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  คํานาํ 
 

ประเทศไทยมีการเตรียมความพร้อมของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัย ต้ังแต่ ปี พ.ศ. 
2548 ซึ่งประกอบด้วยทีมระดับส่วนกลาง เขต จังหวัด อําเภอ ทีมดังกล่าวมีความสําคัญต่อการรับมือกับโรค
และภัยคุกคามที่เป็นปัญหาสุขภาพต่อประชาชน ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข การจัดทํา
มาตรฐานมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทีมมีแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ เปรียบเทียบสมรรถนะ
ระหว่างทีม และเพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาขีดความ สามารถด้านการเฝ้าระวังและตอบสนองภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ตามข้อกําหนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศ  

 
 ในระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ําเกิดขึ้นบ่อยครั้ง เช่น ปี พ.ศ. 

2558-2559 พบผู้ป่วยยืนยันโรคเมอร์ส 3 ราย ในประเทศไทย เป็นผู้ที่เดินทางจากประเทศแถบตะวันออก
กลาง  ปี พ.ศ. 2559 พบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสซิกาในหลายพ้ืนที่ ปี พ.ศ. 2561 พบการระบาดของ
โรคหัดทําให้มีผู้เสียชีวิตจํานวนมาก และปี พ.ศ. 2563 พบการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
เหตุการณ์ต่าง ๆ สามารถจัดการได้ดี เน่ืองจากมีทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคที่มีคุณภาพ ซึ่งจากผลการ
ประเมินมาตรฐานในปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่า ทีมระดับอําเภอผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับพ้ืนฐานมากกว่า
ร้อยละ 90 การปรับปรุงมาตรฐานใหม่จัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถให้สามารถวัดได้เป็นรูปธรรมมาก
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะสมรรถนะที่จําเป็นต่อการสอบสวนและควบคุมโรค 

 
กองระบาดวิทยาหวังว่า มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ฉบับปี พ.ศ. 

2563 จะช่วยเพ่ิมคุณภาพของทีม ช่วยพัฒนาทีมให้เป็นมืออาชีพ และสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งย่ังยืน 
 
 
 

  แพทย์หญิงวลยัรัตน์ ไชยฟู 
         ผู้อํานวยการกองระบาดวิทยา 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2563  

 กิตตกิรรมประกาศ 
 
1. ด้วยความเคารพอย่างสูง แด่ อาจารย์นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน ผู้บุกเบิกงานระบาดวิทยาภาคสนามใน

ประเทศไทย และผู้อํานวยการกองระบาดวิทยาคนแรก ซึ่งกรุณาให้คําช้ีแนะ ในการพัฒนาทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดมา 

 
2. ด้วยความเคารพอย่างสูง แด่ นายแพทย์คํานวณ อ้ึงชูศักด์ิ และนายแพทย์ภาสกร อัครเสวี อดีต

ผู้อํานวยการกองระบาดวิทยา ทั้งสองท่านเป็นผู้นําที่ให้ความสําคัญและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่าย 
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างจริงจังต่อเน่ือง  

 
3. ขอขอบพระคุณ นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ที่มีนโยบายให้พ้ืนที่มีแนวคิดใน

การเปิดศูนย์ปฏิบัติการรับมือกับการระบาดใหญ่หรือภัยคุกคามที่ต้องระดมสรรพกําลัง เน้นให้มีทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ที่มีบทบาทชัดเจน และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ซึ่งสองทีมน้ีต้องแยก
จากกันโดยเด็ดขาดเมื่อต้องรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และมีนโยบายพัฒนาศักยภาพทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ให้มีทีมที่สามารถรับมือกับโรคติดต่ออันตรายอย่างมี
ประสิทธิภาพครบทุกจังหวัด 

 
4. ขอขอบพระคุณ แพทย์หญิงวลัยรัตน์ ไชยฟู ผู้อํานวยการกองระบาดวิทยา ที่ให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนา

ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดพิมพ์มาตรฐาน 
และแนวทางปฏิบัติงานของเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 
5. ขอขอบคุณทีมสํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 1-12 ทีมอําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง และทีมจังหวัด

อุบลราชธานี ที่ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สําหรับการจัดทําแนวทางปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทีม
เฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
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“ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกน้ีมันเปลี่ยน ไม่มีอะไรอยู่ กับที่ ตัวเช้ือโรคเองก็เปลี่ยน  
เพื่อความอยู่รอดของตัวเช้ือโรค มันก็ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราศึกษาทีเดียวแล้วใช้วิธีน้ีไปตลอดชาติ ไม่ได้ ถ้าจะสู้กับเขา  
เราต้องติดตามดูว่าเปลี่ยนไปยังไง ต้องรู้เขา รู้เรา ตามให้ทัน” 
 
 
“การบิดเบือนความจริงเพื่ อให้ผลทางอ่ืน  จะมีผลกระทบต่อการเฝ้ าระวัง 
และควบคุมโรคอย่างมาก ขอให้นักระบาดวิทยาวิเคราะห์และนําเสนอแต่ความจริง” 
 
 

อาจารย์นายแพทย์สุชาติ เจตนเสน 
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สาระสําคัญของมาตรฐาน   
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

 
 
มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2563 ประกอบไปด้วย 
1. การพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation awareness team: SAT) และทีมปฏิบัติการ

สอบสวนควบคุมโรค  (Joint investigation Team: JIT) ในภาวะปกติ ของระดับจังหวัด เขต 
และส่วนกลาง  

2. การพัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หรือ Surveillance and rapid 
response team: SRRT เดิม สําหรับระดับอําเภอ 
 
องค์ประกอบของมาตรฐานยังใช้เค้าโครงของฉบับที่ 3 แต่รูปแบบการประเมินมีเพ่ิมเติมให้เห็นเป็น

รูปธรรมชัดเจน กล่าวคือนอกจากจะใช้หลักฐานเอกสาร ภาพถ่าย ผลงาน ประกอบ การประเมินแล้ว ยังเพ่ิม
ในส่วนของการปฏิบัติจริง เพ่ือประเมินสมรรถนะที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติการในภาคสนาม เช่น การเก็บสิ่ง
ส่งตรวจต่าง ๆ การทําลายเช้ืออย่างถูกวิธี การสวมถอดชุดอุปกรณ์ป้องกันได้ถูกต้อง การเตรียมทีมก่อนออก
ภาคสนาม ฯลฯ 

 
ผลการประเมินรับรองยังคงใช้หลักเกณฑ์เดิม คือต้องผ่านตัวช้ีวัดย่อยระดับพ้ืนฐานทุกตัว จึงถือว่า

ทีมน้ันผ่านมาตรฐาน หากไม่ผ่าน ทีมสามารถปรับปรุงและประเมินตนเองใหม่ จากน้ันแจ้งให้ทีมสํานักงาน
ป้องกันควบคุมโรคในพ้ืนที่ประเมินทีมอําเภอและจังหวัด ผลการรับรองมีอายุได้นาน 3 ปี 
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บทท่ี 1  
บทนํา  

 

วิวัฒนาการทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับอําเภอ 
ในอดีต เมื่อมีการระบาดของโรค เจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาจังหวัดจะทําหน้าที่ในการสอบสวนโรค หาก

เป็นโรคระบาดที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่ เช่น การระบาดของอหิวาตกโรค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จะจัดต้ัง
ศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจควบคุมโรค เรียกเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา เจ้าหน้าที่ควบคุมโรค และเจ้าหน้าที่
สุขาภิบาล ซึ่งปกติสังกัดคนละฝ่าย/กลุ่มงาน ให้มาปฏิบัติงานเป็นทีมปฏิบัติการร่วมกัน เมื่อภารกิจเสร็จสิ้น ทีม
ดังกล่าวจะสลายตัวไป ในช่วงไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2547 ได้เกิดการระบาดของอหิวาตกโรคในประเทศไทย มี
รายงานผู้ป่วย 1,003 ราย เสียชีวิต 4 ราย จาก 42 จังหวัด เป็นการระบาดใหญ่ 3 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร 
นนทบุรี และสกลนคร ในเวลาเดียวกันมีการระบาดของไข้หวัดนก ซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่ พบผู้ป่วยยืนยัน 12 ราย 
เสียชีวิต 8 ราย ใน 9 จังหวัด เน่ืองจากใกล้เทศกาลสงกรานต์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นายแพทย์วัลลภ ไทยเหนือ) 
ได้มอบนโยบายให้ทุกจังหวัดจัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response 
Team; SRRT) โดยมีนายแพทย์ด้านเวชกรรมป้องกันของแต่ละจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม ทําการเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค ให้มีทีม SRRT ขยายลงไปถึงเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (CUP) ซึ่ง
ให้ผู้อำนวยการ CUP ใช้งบประมาณ Prevention and Promotion (P&P) ในการป้องกันควบคุมโรค  

กระทรวงสาธารณสุขกําหนดนโยบายให้มีทีม SRRT ระดับอําเภอ จังหวัด เขต ส่วนกลาง รวม 1,030 ทีม 
และต่อมาในปี พ.ศ. 2554-2555 กรมควบคุมโรคมีนโยบายจัดต้ังและพัฒนาทีม SRRT เครือข่ายระดับตําบล
ครบทุกพ้ืนที่ โดยมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) เป็นศูนย์กลางในการรับแจ้งข่าว (รูปที่ 1)  
 
 

 

 

 

 
  
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 1 ระดับและจํานวนทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็ว (หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค)  

  

หมายเหตุ
* ข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2555 
** Surveillance and public health response level  
 ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) 
- เจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรค สามารถอยู่ในทีม SRRT  
ทุกระดับตามพ้ืนที่และสังกัด 

L-SRRT (9,882 ทีม)*  

ทีม SRRT อําเภอ, ศบส.กทม. 

ทีม SRRT ส่วนกลาง/ด่านสุวรรณภูมิ 

ทีม SRRT เขต 

ทีม SRRTจังหวัด, กทม. 

ทีม SRRT เครือข่ายระดับตําบล/ท้องถ่ิน 

National level**  

National level**  

Intermediate level**  

Primary level** 

Local community level**  

 C-SRRT (1 ทีม)*  

R-SRRT (12 ทีม)*  

P-SRRT (77 ทีม)* 

D-SRRT (946 ทีม)*  
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 บทบาทภารกิจของทีม SRRT มีดังน้ี 
1. เฝ้าระวังโรคติดต่อที่แพร่ระบาดรวดเร็วรุนแรง  
2. ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency)  
3. สอบสวนโรคอย่างมีประสิทธิภาพทันการณ์  
4. ควบคุมโรคขั้นต้น (Containment) ทันท ี 
5. แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคและร่วมมอืกันเป็นเครือข่าย ทั้งภายในและต่างประเทศ  

ผ่านจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศ  

ภารกิจของทีม SRRT ในการตอบสนองเหตุการณ์ เน้นการเฝ้าระวัง หยุดหรือจํากัดการแพร่ระบาด
ของโรคโดยเร็ว ทีม SRRT ไม่ได้มีภารกิจในการควบคุมโรคจนเสร็จสมบูรณ์ ตัวอย่างเช่น กรณีโรคไข้หวัดนก 
ทีม SRRT เริ่มดําเนินการภายใน 24 ช่ัวโมงแรกที่พบผู้ป่วย เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายโรคในเบ้ืองต้น 
(Outbreak Containment) และทีม SRRT ไม่ได้มีภารกิจในการกู้ชีพ รักษาพยาบาล บรรเทาทุกข์ หรือฟ้ืนฟู
สภาพทั้งกาย ใจ และสิ่งแวดล้อม แต่ทีม SRRT ให้ข้อเสนอแนะ ประสานและปฏิบัติงานร่วมกับทีมหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่เฉพาะได้  

 กลยุทธ์การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาทีม SRRT ในหน่วยงานสาธารณสุขทุกระดับ ได้แก่  
1. การมีภาพเป้าหมาย แผนที่นําทาง และเป้าหมายผลงานที่ชัดเจน (รูปที่ 2)  
2. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ประกอบด้วย  

- การพัฒนานโยบายและการจัดการ  
- การพัฒนาบุคลากร  
- การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานโดยจัดทํามาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
 กับกฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulations 2005; IHR)  
- การพัฒนาเครือข่ายทีม SRRT  

3. การผลักดันตัวช้ีวัด SRRT ให้เป็นตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
4. สนับสนุนงบประมาณพิเศษ เป็นงบประมาณโครงการจากต่างประเทศที่จัดให้กับทีมทุกระดับ เพ่ือ

ใช้ในกิจกรรมที่ไม่ได้รับงบประมาณปกติ  
5. การสร้างเครือข่ายและพัฒนารูปแบบทีมใหม่ ๆ ได้แก่ การพัฒนาทีม SRRT ระดับเขต ร่วมกับ 

กรมอนามัย ทีม SRRT พ้ืนที่ชายแดน ทีม SRRT ของเทศบาล และทีม SRRT ทหาร 
 

 
รูปที่ 2 แผนทีนํ่าทางการพัฒนาทีม SRRT และกําหนดเวลาในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) 
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กิจกรรมเน้นหนักที่สําคัญของการพัฒนาทีม SRRT ได้แก่  

ปี พ.ศ. 2548 จัดอบรมทีมระดับอําเภอ (รวมศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร) ทั่วประเทศ 
941 ทีม และทีมระดับจังหวัด (รวมสํานักอนามัย กทม.) 76 ทีม จัดทําและใช้มาตรฐานทีม SRRT ฉบับแรก  

ปี พ.ศ. 2549 ส่งเสริมสนับสนุนให้ทีม SRRT ระดับอําเภอมีปฏิบัติการอย่างน้อยอําเภอละ 1 ครั้ง 
(One Team One Operation) โดยเริ่มให้รางวัลการส่งผลงานสอบสวนโรค ปรับวิธีส่งรายงานสอบสวนโรคทาง
อิเลคโทรนิกส์ และสนับสนุนการเรียนรู้จากผลงานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายระดับเขตและจังหวัด  

ปี พ.ศ. 2550 ส่งเสริมสนับสนุนให้แต่ละจังหวัดมีผลงานท่ีมีคุณภาพ โดยการสนับสนุนงบประมาณจาก
ต่างประเทศให้ทุกจังหวัด จัดอบรมผู้สอบสวนหลักของทีมระดับจังหวัด พัฒนาระบบสนับสนุนการส่งตรวจวัตถุ
ตัวอย่าง และใช้ผลการประเมินมาตรฐานทีม SRRT เป็นตัวช้ีวัดหน่ึงของการตรวจราชการ  

ปี พ.ศ. 2551 จัดอบรมด้านบริหารจัดการและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้กับหัวหน้าทีม SRRT 
ระดับจังหวัด หรือนายแพทย์ผู้เช่ียวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน เริ่มพัฒนารูปแบบทีม SRRT ระดับท้องถิ่น (เทศบาล
นคร) ใช้ผลงานสอบสวนโรคของทีม SRRT ระดับอําเภอเป็นตัวช้ีวัดหน่ึงของการตรวจราชการ  

ปี พ.ศ. 2552 ปรับใช้มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)    
ฉบับที่ 2 เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้สอดคล้องกับกฎอนามัยระหว่างประเทศ และเริ่มจัดประกวดรางวัลคนดี
ศรีระบาด  

ปี พ.ศ. 2553 เปิดตัวนโยบายอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็งและการพัฒนา SRRT เครือข่ายระดับตําบล 
ณ ห้องประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ศึกษาดูงานการเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่มณฑลยูนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปี พ.ศ. 2554 กําหนดงาน SRRT เป็นหน่ึงในคุณลักษณะของอําเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง จัดอบรม 
SRRT เครือข่ายระดับตําบล (เจ้าหน้าที่ รพ.สต. อสม. อปท.) 2,775 แห่ง โดยผ่านครู ก. (จนท.ระบาดระดับ
จังหวัดและอําเภอ)  

ปี พ.ศ. 2555 ขยายความครอบคลุมการเฝ้าระวังเหตุการณ์แก่ SRRT เครือข่ายระดับตําบลทุกพ้ืนที่
ทั่วประเทศ และมีการปรับปรุงคู่มือมาตรฐาน SRRT ระดับส่วนกลาง เขต จังหวัดและอําเภอ ฉบับที่ 3 

ปี พ.ศ. 2556–2557 บรรจุเรื่องการพัฒนาทีม SRRT ร่วมกับทีมรักษาพยาบาล ทีมสุขภาพจิต เป็น
ตัวช้ีวัดตามคํารับรองปฏิบัติราชการของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งทุกจังหวัดถือต้องปฏิบัติคือ “ร้อยละของ
อําเภอมีทีม SRRT, DMAT (Disaster Medical Assistance Team) และ MCATT (Mental Health Crisis 
Assessment and Treatment Team) ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 80” การวัดคุณภาพของทีม SRRT ใช้วิธีวัด โดย
การผ่านรับรองมาตรฐานที่ปรับปรุงใหม่ฉบับที่ 3 

ปี พ.ศ. 2558 จัดอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาสําหรับ SRRT ชายแดน 5 จังหวัดต้นแบบ คือ 
หนองคาย เชียงราย ตาก สระแก้ว และระนอง ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ปฏิบัติงานระบาดวิทยาอําเภอละ 2 คน 
ระยะเวลาคร้ังละ 1 สัปดาห์ จํานวน 3 ครั้ง มีการบ้าน 2 ช้ิน คือ 1. การวิเคราะห์ข้อมูล 5 มิติและการประเมิน
ความเสี่ยง และ 2. การสอบสวนโรค 

ปี พ.ศ. 2559 เริ่มจัดอบรมฟ้ืนฟูความรู้และทักษะด้านการสอบสวนโรคเพิ่มเติม (Refresh course) 
แก่ผู้ผ่านหลักสูตรระบาดวิทยาสําหรับแพทย์หัวหน้าทีมและผู้สอบสวนหลัก (Field Epidemiology and 
Management Training; FEMT)  

ปี พ.ศ. 2560 กรมควบคุมโรคเร่ิมมีการกําหนดการจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขทุกจังหวัด โดยมีโครงสร้างการแบ่งงานในภาวะฉุกเฉินที่ชัดเจน เจ้าหน้าที่ในทีม SRRT เดิม ต้อง
เลือกว่าจะอยู่ในกล่องทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team; SAT) หรือจะอยู่ในกล่อง 
Operation เป็นทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team)  
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ปี พ.ศ. 2561-2562 พัฒนาหลักสูตรอบรม CDCU โรคติดต่ออันตราย จํานวน 10 รุ่น รวม 77 
จังหวัด ระยะเวลาการอบรม 5 วัน ผู้เข้ารับการอบรมแต่ละจังหวัดประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยา รวม 7 คน เน้ือหาการอบรม เน้นฝึกปฏิบัติการป้องกันตนเอง การ
เก็บสิ่งส่งตรวจ การบังคับใช้กฎหมาย พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และศึกษาดูงานสถาบันบําราศนราดูร 
เก่ียวกับห้องแยกโรค การคัดกรองผู้ป่วยสงสัยโรคอุบัติใหม่ การกําจัดขยะติดเช้ือ การทําลายเชื้อในรถรับส่ง
ผู้ป่วยที่สงสัยโรคติดต่ออันตราย  

ปี พ.ศ . 2563 เริ่มใช้มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคระดับอําเภอ ฉบับที่ 4 โดย
ปรับเปลี่ยนให้มีการวัดทักษะ และผลงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้น แต่ยังคงไว้ซึ่งสมรรถนะที่กฎอนามัยระหว่าง
ประเทศกําหนด 
 
ความหมายของชื่อเรียกต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 

SRRT คือ คําที่ย่อมาจาก Surveillance and Rapid Response Team ภาษาไทยใช้คําว่า “ทีม
เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว” เป็นคําด้ังเดิมที่กระทรวงสาธารณสุขใช้อย่างเป็นทางการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 
ทําหน้าที่ตรวจจับความผิดปกติของโรค/ภัยสุขภาพ สอบสวนหาสาเหตุ และควบคุมโรคข้ันต้น ในภาวะปกติ 
ซึ่งข้อตกลงตามพันธะสัญญากฎอนามัยระหว่างประเทศ กําหนดให้ทีมระดับพ้ืนที่ (Local level) ต้องมี
สมรรถนะ 3 ข้อ คือ Detect Report และ Response 

SAT และ JIT เป็นคําใหม่ที่กรมควบคุมโรคเร่ิมนํามาใช้ในปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเดือนกันยายน 
2557 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (ศ.นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน) ร่วมประชุมหารือความมั่นคงด้าน
สุขภาพของโลก (Global Health Security; GHSA) 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การป้องกันโรคระบาดที่ป้องกันได้ 
(Prevent) การตรวจจับสัญญาณภัยคุกคามการระบาด (Detect) และการตอบโต้ภัยคุกคามอย่างรวดเร็ว 
(Response) ประเทศไทยได้บูรณาการ GHSA และ IHR กําหนดเป้าหมาย 12 เรื่อง ซึ่ง 1 ใน 12 เป้าหมาย คือ 
การพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center; EOC) กรอบการทํางานของ EOC 
มีผู้ปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค คือ ทีม SRRT เดิมอยู่ 
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รูปที่ 3 ผังบทบาทหน้าที่ของทีม SAT & JIT)  
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แต่ในภาวะฉุกเฉินมีความจําเป็นต้องแบ่งภารกิจให้ชัดเจน ทีม SRRT เดิมมีความจําเป็นต้องแบ่ง
ภารกิจให้ชัดเจน จึงมีการจัดทีมใหม่เป็น 1. ทีมตระหนักรู้ (Situation Awareness Team; SAT) หมายถึง ทีม
ปฏิบัติการท่ีมีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ 
พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์น้ัน ๆ ทําหน้าที่ 
รับแจ้งเหตุการณ์ ตรวจสอบ การตรวจสอบยืนยัน (Verify) วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินความเส่ียง 
(Situation Analysis & Risk Assessment) การรายงานต่อ (Reporting/notification) สรุปและเขียนรายงาน 
และ 2. ทีมสอบสวนโรค (Joint Investigation Team) หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่มีความสามารถในการเฝ้าระวัง 
สอบสวน ควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพ ค้นหาสาเหตุ และแหล่งรังโรค เพ่ือนําไปสู่การควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้ง
ส่งต่อข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการกลับไปยังผู้บริหาร และผู้เก่ียวข้องอย่างทันท่วงที (รูปที่ 3)  

CDCU คือ คําที่ย่อมาจาก Communicable Disease Control Unit ภาษาไทยใช้คําว่า “หน่วยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่อ” ตามกฎหมาย พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งกําหนดให้ทุกอําเภอต้องมีการจัดต้ังหน่วยน้ี
ขึ้นอย่างน้อยอําเภอละ 1 หน่วย หน้าที่เหมือนกับทีม JIT แต่แตกต่างที่มีอํานาจในการบังคับใช้กฎหมาย เช่น 
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในหน่วย CDCU ออกคําสั่งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันโรคนิปาห์ไวรัส 
ต้องถูกกักกันในห้องแยกโรค เป็นต้น 

 
ผลงานการพฒันาทีม SRRT 
1. การจัดทํามาตรฐาน SRRT 3 ฉบับ 

ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548-2551 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน 14 ตัวช้ีวัด (ตารางที่ 1) ตัวช้ีวัดแต่ละตัว         
มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน การผ่านเกณฑ์เป็นรายตัวช้ีวัดต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 5 คะแนน การผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทีม SRRT ต้องได้คะแนนเฉล่ียรวม 14 ตัวช้ีวัด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

ตารางที่ 1 ตัวช้ีวัดมาตรฐาน SRRT ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2548-2551 
มาตรฐาน ตัวชี้วัด วิธีคิดระดับคะแนน หมายเหตุ 

1. มาตรฐาน
ทีมงาน  
 (2 ตัวช้ีวัด)  

1) การจัดต้ังทมี 
SRRT 

ก. มีคําสั่งแต่งต้ังทีม 
ข. มีจํานวนสมาชิกทีมต้ังแต่ 4 คน ขึ้นไป  
ค. มีองค์ประกอบของทีมครบ 3 ส่วนตามเกณฑ์ที่
กําหนด คือ หวัหน้าทีม แกนหลัก และสมาชิกทีม 
ง. มีรายช่ือทีมที่เป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป  
ระดับคะแนน  
 0 ไม่มีข้อ ก. 
 4 มีข้อ ก. 
 7 มีข้อ ก. กับข้ออ่ืน 1-2 ข้อ 
10 มีครบทุกขอ้ 

ณ เวลา
ปัจจุบัน 

2) ศักยภาพทาง
วิชาการของทีม 

ก. สมาชิกทีมเคยผ่านการอบรมทางระบาดวิทยา 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
ข. ทีมมผีลงานสอบสวนการระบาดของโรคในรอบ 12 
เดือน 
ค. ทีมมผีลงานการนิเทศ หรือการประเมิน หรือการ
เป็นวิทยากร หรือให้คําปรึกษา หรือให้การสนับสนุน

รอบ 12 เดือน
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด วิธีคิดระดับคะแนน หมายเหตุ 
เครือข่ายโดยร่วมปฏิบัติงานหรือมีการนําเสนอ
ผลงานวิชาการทางด้านการเฝ้าระวังสอบสวนโรคใน
รอบ 12 เดือน  
ระดับคะแนน  
 0 ไม่มีทุกข้อ  
 4 มี 1 ข้อ  
 7 มี 2 ข้อ  
10 มีครบทุกขอ้ 

2. มาตรฐาน
ความพร้อม 
 (2 ตัวช้ีวัด)  

3) ความพร้อมของ
ทีมในภาวะปกติ 

ก. มีแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ทั้งในและนอก
เวลาราชการ 
ข. มีการจัดงบประมาณเพ่ือใช้ในการสอบสวนโรค
และส่งวัตถุตัวอย่างที่เพียงพอ  
ค. มีวัสดุอุปกรณ์พร้อมใช้ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ง. มียานพาหนะที่สามารถนําออกปฏิบัติงานได้ทันที 
จ. มีการจัดเวรผู้ปฏิบัติงานที่เป็นจริง 
ฉ. มีเลขโทรศพัท์หรือการสื่อสารอ่ืนที่สามารถติดต่อ
สมาชิกทั้งหมดได้ตลอดเวลา  
ระดับคะแนน  
 0 ไม่มีข้อ ก. 
 4 มี 1-2 ข้อ  
 7 มี 3-4 ข้อ  
10 มีครบทุกขอ้ 

ณ เวลา
ปัจจุบัน 

4) ความรวดเรว็ ใน
การออกปฏิบัติงาน 
(Response time)  

จากรายช่ือผู้ป่วยตามเกณฑ์  
0 ไมส่ามารถสอบสวนได้ภายใน 48 ช่ัวโมง นับจาก
วันรับรักษา 
3 สอบสวนภายใน 48 ชม. < ร้อยละ 40 
7 สอบสวนภายใน 48 ชม. รอ้ยละ 40–59 
10 สอบสวนภายใน 48 ชม. ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

รอบ 12 เดือน

3. มาตรฐาน
การเฝ้าระวัง
และเตือน
ภัย 
 (5 ตัวช้ีวัด)  

5) จัดทําสถานการณ์
โรคที่สําคัญและ
เผยแพร่อย่าง
ต่อเน่ือง 

0 ไม่มีการจัดทาํสถานการณ์ 
4 จัดทําสถานการณ์โรคและเผยแพร่ 1–24 สัปดาห์ 
หรือ 1–5 เดือน 
7 จัดทําสถานการณ์โรคและเผยแพร่ 25–48 สัปดาห์
หรือ 6–10 เดือน 
10 จัดทําสถานการณ์โรคและเผยแพร่ 49–52 
สัปดาห์หรือ 11–12 เดือน 

รอบ 12 เดือน

6) ความครอบคลุม
ของหน่วยงานท่ีส่ง

พิจารณาความครอบคลุมของหน่วยงานในพ้ืนที่
รับผิดชอบระดับรองลงไป 1 ระดับ 

ช่วง 3 เดือน 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด วิธีคิดระดับคะแนน หมายเหตุ 
รายงานผู้ป่วย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวังอย่างต่อเน่ือง
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

0 มีความครอบคลุม < ร้อยละ 40 
3 มีความครอบคลุม ร้อยละ 40–59  
7 มีความครอบคลุม ร้อยละ 60–79  
10 มีความครอบคลุม ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

7) ความทันเวลาของ
การรายงานผู้ป่วย
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้า
ระวังอย่างต่อเน่ือง
ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

พิจารณาการรายงานผู้ป่วยทั้งหมดในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
0 มีบัตรรายงานส่งทันเวลา < ร้อยละ 40 
3 มีบัตรรายงานส่งทันเวลา รอ้ยละ 40–59  
7 มีบัตรรายงานส่งทันเวลา รอ้ยละ 60–79  
10 มีบัตรรายงานส่งทันเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ช่วง 3 เดือน 

8) การแจ้งเตือนภัย
จากการตรวจสอบ
สถานการณ์โรค 

0 ไม่มกีารแจ้งเตือน 
3 มีการเสนอเฉพาะผู้บริหารในหน่วยงาน  
7 มีการแจ้งบุคคล หน่วยงาน และเครือข่ายที่
เก่ียวข้อง  
10 มีการแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนทราบ 

ช่วง 3 เดือน 

9) การทราบข่าว
เตือนภัยและองค์
ความรู้ทางเครือข่าย
อิเลค โทรนิคส ์

พิจารณา 3 องค์ประกอบคือ 
ก. เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับจังหวัด 
ข. เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับภูมิภาค 
ค. เป็นสมาชิกเครือข่ายระดับประเทศ 
ระดับคะแนน 
0 ไม่มีทุกข้อ 
 4 มี 1 ข้อ  
 7 มี 2 ข้อ  
10 มี 3 ข้อ 

ช่วง 3 เดือน 

4. มาตรฐาน
การสอบ 
สวนโรค 
 (5 ตัวช้ีวัด)  

10) ความครบถ้วน 
ของการสอบสวน
ผู้ป่วยเฉพาะรายใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

0 มีการสอบสวนผู้ป่วย < ร้อยละ 40 
3 มีการสอบสวนผู้ป่วย ร้อยละ 40–59 
7 มีการสอบสวนผู้ป่วย ร้อยละ 60–79  
10 มีการสอบสวนผู้ป่วย ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ช่วง 3 เดือน 

11) ความทันเวลาของ
การได้รับแจ้งข่าวการ
ระบาด 

0 ได้รับแจ้งทนัเวลา < ร้อยละ 40 
3 ได้รับแจ้งทนัเวลา ร้อยละ 40–59  
7 ได้รับแจ้งทนัเวลา ร้อยละ 60–79  
10 ได้รับแจ้งทนัเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ช่วง 3 เดือน 

12) ความครบถ้วน 
ของการสอบสวน
การระบาดในพื้นที่
รับผิดชอบ 

0 มีการสอบสวนการระบาด < ร้อยละ 40 
3 มีการสอบสวนการระบาด ร้อยละ 40–59  
7 มีการสอบสวนการระบาด ร้อยละ 60–79  
10 มีการสอบสวนการระบาด ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
 
 

ช่วง 3 เดือน 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด วิธีคิดระดับคะแนน หมายเหตุ 
13) การสอบสวนโรคที่
มีคุณภาพ 

พิจารณา 2 องค์ประกอบคือ 
ก. หาสาเหตุได้ หรือยืนยันได้ด้วยผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ และ 
ข. สามารถหาแหล่งโรค หรือรังโรคที่มาของการ
ระบาดได้ 
ระดับคะแนน 
0 ไม่มีการสอบสวนที่เข้าเกณฑ์ 
3 มีการสอบสวนที่เข้าเกณฑ์ < ร้อยละ 40 
7 มีการสอบสวนที่เข้าเกณฑ์ ร้อยละ 40–59  
10 มีการสอบสวนที่เข้าเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

รอบ 12 เดือน

14) การเขียน
รายงานสอบสวนโรค
ที่มีคุณภาพ 

พิจารณาจาก 3 องค์ประกอบคือ 
ก. รูปแบบการเขียนรายงานถูกต้อง และ 
ข. มีข้อเสนอแนะในการควบคุมโรคที่สอดคล้องกับ
ผลการสอบสวนโรค และ 
ค. ส่งรายงานทันเวลาตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ระดับคะแนน 
0 ไม่มีรายงานการสอบสวนที่เข้าเกณฑ์ 
3 มีรายงานการสอบสวนท่ีเขา้เกณฑ์ < ร้อยละ 40 
7 มีรายงานการสอบสวนที่เข้าเกณฑ์ ร้อยละ 40–59 
10 มีรายงานการสอบสวนท่ีเข้าเกณฑ์ ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

รอบ 12 เดือน

 

ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552–2555 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน 17 ตัวช้ีวัด (รูปที่ 4) ทีมแต่ละระดับมีจํานวน
ตัวช้ีวัดแตกต่างกันไป (ตารางที่ 2) แต่ละตัวช้ีวัด จะมีตัวช้ีวัดย่อยแบ่งเป็นระดับพ้ืนฐาน และระดับดี ทีมที่ผ่าน
มาตรฐาน หมายถึง ต้องผ่านระดับพ้ืนฐานทุกตัวช้ีวัดย่อย ทีมทีผ่่านมาตรฐานมีผลใช้ได้นาน 3 ปี 

 
รูปที ่4 แผนผงัโครงร่างมาตรฐาน SRRT  
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ตารางที่ 2 ตัวช้ีวัดมาตรฐาน SRRT ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552–2555 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด 
ระดับทีม SRRT  

ท้องถ่ิน อําเภ
อ 

จังหวัด เขต ส่วนกลาง

องค์ประกอบด้านความเป็นทีม 
1. การจัดต้ังทีม SRRT  
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ  
3. ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 

 
X 
X 
 

 
X 
X 
X  

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

องค์ประกอบด้านความพร้อม 
4. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
5. ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนและการฝึกซ้อม 

 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

องค์ประกอบด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 
6. การเฝ้าระวังและเตือนภัย  
7. การประเมินสถานการณ์และรายงาน  
8. การสอบสวนโรคและภัยสขุภาพ 
9. การควบคุมโรคขั้นต้น  
10. การสนับสนุนมาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
11. การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคและตอบสนองทาง
สาธารณสขุ  

 
X 
 
X 
X 
 

 
X 
 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
 
 
X 

 
X 
X 
X 
 
X 
X 

 
X 
X 
X 
 
X 
X 

องค์ประกอบด้านผลงาน 
12. ผลงานการแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ทันเวลา  
13. ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
14. ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
15. ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค  
16. ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
17. ผลงานการนําเสนอความรู้จากการสอบสวนโรค หรือ 
การตอบสนองทางสาธารณสุข ที่เผยแพร่ในวารสาร เวที
วิชาการ เว็บไซต์ ฯ  

X 
 
X 
X 
X 
 

X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
 
X 
X 

 
X 
X 
X 
 
X 
X 

X 
X 
X 
 
X 
X 

รวมจํานวนตัวชี้วัด 10 13 14 15 15 
 

ฉบับที ่3 พ.ศ. 2556-2561 มีองค์ประกอบ 4 ด้าน 17 ตัวช้ีวัด มีเน้ือหาคล้ายฉบับที่ 2 แต่มกีารปรับ
ระดับตัวช้ีวัดย่อย ยกระดับเป้าหมายเพ่ิมขึ้น 
 
2. ผลการประเมินมาตรฐาน SRRT  

การประเมินรับรองมาตรฐาน SRRT ระดับอําเภอ โดยสํานักงานป้องกันควบคุมโรคเขต ซึ่งทีมที่ผ่าน
การรับรองจะมีอายุได้ 3 ปี พบว่าหลังมีการปรับใช้มาตรฐานฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ในแต่ละปีมีทีมที่ผ่าน
การประเมินรับรองมากกว่าร้อยละ 95 (รูปที่ 5)  
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รูปที่ 5 ร้อยละของทีม SRRT ระดับอําเภอ ที่ผ่านการประเมินรับรองมาตรฐาน ปี พ.ศ. 2557–2561 

 

3. การพัฒนาเครือข่ายแบบ on the job training 
 กองระบาดวิทยา จัดอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาภาคสนามระดับกลาง (Field Epidemiology and 

Management Training ; FEMT) ดําเนินการปีละ 1 รุ่น ประกอบด้วย แพทย์หัวหน้าทีม และผู้สอบสวนหลัก
คือ นักวิชาการสาธารณสุข หรือพยาบาลท่ีปฏิบัติงานระบาดวิทยา มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ทีม มอบงาน 2 ช้ิน 
คือ การประเมินระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา และการสอบสวนโรค/ภัย ระยะเวลาการอบรม 8–9 เดือน 
แต่ใช้เวลาในห้องเรียน 3 ครั้ง ครั้งละ 1 สัปดาห์ ปี พ.ศ. 2562 มีผู้ผ่านหลักสูตรน้ีทั้งสิ้น 700 คน (ตารางที่ 3)  

ตารางที่ 3 จํานวนผู้ผ่านหลกัสูตรระบาดวิทยาภาคสนามระดับกลาง (FEMT)  
 

ปีงบประมาณ พ.ศ. รุ่นที ่
ผู้ผา่นการอบรม 

แพทย์ นวก./พยบ. รวม 
2548 1 15 – 15 
2549 2 18 – 18 
2550 3 22 21 43 
2551 4 20 20 40 
2552 5 23 23 46 
2553 6 16 26 42 
2555 7 17 24 41 
2556 8 23 33 56 
2557 9 18 30 48 
2558 10 6 36 42 
2559 11 21 30 51 
2560 12 27 40 67 
2561 13 31 44 75 
2562 14 40 63 103 

รวม 301 399 700 
 

 



 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 2563  

 
11 

บทท่ี 2 
มาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SRRT)  

ระดับอําเภอ 
 
แนวคิดการจัดทํามาตรฐาน 

การจัดทํามาตรฐานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับอําเภอในคร้ังน้ี ได้ใช้แนว
ทางการวัดผลการดําเนินงานจากมาตรฐาน SRRT เดิมมาปรับให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่ควรพัฒนา การ
ประเมินผลใช้องค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่  

1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ใช้ตัวช้ีวัดด้านผลงานนํามากําหนด ดังน้ี  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เช่น จํานวนหรือร้อยละความครบถ้วนของการสอบสวนโรค  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละของการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ  
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา เช่น ร้อยละของการสอบสวนโรคทันเวลา  

2. การประเมินสมรรถนะ เช่น ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจ การสวมชุดป้องกันตนเอง  
 

 การผ่านเกณฑ์ และการยกระดับมาตรฐาน  
เกณฑ์ หมายถึง เกณฑ์ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดย่อย ส่วนการผ่านเกณฑ์จําแนกเป็น “ผ่าน 

และไม่ผ่าน”  
การผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดย่อย ส่วนใหญ่พิจารณาจากเอกสารต่าง ๆ เช่น คําสั่ง แฟ้มประวัติ รายการ

สิ่งสนับสนุน เกณฑ์/เง่ือนไขที่ทีมกําหนด ทะเบียน/รายงาน ฯลฯ บางตัวช้ีวัดย่อยอาจพิจารณาจากหลักฐานอ่ืน 
เช่น ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ตัวช้ีวัดย่อยมี 2 ชนิด  

- ตัวช้ีวัดย่อยระดับพ้ืนฐาน (Basic requirement, B) เป็นรายการหรือข้อกําหนดขั้นตํ่าของทีม  
- ตัวช้ีวัดย่อยระดับดี (Special requirement, S) แสดงศักยภาพและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของทีม  

การผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด พิจารณาจากจํานวนตัวช้ีวัดย่อยที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ  
- ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับพ้ืนฐาน หมายถึง มีตัวช้ีวัดย่อยระดับพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  
- ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับดี หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดย่อยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  

การผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พิจารณาจากจํานวนตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ  
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับพ้ืนฐาน หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์อย่างน้อยระดับพ้ืนฐาน  
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี  
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเย่ียม หมายถึง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีติดต่อกัน โดยมี
ระยะห่างจากครั้งก่อนไม่เกิน 2 ปี  

การประเมินมาตรฐานของทีมเริ่มจากระดับใดก็ได้ ผลการผ่านเกณฑ์แต่ละระดับใช้ได้ 3 ปี แต่ทีม
สามารถประเมินใหม่ได้ทุกปี เพ่ือพัฒนามาตรฐานตนเองสูงขึ้น สําหรับทีมที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน SRRT 
สามารถใช้ผลการรับรองได้หลังประเมิน 3 ปี 
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ตัวชีว้ัดมาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิงาน 
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสขุภาพ (SRRT) ระดบัอําเภอ 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ระดับ เกณฑ์ผา่น 
ด้านความเป็นทีม 
1. การจัดต้ังทีม  
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ  
3. ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 

 
5B 
3B 

3B + 1S 

 
พ้ืนฐาน = 5B 
พ้ืนฐาน = 3B 
พ้ืนฐาน = 3B 
ดี = 3B + 1S 

ด้านความพร้อม 
4. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
5. ทีมมีการฝึกซ้อมทักษะที่จาํเป็นต่อการสอบสวนโรค 

 
7B 

2B + 1S 

 
พ้ืนฐาน = 7B 
พ้ืนฐาน = 2B 
ดี = 2B + 1S 

ด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 
6. การเฝ้าระวัง เตือนภัย และรายงาน 
7. การสอบสวนโรคและภัยสขุภาพ และการควบคุมโรคขัน้ต้น 

 
7B 
5B 

 
พ้ืนฐาน = 7B 
พ้ืนฐาน = 5B 

ด้านผลงาน 
8. ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค  
 
9. ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
 
10. ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
 
11. ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค  

 
1B/1S 

 
1B/1S 

 
2B/2S 

 
1B/1S 

 
พ้ืนฐาน = 1B 

ดี = 1S 
พ้ืนฐาน = 1B 

ดี = 1S 
พ้ืนฐาน = 2B 

ดี = 2S 
พ้ืนฐาน = 1B 

ดี = 1S 
รวมจํานวนตัวชี้วัด 37B/5S + 2S พ้ืนฐาน = 37B 
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รายละเอียดตัวชี้วัดมาตรฐาน 
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (SRRT)  

ระดับอําเภอ 
 

ตัวชี้วัดท่ี 1  
มาตรฐานด้านความเป็นทีม 

ตัวช้ีวัด การจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ความหมาย  หน่วยงานมีการจัดต้ังทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับ

อําเภอที่ชัดเจน สามารถระบุผู้เป็นหัวหน้าและสมาชิกทีมทั้งหมดได้  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้หน่วยงานที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันควบคุมโรค มีการกําหนดตัว
บุคคลหรือจัดต้ังทีมงานรับผิดชอบการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคเป็นการประจํา  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีคําสั่งแต่งต้ังทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ที่มีรายช่ือ
เป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สมาชิกทีมอย่างชัดเจน  

2) หัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นแพทย์หรือ
หวัหน้าหน่วยงาน  

3) ผู้สอบสวนหลักของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
(Principal Investigator; PI) เป็นนักระบาดวิทยาที่มีประสบการณ์ด้าน
ระบาดวิทยาภาคสนาม  

4) จํานวนและคุณสมบัติของสมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัย
สุขภาพ มีจํานวนสมาชิกต้ังแต่ 4 คน ขึ้นไป ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน
แบบสหสาขา/วิชาชีพ  

5) มีทําเนียบผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในพ้ืนที่ เช่น ปศุสัตว์ พยาบาลโรคติดเช้ือใน
โรงพยาบาล นักกีฏวิทยา ฯลฯ 

[B] 
 
 

[B] 
 

[B] 
 
 

[B] 
 
 

[B] 

คําอธบิาย ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง ทมีปฏิบัติการที่มีความสามารถ
ในการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหาร
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์น้ัน ๆ  
มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 
1. หัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นนายแพทย์หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่สามารถให้คําปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาในการออกสอบสวนได้ มีหน้าที่  

1) ให้คําปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้การสอบสวนการระบาด
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ติดตามผลการสอบสวนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
3) พิจารณาร่วมสอบสวนตามความเหมาะสม เช่น เหตุการณ์ที่มีผลกระทบสูง 
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ตัวช้ีวัด การจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
2. ผู้สอบสวนหลักของทีม (Principal Investigator, PI) มีหน้าที่  

1) กําหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วางแผน กิจกรรม อํานวยการให้ทีมสามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามแผน และวัตถุประสงค์  

2) ประเมินความสําคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั้งในที่ ต้ังและพ้ืนที่
ใกล้เคียง และเป็นผู้ตัดสินใจในการรายงานต่อผู้บริหารหรือผู้เก่ียวข้อง 

3) มอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทมี 
4) นําทีมออกสอบสวน และติดตามผลข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ พร้อมสรุปผลและเขียน

รายงานการสอบสวนโรค 
3. ผู้ประสานงาน (Logistics) มีหน้าที่  

1) ประสานผู้ร่วมทีมเพ่ือออกสอบสวนการระบาด  
2) ประสานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนดําเนินงาน  
3) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการสอบสวน (เช่น ปศุสัตว์ รพ.สต. 

ฯลฯ)  
4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
5) ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว หลังกลับจากพ้ืนที่ โดยทําความสะอาดให้ปลอดเชื้อ 

(Sterile technique)  
6) จัดการด้านธุรการ เช่น หนังสืออนุมัติ เงิน ยานพาหนะ 
7) จัดทําบัญชีการรับจ่ายเงินที่ใช้สําหรับการสอบสวนโรค 
8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม 

4. สมาชิกทมี มีหน้าที่ดังน้ี 
1) เฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ รับแจ้งเหตุการณ์ ตรวจสอบยืนยัน

ข่าวการระบาด (Verify) ติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญทั้งใน
พ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ 

2) วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินความเสี่ยง สรุปและเขียนรายงาน 
3) ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ทีจ่ําเป็นกับการสอบสวนโรค 
4) จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น แนวทางการดําเนินงาน แบบสอบสวนโรค 
5) นักระบาดวิทยา หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทําหน้าที่ คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วย 

ผู้สัมผัส สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์
หาสาเหตุของโรคหรือภัยสุขภาพ  

6) ดําเนินมาตรการควบคุมโรคเบ้ืองต้น และร่วมเขียนรายงานสอบสวนโรค 
7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม 

หมายเหตุ 1 คน อาจทําได้มากกว่า 1 หน้าที่ 
คําสั่งแต่งต้ังทีม มีการระบุรายช่ือสมาชิกทีมชัดเจน อาจเป็นคําสั่งที่แต่งต้ัง ทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพโดยตรง หรือเป็นคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ป้องกันควบคุมโรค หรือคําสั่งอ่ืน ๆ ที่มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
เป็นส่วนหน่ึงของคําสั่ง 
 



 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 2563  

 
15 

ตัวช้ีวัด การจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
สมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีจํานวนสมาชิกต้ังแต่ 4 คน 
ขึ้นไป ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานแบบสหสาขา/วิชาชีพ เช่น แพทย์ พยาบาล นักระบาด
วิทยา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบโรคและภัยสุขภาพเฉพาะด้าน 
ผู้ ส อ บ ส วน ห ลั ก  (Principal Investigator, PI)  เ ป็ น นั ก ระบ าด วิท ย าที่ มี
ประสบการณ์ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม คือ บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบาด
วิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่ง
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 20 ช่ัวโมง และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
อย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปน้ี  

1. ปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
2. ปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค อย่างน้อย 3 เหตุการณ์  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรกําหนดหรือควรมีเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
2. ประเมินจากสําเนาคําสั่งแต่งต้ังทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพของ
หน่วยงาน ตรวจสอบจํานวน รายช่ือ ความเป็นปัจจุบัน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตาม
ตัวช้ีวัดย่อย  

ข้อมูล/หลักฐาน  คําสั่งแต่งต้ังทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (ตัวอย่างในภาคผนวก)  
ทําเนียบผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในพ้ืนที่ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 2  

มาตรฐานด้านความเป็นทีม 
ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ  
ความหมาย  ศักยภาพทางวิชาการของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

หมายถึง สมาชิกทุกคนมีความรู้ความสามารถท่ีเพียงพอต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึง
ได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรมีสมาชิกทีมอย่างน้อย 1 คน ที่มี
ความรู้ความชํานาญในระดับที่สามารถเป็นหลักให้กับผู้ร่วมทีมได้  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิกทีมได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดย
การฝึกอบรม การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน และการจัดการความรู้  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของทีม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยในหลักสูตร

ระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน
ควบคุมโรค และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ตํ่า 20 ช่ัวโมง 

3) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือ
จัดการความรู้ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟูความรู้ หรือสัมมนาวิชาการ
ด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมการระบาด อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

[B] 
[B] 
 

 
 

[B] 
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ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ  
คําอธบิาย 1. ทีมมีแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการในการพัฒนาบุคลากร หรือ

แผนการจัดการความรู้ของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่เกิด
จากการประเมินตนเองของทีม แล้วกําหนดเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนา ซึ่งอาจทําได้
หลายรูปแบบ เช่น ทําเป็นโครงการของหน่วยงานเอง หรือร่วมทําโครงการกับ
หน่วยงานอ่ืน หรือ เป็นเอกสารท่ีแสดงกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งไม่จําเป็นต้องเขียน
ในรูปแบบโครงการ 

2. หลักสูตรระบาดวิทยา 20 ชั่วโมง หมายถึงหลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค การบังคับใช้กฎหมายตาม 
พ .ร .บ . โรคติดต่อ พ .ศ . 2558 และการเก็บสิ่ งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 20 ช่ัวโมง  

3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ หมายถึง กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาความรู้
และทักษะระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมวิชาการ หรือ เชิงปฏิบัติการ 
หรือ ประชุมถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของทีมเฝ้าระวังสอบสวน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรกําหนดหรือควรมี รอบ 12 เดือน ย้อนหลังขึ้นไป (ไม่นับเดือนที่ทํา
การประเมิน)  

2. ประเมินจากแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี  
3. ประเมินจากข้อมูลการฝึกอบรมและผลงาน จากแฟ้มประวัติและผลงานของทีม 
4. ประเมินจากข้อมูลการพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ของทีม 

ข้อมูล/หลักฐาน  - คําสั่งแต่งต้ัง ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
- รายงานการพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค
และภัยสุขภาพ 

- ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ของทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

- แฟ้มประวัติย่อของสมาชิกทีม หรือทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านการอบรม หรือหลักฐาน
แสดงการผ่านการฝึกอบรม โดยมีผู้บังคับบัญชาลงนามรับรอง  
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ตัวชี้วัดท่ี 3  
มาตรฐานด้านความพร้อมของทีม 

ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 
ความหมาย  ศักยภาพด้านการบริหารของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือให้สมาชิกทีมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพมีการ
ทํางานเป็นทีมได้จริง  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) จัดประชุมสมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสขุภาพ อย่างน้อย 
1 ครั้งต่อปี โดยมีสมาชิกทีมเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

2) หัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทีม  

3) สมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 เคยเข้าร่วมปฏิบัติงานสอบสวนโรค ในรอบ 1 ปี 

4) จัดกิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนที่สร้างขวัญกําลังใจให้กับสมาชิกทีมที่ออก
ปฏิบัติงาน  

[B] 
  

[B] 
 

[B] 
 

[S] 

คําอธบิาย 1. การประชุมทีม หมายถึง การประชุมสมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ ซึ่งปกติควรมีการประชุมทุกต้นปีงบประมาณ หรือเมื่อมีคําสั่งแต่งต้ังทีม
ฉบับใหม่ หรือกรณีมีการระบาดใหญ่และเชิญสมาชิกทั้งหมดร่วมซักซ้อมการรับมือ
สถานการณ์  

2. การบริหารจัดการของท่ีปรึกษาทีม แสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น  
- เป็นประธานในการประชุมทีม  
- จัดการแก้ไขปัญหาให้กับทมี  
- จัดสรรสิ่งสนับสนุนให้กับทมี  
- นําทีมออกสอบสวนโรค (แล้วแต่กรณี)  
- อํานวยการและควบคุมกํากับขณะทีมออกปฏิบัติงาน รวมถึงการระดมทีมเสริม  
- ขอทราบผลการสอบสวน  

 หลักฐานด้านบริหารจัดการ ดูได้จากรายงานการประชุม และหนังสือราชการท่ี
เก่ียวข้องกับการระบาด เช่น การเกษียณ หรือ สั่งการในบันทึกเสนอข่าวการระบาด
และรายงานสอบสวนโรค เป็นต้น  
3. กิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนที่สร้างขวัญกําลังใจให้สมาชิกทีมที่ออกปฏิบัติงาน เช่น 

จัดเงินค่าใช้จ่ายให้ทีมเป็นค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ขณะ
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ จัดทําเสื้อทีม ประกาศยกย่องกรณีที่เสี่ยงอันตรายหรือ เมื่อมี
ผลงานดี เป็นต้น  
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ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 
แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรกําหนดหรือควรมีเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
2. ประเมินจากเอกสารแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีม ผลงานสอบสวนโรค

ของทีม รายงานการประชุมทีม และสําเนาเอกสารด้านบริหารจัดการ จากแฟ้ม
ประวัติและผลงานของทีม  

3. สอบถามสมาชิกทีมเกี่ยวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
ข้อมูล/หลักฐาน  - รายงานสอบสวนโรค และบันทึกเสนอข่าวการระบาด ที่มีการเกษียณหนังสือและสั่งการ 

- รายงานการประชุมของหน่วยงาน และรายงานการประชุมทีมเฝ้าระวังสอบสวน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

- ระเบียบ ประกาศ หรือเอกสาร หรือหลักฐานของหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้าง
ขวัญกําลังใจ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 4  

มาตรฐานด้านความพร้อมของทีม 

ตัวช้ีวัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
ความหมาย  สมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่

จําเป็นและเพียงพอ และพร้อมออกปฏิบัติงานเช่น แบบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ 
คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน ทําเนียบเบอร์โทรศัพท์ อุปกรณ์สื่อสาร ยานพาหนะ และ
งบประมาณ เป็นต้น 

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที สะดวก ปลอดภัย และ
มีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีผู้ประสานงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพตลอดเวลา 
เพ่ือรับส่งข่าวสารหรือปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน 

2) มีหมายเลขโทรศัพท์หรือการสื่อสารอ่ืนที่สามารถติดต่อสมาชิกทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งหมดได้ตลอดเวลา 

3) มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล 
เพ่ือการเฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าว แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือการสอบสวนและ
ควบคุมโรค ตามเกณฑ์ที่กําหนด  

4) มีฐานข้อมูลที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติงาน  
5) มียานพาหนะที่สามารถนําออกปฏิบัติงานได้ทันที 
6) มีวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ที่จําเป็นต่อการ

สอบสวนโรค ตามเกณฑ์ที่กําหนด และพร้อมใช้ 
7) มีการจัดงบประมาณ เพ่ือใช้ในการสอบสวน ควบคุมโรค หรือ ส่งตัวอย่าง 

หรือการสื่อสาร หรือค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

[B] 
 

[B] 
 

[B] 
 
 

[B] 
[B] 
[B] 
 

[B] 
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ตัวช้ีวัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
คําอธบิาย 1. ผู้ประสานงานทีม หมายถึง ผู้แทนของทีมในการติดต่อสื่อสารทั้งในและนอกเวลา

ราชการ ในการประสานงานการจัดทีมออกปฏิบัติงาน 
2. คู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล เพ่ือการเฝ้า

ระวัง/ตรวจสอบข่าว แนวทางปฏิบัติงานเพ่ือการสอบสวนและควบคุมโรค ตาม
เกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง คู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการ
บันทึกข้อมูล ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
- รายช่ือ และนิยามของโรค ภาวะทางสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องเฝ้าระวัง  
- เกณฑ์ของเหตุการณ์ที่ต้องทําการสอบสวนโรค  
- โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด/แบบฟอร์มรับแจ้งข่าว/ทะเบียนรับแจ้งข่าว 

ทะเบียนรับแจง้ข่าว ให้รวมถึงแฟ้มจัดเก็บข่าวสารแบบอ่ืนที่ใช้เสมือนรับแจง้ข่าว 
เช่น แฟ้มรับรายงานผู้ป่วยโรคท่ีสําคัญหรือเร่งด่วน แฟ้มรับรายงานสถานการณ์
โรค แฟ้มข่าวหนังสือพิมพ์ฯ โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น application 
ต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลได้โดยง่าย เช่น social 
media)  

- คู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือการสอบสวนและควบคุมโรคขั้นตํ่า ดังน้ี 
1) ด้านกฎหมาย (อนุบัญญัติ พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และ 

กฎอนามัยระหว่างประเทศ)  
2) แนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
3) หนังสือเก่ียวกับระบาดวิทยาพ้ืนฐาน 

3. ฐานข้อมูลที่ จําเป็นต่อการปฏิบั ติงาน หมายถึง ข้อมูลที่พร้อมใช้ในการ
ประมวลผล เพ่ือประเมินสถานการณ์และประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลเฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (ได้แก่ ป่วย/ตาย สาเหตุหรือปัจจัย 
พฤติกรรม มาตรการ การเฝ้าระวังเหตุการณ์) ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพที่เก่ียวข้องกับ
การป้องกันควบคุมโรค (ได้แก่ จํานวนสถานพยาบาล จํานวนบุคลากร เตียงผู้ป่วย 
รถฉุกเฉิน วัคซีน เครื่องพ่นยา และอ่ืน ๆ) และข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ 
ประชากร ฯลฯ 

4. ยานพาหนะที่สามารถนําออกปฏิบัติงานได้ทันที พิจารณาจากระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะที่หน่วยงานควรกําหนดให้การสอบสวนและควบคุม
การระบาดเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องใช้รถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถโดยไม่ต้อง ขอ
อนุญาตใช้รถล่วงหน้าตามลําดับปกติหรืออํานวยความสะดวกในการเบิกค่าใช้จ่าย
สําหรับยานพาหนะส่วนตัวที่นํามาใช้ในงาน 

5. มีวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ที่ จําเป็นต่อการ
สอบสวนโรค ตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์
ป้องกันตนเอง (PPE; ชุดหมี หรือชุดกาวน์กันนํ้า) level C สําหรับสมาชิกทีมเป็น
เกณฑ์ที่หน่วยงานกําหนดขึ้นเองจากปัญหาโรคภัยที่สําคัญ (Priority diseases) 
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ตัวช้ีวัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
อาจพิจารณาร่วมกับรายการที่กรมควบคุมโรค และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทําขึ้น
ก็ได้ (ตัวอย่างในภาคผนวก)  

6. พร้อมใช้ หมายถึง มีสิ่งของหรือเอกสารที่นํามาใช้ได้ทันที โดยเฉพาะสิ่งของที่
ต้องจัดซื้อจัดหาตามระเบียบพัสดุ และสิ่งของหายาก บางรายการอาจไม่ต้อง
จัดเตรียม แต่ควรมีวิธีการให้นํามาใช้ได้ทันที เช่น ขอเบิกขวดเก็บวัตถุตัวอย่าง
พร้อมอาหารเลี้ยงเช้ือจากห้องปฏิบัติการที่ใกล้ที่สุดได้ทันที และไม่หมดอายุ 
สืบค้นความรู้และแนวทางจากเว็ปไซต์ที่รู้จักและสามารถเข้าถึงได้ทันทีที่ต้องการ
ใช้ เป็นต้น  

7. การจัดสรรงบประมาณ พิจารณาจากแผนงานประจําปี ซึ่งควรมีโครงการควบคุม
การระบาดและแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างน้อยควรมี
งบประมาณสําหรับสอบสวนโรค ส่งวัตถุตัวอย่าง และควบคุมโรคเบ้ืองต้น 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรมี หรือทําให้พร้อมเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
2. สํารวจช่องทางการสื่อสาร ประเมินจากแผนการส่ือสารหรืออย่างน้อยจากรายช่ือ

และเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกทีมทั้งหมด ทดสอบการติดต่อกับหัวหน้าทีม และ
สมาชิกทีมอย่างน้อย  1 คน 

3. สํารวจรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ คู่มือ แนวทาง ฯลฯ ที่มีอยู่จริงขณะประเมิน
เปรียบเทียบกับรายการท่ีกําหนดไว้ตามเกณฑ์  

4. ตรวจสอบฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 
5. สํารวจรายการสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีอยู่จริงขณะประเมินเปรียบเทียบกับ

รายการที่จําเป็นต้องใช้ ซึ่งได้จัดทําไว้ล่วงหน้า  
6. สอบถามผู้ควบคุมยานพาหนะ เพ่ือขอทราบรถยนต์ของหน่วยงานหรือยานพาหนะอ่ืน

ที่สามารถนําออกปฏิบัติงานสอบสวนและควบคุมการระบาดได้ทันที  
7. สอบถามผู้รับผิดชอบแผนงานและงบประมาณ เพ่ือขอทราบจํานวนเงินที่สามารถ

ยืมทดรองหรือเบิกจ่ายได้ สําหรับการปฏิบัติงานสอบสวนและควบคุมการระบาด  
ข้อมูล/หลักฐาน  - รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ คู่มือ แนวทาง ฯลฯ ในการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวัง

สอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มีอยู่  
- แบบพิมพ์, วัสดุอุปกรณ์, เอกสารคู่มือ/แนวทาง ฯ  
- แนวทางการสื่อสาร ประสานงานกับเครือข่าย หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน  
- รายการส่ิงสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัย

สุขภาพที่หน่วยงานจัดทําขึ้น  
- ระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการขอใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน  
- แผนงานโครงการการควบคุมการระบาดและแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
- ทําเนียบรายช่ือสมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  
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ตัวชี้วัดท่ี 5  
มาตรฐานด้านความพร้อม 

ตัวชีว้ัด ทีมมีการฝึกซ้อมทักษะที่จําเป็นต่อการสอบสวนโรค 
ความหมาย  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีแผนการฝึกซ้อมทักษะที่

จําเป็นต่อการสอบสวนโรคด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของทีม และการ
นําแผนปฏิบัติการสําหรับเหตุการณ์หน่ึงไปใช้จริงกับเหตุการณ์อ่ืนที่ใกล้เคียงกัน  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินฯ 
ได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีการฝึกปฏิบัติทักษะที่จําเป็นในการสอบสวนโรคจริง อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 
2) มีการฝึกซ้อมแผนการสอบสวนโรคของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
3) ได้ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกับหน่วยงานอ่ืน โดย

แสดงบทบาทของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่าง
ชัดเจน ภายใน 2 ปี 

[B] 
[B] 
[S] 

คําอธบิาย 1. การฝึกปฏิบัติทักษะที่จําเป็นในการสอบสวนโรค หมายถึง การพัฒนาทักษะของทีม
เฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อาจเป็นการฝึกซ้อมจุดอ่อนของทีม 
เช่น ฝึกซ้อมตรวจสอบความพร้อมของสิ่งสนับสนุน ฝึกซ้อมเก็บตัวอย่าง ฝึกซ้อม
สวม/ถอดเคร่ืองป้องกันตนเอง (PPE) ทําลายเช้ือในสิ่งแวดล้อม  

2. การฝึกซ้อมแผนการสอบสวนโรคหรือภัยสุขภาพที่สําคัญของหน่วยงาน เป็นการ
ทดสอบกระบวนการสอบสวนควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพ หาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง 
อาจเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table–top exercise) หรือ การจัดฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ 
ภายใต้การจําลองสถานการณ์ให้เสมือนจริงมากที่สุด (full scale exercise)  

3. ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกับหน่วยงานอ่ืน หมายถึง การร่วม
กิจกรรมในการฝึกซ้อมตามบทบาทของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัย
สุขภาพทั้งทีมหรือบางส่วน เช่น การซ้อมแผนรับมืออุบัติเหตุ ต้องแสดงบทบาทของ
การสอบสวนการบาดเจ็บ และประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวน
ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยเฉพาะหน่วยงานอ่ืน หมายถึง 1) หน่วยงานด้าน
สาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพเอง 
หรือ 2) หน่วยงานกระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินจากรายงานการซ้อมแผนฯ  
2. กรณีที่เข้าร่วมการซ้อมแผนกับหน่วยงานอ่ืน ให้เขียนผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยเฉพาะ  
ข้อมูล/หลักฐาน  1. รายงานการซ้อมแผนการสอบสวนโรคหรือภัยสุขภาพที่สําคัญของหน่วยงาน  

2. รายงานการซ้อมแผนที่เข้าร่วมการซ้อมแผนกับหน่วยงานอ่ืน 
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ตัวชี้วัดท่ี 6 
มาตรฐานด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด การเฝ้าระวัง เตือนภัย และรายงาน 
ความหมาย  การเฝ้าระวังโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็น 

“การเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event-based surveillance) ” เน้นการรับรู้ข่าวสาร
เหตุการณ์ (Events) จากทุกแหล่งข้อมูลข่าวสารต่างจากการเฝ้าระวังโรคในระบบ
รายงาน  (Indicator-based surveillance) ที่ เน้นการได้รับข้อมูล  (Data) จาก
สถานพยาบาล  

ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ ใช้ข่าวสารจากสรุปรายงานสถานการณ์หรือรายงาน
ผู้ป่วย/ตายท่ีผิดปกติจากระบบรายงานโรคที่เก่ียวข้อง ข่าวสารสาธารณะ ข่าวลือต่าง ๆ 
นํามากรองข่าว (Filter) ตรวจสอบ (Verify) เพ่ือให้ตรวจจับ (Detect) การป่วย/ตาย 
ที่ผิดปกติ การระบาด รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว สามารถ
แจ้งเตือนภัยเสนอ ผู้บริหาร บุคคล และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ทันเหตุการณ์ เรียก
อีกอย่างว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning system)  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติที่มีผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผลและ
รวดเร็ว  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

การเฝ้าระวังเหตุการณ์ (Event-based surveillance)  
1) มีการรับแจ้งข่าวจากเครือข่ายในพ้ืนที่ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง 

อสม. ร้านค้า ร้านขายยา ประชาชน สื่อออนไลน์ ฯลฯ ทุกเดือน 
2) มีการตรวจสอบข่าว (Verification) ที่ได้รับแจ้ง ร้อยละ 80  
3) มีการแจ้งเตือนข่าว หลังตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติ ไปยังผู้เก่ียวข้อง 

ร้อยละ 80 
การเฝ้าระวังโรคในระบบรายงาน 
1) มีการตรวจจับกลุ่มก้อนการระบาดของโรคในระบบเฝ้าระวัง 
2) มีการแจ้งเตือนผลการตรวจจับการระบาดไปยังผู้เก่ียวข้องเดือนละ 1 ครั้ง 

 (ร้อยละ 80)  

 
[B] 
 

[B] 
[B] 
 
 

[B] 
[B] 

การคํานวณ  จํานวนข่าวที่ได้รับการตรวจสอบ (Verification) x 100 
   จํานวนที่ได้รับแจ้งทั้งหมด  

 จํานวนข่าวที่มีการแจ้งเตือนไปยังผู้เก่ียวข้อง x 100 
 จํานวนข่าวที่ได้รับการตรวจสอบ แล้วพบความผิดปกติทั้งหมด 

 จํานวนผลการตรวจจับการระบาดไปยังผู้เก่ียวข้อง x 100 
   จํานวนผลการตรวจจับการระบาดทั้งหมด  

คําอธบิาย - การตรวจสอบข่าวที่ได้รับแจ้ง หมายถึง การสอบถามเร่ืองราวว่าเหตุการณ์ที่ได้รับ
แจ้งตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ เกิดกับใคร ที่ไหน เริ่มป่วยเมื่อใด อาการเป็น
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ตัวช้ีวัด การเฝ้าระวัง เตือนภัย และรายงาน 
อย่างไร มีความรุนรงหรือเข้ารับการรักษาแล้วก่ีคน มีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน
หรือไม่ ฯลฯ เพ่ือพิจารณาส่งทีมสอบสวนหาสาเหคและควบคุมโรค 

- การแจ้งเตือนข่าว หมายถึง การสื่อสารเหตุการณ์สําคัญที่ได้รับการตรวจสอบข่าวแล้ว 
ไปยังผู้บริหาร หรือผู้เก่ียวข้อง ให้รับทราบหรือร่วมจัดการปัญหา 

- การตรวจจับการระบาดในฐานข้อมูลระบบเฝ้าระวัง หมายถึง การหาความถ่ีที่มาก
ผิดปกติ เช่น ตรวจจับกลุ่มก้อนของผู้มีอาการเดียวกัน ในสถานที่เดียวกัน ช่วงเวลา
เดียวกัน หรือการใช้ค่ามัธยฐานของจํานวนผู้ป่วยย้อนหลังเปรียบเทียบกับขนาด
ปัญหาที่เกดิขึ้นปัจจุบันในช่วงเวลาเดียวกัน  

แนวทางการ
ประเมิน  

- ประเมินสิ่งที่ควรทําได้ในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม 
- ประเมินระดับผลงานที่ทําได้ตามเกณฑ์ในรอบ 1 ปี โดยนับจากเดือนก่อนเดือนที่
ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป  

ข้อมูล/หลักฐาน  - ทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือรับรายงานการเกิดโรค/ภัยฯ 
- บันทึกหรือหลักฐานการแจ้งเตือน  
- รายงานหรือไฟล์ที่นําเสนอผู้เก่ียวข้อง  
- ผลการตรวจจับการระบาด 

 
ตัวชี้วัดท่ี 7 

มาตรฐานด้านความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคข้ันต้น 
ความหมาย  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สามารถสอบสวนโรคจนทําให้

ได้ข้อมูลสาระสําคัญครบถ้วนและมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้อธิบายการเกิดโรคและ  
ภัยสุขภาพ การประเมินสถานการณ์และการควบคุมโรคอย่างถูกต้อง รวมทั้งสามารถ
ดําเนินการควบคุมโรคขั้นต้น (Preliminary control measures) ได้อย่างรวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือผลในการจํากัดการระบาด ระหว่างกําลังสอบสวนหาสาเหตุและ
แหล่งโรคที่แท้จริง การควบคุมโรค (Control) จนเสร็จสมบูรณ์ ควรดําเนินการ
ต่อโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือทีมควบคุมโรคที่ชํานาญเฉพาะทาง  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
ในการสอบสวนโรคได้ตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้อง  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีการกําหนดเกณฑ์ของทีมในการออกสอบสวนโรค ควบคุมการระบาด 
หรือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

2) สามารถเก็บตัวอย่าง การนําส่งตัวอย่าง ได้ถูกต้องและเหมาะสม (ทดสอบ)  
3) มีกระบวนการสอบสวนโรคและควบคุมโรคขั้นต้นที่มีคุณภาพ (ทดสอบ)  

[B] 
 

[B] 
[B] 
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ตัวช้ีวัด การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคข้ันต้น 
4) มีการดําเนินการป้องกันควบคุมโรคข้ันต้น จัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

เบ้ืองต้น เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายเช้ือจากผู้ป่วยและพาหะในชุมชน 
ขณะที่มีการระบาดได้อย่างเหมาะสม (ทดสอบ)  

5) สามารถเลือกอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล สวมใส่และถอดอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) สําหรับโรคติดต่ออันตรายได้อย่างถูกต้อง  

[B] 
 

[B] 
 

คําอธบิาย 1. เกณฑ์การออกสอบสวนควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ที่ทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ใช้เป็นแนวทางตัดสินใจออกปฏิบัติงาน โดย
พิจารณาจากเง่ือนไขที่กองระบาดวิทยากําหนด หรือเพ่ิมเง่ือนไขตามบทบาทภารกิจ
ของหน่วยงาน หรือนโยบายของผู้บริหาร หรือเกณฑ์ทางวิชาการอ่ืน ๆ (ตัวอย่างใน
ภาคผนวก)  
 เกณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะต้องตรวจสอบได้ว่าโรคหรือกรณีใดที่จะออกสอบสวน 
ยกเว้น โรคตามนโยบายของผู้บริหาร หรือเหตุการณ์ที่ผู้บริหารสนใจ หรือโรคใหม่ที่
ไม่เคยพบมาก่อน 

2. การเก็บตัวอย่าง การนําส่งตัวอย่าง หมายถึง การเก็บตัวอย่างได้เหมาะสมกับการ
ตรวจหาเช้ือโรคหรือสาเหตุที่สงสัย ปริมาณตัวอย่างเพียงพอ และวิธีการนําส่งถูกต้อง  

3. กระบวนการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ 
- มีการรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วย ได้ข้อมูลสาระสําคัญครบถ้วน 
- มีการเก็บและนําส่งวัตถุตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม 
- มีการกําหนดนิยามผู้ป่วย และผู้สัมผัสได้อย่างถูกต้อง 
- มีการเลือกใช้วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
- มีการใช้สถิติ รวมถึงการนําเสนอข้อมูลและการแปลผลท่ีถูกต้อง 

3.1 ข้อมูลสาระสําคัญ (Essential information) ตามข้อกําหนดในกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR2005) ประกอบด้วย 

- ลักษณะทางคลินิก (clinical descriptions) หรืออาการ/อาการแสดง  
- ผลการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ (laboratory results)  
- แหล่งและชนิดของความเสี่ยง (sources and type of risk)  
- จํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต (numbers of human cases and deaths)  
- เง่ือนไขที่ทําให้มีการระบาด (conditions affecting the spread of 
the disease)  

- มาตรการทางสาธารณสุขที่ดําเนินการ (the health measures employed)  
3.2 การรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยได้ถูกต้องครบถ้วน หมายถึง มี

ข้อมูลตัวแปร “บุคคล เวลา สถานที่” และข้อมูล “การป่วยตามลําดับเหตุการณ์ 
ต้ังแต่เริ่มมีอาการ การดําเนินโรค ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษา” 
ซึ่งในรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายแสดงด้วย “บันทึกรายงาน” ไม่ใช่ 
“แบบสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย” ส่วนในรายงานสอบสวนการระบาด แสดง
ด้วยข้อมูลผู้ป่วยรายแรก และ/หรือผู้ป่วยที่เป็น Index case 
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ตัวช้ีวัด การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคข้ันต้น 
3.3 การกําหนดนิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่ถูกต้อง หมายถึง การต้ังนิยามได้ถูกต้อง 

นิยามท่ีกําหนดสามารถนําไปใช้ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนเพ่ิมเติมได้ดี สามารถ
แยกผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่ไม่มีอาการได้ชัดเจน และนําไปสู่การวิเคราะห์หา
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุได้ 

3.4 การเลือกใช้วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ ในที่น้ี
หมายถึง วิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์หาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการ
ระบาด ซึ่งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เลือกใช้วิธีการที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้สัมผัสโรค สอดคล้องกับลักษณะทางระบาดวิทยาของการ
ระบาด และใช้จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพอเหมาะ 

3.5 การใช้สถิติที่ถูกต้อง หมายถึง การเรียกช่ือ การคํานวณ การสร้างภาพหรือตาราง 
และการแปลผลถูกต้อง รายงานสอบสวนโรคทั่วไปควรให้ความสําคัญกับสถิติ ดังน้ี

- อัตราป่วย (Incidence rate) และอัตราผู้ป่วยตาย (Case fatality rate)  
- ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่ามัธยฐาน (Median)  
- กราฟที่ใช้ยืนยันการระบาด และ Epidemic curve  
- ตารางแสดงอัตราป่วยเฉพาะกลุ่ม (Specific attack rate)  
- แผนที่เกิดโรคแบบจุด (Spot map)  
- การทดสอบสมมติฐานและการหาความสัมพันธ์ตามรูปแบบการศกึษา 

4. การป้องกันควบคุมโรคขั้นต้น หมายถึง กิจกรรม ดังน้ี  
4.1 การควบคุมการระบาด แบบ Disease containment หมายถึง การทําให้การ

แพร่ระบาดของโรคหยุด ช้าลง หรืออยู่ในเขตจํากัด โดยมีหลักการสําคัญ คือ 
การจัดการที่แหล่งโรคและกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ 
4.1.1 การจัดการแหล่งโรคแพร่กระจาย (propagated source) เป็น

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วย และพาหะ โดยการคัด
กรอง เพ่ือแยกผู้ป่วยและพาหะออกจากกลุ่มคนปกติ มีทั้งมาตรการ
ต่อบุคคล (การแยกกัก การจัดการผู้สัมผัส) และต่อกลุ่มคนหรือชุมชน
ที่อาจสัมผัสโรค (การพักอยู่กับบ้าน ปิดสถานที่ฯ)  

4.1.2 การจัดการแหล่งโรคร่วม (common source) โดยใช้กลวิธีเฉพาะ
ตามชนิดของแหล่งโรคร่วม (เช่น อาหาร นํ้า สัตว์ฟันแทะ) ได้แก่ 
การทําลายเชื้อในสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและนํ้า 
การปิดโรงงานอาหารที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

4.1.3 การจัดการพาหะนําโรค เช่น การจัดการยุง หรือแมลงนําโรค  
4.1.4 การป้องกันกลุ่มเสี่ยงขณะท่ีมีการระบาด หมายถึง การดําเนินการเพ่ือ

ป้องกันการป่วยให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น การให้วัคซีน การให้ยาป้องกัน 
การให้สุขศึกษาเพ่ือการปรับพฤติกรรมเสี่ยง  

5. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น  
- การตรวจหาคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าบริโภคของชุมชน เช่น ประปาหมู่บ้าน ฯ  
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ตัวช้ีวัด การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคข้ันต้น 
- การใช้คลอรีน 2% (หยดทิพย์) ในนํ้าด่ืมแก่ประชาชน  
- การปรับปรุงคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เช่น การใช้สารส้ม การกรอง  
- การใช้ชุดทดสอบภาคสนามของกรมอนามัยหาการปนเป้ือนของโคลิฟอร์ม

แบคทีเรียในอาหาร/นํ้าด่ืม ภาชนะอุปกรณ์ ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้สัมผัสอาหาร 
- การจัดการขยะติดเช้ือ 
- การจัดการแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์และแมลงนาํโรคเบ้ืองต้นโดยใช้ปูนขาว  

 สํารวจความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การสํารวจปัจจัยด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการระบาดแบบแหล่งโรคร่วม เช่น สิ่งแวดล้อม
ด้านอาหาร นํ้าด่ืม นํ้าใช้ ส้วม แหล่งเพาะพันธ์ุยุงและสัตว์นําโรค และอ่ืน ๆ  

- สามารถสรุป วิเคราะห์ เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาหรือแหล่งรังโรคได้ชัดเจน 
- สามารถใช้ชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือทดสอบการปนเป้ือนในภาคสนามได้ 

6. ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและอันตรายขณะสอบสวนโรค หมายถึง ทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทราบหลักการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 
(Precautions) และประยุกต์ใช้กับตนเองได้ สามารถสวมใส่และถอดเครื่องป้องกัน
ตนเอง (PPE) ได้อย่างถูกต้อง 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรทําได้ในแต่ละประเด็น 
2. การประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดที่ 2 เก็บตัวอย่าง การนําส่งตัวอย่าง ได้ถูกต้องและ

เหมาะสม โดยให้สมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปฏิบัติ
หรือสาธิตให้ดูทุกรายการ ดังน้ี  
2.1 Throat swab 
2.2 Nasopharyngeal swab 
2.3 Rectal swab 
2.4 การเก็บตัวอย่างนํ้าและอาหาร  

3. การประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดที่ 3 กระบวนการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ โดย
ให้สมาชิกทีม เฝ้ าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ  ปฏิบั ติให้ ดู 
ผู้ประเมินมี scenario ของเหตุการณ์การเกิดโรคหรือการระบาดของโรค/ภัย
สุขภาพ 1 เหตุการณ์ โดยผู้ประเมินประเมินกระบวนการ สัมภาษณ์ทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน 
เล่า/อธิบายได้ กิจกรรมเหมาะสมกับสถานการณ์ (scenario จากผู้ประเมิน เช่น 
โรคมือเท้าปาก โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ อาหารเป็นพิษ 
เป็นต้น)  

4. การประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดที่ 4 มีการดําเนินการป้องกันควบคุมโรคข้ันต้น 
เพ่ือควบคุมการแพร่กระจายเช้ือจากผู้ป่วยและพาหะในชุมชน ขณะที่มีการระบาดได้
อย่างเหมาะสม (ทดสอบพร้อมกับข้อ 3 กระบวนการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ) 
การประเมินการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นได้ถ ูกต้องและเหมาะสม
โดยให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพทดสอบ อย่างใดอย่างหน่ึง  
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ตัวช้ีวัด การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคข้ันต้น 
- ผสมคลอรีน นํ้ายาไฮเตอร์ การล้างของเล่น/ของใช้ กรณีการระบาดของ

โรคมือเท้าปาก  
- การตรวจหาโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะสัมผัสอาหาร และมือ 

ผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบน้ํายาตรวจเช้ือโคลิฟอร์มแบคทีเรียขั้นต้น (SI-2)  
- การตรวจหาคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้า  

5. การประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดที่ 5 มีการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือและ/หรือ
อันตรายขณะสอบสวนโรค ทดสอบโดยให้ใส่ชุด PPE level 3 แบบชุดหมี และ
กาวน์กันนํ้า ดูการใส่และถอดว่าถูกต้องหรือไม่ 

ข้อมูล/หลักฐาน  - เกณฑ์การออกสอบสวนควบคุมโรค/ภัยสุขภาพของทีม  
- ถ่ายภาพขณะฝึกปฏิบัติ การตอบคําถาม กระบวนการสอบสวนโรคจากตัวอย่าง
สถานการณ์โรค/ภัยสุขภาพ 

 
ตัวชี้วัดท่ี 8  

มาตรฐานด้านผลงาน 

ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
ความหมาย  เป็นผลงานเชิงปริมาณด้านการสอบสวนโรคของ ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุม

โรคและภัยสุขภาพ โดยวัดจํานวนผลงานการสอบสวนโรคเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่
ควรสอบสวนตามข่าวการเกิดโรคที่ตรวจจับได้ ทีมที่มีผลงานสอบสวนโรคแสดงว่าทีมยัง
มีความพร้อมในปฏิบัติงาน พ้ืนที่ที่มีการสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุม
โรคและภัยสุขภาพสม่ําเสมอ แสดงว่าพ้ืนที่น้ันยังมีการเฝ้าระวังโรคท่ีดี และมีหน่วย
รับผิดชอบติดตามดูแลเพ่ือสอบสวนควบคุมการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือสนับสนุนให้ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพมีการตอบสนอง 
(response) ต่อปัญหาการระบาดในพ้ืนที่อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

มีการสอบสวนโรคครบถ้วน  
1) มีรายงานสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 60–79 
2) มีรายงานสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

  
[B] 
[S] 

การคํานวณ จํานวนรายงานสอบสวนโรคของทีม x 100 
จํานวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรคของทีม  

คําอธบิาย 1. ผลงานที่ใช้ในการประเมิน เป็นผลงานการสอบสวนโรคท้ังหมด ทั้งการสอบสวน
ผู้ป่วยเฉพาะรายและสอบสวนการระบาด ซึ่งออกสอบสวนตามเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์
ต้องออกสอบสวนโรคของทีม ทั้งที่ออกดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการกับทีมอ่ืน 
(จํานวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ฯ = 100 %)  
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
 การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายในที่น้ี เป็นการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายตาม
โรคที่สํานักระบาดวิทยากําหนด ซึ่งต้องมีการสอบสวนโรคในพ้ืนที่ และมีการเขียน
รายงานสอบสวนโรค พร้อมแบบสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายที่สมบูรณ์  

2. ผลงานท่ีไม่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบสวนผู้ป่วย
เฉพาะรายที่เป็นการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
และไม่รวมแบบสอบถาม หรือแบบรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสอบสวนการระบาด 

3. เหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรคของทีม หมายถึง การนําข่าวการระบาด
ที่ตรวจสอบหรือประเมินสถานการณ์แล้วสมควรแจ้งเตือน/รายงาน มาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ต้องออกสอบสวนโรค  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินผลงานรอบ 12 เดือน นับจากเดือนก่อนเดือนที่ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป 
2. นับจํานวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรค จากทะเบียนรับแจ้งข่าว 

และ/หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง  
3. นับจํานวนรายงานสอบสวนโรคท่ีเป็นผลงานของทีมทั้งหมด  
4. คํานวณตามสูตรที่กําหนด 

ข้อมูล/หลักฐาน  - สําเนารายงานสอบสวนโรค  
- ทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือแฟ้มจัดเก็บข่าวสารแบบอ่ืนที่ใช้ร่วมกัน  

 
ตัวชี้วัดท่ี 9  

มาตรฐานด้านผลงาน 
ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
ความหมาย  เป็นผลงานเชิงคุณภาพด้านการสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค

และภัยสุขภาพ โดยวัดความสามารถของทีมในการสอบสวนหาสาเหตุหรือที่มาของ
การระบาด รวมถึงความสามารถในการควบคุมการระบาด (Containment) ผลงาน
การสอบสวนโรคเชิงคุณภาพเป็นตัวช้ีวัดสําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ และความรู้
ความสามารถของทีมในการปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลงานของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ใน
การออกสอบสวนและควบคุมโรค  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

มีการสอบสวนและควบคุมโรคที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
1) มีรายงานสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ จํานวน 1–2 ฉบับ  
2) มีรายงานสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ จํานวน 3 ฉบับ ขึ้นไป  

 
[B] 
[S] 

คําอธบิาย 1. ผลงานท่ีใช้ในการประเมิน ใช้เฉพาะผลงานการสอบสวนการระบาด ซึ่งออกสอบสวน
ตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งที่ดําเนินการเองหรือร่วมกับทีมอ่ืน โดยต้องเป็นผู้เขียนรายงาน
เอง ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ระบาดให้ใช้ผลงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายแทน 
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
2. การสอบสวนและควบคุมโรคที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง ได้ผลตาม 2 ใน 3 ข้อ 

ได้แก่ 
ก. หาสาเหตุได้ หรือ ยืนยันได้ด้วยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ สรุป

สาเหตุได้จากการเช่ือมโยงทางระบาดวิทยา 
ข. อธิบายปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค การบาดเจ็บ หรือการระบาดได้ ถ้าเป็น 

common source สามารถหาแหล่งโรค หรือ รังโรค หรอืที่มาของการ
ระบาดได้  

ค. สามารถดําเนินการมาตรการท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับสาเหตุการเกิดโรคและ
มาตรฐานทางวิชาการของโรคน้ัน ๆ  

3. การเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา (Epidemiological linkage) หมายถึง บุคคล
ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปมีการสัมผัสโรคเก่ียวข้องกัน บางคนได้แสดงให้เห็นว่ามีการติดเช้ือ 
และอย่างน้อย 1 คน ได้รับการตรวจสอบยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่ามีการติดเช้ือจริง

4. ผลการสอบสวน หมายถึง การสรุปผลโดยใช้ 
- การตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ 
- การทดสอบทางสถิติ หรือ 
- หลักฐานเชิงประจักษ์  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินจํานวนผลงานที่ทําได้ตามเกณฑ์ในรอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนก่อน
เดือนที่ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป  

2. นับจํานวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมด โดยไม่จํากัดโรค  
3. แยกรายงานสอบสวนการระบาดที่มีผลการสอบสวนตามเกณฑ์ที่กําหนด  
4. คํานวณตามสูตรที่กําหนด  

ข้อมูล/หลักฐาน  สําเนารายงานสอบสวนการระบาด 

 
ตัวชี้วัดท่ี 10  

มาตรฐานด้านผลงาน 
ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
ความหมาย  เป็นผลงานเชิงเวลาด้านการสอบสวนโรคของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ โดยวัดเวลาที่ใช้ในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ (Response time) ต้ังแต่
ทราบว่ามีผู้ป่วยหรือการระบาดจนถึงเวลาที่ออกปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างกันตาม
ความสําคัญของโรค โดยท่ัวไปกําหนดให้ต้องสอบสวนโรคภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวัน
รับแจ้งข่าวการระบาด  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการออกปฏิบัติงานภาคสนามของของทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้มีความรวดเร็วได้มาตรฐานตามที่กําหนด  
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

มีการสอบสวนโรคทันเวลาตามที่กําหนด 
1) มีการสอบสวนโรคทันเวลา รอ้ยละ 60–79  
2) มีการสอบสวนโรคทันเวลา รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้น ภายใน 48 ช่ัวโมง 
1) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้นทันเวลา ร้อยละ 60–79  
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้นทันเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 
 

[B] 
[S] 

การคํานวณ  จํานวนรายงานสอบสวนโรคท่ีมีการสอบสวนทันเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนรายงานสอบสวนโรคท้ังหมด 

 จํานวนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้นที่เขียนทันเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้นทั้งหมด 

คําอธบิาย 1. ผลงานการสอบสวนโรค เป็นผลงานที่ เกิดจากการปฏิบัติงาน ยกเว้นสงสัย
โรคติดต่ออันตราย ต้องสอบสวนภายใน 12 ช่ัวโมง 

2. ผลงานท่ีใช้ในการประเมิน เป็นผลงานการสอบสวนโรคท้ังหมด ทั้งการสอบสวน
ผู้ป่วยเฉพาะรายและสอบสวนการระบาด  

3. ผลงานท่ีไม่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบสวนผู้ป่วย
เฉพาะราย ที่เป็นการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
และไม่รวมแบบสอบถาม หรือแบบรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสอบสวนการระบาด 

4. การสอบสวนโรคทันเวลาที่กําหนด หมายถงึ  
4.1 โรคหรือกลุ่มอาการที่มีความสําคัญสูงของประเทศไทย กองระบาดวิทยา

กําหนดให้ต้องสอบสวนโรคภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากวันรับรักษา  
4.2 การระบาดอ่ืนกําหนดให้สอบสวนโรคภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากวันรับรักษา 

หรือภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวันที่ได้รับแจ้งข่าวการระบาด ตามข้อมูล ใน
ทะเบียนรับแจ้งข่าว 

4.3 โรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กําหนดให้สอบสวนโรค
ภายใน 12 ช่ัวโมง  

5. Response time เป็นระยะเวลาต้ังแต่ทราบว่ามีผู้ป่วยหรือการระบาดจนถึงเวลา
ที่ออกปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังที่ดีเพ่ิมโอกาสให้ทราบการป่วยต้ังแต่วันที่ผู้ป่วยรับ
การรักษา 

6. รายงานการสอบสวนเบื้องต้น (Preliminary Report) เป็นรายงานท่ีผู้สอบสวนโรค
จัดทําไว้เสนอต่อผู้บริหารงานสาธารณสุขโดยเร็ว เพ่ือที่จะรายงานเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นในทันทีภายหลังจากที่ได้ทําการสอบสวนโรคจนได้ข้อมูลเบ้ืองต้นที่สําคัญ 
รายงานการสอบสวนเบ้ืองต้นมักจะประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความเป็นมา 
ผลการสอบสวนท่ีเน้นประเด็นสําคัญ ๆ ที่พบในการสอบสวนโรค แนวโน้มของ 
การระบาด กิจกรรมควบคุมโรคท่ีได้ดําเนินไปแล้ว สรุปความสําคัญและเร่งด่วน 
และข้อเสนอเพ่ือพิจารณาดําเนินการต่อไป ควรจะจัดทําทันทีเมื่อกลับมาจากการ
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
สอบสวนในพ้ืนที่ รายงานการสอบสวนเบ้ืองต้น อาจจะขาดความสมบูรณ์ในด้าน
เน้ือหา แต่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรคให้
ทันท่วงทีต่อสถานการณ์โรคในขณะน้ัน และความยาวของรายงานมักจะไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ 

แนวทางการ
ประเมิน 

1. ประเมินจํานวนผลงานที่ทําได้ตามเกณฑ์ในรอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนก่อน
เดือนที่ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป  

2. นับจํานวนรายงานสอบสวนโรคท้ังหมด ยกเว้นแบบสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายหรือ
แบบรวบรวมข้อมูลการระบาด  

3. รายงานแต่ละฉบับ เปรียบเทยีบระยะห่างระหว่างวัน/เวลาที่ออกสอบสวนโรคกับ
วัน/เวลาที่รับรักษา/วินิจฉัย หรือวัน/เวลาที่รับแจ้งข่าวการระบาดตามระยะเวลาที่กําหนด  

4. แยกรายงานสอบสวนโรคท่ีมกีารสอบสวนทันภายในเวลาที่กําหนด 
5. คํานวณตามสูตร 

ข้อมูล/หลักฐาน  - สําเนารายงานสอบสวนโรค  
- ทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือแฟ้มจัดเก็บข่าวสารแบบอ่ืนที่ใช้ร่วมกัน  

 
ตัวชี้วัดท่ี 11  

มาตรฐานด้านผลงาน 
ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
ความหมาย   ทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สามารถเขียนรายงานสอบสวน

โรคได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง มีรูปแบบการเขียนรายงานถูกต้อง มีข้อเสนอแนะใน
การควบคุมโรคที่สอดคล้องกับผลการสอบสวนและส่งรายงานทันเวลาตามเกณฑ์ที่
กําหนด รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) หรือ manuscript  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการเขียนรายงานสอบสวนโรค  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

มีการเขียนรายงานสอบสวนการระบาดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
1) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 1–2 เรื่อง  
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 3 เรื่อง ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 

การคํานวณ  จํานวนรายงานสอบสวนโรคท่ีมีการสอบสวนทันเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนรายงานสอบสวนโรคท้ังหมด 

คําอธบิาย 1. ผลงานท่ีใช้ในการประเมิน ใช้เฉพาะรายงานการสอบสวนการระบาด ทั้งที่ออก
ดําเนินการเอง หรือร่วมดําเนินการกับทีมอ่ืน กรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 1 ปี 
ให้ใช้ผลงานย้อนหลัง 2 ปี และกรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 2 ปี ให้ใช้รายงาน
การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายแทน 
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
2. การเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ หมายถึง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full 

report) มีหัวข้อที่สําคัญครบถ้วน ได้แก่ ช่ือเรื่อง ผู้สอบสวน บทคัดย่อ ความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการสอบสวน อภิปรายผล สรุปผล มาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค  ปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัด ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ 
เอกสารอ้างอิง และมีเน้ือหาได้คุณภาพตามเกณฑ์การเขียนรายงานการสอบสวนโรค
ของกรมควบคุมโรค (ตัวอย่างเกณฑ์ ในภาคผนวก)  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินจํานวนผลงานท่ีทําได้ตามเกณฑ์ในรอบ 1 ปี โดยนับจากเดือนก่อน
เดือนที่ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป กรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 1 ปี ให้
ใช้ผลงานย้อนหลัง 2 ปี และกรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 2 ปี ให้ใช้
รายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายแทน 

2. นับจํานวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมด โดยไม่จํากัดโรค  
3. แยกรายงานสอบสวนการระบาดที่มีการเขียนรายงานได้อย่างมีคุณภาพตามเง่ือนไข 

ข้อมูล/หลักฐาน  สําเนารายงานสอบสวนการระบาด รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report)  
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บทท่ี 3 
มาตรฐาน SAT & JIT  

สําหรับทีมระดับจังหวัด เขต และส่วนกลาง 
 
แนวคดิการจัดทํามาตรฐาน 

การจัดทํามาตรฐานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) ใน
ครั้งน้ี ได้ใช้แนวทางการวัดผลการดําเนินงานจากมาตรฐาน SRRT เดิมมาปรับให้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่
ควรพัฒนา การประเมินผลใช้องค์ประกอบ 2 ส่วน ได้แก่  

1. การประเมินผลสัมฤทธ์ิของงาน ใช้ตัวช้ีวัดด้านผลงานนํามากําหนด ดังน้ี  
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ เช่น จํานวนหรือร้อยละความครบถ้วนของการสอบสวนโรค  
ตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพ เช่น ร้อยละของการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ  
ตัวช้ีวัดเชิงเวลา เช่น ร้อยละของการสอบสวนโรคทันเวลา  

2. การประเมินสมรรถนะ เช่น ความสามารถในการเก็บสิ่งส่งตรวจ การสวมชุดป้องกันตนเอง  
 

การผ่านเกณฑ์ และการยกระดับมาตรฐาน  
เกณฑ์ หมายถึง เกณฑ์ตามมาตรฐาน ตัวช้ีวัด และตัวช้ีวัดย่อย ส่วนการผ่านเกณฑ์จําแนกเป็น “ผ่าน 

และไม่ผ่าน”  
การผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดย่อย ส่วนใหญ่พิจารณาจากเอกสารต่าง ๆ เช่น คําสั่ง แฟ้มประวัติ แผนงาน 

ตารางเวร รายการสิ่งสนับสนุน เกณฑ์/เง่ือนไขที่ทีมกําหนด ทะเบียน/รายงาน ฯลฯ บางตัวช้ีวัดย่อยอาจ
พิจารณาจากหลักฐานอ่ืน เช่น ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น ตัวช้ีวัดย่อยมี 2 ชนิด  

- ตัวช้ีวัดย่อยระดับพ้ืนฐาน (Basic requirement, B) เป็นรายการหรือข้อกําหนดขั้นตํ่าของทีม  
- ตัวช้ีวัดย่อยระดับดี (Special requirement, S) แสดงศักยภาพและประสิทธิภาพที่เพ่ิมขึ้นของทีม  

การผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด พิจารณาจากจํานวนตัวช้ีวัดย่อยที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 2 ระดับ  
- ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับพ้ืนฐาน หมายถึง มีตัวช้ีวัดย่อยระดับพ้ืนฐานผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  
- ผ่านเกณฑ์ตัวช้ีวัดระดับดี หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดย่อยผ่านเกณฑ์ทั้งหมด  

การผ่านเกณฑ์มาตรฐาน พิจารณาจากจํานวนตัวช้ีวัดที่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ระดับ  
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับพ้ืนฐาน หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์อย่างน้อยระดับพ้ืนฐาน  
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดี หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดผ่านเกณฑ์ระดับดี  
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีเย่ียม หมายถึง ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับดีติดต่อกันโดยมี
ระยะห่างจากครั้งก่อนไม่ตํ่ากว่า 1 ปี และมีทีมส่วนกลางเป็นผู้ประเมิน 
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ทีมรับการประเมิน ทีมผู้ประเมิน 
ระดับจังหวัด/สํานักอนามัย กทม. สคร./สปคม. 
ระดับเขต ทีมส่วนกลาง 
ระดับส่วนกลาง แต่งต้ังกรรมการจากทีมจังหวัด/เขต ที่ผ่านการประเมินระดับดีเย่ียม

การประเมินมาตรฐานของทีมเริ่มจากระดับใดก็ได้ ผลการผ่านเกณฑ์แต่ละระดับใช้ได้ 3 ปี แต่ทีม
สามารถประเมินใหม่ได้ทุกปี เพ่ือพัฒนามาตรฐานตนเองสูงขึ้น สําหรับทีมที่ผ่านการประเมินมาตรฐาน SRRT 
สามารถใช้ผลการรับรองได้หลังประเมิน 3 ปี 
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มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน 
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และทีมปฏิบัตกิารสอบสวนควบคมุโรค (JIT)  

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ระดับทีม 
จังหวัด เขต ส่วนกลาง

มาตรฐาน SAT 5 ตัวชี้วัด    
มาตรฐาน SAT ด้านความเป็นทีม 
1. การจัดต้ัง SAT 
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

มาตรฐาน SAT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน 
3. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

 
X 

 
X 

 
X 

มาตรฐาน SAT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 
4. การเฝ้าระวัง/เตือนภัย ประเมินสถานการณ์ 

 
X 

 
X 

 
X 

มาตรฐาน SAT ด้านผลงาน 
5. ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานข่าวการระบาด 

 
X 

 
X 

 
X 

มาตรฐาน JIT 11 ตัวชี้วัด    
มาตรฐาน JIT ด้านความเป็นทีม 
1. การจัดต้ัง JIT 
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

มาตรฐาน JIT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน 
3. ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 
4. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
5. ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนและการฝึกซ้อม 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

มาตรฐาน JIT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 
6. การสอบสวนโรคและภัยสขุภาพ และการควบคุมโรคขัน้ต้น (ทดสอบ)  

 
X 

 
X 

 
X 

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 
7. ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
8. ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
9. ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
10. ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
11. ผลงานการนําเสนอความรู้จากการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคหรือการ
ตอบสนองทางสาธารณสุข ที่เผยแพร่ในวารสาร เวทีวิชาการ 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

รวมจํานวนตัวชี้วัด 17 17 17 
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รายละเอียดตัวชี้วัดมาตรฐาน SAT  
 

ตัวช้ีวัดที่ 1  
มาตรฐาน SAT ด้านความเป็นทีม 

ตัวช้ีวัด การจัดตั้ง SAT  
ความหมาย  หน่วยงานมีการจัดต้ังทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: 

SAT) ที่ชัดเจน สามารถระบุผู้เป็นหัวหน้าและสมาชิกทีมทั้งหมดได้  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันควบคุมโรค มีการกําหนดตัว
บุคคลหรือจัดต้ังทีมงานรับผิดชอบการเฝ้าระวังโรคเป็นการประจํา  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีคําสั่งแต่งต้ังทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: 
SAT) ที่มีรายช่ือเป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป และกําหนดหน้าที่ความ
รับผิดชอบของสมาชิกทีมอย่างชัดเจน 

2) หัวหน้าทมีตระหนักรู้สถานการณ์ เป็นนักระบาดวิทยา  
3) ทีมตระหนักรู้สถานการณ ์มีจํานวนสมาชิกต้ังแต่ 3 คน ขึ้นไป โดยในแต่ละ

ช่วงเวลาต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
 
หมายเหตุ  
ในภาวะปกติ สมาชิก SAT และ JIT ที่ได้รับการแต่งต้ังในคําสั่งสามารถเป็น
บุคคลเดียวกันได้ แต่ในขณะที่ปฏิบัติงานจริงแต่ละคนต้องปฏิบัติงานเพียง
หน้าที่ใดหน้าทีห่น่ึงในแต่ละช่วงเวลา (ยกเว้นหัวหน้า SAT อาจเป็นคน
เดียวกับ supervisor ของ JIT ในเวลาเดียวกันได้)  
ในภาวะฉุกเฉิน การจัดโครงสร้าง SAT ใหยึ้ดตามแนวทางปฏิบัติงาน/เกณฑ์
มาตรฐานของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) (ตามกรอบแนว
ทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ใน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559–2564)  

[B] 
 
 

[B] 
[B] 

คําอธบิาย ทีมตระหนักรู้สถานการณ์  (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึ ง 
ทีมปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพ่ือติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์ 
และประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
พิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์น้ัน ๆ  
มีบทบาทหน้าที่ ดังน้ี 
 หัวหน้าทีม ทําหน้าที่ วางแผนการทํางาน อํานวยการให้ทีมสามารถปฏิบัติงานได้

ตามแผน ประเมินความสําคัญของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ทั้งในและต่าง ประเทศ 
ที่สมาชิกทีมได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ และเป็นผู้ตัดสินใจในการรายงานต่อ
ผู้บริหารหรือผู้เก่ียวข้อง แจ้งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคออกปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เกิดเหตุ เสนอให้เปิด EOC หรือปิด EOC เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ พร้อม
ข้อเสนอแนะในการตอบโต้สถานการณ์ ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์  
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ตัวช้ีวัด การจัดตั้ง SAT  
 สมาชิกทีม ทําหน้าที่  

- เฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ รับแจ้งเหตุการณ์ ตรวจสอบยืนยัน
ข่าวการระบาด (Verify) ติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญทั้งใน
และต่างประเทศ 

- ประสานข้อมูลสถานการณ์ การควบคุมป้องกันการระบาด ระหว่างทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- วิเคราะห์สถานการณ์ และประเมินความเสี่ยง (Situation Analysis & Risk 
Assessment, Rapid Risk Assessment) การรายงาน ต่อ  (Reporting/ 
notification) สรุปและเขียนรายงาน 

คําสั่งแต่งต้ังทีม มีการระบุรายช่ือสมาชิกทีมชัดเจน อาจเป็นคําสั่งที่แต่งต้ัง SAT 
โดยตรง หรือเป็นคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค หรือคําสั่งอ่ืน ๆ ที่มี 
SAT เป็นส่วนหน่ึงของคําสั่ง  
นักระบาดวิทยา หมายถึง บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมระบาดวิทยาพ้ืนฐาน ประกอบด้วย
การบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค พ.ร.บ. โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 และการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 20 ช่ัวโมง 
และมีประสบการณ์ด้านเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค อย่างน้อย 2 ปี  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรกําหนดหรือควรมีเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
2. ประเมินจากสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง SAT ของหน่วยงาน ตรวจสอบจํานวน รายช่ือ 

ความเป็นปัจจุบัน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามตัวช้ีวัดย่อย  
ข้อมูล/หลักฐาน  คําสั่งแต่งต้ัง SAT  

 
ตัวช้ีวัดที่ 2  

มาตรฐาน SAT ด้านความเป็นทีม 

ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ  
ความหมาย  ศักยภาพทางวิชาการของ SAT หมายถึง สมาชิก SAT ทุกคนมีความรู้ความสามารถ

ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีควรมีสมาชิก SAT อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความชํานาญในระดับที่
สามารถเป็นหลักให้กับผู้ร่วมทีมได้  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก SAT ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดย
การฝึกอบรม การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน และการจัดการความรู้  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือ
จัดการความรู้ของ SAT อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

2) สมาชิกทีมทุกคน ได้รับการอบรม SAT orientation เมื่อเข้ามาปฏิบัติงาน
ครั้งแรก หรือทุกคร้ังที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางาน 

[B] 
 

[B] 
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ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ  
คําอธบิาย 1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรอืจัดการความรู้ของ SAT หมายถึง กิจกรรมที่ช่วยพัฒนา

ความรู้และทักษะระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมวิชาการ หรือ เชิงปฏิบัติการ 
หรือ ประชุมถอดบทเรียนในกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับภารกิจของ SAT ได้แก่ การรับ
แจ้งเหตุการณ์ (notification) การตรวจสอบและยืนยัน (Verification) วิเคราะห์
สถานการณ์ (Situation Analysis) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
การรายงานต่อ (Reporting) และอ่ืน ๆ  

2. การอบรม SAT orientation หมายถึง การทําความเข้าใจและการชี้แจงก่อนเริ่มต้น
ปฏิบัติงาน เพ่ือให้แนวทางการปฏิบัติตน และให้ข้อมูลพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องกับ
กิจกรรมของ SAT ซึ่งประกอบด้วย การรับแจ้งเหตุการณ์ (notification) การ
ตรวจสอบและยืนยัน (Verification) วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation Analysis) การ
ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) การรายงานต่อ (Reporting) และอ่ืน ๆ  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรกําหนดหรือควรมี รอบ 12 เดือน ย้อนหลังขึ้นไป (ไม่นับเดือนที่ทํา
การประเมิน)  

2. ประเมินจากข้อมูลการพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ของ SAT  
3. ประเมินจากข้อมูลการอบรม SAT orientation  

ข้อมูล/หลักฐาน  - คําสั่งแต่งต้ัง SAT 
- รายงานการพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ของ SAT  
- ทะเบียนรายช่ือผู้ผ่านกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ของ SAT และ 

การอบรม SAT orientation 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3  

มาตรฐาน SAT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
ความหมาย  สมาชิก SAT มีสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่จําเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น 

แบบพิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน ทําเนียบเบอร์โทรศัพท์ 
อุปกรณ์สื่อสาร และงบประมาณ เป็นต้น  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที สะดวก ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ 
หรืออ่ืน ๆ ได้ตลอดเวลา 

2) มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่กําหนด  
3) มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล 

เพ่ือการเฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าว ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
4) มีฐานข้อมูลที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

[B] 
 

[B] 
[B] 
 

[B] 
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ตัวช้ีวัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  
คําอธบิาย 1. เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง 

เครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ี เครื่องคอมพิวเตอร์ 
อินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ เคร่ืองโทรสาร อุปกรณ์สํานักงาน และอ่ืน ๆ  

2. คู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล เพ่ือการเฝ้า
ระวัง ตรวจสอบข่าว ตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง คู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน 
โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังน้ี  
- รายช่ือ และนิยามของโรค ภาวะทางสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องเฝ้า
ระวัง เช่น โรคตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

