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บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการด�ำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุม
โรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ปีงบประมาณ 2558 ใช้รปู แบบการประเมิน แบบซิป (CIPP model) ในการประเมิน
บริบท ประเมินกระบวนการและประเมินผลผลิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ผู้บริหารและ
ผู้รับผิดชอบงานจากส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
และโรงพยาบาลทุกระดับที่ปฏิบัติงานด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ตามแผนยุทธศาสตร์
เตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) จ�ำนวน 459 ราย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ที่คณะผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นตามมาตรการ
ในแผนยุทธศาสตร์ และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษา การประเมินบริบท พบว่า มีการ
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยเน้นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกัน
เป็นจ�ำนวนมาก มากกว่าร้อยละ 80.0 การประเมินกระบวนการ พบว่า มีการด�ำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่จากส่วนกลาง ร้อยละ 99.0 มีกลไกการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 95.8 มีการประเมินความเสี่ยงของโรคส�ำคัญในพื้นที่ร้อยละ 89.4 และจัดท�ำ
แผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาด ร้อยละ 83.3 การประเมินผลผลิต พบว่า
มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 83.9 และมีการฟื้นฟู
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องค์ความรู้/แนวทางการวินิจฉัยและตรวจรักษาโรคของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ร้อยละ 65.6
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และฝึกซ้อมแผนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สอดคล้องกับมาตรการและประเด็นปัญหาส�ำคัญ รวมทั้งมีการสรุป
บทเรียนหลังการฝึกซ้อมสม�่ำเสมอทุกปี

Abstract

Influenza remains a major public health problem and importance issue in Thailand. The report by
the Bureau of Epidemiology, Department of Disease Control, as of December 29, 2014 showed that from
January 1 - December 23, 2014, a total of Influenza were 70,948 cases and have patients and deaths
continues. Patients are cluster in many places where people live together. Although some measures to
surveillance prevention and control the epidemic of influenza in the country were undertaken, there was less
evidence of effectiveness. This study is to evaluate the measures of surveillance, prevention and control in
public health services in Thailand during 2015, and to assess the problem and the barriers for implementation.
The method of this study, use a purposive sampling. The data collected in the same provinces during the
project of the national strategic plan for emerging infectious disease preparedness, prevention and response
(2013-2016) was used to perform the evaluation. The study was conducted at the settings of 12 offices of
disease prevention and control, and at the 24 provincial health offices. The questionnaire and the in-depth
interview methods were used for the data collection. The total sample size was 459 people. The results showed
that more than 80.0% of the staffs were providing the services for the influenza prevention and control in the
areas of large people gatherings which was recommended by the Department of Disease Control. About 99.0%
of staff was providing the services on the influenza surveillance, prevention and control recommended by the
Ministry of Public Health. About 96.0% of the staff confirmed that they had committees for the surveillance,
prevention and control of the influenza. About 90.0% of the offices staff was conducting the risk assessment
for the important diseases in the area. There was the preparedness emergency response plans for epidemic of
influenza in 83.0% of studied staff. The training on the improvement of the staff performance for surveillance,
prevention and control the influenza for the organizational and volunteer personnel in the area was provided
according to 84.0% of the staff. The training for the refreshment of the knowledge on diagnosis and treatment
of influenza for medical and public health staff was confirmed by almost 66.0% of the staff. This study
concludes that the measures to surveillance, prevention and control the spread of influenza in Thailand needs
continuing improvement.
ค�ำส�ำคัญ 																										
โรคไข้หวัดใหญ่,  
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค,
การประเมินผล
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บทน�ำ

