
สรุปบทเรียนการจดัการความรู้ (KM) เรื่อง 
"การเตรียมความพร้อมและตอบโตภ้าวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

กรณีการระบาดโรคคอตบีเขตพื้นที่เครือข่ายบรกิารที่ 9 ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 " 
 
ความเป็นมาของการถอดบทเรียน 
 
สถานการณ์โรคคอตีบ ปี 2555 

 เดือนพฤษภาคม 2555 เกิดระบาดในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ประเทศไทย
โดยกระทรวงสาธารณสุขส่ง diphtheria antitoxin (DAT) ไปช่วยเหลือ  สถานการณ์การระบาดของโรคคอ
ตีบไม่มีข้อมูลชัดเจน  คาดว่ายังมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง   

 เดือนมิถุนายน 2555 เริ่มพบผู้ป่วยรายแรกที่อําเภอด่านซ้าย  จังหวัดเลย  กรมควบคุมโรค
ส่งทีมสํานักระบาด  และทีมสคร.สนับสนุนสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย  ลงปฏิบัติการสอบสวน  และ
ควบคุมโรค 

 เดือนกรกฎาคม 2555 พบผู้ป่วยส่วนมากเป็นผู้ใหญ่มีมากขึ้นที่อําเภอด่านซ้าย  และพบ
ผู้ป่วยเพิ่มที่อําเภอผาขาว   

 เดือนสิงหาคม 2556 การระบาดที่อําเภอด่านซ้ายขยายตัวเพิ่มขึ้น  และพบผู้ป่วยรายใหม่
เพิ่มที่อําเภอภูหลวง 

 เดือนกันยายน 2555 การระบาดของโรคที่อําเภอด่านซ้ายชะลอตัว  พบการระบาดใน
โรงเรียนที่อําเภอวังสะพุง  พบผู้ป่วยที่จังหวัดเพชรบูรณ์  และจังหวัดหนองบัวลําภู  วันที่ 26 กันยายน 2555
กรมควบคุมโรคหารือนพ.ไพจิตร  วราชิต  ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้ตรวจราชการฯประชุม VDO 
conference ร่วมกับสํานักงานสาธารณสุขจํานวน 26 จังหวัดที่เป็นพื้นที่ระบาด  และพื้นที่เสี่ยง 

 เดือนตุลาคม 2555  การระบาดในพื้นที่อําเภอวังสะพุงชะลอตัว  เริ่งพบผู้ป่วยที่จังหวัด
อุดรธานี  ผู้ป่วยสงสัยที่จังหวัดสกลนคร  และผู้ป่วยเด็กทารกจากฝั่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 สรุปจํานวนผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ (ข้อมูล ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556) รวมทั่วประเทศ
จํานวน 43 คน  ดังนี้  จังหวัดเลยจํานวน 26 คน เสียชีวิต 2 คน  จังหวัดเพชรบูรณ์จํานวน 5 คน  
จังหวัดหนองบัวลําภูจํานวน 3 คน  จังหวัดอุดรธานีจํานวน 1 ราย  จังหวัดนครราชสีมาจํานวน 3 ราย  
จังหวัดสุราษฏร์ธานีจํานวน 2 ราย  จังหวัดนครศรีธรรมราชจํานวน 2 รายเสียชีวิต 2 ราย  และจังหวัดสงขลา
จํานวน 1 ราย 

 สรุปจํานวนผู้ป่วยสงสัย และผู้ป่วยยืนยัยโรคคอตีบเขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 สรุปได้ดังนี้ 
  จังหวัดชัยภูมิ  พบผู้ป่วยสงสัยจํานวน 10 ราย  ดังนี้ 
  -  ตําบลสระพัง อําเภอบ้านแท่น  จํานวน 1 ราย  
  -  ตําบลทุ่งพระ อําเภอคอนสาร  จํานวน 1 ราย   
  -  อําเภอหนองบัวแดง  จํานวน 2 ราย  (ตําบลหนองแวง 1 ราย และตําบลท่าใหญ่ 1 ราย)  
  -  อําเภอจัตุรัส  จํานวน 1 ราย   
  -  อําเภอเกษตรสมบูรณ์  จํานวน 1 ราย    
     -  อําเภอเทพสถิต  จํานวน 1 ราย 



 

     -  อําเภอเมือง  จํานวน  2 ราย  (ตําบลบ้านลาด 1 ราย  ตําบลโพนทอง 1 ราย)    
  -  อําเภอหนองบัวระเหว  จํานวน 1 ราย  
  จังหวัดนครราชสีมา สรุปดังนี้  พบผู้ป่วยยืนยัน   3 ราย  ดังนี้  อําเภอด่านขุนทด อําเภอสี
คิ้ว และอําเภอเทพารักษ์)  พบผู้ป่วยน่าจะเป็น 2 ราย (อําเภอขามสะแกแสง  และอําเภอด่านขุนทด)  และพบ
ผู้ป่วยสงสัย 18 ราย  
  -  อําเภอขามสะแกแสง 1 ราย ผู้ป่วยน่าจะเป็น (เสียชีวิต)  
  -  อําเภอโนนสูง ผู้ป่วยสงสัย 3 ราย  
  -  อําเภอโนนไทย 1 ราย ผู้ป่วยสงสัย  
  -  อําเภอจักราช 1 ราย ผู้ป่วยสงสัย  
  -  อําเภอแก้งสนามนาง ผู้ป่วยสงสัย 3 ราย  
  -  อําเภอคง  ผู้ป่วยสงสัย 1 ราย  
  -  อําเภอเฉลิมพระเกียรติ  ผู้ป่วยสงสัย  1 ราย   
  -  อําเภอลําทะเมนชัย ผู้ป่วยสงสัย 1 ราย   
  -  อําเภอห้วยแถลง ผู้ป่วยสงสัย 1 ราย   
  -  อําเภอด่านขุนทด 2 ราย ผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย   และผู้ป่วยน่าจะเป็น  1 ราย  
   -  อําเภอเทพารักษ์  ผู้ป่วยยืนยัน  1 ราย 
  -  อําเภอสีคิ้ว  7 ราย  ผู้ป่วยสงสัย  6 ราย  และผู้ป่วยยืนยัน 1 ราย 
  จังหวัดบุรีรัมย์  พบผู้ป่วยสงสัยจํานวน 2 ราย  ดังนี้ 
  -  อําเภอโนนสุวรรณ  จํานวน 1 ราย  
  -  อําเภอโนนดินแดง  จํานวน 1 ราย  
  จังหวัดสุรินทร์  พบผู้ป่วยสงสัยจํานวน 4 ราย  ดังนี้ 
  -  อําเภอเมือง จํานวน 1 ราย 
  -  อําเภอชุมพลบุรี  จํานวน 1 ราย  
  -  อําเภอท่าตูม  จํานวน 2 ราย 

