
บริบท Dengue infection 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ ำเภอปำกพนังเป็นแอ่งน ้ำขงั ท ำให้มียุงชุกชุม พบปัญหำกำรระบำดของไขเ้ลอืดออก ในช่วงฤดูฝน จำกกำรทบทวนข้อมูลผู้ป่ วยรร 

ไขเ้ลอืดออก พ.ศ. 2558 - 2562 พบผู้ป่วยไขเ้ลอืดออก 33, 81, 165, 106 และ 195 รำยตำมล ำดบั กำรรกัษำพบปัญหำน ้ำเกนิทมีดูแลผูป่้วยไดท้บทวนและปรบัแนว
ทำงกำรดูแลร่วมกบัรรงพยำบำลแม่ข่ำยทุกปี จ ำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ปัญหำจำกกำร วบ ุมกำรระบำด เพรำะกำรประสำนงำนใน เ รือข่ำย ทีมได้ปรบัระบบกำร
ประสำนงำนรดยใช ้IT มำประสำนงำนในทมีSRRT ของเ รอืขำ่ย 

 

 

 

 

 



Driver diagram: ไข้เลือดออก (Dengue infection) 

      Purpose                        Primary Drivers   Secondary Drivers                                Interventions/ Change Idea 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ป้องกนัการเกิดภาวะแทรกซ้อน 
จากไข้เลือดออก 

ลดปัจจยัเสีย่ง 

Early detection 

Effective treatment 

- ให ้วำมรูบุ้ ลำกรทำงกำรแพทยแ์ละประชำชนทัว่ไป
เกีย่วกบักำรป้องกนัและ วบ มุพำหะของรร 
ไขเ้ลอืดออก 
- ประสำนงำนผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ รณรง เ์รื่อง
ไขเ้ลอืดออก และจดักจิกรรมป้องกนัและ วบ มุพำหะ
รร ไขเ้ลอืดออก 
- ประสำนขอ้มลูทมี SRRT ร่วมกบัเ รอืขำ่ยชุมชน เน้น
กำร วบ ุมกำรระบำดใหม้ปีระสทิธภิำพ 

- ให ้วำมรูบุ้ ลำกรทำงกำรแพทยแ์ละประชำชนทัว่ไป
เกีย่วกบัตวัรร ไขเ้ลอืดออก อำกำรทีต่อ้งมำร.พ. 
 
 

- ให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับตัวโรค
ไข้เลือดออกและการดูแลรักษาผู้ปว่ยไข้เลือดออกในแต่ละ
ระยะอยา่งมีประสิทธิภาพ 
- เข้าร่วมประชุมทมีเครื่อข่ายไข้เลอืดออกกับทาง
โรงพยาบาลศูนย์เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย 
- ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเกีย่วกบัโรคไข้เลือดออกและการ
ป้องกัน 
 
 
 

- ป้องกนัไม่ใหยุ้งกดั : ใชมุ้ง้ ใชมุ้ง้ลวด ใชพ้ชืไล่ยุง 
ทำยำกนัยุง 
-  วบ ุมพำหะ :  
-  วบ ุมลกูน ้ำ (ปลำหำงนกยงู, ปิดปำกภำชนะ,  ว ่ำ
ภำชนะ, เปลีย่นน ้ำทุก 7 วนั, ใชจุ่ลนิทรยี)์ 
-  วบ ุมตวัยงุ (พ่นยุง, ใชส้ปรยฉ์ีดป้องกนัยงุ, ใชไ้ม้
ตบไฟฟ้ำ) 

- เมื่อมไีข ้≥ 3 วนั เจำะ CBC ทุกรำย 
- สงัเกตอำกำร Warning signs ใหร้บีมำ ร.พ. 
- กระสบักระสำ่ย สบัสน รูส้กึตวัลดลง 
- มเีลอืดออก (เลอืดออกตำมไรฟัน, เลอืดก ำเดำไหล, 
จุดเลอืดออกตำมตวั, ถ่ำยเป็นเลอืด) 
- หำยใจหอบเหนื่อย บวม 
- ปวดทอ้ง อำเจยีนมำก 
 

- ใช ้CPG ไขเ้ลอืดออกในกำรดแูลรกัษำผูป่้วย 
- เมื่อผูป่้วยมภีำวะแทรกซอ้นเกนิศกัยภำพ ประสำนงำน
กบัทำงรรงพยำบำลศนูยก์่อนสง่ตวัไปรกัษา 

Indicators 
- อตัรำกำร
เสยีชวีติจำก 
DHF < 10% 

Indicators 
- อัตราการป่วย  
< 120:100,000 

Indicators 
- อตัรำกำรเกดิภำวะน ้ำเกนิ < 10% 



 



การจดัการกระบวนการ (Process Management) ของโรคไข้เลือดออก 
กระบวนการ ข้อก าหนดของกระบวนการ ตวัช้ีวดัของกระบวนการ การออกแบบกระบวนการ 

Prevention - ให้  วำม รู้บุ  ลำก รท ำงก ำรแพทย์แ ละ
ประชำชนทัว่ไปเกีย่วกบักำรป้องกนัและ วบ ุม
พำหะของรร ไขเ้ลอืดออก 
- ประสำนงำนผูบ้รหิำรสถำนศกึษำ รณรง เ์รื่อง
ไขเ้ลอืดออก และจดักจิกรรมป้องกนัและ วบ มุ
พำหะรร ไขเ้ลอืดออก 
- ประสำนข้อมูลทีม SRRT ร่วมกับเ รือข่ำย
ชุ ม ช น  เน้ น ก ำร วบ ุ ม ก ำรระบ ำด ให้ มี
ประสทิธภิำพ 

