II-8 การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
ประเด็นคุณภาพ/ความเสี่ยงที่สาคัญ: ครบถ้วน ทันเวลา ครอบคลุม ประสิทธิภาพ
ข้อมูล/ตัวชี้วดั
เป้ าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557
ปี 2558
ผ่าน
การประเมินผลงานด้าน
ระดับขัน้
ระบาดวิทยาโดย สคร. ระดับพืน้ ฐาน
พืน้ ฐาน
ความครบถ้วนของการ
95%
96.6
95.6
96.8
92.71
รายงาน รง.506
ความทันเวลาของการ
85%
97.55 97.71
17.70
61.41
รายงาน รง.506
ความครบถ้วนของการ
100 %
100
87.26
96.36
100
สอบสวนเฉพาะราย
118/118 178/204
78/81
18/18

ปี 2559
91.01
99.57
100
28/28

ความทันเวลาของการ
100%
77.12 90.45
78.21
83.34
85.72
สอบสวนเฉพาะราย
91/118 161/178
61/78
15/18
24/28
ประสิทธิภาพการ
80 %
100
100
89.47
90.52
83.72
ควบคุมโรค
บริ บท:
โรคและภัยสุขภาพสาคัญในพืน้ ที่:โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรควัณโรค โรคเอดส์
โรคและภัยสุขภาพสาคัญทีอ่ ยูใ่ นแผนเฝ้ าระวัง: โรคอุจาระร่วง โรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรค
ตาแดง การเกิดอุบตั เิ หตุขณะประกอบอาชีพเช่น สายสลิงเรือประมงฟาด แอมโมเนีย
ในโรงงานรัว่ เศษเหล็กกระเด็นเข้าตาขณะเชื่อมโลหะ ก้อนน้าแข็งกระแทกมือและเท้าในคนงานใน
โรงน้ าแข็ง
 เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอกันตัง และแต่ละชุมชน มีการจัดทาแผนงาน/โครงการการเฝ้ า
ระวังโรคภัยสุขภาพทีส่ าคัญ ครอบคลุม โดยใช้ขอ้ มูล สถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆมาจัดทา
โครงการเฝ้ าระวัง การดูแลเช่น การคัดกรองสุขภาพค้นหาโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง การ
ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ,การเฝ้ าระวัง ควบคุม ป้ องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก โรคอุจาระร่วง
โรคมือเท้าปาก โรคตาแดง โรควัณโรค โรคไข้หวัดใหญ่และอื่นๆ
 สรุปความครอบคลุมของการรายงานวัณโรคและโรคติดต่อทีต่ อ้ งรายงานอื่นๆ
การรายงานวัณโรคมีการรายงานโดยผ่านโปรแกรม TB CM ทุกเดือน และโปรแกรม TB
Thailand มีการรายงานเป็ นรายไตรมาส(3 เดือน) ให้แก่ สปสช. ในส่วนของโรคติดต่อทีต่ อ้ งรายงาน
โรคอื่น ๆ มีการตรวจสอบข้อมูลโรคทีต่ อ้ งรายงานตามรหัสที่ สปสช.กาหนดไว้จาก โปรแกรม Hos
Xp. โดยตรวจสอบข้อมูลทุกวันแล้วส่งผ่านระบบ Data center ผ่านไปยังผูต้ รวจสอบของศูนย์
ระบาดวิทยาอาเภอ แล้วส่งยืนยันข้อมูลเข้า Data center ของจังหวัดต่อไป

 สรุปโรคและภัยสุขภาพอื่นๆทีร่ พ.มีโอกาสพบและความพร้อมในการวินิจฉัย
(ผลการประเมินระบบการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ)
ปี 2559 พบโรคเล็ปโตสไปโรสีส 7 ราย โรคพยาบาลมีแนวทางการเฝ้ าระวังโรคโดย OPD ทา
การคัดกรองผูป้ ่ วยทีม่ อี าการน่ าสงสัยตามแนวทางของ สสจ. และดาเนินการรักษาตามมาตรฐาน
จากการประเมินระบบการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพของอาเภอกันตัง โดยทีม SRRT สามารถ
