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บทสรุปผู้บริหาร 

 การประเมินผลมาตรการแจ้งเตือน สอบสวน ตอบโต้โรคเพื่อกำจัดไข้มาลาเรีย (1-3-7) ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการ
ดำเนินงาน โดยงานวิจัยนี้ ทำการศึกษาในพื้นที่ 5 ตำบล ทั้งในพื้นที่แพร่เชื้อสูง (อำเภอบุณฑริก และอำเภอ
กันทรลักษ์) และพ้ืนที ่แพร่เชื ้อต่ำ (อำเภอศรีเมืองใหม่ และอำเภอเมืองมุกดาหาร) ประชากรที ่ศึกษา
ประกอบด้วย บุคลากรศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุข
อำเภอ โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ผู ้นำหมู ่บ้านและ
อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 102 คน เก็บข้อมูลโดยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก สนทนากลุ่ม และแบบสอบถาม ผล
การศึกษา ด้านปัจจัยนำเข้า พบว่า จังหวัดมีงบประมาณดำเนินการจากกองทุนโลกด้านมาลาเรียเป็นหลัก  มี
การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเป็นประจำทุกปีในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดศรีสะเกษ ส่วน
จังหวัดมุกดาหารมีการอบรมบุคลากรครั้งล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2560 เมื่อประเมินความรู้เจ้าหน้าที่พบว่า ควรมีการ
ทบทวบฟื้นฟูความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการเกิดโรค ชนิดของเชื้อมาลาเรียในในประเทศไทย   ความเข้าใจใน
นิยามการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ และอาการระยะต่าง ๆ ของโรค ส่วนความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมู่บ้านนั้นพบว่า มีความรู้ในระดับดี-ดีมาก เป็นส่วนใหญ่ แต่ควรมีการทบทวนความรู้ในเรื่องของการ
รับประทานยารักษาโรคไข้มาลาเรียและสิ ่งที่ควรปฏิบัติเมื ่อพบความผิดปกติหลังรับประทานยา ด้าน
กระบวนการ ทั้งสามจังหวัดมีการประสานข้อมูลระหว่างหน่วยงานสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (MP, 
รพ.สต., รพ.) หน่วยงานกรมควบคุมโรค (ศตม. นคม. MC)  ทหาร มูลนิธิรักษ์ไทย ฯลฯ ผ่านทางกลุ่มไลน์
มาลาเรียจังหวัด และ/หรือกลุ่มไลน์ SRRT อำเภอ เพ่ือให้สมาชิกกลุ่มรับทราบร่วมกันและดำเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้อง โดยนคม.จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลผู้ป่วยเข้าระบบมาลาเรียออนไลน์ ซึ่งยังพบปัญหาการรายงานผู้ป่วยไม่
ทันภายใน 1 วันในผู้ป่วยที่มารับการรักษาท่ีโรงพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก  สำหรับการสอบสวนโรคภายใน 3 วัน
นั้น ส่วนใหญ่หน่วยบริการสาธารณสุขที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อจะสอบสวนโรคผู้ป่วยเบื้องต้นตามแบบฟอร์ม รว.3 
แล้วส่งให้นคม.ทราบ ทางไลน์กลุ่มมาลาเรียจังหวัด  ยกเว้น MP ทหาร และมาลาเรียคลินิก ซึ่งนคม.จะเป็นผู้
สอบสวนโรค  และอาจมีนคม.บางแห่งที่ไม่ได้ส่งข้อมูลผู้ป่วยให้สมาชิกกลุ่มไลน์จังหวัดทราบ  สำหรับการตรวจ
พบผู้ติดเชื้อในโรงพยาบาล ทีม SRRT ตำบลร่วมกับผู้นำหมู่บ้านและอสม. จะเป็นผู้สอบสวนโรคในพื้นที่ เพ่ือ
ยืนยันแหล่งติดเชื้อของผู้ป่วย  จากนั้นหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจะประสานงานผู้ใหญ่บ้านและอสม.
ในการตอบโต้โรค โดยค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพ้ืนที่   ให้สุขศึกษากลุ่มเสี่ยง และศึกษาทางกีฏวิทยาเพ่ือสำรวจยุง
พาหะในพ้ืนที ่ สำหรับปัญหาที่พบในกระบวนการดำเนินงาน คือ การสอบสวนโรคในบางพ้ืนที่ยังระบุแหล่งติด
เชื้อไม่ถูกต้อง  ข้อมูลไม่ชัดเจน ทำให้ไม่ทราบแหล่งที่แน่ชัด  การตอบโต้โรคในพ้ืนที่ยังมีข้อจำกัด ที่ดำเนินการ
ไม่ทันตามระยะเวลากำหนด โดยเฉพาะการเกิดโรคในพื้นที่ที ่มีความอ่อนไหวพิเศษที่นคม.ไม่สามารถเข้า
ดำเนินการได้  (เขตพื้นที่ทหาร)  รวมถึงกรณีที่มีการระบาดของโรคไข้มาลาเรียและโรคอื่น ๆ พร้อมกัน แต่
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ในนคม.มีน้อย จึงต้องเลือกปฏิบัติงานที่มีความเร่งด่วนมากกว่า เป็นต้น  ด้านผลผลิต  
จากกระบวนการดำเนินงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน พบว่า การรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยภายใน 1 วัน ภาพรวม
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เขตสุขภาพที่ 10 ปีพ.ศ. 2563 ยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละ 76.2 ค่าเป้าหมาย ร้อย
ละ 80 ในขณะที่ อ.บุณฑริก  อ.ศรีเมืองใหม่ และอำเภอกันทรลักษ์ มีผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ 
ร้อยละ 90, 67 และ 94 ตามลำดับ  สำหรับการสอบสวนโรคผู้ป่วยภายใน 3 วัน ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10 ปี
พ.ศ. 2563 สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยมีผลการดำเนินงานร้อยละ 97.1  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 95 ในขณะที่ อ.
บุณฑริก  อ.ศรีเมืองใหม่ และอ.กันทรลักษ์ มีผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ ร้อยละ 100 สำหรับการ
ตอบโต้โรคไข้มาลาเรียภายใน 7 วัน ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10 ปีพ.ศ. 2563 สูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยมีผลการ
ดำเนินงานร้อยละ 73.3  ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ในขณะที่ อ.บุณฑริก และอ.กันทรลักษ์ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อใน
พ้ืนที่ มีผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 เท่ากับ ร้อยละ 71 และร้อยละ 80 ตามลำดับ  ด้านผลลัพธ์ พบว่าทั้ง
สามจังหวัดมีรูปแบบการดำเนินงานกำจัดไข้มาลาเรียตามมาตรการ 1-3-7 โดยมีระบบการเฝ้าระวังโรคผ่าน
ทางโทรศัพท์และแอพพลิเคชั่นไลน์ โดยพบว่า อัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียต่อพันประชากรภารวมเขต
สุขภาพที่ 10 เท่ากับ ร้อยละ 0.02  (ค่าเป้าหมาย คือ น้อยกว่าร้อยละ 0.22) และอัตราตายโรค   ไข้มาลาเรีย
ต่อแสนประชากร ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10 เท่ากับ ร้อยละ 0.00  (ค่าเป้าหมาย คือ น้อยกว่าร้อยละ 0.02) 
ดังนั้น ผลการดำเนินงานจึงเป็นไปตามเป้าหมายการลดโรคที่วางไว้ ข้อเสนอแนะ 1) ควรมีการพัฒนาระบบ
การบันทึกข้อมูลมาลาเรียออนไลน์ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการปฏิบัติงานจริง 2) ควรอบรมทบทวน
ความรู้บุคลากรสาธารณสุข โดยเน้นในองค์ประกอบการเกิดโรค ชนิดของเชื้อ และพัฒนาทักษะการสอบสวน
โรค การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก รวมถึงทบทวนความรู้อสม.  และฝึกพัฒนาทักษะการชุบมุ้งให้กลุ่มแกนนำหมู่บ้าน 
3) ควรมีการการรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยสองทางในกลุ่มไลน์มาลาเรียฯ  ไม่ว่าหน่วยงานใดจะเป็นผู้ตรวจพบผู้ติดเชื้อ
มาลาเรีย รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรายงานผู้ป่วยให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรค
ไข้มาลาเรียทุกหน่วยงาน 4) ควรจัดทำแนวทางการรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยไข้มาลาเรียของจังหวัด สำหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล  เพื่อป้องกันปัญหาการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือการเปลี่ยน
ผู้รับผิดชอบใหม่ 5) เน้นการสร้างเครือข่ายกลุ่มเสี่ยงในพ้ืนที่อย่างสม่ำเสมอเพ่ือประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลที่
เป็นจริงจากการสอบสวนโรคมากที่สุด  

-------------------------------------------------------------- 
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บทท่ี 1 
ความเป็นมาและความสำคัญ 

1. ความเป็นมา 
โรคไข้มาลาเรียหรือที่เรียกกันว่าไข้ป่า ไข้จับสั่น ไข้ดอกสัก ไข้ป้าง หรือไข้ร้อนเย็น เป็นโรคติดต่อโดยมี 

ยุงก้นปล่องเป็นพาหะ เมื่อยุงก้นปล่องกัดและดูดเลือดคนที่มีเชื้อมาลาเรียเข้าไป เชื้อจะเพิ่มจำนวนในยุงโดยใช้  
เวลาประมาณ 10-12 วัน เมื่อยุงก้นปล่องที่มีเชื ้อมาลาเรียนี้ไปกัดคนอื่น ก็จะปล่อยเชื้อมาลาเรียจากต่อม  
น้ำลายเข้าสู่คนอีก จึงทำให้คนที่ถูกยุงกัดเป็นไข้มาลาเรีย ซึ่งอาจเริ่มมีอาการป่วยหลังจากถูกยุงก้นปล่องกัด  
ประมาณ 10-14 วัน อาการที่สำคัญได้แก่ มีอาการไข้หนาวสั่น ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ปวดท้อง ท้องร่วง ใน 
กรณีที่ทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้ถูกต้องช้าเกินไปอาจมีอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ โรคนี้ทำให้บั่นทอน
แรงงานจากการขาดงาน และมีผลต่อการศึกษาจากการขาดเรียนทำให้เด็กมีการเรียนรู้ช้า  (สำนักโรคติดต่อนำ
โดยแมลง กรมควบคุมโรค,2561) 

แนวโน้มของโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่องมากกว่า 75% ใน 55 ประเทศทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
2543 เป็นต้นมา ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการควบคุมโรคไข้มาลาเรียอย่างมีนัยสำคัญ จำนวนผู้ป่วย
ลดลงจาก 150,000 ราย ในปี พ.ศ. 2543 เหลือ 24,850 ราย ในปี พ.ศ. 2558 หรือลดลงประมาณ 85% คิดเป็น
อัตราป่วย 0.38 ต่อประชากรพันคน ผู้ป่วยส่วนใหญ่พบตามแนวชายแดนที่มีการเคลื่อนย้ายของประชากรข้าม
พรมแดน ทั้งยังพบปัญหามาลาเรียดื้อต่อยารักษาซึ่งเป็นปัญหาของประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ในระหว่างปี 
2559-2573 โ ค ร ง ก า ร ม า ล า เ ร ี ย โ ล ก  ( Global Malaria Program) มี เ ป ้ า ห ม า ย ม ุ ่ ง ส ู ่ ก า ร ก ำ จั ด 
โรคไข้มาลาเรียและผลักดันให้ประเทศที่มีอัตราป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรียน้อยกว่า 1 ต่อพันประชากร ยกระดับ 
นโยบายจากการควบคุมโรค (Malaria Control) เป็นนโยบายการกำจัดโรค (Malaria Elimination) และ
ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกได้สนับสนุนนโยบายดังกล่าวระหว่างการประชุมสมัชชาอนามัยโลกครั้งที่ 66 
ในปี 2556 ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ประเทศไทยร่วมกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ร่วมลงนามข้อตกลงในการผลักดัน
นโยบายและสนับสนุนงบประมาณการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ในที่ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 9 ณ 
กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ ปีพ.ศ. 2557 นอกจากนี้การกำจัดโรคไข้มาลาเรียยังเป็นเป้าหมายหนึ่งของการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals-SDGs) ตามแนวทางขององค์การสหประชาชาติ(United 
Nation) และประเทศไทยได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 เพื่อขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวด้วย (กระทรวง
สาธารณสุข, ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569) 

กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค ได้พัฒนาแผนยุทธศาสตร์กําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย  
พ.ศ.2560-2569 มีวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยปลอดจากโรคไข้มาลาเรียภายในปี พ.ศ.2567 โดยมี 4 ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 1) เร่งรัดกําจัดการแพร่เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย 2) พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม มาตรการและ
รูปแบบที่เหมาะสมในการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย 3) สร้างความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย ระดับประเทศ และ
ระดับนานาชาติเพ่ือขับเคลื่อนงานกําจัดโรคไข้มาลาเรียและ 4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีศักยภาพในการดูแลตนเอง
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จากโรคไข้มาลาเรียแผนปฏิบัติการกําจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 (กระทรวงสาธารณสุข, 
ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2569) 

สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นที ่จังหวัดรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ .10.จังหวัด
อุบลราชธานี ข้อมูล 3 ปี ย้อนหลัง พบว่ามีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ โดยอัตราป่วยปีงบประมาณ 2559 – 2561 เท่ากับ 
0.45, 0.24 และ 0.28 ต่อพันประชากร อัตราตายด้วยโรคไข้มาลาเรียปีงบประมาณ 2559 – 2561 เท่ากับ 0.01, 
0.17 และ 0.00 ต่อแสนประชากร ซึ่งอัตราป่วยสูงเกินค่าเป้าหมายที่กำหนด คือ 0.20 ต่อพันประชากร และอัตรา
ตายต้องไม่เกิน 0.00 ต่อแสนประชากร ทั้งนี้ข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561- 
23 กันยายน 2562 พบว่า ยังมีผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย จำนวน 636 ราย โดยพบมากท่ีสุดในจังหวัดศรีษะเกษ 385 
ราย รองลงมาคือ จังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร อำนาจเจริญ และมุกดาหาร จำนวน  230, 14, 4, และ 3 ราย  
ตามลำดับ  (สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี, 2562) 

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 10 จังหวัดอุบลราชธานี ดำเนินการเร่งรัดกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ภายใต้ 4 
ยุทธศาสตร์การกำจัดโรคไข้มาลาเรียของประเทศไทย พ .ศ. 2560 – 2569 มุ่งเน้นยุทธศาสตร์ที่ 1 เร่งรัดกำจัด
เชื้อมาลาเรียในประเทศไทย มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบเฝ้าระวังให้เป็นมาตรฐานเดียวกันสามารถตอบโต้
สถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกิจกรรมที่ 3 ให้มีรายงาน การแจ้งเตือนสอบประวัติผู้ป่วย
โรคไข้มาลาเรียและตอบโต้ให้รวดเร็วและครบถ้วน (มาตรการ 1-3-7) ซึ่งในปี 2562 ผลการดำเนินงานตาม
มาตรการ 1-3-7 ของ 5 จังหวัดที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ พบว่า มาตรการ 1 การแจ้งเตือนผู้ป่วยมาลาเรีย ต้อง
ดำเนินการภายใน 1 วัน ผลการดำเนินงานร้อยละ 64 (เป้าหมายร้อยละ 74) มาตรการ 3 การสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้
มาลาเรียเฉพาะราย ต้องดำเนินการภายใน 3 วัน ผลการดำเนินงานร้อยละ 87 (เป้าหมายร้อยละ 99) มาตรการ 7 
การตอบโต้เพื่อต้องกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ต้องดำเนินการภายใน 7 วัน ผลการดำเนินงานร้อยละ 50 (เป้าหมาย
ร้อยละ 64) ซึ่งพบว่าผลการดำเนินงานยังต่ำกว่าค่าเป้าหมายที่กรมควบคุมโรคกำหนด  

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี ต้องการศึกษาว่า มาตรการ 1-3-7 ที่กำลัง
ดำเนินงานในพ้ืนทีม่ีประสิทธิผลในการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค  และกระบวนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ใน
การป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่เป็นอย่างไร รวมถึงมีขั้นตอน รูปแบบ ในการดำเนินงานอย่างไร โดย
สนใจศึกษาทั้งระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และระดับตำบล  เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้มาจัดทำแนวทาง
พัฒนาการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพ้ืนที่  และนำเสนอต่อระดับนโยบายต่อไป 

2. คำถามการวิจัย 
 1) กระบวนการดำเนินงานตามมาตรการ 1-3-7  ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10  เป็นอย่างไร 
 2) การดำเนินงานตามหลักการ มาตรการ 1-3-7 ในพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 10   ส่งผลอย่างไรต่อผลลัพธ์การ
กำจัดโรคไข้มาลาเรีย 

3. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื่อประเมินผลมาตรการการแจ้งเตือน สอบสวน และตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) ที่ 

ดำเนินการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณพ.ศ. 2561 - 2563  ด้านกระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ 
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โดยด้านกระบวนการและผลผลิต ประกอบด้วย กระบวนการดำเนินงานตามมาตรการแจ้งเตือน สอบสวน และ
ตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย (1-3-7)  ด้านผลลัพธ์ คือ ขั้นตอนหรือรูปแบบที่เกิดจากมาตรการ 1-3-7 และผลลัพธ์ใน
การป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย 

2.  เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดจากกระบวนการดำเนินงานตามมาตรการ 1-3-7 ในพ้ืนที่เขตสุขภาพ
ที่ 10 

4. ขอบเขตของการวิจัยประเมินผล 
 ขอบเขตด้านการศึกษา ศึกษาในพ้ืนที่เขตรับผิดชอบของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัด
อุบลราชธานี  ในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียสูง จำนวน 2 อำเภอ  ได้แก่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  และ
อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี    และในพื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียต่ำซึ่งมีผู้ป่วยติดเชื้อภายในจังหวั ดในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563 จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอ
เมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  โดยเลือกศึกษาในพ้ืนที่ 5 ตำบล ประกอบด้วย 

- ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (เขตพ้ืนที่ทหาร) 
- ตำบลละลาย  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ  
- ตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี 
- ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 
- ตำบลดงเย็น  อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 

 ขอบเขตด้านระยะเวลา ดำเนินการศึกษาในปีงบประมาณพ.ศ. 2563  เริ่มจากวันที่ผ่านการพิจารณา
จริยธรรมวิจัยในมนุษย์  

5. นิยามศัพท ์
 การประเมิน  คือ  กระบวนการรวบรวมข้อมูลเพื่อตัดสินคุณค่าของสิ่งที่มุ่งประเมิน 
 มาตรการแจ้งเตือน สอบสวน และตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) คือ  การแจ้งเตือนผู้ป่วย
โรคไข้มาลาเรีย ต้องดำเนินการภายใน 1 วัน  การสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียเฉพาะรายต้องดำเนินการภายใน 
3 วัน และการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อและตอบโต้เพ่ือกำจัดโรคไข้มาลาเรียต้องดำเนินการภายใน  7 วัน  
 พื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียสูง  คือ พ้ืนที่ที่มีผู้ป่วยมาลาเรียกระจายอยู่ทั่วไปเป็นบริเวณกว้าง เป้าหมายแรก
ในพื้นที่นี ้คือ ต้องลดจำนวนป่วย จำนวนตาย และความรุนแรงของการแพร่เชื้อในพื้นที่นั ้น ๆ ให้ต่ำลง โดย
กิจกรรมดำเนินการประกอบด้วย การตรวจวินิจฉัยและรักษา การเฝ้าระวังโรค การป้องกันและควบคุมยุงพาหะ 
 พื้นที่แพร่เชื้อมาลาเรียต่ำ คือ  พื้นที่ที่มีการควบคุมมาลาเรียได้ผลดี ทำให้การแพร่เชื้อเหลือเพียงเป็น
หย่อม ๆ  เช่น กลุ่มบ้าน มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่เชื้ออยู่ในระดับต่ำและสามารถระบุจุดที่เป็นแหล่งแพร่เชื้อ
ได้แน่นอน เป้าหมายในพื้นที่นี้คือดำเนินการหยุดยั้งการแพร่เชื้อกิจกรรมดำเนินการประกอบด้วย การค้นหา
ผู ้ป่วยมาลาเรียและการให้การรักษา การควบคุมพาหะนำโรคและการมีระบบเฝ้าระวังโรคที่ เข้มแข็งและ
ครอบคลุมประชากรทุกกลุ่มเสี่ยง    
 



4 
 

4 
 

6. กรอบการประเมิน 
 6.1 กรอบความเป็นมาของการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายสาธารณสุขในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย 

ยุทธศาสตร์การกำจดัโรคไขม้าลาเรียประเทศไทย พ.ศ.2560-2569 

แผนปฏิบัติการกำจดัโรคไข้มาลาเรียประเทศไทย 

พ.ศ.2560-2569 

พ.ศ.2560-2569 

 

ปัญหาการการแจ้งเตือน สอบสวน และตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย 

1) การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรยีในพ้ืนท่ี 
2) ระบบการรายงานผู้ป่วยใน Malaria online 

องค์กรระหว่างประเทศ 
: โครงการมาลาเรียโลก 

(Global Malaria Program) 

การดำเนินการ 
การแจ้งเตือน สอบสวน และตอบโต้โรคมาลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) 

- มาตรการ 1 วัน  : การแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียต้องดำเนินการ 

  ภายใน 1 วัน  
- มาตรการ 3 วัน : การสอบสวนผูป้่วยโรคไข้มาลาเรยีเฉพาะรายต้อง
ดำเนินการภายใน 3 วัน 

- มาตรการ 7 วัน :  การสอบสวนแหล่งแพร่เช้ือและตอบโตเ้พื่อกำจัด
โรคไขม้าลาเรียต้องดำเนินการภายใน 7 วัน  

 
 

การกำจัดโรคไข้มาลาเรยีและ
ผลักดันให้ประเทศท่ีมีอัตราป่วยโรค

ไข้มาลาเรยีน้อยกว่า 1 ต่อ
ประชากรพันคน ยกระดับจากการ

ควบคุมเป็นการกำจัดโรค 

- ประสิทธิผลในการแจ้งเตือน สอบสอน และตอบโตโ้รคมาลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) คือ การมีระบบเฝ้าระวังโรคที่สามารถ
ควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
- ผลกระทบจากการแจ้งเตือน สอบสอน และตอบโตโ้รคมาลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) : สามารถควบคมุการระบาดของโรค
ไข้มาลาเรยีในพ้ืนท่ีที่มีการแพร่เชือ้ได ้
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 6.2 ประเด็นวิจัยประเมินผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

การดำเนินการตามมาตรการ 1-3-7 
- มาตรการ 1 วัน : ดำเนินการแจ้ง
เตือนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย ภายใน 1 
วัน 
 
- มาตรการ 3 วัน : ดำเนินการ
สอบสวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย
เฉพาะรายภายใน 3 วัน และระบุ
สถานที่ แหล่งติดเชื้อในเบื้องต้น 
 
- มาตรการ 7 วัน : ดำเนินการ
สอบสวนแหล่งแพร่เชื้อและตอบโต้
เพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ภายใน 7 
วัน   อาท ิ  - กำจัดแหล่งแพร่เชื้อ 
               - เจาะเลือดคนหาผู้ป่วย 
               - ควบคุมยุงพาหะ 
               - สื่อสารความเส่ียง  
(แยกตามพื้นที่ติดเชื้อ) 
 

 
- มีขั้นตอนการดำเนินงานที่
สามารถแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคไข้
มาลาเรียภายใน 1 วันได้ 
 
 - มกีารจัดการที่สามารถ
ดำเนินการสอบสวนผู้ปว่ยโรคไข้
มาลาเรียเฉพาะรายได้อย่าง
ครบถ้วน ถูกตอ้ง ภายใน 3 วัน 
 
  - มีการจัดการที่สามารถ
ดำเนินการสอบสวนแหล่งแพร่
เช้ือและตอบโต้โรคไข้มาลาเรียได้
สำเร็จครบถ้วนภายใน 7 วัน 
 

 
1. พื้นที่เป้าหมายสามารถเฝ้า
ระวังและควบคุมโรคได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา 
 
2. รูปแบบหรือกระบวนการ 
การแจ้งเตือน สอบสวน และ
ควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่
ที่มีการแพร่เชื้อ 

มาตรการแจ้งเตือน สอบสวน และตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) 

กระบวนการ 
 

ผลผลิต ผลลัพธ์ 

ปัญหาอุปสรรค 

 
- โครงสร้างหน่วยงาน 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- วัสดุอปุกรณ์ที่จำเป็นในการ
ดำเนินการ 
 
 

ปัจจัยนำเข้า 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลมาตรการการแจ้งเตือน สอบสวน และตอบโต้โรคไข้
มาลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) ที่ดำเนินการในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี ปี 2561-2563 โดยผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ประกอบด้วย  

1. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย 
2. มาตรการแจ้งเตือน สอบสวน และตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย (1-3-7)  
3. แนวคิดการประเมินผล  
4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย 
 โรคไข้มาลาเรีย (Malaria) คือ โรคติดเชื้อที่เกิดจากเชื้อโปรโตซัวในกลุ่มพลาสโมเดียม (Plasmodium 
spp.) ซึ่งเข้าสู่ร่างกายได้โดยการกัดของยุงก้นปล่อง ตัวเมีย (Anopheles spp.) หรือการติดต่อจากแม่สู่ลูก โรค
ไข้มาลาเรียยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปตามลักษณะฤดูกาลเกิดโรคหรืออาการ เช่น ไข้จับสั่น ไข้ป่า ไข้ดง 
ไข้ดอกสัก ไข้ร้อนเย็น ไข้ป้าง เป็นต้น 