สถานการณ์ของโรคติดต่ออุบัติใหม่ในปัจจุบัน
นับเป็นปัญหาส�ำคัญทางสาธารณสุข เนื่องจากเป็นโรค
ทีม่ คี วามซับซ้อน มีแนวโน้มเพิม่ มากขึน้ และส่งผลกระทบ
รุนแรงทั่วโลก โดยพบว่าในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา
มี โ รคติ ด เชื้ อ เกิ ด ขึ้ นใหม่ แ ทบทุก ปี ได้แก่ โรคซาร์ส
โรคไข้หวัดนก โรคไข้หวัดใหญ่ 2009 โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา สายพันธุ์ 2012 และโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา
ซึ่งส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากสัตว์หรือสัตว์ป่า และมีปัจจัย
เสี่ยงต่อการเกิดโรค ได้แก่ การเคลื่อนย้ายของประชากร
การเดินทาง ติดต่อการค้าระหว่างประเทศ ความชุกชุม
ของสัตว์พาหะน�ำโรค การขาดความรู้ความเข้าใจ และ
ความตระหนักในการป้องกัน ควบคุมโรคของประชาชน
การปฏิบัติตนไม่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และหาก
เกิดขึ้นแล้วอาจระบาดไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว
ส่งผลกระทบทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจและสังคมเป็น
อย่างมาก
ในช่ ว งประมาณปลายเดื อ นเมษายน พ.ศ.
2552 เกิดการระบาดครั้งส�ำคัญของโรคไข้หวัดใหญ่
สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ทั่วโลก โดยเริ่มต้น
การระบาดจากประเทศเม็กซิโก ไปยังสหรัฐอเมริกา
แคนาดา และข้ า มทวี ป ไปยั ง ภู มิ ภ าคต่ า งๆ ทั่ ว โลก
จนกระทัง่ องค์การอนามัยโลกได้รายงานการตรวจยืนยัน
ทางห้องปฏิบัติการว่า ไข้หวัดใหญ่ที่ระบาดนั้น เป็น
โรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ในคน แพร่ติดต่อระหว่าง
คนสูค่ น เกิดจากเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ A/califonia
/7/2009 (H1N1) ซึ่งเป็นเชื้อตัวใหม่ ที่ไม่เคยพบมา
ก่อน เป็นเชื้อที่เกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ซึ่งมีสาร
พันธุกรรมของเชื้อไข้หวัดใหญ่คน ไข้หวัดใหญ่สุกร และ
ไข้หวัดใหญ่สัตว์ปีกด้วย(1-2)
นับตัง้ แต่เมษายน พ.ศ. 2552 ถึงวันที่ 1 สิงหาคม
พ.ศ. 2553 องค์การอนามัยโลกรายงานพบผูป้ ว่ ยไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ (H1N1) 2009 ใน 214 ประเทศ
ทัว่ โลก มีรายงานผูเ้ สียชีวติ จากไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
(H1N1) 2009 อย่างน้อย 18,449 ราย(3) ก่อให้เกิด
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจอย่างมากมายมหาศาล ส�ำหรับ
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สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557
รายงานโดยสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ข้อมูล
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2557 พบว่า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
- 23 ธันวาคม 2557 พบรายงานผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
รวมทั้งสิ้น 70,948 ราย ภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ
ภาคกลาง รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้และภาคตะวัน
ออกเฉียงเหนือ ตามลาํ ดับ และพบว่า ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม
- 28 ธันวาคม 2557 มีรายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่
เสียชีวิต 82 ราย โดย 82 รายนี้ ตรวจพบเชื้อไวรัส
ไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ (H1N1) 2009 75 ราย(4)
การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย เริ่มมี
การด�ำเนินการเตรียมความพร้อมส�ำหรับการระบาดใหญ่
ของโรคไข้หวัดใหญ่มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยเริ่มจาก
ภาคสาธารณสุข และในปี พ.ศ. 2548 ได้มีการจัดท�ำ
แผนยุ ท ธศาสตร์ แ ก้ ไ ขปั ญ หาโรคไข้ ห วั ด นกและ
แผนยุ ท ธศาสตร์ เ ตรี ย มความพร้ อ มและแก้ ป ั ญ หา
การระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ พ.ศ. 2548-2550 ซึ่ง
ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนนอกเหนือจากภาคสาธารณสุข
ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้มีส่วนร่วมใน
การเตรียมความพร้อมนี้ด้วย(1)
ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชน ได้ดำ� เนินการเตรียมความพร้อมป้องกัน
การระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ ภายใต้ “แผนยุทธศาสตร์
เตรียมความพร้อม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ
อุบัติใหม่แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559)” ซึ่งรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบเมือ่ วันที่ 28 สิงหาคม 2555 ทัง้ นี้ ได้มี
การจัดท�ำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เตรียมความพร้อม
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่ โดยความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการด�ำเนินงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์อย่างเหมาะสม และจัดท�ำ
แผนปฏิบัติการ เพื่อผลักดันให้เกิดกลไกการบูรณาการ
การด�ำเนินงานของทุกภาคส่วน รวมถึงกระบวนการแปลง
แผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ และ
องค์ ก รที่ เ กี่ ย วข้ อ ง การเตรี ย มความพร้ อ ม ป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหาการระบาดของไข้หวัดใหญ่ ภายใต้
แผนยุ ท ธศาสตร์ ฯ โรคติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ แ ห่ ง ชาติ นี้
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มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดการป่วย การตาย และลด
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม อันเนื่อง
มาจากการระบาดของไข้หวัดใหญ่ โดยมุง่ เน้นการพัฒนา
ความสามารถหลักของประเทศในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศ (Public Health Emergency of International
Concern: PHEIC) ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ค.ศ.
2005 หรือ International Health Regulations (2005)
จากสถานการณ์ ข องโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ใน
ปีงบประมาณ 2557 ที่พบผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่าง
ต่อเนื่อง และพบว่า ยังคงมีผู้ป่วยกลุ่มก้อนกระจาย
ในหลายพื้นที่ในสถานที่ที่มีผู้คนอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวน
มาก ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ด�ำเนินมาตรการด�ำเนิน
การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ หลาย
ประการ ได้แก่
1. มาตรการด�ำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัด
ใหญ่ในคน รวมทัง้ ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืน้ ที่
หากพบการระบาด ต้องรีบแจ้งเตือนโรงพยาบาลในพืน้ ที่
ให้เตรียมพร้อมการดูแลผู้ป่วยทันที
2. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน
(อสม.) ด�ำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชน
รวมทัง้ ให้คำ� แนะน�ำประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
3. ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยเน้นสถานที่
ทีม่ คี นอยูร่ วมกันเป็นจ�ำนวนมาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร
สถานประกอบการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมร่วมกับคน
หมู่มาก ตามเอกสารค�ำแนะน�ำเรื่อง การป้องกันโรค
ไข้หวัดใหญ่
4. เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติ
ในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ให้แพทย์ทั้งภาครัฐ
และเอกชนภายในจังหวัดทราบอย่างทัว่ ถึง และสัง่ การให้
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด รายละเอียดแนวทางและข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั (5)
5. ติดตามรายงานเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ (influenza like illness) ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ หากพื้นที่อ�ำเภอใดมีผู้ป่วยมากกว่า 5.0%
ของจ�ำนวนผูป้ ว่ ยทัง้ หมด ให้รบี ประชาสัมพันธ์มาตรการ
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ แ ก่ ป ระชาชน เช่ น
การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย เมือ่ ป่วยให้หยุดงาน
หยุดโรงเรียน ผูป้ ว่ ยได้รบั ยาต้านไวรัสตามแนวทางรักษา
โรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2554
6. จั ด ให้ มี ก ระจายและส� ำ รองยาต้ า นไวรั ส
โอเซลทามิเวียร์ โดยเกลี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การระบาดและสถานะยาส� ำ รองที่ มี อ ยู ่ โดยให้ แ ก่
โรงพยาบาลชุ ม ชนเพื่ อ เพี ย งพอต่ อ การรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
ไม่น้อยกว่า 10 รายต่อสัปดาห์ และโรงพยาบาลทั่วไป
หรือโรงพยาบาลศูนย์ไม่น้อยกว่า 50 ราย/สัปดาห์
7. ให้ ด� ำ เนิ น การกระจายคู ่ มื อ แพทย์ แ ละ
บุ ค ลากรทางสาธารณสุ ข ในการรั ก ษาและดู แ ลผู ้ ป ่ ว ย
ทีต่ ดิ เชือ้ หรืออาจติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่ (CPG) ให้บคุ ลากร
ทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างทั่วถึง
การด�ำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรค ต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ดังนั้น เพื่อ
ให้การด�ำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง และเตรียมความ
พร้อมรองรับการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุข จึงได้ก�ำหนด
มาตรการในการด�ำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
ไข้หวัดใหญ่ อาทิ การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
การดูแลผู้ป่วย การส�ำรองยาต้านไวรัส การจัดหาและให้
บริ ก ารฉี ด วั ค ซี น ป้ อ งกั น โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ต ามฤดู ก าล
เพื่อลดจ�ำนวนผู้ป่วย และผู้เสียชีวิตจากโรคไข้หวัดใหญ่
รวมทั้งป้องกันการระบาดเป็นวงกว้าง โดยให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เป็นผู้ด�ำเนินการตามมาตรการ
อย่ า งไรก็ ต าม มาตรการเฝ้ า ระวั ง ป้ อ งกั น
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
ขึ้ น นั้ น ยั ง ไม่ เ คยมี ก ารติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลของมาตรการฯ ในภาพรวมระดับประเทศ
และคณะท�ำงานประเมินผลคาดว่า จะน�ำผลการประเมิน
ทีไ่ ด้มาปรับปรุง พัฒนา มาตรการการด�ำเนินงาน รวมทัง้
ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการด�ำเนินการเฝ้าระวังโรค
ไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นอนาคตให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น
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จึงได้มีการจัดท�ำ “การประเมินผลมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของสถานบริการ
สาธารณสุข ระดับประเทศ ปี 2558” เพื่อเป็นประโยชน์
ในการสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค
ไข้หวัดใหญ่ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส�ำหรับ
บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องต่อไป

จัดการและการประสานงานในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล
คือ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค 12 แห่ง ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด 23 แห่ง และกรุงเทพมหานคร รวม
36 แห่ง ดังนี้
-		 ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 1 คื อ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและกรุงเทพมหานคร
-		 ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 2 คื อ
จังหวัดนครนายกและสระบุรี
-		 ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 3 คื อ
จังหวัดสระแก้วและสมุทรปราการ
-		 ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 4 คื อ
จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรี
-		 ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 5 คื อ
จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์
-		 ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 6 คื อ
จังหวัดหนองคายและขอนแก่น
-		 ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 7 คื อ
จังหวัดอุบลราชธานีและนครพนม
-		 ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 8 คื อ
จังหวัดพิจิตรและนครสวรรค์
-		 ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 9 คื อ
จังหวัดตากและพิษณุโลก
-		 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 คือ
จังหวัดเชียงรายและล�ำปาง
-		 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 คือ
จังหวัดระนองและสุราษฎร์ธานี
-		 ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 คือ
จังหวัดสงขลาและตรัง
2. ท�ำการสุ่มตัวอย่าง ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอ ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม SPSS
version 16.0 ในการสุม่ เลือกส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
ใน 23 จังหวัด จังหวัดละ 2 แห่ง รวม 46 แห่ง
3. ท�ำการสุ่มตัวอย่างโรงพยาบาลศูนย์ โรง
พยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชนในสังกัดของกระทรวง
สาธารณสุข โรงพยาบาลในสังกัดของกรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลในสังกัดของทบวงมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล

วัสดุและวิธีการศึกษา

เป็นการประเมินผลมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ของสถานบริการสาธารณสุข
ระดับประเทศ ปี 2558 เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา
เพื่ อ เป็ น การติ ด ตามประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
ของมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ภาพรวมระดับประเทศ เก็บรวบรวมข้อมูลโดยแบบ
เก็บข้อมูลและแบบสัมภาษณ์ ซึ่งเครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บข้อมูลในครั้งนี้ สร้างโดยส�ำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่
และส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 การประเมิน
ผลการด�ำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุม
โรคไข้หวัดใหญ่ แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ คือ
ปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์
รู ป แบบการศึ ก ษา ใช้ รู ป แบบการประเมิ น
แบบซิป (CIPP model) ในการประเมินผลแต่ละระดับ
ด้านปัจจัยน�ำเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์
กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้คือ ผู้บริหาร
และผูร้ บั ผิดชอบงาน ระดับส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค
เขต ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอ และโรงพยาบาลทุกระดับที่ปฏิบัติงานในพื้นที่
โดยรับผิดชอบงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ตามแผนยุ ท ธศาสตร์ เตรี ย มความพร้อ มป้อ งกันและ
แก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบตั ใิ หม่แห่งชาติ (พ.ศ. 25562559) ดังนี้
1. ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจังหวัด
ตามพื้นที่ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค ซึ่งอ้างอิงตาม
จั ง หวั ด ของการประเมิ น แผนยุ ท ธศาสตร์ เ ตรี ย ม
ความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่
แห่งชาติ (พ.ศ. 2556-2559) เพือ่ สะดวกในการบริหาร
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ในสังกัดของของกระทรวงกลาโหม ยกเว้นโรงพยาบาล
ทีร่ กั ษาเฉพาะด้าน ใช้วธิ กี ารสุม่ อย่างง่ายโดยใช้โปรแกรม
SPSS version 16.0 ในการสุม่ เลือก รวม 72 แห่ง ดังนี้
			 3.1 ระดับจังหวัด คือ โรงพยาบาลศูนย์
หรือโรงพยาบาลทั่วไป 23 จังหวัด จังหวัดละ 1 แห่ง
รวม 23 แห่ ง และโรงพยาบาลชุ ม ชนในสั ง กั ด ของ
กระทรวงสาธารณสุ ข โรงพยาบาลในสั ง กั ด ของ
กรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลในสั ง กั ด ของทบวง
มหาวิทยาลัย จ�ำนวน 3 แห่ง รวม 26 แห่ง
			 3.2 ระดับอ�ำเภอ คือ โรงพยาบาลชุมชน
23 จังหวัด จังหวัดละ 2 แห่ง รวม 46 แห่ง
4. ท� ำ การสุ ่ ม โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ
ต�ำบล/สถานีอนามัย และศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัด
ของกรุงเทพมหานคร ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดยใช้
ตารางเลขสุ่ม รวม 351 แห่ง ดังนี้
			 4.1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/
สถานีอนามัย 23 จังหวัด จังหวัดละ 15 แห่ง รวม 345 แห่ง
			 4.2 ศูนย์บริการสาธารณสุขในสังกัดของ
กรุงเทพมหานคร รวม 6 แห่ง
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
1. เชิ ญ ผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งจากส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น
ควบคุมโรค ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงาน
กรอบแนวคิดของการศึกษา

สาธารณสุขอ�ำเภอ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
(รพ.สต.) สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข เข้าร่วม
ประชุมเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล
2. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการด�ำเนินการต่าง ๆ
3. การสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูง
เช่น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือหัวหน้ากลุ่มงาน
ควบคุมโรคที่ได้รับมอบหมาย
4. เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม
5. สถิติที่ใช้
			 5.1 แบบวิเคราะห์เอกสาร ประเมินบริบท
: โดยพิจารณาความชัดเจนของวัตถุประสงค์และความ
สอดคล้องกับความต้องการ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหาและ
บรรยายเป็นความเรียง
			 5.2 แบบสอบถาม ได้แก่
						 5.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล
ได้แก่ เพศและอายุ ใช้สถิติการแจกแจงความถี่และ
ร้อยละ
						 5.2.2 การวิเคราะห์การประเมินบริบท
(context evaluation) ปัจจัยเบือ้ งต้น ประเมินกระบวนการ
ประเมิ น ผลผลิ ต ใช้ ส ถิ ติ ค ่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน โดยใช้เกณฑ์การแปลผลค่าเฉลี่ย

การประเมินผลมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ของสถานบริการสาธารณสุข ระดับประเทศปี 2558
ประเมินบริบท
การด�ำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ?
มาตรการระดับกระทรวง
1) การเฝ้าระวังโรคในคน
2) การให้ อสม. เฝ้าระวังโรคในคน
3) การประชาสัมพันธ์อย่างทัว่ ถึง
4) การเผยแพร่ขอ้ มูลความรูแ้ ละ
แนวทางปฏิบตั อิ ย่างทัว่ ถึง
5) การติดตามรายงานเฝ้าระวังผูป้ ว่ ย
6) การกระจายและส�ำรองยาต้านไวรัส
อย่างเหมาะสม
7) การกระจายคูม่ อื ฯ อย่างทัว่ ถึง

ประเมินกระบวนการ
สคร./สสจ./สสอ.
1) การบริหารจัดการ
2) การเฝ้าระวัง
3) การสือ่ สารความเสีย่ ง
4) การเตรียมความพร้อม
รพศ./รพท./รพช
1) การบริหารจัดการ
2) การดูแลและรักษา
รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/สอ.
1) การบริหารจัดการ
2) การดูแลและรักษา

ประเมินผลผลิต
สคร./สสจ./สสอ.
1) กระจายและส�ำรองยาต้านไวรัส
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
3) การฟืน้ ฟูองค์ความรู/้ แนวทาง
รพศ./รพท./รพช
1) ความพร้อมในการดูแลและรักษา
ผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยใน
รพ.สต./ศูนย์บริการสาธารณสุข/สอ.
1) ความพร้อมด้านการดูแลและรักษา
ผูป้ ว่ ยนอก

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการประเมินมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ของสถานบริการสาธารณสุข ระดับประเทศ
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สาธารณสุขอ�ำเภอ จ�ำนวน 98 ราย ระดับโรงพยาบาล
จ�ำนวน 59 ราย และระดับหน่วยบริการปฐมภูมิ จ�ำนวน
ผลการศึกษา
การประเมินผลการด�ำเนินงานตามมาตรการ 303 ราย
เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของประเทศไทย
ปี ง บประมาณ 2557 โดยใช้ แ บบสอบถามร่ ว มกั บ ส่วนที่ 1 การประเมินปัจจัยน�ำเข้า
ในการศึกษานี้ ได้ท�ำการประเมินปัจจัยน�ำเข้า
การสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 459 ราย จ�ำแนกตาม
ประเภทของหน่ ว ยงานระดั บ ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น เกี่ยวกับการด�ำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรค/ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส�ำนักงาน และควบคุ ม โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ 7 มาตรการ ในระดั บ
ตารางที่ 1 ตารางแสดงปัจจัยน�ำเข้าเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ตามมาตรการในระดับกระทรวง
มาตรการระดับกระทรวง
สคร./สสจ./สสอ. รพศ./รพท./รพช. รพ.สต./ศูนย์บริการ
สาธารณสุข/
สถานีอนามัย
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน
ร้อยละ
1. การด�ำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในคน
รวมทัง้ ประสานงานกับสถานพยาบาลในพืน้ ทีห่ ากพบการระบาด
ต้ อ งรี บ แจ้ ง เตื อ นโรงพยาบาลในพื้ น ที่ ใ ห้ เ ตรี ย มพร้ อ มการ
ดูแลผู้ป่วยทันที
มี
94
95.9
50
84.7
240
79.2
ไม่มี
4
4.1
9
15.3
63
20.8
2. ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.) ด�ำเนินการ
เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชน รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำประชาชน
ในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย
มี
ไม่มี
3. ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กับประชาชนได้
รับทราบอย่างทั่วถึง โดยเน้นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวน
มาก เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร สถานประกอบการ รวมทั้ ง
การจั ด กิ จ กรรมร่ ว มกั บ คนหมู ่ ม าก ตามเอกสารค� ำ แนะน� ำ
เรื่องการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
มี
92
93.9
49
83.1
267
88.1
ไม่มี
6
6.1
10
16.9
36
11.9
4. เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติในการคัดกรอง
และการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ ตามแนวทางกระทรวง
สาธารณสุ ข ให้ แ พทย์ ท้ั ง ภาครั ฐ และเอกชนภายในจั ง หวั ด
ทราบอย่างทั่วถึง และสั่งการให้บุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รายละเอียดแนวทางและ
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
มี
ไม่มี
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วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2560 การประเมินผลมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ตารางที่ 1 ตารางแสดงปัจจัยน�ำเข้าเกี่ยวกับการด�ำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ตามมาตรการในระดับกระทรวง (ต่อ)
มาตรการระดับกระทรวง
สคร./สสจ./สสอ. รพศ./รพท./รพช. รพ.สต./ศูนย์บริการ
สาธารณสุข/
สถานีอนามัย
จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน
ร้อยละ
5. ติ ด ตามรายงานเฝ้ า ระวั ง ผู ้ ป ่ ว ยอาการคล้ า ยไข้ ห วั ด ใหญ่
(influenza like illness) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ หากพื้นที่อ�ำเภอ
ใดมีผู้ป่วยมากกว่า 5.0% ของจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ให้รีบ
ประชาสั ม พั น ธ์ ม าตรการป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคไข้ ห วั ด ใหญ่
แก่ประชาชน เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย เมื่อป่วย
ให้หยุดงาน หยุดโรงเรียน ผู้ป่วยได้รับยาต้านไวรัสตามแนวทาง
รักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2554
มี
73
74.5
43 72.9
169
55.8
ไม่มี
25
25.3
16 27.1
134
44.2
6. จัดให้มีกระจายและส�ำรองยาต้านไวรัสโอเซลทามิเวียร์ โดย
เกลีย่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดและสถานะยาส�ำรอง
ที่มีอยู่ โดยให้แก่โรงพยาบาลชุมชนเพื่อเพียงพอต่อการรักษา
ผู้ป่วยไม่น้อยกว่า 10 รายต่อสัปดาห์ และโรงพยาบาลทั่วไปหรือ
โรงพยาบาลศูนย์ไม่น้อยกว่า 50 ราย/สัปดาห์
มี
ไม่มี
7. ให้ดำ� เนินการกระจายคูม่ อื แพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข
ในการรักษาและดูแลผูป้ ว่ ยทีต่ ดิ เชือ้ หรืออาจ ติดเชือ้ ไข้หวัดใหญ่
(CPG) ให้บุคลากรทางการแพทย์ ทั้งภาครัฐและเอกชนอย่าง
ทั่วถึง
มี
ไม่มี
รวม
98
100
59 100
303
100