- เกณฑ์ของเหตุการณ์ที่ต้องทําการตรวจสอบข่าว 
- เกณฑ์ Director Critical Information Requirement (DCIR)  
- เกณฑ์ของเหตุการณ์ที่ต้องทําการสอบสวนโรค  
- แนวทางการประเมินความเสี่ยง  
- แนวทางการจัดทํา spot report  
- โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด/แบบฟอร์มรับแจ้งข่าว/ทะเบียนรับแจ้งข่าว 
- แนวทางปฏิบัติงานของทีม SAT เอกสารดังกล่าว อยู่ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น คู่มือ 
แนวทาง หนังสือมาตรฐาน SOP ไฟล์อิเล็กโทรนิกส์ แฟ้มเอกสาร ฯ  

3. ฐานข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อมูลที่พร้อมใช้ในการประมวลผล 
เพ่ือประเมินสถานการณ์และประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคและ
ภัยสุขภาพ 5 กลุ่มโรค 5 มิติ (ได้แก่ ป่วย/ตาย สาเหตุหรือปัจจัย พฤติกรรม 
มาตรการ การเฝ้าระวังเหตุการณ์) ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพที่เก่ียวข้องกับการ
ป้องกันควบคุมโรค (ได้แก่ จํานวนสถานพยาบาล จํานวนบุคลากร เตียงผู้ป่วย รถ
ฉุกเฉิน วัคซีน เครื่องพ่นยา และอ่ืน ๆ) และข้อมูลอ่ืน ๆ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ 
ประชากร ฯลฯ 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรมี หรือทําให้พร้อมเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
2. สํารวจช่องทางการสื่อสาร 
3. สํารวจรายการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ คู่มือ แนวทาง ฯลฯ ที่มีอยู่จริงขณะประเมิน

เปรียบเทียบกับรายการท่ีกําหนดไว้ตามเกณฑ์  
4. ตรวจสอบฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ข้อมูล/หลักฐาน  - รายการเคร่ืองมือ อุปกรณ์ คู่มือ แนวทาง ฯลฯ ในการปฏิบัติงานของทีม SAT ที่มีอยู่ 
- แบบพิมพ์, วัสดุอุปกรณ์, เอกสารคู่มือ/แนวทาง  
- แนวทางการสื่อสาร ประสานงานกับเครือข่าย หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและ

เอกชน  
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ตัวช้ีวัดที่ 4  
มาตรฐาน SAT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด การเฝ้าระวัง เตือนภัย ประเมินสถานการณ์ และรายงาน 
ความหมาย  การเฝ้าระวังโรคของ SAT เป็น “การเฝ้าระวังเหตุการณ์  (Event-based 

surveillance) ” เน้นการรับรู้ข่าวสารเหตุการณ์  (Events) จากทุกแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ต่างจากการเฝ้าระวังโรคในระบบรายงาน (Indicator-based surveillance) 
ที่เน้นการได้รับข้อมูล (Data) จากสถานพยาบาล  

ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ ใช้ข่าวสารจากสรุปรายงานสถานการณ์หรือรายงาน
ผู้ป่วย/ตายที่ผิดปกติจากระบบรายงานโรคท่ีเก่ียวข้อง ข่าวสารสาธารณะ ข่าวลือต่าง ๆ 
นํามากรองข่าว (Filter) ตรวจสอบ (Verify) เพ่ือให้ตรวจจับ (Detect) การป่วย/ตาย 
ที่ผิดปกติ การระบาด รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว สามารถแจ้ง
เตือนภัยเสนอผู้บริหาร บุคคลและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ทันเหตุการณ์ เรียกอีกอย่าง
ว่าระบบเตือนภัยล่วงหน้า (Early warning system)  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ SAT ในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็ว  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีการกําหนดรายช่ือโรค ภาวะทางสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่จําเป็นต้อง 
เฝ้าระวัง เช่น โรคตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือโรคและภัย
สุขภาพที่มีความสําคัญในพ้ืนที่ 

2) มีการจัดทําทะเบียนรับแจ้งข่าวหรือรับรายงานการเกิดโรค/ภัย/เหตุการณ์
ผิดปกติที่เป็นปัญหาสําคัญ  

3) มีการค้นหาและตรวจจับความผิดปกติของโรคหรือภัย 
4) มีการตรวจสอบข่าว (verify) เพ่ือแยกข่าวไม่มีมูล  
5) มีการประเมินความเสี่ยงของโรคหรือภัยสุขภาพที่มีความสําคัญจากการ

เฝ้าระวังหรือตรวจสอบข่าว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
6) มีการแจ้งเตือนภัยโดยการส่งข่าว หรือรายงานเบ้ืองต้นไปยังผู้บริหารและ

หน่วยงานในพ้ืนที่ที่เก่ียวข้อง  

[B]  
 
 

[B] 
 

[B] 
[B] 
[B] 
 

[B] 
 

คําอธบิาย 1. โรคและภัยสุขภาพที่มีความสําคัญในพื้นที่ (Priority diseases) หมายถึง โรค
หรือภัยสุขภาพที่กรมควบคุมโรคพิจารณาว่ามีความสําคัญสูงซึ่งทุกพ้ืนที่ที่ใน
ประเทศจําเป็นต้องมีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพ่ือตรวจจับ สอบสวน และ
ควบคุมการระบาดอย่างทันท่วงที รวมถึงโรคหรือภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาสําคัญ
เฉพาะพ้ืนที่ซึ่ งได้มาจากการประเมินความเสี่ยง (Risk assessment) และ
จัดลําดับความสําคัญของปัญหาโดยพ้ืนที่เอง  

2. การค้นหาและตรวจจับความผิดปกติ ของโรคหรือภัย หมายถึง การค้นหาความ
ผิดปกติของโรคหรือเหตุการณ์ จากข้อมูล 4 แหล่ง 
2.1 ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย (เช่น รง. 506 EIDSS รายงาน 43 แฟ้ม ฐานข้อมูลการ

ให้บริการของโรงพยาบาล และอ่ืน ๆ) ทุกสัปดาห์  
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ตัวช้ีวัด การเฝ้าระวัง เตือนภัย ประเมินสถานการณ์ และรายงาน 
2.2 ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์จากเครือข่าย 
2.3 ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมปศุสัตว์ 

กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา  
2.4 แหล่งข่าวอ่ืน ๆ เช่น เว็ปไซต์  

3. ทะเบียนรบัแจ้งข่าว ให้รวมถึงแฟ้มจัดเก็บข่าวสารแบบอ่ืนที่ใช้เสมือนรับแจ้งข่าว 
เช่น แฟ้มรบัรายงานผู้ป่วยโรคที่สําคญัหรือเรง่ด่วน แฟ้มรับรายงานสถานการณ์โรค 
แฟ้มข่าวหนังสือพิมพ์ฯ โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น application ต่าง ๆ ซึ่ง
ไม่สามารถจัดการข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลได้โดยง่าย เช่น social media)  

4. การตรวจสอบข่าว (Verification) หมายถึง  
- ตรวจสอบข่าวว่าเป็นเหตุการณ์จริงหรือข่าวลือ  
- ตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ของเหตุการณ์ที่ต้องทําการตรวจสอบข่าวหรือไม่ 
- ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเบ้ืองต้นที่ได้รับ เพศ อายุ อาชีพ เวลา

เริ่มป่วย สถานที่เริ่มป่วย วันที่เข้ารับการรักษา สถานที่ที่เข้ารับการรักษา 
อาการและอาการแสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษา 
จํานวนผู้ป่วย ผู้เสียชีวิต การวินิจฉัย พ้ืนที่เกิดโรค สาเหตุที่สงสัยฯ การดําเนินงาน
เบ้ืองต้น และอ่ืน ๆ  

- ตรวจสอบเหตุการณ์ว่าเข้าเกณฑ์ DCIR หรือไม่ ถ้าเข้าเกณฑ์จําเป็นต้องประเมิน
ความเสี่ยง และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ  

- ตรวจสอบเหตุการณ์ว่าเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคที่จําเป็นต้องแจ้ง JIT 
สอบสวนหรือไม่ ถ้าเข้าเกณฑ์ให้แจ้ง JIT ทันที 

- ในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่ ไม่ เป็นความจริง ให้แจ้งให้ กับผู้ เก่ียวข้องเพ่ือ
พิจารณา ดําเนินการกําจัดข่าวลือที่เห็นชัดเจนว่าไม่ถูกต้อง ข่าวหลอกลวง 
หรือแหล่งข่าวไม่น่าเช่ือถือ  

5. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การประเมินเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ โดยควรพิจารณาประเด็นต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี 

- โรคหรือภัยสุขภาพที่กําลังเผชิญมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด มีโอกาสที่จะ
ขยายตัวหรือส่งผลกระทบในวงกว้างหรือไม่  

- มีประชาชนกลุ่มที่สัมผัสหรือมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสโรคหรือภัยสุขภาพมากน้อย
เพียงใด และมีโอกาสเกิดการเจ็บป่วย/รุนแรงหรือไม่ 

- สภาพอากาศ ภูมิประเทศ เอ้ืออํานวยต่อการขยายตัวต่อโรคหรือปัญหาหรือไม่ 
- ศักยภาพ JIT ในพ้ืนที่เป็นอย่างไร หน่วยงานเครือข่ายที่เก่ียวข้องสามารถให้

ความร่วมมือในการควบคุมโรคมากน้อยเพียงใด 
- ระบบบริการสุขภาพมีความพร้อมในการรับมือกับโรคหรือปัญหานั้น ๆ หรือไม่  
- เมื่อพิจารณาแล้วควรสรุปผลการประเมินความเสี่ยงให้ได้ว่า ปัญหาที่กําลังเผชิญ

เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) หรือ เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในระดับพ้ืนที่หรือไม่ (IHR 2005 Anex 2)  
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ตัวช้ีวัด การเฝ้าระวัง เตือนภัย ประเมินสถานการณ์ และรายงาน 
- ปัญหาที่กําลังเผชิญก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านใด (มีแนวโน้มที่จะขยายตัว อาจมี

ผู้เสียชีวิต อาจทําให้เกิดความต่ืนตระหนก และอื่น ๆ) และมีระดับความเสี่ยงมาก
น้อยเพียงใด (สูง กลาง ตํ่า) (ภาคผนวก ตัวอย่าง การประเมินระดับความเส่ียง 
(Single overall risk level) )  

ข้อเสนอแนะที่สําคัญจากการประเมินความเสี่ยง ได้แก่ 
- มาตรการควบคุมโรคที่ต้องดําเนินการโดยเร่งด่วนคืออะไร  
- จําเป็นต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือไม่อย่างไร 
- จําเป็นต้องมีการเปิด EOC หรือไม่  

6. เครื่ องมือที่ ใช้ ในการประเมินความเสี่ ยงที่ สํ าคัญ  เช่น  “ IHR decision 
instrument” ในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ซึ่งช่วยประเมินว่าโรค
หรือภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นเข้าข่ายเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ
หรือไม่ Risk Matrix เป็นต้น  

7. การแจ้งเตือนภัยโดยการส่งข่าว หรือรายงานเบื้องต้นไปยังผู้บริหารและหน่วยงาน
ในพืน้ที่ทีเ่ก่ียวข้อง หมายถงึ การดําเนินการต่อเมื่อมีความผิดปกติหรือเข้าเกณฑ์ 
DCIR ซึ่งสามารถทําได้หลายรูปแบบ แต่ทุกรูปแบบควรระบุวัน/เวลาที่แจ้งเตือนไว้ 
ตัวอย่างของการแจ้งเตือน เช่น บันทึกแจ้งผูบ้ริหาร/หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้เก่ียวข้อง 
การแจง้ทาง E-mail group/short message ใช้ทะเบียนรับแจ้งข่าวฯ ในการส่ง
ข่าว หรือใช้แบบฟอร์มที่หน่วยงานออกแบบใช้เอง 

8. การรายงานต่อ (Reporting) หมายถึง การรายงานต่อไปยัง 
- หน่วยงานระดับเหนือขึ้นไปอีก ภายหลังที่ประเมินสถานการณ์แล้ว พบว่ามี

ความเร่งด่วนตามเกณฑ์ DCIR หรือเข้าข่ายเป็น PHEIC  
- JIT เพ่ือดําเนินการสอบสวนโรค 
- ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพน้ัน ๆ ในหน่วยงาน

แนวทางการ
ประเมิน  

ประเมินสิ่งที่ควรทําได้ในแต่ละขั้นตอน/กิจกรรม 
 

ข้อมูล/หลักฐาน  - รายช่ือโรค ภาวะทางสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่จําเป็นต้องเฝ้าระวัง เช่น โรคตาม 
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 หรือโรคและภัยสุขภาพที่มีความสําคัญในพ้ืนที่  

- ทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือรับรายงานการเกิดโรค/ภัยฯ  
- เอกสารหลักฐานในการแจ้งเตือน ส่งข่าว หรือ รายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอ

ผู้บริหาร (Spot Report)  
- เอกสารเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ ได้แก่ เกณฑ์ของเหตุการณ์ที่ต้อง

ทําการตรวจสอบข่าว เกณฑ์ DCIR ของหน่วยงาน เกณฑ์การสอบสวนของ
หน่วยงาน และ IHR 2005 Anex 2  
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ตัวช้ีวัดที่ 5 
มาตรฐาน SAT ด้านผลงาน 

ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานข่าวการระบาด 
ความหมาย  SAT สามารถเขียนรายงานข่าวการระบาด ได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง มีรูปแบบ

การเขียนรายงานถูกต้อง มีข้อเสนอแนะในการควบคุมโรคที่สอดคล้องกับผลการ
ตรวจสอบข่าว  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการเขียนรายงานข่าวการระบาด 

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีรายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจําสัปดาห์ (Outbreak Verification 
Report) หรือประเมินสถานการณ์ประจําทุกสัปดาห์ 
ร้อยละ 60–79 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

2) มีรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มีความครบถว้น 
ร้อยละ 60–79 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3) รายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มีคุณภาพ 
ร้อยละ 60–79 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 

[B] 
[S] 
 

[B] 
[S] 
 

[B] 
[S] 

การคํานวณ จํานวนรายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจําสัปดาห์ (Outbreak Verification 
Report) หรือประเมินสถานการณ์ประจําทุกสัปดาห์ x 100 

จํานวนสัปดาห์ทั้งหมดในรอบ 1 ปี 

จํานวนรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ในรอบ 1 ปี x 100 

จํานวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCIR ทั้งหมดในรอบ 1 ปี 

จํานวนรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มคีุณภาพ x 100 

จํานวนรายงาน spot report ทั้งหมดในรอบ 1 ปี 

คําอธบิาย 1. รายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจําสัปดาห์ (Outbreak Verification Report) 
หมายถึง รายงานที่มีรายละเอียดของเหตุการณ์ที่มีสาระสําคัญตามตัวช้ีวัดที่ 4 

2. รายงานประเมินสถานการณ์ประจําสัปดาห์ หมายถึง รายงานสรุปเหตุการณ์ทั้งหมด
ที่เกิดขึ้นในรอบสัปดาห์ อาจมีข้อมูลอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น การประเมินความเสี่ยง การ
พยากรณ์โรค และข้อเสนอแนะ 

3. รายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มีความครบถ้วน หมายถึง 
จํานวนรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) เปรียบเทียบกับ
จํานวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCIR ทั้งหมดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานข่าวการระบาด 
4. รายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มีคุณภาพ หมายถึง การ

เขียนรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ตามแนวทางการ
เขียนรายงาน ดังน้ี  

4.1 รายละเอียดของเหตุการณ์ 
4.1.1 สถานการณ์หรือปัญหาที่พบในพ้ืนที่ ซึ่งควรมีข้อมูลที่ครบถ้วน รอบด้าน (5 

มิติ) จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่น่าเช่ือถือ เช่น 
- ข้อมูลด้านการป่วย ตาย บาดเจ็บ ผู้ได้รับผลกระทบ และการกระจาย

ตามบุคคล เวลา สถานที่ 
- ประชากรกลุ่มเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แหล่งโรค วิธีการถ่ายทอดเช้ือ 

ข้อมูลเก่ียวกับการแพร่กระจายของเช้ือก่อโรค พฤติกรรมเสี่ยง
ของประชาชน สาเหตุของปัญหาหรือตัวกําหนดของปัญหา  

- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ชนิดของเช้ือก่อโรค สารเคมี หรือ
สาเหตุของปัญหา 

- ข้อมูลจากการระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ หรือผลการศึกษาวิจัยที่น่า
เช้ือถือที่เก่ียวข้อง  

- ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
เป็นต้น 

4.1.2 สถานการณ์หรอืปัญหาที่พบนอกพ้ืนที่ 
4.1.3 มาตรการควบคุมป้องกันโรคที่แต่ละประเทศดําเนินการไปแล้ว : ทํา

อะไร อย่างไร ที่ไหนบ้าง ได้ผลดีอย่างไร เน่ืองจากอะไร ได้ผลไม่ดี 
อย่างไร เน่ืองจากอะไร 

4.2 ผลการประเมินความเสี่ยงเบ้ืองต้น ควรประกอบด้วย 
4.2.1 ข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเอ้ือต่าง ๆ เช่น  

1) ลักษณะของเช้ือหรือสารเคมีก่อโรคน้ัน มีความรุนแรงหรือมี
ความสามารถในการแพร่กระจายไปได้มากน้อยแค่ไหน ก่อให้เกิด
ผลกระทบอย่างไรบ้าง 

2) พฤติกรรมของประชาชน กิจกรรมทางสังคม การเดินทาง และ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความรู้และทัศนคติของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
เป็นอย่างไร ส่งผลกระทบกับการแพร่ระบาดของเช้ืออย่างไร 

4.2.2 ปัจจัยป้องกันต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องที่ประเทศไทยหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องได้ดําเนินการไปแล้ว 

1) มีอะไรบ้าง ได้ผลดี หรือได้ผลอย่างไรบ้าง  
2) ยังขาดอะไรท่ียังไม่ได้ทํา และได้กําหนดจะทําต่อไปเมื่อไร 
3) มีอะไรควรทําแต่ทําไม่ได้ เช่น ประเทศไทยไม่สามารถตรวจ

ตัวอย่างได้เอง ต้องส่งไปตรวจต่างประเทศ 
4.2.3 ข้อจํากัดต่าง ๆ ทีม่ีอยู่ในปัจจุบัน หรือปัญหา อุปสรรค 
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานข่าวการระบาด 
4.2.4 ประมวลข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ระบุความเสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง เช่น 

1) เหตุการณ์ผดิปกติแบบน้ีจะมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทย หรือ
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของเราหรือไม่ อย่างไร 

2) เหตุการณ์แบบน้ีมีโอกาสท่ีจะแพร่กระจายไปไนวงกว้าง มากน้อย
แค่ไหน ใครจะเป็นผู้ได้รับผลกระทบบ้าง ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

3) เหตุการณ์แบบน้ี หน่วยงานเราสามารถควบคุมการระบาดหรือ
ผลกระทบได้หรือไม่ อย่างไร 

 4.3 ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรดําเนินการต่อไปเพ่ือการป้องกัน ควบคุม หรือลด
ผลกระทบ 

- เชิงระบบ/เชิงนโยบาย 
- เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสีย่ง  
- มาตรการท่ัว ๆ ไป 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินจํานวนผลงานท่ีทําได้ตามเกณฑ์ในรอบ 1 ปี โดยนับจากเดือนก่อนเดือนที่
ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป  

2. นับจํานวนรายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจําสัปดาห์ (Outbreak 
Verification Report) หรือประเมินสถานการณ์ประจําทุกสัปดาห์ หรือรายงาน 
spot report ทั้งหมด โดยไม่จํากัดโรค  

3. แยกรายงาน spot report ที่มีการเขียนรายงานได้อย่างมีคุณภาพตามเง่ือนไข 
ข้อมูล/หลักฐาน  รายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจําสัปดาห์ (Outbreak Verification 

Report) หรือประเมินสถานการณ์ประจําทุกสัปดาห์ หรือรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้น
เสนอผู้บริหาร (Spot Report)  
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รายละเอียดตัวชี้วัดมาตรฐาน JIT  
  

ตัวช้ีวัดที่ 1  
มาตรฐาน JIT ด้านความเป็นทีม 

ตัวช้ีวัด การจัดตั้ง JIT 
ความหมาย  หน่วยงานมีการจัดต้ังทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation 

Team: JIT) ที่ระบุผู้เป็นหัวหน้าและสมาชิกทีมทั้งหมด  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้หน่วยงานที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการป้องกันควบคุมโรค มีการกําหนดตัว
บุคคลหรือจัดต้ังทีมงานรับผิดชอบสอบสวนควบคุมโรคเป็นการประจํา  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีคําสั่งแต่งต้ังทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation 
Team: JIT) แต่ละทีมที่มีรายช่ือเป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป และ
กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีมอย่างชัดเจน 

2) หัวหน้าทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team: 
JIT) เป็นแพทย์หรือหัวหน้าหน่วยงาน  

3) ผู้สอบสวนหลักของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคในพ้ืนที่ (Principal 
Investigator, PI) เป็นนักระบาดวิทยาที่มีประสบการณ์ด้านระบาดวิทยา
ภาคสนาม 

4) จํานวนและคุณสมบัติของสมาชิกทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 
(Joint Investigation Team: JIT) มีจํานวนสมาชิกต้ังแต่ 4 คน ขึ้นไป 
ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานแบบสหสาขา/วิชาชีพ  

5) มีทําเนียบผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านในพ้ืนที่ เช่น ปศุสัตว์ พยาบาลโรคติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล นักกีฏวิทยา ฯลฯ 

 
หมายเหตุ  
ในภาวะปกติ สมาชิกในทีม SAT และ JIT ท่ีได้รับการแต่งต้ังในคําสั่งสามารถเป็นบุคคล
เดียวกันได้ แต่ในขณะท่ีปฏิบัติงานจริงผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนต้องปฏิบัติงานเพียงหน้าท่ีใด
หน้าท่ีหนึ่งในแต่ละช่วงเวลา  
ในภาวะฉุกเฉิน การจัดโครงสร้าง JIT ให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติงาน/เกณฑ์มาตรฐาน
ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559–2564

[B]  
 
 

[B] 
 

[B] 
 
 

[B] 
 
 

[B] 

คําอธบิาย ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team: JIT) หมายถึง 
ทีมปฏิบัติการที่มีความสามารถในการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพ 
โดยสามารถอธิบายการกระจายการเกิดโรคตามบุคคล เวลา สถานที่ สามารถค้นหา
สาเหตุ และแหล่งรังโรค เพ่ือนําไปสู่การควบคุมและป้องกัน พร้อมทั้งส่งต่อข้อมูลที่ได้
จากการปฏิบัติการกลับไปยังผู้บริหาร และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
ตัวอย่าง การจัดบทบาทหน้าที่ใน JIT เป็นเวรประจําสัปดาห์ ประกอบด้วย 
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ตัวช้ีวัด การจัดตั้ง JIT 
1. หัวหน้าทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค เป็นนายแพทย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่
สามารถให้คําปรึกษา และช่วยแก้ปัญหาในการออกสอบสวนได้ มีหน้าที่  

1) ให้คําปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เพ่ือให้การสอบสวนการระบาด
ดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ติดตามผลการสอบสวนเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
3) พิจารณาร่วมออกสอบสวนตามความเหมาะสม (เช่น เหตุการณ์ที่ Urgent, Intensive)  

2. ผู้สอบสวนหลักของทีม (Principal Investigator, PI) มหีน้าที่  
1) กําหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วางแผน กิจกรรม อํานวยการให้การสอบสวน

เป็นไปตามวัตถุประสงค์  
2) มอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทีม 
3) นําทีมออกสอบสวน และติดตามผลข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ พร้อมสรุปผลและเขียน

รายงานการสอบสวนโรค 
4) นําเสนอผลการสอบสวนแก่ผูบ้ริหารและผู้เก่ียวข้อง 

3. ผู้ประสานงาน (Logistics) มีหน้าที่  
1) ประสานผู้รว่มทีมเพ่ือออกสอบสวนการระบาด  
2) ประสานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนดําเนินงาน  
3) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนการสอบสวน (เช่น ปศุสัตว์จังหวัด

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ฯลฯ)  
4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
5) ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว หลงักลับจากพ้ืนที ่โดยทําความสะอาดให้ปลอดเชื้อ 

(Sterile technique)  
6) จัดการด้านธุรการ เช่น หนังสืออนุมัติ เงิน ยานพาหนะ 
7) จัดทําบัญชีการรับจ่ายเงินที่ใช้สําหรับการสอบสวนโรค 
8) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม 

4. สมาชิกทมี มีหน้าที่ดังน้ี 
1) ทบทวนวรรณกรรมต่าง ๆ ทีจ่ําเป็นกับการสอบสวนโรค 
2) จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น แนวทางการดําเนินงาน 
3) นักระบาดวิทยา หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทําหน้าที่ คัดกรอง ค้นหาผู้ป่วย 

ผู้สัมผัส สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์
หาสาเหตุหรือและภัยสุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

4) ดําเนินมาตรการควบคุมโรคเบ้ืองต้น และร่วมเขียนรายงานสอบสวนโรค 
5) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโรคและภัยสุขภาพเฉพาะด้าน ทําหน้าที่ 

ร่วมกับนักระบาดวิทยา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์
หาสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งดําเนินมาตรการควบคุมโรคเบื้องต้นและระยะยาว 

6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม 
หมายเหตุ 1 คน อาจทําได้มากกว่า 1 หน้าที่ 
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ตัวช้ีวัด การจัดตั้ง JIT 
คําสั่งแต่งต้ังทีม มีการระบุรายช่ือสมาชิกทีมและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน อาจเป็นคําสั่ง
ที่แต่งต้ัง JIT โดยตรง หรือเป็นคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค หรือ
คณะกรรมการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่มีทีม JIT เป็นส่วนหน่ึงของคําสั่ง  
สมาชิกทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team: JIT) มี
จํานวนสมาชิกต้ังแต่ 4 คน ขึ้นไป ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานแบบสหสาขา/วิชาชีพ เช่น 
แพทย์ พยาบาล นักระบาดวิทยา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโรคและ
ภัยสุขภาพเฉพาะด้าน 
ผู้ ส อ บ ส วน ห ลั ก  (Principal Investigator: PI)  เ ป็ น นั ก ระบ าด วิท ย าที่ มี
ประสบการณ์ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม คือ บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบาด
วิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่ง
ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ เป็นระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 20 ช่ัวโมง และเป็นผู้มีคุณสมบัติ
อย่างน้อย 1 ข้อ ดังต่อไปน้ี  

1. ปฏิบัติงานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค ไม่น้อยกว่า 3 ปี  
2. ปฏิบัติงานสอบสวนควบคุมโรค อย่างน้อย 3 เหตุการณ์  
3. ผ่านหลักสูตร FETP หรือ FEMT หรือ FETH  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรกําหนดหรือควรมีเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
2. ประเมินจากสําเนาคําสั่งแต่งต้ัง JIT ของหน่วยงาน ตรวจสอบจํานวน รายช่ือ ความ

เป็นปัจจุบัน และองค์ประกอบอ่ืน ๆ ตามตัวช้ีวัดย่อย  
ข้อมูล/หลักฐาน  - คําสั่งแต่งต้ัง JIT 

 
ตัวช้ีวัดที่ 2  

มาตรฐาน JIT ด้านความเป็นทีม 

ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 
ความหมาย  ศักยภาพทางวิชาการของ JIT หมายถึง สมาชิก JIT ทุกคนมีความรู้ความสามารถ

ที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 
นอกจากน้ีควรมีสมาชิก JIT อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความชํานาญในระดับที่
สามารถเป็นหลักให้กับผู้ร่วมทีมได้  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก JIT ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ โดย
การฝึกอบรม การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน และการจัดการความรู้  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) ทีมมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร JIT อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยในหลักสูตร

ระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน
ควบคุมโรค และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ตํ่า 20 ช่ัวโมง  

[B]  
[B] 
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ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 
3) สมาชิกของ JIT ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือ

จัดการความรู้ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟ้ืนฟูความรู้ หรือสัมมนา
วิชาการด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมการระบาด ภายใน 1 ปี 

[B] 
 

คําอธบิาย 1. ทีมมีแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการในการพัฒนาบุคลากร หรือ
แผนการจัดการความรู้ของ JIT ที่เกิดจากการประเมินตนเองของทีม แล้วกําหนดเป็น
กิจกรรมท่ีจะพัฒนา ซึ่งอาจทําได้หลายรูปแบบ เช่น ทําเป็นโครงการของหน่วยงานเอง 
หรือร่วมทําโครงการกับหน่วยงานอ่ืน หรือ เป็นเอกสารท่ีแสดงกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งไม่
จําเป็นต้องเขียนในรูปแบบโครงการ  
2. หลักสูตรระบาดวิทยา 20 ชั่วโมง หมายถึงหลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยาย
และฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 20 ช่ัวโมง หากมีการอบรมหลักสูตรสอบสวนการ
บาดเจ็บ หรือสอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ควรมีเน้ือหาของ
หลักระบาดวิทยา การเฝ้าระวังการสอบสวน และการเก็บตัวอย่าง/หลักฐานที่เก่ียวข้อง 
3. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ หมายถึง กิจกรรมท่ีช่วยพัฒนาความรู้
และทักษะระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมวิชาการ หรือ เชิงปฏิบัติการ หรือ 
ประชุมถอดบทเรียนในกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุม
โรคและภัยสุขภาพ 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรกําหนดหรือควรมีเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
2. ประเมินจากข้อมูลการฝึกอบรมและผลงาน จากแฟ้มประวัติและผลงานของทีม  
3. ประเมินจากแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรประจําปี  

ข้อมูล/หลักฐาน  - แฟ้มประวัติย่อของสมาชิกทีม หรือหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม  
- ผลงานของผู้มีประสบการณ์ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม  
- โครงการพัฒนาบุคลากรของ JIT 

 
ตัวช้ีวัดที่ 3  

มาตรฐาน JIT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน 

ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 
ความหมาย  ศักยภาพด้านการบริหารทีมงานของ JIT หมายถึง ความสามารถในการบริหาร

จัดการเพ่ือให้สมาชิกทีมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของทีม  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ JIT มีการทํางานเป็นทีมได้จริง  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีการจัดตารางเวรผู้ปฏิบัติงาน JIT  
2) จัดประชุมสมาชิก JIT อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีสมาชิกทีมเข้าร่วม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

[B]  
[B] 
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ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 
3) ที่ปรึกษา JIT มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทีม  
4) สมาชิก JIT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เคยเข้าร่วมปฏิบัติงานสอบสวนโรค  

ในรอบ 1 ปี 
5) จัดกิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนที่สร้างขวัญกําลังใจให้กับสมาชิกทีมที่ออก

ปฏิบัติงาน  

[B] 
[B] 
 

[S] 

คําอธบิาย 1. การประชุมทีม หมายถึง การประชุมสมาชิก JIT ซึ่งปกติควรมีการประชุมทุกต้น
ปีงบประมาณ หรือเมื่อมีคําสั่งแต่งต้ังทีมฉบับใหม่ หรือกรณีมีการระบาดใหญ่และเชิญ
สมาชิกทั้งหมดร่วมซักซ้อมการรับมือสถานการณ์  
2. การบริหารจัดการของท่ีปรึกษาทีม แสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น  
- เป็นประธานในการประชุมทีม  
- จัดการแก้ไขปัญหาให้กับทมี  
- จัดสรรสิ่งสนับสนุนให้กับทมี  
- นําทีมออกสอบสวนโรค (แล้วแต่กรณี)  
- อํานวยการและควบคุมกํากับขณะทีมออกปฏิบัติงาน รวมถึงการระดมทีมเสริม  
- ขอทราบผลการสอบสวน  

หลักฐานด้านบริหารจัดการ ดูได้จากรายงานการประชุม และหนังสือราชการท่ี
เก่ียวข้องกับการระบาด เช่น การเกษียณ หรือ สั่งการในบันทึกเสนอข่าวการระบาด
และรายงานสอบสวนโรค เป็นต้น  
3. กิจกรรมหรือสิ่งสนับสนนุที่สร้างขวัญกําลังใจใหส้มาชิกทีมที่ออกปฏิบัติงาน เช่น 
จัดเงินค่าใช้จ่ายใหท้ีมเป็นค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ  ขณะปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ จัดทําเสื้อทีม ประกาศยกย่องกรณีที่เสี่ยงอันตรายหรือเมื่อมีผลงานดี เป็นต้น  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรกําหนดหรือควรมีเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
2. ประเมินจากเอกสารแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีม ผลงานสอบสวน

โรคของทีม รายงานการประชุมทีม และสําเนาเอกสารด้านบริหารจัดการ จาก
แฟ้มประวัติและผลงานของทีม  

3. สอบถามสมาชิกทีมเก่ียวกับขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  
ข้อมูล/หลักฐาน  - ตารางเวร  

- รายงานสอบสวนโรค และบันทึกเสนอข่าวการระบาด ที่มีการเกษียณหนังสือและ 
สั่งการ 

- รายงานการประชุมของหน่วยงาน และรายงานการประชุม JIT 
- ระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารหลักฐานของหน่วยงานท่ีสนับสนุนการสร้างขวัญ

กําลังใจ 

 
 
 



 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 2563  

 
51 

ตัวช้ีวัดที่ 4  
มาตรฐาน JIT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน 

ตัวชีว้ัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
ความหมาย  สมาชิก JIT พร้อมออกปฏิบัติงาน และมีสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่จําเป็นและ

เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น แบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง คู่มือ/
แนวทางปฏิบัติงาน ยานพาหนะ งบประมาณ และอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทันที สะดวก ปลอดภัย และมี
ประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีผู้ประสานงาน JIT ตลอดเวลา เพ่ือรับส่งข่าวสารหรือปฏิบัติงานกรณี
เร่งด่วน  

2) มีหมายเลขโทรศัพท์หรือการสื่อสารอ่ืนที่สามารถติดต่อสมาชิก JIT 
ทั้งหมดได้ตลอดเวลา 

3) มียานพาหนะที่สามารถนําออกปฏิบัติงานได้ทันที 
4) มีวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จําเป็นต่อการสอบสวนโรค ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

และพร้อมใช้ 
5) มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ตามเกณฑ์ที่กําหนด และพร้อมใช้ 
6) มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือการสอบสวนและควบคุมโรคตามเกณฑ์  

ที่กําหนด  
7) มีการจัดงบประมาณ เพ่ือใช้ในการสอบสวน ควบคุมโรค หรือ ส่งวัตถุ

ตัวอย่าง หรือการสื่อสาร หรือค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  

[B] 
 

[B] 
 

[B] 
[B] 
 

[B] 
[B] 
 

[S] 
 

คําอธบิาย 1. ผู้ประสานงานทีม หมายถึง ผู้แทนของทีมในการติดต่อสื่อสารทั้งในและนอกเวลา
ราชการ ในการประสานงานการจัด JIT ออกปฏิบัติงาน  
2.ยานพาหนะที่สามารถนําออกปฏิบัติงานได้ทันที พิจารณาจากระเบียบหรือ
หลักเกณฑ์การใช้ยานพาหนะที่หน่วยงานควรกําหนดให้การสอบสวนและควบคุมการ
ระบาดเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้องใช้รถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถโดยไม่ต้องขออนุญาตใช้
รถล่วงหน้าตามลําดับปกติหรืออํานวยความสะดวกในการเบิกค่าใช้จ่ายสําหรับ
ยานพาหนะส่วนตัวที่นํามาใช้ในงาน  
3. มีวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จําเป็นต่อการสอบสวนโรค ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
ทั้งวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันตนเอง เป็นเกณฑ์ที่หน่วยงานกําหนดขึ้น
เองจากปัญหาโรคภัยที่สําคัญ (Priority diseases) อาจพิจารณาร่วมกับรายการที่  
กรมควบคุมโรค และหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดทําขึ้นก็ได้ (ตัวอย่างในภาคผนวก)  
4. มีอุปกรณ์ปอ้งกันตนเอง (PPE) ตามเกณฑ์ที่กําหนด หมายถึง มีอุปกรณ์ป้องกัน
ตนเอง (PPE; ชุดหมี หรือชุดกาวน์กันนํ้า) level C สําหรับสมาชิกทีม (ตัวอย่างใน
ภาคผนวก)  
5. มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อการสอบสวนและควบคุมโรค ขั้นตํ่า ดังน้ี 

1) ด้านกฎหมาย (พระราชบัญญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และอนุบัญญัติ กฎอนามัย
ระหว่างประเทศ)  
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ตัวชีว้ัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
2) หนังสือแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
3) หนังสือพ้ืนฐานระบาดวิทยา 

6. พร้อมใช้ หมายถึง มีสิ่งของหรือเอกสารท่ีนํามาใช้ได้ทันที โดยเฉพาะสิ่งของที่ต้อง
จัดซื้อจัดหาตามระเบียบพัสดุ และสิ่งของหายาก บางรายการอาจไม่ต้องจัดเตรียม แต่
ควรมีวิธีการให้นํามาใช้ได้ทันที เช่น ขอเบิกขวดเก็บวัตถุตัวอย่างพร้อมอาหารเลี้ยงเช้ือ
จากห้องปฏิบัติการท่ีใกล้ที่สุดได้ทันที และไม่หมดอายุ สืบค้นความรู้และแนวทางจาก
เวปไซต์ที่รู้จักและสามารถเข้าถึงได้ทันทีที่ต้องการใช้ เป็นต้น  
7. การจัดสรรงบประมาณ พิจารณาจากแผนงานประจําปี ซึ่งควรมีโครงการควบคุม
การระบาดและแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างน้อยควรมีงบ 
ประมาณสําหรับสอบสวนโรค ส่งวัตถุตัวอย่าง และควบคุมโรคเบ้ืองต้น 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรมี หรือทําให้พร้อมเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
2. สํารวจรายการสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีอยู่จริงขณะประเมินเปรียบเทียบกับ

รายการที่จําเป็นต้องใช้ ซึ่งได้จัดทําไว้ล่วงหน้า  
3. สอบถามผู้ควบคุมยานพาหนะ เพ่ือขอทราบรถยนต์ของหน่วยงานหรือยานพาหนะอ่ืน

ที่สามารถนําออกปฏิบัติงานสอบสวนและควบคุมการระบาดได้ทันที  
4. สอบถามผู้รับผิดชอบแผนงานและงบประมาณ เพ่ือขอทราบจํานวนเงินที่สามารถ

ยืมทดรองหรือเบิกจ่ายได้ สําหรับการปฏิบัติงานสอบสวนและควบคุมการระบาด  
5. ขอดูตารางเวรปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีเฉพาะช่วงที่มีการระบาด หรือเฉพาะวันหยุดราชการ 

หรือเอกสารอ่ืนใดที่ระบุให้บุคคลผู้รับผิดชอบออกปฏิบัติงานได้ทันที เช่น คําสั่ง, 
บันทึกขออนุมัติไปราชการ เป็นต้น  

6. ประเมินจากแผนการสื่อสารหรืออย่างน้อยจากรายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ของ
สมาชิกทีมทั้งหมด ทดสอบการติดต่อกับหัวหน้าทีม แกนหลัก และสมาชิกทีมอย่าง
น้อย  1 คน  

ข้อมูล/หลักฐาน  - รายการสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของ JIT ที่หน่วยงานจัดทําขึ้น  
- แบบพิมพ์, วัสดุอุปกรณ์, เอกสารคู่มือ/แนวทาง ฯ  
- ระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการขอใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน  
- แผนงานโครงการการควบคุมการระบาดและแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
- แผนการสื่อสาร หรือทําเนียบรายช่ือสมาชิก JIT และบุคคล, หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ทั้งภาครัฐและเอกชน  
- ตารางเวร หรือคําสั่งให้ทีม/สมาชิก JIT ปฏิบัติงาน  
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ตัวช้ีวัดที่ 5  
มาตรฐาน JIT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน 

ตัวชีว้ัด ทีมมีการฝึกซ้อมทักษะที่จําเป็นต่อการสอบสวนโรค 
ความหมาย  JIT มีการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการของทีม สําหรับการปฏิบัติงานในกรณี

เร่งด่วน/ฉุกเฉินฯ ทั้งการปฏิบัติงานเป็นเอกเทศ และเมื่อต้องประกอบทีมร่วมกับทีม
เฉพาะกิจด้านอ่ืนหรือหน่วยงานอ่ืน นอกจากน้ียังควรมีแผนการฝึกซ้อมด้านต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเร่ืองที่เป็นจุดอ่อนของทีม และการนําแผนปฏิบัติการสําหรับเหตุการณ์หน่ึง
ไปใช้จริงกับเหตุการณ์อ่ืนที่ใกล้เคียงกัน  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือให้ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินฯ 
ได้ทันทีและมีประสิทธิภาพ  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีการฝึกปฏิบัติทักษะที่จําเป็นในการสอบสวนโรคจริง อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี 

2) มีการฝึกซ้อมแผนกาสอบสวนโรคของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี  
3) ได้ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกับหน่วยงานอ่ืน โดย 

แสดงบทบาทของทีม JIT อย่างชัดเจน ภายใน 2 ปี 

[B]  
 

[B] 
[S] 

คําอธบิาย 1. การฝึกปฏิบัติทักษะที่จําเป็นในการสอบสวนโรค หมายถึง การพัฒนาทักษะของ JIT 
อาจเป็นการฝึกซ้อมจุดอ่อนของทีม เช่น ซ้อมตรวจสอบความพร้อมของสิ่งสนับสนุน 
ซ้อมเก็บวัตถุตัวอย่าง ซ้อมสวม/ถอดเคร่ืองป้องกันตนเอง (PPE) ซ้อมติดต่อสื่อสาร 
และฝึกซ้อมรับเหตุการณ์  

2. การฝึกซ้อมแผนการสอบสวนโรคหรือภัยสุขภาพที่สําคัญของหน่วยงาน เป็นการ
ทดสอบความเหมาะสมของการสอบสวนโรคหรือภัยสุขภาพ และหาจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุง อาจเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table–top exercise) หรือ Drill exercise 
full scale exercise  

3. ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกับหน่วยงานอ่ืน หมายถึง การร่วม
กิจกรรมในการฝึกซ้อมตามบทบาทของ JIT ทั้งทีมหรือบางส่วน เช่น การซ้อมแผน
รับมืออุบัติเหตุ ต้องแสดงบทบาทของการสอบสวนการบาดเจ็บ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ JIT โดยเฉพาะหน่วยงานอ่ืน หมายถึง 1) หน่วยงานด้านสาธารณสุข
ที่ไม่ใช่หน่วยงานของ JIT เอง หรือ 2) หน่วยงานกระทรวงอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

แนวทางการ
ประเมิน  

3. ประเมินสิ่งที่ควรมี หรือทําให้พร้อมเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ทําการประเมิน  
4. ประเมินจากแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉินฯ และแผนฝึกซ้อมประจําปีของ 

JIT 
5. ประเมินจากรายงานการซ้อมแผนฯ  
6. กรณีที่เข้าร่วมการซ้อมแผนกับหน่วยงานอ่ืน ให้เขียนผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ของ JIT โดยเฉพาะ 
ข้อมูล/หลักฐาน  1. แผนฝึกซ้อมประจําปี ของ JIT 

2. รายงานการซ้อมแผนการสอบสวนโรคหรือภัยสุขภาพที่สําคัญของหน่วยงาน 
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ตัวช้ีวัดที่ 6  

มาตรฐาน JIT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 
ตัวช้ีวัด การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคข้ันต้น 
ความหมาย   ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team: JIT) สามารถ

สอบสวนโรคจนทําให้ได้ข้อมูลสาระสําคัญครบถ้วนและมีคุณภาพ สามารถนําไปใช้
อธิบายการเกิดโรคและภัยสุขภาพ การประเมินสถานการณ์ และการควบคุมโรคอย่างถูกต้อง 

JIT สามารถดําเนินการควบคุมโรคขั้นต้น (Preliminary control measures) 
ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพ่ือผลในการจํากัดการระบาด ระหว่างกําลังสอบสวน
หาสาเหตุและแหล่งโรคที่แท้จริง การควบคุมโรค (Control) จนเสร็จสมบูรณ์ 
ควรดําเนินการต่อโดยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง หรือทีมควบคุมโรคที่ชํานาญเฉพาะทาง  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของทีม JIT ในการสอบสวนโรคได้ตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่ถูกต้อง  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

1) มีการกําหนดเกณฑ์ของทีมในการออกสอบสวนโรค ควบคุมการระบาด
หรือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

2) สามารถเก็บตัวอย่างและนําส่งตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม (ทดสอบ)  
3) มีกระบวนการสอบสวนโรคและควบคุมโรคขั้นต้นที่มีคุณภาพ (ทดสอบ)  
4) มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเพ่ือควบคุมการแพร่กระจาย

เช้ือจากผู้ป่วยและพาหะในชุมชน ขณะที่มีการระบาดได้อย่างเหมาะสม 
(ทดสอบ)  

5) สวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) สําหรับโรคติดต่อ
อันตรายได้อย่างถูกต้อง (ทดสอบ)  

[B]  
 

[B] 
[B] 
[B] 
 
 

[B] 

คําอธบิาย 1. เกณฑ์การออกสอบสวนควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ JIT ใช้เป็น
แนวทางตัดสินใจออกปฏิบัติงาน อาจพิจารณาจากเง่ือนไขที่กองระบาดวิทยา
กําหนด หรือบทบาทภารกิจของหน่วยงาน หรือนโยบายของผู้บริหาร หรือเกณฑ์ทาง
วิชาการอ่ืน ๆ (ตัวอย่างในภาคผนวก)  
 เกณฑ์ที่กําหนดขึ้น จะต้องทราบและตรวจสอบได้ว่าโรคหรือกรณีใดที่จะออก
สอบสวน เช่น โรคตามนโยบายของผู้บริหารหรือที่ผู้บริหารสนใจหมายถึง โรคใหม่
ที่ไม่เคยพบมาก่อน 

2. การเก็บตัวอย่างและนําส่งตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม หมายถึง การเก็บ
ตัวอย่างได้เหมาะสมกับการตรวจหาเช้ือโรคหรือสาเหตุที่สงสัย ปริมาณตัวอย่าง
เพียงพอ และวิธีการนําส่งถูกต้อง  

3. กระบวนการสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ 
- มีการรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วย ได้ข้อมูลสาระสําคัญครบถ้วน 
- มีการเก็บและนําส่งวัตถุตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม 
- มีการกําหนดนิยามผู้ป่วย และผู้สัมผัสได้อย่างถูกต้อง 
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ตัวช้ีวัด การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคข้ันต้น 
- มีการเลือกใช้วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ 
- มีการใช้สถิติ รวมถึงการนําเสนอข้อมูลและการแปลผลท่ีถูกต้อง 

3.1 ข้อมูลสาระสําคัญ (Essential information) ตามข้อกําหนดในกฎอนามัย
ระหว่างประเทศ (IHR 2005) ประกอบด้วย 

- ลักษณะทางคลินิก (clinical descriptions) หรืออาการ/อาการแสดง  
- ผลการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ (laboratory results)  
- แหล่งและชนิดของความเสี่ยง (sources and type of risk)  
- จํานวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิต (numbers of human cases and deaths)  
- เง่ือนไขที่ทําให้มีการระบาด (conditions affecting the spread of 
the disease)  

- มาตรการทางสาธารณสุขที่ดําเนินการ (the health measures employed) 
3.2 การรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ป่วยได้ถูกต้องครบถ้วน หมายถึง มี

ข้อมูลตัวแปร “บุคคล เวลา สถานที่” และข้อมูล “การป่วยตามลําดับเหตุการณ์ 
ต้ังแต่เริ่มมีอาการ การดําเนินโรค ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษา” 
ซึ่งในรายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายแสดงด้วย “บันทึกรายงาน” ไม่ใช่ 
“แบบสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย” ส่วนในรายงานสอบสวนการระบาด แสดง
ด้วยข้อมูลผู้ป่วยรายแรก และ/หรือผู้ป่วยที่เป็น Index case 

3.3 การกําหนดนิยามผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่ถูกต้อง หมายถึง การต้ังนิยามได้ถูกต้อง 
นิยามท่ีกําหนดสามารถนําไปใช้ค้นหาผู้ป่วยในชุมชนเพ่ิมเติมได้ดี สามารถ
แยกผู้ป่วยและผู้สัมผัสที่ไม่มีอาการได้ชัดเจน และนําไปสู่การวิเคราะห์หา
ปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุได้ 

3.4 การเลือกใช้วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์ ในที่น้ี
หมายถึง วิธีการศึกษาเชิงวิเคราะห์เพ่ือพิสูจน์หาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการ
ระบาด ซึ่ง JIT เลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สัมผัสโรค สอดคล้องกับ
ลักษณะทางระบาดวิทยาของการระบาด และใช้จํานวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
พอเหมาะ 

3.5 การใช้สถิติที่ถูกต้อง หมายถึง การเรียกช่ือ การคํานวณ การสร้างภาพหรือตาราง 
และการแปลผลถูกต้อง รายงานสอบสวนโรคทั่วไปควรให้ความสําคัญกับสถิติ ดังน้ี

- อัตราป่วย (Incidence rate) และอัตราผู้ป่วยตาย (Case fatality rate)  
- ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่ามัธยฐาน (Median)  
- กราฟที่ใช้ยืนยันการระบาด และ Epidemic curve  
- ตารางแสดงอัตราป่วยเฉพาะกลุ่ม (Specific attack rate)  
- แผนที่เกิดโรคแบบจุด (Spot map)  
- การทดสอบสมมติฐานและการหาความสัมพันธ์ตามรูปแบบการศกึษา 

4. การป้องกันควบคุมโรคขั้นต้น หมายถึง กิจกรรม ดังน้ี  
4.1 การควบคุมการระบาด แบบ Disease containment หมายถึง การทําให้การ
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ตัวช้ีวัด การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคข้ันต้น 
แพร่ระบาดของโรคหยุด ช้าลง หรืออยู่ในเขตจํากัด โดยมีหลักการสําคัญ คือ 
การจัดการที่แหล่งโรคและกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ 
4.1.1 การจัดการแหล่งโรคแพร่กระจาย (propagated source) เป็น

การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วย และพาหะ โดยการคัด
กรอง เพ่ือแยกผู้ป่วยและพาหะออกจากกลุ่มคนปกติ มีทั้งมาตรการ
ต่อบุคคล (การแยกกัก การจัดการผู้สัมผัส) และต่อกลุ่มคนหรือชุมชน
ที่อาจสัมผัสโรค (การพักอยู่กับบ้าน ปิดสถานที่ฯ)  

4.1.2 การจัดการแหล่งโรคร่วม (common source) โดยใช้กลวิธีเฉพาะ
ตามชนิดของแหล่งโรคร่วม (เช่น อาหาร นํ้า สัตว์ฟันแทะ) ได้แก่ การ
ทําลายเช้ือในส่ิงแวดล้อม การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและนํ้า การ
ปิดโรงงานอาหารที่มีความเสี่ยงสูงหรือไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

4.1.3 การจัดการพาหะนําโรค เช่น การจัดการยุง หรือแมลงนําโรค  
4.1.4 การป้องกันกลุ่มเสี่ยงขณะท่ีมีการระบาด หมายถึง การดําเนินการเพ่ือ

ป้องกันการป่วยให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น การให้วัคซีน การให้ยาป้องกัน 
การให้สุขศึกษาเพ่ือการปรับพฤติกรรมเสี่ยง  

5. ป้องกันตนเองจากการติดเชือ้และอันตรายขณะสอบสวนโรค หมายถึง JIT 
ทราบหลักการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ (Precautions) และประยุกต์ใช้กับตนเอง
ได้ สามารถสวมใส่และถอดเครื่องป้องกันตนเอง (PPE) ได้อย่างถูกต้อง 
6. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตัวอย่างเช่น  

- การตรวจหาคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้าบริโภคของชุมชน เช่น ประปาหมู่บ้าน ฯ  
- การใช้คลอรีน 2% (หยดทิพย์) ในนํ้าด่ืมแก่ประชาชน  
- การปรับปรุงคุณภาพนํ้าทางกายภาพ เช่น การใช้สารส้ม การกรอง  
- การใช้ชุดทดสอบภาคสนามของกรมอนามัยหาการปนเป้ือนของโคลิฟอร์ม
แบคทีเรียในอาหาร/นํ้าด่ืม ภาชนะอุปกรณ์ ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ ผู้สัมผัสอาหาร 

- การจัดการขยะติดเช้ือ 
- การจัดการแหล่งเพาะพันธ์ุสัตว์และแมลงนาํโรคเบ้ืองต้นโดยใช้ปูนขาว  
 สํารวจความเส่ียงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หมายถึง การสํารวจปัจจัยด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนให้เกิดการระบาดแบบแหล่งโรคร่วม เช่น สิ่งแวดล้อม
ด้านอาหาร นํ้าด่ืม นํ้าใช้ ส้วม แหล่งเพาะพันธ์ุยุงและสัตว์นําโรค และอ่ืน ๆ  

- สามารถสรุป วิเคราะห์ เพ่ือกําหนดพ้ืนที่ที่เป็นปัญหาหรือแหล่งรังโรคได้ชัดเจน 
- สามารถใช้ชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพ่ือทดสอบการปนเป้ือนในภาคสนามได้ 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรทําได้ในแต่ละประเด็น 
2. การประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดที่ 2 การเก็บตัวอย่างและนําส่งตัวอย่างได้ถูกต้อง

และเหมาะสม โดยให้สมาชิก JIT ปฏิบัติหรือสาธิตให้ดู ทุกรายการดังน้ี  
2.1 Nasopharyngeal swab 
2.2 Throat swab 
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ตัวช้ีวัด การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคข้ันต้น 
2.3 Rectal swab 
2.4 การเก็บตัวอย่างนํ้าและอาหาร  

3. การประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดที่ 3 กระบวนการสอบสวนโรคที่มีคุณภาพโดยให้
สมาชิก JIT ปฏิบัติ หรือ สาธิตให้ดู ผู้ประเมินมี scenario ของเหตุการณ์การเกิด
โรคหรือการระบาดของโรคหรือภัยสุขภาพ 1 เหตุการณ์ โดยผู้ประเมิน ประเมิน
กระบวนการ สัมภาษณ์ JIT สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน เล่า/
อธิบายได้ กิจกรรมเหมาะสมกับสถานการณ์  (scenario จากผู้ประเมิน เช่น 
Severe EV71 Botulism Avian Influenza MERS Ebola เป็นต้น)  

4. การประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดที่ 4 มีการดําเนินการป้องกันควบคุมโรคขั้นต้น เพ่ือ
ควบคุมการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยและพาหะในชุมชน ขณะที่มีการระบาดได้
อย่างเหมาะสม (ทดสอบพร้อมกับข้อ 3 กระบวนการสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ)  

5. การประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดที่ 5 มีการป้องกันตนเองจากการติดเช้ือและ/หรือ
อันตรายขณะสอบสวนโรค ทดสอบโดยให้ใส่ชุด PPE 2 แบบ คือ ชุดหมี และกาวน์กัน
นํ้า ดูขั้นตอนการใส่และถอดว่าถูกต้องหรือไม่ และหรือทดสอบพร้อมกับข้อ 3 
กระบวนการสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ)  

6. การประเมินองค์ประกอบตัวช้ีวัดที่ 6 มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น
ได้ถุกต้องและเหมาะสม ทดสอบโดยให้ JIT ผสมคลอรีน นํ้ายาไฮเตอร์ การล้าง
ของเล่น/ของใช้ กรณีการระบาดของมือ เท้า ปาก การจัดการขยะติดเช้ือ การ
ตรวจหาคลอรีนอิสระคงเหลือในนํ้า  

ข้อมูล/หลักฐาน  - เกณฑ์การออกสอบสวนควบคุมโรค/ภัยสุขภาพของทีม  
- ถ่ายภาพ ขณะฝึกปฏิบัติ การตอบคําถาม กระบวนการสอบสวนโรคจากตัวอย่าง
สถานการณ์โรค/ภัยสุขภาพ 

 
ตัวช้ีวัดที่ 7  

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 
ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
ความหมาย  เป็นผลงานเชิงปริมาณด้านการสอบสวนโรคของ JIT โดยวัดจํานวนผลงานการ

สอบสวนโรคเปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ควรสอบสวนตามข่าวการเกิดโรคที่ตรวจจับได้ 
ทีมที่มีผลงานสอบสวนโรคแสดงว่าทีมยังมีความพร้อมในปฏิบัติงาน พ้ืนที่ที่มีการ
สอบสวนโรคของ JIT สม่ําเสมอ แสดงว่าพ้ืนที่น้ันยังมีการเฝ้าระวังโรคที่ดี และมีหน่วย
รับผิดชอบติดตามดูแลเพ่ือสอบสวนควบคุมการระบาดของโรคและภัยสุขภาพ  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือสนับสนุนให้ JIT มีการตอบสนอง (response) ต่อปัญหาการระบาดในพ้ืนที่
อย่างสมํ่าเสมอและต่อเน่ือง  
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

มีการสอบสวนโรคครบถ้วน  
1) มีรายงานสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 60–79 
2) มีรายงานสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

  
[B] 
[S] 

การคํานวณ                          จํานวนรายงานสอบสวนโรคของทีม x 100 
จํานวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรคของทีม  

คําอธบิาย 1. ผลงานการสอบสวนโรค เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดที่ 6 และ 7 
2. ผลงานที่ใช้ในการประเมิน เป็นผลงานการสอบสวนโรคท้ังหมด ทั้งการสอบสวน

ผู้ป่วยเฉพาะรายและสอบสวนการระบาด ซึ่งออกสอบสวนตามเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์
ต้องออกสอบสวนโรคของทีม ทั้งที่ออกดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการกับทีมอ่ืน 
(จํานวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ฯ = 100 %) การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายในที่น้ี 
เป็นการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายตามโรคที่กองระบาดวิทยากําหนด ซึ่งต้องมีการ
สอบสวนโรคในพ้ืนที่ และมีการเขียนรายงานสอบสวนโรค พร้อมแบบสอบสวน
ผู้ป่วยเฉพาะรายที่สมบูรณ์  

3. ผลงานท่ีไม่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบสวนผู้ป่วย
เฉพาะรายที่เป็นการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
และไม่รวมแบบสอบถาม หรือแบบรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสอบสวนการระบาด 

4. เหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรคของทีม หมายถึง การนําข่าวการระบาด
ที่ตรวจสอบหรือประเมินสถานการณ์แล้วสมควรแจ้งเตือน/รายงาน มาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ต้องออกสอบสวนโรค  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินผลงานรอบ 12 เดือน นับจากเดือนก่อนเดือนที่ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป  
2. นับจํานวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรค จากทะเบียนรับแจ้งข่าว และ/

หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง นับจํานวนรายงานสอบสวนโรคที่เป็นผลงานของทีมทั้งหมด  
3. คํานวณตามสูตรที่กําหนด 

ข้อมูล/หลักฐาน  - สําเนารายงานสอบสวนโรค ทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือแฟ้มจัดเก็บข่าวสารแบบอ่ืน
ที่ใช้ร่วมกัน  

 
ตัวช้ีวัดที่ 8  

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 

ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
ความหมาย  เป็นผลงานเชิงคุณภาพด้านการสอบสวนโรคของ JIT โดยวัดความสามารถของ

ทีมในการสอบสวนหาสาเหตุหรือที่มาของการระบาด รวมถึงความสามารถในการ
ควบคุมการระบาด (Containment) ผลงานการสอบสวนโรคเชิงคุณภาพเป็นตัวช้ีวัด
สําคัญที่แสดงถึงศักยภาพ และความรู้ความสามารถของทีมในการปฏิบัติงาน  
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลงานของ JIT ในการออกสอบสวนและควบคุมโรค  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

มีการสอบสวนและควบคุมโรค ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด 
1) มีรายงานสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ จํานวน 1–2 ฉบับ  
2) มีรายงานสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ จํานวน 3 ฉบับ ขึ้นไป  

 
[B] 
[S] 

คําอธบิาย 1. ผลงานการสอบสวนโรค เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดที่ 6–8  
2. ผลงานท่ีใช้ในการประเมิน ใช้เฉพาะผลงานการสอบสวนการระบาด ซึ่งออก

สอบสวนตามเกณฑ์ที่กําหนด ทั้งที่ดําเนินการเองหรือร่วมกับทีมอ่ืน โดยต้องเป็น
ผู้เขียนรายงานเอง ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ระบาดให้ใช้ผลงานการสอบสวนผู้ป่วย
เฉพาะรายแทน 

3. การสอบสวนและควบคุมโรคที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง ได้ผลตาม 2 ใน 3 ข้อ ได้แก่ 
ก. หาสาเหตุได้ หรือ ยืนยันได้ด้วยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ สรุป

สาเหตุได้จากการเช่ือมโยงทางระบาดวิทยา 
ข. อธิบายปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค การบาดเจ็บ หรือการระบาดได้ ถ้าเป็น 

common source สามารถหาแหล่งโรค หรือ รังโรค หรือที่มาของการระบาดได้ 
ค. สามารถดําเนินการมาตรการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสาเหตุการเกิดโรคและ

มาตรฐานทางวิชาการของโรคน้ัน ๆ  
4. การเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา (Epidemiological linkage) หมายถึง บุคคล

ต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป มีการสัมผัสโรคเก่ียวข้องกัน บางคนได้แสดงให้เห็นว่ามีการติดเช้ือ 
และอย่างน้อย 1 คนได้รับการตรวจสอบยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่ามีการติดเช้ือจริง 
- ผลการสอบสวน หมายถึง การสรุปผลโดยใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

หรือ การทดสอบทางสถิติ หรือ หลักฐานเชิงประจักษ์  
แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินจํานวนผลงานที่ทําได้ตามเกณฑ์ในรอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนก่อน
เดือนที่ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป  

2. นับจํานวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมด โดยไม่จํากัดโรค  
3. แยกรายงานสอบสวนการระบาดที่มีผลการสอบสวนตามเกณฑ์ที่กําหนด  

ข้อมูล/หลักฐาน  สําเนารายงานสอบสวนการระบาด 

 
ตัวช้ีวัดที่ 9  

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 

ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
ความหมาย  เป็นผลงานเชิงเวลาด้านการสอบสวนโรคของ JIT โดยวัดเวลาที่ใช้ในการตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์ (Response time) ต้ังแต่ทราบว่ามีผู้ป่วยหรือการระบาดจนถึงเวลาที่
ออกปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างกันตามความสําคัญของโรค โดยทั่วไปกําหนดให้ต้อง
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
สอบสวนโรคภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวันรับแจ้งข่าวการระบาด  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการออกปฏิบัติงานภาคสนามของ JIT ให้มีความ
รวดเร็วได้มาตรฐานตามที่กําหนด  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

มีการสอบสวนโรคทันเวลาตามที่กําหนด 
1) มีการสอบสวนโรคทันเวลา รอ้ยละ 60–79  
2) มีการสอบสวนโรคทันเวลา รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้น ภายใน 48 ช่ัวโมง 
1) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้นทันเวลา ร้อยละ 60–79  
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้นทันเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 
 

[B] 
[S] 

การคํานวณ จํานวนรายงานสอบสวนโรคท่ีมีการสอบสวนทันเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนรายงานสอบสวนโรคท้ังหมด 

จํานวนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้นที่เขียนทันเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนรายงานสอบสวนโรคเบ้ืองต้นทั้งหมด 

คําอธบิาย 1. ผลงานการสอบสวนโรค เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดที่ 8 
(ยกเว้นสงสัยโรคติดต่ออันตราย ต้องสอบสวนภายใน 12 ช่ัวโมง)  

2. ผลงานท่ีใช้ในการประเมิน เป็นผลงานการสอบสวนโรคท้ังหมด ทั้งการสอบสวน
ผู้ป่วยเฉพาะรายและสอบสวนการระบาด (ตามตัวช้ีวัดที่ 7)  

3. ผลงานท่ีไม่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบสวนผู้ป่วย
เฉพาะราย ที่เป็นการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
และไม่รวมแบบสอบถาม หรือแบบรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสอบสวนการระบาด 

4. การสอบสวนโรคทันเวลาที่กําหนด หมายถงึ  
4.1 โรคหรือกลุ่มอาการที่มีความสําคัญสูงของประเทศไทย กองระบาดวิทยา

กําหนดให้ต้องสอบสวนโรคภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากวันรับรักษา  
4.2 การระบาดอ่ืนกําหนดให้สอบสวนโรคภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากวันรับรักษา 

หรือภายใน 24 ช่ัวโมงนับจากวันที่ได้รับแจ้งข่าวการระบาด ตามข้อมูลใน
ทะเบียนรับแจ้งข่าว  

5. Response time เป็นระยะเวลาต้ังแต่ทราบว่ามีผู้ป่วยหรือการระบาดจนถึงเวลา
ที่ออกปฏิบัติงาน การเฝ้าระวังที่ดีเพ่ิมโอกาสให้ทราบการป่วยต้ังแต่วันที่ผู้ป่วยรับ
การรักษา 

6. รายงานการสอบสวนเบื้องต้น (Preliminary Report) เป็นรายงานท่ีผู้สอบสวนโรค
จัดทําไว้เสนอต่อผู้บริหารงานสาธารณสุขโดยเร็ว เพ่ือที่จะรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ในทันทีภายหลังจากที่ได้ทําการสอบสวนโรคจนได้ข้อมูลเบ้ืองต้นที่สําคัญ รายงาน
การสอบสวนเบ้ืองต้นมักจะประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความเป็นมา ผลการ
สอบสวนที่เน้นประเด็นสําคัญ ๆ ที่พบในการสอบสวนโรค แนวโน้มของการ
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
ระบาด กิจกรรมควบคุมโรคที่ได้ดําเนินไปแล้ว สรุปความสําคัญและเร่งด่วน และ
ข้อเสนอเพื่อพิจารณาดําเนินการต่อไป ควรจะจัดทําทันทีเมื่อกลับมาจากการ
สอบสวนในพ้ืนที่ รายงานการสอบสวนเบ้ืองต้น อาจจะขาดความสมบูรณ์ในด้าน
เน้ือหา แต่มีความสําคัญอย่างย่ิงต่อการดําเนินงานควบคุมและป้องกันโรคให้
ทันท่วงทีต่อสถานการณ์โรคในขณะน้ัน และความยาวของรายงานมักจะไม่เกิน 2 
หน้ากระดาษ 

แนวทางการ
ประเมิน 

1. ประเมินจํานวนผลงานที่ทําได้ตามเกณฑ์ในรอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนก่อน
เดือนที่ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป  

2. นับจํานวนรายงานสอบสวนโรคท้ังหมด ยกเว้นแบบสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายหรือ
แบบรวบรวมข้อมูลการระบาด  

3. รายงานแต่ละฉบับ เปรียบเทียบระยะห่างระหว่างวัน/เวลาที่ออกสอบสวนโรคกับวัน/
เวลาที่รับรักษา/วินิจฉัย หรือวัน/เวลาที่รับแจ้งข่าวการระบาดตามระยะเวลาที่กําหนด  

4. แยกรายงานสอบสวนโรคท่ีมกีารสอบสวนทันภายในเวลาที่กําหนด 
5. คํานวณตามสูตร 

ข้อมูล/หลักฐาน  - สําเนารายงานสอบสวนโรค  
- ทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือแฟ้มจัดเก็บข่าวสารแบบอ่ืนที่ใช้ร่วมกัน  

 
ตัวช้ีวัดที่ 10  

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 

ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
ความหมาย   JIT สามารถเขียนรายงานสอบสวนโรคได้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งหมายถึง มีรูปแบบ

การเขียนรายงานถูกต้อง มีข้อเสนอแนะในการควบคุมโรคที่สอดคล้องกับผลการสอบสวน
และส่งรายงานทันเวลาตามเกณฑ์ที่กําหนด รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) หรือ 
manuscript  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพของการเขียนรายงานสอบสวนโรค  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

มีการเขียนรายงานสอบสวนการระบาดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 
1) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 1–2 เรื่อง  
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 3 เรื่อง ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 

การคํานวณ จํานวนรายงานสอบสวนโรคท่ีมีการสอบสวนทันเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนรายงานสอบสวนโรคท้ังหมด 

คําอธบิาย 1. ผลงานการสอบสวนโรค เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามตัวช้ีวัดที่ 6–10 
2. ผลงานท่ีใช้ในการประเมิน ใช้เฉพาะรายงานการสอบสวนการระบาด ทั้งที่ออก

ดําเนินการเอง หรือร่วมดําเนินการกับทีมอ่ืน กรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 1 ปี 
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ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
ให้ใช้ผลงานย้อนหลัง 2 ปี และกรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 2 ปี ให้ใช้รายงาน
การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายแทน 

3. การเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ หมายถึง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full 
report) มีหัวข้อที่สําคัญครบถ้วน ได้แก่ ช่ือเรื่อง ผู้สอบสวน บทคัดย่อ ความ
เป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ ผลการสอบสวน อภิปรายผล สรุปผล มาตรการป้องกัน
ควบคุมโรค  ปัญหาอุปสรรค ข้อจํากัด ข้อเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ 
เอกสารอ้างอิง และมีเน้ือหาได้คุณภาพตามเกณฑ์การเขียนรายงานการสอบสวนโรค
ของกรมควบคุมโรค (ตัวอย่างเกณฑ์ ในภาคผนวก)  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินจํานวนผลงานที่ทําได้ตามเกณฑ์ในรอบ 1 ปี โดยนับจากเดือนก่อนเดือน
ที่ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป กรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 1 ปี ให้ใช้
ผลงานย้อนหลัง 2 ปี และกรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 2 ปี ให้ใช้รายงาน
การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะรายแทน 

2. นับจํานวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมด โดยไม่จํากัดโรค  
3. แยกรายงานสอบสวนการระบาดที่มีการเขียนรายงานได้อย่างมีคุณภาพตามเง่ือนไข 

ข้อมูล/หลักฐาน  สําเนารายงานสอบสวนการระบาด รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report)  

 
ตัวช้ีวัดที่ 11  

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 

ตัวช้ีวัด ผลงานการนําเสนอความรู้จากการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคหรือ 
การตอบสนองทางสาธารณสุข ที่เผยแพร่ในวารสาร เวทีวิชาการ

ความหมาย  JIT มีการจัดทําผลงานใหม่ ที่ต่อเน่ืองจากผลงานการสอบสวนโรคหรือการตอบสนอง
ทางสาธารณสุข เหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์ จัดทําเป็นผลงานวิชาการและ
เผยแพร่ในวารสาร เวทีวิชาการ  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวชี้วัด 

เพ่ือพัฒนา JIT ด้านการจัดการความรู้ ทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ที่เป็นความรู้ภายใน (Tacit knowledge) และการสังเคราะห์ความรู้  

องค์ประกอบของ
ตัวชี้วัด 

มีการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นผลงานวิชาการต่อเน่ืองจากการสอบสวนโรคหรือ
การตอบสนองทางสาธารณสุข  
1) เผยแพร่ในวารสารระดับเขต หรืองานสัมมนาวิชาการ ระดับจังหวัด  
2) เผยแพร่ในวารสารหรือเวทีวิชาการ ระดับภูมิภาค/ประเทศ/ภายนอกประเทศ 

 
 

[B] 
[S] 

การคํานวณ จําแนกเป็นระดับที่นําเสนอ  

คําอธบิาย ผลงานการนําเสนอความรู้ เป็นผลงานวิชาการจากผลการเนินงานเฝ้าระวัง สอบสวน
โรคหรือการตอบสนองทางสาธารณสุข ตัวอย่างผลงานอาจแสดงได้ดังน้ี  

1. บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์ ในวารสารวิชาการในระดับจังหวัดขึ้นไป  
2. รายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
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ตัวช้ีวัด ผลงานการนําเสนอความรู้จากการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคหรือ 
การตอบสนองทางสาธารณสุข ที่เผยแพร่ในวารสาร เวทีวิชาการ

3. บทคัดย่อ ของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินระดับผลงานที่ทําได้ตามเกณฑ์ในรอบ 2 ปี โดยนับจากเดือนก่อนเดือนที่
ทําการประเมินย้อนหลังขึ้นไป  

2. ประเมินจากกิจกรรมของ JIT ที่ดําเนินการต่อเน่ืองหรือสังเคราะห์จากผลงาน 
การสอบสวนโรค หรือการตอบสนองทางสาธารณสุข เช่น การสังเคราะห์ความรู้ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือศึกษาการระบาด (Outbreak conference) ชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of practice, CoP) การวิจารณ์รายงานสอบสวนโรค ฯลฯ 

3. ประเมินจากผลงานวิชาการของสมาชิก JIT ที่จัดทําและเผยแพร่  
ข้อมูล/หลักฐาน  - สําเนาบทความ หรือ Reprint 

- สําเนาบทคัดย่อที่ตีพิมพ์ในหนังสือบทคัดย่อของการประชุมวิชาการ  
- รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Report)  
- บันทึก/หนังสือตอบรับการเผยแพร่เอกสาร  
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บทท่ี 4 
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน 

 
การอบรมระบาดวิทยาพืน้ฐาน : หลักสูตรระบาดวิทยา 20 ชั่วโมง 

สมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ต้องผ่านการอบรมระบาดวิทยาพ้ืนฐาน 
หลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และการเก็บสิ่งส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ตํ่ากว่า 20 ช่ัวโมง ตามประกาศกรมควบคุมโรค เรื่อง หลักสูตรการ
ฝึกอบรมสําหรับผู้ที่จะได้รับการแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ  

 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อให้ผูเ้ขา้รับการอบรม 

1. มีความรู้ ความเข้าใจหลักระบาดวิทยาเบ้ืองต้น 
2. สามารถวิเคราะห์ตรวจจับการระบาดได้ 
3. สามารถสอบสวน ป้องกันและควบคุมโรคทีเ่ป็นปัญหาของพ้ืนที่ได้ 
4. สามารถเขียนรายงานการสอบสวนโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สามารถเช่ือมโยงหลักระบาดวิทยาไปสู่แนวทางป้องกันควบคุมโรคได้ 
6. สามารถนําเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยาได้ 

 
วิชาในหลักสตูร 

1. หลักระบาดวิทยา (ไม่ตํ่ากว่า 2 ช่ัวโมง)  
2. การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา (ไม่ตํ่ากว่า 3 ช่ัวโมง)  
3. สถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น การนําเสนอข้อมูลทางระบาดวิทยา (ไม่ตํ่ากว่า 4 ช่ัวโมง 30 นาท)ี  
4. การสอบสวนทางระบาดวิทยา (ไม่ตํ่ากว่า 6 ช่ัวโมง)  
5. การเก็บสิ่งส่งตรวจ (อย่างน้อย 2 ช่ัวโมง)  
6. พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ไม่ตํ่ากว่า 1 ช่ัวโมง 30 นาที)  
7. การเขียนรายงานสอบสวนโรค (ไม่ตํ่ากว่า 1 ช่ัวโมง)  
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รายละเอียดในรายวชิา 
วิชา วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หัวข้อสําคัญ ระยะเวลา กิจกรรม การประเมินผล 

1. หลักระบาดวิทยา ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. อธิบายหลักระบาดวิทยาได้ 
2. อธิบายหลกัการควบคุมโรคได้ 
3. บอกความเชื่อมโยงระหว่างหลักระบาด

วิทยากับหลักการป้องกันควบคุมโรคได้ 

1. ความหมายของระบาดวิทยาธรรมชาติของ
ระบาดวิทยาและกิจกรรมทางระบาดวิทยา 

2. ปัจจัยสามทางทางระบาดวิทยาและ
ความสัมพันธ์ 

3. กระบวนการการเกิดโรค ธรรมชาติของการ
เกิดโรคและการกระจายของโรค 

4. ความเชื่อมโยงระหว่างกระบวนการเกิดโรค 
ธรรมชาติของการเกิดโรคและการกระจาย
ของโรคกับระดับการป้องกันควบคุมโรค 

5. การประยุกต์ระบาดวิทยาเพื่อควบคุมโรคและ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ 

 

2 ชั่วโมง บรรยาย และ
ยกตัวอย่าง 

1. การมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็น 

2. การซักถาม 
3. การทดสอบก่อน

และหลังการ
อบรม 

2. การเฝ้าระวัง 
ทางระบาดวิทยา 
 (Epidemiological 
Surveillance)  

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. บอกความหมายและขั้นตอนการเฝ้า

ระวังทางระบาดวิทยาได้ 
2. อธิบายรูปแบบและวิธีการเฝ้าระวังทาง

ระบาดวิทยาได้ 
3. สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติทาง

สุขภาพได้ 
4. อธิบายการนําผลการเฝ้าระวังไปใช้

ประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคได้ 

1. ความหมายของการเฝ้าระวัง 
2. ชนิดของการเฝ้าระวัง 
3. ขั้นตอนการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
4. ระบบการเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาใน

ประเทศไทย 
5. การเฝ้าระวัง 5 ระบบ 5 มิติ 
6. การจัดตั้งระบบเฝ้าระวังพิเศษ  
7. การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากการเฝ้าระวังทาง

ระบาดวิทยาในการป้องกันและควบคุมโรควิทยา
 
 

3 ชั่วโมง บรรยาย และ
ยกตัวอย่าง 

1. การมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็น 

2. การซักถาม 
3. การทดสอบก่อน

และหลังการ
อบรม 
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วิชา วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หัวข้อสําคัญ ระยะเวลา กิจกรรม การประเมินผล 
3. สถิติและการ
วิเคราะห์ข้อมูล
เบื้องต้น 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. เลือกใช้สถติเชิงพรรณนาในการแสดง

การเกิด การกระจายทางระบาดวิทยา
ของโรคได้อย่างถูกต้อง 

2. วิเคราะห์สถานการณ์ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง และตรวจจับการระบาดได้ 

3. จัดทํารายงานสถานการณ์โรคที่เฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยาได้ 

 

1. อัตรา อัตราส่วน สัดส่วน 
2. Mean Median SD Range 
3. การนําเสนอข้อมูลด้วย กราฟมาตราส่วนเลข

คณิต semi-log Histogram, Bar chart, Pie 
chart, Spot map 

4. การวิเคราะห์สถานการณ์โรค 
5. การเขียนรายงานสถานการณ์โรค 

4 ชั่วโมง 
30 นาท ี

บรรยาย 
แบบฝึกหัด 

1. การนําเสนอผล
การฝึกปฏิบัติ 

2. การซักถาม 
3. การทดสอบก่อน

และหลังการ
อบรม 

4. การสอบสวน
ทางระบาดวิทยา 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. อธิบายแนวคิด หลักการและประโยชน์

ของการสอบสวนทางระบาดวิทยาได้ 
2. อธิบายขั้นตอนการสอบสวนผูป้่วย

เฉพาะรายได้ 
3. อธิบายการสอบสวนการระบาดแบบ 

Outbreak เบื้องต้นได้ 
4. บอกเกณฑ์ในการสอบสวนผูป้่วย/การ

ระบาดที่สําคัญได้ 

1. หลักการสอบสวนทางระบาดวิทยา 
2. การสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย 
3. การสอบสวนการระบาด 
4. เกณฑ์ในการสอบสวนผู้ป่วย/การระบาดกลุ่ม

โรคติดเชื้อที่มีความสําคัญสูง 
5. แบบฝึกหัดการสอบสวนการระบาด (การ

เตรียมทีม การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล การสํารวจสิ่งแวดล้อม  
การควบคุมโรค)  

6 ชั่วโมง บรรยาย 
แบบฝึกหัด 

1. การมีส่วนร่วมใน
การแสดงความ
คิดเห็น 

2. การซักถาม 
3. การทดสอบก่อน

และหลังการ
อบรม 

5. การเก็บตัวอย่าง
ส่งตรวจ 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. ทํา Rectal swab ได้ถูกต้อง 
2. ทํา Throat swab ได้ถูกต้อง 
3. ทํา Hand swab ได้ถูกต้อง 
4. ทํา Nasal swab ได้ถูกต้อง 
5. ทํา Nasopharyngeal swab ได้ถูกต้อง 

1. อุปกรณ์ วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ และการนําส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในโรคระบบทางเดิน
อาหาร 

2. อุปกรณ์ วิธีการเก็บสิ่งส่งตรวจ และการนําส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ ในโรคระบบ
ทางเดินหายใจ 

2 ชั่วโมง บรรยาย 
ฝึกปฏิบัติ
รายบุคคล 

สังเกต และให้
ข้อคิดเห็น 



 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 2563  

 
67 

วิชา วัตถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หัวข้อสําคัญ ระยะเวลา กิจกรรม การประเมินผล 
6. การเก็บตัวอย่างอาหารและน้ําส่งตรวจหา

เชื้อไวรัสและเชื้อแบคทีเรียก่อโรค 
7. ตรวจคลอรีนคงเหลือในน้ําดื่ม น้ําใช้ได้

อย่างถูกต้อง 
8. นําวัตถุตัวอย่าง ขนส่งได้อย่างถูกต้อง 

 
 
 
 

6. พ.ร.บ. 
โรคติดต่อ พ.ศ. 
2558 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. บอกชื่อโรคติดต่ออันตรายได้อย่าง

ถูกต้อง 
2. อธิบายระยะเวลาการแจ้ง การสอบสวน

โรค เมื่อพบผูป้่วยโรคติดต่ออันตราย 
และโรคติดต่อที่เฝ้าระวังได้อย่างถูกต้อง 

3. อธิบายบทกําหนดโทษ หากละเลยการ
ปฏิบัติหน้าที่ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ 
พ.ศ. 2558 ได้ถูกต้อง 

1. โครงสร้างและกลไกการดําเนินงานตาม 
พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

2. ชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย 
3. ชื่อโรคติดต่อที่เฝ้าระวัง  
4. การประกาศโรคระบาด 
5. หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ  
6. ค่าทดแทนและบทกําหนดโทษ 
 
 

1ชั่วโมง 
30 นาที 

บรรยาย 1. ซักถาม 
2. การทดสอบก่อน
และหลังการอบรม 

7. การเขียน
รายงานสอบสวน
โรค Full Report 

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถ 
1. อธิบายหลักการ และรูปแบบการเขียน

รายงานสอบสวนโรคได้ 

1. รูปแบบการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
2. การเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น 
3. การเขียนรายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ ์
4. การเขียนรายงานสอบสวนโรคเพื่อนําเสนอ

บทความทางวิชาการ 

1 ชั่วโมง บรรยาย 1. ซักถาม 
2. การทดสอบก่อน
และหลังการอบรม 
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ตัวอย่าง คําสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ ์

 
คําสั่งสํานักงานสาธารณสุขจงัหวัด...................... 

ที่ 1 /2562 
เรื่อง แต่งต้ังทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Term: SAT)  

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด………… ประจําปีงบประมาณ 2562 
_________________ 

กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยสุขภาพ กําหนดให้จังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center: EOC) และ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง ดําเนินการเฝ้าระวัง
สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญ และตอบสนองตอบโต้โรคและภัยสุขภาพได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

เพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอแต่งต้ังทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด...........ประจําปี
งบประมาณ 2562 ดังน้ี 

ที่ปรึกษา 
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด........... 
2. รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด........... 
3. ผู้อานวยการโรงพยาบาล........... 

ทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ 
1. นาย....................................ตําแหน่ง.........................  หัวหน้าทีม 
2. นางสาว..............................ตําแหน่ง.........................  สมาชิกทีม 
3. นาง.....................................ตําแหน่ง.........................  สมาชิกทีม 
4. นางสาว..............................ตําแหน่ง.........................  สมาชิกทีม 
5. นางสาว..............................ตําแหน่ง.........................  สมาชิกทีม 

โดยให้มีบทบาทหน้าที ่ดังต่อไปนี้  
1. ติดตามเฝ้าระวัง วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพจาก indicator-based 

surveillance, event-based surveillance ระบบเฝ้าระวังอ่ืน ๆ และข่าว และประเมินความเสี่ยงของเหตุการณ์
สําคัญ ๆ ต่าง ๆ ด้านสาธารณสุข  

2. พิจารณาเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นว่าเป็น Emergency or Normal or None เพ่ือรายงาน
ผู้บริหารด่วน หรือรายงานตามปกติ  

3. จัดทําสรุปรายงานเหตุการณ์สําคัญและเหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR: Director 
Critical Information Requirements) ภายใน 120 นาที หลังได้รับข่าวเพ่ือส่งต่อให้กับผู้บริหาร 

4. จัดทําข้อเสนอเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ให้ผู้บริหาร
พิจารณาตัดสินใจ  

5. อ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บัญชาการเหตุการณ์หรือผู้บริหาร  
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ตัวอย่าง คําสั่งแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ระดับอําเภอ 
 

 
 

คําสั่งอําเภอ……………...................... 
ที่ 1/2562 

เรื่อง แต่งต้ังทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อําเภอ…………จังหวัด…………..  
****************************************** 

ทีมเฝ้าระวังสอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นกลไกที่สําคัญในการจัดการกับปัญหา
และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยมีบทบาทภารกิจสําคัญของทีม คือการดําเนินงานทางระบาดวิทยา เฝ้า
ระวังโรคและภัยสุขภาพ ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health emergency) สอบสวนโรค 
ควบคุมโรคขั้นต้น (Containment) และแลกเปลี่ยนข้อมูลเฝ้าระวังโรคและร่วมมือกันเป็นเครือข่าย เพ่ือนํา
องค์ความรู้ ไปใช้ในการกําหนดนโยบายและควบคุมป้องกันโรคต่อไป  

เพ่ือให้การดําเนินงานพัฒนาระบบเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอแต่งต้ังทีมเฝ้าระวังสอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อําเภอ…………จังหวัด………….. ดังน้ี 

ทีมเฝา้ระวังสอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ประกอบด้วย 
1. นาย....................................ตําแหน่ง.........................  หัวหน้าทีม 
2. นางสาว..............................ตําแหน่ง.........................  กรรมการ 
3. นาง.....................................ตําแหน่ง.........................  กรรมการ 
4. นางสาว..............................ตําแหน่ง.........................  กรรมการ 
5. นางสาว..............................ตําแหน่ง.........................  กรรมการ 
6. นางสาว..............................ตําแหน่ง.........................  แกนหลัก/ผู้ประสาน

       และเลขานุการ 
7. นาย....................................ตําแหน่ง.........................  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

โดยให้มีบทบาทหน้าที ่ดังต่อไปนี้  
1. เฝ้าระวัง ตรวจจับการระบาด และความผิดปกติของการเกิดโรคและภัยสขภาพภายในอําเภอ  
2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ  
3. วางแผนดําเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดของโรคและภัยสขุภาพ 
4. ดําเนินการสอบสวนการระบาดและสอบสวนโรคเฉพาะรายร่วมกับเครือข่าย 
5. สรุปสถานการณ์ วิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดโรค แหล่งโรค และรายงานผลการสอบสวน

โรค พร้อมข้อเสนอแนะ นําเสนอผู้บริหารและผู้เก่ียวข้องทราบ 
6. ให้การสนับสนุนเชิงเทคนิควิชาการแก่ทีมเฝ้าระวังสอบสวน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ระดับตําบล/รพ.สต.  
7. อ่ืน ๆ ที่ได้รบัมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาการหรือผู้บริหาร  
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ตัวอย่าง บทบาทหน้าท่ี 
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค (Situation Awareness Team: SAT)  

ณ 16 ตุลาคม 2561 
 
สมาชิก SAT ประจําสัปดาห์ 

1. Supervisor 
2. SAT Manager 
3. Supervisor Assistant 
4. In Charge 1 
5. In Charge 2 

 
ภารกิจหลักของ SAT ประจําสัปดาห์ 

1. เฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคและภัย
สุขภาพที่สําคัญ โรคตามฤดูกาลท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือ 

1.1 ค้นหาเหตุการณ์ที่ผิดปกติ ตรวจสอบและยืนยันว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติ มีการระบาดของ
โรคหรือภัยสุขภาพจริง 

1.2 ประสานและติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและภัยสุขภาพอย่างใกล้ชิด รวมท้ังให้
การปรึกษาและแนะนําแนวทางการป้องกันควบคุมการระบาด 

1.3 อธิบายลักษณะการเกิด การกระจายตาม Time Place Person ขนาด และความรุนแรงของ
เหตุการณ์ 

1.4 สรุปสาเหตุ ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเอ้ือให้เกิดการระบาด รวมท้ังข้อมูลทางระบาดวิทยาอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

1.5 จัดทํารายงานสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพประจําสัปดาห์ เสนอผู้บรหิารและหน่วยงาน
ต่าง ๆ  

1.6 วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง และเสนอแนวทางการตอบโต้เหตุการณ์การ
ระบาดหรือเหตุการณ์ผิดปกติให้แก่ผู้บริหาร  

2. ประสานข้อมูลและการป้องกันควบคุมการระบาด ระหว่าง SAT กรมควบคุมโรคกับ JIT/SRRT 
ของ EOC สคร. จังหวัด และหน่วยงานต่าง ๆ  

3. ประสานข้อมูล/รายงาน/สื่อสารกับผู้บริหาร ผู้เก่ียวข้อง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องอย่าง
สม่ําเสมอ 

3.1 รายงานเหตุการณ์ผิดปกติ เหตุการณ์การระบาดของโรคและภัยสุขภาพที่ได้รับแจ้งและ
ตรวจสอบแล้ว ทุกวัน  

3.2 กรณีที่มีเหตุการณ์สําคัญหรือเข้าเกณฑ์ DCIR จะต้องแจ้งผู้บริหารที่เก่ียวข้องภายใน 30 
นาที หลังตรวจสอบข่าวการระบาด หากต้องมีการประเมินความเสี่ยงและจัดทําข้อเสนอ
เชิงนโยบาย หรือปรับเปลี่ยนมาตรการป้องกันควบคุมโรค จะต้องเสนอผู้บริหารภายใน 
120 นาที หลังได้รับแจ้ง/ทราบข่าว  

3.3 เสนอให้เปิด EOC  
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6 Output หลัก ของ SAT ประจําสัปดาห์ 
ลําดับ Output การส่ง Output ผู้รับผิดชอบ 

1 สรุปเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์การเฝ้า
ระวังฯและเหตุการณ์สําคัญใน
ประเทศและต่างประเทศ  

ส่งทุกวัน ทาง Line SAT DDC 
ส่งทุกวัน ทาง E-mail  

In Charge 2 
SAT Manager 

  DCIR ส่งทุกวัน ทาง SMS Supervisor Assistant 
2 พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจํา

สัปดาห์ 
ส่งวันพฤหัสบดี Supervisor Assistant 

3 ตาราง Outbreak Verification List รอบแรก : ส่งวันอาทิตย์ เวลา 
20.00 น.  
รอบที่สอง : สง่วันอังคารสัปดาห์
ถัดไป 

In Charge 2 

4 สรุปสถานการณ์โรคและภัยสขุภาพที่
สําคัญประจําสปัดาห์ 

ส่งวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป In Charge 1 

5 Slide Presentation (Monday 
Meeting)  

นําเสนอในวันจันทร์ของสัปดาห์
ถัดไป 

Supervisor Assistant 

6 การประเมินความเสี่ยง (เป็นตัวช้ีวัด
อยู่ในส่วนที ่3 ของช้ินงานที่ 4)  

ส่งก่อนวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป 
เพ่ือไปรวมกับ output หลักที่ 4 

Supervisor 

 
Output หลัก ชิ้นท่ี 1 ส่งทุกวัน 
1. สรุปเหตุการณ์ที่เขา้เกณฑ์การเฝ้าระวังเหตุการณ์หรือเหตุการณ์สาํคญั ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

ส่งทุกวัน ดังนี ้
 1.1 ทาง Line SAT DDC   โดย In Charge 2 
 1.2 ทาง E-mail    โดย SAT Manager 
 1.3 เหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCIR โดย Supervisor Assistant 

 
ตัวอย่าง 

 
 
 
 
 

ทีม SAT สัปดาห์ที่ 51 วันที่ 25 ธันวาคม 2558 ได้รับแจ้งเหตุการณ์เข้าเกณฑ์ตรวจสอบข่าวการระบาด 
ของ SAT กรมควบคุมโรค ดังต่อไปน้ี 
  1. ผู้ป่วยสงสัยโรคคอตีบ 1 ราย จังหวัดเพชรบูรณ์ อยู่ระหว่างรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
   รายละเอียดตามลิงค์ : http://203.157.15.110/boeintranet/news/?id=3155 
  หมายเหตุ : สามารถดูข้อมูล update ได้จากลิงค์เดิม 
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Output หลัก ชิ้นท่ี 2 ส่งวันพฤหัสบด ี
2. พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจําสปัดาห์ โดย Supervisor Assistant 

2.1 ตัวอย่างการพยากรณ์โรคอุจจาระร่วงอย่างแรง 
การเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค ระหว่างวันที่ 1 มกราคม–16 ธันวาคม 2558 ประเทศไทยมี

รายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงใน 13 จังหวัด รวม 207 ราย ในจํานวนน้ี เสียชีวิต 2 ราย เป็นคนไทย 
79 ราย และต่างด้าว 128 ราย 

การพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจําสัปดาห์น้ี คาดว่าผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงอย่างแรงจะ
เพ่ิมขึ้นในช่วงปลายปีถึงต้นปีใหม่ เน่ืองจากเป็นช่วงเทศกาล และมักมีการรับประทานอาหารร่วมกันเป็น
จํานวนมาก 

จึงขอแนะนําประชาชนให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ๆ ไม่
รับประทานอาหารดิบ หรือปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ ควรล้างมือก่อนรับประทานอาหารและหลังใช้ห้องนํ้าห้องส้วม ด่ืม
นํ้าที่สะอาดหรือนํ้าต้มสุก และควรปฏิบัติให้ถูกสุขอนามัย โดยเน้น “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หากมีข้อสงสัย 
โทรสอบถามเพ่ิมเติมที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 

2.2 ตัวอย่างพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจําสปัดาห์ ที่พร้อมสือ่สารความเสีย่ง 

 
2.3 แนวทางปฏิบัติงานพยากรณ์โรคและภัยสขุภาพประจําสปัดาห์ สง่วันพฤหสับดี โดย Supervisor 

Assistant 
1) Supervisor เลือกโรค/ภัยสขุภาพที่จะพยากรณ์ 1 โรค/ภัยสุขภาพต่อสัปดาห์ 
2) Supervisor Assistant จัดทําเน้ือหาตามแนวทางที่กําหนดส่งให้ Supervisor ปรับแก้

ตามเห็นควร 
3) Supervisor Assistant ส่งพยากรณ์โรคที่ปรับแก้ตามข้อ 2 เรียบร้อยแลว้ส่งไปยัง E-mail 

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องภายในวันพฤหัสบดี  
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Output หลัก ชิ้นท่ี 3 ส่ง 2 รอบ  
 (รอบแรกในวันอาทิตย์ก่อน 20.00 น. และรอบที่สองวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป)  
3. ตาราง Outbreak Verification List โดย In Charge 2 

3.1 ตัวอย่าง ตาราง Outbreak Verification List  
ตัวอย่าง 

 
 

3.2 แนวทางการจัดทําตาราง Outbreak Verification List 
1. ใช้เลขอารบิกทั้งหมด 
2. โรค/กลุ่มอาการ และจํานวนผู้ป่วย 

  ผู้ป่วยสงสัย ให้ระบุว่าสงสัย ตามด้วยจํานวนป่วยหรือตาย เช่น ผู้ป่วยสงสัยโรค 
คอตีบ 1 ราย 

  ผู้ป่วยเข้าข่าย ให้ระบุว่าเข้าข่าย ตามด้วยจํานวนป่วยหรือตาย เช่น ผู้ป่วยเข้าข่ายโรค
ไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย 

  ผู้ป่วยยืนยัน ไม่ต้องระบุคําว่ายืนยัน ให้ใส่ช่ือโรค และจํานวนป่วยหรือตาย เช่น 
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเสียชีวิต 1 ราย ผู้ป่วยอาหารเป็นพิษ 50 ราย 

3. จังหวัด ใส่ช่ือจังหวัด โดยไม่ต้องใส่ “จังหวัด” หรือ “จ.” เช่น ฉะเชิงเทรา เพชรบูรณ์ 
ขอนแก่น  

4. วันเริ่มป่วย ใส่วันเดือนปี เช่น 31 ส.ค. 58 
5. แหล่งข่าว เช่น สคร.6 ชลบุรี, หนังสือพิมพ์, สายด่วน 1422 
6. วันที่รับแจ้ง ใส่วันเดือนปี เช่น 31 ส.ค. 58 
7. ทีมสอบสวนโรค  ใส่ ช่ือทีมสอบสวนโรค  เช่น  กองระบาดวิทยา , สคร .6 ชลบุรี ,  

ทีม SRRT อ.เขาค้อ เป็นต้น  
8. รายละเอียดเหตุการณ์ ประกอบด้วย 

8.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ป่วย เช่น เพศ อายุ สัญชาติ โรคประจําตัว อาชีพหรือลักษณะ
งานที่ทํา ที่อยู่ขณะป่วย ประวัติการเดินทาง พฤติกรรมสุขภาพที่อาจส่งผลให้เกิด
โรคหรือภัยสุขภาพ ประวัติการสัมผัสโรค สภาพที่อยู่อาศัยหรือสิ่งแวดล้อม และ
ประวัติการได้รับวัคซีน เป็นต้น 

8.2 ข้อมูลด้านการเจ็บป่วยและการได้รับการรักษา เช่น วันเริ่มป่วย อาการ อาการ
แสดง สถานที่รักษา วิธีการรักษา วันที่ได้รับรักษา  
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8.3 การตรวจ วินิจฉัย และผล Lab ที่เก่ียวข้อง 
8.4 มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ได้ดําเนินการไปแล้ว หรือที่จะดําเนินการต่อไป 
8.5 สรุปสาเหตุของการเกิดโรค/ภัยสุขภาพ ปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเอ้ือ และข้อมูลทาง

ระบาดวิทยาต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง 
8.6 ทีมสรุปสถานการณ์โรคและภัยประจําสัปดาห์ ได้แก่ สมาชิกทีม และหัวหน้าทีม  

3.3 แนวทางสง่ตาราง Outbreak Verification List รอบแรก วันอาทิตย์ก่อน 20.00 น. โดย In Charge 2 
1. In Charge 2 รวบรวมเหตุการณ์ที่ตรวจสอบเบ้ืองต้นแล้วใส่ในตารางขวาง (Outbreak 

Verification List) ส่งให้ Sat manager ตรวจทานเบ้ืองต้น จากน้ันส่งให้ Supervisor 
และสําเนาถึงสมาชิกทุกคนในทีม  

2. Supervisor ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูล ส่งกลับให้ In Charge 2 แก้ไขให้เรียบร้อย 
3. In Charge 2 ส่งตารางขวางให้ผู้บริหารใช้ประกอบการประชุม Monday Breakfast 

Meeting (MBM) ภายในวันอาทิตย์ ก่อนเวลา 20.00 น. ทาง E-mail ที่กําหนด  

3.4 แนวทางส่งตาราง Outbreak Verification List รอบที่สอง ในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป โดย  
In Charge 2 

1. In Charge 2 ติดตามข้อมูลและเพ่ิมเติมรายละเอียดในตารางขวางให้สมบูรณ์ 
 (Outbreak Verification List) ส่งให้ Supervisor และสาํเนาถึงสมาชิกทุกคนในทมี 

2. Supervisor ตรวจสอบและปรับแก้ข้อมูล สง่กลับให้ In Charge 2 แก้ไขให้สมบูรณ์ที่สดุ 
3. In Charge 2 ส่งเข้า E-mail ที่กําหนด ภายในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป 

 
Output หลัก ชิ้นท่ี 4  
4. สรุปสถานการณ์ โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญประจําสัปดาห์ ส่งวันอังคารของสัปดาห์ ถัดไป  

โดย In Charge 1 
4.1 ตัวอย่าง สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สาํคญัประจําสปัดาห์ 
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4.2 ตัวอย่าง ส่วนท้ายของสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญประจําสัปดาห์ เสนอผู้บริหาร
ในวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป โดย In Charge 1 

 
4.3 ขอบเขตเน้ือหาของสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญประจําสัปดาห์ เสนอผู้บริหาร  

วันอังคารของสัปดาห์ถัดไป โดย In Charge 1 
In Charge 1 จัดทําสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร ประมาณ 4–5 หน้ากระดาษ A4 ใช้ภาษาไทยและ 

เลขไทยทั้งหมด ยกเว้นช่ือเฉพาะให้ใช้เลขอารบิก เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุ H3N2 เป็นต้น ใช้ภาษาทางการ
ทั้งหมด และสัปดาห์ตามสัปดาห์ของการรายงานทางระบาดวิทยา 

รายละเอียดของเน้ือหา ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 
1. การตรวจสอบข่าวการระบาด โดยเลือกเหตุการณ์ที่น่าสนใจเพียง 2–3 เหตุการณ์ 
2. สถานการณ์โรคและภัยที่หน้าสนใจ 

2.1 สถานการณ์โรคในประเทศไทย (ตามจาก focal point โรค HFM Dengue Flu 
ของกองระบาดวิทยา)  

2.2 สถานการณ์โรคในต่างประเทศ (ตามจากทีมข่าวต่างประเทศกองระบาดวิทยา)  
3. การประเมินความเสี่ยง โดย Supervisor 

4.4 แนวทางการจัดทําสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สําคัญประจําสัปดาห์ เสนอผู้บริหาร  
วันอังคารของสัปดาห์ถัดไป โดย In Charge 1 

1. In Charge 1 จัดทําร่างสรุปสถานการณ์โรคฯ ส่งให้ SAT Manager ตรวจคร้ังแรก ภายใน
วันเสาร์–อาทิตย์  

2. In Charge 1 แก้ไขร่างสรุปสถานการณ์โรคฯ และส่งให้ Supervisor ตรวจและแก้ไขตาม
เห็นควร  

3. In Charge 1 แก้ไข และส่งออก (ทั้ง File Word และ PDF) ภายในวันอังคารของสัปดาห์
ถัดไปทาง E-mail ที่กําหนด 
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4.5 ตัวอย่างบันทึกถึงผู้บริหาร ส่งวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป โดย Admin SAT 
 

 
 
4.6 ตัวอย่างหนังสือประทับตราถึงผู้บริหาร ส่งวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป โดย Admin SAT 
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Output หลัก ชิ้นท่ี 5  
5. Slide Presentation ในที่ ป ระชุม  Monday Meeting นํ าเสนอวัน จันทร์ของสัปดาห์ ถัด ไป 

โดย Supervisor Assistant  
5.1 ตัวอย่าง Slide Presentation ในทีป่ระชุม Monday Meeting  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จํานวนเหตุการณ์ที่ ได้รับแจ้ง
ในสัปดกาห์ทัง้เข้าเกณฑ์และไม่
เข้าเกณฑ์จาํแนกตามกลุ่มโรค 
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ภารกิจของสมาชิก SAT ประจําสัปดาห์ 
 
Supervisor 

1. รับเวร-ส่งเวร ทุกวันจันทร์หลังประชุม Monday Meeting 
2. มอบหมายงานค้นหาข่าวการระบาดจากแหล่งต่าง ๆ ตรวจสอบและติดตามข่าวการระบาด  
3. เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ตรวจ ปรับแก้ไขงาน และใหข้้อแนะนําต่าง ๆ แก่ใหส้มาชิกทมี 

– สรุปเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์การระบาด (ทุกวัน)  
– พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจําสัปดาห์ (วันพฤหัสบดี)  
– ตาราง Outbreak Verification List รอบที ่1 และ 2 (ฉบับสมบูรณ)์  
– Slide Presentation  
– สรุปสถานการณ์โรคและภัยสขุภาพที่สําคัญประจําสัปดาห์  

4. เข้าร่วมประชุม SAT & SMEs และนําเสนอเหตุการณ์/สถานการณ์ที่สําคัญ ในวันจันทร์ถัดไป 
5. ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงโรค/ภัยสุขภาพ/เหตุการณ์ที่สําคัญทางสาธารณสุข 

และเสนอแนวทางการตอบโต้ให้กับ Decision Making Group พร้อมทั้งประเมินว่ามีความเสี่ยง/
ความสําคัญระดับใด ต้องทํารายงานเร่งด่วนหรือเสนอเปิด EOC หรือไม่ 

6. ติดตามสถานการณ์ที่เป็นประเด็นเร่งด่วนที่ผู้บริหารแจ้งเข้ามา พร้อมทั้งสรุปประเด็นและสิ่งที่ต้อง
ดําเนินการสั้น ๆ ส่งเข้า LINE SAT DDC 

7. พิจารณาว่าเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งต้องออกสอบสวนโรคหรือไม่ และให้ SAT Manager ประสานงาน
กับ Operation Team ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมทีม หรือการสอบสวนควบคุมโรค 

8. ให้คําแนะนําเพ่ิมเติมแก่พ้ืนที่ในการสอบสวนควบคุมโรค ในกรณีที่พ้ืนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
9. เลือกโรค/ภัยสุขภาพ สําหรับทํารายงานการพยากรณ์โรครายสัปดาห์ ในกรณีที่ไม่มีข้อสั่งการ

เฉพาะเจาะจงจากที่ประชุม SAT & SMEs  
10. เลือกเหตุการณ์และสถานการณ์/โรคที่จะทําสรุปรายงานเสนอผู้บริหาร  
11. เลือกเหตุการณ์ที่จะให้ SMEs ประเมินความเสี่ยง และนําเสนอในที่ประชุม SAT & SMEs  
12. เข้าร่วมประชุม SAT & SMEs ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป พร้อมจัดทําสไลด์และส่งไฟล์นําเสนอไป

ยัง E-mail ที่กําหนด ภายในวันอาทิตย์ของสัปดาห์น้ัน ๆ  
13. รับแจ้งรายงานจาก ECDC ของประเทศสวีเดน ทาง Email ที่กําหนด โดย   

– เปลี่ยน password ทุกคร้ังที่เปลี่ยนเวร 
– เปิด Email และตรวจสอบ Email ทุกวัน 
– กรณีมีรายงานให้สรุปรายงานส่งรองอธิบดี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ทุกวัน ทาง Email ที่

กําหนด 

แนวทางการเตรียม Slide นําเสนอในการประชุมทีม SAT & SMEs ในวันจันทร์ถัดไป 
1. เลือกเหตุการณ์สําคัญหรือน่าสนใจจากข้อมูล verify ที่ประเมินเบ้ืองต้นแล้วว่ามีความสําคัญหรือ

ควรแจ้งให้ผู้บริหารรับทราบ โดย นําเสนอเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่สําคัญในสัปดาห์ที่ผ่านมา 
โดยสรุปสั้น ๆ คาดการเหตุการณ์ประเมินความเสี่ยง และให้ข้อเสนอแนะ 

2. สรุปเหตุการณ์ที่สําคัญหรืออยู่ในข้อสั่งการของผู้บริหารที่ส่วนกลางออกสอบสวนโรคในสัปดาห์ที่
ผ่านมา โดยประสาน JIT Manager เพ่ือเตรียมข้อมูลนําเสนอ  
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SAT Manager 

1. รับเวร-ส่งเวร ทุกวันจันทร์หลังประชุม Monday Meeting 
2. แจ้งและประสานงานเช่ือมต่อข้อมูลระหว่าง SAT และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/ผู้เช่ียวชาญ 
3. ประสานงานกับ Operation Team ในการออกสอบสวนควบคุมโรค 
4. ติดตามการส่งรายงานทั้งหมดของทีม SAT ให้ครบถ้วน 
5. ประสาน Supervisor เรื่องการเข้าประชุมและการนําเสนอเหตุการณ์ในที่ประชุม  
6. เข้าร่วมประชุม SAT & SMEs และคอยช่วยแจ้งเตือน Supervisor เก่ียวกับข้อสั่งการจากที่ประชุม 
7. ช่วยตรวจและแก้ไขสรุปงาน ก่อนส่งให้ Supervisor ตรวจทาน 
8. ตรวจสอบเคส PUI MERS ที่ สคร. บันทึกในโปรแกรม MERS ของกองระบาด และคีย์ ID ให้เคสน้ัน ๆ  
9. ส่ง Email แจ้งเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์การระบาดให้กับ SMEs ตามกลุ่มโรคทุกวัน  
10. รายงานผลการเฝ้าระวังไข้หวัดนกในคนและสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติประจําวัน ทาง Line : 1.SA 

Executive 
11. รับแจ้งรายงานจาก ECDC ของประเทศสวีเดน ทาง Email ที่กําหนด โดย  

– เปลี่ยน password ทุกคร้ังที่เปลี่ยนเวร 
– เปิด Email และตรวจสอบ Email ทุกวัน 
– กรณีมีรายงานให้แจ้ง Sup. ช่วยสรุปรายงานส่งรองอธิบดี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ทาง 

Email ที่กําหนด 
– กรณีไม่มีรายงานให้ Manager ส่งแจ้งรองอธิบดี นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ ทาง Email ที่

กําหนด ทุกวัน 
12. เข้าตรวจสอบฐานข้อมูล Measles Online Database เพ่ือเติมข้อมูลผล Lab ของโรคหัดใน

โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด  
13. เข้าร่วมประชุม SAT & SMEs ในวันจันทร์ของสัปดาห์ถัดไป 
14. รวบรวม Output ทุกช้ินงานประจําสัปดาห์ของตนเองส่งทาง Email ที่กําหนด  

 
Supervisor Assistant 

1. รับเวร-ส่งเวร ทุกวันจันทร์หลังประชุม Monday meeting 
2. ตรวจสอบข่าวจาก satmers@ddc.mail.go.th และ LINE: MERS T14 รวมถึงรับผิดชอบโทรศัพท์ 

SAT MERS ให้คําแนะนําเก่ียวกับโรค กรณีมีผู้โทรมาประสานงาน 
3. Verify Event ที่ได้รับมอบหมายและบันทึกข้อมูลในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด 
4. ในกรณีที่ Supervisor ไม่อยู่ ให้ Supervisor Assistant ปฏิบัติหน้าที่แทนช่ัวคราว 
5. ตรวจสอบเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งว่าเข้าเกณฑ์ DCIR หรือไม่ ถ้ามีเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCIR ให้ส่ง 

SMS แจ้งผู้บริหารภายใน 30 นาที  
6. ช่วยเหลือ Supervisor ติดตามสถานการณ์ที่เป็นประเด็นเร่งด่วน และหาข้อมูลพร้อมทั้งสรุปสั้น ๆ 

ส่งให้กับ Supervisor 
7. ประสานขอข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโรคต่าง ๆ ได้แก่ Flu, HFM และ Dengue  
8. พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจําสัปดาห ์
9. ทํา Slide Presentation พร้อมนําเสนอใน Monday Meeting 
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แนวทางการรบั-ส่ง Lab MERS (กรณีส่งตัวอย่างโดยโรงพยาบาลเอกชน)  
1. พิจารณาว่าเข้าเกณฑ์ PUI MERS หรือไม่ (ตามนิยาม)  
2. ให้เจ้าหน้าที่ รพ. กรอกแบบฟอร์ม SARI_AI1 และประสานไปยังสคร. ทีร่ับผิดชอบพ้ืนที่ เรื่องการส่ง

ตัวอย่างทางห้องปฎิบัติการ โดยแจ้งสคร. ว่า “ได้รับการพิจารณาจากกองระบาดวิยาแล้ว” โดยระบุ
ส่งตรวจ MERS-CoV, Flu A และ Flu B (ระหว่างรอส่งให้แช่เย็นที่ 0-4 องศาเซลเซียส)  

3. การส่งตัวอย่างตรวจทางห้องปฏิบัติการ  
3.1 ศูนย์ประสานงานฯ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

 ในเวลาราชการ 0 2951 0000 ต่อ 99248 หรอื 0 2591 1485 (รับตัวอย่าง 08.30–18.30 น.)  
 นอกเวลาราช 08 9318 4596, 08 1875 2792 (โทรแจ้งก่อนส่งตัวอย่าง 2 ชม.)  

