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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพษิณุโลก

กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณุโลก
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ และ โทรสาร. 0-214-615-7

โรคติดต่อ ยังคงเป็นโรคท่ีต้องจับตาเป็นพิเศษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ีเขตเมือง จากการขยายตัว
ของเมืองในปัจจุบัน  ท าให้โรคติดต่อต่างๆ ยังคงเป็น
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จ ำนวนเท่ำของอัตรำกำรป่วยด้วยโรคตดิต่อในพืน้ทีเ่ขตเมือง* เขตสุขภำพที ่2 ทีเ่พิม่ขึน้/ลดลง
เมื่อเทยีบกับค่ำมัธยฐำน 5 ปี ย้อนหลัง

การด าเนินงานที่ผ่านมา

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ และ ให้การสนับสนุนการป้องกัน 
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพแต่ยังขาดรายละเอียดในระดับชุมชน

2. กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง ด าเนินการพัฒนาฐานข้อมูลและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในพ้ืนที่เขตเมือง 
เพ่ือการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ รวมไปถึงด าเนินการพัฒนารูปแบบและกลไก การด าเนินงาน
ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่เขตเมือง

รายงาน 506 ณ 31 ธันวาคม 2562
มีการลดลง มีการเพ่ิมข้ึน

เขตเมือง หมายถึง 
เทศบาลนคร/เมือง 11 แห่ง ไดแ้ก่
1. ทน.พิษณโุลก
2. ทน.แมส่อด
3. ทม.อตุรดิตถ ์
4. ทม.ตาก 
5. ทม.สโุขทยั 
6. ทม. ศรสีชันาลยั 
7. ทม. สวรรคโลก 
8. ทม. อรญัญิก 
9. ทม. เพชรบรูณ ์
10. ทม. หล่มสกั 
11. ทม. วิเชียรบรุี

สถานการณ์โรคติดต่อในพ้ืนที่เขตเมือง

ปัญหาส าคัญ อันเนื่องมาจาก สภาพความเป็นเมืองท่ีบุคคลมีความเป็นปัจเจกสูง ประชากรมีการเคลื่อนย้าย 
เดินทางทุกวัน การสื่อสารขาดประสิทธิผล ท าให้โรคติดต่อหลายโรคยังเกิดซ้ าๆ ได้อีก  จากรายงาน 506 ปี 
2562 ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก พบว่า ในพื้นท่ีเขตเมืองเขตสุขภาพท่ี 2 มีอัตราการ
ป่วยของโรคติดต่อหลายโรคสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง เช่น โรคไข้เลือดออก โรคปอดบวม โรคไข้หวัด
ใหญ่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ เป็นต้น
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กลุ่มควบคุมโรคเขตเมือง  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณุโลก
เลขที 306 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ หมู่ 5 ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ และ โทรสาร. 0-214-615-7

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์การระบาดของโรคในฤดูกาลระบาด 

สนับสนุนการฝึกและอบรมการใช้เครื่องพ่นสารเคมี รวมไปถึงวิธีการใส่ทราย Temephos อย่างถูกวิธีให้แก่ประชาชน
2. หน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล คลีนิคหมอครอบครัว เป็นต้น 

เฝ้าระวังและสังเกตอาการเข้าได้กับโรคไข้เลือดออก 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข ประสานความร่วมมือเพ่ือระบุรหัสชุมชน ชื่อชุมชน 

ล าดับชุมชน ให้เป็นไปในทางเดียวกัน เพ่ือน ามาให้ประโยชน์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค

อตัราการป่วยต่อแสนประชากรดว้ยโรคไขเ้ลือดออกเปรยีบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5ปี ย้อนหลัง (2557-2562) 
จ าแนกตามพื้นท่ีเขตเมือง เขตสุขภาพท่ี 2
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ต่อแสนประชากรในพ้ืนที่เขตเมือง

รายงาน 506 31 ธันวาคม 2562
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เทศบาลเมืองหลม่สัก เทศบาลเมืองอรัญญกิ เทศบาลเมืองอตุรดิตถ์
เทศบาลนครแม่สอด เทศบาลนครพิษณโุลก ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังในพ้ืนที่เขตเมือง
อัตราป่วยต่อแสนประชากรในพ้ืนที่เขตเมือง ปี2561

มธัยฐาน 5ปี (2557-2561) (71.44)

อตัราป่วยตอ่แสนประชากร 2561 (101.55)

จากรายงาน 506 ปี 2562 ส านักงาน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พบว่าพ้ืนที่
เขตเมือง เขตสุขภาพที่  2 มีอัตราป่วยด้วยโรค
ไข้เลือดออกสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5ปี ย้อนหลัง (ปี
2557-2561) 2.01 เท่า โดยปี 2562 มีอัตราป่วยต่อ
แสนประชากรในพื้นที่เขตเมือง 143.94 ซึ่งมากกว่า
ปี 2561 (101.55) อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
มากที่สุดคือพื้นที่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (479.18) 
รองลงมา คือ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (345.75)
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมือง


