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ประสบการณประสบการณ

จากการเขารวมการพัฒนาเครือขายเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ
Strengthening Thailand’s Influenza Surveillance Network 

to Support  Influenza Control Policy and Improve 
Pandemic Preparedness

โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรีโรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี

   จนัทบุรี

10    อาํเภอ
76 ตาํบล76    ตาบล
728  หมูบาน

ประชากรรวม 496,816 คน



29/10/53

2

โรงพยาบาลศูนย
ขนาด   755 เตียง

ขอมูลการใหบรกิาร ป 2004-2009

ป 20042004 2005 2006 2007 2008 2009ป
ประเภท

20042004 2005 2006 2007 2008 2009

OPD
ตอวัน 11,,490490 1,640 2,168 2,291 2,469 2,903

IPDIPD
ตอวัน 602602 648 684 684 656 612
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PhasePhase  II  ((before before 20052005))

ส่ิงที่ทําไปส่ิงที่ทําไป
มีการกําหนดนิยามผปวยที่ตองเฝาระวังมีการกําหนดนิยามผปวยที่ตองเฝาระวังมการกาหนดนยามผูปวยทตองเฝาระวงมการกาหนดนยามผูปวยทตองเฝาระวง
มีการกําหนดจํานวนตัวอยางที่ตองการ มีการกําหนดจํานวนตัวอยางที่ตองการ ((55  รายราย//สัปดาหสัปดาห))
มีการกําหนดพื้นที่ มีการกําหนดพื้นที่ ((OPD: GP, Ped)OPD: GP, Ped)  
ใหผสานไปกับงานปกติ ใหผสานไปกับงานปกติ 
–– แพทยพบผูปวยที่เขาเกณฑแจงความประสงคจะเก็บตัวอยางแพทยพบผูปวยที่เขาเกณฑแจงความประสงคจะเก็บตัวอยาง
พยาบาลแจงพยาบาลแจง lablab ใหมาเก็บตัวอยางใหมาเก็บตัวอยาง–– พยาบาลแจง พยาบาลแจง lab lab ใหมาเกบตวอยางใหมาเกบตวอยาง

–– Lab Lab สงตัวอยางไปกรมวทิยฯสงตัวอยางไปกรมวทิยฯ
–– Lab Lab รับผล รับผล ((ใบแจงผลใบแจงผล) ) แจงแพทยเจาของไข แจงแพทยเจาของไข ((> > 1 1 เดือนเดือน))

จายคาตอบแทนให จายคาตอบแทนให OPD, LabOPD, Lab  ((หนวยงานละ หนวยงานละ 5050  บาทบาท//ตัวอยางตัวอยาง))

PhasePhase  II  ((before before 20052005))

ผลที่ไดผลที่ได

เก็บตัวอยางไดนอยมาก (ท้ังปไมถึง 60 ราย)

ตัวอยางที่ไดแพทยผูประสานงาน อายุรแพทย กุมารแพทย 
ท่ีเขารวมประชุมกับกรมวิทยฯ เมื่อครัง้ท่ีมาพบกันครั้งแรก
กอนเปดโครงการเปนผสัง่เก็บเมื่อออก OPD (ถาไมลืม)กอนเปดโครงการเปนผสูงเกบเมอออก OPD (ถาไมลม)
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PhasePhase  II  ((beforebefore  20052005))

ส่ิงที่ไดเรียนรู
เงนิคาตอบแทน (50 บาท/ราย) ยงัไมชวยใหการเฝาระวงัเงนคาตอบแทน (50 บาท/ราย) ยงไมชวยใหการเฝาระวง
ขับเคลื่อนไปได (งานปกติอาจจะมากไป, เพิ่งเริ่มตนไมคุนเคยกบัการ
คัดกรอง, การสื่อสารยังไมทั่วถึง,ผูส่ังเก็บตัวอยางไมไดคาตอบแทน,
คาตอบแทนนอยไป)

คงตองมีระบบใหม
– มีผูรับผิดชอบคอยตรวจจบัวาใครเขาเกณฑแลวแจง Lab      
ไ ไ ป  ปไดเลยไมตองเปนแพทย เปน standing order (พยาบาลหนา
หองตรวจ???)

