
งานควบคุมโรคติดต�อ
ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

งานควบคุมโรคติดต"อ เป�นหน�วยงานร�วมของศูนย�ศึกษา
การพัฒนาพิกุลทองฯ ท่ีดําเนินงานศึกษา ค#นคว#าวิจัย สร#าง
องค�ความรู#เกี่ยวกับการควบคุมการแพร�ระบาดและการ
กําจัดโรคเท#าช#าง ซ่ึงพ้ืนท่ีพรุเป�นแหล�งท่ีอยู�อาศัยของ            
ยุงพาหะ ตลอดจนทําการศึกษาวิจัย เพ่ือนําผลมาใช#เป�น
แบบอย�างในการควบคุมโรคในพ้ืนท่ีอื่นๆ รวมท้ังให#บริการ
ด#านสาธารณสุขโรคติดต�อท่ีจําเป�นแก�ประชาชน  

บุคลากร

           บุคลากรของงานควบคุมโรคติดต�อ ศูนย�ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ  เป!นบุคลากรในสังกัดของกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข รวมท้ังส้ิน 19 ราย ซ่ึงประกอบด,วย ข,าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ,างชั่วคราวรายเดือน ดังน้ี

บุคลากร
เพศ

รวม หมายเหตุ
ชาย หญิง

ข,าราชการ - 4 4

พนักงานราชการ 5 6 11

ลูกจ,างชั่วคราวรายเดือน 2 2 4

รวม 19



โครงการกําจัดโรคเท�าช�าง เร่ิมดําเนินการต้ังแต�ป: พ.ศ.2544  โดยมี 3 มาตรการหลัก คือ 
1) การจ�ายยารักษาโรคเท,าช,างแบบกลุ�มแก�ประชาชนทุกรายยกเว,นเด็กอายุตํ่ากว�า 2 ป: หญิงมีครรภ�และผู,ปAวย

โรคเร้ือรัง 
2) การจ�ายยารักษาผู,ปAวยเฉพาะรายท่ีตรวจพบเชื้อพยาธิโรคเท,าช,างจากการสํารวจค,นหาผู,ปAวยใหม�โดยเจาะ

โลหิตประชาชนทุกรายในพ้ืนท่ีแพร�โรคเท,าช,าง 
3) การควบคุมรังโรคในสัตว�เล้ียง (แมว) ด,วยวิธีเจาะโลหิตและฉีดยาแมวทุกตัวในชุมชนเพ่ือตัดวงจรการแพร�เชื้อ 

ประเทศไทยจึงได,รับการประกาศ “กําจัดโรคเท�าช�างหมดจากประเทศ” เมื่อวันท่ี ๗ กันยายน ๒๕๖๐ 
ซ่ึงภายหลังการประกาศกําจัดโรคเท,าช,างองค�การอนามัยโลก ได,มีมาตรการหลัก  ๒ มาตรการ คือ 

๑) การเฝLาระวังการกลับมาระบาดใหม�ของโรคเท,าช,าง โดยดําเนินการเจาะโลหิตประชาชนในพ้ืนท่ีกลุ�มเส่ียง 
อายุต้ังแต� ๒ ป:ข้ึนไปให,ครอบคลุม ร,อยละ ๑๐๐ จากการสุ�ม ๑๐% ของหมู�บ,านแพร�โรคเท,าช,าง โดยจังหวัดนราธิวาสมี
พ้ืนท่ีแพร�โรคเท,าช,าง ท้ังหมด ๗ อําเภอ ๒๒ ตําบล ๘๗ หมู�บ,าน รวมท้ังดําเนินการเจาะโลหิตแมวต้ังแต� อายุ ๖ เดือนข้ึน
ไปในพ้ืนท่ีแพร�โรคเท,าช,างพร,อมฉีดยาฆ�าพยาธิโรคเท,าช,างด,วยยา Ivermectin และดําเนินการจับยุงในพ้ืนท่ีแพร�โรค
เท,าช,างเพ่ือดูอัตราการติดเชื้อและอัตราการแพร�เชื้อของพยาธิโรคเท,าช,างในยุงพาหะ เพ่ือนําผลการศึกษาไปใช,สําหรับ
การวางแผนเฝLาระวังการควบคุมโรคเท,าช,างไม�ให,กลับมาระบาดซํ้า

