ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ 138,143
ศรีสะเกษ ยำงชมุน้อย 35,977
ศรีสะเกษ กนัทรำรมย์ 99,389 1 0.10 1 1.01 1 1
ศรีสะเกษ กนัทรลกัษ์ 201,521 2 0.10 1 0.50 1 1
ศรีสะเกษ ขขุนัธ์ 149,683
ศรีสะเกษ ไพรบงึ 47,368
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ศรีสะเกษ ปรำงค์กู่ 66,245
ศรีสะเกษ ขนุหำญ 106,907 1 0.09
ศรีสะเกษ รำษีไศล 79,862 1 0.13
ศรีสะเกษ อทุมุพรพิสยั 104,949 2 0.19
ศรีสะเกษ บงึบรูพ์ 10,474
ศรีสะเกษ ห้วยทบัทนั 42,242
ศรีสะเกษ โนนคณู 39,485
ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ 53,223
ศรีสะเกษ น ำ้เกลีย้ง 44,392
ศรีสะเกษ วงัหิน 50,536
ศรีสะเกษ ภสูงิห์ 54,779
ศรีสะเกษ เมืองจนัทร์ 17,812
ศรีสะเกษ เบญจลกัษ์ 36,025
ศรีสะเกษ พยห์ุ 35,102 1 0.28
ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสวุรรณ 23,708
ศรีสะเกษ ศิลำลำด 19,734

นครศรีธรรมรำช 23 อ ำเภอ 1,549,344 2 0.01 1 0.06 0 1 1 0
นครศรีธรรมรำช เมืองนครศรีธรรมรำช 270,514
นครศรีธรรมรำช พรหมคีรี 37,631 1 0.27 1 2.66 1 1
นครศรีธรรมรำช ลำนสกำ 41,095
นครศรีธรรมรำช ฉวำง 65,414
นครศรีธรรมรำช พิปนู 28,893
นครศรีธรรมรำช เชียรใหญ่ 41,995
นครศรีธรรมรำช ชะอวด 85,952
นครศรีธรรมรำช ทำ่ศำลำ 117,851 1 0.08
นครศรีธรรมรำช ทุง่สง 161,269
นครศรีธรรมรำช นำบอน 26,398
นครศรีธรรมรำช ทุง่ใหญ่ 74,763
นครศรีธรรมรำช ปำกพนงั 97,153
นครศรีธรรมรำช ร่อนพิบลูย์ 81,895
นครศรีธรรมรำช สชิล 88,613
นครศรีธรรมรำช ขนอม 30,437
นครศรีธรรมรำช หวัไทร 63,258
นครศรีธรรมรำช บำงขนั 47,513
นครศรีธรรมรำช ถ ำ้พรรณรำ 19,279
นครศรีธรรมรำช จฬุำภรณ์ 31,507
นครศรีธรรมรำช พระพรหม 44,653
นครศรีธรรมรำช นบพิต ำ 33,662
นครศรีธรรมรำช ช้ำงกลำง 28,378
นครศรีธรรมรำช เฉลมิพระเกียรติ 31,221

กระบี่ 8 อ ำเภอ 479,351 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
กระบ่ี เมืองกระบ่ี 124,811
กระบี่ เขำพนม 55,926
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กระบี่ เกำะลนัตำ 36,092
กระบ่ี คลองทอ่ม 78,060
กระบี่ อำ่วลกึ 56,524
กระบี่ ปลำยพระยำ 38,575
กระบี่ ล ำทบั 24,677
กระบี่ เหนือคลอง 64,686
พงังำ 8 อ ำเภอ 268,016 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0
พงังำ เมืองพงังำ 41,538
พงังำ เกำะยำว 14,538
พงังำ กะปง 14,397
พงังำ ตะกัว่ทุง่ 44,777
พงังำ ตะกัว่ป่ำ 50,031
พงังำ ครุะบรีุ 28,007
พงังำ ทบัปดุ 26,041
พงังำ ท้ำยเหมือง 48,687
ภเูก็ต 3 อ ำเภอ 418,785 4 0.10 0 0.00 0 0 0 0
ภเูก็ต เมืองภเูก็ต 249,787 3 0.12
ภเูก็ต กะทู้ 57,137
ภเูก็ต ถลำง 111,861 1 0.09

สรุำษฎร์ธำนี 19 อ ำเภอ 1,072,464 5 0.05 2 0.19 0 0 2 0
สรุำษฎร์ธำนี เมืองสรุำษฎร์ธำนี 188,671 1 0.05
สรุำษฎร์ธำนี กำญจนดิษฐ์ 108,443
สรุำษฎร์ธำนี ดอนสกั 37,005
สรุำษฎร์ธำนี เกำะพะงนั 18,507
สรุำษฎร์ธำนี ไชยำ 51,760 1 0.19 1 1.93 1
สรุำษฎร์ธำนี ทำ่ชนะ 54,601
สรุำษฎร์ธำนี คีรีรัฐนิคม 44,282 2 0.45
สรุำษฎร์ธำนี บ้ำนตำขนุ 16,062
สรุำษฎร์ธำนี พนม 38,980
สรุำษฎร์ธำนี ทำ่ฉำง 34,151
สรุำษฎร์ธำนี บ้ำนนำสำร 70,125
สรุำษฎร์ธำนี บ้ำนนำเดิม 24,153
สรุำษฎร์ธำนี เคียนซำ 48,701
สรุำษฎร์ธำนี เวียงสระ 66,187
สรุำษฎร์ธำนี พระแสง 65,175
สรุำษฎร์ธำนี พนุพิน 93,720
สรุำษฎร์ธำนี ชยับรีุ 28,202
สรุำษฎร์ธำนี วิภำวดี 15,799
สรุำษฎร์ธำนี เกำะสมยุ 67,940 1 0.15 1 1.47 1
ระนอง 5 อ ำเภอ 194,573 1 0.05 0 0.00 0 0 0 0
ระนอง เมืองระนอง 94,706
ระนอง ละอุน่ 15,206 1 0.66
ระนอง กะเปอร์ 21,981
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ระนอง กระบรีุ 48,302
ระนอง สขุส ำรำญ 14,378
ชมุพร 8 อ ำเภอ 509,479 3 0.06 0 0.00 0 0 0 0
ชมุพร เมืองชมุพร 149,530 1 0.07
ชมุพร ทำ่แซะ 86,622 1 0.12
ชมุพร ปะทิว 47,315 1 0.21
ชมุพร หลงัสวน 73,521
ชมุพร ละแม 29,394
ชมุพร พะโต๊ะ 24,625
ชมุพร สวี 72,916
ชมุพร ทุง่ตะโก 25,556
สงขลำ 16 อ ำเภอ 1,431,536 4 0.03 2 0.14 0 0 1 0
สงขลำ เมืองสงขลำ 162,894
สงขลำ สทิงพระ 47,758
สงขลำ จะนะ 108,245
สงขลำ นำทวี 69,546 1 0.14 1 1.44
สงขลำ เทพำ 78,782 1 0.13
สงขลำ สะบ้ำย้อย 80,365 1 0.12
สงขลำ ระโนด 63,961
สงขลำ กระแสสนิธุ์ 14,934
สงขลำ รัตภมูิ 75,709 1 0.13 1 1.32 1
สงขลำ สะเดำ 124,115
สงขลำ หำดใหญ่ 404,004
สงขลำ นำหมอ่ม 22,973
สงขลำ ควนเนียง 34,427
สงขลำ บำงกล ำ่ 32,646
สงขลำ สงิหนคร 84,104
สงขลำ คลองหอยโขง่ 27,073
สตลู 7 อ ำเภอ 324,835 1 0.03 1 0.31 0 0 1 0
สตลู เมืองสตลู 115,377
สตลู ควนโดน 27,233
สตลู ควนกำหลง 35,688 1 0.28 1 2.80 1
สตลู ทำ่แพ 29,714
สตลู ละงู 73,763
สตลู ทุง่หว้ำ 24,506
สตลู มะนงั 18,554
ตรัง 10 อ ำเภอ 639,788 1 0.02 1 0.16 0 0 1 1
ตรัง เมืองตรัง 155,184
ตรัง กนัตงั 86,751
ตรัง ยำ่นตำขำว 64,373
ตรัง ปะเหลยีน 66,824
ตรัง สเิกำ 38,442
ตรัง ห้วยยอด 93,996
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ตรัง วงัวิเศษ 43,420 1 0.23 1 2.30 1 1
ตรัง นำโยง 44,734
ตรัง รัษฎำ 29,183
ตรัง หำดส ำรำญ 16,881
พทัลงุ 11 อ ำเภอ 522,541 2 0.04 2 0.38 2 0 2 0
พทัลงุ เมืองพทัลงุ 120,648
พทัลงุ กงหรำ 36,692
พทัลงุ เขำชยัสน 44,910
พทัลงุ ตะโหมด 32,143
พทัลงุ ควนขนนุ 83,427 2 0.24 2 2.40 2 2
พทัลงุ ปำกพะยนู 50,660
พทัลงุ ศรีบรรพต 18,003
พทัลงุ ป่ำบอน 47,777
พทัลงุ บำงแก้ว 25,842
พทัลงุ ป่ำพะยอม 35,753
พทัลงุ ศรีนครินทร์ 26,686
ปัตตำนี 12 อ ำเภอ 729,581 8 0.11 1 0.14 0 0 1 1
ปัตตำนี เมืองปัตตำนี 137,089 2 0.15
ปัตตำนี โคกโพธ์ิ 68,814
ปัตตำนี หนองจิก 82,105 2 0.24 1 1.22 1 1
ปัตตำนี ปะนำเระ 47,533
ปัตตำนี มำยอ 61,395
ปัตตำนี ทุง่ยำงแดง 25,297 1 0.40
ปัตตำนี สำยบรีุ 71,578 2 0.28
ปัตตำนี ไม้แก่น 13,014
ปัตตำนี ยะหร่ิง 90,347 1 0.11
ปัตตำนี ยะรัง 95,706
ปัตตำนี กะพ้อ 19,099
ปัตตำนี แมล่ำน 17,604
ยะลำ 8 อ ำเภอ 542,314 7 0.13 0 0.00 0 0 0 0
ยะลำ เมืองยะลำ 172,584 1 0.06
ยะลำ เบตง 62,484 1 0.16
ยะลำ บนันงัสตำ 63,514 1 0.16
ยะลำ ธำรโต 25,788
ยะลำ ยะหำ 64,476
ยะลำ รำมนั 97,650 3 0.31
ยะลำ กำบงั 25,627 1 0.39
ยะลำ กรงปินงั 30,191

นรำธิวำส 13 อ ำเภอ 809,660 15 0.19 7 0.86 0 1 6 1
นรำธิวำส เมืองนรำธิวำส 126,342 2 0.16 1 0.79 1
นรำธิวำส ตำกใบ 74,186 2 0.27 1 1.35 1 1
นรำธิวำส บำเจำะ 55,961
นรำธิวำส ยี่งอ 47,399 1 0.21 2 4.22 1

รายงานประจ าปี 2564                                                                                              54



จงัหวดั
อ ำเภอ /
เขต

จ ำนวน
ประชำกร 
31 ธ.ค.64

ผู้ ป่วยใน
ทะเบียน
รักษำ  ณ   
31 ธ.ค. 64

PR ตอ่
10,000
ประชำกร 

ผู้ ป่วยใหม่
1 ม.ค.- 31 
ธ.ค.64

DR ตอ่
100,000
ประชำกร

ผู้ ป่วย
ใหม่
เด็ก

ผู้ ป่วย
ใหม่
พิกำร
ระดบั 2

ผู้ ป่วย
ใหม่

ประเภท
MB 

ผู้ ป่วยใหมท่ี่
มี Since 

of 
onset 
ภำยใน 1 ปี

นรำธิวำส ระแงะ 94,050 2 0.21 1 1.06 1
นรำธิวำส รือเสำะ 74,500
นรำธิวำส ศรีสำคร 41,902 2 0.48
นรำธิวำส แว้ง 54,327 1 0.18
นรำธิวำส สคุิริน 26,530
นรำธิวำส สไุหงโกลก 78,511
นรำธิวำส สไุหงปำดี 55,353 1 0.18
นรำธิวำส จะแนะ 39,517 2 0.51
นรำธิวำส เจำะไอร้อง 41,082 2 0.49 2 4.87 1 2

กรุงเทพมหำนคร 50 เขต 5,527,994 6 0.01 1 0.02 0 0 1 1
กรุงเทพมหำนคร เขตพระนคร 43,062
กรุงเทพมหำนคร เขตดสุติ 81,494
กรุงเทพมหำนคร เขตหนองจอก 178,856
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงรัก 45,015
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงเขน 186,200
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงกะปิ 142,574
กรุงเทพมหำนคร เขตปทมุวนั 41,763

กรุงเทพมหำนคร เขตปอ้มปรำบศตัรู
พ่ำย

40,418

กรุงเทพมหำนคร เขตพระโขนง 87,018
กรุงเทพมหำนคร เขตมีนบรีุ 141,374
กรุงเทพมหำนคร เขตลำดกระบงั 178,424
กรุงเทพมหำนคร เขตยำนนำวำ 75,076 1 0.13
กรุงเทพมหำนคร เขตสมัพนัธวงศ์ 20,777
กรุงเทพมหำนคร เขตพญำไท 66,212
กรุงเทพมหำนคร เขตธนบรีุ 101,217
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงกอกใหญ่ 62,650
กรุงเทพมหำนคร เขตห้วยขวำง 83,278
กรุงเทพมหำนคร เขตคลองสำน 67,579
กรุงเทพมหำนคร เขตตลิง่ชนั 102,469
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงกอกน้อย 101,511
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงขนุเทียน 184,994
กรุงเทพมหำนคร เขตภำษีเจริญ 122,824
กรุงเทพมหำนคร เขตหนองแขม 155,360
กรุงเทพมหำนคร เขตรำษฎร์บรูณะ 77,509 1 0.13 1 1.29 1 1
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงพลดั 88,290
กรุงเทพมหำนคร เขตดินแดง 112,814
กรุงเทพมหำนคร เขตบงึกุ่ม 139,334
กรุงเทพมหำนคร เขตสำทร 73,987
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงซื่อ 120,718
กรุงเทพมหำนคร เขตจตจุกัร 154,146
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงคอแหลม 80,978
กรุงเทพมหำนคร เขตประเวศ 181,632
กรุงเทพมหำนคร เขตคลองเตย 91,636 1 0.11
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จงัหวดั
อ ำเภอ /
เขต

