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สรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

ประเด็น 
งานระบาดวิทยา  

สถานการณ์และสภาพปัญหา 

ภารกิจงานหลัก 
1. งานเฝ้าระวังโรคติดต่อ (R506)  

บริหารจัดการคลังข้อมูลเฝ้าระวังโรคระดับจังหวัดให้มีคุณภาพ (ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน) 

2. งานสอบสวนโรค และควบคุมโรคเบื้องต้น  
สอบสวนโรค  และเก็บวัตถุตัวอย่าง ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ตามเงื่อนไขเกณฑ์มาตรฐาน

การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และ มาตรฐาน JIT (Joint Investigation Team) 
3. การสรุป วิเคราะห์ สถานการณ์โรค แจ้งเตือนผ่านเวปไซด์กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ 

สรุป วิเคราะห์ สถานการณ์โรค แจ้งเตือนผ่านเวปไซด์กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ การสืบค้น
แหล่งข้อมูลข่าวสาร และผลงานวิชาการด้านการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
ข่าวสาร เผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ท 

4. โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
4.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ให้มีความรู้ด้านระบาดวิทยาและสามารถ

ประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
4.2 บริหารจัดการงบประมาณ และงบอ่ืนๆ ที่ได้รับจัดสรร ตามแผนงาน/โครงการเฝ้าระวัง

ทางระบาดวิทยาและสอบสวนโรคติดต่อ และโครงการพิเศษท่ีได้รับมอบหมาย 
5. บริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงภายใต้ระบบควบคุมภายในของงานที่รับผิดชอบ 

ผลการดำเนินงานปี 2562 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง 
1. เผยแพร่ข้อมูลด้านระบาดวิทยา เข้า Website กลุ่มงานควบคุมโรค เป็นปัจจุบัน ทุกสัปดาห์ 

และ สรุปสถานการณ์โรครายเดือน สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ได้ทันเวลา  
2. งานสอบสวนโรค และควบคุมโรคเบื้องต้น ตามเงื่อนไขเกณฑ์มาตรฐานการดำเนินงานป้องกัน

ควบคุมโรคติดต่อ และ มาตรฐาน JIT (Joint Investigation Team) มีรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ 
จำนวน 10 เรื่อง ใน 11 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 90.91 

3. ปฏิบัติงานในหน้าที่ตามคำสั่ง EOC เตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติฉุกเฉินด้านการควบคุมโรค
ระบาด 

4. การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team; 
SRRT) ระดับจังหวัด เป็นทีมมาตรฐานด้านการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ประเมินรับรองโดยสำนักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา และ พัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ระดับอำเภอ 
ผ่านการรับรองมาตรฐาน จำนวน 11 อำเภอ (ร้อยละ 100) ประเมินรับรองโดยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 
12 สงขลา  
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ปัจจัยสำคัญท่ีทำให้การดำเนินงานการพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) สำเร็จ 
เนื่องจาก SRRT ระดับอำเภอ มีการประเมินตนเองตามมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน นำผลประเมินที่เป็น
ส่วนขาดมาจัดทำแผนพัฒนาทีม SRRT โดย สสจ.พัทลุง เป็นพ่ีเลี้ยง นิเทศติดตามการดำเนินงานปีละ 2 ครั้ง 

5. การดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน  
สรุปผลการดำเนินงานอำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน ปี 2562 พบว่า อำเภอผ่าน

เกณฑ์คะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จำนวน 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีกิจกรรมสนับสนุนให้เกิด
อำเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืนปี 2562 ดังนี้   

5.1 สรุป ชี้แจงทบทวนรายละเอียดตัวชี้วัด ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง ภายใต้นโยบายตำบล
สุขภาวะ  

5.2  กำหนดแผนนิเทศติดตามประเมินผลการดำเนินงานระดับอำเภอ  
5.3 สรุปรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมให้ข้อเสนอแนะ  
5.4 มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงาน ในการประชุมสรุปแต่ละ คปสอ.  

6. โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดพัทลุง ปี 2562 
วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบงานควบคุมป้องกันโรคติดต่อ

ระดับอำเภอ และ จังหวัด มีความรู้ความเข้าใจหลักระบาดวิทยา และการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
เป้าหมาย 45 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา หรือผู้รับผิดชอบงานป้องกัน

ควบคุมโรคระดับอำเภอ ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาหรือผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคของ รพช. 
จำนวน 33 คน 
เจ้าหน้าที่กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ.จังหวัดพัทลุง จำนวน 8 คน และ คณะวิทยากร จำนวน 4 คน 

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ 18 และ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562  
งบประมาณ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง งบ สป. งวด

ที่ 1/2562 (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562 ) เป็นเงิน 55,900 บาท (ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) 
7. การดำเนินงานตาม พรบ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
จังหวัดพัทลุง ได้แต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ และ เจ้าพนักงาน

ควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 จำนวน 10 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอกง
หรา อำเภอเขาชัยสน อำเภอปากพะยูน อำเภอป่าบอน อำเภอศรีบรรพต อำเภอบางแก้ว อำเภอป่าพะยอม 
อำเภอตะโหมด และ อำเภอศรีนครินทร์ (อำเภอควนขนุน องค์ประกอบไม่ครบ เนื่องจาก สาธารณสุขอำเภอซึ่ง
ผ่านการอบรม เสียชีวิต) 

ปัญหา/อุปสรรคการดำเนินงาน 
การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและงานควบคุมป้องกันโรคในระดับอำเภอบ่อยๆ 

จะทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน เนื่องจากการทำงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต้องรู้จัก
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางระบาดวิทยา ประกอบในการบริหารจัดการเฝ้าระวัง การสอบสวน การป้องกันและ
ควบคุมโรค   ให้มีประสิทธิภาพ 
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แนวทางแก้ไข   
การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานสำหรับผู ้ปฏิบัติงานภาคสนาม การบริหารจัดการ

ทรัพยากร  (คน เงิน ของ) ควรสนับสนุนให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบงานได้
มีโอกาสเข้าการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะความรู้และทักษะการใช้โปรแกรม R 506 ซึ่ง
กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ มีโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในปี 2563 

แผนการดำเนนิงานปีงบประมาณ 2563 งานระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สสจ. พัทลุง  
1. พัฒนาศักยภาพการทำงานหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU) ทั้งในระดับจังหวัด 

อำเภอ และเครือข่ายตำบล ให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ การสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพ และควบคุม
เบื้องต้นได้ทันเวลา โดย 

1.1 พัฒนาศักยภาพทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคระดับจังหวัด (Joint Investigation 
Team: JIT) ให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ การสอบสวนโรค/ภัยสุขภาพ และควบคุมเบื้องต้นได้
ทันเวลา นำข้อมูลระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ของเครือข่ายตำบล มาวิเคราะห์และสะท้อนกลับให้อำเภอร่วมแก้ไข
ปัญหา  

1.2 อบรมทบทวนการใช้โปรแกรม R 506 ในระดับอำเภอ สนับสนุนพัฒนาและประเมิน
ระบบเฝ้าระวัง ขยายการใช้โปรแกรม R 506 ในระดับ รพ.สต. เน้นการตรวจจับ วิเคราะห์ข้อมูล พัฒนาการเฝ้า
ระวังเหตุการณ์ในพ้ืนที่ สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง และ ควบคุมการระบาดของโรคได้ 

1.3 กำหนดให้ คปสอ.ทุกแห่ง จัดทำรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ์ เพื่อนำเสนอ
ผลงาน อย่างน้อยอำเภอละ 1 เรื่อง 

2. การดำเนินงานโครงการอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง ปี 2563 เป้าหมาย  
2.1 อำเภอในจังหวัดพัทลุง ผ่านเกณฑ์อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง   80 %  
2.2 ตำบลในจังหวัดพัทลุง ผ่านเกณฑ์ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง   70 %  

3. การสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานภาคสนาม การส่งเสริมให้ผู้รับผิดชอบ
งานได้มีโอกาสเข้าการอบรมฟ้ืนฟูองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การสนับสนุนข้อมูลด้านวิชาการ/วิทยากร 

ผลการประเมินตัวชี้วัดปี 2562 : ตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง จังหวัดพัทลุง ปี 2562 
อำเภอ รหัสตำบล ตำบล คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ ร้อยละ ผลการประเมิน 
เมืองพัทลุง 930101 คูหาสวรรค์ 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930103 เขาเจียก 100.00 76.5 76.5 ระดับพ้ืนฐาน 