 ลักษณะการระบาดโรคคอตีบในประเทศไทยปี พ.ศ.2555 แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ   
 กลุ่มที่ 1 การระบาดเกิดในกลุ่มผู้ใหญ่เป็นหลัก  ลักษณะการระบาดนี้พบในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  เช่น  จังหวัดเลย  จังหวัดนครราชสีมา  จังหวัดอุดรธานี  เป็นต้น  การระบาดลักษณะนี้
มีศักยภพในการแพร่กระจายของโรคสูง  เนื่องจากระดับภูมิคุมกันต่อโรคคอตีบในประชากรวัยผู้ใหญ่ในพื้นที่
ดังกล่าวอยู่ในระดับตํ่า  โดยประชากรเหล่านี้เกิดก่อนแผนงานสร้างเสริมภูมิคุมกันโรค  ไม่ได้รับวัคซีนในวัยเด็ก  
แต่เติบโตมาในช่วงเวลาที่มีโรคคอตีบในธรรมชาติน้อย  จึงขาดการกระตุ้นภูมิคุ้มกันต่อโรค  การให้ภูมิคุ้มกัน
ต่อโรคโดยการฉีดวัคซีนกระตุ้นในผู้ใหญ่  การฉีด dT แทน TT เมื่อต้องการ 
ป้องกันโรคบาดทะยัก 
  กลุ่มที่ 2  การระบาดเกิดในเด็กอายุตํ่ากว่า 12 ปี  ส่วนใหญ่เป็นการเกิดโรคในเด็กเพียงราย
เดียวหรือกลุ่มเด็กเล็กๆทีส่ัมผสัใกล้ชิด  โดยเด็กไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน  ลกัษณะการระบาดนี้พบในจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี  นครศรีธรรมราช  และในสามจงัหวัดชายแดนภาคใต้  การระบาดักอยู่เฉพาะในกลุ่มเด็ก  ไม่



 

แพร่กระจายต่อในกลุ่มผู้ใหญ ่ ในพื้นที่เหล่านี้คาดว่ามีเชื้อคอตีบแพร่กระจายอยู่แต่เดิม  เมื่อมีมาตรการเพิ่ม
ความเข้มข้นของการเฝ้าระวัง  จึงสามารถตรวจจับได้  แต่ประชากรวัยผู้ใหญ่ในพื้นที่เหล่านี้อาจยังมีระดับ
ภูมิคุ้มกันอยู่ในระดับเพียงพอ  เนื่องจากการกระตุ้นภูมิคุมกันตามธรรมชาติอาการเจ็บป่วยจึงมีน้อย  การ
ป้องกันควบคุมโรคโดยการตรวจสอบการฉีดวัคซีนในเด็กทั้งเด็กปกติและกลุ่มเสี่ยงใหค้รบถ้วนทุกพ้ืนที่ 
 
 
 
ยุทธศาสตร์การป้องกันควบคมุโรค 
 Emergency response  ควบคุมการระบาดอย่างรวดเร็ว โดยค้นหาผู้ป่วยเพื่อลดการแพร่เชื้อใน
ชุมชน จัดการผู้สัมผัสใกล้ชิดและพาหะเพื่อป้องกันการเกิดโรคและลดการแพร่เชื้อ ดูแลผู้ป่วยเพื่อลดอัตราตาย 
ผ่านการประสานสั่งการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  -  เร่งควบคุมแหล่งโรคในจังหวัดเลย 
  -  ป้องกันกลุ่มเสี่ยงในจังหวัดเลยและพื้นทีใ่กล้เคียงรวม 15 จังหวัด 
  Strengthening immunization program  ดําเนินงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้เข้มแข็งเพื่อ
การป้องกันการระบาดในพื้นที่ใกล้เคียงและพื้นที่อ่ืนๆในประเทศ โดยตรวจสอบความครอบคลุมวัคซีนที่มี
ส่วนประกอบของวัคซีนป้องกันโรคคอตีบในกลุ่มอายุต่างๆและเร่งรัดให้ครอบคลุมวัคซีนดังกล่าวเป็นไปตาม
เป้าหมาย รวมถึงให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบกับประชากรที่คาดว่าจะไม่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ 
  -  ประเมินความเสี่ยงและป้ องกนั โรคในจังหวัด อ่ืนในประเทศ 
  -  จํานวนผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบสะสมและผูป่้วยใหม่ในรอบ 30 วันที่ผ่านมา 
  เน้นการประสานงานเพื่อสร้างความร่วมมืออย่างเข้มแข็งทุกภาคส่วน  ทั้งภาครัฐและประชาชน
รวมถึงเผยแพร่สื่อสารสร้างความเข้าใจเรื่องการป้องกันโรคคอตีบให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนอย่างทั่วถึง  

พื้นที่ดําเนินการ :  
  
 เขตพื้นที่เครือข่ายบริการที่ 9 (นครชัยบุรินทร์) พ้ืนทีร่ับผดิชอบจํานวน 4 จังหวัด  ดังนี้ 
  1. จังหวัดนครราชสีมา 
  2. จังหวัดชัยภูมิ 
  3. จังหวัดบุรีรัมย์ 
  4. จังหวัดสุรินทร์  
 
 โครงสร้างบัญชาการ 
 
ระดับกระทรวงสาธารณสุข 
รูปที่ 1  แผนผังการบัญชาการกระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคคอตีบ 
 
 โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการระบาด

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์



 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
ระดับเขต 
 การเตรียมพร้อมด้านต่างๆของสํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดนครราชสีมา  มีระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉิน  ตามคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข (กรณีการระบาดของโรคคอตีบ) ปีประมาณ 2555  แบ่งโครงสร้างออกเป็น 1 ส่วนบัญชาการ  
และ 4 ฝ่าย (รูปที่ 2)  คือ 
 ส่วนบัญชาการเหตุการณ์ ( Incidence commander : IC )  ซึ่งมีผู้อํานวยสํานักงานฯ  นายแพทย์
ธีรวัฒน์  วัลัยเสถียร  เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ลําดับที่ 1  และ รองผู้อํานวยการสํานักงานฯ  นางรันตนา
ภรณ์  ฮิมหมั่นงาน  เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ลําดับที่ 2  มีบทบาทและหน้าที่  บัญชาการ  สั่งการ  ตาม
ระบบบัญชาการ  ตามสถานการณ์  เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดจนกว่าจะได้แต่งต้ัง  หรือ
มอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่อ่ืนแทน  ติดตามประเมินสถานการณ์ และประสานการดําเนินการของทีมตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง  บริหารจัดการทรัพยากรในการดําเนินงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุข  และควบคุม  กํากับ  ติดตาม  การดําเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน  สั่งการผ่านฝ่ายต่างๆ
ทั้ง 3 ฝ่ายในการปฏิบัติงาน  ดังนี้ 
 

1. ฝ่ายข้อมูล  มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเฝ้าระวังติดตามและรายงาน
สถานการณ์โรคต่อที่ประชุม war room  สรุปผลการดําเนินงานเสนอผู้บังคับบัญชา  ร่วมประชุม war room  
ประสานการดําเนินงานกับส่วนกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   

2. ฝ่ายปฏิบัติการ  จํานวน 4 คณะ  ดังนี้   
  -  ทีมจังหวัดนครราชสีมา  มีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
นางนันทนา แต้ประเสริฐ 
  -  ทีมจังหวัดจังหวัดบุรีรัมย์  มีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
นายประดิษฐ์  ทองจุ่น   
  -  ทีมจังหวัดชัยภูมิ  มีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนาง
กาญจนา  ยังขาว   



 

  -  ทีมจังหวัดสุรินทร์  มีหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนาง
สุทธิลักษณ์  หนูรอด 
  มีบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบในการเป็นตัวแทนกรมโรคในระดับเขต  ร่วมประชุม 
war room เพื่อให้ข้อเสนอแนะ และคําแนะนําในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่  ปฏิบัติการ
ดําเนินงานป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่  และทําหน้าที่ให้
ข้อเสนอแนะในการส่งบุคลากรของพื้นที่เข้ารับการอบรมตามความเหมาะสมในการดําเนินงาน  
 

3. ฝ่ายสนับสนุนวัสดุและเวชภัณฑ์  มีหัวหน้าฝ่าย  คือนางดวงจันทร์  จันทร์เมือง  มีบทบาท
หน้าที่และความรับผิดชอบจัดหา  และเตรียมวัสดุอุปกรณ์และการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  จัดสรร  จัดส่ง  วัสดุ  เวชภัณฑ์  ร่วมประชุม war room เพื่อติดตามสถานการณ์และ
ให้ข้อเสนอแนะ  และจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานทุกครั้งเสนอคณะกรรมการอํานวยการ 
 
 
 
 
รูปที่ 2  แผนผังการบัญชาการ สคร.5 ในกรณีการระบาดของโรคคอตีบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฝ่ายปฏิบัติการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
IC 1 : นพ.ธีรวัฒน์  วลัยเสถียร 
IC 2 : นางรัตนาภรณ์  ฮิมหมั่นงาน 

ฝ่ายข้อมูล 
 

ฝ่ายปฏิบัติการ   ฝ่ายสนับสนุนวัสดุและเวชภัณฑ์ 
นางดวงจันทร์  จันทร์เมือง 

ฝ่ายปฏิบัติการจ.นครราชสีมา 
 นางนันทนา  แต้ประเสริฐ  

ฝ่ายปฏิบัติการจ.ชัยภูมิ  
นางกาญจนา  ยังขาว 

ฝ่ายปฏิบัติการจ.บุรีรัมย์ 
 นายประดิษฐ์  ทองจุ่น 

ฝ่ายปฏิบัติการจ.สุรินทร์  
 นางสาวสุทธิลักษณ์  หนูรอด 



 

 
 
 
 
 
วัตถุประสงค์ 
  เพื่อสืบค้นความรู้จากการปฏิบัติงานโดยใช้วิธีการสกัดความรู้และประสบการณ์ที่ฝังลึกจาก
กลุ่มเป้าหมายที่ได้ร่วมปฏิบัติงาน และบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานผลการปฏิบัติงาน และความรู้
ใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น ระหว่างการปฏิบัติงานทั้งที่สําเร็จ หรือล้มเหลวจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และสามารถเผยแพร่ศึกษาเรียนรู้ได้ 
 
ขั้นตอนการถอดบทเรียน 
 
 ขั้นเตรียมการก่อนปฏิบัติการ 
 1. เตรียมทีมงาน หาคนที่มีทกัษะสนใจ อยากรู้ อยากทํา แบ่งหน้าที่ คุณอํานวยในทีม เดินเรื่อง 
พูดคุย จดบันทึก จับประเด็น ซึ่งต้องเข้าใจงานซึ่งกันและกัน 
 2. เตรียมอุปกรณ์ สื่อ เทคนคิ กล้องถ่ายรูป อ่ืน ๆ ตามประเด็นที่ต้องการศึกษา 
 3. เตรียมกรอบเนื้อหา ประเด็น ศึกษาเนื้อหา พ้ืนที่ โครงการที่เกี่ยวข้อง 
 4. เตรียมกรอบ แนวทางขั้นตอนการศึกษาและกรอบคําถาม เตรียมประเด็นพูดคุย 
 5. เตรียมกลุ่มเป้าหมายที่จะพูดคุย ใครมสีว่นได้ส่วนเสีย หรือใครคือภาคีพัฒนา 
 6. นัดหมายวัน เวลา สถาน 
 ขั้นปฏิบัติการถอดบทเรียน 
 1. การเริ่มต้น : แนะนําตัว แนะนําวัตถุประสงค์ ความเป็นมา 
  - สร้างบรรยากาศ (เกม หรอื เพลง ละลายพฤติกรรม) 
  - กําหนดกติกา (เป้าหมาย วิธีการถอดบทเรียน หน้าที่ของผู้ร่วมถอดบทเรียนข้อพึงระวัง) 
  - จัดกิจกรรมอุ่นเครื่อง 
 2. เปิดประเด็นคําถาม “ผู้รู้เล่า ผู้ศึกษาฟัง/ถาม ผู้รู้เล่า” ผู้จดบันทึกตามรูปแบบเทคนคิที่จะใช้สังเกต
บรรยากาศ เนื้อหา สาระ ตามลําดับขั้นตอนดังนี้ 
  - เล่าประสบการณ์จากวิธีการปฏิบัติงานของผู้ร่วมถอดบทเรียน 
  - เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดกับวิธีปฏิบัติจริง 
  - วิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ทําได้ดี 
  - ข้อเสนอแนะวิธีการปฏิบัติงานที่จะทําให้งานดีขึ้น 
  - วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคระหว่างการปฏิบัติงาน 
  - ข้อเสนอแนะวิธีป้ องกันไม่ให้เกิดอุปสรรค 
  - ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  - การประเมินความพึงพอใจผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของผู้เข้าร่วมถอดบทเรียน 



 

 ขั้นประมวลสรุปข้อมูล 
 ทีมงานต้องนําข้อมูลที่ได้จากชุมชนมารวบรวม ทบทวนความถูกต้องสมบูรณ์ ตรวจสอบ ปรับปรุง 
เทียบเคียงข้อมูลที่ได้ สร้างการเรียนรู้ร่วมกันการทําอยู่คนเดียวจะเป็นจุดอ่อนของทีม ทกุคนต้องช่วยเติมเต็ม
ร่วมกัน 
 ขั้นวิเคราะห ์สังเคราะห ์สรุปความ  
 การอธิบายตีความอะไรที่เกิดขึ้น เกิดขึ้นได้อย่างไร เบ้ืองหลังความเป็ นมา การแก้ไขปญัหาอุปสรรค 
วิธีคิดและรูปแบบความเคลื่อนไหวสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ต้องอธิบายเชื่อมโยง เพื่อสร้างความสมบูรณแ์ละสร้าง
คุณค่าให้กับบทเรียน 
 ขั้นเขียนรายงานการถอดบทเรียน แบ่งออกเป็ น 3 หัวข้อ คือ 
 1. ความเป็นมาและ วัตถุประสงค์การถอดบทเรียน 
 2. การเตรียมการถอดบทเรียน (เล่าขั้นตอน รายละเอียด วิธีการ ทีมงาน  บทบาทหนา้ที่ กรอบ
แนวคิด เทคนิค ปฏิทิน กลุ่มเป้าหมาย) 
 3.  การสรุปบทเรียนตามเนื้อเรื่องการดําเนินการถอดบทเรียน  จุดที่ทําได้ดีแล้ว  วิธีการปฏิบัติงาน
ของผู้ร่วมถอดบทเรียน  วิธีการปฏิบัติงานที่กําหนดในแผนปฏิบัติงาน  เปรียบเทียบความแตกต่าง  สิ่งที่ทําได้ดี
จากการปฏิบัติงาน สาเหตุที่ทําได้ดี  จุดที่ควรปรับปรุงและวิธีหรือแนวทางปรับปรุง  ขอ้เสนอแนะวิธี
ปฏิบัติงานต่อไปให้ดีขึ้น  ปัญหาอุปสรรค  วิธีป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาอปุสรร  ข้อเสนอแนะ  ตามประเด็น
ดังต่อไปนี้ 
  1.  การบริหารจัดการ(war room)   
  2.  การจัดการ case  

ￚ Active case finding and contact case management  
ￚ Active surveillance 

ￚ Early diagnosis and treatment   
  3.  Vaccine    

ￚ MOP UP Vaccination  

ￚ Catch UP Vaccination  

ￚ ระบบ cold chain 
  4.  สรุปภาพรวมทั้งหมด  
 
สรุปเนื้อหาการถอดบทเรยีน 
 

ประเด็นที่ 1 การบริหารจัดการ (War room)   
 

 ศูนย์บัญชาการ (War Room) ใช้สําหรับระดมความคิดเห็นจากคณะทํางาน ชุดต่างๆ เพื่อหาแนวทาง
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นสถานที่ที่ใช้ในการระดม



 

ข้อมูลและข่าวสารเพื่อเป็นฐานในการตัดสินใจที่ถูกต้องแม่นยํา  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการการ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ผ่านระบบบัญชาการสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ การเตรียม
ความพร้อม  และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข "กรณีการระบาดของโรคคอตีบ"  แบ่งการ
บัญชาการออกเป็น 4 ระดับ  ดังนี้  

1. War room ระดับกระทรวงสาธารณสุข  ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตามโครงสร้างแผนผังการบัญชาการ
กระทรวงสาธารณสุขในกรณีการระบาดของโรคคอตีบ  เพื่อแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศ 

2. War room ระดับกรมควบคุมโรค  เปิด War room ระดับกรมประมาณเดือนมิถุนายน 2555     
และกรมควบคุมโรคเริ่มมีการประสานสั่งการโดย War room ผ่าน VDO Conference ทุกสัปดาห์   

3. War room ระดับจังหวัด  การจัดประชุมต้องเชื่อมกับคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัดที่องค์ประกอบจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  มีการ
ประชุมสม่ําเสมอมีรายงานผลการประชุม  มีการนําผลจากการประชุมไปปฏิบัติ  มีการติดตามผลการ
ดําเนินงาน 

4. War room ระดับพื้นที่ (ระดับอําเภอ)  การจัดประชุมต้องเชื่อมกับคณะกรรมการป้องกันควบคุม
โรคและภัยสุขภาพระดับอําเภอ   
 โดยทั่วไปประกอบด้วยวาระการประชุม 4 วาระ  ดังนี้  วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ  วาระที่ 2 
เรื่องเพื่อทราบสรุปการดําเนินงานควบคุมโรค  วาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณารายงานสถานการณ์โรค  และ
แนวทางการควบคุม  วาระที่ 4  สรุปมติและการสั่งการ 

 
 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพระดับจังหวัดอยู่แล้วที่องค์ประกอบจากทุก

ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน   
• นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด : IC ระดับจังหวัดให้ความสาํคัญ  และสั่งการ/แต่งต้ัง

ผู้รับผิดชอบระดับอําเภอ  คือ  มสิเตอร์คอตีบระดับอําเภอ  
• มีการแจ้งให้เฝา้ระวัง Contact case ทุกจังหวัด  
• มีการสั่งการจาก War room กระทรวงให้เก็บตกในเด็กตามระบบปกติ (Catch UP 

Vaccination)  
• War room ระดับจังหวัดกระตุ้น  การส่งต่อผู้ป่วย   การสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผสัโรค  

ติดตามผู้ที่ได้รับยาให้ได้รับคําแนะนําและกนิยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ (active case finding and contact 
case management) 

• มีการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค  เนื่องจากเหตุการณ์ที่มปีระชาชนมาชุมนุมกัน(Futsal 
word) 

• มีสํานักระบาดวิทยาทํารายงานสถานการณ์โรคคอตีบ  นําไปใช้ประโยชน์ข้อมูลในทุกระดับ 
• War room ทุกระดับคอยติดตามสถานการณ์  สั่งการของผู้บัญชาการ War room เพื่อการ

ตัดสินใจในการดําเนินการต่อไป   



 

• ผลจากการ war room ทําให้แนวทางการรักษา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตามท่ีชัดเจนทาก
ขึ้น 

 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• ความไม่ชัดเจนมาตรการการดําเนินงานทําให้เกิดการสับสนของพื้นที่ในการดําเนินงาน 
• การสั่งการของส่วนกลางผ่านช่องทางต่างๆ  เช่น  หนังสือราชการการจากส่วนกลางไม่บูรณา

การ  มีการสั่งการที่ซ้ําซ้อน  ทํารายงานมาก 
• ข้อสั่งการจาก War room ส่วนกลางผ่านทาง VDO conference สั่งแลว้ดําเนินงานไม่ทัน

ตามท่ีสั่งการเนื่องจากระยะเวลาที่จํากัด 
• ข้อมูลจาก War room ส่วนกลางผ่านทาง VDO conference ลงในในประกาศผ่านทาง 

Website ล้าช้า  และไม่ชัดเจนว่าลงที่ Website หน่วยงานใด  
• ไม่มีการช้ีเป้าหมายพื้นที่การระบาดที่ชัดเจน 
• ข้อมูลนําเข้าจาก สคร./เขต มีน้อย 
• ไม่ควรปกปิดข้อมูลเพื่อการทํางาน 
• ควรสนับสนุนให้ใช้การสื่อสารทางอีเมล์เมื่อมี case ใหม ่ และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงขอ้มูล

ต่างๆ 
• เมื่อมีการปิด War room ระดับกระทรวงแล้ว  ระดับเขต (สคร.) ควรเปิดต่ออีกสักระยะก่อน

ไม่ควรปิดพร้อมกัน  เพื่อเป็นช่องทางเชื่อมข้อมูลข่าวสารระดับกระทรวง 
• ในระดับกระทรวงเมื่อปิด war room แล้วระดับเขตควรคงไว้โดย สคร.เป็น center ช้ันสองทุก

สัปดาห์ ช้ันหนึ่งเฉพาะกิจ 
• ข้อมูลที่พ้ืนทีแ่จ้งกระทรวงควรแจ้งจังหวัด สคร. ด้วย  เพื่อการสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที ่
• มีรายงานบันได 4 ขั้น (คุณทาํอะไรบ้าง) 

 
ประเดน็ที่ 2 การจัดการ case 
 
สถานการณ์การจัดการผู้ป่วย ผู้สัมผสัใกลช้ิดผู้ป่วยโรคคอตีบ และพาหะ 
 ภาพรวมของสถานการณ์การจัดการผู้ป่วย ผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโรคคอตีบ และพาหะ ในพื้นที่เขต
บริการที่ 9 เริ่มมีรายงานผู้ที่มีอาการเข้าได้กับนิยามโรคคอตีบรายแรกในพื้นที่ของหมู่บ้านของตําบลสระพัง 
อําเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 และพบจํานวนเพิ่มขึ้นจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ 
และสุรินทร์ (พบผู้ป่วยสงสัยจํานวน 10 ราย, ผู้ป่วยสงสัย 21 ราย และผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย, ผู้ป่วยสงสัย 3 ราย
, ผู้ป่วยสงสัย 4 ราย) ตามลําดับ รายสุดท้ายวันที่ 10 ธันวาคม 2555 แต่ยังมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 
จากการสั่งการโดยปลัดกระทรวงฯ และการใช้มาตรการการดําเนินงานตามแนวทางของกรมควบคุมโรค โดย
กําหนดว่าพื้นที่ (อําเภอ) ที่พบผู้ป่วยโรคคอตีบหรือพื้นที่ที่สงสัยว่าเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่เชื้อ ต้องดําเนิน
กิจกรรมที่สําคัญเหล่านี้  
 1. Active case finding and contact case management 



 

  การดําเนินงานกิจกรรมการสอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสโรค รวมทั้งติดตามผู้ที่ได้รับยาให้ได้รับ
คําแนะนําและกินยาปฏิชีวนะตามเกณฑ์ (โดย อสม.) ยังพบว่ามีกิจกรรมที่ทําให้มีการดําเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้นและยังมีจุดที่ต้องปรับปรุง รวมถึงประยุกต์ใช้ในอนาคตกับโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนอื่นๆ 
ในภาพรวมของทั้ง 4 จังหวัด ดังนี้  

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• การค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดทั้งสองวง 
• นิยามโรคมีความชัดเจน ช่วยให้การทํางานไม่มีปัญหา  
• การค้นหาผู้สัมผัสวง 2 กลุ่มเด็กทําได้ไม่ยาก สามารถทําได้ 100 % แต่ในกลุ่มผู้ใหญ่ยาก