1.1 เชื้อมาลาเรีย ที่ก่อโรคในคนมี 5 ชนิด พบในประเทศไทยทุกชนิดในสัดส่วนที่แตกต่างกัน 
1) พลาสโมเดียม ฟัลซิปารัม (Plasmodium falciparum หรือ P.falciparum หรือ Pf) 
2) พลาสโมเดียม ไวแวกซ์ (Plasmodium vivax หรือ P.vivax หรือ Pv) 
3) พลาสโมเดียม มาลาริอี (Plasmodium malariae หรือ P.malariae หรือ Pm) 
4) พลาสโมเดียม โอวาเล (Plasmodium ovale หรือ P.ovale หรือ Po) 
5) พลาสโมเดียม โนไซ (Plasmodium knowlesi หรือ P.knowlesi หรือ Pk) เป็นชนิดล่าสุด ใน

ประเทศไทยรายงานครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2547 เป็นเชื้อที่พบในลิงแสม ลิงกัง และค่างดำ นอกจากนี้ยังพบได้ใน
ประเทศอ่ืนๆ แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

1.2 ประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากกว่ากลุ่มอ่ืน ๆ ต่อการติดโรคไข้มาลาเรีย เช่น เด็กแรกเกิด เด็ก
อายุต่ำกว่า 5 ปี หญิงตั้งครรภ์ ผู้ติดเชื้อ HIV/AIDS ผู้อพยพท่ีเดินทางมาจากพ้ืนที่ไม่มีโรคไข้มาลาเรีย นักเดินทาง 
เป็นต้น 

1.3 การติดต่อของโรคไข้มาลาเรีย จากคนสู่คน 
1) จากการถูกยุงก้นปล่องตัวเมียทีม่ีเชื้อมาลาเรยีในต่อมน้ำลายกัด เป็นวิธธีรรมชาติที่พบได้มากที่สุด 
2) จากการที่มารดาซึ่งมีเชื้อมาลาเรียในร่างกายถ่ายทอดทางรกไปสู่ทารกในครรภ์ วิธีนี้พบได้น้อย

มาก มักพบในท้องที่มาลาเรียชุกชุม กรณีนี้ระยะฟักตัวจะสั้นกว่าวิธียุงกัด 
3) จากการรับเลือดที่ปนเปื้อนเชื้อมาลาเรีย เช่น จากการรับโลหิต การปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นต้น 

พบได้ในรายที่รับเลือดจากผู้บริจาคซึ่งเป็นผู้ป่วยมาลาเรียที่มีความหนาแน่นของเชื้อมาลาเรียน้อยและไม่มีอาการ 
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1.4 ระยะฟักตัวของโรค (Incubation Period) ระยะฟักตัวของโรคไข้มาลาเรียในร่างกายผู้ได้รับเชื้อ 
คือ ระยะตั้งแต่ถูกยุงกัดจนกระทั่งเริ ่มมีอาการป่วย ซึ่งระยะฟักตัวนี้มีความแตกต่างตามชนิดเชื้อมาลาเรีย 
โดยทั่วไปประมาณ 10-14 วัน แต่อาจนานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนได้ ขึ้นอยู่กับภูมิคุ้มกันของแต่ละบุคคล 

1.5 ประวัติ อาการ และอาการแสดงท่ีต้องสงสัยโรคไข้มาลาเรีย 
1) เป็นผู้ที่มีประวัติอาศัยหรือเดินทางมาจากพ้ืนที่แพร่เชื้อโรคไข้มาลาเรียภายในระยะเวลา 1 เดือน 
2) เป็นผู้ที่เคยป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียในระยะเวลา 3 เดือน 
3) อาการเริ่มต้นของโรคไข้มาลาเรียมักเป็นอาการที่ไม่จำเพาะ มีความคล้ายคลึงกับโรคติดเชื้อจาก

ไวรัสทั่วไป หลังจากถูกยุงกัด อาการท่ีพบได้บ่อยที่สุด คือ ไข้ โดยมีระยะฟักตัวแตกต่างกันแล้วแต่ชนิดของเชื้อ
มาลาเรีย โดยทั่วไปประมาณ 1-2 สัปดาห์ อาการมักประกอบด้วยปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ไม่มีเรี่ยวแรง ไม่สบาย
ในท้องหรือปวดท้อง ปวดกล้ามเนื้อและข้อ ร่วมกับไข้ หนาวสั่น เหงื่อออก เบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน  ใน
ผู้ป่วยเด็กอาจซึมรับประทานอาหารได้น้อยหรือไม่ได้ ไอ ซีด ตับม้ามโต 

4) กรณีเป็นโรคไข้มาลาเรียรุนแรง ระดับสติสัมปชัญญะอาจลดลงหรือหมดสติ อ่อนเพลียมาก ชัก 
เหนื่อยหอบ หายใจเร็ว ช็อก ตาเหลืองตัวเหลือง ปัสสาวะออกน้อยหรือไม่มี   ปัสสาวะมีสีเข้ม มีภาวะซีดมาก 

5) ในระยะนี้ผู้ป่วยหายขาดได้หากได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้องและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม โรค
ไข้มาลาเรียอาจดำเนินไปสู่ระยะรุนแรงและเสียชีวิตได้หากไม่ได้รับการรักษาหรือได้รับการรักษาท่ีไม่เหมาะสม 
โดยเฉพาะโรคไข้มาลาเรียชนิดฟัลซิปารัม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 วงจรของอาการโรคไข้มาเรีย 

 

คนถูกยุงก้นปล้องกัด 
และรับเชื้อมาลาเรีย 

เริ่มมีอาการนำของไข้ เช่น ครั่นเนือ้ 
ครั่นตัว ปวดหัว ปวดเมื่อย และปว่ย

เป็นไข้มาลาเรีย 

หายไข้เหมือนคนปกติ  
และจับไข้ใหม่ วนเวียนไป 

อาการไข้มาลาเรีย 

 1 ระยะหนาว 
หนาวสั่นสะท้าน ห่มผา้ไมห่ายหนาว 

ตัวเย็น ชีพจรเต้นเร็ว 

อาการไข้มาลาเรีย 

 3 ระยะเหงื่อออก 
มีเหง่ือออกจนเปียกชุ่ม แล้วร่างกาย

ค่อยๆเย็นลงและอ่อนเพลีย 

อาการไข้มาลาเรีย 

 2 ระยะร้อน 
ตัวร้อนจัด หน้าแดง ปากซีด  

และกระหายน้ำ 

10-14 วัน 

2-3 วัน 

1-2 ชั่วโมง 

1-4 ชั่วโมง 
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1.6 ยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรีย 
 ยุงที่สามารถแพร่เชื้อมาลาเรียได้ คือยุงก้นปล่องตัวเมียเท่านั้น ที่เรียกยุงก้นปล่องเนื่องจากเวลาที่ยุงกัด
คน มันจะเกาะโดยยกส่วนท้องขึ้นทำมุมกับผิวหนังยุงก้นปล่องแต่ละชนิดมีความสามารถในการแพร่เชื้อได้ไม่
เท่ากัน ยุงเพศเมียมีปากที่เป็นท่อแหลมสำหรับดูดเลือดจากคนเพื่อนำโปรตีนไปสร้างไข่ ออกหาเหยื่ อเวลา
กลางคืนโดยใช้ปากที่มีลักษณะเป็นท่อเจาะผิวหนังเพื่อดูดกินเลือด กระบวนการนี้ตามปรกติจะดำเนินไปโดย
เหยื่อไม่รู้ตัว เนื่องจากยุงจะปล่อยน้ำลายออกมาเพื่อทำหน้าที่เป็นยาชา ทำให้คนถูกกัดไม่รู้สึกเจ็บ ในน้ำลายมี
เชื้อมาลาเรียซึ่งยุงได้จากการไปกัดคนที่มีเชื้อระยะติดต่อมาก่อน 

1.7 วงจรชีวิตเชื้อมาลาเรีย 
 ในวงจรชีวิตของเชื้อมาลาเรียต้องการโฮสต์ 2 ชนิด คือ คน และยุงก้นปล่องเพศเมียซึ่งเป็นพาหะนำโรค 
ในยุงก้นปล่องตัวเมีย มีการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ (sexual reproduction) และมีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ 
(asexual reproduction) ในเซลล์ตับและเม็ดเลือดแดงของคน 

▪ ระยะในยุง เริ่มจากที่ยุงก้นปล่องตัวเมียกัดและดูดเลือดผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้มาลาเรีย หลังจากนั้น
เชื้อมาลาเรียจะเข้าไปในกระเพาะอาหารของยุงและผสมพันธุ์กันได้ ตัวอ่อน ตัวอ่อนของเชื้อมาลาเรียแบ่งตัวเป็น
รูปร่างคล้ายเข็มปลายแหลมเข้าสู่ต่อมน้ำลายของยุง รอการถ่ายทอดจากยุงไปสู่คน 

▪ ระยะในคน (ในตับและเม็ดเลือดแดง)  
ระยะในตับ เมื่อยุงที่มีเชื้อมาลาเรียกัดคนก็จะปล่อยเชื้อเข้าสู่กระแสเลือด และเข้าสู่เซลล์ตับ มี

การแบ่งตัวเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ (สำหรับเชื้อมาลาเรียไวแวกซ์ (P.vivax) บางส่วนเมื่อมีการหยุดพักการเจริญ
ชั่วขณะในตับและกลับมาเจริญเติบโตใหม่จึงเป็นสาเหตุของการเกิดอาการไข้กลับ เป็นแล้วเป็นอีก) สำหรับผู้ป่วย 
(ส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย) ที่มีภาวะบกพร่องเอ็นไซม์จีซิกพีดี (G-6-PD defciency) อย่างรุนแรง จะไม่สามารถกินยา
ไพรมาควินซึ่งเป็นยาฆ่าเชื้อระยะหลบพักในตับ (ฮิบโนซอยต์: Hypnozoite) เนื่องจากยานี้จะทำให้เม็ดเลือดแดง
แตกเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งจะเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย 

ระยะอยู่ในเม็ดเลือดแดง เริ่มจากเชื้อมาลาเรียแตกออกจากเซลล์ตับ เข้าสู่เม็ดเลือดแดงและ
เจริญแบ่งตัวเพ่ิมจำนวนมากขึ้น และสามารถตรวจหาเชื้อมาลาเรียในเลือดของผู้ป่วยได้ในระยะนี้ 
 1.8 การวินิจฉัยโรคไข้มาลาเรีย 
 เพื่อป้องกันมิให้อาการรุนแรงขึ้นผู้ป่วยมาลาเรียทุกรายจะต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยหาเชื้อมาลาเรียใน
เลือดโดยเร็วที่สุด ซึ่งมีวิธีการดังนี้ 

1) การตรวจหาเชื้อมาลาเรียในฟิล์มเลือดหนาหรือบาง เป็นวิธีมาตรฐานและสามารถนับปริมาณ
เชื้อมาลาเรียในเลือดได้ มีให้บริการในสถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ 

2) การตรวจโดยใช้ชุดตรวจอย่างเร็ว (Rapid Diagnostic test) เป็นชุดตรวจหาแอนติเจนของเชื้อ 
Pf. มีให้บริการในบางสถานบริการสาธารณสุข เช่น มาลาเรียคลินิกชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เป็น
ต้น ชุดตรวจชนิดนี้จะยังให้ผลบวกนานหลายสัปดาห์หลังการติดเชื้อ แม้จะไม่มีเชื้อมาลาเรียที่มีชีวิตในกระแส
เลือดแล้วจึงไม่สามารถนำมาติดตามผลการรักษาได้ 
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1.9 หน่วยงานและสถานที่ท่ีให้การรักษาโรคไข้มาลาเรีย มีดังต่อไปนี้ 
- มาลาเรียคลินิก (อาจตั้งในชุมชน หรือที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง) มาลาเรียคลินิก

ชุมชน 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) 
- โรงพยาบาล 

1.10 การควบคุมยุงพาหะ 
 ควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้มาลาเรียนั้นมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 

1) เพ่ือลดความหนาแน่นของยุงพาหะ 
2) เพ่ือลดอายุขัยของยุงพาหะ 
3) เพ่ือลดการสัมผัสระหว่างคนและยุงพาหะ 
▪ การใช้มุ้งชุบสารเคมี (Insecticidal Treated Nets หรือ ITN) เป็นมาตรการหลักที่ใช้ในพื้นที่

แพร่เชื้อมาลาเรีย มุ่งหวังในการควบคุมยุงพาหะตัวเต็มวัยมุ้งที่ชุบสารเคมีจะมีฤทธิ์คงทนอยู่ได้นาน 6 เดือนถึง 1 
ปี ขึ้นกับชนิดและรูปแบบของสารเคมี ควรชุบมุ้งให้ครอบคลุมได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของหลังคาเรือน และควร
ให้มีอัตราการของการใช้มุ ้งชุบสารเคมี 2 คนต่อมุ ้ง 1 หลัง เพื ่อการควบคุมยุงพาหะในชุมชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

▪ การพ่นเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง (Indoor Residual Spraying หรือ IRS) เป็นการพ่นเคมีให้มีฤทธิ์
ตกค้างบนพื้นผิวอาคารบ้านเรือนกระท่อมเพิงที่พักอาศัย พ่นเฉพาะพื้นผิวที่ยุงพาหะชอบ เกาะพักเช่น ฝาผนัง 
เสา หลังคาและเพดานที่มีระดับต่ำกว่า 3 เมตร ยุงจะได้รับสารเคมีผ่านทางขาบริเวณเยื่ออ่อนต่างๆ เมื่อมีการ
เกาะบนพื้นผิว เป็นมาตรการที่ใช้สำหรับควบคุมการระบาด หรือพื้นที่ที ่มีการแพร่เชื ้อตลอดปีและการใช้
มาตรการชุบมุ้งไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่เชื้อได้ ศูนย์พักพิงชั่วคราว 

▪ การใช้มุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (Long Lasting Insecticidal Net หรือ LLIN) มุ้ง
ชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน เป็นมุ้งที่มีคุณสมบัติขับไล่และฆ่ายุงได้ มีฤทธิ์ตกค้างของสารเคมีไม่น้อยกว่า 3 
ปี โดยสารเคมียังคงรักษาระดับความเข้มข้น มีฤทธิ์ตกค้างในระดับที่ฆ่ายุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้สำหรับพ้ืนที่
หรือสถานการณ์ท่ีมีข้อจำกัดในการปฏิบัติงานควบคุมยุงพาหะนำโรคไข้มาลาเรียโดยวิธีอ่ืนๆ เช่น ในพ้ืนที่มีปัญหา 
ความไม่สงบ พื้นที่เข้าทำงานยากลำบาก กลุ่มประชากรเคลื่อนย้าย กลุ่มที่มีอาชีพไปค้างคืนในกระท่อม ในป่า 
สวน ไร่ กลุ่มประชากรที่อยู่ในพื้นท่ีไม่มีการแพร่เชื้อแต่เข้าไปในพ้ืนที่ที่มีโรคไข้มาลาเรียเป็นประจำ 

▪ การใช้มุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนานคลุมเปล (Long Lasting Insecticidal Hammock 
Net หรือ LLIHN) เป็นมาตรการที่ใช้ในประชากรกลุ่มเสี่ยงซึ่งไปค้างคืนในพ้ืนที่ที่มีการแพร่เชื้อและไม่สามารถใช้
มุ้งกางนอนได้ มุ้งชุบสารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนานคลุมเปลเป็นมุ้งที่มีการชุบสารเคมี และนำมาคลุมเปลนอน 
สารเคมีที่ชุบมีคุณสมบัติขับไล่และฆ่ายุงได้โดยมีฤทธิ์ตกค้างไม่น้อยกว่า 3 ปี โดยที่สารเคมียังคงรักษาระดับความ
เข้มข้นมีฤทธิ์ตกค้างในระดับท่ีฆ่ายุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

▪ การใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุง (Mosquito repellent) หมายถึง การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติใน
การป้องกันไม่ให้ยุงมากัดทาตามร่างกายส่วนที่อยู่นอกเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์ทากันยุงที่ใช้ควรมีฤทธิ์ขับไล่ยุงนานไม่
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น้อยกว่า 6 ชั่วโมง สารออกฤทธิ์มีหลายชนิด เด็กอายุ 4 ปีขึ้นไป ให้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารออกฤทธิ์ชนิด DEET ได้ 
ส่วนเด็กอายุ 2 ปีหรืออายุน้อยกว่าควรใช้ผลิตภัณฑ์สารสกัดพืชสมุนไพร เช่น ตะไคร้หอม มะกรูด เป็นต้น หรือ
สารออกฤทธิ์ชนิด IR3535 ซึ่งมีความปลอดภัยต่อเด็กมากกว่า ผลิตภัณฑ์ทากันยุงอาจเป็นน้ำ ครีม เแท่ง หรือ
สเปรย์ ประสิทธิภาพขึ้นอยู่กับชนิดและความทั่วถึงของการใช้ผลิตภัณฑ์บนผิวหนังด้วย ควรส่งเสริมให้ใช้ในพ้ืนที่
แพร่เชื้อมาลาเรียซึ่งประชาชนมีพฤติกรรมที่ชอบอยู่นอกบ้าน ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการถูกยุงพาหะกัดในขณะอยู่
นอกมุ้ง และใช้ในกลุ่มประชาชนที่มีอาชีพหรือการดำเนินชีวิตที่เสี่ยงต่อการถูกยุงพาหะกัดได้ง่ายเช่นการกรีดยาง 
การทำไร่สับปะรดซึ่งต้องทำงานในเวลากลางคืน เป็นต้น การใช้ผลิตภัณฑ์ทากันยุง ต้องใช้ทาบริเวณท่ีมีโอกาสจะ
ถูกยุงกัด ได้แก่ แขนขาใบหูหลังคอหรือส่วนที่อยู่นอกเสื้อผ้า การส่งเสริมกิจกรรมนี้ต้องมุ่งเน้นให้ประชาชนเห็น
ประโยชน์และมีความต้องการซื้อหาเพ่ือนำไปใช้ด้วยตนเอง 

▪ การใช้มุ้งธรรมดา เพื่อป้องกันยุงกัดและเป็นโรคไข้มาลาเรียนั้น แนะนำให้ใช้ในพื้นที่ที่ไม่มีการ
แพร่เชื้อแต่อาจมียุงพาหะ และต้องดูแลมุ้งให้อยู่ในสภาพดีไม่ขาดและเสียหาย มุ้งขนาดมาตรฐานทั่วไปมีพื้นที่
ประมาณ 14 ตารางเมตร ควรมีขนาดของเส้นด้าย (Deneir) ไม่น้อยกว่า 100 และจำนวนของตาข่าย (Mesh) ไม่
ต่ำกว่า 169 รูต่อตารางนิ้ว ซึ่งทำให้อากาศผ่านได้ไม่ร้อน แต่ถ้าจำนวนรูของตาข่ายมุ้งมีมากกว่านี้ก็ป้องกันแมลง
ขนาดเล็กได้วัสดุมุ้งอาจเป็นเส้นใยสังเคราะห์หรือเส้นใยฝ้าย ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีมุ้งใช้ได้ในอัตราเฉลี่ย 2 
คนต่อมุ้งหนึ่งหลัง 

▪ การสวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิด เช่น สวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว เป็นต้น 
เสื้อผ้าควรมีความหนาพอเพียงและหลวมเล็กน้อยไม่กระชับติดร่างกายเพ่ือกันยุงกัด สีของเสื้อผ้าก็มีส่วนในการ
ลดยุงกัดได้เช่น เสื้อผ้าสีอ่อนดึงดูดความสนใจยุงได้น้อยกว่าผ้าที่มีสีดำ ประชาชนกลุ่มเสี่ยง เช่น คนกรีดยางใน
สวนยางควรใช้วิธีการนี้ 

▪ การใช้ยาจุดกันยุง เมื่อใช้จุดไฟแล้วสามารถระเหยสารออกฤทธิ์ขับไล่และฆ่ายุงได้ 
สำหรับการควบคุมลูกน้ำยุงพาหะนั้นเป็นมาตรการเสริมเพ่ือควบคุมลูกน้ำในแหล่งเพาะพันธุ์ที่

สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ ทั้งนี้ขึ้นกับลักษณะแหล่งเพาะพันธุ์วิธีที่เลือกใช้ได้แก่การควบคุมทางชีววิธีด้วยการ
ปล่อยปลากินลูกน้ำ 
 1.11 ปัจจัยของการแพร่เชื้อมาลาเรีย 
 เชื้อมาลาเรียจะเกิดและแพร่จากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ ต้องมีความสัมพันธ์ขององค์ประกอบทาง
ระบาดวิทยา 3 ด้าน คือ คน เชื้อที่ทำให้เกิดโรค และสิ่งแวดล้อม (ทางกายภาพ ทางชีวภาพ และทางเศรษฐกิจ -
สังคม) 

1) คน: ประชาชนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำในเขตปลอดการแพร่เชื้อมาลาเรีย เมื่อมีการอพยพเคลื่อนย้าย
เข้าไปในท้องที่ที่มีการแพร่เชื้อมาลาเรีย ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีภูมิไวรับ และหากประชาชนเหล่านี้ไปทำงานหรือ
ประกอบอาชีพในบริเวณป่าเขาที่เปิดโอกาสให้ยุงก้นปล่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัดเช่น การถางป่าเพื่อการเพาะปลูก 
การเพาะปลูก พืชไร่ การตัดไม้ การหาของป่า หรือการสร้างที่พักพิงที่ไม่ปกปิดมิดชิด รวมทั้งพฤติกรรมสุขภาพ 
เช่น การนอนโดยไม่กางมุ้ง การไม่ใช้ยาทากันยุง การไม่ยอมรับการพ่นสารเคมีชนิดมีฤทธิ์ตกค้าง การไปพักค้าง
คืนใกล้หรือในป่าเขา 
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2) เชื้อมาลาเรีย: ในพ้ืนที่ใดที่มีผู้ป่วยมาลาเรียชุกชุม พื้นที่นั้นก็มีโอกาสเป็นแหล่งแพร่เชื้อของ
มาลาเรียได้อย่างดี ผู้ที่สามารถแพร่เชื้อมีทั้งผู้ป่วยที่แสดงอาการของโรคไข้มาลาเรียชัดเจนและผู้ที่มีเชื้อแต่ไม่มี
อาการของโรคชัดเจน พวกหลังนี้เป็นพวกที่มีโอกาสแพร่เชื้อได้มาก 

      3) สิ่งแวดล้อมท่ีเหมาะสม: ลักษณะดินฟ้าอากาศและภูมิประเทศเป็นปัจจัยที่สำคัญในการแพร่เชื้อ
มาลาเรีย เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นมีอิทธิพลต่ออายุของยุงและการเจริญเติบโตของเชื้อมาลาเรียในตัวยุง
พาหะ ลมแรงมีผลต่อระยะการบินของยุงพาหะ แต่อาจเป็นอุปสรรคการวางไข่ได้ด้วย ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของ
พ้ืนที่ก็สนับสนุนให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงเพ่ิมมากข้ึน เช่น การสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำ หรือการขุดบึงเก็บน้ำ ย่อมเพ่ิม
พื้นที่น้ำท่วมขัง ทำให้ยุงมีแหล่งเพาะพันธุ์มากขึ้น เมื่อปริมาณน้ำฝนเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งความชื้นในบรรยากาศท่ี
เพิ่มขึ้นอาจส่งผลให้อัตราการอยู่รอดของยุงตัวเมียเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน แต่หากน้ำฝนมากเกินไปอาจพัดพาลูกน้ำ
ออกจากแหล่งเพาะพันธุ์ในพื้นที่ที่แห้งแล้งฝนไม่ตกทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำลดลงกลายเป็นลำธารไหลเรื่อย ๆ 
เหมาะกับการเพาะพันธุ์ของยุงพาหะนำเชื้อมาลาเรียบางชนิด หากจำนวนยุงที่มีเชื้อมาลาเรียมากก็ยิ่งมีโอกาส
แพร่เชื้อได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยุงที่ชอบเลือดคนมากกว่าเลือดสัตว์และอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้คน ย่อมมีโอกาส
ได้รับเชื้อและแพร่เชื้อได้ รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น สุขอนามัย ที่พักอาศัย ความยากจน การเคลื่อนย้ายประชากร 
เป็นต้น (สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค,2561) 
 
2. มาตรการแจ้งเตือน สอบสวน และตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย (1-3-7) 

ระบบเฝ้าระวังโรค เป็นมาตรการหลักท่ีใช้สําหรับการกําจัดโรคไข้มาลาเรีย ระบบเฝ้าระวังโรคที่ดีจะต้อง
สามารถควบคุมโรคได้อย่างรวดเร็ว ทันเวลา ดังนั้นจึงมีการกําหนดมาตรการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรีย หรือ 
"มาตรการ 1-3-7" ขึ้นเพ่ือให้การดําเนินการเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ   
 2.1 การแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย (มาตรการ 1 วัน) ต้องดําเนินการภายใน 1 วัน  

เมื่อตรวจพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียทั้งจากการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและเชิงรับ เจ้าหน้าที่ของสถานบริการ
ตรวจ รักษานั้น ๆ จะต้องลงข้อมูลรายละเอียดของผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียทุกรายลงในระบบรายงานมาลาเรีย
ออนไลน์หรือ ระบบรายงานปกติของสถานบริการนั้น ๆ ภายใน 1 วัน นับตั้งแต่แต่วันที่ตรวจพบผู้ป่วย และ
จะต้องแจ้งทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ( SRRT) หรือหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) เพ่ือ
ดําเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายให้เร็วที่สุด   

2.2 การสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียเฉพาะราย (มาตรการ 3 วัน) ต้องดําเนินการภายใน 3 วัน 
เมื่อได้รับรายงานผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย เจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินการสอบสวน (ทีม SRRT/CDCU) จะต้อง 

สอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย (CI) ภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันทตรวจพบผู้ป่วย เพื่อตัดสินชนิดของการติดเชื้อว่าเป็น
ผู้ป่วยติดเชื้อในหมู่บ้าน (indigenous cases) หรือติดเชื้อจากหมู่บ้านอ่ืน (imported cases) และติดเชื้อมาจาก
ที่ไหน ให้ระบุสถานที่/แหล่งติดเชื้อในเบื้องต้น เพ่ือสามารถดําเนินการควบคุม/กําจัดโรคได้ 

กรณีพบผู้ป่วยมาลาเรียที่หน่วยบริการเชิงรับ ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยบริการนั้น ๆ ดําเนินการสอบสวน
ผู้ป่วยเฉพาะรายทันทีหรือหากไม่สามารถดําเนินการได้ให้แจ้งทีม SRRT/CDCU ในพื้นที่นั้น ๆ โดยเร็วที่สุด เพ่ือ
มาดําเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 
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สําหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบโดยหน่วยงานอื่น นอกกระทรวงสาธารณสุข เช่น ทหาร ตํารวจตระเวนชายแดน
เจ้าหน้าที่ป่าไม้หรืออุทยาน หน่วยงาน NGO ภาคเอกชน ค่ายอพยพ เป็นต้น ให้ดําเนินการเช่นเดียวกัน 

การรายงาน: เมื่อเจ้าหน้าที่ดําเนินการสอบสวนเฉพาะรายเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งสําเนารายงานสอบสวน
เฉพาะรายให้ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงที่รับผิดชอบพื้นท่ีนั้น ๆ เพื่อบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
กําจัดโรคไข้มาลาเรีย (มาลาเรียออนไลน์) 

2.3 การตอบโต้ เพื ่อกําจัดโรคไข้มาลาเร ีย (มาตรการ 7 วัน) ต้องดําเนินการภายใน 7 วัน 
เมื่อดําเนินการสอบสวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียเฉพาะราย และตัดสินชนิดของการติดเชื้อว่า เป็นผู้ป่วย 

ติดเชื้อในหมู่บ้าน (Indigenous case) หรือ ติดเชื้อจากหมู่บ้านอ่ืน (imported case) และทราบแหล่งติดเชื้อ 
(กรณีตัดสินชนิดการติดเชื้อเป็น C D F G ไม่ต้องดําเนินการ) ทีม CDCU/SRRT จะต้องดําเนินการควบคุมโรค
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ตรวจพบผู้ป่วย โดยดําเนินการตามลักษณะพ้ืนที่ ดังต่อไปนี้ 

2.3.1) กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในหมู่บ้าน A1/A2 ให้ดําเนินการดังนี้ 
การเจาะเลือด: ต้องดําเนินการเจาะเลือดเพ่ือค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมในหมู่บ้านนั้นๆ โดยให้ 

เจาะเลือดผู้อาศัยอยู่ในบ้านผู้ป่วย และเพ่ือนบ้านที่อาศัยอยู่รอบบ้านผู้ป่วยทุกคน อย่างน้อย 50 รายหรือไม่น้อย
กว่า10 หลังคาเรือนภายในรัศมี 1 กิโลเมตร สําหรับรายที่เจาะเลือดไปแล้วในระยะเวลาน้อยกว่า 1 สัปดาห์ ไม่
ต้องเจาะเลือดซ้ำ แบบฟอร์มที่ใช้: แบบรายงานรว. 1 ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลงหรือแบบรายงานการเจาะ
เลือดของทีม SRRT 
  การควบคุมยุงพาหะ: ดําเนินการชุบมุ้งด้วยสารเคมีทั้งกลุ่มบ้าน/หมู่บ้าน เพื่อควบคุมยุง 
พาหะหยุดยั้งการแพร่เชื้อใหม่เป็นอันดับแรก แต่ถ้าหากไม่สามารถใช้วิธีการชุบมุ้งด้วยสารเคมีได้ให้แจกมุ้งชุบ
สารเคมีชนิดออกฤทธิ์ยาวนาน (LLIN) เป็นอันดับที่สอง หรือหากไม่สามารถดําเนินการได้ให้พ่นสารเคมีชนิดมี
ฤทธิ์ตกค้าง (IndoorResidual Spraying) เป็นอันดับสุดท้าย แบบฟอร์มที่ใช้: แบบรายงานคม. 4 ของสํานัก
โรคตดิต่อนําโดยแมลง 

การสื่อสารความเสี่ยง: ชี้แจงและเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ โดยเน้นการตรวจเร็วรักษาเร็ว       การ
รับประทานยาครบ และการป้องกันตนเองไม่ให้ถูกยุงกัด เช่นการนอนในมุ้งชุบสารเคมี การใช้สารทากันยุง ให้กับ
กลุ่มประชากรกลุ่มเสี่ยงในหมู่บ้าน โดยใช้ช่องทางที่เหมาะสมกับบริบทของหมู่บ้านนั้นๆ 
  แจ้งแหล่งแพร่เชื ้อที ่ได ้จากการสอบสวนผู ้ป่วยเฉพาะรายให้ศูนย์ระบาดอําเภอทราบ  
เพ่ือดําเนินการกําจัดแหล่งแพร่เชื้อต่อไป 
  การรายงาน: เมื่อทีม CDCU/SRRT ดําเนินกิจกรรมการตอบโต้ตามที่กําหนดเสร็จเรียบร้อย 
แล้ว ให้ส่งสําเนารายงานฯให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

2.3.2) กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในหมู่บ้าน B1 และสอบสวนพบวาผู้ป่วยติดเชื้อต่าง
หมู่บ้าน ให้ดําเนินการดังนี้ 

สอบสวนเฉพาะราย: ดําเนินการสอบสวนเฉพาะรายซ้ํา เพื่อยืนยัน 
  การเจาะเลือด: ต้องดําเนินการเจาะเลือดเพื่อค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติมในหมู่บ้านนั้นๆ โดยให้  
เจาะเลือดผู้อาศัยอยู่ในบ้านผู้ป่วย และเพ่ือนบ้านที่อาศัยอยู่รอบบ้านผู้ป่วยทุกคน อย่างน้อย 50 รายหรือไม ่
น้อยกว่า10 หลังคาเรือนภายในรัศมี 1 กิโลเมตร สําหรับรายที่เจาะเลือดไปแล้วในระยะเวลาน้อยกว่า 1  



13 
 

13 
 

สัปดาห์ ไม่ต้องเจาะเลือดซ้ำ แบบฟอร์มที่ใช้: แบบรายงานรว. 1 ของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลงหรือแบบ 
รายงานการเจาะเลือดของทีม SRRT  
  แจ้งแหล่งแพร่เชื้อที่ได้จากการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายให้ศูนย์ระบาดอําเภอทราบ 
เพ่ือดําเนินการกําจัดแหล่งแพร่เชื้อต่อไป 

การรายงาน: เมื่อทีม CDCU/SRRT ดําเนินกิจกรรมการตอบโต้ตามท่ีกําหนดเสร็จเรียบร้อย 
แล้ว ให้ส่งสําเนารายงานฯให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
  2.3.3) กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในหมู่บ้าน B1/B2 และสอบสวนพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อใน
หมู่บ้าน ให้ดําเนินการดังนี้ 

ดําเนินการ สอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ (FI) 
   ก. การเจาะเลือดหมู่ ให้เจาะเลือดประชาชนทุกคนทั้งหมู่บ้าน (กลุ่มบ้าน) รายที่ 
เจาะเลือดไปแล้วในระยะน้อยกว่า 1 สัปดาห์ ไม่ต้องเจาะเลือดซ้ำ แบบฟอร์มที่ใช้: แบบรายงานรว. 1 ของสํานัก
โรคติดต่อนําโดยแมลงหรือแบบรายงานการเจาะเลือดของทีม SRRT 
   ข. การส ํารวจทางก ีฏว ิทยา  ประสานงาน/ขอร ับการสน ับสน ุนจากสคร./ 
ศตม.และดําเนินการตามคู่มือการเฝ้าระวังพาหะนําโรคของสํานักโรคติดต่อนําโดยแมลง กรมควบคุมโรค 
  การสื่อสารความเสี่ยง: จัดทําและเผยแพร่ข้อมูลอย่างเร่งด่วนในประเด็นที่เกี ่ยวข้อง เช่น 
การเกดระบาดของโรคมาลาเรียในหมู่บ้าน การปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรคไข้มาลาเรีย ในช่องทางที่หลากหลาย
และบ่อยครั้ง เพ่ือทําความเข้าใจกับประชาชนในหมู่บ้านไม่ให้ตื่นตระหนก 
  การรายงาน: เมื่อทีม CDCU/SRRT ดําเนินกิจกรรมการตอบโต้ตามที่กําหนดเสร็จเรียบร้อย 
แล้ว ให้ส่งสําเนารายงานฯให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

การควบคุมยุงพาหะ เมื่อผลการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อยืนยันว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อใหม่  
(New foci) ให้ดําเนินกิจกรรมการควบคุมยุงพาหะเหมือนหมู่บ้าน A 
  2.3.4) กรณีพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในหมู่บ้าน B2 และสอบสวนพบว่าผู้ป่วยติดเชื้อต่าง
หมู่บ้าน ให้ดําเนินการดังนนี้ 
  ดําเนินการเฝ้าระวังผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง โดยติดตามและให้คําแนะนําการรับประทานยาให้  
ครบและติดตามผลการรักษาให้ครบตามกําหนด 
  แจ้งแหล่งแพร่เชื ้อที ่ได ้จากการสอบสวนผู ้ป่วยเฉพาะรายให้ศูนย์ระบาดอําเภอทราบ  
เพ่ือดําเนินการกําจัดแหล่งแพร่เชื้อต่อไป 
  การรายงาน: เมื่อทีม CDCU/SRRT ดําเนินกิจกรรมการตอบโต้ตามที่กําหนดเสร็จเรียบร้อย 
แล้ว ให้ส่งสําเนารายงานฯ ให้กับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลงหรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สำนัก
โรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค,2560) 
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3.  แนวคิดการประเมินผล 
 3.1  ความหมาย 
 การประเมินผล (Evaluation) หมายถึง กระบวนการประเมิน /ตัดสินคุณค่าของโครงการ  ที่กำลัง
ดำเนินการอยู่ โครงการที่แล้วเสร็จ แผนงาน หรือนโยบาย อย่างมีหลักเกณฑ์และเป็นระบบ  ซึ่งการประเมินผลมี
จุดมุ่งหมาย คือการประเมินความสอดคล้อง และการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ แผนงาน หรือนโยบายนั้นๆ 

หมู่บ้าน B2 

การแจง้เตือน การสอบสวนและตอบโตเ้พื่อการก าจดัโรคไขม้าลาเรีย (มาตรการ 1-3-7) 

ผูป่้วยโรคไขม้าลาเรียจากกิจกรรมเชิงรุกและเชิงรบัลงในระบบรายงาน 

สอบสวนผูป่้วยเฉพาะราย (CI) 

1 วัน 

3 วัน 

หมู่บ้าน A1 A2 หมู่บ้าน B1 

7 วัน 

เฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่อง 

ติดเชื้อใน/ต่างหมู่บา้น* ติดเชื้อต่างหมู่บ้าน* ติดเชื้อในหมู่บ้าน* ติดเชื้อต่างหมู่บ้าน* 

• ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 
โดยเจาะเลือดอย่าง
น้อย 50 ราย หรือ 10 
หลังคาเรือนรอบบ้าน
ผู้ป่วยในรัศมี 1 
กิโลเมตร  

• ควบคุมยุงพาหะเสริม 
(ITN/LLIN/IRS) 

• สื่อสารความเสี่ยง 

• สอบสวนซำ้เพื่อยืนยนั 

• ค้นหาผู้ป่วยเพิ่มเติม 
โดยเจาะเลือดอย่าง
น้อย 50 ราย หรือ 10 
หลังคาเรือนรอบบ้าน
ผู้ป่วยในรัศมี 1 
กิโลเมตร 

• สื่อสารความเสี่ยง 

1. สอบสวนแหลง่แพร่เชื้อ(F1) 

• สอบสวนเพื่อยืนยันการ
ติดเชื้อในพื้นที ่

• เจาะเลือดทั้งกลุ่ม/
หมู่บ้าน 

• สำรวจทางกีฎวิทยา 
2. ควบคุมยุงพาหะ เม่ือยืนยนั

ว่าเป็นแหล่งแพร่เชื้อใหม่ 
ให้ดำเนินกิจกรรมเหมือน
หมู่บ้าน A โดยใช้ 
ITN/LLIN/IRS และสื่อสาร
ความเสี่ยง 

* กรณีติดเชื้อต่างหมู่บ้านให้แจ้งรายละเอียดของแหล่งแพร่เชื้อกับศูนย์ระบาดอำเภอ  
เพื่อควบคุมแหล่งภายใน 7 วัน 

ภายที่ 2 แผนผังมาตรการแจ้งเตือน การสอบสวนและการตอบโต้ (มาตรการ 1-3-7) 
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ตลอดจนประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ และความยั่งยืน ผลการประเมิน จะต้องมีความน่าเชื่อถือ และมี
ประโยชน์ สามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การตัดสินใจที่ดีขึ้น  ในอนาคต (สำนักงบประมาณของ
รัฐสภา, 2559: หน้า 3 - 4) 

3.2  ประเภทของการประเมิน   
การประเมินมีอยู่ด้วยกันหลายลักษณะ ซึ่งถ้าพิจารณาจัดประเภทของการประเมินแล้ว สามารถ

แบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ (สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2554) ดังนี้ 
1. แบ่งตามวัตถุประสงค์ของการประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ 

  1.1) การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) เป็นการประเมินระหว่าง 
การดำเนินโครงการ เพื่อพิจารณาความก้าวหน้าของโครงการ ว่าจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงส่วนใด 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพของการดำเนินงานมากข้ึน 

  1.2) การประเมินผลสรุป (Summative Evaluation) เป็นการประเมินเมื ่อสิ ้นสุด 
โครงการเพื่อตัดสินความสำเร็จของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด หรือบรรลุเป้าหมายที่ควรจะ
เป็นอย่างไร 

2. แบ่งตามช่วงเวลาของการประเมิน แบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
 2.1) การประเมินความต้องการจำเป็น (Needs Assessment) เป็นการประเมินความต้องการ

จำเป็นของโครงการในเบื้องต้น ก่อนที่จะจัดทำโครงการใดๆ เป็นการประเมินที่มีประโยชน์ต่อการวางนโยบาย
และการวางแผน เพ่ือให้ได้แนวคิดของการจัดโครงการที่สามารถสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายได้ 

 2.2) การประเมินความเป็นไปได้ (Feasibility Study) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณา ความ
เป็นไปได้ของโครงการที่จะดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ถึงปัจจัย / เงื่อนไขที่จำเป็นต่อความสำเร็จของโครงการ 
มักจะประเมินในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และการบริหาร 

 2.3) การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation) เป็นการประเมินสิ่งที่ป้อนเข้าสู่ โครงการว่า
มีความเหมาะสมเพียงใดก่อนที่จะเริ่มโครงการ สิ่งที่ป้อนเข้า เช่น คน วัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องมือ งบประมาณ 
เป็นต้น  

 2.4) การประเม ินกระบวนการ (Process Evaluation) เป ็นการประเม ินกระบวนการ 
ดำเนินการตามที่กำหนด ทำการประเมินในขณะที่โครงการกำลังดำเนินการอยู่ เพื่อใช้ผลการปรับปรุง หรือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ซึ่งมีลักษณะครอบคลุม การประเมินความก้าวหน้า (Formative Evaluation) 
ของโครงการ 

 2.5) การประเมินผลผลิต .(Output/Product Evaluation).เป็นการประเมินผลที ่ ได ้จาก
โครงการโดยตรง และเป็นผลที่คาดหวังจากโครงการ ว่าผลที่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายของโครงการมาก
น้อยเพียงใด 

 2.6) การประเมินผลกระทบ (Outcome/Impact Evaluation) เป็นการประเมินผลที่ได้จากผล
ของโครงการทั้งที่คาดหวังและไม่ได้คาดหวัง ซึ่งเป็นผลทางบวกและทางลบ เพื่อนำผลไปประกอบการตัดสินใจ
เกี่ยวกับโครงการ เช่น การยกเลิก หรือดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป 
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 2.7) การประเมินงานประเมิน (Meta Evaluation) เป็นการประเมินผลของการประเมินอีกครั้ง
หนึ่ง เพื่อศึกษาความถูกต้องและความเหมาะสมของการประเมิน และผลการประเมินวิธีการนี้ยังไม่แพร่หลาย
มากนัก 

3.3  รูปแบบการประเมิน 
รูปแบบการประเมิน เป็นกรอบหรือแนวความคิดที่สำคัญที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรือรายการ

ประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภทการประเมิน ได้แก่ รูปแบบการประเมินที่เน้นจุดมุ่งหมาย รูปแบบการ
ประเมินที่เน้นการตัดสินคุณค่า และรูปแบบการประเมินที่เน้นการตัดสินใจ การศึกษานี้จะนำเสนอรูปแบบการ
ประเมินที่เน้นการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม (สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย,2554) 

แดเนียล แอล สตัฟเฟิลบีม และคณะ (Daniel.L..Stufflebeam,1967) อ้างถึงใน สำนักปลัดกระทรวง
มหาดไทย,2554) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการประเมินเรียกว่า CIPP Model เป็นการประเมินที่เป็น
กระบวนการต่อเนื่อง โดยมีจุดมุ่งเน้นที่สำคัญคือ ใช้ควบคู่กับการบริหารโครงการ เพื่อหาข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วัตถุประสงค์ของการประเมิน คือ การให้สารสนเทศเพ่ื อการตัดสินใจเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีรายละเอียดที่เป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจ โดยมุ่งประเมิน 4 
ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม.(Context.Evaluation.:.C).การประเมินปัจจัยเบื้องต้น.(Input Evaluation 
: I) การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) และการประเมินผลผลิต (Product Evaluation : P) 

ประเภทของการประเมินและลักษณะการตัดสินใจตามกรอบความคิดของรูปแบบ CIPP Model แสดง
ได้ดังแผนภาพต่อไปนี้ (พรรณี ทิพย์ธราดล,2548) 
       ประเภทของการประเมิน      ลักษณะการตัดสินใจ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ของการตัดสินใจและประเภทของการประเมินตามซิบโมเดลของสตัฟเฟิลบีม 

การประเมินสภาวะแวดลอ้ม 

(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจยัเบือ้งตน้ / ตวัป้อน 

(Input Evaluation) 

การประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิต 
(Product Evaluation) 

การตดัสินใจเพื่อการวางแผน 
(เลือก / ปรบัวตัถปุระสงค)์ 

การตดัสินใจเพื่อก าหนดโครงสรา้ง 
(เลือกแบบ/กจิกรรม/ปรบัเปล่ียนตวัป้อน) 

การตดัสินใจเพื่อทบทวนโครงการ 
(ปรบัปรุง/ขยาย/ลม้เลิก/ยตุิ) 

การตดัสินเพื่อน าโครงการไปปฏิบตัิ 
(ปรบัปรุงแนวทางหรือกระบวนการท างาน) 
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1. การประเมินบริบทหรือสภาวะแวดล้อม (Context Evaluation : C) เป็นการประเมินก่อนที่

จะลงมือดำเนินการโครงการใด ๆ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือกำหนดหลักการและเหตุผลรวมทั้งเพ่ือพิจารณาความจำเป็น
ทีจ่ะต้องจัดทำโครงการดังกล่าว การชี้ประเด็นปัญหาตลอดจนการพิจารณาความเหมาะสมของเป้าหมาย 

2. การประเมินปัจจัยเบื้องต้น (Input Evaluation : I) เป็นการประเมินเพื่อพิจารณาถึงความ
เหมาะสม ความเพียงพอของทรัพยากรที่จะใช้ในการดำเนินโครงการ ตลอดจนเทคโนโลยีและแผนของการ
ดำเนินงาน  

3. การประเมินกระบวนการ (Process Evaluation : P) เป็นการประเมินเพื่อหาข้อบกพร่อง
ของการดำเนินโครงการเพื่อทำการแก้ไขให้สอดคล้องกับข้อบกพร่องนั้นๆ หรือหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจที่
จะสั่งการเพื่อการพัฒนางานต่างๆ หรือบันทึกภาวะของเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นไว้เป็นหลักฐาน 

4. การประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น (Product Evaluation.:.P)เป็นการประเมินเพื่อเปรียบเทียบ
ผลที่เกิดขึ้นจากการทำโครงการกับเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้แต่ต้น รวมทั้งการพิจารณาในประเด็น
ของการยุบ เลิก ขยาย หรือเปลี่ยนโครงการ 

 
4. งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 การนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องจะนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการประเมินมาตรการ 1-3-7 และการ
ประเมินศักยภาพความพร้อมของบุคลากร  ดังนี้  
 Ting Wang และคณะ, 2562 ได้ศึกษาเรื่อง Monitoring and Evaluation of Intervals from Onset 
of Fever to Diagnosis before “1-3-7” approach in malaria elimination: a retrospective study in 
Shanxi Province, China from 2013 to 2018  ศึกษาย้อนหลังแบบภาคตัดขวาง โดยการติดตามข้อมูลผู้ปว่ย
ติดเชื้อในมณฑล Shanxi ในช่วงปี 2556 – 2562 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่ ค่าสัดส่วน ค่า Mean และ ค่า
พิสัยควอไทล์ (interquartile range, IQR) ผลการศึกษาพบว่า ข้อมูลผู้ป่วยมณฑล Shanxi มีจำนวน 90 ราย 
ผู้ป่วยทุกรายเป็น imported cases จาก 21 ประเทศในทวีปอัฟริกา (90%) และ 5 ประเทศ จากภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ (10%)  พบการรายงานข้อมูลผู ้ป่วยถี ่ในช่วงปลายเดือนมกราคม 23 % หรือต้นเดือน
กุมภาพันธ์ 28 %  และช่วงเดือนสุดท้ายของจันทรคติหรือเดือนแรกของทุกปี  เชื้อที่พบเป็นเชื้อพลาสโมเดียม 
ส่วนใหญ่เป็น P. falciparum 71% รองลงมา คือ P. vivax 17%  ช่วงเวลาตั้งแต่มีอาการจนถึงวินิจฉัยมาลาเรีย 
รายงานโดยโรงพยาบาลระดับมณฑล 73%   โรงพยาบาลระดับจังหวัด 19% และหน่วยสาธารณสุขระดับอำเภอ 
(โรงพยาบาลอำเภอ และสาธารณสุขอำเภอ)  8 %  ค่ามัธยฐานช่วงเวลาตั้งแต่ระยะมีไข้จนถึงมาพบแพทย์ 
เท่ากับ 3 วัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 1-7 วัน) และค่ามัธยฐานระยะเวลาตั้งแต่มาพบแพทย์จนถึงได้รับการ
วินิจฉัยโรคเท่ากับ 2 วัน (ค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 0-7 วัน)  ระยะเวลาทั้งสองช่วงเวลาไม่มีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญในสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ การศึกษานี้มีข้อจำกัด ด้านการเข้าถึ งข้อมูล และมีจำนวน
ผู้ป่วยไข้มาลาเรียน้อย จากผลการศึกษาพบว่าระยะเวลานับจากคนไข้มีอาการจนถึงได้รับการวินิจฉัยโรคของ
มณฑล Shanxi ค่อนข้างนาน ดังนั้น การดำเนินงานก่อนเข้าสู่มาตรการ “1”  จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีความ
เข้มข้นมากยิ่งขึ้น  
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 ปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์ และคณะ, 2561 ทำการศึกษาเรื่องการประเมินศักยภาพความพร้อมของบุคลากร
สาธารณสุขด้านมาลาเรียเพื่อรองรับงานกำจัดโรคมาลาเรียในประเทศไทย โดยทำการวิจัยเชิงสำรวจในบุคลากร
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมและป้องกันควบคุมโรคในจั งหวัดตาก ระนอง
และตราด กลุ่มตัวอย่าง 61คน เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า  บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้
โรคไข้มาลาเรียในระดับดี 5 ด้าน (อาการและอาการแสดง  การตรวจวินิจฉัยโรค การป้องกันโรค มาตรการ
ควบคุมโรค และการสื่อสาร) แต่ความรู้ด้านยุงพาหะนำโรคและการสอบสวนโรค พบว่ามีความรู้ระดับปานกลาง  
ส่วนความรู้ด้านเชื้อดื้อยารักษายังต้องเรียนรู้เพ่ิมเติม  โดยบุคลากรส่วนมากมีความต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเรื่องยา
รักษาไข้มาลาเรียที่มีหลายสูตร เกณฑ์มาตรฐาน ตัวชี้วัดเพ่ือจะได้ติดตามประเมินผลการปฏิบัติได้ รวมถึงการฝึก
ทักษะการสอบสวนโรคและการควบคุมโรคจริง เน้นการป้องกันโรคมาลาเรียโดยเปิดโอกาสให้บุคลากร
สาธารณสุขระดับอำเภอและตำบล (SRRT) ได้รับการเรียนรู้อบรมอย่างน้อยหน่วยงานละ 1-2 คน ข้อเสนอแนะ
งานวิจัยคือ แม้ระดับความรู้ของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ก็ยังมีบุคลากรบางส่วนยังไม่ได้รับการอบรม ซึ่งต้อง
มีแนวทางการจัดอบรมที่ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 1) ในพ้ืนที่ซึ่งโรคไข้มาลาเรียมีโอกาสกลับมาแพร่เชื้อ
ได้อีก ควรจัดอบรมบุคลากรสาธารณสุขเน้นด้านวิชาการที่เกี่ยวกับมาตรการรักษาพ้ืนที่มิให้มาลาเรียเกิดขึ้น และ
จัดทำหลักสูตรมาตรฐานที่เน้นกิจกรรมการเฝ้าระวังโรคเพื่อรักษาความสำเร็จของการยับยั้งการแพร่เชื ้อไข้
มาลาเรียต่อไป 2) บุคลากรในสถานบริการสาธารณสุขได้รับการฝึกอบรมให้ตระหนักถึงองค์ประกอบที่ทำให้พ้ืนที่
มีความไวและความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อมาลาเรียเพิ่มขึ้น และต้องเรียนรู้การวางแผนงานและการบริหารจัดการ
ในพ้ืนที่ เป็นต้น 

