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สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
กับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตเมือง

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

สถานการณ์ที่น่าสนใจทั่วโลก
- สาธารณรัฐสิงค์โปร์ รายงานว่าจะอนุญาตให้นักท่องเที่ยวที่มาจากจีน

สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ โดยไม่ต้องกักตัว เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 
6 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป หน่วยงานก ากับดูแลด้านการบินพล
เรือนของสิงคโปร์ระบุว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีน จะต้อง
ผ่านการตรวจหาเชื้อ SARS-COV-2..ที่สนามบิน หากผลการตรวจ
เป็นลบ จะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสิงค์โปร์ได้ โดยไม่ต้องผ่าน
กระบวนการกักตัว

- ประเทศญี่ปุ่น รัฐบาล ประกาศลดระดับการเตือนเดินทางไปยัง
ประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ลง ได้แก่ ออสเตรเสีย, เกาหลีใต้, สิงค์
โปร์, ไต้หวัน, จีน, นิวซีแลนต์, บรูไน, เวียดนาม และประเทศไทย

แม้สถานการณ์ของประเทศไทยในการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (โรคโควิด-19) มีแนวโน้มที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่สถานการณ์การระบาดในประเทศ
ยังคงอยู่ในระดับรุนแรงและจ านวนผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูง เนื่องจากการผ่อนคลาย
มาตรการต่าง ๆ รวมถึงการเปิดให้มีการเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ  รัฐบาลจึงเห็น
ความจ าเป็นที่ต้องคงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไว้ต่อไปเพื่อให้ประชาชนสามารถ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้โดยยังคงตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค 
และเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้ าหน้าที่ซึ่งต้องสนธิก าลังทุกฝ่าย
นอกเหนือจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘
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สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19)
กับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่เขตเมือง

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เตรียมความพร้อมด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยัน และเตรียมความพร้อมสนับสนุนการจัดตั้ง 
LQ/ALQ/OQ ในพ้ืนที่

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข สนับบสนุนการด าเนินงานตามมาตรการ 
สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง และส ารวจการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ือเป็นการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

จากสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์การแพร่ระบาดของประเทศที่
ลดลง รวมไปถึงการด าเนินงานตามมาตรการของประเทศ ท าให้ใน
ปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้มีผู้เดินทางเข้ามาในประเทศมากยิ่งขึ้น 
แต่ทั้งนี้ยังคงต้องอยู่ภายใต้การด าเนินการตามที่รัฐบาลก าหนด โดยใน
ปัจจุบันมีการอนุญาตให้ผู้โดยสาร หรือผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร 
11 ประเภท  (   ข้อก าหนด : พระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 13)

ในกรณีชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
- ต้องลงทะเบียนที่สถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ พร้อมยื่นเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบรับรองสุขภาพ (Fit to fly)

และ ใบรับรองผลการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ไม่พบเชื้อ ( COVID-Free Certificate ) ก่อนเดินทางไม่เกิน 
72 ชั่วโมง มีประกันสุขภาพวงเงิน 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 3 ล้านบาท) ใบจองที่พักซึ่งเป็น
สถานที่กักกันโรค (ASQ) 

- สถานทูตจะออกใบอนุญาต Certificate of Entry ให้เดินทางเข้ามาได้ และเม่ือเดินทางมาถึงไทยจะต้องถูก
กักกันไว้สังเกตอาการ 14 วัน ในสถานที่ท่ีทางรัฐก าหนด ซึ่งอาจจะเป็นโรงแรม (ASQ) หรือที่พักขององค์กร 
(OQ) ที่ได้รับการตรวจรับรองว่าผ่านมาตรฐานแล้ว

จากสภาพของความเป็นเมืองและพื้นที่เขตเมืองซึ่งเป็นพื้นที่เศรษฐกิจ
ที่ส าคัญ ทั้งการท่องเที่ยว การสัญจร จ าเป็นที่จะต้องมีการเฝ้าระวังและ
ด าเนินการตามมาตรการ อย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีการด าเนินการคัดกรอง
และติดตามพนักงานขับรถและผู้ติดตาม ที่เดินทางข้ามพรมแดนเพื่อขนส่ง
สินค้าจากประเทศพม่า รวมไปถึงตรวจหาเชื้อ Covid-19 ในกลุ่มพนักงาน
ขนส่งสินค้าสัญชาติพม่า เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในประเทศไทย

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก
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ไข้หวัดใหญ่กับพ้ืนที่เขตเมือง

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

จากข้อมูลรายงาน 506  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 พบผู้ป่วยด้วยโรค
ไข้หวัดใหญ่ จ านวน 7,047 ราย พบมากในกลุ่มเดก็ร้อยละ 55.34 พบมากในกลุ่มอายุ 0-4 ปี (ร้อยละ 29.76) กลุ่มอายุ 
5-9 ปี (ร้อยละ 16.343) และ กลุ่มอายุ10-14 ปี (ร้อยละ 9.15) โดยในพ้ืนที่เขตเมืองเขตสุขภาพที่ 2 มีอัตราป่วย
388.70 ต่อประชากรแสนคน พบมากที่สุดในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (1,947.64) รองลงมาคือเทศบาลนคร
พิษณุโลก( 441.71) และ เทศบาลเมืองหล่มสัก(436.46) ทั้งนี้พบว่าพ้ืนที่เขตเมืองส่วนใหญ่มีอัตราป่วยต่อประชากร
แสนคนต่ ากว่าปี 2562 ณ ช่วงเวลาเดียวกัน แต่เมื่อเปรียบเทียบอัตราป่วยปัจจุบันกับค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง(2558-
2562) พบพ้ืนที่เขตเมืองหลายแห่งมีอัตราป่วยที่สูงกว่า สูงที่สุดในพ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (9.33 เท่า) 
เทศบาลเมืองหล่มสัก (3.67 เท่า) เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (2.69) และ เทศบาลเมืองตาก (2.11 เท่า) 

ไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัส Influenza Virus ติดต่อทางการหายใจ 
โดยจะได้รับเชื้อที่ออกมาปนเปื้อนอยู่ในอากาศเมื่อผู้ป่วยไอ จาม พูดคุย หรือสัมผัสสาร
คัดหลั่งแล้วน าเชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านทางระบบทางเดินหายใจ พื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค
มักพบในสถานท่ีที่มีประชากรหนาแน่น เช่น โรงเรียน โรงงาน เรือนจ า เป็นต้น 

อาการของโรค

ปวดเม่ือย ไขส้งู ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย หนาวสั่น
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ไข้หวัดใหญ่กับพื้นที่เขตเมือง