เนื่องจากมีการเคลื่อนย้ายไปๆ มาๆ ทําได้ประมาณ 80 % 
• มีความรู้เรื่องการติดต่อของโรคชัดเจน เข้าใจดี 
• การพบว่ามีผู้ป่วยเสียชีวิต มีส่วนช่วยสร้างความตระหนักต่อประชาชนในชุมชน รวมทั้งมีผลต่อ

เรื่องการกินยามีประสิทธิภาพมากขึ้น 
• มีการลงพื้นที่ติดตามจากจังหวัด ในกิจกรรมการกินยาของผู้ป่วย และมีการสอบถามคนสุดท้าย

ที่ต้องกินยาฆ่าเชื้อว่ากินยาครบโด๊ส การตาม AEFI ของผู้รับวัคซีน  
• มีการใช้อีเมลล์ของงานควบคุมโรค และเมื่อมีข้อมูลเข้ามาใหม่สามารถเปิดดูได้ 
 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• ยังไม่มีการติดตามผู้ป่วยสงสัย 
• ยังไม่ทราบข้อมูลการติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดเกี่ยวกับการกินยาครบ  

 2. Active surveillance 
 การดําเนินกิจกรรมการจัดระบบเฝ้าระวังเชิงรุกประชาชนในพื้นที่โดยใช้นิยาม อาการไข้ เจ็บคอ ฝ้าสี
เทาในคอ โดย อสม. สัปดาห์ละ 2 ครั้ง แล้วรายงานข้อมูลส่งต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล และ
โรงพยาบาลชุมชน 

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• ถ้าพบว่ามีคนที่มีอาการเข้าได้กับนิยามการทํา Act. Sur. จะได้รู้และแจ้ง รพสต. ได้เร็วขึ้น 
• มีข้อมูลเป็น Even base ของพื้นที่ 
• ข้อมูลที่มีอยู่ค่อนข้างดี และ รพ.สต. ควรจะเพิ่มตรวจสอบข้อมูลซ้ํา รวมถึงทําข้อมูลเป็นราย

สัปดาห์ 
• คนทํางานระดับอําเภอไม่ควรยึดติดกับการรายงานข้อมูลให้ใช้ประโยชน์ของพื้นที่เลย 

 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• คนทํางานยังไม่เข้าใจว่าระบบการทํา Act. Sur. เป็นอย่างไร 
• ยังขาดระบบตรวจสอบที่เป็นของภาคประชาชน ต้องประสานกับงานสุขศึกษาจึงรู้ว่ามี 
• มีหนังสือสั่งการให้ดําเนินงานกิจกรรม Act. Sur. แต่ไม่บอกรายละเอียด เว็บไหน อย่างไร  

และขาดการชี้แจงการทํา โดยเฉพาะช่วงวันที่ 27 พ.ย. – 5 ธ.ค. 2555 



 

• ข้อมูลจากระบบนี้ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ในการเฝ้าระวังควบคุมโรค 
• แบบฟอร์มเก็บข้อมูลมีรายละเอียดมาก ซ้ําซ้อน ไม่เหมาะกับ อสม. ควรแบบง่ายๆ สื่อง่ายๆ 
• อสม. ที่ลงทํากิจกรรม Act. Sur. มีการป้องกันตนเองต่ํามาก 
• ในโรงพยาบาลบางแห่งยังไม่มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 

 3. Early diagnosis and treatment   
 กิจกรรมการจดัให้มีการวินิจฉัย รักษาตามแนวทางฯ ตลอดจนการส่งต่อผู้ป่วยให้ทันท่วงที 

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• นิยามท่ีใช้ในการ Early diagnosis and treatment มีความไว 
• แพทย์/พยาบาลมีความต่ืนตัวมากขึ้น 
• SRRT ต่ืนตัวมากขึ้น 
• การเห็นรูปคอตีบในที่ประชุม (กระตุ้น) 
• ถ้ามี Case เสียชีวิตในพื้นที่ มีส่วนช่วยให้กิจกรรมนี้ไวขึ้น 
• มีการต้ังจุดคัดกรอง โดยใช้อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ เงยหน้า อ้าปาก   
• มีแพทย์เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษา 
• ส่งรูปผ่านทางอีเมล์ให้ผู้เชี่ยวชาญ 
• มีทีมแพทย์ยืนยัน Case อีกครั้งและให้คําปรึกษา แพทย์ที่รักษา คุยทางโทรศัพท์, ดูภาพ

สุดท้ายส่งต่อ รพท. 
• แนวทางการรักษาที่ชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลง 
• ใช้วิธีการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการ  
• การแยกกันทํางานมีโอกาสประเมินซึ่งกันและกัน 
• มองเห็นจุดสนับสนุนได้ 
• จังหวัดใหญ่มีกรอบชัดทํางานได้ดี 

 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• มาตรการตอนแรกไม่ชัดแก้โดยใช้ War room จังหวัดเป็นหลัก 
• นิยามผู้ป่วยไม่ชัดเจน 
• การให้ DAT ไม่เหมือนกันในแต่ละ รพ. 
• แพทย์จบใหม่ไม่เคยเห็นแผ่นฝ้า แพทย์เก่าเคยทําให้ case R/o มาก 
• แนวทาง Tx, Dx ลงไม่ถึงผู้ทํางานหรือคลาดเคลื่อน 
• ยังขาดแนวทางการสื่อสารที่ชัดเจนในกิจกรรมนี้ 
• การดําเนินการของแต่ละจังหวัดยังแยกส่วนอยู่ 

  บุคลากรปฏิบัติงานระดับจังหวัดสุรินทร์ มีจํานวน 3 คน (งานระบาดรายงาน case, SRRT 
สอบสวน, งานควบคุมโรค ควบคุมโรคร่วมกับเครือข่าย)  จังหวัดนครราชสีมา มีทีม SRRT จํานวน 2 กลุ่ม 



 