ตรวจจับ รายงานตามรายงงาน 506 ครอบคลุมครบถ้วนคิดเป็ นร้อยละ 91.01
กระบวนการ:
การบริ หารจัดการและทรัพยากร:
 มีระบบกากับ กาหนดแนวทาง มาตรการในการเฝ้ าระวัง
มีการกาหนดแนวทาง มาตรการ นโยบายเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ่ี
ให้บริการแก่ผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนจัดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบตั กิ ารที่สอดคล้องกับปั ญหา
โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ จัดระบบในการกากับดูแลติดตามประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการ
อย่างต่อเนื่อง
 บุคลากรในทีมงาน
การดาเนินงานอาเภอควบคุมโรคเข้มแข็งจะมีทมี สหสาขาวิชาชีพมาเป็ นคณะทางาน ในการ
เฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ ทีมประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าทีร่ ะบาดวิทยา เจ้าหน้าที่
ชันสูตร นักวิชาการ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนท้องถิน่ กานัน ผูใ้ หญ่บา้ น อสม. แกนนาประชาชน
ครู เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุข มีการประชุม สื่อสารข่าวสารและเฝ้ าระวัง ควบคุม ป้ องกัน เพื่อเฝ้ าระวัง
และควบคุมป้ องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค ด้านการดาเนินงานไม่เพียงพอเนื่องจากขาดมีส่วน
ร่วมของประชาชนทัวไปประชาชนขาดความร่
่
วมมือในการช่วยกันแก้ปัญหาเนื่องจากยังไม่เห็น
ความสาคัญในการแก้ไขปั ญหา คิดว่าปั ญหาไม่ได้เกิดขึน้ กับตัวเอง การพัฒนาต้องสร้างความรูค้ วาม
เข้าใจให้แก่ประชาชน สร้างความตื่นตัว ให้มจี ติ สานึกในการรักชุมชนทีต่ วั เองอยู่
ปั ญหาทีพ่ บเช่นการดาเนินการควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออก(generationที2่ ) เมือ่
เกิดผูป้ ่ วยสงสัยเป็ นโรคไข้เลือดออกทีม่ าโรงพยาบาลกันตังหรือโรงพยาบาลแม่ขา่ ย งานเวชจะ
ประสานข้อมูลกลับพืน้ ทีภ่ ายใน24ชม.หลังจากทีร่ บั ทราบcaseแล้ว และพืน้ ทีจ่ ะเชิญผูเ้ กีย่ วข้อง
ประชุม ดาเนินการซึง่ ใช้ระยะเวลาอย่างน้อย3-7 วันหรือถ้าตรงกับวันหยุดหลายๆวันต้องรอให้เป็ น
วันทางานก่อน ทาให้การควบคุมการระบาดล่าช้า การแก้ไขมีการจัดทาแนวทางบทบาทหน้าทีข่ อง
แต่ละคนก่อนทีจ่ ะมีการเรียกทีมประชุม เช่นเจ้าหน้าที่ อสม.เมือ่ ทราบแล้วลงพืน้ ที่ ควบคุม ตรวจสอบ
ลูกน้ายุงลายในบ้านและรอบๆบ้าน ป้ องกันและค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่โดยการเคาะประตูบา้ นแจก
โลชันทรายอะเบทอบต.
่
พ่นหมอกควันทันทีก่อนและค่อยมีการเรียกประชุม และจาเป็ นต้องมี
ประชาชนทีเ่ กี่ยวข้องให้ความร่วมมือ สอดส่องดูแลคนในครอบครัวและชุมชนด้วย โดยการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและจิตสานึกทีจ่ ะช่วยคนในพืน้ ที่ให้มสี ุขภาพทีด่ ี
มีการส่งเสริมให้บุคลากร แกนนาชุมชนมีความรูแ้ ละทักษะทาหน้าทีเ่ ฝ้ าระวังและสอบสวน
โรคได้ โดยผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาเบือ้ งต้น(SRRTตาบล)อย่างน้อยปี ละครัง้ ครัง้ ล่าสุด...

