
รายงานการประเมนิตนเอง (SAR 2018) รพ.ปางศลิาทอง   

ประเมินตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคก์ารมหาชน)  1 

SAR 2018 version 1.0 

 

Date: 

01/05/2562 II-8 การเฝา้ระวงัโรคและภยัสขุภาพ 

i. ผลลพัธ ์

ประเดน็คณุภาพ/ความเสีย่งทีส่ าคญั: ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา ครอบคลุม 
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ii. บรบิท  

โรคและภัยสุขภาพส่วนใหญ่มคีวามเกี่ยวขอ้งกับพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อม   

โรคและภัยสขุภาพส าคัญในพื้นที่:  

1. โรคติดต่อทีส่ าคัญในพืน้ที่ ให้ความส าคัญและเฝ้าระวังได้แก่ ไขเ้ลือดออก  

วัณโรค   

2. โรคไม่ตดิต่อและภัยสขุภาพที่ส าคัญ ได้แก ่ โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหติสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และหลอดเลือด 

มารดาตั้งครรภก์่อนวยัอันควร  

3.โรคและภยัสุขภาพส าคัญที่อยู่ในแผนเฝา้ระวัง: โรคติดต่อที่ตอ้งเฝ้าระวัง 

และภัยสขุภาพตามแผนอ าเภอ ไดแ้ก ่โรค ไข้เลือดออก วัณโรค  โรคเบาหวาน  

โรคความดันโลหิตสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด  

iii. กระบวนการ 

II-8 ก. การบริหารจัดการและทรัพยากร: 

(1) (2) นโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัตกิาร: 

 มีการก าาหนดแนวทาง มาตรการ นโยบายเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ 

ครอบคลมุทุกพื้นทีท่ี่ให้บริการแก่ผู้ปว่ย บุคลากร 

และประชาชนจดัแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิตัิการที่สอดคล้องกับปญัหาโรคและ

ภัยสุขภาพในพื้นที ่

จัดระบบในการก ากับดูแลติดตามประเมินผลและปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเ

นื่อง 

โดยใชก้ารท างานรว่มกันและประสานภาคีเครือข่ายทุกภาคสว่นโดยใช้พื้นท่ีเป็

นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลางด้วยการท างานอย่างมีส่วนร่วม  

 ด้านแผนกลยทุธ  ์และแผนปฏิบัตกิาร : 

ใช้กลไกการท างานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ(พชอ)และคณะกรร

มการประสานงานสาธารณสขุระดับอ าเภอ (คปสอ.)  

ในการขบัเคลื่อนงานนโยบายตามแผนยุทธศาสตร ์

(3) (4) บุคลากร งบประมาณ เทคโนโลยี ทรัพยากรอื่นๆ: 

 บุคลากรของ คปสอ. ปางศิลาทอง 

มีการพฒันาความรู้ความสามารถในป้องกันและควบคุมโรค 

โดยมกีารจดัอบรมภายใน เช่น การอบรม อสม. 

เฉพาะทางเพ่ือตอบสนองต่อความต่อปัญหาของพ้ืนที่ 
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และส่งอบรมหลกัสูตรที่หน่วยงานที่มีหน้าท่ีเฉพาะเป็นผู้จัด เช่น 

การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ ที่จัดโดยกรมควบคมุโรค 

 คปสอ. ปางศิลาทอง ได้รับงบประมาณมาจากการจัดสรรจาก สปสช 

ในงบส่งเสริมและป้องกันโรค 

นอกจากนีย้ังได้รับจกัสรรจากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดบัต าบล 

ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ เช่น สสส. เป็นต้น  

 มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันและควบคุมโรค เช่น 

การรายงานโรคทีต่้องควบคุมผ่านระบบ Hot line , การเปิดสายด่วนเบาหวาน 

การสร้างกลุ่ม Line ต่างๆ เป็นต้น เพ่ือความรวดเร็วในการท างาน 

 (5) การสร้างความรู้ความเข้าใจ: 

 มีการก ากับ ดูแล ติดตาม และสนับสนุนการด 

าเนินงานของคณะกรรมการพฒันาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอ าเภอ 

