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ความเป็นมา: กลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญ
ของประเทศและจังหวัดชุมพร สําหรับอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
พบมีรายงานผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 มี
แนวโน้มลดลง ดังนั้นการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคจึงมีความจําเป็น
เพื่อยืนยันและตรวจสอบการรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณลักษณะเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรค
ติดเชื้อเด็งกี่ในโรงพยาบาลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาภาคตัดขวาง โดยใช้รูปแบบการประเมิน
ระบบการเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐาน และนิยามกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่
ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยตาม
นิยามจากระบบรายงาน 506 เปรียบเทียบกับข้อมูลเวชระเบียนของ
ผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน จากระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยของ
โรงพยาบาลท่าแซะ โดยเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิลําเนาอยู่ในพื้นที่อําเภอท่า
แซะ และมารับบริการระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559–31 ตุลาคม
2560 นําข้อมูลไปวิเคราะห์คุณลักษณะเชิงปริมาณ ได้แก่ ความไว ค่า
พยากรณ์บวก ความถูกต้องของตัวแปร ความเป็นตัวแทน และความ
ทันเวลา รวมทั้งได้สัมภาษณ์บุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 12 ราย
และสังเกตการทํางานในระบบเฝ้าระวังโรค เพื่อประเมินคุณลักษณะ

อนุ ทองแดง, สุชาติ ชูจันทร์
โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร กระทรวงสาธารณสุข
คุณลักษณะเชิงคุณภาพ ซึ่งได้แก่ ความยากง่าย ความยืดหยุ่น การ
ยอมรับ ความมั่นคง และการใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวังโรค
ผลการศึกษา: พบผู้ป่วยที่เข้าตามนิยามกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่รวม
86 ราย และพบในระบบรายงาน 506 รวม 53 ราย ซึ่งตรงกันทั้ง
จากเวชระเบียนและรายงาน 506 รวม 39 ราย คิดเป็นความไวของ
ระบบเฝ้าระวังโรคร้อยละ 45.35 และค่าพยากรณ์บวกของระบบ
เฝ้าระวังโรคร้อยละ 73.58 ส่วนความทันเวลาพบส่วนใหญ่ (ร้อยละ
81.14) มีความทันเวลาภายใน 48 ชั่วโมง สําหรับความสอดคล้อง
ของตัวแปรที่พบในเวชระเบียนกับรายงาน 506 พบว่าเกือบทั้งหมด
มีความสอดคล้องกัน ส่วนความเป็นตัวแทนพบว่า รายงานในระบบ
เฝ้าระวังโรคนั้นสามารถเป็นตัวแทนได้ ผู้ที่เกี่ยวข้องเห็นว่า ระบบ
เฝ้ า ระวั ง โรคนี้ ไม่ ยุ่ ง ยากและไม่ ซั บ ซ้ อ น มี ค วามยื ด หยุ่ น เป็ น ที่
ยอมรับ มีความมั่นคง และมีประโยชน์
สรุปและวิจารณ์: ระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ในโรงพยาบาล
ท่าแซะ มีความจําเป็นในการปรับปรุงการดําเนินงานด้านความไว ค่า
พยากรณ์บวก และความทันเวลา รวมทั้งการพัฒนาขั้นตอนของงาน
ระบาดวิทยาโดยเฉพาะการวินิจฉัยโรค เพื่อให้ระบบเฝ้าระวังโรค
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพดีขึ้น
คําสําคัญ: การประเมินระบบเฝ้าระวัง, ไข้เลือดออก, จังหวัดชุมพร
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วัตถ ุประสงค์ในการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์