จานวนผูท้ เ่ี ข้ารับการอบรม . คนเฉลีย่ รพ.สต.ละ 1 .คน กรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทมี สามารถดาเนินการ
ได้
มีการจัดทาแผนเสนอขอสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องได้แก่
องค์การบริหารส่วนท้องถิน่ เครือข่าย สปสช.และอืน่ ๆในการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพเช่นการเฝ้ าระวัง
ควบคุม ป้ องกันการเกิดโรคไข้เลือดออก อุจจาระร่วง วัณโรค DM HT การตรวจสอบคุณภาพอาหารและน้า
และอืน่ ๆตามสภาพปั ญหาของแต่ละพืน้ ที่ ทีผ่ า่ นมาได้รบั การสนับสนุนจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นอย่าง
ดี

การเก็บและวิ เคราะห์ข้อมูลเฝ้ าระวัง:
วิ ธีการ/การมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อให้สามารถพบการเพิ่ มที่ผิดปกติ หรือการระบาดของ
โรค:
มีการเฝ้ าระวังโรคติดต่อโรคไม่ตดิ ต่อและปั ญหาสุขภาพอื่นๆอย่างต่อเนื่องผูใ้ ห้บริการที่
เกีย่ วข้องเช่นแพทย์พยาบาลผูป้ ฏิบตั งิ านการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ ารเจ้าหน้าทีท่ ด่ี ูแลผูร้ บั บริการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ เมือ่ พบ case ทีส่ งสัยหรือมีการวินิจฉัย เข้าข่ายโรคทาง
ระบาดวิทยาจะมีการประสานเจ้าหน้าทีร่ ะบาดให้การบันทึกและจัดเก็บข้อมูลโดยใช้Hosxp.ข้อมูลมี
ความเป็ นปั จจุบนั ครบถ้วนถูกต้องทันเวลาและเปรียบเทียบกับข้อมูลทีม่ อี ยูเ่ ดิมได้ มีการวิเคราะห์
สถานการณ์โรคค้นหาความผิดปกติหรือการระบาดของโรคโดยใช้วธิ กี ารทางระบาดวิทยา มีการ
ติดตามเฝ้ าดูสถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ ฝ้ าระวังอย่างต่อเนื่องและเป็ นปั จจุบนั และคาดการณ์
แนวโน้มการเกิดโรคทีส่ าคัญเพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้ องกันควบคุมโรค
 ปี 2559 พบโรคคอตีบระบาดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ในศูนย์ดแู ลเด็กกลุ่มพิเศษ(ด้าน
สติปัญญา) ซึง่ พบช่วงระหว่างวันหยุดหลายวันญาติต่างพืน้ ทีม่ ารับเด็กกลับบ้าน ได้รบั การ
ประสานงานจากสสจ. เพื่อค้นหาเด็กทีญ
่ าติพากลับมาบ้าน นามาคัดกรองหาโรคคอตีบ พบผูป้ ่ วย
ด้วยโรคคอตีบในเด็ก ออธิสติกของตาบลคลองชีลอ้ ม โรงพยาบาลได้ทาการเก็บตัวอย่างส่งตรวจตาม
แนวทาง ของ สสจ. จัดประชุมชีแ้ จงแนวทางในการเฝ้ าระวังโรคแก่เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาลและ รพ.
สต.ในเครือข่าย มีการเฝ้ าระวังโรคในพืน้ ทีอ่ ย่างต่อเนื่อง ไม่มกี ารเสียชีวติ ด้วยโรคคอตีบ
การพัฒนาขีดความสามารถ/ความพร้อมเพื่อรองรับหากมีการระบาดของโรคหรือการเพิ่ มขึ้น
ของภัยสุขภาพ:
 แผนพัฒนาบุคลากรทีมและแผนเตรียมรับภัยพิบตั ิ กรณีการระบาดของโรค
เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอกันตัง มีการจัดตัง้ ทีมเฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว
(SRRT)จากทีมสหสาขาวิชาชีพ ประกอบด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพจากโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่
สานักงานสาธารณสุขอาเภอ เจ้าหน้าทีร่ พ.สต. และภาคีเครือข่ายในพืน้ ทีร่ ะดับตาบลทุกแห่ง มีการ
ตรียมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข โดยการจัดทาแผนรองรับการระบาดของโรคทีส่ าคัญ
เช่น โรคไข้หวัดนก แผนตรียมรับการระบาดของโรคไข้เลือดออก โรคตาแดง โรคมือเท้าปาก มีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างน้อยปี ละครัง้
 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทีไ่ ด้จากการเฝ้ าระวัง

เช่น โรคไข้เลือดออก มีการเปรียบเทียบการเกิดโรคจากค่ามัธยฐานหลัง 5 ปี ตัง้ แต่ปี 25542559โดยพบข้อมูลดังนี้
เดือน/ปี
จานวนผูป้ ่ วย
ค่ามัธยฐาน5 จานวนผูป้ ่ วย
ปี (ปี 54-58)
2554
2555
2556
2557
2558
2559
ม ค.
