97

วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ

การดําเนินงานเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม
ในโรงพยาบาลชุมชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย
เกษร แถวโนนงิ้ว ปร.ด.*

เกษราวัลณ นิลวรางกูร PhD**
จินตวัฒน บุญกาพิมพ วท.ม.***

อารยา จันทรขวาง วท.บ.*
กิตติพิชญ จันที วท.ม.*

บทคัดยอ

การวิจยั เชิงพรรณนามีวตั ถุประสงคเพือ่ ประเมินสภาพการดําเนินงานการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลชุมชนสามจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุมตัวอยางที่ศึกษา ประกอบดวย
กลุมตัวอยางที่ 1 คือ จํานวนผูปวยที่มารับบริการที่โรงพยาบาลซึ่งบุคลากรทางการที่แพทยวินิจฉัยวา เปนโรคที่เขา
ขายการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมและรายงานเขาสูระบบเฝาระวังโรค จากโรงพยาบาล
ชุมชน 16 แหงจํานวน 648 ราย เพื่อประเมินความไว คาการทํานายความถูกตองของการรายงาน และความเปน
ตัวแทนของขอมูล และ 356 ราย สําหรับประเมินความทันเวลาและคุณภาพของขอมูล และกลุมตัวอยางที่ 2 คือ
ผูใ หขอ มูลเขาสูร ะบบเฝาระวังหรือผูใ ชขอ มูลคัดเลือกแบบเจาะจง จํานวน 60 คน ขอมูลเชิงปริมาณเก็บรวบรวมขอมูล
จากการทบทวนเวชระเบียน สวนขอมูลเชิงคุณภาพเก็บรวบรวมโดยใชการสนทนากลุมและการสัมภาษณเชิงลึก การ
วิเคราะหขอมูลปริมาณ ใชจํานวน รอยละ และ 95% confidence interval ใชวิเคราะหหาความไว คาการทํานายความ
ถูกตองของการรายงานความทันเวลา และความเปนตัวแทนของขอมูล สวนการวิเคราะห unweighted Cohen’s Kappa
ใชความสอดคลองของขอมูล และการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษาพบวา ขอมูลในระบบเฝาระวังสามารถอธิบายการเกิดเหตุการณตางๆในพื้นที่ไดเพียง
รอยละ 50.8 ความไวในการรายงานโรคคอนขางตํ่าในบางโรค เพราะแพทยไมวินิจฉัย สวนคุณภาพของขอมูลตํ่าใน
บางตัวแปร เชน การวินจิ ฉัย อาการและอาการแสดง มีการรายงานโรคไดทนั เวลาเพียงรอยละ 50 เจาหนาทีส่ าธารณสุข
สวนใหญใหความสําคัญตอการเฝาระวังโรคนอยและทําหนาที่เพียงเก็บขอมูลนําสงจังหวัดโดยไมไดวิเคราะหขอมูล
ขอมูลที่ไดจากการเฝาระวังยังไมสามารถเปนตัวแทนของการเฝาระวังโรคในพื้นที่ไดและไมสามารถนําไปใชในการ
ติดตามสถานการณการเกิดโรคภัยในพื้นที่ได นอกจากนี้พบวาการสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่มีนอย บุคลากร
ทีเ่ กีย่ วของในการเฝาระวังโรคขาดความรูแ ละรับรูว า การเฝาระวังโรคเปนการเพิม่ ภาระในการทํางาน การศึกษานีช้ ใี้ ห
เห็นวาความไวในการรายงานโรคตํ่าและความเปนตัวแทนของขอมูลยังไมสามารถสะทอนภาพการเจ็บปวยในพื้นที่
ไดชัดเจน ดังนั้นมีความจําเปนและเรงดวนที่ควรกระตุนผูที่เกี่ยวของโดยเฉพาะพยาบาลซึ่งเปนดานแรกที่พบผูปวย
วาควรตองรายงานโรคตามความเปนจริง
คําสําคัญ: การเฝาระวังโรค โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม โรงพยาบาลชุมชน

* สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน
* * ศูนยสงเสริมคุณภาพชีวิตวัยแรงงาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
* * * สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดรอยเอ็ด
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ประเทศไทยเปนประเทศที่มีการขยายตัวทาง
ดานอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนั้นจึงมีการนําเทคโนโลยีและสารเคมีเขามา
ใชในดําเนินงานตางๆ มากขึ้น อัตราการเติบโตของ
การนําเขาสารเคมีทงั้ หมดเฉลีย่ รอยละ 13 ตอป สงผลให
ประเทศไทยมีการนําเขาสารเคมีมากถึง 117,698,480
กิโลกรัมตอป1 ผลกระทบดังกลาว ทําใหประชาชนมี
ปญหาเกิดจากความไมปลอดภัยในการทํางานจํานวน
3.3 ลานคน โดยเฉพาะผลกระทบทีเ่ กิดจากการทํางานที่
เกี่ยวกับสารเคมีรอยละ 54.82 ดังนั้นสํานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค ไดเริ่มใหมีการรายงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอมในป พ.ศ. 2544 ใชรายงาน
10 กลุม โรคหรือ 35 รายโรค และไดมกี ารขยายการเฝาระวัง
ไปยังจังหวัดทีม่ คี วามพรอม ปจจุบนั มีการดําเนินการทัว่
ประเทศจํานวน 46 จังหวัด เพื่อเฝาระวังติดตามขอมูล
การเกิดโรคและภัยสุขภาพจากการเฝาระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมอยางตอเนื่อง
ข อ มู ล การนํ า เข า สารเคมี กํ า จั ด ศั ต รู พื ช ใน
ประเทศไทย พ.ศ. 2542 – 2554 พบวา มีการนําเขาสาร
เคมีกาํ จัดศัตรูพชื เพือ่ ใชในการเกษตรกรรมเพิม่ ขึน้ อยาง
ตอเนือ่ ง และพบวาใน ปพ.ศ. 2554 มีปริมาณการนําเขา
สูงสุด มากกวา 5,579,181 ตัน3 และมีรายงานผูปวยได
รับพิษจากสารปองกันกําจัดศัตรูพชื ระหวาง พ.ศ.25432552 เฉลี่ยปละ 1,996 ราย สูงสุดในป พ.ศ. 2543
จํานวน 3,109 ราย4 อยางไรก็ตามขอมูลดังกลาว อาจไม
ไดแสดงภาพที่เปนจริงของอุบัติการณดานโรคและการ
บาดเจ็บเนื่องจากมีการรายงานที่ตํ่ากวาเปนจริง
พวงเพชร และคณะ5 ไดประเมินระบบเฝาระวัง
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในจังหวัด
ขอนแกน หนองคาย เลย และรอยเอ็ด พบวา ความครบ
ถวนของขอมูลในระดับเขตมีเพียงรอยละ 23.2 ระดับ
จังหวัดรอยละ 18.5 และระดับอําเภอรอยละ 23.9
สําหรับความถูกตองของตัวแปรทุกตัวแปรที่รายงานไม
พบการรายงานความถูกตองของตัวแปรครบทุกตัวแปร
ในทุกระดับ นั่นแสดงวา ขอมูลที่ไดจากการรายงานโรค
ของสถานบริการสาธารณสุข ไมสามารถสะทอนการ
เจ็บปวยของประชาชนในพื้นที่ได สอดคลองกับรายงาน
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การศึกษาของ Thaewnongiew et al6 ที่ประเมินระบบ
เฝาระวังโรคติดเชื้อในสถานีอนามัย อําเภอแหงหนึ่ง
จังหวัดขอนแกน พบวา ความไวในการรายงานโรคมี
รอยละ 43.7 และความเปนตัวแทนของขอมูลทางดาน
ระบาดวิทยาในพืน้ ทีม่ รี อ ยละ 50.8 สาเหตุทที่ าํ ใหเจาหนาที่
สาธารณสุ ข รายงานโรคน อ ย เนื่ อ งจากเจ า หน า ที่
สาธารณสุขไมเห็นความสําคัญของการรายงานโรค ขาด
ความรูใ นการดําเนินงาน ผูบ ริหารในพืน้ ทีใ่ หความสําคัญ
ตอการรายงานนอย ขาดการควบคุมกํากับการติดตาม
นิเทศงานในพื้นที่ ผูรับผิดชอบงานเฝาระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมไมชัดเจน นอกจากนี้ใน
บางพื้นที่แพทยไมวินิจฉัยโรคที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพและสิง่ แวดลอม5 ปญหาทีส่ าํ คัญของการดําเนินงาน
คือ ความไมชัดเจนของการดําเนินงาน ตลอดจนการใช
ประโยชนจากขอมูลในพื้นที่ยังมีนอย7
จากข อ มู ล ที่ ก ล า วมาข า งต น แสดงให เ ห็ น ว า
การดําเนินงานการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่งแวดลอมมีสิ่งที่ควรปรับปรุงแกไข ตั้งแตขั้นตอน
การตรวจวินิจฉัยโรค การลงทะเบียน การรายงาน การ
ใชประโยชนจากขอมูล อยางไรก็ตามหลายฝายก็มีความ
พยายามที่จะพัฒนาระบบเฝาระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอมเพื่อใหสามารถแกไขปญหาที่เปน
อยูใ หดขี นึ้ ซึง่ จะเห็นไดจากการทีไ่ ดพฒ
ั นา software เขา
มาชวยแกไขปญหาเพือ่ ใหมกี ารวิเคราะหขอ มูลไดงา ยขึน้
มีการใชนยิ ามโรคในระบบเฝาระวังเพือ่ ใหเปนมาตรฐาน
เดี ย วกั น ในการรายงานโรค 8 แม ห ลายฝ า ยมี ค วาม
พยายามที่จะแกไขปญหาแตก็ยังพบวาปญหาก็ยังคงมี
อาจเนือ่ งจากทีผ่ า นมาปญหาทีแ่ ทจริงอาจไมได
อยู5,6,8,9

รับการแกไข ประกอบกับการประเมินระบบเฝาระวังโรค
จากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมที่ครอบคลุมทุก
คุณลักษณะในโรงพยาบาลชุมชนยังมีการศึกษาประเภท
นีค้ อ นขางนอย ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาสภาพการ
ดําเนินงานการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลชุมชนในระดับการบริการ
ทุตยิ ภูมวิ า เปนอยางไร เพือ่ ทีจ่ ะเรียนรูเ กีย่ วกับการดําเนิน
งาน ตลอดจนทําความเขาใจในบริบทที่ศึกษา เพื่อนําไป
สูก ารพัฒนาระบบเฝาระวังโรคฯใหมปี ระสิทธิภาพตอไป
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วัตถุประสงคการวิจัย

เพื่ อ ประเมิ น ระบบเฝ า ระวั ง โรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมในโรงพยาบาลชุมชนใน
ระดับการบริการทุติยภูมิ

วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั เชิงพรรณนา โดยศึกษาในพืน้ ทีท่ มี่ กี าร
ดําเนินงานการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมในความรับผิดชอบของสํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแกน ไดแก จังหวัดขอนแกน
เลย และรอยเอ็ด การคัดเลือกกลุมตัวอยางใชวิธีการ
สุมแบบงายไดโรงพยาบาลชุมชน 16 แหง จากทั้งหมด
60 แหง ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีการดําเนินการเฝาระวังโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอมอยางนอย 5 ป และ
ผูบริหารของแตละแหงยินดีเขารวมโครงการ
ประชากรและกลุมตัวอยาง ประกอบดวย
กลุมตัวอยางที่ 1 เปนจํานวนผูปวยที่มารับ
บริการทีโ่ รงพยาบาลซึง่ บุคลากรทางการแพทยวนิ จิ ฉัยวา
เปนโรคทีเ่ ขาขายการเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิง่ แวดลอม (รง.506/2) และถูกรายงานเขาสูร ะบบ
เฝาระวังโรคในชวงวันที่ 1 ม.ค.–ธ.ค. 2555 ซึ่งมีจํานวน
ผูปวย 34,757 ราย และจากการคํานวณกลุมตัวอยางใน
พืน้ ที10
่ ไดกลุม ตัวอยางเพือ่ ประเมินความไวในการรายงาน
โรคไมนอยกวา 546 ราย ดังนั้นผูวิจัยไดเก็บรวบรวม
ขอมูลจากเวชระเบียนผูปวยทุกรายที่มารับบริการเพื่อ
ประเมินระบบเฝาระวังฯ ในวันที่ 1 พ.ค. – 31 ก.ค. 2555
ไดกลุม ตัวอยางทีป่ ระเมินความไว 648 ราย และคุณภาพ
ขอมูลและความทันเวลาจํานวน 356 ราย
กลุม ตัวอยางที่ 2 เปนจํานวนผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของ
กั บ การเฝ า ระวั ง โรค โดยมี เ กณฑ ใ นการคั ด เข า คื อ
1) เปนผูใ หขอ มูลเขาสูร ะบบเฝาระวังหรือผูใ ชขอ มูลหรือ
เปนทั้งผูใหและผูใชขอมูลจากระบบเฝาระวังโรคฯใน
พื้นที่ศึกษา 2) เปนผูที่มีประสบการณในการดําเนินงาน
ไมนอยกวา 1 ป 3) เปนผูที่ยินดีเขารวมโครงการ โดย
ผูว จิ ยั คัดเลือกแบบเจาะจงจํานวน 60 คน จากโรงพยาบาล
ชุมชน 12 แหงๆ ละ 5 คน
การเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษานีไ้ ดผา นการ
พิจารณาจริยธรรมจากคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557

ของโรงพยาบาลขอนแกน หลังจากนั้นนักวิจัยเขาไปเก็บ
รวบรวมขอมูลในพื้นที่ โดยใชแนวทางของ Centers for
Disease Control and Prevention11
ขอมูลเชิงปริมาณ การประเมินความไวในการ
รายงานโรค (Sensitivity) และคาการทํานายความถูกตอง
ของการรายงาน (Positive Predictive Value: PPV)
นักวิจัยใชวิธีการทบทวนเวชระเบียนผูปวยทั้งหมดใน
ชวงระยะเวลาที่ศึกษา ในการศึกษานี้ ใช Gold standard
คือ แนวทางการวินิจฉัยเพื่อการรายงานโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิง่ แวดลอมของสํานักระบาดวิทยา12
การประเมินคุณภาพของขอมูลใชวิธีการเปรียบเทียบ
ตั ว แปรที่ สํ า คั ญ ทางด า นระบาดวิ ท ยาระหว า งแฟ ม
เวชระเบียนกับ รง.506/2 วามีความสอดคลองกันหรือไม
ความเปนตัวแทนของขอมูลในระบบใชวิธีการเปรียบ
เทียบจํานวนผูปวยที่ถูกรายงานเขาสูระบบ และผูปวยที่
เขาขายทีต่ อ งรายงานเขาสูร ะบบเฝาระวัง ความทันเวลา
ของการรายงานโรคนับจากวันที่ผูปวยถูกวินิจฉัยจนถึง
วันที่ถูกรายงานเขาระบบและสงใหจังหวัดเดือนละครั้ง
ข อ มู ล เชิ ง คุ ณ ภาพ เก็บรวบรวมขอมูลโดย
การสนทนากลุมในกลุมผูที่ใหขอมูลและใชขอมูลจาก
ระบบเฝาระวังจํานวน 6 ครัง้ มีผเู ขารวมสนทนาประมาณ
10-12 คนตอครัง้ มีการบันทึกเทปการสนทนา ซึง่ สวนใหญ
ใชเวลาประมาณ 60-80 นาที มีการสัมภาษณเชิงลึก
จํ า นวน 20 คน ข อ มู ล ที่ ไ ด จ ากการสนทนากลุ ม เก็ บ
รวบรวมความคิดเห็น ประสบการณตา งๆเกีย่ วกับระบบ
เฝาระวัง
การวิเคราะหขอมูล ขอมูลเชิงปริมาณ ไดแก
จํานวน รอยละ และ 95% confidence interval (CI) ใช
วิเคราะหความไว คาทํานายความถูกตองของการรายงาน
ความทันเวลา ความเปนตัวแทนของขอมูล สวนการ
วิเคราะห unweighted Cohen’s Kappa ใชวดั คุณภาพของ
ขอมูล โดยดูความสอดคลองของขอมูล ขอมูลเชิงคุณภาพ
ใชการวิเคราะหเนื้อหา13