(PHER, ระบาด) ในการควบคุมโรคเป็นหน้าที่ของทีมอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง  จังหวัดชัยภูมิและบุรีรัมย์ จะ
แบ่งงานโดย ระบาด เฝ้าระวังสอบสวน ส่วนการควบคุมโรค งานควบคุมโรคจังหวัด ประสานงานเร็ว สั่งการไว 
เบ็ดเสร็จลงดําเนินการได้พร้อมกันใน 2 พ้ืนที่ 
  ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีการดําเนินงานของพื้นที่ในการ
ป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวเรื่อยมาจนมีการปรับพ้ืนที่ระบาด มาเป็นพื้นที่เสี่ยง และสุดท้ายปรับเป็นพื้นที่ปกติ 
แต่ยังพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจจากการทํางานในครั้งนี้ถึงความเข้มข้นของการทํากิจกรรม Active case 
finding and contact case management, Active surveillance และ Early diagnosis and treatment 
ของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง สิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจนและส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในระบบ
สั่งการอันเป็นหัวใจหลักของการทํางานทั้งหมดคือ การจัดต้ัง War room ระดับจังหวัด ซึ่งมีการสั่งการโดย
ปลัดกระทรวงฯ หรือผู้แทน จะมีส่วนช่วยให้การทํางานในขั้นตอนนี้ดีย่ิงขึ้น (ชัยภูมิ, นครราชสีมา) จึงมีความ
เข้มข้นในการทํางานมากกว่าจังหวัดที่ไม่มีการจัดต้ัง War room 
 
ประเดน็ที่ 3 วัคซีน (Vaccine) 
 

MOP UP Vaccination เร่งให้วัคซีนโดยให้ภูมิคุ้มกันเสรมิด้วย dT  2 ครั้ง ทุกคน เพือ่ป้องกันความ
รุนแรงหากมีการติดเชื้อ  โดยไม่เน้นประวัติการฉีดวัคซีน และให้เขม็แรกแล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห ์ยกเว้นมี
หลักฐานว่าได้รับวัคซีนครบถว้น 

Catch UP Vaccination หลังจากดําเนินการ MOP UP Vaccination แล้ว 1 เดือนให้วัคซีนเก็บ
ตกในเด็กตามระบบปกติ 

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• การดําเนินงานในพื้นที่ระบาดมีเครือข่ายข้างเคียงมาเป็นทีมเสริมสนับสนนุการดําเนินงาน

และทีมพ่ีเลี้ยง 
• มีการให้ความรู้ ซักประวัติ คดักรอง ส่งต่อ 

 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• มาตรการไม่ชัดเจน  เช่น  มเีหตุผลอะไรต้องทําในกลุ่มอายุตํ่ากว่าหรือเท่ากับ 15 ปี  และอายุ 

0-12 ปีได้รับวัคซีนครบแล้วต้องรับการฉีดวัคซีนอีกหรือไม ่
• วัคซีนที่ใช้ในการดําเนินงานไม่พอ  แนวทางการแก้ไขฉีดวัคซีนในผู้มีประวัติไม่ชัดเจนก่อน 
• การดําเนินงานต้องมีการประชุมใช้เกณฑ์และแนวทางในการดําเนินงานให้เป็นเกณฑ์เดียวกัน  

ก่อนการดําเนินงานทั้งงานระบาดวิทยา  และกลุ่มงาน EPI 
• ต้องมีผู้ตอบคําถามระดับจังหวัด  หากเกิดความเสี่ยงในความเชื่อมั่นของทีมอําเภอต่อทีม

จังหวัด  ต้องเตรียมความพร้อมทั้งผู้รับผิดชอบงาน EPI  คู่มือแนวทาง  และผู้เชี่ยวชาญทุกระดับทั้งระดับเขต
และจากส่วนกลางในการตอบข้อสงสัยในการดําเนินงาน  

• ไม่มีการเฝ้าระวังอาการภาคหลังการได้รับวัคซีน (AEFI)  และบางพื้นที่ทางปฏิบัติไม่มีการคัด
กรองก่อนฉีด 



 

• ควรฟื้นฟูความรู้บุคลากร (บุคลากรด้านระบาดวิทยา  EPI  ทีม SRRT  และผู้ฉีดวัคซีน) เรื่อง 
EPI และเทคนคิการฉีดก่อนลงปฏิบัติงาน 
 ระบบลูกโซ่ความเย็น (Cold Chain) 

 จุดที่ทําได้ดีแล้ว 
• มีอุปกรณ์ในการนําส่งวัคซีน  และเก็บรักษาวัคซีนที่ค่อนข้างพร้อม 
• การถ่ายทอดวิชาการเก็บรักษาการวัคซีนที่ถูกต้องก่อนเกิดการระบาด 
 จุดที่ควรปรับปรุงและวธิีหรอืแนวทางปรบัปรุง 
• ระบบลูกโซ่ความเย็นเมื่อทํา MOP UP Vaccination ยังไม่ได้มาตรฐาน  และการลง Lot 

No.ขวดสําหรับ MOP UP จาํนวนมากๆลงLot No.ขวดไม่ได้ครบในบางพื้นที่ 
• เป้าหมายประชากร (ดูข้อมูลจากโปรแกรม Hot XP) ทีใ่ช้ในการทํา MOP UP ยังไม่ชัดเจน 

อาจทําให้การดําเนินการล้าช้า  และไม่ครอบคลุมกลุ่มเปา้หมายประชากร 
• การบริหารจัดการวัคซีนส่วนกลางต้องชัดเจน  มีการจัดลําดับความสําคัญความต้องการใช้

วัคซีนของแต่ละพื้นที่ให้ทันตามมาตรการสั่งการจากส่วนกลาง  เพื่อการป้องกันควบคุมแก้ไขปญัหาการระบาด
ของโรคคอตีบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ขาดข้อมูลวิชากรทางอิมมูโนวิทยา (ภูมิคุ้มกันต่อโรคคอตีบ) ในการได้รบัวัคซีนเข็มที ่1 และ
เข็มที่ 2 

• การสื่อสารความเสี่ยงที่ไม่ถูกต้องทําให้กลุ่มเป้าหมายไม่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์เพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกัน  เช่น  มีข้อมูลว่าฉดีเข็มเดียวพอแล้วไม่ต้อง ฉีดเข็มที่สองและสาม  และการให้ข้อมลูเชิงลบว่าฉีด
วัคซีนจะทําใหเ้กิดอาการปวดมากทําให้ไมอ่ยากฉีดวัคซีน 
 
