
II-8 การเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ 
ประเดน็คณุภาพ/ความเส่ียงท่ีส าคญั: ครบถว้น  ทนัเวลา  ครอบคลุม  ประสทิธภิาพ 

ข้อมลู/ตวัช้ีวดั เป้าหมาย ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
การประเมนิผลงานดา้น
ระบาดวทิยาโดย สคร.  

ผ่าน
ระดบัพืน้ฐาน 

- - ระดบัขัน้
พืน้ฐาน 

- - 

ความครบถว้นของการ
รายงาน รง.506 

95% 96.6 95.6 96.8 92.71 91.01 

ความทนัเวลาของการ
รายงาน รง.506 

85% 97.55 97.71 17.70 61.41 99.57 

ความครบถว้นของการ
สอบสวนเฉพาะราย 

100 % 100 
118/118 

87.26 
178/204 

96.36 
78/81 

 

100 
18/18 

100 
28/28 

 
ความทนัเวลาของการ
สอบสวนเฉพาะราย 

100% 77.12 
91/118 

90.45 
161/178 

78.21 
61/78 

83.34 
15/18 

85.72 
24/28 

ประสทิธภิาพการ
ควบคุมโรค  

80 % 100 100 89.47 90.52 83.72 

บริบท: 
โรคและภยัสุขภาพส าคญัในพืน้ที่:โรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู โรควณัโรค โรคเอดส ์
โรคและภยัสุขภาพส าคญัทีอ่ยูใ่นแผนเฝ้าระวงั: โรคอุจาระรว่ง โรคไขเ้ลอืดออก โรคมอืเทา้ปาก โรค 
ตาแดง  การเกดิอุบตัเิหตุขณะประกอบอาชพีเช่น สายสลงิเรอืประมงฟาด  แอมโมเนีย 
ในโรงงานรัว่ เศษเหลก็กระเดน็เขา้ตาขณะเชื่อมโลหะ ก้อนน ้าแขง็กระแทกมอืและเทา้ในคนงานใน 
โรงน ้าแขง็ 

 เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอกนัตงั และแต่ละชุมชน มกีารจดัท าแผนงาน/โครงการการเฝ้า 
ระวงัโรคภยัสุขภาพทีส่ าคญั ครอบคลุม  โดยใชข้อ้มลู สถานการณ์ เหตุการณ์ต่างๆมาจดัท า 
โครงการเฝ้าระวงั การดแูลเช่น การคดักรองสุขภาพคน้หาโรคเบาหวาน ความดนัโลหติสงู การ
ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมสุขภาพ,การเฝ้าระวงั ควบคุม ป้องกนัการเกดิโรคไขเ้ลอืดออก โรคอุจาระรว่ง 
โรคมอืเทา้ปาก โรคตาแดง โรควณัโรค โรคไขห้วดัใหญ่และอื่นๆ 

 สรปุความครอบคลุมของการรายงานวณัโรคและโรคตดิต่อทีต่อ้งรายงานอื่นๆ 
การรายงานวณัโรคมกีารรายงานโดยผ่านโปรแกรม TB CM ทุกเดอืน และโปรแกรม TB 

Thailand  มกีารรายงานเป็นรายไตรมาส(3 เดอืน) ใหแ้ก่ สปสช. ในส่วนของโรคตดิต่อทีต่อ้งรายงาน
โรคอื่น ๆ มกีารตรวจสอบขอ้มลูโรคทีต่อ้งรายงานตามรหสัที ่สปสช.ก าหนดไวจ้าก โปรแกรม Hos 
Xp.  โดยตรวจสอบขอ้มลูทุกวนัแลว้ส่งผ่านระบบ Data center  ผ่านไปยงัผูต้รวจสอบของศูนย์
ระบาดวทิยาอ าเภอ แลว้ส่งยนืยนัขอ้มลูเขา้ Data center ของจงัหวดัต่อไป 