กระทรวง ดังตารางที่ 1
จากตารางที่ 1 พบว่า
1. การด�ำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดใหญ่ในคน รวมทัง้ ประสานงานกับสถานพยาบาล
ในพืน้ ที่ หากพบการระบาด ต้องรีบแจ้งเตือนโรงพยาบาล
ในพืน้ ทีใ่ ห้เตรียมพร้อมการดูแลผูป้ ว่ ยทันที ในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทุกระดับมากกว่าร้อยละ 70.0
2. การให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมูบ่ า้ น
(อสม.) ด�ำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในชุมชน รวม
ทั้งให้ค�ำแนะน�ำประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย

ประมาณร้อยละ 80.0
3. การประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัด
ใหญ่ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง โดยเน้น
สถานที่ ที่มีคนอยู่รวมกันเป็นจ�ำนวนมาก เช่น โรงเรียน
ค่ายทหาร สถานประกอบการ รวมทั้งการจัดกิจกรรม
ร่ ว มกั บ คนหมู ่ ม าก ตามเอกสารค� ำ แนะน� ำ เรื่ อ ง
การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ มากกว่าร้อยละ 80.0
4. การเผยแพร่ ข ้ อ มู ล ความรู ้ แ ละแนวทาง
ปฏิ บั ติ ใ นการคั ด กรองและการดู แ ลรั ก ษาผู ้ ป ่ ว ยโรค
ไข้หวัดใหญ่ ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข ให้แพทย์
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ทัง้ ภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดทราบอย่างทัว่ ถึง และ
สั่ ง การให้ บุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละสาธารณสุ ข
ถือปฏิบัตอิ ย่างเคร่งครัด รายละเอียดแนวทางและข้อมูล
ทีเ่ ป็นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ดำ� เนินการโดยโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 70.0
5. การติดตามรายงานเฝ้าระวังผู้ป่วยอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ (influenza like illness) ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ หากพื้นที่อ�ำเภอใดมีผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ
5.0 ของจ�ำนวนผู้ป่วยทั้งหมด ให้รีบประชาสัมพันธ์
มาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่แก่ประชาชน
เช่น การล้างมือ การสวมหน้ากากอนามัย เมื่อป่วยให้
หยุ ด งาน หยุ ด โรงเรี ย น ผู ้ ป ่ ว ยได้ รั บ ยาต้ า นไวรั ส
ตามแนวทางรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ ปี 2554 ส่วนใหญ่
ด�ำเนินการโดย ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค/ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด/ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ และ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลชุมชน
ร้อยละ 70.0
6. การจัดให้มีกระจายและส�ำรองยาต้านไวรัส
โอเซลทามิเวียร์ โดยเกลี่ยให้เหมาะสมกับสถานการณ์
การระบาดและสถานะยาส�ำรองที่มีอยู่ โดยให้แก่โรง
พยาบาลชุมชนเพื่อเพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยไม่น้อย
กว่า 10 รายต่อสัปดาห์ และโรงพยาบาลทั่วไปหรือ
โรงพยาบาลศูนย์ไม่น้อยกว่า 50 ราย/สัปดาห์ ส่วนใหญ่
ด�ำเนินการโดยโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 62.7 รองลงมาคือ ส�ำนักงาน
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค/ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด /
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ร้อยละ 38.8
7. การด� ำ เนิ น การกระจายคู ่ มื อ แพทย์ แ ละ
บุคลากรทางสาธารณสุขในการรักษาและดูแลผู้ป่วยที่
ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ (CPG) ให้บุคลากร
ทางการแพทย์ ทัง้ ภาครัฐและเอกชนอย่างทัว่ ถึง ส่วนใหญ่
ด�ำเนินการในระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป/
โรงพยาบาลชุมชน ร้อยละ 59.3 รองลงมาคือ ส�ำนักงาน
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค/ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด /
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ร้อยละ 49.9 ส�ำหรับระดับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/ศูนย์บริการสาธารณสุข/

สถานีอนามัย มีพียงร้อยละ 29.7
ส่วนที่ 2 การประเมินกระบวนการ
แบ่งการประเมินออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (1)
กลุม่ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค/ส�ำนักงานสาธารณสุข
จั ง หวั ด /ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข อ� ำ เภอ (2) กลุ ่ ม
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลชุมชน
และ (3) กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/ศูนย์
บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย
กลุ่มที่ 1 คือ ส�ำนักงานป้องกันควบคุมโรค/
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ
เป็นการประเมินกระบวนการบริหารจัดการ การเฝ้าระวัง
การสื่ อ สารความเสี่ ย ง และการเตรี ย มความพร้ อ ม
ผลการประเมินกระบวนการพบว่า ด้านการบริหารจัดการ
การด�ำเนินงาน มีการด�ำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่จากส่วนกลาง ร้อยละ
99.0 มีกลไกการขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 95.8 มีการประเมินความ
เสีย่ งของโรคส�ำคัญในพืน้ ที่ ร้อยละ 89.4 โรคไข้หวัดใหญ่
เป็นปัญหาในพื้นที่อยู่ร้อยละ 26.6 จัดท�ำแผนเตรียม
ความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีไข้หวัดใหญ่ระบาด
ร้อยละ 83.0 ด้านการเฝ้าระวัง มีการติดตามรายงาน
เฝ้าระวังผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ ร้อยละ 98.0 มีผปู้ ว่ ยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
ในเขตพื้นที่มากกว่าร้อยละ 10.0 ร้อยละ 4.0 และ
ระหว่างร้อยละ 5.0-10.0 ร้อยละ 16.0 ในกรณีที่มี
ผู ้ ป ่ ว ยอาการคล้ า ยไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นเขตพื้ น ที่ ม ากกว่ า
ร้อยละ 10.0 ได้มีการถ่ายทอดมาตรการฯ ให้หน่วยงาน
ในพื้นที่รับไปด�ำเนินการ ร้อยละ 83.1 มีระบบเฝ้าระวัง
ข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ (รง. 506) ร้อยละ 97.9
ด้านการสื่ อสารความเสี่ ย ง มี การประชาสั มพั น ธ์ การ
ป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ให้กบั ประชาชนได้รบั ทราบอย่าง
ทัว่ ถึง โดยเฉพาะสถานทีท่ มี่ คี นอยูร่ วมกันเป็นจ�ำนวนมาก
ร้อยละ 97.8 ส่วนใหญ่ใช้ชอ่ งทางการประชาสัมพันธ์ดว้ ย
ผ่านพับ หรือป้ายประชาสัมพันธ์
กลุ่มที่ 2 คือ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาล
ทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน เป็นการประเมินกระบวนการ
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ความพร้อมด้านการบริหารจัดการ ความพร้อมด้านการ
ดูแลและรักษาผู้ป่วยนอก และความพร้อมด้านการดูแล
และรักษาผู้ป่วยใน ผลการประเมินกระบวนการพบว่า
หน่วยงานระดับโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ จ ากส่ ว นกลาง
มีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะท�ำงาน หรือก�ำหนดผู้รับ
ผิดชอบโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 86.4 มีระบบเฝ้าระวัง
เชื้อดื้อยาไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 57.1 มีการเตรียมส�ำรอง
ยาโอเซลทามิ เ วี ย ร์ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรคไข้ ห วั ด ใหญ่
อย่างเพียงพอ ร้อยละ 85.7 และมีการเตรียมส�ำรอง
ยาโอเซลทามิ เ วี ย ร์ ส� ำ หรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรคไข้ ห วั ด ใหญ่
อย่างเพียงพอ ร้อยละ 3.6 มีการเตรียมส�ำรองอุปกรณ์
ในการป้องกัน ได้แก่ หน้ากากป้องกันโรค เจลแอลกอฮอล์
ล้างมือ ส�ำหรับผูป้ ว่ ยโรคไข้หวัดใหญ่ และเจ้าหน้าทีท่ ดี่ แู ล
ผู้ป่วยแต่ไม่เพียงพอ ร้อยละ 10.2 ในหน่วยงานได้รับ
วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ส�ำหรับกลุม่ เสีย่ งและบุคลากร
ของโรงพยาบาลไม่เพียงพอ ร้อยละ 30.5 มีระบบการ
จัดเก็บวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 98.3
กลุม่ ที่ 3 คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/
ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย เป็นการประเมิน
กระบวนการความพร้ อ มด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ความพร้อมด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยนอกพบว่า
ทุกหน่วยงานรับทราบมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ
ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ มีการด�ำเนินงานในการเฝ้าระวัง
ป้ อ งกั น และควบคุ ม โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ใ นหน่ ว ยงาน
ร้อยละ 99.3 มีการจัดตัง้ คณะกรรมการ หรือคณะท�ำงาน
หรือก�ำหนดผู้รับผิดชอบโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 84.1
มี ร ะบบการเฝ้ า ระวั ง เหตุ ก ารณ์ ผิ ด ปกติ กลุ ่ ม อาการ
โรคติดเชือ้ ทางเดินหายใจ ร้อยละ 90.9 มีหน้ากากอนามัย
เจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ ส�ำหรับผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่
และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลผู้ป่วยเพียงพอ ร้อยละ 72.4 มีการ
ฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มเสี่ยง ร้อยละ 98.6
ส่วนที่ 3 การประเมินผลผลิต
ผลการประเมินด้านผลผลิต ระดับส�ำนักงาน
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค/ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด /

ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ ด้านการเตรียมความพร้อม
พบว่า จัดให้มีการกระจายและส�ำรองยาต้านไวรัสโอเซล
ทามิเวียร์ โดยจัดสรรให้เหมาะสมกับสถานการณ์การ
ระบาดและสถานะยาส�ำรองที่มีอยู่ ร้อยละ 79.3 ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง การเฝ้าระวัง ป้องกัน
และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ทั้งในระดับองค์กรและ
เครือข่าย ร้อยละ 83.9 มีการฟื้นฟูองค์ความรู้/แนวทาง
การวินจิ ฉัยและตรวจรักษาโรคของบุคลากรทางการแพทย์
และสาธารณสุข ร้อยละ 65.6
ผลการประเมินด้านผลผลิต ระดับโรงพยาบาล
ศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน ด้านความ
พร้อมด้านการดูแลและรักษาผู้ป่วยนอกพบว่า ไม่มีการ
ตัง้ จุดคัดกรองผูป้ ว่ ยสงสัยโรคทางเดินหายใจ ร้อยละ 8.5
ส� ำ หรั บ หน่ ว ยงานที่ มี ก ารตั้ ง จุ ด คั ด กรองได้ มี ค วาม
เพียงพอของการแจกหน้ากากป้องกันโรคให้แก่ผู้ป่วย
สงสัยโรคระบบทางเดินหายใจ และมีเจลแอลกอฮอล์
ส�ำหรับล้างมือ ร้อยละ 84.7 และมีเอกสารแนะน�ำวิธกี าร
ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้ป่วยสงสัยโรคระบบ
ทางเดินหายใจร้อยละ 87.9 บุคลากรทีท่ ำ� หน้าทีค่ ดั กรอง
หรือดูแลผู้ป่วย ได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกคน ร้อยละ
59.3 บุคลากรที่ต้องคัดกรองหรือดูแลผู้ป่วยได้รับการ
อบรมเรื่ อ ง การป้ อ งกั น การแพร่ ก ระจายเชื้ อ มาแล้ ว
ร้อยละ 96.6 ผลการประเมินด้านความพร้อม ด้านการ
ดูแลและรักษาผู้ป่วยในพบว่า มีหอผู้ป่วย หรือห้องแยก
ส� ำ หรั บ รองรั บ ผู ้ ป ่ ว ยโรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ร้ อ ยละ 93.1
ทุกหน่วยงานใช้วิธีการก�ำจัดขยะที่อาจปนเปื้อนเลือด
หรือสารคัดหลัง่ ของผูป้ ว่ ยแบบขยะติดเชือ้ โดยใช้ถงั ขยะ
เป็นชนิดมีฝาปิดและเปิดได้ด้วยการใช้เท้า และมีถังใส่
อุปกรณ์ป้องกันร่างกายส่วนบุคคล (PPE) เป็นชนิดที่มี
ฝาปิดทุกแห่ง
ผลการประเมิ น ผลผลิ ต ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล/ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานี
อนามัย เป็นการประเมินความพร้อมด้านการดูแลและ
รักษาผู้ป่วยนอกพบว่า มีการจัดตั้งจุดคัดกรองผู้ป่วย
สงสัยแยกจากผูป้ ว่ ยทัว่ ไป หรือผูป้ ว่ ยทีไ่ ม่ได้มอี าการทาง
ระบบทางเดินหายใจ 52.3 มีป้ายเตือน/แนะน�ำผู้ป่วย
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โรคไข้หวัดใหญ่ เพือ่ ให้มาตรวจทีจ่ ดุ คัดกรอง ร้อยละ 58.8
ที่จุดคัดกรองมีการแจกหน้ากากอนามัยให้แก่ผู้ป่วย
สงสัยโรคระบบทางเดินหายใจเพียงพอ ร้อยละ 70.5
หน่วยงานที่มีบุคลากรที่ต้องคัดกรองหรือดูแลผู้ป่วยได้
รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ทุกคน ร้อยละ 71.5 บุคลากรที่
ต้องคัดกรองหรือดูแลผูป้ ว่ ย ผ่านการอบรมเรือ่ ง พืน้ ฐาน
การป้ อ งกั น โรคติ ด ต่ อ ทางเดิ น หายใจได้ รั บ ทุ ก คน
ร้ อ ยละ 51.3 มี เ อกสารแนะน� ำ วิ ธี ก ารป้ อ งกั น การ
แพร่กระจายเชื้อให้แก่ผู้ป่วยสงสัย ร้อยละ 86.7 มีการ
ส่งต่อผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่ ร้อยละ 59.1
มี ก ารสื่ อ สารข้ อ มู ล ให้ อ าสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ� ำ
หมู่บ้าน (อสม.) ด�ำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ใน
ชุมชน ร้อยละ 96.4