3.2 สถาบันบําราศนราดูร ต้องโทรล่วงหน้าก่อนส่งตัวอย่างที่ 0 2590 3550 (โทรได้ตลอด 24 ชม.)  
3.3 ห้อง Lab รพ.รามาธิบดี สามารถนําไปส่งได้เลยโดยไม่ต้องประสานงานล่วงหน้า 

 
In charge 1 

1. รับเวร-ส่งเวร ทุกวันจันทร์หลังประชุม Monday meeting 
2. ตรวจสอบข่าวการระบาดจากอีเมล์ outbreak@health.moph.go.th 
3. Verify Event ที่ได้รับมอบหมายและบันทกึข้อมูลในโปรแกรมตรวจสอบข่าวฯ 
4. ติดตามสถานการณ์โรค/ภัยต่างประเทศที่สําคัญจากทีมข่าวต่างประเทศ กองระบาดวิทยา  

หากพบว่ามีประเด็นสําคัญที่อาจต้องแจ้งผู้บริหารให้แจ้ง Supervisor เพ่ือพิจารณา 
5. สรุปสถานการณ์โรคและภัยสขุภาพที่สําคัญเสนอผู้บริหาร 

 
In charge 2 

1. รับเวร-ส่งเวร ทุกวันจันทร์หลังประชุม Monday meeting 
2. ตรวจสอบข่าวจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดของ สคร. รายงาน 506 ข่าวจากส่ือมวลชน 

โทรสาร โทรศัพท์ เป็นต้น 
3. Verify Event ที่ได้รับมอบหมายและบันทกึข้อมูลในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด  
4. สรุปเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์การระบาดทุกวัน ส่งใน Line SAT DDC 
5. จัดทําตาราง Outbreak Verification List ตามกําหนด 

 
Do/Don’t 

  
เน่ืองจากในบางสัปดาห์การนําเสนอในท่ีประชุม SAT & SMEs ในเช้าวันจันทร์ มีข้อมูล 
ไม่ครบถ้วนในประเด็นที่สําคัญ และตอบคําถามเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ัน ๆ ไม่ได้ ควรเน้นยํ้า
ในประเด็นดังน้ี 

• Verify เหตุการณ์จะที่นําเสนอให้ได้ข้อมูล และประเด็นสําคัญให้ครบถ้วน 
• ให้เวลาในการเตรียมตัวนําเสนอ โดยเลือกเหตุการณ์ที่จะนําเสนอภายในวันศุกร์ เพ่ือให้ Supervisor 

มีเวลาตรวจสอบความครบถ้วน และประเด็นสําคัญของเหตุการณ์น้ัน ๆ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ 
• Supervisor ควรเป็นผู้นําเสนอเอง  

DO 
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• ใน output ทุกช้ินงานของ SAT ประจําสัปดาห์ และการคีย์ในข้อมูลใน event base ต้องเขียน
สัปดาห์และวันที่ตามสัปดาห์ของการรายงาน พ.ศ. 2561 กองระบาดวิทยา  

• ต้องระบุช่ือโรค/ภัยสุขภาพที่ทําการพยากรณ์โรค โรคที่ประเมินความเส่ียง โรคที่แจ้ง SMEs ที่จะ
ประเมินความเสี่ยงบนกระดานไวท์บอร์ด 

• การติดตามข้อมูลเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพจากสัปดาห์ที่ผ่านมาควรตรวจสอบจากโปรแกรม
ตรวจสอบข่าวของ สคร. ก่อนโทรสอบถามจากเจ้าหน้าที่ สคร. 

• คีย์การ์ดจะแจกให้สมาชิกทีมทุกคนในเช้าวันจันทร์ และส่งคีย์การ์ดคืน Admin SAT ในเย็นวันศุกร์ 
• อุปกรณ์ในห้อง SAT สมาชิกทีมสามารถใช้ได้ทุกช้ิน เช่น เครื่องปร้ินฯ ไมโครเวฟ ตู้เย็น ฯลฯ 
• เซ็นต์ช่ือในสมุดเซ็นต์ช่ือการมาปฏิบัติงานทุกวัน 
• การแนบไฟล์ในปฏิทินตรวจสอบข่าว ต้องเปลี่ยนช่ือไฟล์เป็นภาษาอังกฤษก่อนแนบ เท่าน้ัน  
• การตรวจสอบข่าวการระบาดต้องติดตามผ่าน สคร. ก่อนเท่าน้ัน หากวันพฤหัสบดียังไม่มีข้อมูล

เพ่ิมเติมจาก สคร. ให้โทรแจ้ง สคร. ว่า SAT กรมฯ ขออนุญาตสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมจากจังหวัดเอง 
• มาส่งเวรในวันจันทร์ถัดไป 
• แนวทางการปฎิบัติงาน SAT หลังจากเลิกใช้งานแล้วกรุณานํามาเก็บที่เดิมด้วยค่ะ 

 
• ขาดเวร โดยไม่หาคนมาปฏิบัติงานแทน 
• โทร Verify ข่าวกับ สสจ. เองโดยไม่แจง้ให้ สคร.ทราบก่อน  

 (ยกเว้นกรณีเร่งด่วน)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DON’T 
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รายงานการรบัแจ้ง และตรวจสอบเหตุการณ์ ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ สคร. 1 
ประจําสัปดาห์ที่ ........... พ.ศ. 2561 

1. การรับแจ้งเหตุการณ์ 
ที่มา  ค้นพบ จาก……………………………………………………………………. เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) …………..……….. 
       รับแจ้ง จาก……………………………………………………………………. เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ………..………….. 
ตรวจสอบเหตุการณ์กับ (ช่ือ สกุล) ………………………………….. หน่วยงาน………....................……………………. 

2. รายละเอียดเหตุการณ์: เป็นเหตุการณ์ของ …………………………………………………………………………………….
อาการและอาการแสดงที่สําคัญ ………………………………………………………………………....……………………………….
สถานที่เกิดเหตุ………………………………………………………………………….…………………………………………………………
จํานวน index case ………………… ราย ยังรักษาอยู่..................ราย ตาย......................ราย หาย............... ราย 
ลักษณะของ index case สว่นใหญ ่(เพศ อายุ อาชีพ) ……………...........……………………………………………...……  
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
รายแรกเริ่มป่วยวันที่ ………………… เวลา…………………… รายสุดท้าย วันที่ ………………… เวลา……………….……
สถานที่รักษา ………………………………….. วัน/เดือน/ปี ที่รักษา……………………………. การวินิจฉัย……………..……. 
การตรวจร่างกายและผลการตรวจ lab ที่สําคัญ…………………………………………………………………....................... 
..............................................................................................................................................................................
สถานที่รักษา 2 (  ) Refer (  ) ย้ายสถานทีร่ักษา………………………………….. วัน/เดือน/ปี ที่รักษา……………..……
การวินิจฉัย……………………………..…… การตรวจร่างกายและ lab ที่สําคญั…………………………………….…………… 
สถานที่รักษา 3 (  ) Refer (  ) ย้ายสถานทีร่ักษา………………………...……….. วัน/เดือน/ปี ที่รักษา…………....……
การวินิจฉัย…………………………..…… การตรวจร่างกายและ lab ที่สําคัญ…………….………………………………………
สมมติฐานของการเกิดโรคหรือการระบาด…………………………………………………………………………………………… 

3. เหตุการณ์น้ี (  ) อยู่ระหว่างดําเนินการสอบสวน โดย (  ) ทีม SRRT จังหวัด (  ) ทีมSRRT อําเภอ (  ) อ่ืน ๆ 
ระบุ เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) ………………………… ผลการสอบสวนโรคเบ้ืองต้น พบผู้ป่วยเพ่ิมเติมจํานวน .……… 
มีผู้สัมผัสโรค จํานวน ………………………ได้แก่ ……………………………….…....…………………………….......………… 
...................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................ 

4. การดําเนินการป้องกัน และจาํกัดการระบาด กิจกรรมที่ดําเนินการ ได้แก่ 
4.1…………………………….....………………โดย…………………………………………เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) …………………. 
4.2……………………………......…………..…โดย…………………………………………เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) …………………. 
4.3……………………………......…………..…โดย…………………………………………เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) …………………. 
4.4……………………………......……..………โดย…………………………………………เมื่อ (วัน/เดือน/ปี) …………………. 

5. คําแนะนําที่ทมี SAT สคร.1 ให้กับพ้ืนที…่…………........……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

ตัวอย่างรายงานการรับแจ้ง และตรวจสอบเหตุการณ์ 
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ประจําสัปดาห์ 

EVENT 01 เหตุการณ์ลําดับ
ท่ี………………… 
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6. ข้อตกลงเรื่องสิ่งส่งตรวจ (ระบุ วันที่เก็บตัวอย่าง ชนิดตัวอย่าง จํานวนตัวอย่าง วันที่ส่งตัวอย่าง และ
สถานที่ส่งตรวจ)  

ชนิดตัวอย่าง จํานวน สถานทีส่่ง วันที ่ ผลการตรวจ 
Rectal Swab     
Stool     
NP Swab     
Throat Swab     
Blood     
Serum     
อาหาร....................     
     

 
7. การประเมินสถานการณ์ (ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ทีม SAT) (Risk Assessment)  

7.1 การประเมินภัยคุกคาม (Hazard assessment) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 

7.2 การประเมินการสัมผัส (Exposures assessment) 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  

7.3 การประเมินบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อม (Context assessment) 
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................... 
การประเมินระดับความเสี่ยงและเหตุผล ระดับความเสี่ยง (Rapid Risk Assessment)  
 (  ) ระดับ 4 สีแดงเสี่ยงสูงมาก   (  ) ระดับ 3 สีส้มเสี่ยงสูง   (  ) ระดับ 2 สีเหลืองความปานกลาง 

  (  ) ระดับ 1 สีเขียวเสี่ยงน้อย เน่ืองจาก……………………………………………………………........……………...... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
8. ข้อเสนอ (การดําเนินการเชิงนโยบาย/มาตรการป้องกันควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ)  
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 
การประเมินสถานการณ์ครั้งต่อไปวันที่ ………………………………………………………………………………...………………. 
(หมายเหตุ สแีดงประเมิน เช้า-เย็น สสี้ม วันละครั้ง สีเหลืองวันเว้นวัน สีเขียววันจันทร์และศุกร ์รอผล lab 
หรือโรคสงบ ยุติการติดตาม)  

  
 ผู้ตรวจสอบเหตุการณ์……………………………………………………… 

วัน/เดือน/ปีที่ตรวจสอบ……………………………………………………… 
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ตัวอย่าง การสรุปการรับแจ้งข่าวประจําสัปดาห์ 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค (ฉบับปรับปรุงวันที่ 27 มกราคม 2563)  

เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวมีเกณฑ์ 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (ภายใน 30 นาที) ระดับที่ 2 เกณฑ์
สําหรับเหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภายหลัง ระดับที่ 3 เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบข่าวการระบาดของ 
กรมควบคุมโรค)  

เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

I.โรคและเหตุการณ์การระบาด (Diseases and Disease outbreaks)  
1. โรคติดต่อ  
โรคติดต่ออันตรายตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
1.1.1 โรคติดต่ออันตราย 13 โรค ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องชื่อและอาการสําคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559  
 (โปรดดูนิยามตามคู่มือการรายงานโรคติดต่ออันตราย) ผู้ป่วยสงสัย เข้าข่าย ยืนยันทุกราย (ยกเว้น PUI) กาฬโรค ไข้ทรพิษ ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก ไข้เวสต์ไนล์ ไข้เหลือง โรคไข้ลาสซา โรคติด
เชื้อไวรัสนิปาห์ โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงหรือโรคซาร์ส โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส วัณโรค
ดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug-resistant tuberculosis: XDR-TB)  
พบผู้ป่วย 
หรือผู้ที่สงสัยโรคติดต่ออันตราย  

1. การแจ้ง  
1.1 ผู้รับผิดชอบสถานพยาบาล หรือผู้ทํา
การชนัสูตร หรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่
ได้มีการชณัสูตร รายงานทันที ที่พบผู้ป่วย
หรือแม้เพียงสงสยั โดยแจ้งเบื้องต้นต่อเจ้า
พนักงานควบคุมโรคติดต่อส่วนกลาง (ทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ : SATส่วนกลาง) 
หรือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่ ภายใน 3 ชัว่โมง โดยไม่รอการ
วินิจฉัยสุดท้ายจากแพทย์และไม่ต้องรอ

มีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรค ที่เป็น
โรคติดต่ออันตราย และมีอาการป่วย
เข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI: patient 
under investigation)  

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่างประเทศ 
ดําเนินการตรวจคัดกรองผู้เดินทาง
จากเขตติดโรค ดําเนินการเฝ้าระวัง 
แยกกัก (Isolation) กักกัน 
(Quarantine) ตามมาตรการที่
กําหนด 
2. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ประจําด่านควบคุมโรคติดต่อ

มีผู้เดินทางมาจากเขตติดโรคที่เป็น
โรคติดต่ออันตราย ที่รัฐมนตรีฯ 
ประกาศและมีอาการป่วยสงสัย
เข้าได้กับโรคติดต่อ 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

การลงรหัส ICD 10 หัวหน้าทีมSAT 
พิจารณาแล้วรายงานต่อผู้บริหาร
ส่วนกลาง เพื่อรายงานต่ออธิบดีกรม
ควบคุมโรค ตามลําดับ 
2. การสั่งการ อธิบดีกรมควบคุมโรค
พิจารณาสั่งการ และกําหนดมาตรการ
ดําเนินการอย่างเร่งด่วน ผา่นผู้อํานวยการ
สํานัก/กองวิชาการที่รับผิดชอบ 

ระหว่างประเทศแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อส่วนกลาง (ทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์: SAT
ส่วนกลาง) และเจ้าพนักงานควบคุม
โรคติดต่อในพื้นที่ 

1.1.2 วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (Extensively drug-resistant tuberculosis: XDR-TB) โรคติดต่ออันตรายลําดับที่ 13 
1.2 โรคติดต่อทางเดินหายใจ  
1.2.1 กลุ่มอาการโรคติดต่อทางเดินหายใจ 
- ผู้ป่วยหรือผู้ที่สงสัยจะป่วย 

ด้วยเชื้อ Avian influenza หรือ
เชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ที่ไม่
พบทั่วไป (ไม่ใช่กลุ่ม Seasonal 
Influenza)  
-พบเชื้อ Avian Influenza ใน

สัตว์ปีก 

 
 
 

- ผู้ป่วยกลุ่มอาการทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรงที่เข้าข่าย (probable) 
Avian influenza, Pandemic novel 
influenza  
ที่เป็นตัวใหม่ หรือ โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจอุบัติใหม่อื่น ๆ  
- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 รายขึ้น
ไป) ที่เข้าข่าย (probable), Avian 
influenza, Pandemic novel 
influenza ที่เป็นตัวใหม่ หรือ โรคติด
เชื้อทางเดินหายใจอุบัติใหม่อื่น ๆ 
(novel Pathogen)  

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ส่วนกลาง (ทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ : SAT ส่วนกลาง) 
Verify ข้อมูล รายละเอียด และ
ติดตามผลชันสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการ แจ้งกลับไปยังต้น
เรื่อง รวมทั้ง SMEs และผู้บริหาร 
สํานักโรคที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
แจ้งต่ออธิบดีกรมควบคมุโรค
ตามลําดับ 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

- บุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตด้วย
อาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
- การระบาดของโรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจที่พบผู้ป่วยมากกว่า 10 รายขึ้น
ไป ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่
ระบาดในวงกว้าง เช่น เรือนจํา ค่าย
ทหาร โรงพยาบาล สถานศึกษา (จาก
กองโรคติดต่อทั่วไป)  
- ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่เสียชีวิตต้อง
มีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการยืนยัน
เชื้อก่อโรค (รวมทั้ง Rapid test)  
- ผู้ปว่ยกลุ่มอาการทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรงที่สงสัย Avian 
influenza, Pandemic novel 
influenza หรือ โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจอุบัติใหม่อื่น ๆ  
- ผู้ป่วยกลุ่มอาการทางเดินหายใจที่มี
ประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยัน/
เข้าข่ายโรคอุบัติใหม่ เช่น โคโรน่าไวรัส 
H7N9, H5N1 
- ความเร็วหรือความเป็นปัจจุบันของ
ระบบข้อมูล ILI มากกว่า ร้อยละ 10 
ระดับอําเภอ (% ILI จาก OPD ที่
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

โรงพยาบาลมากกว่า ร้อยละ 10 ใน 4 
สัปดาห์ล่าสุด)  

1.2.2 โรคลีเจียนแนร์ (Legionnaire)  
  - พบผู้ป่วยโรคลิเจียนแนร์ทุกราย ทั้ง

คนไทย และชาวต่างชาติที่ได้รับการ
ตรวจยืนยันในประเทศไทย 
 

1. แจ้งทีมสอบสวนโรคในพื้นที่เพื่อ 
ตรวจหาสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยง
พร้อมทั้งทําลายเชื้อและแหล่ง
เพาะพันธุ์ 
2. ทีมสอบสวนโรคสรุปรายงานการ
สอบสวนป้องกันควบคุมโรคแก่
ผู้บริหารในพื้นที่และผู้บริหารกรมฯ 

 

1.3 โรคติดต่อทางอาหารและน้ําเป็นสื่อ 
1.3.1 อหิวาตกโรค 
- อหิวาตกโรคเสียชีวิต หรือ พบ
ผู้ป่วยต่อเนื่องนับจากวันเริ่มป่วยใน
เหตุการณ์เดียวกันนานเกินกว่า 10 
วัน (ควบคุมการระบาดไม่ได้)  

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ส่วนกลาง/ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ : 
SAT ส่วนกลาง Verify ข้อมูล  
2. ทีมJIT กรมควบคุมโรค ลงดําเนินการ
สอบสวนควบคุมโรคร่วมกับทีมสอบสวน
โรคในพื้นที่ และติดตามผลชันสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการ และสรุปรายละเอียด 
แจ้งแก่ผู้อํานวยการกองโรคติดต่อทั่วไป 
รวมทั้ง SMEs และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อพิจารณาแจ้งต่ออธิบดีกรมควบคุม
โรคตามลําดับ 

- ผู้ป่วยอหิวาตกโรครายแรกหรือกลุ่ม
แรกของเหตุการณ์ในรอบนั้น (เมื่อพบ
ผู้ป่วยรายแรกหรือกลุ่มแรกของ
เหตุการณ์ในตําบลนั้น ๆ และมีการ
รายงานแล้ว กรณีพบผู้ป่วยรายแรก
หรือกลุ่มแรกในตําบล ข ทั้งกรณีมี
หรือไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กับ
ตําบล ก คดิเป็นผู้ป่วยรายแรกหรือ
กลุ่มแรกของตําบล ข)  

1. แจ้งทีมสอบสวนโรคในพื้นที่
รับผิดชอบเพื่อตรวจหาสาเหตุ และ
ปัจจัยเสี่ยงพร้อมทั้งทําลายเชื้อและ
แหล่งแพร่เชื้อโดยควบคุมโรคได้
ภายใน 10 วัน (2 generation)  
2. ทีมสอบสวนโรคสรุปรายงานการ
สอบสวนป้องกันควบคุมโรคแก่
ผู้บริหารในพื้นที่และผู้บริหารกรม
ควบคุมโรค 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

1.3.2 โรคโบทูลิซึม  
พบผู้ป่วยโรคโบทูลิซึม  
หรือมีการป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 
รายขึ้นไป 

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ส่วนกลาง/ทีม SA Tส่วนกลาง Verify 
ข้อมูล และ ประสาน ผอ.กองโรคติดต่อ
ทั่วไป เพื่อการจัดหาและ 
สนับสนุนโบทูลินั่ม แอนตี้ท็อกซิน 
(Botulinum antitoxin) สําหรับการ
รักษาผู้ป่วย 
3. ทีม JIT กรมควบคุมโรค ลงพื้นที่
ดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคร่วมกับ
ทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ ติดตามผล
ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ และสรุป
รายละเอียด แจ้งแก่ผู้อํานวยการสํานัก
โรคติดต่อทั่วไป รวมทั้ง SMEs และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแจ้งต่อ
อธิบดีกรมควบคุมโรคตามลําดับ 

- ผู้ป่วยสงสัยโรคโบทูลิซึม  1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่/ทีมตระหนักรู้สถานการณ์: 
SAT จาก สคร. Verify ข้อมูล  
2. ทีม JIT สคร. ลงดําเนินการ
สอบสวนควบคุมโรคร่วมกับทีม
สอบสวนโรคในพื้นที่ และติดตาม 
ผลชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ  
และสรุปรายละเอียด แจ้งแก่
ผู้อํานวยการกองโรคติดต่อ-ทั่วไป 
รวมทั้ง SMEs และผู้บริหารที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแจ้ง 
ต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคตามลําดับ 
 

 

 

1.3.3 โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน/อาหารเป็นพิษ/บิด/ไข้เอนเทอริค/ไทฟอยด์ 
- อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ที่พบ
ผู้ป่วยในเหตุการณ์เดียวกันมากกว่า 
50 รายหรือ พบผู้ป่วยในเหตุการณ์
เดียวกันตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป ที่มี
ความเกี่ยวข้องกัน 
- อุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษที่

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
ส่วนกลาง/ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ : 
SATส่วนกลาง Verify ข้อมูล  
2. ทีม JIT กรมควบคุมโรค ลง
ดําเนินการสอบสวนควบคุมโรคร่วมกับ
ทีมสอบสวนโรคในพื้นที่ และติดตามผล

- กรณีเสียชีวิต 
- กรณีมีผู้ป่วย Cluster 30 รายขึ้นไป 
ทุกเหตุการณ์ โดยที่ไม่ทราบเชื้อก่อ
โรค หรือควบคุมการระบาดไม่ได้  
- กรณีมีผู้ป่วย Cluster ตั้งแต่ 2 
Cluster ขึ้นไป ที่สงสัยว่ามีความ

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
ในพื้นที่/ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ : 
SATจาก สคร. Verify ข้อมูล  
2. ทีม JIT สคร. ลงดําเนินการ
สอบสวนควบคุมโรคร่วมกับทีม
สอบสวนโรคในพื้นที่ และติดตามผล

- กรณีมีผู้ป่วยสงสัยสารพิษ พืช
พิษ สารเคมี สัตว์มีพิษ หรืออื่น ๆ 
ที่มีอาการรุนแรงจนต้องนอน
โรงพยาบาลหรือ เสียชีวิต (ยกเว้น 
กรณีผู้ป่วยจงใจกินเพื่อฆ่าตัวตาย)  
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

เสียชีวิตตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปใน
เหตุการณ์เดียวกัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ และสรุป
รายละเอียด แจ้งแก่ผู้อํานวยการกอง
โรคติดต่อทั่วไป รวมทั้ง SMEs และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาแจ้งต่อ
อธิบดีกรมควบคุมโรค ตามลําดับ 

เกี่ยวข้องกัน ในเวลาใกล้เคียงกัน (ไม่
เกิน 1 เดือน) เช่น สงสัยอาหารชนิด
เดียวกัน หรือ เกิดซ้ําในที่เดิม  
- อุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษจากการ
ติดเชื้อไวรัสโรตา ไวรัสโนโร 20 ราย
ขึ้นไป (มากกว่าหรือเท่ากับ 20 ราย/
outbreak Rotavirus 1 outbreak)  
- อุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษจากเชื้อ 
E. coli ชนิดรุนแรง ที่ทําให้เกิด 
Hemolytic-Uremic Syndrome, 
O157H7, Shiga toxin-producing  
E. coli ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ และสรุป
รายละเอียด แจ้งแก่ผู้อํานวยการ
กองโรคติดต่อทั่วไป รวมทั้ง SMEs 
และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาแจง้ต่ออธิบดีกรมควบคุม
โรคตามลําดับ 
3. ทีม SAT กรมควบคุมโรค 
ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลพยากรณ์โรค 
รายงานผู้เกี่ยวข้องให้ทันเวลา แจ้ง
ผล Lab ในระบบทุกราย/
สถานการณ์ ที่มีข้อมูลติดตาม case 
ต่อเนื่องจนครบกระบวนการ 

1.3.4 ตับอักเสบชนิดเอหรืออี  

พ บ ผู้ ป่ ว ย ส งสั ย ใน เห ตุ ก า รณ์
เดียวกันมากกว่า 20 ราย หรือ พบ
ผู้ป่วยในเหตุการณ์เดียวกันตั้งแต่ 2 
จังหวัดขึ้นไป ที่มีความเกี่ยวข้องกัน 

    

1.4 โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
1.4.1 โรคพิษสุนัขบ้า 
  - ผู้ป่วยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า 1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 

ในพื้นที่/ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ : 
SAT จาก สคร. Verify ข้อมูล  

- ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

2. ทีม JIT สคร. ลงดําเนินการ
สอบสวนควบคุมโรคร่วมกับทีม
สอบสวนโรคในพื้นที่ ติดตามผล
ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ติดตามผู้
สัมผัสที่มีโอกาสติดเชื้อ และติดตาม
ผู้สัมผัสโรครายอื่น ๆ จากสัตว์ตัว
เดียวกัน 
3. สรุปรายละเอียด แจ้งมายังทีม
SAT ส่วนกลาง ผู้อํานวยการกอง
โรคติดต่อทั่วไป รวมทั้ง SMEs และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
แจ้งต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค
ตามลําดับ 
4. เปิด EOC โรคพิษสุนัขบ้าภายใน 
24 ชั่วโมง  

1.4.2 โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ํา ที่เกิดจากสัตว์สู่คน เช่น Anthrax, Nipah, Plaque 1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่/ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ : 
SAT จาก สคร. Verify ข้อมูล  
2. ทีม JIT สคร. ลงดําเนินการ
สอบสวนควบคุมโรคร่วมกับทีม
สอบสวนโรคในพื้นที่ ติดตามผล
ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ติดตามผู้
สัมผัส ทําลายแหล่งแพร่เชื้อ  

 
 - ผู้ป่วยเข้าข่าย (probable)  

1.4.3 โรคบรูเซลโลสิส  
 - ผู้ป่วยสงสัยบรูเซลโลสิสในคนทุกราย 

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไป) ที่มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น 
ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเลี้ยงและตลาดค้า
สัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากสัตว์ 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

- พบเชื้อในฟาร์มปศุสัตว์ positive 
ด้วยโรคบรูเซลโลสิส 

3. สรุปรายละเอียด แจ้งมายังทีม
SAT ส่วนกลาง ผู้อํานวยการกอง
โรคติดต่อทั่วไป รวมทั้ง SMEs และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
แจ้งต่ออธิบดีกรมควบคุมโรค 
ตามลําดับ 

1.4.4 โรคเลปโตสไปโรสิส  
 - ผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันที่เสียชีวิต 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ที่มี
เหตุการณ์หรือปัจจัยเสี่ยงร่วมกัน 
(พื้นที่ระดับตําบล ระยะช่วงเวลา 1-2 
สัปดาห์)  
- พบการระบาดเป็นวงกว้าง > 20 
รายขึ้นไป หรือเสียชีวิตตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวกัน เช่น 
ภายหลังน้ําท่วม (พื้นที่ระดับตําบล/ใช้
แหล่งน้ําเดียวกัน)  

 

1.4.5 โรคทริคิโนสิส  
  - ผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันเป็น 

กลุ่มก้อน (Cluster)  
 

1.4.6 โรคไข้หูดับ Streptococcus suis  
  - ผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันเสียชีวิต 

-มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)  
 

1.4.7 เมลิออยโดสิส (Melioidosis)   
  - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

1.5 โรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน 
ผู้ป่วยยืนยันโรคโปลิโอ  
ทั้ง Wild poliovirus (WPV) และ 
Vaccine-derived poliovirus 
(VDPV)  
 

1. การแจ้งข่าวไปยังองค์การอนามัยโลก 
ผ่าน National IHR Focal Point 
2. การประกาศภาวะฉุกเฉิน และการ
เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
3. ดําเนินการควบคุมโรคตามแนวทางที่
องค์การอนามัยโลกกําหนด 

- ผู้เสียชีวิตยืนยันโรคหัด/คอตีบ/ไอกรน 
- เหตุการณ์การระบาดของโรคหัด/หัด
เยอรมัน/คอตีบ/ไอกรน/ไข้สมอง
อักเสบเจอีที่มีแนมโน้มว่าจะพบผู้ป่วย
จํานวนมาก (เป็นการระบาดที่ยืนยัน
การวินิจฉัยแล้ว)  
- AEFI เสียชีวิต 

1. การจัดสรรทรัพยากรและ
กําลังคน 
2. การพิจารณาเปิดศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน 
3. การพิจารณาประกาศเขตติดโรค 

- ผู้ป่วยสงสัยขึ้นไป โรคโปลิโอ/คอ
ตีบ/ไอกรน/ไข้สมองอักเสบเจอี  

- เหตุการณ์การระบาดที่สงสัยโรค
หัด/หัดเยอรมัน/คอตีบ/ไอกรน/ไข้
สมองอักเสบเจอี 

- Serious AEFI 
- AFP ทุกราย 

1.6 โรคติดต่อทางระบบประสาท 

1.6.1 ไข้กาฬหลังแอ่น 
  - ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิต 

- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปของไข้สมองอักเสบ
หรือเยื่อหุ้มสมองอักเสบที่หาสาเหตุ
ไม่ได้ 

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่/ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ : 
SATจาก สคร. Verify ข้อมูล  
2. ทีม JIT สคร. ดําเนินการสอบสวน
ควบคุมโรคร่วมกับทีมสอบสวนโรค
ในพื้นที่ ติดตามผลชัณสตูรทาง
ห้องปฏิบัติการ ติดตามผู้สัมผัสที่มี
โอกาสติดเชื้อ เพื่อให้วัคซีน ทําลาย
แหล่งแพร่เชื้อ ให้สุขศึกษาแก่
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
3. สรุปรายละเอียด แจ้งมายังทีม
SAT ส่วนกลาง ผู้อํานวยการกอง

 

1.6.2 ไข้สมองอักเสบ  
  - ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 

ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ในจังหวัดเดียวกัน 
ภายใน 1 เดือน 
- บุคลากรทางการแพทย์ 1 ราย ที่เป็น
ผู้ป่วยสงสัย  
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

1.6.3 ไข้สมองอักเสบ JE โรคติดต่อทั่วไป รวมทั้ง SMEs และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
แจ้งต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคต่อไป 
 

 
  - ผู้ป่วยยืนยัน ทุกราย  
1.6.4 โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากพยาธิหอยโข่ง  
  - ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวกัน  
1.7 โรคติดต่อนําโดยแมลง 

   ไข้เลือดออก 
- ผู้ป่วยสงสัยหรือยืนยันไข้เลือดออก
เสียชีวิตทุกราย 
 

- กองโรคติดต่อนําโดยแมลง เฝ้า
ระวังและควบคุมโรค 
- กองระบาดวิทยาออกสอบสวนโรค 
- พิจารณาเปิด EOC  
- SAT ส่วนกลางและภูมิภาค 
ตรวจสอบข่าวการระบาด 

 

    ชิคุนกุนยา 
- การระบาดของโรคชิคุนกุนยา
นอกพื้นที่เสี่ยง โดย 
1) ระบาดตั้งแต่พบผู้ป่วย 2 ราย
ขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวกัน 
2) ระยะเวลาภายใน 28 วัน 
3) นิยามของพื้นที่เสี่ยง คือ 14 
จังหวัดทางภาคใต้ 

   ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสซิกา (Zika 
virus)  
- หญิงตั้งครรภ์ 
- ทารกศีรษะเล็ก 

กองโรคติดต่อนําโดยแมลง เฝ้าระวัง
และควบคุมโรค 
กองระบาดวิทยาออกสอบสวนโรค 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

- กลุ่มอาการทางระบบประสาท GBS 
- Cluster ผื่น ไข้ ตาแดง ปวดข้อ 
ปวดศีรษะ เฉพาะ Confirmed/ 
asymptomatic 

พิจารณาเปิด EOC  

  โรคไข้มาลาเรีย 
- ผู้ป่วยมาลาเรียเสียชีวิตทุกราย 
- พบผู้ป่วยติดเชือ้ในพื้นที่ (indigenous 
case) ในพื้นที่หยุดการแพร่เชื้อ
มาลาเรียหรือปลอดเชื้อมาลาเรีย 
- พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้มาลาเรียใน
กลุ่ม/หมู่บ้านเดียวกันติดต่อกัน 4 สัปดาห์ 
- พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้มาลาเรียสูง
กว่าค่ามัธยฐาน 3 ปี ในกลุ่ม/หมู่บ้าน
เดียวกัน 

กองโรคติดต่อนําโดยแมลง เฝ้าระวัง
และควบคมุโรค รวมทั้งสอบสวน
การเสียชีวิต 
 
สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคร่วมกับ
กองส่วนกลาง (กองโรคติดต่อนําโดย
แมลงและกองระบาดวิทยา) ออก
สอบสวนโรค 
พิจารณาเปิด EOC  

โรคไข้มาลาเรีย 
- พบผู้ป่วยยืนยันโรคไข้มาลาเรีย 
(confirmed malaria case) ใน
พื้นที่หยุดการแพร่เชื้อมาลาเรีย
หรือปลอดเชื้อมาลาเรีย 
 
 
 
 
 

    โรคเท้าช้าง 
ผู้ป่วยยืนยันโรคเท้าช้าง (ติดเชื้อใน
ประเทศ) ทุกราย 

    สครับไทฟัส 
- ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต 
- มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster)  

    โรคลิชมาเนีย 
ผู้ป่วยยืนยันโรคลิชมาเนีย ชนิด 
visceral ทุกราย  
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

1.8 วัณโรค 
   - ผู้ป่วย XDR-TB ทุกราย ไม่รวม Pre-

XDR-TB 
กรณีพบผู้ป่วย XDR-TB  
1. ต้องรายงานภายใน  3 ชั่ วโมง 
ตั้งแต่มีผลทางห้องปฎิบัติการยืนยัน
ว่าเป็น XDR-TB โดยแจ้งผู้บริหาร
หน่วยงาน , SAT ของหน่วยงาน , 
SAT กรมควบคุมโรค  
2 . แยกผู้ ป่ วย  XDR-TB เพื่ อ ดูแล
รักษาอย่างใกล้ชิดโดยทีมสหวิชาชีพ 
ใน ส ถ าน ที่ ที่  Regional XDR-TB 
hub กําหนดไว้ จนกว่าพ้นระยะ
แพร่เชื้อ ซึ่งพิจารณาจากผล AFB 
smear เป็นลบอย่างน้อย  2 ครั้ง
ติดต่อกัน โดยห่างกันอย่างน้อย 7 
วัน รวมระยะเวลารักษาที่ Reginal 
XDR-TB hub อย่างน้อย 30 วัน  
3. ทีมสอบสวนโรคของจังหวัดและ
หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ
ในพื้นที่ สอบสวนโรคภายใน 12 
ชั่วโมง  
4. ที ม ส อบ ส วน โรค ส่ วน ก ล า ง 
สอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง 
 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ของ TB หรือ 
MDR-TB อยู่ในสถานที่เดียวกัน
หรือใกล้เคียงกัน มีประวัติทํา
กิจกรรมหรือทํางานร่วมกัน ได้รับ
การวินจิฉัยในระยะเวลาห่างกันไม่
เกิน 3 เดือน เช่น โรงเรียน สถานที่
กวดวิชา ศูนย์เด็กเล็ก 
สถานพยาบาล เป็นต้น  
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

1.9 กลุ่มโรคติดเชื้อหรือบาดเจ็บจากการสัมผัส 
1.9.1 โรคตาแดง 1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน

พื้นที่/ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ : 
SAT จาก สคร. Verify ข้อมูล  
2. ทีม JIT สคร. ลงดําเนินการ
สอบสวนควบคุมโรคร่วมกับทีม
สอบสวนโรคในพื้นที่ ติดตามผล
ชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ ติดตามผู้
สัมผัสที่มีโอกาสติดเชื้อ  
3. สรุปรายละเอียด แจ้งมายังทีม
SATส่วนกลาง ผู้อํานวยการกอง
โรคติดต่อทั่วไป รวมทั้ง SMEs และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
แจ้งต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคต่อไป 

 
  - กรณีมีผู้ป่วย Cluster ที่มีคนอยู่

รวมกันจํานวนมาก เช่น โรงเรียนค่าย
ทหาร เรือนจํา 
- มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 
ตั้งแต่ 30 รายขึ้นไปภายใน 1 สัปดาห์ 

 

1.9.2 โรคมือเท้าปาก (Hand Foot and Mouth disease) /เอนเทอโรไวรัส  
- กลุ่มอาการ Neuro-cardio-
pulmonary เสียชีวิตตั้งแต่  
2 รายขึ้นไป ที่สงสัย 
Enteroviruses  
- ผู้ป่วยสงสัยมือเท้าปากเสียชีวิต 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป (มีอาการมือ 
เท้า ปาก แต่มีหรือไม่มี Neuro-
Cardio-Pulmonary symptoms 
ก็ได้)  

 - ผู้ป่วยสงสัยมือเท้าปากเสียชีวิต  
1 ราย 
- ผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส
เสียชีวิต 1 ราย 
- ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 
D68 (EV-D68)  
- ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง เช่น 
ปอดหัวใจ สมอง 1 ราย 
- Cluster ที่เกิดซ้ําภายหลังดําเนิน
มาตรการไปแล้ว 
- มีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) 
ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

1.9.3 การบาดเจ็บจากแมงกะพรุนพิษ  
  - กรณีบาดเจ็บรุนแรง (เช่น หมดสติ 

หรือต้องใส่ท่อช่วยหายใจ) หรือ
เสียชีวิต 

 

1.10 ผู้ป่วยติดเชื้อจุลชีพดื้อยาที่มีความสําคัญสูง (Critically Important Multidrug Resistant Organisms) (จากกองระบาดวิทยา)  
    ผู้ป่วยทุกรายที่ผลการเพาะเชื้อพบ

เชื้อจุลชีพดื้อยาและดื้อยาที่
กําหนด ดังต่อไปนี้ 
เชื้อ Staphylococcus aureus 
ที่ดื้อยา Vancomycin 
เชื้อ Enterococcus spp. ที่ดื้อยา 
Vancomycin 
เชื้อ Acinetobacter 
baumannii ที่ดื้อยา colistin 
เชื้อ Pseudomonas 
aeruginosa ที่ดื้อยา colistin 
เชื้อ Neisseria gonorrhoeae ที่
ดื้อยากลุ่ม Third generation 
cephalosporin 
เชื้อดื้อยารุนแรงหลายขนานที่ไม่
เคยพบมาก่อน 
 

1.11 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่ติดจากการรับเลือด 2 รายขึ้นไปในเหตุการณ์เดียวกัน (จากกองระบาดวิทยา)  
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

  ผู้ป่วยโรคติดเชื้อต่าง ๆ ที่ติดจากการ
รับเลือด 2 รายขึ้นไปในเหตุการณ์
เดียวกัน  

  

1.12 สงสัยอาวุธชีวภาพทุกเหตุการณ์ เช่น Anthrax, Smallpox (จากกองระบาดวิทยา)  
สงสัยอาวุธชีวภาพ 
ทุกเหตุการณ์ เช่น Anthrax, 
Smallpox 
 

    

1.13 โรคติดต่อจากต่างประเทศที่เสียชีวิต ที่ไม่เคยพบหรือเกิดขึ้นในประเทศไทย (จากกองระบาดวิทยา)  
โรคติดต่อจากต่างประเทศที่ไม่เคย
พบหรือเกิดขึ้นในประเทศไทยทุก
ราย (Travel-associated 
infectious disease) เช่น Rift 
Valley fever, โรคติดเชื้อไวรัสฮัน
ตา, Trypanomoasis, trachoma, 
Venezuelan Equine 
Encephalitis, Rocky mountain 
spotted fever (RMSF), Lyme 
disease , Monkey pox, Saint 
Louis encephalitis virus (SLEV) 
เป็นต้น  
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

2. โรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
เหตุการณ์ที่ยืนยันรังสีรั่วไหลใน
ระดับที่มีผลกระทบรุนแรงต่อ
สุขภาพในระยะฉับพลันและไม่
สามารถควบคุมได้โดยสํานักงาน
ปรมาณูเพื่อสันติ 

1. ตรวจสอบความรุนแรงของเหตุการณ์ 
จํานวนผู้เสียชีวิต มีอาการป่วย 
2. ประสาน ผู้อํานวยการ PMงาน EOC 
สํานักโรคฯ, งาน IHR กองระบาดวิทยา, 
EOC เพื่อเตรียมทีม JIT ส่วนกลาง 
+SMEs สํานักโรค ออกปฏิบัติการ
ควบคุมเหตุการณ์ 

1. เหตุการณ์ที่เกิดระเบิด ไฟไหม้ใน
สถานประกอบการ หรือสถานที่
ทํางาน ที่มีโอกาสทําให้สารเคมีรั่วไหล 
เช่น เหมืองแร่ บ่อขยะ 
2. เหตุอุบัติภัยเกิดจากการรั่วไหล 
หรือ ระเบิดของสารเคมีที่มีผู้บาดเจ็บ
ตั้งแต่ 10 ราย หรือ มีผู้บาดเจ็บรุนแรง
ตั้งแต่ 5 ราย หรือ มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 1 
ราย 
 

1. ตรวจสอบความรุนแรงของ
เหตุการณ์  
2. ประสาน ผู้อํานวยการ PM งาน 
EOC สํานักโรคฯ เพื่อเตรียมทีม JIT 
ส่วนกลาง +SMEs สํานักโรค ออก
ปฏิบัติการควบคมุเหตุการณ์ 

1. ผู้ป่วยสงสัยโรคกลุ่ม 
Pneumoconiosis (silicosis, 
Asbestosis, Byssinosis, Coal 
mine) ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป 
2. ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษตะกั่ว ที่มี
ผู้ป่วยตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป หรือใน
เด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี จํานวน 1 
ราย ขึ้นไป 
3. ผู้ป่วยสงสัยโรคพิษโลหะหนัก 
หรือสารตัวทําละลายอินทรีย์
ระเหยง่าย (VOCs) ตั้งแต่ 1 ราย
ขึ้นไป 
4. โรคพิษสารกําจัดศัตรูพืช 
(อุบัติเหตุ เช่น หกรด กระเด็นเข้า
ตา/การเจ็บป่วยจากพิษสารเคมี
ทางการเกษตร) ที่มีผู้ป่วย ตั้งแต่ 1 
รายขึ้นไป โดยไม่รวมถึงกรณีที่
เจตนาฆ่าตัวตาย 
5. เหตุการณ์เสียชีวิตในที่อับ
อากาศ หรือสงสัยว่าจะอับอากาศ 
เช่น รถยนต์ เต้นท์ ถ้ํา ท่อ อุโมงค์ 
ห้องน้ําที่ติดตั้งเครื่องทําน้ําอุ่น
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

ระบบแก๊ส โรงเพาะเห็ด โรงหมักปุ๋ย 
บ่อน้ํา เป็นต้นตั้งแต่ 1 ราย ขึ้นไป 
6. การเสียชีวิตที่สงสัยว่ามีสาเหตุ
จากเหตุการณ์เดียวกัน ในสถาน
ประกอบการเดียวกันตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไป หรือ การเกิดโรคหรือ
อาการที่เกิดจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อมที่ไม่เคยเกิด
ขึ้นมาก่อน หรือเป็นโรคที่หายาก 
ที่วินิจฉัยทางคลินิกได้น้อย 

3. การบาดเจ็บ 
    1. อุบัติเหตุจราจรที่เสียชีวิต 5 คน

ขึ้นไป (รวมเสียชีวิตในหอพักผู้ป่วยใน)  
2. อุบัติเหตุจราจรที่มีผู้บาดเจ็บ
หรือผู้เสียชีวิตรวมกัน 15 คนขึ้นไป 
3. อุบัติเหตุตามนโยบายของ
กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ 
อุบัติเหตุรถพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข รถโดยสาร
สาธารณะ รถรับส่งนักเรียน  

จมน้ําเสียชีวิตในเหตุการณ์เดียวกัน
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปหรือเหตุการณ์ที่
กระทบต่อการท่องเที่ยว 

   จมน้ําเสียชีวิตทุกราย 
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

II. ภัยสุขภาพ (Animals, Environmental conditions, Organisms)  
1. สงสัยโรคติดต่ออุบัติใหม่  

  - สัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติสงสัย 
ไข้หวัดนก 

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่/ทีม SATจาก สคร. Verify ข้อมูล 
2. ทีม JIT สคร. ดําเนินการสอบสวน
ควบคุมโรคร่วมกับทีมสอบสวนโรค
ในพื้นที่ ติดตามผลชัณสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการ ติดตามผู้สัมผัสที่มี
โอกาสติดเชื้อ เพื่อให้วัคซีนทุกราย  
3. สรุปรายละเอียด แจ้งมายังทีม
SATส่วนกลาง ผู้อํานวยการกอง
โรคติดต่อทั่วไป รวมทั้ง SMEs และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
แจ้งต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคต่อไป 

 

2. สงสัยโรคจากสัตว์สู่คน  
- สัตว์ป่วย/ตายผิดปกติ ที่สงสัยโรค
จากสัตว์สู่คน  
1) ในกรณีมีการระบาดแบบ 
กลุ่มก้อนในสัตว์ของโรค 
Brucellosis และ Rabies 
2) ในทุกกรณีสําหรับโรค Anthrax 

 - พบข่าวการระบาดในสัตว์ที่มีการส่ง 
ผลต่อสุขภาพคน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า 

1. เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อใน
พื้นที่/ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ : 
SATจาก สคร. Verify ข้อมูล  
2. ทีม JIT สคร. ลงดําเนินการสอบสวน
ควบคุมโรคร่วมกับทีมสอบสวนโรค
ในพื้นที่ ติดตามผลชันสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการ ติดตามผู้สัมผัสที่มี
โอกาสติดเชื้อ เพื่อให้วัคซีนทุกราย  
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เงื่อนไขการตรวจสอบข่าวของกรมควบคุมโรค  
เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี

ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง
ผู้บริหารทันที  

 (ภายใน 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง (DCIR) ที่
ต้องแจ้งผู้บริหารทันที (เช่น ข้อสั่งการ

ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่มี
ความสําคัญสูง (DCIR) ที่ต้องแจ้ง

ผู้บริหารภายหลัง  
 (ภายหลังจาก 30 นาที)  

การดําเนินงานที่คาดหวัง สําหรับ
เหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง 

(DCIR) ที่ต้องแจ้งผู้บริหารภาย
หลังจาก 30 นาที (เช่น ข้อสั่งการ
ที่ต้องดําเนินการอย่างเร่งด่วน)  

เกณฑ์สําหรับเหตุการณ์ที่ไม่เข้า 
DCIR แต่เข้าเกณฑ์ตรวจสอบ
ข่าวการระบาดของกรมควบคุม

โรค)  

3. สรุปรายละเอียด แจ้งมายังทีม
SAT ส่วนกลาง ผู้อํานวยการกอง
โรคติดต่อทั่วไป รวมทั้ง SMEs และ
ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา
แจ้งต่ออธิบดีกรมควบคุมโรคต่อไป 

III. เหตุการณ์ใด ๆ ก็ตามที่เข้าเกณฑ์ต้องแจ้งไปยังองค์การอนามัยโลกและประเทศที่ได้รับผลกระทบตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)  
1. ผู้ป่วยแม้เพียงรายเดียวด้วยโรค 
ไข้ทรพิษ โปลิโอ wild type 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ SARS 

    

2. เหตุการณ์ที่ประเมินแล้วพบว่า
เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข
ระหว่างประเทศ (PHEIC) ตาม
ภาคผนวก 2 ของ IHR 2005  

    

3. การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มี
ความรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้าน
หรือประเทศอื่นที่อาจแพร่ระบาดสู่
ประเทศไทยได้ 

    

IV. กลุ่มอาการ/โรคอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้บริหาร สื่อมวลชน หรือประชาชน 
1. การเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่ 
หรือการเสียชีวิตที่เป็นผลจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค 
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ตัวอย่าง การประเมินระดับความเสี่ยง (Single overall risk level)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

1. เหตุการณน์ี้ผิดปกติหรือไม่ 

2. โรคมีโอกาสแพร่กระจายในวงกว้างไดห้รือไม่ 2. โรคมีโอกาสแพร่กระจายในวงกว้างไดห้รือไม่ 

3. มีผลกระทบทางสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหน 3. มีผลกระทบทางสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหน

4. โรคหรือภัยสุขภาพมีความรุนแรงหรือ
ทําใหเ้สียชีวิตได้มาก 

4. โรคหรือภัยสุขภาพมีความรุนแรงหรือ 
ทําใหเ้สียชีวิตได้มาก 

4. โรคหรือภัยสุขภาพมีความรุนแรงหรือ 
ทําใหเ้สียชีวิตได้มาก 

5. โรคหรือภัยสุขภาพนี้ มีวิธีรักษาได้/ 
มีวิธีป้องกันอย่างมีประสิทธภิาพ 

เสี่ยงสูงมาก 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่

ไม่ใช่ ไม่ใช่ 

สูง ต่ําสูงต่ํา 

ใช่ ไม่ใช่

ไม่ใช่ ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

เสี่ยงต่ํามาก เสี่ยงสูง เสี่ยงปานกลาง เสี่ยงต่ํา 

5. โรคหรือภัยสุขภาพนี้ มีวิธีรักษาได้/ 
มีวิธีป้องกันอย่างมีประสิทธภิาพ

ใช่ 

5. โรคหรือภัยสุขภาพนี้ มีวิธีรักษาได้/ 
มีวิธีป้องกันอย่างมีประสิทธภิาพ

5. โรคหรือภัยสุขภาพนี้ มีวิธีรักษาได้/ 
มีวิธีป้องกันอย่างมีประสิทธภิาพ 

ไม่ใช่ ใช่ 

ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ใช่ ไม่ใช่ 
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แบบฟอร์ม รายงานการประเมินความเสี่ยง (Rapid Risk Assessment)  
  

หัวข้อเรื่อง…………………………………………………………………..………………………………………..…………………………..  