 สรปุโรคและภยัสุขภาพอื่นๆทีร่พ.มโีอกาสพบและความพรอ้มในการวนิิจฉยั 
(ผลการประเมนิระบบการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ) 
 ปี  2559 พบโรคเลป็โตสไปโรสสี  7  ราย โรคพยาบาลมแีนวทางการเฝ้าระวงัโรคโดย OPD  ท า
การคดักรองผูป่้วยทีม่อีาการน่าสงสยัตามแนวทางของ สสจ. และด าเนินการรกัษาตามมาตรฐาน 
จากการประเมนิระบบการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพของอ าเภอกนัตงั  โดยทมี SRRT สามารถ
ตรวจจบั รายงานตามรายงงาน 506 ครอบคลุมครบถว้นคดิเป็นรอ้ยละ 91.01 
กระบวนการ: 
การบริหารจดัการและทรพัยากร: 

 มรีะบบก ากบั ก าหนดแนวทาง มาตรการในการเฝ้าระวงั 
  มกีารก าหนดแนวทาง มาตรการ นโยบายเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ ครอบคลุมทุกพืน้ทีท่ี่

ให้บรกิารแก่ผู้ป่วยบุคลากรและประชาชนจดัแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตักิารที่สอดคล้องกบัปัญหา
โรคและภยัสุขภาพในพื้นที่ จดัระบบในการก ากบัดูแลตดิตามประเมนิผลและปรบัปรุงกระบวนการ
อยา่งต่อเนื่อง  
 บุคลากรในทมีงาน 
          การด าเนินงานอ าเภอควบคุมโรคเขม้แขง็จะมทีมีสหสาขาวชิาชพีมาเป็นคณะท างาน ในการ
เฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ  ทมีประกอบดว้ยแพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีร่ะบาดวทิยา เจา้หน้าที่
ชนัสตูร นกัวชิาการ ตวัแทนองคก์ารบรหิารส่วนท้องถิน่ ก านัน ผูใ้หญ่บา้น อสม. แกนน าประชาชน 
คร ูเจา้หน้าทีส่าธารณสุข มกีารประชุม สื่อสารขา่วสารและเฝ้าระวงั ควบคุม ป้องกนั เพื่อเฝ้าระวงั
และควบคุมป้องกนัไมใ่หเ้กดิการระบาดของโรค ดา้นการด าเนินงานไมเ่พยีงพอเนื่องจากขาดมสี่วน
รว่มของประชาชนทัว่ไปประชาชนขาดความรว่มมอืในการช่วยกนัแกปั้ญหาเนื่องจากยงัไมเ่หน็
ความส าคญัในการแกไ้ขปัญหา คดิว่าปัญหาไมไ่ดเ้กดิขึน้กบัตวัเอง การพฒันาตอ้งสรา้งความรูค้วาม
เขา้ใจใหแ้ก่ประชาชน สรา้งความตื่นตวั ใหม้จีติส านึกในการรกัชุมชนทีต่วัเองอยู่ 
ปัญหาทีพ่บเช่นการด าเนินการควบคุมไมใ่หเ้กดิการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก(generationที2่) เมือ่
เกดิผูป่้วยสงสยัเป็นโรคไขเ้ลอืดออกทีม่าโรงพยาบาลกนัตงัหรอืโรงพยาบาลแม่ขา่ย งานเวชจะ
ประสานขอ้มลูกลบัพืน้ทีภ่ายใน24ชม.หลงัจากทีร่บัทราบcaseแลว้ และพืน้ทีจ่ะเชญิผูเ้กีย่วขอ้ง
ประชุม ด าเนินการซึง่ใชร้ะยะเวลาอยา่งน้อย3-7 วนัหรอืถา้ตรงกบัวนัหยดุหลายๆวนัตอ้งรอใหเ้ป็น
วนัท างานก่อน  ท าใหก้ารควบคุมการระบาดล่าชา้ การแกไ้ขมกีารจดัท าแนวทางบทบาทหน้าทีข่อง
แต่ละคนก่อนทีจ่ะมกีารเรยีกทมีประชุม เช่นเจา้หน้าที ่อสม.เมือ่ทราบแลว้ลงพืน้ที ่ควบคุม ตรวจสอบ
ลกูน ้ายงุลายในบา้นและรอบๆบา้น ป้องกนัและคน้หาผูป่้วยรายใหมโ่ดยการเคาะประตูบา้นแจก
โลชัน่ทรายอะเบทอบต. พ่นหมอกควนัทนัทก่ีอนและค่อยมกีารเรยีกประชุม และจ าเป็นตอ้งมี
ประชาชนทีเ่กี่ยวขอ้งใหค้วามรว่มมอื สอดส่องดแูลคนในครอบครวัและชุมชนดว้ย โดยการสรา้ง
ความรู ้ความเขา้ใจและจติส านึกทีจ่ะช่วยคนในพืน้ที่ใหม้สีุขภาพทีด่ ี
            มกีารส่งเสรมิใหบุ้คลากร แกนน าชุมชนมคีวามรูแ้ละทกัษะท าหน้าทีเ่ฝ้าระวงัและสอบสวน
โรคได ้โดยผ่านการอบรมหลกัสตูรระบาดวทิยาเบือ้งตน้(SRRTต าบล)อย่างน้อยปีละครัง้ ครัง้ล่าสุด... 