Duoquan Wang และคณะ, 2560  ได ้ทำการศ ึกษาเร ื ่อง Adapting the Local Response for 
Malaria Elimination through Evaluation of the 1-3-7 System Performance in the China-Myanmar 
Border Region  โดยทำการศึกษาย้อนหลังด้วยวิธีผสมผสานทั้งการสำรวจข้อมูลเชิงคุณภาพและข้อมูลเชิง
ปริมาณ (ข้อมูล 1 มกราคม 2555 – 31 ธันวาคม 2557)  ในการดำเนินงานตามมาตรการ 1-3-7 ของมณฑล
Yunnan ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีอุบัติการณ์ไข้มาลาเรียสูง ทำการศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามเจ้าหน้าที่จำนวน 29 คน
ใน 16 หน่วยงานสาธารณสุข (หน่วยปฏิบัติการระดับอำเภอ 4 แห่ง (Local county CDCs) และโรงพยาบาล
ระดับตำบล 12 แห่ง (Township hospital) ผลการศึกษาระดับความรู้และการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่พบว่า 69% 
ทราบว่าต้องสอบสวนโรคผู้ป่วยเฉพาะรายภายใน 3 วัน และ 65 % ทราบว่าต้องทำการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก 
(RACD) ภายใน 7 วัน ในส่วนของการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ผู้ตอบแบบสอบถาม 38 % ตอบว่า ต้องค้นหาผู้ป่วย
รัศมีโดยรอบ 50-100 เมตร ในขณะที่ 10 % ตอบว่าต้องค้นหาผู้ป่วยในรัศมี 1 กิโลเมตร สำหรับการดำเนินงาน
ตามมาตรการ 1-3-7 พบว่า การรายงานแจ้งเตือนภายใน 1 วัน ทำได้ 100 % (260 ราย) แต่สามารถสอบสวน
โรคผู้ป่วยเฉพาะรายภายใน 3 วัน ได้ 81.5%  การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกของ ผู้ป่วย 260 ราย ทำได้ 70 % และใน
การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกที่ทำได้ 70 % นั้น สามารถดำเนินการภายใน 7 วันได้ 90.1 %   มาตรการสอบสวนผู้ป่วย
เฉพาะรายภายใน 3 วันนั้น พบว่า หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอ (CDC) ไม่สามารถดำเนินการได้ใน
พื้นที่ห่างไกล พื้นที่แนวชายแดน และกรณีมีการย้ายถิ่นฐานของประชากร รวมถึงภาระงานที่มีมาก  จึงให้
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรับผิดชอบงานสอบสวนโรค ซึ่งเป็นหนึ่งในโอกาสพัฒนาที่ต้องให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ได้รับการอบรมความรู้เรื่องโรคมาลาเรียเพ่ือให้สามารถดำเนินการสอบสวนโรคได้  ในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกควร



19 
 

19 
 

มีการทำคู่มือแนวทาง (SOPs) เพื่อให้มีการตรวจคัดกรองผู้อยู่อาศัยโดยรอบบ้านผู้ป่วยและผู้สัมผัสให้ครอบคลุม
มากที่สุด  ซึ่งจากรายงานข้อมูลของ 70% ที่มีการทำ RACD ซึ่งใช้วิธีตรวจแบบ RDT พบมีการติดเชื้อเพียง 
0.27% ซึ่งน้อยกว่าอัตราพบผู้ป่วยติดเชื้อของประเทศ (0.8%) ในปี 2557  นอกจากนี้ พบว่า การใช้วิธี RDT 
ตรวจเฉพาะครัวเรือนที่มีไข้ ทำให้พบการติดเชื้อน้อย  จำเป็นต้องใช้วิ ธีอื ่นที่มีความ Sensitive สูงกว่า เพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดในการตรวจ   รวมถึงความยากในการจำแนกว่าเป็นการติดเชื้อซ้ำของ P. Vivax หรือไม่
ของประชากรที่ย้ายถิ่นฐาน จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแบบสอบสวนโรคให้ครอบคลุมประวัติการเดินทางและ
พฤติกรรมเสี่ยง  และควรมีการพัฒนาความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการแยกชนิดของเชื้อที่เป็นการติดเชื้อใน
พ้ืนที่ หรือเป็นการติดเชื้อแบบต่างพ้ืนที่ (Local and Imported Cases) 

Jun Feng และคณะ, 2559 ได้ทำการศึกษาเรื่อง Towards Malaria Elimination: Monitoring and 
Evaluation  of the 1-3-7 Approach at the China-Myanmar Border โดยการทบทวนว ิเคราะห์ข ้อมูล
ผู้ป่วยจากระบบรายงานของมณฑล Yunnan ซึ่งมีความชุกโรคไข้มาลาเรียสูง ในพื้นที่ชายแดน 18 อำเภอ ผล
การศึกษาพบว่า ในปี 2556-2557 มีรายงานผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียจำนวน 858 ราย และทุกรายสามารถรายงาน
ข้อมูลแจ้งเตือนได้ภายใน 1 วัน (100 %) ส่วนการสอบสวนโรคภายใน 3 วันนั้น พบว่า ค่าเฉลี่ยปี 2556 – 2557 
เท่ากับ 96.3% (ปี 2556 ทำได้ 92.4% และปี 2557 ทำได้ 99.7%) สำหรับมาตรการ 7 วัน มีการค้นหาผู้ป่วย
เชิงรุก (RACD) เพื่อคัดกรองกลุ่มผู้สัมผัสผู้ป่วยในแหล่งที่ไม่มีการแพร่เชื้อ  และมีการฉีดพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้าง 
(IRS) และการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกอย่างเข้มข้นในแหล่งแพร่เชื้อที่มียุงพาหะนำโรค ทำให้ไม่พบการระบาดในระยะ
ที่สองในพื้นที่  จากการเริ่มใช้มาตรการ 1-3-7 พบว่า สามารถรายงานแจ้งเตือนได้ภาย 1 วัน เนื่องจากความ
สะดวกในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่และการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท แต่พบข้อจำกัดเรื่องความแม่นยำในการตรวจ
วินิจฉัย ซึ่งเป็นสิ่งแรกที่จะทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่ถูกต้องและสามารถตอบโต้โรคในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว  
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยสำคัญคือ การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณชายแดน ซึ่งอาจเข้ามารับการ
รักษาและได้รับการตรวจวินิจฉัยล่าช้า จึงควรให้ความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของแพทย์ในการวินิจฉัยโรค
ให้ถูกต้องแม่นยำ  
 Guangyu Lu และคณะ, 2559  ได้ทำการศึกษาเรื่อง  Challenges in and Lessons Learned during 
the implementation of the 1-3-7 malaria surveillance and response strategy in China: a 
qualitative study เป็นการศึกษาเชิงคุณภาพโดยศึกษาในพ้ืนที่สองมณฑลคือ Gansu และ Jiangsu ในปี 2557  
ใช้วิธีการสัมภาษณ์ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key informant interview) 6 คน และสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ
งานมาลาเรีย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ, แพทย์ระดับจังหวัด เมือง อำเภอ ตำบล และ
หมู่บ้าน (village doctors at the provincial, city, county, township, and village levels) ผลการศึกษา
พบว่า โอกาสพัฒนาที่สำคัญคือการดำเนินงานให้ได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด การขาดคู่มือแนวทางในการ
สอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ  การวินิจฉัยโรค และการเพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานที่ย้ายถิ่นฐานกลับมาจากแหล่งที่มี
การแพร่ระบาด  สำหรับบทเรียนความสำเร็จพบว่า การให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง การ
มีผู้แนะนำ การมีสิ่งจูงใจในการปฏิบัติงาน คุณภาพในการกำกับควบคุม การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
การวิจัยพัฒนา ความมุ่งมั่นของรัฐบาล (government commitment) และความร่วมมือของทุกภาคส่วน โดย
ผลการวิจัยนี้ มีข้อสรุปว่า ระบบเฝ้าระวังโรคเป็นมาตรการสำคัญในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย  แม้มาตรการ 1-3-
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จะค่อนข้างประสบความสำเร็จ แต่ยังมีสิ่งที่ต้องพัฒนา คือ รูปแบบการจัดการที่เหมาะสมในการคัดกรองผู้ป่วย
นำเข้าโรคไข้มาลาเรียจากการคัดกรองแรงงานที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานมาจากพ้ืนที่ที่มีการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย 
ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การกำจัดไข้มาลาเรียในประเทศจีนประสบความสำเร็จ  ซึ่งจีนมีปัจจัยพื้นฐานที่
พร้อมในการกำจัดโรคมาลาเรียได้สำเร็จทั้งด้านนโยบายที่เข้มแข็งและการลงทุนทางการเงิน  
 Shui-Sen Zhou และคณะ, 2558  ได้ทำการศึกษาเรื่อง China’s 1-3-7  surveillance and response 
strategy for malaria elimination: Is case reporting, investigation and foci response happening 
according to plan? เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวางโดยดึงข้อมูลจากระบบมาลาเรียแห่งชาติของจีน (1 
มกราคม 2556 ถึง 30 มิถุนายน 2557) มีการเปรียบเทียบระหว่างประเภทของอำเภอ 4 ประเภท : อำเภอ
อุบัติการณ์โรคสูง  อำเภอท่ีอุบัติการณ์โรคต่ำ อำเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อในปีที่ผ่านมาแต่ยังพบพาหะนำโรค  และ
อำเภอปลอดมาลาเรีย ผลการศึกษาพบว่า สามารถรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยมาลาเรียภายใน 1 วันได้ทุกรายในทุก
ประเภทอำเภอ สำหรับมาตรการสอบสวนโรคภายใน 3 วัน ภาพรวมพบว่า ทำได้ 97%  ใน 3 % ที่มีการ
ดำเนินการช้ากว่า 3 วัน พบว่า อำเภอที่มีอุบัติการณ์โรคต่ำมีการรายงานสอบสวนโรคช้ากว่า 3 วัน น้อยกว่า
ประเภทอำเภออุบัติการณ์โรคสูง และอำเภอที่ไม่มีการแพร่เชื้อแต่ยังมีพาหะนำโรคอย่างมีนัยสำคัญ  ในส่วนของ
มาตรการสอบสวนแหล่งแพร่เชื ้อและตอบโต้โรคภายใน 7 วันนั้น  พบผู้ป่วยติดเชื้อในหมู่บ้าน ( Indigenous 
cases) ในอำเภอที่มีอุบัติการณ์โรคสูง และอำเภอที่มีอุบัติการณ์ของโรคต่ำ จำนวน 55 ราย โดยสามารถ
ดำเนินการตอบโต้โรคด้วยการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกและการพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างได้ภายใน 7 วัน  ได้จำนวน  53 
ราย ส่วนอีก 2 ราย ไม่สามารถดำเนินการตอบโต้โรคได้   สำหรับการจัดการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ และตอบโต้
โรคกรณีผู้ป่วยต่างพื้นที่ (Imported Cases) ยังพบว่ามีข้อจำกัดเนื่องจากขาดคู่มือแนวทางที่เป็นรูปธรรมให้กับ
อำเภอเพ่ือนำไปดำเนินการให้เหมือนกันทั้งประเทศ 
 จากงานวิจัยประเมินผลมาตรการ 1-3-7 ข้างต้น พบว่า ข้อจำกัดของการดำเนินงานตามมาตรการ แบ่ง
ได้เป็น 2 ช่วง  ช่วงที่ 1 คือ ก่อนเข้าสู่มาตรการ “1”  เป็นข้อจำกัดเรื่องศักยภาพของแพทย์ประจำหมู่บ้าน /
แพทย์ประจำตำบล (หน่วยบริการปฐมภูมิ) ที่ต้องมีการอบรมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถวินิจฉัยและให้
การรักษาผู้ป่วยได้รวดเร็วทันเวลา  ช่วงที่ 2  คือ ระยะที่มีการดำเนินงานในมาตรการ “3” และ “7” โดยพบว่า 
ยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณห่างไกล แนวตะเข็บชายแดน การย้ายถิ่นฐานของ
แรงงานกลับมาจากประเทศที่มีการระบาดโรคไข้มาลาเรีย  การค้นหาผู ้ป่วยเชิงรุกขาดคู ่มือแนวทางการ
ดำเนินงานในระดับพื้นที ่ (SOPs) ภาระงานที่หนักของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอ ทำให้ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานสอบสวนโรคได้ครบ  ซึ่งต้องพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลระดับอำเภอให้สามารถปฏิบัติงาน
สอบสวนโรคผู้ป่วยเฉพาะรายได้  อย่างไรก็ดี พบว่า การรายงานผู้ป่วยตามมาตรการ “1” สามารถทำได้ทันเวลา 
ครบถ้วนทุกราย  เนื่องจากมีความสะดวกในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ท และการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่  จากการ
ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาถึงการดำเนินงานตามมาตรการ 1-3-7 ใน
ประเทศไทย เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่สามารถนำมาใช้ในจัดทำข้อเสนอแนะเชิงพ้ืนที่ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 3 
วิธีการศึกษาวิจัย 

 การประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรการแจ้งเตือน สอบสวนและตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย (มาตรการ 
1-3-7) ในพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 10 อุบลราชธานี เป็นการศึกษาวิจัยประเมินผล  มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลการ
ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในเขตพ้ืนที่เสี่ยงสูง และพ้ืนที่เสี่ยงต่ำ  โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้ 

1. พื้นที่ศึกษา  
คัดเลือกพื้นที ่ทำการศึกษาโดยประสานงานกับศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที ่ 10.1 จังหวัด

อุบลราชธานี และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร  เพื่อคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงสูง (มี
ผู้ป่วยไข้มาลาเรียสูงเป็นลำดับต้นๆ ของเขตสุขภาพ) จำนวน 2 อำเภอ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลเสาธงหิน อำเภอ
กันทรลักษ์ (เขตพื้นที่ทหาร)  ตำบลละลาย  อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และตำบลห้วยข่า อำเภอ
บุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  สำหรับพื้นที่เสี่ยงต่ำ (มีผู้ป่วยติดเชื้อไข้มาลาเรียในจังหวัด) จำนวน 2 อำเภอ 2 
ตำบล ได้แก่  ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี  และตำบลดงเย็น  อำเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร  โดยมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ประกอบด้วย บุคลากรสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 
10 จังหวัดอุบลราชธานี  สำนักงานสาธารณสุขระดับจังหวัด    สำนักงานสาธารณสุขระดับอำเภอ    โรงพยาบาล
อำเภอ   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ตามบทบาทหน้าที่   

2. ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรที่ศึกษาแบบเฉพาะ เจาะจง (Purposive) โดยกำหนดคุณสมบัติใน

การเลือกตามเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ จำนวนทั้งสิ้น 85 คน โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้บริหารของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี และสำนักงาน

สาธารณสุขจังหวัดที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันควบคุม
โรคไข้มาลาเรียของหน่วยงาน  ได้แก่ หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.1 จังหวัดอุบลราชธานี  
หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 มุกดาหาร  หัวหน้างานควบคุมโรคหรือผู้รับผิดชอบงาน
ควบคุมโรคไข้มาลาเรียจังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี และมุกดาหาร รวมจำนวน  5 คน 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่  10.1 จังหวัดอุบลราชธานี  ศูนย์
ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรายงานแจ้งเตือน 
สอบสวน ตอบโต้โรคไข้มาลาเรียในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบล ในอำเภอเสี่ยงต่ำและอำเภอเสี่ยงสูงของจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
– 2562 จำนวน  22  คน  ดังนี้ 

2.1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาลาเรียของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงแห่งละ 1 คน 
     รวม 2  คน  
2.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาลาเรียของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง  3  แห่ง   
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     (นาจะหลวย, ศรีเมืองใหม่, ศรีสะเกษ )  รวม 3 คน  (มุกดาหารไม่มี นคม.) 
2.3 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศในอำเภอของหน่วยควบคุมโรคนำโดยแมลงทั้ง 3 แห่ง 
     3 คน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลลงระบบมาลาเรียออนไลน์ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำ 
     โดยแมลงที่ 10.2 จังหวัดมุกดาหาร 1 คน รวม 4 คน   
2.4 กลุ่มผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงานสาธารณสุขระดับอำเภอ จำนวน 13 คน  ได้แก่ 
     2.4.1 อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ (อำเภอเสี่ยงสูง) : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ  

กันทรลักษ์ 1 คน  เจ้าหน้าที ่โรงพยาบาลอำเภอกันทรลักษ์ 1 คน เจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  เสาธงชัย 1 คน  และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลละลาย 1 คน  (คัดเลือกพื้นที่ตำบลเสี่ยงสูงซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่
ทหาร 1 แห่ง และนอกพ้ืนที่เขตทหาร 1 แห่ง)  รวม 4 คน  

     2.4.2 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี  (อำเภอเสี่ยงสูง) : เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ
บุณฑริก 1 คน  เจ ้าหน้าที ่โรงพยาบาลอำเภอบุณฑริก 1 คน และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า 1 คน รวม 3 คน 

     2.4.3 อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี (อำเภอเสี่ยงต่ำ)  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อำเภอศรีเมืองใหม่ 1 คน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลอำเภอศรีเมืองใหม่ 1 คน และ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยข่า 1 คน)  รวม 3 คน 

    2.4.4 อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร (อำเภอเสี่ยงต่ำ) เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
อำเภอเมืองมุกดาหาร 1 คน  เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมุกดาหาร 1 คน และเจ้าหน้าที่
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  ดงเย็น 1 คน)  รวม 3 คน 

กลุ่มที่ 3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอิสระ และกลุ่มประชาชน จำนวน 58  คน  ประกอบด้วย  
3.1 เจ้าหน้าที่องค์กรอิสระ (NGO) จังหวัดละ 1 คน     รวม  3  คน  
3.2 เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ 5 ตำบล (ตำบลเสาธงชัย   
     ตำบลละลาย  ตำบลห้วยข่า  ตำบลหนามแท่ง และตำบลดงเย็น)  รวม   5  คน 
3.3 ตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้าน 5 ตำบล ๆ ละ 5  คน      รวม  25 คน 
3.4 ตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 5 ตำบล ๆ ละ 5 คน   รวม  25 คน 

3. เครื่องมือในการวิจัย 
 1. แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่ม  โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน
งานมาลาเรียของสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง 
วัดได้ของเครื่องมือ 
 2. โทรศัพท์บันทึกเสียง  เพ่ือใช้สำหรับอัดเสียงขณะสัมภาษณ์เพ่ือป้องกันการตกหล่นของข้อมูล 
 3. แบบสอบถาม ใช้ในการสอบถามโดยทีมผู้วิจัย โดยแบบสอบถามของอาสาสมัครสาธารณสุขปรับปรุง
ข้อคำถามมาจากหนังสือความรู้เรื่องไข้มาลาเรียสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง 
ปีพ.ศ. 2555   ส่วนแบบสอบถามวัดระดับความรู้ความสามารถของบุคลากรสาธารณสุข ปรับปรุงคำถามจาก
แบบประเมินผลก่อน-หลังการอบรมหลักสูตรอบรมการเฝ้าระวังควบคุมเพื่อการยับยั้งการแพร่เชื้อมาลาเรีย
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สำหรับทีม SRRT ระดับตำบลของสำนักโรคติดต่อนำโดยแมลงปี 2557 และมีผู้เชี่ยวชาญด้านงานมาลาเรียของ
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง วัดได้ของ
เครื่องมือ 
 4. แบบจดบันทึก  สำหรับจดบันทึกข้อความระหว่างการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ  

4. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
การเก็บรวบรวมข้อมูล  ประกอบด้วยการลงพื้นที่โดยใช้วิธีรวบรวมข้อมูลแบบเชิงปริมาณและเชิง

คุณภาพ  สามารถจำแนกประเภทของข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา  ดังนี้ 
1. การเก็บข้อมูลทุติยภูมิ ดำเนินการทั้งการศึกษาข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์ เพ่ือศึกษาข้อมูลเชิง

ปริมาณของผลการดำเนินการตามมาตรการ 1-3-7 ของปีงบประมาณ 2561-2562 และการศึกษาจากเอกสาร  
ได้แก่  เอกสารแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน สรุปผลการดำเนินงาน และแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดย
นำมาสรุปเป็นประเด็นเพื่อสังเคราะห์บริบทและสภาพปัญหาจากการดำเนินงานตามมาตรการ      

2. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิ  ประกอบด้วย 
 2.1 การเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ  ใช้วิธีการสอบถาม โดยใช้แบบสอบถาม แยกเป็น 
         2.1.1 กลุ่มบุคลากรสาธารณสุขระดับผู้ปฏิบัติงาน ใช้แบบสอบถาม เพื่อศึกษาระดับความสำเร็จ
ของการพัฒนาศักยภาพทีม SRRT / CDCU  ด้านความรู้และความสามารถในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและ
ควบคุมโรคมาลาเรียได้อย่างถูกต้อง เพื่อค้นหาผู้ป่วยและสามารถยับยั้งการแพร่เชื้อโรคได้ตามมาตรการ 1-3-7  
โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
ส่วนที ่ 2 ระดับความรู ้และความสามารถของบุคลากรสาธารณสุข  โดยลักษณะของการ

สอบถามความรู้  เป็นแบบตอบใช่/ ไม่ใช่  แปลความหมายตามคะแนนรวมทั้งหมดของข้อคำถาม 10 ข้อ ตอบถูก
ได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน  ส่วนลักษณะของการสอบถามวัดระดับความสามารถเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale)  3 ระดับ ได้แก่  ทำได้ดี (เป็นวิทยากรถ่ายทอดได้)  ทำได้บ้าง (ทำได้แต่ยั งมี
ประสบการณ์ไม่มาก)  และทำไม่ได้  (ยังไม่สามารถทำได้) ส่วนการแปลความหมายมีหลักเกณฑ์การตัดสินระดับ
ความสามารถแบ่งระดับค่าคะแนนเฉลี่ย เป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี 1 (ศักยภาพน้อย)  ค่าคะแนนเฉลี่ย 0.01 – 
1.00 คะแนน  ระดับที่ 2 (ศักยภาพปานกลาง) ค่าคะแนนเฉลี่ย 1.01– 2.00 คะแนน  และระดับที่ 3 (ศักยภาพ
สูง) คะแนนเฉลี่ย 2.01 – 3.00 คะแนน   

   2.1.2 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ใช้วิธีการสอบถาม  โดยใช้แบบสอบถาม  เพื่อวัด
ระดับความรู้และความสามารถในการเฝ้าระวัง สอบสวน ป้องกันและควบคุมโรคมาลาเรีย โดยแบบสอบถาม
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
  ส่วนที่ 2 ระดับความรู้และระดับการทำกิจกรรมสนับสนุน โดยลักษณะของการสอบถามความรู้  
เป็นแบบตอบใช่/ ไม่ใช่  แปลความหมายตามคะแนนรวมทั้งหมดของข้อคำถาม 12 ข้อ ตอบถูกได้ 1 คะแนน 
ตอบผิดได้ 0 คะแนน  ส่วนลักษณะของแบบสอบถามวัดระดับการทำกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานป้องกัน
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ควบคุมโรคไข้มาลาเรียเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  3 ระดับ ได้แก่  ทำ  (เข้าร่วมทุกครั้ง
เมื ่อมีกิจกรรม)  ไม่แน่ใจ (เข้าร่วมกิจกรรมบ้างแต่ไม่สม่ำเสมอ) และไม่ได้ทำ ส่วนการแปลความหมายมี
หลักเกณฑ์การตัดสินระดับความสามารถแบ่งระดับค่าคะแนนเฉลี่ย เป็น 5 ระดับ ได้แก่ ระดับที่ 1 ( น้อย)  ค่า
คะแนนเฉลี่ย 0.00 – 0.40 คะแนน  ระดับที่ 2 (ค่อนข้างน้อย) ค่าคะแนนเฉลี่ย 0.41 – 0.80 คะแนน   ระดับที่ 
3 (ปานกลาง) คะแนนเฉลี่ย 0.81 – 1.20 คะแนน  ระดับท่ี 4 (ค่อนข้างมาก) คะแนนเฉลี่ย 1.21 – 1.60 คะแนน 
และระดับที่ 5 (ปานกลาง) คะแนนเฉลี่ย 1.61 – 2.00 คะแนน   
     2.1.3 กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้วิธีการสอบถาม  โดยใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาถึงระดับ
การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในการสนับสนุนการดำเนินงานตาม
มาตรการ 1-3-7  โดยแบบสอบถามประกอบด้วย ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป และส่วนที่ 2 วัดระดับการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนฯ  ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
3 ระดับ  ได้แก่  มี  ไม่มี และไม่แน่ใจ  ส่วนการแปลความหมายมีหลักเกณฑ์การตัดสินระดับการบริหารจัดการ
และการมีส่วนร่วม แบ่งระดับค่าคะแนนเฉลี่ยเป็น 5 ระดับ เช่นเดียวกับข้อ 2.2.2 
 2.2 การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้วิธีการสัมภาษณ์ และการสนทนากลุ่ม โดยมีประเด็นการสัมภาษณ์ 
และประเด็นการสนทนากลุ่ม เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลวิจัย แยกเป็น 