จ ำนวน
ประชำกร 
31 ธ.ค.64

ผู้ ป่วยใน
ทะเบียน
รักษำ  ณ   
31 ธ.ค. 64

PR ตอ่
10,000
ประชำกร 

ผู้ ป่วยใหม่
1 ม.ค.- 31 
ธ.ค.64

DR ตอ่
100,000
ประชำกร

ผู้ ป่วย
ใหม่
เด็ก

ผู้ ป่วย
ใหม่
พิกำร
ระดบั 2

ผู้ ป่วย
ใหม่

ประเภท
MB 

ผู้ ป่วยใหมท่ี่
มี Since 

of 
onset 
ภำยใน 1 ปี

กรุงเทพมหำนคร เขตสวนหลวง 122,824 1 0.08
กรุงเทพมหำนคร เขตจอมทอง 145,771
กรุงเทพมหำนคร เขตดอนเมือง 167,921
กรุงเทพมหำนคร เขตรำชเทวี 67,735
กรุงเทพมหำนคร เขตลำดพร้ำว 115,602
กรุงเทพมหำนคร เขตวฒันำ 81,382
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงแค 192,431
กรุงเทพมหำนคร เขตหลกัสี่ 100,534
กรุงเทพมหำนคร เขตสำยไหม 206,831 1 0.05
กรุงเทพมหำนคร เขตคนันำยำว 95,636
กรุงเทพมหำนคร เขตสะพำนสงู 95,922
กรุงเทพมหำนคร เขตวงัทองหลำง 105,901
กรุงเทพมหำนคร เขตคลองสำมวำ 206,437
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงนำ 87,053
กรุงเทพมหำนคร เขตทวีวฒันำ 78,798
กรุงเทพมหำนคร เขตทุง่ครุ 123,392 1 0.08
กรุงเทพมหำนคร เขตบำงบอน 102,635
รวมทัว่ประเทศ 928 อ ำเภอ 66,171,439 200 0.03 62 0.09 2 8 54 29

ร้อยละ 3.23 12.90 87.10 46.77

หมายเหตุ:* Since of onset (SOS)  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการแสดงของโรคจนถึงวันท่ีไดร้ับการวินิจฉัย
และรักษาโรคเรื้อน 
http://rajpracha.ddc.moph.go.th/site/index.htm
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อ ำเภอเป้ำหมำยที่มีข้อบ่งชีท้ำงระบำดวิทยำโรคเรือ้นใน 35 จังหวัด 
ที่ควรเลือกด ำเนินกจิกรรมค้นหำผู้ป่วยโรคเรือ้นรำยใหม่ ในปีงบประมำณ 2565 

ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ย้อนหลัง 10 ปี (ปีพ.ศ.2554-2563)ท่ีมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังไปนี้ คือ
1.พบผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ทุกปีติดต่อในรอบ 10 ปี
2.พบผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ท่ีเป็นเด็ก( อายุต่่ากว่า 15 ปี ) ในรอบ 10 ปี
3.พบผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ท่ีมียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป ในปีรอบ 10 ปี
ข้อเสนอแนะมาตรการในการด่าเนินงานค้นหาผู้ป่วยรายใหม่ในอ่าเภอเป้าหมาย ปีงบประมาณ 2565 ดังนี้

กิจกรรม อ่าเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน

ข้อที่ 1,2,3,1+2,1+3 ข้อที2่+3,1+2+3

1.สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอ่าเภอ ปีละ 2 ครั้ง ปีละ 4 ครั้ง

2.คัดกรองผู้สงสัยและส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ10ปีที่ผ่านมา

3.ส่ารวจหมู่บ้านเร็ว (Rapid village survey: RVS) หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กในรอบ 10 ปี

หมายเหตุ:
ก. อ่าเภอนอกพ้ืนที่เป้าหมาย ให้จัดกิจกรรมสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ความรู้โรคเรื้อนปีละ1 ครั้ง ในช่วง

สัปดาห์ราชประชาสมาสัย (สัปดาห์ที่มีวันที่ 16 มกราคมของทุกปี)ให้พร้อมเพรียงกันทุกพ้ืนที่
ข. กิจกรรมปกติที่ทุกพ้ืนที่ต้องด่าเนินการทั้งอ่าเภอที่มีบ่งชี้ทางระบาดวิทยา และอ่าเภอที่ไม่มีข้อบ่งชี้ทาง
ระบาดวิทยา คือ การตรวจผู้สัมผัสโรค ได้แก่
❖ ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household Contact) ของผู้ป่วยรายใหม่ทุกคน โดยเร็วที่สุด หลังจาก

ผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา แล้วติดตามตรวจต่อเนื่องปีละ 1ครั้งรวมเป็นเวลา 10 ปี
❖ ตรวจผู้สัมผัสโรคที่เป็นเพ่ือนบ้าน(Neighboring contact) ซึ่งอยู่รอบ ๆ บ้าน Index case และผู้

สัมผัสโรคกับผู้ป่วยประเภทเชื้อมาก (MB) ที่มีกิจกรรมร่วมทางสังคม (Social Contact) ทุกคนอย่าง
น้อย 1 ครั้งโดยติดตามตรวจภายใน 3 เดือนหลังจากผู้ป่วยขึ้นทะเบียนรักษา

แนวทางการปฏิบัติติ ในกรณีมีผู้ป่วยเด็ก และมีความพิการระดับ 2 ให้รีบเร่งด่าเนินการสืบสวนหาสาเหตุ
(Critical Incident Investigation: cll) ดังนี้
❖ ค้นหาสาเหตุของความล่าช้า (Causes of delay )  และด่าเนินการแก้ไข
❖ ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในผู้สัมผัสโรคทั้ง3 กลุ่ม คือ Household contact, 

Neighboring contact และSocial contact
❖ ด่าเนินการโดยเร็วที่สุดหลังได้รับรายงาน
ข้อพึงระวังในการด่าเนินงานในพ้ืนที่ เนื่องจากโรคเรื้อนยังคงเป็นโรคที่ถูกตีตราจากสังคม(ทั้งตีตราตนเอง 
และถูกสังคมตีตรา) ดังนั้นการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จึงต้อง “รักษาความลับของผู้ป่วย และระมัดระวังอย่าง
ที่สุดในการเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วย”โดยบรูณาการร่วมกับโรคอ่ืน ๆ
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หลักเกณฑ์การก่าหนดอ่าเภอเป้าหมาย



1. สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทังอ่าเภอ
• สร้างความตระหนัก หมายถึง การจัดกิจกรรมเพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักเรื่องโรคเรื้อน 

ในช่วงระยะเวลาที่ก่าหนด เช่น สัปดาห์วันราชประชาสมาสัยงานประจ่าจังหวัด หรืองานเทศกาลที่
ส่าคัญของชุมชน ได้แก่

1.1 เผยแพร่ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น  
- วิทยุชุมชน
- หอกระจายข่าว
- เสียงตามสาย
- หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
- ในสัมภาษณ์สื่อมวลชน
- สื่อสารผ่าน Social Media เช่น Line ,Facebook, Hotline สายด่วน ,application
1.2 การจัดนิทรรศการ
1.3จัดรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่
1.4 จัดเวทีประชาคม
1.5 จัดประกวดเรียงความ ค่าขวัญ
1.6 พัฒนาศักยภาพแกนน่าชุมชน /อสม./ผู้น่าศาสนา ฯลฯ เพ่ือให้ความรู้ประชาชน และคัดกรองผู้มี
อาการสงสัยโรคเรื้อน ส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระบบ
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นิยาม

2.ส่ารวจหมู่บ้านแบบเร็ว(Rapid  village survey: RVS) ต้องด่าเนินการตามมาตรฐานการส่ารวจหมู่บ้านแบบ
เร็ว (Rapid Village Survey) เพ่ือค้นหาผู้ป่วยรายใหม่โดยท่าต่อเนื่องเป็นเวลา 5 ปี แต่ถ้าหากไม่สามารถท่า 
RVS  ติดต่อกันได้ทั้ง 5 ปี สามารถเว้นช่วงการท่า RVS ได้ แต่ต้องไม่เกิน 1 ปี แล้วให้มีกิจกรรมทดแทนด้วย 
Passive case finding แบบเข้มข้น ด่าเนินการต่อเนื่องทุก 3 เดือน (ปีละ 4 ครั้ง) โดยเฉพาะในช่วงเทศกาล
ส่าคัญ เช่นสงกรานต์ ฯลฯ

3.  ผู้สัมผัสโรคกับผู้ป่วยโรคเรื้อน ประกอบด้วย

• 1.ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน (Household contact) หมายถึง ผู้ที่อาศัย หรือเคยอาศัยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันกับ
ผู้ป่วยโรคเรื้อน เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา

• 2.ผู้สัมผัสโรคที่มีบ้านอยู่รอบบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อน(Neighboring contact ) หมายถึง ผู้ที่พักอาศัยอยู่ในบ้าน
รอบ ๆบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนในรัศมี 20 เมตร เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการ
รักษา

• 3.ผู้สัมผัสโรคที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Contact) หมายถึง ผู้ที่มีการไปมาหาสู่หรือท่ากิจกรรม
ร่วมกับผู้ป่วยโรคเรื้อนประเภทเชื้อมาก(Multibaciillary:MB)  อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ต่อวัน ไม่ต้องติดต่อกัน 
เป็นเวลาอย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ก่อนผู้ป่วยจะได้รับการรักษา

หมายเหตุ
1.พิจารณาเลือกกิจกรรมการสร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนที่สามารถปฏิบัติได้ตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดย
อย่างน้อยต้องมีกิจกรรมข้อที่ 1.1 และ1.6
2. ช่องทางของการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคเรื้อนที่เหมาะสม และเข้าถึงประชาชนมากที่สุด คือ อสม. และหอกระจาย
ข่าว โดยต้องมีความถ่ีของการให้ความรู้ที่มากขึ้น(บ่อยๆ และซ่้าๆ) ในช่วงของการรณรงค/์ประชาสัมพันธ์และมี Key 
Message ที่ส่าคัญ คือ ผิวหนังเป็นวงด่างขาว มีอาการชา หรือเป็นผื่นนูนแดง ตุ่มแดง ไม่คัน ต้องรีบไปพบแพทย์ 
เพ่ือให้ผู้ที่มีอาการสงสัยออกมาตรวจเอง( Self-Awareness Reporting)



การด าเนินกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ ปี 2565

พื้นท่ีด่าเนินกิจกรรมค้นหา 
ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

พืน้ท่ีเส่ียงสส ส พืน้ท่ีเส่ียงส  ่่ำ

1.พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ทุกปีติดต่อกันในรอบ 10 ปี
2.พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก (อายุต่่ากว่า 15 ป)ี 
ในรอบ 10 ปี
3.พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ท่ีมียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป

อ่าเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน 
แต่ยังมีผู้ป่วยโรคเรื้อนก่าลังรักษาหรือมีผู้ป่วย
โรคเรื้อนท่ีรับประทานยาครบแล้วซึ่งอยู่ใน
ระยะเฝ้าระวัง(PB =3 ปี MB =5 ปี)

การด่าเนินการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
1.สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนทั้งอ่าเภอ ปีละ 2 ครั้ง 
ส่าหรับหรับอ่าเภอท่ีมีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน ปี
ละ 4 ครั้ง โดยมี1 ครั้ง ที่จัดกิจกรรมในช่วงสัปดาห์ราช
ประชาสมาสัย
2.คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนในหมู่บ้านที่มี
ผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ 10 ปี และส่งต่อไปรับการ
ตรวจวินิจฉัย
3.ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านโรคเรื้อนทุกราย ปีละ 1 ครั้ง 
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี โดยนับตั้งแต่ผู้ป่วยโรคเรื้อน
ขึ้นทะเบียนรักษา
4.ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่(สอบสวนโรค)จากผู้ป่วย
โรคเรื้อนรายแรก (Index case) ในกลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อน 
ทั้ง 3กลุ่ม คือ

- ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน
- เพ่ือนบ้านในรัศมี 20 เมตร
- ผู้ที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน

5.ส่ารวจหมู่บ้านแบบเร็ว (RVS) ในหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรค
เรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กในรอบ 10 ปี

การด่าเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
1.สร้างความตระหนักเรื่องโรคเรื้อนในช่วง
สัปดาห์ราชประชาสมาสัยปีละ 1ครั้ง
2.คัดกรองผู้มีอาการสงสัยเป็นโรคเรื้อนใน
หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ในรอบ 10 ปี 
และส่งต่อไปรับการตรวจวินิฉัย
3.ตรวจผู้สัมผัสโรคร่วมบ้านผู้ป่วยโรคเรื้อนทุก
ราย ปีละ1ครั้ง ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี 
โดยนับตั้งแต่ผู้ป่วยโรคเรื้อนข้ึนทะเบียนรักษา
4.ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่(สอบสวนโรค) 
จากผู้ป่วยโรคเรื้อนรายแรก (Index case) ใน
กลุ่มผู้สัมผัสโรคเรื้อนท้ัง 3 กลุ่ม คือ

- ผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน
- เพ่ือนบ้านในรัศมี 20 เมตร

- ผู้ที่มีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน
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92 อ าเภอ ใน 35 จังหวัด เป้าหมาย
เพื่อด่าเนินกิจกรรมเร่งรัดการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ปี 2565

ทีม่ขีอ้บง่ชีท้างระบาดวทิยาโรคเร ือ้น
➢ 92 อ าเภอ ใน 35 จงัหวดั

➢ 546 หมูบ่า้น / 16 เขตเทศบาล/2 แขวง

92 อ าเภอ (9.91%) จาก  928 อ าเภอ

หลักเกณฑ์โดยการใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่
ย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2554-2563)

อ่าเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็ก มี 25 อ่าเภอ (27.17%)