จ านวนผูท้ีเ่ขา้รบัการอบรม . คนเฉลีย่รพ.สต.ละ 1 .คน กรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ทมีสามารถด าเนินการ
ได ้

มกีารจดัท าแผนเสนอขอสนบัสนุนงบประมาณและทรพัยากรจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ 
องคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ เครอืขา่ย สปสช.และอืน่ๆในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพเชน่การเฝ้าระวงั 
ควบคมุ ป้องกนัการเกดิโรคไขเ้ลอืดออก อจุจาระรว่ง วณัโรค DM HT  การตรวจสอบคณุภาพอาหารและน ้า
และอืน่ๆตามสภาพปัญหาของแต่ละพืน้ที ่ ทีผ่า่นมาไดร้บัการสนบัสนุนจากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเป็นอยา่ง
ด ี
การเกบ็และวิเคราะหข้์อมูลเฝ้าระวงั: 
วิธีการ/การมีส่วนร่วมของบคุลากรเพ่ือให้สามารถพบการเพ่ิมท่ีผิดปกติหรือการระบาดของ
โรค: 
          มกีารเฝ้าระวงัโรคตดิต่อโรคไมต่ดิต่อและปัญหาสุขภาพอื่นๆอยา่งต่อเนื่องผูใ้หบ้รกิารที่
เกีย่วขอ้งเช่นแพทยพ์ยาบาลผูป้ฏบิตังิานการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารเจา้หน้าทีท่ีดู่แลผูร้บับรกิารมี
ส่วนรว่มในการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ เมือ่พบ case ทีส่งสยัหรอืมกีารวนิิจฉยั เขา้ข่ายโรคทาง
ระบาดวทิยาจะมกีารประสานเจา้หน้าทีร่ะบาดใหก้ารบนัทกึและจดัเกบ็ขอ้มลูโดยใช้Hosxp.ขอ้มลูมี
ความเป็นปัจจบุนัครบถว้นถูกตอ้งทนัเวลาและเปรยีบเทยีบกบัขอ้มลูทีม่อียูเ่ดมิได ้มกีารวเิคราะห์
สถานการณ์โรคคน้หาความผดิปกตหิรอืการระบาดของโรคโดยใชว้ธิกีารทางระบาดวทิยา มกีาร
ตดิตามเฝ้าดสูถานการณ์และแนวโน้มของโรคทีเ่ฝ้าระวงัอยา่งต่อเนื่องและเป็นปัจจบุนัและคาดการณ์
แนวโน้มการเกดิโรคทีส่ าคญัเพื่อประโยชน์ในการวางแผนป้องกนัควบคุมโรค 
  ปี 2559 พบโรคคอตบีระบาดในจงัหวดันครศรธีรรมราช ในศูนยด์แูลเดก็กลุ่มพเิศษ(ดา้น 
สตปัิญญา) ซึง่พบช่วงระหว่างวนัหยดุหลายวนัญาตต่ิางพืน้ทีม่ารบัเดก็กลบับา้น ไดร้บัการ
ประสานงานจากสสจ. เพื่อคน้หาเดก็ทีญ่าตพิากลบัมาบา้น น ามาคดักรองหาโรคคอตบี พบผูป่้วย
ดว้ยโรคคอตบีในเดก็ ออธสิตกิของต าบลคลองชลีอ้ม โรงพยาบาลไดท้ าการเกบ็ตวัอยา่งส่งตรวจตาม
แนวทาง ของ สสจ.  จดัประชุมชีแ้จงแนวทางในการเฝ้าระวงัโรคแก่เจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลและ รพ.
สต.ในเครอืขา่ย มกีารเฝ้าระวงัโรคในพืน้ทีอ่ยา่งต่อเนื่อง ไมม่กีารเสยีชวีติดว้ยโรคคอตบี 
การพฒันาขีดความสามารถ/ความพร้อมเพ่ือรองรบัหากมีการระบาดของโรคหรือการเพ่ิมขึ้น
ของภยัสขุภาพ: 

