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บทคัดยอ
การวิ จัยนี้ มีวั ตถุประสงคเพื่ อประเมินการใชโปรแกรมสําหรั บแจ งขาวเหตุการณ ผิดปกติทางสาธารณสุข
ของทีม SRRT เครือขายระดับตําบล โปรแกรมประกอบดวยเมนูการแจ งข าวและรายงานเหตุการณ ผิดปกติ ทาง
สาธารณสุข และขอมูลบุคลากรทีม SRRT ตําบล เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูใชโปรแกรมตอบจํานวน 1,279
คน และขอมูลในคอมพิวเตอรแมขายสํานักระบาดวิทยา พบวาโปรแกรมใชงานงายสะดวกในการแจง หรือรับขาว
ในระดับดีรอยละ 47.54 ปญหาที่พบมากคือเว็บไซตสํานักระบาดวิทยาขัดของบอย ความพึงพอใจโปรแกรมระดับ
มากรอยละ 49.41 รอยละ 87.49 เห็นวาควรใชโปรแกรมตอไป จากการแจงขาวป 2554 มี 5,117 เหตุการณ
เฉลี่ยประมาณ 0.5 เหตุการณตอ รพ.สต. 1 แหง สวนป 2555 มี 33,270 เหตุการณ เฉลี่ยประมาณ 3 เหตุการณตอ
รพ.สต. 1 แหง กลุมอาการ/โรคที่มีการแจงมากที่สุดคืออาการผิดปกติของทางเดินอาหาร ขาวไดรับการตรวจสอบ
รอยละ 23.28 และ 55.43 ในป 2554 และ 2555 ตามลําดับและพบวาเปนขาวที่ควรแจงมากกวารอยละ 90
อยางไรก็ตามควรมีการประเมินการใชโปรแกรมอยางสม่ําเสมอ รวมถึงปรับปรุงพัฒนาโปรแกรมอยางตอเนื่ อง

Abstract
The objective of this study was to assess the effectiveness of the implementation of web-based
program for public health emergency events surveillance by sub-district networks. This program was composed of 4 main menu include event notify data and reporting and information of district SRRT members.
Data was collected by using questionnaire which replied by 1279 users and reviewing database in website of
the Bureau of Epidemiology. The results revealed that most of the users were convenient for events reporting
47.54 % , satisfied very much 49.41% and agree to use this program further 87.49%. The notified events
were increase form 5,117 events in 2011 to be 33,270 events in 2012. The notified events were approved
by health officers 23.28% in 2011 and 55.53% in 2012, respectively. More than 90% of total notified
events were reasonable to be reported. However the evaluation and improvement of this program should be
done continuously.
ประเด็นสําคัญ
Keyword
ประเมินผลโปรแกรม
Website - based program evaluation,
การเฝาระวังเหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุข
Event-based surveillance
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บทนํา
กฎอนามั ยระหว างประเทศ พ.ศ.2548 (1)
กําหนดให มี การรายงานข าวสารที่ สําคั ญ ตั้ งแต ระดั บ
ชุมชนไปจนถึงสวนกลางเพื่ อประเมินเหตุการณ ที่ อาจ
จะทําใหเกิดภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขระหวางประเทศ
และแจ ง ต อองค การอนามั ยโลกภายใน 24 ชั่ วโมง
สํานั กระบาดวิ ทยาจึ งได จั ดทําโครงการพั ฒนาที มและ
การเตรียมความพรอมของ ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลือ่ นที่
เร็วเครือขายระดับตําบล (Sub-district Surveillance and
Rapid Response Team, Sub-district SRRT) เพื่ อ
พัฒนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล (รพ.สต.)
ใหมีศักยภาพดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค เนน
การพัฒนาระบบเฝาระวังเหตุการณ (Event-Based Surveillance) เพื่อตรวจจับเหตุการณทมี่ ีความเสี่ยงสูง ดาน
สาธารณสุขไดโดยเร็ว เปนเหตุการณใหมที่พบในชุมชน
และไม รวมอยู ใ นการเฝ าระวั ง ผู ป วยในสถานบริ การ
สุขภาพตามปกติ ตองมีการประเมินความเสี่ยงโดยเร็ว
และตอบสนองอยางเหมาะสมทันที(2) ปจจุบนั เทคโนโลยี
การสื่ อสารมี บทบาทในทุ กวงการมี การ ใช และพั ฒนา
แบบก าวกระโดดจากผลการสํารวจตลาดคอมพิ วเตอร
ฮารดแวร และการสื่อสารในประเทศไทยคาดวาป 2555
จะมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นกวา 7 เทา จากรอยละ 2.9
ในป 2554 เปนรอยละ 20.4(3) หลายประเทศที่พัฒนา
แลวไดมีการใชเทคโนโลยีอินเตอรเน็ตชวยในการรายงาน
ผูป ว ยเพือ่ เฝาระวังโรค เชน Infectious Disease Surveillance
Information System-ISIS ในประเทศ เนเธอรแลนด(4)
และ National Electronic Disease Surveillance System- NEDSS ในประเทศสหรั ฐอเมริ กา ผู วิ จัยไดใช
โปรแกรมแบบ Website based program รายงานโดยทีม
SRRT เครือขายระดับตําบล เพือ่ ใชในการเฝาระวังเหตุการณ
(Event-Based Surveillance) ผ านทางอินเตอรเน็ต
ออกแบบการเขียนโปรแกรมใหใชงานแบบ online และ
เก็ บ ข อมู ล ในคอมพิ ว เตอร แม ข าย (server) สํ านั ก
ระบาดวิทยาใชระบบปฏิบัติการ Linux เขียนโปรแกรม
โดยใชภาษา PHP รวมกับโปรแกรมฐานขอมูล MySQL
ตั้งแตปพ.ศ. 2554 ดังนัน้ ผูวจิ ัยจึงมีแนวคิดวาควรมีการ