ต่างๆ ที่ส่งต่อจากระดับกระทรวงลงสู่ระดับการปฏิบัติ
มีช่องว่างของการน�ำมาตรการลงสู่การปฏิบัติ ซึ่งยังรวม
ถึงมาตรการอื่นๆ อีก ได้แก่ มาตรการประชาสัมพันธ์
การป้องกันโรค มาตรการเผยแพร่ข้อมูลความรู้และ
แนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วย
โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ต ามแนวทางกระทรวงสาธารณสุ ข
ให้ แ พทย์ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนภายในจั ง หวั ด ทราบ
อย่างทั่วถึง มาตรการติดตามรายงานเฝ้าระวังผู้ป่วย
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ ถึงแม้ว่า หน่วยงานทุกระดับ
จะรับทราบมาตรการต่างๆ จากกระทรวงก็ตาม
ส่ ว นที่ 2 การประเมิ น กระบวนการ พบว่ า
การบริหารจัดการการด�ำเนินงานตามมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ ระดับส�ำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรค/ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/ส�ำนักงาน
สาธารณสุ ข อ� ำ เภอ มี ก ารก� ำ หนดมาตรการเฝ้ า ระวั ง
ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่โดยใช้มาตรการเดียวกัน
กับมาตรการระดับกระทรวงสาธารณสุข และมีกลไกการ
ขับเคลื่อนมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัด
ใหญ่ โดยการตั้งร่วมกับคณะกรรมการเฝ้าระวัง ป้องกัน
ควบคุมโรคระบบทางเดินหายใจ และมีการประเมินความ
เสีย่ งของโรคส�ำคัญในพืน้ ที่ ซึง่ ในแต่ละพืน้ ทีม่ กี ารตัง้ องค์
ประกอบ หรือเกณฑ์ในการประเมินทีแ่ ตกต่างกันในแต่ละ
พื้นที่ เช่น บางแห่งใช้องค์ประกอบการประเมินความ
เสีย่ งของโรคจากอัตราป่วย อัตราตาย แต่บางพืน้ ทีใ่ ช้องค์
ประกอบอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น ความยากง่ายในการแก้ไข
ปัญหา จัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ซึ่งจะมีการบูรณาการการจัดท�ำแผนเตรียมความพร้อม
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีไข้หวัดใหญ่ระบาดร่วมเข้า
ด้วยกัน ส�ำหรับกระบวนการการติดตามรายงานเฝ้าระวัง
ผู้ป่วยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ มี
การด�ำเนินการมากถึงร้อยละ 98.0 แต่ส่วนใหญ่ยังใช้
ระบบเฝ้าระวังแบบตั้งรับ (passive surveillance) ตาม
ระบบเฝ้าระวังข้อมูลผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่ตามรายงาน
506 แต่ยงั พบผูป้ ว่ ยอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ในเขตพืน้ ที่
อยู่ในระดับน้อยกว่าร้อยละ 5.0 พบร้อยละ 80.0 ซึ่งใน
พื้นที่ที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ควรมีการก�ำหนด

วิจารณ์และสรุป

จากการประเมิ น ผลการด� ำ เนิ น งานตาม
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของ
ประเทศไทย ปีงบประมาณ 2557 พบประเด็นส�ำคัญ
ที่น�ำมาวิจารณ์ ดังต่อไปนี้
ส่ ว นที่ 1 การประเมิ น ปั จ จั ย น� ำ เข้ า พบว่ า
มาตรการต่าง ๆ ระดับกระทรวงจะได้รับการถ่ายทอดลง
สูก่ ารปฏิบตั ิ โดยหนังสือราชการเป็นช่องทางหลัก รวมถึง
มาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ซึ่งมีมาตรการให้ด�ำเนินการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่
ในคน รวมทั้งประสานงานกับสถานพยาบาลในพื้นที่
หากพบการระบาด ต้องรีบแจ้งเตือนโรงพยาบาลในพืน้ ที่
ให้เตรียมพร้อมการดูแลผู้ป่วยทันทีพบว่า มีผลการ
ด�ำเนินการลดลงตามระดับของหน่วยงานตั้งแต่ระดับ
ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค/ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข
จังหวัด/ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ มีการด�ำเนินการ
ร้อยละ 95.9 เมื่อมีมาตรการดังกล่าวลงมาในระดับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลชุมชน
มีการด�ำเนินการร้อยละ 84.7 และเมื่อลงมาสู่การปฏิบัติ
ในระดั บ โรงพยาบาลส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ/ศู น ย์ บ ริ ก าร
สาธารณสุข/สถานีอนามัย พบการด�ำเนินการร้อยละ
79.2 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า การด�ำเนินงานมาตรการ
326

วารสารควบคุมโรค ปีที่ 43 ฉบับที่ 3 ก.ค. - ก.ย. 2560 การประเมินผลมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่