 แผนพฒันาบุคลากรทมีและแผนเตรยีมรบัภยัพบิตั ิกรณีการระบาดของโรค 
          เครอืขา่ยบรกิารสุขภาพอ าเภอกนัตงั มกีารจดัตัง้ทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็ 

(SRRT)จากทมีสหสาขาวชิาชพี ประกอบดว้ยทมีสหสาขาวชิาชพีจากโรงพยาบาล เจา้หน้าที่
ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอ  เจา้หน้าทีร่พ.สต. และภาคเีครอืขา่ยในพืน้ทีร่ะดบัต าบลทุกแห่ง มกีาร
ตรยีมแผนรองรบัเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสุข  โดยการจดัท าแผนรองรบัการระบาดของโรคทีส่ าคญั  
เช่น โรคไขห้วดันก  แผนตรยีมรบัการระบาดของโรคไขเ้ลอืดออก  โรคตาแดง โรคมอืเทา้ปาก มกีาร
พฒันาศกัยภาพบุคลากรอย่างน้อยปีละครัง้ 
 ผลการวเิคราะหข์อ้มลูทีไ่ดจ้ากการเฝ้าระวงั 



      เช่น โรคไขเ้ลอืดออก มกีารเปรยีบเทยีบการเกดิโรคจากค่ามธัยฐานหลงั 5 ปี  ตัง้แต่ปี 2554-
2559โดยพบขอ้มลูดงันี้ 

เดอืน/ปี 
 

จ านวนผูป่้วย ค่ามธัยฐาน5 
ปี(ปี 54-58) 

จ านวนผูป่้วย 

2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ม ค. 3 14 5 5 3 5 3 

ก.พ. 9 5 3 2 1 3 1 

ม.ี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 

ม.ิ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 

 
จะเหน็ว่าเมือ่เปรยีบเทยีบขอ้มลูโรคไขเ้ลอืดออกของปี 59กบัค่ามฐัยธานยอ้นหลงั 5 ปี  พบว่ามกีาร
ระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกตัง้แต่เดอืน  ม.ีค,เม.ย.,พ.ค ก.ค.ก.ย.และต.ค ของปี 59 เนื่องจากจ านวน
ผูป่้วยแต่ละเดอืนมากกว่าค่ามธัยฐานยอ้นหลงั 5 ปี 
บทเรียนเก่ียวกบัความถกูต้องครบถ้วนของข้อมลู ความเป็นปัจจบุนัของสถานการณ์โรค
ส าคญัท่ีเฝ้าระวงั: 