๒) ลดความทรมานของผู,ปรากฏอาการโรคเท,าช,าง โดยลงเย่ียมติดตามโดยเฉพาะผู,ปAวยปรากฏอาการต�อม
นํ้าเหลืองอักเสบและอวัยวะบวมโต ซ่ึงในเขตรับผิดชอบของสํานักงานปLองกันควบคุมโรคท่ี ๑๒ จังหวัดสงขลา มีจํานวน 
๒๔ ราย จังหวัดนราธิวาส ๑๓ ราย จังหวัดป\ตตานี ๙ ราย จังหวัดพัทลุง ๒ ราย ดําเนินการดูแลผู,ปรากฏอาการเท,าช,าง 
เช�น การรักษาความสะอาดขาโต การสวมรองเท,า การยกขาสูง การนวดขาเพ่ือให,ระบบนํ้าเหลืองไหลเวียน                
การจัดการแผล

ภารกิจหลักของงานควบคุมโรคติดต#อ

โครงการกําจัดโรคเท$าช$าง



งานควบคุมโรคติดต#อ รับผิดชอบการดําเนินงานโรคเร้ือนใน 7 จังหวัดภาคใต,ตอนล�างประกอบด,วย จังหวัด
นราธิวาส ป\ตตานี ยะลา สงขลา พัทลุง สตูลและตรัง ซ่ึงจากการดําเนินงานค,นหาคัดกรองในพ้ืนท่ีข,อมูลย,อนหลังต้ังแต�ป: 
2558-2561 ใน 7 จังหวัดภาคใต,ตอนล�าง ยังคงพบผู,ปAวยรายใหม�ทุกป: คือ 56, 46, 42, 23 ราย ตามลําดับ จังหวัดท่ี
พบผู,ปAวยรายใหม�มากท่ีสุด คือ จังหวัดนราธิวาส รองลงมา จังหวัดป\ตตานี ยะลา สงขลา และตรัง ภายใต,การดําเนินงาน
กิจกรรมการค,นหาคัดกรองผู,ปAวยโรคเร้ือนรายใหม�ในชุมชน นิเทศติดตามการดําเนินงาน และการรณรงค�ประชาสัมพันธ�ท้ัง
ในโรงเรียน และชุมชน

งานโรคหนอนพยาธิ

งานควบคุมโรคติดต�อฯ ดําเนินการสนับสนับสนุนการตรวจ
วินิจฉัยโรคหนอนพยาธิในเด็กนักเรียน สนับสนุนความรู#ด#านวิชาการโรค
หนอนพยาธิและเย่ียมติดตามงานควบคุมโรคหนอนพยาธิในโรงเรียน
พระราชดําริ เพ่ือเน#นการควบคุมการเกิดโรคหนอนพยาธิไม�ให#เกิดแพร�
ระบาดในวงกว#าง

ศูนย�การเรียนรู$ด$านสุขภาพพิกุลทองฯ

ศูนย�เรียนรู,สุขภาพพิกุลทองฯ จัดสร,างข้ึนเมื่อวันท่ี 
๒๑ กันยายน ๒๕๕๒ เพ่ือเป!นแหล�งรวบรวมองค�ความรู,
ด,านโรคติดต�อนําโดยแมลงและโรคติดต�อประจําถ่ินอื่นๆ 
และเป!นศูนย�สาธิตเพ่ือการศึกษาดูงานของบุคลากร
สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ,าน (อสม.) 
นักเรียนนักศึกษา กลุ�มเกษตรกร ประชาชนท่ัวไป ท้ังใน
และนอกพ้ืนท่ีจังหวัดนราธิวาส 

โรคเร้ือน เป!นโรคติดต�อจากคนสู�คน โดยการ ไอ จาม ผ�านระบบ
ทางเดินหายใจ บุคคลท่ีเส่ียงต�อการเกิดโรค คือผู,สัมผัสร�วมบ,าน ผู,สัมผัสท่ี
อยู�รอบรัศมี 20 เมตรกับบ,านผู,ปAวย และผู,สัมผัสท่ีทํากิจกรรมร�วมกัน 
อาการท่ีน�าสงสัยว�าเป!นโรคเร้ือน คือ ผิวหนังมีลักษณะเป!นวงสีซีดจางหรือ
แดง แผ�นนูนแดง ผ่ืนรูปวงแหวน มีอาการชาผิวหนังแห,ง เหง่ือไม�ออก             
ไม�คันหรือผิวหนังเป!นตุ�ม 

