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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาความคิดเห็นและความเปนไปไดของยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 – 2575 ไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาคีเครือขายที่รวมดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ทั ้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข ไดแก สำนักงานปองกัน 
ควบคุมโรคท่ี 1 – 12 สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด โรงพยาบาล 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดแก สำนักอนามัย สำนักงานเขต  
และศูนยบริการสาธารณสุขทุกแหง และองคกรปกครองสวนทองถิ ่น ท่ีใหความอนุเคราะหขอคิดเห็น 
ตอรางยุทธศาสตรฯ รวมถึงใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงมาตรการ แนวทางการดำเนินงาน 
ใหสอดคลองกับการดำเนินงานในระดับพื ้นที ่ ซึ ่งเปนประโยชนอยางยิ ่งตอการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรฯ  
ใหบรรลุเปาหมายที ่กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้ และขอขอบคุณ
ผู อำนวยการกองโรคติดตอนำโดยแมลง ที ่ให การสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตรฯ รวมทั ้งบุคลากร 
กองโรคติดตอนำโดยแมลงทุกทานท่ีใหความรวมมือในการปรับปรุงรางยุทธศาสตรฯ ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี   

 
 
 
       คณะผูจัดทำ 
          5 พฤศจิกายน 2565 
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บทคัดยอ 

โรคติดตอนำโดยแมลง ยังคงเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย โรคสำคัญที่ตองดำเนินการ 

เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค โดยแบงเปนโรคประจำถิ่น ไดแก 1) โรคไขเลือดออก 2) โรคไขปวดขอ

ยุงลาย 3) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และ 4) โรคสครับไทฟส โรคท่ีตองกำจัดตามพันธสัญญา ไดแก 1) โรคเทาชาง 

2) โรคไขมาลาเรีย และ 3) โรคลิชมาเนีย กองโรคติดตอนำโดยแมลงจึงไดจัดทำยุทธศาสตรการจัดการ

โรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 เพื่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และ

ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ระยะ 10 ป การรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานภาคีเครือขายถือเปน

กระบวนการที่สำคัญ เพื่อใหหนวยงานเครือขายมีสวนรวมในการจัดทำยุทธศาสตรฯ และครอบคลุมการ

ดำเนินงานในพ้ืนท่ี การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพ่ือทราบความคิดเห็นและความเปนไปไดตอรางยุทธศาสตรการ

จัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 และนำขอเสนอแนะไปจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยศึกษาในกลุมผูปฏิบัติงานดานโรคติดตอนำโดย

แมลงของหนวยงานเครือขาย ในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูงโรคไขเลือดออก และอำเภอที่มีกลุมบานแพรเชื้อโรคไข

มาลาเรีย ปงบประมาณ 2565 จำนวน 338 อำเภอ  โดยใชแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบวา ภาคีเครือขายมีความเห็นดวยตอยุทธศาสตรในภาพรวม อยูในระดับเห็นดวยมาก  

โดยเห็นดวยกับยุทธศาสตรที ่  4 การขับเคลื ่อนภาคีเคร ือขายและประชาชนใหมีความเปนเจ าของ  

รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงมากท่ีสุด รองลงมาคือ

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในดานความเปนไปไดของ

ยุทธศาสตรฯ ในภาพรวมอยู ในระดับเปนไปไดมาก โดยภาคีเครือขายมีความคิดเห็นวายุทธศาสตรที ่ 5  

การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง เปนไปไดมากที ่ส ุด รองลงมาคือ  

ยุทธศาสตรท่ี 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาท

ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง นอกจากนี้ภาคีเครือขายยังไดใหขอเสนอแนะที่เปน

ประโยชนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร เชน การพัฒนามาตรการทางกฎหมาย การพัฒนาทีมเฝาระวังโรคติดตอ

นำโดยแมลงระดับพื้นที่ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย การพัฒนาความรวมมือ 

กับนักกีฏวิทยาและเครือขายหองปฏิบัติการ ขับเคลื ่อนภาคีเครือและประชาชนใหมีความเปนเจาของ  

รวมรับผิดชอบ และสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค เปนตน  

ทั้งนี้ เพื่อใหการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 

2570) เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชนตอการเฝาระวัง ปองกัน และโรคติดตอนำโดยแมลง  

จึงจัดทำขอเสนอเชิงนโยบาย 2 ขอ ไดแก 1) ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 

นำโดยแมลงผานมาตรการทางกฎหมาย มีอยู เชน พ.ร.บ. โรคติดตอ พ.ศ. 2558 พ.ร.บ. การสาธารณสุข  

พ.ศ. 2535 พ.ร.บ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดยใชกลไกของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ 

คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี เปนตน 2) สงเสริมใหประชาชน

มีพฤติกรรมปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงที ่ถูกตอง โดยการสื ่อสารความเสี ่ยงเพื ่อใหประชาชน 

เกิดความรอบรูดานสุขภาพและนำไปสูการมีพฤติกรรมที่พึงประสงค เพื่อใหบรรลุเปาหมายการดำเนินงานท่ี

กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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13. ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 4 การขับเคลื่อนภาคี
เครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
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14. ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากำลังคน
ดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
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15. ความคิดเห็นในภาพรวมตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอ 
นำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
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สารบัญแผนภูมิ 

แผนภูมิท่ี หนา 
1. สถานการณโรคไขเลือดออก 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2560 – 2564) 3 
2. สถานการณโรคไขปวดขอยุงลาย ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 4 
3. สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 2560 – 2564) 5 
4. สถานการณโรคไขมาลาเรีย ยอนหลัง 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564) 6 
5. สถานการณโรคสครับไทฟส ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 7 
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บทท่ี 1  
บทนำ 

 
1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

โรคติดต อนำโดยแมลง ย ังคงเป นป ญหาสาธารณส ุขท ี ่สำค ัญของประเทศไทย โดยเฉพาะ 
โรคไขเลือดออก ที่พบผูปวยเฉลี่ยปละ 60,000 – 70,000 ราย และมีรายงานผูปวยเสียชีวิตที่มีแนวโนม 
เพิ่มมากขึ้นในกลุมประชากรอายุ 15 ปขึ ้นไป โดยขอมูลยอนหลัง 5 ป พบผูปวยโรคไขเลือดออกสูงสุด 
ในป พ.ศ. 2562 จำนวน 131,157 ราย อัตราปวย 197.27 ตอประชากรแสนคน พบรายงานผูปวย
เสียชีวิต 142 ราย อัตราปวยตาย 0.11 ตอประชากรแสนคน และในป พ.ศ. 2564 พบรายงานผูปวยโรค
ไขเลือดออก  จำนวน 10,617 ราย อัตราปวย 15.36 ตอประชากรแสนคน พบรายงานผูปวยเสียชีวิต 6 ราย 
อัตราปวยตาย 0.06 ตอประชากรแสนคน (1)  ขณะเดียวกันสถานการณโรคไขมาลาเรีย ปงบประมาณ 2564  
มีรายงานจำนวนผูปวยโรคไขมาลาเรีย จำนวน 2,951 ราย ลดลงจากปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีจำนวน
ผูปวยโรคไขมาลาเรีย จำนวน 14,948 ราย หรือลดลงรอยละ 80 โดยมีแหลงแพรเชื้อมาลาเรีย (active foci) 
470 แหลง ลดลงจากป พ.ศ. 2561 รอยละ 41 และปจจุบันมีอำเภอที่ปลอดโรคไขมาลาเรีย (ไมมีการแพร
เชื ้อมาลาเรียอยางนอย 3 ป) จำนวน 809 อำเภอจาก 928 อำเภอ (2) ทั้งนี้กองโรคติดตอนำโดยแมลง  
กรมควบคุมโรค ดำเนินการประเมินรับรองจังหวัดที่ไมมีการแพรเชื ้อมาลาเรียแลวในพื้นที่ติดตอกัน 3 ป  
และไดประกาศรับรองพื้นที่ปลอดจากการแพรเชื้อมาลาเรีย 37 จังหวัด อยางไรก็ตามยังพบวามีการกลับมา
แพรเชื ้อใหมใน 5 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต ชัยภูมิ พิษณุโลก กำแพงเพชร และลำพูน นอกจากนี ้หลังจาก 
การประกาศกำจัดโรคเทาชางในประเทศไทย ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 นั้น ยังตองเฝาระวังสุมเจาะโลหิต
ตรวจหาแอนติเจนโรคเทาชาง/ไมโครฟลาเรีย ในกลุมบานแพรโรคเดิม ซึ่งยังพบอัตราการตรวจพบไมโคร 
ฟลาเรียสูงสุดในป พ.ศ. 2561 คิดเปนรอยละ 0.2 และพบแอนติเจนโรคเทาชางสูงสุดในป พ.ศ. 2564  
รอยละ 0.11  

การจัดการโรคติดตอนำโดยแมลงที่ผานมา  ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตรโรคติดตอนำโดยแมลง
ระดับชาติ ป 2555 – 2559 ประกอบกับมีการจัดทำยุทธศาสตรกำจัดโรคไขมาลาเรียของประเทศไทย  
พ.ศ. 2560 – 2569 เปนแนวทางการดำเนินงานที่ปรับเปลี่ยนจากนโยบายควบคุมโรคเปนการกำจัดโรค 
ตามโครงการมาลาเร ียโลก (Global malaria program) และการจัดทำแผนงานโรคตามแนวทางการ
ดำเนินงานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2565 เพื่อเปน
กรอบแนวทางการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคสำหรับหนวยงานสวนภูมิภาค และหนวยงาน
ระดับพื ้นที ่ กองโรคติดตอนำโดยแมลงเห็นความสำคัญในการจัดทำยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอ 
นำโดยแมลงระยะ 10 ป (พ.ศ. 2566 – 2575) ที่มีความสอดคลองกับนโยบายและแผนยุทธศาสตรชาติ
ระยะ 20 ป  แผนปฏ ิบ ัต ิการด านการปองก ันควบคุมโรคและภัยส ุขภาพของประเทศ ระยะที ่  2  
สรางความเขมแข็ง (พ.ศ. 2566 - 2570) กรมควบคุมโรค เพื ่อเปนกรอบทิศทางการดำเนินงาน 
ดานการเฝ าระว ัง ป องกัน และควบคุมโรคติดต อนำโดยแมลง ในอนาคตใหเป นไปอยางต อเน ื ่อง 
และมีประสิทธิภาพสูงสุด 

การดำเนินงานปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง จำเปนตองอาศัยความรวมมือของภาคีเครือขาย
ในการดำเนินงาน เพ่ือใหสามารถปองกันควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อใหแผนยุทธศาสตรการ
จัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 ครอบคลุมการดำเนินงานของภาคีเครือขายในทุกมิติ
จำเปนตองรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากหนวยงานเครือขาย (3)  ทั้งภายในและภายนอกกระทรวง
สาธารณสุข ตอร างยุทธศาสตรฯ และนำขอเสนอแนะที ่ ได มาว ิเคราะหจ ัดทำขอเสนอเช ิงนโยบาย 
ที่เปนประโยชนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ใหบรรลุตามเปาหมาย 
ท่ีกำหนดไวตอไป  
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1.2 วัตถุประสงค 
 1. เพื่อทราบความคิดเห็นของภาคีเครือขายและผูมีสวนไดสวนเสียตอรางยุทธศาสตรการจัดการ
โรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
 2. เพ่ือทราบขอเสนอแนะตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
และนำไปจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 

1.3 คำถามในการศึกษา 
 1. ภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 
2575 อยางไร  
 2. ภาคีเครือขายมีขอเสนอแนะตอการจัดทำยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 
2566 – 2575 อยางไรบาง 

1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1. นำขอเสนอแนะของภาคีเครือขาย และผูมีสวนไดสวนเสียไปใชในการจัดทำรายละเอียดแผนปฏิบัติ

การจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) 
2. สนับสนุนขอเสนอเชิงนโยบายใหกลุมงานที่เกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนในการจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการประจำป  

1.5 ขอบเขตการศึกษา 
 การศึกษาครั ้งนี ้เปนการศึกษาความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการ
โรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 และความเปนไปไดของยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ 
ภายใตยุทธศาสตรฯ รวมถึงการวิเคราะหขอเสนอแนะเพื่อจัดทำเปนขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ดำเนินการระหวางเดือน
เมษายน - มิถุนายน 2565 

1.6 นิยามศัพท 
 1. ความคิดเห็น หมายถึง ความรูสึก ความนึกคิด ที่มีตอ (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอ 
นำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575  โดยอาศัยความรู ประสบการณ และสภาพแวดลอมของแตละบุคคลเปน
สวนประกอบในการพิจารณา 
 2. ความเปนไปได หมายถึง โอกาสที่จะเกิดขึ้นไดในอนาคต ของยุทธศาสตร กลยุทธ และมาตรการ  
ตาม (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
 3. ภาคีเครือขาย หมายถึง หนวยงานที่มีสวนรวมในการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง ในที่นี้ ไดแก สำนักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1 – 12 สถาบันปองกันควบคุมโรคเขต
เมือง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล หนวยงานในสังกัด
กรุงเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 4. หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร หมายถึง สำนักอนามัย สำนักงานเขต และศูนยบริการ
สาธารณสุข 
 5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น หมายถึง องคการบริหารสวนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง 
และเทศบาลนคร ท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงสูงโรคไขเลือดออก และพ้ืนท่ีแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย 
 4. ขอเสนอเชิงนโยบาย หมายถึง การเขียนหรือการรายงานที่เกี่ยวของกับการเสนอแนะแนวทางใน
การจัดการปญหา และขับเคลื่อนยุทธศาสตรโรคติดตอนำโดยแมลงในระยะ 5 ป เพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย 
และตัวชี้วัดท่ีกำหนด 
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บทท่ี 2 
การทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 
 การศึกษาครั ้งน ี ้ เป นการศึกษาความคิดเห็นของภาคีเคร ือขายและขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือ 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งไดทบทวน
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของสามารถนำมาเปนขอมูลประกอบการศึกษา มีรายละเอียดตาง ๆ ดังนี้ 

1. สถานการณโรคติดตอนำโดยแมลงท่ีสำคัญในประเทศไทย 
2. แผนยุทธศาสตรโรคติดตอนำโดยแมลง 
3. การเขียนขอเสนอเชิงนโยบายดานสุขภาพ 

2.1 สถานการณโรคติดตอนำโดยแมลงท่ีสำคัญในประเทศไทย 

 โรคติดตอนำโดยแมลง ยังเปนปญหาสาธารณสุขของประเทศไทย มีความจำเปนตองเฝาระวัง ปองกัน  
และควบคุมโรคอยางตอเนื่อง ไดแก โรคไขเลือดออก โรคไขปวดขอยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไขมาลาเรีย  
โรคเทาชาง โรคสครับไทฟส และโรคลิชมาเนีย สถานการณโรค 5 ปยอนหลัง  ดังนี้ 

 1) โรคไข เล ือดออก สถานการณย อนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) พบมีรายงานผู ป วย 
โรคไขเลือดออกสูงสุดในป พ.ศ. 2562 จำนวน 131,157 ราย อัตราปวย 197.27 ตอแสนประชากร  
ผ ู ป วยเส ียช ีว ิต 142 ราย อ ัตราป วยตาย 0.11 ต อแสนประชากร รองลงมาค ือ ป   พ.ศ.  2561  
จำนวน 86,922 ราย อัตราปวย 131.10 ตอแสนประชากร ผูปวยเสียชีวิต 114 ราย อัตราปวยตาย 0.13 
ตอแสนประชากร และลดลงอยางตอเนื่องโดยเฉพาะในป พ.ศ. 2564 ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา (โควิด – 19)  พบผูปวย 10,617 ราย อัตราปวย 15.36 ตอประชากรแสนคน ลดลงจากคามัธยฐาน
ยอนหลัง 5 ป (2559 – 2563) รอยละ 88.28 พบผูปวยเสียชีวิต 6 ราย อัตราปวยตายเทากับ 0.06  
ตอประชากรแสนคน (1) รายละเอียดดังแผนภูมิท่ี 1 

แผนภูมิท่ี 1  สถานการณโรคไขเลือดออก 5 ปยอนหลัง (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
ท่ีมา ขอมูลจากรายงานการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2565 
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ทั้งนี้สถานการณโรคไขเลือดออกตั้งแต 1 มกราคม – 12 ตุลาคม 2565 พบผูปวย 29,397 ราย  
อัตราปวย 44.42 ตอประชากรแสนคน ผูปวยเสียชีวิต 23 ราย อัตราปวยตาย 0.08 ตอแสนประชากร  
จํานวนผูปวยสะสมนอยกวาปที่ผานมาและนอยวาคามัธยฐานยอนหลัง 5 ป ในชวงเวลาเดียวกัน รอยละ 88 
กลุ มอายุที ่พบผู ปวยมากที ่สุดคืออายุ 5 – 14 ป รองลงมาคืออายุ 15 – 24 ป คิดเปนรอยละ 32.48  
และรอยละ 23.24 ตามลำดับ อาชีพที่พบผูปวยมากที่สุดคือ นักเรียน อาชีพรับจาง และไมทราบอาชีพ  
คิดเปนรอยละ 44.9 รอยละ 18 และรอยละ 16.4 ตามลำดับ กลุ มอายุที ่พบผู ปวยเสียชีวิตมากที ่สุด  
คือ 45 – 54 ป และ อายุ 65 ข้ึนไป อัตราปวยตาย 0.22 ตอแสนประชากร (1) 

 2) โรคไขปวดขอยุงลาย พบแนวโนมผู ปวยลดลงอยางมาก หลังจาก ป พ.ศ. 2554 พบผู ปวย 
ไมเกิน 50 รายตอป หลังจากนั้นพบผูปวยโรคไขปวดขอยุงลายสูงขึ้นอีกครั้งในชวงปลายป พ.ศ. 2561  
กวา 3,000 ราย และระบาดตอเนื่องมาถึงปจจุบัน เม่ือเปรียบเทียบสถานการณยอนหลัง 5 ป (2560 - 2564) 
พบวา มีรายงานผูปวยเพิ่มมากขึ้น ในป พ.ศ. 2562 – 2563 โดยในป พ.ศ. 2562 พบผูปวยสูงสุดจำนวน 
13,121 ราย อัตราปวย 19.73  ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต และยังคงพบผูปวยอยางตอเนื่องในป พ.ศ. 2563 
จำนวนผูปวย 11,331 ราย อัตราปวย 17.07 (2) รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 2  

แผนภูมิที 2 สถานการณโรคไขปวดขอยุงลาย ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) 

 

ท่ีมา ขอมูลจากรายงานการเฝาระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2565 

 ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2565 สถานการณโรคไขปวดขอยุงลาย ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม – 12 ตุลาคม 2565  
พบผูปวยสะสม 673 ราย อัตราปวย 1.02 ตอแสนประชากร ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต อัตราสวนเพศชาย 
ตอเพศหญิง 1 : 1.4 พบผู ป วยส ูงส ุดในกลุ มอาย ุ 45 – 54 ป รองลงมาคือกล ุ มอาย ุ 25 – 34 ป  
และกลุมอายุ 55 – 64 ป คิดเปนรอยละ 18.9 รอยละ 16.6 และรอยละ 16.5 ตามลำดับ อาชีพท่ีพบผูปวย
มากที่สุด คือ ไมทราบอาชีพ รองลงมาไดแก อาชีพรับจาง และเกษตรกร คิดเปนรอย 30.9 รอยละ 19 และ
รอยละ 18.3 ตามลำดับ พบผูปวยมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 235 ราย อัตราปวย 1.08 
ตอประชากรแสนคน (2) 

3) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา ป พ.ศ. 2559 เกิดการระบาดในทั่วทุกภาคของประเทศ รวม 43 จังหวัด  

พบผูปวยยืนยันการติดเชื้อทั้งที่มีอาการและไมแสดงอาการ ทำใหมีหญิงตั้งครรภติดเชื้อและคลอดทารก 

ที ่มีภาวะศีรษะเล็ก 2 ราย สถานการณโรคติดเชื ้อไวรัสซิกายอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564)  
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ขอมูลจากระบบการเฝาระวังโรคติดเชื ้อไวรัสซิกา กองโรคติดตอนำโดยแมลง พบรายงานผู ปวยสูงสุด 

ในป พ.ศ. 2561 จำนวน 690 ราย แบงเปนผูปวยทั่วไป 658 ราย หญิงตั้งครรภ 32 ราย อัตราปวย 1.04 

ตอแสนประชากร ไมพบทารกศีรษะเล็ก หญิงตั ้งครรภที ่ติดเชื ้อไวรัสซิกามีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่อง  

โดยจาก 38 ราย ในป พ.ศ. 2560 คงเหลือพบเพียง 3 ราย ในป พ.ศ. 2564 และขอมูลจากการติดตาม 

หญิงตั ้งครรภที ่ต ิดเช ื ้อไวร ัสซิกาและทารก ประเทศไทย ยังคงพบทารกศรีษะเล็ก โดยพบมากที ่สุด  

ในป พ.ศ. 2563 และ 2562 จำนวน 6 ราย และ 4 ราย ตามลำดับ (4) รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 3  

แผนภูมิที 3 สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสซิกา 5 ป ยอนหลัง (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

ท่ีมา ขอมูลจากระบบการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา กองโรคติดตอนำโดยแมลง ขอมูล ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2565 

https://ddc.moph.go.th/dvb/ 

 ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2565 ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 12 ตุลาคม 2565 พบผูติดเชื้อไวรัสซิกาสะสม  
54 ราย เปนผู ป วยทั ่วไป 36 ราย หญิงตั ้งครรภ 18 ราย ไมพบทารกศีรษะเล็ก อัตราปวย 0.08  
ตอแสนประชากร จังหวัดที่มีอัตราปวยสูงสุด 5 ลำดับ ไดแก อุตรดิตถ นาน เชียงราย พิจิตร และลำปาง 
ตามลำดับ (4) 

 4) โรคไข มาลาเร ีย สถานการณย อนหลัง 5 ป  (พ.ศ. 2560 – 2564) พบผู ป วยมากที ่สุด  
ในปงบประมาณ 2560 จำนวน 14,948 ราย อัตราปวย 0.23 ตอพันประชากร เปนคนไทย 10,747 ราย 
(รอยละ 72) และคนตางดาวท่ี 4,201 ราย (รอยละ 28) พบเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ (P.v) รอยละ 79.10 
เชื ้อมาลาเรียชนิดฟลซิปารัม (P.f) รอยละ 14.65 เชื ้อมาลาเรียชนิดโนเลไซ (P.k) รอยละ 5.38 เปนเด็ก
นักเรียน รอยละ 28.08 ทำสวนทำไร รอยละ 26.67 และอาชีพรับจาง รอยละ 14.34 และจากการ
ดำเนินงานตามนโยบายเรงรัดกำจัดโรคไขมาลาเรียในประเทศอยางตอเนื ่องทำใหผู ปวยมีแนวโนมลดลง  
โดยในปงบประมาณ  2564 พบผู ปวยจำนวน 2,951 ราย สวนใหญเปนคนไทย รอยละ 65 ตางชาติ  
รอยละ 35 สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง เทากับ 2 : 1  พบในกลุมอายุ 25 – 44 ป รอยละ 30.26 กลุมอายุ 
5 – 14 ป รอยละ 25.31 และกลุมอายุ 15 – 24 ป รอยละ 20.74 เปนเด็ก/นักเรียน รอยละ 34.5  
อาชีพทำสวนทำไร รอยละ 27.11 และอาชีพรับจาง รอยละ 23.21 พบเชื้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ (P.v)  
รอยละ 94 เชื ้อมาลาเรียชนิดฟลซิปารัม (P.f) รอยละ 2 และเชื ้อมาลาเรียชนิดโนเลไซ (P.k) รอยละ 2  
ซึ่งสวนใหญเปนการติดเชื้อภายในประเทศ (Indigenous cases) รอยละ 74 โดยมีแหลงแพรเชื้อมาลาเรีย 
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(active foci) 470 แหล ง  ลดลงจากป   พ.ศ.  2561 ร อยละ 41 (ป   พ.ศ.2561 พบ 796 แหล ง ) (5) 
รายละเอียดตามแผนภูมิท่ี 4 

แผนภูมิท่ี 4 สถานการณโรคไขมาลาเรีย ยอนหลัง 5 ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 -2564) 

 