ผลการวิจัย

1. ข อ มู ล ทั่ ว ไปของกลุ ม ตั ว อย า ง กลุ ม
ตัวอยางจํานวน 60 คน เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย
รอยละ 51.7 และ 48.3 ตามลําดับ เปนนักวิชาการ
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สาธารณสุข รอยละ 43.3 และเปนพยาบาล รอยละ
23.3 เคยอบรมงานดานระบาดวิทยา รอยละ 60 มี
ประสบการณดานโรคจากการประกอบอาชีพฯ นอยกวา
1 ป รอยละ 37
2. ผลการดําเนินงานการเฝาระวังโรคใน
โรงพยาบาลชุมชนระดับการบริการทุตยิ ภูมิ การดําเนิน
งานการเฝาระวังโรคฯ ผูว จิ ยั ขอนําเสนอตามคุณลักษณะ
10 ประการ11 ดังนี้
2.1 ความงายของระบบ เริม่ จากเจาหนาที่
เวชระเบียนของโรงพยาบาลตรวจสอบแฟมเวชระเบียน
ผูปวยที่มารับบริการประจําวัน เมื่อพบผูปวยที่มารับ
บริ ก ารแล ว เข า เกณฑ ก ารรายงานโรค จะแยกแฟ ม
เวชระเบียนของผูปวยออกและแจงใหผูรับผิดชอบงาน
ฐานข อ มู ล ได ท ราบ เพื่ อ ให มี ก ารรายงานเข า สู ร ะบบ
เฝาระวังโรค ในบางพื้นที่มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลเขารวมในการรายงานโรค จะรายงานใหกับศูนย
ขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ ซึ่งบางพื้นที่ตั้งอยูที่สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอหรืองานระบาดวิทยาของโรงพยาบาล
ชุมชนโดยใหมีการสงแบบ รง. 506/2 หรือ electronic
file ให้กับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดและวิเคราะห์
สถานการณทางระบาดวิทยาเดือนละครั้ง สองเดือนครั้ง
หรือปละครั้ง หากมีรายงานเหตุดวนในพื้นที่จะมีการ
รวมสอบสวนโรคกับทีมฯอําเภอและจังหวัดเพือ่ เปนการ
เรียนรูงานรวมกัน (ภาพที่ 1)
2.2 ความยืดหยุนของระบบ เจาหนาที่
ผูที่รับผิดชอบงานฐานขอมูลในโรงพยาบาลไมสามารถ
เพิ่มตัวแปร หรือเพิ่มขอมูลตางๆเขาไปในระบบเฝา
ระวังที่มีอยูได ในกรณีที่มีโรคใหมๆ เกิดขึ้นในพื้นที่
เจาหนาที่ผูที่รับผิดชอบงานฐานขอมูลในสวนกลางจะ
เปนผูกําหนดการจัดเก็บในภาพรวมของประเทศ
2.3 ความคงทนของระบบ ผูท รี่ บั ผิดชอบ
งานฐานข อ มู ล ในโรงพยาบาลชุ ม ชนสามารถจั ด เก็ บ
ประมวลผล วิเคราะหขอมูลและสามารถออกรายงาน
ได ถามีปญหาเรื่องโปรแกรมขัดของสวนใหญขอความ
ชวยเหลือจากจังหวัดเพื่อการแกไขปญหารวมกัน สํานัก
ระบาดวิทยาไดพัฒนาโปรแกรมในการจัดเก็บขอมูล
เรียกวา โปรแกรม enocc. ตัง้ แต พ.ศ. 2546 เปนโปรแกรม
stand alone ไมสามารถเชื่อมตอกับโปรแกรมอื่น และได
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จัดสงใหผูที่รับผิดชอบงานในแตละจังหวัดเพื่อสงตอให
ผูป ฏิบตั งิ านในพืน้ ทีเ่ พือ่ จัดเก็บขอมูลในโปรแกรมตอไป
2.4 ความไวในการรายงานโรค จากการ
ทบทวนเวชระเบียนผูป ว ยทัง้ หมด 34,757 ราย โดยเปน
ผูปวยนอก 20,344 ราย และผูปวยใน 14,413 ราย พบ
เปนผูปวยที่ตองรายงานตามนิยามทั้งหมด 1,109 ราย
รอยละ 3.2 ของจํานวนผูปวยที่ศึกษาทะเบียนประวัติ
ทั้งหมด พบวา ความไวของการรายงานผูปวยโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม อยูระหวาง รอยละ
10-50