โปรแกรมคอมพิวเตอรแจงขาวเหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุข

ประเมินผลการใชและความพึงพอใจของผูใ ชตอ โปรแกรม
ดังกลาวเพื่ อการพัฒนาและปรับปรุงอยางตอเนื่ อง

วัสดุและวิธีการศึกษา
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา ไดแก
1. ประเมินความคิดเห็นตอโปรแกรมแจงขาว
เหตุ การณ ผิ ด ปกติ ทางสาธารณสุ ขโดยเก็ บ ข อมู ล ภาค
ตั ดขวางจากแบบสอบถามที่ จั ดทํ า ขึ้ นตามแนวทาง
การประเมิ น(5) ประกอบดวยข อมู ลทั่ วไปและความคิ ด
เห็นตอการใชโปรแกรมจํานวน 15 ขอใชการเก็บขอมูล
2 วิธี ไดแก
1.1 เก็ บ ข อมู ล ผ านระบบอิ น เตอร เ น็ ต
โดยกําหนดใหแบบสอบถามปรากฏขึนบนหน
้
าจอคอมพิวเตอร
(pop up) เมื่ อสมาชิ กที่ เคยใช โปรแกรมแล ว login
เขาใชงานโปรแกรมระหวางวันที่ 1-31 มกราคม 2556
และเมื่ อสมาชิ กตอบแบบสอบถามแล ว หากเข าใช งาน
ครั้ งตอไปจะไมปรากฏแบบสอบถามอีก จํานวนผูสมัคร
สมาชิ ก ผ านเว็ บ ไซต สํ านั กระบาดวิ ทยานั บ ถึ ง เดื อน
มกราคม 2556 มี 8,778 คน
1.2 เก็บขอมูลจากผูเขาประชุมเชิงปฏิบัติ
การเครือขายระบาดวิทยา และทีม SRRT ระดับจังหวัด
และระดับเขตทั่วประเทศ ที่โรงแรมสตาร จังหวัดระยอง
ระหวางวันที่ 14 - 16 มกราคม 2556 โดยสอบถามผูเ ขา
ประชุมทีม่ าจากสํานักงานปองกันและควบคุมโรค (สคร.)
สํานักงานสาธารณสุข (สสจ.) สํานักงานสาธาณสุขอําเภอ
(สสอ.) และโรงพยาบาล จํานวน 298 คน โดยมีการคัด
แบบสอบถามที่ ตอบว าเคยตอบแบบสอบถามทาง
online แลวออกเพื่อปองกันความซ้ําซอน
2. ประเมินผลการแจงขาวเหตุการณผิดปกติ
ทางสาธารณสุขผ าน โปรแกรมที่ พัฒนาขึ้นโดยรวบรวม
ขอมูลป พ.ศ.2554 และ 2555 ที่เก็บในคอมพิวเตอร
แมขาย (server) สํานักระบาดวิทยา วิเคราะหการตรวจ
สอบขาวที่มีการแจง และคุณลักษณะของขาวเหตุการณ
ผิดปกติทางสาธารณสุข
3. วิเคราะหขอ มูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
และใชสถิติ จํานวน รอยละและ Chi square
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ผลการศึกษา
1. ลั ก ษณะโปรแกรมแจ ง ข า วเหตุ ก ารณ
ผิดปกติทางสาธารณสุข SRRT เครือขายระดับตําบล
โปรแกรมแจ งข าวเหตุ การณ ผิ ดปกติ ทาง
สาธารณสุข SRRT เครือขายระดับตําบลเริม่ ใชตงั้ แตวนั ที่
17 มกราคม 2554 โดยมี การสาธิ ตโปรแกรมในการ
ประชุ มหน วยงานระดั บ เขตและจั งหวั ด เพื่ อให ไปจั ด
ประชุมหน วยงานในพื้ นที่ ต อ กําหนดให รพ.สต.เป น
หนวยงานหลักในการรับแจงจากชุมชน (ผูแจงหลักคือ
อสม.) เมื่ อตรวจสอบข าววาเขาไดตามเกณฑ ที่กําหนด
จึงบันทึกรายละเอียดในโปรแกรมผานทางเว็บไซตสํานัก
ระบาดวิทยาที่ "SRRT เครือขายระดับตําบล" (http://