อ่าเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่มียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป            
มี 34 อ่าเภอ (40.22%)
อ่าเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ต่อเนื่องทุกปี และมียอดรวมตั้งแต่  
7 รายขึ้นไป มี 1 อ่าเภอ (1.09%)
อ่าเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กและมียอดรวมผู้ป่วย
โรคเรื้อนรายใหม่ตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป มี 27 อ่าเภอ (29.35%)
อ่าเภอที่พบผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ที่เป็นเด็กและพบผู้ป่วยโรคเรื้อน   
รายใหม่ต่อเนื่องทุกปีรวมทั้งมียอดรวมตั้งแต่ 7 รายขึ้นไป 
มี 2 อ่าเภอ(2.17%)

รายงานประจ่าปี 2564                                                                                              60



รายชื่อ 92 อ่าเภอเป้าหมาย(ท่ีมีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาโรคเรื้อน)ในปี 2565
ใช้ข้อมูลผู้ป่วยโรคเร้ือนรายใหม่ย้อนหลัง 10ปี (พ.ศ.2554-2563)
โดยระบุหมู่บ้าน และต่าบล พร้อมท้ังกิจกรรมการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่

เกณฑ์คณุสมบั่ ิ ข้อท่ี 1 พบผ ้ ป่วยงโรคเรือ้นรำยงใหม่ทกุปี่ิด่่อกนัในรอบ 10 ปี
ข้อท่ี 2 พบผ ้ ป่วยงโรคเรือ้นรำยงใหม่ท่ีเป็นเด็ก(อำยงุ่  ่ำกว่ำ 15 ปี) ในรอบ10 ปี
ข้อท่ี 3 พบผ ้ ป่วยงโรคเรือ้นรำยงใหม่ท่ีมียงอดรวม่ัส้แ่่ 7 รำยงขึน้ไป ในรอบ 10 ปี

หน่วยงาน จังหวัด
(35)

อ่าเภอ
(92)

คุณสมบัติ
ข้อที่

จ่านวนครั้ง
ของกิจกรรม
สร้างความ
ตระหนัก

เรื่องโรคเรื้อน
ทั้งอ่าเภอ

หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี 
ท่ากิจกรรมคัดกรองผู้สงสัย       

และส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย  
(564)

หมู่บ้านที่มี
ผู้ป่วยใหม่เด็ก
ในรอบ 10
ท่ากิจกรรม
RVS (70)

สคร.1
เชียงใหม่

1 เชียงใหม่ 1 ฝาง 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.14 ต.ม่อนปิ่น,ม.8,9ต.แม่คะ,ม.1
ต.แม่งอน,ม.13,15ต.เวียง

2 อมก๋อย 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.3,6,7,8,13 ต.แม่ตื่น

2 เชียงราย 3 เมืองเชียงราย 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.7ต.นางแล,ม.12ต.แม่กรณ์
,ม.5,10,11,12,ต.แม่ยาว,ม.8ต.รอบ
เวียง

4 แม่สะเรียง 2+3 ปีละ 4ครั้ง ม.16ต.ท่อก็อ,ม.15,209ต.ป่าแดด
,ม.1,21ต.วาวี,ม.9ต.ศรีถอย

ม.21ต.วาวี

3 แม่อ่องสอน 5 แม่สะเรียง 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.13ต.บ้านกาศ,ม.12ต.ป่าแป๋,ม.8
ต.แม่คง,ม.1,5,6ต.แม่สะเรียง
ม.3,7,9ต.แม่เหาะ

6 สบเมย 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.2ต.แม่คะตวน,ม.3ต.แม่สวด,ม3ต.
แม่สามแสบ

ม.3ต.แม่สวด

สคร.2
พิษณุโลก

4 ตาก 7 ท่าสองยาง 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.1,4,9ต.แม่ต้าน,ม.3,5,21ต.แม่อุสุ

8 พบพระ 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.4ต.ช่องแคบ,ม.5ต.คีรีราษฎร์ ม.4ต.ช่องแคบ

9 อุ้มผาง 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.9ต.แม่จัน,ม.1ต.อุ้มผาง ม.9ต.แม่จัน,
ม.1ต.อุ้มผาง

สคร.3 
นครสวรรค์

6 นครสวรรค์ 12 บรรพตพิสัย 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.9 ต.ด่านช้าง, ม.3 ต.ตาขีด,ม.4     
ต.ตาสัง, ม.6,10ต.บ้านแดด

7 ก่าแพงเพชร 13 ขาณุวรลักษบุรี 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.22 ต.ปางมะค่า ม.22ต.ปางมะค่า

14 พรานกระต่าย 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.10 ต.คลองพิไกร, ม.2 9ต.พราน
กระต่าย,ม.3ต.ห้วยยั้ง

ม.3ต.ห้วยยั้ง

สคร.4
สระบุรี

8 ลพบุรี 15 ชัยบาดาล 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.10ต.เกาะรัง,ม.2ต.บัวชุม ,ม.9,11
ต.ล่านารายณ์

9 ปทุมธานี 16 คลองหลวง 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.4,เทศบาล ต.คลองสาม, ม.3,5ต.
คลอกหก, ม.6,16,18ต.คลองหนึ่ง
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หน่วยงาน จังหวัด
(35)

อ่าเภอ
(92)

คุณสมบัติ
ข้อที่

จ่านวนครั้ง
ของกิจกรรม
สร้างความ
ตระหนัก

เรื่องโรคเรื้อน
ทั้งอ่าเภอ

หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี 
ท่ากิจกรรมคัดกรองผู้สงสัยและ    
ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย     

(564)

หมู่บ้านที่มี
ผู้ป่วยใหม่เด็ก
ในรอบ 10
ท่ากิจกรรม
RVS (70)

สคร.6
ชลบุรี

10 ชลบุรี 17 บางละมุง 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.5 ต.ตะเคียนเตี้ย,ม.1 ต.บางละมุง
,ม.2 ต.นาเกลือ

ม.5ต.ตะเคียน
เตี้ย

18 พนัสนิคม 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.10 ต.นาวังหิน,ถ.ศรีวิชัย เทศบาล 
ต.พนัสนิคม

ม.10ต.นาวัง
หิน

11 ปราจีนบุรี 19 กบินทร์บุรี 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.11ต.วังท่าช้าง,ม.7ต.หนองกี่ ม.11ต.วังท่า
ช้าง

12 สมุทรปราการ 20 เมือง
สมุทรปราการ

2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.6 ต.ท้ายบ้านใหม่,ม3,4 ต.เทพา
รักษ,์ม3,4ต.บางปูใหม่,ม.1,4 ต.บาง
โปรง,ม.3,6ต.บางเมือง,ม.8,10 ต.
บางเมืองใหม่,ม.4(ซ.แพรกษา10),
ม.5,ศุภาลัยวิลล์แพรกษา ต.
แพรกษา,ม.1,9ต.ส่าโรงเหนือ

ม.4ต.บางปู
ใหม่

21 พระประแดง 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.6,8 ต.บางกอบัว,เทศบาลต.บาง
พึ่ง,ม.2(ซ.เบทาโก ถ.เพรชหึง) ต.
บางยอ,ม.7ต.บางหญ้าแพรก,ม
13,15 ต.บางหัวเสือ,ต.บางจาก

ม.13ต.บางหัว
เสือ

สคร.7
ขอนแก่น

13 ขอนแก่น 22 เมือง
ขอนแก่น

2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.3ต.โคกสี ,ม3,9,12ต.โนนท่อน
,ม.17ต.ในเมือง,ม.3,15ต.พระลับ
,ม.11,21 ต.ศิลา ,ม.7ต.ส่าราญ
,ม.10 ต.หนองตูม,ม9 ต.บ้านทุ่ม

ม.9 ต.โนน
ท่อน

23 น้่าพอง 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.9 ต. กุดน้่าใส,ม.6ต.ทรายมูล ,
ม.2,11,16ต.บัวเงิน

24 พล 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.4ต.โคกสง่า,ม.1ต.โจดหนองแก
ม.9ต.เพ็กใหญ่,ถ.พิศาล เทสบาล ต.
เมืองพล,ม7.ต.หนองแวงนางเบ้า
,ม.4 ต.หนองแวงโสกพระ

25 หนองสอง
ห้อง

2 ปีละ 2 ครั้ง ม.4 ต.ดอนดั่ง,ม.1,15ต.หนองเม็ก
,ม.1 ต.หนองสองห้อง

ม.4.ต.ดอนดั่ง

26 ชนบท 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.4ต.โนนพะยอม,ม.10,12ต.ศรีบุญ
เรือง

27 บ้านแฮด 2 ปีละ 2ครั้ง ม.2,12 ต.โคกส่าราญ,ม.11ต.โนน
สมบูรณ์

ม.11ต.โนน
สมบูรณ์

14 กาฬสินธุ์ 28 ยางตลาด 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.13ต.คลองขาม,ม.4ต.ยางตลาด
,ม.2ต.หนองอิเฒ่า,ม.8อิตื้อ,ม.2,10
ต.หัวนาค่า

29 ห้วยผึ้ง 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.15 ต.นิคมห้วยผึ้ง ม.15 ต.นิคม
ห้วยผึ้ง

15 มหาสารคาม 30 โกสุมพิสัย 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.7 ต.แพง,ม.7,8ต.หนองบัว,ม.10 
ต.หนองเหล็ก,ม.1ต.หัวขวาง,ม.4 ต.
โพนงาม

ม.8ต.หนอง
บัว
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หน่วยงาน จังหวัด
(35)

อ่าเภอ
(92)

คุณสมบัติ
ข้อที่

จ่านวนครั้ง
ของกิจกรรม
สร้างความ
ตระหนัก

เรื่องโรคเรื้อน
ทั้งอ่าเภอ

หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี 
ท่ากิจกรรมคัดกรองผู้สงสัยและส่ง

ต่อ ไปรับการตรวจวินิจฉัย        
(564)

หมู่บ้านที่มี
ผู้ป่วยใหม่
เด็กในรอบ 

10
ท่ากิจกรรม
RVS (70)

สคร.7
ขอนแก่น
(ต่อ)

15 มหาสารคาม 
(ต่อ)

31 บรบือ 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.8ต.ก่าพี้ ,ม.12ต.บรบือ, ม.6ต.บ่อ
ใหญ่,ม.7 ต.วังไชย,ม.10 ต.หนองจิก
,ม.10,13ต.หนองคูขาด,ม.3,12ต.
หนองม่วง

32 วาปีปทุม 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.5ต.งัวบา,ม.14,15ต.บ้านหวาย,ม.9
ตประชาพัฒนา,ม.4ต.หนองแสง,ม.8
ต.หนองแสน

33 นาดูน 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.1ต.กู่สันตรัตน์,ม.10ต.ดงดวน
,ม.3,4ต.ดงยาง ,ม.2,3ต.หนองคู
,ม.2,7ต.หัวดง

ม.10ต.ดงด
วน,ม.2ต.
หนองคู

สคร.8
อุดรธานี

16 อุดรธานี 34 เมืองอุดรธานี 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.2ต.บ้านเลื่อม,ม.7,15ต.สามพร้าว,
ม.4ต.หนองขอนกว้าง,ม.6ต.หนองไผ่
,ซ.โพธิ์สว่าง 2 เทศบาล, ม.2ต.หมาก
แข้ง

35 กุมภวาปี 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.10ต.เชียงแหว,ม.3ต.ท่าลี่,ม.1ต.
ห้วยเกิ้ง ม.8,9ม13ต.พันดอน,ม.9ต.
เวียงค่า,ม.2ต.สีออ,ม8ต.หนองหว้า

ม.2ต.สีออ

17 เลย 36 วังสะพุง 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.4ต.ศรีสงคราม ม.4ต.ศรี
สงคราม

18 หนองบัวล่า
ภู

37 นากลาง 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.13,19ต.กุดดินจี่,ม.7,10,11ต.ด่าน
ช้าง

38 สุวรรณคูหา 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.1ต.กุดผึ้ง,ม.9ต.ดงมะไฟ.ม.2ต.นา
ด,ีม.11ต.บ้านโคก,ม.2,6ต.บุญทัน

สคร.9
นครราช
สีมา

19 นครราชสีมา 39 เมือง
นครราชสีมา

3 ปีละ 2 ครั้ง ม.1,14ต.โคกกรวด,ซ.มิตรภาพ19,ถ.
จอมพล(วัดบรูณ์),ซ.สุระ3,ถ.มุข
มนตรี เทศบาล ต.ในเมือง,ม.8ต.บ้าน
โพธิ,์ม.7ต.พลกรัง,ม.10ต.พุดซา,ม.2
ต.โพธิ์กลาง,ม.10ต.สุรนารี,
ม.6ต.หนองระเวียง

40 ครบุรี 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.6,8ต.ครบุรี,ม.1ต.มาบตะโกเอน

41 ประทาย 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.5ต.ตลาดไทร,ม.5,11ต.นางร่า,ม.10 
ต.ประทาย,ม.5ต.หนองค่าย,ม8,11ต.
หนองพลวง,ม.1ต.หันห้วยทราย

20 ชัยภูมิ 42 คอนสวรรค์ 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.2,8ต.คอนสวรรค์, ม.2ต.ยางหวาย
,ม.6ต.ศรีส่าราญ,ม.9ต.ห้วยไร่

43 เทพสถิติ 2 ปีละ2 ครั้ง ม.15 ต.โป่งนก,ม.8ต.นางยางกลับ ม.15 ต.โป่งนก

44 บ้านแท่น 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.4ต.บ้านเต่า,ม.15 ต.บ้านแท่น
,ม.2,6ต.สระพัง

ม.4 ต.บ้าน
เต่า

45 แก้งคร้อ 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.6,7ต.โคกกงุ,ม.5ต.ท่ามะไฟหวาน
,ม.6ต.นาหนองทุ่ม,ม.12ต.บ้านแก้ง
,ม.2ต.หนองไผ่

ม.6ต.โคกกงุ
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หน่วยงาน จังหวัด
(35)

อ่าเภอ
(92)

คุณสมบัติ
ข้อที่

จ่านวนครั้ง
ของกิจกรรม
สร้างความ
ตระหนัก

เรื่องโรคเรื้อน
ทั้งอ่าเภอ

หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี 
ท่ากิจกรรมคัดกรองผู้สงสัยและ     

ส่งต่อไปบการตรวจวินิจฉัย       
(564)

หมู่บ้านที่มี
ผู้ป่วยใหม่เด็กใน

รอบ 10
ท่ากิจกรรมRVS 

(70)

สคร.9
นครราช
สีมา(ต่อ)