1. เพื่อใหหนวยงานเจาของขอมูลรายงานเฝาระวัง
ทางระบาดวิ ท ยา ได ต รวจสอบและแก ไ ขให ถู ก ต อ ง
ครบถวน สมบูรณยิ่งขึ้น
2. เพื่อ วิเ คราะหแ ละรายงานสถานการณ โรคที่ เป น
ปจจุบัน ทั้งใน และตางประเทศ
3. เพื่อเปนสื่อกลางในการนําเสนอผลการสอบสวน
โรค หรืองานศึกษาวิจัยที่สําคัญและเปนปจจุบัน
4. เพื่ อ เผยแพร ค วามรู ตลอดจนแนวทางการ
ดําเนินงานทางระบาดวิทยาและสาธารณสุข
คณะที่ปรึกษา
นายแพทยสุชาติ เจตนเสน นายแพทยประยูร กุนาศล
นายแพทยธวัช จายนียโยธิน นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ
นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศกั ดิ์ นายสัตวแพทยประวิทย ชุมเกษียร
องอาจ เจริญสุข
หัวหนากองบรรณาธิการ : นายแพทยนคร เปรมศรี
บรรณาธิการประจําฉบับ : บริมาศ ศักดิ์ศิริสมั พันธ
บรรณาธิการวิชาการ : นายแพทยวิทยา สวัสดิวุฒิพงศ
กองบรรณาธิการ
บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ สิริลักษณ รังษีวงศ
ฝายขอมูล
สมาน สยุมภูรุจินันท ศศิธันว มาแอเคียน พัชรี ศรีหมอก
ฝายจัดสง : พีรยา คลายพอแดง สวัสดิ์ สวางชม
ฝายศิลป : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ
สื่ออิเล็กทรอนิกส : บริมาศ ศักดิ์ศิริสัมพันธ พีรยา คลายพอแดง

คําชี้แจ้งการจัดทํา
รายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจําสัปดาห์

สํานักระบาดวิทยา จะดําเนินการยกเลิกการ
จัดพิ มพ์รายงานการเฝ้ าระวังทางระบาดวิ ทยา
(WESR) ทางสื่อสิ่งพิมพ์ จะมีการจัดทําในรปู แบบ
สื่ออิ เล็กทรอนิ กส์เพี ยงอย่างเดี ยว เพื่ อให้เป็นไป
ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0 โดยจะเริ่มดําเนินการ
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป
สามารถสมัครสมาชิกเพื่อรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ได้ที่ http://www.wesr.moph .go.th/wesr_new/
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บทนํา
กลุ่ มโรคติ ดเชื้ อเด็ งกี่ เป็ นปั ญหาสาธารณสุ ขที่ สํ าคั ญของ
ประเทศ โดยพบว่ามีรายงานผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตอย่างสม่ําเสมอและ
ต่อเนื่องทุกปี(1) สําหรับอําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พบมีรายงาน
ผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ในช่วงปี พ.ศ. 2558-2560 มีแนวโน้ม
ลดลงจาก 129 รายในปี พ.ศ. 2558 เหลือ 62 รายในปี พ.ศ. 2559
และ 48 รายในปี พ.ศ. 2560(2) ดังนั้นการประเมินระบบเฝ้าระวังโรค
จึง มี ความจํ า เป็ น เพื่ อ ยืน ยั นและตรวจสอบการรายงานในระบบ
เฝ้าระวังโรค การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณลักษณะเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพของระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่
รวมทั้งประโยชน์ของระบบเฝ้าระวังโรค และให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบเฝ้ า ระวั ง กลุ่ ม โรคติ ด เชื้ อ เด็ ง กี่ ใน
โรงพยาบาลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
วิธีการศึกษา
เป็นการศึกษาภาคตั ดขวาง (Cross-sectional study) ทั้ ง
คุณลักษณะเชิงปริมาณ ได้แก่ ความไว/ครบถ้วนของการรายงาน
(Sensitivity) ค่าพยากรณ์บวก (Predictive value positive) ความ
ทันเวลา (Timeliness) ความเป็นตัวแทน (Representativeness)