www.boe.moph.go.th) สวนหนวยงานระดับสูงขึน้ ไดแก
สํานั กงานสาธารณสุ ขอําเภอ โรงพยาบาล สํานั กงาน
สาธารณสุ ขจั งหวั ด และสํานั กงานป องกั นควบคุ มโรค
มี บ ทบาทในการตรวจสอบข าวว าใช เ หตุ ก ารณ ต าม
ที่กําหนดวาควรแจงหรือไม โดยบันทึกในโปรแกรมเพื่อ
การรั บทราบข าวในแต ละระดั บพร อมบั นทึ กการ
ดําเนินการ การเขาใชงานตอง login ดวยชื่อผูใช (user
name) ที่ สํานั กระบาดวิ ทยากําหนดให จากการสมั คร
สมาชิ กทางเว็ บไซต และรหั สผ าน (password)
ที่ ผู ใช กํ า หนดเอง ลั ก ษณะโปรแกรมประกอบด ว ย
เมนูหลัก 4 เมนูดังนี้

รูปที่ 1 หนาจอโปรแกรมแสดงรายงานสรุปเหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุขตามชนิดโรคหรือกลุมอาการ

เมนูหลัก

1. เหตุ การณ ผิ ดปกติ ทางสาธารณสุ ข เป น
รายละเอี ยดของเหตุ ก ารณ ผิ ด ปกติ ท างสาธารณสุ ข
แตละเหตุการณ
2. ข อมู ลบุ คลากรที ม SRRT ตําบลสําหรั บ
เก็บขอมูลบุคคลที่เปนสมาชิกทีม SRRT ตําบลแตละทีม
เพื่อความสะดวกในการติดตอประสานงาน และอาจใช
ประโยชนอื่นๆ ได
3. รายงานจํานวนเหตุ การณ ประกอบด วย
รายงาน 2 สวนไดแก รายสรุปเหตุการณผิดปกติทาง
สาธารณสุ ขตามการติ ด ตามเหตุ การณ และรายสรุ ป
เหตุ การณ ผิ ด ปกติ ทางสาธารณสุ ขตามชนิ ด โรค หรื อ
84

กลุ มอาการ
4. รายงานการวิเคราะห แสดงการประมวลผล
ขอมูลในแบบตารางและแผนภูมิ 5 รายการ
ข อมู ล การแจ งข า วเหตุ การณ ผิ ดปกติ ทาง
สาธารณสุขประกอบดวย 12 ตัวแปร ไดแก กลุมอาการ
หรือโรคที่สงสัย จํานวนผูปวยที่พบเริ่มแรก จํานวนผูป วย
ทีค่ นพบเพิม่ วันเดือนปทพี่ บผูป วยรายแรก รายละเอียด
เหตุการณ การดําเนินการ สถานที่พบผูปวย (จังหวัด
อําเภอ ตําบล หมูบาน) ชื่อผูแจง เบอรโทรศัพทผูแจง
โดยกลุมอาการหรือโรคที่กําหนดใหแจงขาวประกอบดวย
8 กลุม(6) ไดแก 1)อาการผิดปกติของทางเดินอาหาร
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2)อาการคลายไขหวัดใหญ 3)ไขเลือดออก 4)ไขออกผืน่
5)ไขและการรับรู ตัวเปลี่ ยนแปลง 6)โรคนําโดยสัตว
7)อาการปวยคลายๆ กันหลายราย หรือเสียชีวติ เฉียบพลัน
โดยไมทราบสาเหตุ 8)เหตุการณผิดปกติที่อาจมีผลเสีย
ตอสุขภาพ
2. ความคิดเห็นตอโปรแกรมแจงขาวเหตุการณ
ผิดปกติทางสาธารณสุข SRRT เครือขายระดับตําบล
จากแบบสอบถามที่นํามาวิเคราะห 1,279 ฉบับ
เปนชาย 688 คน (รอยละ 53.79) หญิง 591 คน
(รอยละ 46.21) สวนใหญอายุต่ํากวา 40 ป (รอยละ
73.72) ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.มากที่สุด (รอยละ75.92)
ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขมากทีส่ ดุ (รอยละ 62.31)
สวนตําแหนงอืน่ ๆ ไดแก เจาหนาทีค่ อมพิวเตอร ลูกจาง
และ อสม. สวนใหญมีประสบการณในตําแหนง < 5 ป
497 คน (รอยละ 38.86) รองลงมามีประสบการณ ใน
ตําแหนง 5-10 ป 11-15 ป 16-20 ปและ > 20 ป
รอยละ 23.85, 14.86, 13.60 และ 8.84 ตามลําดับ
ระบบอินเตอรเน็ตทีห่ นวยงานใชสว นใหญเปน
การ เชาเอกชนระบบ ADSL ซึ่งมีผลตอความเร็วหรือชา
ของผูใ ชแตละแหง ประมาณครึง่ หนึง่ ของผูต อบ (รอยละ

