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บทที่ 1  
บทน ำ 

 

1.1 ควำมส ำคัญ และที่มำของปัญหำ  
    โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากติดเชื้อไวรัสเดงกี (Dengue Virus) ที่มี 4 ประเภท คือ DEN 
1, DEN 2, DEN 3, และ DEN 4 ส่วนใหญ่น าเชื้อโดยยุงลายบ้าน (Aedes aegypti) (1) พบการระบาดใน
ประเทศต่างๆ ของพ้ืนที่เขตร้อนและเขตกึ่งร้อนมานานมากกว่า 200 ปี โดยพบครั้งแรกตั้งแต่ พ.ศ. 2322-
2323  อุบัติการณ์ของไข้เลือดออกเพ่ิมขึ้น 30 เท่าระหว่างปี พ.ศ. 2503  และ พ.ศ. 2553  โดยประมาณ 
2,500 ล้านคน อยู่ในประเทศที่มีการระบาดจะเสี่ยงต่อการติดเชื้อ และแสดงอาการและอาการแสดงของ
ติดเชื้อปีละ 50-100 ล้านคน โดยทุก 100,000 คนที่ป่วยจะมีป่วยตาย 20,000 คน (2-4)  ทั้งนี้ความรุนแรง
ของโรคท่ีท าให้เสียชีวิตได้เนื่องจากไม่มียาที่รักษาเฉพาะ มีเพียงการรักษาตามอาการ พบกลุ่มไข้เลือดออก 
(DHF) และไข้เลือดออกที่มีอาการช็อก (DSS) จะมีภาวะช็อกร้อยละ 44 และพบอัตราการป่วยตาย 1-5% 
จากการให้รักษาด้วยสารน้ า (2) ส าหรับประเทศไทยมีการระบาดของโรคไข้เลือดออกมามากกว่า 50 ปีโดย
มีรายงานผู้ป่วยครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2501 อัตราป่วย 8.8 รายต่อแสนประชากร มีอัตราการป่วยตายร้อยละ 
13.90 ต่อมาก็มีแนวโน้มของระบาดอย่างต่อเนื่อง และลดลงใน พ.ศ. 2542-2543 ต่อมากลับมีการระบาด
ในปี พ.ศ. 2553 จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้ท่ีมีปัญหาไข้เลือดออกในอันดับต้นๆ 
มีการระบาดของโรคแบบ 1 ปีเว้น 2 ปี โดยในช่วง 5 ปีย้อนหลัง มีการระบาด พ.ศ. 2556, 2557, 2558, 
2559, 2560, และ 2561 มีอัตราป่วย297.69, 199.11, 126.42, 147.33, 185.65, and 242.29 
ตามล าดับ มอัีตราป่วยตายร้อยละ 0.18, 0.20, 0.10, 0.00, 0.10, และ 0.08 โดยพบทั้งเพศชายมากกว่า
หญิง ทุกกลุ่มวัยโดยเฉพาะพบมากในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น โดยอ าเภอที่มีอัตราป่วยสูงสุด 3 อ าเภอ คือ 
อ าเภอนบพิต า อ าเภอ        พระพรหม และ อ าเภอขนอม จากข้อมูลแสดงให้เห็นว่าไข้เลือดออกยังเป็น
ปัญหาทั้งในระดับประเทศ และเจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยอัตราการป่วยและอัตราการป่วยตายเมื่อ
เทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่อัตราการป่วยที่ไม่ควรเกิน 50 รายต่อแสนประชากร  และอัตราการป่วยตายไม่
ควรเกินร้อยละ 0.2(6)  

ผลกระทบจากการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกยังอยู่ในระดับสูงมาก แม้ว่าจะมีการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกอย่างจริงจัง ทั้งนี้เพราะมีปัจจัยที่เก่ียวข้องหลากหลาย ได้แก่ การที่ไม่มียารักษาเฉพาะ การดื้อ
ยาของยุงลายตัวแก่ที่เกิดจากการใช้สารเคมีที่ขาดประสิทธิภาพ (7, 8) ตลอดถึงการเปลี่ยนแปลงของ
สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เช่น อุณหภูมิที่สูงข้ึนซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อการวงจรชีวิตของยุงที่เจริญเติบโตจากไข่
เป็นตัวยุงให้สั้นลง นอกจากนี้พบว่าปัจจัยทางด้านสังคม เช่น วิถีชีวิต ความหนาแน่นของประชากรและ
พฤติกรรมของคนในชุมชนจะมีผลต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก (9-11) ท าให้ป้องกันได้ยากโดยพบว่ามี
อัตราการป่วยที่สูง หรือมีการระบาดเป็นช่วงๆ แม้อัตราการตายจะไม่สูงแต่ก็เป็นการสูญเสียถึงชีวิตที่มี
ผลกระทบบุคคลรอบข้างทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดถึงอัตราการป่วยที่สูงและให้การรักษาที่ไม่
ครอบคลุมก็จะมีผลต่อค่าใช้จ่าย เช่น ต้นทุน (Cost) ของการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่มีอาการ 
(Symptomatic dengue cases) ของประชากรโลกปีละ 36 ล้านคน และในกลุ่มประเทศเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ 12 ประเทศ ในช่วงปี ค.ศ. 2001-2010  พบว่า มีผู้ป่วยเฉลี่ยปีละ 2.9 ล้านคน ตาย 
5,906 คน ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปปีละประมาณ 950 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ (US$) ส าหรับประเทศไทย
เสียค่าใช้จ่ายไปประมาณปีละ 290 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  โดยไม่ได้รวมการสูญเสียรายได้จาก
นักท่องเที่ยวเมื่อเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกประมาณปีละ 363 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ  
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นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายที่ผู้ป่วยและญาติต้องจ่ายเมื่อป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก   และจากการศึกษาในเด็ก
นักเรียนทางภาคเหนือของประเทศไทยมีค่ำดัชนีปีสุขภาวะ (Disability adjusted Life Year: DALY) หรือ
หนึ่งปีสุขภาวะที่สูญเสียไปจากการตายก่อนวัยอันควรหรืออยู่ด้วยภาวะบกพร่องทางสุขภาพจากโรค
ไข้เลือดออกเท่ากับ 465.3 DALYs ต่อล้านคน (2) ประเด็นส าคัญจากที่กล่าวมาคือการรักษาพยาบาลที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงพยาธิสภาพของจากโรคไข้เลือดออก 

พยาธิสภาพของโรคไข้เลือดออกแบ่งตามระยะการด าเนินการของโรคที่มี 3 ระยะ ได้แก่ 1) ระยะ
ไข้ (Fever stage) เป็นระยะที่มีไข้สูง ปวดหัว หน้าแดง และในผู้ป่วยเด็กอาจพบอาการเจ็บคอร่วมด้วย มี
อาการอยู่ 2-7 วัน 2 หรือ 48 ชั่วโมง) ระยะวิกฤตหรือระยะช็อก (Critical stage/Shock) พบได้ 1 ใน 3 
ของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเป็นช่วงที่มีไข้ลดลง อาการและอาการแสดงจะพบ อาการปลายมือปลายเท้า
เย็น ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เกิดจากพยาธิสภาพจากโรคท าให้เกิดการรั่วของ
พลาสมา (Leakages of plasma) ออกนอกหลอดเลือด มีโอกาสเกิดการล้มเหลวของระบบไหลเวียนที่ท า
ให้เกิกภาวะช็อกจากระดับของปริมาณของสารน้ าในระบบไหลเวียนลดลง (Hypovolemic shock) มี
อาการอยู่ในช่วง 24-48 ชั่วโมง ช่วงนี้จะพบอาการเลือดออกได้เนื่องจากเชื้อเดงกีจะท าลายเกล็ดเลือด 
โดยจะพบจุดเลือด หรือจ้ าเลือด และระยะที่ 3 ระยะฟ้ืนตัว (Convalescent stage) เป็นระยะที่การรั่ว
ของลาสมาหยุด ชีพจรและความดันโลหิตเริ่มปกติ ผู้ป่วยจะมีอาการปัสสาวะมาก เริ่มอยากรับประทาน
อาหาร และมีผื่นแดงขึ้น กรณีที่มีอาการช็อกรุนแรงอาจพบภาวะมีน้ าในช่องเยื่อหุ้มปอด (3, 12-14)  จาก
อาการและอาการแสดงจากพยาธิสภาพ บุคลากรทางด้านสุขภาพที่ท าหน้าที่ดูแลเนื่องจากการวินิจฉัยได้
เร็วและถูกต้องจะช่วยลดระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาล ตามพยาธิสภาพของโรคไข้เลือดออกที่มี
ภาวะแทรกซ้อนคือ 7-10 วัน (15) แนวทางปฏิบัติของการวินิจฉัยและการรักษาจึงจ าเป็น ดังรายงานที่
พบว่าสาเหตุการตายของโรคไข้เลือดออกมาจากการดูแลของบุคลากรสุขภาพร้อยละ30 (16) 

การวินิจฉัยและการดูแลรักษาไข้เลือดออกของบุคลากรสุขภาพจะมีแนวทาง (Guideline) ที่
ก าหนดควบคู่กันมาตลอด โดยองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการพัฒนาแนวทางอย่าง
ต่อเนื่องได้แก่  การแบ่งตามเกณฑ์องค์การอนามัยโลกที่มีอยู่เดิม (Traditional/original classification) 
แบ่งได้  3 ประเภท คือ 1) ไข้เดงกี (DF) 2) ไข้เลือดออก (DHF) และ 3) ไข้เลือดออกที่มีอาการช็อก (DSS) 
(1) โดยมีการใช้ในประเทศไทยมาตลอดโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็ก (12, 17, 18) แต่พบว่ามีข้อจ ากัดในการแยก
ประเภทของผู้ป่วยตามเกณฑ์ดังกล่าว  ไม่สามารถน าไปใช้ได้ทุกสถานบริการ  เช่น การทดสอบ 
Tourniquet test และการเจาะ HCT. ที่พบว่าไม่มีการทดสอบ มีภาวะแทรกซ้อนของอาการเลือดออก 
การรั่วของพลาสมา และเกล็ดเลือดต่ า การท า  Tourniquet test ท าได้ยาก (19) ดังนั้นองค์การอนามัย
โลก (2) จึงมีการทบทวนเกณฑ์การประเมินและการรักษา โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม A เป็นการติดเชื้อ
เดงกี (Probable dengue) เป็นกลุ่มที่อาศัยหรือเดินทางไปในพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
และมีอีก 2 อาการ และต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 2) กลุ่ม B คือ กลุ่มเดงกีที่มีอาการเสี่ยง 
(Dengue with warning sign: DW) เป็นกลุ่มที่มีอาการเสี่ยงที่ส าคัญ เช่น อาการปวดท้อง อาเจียนอย่าง
ต่อเนื่อง การเพ่ิมขึ้นของ HCT. พร้อมกับการลดลงของเกล็ดเลือด และ 3) กลุ่ม C คือกลุ่มเดงกีที่มีอาการ
รุนแรง (Severe dengue) ซึ่งมีอาการรุนแรงของการรั่วของพลาสมา เลือดออก และการท าหน้าที่
ล้มเหลวของอวัยวะต่างๆ เช่น ตับ และหัวใจ ผลการวิจัยเปรียบเทียบแนวทางต่างๆ พบว่า แนวทาง WHO 
2009 มีความซับซ้อนในการใช้น้อยกว่า สามารถจ าแนกผู้ป่วยและการบริหารจัดการได้ดีกว่า(16) สามารถ
ใช้ได้ง่าย มีความไว (Sensitivity)  59-98% และมีความจ าเพาะ (Specificity)  41-99% ขณะที่แนวทาง 
WHO 1997 มีความไว 24.8-89.9% และมีความจ าเพาะ 25%/100%  (19) และเมื่อเปรียบเทียบกับ
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แนวทาง WHO 2011 (WHO-SEAR expert group) พบว่าแนวทาง WHO 2009 มีความชัดเจนกว่า และ
มีข้อเสนอในประเด็นของเกล็ดเลือดที่น้อยกว่า 150,000 เซลล์/ลบ.มม.ที่สามารถน าไปใช้ในการวินิจฉัยว่า
ป่วยเป็นไข้เลือดออกในระดับปฐมภูมิ (Primary care) 
         แต่อย่างไหร่ก็ตาม มีข้อคิดเห็นว่าในบริบทของประเทศที่มีทรัพยากรไม่เพียงพอทั้งด้านบุคลากร 
วัสดุ สถานที่ และเครื่องมือต่างๆ ว่าการวินิจฉัยและรักษาตามแนวทาง WHO 2009 ซึ่งเป็นเพียงการปรับ
เกณฑ์จากแนวทาง WHO 1997 และมีใช้อาการเสี่ยงในการประเมินที่พบได้บ่อยในโรคอ่ืนๆ เช่น คลื่นไส้ 
อาเจียน ปวดท้อง ตลอดถึงต้องมีการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพ่ิมทุกรายจึงไม่น่าเหมาะกับสภาพทาง
เศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ ส่วนไข้เดงกีที่มีอาการเสี่ยง (Dengue with warning sign) ก็มีค าแนะน า
ให้ดูแลใกล้ชิด ต้องรับไว้ในโรงพยาบาลเป็นจ านวนมาก และอาจพบภาวะน้ าเกินจากการรักษาพยาบาล 
ขณะที่ไข้เดงกีที่มีอาการรุนแรง (Sever dengue)  อาจจะมีความล่าช้าในการวินิจฉัย ดังปรากฏการณ์ใน
การระบาดของโรคไข้เลือดออกที่ประเทศศรีลังกา และประเทศปากีสถานที่มีการดูแลผู้ป่วยจ านวนมาก
จากการใช้แนวทาง WHO 2009 บุคลากรที่ขาดแคลนท าให้ดูแลไม่ทั่วถึงท าให้มีอัตราการป่วยตายสูง (13) 

จากที่กล่าวมาท าให้เห็นว่าแนวทางในการวินิจฉัยและรักษาจ าเป็นต้องสอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งมี
การเสนอแนะเกี่ยวกับมีปัญหาของการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้แนวทางแก่เจ้าหน้าที่ในการเปลี่ยนแปลง
แนวทางจากเดิมที่มีการด าเนินการมาตลอด การก าหนดความหมายของอาการเสี่ยง (Warning sign)(15)  
และควรมีการศึกษาในกลุ่มที่มีอาการรุนแรงที่แตกต่างกันทั้งภาวะเลือดออก การรั่วของพลาสมา และ
เลือดออก  นอกจากนี้ผลการศึกษาย้อนหลังที่พบว่าผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่เข้ารับการรักษาใน รพ. ล่าช้า
และจ าหน่ายออกจากโรงพยาบาลขณะที่ผู้ป่วยยังมีไข้เนื่องจากบุคลากรทางด้านสุขภาพไม่สามารถวินิจฉัย
อาการเตือนที่ต้องรับรักษาในโรงพยาบาลได้ จะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของการจัดการอาการทางคลินิก
ของผู้ป่วยเป็นสิ่งท้าทาย ดังนั้นจ าเป็นที่บุคลากรด้านสุขภาพต้องมีวินิจฉัยที่ท านายว่าผู้ป่วยจะมีความ
รุนแรงหรือตาย(2, 20) 

 การวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาเป็นบทบาทส าคัญของบุคลากรสุขภาพ(21) โดยเฉพาะบุคลากร
สุขภาพในระดบัปฐมภูมิ ซึ่งในทางปฏิบัติบุคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลจะเป็นด่านแรกใน
การดูสุขภาพของประชาชนในพ้ืนที่ จากการสัมภาษณ์ผู้ป่วย 236 คนที่เข้ารับการรักษา พบว่าผู้ป่วยส่วน
ใหญ่ไปรับการรักษาในระดับปฐมภูมิก่อนรับไว้รักษาโรงพยาบาลร้อยละ 83.9 โดยจะไปรับการรักษาเฉลี่ย 
1.4 วันหลังจากมีไข้ ไปรับการรักษามากกว่า 1 สถานบริการร้อยละ 68.7 และไม่ได้รับค าแนะน าที่จ าเป็น
ต่อการป้องกันโรค ร้อยละ 96-98 แต่จะอธิบายเกี่ยวกับยาร้อยละ 94.9 ดื่มน้ ามากๆ ร้อยละ 79.7 บอกว่า
ติดเชื้อไข้เลือดออกร้อยละ 51.9 แนะน าการตรวจเลือดร้อยละ 45.9 (15) ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึง
ความจ าเป็นในการพัฒนาความรู้และทักษะในการให้บริการสุขภาพเรื่องไข้เลือดออกแก่ประชาชน  ซึ่งการ
ปฏิบัติในการจัดการผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในระดับปฐมภูมิ บุคลากรสุขภาพที่ให้การบริการสุขภาพต้องมี
ความเข้าใจการด าเนินโรค ปัจจัยที่มีผล การประเมินอาการและอาการแสดงที่เสี่ยงต่ออันตรายจากโรค (16) 

สอดคล้องกับการด าเนินการตามแนวทางที่มีมาตรฐานเพ่ือช่วยลดอัตราการป่วยตายและความรุนแรงของ
โรค(2) 

          อ าเภอลานสกาเป็นหนึ่งใน 23 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีปัญหาโรคไข้เลือดออก
ซ้ าซาก ประกอบพ้ืนที่ด้วย 5 ต าบล 44 หมู่บ้าน จ านวน 11,427 ครัวเรือนประชากรจ านวน 43,056 คน 
มีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกที่ซ้ าซากโดยประเมินจากอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกย้อนหลัง 
5 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551, 2552, 2553, 2554, 2555 และ 2556 พบอัตราการป่วย 163, 181, 697, 207, 
และ 467 รายต่อแสนประชากร  ตามล าดับ ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน (50 รายต่อแสนประชากร) ต่อมาได้มี
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การด าเนินการป้องกันควบคุมโรค ปี พ.ศ. 2557 ได้มีการด าเนินการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างมีส่วน
ร่วมของ 8 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  โรงพยาบาลลานสกา และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลาน
สกา และการสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ เพ่ือพัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน และการด าเนินการอย่างต่อเนื่องใน
การเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ร่วมกับการด าเนินการในภาคครัวเรือน (22)  ผล
การด าเนินการท าให้อัตราการป่วยลดลงจากเดิมในปี พ.ศ. 2557 (164.9 รายต่อแสนประชากร) และ
ในช่วง พ.ศ. 2558 (มกราคม- กันยายน 2558) มีอัตราการป่วยเพียง 64.5 รายต่อแสนประชากร แต่ยังสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด (50 รายต่อแสนประชากร) แม้ว่าไม่พบอัตราการตายในปี พ.ศ. 2558 แต่มี
ประวัติผู้ป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออกเมื่อ พ.ศ. 2553 และ 2556 จ านวน 4 และ 1 ราย (ร้อยละ 1.15 
และ 1.12) ตามล าดับ (23) และจากข้อมูลบางส่วนของการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยที่รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาลลานสกาด้วยโรคไข้เลือดออก ในปี พ.ศ. 2556 จ านวน 88 คนจากจ านวนผู้ป่วยทั้งหมด 200 
คนพบว่าเป็นผู้ป่วยในพ้ืนที่อ าเภอลานสกา มารับการรักษาโดยตรงและส่งต่อมาจากโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลทั้ง 8 แห่งของอ าเภอลานสกา เฉลี่ยนอนรักษา 3.2 วันต้นทุนของการรักษา 3,231 บาท 
ส่วนใหญ่เป็นค่าบริการรักษาพยาบาล (ร้อยละ 30.9) ค่าที่พักและอาหาร (ร้อยละ 29.7) และค่าตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ (รัอยละ 16.1) (24)  สอดคล้องกับข้อมูลการสัมภาษณ์ตัวแทนบุคลากรทางสุขภาพของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และส านักงานสาธารณสุขอ าเภอลานสกาจ านวน 3 คน พบว่าโดยปกติ
ผู้ที่ท าหน้าที่การรักษาเบื้องต้นเป็นหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จะท าหน้าที่ตรวจ
รักษาในแต่ละวันตามมาตรฐานที่จบการศึกษามา โดยไม่พบแนวทางที่ชัดเจนของหน่วยงาน  ส่วนหนึ่ง
ความรู้จะได้รับการอบรมจากหน่วยงานแม่ข่ายในระดับอ าเภอหรือจังหวัด แต่ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาไม่
ปรากฏว่ามกีารอบรมเกี่ยวกับแนวทาง  นอกจากนี้ยังพบข้อมูลสรุปสาเหตุการป่วยตายที่ส าคัญจากผลการ
สอบสวนโรคของเขตสุขภาพที่ 11 พบว่า มารับการรักษาล่าช้า และมีประวัติการรักษาหลายแห่งก่อนเข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาล  ขณะที่ผลการทบทวนรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรค
ไข้เลือดออกในภาคใต้ตอนบน ช่วง พ.ศ. 2558 จ านวน 6 รายพบว่าส่วนหนึ่งของสาเหตุการเสียชีวิต คือ 
การดูแลตนเองในช่วงมีไข้โดยการซื้อยากินเองจากร้านยา  การวินิจฉัยล่าช้ากลับมาบ้านแล้วไม่ได้ไปตาม
นัด ขณะที่ผู้ป่วยบางรายดูแลตนเองได้ดีผลการเจาะเลือดสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออกแต่ล่าช้าในการรับไว้ใน
โรงพยาบาล ส่วนบางรายรับการรักษาด้วยอาการที่รุนแรงในระยะช็อกและเสียชีวิต จากข้อมูลท าให้เห็นว่า
นอกจากการป้องกันโรคแล้ว กรณีเมื่อมีการเจ็บป่วยแนวทางในการดูแลรักษาก็เป็นประเด็นที่ส าคัญที่ต้อง
มีสมรรถนะด้านความรู้เรื่องโรค พยาธิสภาพของโรค การวินิจฉัยโรค  การดูแล และการส่งต่อ 
        จากที่กล่าวมาทั้งความรุนแรงของปัญหาที่มีทั้ง อัตราการป่วยและตายของโรคไข้เลือดออกของ
อ าเภอลานสกา แม้ว่าจะมีการป้องกันควบคุมการเกิดโรคในพ้ืนที่ โดยใช้แนวทาง ลานสกาโมเดล (25) 
ผลกระทบจากการป่วยที่เกิดจากพยาธิสภาพของโรค การวินิจฉัยโรค และการดูแลรักษาในแต่ละระยะ
ของโรคที่มีแนวทางแตกต่างกัน ขณะที่การบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิซึ่งเป็นด่านแรกที่ส าคัญของการ
ดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกก่อนเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และมีความหลากหลาย
ของแนวทางในการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก จากการพัฒนาและการประยุกต์ใช้แนวทาง (Giudeline) ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกของหน่วยบริการปฐมภูมิ อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่ง
ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจ าปีงบประมาณ 2559  ด าเนินงานเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมของพ้ืนที่และการด าเนินการตามแนวคิดของ IOWA model ด้วยขั้นตอน 1) การประเมิน
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ความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติที่มีจุดพร่องของความรู้ของบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  2) การ
ระดมสมองในการด าเนินการพัฒนาแนวปฏิบัติในการป้องกันและการดูแล และการบูรณาการกับระบบเฝ้า
ระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายที่เป็นการป้องกันโรคของพ้ืนที่ “ลานสกาโมเดล” ตลอดถึงการบูรณาการกับแนว
ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลชุมชน 3) การเตรียมความพร้อมในการด าเนินการ  4) การทดลอง
ใช้แนวปฏิบัติ และ 5)ประเมินผลการด าเนินการ ผลการวิจัยพบ แนวปฏิบัติการป้องกันการเกิดโรคและ
ดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากระดับปฐมภูมิที่เป็นครัวเรือนถึงระดับการดูแลในระดับโรงพยาบาลระดับ
ทุติยภูมิ ตลอดถึงการส่งต่อเพ่ือรับการรักษาในโรงพยาบาลระดับตติยภู มิ  สิ่งที่ปรากฏที่ส าคัญคือความรู้
และความเข้าใจของผู้ป่วยและญาติที่เข้าใจต่อแนวทางการดูแลรักษาจากบ้านถึงการดูแลรักษาใน
โรงพยาบาลจนกว่าจะปลอดภัย     
         ดังนั้นศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็น
ศูนย์ความเป็นเลิศฯ ที่มีประสบการณ์การด าเนินการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ได้ประสานงานกับ
หน่วยงาน และบุคลากรสุขภาพในพ้ืนที่ซึ่งมีความตระหนักและต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก จึงต้องการขยายแนวปฏิบัติในการป้องกันและดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกดังกล่าวแก่แกน
น าของ 22 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้มีข้อตกลงเบื้องต้นกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด และส านักป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัด
นครศรีธรรมราช ในการขอรับการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสนับสนุนในการด าเนินการพัฒนาแนว
ปฏิบัติเชิงนโยบายส าหรับการป้องกันโรคในชุมชน และดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในหน่วยบริการปฐม
ภูมถิึงโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชครอบคลุมทั้งจังหวัด  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร  

1.2.1 เพ่ือประเมินความรู้ความคิดเห็น และการปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกของบุคลากร    
     สุขภาพใน 22 อ าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
1.2.2 เพ่ือถ่ายทอดขั้นตอนการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติในการดูแลรักษา  
      ผู้ปว่ยไข้เลือดออกจากชุมชนถึงโรงพยาบาลแก่หน่วยงานบริการสุขภาพใน 22 อ าเภอ จังหวัด  
     นครศรีธรรมราช  

    1.2.3 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชน และการประยุกต์ใช้ในแนวปฏิบัติในการดูแล 
         รักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลแก่แกนน าสุขภาพใน 3 อ าเภอน าร่อง จังหวัด 
         นครศรีธรรมราช 
    1.2.4 เพ่ือสนับสนุนให้มีการก าหนดนโยบายป้องกันโรคในชุมชน และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 
          ใน ระดับ ต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด  

  
1.3 ขอบเขตของโครงกำร/กำรด ำเนินงำน  
      1.3.1  ขอบเขตของเนื้อหา ส่วนที่ 1 องค์ความรู้ในการป้องกันโรคเชิงระบบ คือ “ลานสกาโมเดล 
โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนจากครัวเรือนถึงอ าเภอ”  
และ องค์ความรู้ส่วนที่ 2 องค์ความรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจากชุมชนถึงโรงพยาบาล  ซึ่งเป็น
องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยที่เป็นแนวปฏิบัติที่เกิดจากการพัฒนาเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของพ้ืนที่
และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ประเด็นของการน าผลการวิจัยไปใช้ต้องมีการประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่นั้นๆ  
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       1.3.2 ขอบเขตของการถ่ายทอดฯ ใช้วิทยากรในการถ่ายทอดฯ ต้นแบบจากอ าเภอลานสกา 
ประกอบด้วยวิทยากรพ้ืนที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ทั้งพยาบาลวิชาชีพ และเจ้าที่
สาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และ
วิทยากรในพื้นที่อ าเภอลานสกา 
       1.3.3 ขอบเขตของระยะเวลาในการด าเนินการ ใช้เวลาในการด าเนินการถ่ายทอดฯ จ านวน 10 
เดือนครอบคลุมพ้ืนที่ 22 อ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มุ่งเน้นให้มีการขยายแนวคิดของการ
ป้องกันและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก ตลอดถึงการก าหนดนโยบายของพ้ืนที่ ในภาพของอ าเภอ
และจังหวัด ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละอ าเภอก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 
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บทที่ 2  
องค์ควำมรูเ้ทคโนโลยีในกำรถ่ำยทอดฯ  

          
2.1 องค์ควำมรู้ในกำรถ่ำยทอดฯ  
          ประกอบด้วยองค์ควำมรู้ 2 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 องค์ควำมรู้ แนวทำงป้องกันโรคในชุมชนเชิง
ระบบ คือ “ลำนสกำโมเดล โมเดลระบบเฝ้ำระวังดัชนีลูกน  ำยุงลำยเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่ำง
ยั่งยืนจำกครัวเรือนถึงอ ำเภอ”  เป็นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย เรื่อง จากการด าเนินการในชุด
โครงการวิจัย “รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืนในพ้ืนที่เสี่ยงสูงและต่ า จังหวัด
นครศรีธรรมราช” ได้รับทุนสนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย (สกว.) รหัสสัญญาเลขที่ 
RDG56A0031 (22)  ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอลานสกาและอ าเภอสิชลในช่วง พ.ศ. 2556-2558 โดยมี
โครงการย่อย 3 โครงการคือ 1) โครงการวิจัยเรื่อง “สถานการณ์และปัจจัยสัมพันธ์สมรรถนะชุมชนในการ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในทื้นที่เสี่ยงสูงและต่ า จังหวัดนครศรีธรรมราช” ด าเนินการประเมินพ้ืนที่เสี่ยง
และสมรรถนะชุมชนในหมู่บ้านเสี่ยงสูงและต่ าจ านวน 12 หมู่บ้านของอ าเภอลานสกา 2) โครงการวิจัย
เรื่อง “การพัฒนารูปแบบการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในพ้ืนที่เสี่ยงสูง
และต่ า จังหวัดนครศรีธรรมราช”  ด าเนินการในโรงเรียนประถมศึกษาจ านวน 5 โรงเรียน ที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่
ต าบลเสี่ยงสูง  ต าบลก าโลน อ าเภอลานสกา และ 3 โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดการ
ดัชนีลูกน้ ายุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่เสี่ยงสูงและต่ า จังหวัดนครศรีธรรมราช” ด าเนินการ
พัฒนาระบบการจัดการดัชนีลูกน้ ายุงลายเพ่ือแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้การด าเนินการได้บูรณาการ
ไปพร้อมกันทั้ง 3 โครงการและต่อมาได้ด าเนินการขยายผลและพัฒนาระบบการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย
เพ่ือแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกทั้งอ าเภอลานสกา  ผลปรากฏเป็นเป็นการปฏิบัติที่ดี (Best practice 
model) ของการด าเนินการในพ้ืนที่ระดับอ าเภอ และพ้ืนที่มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอย่าง
ต่อเนื่องเมื่อโครงการวิจัยเสร็จสิ้น จึงเป็นต้นแบบของการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในระดับอ าเภอ “ลาน
สกาโมเดล” 