2.2.1 กลุ่มผู้บริหาร ใช้การสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลปัจจัยนำเข้า แนวทาง นโยบาย กระบวนการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงาน  นำมาใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย 
     2.2.2 กลุ่มผู้ปฏิบัติในหน่วยงานสาธารณสุข  ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) เพื่อให้
ได้ข้อมูลกระบวนการดำเนินงาน รูปแบบการดำเนินงาน  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงนโยบายการดำเนินงาน 
      2.2.3 กลุ่มองค์กรอิสระ ใช้การสัมภาษณ์  เพื่อให้ได้ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในพื้นที่ 
บทบาทของภาคประชาสังคม และข้อเสนอแนะในการพัฒนางานร่วมกับภาคีเครือข่าย    
      2.2.4 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขและกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้าน  ใช้การสนทนากลุ่ม  เพื่อให้ได้ข้อมูล
การมีส่วนร่วมในการดำเนินงานในพ้ืนที่ บทบาทของภาคประชาชน และข้อเสนอแนะในการพัฒนางานในมุมมอง
ภาคประชาชน   

5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ใช้สถิติเชิงพรรณนาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ (ค่าความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย
ค่ามัธยฐาน และค่าสูงสุด- ค่าต่ำสุด) และใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
คุณภาพ 

6.ขั้นตอนการดำเนินงานในพื้นที่ 
1) ผู้วิจัยทำหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผ่านผู้อำนวยการสำนักงาน

ป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน  
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการองค์กรอิสระใน
พื้นที่ และประสานถึงอาสาสมัครสาธารณสุขและกำนันผู้ใหญ่บ้านผ่านทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
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และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพ่ือขอลงพื้นที่เก็บข้อมูล  กำหนดช่วงเวลาและวิธีการลงพ้ืนที่  โดยเก็บข้อมูล
จำแนกเป็นข้อมูลแบบทุติยภูมิ และข้อมูลปฐมภูมิ 

2) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยการประชุมชี้แจง อธิบายวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย  และขอ
ความยินยอมจากผู้ร่วมวิจัยในการเก็บข้อมูล  จากนั้นผู้วิจัยจะตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง  
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บทที่ 4 
ผลการศึกษา 

 การประเมินผลการดำเนินงานมาตรการแจ้งเตือนสอบสวนและตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย (1-3-7)  
(ปีงบประมาณพ.ศ. 2561-2563) ในหมู่บ้านแพร่เชื้อมาลาเรีย (พื้นที่ A1) และหมู่บ้านที่หยุดการแพร่เชื้อ (พื้นที่ 
A2) ใน 3 จังหวัดที่อยู่ในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 10 อุบลราชธานี โดยคัดเลือกพ้ืนที่ศึกษาด้วยวิธีเจาะจง ประกอบด้วย 
จังหวัดอุบลราชธานี 2 ตำบล คือ ตำบลหนองข่า อำเภอบุณฑริก และตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่  
จังหวัดมุกดาหาร 1 ตำบล คือ ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร  และจังหวัดศรีสะเกษ 2 ตำบล คือตำบล
ละลายและตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์  มีผู้เข้าร่วมในโครงการประเมินผลนี้ทั้งหมด 102 คน แยกเป็น
บุคลากรภาครัฐทุกระดับจำนวน 30 คน บุคลากรองค์กรอิสระ 2 คน  กลุ่มผู้นำและแกนนำในชุมชน 70 คน   
เก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก การสัมภาษณ์กลุ่ม และการใช้แบบสอบถาม  ได้ผลการศึกษาดังนี้  

1. การประเมินปัจจัยนำเข้า  ได้แก่ บริบทการดำเนินงานในพื้นที่ ทรัพยากรดำเนินงาน และศักยภาพ
ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ดังนี้   

1.1 บริบทการดำเนินงานในพื้นที่  
   ข้อมูลจากระบบมาลาเรียออนไลน์ย้อนหลัง 5 ปี พ.ศ. 2559 – 2563 พบว่า สถานการณ์โรคไข้
มาลาเรียในพื้นที่  3 จังหวัดที่ศึกษามีแนวโน้มผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยพื้นที่ดำเนินการ
กิจกรรมกำจัดโรคไข้มาลาเรีย (หมู่บ้านเร่งรัดกำจัดการแพร่เชื้อ) ทั้งหมู่บ้านแพร่เชื้อ (A1) และหมู่บ้านที่หยุดการ
แพร่เชื้อ (A2) มีมากท่ีสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1 

ตารางที่ 1  สถานการณ์โรคไข้มาลาเรียในพื้นท่ี 3 จังหวัด ปีงบประมาณพ.ศ. 2559 – 2563  
 

จังหวัด 
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียตามปีงบประมาณพ.ศ. พ้ืนที่การดำเนินงาน ปี 2563 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี  2562 ปี 2563 หมู่บ้าน A1 หมู่บ้าน A2 
อุบลราชธานี 1,342 279 477 239 37 27 15 
ศรีสะเกษ 831 826 870 386 67 24 3 
มุกดาหาร 7 18 4 3 0  - 14 

 
  ผู้ให้ข้อมูลระดับเขตสุขภาพ  กล่าวว่า ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 พบการระบาดโรคไข้มาลาเรีย
สูงมากในช่วงปี พ.ศ. 2557  เนื่องจากมีการลักลอบเข้าป่าไปตัดไม้พยุงมาขาย รวมถึงปัญหายาบ้าตามแนวพื้นที่
ชายแดน  ซึ่งได้ขอความร่วมมือกับหน่วยงานกรมการปกครอง หน่วยงานฝ่ายความมั่นคง และกรมอุทยานป่าไม้  
เพ่ือช่วยกำกับควบคุมพ้ืนที่ชายแดนอย่างเข้มงวด ปัจจุบัน ยังพบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียในรายที่เข้าไปเก็บของป่า
และนอนพักแรม  รวมถึงกลุ่มทหารลาดตระเวนตามแนวชายแดน นอกจากนี้ ยังพบว่า มาตรการเชิงรุกของ
หน่วยงานต่างๆ มีส่วนช่วยให้จำนวนผู้ป่วยในพื้นที่ลดลง ไม่ว่าจะเป็น การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก การอบรมให้        
สุขศึกษากลุ ่มเสี ่ยง ทั ้งจากหน่วยวิจัยฝ่ายสหรัฐ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหารบก ( AFRIMS)          
กองโรคติดต่อนำโดยแมลงกรมควบคุมโรค และองค์กรอิสระในพื้นที่  เมื่อพิจารณาในแง่ของงบประมาณในการ
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ดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรียพบว่า ทั้งสามจังหวัด มีแหล่งงบประมาณหลักจากงบประมาณกองทุน
โลกด้านมาลาเรีย  ทั้งงบบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ในการเฝ้าระวังป้องกันโรค ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมให้ความรู้ต่างๆ  รวมถึงได้รับงบสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งระดับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและเทศบาล โดยพบว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ มีการสนับสนุนวัสดุที่ใช้ในการเฝ้าระวังโรค 
(เช่น เข็มเจาะเลือด  ชุดตรวจ RDT ฯลฯ) ให้กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเป็นประจำทุกปี  ส่วน
เทศบาลในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร  สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ โดยจังหวัดใช้
งบประมาณปกติของจังหวัดในการนิเทศติดตามผลการดำเนินงานโดยรวมเอาโรคไข้มาลาเรียไว้ด้วย   
  สำหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรนั้น พบว่า ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงสูง  (อุบลราชธานี 
และศรีสะเกษ)  มีการฝึกอบรมทบทวนฟ้ืนฟูความรู้ด้านไข้มาลาเรียเป็นประจำทุกปี รวมถึงการพัฒนาทักษะการ
ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (RACD), IRS  ซึ่งในจังหวัดศรีสะเกษมีการดำเนินการโดยเน้นในพื้นที่อำเภอเสี่ยงสูง  ส่วน
จังหวัดอุบลราชธานี มีการดำเนินการทุกอำเภอในจังหวัด  สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีการอบรมฟ้ืนฟูความรู้ด้าน
มาลาเรียครั้งล่าสุดให้ SRRT ตำบล เมื่อช่วงปีพ.ศ. 2559-2560  โดยผู้ให้ข้อมูลระดับจังหวัดกล่าวว่า   จังหวัด
มุกดาหารยังจำเป็นที่ต้องขอความร่วมมือทีมเจ้าหน้าที่จากศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ร่วมสอบสวนและ
ตอบโต้โรคกับทีมเจ้าหน้าที่ระดับตำบล  เนื่องจากจังหวัดมีผู้ป่วยค่อนข้างน้อย  เจ้าหน้าที่อาจไม่มีความชำนาญ
ในการดำเนินการ การมีพี่เลี้ยงจะช่วยให้สามารถดำเนินการได้ครบถ้วนถูกต้องมากขึ้น เช่นเดียวกับบุคลากร
จังหวัดศรีสะเกษที่ให้ความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ/ตำบล จำเป็นต้องดำเนินการร่วมกับหน่วยควบคุม
โรคติดต่อนำโดยแมลง เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และโรคไข้มาลาเรียมีการดำเนินการ
บางขั้นตอนที่ต้องใช้เทคนิคความเชี่ยวชาญเฉพาะ  ด้านพนักงานมาลาเรียคลินิกชุมชน (MP) นั้น พบว่า ทั้งสาม
จังหวัดมี MP ปฏิบัติงานทั้งที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและปฏิบัติงานที่บ้าน  ซึ่งส่วนใหญ่ปฏิบัติงานใน
ลักษณะการตั้งรับ คือให้บริการประชาชนที่สงสัยป่วยแล้วมาขอรับบริการเจาะเลือด    แต่พบความแตกต่างที่
จังหวัดมุกดาหาร ที่มีนโยบายเชิงรุกร่วมกับการตั้งรับ โดยให้ MP ค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยชุดตรวจ RDT เดือนละ
ไม่น้อยกว่า 10 ราย  และให้สุขศึกษากลุ่มเสี่ยงเดือนละ 30 ราย รวมถึงส่งรายงานผลการดำเนินงานที่ได้รับการ
รับรองจากผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้จังหวัดทราบทุกเดือน  
  การดำเนินงานในระดับเขตสุขภาพนั้น  เขตสุขภาพที่ 10 มีศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 2 
แห่ง คือ ศตม.ที่ 10.1 อุบลราชธานี รับผิดชอบจังหวัดอุบลราชธานีและศรีสะเกษ และศตม.ที่ 10.2 มุกดาหาร 
รับผิดชอบจังหวัดมุกดาหาร อำนาจเจริญและยโสธร  โดยศตม.ที่ 10.1 มีหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง 3 
แห่ง ได้แก่ นคม.นาจะหลวย นคม.ศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี และนคม.ศรีสะเกษ สำหรับการปฏิบัติงาน
ด้านมาลาเรียนั้น นคม.แต่ละแห่งจะมีพนักงานมาลาเรียคลินิก ( MC ) ที่รับผิดชอบตรวจวินิจฉัยและให้การรักษา
ผู้ติดเชื้อมาลาเรีย โดยนคม.นาจะหลวย มี MC 3 แห่ง (MC บุณฑริก, MC บ้านพลาญชัย, และท่ีนคม.) นคม.   ศรี
เมืองใหม่ มี MC 2 แห่ง (MC หนามแท่ง และ MC ต.สำโรง อ.โพธิ์ไทร) นคม.ศรีสะเกษ มี MC 2 แห่ง (MC ขุน
หาญ และ MC ภูสิงห์) และศตม.10.2 มุกดาหาร มี MC 3 แห่ง  (MC บ้านพังแดง MC บ้านสานแว้ และท่ี   ศต
ม.) 
  ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง กล่าวว่า เจ้าหน้าที่มาลาเรียคลินิกได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ และมีความชำนาญในการใช้กล้องจุลทรรศน์เป็นอย่างดี  อย่างไรก็ดี พบว่า เจ้าหน้าที่
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ผู้ปฏิบัติงานของนคม. 3 คน ครบวาระเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2563 ดังนั้น จึงมีการปรับรูปแบบ
การค้นหาเชิงรุกจากการทำฟิล์มสไลด์เป็นการใช้ชุดตรวจ RDT ในนคม.ศรีสะเกษ  เพื่อแก้ไขปัญหาการขาด
แคลนบุคลากร  โดยได้มีการเตรียมความพร้อมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานฝ่ายวิจัยสหรัฐ 
(AFRIMS) เพื่อจัดอบรมพัฒนาบุคลากรภายในและผู้ปฏิบัติงานใหม่จำนวน 10-15 คน ให้สามารถปฏิบัติงาน
ทดแทนอัตรากำลังที่เสียไปได้ ด้านการให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงนั้น พบว่า มีงบประมาณดำเนินการจากกองทุนโลก
ด้านมาลาเรียในการอบรมอาสาสมัครมาลาเรียเป็นประจำทุกปี  ดำเนินการปีละ 10 กลุ่มบ้าน/หมู่บ้านเพื่อให้
ครอบคลุมพ้ืนที่เสี่ยง  โดยศตม. มีการสำรวจพื้นที่เสี่ยง และปรับปรุงข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงทุกปีในช่วงปลายปี
งบประมาณ      

1.2 ศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคประชาชน 
1.2.1 ผลการประเมินความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ 

ข้อมูลทั่วไปของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู ้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้เรื ่องโรคไข้
มาลาเรีย จำนวน 17 คน แยกเป็น เพศชายร้อยละ 70 เพศหญิงร้อยละ 30 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง  31 – 45 ปี   
และอายุ 46- 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 41 และ 29 ตามลำดับ เป็นข้าราชการ ร้อยละ 64.7 และเป็นลูกจ้างประจำ 
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ร้อยละ 11.7, 11.7 และ 11.7 ตามลำดับ ปฏิบัติงานด้านโรคไข้
มาลาเรียตามหน้าที่รับผิดชอบและโครงสร้างหน่วยงาน ร้อยละ 52.9  มีคำสั่งแต่งตั้งเป็นลายลักษณ์อักษร      
ร้อยละ 35.3 และปฏิบัติงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา (มอบด้วยวาจาหรือไม่เป็นทางการ) 
ร้อยละ 11.8  ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการพัฒนาศักยภาพ ร้อยละ 100 โดยผู้ปฏิบัติงานระดับเขตและจังหวัด
จำนวน 6 คน ได้ร ับการอบรมจากกองโรคติดต่อนำโดยแมลง และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที ่ 10 
อุบลราชธานี  ส่วนผู้ปฏิบัติงานระดับอำเภอและตำบล 11 คน ได้รับการอบรมจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  
ผลการประเมินความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ แสดงดังตารางที่ 2  และ 3 

ตารางที่ 2 ระดับคะแนนของผู้ตอบแบบสอบถาม (คะแนนเต็ม =10 คะแนน) และค่าสถิติอ่ืน ๆ 
 

 คะแนนที่ได้   ค่าความถ่ี (ร้อยละ)  ค่าสถิติอ่ืน ๆ 
4 คะแนน 3 คน   (17.6) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) = 1.52 

ค่าเฉลี่ย (Average)                = 5.94 
พิสัย                                  = 4 
ค่ามัธยฐาน                          = 5  

5 คะแนน 6 คน   (35.3) 
6 คะแนน 1 คน   (5.9) 
7 คะแนน 3 คน   (23.6) 
8 คะแนน 4 คน    (23.6) 
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ตารางที่ 3  ความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทุกระดับ (N= 17) 

ข้อคำถาม ตอบถูก (ร้อยละ) 

1. โรคไข้มาลาเรียเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส  (เฉลย : ไม่ใช่)  64.7 
2. เชื้อไข้มาลาเรียในคนมี 4 ชนิด ชนิดที่พบมากที่สุดในไทยคือ ไวแวกซ์ และฟัลซิปารัม  
   (เฉลย : ไม่ใช่)   

23.5 

3. โดยทั่วไปคนที่ถูกยุงท่ีมีเชื้อไข้มาลาเรียกัด 1-2 สัปดาห์ จะมีอาการป่วยเป็นไข้ 
   มาลาเรีย (เฉลย : ใช่)   

76.5 

4. ระยะแรกของอาการไข้มาลาเรียคือ ระยะร้อน นานประมาณ 2-6 ชั่วโมง มีไข้สูง 
    หน้าและผิวหนังแดงและแห้ง คลื่นไส้อาเจียน กระหายน้ำ (เฉลย : ไม่ใช่)   

53 

5. การจ่ายยารักษาโรคไข้มาลาเรีย สามารถจ่ายยาให้แก่ผู้ป่วยเรื้อรังและมีสุขภาพไม่ 
   แข็งแรง  เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี และบุคคลวิกลจริตได้   (เฉลย : ไม่ใช่)  

82.4 

6. การรักษาโรคไข้มาลาเรียขั้นหายขาดโดยทั่วไปในปัจจุบัน เชื้อ  พลาสโมเดียม ไวแวกซ์  
   ใช้เวลา 7 วัน (เฉลย : ไม่ใช่) 

88.2 

7. องค์ประกอบหลักของการเกิดโรคไข้มาลาเรียได้แก่ ป่า คน ยุงพาหะ (เฉลย : ไม่ใช่) 35.3 
8. การมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาอาศัยอยู่ในพ้ืนที่จำนวนมาก เป็นเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 
   เหตุการณ์ผิดปกติก่อนการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย  (เฉลย : ใช่) 

76.5 

9. พบผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย 1 รายในพื้นที่ท่ีไม่เคยเกิดโรคมาก่อน  เป็นเหตุการณ์ที่ต้อง 
   เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติก่อนการระบาดของโรคไข้มาลาเรีย  (เฉลย : ใช่) 

94.1 

10. การดำเนินการเพ่ือประมวลข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา กีฏวิทยา และสังคมวิทยา  
     เป็นกระบวนการค้นหาผู้ป่วย (Case Detection) ในการกำจัดโรคไข้มาลาเรีย  
    (เฉลย : ไม่ใช่)  

11.8 

 
 จากตารางที่ 2 และ 3 บุคลากรสาธารณสุขมีความรู้ในระดับปานกลาง โดยมีคะแนนเฉลี่ย = 5.94 
(SD=1.52) จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน  มีค่ามัธยฐานข้อมูล = 5  คะแนนสูงสุด = 8 คะแนนต่ำสุด = 4  เมื่อ
พิจารณาประเด็นคำถาม จำแนกตามกลุ ่มผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรสาธารณสุขทั้งสังกัดสำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรมควบคุมโรค  มีความรู้น้อยในเรื่องนิยามการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อ 
(Foci Investigation) และชนิดของเชื ้อมาลาเร ีย โดยตอบถูกเพียงร้อยละ11.8 และ 23.5 ในส่วนของ
องค์ประกอบการเกิดโรคไข้มาลาเรีย นั้น พบว่า บุคลากรหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงตอบถูกทั้งหมด 
ในขณะที่บุคลากรระดับอำเภอ/ตำบล ตอบผิดทั้งหมด สำหรับความรู้เกี่ยวกับการจ่ายยาให้ผู้ป่วย ระยะเวลา
รักษา และการเฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกตินั้นพบว่า บุคลากรทุกสังกัดมีความรู้ในระดับดี - ดีมาก โดยตอบถูก 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป  ในขณะที่ความรู้เรื่องระยะอาการของโรค บุคลากรทุกสังกัดมีความรู้ ในระดับปานกลาง (ตอบ
ถูกร้อยละ 53 )  
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ตารางที่ 4   ความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการดำเนินงานด้านโรคไข้มาลาเรีย  (N=17) 
 

ความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ทีม SRRT หรือ CDCU) ทำได้ดี ทำได้บ้าง ทำไม่ได้ ไม่ใช่
บทบาท 

1. ความสามารถในการเฝ้าระวังและเตือนภัย     
1.1 จัดทำทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือรับรายงานการเกิดโรคไข้

มาลาเรียและโรคอ่ืน ๆที่เป็นปัญหาในพื้นที่ 
12 4 1 - 

   1.2 มีการแจ้งเตือนภัย การส่งข่าว หรือรายงานเบื้องต้น 13 4 - - 
   1.3 มีการกรองข่าวเพื่อแยกข่าวไม่มีมูล 11 4 1 1 
   1.4 มีการสร้างเครือข่ายแหล่งข้อมูลข่าวสารทั้งในเขตรับผิดชอบ 
พ้ืนที่ใกล้เคียง และพ้ืนที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

13 3 1 - 

   1.5 มีการจัดทำข้อมูลจำนวนผู้ป่วย รายสัปดาห์ 3 ปีย้อนหลัง 
(ข้อมูลเตือนภัยรายสัปดาห์) และจัดทำข้อมูลเตือนภัยรายเดือน 

9 4 3 1 

2. ความสามารถในการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย (Case Investigation) 
 

  

   2.1 มีการกำหนดเกณฑ์ของทีมในการออกสอบสวนโรค ควบคุม
การระบาดหรือตอบโต้โรค 

13 4 - - 

   2.2 มีการรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยได้ถูกต้อง
ครบถ้วน 

11 6 - - 

   2.3 มีการกำหนดนิยามผู้ป่วย และผู้สัมผัสได้อย่างถูกต้อง 11 5 - - 
   2.4 มีการใช้สถิติรวมถึงการนำเสนอข้อมูลและการแปลผลที่ถูกต้อง 8 7 1 1 
   2.5 มีการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายได้ทันเวลา (ภายใน 3 วันนับ
จากวันรับทราบการแจ้งเตือนผู้ป่วย) 

15 2 - - 

3. ความสามารถในการค้นหาผู้ป่วย (Case Detection)     
   3.1 ดำเนินการเจาะเลือดประชากรและตรวจวินิจฉัยด้วยชุดตรวจ
อย่างรวดเร็ว (Rapid Diagnosis Test: RDT)  
   3.2 ดำเนินการเจาะเลือดประชากรและตรวจวินิจฉัยด้วยกล้อง
จุลทรรศน์ 

11 
 
9 

4 
 
5 

1 
 
2 

1 
 
1 

4. ความสามารถในการควบคุมยุงพาหะ     
   4.1 ดำเนินการชุบมุ้งด้วยสารเคมี 
   4.2 สามารถควบคุมกำกับการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีชนิดฤทธิ์
ตกค้าง 
   4.3 สามารถควบคุมกำกับการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีฟุ้งกระจาย 

9 
6 
 
6 

6 
7 
 
5 

1 
2 
 
4 

1 
2 
 
2 
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ความสามารถของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (ทีม SRRT หรือ CDCU) ทำได้ดี ทำได้บ้าง ทำไม่ได้ ไม่ใช่
บทบาท 

5. ความสามารถในการเผยแพร่ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     
   5.1 จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียและการ
ป้องกันให้กลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง 
 

14 2 - 1 

   5.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมป้องกัน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้
กลุ่มเป้าหมายได้ 

13 3 - 1 

หมายเหตุ   
     ทำได้ด ีหมายถึง สามารถทำได้โดยไม่จำเป็นต้องขอคำปรึกษา และสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดผู้อ่ืนได้  ทำ
ได้บ้าง หมายถึง สามารถทำได้ แต่ยังมีประสบการณ์ไม่มาก ไม่สามารถเป็นวิทยากรได้  

  จากตารางที ่ 4 ผลการประเมินความสามารถตนเองของเจ้าหน้าที ่สาธารณสุข พบว่า  มี
ความสามารถในการเฝ้าระวังและเตือนภัย  การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย การค้นหาผู้ป่วย และการเผยแพร่
ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยทำได้ดีและสามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดผู้อ่ืนได้เป็นส่วนมาก  ในส่วนของ
ความสามารถในการควบคุมยุงพาหะ (การชุบมุ้งด้วยสารเคมี  การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีชนิด
ฤทธิ์ตกค้าง การควบคุมกำกับการปฏิบัติงานพ่นสารเคมีฟุ้งกระจาย) พบว่าทำได้ดีและทำได้บ้างเป็นส่วนมาก    

1.2.2  ผลการประเมินความรู้และการทำกิจกรรมของของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านใน
การป้องกันควบคุมโรคไข้มาลาเรีย มีดังนี ้

ข้อมูลทั่วไปของอาสาสมัครสาธารณสุขผู้ตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินความรู้เรื ่องโรคไข้
มาลาเรีย  จำนวน 25 คน แยกเป็น เพศชาย ร้อยละ 24   เพศหญิง ร้อยละ 76  ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 46 - 60 
ปี ร้อยละ 48  รองลงมาคือ อายุ 31- 45 ปี ร้อยละ 36  จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ร้อยละ 60 และ
ระดับประถมศึกษา ร้อยละ 40  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 88  โดยพบว่าอสม.มีค่าเฉลี่ย
ระดับคะแนนเท่ากับ 9.8 (คะแนนเต็ม 12 คะแนน)  ค่ามัธยฐานเท่ากับ 10 และค่าคะแนนสูงสุด - ต่ำสุด เท่ากับ 
11 และ 7 คะแนน ตามลำดับ  ผลการประเมินความรู้โรคไข้มาลาเรียของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
แยกรายข้อคำถาม แสดงดังตารางที่ 5 