1. ส านักงานเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ให้การสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคในกลุ่มเสี่ยง 
เช่น ในโรงเรียนสถานที่ราชการ ศูนย์เด็กเล็ก ในพ้ืนที่ให้มีการคัดกรองผู้ป่วย ที่เข้าข่ายการป่วยด้วยโรค
ไข้หวัดใหญ่ แยกผู้ป่วยและด าเนินการป้องกันควบคุมอย่างรวดเร็ว

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข สนับบสนุนการด าเนินงานตามมาตรการ 
สวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง และส ารวจการด าเนินงานตามมาตรการเพ่ือเป็นการ
ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค

จากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้เกิดการ
ด าเนินการตามมาตรการการป้องกัน ควบคุมโรค เช่น มาตรการสวมหน้ากากอนามัย การล้าง
มือ และการดูแลสุขลักษณะอนามัยส่วนบุคคล ส่งผลให้สถานการณ์การของโรคไข้หวัดใหญ่มี
อัตราการป่วยต่อประชากรแสนคนในแต่ละพื้นที่มีจ านวนต่ ากว่าปีที่ผ่านมา และเนื่องจากอาการ
แสดงและวิธีการแพร่กระจายของโรคมีความใกล้เคียงกันกับโรคปอดอักเสบติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ท าให้ผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ ต้องได้รับการเฝ้าระวัง แต่
จากข้อมูลยังพบว่าในบางพื้นที่ของเขตเมืองมีการระบุโรครายงาน 506 ด้วยโรค Pyrexia หรือ 
ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ถึงแม้จะมีการระบุที่ลดลงต่ ากว่าปี 2562 ที่ผ่านมาแต่ก็ยังคงสูงกว่าค่ามัธย
ฐาน 5ปี ย้อนหลังในหลายพื้นที่ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

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

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก
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ข้อมูลรายงาน 506  ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
อัตราป่วยต่อประชากรแสนประชากร ปี 2557 - 2563
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อุบัติเหตุบนท้องถนนกับเทศกาลปีใหม่

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

(ข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนน, 
ส านักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 5 ก.พ. 63) 

จากรายงานสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 พบว่าเทศกาลปีใหม่ 2563
- เกิดอุบัติเหตุจ านวน 3,421 คร้ัง มีผู้เสียชีวิต 373 คน และบาดเจ็บ 3,499 คน 
- วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันที่เกิดอุบัติเหตุ และบาดเจ็บ สูงที่สุด 
- วันที่ 28 ธันวาคม 2562 (วันที่ 2 ของเทศกาล) เป็นวันที่เสียชีวิตสูงสุด 
- ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นผู้ขับขี่และเป็นคนในพื้นที่ 

พ้ืนที่อ าเภอ ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

เมืองพิษณุโลก 144 152 199

บางกระทุ่ม 13 17 115

เมืองเพชรบูรณ์ 98 70 93

เมืองอุตรดิตถ์ 126 91 82

หล่มสัก 79 72 72

แม่สอด 64 76 62

หนองไผ่ 46 70 60

วังทอง 51 59 54

เมืองตาก 72 48 43

สวรรคโลก 21 43 38

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้บาดเจ็บ
และเสียชีวิตจากอบุัติเหตุ
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จ านวนผู้ประสบอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่ ปี 2563 จ าแนกตามช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุ

จ านวนผู้บาดเจ็บช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
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ข้อเสนอแนะ
เชงินโยบาย

Download : https://bit.ly/2WqBDOR

อุบัติเหตุบนท้องถนนกับเทศกาลปีใหม่

1. ให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตามกรอบแผนบูรณาการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564

2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการโดยใช้กลไกที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพ ทั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด 
อ าเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่

3. ให้ผู้มีอ านาจบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และ อ านวยความสะดวกด้านการจราจร
4. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท าแนวทาง มาตรการการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน เช่น จุดเสี่ยง 

จุดอันตราย เป็นต้น
5. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากร เพื่อป้องกันการสูญเสียจากการเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมโดยใช้มาตรการด้านสังคมและชุมชนอย่างเคร่งครัด เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม 

ตักเตือนผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

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

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้บาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พบว่าอ าเภอท่ีเป็นสถานท่ีตั้งพื้นท่ีเขตเมืองหลายแห่งมีจ านวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตสูง
กว่าอ าเภออื่นนอกจากนี้ยังพบว่าต าบลท่ีเป็นสถานท่ีตั้งของพื้นท่ีเขตเมืองเองก็มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุ มี
ผู้บาดเจ็บอยู่อันดับต้นๆของพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 2 โดย 4 ใน 10 อันดับต าบลท่ีมีผู้บาดเจ็บสูงในพื้นท่ีเขตสุขภาพ
ท่ี 2 เป็นพื้นท่ีเขตเมือง โดยพื้นท่ีเขตเทศบาลนครพิษณุโลกพบผู้บาดเจ็บมากสุดในพื้นท่ีเขตเมือง 11 แห่ง โดย
มีผู้บาดเจ็บ 93 ราย รองลงมาคือเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 27 ราย เทศบาลนครแม่สอด  24 ราย และเทศบาล
เมืองอรัญญิก 15 ราย

จากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ 2563 
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการผู้บาดเจ็บ และ
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พบว่ามีหลายอ าเภอที่ไม่ระบุ
การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของผู้บาดเจ็บ อยู่ใน
เกณฑ์ที่ค่อนข้างสูง จากข้อสั่งการและแนวทางการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
พ.ศ.2564 โดย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า จะต้องมีการ
ตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ กรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วมี
ผู้ เสียชีวิตหรือบาดเจ็บรุนแรงทุกรายและให้ถือ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ได้สั่งการอย่างเคร่งครัด

ร้อยละของผู้บาดเจ็บที่ไม่ระบุการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
จ าแนกตามอ าเภอพ้ืนที่เขตสุขภาพท่ี 2
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บทความวชิาการ
Download : https://bit.ly/2WqBDOR

สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่เขตเมือง

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

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณโุลก

การเจริญเติบโตของเมืองเป็นหนึ่งในห้าของแนวโน้มหรือ Megatrend ที่เกิดขึ้น
ทั่วโลก หลายฝ่ายหันมาให้ความสนใจเพราะเชื่อมโยงกับประเด็นทางด้านสุขภาพ 
องค์การสหประชาชาติระบุว่าในปี 2550 ประชากรโลกครึ่งหนึ่งจะอาศัยอยู่ในเมือง
ใหญ่ และคาดว่าจะมีประชากรประมาณร้อยละ 67 อาศัยอยู่ในชุมชนเมืองในปี 2593

