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แนวทางการเฝาระวังโรคไมติดตอระดับพื้นที่
Local Public Health Surveillance
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพภาคีเครีอขายดานการเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
โรคไมติดตอในพื้นที่ตนแบบในการดําเนินงานปองกันควบคุมโรคไมติดตอแบบมุงผลสัมฤทธิ์
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอลืออํานาจ จังหวัดอํานาจเจริญ
กมลทิพย วิจิตรสุนทรกุล (Ph.D. Demography)

Outline Presentation
Part 1 What’s surveillance
Part 2 Local Public Health Surveillance
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ระบาดวิทยา (Epidemiology)
เปนการศึกษาการกระจาย (distribution: person place time)
และปจจัยกําหนด(determinate) ของสุขภาพ หรือเหตุการณที่
เกี่ยวของกับสุขภาพในประชากรกําหนด ผลการศึกษาเพื่อการปองกัน
และควบคุมโรค
กิจกรรมหลักของระบาดวิทยา
การเฝาระวังโรค ถือเปน function แรกของงานระบาดวิทยา
การสอบสวนเหตุ
การตอบโตเหตุฉุกเฉิน

Definition “ Surveillance ”
Surveillance derived from the French root :
sur (over) and veiller (to watch)
Definition in the dictionary as the close and
continuous observation of one or more persons for the
purpose of direction, supervision, or control
Public Health Surveillance is the ongoing
systematic collection1, analysis2, interpretation3 and
dissemination4 of health data for planning,
implementation, and evaluation of public health action
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Surveillance components : Public Health Surveillance
Key words : ongoing, systematic and population based
Components :
•
•
•
•

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
การแปลผลการวิเคราะห
การเผยแพรผล

Data collection
Data analysis
Interpretation
Dissemination

Purposes :
• การติดตามการเปลี่ยนแปลงปญหาโรค
Concerning the waxing and waning of diseases
• การควบคุมโรค
Diseases Control
• การติดตามการปฏิบัติทางสธ.
Public Health practice
• การตอบโตทางสธ.
Public Health Action
• การวางมาตรการและประเมินผล
Planning, implementation, and evaluation of practice

การพัฒนาการ ของการเฝาระวังโรค
3180 B.C. Egypt
1532-1665 London

มีการบันทึกการระบาดของโรคติดเชื้อเปนครั้งแรก
มีการบันทึกสาเหตุการเสียชีวิต และ การระบาดของโรคติดตอ
เปนรายเดือน –สัปดาห (Mortality Bill)
Rhode Island 1st legislation for surveillance โรคติดตอ USA.

1741
1750-1850 London
Germany
France
USA.
1870
1965

USA. Italy
London
Geneva

Present

All countries

Linking of surveillance to policy, legislation,
state, public health infrastructure การเฝาระวังทาง
สุขภาพ - สนับสนุนภายใตนโยบาย, ระเบียน -กฎหมาย,
ความรับผิดชอบของรัฐ, และโครงสรางหลักของการทํางานดาน
สาธารณสุข
มีการเผยแพรและการรายงานการเฝาระวังโรคตอสาธารณะ
อยางเปนระบบ
WHO จัดตั้ง Epidemiological Surveillance Unit
ดําเนินการและสนับสนุนการเฝาระวังในประเทศตางๆ
มีพัฒนาการหลาย area ทั้ง CDs or NCDs, injuries, other
conditions, terrorism, en-occ. และการใชTechnologyมากขึ้น
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Taxonomy
1. Passive Surveillance เชิงรับ : Ex. Disease Registration , HIS

2. Active Surveillance เชิงรุก : Ex. Case Notification
3. Public Health Surveillance ทางสาธารณสุข :
monitoring health status and disease in the whole pop.
4. Sentinel Surveillance เฉพาะเปาหมาย/กลุม เสีย่ ง :
follow specific area or specific group
5. Community Surveillance ระดับชุมชน : Local or state
6. Comprehensive and Integrated Surveillance บูรณาการ
- national surveillance and provincial surveillance level
- risk factors surveillance and morbidity surveillance
Ex. Health Population Survey (sample survey)
*** Survey เปน Passive or Active Surveillance

Cycle of Surveillance

Data Building
Cycle
การจัดทําขอมูล

Action
Cycle
การใชประโยชนขอมูล
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การใชประโยชนขอ มูลเฝาระวัง
การใชประโยชนขอมูลเฝาระวัง :
-

ระบบแจงเตือนภัย : การระบาดโรคติดตอ หรือเพิ่มความรุนแรงของโรค/ภัย
ประเมินผลกระทบและภัยที่เกิดขึ้น ทั้งทางสุขภาพ/เศรษฐกิจ/สังคม
บอกความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ปจจัยเกี่ยวของ กลุมเสี่ยง และวิธีการลดความเสี่ยง
วางการปองกันและควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพ เชน การกําหนดมาตรการ
แกปญหาเรงดวน / การจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ
- การศึกษาทางระบาดวิทยา หรืองานวิจัย คนควาเพิ่มเติม