20 ชัยภูมิ(ต่อ) 46 ภักดีชุมพล 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.4,14 ต. เจาทอง ม.4,14ต.เจาทอง

21 บุรีรัมย์ 47 เมือง
บุรีรัมย์

1+3 ปีละ 2 ครั้ง ม.8,14ต.กระสัง,ม.1,5ต.ชุมเห็ด,ถ.จิ
ระยะ เทศบาล ต.ในเมือง,ม.1,11 ต.
บ้านยาง,ม.3,6,13 ต.พระครู

48 หนองกี่ 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.4 ต.โคกสว่าง,ม.5 ต.โคกสูง ,ม.3 
ต.ดอนอะราง ม.2,11ต.ทุ่งกระตาด
พัฒนา,ม.4ต.เมืองไผ่ ม.7,5ต.หนองกี่

49 บ้านกรวด 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.13ต.บึงเจริญ,ม.2,14ต.สายตะกู ม.14ต.สายตะกู

50 ล่าปลาย
มาศ

2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.3,5ต.โคกกลาง,ม.11ต.โคกล่าม
,ม.8ต.หนองกระทิง,ม.8ต.บ้านยาง
,ม.19 ต.ไผทรินทร์,ม.6ต.เมืองแผก
,ม.15ต.แสลงพัน,ม.8ต.หนองบัวโคก
,ม.6,10ต.หินโคน,ม.8ต.บุโพธิ

ม.19ต.ผไทรินทร์

51 สตึก 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.2ต.ชุมแสง, ม.5,7ต.ท่าม่วง,ม.2,4
ต.นิคม,ม.3ต.สตึก ,ม.1,11ต.สนาม
ชัย,ม.3,11ม16 ต.หนองใหญ่

ม.1ต.สนามชัย, 
ม.11ต.หนอง
ใหญ่

52 โนนดินแดง 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.1,10ต.โนนดินแดง ม.10ต.โนนดิน
แดง

22 สุรินทร์ 53 เมืองสุรินทร์ 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.8ต.กาเกาะ,ม.8ต.แกใหญ่,ม.5,15
ต.ท่าสว่าง,ม.1ต.เทนมยี์,เทศบาล
,ม.8ต.นอกเมือง,ถ.ศรีบัวลาย,ถ.กรุง
ศรีนอก,เทศบาลต.ในเมือง,ม.6ต.บุ
ฤาษี,ม.14ต.เมืองท,ีม.8ต.สลักได

54 ชุมพลบุรี 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.3,15ต.ชุมพลลบุรี,ม.8ต.นาหนอง
ไผ,่ม.9ต.ไพรขลา,ม.6,9ต.ยะวึก

55 ท่าตูม 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.12ต.กระโพ,ม.1,2,3,10ต.เมืองแก
,ม.5ต.หนองบัว

56 ปราสาท 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.7ต.กันตวจระมวล,ม.9ต.โคก
สะอาด ,ม.1ต.ทุ่งมน,ม.4ต.บ้านไทร
,ม.8ต.ปราสาททะนง,ม.11ต.หนอง
ใหญ่,ม.1ต.ตาเบา

57 สังขะ 2+3 ปีละ4 ครั้ง ม.3ต.กระเทียม,ม.3,10ต.ขอนแตก
,ม.5,7ต.ตาตุม,ม.5,8ต.ทับทัน
,ม.5,12,16ต.สะกาด,ม.1ต.ชบ

ม.3ต.ขอนแตก

58 ส่าโรงทาบ 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.10ต.ประดู่,ม.4ต.ศรีสุข,ม.2,3,9ต.
หมื่นศรี

สคร.10
อุบลราช
ธานี

23 อุบลราช 
ธานี

59 นาจะหลวย 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.3ต.นาจะหลวย,ม.2ต.โนนสมบูรณ์ ม.ต.นาจะหลวย

60 กุดข้าวปุ้น 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.1ต.กาบิน,ม.3ต.แก่งเค็ง ม.1ต.กาบิน
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หน่วยงาน จังหวัด
(35)

อ่าเภอ
(92)

คุณสมบัติ
ข้อที่

จ่านวนครั้ง
ของกิจกรรม
สร้างความ
ตระหนัก

เรื่องโรคเรื้อน
ทั้งอ่าเภอ

หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี 
ท่ากิจกรรมคัดกรองผู้สงสัยและ     
ส่งต่อไปรับการตรวจวินิจฉัย     

(564)

หมู่บ้านที่มี
ผู้ป่วยใหม่เด็ก
ในรอบ 10
ท่ากิจกรรม
RVS (70)

สคร.10
อุบลราช
ธาน(ีต่อ)

23 อุบลราชธานี 
(ต่อ)

61 พิบูลมังสาหาร 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.7ต.กุดชมภู,ม.1ต.ทรายมูล,ม.10
ต.นาโพธิ,์ม.3,5ต.โนนกลาง,ม.4ต.
โนนกาหลง,ม.10ต.หนองบัวฮี,ม.2ต.
อ่างศิลา

ม.1ต.ทรายมูล

62 โพธิ์ไทร 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.3ต.ม่วงใหญ,่ม.2เหล่างาม,ม.10
โพธิ์ไทร

ม.3ต.ม่วงใหญ่

63 ส่าโรง 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.4,13ต.โคกสว่าง,ม.3,10ต.โนนกา
เล็น

ม.3ต.โนนกา
เล็น

24 อ่านาจเจริญ 64 ลืออ่านาจ 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.6ต.โคกกลาง ม.6ต.โคกกลาง

25 ยโสธร 65 ค่าเขื่อนแก้ว 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.3ต.นาค่า,ม.8ต.ย่อ,ม.4ต.เหล่าไฮ ม.4ต.เหล่าไฮ

26 ศรีษะเกษ 66 กันทรารมย์ 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.2ต.ทาม,ม.7,8,12ต.ผักแพว

67 กันทรลักษ์ 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.1 ต.ทุ่งใหญ,่ม.2ต.โนนส่าราญ
,ม.1,18ต.ภูเงิน,ม.1ต.เมือง,ม.1,12
ต.สวนกล้วย,ม.14ต.เสลา

68 อุทุมพรพิสัย 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.19,20ต.ก้านเหลือง,ม.6ต.แขม
,ม.7ต.โพธิ์ชัย,ม.16ต.หนองห้าง,ม.1
หนองไฮ,ม.6.ต.โคกหล่าม

69 โพธิ์ศรีสุวรรณ 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.7,9.11ต.ผือใหญ่,ม.11ต.เสียว
,ม.7ต.หนองม้า

ม.7ต.หนอง
ม้า

สคร.11
นครศรี 
ธรรมราช

27 นคร
ศรีธรรมราช

70 เมืองนคร
ศรีธรรมราช

2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.4ต.ท่าง้ิว,ม.5ต.นาทราย ,ม.9,ซ.
ไสเจริญ ,ถ.เอเชีย เทศบาล ต.โพธิ์
เสด็จ

ม.5 ต.นา
ทราย

28 พังงา 71 คุระบุรี 2+3 ปีละ 4ครั้ง ม.4ต.คุระ,ม.6ต.แม่นางขาว ม.4ต.คุระ

29 ภูเก็ต 72 เมืองภูเก็ต 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.2ต.กะรน,ม.4,7ต.รัษฏา,ม.1ม6ต.
วิชิต,ม.5ต.ฉลอง,ข้างวงเวียนหอย 
เทสบาล ต.หลาดใหญ่

สคร.12
สงขลา

30 สงขลา 73 เทพา 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.5,14ต.ท่าม่วง,ซ.เกษตรขันธ์2 ถ.
เกษตรขันธ์ เทศบาล,ม.1ตเทพ,ม.3
ต.ปากบาง

31 ตรัง 74 ย่านตาขาว 2 ปีละ 2ครั้ง ม.10ต.ในควน ม.10ต.ในควน

32 ปัตตานี 75 เมืองปัตตานี 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.3ต.บาราเฮาะ,ม.1ต.ปะกาฮะรัง
,ม.6,7ต.ปุยุค,ซ.3ถ.สามัคคี,ถ.สฤษดิ์ 
เทศบาล ต.สะบารัง,เทศบาลต.อา
เนาะรู

76 ปะนาเระ 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.4ต.คอน,ม.5ต.บ้านกลาง,ม.1,4,5
ต.ปะนาเราะ

77 มายอ 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.2ต.เกาะจัน,ม.3ต.ตรัง,ม.1ต.มายอ
,ม.6,7 ต.ลโุบะยิโร,ม.1,2ต.สาคอบน

ม.3ต.ตรัง,ม.7
ต.ลโุบะยิโร

78 ทุ่งยางแดง 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.2ต.ตะโละแมะนา,ม.3,5ต.ปากู
,ม.3,5,6ต.พิเทน
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หน่วยงาน จังหวัด
(35)

อ่าเภอ
(92)

คุณสมบัติ
ข้อที่

จ่านวนครั้ง
ของกิจกรรม
สร้างความ
ตะหนัก
เรื่องโรคเรื้อน
ทั้งอ่าเภอ

หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี 
ท่ากิจกรรมคัดกรองผู้สงสัยและส่ง
ต่อ ไปรับการตรวจวินฉิัย (564)

หมู่บ้านที่มี
ผู้ป้วยใหม่เด็ก
ในรอบ 10
ท่ากิจกรรม
RVS (70)

สคร.12
สงขลา
(ต่อ)

32 ปัตตาน(ีต่อ) 79 สายบุรี 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.8ต.กะดุนง,ถ.ตะพา,ถ.
โรงพยาบาล,เทศบาล ต.ตะลบัุน
,ม.2,3ต.บางเก่า,ม.2ต.ปาเสมัส,ม.4 
ต.บือเระ,ม.2,3ต.ปะเสยะวอ,ม.1,3 
ต.มะนังดาล่า,ม.2,5ต.ละหาร,ม.2ต.
แป้น

ม.3ต.บางเก่า
,ม.2ต.ปะเส
ยะวอ

80 ยะหริ่ง 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.1,3ต.ตะโลกาโปร์,ม2,5ต.ปิยา
มุมัง,ม.3ต.มะนังยง,ม.1ต.ยามู,ม.1
ต.สาบัน,ม.3ต.แหลมโพธิ์

ม.1,3ต.ตะ
โลกาโปร์,ม.1
ต.สาบัน,ม.3
ต.แหลมโพธ์ิ

81 ยะรัง 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.3ต.กอล่า,ม.6ต.เขาตูม,ม.3ต.ยะ
รัง,ม.1,12ต.วัด,ม.4ต.สะนอ

ม.6ต.เขาตูม
,ม.3ต.ยะรัง

82 โคกโพธ์ิ 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.5ต.ช้างให้ตก,ม.1ต.ป่านบอน,ม.2
ต.ทุ่งพลา

ม.8 ต.ปากล่อ

33 เมืองยะลา 83 เมืองยะลา 3 ปีละ 2 ครั้ง ม.3ต.ตาเซะ,ม.4ต.บันนังสาเรง,ม.6
ต.พร่อน,ม.2,6ต.ยุโป,ม.1ต.ลิดล
,ม.13ต.สะเตงนอก ถ.สุขยางค์ 2 ,ถ.
เทศบาล 5ต.สะเตง

84 รามัน 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.1ต.กายูบอเกอะ,ม.5ต.เกอะรอ, 
ม.2ต.ตะโล๊ะหะลอ,ม.1,3,7ต.ท่าธง ,
ม.1,5ต.เนินงาม,ม.3ตบาลอ,ม.2ต.
ยะต๊ะ,ม.4ต.วังพญา,ม.1ต.อาซ่อง

ม.1,7ตท่าธง
,ม.4ต.วังพญา

34 นราธิวาส 85 เมือง
นราธิวาส

1+2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.4,8,13ต.กะลวุอเหนือ,ม5ต.โคก
เคียน,ถ.พิชิตบ่ารุง ซ.โต๊ะกอดอร์,ถ.
ศรีชัยชาญ,ถ.นิมิตมงคล ซ.กาแล
ปาแย,ถ.พนาสณฑ์ ซ.วีระพัฒนา,ถ.
ชายทะเล,ถ.ก่าปงบารู เทศบาล ต.
บางนาค,ม.1ต.บางปอ,ม.1,3,4ต.
มะนังตายอ,ม.1,4,8 ต.ล่าภู,ม.3ต.
กะลวุอ

ม.13ต.กะลุวอ
เหนือ,ม.5ต.
โคกเคียน
,เทสบาล ต.
บางนาค

86 ตากใบ 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.8ต.เกาะสะท้อน,ม.5ต.โฆษิต,ม.1
ต.เจ๊ะเห,ม.3ต.บางขุนทอง,ม.1
ต.พร่อน,ม.2,4,6,8,10ต.ไพรวัน
,ม.3,6ต.ศาลาใหม่

ม.5ต.โฆษิต

87 ระแงะ 1+2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.1,2,3,4,5,6ต.กาลิซา,ม5ต.เฉลิม
,ม.7,9,11ต.ตันหยงมัส,ม.1,9ต.
ตันหยงลิมอ,ม.2,6ต.บองอ,ม.4,5,8
ต.บาโงสะโต,ม.1ต.มะรือโบตก

ม.6ต.กาลิซา
,ม.9ต.ตันหยง
มัส

88 ศรีสาคร 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.2,3ต.เชิงคีรี,ม.4ต.ซากอ,ม.3ต.ตะ
มะยูง,ม.3ต.ศรีบรรพต,ม.5ต.ศร
สาคร

ม.3ต.เชิงคีรี
,ม.4ต.ซากอ
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หน่วยงาน จังหวัด
(35)

อ่าเภอ
(92)

คุณสมบัติ
ข้อที่

จ่านวนครั้ง
ของกิจกรรม
สร้างความ
ตะหนัก
เรื่องโรคเรื้อน
ทั้งอ่าเภอ

หมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี 
ท่ากิจกรรมคัดกรองผู้สงสัยและส่ง
ต่อ ไปรับการตรวจวินฉิัย (564)

หมู่บ้านที่มี
ผู้ป้วยใหม่เด็ก
ในรอบ 10
ท่ากิจกรรม
RVS (70)

สคร.12
สงขลา
(ต่อ)

34 นราธิวาส 
(ต่อ)

89 จะแนะ 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.7ต.จะแนะ,ม.3,4,5ต.ช้างเผือก
,ม.1,2,6ต.ผดุงมาตร

ม.5ต.
ช้างเผือก

90 เจาะไอร้อง 2+3 ปีละ 4 ครั้ง ม.2,5ต.จวบ,ม.2,3,8ต.บูกิต,ม
1,3,4,7ต.มะรือโบออก

ม.2ต.จวบ,ม.7
ต.มะรือโบอ
อก

91 แว้ง 2 ปีละ 2 ครั้ง ม.2,7,8ต.โละจูด,ม.2ต.แว้ง ม.2ต.โละจูด

สถาบัน
ป้องกัน
ควบคุม
โรคเขต
เมือง 
กทม.

