แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการจัดท�ำสรุปรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
ประจ�ำปี 2556
การจั ด ท� ำ รายงานเฝ้ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจ� ำ ปี
เป็นการรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากการรายงานโรค ได้แก่ รง. 506,
รง. 506/1, รง. 506/2, ฐานข้อมูล 43 แฟ้ม และ 17 แฟ้ม,
ฐานข้อมูลเฝ้าระวังการบาดเจ็บ, ฐานข้อมูลระบบ One Team One
Operation, ฐานข้อมูลจากโปรแกรม Outbreak Verification
และจากฐานข้อมูลลักษณะ Web Based Program เป็นต้น
ภายใต้ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 5 ระบบโรค ได้แก่ กลุม่ โรค
ติดต่อ, กลุ่มโรคไม่ติดต่อ, กลุ่มโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม, กลุ่มโรคจากการบาดเจ็บ และกลุ่มโรคเอดส์และโรค
ทางเพศสัมพันธ์ ซึ่งมีหน่วยรายงานตั้งแต่ระดับ รพ.สต., รพช.,
รพท., รพศ., โรงพยาบาลในสังกัดมหาวิทยาลัย, โรงพยาบาลเอกชน
และโรงพยาบาลรัฐนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ครอบคลุมทุก
จังหวัดทั่วประเทศ โดยมีส�ำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เป็น
หน่วยงานที่รับผิดชอบฐานข้อมูลในระดับประเทศ ซึ่งมีฐานข้อมูล
และระบบรายงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
1. ฐานข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา
(รง. 506)
เป็นข้อมูลผูป้ ว่ ยทีม่ ารับการรักษาทีโ่ รงพยาบาล (Hospitalbased Surveillance) ที่ได้มาจากส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลทุกระดับ (โรงพยาบาลรัฐทุกแห่งและโรงพยาบาล
เอกชนบางแห่ง) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล โดยการน�ำ
ข้อมูลผูป้ ว่ ยจากระบบข้อมูลของโรงพยาบาล (Hospital information system) เช่น โปรแกรม HosXP ส่งออกข้อมูลมายังโปรแกรม
ส�ำเร็จรูปส�ำหรับการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (R506) โดยการคัด
กรองข้อมูลผู้ป่วยโรคที่เข้าข่ายเฝ้าระวัง ด้วยรหัสจ�ำแนกโรค
(ICD-10-TM) จนกลายเป็นฐานข้อมูลรายงาน 506 จากโรงพยาบาล
ส่งไปยังส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส่งข้อมูลตรงมายังส�ำนัก
ระบาดวิทยา เมื่อส�ำนักระบาดวิทยาได้ท�ำการรวบรวมฐานข้อมูล
รายงาน 506 จากทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว จึงน�ำมาตรวจสอบ
ความครบถ้วน และถูกต้องของข้อมูลทุกสัปดาห์ ก่อนทีจ่ ะน�ำข้อมูล
มาวิเคราะห์ ประมวลผล และเผยแพร่ผา่ นทางเว็บไซต์ และรายงาน
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ�ำสัปดาห์และประจ�ำปี ในภาพรวม
ของประเทศต่อไป
2. ฐานข้ อ มู ล จากระบบเฝ้ า ระวั ง โรคเอดส์ โ ดยการ
รายงาน (รง. 506/1)
เป็ น ระบบเฝ้ า ระวั ง โรคเอดส์ ร ะบบแรกที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ซึ่ ง
เป็นการรายงานผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อ ที่มีอาการ เครื่องมือที่ใช้
ได้แก่ แบบฟอร์มรายงาน 506/1 เก็บข้อมูลจากสถานบริการภาค
รัฐและเอกชน ส�ำหรับการรายงานผู้ป่วยเอดส์และผู้ติดเชื้อที่มี
อาการเข้ า ตามนิ ย ามที่ ใช้ เ ฝ้ า ระวั ง ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ พั ฒ นาเป็ น
โปรแกรมส�ำเร็จรูป AIDSOI ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูลจากหน่วย
รายงาน และส่งออกข้อมูลเป็นรายงาน 506/1 อีกทั้งยังสามารถ
ออกรายงานซึง่ จ�ำแนกโรคติดเชือ้ ฉวยโอกาสต่าง ๆ ได้ ส�ำนักระบาด
วิทยาได้รวบรวมฐานข้อมูลรายงาน 506/1 มาจากสถานพยาบาล
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ซึง่ จะต้องบันทึกข้อมูลรายงานภายใน 15 วัน