- อตัรำกำรป่วย 
- อตัรำกำรตำย 

- ป้องกนัไม่ใหยุ้งกดั : ใชมุ้ง้ ใชมุ้ง้ลวด ใชพ้ชืไล่ยุง ทำยำกนัยุง 
-  วบ ุมพำหะ :  
     -  วบ ุมลกูน ้ำ (ปลำหำงนกยงู, ปิดปำกภำชนะ,  ว ่ำภำชนะ, 
เปลีย่นน ้ำทุก 7 วนั, ใช่จุลนิทรยี)์ 
     -  วบ ุมตัวยุง (พ่นยุง, ใช้สปรย์ฉีดป้องกันยุง , ใช้ไม้ตบ
ไฟฟ้ำ) 

Access of entry เขำ้ถงึเรว็ Onset to hospital - ให ้วำมรูบุ้ ลำกรทำงกำรแพทยแ์ละประชำชนทัว่ไปเกีย่วกบัตวั
รร ไขเ้ลอืดออก อำกำรทีต่อ้งมำรรงพยำบำล 

Assessment ประเมนิเรว็ ถูกตอ้ง - Door to CBC 
- Door to diagnosis 

ไข ้≥ 3 วนัเจำะ CBC 
- ไข ้2 วนั ท ำ tourniquet test 

Plan of care แผนกำรดแูลรกัษำตรงกบัปัญหำ - Door to IV fluid, dextran 
- Door to refer 

- รกัษำตำม CPG  
 

Care of patient เฝ้ำระวงัภำวะแทรกซ้อน ป้องกนัภำวะน ้ำเกนิ , 
shock 

- อตัรำภำวะน ้ำเกนิ 
- อตัรำตำย 

- ใช ้Care map ในกำรรกัษำ dengue  
- Refer เมื่อมภีำวะน ้ำเกนิ, shock ทีร่กัษำแลว้ไม่ดขีึน้ 
 

 
 

 

 



ผลการพฒันา 

ตวัช้ีวดั เป้าหมาย 2558 2559 2560 2561 2562 

1. อตัรำตำย < 10% 0 0 0 0 0 
2. อตัรำป่วย 120:100000 33 81 165 106 195 
3.อตัรำกำรเกดิภำวะน ้ำเกนิ < 10% 0 0 0.30 1.15 0.4 
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อตัราตาย : ในปี 2558-2562 ไม่มผีูป่้วยเสยีชวีติจำกไขเ้ลอืดออก เน่ืองจำกมกีำรพฒันำแนวทำงกำรรกัษำและให ้วำมรูเ้กีย่วกบัตวัรร ใหก้บัประชำชนและบุ ลำกร 
ทำงกำรแพทย ์ท ำใหป้ระชำชนรูว้ธิกีำรป้องกนัรร  มกีำรเฝ้ำระวงัอำกำรเตอืนทีต่อ้งรบีมำรรงพยำบำลสง่ผลใหไ้ดร้บักำรรกัษำทีเ่หมำะสม ช่วยลดอตัรำกำรตำย 
 
อตัราป่วย : ในปี 2560-2562 มแีนวรน้มสงูขึน้ทุกปี เน่ืองจำกมฝีนตกไม่เป็นไปตำมฤดกูำลท ำใหม้กีำรระบำดของยุงลำยไดด้ขีึน้ สง่ผลต่อกำรระบำด 
มกีำรให้ วำมรูเ้กี่ยวกบัมำตรกำรกำรป้องกนัถูกยุงกดั, ป้องกนัไขเ้ลอืดออก รดยในชุมชนให้ผอ.ประชุมผู้น ำชุมชน อสม./จดัรณรง ์กำรท ำลำยยุงลำยในหมู่บ้ำน รดยใช้
นวตักรรม 3 เกบ็ 3 เปลีย่น เพิม่ประสทิธภิำพกำร วบ ุมรดยใช ้3-3-1 ในรรงพยำบำล มกีำรให ้วำมรู,้ แจกยำกนัยุงใหแ้ก่ผูป่้วยทุกรำย, สอบสวนรร  ,ฉีดสเปรยพ์่นยุงใน
บำ้น, ในพืน้ที ่วบ ุมรร รดยกำรพ่นหมอก วนั 
 
อตัราการเกิดภาวะน ้าเกิน : ในปี 2561-2562 มแีนวรน้มลดลง เนื่องจำกมกีำรให้ วำมรูเ้กี่ยวกบัตวัรร ให้กบัประชำชนและบุ  ลำกรทำงกำรแพทย์ มกีำรพฒันำแนว
ทำงกำรรกัษำ ท ำใหป้ระชนมกีำรเฝ้ำระวงัอำกำรเตอืนทีต่อ้งรบีมำรรงพยำบำล ผูป่้วยไดร้บักำรวนิิจฉยัและรบักำรรกัษำทีเ่หมำะสมรวดเรว็ สง่ผลใหช้่วยลดภำวะแทรกซอ้น 
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