ท่ีมา : ขอมูลสถานการณผูปวยโรคไขมาลาเรีย  ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2565 
http://malaria.ddc.moph.go.th/malariaR10/index_newversion.php 

 ท้ังนี้ในป พ.ศ. 2565 พบรายงานผูปวยโรคไขมาลาเรียเพ่ิมมากข้ึน โดยขอมูลตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม – 12 
ตุลาคม 2565 พบผู ป วย 7,949 ราย เพิ ่มขึ ้นจากป 2564 ถึง 3 เทา เปนคนไทย 3,563 ราย  
(รอยละ 44.8) และตางชาติ 4,386 ราย (รอยละ 55.2) สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง 2 : 1 กลุมอายุที่พบ 
มากที่สุด คือ กลุมอายุ 25-44 ป (รอยละ 28.2) 15-24 ป (รอยละ 26.7) 5-14 ป (รอยละ 23.0) 
ตามลำดับ สวนใหญอยู ในกลุ มเกษตรกร (รอยละ 50.1) รับจาง (รอยละ 23.7) และเด็ก/นักเรียน  
(รอยละ 23.3) ชนิดเชื ้อสวนใหญ คือ เชื ้อมาลาเรียชนิดไวแวกซ (P.v)  7,537 ราย (รอยละ 94.8)  
เชื้อมาลาเรียชนิดฟลซิปารัม (P.f)  239 ราย (รอยละ 3.0) และอื่นๆ 173 ราย (รอยละ 2.2) พบผูเสียชีวิต 
2 ราย กลุมบานที่มีรายงานผูปวยติดเชื้อในพื้นที่ปปจจุบัน (พื้นที่ A1) จำนวน 631 กลุมบาน เพิ่มขึ้นรอยละ 
41.2 เมื่อเทียบกับชวงเวลาเดียวกันของป 2564 (447 กลุมบาน) ปจจุบันมีอำเภอที่ปลอดโรคไขมาลาเรีย 
(ไมมีการแพรเชื ้อมาลาเรียอยางนอย 3 ป) จำนวน 809 อำเภอจาก 928 อำเภอ ทั ้งนี ้กองโรคติดตอ 
นำโดยแมลง กรมควบคุมโรคดำเนินการประเมินรับรองจังหวัดท่ีไมมีการแพรเชื้อมาลาเรียแลวในพ้ืนท่ีติดตอกัน 
3 ป และไดรับการประกาศเปนพื้นที่ปลอดจากการแพรเชื ้อมาลาเรีย 37 จังหวัด อยางไรก็ตามยังพบวา 
มีการกลับมาแพรเชื้อใหมใน 5 จังหวัด ไดแก ภูเก็ต ชัยภูมิ พิษณุโลก กำแพงเพชร และลำพูน (5) 

 5) โรคเทาชาง หลังจากไดรับการประกาศวาสามารถกำจัดไดแลวในประเทศไทย (กันยายน 2560)  
ซึ่งมาตรการหลักในการดำเนินงานกำจัดมุงเนนไปที่ตัดการแพรโรคในคนมากกวาการควบคุมในยุงพาหะ  
จากขอมูลการเฝาระวังผูมีไมโครฟลาเรีย ชนิด Brugia malayi นั้น ยังคงมีการพบอยางตอเนื่องในจังหวัด
นราธิวาส แตในจำนวนที ่ต ่ำกวาเกณฑการกำจัดขององคการอนามัยโลก ปจจุบัน (กันยายน ๒๕๖4)  
จำนวนผูปวยคนไทยที่พบพยาธิโรคเทาชางคงคางทะเบียนอยูระหวางการรักษามีเพียงในจังหวัดนราธิวาส  
22 ราย ทั้งนี้โรคเทาชางยังกอใหเกิดความพิการถาวร ในผูที ่ไมไดรับการรักษาครบถวนซึ่งพบไดในอดีต  
จึงทำใหยังคงมีผูปรากฏอาการขาโต ท่ียังคงความพิการถาวร จำนวน 83 ราย (กันยายน 2564) ใน 7 จังหวัด 
คือ ชุมพร สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ปตตานี สงขลา และนราธิวาส ซึ่งสวนใหญแลวเปนผูสูงอายุ 
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ในผูพิการบางรายยังคงพบวามีอาการอักเสบเฉียบพลันจากการติดเชื้อจุลินทรียอ่ืน ๆ เนื่องจากการดูแลตนเอง
ที ่ไมถูกตอง และจากขอมูลการเฝาระวังสุ มเจาะโลหิตตรวจหาแอนติเจนโรคเทาชาง/ไมโครฟลาเรีย  
ในกลุมบานแพรโรคเดิม พ.ศ. 2561 – 2564 พบอัตราการตรวจพบไมโครฟลาเรียสูงสุดในป พ.ศ. 2561 
คิดเปนรอยละ 0.2 และพบแอนติเจนโรคเทาชางสูงสุดในป พ.ศ. 2564  รอยละ 0.11 ไมมีรายงานผูปวย
เสียชีวิต และในป พ.ศ. 2565 พบอัตราการตรวจพบไมโครฟลาเรีย รอยละ 0.04 (6)  

6) โรคสครับไทฟส พบผูปวยประมาณ 7,000 – 7,500 รายตอป สวนใหญพบผูปวยในภาคเหนือ 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยพบผู ปวยไดตลอดทั ้งป การระบาดเกิดไดตั ้งแตชวงตนของฤดูฝน 
(พฤษภาคม) และจะพบผูปวยสูงสุดในเดือนมิถุนายน - ตุลาคม จากนั้นลดลงในฤดูหนาว โรคนี้สามารถรักษา 
ใหหายไดดวยการใชยาปฏิชีวนะ การเขารับการรักษาลาชาทำใหเกิดภาวะแทรกซอนและทำใหผูปวยเสียชีวิตได  
ขอมูลสถานการณยอนหลัง 5 ป (2560 – 2565) พบรายงานผูปวยสูงสุด ในป พ.ศ. 2561 จำนวน 9,750 ราย 
อัตราปวย 14.71 ตอประชากรแสนคน พบผูปวยเสียชีวิต 4 ราย อัตราปวยตาย 0.04 ตอประชากรแสนคน 
รองลงมาคือป พ.ศ. 2562 พบผูปวย 8,028 ราย อัตราปวย 12.07 ตอประชาการแสนคน พบผูปวยเสียชีวิต  
1 ราย อัตราปวยตาย 0.01 ตอประชากรแสนคน (รายละเอียดตามแผนภูมิที่ 5) ทั้งนี้ขอมูลจากรายงาน 506  
กองระบาดวิทยา ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม - 12 ตุลาคม 2565 พบรายงานผูปวยสครับไทฟสสะสม 4,194 ราย 
พบผูปวยเสียชีวิต 1 ราย สัดสวนเพศชายตอเพศหญิง 1.3 : 1 พบในมากในอาชีพเกษตรกร รอยละ 38.27 
อาชีพรับจาง/กรรมการ รอยละ 24.89 และนักเรียน รอยละ 15.12 (7)  

แผนภูมิท่ี 6 สถานการณโรคสครับไทฟส ยอนหลัง 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 
ท่ีมา : ขอมูลจากรายงานการเผาระวังโรคทางระบาดวิทยา (506) กองระบาดวิทยา ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2565 

 7) โรคลิชมาเนีย ยังคงมีรายงานการพบผูปวยประปรายนอยกวา 5 รายในแตละป ในภาคเหนือ
ตอนบน และภาคใตของประเทศไทย เกือบทั้งหมดเปนการติดเชื้อภายในประเทศ ซึ่งโรคลิชมาเนียชนิด 
visceral leishmaniasis นั้นไดถูกกำหนดเปนเปาหมายที่จะกำจัดขององคการอนามัยโลก โดยจะตองลด
อุบัติการณตอปของโรคใหต่ำกวา 1 ตอ 10,000 ประชากรในหนวยอำเภอ  ซึ่งประเทศไทยผานเกณฑ
ดังกลาวกอนการลงนามในความรวมมือกับองคการอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถานการณยอนหลัง 
5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) พบวา ขอมูลจากระบบเฝางระวังโรคติดตอนำโดยแมลงอื่น ๆ กองโรคติดตอ 
นำโดยแมลง พบรายงานผูปวยสูงสุดในป พ.ศ. 2561 จำนวน 4 ราย อัตราปวยเทากับ 0.06 ตอหมื่นประชากร
ในระดับอำเภอ ไมมีรายงานผู ป วยเสียชีว ิต และป พ.ศ. 2564 พบผู ปวย 2 ราย อัตราปวย 0.01  
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ตอหมื่นประชากรในระดับอำเภอ ไมมีรายงานผูปวยเสียชีวิต (6) ทั้งนี้ในป พ.ศ. 2565 ขอมูลตั้งแตวันท่ี  
1 มกราคม – 12 ตุลาคม 2565 ยังไมมีรายงานผูปวย (8) 

2.2 แผนยุทธศาสตรโรคติดตอนำโดยแมลง 

 กองโรคติดตอนำโดยแมลง เปนหนวยงานในสัดกัดกรมควบคุมโรค มีหนาที่ในการเฝาระวัง ปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง อันไดแก โรคไขเลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคมาลาเรีย โรคเทาชาง  
โรคล ิชมาเน ีย และโรคต ิดต อนำโดยแมลงอ ื ่น ๆ ซ ึ ่ งย ึดหล ักการทำงานตามหนาท ี ่ทางกฎหมาย  
โดยเนนการศึกษา วิจัย พัฒนา ถายทอดองคความรู เทคโนโลยี และนวัตกรรมดานการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคติดต อนำโดยแมลง และที ่สำค ัญตองประสานและสนับสนุนให เคร ือข ายทั ้งส วนกลาง 
และสวนภูมิภาค สามารถดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงไดอยางเขมแข็ง 
เพื่อใหสมกับความคาดหวังของผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียที่ตองการบริการ การปองกันโรคติดตอ 
นำโดยแมลงท่ีดีท้ังในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน (9) 

กองโรคติดตอนำโดยแมลง ไดจัดทำแผนยุทธศาสตรโรคติดตอนำโดยแมลง เพื่อเปนกรอบ ทิศทาง 
การดำเนินงานมาอยางตอเนื่อง ที่ผานมามียุทธศาสตรที่ใชเปนกรอบทิศทางการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน  
และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ไดแก แผนยุทธศาสตรโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2555 – 2559 
ยุทธศาสตรการกำจัดโรคไขมาลาเรียของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2569 นอกจากนี้ยังมีแผนปฏิบัติราชการ 
เชิงยุทธศาสตร โรคติดตอนำโดยยุงลาย โรคไขมาลาเรีย โรคเทาชาง และโรคติดตอนำโดยแมลงอื ่น ๆ  
(ลิชมาเนียและสครับไทฟส) พ.ศ. 2561 – 2565 ที ่ใชเปนกรอบการดำเนินงานในชวงรอยตอของแผน
ยุทธศาสตร โดยแตละยุทธศาสตรมีรายละเอียด ดังนี้ 

2.2.1 ย ุทธศาสตร โรคต ิดต อนำโดยแมลง พ.ศ. 2555 – 2559 (INSECT) ประกอบด วย  
6 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรที ่ 1 พัฒนา สงเสริม สนับสนุน ระบบ กลไก การเตือนภัย และตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินโรคติดตอนำโดยแมลง (Intelligence) 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ผลักดันปญหาโรคติดตอนำโดยแมลง (ไขเลือดออก และมาลาเรีย) ใหเปน
ยุทธศาสตรระดับชาติ (National policy) 

 ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาเครือขายและบุคลากรในการเฝาระวัง ปองกันการ ควบคุมโรค 
(Strengthens network and Human resource) 

 ยุทธศาสตรที ่ 4 พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การติดตามและประเมินผลการเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรค (Evaluations and Monitor) 

 ยุทธศาสตรที ่ 5 พัฒนาสงเสริม และสนับสนุนใหประชาชนมีพฤติกรรมที่ถูกตองและ
เหมาะสม (Change behavior) 

 ยุทธศาสตรที่ 6 พัฒนา สงเสริม สนับสนุน ศึกษาวิจัย และการจัดการความรู เพื่อการเฝา
ระวังปองกันควบคุมโรค (Technology and Knowledge Management) (10) 

2.2.2 ยุทธศาสตรการกำจัดโรคไขมาลาเรียของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2569 ประกอบดวย  
4 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรท่ี  1  เรงรัดกำจัดการแพรเชื้อมาลาเรียในประเทศไทย 
 ยุทธศาสตรที่  2  พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและรูปแบบที่เหมาะสมในการ

กำจัดโรคไขมาลาเรีย 
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 ยุทธศาสตรที ่  3  สรางความรวมมือระหวางภาคีเครือขาย ระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ เพ่ือขับเคลื่อนงานกำจัดโรคไขมาลาเรีย 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  สงเสริมใหประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเองจากโรคไขมาลาเรีย (11) 

 2.2.3 แผนปฏิบัติราชการเชิงยุทธศาสตร 2561 – 2565 ประกอบดวย 4 แผนงาน ไดแก 
  แผนงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยยุงลาย ประกอบดวย 5 มาตรการ ดังนี ้

 มาตรการที่  1  ยกระดับความเขมแข็งของ ระบบเฝาระวังโรค และการจัดการภาวะ
ฉุกเฉินของโรคติดตอนำโดยยุงลาย 

 มาตรการที ่  2  ขับเคลื ่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของรวม
รับผิดชอบ ในการจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือควบคุมพาหะนำโรค 

 มาตรการที่  3  เสริมสรางความรู ความเขาใจ ใหประชาชนมีความรอบรูดานสุขภาพ 
(Health Literacy) เพ่ือการปองกันตนเองจากโรคติดตอนำโดยยุงลาย 

 มาตรการที่ 4  เพิ่มความเขมแข็งของระบบการวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาพยาบาล สงตอ
ผูปวย และติดตามผลการรักษา ในทุกระดับใหไดตามแนวทางการรักษา 

 มาตรการที่  5  พัฒนาและสนับสนุนงานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อนำมาประยุกตใชในการ
ปองกันควบคุมโรค 

 แผนงานเรงรัดกำจัดโรคไขมาลาเรีย ประกอบดวย 4 มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการท่ี  1  เพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวัง ตอบโต ปองกันการกลับมาแพรเชื้อใหม  

บูรณาการระดับชุมชนโดยใช mobile application 
 มาตรการท่ี  2  เรงรัดการคนหาผูติดเชื้อ เพ่ือกำจัดแหลงแพรเชื้อ และเชื้อมาลาเรียดื้อยา 
 มาตรการท่ี  3  เพิ่มการปองกันการแพรกระจายเชื้อมาลาเรีย โดยการเฝาระวัง ควบคุม 

ยุงพาหะ และการปองกันตนเอง ในประชากรเปาหมาย 
 มาตรการท่ี  4  เพ่ิมประสิทธิภาพการ กำกับติดตาม และประเมินผล 
แผนงานปองกันควบคุมโรคเทาชาง ประกอบดวย 3 มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการท่ี  1  การเฝาระวังโรค 
 มาตรการท่ี  2  ลดอัตราการพบโรคเทาชางในกลุมคนตางดาวท่ีมาจากประเทศแพรโรค 
 มาตรการท่ี  3  ลดความทุกขทรมานของผูปรากฏอาการโรคเทาชาง 
แผนงานปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงอื ่น ๆ (สครับไทฟสและลิชมาเนีย) 

ประกอบดวย 5 มาตรการ ดังนี้ 
 มาตรการท่ี  1  เฝาระวังโรคติดตอนำโดยแมลงอ่ืน ๆ 
 มาตรการท่ี  2  พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการครับไทฟส 
 มาตรการท่ี  3  พัฒนากลไกแนวทางการสื่อสารความเสี่ยง 
 มาตรการที่  4  การพัฒนากลไกการจัดการวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีดานการเฝา

ระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงอ่ืน ๆ 
 มาตรการท่ี  5  การติดตาม นิเทศงานโรคติดตอนำโดยแมลงอ่ืนๆ (12) 
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2.3 การเขียนขอเสนอเชิงนโยบายดานสุขภาพ 

นโยบายดานส ุขภาพ (Health Policy) เป นนโยบายหน ึ ่ งในการขับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร ชาติ 
ที่มีความสำคัญเพราะเปนการวางแผนและการดำเนินการเพื ่อบรรลุเปาหมายดานการดูแลสุขภาพที ่ดี 
ของประชาชน อาจครอบคลุมไปถึงการจัดหางบประมาณและการมอบหมายงานในการดูแลสุขภาพที่มี 
ความเทาเทียมกัน โดยมีเปาหมายเพื่อเปนเครื ่องมือในการสำรวจและอภิปรายเกี ่ยวกับนโยบายสุขภาพ 
และปญหาระบบสุขภาพ และมีจุดมุ งหมายโดยเฉพาะอยางยิ ่งในการเพิ ่มการสื ่อสารระหวางนักวิจัย 
ดานนโยบายสุขภาพและระบบสมาชิกสภานิติบัญญัติผู มีอำนาจตัดสินใจและผูเชี ่ยวชาญที่เกี ่ยวของกับ 
การพัฒนา การนำไปใชและการวิเคราะหนโยบายสุขภาพและการปฏิรูปการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในประเทศ (13) 
ประกอบกับในปจจบุันนโยบายดานสุขภาพของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอยางมากในรอบทศวรรษท่ีผาน
มา ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบายนี้ทำใหโดยภาพรวมของคนไทยมีสุขภาพดีขึ้นกวาในอดีต และคนไทย
สามารถเขาถึงบริการดานสุขภาพไดอยางท่ัวถึงมากข้ึน (14)  

นโยบายสุขภาพจึงมีความสำคัญอยางยิ่งตอการบริหารจัดการขององคกร โดยชวยใหมีการกำหนด
เปาหมายขององคกรลวงหนาเพื ่อใหฝายบริหารและฝายปฏิบัติมีทิศทางการดำเนินงานที ่ช ัดเจนและ 
มีความสอดคลองกัน อันกอใหเกิดการพัฒนาองคกรในดานตาง ๆ หรือชวยสงเสริมอำนาจของฝายบริหาร 
ใหมีความถูกตองเปนธรรม นอกจากนี้ยังชวยใหสามารถนำองคความรูที่ไดจากการศึกษาปจจัยทางการบริหาร
นโยบายมาใชไดอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพมากข้ึน (15)  

การเข ียนรายงานขอเสนอแนะเช ิงนโยบายเป นส ิ ่ งสำคัญอย างย ิ ่ งท ี ่ต องถ ายทอดสิ ่งท ี ่ ได 
จากการสังเคราะหปญหาหรือแนวทางในการพัฒนานโยบายเปนตัวอักษรและถายทอดบทความเพื่อใหผูอาน
หรือผูที ่มีอำนาจในการตัดสินใจเชิงนโยบายไดเกิดความเขาใจและคลอยตามถึงประเด็นปญหาที่ตองการ
เสนอแนะ รูปแบบการเขียนขอเสนอเชิงนโยบายมีหลากหลายวิธี ไดแก การประชาคมสุขภาพ การจัดสมัชชา
สุขภาพ และการทำวิจัยดานสุขภาพ แตละวิธีที่กลาวมาขางตนมีความยากงายแตกตาง ดังนั้นผูเขียนตอง
คำนึงถึงความสำคัญและพิจารณาในขณะที่เขียนขอเสนอแนะเพื่อใหไดขอเสนอเชิงนโยบายที่มีความสมบูรณ
และมีประสิทธิภาพมี โดยมีเทคนิคการเขียน ดังนี้ (16) 

1. กำหนดวัตถุประสงค โดยการตั ้งเปาหมายของขอเสนอแนะเชิงนโยบายที ่แสดงใหเห ็นวา  
สิ่งนี้มีความนาสนใจและทุกฝายใหความสำคัญสำคัญหรือเรงดวนที่จะตองไดรับการแกไขปญหาดานสุขภาพ 
หากแมวาจะมีหลายขอเสนอแนะผูเขียนควรเลือกขอสำคัญที่สุดตัวอยาง เชน การใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
เขาถึงบริการดานสุขภาพในพ้ืนท่ีหางไกล มีวัตถุประสงคเพ่ือใหประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีหางไกลไดรับการบริการ
ท่ีท่ัวถึงและทันทวงทีเม่ือมีปญหาทางสุขภาพ  

2. การกำหนดกลุมเปาหมาย เปนการเลือกผูที่ไดรับผลกระทบหรือผูมีสวนไดสวนเสียในขอเสนอแนะ 
เชิงนโยบาย เชน ผูดำเนินการในการผลักดันนโยบาย ผูที ่มีสวนชวยสงเสริมใหการปฏิบัติเชิงนโยบายนั้น 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน (17)  

3. การกำหนดปญหา ผูเขียนควรเลือกประเด็นปญหาที่มีผลกระทบในวงกวางหรือเปนประเด็นที่มี
ความเรงดวน จำเปนตองมีการแกไขเกี่ยวกับนโยบายและในการรายงานปญหาตองมีขอมูลเพียงพอที่จะชวย
สนับสนุนปญหาโดยชี้ใหเห็นถึงท่ีมาและความสำคัญใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะเปนไปไดซ่ึงขอมูลเหลานี้อาจเชื่อมโยง
โดยตรงกับขอคนพบจากการวิจัยหรือขอคนพบจากการประชุมสัมมนา นอกจากนี้ตองมีหลักฐานเชิงประจักษ
หรือแหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือของสถานการณปญหาเพ่ือใหเกิดความชัดเจนมากยิ่งข้ึน 

4. การระบุทางเลือก ในขั้นตอนนี้ผูเขียนขอเสนอแนะเชิงนโยบายตองวิเคราะหแนวทางการแกไข
ปญหาและนำเสนอไวในรายงานถึงทางเลือกในการแกไขปญหาตองมีความเปนไปไดและไมผิดกฎหมาย  
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หากมีว ิธ ีการหรือแนวทางหลายวิธ ีผ ู  เสนอควรมีการรายงานผลการวิเคราะหของแตละทางเลือกไว 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจของผูมีอำนาจ  

5. การพิจารณาดานงบประมาณ เศรษฐกิจ และกระแสสังคม เปนการพิจารณากำหนดทิศทาง 
ของขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่เหมาะสมและสามารถแกปญหาได ขอเสนอแนะควรมีลักษณะของนโยบาย 
ที่เปนกลางไมกระทบตอวิถีชีวิตหรือมีการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มากเกินไปรวมถึงมีการใชงบประมาณ 
ท่ีเปนไปได 

6. การพิจารณาดานกฎหมาย เปนการเขียนขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่ผานการพิจารณาถึงทิศทาง 
ความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติหรือกลยุทธพรอมทั ้งแนวทางปฏิบัติที ่ไมขัดตอกฎหมายหรือ
พระราชบัญญัติที ่มีอยู การใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดังกลาวมีผลกระทบโดยตรงตอแผนยุทธศาสตร 
หรือกลยุทธของประเทศ เปนการขับเคลื่อนความสำเร็จตามเปาหมายของประเทศซึ่งสำคัญในการทำนาย 
ถึงความเปนไปไดของการนำขอเสนอแนะดังกลาวไปพัฒนาเปนนโยบายในการปฏิบัติที่เปนไปไดในปจจุบัน 
และอนาคตของนโยบายตามความตองการของระดับประเทศ 

7. การนำเสนอตัวอยางจากตางประเทศเพื ่อการเรียนรู  แนวทางการเขียนขอนี ้เปนการแสดง 
ถึงการทบทวนวรรณกรรมที่ผานการคนหาวิธีการในการแกไขปญหาเชิงนโยบายที่มีลักษณะคลายกับบริบท 
ของปญหาในประเทศจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตางประเทศหรือการศึกษาวิจัยในการแกไขปญหาที่ผานมา (ชรินทร 
จิตตสุโภ, 2560) เพื่อนำรางความสำเร็จหรือขอดี ขอเสีย จากตัวอยางประเทศอื่นๆ มาเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติโดยปรับใหเขากับบริบทของประเทศหรือหนวยงานของตนเอง ซึ ่งถานโยบายหรือขอเสนอแนะ 
ที่อางอิงเปนแนวปฏิบัติที ่ดีระดับสากลจะทำใหขอเสนอแนะนโยบายที่นำเสนอมีความนาเชื ่อถือมากข้ึน 
โดยเฉพาะตัวอยางท่ีมีความคลายคลึงกันในแงของขนาดประชากร ระบบการเมือง เปนตน 