200

สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำ�ปี 2556
http://boe.moph.go.th/

นับจากวันทีพ่ บผูป้ ว่ ยเข้าตามนิยามการเฝ้าระวัง แล้วต้องส่งข้อมูล
มายังส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
ทุก ๆ 1 เดือน เพือ่ ส่งต่อมายังส�ำนักระบาดวิทยา เมือ่ ส�ำนักระบาด
วิทยารวบรวมฐานข้อมูลรายงาน 506/1 จากทุกจังหวัดทีส่ ง่ รายงาน
แล้ว จึงท�ำการวิเคราะห์ข้อมูลในภาพรวม แล้วจัดท�ำเป็นรายงาน
สรุปสถานการณ์โรคเอดส์ เผยแพร่ พร้อมทัง้ จัดท�ำสถานการณ์โรค
ส่งกลับไปยังส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. ฐานข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม (รง. 506/2)
ส�ำนักระบาดวิทยา ได้พัฒนาระบบเฝ้าระวังโรคจากการ
ประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมี โปรแกรม 506/2 เป็น
ฐานข้อมูลทีเ่ ก็บรวบรวมจากหน่วยงานหรือสถานบริการสาธารณสุข
ทัง้ ของรัฐ ทัง้ ทีอ่ ยูภ่ ายในและภายนอกโครงการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ แบบรายงานโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม
(รง. 506/2) ซึง่ เป็นเครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการบันทึกรายงานข้อมูลผูป้ ว่ ย
เข้าข่ายเฝ้าระวังที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขนั้น ๆ
ส�ำนักระบาดวิทยาจะท�ำหน้าทีใ่ นการรวบรวมข้อมูลรายงาน 506/2
จากทั่วประเทศ แล้วท�ำการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล วิเคราะห์และแปลผลข้อมูล ในระดับภาพรวมของประเทศ
เพือ่ จัดท�ำเป็นสถานการณ์ เผยแพร่ให้กบั หน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
4. ฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ และข้อมูลเพือ่
การส่งต่อ 43 แฟ้ม และ 17 แฟ้ม
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ด�ำเนินโครงการจัดท�ำ
คลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ ได้ท�ำการศึกษาวิเคราะห์
รวบรวมความต้องการใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านการแพทย์ และ
ก�ำหนดโครงสร้างฐานข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพในรูปแบบ
43 แฟ้มมาตรฐาน และโครงสร้างฐานข้อมูลส�ำหรับการส่งต่อผูป้ ว่ ย
ในรูปแบบ 17 แฟ้มมาตรฐาน ชุดข้อมูลในแฟ้มมาตรฐานประกอบ
ด้วย โครงสร้างข้อมูลบุคคล ผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ข้อมูลการให้/รับ
บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ ข้อมูลการคัดกรองผูป้ ว่ ยเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง ข้อมูลผูป้ ว่ ยทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง ข้อมูลการป้องกันโรค
ข้อมูลด้านหัตถการ ข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ข้อมูล
ด้านทันตกรรมและอื่น ๆ เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลไปที่คลังข้อมูล
ด้ า นการแพทย์ และสุ ข ภาพ ที่ ส� ำ นั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้ดูแล ส�ำหรับใช้ในการ
ประเมินสถานการณ์ปญ
ั หาด้านสุขภาพ รวมถึงลดความซ�ำ้ ซ้อน ลด
ภาระในการจัดเก็บข้อมูลในระดับปฏิบตั กิ าร และการจัดท�ำรายงาน
ทัง้ นีก้ ระทรวงสาธารณสุข มีการประกาศโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล
ด้านการแพทย์และสุขภาพ และข้อมูลเพือ่ การส่งต่อ 43 แฟ้ม และ
17 แฟ้ม ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา
พ.ศ. 2556 ส�ำนักระบาดวิทยา ได้น�ำข้อมูลด้านการแพทย์
และสุขภาพ ในรูปแบบ 43 แฟ้มมาใช้ในการเฝ้าระวังโรคในกลุ่ม
โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง กลุ่มการบาด
เจ็บ 19 สาเหตุ และกลุม่ โรคจากการประกอบอาชีพและสิง่ แวดล้อม

ซึง่ ได้นำ� ข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพมาใช้งานทัง้ หมด 10 แฟ้ม
เพื่อน�ำมาวิเคราะห์ข้อมูลผู้ป่วย จัดท�ำรายงานสถานการณ์โรคราย
ปีต่อไป
5. ฐานข้อมูลจากระบบเฝ้าระวังการบาดเจ็บ (Injury
Surveillance : IS)
เป็นฐานข้อมูลทีใ่ ช้บนั ทึกผูท้ ไี่ ด้รบั บาดเจ็บและตายทุกราย
จากการบาดเจ็บจากสาเหตุภายนอก ที่มารับการรักษาที่แผนก
ฉุกเฉินของโรงพยาบาลที่ด�ำเนินการเฝ้าระวัง โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลมาจาก โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลทั่วไป โดยเจ้า
หน้าที่ผู้รับผิดชอบของโรงพยาบาลท�ำหน้าที่บันทึกข้อมูล โดยใช้
โปรแกรม ISWIN ในการบันทึก และวิเคราะห์ข้อมูลการเฝ้าระวัง
การบาดเจ็บ และใช้โปรแกรม IS Checking ตรวจสอบความถูก
ต้องของข้อมูล ท�ำการวิเคราะห์ จัดท�ำรายงานข้อมูล ให้กับหน่วย
งานต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภายในและนอกโรงพยาบาลFig.2
และส่งข้อมูล
รายงานการบาดเจ็บให้กับส�ำนักระบาดวิทยาเป็นประจ�ำทุก 2 - 3
เดือน ซึ่งส�ำนักระบาดวิทยาจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมด จัดท�ำเป็น
รายงานเฝ้าระวังการบาดเจ็บในภาพรวมของประเทศต่อไป
6. ฐานข้อมูลจากระบบ One Team one Operation
(OTOO)
เป็นการจัดเก็บรายงานการสอบสวนเหตุการณ์การระบาด
จากแต่ละจังหวัด ซึ่งก�ำหนดว่าทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(Surveillance and Rapid Response Team; SRRT) ระดับ
อ�ำเภอทุกทีม จะต้องส่งผลงานการสอบสวนเหตุการณ์การระบาด
ให้กับส�ำนักระบาดวิทยาอย่างน้อยปีงบประมาณละ 1 เรื่องต่อ
อ�ำเภอ โดย SRRT ระดับอ�ำเภอ เขียนรายงานและส่งให้ระดับ
จั ง หวั ด รวบรวมส่ ง ให้ ส� ำ นั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ มFig.3
โรค (สคร.)
เพื่อบันทึกรายงานเข้าระบบ OTOO ที่หน้าเว็บไซต์ของส�ำนัก
ระบาดวิทยา ส�ำนักระบาดวิทยาจะน�ำข้อมูลเหตุการณ์การระบาด
จากรายงานการสอบสวนโรคเหล่านี้ มาใช้ประกอบการเขียน
รายงานการเฝ้ า ระวั ง ทางระบาดวิ ท ยาประจ� ำ ปี เพื่ อ สรุ ป ให้
สถานการณ์โรคมีความชัดเจนยิ่งขึ้น
7. ฐานข้อมูลจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด
(Outbreak Verification)
เป็นฐานข้อมูลที่ส�ำนักระบาดวิทยาใช้ส�ำหรับเก็บรวบรวม
ข้อมูล และบันทึกเหตุการณ์การระบาดของประเทศไทยที่เกิดขึ้น
ในแต่ละปี โดยรับการแจ้งข่าวการระบาดจากเครือข่ายเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป
Fig.4 ำนักงาน
โรงพยาบาลศูนย์ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และส�
ป้องกันและควบคุมโรค ส่งข้อมูลข่าวการระบาดทีพ่ บในพืน้ ทีม่ าให้
กับส�ำนักระบาดวิทยาผ่านช่องทาง Email และโทรสาร อีกทั้งยัง
สามารถแจ้งข่าวการระบาดโดยตรงผ่านทางโทรศัพท์ได้อกี ช่องทาง
ด้วย เมือ่ ทางส�ำนักระบาดวิทยาได้รบั ข่าวการระบาดแล้ว จึงท�ำการ
ตรวจสอบว่าเป็นเหตุการณ์จริง ที่มีความส�ำคัญทางระบาดวิทยา
และประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของเหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจ
ในการด�ำเนินการตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น ๆ แล้วถึงจะบันทึก
เหตุการณ์ลงในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดนี้ เพือ่ จัดท�ำเป็น
ฐานข้อมูลต่อไป ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถมาค้นหาข้อมูล
หรือเหตุการณ์การระบาดย้อนหลังจากฐานข้อมูลนี้ได้