จากฐานข้อมูลประชากร จากระบบสถิติทางการทะเบียน    
ส่วนบริหารและพัฒนาเทคโนโลยีการทะเบียน กรมการปกครอง พบว่า
ปัจจุบันประชากรในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 2 (จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดตาก 
จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์) มีประชากรกลางปี 
2562 จ านวน 3,571,493 คน และจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 
2550-2562 เฉลี่ยร้อยละ 0.31 ต่อปี ในส่วนของจ านวนประชากรในพื้นท่ี
เขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร มีจ านวนประชากรลดลง ยกเว้น พื้นท่ีเขต
เทศบาลนครแม่สอดท่ีมีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้นในทุกปี เฉลี่ยร้อยละ 
1.66 ต่อปี (พ.ศ.2550-2562) นอกจากนี้ยังพบว่าพื้นท่ีเขตเทศบาลเมือง
อรัญญิกซึ่งเป็นพื้นท่ีติดต่อกับเทศบาลนครพิษณุโลกก็มีการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร เฉลี่ยร้อยละ 0.41 ต่อปี (พ.ศ.2550-2562) แสดงให้เห็นว่าพื้น
เขตเมืองมีการขยายตัวออกไปสู่พื้นท่ีรอบนอกมาย่ิงขึ้น

เมื่อวิเคราะห์สถานการณ์โรค
ที่เป็นปัญหาส าคัญ พบว่า อัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคนด้วย
โรคติดต่อส าคัญในพื้นที่เขตเมือง มี
อัตราป่วยท่ีสูงกว่านอกพื้นท่ีเขต
เ มื อ ง  แ ล ะ จ า ก ก า ร พั ฒ น า
ฐานข้อมูลยังพบว่าการระบุรหัส
ชุมชนระบบรายงาน 506 ยังไม่มี
ความครบถ้วน หลายพื้นที่มีการใช้
รหัสชุมชนสองหลักสุดท้าย ด้วย 
00 (ศูนย,์ศูนย์) เป็นรหัสของชุมชน
ท าให้เมื่อน ามาวิเคราะห์ข้อมูล ไม่
สามารถจ าแนกชุมชนได้

เทศบาลเมือง/นคร
อุจจาระร่วง ไข้หวัดใหญ่ ไข้ไม่ทราบสาเหตุ ไข้เลือดออก ปอดบวม ทุกโรค

2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562 2561 2562

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1.35 1.32 0.31 3.65 11.43 5.66 0 33.33 1.11 3.95 1.93 5.41

เทศบาลเมืองตาก 1.08 0.42 7.14 0 0 0 0 0 0 0 0.63 0.47

เทศบาลนครแม่สอด 57.55 63.38 55.68 65.2 54.87 60.95 90.91 80 68.09 79.1 58.83 67.87

เทศบาลเมืองสุโขทัย 52.58 50.91 74.29 43.17 77.78 50 48.15 96.3 57.14 42.86 57.74 48.87

เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

เทศบาลเมืองสวรรคโลก 4 4.19 0 8.7 0 0 71.43 95.24 2.63 1.33 5.56 11.17

เทศบาลนครพิษณุโลก 36.22 77.76 35.88 65.82 90.7 98.55 92.31 94.34 50 78.57 45.23 75.67

เทศบาลเมืองอรัญญิก 98.99 98.56 96.67 99.48 100 100 100 100 100 100 98.78 98.87

เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 99.24 100 100 98.9 100 99.42 100 100 100 100 99.68 99.65

เทศบาลเมืองหล่มสัก 99.15 88.21 100 90 100 79.17 100 90.91 100 92 99.6 88.31

เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี 71.26 75 77.27 75.86 75.58 73.15 85.71 89.47 77.66 81.25 72.54 76.46

ข้อมูลรายงาน 506 ณ วันท่ี 22/11/2563

ร้อยละการระบุรหัสชุมชนพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 2 
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ข้อเสนอแนะ
เชงินโยบาย

Download : https://bit.ly/2WqBDOR

สถานการณ์โรคติดต่อในพื้นที่เขตเมือง

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขจัดท าฐานข้อมูลที่ส าคัญ จัดท าฐานข้อมูลส าคัญ 

เช่น ข้อมูลทะเบียนแผนที่ภาษี ขอบเขตพื้นที่ชุมชน ข้อมูลโรคติดต่อส าคัญในพื้นที่เป็นต้น
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข วางแผนการด าเนินงานการใช้ประโยชน์จาก

ฐานข้อมูลร่วมกัน ออกแบบและสร้างแนวทางการส่งต่อข้อมูลเพื่อให้เกิดการท างานที่เป็นระบบ
3. โรงพยาบาลและหน่วยงานทางสาธารณสุข ระบุรหัสชุมชนให้กับผู้รับบริการเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์

ข้อมูลและวางแผนการด าเนินงานร่วมกันกับภาคีเครือข่าย

จากข้อมูลรายงาน 506 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก (ข้อมูล 27 ธ.ค. 
63) พบว่าพื้นที่เขตเมืองเขตสุขภาพที่ 2 มีอัตราการป่วยต่อประชากรแสนคน
ด้วยโรคติดต่อส าคัญสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังดังนี้ 1)ไข้ไม่ทราบสาเหตุ  
สูงกว่า 1.04 เท่า พบการเพิ่มขึ้นสูงสุดในพื้นที่เทศบาลเมืองหล่มสัก 17.53 เท่า
(445.01 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือพื้นที่เขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
3.26 เท่า(111.94 ต่อประชากรแสนคน) แต่จากฐานข้อมูลจะพบว่าโรคติดต่อ
ส าคัญทุกโรคมีอัตราป่วยลดลงจากปี 2562 ซึ่งอาจเกิดจากการด าเนินงานตาม
มาตรการป้องกันโรคโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019
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จ ำนวนเท่ำของอตัรำกำรป่วยด้วยโรคติดต่อส ำคญัในพืน้ท่ีเขตเมือง เขตสขุภำพท่ี 2 ท่ีเพิม่ขึน้/ลดลง
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การเตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

วัคซีน หมายถึง ผลิตผลที่ประกอบด้วยเชื้อไวรัสหรือ

แบคทีเรียท่ีถูกฆ่าหรือท าให้มีฤทธิ์อ่อนแรงจนไม่เป็นอันตราย 
ส าหรับฉีดเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นให้เกิดภูมิคุ้มกันโรคซึ่ง
เกิดจากเชื้อนั้น 

โดยปัจจุบันวัคซีนโควิด-19 ท่ีมีความก้าวหน้าในการ
พัฒนา มีท้ังหมด 4 ชนิด ได้แก่ mRNA, Viral Vector, 
Protein Based และ Inactivated Virus โดยสามารถ
ใช้ได้จริงแล้ว 8 ตัว (ข้อมูล ณ 6/02/2021)