สาเหตุที่ความไวตํ่า เกิดจากการวินิจฉัย
โรคน อ ย ด ว ยธรรมชาติ ข องการเกิ ด โรคนี้ เ กิ ด ขึ้ น ช า
และมักมีอาการและอาการแสดงที่ไมจําเพาะเจาะจง
ทําใหเปนปญหาในการวินิจฉัย โดยเฉพาะถาแพทยไม
ซักประวัตทิ เี่ กีย่ วของกับการประกอบอาชีพ ประกอบกับ
ในโรงพยาบาลมี ห อ งปฏิ บั ติ ก ารที่ ต รวจวิ นิ จ ฉั ย โรค
คอนขางนอยทําใหแพทยคิดถึงโรคเหลานี้นอย ดังคํา
พูดที่วา “แพทยสวนใหญไมไดซักประวัติเพิ่มวาคนไข
ไปทําอะไรมาทําใหคนไขเสียโอกาสในการถูกวินิจฉัย
สวนใหญที่ไมไดผานการอบรมอาชีวอนามัยก็อาจนึกถึง
โรคเหลานี้นอย”
เจาหนาทีผ่ ทู รี่ บั ผิดชอบงานใหความสําคัญ
นอย เพราะวา การรายงานโรคไมใชตัวชี้วัดของจังหวัด
ผูบริหารใหความสําคัญนอย สงผลตอผูปฏิบัติงานใน
พื้นที่ดวย “งานไหนที่ไมใชตัวชี้วัดของจังหวัด จนท.
ในพื้นที่ก็จะใหความสําคัญนอย การทํางานก็จะลําบาก
หนอยครับ” เจาหนาที่สาธารณสุขในพื้นที่สวนใหญให
ความสําคัญกับงานที่เปนงานเรงรัดของจังหวัดในลําดับ
ตนๆ ทําใหงานที่เปนงานประจําเชนการรายงานโรคอยู
ในอันดับทายๆ “งานไหนที่เปนงานนโยบายของจังหวัด
เขาจะมีตวั ชีว้ ดั มากํากับดวย ถารายงานโรคใดไมมตี วั ชีว้ ดั
คนก็จะทําบางไมทําบาง” ผูบริหารระดับอําเภอมากกวา
ครึ่งไมรูวามีการรายงานโรคนี้ในระบบรายงาน
การรายงานโรคยุงยาก เกิดจากโปรแกรม
ที่ ใ ช ใ นการจั ด เก็ บ ข อ มู ล ไม เ อื้ อ ต อ การทํ า งานของ
เจาหนาที่ในแตละวันเจาหนาที่งานระบาดวิทยาตอง
ตรวจสอบข อ มู ล จากแฟ ม เวชระเบี ย นของผู ป ว ยที่
หองบัตร วามีผปู ว ยทีค่ วรตองรายงานเขาสูร ะบบเฝาระวัง
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มากนอยเพียงใด โดยตรวจสอบจากอาการและอาการ
แสดงของผูปวย หลังจากนั้นถึงไดนําขอมูลมาจัดเก็บใน
โปรแกรมคอมพิวเตอรอีกครั้ง กอใหเกิดความยุงยาก
2.5 ค า การทํ า นายความถู ก ต อ งของ
การรายงานผู ป ว ยโรค อยูระหวางรอยละ 8 – 62
(ตารางที่ 1)
การใชนิยามในการรายงานโรคมีนอย
บุ ค ลากรสาธารณสุ ข ที่ ทํ า หน า ที่ ใ นการตรวจวิ นิ จ ฉั ย
ผูป ว ยสวนใหญวนิ จิ ฉัยโรคตามการรับรูท เี่ รียนมา “หมอ
ไมทราบมากอนหรอกวาตองใชนิยามโรค ไมเห็นมีใคร
มาเลาอะไรใหฟง อีกอยางในพื้นที่ผูปวยสวนใหญที่มา
รับการรักษาที่นี่สวนมากก็เปนพวกแมลงสัตวกัดตอย”
จากการสังเกตแบบมีสวนรวมในพื้นที่ พบวา เจาหนาที่
สาธารณสุขบางคนรายงานผูปวยเขามาในระบบโดยใช
ขอมูลจากระบบ ICD-10 ทําใหคาทํานายผลบวกคอน
ขางสูง
2.6 ความเป น ตั ว แทนของข อ มู ล
โรงพยาบาลชุมชน 3 แหง จากโรงพยาบาลชุมชน 16 แหง
ที่รับการประเมินระบบฯ มีอัตราปวยตอประชากรหนึ่ง
แสนคนใกลเคียงกัน (ภาพที่ 2) อยางไรก็ตาม ขอมูล
จากรายงานการเฝาระวังไมสามารถสะทอนภาพการ
เจ็บปวยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได เนื่องจากความลําเอียงที่
เกิดจากการเลือกรายงานผูปวย และความคลาดเคลื่อน
ในการบันทึกขอมูล
จากการทบทวนเวชระเบียนผูปวย พบวา
ผูป ว ยทีม่ อี าการปวดหลังจากการทํางานมีรายงานจํานวน
มากเปนอันดับตนๆเพราะวาประชาชนในพื้นที่มีอาชีพ