แหล่งที่มา/วันที่..………………………………………………………..…………………………………………………………………..…  

ความเป็นมา (เช่น การอ้างอิงถึงรายงานสถานการณ์ที่ผ่านมา/การจัดประชุมที่เก่ียวข้อง)  
………………..…………………………………………………………………..…………………..…………………………………………… 
……………………..…………………..…………...………………………………………………………..…………………..……………………  
……………………..…………………..…………...………………………………………………………..…………………..……………………  

สรุปสถานการณ์/สรุปประเด็นหลัก/ข้อมูลทั่วไปของเหตุการณ์ (เช่น สถานการณ์ภาพรวม/ปัจจุบัน ผู้ได้รับ
ผลกระทบ ความเสี่ยงเบ้ืองต้น รายละเอียดเหตุการณ์ของแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น)  
………………..…………………………………………………………………..…………………..…………………………………………… 
………………..…………………………………………………………………..…………………..…………………………………………….....
……………………..…………………..…………...………………………………………………………..…………………..……………………  

การประเมินความเส่ียง/การประเมินภัยคุกคาม/องค์ประกอบของความเสี่ยง : (เช่น พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบ    
ข้อจํากัด ปัญหาอุปสรรค ระดับความเส่ียง ผู้ได้รับผลกระทบ มาตรการ ผู้ประเมินความเส่ียง เครื่องมือที่ใช้ 
การกระจาย ปัจจัยเสี่ยง ข้อมูลไวรัส ปัจจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ความเสี่ยงของผู้เดินทาง ความเสี่ยงของการแพร่
กระจายโรคในพ้ืนที่ การติดเช้ือในคนและสัตว์ การแพร่กระจายเช้ือ Receptor Binding ภูมิคุ ้มกันของ
ประชากร Genomic variation Antigenic relatedness การกระจายท่ัวโลก ประเด็นอ่ืน ๆ ทางสาธารณสุข 
เป็นต้น)  
………………..…………………………………………………………………..…………………..…………………………………………… 
……….....………..…………………………………………………………………..…………………..……………………………………………
……………………..…………………..…………...………………………………………………………..…………………..……………………  
……………………..…………………..…………...………………………………………………………..…………………..……………………  

ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับโรค : (เช่น เช้ือโรค การถ่ายทอด ระยะฟักตัว การวินิจฉัยโรค วิธีการรักษา วัคซีน ความ
รุนแรงของโรค และพยาธิกําเนิด การเฝ้าระวัง การให้ยาต้านไวรัส เป็นต้น)  
………………..…………………………………………………………………..……………….....…..…………………………………………… 
………………..…………………………………………………………………..…………………..….....…………………………………………
……………………..…………………..…………...………………………………………………………..…………………..……………………  

การดําเนินการ/มาตรการ/การตอบสนองเหตุการณ์ : (เช่น early detection ของ imported cases การใช้ 
PPE อนามัยส่วนบุคคล การคัดกรองผู้เดินทาง เป็นต้น)  
………………..…………………………………………………………………..………………….......…………………………………………… 
……………………..…………………..…………...………………………………………………………..…………………..……………………  

ผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้อง..………………………………………………………..………………………………………………......………….  

แหล่งอ้างอิง………………..……………………………………………………………......……..…………………..………………………… 

ผู้จัดทําข้อมูล/วันที่..………………………………………………………..…………......……………………………………………………  
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แนวทางการเขียนรายละเอียดของรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร 
 (Spot Report-Spotrep)  

 
1. รายละเอียดของเหตุการณ์ (หลังตรวจสอบข่าวแล้ว)  

1.1 สถานการณ์หรือปัญหาที่พบในประเทศไทย ซึ่งควรมีข้อมูลตา่ง ๆ ได้แก่  
1) เกิดโรคหรือภัยอะไร ยืนยันแล้ว หรือ สงสัย  
2) เกิดมากน้อยแค่ไหน (How many/How much) กรณีโรค : ระบุจํานวนผู ้ป ่วย (และ 

อัตราป่วย) จํานวนผู ้สัมผัสหรือมีความเสี่ยง กรณีภัย : ระบุปริมาณภัย (เช้ือก่อโรค 
สารเคมี กัมมันตภาพรังสี ฯลฯ) ที่คนมีโอกาสสัมผัส  

3) เกิดรุนแรงแค่ไหน (How serious) ระบุจาฎนวนผู้เสียชีวิต หรือ มีอาการรุนแรง  
4) เกิดกับใคร (Who) กลุ่มอายุ เพศ อาชีพ (ตามความจําเป็น)  
5) เกิดที่ไหน (Where) ระบุสถานที่เกิดเหตุ  
6) มาตรการสําคัญ (What done) ทั้งที่ดําเนนิการไปแล้ว และกําลังดาฎเนินการอยู่  

1.2 สถานการณ์หรือปัญหาที่พบในต่างประเทศ  
1) สถานการณ์ในแต่ละประเทศ  
2) มาตรการควบคุมป้องกันโรคที่แต่ละประเทศดําเนนิการไปแล้ว : ทําอะไร อย่างไร ที่ไหนบ้าง  

-  ได้ผลดีอย่างไร เน่ืองจากอะไร  
-  ได้ผลไม่ดี อย่างไร เน่ืองจากอะไร  

2. ผลการประเมินความเสี่ยงเบ้ืองต้น ควรพิจารณาโรคหรือภัยสุขภาพที่กําลังเผชิญให้รอบด้านซึ่งประกอบด้วย  
2.1 ข้อมูลด้านเช้ือโรคหรือภัย (Hazard assessment)  

1) ลักษณะของเช้ือ สารเคมี หรือสิ่งก่อโรคน้ัน มีความรุนแรงแค่ไหน เช่น อัตราป่วยตาย 
การก่อให้เกิดความพิการหรือภาวะแทรกซ้อน  

2) ความสามารถในการแพร่กระจายไปได้รวดเร็ว มากน้อยแค่ไหน เช่น Mode of transmission, 
Reproductive number  

2.2 ข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเอ้ือต่าง ๆ ต่อการสัมผัสโรคหรือภัย (Exposure assessment)  
1) กลุ่มประชากรท่ีมีความไวรับต่อโรคหรือภัย เช่น เฉพาะกลุ่มอายุ เฉพาะต่างชาติ เฉพาะเพศ 

หรือทุกเพศทุกวัย  
2) ขนาดของประชากรกลุ่มเสี่ยง  
3) พฤติกรรมเสี่ยงที่ทําให้สัมผัสโรคหรือภัย  

 2.3 บริบทแวดล้อมที่ส่งผลกระทบกับการแพร่ระบาดของเช้ือโรค/ภัยอย่างไร (Context assessment)  
1) ระบบเฝ้าระวังที่มีอยู่ครอบคลุมหรือไม่ อย่างไร  
2) ปัจจัยป้องกันต่าง ๆ ที่ประเทศไทยหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องได้ดําเนินการไปแล้วมี

อะไรบ้าง ได้ผลดี หรือได้ผลอย่างไรบ้าง เช่น วัคซีน การติดตามผู้สัมผัส การให้ Post 
exposure prophylaxis  

3) ยังขาดอะไรท่ียังไม่ได้ทํา และได้กําหนดจะทําต่อไปเมื่อไร  
4) มีอะไรควรทําแต่ทําไม่ได้ เช่น ประเทศไทยไม่สามารถตรวจตัวอย่างได้เอง ต้องส่งไป

ตรวจต่างประเทศ  
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โดยการประเมินความเสี่ยงทั้ง 3 ด้านข้างต้นให้เขียนเพียงสั้น ๆ เฉพาะประเด็นที่สําคัญมากที่สุดที่ผู้บริหาร
จําเป็นต้องทราบ จากน้ันจึงสรุปประมวลผลการประเมินความเส่ียงข้างต้น โดยให้ระบุประเภทความเสี่ยง  
กลุ่มเสี่ยง และระดับความเสี่ยง (Risk characterization) ออกมา ได้แก่  

1) เหตุการณ์น้ีมีความเสี่ยงด้านใด เช่น อาจมีผู้เสียชีวิต อาจขยายตัวหรือแพร่กระจายใน
วงกว้าง ขณะน้ียังไม่มีปัญหา แต่มีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทยหรือในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
อาจส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 

2) เหตุการณ์น้ีใครคือกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นผู้อาจได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม  
3) เหตุการณ์น้ีมีความเสี่ยงอยู่ในระดับใด (เช่น สูง กลาง หรือ ตํ่า) โดยอาจประเมินโดยใช้

การอภิปราย และลงความเห็นร่วมกันของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้อง หรืออาจใช้เครื่องมือการ
ประเมินระดับความเสี่ยง เช่น Risk Matrix (ความเสียหายมีโอกาสเกิดมากน้อยเพียงใด 
ความเสียหายหากเกิดขึ้นแล้วจะมีความรุนแรงเพียงใด หน่วยงานเราสามารถควบคุม การ
ระบาดหรือผลกระทบได้หรือไม่ อย่างไร)  

 
 3. ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรดําเนินการต่อไป เพ่ือการป้องกัน ควบคุม หรือลดผลกระทบ และมาตรการที่จะ 

ดําเนินการต่อไป  
3.1 มาตรการเร่งด่วน เฉพาะกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเสี่ยง  
3.2 มาตรการเชิงระบบ/เชิงนโยบาย  
3.3 มาตรการท่ัวไป  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 2563  

 
110 

การจัดทํารูปแบบมาตรฐานรายงานเหตุการณ์เบ้ืองต้นเสนอผู้บริหาร (Spot report)  
 
ชื่อเหตุการณ์ : ……………………………………………......................................................................……………………..  
สถานทีเ่กิดเหตุ : …………………………………………………………………………………………………………...................……  

วัน-เวลาเริ่มป่วย/เกิดเหตุ : …………..........................….........……. วันเสียชีวิต..................................................  
วัน-เวลาได้รับแจ้งข่าว : ……..........................................……………  
แหล่งข้อมูล/ผู้แจ้งข่าว : ………………………………หน่วยงาน……………................…. เบอร์มือถือ : ………………. 
ผู้ให้ข้อมูล/รายละเอียด : ………………………………หน่วยงาน……………................…. เบอร์มือถือ : ………………. 
 รายละเอียดของเหตุการณ์ (หลังตรวจสอบข่าวแล้ว) มาตรการท่ีได้ดําเนนิการไปแล้วหรืออยู่ระหว่าง 

ดําเนนิการ 
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

 ผลการประเมินความเสี่ยงเบื้องต้น (ระบปุระเภทความเส่ียง กลุ่มเสี่ยง และระดับความเสี่ยง) พร้อม 
เหตุผลสนับสนุน 
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

 ข้อเสนอแนะ หรือมาตรการที่ควรดําเนนิการต่อไปเพื่อการป้องกัน ควบคุม หรือลดผลกระทบ 
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  
.....................................................................................................................................................................  

  
  

รายงานเหตุการณ์โดย .......................................................................................................................... 
 

ชื่อหน่วยงาน.......................................................................วัน-เวลาที่รายงาน....................................  
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ตัวอย่าง บทบาทหน้าที่ทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค กรมควบคุมโรค  
Joint Investigation Team : JIT  

 
บทบาทหนา้ที ่ 

1. ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
2. สนับสนุนวิชาการในการสอบสวน เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
3. ประเมินความเสี่ยงและมาตรการการดําเนินงานของพ้ืนที่ 
4. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติมาตรฐาน 

ลําดับ ตําแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่
1 ที่ปรึกษาทีม 

(Supervisor)  
เป็นแพทย์ผู้มี
ความรู้ด้านระบาด
วิทยาภาคสนาม มี
ประสบการณ์การ
สอบสวนโรค และ
สามารถบริหาร
จัดการการ
สอบสวนโรค 

ก่อนลงพ้ืนที่ 
1. นําประชุมวางแผนก่อนการออกสอบสวนโรค และ

ประเมินความเสี่ยงของการระบาด 
2. ดูแลการประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในพ้ืนที่

และกองวิชาการ  
ระหว่างลงพ้ืนที่ 

1. ร่วมประชุมวางแผนการดําเนินงานกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่และแบ่งหน้าที่การทํางาน 

2. เป็นที่ปรึกษาทีม 
3. ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงเป็นระยะ 
4. รายงานผลการสอบสวนโรคเบ้ืองต้นสําหรับผู้บริหาร 
5. กําหนดการประชุมทีมสอบสวนโรคประจําวัน (กรณี

ที่ร่วมลงพ้ืนที่ไปด้วย)  
หลังลงพ้ืนที่ 

1. นําประชุมสรุปผลการออกสอบสวนโรค  
2. ร่วมประชุมถอดบทเรียนจากการสอบสวนโรคครั้งน้ัน ๆ 

2 ผู้สอบสวนโรคหลัก 
(PI)  

แพทย์/นักวิชาการ
สาธารณสุขที่มี
ประสบการณ์การ
สอบสวนโรค 
สามารถบริหาร
จัดการทีม 

ก่อนลงพ้ืนที่ 
1. ตรวจสอบข้อมูล/ข่าวการระบาดที่ได้รับแจ้ง 
2. ทบทวนองค์ความรู้ 
3. ประชุมวางแผนก่อนการออกสอบสวนโรค และแบ่ง

งานแก่ผู้ร่วมทมี 
4. การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในพ้ืนที่

และกองวิชาการ 
ระหว่างลงพ้ืนที่  

1. ร่วมประชุมวางแผนการดําเนินงานกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่และแบ่งหน้าที่การทํางาน 

2. ทบทวนเวชระเบียนและสัมภาษณ์ผู้ป่วย ญาติ ผู้ให้
การรักษา และผู้สัมผัสตามความจําเป็น 
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ลําดับ ตําแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่
3. หากเป็นไปได้ควรไปดูข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมด้วย

ตัวเอง ร่วมกับสมาชิกที่ได้รับมอบหมาย 
4. เก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 

หลังลงพ้ืนที่ 
1. วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ 

และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
2. สรุปและจัดทํารายงานฉบับสั้นเสนอผู้บริหาร 

(ผู้อํานวยการกอง, และสําเนาถึง หัวหน้ากลุ่ม
สอบสวนโรค, Suppervisor) ภายใน 24–48 ช่ัวโมง
หลังการสอบสวนโรค 

3. ปรึกษาหาความรู้และข้อมลูจากผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับโรคที่ออกสอบสวน 

4. ร่วมประชุมถอดบทเรียนจากการสอบสวนโรคครั้งน้ัน ๆ 
3 ผู้สอบสวนโรคหลัก 

(Co-PI)  
 (มีหรือไมม่ีก็ได้)  

นักเรียนที่อยู่
ระหว่างเรียน
หลักสูตร FEMT, 
FETH, FETP 

ก่อนลงพ้ืนที่ 
1. ตรวจสอบข้อมูล/ข่าวการระบาดที่ได้รับแจ้ง 
2. ทบทวนองค์ความรู้ 
3. ประชุมวางแผนก่อนการออกสอบสวนโรค และแบ่ง

งานแก่ผู้ร่วมทมี 
4. การประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในพ้ืนที่

และกองวิชาการ 
ระหว่างลงพ้ืนที่  

1. ร่วมประชุมวางแผนการดําเนินงานกับหน่วยงานใน
พ้ืนที่และแบ่งหน้าที่การทํางาน 

2. ทบทวนเวชระเบียนและสัมภาษณ์ผู้ป่วย ญาติ ผู้ให้
การรักษา และผู้สัมผัสตามความจําเป็น 

3. หากเป็นไปได้ควรไปดูข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมด้วย
ตัวเอง ร่วมกับสมาชิกที่ได้รับมอบหมาย 

4. เก็บตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการ 
หลังลงพ้ืนที่ 

1. วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ 
และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 

2. สรุปและจัดทํารายงานฉบับสั้นเสนอผู้บริหาร 
(ผู้อํานวยการสํานัก, และสําเนาถึงหัวหน้ากลุ่ม
สอบสวนโรค, Suppervisor) ภายใน 24–48 ช่ัวโมง
หลังการสอบสวนโรค 

3. ปรึกษาหาความรู้และข้อมูลจากผู้เช่ียวชาญด้านต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับโรคที่ออกสอบสวน 
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ลําดับ ตําแหน่ง คุณสมบัติ หน้าที ่
4. ร่วมประชุมถอดบทเรียนจากการสอบสวนโรคครั้งน้ัน ๆ 

4 Intervew 1 นักวิชาการ
สาธารณสุขระดับ
senior ของ 
กองระบาดวิทยา 

ก่อนลงพ้ืนที่ 
1. ทบทวนองค์ความรู้ 
2. ร่วมประชุมวางแผนก่อนการออกสอบสวนโรค และ

แบ่งงานแก่ผู้ร่วมทีมในแต่ละวัน 
3. ช่วย PI/Co-PI ทบทวนองค์ความรู้เก่ียวกับโรคที่

สอบสวน/สถานการณ์โรค 
4. จัดทําเอกสารขออนุญาตเข้าพ้ืนที่เพ่ือสอบสวนโรค 

ระหว่างลงพ้ืนที่  
1. ร่วมประชุมวางแผนการดําเนินงานกับหน่วยงานใน

พ้ืนที่และแบ่งหน้าที่การทํางาน 
2. สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม  
3. ปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมาย 

หลังลงพ้ืนที่ 
1. รวบรวมข้อมูลสําคัญ วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 

ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

2. ช่วย PI สรุปผลการสอบสวนโรคเบ้ืองต้นสําหรับ
ผู้บริหาร รวมทั้งก่อนออกจากพ้ืนที่สอบสวน 

5 Interview 2 เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขจาก 
กองโรค และกอง
วิชาการอ่ืน ๆ 
ภายใต้กรมควบคุม
โรค 

ก่อนลงพ้ืนที่ 
1. ทบทวนองค์ความรู้ 
2. ร่วมประชุมวางแผนก่อนการออกสอบสวนโรค และ

แบ่งงานแก่ผู้ร่วมทีมในแต่ละวัน 
3. เป็นผู้ช่วย admin ในการเตรียมอุปกรณ์สอบสวนโรค 

ระหว่างลงพ้ืนที่  
1. ร่วมประชุมวางแผนการดําเนินงานกับหน่วยงานใน

พ้ืนที่และแบ่งหน้าที่การทํางาน 
2. สัมภาษณ์ เก็บข้อมูลภาคสนาม  
3. ปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมาย 

หลังลงพ้ืนที่ 
1. รวบรวมข้อมูลสําคัญ วิเคราะห์ข้อมูลภาคสนาม 

ข้อมูลทางห้องปฏิบัติการ และข้อมูลอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง 

2. ช่วย PI สรุปผลการสอบสวนโรคเบ้ืองต้นสําหรับ
ผู้บริหาร รวมทั้งก่อนออกจากพ้ืนที่สอบสวน 

3. ร่วมประชุมถอดบทเรียนจากการสอบสวนโรคคร้ัง
น้ัน ๆ  
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6 admin นักวิชาการ

สาธารณสุข 
ระดับ junior ของ
กองระบาดวิทยา 

ก่อนลงพ้ืนที่ 
1. ประสานสมาชิกทีมสอบสวนโรคเพ่ือประชุม

เตรียมพร้อม ก่อนออกสอบสวนโรค  
2. ร่วมประชุมวางแผนก่อนการออกสอบสวนโรค 
3. บริหารจัดการด้านธุรการ ได้แก่ ขออนุมัติเดินทาง 

ยืมเงิน ประสานการเดินทาง (ต๋ัวเคร่ืองบิน พาหนะ) 
และที่พัก  

4. เตรียมข้อมูลด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการฯ 
เตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ Transport Media ที่ใช้
กับการสอบสวนโรค 

5. ประสานห้องปฏิบัติการฯ ให้พร้อมสําหรับการรับส่ง
ตัวอย่าง รวมทั้งวิธีการส่งตัวอย่างที่เหมาะสม และ
พาหนะที่ใช้การขนส่งตัวอย่าง 

ระหว่างลงพ้ืนที่ 
1. เป็นผู้ช่วย PI/Co-PI เก็บตัวอย่าง 
2. ดูแลความเรียบร้อยของอุปกรณ์ การเก็บตัวอย่าง 

การลงทะเบียนตัวอย่าง และขนส่งตัวอย่างไปยังห้อง
ตรวจ (พร้อมทัง้ประสานจํานวนตัวอย่างห้องตรวจ
ก่อนส่ง)  

3. เป็นเหรัญญิก  
หลังลงพ้ืนที่ 

1. สรุปฏีกาเบิกจ่ายเงิน 
2. ติดตามการส่งตัวอย่างและผลการตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการ 
3. ร่วมประชุมถอดบทเรียนจากการสอบสวนโรคครั้งน้ัน ๆ 

7 Invest manager นักวิชาการ
สาธารณสุข และ 
ผู้ประสานงานฯ ใน
กลุ่มสอบสวนฯ 

1. จัดทําทะเบียนการรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานของ
สมาชิกทีมประจําสัปดาห์ พร้อมทั้งสรุปผลการ
รายงานตัวและการออกปฏิบัติงานของสมาชิกทีม
ประจําสัปดาห์ 

2. บรีฟการอยู่เวร JIT ให้แก่สมาชิกทีมประจําสัปดาห์ 
ที่ห้องประชุมกลุ่มสอบสวน ฯ ทุกวันจันทร ์หรือ 
วันทําการแรกของสัปดาห์ เวลา 10.00-12.00 น. 

3. รับแจ้งเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์สอบสวน ฯ จาก SAT 
แล้วประสานการออกสอบระหว่าง Supervisor–PI 
และสมาชิกทมี 

4. ประสานการรับส่งตัวอย่างระหว่างหน่วยงานใน
พ้ืนที่–ห้องปฏิบัติการ–บริษัทรับส่งตัวอย่าง  
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5. กรณีที่ไม่มีการออกสอบสวนในสัปดาห์ จัดการ

พัฒนาสมรรถนะและฝึกซ้อมการเก็บตัวอย่าง  
การถอดใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE)  
ในวันศุกร์ หรอืตามที่ Supervisor กําหนด พร้อม
บันทึกผลการฝกึซ้อมทีฐ่านข้อมูลกลาง 

6. ติดตาม จัดเก็บรายงานสอบสวนโรค และจัดทํา
หนังสือราชการเพ่ือเสนอผู้บริหาร 

7. เป็นผู้ช่วยสมาชิกทีมตามได้รับมอบหมาย 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

กาฬโรค 
(Plague)  
 

Yersinia pestis (Bacteria) 
Family Yersinia 

รังโรค : สัตว์จําพวกฟันแทะ 
เช่น หนู 
พาหะ : หมัดหนู 
 
การติดต่อ : 

• ถูกสัตว์ประเภทหนู หรือ
หมัดหนูกัด เชื้อจะเข้าทาง
บาดแผล 

• ติดต่อจากคนสู่คน โดยรับ
ละอองฝอยจากเสมหะ
ของผู้ป่วย 

อาการของกาฬโรค แบ่งออกเป็น 
3 ประเภท คือ  

• กาฬโรคต่อมน้ําเหลือง 
(Bubonic plague)  
มีอาการไข้สูง หนาวสั่น เจ็บ
คอ ปวดศีรษะ ต่อมน้ําเหลือง
บริเวณขาหนีบหรือรักแร้โต
และมีหนอง หรือม้ามโตและ
มีหนอง 

• กาฬโรคชนิดโลหิตเป็นพิษ 
(Septicemic plague)  
มีอาการของโลหิตเป็นพิษ ไข้
สูง ปวดศีรษะ อาเจียน คอ
หอยและทอนซิลอักเสบ อาจ
มีเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และจ้ํา
เลือดตามผิวหนัง 

• กาฬโรคปอด (Pneumonic 
plague) มีอาการไข้สูง หนาว
สั่น ไอ มีเสมหะปนเลือด 
หอบ เมื่อถ่ายภาพเอกซเรย์ที่
ปอดจะพบลักษณะของปอด
อักเสบ 

1–7 วัน • Case: negative 
pressure isolation 
room with standard 
and airborne 
precaution 

• Contact: quarantine 
contact in single 
room for a maximal 
incubation period  

• PPE: Level C  
• Note: Beware flea 

bite in the case’s 
house or 
community 

 

Risk 
group 3 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

ไข้ทรพิษ 
(Smallpox)  

Variola virus  
Family Poxviridae 
(Virus kept in US & 
Russian Labs)  
 

แหล่งรังโรค :  –
 
การติดต่อ : จากคนสู่คน  
ผ่าน Airborne and 
droplet transmission 
 

• ไข้สูงเฉียบพลนั ปวดศีรษะ 
ปวดตามตัว ปวกหลัง ปวดข้อ 
ปวดกระดูก อ่อนเพลีย 

• หลังจากมีไข้สงูและอาการ
คล้ายไข้หวัดใหญ่ จะเริ่มมีผืน่
ขึ้น  

• ผื่นมีลักษณะเป็นตุ่มหนอง/ใส 
มักปรากฎบริเวณใบหน้า แขน 
และขามากกว่าลําตัว 
โดยเฉพาะบริเวณที่โดนการ
เสียดสีบ่อย ๆ  

• ผื่นจะใช้เวลาตกสะเก็ด 3–4 
สัปดาห์ เมื่อแผลหายอาจเกิด
แผลเป็นรอยบุ๋มและอาจส่งผล
ให้เกิดความพิการนถึงขั้น
เสียชีวิตได้ 

• ภาวะแทรกซ้อนที่มักพบ คือ
ภาวะกล่องเสียงบวม ปอดบวม 
สมองอักเสบ  

• อัตราป่วยตายประมาณร้อยละ 
30  

5–17 
วัน 

• Case: negative 
pressure isolation 
room with contact 
and airborne 
precaution 

• Contact: quarantine 
contact in single 
room for a maximal 
incubation period  

• PPE: Level C (P100 
preferable)  

• Note: unpredictable 
 

Risk 
group 4 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

ไข้เลือดออก
ไครเมียนคองโก 
(Crimean–
Congo 
hemorrhagic 
fever : CCHF)  

Nairovirus  
Family Bunyaviridae 
 

พาหะนําโรค : แมลงที่มีเชื้อ
ไนโรไวรัส (Nairovirus)  
 
การติดต่อ :  

• การถูกเห็บที่มเีชื้อไนโร
ไวรัสกัด  

• สัมผัสเลือดหรือเนื้อเยื่อ
ของสัตว์ที่มีเชื้อ 

• สัมผสัเลือดหรือเนื้อเยื่อ
ของผู้ป่วย 

 

• ไข้เฉียบพลัน ปวดกล้ามเนื้อ  
ปวดศีรษะ เจ็บตา ใบหน้า
แดง และกลัวแสง บางราย
อ า จ พ บ อ า ก า ร ค ลื่ น ไ ส้ 
อาเจียน ท้องร่วงและปวด
ท้ อ ง  ต่ อ ม าจ ะมี อ ารมณ์
แ ป รป ร วน  สั บ ส น  แ ล ะ
ก้าวร้าว จากนั้นอาจมีอาการ
ง่วง ซึมเศร้า หั วใจเต้นเร็ว 
ต่อมน้ําเหลืองโต มีเลือดออก 
ใต้ผิวหนังและเยื่อบุต่าง ๆ 
และพบเลือดออกจากส่วน
ต่ าง  ๆ  ของร่ างก าย  เช่ น 
เลือดออกในกระเพาะอาหาร 
มีเลือดปนในปัสสาวะ มีเลือด
กําเดา และเลือดออกจาก
เหงือก ในบางรายอาจพบ
อาการของตับอักเสบ  

• อัตราป่วยตายร้อยละ 30–40 
 
 

1–7 วัน • Case: negative 
pressure isolation 
room with contact 
and airborne 
precaution 

• Contact: quarantine 
contact in single 
room for a maximal 
incubation period  

• PPE: Level C  
• Note: Protocol 

เหมือน Ebola virus 
disease 

 

Risk 
group 4 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

ไข้เวสต์ไนล์
(West Nile 
Fever)  

West Nile Virus 
Family Flaviviridae 
 

แหล่งรังโรค : นก
พาหะนําโรค : ยุงพาหะ ได้แก่ 
Culex, Aedes, Anopheles 
 
การติดต่อ : 

• ไม่ติดต่อจากคนสู่คน หรือ
จากสัตว์สู่คน โดยตรง 

• คน และม้า เป็น 
accidental host 

 

อาการโดยทั่วไป คือ มีไข้ ปวด
ศีรษะ ปวดตามตัว อาจมีผื่นแดง
ที่ผิวหนัง ผู้ติดเชื้อส่วนมากไม่มี
อาการ (80%) จึงสามารถแบ่ง
อาการออกเป็น 3 แบบ 

• Mild Illness (WN Fever) 
ส่วนใหญ่จะหายได้เอง  

• Severe Illness 
 (meningoencephalitis) 
มีอาการทางระบบประสาท
ผู้ป่วยจํานวนน้อยกว่า 
ร้อยละ 1 อาจมีอาการ
รุนแรง ถ้าอายุมากกว่า 50 
อัตราป่วยตายจะสูงขึ้นเป็น 
3–15% 

• Muscle Weakness or 
Paralysis อาจแสดงอาการ
ด้วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง หรือ
เป็นอัมพาต หรือมีอาการ
คล้าย stroke 

 

3–15 
วัน 

• Case: isolation room 
with bed net and 
standard precaution 

• Contact: self or 
social isolation with 
repellent for a 
maximal incubation 
period (quarantine 
+/-)  

• PPE: None but need 
repellent during 
operation  

• Note: Vector control
 

Risk 
group 2 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

ไข้ลาสซา 
(Lassa Fever)  

Lassa virus 
Family Arenaviridae 
 

แหล่งรังโรค : หนู (genus 
Mastomys)  
 
การติดต่อ :  

• สัตว์สู่คน : การสูดละออง
ฝอย หรือการสัมผสัจาก
อุจจาระของหนูที่ติดเชื้อ
ตามพื้นผิว  

• คนสู่คน : ติดต่อทางสาร
คัดหลั่ง  

• ผู้ติดเชื้อ ร้อยละ 80 ไม่แสดง
อาการ 

• ผู้ติดเชื้อที่แสดงอาการมักจะมี
อ าการรุน แ รง  โดยจะมี ไข้ 
ปวดศีรษะ เจ็บคอ ไอ อาเจียน 
ท้องร่วง เจ็บหน้าอก และปวด
บริเวณช่องท้อง มีอาการตา
อักเสบ  คออักเสบและเป็น
หนอง รายที่มีอาการรุนแรงจะ
มีอาการเลือดออก ช็อก บวมที่
หน้าและคอ ปริมาณเกล็ดเลือด
ลดลงและการทํางานของเกล็ด
เลือดผิดปกติ บางรายอาจมี
อาการหูหนวกจากพยาธิสภาพ
ที่เส้นประสาทสมองคู่ที่ 8 

• หญิ งตั้งครรภ์  ร้อยละ 95 มี
ความเสี่ยงต่อทารกในครรภ์
อาจถึงเสีย ชี วิต  โดยเฉพาะ
ในช่วงไตรมาสที่ 3 

• Risky women in 3rd trimester 
• Treatment successful with 

Ribavirin 

6–21
วัน 
 

• Case: negative 
pressure isolation 
room with contact 
and airborne 
precaution 

• Contact: quarantine 
contact in single 
room for a maximal 
incubation period  

• PPE: Level C  
• Note: Protocol 

เหมือน Ebola virus 
disease 

 

Risk 
group 4 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

ไข้เหลือง 
(Yellow Fever)  

Yellow fever virus
Family Flaviviridae 
 

พาหะ : ยุง Aedes และ 
Haemogogus (พบในทวีป
อเมริกาเท่านั้น) โดยยุงตัวเต็ม
วัยสามารถปลอ่ยเชื้อผ่านไป
ยังไข่ที่จะกลายเป็นลูกยุง
ต่อไป (Vertical 
transmission)  
 
การติดต่อ : ติดต่อจากคนสู่
คน โดยมียุงเป็นพาหะ  
 
การป้องกันโรคที่สําคญั : 
การได้รับวัคซีน  

 

อาการ แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ 
• ระยะที่ 1 (acute phase)  

จะมีอาการไข้สูงฉียบพลัน  
ปวดกล้ามเนื้อร่วมกับปวดหลัง 
ปวดศีรษะ หนาวสั่น เบื่ออาหาร 
คลื่นไส้ อาเจียน และชีพจรเต้น
ช้าผิดปกติหลังจาก 3–4 วัน
ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้น 
อวัยวะต่าง ๆ ไม่ถูกทําลายสว่น 
ร้อยละ 15 ของผู้ป่วยจะเข้าสู่
ระยะที่ 2 

• ระยะที่ 2 (toxic phase) 
ภายใน 24 ชั่วโมง จะมีอาการ
ไข้กลับ ตัวเหลอืง ปวดท้อง 
อาเจียน มีเลือดออกจากปาก 
จมูก ตา กระเพาะอาหาร 
อาเจียน และถา่ยเป็นเลือด 
จนถึงไตวาย มโีปรตีนปัสสาวะ 
(albuminuria) และปัสสาวะ
ไม่ออก (anuria) ครึ่งหนึ่งของ
ผู้ป่วยระยะโลหิตเป็นพิษจะ
เสียชีวิตภายใน 10–14 วัน 

3–6 วัน
 

• Case: isolation room 
with bed net and 
standard precaution 

• Contact: self or 
social isolation with 
repellent for a 
maximal incubation 
period (quarantine 
+/-)  

• PPE: None but need 
repellent during 
operation  

• Note: Vector control 
and similar Zika 
control 

 

Risk 
group 2 
. 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

โรคติดเชื้อไวรัส
นิปาห ์
(Nipah virus 
disease)  
 

Nipah virus 
Family Paramyxoviridae 
 

แหล่งรังโรค : ค้างคาวกิน
ผลไม้ โดยค้างคาวจะไม่มี
อาการ เชื้ออยู่ในปัสสาวะ 
และผลไม้ที่ค้างคาวกิน 
 
การติดต่อ : สามารถติดต่อได้
หลายทาง ดังนี้  

1) สัตว์สู่คน ได้แก่ ติดจาก
สุกรที่ติดเชื้อ โดย 
- Direct contact 
- Contact with body 

fluids 
- Aerosolization of 

respiratory or 
urinary secretions 

2) ติดจากค้างคาว โดย
สัมผสัสารคัดหลั่ง หรือ
รับประทานผลไม้/
น้ําตาลสด ที่คา้งคาวกิน
ไว้ 

• คนสู่คน โดยการสัมผัสสาร
คัดหลั่ง

มีอาการคล้ายไข้หวัดมีไข้สูง 
ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ บางรายอาจ
มีอาการของระบบทางเดิน
หายใจร่วมด้วยหรืออาจมีปาการ
ไข้ร่วมกับอาการทางระบบ
ประสาท สมองอักเสบ 
(Encephalitis) เช่น วิงเวียน
ศีรษะ เดินโซเซ ซึม สับสน หรือ
ชัก มีการเคลื่อนไหวของลูกตา
ผิดปกติ แขนและขากระตุก 
ความดันโลหิตและชีพจร
แปรปรวน และอาจถึงเสียชีวิตได้ 
 

4–20
วัน 
 

• Case: negative 
pressure isolation 
room with close 
contact and 
airborne precaution 

• Contact: quarantine 
contact in single 
room for a maximal 
incubation period  

• PPE: Level C  
• Note: Protocol 

เหมือน Ebola virus 
disease 

• Potential bio-weapon 
class C 

 

Risk 
group 4 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

โรคติดเชื้อไวรัส
เฮนดรา  
(Hendra virus 
disease)  
 

Hendra virus  
Family Paramyxoviridae 
 

แหล่งรังโรค  : ค้างคาวกิน
ผลไม้  โดยค้างคาวจะไม่มี
อาการ เชื้ออยู่ในปัสสาวะ 
และผลไม้ที่ค้างคาวกิน โดย
ม้าจะติดเชื้อจากการกินผลไม้
ที่ ป น เปื้ อน ปั สส าวะห รื อ
น้ําลายของค้างคาวที่มีเชื้อ 
และอาจทําให้ม้าแสดงอาการ
ป่วยได้ 
 
การติดต่อ : คนติดจากสาร
คัดหลั่งของม้าที่ติดเชื้อ แต่ยัง
ไม่พบรายงานคน ติดจาก
ค้างคาว หรือ คนสู่คน  

 

ไข้สูง ปวดศีรษะ เจ็บคอ วิงเวียน 
ซึม และสับสน หรืออาการคล้าย
ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ ในราย
ที่ มีอาการรุนแรงจะมีอาการ
ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว 
สมองอักเสบ  และอาจถึ งขั้ น
เสียชีวิตได้ 
 
 
 
 

9–16 
วัน 

• Case: negative 
pressure isolation 
room with close 
contact and 
airborne precaution 

• Contact: quarantine 
contact in single 
room for a maximal 
incubation period  

• PPE: Level C  
• Note: ถึงแม้จะไม่มี

หลักฐานการแพร่เชื้อ
จากคนสู่คน แต่
เนื่องจากเป็นไวรัส
ตระกูลเดียวกับนิปาห์ จึง
ใช้มาตรการสูงสุด 
 
 
 
 
 

Risk 
group 4 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

โรคติดเชื้อไวรัส
อีโบลา 
(Ebola virus 
disease)  
 

Ebola virus  
Family Flaviviridae  
มี 5 สายพันธุ์ ได้แก่  
- Zaire ebolavirus 

(EBOV)  
- Sudan ebolavirus 

(SUDV)  
- Burdibugyo ebolavirus 

(BDBV)  
- Tai Forest ebolavirus 

(TAFV)  
- Reston ebolavirus 

(RESTV)  
 
3 สายพันธุ์แรก พบอัตรา
ป่วยตาย ร้อยละ 25–90  
2 สายพันธุ์หลัง พบอาการ
ไม่รุนแรง โดยทั้ง 5 สาย
พันธุ์เคยมีการระบาดในทวีป
แอฟริกา ซึ่ง RESTV เป็น
สายพันธุ์ที่เคยพบที่
ฟิลิปปินส์และลิงที่ฟิลิปปินส์

แหล่งรังโรค : ค้างคาวกิน
ผลไม้นับเป็นแหล่งรังโรคตาม
ธรรมชาติ ทั้งนี้ยังพบการติด
เชื้อในสัตว์ทั้งที่แสดงอาการ 
และไม่แสดงอาการ อาทิเช่น 
สัตว์ตระกูลลิง แอนทิโลปสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก 
รวมถึงสัตว์เลี้ยงและปศุสัตว์ 
ได้แก่ สุนัข สุกร เป็นต้น 
 
การติดต่อ :  
• สัตว์สู่คน  

1) ติดจากการสัมผัสเลือด 
หรือเครื่องในของลิงที่
ติดเชื้อโดยตรง 

2) ติดจากการชําแหละสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนม 

3) ยังไม่พบการติดเชื้อผ่าน
ละอองฝอยที่ลอยใน
อากาศ 

• คนสู่คน  
1) ติดจากการสัมผัสสารคัด

• มีไข้สูงทันททีันใด อ่อนเพลีย 
ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ และ
เจ็บคอ ตามด้วยอาการ 
อาเจียน ท้องเสีย และมีผื่นนูน
แดงตามตัว (maculo-
papular rash)  

• กรณีอาการรุนแรง มีเลือดออก
ง่าย โดยเกิดทั้งเลือดออก
ภายในและภายนอกร่างกาย 
มักเกิดร่วมกับภาวะตับถูก
ทําลาย ไตวาย หรืออาการของ
ระบบประสาทส่วนกลาง ช็อก 
และเสียชีวิต 

• ระยะแพร่เชื้อของโรค เฉพาะ
ช่วงที่มีอาการป่วย โดยโอกาส
การแพร่เชื้อจะต่ําในช่วงแรกที่
ผู้ป่วยเริ่มมีอาการ ดังนั้น การ
ตรวจจับผู้ป่วยให้ได้ตั้งแต่
อาการน้อย ๆ จึงมีความสําคัญ
สูง 

 

2–21 
วัน 

• Case: negative 
pressure isolation 
room with close 
contact and 
airborne precaution 

• Contact: quarantine 
contact in single 
room for a maximal 
incubation period  

• PPE: Level C  
• Note: see in special 

topic 

Risk 
group 4 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

ส่งไปสหรัฐอเมริกา
 

หลั่ง อาทิ เลือด น้ําอสุจิ 
ฯลฯ หรืออวัยวะของผู้
ติดเชื้อโดยตรง 

2) ติดต่อผ่านเข็มฉีดยาที่
ปนเปื้อนเชื้อ 

3) ติดจากการสัมผัสศพ
โดยตรง 
 

โรคติดเชื้อไวรสั
มาร์บวร์ก 
(Maburg virus 
disease)  
 

Maburg virus 
Family Flaviviridae 
(Family เดียวกับ Ebola)  
 

เหมือน Ebola ไข้สูงเฉียบพลนั อ่อนเพลีย ปวด
กล้ามเนื้อและปวดศีรษะมาก เจ็บ
คอ อาเจียน ทอ้งเสีย และมผีืน่
นูนแดงตามตัว มีอาการเลือดออก
ง่ายซึ่งมักเกิดร่วมกับภาวะตับถูก
ทําลาย ไตวาย มีอาการทางระบบ
ประสาทส่วนกลาง ช็อก อวัยวะ
หลายระบบเสื่อมหน้าที่ และอาจ
ถึงขั้นเสียชีวิตได้ 
 
 
 

2–21 
วัน 

เหมือน Ebola
 

Risk 
group 4 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

โรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลนัรุนแรง 
หรือ โรคซารส์ 
(Severs Acute 
Respiratory 
Syndrome-
SARS)  
 

SARS coronavirus
Family Coronaviridae 
 
R0 = 2–5 

แหล่งรังโรค : ชะมด
 
การติดต่อ : ติดต่อจากคนสู่
คนทางละอองฝอย  
 
 

ไข้สูง ปวดตามตัว ปวดศีรษะ 
บางรายอาจมีอาการของระบบ
ทางเดินหายใจเล็กน้อย อาจมี
อาการถ่ายเหลว อาการปอด
อักเสบ และอาจถึงขั้นเสียชีวิต 
CFR 9.4 % 

2–10 
วัน 

• Case: negative 
pressure isolation 
room with close 
contact and 
airborne precaution 

• Contact: quarantine 
contact in single 
room for a maximal 
incubation period  

• PPE: Level C  
• Note: see in special 

topic 

Risk 
group 3 

โรคติดเชื้อทางเดิน
หายใจตะวันกลาง 
(Middle East 
Respiratory 
Syndrome–
MERS)  
 

MERS coronavirus
Coronaviridae 
 
R0 < 1 

แหล่งรังโรค : อูฐ
 
การติดต่อ :  
• สัตว์สู่คน : ติดจากการ

สัมผสัอูฐ/ดื่มผลิตภัณฑ์จาก
อูฐ 

• คนสู่คน : ติดต่อผ่านทาง
ละอองฝอย 

มีไข้ ไอ หอบเหนื่อย บางรายจะมี
อาการทางระบบทางเดินอาหาร 
ได้แก่ อุจจาระร่วง และคลื่นไส้ 
หรือ อาเจียน ในกรณีทีม่ีอาการ
รุนแรงจะมีภาวะปอดบวม หรือ
ไตวายได้ CFR 35.7 % 
 

2–16 
วัน 

เหมือน SARS Risk 
group 3 
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โรคติดต่ออันตราย : ตารางแสดงเชื้อสาเหตุ อาการ ระยะฟักตัว และหลักการควบคุมโรคติดต่ออันตราย 

โรค เชื้อสาเหตุ แหล่งรังโรค/การติดต่อ อาการ ระยะ
ฟักตัว 

Concept of Isolation 
and Quarantine 

ระดับ
ความ
เสี่ยง* 

วัณโรคดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรนุแรง
มาก  
(Extensively 
drug-resistant 
Tuberculosis: 
XDR-TB)  
 

เชื้อแบคทีเรีย 
Mycobacterium ซึ่งมี
หลายชนิด เชื้อที่พบบ่อย
ที่สุดและเป็นปัญหาใน
ประเทศไทย คอื  
เชื้อ Mycobacterium 
tuberculosis 

แหล่งรังโรค : –
 
การติดต่อ : ติดต่อโดยการสูด
หายใจเอาละอองฝอยที่มีเชื้อ
วัณโรคเข้าสู่ปอด 

วัณโรคที่มีการดื้อยา 4 ขนาน
ร่วมกัน ได้แก่  
- ไอโซไนอะซิด (Isoniazid)  
- ไรแฟมพิซิน (Rifampicin)  
- กลุ่มยาฟลูออโรควิโนโลน 

(Fluoroquinolones)  
- กลุ่มยาทางเลอืกที่ 2 ที่เป็น

ยาชนิดฉีด (Second-line 
injectable drugs)  

ผู้ป่วยจะมีอาการไอเรื้อรังหรือไอ
เป็นเลือด เบื่ออาหาร น้ําหนักลด 
อ่อนเพลีย มีไข ้เจ็บหน้าอก หอบ
เหนื่อยสามารถแพร่เชื้อสู่ผู้อื่นได้ 
ในรายที่มีอาการรุนแรงจะมี
อาการระบบการหายใจล้มเหลว 
และอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ 

– • Case: negative 
pressure isolation 
room with close 
contact and 
airborne precaution 

• Contact: quarantine 
contact in single 
room for a maximal 
incubation period  

• PPE: Level C  
 

Risk 
group 3 

โรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 
(Coronavirus 
Disease 2019 : 
COVID-19) 

SARS Coronavirus-2
Family Coronaviridae 

การติดต่อ : ติดต่อจากคนสู่
คนทางละอองฝอย  
 
 

มีไข้ ไอ น้ํามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น
การรับรสผิดปกติ หายใจเร็ว 
หายใจเหนื่อย หรือหายใจลําบาก 
หรือมีภาวะปอดอักเสบ 

2–14
วัน 

เหมือน SARS Risk 
group 3 
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คําอธิบาย Risk group 
Risk group 1 : เชื้อที่ไม่มีความเสี่ยงหรือเสี่ยงน้อยต่อบุคคลและชุมชน ได้แก่ เชื้อโรคที่ไม่ก่อให้เกิดโรคในคนและสัตว์ เช่น เชื้อ Lactobacillus acidophilus เป็นต้น ให้
การดูแลโดยใช้ระดับความปลอดภัยพื้นฐานระดับที่ 1 (Basic Biosafety level 1) ไม่ต้องอาศัยเครื่องมือพิเศษ 
Risk group 2 : เชื้อกลุ่มนี้มีความเสี่ยงปานกลางสําหรับบุคคล แต่มีความเสี่ยงน้อยสําหรับชุมชน เป็นเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรคในคนหรือสัตว์ แต่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงต่อผู้
ทํางานในห้องปฏิบัติการ ชุมชน ปศุสัตว์หรือสิ่งแวดล้อม โรคที่เกิดมีวิธีป้องกันและมีธีการรักษาที่ได้ผล และความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อมีจํากัด เช่น เชื้อ Bacillus cereus 
เป็นต้น การดูแลต้องใช้ระดับความปลอดภัยสูงกว่ากลุ่มแรกคือ Basic biosafety level 2 ซึ่งต้องมี biological safety cabinet 
Risk group 3 : เชื้อกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูงต่อบุคคล แต่มีความเสี่ยงน้อยต่อชุมชน เป็นเชื้อก่อโรคร้ายแรงในคนหรือสัตว์ที่ปกติจะไม่แพร่จากคนหรือสัตว์ที่ติดเชื้อไปยังคนหรือ
สัตว์อื่น โรคที่เกิดมีวิธีป้องกันและวิธีรักษาที่ได้ผล เชื้อในกลุ่มนี้เช่น เชื้อ Mycobacterium bovis เป็นต้น การดูแลใช้ biosafety level 3 ซึ่งมีหลักการเหมือน biosafety 
level 2 แต่ต้องเพิ่มมาตรการป้องกันการสัมผัสและควบคุมการเข้าไปในบริเวณที่มีเชื้อ 
 Risk group 4 : เชื้อที่มีความเสี่ยงสูงสําหรบับุคคลและชุมชน ได้แก่ เชื้อที่ก่อโรคร้ายแรงในคนและสัตว์ที่สามารถแพร่ไปยังบุคคลอื่นหรือสัตว์อื่นโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
โรคที่เกิดยังไม่มีวิธีป้องกันและไม่มีวิธีรักษาที่ได้ผล เช่น เชื้อ Ebola เป็นต้น การดูแลต้องอาศัย biosafety level 4 ซึ่งนอกจากจะใช้หลักการของ biosafety level 3 แลว้
ยังต้องเพิ่มระบบกรองอากาศและเป็นห้องระบบความดันลบ ต้องใช้ biological safety cabinet
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แนวทางการตรวจทางห้องปฏิบัติการ สําหรับโรคติดต่ออันตราย 
 

1. กาฬโรค 
ประเภท Bubonic Pneumonic Septicemic 
ชนิดตัวอย่าง Pus aspirate Sputum/suction  Blood 
ภาชนะใส่ตัวอย่าง Sterile container  

 
Sterile container  

 
- ขวด Hemoculture สําหรับ

การตรวจเพาะเช้ือ 
- Sterile container สําหรับ

การตรวจ PCR  
วิธีตรวจ Bacterial culture 

PCR 
Bacterial culture 

PCR 
Bacterial culture 
PCR, [Ag-dipstick] 

การขนส่ง Cold chain Cold chain Bact. C/S = non cold chain 
PCR, Ag = Cold chain 

สถานทีต่รวจตัวอย่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 
สภากาชาดไทย 

 

2. ไข้ทรพิษ 

ชนิดตัวอย่าง  Throat swab, Nasopharyngeal swab, Acute serum and whole blood 
ภาชนะใส่ตัวอย่าง Sterile container  
วิธีตรวจ - Real-time PCR 

- consensus (c) PCR + Sequencing [Serology, Virus isolation-Not 
available in Thailand] 

การขนส่ง Cold chain with UN box 
สถานทีต่รวจตัวอย่าง - Real-time PCR ตรวจที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
- Consensus PCR + Sequencing ตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ 

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
 

3. Crimean-Congo haemorrhagic fever 
ชนิดตัวอย่าง  Blood (EDTA/Plasma), Tissue 

ภาชนะใส่ตัวอย่าง Tissue ใช้ Sterile container  

วิธีตรวจ Bunyaviridae family cPCR and sequencing 
[Serology, Ag, Virus Isolation, IFA-Not available in Thailand] 

การขนส่ง Cold chain with UN box 
สถานทีต่รวจตัวอย่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย 
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4. West Nile Fever 
ชนิดตัวอย่าง  Blood (EDTA/Plasma), CSF, Tissue 

ภาชนะใส่ตัวอย่าง ตัวอย่าง CSF/Tissue ใช้ Sterile container 
วิธีตรวจ - Real-time PCR 

- Flavivirus Family cPCR  
[Serology, Virus isolation–Not available in Thailand] 

การขนส่ง Cold chain  
สถานทีต่รวจตัวอย่าง - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

- ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

5. Lassa Fever 
ชนิดตัวอย่าง  Blood (EDTA/Plasma)  

ภาชนะใส่ตัวอย่าง Sterile  
วิธีตรวจ Arenaviridae family cPCR with sequencing 

[Serology, Ag, Virus Isolation-Not available in Thailand] 

การขนส่ง Cold chain with UN box 
สถานทีต่รวจตัวอย่าง ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 

สภากาชาดไทย 
 

6. Yellow Fever 
ชนิดตัวอย่าง  Blood (EDTA/Plasma)  

ภาชนะใส่ตัวอย่าง Sterile  
วิธีตรวจ - Yellow Fever Virus Real-time PCR 

- Flavivirus Family cPCR  
[Serology, Virus isolation–Not available in Thailand] 

การขนส่ง Cold chain 
 สถานที่ตรวจ
ตัวอย่าง 

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
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7. Nipah virus disease และ 8. Hendra virus disease 

ชนิดตัวอย่าง  Blood (EDTA/Plasma)/Sputum/CSF  
ภาชนะใส่ตัวอย่าง Sterile  
วิธีตรวจ - Nipah: Real-time PCR, RT-PCR 

- Paramyxovirus cPCR with sequencing (Niv, HeV)  
[Serology, virus isolation, IFA-Not available in Thailand] 

การขนส่ง Cold chain with UN box 
สถานทีต่รวจตัวอย่าง - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

- ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

9. Ebola virus deisease และ 10. Marburg virus disease 
ชนิดตัวอย่าง  - Blood (EDTA/Plasma)/Serum 

- Tissue/Oral swab 
ภาชนะใส่ตัวอย่าง Sterile  
วิธีตรวจ - Real-time PCR, RT-PCR 

- Filovirus cPCR with sequencing  
[Serology, virus isolation-Not available in Thailand] 

การขนส่ง Cold chain with UN box 
สถานทีต่รวจตัวอย่าง - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  

- ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล
จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 

 

11. SARS และ 12. MERS 
ชนิดตัวอย่าง  - NP + throat swab in a VTM/UTM 

- Sputum/ET secretion 
- Lung tissue 
- Pair sera 

ภาชนะใส่ตัวอย่าง - VTM/UTM for swab 
- Sterile container for sputum/suction 

วิธีตรวจ - Real-time PCR 
- Betacoronavirus genus cPCR + sequencing 
- Viral culture 
- Seroconversion by NT 

การขนส่ง Cold chain  
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สถานทีต่รวจตัวอย่าง SARS:  
- Real-time PCR ตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- cPCR + sequencing ตรวจที่ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่  

คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
MERS:  

- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
- ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย 
- สถาบันบําราศนราดูร 

 

13. XDR-TB 
ชนิดตัวอย่าง  Sputum/ET secretion/Tracheal suction secretion 
ภาชนะใส่ตัวอย่าง Sterile container 
วิธีตรวจ - Molecular testing เช่น Line probe assays (LPAs)  

- TB culture & DST 
การขนส่ง Cold chain  
สถานทีต่รวจตัวอย่าง ตามแนวทางวัณโรคแห่งชาติ 

 

14. COVID-19* 
ชนิดตัวอย่าง  - Nasopharyngeal swab/Nasopharyngeal aspirate/Nasopharyngeal 

wash 
- Sputum/ET secretion/Tracheal suction secretion 

ภาชนะใส่ตัวอย่าง - VTM/UTM for swab 
- Sterile container for sputum/suction 

วิธีตรวจ - Real-time PCR 
- Viral culture 

การขนส่ง Cold chain  
สถานทีต่รวจตัวอย่าง - สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

- ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทีเ่ปิดให้บริการ 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ สภากาชาดไทย (TRC-EID)  
- ห้องปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศ 

*หมายเหตุ เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) เป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ 
ดังนั้นองค์ความรู้อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ 
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แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจ สําหรับโรคติดต่ออันตราย 
 

ข้อควรระมัดระวังในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
1. สิ่งที่ยับย้ังกระบวนการ PCR ได้แก่ 

- Heparin (ให้ใช้ EDTA: Ethylene Diamine Tetraacetic Acid แทน)  
- การสวมถุงมือชนิดมีแป้ง  
- ชุดสวอปที่ทําจากไม้ (ให้ใช้ด้ามพลาสติกแทน)  
- สําลีจากพืชธรรมชาติ (ให้ใช้วัสดุ Rayon แทน)  
- แอลกอฮอล์ 
- เหง่ือ 