ตารางที่  5   ความรู้โรคไข้มาลาเรียของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  (N=25) 
 

คำถามความรู้โรคไข้มาลาเรีย ตอบถูก (ร้อยละ) 

1. ไข้มาลาเรียติดต่อจากการดื่มน้ำ / กินน้ำในลำห้วยในป่า  (เฉลย : ไม่ใช่)  68 

2. ถ้าดื่มเหล้าแล้วจะไม่ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย (เฉลย : ไม่ใช่) 100 

3. แหล่งเพาะพันธุ์ยุงนำไข้มาลาเรีย คือบริเวณลำห้วยในป่า (เฉลย : ใช่) 60 
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คำถามความรู้โรคไข้มาลาเรีย ตอบถูก (ร้อยละ) 

4. การอยู่ร่วมกับผู้ป่วยมาลาเรีย เช่น กินข้าวด้วยกัน สัมผัสแตะเนื้อต้องตัวกัน ไม่ทำให้ 
   เป็นไข้มาลาเรีย  (เฉลย : ใช่) 

84 

5. มุ้งชุบสารเคมี / การพ่นยาติดฝาบ้าน ไม่มีอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยง (เฉลย : ใช่) 92 

6. เมื่อกินยารักษาไข้มาลาเรียแล้วรู้สึกว่าอาการดีขึ้น สามารถหยุดกินยาได้โดย 
   ไม่จำเป็นต้องกินให้ครบ (เฉลย : ไม่ใช่) 

100 

7. เมื่อกินยารักษาไข้มาลาเรียแล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ควรเปลี่ยนมา 
   กินยาหลังอาหารประมาณ 20 – 30 นาที (เฉลย : ไม่ใช่) 

56 

8. เมื่อกินยารักษาไข้มาลาเรียแล้วปัสสาวะมีสีเข้มหรือดำมากข้ึน ให้หยุดกินยาและไป 
   พบหมอทันที พร้อมแจ้งหมอว่ากำลังกินยารักษาไข้มาลาเรีย (เฉลย : ใช่) 

64 

9. ยารักษาไข้มาลาเรีย สามารถแบ่งให้ผู้อ่ืนกินได้ เมื่อหยุดยา (เฉลย : ไม่ใช่) 96 

10. การกลับไปเจาะเลือดตรวจตามนัด มีความสำคัญกับผู้ป่วยไข้มาลาเรีย เพ่ือให้แน่ใจ 
    ว่าไม่มีเชื้อมาลาเรียหลงเหลือในร่างกายแล้ว   (เฉลย : ใช่) 

96 

11. ถ้ากินยาป้องกันแล้ว จะไม่ป่วยเป็นไข้มาลาเรีย (เฉลย : ไม่ใช่) 76 

12. วิธีการป้องกันไม่ให้ป่วยเป็นไข้มาลาเรียที่ดีที่สุด คือ การป้องกัน 
     ไม่ให้ยุงกัด ด้วยวิธีต่าง ๆ ผสมผสานกัน (เฉลย : ใช่) 

100 

 
  จากตาราง อาสาสมัครสาธารณสุขส่วนใหญ่มีความรู้โรคไข้มาลาเรียในระดับดีถึงดีมาก  มีเพียง
ประเด็นการติดต่อของโรค แหล่งเพาะพันธุ์ยุง  และสิ่งที่ควรกระทำเมื่อเกิดความผิดปกติหลังรับประทานยา ที่
ตอบถูกในระดับปานกลาง โดยพบว่าเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามไม่ทราบว่าหากรับประทานยารักษา
ไข้มาลาเรียแล้วมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน วิงเวียนศีรษะ ควรเปลี่ยนมารับประทานยาหลังอาหารทันที และร้อยละ 
36 ไม่ทราบว่า หากรับประทานยาแล้วปัสสาวะมีสีเข้มหรือดำมากข้ึนให้หยุดทานยาแล้วรีบไปพบแพทย์   
 
ตารางที่ 6  การทำกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
สอบสวนและตอบโต้โรคไข้มาลาเรีย  (ร้อยละ) 
 

ประเด็นกิจกรรม ทำ  ไม่
แน่ใจ 

ไม่ได้
ทำ 

1. ชี้แจงและแนะนำให้ชาวบ้านนำมุ้งไปชุบสารเคมีป้องกันยุงที่หน่วยควบคุม 
   โรคติดต่อนำโดยแมลง และหลังชุบให้นอนในมุ้งชุบสารเคมีทุกคืน 

84 12 4 

2. ชี้แจงและแนะนำให้ชาวบ้านรีบไปเจาะเลือดตรวจทันที เมื่อมีอาการไข้  
   ปวดศีรษะ หลังกลับจากค้างแรมในป่า  

92 8 0 
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ประเด็นกิจกรรม ทำ  ไม่
แน่ใจ 

ไม่ได้
ทำ 

3. ชี้แจงและแนะนำชาวบ้านให้ยินยอมให้เจ้าหน้าที่พ่นสารเคมีติดฝาบ้าน 
   โดยเฉพาะบริเวณห้องนอนอย่างทั่วถึง 

68 16 16 

4. เลี้ยงปลากินลูกน้ำ เมื่อมีจำนวนมากแล้วนำไปปล่อยตามแหล่งน้ำภายใน 
   หมู่บ้าน  
 

44 12 44 

5. ชี้แจงและแนะนำให้ชาวบ้านช่วยถาก/ถางวัชพืชที่ข้ึนปกคลุมตามแหล่งน้ำ 
   ลำห้วย ลำธาร เพ่ือให้น้ำไหลสะดวก ทำให้แหล่งน้ำนั้น ไม่เหมาะที่ยุงจะ 
   วางไข่ และ/หรือช่วยกลบถมหลุมที่มีน้ำขัง  

68 12 20 

6. ดูแลและติดตามผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียให้กินยาครบตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ  
   และกลับไปตรวจเลือดซ้ำตามนัดทุกครั้ง 

80 4 16 

7. ปฏิบัติตน เป็นตัวอย่างในการป้องกันตนเองไม่ให้ป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียโดย  
   7.1 นอนในมุ้งชุบสารเคมี (มุ้งชุบน้ำยา) ทุกคืน 
   7.2 ทายาป้องกันยุงกัด 
   7.3 ใส่เสื้อผ้าปกปิดร่างกายให้มิดชิดป้องกันยุงกัด 
   7.4 นอนในบ้านที่ได้รับการพ่นสารเคมีอย่างทั่วถึง 

 
100 
96 
92 
68 

 
0 
4 
4 
4 

 
0 
0 
4 
28 

8. เมื่อชาวบ้านมีอาการสงสัยจะเป็นโรคไข้มาลาเรีย แนะนำให้รีบไปเจาะ 
   เลือดที่มาลาเรียคลินิก/มาลาเรียชุมชน /รพ.สต. / โรงพยาบาล 

96 4 0 

9. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการจัดกิจกรรมสุขศึกษา เช่น การให้ความรู้ประชาชน 
   การจัดรณรงค์ในสถานประกอบการ สถานที่ทำงาน รณรงค์วันมาลาเรีย 
   โลก (25 เมษายนของทุกปี) 

84 
 

12 4 

10. ช่วยนัดหมายกลุ่มเสี่ยง / ประชาชนในหมู่บ้าน ให้ความร่วมมือในการทำ 
     กิจกรรมค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (เจาะเลือด) หรือ การควบคุมยุงพาหะ (พ่น  
     สารเคมีฤทธิ์ตกค้างในบ้าน : IRS ) 

84 12 4 

หมายเหตุ   
     ทำ  หมายถึง เข้าร่วมทุกครั้งเมื่อมีกิจกรรม    ไม่แน่ใจ หมายถึง มีการดำเนินกิจกรรมบ้างแต่งไม่สม่ำเสมอ 

  จากตารางที่ 6 อสม.ทำกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มากที่สุดด้านการ
กระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรม  การให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันตนเอง   ทำ
กิจกรรมแนะนำให้ชาวบ้านยินยอมให้เจ้าหน้าที่เข้าพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างที่ผนังบ้านและถากถางวัชพืชริมลำธาร
ในป่าในระดับปานกลาง  และทำกิจกรรมเลี้ยงปลากินลูกน้ำ เพ่ือปล่อยในแหล่งน้ำสาธารณะในระดับต่ำ 
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2. การประเมินกระบวนการ  
 เป็นการประเมินขั้นตอนการดำเนินงานตามมาตรการ 1-3-7 รวมถึงบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคี
เครือข่ายในพ้ืนที่ มีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 การรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยภายใน 1 วัน 
  การรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยภายใน 1 วันนั้น พบว่าทั้งสามจังหวัดมีการประสานข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (MP, รพ.สต., รพ.) หน่วยงานกรมควบคุมโรค (ศตม. นคม. MC)  
และหน่วยงานอื่น ๆ ผ่านทางกลุ่มไลน์มาลาเรียจังหวัดเพ่ือให้สมาชิกในกลุ่มไลน์รับทราบร่วมกัน  โดยบางจังหวัด
อาจมีมูลนิธิรักษ์ไทย หน่วยงานทหารเป็นสมาชิกในกลุ่มด้วย  โดยการรายงานข้อมูลผู้ป่วยของ MC จังหวัด
มุกดาหารและจังหวัดศรีสะเกษ จะมีการรายงานข้อมูลผู้ป่วยเข้ากลุ่มไลน์จังหวัด ส่วน MC จังหวัดอุบลราชธานี  
(นคม.นาจะหลวย, นคม.ศรีเมืองใหม่)  ไม่ได้ส่งข้อมูลเข้ากลุ่มไลน์จังหวัด แต่มีการรับ-ส่งข้อมูลระหว่าง MC กับ 
นคม. ในกลุ่มไลน์เฉพาะของเจ้าหน้าที่นคม.  ผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานในระดับอำเภอและโรงพยาบาลชุมชนบางท่าน
ให้ข้อมูลว่า ไม่ทราบข้อมูลผู้ป่วยในกรณีที่ MC เป็นผู้ตรวจพบผู้ติดเชื้อในพื้นที่ตน  แต่จะทราบว่ามีผู้ป่วยในพื้นที่
จากระบบรายงานของโรงพยาบาล โดยผู้ให้ข้อมูลต้องการเข้าดูข้อมูลผู้ป่วยในระบบมาลาเรียออนไลน์ในอำเภอที่
ตนรับผิดชอบ แต่ไม่มีUsername Password ในการดำเนินงาน และพบว่าผู้ให้ข้อมูลบางท่านไม่ได้เป็นสมาชิกใน
กลุ่มไลน์มาลาเรียจังหวัด แต่เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ SRRT อำเภอ  นอกจากนี้ผู้ให้ข้อมูลในระดับรพ.สต.แห่งหนึ่ง 
กล่าวว่า ไม่ได้เป็นสมาชิกในไลน์กลุ่มมาลาเรียจังหวัด เมื่อ MP ตรวจพบผู้ติดเชื้อมาลาเรียในพื้นที่ MP จะจ่ายยา
เพื่อทำการรักษาผู้ป่วยและรายงานข้อมูลไปที่สคร.และสสจ. โดยไม่แจ้งให้รพ.สต.  รพ.สต.ทราบ  ซึ่งรพ.สต.จะ
ทราบว่ามีผู้ป่วยไข้มาลาเรียในพื้นที่เมื่อเข้าไปดูระบบรายงานข้อมูลของโรงพยาบาล รายละเอียด วิธีการรายงาน
แจ้งเตือนผู้ป่วย ปรากฏดังตารางที่ 7 

ตารางที ่7  วิธีการรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยภายใน 1 วัน จำแนกตามหน่วยงานที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อมาลาเรีย 
 

หน่วยงานที่
ตรวจพบผู้ติด
เชื้อมาลาเรีย 

วิธีการรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยภายใน 1 วัน   
อ.บุณฑริก 

จ.อุบลราชธาน ี
อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อุบลราชธาน ี

อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 

อ.กันทรลักษ ์
จ.ศรีสะเกษ 

หมายเหตุ 

พนักงาน
มาลาเรียคลินิก
ชุมชน (MP)  

รายงานข้อมูล
ผู้ป่วยเข้ากลุ่มไลน์
มาลาเรียจังหวัด
อุบลฯ  

ร า ย ง า น ข ้ อมู ล
ผู้ป่วยเข้ากลุ่มไลน์
มาลาเรีย จังหวัด
อุบลฯ  

รายงานข้อมูล
ผู้ป่วยเข้ากลุ่มไลน์
มาลาเรียจังหวัด  
มุกดาหาร และ
กลุ่มไลน์เฉพาะ
ระหว่าง MPและ
จังหวัด  

-รายงานข้อมูลผู้ป่วยเข้า
กลุ่มไลน์มาลาเรียจังหวัด
ศรีสะเกษ 

-รายงานทันทีเมื่อ
ตรวจพบ 
- กลุ่มไลน์จังหวัด
ประกอบด้วย
สสจ./ สสอ. /รพ. 
/รพ.สตที่มีการ
เจาะเลือด / MP/
ศตม./ นคม. / 
มูลนิธิรักษ์ไทย /
ทหาร เป็นต้น 
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หน่วยงานที่
ตรวจพบผู้ติด
เชื้อมาลาเรีย 

วิธีการรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยภายใน 1 วัน   
อ.บุณฑริก 

จ.อุบลราชธาน ี
อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อุบลราชธาน ี

อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 

อ.กันทรลักษ ์
จ.ศรีสะเกษ 

หมายเหตุ 

MP ทหาร  -  -  - - โทรศัพท์แจ้งให้ นคม.
รับทราบเคส  

นคม.เป็นผูส้อบ -
สวนโรค (รว.3) 

รพ.สต. 
(นำร่อง) 

รายงานข้อมูล
ผู้ป่วยเข้ากลุ่มไลน์
มาลาเรียจังหวัด   

รายงานข้อมูล
ผู้ป่วยเข้ากลุ่มไลน์
มาลาเรียจังหวัด   

รายงานข้อมูล
ผู้ป่วยเข้ากลุ่มไลน์
มาลาเรียจังหวัด   

รายงานข้อมูลผู้ป่วยเข้า
กลุ่มไลน์มาลาเรียจังหวัด   

-รายงานทันทีเมื่อ
ตรวจพบ 

รพท./ รพช. - จนท.งานระบาด 
รพ. รับทราบเคส
ทั้งจากการแจ้ง
โดยตรงจากตึก
ผู้ป่วย และจาก
การตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบ
รายงานของ
โรงพยาบาล 
- จนท.งานระบาด
แจ้งข้อมูลผู้ป่วย 
ทางกลุ่มไลน์
มาลาเรียจังหวัด 
และแจ้งเข้ากลุ่ม
ไลน์ SRRT อำเภอ  

- จนท.งานระบาด 
รพ. รับทราบเคส
ทั้งจากการแจ้ง
โดยตรงจากตึก
ผู้ป่วย และจาก
การตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบ
รายงานของ
โรงพยาบาล 
- จนท.งานระบาด
แจ้งข้อมูลผู้ป่วย 
ทางกลุ่มไลน์
มาลาเรียจังหวัด 
และแจ้งเข้ากลุ่ม
ไลน์ SRRT อำเภอ 

- จนท.งานระบาด 
รพ. รับทราบเคส
ทั้งจากการแจ้ง
โดยตรงจากตึก
ผู้ป่วย และจาก
การตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบ
รายงานของ
โรงพยาบาล 
- จนท.งานระบาด
แจ้งข้อมูลผู้ป่วย
เข้ากลุ่มไลน์SRRT 
อำเภอ (ไมไ่ด้เป็น
สมาชิกกลุ่มไลน์
จังหวัด)  
 

- จนท.งานระบาด รพ. 
รับทราบเคสทั้งจากการ
แจ้งโดยตรงจากตึกผู้ป่วย 
และจากการตรวจสอบ
ข้อมูลในระบบรายงาน
ของโรงพยาบาล 
- เมื่อจนท.รพ.บันทึก
ข้อมูลเข้าระบบรายงาน
เร่งด่วนของจังหวัด จะมี
ข้อความอัตโนมตัิแจ้ง
เตือนในกลุ่มไลนร์ะบาด
วิทยาจังหวัด 
- จนท.งานระบาดแจ้ง
ข้อมูลผู้ป่วย ทางกลุม่
ไลน์มาลาเรียจังหวัด และ
แจ้งเข้ากลุ่มไลน์ SRRT 
อำเภอ 

 

มาลาเรียคลินิค แจ้งให้ IT นคม.
รับทราบทาง
โทรศัพท ์ แล้ว
สอบสวนโรค ตาม 
รว.3 ส่งให้ IT  

แจ้งให้ IT นคม.
รับทราบทางไลน์ 
(ทำรว. 1 และ 
รว. 3 ไปพร้อมกัน 
ภายใน 1 วัน)  

- แจ้ง IT นคม. 
- นคม. แจ้งงาน
ระบาดวิทยาของ
จังหวัดทาง 
Email - แจ้งเข้า
กลุ่มไลน์มาลาเรีย
จังหวัด 

 - แจ้งเข้ากลุ่มไลน์
มาลาเรียจังหวัด 
- แจ้งเข้ากลุ่มไลน์  
นคม.  

 

 
สำหรับแนวทางการรักษาพยาบาลนั้น  MP  รพ.สต. MPทหาร และเจ้าหน้าที่มาลาเรียคลินิก เริ่ม

การรักษาโดยจ่ายยาให้คนไข้รับประทานในวันที่ตรวจพบเชื้อทันที  โดยในหน่วยพยาบาลของทหารจะให้ผู้ป่วยที่
เป็นทหารนอนพักรักษาตัวที ่หน่วย 3 วันทุกรายเพื ่อกำกับการรับประทานยา  ส่วนผู ้ป่วยพลเรือนจะให้
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รับประทานยาต่อหน้าในวันที่ตรวจพบเชื้อ และรับยาที่เหลือกลับไปรับประทานต่อที่บ้าน  มีเพียง MP จังหวัด
มุกดาหาร ที่ส่งต่อผู้ป่วยไปรับการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาท่ีโรงพยาบาลทุกราย (MP ไม่ได้เริ่มการรักษา)   

สำหรับปัญหาการดำเนินงานในปี พ.ศ. 2563  ผู้ให้ข้อมูลที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลกล่าวว่า  ยัง
พบปัญหาการรายงานผู้ป่วยไม่ทันภายใน 1 วัน ในกรณีที่ผู้ป่วยมารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก  หรือมารับการ
รักษาในช่วงวันหยุดติดต่อกันหลายวัน รวมถึงเคยมีกรณีที่มีการเจาะเลือดผู้ต้องขังต่างด้าว แล้วนำผลตรวจมา
ปรึกษาแพทย์และรับยากลับไป โดยไม่ได้มีการสอบสวนโรคผู้ป่วย  

2.2 การรายงานสอบสวนโรคผู้ป่วยเฉพาะราย ภายใน 3 วัน 
  การรายงานสอบสวนโรคผู้ป่วยเฉพาะราย ภายใน 3 วัน  โดยทั่วไปหน่วยงานที่ตรวจพบผู้ติด
เชื้อมาลาเรีย จะดำเนินการสอบสวนโรคตามแบบ รว. 3 ในวันที่พบผู้ติดเชื้อ ยกเว้นที่หน่วยพยาบาลของทหาร 
(MP ทหารที่ภูมิซรอล)  MP จะทำหน้าที่เพียงแจ้งรายงานผู้ป่วยให้นคม.ทราบทางโทรศัพท์ แล้วนคม.จะเป็นผู้
สอบสวนโรคตามแบบรว. 3   สำหรับการสอบสวนโรคในพื้นที่ โดยทั่วไปจะดำเนินการโดยทีม SRRT ตำบลและ
อาจมีทีม SRRT อำเภอและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมสอบสวนด้วยในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการหนักหรือมีผู้ป่วย
หลายรายพร้อม ๆ กัน  โดยเจ้าหน้าที่ IT นคม.จะรับทราบข้อมูลรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้นทางไลน์กลุ่ม
มาลาเรียจังหวัด ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกข้อมูลลงระบบมาลาเรียออนไลน์  กรณีเป็นการติดเชื้อมาจาก
พื้นที่อื่น จะมีการแจ้งโอนข้อมูลผู้ป่วยไปยังพื้นที่รับผิดชอบปลายทาง เพื่อดำเนินการตอบโต้โรค ภายใน 7 วัน
ต่อไป  รายละเอียดการรายงานสอบสวนโรคผู้ป่วยเฉพาะราย แสดงดังตารางที่ 7 
    สำหรับจังหวัดมุกดาหาร มีการตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดและศตม.ว่า กรณีมีผู้ป่วยในพื้นที่ 
เจ้าหน้าที่ศตม.จะร่วมสอบสวนโรคในพื้นที่ทุกรายเพื่อเป็นพี่เลี ้ยงให้เจ้าหน้าที่ SRRT ตำบลที่อาจไม่มีความ
ชำนาญในการสอบสวนโรค ผู้ให้ข้อมูลระดับเขตสุขภาพให้ข้อมูลว่า ปัญหาที่ยังพบในกระบวนการนี้คือ  ข้อมูล
จากการสอบสวนตามแบบ รว.3 ไม่ถูกต้อง เช่น ข้อมูลแหล่งแพร่เชื้อไม่ถูกต้อง  มีการรายงานข้อมูลแหล่งแพร่
เชื้อเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านของผู้ป่วย แต่ไม่ใช่ที่อยู่จริงของผู้ป่วยขณะติดเชื้อ   หรือผู้ป่วยไม่ให้ข้อมูลความ
จริงทั้งหมดเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบจากการกระทำความผิดมาก่อน  เป็นต้น   

ตารางที่  8  วิธีการสอบสวนและรายงานการสอบสวนผู้ป่วยของแต่ละพ้ืนที่     
 

หน่วยงานที่ตรวจ
พบผู้ติดเชื้อ
มาลาเรีย 

วิธีการสอบสวน และการรายงานสอบสวนโรคผู้ป่วยภายใน 3 วัน   
อ.บุณฑริก 

จ.อุบลราชธาน ี
อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อุบลราชธาน ี

อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 

อ.กันทรลักษ ์
จ.ศรีสะเกษ 

 

หมายเหตุ 

พนักงานมาลาเรีย
คลินิกชุมชน 
(MP)  

- สอบสวนโรคตาม
แบบ รว. 3 และส่ง
ข้อมูลเข้ากลุม่ไลน์
มาลาเรียจ.อุบลฯ  

- สอบสวนโรค
ตามแบบ รว. 3 
และส่งเข้ามูลเข้า
กลุ่มไลน์
มาลาเรียจ.อุบลฯ 

- สอบสวนโรค
ตามแบบ รว. 3 
และส่งเข้ามูลเข้า
กลุ่มไลน์มาลาเรีย
จังหวัดมุกดาหาร 

- สอบสวนโรคตาม
แบบ รว. 3 และส่ง
เข้ามูลเข้ากลุ่มไลน์
มาลาเรีย จ. ศรีสะ
เกษ 

-ส่วนใหญ่จะ
สอบสวนโรค
เบื้องต้นตาม
แบบรว.3 ส่งเข้า
กลุ่มไลน์ภายใน 
24 ชม.ที่ตรวจพบ  
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หน่วยงานที่ตรวจ
พบผู้ติดเชื้อ
มาลาเรีย 

วิธีการสอบสวน และการรายงานสอบสวนโรคผู้ป่วยภายใน 3 วัน   
อ.บุณฑริก 

จ.อุบลราชธาน ี
อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อุบลราชธาน ี

อ.เมือง 
จ.มุกดาหาร 

อ.กันทรลักษ ์
จ.ศรีสะเกษ 

 

หมายเหตุ 

/กลุ่มไลน์ MP กับ 
สสจ. 

MP ทหาร  -  -  - - นคม.ศรีสะเกษ เป็น
ผ ู ้สอบสวนโรคตาม 
แบบ รว.3  

MP ทหาร
หมุนเวียนจนท.  
ทุก ๆ 6 เดือน 

รพ.สต. (นำร่อง) ทำเช่นเดียวกับ MP ทำเช ่นเด ียวกับ 
MP 

ทำเช ่นเด ียวกับ 
MP 

ทำเช่นเดียวกับ MP - 

รพท./ รพช. - จนท.งานระบาด
วิทยาเป็นผูส้อบสวน
โรคกรณผีู้ป่วยเข้า 
Admit ที่
โรงพยาบาล    
- SRRT ตำบลเป็นผู้
สอบสวนโรคในพ้ืนท่ี  

- จนท.งานระบาด
วิทยาเป็นผู้
สอบสวนโรคกรณี
ผู้ป่วยเข้า Admit 
ทีโ่รงพยาบาล   
- กรณีผู้ป่วย
Admit ที่รพ. นค
ม.จะมาสอบสวน
โรคผูป้่วยซ้ำท่ีตึก
ผู้ป่วย  
- SRRT ตำบล
เป็นผู้สอบสวน
โรคในพื้นที่  

- จนท.งานระบาด
วิทยาเป็นผู้
สอบสวนโรคกรณี
ผู้ป่วยเข้า Admit 
ที่โรงพยาบาล 
และผูป้่วยอยู่ใน
เขตรับผิดชอบ
ของรพท.   
- SRRT ตำบล
เป็นผู้สอบสวน
โรคในพื้นที่
นอกเหนือเขต
รพท.  