งานโรคเร้ือน



การผลิตสมุนไพรป0องกันยุง

         งานควบคุมโรคติดต�อ ได,ดําเนินการส�งเสริมให,ความรู,เร่ืองพืชสมุนไพรไล�ยุง
พร,อมสาธิตการทําผลิตผลิตภัณฑ�สมุนไพรไล�ยุง ให,กับนักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนในชุมชนผู,สนใจท่ัวไป โดยผลผลิตภัณฑ�ท่ีจัดทํา ได,แก� สเปรย�ตะไคร,หอม
กันยุง ยาหม�องสมุนไพรกันยุง และครีมทากันยุง ซ่ึงใช,สมุนไพรท่ีมีในชุมชน ต,นทุน
ในการผลิตตํ่า เหมาะท่ีจะทําเพ่ือใช,ภายในครัวเรือน

ขั้นตอนการทําผลิตภัณฑ)
สเปรย)ไล#ยุง นําขวดแอททิลแอลกอฮอล�ท่ีเตรียมไว, 450 ซีซี ใส�นํ้ามันหอม

ระเหยตะไคร,หอมเขย�าให,เข,ากัน ผสมสีอาหารเล็กน,อย ใช, 1 หยดใส�ลงในขวดเขย�า            
ให,เข,ากัน 

ยาหม#องสมุนไพรกันยุง โดยเตรียมพิมเสน เกล็ดสาระแหน� และการบูร             
ใส�ในบิกเกอร�ขนาด 500 มิลลิลิตร กวนให,ละลายเข,ากันเป!นของเหลว นําข้ีผ้ึง               
วาสลีน นํ้ามันไพลและนํ้ามันงา ใส�ในหม,อสแตนเลสต้ังเตาท่ีเบอร� 3 เมื่อละลายดีแล,ว    
ลดระดับความร,อนไปท่ีเบอร� 1 เติมส�วนผสมพิมเสน เกล็ดสาระแหน�และการบูรท่ีเตรียม
ไว,คนให,เข,ากัน ตามด,วยนํ้ามันยูคาลิปตัส นํ้ามันมะกรูด นํ้ามันขิง นํ้ามันตะไคร,ภูเขา 
นํ้ามันระกํา วาสลีน กวนให,ละลายจนเป!นเน้ือเดียวกันเทใส�ขวด ท้ิงไว,จนกว�าจะแข็งตัว
แล,วปfดฝา

ครีมทากันยุง นําผงพีพีบี ผงเอ็มพีบี และนํ้ามันพีพีจี ใส�ลงในบิกเกอร�ขนาด 
100 ซีซี ใช,แท�งแก,วกวนส�วนผสมให,ละลายและใส ต้ังท้ิงไว,ท่ีอุณหภูมิห,อง นําไขลาเลต 
และนํ้ามันไอพีเอ็มใส�ลงหม,อใช,ไฟอ�อนๆ กวนจนละลายและนําส�วนผสมท่ีเตรียมไว,มา
ผสมคนให,เข,ากัน แล,วยกจากเตา เตรียมนํ้าอุ�น (60-700C) ปริมาณ 300 ซีซี ใน            
บิกเกอร�ขนาด 500 ซีซี ละลายกลีเซอรีน โดยค�อยๆ เทนํ้าอุ�นจํานวน 100 ซีซี ลงไปเท
ส�วนผสมท่ีเตรียมไว,แล,วเทนํ้าอุ�นท่ีเหลือจนหมด แล,วตีให,เข,ากันด,วยเคร่ืองตีไข� ควบคุม
อุณหภูมิอย�าให,เกิน 50 องศาเซลเซียส ค�อยๆ เติมนํ้ามันหอมระเหย นํ้ามันมะพร,าวทีละ
เล็กน,อย ใส�ผงวานิลีนลงในเน้ือครีม กวนให,เข,ากันตีต�อจนส�วนผสมเข,ากันเป!นเน้ือเดียว 
ใช,เวลาประมาณ 30 นาที แล,วบรรจุใส�หลอด



สถานการณ�โรคเท,าช,าง ป: 2561-2563 มีการเฝLาระวังท้ังในคน แมว และยุงพาหะ มีแนวโน,มอัตราการตรวจ
พบเชื้อลดลงอย�างต�อเน่ือง และเพ่ือปLองกันไม�ให,มีการกลับมาระบาดซํ้า จึงต,องรักษาระดับการแพร�โรคเท,าช,างไม,เกินร,อย
ละ 1 และผลการดําเนินการท่ีผ�านมาไม�เกินเกณฑ� (ภาพท่ี 1) โดยมีการดําเนินการ ดังน้ี