2. ควรเลือกใช้ Sterile container แบบพลาสติก และหลกีเลี่ยงการใช้วัสดุแบบแก้ว  
3. ต้องติดฉลากลงบนอุปกรณ์เก็บสิ่งส่งตรวจ โดยฉลากควรมีข้อมูลที่ระบุผู้ถูกสิ่งส่งตรวจ ชนิด 

และวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ เช่น 

 
4. หลังจากเก็บสิ่งส่งตรวจต้องพัน parafilm รอบฝาภาชนะเก็บสิ่งส่งตรวจทุกครั้งเพ่ือป้องกันการ

รั่วซึมของสิ่งส่งตรวจ ห้ามใช้กระดาษกาว สกอตเทป  
5. การ pack ตัวอย่างช้ันแรก ควรใช้ถุงซิปล็อกเล็ก 1 ถุงต่อ 1 ตัวอย่าง หากแตกเสียหาย  

จะไม่ปนเป้ือนกัน หากเป็นตัวอย่างเลือด หรือตัวอย่างที่ใส่อาหารเลี้ยงเช้ือ ควรห่อด้วยกระดาษซับในถุงช้ันที่ 1 
ด้วย การ pack ช้ันที่ 2 ให้ใช้ถุงซิปล็อกที่มีขนาดใหญ่ขึ้นหรือกระป๋องพลาสติก เพ่ือบรรจุตัวอย่างที่มีลักษณะ
เดียวกัน เช่น ตัวอย่างเลือดเพ่ือตรวจ PCR นําเลือดแต่ละถุงซิปล็อกเล็กมารวมในถุงซิปล็อกใหญ่ 1 ถุง หรือ
กระป๋องพลาสติก เป็นต้น (กระป๋องพลาสติก ต้องมีคุณสมบัติที่ทนแรงกระแทกได้ ฝาปิดสนิท ไม่รั่วซึม) การ 
pack ช้ันที่ 3 คือนํากระป๋องใส่ในกระติกหรือกล่องโฟม ปิดรอบฝากระติกหรือกล่องโฟมด้วยเทปกระดาษกาว
เหนียว 

6. การตรวจหาเช้ือไวรัส ควรรักษาอุณหภูมิให้เย็น 4–8 องศาเซลเซียส ตลอดการขนส่ง โดยใส่ 
Ice pack ลงในกระติกหรือกล่องโฟม  

7. โรคติดต่ออันตรายท่ีอยุ่ในกลุ่ม Risk group 4 หรือโรคอุบัติใหม่ที่ไม่ทราบสาเหตุ ให้นําส่งด้วย
กล่อง UN box  

8. ควรจัดทําฉลาก Biohazard สําหรับการส่งตัวอย่างโรคติดต่ออันตราย 

 

ชื่อ-สกุล .............................  
วันท่ีเก็บ ..../..../............. 
ชนิดตัวอย่างท่ีเก็บ .............. 
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ตัวอย่าง 
วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จําเป็นต่อการสอบสวนโรค 

โรคระบบทางเดินหายใจ โรคระบบทางเดินอาหาร อุปกรณ์เจาะเลือด 
1. Rayon Tipped Swab  

ก้านพลาสติก  
2. Dacron หรือ Rayon swab 
3. ไม้กดลิ้น 
4. Sterile container  
5. VTM for Respiratory กรณี

ส่งตรวจหาเช้ือไวรัส 
6. Rack วาง tube 
7. Amies/Stuart/Charcoal 

amies กรณีสง่ตรวจหาเช้ือ
แบคทีเรีย 

8. เทอร์โมมิเตอร์ 
9. Rapid Test for Influenza 
10. ยา Tamiflu 
11. PPE  
 
 

1. Rayon Tipped Swab  
ก้านพลาสติก  

2. หลอด Cary Blair กรณีส่ง
ตรวจหาเช้ือไวรัส 

3. VTM for Entero กรณีส่ง
ตรวจหาเช้ือไวรัส 

4. Sterile container  
5. ขวดเก็บนํ้า Sterile ขนาด 

1,000 ml (ถ้าไม่มีขวด 
sterile สามารถใช้ขวดนํ้าด่ืม
ที่ผ่านการฆ่าเช้ือโดยวิธี 
Reverse Osmosis และยัง
ไม่เปิดใช้ได้)  

6. ไฟแช็ก  
7. Forceps 
8. แอลกอฮอล ์
9. Rack วาง tube 
10. ถุงพลาสติกใส + ยางวง 
11. ถุงเก็บนม 
12. ชุดทดสอบคลอรีนในนํ้า 
13. ชุดทดสอบโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย 
14. ยา Norfloxacin 

 

1. Syringe 
2. เข็ม 
3. EDTA tube 
4. Clot blood tube 
5. Tube sterile 
6. Microtube/Cryotube 
7. Sterile pipette 
8. สายรัดแขน 
9. สําล ี
10. กระปุกสําล ี
11. แอลกอฮอล ์
12. Rack วาง tube 
13. กล่องทิ้งเข็ม 
14. พลาสเตอร์ปิดแผล 
15. เทอร์โมมิเตอร์ 
16. PPE  

 
 

อุปกรณ์พื้นฐานท่ัวไป 
1. ถุงมือยาง  
2. Surgical Mask/N95 
3. กรรไกร 
4. Alcohol gel 
5. ไฟฉาย 
6. ปากกา Permanent 
7. Label 

8. Parafilm 
9. กระติกนํ้าแข็ง/กล่องโฟม 
10. Ice pack 
11. ถุงซิป  
12. ถุงขยะดํา 
13. ถุงขยะแดง 
14. กระเป๋าสอบสวนโรค 

15. แบบสอบสวนโรค 
16. แบบส่งตัวอย่าง 
17. ทะเบียนนําส่งตัวอย่าง 
18. หนังสือนําส่งตัวอย่าง 
19. ใบปะหน้ากล่องโฟม 
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การเก็บตัวอย่าง Throat Swab 
 
อุปกรณ์  

1. Rayon Tipped Swab ก้านพลาสติก  

 
2. ไม้กดลิ้น 

 
3. กระติกหรือกล่องโฟมพร้อม Ice pack 
4. สต๊ิกเกอร์ หรือ Label ติดหลอดเก็บตัวอย่าง 
5. ถุงซิปล็อก 3 ขนาด 

 
วิธีการเก็บตัวอย่าง Throat Swab ส่งตรวจด้วยวิธี PCR 

 
 

1. ให้ผู้ป่วยอ้าปากค้างไว้ ใช้ไม้กดลิ้นกดที่โคนลิ้นผู้ป่วย แล้วใช้ก้าน swab ถูบริเวณทอนซิลและบริเวณ 
posterior pharynx ทีละข้าง ให้ครบทั้ง 2 ข้าง  

2. จุ่มก้าน swab ลงในหลอด VTM/UTM แล้วหมุดก้าน swab ในนํ้ายา VTM/UTM เพ่ือให้สารคัดหลั่ง 
ที่ติดมากับ Rayon หลุดในนํ้ายา VTM/UTM มากที่สุด แล้วหักด้ามก้าน swab ทิ้ง เพ่ือปิดฝาหลอด 
VTM/UTM  

3. ปิดฝาหลอดให้สนิท พันรอบฝาด้วย Parafilm เพ่ือกันการรั่วซึม พร้อมตรวจเช็คความถูกต้องของ
สต๊ิกเกอร์ที่ระบุ ช่ือ ชนิดสิ่งส่งตรวจ และวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 

4. นําหลอด VTM/UTM ใส่ในถุงซิปล็อกช้ันที่ 1 เช็ดถุงด้วยแอลกอฮอล์ 70% แล้วใส่ในถุงซิปล็อกช้ันที่ 2  
5. เช็ดถุงซิปล็อกช้ันที่ 2 ด้วยแอลกอฮอล์ 70% แล้วใส่ในถุงซิปล็อกช้ันที่ 3 เช็ดถุงซิปล็อกด้วย

แอลกอฮอล์ 70%  
6. นําแช่เย็นในกระติกหรือกล่องโฟมท่ีมี Ice pack เพ่ือส่งตรวจหาเช้ือต่อไป 
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การเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal Swab 
 
อุปกรณ์  

1. Viral Transport Media (VTM) หรือ Universal Transport Media (UTM)  
2. Dacron หรือ Rayon swab ที่ก้านทําด้วยลวดหรือพลาสติกอ่อน ถ้าส่งตรวจไวรัสต้องไม่เคลือบสาร 

calcium alginate  

Nasopharyngeal swab ชนิดลวด (polyester tipped) Nasopharyngeal swab ชนิดด้ามพลาสติก (Flocked tyde) 

3. กระติกหรือกล่องโฟมพร้อม Ice pack 
4. สต๊ิกเกอร์ หรือ Label ติดหลอดเก็บตัวอย่าง 
5. ถุงซิปล๊อค 3 ขนาด 

 
วิธีการเก็บตัวอย่าง Nasopharyngeal Swab ส่งตรวจด้วยวิธี PCR 

1. ใช้ Dacron หรือ Rayon swab ที่ไม่มี calcium alginate 
สอดเข้ารูจมูก แล้วค่อย ๆ เลื่อนลงไปในโพรงจมูกอย่างช้า ๆ 
ใ ห้ ทิ ศ ท างขอ งล วดป ล าย อ่ อน ต้ั งฉ าก กั บ ใบ ห น้ า  
 (ดังรูป) จนชนกับผนังของ Nasopharynx  

2. เมื่อชนกับผนังของ Nasopharynx แล้วหมุน swab 3 วินาที 
แล้วค่อย ๆ ดึงก้าน swab ออกมาไม่เร็วหรือช้าเกินไป  

3. จุ่มก้าน  swab ลงในหลอด VTM/UTM แล้วหมุดก้าน 
swab ในนํ้ายา VTM/UTM เพ่ือให้สารคัดหลั่งที่ติดมากับ 
Rayon หลุดในนํ้ายา VTM/UTM มากที่สุด แล้วหักด้ามก้าน 
swab ทิ้ง เพ่ือปิดฝาหลอด VTM/UTM  

4. ปิดฝาหลอดให้สนิท พันรอบฝาด้วย Parafilm เพ่ือกันการรั่วซึม พร้อมตรวจเช็คความถูกต้องของ
สต๊ิกเกอร์ที่ระบุ ช่ือ ชนิดสิ่งส่งตรวจ และวันที่เก็บสิ่งส่งตรวจ 

5. นําหลอดเก็บตัวอย่างใส่ในถุงซิปล็อกช้ันที่ 1 เช็ดถุงด้วยแอลกอฮอล์ 70% แล้วใส่ในถุงซิปล็อกช้ันที่ 2  
6. เช็ดถุงซิปล็อกด้วยแอลกอฮอล์ 70% แล้วใส่ในถุงซิปล็อกช้ันที่ 3 เช็ดถุงซิปล็อกด้วยแอลกอฮอล์ 70%  
7. นําแช่เย็นในกระติกหรือกล่องโฟมท่ีมี Ice pack เพ่ือส่งตรวจหาเช้ือต่อไป 

 
ข้อพึงระวัง 
 กรณีที่ผู้ถูกเก็บสิ่งส่งตรวจมีนํ้ามูก ให้สั่งนํ้ามูกก่อนเก็บตัวอย่างเพื่อป้องกันเมือกเหนียวของนํ้ามูก
เคลือบปลายก้าน swab ทําให้ไม่สามารถเก็บเช้ือได้เท่าที่ควร 
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การป้องกันตนเองของผู้สอบสวนโรค Covid-19, SARS, MERS 
 

 ให้ผู้ป่วยใส่หน้ากากอนามัย ผู้สัมภาษณ์ต้องสวมชุดป้องกันการติดเช้ือส่วนบุคคล (Personal protective 
equipment: PPE) ดังต่อไปน้ีเป็นระดับตํ่าสุดและต้องยึดหลักการป้องกันโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจและ
การติดเช้ือจากการสัมผัสอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การล้างมือทุกครั้งหลังการสอบสวนผู้ป่วยแต่ละราย ระดับของ
อุปกรณ์ ป้องกันตนเองที่ใช้ขณะสอบสวนโรค ขึ้นกับอาการของผู้ป่วย และกิจกรรมที่ดําเนินการดังน้ี 

อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
สัมภาษณ์ (โดยไม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจ)  เก็บตัวอย่างสง่ตรวจ

จากระบบทางเดิน
หายใจ 

ผู้ป่วยไม่มีอาการไอหรือมี
อาการไอเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยมีอาการไอมาก 

หมวกคลุมผม - +/- + 

Goggle or face shield - + + 

Surgical mask + - - 

N 95 ขึ้นไป - + + 

ถุงมือ (ใช้แล้วทิ้ง)  +/- + + 

ชุดกาวน์ผ้าแบบคลุมเต็มตัว 
หรือชุดหมี มีผา้คลุมศีรษะ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือแบบสารคัดหลั่ง 
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การสวมและถอดอุปกรณ์ป้องกันการติดเช้ือแบบละอองฝอย 

 



 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 2563  

 
141 
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การล้างของเล่น/ของใช้ กรณีการระบาดของมือ เท้า ปาก 
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การเก็บรักษาและนําส่งตัวอย่าง  
 
การเก็บรักษา 

หลังเก็บตัวอย่างแล้วควรนําส่งตัวอย่างทันที แต่ในกรณีที่ยังไม่สามารถนําส่งตัวอย่างได้ ให้นําตัวอย่าง
แช่เย็นในอุณหภูมิระหว่าง 2–8 องศาเซลเซียส แล้วนําส่งตัวอย่างภายใน 72 ช่ัวโมง กรณีที่ไม่สามารถส่งตรวจ
ภายใน 72 ช่ัวโมง ให้เก็บในตู้แช่แข็ง –70 องศาเซลเซียส  

ทั้งน้ีควรปรึกษาห้องปฏิบัติการที่จะส่งตรวจตรวจก่อนนําส่งหรือแช่แข็งทุกครั้ง เน่ืองจากระยะเวลา
และการรักษาอุณหภูมิมีผลต่อการแปลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
 
การนําส่งตัวอย่าง 

1. หลังเก็บตัวอย่างแล้ว ให้บรรจุภาชนะที่เก็บตัวอย่างลงในถุงซิปล็อก กรณีเก็บตัวอย่างโรคติดต่อ
อันตรายหรือโรคอุบัติใหม่ ให้บรรจุแบบ 3 ช้ัน 

2. ตรวจเช็คจํานวนและข้อมูลบนฉลากตัวอย่างให้ตรงกับทะเบียนนําส่งตัวอย่าง กรณีรายละเอียด
ของตัวอย่างบนฉลากไม่ตรวจกับทะเบียนนําส่ง (กรณีรายละเอียดของตัวอย่างยาวเกินกว่าขนาดสติ๊กเกอร์) ให้
ระบุหมายเหตุเพ่ือแจ้งห้องปฏิบัติการให้ยึดข้อมูลใดเป็นหลัก 

3. บรรจุตัวอย่างลงในกล่องโฟมที่มี Ice Pack และจัดเรียงตัวอย่างในแนวต้ัง ปิดฝากล่องโฟมให้สนิท
พันเทปกาวให้เรียบร้อยเพ่ือป้องกันฝากล่องเปิดระหว่างการขนส่ง  

4. ติดใบปะหน้ากล่องเพ่ือระบุสถานที่ และช่องทางติดต่อผู้นําส่งตัวอย่าง และห้องปฏิบัติการที่รับ
ตัวอย่าง  

5. ในการนําส่งตัวอย่างให้ส่งพร้อม หนังสือนําส่งตัวอย่าง ทะเบียนนําส่งตัวอย่าง และแบบส่งตัวอย่าง
เพ่ือแสดงรายละเอียดการส่งตรวจตัวอย่าง 
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การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์โดยกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
ฉบับเดือนมกราคม 2563 

  
การสนับสนนุค่าตรวจวิเคราะห์เพื่อการตรวจวินิจฉัยโรค 

1. โรคติดต่ออันตราย ตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ยกเว้นโรค XDR-TB โดยเบิกจ่ายตาม
กลไก สปสช.) กองระบาดวิทยาเบิกจ่ายทุกราย ต้ังแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) โดยนิยามผู้ป่วย
เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค (PUI) เป็นไปตามเอกสารแนบที่ 1 

2. โรคที่ต้องใช้ทักษะและเครื่องมือตรวจขั้นสูง ที่ห้องปฏิบัติการปกติไม่สามารถตรวจได้  
 (Biosafety Level 3–BSL3) ได้แก่  

2.1  โรคติดเชื้อที่ทําให้เกิดอาการไข้เลือดออก ได้แก่ โรคที่เกิดจากการติดเช้ือ Guanarito 
virus, Junin virus (ยกเว้น the candid #1 vaccine strain), Machupo virus, Sabia 
virus 

2.2  โรคติดเชื้อที่ทําให้เกิดอาการไข้สมองอักเสบ ได้แก่ Tick-borne encephalitis virus 
complex 

2.3  โรคติดเชื้อที่ทําให้เกิดอาการแสดงทางผิวหนัง ได้แก่ Herpesvirus simiae (Herpes B 
หรือ Monkey B virus), Variola minor virus (Whitepox)  

2.4  Disease X เป็นโรคที่มีความสามารถในการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว และในปัจจุบัน 
ยังไม่มีการค้นพบยารักษาหรือการป้องกันใด ๆ  

3. โรคที่อาจเก่ียวข้องกับอาวุธชีวภาพ (และไม่อยู่ใน 12 โรคติดต่ออันตราย) สนับสนุนเฉพาะ
อาวุธชีวภาพ กลุ่ม A และ C 

3.1  อาวุธชีวภาพกลุ่ม A เป็นอาวุธชีวภาพที่สามารถเผยแพร่หรือถ่ายทอดจากคนสู่คนได้ง่าย 
ส่งผลให้อัตราการตายสูงและมีผลกระทบด้านสาธารณสุขเป็นอย่างมาก อาจทําให้เกิดความ
ต่ืนตระหนกในสังคม ตัวอย่างอาวุธชีวภาพกลุ่ม A เช่น Anthrax, Botulism, Tularemia, 
Machupo virus 

3.2  อาวุธชีวภาพกลุ่ม C เป็นเช้ืออุบัติใหม่ที่สามารถปรับเปลี่ยนพันธุวิศวกรรมในอนาคต 
ให้สามารถผลิตได้ง่าย สามารถแพร่กระจายได้ในวงกว้างและก่อให้เกิดอัตราการป่วยและ
อัตราตายตายสูง ทําให้เกิดผลกระทบทางสาธารณสุขเป็นอย่างมาก ตัวอย่างอาวุธชีวภาพ
กลุ่ม C เช่น Hantavirus 

4. โรคพิษสุนัขบ้า กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตสงสัยโรคพิษสุนัขบ้า 
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การสนับสนุนค่าตรวจวิเคราะห์เพื่อการสอบสวนโรค 
1. โรคติดต่ออุบัติใหม่ที่เกิดทั้งในและต่างประเทศ เช่น 

1.1 โรคไข้หวัดนก ต้ังแต่ผู้ป่วยสงสัย 
1.2 โรคติดเชื้อไวรัสซิกา โดยเบิกจ่าย 4 กรณีได้แก่ 

1) หญิงต้ังครรภ์ที่มีผื่น ร่วมกับอาการอย่างน้อย 1 อาการ ได้แก่ ไข้ ตาแดงหรือ 
ปวดข้อ (PUI Pregnancy)  

2) ทารกแรกเกิดที่พบความผิดปกติ ได้แก่ ศีรษะเล็ก หรือพบหินปูนจับในเน้ือสมอง 
(brain calcification) หรือ  กุมารแพทย์สงสัย  Congenital Zika syndrome  
 (อายุไม่เกิน 1 เดือนหลังคลอด)  

3) ผู้ป่วยกลุ่มอาการกิลแลง-บาร์เร (Guillain-Barre Syndrome) และผู้ป่วยโรค 
ทางระบบประสาทอักเสบอ่ืน ๆ ภายหลังติดเช้ือ 

4) หญิงต้ังครรภ์หลังคลอด ที่มีผลยืนยันการติดเช้ือระหว่างต้ังครรภ์โดยตรวจ 
ทั้งมารดาและบุตร  

1.3 Leishmaniasis กรณีการสอบสวนเมื่อพบผู้ป่วยยืนยัน  
1.4 โรคติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ Lyme Fever, Rocky Mountain Spot Fever 
1.5 โรคติดเชื้อไวรัส ได้แก่ Hantavirus, Rift Valley Fever, Monkey Pox 
1.6 โรคติดเชื้อปรสิตและหนอนพยาธิ ได้แก่ Trypanosomiasis, Onchocerciasis 

2. เหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนของ JIT กรมควบคุมโรค (ส่วนกลาง) ตามเอกสารแนบที่ 2  
3. เหตุการณ์การสอบสวนโรคท่ีนอกเหนือจากข้อ 1–2 แต่อยู่ตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

3.1 เหตุการณ์การสอบสวนโรคที่เป็นส่วนหน่ึงของหลักสูตร FETP, FETH, FEMT และนักเรียน
ในหลักสูตรเป็นผู้สอบสวนหลัก 

3.2 เหตุการณ์การสอบสวนโรคที่ผู้บริหารกรมควบคุมโรคให้ความสนใจ 
 
โดยมีเอกสาร/หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย 

1. หนังสือเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานที่ตรวจ และ 
2. หนังสือนําส่งสิ่งส่งตรวจจาก สคร./กรว. ทั้งน้ีต้อง สคร./กรว. ต้องบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล 

Event-based DDC กรมควบคุมโรค (กรณโีรค MERS ต้องบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล MERs-CoV) 
และ 

3. ผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการตัวจริง และ 
4. หนังสืออ้างถึง อ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
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เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรค (Joint Investigation Team: JIT) กองระบาดวิทยา  
 

 (ฉบับปรับปรุง มกราคม 2563)  
1. เป็นเหตุการณ์ที่มีความสําคัญสูง มีผลกระทบต่อสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจเป็นวงกว้าง หรอื 
2. เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกดิมาก่อน หรอื 
3. เหตุการณ์การระบาดที่เข้าตามเกณฑ์ ต่อไปนี้ 

โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
กาฬโรค 
(Plague; Bubonic, 
Pneumonic, 
Septicemic) 

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง 
(ทุกระดับ, L)  

ไข้ทรพิษ 
(Smallpox)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง 
(ทุกระดับ, L)  
(แจ้ง WHO)  

ไข้เลือดออกไครเมียน
คองโก 
(Crimean-Congo 
hemorrhagic fever; 
CCHF)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, L)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
ไข้เวสต์ไนล ์
(West Nile fever)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง 
(ทุกระดับ, L)  

ไข้เหลือง 
(Yellow fever)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, L)  

โรคติดเชื้อไวรสั-
นิปาห ์
(Nipah virus 
disease)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ 
ยืนยัน 

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, L)  
 

โรคติดเชื้อไวรสัมาร์
บวร์ก  
(Marburg virus 
disease)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, L)  

ไข้ลาสซา 
(Lassa fever)  
 

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, L)  

โรคติดเชื้อไวรสัอีโบลา
(Ebola virus 
disease; EVD)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, L)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
โรคติดเชื้อไวรสัเฮนดรา 
(Hendra virus 
disease)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ 
ยืนยัน 

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, L)  

โรคซาร์ส 
(Severe Acute 
Respiratory 
Syndrome; SARS)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ 
ยืนยัน 

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, L)  

โรคเมอรส์ 
(Middle East 
Respiratory 
Syndrome; MERS)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ตั้งแต่ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค (PUI)  

- ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ 
ยืนยัน 

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, L)  

วัณโรคปอด  
(Pulmonary 
Tuberculosis)  

- ผู้ป่วยรายใหม่ หรือผู้ป่วย
กลับเป็นซ้ําทุกราย 

 

- บุคลากรทางการแพทย์ทุกราย
- กรณีเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 ราย

ขึ้นไป ในสถานที่เดียวกัน 
ภายใน 3 เดือน กรณีเรือนจํา
ให้พิจารณาตามความจําเป็น 

- วัณโรคปอดดื้อยา ดังต่อไปนี้  
1) วัณโรคปอดดื้อยา Rifampicin 

(RR-TB)  
2) วัณโรคปอดดื้อยาหลายขนาน 

(MDR-TB)  
 

- วัณโรคปอดดื้อยา 
ดังต่อไปนี้  

1) วัณโรคปอดดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรง (Pre 
XDR-TB)  

2) วัณโรคปอดดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรงมาก 
(XDR-TB) ทุกราย  

 

- วัณโรคปอดดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรงมาก 
(XDR-TB) รายแรกใน
จังหวัดที่ไม่เคยมีผู้ป่วย 

กรณี XDR-TB 
สอบสวน ภายใน 12 
ชั่วโมงหลังรับแจ้ง  
(ทุกระดับ, L)  



 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 2563  

 151 

โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
โรคอุบัติใหม่ หรือโรคที่
นําเข้าจากต่างประเทศ 
(Emerging 
infectious disease; 
EIDs)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย  - ผู้ป่วยสงสัยทุกราย  - ผู้ป่วยสงสัยทุกราย  - ผู้ป่วยเข้าข่าย หรือ 
ยืนยัน 

สอบสวนภายใน 12 
ชั่วโมง (ทุกระดับ, B)  

ไข้กาฬหลงัแอ่น  
(Meningococcemia 
or Meningococcal 
meningitis)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - พบผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปใน
สถานที่เดียวกันหรือมี
ความเชื่อมโยงกัน 

- เหตุการณ์ที่พบผู้ป่วย
ยืนยันตั้งแต่ 2 รายขึ้น
ไปในพื้นที่มากกว่า 1 
จังหวัด 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง  
(ทุกระดับ, B)  

ไข้สมองอักเสบ 
(Japanese B 
Encephalitis)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย 
 
 
 
 

- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย 
 
 
 

- ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 2 ใน
จังหวัดภายในระยะเวลา 
1 เดือน นับจากรายล่าสุด 

 

- ผู้ป่วยยืนยัน รายที่ 2 ใน
จังหวัดภายในระยะเวลา
1 เดือนนับจากราย
ล่าสุด 

 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

 
 

ไข้สมองอักเสบ  
ไม่ระบุเชื้อสาเหตุ  
(Encephalitis, 
unspecified)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย  
 

- เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไป ในอําเภอเดียวกัน 
ภายใน 1 เดือน  

- กรณีที่สงสัยเป็นเชื้ออุบัติ
ใหม่  

 

- เป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 ราย
ขึ้นไป ในอําเภอเดียวกัน 
ภายใน 1 เดือน 

- กรณีที่สงสัยเป็นเชื้ออุบัติ
ใหม่  
 

- กรณีที่ยืนยันเป็นเชื้อ
อุบัติใหม่  

- กรณีพบการระบาดเป็น
กลุ่มก้อนที่หาสาเหตุ
ไม่ได้มากกว่า 10 ราย 
ภายใน 2 เดือน 

 

กรณีสงสัย Nipah 
Hendra West Nile 
Lassa tick-borne 
encephalitis Lyme 
สอบสวน ภายใน 12 
ชั่วโมงหลัง รับแจ้ง 
(ทุกระดับ L , B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
เยื่อหุ้มสมองอักเสบจาก
พยาธ ิ
(Eosinophilic 
meningitis)  

- ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย  
- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 

2 รายขึ้นไป ภายใน 1 
เดือน ที่สงสัยมาจาก
แหล่งเดียวกัน  

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 
2 รายขึ้นไป ภายใน 1 
เดือน ที่สงสัยมาจากแหล่ง
เดียวกัน 

- ผู้ป่วยกลุ่มก้อนตั้งแต่  
5 รายขึ้นไป ภายใน  
1 เดือน ที่สงสยัมาจาก
แหล่งเดียวกัน 

- ผู้ป่วยกลุ่มก้อนตั้งแต่ 5 
รายขึ้นไป ภายใน 1 
เดือน ที่สงสัยมาจาก
แหล่งเดียวกันและ
กระจายไปมากกว่า 1 
จังหวัด 
 
 

สอบสวนภายใน 24 
ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

มือ เท้า ปาก, แผลปาก
เปื่อย และโรคติดเชื้อ
เอนเทอโรไวรสั  
(HFMD, Herpangina, 
Enterovirus 
infection)  

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 
2 รายขึ้นไป ใน 1 
สัปดาห์จากสถานที่
เดียวกัน เช่น โรงเรียน 
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก  

- ผู้ป่วยที่มีภาวะ 
- แทรกซ้อนรุนแรง เช่น 

ปอดบวมน้ํา กล้ามเนื้อ
หัวใจอักเสบ สมอง
อักเสบ กล้ามเนื้ออ่อน
แรงเฉียบพลัน ทุกราย 

- ผู้ป่วยเสียชีวิตทุกราย 
 

- ผู้ป่วยที่มีภาวะ 
แทรกซ้อนรุนแรง หรือ
เสียชีวิต ทุกราย 

 

-  ผู้ป่วยที่มีภาวะ 
แทรกซ้อนรุนแรง หรือ
เสียชีวิต ทุกราย 

 
 

-  ผู้ป่วยที่มีภาวะ  
แทรกซ้อนรุนแรง หรือ
เสียชีวิต ตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไปในจังหวัด
เดียวกัน 

 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
เมลิออยโดสสิ 
(Melioidosis)  
 
 

- กรณีพบมีการระบาด 
(จํานวนผู้ป่วยมากกว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปี)  

- ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย 
หมายเหตุ 
กรณีพื้นที่ Endemic 
area ให้สอบสวนกรณี
ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุกราย

- ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการ
รุนแรงเป็นกลุม่ก้อนตั้งแต่ 
2 รายขึ้นไป ทีอ่ยู่ในชุมชน
เดียวกัน ภายใน 1 เดือน 

  

- ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย
หมายเหตุ 
กรณีพื้นที่ Endemic 
area ให้สอบสวนกรณี
ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุก
ราย 

- ผู้ป่วยยืนยันที่มีอาการ
รุนแรงเป็นกลุม่ก้อน
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ที่อยู่
ในชุมชนเดียวกัน ภายใน 
1 เดือน  

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อนตั้งแต่ 5 ราย ขึ้นไป 

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อนตั้งแต่ 5 ราย ขึ้น
ไป 

สอบสวนภายใน 1 
สัปดาห์ (อําเภอ, B)  
 

ตาแดงจากไวรัส 
(Viral conjunctivitis)  
 

- พบผู้ป่วยเป็น 
กลุ่มก้อนในสถานที่ที่มีคน
อยู่รวมกันจํานวนมาก 
เช่น โรงเรียน ค่ายทหาร 
เรือนจํา เป็นต้น 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนใน
สถานที่ที่มคีนอยู่จํานวน
มาก และควบคุมการ
ระบาดไม่ได้ 

- กรณีพบผู้ป่วยที่มี
ภาวะแทรกซ้อนทาง
สายตาทุกราย เช่น 
สูญเสียการมองเห็น  

- กรณีเกิดจากเชื้อไวรัส
สปีชี่ใหม่ที่ไม่เคยพบมา
ก่อน  
 

ไม่กําหนดเวลา 
หมายเหตุ  
สายพันธุ์ที่เคยพบ ได้แก่ 
1.EV (COXA ,EV70)  
2..Adeno virus 

กลุ่มไข้หวัดนก
(Avian Influenza)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยน่าจะเป็นทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย สอบสวนภายใน 24 
ชั่วโมงหลังรับแจ้ง 
(อําเภอ, B) 
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
ไข้หวัดใหญ่  
(Influenza)  
 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึน้ไป 
ภายใน 1 สัปดาห์ ใน
สถานที่เดียวกัน เช่น ที่
ทํางาน โรงเรียน 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

-  พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ภายใน 
2 สัปดาห์ ในสถานที่
เดียวกัน เช่นที่ทํางาน 
โรงเรียน 

-  กรณีเสียชีวิตทุกราย 

-มีการระบาดในสถานพยาบาล 
2 ราย ขึ้นไป (NI)  

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ใน
กรณีเชื้อไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล ตั้งแต่ 20 รายขึ้นไป 
ในสถานที่หรือชุมชน
เดียวกันภายใน 1 สัปดาห์  

- กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่  
2 ราย ขึ้นไป ที่มี
ความสัมพันธ์กันทางระบาด
วิทยา 

 

-พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ใน
กรณีเชื้อไข้หวัดใหญ่ตาม
ฤดูกาล ตั้งแต่ 50 รายขึ้น
ไป ในสถานทีห่รือชุมชน
เดียวกันภายใน 1 สัปดาห์ 

- กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไปในสถานที่หรือ
ชุมชนเดียวกัน 

- มีการระบาด 2 สถานที่ขึ้น
ไป ภายใน 1 เดือน 

- ผู้ป่วยทุกรายทีต่รวจพบเชื้อ
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่  

สอบสวนภายใน 24 
ชั่วโมงหลังรับแจ้ง 
(อําเภอ, B)  
 
 

ปอดอักเสบ 
(Pneumonai)  

- ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เป็น
บุคลากรทางการแพทย์/
สาธารณสุขทุกราย 

- กรณีผู้ป่วยปอดอักเสบ
เสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุ
ทุกราย 

- ผู้ป่วยปอดอักเสบที่เป็น
บุคลากรทางการแพทย์/
สาธารณสุขทุกราย 

- กรณีผู้ป่วยปอดอักเสบ
เสียชีวิตที่ไม่ทราบสาเหตุ
ตั้งแต่ 2 รายขึน้ไป ที่มี
ความเชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา 

- กรณีผู้ป่วยสงสยั
โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น 
ไข้หวัดนก, MERS, SARS, 
Nipah virus, Hendra 
virus, Hanta virus, 
กาฬโรค 

- กรณีผู้ป่วยน่าจะเป็น
โรคติดต่ออุบัติใหม่ เช่น 
ไข้หวัดนก, MERS, 
SARS, Nipah virus, 
Hendra virus, Hanta 
virus, กาฬโรค 

-สอบสวนโรคภายใน 24 
ชั่วโมงหลังจากรับแจ้ง 
(อําเภอ, B)  

- กรณีสงสัย MERS, SARS, 
Nipah virus, Hendra 
virus, Hanta virus, กาฬ
โรค สอบสวนโรคภายใน 
12 ชัว่โมง หลังได้รับ
แจ้ง (ทกุระดับ, L)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
โรคลเีจียนแนร์ 
(Legionnaires’ 
disease)  
 

- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย ที่มี
ประวัติการรักษาใน
ประเทศไทย 

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อน ที่ได้รับรายงานจาก
หน่วยงานสาธารณสุข
ต่างประเทศ ที่สงสัยติด
เชื้อจากโรงแรม/สถานที่
เดียวกัน 

- ผู้ป่วยยืนยัน ทีม่ีประวัติ
การรักษาในประเทศไทย 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ภายใน 
1 เดือน ที่สงสัยติดเชื้อ
จากสถานที่หรอืชุมชน
เดียวกัน  

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน 
ที่ได้รับรายงานจาก
หน่วยงานสาธารณสุข
ต่างประเทศ ที่สงสัยติด
เชื้อจากโรงแรม/สถานที่
เดียวกัน 

- ผู้ป่วยยืนยัน ทีม่ีประวัติ
การรักษาในประเทศไทย 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ภายใน 
1 เดือน ที่สงสัยติดเชื้อ
จากสถานที่หรอืชุมชน
เดียวกัน  

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่มก้อน 
ที่ได้รับรายงานจาก
หน่วยงานสาธารณสุข
ต่างประเทศ ที่สงสัยติด
เชื้อจากโรงแรม/สถานที่
เดียวกัน 

- ผู้ป่วยยืนยัน ทีม่ีประวัติ
การรักษาในประเทศ
ไทย ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป 
ภายใน 1 เดือน ที่สงสัย
ติดเชื้อจากสถานที่หรือ
ชุมชนเดียวกัน 

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุม่
ก้อน ที่ได้รับรายงานจาก
หน่วยงานสาธารณสุข
ต่างประเทศ ที่สงสัยติด
เชื้อจากโรงแรม/สถานที่
เดียวกัน 

สอบสวนโรคภายใน 
72 ชั่วโมงหลังจากรับ
แจ้ง (อําเภอ, B)  

ไข้เอนเทอรคิ 
ไทฟอยด์/พาราไทฟอยด์
(Enteric fever/ 
Typhoid fever/ 
Paratyphoid fever) 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ที่เห็นได้ชัดเจน เช่น 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป 
ภายใน 2 สัปดาห์ 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย

- ควบคุมการระบาดไม่ได้ 
ภายใน 1 เดือน 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- ควบคุมการระบาดไม่ได้ 
ภายใน 2 เดือน 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
จากเหตุการณ์เดียวกัน 
ตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป 

สอบสวนภายใน 24 
ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

โบทูลิซึม  
(Infantile, 
foodborne, wound, 
inhalation Botulism) 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย
 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (ทุกระดับ, 
B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
อุจจาระร่วง/
อาหารเปน็พษิ/บิด  
(Acute diarrhea/ 
Food poisoning/ 
Dysentery)  
 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนที่
เห็นได้ชัดเจน ในชุมชน
เดียวกันภายใน 2 วัน 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ที่ไม่
ทราบแหล่งโรคหรือ
ควบคุมการระบาดไม่ได้ 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 50 รายขึ้นไป จาก
เหตุการณ์เดียวกัน  

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป
จากเหตุการณ์เดียวกัน 

- กรณีเสียชีวิต ตั้งแต่ 2 
รายขึ้นไปในเหตุการณ์
เดียวกัน

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง 
(อําเภอ, B)  

เห็ดพิษ 
(Mushroom 
Poisoning)  
 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ใน
ชุมชนเดียวกัน 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป โดยที่
ไม่ทราบแหล่งโรคหรือ
ควบคุมการระบาดไม่ได้ 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

–
 
 

–
 
 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง 
(อําเภอ, B)  

อหิวาตกโรค 
(Cholera)  
 

- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - ตั้งแต่ 2 ราย ในจังหวัด
เดียวกันภายใน 10 วัน  

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- ควบคุมการระบาด
ไม่ได้โดยมีผู้ป่วยตั้งแต่ 
10 รายขึ้นไป ใน
อําเภอเดียวกัน ใน 1 
สัปดาห์ 

สอบสวนภายใน 24 
ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งผล
ตรวจยืนยัน  
(อําเภอ, B)  

พยาธทิรคิิเนลลา
(Trichinosis)  
 

- ผู้ป่วยเป็นกุล่มก้อน
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
(สงสัยแหล่งโรคเดียวกัน) 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
(สงสัยแหล่งโรคเดียวกัน) 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปใน
เหตุการณ์เดียวกัน 
(สงสัยแหล่งโรคเดียวกัน) 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปใน
เหตุการณ์เดียวกัน 
(สงสัยแหล่งโรค
เดียวกัน)  

สอบสวนโรคภายใน 
72 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
โรคติดเชื้อสเตร็ปโต
คอคคัสซูอิส 
(Streptococcus suis 
infection) 
 

- ผู้ป่วยสงสัยเสยีชีวิตทุก
ราย 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 
2 รายขึ้นไป ทีส่งสัย
แหล่งโรคเดียวกัน 

- ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิตทุก
ราย 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่
 2 รายขึ้นไป ภายใน
เดือนเดียวกันข้ามอําเภอ 
และสงสัยแหลง่โรค
เดียวกัน

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป  
ข้ามจังหวัด และสงสัย
แหล่งโรคเดียวกัน 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป ใน
จังหวัดใหม่ที่ไม่เคย
รายงานมาก่อน  

สอบสวนโรคภายใน 
72 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

บรูเซลโลสิส 
(Brucellosis)  
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต
- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม

ก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
- ผู้ป่วยยืนยันที่สงสัยติด

เชื้อจากห้องปฏิบัติการ
ทุกราย 

- ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต
- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุม่ก้อน 

ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
- ผู้ป่วยยืนยันที่สงสัยติด

เชื้อจากห้องปฏิบัติการ 
หรือโรงพยาบาล ทุกราย 

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป 
ที่เกี่ยวข้องกับ 

1) ปศุสัตว์ หรือ 
2) ห้องปฏิบัติการ หรือ

โรงพยาบาล 

ยืนยันลงสอบสวนโรค
ภายใน 72 ชั่วโมง  
(อําเภอ, B)  

พิษสนุัขบา้  
(Human Rabies)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย
- ผู้ป่วยสงสัยที่ไม่สามารถ

สืบค้นประวัติสัมผัสสัตว์
ได้

- ผู้ป่วยยืนยันทุกราย
 

- พบผู้ป่วยยืนยันข้าม
จังหวัดจากเหตุการณ์
เดียวกัน  

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

เลปโตสไปโรสสิ
(Leptospirosis)  
 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 
2 รายขึ้นไป ในตําบล
เดียวกัน ภายใน 2 
สัปดาห์ 

- ผู้ป่วยสงสัยเสยีชีวิตทุก
ราย 

- เป็นกลุ่มก้อนที่ไม่ใช่กลุม่
เสี่ยงโดยปกติ เช่น เที่ยว
ล่องแก่ง หรือหลังน้ํา
ท่วมใหญ ่ 

- มีผู้ป่วยเป็นกลุม่ก้อน 
ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป และ
ควบคุมการระบาดไม่ได้
ภายใน 1 เดือน 

- ผู้ป่วยเสียชีวิตตั้งแต่ 2 
รายขึ้น ไปที่มี
ความสัมพันธ์กันทาง
ระบาดวิทยา ภายใน 1 
เดือน 

สอบสวนโรคภายใน 
72 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
แอนแทรกซ์ 
(Cutaneous, 
Intestinal,  
Pulmonary Anthrax)

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย 
ทุกประเภท 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย 
ทุกประเภท 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย 
ทุกประเภท 

 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย 
ทุกประเภท 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

โรคเรื้อน 
(Leprosy)  
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - เมื่อพื้นที่ขอควา
ช่วยเหลือจากทีม
ส่วนกลางให้ลงพื้นที่
สอบสวนโรคเรื้อน

สอบสวนภายใน 7 วัน 
(อําเภอ, B)  
 

ไข้เด็งกี่/ไขเ้ลอืดออก
เด็งกี่/ไขเ้ลือดออกเด็งกี่
ที่มีภาวะแทรกซ้อน
รุนแรง 
 (DF/DHF/DSS/EDS)  
 
 

- รายแรก (Index case) 
ของชุมชน (เช่น หมู่บ้าน
หรือพื้นที่ซอย) นับจากวัน
เริ่มป่วยของผู้ป่วยราย
สุดท้าย 28 วัน  

- ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย 
- มีการระบาดในชุมชน 

(จํานวนผู้ป่วยมากกว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปี หรือเป็น
กลุ่มก้อน 2 รายขึ้นไปที่มี
ความสัมพันธ์ทางระบาด
วิทยา 
*กรณีพื้นที่เขตเมือง ได้แก่ 
กทม/พัทยา/เทศบาล
นคร/เทศบาลเมือง ชุมชน 

-พบผู้ป่วยต่อเนื่อง เป็นเวลา 
4 สัปดาห์ ในตําบลเดียวกัน 
*กรณีพื้นที่เขตเมือง ได้แก่ 
กทม/พัทยา/เทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง นับเป็น
หมู่บ้าน 
- กรณีผู้ป่วยสงสยั
ไข้เลือดออกเสียชีวิตทุก
ราย 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย 
ที่มีอาการรุนแรง เช่น 
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 
(Myocarditis) สมอง
อักเสบ เป็นต้น 

-พบผู้ป่วยต่อเนื่อง เป็นเวลา 
8 สัปดาห์ ในตําบลเดียวกัน  
*กรณีพื้นที่เขตเมือง ได้แก่ 
กทม/พัทยา/เทศบาลนคร/
เทศบาลเมือง นับเป็น
หมู่บ้าน 
- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย 
ที่มีอาการรุนแรง เช่น 
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 
(Myocarditis) สมอง
อักเสบ เป็นต้น 

- ผู้ป่วยสงสัย เป็นกลุ่ม
ก้อนที่มีอาการรุนแรง 
เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ
อักเสบ (Myocarditis) 
สมองอักเสบ เป็นต้น 

  
  

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
= 100 เมตร 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย 
ที่มีอาการรุนแรง เช่น 
กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ 
(Myocarditis) สมอง
อักเสบ เป็นต้น

ไข้ปวดข้อยุงลาย
(Chikungunya 
fever)  
 

- พบผู้ป่วยกลุ่มก้อนตั้งแต่
 2 รายขึ้นไป ใน 2 
สัปดาห์ โดยมีผู้ป่วย
ยืนยันอย่างน้อย 1 ราย 

- พบผู้ป่วยรายใหม่ใน
พื้นที่ที่ไม่เคยมรีายงาน
ผู้ป่วย 

- พบผู้ป่วยต่อเนื่อง เป็น
เวลา 4 สัปดาห์ ในตําบล
เดียวกัน 
 

- พบผู้ป่วยต่อเนื่อง เป็น
เวลา 8 สัปดาห์ ในตําบล
เดียวกัน  
 

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
ที่มีอาการรุนแรง เช่น 
สมองอักเสบ GBS 
หรือเสียชีวิต 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

โรคติดเชื้อไวรสัซิกา
(Zika virus 
infection)  
 

- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 

- หญิงตั้งครรภ์สงสัยติด
ไวรัสซิกาทุกราย 

- ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ 
ดังต่อไปนี้  
1) หญิงตั้งครรภ์ 
2) Microcephaly/Bir

th defect 
3) GBS/Neuro 

infection 
- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 

2 รายขึ้นไป ทีม่ีผลตรวจ
ยืนยันอย่างน้อย 1 ราย  

- ผู้ป่วยยืนยันการติดเชื้อ 
ดังต่อไปนี้  
1) Microcephaly/Bir

th defect 
2) GBS/Neuro 

infection 
- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 

ตั้งแต่ 5 รายขึน้ไป ที่มี
ผลตรวจยืนยันอย่างน้อย 
1 ราย  

- ผู้ป่วยยืนยันการติดเชือ้ 
ดังต่อไปนี้  

1) Microcephaly/Birth 
defect ตั้งแต่ 2 รายขึ้น
ไปในอําเภอเดียวกัน 

2) GBS/Neuro infection 
- ผู้ป่วยยืนยันเปน็กลุ่ม

ก้อนทีพ่บเป็นการ
ระบาดตั้งแต่ 2 จังหวดัที่
มีพื้นที่ติดกัน ภายใน 1 
สัปดาห์

สอบสวนภายใน 24 
ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
มาลาเรีย  
(Malaria)  

- ผู้ป่วยทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันที่เสียชีวิต
ทุกราย 

- ผู้ป่วยติดเชื้อในอําเภอ
เดียวกันต่อเนื่อง 4 
สัปดาห์ 

- ผู้ป่วยยืนยัน 
Plasmodium 
Knowlesi ทุกราย 

- ผู้ป่วยติดเชื้อในจังหวัด
เดียวกันต่อเนื่อง 4 
สัปดาห์ 

- จังหวัดที่มีผู้ป่วยเกิน
ค่ามัธยฐาน 5 ปี
ย้อนหลัง ต่อเนื่อง 4 
สัปดาห์ 

- ผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อ
มาลาเรียสายพันธุ์ใหม ่

สอบสวนโรคภายใน 
72 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

โรคเทา้ชา้งและผู้ที่ติด
เชื้อไม่แสดงอาการ  
(Filariasis)  

- กรณีคนไทยที่ไม่แสดง
อาการตรวจพบไมโครฟิ
ลาเรียหรือแอนติเจน
พยาธิโรคเท้าช้าง ทุกราย 

- ผู้ป่วยปรากฎอาการที่
เข้าได้กับอาการของโรค
เท้าช้าง (มีประวัติเข้า
พื้นที่แพร่โรคและประวัติ
การอักเสบของต่อม
น้ําเหลืองเป็น ๆ หาย ๆ) 
 

- ผู้ป่วยคนไทยทีไ่ม่แสดง
อาการตรวจพบไมโครฟิ
ลาเรียหรือแอนติเจน
พยาธิโรคเท้าช้าง ตั้งแต่ 
2 อําเภอ ในจังหวัด
เดียวกันและมีความ
เชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา 

- ผู้ป่วยไทยที่ตรวจพบไม
โครฟิลาเรีย/แอนติเจน
ของพยาธิโรคเท้าช้าง
ตั้งแต่ 2 จังหวัด ในเขต
เดียวกัน และมีความ
เชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา 

- กรณีติดเชื้อด้วย
สปีชีย์ใหม่ทุกราย 

หมายเหตุ  
สปีชีย์เก่า ได้แก่ 
W. bancrofti B. malayi 

สอบสวนโรคภายใน 1 
สัปดาห์ (อําเภอ, B)  

โรคลิซมาเนียสิส
(Leishmaniasis; 
CL, VL, MCL)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันเป็น
กลุ่มก้อน 2 รายขึ้นไป 
ภายใน 1 เดือน ที่มี
ความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยา 

สอบสวนภายใน 72 
ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
สครบัไทฟสั 
(และมิวรีนไทฟัส)  
(Scrub typhus/ 
Murine typhus)  

- กรณีที่มผีู้ป่วยมากกว่า
ค่าค่ามัธยฐาน 5 ปี 
ย้อนหลัง  

 

- ผู้ป่วยสงสัยเสียชีวิตทุกราย
- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 
2 ราย ที่มีความเชื่อมโยง
ทางระบาดวิทยา 
- กรณีที่มีผู้ป่วยมากกว่าค่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ในอําเภอเดียวกัน

- ผู้ป่วยยืนยันเสียชีวิต
ทุกราย 

- กรณีที่มีผู้ป่วยมากกว่าค่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปี ย้อนหลัง 
ในจังหวัดเดียวกัน  

- พบมีการระบาด
ต่อเนื่องนานกว่า 2 
เดือน 

 

สอบสวนโรคภายใน 1 
สัปดาห์ (อําเภอ, B)  

ไข้ดําแดง 
(Scarlet fever)  
 

- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป จาก
สถานที่เดียวกัน เช่น 
โรงเรียน ศูนย์รับเลี้ยง
เด็กเป็นต้น ภายใน 1 
สัปดาห์ 

- ผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 สถานที่ขึ้นไป
จากจังหวัดเดียวกัน 
ภายใน  
4 สัปดาห ์

- เป็นการระบาดที่มี
ภาวะแทรกซ้อนตามมา 
เช่น Post 
streptococcal 
glomerulonephritis 
(PSGN)  

-เป็นการระบาดที่มี
ภาวะแทรกซ้อนเป็นกลุ่ม
ก้อนตามมา เช่น Post 
streptococcal 
glomerulonephritis 
(PSGN)  

- การระบาดเป็นกลุ่มก้อน 
ภายใน 4 สัปดาห์ และมี
การระบาดข้ามเขต 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

หัด  
(Measles)  
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย
 

- พบผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่ม
ก้อน ตั้งแต่ 2 รายภายใน 
21 วัน ในสถานที่
เดียวกันหรือมีความ
เชื่อมโยงกัน 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- พบผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่ม
ก้อน ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์
ที่มีความเชื่อมโยงกัน 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 
- กรณีควบคุมการระบาด

ไม่ได้ภายใน 42 วัน  

- มีการระบาด 2 จังหวัด
ติดกัน ที่มีความสัมพันธ์
ทางระบาดวิทยา 

- กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ 2 
ราย/จังหวัด 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
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การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
หัดเยอรมัน  
(Rubella)  
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย
- ผู้ป่วยสงสัย 

Congenital Rubella 
Syndrome  
ทุกราย 

- พบผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่ม
ก้อน ตั้งแต่ 2 รายภายใน 
21 วัน ในสถานที่
เดียวกันหรือมีความ
เชื่อมโยงกัน 

- ผู้ป่วยยืนยัน 
Congenital Rubella 
Syndrome  
ทุกราย 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย

- พบผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่ม
ก้อน ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์
ที่มีความเชื่อมโยงกัน 

- ผู้ป่วยยืนยัน Congenital 
Rubella Syndrome 
ตั้งแต่ 2 รายในจังหวัด
เดียวกันภายในรอบปี  

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 
- กรณีควบคุมการระบาด

ไม่ได้ภายใน 42 วัน 

- พบผู้ป่วยยืนยันการ
ระบาดใน 2 จังหวัดที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน  

- กรณีเสียชีวิตตั้งแต่ 2 
ราย/จังหวัด 

สอบสวนโรคภายใน 
48 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

คอตีบ  
(Anterior 
nasal/Pharygotonsil
la/Laryngeal 
diphtheria)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย หรือ 
ในกรณีติดเชื้อ 
Corynebacterium 
diphtheriae ที่เป็นสาย
พันธุ์ที่สร้าง toxin ใน
กระแสเลือดทกุราย 

- ผู้ป่วยยืนยันทุกรายที่พบ
เชื้อ Corynebacterium 
diphtheriae ที่เป็นสาย
พันธุ์ที่สร้าง toxin 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- ผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป
ในจังหวัดเดียวกัน กรณี
เสียชีวิตทุกราย 

- ผู้ป่วยยืนยัน 5 รายขึ้น
ไปในจังหวัด เดียวกัน
ภายใน 14 วัน กรณีมี
การเสียชีวิตเป็นกลุ่ม
ก้อน 2 รายขึ้นไป 
ภายใน 14 วัน 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

คางทูม  
(Mumps)  
 

- พบผู้ป่วยสงสัยเป็นกลุ่ม
ก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
ในสถานที่เดียวกันหรือมี
ความเชื่อมโยงกัน ภายใน 
1 เดือน 

- ผู้ป่วยยืนยันที่มีภาวะ
แทรก ซ้อนทีส่าํคัญ ได้แก่ 

- พบผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อน ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป 
ในสถานที่เดียวกันหรือมี
ความเชื่อมโยงกัน ภายใน 
1 เดือน 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน  
ที่มีความเชื่อมโยงทาง

- พบผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อน ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ที่มี
ความเชื่อมโยงกัน 
 

- พบผู้ป่วยยืนยันการ
ระบาดใน 2 จังหวัดที่มี
พื้นที่ติดต่อกัน  

 

สอบสวนโรคภายใน 
72 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
หูชั้นในอักเสบ สมอง
อักเสบ จากเชื้อไวรัส 
Mumps ทุกราย (โดย
แพทย์วินิจฉัย) 

ระบาดวิทยาของการ
ระบาด 2 แห่งขึ้นไป 

บาดทะยัก  
(Tetanus)  
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย
 

- ผู้ป่วยยืนยัน 2 รายขึ้น
ไป/ต่อรอบปี  

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 
 

 