ในฐานะประธานกรรมการ 

ซึ่งคณะกรรการฯท าหน้าท่ีเป็นกลไกหลกัในการพฒันาคุณภาพชีวติและระบบสุ

ขภาพอ าเภอ ตั้งแตก่ารวางแผน การปฏิบัต ิและการติดตามผล 

 อ าเภอปางศิลาทองมีการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังโรคแ

ละภัยสุขภาพตั้งแตร่ะดับอ าเภอ ไปจนถึงระดับต าบล  

ก าหนดเวทีจัดการอยา่งบูรณาการทุกภาคสว่น 

ให้เหมาะกับชุมชนของอ าเภอปางศิลาทอง 

การสั่งการโดยนายอ าเภอสามารถท าให้การด าเนินงานประสานร่วมมือ  

ส่วนสาธารณสุขด าเนินการอบรม ทีม SRRT ระดับอ าเภอเป็นประจ าเรื่อยมา 

การปฏิบัติงานร่วมกันเป็นโอกาสเรียนรู้เพ่ิมความ 

เขา้ใจให้กับภาคีเครือข่ายอืน่ๆ    

II-8 ข. การเก็บและวิเคราะห์ข้อมลูเฝ้าระวัง: 

(1)(2) การเฝ้าระวัง บนัทึก และจัดเก็บข้อมลู: 

 มีการตั้งระบบโรคที่ตอ้งรายงานเรง่ด่วน เมือ่พบอุบัติการณ์โดยแพทย์ ไดแ้ก ่

ไข้หวัดนก ไข้เลือดออก หัด เป็นต้น 

 โรงพยาบาลปางศิลาทองมีการรวบรวมข้อมูลจากระบบรายงานหลักของโรงพย

าบาล(Hosxp) เป็นประจ าทุกวัน และเมือ่พบผู้ป่วยกลุ่มโรคเฝ้าระวงั 

หน่วยงานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน ผู้ปว่ยนอกและหอผู้ป่วย 

จะแจ้งหน่วยระบาดวทิยาทางโทรศพัท์เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ ยืนยันอีกครัง้ 

 ในระดับพ้ืนทีม่กีารรวบรวมข้อมูลระบบรายงานจากโรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ

ประจ าต าบล  และระบบรายงานเครือข่ายระดับหมูบ้่าน/ชมุชน รายงาน R 506 

online  ทางเวบไซตข์อง สสจ. ก าแพงพชร เป็นประจ าทกุวัน  
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 ในสถานการณ์ฉกุเฉินที่เกิดภยัสุขภาพ และประกาศวาตภยั 

อ าเภอจดัหน่วยงานรบัสถานการณว์าตภัย โดย นายอ าเภอเป็นประธาน  

ส่วนราชการ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคประชาชน เป็นกรรมการรับผิดชอบตาม 

บทบาทหน้าท่ี ท่ีไดร้ับการแต่งตั้ง ระบบรายงานภัยสขุภาพ เช่น 

รายงานสถานการณ์หลังคาเรือนที่ไดร้บัความเสียหาย สภาพความเสียหาย  

ผู้ได้รับบาดเจ็บหรืออนัตรายจากวาตภัย การติดตามดแูลสขุภาพบุคคล 

ในครัวเรือนที่ไดร้ับผลกระทบ 

รวมถึงความรว่มมือในการเยยีวยาและดแูลช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ รว่มกัน 

โดยมกีารซ้อมแผนอยา่งเป็นประจ าทกุป ี 

 การเก็บข้อมลูของโรงพยาบาลไดแ้ก ่การจัดเก็บทาง 

R506,การเก็บข้อมูลผูป้่วยนอกเขตจากHotline,การรายงานทางโทรศัพท์ 

จากเครือข่าย อสม.ในพ้ืนที่ ,การรายงานผูป้่วย ผ่าน PCU และ ผู้ป่วยใน 

โดยเจ้าหน้าท่ีจะเก็บขอ้มูลและสอบสวนจากผู้ป่วยทัง้หมดเพ่ือด าเนินการควบคุม

โรคหากเป็นผู้ป่วยนอกเขตต าบลหินดาตจะแจ้งสาธารณสุขอ าเภอปางศิลาทอง 

นอกเขตอ าเภอแจ้งผ่านสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชรสว่นการวิเคราะห์ข้อมลู

จะวิเคราะห์ทุกสัปดาห์ ผ่านระบบ รายงาน R506 

(3)(4) การวิเคราะห์ เปรียบเทียบ แปลความหมาย 

ค้นหาการเพ่ิมผิดปกตหิรือการระบาด: 

 มีการน าข้อมลูจากฐานข้อมูลของโรงพยาบาลในระบบ Hos-exp  ระบบ LIS 

ของห้องปฎิบัตกิารณ ์และระบบการเฝ้าระวังโรค R506 ของ สสจ. ก าแพงเพชร 

มาวิเคราห์แนวโน้มการระบาดอย่างต่อเน่ืองทุกปี 

และเปรียบประสิทธิภาพการควบคุมโรค กับอ าเภอที่มีบรบิทใกล้เคียงกัน  

(5)(6) การติดตามเฝ้าดูสถานการณ์ การคาดการณ์แนวโน้มเพื่อวางแผนป้องกัน: 

 มีการติดตามข้อมลูจากระบบเฝ้าระวังโรคของโรงพยาบาลและของ สสอ. 