และคุณภาพของข้อมูล (Data quality) และคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
ได้แก่ ความยากง่าย (Simplicity) ความยืดหยุ่น (Flexibility) การ
ยอมรั บของผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง (Acceptability) ความมั่ นคงของระบบ
(Stability) และการนําไปใช้ประโยชน์ (Usefulness)(3) โดยทําการศึกษาในโรงพยาบาลท่าแซะ อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
สําหรับประชากรที่ศึกษา ได้แก่ รายงานผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อ
เด็งกี่ (รหัสโรค 26, 27 และ 66) จากระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
(รายงาน 506) ของโรงพยาบาลท่าแซะ และเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้า
รับการรักษาในโรงพยาบาลท่าแซะ ทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและผู้ป่วย
ในตามการวินิจฉัยโรค จากผู้มารับบริการที่ โรงพยาบาลระหว่าง
วันที่ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-31 ตุลาคม 2560 ที่มีรหัส
ICD10-TM ดั ง นี้ ได้ แ ก่ A90 Dengue fever [classic dengue],
A910 Dengue hemorrhagic fever with shock, A911 Dengue
hemorrhagic fever without shock, B3 4 9 Viral infection,
unspecified, R509 Fever unspecified โดยทบทวนรายงาน
ผู้ป่วยทุกรายที่มีรหัสดังกล่าว กําหนดนิยามผู้ป่วยที่ใช้ในระบบเฝ้า
ระวังโรคตามเกณฑ์ของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค(4) ดังนี้
ผู้ป่วยไข้เด็งกี่ (Dengue fever) คือ
ผู้ป่วยสงสัย หมายถึง ผู้ที่มีอาการไข้เฉียบพลัน 2-7 วัน
ร่วมกับอาการอย่างน้อย 2 อาการ ดังต่อไปนี้ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง
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ปวดกระบอกตา ปวดกล้า มเนื้ อ ปวดกระดู ก หรือ ข้ อ ต่ อ มี ผื่ น มี
อาการเลือดออก หรือ Tourniquet test ให้ผลบวก
ผู้ป่วยน่าจะเป็น หมายถึง ผู้ป่วยสงสั ย และมีลั ก ษณะ
อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) มี ผ ล WBC <5,000 cells/mm3 และพบสั ด ส่ ว น
lymphocyte สูง
2) มีผลการเชื่อมโยงทางระบาดวิ ทยากับผู้ ป่วยราย
อื่น ๆ ที่มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการจําเพาะ
ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ป่วยสงสัย ที่มีผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจําเพาะยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1) ตรวจพบเชื้อ Dengue virus ได้จากเลือด โดยวิธี
PCR และ/หรือ การแยกเชื้อ (Viral isolation)
2) ตรวจพบแอนติบอดีจําเพาะต่อเชื้อไวรัส Dengue
ใ น น้ํ า เ ห ลื อ ง คู่ ( Paired sera) ด้ ว ย วิ ธี Hemagglutination
inhibition (HI) ≥4 เท่า หรือถ้าน้ําเหลืองเดี่ยว ต้องพบภูมิคุ้มกัน
>1:1,280 หรือตรวจพบภูมิคุ้มกันชนิด IgM ≥40 ยูนิ ต หรือการ
เพิ่ ม ขึ้ น ของ IgG อย่ า งมี นั ย สํ า คั ญ โดยวิ ธี Enzyme Immuno
Assay (EIA)
ผู้ป่วยไข้เลือดออก (Dengue hemorrhagic fever) คือ
ผู้ป่วยสงสัย หมายถึง ผู้ที่มีอาการไข้เฉียบพลัน 2-7 วัน
และแสดงหลั ก ฐานการมี เ ลื อ ดออก เช่ น Tourniquet test ให้
ผลบวก (ตรวจพบจุดเลือดออก ≥10 จุด ต่อตารางนิ้ว) หรือมเลือด
กําเดาออก ไอเป็นเลื อด ถ่ ายดํ า/ถ่า ยเป็น เลือด เป็น ต้น ร่ วมกั บ
