บริบท Dengue infection
พื้นที่ส่วนใหญ่ ของอำเภอปำกพนังเป็ นแอ่งน้ ำขัง ทำให้มียุงชุกชุม พบปั ญ หำกำรระบำดของไข้เลือดออก ในช่วงฤดูฝน จำกกำรทบทวนข้อมูลผู้ป่ วยรร
ไข้เลือดออก พ.ศ. 2558 - 2562 พบผู้ป่วยไข้เลือดออก 33, 81, 165, 106 และ 195 รำยตำมลำดับ กำรรักษำพบปั ญหำน้ ำเกินทีมดูแลผูป้ ่ วยได้ทบทวนและปรับแนว
ทำงกำรดูแลร่วมกับ รรงพยำบำลแม่ ข่ำยทุ กปี จำนวนผู้ป่วยเพิ่ม ขึ้น ปั ญ หำจำกกำร วบ ุม กำรระบำด เพรำะกำรประสำนงำนใน เ รือข่ำย ทีม ได้ปรับ ระบบกำร
ประสำนงำนรดยใช้ IT มำประสำนงำนในทีมSRRT ของเ รือข่ำย

Driver diagram: ไข้เลือดออก (Dengue infection)
Purpose

Primary Drivers
ลดปั จจัยเสีย่ ง
Indicators
- อัตราการป่วย
< 120:100,000

ป้ องกันการเกิ ดภาวะแทรกซ้อน
จากไข้เลือดออก
Indicators
- อัตรำกำร
เสียชีวติ จำก
DHF < 10%

Early detection

Effective treatment
Indicators
- อัตรำกำรเกิดภำวะน้ำเกิน < 10%

Secondary Drivers
- ให้ วำมรูบ้ ุ ลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชนทัวไป
่
เกีย่ วกับกำรป้ องกันและ วบ มุ พำหะของรร
ไข้เลือดออก
- ประสำนงำนผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ รณรง เ์ รื่อง
ไข้เลือดออก และจัดกิจกรรมป้ องกันและ วบ มุ พำหะ
รร ไข้เลือดออก
- ประสำนข้อมูลทีม SRRT ร่วมกับเ รือข่ำยชุมชน เน้น
กำร วบ ุมกำรระบำดให้มปี ระสิทธิภำพ

- ให้ วำมรูบ้ ุ ลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชนทัวไป
่
เกีย่ วกับตัวรร ไข้เลือดออก อำกำรทีต่ อ้ งมำร.พ.

- ให้ความรู้บุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับตัวโรค
ไข้เลือดออกและการดูแลรักษาผู้ปว่ ยไข้เลือดออกในแต่ละ
ระยะอย่างมีประสิทธิภาพ
- เข้าร่วมประชุมทีมเครื่อข่ายไข้เลือดออกกับทาง
โรงพยาบาลศูนย์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษา
ผู้ป่วย
- ให้ความรู้ผู้ป่วยและญาติเกีย่ วกับโรคไข้เลือดออกและการ
ป้องกัน

Interventions/ Change Idea
- ป้ องกันไม่ให้ยุงกัด : ใช้มงุ้ ใช้มงุ้ ลวด ใช้พชื ไล่ยุง
ทำยำกันยุง
- วบ ุมพำหะ :
- วบ ุมลูกน้ำ (ปลำหำงนกยูง, ปิ ดปำกภำชนะ, ว่ำ
ภำชนะ, เปลีย่ นน้ำทุก 7 วัน, ใช่จุลนิ ทรีย)์
- วบ ุมตัวยุง (พ่นยุง, ใช้สปรย์ฉีดป้ องกันยุง, ใช้ไม้
ตบไฟฟ้ ำ)

- เมื่อมีไข้ ≥ 3 วัน เจำะ CBC ทุกรำย
- สังเกตอำกำร Warning signs ให้รบี มำ ร.พ.
- กระสับกระส่ำย สับสน รูส้ กึ ตัวลดลง
- มีเลือดออก (เลือดออกตำมไรฟั น, เลือดกำเดำไหล,
จุดเลือดออกตำมตัว, ถ่ำยเป็ นเลือด)
- หำยใจหอบเหนื่อย บวม
- ปวดท้อง อำเจียนมำก

- ใช้ CPG ไข้เลือดออกในกำรดูแลรักษำผูป้ ่ วย
- เมื่อผูป้ ่ วยมีภำวะแทรกซ้อนเกินศักยภำพ ประสำนงำน
กับทำงรรงพยำบำลศูนย์ก่อนส่งตัวไปรักษา

การจัดการกระบวนการ (Process Management) ของโรคไข้เลือดออก
กระบวนการ
ข้อกาหนดของกระบวนการ
Prevention

ตัวชี้วดั ของกระบวนการ

การออกแบบกระบวนการ
- ป้ องกันไม่ให้ยุงกัด : ใช้มงุ้ ใช้มงุ้ ลวด ใช้พชื ไล่ยุง ทำยำกันยุง
- วบ ุมพำหะ :
- วบ ุมลูกน้ำ (ปลำหำงนกยูง, ปิ ดปำกภำชนะ, ว่ำภำชนะ,
เปลีย่ นน้ำทุก 7 วัน, ใช่จุลนิ ทรีย)์
- วบ ุ ม ตัว ยุ ง (พ่ น ยุ ง , ใช้ส ปรย์ฉี ด ป้ องกัน ยุ ง , ใช้ ไ ม้ ต บ
ไฟฟ้ ำ)