51.60) เห็ นว าสํานั กระบาดวิ ทยาให ความช วยเหลื อ
สนับสนุนการใชโปรแกรมอยูในระดับดี ประมาณหนึ่งใน
สามของผู ตอบเข าใช โ ปรแกรมทุ กเดื อน (ร อยละ
33.15) โดย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีสัดสวนการ
ใช โปรแกรม ทุ กสั ป ดาห มากกว าหน ว ยงานอื่ น ส ว น
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ซึ่งมีบทบาทเปนผูรับ
แจงขาวมีสัดสวนการใชโปรแกรม ทุกวันและทุกสัปดาห
น อยกว าสํานั กงานสาธารณสุ ขจั ง หวั ด (ตารางที่ 1)
จุ ด ประสงค ข องการเข า ใช โ ปรแกรมจากการสํ า รวจ
พบว าแตกต างกั น ตามบทบาทหน าที่ ของหน ว ยงาน
เช น ในระดั บ โรงพยาบาลทั่ วไป/โรงพยาบาลชุ ม ชน
(รพท./รพช.)และโรงพยาบาลส งเสริ มสุ ขภาพ
ตํ าบล(รพ.สต.) ใช เ พื่ อแจ ง ข าวเหตุ การณ ผิ ด ปกติ
ทางสาธารณสุ ข มากที่ สุ ด ในระดั บ องค ก ารบริ หาร
สวนตําบล (อบต.) เทศบาล และสํานักงานสาธารณสุข
อําเภอ (สสอ.) เป ดเพื่ อดูการสรุปผล และขอมู ลขาว
มากที่ สุ ด และในส วนของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
(สสจ.) และสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต (สคร.)
เปดเพื่อดูขอมูลขาวมากที่สุด

ตารางที่ 1 ความถีข่ องการใชงานโปรแกรมแจงขาวเหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุขจําแนกตามหนวยงาน
หนวยงาน
สคร.
สสจ.
รพท./รพช.
รพ.สต.
สสอ./อบต./เทศบาล
รวม

ทุกวัน
จํานวน รอยละ
2
9.52
4
7.14
13
9.49
39
4.02
3
3.19
61
4.77

ทุกสัปดาห
จํานวน รอยละ
4
19.05
17
30.36
33
24.09
224
23.07
25
26.60
303
23.69

ผลที่ไดจากการใชโปรแกรม หนวยงาน รพท./
รพช. และ รพ.สต. เห็นวาสะดวกในการใชเพื่อแจงขาว
เหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุขมากที่สุด (รูปที่ 1)
ส ว นหน วยงานอื่ น ๆ เห็ น ว ามี ฐานข อมู ล ใช มากที่ สุ ด
แตเปนที่นาสังเกตวา สสจ. และ สสอ./อบต./เทศบาล
มี ค วามเห็ น ว าโปรแกรมเป น ภาระในการบั น ทึ กข าว
ในสั ดส วนมากกว าหน ว ยงานอื่ น นอกจากนี้ ประมาณ

ทุกเดือน
จํานวน รอยละ
4
19.05
12
21.43
28
20.44
355
36.56
25
26.60
424
33.15

ไมแนนอน
จํานวน รอยละ
52.38
11
41.07
23
45.99
63
36.35
353
43.62
41
38.39
491

ครึ่งหนึ่ง ของผูตอบจาก สคร. สสจ. และ สสอ./อบต./
เทศบาล เห็ นว าเป น ข อมู ลที่ ซ้ํ า ซ อนกั บระบบอื่ น
สําหรั บกลุ มอาการหรื อโรคที่ กําหนดให แจ งข าวผู ตอบ
รอยละ 91.09 (1,165 คน) เห็นวามีความเหมาะสม
อี กรอยละ 8.9 (114 คน) เห็นว าไมเหมาะสม โดย
ส วนใหญ เห็ น ว าควรเพิ่ มกลุ มอาการ/โรค และเขี ยน
ใหเขาใจงาย
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รูปที่ 1 ความคิดเห็นตอการใชโปรแกรม จําแนกตามหนวยงาน