อาการอย่างน้อย 1 อาการดังต่อไปนี้ ปวดศีรษะ ปวด กระบอกตา
ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดูกหรือข้อต่อ มีผื่น ตับโตมัก กดเจ็บ และมี
การเปลี่ยนแปลงทางระบบไหลเวียนโลหิต หรือมีภาวะความดัน
โลหิตลดต่ําลง (Shock)
ผู้ป่วยน่าจะเป็น หมายถึง ผู้ป่วยสงสัย ที่มีลักษณะอย่าง
ใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1) มี ผ ล WBC <5,000 cells/mm3 และเกล็ ด เลื อ ด
<100,000 cells/mm3 และมีหลักฐานการรั่วของพลาสมา ได้แก่
- ความเข้มข้นของเลือดเพิ่มขึ้นร้อยละ 20
- มี Pleural effusion ในภาพเอกซเรย์ปอด
- มี Ascites จากผลการ Ultrasound ช่องท้อง
- มีระดับโปรตีน/อัลบูมินในเลือดต่ํา
2) มีผลการเชื่อมโยงทางระบาดวิทยากับผู้ป่วยรายอื่น ๆ
ที่มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการจําเพาะ
ผู้ป่วยยืนยัน หมายถึง ผู้ป่วยสงสัยที่มีผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการจําเพาะยืนยันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1) ตรวจพบเชื้ อ Dengue virus ได้ จ ากเลื อ ด โดยวิ ธี
PCR และ/หรือ การแยกเชื้อ (Viral isolation)
2) ตรวจพบแอนติบอดีจําเพาะต่อเชื้อไวรัส Dengue ใน
น้ําเหลืองคู่ (Paired sera) ด้วยวิธี Hemagglutination inhibition
(HI) ≥ 4 เท่า หรือถ้าน้ําเหลืองเดี่ยว ต้องพบภูมิคุ้มกัน >1 : 1,280
หรือตรวจพบภูมิคุ้มกันชนิด IgM ≥ 40 ยูนิต หรือการเพิ่มขึ้นของ
IgG อย่างมีนัยสําคัญ โดยวิธี Enzyme Immuno Assay (EIA)
ผู้ ป่ ว ยไข้ เ ลื อ ดออกช็ อ ก (Dengue shock syndrome)
หมายถึง ผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีการเปลี่ยนแปลงทางระบบไหลเวียน
โลหิต โดยพบ Pulse pressure ≤ 20 mmHg หรือ มีภาวะความ
ดันโลหิตลดต่ําลง (< 90/60 mmHg)
ผลการศึกษา
1. ข้อมูลทั่วไปและโครงสร้างการรายงาน
ข้อ มู ลทั่ ว ไปของอํา เภอท่ า แซะ มีพื้ น ที่ เป็ น ที่ ราบเชิง เขา
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดชุมพร มีพื้นที่ 1,513 ตารางกิโลเมตร
แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 10 ตําบล 116 หมู่บ้าน มีประชากร
ทั้งหมด 85,239 คน อาชีพที่สําคัญ ได้แก่ ทําสวนยางพารา สวน
ปาล์มน้ํามัน เลี้ยงสัตว์ โดยมีโรงพยาบาลท่าแซะเป็นโรงพยาบาล
ทุติยภูมิ ขนาด 60 เตียง
โครงสร้างระบบการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก อําเภอท่าแซะ
การรายงานผู้ป่วยกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ในระบบ รง. 506 นั้น
จะรายงานเมื่อพบผู้ป่วยตั้งแต่เข้าข่ายสงสัยที่เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาลทั้งแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกผู้ป่วยใน โดยพยาบาลจะ
ทําหน้ าที่ซั กประวัติและคั ดกรองโรคเบื้องต้น จากนั้นจะส่งต่อให้
แพทย์วินิจฉัยโรค เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยโรคจากแพทย์ นักเวชสถิติจะเป็นผู้ลงรหัสโรคตาม ICD-10 TM เข้าในโปรแกรม HosXp
จากนั้นผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาจะทําหน้าที่ดึงข้อมูลผู้ป่วยจาก
โปรแกรม HosXp ตามรหัส ICD 10 TM ที่เกี่ยวข้อง ทุกวันราชการ
ช่ วงเวลา 13.00-15.00 น. นํ ามาตรวจสอบความถู กต้ อง ทํ าการ
บันทึกลงในโปรแกรมแจ้งเตือนเพื่อควบคุมโรคออนไลน์ VEP-Alert
Online ซึ่งเป็นโปรแกรมออนไลน์สําหรับแจ้งเตือนไปยัง รพ.สต.