๑) การเจาะโลหิตในคน ในพ้ืนท่ีหมู�บ,านรอบพรุโตiะแดงจํานวน 10 หมู�บ,าน พบว�า ผู,ปAวยติดเชื้อโรคเท,าช,าง 
จํานวน 5 ราย อัตราการตรวจพบเชื้อโรคเท,าช,างเท�ากับ 0.11

๒) การเจาะโลหิตในแมว ในพ้ืนท่ีเส่ียงต�อการระบาดของโรคเท,าช,างจํานวน 8 หมู�บ,าน พบแมวมีเชื้อจํานวน 3 
ตัว อัตราการตรวจพบเชื้อโรคเท,าช,างเท�ากับ 0.74

3) เฝLาระวังยุงพาหะ เปLาหมายจํานวน 1 หมู�บ,าน 1 อําเภอ 1 จังหวัด พบว�า ยุงพาหะนําโรคเท,าช,างอยู�ใน
เกณฑ�ตํ่า และไม�พบเชื้อพยาธิระยะติดต�อในยุง

4) นิเทศติดตามการดําเนินงาน และผู,ปAวยปรากฏอาการจากภาวะโรคเท,าช,าง จํานวน 5 จังหวัด (นราธิวาส, 
ยะลา, ป\ตตานี, พัทลุง, สงขลา) เพ่ือสนับสนุนองค�ความรู, และสร,างเครือข�ายให,มีการดูแลผู,ปรากฏอาการเท,าช,างในพ้ืนท่ี
อย�างต�อเน่ือง (ภาพท่ี 2)

กิจกรรมการดําเนินงานในป0งบประมาณ 2563

การเฝ0าระวังโรคเท$าช$าง
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ภาพท่ี 2 ร�อยละผู�ป7วยปรากฏอาการโรคเท�าช�าง ในเขตภาคใต�ตอนล#าง

0.18 0.12 0.11

5.56

4.28

0.74

0
1
2
3
4
5
6

2561 2562 2563

คน แมว

ภาพท่ี 1 อัตราการตรวจพบเชื้อพยาธิโรคเท�าช�างในคนและแมว ป0 2561-2563



ดําเนินการตรวจหาหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดําริฯ เสร็จส้ินแล,ว จํานวน 3 จังหวัด ได,แก� 
จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสตูล สําหรับจังหวัดป\ตตานี ยะลา และนราธิวาส อยู�ระหว�างการดําเนินการ 
เน่ืองจากมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน�า 2019 (COVID-19) ส�งผลให,โรงเรียนหยุดการเรียนการสอน และเปfด
ภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563 จึงทําให,การดําเนินงานล�าช,ากว�าแผนท่ีกําหนดไว,

อัตราความชุกของหนอนพยาธิในเด็กนักเรียนตามโครงการพระราชดําริฯ พ้ืนท่ีภาคใต,ตอนล�าง ระหว�างป: พ.ศ. 
2560-2562  พบอัตราความชุก ร,อยละ 4.54, 3.71, และ 3.25 ตามลําดับ โดยมีแนวโน,มลดลงอย�างต�อเน่ือง เมื่อ
จําแนกชนิดของหนอนพยาธิ พบว�า ส�วนใหญ�เป!นพยาธิไส,เดือน (ภาพท่ี 3) 
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ชนิดของหนอนพยาธิ

ภาพท่ี  3 อัตราความชุกของการพบหนอนพยาธิและการจําแนกชนิดของหนอนพยาธิ 
พ้ืนท่ีภาคใต�ตอนล%างป' 2560-2562



ดําเนินการจัดทําโครงการฝnกอบรมให,ความรู,กับอสม. 
ภายใต,หลักสูตร “การค,นหาคัดกรองผู,ปAวยโรคเร้ือนโดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู�บ,านและประชาชนในจังหวัดนราธิวาส” 
จํานวน 2 อําเภอ (อําเภอเมืองนราธิวาสและอําเภอตากใบ) โดยมี
กลุ�มเปLาหมาย อําเภอละ 50 คน รวมท้ังหมดจํานวน 100 คน  
เพ่ือให,ชุมชนมีความรู,ความเข,าใจ เกี่ยวกับเร่ืองโรคเร้ือนและโรค
เท,าช,าง ท้ังน้ีเพ่ือให,ชุมชนมีส�วนร�วมในการดูแลชุมชนด,วยตนเอง 
สามารถส�งตอ และคัดกรองผู,ที่มีอาการสงสัย เข,าสู�ระบบการรักษา
ได,เร็วข้ึน ลดการแพร�เชื้อในชุมชน และความลดความพิการ

โครงการฝ2กอบรมให$ความรู$กับอสม. 