ลานสกาโมเดล เป็นรูปแบบของระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายจากระดับครัวเรือนที่
ครอบคลุมทั้งอ าเภอทั้ง 5 ต าบล 44 หมู่บ้านที่รับผิดชอบโดย 9 รพ.สต. รพช. ลานสกา เทศบาลลานสกา 
มี 5 กิจกรรม คือ 1) ประเมินหมู่บ้านเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก (Dengue risk 
assessment) และการประเมินสิ่งแวดล้อมเพ่ือก าหนดพ้ืนที่ในการเฝ้าระวังตามความเสี่ยง  2) การ
ประเมินและกระตุ้นการสร้างสมรรถนะชุมชน (Community Capacity Building) ของหมู่บ้านที่มีความ
เสี่ยงสูงและต่ าเพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานและสร้างความตระหนักของชุมชน 3) เตรียมความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้เลือดออกของแต่ละ รพ.สต.  รพช. และเทศบาล โดยท า
ความเข้าใจระบบและโปรแกรมดัชนีลูกน้ ายุงลาย http://lim.wu.ac.th  4) ประเมินและเตรียมความ
พร้อมของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้านเกี่ยวกับความรู้และความเข้าใจดัชนีลูกน้ ายุงลาย 5)  ติดตั้งระบบ
เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย (Larval indices  surveillance  system) จากการด าเนินการของครัวเรือนที่ 
อสม. รับผิดชอบผ่านการด าเนินการของแต่ละ รพ.สต.  โดยแต่ละ รพ.สต. ท าหน้าที่เป็นศูนย์เฝ้าระวังดัชนี
ลูกน้ ายุงลายระดับต าบล ผลการด าเนินการของลานสกาโมเดลพบว่าความเสี่ยงของพ้ืนที่ลดลงและชุมชนมี
ความตื่นตัวต่อการป้องกันโรคไข้เลือดออกเพราะทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  ท าให้เห็นว่าควรมี
การถ่ายทอดเทคโนโลยี ลานสกาโมเดล ต่อชุมชนอ่ืนๆ ที่มีความสนใจและมีความพร้อมในการด าเนินการ

http://lim.wu.ac.th/


8 
 
เพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก ทั้งนี้การด าเนินการของลานสกาโมเดลได้ด าเนินการมารวม 3 ปีซึ่งสามารถ
ช่วยลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก(25) 

องค์ควำมรู้ส่วนที่ 2 องค์ควำมรู้ “กำรดูแลรักษำผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยำบำล”  
(Dengue Clinical Practice Guideline in Hospital) แม้ว่าระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายที่ด าเนินการ
ในพ้ืนที่อ าเภอลานสกาสามารถลดการระบาดของโรคได้แต่ก็ยังพบผู้ป่วยไข้เลือดออก เนื่องจากมีปัจจัยที่
เกี่ยวโยงที่หลากหลายทั้งปัจจัยด้านคน สิ่งแวดล้อม และเชื้อโรค ดังนั้นการดูแลเพ่ือลดความเสี่ยงต่อการ
สูญเสียชีวิต  เศรษฐกิจ จึงเป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องจากการป้องกันโรคของอ าเภอลานสกาในช่วง พ.ศ. 
2559 เป็นองค์ความรู้การดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจากระดับปฐมภูมิถึงตติยภูมิ ซึ่งเป็นผลจากการ
วิจัยเรื่อง การพัฒนาและการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการดุแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของหน่วยบริการปฐม
ภูมิ อ าเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
งานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 
2559 สัญญาเลขที่ WU-TRF_ABC5905 ที่มีแนวคิดของประยุกต์ใช้แนวคิดการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชน (Community participatory action research) และรูปแบบการพัฒนาแนวปฏิบัติ
ในการดูแลผู้ป่วยตามแบบจ าลอง ของ ไอโอวา (The IOWA model of evidence-based practice to 
promote quality care) (26) โดยมีขั้นตอนการพัฒนา 

1) ขั้นตอนเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์ของการป้องกันและการดูแลผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก โดยระบุปัญหาจากการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ที่มีอยู่โดยการประเมินสถานการณ์รวบรวม
ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยประเมินปัจจัยกระตุ้นด้านปัญหา (Problem-Focused Triggers) 
เกี่ยวกับปัญหาโรคไข้เลือดออก ได้แก่ ข้อมูลสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ความเสี่ยงของการดูแลผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก  แนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ขั้นตอนในการส่งต่อผู้ป่วย และมาตรฐานการ
ดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  และด าเนินการประเมินปัจจัยกระตุ้นด้านความรู้ (Knowledge-Focused 
Triggers) ของบุคลากรสุขภาพของทั้งอ าเภอ ในระยะนี้จึงเป็นการประเมิน ความรู้เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออก ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออกขององค์การอนามัยโลก  
และ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข 

2) ขั้นตอนการพัฒนาแนวปฏิบัติดูแลรักษาร่วมกันของพ้ืนที่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรที่
มีหน้าที่ในการให้บริการของอ าเภอ โดยเน้นการบูรณาการการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่เป็นแนวทางการ
วินิจฉัย การรักษา และการป้องกันควบคุมโรคของ WHO 1997, 2009 และ 2011(1, 2, 5, 13) ร่วมกับการ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่เหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่  

3) ขั้นทดลองและติดตามการใช้แนวปฏิบัติครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบของอ าเภอ เน้นการมีส่วน
ร่วมของพ้ืนที่ในการทดลองใช้ การร่วมประเมิน ติดตามผลลัพธ์ทางคลินิก และต้นทุนในการรักษา  

4) ขั้นประเมินและสรุปผลการใช้แนวปฏิบัติ ด าเนินการตามแนวคิด IOWA Model ในการ
ปรับปรุงเพื่อก าหนดให้มีการใช้อย่างครอบคลุมพ้ืนที่ ประสานกับ ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ และ รพช. 
ของอ าเภอในการเชื่อมโยงระบบส่งต่อ  

5) ขั้นถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการด าเนินการแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องของทั้งอ าเภอ เพ่ือท าความ
เข้าใจในการเตรียมด าเนินการเชิงนโยบายของอ าเภอนั้นๆ การด าเนินการพัฒนาเมื่อรับการถ่ายทอดฯ ดัง
แผนภูมิที่ 2.1 
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แผนภูมิที่ 2.1 ขั้นตอนการพัฒนาและการประยุกต์ใช้แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจาก 
               หมู่บ้านถึงจังหวัด กรณีจังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อรับการถ่ายทอดฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ประเมินปัจจยักระตุ้นดา้นปัญหา (Problem-Focused 
Triggers) เก่ียวกับปัญหาโรคไขเ้ลือดออกของพื้นที่ 
ได้แก ่

1. ข้อมูลสถานการณโ์รคไข้เลือดออก 
2. ความเสีย่งของการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 
3. แนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 
4. ขั้นตอนในการส่งต่อผู้ป่วย 
5. มาตรฐานการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 

ประเมินปัจจยักระตุ้นดา้นความรู้ (Knowledge-
Focused Triggers) ของบุคลากรสุขภาพปฐมภูมิ ได้แก ่

1. ความรู้ใหม่
เกี่ยวกับการดูแล
รักษาผู้ปว่ย 

     ไข้เลือดออก 
2. ความรู้เกี่ยวกับ

แนวปฏิบัติใน
การจัดการ

ประเมินความรู้ ความคิดเห็น และแนวทางการป้องกันและการดูแลรกัษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

ระยะการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคและการดูแลรักษาผูป้่วยไข้เลือดออกโดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่ให้บริการ
และที่เก่ียวข้อง ทั้งการวินิจฉัย การดูแลรักษา และการป้องกันควบคุมโรคของ WHO 1997, 2009 และ 2011(1, 2, 5) 

ร
ะ
ย
ะ
ที่ 
1 

ระ
ยะ
ที่ 
2 

ระยะทดลองและติดตามการใช้แนวปฏิบัติครอบคลุมพ้ืนที่ของอ าเภอ โดยการเตรียมความพร้อมบุคลากร คู่มือ 
เอกสารในการประเมินและติดตาม 

ระยะของการประเมินและสรุปผลการใช้แนวปฏิบัติ  ด าเนินการประเมินผลในหน่วยปริการปฐมภูมิ คือ รพ.สต. 
รพ. ชุมชน และการประชุมร่วมของบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการปรับปรุง 

ระยะถ่ายทอดเทคโนโลยีผลการด าเนินการแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องเพ่ือก าหนดเป็นนโยบายการให้บริการ
สุขภาพในการป้องกันโรคและการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกของอ าเภอนั้นๆ 

ระ
ยะ 
ท่ี 

3 

ระ
ยะ 
ที่ 

4 

ระ 
ยะ 

ท่ี 5 



10 
 
เทคโนโลยีหรือองค์ควำมรู้แนวปฏิบัติกำรป้องกันโรคในชุมชนถึงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยไข้เลือดออกใน

โรงพยำบำล 
  
         สรุปองค์ความรู้ แนวปฏิบัติในกำรป้องกันโรคในชุมชนถึงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยไข้เลือดออกใน
โรงพยำบำล แบ่งการเชื่อมโยง 4 ระยะ คือ 
           ระยะที่ 1 ระยะกำรดูแลตนเองในชุมชนเพื่อป้องกันโรค เน้น “ชุมชน” เป็นฐานในการป้องกัน
การเกิดโรคในชุมชน การดูแลตนเองในการป้องกันไม่ให้เป็นโรคของประชาชน โดยด าเนินการของระบบ
เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย “ลานสกาโมเดล” ประกอบด้วยกิจกรรม 1) เจ้าของบ้าน ดูแลบ้านให้โล่ง 
จัดการขยะและแหล่งเพาะพันธุ์ยุง 2) อสม. ส ารวจในวันที่ 25 ของเดือน และส่งเข้าระบบ รายงานทุกวันที่  
30 ของเดือน http://lim.wu.ac.th 3) รพ.สต. อบรมตัวแทนครัวเรือนๆ ละ 1 คน รณรงค์ห้ามซื้อยากิน
เอง เช่น ยาทัมใจ ยาชุด ยาหัวสิงห์ และไม่ควรเปลี่ยนหมอ และ 4) อบต. น าเสนอในประชาคมหมู่บ้าน 
และส่งต่อข้อมูลเพื่อควบคุมการระบาดด้วยทีมควบคุมโรค (SRRT)  
        ระยะที่ 2 ระยะกำรดูแลรักษำในโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบล “รพ.สต.” ด าเนินการดูแล
รักษาระดับปฐมภูมิของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เมื่อมีการติดเชื้อไวรัสเดงกีก็จะมี
เส้นทางในการเข้าถึงบริการสุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลที่มีแนวทางในการดูแล ทั้งนี้เป็น
การด าเนินการคัดกรองผู้ป่วยทุกรายที่มีไข้และมีอาการร่วมอย่างน้อย 1 อาการจาก   ไข้ อ่อนเพลีย  
คลื่นไส้อาเจียน  ปวดหัว   ซึม  และ  เบื่ออาหาร/ กินได้น้อยลง ทั้งนี้การดูแลที่ รพ.สต. ในช่วงการ
ประเมินแรกรับที่ รพ.สต. จะมีการตรวจร่างกาย BT, PR, RR, BP, Tourniquet test  ซักประวัติเวลา
เริ่มต้นของการมีไข้นับเป็นชั่วโมง  และ ประเมินภาวะขาดน้ า โดยมีแนวทาง 2 แนวทาง 

   แนวทาง รพสต.1 เป็นแนวทางในการด าเนินการเมื่อผู้ป่วยมารับบริการ ในช่วงของอาการ ไข้ ≥ 48 
ชั่วโมง ซึ่งเป็นช่วงของการด าเนินการเพื่อส่งต่อ รพ. ชุมชน ทั้งนี้การดูแลเบื้องต้นที่ทาง รพ.สต. ด าเนินการ
คือการประเมินภาวะวิกฤตของไข้เลือดออกระยะช็อค  โดย 1) HCT. กรณีซึมและอ่อนเพลียมาก หรือไข้
ลดลง แต่อาการไม่ดีขึ้น  2) Hemogluco test (HGT./DTX.) เมื่อสงสัยภาวะ shock 3) Tourniquet 
test  4) ประเมินอาการช็อกและเลือดออก 5) ค าแนะน าดังผู้ป่วยตาม แนวทางของ รพ.สต.2  และ ให้สาร
น้ าตามแนวทาง (คู่มือ DCPG-รพสต.)   

         ส าหรับแนวทาง รพ.สต2 เป็นแนวทางในการด าเนินการเมื่อประเมินได้ว่ามีอาการ ไข้ < 48 ชั่วโมง
และไม่พบอาการอื่นๆ ที่แสดงออกว่ามีภาวะช็อค การรักษาในเบื้องต้นคือการสังเกตอาการต่อ พร้อมการ
สอนและให้ค าแนะน า ได้แก่ 1) ให้ยาลดไข้พาราเซตามอล 10-15 mg/kg./Dose ตามความจ าเป็นทุก 4-6 
ชั่วโมง 2) สอนเช็ดตัวลดไข้อย่างถูกต้อง ดื่มน้ าหวาน น้ าเกลือแร่ สไปร์ท น้ าผลไม้ งดอาหารสีแดงด า และ 3) 
ระวังการไม่ให้ยุงกัด ทายากันยุง และก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง  
 ระยะที่ 3 ระยะดูแลรักษำในโรงพยำบำลระดับทุติยภูมิ เน้น “รพช.” เป็นฐานในการดูแลผู้ป่วย
โรคไข้เลือดออกที่ส่งต่อมาจาก รพ.สต. และผู้ป่วยที่มารับการรักษาโดยตรงโดยไม่ผ่านการดูแลรักษาจาก 
รพ.สต.  การด าเนินการดูแลรักษาในโรงพยาบาลชุมชนแบ่งการดูแลออกเป็น 3 หน่วยงานที่เชื่อมโยงตาม
อาการของผู้ป่วย คือ 

     การดูแลที่แผนกผู้ป่วยนอก (OPD) ซึ่งให้บริการผู้ป่วยในช่วงเวลาราชการ แบ่งการดูแลตามอาการ
ของผู้ป่วย เป็น 3 ประเภทคือ 1) OPD1  คัดกรองและให้การดูแลรักษาโดยให้ค าแนะน าเหมือน รพ.สต.1 
พร้อมให้สังเกตอาการต่อ  2) OPD2  คัดกรองและการให้การดูแลเบื้องต้นพบว่าจ าเป็นต้องให้รับการรักษา

http://lim.wu.ac.th/
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ต่อจึงรับไว้ในหอผู้ป่วยใน รพ. ลานสกา และ 3) OPD3  เป็นการคัดกรองและประเมินพบว่ามีภาวะเสี่ยงต่อ
การเกิดภาวะช็อก จึงส่งต่อโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  
          การดูแลที่ห้องฉุกเฉิน (ER) เป็นการดูแลรักษากลุ่มผู้ป่วยที่มารับบริการห้องฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลชุมชนซึ่งเป็นช่วงเวลานอกราชการ ซึ่งการคัดกรองและการประเมินผู้ป่วยทั้งกลุ่มที่มาห้อง
ฉุกเฉินโดยตรงและกลุ่มผู้ป่วยที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยแบ่ง
ตามอาการละอาการแสดง เป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ER1 จ าหน่ายกลับบ้านสังเกตอาการต่อ เน้นการดูแลรักษา
เบื้องต้นและให้ค าแนะน าก่อนกลับบ้าน 2) ER2 รับไว้ในหอผู้ป่วยใน รพ. ลานสกา และ 3) ER3 ส่งต่อ
โรงพยาบาลมหาราชกรณีมีอาการแสดงของโรคไข้เลือดออกระยะช็อก  หรือมีภาวะแทรกซ้อน 
         กรณีรับไว้รักษาในโรงพยาบาลชุมชน คือหอผู้ป่วยในจะมีการก าหนดผู้ป่วยเป็น  2 แนวทาง คือ 
IPD1 ดูแลโดยทีม รพช. จะให้การดูแลตามแนวทางที่มีอยู่ประกอบด้วย  1) Care Map 2) แนวทางการ
รักษาโรคไข้เลือดออก เกรด I, II และ Dengue infection และ 3) กราฟการเพ่ิมและลดสารน้ าระยะ
วิกฤตเกรด I, II  และแนวทาง IPD2 ใช้กรณีเป็นการส่งต่อผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงส่งต่อโรงพยาบาลจังหวัด 
พร้อมแบบบันทึกท่ีได้รับการรักษาก่อนส่งต่อตลอดถึงการน าส่งด้วยเจ้าหน้าที่ 
 ระยะที่ 4 ระยะดูแลรักษำในโรงพยำบำลระดับตติยภูมิ  เน้นกำรส่งต่อ “รพศ.” กรณีการดูแล
รักษาผู้ป่วยที่เกินขอบเขตหรือสมรรถนะของทีสุขภาพระดับอ าเภอ เน้นการเตรียมผู้ป่วยในการส่งต่อผู้ป่วย
ไปยังโรงพยาบาลจังหวัดที่มีการบริการระดับตติยภูมิ การด าเนินการในรายละเอียดของแนวทางในการ
ปฏิบัติในการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า และเอกสารอื่นๆ ที่ตกลงกันในเชิงเครือข่าย 

 การด าเนินการป้องกันและการดูแลรักษาโรคไข้เลือดออกตามแนวทางปฏิบัติที่มีการเสนอ 
หน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน บุคลากรที่เก่ียวข้องทั้ง 2 ส่วนจ าเป็นต้องรับการเตรียมความพร้อม การพัฒนา
ความรู้ และแนวปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตลอดถึงการประสานงานกับทีมเคลื่อนที่เร็วใน
การควบคุมโรคไข้เลือดออก (SRRT) ตั้งแต่ช่วงที่ผู้ป่วยอยู่ในระยะการดูแลตนเองที่บ้านหรือชุมชน ระยะ
ดูแลรักษาระดับปฐมภูมิ  ระยะดูแลรักษาระดับทุติยภูมิ  และระยะการดูแลรักษาระดับตติยภูมิ เพ่ือ
ควบคุมการระบาดของโรคเม่ือเกิดการติดเชื้อของผู้ป่วยรายแรกในพื้นที่ ดังแผนภูมิที่ 2.2 
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แผนภูมิที ่2.2 แนวทางป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาล 
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บทที่ 3  
วิธีด ำเนินกำร 

 
3.1   รูปแบบกำรวิจัย การด าเนินการวิจัยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีบนพื้นฐานของการวิจัยเชิงปฎิบัติ
การแบบมีส่วนร่วมของชุมชนหรือพ้ืนที่ (Community Participatory Action Research: CPAR) โดย
ครอบคลุมการถ่ายทอดฯ ผ่านผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ และเน้นการมีส่วนร่วมของพ้ืนที่ 
 
3.2 กลุ่มเป้ำหมำย 
            กลุ่มเป้าหมายในการรับการถ่ายทอดฯ ทั้งหมดจาก 23 อ าเภอ จ าแนกเป็นอ าเภอต้นแบบ 1 
อ าเภอและอ าเภอที่รับการถ่ายทอดฯ เชิงนโยบายจ านวน 22 อ าเภอ โดยก าหนดด าเนินการน าร่องในการ
พัฒนาจ านวน 3 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอขนอม และอ าเภอช้างกลาง รวมจ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการถ่ายทอดฯ ทั้งหมด 1,465 คน  ดังตารางที่ 3.1 
 
ตำรำงท่ี 3.1  โซนพื้นท่ี อ าเภอ และจ านวนต าบล หมู่บ้าน และตัวแทนแกนน าสุขภาพท่ีเข้าร่วมกิจกรรม 
                 ในแต่ละอ าเภอ 

ล ำดับ 

พื้นที่ แกนน า 

รวม 
แกนน ำ โซนพื นที ่ ช่ืออ ำเภอ                   ต ำบล หมู่บ้ำน รพ.สต 

จนท.จำก 
รพสต. และ 
รพช. 

ผู้น ำ
ท้องท่ี 

ผู้น ำ
ท้องถิ่น 

สสอ. รพช. 
นำยอ ำเภอ 

อสม.
จำกแต่
ละ
หมู่บ้ำน 

1 เหนือ อ ำเภอขนอม** 3 34 6 14 34 3 3 34 88 
2   อ าเภอสิชล 9 106 13 28 9 9 3 9 58 
3   อ าเภอท่าศาลา 10 110 15 32 10 10 3 10 65 
4   อ าเภอพรหมคีรี 5 39 8 18 5 5 3 5 36 
5   อ าเภอนบพิต า 4 35 7 16 4 4 3 4 31 
6   อ าเภอลานสกา* 5 44 8 18 5 5 3 5 36 
7 กลาง อ ำเภอเมือง** 16 114 26 54 114 16 3 114 301 
8   อ าเภอเชียรใหญ่ 10 98 13 28 10 10 3 10 61 
9   อ าเภอหัวไทร 11 99 14 30 11 11 3 11 66 
10   อ าเภอปากพนัง 18 133 21 44 18 18 3 18 101 

11   อ าเภอร่อน
พิบูลย ์ 6 57 12 26 6 6 3 6 47 

12   อ าเภอชะอวด 11 87 16 34 11 11 3 11 70 
13   อ าเภอจุฬาภรณ์ 6 30 5 12 6 6 3 6 33 

14   
อ าเภอพระ
พรหม 4 40 6 14 4 4 3 4 29 

15   อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 4 37 8 18 4 4 3 4 33 

16 ตะวันตก อ าเภอทุ่งสง 13 124 23 48 13 13 3 13 90 
17   อ าเภอฉวาง 10 84 10 22 10 10 3 10 55 
18   อ าเภอทุ่งใหญ่ 7 63 13 28 7 7 3 7 52 
19   อ าเภอนาบอน 3 34 7 16 3 3 3 3 28 
20   อ าเภอบางขัน 4 60 5 12 4 4 3 4 27 
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ล ำดับ 

พื้นที่ แกนน า 

รวม 
แกนน ำ โซนพื นที ่ ช่ืออ ำเภอ                   ต ำบล หมู่บ้ำน รพ.สต 

จนท.จำก 
รพสต. และ 
รพช. 

ผู้น ำ
ท้องท่ี 

ผู้น ำ
ท้องถิ่น 

สสอ. รพช. 
นำยอ ำเภอ 

อสม.
จำกแต่
ละ
หมู่บ้ำน 

21   อ าเภอพิปูน 5 43 7 16 5 5 3 5 34 

22   อ าเภอถ้ าพรรณ
ราย 3 29 3 8 3 3 3 3 20 

23   
อ ำเภอช้ำง
กลำง** 3 36 5 12 36 3 3 36 90 

สสจ. และ สคร. 11             3   3 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ             11   11 

รวม 3 23 170 1,536 251 548 332 170 83 332 1,465 

  โซน อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน รพ.สต คน คน คน คน คน คน 

* อ าเภอต้นแบบ 
**อ าเภอน าร่องเต็มรูปแบบ 
        
จำกตำรำงก ำหนดแยกกลุ่มเป้ำหมำยออกเป็น 4 กลุ่ม 

              3.2.1 เป้ำหมำยกลุ่มที่ 1 กลุ่มแกนน ำอ ำเภอต้นแบบ หมำยถึง กลุ่มแกนน ำที่ท ำหน้ำที่ต่อเนื่อง
ในพื นที่และเป็นวิทยำกรพื นที่อ ำเภอลำนสกำ เป็นการด าเนินการเตรียมความพร้อมในถ่ายทอดฯ โดย
คัดเลือกตัวแทนของทุกภาคส่วนของการด าเนินการและที่เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ ของอ าเภอลานสกา รวมกับ
ทีมวิจัยโดยการเตรียมทักษะการถ่ายทอดฯ จ านวน 36 คน ดังตารางที่ 3.2 
 
ตำรำงที่ 3.2 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 อ าเภอต้นแบบ 

ล ำดับ 

พื้นที่ แกนน าที่เข้าร่วมของอ าเภอตน้แบบ 

รวมแกนน ำ 
ช่ืออ ำเภอ                   ต ำบล หมู่บ้ำน รพ.สต 

จนท.จำก 
รพสต. และ 
รพช. 

ผู้น ำ
ท้องท่ี 

ผู้น ำ
ท้องถิ่น 

สสอ. รพช. 
นำยอ ำเภอ 

อสม.
จำกแต่
ละ
หมู่บ้ำน 

6 
  

อ าเภอลานสกา* 5 44 8 18 5 5 3 5 36 
ต าบล หมู่บ้าน รพ.สต คน คน คน คน คน คน 

 
3.2.2 เป้ำหมำยกลุ่มที่ 2 กลุ่มแกนน ำระดับจังหวัด หมายถึง ตัวแทนระดับนโยบายของแต่ละ

อ าเภอ ได้แก่ นายอ าเภอ ประธานเครือข่ายบริการสุขภาพ และสาธารณสุขอ าเภอ จาก 23 อ าเภอ (69 คน) 
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช และส านักป้องกันควบคุมโรคที่ 11 นครศรีธรรมราช จ านวน 3 คน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อ่ืนๆ รวม 14 คน รวมทั้งสิ้น 83 คน ดังตารางที่ 3.1 

 
3.2.3 เป้ำหมำยกลุ่มที่ 3 กลุ่มแกนน ำระดับอ ำเภอต่ำงๆ หมายถึง กลุ่มบุคลากรด้านสุขภาพที่

เกี่ยวข้องกับโรคไข้เลือดออกจากระดับหมู่บ้าน ต าบล ของแต่ละอ าเภอ ประกอบด้วยแกนน าในแต่ละ
หน่วยงาน ทั้งนี้แกนน าระดับอ าเภอจะเข้าร่วมกิจกรรมถ่ายทอดฯ แต่ละอ าเภอรวม 22 อ าเภอตามดังตารางที่ 
3 ประกอบด้วย  

1) ตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพจาก OPD, ER และ IPD 
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2) ตัวแทนจากส านักงานสาธารณสุขอ าภอ ได้แก่ สาธารณสุขอ าเภอ ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ 
และหรือนักวิชาการที่ดูแลเกี่ยวกับการจัดการปัญหาโรคไข้เลือดออก  

3) ตัวแทนนักวิชาการสาธารณสุข และพยาบาลวิชาชีพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
ได้แก่ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ที่ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 

4) ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ต าบลๆ ละ 1 คน 
 

ตำรำงที่ 3.3 เป้าหมายกลุ่มที่ 3 กลุ่มแกนน าอ าเภอต่างๆ 22 อ าเภอที่รับการถ่ายทอดฯ 

ล ำดับ 

พื้นที่ แกนน า 

รวมแกน
น ำ โซนพื นที ่ ช่ืออ ำเภอ               ต ำบล หมู่บ้ำน รพ.สต 

จนท.จำก 
รพสต. และ 
รพช. 

ผู้น ำ
ท้องท่ี 

ผู้น ำ
ท้องถิ่น 

สสอ. รพช. 
นำยอ ำเภอ 

อสม.
จำกแต่
ละ
หมู่บ้ำน 

1 เหนือ อ ำเภอขนอม** 3 34 6 14 34 3 3 34 88 
2   อ าเภอสิชล 9 106 13 28 9 9 3 9 58 
3   อ าเภอท่าศาลา 10 110 15 32 10 10 3 10 65 
4   อ าเภอพรหมคีรี 5 39 8 18 5 5 3 5 36 
5   อ าเภอนบพิต า 4 35 7 16 4 4 3 4 31 
6 กลาง อ ำเภอเมือง** 16 114 26 54 114 16 3 114 301 
7   อ าเภอเชียรใหญ่ 10 98 13 28 10 10 3 10 61 
8   อ าเภอหัวไทร 11 99 14 30 11 11 3 11 66 
9   อ าเภอปากพนัง 18 133 21 44 18 18 3 18 101 

10   อ าเภอร่อน
พิบูลย ์ 6 57 12 26 6 6 3 6 47 

11   อ าเภอชะอวด 11 87 16 34 11 11 3 11 70 
12   อ าเภอจุฬาภรณ์ 6 30 5 12 6 6 3 6 33 

13   อ าเภอพระ
พรหม 4 40 6 14 4 4 3 4 29 

14   อ าเภอเฉลิมพระ
เกียรติ 4 37 8 18 4 4 3 4 33 

15 ตะวันตก อ าเภอทุ่งสง 13 124 23 48 13 13 3 13 90 
16   อ าเภอฉวาง 10 84 10 22 10 10 3 10 55 
17   อ าเภอทุ่งใหญ่ 7 63 13 28 7 7 3 7 52 
18   อ าเภอนาบอน 3 34 7 16 3 3 3 3 28 
19   อ าเภอบางขัน 4 60 5 12 4 4 3 4 27 
20   อ าเภอพิปูน 5 43 7 16 5 5 3 5 34 

21   อ าเภอถ้ าพรรณ
ราย 3 29 3 8 3 3 3 3 20 

22   อ ำเภอช้ำง
กลำง** 3 36 5 12 36 3 3 36 90 

รวม  22 165 1492 243 530 327 165 66 327 1,429 

   อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน รพ.สต คน คน คน คน คน คน 

 
            3.2.4 เป้ำหมำยกลุ่มที่ 4 กลุ่มอ ำเภอน ำร่อง หมายถึง แกนน าสุขภาพในอ าเภอที่ต้องการด าเนินการ
เต็มรูปแบบ โดยเป็นอ าเภอที่สนใจ ยินดีรับการถ่ายทอดฯ ด าเนินการในการน าสู่การพัฒนาต่อยอดในเชิงการ
ก าหนดนโยบายด้านสุขภาพอย่างครอบคลุมในเบื้องต้นได้วางแผนได้แก่ อ าเภอเมือง อ าเภอช้างกลาง และ
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อ าเภอขนอม ตลอดถึงการร่วมสนับสนุนงบประมาณจากพ้ืนที่  โดยมีกลุ่มเป้าหมายในแต่ละอ าเภอ 
ประกอบด้วย แสดงดังตารางที่ 3.4 
               1) กลุ่มเจ้าหน้าที่และพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันโรคในชุมชนและการรักษา
ในระดับปฐมภูมิไข้เลือดออกจาก แกนน าในการด าเนินการป้องกันโรคในชุมชนและการดูแลรักษาผู้ป่วย
ไข้เลือดออกใน รพ.สต.  รพช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
             2) กลุ่มเป้าหมายแกนน าท้องที่และท้องถิ่น (อบต.) จากทุกหมู่บ้าน 
             3) กลุ่ม อสม. จากแต่ละหมู่บ้านๆ ละ 1 คน 
 
ตำรำงท่ี 3.4 กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที ่3 อ าเภอน าร่องจ านวน 3 อ าเภอ 

ล ำดับ 

พื้นที่ แกนน า 

รวม 
แกนน ำ โซนพื นที ่ ช่ืออ ำเภอ                   ต ำบล หมู่บ้ำน รพ.สต 

จนท.จำก 
รพสต. และ 
รพช. 