3
14
5
5
3
5
3
ก.พ.
9
5
3
2
1
3
1
มี.ค.
10
11
0
4
6
4
6
เม.ย.
16
7
1
2
5
2
5
พ.ค.
20
13
2
6
6
6
6
มิ.ย.
17
9
3
9
3
9
3
ก.ค.
4
2
5
11
10
5
10
ส.ค.
13
5
4
12
6
8
6
ก.ย.
2
3
5
6
7
6
7
ต.ค.
7
3
9
5
9
8
9
พ.ย.
11
3
5
4
4
5
4
ธ.ค.
6
1
5
4
1
5
1
จะเห็นว่าเมือ่ เปรียบเทียบข้อมูลโรคไข้เลือดออกของปี 59กับค่ามัฐยธานย้อนหลัง 5 ปี พบว่ามีการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออกตัง้ แต่เดือน มี.ค,เม.ย.,พ.ค ก.ค.ก.ย.และต.ค ของปี 59 เนื่องจากจานวน
ผูป้ ่ วยแต่ละเดือนมากกว่าค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
บทเรียนเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล ความเป็ นปัจจุบนั ของสถานการณ์โรค
สาคัญที่เฝ้ าระวัง:
 ระบบบันทึกและการจัดเก็บ ข้อมูลทีจ่ ดั เก็บมีความเป็ นปั จจุบนั ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา
 การแปลความหมายข้อมูลและนาเสนออย่างต่อเนื่อง
สถานบริการสาธารณสุข โรงพยาบาลมีการให้บริการ การตรวจรักษา วินิจฉัยทีเ่ ข้าข่ายตาม
แนวทางระบาดวิทยา จะมีการบันทึก ข้อมูลของผูร้ บั บริการไว้ หรือHos XPทุกวัน และมีการจัดส่ง
ข้อมูลไปยังสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อความทันเวลาส่วนของโรงพยาบาลไม่เกิน3วัน สสอ.ไม่
เกิน 7วัน ข้อมูลทางระบาดสามารถสืบค้นได้ตลอดเวลาทีม่ คี วามจาเป็ นในการใช้ขอ้ มูล ผลการ
ดาเนินงานความครบถ้วนของการรายงาน รง.506 ปี 2555-2559 ร้อยละ
97.55,65.6,96.8,92.71,91.01 ความทันเวลาในการรายงาน รง.506ปี 2555-2559 ร้อยละ
97.55,97.71,17.70,61.41,99.57 พบปั ญหาในบางครัง้ ในเรือ่ งการรายงานโรคไปยังสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดไม่ทนั ในระยะเวลา3วันหลังจากการวินิจฉัย เกิดความขัดข้องของระบบการส่งทาง

Internet(Net ล่ม การดาเนินการแก้ไขให้เจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ผิดชอบด้านการส่งข้อมูลให้จดั ส่งในวันเสาร์
อาทิตย์และถ้าไม่อยูค่ วรให้มผี ู้ทท่ี าหน้าทีแ่ ทนได้และนาข้อมูลมาวิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มของ
การระบาดและนาเสนอในทีป่ ระชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล สานักงานสาธารณสุข อาเภอ ทุก
เดือนเพื่อให้ผทู้ เ่ี กีย่ วข้องมีการดาเนินการเพื่อการควบคุมต่อไป
บทเรียนจากการเฝ้ าระวังการระบาดของโรคและภัยสุขภาพใน 1-2 ปี ที่ผา่ นมา:
 การพบการระบาดของโรคและภัยสุขภาพในรอบ 1-2 ปี ทผ่ี ่านมา
จากข้อมูลเฝ้ าระวังโรค ปี 2557-2558 พบว่ามีโรคติดต่อทีส่ าคัญได้แก่ โรคไข้เลือดออก คิดเป็ น
อัตราป่ วยต่อแสนประชากรดังนี้ 53.61,84.31 ปี 2558มีแนวโน้มทีเ่ พิม่ มากขึน้ พบมากในช่วงอายุ
10-14 15-19และ5-9 ปี ตามลาดับ อาชีพส่วนมากเป็ นเด็กนักเรียน พบมากช่วงเดือน พ.ค.และมิ.ย.