 ระบบบนัทกึและการจดัเกบ็ ขอ้มลูทีจ่ดัเกบ็มคีวามเป็นปัจจุบนั  ครบถว้น ถูกตอ้งและทนัเวลา  
 การแปลความหมายขอ้มลูและน าเสนออย่างต่อเนื่อง 
      สถานบรกิารสาธารณสุข โรงพยาบาลมกีารใหบ้รกิาร การตรวจรกัษา วนิิจฉัยทีเ่ขา้ข่ายตาม

แนวทางระบาดวทิยา จะมกีารบนัทกึ ขอ้มลูของผูร้บับรกิารไว ้หรอืHos XPทุกวนั และมกีารจดัส่ง
ขอ้มลูไปยงัส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเพื่อความทนัเวลาส่วนของโรงพยาบาลไมเ่กนิ3วนั สสอ.ไม่
เกนิ 7วนั ขอ้มลูทางระบาดสามารถสบืคน้ไดต้ลอดเวลาทีม่คีวามจ าเป็นในการใชข้อ้มลู ผลการ
ด าเนินงานความครบถว้นของการรายงาน รง.506 ปี2555-2559 รอ้ยละ
97.55,65.6,96.8,92.71,91.01  ความทนัเวลาในการรายงาน รง.506ปี2555-2559 รอ้ยละ
97.55,97.71,17.70,61.41,99.57  พบปัญหาในบางครัง้ในเรือ่งการรายงานโรคไปยงัส านกังาน
สาธารณสุขจงัหวดัไมท่นัในระยะเวลา3วนัหลงัจากการวนิิจฉยั เกดิความขดัขอ้งของระบบการส่งทาง



Internet(Net ล่ม การด าเนินการแกไ้ขใหเ้จา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบดา้นการส่งขอ้มลูใหจ้ดัส่งในวนัเสาร ์
อาทติยแ์ละถา้ไมอ่ยูค่วรใหม้ผีู้ทีท่ าหน้าทีแ่ทนไดแ้ละน าขอ้มลูมาวเิคราะหส์ถานการณ์ แนวโน้มของ
การระบาดและน าเสนอในทีป่ระชุมกรรมการบรหิารโรงพยาบาล ส านกังานสาธารณสุข อ าเภอ ทุก
เดอืนเพื่อใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งมกีารด าเนินการเพื่อการควบคุมต่อไป 
บทเรียนจากการเฝ้าระวงัการระบาดของโรคและภยัสขุภาพใน 1-2 ปีท่ีผา่นมา: 