หากผลการตรวจตัวอยางมีผลตอการตัดสินใจในการดูแลผูปวย
นาจะไดรับความรวมมือมากขึ้น (ผูปวย ผูปกครอง พยาบาล แพทย)
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Phase II ( June 2005 – June 2009)

ส่ิงที่ทําไป
เปดรับสมัครเจาหนาที่โครงการฯ
– ระดับปริญญาตรี
– แพทยผูประสานงาน เจาหนาที่lab สัมภาษณเอง
– เจาหนาที่ที่รับใหมไมขึ้นกับหนวยใด ขึ้นตรงกับแพทย       
ผูประสานงาน

– รับคาตอบแทนตามวุฒิ (รับเงินจากโครงการฯ)
กําหนดบทบาทหนาที่ (คัดกรองผูปวยตามนิยาม ช้ีแจง ( ู
สอบถาม เก็บตัวอยาง สงมอบตัวอยาง รับผล แจงผลหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ)
สอนงาน กาํกับใกลชดิในสัปดาหแรก
กํากับงานเปนระยะๆ
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Phase II ( June 2005 – June 2009)

ผลที่ได
ระบบใหม
– ผูรับผิดชอบไปคดักรองที่ OPD เม่ือพบผูปวยตามนิยาม              
สามารถดําเนินการไดจนถึงสงมอบตัวอยางให lab

ผูปวย ผูปกครองยินดีใหความรวมมือเพราะรูผลเลย
แพทยใชผลการตรวจ rapid test ในการพิจารณาใหยา tamiflu 
ในรายที่อาการรุนแรง (ระยะที่ยามีจํากัด การใชยังไมกวางขวางเหมือนระยะท่ี
มีการระบาด)

ไดจํานวนตัวอยางเกินเปาหมาย
มีการรายงานโรคไขหวัดใหญเขาไปในระบบ 506 มากขึ้นมการรายงานโรคไขหวดใหญเขาไปในระบบ 506 มากขน
นําขอมูลไปใชในการใหความรูเพื่อเตรยีมรับการระบาดของ
ไขหวัดใหญ
ผลงานวิจัย

จํานวนตัวอยางทีส่งตรวจ ป จํานวนตัวอยางทีส่งตรวจ ป 20032003--20082008
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จํานวนผูปวยจํานวนผูปวย((รายราย))โรคไขหวัดใหญโรคไขหวัดใหญ
ในระบบรายงาน ในระบบรายงาน 506506  โรงพยาบาลพระปกเกลาโรงพยาบาลพระปกเกลา

ป ป 20032003--20082008
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Phase II ( June 2005 – June 2009)

ส่ิงที่ไดเรียนรู
หากผูมีสวนไดสวนเสยีเห็นประโยชนกับตนเองชัดเจนจะ
ไดรับความรวมมืออยางดีไดรบความรวมมออยางด
คาตอบแทนเปนสวนเสริมเทานัน้
หากตองการผลลพัธท่ีดีควรมผีูรับผิดชอบชัดเจน ไมนําไป
แทรกในงานประจํา (ทีม่ีมากอยูแลว)
เจาหนาที่โครงการฯ ไมขึ้นกบัโรงพยาบาลทําใหทํางานได
เต็มท่ี (ไมตองทํางานอื่นๆที่ไดรับมอบหมาย จนไมมีเวลาทํางานหลักของ
ตัวเอง)

การจางดวยเงนิเดือนตามวุฒิเปนแรงจงูใจที่ดี
การกํากับเปนระยะทําใหผลงานคงอยูได (รายงานผลการเก็บ
ตัวอยางทุกเดอืน ดูจากสมุดทะเบียน, คํานวณ accuracy เปนระยะๆ) 
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Phase III ( July 2009- present)

