
สรุปบทเรียนการจัดการความรู้การดาํเนินงานศูนย์ปฏบิัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
ปี 2560 เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรนิทร์  

เรื่อง โรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) 
วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเตล็ จังหวัดนครราชสีมา 

********************* 
 

โดย   กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข   
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา 

 
หลักการและเหตุผล 

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขจะเกิดบ่อยขึ้น และแต่ละครั้งก็มีความรุนแรงเพ่ิมขึ้น การเกิดสึนามิใน
ภาคใต้ในปี 2547 การเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในปี 2552 การเกิดนํ้าท่วมใหญ่ในปี 2554 การ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในปี 2557 2558 รวมถึงการเกิดการระบาดของโรค
ทางเดินหายใจตะวันออกกลางในประเทศเกาหลีใต้ และการเกิดแผ่นดินไหวคร้ังใหญใ่นประเทศเนปาลในปีน้ี 
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 องค์การอนามัยโลกประกาศให้โรคติดเช้ือไวรัสซิกาเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ  ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเหล่าน้ีไมเ่พียงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเท่าน้ัน 
แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศอีกด้วย การเตรียมความพร้อมระบบ
จัดการภาวะฉุกเฉินจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างย่ิงในทุกระบบสาธารณสุขในปัจจบัุน ระบบการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นเคร่ืองมือที่
สําคัญที่นานาชาติยอมรับในการนํามาใช้เพ่ือรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (สาํนักระบาดวิทยา  กรม
ควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสขุ, 2558) ปี 2560 เขตสุขภาพที่ 9 ได้ดําเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทั้งระดับจังหวัด และระดับเขต ในการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสซิกา ((Zika Virus Disease)  

สรุปบทเรียนการจัดการความรู้การดําเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ภายใต้ศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เรื่องการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus 
Disease) นํามาสรุปเป็นความรู้จากประสบการณ์การดําเนินงานบุคลากรของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน โดย
การจัดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ เพ่ือการแลกเปลี่ยนใน 3 ประเด็น ได้แก่ สิ่งที่ดําเนินการได้ดีแล้ว ปัญหา 
และแนวทางในการแก้ปัญหา 

ผลสรุปสุดท้ายของการแลกเปลี่ยนจากเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  จะนําไปสู่การจัดทําสรุปบทเรียนการ
ดําเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์  เพ่ือนําสู่การเผยแพร่ให้กับ
ผู้รับผิดชอบงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สนใจ  นําไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานในคร้ังต่อไป 

 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือทําให้เกิดความรู้ที่เป็นบทเรียน นําไปปรับปรุงการปฏิบัติงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในครั้งต่อไป

ให้ดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินในทุกสว่นที่เก่ียวข้องมาร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน  
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้ทําความเข้าใจและตระหนักในการทาํงานของภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
 



 
กระบวนการขัน้ตอนในการดําเนนิงาน  ประกอบด้วย 

1.  ทีมงานการถอดบทเรียน  ได้แก่  ทมีอํานวยการ ซึ่งเป็นทีมจากกลุม่ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข สคร.9  ซึ่งทําหน้าที่ในการเอ้ืออํานวยและประสานการถอดบทเรียน ตามประเด็นคําถาม
ให้เกิดการร่วมแสดงความคิดเห็นของฝ่ายต่างๆ ได้ อีกทั้งทีมอํานวยการ ยังทําหน้าที่ในการเป็นผู้ที่กระตุ้นให้ผู้
ร่วมถอดบทเรียนได้แลกเปลีย่นประสบการณ์และความคิดเห็นจากกิจกรรมที่ได้ปฏิบัติ ดังน้ัน จึงต้องมีทักษะใน
การต้ังคําถามที่กระตุ้นให้ผู้รว่มถอดบทเรียนได้วิเคราะห์สาเหตุของความสําเร็จ และอุปสรรคที่เกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน และมีผู้ทําหน้าที่จดบันทึกการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ ประสบการณ์ และการอภิปรายของผู้ร่วมถอด
บทเรียน ต้ังแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ 

2.  ผู้เข้าร่วม  ประกอบด้วย ตัวแทนจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของสคร.9 และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรรีัมย์ และสุรินทร์ จาก 3 กลุ่มภารกิจหลัก
ที่ปฏิบัติงาน คือ กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ถานการณส์าธารณสุข (Situation Awareness Team, SAT) 
กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operations) และกลุ่มภารกิจสือ่สารความเสีย่ง (Risk 
Communication)  