ทํานาทําสวน (สวนยางพารา) อยางไรก็ตามมีรายงานเขา
สูร ะบบเฝาระวังโรคคอนขางนอย เนือ่ งจากเจาหนาทีผ่ ทู ี่
ทําหนาที่ซักประวัติไมละเอียด ทําใหไมทราบถึงสาเหตุ
การเจ็บปวยที่แทจริงวาเกิดจากอะไร สงผลใหแพทยไม
นึกถึงโรคเหลานี้
การนิเทศติดตามการดําเนินงานในพืน้ ที่
มีนอ ย จากการทบทวนเอกสารตางๆ พบวา ในชวง 2-3
ปทผี่ า นมา บางพืน้ ทีข่ าดการนิเทศติดตามการดําเนินงาน
ตลอดจนการ feed-back ขอมูลใหกบั ผูท เี่ กีย่ วของ “ชวงนี้
งานแผวไปเยอะเลยครับ โปรแกรมที่ใชมีปญหา ผม
ก็พยายามแก และโทรศัพทไปปรึกษาจังหวัดเพื่อขอ
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คําแนะนํา บางครัง้ ก็แกไดบา ง หลังๆมางานแผวไปครับ”
เจาหนาที่คนอื่นๆเห็นดวยกับคําพูดนี้
2.7 คุณภาพของขอมูล พบวา มีคณ
ุ ภาพ
คอนขางนอยโดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลเกี่ยวกับอาการ
และอาการแสดง และการวินิจฉัย มีความสอดคลองอยู
ในระดับตํ่า (ตารางที่ 2)
สาเหตุ ที่ ทํ า ให ตั ว แปรบางตั ว มี ค วาม
สอดคลองตํา่ เกิดจากบุคลากรผูต รวจวินจิ ฉัยโรคกับเจา
หนาทีส่ าธารณสุขผูบ นั ทึกขอมูลเขาไปในโปรแกรมไมใช
คนๆ เดี ย วกั น นอกจากนี้ ล ายมื อ ของแพทย ผู ต รวจ
วินิจฉัยโรคในเวชระเบียนอานคอนขางลําบาก ทําให
บางครั้งเจาหนาที่ผูที่ทําหนาที่ในการบันทึกขอมูลเขาใน
โปรแกรมอานไมออกบางครั้งตองเดารายชื่อโรคสงผล
ตอคุณภาพของขอมูล
2.8 ก า ร ใ ช ป ร ะ โ ย ช น จ า ก ข อ มู ล
เจาหนาทีผ่ ทู เี่ กีย่ วของใชขอ มูลจากการเฝาระวังเพือ่ ดูขนาด
ของปญหา ตรวจจับการระบาดของโรคนอย สวนใหญ
ทํ า หน า ที่ เ ก็ บ รวบรวมข อ มู ล แล ว ส ง ให จั ง หวั ด มี ก าร
วิเคราะหขอมูลและนําขอมูลมาวางแผนแกไขปญหา
ในพื้นที่คอนขางนอย นอกจากนี้เจาหนาที่สาธารณสุข
สวนหนึง่ ไมเห็นความสําคัญของการวิเคราะหขอ มูล และ
ไมทราบวาจะวิเคราะหขอมูลไปทําไม
2.9 การยอมรับ การสงรายงานโรคของ
หนวยรายงานโรคมีเพียงรอยละ 43.6 (436/1001)
ของการสงรายงานทั้งหมด เนื่องจากแพทยไมวินิจฉัย
ทําใหมรี ายงานนอย และเจาหนาทีส่ าธารณสุขขาดความรู
ความเขาใจในการดําเนินงานและไมเห็นความสําคัญ
ของการเฝาระวัง “มันยุง ยากครับ กอนอืน่ เราตองพัฒนา
โปรแกรมในการจัดเก็บใหทนั สมัยกอน โปรแกรมของเรา
ตองเชื่อมตอกับโปรแกรมอื่นๆใหไดดวยเพื่อลดความ
ซํา้ ซอนของการทํางาน” เจาหนาทีผ่ ทู เี่ กีย่ วของในหนวยงาน
เขามามีสวนรวมในการเฝาระวังโรคเพียงรอยละ 45.2
สวนใหญใหเหตุผลวา ไมใชหนาที่ของตนเองเปนหนาที่
ของผูที่รับผิดชอบงานเทานั้น
2.10 ความทันเวลา ตัวอยางที่ศึกษามี
การสงบัตรรายงานเดือนละครั้งรอยละ 43.8 และไมมี
การสงรายงานเลยรอยละ 31.3 สวนใหญจัดสงเปน
Electronic file อยางไรก็ตามเมื่อวิเคราะหขอมูลในชวง
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2 ปที่ผานมา พบวา มีโรงพยาบาลที่ขาดความตอเนื่อง
ของการจัดสงรายงานใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มี
มากกวารอยละ 60 เนื่องจากสาธารณสุขใหความสําคัญ
ตอการรายงานโรคคอนขางนอย