ส�ำนักระบาดวิทยา น�ำข้อมูลเหตุการณ์การระบาดทีส่ ำ� คัญ
จากฐานข้อมูลมารวบรวมสังเคราะห์ เรียบเรียงและแปลผลข้อมูล
เป็นองค์ความรู้ในแต่ละโรค เพื่อน�ำไปประกอบการจัดท�ำรายงาน
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาประจ�ำปี เพื่อเผยแพร่ให้กับหน่วยงาน
หรือผู้เกี่ยวข้อง น�ำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
8. ฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวังและสอบสวนอาการภาย
หลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค (Adverse Events
Following Immunization : AEFI)
การเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รบั การสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กัน
โรค มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์การเกิดอาการไม่พึง
ประสงค์ ภายหลังได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์ในการกํากับติดตามความปลอดภัยด้านวัคซีน และการ
ให้บริการการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรคทีป่ ลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
ส� ำ นั ก ระบาดวิ ท ยาจะด� ำ เนิ น การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ผู ้ ป ่ ว ย
ที่มีอาการเข้าตามนิยามของ AEFI จากสถานบริการสาธารณสุข
หรือโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งจะต้องส่งรายงานผู้ป่วย
มายังส�ำนักระบาดวิทยาภายใน 48 ชัว่ โมงหลังพบผูป้ ว่ ย ในรูปของ
บัตรรายงาน AEFI_1 ผ่านช่องทางอีเมล์หรือโทรสาร จากนั้นเจ้า
หน้าที่บันทึกข้อมูลผู้ป่วย โดยใช้โปรแกรมชนิด Web-Based
Application สามารถบันทึกข้อมูลออนไลน์ผา่ นระบบอินเตอร์เน็ต
ได้ ระบบเฝ้าระวัง AEFI นัน้ จะเก็บข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ ว
กับการสร้างเสริมภูมคิ มุ้ กันโรค อาทิเช่น รายละเอียดชนิดของวัคซีน
การให้บริการวัคซีน และอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยภายหลังได้รับ
วัคซีน เป็นต้น ซึ่งในระบบเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา (รง. 506)
จะไม่มีรายละเอียดเหล่านี้
9. ฐานข้อมูลการเฝ้าระวังผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง
ปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis Surveillance
: AFP)
เป็นการด�ำเนินงานตามโครงการกวาดล้างโรคโปลิโอของ
องค์การนามัยโลก ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าตาม
นิยาม คือเด็กอายุต่�ำกว่า 15 ปี มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแบบ
ปวกเปียกเฉียบพลัน (Acute Flaccid Paralysis) โดยส�ำนักระบาด
วิทยา ด�ำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผูป้ ว่ ย ตามแบบสอบสวนผูป้ ว่ ย
เฉพาะราย AFP จากโรงพยาบาลภาครั ฐ และเอกชนทุ ก แห่ ง
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของส�ำนักระบาดวิทยา จะด�ำเนินการ
บันทึกข้อมูลผูป้ ว่ ยลงในโปรแกรมส�ำเร็จรูป ซึง่ โปรแกรมนีส้ ามารถ
เชือ่ มโยงฐานข้อมูลทีเ่ กีย่ วกับประวัตผิ ปู้ ว่ ย อาการทางคลินกิ ข้อมูล
ทางระบาดวิทยา ผลการตรวจทางห้องปฏิบตั กิ าร (Stool Culture
for Poliovirus) และประวัตกิ ารได้รบั วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ แล้ว
ท�ำการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อก�ำกับ ติดตามการด�ำเนินมาตรการ
การกวาดล้างโรคโปลิโอ พร้อมทัง้ ตอบตัวชีว้ ดั การด�ำเนินงานให้กบั
องค์กรอนามัยโลก
ผู้เรียบเรียง
รัตนพล รัตนพิทักษ์
ประจักร์ โสภา
บรรณาธิการวิชาการ
พญ.ดารินทร์ อารีย์โชคชัย
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