และองค์การบริหารส่วนตําบล ที่ดูแลพื้นที่ของผู้ป่วยรับทราบ เพื่อ
เข้ า ควบคุ มโรคทั นที และบั น ทึ ก เข้ า ในระบบรายงาน 506 (การ
รายงานทุกครั้งจะใช้ทั้งเกณฑ์นิยามการเฝ้าระวังของสํานักระบาดวิทยา และการวินิ จฉั ยของแพทย์) ส่ งให้ ศู นย์ ระบาดวิ ทยาระดั บ
อําเภอและศูนย์ระบาดวิทยาระดับจังหวัด ดังรูปที่ 1
2. ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงปริมาณ
จากการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
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2559-31 ตุลาคม 2560 มีเวชระเบียนผู้ป่วยที่เข้าได้กับรหัส ICD
10 ตาม 5 รหัสโรค จํานวน 859 ราย แบ่งเป็น โรค DF, DHF และ
DSS (A90-A919) จํ า น ว น 118 ร า ย Viral infection (B349)
จํานวน 173 ราย และ Unspecified fever (R509) จํานวน 568
ราย ซึ่งพบว่ามีผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ตามนิยามการเฝ้าระวังกลุ่มโรคติด
เชื้อเด็งกี่ รวมทั้งหมด 86 ราย โดยพบตรงตามนิยามและรายงาน
ใน รง. 506 จํานวน 39 ราย คิดเป็นความไวหรือความครบถ้วน
ร้อยละ 45.35 และค่าพยากรณ์บวก ร้อยละ 73.58 (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ความไวและค่าพยากรณ์บวกของการรายงานผู้ป่วย
กลุ่มโรคติ ดเชื้อเด็ งกี่ต ามนิย ามโรค โรงพยาบาลท่า แซะ
จังหวัดชุมพร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559-31 ตุลาคม 2560
ไม่เข้าตาม
นิยาม
รายงาน 506
39
14
ไม่รายงาน 506
47
759
รวม
86
773
Sensitivity = 45.35%, PVP = 73.58%
การรายงานผู้ป่วย

เข้าตามนิยาม

รวม
53
806
859

สําหรับคุณภาพของข้อมูล จากการทบทวนเอกสาร ข้อมูล
ของผู้ป่วยที่รายงานเข้ามาในรายงาน 506 จํานวน 39 รายพบตัว
แปรสําคัญพบมีความสอดคล้องกัน โดยชื่อและเพศสอดคล้องกัน
ร้อยละ 100.00 ส่วนที่อยู่นั้นพบไม่สอดคล้องร้อยละ 10.26 และ
วันเริ่มป่วยไม่สอดคล้องร้อยละ 7.69 ตามลําดับ ส่วนความทันเวลา
ของระบบเฝ้าระวังโรค โดยกําหนดระยะเวลาจากวันเข้ารับรักษา
จนถึ ง วั น ที่ อ อกควบคุ ม โรค พบว่ าส่ ว นใหญ่ (ร้ อ ยละ 81.14) มี
ความทันเวลาภายใน 48 ชั่วโมง
ความเป็นตั วแทนระบบเฝ้าระวั งโรค สําหรับตั วแปร เพศ
พบว่าข้อมูลจากระบบรายงาน 506 และจากเวชระเบียนมีอัตราส่วน
เพศชายต่อเพศหญิงเท่ากับ 1:1 เท่ากันทั้งสองระบบข้อมูล สําหรับ
อายุเฉลี่ย ในภาพรวมใกล้เคียงกัน โดยจากระบบรายงาน 506 มีอายุ
เฉลี่ย 25.01 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 17.21 ปี) ส่วนจากเวชระเบียน มีอายุเฉลี่ย 25.38 ปี (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 18.11 ปี)
ส่วนความเป็นตัวแทนด้านเวลาเริ่มป่วย จากการทบทวนเวชระเบียน
ผู้ป่วยและระบบรายงาน 506 พบว่าการกระจายของการเกิดโรคตาม
ช่วงเวลาเริ่มป่วยในแต่ละเดือน มีรูปแบบที่คล้ายคลึงกัน กล่าวคือ มี
แนวโน้มของการเกิดโรคสูงอยู่ ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม โดย
จํานวนผู้ป่วยเริ่มเพิ่มขึ้นในเดือนมิถุนายน สูงสุดในเดือนสิงหาคม
จากนั้นเริ่มลดลง จึงข้อมูลจากระบบรายงานสามารถเป็นตัวแทนด้าน
เวลาเกิดโรคของผู้ป่วยจริงได้ ดังรูปที่ 2
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3. ผลการศึกษาคุณลักษณะเชิงคุณภาพ
จากการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง 12 ราย ได้แก่ แพทย์และ
รองผู้อํานวยการโรงพยาบาล รวม 3 ราย พยาบาลจากตึกผู้ป่วย
นอกและตึ ก ผู้ ป่ ว ยในรวม 3 ราย เจ้ า หน้ า ที่ เ วชสถิ ติ 2 ราย
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาและทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(SRRT) 1 ราย โดยมี อ ายุ เ ฉลี่ ย 42 ปี และระยะเวลาทํ า งานที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังโรคเฉลี่ย 9 ปี
ความยากง่ายของระบบเฝ้าระวังโรค จากการสัมภาษณ์
เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การรายงานโรคในระบบเฝ้ า ระวั ง โรค