การอภิปรายผล

การเฝาระวังโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอม เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนในการหาสาเหตุ
แหล ง ของป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น นํ า ไปใช ใ นการกํ า หนด
มาตรการในการควบคุ ม 8 การศึ ก ษานี้ พบว า core
function ควรตองปรับปรุงแกไขในเรือ่ ง ความไวของการ
รายงานโรคมีคาอยูในระหวาง รอยละ 13-55 เนื่องจาก
โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม มีธรรมชาติ
ของการกอโรคทีเ่ กิดขึน้ ชาและมีอาการและอาการแสดง
ทีไ่ มจาํ เพาะเจาะจง ทําใหเปนปญหาตอการวินจิ ฉัยใหได
ถูกตอง ถาแพทยไมไดซกั ประวัตหิ รือสงตรวจวินจิ ฉัยทาง
หองปฏิบัติการ เพื่อหาระดับของสารเคมี โลหะ เปนตน
อยางไรก็ตามคาความไวสวนหนึ่งจะขึ้นอยูกับนโยบาย
ของจังหวัด ความพรอมของโรงพยาบาล รวมทั้งแพทย
และบุคลากรที่รับผิดชอบในการรายงาน สอดคลองกับ
รายงานการศึกษาของพวงเพชร และคณะ5 ทีพ่ บวาความ
ครบถวนของขอมูลในระดับเขตมีเพียงรอยละ 23.2
แตกตางจากการศึกษาที่ประเทศสวีเดน Jansson et al15
ที่พบวา ความไวของโรคติดเชื้อมีสูงถึงรอยละ 99 อาจ
เป น เพราะว า ในประเทศที่ พั ฒ นาแล ว สถานบริ ก ารที่
ใหการตรวจวินิจฉัยมีแพทยที่มีความเชี่ยวชาญ และ
มีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการเพื่อชวยยืนยันการ
วินิจฉัย ซึ่งแตกตางจากบริบทของโรงพยาบาลชุมชนใน
ประเทศไทยที่ยังขาดแพทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
และเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานในพื้นที่
คาการทํานายความถูกตองของการรายงานมี
คาตั้งแต 8-62 แสดงถึงการรายงานผูปวยเขาสูระบบ
เฝาระวังโรคทีไ่ มใชผปู ว ยจริง ซึง่ อาจทําใหเกิดการเขาใจวา
มีจํานวนผูปวยมากกวาความเปนจริง ซึ่งอาจเกิดจาก
การนํารายงานฐานขอมูลผูปวยตามรหัส ICD-10 จาก
ระบบเวชระเบียนเขามารายงาน วาเปนผูป ว ยในระบบโรค
โดยไมไดพิจารณาดานองคประกอบอื่นซึ่งหากนําขอมูล
ดังกลาวมาวิเคราะห อาจนําไปสูการกําหนดมาตรการ
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เพื่อควบคุมหรือปองกันโรคในกลุมเสี่ยงที่เกินความ
จําเปน และไมตรงกลุมเปาหมายได
การรายงานโรคในพืน้ ทีไ่ มสามารถสะทอนภาพ
การเจ็บปวยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ได เนื่องจากขอมูลผูปวย
ที่ถูกรายงาน ในระบบเฝาระวัง ที่สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดไดรับ เมื่อเทียบกับจํานวนผูปวยที่เขาไดตาม
นิยามการเฝาระวังจากการคนหาในชวงเวลาเดียวกัน
พบว า มี โ รงพยาบาลเพี ย ง 3 แห ง ที่ ส ามารถอธิ บ าย
สถานการณ ปญหาโรคไดใกลเคียงกับผูปวยที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่ ในสวนของโรงพยาบาลที่มีคาความเปนตัวแทน
ตางกันคอนขางมาก มักพบวามีการรายงานโดยการใช
ขอมูลผูปวยจาก ICD-10 ของเวชระเบียนเปนหลัก ซึ่ง
จะตองติดตามกํากับการดําเนินงานใหมีการรายงานที่
เขาเกณฑ เนื่องจากโรคเหลานี้ไมใชปญหาเรงดวนที่ตอง
รีบดําเนินการเหมือนโรคที่เปนนโยบายสําคัญ อาจทําให
ความสนใจของเจาหนาที่สาธารณสุขมีคอนขางนอย ซึ่ง
สอดคลองกับรายงานการศึกษาของ Thaewnongiew et al6
ทีพ่ บวา ความเปนตัวแทนในการรายงานโรคในระบบเฝา
ระวังสามารถเปนตัวแทนในการรายงานไดเพียงรอยละ
50 ดั ง นั้ น เพื่ อ ที่ จ ะลดป ญ หาในเรื่ อ งนี้ เ พื่ อ ที่ จ ะทํ า ให
บุคลากรทีเ่ กีย่ วของรายงานโรคใกลเคียงกับความเปนจริง
จําตองมีการนิเทศติดตามการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ
อยางตอเนือ่ ง และการจัดใหมกี จิ กรรมทีเ่ อือ้ ตอการสือ่ สาร
สองทางแบบมีสวนรวม ควรนํามาใชในการดําเนินงาน
เพื่อสรางการยอมรับซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนทัศนคติได
สอดคลองกับการศึกษาของทองทิว และคณะ16 ที่พบวา
การจั ด กิ จ กรรมที่ ทํ า ให ผู ที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งเข า ไปมี
สวนรวมดวย นําไปสูการสงเสริมสุขภาพได
จากการศึกษานี้ พบวา ขอมูลเกี่ยวกับลักษณะ
ทางประชากร มีคุณภาพอยูในระดับสูง อยางไรก็ตาม
ขอมูลที่สําคัญที่จะนําไปสูการวางแผนในการปองกัน
และควบคุมโรคนั้นอยูในระดับตํ่า ซึ่งก็สอดคลองกับ
การศึกษาของ Suttisa et al17 ที่พบวา ความถูกตองของ
ขอมูลการวินิจฉัยมีรอยละ 63.6 ซึ่งแตกตางจากการ
ศึกษาใน United States18 ที่พบวา คุณภาพของขอมูลมี
ความสอดคลองกันสูง อาจเปนเพราะวา การปอนขอมูล
ในระบบเฝาระวังในโรงพยาบาลอําเภอไมใชระบบ one
stop service เจ า หน า ที่ ที่ ทํ า หน า ที่ ป อ นข อ มู ล เข า ใน
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โปรแกรมคอมพิวเตอร เปนคนละคนกับผูตรวจวินิจฉัย
ทําใหคุณภาพของขอมูลในระบบเฝาระวังตํ่า
การใชประโยชนจากขอมูลในระบบเฝาระวัง
มีนอย เจาหนาที่สาธารณสุขสวนใหญไมวิเคราะหขอมูล
เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาในพื้นที่ สอดคลองกับการ
ศึกษาอื่น19 เนื่องจากผูบริหารในพื้นที่ใชประโยชนจาก
ขอมูลคอนขางนอยทําใหเจาหนาที่สวนใหญใหความ
สําคัญตอเรื่องนี้นอย และผูที่รับผิดชอบงานก็ยังขาด
ความรู ค วามเข า ใจตลอดจนความไม ชั ด เจนของการ
ดําเนินงานและความไมพรอมของบุคลากรในพื้นที่ 7
สาเหตุทที่ าํ ใหระบบเฝาระวังมีขอ ออนเกิดจาก
หลายสาเหตุ 1) แพทยไมไดซกั ประวัตอิ าการทีเ่ กีย่ วของ
กั บ การประกอบอาชี พ เพื่ อ หาสาเหตุ ทํ า ให แ พทย
ไมไดวนิ จิ ฉัยโรคเหลานี้ จึงทําใหมกี ารรายงานโรคนีน้ อ ย
2) เจาหนาที่สาธารณสุขขาดความรูในการรายงานโรค
และการวิเคราะหขอมูล 3) เจาหนาที่สาธารณสุขไมใช
นิยามในการเฝาระวังโรค เพราะขาดการประสานงานทีด่ ี
ระหวางผูป ฎิบตั งิ านของจังหวัดและอําเภอ 4) การนิเทศ
ติดตามการดําเนินงานในพื้นที่มีนอย 5) ผลกระทบจาก
การดําเนินงานเฝาระวังมีนอ ย ทําใหเจาหนาทีส่ าธารณสุข
ไมเห็นความสําคัญของการดําเนินงานการเฝาระวังเมื่อ
เปรียบเทียบกับงานอื่น