ลักษณะขอมูลเฝาระวัง :
ขอมูลแสดงปญหาสําคัญ มีความไวตอการเปลี่ยนแปลง – มีการวัด –มีตัวชี้วัด
ที่มีความหมาย - มาตรฐาน - ระบบเดียวกัน เปรียบเทียบได - มีความตอเนื่อง
เชน วัดทุกวัน ทุกเดือน หรือทุกป

การเฝาระวังโรคไมติดตอระดับพื้นที่
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การออกแบบ “การเฝาระวังทางสาธารณสุข”
· Disease Understand
Cause of diseases, Natural of diseases, Comorbidity
Term of Disease course : Temporary, Lag time, Long term
· Health Intervention : Preventive measure , Health service program
· Legislation and Regulations : Hazardous control, Free trade globalization

Surveillance System
Surveillance Goal
Develop Definition : case, indicator

Data Sources
Tool for Data Collection
Platform for Data Analysis
Data Utilization/Dissemination

Implement
Surveillance System

Evaluate Surveillance Activity

1. ธรรมชาติของโรค NCDs (Natural of NCD diseases)
1. Absence of know agent : NCDs สวนมาก ไมทราบสาเหตุ
ของการเกิดโรค
2. Mutifactorial causation : Factors นั้นมีผลตอ
การดําเนินของโรค,
อาจเปนสาเหตุของโรค,
หรือชวยสนับสนุนพัฒนาใหมีดําเนินของโรคเพิ่มขึ้น
Risk factors อาจอยูในระดับบุคคล ชุมชน สังคม
Intervention มีวัตถุประสงคเพื่อลด risk factors
เพื่อไปที่สงผล ลดลงการเกิดโรค, ลดการดําเนินของโรค
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Natural of NCD diseases
3. Long latent period between exposure and eventual
development of disease

Latent period / Lag time

Diseases
First exposure to suspected cause

มีระยะเวลาการพัฒนาของโรค

นาน

ตั้งแตเริ่มตนพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพถึงแสดงอาการปวย

Natural of NCD diseases
4. Indefinite onset : Most NCDs are slow in onset and
development. Distinction between disease and
non-diseases may be difficult to establish.
before dis. begin

1st exposure

onset time

Disease

มีการพัฒนาโรคชา เริ่มตนปวยเมื่อไร เราไมทราบหรือยังไมแสดงอาการ
แตไดมี Physiological Abnormalities แลว
เชน Hypertension, Diabetes, Hyperlipidemia เปนตน
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การเกิดโรคไมติดตอ
Risk factors
exposure
ประชาชน

ประชาชนกลุมเสี่ยง

ความเสี่ยง
* สูบบุหรี่
* ดื่มสุรา
* กิจกรรมทางกาย/
การออกกําลังกายนอย
* สุขนิสัยการรับประทาน
อาหารไมดี
·อายุ รายได อาชีพ ที่อยู
* ......................

Mortality

Illness
Pre-clinical
ไมมีอาการ

ปจจัยเสี่ยง
* Pre-DM
* Pre-HT
* Obesity
* Dyslipidemia
* การเปลี่ยนแปลง
ทางสรีระวิทยา
ตางๆ
*……….

Clinical
แสดงอาการ

Disability
พิการ

การปวย
* โรคเบาหวาน
* ความดันโลหิตสูง
* โรคหัวใจ
* โรคหลอดเลือดสมอง
* โรคถุงลมโปงพอง
* โรคมะเร็ง ฯลฯ

Degenerated Disease / Chronic Disease
เกิดความเสื่อมของอวัยวะ – บกพรองหนาที่ -ไมกลับคืนสูปกติ /ไมหาย - ปวยนาน
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2. วัตถุประสงคของการเฝาระวัง (purpose)

มักเปน
ระดับ
ประเทศ

ระบุและจัดความสําคัญของปญหาสุขภาพ
อธิบายการกระจาย การเกิดโรคกับใคร:เมื่อใด:สถานที่ใด:เวลาใด
ติดตาม/ประเมิน การเปลี่ยนแปลงของการระบาดและปจจัยที่
เกี่ยวของ
จัดทํานโยบาย แผน และกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคของพื้นที่
กําหนดสมมุติฐาน และการศึกษา/คนควาทางระบาดวิทยา หากมี
ความจําเปนพัฒนาองคความรูใหม
คาดพยากรณ แนวโนมและความตองการดานสุขภาพที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต

การเฝาระวังทางสาธารณสุขระดับพื้นที่ และ ระดับประเทศ
วัตถุประสงค

ระดับประเทศ

ระดับพื้นที่

1. ระบุความสําคัญของปญหาสุขภาพ
2. กําหนด นโยบาย แผนงาน กิจกรรม
ปองกันและควบคุมโรค