8. ขอคำนึงถึงผูอาน การเขียนรายงานตองมีการเรียบเรียงภาษาใหมีความชัดเจน อานและเขาใจงาย
ซึ ่งโดยทั ่วไปผู อานขอเสนอแนะเชิงนโยบายจะไมสนใจวิธีการอื ่นนอกจากขอการคนพบมีความนาสนใจ 
และมีความนาเชื่อถือ ดังนั้นกลยุทธในการเขียนนั้นจึงเปนสิ่งสำคัญทำใหผูอานหรือผูที่มีอำนาจในการตัดสินใจ
เกิดความคลอยตามและเลือกขอเสนอแนะเชิงนโยบายเขาสูกระบวนการพัฒนาเปนนโยบายตอไป 

9. การแสดงใหเห ็นถึงผลกระทบในวงกวาง เปนการระบุในรายงานที ่ช ี ้ให เห ็นถึงผลกระทบ 
ในระดับโลกหรือวงกวาง 

10. การระบุความสำคัญของขอเสนอแนะ การใหขอเสนอเชิงนโยบายตองโนมนาวใจผูมีอำนาจ 
ในการตัดสินใจดานนโยบายวาประเด็นที่เสนอไดผานกระบวนการในการทบทวนปญหาหรือขอเสนอจากการ
วิจัยหรือการประเมินผลซึ ่งสิ ่งที ่เสนอนี ้เปนสิ ่งสำคัญตอการสรางเปนนโยบายหรือปรับปรุงนโยบายเดิม  
และแนวทางในการดำเนินการท่ีแนะนำจะเปนประโยชนตอสังคมหรือประเทศชาติ (13) 

ซึ่งการศึกษาในครั้งนี้จะใชรูปแบบการเชิงขอเสนอเชิงนโยบายแบบยอ โดยมีหัวขอในการเขียน ไดแก  
1) หลักการและเหตุผล 2) วัตถุประสงค 3) กลุ มเปาหมาย 4) กลไกของนโยบาย และ 5) แนวทาง 
การดำเนินงาน  
 

 

 

 

 



 

12 
 

บทท่ี 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาความคิดเห็นของภาคีเครือขายและขอเสนอแนะตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการจัดการ
โรคติดตอนำโดยแมลง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
และประมวลขอมูลจากขอเสนอแนะ และเอกสาร (Document) เพื่อจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายตอการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรฯ โดยการวิจัยเชิงปริมาณใชการวิจัยเชิงบรรยายและเชิงวิเคราะห (Descriptive and Analytical 
Research) เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามท่ีพัฒนาข้ึน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัย 
2. เครื่องมือในการวิจัย 
3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

1. ประชากรและการสุมกลุมตัวอยาง 
ประชากร คือ หัวหนาฝาย หัวหนากลุม และผูปฏิบัติงานดานโรคติดตอนำโดยแมลง ของ

หนวยงานเครือขาย ไดแก  
1.1 สำนักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 1 – 12  
1.2 สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง  
1.3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
1.4 โรงพยาบาล  
1.5 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล  
1.6   หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร ไดแก สำนักอนามัย สำนักงานเขต และ

ศูนยบริการสาธารณสุข  
1.7   องคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนตำบล เทศบาลตำบล เทศบาล

เมือง และเทศบาลนคร 

กลุมตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ ใชวิธีสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจงจากพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง 
โรคไขเลือดออก และอำเภอท่ีมีกลุมบานแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย ปงบประมาณ 2565 จำนวน 338 อำเภอ  

2. เครื่องมือในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใชในการศึกษา คือแบบสอบถามความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอ

นำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 ซ่ึงเปนแบบสอบถามท่ีกลุมตัวอยางตอบดวยตนเอง (Self-Questionnaires) 
โดยมีวิธีสรางเครื่องมือ ดังนี้ 

1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลในการสรางเครื่องมือ 
2)  รางแบบสอบถามและเสนอผู เชี ่ยวชาญเพื ่อตรวจสสอบ แกไข และนำมาปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะ 
3)  สรางแบบสอบถามออนไลนผาน (Google Form)  
4)  ทดสอบเครื่องมือโดยใหบุคลากรกลุมยุทธศาสตร กองโรคติดตอนำโดยแมลง ทดลองตอบ

แบบสอบถามออนไลน เพ่ือทดสอบการจัดเก็บขอมูล กอนเปดรับความคิดเห็นจากภาคีเครือขาย 
โดยแบบสอบถามความค ิดเห ็นต อร  างย ุทธศาสตร การจ ัดการโรคต ิดต อนำโดยแมลง  

พ.ศ. 2566 – 2575 ประกอบดวย 4 สวน ดังนี้ 
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป จำนวน 7 ขอ ประกอบดวยขอมูล เพศ อายุ การศึกษา สถานท่ีปฏิบัติงาน  
ชื ่อหนวยงาน ตำแหนง และอายุในหนวยงาน ลักษณะขอคำถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List)  
และเติมคำลงในชองวาง 

สวนท่ี 2 ขอมูลความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
โดยนำเปาประสงค กลยุทธ และมาตรการ ภายใตยุทธศาสตรที่ 1 – 5 ใหผูตอบแบบสอบถามใหความเห็น  
ซ่ึงเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 3 ระดับ (18) โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี ้

  เห็นดวยมาก  ไดคะแนน 3 
  คอนขางเห็นดวย  ไดคะแนน 2 
  ไมเห็นดวย  ไดคะแนน 1 

ส วนท ี ่  3 ข อม ูลความเป นไปได ของร  างย ุทธศาสตร การจ ัดการโรคต ิดต อนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 – 2575 โดยนำเป  าประสงค   กลย ุทธ   และมาตรการ  ภายใต  ย ุทธศาสตร ท ี ่  1 – 5  
ใหผูตอบแบบสอบถามใหความเห็นตอความเปนไปได ซึ่งเปนแบบมาตรประเมินคา (Rating Scale) 3 ระดับ  
มีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ 

  เปนไปไดมาก  ไดคะแนน 3 
  เปนไปไดนอย  ไดคะแนน 2 
  เปนไปไมได  ไดคะแนน 1 

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรที่ 1 – 5 และขอเสนอแนะอื่น ๆ เปนคำถามปลายเปด 
เพื ่อใหผู ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นไดอยางอิสระตอยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 – 2575 

การแปลผลความหมายของคะแนนความคิดเห็นและความเปนไปไดของยุทธศาสตรฯ ใชการแบง
ระดับแบบอิงเกณฑ โดยหาคาเฉลี่ยของคะแนนแบบสอบถามทั้งชุด ซึ่งอยูระหวาง 1 – 3 คะแนน และแบงคา
คะแนนเฉลี่ยเปน 3 ระดับ โดยคำนวณชวงคะแนนพิสัย (19) ดังนี้ 

  ความกวางของอันตรภาคชั้น = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 
               จำนวนชั้น 
               = 3 – 1  = 0.67 
                       3 

ซึ่งสามารถแปลผลคะแนนระดับความคิดเห็น และระดับความเปนไปไดของยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอ 
นำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น ระดับความเปนไปได 
2.34 – 3.00 เห็นดวยมาก เปนไปไดมาก 
1.67 – 2.33 เห็นดวยปานกลาง เปนไปไดปานกลาง 
1.00 – 1.66 เห็นดวยนอย เปนไปไดนอย 
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3. การเก็บรวบรวมขอมูล 
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสงหนังสือราชการขอความอนุเคราะหใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

ตอ (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 ไปยังหนวยงานเครือขาย 
ในพื้นที่เสี ่ยงทั่วประเทศ โดยใหผู ปฏิบัติงานดานปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงตอบแบบสอบถาม 
ผานระบบออนไลน (Google form)  โดยเปดรับความคิดเห็นภายในระยะเวลา 2 เดือน (เมษายน - มิถุนายน 2565)  
มีผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น จำนวน 690 คน 

4. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 
การวิเคราะหขอมูลแบงการวิเคราะหออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 ขอมูลเชิงปริมาณวิเคราะหขอมูลโดยการใชโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการวิเคราะห

ขอมูลทางสถิติ (SPSS) ดวยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่ รอยละ คาเฉลี ่ยเลขคณิต (�̅�𝑥)  
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) (20)   

สวนที่ 2 ขอมูลเชิงคุณภาพ วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา จัดหมวดหมู ตีความขอมูล 
และนำเสนอในรูปแบบขอเสนอแนะ และขอเสนอเชงินโยบาย ประกอบดวย 5 หัวขอ ดังนี้  

1) หลักการและเหตุผล  
2) วัตถุประสงค  
3) กลุมเปาหมาย 
4) กลไกของนโยบาย  
5) แนวทางการดำเนินงาน 
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บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผลการศึกษาความคิดเห็นของภาคีเครือขายและขอเสนอเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2575) ไดทำการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล
ความคิดเห็นจากหนวยงานภาคีเครือขายที่ปฏิบัติงานดานโรคติดตอนำโดยแมลง ภายในสังกัดกรมควบคุมโรค 
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หนวยงานในสังกัด
กรงุเทพมหานคร และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใชแบบสอบถามออนไลน (Google form) เปนเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ตั้งแตเดือนเมษายน - มิถุนายน 2565 และนำขอมูลไปประมวลผลโดยใชโปรแกรม
สำเร็จรูปสำหรับการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ (SPSS)  
 ผลการการศึกษาความคิดเห็นของภาคีเครือขายและขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
การจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 แบงการวิเคราะหขอมูลเปน 4 สวน ดังนี้ 
 สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 
 สวนที่ 2 ระดับความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 – 2575 
 สวนท่ี 3 ระดับความเปนไปไดของรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
 สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 

สวนที ่  5  ขอเสนอเช ิงนโยบายตอการขับเคล ื ่อนย ุทธศาสตร การจ ัดการโรคติดต อนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 – 2575 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 จากการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวนทั้งหมด 690 คน 
จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่ปฏิบัติงาน ตำแหนง และอายุงานในหนวยงาน โดยการแจกแจง
ความถ่ี (Frequency) และคารอยละ (Percentage) ซ่ึงผลการวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 1 

ตารางที ่ 1 จำนวนและรอยละของผู ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานท่ี
ปฏิบัติงาน ตำแหนง และอายุงานในหนวยงาน 

ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 

1. เพศ 
1.1 ชาย 
1.2 หญิง 

 
232 
458 

 
33.6 
66.4 

2. อายุ 
2.1 อายุต่ำกวา 30 ป 
2.2 อายุ 30 – 39 ป 
2.3 อายุ 40 – 49 ป 
2.4 อายุ 50 ปข้ึนไป 

 
128 
232 
219 
111 

 
18.6 
33.6 
31.7 
16.1 

3. ระดับการศึกษา 
3.1 ต่ำกวาปริญญาตรี 
3.2 ปริญญาตรี 
3.3 ปริญญาโท 
3.4 ปริญญาเอก 

 
15 

525 
144 

6 

 
2.2 

76.1 
20.9 
0.9 
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ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน รอยละ 
4. สถานท่ีปฏิบัติงาน 

4.1 หนวยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค 
4.2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
4.3 โรงพยาบาล 
4.4 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
4.5 หนวยงานในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
4.6 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
32 
53 

106 
204 
122 
173 

 
4.6 
7.7 

15.4 
29.6 
17.7 
25.1 

5. ตำแหนงงาน 
5.1 หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 
5.2 เจาหนาท่ี/ผูปฏิบัติงานดานโรคติดตอนำโดยแมลง 

 
186 
504 

 
27 
73 

6. อายุงานในหนวยงาน 
6.1 อายุงานนอยกวา 1 ป 
6.2 อายุงาน 1 – 3 ป 
6.3 อายุงาน 4 – 6 ป 
6.4 อายุงาน 7 – 9 ป 
6.5 อายุงาน 10 ปข้ึนไป 

 
51 

165 
113 
58 

303 

 
7.4 

23.9 
16.4 
8.4 

43.9 

รวม  690 100 

 จากตารางท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 690 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง 
จำนวน 458 คน คิดเปนรอยละ 66.4 เพศชาย จำนวน 232 คน คิดเปนรอยละ 33.6  

 อายุของผูตอบแบบสอบถาม พบวามีอายุระหวาง 30 – 39 ป จำนวน 232 คน คิดเปนรอยละ 
33.6 อายุระหวาง 40 – 49 ป จำนวน 219 คน คิดเปนรอยละ 31.7 อายุต่ำกวา 30 ป จำนวน 128 คน 
คิดเปนรอยละ 18.6 และอายุ 50 ปข้ึนไป จำนวน 111 คน คิดเปนรอยละ 16.1 ตามลำดับ 

 ระดับการศึกษา พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 525 คน 
คิดเปนรอยละ 76.1 รองลงมาคือระดับปริญญาโท จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 20.9 ระดับต่ำกวาปริญญา
ตร ีจำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 2.2 และระดับปริญญาเอก จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 0.9 ตามลำดับ 

 สถานที่ปฏิบัติงาน พบวาผูตอบแบบสอบถามปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 
204 คน คิดเปนรอยละ 29.6 ปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถิ ่น (เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง  
และเทศบาลนคร)จำนวน 173 คน คิดเปนรอยละ 25.1 ปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร  
(สำนักอนามัย สำนักงานเขต และศูนยบริการสาธารณสุข) จำนวน 122 คน คิดเปนรอยละ 17.7 ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล จำนวน 106 คน คิดเปนรอยละ 15.4 ปฏิบัติงานในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จำนวน  
53 คน คิดเปนรอยละ 7.7 และปฏิบัติงานในหนวยงานสังกัดกรมควบคุมโรค (สำนักงานปองกันควบคุมโรค 
ที่ 1 - 12 สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง และศูนยควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง) จำนวน 32 คน  
คิดเปนรอยละ 4.6 

 ตำแหนงงานของผูตอบแบบสอบถาม พบวาสวนใหญเปนเจาหนาที่/ผู ปฏิบัติงานดานโรคติดตอ 
นำโดยแมลง จำนวน 504 คน คิดเปนรอยละ 73 และเปนหัวหนาฝาย/หัวหนางาน จำนวน 186 คน คิดเปน 
รอยละ 27 
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 อายุงานในหนวยงาน พบวาสวนใหญมีอายุงานในหนวยงาน 10 ปขึ้นไป จำนวน 303 คน คิดเปน
รอยละ 43.9 อายุงาน 1 – 3 ป จำนวน 165 คน คิดเปนรอยละ 23.9 อายุงาน 4 – 6 ป จำนวน 113 คน 
คิดเปนรอยละ 16.4 อายุงาน 7 – 9 ป จำนวน 58 คน คิดเปนรอยละ 8.4 และอายุงานนอยกวา 1 ป 
จำนวน 51 คน คิดเปนรอยละ 6.4 

สวนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง 
พ.ศ. 2566 – 2575  

ผลการวิเคราะหในสวนนี้ประกอบดวย ผลการวิเคราะหความคิดเห็นตอรางยุทธศาสตรการจัดการ
โรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 จำแนกตาม วิสัยทัศน เปาประสงคหลัก และความคิดเห็น 
ตอ 5 ยุทธศาสตร ไดแก 1) การพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  
2) การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปน
มาตรฐานสากล 3) การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  
4) การขับเคลื ่อนภาคีเคร ือขายและประชาชนใหมีความเปนเจ าของ ร วมรับผิดชอบ และมีบทบาท 
ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง และ 5) การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลง โดยวิเคราะหคาเฉลี ่ย (�̅�𝑥) สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และแปลผลเปนระดับ 
ความคิดเห็น ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของภาคีเครือขาย ปรากฏดังตารางตอไปนี้ 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอวิสัยทัศน และเปาประสงคของรางยุทธศาสตรการจัดการ
โรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 - 2575 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ
วิสัยทัศน และเปาประสงคหลกั 

ไม 
เห็นดวย 

คอนขาง 
เห็นดวย 

เห็นดวย
มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

วิสัยทัศน : ประชาชนไดรับการเฝาระวงั 
ป  อ ง ก ั น  แล ะควบค ุ ม โ รคต ิ ดต อ 
นำ โดยแมลงตามมาตรฐานสากล  
โดยความรวมมือของภาคีเครือขาย 
ทุกภาคสวน ภายในป พ.ศ. 2575 

9 
(1.3) 

283 
(41) 

398 
(57.7) 

2.56 .52 เห็นดวย
มาก 

เปาประสงคหลัก (Goals) :  
ลดอัตราปวย อัตราปวยตาย และอัตรา
ตายจากโรคติดตอนำโดยแมลงไดตาม
มาตรฐานสากล และกำจัดโรคติดตอ 
นำโดยแมลงตามพันธสัญญาระหวาง
ประเทศ 

9 
(1.3) 

308 
(44.6) 

373 
(54.1) 

2.53 .53 เห็นดวย
มาก 

 จากตารางท่ี 2 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอวิสัยทัศน และเปาประสงคหลัก โดยเห็นดวยมาก 

รอยละ 57.7 และรอยละ 54.1 คาเฉลี่ยระดับความคิดเห็นอยูในระดับ “เห็นดวยมาก” �̅�𝑥 = 2.46 และ 

2.53 ตามลำดับ   
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ตารางที่ 3 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ
ยุทธศาสตรท่ี 1 

ไม 
เห็นดวย 

คอนขาง 
เห็นดวย 

เห็นดวย
มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เป  าประสงค  : น โยบาย แผนงาน 

มาตรการ ปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดย

แมลงถูกขับเคลื ่อนโดยความรวมมือ

จากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

2 

(0.3) 

229 

(33.2) 

459 

(66.5) 

2.66 .48 

 

เห็นดวย

มาก 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนานโยบาย แผนงาน 

มาตรการ และมาตรการทางกฎหมาย

ดานการปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 

นำโดยแมลง 

5 

(0.7) 

249 

(36.1) 

436 

(63.2) 

2.62 .50 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) พัฒนานโยบาย แผนงาน 

มาตรการและมาตรการทางกฎหมาย 

เพ ื ่ อป  อ งก ั น  ควบค ุ ม โ รคต ิ ดต อ 

นำโดยแมลงท ี ่สอดคล องก ับสภาพ

ปญหา 

3 

(0.4) 

243 

(35.2) 

444 

(64.3) 

2.64 .49 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 2)  พ ัฒนานโยบายด าน

การเง ิน การคลังเพื ่อป องกันควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลง 

8 

(1.2) 

264 

(38.3) 

418 

(60.6) 

2.59 .51 เห็นดวย

มาก 

กลย ุทธ ท ี ่  2 : ข ับเคล ื ่อนนโยบาย 

แผนงาน มาตรการและมาตรการทาง

กฎหมาย ด านการปองกัน ควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลง 

6 

(0.9) 

251 

(36.4) 

433 

(62.8) 

2.62 .50 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1)  ข ับ เคล ื ่ อนนโยบาย 

แผนงาน มาตรการและมาตรการทาง

กฎหมาย ดานการป องก ัน ควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลงสูการปฏิบัติ 

10 

(1.4) 

239 

(34.6) 

441 

(63.9) 

2.62 .51 เห็นดวย

มาก 

กลย ุทธ ท ี ่  3 : พ ัฒนาระบบติดตาม

ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

3 

(0.4) 

249 

(36.1) 

438 

(63.5) 

2.63 .49 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) พ ัฒนาระบบติดตาม

ประเมินผลแบบบูรณาการ 

5 

(0.7) 

251 

(36.4) 

434 

(62.9) 

2.62 .50 เห็นดวย

มาก 

รวม 2.62 .43 เห็นดวย

มาก 
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จากตารางที่ 3 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานโยบาย แผนงาน 

มาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับ “เห็นดวยมาก” เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระดับกล

ยุทธ และระดับมาตรการ พบวา 

ระดับกลยุทธ : เห็นดวยกับกลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ มากที่สุด 

รอยละ 63.5 (�̅�𝑥= 2.63 , SD = .50)  

ระดับมาตรการ : เห็นดวยกับมาตรการพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการและมาตรการทางกฎหมาย  

เพ่ือปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา รอยละ 64.3 (�̅�𝑥 = 2.64, SD = .49) 

รองลงมาคือมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน มาตรการและมาตรการทางกฎหมาย ดานการปองกัน 

ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงสูการปฏิบัติ รอยละ 63.9 (�̅�𝑥 = 2.62, SD = .51) 

ตารางท่ี 4 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ไม 

เห็นดวย 

คอนขาง 

เห็นดวย 

เห็นดวย

มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เป าประสงค : มีระบบการเฝาระวัง

ปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

ที ่บูรณาการรวมกันทุกระดับอยางมี

ประสิทธิภาพสำหรับการเตรียมพรอม

และตอบโตภาวะฉุกเฉ ินที ่ เป นมาตรฐาน 

สากล 

2 

(0.3) 
245 

(35.5) 
443 

(64.2) 
2.64 .49 

 

เห็นดวย

มาก 

กลยุทธที ่ 1 ยกระดับความเขมแข็ง 

ระบบเฝ าระวัง ป องกัน และควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลงอยางบูรณาการ 

1 

(0.1) 

235 

(34.1) 

454 

(65.8) 

2.66 .48 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) ยกระดับความเขมแข็ง

ของระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลงทั้งดานคน เชื้อ

โรค พาหะนำโรค และสิ่งแวดลอม 

6 

(0.1) 

222 

(32.2) 

462 

(67) 

2.66 4.9 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 2) ยกระดับการเฝาระวัง 

ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดย

แมลงบริเวณชายแดน 

3 

(0.4) 

248 

(35.9) 

439 

(63.6) 

2.63 .49 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 3) เฝาระวังทางกีฏวิทยาและ

ติดตามประเมินผลการควบคุมพาหะนำ

โรค 

5 

(0.7) 

239 

(34.6) 

446 

(64.6) 

2.64 .49 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 4) พัฒนาระบบเตือนภัย 

สอบสวนโรค และตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

2 

(0.3) 

221 

(32) 

467 

(67.7) 

2.67 .47 เห็นดวย

มาก 
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ตารางที่ 4 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล (ตอ) 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ

ยุทธศาสตรท่ี 2 

ไม 

เห็นดวย 

คอนขาง 

เห็นดวย 

เห็นดวย

มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

กลยุทธที่ 2 เรงรัดกำจัดโรคติดตอนำ

โดยแมลงตามพันธะสัญญา 

4 

(0.6) 

240 

(34.8) 

446 

(64.6) 

2.64 .49 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) เรงรัดการคนหาผูติดเชื้อ 

และควบคุมพาหะนำโรค เพื ่อกำจัด

โรคติดตอนำโดยแมลงตามพันธะสัญญา 

2 

(0.3) 

241 

(34.9) 

447 

(64.8) 

2.64 .48 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 2) ถายโอนภารกิจโรคติดตอ 

นำโดยแมลงไปยังระบบสาธารณสุขปกติ 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

16 

(2.3) 

241 

(34.9) 

433 

(62.8) 

2.60 .53 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 3) ปองกันการกลับมาแพรเช้ือ

ของโรคต ิดต อนำโดยแมลงหล ังการ

ประกาศจำกัด 

2 

(0.3) 

249 

(36.1) 

439 

(63.6) 

2.63 .48 เห็นดวย

มาก 

ก ล ย ุ ท ธ  ท ี ่  3  ส  ง เ ส ร ิ ม  ส น ั บส นุน  

การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาพยาบาล สง

ตอผู ปวย และติดตามผลการรักษาใหได

ตามแนวเวชปฏิบัติของประเทศ 

1 

(0.1) 

219 

(31.7) 

470 

(68.1) 

2.68 .47 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) ส งเสริม สนับสนุน การ

วินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยโรคติดตอนำ

โดยแมลงใหเปนไปตามแนวทางการดูแล

รักษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

1 

(0.1) 

224 

(32.5) 

465 

(67.4) 

2.67 .47 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 2)  สน ับสน ุนการต ิดตาม

ผลการรักษาใหเปนไปตามแนวทางของ

ประเทศ 

2 

(0.3) 

216 

(31.3) 

472 

(68.4) 

2.68 .47 เห็นดวย

มาก 

รวม 2.65 .41 เห็นดวย

มาก 

 จากตารางที่ 4 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับระบบเฝาระวัง 

ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล ในระดับ “เห็นดวยมาก”  

เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบระดับกลยุทธ และระดับมาตรการ พบวา 

 ระดับกลยุทธ : เห็นดวยกับกลยุทธที่ 3 สงเสริม สนับสนุน การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาพยาบาล  

สงตอผูปวย และติดตามผลการรักษาใหไดตามแนวเวชปฏิบัติของประเทศ มากท่ีสุด รอยละ 68.1 (�̅�𝑥= 2.68,  

SD = .47) 

 ระดับมาตรการ : เห็นดวยกับมาตรการสนับสนุนการติดตามผลการรักษาใหเปนไปตามแนวทางของ

ประเทศ มากท่ีสุด รอยละ 68.4 (�̅�𝑥 = 2.68, SD = .47) รองลงมาคือมาตรการพัฒนาระบบเตือนภัย สอบสวน

โรค และตอบโตภาวะฉุกเฉิน รอยละ 67.7 (�̅�𝑥= 2.67, SD = .47) 

 



 

21 
 

ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบการ
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ไม 

เห็นดวย 

คอนขาง 

เห็นดวย 

เห็นดวย

มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เปาประสงค : ประชาชนไดรับบริการ 

ที่ขับเคลื่อนงานดวยเทคโนโลยีและมี

โครงสรางพื้นฐานของระบบการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงที่เขมแข็ง 

2 

(0.3) 

245 

(35.5) 

443 

(64.2) 
2.64 .49 เห็นดวย

มาก 

กลยุทธที ่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศดานโรคติดตอนำโดยแมลง 

- 218 

(31.6) 

472 

(68.4) 
2.68 .46 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ใหเกิดการบูรณาการและ

เพิ่มการเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1 

(0.1) 

211 

(30.6) 

478 

(69.3) 
2.69 .46 

 
เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 2) จัดการขอมูลขาวสารทาง

กีฏวิทยาหองปฏิบัติการ และระบาดวิทยา 

ใหถูกตอง ครบถวน ครอบคลุม และทัน

สถานการณ 

2 

(0.3) 

204 

(29.6) 

484 

(70.1) 
2.70 .46 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 3) ขับเคลื ่อนและผลักดัน 

การนำเทคโนโลยีไปใชเฝาระวังปองกัน

ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงในระดับ

พื้นที่ 

3 

(0.4) 

211 

(30.6) 

476 

(69) 
2.69 .47 เห็นดวย

มาก 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ

ด  า น โ รคต ิ ด ต  อนำโดยแมลงให  มี

มาตรฐานสากล 

2 

(0.3) 

235 

(34.1) 

453 

(65.7) 
2.65 .48 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) พัฒนาศูนยความเปนเลิศ

ดานโรคติดตอนำโดยแมลงใหไดตาม

มาตรฐานสากล 

2 

(0.3) 

229 

(33.2) 

459 

(66.5) 
2.66 .48 เห็นดวย

มาก 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการวิจยั 

นวัตกรรม และการนำไปใชประโยชนใน

การปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดย

แมลง 

1 

(0.1) 

203 

(29.4) 

486 

(70.4) 
2.70 .46 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) สงเสริม สนับสนนุการวจิัย 

และพัฒนานวัตกรรมอยางเปนระบบ 

9 

(1.3) 

190 

(27.5) 

491 

(71.2) 
2.70 .49 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 2) สงเสริมการจัดการความรู

ดานโรคติดตอนำโดยแมลงอยางเปน

ระบบ 

5 

(0.7) 

164 

(23.8) 

521 

(75.5) 
2.75 .45 เห็นดวย

มาก 
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ตารางที่ 5 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบการ
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง (ตอ) 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ

ยุทธศาสตรท่ี 3 

ไม 

เห็นดวย 

คอนขาง 

เห็นดวย 

เห็นดวย

มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

กลย ุทธ ท ี ่  4 พ ัฒนา ปร ับปร ุ ง เพิ่ ม

ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ

งานโรคตดิตอนำโดยแมลง 

1 

(0.1) 

205 

(29.7) 

484 

(70.1) 
2.70 .46 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) พัฒนา ปรับปรุงระบบการ

บริหารจ ัดการด านทร ัพยากร ว ัสดุ

อุปกรณ และงบประมาณ 

4 

(0.6) 

199 

(28.8) 

487 

(70.6) 
2.70 .47 เห็นดวย

มาก 

รวม 2.68 .39 เห็นดวย

มาก 

จากตารางท่ี 5 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

ของระบบการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับ “เห็นดวยมาก” เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบระดับ

กลยุทธ และระดับมาตรการ พบวา 

 ระดับกลยุทธ : เห็นดวยกับกลยุทธที ่ 3 พัฒนาและสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และการนำไปใช

ประโยชนในการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง มากท่ีสุด รอยละ 70.4 (�̅�𝑥= 2.70, SD = .46) 

 ระดับมาตรการ : เห็นดวยกับมาตรการสงเสริมการจัดการความรูดานโรคติดตอนำโดยแมลงอยางเปน

ระบบ มากที่สุด รอยละ 75.5 (�̅�𝑥 = 2.75, SD = .45) รองลงมาคือมาตรการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมอยางเปนระบบ รอยละ 71.2 (�̅�𝑥= 2.70, SD = .49) 

ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมี

ความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ

ยุทธศาสตรท่ี 4 

ไม 

เห็นดวย 

คอนขาง 

เห็นดวย 

เห็นดวย

มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เป าประสงค : ประชาชนและภาคี

เครือขายมีบทบาท และมีส วนรวม

รับผ ิดชอบในการเฝ าระวัง ป องกัน 

ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

1 

(0.1) 

199 

(28.8) 

490 

(71.0) 

2.71 .46 เห็นดวย

มาก 

กลยุทธที่ 1 พัฒนา ระบบ กลไกความ

รวมมือกับภาคีเครือขายและประชาชน

ใหมีสวนรวมในการปองกัน และควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลง 

1 

(0.1) 

206 

(29.9) 

483 

(70.0) 

2.70 .46 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 1) พัฒนาระบบ และจัดทำ

กลไกความรวมมือกับภาคีเครือขาย 
1 

(0.1) 

200 

(29.0) 

489 

(70.9) 

2.71 .46 เห็นดวย

มาก 

มาตรการ 2) สรางและพัฒนาภาคี

เครือขาย 

- 201 

(29.1) 

489 

(70.9) 

2.71 .45 เห็นดวย

มาก 
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ตารางที่ 6 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมี
ความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง (ตอ) 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ
ยุทธศาสตรท่ี 4 

ไม 
เห็นดวย 

คอนขาง 
เห็นดวย 

เห็นดวย
มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

กลยุทธที่ 2 สรางเสริมการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายและประชาชนใหมี
ความเปนเจาของรวมรับผิดชอบในการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
นำโดยแมลง 

1 
(0.1) 

197 
(28.6) 

492 
(71.3) 

2.71 .46 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 1) สงเสริมใหเครือขายและ
ประชาชนรับรู เขาใจ และมีสวนรวมใน
การเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
นำโดยแมลง 

3 
(0.4) 

189 
(27.4) 

498 
(72.2) 

2.72 .46 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 2) พฒันากลไกการประสานงาน
ภาคีเครือขาย 

1 
(0.1) 

204 
(29.6) 

485 
(70.3) 

2.70 .46 เห็นดวย
มาก 

กลยุทธที ่ 3 เสริมสรางความเขมแข็ง 
ใหเคร ือขายสวนภูม ิภาคและระดับ
ท องถ ิ ่น ม ีความสามารถเฝ าระวั ง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลงไดถูกตองตามหลักวิชาการและได
มาตรฐาน 

2 
(0.3) 

197 
(28.6) 

491 
(71.2) 

2.71 .46 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ  1 )  ส  ง เสร ิ มสน ับสนุน
เครือขายสวนภูมิภาคและระดับทองถ่ิน 
ใหมีศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

2 
(0.3) 

185 
(26.8) 

503 
(72.9) 

2.73 .45 เห็นดวย
มาก 

กลยุทธ ท ี ่  4 เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพการ
ส ื ่อสารเพ ื ่ อให ภาค ี เคร ือข ายและ
ประชาชน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

2 
(0.3) 

191 
(27.7) 

497 
(72.0) 

2.72 .45 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 1) ขับเคลื่อนหนวยสนับสนุน
สวนภูมิภาคและระดับทองถิ ่นใหใช
ระบบการสื่อสารภายในและภายนอก
องคกรใหมีประสิทธิภาพ 

1 
(0.1) 

194 
(28.1) 

495 
(71.7) 

2.72 .45 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 2) สงเสริม พัฒนา การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มการ
เขาถึงของประชาชน 

3 
(0.4) 

189 
(27.4) 

498 
(72.2) 

2.72 .460 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 3) พัฒนาชองทางการสื่อสาร
กับหนวยงานเครือขายและผูประกอบการ 

3 
(0.4) 

188 
(27.2) 

499 
(72.3) 

2.72 .46 เห็นดวย
มาก 

รวม 2.71 .41 เห็นดวย
มาก 
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จากตารางท่ี 6 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรท่ี 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและ
ประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
นำโดยแมลง ในระดับ “เห็นดวยมาก” เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบระดับกลยุทธ และระดับมาตรการ พบวา 
 ระดับกลยุทธ : เห็นดวยกับกลยุทธที ่ 4 เพิ ่มประสิทธิภาพการสื ่อสารเพื ่อใหภาคีเครือขายและ

ประชาชน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค มากท่ีสุด รอยละ 72 (�̅�𝑥= 2.72, SD = .45) 
 ระดับมาตรการ : เห็นดวยกับมาตรการสงเสริมสนับสนุนเครือขายสวนภูมิภาคและระดับทองถิ่น ใหมี

ศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง มากที่สุด รอยละ 72.9 (�̅�𝑥 = 2.73, SD = 
.45) รองลงมาคือมาตรการพัฒนาชองทางการสื่อสารกับหนวยงานเครือขายและผูประกอบการ รอยละ 72.3  

(�̅�𝑥= 2.72, SD = .46) 

ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ
ยุทธศาสตรท่ี 5 

ไม 
เห็นดวย 

คอนขาง 
เห็นดวย 

เห็นดวย
มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เปาประสงค : บุคลากรดานการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงทุกระดับ
มีศักยภาพในการเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

2 
(0.3) 

192 
(27.8) 

496 
(71.9) 

2.72 .45 เห็นดวย
มาก 

กลยุทธ ท ี ่  1 ขับเคลื ่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลดานโรคติดตอ
นำโดยแมลง 

2 
(0.3) 

199 
(28.8) 

489 
(70.9) 

2.71 .46 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 1) วิเคราะหกรอบอัตรากำลัง
ท ี ่ม ีความจำเป นต องานโรคต ิดตอ 
นำโดยแมลง 

6 
(0.9) 

197 
(28.6) 

487 
(70.6) 

2.70 .47 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 2) ธำรงรักษาทรัพยากร
บุคคลและกำลังคนทั ้งระยะสั ้นและ
ระยะยาว 

4 
(0.6) 

206 
(29.9) 

480 
(69.6) 

2.69 .47 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 3) ส งเสร ิมสนับสนุนให
เจาหนาที่ดานกีฏวิทยาและการควบคุม
โรคมีความกาวหนาและมั่นคงในอาชีพ
ทั้งสวนกลางและภูมิภาค 

6 
(0.9) 

195 
(28.3) 

489 
(70.9) 

2.70 .47 เห็นดวย
มาก 

กลยุทธ ท ี ่  2 สงเสริมบุคลากรใหมี
ความรู  ความสามารถ ในการพัฒนา
และประยุกตใชเครื ่องมือ เทคโนโลยี 
ที่ เหมาะสมแบบบูรณาการ ในการเฝา
ระวัง ปองกันควบคุม โรคติดตอนำโดย
แมลง 

5 
(0.7) 

177 
(25.7) 

508 
(73.6) 

2.73 .46 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 1) กำหนดมาตรฐานของ 
การปฏิบัติงานและสมรรถนะที่จำเปน 
ในการปฏ ิบ ัต ิ ง านด  านโรคต ิดต อ 
นำโดยแมลงของหนวยงานทั้งสวนกลาง
และสวนภูมิภาค 

3 
(0.4) 

193 
(28.0) 

494 
(71.6) 

 
 
 

2.71 .46 เห็นดวย
มาก 
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ตารางที่ 7 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง (ตอ) 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ
ยุทธศาสตรท่ี 5 

ไม 
เห็นดวย 

คอนขาง 
เห็นดวย 

เห็นดวย
มาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

มาตรการ 2) พัฒนาระบบการฝกอบรม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

5 
(0.7) 

189 
(27.4) 

496 
(71.9) 

2.71 .46 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับใหมีขีดความสามารถปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  

3 
(0.4) 

182 
(26.4) 

505 
(73.2) 

2.73 .45 เห็นดวย
มาก 

มาตรการ 4) พ ัฒนาทักษะ Digital 
literacy ของบุคลากร 

6 
(0.9) 

183 
(26.5) 

501 
(72.6) 

2.72 .47 เห็นดวย
มาก 

รวม 2.71 .41 เห็นดวย
มาก 

จากตารางท่ี 7 พบวาภาคีเคร ือขายมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรที ่  5 การพัฒนากำล ังคน 
ดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับ “เห็นดวยมาก” เมื ่อวิเคราะหเปรียบเทียบ 
ระดับกลยุทธ และระดับมาตรการ พบวา  
 ระดับกลยุทธ : เห็นดวยกับกลยุทธที่ 2 สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาและ
ประยุกตใชเครื ่องมือ เทคโนโลยีที ่เหมาะสมแบบบูรณาการ ในการเฝาระวัง ปองกันควบคุม โรคติดตอ 

นำโดยแมลง มากท่ีสุด รอยละ 73.6 (�̅�𝑥= 2.73, SD = .46) 
 ระดับมาตรการ : เห็นดวยกับมาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีขีดความสามารถปองกัน

ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง มากที่สุด รอยละ 73.2 (�̅�𝑥 = 2.73, SD = .45) รองลงมาคือมาตรการพัฒนา

ทักษะ Digital literacy ของบุคลากร รอยละ 72.6 (�̅�𝑥= 2.72, SD = .47) 

ตารางท่ี 8 ความคิดเห็นในภาพรวมตอยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอยุทธศาสตรในภาพรวม 
ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

2.62 .43 เห็นดวยมาก 

ยุทธศาสตรที ่ 2 การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปมาตรฐานสากล 

2.65 .41 เห็นดวยมาก 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบการ
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

2.68 .39 เห็นดวยมาก 

ยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมี
ความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  

2.71 .41 เห็นดวยมาก 

ยุทธศาสตรที ่ 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของภาคี
เครือขาย 

2.71 .41 เห็นดวยมาก 

รวม 2.67 .37 เห็นดวยมาก 
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 จากตาราง 8 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง  

พ.ศ. 2566 – 2575 ในระดับ “เห็นดวยมาก” �̅�𝑥= 2.67, SD = .37 เมื่อนำวิเคราะหแยกรายยุทธศาสตร 
พบวาภาคีเคร ือขายเห็นดวยมากที ่ส ุดกับยุทธศาสตรที ่  4 การขับเคลื ่อนภาคีเครือขายและประชาชน 
ใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  
�̅�𝑥= 2.71, SD = .41และยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

�̅�𝑥= 2.71, SD = .41 

ส วนที ่  3 การว ิ เคราะห ความเป นไปได ของร างย ุทธศาสตร การจ ัดการโรคต ิดต อนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 – 2575  

 ผลการวิเคราะหขอมูลความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของรางยุทธศาสตรการจัดการ

โรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 จำแนกตามยุทธศาสตร โดนวิเคราะหคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (SD) และแปลผลระดับความคิดเห็น รายละเอียดตามท่ีปรากฏดังตาราง 

ตารางท่ี 9 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของวิสัยทัศน และเปาประสงคของรางยุทธศาสตร
การจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 - 2575 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขาย 
ตอความเปนไปไดของวิสัยทัศน  

และเปาประสงคหลัก 

เปนไป 
ไมได 

เปนไป 
ไดนอย 

เปนไป
ไดมาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

วิสัยทัศน : ประชาชนไดรับการเฝาระวงั 
ป  อ ง ก ั น  แล ะควบค ุ ม โ รคต ิ ดต อ 
นำ โดยแมลงตามมาตรฐานสากล  
โดยความรวมมือของภาคีเครือขาย 
ทุกภาคสวน ภายในป พ.ศ. 2575 

4 
(0.6) 

167 
(24.2) 

519 
(75.2) 

2.75 .45 เปนไปได 
มาก 

เปาประสงคหลัก (Goals) :  
ลดอัตราปวย อัตราปวยตาย และอัตรา
ตายจากโรคติดตอนำโดยแมลงไดตาม
มาตรฐานสากล และกำจัดโรคติดตอ 
นำโดยแมลงตามพันธสัญญาระหวาง
ประเทศ 

8 
(1.2) 

179 
(25.9) 

503 
(72.9) 

2.72 .48 เปนไปได 
มาก 

จากตารางที่ 9 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของวิสัยทัศน และเปาประสงค
หลักของรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง โดยระดับความเปนไปไดของวิสัยทัศนอยูในระดับ  

เปนไปไดมาก รอยละ 75.2 (�̅�𝑥 = 2.75, SD = .45) และระดับความเปนไปไดของเปาประสงคอยูในระดับ  

เปนไปไดมาก รอยละ 72.9 (�̅�𝑥 = 2.72, SD = .48) 
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ตารางที ่ 10 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรที ่ 1 การพัฒนานโยบาย 
แผนงาน มาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ 
ความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 1 

เปนไป 
ไมได 

เปนไป 
ไดนอย 

เปนไป
ไดมาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เป  าประสงค  : น โยบาย แผนงาน 
มาตรการ ปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลงถูกขับเคลื ่อนโดยความรวมมือ
จากทุกภาคสวนที่เก่ียวของ 

2 
(0.3) 

190 
(27.5) 

498 
(72.2) 

2.72 .46 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธที่ 1 : พัฒนานโยบาย แผนงาน 
มาตรการ และมาตรการทางกฎหมาย 
ดานการปองกัน ควบคุมโรคติดตอ 
นำโดยแมลง 

8 
(1.2) 

216 
(31.3) 

466 
(67.5) 

2.66 .50 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) พัฒนานโยบาย แผนงาน 
มาตรการและมาตรการทางกฎหมาย  
เพ ื ่ อป  อ งก ั น  ควบค ุ ม โ รคต ิ ดต อ 
นำโดยแมลงท ี ่สอดคล องก ับสภาพ
ปญหา 

8 
(1.2) 

216 
(31.3) 

466 
(67.5) 

2.67 .49 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2)  พ ัฒนานโยบายด าน
การเง ิน การคลังเพื ่อป องกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

7 
(1.0) 

240 
(34.8) 

443 
(64.2) 

2.63 .50 เปนไปได 
มาก 

กลย ุทธ ท ี ่  2 : ข ับเคล ื ่อนนโยบาย
แผนงาน มาตรการและมาตรการทาง
กฎหมาย ด านการปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

4 
(0.6) 

227 
(32.9) 

459 
(66.5) 

2.66 .49 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1)  ข ับ เคล ื ่ อนนโยบาย 
แผนงาน มาตรการและมาตรการทาง
กฎหมาย ดานการป องก ัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลงสูการปฏิบัติ 

7 
(1.0) 

226 
(32.8) 

457 
(66.2) 

2.65 .59 เปนไปได 
มาก 

กลย ุทธ ท ี ่  3 : พ ัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ 

4 
(0.6) 

193 
(28.0) 

493 
(71.4) 

2.71 .47 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) พ ัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลแบบบูรณาการ 

6 
(0.9) 

195 
(28.3) 

489 
(70.9) 

2.70 .48 เปนไปได 
มาก 

รวม 2.68 .41 เปนไปได 
มาก 

จากตารางท่ี 10 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนา
นโยบาย แผนงาน มาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับ “เปนไปไดมาก” เมื่อวิเคราะห
เปรียบเทียบระดับกลยุทธ และระดับมาตรการ พบวา  
 ระดับกลยุทธ : ความเปนไปไดของกลยุทธที ่ 3 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ  

มากท่ีสุด รอยละ 71.4 (�̅�𝑥= 2.71, SD = .47) 
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 ระดับมาตรการ : ความเปนไปไดของมาตรการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแบบบูรณาการ  

มากที่สุด รอยละ 70.9 (�̅�𝑥 = 2.70, SD = .48) รองลงมาคือมาตรการพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการและ
มาตรการทางกฎหมาย เพื่อปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงที่สอดคลองกับสภาพปญหารอยละ 67.5 

(�̅�𝑥= 2.67, SD = .49) 

ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดบัระบบเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ 
ความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 2 

เปนไป 
ไมได 

เปนไป 
ไดนอย 

เปนไป
ไดมาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เป าประสงค : มีระบบการเฝาระวัง
ปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
ที ่บูรณาการรวมกันทุกระดับอยางมี
ประสิทธิภาพสำหรับการเตรียมพรอม
และตอบ โต  ภ า ว ะฉ ุ ก เ ฉ ิ น ท ี ่ เ ป น
มาตรฐานสากล 

5 
(0.7) 

198 
(28.7) 

487 
(70.6) 

2.70 .47 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธที ่ 1 ยกระดับความเขมแข็ง 
ระบบเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลงอยางบูรณาการ 

5 
(0.7) 

189 
(27.4) 

496 
(71.9) 

2.71 .47 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) ยกระดับความเขมแข็ง
ของระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคต ิดต อนำโดยแมลงท ั ้ งด านคน  
เชื้อโรค พาหะนำโรค และสิ่งแวดลอม 

3 
(0.4) 

181 
(26.2) 

506 
(73.3) 

2.73 .45 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2) ยกระดับการเฝาระวัง 
ป  อ ง ก ั น  แล ะควบค ุ ม โ รคต ิ ดต อ 
นำโดยแมลงบริเวณชายแดน 

4 
(0.6) 

214 
(31.0) 

472 
(68.4) 

2.68 .48 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 3) เฝาระวังทางกีฏวิทยาและ
ติดตามประเมินผลการควบคุมพาหะนำโรค 

5 
(0.7) 

197 
(28.6) 

488 
(70.7) 

2.70 .47 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 4) พัฒนาระบบเตือนภัย 
สอบสวนโรค และตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

4 
(0.6) 

185 
(26.8) 

501 
(72.6) 

2.72 .46 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธ ท ี ่  2 เร งร ัดกำจัดโรคติดตอ 
นำโดยแมลงตามพันธะสัญญา 

3 
(0.4) 

217 
(31.4) 

470 
(68.1) 

2.68 .48 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) เรงรัดการคนหาผูติดเชื้อ 
และควบคุมพาหะนำโรค เพื ่อกำจัด
โรคติดตอนำโดยแมลงตามพันธะสัญญา 

3 
(0.4) 

215 
(31.2) 

472 
(68.4) 

2.68 .48 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2) ถายโอนภารกิจโรคติดตอ
นำโดยแมลงไปยังระบบสาธารณสุข
ปกติ และหนวยงานที่เก่ียวของ 

9 
(1.3) 

218 
(31.6) 

436 
(67.1) 

2.66 .50 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 3) ป องก ันการกล ับมา 
แพรเชื้อของโรคติดตอนำโดยแมลงหลัง
การประกาศจำกัด 

2 
(0.3) 

218 
(31.6) 

470 
(68.1) 

2.68 .47 เปนไปได 
มาก 
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ตารางท่ี 11 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดบัระบบเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล (ตอ) 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ 
ความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 2 

เปนไป 
ไมได 

เปนไป 
ไดนอย 

เปนไป
ไดมาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

กลยุทธที ่ 3 สงเสริม สนับสนุน การ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษาพยาบาล สง
ตอผูปวย และติดตามผลการรักษาใหได
ตามแนวเวชปฏิบัติของประเทศ 

1 
(0.1) 

180 
(26.1) 

509 
(73.8) 

2.74 .44 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1)  ส  ง เสร ิ ม สน ับสนุน  
การว ิน ิจฉ ัย การด ูแลร ักษาผ ู ป วย
โรคติดตอนำโดยแมลงใหเปนไปตาม
แนวทางการดูแลรักษาทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน 

1 
(0.1) 

191 
(27.7) 