ป ญหาที่ พบจากการใช โปรแกรมของทุ ก รพช. และ รพ.สต. มีสัดสวนผูที่ไมมีปญหาในการใช
หน ว ยงานมากที่ สุ ด คื อเว็ บ ไซต สํ า นั ก ระบาดวิ ทยา โปรแกรม ประมาณหนึ่ งในสาม ดั ง นั้ นจึ ง น าจะยั ง
ขัดของบอย รองลงมาคืออินเตอรเน็ตชา หนวยงานที่พบ มีปญหาในการใชโปรแกรมอีกมากกวาครึ่ง (รูปที่ 2)
การมีปญ
 หาในการใชโปรแกรมนอยคือ สคร. สวน รพท./
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รูปที่ 2 ปญหาที่พบจากการใชโปรแกรม จําแนกตามหนวยงาน

ระดั บความพึ งพอใจ ในด านการใช ผู ต อบ
รอยละ 47.54 และ 40.73 เห็นวาโปรแกรมใชงานงาย
และสะดวก ในระดับดีและปานกลางตามลําดับ (ตารางที่
2) เชนเดียวกับความพึงพอใจในการใชโปรแกรมทีอ่ ยูใ น
ระดั บมากและปานกลางร อยละ 49.41 และ 41.13
ตามลําดับ ผูตอบรอยละ 87.49 เห็นวาควรใชโปรแกรม
ต อไป ความคิ ดเห็ นและความพึ งพอใจต อ การใช

โปรแกรมในแต ละกลุ มอายุ และตําแหน ง ไม มี ความ
แตกต างกั น ยกเว นในหน ว ยงานแต ละระดั บที่ พ บว า
มี ความคิ ดเห็ นและความพึ งพอใจต อการใช โปรแกรม
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ กลาวคือ รพ.สต.
ส วนใหญ มีความคิ ดเห็ นว าโปรแกรมใช ง าย พึ งพอใจ
และควรใชโปรแกรมตอไปมากกวาหนายงานอื่นๆ
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ตารางที่ 2 ความคิดเห็นและพึงพอใจตอการใชโปรแกรมจําแนกตาม อายุ ตําแหนงและหนวยงาน
ตัวแปร
อายุ
20-30
31-40
41-50
51-60
ตําแหนง
แพทย พยาบาล
นักวิชาการสาธารณสุข
เจาพนักงานสาธารณสุข
อื่นๆ
หนวยงาน
สคร.
สสจ.
รพท./รพช.
รพ.สต.
สสอ./อบต./เทศบาล
รวม

โปรแกรมใชงายและสะดวก
มาก
ปาน
นอย
มาก
นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(X2 = 15.07, p-value = 0.24)
58 230 204 6 1
38 222 175 8 1
25 129 125 8 1
2
27 17 1 1
(X2 = 20.34, p-value = 0.06)
9
42 38 1 1
73 353 351 17 3
31 179 114 4 0
10 34 18 1 0
(X2 = 55.89, p-value = 0)
3
5
12 1 0
5
19 28 4 0
13 54 65 5 0
99 491 371 8 2
3
39 45 5 2
123 608 521 23 4
9.62 47.54 40.73 1.80 0.31

พึงพอใจโปรแกรม

ใชโปรแกรมตอไป
ตอไป
รวม รอยละ
มาก
ปาน
นอ ย
มาก
นอย
ควร
ไมควร
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุ ด
(X2 = 10.86, p-value = 0.54) (X 2 = 6.70, p = 0.08)
42 248 195 12 2
447
52
499 39.01
23 230 178 10 3
391
53
444 34.71
15 129 134 7 3
241
47
288 22.52
3 25 19 1 0
40
8
48
3.75
(X2 = 13.58, p-value = 0.33) (X 2 = 3.71, p = 0.29)
8 46 36 0 1
79
12
91
7.12
43 381 344 23 6
689
108
797 62.31
26 171 125 5 1
292
36
328 25.65
6 34 21 2 0
59
4
63
4.92
(X2 = 34.51, p-value = 0.005) (X 2 = 25.68, p = 0)
1
9
11 0 0
18
3
21
1.64
5 22 26 3 0
43
13
56
4.38
11 48 71 5 2
114
23
137 10.71
64 514 370 19 4
872
98
971 75.92
2 39 48 3 2
71
23
94
7.35
83 632 526 30 8
1118
160
1279 100.00
6.49 49.41 41.13 2.35 0.63 87.49
12.51 100.00