35 92 คลองสาน 2 ปีละ 2 ครั้ง ถ.เจริญรัถ แขวงคลองสาน,
ถ.ประชาธิปกแขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา

ถ.ประชาธิปก
แขวงสมเด็จ
เจ้าพระยา

หมายเหตุ
1.จ่านวนหมู่บ้านที่มีผู้ป่วยใหม่ในรอบ 10 ปี มี 564 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 546หมุ่บ้าน+16 เทศบาล +2 แขวงของกทม.
2.จ่านวนหมู่บ้านที่ผู้ป่วยเด็กในรอบ 10 ปี มี 70 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 68 หมู่บ้าน+ 1 เทศบาล+ 1 แขวงของกทม.
3.ตัดข้อมูลวิเคราะห์พื้นที่เป้าหมายเมื่อ วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ดังนั้น ถ้าหากสคร./สปคม. ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจากจังหวัด
และท่าให้อ่าเภอนั้นเข้าตามเกณฑ์ฯ 3 ข้อ ก็สามารถเพ่ิมพ้ืนที่เป้าหมายในการการด่าเนิน
4.สามารถ Download ได้ที่ http://thaileprosy.ddc.moph.go.th/site/area.html
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บทท่ี 3 ผลการด างาน



ผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบตัิราชการ

ในปีงบประมาณ 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย ได้ลงนามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตามแนวทางที่     
กรมควบคุมโรคก าหนด โดยมีผลการปฏิบัติราชการตามรายละเอียดตัวชี้วัดทั้ง 5 องค์ประกอบ ดังนี้

ตาราง แสดงผลการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2564   ทั้ง 5 องค์ประกอบ

ผลคะแนนแยกตามองค์ประกอบ
น  าหนัก

ร้อยละ
ผลคะแนน

คะแนนถ่วง

น  าหนัก
องค์ประกอบท่ี 1 Function Base 50 4.1000 2.0500
องค์ประกอบท่ี 2 Agenda Base 10 5.0000 0.5000
องค์ประกอบท่ี 3 Area base (ไมมีตัวชี วัดที่เกี่ยวข้อง) - - -
องค์ประกอบท่ี 4 Innovation Base 30 4.7633 1.4290
องค์ประกอบท่ี 5 Potential Base 10 4.2000 0.4200

รวมทุกองค์ประกอบ 100 4.3990

รายละเอียดผลการประเมินการด าเนินงานตามค ารับรองการปฏิบัติราชการสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค 
ปีงบประมาณ 2564

องค์ประกอบ/ตัวชี วัด
ผลการปฏิบัติราชการ

หน่วยวัด น  าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนิน 
งาน

ค่า
คะแนนที่

ได้

คะแนน
ถ่วง

น  าหนัก
องค์ประกอบท่ี 1 Function Base

1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน  าหนักการ
ด าเนินงานตามตัวชี วัดการบรรลุ
ความส าเร็จของระบบป้องกัน  
ควบคุมโรคให้ได้มาตรฐาน

50 4.1000 2.0500

1.1.1 ระดับความส าเร็จในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หน่วยงาน

ระดับ 10 0.5 1.5 2.5 3.5 5 5 5.0000 0.5000

1.1.2 ระดับความส าเร็จของการ
ด าเนินงานผลิตภัณฑ์เพ่ือการเฝ้าระวัง 
ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับ 10 0.5 1.5 2.5 4.5 5 5 5.0000 0.5000
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องค์ประกอบ/ตัวชี วัด
ผลการปฏิบัติราชการ

หน่วย
วัด

น  าหนัก 
(ร้อยละ)

เกณฑ์การให้คะแนน ผลการด าเนินงาน
1 2 3 4 5 ผลการ

ด าเนิน 
งาน

ค่าคะแนน
ที่ได้

คะแนน
ถ่วง

น  าหนัก
1.2 งานภารกิจหลักของหน่วยงาน
1.2.1 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
ค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ โดยการตรวจ 
คัดกรองโรคเรื้อนในผู้สัมผัสโรคร่วมบ้าน 
พ้ืนที่อ าเภอเป้าหมาย ปี 2564

ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 3.0500 0.4575

1.2.2 ระดับความส าเร็จของการด าเนินงาน
สร้างเสริมสุขภาพคนท างานองค์รวมใน
สถานประกอบการและเครือข่าย

ระดับ 15 1 2 3 4 5 5 3.9500 0.5925

องค์ประกอบท่ี 2 : Agenda Base 10 5.000 0.5000
2.2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนา
ระบบสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือสร้างเสริม
ความรอบรู้ด้านสุขภาพในการป้องกันโรค
และภัยสุขภาพระดับหน่วยงาน ตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล (JEE/IHR2005)

ระดับ 10 1 2 3 4.5 5 5 5.0000 0.5000

องค์ประกอบท่ี 4 : Innovation Base 30 4.7633 1.4290
4.1 ระดับความส าเร็จของนวัตกรรมที่
หน่วยงานสร้างใหม่แล้วน าไปใช้ประโยชน์

ระดับ 10 1 2 3 4 5 5 5.0000 0.5000

4.2 ระดับความส าเร็จของการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของ
หน่วยงาน

ระดับ 10 0.7 2 3.5 4 5 5 4.4400 0.4440

4.3 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานในการ
ด าเนินการบริหารจัดการภาครัฐและการ
ปฏิรูปองค์กรได้ตามเกณฑ์ที่กรมควบคุม
โรคก าหนด

ระดับ 10 1.5 2.5 3.5 4.5 5 5 4.8500 0.4850

องค์ประกอบท่ี 5 : Potential Base 10 4.2000 0.4200
5.1 ระดับความส าเร็จของการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับ 10 1 1 1 1 5 5 4.2000 0.4200

รวม 100 ค่าคะแนนที่ได้ 4.3990
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ผลการด าเนินงาน

ผลการด าเนินงานด้านแผนงานควบคุมโรคเรื้อน ปี 2564

เป้าหมาย/มาตรการลดโรคและภัยสุขภาพ
ปี 2564 

เป้าหมาย ผล
เป้าหมายที่ 1 : จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่  มากกว่าหรือ

เท่ากับจ านวนที่ก าหนด(ราย)

98 ราย 64 ราย

ตัวชี วัด Proxy : จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่ ที่มีความพิการ

ระดับ 2  (Grade 2 disability) ไม่เกินจ านวนที่ก าหนด

20 ราย 12 ราย

มาตรการที่ 1 : เร่งรัดค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในพื้นที่ท่ีมีข้อบ่งชี้

ทาง  ระบาดวิทยาและในผู้สัมผัสโรค

ตัวชี้วัดมาตรการ :
1.1) ร้อยละของผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่มีค่าเฉลี่ยระยะเวลา

ตั้งแต่เริ่มมีอาการของโรคเรื้อนจนได้รับการวินิจฉัยและรักษา

โรคเรื้อนตามมาตรฐาน (since of onset : SOS)              

ไม่เกิน 12 เดือน

ร้อยละ 50 ร้อยละ  52.9

(23 ราย)

1.2) จ านวนผู้ป่วยโรคเรื้อนท่ีเป็นเด็กที่มีความพิการระดับ 2 0 ราย 0ราย

1.3) อ าเภอเป้าหมายฯ ด าเนินกิจกรรมค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนราย

ใหม่

ร้อยละ 80

(92 อ าเภอ จาก

ทั้งหมด

115อ าเภอ)

ร้อยละ 36.5

(42 อ าเภอ)

มาตรการที่ 2 : พัฒนาสุขภาวะผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อน

ตัวชี้วัดมาตรการ :
1) ร้อยละของผู้ประสบปัญหาจากโรคเรื้อนที่ได้รับการฟ้ืนฟู

สภาพตามความจ าเป็น มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ร้อยละ 60 ร้อยละ 79

หมายเหตุ : ผลการด าเนินงานเป็นข้อมูลวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564
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ผลการด าเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอ้ม

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

1.พัฒนาระบบบริการรักษาพยาบาลด้านโรค Env.-Occ.
เป้าหมาย 1 พัฒนาเป็นต้นแบบงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมใน

โรงพยาบาล (Environment / Health care worker / New 
normal การประเมินความเสี่ยงใน รพ.)

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ        

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  จึงเลื่อนก าหนดการ

เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์กิจกรรม SHORT BREAK 

และกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพบุคลากรออกไป

ด าเนินงานต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เป้าหมาย 2 พัฒนาคลินิกเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคจากการประกอบ

อาชีพ (เพ่ิม 2 คลินิก คือ จักษุ และศัลยกรรมกระดูกและข้อ)

ท างานวิจัย 1 เรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่ม
อาการตาแห้งของพนักงานที่ท างานหน้าจอ 
คอมพิวเตอร์” 

2. สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ งานวิจัย มาตรการ มาตรฐาน 

นวัตกรรม

เป้าหมาย 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์

1) หลักสูตรโรคผิวหนังจากการประกอบอาชีพ

2) Guideline for Return to Work RPSI

3) แบบประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพและสภาพแวดล้อมในการ

ท างานในโรงพยาบาล รูปแบบ web-based application

เป้าหมาย 2 พัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพคนท างานองค์รวม

พนักงานในสถานประกอบการและโรงพยาบาลเครือข่าย

ร่างหลักสูตร 1 เรื่อง ทดลองใช้งานได้ในปี 2564 

ทั้งนี้มีการวางแผนเพื่อพัฒนาเป็นหลักสูตรออนไลน์

ปี 2565

ด าเนินการเผยแพร่และน ามาใช้ในการปฏิบัติแล้ว
จัดท าเว็บเพจเรียบร้อย และต่อยอดการด าเนินงาน
ระยะที่สอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อยู่ระหว่างการทดลองใช้รูปแบบการสร้างเสริม
สุขภาพ HEALTHY FITT
4 DEE PROGRAM ในสถานประกอบการ และ
ติดตามผลการใช้งานอย่างต่อเนื่อง 

เป้าหมาย 3 พัฒนาฐานข้อมูลเชิงรุก สู่ระดับนโยบาย

1) รูปแบบ Wellness Center เพ่ือแก้ไขปัญหากลุ่มโรค NCDs & 

CDs

ด าเนินการติดตามและรอผลการวิเคราะห์ข้อมูล

การสร้างเสริมสุขภาพคนทางานองค์รวม           

ในบุคลากร สรส. ทั้ง 3 ส่วน (พระประแดง       

วัดมกุฏฯ และส่วนนนทบุรี) ส่วนในสถาน

ประกอบการไม่ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพ
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ผลการด าเนินงานด้านโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม(ต่อ)

เป้าหมายการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน

3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านโรค Env.-Occ.
เป้าหมาย 1 พัฒนาเพื่อเป็นสถาบันสมทบ Resident training occ-
med ร่วมกับโรงพยาบาลรามาธิบดี (เริ่มรับปี 66)

อยู่ระหว่างการพัฒนาคลินิกเฉพาะทางเพ่ือรองรับ

การเป็นสถาบันสมทบ

ด้านด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ

• 1.จัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นองค์กรต้นแบบด้าน Green & Clean 
Hospital เพ่ือการดูแลสุขภาพประชาชน

• 2.ก ากับดูแลการส่งตรวจตัวอย่างน้ าดื่ม/น้ าเสีย/น้ าทิ้ง 

• 3. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภยัด้านสุขาภิบาลอาหารหลักสูตรส าหรับผู้สัมผัสอาหาร 
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก ผู้สัมผัสอาหารและนักโภชนาการจากภาครัฐและเอกชนจาก รพ.ยุวประสาทไวทโยปถัมภ ์
รพ.บางบ่อ สถาบันราชประชาสมาสัย บริษัทศูนย์บริการเหล็กสยาม จ ากัด  (มหาชน) บริษัทไซม์ คารบ์ี้ ออยส์ มรกต 
จ ากัด (มหาชน) และร้านจ าหน่ายอาหารในสถาบันราชประชาสมาสัย วิทยากร จาก ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรปราการและสถาบันราชประชาสมาสัย

• 4.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยด้านการป้องกันเหตุรุนแรง   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม
จากบุคลากรภายในสถาบันฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุความรุนแรง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  วิทยากร 
จาก สภ.ต.ส าโรงใต้  

• 5. เฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหาร โดยการตรวจ ตัวอย่างอาหารและน้ าดื่ม จาก ร้านจ าหน่ายอาหาร                   
สถาบันราชประชาสมาสัย ( รายเดือน )

• 1. ตรวจสารบอแรกซ์ 2. ตรวจสารฟอกขาว    

• 3.ตรวจสารกันเชื้อรา                                      4. ตรวจสารฟอร์มาลีน    

• 5.ตรวจสารยาฆ่าแมลง                                    6.ตรวจ Bact.ในมือ และภาชนะบรรจุอาหาร  

• 6.จัดกิจกรรมรณรงค์ ดังนี้

6.1 ร่วมกับโรงเรียนวัดแหลมและโรงเรียนวัดท้องคุ้ง  จัดกิจกรรม ให้ความรู้ เรื่องการปฐมพยาบาลและการกู้ชีพ
เบื้องต้นแก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6.2 จัดรณรงค์ วันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 โดยใช้
รูปแบบ Facebook Live

• 7. การให้บริการคลินิกอาชีวเวชกรรม 

7.1 การตรวจสุขภาพ อาทิ ตรวจสุขภาพประจ าปี  ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง

7.2 การคัดกรองและวินิจฉัยโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมในแต่ละคลินิกเฉพาะทาง
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ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการวิชาการ/ฝึกอบรม

จัดการอบรมวิชาการด้ าน โรคเรื้ อนส าหรับแพทย์ประจ าบ้ านสาขา ตจวิทยา ประจ าปี  2564                      
ณ ห้องประชุมอาคารสวัสดิการ  สถาบันราชประชาสมาสัย เพ่ือถ่ายทอดความรู้ตามหลักสูตร  ด้านโรคเรื้อน
และการฟื้นฟูสภาพแก่แพทย์และบุคลากรสาธารณสุข

จัดอบรม จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 26-28 ตุลาคม 2563

ครั้งที่ 2 วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2563

ผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
สถาบันราชประชาสมาสัย รับการเยี่ยมส ารวจส าหรับขอRe-accreditation ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและ
สถานบริการสุขภาพ เพื่อต่ออายุการรับรองคุณภาพ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 สถาบันฯ 
ผ่านการรับรองตามมาตฐานและมีระยะเวลาการรับรองตั้งแต่ 24 มีนาคม 2564 -23 มีนาคม 2567
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ด้านวิจัยและนวัตกรรม

งานวิจัยได้รับตีพิมพ์วารสารควบคุมโรค จ านวน 3 เรื่อง ได้แก่

1. เรื่อง การสร้างระบบการคัดกรองแบบบูรณาการโรคที่เป็นปัญหาส าคัญของผู้ต้องขังในเรือนจ าระยะแรกรับ 
โยกย้าย และปล่อยตัว

2. เรื่อง การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมต่อการป้องกัน ควบคุมโรคหูเสื่อมจาก 
เสียงดังในโรงงานอุตสาหกรรมเหล็ก

3. เรื่อง ประสิทธิผลการค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนในชุมชนโดยใช้เครือข่ายแอปพลิ เคชันไลน์ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 7

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ จ านวน 1 เรื่อง  ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดกลุ่มอาการตาแห้งของพนักงานที่ท างาน
หน้าจอคอมพิวเตอร์

จัดประชุมคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเก่ียวกับคน สถาบันราชประชาสมาสัย เดือนละ 1 ครั้ง

และคลินิกวิจัย เปิดให้ค าปรึกษา ทุกวันพุธ เวลา 09.00-16.30 น.