นายแพทย์วิวัฒน์ โรจนพิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 
กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แถลงข่าววัคซีนโควิด 19 ใน
ประเทศไทย ว่า ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา ทั่วโลกมีการฉีด
วัคซีนโควิด 19 แล้วมากกว่า 100 ล้านโดส และเริ่มเห็น
ว่าอัตราการติดเชื้อและความรุนแรงของโรคมีแนวโน้ม
ลดลง ซึ่งจะต้องติดตามว่ามีความเกี่ยวข้องกับวัคซีน
หรือไม่ เนื่องจากประเทศที่มีการใช้วัคซีนมีแนวโน้มการ
ระบาดของโรคลดลงจริง ขณะที่ประเทศไทยแม้ยังไม่มี
การฉีดวัคซีนก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้เช่นกัน จาก
ที่ เคยพบผู้ติดเชื้อวันละ 700-800 ราย ลดลงเหลือ
ประมาณ 100 กว่าราย ส าหรับเรื่องความปลอดภัย
วัคซีน แม้วัคซีนโควิด 19 ผลิตออกมาได้เร็วที่สุดใน
ประวัติศาสตร์ ใช้เวลาไม่ถึง 1 ปี แต่การน ามาใช้ยืนยันว่า
ต้องมีความปลอดภัยและมีประสิทธิผล และมีการติดตาม
ผลในระยะยาวเพ่ือให้เกิดความมั่นใจยิ่งขึ้น จากการฉีด
วัคซีนทั่วโลกในขณะนี้พบว่าวัคซีนทุกตัวมีความปลอดภัย
ที่สูงมาก ยังไม่มีประเทศไหนที่ต้องหยุดฉีดเพราะอันตราย 
อาจมีบางคนที่เกิดอาการแพ้ได้ หลังการฉีดจึงต้องสังเกต
อาการในสถานพยาบาล 30 นาที 
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การเตรียมพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19

1. หน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขที่ต้องให้บริการวัคซีนระยะที่ 1 เตรียมความพร้อมและวางแผนการด าเนินงาน 
การเฝ้าระวังและติดตามอาการผู้รับบริการ กรณีผู้รับบริการไม่มีพร้อมใช้งาน “Line OA หมอพร้อม”

2. หน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข เช่น รพ.สต. PCC สถานีอนามัย คลินิกหมอครอบครัว เป็นต้น เตรียมความพร้อม
และเฝ้าระวังและวางแผนการส่งต่อผู้ป่วย หากพบผู้รับบริการวัคซีนโควิด-19 มีอาการไม่พึงประสงค์ในพื้นที่ 

3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุข จัดท าฐานข้อมูลประชากรในพื้นที่ เพื่อรอ
รับการส ารวจหรือยืนยันผู้มีสิทธิ์ได้รับวัคซีน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

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

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

การกระจายวัคซีน

ก.พ. – มิ.ย. 64

บคุลากรทางการแพทย์

บคุลากรด่านหนา้ท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการควบคมุ
และปอ้งกนัโรคโควิด-19

ก.ค. – ส.ค. 64

ผูส้งูอาย ุ60 ปีขึน้ไป

ก.ย. – ต.ค. 64

ผูมี้โรคประจ าตวั
ตามท่ีก าหนด

พ.ย. – ธ.ค. 64

กลุ่มอ่ืนๆ

การเตรียมความพร้อมก่อนให้บริการวัคซีน
1. หน่วยบริการ Update ระบบ HIS เพ่ือรองรับ

โปรแกรมการให้บริการวัคซีน Covid-19 หาก Update
ไม่ทัน ใช้การบันทึกผ่าน Web Base ของศูนย์เทคฯ 
หรือ ใช้โปรแกรม HOSxP PCU, JHCIS 

2. ส่งรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย (white list) เข้ามาในระบบ 
MOPH Immunization Center ตามช่วงเวลาที่
ก าหนด

3. ประชาชน Add Line OA หมอพร้อมเพ่ือเช็ครายชื่อ
และเลือกสถานบริการและช่วงเวลาฉีดวัคซีน

**การได้รับวัคซีนเป็นเพียงหนึ่งในแนวทางป้องกันซึ่ง
ทั้ งนี้อาจไม่สามารถป้องกันการป่วยหรือติดเชื้อได้ร้อย
เปอร์เซ็นต์ แต่สามารถลดความรุนแรงของโรคได้ ดังนั้น การ
ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T ยังคงเป็นหนึ่งในมาตรการ
หลักท่ียังคงต้องใช้เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดถึงแม้ว่าจะมีการ
ฉีดวัคซีนแล้วก็ตาม

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ ให้ข้อมูลว่าผลข้างเคียงจากการฉีด
นั้นไม่รุนแรงและมักหายเองได้ จากข้อมูลเท่าที่ผ่านมา วัคซีน
ทั้ง 4 ชนิดที่ได้รับความนิยมในการฉีดทั่วโลก พบว่าการฉีด
วัคซีนค่อนข้างปลอดภัย โดยวัคซีนที่ฉีดมากที่สุด คือ วัคซีน
เทคโนโลยี Messenger RNA (mRNA) ซึ่งต้องฉีด 2 เข็ม 
ขณะที่ปัจจุบันบางประเทศมีการใช้วัคซีนมากกว่า 1 ประเภท
หรือแบรนด์ เช่น อังกฤษเป็นต้น
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ฤดูร้อนกับโรคอาหารเป็นพิษในพ้ืนท่ีเขตเมือง

นางสาวกรรณกิา สงคราม กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ฯ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณุโลก

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง การสิ้นสุดฤดูหนาวของ
ประเทศไทยและก าลังเข้าสู่ฤดูร้อน โดยคาดว่าจะสิ้นสุดฤดูร้อนนี้ประมาณกลางเดือนพฤษภาคม โดยในช่วงฤดู
ร้อนนี้กลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการท่ีมักพบได้บ่อย คือ โรคอาหารเป็นพิษ จากข้อมูลสถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษ 
ตั้งแต่วันท่ี 1–28 กุมภาพันธ์ 2564 ท้ังประเทศมีรายงานผู้ป่วย 12,285 ราย อัตราป่วย 18.50 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุพบมากท่ีสุดคือ 15-24 ปี (ร้อยละ 14.79)

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษของเขตสุขภาพที่ 2
ตั้งแต่วันท่ี 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับรายงาน

ผู้ป่วยท้ังหมด 595 ราย อัตราป่วย 16.75 ต่อประชากรแสนคน 
ไม่มีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุท่ีพบสูงสุด คือ 10 - 14  ปี  
อัตราป่วย 26.09 ต่อประชากรแสนคน รองลงมาคืออายุ 5 - 9 
ปี อัตราป่วย 13.81 ต่อประชากรแสนคน จังหวัดท่ีมีอัตราป่วย
สูงสุด คือ พิษณุโลก (28.65 ต่อประชากรแสนคน) รองลงมาคือ 
ตาก (19.94 ต่อประชากรแสนคน) เพชรบูรณ์ (11.76 ต่อ
ประชากรแสนคน) สุโขทัย (9.83 ต่อประชากรแสนคน) และ
อุตรดิตถ์ (9.82 ต่อประชากรแสนคน) ตามล าดับ ในเดือน
กุมภาพันธ์ มีจ านวนผู้ป่วย 183 ราย โดยเขตสุขภาพท่ี 2 โรค
อาหารเป็นพิษมี 4 เหตุการณ์  (พิษณุโลก 1 เหตุการณ์ ตาก 2 
เหตุการณ์ สุโขทัย 1 เหตุการณ์) ซึ่งเป็นการระบาดท่ีเกิดขึ้น
ในทัณฑสถานหญิง 1 เหตุการณ์ โรงเรียน 3 เหตุการณ์
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ฤดูร้อนกับโรคอาหารเป็นพิษในพ้ืนที่เขตเมือง

1. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอ เฝ้าระวังและติดตามข้อมูล
สถานการณ์การเกิดโรคในพื้นที่ โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค เช่น โรงเรียน เรือนจ า เป็นต้น

2. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในศูนย์เด็กเล็ก และ โรงเรียนใน
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งวางแผนการด าเนินงานและประสานผู้เกี่ยวข้องหากเกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

3. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุข และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สนับสนุนและให้ความรู้ในการป้องกันการเกิดโรคอาหารเป็นพิษ
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยยึดหลัก  “สุก ร้อน สะอาด”

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
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นายนิติศาสตร์ พันธุ์เพ็ง กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ฯ ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณโุลก

สถานการณ์โรคอาหารเป็นพิษของเขตสุขภาพที่ 2
อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษพื้นที่เขตเมืองเขตสุขภาพที่ 2 ปี 2557 – 2564 
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เทศบำลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบำลเมืองตำก เทศบำลเมืองวิเชียรบุรี เทศบำลเมืองศรีสัชนำลัย

เทศบำลเมืองสวรรคโลก เทศบำลเมืองสุโขทัย เทศบำลเมืองหล่มสัก เทศบำลเมืองอรัญญิก

เทศบำลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบำลนครแม่สอด เทศบำลนครพิษณุโลก พื้นท่ีเขตเมืองเขตสุขภำพท่ี 2

อัตราป่วยโรคอาหารเป็นพิษจ าแนกตามพื้นท่ีเขตเมืองเขตสุขภาพท่ี 2 ปี 2560 – 2564 

จำกกำรเผยแพร่ “พยำกรณ์โรคและภัยสุขภำพรำยสัปดำห์” คำดว่ำในช่วงนี้มีโอกำสพบผู้ป่วยโรคอำหำรเป็น
พิษเพิ่มมำกขึ้น เนื่องจำกประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น อำจท ำให้อำหำรบูดหรือเน่ำเสียได้ง่ำย ประกอบกับพฤติกรรม
กำรประกอบอำหำรที่อำจสุกไม่ทั่วถึงและไม่สะอำดเพียงพอ หรือกำรรับประทำนอำหำรที่ทิ้งไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลำนำน 
หรือทิ้งไว้หลังปรุงเสร็จเป็นเวลำนำนโดยไม่ได้อุ่นให้ร้อน

รายงาน 506 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 64

รายงาน 506 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มี.ค. 64

จากข้อมูลรายงาน 506 (8 มี.ค. 
64) พบว่าพื้นที่เขตเมืองเขตสุขภาพที่ 2 มี
อัตราป่วย ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 64 ถึงวันที่ 8 
มี.ค. 64 คือ 24.84 ต่อประชากรแสนคน ต่ า
กว่าปี 2563 ทั้งปี 0.13 เท่า พบอัตราป่วย
สูงสุดในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตาก(95.02) 
รองลงมาคือเทศบาลเมืองอรัญญิก(39.33) 
และ เทศบาลเมือง เพชรบู รณ์ (28.40) 
ถึงแม้ว่าสถานการณ์ในภาพรวมจะพบอัตรา
ป่วยต่ ากว่าปทีี่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน และ
ยังพบข้อมูลว่าพื้นที่เขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี
และพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตากมีแนวโน้มอัตรา
ป่วยต่อประชากรแสนคนสูงขึ้น ในช่วง 2 – 3 
ปีที่ผ่านมา
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มือ เท้า ปาก กับพื้นที่เขตเมือง 2564

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

โรคมือ เท้า ปาก เป็นโรคที่เกิดจากเชื่อ
ไวรัสในกลุ่ม Enteroviruses พบเฉพาะในมนุษย์ ซึ่ง
มีหลายสายพันธุ์ มักพบการติดเชื้อในกลุ่มทารกและ
เด็กเล็ก ส่วนใหญ่อายุต่่ากว่า 5 ปี ไม่ค่อยพบในวัยรุ่น 
การระบาตรส่วนใหญ่มักเกิดขึ้นในกลุ่มเด็ก เช่น 
สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนอนุบาล เป็นต้น ผู้ติดเชื้อ
ส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการป่วย หรืออาจพบอาการ
เพียงเล็กน้อย เช่น มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ปวด
เมื่อย มีตุ่มขึ้นบริเวณ มือ เท้า และช่อง ปาก จะ
ปรากฏอาการตังกล่าว 3-5 วัน แล้วหายได้เอง แต่
บาง รายจะมีอาการรุนแรง ขึ้นอยู่กับชนิดของไวรัสที่
มีการติดเชื้อ มัก พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อ
ต้นฤดูฝน (พฤษภาคม - มิถุนายน)

15 กุมภาพันธ์ 2564 นายแพทย์โอภาส 
การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า 
ในช่วงนี้นอกจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โค
วิด 19) ท่ีต้องระวังเป็นพิเศษแล้ว ยังมีโรคมือ เท้า 
ปาก ท่ีต้องระวังเช่นกัน เนื่องจากเป็นโรคท่ีพบได้
บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็ก โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
อนุบาล อาจมีการท่ากิจกรรมร่วมกันและมีโอกาส
ใกล้ชิดกัน ท่าให้เสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อโรคได้
ง่าย โดยสถานการณ์ของโรคมือ เท้า ปาก ตั้งแต่
วันท่ี 1 ม.ค. - 8 ก.พ. 64 พบผู้ป่วย 3,107 ราย ไม่มี
ผู้เสียชีวิต ช่วงอายุท่ีพบมากท่ีสุดคือเด็กแรกเกิด-4
ปี (ร้อยละ 88.77) รองลงมาคืออายุ 5 ปี (ร้อยละ 
4.31)