การคืนข้อมูลให้ชุมชนรับทราบ วิเคราะห์ หาสาเหตุ หาวิธกี ารมาดาเนินการเฝ้ าระวัง ควบคุม
ป้ องกันไม่ให้เกิดโรคไข้เลือดออกหรือถ้าเกิดจะต้องไม่มกี ารระบาดทีเ่ พิม่ ขึน้ ดาเนินการให้มหี มู่บา้ น
ชุมชน โรงเรียน โรงพยาบาลปลอดลูกน้ายุงลาย ให้ชุมชนจัดทาแผนงาน โครงการ จัดตัง้ งบประมาณ
ในการดาเนินงานและมีการดาเนินการดังนี้รณรงค์ให้ความรูแ้ ก่ประชาชน ,คนในบ้านปฏิบตั ติ าม5ป.1
ข.,อสม. เจ้าหน้าทีส่ ารวจลูกน้ายุงลายทุกสัปดาห์,รณรงค์ใหญ่ทงั ้ อาเภอในช่วงก่อนเดือนทีม่ กั จะพบ
การระบาด ,ทีมสสอ. จังหวัด สคร.มีการกากับติดตามอย่างต่อเนื่อง ผลการดาเนินงานในปี 2559
อัตราป่ วยเท่ากับ 70.45 ต่อแสนประชากร แต่ทผ่ี ่านพบว่าการปฏิบตั ติ วั ของคนในชุมชนยัง ไม่เข้าใจ
ถึงอาการของโรคตัง้ แต่เนิ่นๆจึงไม่ได้แจ้งกับแกนนาเพื่อเร่งการควบคุมการระบาด แนวทางการ
พัฒนาในปี 2559 Empowermentให้คนในครอบครัว ชุมชนสามารถดูแลตนเองและเมือ่ มีรายทีส่ งสัย
สามารถแจ้งแกนนาให้รบั ทราบเพื่อดาเนินการควบคุม ป้ องกันการแพร่ระบาดของโรค ได้ทนั เวลา
บทเรียนเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเฝ้ าระวัง:
 ผลการตามรอยประสิทธิภาพการเฝ้ าระวัง
บทเรียนเกีย่ วกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเฝ้ าระวัง ทาให้ตรวจพบปั ญหาโรคและภัยสุขภาพได้
ทันท่วงที บอกลาดับความสาคัญของปั ญหาได้ ข้อมูลสามารถนามาวางแผน คาดคะเนความต้องการ
ในอนาคต สามารถป้ องกันและควบคุมโรคไม่ให้เกิดการระบาดเพิม่ ขึน้
การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ:
มีแผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและมีการเตรียมพร้อมในการรองรับ
ตลอด 24ชัวโมง
่
กาหนดมาตรการป้ องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพทีจ่ าเป็ นเพื่อป้ องกันการแพร่
ระบาดของโรคมีช่องทางทีส่ ามารถรายงาน – รับรายงานผูป้ ่ วยหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้
เช่นทางโทรศัพท์ ทางFacebook หรือline มีทมี เฝ้ าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ ร็ว (SRRT) จากทีมสห
สาขาวิชาชีพทาหน้าทีต่ อบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ มีการดาเนินการสอบสวน
ผูป้ ่ วยเฉพาะราย เหตุการณ์ผดิ ปกติการป่ วยเป็ นกลุ่มก้อนหรือพบแนวโน้มทีบ่ ่งบอกว่า อาจมีการ