รอยละ

3. ขอมูลการแจงขาวผานโปรแกรมแจงขาว
เหตุการณผิดปกติทางสาธารณสุข SRRT เครือขาย
ระดั บ ตําบล
การตรวจสอบเหตุการณที่ มีการแจ งขาว
จากข อมู ลในคอมพิ วเตอร แม ข ายสํ า นั ก
ระบาดวิทยา พบวามีการแจงขาว 5,117 และ 33,270
เหตุการณในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ ขอมูลป 2555
มีการระบุกลุมอาการหรือโรคที่แจง 27,224 เหตุการณ
(ร อ ยละ 81.83) มี ก ารตรวจสอบเพื่ อยื น ยั น ว าใช
เหตุการณที่ควรแจงหรือไมรอยละ 23.28 และ 55.43
ในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ โดยหนวยงานระดับ
อําเภอมี การตรวจสอบข าวมากกว าระดั บจั งหวั ด และ
เขตผลการตรวจสอบขาวจากหนวยงานทุกระดับ ยืนยันวา
เปนเหตุการณที่ควรแจงมากกวา รอยละ 90 ทั้งสองป
คุณลักษณะการแจงขาว
จากจํานวน รพ.สต.ทัว่ ประเทศ 9,770(7) แหง
พบว า ป 2554 มี ก ารแจ ง ข าวเฉลี่ ยประมาณ 0.5
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เหตุการณตอ รพ.สต. 1 แหง และพิจารณาจากจํานวน
รพ.สต. รายจั งหวัด(8) และรายเครื อขายบริ การพบว า
เครื อขายบริ การที่ 10 และ 5 มีการแจ งข าวมากที่ สุด
เฉลี่ยประมาณ 1 - 2 เหตุการณตอ รพ.สต. 1 แหง
จังหวัดที่มีการแจงขาวมากที่สุด (อํานาจเจริญ) ประมาณ
8 เหตุ การณ ตอ รพ.สต. 1 แห ง สวนใหญ มีการแจ ง
นอยกวา 1 เหตุการณตอ รพ.สต. 1 แหง และไมมีการ
แจงขาว 9 จังหวัด
ป 2555 มีการแจงขาวจากทุกจังหวัดเพิ่มขึ้น
จากป 2554 มากกวา 6 เทา เฉลี่ยประมาณ 3 เหตุการณ
ตอ รพ.สต. 1 แหง เครือขายบริการที่ 10 มีการแจงขาว
มาก ที่สุดเฉลี่ยประมาณ 9 เหตุการณตอ รพ.สต.1 แหง
จังหวัดทีม่ ีการแจงขาวมากทีส่ ุด (อุตรดิตถ) ประมาณ 20
เหตุ การณ ต อ รพ.สต.1 แห ง เกือบทุ กจั งหวั ด มี การ
แจงขาวเพิ่มขึ้น ยกเวน 1 จังหวัดมีการแจงขาวเทาเดิม
และ 4 จังหวัดมีการแจงขาวลดลงจากป 2554
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การแจ ง ข าวรายสั ป ดาห ทั้ ง สองป มี แนวโน ม
คลายกันคือ มีจํานวนการแจงขาวมากในชวงกลางป ชวง
3 สัปดาห แรกของป 2554 ยังไมมีการแจงขาวเนื่องจาก
เป น ช วงการประชุ มชี้ แจงโครงการ จํานวนข าวที่ แจ ง
ตอสัปดาหนอยที่สุด 4 เหตุการณในสัปดาหที่ 4 มากทีส่ ุด
424 เหตุการณในสัปดาหที่ 22 และ 281 เหตุการณใน
สัปดาหที่ 34 เฉลี่ย (มัธยฐาน) 90 เหตุการณตอสัปดาห
สวนป 2555 จํานวนขาวที่แจงตอสัปดาหนอยที่สุด 13
เหตุการณในสัปดาหที่ 46 มากทีส่ ดุ 1,293 เหตุการณใน
สัปดาหที่ 24 เฉลีย่ (มัธยฐาน) 473 เหตุการณตอ สัปดาห
กลุ มอาการหรือโรคที่ มีการแจ งมากที่ สุดในป
2554 ไดแก อาการผิดปกติของทางเดินอาหาร (รอยละ
36.05) และกลุมอาการไขเลือดออก (รอยละ 33.93)
ส ว นป 2555 กลุ มอาการหรื อโรคที่ มี ก ารแจ ง มาก
ที่ สุ ดยั งคงเป นอาการผิ ดปกติ ของทางเดิ นอาหาร
(รอยละ 45.47) แตอันดับสองเปนเหตุการณผิดปกติ
ที่อาจมีผลเสียตอสุขภาพ (รอยละ 19.90) และอันดับ
สามเป น กลุ มอาการไข เ ลื อดออก (ร อยละ 18.21)
ข าวที่ แจ ง โดยรวมทั้ งสองป พบว ามี จํานวน ผู ป วยเมื่ อ
แรกพบ 1 รายตอการแจงขาว 1 เหตุการณ เปนสวนใหญ
(รอยละ 79.34 และ 88.67 ตามลําดับ) โดยเฉพาะ
กลุมอาการไขเลือดออกที่มีจํานวนผูปวยเมื่อแรก พบ 1
รายตอการแจงขาว 1 เหตุการณมากถึงรอยละ 79.35 และ
86.47 ในป 2554 และ 2555 ตามลําดั บ บ งชี้ ว า
อาจเปนผู ปวยที่ ซ้ํากั บระบบเฝาระวั งการรายงานผู ปวย
(รง 506) สอดคล องกั บผลการประเมิ นที่ มีสวนหนึ่ ง
เห็ นว าข อมู ลซ้ํากั บระบบอื่ น ส วนเหตุ การณ ผิ ดปกติ ที่
อาจมี ผลเสี ยต อสุ ขภาพ พบว าเป นการแจ งข าวหลาก
หลาย มากแต มี การแจ ง ที่ พบมากได แก โรคตาแดง
รอยละ 21.57 และ 14.31 แจงสัตวปวย/ตายรอยละ
14.58 และ 6.79 ในป 2554 และ 2555 ตามลําดับ
โดยโรคตาแดงเปนเหตุการณที่พบผูปวย 1 รายรอยละ
75.00 และ 93.16 สวนการแจงสัตวปวย/ตายในป
2554 มีผูปวย 1 รายตอเหตุการณรอยละ 92.60 แตป
2555 เปนการแจงที่ไมมีหรือไมระบุผปู วยรอยละ 59.51
สวนเหตุการณที่มีผูปวย 1 รายมีรอยละ 18.75