ของประเทศ
ของประเทศ

ของพื้นที่
ของพื้นที่

3. ระบุความเสี่ยง กลุมเสี่ยง ปจจัยที่
เกี่ยวของ

ภาพรวม กลุม หรือ พื้นที่ อาจมีรายละเอียดระดับ
กวางๆ
บุคคล

แหลงขอมูล

ระดับประเทศ

ระดับพื้นที่

1. หนวยบริการสุขภาพ :
ขอมูลการใหบริการสุขภาพ

หนวยใหขอมูลมีประเภท/ระดับ
แตกตางๆ มีความครอบคลุมและ
คุณภาพขอมูลแตกตางกัน
เสนอภาพรวมระดับประเทศ

หนวยบริการสุขภาพที่
รับผิดชอบเฉพาะพื้นที่
ขอมูลมีความถูกตองสูง
เสนอภาพรวมระดับพื้นที่

ขอมูลทะเบียนตางๆ- ประเทศ

หนวยบริการในพื้นที่
ขอมูลทะเบียนชุมชน

2. ขอมูลการสํารวจสุขภาพ
ประชาชน
3. ขอมูลอื่นๆ ประชากร
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สาระสําคัญ : การเฝาระวังโรคทางสาธารณสุขระดับพื้นที่
(Local Public Health Surveillance)
1. เริ่ม 1988 Institute of Medicine report รายงานวา surveillance เปน core
function of public health เพื่อใหพื้นที่เขาใจปญหาสุขภาพและปจจัยทีเ่ กี่ยวของ สําหรับการ
ตัดสินใจที่ถูกตองและชัดเจน
2. การเฝาระวังพื้นที่ นามีรูปแบบ Intergraded Surveillance : ระบบขอมูลรวมศูนย
• ระบบเฝาระวัง ที่รวบรวมขอมูล 1 ระบบ มีหลายโรค หรือหลายประเด็น หรือ Integrated (ทั้ง
CD + NCD) เพื่อการควบคุมโรคอยางมีประสิทธิภาพตอปญหาสุขภาพในพื้นที่
• Flow data เดียวกัน หรืออาจ single data source เดียวกัน
• รวบรวมขอมูลทั้งระดับบุคคล และระดับชุมชน
• การแปลกผล แสดงปญหาระดับชุมชน และระดับบุคลได
3. การเฝาระวังระดับพื้นที่ มีวัตถุประสงคแตกตางกับการเฝาระวังระดับประเทศ จึงทําใหวิธีการ
รวบรวมขอมูลมีความแตกตางกัน
4.การเฝาระวังโรคไมติดตอ มีความซับซอนมากกวาโรคติดตอ มีระยะการเปลี่ยนแปลงเวลานานกวา
5. มีตัวชี้วัด indicator หรือ case definition ที่สอดคลองกันระดับในระดับตางๆ

อัตราตายตอประชากรแสนคนดวยโรคไมติดตอที่สําคัญ ปพ.ศ.2550 – 2557
ตัวอยางขอมูลเฝาระวัง

แหลงขอมูล: สํานักนโยบายและยุทธศาสตร

ตัวอยาง ชุดขอมูล ที่มีความตอเนื่อง
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ตัวอยางชุดขอมูลเฝาระวัง

อัตราการเสียชีวิตดวยกลุมโรคไมติดตอ ประกอบดวย หลอดเลือดสมอง(stroke), โรคหลอดเลือดหัวใจ
(Ischemic Heart Disease: IHD) โรคเบาหวาน (Diabetes Mellitus: DM) และโรคความ
ดันโลหิตสูง (Hypertension: HT) (ตอประชากรหนึ่งแสนคน) ป พ.ศ.2552-2557
แหลงขอมูล มรณะบัตร

การประยุกตใชขอมูลดานสุขภาพและขอมูลสาธารณสุขเพื่อการเฝาระวังโรค
Relationship of health statistics
เชน -ขอมูลประชากร วัยเสี่ยง
Diet : sugar eating
(ดื่มน้ําอัดลม อาหารหวาน)
-ขอมูลจํานวนราน/สินคา
อาหารเสี่ยง
-สูตรอาหารที่มีน้ําตาลสูง
-คาใชจายในการรักษา

Public Health
Information

Public Health
เชน Surveillance

- การเขาถึงบริการ
- การจัดสรรทรัพยากร เงิน บุคลากร...
- ผลการรักษาวิธีใหม /ยาใหม
- ความชุกการตรวจคัดกรองโรคเบาหวาน
Health Statistics - อัตราการเกิดภาวะแทรกซอนตางๆ
(Population Based - ภาวะน้ําหนักเกิน-อวน /ปจจัยทําใหอวน
- สุขนิสัยการรับประทานอาหาร
Data)
- ฯลฯ

เชน ขอมูลการปวย และการตาย

ตัวอยาง :การเฝาระวังโรคเบาหวาน

11

5/1/2017

Q &A
Thank You
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