มาตรการขึน้ เอง เพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในพืน้ ที่
ได้แก่ การเฝ้าระวังแบบ active surveillance หรือ
sentinel surveillance ส�ำหรับพื้นที่อ�ำเภอใดมีผู้ป่วย
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ มากกว่าร้อยละ 5.0 ของจ�ำนวน
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด ในพื้นที่ได้มีการก�ำหนดมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่
ส่ ว นที่ 3 การประเมิ น ผลผลิ ต พบว่ า
ความพร้อมในการบริหารจัดการ ส่งผลให้เกิดการเตรียม
ความพร้อมในการด�ำเนินงาน โดยในระดับส�ำนักงาน
ป้ อ งกั น ควบคุ ม โรค/ส� ำ นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด /
ส�ำนักงานสาธารณสุขอ�ำเภอ มีการเตรียมความพร้อม
ด้านการกระจายและส�ำรองยาต้านไวรัส และจัดสรรให้
เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาด ร้อยละ 79.3 ส�ำหรับ
การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรพบว่า บุคลากร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สูงถึงร้อยละ 83.9 ในระดับ
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทัว่ ไป/โรงพยาบาลชุมชน
มีการเตรียมความพร้อมของสถานที่ ได้แก่ จุดคัดกรอง
ห้องแยกส�ำหรับผูป้ ว่ ยไข้หวัดใหญ่ อุปกรณ์ในการป้องกัน
และความพร้อมของบุคลการ สูงกว่าร้อยละ 80.0 แต่
พบว่า การได้รับวัคซีนของบุคลากรที่ท�ำหน้าที่คัดกรอง
หรือดูแลผู้ป่วย มีเพียงร้อยละ 59.3 ซึ่งอาจเกิดจากการ
เข้ า ถึ ง วั ค ซี น ของบุ ค ลากร วั ค ซี น ส� ำ หรั บ บุ ค ลากรไม่
เพียงพอ จึงควรจัดสรรวัคซีนส�ำหรับบุคลากรให้มีความ
ครอบคลุม โดยเฉพาะในกลุม่ เสีย่ งทีต่ อ้ งท�ำหน้าทีค่ ดั กรอง
หรือดูแลผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ และมีการประชาสัมพันธ์ให้
กั บ บุ ค ลากรอย่ า งทั่ ว ถึ ง ขณะที่ ใ นระดั บ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ/ศูนย์บริการสาธารณสุข/สถานีอนามัย
การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่คัดกรอง การส่งต่อ
ผู ้ ป ่ ว ยสงสั ย ติ ด เชื้ อ โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ และการพั ฒ นา
บุคลากร มีเพียงร้อยละ 52.3, 59.1 และ 51.3 ตาม
ล�ำดับ อย่างไรก็ตาม การสือ่ สารข้อมูลของโรคไข้หวัดใหญ่
ในรู ป แบบเอกสารประชาสั ม พั น ธ์ ห รื อ ตั ว บุ ค คล ซึ่ ง
ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำหมู่บ้าน (อสม.)
มีการด�ำเนินการสูงถึงร้อยละ 86.7 และ 96.4 ตามล�ำดับ
แสดงให้ เ ห็ น ว่ า การสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ที่ เ ข้ า ถึ ง
กลุ ่ ม เป้ า หมาย ส่ ง ผลให้ ก ารด� ำ เนิ น งานป้ อ งกั น โรค

ไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่มีประสิทธิภาพ
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ควรพัฒนากระบวนการถ่ายทอดมาตรการ
ต่ า งๆ จากระดั บ บนลงสู ่ ร ะดั บ ปฏิ บั ติ ก าร โดยเพิ่ ม
การสื่อสารกับหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงการ
ด�ำเนินงานตามมาตรการอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และ
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
2. ควรพัฒนากลไกการขับเคลื่อนมาตรการฯ
เพื่ อ ผลั ก ดั น มาตรการลงสู ่ ก ารปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ เช่ น
การก�ำหนดเป็นนโยบาย หรือก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดระดับ
กระทรวง และมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผลในทุ ก ระดั บ
เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของโรค
ไข้ ห วั ด ใหญ่ มี ค วามชั ด เจน และสามารถปฏิ บั ติ ไ ด้
อย่างเป็นรูปธรรม
3. ควรสนั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยในการ
เฝ้าระวังโรค การประสานข้อมูล ระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์
โรค และการใช้ประโยชน์ของข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์
ต่อการก�ำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคไข้ ห วั ด ใหญ่ ข องสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข ระดั บ
ประเทศ ให้มีผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้นในอนาคต
4. ควรก�ำหนดกลยุทธ์การด�ำเนินงานตามมาตร
การฯ ให้มีความสอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมาตรการ
ทีก่ ำ� หนด ก�ำหนดผูร้ บั ผิดชอบทีช่ ดั เจน และมีการติดตาม
ประเมิ น ผลของมาตรการ มี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล และ
การรายงานผลการด�ำเนินงาน เพือ่ ให้มขี อ้ มูลมีความเป็น
ปั จ จุ บั น พร้ อ มส� ำ หรั บ การรายงาน เพื่ อ สามารถใช้
ประกอบการตั ด สิ น ใจของผู ้ บ ริ ห ารในการก� ำ หนด
มาตรการที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาในอนาคต
ข้อเสนอแนะด้านการปฏิบัติงาน
1. ควรก�ำหนดกลไกการด�ำเนินงานทีส่ อดคล้อง
กับบริบทของพืน้ ที่ เช่น การทบทวนคณะกรรมการอ�ำนวย
การและศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้าน
สาธารณสุ ข คณะกรรมการป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ ใน
โรงพยาบาล คณะกรรมการสื่อสารความเสี่ยงในภาวะ
วิกฤติ เพือ่ จัดท�ำแผนเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผน
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ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ประเด็ น ปั ญ หาส� ำ คั ญ และการสรุ ป
บทเรียนหลังการฝึกซ้อมสม�่ำเสมอทุกปี
2. ควรมีการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวัง
ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ในพื้นที่ โดยพัฒนา
บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู ้ ความสามารถ และมี ทั ก ษะใน
การปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
พัฒนาระบบการส�ำรองและกระจายยาต้านไวรัส/เวชภัณฑ์
ที่สอดคล้องกับข้อมูลทั่วไปและสถานการณ์โรค รวมทั้ง
พัฒนาทักษะในการจัดการฝึกซ้อมทีส่ อดคล้องกับปัญหา
ส�ำคัญของพื้นที่
3. ควรนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างสม�่ำเสมอ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงาน ได้พัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ในรูปแบบ
เดียวกัน และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คัดเลือกพื้นที่
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็นตัวอย่างพื้นที่ต้นแบบ
ที่ดี เพื่อขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

ประเมินผล ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการรวบรวม
เรี ย บเรี ย งเนื้ อ หาของการประเมิ น ผลมาตรการ
เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่ของสถาน
บริการสาธารณสุข ระดับประเทศ ปี 2558 ให้มีความ
สมบูรณ์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
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ข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียงิ่ ขอขอบคุณ
แพทย์หญิงวรยา เหลืองอ่อน ผู้อ�ำนวยการส�ำนักโรค
ติดต่ออุบัติใหม่ ที่สนับสนุนและให้ค�ำแนะน�ำในการ
ด�ำเนินงานเป็นอย่างดียงิ่ ขอขอบคุณบุคลากรจากส�ำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 และส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 23 จังหวัด กรุงเทพมหานคร และหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ในการให้ขอ้ มูล ตอบแบบสอบถาม สัมภาษณ์
ผู ้ บ ริ ห าร รวมทั้ ง ช่ ว ยเหลื อ ในการลงพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล
ให้ ส� ำ เร็ จ ลุ ล ่ ว งไปด้ ว ยดี ขอขอบคุ ณ คณะที่ ป รึ ก ษา
ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการ
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