498 
(72.2) 

2.72 .45 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2) สนับสนุนการติดตาม
ผลการรักษาใหเป นไปตามแนวทาง 
ของประเทศ 

2 
(0.3) 

184 
(26.7) 

504 
(73) 

2.73 .45 เปนไปได 
มาก 

รวม 2.70 .41 เปนไปได 
มาก 

จากตารางที ่ 11 พบวาภาคีเคร ือขายมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรที ่ 2   
การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินให เปน
มาตรฐานสากล ในระดับ “เปนไปไดมาก” เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบระดับกลยุทธ และระดับมาตรการ พบวา   
 ระดับกลยุทธ : ความเปนไปไดของกลยุทธที ่ 3 สงเสริม สนับสนุน การวินิจฉัยโรค การดูแล
รักษาพยาบาล สงตอผู ปวย และติดตามผลการรักษาใหไดตามแนวเวชปฏิบัติของประเทศ มากที ่สุด  

รอยละ 73.8 (�̅�𝑥= 2.74, SD = .45) 
 ระดับมาตรการ : ความเปนไปไดของมาตรการยกระดับความเขมแข็งของระบบเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงทั้งดานคน เชื้อโรค พาหะนำโรค และสิ่งแวดลอม มากที่สุด รอยละ 73.3  

(�̅�𝑥 = 2.73, SD = .45) รองลงมาคือมาตรการสนับสนุนการติดตามผลการรักษาใหเปนไปตามแนวทาง 

ของประเทศ รอยละ 73 (�̅�𝑥= 2.73, SD = .45) 

ตารางที่ 12 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ 
ความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 3 

เปนไป 
ไมได 

เปนไป 
ไดนอย 

เปนไป
ไดมาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เปาประสงค : ประชาชนไดรับบริการที่
ข ับเคลื ่อนงานดวยเทคโนโลยีและมี
โครงสรางพื้นฐานของระบบการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงที่เขมแข็ง 

6 
(0.9) 

207 
(30.0) 

477 
(69.1) 

2.68 .48 เปนไปได 
มาก 
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ตารางท่ี 12 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางโครงสราง
พ้ืนฐานของระบบการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง (ตอ) 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ 
ความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 3 

เปนไป 
ไมได 

เปนไป 
ไดนอย 

เปนไป
ไดมาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

กลยุทธที ่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานโรคติดตอนำโดยแมลง 

7 
(1.0) 

171 
(24.8) 

512 
(74.2) 

2.73 .47 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเกิดการบูรณาการและ
เพ ิ ่ มการ เข  าถ ึ งข  อม ู ล ได อย  า งมี
ประสิทธิภาพ 

9 
(1.3) 

185 
(26.8) 

496 
(71.9) 

2.71 .48 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2) จัดการขอมูลขาวสารทาง
กีฏวิทยาหองปฏิบัติการ และระบาด
วิทยา ใหถูกตอง ครบถวน ครอบคลุม 
และทันสถานการณ 

7 
(1.0) 

176 
(25.5) 

507 
(73.5) 

2.72 .47 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 3) ขับเคลื ่อนและผลักดัน
การนำเทคโนโลยีไปใชเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงในระดับ
พื้นที่ 

12 
(1.7) 

176 
(25.5) 

502 
(72.8) 

2.71 .49 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธที่ 2 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ทางด านโรคต ิดต อนำโดยแมลงใหมี
มาตรฐานสากล 

8 
(1.2) 

202 
(29.3) 

480 
(69.6) 

2.68 .49 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ด านโรคต ิดต อนำโดยแมลงให  ได  
ตามมาตรฐานสากล 

10 
(1.4) 

209 
(30.3) 

471 
(68.3) 

2.67 .50 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการวิจยั 
นวัตกรรม และการนำไปใชประโยชนใน
การปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลง 

6 
(0.9) 

185 
(26.8) 

499 
(72.3) 

2.71 .47 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) สงเสริม สนับสนนุการวจิัย 
และพัฒนานวัตกรรมอยางเปนระบบ 

9 
(1.3) 

190 
(27.5) 

491 
(71.2) 

2.70 .49 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2) สงเสริมการจัดการความรู
ดานโรคติดตอนำโดยแมลงอยางเปน
ระบบ 

5 
(0.7) 

164 
(23.8) 

521 
(75.5) 

2.75 .45 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธ ท ี ่  4 พัฒนา ปรับปรุง เพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ
งานโรคตดิตอนำโดยแมลง 

5 
(0.7) 

167 
(24.2) 

518 
(75.1) 

2.74 .45 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) พัฒนา ปรับปรุงระบบ 
การบริหารจัดการดานทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ และงบประมาณ 

8 
(1.2) 

194 
(28.1) 

488 
(70.7) 

2.70 .49 เปนไปได 
มาก 

รวม 2.71 .41 เปนไปได 
มาก 
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จากตารางท่ี 12 พบวาภาคีเคร ือขายมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรที ่ 3   
การเสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐานของระบบการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับ “เปนไปไดมาก”  
เม่ือวิเคราะหเปรียบเทียบระดับกลยุทธ และระดับมาตรการ พบวา  
 ระดับกลยุทธ : ความเปนไปไดของกลยุทธที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร

จัดการงานโรคติดตอนำโดยแมลง มากท่ีสุด รอยละ 75.1 (�̅�𝑥= 2.74, SD = .45) 
 ระดับมาตรการ : ความเปนไปไดของมาตรการสงเสริมการจัดการความรูดานโรคติดตอนำโดยแมลง 

อยางเปนระบบ มากที่สุด รอยละ 75.5 (�̅�𝑥 = 2.75, SD = .45) รองลงมาคือมาตรการจัดการขอมูลขาวสาร
ทางกีฏวิทยาหองปฏิบัติการ และระบาดวิทยา ใหถูกตอง ครบถวน ครอบคลุม และทันสถานการณ รอยละ 73  

(�̅�𝑥= 2.72, SD = .44) 

ตารางท่ี 13 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขาย
และประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ 
ความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 4 

เปนไป 
ไมได 

เปนไป 
ไดนอย 

เปนไป
ไดมาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เป าประสงค : ประชาชนและภาคี
เครือขายมีบทบาท และมีส วนรวม
รับผ ิดชอบในการเฝ าระวัง ป องกัน 
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

2 
(0.3) 

190 
(27.5) 

498 
(72.2) 

2.72 .46 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธที่ 1 พัฒนา ระบบ กลไกความ
รวมมือกับภาคีเครือขายและประชาชน
ใหมีสวนรวมในการปองกัน และควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

- 189 
(27.4) 

501 
(72.6) 

2.73 .45 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) พัฒนาระบบ และจัดทำ
กลไกความรวมมือกับภาคีเครือขาย 

6 
(0.9) 

178 
(25.8) 

506 
(73.3) 

2.72 .47 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2) สรางและพัฒนาภาคี
เครือขาย 

4 
(0.6) 

175 
(25.4) 

511 
(74.1) 

2.73 .45 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธที่ 2 สรางเสริมการมีสวนรวม
ของภาคีเครือขายและประชาชนใหมี
ความเปนเจาของรวมรับผิดชอบในการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
นำโดยแมลง 

6 
(0.9) 

190 
(27.5) 

494 
(71.6) 

2.71 .47 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) สงเสริมใหเครือขายและ
ประชาชนรับรู เขาใจ และมีสวนรวมใน
การเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
นำโดยแมลง 

4 
(0.6) 

177 
(25.7) 

509 
(73.8) 

2.73 .46 เปนไปได 
มาก 

ม า ต ร ก า ร  2 )  พ ั ฒ น า ก ล ไ ก ก า ร
ประสานงานภาคีเครือขาย 

3 
(0.4) 

183 
(26.5) 

504 
(73.0) 

2.73 .46 เปนไปได 
มาก 
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ตารางท่ี 13 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขาย
และประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง (ตอ) 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ 
ความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 4 

เปนไป 
ไมได 

เปนไป 
ไดนอย 

เปนไป
ไดมาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

กลยุทธที ่ 3 เสริมสรางความเขมแข็ง 
ใหเคร ือขายสวนภูม ิภาคและระดับ
ท องถ ิ ่น ม ีความสามารถเฝ าระวั ง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลงไดถูกตองตามหลักวิชาการและได
มาตรฐาน 

3 
(0.4) 

184 
(26.7) 

503 
(72.9) 

2.72 .46 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ  1 )  ส  ง เสร ิ มสน ับสนุน
เครือขายสวนภูมิภาคและระดับทองถ่ิน 
ใหมีศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

2 
(0.3) 

182 
(26.4) 

506 
(73.3) 

2.73 .46 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธ ท ี ่ 4 เพ ิ ่มประสิทธ ิภาพการ
ส ื ่อสารเพ ื ่ อให ภาค ี เคร ือข ายและ
ประชาชน มีพฤติกรรมที่พึงประสงค 

3 
(0.4) 

195 
(28.3) 

492 
(71.3) 

2.71 .46 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) ขับเคลื่อนหนวยสนับสนุน
สวนภูมิภาคและระดับทองถิ ่นใหใช
ระบบการสื่อสารภายในและภายนอก
องคกรใหมีประสิทธิภาพ 

1 
(0.1) 

182 
(26.4) 

507 
(73.5) 

2.73 .45 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2) สงเสริม พัฒนา การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพื่อเพิ่มการ
เขาถึงของประชาชน 

4 
(0.6) 

190 
(27.5) 

496 
(71.9) 

2.71 .47 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 3) พัฒนาชองทางการสื่อสาร
กับหนวยงานเครือขายและผูประกอบการ 

5 
(0.7) 

185 
(26.8) 

500 
(72.5) 

2.72 .47 เปนไปได 
มาก 

รวม 2.72 .40 เปนไปได 
มาก 

จากตารางที ่ 13 พบวาภาคีเคร ือขายมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรที ่ 4   
การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับ “เปนไปไดมาก” เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบระดับกลยุทธ 
และระดับมาตรการ พบวา  
 ระดับกลยุทธ : ความเปนไปไดของกลยุทธที่ 3 เสริมสรางความเขมแข็ง ใหเครือขายสวนภูมิภาคและ
ระดับทองถิ่น มีความสามารถเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงไดถูกตองตามหลักวิชาการ 

และไดมาตรฐาน มากท่ีสุด รอยละ 72.9 (�̅�𝑥= 2.72, SD = .46) 
 ระดับมาตรการ : ความเปนไปไดของมาตรการสงเสริมใหเครือขายและประชาชนรับรู เขาใจ และมีสวนรวม

ในการเฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง มากที ่สุด รอยละ 73.8 (�̅�𝑥 = 2.73, SD = .46) 
รองลงมาคือมาตรการขับเคลื่อนหนวยสนับสนุนสวนภูมิภาคและระดับทองถิ่นใหใชระบบการสื่อสารภายใน 

และภายนอกองคกรใหมีประสิทธิภาพ รอยละ 73.5  (�̅�𝑥= 2.73, SD = .45) 
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ตารางท่ี 14 ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากำลังคนดานการ
ปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอ 
ความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 5 

เปนไป 
ไมได 

เปนไป 
ไดนอย 

เปนไป
ไดมาก 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

เปาประสงค : บุคลากรดานการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงทุกระดับ
มีศักยภาพในการเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

1 
(0.1) 

160 
(23.2) 

529 
(76.7) 

2.77 .43 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธ ท ี ่  1 ขับเคลื ่อนการบริหาร
จัดการทรัพยากรบุคคลดานโรคติดตอ
นำโดยแมลง 

3 
(0.4) 

179 
(0.4) 

508 
(73.6) 

2.73 .45 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) วิเคราะหกรอบอัตรากำลัง
ที่มีความจำเปนตองานโรคติดตอนำโดย
แมลง 

9 
(1.3) 

185 
(26.8) 

496 
(71.9) 

2.71 .48 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2) ธำรงรักษาทรัพยากร
บุคคลและกำลังคนทั ้งระยะสั ้นและ
ระยะยาว 

7 
(1.0) 

196 
(20.4) 

487 
(70.6) 

2.70 .48 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 3) ส งเสร ิมสนับสนุนให
เจาหนาที่ดานกีฏวิทยาและการควบคุม
โรคมีความกาวหนาและมั่นคงในอาชีพ
ทั้งสวนกลางและภูมิภาค 

11 
(1.6) 

182 
(26.4) 

497 
(72.0) 

2.70 .49 เปนไปได 
มาก 

กลยุทธ ท ี ่  2 สงเสริมบุคลากรใหมี
ความรู  ความสามารถ ในการพัฒนา
และประยุกตใชเครื่องมือ เทคโนโลยีที่ 
เหมาะสมแบบบูรณาการ ในการเฝา
ระวัง ปองกันควบคุม โรคติดตอนำโดย
แมลง 

4 
(0.6) 

166 
(24.1) 

520 
(75.4) 

2.75 .45 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 1) กำหนดมาตรฐานของการ
ปฏิบัตงิานและสมรรถนะที่จำเปนในการ
ปฏิบัติงานดานโรคติดตอนำโดยแมลง
ของหนวยงานทั ้งสวนกลางและสวน
ภูมิภาค 

5 
(0.7) 

169 
(24.5) 

516 
(74.8) 

2.74 .45 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 2) พัฒนาระบบการฝกอบรม
เพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

4 
(0.6) 

159 
(23.0) 

527 
(76.4) 

2.76 .44 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทุกระดับใหมีขีดความสามารถปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  

4 
(0.6) 

164 
(23.8) 

522 
(75.7) 

2.75 .45 เปนไปได 
มาก 

มาตรการ 4) พ ัฒนาทักษะ Digital 
literacy ของบุคลากร 

5 
(0.7) 

167 
(24.2) 

518 
(75.1) 

2.74 .45 เปนไปได 
มาก 

รวม 2.73 .40 เปนไปได 
มาก 
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จากตารางท่ี 14 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนา
กำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับ “เปนไปไดมาก” เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบ
ระดับกลยุทธ และระดับมาตรการ พบวา  
 ระดับกลยุทธ : ความเปนไปไดของกลยุทธที ่ 2 สงเสริมบุคลากรใหม ีความรู  ความสามารถ  
ในการพัฒนาและประยุกตใชเครื่องมือ เทคโนโลยีท่ี เหมาะสมแบบบูรณาการ ในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม 

โรคติดตอนำโดยแมลง มากท่ีสุด รอยละ 75.4 (�̅�𝑥= 2.75, SD = .45) 
 ระดับมาตรการ : ความเปนไปไดของมาตรการพัฒนาระบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะ 

ดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง มากที่สุด รอยละ 76.4 (�̅�𝑥 = 2.76, SD = .44) รองลงมาคือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีขีดความสามารถปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง รอยละ 75.7  

(�̅�𝑥= 2.75, SD = .45) 

ตารางท่ี 15 ความคิดเห็นในภาพรวมตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 – 2575  

ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปได 
ของยุทธศาสตรในภาพรวม 

ระดับความคิดเห็น (รอยละ) 

�̅�𝑥 SD แปลผล 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

2.68 .41 เปนไปไดมาก 

ยุทธศาสตรที ่ 2 การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคต ิดต อนำโดยแมลง และจ ัดการภาวะฉ ุกเฉ ินให  เปน
มาตรฐานสากล 

2.70 .39 เปนไปไดมาก 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบการ
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

2.71 .41 เปนไปไดมาก 

ยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมี
ความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  

2.72 .40 เปนไปไดมาก 

ยุทธศาสตรที ่ 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของภาคี
เครือขาย 

2.73 .40 เปนไปไดมาก 

รวม 2.71 .36 เปนไปได 
มาก 

จากตาราง 15 พบวาภาคีเครือขายมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของ (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการ

โรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 ในระดับ “เปนไปไดมาก” �̅�𝑥= 2.71 SD = .36 เมื่อนำมา
วิเคราะหแยกรายยุทธศาสตร พบวายุทธศาสตรที่เปนไปไดมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากำลังคน

ดานการปองกันควบคุมโรคติดต อนำโดยแมลง �̅�𝑥= 2.73, SD = .40 รองลงมาคือย ุทธศาสตร ท ี ่  4  
การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง 

ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง �̅�𝑥= 2.72, SD = .40 
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สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 

 เมื ่อรวบรวมขอเสนอแนะของภาคีเครือขายตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 – 2575 จำแนกตามรายยุทธศาสตร ดังนี้ 

ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอ
นำโดยแมลง 

1. พัฒนานโยบายท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติไดในพ้ืนท่ี  
2. ขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน การดำเนินงานโดยการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาค 
3. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการ/แนวทางการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง โดยความรวมมือจาก

หนวยงานที่เกี ่ยวของ กำหนดบทบาทแตละภาคสวนใหชัดเจน และบูรณาการการทำงาน 
โดยมีเปาหมายรวมกัน  

4. มีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม เพียงพอตอการดำเนินงานในพ้ืนท่ี 
5. พัฒนามาตรการดานกฎหมาย ใหสามารถบังคับใชไดจริง โดยหนวยงานที่มีสวนไดสวนเสีย 

เปนผูบังคับใช และคำนึงถึงการขับเคลื่อนท่ีเหมาะสมในแตละพ้ืนท่ี 
6. สนับสนุนการบังคับใช พรบ.โรคติดตอ 2558  พรบ.การสาธารณสุข 2535 รวมถึงกฎหมาย

ควบคุมจัดการสิ่งแวดลอมอยางจริงจัง 
7. ควรใหความสำคัญกับองคกรปกครองสวนทองถิ ่นในการขับเคลื่อนดานกฎหมาย และให

ประชาชนมีสวนรับผิดชอบในการควบคุมปองกันโรค 
8. พัฒนาระบบติดตามผลที่มีประสิทธิภาพ เปนรูปแบบเดียวกัน ทั่วประเทศ และนำขอมูลผลการ

ดำเนินงานไปกำหนดเปาหมายที่สอดคลองกับสภาพปญหา หรือปรับเปลี่ยนมาตรการปองกัน
ควบคุมโรคในอนาคต  

9. มีการกำกับดูแลอยางตอเนื่อง โดยใชระบบ coaching ในการกำกับติดตามการดำเนินงาน 
เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนสามารถดำเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงไดดวย
ความยั่งยืน 

10. ควรมีการติดตามประเมินผลแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของ และผลักดัน 
ใหเครือขายรวมสรางตัวชี้วัดสำหรับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแตละเครือขาย  

ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบเฝาระวังใหมีประสิทธิภาพ นำเทคโนโลยีมาปรับใช ใหสามารถเขาถึงไดงาย  
และเปนแนวทางเดียวกันท่ัวประเทศ 

2. พัฒนาทีมเฝาระวังโรคติดตอนำโดยแมลงที่เขมแข็งและเพียงพอในระดับพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด 
อำเภอ ตำบล เพื ่อการเฝาระวังอยางตอเนื ่อง และควรมีการซอมแผนปฏิบัติการกรณี 
เกิดการระบาด 

3. เนนการเฝาระวังโรค ในพื ้นที ่ที ่มีความเฉพาะ เชน พื ้นที ่พิเศษ พื ้นที ่ชายแดน พื ้นที ่ที ่มี 
การระบาดของโรค เปนตน  

4. พัฒนาระบบเตือนภัย และตอบโตภาวะฉุกเฉินตามมาตรฐานสากล มีหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
และสามารถสั่งการณไดตามระบบบัญชาการณเหตุการณ 

5. กำหนดบทบาทหนาที่ของหนวย VCU ใหชัดเจน พรอมทั้งมีการอบรมเจาหนาที่ และซอมแผนระดับ
พ้ืนท่ี  
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6. การถายโอนภารกิจควรมีระยะเวลาที่ชัดเจน พิจารณาความจำเปน และภารกิจที่จำเปนตอง 
ถายโอน พรอมทั้งควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพผูปฏิบัติงานจริงเพื่อใหมีความรูความเขาใจ
และมีทักษะในการปฏิบัติงานมากข้ึน  

7. สงเสริมการวินิจฉัย สงตอ รักษาที่รวดเร็ว มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน เปนในทางเดียวกัน 
ท้ังภาครัฐ และเอกชน พรอมท้ังสื่อสารแนวทางการรักษาใหประชาชนมีความเขาใจ และเขาถึง
ระบบการรักษาไดรวดเร็ว  

8. ควรมีการประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานการวินิจฉัย ดูแลรักษา และสงตอ
ผูปวย เพื่อลดปญหาการติดตามผูปวยจากโรงพยาบาลเอกชน ที่ยังมีขอจำกัดดานการเขาถึง
ขอมูล 

9. ควรมีการแลกเปลี ่ยนขอมูลแนวทางการรักษากับหนวยงานเครือขาย เชน โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัย 

ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบการปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เขาถึงไดงาย ไมซับซอน รายงานไดรวดเร็ว 
และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถใชงานไดทั้งแบบ Online – Offline  สงตอขอมูลได
รวดเร็ว และดาวนโหลดขอมูลมาใชประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคได 

2. การพัฒนาหองปฏิบัติการใชงบประมาณมาก ควรมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม  
3. การพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานโรคติดตอนำโดยแมลง อาจให ศตม. เปนศูนยกลางการพัฒนา

ระดับพ้ืนท่ี  
4. พัฒนาความรวมมือนักกีฏวิทยาและหองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษาเพื่อแลกเปลี ่ยน 

องคความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ดานโรคติดตอนำโดยแมลง 
5. สนับสนุนใหเกิดการวิจัย และนวัตกรรมใหม ๆ เชน วัคซีน เทคโนโลยีกำจัดพาหะนำโรค และมี

เวทีนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ประชาชนเขาถึงได เพื่อใหเกิดการตอยอด และนำไปใช
ประโยชนไดจริง 

6. สนับสนุนใหหนวยงานระดับพ้ืนท่ีนำงานวิจัย นวัตกรรมมาประยุกตใชในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดสูง 
7. ควรมีการสนับสนุนทรัพยากรอยางเพียงพอ ทั ้ง คน เงิน ของ เพื ่อพัฒนางานโรคติดตอ 

นำโดยแมลงใหมีประสิทธิภาพ  
ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของ  

รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
1. ตองเปลี่ยนเข็มมุงของสวนกลาง ใหเปนความรวมมือของประชาชนอยางแทจริง พรอมรับผลได

ผลเสียเพื่อการพัฒนาปรับปรุง และใชกลยุทธเทคนิคการสรางแรงจูงใจ  ไมเห็นดวยกับการใช
มาตรการดานกฎหมาย เพราะไมเหมาะกับบริบทของคนในประเทศ  

2. สงเสริมสนับสนุนเครือขายสวนภูมิภาคและระดับทองถิ่นใหมีศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน 
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  

3. ผสานรวมทองถ่ิน ประชาชน และหนวยบริการสุขภาพในพ้ืนท่ี ใหเปนหนวยเดียวกัน และชี้แจง
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบใหชัดเจน เพ่ือใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน 

4. การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาท 
ในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง โดยสรางแกนนำหรืออาสาดาน
ควบคุมโรคนำโดยแมลงฯ และเครือขายเพ่ือชวยขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
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5. ประชาชนควรมีสวนรวมทุกระดับ โดยการจัดโครงการ/ รณรงค เพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนา
ทองถิ่น รวมถึงการพัฒนารูปแบบใหเปนรูปธรรม เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน 
ควบคุมโรค และสามารถนำไปใชไดผลจริง  

6. การสงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และใหความรวมมือในการเฝาระวัง 
ปองกันโรคติดตอนำโดยแมลง ตองมีการประชาสัมพันธผานสื ่อหลักตาง ๆ ทั ้งโทรทัศน  
สื่อโซเซียลมีเดียถึงอันตรายและเหตุผลที่จะตองทำ อยางตอเนื่องสม่ำเสมอ และสรางชองทาง 
การสื่อสารกับประชาชนสามารถสงเสริมความเขาใจของประชาชนในการดูแลตนเองไดดีข้ึน 

7. ทุกภาคสวนประสานงานกัน มีเทคโนโลยี ระบบการสื่อสารท่ีรวดเร็ว ท่ัวถึง มีสื่อประชาสัมพันธ
ท่ีประชาชนเขาใจงาย นาสนใจ เพ่ือครอบคลุมพ้ืนท่ีการระบาด  