Access of entry

- ให้ วำม รู้ บุ ลำก รท ำงก ำรแ พ ท ย์ แ ละ - อัตรำกำรป่ วย
ประชำชนทัวไปเกี
่
ย่ วกับกำรป้ องกันและ วบ ุม - อัตรำกำรตำย
พำหะของรร ไข้เลือดออก
- ประสำนงำนผูบ้ ริหำรสถำนศึกษำ รณรง เ์ รื่อง
ไข้เลือดออก และจัดกิจกรรมป้ องกันและ วบ มุ
พำหะรร ไข้เลือดออก
- ประสำนข้อ มู ลทีม SRRT ร่ ว มกับ เ รือ ข่ ำ ย
ชุ ม ช น เน้ น ก ำร วบ ุ ม ก ำรระบ ำด ให้ มี
ประสิทธิภำพ
เข้ำถึงเร็ว
Onset to hospital

Assessment

ประเมินเร็ว ถูกต้อง

- Door to CBC
- Door to diagnosis

ไข้ ≥ 3 วันเจำะ CBC
- ไข้ 2 วัน ทำ tourniquet test

Plan of care

แผนกำรดูแลรักษำตรงกับปั ญหำ

- Door to IV fluid, dextran
- Door to refer

- รักษำตำม CPG

Care of patient

เฝ้ ำระวังภำวะแทรกซ้อน ป้ องกันภำวะน้ ำเกิน , - อัตรำภำวะน้ำเกิน
shock
- อัตรำตำย

- ให้ วำมรูบ้ ุ ลำกรทำงกำรแพทย์และประชำชนทัวไปเกี
่
ย่ วกับตัว
รร ไข้เลือดออก อำกำรทีต่ อ้ งมำรรงพยำบำล

- ใช้ Care map ในกำรรักษำ dengue
- Refer เมื่อมีภำวะน้ำเกิน, shock ทีร่ กั ษำแล้วไม่ดขี น้ึ

ผลการพัฒนา
ตัวชี้วดั
1. อัตรำตำย
2. อัตรำป่ วย
3.อัตรำกำรเกิดภำวะน้ำเกิน
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ผลการพัฒนา การดูแลผูป้ ่ วยโรคไข้เลือดออก
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อัตรำกำรเกิดภำวะน้ำเกิน

อัตราตาย : ในปี 2558-2562 ไม่มผี ปู้ ่ วยเสียชีวติ จำกไข้เลือดออก เนื่องจำกมีกำรพัฒนำแนวทำงกำรรักษำและให้ วำมรูเ้ กีย่ วกับตัวรร ให้กบั ประชำชนและบุ ลำกร
ทำงกำรแพทย์ ทำให้ประชำชนรูว้ ธิ กี ำรป้ องกันรร มีกำรเฝ้ ำระวังอำกำรเตือนทีต่ อ้ งรีบมำรรงพยำบำลส่งผลให้ได้รบั กำรรักษำทีเ่ หมำะสม ช่วยลดอัตรำกำรตำย
อัตราป่ วย : ในปี 2560-2562 มีแนวรน้มสูงขึน้ ทุกปี เนื่องจำกมีฝนตกไม่เป็ นไปตำมฤดูกำลทำให้มกี ำรระบำดของยุงลำยได้ดขี น้ึ ส่งผลต่อกำรระบำด
มีกำรให้ วำมรูเ้ กี่ยวกับ มำตรกำรกำรป้ องกันถูกยุงกัด , ป้ องกันไข้เลือดออก รดยในชุมชนให้ผอ.ประชุมผู้นำชุมชน อสม./จัดรณรง ์กำรทำลำยยุงลำยในหมู่บ้ำน รดยใช้
นวัตกรรม 3 เก็บ 3 เปลีย่ น เพิม่ ประสิทธิภำพกำร วบ ุมรดยใช้ 3-3-1 ในรรงพยำบำล มีกำรให้ วำมรู,้ แจกยำกันยุงให้แก่ผปู้ ่ วยทุกรำย, สอบสวนรร ,ฉีดสเปรย์พ่นยุงใน
บ้ำน, ในพืน้ ที่ วบ ุมรร รดยกำรพ่นหมอก วัน
อัตราการเกิ ดภาวะน้ าเกิ น : ในปี 2561-2562 มีแนวรน้มลดลง เนื่องจำกมีกำรให้ วำมรูเ้ กี่ยวกับตัวรร ให้กบั ประชำชนและบุ ลำกรทำงกำรแพทย์ มีกำรพัฒนำแนว
ทำงกำรรักษำ ทำให้ประชนมีกำรเฝ้ ำระวังอำกำรเตือนทีต่ อ้ งรีบมำรรงพยำบำล ผูป้ ่ วยได้รบั กำรวินิจฉัยและรับกำรรักษำทีเ่ หมำะสมรวดเร็ว ส่งผลให้ช่ว ยลดภำวะแทรกซ้อน
มาตรการดาเนิ นการ/ปัจจัยความสาเร็จ
1. ติดตำมประเมินผลกำรปฏิบตั งิ ำนของทีม วบ ุมรร รดยกำรรำยงำนผลเมื่อลงพืน้ ที่
2. ปี 2562 จำกกำรติดตำมไม่มกี ำรระบำดซ้ำในพืน้ ที่