อบรมพัฒนานวัตกร สถาบันราชประชาสมาสัย 2564 จ านวนผู้เข้ารับการอบรม 40 คน ผ่านการอบรมตาม
เกณฑ์ร้อยละ 80 จ านวน 35 คน

ผลงานนวัตกรรม เรื่อง การพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีประสิทธิผลในการคัดกรองโรคเรื้อน              
สถาบันราชประชาสมาสัย ผ่านการประเมินผลงานนวัตกรรมกรมควบคุมโรค ประเภทนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์ 
(Product Innovation) ระดับ 2 ดาว
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ผลการด าเนินงานด้านการให้บริการรักษาพยาบาล 

สถิติผู้ป่วยนอกที่มารับบริการจ าแนกตามหน่วยงาน 3 ปี ย้อนหลัง (ระหว่างปี 2562 – 2564)

หน่วยงาน
จ านวนผู้รับบริการ

ปี 62 (รายครั ง)

จ านวนผู้รับบริการ

ปี 63 (รายครั ง)

จ านวนผู้รับบริการ

ปี 64 (รายครั ง)

1. งานโรคผิวหนัง 44,247 36,359 28,714
2. งานคลินิกโรคผิวหนังเนื้อชา 511 477 377
3. งานพยาบาลชุมชนโรคเรื้อน 3,302 3,264 1,905

4. งานจักษุ 14,307 10,983 7,630
5. งานอายุรกรรม 3,082 2,754 3,240
6. งานศัลยกรรมกระดูกและข้อ 8,767 7,583 4,865
7. งานหู คอ จมูก 2,553 2,061 1,531
8. งานทันตกรรม 3,592 2,747 1,609
9. งานเวชกรรมฟ้ืนฟู 12,895 12,563 10,912
10. งานคลินิกโรคจากการ

ประกอบอาชีพและโรคจาก

สิ่งแวดล้อม

948 1,147 1,821

11. งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 6,995 7,619 6,739
12. งานห้องผ่าตัดและวิสัญญี 1,039 680 250
13. สถานบ าบัดโรคผิวหนัง    

วัดมกุฏกษัตริยาราม

15,274 13,035
11,470

รวม 117,512 101,272 81,063

**เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ยอดผู้รับบริการลดลง
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การให้บริการรักษาโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019(COVID2019)

สถาบันราชประชาสมาสัย ได้เปิดให้บริการตรวจคัดกรอง และให้รักษาผู้ที่ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
จ านวน 55,667 ราย แบ่งได้นั้นนี้

1. Cohort ward ชั้น 8 และชั้น 6 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ รักษาผู้ที่ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และ     
ร่วมดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ด้วยระบบ HOME Isolation

2. จัดส่งยาทางไปรษณีย์ในสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

3. เปิดคลินิกวัคซีนโรคโควิด-19 และร่วมกับสสจ.สมุทรปราการออกหน่วยเชิงรุกฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19
ให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุที่บ้าน

4. เปิดบริการ ARI Clinic และตรวจ PCR  ที่ชั้น G อาคารอาชีวเวชศาสตร์
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ผลการด าเนินงาน ปี 2564 งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรมรณรงค์โรคเรื อนในวันราชประชาสมาสัย ปี 2564

ในปี 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย ได้ก าหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ในวันที่ 11-17 
มกราคม 2564 เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมส านึกในพระมหากรุณาธิคุณและสร้างความตระหนักให้ประชาชน  
มีความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อนและร่วมกันค้นหาผู้ป่วยโรคเรื้อนรายใหม่และแนะน าให้รีบ
ออกมารับการรักษาโดยเร็ว เพ่ือลดการเกิดความพิการในผู้ป่วยรายใหม่ เป็นก าลังใจให้ผู้ป่วยได้รับการรักษา
อย่างต่อเนื่องครบถ้วน ตามก าหนด และส่งเสริมให้ผู้ป่วยโรคเรื้อนด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้ตามปกติ  โดยใช้
ข้อความประเด็นหลักในการรณรงค์คือ “โรคเรื อนรักษาหาย รู้เร็วรักษาทัน ป้องกันความพิการได้”
เน้นการรณรงค์ค้นหาผู้ป่วยในอ าเภอที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้าน      ซึ่งมีรายงาน
การพบผู้ป่วยโรคเรื้อน

การจัดกิจกรรมรณรงค์ได้ด าเนินการทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  การรณรงค์ในส่วนกลาง
ได้ปฏิบัติตามมาตรการและแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยปรับเปลี่ยนการจัดงาน
วันราชประชาสมาสัย เน้นการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ในหัวข้อ “รักษากาย ดูแลใจ ราชประชาสมาสัย
จงรักภักดี” ในวันที่ 16 มกราคม 2564 โดยเผยแพร่กิจกรรม ผ่าน Facebook Live เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และ
เครือข่าย ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ณ สถาบันราชประชาสมาสั ย อ.พระประแดง จ.
สมุทรปราการ 

ขอความร่วมมือเครือข่าย ได้แก่ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคทั้ง 12 แห่งและสถาบันป้องกันควบคุมโรค
เขตเมือง 1 แห่ง ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด และเครือข่ายทั่วประเทศ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และ
เผยแพร่ข่าวสารวันราชประชาสมาสัย ปี 2564 เพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป บุคลากร     
ทางการแพทย์ และการสาธารณสุข มีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับโรคเรื้อน
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การจัดท าสื่อรณรงค์เพ่ือสนับสนุนเครือข่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ สัปดาห์ราชประชาสมาสัย
2564 ดังนี 

จัดท าสื่อรณรงค์เพ่ือเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเรื้อน สนับสนุนเครือข่ายทั่วประเทศ ได้แก่  
สคร. 12 แห่ง/ สปคม.1 แห่ง/ สสจ. 76 แห่ง ซึ่งเน้นในพ้ืนที่เป้าหมาย 716 หมู่บ้าน ใน 115 อ าเภอ  ใน 44
จังหวัดที่มีข้อบ่งชี้ทางระบาดวิทยาเพ่ือใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ดังนี้

การผลิตสื่อไวนิล (Vinyl) การรณรงค์เนื่องในสัปดาห์ราชประชาสมาสัย ปี 2564 สนับสนุนไปยังเครือข่าย 
ได้แก่ สคร. 12 แห่ง/ สปคม.1 แห่ง/ และสสจ.ที่เป็นจังหวัดของพ้ืนที่ เป้าหมาย 44 จังหวัด เน้นในพ้ืนที่เป้าหมาย 
716  หมู่บ้าน ใน 115 อ าเภอ

การผลิตโปสเตอร์ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อน 2 ภาษา สนับสนุนไปยังเครือข่าย ได้แก่  สคร. 12 
แห่ง/ สปคม.1 แห่ง/ สสจ. 76 แห่ง ซึ่งเน้นในพื้นท่ีเป้าหมาย 716  หมู่บ้าน ใน 115 อ าเภอ  ใน 44 จังหวัดที่มีข้อ
บ่งชี้ทางระบาดวิทยา
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เผยแพร่ข่าวสาร และความรู้เกี่ยวกับโรคเรื อน ผ่านสื่อ ออนไลน์ ได้แก่ แฟนเพจ Rajpracha News/
เว็บไซต์สถาบันราชประชาสมาสัย/ กลุ่ม Line เครือข่าย

ผลิตสื่อ Info Graphics ข่าวแจกส าหรับสื่อมวลชน และบทความที่เก่ียวกับโรคเรื้อน 

จัดกิจกรรม Facebook Live ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเรื้อนในวันราชประชาสมาสัย

การสื่อสารความเสี่ยงและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพ ทั งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และ
กิจกรรมงานบริการของหน่วยงาน
งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สถาบันราชประชาสมาสัย ได้ด าเนินการผลิตสื่อ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโรคและ    
ภัยสุขภาพทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งกิจกรรม และงานบริการ ของหน่วยงานผ่านช่องทางสื่อต่างๆ ได้แก่     
แฟนเพจ : Rajpracha News/ Website สถาบันราชประชาสมาสัย /line official account 
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งานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ สถาบันราชประชาสมาสัย ได้ท าการส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
และความรู้เกี่ยวกับ โรคเรื้อน ประจ าปี 2564  เพ่ือศึกษาความรู้ด้านสุขภาพและความรู้เกี่ยวกับอาการ       
การติดต่อ และการรักษาโรคเรื้อน ของอสม./ประชาชน จ านวน 348 ตัวอย่าง ผ่านเครื่องมือที่ใช้              
ในการรวบรวมข้อมูล คือ แบบการส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ และความรู้ เกี่ยวกับโรคเรื้อน           
ประจ าปี 2564 ประชาชน มีระดับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพเกี่ยวกับโรค คิดเป็นร้อยละ 85 กล่าวคือ   
มีการเข้าถึงข้อมูล มีการตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือของข้อมูล มีความเข้าใจข้อมูลที่ได้รับ สามารถ
จดจ า ตั้งค าถามต่อประเด็น ที่สนใจ มีการตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติให้กับตนเอง และสามารถบอกเหตุผล
ในการตัดสินใจได้และประชาชนร้อยละ 75 ตอบค าถามความรู้ และการรับรู้โรคเรื้อนได้ถูกต้อง ซึ่งเป็นค าถาม
เกี่ยวกับลักษณะอาการเริ่มแรก และอาการท่ีน่าสงสัยเป็นโรคเรื้อน 

การส ารวจความรอบรู้ด้านสุขภาพ และความรู้เกี่ยวกับโรคเรื อน ประจ าปี 2564
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การด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เว็บไซต์ออนไลน์  เป็นช่องทางที่ประชาชนสามารถลงทะเบียนด้วยตัว เอง  ผ่ านเว็บไซต์                    
ที่สถาบันราชประชาสมาสัย จัดท าขึ้นครบทุกขั้นตอน เพ่ือน าผู้ขอเข้ารับบริการ และผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 เข้าสู่ระบบการส่งตรวจหาเชื้อ ระบบการดูแลติดตามอาการผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่รักษาตัว
ที่บ้าน (Home Isolation) รวมถึงการเข้ารับการฉีดวัคซีน  โดยผ่าน Application หมอพร้อมผ่านผู้ดูแลระบบ
สถาบันราชประชาสมาสัยจนไปถึงผู้มารับบริการระบบออนไลน์   จึงเป็นอีกทางเลือกท่ีพร้อมให้บริการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงาน ด้าน Covid-19

เว็บไซต์  
รองรับสถานะการระบาด Covid-19

ลงทะเบียนจองคิวตรวจ PCR Covid-
19

เช็คผลการตรวจ PCR Covid-19 เข้าโครงการ 
Home 

Isolation
และติดตาม

อาการ 

ลงทะเบียนรับวัคซีน PCR Covid-19

คัดแยกกลุ่ม และช่วงอายุของ
ผู้รับวัคซีน
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ระบบคิวห้องยาและการเงิน จัดท าขึ้น เพ่ือช่วยในการจัดการระบบการเรียกคิวในรูปแบบเดิม         
ของผู้รับบริการ โดยมีการใช้บัตรคิวเพ่ือคัดกรองผู้รับบริการ โดยสามารถแยกหมายเลขหมวดหมู่ให้กับ
ผู้รับบริการได้ และไม่ยุ่งยาก ลดขั้นตอนในการฟังการเรียกชื่อ ขณะรอคิว เมื่อมีระบบคิวช่วยท าการเรียก 
เลขคิว เลขคิวจะแสดงบริเวณหน้าจอแสดงผลล าดับคิว ลดการตกหล่นของผู้รับบริการ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงาน ด้านระบบ HIS

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนงาน ด้านระบบสื่อสารต่าง ๆ
1. จัดท า Facebook Pageมูลนิธิสงเคราะห์คนเป็นโรคเรื้อน สถานบ าบัดวัดมกุฎกษัตริย์ฯ และให้การสนับสนุน 

ด้านการพัฒนารูปแบบ Page ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
2. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้มีการปรับตัวโดยน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็น

เครื่องมือสื่อสารในการประชุม เพ่ือลดการสัมผัสใกล้ชิดและการอยู่ในสถานที่ท่ีมีการรวมตัวของคนเป็นจ านวนมาก
3. เว็บไซต์ ส าหรับแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ ภายในสถาบันราชประชาสมาสั ย เป็นการเพ่ิม