8. บูรณาการการทำงานรวมกันทุกภาคสวน ท้ังโรงเรียน ชุมชน เจาหนาท่ีสาธารณสุข และองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กระตุนใหประชาชนเห็นความสำคัญของปญหาโรคติดตอนำโดยแมลง  
มีส วนร วมร ับผ ิดชอบต อการด ูแลสภาพแวดลอมท ี ่พ ักอาศ ัยของตนเองและทำลาย 
แหลงเพาะพันธุยุง 

ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
1. ควรวิเคราะห และจัดกรอบอัตรากำลังเจาหนาที ่ที ่ปฏิบัติงานในพื้นที ่ เพื ่อความแมนยำ 

ในการทำงาน หรือพัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ทุกสายงานในการควบคุมโรค เนื่องจากบางพื้นท่ี
อัตรากำลังคนคอนขางนอย  

2. ควรพัฒนาศักยภาพประชาชนดานการเฝาระวังโรคในพื้นที่ใหมีบทบาทมากขึ้น เนื่องจาก
อัตรากำลังของ อปท. บางแหงไมเพียงพอ และข้ึนอยูกับนโยบายของผูบริหาร  

3. ขอจำกัดของบุคลากรดานกีฏวิทยา ในระยะ 5 ป ถึง 10 ป อาจตองพัฒนาดานกรอบโครงสราง
ตำแหนง เพ่ือเพ่ิมชองทางการเติบโตในสายอาชีพ และควรพัฒนาเทคโนโลยีควบคูกันไป 

4. ควรเพิ่มการสรางขวัญและกำลังใจ สวัสดิการ คาตอบแทน ใหกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ควบคุมโรคในระดับพ้ืนท่ี  

5. ควรมีแนวทางในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหชัดเจน ในดานองคความรู  ทักษะ และ
เทคโนโลยี ไดแก Digital Literacy รวมถึงสนับสนุนอุปกรณตางๆ ในการปฏิบัติงาน  

6. ควรสงเสริมบุคลากรใหมีความรู  ความสามารถ ในการพัฒนาและประยุกตใชเครื ่องมือ 
เทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบบูรณาการ ในการเฝาระวัง ปองกันควบคุม โรคติดตอนำโดยแมลง
อยางเพียงพอ  

7. ควรสงเสริมและพัฒนาเจาหนาที่ดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงในทุกเครือขาย 
ทั้งของ กระทรวงสาธารณสุข และ อปท. โดยอบรมบุคลากรดานระบาดวิทยา เพื่อใหมีความรู
ดานงานระบาดวิทยาท่ีเปนปจจุบัน และทันสมัย 

8. สนับสนุนบุคลากรใหศึกษาตอสาขาเฉพาะ หรือฝกอบรม และการศึกษาดูงานที่เปนประโยชน 
ตอการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

9. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสวนภูมิภาค และเครือขายที ่ เก ี ่ยวของใหม ีองคความรู 
ในการปองกัน ควบคุมโรคที่ทันสมัย รวมถึงฟนฟูความรูและทักษะที่จำเปน อยางสม่ำเสมอ 
ผานคูมือ หรือการจัดอบรม เปนตน 
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สวนท่ี 5 ขอเสนอเชิงนโยบายเพ่ือการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
 จากการนำผลการวิเคราะหความคิดเห็น ความเปนไปได และขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรการจัดการ
โรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 มาวิเคราะห สังเคราะห และจัดทำขอเสนอเชิงนโยบายที่เปน
ประโยชนตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ดังนี้ 

 1.  ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงผานมาตรการ 
ทางกฎหมาย  

หลักการและเหตุผล  
สถานการณโรคติดตอนำโดยแมลงในประเทศไทย ยังคงเปนปญหาสาธารณสุขที่สงผลกระทบ 

ตอสุขภาวะของประชาชน ซึ่งโรคติดตอนำโดยแมลงที่สำคัญไดแก โรคไขเลือดออก โรคไขปวดขอยุงลาย  
โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไขมาลาเรีย โรคเทาชาง โรคสครับไทฟส และโรคลิชมาเนีย โดยเฉพาะโรคไขเลือดออก
ที่พบผูปวยไดทั ่วทุกภาคของประเทศไทย ซึ่งมีรายงานผูปวยอยางนอยปละ 50,000 – 60,000 ราย  
และเสียชีวิต 50 – 60 รายตอป รวมทั ้งบางพื ้นที ่ยังมีการระบาดซ้ำซากหรือไมสามารถควบคุมโรคได  
โรคไขมาลาเรีย ซึ่งมีเปาหมายการกำจัดโรคไขมาลาเรียในประเทศไทยภายในป พ.ศ. 2567 ถึงแมจำนวน
ผูปวยจะลดลงมากแตยังคงพบผูปวยปละ 2,000 – 4,000 รายตอป และยังพบการระบาดในหลายพื้นท่ี
บริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบาน รวมทั้งบางจังหวัดที่มีการประกาศปลอดโรคไขมาลาเรียแลว 
กลับพบการระบาดอีกครั ้ง นอกจากนี ้ย ังมีโรคเทาชางที ่อย ู ในระยะเฝาระวังหลังการประกาศกำจัด  
ในป พ.ศ. 2560 ซึ่งยังคงตองเฝาระวังในพื้นที่แพรโรคเดิม และเฝาระวังในกลุมแรงงานขามชาติที่มาจาก
ประเทศโรค นั้น 

กฎหมายท่ีเก ี ่ยวข องในการเฝ าระว ัง ป องก ัน และควบคุมโรคต ิดต อนำโดยแมลง ได แก   
1) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 กำหนดให  ไดแก โรคไขมาลาเรีย โรคไขเลือดออก โรคไขปวดขอ
ยุงลาย โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคเทาชาง และโรคลิชมาเนีย เปนโรคที่ตองเฝาระวัง และตองแจงตอพนักงาน
ควบคุมโรคติดตอ (CDCU) เพื่อออกไปจัดการควบคุมโรค (21) 2) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
หมวดที่ 5 เหตุรำคาญ มาตราที่ 25 กำหนดใหกรณีที่มีเหตุอันอาจกอใหเกิดความเดือดรอนแกผูอยูอาศัย 
ในบริเวณใกลเคียงหรือผูที่ตองประสบกับเหตุนั้นใหถือวาเปนเหตุรำคาญ “แหลงน้ำ ทางระบายน้ำ ที่อาบน้ำ 
สวม หรือที่ใสมูล หรือเถา หรือสถานที่อื่นใด ซึ่งอยูในทำเลไมเหมาะสม สกปรก มีการสะสมหรือหมักหมมของ
สิ่งของและเพาะพันธุพาหะนำโรค” (22) 3) พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 มีกลไกรองรับการ
แกไขปญหาภายใต พรบ. โดยสมัชชาสุขภาพแหงชาติ ครั้งท่ี 9 มติท่ี 4 “สานพลังปราบยุงลายโดยใชพ้ืนท่ีเปน
ฐาน” สรางเครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด พัฒนานโยบายสาธารณะ และมีธรรมนูญสุขภาพระดับพ้ืนท่ีรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถิ ่น รพ.สต. ภาคประชาชน จัดทำเปนกรอบขอตกลง กติกา เพื ่อสนับสนุน 
การแกปญหาสุขภาพของคนในชุมชน (23) 

จะเห็นไดวามีกฎหมายท่ีเปนประโยชนตอการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ 
นำโดยแมลง แตยังไมถูกนำมาใชมากเทาท่ีควร หากมีการนำกฎหมายมาใชในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน 
อยางจริงจัง โดยความรวมมือของทุกภาคสวน ท้ังเจาหนาท่ีสาธารณสุข ฝายปกครอง องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมถึงประชาชน อาจชวยลดปญหาโรคติดตอนำโดยแมลงใหนอยลงไดในอนาคต 

วัตถุประสงค : เพื่อนำกฎหมายที่มีอยูในปจจุบันมาบังคับใชในงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง  

กลุมเปาหมาย : ภาคีเครือขายการดำเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  
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กลไกของนโยบาย  
1. คณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ/คณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด 
2. เครือขายสมัชชาสุขภาพจังหวัด 
3. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี (พชพ.) 

แนวทางการดำเนินงาน 

1.  แตงตั้งคณะอนุกรรมการดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำแมลง เพื่อขับเคลื่อนงาน 
เสนอความเห็นหรือใหขอเสนอแนะทางวิชาการดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  

2.  กองโรคติดตอนำโดยแมลง พยากรณพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดโรคติดตอนำโดยแมลง และแจง
ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผูวาราชการจังหวัดทราบสถานการณในพื ้นที่ เพื่อขอความรวมมือ 
ในการปองกันควบคุมโรค 

3.  ผลักดันใหพื้นที่ใชกลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ (พชพ.) ในการ 
บูรณาการการทำงานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชน โดยกระตุนใหประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอ
เสี่ยงสูงไขเลือดออก/กลุมบานแพรเชื้อมาลาเรีย เห็นถึงความสำคัญของปญหาและเลือกเปนประเด็นปญหา  
จนนำไปสูการจัดทำโครงการเพ่ือแกไขปญหา  

4.  รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน นำธรรมนูญสุขภาพ ขอบัญญัติ หรือเทศบัญญัติท่ี
มีอยูแลว  มานำรองบังคับใชอยางจริงจังในพ้ืนท่ีอำเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก หรือพ้ืนท่ีระบาดซ้ำซาก  

5.  สนับสนุนใหอำเภอที่จัดการโรคติดตอนำโดยแมลงไดตามเปาหมายเสนอขอรับรางวัล
คุณภาพแหงชาติการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิด
แรงจูงใจในการดำเนินงาน 

6.  ติดตามประเมินผลแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และผลักดันใหเครือขาย 
รวมสรางตัวชี้วัดสำหรับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของเครือขายดวย 

2.  สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงท่ีถูกตอง  
หลักการและเหตุผล 
กรมควบคุมโรคประเมินความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ

ประชาชน ป 2565 ใน 5 ประเด็นหลัก ไดแก โรคเมลิออยด ปญหาฝุนละอองขนาดไมเกิน 2.5 ไมครอน  
การปองกันการจมน้ำ โรคติดตอนำโดยยุงลาย และโรคโควิด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรูขาวสาร 
เรื่องโรคและภัยสุขภาพ ความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ ความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันควบคุมโรค 
พฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งศึกษาภาพลักษณของกรมควบคุมโรคในมุมมอง 
ของประชาชน ตลอดจนศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
และภาพลักษณของกรมควบคุมโรคในมุมมองของประชาชน โดยทำการศึกษาในกลุมตัวอยางทั่วประเทศ 
ท่ีมีอายุ 18 ปข้ึนไป จำนวน 5,199 คน  

ผลการศึกษาที่เกี่ยวของกับโรคติดตอนำโดยยุงลาย ดังนี้ 1. การไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรค 
และภัยสุขภาพ รอยละ 99.81 ไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคและภัยสุขภาพจากแหลงขอมูลขาวสารชองทางใด
ชองทางหนึ่งหรือหลาย ๆ ชองทาง จาก 9 แหลงขอมูล คะแนนเฉลี่ยการเขาถึงขอมูลขาวสารอยูในระดับมาก  

(�̅�𝑥 = 31.55, SD = 7.09) โดยเรียงลำดับไดดังนี้ 1) บุคลากรสาธารณสุข 2) เพ่ือน ญาติ พ่ีนอง 3) โทรทัศน/เคเบิ้ล
ทีว ี4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน 5) อินเทอรเน็ต 6) วิทยุ ๗) ครู อาจารย ผูนำชุมชน ผูนำศาสนา ปราชญ
ชาวบาน 8) สื ่อสิ ่งพิมพ และ 9) หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร  2. การรับรู ข อมูลขาวสารเรื ่องโรค 
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และภ ัยส ุขภาพ กล ุ มต ัวอย างร อยละ 96.94 ได ร ับข อม ูลข าวสารเร ื ่องโรคต ิดต อนำโดยย ุงลาย  

คาเฉลี่ยการรับรู อยู ในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.11, SD = 1.05)  3. ความพึงพอใจตอขอมูลขาวสารเรื ่องโรค 
และภัยสุขภาพ พบวากลุ มตัวอยางพึงพอใมากตอขอมูลขาวสาร รอยละ 99.59 คาเฉลี ่ยความพึงพอใจ 

อยูในระดับพึงพอใจมาก (�̅�𝑥 = 4.43, SD = 0.57) 4. ความรูเรื่องโรคและภัยสุขภาพ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญ 
มีความรูเกี่ยวกับโรคติดตอนำโดยยุงลาย อยูในระดับนอย รอยละ 76.5 คะแนนเฉลี่ยความรูอยูในระดับนอย  

(�̅�𝑥 = 0.85, SD = 0.93) 5. ความรอบรู ดานสุขภาพ พบวาคาเฉลี ่ยความรอบรู ดานสุขภาพอยู ในระดับ 

ม ีป ญหา (�̅�𝑥 = 59.56, SD = 11.47)  6. พฤต ิกรรมการป องก ันและควบค ุมโรคและภ ัยส ุขภาพ  
ประเด็นโรคติดตอนำโดยยุงลาย พบวากลุ มตัวอยางมีพฤติกรรมการปองกันโรคอยู ในระดับปานกลาง  

(�̅�𝑥 = 11.73, SD = 3.07) (24) 
เปาหมายของยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 -2575 ยุทธศาสตรท่ี 

 4 ขอ 2. รอยละของประชาชนมีความรอบรู ด านโรคติดตอนำโดยแมลง ระยะที ่ 1 (2566 - 2570)  
รอยละ 65 และขอ 3. รอยละของประชาชนมีพฤติกรรมปองกันและควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงที่ถูกตอง 
ระยะที่ 1 (2566 - 2570) รอยละ 80 เมื่อพิจารณาจากผลการศึกษาดังกลาวขางตน พบวา กลุมตัวอยาง
ไดรับขอมูลขาวสารเรื่องโรคติดตอนำโดยยุงลาย ในระดับมาก แตระดับความรูของประชาชนตอโรคติดตอนำ
โดยแมลงยังอยูในระดับนอย และมีพฤติกรรมปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยยุงลายในระดับปานกลาง  
กองโรคติดตอนำโดยแมลงจ ึงควรเร งเสร ิมสรางความรอบรู ของประชาชนผานชองทางที ่ เหมาะสม  
เพื ่อใหประชาชนมีพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงที ่ถูกตอง โดยอาจนำรูปแบบ 
การประเมินความรอบรูดานปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มาประยุกตใชกับโรคติดตอนำโดยแมลง  
เพ่ือใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

วัตถุประสงค : เพื ่อใหประชาชนมีพฤติกรรมที ่ถูกตอง และนำไปใชในการปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลงของตนเองและครอบครัว 

กลุมเปาหมาย : ประชาชนชาวไทย อายุ 18 ป ข้ึนไป 

กลไกการของนโยบาย 
1. กลไกการสรางความรอบรูดานสุขภาพ (Health Literacy)  
2. การสื่อสารความเสี่ยงเพ่ือใหเกิดพฤติกรรมการปองกันควบคุมโรคท่ีถูกตอง 

แนวทางการดำเนินงาน 

1.   สื่อสารความเสี่ยงและใหความรูเรื่องโรคติดตอนำโดยแมลงกับประชาชนผาน 9 ชองทาง 
ไดแก 1) บุคลากรสาธารณสุข 2) เพ่ือน ญาติ พ่ีนอง 3) โทรทัศน/เคเบิ้ลทีวี 4) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน  
5) อินเทอรเน็ต 6) วิทยุ ๗) ครู อาจารย ผู นำชุมชน ผู นำศาสนา ปราชญชาวบาน 8) สื ่อสิ ่งพิมพ และ 9) 
หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร    

2.   ส งเสริมความรู ความเขาใจของประชาชนในการดูแลตนเอง และรับผิดชอบตอ
สภาพแวดลอมของท่ีพักอาศัย และทำลายแหลงเพาะพันธยุง เพ่ือปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

3.   สรางความรอบรูดานสุขภาพเรื่องโรคติดตอนำโดยแมลงใหประชาชน  
4.   ประเมินความรอบรูดานสุขภาพดานโรคติดตอนำโดยแมลงของประชาชน  
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บทท่ี 5 
อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาความคิดเห็นของภาคีเครือขายและขอเสนอเชิงนโยบายตอการขับเคลื ่อนยุทธศาสตร 
การจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของภาคีเครือขาย 
และผูสวนไดสวนเสียตอการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง กลุมตัวอยางเปนผูปฏิบัติงาน
ปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงสวนภูมิภาค และระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดยคัดเลือกจากพื้นที่อำเภอ
เสี ่ยงสูงโรคไขเลือดออก ปงบประมาณ 2565 และกลุ มบานแพรเชื ้อมาลาเรีย ปงบประมาณ 2565  
รวม 338 อำเภอ มีผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 690 คน เพื่อศึกษาความคิดเห็น และความเปนไปไดของราง 
ยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 และรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อจัดทำ
ขอเสนอเชิงนโยบายตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรฯ ในระยะ 5 ป ( 2566 – 2570) ผลการศึกษาดังนี้ 

1. ลักษณะท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 66.4 เพศชาย รอยละ 33.6 อายุระหวาง 30 – 39 ป 

รอยละ 33.6 รองลงมามีอายุระหวาง 40 – 49 ป รอยละ 31.7 สวนใหญสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ร อยละ 76.1 ปฏิบัต ิงานในโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล ร อยละ 29.6 รองลงมาคือปฏิบัต ิงาน 
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนวยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร รอยละ 25.1 และ 17.7 ตามลำดับ  
สวนใหญมีอายุงานในหนวยงาน 10 ปขึ้นไป เปนรอยละ 43.9 รองลงมามีอายุงาน 1 – 3 ป และ 4 – 6 ป 
รอยละ 23.9  และรอยละ 16.4 ตามลำดับ 

2.   ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอร างยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 – 2575 

  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับเห็นดวยมาก (�̅�𝑥= 2.62, SD = .43) โดยสวนใหญเห็นดวยมากกับ 
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ รอยละ 63.5 และเห็นดวยมากกับมาตรการ
พัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
ท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา รอยละ 64.3 และมาตรการขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน มาตรการและมาตรการ
ทางกฎหมาย ดานการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงสูการปฏิบัติ รอยละ 63.9  

  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรที ่ 2 การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล ในระดับเห็นดวยมาก (�̅�𝑥= 2.65, SD = .41)  
โดยสวนใหญเห็นดวยมากกับกลยุทธที ่ 3 สงเสริม สนับสนุน การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาพยาบาล  
สงตอผูปวย และติดตามผลการรักษาใหไดตามแนวเวชปฏิบัติของประเทศ รอยละ 68.1 และเห็นดวยมาก 
กับมาตรการสนับสนุนการติดตามผลการรักษาใหเปนไปตามแนวทางของประเทศ รอยละ 68.4 รองลงมาคือ
มาตรการพัฒนาระบบเตือนภัย สอบสวนโรค และตอบโตภาวะฉุกเฉิน รอยละ 67.7 

  กลุ มตัวอยางมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรที ่ 3 การเสริมสรางโครงสรางพื ้นฐานของระบบ 

การปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับเห็นดวยมาก (�̅�𝑥= 2.68, SD = .39) โดยสวนใหญ 
เห็นดวยมากกับกลยุทธที่ 3 พัฒนาและสงเสริมการวิจัย นวัตกรรม และการนำไปใชประโยชนในการปองกัน 
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง รอยละ 70.4 และเห็นดวยมากกับมาตรการสงเสริมการจัดการความรู 
ดานโรคติดตอนำโดยแมลงอยางเปนระบบ รอยละ 75.5 รองลงมาคือมาตรการสงเสริม สนับสนุนการวิจัย  
และพัฒนานวัตกรรมอยางเปนระบบ รอยละ 71.2 
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  กลุ มตัวอยางมีค ิดเห็นตอยุทธศาสตรที ่  4 การขับเคลื ่อนภาคีเคร ือขายและประชาชนใหมี 
ความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  

ในระดับเห็นดวยมาก (�̅�𝑥= 2.68, SD = .39) โดยสวนใหญเห็นดวยมากกับกลยุทธที ่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพ 
การสื่อสารเพ่ือใหภาคีเครือขายและประชาชน มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค รอยละ 72 เห็นดวยมากกับมาตรการ
สงเสริมสนับสนุนเครือขายสวนภูมิภาคและระดับทองถิ่น ใหมีศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง รอยละ 72.9 รองลงมาคือมาตรการพัฒนาชองทางการสื่อสารกับหนวยงานเครือขาย
และผูประกอบการ รอยละ 72.3 

   กลุมตัวอยางเห็นมีความคิดเห็นตอยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับเห็นดวยมาก (�̅�𝑥= 2.71, SD = .41) โดยสวนใหญเห็นดวยมากกับกลยุทธท่ี 2 
สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาและประยุกตใชเครื่องมือ เทคโนโลยีที ่เหมาะสม 
แบบบูรณาการ ในการเฝาระวัง ปองกันควบคุม โรคติดตอนำโดยแมลง รอยละ 73.6 และเห็นดวยมาก 
กับมาตรการมาตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับใหมีขีดความสามารถปองกันควบคุมโรคติดตอ 
นำโดยแมลง รอยละ 73.2 รองลงมาคือมาตรการพัฒนาทักษะ Digital literacy ของบุคลากร รอยละ 72.6 

  ความคิดเห็นภาพรวมตอยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575  

อยูในระดับเห็นดวยมาก (�̅�𝑥= 2.67, SD = .37) โดยเห็นดวยกับยุทธศาสตรท่ี 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขาย
และประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลงมากที่สุด (�̅�𝑥= 2.71, SD = .41) รองลงมาคือยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากำลังคน 

ดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง (�̅�𝑥= 2.71, SD = .41) 
3.  ความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอความเปนไปไดของ (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอ 

นำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนานโยบาย แผนงาน 

มาตรการป องก ันควบค ุมโรคต ิดต อนำโดยแมลง ในระด ับเป นไปได มาก (�̅�𝑥= 2.68, SD = .41)  
โดยมีความคิดเห็นวากลยุทธท่ี 3 พัฒนาระบบติดตามประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ เปนไปไดมาก รอยละ 71.4 
และมาตรการพัฒนาระบบติดตามประเมินผลแบบบูรณาการ อยู ในระดับเปนไปไดมาก รอยละ 70.9 
รองลงมาคือ มาตรการพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการและมาตรการทางกฎหมาย เพื่อปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลงท่ีสอดคลองกับสภาพปญหา รอยละ 67.5 

  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรที่ 2  การยกระดับระบบเฝาระวัง 
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล ในระดับเปนไปไดมาก  

(�̅�𝑥= 2.70, SD = .39) โดยมีความคิดเห็นวากลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุน การวินิจฉัยโรค การดูแล
รักษาพยาบาล สงตอผูปวย และติดตามผลการรักษาใหไดตามแนวเวชปฏิบัติของประเทศ เปนไปไดมาก  
รอยละ 73.8 และมาตรการยกระดับความเขมแข็งของระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
ทั้งดานคน เชื ้อโรค พาหะนำโรค และสิ ่งแวดลอม อยู ในระดับเปนไปไดมาก รอยละ 73.3 รองลงมาคือ
มาตรการสนับสนุนการติดตามผลการรักษาใหเปนไปตามแนวทางของประเทศ รอยละ 73  

  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐาน

ของระบบการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับเปนไปไดมาก (�̅�𝑥= 2.71, SD = .41)  
โดยมีความคิดเห็นวากลยุทธที่ 4 พัฒนา ปรับปรุง เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการงานโรคติดตอ 
นำโดยแมลง เปนไปไดมาก รอยละ 75.1 และมาตรการสงเสริมการจัดการความรูดานโรคติดตอนำโดยแมลง
อยางเปนระบบ อยู ในระดับเปนไปไดมาก รอยละ 75.5 รองลงมาคือมาตรการจัดการขอมูลขาวสาร 
ทางกีฏวิทยาหองปฏิบัติการ และระบาดวิทยา ใหถูกตอง ครบถวน ครอบคลุม และทันสถานการณ รอยละ 73 
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  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรที่ 4  การขับเคลื่อนภาคีเครือขาย
และประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม

โรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับเปนไปไดมาก (�̅�𝑥= 2.72, SD = .40) โดยมีความคิดเห็นวากลยุทธที ่ 3 
เสริมสรางความเขมแข็ง ใหเครือขายสวนภูมิภาคและระดับทองถิ ่น มีความสามารถเฝาระวัง ปองกัน  
และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงไดถูกตองตามหลักวิชาการและไดมาตรฐาน เปนไปไดมาก รอยละ 72.9 
และมาตรการสงเสริมใหเครือขายและประชาชนรับรู เขาใจ และมีสวนรวมในการเฝาระวังปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง อยูในระดับมาก รอยละ 73.8 รองลงมาคือมาตรการขับเคลื่อนหนวยสนับสนุนสวน
ภูมิภาคและระดับทองถ่ินใหใชระบบการสื่อสารภายในและภายนอกองคกรใหมีประสิทธิภาพ รอยละ 73.5 

 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอความเปนไปไดของยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกัน

ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ในระดับเปนไปไดมาก (�̅�𝑥= 2.73, SD = .40) โดยมีความคิดเห็นวา 
กลยุทธที ่ 2 สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาและประยุกตใชเครื่องมือ เทคโนโลยี 
ท่ี เหมาะสมแบบบูรณาการ ในการเฝาระวัง ปองกันควบคุม โรคติดตอนำโดยแมลง เปนไปไดมาก รอยละ 75.4 
และมาตรการพัฒนาระบบการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางสมรรถนะดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
อยู  ในระดับเป นไปไดมาก ร อยละ 76.4 รองลงมาคือมาตราการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ 
ใหมีขีดความสามารถปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง รอยละ 75.7  

ความค ิดเห ็นต อความเป นไปได  ของย ุ ทธศาสตร การจ ั ดการโรคต ิดต  อนำโดยแมลง  

พ.ศ. 2566 – 2575 ในภาพรวม อย ู  ในระด ับเป นไปได มาก (�̅�𝑥= 2.71, SD = .36) โดยย ุทธศาสตร  
ที่เปนไปไดมากที่สุด คือ ยุทธศาสตรที ่ 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง  

(�̅�𝑥= 2.73, SD = .40) รองลงมาคือยุทธศาสตรที ่  4 การขับเคล ื ่อนภาคีเคร ือข ายและประชาชนใหมี 
ความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

(�̅�𝑥= 2.72, SD = .40) 

4.  ขอเสนอแนะตอ (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 

  ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอ 
นำโดยแมลง 

1. พัฒนานโยบายที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปปฏิบัติไดในพื้นท่ี โดยขับเคลื่อนนโยบาย 
แผนงาน ผานการมีสวนรวมของภาคีเครือขายทุกภาค 

2. ควรจัดทำแผนปฏิบัติการ/แนวทางการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง โดยความรวมมือ 
จากหนวยงานที่เกี่ยวของ กำหนดบทบาทแตละภาคสวนใหชัดเจน และบูรณาการการทำงานโดยมีเปาหมาย
รวมกัน พรอมทั้งผลักดันใหเครือขายรวมสรางตัวชี้วัดสำหรับติดตามประเมินผลการดำเนินงานของแตละ
เครือขาย 

3. พัฒนามาตรการดานกฎหมาย ภายใตกฎหมายที ่ม ีอยู   เช น พรบ.โรคติดตอ 2558   
พรบ.การสาธารณสุข 2535  ใหสามารถบังคับใชไดจริง โดยอาศัยความรวมมือจากหนวยงานที่มีสวนไดสวน
เสียเชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินทำหนาท่ีในการบังคับใชกฎหมาย  

4. พัฒนาระบบติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานที ่มีประสิทธิภาพ เปนรูปแบบเดียวกัน 
ทั่วประเทศ เพื่อเปนแหลงอางอิงขอมูลผลการดำเนินงาน นำไปกำหนดเปาหมายที่สอดคลองกับสภาพปญหา 
หรือปรับเปลีย่นมาตรการปองกันควบคุมโรคในอนาคต  

5. มีการนิเทศ เยี่ยมเสริมพลังในการดำเนินงาน เพื่อใหเจาหนาที่ทุกคนสามารถดำเนินการ 
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงไดดวยความยั่งยืน 
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ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรที่ 2 การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
และจัดการภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาระบบเฝาระวังโรคติดตอนำโดยแมลง ระบบเตือนภัย และตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
ตามมาตรฐานสากล ใหมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีมาปรับใช สามารถเขาถึงไดงาย และเปนแนวทาง
เดียวกันท่ัวประเทศ 

2. พัฒนาทีมเฝาระวังโรคติดตอนำโดยแมลงที่เขมแข็งและเพียงพอในระดับพื้นที่ ทั ้งระดับ
จังหวัด อำเภอ ตำบล เพื่อการเฝาระวังอยางตอเนื่อง และควรมีการซอมแผนปฏิบัติการกรณีเกิดการระบาด 
รวมท้ังเนนการเฝาระวังโรค ในพ้ืนท่ีท่ีมีความเฉพาะ เชน พ้ืนท่ีพิเศษ พ้ืนท่ีชายแดน พ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดของโรค 
เปนตน 

3. สงเสริมการวินิจฉัย สงตอ รักษาที่รวดเร็ว มีแนวทางการรักษาที่ชัดเจน เปนในทางเดียวกัน 
ทั้งภาครัฐ และเอกชน และประสานความรวมมือในการเขาถึงขอมูลการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชน 
แลกเปลี ่ยนขอมูลแนวทางการรักษากับโรงเรียนแพทย โรงพยาบาลมหาลัย เปนตน พรอมทั ้งสื ่อสาร 
แนวทางการรักษาใหประชาชนมีความเขาใจ และเขาถึงระบบการรักษาไดรวดเร็ว 

4. การถายโอนภารกิจควรมีกรอบระยะเวลาที ่ช ัดเจน พิจารณาความจำเปน และภารกิจ 
ที่จำเปนตองถายโอน พรอมทั ้งควรมีการอบรมพัฒนาศักยภาพผู ปฏิบัติงานเพื ่อใหมีความรู ความเขาใจ 
และมีทักษะในการปฏิบัติงานมากข้ึน 

ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรที่ 3 การเสริมสรางโครงสรางพื้นฐานของระบบการปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยี ขอมูลสารสนเทศที่ทันสมัย เขาถึงไดงาย ไมซับซอน รายงาน 

ไดรวดเร็ว และเปนมาตรฐานเดียวกัน โดยสามารถใชงานไดทั ้งแบบ Online – Offline  มีศูนยกลาง 

ในการสงตอขอมูลไดรวดเร็ว และสามารถดาวนโหลดขอมูลมาใชประโยชนในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค

ในพ้ืนท่ีได 

2. การพัฒนาศูนยความเปนเลิศดานโรคติดตอนำโดยแมลง อาจใหศูนยควบคุมโรคติดตอ 

นำโดยแมลงเปนศูนยกลางการพัฒนาระดับพื้นท่ี และในสวนของการพัฒนาหองปฏิบัติการตองใชงบประมาณ

จำนวนมาก จึงควรมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสม 

3. พัฒนาความรวมมือกับนักกีฏวิทยาและเครือขายหองปฏิบัติการของสถาบันการศึกษา 

เพ่ือแลกเปลี่ยนองคความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

4. สนับสนุนใหเกิดการวิจัย และนวัตกรรมใหม ๆ เชน วัคซีน เทคโนโลยีกำจัดพาหะนำโรค  

และมีเวทีนำเสนอผลงานวิจัย นวัตกรรม ประชาชนเขาถึงได เพื่อใหเกิดการตอยอด และหนวยงานระดับพื้นท่ี 

มีการนำงานวิจัย นวัตกรรมมาประยุกตใชในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาดสูง 

5. ควรมีการสนับสนุนทรัพยากร (คน เงิน ของ) อยางเพียงพอ เพื ่อพัฒนางานโรคติดตอ 

นำโดยแมลงใหมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรที่ 4 การขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของ 
รวมรับผิดชอบ และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

1. ขับเคลื่อนภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ และมีกำหนด
บทบาทที่ชัดเจนในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง โดยสรางแกนนำหรืออาสา 
ดานการควบคุมโรคนำโดยแมลง  
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2. บูรณาการการทำงานรวมกันทุกภาคสวน ทั ้งโรงเรียน ชุมชน เจาหนาที ่สาธารณสุข  
และองคกรปกครองสวนทองถิ ่น กระตุ นใหประชาชนเห็นความสำคัญของปญหาโรคติดตอนำโดยแมลง  
และมีสวนรวมรับผิดชอบตอการดูแลสภาพแวดลอมท่ีพักอาศัยของตนเองและทำลายแหลงเพาะพันธุยุง 

3. ผลักดันใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดโครงการ/กิจกรรมรณรงค เพื่อบรรจุเขาแผนพัฒนา
ทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน ควบคุมโรค และสามารถนำไปใชไดผลจริง  

4. สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค และใหความรวมมือในการเฝาระวัง 
ปองกันโรคติดตอนำโดยแมลง โดยการสื่อสารความเสี่ยงผานชองทางตาง ๆ ที่เหมาะสมกับประชาชนทุกกลุม 
เพื่อใหเห็นถึงอันตรายของโรคติดตอนำโดยแมลงและเหตุผลที่จะตองทำลายแหลงเพาพันธยุงอยางตอเนื่อง
สม่ำเสมอ และสงเสริมความเขาใจของประชาชนในการดูแลตนเองไดดีข้ึน 

ขอเสนอแนะตอยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
1. วิเคราะห และจัดกรอบอัตรากำลังเจาหนาท่ีสำหรับปฏิบัติงานในพื ้นท่ี เชนบุคลากร 

ดานกีฏวิทยา ที่ลดลง ในระยะ 5 - 10 ป อาจตองพัฒนาดานกรอบโครงสรางตำแหนง เพื่อเพิ่มชองทาง 
การเติบโตในสายอาชีพ และควรพัฒนาเทคโนโลยีควบคู กันไป เพื ่อความมีประสิทธิภาพและแมนยำ 
ในการทำงาน  

2. พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ทุกสายงานในการควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงทั้งสวนกลาง  
สวนภูมิภาค รวมถึงภาคีเครือขายใหมีการพัฒนาดานองคความรู ใหม ทักษะ และเทคโนโลยีที ่เกี ่ยวของ  
เชน ความรูดานระบาดวิทยา Health Literacy Digital Literacy เปนตน รวมถึงสนับสนุนอุปกรณตาง ๆ ใน
การปฏิบัติงาน 

3. สงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ ในการพัฒนาและประยุกตใชเครื่องมือ เทคโนโลยี 
ท่ีเหมาะสมแบบบูรณาการ ในการเฝาระวัง ปองกันควบคุม โรคติดตอนำโดยแมลง 

4. สนับสนุนใหบ ุคลากรไดศ ึกษาตอในสาขาวิชาเฉพาะ ฝกอบรม หรือการศึกษาดูงาน 
ท่ีเปนประโยชนตอการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

5. การนำผลความคิดเห็นและขอเสนอแนะของภาคีเครือขายไปใชประโยชน 
กองโรคติดตอนำโดยแมลง ไดนำความคิดเห็นของภาคีเครือขายไปใชประโยชนในการปรับปรุง

มาตรการ แนวทางการดำเนินงานภายใตยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
ใหมีความสอดคลองกับบริบทของหนวยงานผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีมากข้ึน และนำขอเสนอแนะเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรฯ ไปใชประโยชนในการจัดทำรายละเอียดกิจกรรมภายใตแผนปฏิบัติการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง 
ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2566 – 2570) นอกจากนี้ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 กองโรคติดตอนำโดยแมลง  
ไดเสนอขอแตงตั้งคณะอนุกรรมการเรงรัดกำจัดโรคไขมาลาเรีย ภายใตกลไกพรบ.โรคติดตอ พ.ศ. 2558  
ซึ่งสอดคลองกับขอเสนอเชิงนโยบายที่ไดกลาวไวขางตน และมีการดำเนินงานโครงการพัฒนาความรอบรูดาน
สุขภาพดานโรคติดตอนำโดยแมลง ในกลุมเด็กนักเรียน ซ่ึงหวังเปนอยางยิ่งวาในอนาคตจะขยายกลุมเปาหมาย
ใหครอบคลุมประชาชนทุกกลุม เพื่อใหประชาชนเกิดความรอบรูดานสุขภาพและนำไปสูการมีพฤติกรรม 
ท่ีพึงประสงคในการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงตอไป 

6. ขอเสนอเชิงนโยบายเพื ่อการขับเคลื ่อนยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง  
พ.ศ. 2566 - 2575 

1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงผานมาตรการ 
ทางกฎหมาย ภายใตกฎหมายที่มีอยู เชน พรบ. โรคติดตอ พ.ศ. 2558 พรบ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535  
พรบ. สุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550 โดยใชกลไกของคณะกรรมการโรคติดตอแหงชาติ คณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัด คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ในการจัดการปญหาโรคติดตอนำโดยแมลงในพื้นที่เสี่ยง 
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ตอการโรคติดตอนำโดยแมลง เชน อำเภอเสี ่ยงสูงโรคไขเลือดโรค กลุ มบานแพรเชื ้อมาลาเรีย เปนตน  
โดยผลักดันใหพื้นที่เสี ่ยงเห็นความสำคัญของปญหาและเลือกโรคติดตอนำโดยแมลงเปนประเด็นปญหา 
ของพื้นที่ที ่ตองไดรับการแกไข และผสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในการนำธรรมนูญ
สุขภาพหรือเทศบัญญัติที่มีอยูแลวมานำรองบังคับใชอยางจริงจัง โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงสูงหรือพื้นที่ระบาด
ซ้ำซาก และมีการติดตามประเมินผลแบบบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

2. สงเสริมใหประชาชนมีพฤติกรรมปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงท่ีถูกตอง โดยการสื่อสาร
ความเสี่ยงเพ่ือใหประชาชนเกิดความรอบรูดานสุขภาพและนำไปสูการมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค จากการประเมิน
ความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ป 2565 พบวา ความรู 
ของประชาชนตอโรคติดตอนำโดยแมลงยังอยู ในระดับนอย และมีพฤติกรรมปองกันควบคุมโรคติดตอ 
นำโดยยุงลายในระดับปานกลาง จึงควรเรงเสริมสรางความรอบรูของประชาชน โดยเลือกชองทางการสื่อสาร
ความเสี่ยงท่ีเหมาะสมกับกลุมประชาชน จัดใหมีรูปแบบการสื่อสารท่ีหลากหลาย นำเทคโนโลยีท่ีมีอยูในปจจุบัน
มาใชใหเกิดประโยชน เชน สื่ออินเทอรเน็ต การใชประโยชนจากความสนใจหรือกระแสสังคมในชวงเวลานั้น  
อีกทั้งยังมีสื่อบุคคลท่ีสำคัญที่ประชาชนใหความเชื่อถือและเขาถึงไดงาย ไดแก อาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมูบาน (อสม.) เปนอีกหนึ่งทางเลือกในการสงเสริมความรู ความเขาใจของประชาชนในการดูแลตนเอง  
และรับผิดชอบตอสภาพแวดลอมของท่ีพักอาศัย รวมถึงทำลายแหลงเพาะพันธยุง เพ่ือปองกันควบคุมโรคติดตอ
นำโดยแมลง และตองวางแผนการประเมินความรอบรูดานโรคติดตอนำโดยแมลงอยางสม่ำเสมอเพื่อนำผล 
การดำเนินงานไปปรับปรุงรปูแบบแนวทางการดำเนินงานในอนาคต 

7. ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
หลังจากที ่มีการนำยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 ไป

ขับเคลื่อนการดำเนินงานแลว ควรมีการประเมินความสำเร็จของยุทธศาสตรฯ เปนระยะ เชน ระยะตน ระยะ
กลาง และเมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตร นอกจากนี้ควรมีการประเมินความพึงพอใจตอยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ  
หรือการใหบริการดานแผนและยุทธศาสตรของกองโรคติดตอนำโดยแมลงรวมดวย เพื่อรับฟงความคิดเห็น 
ของผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ และนำขอคิดเห็น ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแผนงาน รวมถึงปรับปรุงรูปแบบ 
การดำเนินงานใหสอดรับกับบริบทของภาคีเครือขายเพ่ือเปนประโยชนตอการดำเนินงานในอนาคตตอไป 
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1 ต.ค. 2565]; ปที ่15 ฉบับที ่ 1 (2562):มกราคม - เมษายน 2562 : 263 – 283.เขาถึงไดจาก
http://www.graduate.dusit.ac.th/journal/index.php/sdujournal/article/view/574 
4. กองโรคติดตอนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. ระบบการเฝาระวังโรคติดเชื้อไวรัสซิกา กองโรคติดตอ 
นำโดยแมลง (พ.ศ. 2560 – 2565) [อินเตอรเน็ต]. [เขาถึงเมื ่อ 17 ต.ค. 2565]. เขาถึงไดจาก
https://datastudio.google.com/reporting/454fcf5a-c7e3-46fb-b393e2f587f0a13e/page/ 
p_8gcv0gpurc 
5. กองโรคติดตอนำโดยแมลง สถานการณโรคไขมาลาเร ีย (ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565) 
[อินเตอรเน็ต]. [เขาถึงเม่ือ 17 ต.ค. 2565]. เขาถึงไดจาก http://malaria.ddc.moph.go.th/malariaR10/ 
index_newversion.php 
6. กองโรคติดตอนำโดยแมลง ขอมูลสถิติคาเปาหมายและผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดลดโรคและภัยสุขภาพ 
และงานเชิงระบบ (ปงบประมาณ 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
7. กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. ระบบรายงานการเฝาระวังโรค ๕๐๖. ขอมูลสถานการณโรคสครับไทฟส 
(พ.ศ. 2560 – 2565) [อินเตอรเน็ต]. [เขาถึงเม่ือ 17 ต.ค. 2565]. เขาถึงไดจาก http://doe.moph.go.th/ 
surdata/disease.php?ds=44 
8. กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค. ระบบรายงานการเฝาระวังโรค ๕๐๖. ขอมูลสถานการณโรคลิชมาเนีย 
(พ.ศ. 2560 – 2565) [อินเตอรเน็ต]. [เขาถึงเม่ือ 17 ต.ค. 2565]. เขาถึงไดจาก http://doe.moph.go.th/ 
surdata/disease.php?ds=68 
9. กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2562. ราชกิจจานุเบกษา 
[อินเตอรเน็ต]. 2562 [เขาถึงเมื่อ 17 ต.ค. 2565]. เลมที่ 136 ตอนที่ 78 ก: 20 มิถุนายน 2562.  
เขาถึงไดจาก https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2/ethg/file/ministerial_ddc.pdf 
10. สำนักโรคติดตอนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. แผนยุทธศาสตรโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2555 – 
2559. นนทบุรี; 2554 
11. กองโรคติดตอนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค. ยุทธศาสตรการกำจัดโรคไขมาลาเรียประเทศไทย  
พ.ศ. 2560 – 2569. สำนักพิมพอักษรกราฟฟคแอนดดีไซน; 2559 
12. กองยุทธศาสตรและแผนงาน กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. แผนงานดานการปองกันควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปงบประมาณ 2565. สำนักพิมพอักษรกราฟฟค
แอนดดีไซน จำกัด; 2564 
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13. อิทธิพล แกวฟอง และคณะ. การเขียนขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานสุขภาพ. วารสารวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี อุตรดิตถ [อินเทอรเน ็ต]. 2564 [เขาถึงเมื ่อ 10 ต.ค. 2565]; ปที ่  13 ฉบับที ่ 2  
(กรกฎาคม - ธันวาคม 2564): 265 - 274. เขาถึงไดจากhttps://he01.tcithaijo.org/index.php/unc/ 
article/view/253875 
14. วิชุดา สาธิตพร. นโยบายหลักประกันสุขภาพถวนหนา: พัฒนาการแนวโนมและการสำรวจมาตรฐาน 
ดานสุขภาพของไทย. วารสารสถาบันพระปกเกลา [อินเตอรเน็ต]. 2554 [เขาถึงเม่ือ 10 ต.ค. 2565]; ปท่ี 9 
ฉบับท่ี 3 กันยายน - ธันวาคม 2554. เขาถึงไดจาก https://so06.tci-thaijo.org/index.php/kpi_journal/ 
article/view/244468/165759 
15. ทิพยวรรณ สุขใจรุงวัฒนา. การพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายในการเสริมสรางภาวะผูนำเชิงสรางสรรค
สำหรับผูนำองคกรนิสิต/นักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในทศวรรษหนา (พ.ศ. 2557 – 2566). วารสาร
ศิลปากรศึกษาศาสตรวิจัย [อินเตอรเน็ต]. 2558 [เขาถึงเม่ือ 10 ต.ค. 2565]; ปท่ี 7 ฉบับท่ี 2 (กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2558): 191 – 206. เขาถึงไดจาก https://so05.tci-thaijo.org/index.php/suedureasearch 
journal/article/view/33814/42760 
16. ประกฤต ประภาอินทร. ประชาสังคมกับการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับประเทศ [อินเตอรเน็ต]. 
2562 [เขาถึงเมื่อ 10 ต.ค. 2565]; ปที่ 2 ฉบับที่ 1 (2019): มกราคม - เมษายน 2562: 73 – 79. 
เขาถึงไดจาก https://he02.tci-thaijo.org/index.php/tjph/article/view/184370/130649 
17. ชรินทร จิตตสุโภ. ขอเสนอเชิงนโยบายการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กสูความเปนเลิศ สังกัดสำนักงาน
เขตพื ้นที ่การศึกษาม ัธยมศึกษา [อ ินเตอร  เน ็ต]. [ด ุษฎ ีน ิพนธ ปร ิญญาพุทธศาสตรด ุษฎ ีบ ันฑ ิต]. 
พระนครศรีอยุธยา; 2561 [เขาถึงเม่ือ 10 ต.ค. 2565]; เขาถึงไดจาก oldweb.mcu.ac.th/ userfiles/file/
วิทยานิพนธ/ปริญญาเอก/พุทธบริหารศึกษา/2560/MCU600114021.pdf 
18. มาตรวัดเจตคติแบบลิเคิรท (Likert rating scales). GotoKnow [อินเตอรเน็ต]. [เขาถึงเมื ่อ 4 มี.ค. 
2565]. เขาถึงไดจาก : https://www.businesstoday.co/bt-news/09/12/2019/15578/#:~:text= 
19. บุญใจ ศรีสถิตยนรากูร. ระเบียบวิธีวิจัยทางพยาบาลศาสตร. พิมพครั้งท่ี 2 . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย; 2545 
20. สำนักบริหารจัดการดานพลังงานปรมาณู สำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น  
เรื ่อง ยุทธศาสตรสำนักงานปรมาณูเพื ่อสันติ พ.ศ. 2560 – 2564 [อินเตอรเน็ต]. 2560 [เขาถึงเม่ือ  
26 ก.ย. 2565]. เขาถึงไดจากhttps://www.oap.go.th/images/documents/offices/baea/policy/ 
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับยุทธศาสตรสำนักงานปรมาณูเพ่ือสันติ/Conflict.pdf 
21. ศูนยกฎหมาย กรมควบคุมโรค. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558. โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย; 2561 
22. กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 [อินเตอรเน็ต].  
[เขาถึงเม่ือ 6 มีนาคม 2565]. เขาถึงไดจาก : http://www.legal.moph.go.th/index.php?option=com_ 
remository&Itemid -813&func=fileinfo&id =1309 
23. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ. พระราชบัญญัติสุขภาพแหงชาติ พ.ศ. 2550. [เขาถึงเม่ือ 
6 มีนาคม 2565]. เขาถึงไดจาก : https://infocenter.nationalhealth.or.th/statute50 
24. สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค. การประเมินความรอบรูดาน

สุขภาพในการปองกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพของประชาชน ป 2565. โรงพิมพ เอส.ออฟเซ็ท กราฟฟค 

ดีไซน; 2565 
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ภาคผนวก 

1. หนังสือขอความอนุเคราะหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอ 

นำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
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2. แบบสอบถามความคิดเห็นของภาคีเครือขายตอรางยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง  

พ.ศ. 2566 – 2575 

แบบสอบถามการรับฟงความคิดเห็น 

ตอ (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 

----------------------------------------------------------------------------- 

คำช้ีแจง : ดวยกองโรคติดตอนำโดยแมลง ไดดำเนินการจัดทำ (ราง) ยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอ

นำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 เพื่อวางกรอบและทิศทางการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลงในอนาคต  

จึงสอบถามความคิดเห็นหนวยงานที่เกี่ยวของโดยแบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อรับฟงความคิดเห็น

และขอเสนอแนะ ตอ (ราง) ยุทธศาสตรโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 - 2575  

 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  

o ชาย 

o หญิง 

2. อายุ  

o ต่ำกวา 30 ป 

o 30 – 39 ป 

o 40 – 49 ป 

o 50 ป ข้ึนไป 

3. การศึกษา 

o ต่ำกวาปริญญาตรี 

o ปริญญาตรี 

o ปริญญาโท 

o ปริญญาเอก 

o อ่ืน ๆ (ระบุ) 

.............................................................................................................................................. 

