II-8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ ยงทีส่ าคัญ: ครบถ้วน ทันเวลา ครอบคลุม ประสิ ทธิภาพ
ข้ อมูล/ตัวชี้วดั

เป้าหมาย 2554

2555

2556

2557

ความทันเวลาของการรายงาน รง.506

80%

92.47

92.11

96.51

98.45

ความครบถ้วนของการสอบสวนเฉพาะราย

80%

100

100

100

100

ความทันเวลาของการสอบสวนเฉพาะราย
80%
100
100
100
100
บริบท:
 กลุ่มงานเวชศาสตร์ ครอบครัวและบริ การด้านปฐมภูมิ โรงพยาบาลชุมแสง มีระบบการเฝ้ าระวัง
ค้นหาโรคและภัยสุ ขภาพที่ผิดปกติ และดาเนินการสอบสวนและควบคุมการแพร่ ระบาดของโรคใน
ชุมชนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพโรคและภัยสุ ขภาพสาคัญในพื้นที่:โรคไข้เลือดออก อุจจาระร่ วง
โรคและภัยสุ ขภาพสาคัญทีอ่ ยู่ในแผนเฝ้ าระวัง:
 อุจาระร่ วง ไข้เลือดออก โรควัณโรค โรคอุบตั ิใหม่อุบตั ิซ้ า
กระบวนการ:
การบริหารจัดการและทรัพยากร:
1. โรงพยาบาลมีการสนับสนุนบุคลากรในการพัฒนาความรู้ความสามารถ
และงบประมาณอย่าง
เพียงพอในการป้ องกันโรคและภัยสุ ขภาพในพื้นที่รับผิดชอบ
2. มีการนาปั ญหาโรคและภัยสุ ขภาพในพื้นที่มาจัดแผนแก้ไขปั ญหาให้สอดคล้องกับพื้นที่รับผิดชอบ
3. การประสานงานกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่ วมในการเฝ้ าระวังโรค
และภัยสุ ขภาพที่สาคัญอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
การสนับสนุนบุคลากรและงบประมาณในการ
ดาเนินการ
4. การสร้างเครื อข่ายในวัด โรงเรี ยน ผูน้ าชุมชน ในการเฝ้ าระวังโรคในชุมชน
การเก็บและวิเคราะห์ ข้อมูลเฝ้ าระวัง:
วิธีการ/การมีส่วนร่ วมของบุคลากรเพือ่ ให้ สามารถพบการเพิม่ ทีผ่ ดิ ปกติหรือการระบาดของโรค:
มีการบันทึกและวิเคราะห์ขอ้ มูล ระบบการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพดังนี้
 มีการเฝ้ าระวังโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและปั ญหาสุ ขภาพอื่น ๆ อย่างต่อเนื่ อง และเหมาะสมกับ
สภาพปั ญหาของพื้นที่องค์กร เช่น การสอบสวนโรคเฉพาะรายในหอผูป้ ่ วย และการดูแลสุ ขภาพ
ผูป้ ่ วยที่บา้ น เช่น ไข้เลือดออก วัณโรค ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ ใหม่

การเฝ้ าระวังเชิงรับ
 มีระบบรายงาน 506 ในการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา
 มีระบบการรายงานโรคติดต่อที่ตอ้ งรายงานด่วนภายใน 24 ชัว่ โมง เช่น อหิ วาตกโรค ไข้หวัดนก
คอตีบ พิษสุ นขั บ้า ไข้เลือดออก มือเท้าปาก ฯลฯ จากเจ้าหน้าที่ผปู้ ่ วยนอก ผูป้ ่ วยใน ห้อง
ชันสู ตร โดยช่องทางการสื่ อสารทางโทรศัพท์ทนั ที่ที่พบผูป้ ่ วย และมีการประสานข้อมูล ข่าวสาร
ร่ วมกับสานักงานสาธารณสุ ขอาเภอชุมแสง
สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครสวรรค์ และ
สานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ อย่างเป็ นระบบ
 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 506 ดูความผิดปกติ หรื อการระบาดของโรค
ในแต่และพื้นที่
และส่ งต่อข้อมูลในพื้นที่ดาเนินการสอบสวนโรคค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ที่
ผิดปกติ
โรคและภัยคุกคามทางสุ ขภาพได้ แก่
 อุจจาระร่ วง ปี 2553 มีอตั ราป่ วยอุจจาระร่ วง 2831.45 ปี 2254 =3377.23 ปี 2555=2403.09
ปี 2556= 2711.2ต่อแสนประชากร
 อัตราป่ วยไข้เลือดออก ปี 2553= 55.74 ปี 2554= 192.72 ปี 2555= 221.78 ปี 2556=166.84 ต่อ
แสนประชากร
การพัฒนาขีดความสามารถ/ความพร้ อมเพือ่ รองรับหากมีการระบาดของโรคหรือการเพิม่ ขึน้ ของภัย
สุ ขภาพ:
 ส่ งเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ารับการอบรมทีม SRRT ที่สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครสวรรค์ จานวน 10
คน
 อบรมฟื้ นฟูแกนนาทีม SRRT อาเภอ จานวน 2 คน
 อบรมการสร้างเครื อข่ายทีม SRRT ระดับตาบล จานวน 8 ตาบล
 การพัฒนาการทางานเป็ นทีม ในทีมของอาเภอควบคุมโรคเข้มเข็ง ซึ่งจะมีหลักเกณฑ์ในด้าน การมี
ทีมงานที่ประกอบด้วยทุกภาคส่ วน มีการประชุมกันอย่างสม่าเสมอ ในเรื่ องของระบบระบาดวิทยา
ที่ดี ต้องมีการพัฒนาศักยภาพในการวิเคราะห์ขอ้ มูลให้เป็ น การใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล การมี
แผนงานควบคุมโรคที่ดี มีความพร้อมรับทุกสถานการณ์โรค รวมทั้งสามารถตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ น
จากภัยสุ ขภาพ
บทเรี ยนเกี่ยวกับความถูกต้ องครบถ้ วนของข้ อมูล ความเป็ นปัจจุบันของสถานการณ์ โรคสาคัญที่เฝ้ าระวัง:

 การสอบสวนโรค แจ้งที่อยูผ่ ปู ้ ่ วยตามบัตรประชาชนซึ่ งไม่ตรงกับที่อยูจ่ ริ งที่เป็ นปั จจุบนั ทาให้
ข้อมูลผิดพลาด จานวน 2 เหตุการณ์ เกิดความล่าช้าในการควบคุมโรค ทีม SRRT ดาเนินการทา
ความเข้าใจกับบุคลากรที่ทาการสอบสวนโรคในโรงพยาบาล หลังจากนั้นไม่พบอุบตั ิการณ์เกิดอีก
 เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยาได้ดาเนินการตรวจสอบและรายงานการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา 506 ทุก
วัน และส่ งต่อข้อมูลให้งานระบาดวิทยา สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครสรรค์ให้ทนั เวลาภายใน
24 ชัว่ โมง มีการแจ้งเตือนพื้นที่ที่พบเหตุการณ์การเกิดโรคที่ผดิ ปกติทนั ที
บทเรี ยนจากการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคและภัยสุ ขภาพใน 1-2 ปี ทีผ่ ่านมา:
 ในช่วงปี ที่ผา่ นมา มีโรคไข้เลือดออกระบาดในหมู่บา้ นเดียวกัน ในพื้นที่หมู่ 8 ตาบลเกยไชย อาเภอ
ชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตรวจจับความผิดปกติได้จากรายงานการพบผูป้ ่ วยทางโทรศัพท์
ภายในโรงพยาบาล วันที่ 22 มกราคม 2556 และได้ดาเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบประจา
สานักงานสาธารณสุ ขอาเภอในวันเดียวกัน จากนั้นก็พบผูป้ ่ วยเพิ่มเติมอีกหลายราย เจ้าหน้าที่ทีม
SRRT ตาบล ไม่สามารถควบคุมโรคให้สงบได้ ทีม SRRT อาเภอ จึงดาเนินการลงพื้นที่ทาลาย
แหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลายในวันที่ 25 มกราคม 2556 แต่ก็ยงั มีผปู ้ ่ วยเพิ่มเติมอีก จึงได้ติดต่อทีม
เชี่ยวชาญในการพ่นเคมีหมอกควันของสานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ ทั้งตาบล
พร้อมทั้งทาประชาคมหมู่บา้ น ในการขอความร่ วมมือช่วยกันทาลายแหล่งเพาะพันธ์ลูกน้ ายุงลาย
ครัวเรื อนของตัวเอง ในวันที่ 30 มกราคม 2556 จานวนผูป้ ่ วยเริ่ มลดลดเรื่ อยๆ ภายใน 2 สัปดาห์หลัง
ทากิจกรรม สรุ ปได้วา่ การเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ม.8 ตาบลเกยไชย เกิดจาก
เทคนิคการพ่น และประสิ ทธิ ภาพของเครื่ องพ่น ไม่สามารถตัดวงจรการแพร่ ระบาดของโรคได้
จานวนผูป้ ่ วยด้วยโรคไข้เลือดออก จาแนกตามวันเริ่ มป่ วย ตาบลเกยไชย อาเภอชุมแสง

จำนวนผู้ป่วย(รำย)

จังหวัดนครสวรรค์ เดือน มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ 2556
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

คือ ผู้ ป่วย 1 ราย

SRRT อำเภอ
สคร.8 พ่นเคมี
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กุมภาพันธ์
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วันที่เริ่ มป่ วย

 มีทีมเฝ้ าระวังและสอบสวนเคลื่อนที่เร็ วด้านโรคติดต่อ(Surveillance Rapid Response Team :