อาการที่มักพบ

ลักษณะการแพร่กระจายของโรค มือ เท้า ปาก
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มือ เท้า ปาก กับพื้นที่เขตเมือง 2564

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์วิธีการคัดกรองท่ีถูกต้อง เช่น การสังเกตอาการผิดปกติ และ วิธีการท่า
ความสะอาดอุปกรณ์การเรียน หรือ ของใช้ภายในห้องเรียนอย่างถูกวิธี

2. โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คัดกรอง และจัดท่าฐานข้อมูลด้านสุขภาพ รวมไปถึงประวัติการป่วยของเด็ก
3. โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หากพบเด็กป่วยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่รับผิดชอบให้ทราบโดยเร็ว หากมีเด็ก

ป่วยด้วยโรคมือเท้าปากมากกว่ 2 ราย ใน 1 สัปดาห์ ควรพิจารณาปิดห้องเรียนที่มีเด็กป่วย หากพบเต็กป่วยหลาย
ห้องเรียน ควรพิจารณาปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือโรงเรียนอนุบาล อย่างน้อย 5 วันท่าการ นับจากวันที่พบผู้ป่วยราย
สุดท้าย และท่าความสะอาดห้องเรียน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

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

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

จากข้อมูล รายงาน 506 กลุ่มระบาดวิทยาและ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ส่านักงานป้องกัน
ควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ( ข้อมูล ณ วันที่ 28 
มีนาคม 2564 ) พบว่า อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
ด้วยโรคติดต่อส่าคัญในพื้นท่ีเขตเมืองเขตสุขภาพท่ี 2 
ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนเมษายน 2564 สูง
กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง (2559-2563) พบว่า 
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนในพื้นท่ีเขตเมืองเขต
สุขภาพท่ี 2 ส่วนใหญ่ด้วยโรคติดต่อส่าคัญ ยังคงต่่ากว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง ยกเว้นโรคมือเท้าปาก ใน
พื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยท่ีพบอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 1.53 
เท่า และสูงกว่า ปี 2563 นอกจากนี้ ยังพบว่าในพื้นท่ี
เขตเมืองหลายแห่งมีอัตราป่วยสูงกว่าปี 2563 ได้แก่ 
พื้นท่ีเขตเทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (17.73) เทศบาลเมือง
เพชรบูรณ์ (9.47) 
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เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

เทศบาลเมืองสวรรคโลก

เทศบาลเมืองสุโขทัย

เทศบาลเมืองหล่มสัก

เทศบาลเมืองอรัญญิก

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

เทศบาลนครแม่สอด

เทศบาลนครพิษณุโลก

ต่อแสนในเขตเทศบาล

อัตราการเพ่ิมข้ึน/ลดลง อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
ด้วยโรคมือเท้าปากเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง

นายแพทย์โอภาส กล่าวเน้นย้่าผู้ปกครองสังเกตอาการของเด็กก่อนมาสถานศึกษา ส่วนสถานศึกษาขอให้เคร่งครัดมาตรการคัดกรองและ
สังเกตอาการเด็กร่วมกับมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 ก่อนเข้าเรียนทุกเช้า และขอแนะน่าวิธีป้องกันโรคมือ เท้า ปาก โดยให้เด็กสวมหน้ากากผ้า
หรือหน้ากากอนามัย 100%  หมั่นท่าความสะอาดพื้นท่ีที่เด็กใช้ร่วมกัน ของใช้ ของเล่นเด็กเป็นประจ่าเพื่อลดเช้ือโรคที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม หมั่นให้
เด็กล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้่าและสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล ทั้งก่อนและหลังรับประทานอาหารหรือเข้าห้องน้่าและหลังเล่นของเล่น เพื่อลดเช้ือสะสม
บนมือและลดการแพร่เช้ือสู่ผู้อื่น และจัดให้มีพื้นที่ในการเข้าแถวท่ากิจกรรม หรือเล่นเป็นกลุ่มย่อย โดยมีการเว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย 
1-2 เมตร ซึ่งจะสามารถป้องกันท้ังโรคมือ เท้า ปาก และโรคโควิด 19 ได้
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การเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก เมษายน 2564 
นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า 
“ในการระบาดระลอกนี้ ไม่ค่อยมีอาการแต่ท่ีพบมากขึ้นคือ ตาแดง 
มีผื่น ให้สังเกตอาการ หากพบอาการดังกล่าว ร่วมกับมีปัจจัยเสี่ยง 
ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข”(10/04/2564) และจากข้อมูลศูนย์
บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ยัง
พบผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่อง โดยจากข้อมูล ณ วันท่ี 20 พฤษภาคม 
2564 เวลา 00.00 น. พบว่ามีผู้เสียชีวิต 609 ราย (สะสม ตั้งแต่ปี 
2563 จ านวน 703 ราย) และคาดว่าจะมีการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นใน
อนาคต ปัจจุบันมาตรการส าคัญ นอกจาก DMHTTA คือ การฉีด
วัคซีนโควิด-19 ให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่(herd immunity)

การให้บริการวัคซีนโควิด-19 ทั้งประเทศ
(19 พ.ค. 2564 เวลา 18.00 น.)

จ านวนการได้รับวัคซีน รายใหม่ สะสม

เข็มที่ 1 62,098 ราย 1,647,871 ราย

เข็มที่ 2 32,373 ราย 892,245 ราย

สะสม 94,471 โดส 2,540,116 โดส

หลังฉีดวัคซีนโควิด 19 จะมีผลข้างเคียงอะไรบ้าง
จากการศึกษาวิจัยวัคซีนโควิด 19 แต่ละชนิด มักพบเป็นปฏิกิริยา
เฉพาะที่ เช่น อาการปวด บวม แดงบริเวณที่ฉีดวัคซีน ซ่ึงส่วนใหญ่มี
อาการไม่รุนแรงและสามารถหายได้เองโดยไม่ต้องใช้ยา แต่การฉีด
วัคซีนเหล่าน้ีก็ยังสามารถท าให้เกิดอาการแพ้รุนแรงได้ในอัตราที่
แตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องสังเกตอาการหลังการฉีดอย่างน้อย 30 
นาทีในสถานพยาบาลเสมอ หากผู้รับวัคซีนเกิดอาการไม่พึงประสงค์
หรือไม่มั่นใจว่าอาการดังกล่าวเกิดจากวัคซีนหรือไม่ ควรแนะน าให้
ผู้รับวัคซีนปรึกษาแพทย์เพิ่มเติม