3.  เทคนิคการถอดบทเรียน คือ เทคนิคการทบทวนหลังปฏิบัติการ (After Action Review – AAR) 
ซึ่งเป็นการทบทวนว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างจากการทํางานที่ผ่านมา ทําไมถึงเกิดผลเช่นน้ัน และหากว่าผลลัพธ์ที่
เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ดีเราจะรกัษาสิ่งที่ดีอันจุดแข็งน้ันไว้ได้อย่างไร และจะปรับแก้ไขจุดอ่อนของเราได้อย่างไร ซึ่ง
เทคนิคน้ีจะทําให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการถอดบทเรียนได้เรียนรู้จากความสําเร็จและความล้มเหลวไปพรอ้มกัน 

 

 
 

     
 

สําหรับรูปแบบการทํา AAR เป็นการเปิดใจคุยกันแบบตรงไปตรงมา โดยผู้เข้าร่วมทุกคนร่วมกันตอบ
คําถามสําคัญ 3 ประเด็น คือ สิ่งที่ดําเนินการได้ดีแล้ว ประเด็นปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหา 
 การถอดบทเรียนคร้ังน้ี ได้มีการใช้ประเด็นคําถามที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการร่วมกันคิด วิเคราะห์ โดย
แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมตามลักษณะพ้ืนที่การทํางานเพ่ือให้เห็นภาพการทํางานที่ประสานและเช่ือมโยงกันของฝ่าย
ต่างๆในพ้ืนที่และแบ่งได้เป็น 3 กลุม่ย่อย เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่ ทั้งน้ีได้มีการใช้ประเด็น



การถอดบทเรียน 3 ประเด็นคือ สิ่งที่ดําเนินการได้ดีแล้ว ประเด็นปัญหา และแนวทางในการแก้ปัญหา 
รายละเอียดดังตาราง 



สรุปบทเรียนการจัดการความรู้การดําเนนิงานศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินโรคติดเชือ้ไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) เขตสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรนิทร์ ปี 2560 
 วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรมโคราชโฮเตล็ จังหวัดนครราชสีมา 

 

สิ่งที่ดําเนินการได้ดีแล้ว (สิ่งที่ควรทาํ) ประเด็นปญัหา (สิ่งที่ไม่ควรทํา) แนวทางในการแก้ปัญหา/ ความรู้ที่ได้ (สิ่งที่ควรทาํ) 
กลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ถานการณ์สาธารณสุข 
(Situation Awareness Team: SAT) 
-  ระบบการแจ้งรายงาน (ระหว่าง สคร. กับ สสจ.) 
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ตอบสนองรับสิ่งส่งตรวจ
ได้ดีรายงานผลตรวจได้อย่างรวดเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กล่องภารกิจตระหนักรูส้ถานการณ์สาธารณสุข 
(Situation Awareness Team: SAT) 
-  บุคลากร สับสนในการดําเนินงานช่วงการปรับ
มาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสซิกา 
(Zika virus disease) จากมาตรการระยะฉุกเฉินเป็น
มาตรการระยะยาว (จากเดิมใช้แนวทางการดําเนินงาน
มีหลายฉบับ ได้แก่ คู่มือการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกาสําหรบับุคลากรทางการแพทย์และ
สาธารณสุขปี 2559 สํานักอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค
เล่มสีน้ําตาล) เป็นยุทธศาสตร์และมาตรการในการ
ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข ม.ค.2560 - ธ.ค.2562  
- หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเฝ้าระวังเด็ก
ศีรษะเล็ก (microcephaly) มีหลายหน่วยงาน (สํานัก
ระบาดวิทยา  กรมการแพทย์  และ สปสช.) ทําให้
ข้อมูลกระจายอยู่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ทําให้
รวบรวมรายงานได้ไม่ครบถ้วน 
- เนื่องจากข้อมูลที่มีความเสี่ยง (เป็นความลับ) การ
เปิด EOC ระดับจังหวัดไม่สามารถหาข้อมูล
ประกอบการประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงได้ 
 

กล่องภารกิจตระหนักรูส้ถานการณ์สาธารณสุข 
(Situation Awareness Team: SAT) 
- แนวทางในการแก้ปัญหาคือให้ยึดแนวทางการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข ม.ค.2560 - ธ.ค.2562   
 

 
 
 
 