ผู้น ำ
ท้องท่ี 

ผู้น ำ
ท้องถิ่น 

สสอ. รพช. 
นำยอ ำเภอ 

อสม.
จำกแต่
ละ
หมู่บ้ำน 

1 เหนือ อ ำเภอขนอม** 3 34 6 14 34 3 3 34 88 
7 กลาง อ ำเภอเมือง** 16 114 26 54 114 16 3 114 301 
23 ตะวันตก  อ ำเภอช้ำงกลำง** 3 36 5 12 36 3 3 36 90 
รวม 3 22 184 37 80 184 22 9 184 479 

  อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน รพ.สต คน คน คน คน คน คน 

 
3.3 วิธีกำรด ำเนินกำร 
         ขั นตอนกำรถ่ำยทอดฯ จากองค์ความรู้ทั้ง 2 ส่วนสามารถท าให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ได้รับการ
ถ่ายทอดฯ โดยได้ท้ังประเด็นของการป้องกันโรคไม่ให้เกิด และการดูแลรักษากรณีมีผู้ป่วยเพื่อลดความ
รุนแรงของความสูญเสีย ทั้งนี้แนวทางในการน าองค์ความรู้ไปใช้ 5 ขั้นตอน คือ 
         ขั้นที่ 1 เตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สื่อ ในการถ่ายทอดฯ และการประเมิน
สถานการณ ์  โดยด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมของทีมแกนน าอ าเภอต้นแบบ
ร่วมกับทีมวิจัย 
         ขั้นที่ 2 ด าเนินการถ่ายทอดฯ ในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอทั้ง 22 อ าเภอ ด าเนินการประสาน
กับอ าเภอต่างๆ โดยมีการประชุมโดยภาพรวมของจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด  นายอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ตัวแทนเทศบาล อบต.  และส านัก
ป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ และก าหนดนโยบายใน
การป้องกันโรคในชุมชน 
         ขั้นที่ 3 ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการของ 3 อ าเภอน าร่อง ด าเนินการเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมของพ้ืนที่  การด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่เลี้ยงจากอ าเภอต้นแบบในการด าเนินการ 
         ขั้นที่ 4  แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 22 อ าเภอ อ าเภอต้นแบบ และอ าเภอน าร่อง เพ่ือก าหนดนโยบาย
หรือมาตรการในการป้องกันโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาล 
         ขั้นที ่5 สังเคราะห์และสรุปข้อมูลเพ่ือผลักดันเชิงนโยบายในการป้องกันและดูแลรักษาโรค
ไข้เลือดออก 
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 3.4 เครื่องมือในกำรประเมิน เครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ ทีมผู้วิจัยด าเนินการประชุม สัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มในการประเมินความ
ต้องการของชุมชนใช้แนวค าถามปลายเปิด ส่วนเครื่องมือประเมินเชิงปริมาณเป็นแบบประเมินความรู้ 
ความเข้าใจ และการปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก กล่าวคือ 
         3.4.1 แนวค าถามปลายเปิดในการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่ม เป็นแนวค าถามที่ต้องการประเมิน
ความรู้ เรื่องโรคไข้ เลือดออก การเกิดโรค การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การดูแลเพ่ือป้องกัน
ภาวะแทรกซ้อน การส่งต่อ และการติดตามประเมินผลการดูแล   
         3.4.2 แบบส ารวจความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และแนวปฏิบัติในการดูแลโรคไข้เลือดออก ซึ่ง
พัฒนาจากความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คน ตรวจสอบความตรงของแบบสอบถาม (CVI) เพ่ือให้ได้ค่า มากกว่า .80 และความเที่ยง
ของแบบสอบถามเมื่อทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมือนกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ  
ที่อ าเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี จ านวน  30 คน โดยรวมข้อค าถามที่เป็นความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก 
ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน ได้แก่  ส่วนที่ I:  คือ ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพของครอบครัว ประสบการณ์การป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  และแหล่งการได้รับข้อมูลเรื่อง
ไข้เลือดออก  ส่วนที่ II: ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก อาการและอาการแสดงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
ส่วนที่ III: การวินิจฉัยและการดูแลในระดับปฐมภูมิและการส่งต่อ 
          3.4.3 แบบสอบถามความพึงพอใจและการน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ของผู้รับการถ่ายทอดฯ  
       
 3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลช่วงกำรประเมินสถำนกำรณ์  
         ข้อมูลในการด าเนินการวิจัยครั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลแบบผสมผสานวิธี (Mixed Method of 
collecting data) โดยการประเมินความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและแนวทางปฏิบัติเพ่ือดูแลผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออก และการ สนทนากลุ่มเจ้าหน้าที่สุขภาพจ าแนกเป็นกลุ่มพยาบาลและนักวิชาการสาธารณสุข 
และการตลอดถึงการด าเนินการในการพัฒนาและทดลองใช้แนวปฏิบัติฯ  ดังนั้นการด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลจึงเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
            3.5.1 วิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ ข้อมูลความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและแนว
ปฏิบัติฯ และแบบบันทึกการใช้แนวปฏิบัติฯ ในการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก และความพึงพอใจต่อการ
ถ่ายทอดฯ ว ิเคราะห ์ด ้วยสถ ิต ิเช ิงพรรณนาเป ็นจ านวนความถี ่ ( Frequencies)  และร ้อยละ 
(Percentage)  

  3.5.2 วิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
  1) ข้อมูลเชิงคุณภาพจากการประเมินสถานการณ์ที่เป็น การสนทนากลุ่ม การสัมภาษณ์ และ

การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม จะท าการวิเคราะห์ประเด็น (Thematic analysis) โดยประยุกต์ใช้ 3 
ขั้นตอนหลัก คือ (1) รวบรวมและทบทวนข้อมูล (Reviewing the data set) (2) ให้รหัสและจัดหมวดหมู่
ค าท่ีมีความหมายเหมือนกัน (Coding and categorizing) และ (3) จัดกลุ่มประเด็นความหมาย (Theme) 
(27, 28)  
            2) สังเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการด าเนินการวิจัยที่เป็นแนวทางในการน าสู่นโยบายหรือ
มาตรการในการป้องกันโรคในชุมชน และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกที่เป็นความรู้ใหม่ หรือ
นวัตกรรมที่เกิดขึ้น  
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บทที่ 4  

ผลกำรด ำเนินกำร 
           

           วัตถุประสงค์ของโครงการ คือ 1) เพ่ือประเมินความรู้ความคิดเห็น และการปฏิบัติในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยไข้เลือดออกของบุคลากรสุขภาพใน 22 อ าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช 2) เพ่ือถ่ายทอดขั้นตอนการ
พัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจากชุมชนถึง
โรงพยาบาลแก่หน่วยงานบริการสุขภาพใน 22 อ าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช  3) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
แนวทางป้องกันโรคในชุมชน และการประยุกต์ใช้ในแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกใน
โรงพยาบาลแก่แกนน าสุขภาพใน 3 อ าเภอน าร่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ 4) เพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ก าหนดนโยบายป้องกันโรคในชุมชน และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในระดับ ต าบล ระดับอ าเภอ และ
ระดับจังหวัด 

             ดังนั้นผลการด าเนินการสามารถน าเสนอตามวัตถุประสงค์ของการด าเนินการได้ 4 ส่วน  ได้แก่  
 4.1 ระดับความรู้ความคิดเห็น และการปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกของ
บุคลากรสุขภาพใน 22 อ าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 4.2 ผลการถ่ายทอดขั้นตอนการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติในการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจากชุมชนถึงโรงพยาบาลแก่หน่วยงานบริการสุขภาพใน 22 อ าเภอ จังหวัด
นครศรีธรรมราช   
 4.3 ผลส่งเสริมการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชน และการประยุกต์ใช้ในแนวปฏิบัติใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลแก่แกนน าสุขภาพในอ าเภอน าร่อง จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 4.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการป้องกันโรคในชุมชน และการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก
ในระดับ ครัวเรือนต าบล ระดับอ าเภอ และระดับจังหวัด 

 

4.1 ระดับควำมรู้ ควำมคิดเห็น และกำรปฏิบัติในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยไข้เลือดออกของบุคลำกรสุขภำพ
ใน 22 อ ำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมรำช 
 
         การด าเนินการประเมินระดับความรู้ ความคิดเห็น และการปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย
ไข้เลือดออกของบุคลากรสุขภาพใน 22 อ าเภอจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ด าเนินการส ารวจในกลุ่ม
พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ที่สุ่มเลือกอย่างง่ายจาก 253 
รพ.สต. ของ 23 อ าเภอ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการด าเนินการ พบว่า 
         4.1.1 ข้อมูลทั่วไป ผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 90 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง จ านวน 87 คน (ร้อยละ 96.7) 
ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 38-47 ปี จ านวน 38 คน (ร้อยละ 42.4) เป็นพยาบาลวิชาชีพ จ านวน 85 (ร้อย
ละ 94.4)   ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมดจนถึงปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 21-30 ปี มีจ านวน 49 
คน (ร้อยละ 54.4) ระยะเวลาที่ปฏิบัติในหน้าที่ปัจจุบันส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-10 ปี มีจ านวน 49 คน (ร้อย
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ละ 54.4)  ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1-10 ปี มีจ านวน 67 คน (ร้อยละ 74.4) ประสบการณ์ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ านวน 63 คน (ร้อยละ 70.0) 
 
       4.1.2 ควำมรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
  1) ความรู้เรื่องไข้เลือดออกจ านวน 14 ข้อ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลตอบได้ถูกต้อง 3 อันดับแรก ได้แก่  
ข้อที่ 3 “เชื้อไวรัสเดงกีมี 4 ชนิดท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดโรคได้มากกว่า 1 ครั้ง” จ านวน 87 คน (ร้อยละ 
96.7)  ข้อที่ 4 “ผู้ป่วย 1 คน สามารถติดเชื้อไวรัสเดงกีได้หลายครั้ง ทั้งชนิดที่รุนแรงและไม่รุนแรง” 
จ านวน 86 คน (ร้อยละ 95.6) และ ข้อที่ 6 “ยุงลายเป็นพาหะน าโรคที่ส าคัญโดยเฉพาะยุงลายบ้าน  ที่มี
ขนาดเล็กมีลายขาวด า” จ านวน 86 คน (ร้อยละ 95.6) ตอบผิด 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อที่ 12 “ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกเดงกีระยะช็อก จะมีอาการส าคัญ ตัวเย็น เหงื่อออก  กระสับกระส่าย ในเด็กจะร้องกวนมาก 
ปัสสาวะมาก” จ านวน 43 คน (ร้อยละ 47.8) ข้อที่ 2 “โรคไข้เลือดออก แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  ไข้
เดงกี  ไข้เลือดออกเดงกี ไข้เลือดออกเดงกีช็อก และไข้เลือดออกเกรด 4” จ านวน 53 คน (ร้อยละ 58.9) 
และ ข้อที่ 9 “คนที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีกัดบางราย จะแสดงอาการไข้สูงหลังถูก ยุงกัด 2 วัน” 
จ านวน 55 คน (ร้อยละ 61.1) ดังตารางที่ 4.1 
 
ตำรำงท่ี 4.1  ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจ าแนกรายข้อที่ตอบถูก 

ควำมรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ข้อที่ตอบถูก 
จ ำนวน  ร้อยละ  n(%) 

1. โรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่ติดเชื้อไวรัสเดงกี มีอาการที่ส าคัญคือการซึมออกของ
น้ าเลือดออกนอกหลอดเลือด และเกล็ดเลือดต่ า 

85(94.4) 

2. โรคไข้เลือดออก แบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่  ไข้เดงกี  ไข้เลือดออกเดงกี 
ไข้เลือดออกเดงกีช็อก และไข้เลือดออกเกรด 4 

53(58.9) 

3. เชื้อไวรัสเดงกีมี 4 ชนิดท าให้ผู้ป่วยมีโอกาสเกิดโรคได้มากกว่า 1 ครั้ง 87(96.7) 
4. ผู้ป่วย 1 คน สามารถติดเชื้อไวรัสเดงกีได้หลายครั้ง ทั้งชนิดที่รุนแรงและไม่
รุนแรง 

86(95.6) 

5. ความรุนแรงของโรคไข้เลือดออกเดงกี ท าให้ผู้ป่วยเสียชีวิตสาเหตุส่วนใหญ่มา
จากการวินิจฉัยล่าช้า 

68(75.6) 

6. ยุงลายเป็นพาหะน าโรคที่ส าคัญโดยเฉพาะยุงลายบ้าน  ที่มีขนาดเล็กมีลายขาวด า 86(95.6) 
7. ส่วนใหญ่ยุงลายเพศเมียจะดูดเลือดหรือกัดเพ่ือน าเลือดไปใช้ในการผลิตไข่ 78(86.7) 
8. ไข่ยุงลายมีความทนต่อความแห้งแล้ง อยู่ได้นานถึง 1 ปี 58(64.4) 
9. คนที่ถูกยุงลายที่มีเชื้อไวรัสเดงกีกัดบางราย จะแสดงอาการไข้สูงหลังถูก 
ยุงกัด 2 วัน 

55(61.1) 

10. ผู้ที่สงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เดงกี เมื่อมีอาการไข้สูงเฉียบพลันร่วมกับอาการ
ต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ คือ ปวดศีรษะ กระบอกตา เมื่อยกล้ามเนื้อPositive 
Tourniquet test  ตรวจ CBC  พบ WBC น้อยกว่า 5,000 เซลล์/ลบมม.  เกล็ด
เลือดน้อยกว่า 150,000  เซลล์/ลบมม.  เลือดข้น (Hct.) เพ่ิมข้ึนช่วง 5-10 % 

79(87.8) 

11. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเดงกีส่วนใหญ่จะพบว่า มีไข้สูง 2-7 วัน ร่วมกับอาการ
หน้าแดง ปวดหัว เบื่ออาหาร และปวดท้อง พบ Positive Tourniquet test เมื่อ

72(80.0) 
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ควำมรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ข้อที่ตอบถูก 
จ ำนวน  ร้อยละ  n(%) 

ตรวจ CBC  พบ WBC น้อยกว่า 5,000 เซลล์/ลบมม.  เกล็ดเลือด  น้อยกว่า 
150,000  เซลล์/ลบมม.  เลือดข้น (Hct.) เพ่ิมข้ึนมากกว่า 10 % 
12. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเดงกีระยะช็อก จะมีอาการส าคัญ ตัวเย็น เหงื่อออก  
กระสับกระส่าย ในเด็กจะร้องกวนมาก ปัสสาวะมาก 

43(47.8) 

13. ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ระยะฟ้ืนตัว จะมีอาการไข้ลง ผื่นขึ้นตามตัว อาจมีอาการ
คันและรับประทานอาหารได้น้อย 

66(73.3) 

14. การติดเชื้อไวรัสเดงกีจะมีอาการรุนแรงเมื่อมีการติดเชื้อซ้ า (Secondary 
dengue infection ) 

76(84.4) 

 

           2) ระดับควำมรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจ ำแนกเป็นระดับ ข้อค าถามจ านวน 14 ข้อ ลักษณะ
ค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมานค่า 3 ระดับ คือ ระดับดีระดับปานกลาง และระดับน้อย โดยมีเนื้อหา
เกี่ยวกับความรู้เรื่องโรค สาเหตุ และอาการของโรคความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ผู้ให้ข้อมูลมีความรู้อยู่
ในระดับปานกลาง จ านวน 60 คน (ร้อยละ 66.7) ดังตารางที่ 4.2 
 
ตำรำงท่ี 4.2 ระดับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกจ าแนกเป็นระดับ 
 
ควำมรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 

ระดับของควำมรู้ จ ำนวน ร้อยละ  n(%) 
ระดับดี ระดับปำนกลำง ระดับน้อย 

 14(15.6) 60(66.7) 16(17.8) 
 
     4.1.3 ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
 1) จ าแนกทัศนคติเรื่องโรคไข้เลือดออกรายข้อ จ านวน 10 ข้อ พบว่า ผู้ให้ข้อมูลตอบทัศนคติด้าน
บวก 3 อันดับแรก ได้แก่ ข้อที่ 3 คิดเห็นว่า “โรคไข้เลือดออกมีบางรายความรุนแรงจากภาวะช็อกและ
เลือดออกท าให้ตายได้” จ านวน 90 คน (ร้อยละ 100) ข้อที่ 4 คิดเห็นว่า “การที่ชุมชนมีแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงจะแสดงถึงความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก” จ านวน 90 คน (ร้อยละ 100) และข้อที่ 6 
คิดเห็นว่า “การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความยั่งยืนในการป้องกันโรคไข้เลือดออก” จ านวน 
90 คน (ร้อยละ 100) ทัศนคติเรื่องโรคไข้เลือดออกพบว่าข้อค าถามด้านบวกส่วนใหญ่ผู้ให้ข้อมูลตอบว่าใช่ 
มากกว่าร้อยละ 60 ทั้ง 9 ข้อ ขณะที่ข้อที่ 8 “ท่านมีความคิดเห็นว่า  “ทันทีที่สงสัยว่ามีผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกต้องแจ้ง  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 72 ชั่วโมง” เป็นทัศนคติด้านลบมีผู้ตอบว่าใช่ ร้อยละ 
72.2 ตอบว่าไม่ใช่ 27.8 แสดงถึงความคิดเห็นที่ด้านลบ ดังตารางที่ 4.3 
 
ตำรำงท่ี 4.3 ทัศนคติเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกด้านบวก 

ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
ทัศนคติด้ำนบวก 

จ ำนวน  ร้อยละ  n(%) 
1. คิดเห็นว่า “โรคไข้เลือดออกเป็นปัญหาสาธารณสุขของ ประเทศเขตร้อนและ
ประเทศไทย” 

87(96.7) 

2. คิดเห็นว่า “โรคไข้เลือดออกระยะไข้เป็นระยะที่แพร่เชื้อไปยังผู้อ่ืนหากถูกยุง 86(95.6) 
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ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 
ทัศนคติด้ำนบวก 

จ ำนวน  ร้อยละ  n(%) 
กัด จึงจ าเป็นต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด” 
3. คิดเห็นว่า “โรคไข้เลือดออกมีบางรายความรุนแรงจากภาวะช็อกและ
เลือดออกท าให้ตายได”้ 

90(100) 

4. คิดเห็นว่า “การที่ชุมชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงจะแสดงถึงความเสี่ยงต่อการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก” 

90(100) 

5. คิดเห็นว่า “การป้องกันคือการรักษาที่ดีท่ีสุดของโรคไข้เลือดออก”  78(86.7) 
6. คิดเห็นว่า “การมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นกลยุทธ์ที่สร้างความยั่งยืนในการ
ป้องกันโรคไข้เลือดออก” 

90(100) 

7. คิดเห็นว่า “ทุกหน่วยงานมีส่วนส าคัญในการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก” 

89(98.9) 

8.ท่านมีความคิดเห็นว่า  “ทันทีท่ีสงสัยว่ามีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต้องแจ้ง   
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 72 ชั่วโมง”  

30(27.8) 

9. คิดเห็นว่า “การรักษาที่ส าคัญที่สุดของโรคไข้เลือดออกด้วยการให้ดื่มน้ าหรือ
ให้สารน้ าทางหลอดเลือด” 

63(70) 

10 คิดเห็นว่า “กรณีมีไข้สูง หน้าแดง เกิน 48 ชั่วโมง (เกิน 2 วัน) จ าเป็นต้องไป
รับตรวจยืนยันเพราะอาจเป็นโรคไข้เลือดออกได้” 

63(70) 

 
 2) ระดับทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกด้ำนบวก จ ำแนกเป็นระดับ มีข้อค าถามจ านวน 10 
ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ คือ ระดับสูง ระดับปานกลาง และระดับต่ า 
โดยมีทัศนคติเก่ียวกับเนื้อหาความรุนแรง การป้องกัน และการรักษาโรค และโรคไข้เลือดออก ผู้ให้ข้อมูลมี
ทัศนคติด้านบวกอยู่ในระดับสูง จ านวน 88 คน (ร้อยละ 97.8) ดังตารางที่ 4.4 
 
ตำรำงท่ี 4.4 ทัศนคติเก่ียวกับโรคไข้เลือดออกจ าแนกเป็นระดับ 
 
ทัศนคติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก 

ระดับทัศนคติ จ ำนวน ร้อยละ n(%) 
ระดับสูง ระดับปำนกลำง ระดับต่ ำ 
88(97.8) 2(02.2) 0(0.00) 

  
 
         4.1.4 กำรปฏิบัติในกำรดูแลและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

 ผลการประเมินการปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกจ าแนกเป็น 1) การปฏิบัติในการประเมิน
แรกรับเพ่ือคัดกรอง ผู้ที่สงสัยการติดเชื้อ และป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 2) การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
เบื้องต้นในช่วงการมีไข้ 2 วันแรก 3) การปฏิบัติในการวินิจฉัยผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อกมาด้วย
อาการซึม 4) การปฏิบัติในการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า 5) การปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยไปเพ่ือการ
วินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล 6) การปฏิบัติในการให้ค าแนะน าเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  กล่าวคือ  
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           1) กำรปฏิบัติในกำรประเมินแรกรับเพื่อคัดกรองผู้ที่สงสัยกำรติดเชื อ และป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออก 
 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุการปฏิบัติทุกครั้ง จ าแนกรายข้อ ดังนี้ ข้อที่ 2 “ชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง 
(กรณีเป็นเด็ก)” จ านวน 88 คน (ร้อยละ 97.8) ข้อที่ 1 “ประเมินสัญญาณชีพ (BT, PR, RR, BP)” จ านวน 87 
คน (ร้อยละ 96.7) ข้อที่ 4 “ซักประวัติของการป่วยของเพ่ือน สมาชิกหรือคนอ่ืนๆที่พบปะว่ามีการ ป่วย
ด้วยโรคไข้เลือดออกในช่วง 2 สัปดาห์” จ านวน 79 คน (ร้อยละ 87.8) ข้อที่ 5 “ซักประวัติของการป่วย
ของเพ่ือน สมาชิกหรือคนอ่ืนๆที่พบปะว่ามีการ ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกในช่วง 2 สัปดาห์” จ านวน 68 
คน (ร้อยละ 75.6) และ ข้อที่ 3) “ทดสอบทูร์นิเกต์เพ่ือประเมินภาวะเกล็ดเลือดต่ าเมื่อพบจุดจุดเลือด
มากกว่า 10 จุดต่อ 1 ตารางนิ้ว” จ านวน 58 คน (ร้อยละ64.4) ดังตารางที่ 4.5 
 
ตำรำงที่ 4.5 การปฏิบัติในการประเมินแรกรับเพ่ือคัดกรองผู้ที่สงสัยการติดเชื้อ และป่วยด้วย 
         โรคไข้เลือดออก 
แนวปฏิบัตใินกำรประเมินแรกรับเพ่ือคัดกรอง ผู้ที่
สงสัยกำรติดเชื อ และป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก 

กำรปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยตำมแนวปฏิบัติในกำรประเมิน
แรกรับ n(%) 

ปฏิบัติทุก
ครั ง 

ปฏิบัติส่วน
ใหญ่ 

ปฏิบัติ
บำงครั ง 

ไม่ปฏิบัติ  

1. ประเมินสัญญาณชีพ (BT, PR, RR, BP) 87(96.7) 2(2.2) 0(0.0) 1(1.1)  
2. ชั่งน้ าหนัก และวัดส่วนสูง (กรณีเป็นเด็ก) 88(97.8) 1(1.1) 0(0.0) 1(1.1)  
3. ทดสอบทูร์นิเกต์เพ่ือประเมินภาวะเกล็ด
เลือดต่ าเมื่อพบจุดจุดเลือดมากกว่า 10 จุด 
ต่อ 1 ตารางนิ้ว 

58(64.4) 18(20.0) 10(11.1) 4(4.4)  

4. ซักประวัติของการป่วยของเพ่ือน สมาชิก
หรือคนอ่ืนๆที่พบปะว่ามีการ ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในช่วง 2 สัปดาห์  

79(87.8) 9(10.0) 1(1.1) 1(1.1)  

5. ซักประวัติของการป่วยของเพ่ือน สมาชิก
หรือคนอ่ืนๆที่พบปะว่ามีการ ป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกในช่วง 2 สัปดาห์ 

68(75.6) 15(16.7) 2(2.2) 5(5.6)  

 
 2) ระดับกำรปฏิบัติในกำรดูแลผู้ป่วยเบื องต้นในช่วงกำรมีไข้ 2 วันแรก  
 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุการปฏิบัติทุกครั้ง จ าแนกรายข้อ ดังนี้ ข้อที่ 3 “แนะน าผู้ป่วย ห้ามใช้ยา
แอสไพริน และ ยาซองเด็ดขาด” จ านวน 87 คน (ร้อยละ 96.7) ข้อที่ 2 “ให้ยาลดไข้ Paracetamol 10-
15 mg./kg./Dose ซ้ าทุก 4-6 ชั่วโมง” จ านวน 82 คน (ร้อยละ 91.1) ข้อที่ 6 “กระตุ้นการดื่มน้ าผลไม้
หรือน้ าเกลือแร”่ จ านวน 82 คน (ร้อยละ 91.1) ข้อที่ 5 “กรณีผู้ป่วยมีภาวะขาดน้ าสามารถให้ดื่มน้ าเกลือ
แร่ หรือน้ าผลไม้” จ านวน 81 คน (ร้อยละ 90.0) ข้อที่ 1 “ให้ยาลดไข้กรณีที่ไข้สูง ≥ 38 องศาเซลเซียส” 
จ านวน 80 คน(ร้อยละ 88.9) ข้อที่ 4 “ประเมินภาวการณ์ขาดน้ า” จ านวน 80 คน (ร้อยละ 88.9) และข้อ
ที่ 7 “ระวังการมีเลือดออกกรณีมีเกร็ดเลือดต่ า โดยลดการเจาะหรือแทงเข็ม และการหกล้ม” จ านวน 64 
คน (ร้อยละ 71.1) ดังตารางที ่ 4..6 
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ตำรำงท่ี 4.6 การปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้นในช่วงการมีไข้ 2 วันแรก 
แนวปฏิบัติในกำรดูแลผู้ป่วยเบื องต้นในช่วงกำรมี
ไข้ 48 ชั่วโมงแรก (ภำยใน 2 วัน ) ของผู้ป่วยท่ีมี
ไข้ 

กำรปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยตำมแนวปฏิบัติในกำรดูแลผู้ป่วย
เบื องต้นในช่วงกำรมีไข้ 2 วันแรก n(%) 

ปฏิบัติทุก
ครั ง 

ปฏิบัติส่วน
ใหญ่ 

ปฏิบัติ
บำงครั ง 

ไม่ปฏิบัติ  

1. ให้ยาลดไข้กรณีท่ีไข้สูง ≥ 38 องศา
เซลเซียส 

80(88.9) 5(5.6) 3(3.3) 2(2.2)  

2. ให้ยาลดไข้ Paracetamol 10-15 
mg./kg./dose ซ้ าทุก 4-6 ชั่วโมง 

82(91.1) 4(4.4) 3(3.3) 1(1.1)  

3. แนะน าผู้ป่วย ห้ามใช้ยาแอสไพริน  
และยาซองเด็ดขาด 

87(96.7) 1(1.1) 0(0.0) 2(2.2)  

4. ประเมินภาวะการขาดน้ า 80(88.9) 8(8.9) 1(1.1) 1(1.1)  
5. กรณีผู้ป่วยมีภาวะขาดน้ าสามารถให้ดื่ม
น้ าเกลือแร่ หรือน้ าผลไม้ 

81(90.0) 7(7.8) 1(1.1) 1(1.1)  

6. กระตุ้นการดื่มน้ าผลไม้หรือน้ าเกลือแร่ 82(91.1) 6(6.7) 1(1.1) 1(1.1)  
7. ระวังการมีเลือดออกกรณีมีเกร็ดเลือดต่ า 
โดยลดการเจาะหรือแทงเข็ม และการหกล้ม 

64(71.1) 18(20.0) 2(2.2) 6(6.7)  