ระบาดทีมผูร้ บั ผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคจะมีทรัพยากรและอานาจในการสืบค้นและใช้

มาตรการควบคุมทีเ่ หมาะสมอย่างรอบด้านและทันเวลาและมีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัย
สุขภาพไปยังชุมชนส่วนราชการและองค์กรอื่นทีเ่ กีย่ วข้องอย่างทันเวลา
การประเมิ นความทันต่อสถานการณ์ ในการสอบสวนโรคสาคัญ:
มีประสบการณ์ในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ1-2 ปี ทผ่ี ่านมา
เหตุการณ์ ต.ค.58-ธ.ค.58 พบว่ามีแนวโน้มการระบาดของโรคตาแดงของอาเภอกันตังใน
เดือนต.ต.58 พบจานวน 16 ราย เดือนพ.ย.59 จานวน 71 ราย เจ้าหน้าทีง่ านระบาดรพ.และทีมได้
ทาการทบทวนและหาสาเหตุ พบมากในเด็กนักเรียนและขยายไปยังคนในครอบครัว จึงได้ดาเนินการ
แจ้งเตือนไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เช่น โรงเรียน อบต. สสอ. รพ.สต. โดยประสานทางโทรศัพท์ก่อน
ในทันที และทาหนังสือให้รบั ทราบภายหลัง ทางด้านเจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขเพิม่ ช่องทาง Face book,
Line ให้ทราบ เพื่อดาเนินการควบคุม ป้ องกันการระบาดของโรค โดยเจ้าหน้าทีอ่ อกพืน้ ทีใ่ ห้ความรู้
ทาการควบคุมโรคในโรงเรียน จัดวัสดุในการป้ องกันโรค เช่น จัดน้ายาล้างมือไว้ให้ผมู้ ารับบริการ
งานสุขศึกษาดาเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรูใ้ นการป้ องกันโรคในโรงเรียน อบต.แจ้งข่าวสารหอ
กระจายข่าวหมูบ่ า้ น อสม.สารวจค้นหาผูป้ ่ วยรายใหม่และให้ความรูใ้ นการปฏิบตั ติ วั อย่างถูกต้อง
เหมาะสม
การประเมิ นความสามารถในการหยุดยัง้ การเกิ ดผู้ป่วยรายใหม่:
 แนวทางการประเมิน และตัวอย่าง การควบคุมการระบาดโดยการหยุดยัง้ การเกิดผูป้ ่ วยรายใหม่
1-2 ปี ทผ่ี ่านมา
การควบคุมโรคไข้เลือดออกเพือ่ หยุดยัง้ การเกิดผูป้ ่ วยรายใหม่ มีการดาเนินการดังนี้
เมือ่ พืน้ ทีไ่ ด้รบั การประสานงานว่ามีผปู้ ่ วยสงสัยหรือป่ วยเป็ นโรคไข้เลือดออก ทีม SRRTตาบลรีบ
ดาเนินการควบคุมป้ องกันไม่ให้เกิด generationที2่ โดยมีภาคีเครือข่าย อสม.เคาะประตูบา้ นแจก
โลชันทรายอะเบทให้
่
ความรู้ สร้างความตระหนักแก่คนในครอบครัวและชุมชนช่วยกันเฝ้ าระวังและ
ควบคุมการระบาดของโรค สารวจลูกน้ายุงลายในบ้าน รอบๆบ้านปฏิบตั ใิ ห้ถูกต้องตาม5ป.1ข. อบต.