ช่องทางในการแจ้งปัญหาการใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ เพ่ือลดการขาดการสื่อสารที่อาจไม่ต่อเนื่องด้วยบริบทของงาน
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รายงานทรัพยากรการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564
แหล่งเงินที่สถาบันราชประชาสมาสัยน ามาใช้ในการด าเนินงานประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้
ของสถาบันฯ (เงินบ ารุง) และเงินรายได้อ่ืน ดังนี้
ตาราง ทรัพยากรทางการเงิน จ าแนกตามประเภทรายได้

ประเภท จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ
งบประมาณแผ่นดิน 202,532,182.85 68.00
เงินรายได้ของสถาบันฯ (เงินบ ารุง) 92,142,900.08 30.94
เงินรายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 3,032,986.56 1.02
เงินรายได้อ่ืน 151,295.42 0.05
รวม 297,859,364.91 100

ตาราง ทรัพยากรทางการเงิน จ าแนกตามประเภทค่าใช้จ่าย

ประเภท จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 64,311,113.63 24.83
ค่าใช้จ่ายด าเนินงาน 141,531,197.79 54.64
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน 52,816,041.41 20.39
ค่าใช่จ่ายงบกลาง 342,920.60 0.13
รวม 254,579,130.61 100

รายงานงบการเงิน รายจ่าย สถาบันราชประชาสมาสัย ปีงบประมาณ 2563 และ 2564

สินทรัพย์ ปี 2563 ปี 2564

สินทรัพย์

หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 49,645,067.44 64,331,564.02
ลูกหนี้ระยะสั้น 3,903,012.87 6,090,063.52

วัสดุคงเหลือ 13,686,502.01 11,396,072.03

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 67,234,582.32 81,817,699.57

สินทรัพย์ไม่

หมุนเวียน

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 358,756,044.80 384,626,011.19

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 9.00 456,630.00

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 358,756,053.80 385,082,641.19

รวมสินทรัพย์ 425,990,636.12 466,900,340.76
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หนี สิ น ปี 2563 ปี 2564
หนี สินหมุนเวียน เจ้าหนี้ระยะสั้น 8,698,766.89 13,010,282.29

เงินรับฝากระยะสั้น 198,289.64 864,444.47
รวมหนี สินหมุนเวียน 8,897,056.53 13,874,726.76

หนี สินไม่หมุนเวียน

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการ

อุดหนุนระยะยาว

185,914.07 145,095.28

เงินทดแทนรองราชการรับจาก

คลังระยะยาว

200,000.00 200,000.000

รวมหนี สินไม่หมุนเวียน 385,914.07 345,095.28
รวมหนี สิน 9,282,970.60 14,219,822.04

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน ปี 2563 ปี 2564
ทุน 252,023,622.85 252,023,622.85

รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม 164,684,042.67 200,656,895.87
รวมสินทรัพย์สุทธิ 416,707,665.52 452,680,518.72

งบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 กับปีงบประมาณ 2564
(หน่วย : บาท)

รายได้ ปี 2563 ปี 2564
รายได้จากงบประมาณ 147,397,017.87 202,532,182.85
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ 85,522,966.82 92,142,900.08
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค 4,430,125.96 3,032,986.56
รายได้อ่ืน 42,494.22 151,295.42

รวมรายได้ 237,392,604.87 297,859,364.91
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ค่าใช้จ่าย ปี 2563 ปี 2564
ค่าใช้จ่ายบุคลากร 66,728,339.40 64,311,113.63
ค่าบ าเหน็จบ านาญ 442,173.00 342,920.60
ค่าตอบแทน 2,625,600.00 2,020,475.00
ค่าใช้สอย 28,029,868.59 23,147,360.56
ค่าวัสดุ 59,122,346.92 51,592,912.25
ค่าสาธารณูปโภค 28,846,581.56 26,577,215.64
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย 31,850,888.93 38,193,234.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค 36,854,415.69 53,462,824.62
ค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ 78,916.52 (646,783.21)
รวมค่าใช้จ่าย 254,579,130.61 259,001,273.43
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน (17,186,525.74) 38,858,091.48
ต้นทุนทางการเงิน 0.00 0.00
รายได้แผ่นดิน (-2,128) 0.00
รายได้สูง (ต่ า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (17,188,653.74) 38,853,091.48
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ภาคผนวก

วันที่ 25 -26 พฤศจิกายน 2563 สถาบันราชประชาสมาสัย น าโดย แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการ
สถาบันฯ ฝ่ายอาชีวเวชกรรม และเจ้าหน้าที่กลุ่มอาชีวเวชกรรม เข้าร่วมประชุมวิชาการเพ่ือเตือนภัยสารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช 2563    ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี โดยภายในงานกลุ่มอาชีวเวชกรรม ได้จัดบูธนิทรรศการให้ความรู้       
เรื่อง ผื่นผิวหนังอักเสบจากพยาธิหอยคัน การตรวจสารเคมีตกค้างในเลือด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมเป็น
อย่างดี

วันที่ 3 – 5 ธันวาคม 2563 สถาบันราชประชาสมาสัย โดยกลุ่มเวชศาสตร์ฟ้ืนฟู และกลุ่มพัฒนาวิชาการ สื่อสารและ

ประชาสัมพันธ์  ร่วมจัดนิทรรศการ “ความสุขที่พ่อให้” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จ    

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณถนน

สนามไชย เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยในบูธกิจกรรมประกอบด้วยการแนะน าความรู้เรื่องโรคเรื้อนและลุ้น

รับของรางวัล กิจกรรมการตรวจสุขภาพเท้าและให้ค าแนะน าในการดูแลเท้า ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชม

นิทรรศการเป็นอย่างดี
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วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สถาบันราชประชาสมาสัย ให้ต้อนรับ นักศึกษาแพทย์คณะเวชศาสตร์ เขตร้อนมหาวิทยาลัยมหิดล 

ระดับหลังปริญญาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตอายุรศาสตร์เขตร้อนและสุขวิทยา (หลักสูตรนานาชาติ) ประจ าปี

การศึกษา 2563 ศึกษาดูงานด้านการตรวจวินิจฉัยและควบคุมโรค ณ สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง    

จ.สมุทรปราการ

วันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสั ย

ประกาศนโยบายและร่วมรณรงค์การลดพลังงาน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ประจ าปี 2564              

ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ สถาบันราชประชาสมาสัย
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วันนี้ 16 มกราคม 2564 ที่สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายแพทย์กฤษฎา  หาญบรรเจิด   

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย พร้อมด้วย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันฯ คณะกรรมการมูลนิธิ       

ราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์และตัวแทนชุมชนชาวราชประชาสมาสัย ร่วมกันจัดงานวันราชประชาสมาสัย

ตามมาตรการควบคุมโรค ในหัวข้อ “รักษากาย ดูแลใจ ราชประชาสมาสัยจงรักภักดี” ภายในงานมีพิธีน้อมร าลึก      

ในพระมหากรุณาธิคุณ และสืบสานพระราชปณิธาน การก าจัดโรคเรื้อน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  ที่ได้ทรงก่อตั้งสถาบันราชประชาสมาสั ย และเผยแพร่กิจกรรม       

ผ่าน Facebook Live ส าหรับเจ้าหน้าที่ และเครือข่าย ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือรับชมผ่านสื่อออนไลน์

วันที่ 22 มกราคม 2564 ที่สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ นายแพทย์กฤษฎา   หาญบรรเจิด      

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย ให้การต้อนรับนักจิตวิทยาจากโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราช

นครินทร์ ,ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 และโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ มาให้บริการคัดกรองเยียวยาจิตใจให้ค าปรึกษา

และตรวจความแปรปรวนของการเต้นของหัวใจ (HRV)และระบบไหลเวียนเลือดด้วยเครื่อง Biofeedbackบุคลากร

สถาบันฯให้ความสนใจเข้ารับบริการเป็นอย่างดี
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วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย

พร้อมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมประกาศเจตนารมณ์ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน กรมควบคุมโรค 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวคิด “กรมควบคุมโรคใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (DDC Zero Tolerance)” 

และประกาศเจตนารมณ์การรวมพลังขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้วัฒนธรรมประจ าชาติ “พอเพียง วินัย สุจริต 

จิตอาสา” และ “การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการท างาน” เพื่อร่วมสร้างสังคมที่

ไม่ทนต่อการทุจริต สร้างภาพลักษณ์อันดี    อีกทั้งยังเป็นการร่วมประพฤติปฏิบัติ ตามค่านิยม MOPHและ

จรรยาบรรณข้าราชการ โดยมีผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วม รวม 357คน ณ บริเวณโถง ชั้น 9อาคารอาชีวเวชศาสตร์ 

สถาบันราชประชาสมาสัย อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. สถาบันราชประชาสมาสัย น าโดยนายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย และกลุ่มอ านวยการ กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ      

จัดประชุมโครงการบูรณาการแบบมีส่วนร่วมเครือข่ายในการพัฒนาพื้นที่ให้ปลอดโรค ปลอดภัย และพื้นที่การ

ท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมีนายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการ

จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธาน และมีนางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข 

และหน่วยงานเครือข่ายส่วนราชการจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ศาลากลาง

จังหวัดสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
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วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์อาจินต์ ชลพันธุ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค เป็นประธานในพิธี

วางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน (Wellness Center) สถาบันราชประชาสมาสัย พร้อมด้วย นายแพทย์

กฤษฎา หาญบรรเจิด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่สถาบันราช

ประชาสมาสัย ผู้น าชุมชน และผู้ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีฯ    ณ สถาบันราชประชาสมาสั ย อ.พระประแดง              

จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ อาคารศูนย์สุขภาพดีวัยท างาน ก่อสร้างเพ่ือรองรับการให้บริการด้านอาชีวอนามัยและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งในเชิงรุกและเชิงรับกับประชาชนในพื้นที่เขตอุตสาหกรรม โดยมีความพร้อมส าหรับการให้บริการแก่

ประชาชนและวัยท างานที่ต้องการสร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาเป็นต้นแบบหน่วยบริการสร้างเสริมสุขภาพครบ

วงจรของกรมควบคุมโรคในระดับประเทศ

วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2564 แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์ และ

นายแพทย์พนด ชินพิพัฒน์ แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนัง สถาบันราชประชาสมาสั ย ร่วมกับนายแพทย์และ

เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากกองระบาดวิทยา กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม สคร. 8 อุดรธานี  รพ.เลย 

รพ.วังสะพุง สสอ.วังสะพุง รพ.สต.ห้วยผุก รพ.สต.ตากแดด ด าเนินงานโครงการเฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพ

ประชาชนที่อาศัยโดยรอบพ้ืนที่ศักยภาพแร่ทองค า จังหวัดเลย ตาม Standard Protocol for Environment and 

Health Surveillance ในพ้ืนที่ 6 หมู่บ้าน ในรพ.สต.ห้วยผุก ต.เขาหลวง  อ.สะพุง จ.เลย 
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วันที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. สถาบันราชประชาสมาสัย น าโดยนายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด          

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย และกลุ่มอ านวยการ กลุ่มสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดประชุม

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ครั้งที่ 4/2564 เพ่ือพัฒนาชุมชนรอบ

โบราณสถานให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว โดยมีนางสาวเรวดี รัศมิทัต ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายชัย 

อรุณานนท์ชัย นายกสมาคมการค้าพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการพร้อมคณะ ผู้แทนส านักงานท่องเที่ยว

และกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมประชุมและลงพ้ืนที่ส ารวจแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แห่งใหม่ป้อมปู่เจ้า

สมิงพราย ณ สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและประเมินคุณภาพ

ให้บริการอาชีวเวชกรรมและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม และมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท น าโดย พญ .ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริการทางการแพทย์ จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้น า อาชีวอนามัยด้านการวางแผน

เตรียมความพร้อมของสถานประกอบการ กรณีลูกจ้างป่วยด้วยโรคโควิด-19 โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายแรงงานข้ามชาติ 

โดยได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)   ณ บริษัทโกลบอลพลาส จ ากัด   

จ.สมุทรปราการ
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ระหว่างวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2564 สถาบันราชประชาสมาสัยรับการตรวจเยี่ยมส ารวจจากสถาบันรับรองคุณภาพ

สถานพยาบาล (สรพ.)นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสั ย

คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันราชประชาสมาสัย ให้การต้อนรับ นายแพทย์พิเชฐ ผนึกทอง หัวหน้าทีมผู้เยี่ยม

ส ารวจ และคณะจากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ. ) เ พ่ือต่ออายุการรับรองคุณภาพ                  

(Re-Accreditation) ครั้งที่ 1 ณ สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วันที่ 5 เมษายน 2564 แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการสถาบันฯ ฝ่ายบริการทางการแพทย์และ

หัวหน้ากลุ่มอาชีวเวชกรรม บุคลากรสถาบันราชประชาสมาสัย ให้การต้อนรับบุคลากรจากโรงพยาบาลเมืองสมุทรปู่เจ้า     

เข้าศึกษาดูงานระบบการเข้ารับวัคซีนโควิด-19 เกี่ยวกับระบบการให้บริการ และการติดตามผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 

เพ่ือให้มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลแก่ประชาชน ณ คลินิกวัคซีน อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

สถาบันราชประชาสมาสัย
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วันที่ 7 เมษายน 2564 คณะผู้บริหารและบุคลากรสถาบันราชประชาสมาสัย มอบดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีกับ 

นายแพทย์กฤษฎา หาญบรรเจิด ในโอกาสรับต าแหน่งผู้อ านวยการกองโรคไม่ติดต่อ และนายแพทย์จุมพล ตันติ

วงษากิจ ในโอกาสรับต าแหน่งผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์      

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่ 30 เมษายน 2564 นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ      

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากร ร่วมพิธีรับมอบ

ที่นอนและชุดเครื่องนอน เพ่ือใช้ในโรงพยาบาลสนาม รองรับผู้ป่วยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) 

โดยมี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ ประธานกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ วุฒิสภา             

เป็นผู้ส่งมอบ แก่กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งได้รับการสนับสนุนที่นอนและชุดเครื่องนอน จ านวน 300 ชุด      