Pandemic FluPandemic Flu
Rapid test ไมสนับสนุนแลว

Phase III ( July 2009 - present)

ส่ิงที่ทํา
ชวงแรกเจาหนาที่โครงการชวยเก็บตัวอยางใน 
one stop service (สง สคร.3)
แจงเตือนสถานการณ เชื้อที่พบจากการเฝาระวัง (ไมใช
ขนาดของปญหา) โดยประกาศใน intranet โรงพยาบาลทุก
สัปดาห,แจงในที่ประชุม Flu war room, สงรายงานให
สสจ.  
จัดทําใบแจงผล Lab ไปยังหอผูปวย
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ผลการเฝาระวังสายพันธุของไขหวัดใหญ ตุลาคม  2553 (รายสัปดาห)

ต.ค.-53 อายุ  (จํานวนที่สง)
Flu A  
(H1N1) Flu A Flu B RSV

Negati
ve

รอ
ผล รวม

วันที่ 1-8
< 15 ป  (6)  -  - 3 1 2  -

13
> 15 ป   (7) 2 1 1 1 2  -

วันที่ 11-15
< 15 ป   (5) 1  - 3  - 1  -

11
> 15 ป   (5)  -  - 1  - 4 1

วันที่ 18-22 
< 15 ป   ()

> 15 ป ()> 15 ป   ()

วันที่ 25-29 
< 15 ป   ()

> 15 ป   ()
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ใบรายงานผลการตรวจ Throat swab for PCR – Influenza
โครงการเฝาระวงัไขหวัดใหญ(EID)

      เรียน หัวหนาหอผูปวย............................................................
ื่ โ ฝ ั ไ  ั ใ  (EID) ไ  ็ ั  ป ี่ ี  ไ  ั ใ เนืองจากโครงการเฝาระวังไขหวัดใหญ (EID) ไดเก็บตัวอยางผูปวยทีมีอาการคลายไขหวัดใหญ

ช่ือ.....................................................HN………………อายุ.................ป   
               เมื่อวันที่.................................................................

        ผลการตรวจ positive flu A (H1N1) positive flu A
positive flu B Negative
อ่ืน ๆ .....................................................

        การแจงผลลง OPD Card 
คัดลอกผลลง OPD Card 

 ยังไมไดคัดลอกผลลง OPD Card เนื่องจากไมพบบัตรผูปวย

 ...............................
        พญ.อุไร ภูนวกุล

         หัวหนากลุมงานเวชกรรมสังคม

Phase III ( July 2009 - present)

ผลที่ได
โรงพยาบาลพระปกเกลาไมมีปญหาเรื่องการเก็บและสง

่ตัวอยาง เนือ่งจากมีประสบการณมากอน
ลดความกังวลของแพทยท่ีออก one stop service ในชวง
แรกๆ เพราะไมตองเก็บตัวอยางเอง
การรายงานผลไปยงัหอผูปวย, one stop service เปนไป
อยางแมนยาํ รวดเร็ว (lab มีประสบการณมาแลว)

มีขอมูลการเฝาระวังไขหวัดใหญ ใชในการประเมิน
สถานการณการระบาด (สัดสวนการพบ H1N1 ตอตวัอยางที่สง)
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Phase III ( July 2009- present)

ส่ิงที่ไดเรียนรู
แพทยหลายทานมามีสวนรวมใน one stop service ได

่เรียนรูเร่ือง ILI  การเก็บตัวอยางสงตรวจ
คณะกรรมการโรคอุบตัใิหมอุบัติซํ้า ไดเรียนรูการใชขอมลู
จากแหลงตางๆในการประกอบการตัดสนิใจดําเนนิการ 
จัดบริการ ปองกัน ควบคุมโรค
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