  การพบการระบาดของโรคและภยัสุขภาพในรอบ 1-2 ปีทีผ่่านมา 
จากขอ้มลูเฝ้าระวงัโรค  ปี 2557-2558  พบว่ามโีรคตดิต่อทีส่ าคญัไดแ้ก่  โรคไขเ้ลอืดออก คดิเป็น
อตัราป่วยต่อแสนประชากรดงันี้  53.61,84.31 ปี 2558มแีนวโน้มทีเ่พิม่มากขึน้ พบมากในช่วงอาย ุ
10-14 15-19และ5-9 ปี ตามล าดบั  อาชพีส่วนมากเป็นเดก็นกัเรยีน พบมากช่วงเดอืน พ.ค.และม.ิย.    
การคนืขอ้มลูใหชุ้มชนรบัทราบ วเิคราะห ์หาสาเหตุ หาวธิกีารมาด าเนินการเฝ้าระวงั ควบคุม 
ป้องกนัไมใ่หเ้กดิโรคไขเ้ลอืดออกหรอืถา้เกดิจะตอ้งไม่มกีารระบาดทีเ่พิม่ขึน้ ด าเนินการใหม้หีมู่บา้น 
ชุมชน โรงเรยีน โรงพยาบาลปลอดลกูน ้ายงุลาย ใหชุ้มชนจดัท าแผนงาน โครงการ จดัตัง้งบประมาณ
ในการด าเนินงานและมกีารด าเนินการดงันี้รณรงคใ์หค้วามรูแ้ก่ประชาชน ,คนในบา้นปฏบิตัติาม5ป.1
ข.,อสม. เจา้หน้าทีส่ ารวจลกูน ้ายุงลายทุกสปัดาห,์รณรงคใ์หญ่ทัง้อ าเภอในช่วงก่อนเดอืนทีม่กัจะพบ
การระบาด ,ทมีสสอ. จงัหวดั สคร.มกีารก ากบัตดิตามอยา่งต่อเนื่อง ผลการด าเนินงานในปี 2559 
อตัราป่วยเท่ากบั 70.45 ต่อแสนประชากร  แต่ทีผ่่านพบว่าการปฏบิตัติวัของคนในชุมชนยงั ไมเ่ขา้ใจ
ถงึอาการของโรคตัง้แต่เนิ่นๆจงึไมไ่ดแ้จง้กบัแกนน าเพื่อเรง่การควบคุมการระบาด แนวทางการ
พฒันาในปี2559 Empowermentใหค้นในครอบครวั ชุมชนสามารถดแูลตนเองและเมือ่มรีายทีส่งสยั
สามารถแจง้แกนน าใหร้บัทราบเพื่อด าเนินการควบคุม ป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรค ไดท้นัเวลา  
 
บทเรียนเก่ียวกบัการใช้ประโยชน์จากข้อมลูเฝ้าระวงั: 

 ผลการตามรอยประสทิธภิาพการเฝ้าระวงั 
บทเรยีนเกีย่วกบัการใชป้ระโยชน์จากขอ้มลูเฝ้าระวงั ท าใหต้รวจพบปัญหาโรคและภยัสุขภาพได้
ทนัท่วงท ีบอกล าดบัความส าคญัของปัญหาได ้ขอ้มลูสามารถน ามาวางแผน คาดคะเนความตอ้งการ
ในอนาคต สามารถป้องกนัและควบคุมโรคไมใ่หเ้กดิการระบาดเพิม่ขึน้  
การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสขุภาพ: 

มแีผนการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขและมกีารเตรยีมพรอ้มในการรองรบั
ตลอด 24ชัว่โมง  ก าหนดมาตรการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสุขภาพทีจ่ าเป็นเพื่อป้องกนัการแพร่
ระบาดของโรคมชี่องทางทีส่ามารถรายงาน – รบัรายงานผูป่้วยหรอืภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้
เช่นทางโทรศพัท ์ทางFacebook หรอืline  มทีมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็ (SRRT) จากทมีสห
สาขาวชิาชพีท าหน้าทีต่อบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ  มกีารด าเนินการสอบสวน
ผูป่้วยเฉพาะราย เหตุการณ์ผดิปกตกิารป่วยเป็นกลุ่มกอ้นหรอืพบแนวโน้มทีบ่่งบอกว่า อาจมกีาร
ระบาดทมีผูร้บัผดิชอบในการสอบสวนควบคุมโรคจะมทีรพัยากรและอ านาจในการสบืคน้และใช้