พบว่าสําหรับขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบเฝ้าระวังนั้นไม่ยุ่งยาก
และไม่ ซั บ ซ้ อ น หลั ง จากได้ รั บ รายงานผู้ ป่ ว ยจากงานผู้ ป่ ว ยใน
ผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยาของโรงพยาบาลท่าแซะเก็บรวบรวม
ข้อมูลและซักประวัติการเจ็บป่วย บันทึกผ่านโปรแกรมแจ้งเตือน
เพื่ อ ควบคุ ม โรคออนไลน์ (VEP-Alert Online) รวมทั้ ง ดึ ง ข้ อ มู ล
ตามรหัส ICD-10 จากโปรแกรมสําเร็จรูปของโรงพยาบาล จากนั้น
เพิ่มเติมข้อมูลในส่วนที่ไม่ครบถ้วน แล้วนําเข้าข้อมูลในโปรแกรม
R506 และในกรณีผู้ป่วยนอกแพทย์สงสัย/วินิจฉัยโรคไข้เลือดออก
พยาบาลหน้าห้องจะโทรศัพท์ประสานเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา มา
ดํา เนิน การสอบสวนโรคและบั น ทึ กผ่ า นโปรแกรมแจ้ งเตื อนเพื่ อ
ควบคุมโรคออนไลน์ VEP-Alert Online
ความยืดหยุ่นของระบบเฝ้าระวัง การปฏิบัติงานของทีม
SRRT โรงพยาบาลท่าแซะ มีการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบงาน
เฝ้าระวังโรคติดต่อประจําโรงพยาบาล ดังนั้นเมื่อผู้รับผิดชอบงาน
หลั ก ไม่ ส ามารถอยู่ ป ฏิ บั ติ ง านงานได้ จะมี ผู้ รั บ ผิ ด ชอบรองมา
ปฏิบัติงานแทนได้เสมอ
ความยอมรับของระบบเฝ้าระวัง พบว่าผู้ปฏิบัติงานส่วน
ใหญ่เห็นความสําคัญของระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก บุคลากรที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตามแนวทางที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่วนกลางกําหนด
ความมั่นคงของระบบเฝ้าระวัง ผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดเห็นว่า
ระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกควรมีต่อไป เนื่องจากเป็นโรคที่เป็น
ปั ญ หาทางสาธารณสุ ข ของพื้ น ที่ ผู้ บ ริ ห ารให้ ค วามสํ า คั ญ การ
ดํ า เนิ น งานใช้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านจํ า นวนไม่ ม าก โดยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานที่ มี ค วามชํ า นาญ และปฏิ บั ติ ง านมานาน การ
ดํ า เนิ น งานไม่ ใ ช้ ง บประมาณเพิ่ ม เติ ม กรณี มี ก ารเปลี่ ย นแปลง
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงาน หรื อ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ใ หม่ ม าปฏิ บั ติ ง าน จะมี ก าร
ถ่ า ยทอดงานจากคนเดิ ม ส่ ง เสริ ม ให้ ร ะบบเฝ้ า ระวั ง สามารถ
ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง มีความยั่งยืน
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รูปที่ 1 โครงสร้างระบบการเฝ้าระวังโรคและการรายงานโรคของโรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร
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เดือน

รู ป ที่ 2 เปรี ย บเที ย บร้ อ ยละของผู้ ป่ ว ยโรคไข้ เ ลื อ ดออกจากเวชระเบี ย นกั บ
รายงาน 506 จําแนกรายเดือน โรงพยาบาลท่าแซะ จังหวัดชุมพร วันที่
1 พฤศจิกายน 2559-31 ตุลาคม 2560
การใช้ประโยชน์จากระบบเฝ้าระวัง ผู้ป ฏิบัติงานเห็นประโยชน์ของ
ระบบเฝ้าระวังโรค โดยทําให้ทราบอุบัติการณ์ของกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ การเฝ้า
ระวังโรคจะช่วยตรวจจับการระบาดของโรคและนําไปสู่การควบคุมป้องกันโรค
รวมทั้งใช้เป็นฐานข้อมูลในการนําเสนอให้ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ ท ราบ และให้ ก ารสนั บ สนุ น ในการจั ด ทํ า โครงการ
ป้องกันโรค และช่วยค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ได้มารับการรักษา
สรุปและอภิปรายผลการศึกษา
จากการประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคติดเชื้อเด็งกี่ของโรงพยาบาลท่า
แซะ จังหวัดชุมพร พบว่ามีกระบวนการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ และการ