จากข้อมูลและรายงานสถานการณ์ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ส านักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 2 จังหวัดพิษณุโลก ข้อมูล ณ วันท่ี 20 
พฤษภาคม 2564 พบว่า การระบาดระลอก เมษายน 2564 พบผู้ติดเชื้อ
กระจายกือบทุกอ าเภอในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 2 โดยอ าเภอท่ีมักพบผู้ติดเชื้อ
ส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นท่ีอ าเภอใหญ่ท่ีมีพื้นท่ีเขตเมืองตั้งอยู่ เน่ืองจากสภาพ
ของความเป็นเมืองท่ีมีการเคลื่อนย้ายประชากรสูง ท าให้มีความเสี่ยงท่ีจะ
เกิดการแพร่ระบาดสูงขึ้นตามไปด้วย จากการวิเคราะห์ข้อมูลยังพบว่า 
อุบัติการณ์ ( Incidence Rate ) และการระบาดของพื้นท่ีเมืองใหญ่เองก็สูง
กว่าพื้นท่ีนอกเขตเมืองเช่นกัน ดังน้ันควรมีการกระตุ้น หรือ การรณรงค์ ให้
ประชาชนในพื้นท่ีให้มารับบริการวัคซีนโควิด-19 เกิดการมีภูมิคุ้มกันหมู่ 
ครอบคลุมในพื้นท่ี ลดโอกาสการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ และรองรับการ
ด าเนินกิจกรรมในอนาคต
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การเตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนโควิด-19

1. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรับวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่
2. สถานบริการทางด้านสาธารณสุข เตรียมความพร้อมให้บริการวัคซีนหากมีแนวทางการให้บริการนอกสถานที่ หรือ 

บุคลากรในพื้นที่ให้บริการวัคซีนโควิด-19 ปัจจุบันมีบุคลากรไม่เพียงพอ จ าเป็นที่จะต้องเพิ่มก าลังคนในการ
ด าเนินงาน

3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลนคร สื่อสารและประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรับวัคซีนโควิด-19 ใน
พื้นที่ และ สนับสนุนการด าเนินงานของสถานบริการทางด้านสาธารณสุข เช่น การส ารวจประชากรกลุ่มเปราะบาง 
ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเร้ือรัง เป็นต้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการการรับวัคซีนโควิด-19

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

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

กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 จังหวัดพิษณโุลก

แผนการด าเนินการกระจายวัคซีนโควิด-19จากการประชุมช้ีแจงการบริหารจัดการให้วัคซีนโควิดส าหรับ
กลุ่มประชาชนท่ัวไป วันท่ี ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ ช้ัน ๒ 
อาคาร 1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีรายละเอียดส าคัญ คือ 

1. ประเทศไทย ได้ก าหนดให้วัคซีน AstraZeneca เป็นวัคซีนหลัก
ส าหรับการป้องกันโรคโควิด-19

2. มิถุนายน–กันยายน 2564 มีแผนการฉีดวัคซีน AstraZeneca
จ านวน 36 ล้านโดส เพื่อฉีดวัคซีนปูพรมเป็นเข็มที่ 1 ตุลาคม-
ธันวาคม 2564 มีแผนการฉีดวัคซีน AstraZeneca เป็นเข็มที่ 2

โดยมีหลักการส าคัญ 5 ประการ ดังนี้

1. เพื่อให้ประชากร ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ จ านวน 50 
ล้านคน ได้รับวัคซีนเข็มที่  1 ร้อยละ 70 ภายในเดือน
กันยายน 2564 ด้วยความสมัครใจ (จ าเป็นต้องใช้วัคซีนชนดิ
อ่ืนเพิ่มเติมอีก 11 ล้านโดส)

2. ผู้ที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมจะได้รับประกันการ
จัดสรรวัคซีน 

3. ควบคุมการแพร่เชื้อในพื้นที่ระบาดรุนแรงให้สงบโดยเร็ว
4. เพื่อลดความรุนแรงและการเสียชีวิตในประชากรกลุ่มเสี่ยง 
5. เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว และการ

เปิดประเทศ ตามแผนที่ก าหนด

โดยคาดว่าจังหวัดในพื้นท่ีเขตสุขภาพท่ี 2
จะได้รับการจัดสรรวัคซีน ในเดือนกันยายน 2564

ยกเว้นจังหวัดตากท่ีมีพื้นท่ีเขตชายแดนท่ีอาจได้รับก่อน

การเตรียมการของหน่วยบริการฉีดวัคซีน

1. สถานพยาบาลเป้าหมายการให้บริการ รพศ. รพท. รพช. 
รพ.รัฐอื่นๆ และรพ.เอกชน

2. ทุกสถานพยาบาลจัดบริการวัคซีนโควิด 19 ทุกวัน     
ตามความเหมาะสม

3. เพิ่มจุดฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล เพื่ออ านวยความ
สะดวกประชาชน กรณีที่มีความเหมาะสม

ก าหนดทีมผู้รับผิดชอบการให้บริการวัคซีนเบื้องต้น ดังนี้

1. ทีมลงทะเบียน เพ่ือรับวัคซีนและนัดหมาย
2. ทีมผู้ให้บริการวัคซีนในโรงพยาบาล และรายงานผล
3. ทีมผู้ให้บริการวัคซีนเคลื่อนที่ 

(กรณีท่ีมีจุดฉีดนอกโรงพยาบาล)
4. ทีมบริหารจัดการวัคซีนและลูกโซ่ความเย็น
5. ทีมเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์หลังได้รับวัคซีน
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สถานการณ์โรคไข้เลือดออก 2021

นายรณกร สมสกุล กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 พิษณุโลก

การเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์
โรคไข้เลือดออกในปี 2564 ประจ าสัปดาห์ท่ี 22 
(ข้อมูล ณ 13 มิถุนายน 2564) พบว่า ประเทศไทยมี
จ านวนผู้ป่วยสะสม 3,623 ราย อัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคน 5.46 พบผู้ป่วยเสียชีวิต 3 ราย 
เพศ อัตราส่วนเพศชายต่อเพศหญิง 1.11 : 1 กลุ่ม
อายุ ท่ีพบมากท่ีสุด 3 อันดับแรก คือ 15-24 ปี ร้อย
ละ 22.19 รองลงมา คือ 10-14 ปี (16.51%)  และ 
25-34 ปี (14.52%) อาชีพ ส่วนใหญ่ 5 อันดับแรก 
คือ นักเรียนร้อยละ 39.00 ไม่ทราบอาชีพ/ใน
ปกครองร้อยละ 24.40 รับจ้างร้อยละ 17.70
เกษตรกรร้อยละ 7.10 และงานบ้านร้อยละ 3.40