ขอเสนอแนะ

ผูรับผิดชอบงานในจังหวัด ควรมีการติดตาม
นิเทศงานในพื้นที่อยางตอเนื่อง ผูรับผิดชอบงานในพื้นที่
ควรตองมีการวิเคราะหขอ มูลและนําขอมูลมาใชประโยชน
เพือ่ วางแผนแกไขปญหาในพืน้ ที่ ตลอดจนการปอนขอมูล
ในระบบเฝาระวังโรคในโรงพยาบาลระดับอําเภอควร
ปรับรูปแบบใหมเปน one stop service คือผูที่ทําหนาที่
ปอนขอมูลเขาในโปรแกรมคอมพิวเตอร และผูตรวจ
วินจิ ฉัยควรเปนคนๆ เดียวกันเพือ่ เพิม่ คุณภาพของขอมูล

ขอจํากัดการวิจัย

1. Gold standard ที่ ใ ช ใ นการประเมิ น
ความไวในครั้งนี้ ผูวิจัยใชนิยามโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดลอมของประเทศไทยโดยมีผูวิจัยและ
ผูป ฎิบตั งิ านดานระบาดวิทยาในระดับเขตและจังหวัดทีม่ ี
ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557

ประสบการณในการทํางานทางดานระบาดวิทยาเปนเวลา
มากกวา 10 ป เปนทีมในการประเมิน มีการทํางานเปน
อิสระตอกันซึ่งอาจจะมีขอออนของความนาเชื่อถือของ
ขอมูล อยางไรก็ตามผูวิจัยไดมีการชี้แจงวัตถุประสงค
ของการดําเนินการใหกับผูชวยนักวิจัยกอนดําเนินการ
ในพื้นที่
2. เนือ่ งจากการศึกษานีม้ เี ปนการศึกษาใน 5
โรคทีพ่ บบอยในโรงพยาบาลอําเภอ โรคบางโรคมีจาํ นวน
ผูปวยคอนขางนอย

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบคุ ณ สํ า นั ก งานป อ งกั น ควบคุ ม โรคที่
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โรค
จํานวน Sensitivity
(95%CI)
PPV
(95%CI)
ปวดหลังสวนลาง
648
20.52
17.06, 30.34 23.21
12.40, 22.54
พิษจากพืช
26
50.00
0.98, 26.03
8.00
4.33, 77.72
สัตวมีพิษกัดตอย
188
37.58
13.37, 28.51 20.17
18.32, 37.81
แพจากการทํางาน
120
13.57
4.54, 28.77
13.51
3.98, 25.63
โรคผิวหนังอักเสบ
59
55.56
40.59, 81.20 62.50
21.55, 51.97
โรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง
68
36.36
16.13, 45.54 29.27
14.60, 41.94

ภาพที่ 2 ความเปนตัวแทนของการรายงานผูปวยโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดลอมตามอัตราปวย จําแนก
รายโรงพยาบาลชุมชนที่ศึกษา ป พ.ศ. 2555
ตารางที่ 2 ความสอดคลองของขอมูลการรายงานผูปวยโรค ป พ.ศ. 2555
ตัวแปร
Original Validated
Percent agreement
1. อาชีพ
356
356
98.2
2. ที่อยู
356
356
98.6
3. อาการและอาการแสดง
356
356
62.4
4. สถานที่เกิดเหตุการณ
356
356
70.6
356
356
5. การวินิจฉัย
69.7

ปที่ 32 ฉบับที่ 2 : เมษายน - มิถุนายน 2557

Kappa (95%CI)
0.5 0.07-0.92
0.6 0.13-1.00
0.2 0.07-0.30
0.4 0.24 -0.49
0.0 0.07 -0.15
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Abstract

This study was descriptive, assessed the existing occupational and environmental disease surveillance
system in the community hospitals of three provinces in Thailand. The subjects composed of: the first source of
information was the patients who received medical records and were claimed by doctors or health officers that
they got surveillance diseases. They were reported their illness into surveillance system from 16 community
hospitals: 648 records for sensitivity, positive predictive value and representativeness, and 356 for timeliness
and data quality. The second source was the data providers who report data to surveillance system or the data
user, 60 subjects were selected by purposive sampling method. Quantitative data were collected from medical
records, and qualitative data were collected from focus groups and in-depth interviews. Descriptive statistics
include number, percentage, and 95% confidence interval were used to analyze sensitivity, PPV, timeliness, and
representativeness. Agreement was used to analyze Unweighted Cohen’s Kappa. Content analysis were used to
analyze qualitative analysis
The results revealed that percentage of suspected cases reported was only 50.8%. Sensitivity was low
for common diseases because the doctors did not report the diseases. Data quality for the diagnosis and signs and
symptom was also low. Reporting was considered timely in only 50% of the cases. The health officers perceived
that the system is not important, and they collected the data for the province without analysis. The information
provided by the system was not the representative of the true epidemiological situation, and it could not be used to
help monitor disease patterns or trends. The officers involved in the system lacked knowledge, and they perceived
that the system created a high workload. This study indicated low levels of sensitivity and representativeness
can occur in disease surveillance data and highlights the essential need to encourage accuracy in the reporting of
occupational and environmental diseases in public hospitals.
Keywords: occupational and environmental disease, surveillance system, community hospital
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