แปรผลข้อมูล ที่ดําเนินการยังไม่คลอบคลุม โดยระบบเฝ้าระวังโรคมีความไวต่ํา
คือ ร้อยละ 45.35 และเมื่อพิจารณาค่าพยากรณ์บวกของระบบเฝ้าระวังโรค
พบว่ามีค่าปานกลาง คือ ร้อยละ 73.58 ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ระบบมีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบงานระบาดวิทยาน้อย และรับผิดชอบงานอื่นมาก รวมทั้งเมื่อแพทย์

วิ นิ จ ฉั ย แล้ ว พบว่ า ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ มี ก ารแจ้ ง มายั ง
เจ้ า หน้ า ที่ ร ะบาดวิ ท ยา ซึ่ ง จากการทบทวนผล
การศึกษาการประเมินระบบเฝ้าระวังกลุ่มโรคติดเชื้อ
เด็งกี่ในโรงพยาบาลชุมชนที่ผ่านมา พบว่าระบบเฝ้า
ระวังโรคมีความไวอยู่ระหว่างร้อยละ 8.33-90.24 โดย
มีค่ามัธยฐานเท่ากับ 50.00 ส่วนค่าพยากรณ์บวกของ
ระบบเฝ้าระวังโรค พบว่ามีค่าอยู่ระหว่างร้อยละ 12.5100.0 โดยมี ค่ า มั ธ ยฐานเท่ า กั บ 91.89(5-12) ซึ่ ง จาก
การศึกษาในโรงพยาบาลท่าแซะนี้ พบว่าค่าความไว
ใกล้ เ คี ย งกั บ ค่ า มั ธ ยฐานของผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา
ส่วนค่าพยากรณ์บวกพบว่าต่ํากว่าค่ามัธยฐานของผล
การศึกษาที่ผ่านมาอยู่บ้าง อย่างไรก็ตามค่าความไว
และค่าพยากรณ์เชิงบวกของระบบเฝ้าระวังโรคที่ไม่สูง
จากการศึกษานี้ แสดงถึงความจําเป็นในการแก้ไขเพื่อ
ช่วยในการป้องกันควบคุมโรคให้ดีขึ้น
ความถูกต้องของการรายงาน พบว่าตัวแปร
เรื่องที่อยู่ของผู้ป่วยมีความถูกต้องน้อยที่สุด คือ ร้อยละ
89.74 สาเหตุเกิดจากข้อมูลประวัติของผู้ป่วยในระบบ
เวชระเบียนของโรงพยาบาลไม่ได้ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน
ส่วนข้อมูลจากการสอบถามผู้ป่วยจริงของเจ้าหน้าที่
ระบาดเป็นข้อมูลปัจจุบันในขณะป่วย หรือผู้ป่วยให้
ประวัติไม่ตรงกันในแต่ละครั้ง จากการศึกษาความเป็น
ตัวแทนของผู้ป่วย พบว่าข้อมูลจากรายงานเฝ้าระวัง
โรคสามารถเป็นตัวแทนของสถานการณ์จริงได้ ข้อมูล
บุคคล วันที่เริ่มป่วย และสถานที่ มีความสอดตล้องกัน

http://www.boe.moph.go.th/
รายงานการเฝ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจํา สั ป ดาห ป ท่ี 49 ฉบั บ ที่ 30 : 10 สิ ง หาคม 2561

469

ในส่วนการศึกษาเชิงคุณภาพ พบระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก
ของโรงพยาบาลท่าแซะ มีความยืดหยุ่น และง่ายต่อผู้ปฏิบัติทุก
ระดับ รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของงานประจํา ทําให้ผู้ปฏิบัติเกิดการ
ยอมรับ เพราะไม่เกิดภาระกับตนเองมากนัก แต่ยังคงมีบางประเด็น
ในขั้นตอนการดําเนินงานที่ต้องมีการพัฒนา เช่น การที่โรงพยาบาล
มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา เพียง 1 ท่าน ทําให้บางครั้ง
เกิ ด ความล่ า ช้ า ในการส่ ง ข้ อมู ล ในระบบรายงานปกติ (รง.506)
ให้กับศูนย์ระบาดวิทยาอําเภอ หรือการที่ให้มีการรายงานได้ตั้งแต่
สงสัยว่าผู้ป่วยจะเป็นโรคไข้เลือดออก หรือไข้เด็งกี่ ซึ่งควรมีการ
ติ ด ตามผลการวิ นิ จ ฉั ย สุ ด ท้ า ยจากแพทย์ เ พื่ อ ความถู ก ต้ อ งของ
ข้อมูล ส่วนประโยชน์ที่ได้จากระบบเฝ้าระวังโรคกลุ่มโรคติดเชื้อ
เด็งกี่ ทําให้ทราบอุบัติการณ์ของโรค เฝ้าระวังและควบคุมป้องกัน
การระบาดของโรค ใช้เป็นเป็นฐานข้อมูลในการนําเสนอให้ภาคี
เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทราบ และ
ให้การสนับสนุนในการจัดทําโครงการป้องกันโรค และช่วยค้นหา
ผู้ป่วยในพื้นที่ได้มารับการรักษา
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบการเฝ้าระวังโรค
1. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องเห็นความสําคัญของระบบเฝ้า
ระวัง ซึ่งจะทําให้ประเมินสถานการณ์การเกิดโรคที่ใกล้เคียงกับ
ความเป็นจริงได้ และควรติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์ การนํา
ข้อมูลไปใช้ให้เ กิดประโยชน์ต่อการควบคุมและป้องกันโรค เช่ น
ควรมีการอบรม เรื่องระบบเฝ้าระวังให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุก
ระดับลฃบบ และติดตามในที่ประชุมระดับบริหาร และพิจารณา
ดําเนินการอย่างสม่ําเสมอ และต่อเนื่อง
2. ควรสนับสนุนให้แพทย์และพยาบาลเข้ามามีบทบาทใน
การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของระบบเฝ้ า ระวั ง โรค เช่ น การกํ า หนดให้
แพทย์และพยาบาลที่เข้ามาปฏิบัติงานควรได้รับการปฐมนิเทศ หรือ
อบรมเรื่องการเฝ้าระวังโรค
3. ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบเฝ้าระวัง
โรค ควรเห็ น ความสํ า คั ญ ในการรายงานโรคโดยใช้ นิ ย ามการ
รายงานของสํ า นั ก ระบาดวิ ท ยา และบั น ทึ ก ข้ อ มู ล การป่ ว ยใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ให้ครบถ้วนเพื่อให้ระบบเฝ้าระวังมีความไว
และช่วยให้การควบคุมโรคได้รวดเร็ว
4. การดึ ง ข้ อ มู ล โรคตามรหั ส ICD-10 จากโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ของโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบนั้น เจ้าหน้าที่ระบาด
วิทยาควรมีการทบทวนข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อยทุก 1 เดือน เพื่อ
เพิ่มความครบถ้วนของการรายงาน
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Abstract
Background: Dengue infection remains a major public health problem in Thailand, including Chumphon province.
However, the incidence rate of dengue in Thasae district, Chumphon province was found to decrease during
2015–2017 and needed evaluation of the surveillance system. This study aimed to describe the quantitative and
qualitative attributes of dengue surveillance system evaluation in Thasae hospital, Thasae district, Chumphon
province.
Methods: A cross-sectional study was conducted by reviewing data of dengue cases who lived in Thasae district,
Chumphon province and were treated in Thasae hospital, either in the out-patient or in-patient department,
during 1 November 2016 to 31 October 2017. Case definitions of suspected, probable and confirmed dengue
infections by the Bureau of Epidemiology were used. The study compared dengue data between those in the
hospital registration and in the surveillance system to determine quantitative attributes of the surveillance
including sensitivity, positive value positive (PVP), data quality, representativeness and timeliness. Twelve health
personnel involving the surveillance system were interviewed to determine qualitative attributes including
simplicity, flexibility, acceptability, stability and usefulness.
Results: Of the 859 medical records reviewed, 86 cases met dengue definitions and 53 cases were reported in the
surveillance system. Thirty-nine cases were found in both the hospital registration and the surveillance system.
The sensitivity of surveillance was 45.35% and the PVP was 73.58%. Data quality was very good and could be
representative. About 81.14% of the cases could be reported within 48 hours (timely reporting) after treatment.
All health personnel cited that the surveillance system was simple, flexible, acceptable, stable and useful.
Conclusion: It is essential to improve dengue surveillance in Thasae hospital, especially sensitivity, PVP and
timeliness. Steps of reporting system and dengue diagnosis should also be strengthened. These will increase the
usefulness and efficiency of surveillance system.
Keywords: surveillance system evaluation, dengue, Chumphon province
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