ผลการด�ำเนินงานเฝ้าระวังเหตุการณ์ของ SRRT
เครือข่ายระดับต�ำบล ปี พ.ศ. 2556
การพัฒนาระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ส�ำหรับทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance Rapid Response Team :
SRRT) เครือข่ายระดับต�ำบล เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปงี บประมาณ
ปี พ.ศ. 2554 การจัดตั้งทีม SRRT เครือข่ายระดับต�ำบลจะแตก
ต่างจากทีมระดับอ�ำเภอ จังหวัด และเขต กล่าวคือ โรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพต�ำบลหนึง่ แห่งจะมีทมี SRRT หนึง่ ทีม ทีมประกอบไป
ด้วยสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 องค์กร เช่น อาสาสมัครสาธารณสุข
ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น�ำชุมชน ครู เป็นต้น โดยมี
เจ้าหน้าทีส่ าธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคเป็นแกน
หลักของทีม บทบาทส�ำคัญของทีมตามสมรรถนะของกฎอนามัย
ระหว่างประเทศมี 3 ข้อคือ 1) สามารถตรวจจับการระบาดได้ 2)
รายงานเหตุการณ์เบือ้ งต้นทีส่ ำ� คัญไปยังผูเ้ กีย่ วข้อง 3) ควบคุมการ
ระบาดเบื้องต้นให้อยู่ในวงจ�ำกัด หากต้องการความช่วยเหลือหรือ
สิง่ สนับสนุน สามารถร้องขอจากทีม SRRT ระดับอ�ำเภอ จังหวัด เป็น
ล�ำดับไป การจัดตัง้ ทีม SRRT เครือข่ายระดับต�ำบล เป็นแนวคิดของ
อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ด้วย
หลักการที่ว่า “การเกิดโรคในชุมชน คนที่จะรู้เรื่องราวคนแรก ๆ
น่าจะมาจากคนในชุมชนเอง” จึงจัดให้มีระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์
ส�ำหรับช่วยสอดส่องปัญหาสุขภาพต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อ
ประชาชนของชุมชนในวงกว้าง ถือเป็นระบบเสริมจากระบบเฝ้า
ระวังปกติ โดยใช้สโลแกนของบทบาทหน้าที่ของทีม SRRT เครือ
ข่ายระดับต�ำบลว่า “รู้เร็ว แจ้งเร็ว ควบคุมเร็ว” ซึ่งส�ำนักระบาด
วิทยาได้พัฒนาโปรแกรมแจ้งข่าวผ่านระบบออนไลน์ เพื่อใช้เป็น
ช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้ว
จากข้อมูลในโปรแกรมออนไลน์ของส�ำนักระบาดวิทยา พบ
แนวโน้มการแจ้งข่าวผ่านระบบออนไลน์เพิ่มขึ้นเป็นล�ำดับ ปี พ.ศ.
2554 รับแจ้งจ�ำนวน 5,134 เหตุการณ์ ปี พ.ศ. 2555 รับแจ้งจ�ำนวน
33,479 เหตุการณ์ และปี พ.ศ. 2556 รับแจ้ง 39,804 เหตุการณ์
(รูปที่ 1)
ข้อมูลทีบ่ นั ทึกในโปแกรมออนไลน์สำ� นักระบาดวิทยา ในปี
พ.ศ. 2556 จ�ำนวน 39,800 เหตุการณ์ พบว่าเป็นอาการผิดปกติ
ทางระบบทางเดินอาหาร 14,001 เหตุการณ์ ร้อยละ 35.18 รอง
ลงมาคือ กลุม่ สงสัยไข้เลือดออก 12,511 เหตุการณ์ (31.43%) และ
เหตุการณ์อื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ เช่น สัตว์ปีกป่วยตาย
ปลาตาย การบาดเจ็บจากอุบตั เิ หตุขนส่ง จ�ำนวน 7,826 เหตุการณ์
(19.67%) (ตารางที่ 1)
ข้อมูลที่รับรายงานมาจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
จ�ำนวน 4,168 แห่ง จาก จ�ำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทัง้ หมด
9,783 แห่ง ร้อยละ 42.59

ปัญหาอุปสรรคที่พบจากการด�ำเนินงาน
l
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลบางแห่งทีอ่ ยูห่ า่ งไกล
ไม่มีระบบอินเตอร์เน็ตใช้ ท�ำให้ไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงใน
โปรแกรมออนไลน์ได้
l
ระบบเครือข่ายการแจ้งข่าวในชุมชน หลายแห่งยังไม่
เข้มแข็ง ท�ำให้ไม่มีการแจ้งข่าวเหตุการณ์ผิดปกติเข้ามา
l
เจ้าหน้าที่งานป้องกันควบคุมโรคของโรงพยาบาลส่ง
เสริมสุขภาพระดับต�ำบล มีการเปลีย่ นหน้าทีบ่ อ่ ย หากรับเจ้าหน้าที่
ใหม่เข้ามา ก็จะมอบงานระบาดวิทยาให้ทำ 
� โดยไม่ผา่ นการฝึกอบรม
และพัฒนาความรู้รวมทั้งทักษะในการปฏิบัติงาน
ข้อเสนอแนะ
l
ควรมีระบบการนิเทศติดตามจากระดับอ�ำเภออย่าง
สม�่ำเสมอ
l
ควรจัดท�ำสื่อการเรียนรู้ กระจายให้ทั่วถึง แก่ผู้ปฏิบัติ
งานและฝึกอบรมด้านระบาดวิทยา เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจแนวทาง
การท�ำงานและน�ำไปปฏิบัติได้
l
ควรจัดเวที เพื่อน�ำผลการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้
ผู้เรียบเรียง
นิภาพรรณ สฤษดิ์อภิรักษ์
สุภาภรณ์ จูจันทร์
บรรณาธิการวิชาการ
นพ.ฐิติพงษ์ ยิ่งยง
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รูปที่ 1 : จ�ำนวนเหตุการณ์ผิดปกติที่ได้รับแจ้งจากทีม SRRT เครือข่ายระดับต�ำบลผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ของส�ำนักระบาดวิทยา ปี
พ.ศ. 2554 - 2556
Fig.1 Number of Events Notification by month
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ตารางที่ 1 จ�ำนวนเหตุการณ์ที่มีการบันทึกในโปรแกรมออนไลน์ ส�ำนักระบาดวิทยา จ�ำแนกตามกลุ่มอาการ ปี พ.ศ. 2556
กลุ่มอาการ
อาการผิดปกติของทางเดินอาหาร
สงสัยไข้เลือดออก
เหตุการณ์ผิดปกติที่อาจมีผลต่อสุขภาพ เช่น สัตว์ปีกป่วยตาย ปลาตาย ฟ้าผ่า จมน�้ำ ฯลฯ
ไข้ออกผื่น
อาการคล้ายไข้หวัดใหญ่
โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์
อาการป่วยคล้ายๆกันหลายราย หรือ เสียชีวิตเฉียบพลัน โดยไม่ทราบสาเหตุ
ไข้และการรับรู้ตัวเปลี่ยแปลง
ไม่ลงข้อมูลโรค
รวม
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สรุปรายงานการเฝ้าระวังโรค ประจำ�ปี 2556
http://boe.moph.go.th/

จ�ำนวนเหตุการณ์
14,001
12,511
7,826
2,530
1,532
656
260
140
344
39,800

ร้อยละ
35.18
31.43
19.67
6.36
3.85
1.65
0.65
0.35
0.86
100.00