4. สถานท่ีปฏิบัติงาน 

o สำนักงานปองกันควบคุมโรค (สคร.) / สถาบนัปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม) 

o ศูนยควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง (ศตม.) 

o สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 

o กองควบคุมโรคติดตอ กรุงเทพมหานคร 

o สำนักงานเขต 

o โรงพยาบาล 

o โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล 
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o ศูนยบริการสาธารณสุข 

o องคการบริหารสวนตำบล 

o เทศบาลตำบล 

o เทศบาลเมือง 

o เทศบาลนคร 

5. ชื่อหนวยงาน 

........................................................................................................................................................... 

6. ตำแหนง  

o หัวหนาฝาย/หัวหนางาน 

o เจาหนาที่ / ผู ปฏิบัติงานดานโรคติดตอนำโดยแมลง (โรคไขเลือดออก/โรคไขมาลาเรีย/ 

โรคไขปวดขอยุงลาย/โรคติดเชื้อไวรัสซิกา/โรคเทาชาง/โรคสครับไทฟส/โรคลิชมาเนีย) 

7. อายุงานในหนวยงาน 

o นอยกวา 1 ป 

o 1 – 3 ป 

o 4 – 6 ป 

o 7 – 9 ป 

o 10 ปข้ึนไป 

สวนท่ี 2  ความคิดเห็นตอกรอบยุทธศาสตรการจัดการโรคติดตอนำโดยแมลง พ.ศ. 2566 – 2575 
คำอธิบาย 
ระดับความคิดเห็นตอยุทธศาสตร/ 
กลยุทธ/มาตรการ 

1 = ไมเห็นดวย 2 = คอนขางเห็นดวย  3 = เห็นดวยมาก 

ระดับความเปนไปไดของยุทธศาสตร/ 
กลยุทธ/มาตรการ 

1 = เปนไปไมได 2 = เปนไปไดนอย 3 = เปนไปไดมาก 

ยุทธศาสตร/กลยุทธ/มาตรการ ระดับความคิดเห็นตอ
ยุทธศาสตร/กลยุทธ/

มาตรการ 

ระดับความเปนไปได
ของยุทธศาสตร/    
กลยุทธ/มาตรการ 

ขอเสนอแนะ 

1 2 3 1 2 3 
1. วิสัยทัศน        
2. พันธกิจ        
3. ภาพท่ีพึงประสงค        
4. เปาประสงค        
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนานโยบาย แผนงาน มาตรการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
เปาประสงค : นโยบาย แผนงาน มาตรการ 
ปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงถูก
ขับเคลื่อนโดยความรวมมือจากทุกภาคสวน
ท่ีเก่ียวของ 
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กลยุทธที ่ 1 : พัฒนานโยบาย แผนงาน 
มาตรการ และมาตรการทางกฎหมายดาน
การปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 1) พัฒนานโยบาย แผนงาน 
มาตรการและมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือ
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงท่ี
สอดคลองกับสภาพปญหา 

       

มาตรการ 2) พัฒนานโยบายดานการเงิน 
การคลังเพื ่อปองกันควบคุมโรคติดตอนำ
โดยแมลง 

       

กลยุทธท่ี 2 : ขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน 
มาตรการและมาตรการทางกฎหมาย ดาน
การปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

       
 

มาตรการ 1) ขับเคลื่อนนโยบาย แผนงาน 
มาตรการและมาตรการทางกฎหมาย 
ดานการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลงสูการปฏิบัติ 

       

กลย ุ ทธ  ท ี ่  3 : พ ัฒนาระบบต ิ ดตาม
ประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ 

       

มาตรการ 1) พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผลแบบบูรณาการ 

       

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การยกระดับระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง และจัดการ
ภาวะฉุกเฉินใหเปนมาตรฐานสากล 
เปาประสงค : มีระบบการเฝาระวังปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง ท่ีบูรณาการ
รวมกันทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ
สำหรับการเตรียมพรอมและตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินท่ีเปนมาตรฐานสากล 

       

กลยุทธท่ี 1 ยกระดับความเขมแข็ง ระบบ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำ
โดยแมลงอยางบูรณาการ 

       

มาตรการ 1) ยกระดับความเขมแข็งของ
ระบบเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอ
นำโดยแมลงท้ังดานคน เชื้อโรค พาหะนำ
โรค และสิ่งแวดลอม 

       

มาตรการ 2) ยกระดับการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง
บริเวณชายแดน 
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มาตรการ 3) เฝาระวังทางกีฏวิทยาและ
ติดตามประเมินผลการควบคุมพาหะนำโรค 

       

มาตรการ 4) พัฒนาระบบเตือนภัย 
สอบสวนโรค และตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

       

กลยุทธท่ี 2 เรงรัดกำจัดโรคติดตอนำโดย
แมลงตามพันธะสัญญา 

       

มาตรการ 1) เรงรัดการคนหาผูติดเชื้อ 
และควบคุมพาหะนำโรค เพ่ือกำจัด
โรคติดตอนำโดยแมลงตามพันธะสัญญา 

       

มาตรการ 2) ถายโอนภารกิจโรคติดตอนำ
โดยแมลงไปยังระบบสาธารณสุขปกติ และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

       

มาตรการ 3) ปองกันการกลับมาแพรเชื้อ
ของโรคติดตอนำโดยแมลงหลังการประกาศ
จำกัด 

       

กลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุน การ
วินิจฉัยโรค การดูแลรักษาพยาบาล สงตอ
ผูปวย และติดตามผลการรักษาใหไดตาม
แนวเวชปฏิบัติของประเทศ 

       

มาตรการ 1) สงเสริม สนับสนุน การ
วินิจฉัย การดูแลรักษาผูปวยโรคติดตอนำ
โดยแมลงใหเปนไปตามแนวทางการดูแล
รักษาท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

       

มาตรการ 2) สนับสนุนการติดตาม
ผลการรักษาใหเปนไปตามแนวทางของ
ประเทศ 

       

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเสริมสรางโครงสรางพ้ืนฐานของระบบการปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลง 
เปาประสงค : ประชาชนไดรับบริการท่ี
ขับเคลื่อนงานดวยเทคโนโลยีและมี
โครงสรางพ้ืนฐานของระบบการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงท่ีเขมแข็ง 

       

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานโรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 1) ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหเกิดการบูรณาการและเพ่ิม
การเขาถึงขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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มาตรการ 2) จัดการขอมูลขาวสารทางกีฏ
วิทยา หองปฏิบัติการ และระบาดวิทยา ให
ถูกตอง ครบถวน ครอบคลุม และทัน
สถานการณ 

       

มาตรการ 3) ขับเคลื่อนและผลักดันการนำ
เทคโนโลยีไปใชเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลงในระดับพ้ืนท่ี 

       

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ทางดานโรคติดตอนำโดยแมลงใหมี
มาตรฐานสากล 

       

มาตรการ 1) พัฒนาศูนยความเปนเลิศ
ดานโรคติดตอนำโดยแมลงใหไดตาม
มาตรฐานสากล 

       

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมการวิจัย 
นวัตกรรม และการนำไปใชประโยชนในการ
ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 1) สงเสริม สนับสนุนการวิจัย 
และพัฒนานวัตกรรมอยางเปนระบบ 

       

มาตรการ 2) สงเสริมการจัดการความรู
ดานโรคติดตอนำโดยแมลงอยางเปนระบบ 

       

กลยุทธท่ี 4 พัฒนา ปรับปรุง เพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการงาน
โรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 1) พัฒนา ปรับปรุงระบบการ
บริหารจัดการดานทรัพยากร 
วัสดุอุปกรณ และงบประมาณ 

       

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การขับเคล่ือนภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปนเจาของ รวมรับผิดชอบ 
และมีบทบาทในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
เปาประสงค : ประชาชนและภาคีเครือขาย
มีบทบาท และมีสวนรวมรับผิดชอบในการ
เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลง 

       

กลยุทธท่ี 1 พัฒนา ระบบ กลไกความ
รวมมือกับภาคีเครือขายและประชาชนใหมี
สวนรวมในการปองกัน และควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 1) พัฒนาระบบ และจัดทำกลไก
ความรวมมือกับภาคีเครือขาย 
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มาตรการ 2) สรางและพัฒนาภาคี
เครือขาย 

       

กลยุทธท่ี 2 สรางเสริมการมีสวนรวมของ
ภาคีเครือขายและประชาชนใหมีความเปน
เจาของรวมรับผิดชอบในการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 1) สงเสริมใหเครือขายและ
ประชาชนรับรู เขาใจ และมีสวนรวมในการ
เฝาระวังปองกัน ควบคุมโรคติดตอนำโดย
แมลง 

       

มาตรการ 2) พัฒนากลไกการประสานงาน
ภาคีเครือขาย 

       

กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็ง ให
เครือขายสวนภูมิภาคและระดับทองถ่ิน มี
ความสามารถเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลงไดถูกตองตามหลัก
วิชาการและไดมาตรฐาน 

       

มาตรการ 1) สงเสริมสนับสนุนเครือขาย
สวนภูมิภาคและระดับทองถ่ิน ใหมี
ศักยภาพในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 

       

กลยุทธท่ี 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร
เพ่ือใหภาคีเครือขายและประชาชน มี
พฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

       

มาตรการ 1) ขับเคลื่อนหนวยสนับสนุน
สวนภูมิภาคและระดับทองถ่ินใหใชระบบ
การสื่อสารภายในและภายนอกองคกรใหมี
ประสิทธิภาพ 

       

มาตรการ 2) สงเสริม พัฒนา การนำ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมการ
เขาถึงของประชาชน 

       

มาตรการ 3) พัฒนาชองทางการสื่อสารกับ
หนวยงานเครือขายและผูประกอบการ 

       

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนากำลังคนดานการปองกันควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 
เปาประสงค : บุคลากรดานการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลงทุกระดับมี
ศักยภาพในการเฝาระวังปองกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง 
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กลยุทธท่ี 1 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรบุคคลดานโรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 1) วิเคราะหกรอบอัตรากำลังท่ี
มีความจำเปนตองานโรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 2) ธำรงรักษาทรัพยากรบุคคล
และกำลังคนท้ังระยะสั้นและระยะยาว 

       

มาตรการ 3) สงเสริมสนับสนุนให
เจาหนาท่ีดานกีฏวิทยาและการควบคุมโรค
มีความกาวหนาและม่ันคงในอาชีพท้ัง
สวนกลางและภูมิภาค 

       

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถ ในการพัฒนาและประยุกตใช
เครื่องมือ เทคโนโลยีท่ี เหมาะสมแบบ
บูรณาการ ในการเฝาระวัง ปองกันควบคุม 
โรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 1) กำหนดมาตรฐานของการ
ปฏิบัติงานและสมรรถนะท่ีจำเปนในการ
ปฏิบัติงานดานโรคติดตอนำโดยแมลงของ
หนวยงานท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาค 

       

มาตรการ 2) พัฒนาระบบการฝกอบรม
เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะดานการปองกัน
ควบคุมโรคติดตอนำโดยแมลง 

       

มาตรการ 3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุก
ระดับใหมีขีดความสามารถปองกันควบคุม
โรคติดตอนำโดยแมลง  

       

มาตรการ 4) พัฒนาทักษะ Digital 
literacy ของบุคลากร 

       

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา ปรับปรุง 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

------------------------------------------------------ 

ขอบพระคุณท่ีสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

กลุมยุทธศาสตร กองโรคติดตอนำโดยแมลง โทร. 0 2590 3134-5 Email: planvbd@hotmail.com 

ลิงคแบบสอบถามความคิดเห็น : https://forms.gle/5utF5fGisVjsrgdG7 

 

 



เขต จังหวัด อําเภอ พื้นที่

1 เชียงใหม เมืองเชียงใหม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม จอมทอง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม เชียงดาว อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม แมริม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม ฝาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม พราว อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม สันทราย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม หางดง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม ฮอด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม สารภี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงใหม เวียงแหง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 ลําพูน เมืองลําพูน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 ลําพูน ทุงหัวชาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 ลําพูน เวียงหนองลอง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 ลําปาง เมืองลําปาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 แพร เมืองแพร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 นาน เมืองนาน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 นาน ทุงชาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

1 นาน สองแคว อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 พะเยา เมืองพะเยา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงราย เมืองเชียงราย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงราย แมจัน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงราย แมสาย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงราย แมสรวย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 เชียงราย แมฟาหลวง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

1 แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

1 แมฮองสอน แมสะเรียง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

1 แมฮองสอน แมลานอย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

1 แมฮองสอน สบเมย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

1 แมฮองสอน ขุนยวม อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

รายชื่ออําเภอเสี่ยงสูงโรคไขเลือดออก และอําเภอแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย

๖๑



เขต จังหวัด อําเภอ พื้นที่

รายชื่ออําเภอเสี่ยงสูงโรคไขเลือดออก และอําเภอแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย

2 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 อุตรดิตถ น้ําปาด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 ตาก เมืองตาก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 ตาก บานตาก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 ตาก สามเงา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 ตาก แมระมาด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

2 ตาก ทาสองยาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

2 ตาก แมสอด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

2 ตาก พบพระ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

2 ตาก อุมผาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

2 ตาก วังเจา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

2 สุโขทัย เมืองสุโขทัย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 พิษณุโลก เนินมะปราง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 พิษณุโลก นครไทย อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

2 เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 เพชรบูรณ หนองไผ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 เพชรบูรณ บึงสามพัน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

2 อุทัยธานี บานไร อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

2 อุทัยธานี ลานสัก อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

3 ชัยนาท เมืองชัยนาท อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 ชัยนาท มโนรมย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 นครสวรรค เมืองนครสวรรค อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 นครสวรรค โกรกพระ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 นครสวรรค ไพศาลี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 นครสวรรค พยุหะคีรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 นครสวรรค ลาดยาว อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 นครสวรรค แมวงก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 นครสวรรค แมเปน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก
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3 นครสวรรค ชุมตาบง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 พิจิตร เมืองพิจิตร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 พิจิตร วังทรายพูน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

3 พิจิตร สากเหล็ก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 นนทบุรี เมืองนนทบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 นนทบุรี ปากเกร็ด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 ปทุมธานี ธัญบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 พระนครศรีอยุธยา ผักไห อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 พระนครศรีอยุธยา มหาราช อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 อางทอง เมืองอางทอง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 อางทอง ไชโย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 อางทอง แสวงหา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 อางทอง สามโก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 ลพบุรี เมืองลพบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 ลพบุรี พัฒนานิคม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 ลพบุรี โคกสําโรง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 ลพบุรี ชัยบาดาล อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 สระบุรี เมืองสระบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 สระบุรี หนองแค อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 สระบุรี พระพุทธบาท อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 นครนายก เมืองนครนายก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

4 นครนายก ปากพลี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 ราชบุรี เมืองราชบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 ราชบุรี จอมบึง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 ราชบุรี สวนผึ้ง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 ราชบุรี บานโปง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 ราชบุรี บางแพ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 ราชบุรี โพธาราม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก
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5 ราชบุรี บานคา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 กาญจนบุรี ไทรโยค อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 กาญจนบุรี สังขละบุรี อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 สุพรรณบุรี สองพี่นอง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 นครปฐม เมืองนครปฐม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 นครปฐม กําแพงแสน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 นครปฐม นครชัยศรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 นครปฐม บางเลน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 นครปฐม สามพราน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 นครปฐม พุทธมณฑล อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 สมุทรสาคร กระทุมแบน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 สมุทรสาคร บานแพว อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 เพชรบุรี เขายอย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 เพชรบุรี บานลาด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 เพชรบุรี บานแหลม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

5 เพชรบุรี แกงกระจาน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 ประจวบคีรีขันธ บางสะพานนอย อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

5 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

6 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 สมุทรปราการ บางเสาธง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ชลบุรี เมืองชลบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก
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6 ชลบุรี บานบึง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ชลบุรี หนองใหญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ชลบุรี บางละมุง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ชลบุรี พนัสนิคม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ชลบุรี ศรีราชา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ชลบุรี เกาะจันทร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ระยอง เมืองระยอง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ระยอง บานฉาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ระยอง แกลง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ระยอง วังจันทร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ระยอง บานคาย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ระยอง ปลวกแดง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ระยอง นิคมพัฒนา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 จันทบุรี เมืองจันทบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 จันทบุรี นายายอาม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ตราด เมืองตราด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ตราด คลองใหญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ตราด บอไร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

6 ตราด เกาะกูด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ตราด เกาะชาง อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

6 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ฉะเชิงเทรา ราชสาสน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ฉะเชิงเทรา คลองเขื่อน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ปราจีนบุรี นาดี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ปราจีนบุรี ศรีมหาโพธิ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 ปราจีนบุรี ศรีมโหสถ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

6 สระแกว เมืองสระแกว อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 ขอนแกน เมืองขอนแกน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 ขอนแกน พระยืน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 ขอนแกน พล อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 ขอนแกน แวงนอย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 ขอนแกน มัญจาคีรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก
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7 ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 รอยเอ็ด ปทุมรัตต อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 รอยเอ็ด ธวัชบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 รอยเอ็ด เชียงขวัญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 กาฬสินธุ นามน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 กาฬสินธุ กุฉินารายณ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

7 กาฬสินธุ ดอนจาน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 บึงกาฬ พรเจริญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 บึงกาฬ ศรีวิไล อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 อุดรธานี เมืองอุดรธานี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 เลย เมืองเลย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 เลย เชียงคาน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 เลย ทาลี่ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 เลย ภูกระดึง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 เลย เอราวัณ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 หนองคาย เมืองหนองคาย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 สกลนคร เมืองสกลนคร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

8 นครพนม เมืองนครพนม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา โชคชัย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา โนนสูง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา บัวใหญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา ประทาย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา พิมาย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา สูงเนิน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา ขามทะเลสอ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา หนองบุนนาก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา โนนแดง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

๖๖



เขต จังหวัด อําเภอ พื้นที่

รายชื่ออําเภอเสี่ยงสูงโรคไขเลือดออก และอําเภอแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย

9 นครราชสีมา เทพารักษ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา ลําทะเมนชัย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา สีดา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 นครราชสีมา ปากชอง อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

9 บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 บุรีรัมย หนองกี่ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 บุรีรัมย พุทไธสง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 บุรีรัมย นาโพธิ์ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 บุรีรัมย แคนดง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร เมืองสุรินทร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร ชุมพลบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร ทาตูม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร จอมพระ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร ปราสาท อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร กาบเชิง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร สังขะ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร บัวเชด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร ศรีณรงค อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 สุรินทร เขวาสินรินทร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 ชัยภูมิ บานเขวา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

9 ชัยภูมิ หนองบัวแดง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 ศรีสะเกษ ยางชุมนอย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 ศรีสะเกษ ราษีไศล อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 ศรีสะเกษ ขุนหาญ อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

10 ศรีสะเกษ ภูสิงห อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

10 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 อุบลราชธานี โขงเจียม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

10 อุบลราชธานี เขื่องใน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 อุบลราชธานี เดชอุดม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 อุบลราชธานี นาจะหลวย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 อุบลราชธานี สําโรง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

๖๗



เขต จังหวัด อําเภอ พื้นที่

รายชื่ออําเภอเสี่ยงสูงโรคไขเลือดออก และอําเภอแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย

10 อุบลราชธานี ทุงศรีอุดม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 ยโสธร เมืองยโสธร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

10 มุกดาหาร ดอนตาล อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช ลานสกา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช ฉวาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช พิปูน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช ชะอวด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช ทาศาลา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช นาบอน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช ปากพนัง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช หัวไทร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช บางขัน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช พระพรหม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช นบพิตํา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 นครศรีธรรมราช ชางกลาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 กระบี่ เมืองกระบี่ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 กระบี่ คลองทอม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 พังงา เมืองพังงา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 พังงา กะปง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 พังงา ตะกั่วทุง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 พังงา ตะกั่วปา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 พังงา คุระบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 พังงา ทับปุด อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

11 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 ภูเก็ต กะทู อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 สุราษฎรธานี เกาะสมุย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 สุราษฎรธานี วิภาวดี อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

11 ระนอง เมืองระนอง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

๖๘



เขต จังหวัด อําเภอ พื้นที่

รายชื่ออําเภอเสี่ยงสูงโรคไขเลือดออก และอําเภอแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย

11 ระนอง กระบุรี อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

11 ระนอง กะเปอร อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

11 ระนอง ละอุน อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

11 ชุมพร เมืองชุมพร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

11 ชุมพร ทาแซะ อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

11 ชุมพร พะโตะ อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

12 สงขลา เมืองสงขลา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 สงขลา จะนะ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 สงขลา เทพา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 สงขลา สะเดา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 สงขลา หาดใหญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 สงขลา นาหมอม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 สงขลา สิงหนคร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 สงขลา คลองหอยโขง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 สตูล เมืองสตูล อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ตรัง เมืองตรัง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ตรัง ยานตาขาว อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 พัทลุง เมืองพัทลุง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 พัทลุง ตะโหมด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ปตตานี เมืองปตตานี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ปตตานี ไมแกน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ปตตานี ยะหริ่ง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ปตตานี ยะรัง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ยะลา เมืองยะลา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ยะลา รามัน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ยะลา กาบัง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ยะลา กรงปนัง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 ยะลา ธารโต อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

12 ยะลา บันนังสตา อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

12 สงขลา สะบายอย อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

12 สงขลา นาทวี อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

12 นราธิวาส เมืองนราธิวาส อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 นราธิวาส ยี่งอ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

12 นราธิวาส รือเสาะ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก,

อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

๖๙



เขต จังหวัด อําเภอ พื้นที่

รายชื่ออําเภอเสี่ยงสูงโรคไขเลือดออก และอําเภอแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย

12 นราธิวาส จะแนะ อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

12 นราธิวาส ศรีสาคร อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

12 นราธิวาส สุคิริน อําเภอแพรเชื้อไขมาลาเรีย

13 กรุงเทพมหานคร พระนคร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ดุสิต อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร หนองจอก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บางรัก อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บางเขน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บางกะป อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ปทุมวัน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ปอมปราบศัตรูพาย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร พระโขนง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร มีนบุรี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ลาดกระบัง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ยานนาวา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร พญาไท อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บางกอกใหญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร หวยขวาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร คลองสาน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ตลิ่งชัน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บางกอกนอย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ภาษีเจริญ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ราษฎรบูรณะ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บางพลัด อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ดินแดง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บึงกุม อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บางซื่อ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร จตุจักร อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ประเวศ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร คลองเตย อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร สวนหลวง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร จอมทอง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ราชเทวี อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ลาดพราว อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร วัฒนา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

๗๐



เขต จังหวัด อําเภอ พื้นที่

รายชื่ออําเภอเสี่ยงสูงโรคไขเลือดออก และอําเภอแพรเชื้อโรคไขมาลาเรีย

13 กรุงเทพมหานคร บางแค อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร หลักสี่ อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร คันนายาว อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร สะพานสูง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร วังทองหลาง อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร คลองสามวา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บางนา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร ทวีวัฒนา อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

13 กรุงเทพมหานคร บางบอน อําเภอเสี่ยงสูงไขเลือดออก

ที่มา : 1. รายงานพยากรโรคไขเลือดออก ป 2565

       2. ฐานขอมูลมาลาเรียออนไลน 

๗๑