สถานการณ์พื้นที่เขตสุขภาพที่ 2

จากข้อมูลรายงาน 506 ส านักงานป้องกันควบคุม
โรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก พบว่าพ้ืนที่เขตสุขภาพที่ 2 เป็น
ผู้ป่วยคนไทยทั้งหมด 318 ราย อัตราป่วยเท่ากับ 8.95 ต่อ
ประชากรแสนคน ไม่พบรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต กลุ่มอายุ ที่
พบสูงสุด คือ 10-14 ปี อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
เท่ากับ 30.21 รองลงมา คือ 15-24 ปี (15.49) และ 5-9 ปี 
(12.43) พบเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยพบเพศชาย 165 
ราย เพศหญิง 153 ราย คิดเป็นอัตราส่วน 1.08 : 1 อาชีพ ที่
มีจ านวนผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ นักเรียน ร้อยละ 
42.77 รับจ้าง,กรรมกร ร้อยละ 14.15 ไม่ทราบอาชีพ/ใน
ปกครอง ร้อยละ 14.15 เกษตรร้อยละ 13.52 งานบ้าน ร้อย
ละ 5.35 ตามล าดับ ไม่พบรายงานผู้ป่วยเสียชีวิต ซึ่งจ านวน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่ ากว่าค่ามัธยฐาน และมีแนวโน้ม
ลดลง

ที่มาข้อมูล : รายงาน 506 ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564

ท่ีมาข้อมูล : รายงาน 506 ณ วันท่ี 13 มิถุนายน 2564

นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุม
โรค กล่าวว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกใน 5เดือนแรกของ
ปีนี้ พบว่ามีรายงานผู้ป่วยลดลงเกือบ ร้อยละ 80 เมื่อเทียบ
กับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ 
เช่น การเพิ่มความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับโรคติด
เชื้อ การปิดสถานท่ีสาธารณะและสถานประกอบการ และ
การท างานท่ีบ้าน Work from Home เป็นต้น อย่างไรก็
ตาม การป้องกันโรคไข้เลือดออกยังคงต้องด าเนินการต่อไป 
ซึ่งนอกจากหน่วยงานสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบแล้ว ยังต้อง
อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ ประชาชน ชุมชน 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ในการด าเนินมาตรการ
มาตรการ 3 เก็บ  ป้องกัน 3 โรค  โดยสามารถด าเนินการ
ร่วมกับมาตรการ DMHTT เว้นระยะ สวมหน้ากาก หมั่นล้าง
มือ ตรวจวัดอุณหภูมิ สแกนไทยชนะ ซึ่งเป็นวิธีท่ีจะป้องกัน
โรคโควิด 19 ได้ หากเราปฏิบัติอย่างจริงจัง ไม่หย่อนยาน ท้ัง
สองมาตรการนี้สามารถบูรณาการท าด้วยกันได้เป็นอย่างดี 

(14 มิถุนายน 2564)

ที่มาข้อมูล : http://www.boe.moph.go.th/boedb/surdata/index.php
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สถานการณ์โรคติดต่อส าคัญกับโรคไข้เลือดออก
ในพ้ืนที่เขตเมือง 2021

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมความพร้อมด้านการควบคุมโรคกรณีเกิดเหตุการณ์ระบาดในพ้ืนที่  โดยจะพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงตัวเต็มวัยในรัศมี 100 เมตร อย่างน้อย 2ครั้ง (Day 2, 7) เมื่อพบผู้ป่วยหรือผู้ป่วยสงสัยครบทุกหลังคาเรือน

2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. ส ารวจ ก าจัดและท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ ายุงลาย
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อสม. สื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองจากโรค

ไข้เลือดออก โดยเน้นย้ าเรื่องการก าจัดลูกน้ ายุงลายและรักษาสิ่งแวดล้อมภายในบ้านด้วยตัวเอง
4. หน่วยงานทางด้านสาธารณสุขเฝ้าระวังและสังเกตุผู้มีอาการเข้าได้กับโรคไข้เลือดออก หากพบผู้ป่วยสงสัย ให้ปฏิบัติตาม

มาตรการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้ทันที โดยไม่ต้องรอการยืนยัน

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

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

นายนิติศาสตร์ พันธุ์เพ็งกลุม่ระบาดวิทยาและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที ่2 

จากข้อมูล รายงาน 506 กลุ่มระบาดวิทยาและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 
จังหวัดพิษณุโลก ( ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2564 ) พบว่า 
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคนในพ้ืนที่เขตเมืองเขตสุขภาพที่ 2 
ส่วนใหญ่ด้วยโรคติดต่อส าคัญ ยังคงต่ ากว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง ยกเว้น โรคมือเท้าปาก ในพ้ืนที่ เทศบาลเมืองหล่มสัก 
สูงกว่า 1.75 เท่า และสูงกว่าปี 2563 รองลงมาคือ เขตเทศบาล
เมืองศรีสัชนาลัยที่พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคนสูงกว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 1.55 เท่า รวมทั้งสูงกว่า ปี 2563 
นอกจากนี้ยังพบว่า พ้ืนที่เขตเทศบาลเมืองตากมีอัตราป่วยต่อ
ประชากรแสนคนด้วยโรคอาการเป็นพิษสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปี 
ย้อนหลัง 1.27 เท่า และยังคงน้อยกว่าปี 2563

สถานการณ์โรคติดต่อส าคัญพื้นที่เขตเมือง เขตสุขภาพที่ 2 อัตราการเพ่ิมข้ึน/ลดลง อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
ด้วยโรคไข้เลือดออกเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
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ต่อแสนในเขตเทศบาล

ยังไม่พบการระบาดโรค
ไข้เลือดออกในพื้นที่

https://tinyurl.com/yep9wob9

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตเมืองเขตสุขภาพท่ี 2

จากข้อมูล รายงาน 506 ข้อมูล ณ วันที่ 8 มิ.ย. 64 ยังไม่พบการระบาดของโรคไข้เลือดออก สอดคล้องกับ
สถานการณ์โรคทัง้ในระดับประเทศ และในระดับพื้นที่เขตสุขภาพ โดยพบว่าปี 2564 พบอัตราป่วยต่อประชากรแสนคน
สูงสุดในพ้ืนที่ เทศบาลเมืองอรัญญิก(9.86) รองลงมาคือ เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี(9.61) เทศบาลนครแม่สอด (7.21) 
ตามล าดับ จากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หลายพื้นที่เริ่มมีการผ่อนปรนมาตรการและเปิดสถานศึกษา
ในพ้ืนที่ท าให้มีการเคลื่อนย้ายของประชากร และเริ่มกลับมาด าเนินวิถีชีวิตเดิม นอกจากนี้ข้อมูลสถานการณ์ที่ผ่านมา
พบว่า การระบาดจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม และ ค่อยๆลดลงในช่วงเดื อนกันยายน ท าให้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออกยังคงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องให้ความส าคัญ ในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ 