พ่นหมอกควันตามกาหนด ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายโดยผ่านหอกระจายข่าวหมูบ่ า้ นทุกวันเพื่อ
สร้างความตื่นตัวให้กบั คนในชุมชนและมีการประเมินผลการดาเนินงานโดยการสารวจคนในชุมชนว่า
มีการป่ วยเพิม่ ขึน้ หรือไม่และมีการรวบรวมข้อมูลจากรายงาน506ของโรงพยาบาล ผลการดาเนินที่
ผ่านมาประสิทธิภาพในการควบคุมโรค ปี 2555 – 2559 เท่ากับ100,100,89.47,90.52,83.72
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเตือนภัย:
 การจัดทารายงานโรคและภัยสุขภาพทีเ่ ป็ นปั จจุบนั
มีการจัดทารายงานสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่ให้ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นปั จจุบนั เกี่ยวกับ
โรคที่เฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาเช่นอุจจาระร่วง ปอดบวม ไข้เลือดออก ตาแดง มือเท้าปาก ไข้หวัด
ใหญ่ โรคติด ต่ อ ทางเพศสัม พัน ธ์ โรคภัย สุ ข ภาพDM ,HT, COPD,AMI, HI, การเจ็บ ป่ วยจากการ
ประกอบอาชีพ เก็บรวบรวมรายงานจากรายงานทางระบาดวิทยารง.506 โดยดูขอ้ มูลจาก Hos XP
แล้วส่ง เข้า Data Center ผูต้ รวจสอบข้อมูลของศูนย์ระบาดวิทยาตรวจสอบแล้วยืนยันข้อมูลให้งาน

ระบาดวิท ยาจังหวัด งานระบาดวิท ยาของจังหวัดจะส่ งข้อ มูล ภาพรวมของอ าเภอเพื่อ ให้อ าเภอ
update ข้อมูลเป็ นปั จจุบนั ซึง่ ข้อมูลทีไ่ ด้มาสามารถนาไปใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์โรคได้
สถานการณ์โรคภัยสุขภาพทีส่ าคัญ
โรค
ปี 2557
ปี 2558
ปี 2259
จานวน อัตราป่ วย จานวน อัตราป่ วย จานวน อัตราป่ วย
อุจาระร่วง
710
828.00
827
955.28
991
1144.47
ปอดบวม
91
106.12
150
173.23
184
212.00
ไข้เลือดออก
53
61.81
73
84.31
61
70.45
อีสุกอีใส
154
179.59
46
53.12
39
45.04
ตาแดง
81
94.46
18
20.29
27
31.18
มือ เท้า ปาก
35
40.82
65
75.07
16
91.48
ไข้หวัดใหญ่
37
43.15
41
47.35
39
45.04
ฉี่หนู
3
3.50
5
5.77
7
8.08
เสียชีวติ 1
 แนวทางการเผยแพร่ขอ้ มูลการระบาด การวิเคราะห์แนวโน้ม การประชาสัมพันธ์เพื่อการป้ องกัน
มีการดูสถานการณ์และวิเคราะห์ขอ้ มูลทุกวัน โดยเจ้าหน้าที่แต่ละพื้นที่เองผ่านทางรง.506
และแต่ ละพื้นที่ส่งรายงานไปสสอ.เพื่อรวบรวมส่งจังหวัด การเผยแพร่ข้อมูลทางระบาดโดยการดู
แนวโน้ ม ของแต่ ล ะสถานการณ์ ถ้า Trentสูงขึ้น เจ้าหน้ าที่ท างระบาดจะประสานพื้น ที่ให้รบั ทราบ
เจ้าหน้าที่พ้นื ที่ประสานแกนนาชุมชน ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เดินรณรงค์ สื่อสารโดยใช้แผ่น
พับ ไวนิล และดาเนินการเพื่อป้ องกัน ควบคุมไม่ให้เกิดความรุนแรงทีเ่ พิม่ ขึน้
ผลการพัฒนาที่สาคัญ:
การพัฒนา/ปรับปรุง/ CQI เกีย่ วกับการเฝ้ าระวังโรคและภัยสุขภาพ
จัดทาแนวทางการดูแลผูป้ ่ วยไข้เลือดออก,โรคอุจาระร่วง,การดูแลผูป้ ่ วยเบาหวาน ความดัน
โลหิตสูง
มาตรฐาน
Score ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
66. นโยบาย แผน การติดตาม
3 - การพัฒนาบุคลากรด้านระบาดวิทยา
ประเมินผล บุคลากร ทรัพยากร การ
สร้างความรู้
67. การเก็บและวิเคราะห์ขอ้ มูลการ
3 - พัฒนาการวิเคราะห์ขอ้ มูลและการเฝ้ าระวัง
เฝ้ าระวัง
68. การตอบสนองต่อการระบาด และ
3 - การสอบสวนเชิงรุกในพืน้ ที่
การเผยแพร่ขอ้ มูล