 
 3) กำรปฏิบัติในกำรวินิจฉัยผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภำวะช็อกมำด้วยอำกำรซึม 
 พยาบาลวิชาชีพผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุการปฏิบัติทุกครั้ง จ าแนกรายข้อ ดังนี้ ข้อที่ 9 “ประเมิน
อุณหภูมิร่างกาย” จ านวน 87 คน(ร้อยละ 96.7) ข้อที่ 2 “ประเมินเลือดออกผิดปกติ เช่น จุดเลือดตาม
แขน ขา อาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระมีเลือดปน” จ านวน 83 คน (ร้อยละ 92.2) ข้อที่ 1 “ประเมินไข้ลง
แต่อาการไม่ดีขึ้น” จ านวน 82 คน (ร้อยละ 91.1) ข้อที่ 11 “ประเมินชีพจรที่ข้อมือว่าเบา เร็ว หรือจับ
ไม่ได”้ จ านวน 82 คน (ร้อยละ 91.1) ข้อที่ 5 “ประเมินว่ามีอาการซึม  ไม่ดื่มน้ า” จ านวน 81 คน (ร้อยละ 
90.0) ข้อที่ 7 “ประเมินอาการมือเท้าเย็น เหงื่อออก” จ านวน 80 คน (ร้อยละ 88.9) ข้อที่ 10 “ประเมิน
ความดันโลหิตที่ประเมินว่าผู้ป่วยช็อกโดยช่วงความดันโลหิตตัวบน ( Systolic Blood Pressure) กับ
ความดันโลหิตตัวล่าง (Diastolic Blood Pressure) แคบกว่า 20 mmHg” จ านวน 80 คน (ร้อยละ 88.9) 
ข้อที่ 6 “ประเมินอาการกระสับกระส่าย หรือเอะอะโวยวาย กรณีเด็กจะร้องกวนงอแง” จ านวน 79 คน 
(ร้อยละ 87.8) ข้อที่ 8 “ประเมินปัสสาวะออกน้อยหรือ ไม่ปัสสาวะมามากกว่า 4-6 ชั่วโมง” จ านวน 79 
คน (ร้อยละ 87.8) ข้อที่ 3 “ประเมินอาเจียนมากและปวดท้องมาก” จ านวน 77 คน (ร้อยละ 85.6) ข้อที่ 
4 “ประเมินอาการกระหายน้ าตลอดเวลา” จ านวน 76 คน ( ร้อยละ 84.4)  และ ข้อที่ 12 “ประเมินว่าตัว
เย็น หรือ ตัวลาย ต้องเจาะ Hct.และ Blood  sugar ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด าพร้อมน าส่งโรงพยาบาล
ทันท”ี จ านวน 66 คน (ร้อยละ 73.3) ดังตารางที่ 4.7 
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 ตำรำงท่ี 4.7 การปฏิบัติในการวินิจฉัยผู้ป่วยที่มีภาวะช็อก 

แนวปฏิบัตใินกำรวินิจฉัยผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มี
ภำวะช็อกมำด้วยอำกำรซึม หลังจำกมีไขสู้งมำ
มำกกว่ำ 48 ชั่วโมง (วันที่ 3) ท่ำนได้ท ำกำร

ประเมินอำกำร 

กำรปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยตำมแนวปฏิบัตใินกำรวินิจฉัยผู้ป่วยท่ีมี
ภำวะช็อก n(%) 

ปฏิบัติทุก
ครั ง 

ปฏิบัติ
ส่วนใหญ ่

ปฏิบัติ
บำงครั ง 

ไม่ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ 

1. ประเมินไข้ลงแต่อาการไม่ดีข้ึน 82(91.1) 5(5.6) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.1) 
2. ประเมินเลือดออกผิดปกติ เช่น จุดเลือด
ตามแขน ขา อาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระ
มีเลือดปน  

83(92.2) 4(4.4) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.1) 

3. ประเมินอาเจียนมากและปวดท้องมาก 77(85.6) 9(10.0) 1(1.1) 2(2.2) 1(1.1) 
4. ประเมินอาการกระหายน้ าตลอดเวลา 76(84.4) 8(8.9) 3(3.3) 2(2.2) 1(1.1) 
5. ประเมินว่ามีอาการซึม  ไม่ดื่มน้ า 81(90.0) 5(5.6) 1(1.1) 2(2.2) 1(1.1) 
6. ประเมินอาการกระสับกระส่าย หรือ
เอะอะโวยวาย กรณีเด็กจะร้องกวนงอแง 

79(87.8) 6(6.7) 1(1.1) 3(3.3) 1(1.1) 

7. ประเมินอาการมือเท้าเย็น เหงื่อออก 80(88.9) 7(7.8) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.1) 
8 .  ป ร ะ เ มิ น ปั ส ส า ว ะ อ อ ก น้ อ ย ห รื อ  
ไม่ปัสสาวะมามากกว่า 4-6 ชั่วโมง 

79(87.8) 6(6.7) 2(2.2) 2(2.2) 1(1.1) 

9. ประเมินอุณหภูมิร่างกาย 87(96.7) 0(0.0) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.1) 
10. ประเมินความดันโลหิตที่ประเมินว่าผู้ป่วย
ช็อกโดยช่วงความดันโลหิตตัวบน( Systolic 
Blood Pressure) กับความดันโลหิตตัวล่าง 
(Diastolic Blood Pressure)แคบกว่า 20 
mmHg 

80(88.9) 6(6.7) 0(0.0) 3(3.3) 1(1.1) 

11. ประเมินชีพจรที่ข้อมือว่าเบา เร็ว หรือจับ
ไม่ได้ 

82(91.1) 2(2.2) 2(2.2) 3(3.3) 1(1.1) 

12. ประเมินว่าตัวเย็น หรือ ตัวลาย ต้องเจาะ 
Hct.และ Blood  sugar ให้สารน้ าทางหลอด
เลือดด าพร้อมน าส่งโรงพยาบาลทันที  

66(73.3) 5(5.6) 8(8.9) 9(10.0) 2(2.2) 

  
 4) กำรปฏิบัติในกำรให้สำรน  ำทำงหลอดเลือดด ำ เพื่อแก้ปัญหำช็อกในเบื องต้น 
 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุการปฏิบัติทุกครั้ง จ าแนกรายข้อ ดังนี้ ข้อที่ 4  “ในช่วงที่ผ่านมา กรณี
ผู้ป่วยที่มาด้วยอาการอ่อนเพลีย วัดความดันไม่ได้ท่านจะส่งต่อโรงพยาบาลในระดับสูงขึ้นทันที” จ านวน 
79 คน (ร้อยละ 87.8) ข้อที่ 3 “กรณีผู้ป่วยช็อกวัดความดันโลหิตไม่ได้ ตัวเย็นต้องให้สารน้ า 0.9 % NSS 
อย่างเร็ว 5-10 นาที แล้วประเมินชีพจร ถ้าจับชีพจรได้จะลด rate ลงมาที่ 60 ซีซี/ชั่วโมง แล้ว น าส่ง
โรงพยาบาล” จ านวน 53 คน (ร้อยละ 58.9) ข้อที่ 2 “กรณีผู้ใหญ่ หรือเด็กอายุมากกว่า 6 ปีมาด้วยการ
ช็อกต้องให้ 5%D/NSS IV drip rate 120 ซีซี/ชั่วโมง (30 หยดใหญ่ต่อนาที) แล้วน าส่งโรงพยาบาล” 
จ านวน 48 คน (ร้อยละ 53.3) และข้อที่ 1 “กรณีผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปีมาด้วยการช็อกต้องให้ 
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5%D/NSS IV drip rate 60 ซีซี/ชั่วโมง (15 หยดใหญ่ต่อนาที) แล้วน าส่งโรงพยาบาล” จ านวน 45 คน 
(ร้อยละ 50.0) ดังตารางที่ 4.8 
 
ตำรำงท่ี 4.8 การปฏิบัติในการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า เพ่ือแก้ปัญหาช็อกในเบื้องต้น 
แนวปฏิบัตใินกำรให้สำรน  ำทำงหลอดเลือดด ำ เพ่ือ

แก้ปัญหำช็อกในเบื องต้น 
กำรปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยตำมแนวปฏิบัตใินกำรให้สำรน  ำทำง

หลอดเลือดด ำ n(%) 
ปฏิบัติทุก

ครั ง 
ปฏิบัติ

ส่วนใหญ่ 
ปฏิบัติ
บำงครั ง 

ไม่ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ 

1. กรณีผู้ป่วยเด็กอายุน้อยกว่า 6 ปีมาด้วยการ
ช็อกต้องให้ 5%D/NSS IV drip rate 60 ซีซี/
ชั่วโมง (15 หยดใหญ่ต่อนาที) แล้วน าส่ง
โรงพยาบาล 

45(50.0) 1(1.1) 5(5.6) 30(33.3) 9(10.0) 

2. กรณีผู้ใหญ่ หรือเด็กอายุมากกว่า 6 ปีมาด้วย
การช็อกต้องให้ 5%D/NSS IV drip rate 120 ซี
ซี/ชั่วโมง (30 หยดใหญ่ต่อนาที) แล้วน าส่ง
โรงพยาบาล 

48(53.3) 4(4.4) 0(0.0) 30(33.3) 8(8.9) 

3. กรณีผู้ป่วยช็อกวัดความดันโลหิตไม่ได้  ตัว
เย็นต้องให้สารน้ า 0.9 % NSS อย่างเร็ว 5-10 
นาที แล้วประเมินชีพจร ถ้าจับชีพจรได้จะลด 
rate ลงมาที่ 60 ซีซี/ชั่วโมง แล้ว น าส่ง
โรงพยาบาล 

53(58.9) 2(2.2) 7(7.8) 22(24.4) 6(6.7) 

4. ในช่วงที่ผ่านมา กรณีผู้ป่วยที่มาด้วยอาการ
อ่อนเพลีย  วัดความดันไม่ ได้ท่ านจะส่ งต่ อ
โรงพยาบาลในระดับสูงขึ้นทันท ี

79(87.8) 3(3.3) 0(0.0) 7(7.8) 1(1.1) 

  
          
5) กำรปฏิบัติในกำรส่งต่อผู้ป่วยไปเพื่อกำรวินิจฉัยและรักษำที่โรงพยำบำล  
 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุการปฏิบัติทุกครั้ง จ าแนกรายข้อ ดังนี้ ข้อที่ 4 “ส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.สต. 
ไปยังโรงพยาบาลชุมชน โดยระบุข้อบ่งชี้อาการแสดงการช็อก” ได้แก่ ซึม ไม่ดื่มน้ า จ านวน 83 คน (ร้อย
ละ  92.2) ปัสสาวะน้อยลง ไม่ถ่ายปัสสาวะ 4-6 ชั่วโมง จ านวน 83 คน (ร้อยละ 92.2) กระสับกระส่าย 
กรณีเป็นเด็กร้องกวนมากในเด็กเล็ก จ านวน 83 คน (ร้อยละ 92.2) เลือดออกผิดปกติ เช่น จุดเลือดตาม
แขนขาจ านวน  79 คน (ร้อยละ 87.8) อาเจียนมากและปวดท้องมาก จ านวน  82 คน (ร้อยละ 91.1) มือ
เท้าเย็น เหงื่อออก จ านวน 82 คน (ร้อยละ 91.1) 7) กระหายน้ าตลอดเวลา จ านวน 80 คน (ร้อยละ 
88.9) ไข้ลงและอาการไม่ดีขึ้น จ านวน 79 คน (ร้อยละ 87.8) ข้อที่ 6 “ส่งต่อผู้ป่วยที่ช็อกไปโรงพยาบาล
ท่านหรือเจ้าหน้าที่จะไปกับผู้ป่วยเพ่ือดูอาการขณะน าส่ง” จ านวน 63 คน (ร้อยละ 70.0) ข้อที่ 5 
“ประเมินพบภาวะน้ าเกินด้วยการวัดความดันโลหิต และอาการหายใจหอบเมื่อผู้ป่วยมารับบริการมีอาการ
คันตามแขน ขา หลังจากมีไข้วันที่ 7” จ านวน 61 คน (ร้อยละ 67.8) และ ข้อ 3 “ส่งต่อผู้ป่วยเพ่ือตรวจ 
Complete  Blood Count (CBC) ซ้ าเมื่อสงสัยว่าเป็นไข้เลือดออก” จ านวน 50 คน (ร้อยละ 55.6) แต่มี



26 
 
บางข้อที่ผู้ให้ข้อมูลระบุส่วนใหญ่ไม่ปฏิบัติ ดังนี้ ข้อที่ 1 “ส่งตรวจ NS1Ag ทันทีในช่วง  5 วันแรกของการ
มีไข้” จ านวน 27 คน (ร้อยละ 30.0) และ ข้อที่ 2 “เจาะ Hct. และ Blood sugar ก่อนให้สารน้ าทาง
หลอดเลือดด า หรือก่อนส่งโรงพยาบาล” จ านวน 28 คน (ร้อยละ 31.1) เนื่องจากใน รพ.สต. ไม่มีความ
พร้อมของอุปกรณ์ ที่ระบุในข้อมูลเชิงคุณภาพ ดังตารางที่ 4.9 
         
ตำรำงท่ี 4.9 การปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยไปเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาที่โรงพยาบาล 

แนวปฏิบัตใินกำรส่งต่อผู้ป่วยไปเพ่ือกำรวินิจฉัยและรักษำที่
โรงพยำบำล 

กำรปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยตำมแนวปฏิบัตใินกำรส่งต่อ 
n(%) 

ปฏิบัติทุก
ครั ง 

ปฏิบัติ
ส่วนใหญ ่

ปฏิบัติ
บำง 
ครั ง 

ไม่
ปฏิบัต ิ

ไม่
แน่ใจ 

1. ส่งตรวจ NS1Ag ทันทีในช่วง 5 วันแรกของการมีไข ้ 27(30.0) 5(5.6) 1(1.1) 48(53.
3) 

9(10.0) 

2. เจาะ Hct. และ Blood sugar ก่อนให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า หรือ
ก่อนส่งโรงพยาบาล 

28(31.1) 6(6.7) 10(11.
1) 

44(48.
9) 

2(2.2) 

3. ส่งต่อผู้ป่วยเพื่อตรวจ Complete  Blood Count (CBC) ซ้ าเมื่อสงสัย
ว่าเป็นไข้เลือดออก 

50(55.6) 14(15.6) 1(1.1) 23(25.
6) 

2(2.2) 

4. ส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ.สต. ไปยังโรงพยาบาลชุมชน โดยระบุข้อบ่งช้ี
อาการแสดงการช็อก ดังนี้ 

     

ไข้ลงและอาการไม่ดีขึ้น 79(87.8) 7(7.8) 1(1.1) 2(2.2) 1(1.1) 

เลือดออกผิดปกติ เช่น จุดเลือดตามแขนขา 82(91.1) 5(5.6) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.1) 

อาเจียนมากและปวดท้องมาก 82(91.1) 5(5.6) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.1) 

กระหายน้ าตลอดเวลา 80(88.9) 4(4.4) 2(2.2) 3(3.3) 1(1.1) 

ซึม ไม่ดื่มน้ า 83(92.2) 4(4.4) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.1) 

มือเท้าเย็น เหงื่อออก 82(91.1) 3(3.3) 2(2.2) 2(2.2) 1(1.1) 

ปัสสาวะน้อยลง ไม่ถ่ายปัสสาวะ 4-6 ช่ัวโมง 83(92.2) 4(4.4) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.1) 

กระสับกระส่าย  กรณีเป็นเด็กร้องกวนมากในเด็กเล็ก 83(92.2) 4(4.4) 0(0.0) 2(2.2) 1(1.1) 

5. ประเมินพบภาวะน้ าเกินด้วยการวัดความดันโลหิต และอาการหายใจ
หอบเมื่อผู้ป่วยมารับบริการมีอาการคันตามแขน ขา หลังจากมีไข้วันท่ี 7 

61(67.8) 9(10.0) 5(5.6) 11(12.2) 4(4.4) 

6. ส่งต่อผู้ป่วยที่ช็อกไปโรงพยาบาลท่านหรือเจา้หน้าท่ีจะไปกับผูป้่วยเพื่อ
ดูอาการขณะน าส่ง 

63(70.0) 2(2.2) 7(7.8) 17(18.9) 1(1.1) 

 
          6) การปฏิบัติในการให้ค าแนะน าเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก  
 ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่ระบุการปฏิบัติทุกครั้ง จ าแนกรายข้อ ดังนี้ ข้อที่ 1 “ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ป้องกันยุงลายกัด” จ านวน 85 คน (ร้อยละ 94.4) ข้อที่ 5 “ท่านสื่อสารชุมชนและกระตุ้นการท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก 7 วัน” จ านวน 76 คน (ร้อยละ 84.4) ข้อที่ 3 “ส่งต่อข้อมูลให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ด าเนินการพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยและบริเวณรัศมี 100 เมตร” จ านวน 75 คน (ร้อยละ 
83.3) ข้อที่ 4 “ติดตามว่ามีผู้ป่วยในละแวกบ้านและในชุมชนในช่วง 14 วัน” จ านวน 73 คน (ร้อยละ 
81.1) ข้อที่ 6 “ท่านติดตามค่า BI, HI, CI ของชุมชนเพ่ือประเมินความเสี่ยงของการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก” จ านวน 68 คน (ร้อยละ 75.6) และ ข้อที่ 2 “รายงาน รง. 506 ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก” 
จ านวน 66 คน (ร้อยละ 73.3) ดังตารางที่ 4.10 
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ตำรำงท่ี 4.10 การปฏิบัติในการให้ค าแนะน าเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 

แนวปฏิบัติในกำรให้ค ำแนะน ำเพ่ือป้องกัน
โรคไข้เลือดออกแก่ผู้ป่วย 

 

กำรปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยตำมแนวปฏิบัติในกำรให้ค ำแนะน ำ 
n(%) 

ปฏิบัติ
ทุกครั ง 

ปฏิบัติส่วน
ใหญ ่

ปฏิบัติ
บำงครั ง 

ไม่ปฏิบัต ิ ไม่แน่ใจ 

1. ให้ค าแนะน าเก่ียวกับการป้องกันยุงลายกัด 85(94.4) 4(4.4) 0(0.0) 1(1.1) 0(0.0) 
2. รายงาน รง. 506 ว่ามีผู้ป่วยไข้เลือดออก 66(73.3) 3(3.3) 1(1.1) 19(21.1) 1(1.1) 
3. ส่งต่อข้อมูลให้องค์การบริหารส่วนต าบล 
ด า เนินการพ่นหมอกควันบ้านผู้ป่วยและ
บริเวณรัศมี 100 เมตร 

75(83.3) 2(2.2) 3(3.3) 9(10.0) 1(1.1) 

4. ติดตามว่ามีผู้ป่วยในละแวกบ้านและใน
ชุมชนในช่วง 14 วัน 

73(81.1) 8(8.9) 2(2.2) 6(6.7) 1(1.1) 

5. สื่อสารชุมชนและกระตุ้นการท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายทุก 7 วัน 

76(84.4) 6(6.7) 3(3.3) 4(4.4) 1(1.1) 

6. ท่านติดตามค่า BI, HI, CI ของชุมชนเพื่อ
ประเมินความเสี่ยงของการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

68(75.6) 10(11.1) 1(1.1) 10(11.1) 1(1.1) 

 
          ระดับกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกจ ำแนกรำยด้ำน จากข้อค าถามจ านวน 34 
ข้อ ลักษณะค าตอบเป็นแบบมาตราส่วนประมานค่า 5 ระดับคือ ปฏิบัติทุกครั้ง ปฏิบัติส่วนใหญ่ ปฏิบัติ
บางครั้ง ไม่ปฏิบัติ ไม่แน่ใจ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการปฏิบัติในการประเมินแรกรับ จ านวน 5 ข้อ การ
ปฏิบัติในการดูแลเบื้องต้นในช่วง 2 วันแรกของการมีไข้ จ านวน 7 ข้อ  การปฏิบัติในการวินิจฉัยผู้ป่วย
ไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อกมาด้วยอาการซึม หลังจากมีไข้สูง มาวันที่ 3 ต้องท าการประเมินอาการ จ านวน 
12 ข้อ การปฏิบัติในการให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า เพ่ือแก้ปัญหาช็อกในเบื้องต้นจ านวน 4 ข้อ  การ
ปฏิบัติในการส่งต่อผู้ป่วยไปเพ่ือการวินิจฉัยและรักษาท่ีโรงพยาบาล จ านวน 6 ข้อ และการปฏิบัติในการให้
ค าแนะน าเพ่ือป้องกันโรคไข้เลือดออก จ านวน 6 ข้อ   
 การปฏิบัติเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก ผู้ให้ข้อมูล จ านวน 90 คน ส่วนใหญ่ปฏิบัติอยู่ใ นระดับดี  
จ าแนกรายด้าน ดังนี้ 1. ด้านการประเมินแรกรับ จ านวน 89 (ร้อยละ 98.9) 2. ด้านการดูแลเบื้องต้น 
จ านวน 89 คน (ร้อยละ 98.9) 3. ด้านการวินิจฉัยผู้ป่วย จ านวน 86 คน (ร้อยละ 95.6) 4. ด้านการให้สาร 
จ านวน 49 คน (ร้อยละ 54.4) 5. การปฏิบัติในด้านการส่งต่อ จ านวน 84 คน (ร้อยละ 93.3) และ 6. ด้าน
การให้ค าแนะน า จ านวน 81 คน (ร้อยละ 90.0) ดังตารางที่ 4.11  
 
ตำรำงท่ี 4.11  ข้อมูลการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกจ าแนกรายด้าน  
กำรปฏิบั ติ เ กี่ ยวกับกำรดู แลผู้ ป่ วย
ไข้เลือดออก 

จ ำนวนร้อยละของระดับกำรปฏิบัติ n(%) 
ระดับดี ระดับปำนกลำง ระดับน้อย 

1.ด้านการประเมินแรกรับ 89(98.9) 0(0.0) 1(1.1) 
2.ด้านการดูแลเบื้องต้น 89(98.9) 0(0.0) 1(1.1) 
3.ด้านการวินิจฉัยผู้ป่วย 86(95.6) 1(1.1) 3(3.3) 
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กำรปฏิบั ติ เ กี่ ยวกับกำรดู แลผู้ ป่ วย
ไข้เลือดออก 

จ ำนวนร้อยละของระดับกำรปฏิบัติ n(%) 
ระดับดี ระดับปำนกลำง ระดับน้อย 

4.ด้านการให้สารน้ า 49(54.4) 28(31.1) 13(14.4) 
5.ด้านการส่งต่อ 84(93.3) 3(3.3) 3(3.3) 
6.ด้านการให้ค าแนะน า 81(90.0) 7(7.8) 2(2.2) 
    
               ความรู้ ทัศนคติ และการปฏิบัติของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิเกี่ยวกับการดูแล
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โดยผู้ให้ข้อมูลคือ พยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จ านวน 90 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็น ความรู้ และการปฏิบัติในการดูแล
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกของพยาบาลวิชาชีพในหน่วยบริการปฐมภูมิ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีค่าความตรง
ด้านเนื้อหาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คนเท่ากับ0.93 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
การส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา พบว่า จ านวนคน(ร้อยละ)ส่วน
ใหญ่ขอผู้ให้ข้อมูลเป็นพยาบาลวิชาชีพ 85(94.4) และพยาบาลเวชปฏิบัติ  5(5.6) เพศหญิง 87(96.7) มี
อายุอยู่ในช่วง 38-47 ปี 38(42.4) ระยะเวลาในการปฏิบัติงานทั้งหมดจนถึงปัจจุบันอยู่ในช่วง 21-30 ปี 
49(54.4)  ระยะเวลาที่ปฏิบัติในหน้าที่ปัจจุบันอยู่ในช่วง >10 ปีขึ้นไป 41(45.6)  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน
ในหน่วยงานปัจจุบันอยู่ในช่วง 1-10 ปี 67(74.4) และในช่วง 5 ปีที่ผ่านมามีประสบการณ์ในการดูแล
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 63(70.0) ส าหรับระดับความรู้เกี่ยวกับไข้เลือดออกอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
66.7) ระดับทัศนคติเกี่ยวกับไข้เลือดออกอยู่ในระดับสูง (ร้อยละ 97.8) ระดับการปฏิบัติทั้ง 6 ด้านอยู่ใน
ระดับดี ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าพยาบาลยังต้องการเพ่ิมความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก อาจเป็นการจัดอบรม
ความรู้ที่เฉพาะเกียวกับแนวปฏิบัติในการป้องกันและดูแลรักษา  สอดคล้องกับการข้อเสนอแนะที่พยาบาล
ส่วนหนึ่งต้องการการอบรมที่เฉพาะ  รายละเอียดของการศึกษาแสดงไว้ในภาค ค 
 
 
4.2 ผลกำรถ่ำยทอดฯ กำรพัฒนำแนวทำงป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติในกำรดูแลรักษำผู้ป่วย
ไข้เลือดออกจำกชุมชนถึงโรงพยำบำลแก่หน่วยงำนบริกำรสุขภำพใน 22 อ ำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมรำช  
 
       4.2.1 ขั นเตรียมกำรในกำรถ่ำยทอดฯ  
           1) การด าเนินการได้แก่การเตรียมความพร้อมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และ สื่อ ในการถ่ายทอดฯ ได้แก่ 
หนังสือที่เป็นสื่อหลักของการป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  ได้แก่ 
              (1)  หนังสือคู่มือความรู้ส าหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และประชาชนทัวไป 
เรื่อง การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน: ความรู้เบื้องต้นและการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย 
            (2) หนังสือ “ลานสกาโมเดล”  โมเดลระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกจากครัวเรือนถึงระดับอ าเภอ: กรณีการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
           (3)  โปสเตอร์แนวทางการป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 
จาก รพ.สต. ถึง โรงพยาบาลชุมชน 
          (4) ตัวอย่างสมุดบันทึกดัชนีลูกน้ ายุงลายตามระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย ได้แก่ สมุด
บันทึกดัชนีลูกน้ าส าหรับ อสม. ประจ าบ้าน (สีม่วง)  อสม. หัวหน้าโซน (สีฟ้า) และ อสม. หัวหน้าหมู่บ้าน 
(สีเหลือง) 
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 ภำพที่ 4.1 แนวทางการการป้องกันโรคในชุมชนและแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 
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 2) เตรียมควำมพร้อมอ ำเภอลำนสกำ พ้ืนที่ต้นแบบของ “ลานสกาโมเดล” ตัวแทนแกนน าที่เกี่ยวข้อง
ของพ้ืนที่จะท าหน้าที่เป็นตัวแทนถ่ายทอดฯ  และเป็นสถานที่ในการเรียนรู้การด าเนินการการแก้ปัญหา
ไข้เลือดออกในชุมชน และการด าเนินการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออกเชิงระบบจากบ้าน รพ.สต. โรงพยาบาล
ลานสกา และการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลศูนย์ของจังหวัด    

             ภำพที่ 4.2 ประชุมทีมแกนน าเพ่ือก าหนดแนวปฎิบัติ 
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              ภำพที่ 4.3 ประชุมทีมแกนน าเพ่ือก าหนดแนวปฎิบัติของพ้ืนที่ต้นแบบ “ลานสกาโมเดล” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ตำรำงท่ี 4.12 จ านวนข้อมูลของการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ต้นแบบ 

ครั งที่  อ ำเภอ วันที ่ นำยอ ำเ
ภอ 

สำธำรณสุขอ ำเภอ/   
ผู้ช่วยสำธำรณสุข 

อสม. จนท.สำธำรณ
สุข 

จนท.
โรงพยำ

บำล 

ผู้น ำ
ท้องที่/

พนักงำน 

ผู้น ำ
ท้องถิ่น/
พนักงำน 

โรงเรี
ยน 

อื่นๆ จ ำนวนทั งหมด 

1 ลานสกา 19/10/2561     32 2           34 

2 ลานสกา     1 33 5 1         40 
74 

 
           3) กำรเตรียมควำมพร้อมในภำพรวมของแกนน ำทั ง 22 อ ำเภอของจังหวัด 

            โดยด าเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมของทีมแกนน าอ าเภอต้นแบบ
ร่วมกับทีมวิจัย  ได้เตรียมพื้นที่ในระดับจังหวัด และระดับอ าเภอทั้ง 22 อ าเภอ ด าเนินการประสานกับ
อ าเภอต่างๆ โดยมีการประชุมโดยภาพรวมของจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด  นายอ าเภอ สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล ตัวแทนเทศบาล อบต.  และส านัก
ป้องกันและควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ และก าหนดนโยบายใน
การป้องกันโรคในชุมชน  โดยมีการประสาน  
            กิจกรรมส าคัญคือการแจ้งให้พ้ืนที่ทั้ง 22 อ าเภอ และผู้เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกของจังหวัดนครศรีธรรมราชในการเสนอแนวทางในการแก้ปัญหา การขอความร่วมมือในการ
ด าเนินการ การน าเสนอต้นแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกด้วยระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย ตลอด
ถึงการเสนอต้นแบบจาก 5 อ าเภอของสุราษฎร์ธานี  “สุราษฎร์เดงกีโมเดล” ซึ่งเป็นโมเดลการแก้ปัญหา
ไข้เลือดออกระดับจังหวัด 
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 ภำพที ่4.4  เปิดโครงการถ่ายทอดฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ แกนน าระดับจังหวัด และอ าเภอ   
                   ณ โรงแรมทวิลโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพที่ 4.5 แกนน าหลักระดับจังหวัดน าโดยรองผู้ว่าราชการ นพสสจ. นครศรีธรรมราช 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลลานสกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณฺ ส านักป้องกันควบคุม
โรคที่ 11 แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไข้เลือดออกโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช  และตัวแทนจาก ไชยา
โมเดล 
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ภำพที่ 4.6 การประชุมแลกเปลี่ยนกับแกนน าของสุราษฎร์โมเดลกับแกนน าของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
           ผลการประเมินความพึงพอใจและความต้องการเทคโนโลยีช่วงการเปิดโครงการ 
           ผู้เข้าร่วมโครงการจากจ านวน 111 คน มีผู้ตอบแบบประเมินจ านวน 49 คน (ร้อยละ 44.1) ส่วน
ใหญ่เป็นผู้หญิงจ านวน 27 คน (ร้อยละ 55.1) มีอายุเฉลี่ย 37 ป ี มีประเภทของผู้เกี่ยวข้องหลากหลาย
แล้วแต่ละอ าเภอ ส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการสาธารณสุขจ านวน 18 คน (ร้อยละ 36.7) นักวิชาการ
สาธารณสุขช านาญการจ านวน 15 คน (ร้อยละ 30.6) และหน่วยงานที่ผู้เข้าร่วมโครงการตอบแบบ
ประเมินมากท่ีสุดคือ รพ.สต.บ้านคีรีวงจ านวน 3 คน (ร้อยละ 6.1)  รพ.ปากพนังจ านวน 2 คน (ร้อยละ 
4.1) สสอ.กาญจนดิษฐ์จ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.1) รพ.สต.บ้านร่อนจ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.1) รพ.สต.
บ้านพรุก าจ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.1) รพ.สต.บ้านมะม่วงทองจ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.1) และรพ.ร่อน
พิบูลย์ จ านวน 2 คน (ร้อยละ 4.1) 