ปางศิลาทอง เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังการระบาดในพ้ืนที่ และ ของ สสจ. 

ก าแพงเพชร เพ่ือติดตามและเฝ้าระวังการระบาดนอกพื้นที ่

นอกจากนีย้ังมีการตดิตามข่าวการระบาดของโรคต่างๆ ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ เช่น อีโบล่า ไข้หวัดนก เป็นต้น  

II-8 ค. การตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสขุภาพ: 

(1) แผนตอบสนอง การเตรยีมความพร้อม: 

 ทีม ทีม SRRT อ าเภอปางศิลาทอง  

ได้มีการก าหนดมาตรการในการสอบสวนควมคุมโรคที่จ าเป็นมแีผนการตอบสน

องต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสขุและมกีารเตรียมพร้อมในการรองรับตลอด 
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24ชั่วโมง 

ก าหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพท่ีจ าเป็นเพ่ือป้องกันการแพร่

ระบาดของโรคมีช่องทางที่สามารถรายงาน – 

รับรายงานผู้ปว่ยหรือภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสุขได้เช่นทางโทรศัพท์ ทางline 

มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) จากทีมสหสาขาวิชาชพีท 

าหน้าท่ีตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ มีการด 

าเนินการสอบสวนผู้ปว่ยเฉพาะราย 

เหตุการณ์ผิดปกตกิารป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือพบแนวโน้มที่บ่งบอกว่า 

อาจมีการระบาดทีมผูร้ับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคจะมีทรัพยากรและอ 

านาจในการสืบค้นและใช้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมอย่างรอบดา้นและทันเวล

าและมีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสขุภาพไปยังชุมชนส่วนราชการและอง

ค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอยา่งทันเวลา 

(2) ทีม SRRT: 

 บุคลากรของทีม SRRT อ าเภอปางศิลาทอง  

มีสมาชกิได้ผ่านการอบรมระบาดวทิยาภาคสนาม(FEMT) 

และหนังสืออนุมัตบิัตรฯ เวชศาสตร์ป้องกัน สาขา ระบาดวิทยา 1 ท่าน 

การอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม(FEMT) 2 ท่าน 

และผ่านการอบรมระบาดวิทยาการสอบสวนโรคขั้นพ้ืนฐาน 1 ท่าน และ SRRT 

ในระดับต าบลยังได้ผา่นการอบรมท่ีจดัในระดับอ าเภอครบ 100% 

และมกีารซ้อมแผนการป้องกันควบคุมโรคอย่างสม่ าเสมอ  

(3) มาตรการป้องกันที่จ าเป็น: 

 ได้มีการก าหนดมาตรการในการสอบสวนควมคุมโรคที่จ าเป็นมแีผนการตอบสน

องต่อเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสขุและมกีารเตรียมพร้อมในการรองรับตลอด 

24ชั่วโมง 

ก าหนดมาตรการป้องกันควบคุมโรคและภยัสุขภาพท่ีจ าเป็นเพื่อปอ้งกันการแพร่

ระบาดของโรคมีช่องทางที่สามารถรายงาน – 

รับรายงานผู้ปว่ยหรือภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสุขได้เช่นทางโทรศัพท์ 

มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

จากทีมสหสาขาวิชาชพีท าหน้าท่ีตอบสนองต่อการระบาดของโรคและภัยสขุภา

พ มีการด าเนินการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 

เหตุการณ์ผิดปกตกิารป่วยเป็นกลุ่มก้อนหรือพบแนวโน้มที่บ่งบอกว่า 

อาจมีการระบาดทีมผูร้ับผิดชอบในการสอบสวนควบคุมโรคจะมีทรัพยากรและอ 

านาจในการสืบค้นและใช้มาตรการควบคุมที่เหมาะสมอย่างรอบดา้นและทันเวล
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าและมีการแจ้งเตือนการเกิดโรคและภัยสขุภาพไปยังชุมชนส่วนราชการและอง

ค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอยา่งทันเวลา  

(4) ช่องทางรับรายงาน: 

 ในการจัดตั้งระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสขุภาพของอ าเภอปางศลิาทอง  