 
- หาแนวทางประสานงานและบูรณาการข้อมูลจาก
หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการเฝ้าระวังเด็กศีรษะ
เล็ก (microcephaly) 
 
 
- SAT เขตแจ้งสถานการณ์ภาพรวมเขตและราย
จังหวัดผ่านทางโทรศัพท์ส่วนตัวป้องกันข้อมูลที่มีความ
เสี่ยง 
 



สิ่งที่ดําเนินการได้ดีแล้ว (สิ่งที่ควรทาํ) ประเด็นปญัหา (สิ่งที่ไม่ควรทํา) แนวทางในการแก้ปัญหา/ ความรู้ที่ได้ (สิ่งที่ควรทาํ) 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การปกปิดข้อมูลทําให้วางแผนในการทํางานยาก 
 
- ศูนย์ Zika ส่วนกลางให้ส่งรายงานทุกวัน ทําให้ภาระ
งานของ SAT เขต และ SAT จังหวัดมากในช่วงที่มีการ
ระบาด 
- ไม่มี DCIR (Director Critical Information 
Requirement) ที่ชัดเจนในการเปิด-ปิด War room 
ทําให้ระดับจังหวัดและระดับอําเภอไม่มีการเปิด EOC 
และ War room 
 

-  แนวทางการปกปิดข้อมูลทาํโดยการทํางานวิจัย
สะท้อนปัญหาในการปกปิดข้อมูล 
-  ข้อตกลงของเขตสุขภาพที่ 9 คือให้จังหวัดทําการ
เปิด EOC และ War room เมื่อพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิการายแรกในอําเภอที่ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วย
มาก่อนหน้านี้ 

กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 
(Operations) 
- ทีมพ่นสารเคม ีมีความพร้อมในการดําเนินงาน โดยมี
การวางแผนการดําเนินงานและมีการประสานพื้นที่
ก่อนลงดําเนินการพ่น  และมคีวามพร้อมในการ
ดําเนินงานสนับสนุนพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อพื้นที่ในเขต
รับผิดชอบร้องขอให้สนับสนุนการดําเนินงานหากพื้นที่
ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง 
- การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ของพื้นที่ มีศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง
ดําเนินการประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน ทั้งการ
ประเมินมาตรฐานการพ่น และการดําเนินงานควบคุม
ลูกน้ํายุงลาย (ประเมินค่า HI/CI) ของพื้นที่ 

กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 
(Operations) 
-  พื้นที่ขาดการนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการวาง
แผนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคด้วยตนเอง 

 
 

- พื้นที่ยังไม่สามารถดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคให้
เป็นไปตามมาตรฐาน เช่น การดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมลูกน้ํายุงลายยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จากการ
ประเมินค่า HI/CI ยังไม่เป็นศูนย์ภายในวันที่ 5 
- ขาดประสิทธิภาพในการบูรณาการการระดมการใช้
ทรัพยากรของพื้นที่ในการป้องกันควบคุมโรคระหว่าง
หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (อปท.) 

กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 
(Operations) 
- ทีมเขตต้องมีการคืนข้อมูลการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคหลงัจากการประเมินผล เพื่อใหพ้ื้นที่
วิเคราะห์ปรับแก้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ป้องกันควบคุมโรคของตนเอง 
- เนื่องจากที่ผ่านมาการลงดําเนินงานกําจัดลูกน้ํา
ยุงลายและแหล่งพะพันธ์ยุงลาย ส่วนมากเป็นหน้าที่
ของ อสม. ทําให้การดําเนินงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่
กําหนด แนวทางในการแก้ปัญหาคือ หลังจากที่ อสม.
ลงดําเนินการแล้วให้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามประเมิน
การดําเนินงานหลังจากการดําเนินงานของ อสม. 
 
 



สิ่งที่ดําเนินการได้ดีแล้ว (สิ่งที่ควรทาํ) ประเด็นปญัหา (สิ่งที่ไม่ควรทํา) แนวทางในการแก้ปัญหา/ ความรู้ที่ได้ (สิ่งที่ควรทาํ) 
- ขาดการเตรียมชุมชนก่อนการพ่นสารเคมีกําจัดยุงตัว
แก่ทําให้การพ่นสารเคมีกําจดัยุงตัวแก่ขาด
ประสิทธิภาพ เนื่องจากการพ่นสารเคมีในการกําจัดยุง
ตัวแก่มี 2 วิธี ได้แก่ การพ่นหมอกควัน (Fogging) และ
การพ่นเคมีฝอยละออง (ULV)ที่มีหลักการแตกต่างกัน 
- ยังขาดการจัดการเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิง
ตั้งครรภ์ 
- การลงดําเนินงานเฉพาะทีม อสม. ชุมชนให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ค่อนข้างน้อย 
- ประชาชนไม่เห็นความสําคัญและไม่ให้ความร่วมมือ
ในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกาใน
พื้นที่เขตทหาร 
- คู่มือแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกามีหลาย Version 
 
- บทบาทการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกาไม่ชัดเจนระหว่างทีมระดับ สคร. ทีมระดับ
จังหวัด และทมีระดับอําเภอ   
 
 
 
 

- ดําเนินการทําประชาคมก่อนการพ่นสารเคมีก่อน
กําจัดยุงตัวแก่ 1 วัน  ใช้สเปยก์ระป๋องแทน  มีรถ
ประชาสัมพันธ์นําหน้ารถของทีมพ่นสารเคม ี
 
 
- ควรทําการวิจัยโรคติดเชื้อไวรัสซิกาในหญิงตั้งครรภ์
เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ 
- การลงดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ควรมีทีมเจ้าหน้าที่ลงดําเนินงานร่วมกับทีมอสม.และ
ควรสวมเครื่องแบบของกระทรวงสาธารณสุข (เสื้อสีฟ้า) 
- ติดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่รับผิดชอบในพื้นที่เขต
นั้นๆ ก่อนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา 
- ให้ สคร. ติดต่อประสานส่วนกลางและแจ้งพื้นที่ทุก
ครั้งเมือมีการปรับเปลี่ยนคู่มอืแนวทางมาตรการต่างๆที่
ใช้ในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิก 
- ทีมอําเภอ ทีมจังหวัดลงดําเนินการป้องกันควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสซิกาทั้งการกาํจัดยุงตัวแก่ และการ
กําจัดลูกน้ํายุงลาย ทีมสคร.9 ลงประเมินมาตรฐานการ
ดําเนินงาน  ยกเว้นทีมพื้นที่รอ้งขอกรณีที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้ด้วยตนเองในอําเภอที่พบผู้ป่วยรายแรก
ลงดําเนินการร่วมกับทีมจังหวัดและทีมอําเภอแบบ On 
the job training  กรณีที่พบผู้ป่วย PUI ให้พื้นที่



สิ่งที่ดําเนินการได้ดีแล้ว (สิ่งที่ควรทาํ) ประเด็นปญัหา (สิ่งที่ไม่ควรทํา) แนวทางในการแก้ปัญหา/ ความรู้ที่ได้ (สิ่งที่ควรทาํ) 
 
 
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้หากไม่ประกาศเป็นพื้นที่โรคระบาด 
- EOC ไม่มีความพร้อมในการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสซิกากรณีที่พบผู้ป่วยต่อเนื่อง
เป็นเวลานานๆ 
 

ดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไปก่อนยังไม่ต้องเปิด 
War room  
- ให้นําข้อมูลสถานการณ์การระบาดของโรคเข้าไป
พูดคุยในเวทีการประชุมผู้บริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ควรพูดเป็นการส่วนตัวกับท่านนายก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กลุ่มภารกิจสือ่สารความเสีย่ง (Risk 
Communication) 
 

กลุ่มภารกิจสือ่สารความเสีย่ง (Risk 
Communication) 
-  ช่วงแรกในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค ไมใ่ห้
ใช้คําว่า “การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา” ทําให้การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติด
เชื้อไวรัสซิกาขาดประสิทธิภาพ ประชาชนขาดความ
สนใจและขาดความตระหนัก 
- ประเด็นสื่อสารไม่ชัดเจน ยังขาดองค์ความรู้เนื่องจาก
เป็นโรคอุบัติใหม่ 
- การสื่อสารเด็กที่มีอาการ Microcephaly ไม่ให้
สื่อสารคําว่า “เด็กหัวลีบ”  เนื่องจากเป็นเรื่อง
ละเอียดอ่อนที่จะกระทบต่อจิตใจของมารดา 
- มีคู่มือแนวทางในการดําเนินงานค่อนข้างมาก แต่ขาด
ช่องทางในการสื่อสารลงไปให้กลุ่มเป้าหมายใช้
ประโยชน์ 
 

กลุ่มภารกิจสือ่สารความเสีย่ง (Risk 
Communication) 
- ทบทวนประเด็นการสื่อสารให้ชัดเจน เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
- ทําวิจัยพัฒนาความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสซิกาให้
เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ เช่น ความรู้เรื่องนิสัย
ของยุงพาหะนําโรคในพื้นที ่ 
 