  เนื้อหาการถ่ายทอดฯ ที่ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ ได้แก่ รูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
อย่างยั่งยืน “ป้องกัน ดูแลรักษา” DP & DCPG (Dengue Prevention and Dengue Clinical Practice 
Guideline) จ านวน 41 คน (ร้อยละ 83.7) นโยบายและการน าสู่ปฏิบัติในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ของนครศรีธรรมราชจ านวน 29 คน (ร้อยละ 59.2) ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ ายุงลาย บี
ไอ (BI) เอสไอ (HI) และซีไอ (CI) จ านวน 28 คน (ร้อยละ 57.1) การป้องกันโรคในชุมชนและการดูแล
รักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจากครัวเรือนถึงโรงพยาบาล อ าเภอลานสกา “ลานสกาโมเดล”จ านวน 34 คน 
(ร้อยละ 69.4) และระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกของอ าเภอต้นแบบจาก 
“ไชยาโมเดล” “กาญจนดิษฐ์” “พระแสงโมเดล” “เวียงสระโมเดล” จ านวน 29 คน (ร้อยละ 59.2) 
 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรวมในระดับมากที่สุด (  ,SD = 4.1, 0.4) และ
เมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่าทั้ง 8 ข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 1 ประเด็นการ
แลกเปลี่ยน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ( ,SD = 4.1, 0.5) ข้อที่ 2 ได้รับความรู้
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เพ่ิมขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ,SD = 4.0, 0.6) ข้อที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้หรือ
ประเด็นที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (   ,SD = 4.2, 0.5) 
ข้อที่ 4 เนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรวมเหมาะสมกับระยะเวลา ( ,SD = 4.0, 0.6) ข้อที่ 5 เอกสาร
ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสม (  ,SD = 4.1, 0.5) ข้อที่ 6 วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าเสนอเนื้อหาได้เข้าใจ  ( ,SD = 4.1, 0.5) ข้อที่ 7 โดยรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้  ( ,SD = 4.1, 0.5) และข้อที่ 8 ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจร่วมมือกับศูนย์ความเป็น
เลิศฯ ในการด าเนินการแก้ปัญหาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ( ,SD = 4.1, 0.6) ดังตารางที่ 4.13 
 
ตำรำงท่ี 4.13  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเปิดโครงการ 

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 n=49  

ระดับควำมพึงพอใจ จ ำนวน ร้อยละ  n %  
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไมพึ่ง

พอใจ 
1. ประเด็นการแลกเปลี่ยน สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ( ,SD 
= 4.1, 0.5)  

12(24.5) 33(67.3) 4(8.2) 0(0) 0(0) 

2. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ( ,SD = 4.0, 0.6)  

11(22.4) 31(63.3) 7(14.3) 0(0) 0(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้หรือ
ประเด็นที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการป้องกัน
โรคและการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
( ,SD = 4.2, 0.5)  

13(26.5) 33(67.3) 3(6.1) 0(0) 0(0) 

4. เนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยรวม
เหมาะสมกับระยะเวลา ( ,SD = 4.0, 0.6)  

11(22.4) 29(59.2) 9(18.4) 0(0) 0(0) 

5. เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มี
ความเหมาะสม ( ,SD = 4.1, 0.5)  

9(18.4) 36(73.5) 4(8.2) 0(0) 0(0) 

6. วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอเนื้อหา
ได้เข้าใจ ( ,SD = 4.1, 0.5)              

11(22.4) 32(65.3) 6(12.2) 0(0) 0(0) 

7. โดยรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ( ,SD = 4.1, 
0.5)  

11(22.4) 34(69.4) 4(8.2) 0(0) 0(0) 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจร่วมมือกับศูนย์
ความเป็นเลิศฯ ในการด าเนินการแก้ปัญหา
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ ( ,SD = 4.1, 0.6) 

15(30.6) 27(55.1) 7(14.3) 0(0) 0(0) 

                                                  ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย  ( ,SD = 4.1, 0.4) 
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         4.2.2 กำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดฯ ให้กับอ ำเภอต่ำงๆ  
        1) จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรถ่ำยทอดฯ  
        ด าเนินการถ่ายทอดฯ ในแต่ละอ าเภอผ่านส านักสาธารณสุขอ าเภอ โดยประสานงานผ่าน
ผู้รับผิดชอบงานโรคติดต่อ และ/หรือส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ ทั้งนี้ทุกอ าเภอทางส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอจะด าเนินการประสานแกนน าสุขภาพในพ้ืนที่ ก าหนดเวลาการถ่ายทอดฯ ตามบริบทของพ้ืนที่
สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ใช้เวลาด าเนินการอ าเภอละ 1 วัน โดยในแต่ละอ าเภอจะมีช่วง
ของการด าเนินการระดมสมองในการหาแนวทางในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่เหมาะสมกับบริบท  
ผลการด าเนินการมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,452 คน จ าแนกผู้เข้าร่วมกิจกรรมตามอ าเภอต่าง ตลอดถึงการ
จ าแนกตามต าแหน่งต่างๆ ของผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ ดังตารางที่ 4.14   
 
ตำรำงท่ี 4.14  วันเวลาในการถ่ายทอดฯ ในแต่ละอ าเภอและจ านวนผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ 
 

ล ำดับ อ ำเภอ วันท่ี 
นำย
อ ำเภ

อ 

สำธำร
ณสุข

อ ำเภอ/   
ผู้ช่วย
สำธำร
ณสุข 

อสม. 

จน
ท.สำ
ธำร
ณสุข 

จนท.
โรงพ
ยำบำ

ล 

ผู้น ำ
ท้องท่ี

/
พนัก
งำน 

ผู้น ำ
ท้องถิ่
น/

พนัก
งำน 

โรงเรีย
น 

อื่นๆ 
จ ำนวน
ทั งหมด 

1 นบพิต า 9/9/2561 
 1 23 6 1 5 2 5 2 45 

2 พรหมคีรี 16/10/2561 
 2 15 8 7 11 6 1  50 

3 พิปูน 17/10/2561 
1  37 12 1 17 2  1 71 

4 ถ้ าพรรณรา 18/10/2561 
  18 5 1 1 1  5 31 

5 หัวไทร 24/10/2561 
 1 33 17 7 3 5 2 3 71 

6 ทุ่งใหญ่ 25/10/2561 
1 1 57 23 2 21 5 19 5 134 

7 ร่อนพิบูลย ์ 27/11/2561 
1  13 21 14 2 2   53 

8 ช้างกลาง 29/11/2561 
  39 11 3 13 5   71 

9 เชียรใหญ่ 30/11/2561 
  13 19   5  2 39 

10 เฉลิมพระเกียรติ 20/12/2561 
 1 2 14 4 2 2  1 26 

11 ทุ่งสง 14/1/2562 
 19 19 5 9 6 3  4 65 

12 จุฬาภรณ์ 15/1/2562 
 5 23 4 13 6 3 14 5 73 

13 ชะอวด 29/1/2562 
 13 17 5 3 3 2  1 44 

14 ขนอม 25/1/2562 
1  37 12 4 9   1 64 

15 ปากพนัง 27/1/2562 
 1 4 21 6 4   9 45 

16 บางขัน 4/6/2562 
1 1 30 12 1 7 5 11 2 70 

17 นาบอน 24/6/2562 
  36 13 2 20 4 1 1 77 

18 พระพรหม 26/6/2562 
1 1 43 16 4     65 

19 ฉวาง 28/6/2562 
 1 87 2  21 3   114 
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ล ำดับ อ ำเภอ วันท่ี 
นำย
อ ำเภ

อ 

สำธำร
ณสุข

อ ำเภอ/   
ผู้ช่วย
สำธำร
ณสุข 

อสม. 

จน
ท.สำ
ธำร
ณสุข 

จนท.
โรงพ
ยำบำ

ล 

ผู้น ำ
ท้องท่ี

/
พนัก
งำน 

ผู้น ำ
ท้องถิ่
น/

พนัก
งำน 

โรงเรีย
น 

อื่นๆ 
จ ำนวน
ทั งหมด 

20 
เมือง
นครศรีธรรมราช 9/7/2562 

 2 23 27 8 1 1 1 5 68 

21 สิชล 7/8/2562 
  154 3      157 

22 ท่าศาลา 28/8/2562 
 1  16 2     19 

  รวม   
6 50 723 272 92 152 56 54 47 1,452 

 
          2) ควำมพึงพอใจและควำมต้องกำรเทคโนโลยีจำกกำรถ่ำยทอดฯ 

           ผู้เข้าร่วมโครงการที่ตอบแบบประเมินจ านวน 19 อ าเภอ รวมจ านวน 939 คนคิดเป็นร้อยละ 
64.6 ของผู้เข้ารับการถ่ายทอดฯ ทั้งหมด 1,452 พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจ านวน 645 คน (ร้อยละ 
68.9) มีอายุเฉลี่ย 47 ป ีมาจากอ าเภอที่รับการถ่ายทอดฯ จ านวนใกล้เคียงโดยมีจ านวนมากที่สุด 3 อันดับ
ได้แก่ อ าเภอฉวาง อ าเภอทุ่งใหญ่ และอ าเภอนาบอน ทั้งนี้มีการแสดงความต้องการเพ่ิมเติมความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ 1) ต้องการให้มีการก าหนดนโยบายและการน าสู่ปฏิบัติในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของ
อ าเภอ จ านวน 455 คน (ร้อยละ 48.5) 2) ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ ายุงลาย บีไอ (BI) 
เอสไอ (HI) และ ซีไอ (CI) จ านวน 303 คน(ร้อยละ 32.3) 3) แนวทางการป้องกันโรคในชุมชนและการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  “ลานสกาโมเดล” จ านวน 282 คน (ร้ยละ 30.0) 4) การติดตั้งระบบเฝ้า
ระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก จ านวน 386 คน (ร้อยละ 41.1) และ อ่ืนๆ ได้แก่  
ความร่วมมือของทุกฝ่าย  นโยบายที่เกี่ยวข้อง จ านวน 30 คน (ร้อยละ 3.2) ดังตารางที ่4.15  
 
ตำรำงท่ี 4.15  ข้อมูลส่วนบุคคลและความต้องการเพื่อรับการถ่ายทอดเพ่ิมเติม 
 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(ร้อยละ) 
เพศ   
 ชาย 294(31.3) 
 หญิง 645(68.9) 
พื นที่อ ำเภอที่รับกำรถ่ำยทอด  
 1. ขนอม 61 (6.5) 
 2. จุฬาภรณ์ 51(5.4) 
 3. เฉลิมพระเกียรติ 13(1.4) 
 4. ฉวาง 75(8.0) 
 5. ชะอวด 29(3.1) 
 6. ช้างกลาง 56(6.0) 
 7. เชียรใหญ่ 31(3.3) 
 8. ถ้ าพรรณรา 29(3.1) 
 9. ทุ่งใหญ่ 71(7.6) 
 10. ทุ่งสง 52(5.5) 
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 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(ร้อยละ) 
 11. นาบอน 70(7.5) 
 12. บางขัน 45(4.8) 
 13. ปากพนัง 29(3.1) 
 14. พรหมคีรี 43(4.6) 
 15. พระพรหม 58(6.2) 
 16. พิปูน 62(6.6) 
 17. เมือง 51(5.4) 
 18. ร่อนพิบูลย์ 49(5.2) 
 19. หัวไทร 64(6.8) 
ต ำแหน่งหน้ำที่ของผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  
 1. อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 451(48.0) 
 2. นักวิชาการสาธารณสุข 218(23.2) 
 3. ผู้น าท้องถิ่น 80(8.5) 
 4. ครู/โรงเรียน 41(4.4) 
 5. ไม่ระบุต าแหน่ง 30(3.2) 
 6. ผู้น าท้องที่ 28(3.0) 
 7. แกนน าสุขภาพอ่ืนๆ  28(3.0) 
- ต้องการให้มีการก าหนดนโยบายและการน าสู่ปฏิบัติในการแก้ปัญหาโรค

ไข้เลือดออกของอ าเภอ 
 

455(48.5) 
- ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ ายุงลาย บีไอ (BI) เอสไอ (HI) และ 

ซีไอ (CI) 
 

303(32.3) 
- แนวทางการป้องกันโรคในชุมชนและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  

“ลานสกาโมเดล” 
 

282(30.0) 
- การติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 386(41.1) 

- อ่ืนๆ ความร่วมมือของทุกฝ่าย  นโยบายที่เกี่ยวข้อง 30(3.2) 
 
          ขณะทีร่ะดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรวมในระดับมากที่สุด (  , SD = 4.2, 0.4) 
และเมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่าทั้ง 8 ข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 1 ประเด็นการ
แลกเปลี่ยน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ( ,SD = 4.1, 0.6) ข้อที่ 2 ได้รับความรู้
เพ่ิมขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ,SD = 4.2, 0.6) ข้อที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้หรือ
ประเด็นที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก (   ,SD = 4.2, 0.5) 
ข้อที่ 4 เนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรวมเหมาะสมกับระยะเวลา ( , SD =4.3, 0.6) ข้อที่ 5 เอกสาร
ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสม (, SD = 4.3, 0.6) ข้อที่ 6 วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
น าเสนอเนื้อหาได้เข้าใจ     ( ,SD = 4.3, 0.6) ข้อที่ 7 โดยรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้   ( ,SD= 4.2, 0.6) และข้อที่ 8 ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจร่วมมือกับศูนย์ความเป็น
เลิศฯ ในการด าเนินการแก้ปัญหาในพ้ืนที่รับผิดชอบ  ( ,SD= 4.2, 0.6) ดังตารางที่ 4.16 
 



38 
 
ตำรำงท่ี 4.16  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
  

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 n=939  

ระดับควำมพึงพอใจ จ ำนวน ร้อยละ  n %  
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไมพึ่ง

พอใจ 
1. ประเด็นการแลกเปลี่ยน สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ เข้าร่วมโครงการ 
( ,SD = 4.1, 0.6)  

189(20.1) 642(68.4) 105(11.2) 3(0.3) 0(0) 

2 .  ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้ เ พ่ิ ม ขึ้ น จ า ก ก า ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ,SD = 4.2, 0.6)  

244(26.0) 616(65.6) 76(8.1) 3(0.3) 0(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้
หรือประเด็นที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการ
ป้ องกัน โ รคและการดู แลผู้ ป่ ว ย โ รค
ไข้เลือดออก ( ,SD = 4.2, 0.6)  

268(28.5) 589(62.7) 80(8.5) 2(0.2) 0(0) 

4. เนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรวม
เหมาะสมกับระยะเวลา ( ,SD =4.3, 0.6)  

172(18.3) 552(58.8) 198(21.1) 16(1.7) 1(0.1) 

5. เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มีความเหมาะสม ( ,SD = 4.3, 0.6)  

381(40.6) 479(51.0) 75(8.0) 4(0.4) 0(0) 

6. วิทยากรแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าเสนอ
เนื้อหาได้เข้าใจ ( ,SD = 4.3, 0.6)             

352(37.5) 523(55.7) 62(6.6) 2(0.2) 0(0) 

7. โดยรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ ( ,SD= 
4.2, 0.6)  

240(25.6) 600(63.9) 98(10.4) 1(0.1) 0(0) 

8. ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจร่วมมือกับศูนย์
ความ เป็ น เ ลิ ศฯ  ในการด า เ นิ นการ
แก้ปัญหาในพ้ืนที่รับผิดชอบ ( ,SD= 4.2, 
0.6) 

264(28.1) 609(64.9) 66(7.0) 0(0) 0(0) 

                                                  ความพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย  ( ,SD = 4.2, 0.4) 
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        4.2.3 ผลกำรประเมินควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำรหลังได้รับกำรถ่ำยทอดฯ   
          การด าเนินการในการถ่ายทอดฯ ได้มีการประเมินระดับความพร้อมในการด าเนินการพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย หลังได้รับการถ่ายทอดฯ ของแต่ละอ าเภออโดยมีเกณฑ์การประเมิน 4 ด้าน 
รวม 12 คะแนน คือ 1) จ านวนผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ ของแต่ละอ าเภอ จ านวน 3 คะแนน 2) ความ
ครอบคลุมของผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน 3) บรรยากาศในการถ่ายทอด /การซักถาม จ านวน 3 คน 4) 
ความมุ่งม่ันในการด าเนินการ / มีการสรุป แลกเปลี่ยนความคิดเห็น จ านวน 3 คน ดังตารางที่ 4.17  
 
ตำรำงท่ี 4.17 เกณฑ์การประเมินระดับความพร้อมในการด าเนินการ จ านวน  4 ด้าน 

เกณฑ์กำรประเมิน ผลการด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี “ไชยาโมเดล” โมเดลเครือข่ายระบบเฝ้าระวัง
ดัชนีลูกน้ ายุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกทั้ง 19 อ าเภอ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ ของแต่ละอ าเภอ 

2. ความครอบคลุมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3. บรรยากาศในการถ่ายทอด /การซักถาม  
4. ความมุ่งม่ันในการด าเนินการ / มีการสรุป แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 
             เมื่อจ าแนกรายด้านจะมีการแบ่งระดับคะแนน   
             ด้านที่ 1 ด้านจ านวนผู้เข้าร่วมรับการถ่ายทอดฯ ของแต่ละอ าเภอ หมายถึง จ านวนผู้ที่เข้าร่วม
กิจกรรมถ่ายทอดฯ มีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับจาก 0-3 คะแนน 
             ด้านที่ 2 ด้านความครอบคลุมของผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง ประเภทของผู้เกี่ยวข้องกับการ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของอ าเภอ ได้แก่ นายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  สาธารณสุขอ าเภอ/
ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอ  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอ าเภอ นักวิชชา
การสาธารณสุข และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  จ าแนกเกณฑ์การให้คะแนนตามความ
ครอบคลุม 4 ระดับ  คือ 0-3 คะแนน 
            ด้านที่ 3 ด้านบรรยากาศในการถ่ายทอด การมีค าถาม ร่วมตอบค าถามและการแสดงความ
คิดเห็น  หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุมมีค าถาม ร่วมตอบค าถาม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันใน
ห้องประชุม มีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับจาก 0-3 คะแนน 
           ด้านที่ 4  ด้านความมุ่งมั่นในการด าเนินการ มีการสรุป แลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่แสดงออกถึง
การพยายามที่จะแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของพ้ืนที่ มีความสนใจที่จะด าเนินการ เสนอแนะในการ
ด าเนินการ  มีเกณฑ์การประเมิน 4 ระดับจาก 0-3 คะแนน 
           จากที่กล่าวมา มีรายละเอียดการให้ดังตารางที่ 4.18 
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ตำรำงท่ี 4.18  เกณฑ์การประเมินความพร้อมของแต่ละอ าเภอ จ าแนกรายด้าน 
 ด้ำนที่ 1 จ ำนวนผู้เข้ำร่วมของแต่ละอ ำเภอ 

0 คะแนน จ านวนน้อยกว่า 23  คน 

1 คะแนน จ านวน     24 -35      คน 

2 คะแนน จ านวน     36 - 47     คน 

3 คะแนน จ านวนมากกว่าหรือเท่ากับ 48  คน 

 ด้ำนที่ 2 ควำมครอบคลุมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คะแนน นำยอ ำเภอ ผอ. ผู้ช่วย/สสอ. จนท./รพ. นวก. อสม. 
0 คะแนน           
1 คะแนน         
2 คะแนน        
3 คะแนน       

 ด้ำนที่ 3 บรรยำกำศในกำรถ่ำยทอด /กำรซักถำม  
0 ผู้เข้าประชุมไม่มีค าถามและไม่ตอบค าถาม 

1 ผู้เข้าประชุมไม่มีค าถาม แต่ร่วมตอบค าถาม 

2 ผู้เข้าประชุมมีค าถาม ร่วมตอบค าถาม แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
3 ผู้เข้าร่วมประชุมมีค าถาม ร่วมตอบค าถาม และมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

 ด้ำนที่ 4 ควำมมุ่งม่ันในกำรด ำเนินกำร / มีกำรสรุป แลกเปลี่ยน 
             ควำมคิดเห็น 

0 ที่ประชุมไม่สนใจ ไม่คิดจะท า 

1 ที่ประชุม สนใจ แต่ไม่คิดจะท า 

2 ที่ประชุม สนใจ คิดจะท า แต่ไม่ลงมือท า 

3 ที่ประชุม  สนใจ คิดจะท า และลงมือท า 
 
          จังหวัดและอ าเภอต่างๆ สามารถประเมินความพร้อมในการด าเนินการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก 
หลังการเข้าร่วมรับฟังแนวคิดหรือการถ่ายทอดฯความรู้ดังตัวอย่างของการด าเนินการถ่ายทอดฯ ใน 22 
อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีอ าเภอที่มีระดับคะแนนความพร้อมสูงสุด 12 คะแนน จ านวน 
1 อ าเภอ คือ อ าเภอหมายเลข 1 ซึ่งยินดีเป็นอ าเภอน าร่องในการด าเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนี
ลูกน้ ายุงลายเพื่อแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก ในช่วงต่อมา ทั้งนี้คะแนนดังตารางที่ 4.19 
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   ตำรำงที่ 4.19 คะแนนประเมินความพร้อมในการด าเนินการของแต่ลอ าเภอทั้ง 22 อ าเภอ            

ผลกำรประเมินคะแนนควำมพร้อมในกำรด ำเนินกำร 
อ ำเภอ
ล ำดับที่  จ ำนวนผู้เข้ำร่วม ควำมครอบคลุม บรรยำกำศ ควำมมุ่งม่ัน รวม 

1 3 3 3 3 12* 

2 3 3 2 0 8 

3 3 3 2 1 9 

4 3 2 2 1 8 

5 3 2 2 0 7 

6 3 2 3 1 9 

7 3 3 1 0 7 

8 3 3 2 0 8 

9 1 3 2 0 6 

10 2 2 2 0 6 

11 2 3 3 1 9 

12 3 3 2 1 9 

13 1 2 2 0 5 

14 2 2 2 0 6 

15 2 2 2 1 7 

16 3 3 3 2 11 

17 3 3 3 2 11 

18 2 2 2 2 8 

19 2 2 3 2 9 

20 2 2 3 2 9 

21 1 0 0 0 1 

22 0 1 0 0 1 
 
หมำยเหตุ เป็นคะแนนที่ประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
             * อ าเภอน าร่อง  
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       4.3 ผลกำรส่งเสริมกำรพัฒนำแนวทำงป้องกันโรคในชุมชน และกำรประยุกต์ใช้ในแนวปฏิบัติใน
กำรดูแลรักษำผู้ป่วยไข้ เลือดออกในโรงพยำบำลแก่แกนน ำสุขภำพในอ ำเภอน ำร่อง จังหวัด
นครศรีธรรมรำช  
             4.3.1 กำรเตรียมควำมพร้อมอ ำเภอน ำร่อง  
             จากผลการถ่ายทอดฯ ในภาพรวมของการเปิดโครงการ อ าเภอนบพิต าซึ่งให้ความส าคัญ 
ด าเนินการติดตามผลการด าเนินการของอ าเภอน าร่อง โดยด าเนินการเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของ
พ้ืนที่  อ าเภอนบพิต าเป็นหนึ่งใน 23 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 4 ต าบล 35 
หมู่บ้าน ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาและป่า มีอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัด
นครศรีธรรมราช (ข้อมูลเดือนกรกฎาคม 2561) 
 
  ภำพที่ 4.7 อัตราการป่วยโรคไข้เลือดออกของ 23 อ าเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช เดือนกรกฎาคม  
                พ.ศ. 2561 

 

            สืบเนื่องจากการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก าหนดนโยบายการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคใน
ชุมชน และแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลแก่แกนน าสุขภาพใน 22 อ าเภอ จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยความร่วมมือของเครือข่ายสุขภาพจังหวัดนครศรีธรรมราชและศูนย์ความเป็นเลิศด้าน
วิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ณ 
ห้องประชุมอรพินธ์  โรงแรมทวินโลตัส  จังหวัดนครศรีธรรมราช              
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             4.3.2 ด ำเนินกำรกำรด ำเนินในอ ำเภอน ำร่อง นบพิต ำโมเดล  
              การด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 3 อ าเภอแต่การก าหนดพ้ืนที่จ าเป็นต้องมีความพร้อมและ
เป็นต้องการในการพัฒนาของพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีเพียงอ าเภอนบพิต าที่ด าเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย  การดูแลรักษา และการใช้โปรแกรม ตลอดถึงสมรรถนะด้านความรู้ของ อสม.  อ าเภอนบพิ
ต ามีความสนใจและมุ่งมั่นในการพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชน และแนวปฏิบัติดูแลรักษาผู้ป่วย
ไข้เลือดออกในโรงพยาบาล เป็นความร่วมมือระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศฯโรคไข้เลือดออก กับอ าเภอนบพิ
ต า ในการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาไข้เลือดออกอย่างจริงจัง โดยร่วมประชุมวางแผนในวันที่ 3 กันยายน 
พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนบพิต า โดยมีนายแพทย์กฤษณ์ เพชรส ารวล ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลนบพิต า นางอมตา จันทร์ปาน สาธารณสุขอ าเภอนบพิต า และคณะ จ านวน 8 คน ร่วม
วางแผนเพื่อด าเนินการแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 6 ปี และก าหนดเป้าหมายเพ่ือลดการระบาดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชนภูเขาและป่า ดังตารางที่ 4.20  และ ภาพที่ 4.8 
 
ตำรำงท่ี 4.20 ช่วงเวลาในการด าเนินการของอ าเภอน าร่อง “นบพิต าโมเดล” จ านวน 205 คนจ าแนกตาม 
                 จ านวนครั้งของการประชุม 
  

เภอนบพิต ำ 

เดือน 

นำย
อ ำ 
เภอ 

สำธำรณ
สุข

อ ำเภอ/   
ผู้ช่วย

สำธำรณ
สุข 

อสม. จนท.สำ
ธำรณสุข 

จนท.
โรงพ
ยำ 

บำล 

ผู้น ำ
ท้องท่ี

/
พนักง
ำน 

ผู้น ำ
ท้อง 
ถ่ิน/
พนัก 
งำน 

โรง 
เรียน 

อื่นๆ 
จ ำนวน
ทั งหมด 

1. ประสานแกนน า 9 ตค 62  1  6 1     8 

2. ติดตั้งระบบเฝ้าระวังฯ  
รุ่น 1  เช้า 

 
1 1 17 6 5       1 22 

3. ติดตั้งระบบเฝ้าระวังฯ  
รุ่น 2  เช้า 

29 ตค62 
  1 23 6 1 5 2 5 2 

45 

4. เชิงปฏิบัติการ 
โปรแกรม 

29 กพ62 
 1 6 10 1    5 

23 

5. เชิงปฏิบัติการ 
การดูแลรักษา 

 
 1  8 8    5 

22 

6. ติดตามผลการ
ด าเนินการ 

25 มิย. 62 
1 52 7           

 60 
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              ภำพที่ 4.8 ประชุมร่วมวางแผนการด าเนินการครั้งที่ 1 ของ “นบพิต าโมเดล” 
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            4.3.3 กำรด ำเนินกำร “นบพิต ำโมเดล” 
            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกให้การสนับสนุน โดยเน้นหลักคิด 
“ท าให้ง่าย ท าพร้อมกัน และท าต่อเนื่อง” แนวคิดหลักในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของอ าเภอนบพิต า 
ซ่ึงเป็นหนึ่งใน 23 อ าเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีปัญหาโรคไข้เลือดออกตลอดปี พ.ศ. 2561   ทั้งนี้
เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องของอ าเภอนบพิต า โดยด าเนินการแก้ปัญหาผ่าน
คณะกรรมการพัฒนคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ.) ด้วยการน าของนายอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลต าบล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้น าท้องที่ 
ผู้น าท้องถิ่น โรงเรียน และประชาชน  ตลอดถึงแกนน าที่ส าคัญคืออาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
จาก 38 หมู่บ้าน  ใน 4 ต าบล ของอ าเภอนบพิต า 
                จากภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ภูเขาและป่า และชุมชนกึ่งเมืองท าให้วิธีการแก้ปัญหา
จ าเป็นต้องด าเนินการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ดังนั้นจึงมีความร่วมมือของส านักงานสาธารณสุขอ าเภอกับศูนย์
ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในเบื้องต้นได้มีการ
ประชุมระดมสมองของทีมแกนน า พชอ. เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุข
อ าเภอนบพิต า มีตัวแทนแกนน าเข้าร่วมประชุมจ านวน 2 รุ่นๆ ละ 30 คน ผลการด าเนินการสรุปให้มีการ
ด าเนินการแก้ปัญหาไข้เลือดออก บนกรอบคิด “ท าให้ง่าย” โดยมีความรู้เรื่องไข้เลือดออกที่ส าคัญ  “ท า
พร้อมกัน” เป็นการด าเนินการเชิงระบบโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย ด้วยการติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย ส ารวจลูกน้ ายุงลายพร้อมกันทั้งอ าเภอในวันที่ 25 ส่งต่อหัวหน้าโซนในวันที่ 28  และ
รวบรวมประธานหมู่บ้านเพ่ือส่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพ่ือน าเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในวันที่ 30 ของ
เดือน และการพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ ายุงลาย 