- จนท.งานระบาด
วิทยาเป็นผูส้อบสวน
โรคกรณผีู้ป่วยเข้า 
Admit ที่โรงพยาบาล    
- SRRT ตำบลเป็นผู้
สอบสวนโรคในพ้ืนท่ี  

- 

มาลาเรียคลินิค MC สอบสวนโรค
ผู้ป่วยเฉพาะราย
ภายในวันท่ีพบ
ผู้ป่วย แล้วส่งข้อมูล 
ภาพถ่าย รว.3 ให้ IT 
นคม. ผ่านทางไลน์
กลุ่มของนคม. เพื่อ
บันทึกข้อมูล 

เช่นเดียวกับ อ.
บุณฑริก 

ทำเช่นเดียวกับ อ. 
บุณฑริก แต่มีการ
ส่งข้อมูลการ
สอบสวนโรค เข้า
ไลน์กลุ่มมาลาเรีย
จังหวัดด้วย  

ทำเช่นเดียวกับ 
จ.มุกดาหาร 

 

 

2.3 การสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อและตอบโต้เพื่อกำจัดโรคไข้มาลาเรียต้องดำเนินการ ภายใน 7 วัน 
  การสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อและตอบโต้โรคเพ่ือกำจัดโรคไข้มาลาเรีย ผู้มีบทบาทหลักคือ  หน่วย
ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ผู้ให้ข้อมูลนคม.จังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่า  นคม.จะรับทราบข้อมูลผู้ป่วยและแหล่ง
แพร่เชื้อทางไลน์กลุ่มจังหวัด โดยเจ้าหน้าที่ IT นคม.จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและบันทึกลงในระบบ
มาลาเรียออนไลน์พร้อมแจ้งทีมนคม.ลงสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อและตอบโต้โรค  ซึ่งนคม.ศรีสะเกษจะแจ้งแผนการ
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ตอบโต้โรคให้พื้นที่ทราบผ่านทางไลน์กลุ่มมาลาเรียจังหวัดเพื่อรับทราบร่วมกัน และกรณีที่มีการสอบสวนแหล่ง
แพร่เชื้อแล้วพบว่าข้อมูลแหล่งติดเชื้อไม่ถูกต้อง จะแจ้ง IT ให้แก้ไขข้อมูลในระบบมาลาเรียออนไลน์ในระหว่าง
การบันทึกข้อมูลตามมาตรการ 7 วัน สำหรับการประสานงานภาคีเครือข่าย  ผู้ให้ข้อมูลของนคม./ศตม. กล่าวว่า 
ก่อนลงพื้นที่เพื่อเจาะเลือดค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ไม่ได้ประสานไปที่รพ.สต.แต่จะประสานผู้นำหมู่บ้าน หรือ อสม.
ทางโทรศัพท์ เพื่อให้ช่วยกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเสี่ยงทราบและมารับบริการเจาะเลือด   และการ
ควบคุมยุงพาหะโดยวิธีพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้าง จะประสานไปที่ผู้นำหมู่บ้านเพ่ือช่วยนำทางไปพ่นบริเวณกระท่อม
ที่พบผู้ป่วย การดำเนินงานที่ผ่านมา พบปัญหาอุปสรรคในพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่ทหาร  
และในบริเวณป่าลึกที่ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการควบคุมยุงพาหนะได้  โดยมีการแก้ไขปัญหาโดยการทำความตก
ลงกับแม่ทัพภาคที่ 2 กองกำลังสุรนารี เพื่อให้ทหารดำเนินการในพื้นที่ที่ทหารรับผิดชอบ  โดยสำนักงานป้องกัน
ควบคุมโรคที่ 10 อุบลราชธานีสนับสนุนเครื่องพ่น และฝึกอบรมการพ่นให้  สำหรับการปฏิบัติตามแนวทางคู่มือ
การกำจัดโรคไข้มาลาเรียสำหรับเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขนั ้น พบว่า ผู ้ให้ข้อมูลทุกรายทราบหลักเกณฑ์การ
ดำเนินงานที่ต้องค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกโดยเจาะเลือดผู้อาศัยอยู่ในบ้านผู้ป่วยและเพ่ือนบ้านที่อาศัยรอบบ้านผู้ป่วยทุก
คนอย่างน้อย 50 ราย หรือไม่น้อยกว่า 10 หลังคาเรือนภายในรัศมี 1 กิโลเมตร  แต่พบปัญหาในทางปฏิบัติคือ  
ยังไม่ได้รับความร่วมมือในบางหลังคาเรือน โดยให้เหตุผลว่า ตนไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงเพราะอาศัยอยู่ในบริเวณบ้านของ
ตนและไม่ได้เข้าป่าหรือทำกิจกรรมใด ๆ ร่วมกับผู้ป่วย จึงไม่สมัครใจในการเจาะเลือด เป็นต้น  
ผลการดำเนินงานค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในแหล่งแพร่เชื้อที่มียุงพาหะนำโรคปี พ.ศ. 2563 ไม่พบการระบาดในระยะที่
สอง (no secondary cases) ในพ้ืนทีศ่ึกษา 

 2.4 บทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 
 2.4.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  ผู้ให้ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ให้ข้อมูลว่า อปท.มีแผนงานป้องกันควบคุม
โรคติดต่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยสามารถนำมาใช้เมื ่อมีโรคระบาดในพื้นที่ได้ แต่ไม่มีแผนโรคไข้
มาลาเรียที่เป็นแผนเฉพาะโดยตรง   มีการตั ้งงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสนับสนุนเป็น
ค่าตอบแทนคนพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้างในอปท. 1 แห่ง และมีการสนับสนุนกำลังคนในการพ่นเคมีฤทธิ์ตกค้าง
ร่วมกับนคม.และรพ.สต. ในอปท.  2  แห่ง   สำหรับการรณรงค์ปรับสภาพสิ่งแวดล้อม ถากถางวัชพืชเพื่อกำจัด
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงนั้น พบว่า อปท.ทุกแห่งดำเนินกิจกรรมในเขตพ้ืนที่ชุมชน/หมู่บ้านโดยบูรณาการร่วมไปกับการ
ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกและการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน แต่ไม่มี
กิจกรรมที่เข้าไปดำเนินการบริเวณลำห้วย ลำธารในป่า  ด้านความเกี่ยวข้องกับกระบวนการ 1-3-7 นั้น พบว่า 
อปท.สนับสนุนการดำเนินงานโดยอำนวยความสะดวกเรื่องสถานจัดกิจกรรมให้สุขศึกษาและค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก
ในประชาการกลุ่มเสี่ยง  และอปท.บางแห่ง มีการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมทีมไปชี้เป้าการสำรวจยุงในพื้นที่  
สิ่งที่อปท.ทุกแห่งไม่ได้ดำเนินการ คือ สำรวจการเคลื่อนไหวของประชากรในพ้ืนที่   
  สำหรับผู้ร่วมสนทนากลุ่มที่เป็นตัวแทนสมาชิกสภาอปท.นั้น บางท่านให้ข้อมูลว่าเคยป่วยเป็น
โรคไข้มาลาเรียและมีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคไข้มาลาเรียเนื่องจากท้ังครอบครัวประกอบอาชีพทำสวน
ยางพารา โดยในมุมมองของผู้บริหารท้องถิ่นนั้น มองว่า ควรมีหน่วยมาลาเรียคลินิกครอบคลุมในพื้นที่ที่มีการ
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ระบาดเพราะจะทำให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้าถึงการตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาได้รวดเร็ว รวมถึงการ
เพิ่มเติมการสำรองยารักษาไว้ที่รพ.สต.  ผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ความเห็นว่า การที่จะทำให้ไข้มาลาเรียหมดไปตาม
แผนยุทธศาสตร์ชาตินั้น ต้องเน้นการสร้างความตระหนักและให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงให้มีพฤติกรรมป้องกันตนเอง
ไม่ให้ถูกยุงกัด รวมถึงต้องเฝ้าระวังสังเกตอาการตนเอง หากมีไข้หนาวสั่น ต้องรีบไปเจาะเลือดตรวจที่ MP, MC 
และ/หรือ รพ.สต. เป็นต้น  
 2.4.2 ผู้นำหมู่บ้าน  
  ผู้ร่วมสนทนากลุ่มทั้ง 5 ตำบลให้ข้อมูลว่า  ผู้นำหมู่บ้านมีบทบาทในการประกาศข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ความรู้ผ่านหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย รวมถึงการร่วมทีมสอบสวนโรคกับอสม. และรพ.สต.  
นำทางเจ้าหน้าที่ไปบ้านผู้ป่วย และรวบรวมข้อมูลกลุ่มเสี่ยง ระบุกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงเพื่อรับวัสดุอุปกรณ์    
(มุ้งชุบสารเคมี, มุ้งเปล, ยาทากันยุง) โดยผู้ให้ข้อมูลบางตำบลมีความต้องการในการพัฒนาศักยภาพ เกี่ยวกับ
ความรู้เรื่องชนิดของยุงและการก่อโรค  รวมถึงการชุบมุ้งด้วยตนเอง เพื่อให้บริการประชาชนในหมู่บ้านโดยไม่
ต้องรอหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงมาดำเนินการให้  
     2.4.3  อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 
  ผู้ร่วมสนทนากลุ่มให้ข้อมูลว่า บทบาทของอสม.จะปฏิบัติงานร่วมกับรพ.สต. ในทีม SRRT 
ตำบล เพื่อสอบสวนโรคในพื้นที่ เพราะมีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับผู้ป่วยหรือกลุ่มเสี่ยง ซึ่งทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริง
จากผู้ป่วยมากกว่า  รวมถึงช่วยกระจายข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กลุ่มเสี่ยงรับทราบร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน 
กรณีที่หอกระจายข่าวไม่ครอบคลุมพื้นที่เหล่านั้น  และกรณีที่องค์กรอิสระ อาทิเช่น  มูลนิธิรักษ์ไทยจัดกิจกรรม
รณรงค์คัดกรองและให้สุขศึกษากลุ่มเสี่ยง  อสม.ที่เป็น MP จะเป็นผู้เจาะเลือดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  สำหรับ
ความสามารถของอสม.ในการเขียนโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินงาน พบว่า ผู้ร่วมสนทนา
กลุ่มจาก 2 ตำบล  สามารถเขียนโครงการเพ่ือขอรับเงินงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลในกิจกรรม
ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่ได้ ในขณะที่มีผู้ร่วมสนทนากลุ่ม 1 ตำบลให้ข้อมูลว่า ไม่สามารถเขียนโครงการเพ่ือ
ขอรับเงินสนับสนุนได้ เนื่องจากมีขั้นตอนยุ่งยาก แม้จะเคยได้รับการอบรมเขียนโครงการมาแล้วก็ตาม  ด้านการ
ติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลนั้น  ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเห็นว่า มีความสะดวกสบายมากขึ้น ทั้งผ่านทางโทรศั พท์
และ Line  เมื่อสอบถามถึงปัจจัยส่งเสริมที่ทำให้พื้นที่มีผู้ป่วยไข้มาลาเรียลดลง ผู้ร่วมสนทนาให้ความเห็นว่า 
น่าจะมาจากการมีกิจกรรมเชิงรุกในชุมชน ทั้งจากหน่วยงานสาธารณสุขภาครัฐ และมูลนิธิรักษ์ไทย (ในบางพ้ืนที่) 
ซึ่งเข้ามาให้สุขศึกษา คัดกรองกลุ่มเสี่ยง มีกิจกรรมเกมส์ความรู้ และของรางวัลจูงใจให้กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมกิจกรรม 
รวมถึงการมี MC และ MP ในพื้นที่ที่ทำให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้สะดวกรวดเร็ว  สำหรับช่องว่างในการ
พัฒนานั้น มองว่า การแจกอุปกรณ์ป้องกันยุงกัดยังไม่ครอบคลุมทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน  ประสิทธิภาพของยาทา
กันยุงหมดฤทธิ์เร็ว ไม่สามารถป้องกันยุงกัดได้ รวมถึงปัญหาอาการแพ้ในผู้ใช้บางราย โดยมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม
ถึงการสนับสนุนยาจุดกันยุง ให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้ผูกติดเอวเข้าป่า  

 2.4.4 องค์กรอิสระ (มูลนิธิรักษ์ไทย)  
  มูลนิธิรักษ์ไทยดำเนินงานด้านไข้มาลาเรียในเขตสุขภาพที่ 10 สองจังหวัด ได้แก่ จังหวัดศรีสะเกษ 
และอุบลราชธานี ภายใต้โครงการ 2 โครงการคือ RAI2E และยูนอฟ เน้นการสร้างเครือข่ายแกนนำในชุมชนที่มี
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ความสามารถในการพูดหลายภาษา  ปัจจุบัน อาสาสมัครรักษ์ไทยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีจำนวน 20 คน 
และพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 8 คน  กลุ่มเสี่ยงที่เป็นเป้าหมายหลักของมูลนิธิฯ คือ แรงงานต่างด้าวตาม
แนวชายแดน โดยอาสาสมัครรักษ์ไทยทำหน้าที่ช่วยสื่อสารกับผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างด้าวทั้งกำกับติดตาม
ผลการรักษา การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ และการสนับสนุนอุปกรณ์ป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด  กิจกรรมที่
มูลนิธิดำเนินการ ได้แก่ การจัดทำแผนที่เดินดินของกลุ่มเสี่ยง การสำรวจประชากรกลุ่มเสี่ยงที่เป็นแรงงานต่าง
ด้าว  การให้สุขศึกษาด้วยการจัดอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงทุกสามเดือน การประสานแผนดำเนินงานกับนคม. ซึ่ง
มูลนิธิฯ มีการพัฒนาสื่อความรู้ เช่น คู่มือการดำเนินงานของอาสาสมัคร แผ่นพับ ชุดสื่อความรู้ แผ่นพลิก ป้าย   
ไวนิล ชุดเกมส์ความรู้ (บิงโก, บัตรคำ) และเตรียมของรางวัลจูงใจเพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมาร่วมทำกิจกรรม  ผู้ให้ข้อมูล 
ให้ความเห็นว่า กิจกรรมในพื้นที่ที่ดำเนินการได้ดี ได้แก่ การอบรมและชี้เป้ากลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ การสร้างคุณค่า
ให้กับอาสาสมัครทั้ง อสม. และอมม. ที่มีความยั่งยืนและต่อเนื่อง  การรณรงค์การเจาะเลือดเคลื่อนที่ (Mobile) 
การให้ความรู้ในจังหวัดคู่ขนานชายแดนรวมถึงการมีอาสาสมัครระหว่างชายแดนทั้งสองฝั่งแม้จะขาดความ
เชื่อมโยงไปในช่วงที่มีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ส่วนสิ่งที่เห็นว่าควรมีการดำเนินการ
เพ่ิมเติม คือ การจัดตั้งคณะทำงานที่มีชุมชนเป็นผู้เริ่มต้น โดยมีหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอิสระเป็นผู้สนับสนุน
การดำเนินงาน เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ตั้งเป้าหมายการลดโรคไข้มาลาเรียร่วมกันในหมู่บ้าน และการค้นหา
กลุ่มเสี่ยงในชุมชนให้พบ รวมถึงการจัดให้มีสื่อให้ความรู้ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนในพื้นที่เสี ่ยงที่มี
ลักษณะคงทนถาวร ติดตั้งไว้บริเวณทางขึ้นเขาหรือเข้าป่า    สำหรับช่องว่างการพัฒนาที่ยังมีอยู่ ผู้ให้ข้อมูลกล่าว
ว่า ผู้ป่วยอาจให้ข้อมูลที่ไม่ใช่ความจริงทั้งหมด หรือขาดความชัดเจน ทำให้รายงานสอบสวนโรคส่งให้เครือข่าย
ล่าช้า  รวมถึงแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายเข้า-ออกในพื้นที่ และสถานที่ติดเชื้อบางแห่งอยู่ในป่าลึก  อาจไม่
สามารถเข้าไปทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ได้  

 2.5 ความคาดหวัง / สิ่งที่ต้องการรับการสนับสนับสนุน 
1. ต้องการให้มีการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เสี่ยง (ผู้ให้ข้อมูลจากโรงพยาบาล)  
2. ต้องการให้มีการอบรมพัฒนาทักษะในการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกด้วยชุดตรวจอย่างง่าย (ผู้ให้ข้อมูลจาก

รพ.สต.) 
3. ต้องการให้มีการอบรมใช้กล้องจุลทรรศน์ในการตรวจวินิจฉัยโรค เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจใน

อนาคต ทั้งรพ.สต. และอสม.  (ผู้ให้ข้อมูลจากรพ.สต.)  
4. ต้องการให้มีการฝึกอบรมการชุบมุ้งด้วยสารเคมีให้กับผู้นำหมู่บ้าน (ผู้ให้ข้อมูล :ผู้ใหญ่บ้าน) 
5. ต้องการให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอสามารถเข้าดูข้อมูลผู้ป่วยในอำเภอของตนได้ (ผู้ให้ข้อมูลจาก

สสอ.) 
6. ต้องการให้นคม. ช่วยส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยที่ได้รับจาก MP ให้รพ.สต.ทราบด้วย เพื่อประโยชน์ในการเฝ้า

ระวังโรค (ผู้ให้ข้อมูลจากรพ.สต.) 
7. การสอบสวนและตอบโต้โรคในพ้ืนที่ยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการสนับสนุนจาก นคม. เนื่องจาก

งานมาลาเรียมีเทคนิคเฉพาะ และต้องมีเครือข่ายที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงจะเข้าถึงข้อมูลจริงได้ (ผู้ให้ข้อมูลจากสสจ.)  
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8. ต้องการรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันยุงกัด ให้เพียงพอ และครอบคลุมประชากรผู้อยู่
อาศัยในพ้ืนที่เสี่ยง (ผู้ให้ข้อมูลจากสสจ. / ผู้ใหญ่บ้าน / สมาชิกสภาอปท./รพ.สต. ) 

9. ต้องการให้มีการเก็บสำรองยารักษาโรคไข้มาลาเรียไว้ที่ รพ.สต. และ MP อย่างเพียงพอ  
10. ต้องการรับการสนับสนุนชุดตรวจอย่างง่ายไว้ที่รพ.สต. เพื่อให้บริการประชาชน รวมถึงขอรับการ

สนับสนุนน้ำยาชุบมุ้งเพ่ือให้อสม.ชุบมุ้งเพ่ือบริการประชาชน (ผู้ให้ข้อมูลจากรพ.สต.) 

2.6 สรุปปัญหาที่พบจากการวิจัย 
1. การรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยไม่ทันภายใน 1 วัน 
2. การตกหล่นของข้อมูลที่ได้มีการบันทึกข้อมูลในระบบมาลาเรียออนไลน์ไปแล้ว แต่ไม่ปรากฏข้อมูล

ดังกล่าว 
3. ข้อมูลจากการสอบสวนโรค ระบุแหล่งติดเชื้อไม่ถูกต้อง หรือขาดความชัดเจน ทำให้เกิดความล่าช้าใน

การสอบสวนโรคซ้ำและการเตรียมแผนการในการตอบโต้โรคให้ทันเวลา  
4. การเปลี่ยนผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน่วยงาน หรือหมุนเวียนหน้าที่ปฏิบัติงาน ทำให้การ

ดำเนินงานอาจขาดทักษะความชำนาญ  
5. การเฝ้าระวังโรคไข้มาลาเรียผ่านทางไลน์กลุ่มจังหวัด อาจยังไม่ครอบคลุมผู้รับผิดชอบงานไข้มาลาเรีย

ในพ้ืนที่เสี่ยงทั้งหมด  
6. การดำเนินงานตอบโต้โรคเพื่อกำจัดไข้มาลาเรียให้ทันภายใน 7 วัน  มีข้อจำกัดในการดำเนินงานใน

พ้ืนที่พิเศษที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงไม่สามารถเข้าไปดำเนินการได้เอง (พ้ืนที่ทหาร)  
 

2.7 ข้อเสนอแนะจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ   
1. จัดให้มีการถอดบทเรียนและปิดช่องว่างการดำเนินงานที่ผ่านมา 
2. ควรจัดทำแนวทางการดำเนินงานด้านโรคไข้มาลาเรีย (SOP) ของจังหวัดเพ่ือใช้ในทิศทางเดียวกัน 
3. กำหนดกฎเกณฑ์ในการรายงานข้อมูล เช่น หากมีผู้ป่วยในพื้นท่ีแล้วเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ไม่ได้รายงานให้

จังหวัดทราบ จะต้องมีการสอบสวนเจ้าหน้าที่นั้น 
 
3. การประเมินผลผลิต  
 3.1 ผลผลิต กระบวนการ 1 : การแจ้งเตือนผู ้ป่วยโรคไข้มาลาเรียภายใน 1 วัน  พบว่า ผลการ
ดำเนินงานภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10 อุบลราชธานี เท่ากับร้อยละ 48.49 ในปีพ.ศ. 2561 (ยังไม่มีการกำหนดค่า
เป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการ) ในขณะที่ปีพ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563  มีผลการดำเนินงานต่ำกว่าค่าเป้าหมาย 
โดยปี พ.ศ. 2562 มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 64.5 ( ค่าเป้าหมายร้อยละ 74) และปี พ.ศ. 2563 มีผลการ
ดำเนินงานร้อยละ 76.2 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 80) เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของอำเภอในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า 
ผลการดำเนินงานปีพ.ศ. 2563 ของอำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ยังพบการรายงานไม่ทันภายใน 1 วัน ในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล แต่มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2561 ส่วนอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี มีผลการดำเนินงานปี 
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2561 ร้อยละ 71 และลดลงเท่ากับร้อยละ 50 และร้อยละ 67 ในปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ  โดยในปี 2563 
พบการรายงานไม่ทันในโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล    ส่วนอำเภอเมืองมุกดาหาร สามารถ
ดำเนินการรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยได้ทันภายใน 1 วัน ร้อยละ 100 ในปีพ.ศ. 2561 (ปี 2562 และ 2563 ไม่มี
ผู้ป่วย)  รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 9 

ตารางที่ 9 ข้อมูลรายงานการแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรีย ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 ในพ้ืนที่ศึกษาเทียบค่า 
              เป้าหมาย  
 

พื้นที่ศึกษา จำนวนผู้ป่วยที่รายงานภายใน1
วันต่อผู้ป่วยทั้งหมด 

ร้อยละของผู้ป่วยที่รายงาน
แจ้งเตือนภายใน 1 วัน  

หน่วยสาธารณสุขที่รายงาน
แจ้งเตือนไม่ทันภายใน 1 วัน  

(ราย) ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 ปี 
2563 

ปี 2562 ปี 
2561 

อ.บุณฑริก 
จ.อุบลฯ 

10/11 47/54 47/54 90 87 58 ปี 63  รพ/รพ.สต. 1 ราย 
ปี 62  รพ./รพ.สต. 2, MC 3 
         BOE 2 ราย 
ปี 61  รพ/รพ.สต. 3, MP 4   
        MC 18,  BOE 29 ราย 
 

อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อุบลฯ 

2/3 1/2 10/14 67 50 71 ปี 63  รพ/รพ.สต. 1 ราย 
ปี 62  รพ./รพ.สต. 1 ราย 
ปี 61  รพ/รพ.สต. 3,  
        MP 1  ราย 
 

อ.กันทรลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ 

17/18 62/139 97/253 94 45 38 ปี 63  รพ/รพ.สต. 1 ราย  
ปี 62  รพ./รพ.สต. 69, MC 2 
         MP 5 BOE 1 ราย          
ปี 61  รพ/รพ.สต. 96  
        MP 35, BOE 9 ราย 

อ.เมืองมุกดาหาร  -  - 1/1  - - 100  - 
เขตสุขภาพที่ 10 80/105 416/645 674/1,390 76.2 64.5 48.49  

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการ (รายปี)  80 74 -  

 
3.2 ผลผลิต กระบวนการ  3 :  การสอบสวนโรคผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียภายใน 3 วัน  ผลการดำเนินงาน

ปีพ.ศ. 2563 เทียบค่าเป้าหมายร้อยละ 95 พบว่า ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10 สามารถดำเนินการได้ร้อยละ   97.1 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) ในขณะที่ปีพ.ศ. 2562 และพ.ศ. 2561 ดำเนินการได้ร้อยละ 86.67 และ 78.38 ต่ำกว่า ค่า
เป้าหมาย (ค่าเป้าหมายร้อยละ 99 และร้อยละ 90 ตามลำดับ)  เมื่อพิจารณาตามรายอำเภอที่ศึกษา พบว่าทั้ง
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สามอำเภอที่พบผู้ป่วยในปี พ.ศ. 2563 สามารถดำเนินการสอบสวนโรคได้ภายในเวลา 3 วัน ร้อยละ 100   และ
มีผลการดำเนินการดีข้ึนจากปี พ.ศ. 2561 และพ.ศ. 2562 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 10 

ตารางที่ 10 ข้อมูลรายงานการสอบสวนโรคผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียภายใน 3 วัน  ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 ใน 
   พ้ืนที่ศึกษาเทียบค่าเป้าหมาย  
 

อำเภอ/จังหวัด จำนวนผู้ป่วยที่สอบสวนโรคภายใน
3วันต่อผู้ป่วยทั้งหมด 

ร้อยละของผู้ป่วยที่     
สอบสวนโรคภายใน 3 วัน  

หน่วยสาธารณสุขที่
สอบสวนโรคไม่ทันภายใน 3 

วัน ปี 2563 ปี 2562 ปี2561 ปี2563 ปี2562 ปี2561 
อ.บุณฑริก 
จ.อุบลฯ 

11/11 50/54 84/128 100 93 66 ปี 62 สำนักระบาดฯ 4 
ปี 61 รพ./รพ.สต. 1 
        สำนักระบาดฯ 43 

อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อุบลฯ 

3/3 2/2 11/14 100 100 79 ปี 62 รพ./รพ.สต. 1 
ปี 61 รพ./รพ.สต. 1 
        สำนักระบาดฯ 2 

อ.กันทรลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ 

18/18 136/139 229/253 100 98 91 ปี 62 รพ./รพ.สต. 1 
        สำนักระบาดฯ 2 
ปี 61 รพ./รพ.สต. 2 
        สำนักระบาดฯ 22 

อ.เมืองมุกดาหาร - - 1/1 - - 100  - 
เขตสุขภาพที่ 10 102/105 559/645 1091/1392 97.1 86.67 78.38  

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการ (รายปี)  95 99 90  

 
3.3 ผลผลิต กระบวนการ  7 :  การตอบโต้โรคไข้มาลาเรียภายใน 7 วัน พบว่า ผลการดำเนินงานปี

พ.ศ. 2563 เทียบค่าเป้าหมายร้อยละ 70 พบว่า ภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10   สามารถดำเนินการได้ร้อยละ 73.3 
ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย ในขณะที่ปีพ.ศ. 2562 ดำเนินการได้ร้อยละ 50 (ค่าเป้าหมายร้อยละ 64) และปีพ.ศ. 
2561 ดำเนินการได้ร้อยละ 23.5 (ไม่มีค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการ)  เมื่อพิจารณาตามรายอำเภอของพื้นที่
ศึกษา พบว่า ปีพ.ศ. 2563 อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมายคือร้อยละ 71 และร้อยละ 80 โดยผลการดำเนินงานตอบโต้โรคมีแนวโน้มดีขึ้น
จากปีพ.ศ. 2561  รายละเอียดดังตารางที่ 11  สำหรับสาเหตุที่ทำให้ไม่สามารถรายงานการตอบโต้โรคได้ภายใน 
7 วัน นั้น ผู้ให้ข้อมูลจากหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจังหวัดศรีสะเกษให้ข้อมูลว่า เนื่องมาจากผู้ป่วยติด
เชื้อในเขตพื้นที่ทหาร นคม.ไม่สามารถเข้าไปดำเนินการโดยตรงได้  ยกเว้นกรณีที่มีการระบาดต่อเนื่อง  หน่วย
ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงจึงจะเข้าไปร่วมดำเนินการเพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาด และในการตอบโต้โรคบาง
รายมีความล่าช้าเนื่องจากอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่นคม.มีน้อย มีภาระงานหลายด้านในช่วงที่มีการระบาดของ
โรคไข้มาลาเรีย  รวมถึงข้อจำกัดในเรื่องของช่วงเวลาในการตัดรอบการรายงานในระบบมาลาเรียออนไลน์ ที่ตัด
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รอบก่อนครบกำหนด 7 วัน   การรายงานการเกิดโรคในพ้ืนที่ป้องกันการกลับมาแพร่เชื้อใหม่ (B1) แต่มีการตอบ
โต้โรคในพ้ืนที่แหล่งแพร่เชื้อ (A1) ที่ผู้ป่วยไปอยู่อาศัยและติดเชื้อมา   
 
ตารางที่ 11  ข้อมูลรายงานการตอบโต้โรคผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียภายใน 7วันต่อผู้ป่วยทั้งหมด ในช่วงปี พ.ศ.  