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วิจารณ
ป จจั ยสํ า คั ญที่ ส งผลให มี จํ า นวนการแจ ง
ขาวมาก นาจะมาจากการตอบสนองการประเมินมาตรฐาน
โครงการอําเภอปองกันควบคุมโรคเขมแข็ง แบบยั่งยืน
โดยกรมควบคุมโรค(9) ที่ กําหนดให อสม.ทุกคนผาน
การอบรมการเฝาระวังเหตุการณ และมีการแจ งข าวแก
เครื อข าย อสม.ในพื้ นที่ หรื อ สสอ.ในกรณี ที่พบความ
ผิดปกติ หรือมีการระบาด รวมทั้งตองบันทึกขอมูลการ
แจ งข าวลงในโปรแกรมออนไลน ไ ด อย างถู กต อง การ
แจงขาวทาง web-based program นี้ เปนการรายงานผาน
ทางอินเตอรเน็ต ณ เวลาปจจุบัน (real time) เปนวิธีที่
เพิ่ มความทั นเวลาของข อมูล ทําให มีการรู เร็ ว แจงเร็ว
ควบคุ มเร็ ว ให ผลเช นเดี ยวกั บตั วอย างหลายประเทศ
ที่ ประสบความสําเร็ จ ในการเฝ าระวั ง โรคติ ดต อเช น
ประเทศสวี เดนใช ระบบ SMINET-2 (10) โดยให
แพทย รายงานผู ป วยทางอิ นเตอร เน็ ตร วมกั บข อมู ลผล
การตรวจจากห องปฏิ บั ติ การ พบว าได รั บรายงานสู ง
ถึงรอยละ 90 หรือระบบเฝาระวัง Web-Based Public
Health Surveillance System (WPHSS)(11) ทีอ่ ฟั ริกาใต
ซึ่ งเชื่ อมระหว า งคลิ นิ ค และโรงพยาบาลทั้ งภาครั ฐ
และเอกชนรวมทั้ งผลการตรวจจากห อ งปฏิ บั ติ การ
กับหนวยงานที่ รับผิดชอบทําใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล
ระหว างพื้ น ที่ กั บจั งหวั ดและส วนกลาง สะดวกในการ
จัดการทั้ง รับสงและดูขอมูลทุกที่ที่มีอินเตอรเน็ตตลอด
24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ขอดีของระบบนี้คือมี ผูควบคุม
ดูแล (supervisor) ทําหนาที่ตรวจสอบและรับรองขอมูล
ก อนจึ งจะมี การบั น ทึ ก (save) ซึ่ ง เป น การคั ด กรอง
ทุ กเหตุ การณ ที่ได รับแจง และบั นทึกเฉพาะเหตุการณ
ที่อาจมีผลทําใหเกิดภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขเทานั้น
ซึ่ งการปฏิ บั ติ ในการเฝ าระวั งเหตุ การณ SRRT
เครือขายระดับตําบลไมไดกําหนดผูควบคุมดูแลชัดเจน
ทําให มีการตรวจสอบยืนยันเพี ยงร อยละ 23.28 ในป
2554 พิ่มขึ้น เปนรอยละ 55.43 ในป 2555 อยางไร
ก็ ตาม ผู ต อบแบบสอบถามประมาณหนึ่ ง ในสี่ เ ห็ นว า
เป น การเพิ่ มภาระของผู ป ฏิ บั ติ งานส วนหนึ่ งเกิ ด จาก
ความเข าใจคลาดเคลื่ อนของผู รายงานเกี่ ยวกั บเกณฑ
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หรือนิยามของเหตุการณที่ตองรายงานทําใหมีเหตุการณ
จํานวนมากแจ งเข ามาเกิ นความจําเป นทําให เป นภาระ
ของเจ าหน าที่ สาธารณสุ ขที่ จะตรวจสอบ ซึ่ ง มี ป ญหา
เหมื อนกั บโครงการเฝ าระวั งในชุ มชน (CommunityBased Surveillance)ประเทศกานา (Ghana) ที่ ให
อาสาสมัครหมูบานรายงานแลวมีปญหาการรายงานมาก
เกินความจริง ไมตรงตามนิยาม และเปนภาระกับเจาหนาที่
สาธารณสุข(12) อยางไรก็ตามโปรแกรมนี้ยังตองปรับปรุง
แก ไ ขด านการใส และบั น ทึ กข อมู ล โดยเฉพาะตั วแปร
ทีส่ ําคัญ เชน จํานวนผูป ว ยเมือ่ แรกพบในแตละเหตุการณ
ไม ไ ด กําหนดขอบเขตไว ในโปรแกรมทํ าให เ กิ ด ความ
ผิ ดพลาดของการบั นทึกข อมู ลที่ มากเกิ นความเปนจริ ง
หรื อตั ว แปรที่ สํ าคั ญ โปรแกรมไม ไ ด กําหนดให ต อง
ใส ขอมู ลจึงจะผานหรื อบั นทึ กได สวนป ญหาเว็ บไซต
สํ านั กระบาดวิ ทยาขั ด ข องบ อย เกิ ด จากทั้ งที่ มาจาก
ระบบอินเตอรเน็ต กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปนแมขาย
และระบบอิ นเตอรเน็ต สํานั กระบาดวิ ทยา ซึ่ งสาเหตุ
ส ว นหนึ่ งมาจากฮาร ด แวร คอมพิ วเตอร แม ข ายมี อายุ
การใชงานมานาน ระบบไมสามารถรองรับไดเมื่อมีผูใช
งานจํานวนมากในเวลาเดียวกัน และไดมีการปรับเปลี่ยน
ใช เครื่ องระบบใหม แล วคาดว าปญหาเว็ บไซตขัดข อง
จะลดนอยลง อยางไรก็ตามผูใชมากกวาครึ่งก็พึงพอใจ
ในความช ว ยเหลื อสนั บ สนุ น จากสํ านั กระบาดวิ ท ยา
นอกจากนี้ ผู ใช มีความพึ งพอใจต อการใช โปรแกรมใน
ระดั บ ดี และปานกลาง และเห็ นว าควรใช โ ปรแกรม
ตอไปถึงรอยละ 87.49 จึงนาจะเปนขอบงชี้วาโปรแกรม
ตรงตามความต อ งการของผู ใช และเจตนารมณ ที่
ตองการใหรูเร็ว แจงเร็วและควบคุมเร็ว