             ดังนั้นในวันที่ 27-28 ธันวาคม 2561 ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาสมรรถนะฯ 
และติดตั้งระบบดัชนีลูกน้ ายุงลาย ครู ก มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็น  อสม. แกนน าระดับหมู่บ้าน  และ อสม. 
หัวหน้าโซน  รวม 2 รุ่นๆ ละ 75 คน ผลการด าเนินการจะท าให้แกนน ามีความเข้าใจและสามารถน าไป
ถ่ายทอดฯ ให้แก่สมาชิกในหมู่บ้าน  ก าหนดการส ารวจลูกน้ าทั้งอ าเภอในวันที่ 25 มกราคม 2562 และ
แผนการด าเนินการติดตามอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการขยายผลการป้องกันไปยังโรงเรียน การดูแลรักษาใน
โรงพยาบาล และสื่อสารไปยังที่ประชุมก านัน ผู้ใหญ่บ้านของอ าเภอนบพิต า 
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ภำพที่ 4.9 การประชุมติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายทั้งอ าเภอนบพิต า  
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         4.3.4 กำรติดตั งโปรแกรมดัชนีลูกน  ำยุงลำย Nakhon Si Dengue  
                (https://Nakhonsi.denguelim.com) 
            ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออกมหาวิทยาลัยวลักษณ์ ร่วมกับ
เครือข่ายสุขภาพอ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกันในการด าเนินการโครงการ “นบพิต ำ
โมเดล” รวมพลังคนนบพิต ำจับมือประสำนใจป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก  
           ผลการด าเนินการตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 อ าเภอนบพิต าได้ด าเนินการในการ   คือ 1) ติดตั้ง
ระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย  2) การพัฒนาสมรรถนะด้านความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ า
ยุงลายแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและผู้เกี่ยวข้อง  โดยมีการวางระบบในการส ารวจดัชนี
ลูกน้ ายุงลายทุกครัวเรือนพร้อมกันทั้งอ าเภอนบพิต าในวันที่ 25 ของทุกเดือน 
            วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  ได้มีการประชุมอบรมพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
การดูแลผู้ป่วยเลือดออกและก าหนดหน้าที่ของศูนย์เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายระดับต าบล  และประชุมเชิง
ปฏิบัติการในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือท านายความเสี่ยงและโปรแกรมดัชนีลูกน้ ายุงลาย 
Nakhon Si Dengue (https://Nakhonsi.denguelim.com) น าโดยนางอมตา จันทร์ปาน สาธารณสุข
อ าเภอนบพิต า และนายแพทย์กฤษณ์ เพชรส ารวล   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนบพิต า มีเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  พยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลนบพิต า  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล เข้าร่วมประชุม
จ านวน 40 คน โดยมีวิทยากร 
          1) แพทย์หญิงสมศรี คชเวช แพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคไข้เลือดออกจาก โรงพยาบาลมหาราช 
นครศรีธรรมราช บรรยายเรื่องการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในโรงพยาบาล 
          2) คุณสุภาพร ทองจันทร์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายการใช้โปรแกรมเพ่ือท านายความเสี่ยงและโปรแกรมดัชนีลูกน้ ายุงลาย 
          3) รองศาสตราจารย์ ดร. จรวย สุวรรณบ ารุง ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรค
ไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายแนวคิดการท านายพ้ืนที่เสี่ยงและการใช้ประโยชน์จาก
รายงานของระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย 
          4) ตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ จากโรงพยาบาลลานสกา คุณชุมพรผลประเสริฐ และคุณประยุทธ สีตุ
กา นักวิชาการสาธารณสุข จากพ้ืนที่อ าเภอลานสกา ร่วมบรรยายการใช้และผลของการป้องกันโรคใน
ชุมชนและใช้แนวปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออก 
 
     ภำพที่ 4.10   การประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
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ภำพที่ 4.11   การประชุมเชิงปฏิบัติการในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
        4.3.5 ผลกำรประเมินโครงกำร “นบพิต ำโมเดล”   
        การติดตามผลการด าเนินการในช่วง 8 เดือนที่อ าเภอนบพิต าได้เริ่มด าเนินการ ผลการด าเนินการ 
พบว่า อสม. มีความเข้มแข็งมีการด าเนินการครอบคลุมทั้ง 38 หมู่บ้าน ในการด าเนินการในแต่ละเดือน
มุ่งเน้นการคืนข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์ทั้งในระดับครัวเรือน หมู่บ้านโดยเฉพาะก านันผู้ใหญ่บ้านผ่าน
นายอ าเภอนบพิต า  ทั้งนีก้ารพัฒนานวัตกรรมของแต่ละหมู่บ้านจะบูรณาการกับโครงการอ่ืนๆ ของอ าเภอ 
และโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ประเด็นหลักของการด าเนินการของนบพิต า  
สาธารณสุขอ าเภอ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนบพิต า เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและพยาบาล ในการด าเนินการ 
ท าให้ยกระดับให้อ าเภอนบพิต าเป็นอ าเภอต้นแบบในการแก้ปัญหาโรคไข้ เลือดออกของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  ต่อจากอ าเภอลานสกา  ทั้งนี้ในการถ่ายทอดฯ แก่อ าเภอต่างๆ ได้เชิญสาธารณสุขอ าเภอ
นบพิต า เป็นวิทยากรในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย 
            อย่างไรก็การพัฒนาแนวปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกของอ าเภอนบพิต า พบว่ามีแนว
ปฏิบัติอยู่แล้ว และด้วยบริบทของโรงพยาบาลที่ไม่มีหอผู้ป่วยใน  ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งต่อผู้ป่วยไป
โรงพยาบาลเครือข่าย ดังนั้นจึงเป็นการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาแก่
แพทย์และพยาบาลที่เกี่ยวข้อง 
           สรุปผลการด าเนินการของอ าเภอน าร่อง “นบพิต าโมเดล” เป็นการด าเนินการต้นแบบของการบูรณา
การกับบริบทของพ้ืนที่ โครงการ นโยบาย และกิจกรรมอ่ืนๆ โดยปัจจัยส าเร็จคือการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน การเชื่อมโยง จากครัวเรือน หมู่บ้าน ต าบล และ อ าเภอ  
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ภำพที่ 4.12 ประชุมติดตามผลการด าเนินการของอ าเภอน าร่อง “นบพิต าโมเดล”  
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพที่ 4.13 ประชุมติดตามผลการด าเนินการของอ าเภอน าร่อง “นบพิต าโมเดล”  
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       4.3.6 ผลกำรด ำเนินกำรของนบพิต ำในกำรใช้ระบบเฝ้ำระวังดัชนีลูกน  ำยุงลำย 
        ผลการด าเนินการติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกของ
อ าเภอนบพิต า  ผลการด าเนินการได้ลดความเสี่ยงของดัชนีลูกน้ ายุงลายที่ลดลง สอดคล้องกับจ านวน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกท่ีลดลง ดังภาพที่ 4.14-4.16 
 
ภำพที่ 4.14  จ านวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจ าแนกรายเดือนเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี 

 
 
ภำพที่ 4.15 ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายของอ าเภอนบพิต าเดือนมกราคม 2562 จ าแนกราย รพ.สต.  
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ภำพที่ 4.16 ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายของอ าเภอนบพิต าเดือนมกราคม 2562 จ าแนกราย รพ.สต.  
 

 
 
ภำพที่ 4.17 ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายของอ าเภอนบพิต า เดือนกันยายน 2562 จ าแนกราย รพ.สต.  
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ภำพที่ 4.18 ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลายของ รพ.สต. บ้านนบ อ าเภอนบพิต า จ าแนกราย รายเดือนจากมกราคม- 
                กรกฏาคม 2562 
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54 
 
4.4 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำยในกำรป้องกันโรคในชุมชน และกำรดูแลรักษำผู้ป่วยไข้เลือดออกในระดับ 
ครัวเรือน หมู่บ้ำน ต ำบล อ ำเภอ และจังหวัด 

 

          การด าเนินการถ่ายทอดฯ โดยมีการเปิดโครงการทั้ง 22 อ าเภอ  และการติดตามการด าเนินการ
ของอ าเภอลานสกา “ลานสกาโมเดล” เพ่ือให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดถึงการด าเนินการใน
อ าเภออ าเภอน าร่อง “นบพิต าโมเดล” ซึ่งมีการด าเนินการที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ ขณะที่การ
อ าเภออ่ืนๆ อยู่ในขั้นเตรียมการเพ่ือสรรหางบประมาณ เช่น อ าเภอนาบอน อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช 
เป็นต้น  
        จะเห็นได้ว่าเมื่อรับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การด าเนินการในแต่ละอ าเภอจะมีความแตกต่างกันไป
ขึ้นอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ ประเด็นที่ส าคัญพ้ืนฐานของการด าเนินการ ปัจจัยความส าเร็จ กับเงื่อนไขของแต่
ละอ าเภอ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ 22 อ าเภอ อ าเภอต้นแบบ และอ าเภอน าร่อง เพ่ือก าหนด
นโยบายหรือมาตรการในการป้องกันโรคและการดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาล  สามารถ    
สรุปข้อมูลเพ่ือผลักดันเชิงนโยบายในการป้องกันและดูแลรักษาโรคไข้เลือดออก   ได้  2 ส่วน ได้แก่ 1) 
ความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมระดมสมองเพ่ือสรุปเป็นนโยบาย  และ 2 ข้อสรุปเชิงนโยบายในการ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากระดับครัวเรือนถึงจังหวัด 
          ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจต่อกิจกรรมสรุปประเด็น ในวันที่  21 ตุลำคม 2562  มีผู้เข้าร่วม
โครงการที่ตอบแบบประเมินจ านวน 23 อ าเภอ รวมจ านวน 32 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงจ านวน 22 
คน (ร้อยละ 68.8) ทั้งนี้มีการแสดงความต้องการเพ่ิมเติมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 1) ต้องการให้มีการ
ก าหนดนโยบายและการน าสู่ปฏิบัติในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของอ าเภอ จ านวน 13 คน (ร้อยละ 
40.6) 2) ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ ายุงลาย บีไอ (BI) เอสไอ (HI) และ ซีไอ (CI) จ านวน 
20 คน(ร้อยละ 62.5) 3) แนวทางการป้องกันโรคในชุมชนและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  “ลาน
สกาโมเดล” จ านวน 10 คน (ร้ยละ 31.3) 4) การติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก จ านวน 10 คน (ร้อยละ 31.3) ตารางที่ 4.21 
  
ตำรำงท่ี 4.21 ข้อมูลความต้องการข้อมูลของผู้เข้าร่วม 
 ข้อมูลส่วนบุคคล จ านวน(ร้อยละ) 
เพศ   
 ชาย 10(31.3) 
 หญิง 22(68.8) 
- ต้องการให้มีการก าหนดนโยบายและการน าสู่ปฏิบัติในการแก้ปัญหาโรค

ไข้เลือดออกของอ าเภอ 
 

13(40.6) 
- ความเข้าใจเรื่องไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ ายุงลาย บีไอ (BI) เอสไอ (HI) และ 

ซีไอ (CI) 
 

20(62.5) 
- แนวทางการป้องกันโรคในชุมชนและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  

“ลานสกาโมเดล” 
 

10(31.3) 
- การติดตั้งระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก 10(31.3) 
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          จากตารางจะเห็นได้ว่ามีความต้องการเพ่ิมเติมน้อยกว่าร้อยละ 50 อาจเนื่องจากผู้ที่เข้าร่วม
ประชุมเป็นแกนน าหลักของแต่ละอ าเภอที่มีการเข้าร่วมอบรมมาก่อนและมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเฝ้า
ระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย ขณะทีร่ะดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ โดยรวมในระดับมากที่สุด ( ,SD 
= 4.4, 0.4) และเมื่อจ าแนกรายข้อ พบว่าทั้ง 7 ข้อมีระดับความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คือ ข้อที่ 1 
ประเด็นการแลกเปลี่ยน สอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ (  ,SD = 4.3, 0.5) ข้อที่ 2 
ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ( ,SD = 4.3, 0.5) ข้อที่ 3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน า
ความรู้หรือประเด็นที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและการดูแลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ( ,SD = 
4.3, 0.6) ข้อที่ 4 เนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรวมเหมาะสมกับระยะเวลา ( ,SD = 4.4, 0.5) ข้อที่ 5 
เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความเหมาะสม ( ,SD = 4.1, 0.5) ข้อที่ 6 โดยรวมผู้เข้าร่วม
โครงการมีความพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้  ( ,SD = 4.5, 0.5) และข้อที่ 7 ผู้เข้าร่วมโครงการ
สนใจร่วมมือกับศูนย์ความเป็นเลิศฯ ในการด าเนินการแก้ปัญหาในพื้นที่รับผิดชอบ ( ,SD = 4.5, 0.5) 
 
ตำรำงท่ี 4.22  ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 

  

ประเด็นควำมพึงพอใจ 
 n=32  

ระดับควำมพึงพอใจ จ ำนวน ร้อยละ  n %  
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย ไมพึ่ง

พอใจ 
1. ประเด็นการแลกเปลี่ยน สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ( ,SD = 4.3, 0.5)  

10(31.3) 21(65.5) 1(3.1) 0(0) 0(0) 

2. ได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
( ,SD = 4.3, 0.5)  

12(37.5) 19(59.4) 1(3.1) 0(0) 0(0) 

3. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้หรือประเด็น
ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันโรคและการดูแล
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก ( ,SD = 4.3, 0.6)  

13(40.6) 17(53.1) 2(6.3) 0(0) 0(0) 

4. เนื้อหาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยรวมเหมาะสม
กับระยะเวลา ( ,SD = 4.4, 0.5)  

12(37.5) 20(62.5) 0(0) 0(0) 0(0) 

5. เอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความ
เหมาะสม ( ,SD = 4.6, 0.5)  

20(62.5) 12(37.5) 0(0) 0(0) 0(0) 

6. โดยรวมผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้( ,SD = 4.5, 0.5)             

17(53.1) 15(46.9) 0(0) 0(0) 0(0) 

7. ผู้เข้าร่วมโครงการสนใจร่วมมือกับศูนย์ความเป็น
เลิศฯ ในการด าเนินการแก้ปัญหาในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
( ,SD = 4.5, 0.5) 

17(53.1) 15(46.9) 0(0) 0(0) 0(0) 

                                                  ควำมพึงพอใจโดยรวมเฉลี่ย  ( ,SD = 4.4, 0.4) 



 
 

ตำรำงที่ 4.23 ปัจจัยความส าเร็จ ปัจจัยลม้เหลว ความต้องการ และแนวทางในการแก้ปัญหาโรคไข้เลอืดออกจากระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 

ระ
ดับ 

ปัจจัยส ำเร็จ ปัจจัยลม้เหลว ควำมต้องกำร แนวทำงในกำรแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออก 

 
ครั
ว 
เรื
อน 

 
ส ำเร็จได้ครัวเรือนต้องมีควำมรู้ 
เข้ำใจ ตระหนัก ปฎิบัติจริงจัง 
และร่วมมือกันจำกทุกภำคส่วน 
หมายถึง ครัวเรือน นักเรียน 
โรงเรียน ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ 
เจ้าหน้าที่สุขภาพ มี 
ความรู้และเข้าใจว่าไข้เลือดออก
เป็นปัญหาที่เริ่มต้นจาก
ครัวเรือนที่ต้องแก้ไขจากทุก
ครัวเรือน  ดังค ากล่าว 
"ประชาชนมีความรู้ และให้
ความส าคัญ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมและทัศนคติ"  "ให้ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน นักเรียน ผู้น าชุมชน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วม
ด้วยกันในการสร้างพลังชุมน"  
"ตระหนักในการจัดการแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย เมื่อป่วยรีบไป

 
ล้มเหลวเพรำะมี 5 ปัจจัย 
“ไม่” หมายถึง ความล้มเหลว
ของการด าเนินการแก้ปัญหา
โรคไข้เลือดออกในระดับ
ครัวเรือนเกิดจากครัวเรือนที่ 
1) ไม่รู้  2)ไม่ตระหนัก 3)ไม่
ปฏิบัติ 4)ไม่ร่วมมือ และ 5) 
ไม่ต่อเนื่อง  ดังค ากล่าว  "...
ความเห็นแก่ตัวและขาดความ
ตระหนัก"  "การขาดความรู้
ของเจ้าของบ้าน ขาดความ
สนใจและความร่วมมือ"  
"ประชาชนไม่มีความรู้ ไม่
สามารถดูแลตนเองได้ มีภาวะ
พ่ึงพาสถานบริการ" 

 
ครัวเรือนมีควำมรู้ เข้ำใจ ตระหนัก 
ยอมรับบทบำท ปฏิบัติ และต่อเนื่องใน
กำรติดตำมเชิงระบบ หมายถึง 
ประชาชนในครัวเรือน โรงเรียน ใน
ชุมชนต้องมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับโรค 
วิธีการป้องกันโรค ตระหนักและให้
ความส าคัญต่อการแก้ปัญหา ส ารวจและ
จัดการ 
แหล่งเพาะพันธุ์ดัชนีลูกน้ ายุงลาย  จัด
สิ่งแวดล้อมของครัวเรือนให้โล่ง ยอมรับ
เป็นหน้าที่ ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา เฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายโดย
ใช้แบบบันทึกติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  
ดังค ากล่าว "หัวหน้าครอบครัวมีความรู้  
ความเข้าใจในมาตรการแก้ปัญหา
ไข้เลือดออกในครัวเรือนของตนเอง"  
"ส ารวจครัวเรือนตนเองว่ามีลูกน้ ายุงลาย
หรือไม่ จัดบ้านให้สะอาดโล่ง ไม่มี
ภาชนะเหลือใช้วางไว้รอบบ้านเพราะ
เป็นแหล่งเพะพันธุ์ยุงลาย"  "มอบ

 
1. พัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกและดัชนีลูกน  ำยุงลำย แก่แกนน า
ครัวเรือน และนักเรียน  เนื้อหาประกอบด้วยความรู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การดูแลรักษาเบื้องต้น การ
ส่งต่อไปยังโรงพยาบาล วิธีการป้องกันและควบคุม
โรค ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย การส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลาย  
และระบบเฝ้าระวังดัชนีลูน้ ายุงและเฝ้าระวังการเกิด
โรค ตัวอย่าง  การประชุมที่บูรณาการกับกิจกรรม
อ่ืนๆ ของหมู่บ้าน โดยยึดกรอบคิดของการใช้
ครัวเรือนเป็นฐาน และ ทุกคนรู้เรื่องโรคไปในทาง
เดียวกัน 
 
2. พัฒนำทักษะกำรส ำรวจดัชนีลูกน  ำยุงลำยในบ้าน
และนอกบ้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนให้
โล่ง การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการดูแลครัวเรือน
ของแต่ละครัวเรือน โดย อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่ดูแลครัวเรือน ประสานกับผู้น าท้องที่ 
และโรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพต าบลในการจัด
ประชุมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  หรือการประชุม
ร่วมกับการประชุมหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้



57 
 
ตำรำงที่ 4.23 ปัจจัยความส าเร็จ ปัจจัยลม้เหลว ความต้องการ และแนวทางในการแก้ปัญหาโรคไข้เลอืดออกจากระดับครัวเรือน หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด 

ระ
ดับ 

ปัจจัยส ำเร็จ ปัจจัยลม้เหลว ควำมต้องกำร แนวทำงในกำรแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออก 

พบแพทย์ และการจัดการดูแล
บ้านเรือนตนเอง" 

บทบาทให้เป็นหน้าที่ในการเฝ้าระวัง 
ดูแลการป้องกันควบคุมในระดับ
ครัวเรือน" 

สามารถแบ่งเป็นโซนหรือกลุ่มบ้าน 
ตามระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย ดัง ตัวอย่างโซน
หมู่บ้านของอ าเภอนบพิต า 
 
 
3. ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงของครัวเรือน  
โดยประชุมเชิงปฏิบัติการของครัวเรือนให้แกนน า
ครัวเรือนเข้าร่วมเสนอแนวทางของครัวเรือนในการ
ติดตามผลการด าเนินการ การส่งต่อข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นระยะๆ ในการประเมินผลต้องเป็น
การลงพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 
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ห
มู่ 
บ้ำ
น 

  
มีแกนน ำระดับหมู่บ้ำนที่
เข้มแข็ง หมายถึง สมรรถนะ
ของแกนน าหมู่บ้านโดยเฉพาะ
ผู้น าท้องที่ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่มี
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรค 
ระบบเฝ้าระวัง เป็นผู้น าในการ
ก าหนดมาตรการของหมู่บ้าน 
ประสานงาน สนับสนุนให้มีการ
ด าเนินการพร้อมกันทั้งอ าเภอ 
ดังค ากล่าว "อสม. แกนน าชุมชน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก" "ความจริงจังของ 
อสม. ความเชี่ยวชาญ ทักษะ 

  
ไม่ให้ควำมส ำคัญ เป็นเหตุ
ควำมล้มเหลวระดับหมู่บ้ำน 
หมายถึง แกนน าหลักท้ัง อส
ม. และ ผู้ใหญ่บ้านเป็นไม่ให้
ความส าคัญต่อปัญหาโรค
ไข้เลือดออก อาจเกิดจาก
ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ จึงไม่ให้
ความร่วมมือ ดังค ากล่าว 
"ผู้น าไม่ให้ความส าคัญ" "อสม. 
ผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นความส าคัญ"  
"ประชาชนคิดว่าในส่วนนี้เป็น
หน้าที่ของ จนท. ไม่ใช่หน้าที่
ของตนเอง" 

 
แกนน ำชุมชนเป็นต้นแบบ หมายถึง 
ผู้น าท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่สุขภาพ
จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต้อง
ความรู้ ตระหนักถึงคามส าคัญต่อปัญหา 
สามารถสื่อสารข้อมูล ให้ค าปรึกษา
แนวทางต่างๆ  สนับสนุนอุปกรณ์ใน
ระดับหมู่บา้นได้ ตลอดถึงการปฏิบัติที่
จริงจัง ต่อเนื่องเป็นต้นแบบ โดยจัด
จัดการอบรมความรู้ที่ถูกต้องแก่แกนน า
ชุมชน โดยเฉพาะ นักเรียน ครู ผู้น า
ท้องที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน เพ่ือน าไปสู่การใช้ข้อมูล
ในการท าประชาคมในหมู่บ้าน สื่อสาร

 
1. พัฒนำสมรรถนะด้ำนควำมรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ ายุงลาย แก่แกนน าชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และ อสม.  
เพ่ือให้พร้อมในการเป็นแกนน าต้นแบบของการให้
ความส าคัญ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก การดูแลรักษาเบื้องต้น การส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาล วิธีการป้องกันและควบคุมโรค ค่าดัชนี
ลูกน้ ายุงลาย การส ารวจดัชนี  
2. พัฒนำรูปแบบกำรแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออกโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐำนมุ่งเน้นการเชื่อมโยงโรงเรียนและ
ครัวเรือนของนักเรียน โดยจัดในระบบของความ
ร่วมมือระดับหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่ และการ
อบรมให้ควารู้แก่นักเรียนในโรงเรียน ดังตัวอย่าง ของ
การด าเนินการของโรงเรียน 50 โรงในอ าเภอกาญจน
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 การให้ความส าคัญของผู้น า"  
"อสม. มีความรู้ ลงพื้นทีอย่าง
ต่อเนื่อง ผู้ใหญ่บ้านต้องใจว่าโรค
ไข้เลือดออกเป็นปัญหาไม่ควร
เกิดในชุมชน" 

ข้อมูล 
ย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการ
ป้องกันและควบคุมโรค ผลจากการเฝ้า
ระวังโรคไข้เลือดออก ตลอดถึงการ
ก าหนดมาตรการหือแนวปฏิบัติในการ
แก้ปัญหาในระดับหมู่บ้าน  ดังค ากล่าว 
"อสม. มีความรู้ที่สามารถให้ค าแนะน าที่
ถูกต้องแก่ประชาชน  ผู้ใหญ่บ้านให้
ความส าคัญกับการควบคุมลูกน้ ายุงลาย"  
"ผู้น าและแกนน าชุมชนทุกระดับเห็น
ความส าคัญอย่างจริงจัง ท าต่อเนื่อง ทัน
ต่อข้อมูลข่าวสาร ลงพื้นที่เชิงรุก"  "ผู้น า
หมู่บ้านต้องหันมาให้ความส าคัญกับโรค
ไข้เลือดออก" 
 

ดิษฐ์ 
3. ก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติของหมู่บ้าน  โดย
ประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแกนน าหมู่บ้าน เสนอ
แนวทางของหมู่บ้านในการด าเนินการ การส่งต่อ
ข้อมูล ที่เชื่อมโยงกับครัวเรือน ระดับต าบล อ าเภอ  

ต ำ 
บล 

เจ้ำหน้ำที่ต้องจริงจัง ต่อเนื่อง  
หมายถึง ผู้รับผิดชอบงาน
ไข้เลือดออกของ รพ.สต. ที่อยู่
ในต าบลนั้นๆ ต้องให้
ความส าคัญ มุ่งมั่น ในการ
ด าเนินการเฝ้าระวัง ปฏิบัติตาม

กำรท ำงำนเพื่อตอบสนอง
นโยบำย หมายถึง การท างาน
ของเจ้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ไข้เลือดออกของ รพ.สต. ที่
ด าเนินการเพียงเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายเป็นครั้ง

เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนไข้เลือดออก 
รพ.สต. มีสมรรถนะสูง หมายถึง 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออก
ของ รพ.สต. จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้าน
ประสานความร่วมมือ การเชื่อมโยงกับ
ประชาชนเจ้าของครัวเรือน ผู้น าท้องที่ 

 1. กำรพัฒนำสมรรถนะเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
ไข้เลือดออกของ รพ.สต. ให้มีสมรรถนะครอบคลุม
การด าเนินการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับบริบท
ของพ้ืนที่ ทั้งการประสานความร่วมมือ การเชื่อมโยง
กับประชาชนเจ้าของครัวเรือน ผู้น าท้องที่ และผู้น า
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มาตรการหรือแนวปฏิบัติ 
รวดเร็วในการคืนข้อมูล แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พชต. 
อปท. อสม. และ พชอ.  ดังค า
กล่าว  "การประสานงานของ
หมู่บ้านมายังภาพของต าบล 
ผู้น าให้ความส าคัญต่อประเด็น
ของ พชอ."  "ความรวดเร็วใน
การลงพ้ืนที่ควบคุมโรค  
ต่อเนื่อง ครอบคลุม   การดูแล
ในโรงพยาบาล  การส่งต่ออย่าง
รวดเร็ว เหมาะสม"   "สามารถ
สร้างความร่วมมือจากประชาชน
ในการจัดการไข้เลือดออก  มี
การสร้างข้อมูลที่เป็นจริง" 

คราว อาจเป็นเพราะภาระ
งานที่มีปริมาณมาก ไม่
สามารถบริหารจัดการจึง
รีบเร่งในการด าเนินการหรือ
การวางแผน ไม่ครอบคลุม
และไม่สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางท่ีก าหนดไว้ การส่ง
ต่อข้อมูลที่ล่าช้า ร่วมกับขาด
ความรู้ไข้เลือดออกท่ีชัดเจน 
และอุปกรณ์สนับสนุนไม่
พร้อม ดังค ากล่าว  "ขาด
ความต่อเนื่องในการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก  
การท างานพียงเพ่ือตอบสนอง
นโยบายเป็นครั้งคราว ไม่เอา
จริง"  "การด าเนินการเร่งรีบ 
ไม่ครอบคลุมปัญหาในชุมชน 
ในการจัดท าแผนงาน"  "การ
ด าเนินการเร่งรีบ ไม่
ครอบคลุมปัญหาในชุมชน ใน
การจัดท าแผนงาน"  

และผู้น าท้องถิ่น สามารถด าเนินการตาม
นโยบาย 3-3-1 การส่งต่อข้อมูล บูรณา
การงานระบบเฝ้าระวังเข้ากับงานอ่ืนๆ 
จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
ด าเนินการ รณรงค์ และให้ค าแนะน า
เพ่ือสร้างความตระหนัก  ดังค ากลา่ว  "มี
มาตรการระดับต าบล รพสต. ส่งมอบ
ข้อมูลให้ประชาชน มีการส่งมอบข้อมูล
จากเวที พชอ. น าปัญหาเข้าสู่โครงการ
กองทุนหลายหน่วยงาน" "รพ.สต. ควร
ให้ความรู้  แจ้งสถานการณ์ของโรคให้
ชุมชนได้รับทราบข้อมูล" "ประเมิน
ติดตามมาตรการ 3-3-1  พัฒนา
ศักยภาพ จนท ศูนย์เครื่องมือ  การ
ควบคุมโรค" 