มีช่องทางการรับข่าวสารหลายช่องทางทั้งที่เป็นทางการ  ได้แก่ รายงาน 506 , 

ขา่วการระบาดจาก สสจ. , สคร. และส านักระบาดวิทยา , และไม่เป็นทางการ   

ได้แก ่ข่าวสารจากประชาชน อสม วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ อินเตอร์เน็ต 

เป็นต้น  

(5) การสอบสวนผู้ปว่ยเฉพาะราย: 

 ได้มีการก าหนดให้มีการสอบสวนโรคเฉพาะรายในผู้ปว่ยที่ได้รับการวินิจฉยั 

และเป็นภาวะเร่งดว่นเช่น การสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า , ไข้หวัดนก , 

ไข้เลือดออก , มาลาเรยี  เป็นต้น  

(6) การสืบค้นและควบคุมการระบาด: 

 เมื่อได้ท าการสวนเฉพาะรายแลว้ 

จะมีการค้นหาและเฝ้าระวังผู้ป่วยที่อาจเกดิขึน้ในชุมชน 

เพ่ือป้องกันการระบาดในวงกว้างเช่น ไข้เลือดออก , ไข้หวัดนกเป็นตน้  

II-8 ง. การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและเตือนภัย: 

(1) การจดัท ารายงานและเผยแพร่สถานการณ์โรคต่อสาธารณะ: 

 มีการรวบรวมข้อมลูสขุภาพท้ังหมด น าเสนอต่อ 

คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวติ(พชอ)และคณะกรรมการประสานงานสาธาร

ณสุขระดับอ าเภอ (คปสอ.)  เพ่ือด าเนินแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ในเวที 

สาธารณะต่างๆ โดยผา่น ผู้อ านวยการโรงพยาบาล และ สสอ. ปางศิลาทอง เช่น 

การประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน , คณะกรรมการสุขภาพในระดบัต าบล เป็นต้น  

(2) การรายงานโรคตามกฎหมาย: 

 มีการรายงานที่ต้องเฝา้ระวังตามกฎหมายเมือ่ได้รับยืนยันการวิจฉยัแลว้ 

โดยส่งรายงานไปยัง สสจ. ก าแพงเพชร เพ่ือเสนอผู้มีอ านาจในการออกประกาศ 

และให้ข้อมลูขา่วสารต่อไป 

โดยจะไมม่ีการให้ข่าวกับสือสารมวลชนที่อ าเภอปางศิลาทองเลย 

จนกว่าจะได้รับอนุญาติจากผู้มีอ านาจสูงสุด 

iv. ผลการพฒันาทีโ่ดดเดน่และภาคภมูใิจ 

 การพฒันาระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก : 

ได้มีการประเมินระบบเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกอ าเภอปางศิลาทอง โดยพบว่า 
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ก่อนการประเมินมีการรายงานโรคที่ค่อนข้างต่ า 

หลังจากการเมินระบบเฝ้าระวังโรคพบว่า มีอตัราการรายงาน 100% 

และนอกจากนี้ 

โรงพยาบาลปางศิลาทองยังได้รว่มมือกับศูนย์วิจัยการแพทยท์หาร 

ของสหรัสอเมรกิา ในการส่งตรวจหาสายพนัธ์ุของไข้เลือดออก 

เพ่ือใช้ในการคาดการณก์ารระบาดของโรคได้ 

แต่อย่างไรกต็ามยังพบมีการระบาดอยู่บ้างในบางพ้ืนที่ 

ซึ้งต้องอาศัยความร่วมมือของชมุชนมามีสว่นร่วม  

v. แผนการพฒันา 

มาตรฐาน Sc

or

e 

DALI Gap ประเดน็พฒันาใน 1-2 ป ี

1. การเฝ้าระวังโรคแ

ละภัยสุขภาพ 
3 L 

 

 แผนงานด้านภัยพิบตัสิุขภาพ 

ทบทวนบูรณาการ 

สูค่วามเข้มแข็งพัฒนาเป็น 

Best Practice 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลและการท

บทวน case 

เฝ้าระวังกลุ่มเส่ียง โรคส าคัญ 

เช่น Zika  

วิเคราะห์ข้อมูลระบาดวิทยาโร

คไม่ติดต่อ 

และโรคจากการประกอบอาชี

พ 

 พัฒนาการเผยแพรข้อมูลส าคั

ญต่อการรกัษาโรคไมต่ิดต่อ 

ท่ีมีgolden period/fast track 

 

  

 