 
- หลีกเลี่ยงการสื่อสารคําว่า “เด็กหัวลีบ” ใหใ้ช้เป็น     
“ทารกศีรษะเล็ก”แทน 
 
- เพิ่มช่องทางสื่อสารคู่มือแนวทางในการดําเนินงานลง
ไปให้กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ 



ปัจจัยความสาํเร็จ 
การดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) เขตสุขภาพที่ 

9 นครชัยบุรินทร์ ปี 2560 มีการดําเนินงานได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการมีระบบการข้อมูล (ระหว่าง สคร. กับ 
สสจ.) ที่รวดเรว็และมีประสิทธิภาพ  มีหน่วยงานท่ีสนับสนุนการส่งสิ่งส่งตรวจท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน คือ ศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ตอบสนองรับสิ่งส่งตรวจได้ดี รายงานผลตรวจได้อย่างรวดเร็ว  มคีวามพร้อมของทีม
พ่นสารเคมีที่มคีวามพร้อมในการดําเนินงาน โดยมีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประสานพ้ืนที่ก่อนลง
ดําเนินการพ่น และมีความพร้อมในการดําเนินงานสนับสนุนพ้ืนที่รับผดิชอบ เมื่อพ้ืนที่ในเขตรับผดิชอบร้อง
ขอให้สนับสนุนการดําเนินงาน หากพ้ืนที่ไมส่ามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง  นอกจากน้ีการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของพ้ืนที่ มีศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงดําเนินการประเมินมาตรฐานการ
ดําเนินงาน ทั้งการประเมินมาตรฐานการพ่นสารเคม ี และการดําเนินงานควบคุมลูกนํ้ายุงลาย (ประเมินค่า 
HI/CI) ของพ้ืนที่ 
 

ปัญหา/อุปสรรค 
การดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) เขตสุขภาพที่ 

9 นครชัยบุรินทร์ ปี 2560 ประสบปัญหาในการดําเนินงานในส่วนของบุคลากรสับสนในการดําเนินงานช่วงการ
ปรับมาตรการป้องกันการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika virus disease) จากมาตรการระยะฉุกเฉิน
เป็นมาตรการระยะยาว (จากเดิมใช้แนวทางการดําเนินงานมีหลายฉบับ ได้แก่ คูม่ือการป้องกันควบคุมโรคติด
เช้ือไวรัสซิกาสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสขุปี 2559 สํานักอุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค (เล่มสี
นํ้าตาล) มาเป็น ยุทธศาสตร์และมาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข (มกราคม พ.ศ.2560 - ธันวาคม พ.ศ.2562)  ปัญหาคู่มือแนวทางและมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกามีหลาย Version  คู่มือแนวทางในการดําเนินงานค่อนข้างมาก แต่ขาดช่องทางใน
การสื่อสารลงไปให้กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ จึงเพ่ิมวิธีการและช่องทางการสื่อสารมาตรการ แนวทาง คู่มือ 
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สคร.9 Line e-Mail เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายนําไปใช้ประโยชน์ 

การรวบรวมรายงานได้ไม่ครบถ้วน  เน่ืองจากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับการเฝ้าระวังเด็กศีรษะ
เล็ก (microcephaly) มีหลายหน่วยงาน (สํานักระบาดวิทยา กรมการแพทย์ และ สปสช.) ทําให้ข้อมูล
กระจายอยู่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ นอกจากน้ีข้อมูลที่มีความเสี่ยง (เป็นความลับ) การเปิด EOC ระดับ
จังหวัดไม่สามารถหาข้อมูลประกอบการประเมินสถานการณ์และความเสี่ยงได้  และการปกปิดข้อมูลทําให้
วางแผนในการทํางานยาก และพ้ืนที่ขาดการนําข้อมูลมาวิเคราะห์เพ่ือการวางแผนการดําเนินงานป้องกัน
ควบคุมโรคด้วยตนเอง การท่ีไม่มี DCIR (Director Critical Information Requirement) ที่ชัดเจนในการ
เปิด-ปิด War room ทําให้ระดับจังหวัดและระดับอําเภอไม่มีการเปิด EOC และ War room และการที่ศูนย์ 
Zika ส่วนกลางให้ส่งรายงานทุกวัน ทําให้ภาระงานของทีม SAT เขต และ ทมี SAT จังหวัดมากในช่วงที่มีการ
ระบาด ในส่วนประเด็นสื่อสารไม่ชัดเจนยังขาดองค์ความรู้เน่ืองจากเป็นโรคอุบัติใหม่ การสื่อสารเด็กที่มีอาการ 
Microcephaly ไม่ให้สื่อสารคําว่า “เด็กหัวลีบ” เน่ืองจากเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กระทบต่อจิตใจของมารดา   

ปัญหาบทบาทการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกาไม่ชัดเจน ระหว่างทีมระดับ สคร. 
ทีมระดับจังหวัด และทีมระดับอําเภอ พ้ืนที่ยังไม่สามารถดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
เช่น การดําเนินงานป้องกันควบคุมลูกนํ้ายุงลายยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ จากการประเมินค่า HI/CI ยังไม่เป็น
ศูนย์ ภายในวันที่ 5 การขาดประสิทธิภาพในการบูรณาการ การระดมการใช้ทรัพยากรของพ้ืนที่ในการป้องกัน
ควบคุมโรคระหว่างหน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) การเตรียม



ชุมชนก่อนการพ่นสารเคมีกําจัดยุงตัวแก่ ทําให้การพ่นสารเคมีขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากการพ่นสารเคมีใน
การกําจัดยุงตัวแก่มี 2 วิธี ได้แก่ การพ่นหมอกควัน (Fogging) และการพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) ที่มีหลักการ
แตกต่างกัน การจัดการเรื่องโรคติดเช้ือไวรัสซิกาในหญิงต้ังครรภ์ การลงดําเนินงานเฉพาะทีม อสม. ชุมชนให้
ความร่วมมือในการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกาค่อนข้างน้อย ประชาชนไม่เห็นความสําคัญ และไมใ่ห้
ความร่วมมือในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกาในพ้ืนที่เขตทหาร  EOC ไม่มีความพร้อมใน
การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา กรณทีี่พบผู้ป่วยต่อเน่ืองเป็นเวลานานๆ  ช่วงแรกในการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค ไมใ่ห้ใช้คําว่า “การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา” ทําให้การ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกาขาดประสิทธิภาพ ประชาชนขาดความสนใจและขาดความ
ตระหนัก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้หากไม่ประกาศเป็นพ้ืนที่โรคระบาด   
 

บทสรุปการเรียนรู้และข้อเสนอแนะ 
การดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโรคติดเช้ือไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) มีการ

ปรับเปลี่ยนแนวทางการดําเนินการ การดําเนินการปัจจุบันให้ยึดแนวทางการดําเนินงานยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการป้องกันและควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (มกราคม พ.ศ.
2560 - ธันวาคม พ.ศ.2562) ให ้ สคร. ติดต่อประสานส่วนกลาง และแจ้งพ้ืนที่ทุกครั้ง เมื่อมีการปรับเปลี่ยน
คู่มือแนวทางมาตรการต่างๆ ที่ใช้ในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา โดยมีการนําความรู้ที่ได้
ไปใช้ประโยชน์มรการดําเนินงาน ดังน้ี   

ด้านการพัฒนางาน จากเวทีการถอดบทเรียนทําให้เกิดขอ้ตกลงของเขตสุขภาพที่ 9 คือ อันดับแรก
ให้จังหวัดทําการเปิด EOC และ War room เมื่อพบผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสซิการายแรกในอําเภอที่ยังไม่เคยมี
รายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้าน้ี  ในส่วนของทีมเขต ต้องมีการคืนข้อมูลการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคหลังจาก
การประเมินผล เพ่ือให้พ้ืนที่วิเคราะห์ปรับแก้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคของ
ตนเอง  การทําประชาคมก่อนการพ่นสารเคมีก่อนกําจัดยุงตัวแก่ 1 วัน  ควรมีรถประชาสัมพันธ์นําหน้ารถของ
ทีมพ่นสารเคม ี  และการใช้สเปย์กระป๋องแทนในจุดทีม่ีปัญหาพ่นไมไ่ด้  ติดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่
รับผิดชอบในพ้ืนที่เขตนั้นๆ ก่อนการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา  ในส่วนของการป้องกัน
การส่งข้อมูลทีม่ีความเสี่ยงของทีม SAT เขตและ ทมี SAT จังหวัดควรแจ้งผ่านทางโทรศัพท์ส่วนตัว   