ท้องถิ่น สามารถด าเนินการตามนโยบาย 3-3-1 การ
ส่งต่อข้อมูล บูรณาการงานระบบเฝ้าระวังเข้ากับงาน
อ่ืนๆ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ด าเนินการ 
รณรงค์ และให้ค าแนะน าเพ่ือสร้างความตระหนัก 
และความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกท้ังการป้องกันโรค 
การดูแลรักษา  ดังการด าเนินการของอ าเภอกาณจน
ดิษฐ์ที่มีการสนับสนุนให้มีการอบรมสมรรถนะของ
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานไข้เลือดออกของ รพ.สต. 
2. กำรสนับสนุนกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำรในกำรวำง
ระบบหรือแนวทางในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
แก่ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มุ่งเน้นการจัด
หรือบูรณาการระบบงานในแต่ละนโยบาย ทั้งงาน
นโยบาย และงานส าคัญที่เป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่ 
ลดปัจจัยล้มเหลวของการขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการ 
3. ก ำหนดวำระกำรสื่อสำรเพื่อกำรท ำงำนที่มี
ประสิทธิภำพ โดยการวางระบบการส่งต่อข้อมูลจาก
ประชาชน ครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน รพ.สต. อ าเภอ  
และระดับจังหวัด 
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อ ำ 
เภ
อ 

อ ำเภอต้องใช้มืออำชีพ 
หมายถึง ความส าเร็จของการ
ด าเนินการในการป้องกันโรคใน
ชุมชนและการดูแลรักษาโรค
ไข้เลือดออกในระดับอ าเภอ 
เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน 
ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงาน
ราชการต้องเข้าใจในธรรมชาติ
ของโรค  แกนน าต้องปฏิบัติการ
เชิงรุก จริงจัง ตามแนวทางที่
ก าหนดอย่างถูกต้องอย่าง
รวดเร็ว และส่งต่อทันเวลา ดัง
ค ากล่าว "ประสานงานท้องถิ่น
ให้ร่วมมือ ในการก าหนด

 ปัจจัย 11 ด้ำนที่ส่งผลต่อ
ควำมล้มเหลวในกำร
แก้ปัญหำโรคไข้เลือดออกใน
ระดับอ ำเภอ  หมายถึง  การ
ด าเนินการในการแก้ปัญหา
โรคไข้เลือดออกในระดับ
อ าเภอสามารถล้มเหลวได้หาก
ไม่ได้รับการแก้ไขปัจจัยทั้ง 11 
ประการ ได้แก่ ไม่จริงจัง ไม่มี
นโยบายที่ชัดเจน ไม่มีแนว
ปฏิบัติ ไม่ให้ความส าคัญ ไม่มี
ความรู้  ไม่ตระหนัก ไม่ปฏิบัติ 
ไม่ร่วมมือ ไม่คืนข้อมูล ไม่
ต่อเนื่อง ไม่สนับสนุน  ดังค า

ผู้บริหำรระดับอ ำเภอเชิงบูรณำกำร  
หมายถึง  ผู้บริหารด้านการป้องกัน 
ผู้บริหารด้านการรักษา และผู้บริหาร
ด้านการปกครอง สามารถร่วมบูรณาการ
นโยบายการป้องกันโรคในชุมชนและ
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 
และการควบคุมโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว  
ที่สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ตั้งแต่ระบบเฝ้าระวัง การรณค์ป้องกัน 
การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย การส่ง
ต่อข้อมูล ตลอดถึงการจัดท าฐานข้อมูล
ผู้ป่วย  การน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนด
โครงการหรือแผนงาน  ดังค ากล่าว 
 "สาธารณสุขอ าเภอควรน าข้อมูล

1. กำรสร้ำงเครือข่ำยจำกครัวเรือนถึงอ ำเภอ โดย
การประสานของแกนน าระดับอ าเภอที่เป็น
ผู้รับผิดชอบในระดับอ าเภอ รพ.สต. ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ทั้งนี้การบูรณาการเข้าไปใน
เครือข่ายตามรูปแบบของเครือข่ายราชการ เช่น  
เครือข่าย อสม.  เครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้านกับ
นายอ าเภอ เครือข่าย รพ.สต. กับสาธารณสุขอ าเภอ 
เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอ 
2. พัฒนำสมรรถนะแกนน ำระดับอ ำเภอเพ่ือท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับโรคและดัชนีลูกน้ ายุงลาย ตลอดถึง
ระบบการป้องกันโรคในชุมชนและการดูแลผู้ป่วย
ไข้เลือดออก โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการทุก
เครือข่าย ตลอดถึงการสื่อสารไปในแนวทางเดียวกัน
ในการคืนข้อมูล 
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 นโยบายของท้องถิ่น โดยการ
สนับสนุนเชิงวิชาการ" "ความ
ร่วมมือจากเครือข่าย รพสต. 
รพช  อบต วัด โรงเรียน" 

กล่าว "ผู้บริหารไม่ให้
ความส าคัญ ทีมงานไม่
เข้มแข็ง ท าไม่ต่อเนื่อง ระบบ
การเฝ้าระวังล้มเหลว ไม่มี
ตัวชี้วัด"  "นโยบายไม่สามารถ
ขับเคลื่อนได้ ความจริงจังของ
อ าเภอ"  "ขาดการส่งต่อข้อมูล
สู่ชุมชน  ขาดการสนับสนุน
ความรู้และทรัพยากร" 

สถานการณ์ไข้เลือดออกแจ้งในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน  รพ.สต. เพื่อควบคุม
โรคไข้เลือดออก"  "ผู้บริหารให้
ความส าคัญ ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน 
น าประเด็นปัญหาเข้าท่ีประชุม พชอ."  
"แผนงานโครงการมีการบูรณาการ
ร่วมกันระหว่าง โดยพยาบาลชุมชน และ 
รพ.สต."  
 
 

3. ก ำหนดนโยบำยระดับอ ำเภอเพ่ือด าเนินการอย่าง
ครอบคลุมพ้ืนที่ของอ าเภอ ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการเชิงระบบและต่อเนื่อง โดยสาธารณสุข
จังหวัดก าหนดนโนบายถึงสาธารณสุขอ าเภอ  ตลอด
ถึงผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่ก าหนดนโยบายในการ
ดูแลรักษาในโรงพยาบาลชุมชน จัดระบบส่งต่อที่
ชัดเจน 

จัง 
หวั
ด 

สมรรถนะของคนทั งจังหวัด 
หมายถึง  ปัจจัยความส าเร็จใน
การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกใน
ระดับจังหวัด ต้องมีความ
ตระหนักในการให้ความส าคัญ
เพ่ือขับเคลื่อนพร้อมกันทั้ง
จังหวัด ด้วยการใช้สมรรถนะใน

ปัจจัย 2 คน 3 ขำดและ 9 
ไม่ หมายถึง ความล้มเหลวใน
การแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในระดับจังหวัด ที่เกิดข้ึนได้
จาก  3 ขาด ได้แก่ ขาดความ
ร่วมมือ การเอาใจใส่ และการ
วินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง  และ 9 

ส ำคัญท่ีนโยบำยของผู้ว่าฯ และ
นายแพทย์ สสจ. หมายถึง ประเด็น
ส าคัญของการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ใน
การวางแผน การสนับสนุนด้านวิชาการ
ด้านการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษา วัสดุ 

 1. ก ำหนดนโยบำยระดับจังหวัดที่ครอบคลุมจาก
ระดับครัวเรือนถึงจังหวัด โดยดยผู้ว่าราชการจังหวัด
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในการวางแผน 
การสนับสนุนด้านวิชาการด้านการป้องกัน ควบคุม 
ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ การติดตาม
ประเมินผล การแจ้งเตือน และการคืนข้อมูลอย่าง
รวดเร็ว  
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การจัดการความรู้ทั้งการเฝ้า
ระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา 
วัสดุ อุปกรณ์ และการรายงาน  
ดังค ากล่าว  "ผู้บริหารทุกระดับ 
ให้ความส าคัญ ติดตามจริงจัง
ต่อเนื่อง ก าหนดรูปแบบการเฝ้า
ระวังให้ชัดเจน ครอบคลุมพ้ืนที่"  
"ผู้บริหารทุกระดับ ให้
ความส าคัญ ติดตามจริงจัง
ต่อเนื่อง ก าหนดรูปแบบการเฝ้า
ระวังให้ชัดเจนทุกพ้ืนที่"  "การ
สนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ 
การสนับสนุนความรู้วิชาการ  
การติดตามการปฏิบัติ" 

ไม่ ได้แก่ ไม่เอามาเป็น
นโยบาย ไม่ด าเนินการจริงจัง 
ไม่เป็นไปตามมาตรการ ไม่ให้
ความร่วมมือ ไม่ให้
ความส าคัญ ไม่สม่ าเสมอ  ไม่
มีแนวทางที่ชัดเจน ไม่ตาม
งาน ไม่ทันการ ดังค ากล่าว 
"ไม่มีแนวปฏิบัติ ต่างคน ต่าง
ท า ไม่มีการเชื่อมโยง และการ
ความต่อเนื่อง"   "ไม่มี
แนวทางท่ีชัดเขน การตอบโต้
ระบบฉุกเฉิน ของ ศคม. ไม่
เร็ว ไม่ทันการ สั่งการแต่ไม่ลง
ไปดูในพ้ืนที่" โดยให้
ความส าคัญกับ  2 คน  ได้แก่ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 

อุปกรณ์  เครื่องมือ การติดตาม
ประเมินผล การแจ้งเตือน และการคืน
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว  ตลอดถึงการ
จัดระบบพ่ีเลี้ยงวิชาการขั้นสูง จัดตั้งศูนย์
ให้ค าปรึกษา และจัดระบบส่งต่อข้อมูลที่
ถูกต้องอย่างรวดเร็ว แก่หน่วยงานใน
ระดับอ าเภอ ต าบล  หมู่บ้านดังค ากล่าว 
"การส่งคืนข้อมูลไปยังหน่วยงานในพื้นท่ี
ด้วยความถูกต้องและรวดเร็วและ
ทันเวลา  เตรียมพร้อมรับผู้ป่วยที่มี
อาการหนักหรือรุนแรง"   "จังหวัด
สนับสนุนงบประมาณ นโยบาย แนวทาง
ที่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ระดับ
อ าเภอ" "สสจ. ต้องก าหนดนโยบายให้
ชัดเจน ท าพร้อมกันทุกอ าเภอ" 

2. จัดตั งศูนย์ให้ค ำปรึกษำเชิงวิชำกำร ทั้งนี้ประสาน
การสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา การมีพ้ืนที่
ต้นแบบเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินการ  จัดเวที
แลกเปลี่ยนที่เป็นการระดมความเห็นของแกนน าที่มี
ความสนใจ ตัวอย่าง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแล
รักษา ส่งต่อ ผู้ป่วยไข้เลือดออกของทีมแพทย์
พยาบาล 
3. กำรจัดสรรงงบประมำณในการสนับสนุนจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปจ. อปท. และการ
ประสานความร่วมมือจากจังหวัดถึงครัวเรือนเพ่ือให้
เกิดการตื่นตัวทั้งจังหวัด 
4. วำงระบบกำรติดตำมประเมินผล ที่เข้าใจตรงกัน
ในการเสริมพลังในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของ
จังหวัด การลงพ้ืนที่เชิงวิชาการ อย่างต่อเนื่อง  



 
 

บทที่ 5 สรุปผลกำรวิจัย 
 
           การด าเนินการในการถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ได้ด าเนินการโดยใช้กลยุทธ์ในการเน้นบริบทของ
พ้ืนที่เป็นฐานในการประสาน  การด าเนินการผู้เข้าร่วมประชุม  การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพ่ือการบูรณา
การอย่างเหมาะสม  ทั้งนี้การด าเนินการทั้งหมดของโครงการ ดังตารางที่ 5.1 และ 5.2 
 
ตำรำงท่ี 5.1 การด าเนินการตามระยะเวลา เป้าหมาย วิธีการด าเนินการ และผลการด าเนินการ 

 
ระยะเวลำ/

ขั นตอน 

วัตถุประสงค์ จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย/
สถำนที ่

วิธีด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 
 

ขั้นที่ 1 
เตรียม
ความพร้อม
ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง  
และสื่อ
เอกสารใน
การ
ถ่ายทอดฯ 

 

-เตรียมเอกสาร
การด าเนินการ
โครงการวิจัย 

- ส่งโครงการวิจัยเพื่อ
พิจารณาจริยธรรมใน
มนุษย ์
-หนังสือประสานพ้ืนท่ีทั้ง  
23 อ าเภอผา่นอธิการบดี
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
 

-เตรียมและส่งโครงการเข้า
รับการพิจารณนา
จริยธรรมการวจิัยในมนุษย์ 
มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ ์
-ประสานหนังสือขอความ
ร่วมมือในการด าเนินการ
จากสาธารณสุขจังหวัด
นครศรีธรรมราช และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

-โครงการผา่นการ
พิจารณาใหด้ าเนินการ
วิจัยรหสัโครงการ WU-
EC-AH-4-049-61เอกสาร
รับรอง WUEC-18-065-
01 
-ความร่วมมือในการเข้า
ด าเนินการวิจยัในพ้ืนท่ี
โดยรายชื่อของผู้ประสาน
ของแต่ละหน่วยงานผา่น
ส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด และสาธารณสุข
อ าเภอ 

 -เตรียมความ
พร้อมของทีม
วิทยากรอ าเภอ
ต้นแบบ อ าเภอ
ลานสกา  

-กลุ่มเป้าหมายกลุ่มที่ 1 
เป็นกลุ่มวิทยากรอ าเภอ
ต้นแบบ  ประกอบด้วย
ตัวแทนจาก โรงพยาบาล
ลานสกา สสอ. ลานสกา 
รพ.สต. และ อสม. 
ตัวแทนหมู่บ้าน รวม
จ านวน 36 คน 
-สถานท่ี หน่วยวิจัยและ
บริการวิชาการโรค
ไข้เลือดออก มหาวิทยาลยั
วลัยลักษณ ์ และ
โรงพยาบาลอ าเภอลาน
สกา อ าเภอลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

-หัวหน้าโครงการวิจยั
ประชุมชี้แจงแผน
ด าเนินการในการถ่ายทอด
ฯ  ประสานความ
รับผิดชอบ เตรียมความ
พร้อมของเอกสาร  เวลา 
ก าหนดการในการ
ถ่ายทอดฯ ในแต่ละพื้นท่ี 
และกลุม่เป้าหมาย 
-ประชุมเชิงปฏิบัติการใน
การท าความเข้าใจ
โครงการ และความรู้ใน
การถ่ายทอดฯ  ตลอดถึง
การฝึกทักษะในการ
น าเสนอข้อมูล 

-ทีมวิทยากรอ าเภอ
ต้นแบบเข้าร่วมประชุม
ครบถ้วน  ด าเนินการใน
วันท่ี 15 กค 2561 และ
วันท่ี 28 สค. 2561  
 
- ทีมวิทยากรอ าเภอ
ต้นแบบมีความเข้าใจ
ตรงกันในแผนด าเนินการ
ถ่ายทอดฯ จ านวน 20 คน 
คิดร้อยละ 56 ทั้งนี้ในส่วน
ที่เหลือเป็นนักวิชาการ
สาธารณสุขไดด้ าเนินการ
ประสานและประชุมใน
วันท่ี 28 สค 2561 

 -เตรียมความ
พร้อมเอกสาร
สื่อในการ

-เตรียมสื่อท้ังหมด ได้แก่ 
เอกสารและหนังสือ  
ตลอดถึงสื่อในการ

-เตรียมหนังสือองค์ความรู ้
“การแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก...ความรู้

-ความพร้อมของหนังสือ 
และสื่อในการด าเนินการ
ถ่ายทอดฯ ครบถ้วนตาม
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ระยะเวลำ/

ขั นตอน 

วัตถุประสงค์ จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย/
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วิธีด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 
 

ด าเนินการ
ถ่ายทอดฯ และ
สถานท่ี 

ด าเนินการถ่ายทอดฯ 
ด าเนินการประสานโรง
พิมพ์ 
 

เบื้องต้นและระบบเฝ้า
ระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย” 
ส าหรับแกนน าผู้รบัการ
ถ่ายทอดฯ แต่ละอ าเภอ 
จ านวน 1,465 เล่ม 
-จัดท าสมดุบันทึกดัชนี
ลูกน้ ายุงลายของ  
อสม. ประจ าบ้าน (สีม่วง) 
จ านวน 1,465 เล่ม สมุด
รวบรวมของ อสม. หัวหน้า
กลุ่มบ้าน (สีฟ้า) จ านวน 
1,465 เล่ม และ สมุด
รวบรวมของ อสม. 
ประธานหมู่บา้น  
(สีเหลือง) จ านวน 1,465 
เล่ม เพื่อใช้ในการน าเสนอ
ตัวอย่างในการถ่ายทอดฯ 
และการด าเนินการใน
อ าเภอน าร่อง   
 
-เตรียมสติ๊กเกอร์แนว
ปฏิบัติในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยไขเ้ลือดออกท่ีเป็น
แนวทางจากชุมชนถึง
โรงพยาบาล และจดัท า
แฟ้มการด าเนินการในการ
พัฒนาและตดิตามการใช้ 
DCPG ในภาพรวมจาก
ชุมชนถึงโรงพยาบาล 

จ านวนกลุ่มเปา้หมาย 
ทั้งนี้งบประมาณในการ
ด าเนินการได้ใช้ในการ
ผลิตสื่อ 

เดือนที่ 2, 
3, และ 5 
 
ขั้นที ่2 
ด าเนินการ
ถ่ายทอด 

 

2.1 เพื่อประเมิน
ความรู้ความ
คิดเห็น และการ
ปฏิบัติในการดูแล
รักษาผู้ป่วย
ไข้เลือดออกของ
บุคลากรสุขภาพ
ใน 22 อ าเภอ
ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 

-กลุ่มแกนน ำอ ำเภอโซน
ตะวันตก  จ านวน 5 
อ าเภอได้แก่ อ าเภอทุ่งสง 
อ าเภอฉวาง 
อ าเภอทุ่งใหญ ่อ าเภอนา
บอน อ าเภอบางขัน 
อ าเภอพิปูน อ าเภอพระ
พรหม อ าเภอถ้ าพรรณรา 
อ าเภอช้างกลาง อ าเภอ
เฉลิมพระเกียรต ิ
 
    โดยแกนน าหลักในการ
ด าเนินการเป็นตัวแทน 

-อธิบายขั้นตอน  “แนว
ปฏิบัติในการป้องกันโรคใน
ชุมชนถึงการดูแลรักษา
ผู้ป่วยไขเ้ลือดออกใน
โรงพยาบาลแก่แกนน า
สุขภาพของจังหวัด
นครศรีธรรมราช” 

 

-ด าเนินการประชุมแกนน า
จากอ าเภอต่างๆ  เพื่อ
ช้ีแจงแผนการด าเนินการ 
และประสานเครือ่ายการ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ของจังหวัดนครศรี 
ด าเนินการในวันท่ี 28 สค. 
2561 มีจ านวนผู้เข้าร่วม
ประชุม 111 คนซึ่งเป็นไป
ตามเป้าหมาย  
-ผู้เข้าร่วมประชุมมีความ
เข้าใจแนวคิดและขั้นตอน
การด าเนินการในการ
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จาก รพช.  สสอ. และ รพ.
สต. ที่เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบเกีย่วกับการ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ของแต่ละอ าเภอ 

พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อ
สร้างสมรรถนะชุมชนใน
การแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก โดยมีอ าเภอ
ที่รับการถ่ายทอดฯ 
จ านวน 6 อ าเภอ จ านวน  
คน  

เดือนที่ 3,  
และ 6 

-เพื่อติดตามผล
การด าเนินการ
ของ 3 อ าเภอ
น าร่องเต็ม
รูปแบบ 
 
 

-กลุ่มที่ 4 อ ำเภอน ำร่อง
เต็มรูปแบบ จ านวน 3 
อ าเภอ ท่ีมีความพร้อมใน
การด าเนินการในการรับ
การถ่ายทอดฯ และน าสู่
การพัฒนาแนวปฏิบัติการ
ป้องกันโรคในชุมชนด้วย 

-เป็นการด าเนินการ
ถ่ายทอดฯ ในแต่ละอ าเภอ
โดยด าเนินการ  
 
 - น าเสนอแนวทางใน
ป้องกันโรคในชุมชนด้วย
การติดตั้งระบบเฝ้าระวัง
ดัชนีลูกน้ ายุงลาย และการ
ด าเนินการในการ 

- ผลการด าเนินการใน
เดือนที่ 3 และ 4 เป็นการ
ด าเนินการในอ าเภอน า
ร่องที่เข้าร่วมเป็นอ าเภอท่ี 
1 คือ อ าเภอนบพิต า ได้
ด าเนินการในการประชุม
ระดมสมองครอบคลุม
พื้นที่ 5 ต าบลของอ าเภอ
นบพิต า และมีแผนการ
ด าเนินการในช่วงเดือน
ธันวาคม 2561 และ 
มกราคม 2562 ซึ่งยังอยู่
ในช่วงการเริ่มต้น 
 
- การด าเนินการของ
อ าเภอนบพิต า “นบพิต า
โมเดล” ได้ด าเนินการ
ตามแผนงานท่ีวางแผน
ด้วยการตดิตั้งระบบเฝ้า
ระวังดัชนีลูกน้ ายุงลายทั้ง
อ าเภอ  

เดือนที่ 7 
แลก 
เปลี่ยน
เรียนรู ้

  เพื่อส่งเสริม
การจัดระบบ
ป้องกันโรคและ
การประยุกต์ใช้
ในแนวปฏิบัติใน
การดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรค
ไข้เลือดออกใน
โรง 
พยาบาลแก่แกน
น าสุขภาพใน
อ าเภอน าร่อง
ของจังหวัด 
นครศรีธรรม 

-ตัวแทนจากกลุ่มที่ 1, 2, 
และ 3 ด าเนินการประชุม
แลกเปลีย่นเรยีนรู้การ
ด าเนินการและประมินผล
การด าเนินการถ่ายทอดฯ 
ของทั้ง 22 อ าเภอ ของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
และตัวแทนจากอ าเภอ
ลานสกา โดยจดัประชุม
ใหญ่รวมประมาณ 200 
คน (ตัวแทนจาก จนท.  
นายอ าเภอ ผอ.รพช. และ
ตัวแทนจาก 22 สสอ.) ณ 
ห้องประชุมมหาวิทยาลัย

-กิจกรรมถ่ายทอด
เทคโนโลยีโดยอ าเภอลาน
สกา เพื่อขยายผลการ
ด าเนินการแก่อ าเภออ่ืนๆ 
ในจังหวัดนครศีธรรมราช 
ทั้งนี้ด าเนินการ
ประสานงานกับส านักงาน
สาธารณสุขจังหวดั
นครศรีธรรมราช  เชิญ
ตัวแทนของแต่ละอ าเภอ
จาก 22 อ าเภอๆ 
รวมประมาณ 200 คน  

 - ด าเนินการรวมไปกับ
การประชุมในแต่ละ
อ าเภอ และประชุมใน
เดือนสิงหาคม 2561  
ทั้งนี้ได้มีการคืนข้อมูลผล
การส ารวจความรู้ ทัศนคติ 
และการปฏิบัติในการดูแล
ผู้ป้วยไขเ้ลือดออก 
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ระยะเวลำ/

ขั นตอน 

วัตถุประสงค์ จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำย/
สถำนที ่

วิธีด ำเนินกำร ผลกำรด ำเนินกำร 
 

ราช วลัยลักษณ์   
เดือนที่ 8
สรุปผลเพื่อ
ผลักดันใน
การก าหนด
เชิงนโยบาย 

2.4 เพื่อ
สนับสนุน
ผู้บริหารที่มี
ความพร้อม
ก าหนดนโยบาย
การป้องกันโรค
และแนว
ทางการดูแล
รักษาผู้ป่วย
ไข้เลือดออก
ระดับอ าเภอ 

 - กลุ่มที่ 2 เป็นตัวแทน
ระดับนโยบายของแต่ละ
อ าเภอ เป็นประธาน
เครือข่ายบริการสุขภาพ 
และสาธารณสุขอ าเภอ จาก 
23 อ าเภอ จ านวน 83 คน  
 - สังเคราะห์ข้อมลูและ
สรุปผลเพื่อก าหนดเป็น
มาตรการในการป้องกันโรค
ในชุมชนและแนวปฏิบัติใน
การดูแลรักษาผูป้่วย
ไข้เลือดออก 
 

- ประชุมสรุปและ
ประเมินผลการด าเนินการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  และ
ประเมินแนวทางในการ
ก าหนดเป็นนโยบายในการ
ป้องกันโรคและการดูแล
รักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกใน
เดือนตุลาคม 2562 โดย
การเชิญแกนน าหลักท่ี
ส าคัญ 

-ผลการด าเนินการมีแกน
น าเป็นแพทย์ พยาบาล 
นักวิชาการ จาก 23 
อ าเภอเข้าร่วมจ านวน 40 
คน ผลการแลกเปลี่ยน
เรียนรูจ้ากการรับการ
ถ่ายทอดฯ และระดม
สมองผลสรปุไดป้ระเด็นดัง
ตารางที่ 4.17 

เดือนที่ 9 -เพื่อหาข้อสรุป
ในการน าองค์
ความรู้ ที่ ได้ รั บ
จากการถ่ายทอด
ฯ สู่การก าหนด
มาตรการหรื อ
นโยบายในพื้นที่
ระดับอ าเภอ 

  ประชุมรับฟังความเห็นใน
การก าหนดมาตรการการ
ดูแลรักษา การส่งต่อ ของ
กลุ่มแพทย์และพยาบาล 
ของ รพช. ทั้ง 22 อ าเภอ  

ปรับเป็นการส ารวจความรู้ 
ความคิดเห็น และการ
ปฏิบัติในการดูแลผู้ป่วย
ไข้เลือดออก ของพยาบาล
ที่ให้การดูแลผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ท้ังจังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ผลการด าเนินการพบว่า
พยาบาลจ านวน 90 คนท่ี
ตอบแบบส ารวจพบว่า 
ความร็เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออกอยู่ในระดับ
ปานกลาง ทัศนคติอยู่ใน
ระดับสูง การปฏิบตัิอยู่ใน
ระดับดี โดยมีปัจจัยด้าน
ประสบการณ์ และการ
อบรมสมัพันธ์กับการ
ปฏิบัติดังผลการวิจัย 

เดือนที่ 10 - เพื่อวิพากษ์ข้อ
ม า ต ร ก า ร ใ น
ภาพรวมของการ
ป้ องกั นโรคใน
ชุมชนและการ
ดูแลรักษา 

    ประชุมแกนน ากลุ่มที่ 2 
คือแกนน าระดับจังหวัด
นครศรีธรรมราช จ านวน 
83 คน เพื่อร่วมวิพากษ์ผล
การสังเคราะห์ข้อมูลจาก
การถ่ายทอดฯ 

ด าเนินการในการประชม
ระดับจังหวดัโดยมีผูต้รวจ
ราชการเป็นประธาน และ
มีตัวแทนแกนน าการ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
จากจังหวัดสรุาษฏร์ธานี
เข้าร่วม 

ผลการด าเนินการ ได้มี
การน าเสนอข้อมูล การ
ด าเนินการ เสนอแนวทาง
ในการน าประยุกต์ใช้ในแต่
ละอ าเภอของจังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 
-มีการประชุมติดตาม
สถานการณ์ไข้เลือดออก
ของจังหวัด
นครศรีธรรมราชโดย
ผู้ตรวจราชการประทรวง
สาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 
11โดยตัวแทนของแต่ละ
อ าเภอเข้าร่วมรับฟังการ
น าเสนอและก าหนดเป็น
นโยบาย 
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ตำรำงที ่5.2   ผลผลิตของการด าเนินการสามารถระบุตามกระบวนการของการถ่ายทอดฯ   

ผลผลิต  output) ตัวชี วัด ผลส ำเร็จที่ประเมินได้ 
1. องค์ความรู้ แนวปฏิบัติ
ในการป้องกันโรคในชุมชน
ถึงการดูแลรักษาผู้ป่วย
ไข้เลือดออกในโรงพยาบาล
แก่แกนน าสุขภาพของ
จังหวัดนครศรีธรรมราช มี
การขยายไปยังอ าเภอที่รับ
การถ่ายทอดฯ  

1. ร้อยละ 80 ของจ านวนแกนน าที่ได้รับการถ่ายทอดฯ 
ตามเป้าหมาย 

2. ร้อยละ 100 (3 อ าเภอ) ของอ าเภอน าร่องที่ก าหนด
นโยบายพัฒนาแนวทางป้องกันโรคในชุมชนและการ
ดูแลรักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกในโรงพยาบาลเต็ม
รูปแบบ 

-ด าเนินการไปแล้ว 22 อ าเภอ 
รวม 1,452 คน 

-อ าเภอน าร่องคืออ าเภอนบพิ
ต า และรออีก 2 อ าเภอที่
ก าลังด าเนินการคือ อ าเภอ
นาบอน และอ าเภอเมือง 

2. ศูนย์กลางการถ่ายทอดฯ 
ในพ้ืนที่อ าเภอลานสกาท่ีมี
ความชัดเจนเพื่อใช้ในการ
ถ่ายทอดฯ 

3. ร้อยละ 100 ของแกนน าอ าเภอต้นแบบได้รับการ
เตรียมความพร้อมในการถ่ายทอด โดยมีศูนย์การเฝ้า
ระวังดัชนีลูกน้ าระดับอ าเภอ ลานสกา ศูนย์ด้านการ
ป้องกันโรค ระดับอ าเภอ 1 แห่ง และระดับ รพช./
รพ.สต. 1 แห่ง และด้านการดูแลรักษาท่ีโรงพยาบาล 