มาตรการควบคุมทีเ่หมาะสมอยา่งรอบดา้นและทนัเวลาและมกีารแจง้เตอืนการเกดิโรคและภยั
สุขภาพไปยงัชุมชนส่วนราชการและองคก์รอื่นทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งทนัเวลา   
การประเมินความทนัต่อสถานการณ์ในการสอบสวนโรคส าคญั: 
มปีระสบการณ์ในการตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภยัสุขภาพ1-2 ปีทีผ่่านมา  
           เหตุการณ์ ต.ค.58-ธ.ค.58 พบว่ามแีนวโน้มการระบาดของโรคตาแดงของอ าเภอกนัตงัใน
เดอืนต.ต.58 พบจ านวน 16 ราย  เดอืนพ.ย.59 จ านวน 71 ราย  เจา้หน้าทีง่านระบาดรพ.และทมีได้
ท าการทบทวนและหาสาเหตุ พบมากในเดก็นกัเรยีนและขยายไปยงัคนในครอบครวั จงึไดด้ าเนินการ
แจง้เตอืนไปยงัหน่วยงานอื่น ๆ เช่น  โรงเรยีน  อบต.  สสอ. รพ.สต. โดยประสานทางโทรศพัทก่์อน
ในทนัท ี และท าหนงัสอืใหร้บัทราบภายหลงั ทางดา้นเจา้หน้าทีส่าธารณสุขเพิม่ช่องทาง Face book, 
Line ใหท้ราบ เพื่อด าเนินการควบคุม ป้องกนัการระบาดของโรค โดยเจา้หน้าทีอ่อกพืน้ทีใ่หค้วามรู ้ 
ท าการควบคุมโรคในโรงเรยีน  จดัวสัดุในการป้องกนัโรค เช่น  จดัน ้ายาลา้งมอืไวใ้หผู้ม้ารบับรกิาร  
งานสุขศกึษาด าเนินการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูใ้นการป้องกนัโรคในโรงเรยีน  อบต.แจง้ขา่วสารหอ
กระจายขา่วหมูบ่า้น อสม.ส ารวจคน้หาผูป่้วยรายใหมแ่ละใหค้วามรูใ้นการปฏบิตัติวัอยา่งถูกตอ้ง 
เหมาะสม  
 
การประเมินความสามารถในการหยดุยัง้การเกิดผู้ป่วยรายใหม่: 

 แนวทางการประเมนิ และตวัอยา่ง การควบคุมการระบาดโดยการหยดุยัง้การเกดิผูป่้วยรายใหม่ 
1-2 ปีทีผ่่านมา 

           การควบคุมโรคไขเ้ลอืดออกเพือ่หยดุยัง้การเกดิผูป่้วยรายใหม ่มกีารด าเนินการดงันี้ 
เมือ่พืน้ทีไ่ดร้บัการประสานงานว่ามผีูป่้วยสงสยัหรอืป่วยเป็นโรคไขเ้ลอืดออก ทมีSRRTต าบลรบี
ด าเนินการควบคุมป้องกนัไมใ่หเ้กดิ generationที2่ โดยมภีาคเีครอืข่าย อสม.เคาะประตูบา้นแจก
โลชัน่ทรายอะเบทใหค้วามรู ้สรา้งความตระหนกัแก่คนในครอบครวัและชุมชนช่วยกนัเฝ้าระวงัและ
ควบคุมการระบาดของโรค ส ารวจลกูน ้ายงุลายในบา้น รอบๆบา้นปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตาม5ป.1ข. อบต.
พ่นหมอกควนัตามก าหนด ประชาสมัพนัธเ์สยีงตามสายโดยผ่านหอกระจายขา่วหมูบ่า้นทุกวนัเพื่อ
สรา้งความตื่นตวัใหก้บัคนในชุมชนและมกีารประเมนิผลการด าเนินงานโดยการส ารวจคนในชุมชนว่า
มกีารป่วยเพิม่ขึน้หรอืไมแ่ละมกีารรวบรวมขอ้มลูจากรายงาน506ของโรงพยาบาล ผลการด าเนินที่
ผ่านมาประสทิธภิาพในการควบคุมโรค ปี 2555 – 2559 เท่ากบั100,100,89.47,90.52,83.72 
การเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารและเตือนภยั: 

 การจดัท ารายงานโรคและภยัสุขภาพทีเ่ป็นปัจจบุนั 
มกีารจดัท ารายงานสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพที่ใหข้อ้มลูข่าวสารที่เป็นปัจจุบนัเกี่ยวกบั