ขอเสนอแนะ
- ปรับแกไขโปรแกรมตามที่พบขอบกพรอง
เช น กําหนดค าสู งสุ ดของบางตั วแปร กําหนดตั วแปร
สําคัญที่ตองเลือกหรือใสขอมูลจึงจะผานหรือบันทึกได
- กําหนดนิยามกลุมอาการหรือโรค ที่แจงขาว
ใหชัดเจน รวมทั้ งการสื่อสารทําความเขาใจกับผูปฏิบัติ
เช น กลุ มอาการไข เลื อดออก โรคตาแดง ไม ควรแจ ง
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กรณี ที่ พบผู ป วยเพี ยง 1 ราย แต แจ งเฉพาะกรณี การ
พบเปนกลุมกอน (cluster)
- เนนการมีสว นรวมของหนวยงานระดับอําเภอ
และจังหวัดในการเฝาระวังเหตุการณ โดยกําหนดบทบาท
ให ชั ดเจน เน นความเข าใจที่ ถูกต องตรงกั น ของกลุ ม
อาการ/โรคที่ ควรแจ งข าว มี ผู ผิ ดชอบตรวจสอบข าว
ทุ กวั น และการจั ด ทําสรุ ปข าวเหตุ การณ ทุ กวั น หรื อ
ทุ กสั ป ดาห เสนอผู บ ริ หาร เนื่ องจากสามารถทํางานได
ทุกที่ที่มีอินเตอรเน็ต
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