เมืองพัทลุง 930104 ท่ามิหรำ 100.00 76.0 76.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930105 โคกชะงาย 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930106 นาท่อม 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930107 ปรางหมู่ 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930108 ท่าแค 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930109 ลำปำ 100.00 71.0 71.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930110 ตำนาน 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930111 ควนมะพร้าว 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
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เมืองพัทลุง 930112 ร่มเมือง 100.00 82.0 82.0 ระดับดี 
เมืองพัทลุง 930113 ชัยบุรี 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930114 นาโหนด 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
เมืองพัทลุง 930115 พญาขัน 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930201 กงหรา 100.00 76.5 76.5 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930202 ชะรัด 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930203 คลองเฉลิม 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930204 คลองทรายขาว 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
กงหรา 930205 สมหวัง 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930301 เขาชัยสน 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930302 ควนขนุน 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930305 จองถนน 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930306 หานโพธิ์ 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
เขาชัยสน 930307 โคกม่วง 100.00 82.0 82.0 ระดับดี 

ตะโหมด 930401 แม่ขรี 100.00 72.5 72.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ตะโหมด 930402 ตะโหมด 100.00 72.5 72.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ตะโหมด 930403 คลองใหญ่ 100.00 71.5 71.5 ระดับพ้ืนฐาน 

ควนขนุน 930501 ควนขนุน 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930502 ทะเลน้อย 100.00 72.0 72.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930504 นาขยาด 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930505 พนมวังก์ 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930506 แหลมโตนด 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930508 ปันแต 100.00 72.0 72.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930509 โตนดด้วน 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930510 ดอนทราย 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930511 มะกอกเหนือ 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930512 พนางตุง 100.00 78.0 78.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930513 ชะมวง 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ควนขนุน 930516 แพรกหา 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ปากพะยูน 930601 ปากพะยูน 100.00 76.0 76.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ปากพะยูน 930602 ดอนประดู่ 100.00 77.0 77.0 ระดับพ้ืนฐาน 
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ปากพะยูน 930603 เกาะนางคำ 100.00 82.0 82.0 ระดับดี 
ปากพะยูน 930604 เกาะหมาก 100.00 80.5 80.5 ระดับดี 
ปากพะยูน 930605 ฝาละมี 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ปากพะยูน 930606 หารเทา 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ปากพะยูน 930607 ดอนทราย 100.00 87.0 87.0 ระดับดี 
ศรีบรรพต 930701 เขาย่า 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีบรรพต 930702 เขาปู่ 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีบรรพต 930703 ตะแพน 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าบอน 930801 ป่าบอน 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 

ป่าบอน 930802 โคกทราย 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าบอน 930803 หนองธง 100.00 72.5 72.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าบอน 930804 ทุ่งนารี 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าบอน 930806 วังใหม ่ 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
บางแก้ว 930901 ท่ามะเดื่อ 100.00 74.5 74.5 ระดับพ้ืนฐาน 
บางแก้ว 930902 นาปะขอ 100.00 73.5 73.5 ระดับพ้ืนฐาน 
บางแก้ว 930903 โคกสัก 100.00 72.5 72.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าพะยอม 931001 ป่าพะยอม 100.00 82.0 82.0 ระดับดี 
ป่าพะยอม 931002 ลานข่อย 100.00 73.0 73.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ป่าพะยอม 931003 เกาะเต่า 100.00 81.0 81.0 ระดับดี 

ป่าพะยอม 931004 บ้านพร้าว 100.00 74.0 74.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีนครินทร์ 931101 ชุมพล 100.00 75.5 75.5 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีนครินทร์ 931102 บ้านนา 100.00 75.0 75.0 ระดับพ้ืนฐาน 
ศรีนครินทร์ 931103 อ่างทอง 100.00 76.5 76.5 ระดับพ้ืนฐาน 

ศรีนครินทร์ 931104 ลำสินธุ ์ 100.00 78.5 78.5 ระดับพ้ืนฐาน 
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แผนงาน/ โครงการประจำปีงบประมาณ 2563 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม R506 (หลักสูตร 2 วัน) ปี 2563 งบประมาณ 24,100 

บาท 
2. ประชุมราชการ นิเทศ กำกับ ติดตามตำบลควบคุมโรคเข้มแข็ง งบประมาณ 16,500 บาท 
3. ประชุมราชการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคหัด และ ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคกล้ามเนื้ออ่อน

ปวกเปียกอย่างเฉียบพลัน (AFP) งบประมาณ 16,500 บาท 
 

 
ผู้รับผิดชอบ นายเฉลิมชัย แป้นน้อย 
ตำแหน่ง        นักวชิาการสาธารณสุขชำนาญการ 
กลุ่มงาน ควบคุมโรคติดต่อ 
โทร 0816083421  
e-mail pom348@gmail.com 
วัน/เดือน/ปี 11 พฤศจิกายน 2562 

         