ประเดน็ที่ 4  สรุปภาพรวมทั้งหมด  
 

 จากการระบาดของโรคคอตีบในครั้งนี้  แสดงให้เห็นว่าโรคที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีน  ก็เกิดการ
ระบาดได้ทั่วประเทศ  และประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินระดับประเทศได้ การมีระบบข้อมูลข่าวสารทางระบาด
วิทยาที่ดี  มีรายงานการเกิดโรครวดเร็ว ครบถ้วน ถูกต้อง  มีข้อมูล/สถิติ การเกิดโรค  มีการวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างเป็นระบบ  และมีการนําข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการควบคุมป้องกันโรค  จะส่งผลต่อระบบบัญชาการสั่ง
การได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ส่งผลทําให้โรคสงบในระยะเวลาตามเป้าหมายที่ ต้ังไว้  และสามารถนํา
กระบวนการดังกล่าวไปปรับใช้กับการระบาดของโรคอื่นได้เป็นอย่างดี 
 ระยะก่อนการระบาด : การเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคคอตีบในพื้นที่ที่เกิดการระบาด
ของโรค  และเตรียมความพร้อมของทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯทีมต่างๆ  ดังนี้  ทีมข้อมูล  ทีมปฏิบัตการ  และ
เตรียมความพร้อมของวัสดุและเวชภัณฑ์พร้อมผู้รับผิดชอบ หากพื้นที่ระบาดหรือพื้นที่ใกล้เคียงเกิดการระบาด
ร้องขอก็พร้อมที่จะลงสนับสนุนการดําเนินงานได้ทันที   
 ระยะเกิดการระบาดของโรคคอตีบ 



 

 ด้านการบริหารจัดการ(War room)/ด้านการจัดการ case : ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มีการดําเนินงานของพื้นที่ในการป้องกันควบคุมโรคดังกล่าวเรื่อยมาจนมีการปรับพ้ืนที่
ระบาด มาเป็นพื้นที่เสี่ยง และสุดท้ายปรับเป็นพื้นที่ปกติ แต่ยังพบว่ามีประเด็นที่น่าสนใจจากการทํางานในครั้ง
นี้ถึงความเข้มข้นของการทํากิจกรรม Active case finding and contact case management, Active 
surveillance และ Early diagnosis and treatment ของแต่ละจังหวัดมีความแตกต่างกันอยู่บ้าง สิ่งหนึ่งที่
เห็นได้ชัดเจนและส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในระบบสั่งการอันเป็นหัวใจหลักของการทํางานทั้งหมดคือ 
การจัดต้ัง War room ระดับจังหวัด ซึ่งมีการสั่งการโดยปลัดกระทรวงฯ หรือผู้แทน จะมีส่วนช่วยให้การ
ทํางานในขั้นตอนนี้ดีย่ิงขึ้น (ชัยภูมิ, นครราชสีมา) จึงมีความเข้มข้นในการทํางานมากกว่าจังหวัดที่ไม่มีการ
จัดต้ัง War room 
 ด้านวัคซีน (Vaccine) : การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต้องเตรียมสิ่งสนับสนุนให้เพียงพอ  มีการ
จัดลําดับความสําคัญความต้องการใช้วัคซีนของแต่ละพื้นที่ให้ทันตามมาตรการสั่งการจากส่วนกลาง  เพื่อการ
ป้องกันควบคุมแก้ไขปญัหาการระบาดของโรคคอตีบให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  การจัดสรรทรัพยากร/การแชร์
ทรัพยากร/การบูรณากรใช้ในพื้นที่มีความสําคัญ  ทั้งการบูรณนาการแผนบุคลากร  งบประมาณ  และงาน
โดยเฉพาะระดับจังหวัด  โดยมีหน่วยงานวิชาการในพื้นที่สนับสนุนทางด้านวิชาการและที่ปรึกษา  และ
สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสนับสนุนงบประมาณอีกด้วย 
 ระยะหลังการระบาด : สรุปผลการดําเนินงาน  และดําเนนิการจัดการความรู้การป้องกันควบคุมโรคคอ
ตีบของพื้นที่โดยดําเนินการถอดบทเรียนการดําเนินงานที่ผ่านมา 
 
 สิ่งที่ต้องทาํตอ่ไป :  

• การเตรียมหาแหล่งความรู้อ้างอิงเพื่อการค้นหา ทั้งที่เป็นบุคคล  เอกสาร  Website ทีส่ามารถ
ดูได้ตลอดเวลา สั้นๆ ดูง่าย เข้าใจทันท ี

• การพัฒนาทีมในทุกระดับเช่นหลักสูตรการอบรมให้ความรูแ้ก่บุคลากรทมีต่างๆ 
• จัดให้มีการซ้อมแผนกรณีเกิดการระบาดของโรคคอตีบ 

 สิ่งทีค่้นพบจากการดําเนินงาน 
• บางพื้นที่มีการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  และถอดบทเรียนการดําเนินงานให้เพื่อนฟัง 
• การติดต่อสื่อสารการแจ้งข้อมูลใช้โทรศัพทส์่วนตัวเป็นหลัก  และมีการสือ่สารผ่านทางอีเมล  มี

ข้อมูลนําเข้าได้จากข้อมูลเชิงสังคมใช้ควบคูกั่บข้อมูลทางระบาดวิทยา 
• มีการนําเสนอ แก้ไข มขี้อมูลมากกว่าการนําเสนอแบบ spot map 
• มีการแถลงข่าวเพ่ือช่วยป้องกันการตื่นตนกของประชาชน 
• มีทีมงานระดับอําเภอเข้มแข็ง  และ War room ระดับอําเภอที่เข้มแข็ง 
• เกิดโครงสร้างการทํางาน (ทีม) ที่ชัดเจนทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
• ผลจากการ War room มีแนวทางที่ชัดเจน(การรักษา การเฝ้าระวัง ป้องกัน ติดตาม) 
• มีห้องปฏิบัติการระดับพ้ืนที่ในการวินิจฉัยโรคคอตีบ  เช่นโรงพยาบาลศูนย์  โรงพยาบาลทั่วไป  

และโรงพยาบาลชุมชนบางแห่ง เช่น โรงพยาบาลนางรอง 



 

• ควรมีผู้ปฏิบัติงานทดแทนกันได้  ในกรณผีู้รบัผิดชอบหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ 
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