      2561-2563 ในพื้นที่ศึกษา 4 อำเภอ เทียบค่าเป้าหมาย  
 

อำเภอ/จังหวัด จำนวนผู้ป่วยที่ตอบโต้โรคภายใน      
 7 วันต่อผู้ป่วยทั้งหมด 

ร้อยละของผู้ป่วยที่ตอบโต้โรคภายใน 7วัน  

ปี 2563  ปี 2562 ปี 2561 ปี 2563 ปี 2562 ปี 2561 
อ.บุณฑริก 
จ.อุบลฯ 

5/7 27/28 9/39 71 96 23 

อ.ศรีเมืองใหม่ 
จ.อุบลฯ 

- - 5/5 - - 100 

อ.กันทรลักษ์ 
จ.ศรีสะเกษ 

8/10 31/82 41/135 80 38 10 

อ.เมืองมุกดาหาร - - 1/1 - - 100 
เขตสุขภาพที่ 10 
 

44/60 159/318 129/549 73.3 50 23.5 

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการ (รายปี)  70 64 - 

 
      โดยสรุปผลผลิตการดำเนินงานตามมาตรการ 1-3-7 พบว่า ในปีพ.ศ. 2563 มีแนวโน้มผลการ
ดำเนินงานแจ้งเตือน สอบสวนและตอบโต้โรคดีขึ ้นกว่าปีพ.ศ. 2561 และ 2562 โดยเฉพาะร้อยละของการ
สอบสวนโรคผู้ป่วยเฉพาะรายภายใน 3 วัน ในพ้ืนที่ศึกษาของโครงการวิจัย พบว่า ดำเนินการได้ทันเวลา ร้อยละ 
100  แต่ยังพบช่องว่างการพัฒนาในการแจ้งเตือนผู้ป่วยภายใน 1 วัน ซึ่งแม้จะมีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นกว่าสอง
ปีที่ผ่านมา แต่พบว่ายังคงต่ำกว่าค่าเป้าหมายตัวชี้วัดมาตรการของกรมควบคุมโรค   
 
4. การประเมินผลลัพธ์ดำเนินการ  

การดำเนินงานกำจัดไข้มาลาเรียในปีงบประมาณพ.ศ. 2563 นั้นพบว่า มาตรการแจ้งเตือน สอบสวน 
ตอบโต้โรคเพื่อกำจัดไข้มาลาเรีย (1-3-7) ส่งผลลัพธ์ต่อการป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย   ซึ่งอัตราป่วยด้วยโรคไข้
มาลาเรียต่อพันประชากร เป้าหมายการดำเนินงานปีพ.ศ. 2563 น้อยกว่าร้อยละ 0.22 ผลงานภาพรวมเขต
สุขภาพที่ 10 เท่ากับ 0.02   และอัตราตายโรคไข้มาลาเรียต่อแสนประชากร เป้าหมายการดำเนินงานปีพ.ศ. 
2563  ไม่เกินร้อยละ 0.02  ผลงานภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10  ร้อยละ 0.00  
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บทที่ 5 
สรุปและอภิปรายผล  

 การประเมินการดำเนินงานแจ้งเตือน สอบสวนและตอบโต้โรคไข้มาลาเรียในพื้นที่ศึกษา 5 ตำบล ใน 3 
จังหวัด ด้านปัจจัยนำเข้า  จังหวัดมีงบประมาณสนับสนุนในการดำเนินงานตามมาตรการ โดยเป็นงบประมาณ
จากกองทุนโรคด้านมาลาเรีย สนับสนุนเป็นค่าตอบแทน เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้สอยในกิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  โดยพบความแตกต่างในพ้ืนที่แพร่เชื้อกับพ้ืนที่หยุดการแพร่เชื้อ  ซึ่งในพ้ืนที่แพร่
เชื้อ มีการอบรมทบทวนฟื้นฟูความรู้ให้เจ้าหน้าที่ทุกปี โดยจังหวัดศรีสะเกษเน้นอบรมเจ้าหน้าที่ในอำเภอเสี่ยง   
และจังหวัดอุบลราชธานี อบรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอและโรงพยาบาลทุกอำเภอ   สำหรับพื้นที่หยุดการ
แพร่เชื้อ มีการอบรมฟื้นฟูความรู้ครั้งล่าสุดเมื่อปีพ.ศ. 2560  อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาระดับความรู้ของบุคลากร
สาธารณสุขของพื้นที่แพร่เชื้อและพื้นที่หยุดการแพร่เชื้อ ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ  แต่พบประเด็น
น่าสนใจที่บุคลากรสาธารณสุขทั้งท่ีสังกัดสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขและสังกัดกรมควบคุมโรค มีความรู้เรื่อง
นิยามการสอบสวนแหล่งแพร่เชื้อและชนิดของเชื้อมาลาเรียในคนที่มีในปัจจุบันค่อนข้างต่ำ และพบความแตกต่าง
ของความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบหลักในการเกิดโรคไข้มาลาเรีย โดยบุคลากรหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
ตอบถูกร้อยละ 100  ในขณะที่บุคลากรระดับอำเภอ โรงพยาบาล และระดับตำบล ตอบผิดร้อยละ 100  รวมถึง
ความรู้เกี่ยวกับระยะอาการของโรคพบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงานในระดับอำเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลมีความรู้ค่อนข้างต่ำ  ในขณะที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลตอบถูกร้อยละ 100  เมื่อพิจารณาถึงผล
การประเมินความรู้ของบุคลากรสาธารณสุขแล้วพบว่าไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของปิยะพร หวังรุ่งทรัพย์และ
คณะ, 2561 ที ่ทำการศึกษาและประเมินความรู ้ของบุคลากรที ่ปฏิบัติงานในสำนัก งานสาธารณสุขอำเภอ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสถานบริการชุมชน 48 แห่ง  ที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้ด้านอาการ
และอาการแสดงของโรคไข้มาลาเรียในระดับเกณฑ์ดี   สำหรับการประเมินความสามารถนั้นพบว่า บุคลากร
สาธารณสุขประเมินตนเองว่ามีความสามารถในการเฝ้าระวังและเตือนภัย การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย การ
ค้นหาผู้ป่วย และการเผยแพร่ความรู้เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในระดับดี - ดีมาก มีเพียงประเด็นการจัดทำข้อมูล
จำนวนผู้ป่วยรายสัปดาห์ 3 ปีย้อนหลังและจัดทำข้อมูลเตือนภัยรายเดือนที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานระดับอำเภอและ
โรงพยาบาล ร้อยละ 17.6 ไม่สามารถทำได้   และพบว่า ร้อยละ 11.7 ของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาลและรพ.สต. ไม่สามารถเจาะเลือดและตรวจวินิจฉัยด้วยกล้องจุลทรรศน์ได้  โดยพบความแตกต่างว่า
บุคลากรระดับโรงพยาบาลที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่หยุดการแพร่เชื้อ (A2) มีข้อจำกัดในการใช้สถิติรวมถึงการนำเสนอ
ข้อมูลและการแปรผลที่ถูกต้อง รวมถึงการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่   สำหรับความรู้ของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำตำบลนั้น พบว่ามีความรู้เรื่องโรคไข้มาลาเรียในระดับดีถึงดีมาก  แต่มีข้อจำกัดในองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
รับประทานยารักษาโรคไข้มาลาเรีย และสิ ่งที ่ควรกระทำเมื ่อพบความผิดปกติหลังรับประทานยา  ด้าน
กระบวนการ  พบว่า การดำเนินงานตามมาตรการ 1-3-7 ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง  มีจุดแข็งของระบบ
เฝ้าระวังโรค  คือ ช่องทางการรับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยที่ครอบคลุมหน่วยงานทุกระดับ ผ่านทางกลุ่มไลน์มาลาเรีย
จังหวัด ซึ ่งมีสมาชิกกลุ ่มได้แก่ พนักงานมาลาเรียคลินิกชุมชน รพ.สต.ในพื้นที ่เสี ่ยง  โรงพยาบาลทั่วไป/
โรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เสี ่ยง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขจังหวั ด  มาลาเรียคลินิก 
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หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง  อาจรวมถึงหน่วยงานทหาร และ
มูลนิธิรักษ์ไทยในบางพื้นที่  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Guangyu Lu, 2559 ที่ถอดบทเรียนความสำเร็จใน
การดำเนินงานรายงานแจ้งเตือนภายใน 1 วันได้นั้น เนื่องมาจากการมีโครงสร้างทางระบบเฝ้าระวังที่ดี โดยการ
ส่งต่อข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์  อย่างไรก็ดี พบข้อจำกัดในบางอำเภอที่เจ้าหน้าที ่สาธารณสุขอำเภอและ
โรงพยาบาลชุมชน  ไม่ได้เป็นสมาชิกในกลุ่มไลน์ของจังหวัด จึงอาจไม่ได้รับทราบข้อมูลผู้ป่วยที่อยู่นอกเหนือเขต
อำเภอที่รับผิดชอบหรือไม่ปรากฎในระบบรายงานของโรงพยาบาล รวมถึงกรณีที่หน่วยมาลาเรียคลินิกบางแห่ง
ไม่ได้แจ้งข้อมูลการพบผู้ติดเชื้อเข้าในกลุ่มไลน์มาลาเรียจังหวัดเพื่อให้สมาชิกกลุ่มรับทราบร่วมกัน  โดยรูปแบบ
การแจ้งเตือนข้อมูลผู้ป่วยที่พบในพ้ืนที่ศึกษา มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่  
  1. การแจ้งข้อมูลผู้ป่วยทางไลน์กลุ่มมาลาเรียจังหวัด เพ่ือให้นคม.รับทราบ และบันทึกข้อมูลลง
ระบบมาลาเรียออนไลน์  
  2. การแจ้งข้อมูลผู้ป่วยทางไลน์กลุ่ม SRRT อำเภอ แล้วมีการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยให้นคม.รับทราบ  
  3. การแจ้งข้อมูลผู้ป่วยทางโทรศัพท์ให้นคม.รับทราบ เพ่ือบันทึกข้อมูลลงระบบมาลาเรีย
ออนไลน์ รวมถึงให้นคม.เป็นผู้สอบสวนโรคซ้ำในพ้ืนที่  
  4. การแจ้งผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด ระดับศตม. โดยตรง ผ่านทางโทรศัพท์และอีเมล์  
  5. การบันทึกข้อมูลลงระบบรายงานเร่งด่วนของจังหวัดแล้วมีข้อความแจ้งเตือนอัตโนมัติเข้า
ไลน์กลุ่มระบาดวิทยาจังหวัด 

  ซึ่งแม้จะมีรูปแบบการแจ้งเตือนที่หลากหลาย แต่ผลการดำเนินงานในปีพ.ศ. 2563 
ของหน่วยงานระดับโรงพยาบาลของทั้งสามอำเภอที่ทำการศึกษา ยังพบการรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยไม่ทันภายใน 
1 วันของทั้งสามอำเภอ ๆ ละ  1 ราย โดยผลงานวิจัยนี้มีความแตกต่างจากงานวิจัยของประเทศจีน 2 ฉบับ คือ 
การศึกษาของ Jun Feng และคณะ, 2559 และ Duoquan Wang, 2560 ซึ่งพบว่า ร้อยละ 100 สามารถแจ้ง
รายงานข้อมูลผู้ป่วยได้ทันภายใน 1 วัน โดยการศึกษาของ Jun Feng  เป็นการศึกษาในพื้นที่ 18 เขตปกครองที่
ติดชายแดนจีน-พม่า ในช่วงปี พ.ศ. 2556 – 2557 พบผู้ป่วยจำนวน 858 ราย ที ่รายงานทันตามกำหนด  
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Duoquan Wang ที่ศึกษาในพื้นที่มณฑลยูนนาน ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557  ที่มี
จำนวนผู้ป่วย 260 ราย  ทั้งนี้เนื่องจากมีการกำหนดเป็นข้อกฎหมายให้มีการรายงานภายใน 1 วัน  สำหรับการ
รายงานการสอบสวนโรคภายใน 3 วัน นั้น พบว่า ปีงบประมาณพ.ศ. 2563  พื้นที่ศึกษาทั้งสามอำเภอ มีการ
ดำเนินการได้ร้อยละ 100 ซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยของประเทศจีนทั้งสองฉบับข้างต้น  ที่สามารถสอบสวนโรค
ภายใน 3 วันได้ร้อยละ 81.5 และ 96.3  โดยพบว่า ประเทศจีนมีข้อจำกัดเรื่องความลำบากในการเข้าถึงพื้นที่
แหล่งติดเชื้อ และการติดตามประชากรเคลื่อนย้ายตามแนวชายแดน  อย่างไรก็ดี พบปัญหาความไม่ครบถ้วน
ถูกต้องของข้อมูลจากการสอบสวนโรคเบื้องต้น  เช่น การระบุแหล่งติดเชื้อไม่ถูกต้องหรือขาดความชัดเจน ทำให้
เกิดความล่าช้าในการสอบสวนโรคในพื้นที่ซ้ำ   เมื่อพิจารณาผลการดำเนินงานด้านการตอบโต้โรคผู้ป่วยไข้
มาลาเรียภายใน 7 วันนั้น พบว่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี และอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ยัง
ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกำหนด   โดยพบปัญหาในเขตพื้นที่พิเศษ (พื้นที่ทหาร) เนื่องจากมีข้อตกลงว่า 
ทหารจะเป็นผู้ดำเนินการตอบโต้โรคเอง ยกเว้นกรณีที่มีการระบาดต่อเนื่องที่หน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง
จะเข้าไปร่วมดำเนินการ รวมถึงกรณีที่มีการระบาดพร้อมกันของโรคอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันกับโรคไข้มาลาเรีย  
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อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ของหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงมีน้อย  อาจทำให้มีการดำเนินการล่าช้าไม่ทันตาม
กำหนด  ด้านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย  พบว่า การดำเนินงานกำจัดไข้มาลาเรียในพื้นที่นั ้น มีภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานประกอบด้วย 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทในการ
สนับสนุนงบประมาณ โดยพบว่า มีการสนับสนุนงบประมาณในกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้  กิจกรรมการเฝ้าระวัง
โรค (อุปกรณ์ที่ใช้ในการเฝ้าระวัง : เข็มเจาะเลือด, ชุดตรวจอย่างง่าย) กิจกรรมการพ่นสารเคมีฤทธิ์ตกค้าง ซึ่งมี
ทั้งการสนับสนุนงบประมาณเป็นค่าตอบแทนคนพ่น  และสนับสนุนกำลังในการพ่น  2) ผู้นำหมู่บ้าน / อสม.  ซึ่ง
เป็นกลุ่มบุคคลที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  มีบทบาทในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การระบุกลุ่มเสี่ยงเป้าหมายเพื่อจัดกิจกรรมให้สุขศึกษา และรับแจกวัสดุป้องกันยุงกัด 
รวมถึงสนับสนุนการสอบสวนโรค ช่วยนำทางทีมสอบสวนโรคไปบ้านผู้ป่วยหรือแหล่งติดเชื้อ  นอกจากนี้ อสม.ยัง
ช่วยในเรื่องของการกำกับการรับประทานยาของผู้ป่วย และติดตามผลการรักษาโดยทำงานร่วมกับ MP และรพ.
สต.ในพ้ืนที่  3) มูลนิธิรักษ์ไทย มีบทบาทในการสร้างเครือข่ายในชุมชน โดยมีอาสมัครรักษ์ไทยช่วยในการสื่อสาร
ความเสี่ยงกับกลุ่มแรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดน ทั้งการประชาสัมพันธ์กิจกรรมการให้สุ ขศึกษา การกำกับ
การรับประทานยาและติดตามผลการรักษาในแรงงานต่างด้าว รวมถึงการอบรมให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่
เป้าหมาย   หน่วยงานสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายมีความคาดหวังและความต้องการรับการสนับสนุนการ
พัฒนาศักยภาพทั้งด้านองค์ความรู้โรคไข้มาลาเรีย ทักษะในการปฏิบัติงานเทคนิควิชาการต่าง ๆ  การเข้าถึง
ข้อมูลผู้ป่วยในระดับพ้ืนที่รับผิดชอบ  การรับ-ส่งข้อมูลสองทางในไลน์กลุ่มมาลาเรียจังหวัด  ทั้งการพบผู้ติดเชื้อไข้
มาลาเรียจากหน่วยควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง และจากหน่วยบริการสาธารณสุขที ่อยู ่ในสังกัดสำนัก
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  รวมถึงความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันยุงกัดในพื้นที่แพร่เชื้อสูงให้
ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนในพื้นที่  โดยหน่วยงานระดับจังหวัดมีข้อเสนอแนะในเรื่องการถอดบทเรียนผลการ
ดำเนินงานที่ผ่านมา และการจัดทำแนวทางการดำเนินงานการกำจัดโรคไข้มาลาเรียของจังหวัดเพื่อให้ ทุก
หน่วยงานใช้ถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน รวมถึงการกำหนดแนวทางปฏิบัติในการสอบสวนเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่
กรณีไม่รายงานข้อมูลผู้ป่วยให้จังหวัดทราบ  ด้านผลผลิต ระบบเฝ้าระวังโรคของ 3 จังหวัดมีช่องทางหลักในการ
รับ-ส่งข้อมูลผู้ป่วยคือ ผ่านทาง Application Line โดยมีกลุ่มไลน์ระดับจังหวัดที่มีสมาชิกหลากหลายหน่วยงาน  
ผลการดำเนินงานของอำเภอที่พบผู้ป่วยในปีพ.ศ. 2563 พบว่า มีแนวโน้มดีขึ้นจากปีพ.ศ. 2561 โดยร้อยละการ
แจ้งเตือนผู้ป่วยภายใน 1 วัน มีผลการดำเนินงานสูงกว่าค่าเป้าหมาย ( ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80) ใน 2 อำเภอ คือ 
อำเภอบุณฑริก ผลการดำเนินงานร้อยละ 90 และอำเภอกันทรลักษ์ ผลการดำเนินงานร้อยละ 94 ในขณะที่
อำเภอศรีเมืองใหม่มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 67 ต่ำกว่าค่าเป้าหมาย (มีผู้ป่วย 3 ราย แต่สามารถรายงานแจ้ง
เตือนภายใน 1 วันได้ 2 ราย)  สำหรับผลการรายงานสอบสวนโรคภายใน 3 วัน พบว่า สามารถสอบสวนโรค
ภายใน 3 วัน ได้ร้อยละ 100 ทั้งสามอำเภอ ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่าเป้าหมาย = ร้อยละ 95)  ส่วนผลการ
ดำเนินงานตอบโต้โรคเพื่อกำจัดไข้มาลาเรียภายใน 7 วัน พบว่า สามารถดำเนินการได้สูงกว่าค่าเป้าหมาย (ค่า
เป้าหมายร้อยละ 70 ) โดยในพ้ืนที่ที่มีการติดเชื้อในพ้ืนที่ ได้แก่ อำเภอบุณฑริก ดำเนินการได้ร้อยละ 71 และอำเภอ
กันทรลักษ์ ดำเนินการได้ร้อยละ 80  ด้านผลลัพธ์ มาตรการแจ้งเตือน สอบสวน ตอบโต้โรคเพื่อกำจัดไข้มาลาเรีย 
(1-3-7) ส่งผลลัพธ์ต่อการป่วยด้วยโรคไข้มาลาเรีย  โดยผลงานภาพรวมเขตสุขภาพที่ 10 อัตราป่วยด้วยโรคไข้
มาลาเรียต่อพันประชากร เท่ากับ 0.02  และอัตราตายโรคไข้มาลาเรียต่อแสนประชากร เท่ากับ ร้อยละ 0.00  (ค่า 
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เป้าหมาย อัตราป่วยน้อยกว่าร้อยละ 0.22 และอัตราตายน้อยกว่าร้อยละ 0.02 ตามลำดับ)  
 
ข้อเสนอแนะนโยบาย และข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ   
1. ควรมีการพัฒนาปรับปรุงระบบการรายงานของโปรแกรมมาลาเรียออนไลน์ ให้สอดคล้องกับระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานจริง   
2. ควรมีการอบรมฟ้ืนฟูความรู้โรคไข้มาลาเรียโดยเน้นองค์ความรู้เบื้องต้นของโรคมาลาเรีย  และพัฒนาทักษะใน
การสอบสวนโรค การค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก ให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งระดับอำเภอ โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลอย่างต่อเนื่อง   
3. ควรจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวนความรู้โรคไข้มาลาเรียให้กับอาสาสมัครสาธารณสุข โดยเน้นย้ำใน
เรื่องอาการของโรค และ การปฏิบัติตนของผู้ป่วยเมื่อพบความผิดปกติหลังการรับประทานยา   
4. ควรจัดให้มีหลักสูตรในการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ทั้งผู้ใหญ่บ้านและอสม. ในการชุบมุ้งด้วยสารเคมีฤทธิ์
ตกค้างในพ้ืนที่แพร่เชื้อ 
5. ควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วย ให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโรคไข้มาลาเรีย โดยจัดทำ QR Code ไลน์กลุ่มมาลาเรียจังหวัดให้มีความสะดวกสำหรับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใหม่ เพ่ือ Scan เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม  
6. ควรมีการรับ-ส่งข้อมูลสองทางในกลุ่มไลน์มาลาเรียจังหวัด โดยแจ้งรายงานข้อมูลผู้ป่วยทุกรายในพื้นที่ไม่ว่า
หน่วยงานใดจะเป็นผู้ตรวจพบผู้ติดเชื้อไข้มาลาเรีย  เพื่อประโยชน์ในการประสานงาน และควบคุมกำกับการ
ดำเนินงานระดับพื้นท่ี   
7. ควรจัดทำแนวทางการรายงานแจ้งเตือนผู้ป่วยโรคไข้มาลาเรียของจังหวัด สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
โรงพยาบาล เพื่อแก้ไขปัญหาการหมุนเวียนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบงานใหม่  
8. ควรมีการสร้างเครือข่ายกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นจริงจากการ
สอบสวนโรค  

---------------------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรรณานุกรม 
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