-ได้รับการเตรียมความพร้อม
และตัวแทนร่วมเป็น
วิทยากรในการด าเนินงาน
ของอ าเภอนบพิต า มีการใช้
โปรแกรม 

https://Nakhonsi.den 
guelim.com 

3.ความรู้ ความเข้าใจ และ
การปฏิบัติในการป้องกัน
โรคในชุมชน และการดูแล
รักษาในโรงพยาบาลของ
แกนน าสุขภาพ 

4. ร้อยละ 80 ของพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการมีเข้า
ร่วมรับการถ่ายทอดฯ ความรู้ ความเข้าใจ และการ
ปฏิบัติในการป้องกันโรคในชุมชน และการดูแลรักษา
ในโรงพยาบาล  

-ด าเนินการคืนข้อมูลให้แก่
พยาบาลในการประชุมของ
แต่ละอ าเภอ พร้อมการให้
คู่มือในการศึกษา
รายละเอียด 

4. สื่อการถ่ายทอดฯ ที่รวบ
รวบแนวทางการด าเนินการ
ของกระบวนการถ่ายทอดฯ  

5. ร้อยละ 100 ของแกนน าได้รับหนังสือ “การ
แก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกอย่างยั่งยืน: ความรู้
เบื้องต้นและการเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย” แก่
แกนน า อสม. ที่เข้าร่วม  

6. ร้อยละ 100 ของสื่อสติ๊กเกอร์ แนวปฏิบัติการดูแล
รักษาผู้ป่วยไข้เลือดออกจากชุมชนถึงโรงพยาบาล 
ได้มอบให้แก่แกนน าของแต่ละอ าเภอ  

-การถ่ายทอดฯ ใน 22 
อ าเภอ ผู้เข้าร่วมได้รับ
เอกสารหนังสือคู่มือ
ครบถ้วน ร้อยละร้อย 
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สรุปปัจจัยที่ท ำให้เกิดควำมส ำเร็จในกำรแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออก 
 
1. ครัวเรือนต้องมีควำมรู้ เข้ำใจ ตระหนัก ปฎิบัติจริงจัง และร่วมมือกันจำกทุกภำคส่วน หมายถึง 
ครัวเรือน นักเรียน โรงเรียน ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และ เจ้าหน้าที่สุขภาพ มี 
ความรู้และเข้าใจว่าไข้เลือดออกเป็นปัญหาที่เริ่มต้นจากครัวเรือนที่ต้องแก้ไขจากทุกครัวเรือน  ดังค ากล่าว 
"ประชาชนมีความรู้ และให้ความส าคัญ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ"  "ให้ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้าน นักเรียน ผู้น าชุมชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมด้วยกันในการสร้างพลังชุมน"  "ตระหนักใน
การจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เมื่อป่วยรีบไปพบแพทย์ และการจัดการดูแลบ้านเรือนตนเอง" 
 
 2. มีแกนน ำระดับหมู่บ้ำนเข้มแข็ง หมายถึง สมรรถนะของแกนน าหมู่บ้านโดยเฉพาะผู้น าท้องที่ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ที่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องโรค ระบบเฝ้าระวัง เป็นผู้น าในการ
ก าหนดมาตรการของหมู่บ้าน ประสานงาน สนับสนุนให้มีการด าเนินการพร้อมกันทั้งอ าเภอ ดังค ากล่าว 
"อสม. แกนน าชุมชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก" "ความจริงจังของ อสม. ความเชี่ยวชาญ 
ทักษะ การให้ความส าคัญของผู้น า"  "อสม. มีความรู้ ลงพ้ืนทีอย่างต่อเนื่อง ผู้ใหญ่บ้านต้องใจว่าโรค
ไข้เลือดออกเปน็ปัญหาไม่ควรเกิดในชุมชน" 
 
3. เจ้ำหน้ำที่ต้องจริงจัง ต่อเนื่อง หมายถึง ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออกของ รพ.สต. ที่อยู่ในต าบลนั้นๆ 
ต้องให้ความส าคัญ มุ่งมั่น ในการด าเนินการเฝ้าระวัง ปฏิบัติตามมาตรการหรือแนวปฏิบัติ รวดเร็วในการ
คืนข้อมูล แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง พชต. อปท. อสม. และ พชอ.  ดังค ากล่าว  "การประสานงานของ
หมู่บ้านมายังภาพของต าบล ผู้น าให้ความส าคัญต่อประเด็นของ พชอ."  "ความรวดเร็วในการลงพ้ืนที่
ควบคุมโรค  ต่อเนื่อง ครอบคลุม   การดูแลในโรงพยาบาล  การส่งต่ออย่างรวดเร็ว เหมาะสม"   "สามารถ
สร้างความร่วมมือจากประชาชนในการจัดการไข้เลือดออก  มีการสร้างข้อมูลที่เป็นจริง" 
 
4. อ ำเภอต้องใช้มืออำชีพ หมายถึง ความส าเร็จของการด าเนินการในการป้องกันโรคในชุมชนและการ
ดูแลรักษาโรคไข้เลือดออกในระดับอ าเภอ เครือข่าย บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงาน
ราชการต้องเข้าใจในธรรมชาติของโรค  แกนน าต้องปฏิบัติการเชิงรุก จริงจัง ตามแนวทางที่ก าหนดอย่าง
ถูกต้องอย่างรวดเร็ว และส่งต่อทันเวลา ดังค ากล่าว "ประสานงานท้องถิ่นให้ร่วมมือ ในการก าหนดนโยบาย
ของท้องถิ่น โดยการสนับสนุนเชิงวิชาการ" "ความร่วมมือจากเครือข่าย รพสต. รพช  อบต วัด โรงเรียน" 
 
5. สมรรถนะของคนทั งจังหวัด หมายถึง  ปัจจัยความส าเร็จในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในระดับ
จังหวัด ต้องมีความตระหนักในการให้ความส าคัญเพ่ือขับเคลื่อนพร้อมกันทั้งจังหวัด ด้วยการใช้สมรรถนะ
ในการจัดการความรู้ทั้งการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม รักษา วัสดุ อุปกรณ์ และการรายงาน  ดังค ากล่าว  
"ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส าคัญ ติดตามจริงจังต่อเนื่อง  ก าหนดรูปแบบการเฝ้าระวังให้ชัดเจน 
ครอบคลุมพ้ืนที่"  "ผู้บริหารทุกระดับ ให้ความส าคัญ ติดตามจริงจังต่อเนื่อง ก าหนดรูปแบบการเฝ้าระวัง
ให้ชัดเจนทุกพ้ืนที่"  "การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือ การสนับสนุนความรู้วิชาการ  การติดตามการ
ปฏิบัติ"  



70 
 

สรุปปัจจัยล้มเหลวต่อกำรแก้ปัญหำโรคไข้เลือดออก 
 

1. ล้มเหลวเพรำะมี 5 ปัจจัย “ไม่” หมายถึง ความล้มเหลวของการด าเนินการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก
ในระดับครัวเรือนเกิดจากครัวเรือนที่ 1) ไม่รู้  2)ไม่ตระหนัก 3)ไม่ปฏิบัติ 4)ไม่ร่วมมือ และ 5) ไม่ต่อเนื่อง  
ดังค ากล่าว  "...ความเห็นแก่ตัวและขาดความตระหนัก"  "การขาดความรู้ของเจ้าของบ้าน ขาดความสนใจ
และความร่วมมือ"  "ประชาชนไม่มีความรู้ ไม่สามารถดูแลตนเองได้ มีภาวะพ่ึงพาสถานบริการ" 
 
2. ไม่ให้ควำมส ำคัญเป็นเหตุควำมล้มเหลวระดับหมู่บ้ำน หมายถึง แกนน าหลักทั้ง อสม. และ 
ผู้ใหญ่บ้านเป็นไม่ให้ความส าคัญต่อปัญหาโรคไข้เลือดออก อาจเกิดจากความไม่รู้ ไม่เข้าใจ จึงไม่ให้ความ
ร่วมมือ ดังค ากล่าว "ผู้น าไม่ให้ความส าคัญ" "อสม. ผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นความส าคัญ"  "ประชาชนคิดว่าใน
ส่วนนี้เป็นหน้าที่ของ จนท. ไม่ใช่หน้าที่ของตนเอง" 
 
3. กำรท ำงำนเพื่อตอบสนองนโยบำย หมายถึง การท างานของเจ้าที่ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออกของ รพ.
สต. ที่ด าเนินการเพียงเพ่ือตอบสนองนโยบายเป็นครั้งคราว อาจเป็นเพราะภาระงานที่มีปริมาณมาก ไม่
สามารถบริหารจัดการจึงรีบเร่งในการด าเนินการหรือการวางแผน ไม่ครอบคลุมและไม่สามารถปฏิบัติตาม
แนวทางที่ก าหนดไว้ การส่งต่อข้อมูลที่ล่าช้า ร่วมกับขาดความรู้ไข้เลือดออกที่ชัดเจน และอุปกรณ์
สนับสนุนไม่พร้อม ดังค ากล่าว  "ขาดความต่อเนื่องในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  การท างาน
พียงเพ่ือตอบสนองนโยบายเป็นครั้งคราว ไม่เอาจริง"  "การด าเนินการเร่งรีบ ไม่ครอบคลุมปัญหาในชุมชน 
ในการจัดท าแผนงาน"  "การด าเนินการเร่งรีบ ไม่ครอบคลุมปัญหาในชุมชน ในการจัดท าแผนงาน"  
 
4.  ปัจจัย 11 ด้ำน ที่ส่งผลต่อควำมล้มเหลวระดับอ ำเภอ  หมายถึง  การด าเนินการในการแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในระดับอ าเภอสามารถล้มเหลวได้หากไม่ได้รับการแก้ไขปัจจัยทั้ง 11 ประการ ได้แก่ ไม่
จริงจัง ไม่มีนโยบายที่ชัดเจน ไม่มีแนวปฏิบัติ ไม่ให้ความส าคัญ ไม่มีความรู้  ไม่ตระหนัก ไม่ปฏิบัติ ไม่
ร่วมมือ ไม่คืนข้อมูล ไม่ต่อเนื่อง ไม่สนับสนุน  ดังค ากล่าว "ผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ ทีมงานไม่เข้มแข็ง 
ท าไม่ต่อเนื่อง ระบบการเฝ้าระวังล้มเหลว ไม่มีตัวชี้วัด"  "นโยบายไม่สามารถขับเคลื่อนได้ ความจริงจังของ
อ าเภอ"  "ขาดการส่งต่อข้อมูลสู่ชุมชน  ขาดการสนับสนุนความรู้และทรัพยากร" 
 
5. ปัจจัย 2 คน 3 ขำดและ 9 ไม ่หมายถึง ความล้มเหลวในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกในระดับจังหวัด 
ที่เกิดขึ้นได้จาก  3 ขาด ได้แก่ ขาดความร่วมมือ การเอาใจใส่ และการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง  และ 9 ไม่ 
ได้แก่ ไม่เอามาเป็นนโยบาย ไม่ด าเนินการจริงจัง ไม่เป็นไปตามมาตรการ ไม่ให้ความร่วมมือ ไม่ให้
ความส าคัญ ไม่สม่ าเสมอ  ไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ไม่ตามงาน ไม่ทันการ ดังค ากล่าว "ไม่มีแนวปฏิบัติ ต่าง
คน ต่างท า ไม่มีการเชื่อมโยง และการความต่อเนื่อง"   "ไม่มีแนวทางที่ชัดเขน การตอบโต้ระบบฉุกเฉิน 
ของ ศคม. ไม่เร็ว ไม่ทันการ สั่งการแต่ไม่ลงไปดูในพ้ืนที่" โดยให้ความส าคัญกับ  2 คน  ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
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สรุปควำมต้องกำรที่จะเห็นหรือจะเป็นในกำรแก้ปัยหำโรคไข้เลือดออก 

 

1. ครัวเรือนมีควำมรู้ เข้ำใจ ตระหนัก ยอมรับบทบำท ปฏิบัติ และต่อเนื่องในกำรติดตำมเชิงระบบ  
หมายถึง ประชาชนในครัวเรือน โรงเรียน ในชุมชนต้องมีความรู้ เข้าใจเกี่ยวกับโรค วิธีการป้องกันโรค 
ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการแก้ปัญหา ส ารวจและจัดการแหล่งเพาะพันธุ์ดัชนีลูกน้ ายุงลาย  จัด
สิ่งแวดล้อมของครัวเรือนให้โล่ง ยอมรับเป็นหน้าที่ ร่วมมือและมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา เฝ้าระวังดัชนี
ลูกน้ ายุงลายโดยใช้แบบบันทึกติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  ดังค ากล่าว "หัวหน้าครอบครัวมีความรู้  ความ
เข้าใจในมาตรการแก้ปัญหาไข้เลือดออกในครัวเรือนของตนเอง"  "ส ารวจครัวเรือนตนเองว่ามีลูกน้ ายุงลาย
หรือไม่ จัดบ้านให้สะอาดโล่ง ไม่มีภาชนะเหลือใช้วางไว้รอบบ้านเพราะเป็นแหล่งเพะพันธุ์ยุงลาย"  "มอบ
บทบาทให้เป็นหน้าที่ในการเฝ้าระวัง ดูแลการป้องกันควบคุมในระดับครัวเรือน" 
 
2. แกนน ำชุมชนเป็นต้นแบบ หมายถึง ผู้น าท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่
สุขภาพจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต้องความรู้  ตระหนักถึงคามส าคัญต่อปัญหา สามารถสื่อสาร
ข้อมูล ให้ค าปรึกษาแนวทางต่างๆ  สนับสนุนอุปกรณ์ในระดับหมู่บ้านได้ ตลอดถึงการปฏิบัติที่จริงจัง 
ต่อเนื่องเป็นต้นแบบ โดยจัดจัดการอบรมความรู้ที่ถูกต้องแก่แกนน าชุมชน โดยเฉพาะ นักเรียน ครู ผู้น า
ท้องที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพ่ือน าไปสู่การใช้ข้อมูลในการท าประชาคมในหมู่บ้าน 
สื่อสารข้อมูลย้อนกลับอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการป้องกันและควบคุมโรค ผลจากการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก ตลอดถึงการก าหนดมาตรการหือแนวปฏิบัติในการแก้ปัญหาในระดับหมู่บ้าน  ดังค ากล่าว 
"อสม. มีความรู้ที่สามารถให้ค าแนะน าที่ถูกต้องแก่ประชาชน  ผู้ใหญ่บ้านให้ความส าคัญกับการควบคุม
ลูกน้ ายุงลาย"  "ผู้น าและแกนน าชุมชนทุกระดับเห็นความส าคัญอย่างจริงจัง ท าต่อเนื่อง ทันต่อข้อมูล
ข่าวสาร ลงพื้นที่เชิงรุก"  "ผู้น าหมู่บ้านต้องหันมาให้ความส าคัญกับโรคไข้เลือดออก" 
 
3. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนไข้เลือดออก รพ.สต. มีสมรรถนะสูง หมายถึง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ไข้เลือดออกของ รพ.สต. จ าเป็นต้องมีสมรรถนะด้านประสานความร่วมมือ การเชื่อมโยงกับประชาชน
เจ้าของครัวเรือน ผู้น าท้องที่ และผู้น าท้องถิ่น สามารถด าเนินการตามนโยบาย 3 -3-1 การส่งต่อข้อมูล 
บูรณาการงานระบบเฝ้าระวังเข้ากับงานอ่ืนๆ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ด าเนินการ รณรงค์ และให้
ค าแนะน าเพ่ือสร้างความตระหนัก  ดังค ากล่าว  "มีมาตรการระดับต าบล รพสต. ส่งมอบข้อมูลให้
ประชาชน มีการส่งมอบข้อมูลจากเวที พชอ. น าปัญหาเข้าสู่โครงการกองทุนหลายหน่ วยงาน" "รพ.สต. 
ควรให้ความรู้  แจ้งสถานการณ์ของโรคให้ชุมชนได้รับทราบข้อมูล" "ประเมินติดตามมาตรการ 3 -3-1  
พัฒนาศักยภาพ จนท ศูนย์เครื่องมือ  การควบคุมโรค" 
 
4. ผู้บริหำรระดับอ ำเภอเชิงบูรณำกำร หมายถึง ผู้บริหารด้านการป้องกัน ผู้บริหารด้านการรักษา และ
ผู้บริหารด้านการปกครอง สามารถร่วมบูรณาการนโยบายการป้องกันโรคในชุมชนและการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก และการควบคุมโดยหน่วยเคลื่อนที่เร็ว  ที่สามารถน านโยบายไปสู่การปฏิบัติตั้งแต่
ระบบเฝ้าระวัง การรณค์ป้องกัน การดูแลรักษา การส่งต่อผู้ป่วย การส่งต่อข้อมูล ตลอดถึงการจัดท า
ฐานข้อมูลผู้ป่วย  การน าข้อมูลไปใช้ในการก าหนดโครงการหรือแผนงาน  ดังค ากล่าว "สาธารณสุขอ าเภอ
ควรน าข้อมูลสถานการณ์ไข้เลือดออกแจ้งในเวทีประชาคมหมู่บ้าน  รพ.สต. เพ่ือควบคุมโรคไข้เลือดออก"  
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"ผู้บริหารให้ความส าคัญ ก าหนดนโยบายที่ชัดเจน น าประเด็นปัญหาเข้าที่ประชุม พชอ."  "แผนงาน
โครงการมีการบูรณาการร่วมกันระหว่าง โดยพยาบาลชุมชน และ รพ.สต."  
 
5. ส ำคัญที่นโยบำยของผู้ว่ำฯ และนำยแพทย์ สสจ. หมายถึง ประเด็นส าคัญของการแก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกในระดับจังหวัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในการวางแผน การ
สนับสนุนด้านวิชาการด้านการป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ การติดตาม
ประเมินผล การแจ้งเตือน และการคืนข้อมูลอย่างรวดเร็ว  ตลอดถึงการจัดระบบพ่ีเลี้ยงวิชาการขั้นสูง 
จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา และจัดระบบส่งต่อข้อมูลที่ถูกต้องอย่างรวดเร็ว แก่หน่วยงานในระดับอ าเภอ 
ต าบล  หมู่บ้านดังค ากล่าว "การส่งคืนข้อมูลไปยังหน่วยงานในพ้ืนที่ด้วยความถูกต้องและรวดเร็วและ
ทันเวลา  เตรียมพร้อมรับผู้ป่วยที่มีอาการหนักหรือรุนแรง"   "จังหวัดสนับสนุนงบประมาณ นโยบาย 
แนวทางที่สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่ระดับอ าเภอ" "สสจ. ต้องก าหนดนโยบายให้ชัดเจน ท าพร้อมกันทุก
อ าเภอ" 
 
 

ข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรระดมสมองและกำรวิพำกษ์ 
   ระดับครัวเรือน 

1. พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ ายุงลาย แก่แกนน าครัวเรือน และ
นักเรียน  เนื้อหาประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การดูแลรักษาเบื้องต้น การส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาล วิธีการป้องกันและควบคุมโรค ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย การส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลาย  และระบบ
เฝ้าระวังดัชนีลูน้ ายุงและเฝ้าระวังการเกิดโรค ตัวอย่าง  การประชุมที่บูรณาการกับกิจกรรมอ่ืนๆ ของ
หมู่บ้าน โดยยึดกรอบคิดของการใช้ครัวเรือนเป็นฐาน และ ทุกคนรู้เรื่องโรคไปในทางเดียวกัน 
2. พัฒนาทักษะการส ารวจดัชนีลูกน้ ายุงลายในบ้านและนอกบ้าน การจัดการสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนให้
โล่ง การมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบการดูแลครัวเรือนของแต่ละครัวเรือน โดย อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ าหมู่บ้านที่ดูแลครัวเรือน ประสานกับผู้น าท้องที่ และโรงพยาบาลสุงเสริมสุขภาพต าบลในการจัด
ประชุมใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง  หรือการประชุมร่วมกับการประชุมหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน ทั้งนี้
สามารถแบ่งเป็นโซนหรือกลุ่มบ้านตามระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ ายุงลาย ดัง ตัวอย่างโซนหมู่บ้านของอ าเภอ
นบพิต า 
3. ก าหนดมาตรการหรือแนวทางของครัวเรือน  โดยประชุมเชิงปฏิบัติการของครัวเรือนให้แกนน า
ครัวเรือนเข้าร่วมเสนอแนวทางของครัวเรือนในการติดตามผลการด าเนินการ การส่งต่อข้อมูลให้
ผู้เกี่ยวข้อง เป็นระยะๆ ในการประเมินผลต้องเป็นการลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
 
ระดับหมู่บ้ำน 
1. พัฒนาสมรรถนะด้านความรู้ ทักษะเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและดัชนีลูกน้ ายุงลาย แก่แกนน าชุมชน
ระดับหมู่บ้าน ทั้งผู้ใหญ่บ้าน ก านัน และ อสม.  เพ่ือให้พร้อมในการเป็นแกนน าต้นแบบของการให้
ความส าคัญ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก การดูแลรักษาเบื้องต้น การส่งต่อ ไปยัง
โรงพยาบาล วิธีการป้องกันและควบคุมโรค ค่าดัชนีลูกน้ ายุงลาย การส ารวจดัชนี  
2. พัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานมุ่งเน้นการเชื่อมโยงโรงเรียนและ
ครัวเรือนของนักเรียน โดยจัดในระบบของความร่วมมือระดับหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่ในพ้ืนที่  และการ
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อบรมให้ควารู้แก่นักเรียนในโรงเรียน ดังตัวอย่าง ของการด าเนินการของโรงเรียน 50 โรงในอ าเภอกาญจน
ดิษฐ์ 
3. ก าหนดมาตรการหรือแนวปฏิบัติของหมู่บ้าน  โดยประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันแกนน าหมู่บ้าน เสนอ
แนวทางของหมู่บ้านในการด าเนินการ การส่งต่อข้อมูล ที่เชื่อมโยงกับครัวเรือน ระดับต าบล อ าเภอ  
 
ระดับต ำบล 
 1. การพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไข้เลือดออกของ รพ.สต. ให้มีสมรรถนะครอบคลุมการ
ด าเนินการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ที่มีเนื้อหาเหมาะสมกับบริบทของ
พ้ืนที่ ทั้งการประสานความร่วมมือ การเชื่อมโยงกับประชาชนเจ้าของครัวเรือน ผู้น าท้องที่ และผู้น า
ท้องถิ่น สามารถด าเนินการตามนโยบาย 3-3-1 การส่งต่อข้อมูล บูรณาการงานระบบเฝ้าระวังเข้ากับงาน
อ่ืนๆ จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ด าเนินการ รณรงค์ และให้ค าแนะน าเพ่ือสร้างความตระหนัก และ
ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกทั้งการป้องกันโรค การดูแลรักษา  ดังการด าเนินการของอ าเภอกาณจน
ดิษฐ์ที่มีการสนับสนุนให้มีการอบรมสมรรถนะของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานไข้เลือดออกของ รพ.สต. 
2. การสนับสนุนการอบรมเชิงปฏิบัติการในการวางระบบหรือแนวทางในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกแก่
ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ มุ่งเน้นการจัดหรือบูรณาการระบบงานในแต่ละนโยบาย ทั้งงาน
นโยบาย และงานส าคัญที่เป็นไปตามบริบทของพ้ืนที่ ลดปัจจัยล้มเหลวของการขาดความต่อเนื่องในการ
ด าเนินการ 
3. ก าหนดวาระการสื่อสารเพ่ือการท างานที่มีประสิทธิภาพ โดยการวางระบบการส่งต่อข้อมูลจาก
ประชาชน ครัวเรือน ระดับหมู่บ้าน รพ.สต. อ าเภอ  และระดับจังหวัด 
 
ระดับอ ำเภอ 

1. การสร้างเครือข่ายจากครัวเรือนถึงอ าเภอ โดยการประสานของแกนน าระดับอ าเภอที่เป็นผู้รับผิดชอบ
ในระดับอ าเภอ รพ.สต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ทั้งนี้การบูรณาการเข้าไปในเครือข่ายตามรูปแบบของ
เครือข่ายราชการ เช่น  เครือข่าย อสม.  เครือข่ายก านันผู้ใหญ่บ้านกับนายอ าเภอ เครือข่าย รพ.สต. กับ
สาธารณสุขอ าเภอ เครือข่ายสาธารณสุขอ าเภอ 
2. พัฒนาสมรรถนะแกนน าระดับอ าเภอเพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและดัชนีลูกน้ ายุงลาย ตลอดถึง
ระบบการป้องกันโรคในชุมชนและการดูแลผู้ป่วยไข้เลือดออก โดยการจัดประชุมเ ชิงปฏิบัติการทุก
เครือข่าย ตลอดถึงการสื่อสารไปในแนวทางเดียวกันในการคืนข้อมูล 
3. ก าหนดนโยบายระดับอ าเภอเพ่ือด าเนินการอย่างครอบคลุมพ้ืนที่ของอ าเภอ ให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการเชิงระบบและต่อเนื่อง โดยสาธารณสุขจังหวัดก าหนดนโนบายถึงสาธารณสุขอ าเภอ  ตลอดถึง
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลที่ก าหนดนโยบายในการดูแลรักษาในโรงพยาบาลชุมชน จัดระบบส่งต่อท่ีชัดเจน 
 
ระดับจังหวัด 

 1. ก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและปฏิบัติได้ระดับจังหวัดที่ครอบคลุมจากระดับครัวเรือนถึงจังหวัด โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ในการวางแผน การสนับสนุนด้ านวิชาการด้านการ
ป้องกัน ควบคุม ดูแลรักษา วัสดุ อุปกรณ์  เครื่องมือ การติดตามประเมินผล การแจ้งเตือน และการคืน
ข้อมูลอย่างรวดเร็ว  
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2. จัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาเชิงวิชาการ ทั้งนี้ประสานการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา การมีพ้ืนที่
ต้นแบบเป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินการ  จัดเวทีแลกเปลี่ยนที่เป็นการระดมความเห็นของแกนน าที่มีความ
สนใจ ตัวอย่าง เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดูแลรักษา ส่งต่อ ผู้ป่วยไข้เลือดออกของทีมแพทย์พยาบาล 
3. การจัดสรรงงบประมาณในการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น อปจ. อปท. และการประสาน
ความร่วมมือจากจังหวัดถึงครัวเรือนเพื่อให้เกิดการตื่นตัวทั้งจังหวัด 
4. วางระบบการติดตามประเมินผล ที่เข้าใจตรงกันในการเสริมพลังในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกของ
จังหวัด การลงพ้ืนที่เชิงวิชาการ อย่างต่อเนื่อง 
 

ข้อจ ำกัดในกำรด ำเนินกำร  
     
       1. บริบทพื นที่ไม่เอื อ การด าเนินการถ่ายทอดฯ สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จทุกอ าเภอ ทั้งนี้ความ
พร้อมในการด าเนินการข้ึนอยู่กับบริบทของพ้ืนที่ แม้ว่าบางอ าเภอจะไม่สามารถนัดในภาพรวมได้ หรือบาง
อ าเภอก็จะมีความล่าช้า เช่นอ าเภอสิชลแต่ก็ด าเนินการในระดับต าบล  
       2. ยำกในกำรกระตุ้นกำรป้องกนั   การก าหนดนโยบายที่พยายามให้เป็นการเริ่มจากระดับล่างสู่บน
ไม่สามารถด าเนินการได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ในการป้องกันการเกิดโรคเชิงระบบ ส่วนใหญ่พ้ืนที่เน้นการ
ควบคุมโรคเป็นหลัก แต่ทางผู้วิจัยได้ประสานงานกับผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 
11 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช และพ้ืนที่ที่ด าเนินการแล้วมีผลส าเร็จ เช่น 
อ าเภอนบพิต า เข้าร่วมเพ่ือกระตุ้น ดังการประชุมประเมินสถานการณ์ไข้เลือดออกของจังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยมีการน าเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกจากอ าเภอไชยา อ าเภอกาญ
จนดิษฐ์ และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ 10 เมษายน 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมการ
ประชุมจากทุกอ าเภอ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
      3. สร้ำงต้นแบบรอขยำย ผลการด าเนินการมีอ าเภอนบพิต า เป็นอ าเภอน าร่อง จากอ าเภอทั้งหมด 
22 อ าเภอ ด้วยความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนและมีสาธารณสุขอ าเภอเป็นแกนน าหลัก การสนับสนุนของ
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และนายอ าเภอนบพิต า และเจ้าหน้าที่ อสม. และประชาชน  ใน โอกาสต่อไป
นอกจากอ าเภอลานสกาแล้ว อ าเภอนบพิต าก็จะเป็นอ าเภอต้นแบบในการด าเนินการป้องกันโรคในชุมชน 
และการเป็นพีเ่ลี้ยง ให้กับอ าเภออ่ืนๆ ที่สนใจ เช่น  อ าเภอเมืองนครศรีธรรมราช และอ าเภอนาบอน  
     4. ขำดกำรเชื่อมโยงกับนโยบำยกำรดูแลรักษำ แม้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชจะมีผู้ป่วยไข้เลือดออก
ตาย จ านวน 10 ราย ซึ่งมีจ านวนที่สูงจากปีก่อนๆ  การก าหนดแนวปฏิบัติในการดูรักษาก็ยังเป็นความ
เฉพาะของบุคคลหรือหน่วยงาน  แม้ว่าการถ่ายทอดฯ ครั้งนี้มีพยาบาลและแกนน าสุขภาพที่เกี่ยวข้องได้รับ
การถ่ายทอดฯ พร้อมคู่มือในการปฏิบัติไปทุกอ าเภอ และมีสายด่วนจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญจาก รพ. 
มหาราชนครศรีธรรมราชให้ปรึกษา  
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