SRRT) ระดับอาเภอ และตาบล สามารถตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุ ขภาพทุก
เหตุการณ์
มีการรายงานผลการสอบสวนโรคให้ผบู้ ริ หารโรงพยาบาล
และสานักงานสาธารณสุ ขและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
มีการจัดทาแผน และซ้อมแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิ นด้านสาธารณสุ ข เช่น ไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัด
นกในระดับ โรงพยาบาล และ ระดับตาบล
มีการถอดบทเรี ยนหลังการให้บริ การตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นและและนาจุดอ่อนในการให้บริ การมา
เป็ นโอกาสพัฒนาระบบบริ การเพื่อตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นอย่างเหมาะสมและทันเหตุการณ์
ขาดการคืนข้อมูลย้อนกลับให้พ้นื ที่รับทราบ






บทเรี ยนเกี่ยวกับการใช้ ประโยชน์ จากข้ อมูลเฝ้ าระวัง:
แผนภูมิกราฟ แสดงจำนวนผูป้ ่ วยด้วยโรคไข้เลือดออกรวม (DHF ,DF, DSS) อำเภอชุมแสง
จังหวัด นครสวรรค์ จำแนกรำยเดือน ปี 2557 เปรี ยบเทียบข้อมูลปี 2556 กับ
ค่ำมัธยฐำน 5 ปี ย้อนหลัง ( ปี 2552– 2556 )
จำนวน ( คน )
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ในอดีตการใช้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยายังไม่มากพอ ทาให้เกิดการ
ระบาดของโรคในหลายพื้นที่ ในปั จจุบนั มีการใช้ขอ้ มูลจากการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาดูค่ามัธย
ฐานรายโรค ดูแนวโน้มการเกิดการระบาดของโรคในแต่ละพื้นที่ ส่ งผลให้ทุกพื้นที่มีการเฝ้ าระวัง
ป้ องกันโรคเข้มข้นมากขึ้น จานวนผูป้ ่ วยลดลดต่ากว่าค่ามัธยฐานรายเดือนที่กาหนด
การตอบสนองต่ อการระบาดของโรคและภัยสุ ขภาพ:
การประเมินความทันต่ อสถานการณ์ในการสอบสวนโรคสาคัญ:

 วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ทีม SRRT ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผปู้ ่ วยนอก พบผูป้ ่ วยโรคอาหารเป็ นพิษมา
รักษา เป็ นเด็กนักเรี ยนโรงเรี ยนแห่งหนึ่ง จานวน 22 ราย จึงได้ดาเนินการสอบสวนโรค และแจ้ง
ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลชุมแสง สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดนครสวรรค์ และสานักงานป้ องกัน
ควบคุมโรคที่ 8 นครสวรรค์ ร่ วมดาเนินการสอบสวนโรคและควบคุมโรคในวันที่ 16- 17 กุมภำพันธ์
2550

การประเมินความสามารถในการหยุดยั้งการเกิดผู้ป่วยรายใหม่ :
1. ทีม SRRT ดาเนินการใช้สุขศึกษาเรื่ อง โรคที่เกิดจากอาหารและน้ าเป็ นสื่ อ แก่คณะครู และนักเรี ยน
ในโรงเรี ยน จานวน 128 คน
2. ทีม SRRT ดาเนินการตรวจสอบคลอรี นในระบบประปา และสอนวิธีการล้างประปา กระบวนการ
ผลิต และการใส่ คลอรี นให้กบั ผูด้ ูแลระบบประปา
3. ส่ งเสริ มให้นกั เรี ยนล้างมือ 7 ขั้นตอน ก่อนรับประทานอาหาร หลังเข้าห้องส้วมด้วยสบู่ทุกครั้ง
4. การทาความสะอาดโรงอาหารของโรงเรี ยนทุกสัปดาห์การทาความสะอาดห้องส้วม การทาความ
สะอาดเครื่ องกรองน้ า
5. การตรวจอุจจาระของผูส้ ัมผัสอาหาร ไม่พบเชื้ อ
6. การเฝ้ าระวังโรคในพื้นที่ ไม่พบผูป้ ่ วยด้วยโรคอาหารเป็ นพิษเพิ่มเติม
การเผยแพร่ ข้อมูลข่ าวสารและเตือนภัย:
- รายงานสถานการณ์กลุ่มอาการคล้ายไข้หวัดใหญ่ อัตราป่ วยไข้เลือดออก อุจจาระร่ วง
- มีการจัดทาผลิตสื่ อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
ผลการพัฒนาทีส่ าคัญ:
มาตรฐาน

Score

ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้ างหน้ า
 การพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา

66. นโยบาย แผน การติดตามประเมินผล
บุคลากร ทรัพยากร การสร้างความรู้

3.0

67.การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการเฝ้ า
ระวัง

3.0

 พัฒนาการวิเคราะห์ขอ้ มูล และการเฝ้ าระวังโรคใน
พื้นที่

68.การตอบสนองต่อการระบาด และการ
เผยแพร่ ขอ้ มูล

3.0

 จัดทาเอกสารในการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารวิชาการ
ให้กบั เครื อข่าย