เน่ืองจากที่ผ่านมาการลงดําเนินงานกําจัดลูกนํ้ายุงลายและแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ส่วนมากเป็นหน้าที่
ของ อสม. ทําให้การดําเนินงานไม่ได้ตามมาตรฐานที่กําหนด แนวทางในการแก้ปัญหาคือ หลังจากที ่อสม. ลง
ดําเนินการแล้วให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ติดตามประเมินการดําเนินงานหลังจากการดําเนินงานของ อสม. การลง
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา ควรมีทีมเจ้าหน้าที่ลงดําเนินงานร่วมกับทีม อสม. และควรสวม
เครื่องแบบของกระทรวงสาธารณสุข (เสื้อสฟ้ีา)     

สุดท้าย การจะได้รับความร่วมมือในการดําเนินงานจาก อปท. น้ัน การนําข้อมูลสถานการณ์การ
ระบาดของโรคเข้าไปพูดคุยในเวทีการประชุมผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมีโอกาสไดรับการ
สนับสนุนมากกว่าการพูดเป็นการส่วนตัวกับท่านนายกองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

ด้านการพัฒนาบุคลากร ทีมอําเภอ ทีมจงัหวัดลงดําเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา ทั้ง
การกําจัดยุงตัวแก่ และการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย กรณทีี่พบผู้ป่วย PUI ให้พ้ืนที่ดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไป
ก่อนยังไม่ต้องเปิด War room ทีมสคร.9 ลงประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน ยกเว้นพ้ืนที่ร้องขอกรณีที่ไม่
สามารถดําเนินการได้ด้วยตนเอง ในอําเภอที่พบผู้ป่วยรายแรก ลงดําเนินการร่วมกับทีมจังหวัดและทีมอําเภอ
แบบ On the job training   



สรุปความรู้ที่ได้จากการดําเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ ปี 2560 กรณี โรคติดเชื้อ
ไวรัสซิกา (Zika Virus Disease) เขตสุขภาพท่ี 9 นครชัยบุรนิทร์ ปี 2560 มีดังน้ี 

1. เทคนิค เคลด็ลับ ที่ทําให้ภารกิจงานกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์สาธารณสุข (Situation 
Awareness Team, SAT) มีระบบการแจ้งรายงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  คือ  ระบบเครือข่ายการ
ดําเนินงานที่เข้มแข็ง  ได้แก่  เครือข่ายระบบข้อมูลสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด กับสํานักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา  เครือข่ายการส่งตัวอย่างส่งตรวจและรายงานผลตรวจ  ได้แก่ เครือข่ายศูนย์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่เป็นเครือข่ายศูนย์วิชาการในเขตสุขภาพที่ 9 สิ่งที่ควรดําเนินงานเพ่ือช่วยให้ได้ระบบ
รายงานที่มีที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดําเนินงาน 

2. ควรมี DCIR (Director Critical Information Requirement) ที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการเปิด-
ปิด EOC หากยังไม่มี ควรทําข้อตกลงของเขตสุขภาพที่ 9 คือ ให้จังหวัดทําการเปิด EOC และ War room 
เมื่อพบผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสซิการายแรกในอําเภอที่ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้าน้ี 

3. หากข้อมูลที่มคีวามเสี่ยง (เป็นความลับ) การแจ้งสถานการณ์ภาพรวมเขตและรายจังหวัด  ควรผ่าน
ทางโทรศัพท์สว่นตัวเพ่ือป้องกันข้อมูลทีม่ีความเสี่ยง 

4. การลงปฏิบัติงานของทีม Operation ทีมต้องมีความพร้อมในการดําเนินงาน โดยมีการวางแผนการ
ดําเนินงานและมีการประสานพ้ืนที่ก่อนลงดําเนินการพ่น  และมีความพร้อมในการดําเนินงานสนับสนุนพ้ืนที่
รับผิดชอบ เมื่อพ้ืนที่ในเขตรับผิดชอบร้องขอให้สนับสนุนการดําเนินงาน หากพ้ืนที่ไม่สามารถดําเนินการได้ด้วย
ตนเอง 

5. การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกาของพ้ืนที่ มีศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง
ดําเนินการประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน ทั้งการประเมินมาตรฐานการพ่น และการดําเนินงานควบคุม
ลูกนํ้ายุงลาย (ประเมินค่า HI/CI) ของพ้ืนที่ 

6. การลงดําเนินการตามมาตรการของทีม Operation ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ควรลง
ประสานงานและเตรียมความพร้อมก่อนการดําเนินงาน 

7. หากบทบาทการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกาไม่ชัดเจนระหว่างทีมระดับ สคร. ทีม
ระดับจังหวัด และทีมระดับอําเภอ ให้ดําเนินการทําข้อตกลงการดําเนินงานของเขตสุขภาพที่ 9 ให้ชัดเจน   

8. การลงดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา ควรมีทีมเจ้าหน้าที่ลงดําเนินงานร่วมกับทีม   
อสม. และควรสวมเครื่องแบบของกระทรวงสาธารณสุข (เสื้อสีฟ้า) 

9. การดําเนินงานในเขตทหาร ควรติดต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่รับผิดชอบในพ้ืนที่เขตนั้นๆ ก่อนการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค 

10. สคร.9 ต้องประสานแจ้งจังหวัดทุกคร้ัง หากมีการปรับเปลี่ยนคู่มอืแนวทางและมาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค 

11. การสื่อสารความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงคําที่มคีวามละเอียดอ่อน ที่จะกระทบต่อจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย
ในการดําเนินงานและประชาชน 

12.  ควรเพ่ิมช่องทางในการสื่อสารคู่มือแนวทางในการดําเนินงาน เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายได้ใช้ประโยชน์  
 
การนําความรูท้ี่ได้ไปใช้ประโยชน ์

1. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการดําเนินงาน จะทําให้ได้ระบบรายงานที่มีที่รวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ และจัดการกับข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบหลายหน่วยงาน เพ่ือรวบรวม
รายงานให้ครบถ้วน 



2. การเปิด-ปิด EOC ควรมี DCIR (Director Critical Information Requirement) ที่ชัดเจนเพ่ือใช้เป็น
เกณฑ์ หากยังไม่มีควรทําข้อตกลงของเขตสุขภาพที่ 9 คือให้จังหวัดทําการเปิด EOC และ War room เมื่อพบ
ผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสซิการายแรกในอําเภอที่ยังไม่เคยมีรายงานผู้ป่วยมาก่อนหน้าน้ี 

3. ข้อมูลที่เป็นความลับต้องปกปิด ควรหาช่องทางในการติดต่อสื่อสาร เช่น การติดต่อสื่อสารผ่านทาง
โทรศัพท์ส่วนตัว เพ่ือป้องกันข้อมูลรั่วไหล 

4. การดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามมาตรการการสั่ง
การ ต้องมีทีมประเมินมาตรฐานการพ่น และการดําเนินงานควบคุมลูกนํ้ายุงลาย (ประเมินค่า HI/CI) ของพ้ืนที่ 

5. การลงดําเนินการตามมาตรการของทีม Operation ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน ควรลง
ประสานงานและเตรียมความพร้อมก่อนการดําเนินงาน เช่น เตรียมชุมชนก่อนการพ่นสารเคมีกําจดัยุงตัวแก่ 

6. หากบทบาทการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกาไม่ชัดเจน ระหว่างทีมระดับ สคร. ทีม
ระดับจังหวัด และทีมระดับอําเภอ ให้ดําเนินการทําข้อตกลงการดําเนินงานของเขตสุขภาพที่ 9 ให้ชัดเจน  
ดังน้ัน ทีมอําเภอ ทีมจังหวัด ลงดําเนินการป้องกันควบคุมโรคติดเช้ือไวรัสซิกา ทั้งการกําจัดยุงตัวแก่ และการ
กําจัดลูกนํ้ายุงลาย ทีมสคร.9 ลงประเมินมาตรฐานการดําเนินงาน ยกเว้นทีมพ้ืนที่รอ้งขอ กรณีทีไ่ม่สามารถ
ดําเนินการได้ด้วยตนเองในอําเภอที่พบผู้ป่วยรายแรก ลงดําเนินการร่วมกับทีมจังหวัดและทีมอําเภอแบบ On 
the job training กรณีที่พบผู้ป่วย PUI ให้พ้ืนที่ดําเนินการป้องกันควบคุมโรคไปก่อน ยังไม่ต้องเปิด War 
room  

7. การสื่อสารความเสี่ยง ควรหลีกเลี่ยงคําที่มคีวามละเอียดอ่อน ที่จะกระทบต่อจิตใจของกลุ่มเป้าหมาย
และประชาชน เช่น หลีกเลี่ยงการส่ือสารคําว่า “เด็กหัวลีบ” ให้ใช้เป็น “ทารกศีรษะเลก็” แทน 
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