โรคที่เฝ้าระวงัทางระบาดวทิยาเช่นอุจจาระร่วง ปอดบวม ไขเ้ลอืดออก ตาแดง มอืเท้าปาก ไขห้วดั
ใหญ่ โรคติดต่อทางเพศสมัพันธ์ โรคภัยสุขภาพDM ,HT, COPD,AMI, HI, การเจ็บป่วยจากการ
ประกอบอาชพี เก็บรวบรวมรายงานจากรายงานทางระบาดวทิยารง.506 โดยดูขอ้มูลจาก Hos XP 
แลว้ส่ง เขา้ Data Center ผูต้รวจสอบขอ้มลูของศูนยร์ะบาดวทิยาตรวจสอบแลว้ยนืยนัขอ้มูลให้งาน



ระบาดวิทยาจงัหวดั  งานระบาดวิทยาของจงัหวดัจะส่งข้อมูลภาพรวมของอ าเภอเพื่อให้อ าเภอ 
update  ขอ้มลูเป็นปัจจบุนั ซึง่ขอ้มลูทีไ่ดม้าสามารถน าไปใชใ้นการวเิคราะหส์ถานการณ์โรคได้ 
สถานการณ์โรคภยัสุขภาพทีส่ าคญั 

โรค ปี2557 ปี2558 ปี2259 
จ านวน อตัราป่วย จ านวน อตัราป่วย จ านวน อตัราป่วย 

อุจาระรว่ง 710 828.00 827 955.28 991 1144.47 
ปอดบวม 91 106.12 150 173.23 184 212.00 
ไขเ้ลอืดออก 53 61.81 73 84.31 61 70.45 
อสีุกอใีส 154 179.59 46 53.12 39 45.04 
ตาแดง 81 94.46 18 20.29 27 31.18 
มอื เทา้ ปาก 35 40.82 65 75.07 16 91.48 
ไขห้วดัใหญ่ 37 43.15 41 47.35 39 45.04 
ฉี่หนู 3 3.50 5 5.77 7 8.08 

เสยีชวีติ1 

 แนวทางการเผยแพรข่อ้มลูการระบาด การวเิคราะหแ์นวโน้ม การประชาสมัพนัธเ์พื่อการป้องกนั   
           มกีารดูสถานการณ์และวเิคราะห์ขอ้มูลทุกวนั โดยเจา้หน้าที่แต่ละพื้นที่เองผ่านทางรง.506
และแต่ละพื้นที่ส่งรายงานไปสสอ.เพื่อรวบรวมส่งจงัหวดั การเผยแพร่ข้อมูลทางระบาดโดยการดู
แนวโน้มของแต่ละสถานการณ์ถ้าTrentสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ทางระบาดจะประสานพื้นที่ให้รบัทราบ 
เจา้หน้าที่พื้นที่ประสานแกนน าชุมชน ประชาสมัพนัธ์เสยีงตามสาย  เดนิรณรงค ์สื่อสารโดยใช้แผ่น
พบั ไวนิล  และด าเนินการเพื่อป้องกนั ควบคุมไมใ่หเ้กดิความรนุแรงทีเ่พิม่ขึน้ 
 
ผลการพฒันาท่ีส าคญั: 
การพฒันา/ปรบัปรงุ/ CQI เกีย่วกบัการเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ 
         จดัท าแนวทางการดูแลผูป่้วยไขเ้ลอืดออก,โรคอุจาระรว่ง,การดแูลผูป่้วยเบาหวาน ความดนั
โลหติสงู 

มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 
66. นโยบาย แผน การตดิตาม

ประเมนิผล บุคลากร ทรพัยากร การ
สรา้งความรู ้

3 - การพฒันาบุคลากรดา้นระบาดวทิยา 
 

67. การเกบ็และวเิคราะหข์อ้มลูการ
เฝ้าระวงั 

3 -  พฒันาการวเิคราะหข์อ้มลูและการเฝ้าระวงั 

68. การตอบสนองต่อการระบาด และ
การเผยแพรข่อ้มลู 

3 -  การสอบสวนเชงิรกุในพืน้ที ่

 



 