จากกลุ่มบริษัทที่นอนโลตัส โดย คุณชานนท์ ชัยพัฒนา ผู้จัดการสื่อสารการตลาด บริษัท โลตัส     เบดดิ้ง กรุ๊ป เป็นผู้แทน

มอบสนับสนุน และคุณจุฑาพา เม่นมิ่ง รองนายกเทศมนตรีเมืองปู่เจ้าสมิงพราย มอบหน้ากาก face shield จ านวน 50 

ชิ้น หน้ากากอนามัย จ านวน 1,200 ชิ้น และเจลแอลกอฮอล์ จ านวน 200 ขวด ณ สถาบันราชประชาสมาสัย

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
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วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริการทางการแพทย์และหัวหน้า

กลุ่มอาชีวเวชกรรม สถาบันราชประชาสมาสัย พร้อมทีม พยาบาลอาชีวอนามัย นักวิชาการอาชีวอนามัย 

ให้บริการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ศูนย์บริการเหล็กสยามจ ากัด 

(มหาชน) จังหวัด สมุทรปราการ โดยมีผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินและบัญชี และคณะให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการ

เดินส ารวจสถานที่ท างานเบื้องต้น และให้ข้อเสนอแนะในการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-

19) ในสถานที่ท างาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และให้ข้อเสนอแนะการเฝ้าระวัง กับ ศูนย์บริการเหล็กสยามจ ากัด 

(มหาชน) จังหวัดระยอง ผ่านทาง Video Conference อีกด้วย

วันที่ 7 มิ.ย. 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย ให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ส าหรับประชาชน

กลุ่มเสี่ยงที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อม โดยมีประชาชนกลุ่มเป้าหมายเดินทางมารับการฉีดวัคซีนในวันแรก

จ านวนมาก ณ คลินิกวัคซีน อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันราชประชาสมาสัย
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วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 ทีมสอบสวนโรค สคร.6 ชลบุรี ลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามสถานการณ์ COVID-19 และให้ก าลังใจ

แก่บุคลากรด้านสาธารณสุขในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 โดยมีนางอรอนงค์ น้อยเจริญ รอง

ผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 7/2 ชั้น 7 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ 

สถาบันราชประชาสมาสัย อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย โดยงานอาชีวเวชกรรม และทีมงาน ออกหน่วยเคลื่อนที่

ให้บริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยชุดตรวจ ATK แก่พนักงานบริษัทการบิน

ไทย จ ากัด (มหาชน) มีผู้รับบริการ จ านวน 657 ราย พร้อมให้ค าแนะน ากรณีพบผู้มีผลการตรวจเป็นบวกแก่

ผู้เกี่ยวข้องต่อไป โดยมีผู้แทนของสนามบินให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

จังหวัดสมุทรปราการ
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วันที่ 20 กันยายน 2564 นายแพทย์จุมพล ตันติวงษากิจ ผู้อ านวยการสถาบันราชประชาสมาสัย เป็นประธาน      

เปิดโครงการสัมมนาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรสถาบันราชประชาสมาสัย เพ่ือให้บุคลากรสามารถน า

ความรู้และข้อเสนอแนะ จากการสัมมนาไปปรับใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาแนวคิด การปฏิบัติงาน การพัฒนาเครือข่าย 

การด าเนินงานตามบทบาทให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยจัดประชุมแบบออนไลน์ ตามมาตรการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ชั้น 9 อาคารอาชีวเวชศาสตร์ 

สถาบันราชประชาสมาสัย

วันที่ 24 กันยายน 2564 สถาบันราชประชาสมาสัย ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 3 AstraZeneca 

เพ่ือกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ให้กับประชาชนในชุมชนราชประชาสมาสัย เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระมหิต

ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล 24 กันยายน ณ คลินิกวัคซีน อาคารเฉลิม       

พระเกียรติ สถาบันราชประชาสมาสัย
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ความรู้เกี่ยวกับโรคเร้ือน

โรคเรื้อน (Leprosy) เป็นโรคติดต่อชนิดหนึ่ง เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ชื่อ “ไมโคแบคทีเรียมเลแปร 
(Mycobacterium leprae)” ท าให้เกิดอาการทางผิวหนัง และเส้นประสาทส่วนปลายที่อยู่ใต้ผิวหนังและ
กล้ามเนื้อตามใบหน้า ปลายมือและปลายเท้า รวมทั้งบริเวณเยื่อบุทางเดินหายใจส่วนบน

การติดต่อ : เชื้อโรคเรื้อนอาศัยอยู่บริเวณใต้ผิวหนัง เส้นประสาทส่วนปลายและเยื่อบุจมูกของ
ผู้ป่วยระยะติดต่อ ผู้ที่ไม่มีภูมิต้านทานต่อโรคเรื้อน หากคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยระยะติดต่อ มีโอกาสเป็น       
โรคเรื้อนได้ ประชาชนส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานต่อโรคเรื้อน เมื่อได้รับเชื้อโรคเรื้อนโอกาสที่จะป่วยเป็น
โรคมีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น เด็กมีโอกาสติดโรคมากกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากมีภูมิต้านทานโรคน้อยกว่า ดังนั้น 
ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยหรือเพ่ือนบ้าน ถ้าร่างกายแข็งแรงดีจะไม่เป็นโรค ในผู้ป่วยโรคเรื้อน เมื่อได้รับการ
รักษาด้วยยาเคมีบ าบัดผสมเพียงครั้งแรก เชื้อโรคก็จะตายถึงร้อยละ 99.9 และใช้เวลาเพียง 3 – 7 วัน   
เชื้อก็จะตายหมดไม่สามารถแพร่โรคต่อไปได้

ลักษณะอาการ

1) อาการทางผิวหนัง รอยโรคท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของโรคเรื้อนแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ

(1) วงด่างขาว ผื่นวงแดงราบ ผื่นวงแหวน และผื่นนูนแดง พบกระจายส่วนใดส่วนหนึ่งของ
ร่างกาย ผื่นเหล่านี้มักตรวจพบอาการชาภายในผื่นร่วมด้วย

(2) ตุ่มและผื่นนูนแดงขนาดต่าง ๆ จ านวนมากกระจาย  ทั่วร่างกาย ไม่มีอาการคัน ผื่นลักษณะนี้
ส่วนใหญ่จะตรวจพบเชื้อโรคเรื้อนจากรอยโรคโดยการกรีดผิวหนัง (Slit skin smear)

2) อาการเนื่องจากเส้นประสาทถูกท าลาย เชื้อโรคเรื้อนสามารถท าลายเส้นประสาทส่วนปลาย        
ท าให้เกิดอาการต่าง ๆ ดังนี้

(1) เส้นประสาทรับความรู้สึก (Sensory nerve) ถูกท าลายท าให้เกิดอาการชา พบได้บริเวณรอย
โรคที่ผิวหนัง กระจกตา หรือที่ฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วแต่กรณี 

(2) เส้นประสาทควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อ  (Motor nerve) ถูกท าลายให้กล้ามเนื้ออ่อนแรง
หรือเป็นอัมพาต 

(3) เส้นประสาทอัตโนมัติ (Autonomic nerve) ท าให้ผิวหนังแห้งเหงื่อไม่ออกพยาธิสภาพที่เกิดขึ้น
ในเส้นประสาท อาจท าให้ตรวจพบเส้นประสาทโตได้ เส้นประสาทที่มักถูกท าลายโดยเชื้อโรคเรื้อน คือ 
เส้นประสาทที่ไปเลี้ยงใบหน้า ตา มือ และเท้า
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โรคเรื้อนรักษาหายได้

โรคเรื้อนสามารถรักษาให้หายขาดได้ ทั้งนี้ ผู้ป่วยจะต้องได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและ

สม่ าเสมอ (ผู้ป่วยประเภทเชื้อน้อย ใช้เวลารักษาเพียง 6 เดือน ผู้ป่วยประเภทเชื้อมาก ใช้เวลารักษา 2 ปี) 

ขณะรับการรักษา ผู้ป่วยสามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวและท างานได้ตามปกติ ไม่จ าเป็นต้องแยกตัวไป

รักษาในโรงพยาบาลหรือนิคมโรคเรื้อน ยกเว้น กรณีท่ีเกิดอาการโรคแทรกซ้อนอย่างรุนแรง

มีอาการสงสัยว่าจะเป็นโรคเรื้อน

ผู้ที่มีอาการสงสัยจะเป็นโรคเรื้อน ถ้าหลบซ่อนตัวหรือมาตรวจรักษาล่าช้าปล่อยทิ้งไว้นานปี          

จะมีอาการก าเริบหรืออาการแทรกซ้อนหรือความพิการมากข้ึน ที่ส าคัญคือเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคเรื้อนใน

ชุมชนต่อไปอีก และเมื่อพิการท าให้เกิดปัญหาทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ เป็นภาระของครอบครัวและ

ชุมชนมาก ขึ้นด้วย ดังนั้น จึงควรส ารวจผื่นผิวหนังตามร่างกาย หากมีผื่นที่สงสัยว่าจะเป็นโรคเรื้อนใน

ระยะเริ่มแรก  ซึ่งมักจะเป็นวงด่างขาวจาง ๆ ควรรีบปรึกษาแพทย์เพ่ือรับการตรวจรักษา
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โรคประสาทหูเสื่อมจากการท างาน (Hearing impairment caused by noise)
เสียง ( Sound or Noise) คือพลังงานที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของโมเลกุลของตัวกลาง ที่เสียงเคลื่อนที่

ผ่าน เป็นเหตุให้เกิดการอัดและขยายตัวของอากาศสลับกันไป มีผลท าให้ความดันบรรยากาศเปลี่ยนเป็นสูง
ต่ าสลับกัน เป็นคลื่ น เช่น เดียวกับการอัดขยายของอากาศ คลื่ นที่ เกิดขึ้นนี้ เรี ยกว่ า คลื่ น เสียง
การท างานหรือการประกอบอาชีพอาจมีผลท าให้เกิดการสูญเสียการได้ยินได้ โดยมักมีความผิดปกติของหู   
ทั้ง 2 ข้าง มากกว่าข้างเดียว ประเภทของการสูญเสียอาจเป็นการสูญเสียของการน าเสียง (Conductive) 
หรือประสาทการได้ยิน ( sensorineural) หรือแบบผสม (mixed ) เลยก็ได้ ส าหรับการสูญเสียการได้ยิน
แบบการน าเสียง ( Conductive)หมายถึงความผิดปกติที่เกิดขึ้นที่หูชั้นนอก หรือหูชั้นกลาง ซึ่งเป็นการ
ส่งผ่านของเสียงก่อนที่จะไปถึงหูชั้นในในลักษณะของการท างานโดยทั่วไป การสูญเสียการได้ยินสามารถที่จะ
เกิดได้หลายสาเหตุ เช่นจากการเกิดการบาดเจ็บที่ศีรษะ การเกิดแผลไฟไหม้บริเวณหู การสัมผัสกับสารเคมี
ที่มีพิษต่อหู แต่ส่วนใหญ่สาเหตุของการสูญเสียการได้ยินจากการท างานที่พบบ่อยที่สุดคือ การสูญเสียการได้
ยินแบบ sensory hearing loss โดยเกิดจากการได้รับสัมผัสกับเสียงดังที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการท างาน
เป็นระยะเวลานานติดต่อกัน  ( Noise – induced hearing loss, NIHL )    

ลักษณะงานและอาชีพที่เสี่ยง

งานท่ีสัมผัสกับเสียงดัง ได้แก่ งานอุตสาหกรรมโลหะ งานตัดไม้ เลื่อยไม้ อุตสาหกรรมสิ่งทอ 

อุตสาหกรรมยางและพลาสติก อาชีพขับรถรับจ้าง เป็นต้น
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ผู้ที่มีภาวะหูเสื่อมจากเสียงดัง จะรู้สึกว่าการได้ยินของตนเองลดลง หรือมีปัญหาในการได้ยิน 

อาการที่พบบ่อยทีสุดคือ ฟังคนอ่ืนพูดไม่ชัด หรือไม่เข้าใจเมื่อมีคนมาพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะได้ยินล าบาก

มากขึ้นถ้าในบริเวณนั้นมีเสียงดังด้วย เพราะเสียงดังที่ดังรบกวนมักจะเป็นเสียงความถี่ต่ า ท าให้มาบดบังหรือ

รบกวนการได้ยินคลื่นเสียงความถี่ต่ าจากค าพูด ซึ่งผู้ป่วยมักจะได้ยินกว่าเสียงความถี่สูง (ที่มีการสูญเสีย

การได้ยินไปแล้ว) และด้วยสาเหตุที่ผู้ป่วยมีความผิดปกติที่การได้รับเสียงความถี่สูง ดังนั้นผู้ป่วยมักจะได้ยิน

ค าพูดผิดปกติไป เมื่อเป็นค าที่มีเสียงสูง หรือผู้พูดมีโทนเสียงสูง เช่น ผู้หญิง หรือเด็ก เป็นต้น

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องความปลอดภัยในการท างานเก่ียวกับภาวะแวดล้อมหมวด 3 เรื่อง
เสียง  อาศัยอ านาจตามความในข้อ 2 ( 7) แห่งประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2525
ก าหนดไว้ดังนี้ ข้อ 13 ภายในสถานประกอบการที่ให้ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งท างานดังต่อไปนี้
1.ไม่เกินวันละ 7 ชั่วโมง ต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน  91 dB ( A)
2.เกินกว่าวันละ 7 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 8 ชั่วโมงจะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 90 dB ( A)
3.เกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง จะต้องมีระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รับติดต่อกันไม่เกิน 80 dB ( A) ข้อ 14 นายจ้างจะให้
ลูกจ้างท างานในที่มีระดับเสียงเกินกว่า 140 dB ( A) มิได้

• ที่มา : กองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค

• http://envocc.ddc.moph.go.th/contents/view/56
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อันตรายต่อระบบอวัยวะที่ส าคัญของร่างกาย

มาตรฐานทางด้านสภาพแวดล้อมการท างาน

- หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีเสียงดัง และใช้อุปกรณ์ช่วยลดเสียง หากจ าเป็นต้องอยู่ในที่ที่มีเสียงดัง
- หากมีอาการได้ยินผิดปกติ ควรรีบพบแพทย์เพ่ือตรวจดูอาการอย่างละเอียด

การป้องกันโรคประสาทหเูสื่อม