- ผู้ป่วยยืนยัน 5 รายขึ้น
ไป/ต่อรอบปีในจังหวัด  
 

- สอบสวนโรคภายใน 7 
วัน (อําเภอ, B)  

บาดทะยักในเด็กแรก
เกิด (Tetanus 
neonatorum)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยยืนยันทุกราย
- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- ผู้ป่วยยืนยัน 2 รายขึ้น
ไป  
ในจังหวัดเดียวกัน  

- กรณีเสียชีวิตทุกราย

- ผู้ป่วยยืนยัน 2 รายขึ้น
ไป  
ในจังหวัดเดียวกัน 

สอบสวนโรคภายใน 7 
วัน (อําเภอ, B)  

อาการอัมพาต
กล้ามเนื้ออ่อน
ปวกเปียกเฉียบพลนั 
(Acute Flaccid 
Paralysis: AFP) 

- ผู้ป่วยที่มีอาการ AFP 
ทุกราย  

 

- ผู้ป่วย AFP 2 รายขึ้นไป
ที่มีความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยาในเวลา 1 
เดือน หรือในตําบล
เดียวกัน

- ผู้ป่วย AFP 5 รายขึ้นไป
ที่มีความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยาในเวลา 1 
เดือน หรือในอําเภอ
เดียวกัน 

- ผู้ป่วย AFP 5 รายขึ้น
ไปที่มีความเชื่อมโยง
ทางระบาดวิทยาใน
เวลา 1 เดือน หรือใน
อําเภอเดียวกัน

สอบสวนโรคภายใน 
48 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

โปลิโอ  
(Wild type Polio or 
VDPVs)  
 
 

- ผู้ป่วยที่มีอาการ AFP 
ทุกราย  

 

- ผู้ป่วย AFP เสียชีวิตทุก
ราย 

- ผู้ป่วย VAPP  
- พบสายพันธุ์วัคซีนทัยป์ 

2 (Sabin 2) ในผู้ป่วย

- ผู้ป่วย VAPP
- พบสายพันธุ์วัคซีนทัยป์ 

2 (Sabin 2) ในผู้ป่วย 
AFP หรือ สิ่งแวดล้อม 

- ผู้ป่วยยืนยันโปลิโอ

- พบสายพันธุ์วัคซีน
ทัยป์ 2 (Sabin 2) ใน
ผู้ป่วย AFP หรือ 
สิ่งแวดล้อม 

- ผู้ป่วยยืนยันโปลิโอ

สอบสวนโรคภายใน 
48 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
AFP หรือ สิ่งแวดล้อม 

- ผู้ป่วยยืนยันโปลิโอ 
(Wild type Polio or 
VDPVs) ทุกราย 

(Wild type Polio or 
VDPVs) ทุกราย 

(Wild type Polio or 
VDPVs) ทุกราย 

 

สุกใส  
(Chickenpox)  
 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึน้ไป ใน
สถานที่เดียวกันหรือมี
ความเชื่อมโยงกัน 
ภายใน 21 วัน  

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 2 รายขึน้ไป ที่
สงสัยเป็นการติดเชื้อใน
สถานพยาบาล

–พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ที่มีความ
เชื่อมโยงกัน 
-พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 2 รายขึน้ไป ที่สงสัย
เป็นการติดเชื้อใน
สถานพยาบาล  
- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- มีการระบาดใน
สถานพยาบาล 2 แห่งขึ้น
ไป ที่มีความสมัพันธ์ทาง
ระบาดวิทยา 

- กรณีเสียชีวิตเป็นกลุ่ม
ก้อน ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
ที่มีความสัมพันธ์ทาง
ระบาดวิทยา 

- ไม่กําหนดเวลา 

อาการภายหลงัได้รับ
การสรา้งเสริมภูมิคุ้มกัน
โรค (AEFI)  
 
 

- เป็นเหตุการณ์ภายหลัง
ได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคทีร่้ายแรง 
(Serious AEFI) ได้แก่ 
เสียชีวิต, อาจเป็นอันตราย
ถึงชีวิต, รับไว้รักษาใน
โรงพยาบาล นานตั้งแต่  
3 วัน ขึ้นไป, พิการถาวร
หรือไร้ความสามารถ, มี
ความผิดปกติแต่กําเนิด 

- เป็นเหตุการณ์ภายหลัง
ได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันโรคทีร่้ายแรง 
(Serious AEFI) ได้แก่ 
เสียชีวิต, อาจเป็น
อันตรายถึงชีวิต, รับไว้
รักษาในโรงพยาบาล นาน
ตั้งแต่ 3 วัน ขึน้ไป, พิการ
ถาวรหรือไร้ความสามารถ
, มีความผิดปกติแต่กําเนิด 

- เป็นอาการหรือภาวะที่
สร้างความกังวลหรือ
ความตระหนกอย่างมาก
ต่อครอบครัวและชุมชน 

- มีผู้ป่วยเป็นกลุม่ก้อน 
- จํานวนการเกิด AEFI สูง

กว่ามัธยฐาน 5 ปีที่ผ่าน
มาของพื้นที่ 

- อาจจะเกี่ยวข้องกับการ
จัดการให้วัคซนี

- เป็นอาการหรือภาวะที่
สร้างความกังวลหรือ
ความตระหนกอย่าง
มากต่อครอบครัวและ
ชุมชน โดยผู้บริหาร
กรมควบคุมโรค
มอบหมายให้ลง พื้นที่ 

- มีผู้ป่วยเป็นกลุม่ก้อน 
- จํานวนการเกิด AEFI 

สูงกว่ามัธยฐาน 5 ปีที่

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
- อาจจะเกี่ยวข้องกับการ

บริหารจัดการให้วัคซีน  
- เป็นอาการหรือภาวะที่

สร้างความกังวลหรือ
ความตระหนกอย่างมาก
ต่อครอบครัวและชุมชน 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
- จํานวนการเกิด AEFI สูง

กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีที่
ผ่านมาของพื้นที่

- อาจจะเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการให้วัคซีน  

- เป็นอาการหรือภาวะที่
สร้างความกังวลหรือ
ความตระหนกอย่างมาก
ต่อครอบครัวและชุมชน 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
- จํานวนการเกิด AEFI สูง

กว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีที่
ผ่านมาของพื้นที่ 

ผ่านมาของพื้นที่ระดับ
เขต 

ไอกรน 
(Pertussis)  
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - พบผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อนตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป 
ในสถานที่เดียวกันหรือมี
ความเชื่อมโยงกัน 
ภายใน 1 เดือน 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- พบผู้ป่วยยืนยันเป็นกลุ่ม
ก้อนตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป 
ในสถานที่เดียวกันหรือมี
ความเชื่อมโยงกัน 
ภายใน 1 เดือน 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- พบผู้ป่วยยืนยันเป็น
กลุ่มก้อน 10 รายขึ้นไป
ในสถานที่เดียวกันหรือ
มีความเชื่อมโยงกัน 
ภายใน 1 เดือน 

 

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

เอชไอวี  
(HIV) 

- พบการติดเชื้อจากแม่สู่
ลูกทุกราย  

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 3 รายขึน้ไป ที่มี
ความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยา 
 

- พบผู้ป่วยดื้อยาตั้งแต่ 3
รายขึ้นไป ที่มคีวาม
เชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา 

- ผู้ป่วย HIV ดื้อยาทุกราย 
ที่มีประวัติการใช้ PrEP 

- ผู้ป่วย HIV ดื้อยาทุก
ราย ที่มีประวัติการใช้ 
PrEP 

ไม่กําหนดเวลา 
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
ซิฟิลสิแต่กําเนิด
(Congenital 
Syphilis)  
  

- ผู้ป่วยทุกราย
 

- ตรวจสอบแบบสอบสวน
เฉพาะราย และตรวจสอบ
การวินิจฉัย 

- ตรวจสอบแบบสอบสวน
เฉพาะราย และตรวจสอบ
การวินิจฉัย 

-ตรวจสอบแบบสอบสวน
เฉพาะราย และตรวจสอบ
การวินิจฉัย 

สอบสวนภายใน 1 
เดือน (อําเภอ, B)  
 

ซิฟิลสิ 
(Syphilis)  
  

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 ราย ที่มีความ
เชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา 

- พบผู้ป่วยมากกว่า 1
อําเภอ ที่มีความ
เชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา 

- เมื่อพบผู้ป่วยสงูกว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
ในอําเภอเดียวกัน ในรอบ
รายเดือน

- เมื่อพบผู้ป่วยสูงกว่า
ค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง 
ในจังหวัดเดียวกัน ใน
รอบรายเดือน 

- พบผู้ป่วยมากกว่า 1
จังหวัดที่มีความ
เชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา 

สอบสวนภายใน 1 
เดือน (อําเภอ, B)  
 

หนองใน  
(Gonorrhea, 
Gonococcal 
Urethritis)  
 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 ราย ที่มีความ
เชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 ราย ที่มีความ
เชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา 

- พบผู้ป่วยสงสัยหนองใน 
ดื้อยากลุ่ม Ceftriaxone 
Azithromycin 
Cephalosporin  
3rd generation 

- พบผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาตามมาตรฐานแล้ว
ไม่ได้ผล และได้รับการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ
เบื้องต้นสงสัยว่าเป็น
หนองในดื้อยากลุ่ม 
Ceftriaxone 
Azithromycin 
Cephalosporin  
3rd generation 

- พบผู้ป่วยที่ได้รับการ
รักษาตามมาตรฐาน
แล้วไม่ได้ผล และได้รับ
การตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการเบื้องต้น
สงสัยว่าเป็นหนองใน
ดื้อยากลุ่ม 
Ceftriaxone 
Azithromycin 
Cephalosporin  
3rd generation 

สอบสวนภายใน 1 
สัปดาห์ (อําเภอ, B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
ตับอักเสบ A และ E 
(Acute Viral 
hepatitis A/E)  
 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 2 รายขึน้ไป ใน
อําเภอเดียวกัน ภายใน 1 
เดือน  

 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป 
ภายใน 1 เดือน  

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 2 อําเภอขึ้นไป 
ภายใน 1 เดือน  

- กรณีที่หาแหลง่โรคไม่ได้ 
- กรณีเสียชีวิตทุกราย

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป 
ภายใน 1 เดือน 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 2 อําเภอขึ้นไป 
ภายใน 1 เดือน ที่สงสัย
แหล่งโรคเดียวกัน 

- กรณเีสียชีวิต 2 รายขึ้นไป

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป 
ใน 2 อําเภอ ภายใน 1 
เดือน ที่สงสัยแหล่งโรค
เดียวกัน 

 

สอบสวนภายใน 24 
ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

ตับอักเสบ B และ C 
(Viral Hepatitis B/C)

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ที่
สงสัยมาจากแหล่ง
เดียวกัน หรือมีความ-
สัมพันธ์กันทางระบาด-
วิทยา (epi-linkage)  

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป ที่
สงสัยมาจากแหล่ง
เดียวกัน หรือมีความ-
สัมพันธ์กันทางระบาด-
วิทยา (epi-linkage)  

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไปที่ 
สงสัยมาจากแหล่ง
เดียวกัน หรือมีความ-
สัมพันธ์กันทางระบาด-
วิทยา (epi-linkage) 
ตั้งแต่ 2 อําเภอขึ้นไป 

 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึน้ไป ที่
สงสัยมาจากแหล่ง
เดียวกัน หรือมีความ-
สัมพันธ์กันทางระบาด-
วิทยา (epi-linkage) 
ตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป 

สอบสวนภายใน 24 
ชั่วโมง (อําเภอ, B)  

ตับอักเสบไม่ระบุเชื้อ
สาเหตุ 
(Acute Hepatitis, 
Unspecified)  
 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 2 รายขึน้ไป 
ภายใน 1 เดือน ที่มี
ความสัมพันธ์กันทาง
ระบาดวิทยา (epi-
linkage)  

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึน้ไป 
ภายใน 1 เดือน ที่มี
ความสัมพันธ์กันทาง
ระบาดวิทยา (epi-
linkage)  

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึน้ไป 
ภายใน 1 เดือน ที่มี
ความสัมพันธ์กันทาง
ระบาดวิทยา (epi-
linkage) ตั้งแต่ 2 อําเภอ
ขึ้นไป 

- พบผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 5 รายขึน้ไป 
ภายใน 1 เดือน ที่มี
ความสัมพันธ์กันทาง
ระบาดวิทยา (epi-
linkage) ตั้งแต่ 2 
จังหวัดขึ้นไป 

สอบสวนภายใน 24 
ชั่วโมง (อําเภอ, B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
สารเคมีรั่วไหล
 

- เหตุการณ์ที่เกิดระเบิด 
ไฟไหม้ ในสถาน
ประกอบการ หรือ
สถานที่ทํางาน ที่มีโอกาส
ทําให้สารเคมรีัว่ไหล  
เช่น เหมืองแร่ บ่อขยะ 

- เหตุการณ์ที่เกิดระเบิด 
ไฟไหม้ ในสถาน
ประกอบการ หรือ
สถานที่ทํางาน ที่มีโอกาส
ทําให้สารเคมรีัว่ไหล  
เช่น เหมืองแร่ บ่อขยะ 

- เหตุการณ์ที่เกิดระเบิด 
ไฟไหม้ ในสถาน
ประกอบการ หรือ
สถานที่ทํางาน ที่มีโอกาส
ทําให้สารเคมรีัว่ไหล เช่น 
เหมืองแร่ บ่อขยะ ที่ทํา
ให้มีผู้เสียชีวิต หรือ ต้อง
มีการอพยพประชากรไป
อยู่ศูนย์พักพิงชั่วคราว

- กรณีสถานการณ์ที่มี
แนวโน้มจะรุนแรงมาก
ขึ้น หรือไม่สามารถ
ควบคุมได้ 
 
 

Pneumoconiosis
(Silicosis, 
Asbestosis, 
Byssinosis, Coal 
mine)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยตั้งแต่ 3 ราย
ขึ้นไป 

- ผู้ป่วยสงสัยตั้งแต่ 5 ราย
ขึ้นไป 

โรคพิษตะกั่ว
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยตั้งแต่ 2 ราย
ขึ้นไปและอยู่ในสถานที่
เดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
ในช่วงเวลา 12 เดือน 
หรือในเด็กอายุน้อยกว่า 5 
ปี ตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป

- ผู้ป่วยสงสัยตั้งแต่ 3 ราย
ขึ้นไปและอยู่ในสถานที่
เดียวกันหรือใกล้เคียง
กันในช่วงเวลา 12 เดือน 
หรือในเด็กอายุน้อยกว่า 
5 ปี ตั้งแต่ 2 ราย ขึ้นไป

โรคพิษโลหะหนัก หรือ 
สารตัวทาํละลาย
อินทรีย์ระเหยง่าย 
(VOCs)  

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยสงสัยตั้งแต่ 3 ราย
ขึ้นไป 

- ผู้ป่วยสงสัยตั้งแต่ 5 ราย
ขึ้นไป 
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
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การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
โรคพิษสารกําจัด
ศัตรูพชื 
(อุบัติเหตุ เช่น หกรด 
กระเด็นเข้าตา/การ
เจ็บป่วยจากพิษสารเคมี
ทางการเกษตร)  
 

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 
(รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ เสียชีวิต) ทุกราย  
โดยไม่รวมถึงกรณีที่
เจตนาฆ่าตัวตาย 

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 
(รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ เสียชีวิต) ทุกราย  
โดยไม่รวมถึงกรณีที่
เจตนาฆ่าตัวตาย 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 
3 ราย  

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 
(รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ เสียชีวิต) ทุกราย  
โดยไม่รวมถึงกรณีที่
เจตนาฆ่าตัวตาย 
 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน
ตั้งแต่  
5 ราย  

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 
(รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ เสียชีวิต) ทุกราย  
โดยไม่รวมถึงกรณีที่
เจตนาฆ่าตัวตาย 

เหตุอุบัติภัยสารเคมี
 

- ผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 5 ราย 
- ผู้บาดเจ็บรุนแรงตั้งแต่ 3 
ราย  

- ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 1 ราย 

- ผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 5 ราย 
- ผู้บาดเจ็บรุนแรงตั้งแต่ 3 
ราย  

- ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 1 ราย 

- ผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 10 ราย 
- ผู้บาดเจ็บรุนแรงตั้งแต่ 5 
ราย  

- ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 2 ราย 

- ผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 15 ราย 
- ผู้บาดเจ็บรุนแรงตั้งแต่ 

10 ราย  
- ผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 3 ราย 

รังสีรั่วไหล 
 

- เหตุการณ์ที่สงสัยว่าเกิด
จากรังสีรั่วไหล 

- เหตุการณ์ที่สงสัยว่าเกิด
จากรังสีรั่วไหล 

- เหตุการณ์ที่สงสัยว่าเกิด
จากรังสีรั่วไหล 

- เหตุการณ์ที่สงสัยว่าเกิด
จากรังสีรั่วไหล 

เหตุการณ์อับอากาศ
เช่น ในรถยนต์ เต้นท์ 
ถ้ํา ท่อ อุโมงค์ ห้องน้ํา
ที่ติดตั้งเครื่องทําน้าํอุ่น
ระบบแก๊ส โรงเพาะเห็ด 
โรงหมักปุ๋ย บอ่น้ํา เปน็
ต้น 

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
(รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ เสียชีวิต) ทุกราย 
 

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
(รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ เสียชีวิต) ทุกราย 
 

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
(รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ เสียชีวิต) ตั้งแต่ 2 
ราย ขึ้นไป 

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
(รักษาตัวในโรงพยาบาล 
หรือ เสียชีวิต) ตั้งแต่ 3 
ราย ขึ้นไป 
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
 
ดําเนินการในพื้นที่สีแดง 
ตามแนวทางการสอบสวน
เหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
มลพิษอากาศจากฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก 
 

เสียชีวิตโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ที่มีอาการของโรค
หอบหืด (Asthma) โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
โรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (Acute 
Coronary Disease: 
ACD) ที่ยืนยันแล้วว่า
ไม่ได้มีสาเหตุจากการติด
เชื้อ 

เสียชีวิตโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ที่มีอาการของโรค
หอบหืด (Asthma) โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
โรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (Acute 
Coronary Disease: 
ACD) ที่ยืนยันแล้วว่า
ไม่ได้มีสาเหตุจากการติด
เชื้อ

เสียชีวิตโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ที่มีอาการของโรค
หอบหืด (Asthma) โรค
ปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) 
โรคหัวใจขาดเลือด
เฉียบพลัน (Acute 
Coronary Disease: 
ACD) ที่ยืนยันแล้วว่า
ไม่ได้มีสาเหตุจากการติด
เชื้อ 

เสียชีวิตโดยไม่ทราบ
สาเหตุ ที่มีอาการของ
โรคหอบหืด (Asthma) 
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
(COPD) โรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (Acute 
Coronary Disease: 
ACD) ที่ยืนยันแล้วว่า
ไม่ได้มีสาเหตุจากการ
ติดเชื้อ

ผู้ป่วยโรคหอบหืด 
(Asthma) โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน 
(Acute.Coronary 
Disease:.ACD) ที่มี
อาการรุนแรงเข้ารับการ
รักษาเป็นผู้ป่วยใน 
(Inpatient) จาํนวน 2 
รายขึ้นไป ภายใน 1 วัน 
จากสถานที่เดียวกัน เช่น 
โรงเรียน โรงงาน สถานที่
ทํางาน ชุมชน (ระดับ
หมู่บ้าน)  

ผู้ป่วยโรคหอบหืด 
(Asthma) โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน 
(Acute.Coronary 
Disease:.ACD) ที่มี
อาการรุนแรงเข้ารับการ
รักษาเป็นผู้ป่วยใน 
(Inpatient) จาํนวน 2 
รายขึ้นไป ภายใน 1 วัน 
จากสถานที่เดียวกัน เช่น 
โรงเรียน โรงงาน สถานที่
ทํางาน ชุมชน (ระดับ
หมู่บ้าน) 

ผู้ป่วยโรคหอบหืด 
(Asthma) โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน 
(Acute.Coronary 
Disease:.ACD) ที่มี
อาการรุนแรงเข้ารับการ
รักษาเป็นผู้ป่วยใน 
(Inpatient) จาํนวน 2 
รายขึ้นไป ภายใน 1 วัน 
จากสถานที่เดียวกัน เช่น 
โรงเรียน โรงงาน สถานที่
ทํางาน ชุมชน (ระดับ
หมู่บ้าน)  

ผู้ป่วยโรคหอบหืด 
(Asthma) โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจ
ขาดเลือดเฉียบพลัน 
(Acute Coronary 
Disease:.ACD) ที่มี
อาการรุนแรงเข้ารับการ
รักษาเป็นผู้ป่วยใน 
(Inpatient) จาํนวน 2 
รายขึ้นไป ภายใน 1 วัน 
จากสถานที่เดียวกัน 
เช่น โรงเรียน โรงงาน 
สถานที่ทํางาน ชุมชน 
(ระดับหมู่บ้าน) 



 มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสุขภาพ 2563  

 171 

โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
ผู้ป่วยกลุ่มอาการ Allergy 
attack จํานวน 10 รายขึ้น
ไป จากสถานที่เดียวกัน เช่น 
โรงเรียน โรงงาน สถานที่
ทํางาน ชุมชน (ระดับ
หมู่บ้าน)  

 

ผู้ป่วยกลุ่มอาการ Allergy 
attack จํานวน 10 รายขึ้น
ไป จากสถานที่เดียวกัน เช่น 
โรงเรียน โรงงาน สถานที่
ทํางาน ชุมชน (ระดับ
หมู่บ้าน)  

 

- ผู้ป่วยกลุม่อาการ Allergy 
attack จํานวน 10 รายขึ้น
ไป จากสถานที่เดียวกัน เช่น 
โรงเรียน โรงงาน สถานที่
ทํางาน ชุมชน (ระดับ
หมู่บ้าน)  
- ผู้ป่วยที่มีอาการ Allergy 
attack รุนแรง (รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือ เสียชีวิต)  

- ผู้ป่วยกลุ่มอาการ Allergy
attack จํานวน 10 ราย
ขึ้นไป จากสถานที่
เดียวกัน เช่น โรงเรียน 
โรงงาน สถานที่ทํางาน 
ชุมชน (ระดับหมู่บ้าน)  

- ผู้ป่วยที่มีอาการ Allergy 
attack รุนแรง (รักษา
ตัวในโรงพยาบาล หรือ 
เสียชีวิต) 

อุบัติเหตุจราจรทางบก - กรณีรถรับส่งนักเรียน 
รถทัวร์ รถนําเที่ยว  
รถโดยสารประจําทาง/ 
ไม่ประจําทาง ทุกชนิด ที่
มีผู้บาดเจ็บตั้งแต่ 5 ราย
ขึ้นไป หรือผู้เสยีชีวิตตั้งแต่
1 รายขึ้นไป 
 

- กรณีรถรับส่งนักเรียน 
รถทัวร์ รถนําเที่ยว  
รถโดยสารประจําทาง/ 
ไม่ประจําทาง ทุกชนิด ที่
มีผู้บาดเจ็บรักษาแผนก
ผู้ป่วยในตั้งแต่ 4 ราย 
หรือผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 
2 รายขึ้นไป 

- กรณีอุบัติเหตุของ
รถพยาบาล/รถกู้ชีพ/ 
รถกู้ภัย ขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ที่มีผู้บาดเจ็บหรือผู้เสียชีวิต
ตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป 

- เหตุการณ์การที่มี
ผู้เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 
ตั้งแต่ 5 รายขึ้นไป  

- เหตุการณ์ที่มีผูบ้าดเจ็บ 
รักษาแผนกผู้ป่วยในตั้งแต่ 
10 ราย ขึ้นไป และมี
ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 3 
ราย 

-กรณีอุบัติเหตุของ
รถพยาบาล/รถกู้ชีพ/ 
รถกู้ภัย ขณะปฏิบัติหน้าที่  
ที่มีผู้เสียชีวิตตั้งแต่ 1 ราย
ขึ้นไป 

- เหตุการณ์การที่มี
ผู้เสียชีวิต ณ ที่เกิดเหตุ 
ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป  

- เหตุการณ์ที่มีผูบ้าดเจ็บ 
รักษาแผนกผู้ป่วยใน
ตั้งแต่ 20 ราย ขึ้นไป 
และมีผู้เสียชีวิตอย่าง
น้อย 5 ราย 

-กรณีอุบัติเหตุของ
รถพยาบาล/รถกู้ชีพ/ 
รถกู้ภัย ขณะปฏิบัติหน้าที่ 
ที่มีบุคลากรทางการแพทย์
เสียชีวิตตั้งแต่ 1 รายขึ้นไป

ลงสอบภายใน 1 
สัปดาห์ 
 (อําเภอ, B)  
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โรค อําเภอ/ศบส. จังหวัด/กทม. เขต ส่วนกลาง 
กําหนดเวลา 

การสอบสวนโรค 
 (B=Best practice, 

L=Law)  
การบาดเจ็บจาก
แมงกะพรุนพษิ และ
หมึกน้ําเงนิ  
 

- ผู้ป่วยสงสัยทุกราย - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 
2 รายขึ้นไป 

- ผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง
ต้องใส่ท่อช่วยหายใจทุก
ราย 
 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน ตั้งแต่ 
5 รายขึ้นไป ในสัปดาห์
เดียวกัน 

-  กรณีเสียชีวิตทุกราย 

- ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน 
ตั้งแต่ 10 รายขึ้นไป ใน
สัปดาห์เดียวกัน และ
พื้นที่เดียวกัน เช่น หน้า
ชายหาดเดียวกัน เป็น
ต้น 

- ผู้เสียชีวิตหรืออาการ 
รุนแรงที่ต้องใส่ท่อช่วย
หายใจตั้งแต่ 2 รายขึ้น
ไปในพื้นที่เดียวกัน เช่น 
หน้าชายหาดเดียวกัน 
เป็นต้น

สอบสวนโรคภายใน 
24 ชั่วโมง หลังรับแจ้ง 
(อําเภอ, B)  

บาดเจ็บจากการตกน้ํา/
จมน้ํา 
 

- กรณีเสียชีวิตทุกราย 
ทุกกล่มอาย ุ

- กรณีเสียชีวิตในกลุ่มอายุ
ต่ํากว่า 15 ปี ตั้งแต่ 2 
รายขึ้นไป ในเหตุการณ์
เดียวกัน 

- กรณีเสียชีวิตในกลุ่มต่ํา
กว่า 15 ปี ตั้งแต่ 5 ราย
ขึ้นไปในเหตุการณ์
เดียวกัน 

-

บุหรี่ไฟฟ้า 
 

ทุกราย ทุกราย ทุกราย ทุกราย

หมายเหตุ : ควบคุมการระบาดไม่ได้ หมายถึง มีผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องในเวลา 2 เท่าของระยะฟักตัวที่ยาวที่สุดของโรค
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เกณฑ์การเขียนรายงานการสอบสวนโรค 
หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/รายละเอียด 

ชื่อเรื่อง - ครบถ้วน : โรคอะไร ที่ไหน (ตําบล อําเภอ จังหวัด) เมื่อไร (ช่วงวันที่ เริ่มต้นการระบาด 
ถึง สิ้นสุดการระบาด)  

- ชัดเจน : เช่นสงสัยไข้หวัดใหญ่ ดีกว่าติดเช้ือทางระบบทางเดินหายใจ  
- สอดคล้องกับสรุปผลการสอบสวน เช่น ถ้าสรุปเป็นโรคหัด ให้เขียนช่ือเรื่องว่า รายงาน

สอบสวนผู้ป่วยโรคหัด ไม่ควรเขียนว่า "สอบสวนไข้ออกผื่น" ตามท่ีได้รับแจ้ง  
บทคัดย่อ - กระชับ ตรงประเด็น (บทคัดย่อไม่เกิน 550 คํา)  

- ครบ Item : Background & Objective, Methodology, Result, Conclusion ไม่
จําเป็นต้องเขียนเป็นหัวข้อ 

ความเป็นมา/
บทนํา/
หลักการเหตุผล 

- ประเด็นครบถ้วน : วันที่แจ้ง หน่วยรับแจ้ง หน่วยงาน/ผู้แจ้งข่าว ข้อความท่ีแจ้ง (อาการ 
จํานวน) วันที่ที่ออกสอบสวน 

 
วัตถุประสงค์ - มีความสอดคลอ้งกับความเป็นมา มักพบว่านํา "วิธีการ" มาเขียนในวัตถุประสงค์ เช่น 

เพ่ือค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติม 
- บางครั้งเขียนไม่ถูกต้อง เช่น สอบสวน AEFI เขียนวัตถุประสงค์ว่า "เพ่ือศึกษาการ

ถ่ายทอดโรค" 
- ควรมีเรื่อง มาตรการการควบคุมโรคที่เหมาะสมด้วย 
- อาจมีเรื่อง เพ่ือหาความรู้ใหม่ กรณีเป็นโรคอุบัติใหม ่

วิธีการ 1. การสอบสวนโรคเชิงพรรณนา  
- ต้องมีนิยามในการค้นหาผู้ป่วยที่เขียนได้ครบถ้วนถูกต้อง : อาการ บุคคล เวลา 

สถานที่ ซึ่งที่พบผิดบ่อยคือการใช้นิยามตามคู่มือเฝ้าระวังโรคติดเช้ือ โดยไม่ปรับ
ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ 

2. การสอบสวนโรคเชิงวิเคราะห์  
- ต้องมีนิยามในการค้นหาผู้ป่วยที่เขียนได้ครบถ้วนถูกต้อง : อาการ บุคคล เวลา 

สถานที่ ซึ่งที่พบผิดบ่อยคือการใช้นิยามตามคู่มือเฝ้าระวังโรคติดเช้ือ โดยไม่ปรับ
ให้เหมาะสมกับเหตุการณ์  

- กําหนดนิยามท่ีใช้ในการศึกษาวิเคราะห์ เช่น นิยาม case และ control ใน 
case control study  

3. สถิติที่ใช้ 
4. วิธีการเก็บข้อมูล/เครื่องมือที่ใช้ 
5. วิธีการเก็บตัวอย่าง/มีการเก็บตัวอย่างตามความเหมาะสมของเหตุการณ์ หรือการสํารวจ

สิ่งแวดล้อม วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
6. ความครบถ้วนที่จะตอบวัตถุประสงค์ (ไม่ใช่ขั้นตอนการทํางาน เช่น ประสานพ้ืนที่)  

ผลการ
สอบสวน 

เชิงพรรณนา 
- เขียนเป็นลําดับ เข้าใจง่าย  
- ครบถ้วน ตอบตามวัตถุประสงค์ 
- การเขียนระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ให้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งด้านขนาดปัญหา และการ
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/รายละเอียด 
กระจายตามบุคคล เวลา สถานที่ การนําเสนอที่ถูกต้องเหมาะสม 

 1. Attack rate, Specific attack rate ตามเพศ อายุ  
 2. Mapping (อาจใช้ อัตราป่วย จําเพาะสถานที่)  
 3. Epidemic curve หรือ Time line 
 4. แสดงตัวเลข ตาราง กราฟ (รวมการใช้สถิติที่ถูกต้อง)  
 5. สามารถเช่ือมโยงหาความสัมพันธ์ของเชิงพรรณนา ผลทางห้องปฎิบัติการและ
สิ่งแวดล้อม ที่บ่งบอกสาเหตุจําเพาะและนําไปสู่การควบคุมที่ถูกต้องและเหมาะสม  
- มีข้อมูลทางห้องปฎิบัติการและการสํารวจสิ่งแวดล้อม (ไม่ควรลงรายละเอียดข้อมูลการ

รักษาที่เกินความจําเป็น แต่ทั้งน้ีต้องขึ้นอยู่กับบริบทของโรคน้ัน ๆ)    
หายเหตุ Injury & En Occ : การศึกษาข้อมูลเชิงพรรณนา ที่เก่ียวข้องจากระบบเฝ้าระวัง
บาดเจ็บ หรืออ่ืน ๆ (ประกอบรายงาน) ลักษณะการบาดเจ็บของผู้รับอุบัติเหตุ วิเคราะห์
ลักษณะการบาดเจ็บ/แผนผังจําลองการน่ัง-การชน/ถนน/ตารางวิเคราะห์ Haddon matrix 
 
เชิงวิเคราะห์ 
- เขียนเป็นลําดับ เข้าใจง่าย  
- ครบถ้วน ตอบตามวัตถุประสงค์ 
- การเขียนระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ให้ครอบคลุมเน้ือหาทั้งด้านขนาดปัญหา และการ

กระจายตามบุคคล เวลา สถานที่ การนําเสนอที่ถูกต้องเหมาะสม  
 1. Attack rate, Specific attack rate ตามเพศ อายุ  
 2. Mapping (อาจใช้ อัตราป่วย จําเพาะสถานที่)  
 3. Epidemic curve หรือ Time line  
 4. แสดงตัวเลข ตาราง กราฟ (รวมการใช้สถิติที่ถูกต้อง)  
 5. สามารถเช่ือมโยงหาความสัมพันธ์ของเชิงพรรณนา ผลทางห้องปฎิบัติการและ
สิ่งแวดล้อม ที่บ่งบอกสาเหตุจําเพาะและนําไปสู่การควบคุมที่ถูกต้องและเหมาะสม  
- มีข้อมูลทางห้องปฎิบัติการ และการสํารวจสิ่งแวดล้อม (ไม่ควรลงรายละเอียดข้อมูลการ

รักษามากเกินความจําเป็น)     
- ใช้วิธีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์ที่ถูกต้อง เหมาะสม  
- การสอบสวนการบาดเจ็บ : ต้องอธิบายลักษณะของกลุม่เปรียบเทยีบและ measurement 

ที่ใช้ (OR, RR, 95% CI)  
อภิปรายผล - ความสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องของอาการ การเกิดโรคแหล่งโรค สาเหตุ  

- การเปรียบเทียบกับรายงานการสอบสวนในครั้งก่อน ๆ หรือเอกสารวิชาการ 
สรุปผล - สรุปได้ว่าเกิดอะไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร ปัจจัยที่ทําให้เกิดการระบาดในคร้ังน้ี 

แนวโน้มการเกิดโรค  
- สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ สรุปว่าเป็นการระบาดของโรคอะไร  
- เขียนได้กระชับ สั้น ชัดเจน ไม่ควรเขียนเหมือนผลการศึกษา  

มาตรการ
ควบคุมโรค 

- ต้องสอดคล้องกับผลการศึกษา (ไม่ใช่ ให้สุขศึกษา หรือเขียนแบบ routine)  
- ได้ดําเนินการควบคุมโรคด้วยวิธีใดไปแล้ว ใครทํา ทําอย่างไร อาจมีมาตรการระยะสั้น 
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หัวข้อ ประเด็นพิจารณา/รายละเอียด 
ระยะยาว 

- เพ่ิมมาตรการที่ดําเนินการไปแล้ว ได้ผลหรือไม่ได้ผล มีผลการติดตามผู้ป่วยเพ่ิมเติม  
ปัญหา/อุปสรรค 
(ข้อจํากัด)  

- ปัญหาที่พบจากการสอบสวน/ปัญหาที่พบจากการควบคุมโรค 

ข้อเสนอแนะ - ต้องสอดคล้องกับผลการสอบสวน ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบ โดยต้องระบุให้ชัดเจนว่า
ต้องการให้ใครทําอะไร ทําอย่างไร เมื่อไร 

- ควรเป็นข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถดําเนินการสอบสวน ป้องกันและควบคุมการระบาด
ในอนาคตได้ดีขึ้น 

- ไม่ควรเขียนข้อเสนอแนะที่เป็นมาตรการควบคุมป้องกันสําหรับการระบาดครั้งที่สอบสวน 
เช่น เสนอให้เฝ้าระวังต่อไป 2 เท่า ของระยะฟักตัวในการระบาดในคร้ังน้ัน 

เอกสารอ้างอิง - มีเอกสารอ้างอิง 
- เป็นรูปแบบเดียวกัน 
- แหล่งข้อมูลเป็นที่น่าเช่ือถือ (ไม่ใช่ sanook.com , Wikipedia)  
- ถ้าเขียนเป็นบรรณานุกรม ถือว่าไม่ได้ ต้องมีอ้างอิงตามหมายเลขที่ห้อยหรือวงเล็บตาม

เน้ือหา 
- รูปแบบการเขียนเอกสารอ้างอิง Vancouver 

รูปแบบการ
เขียนรายงาน 

- ผิดจริยธรรม เช่น ระบุช่ือผู้ป่วย/โรงงาน 
- การใช้ภาษาไม่ถูกต้อง ห้ามใช้ภาษาพูด 
- วางรูปแบบผิดที่ผิดทาง 

อ่ืน ๆ  - ทําให้เกิดวิธีการควบคุมโรคใหม่ ๆ  
- มีการควบคุมโรคโดยพันธมิตรใหม่ ๆ (ที่ไม่ใช่สาธารณสุข) ที่เข้าถึงยากและสามารถสร้าง

ความสัมพันธ์ระยะยาว 
- นําผลไปจัดทํารูปแบบ/แนวทาง/มาตรการควบคุมโรคระดับเขต ประเทศ 
- ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบงานปกติ เช่น ปรับปรุงรูปแบบ/แนวทาง/มาตรการ/

ระบบ การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 
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ตัวอย่าง รายงานสอบสวนโรค 
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แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานและแนวทางปฏบิัติงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภยัสุขภาพ ระดับอําเภอ 
 
หน่วยงาน ........................................................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับทีม    อําเภอ     ศูนย์บริการสาธารณสุข (กทม.)     
ผลการประเมนิครั้งก่อน  ไม่มี  มี ระดับทีม............................................. ผ่านเกณฑ์ระดับ (พื้นฐาน, ดี, ดีเยี่ยม)................................. เมื่อ............................................ 
ผลการประเมนิครั้งนี้     ไม่มี  มี ระดับทีม............................................. ผ่านเกณฑ์ระดับ...................................................................................................................... 
ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................................................................................................................................ 
ผู้แทนทีมทีท่ําการประเมิน................................................................................................................................................................................................................................... 

วันที่ประเมิน........................................................................................................................................................................................................................................................ 
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 

มาตรฐานด้านความเป็นทีม     
1. การจัดตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ     
 1) มีคําสั่งแต่งตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพที่มี

รายชื่อเป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป และกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของสมาชิกทีมอย่างชัดเจน 

[B] 
 

 

   

 2) หัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ เป็นแพทย์
หรือหัวหน้าหน่วยงาน 

[B]    

 3) ผู้สอบสวนหลกัของทมีเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (PI) 
เป็นนักระบาดวิทยาที่มีประสบการณ์ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม 

[B]    

 4) จํานวนและคุณสมบัติของสมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและ
ภัยสุขภาพ มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน
แบบสหสาขา/วิชาชีพ 

[B]    

 5) มีทําเนียบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในพื้นที่ เช่น ปศุสัตว์ พยาบาลโรคติดเชื้อ
ในโรงพยาบาล นักกีฏวิทยา ฯลฯ 

[B]    
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ     
 1) มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของทีม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง [B]    

 2) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยในหลักสูตร
ระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง 
สอบสวนควบคุมโรค และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 
ระยะเวลาไม่ต่ํา 20 ชั่วโมง 

[B] 
 

   

 3) สมาชิกทีมร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือ
จัดการความรู้ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ หรอืสัมมนา
วิชาการด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมการระบาด ภายใน 1 ปี

[B] 
 

   

มาตรฐานด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน     
3. ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน     
 1) จัดประชุมสมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 

อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีสมาชิกทีมเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
[B]    

 2) หัวหน้าทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ มีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการทีม 

[B] 
 

 
 

 

 3) สมาชิกทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 เคยเข้าร่วมปฏิบัติงานสอบสวนโรค ในรอบ 1 ปี 

[B]  
 

 

 4) จัดกิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนที่สร้างขวัญกําลังใจให้กับสมาชิกทีม
ที่ออกปฏิบัติงาน 

[S]  
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
4. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน     
 1) มีผู้ประสานงานทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ

ตลอดเวลา เพื่อรับส่งข่าวสารหรือปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน   
[B]    

 2) มีหมายเลขโทรศัพท์หรือการสื่อสารอื่นที่สามารถติดต่อสมาชิกทีมเฝ้า
ระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ทั้งหมดได้ตลอดเวลา 

[B]    

 3) มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล 
เพื่อการเฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าว แนวทางปฏิบัติงานเพื่อการสอบสวน
และควบคุมโรค ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

[B]    

 4) มีฐานข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน [B]    

 5) มียานพาหนะที่สามารถนําออกปฏิบัติงานได้ทันที [B]    

 6) มีวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ที่จําเป็นต่อ
การสอบสวนโรค ตามเกณฑ์ที่กําหนด และพร้อมใช้ 

[B]    

 7) มีการจัดงบประมาณ เพื่อใช้ในการสอบสวน ควบคุมโรค หรือ ส่งตัวอย่าง 
หรือการสื่อสาร หรือค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

[B]    

5. ทีมมีการฝึกซ้อมทักษะที่จําเป็นต่อการสอบสวนโรค     
 1) มีการฝึกปฏิบัติทักษะที่จําเป็นในการสอบสวนโรคจริง อย่างน้อย 1 ครั้ง

ต่อปี 
[B]    

 2) มีการฝึกซ้อมแผนการสอบสวนโรคของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี 

[B]    

 3) ได้ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่น   
โดยแสดงบทบาทของทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 
อย่างชัดเจน ภายใน 2 ปี 

[S]    
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
มาตรฐานด้านความสามารถการปฏิบัติงาน     
6. การเฝ้าระวัง เตือนภัย และรายงาน     
 การเฝ้าระวังเหตุการณ์  (Event-based surveillance)     
 1) มีการรับแจ้งข่าว จากเครือข่ายในพื้นที่ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก อสม. 

ผู้ปกครอง ร้านค้า ร้านขายยา ประชาชน สื่อออนไลน์ ฯลฯ ทุกเดือน 
[B]    

 2) มีการตรวจสอบข่าว (Verification) ที่ได้รับแจ้ง ร้อยละ 80 [B]    
 3) มีการแจ้งเตือนข่าว หลังตรวจสอบแล้วพบความผิดปกติไปยังผู้เกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 
[B]    

 การเฝ้าระวังโรคในระบบรายงาน     
 1) มีการตรวจตรวจจับการระบาดของโรคในระบบเฝ้าระวัง [B]    

 2) มีการแจ้งเตือนผลการสถานการณ์โรคที่มีการระบาดไปยังผู้เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

[B]    

7. การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคขัน้ต้น (ทดสอบ)     
 1) มีการกําหนดเกณ ฑ์ของทีมในการออกสอบสวนโรค  ควบคุม

การระบาดหรือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
[B]    

 2) สามารถเก็บตัวอย่าง การนําส่งตัวอย่าง และการเลือกอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ได้ถูกต้องและเหมาะสม (ทดสอบ) 

[B]    

 3) มีกระบวนการสอบสวนโรคและควบคุมโรคขั้นต้นที่มีคุณภาพ (ทดสอบ) [B]    

 4) มีการจัดการด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้นเพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยและพาหะในชุมชน ขณะที่มีการระบาด
ได้อย่างเหมาะสม (ทดสอบ) 

[B]    

 5) สวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) สําหรับ
โรคติดต่ออันตรายได้อย่างถูกต้อง (ทดสอบ) 

[B]    
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
มาตรฐานด้านผลงาน     
8. ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค     
 มีการสอบสวนโรคครบถ้วน  

1)  มีรายงานสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 60–79 
2)  มีรายงานสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

  
[B] 
[S] 

   

9. ผลงานด้านคณุภาพการสอบสวนและควบคุมโรค     
 มีการสอบสวนและควบคุมโรคที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

3) มีรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ จํานวน 1-2 ฉบับ                      
4) มีรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ จํานวน 3 ฉบับ ขึ้นไป  

 
[B] 
[S] 

   
 

10. ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค     
 มีการสอบสวนโรคทันเวลาตามที่กําหนด 

1) มีการสอบสวนโรคทันเวลา รอ้ยละ 60–79  
2) มีการสอบสวนโรคทันเวลา รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 

 
 

 

  

 มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน 48 ชั่วโมง 
1) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นทันเวลา ร้อยละ 60–79  
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นทันเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 

   

11. ผลงานด้านคณุภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค     
 มีการเขียนรายงานสอบสวนการระบาดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

1) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 1–2 เรื่อง  
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 3 เรื่อง ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 

   

หมายเหตุ * B = Basic requirement, S = Special requirement 
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แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานและแนวทางปฏบิัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ ์(SAT)  
 
SAT ของหน่วยงาน ............................................................................................................................................................................................................................................. 
ระดับทีม    พื้นที่/ท้องถิ่น   ศูนย์บริการสาธารณสุข (กทม.)   สํานักอนามัย กทม. 
   อําเภอ    จังหวัด      เขต    ส่วนกลาง 
ผลการประเมนิครั้งก่อน  ไม่มี  มี ระดับทีม............................................. ผ่านเกณฑ์ระดับ (พื้นฐาน, ดี, ดีเยี่ยม)................................. เมื่อ............................................ 
ผลการประเมนิครั้งนี้     ไม่มี  มี ระดับทีม............................................. ผ่านเกณฑ์ระดับ....................................................................................................................... 
ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................................................................................................................................ 
ผู้แทนทีมทีท่ําการประเมิน................................................................................................................................................................................................................................... 
วันที่ประเมิน........................................................................................................................................................................................................................................................ 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
มาตรฐาน SAT ด้านความเป็นทีม     
1. การจัดตั้ง SAT     
 1) มีคําสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness 

Team: SAT) ที่มีรายชื่อเป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป และกําหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีมอย่างชัดเจน 

[B] 
 

 

 

 
  

 2) หัวหน้าทมีตระหนักรู้สถานการณ์ เป็นนักระบาดวิทยา [B]    

 3) ทีมตระหนักรู้สถานการณ ์มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป  
โดยในแต่ละช่วงเวลาต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ 

[B]    

2.  ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ     
 1) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 

หรือจัดการความรู้ของ SAT อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
[B] 
 

   

 2) สมาชิกทีมทุกคน ได้รับการอบรม SAT orientation เมื่อเข้ามา
ปฏิบัติงานครั้งแรก หรือทุกครั้งที่มีการปรับเปลี่ยนรปูแบบการทํางาน

[B]    
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
มาตรฐาน SAT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน      
3.  ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน     
 1) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย เช่น หมายเลขโทรศัพท์ 

ไลน์ หรืออื่น ๆ ได้ตลอดเวลา 
[B] 
 

   

 2) มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่
กําหนด 

[B]    

 3) มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการบันทึก
ข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าว ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

[B] 
 

   

 4) มีฐานข้อมูลที่จาํเป็นต่อการปฏิบัติงาน [B]    

มาตรฐาน  SAT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน     
4. การเฝ้าระวัง เตือนภัย ประเมินสถานการณ์ และรายงาน     
 1) มีการกําหนดรายชื่อโรค ภาวะทางสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่จําเป็น    

ต้องเฝ้าระวัง เช่น โรคตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรอื 
โรคและภัยสุขภาพที่มีความสําคัญในพื้นที ่

[B] 
 

 

   

 2) มีการจัดทําทะเบียนรับแจ้งข่าว  หรือรับรายงานการเกิดโรค/ภัย/
เหตุการณ์ผิดปกติที่เป็นปัญหาสําคัญ 

[B]    

 3) มีการค้นหาและตรวจจับความผิดปกติ ของโรคหรือภัย [B]    

 4) มีการตรวจสอบข่าว (verify) เพื่อแยกข่าวไม่มีมูล [B]    

 5) มีการประเมินความเสี่ยงของโรคหรือภัยสุขภาพที่มีความสําคัญ
จากการเฝ้าระวังหรือตรวจสอบข่าว อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

[B]    

 6) มีการแจ้งเตือนภัยโดยการส่งข่าว หรือรายงานเบื้องต้นไปยัง
ผู้บริหารและหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง 

[B]    
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
มาตรฐาน SAT ด้านผลงาน     
5. ผลงานด้านคณุภาพการเขียนรายงานข่าวการระบาด     
 1) มีรายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจําสัปดาห์ (Outbreak 

Verification Report) หรือประเมินสถานการณ์ประจําทุกสัปดาห์ 
 ร้อยละ 60 – 79 
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 

[B] 
[S] 

   

 2) มีรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มี
ความครบถ้วน 
 ร้อยละ 60 – 79 
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 

[B] 
[S] 

   

 3) รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มี
คุณภาพ 
 ร้อยละ 60 – 79 
 ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
 

[B] 
[S] 

   

หมายเหตุ * B = Basic requirement, S = Special requirement 
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แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานและแนวทางปฏบิัติงานทีมปฏิบตัิการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) 
 
JIT ของหน่วยงาน ............................................................................................................................................................................................................................................... 
ระดับทีม    พื้นที่/ท้องถิ่น   ศูนย์บริการสาธารณสุข (กทม.)   สํานักอนามัย กทม. 
   อําเภอ    จังหวัด      เขต    ส่วนกลาง 
ผลการประเมนิครั้งก่อน  ไม่มี  มี ระดับทีม............................................. ผ่านเกณฑ์ระดับ (พื้นฐาน, ดี, ดีเยี่ยม)................................. เมื่อ............................................ 
ผลการประเมนิครั้งนี้     ไม่มี  มี ระดับทีม............................................. ผ่านเกณฑ์ระดับ...................................................................................................................... 
ข้อคิดเห็น/ข้อสังเกต............................................................................................................................................................................................................................................ 
ผู้แทนทีมทีท่ําการประเมิน................................................................................................................................................................................................................................... 

วันที่ประเมิน........................................................................................................................................................................................................................................................ 
องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 

มาตรฐาน JIT ด้านความเป็นทีม     
1. การจัดตั้ง JIT     
 1) มีคําสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) แต่ละทีมที่มี

รายชื่อเป็นปัจจุบัน ร้อยละ 80 ขึ้นไป และกาํหนดหน้าที่ความรับผดิชอบ
ของสมาชิกทีมอย่างชัดเจน 

[B] 
 

 

   

 2) หัวหน้าทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) เป็นแพทย์หรือหัวหน้า
หน่วยงาน 

[B]    

 3) ผู้สอบสวนหลกัของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ (PI)  
เป็นนักระบาดวิทยาที่มปีระสบการณ์ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม 

[B]    

 4) จํานวนและคุณสมบัติของสมาชิกทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (JIT) 
มีจํานวนสมาชิกตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงานแบบ 
สหสาขา/วิชาชีพ 

[B]    

 5) มีทําเนียบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในพื้นที่ เช่น ปศุสัตว์ พยาบาล 
โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล นักกีฏวิทยา ฯลฯ 

[B]    
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ     
 1) ทีมมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากร JIT อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง [B]    

 2) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยในหลักสูตร
ระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝ้าระวัง สอบสวน
ควบคุมโรค และเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ํา 20 
ชั่วโมง 

[B] 
 

   

 3) สมาชิกของ JIT ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร 
หรือจัดการความรู้ หรือประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้ หรือสัมมนา
วิชาการด้านการเฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุมการระบาด ภายใน 1 ปี

[B] 
 

   

มาตรฐาน JIT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน     
3. ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน     
 1) มีการจัดตารางเวรผู้ปฏิบัติงาน  JIT   [B]    

 2) จัดประชุมสมาชิก JIT อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีสมาชิกทีมเข้าร่วม  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

[B] 
 

 
 

 

 3) ที่ปรึกษา JIT มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทีม [B]  
 

 

 4) สมาชิก JIT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เคยเข้าร่วมปฏิบัติงานสอบสวนโรค 
ในรอบ 1 ปี 

[B] 
 

 
 

 

 5) จัดกิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนที่สร้างขวัญกําลังใจให้กับสมาชิกทีมที่ออก
ปฏิบัติงาน 

[S]  
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
4. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน     
 1) มีผู้ประสานงาน JIT ตลอดเวลา เพื่อรับส่งข่าวสารหรือปฏิบัติงานกรณี

เร่งด่วน   
[B]    

 2) มีหมายเลขโทรศัพท์หรือการสื่อสารอื่นที่สามารถติดต่อสมาชิก JIT 
ทั้งหมดได้ตลอดเวลา 

[B]    

 3) มียานพาหนะที่สามารถนําออกปฏิบัติงานได้ทันที [B]    

 4) มีวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จําเป็นต่อการสอบสวนโรค ตามเกณฑ์
ที่กําหนด และพร้อมใช้ 

[B]    

 5) มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ตามเกณฑ์ที่กําหนด และพร้อมใช้ [B]    

 6) มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อการสอบสวนและควบคุมโรคตามเกณฑ์
ที่กําหนด 

[B]    

 7) มีการจัดงบประมาณ เพื่อใช้ในการสอบสวน ควบคุมโรค หรือ ส่งวัตถุ
ตัวอย่าง หรือการสื่อสาร หรือค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

[S]    

5. ทีมมีแผนปฏิบตัิการกรณีเร่งด่วนและการฝกึซ้อม     
 1) มีการฝึกปฏิบัติทักษะที่จําเป็นในการสอบสวนโรคจริง อย่างน้อย 1 ครั้ง

ต่อปี 
[B]    

 2) มีการฝึกซ้อมแผนกาสอบสวนโรคของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี [B]    

 3) ได้ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่น 
โดยแสดงบทบาทของทีม JIT อย่างชัดเจน ภายใน 2 ปี 

[S]    
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
มาตรฐาน JIT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน     
6. การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุมโรคขัน้ต้น (ทดสอบ)     
 1) มีการกําหนดเกณฑ์ของทีมในการออกสอบสวนโรค ควบคุมการระบาด

หรือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
[B]    

 2) สามารถเก็บตัวอย่างและนําส่งตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม 
(ทดสอบ) 

[B]    

 3) มีกระบวนการสอบสวนโรคและควบคุมโรคขั้น ต้นที่ มีคุณภาพ 
(ทดสอบ) 

[B]    

 4) มีการจัดการด้านอนามัยสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น เพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วยและพาหะในชุมชน ขณะที่มีการระบาด
ได้อย่างเหมาะสม (ทดสอบ) 

[B]    

 5) สวมใส่และถอดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) สําหรับ
โรคติดต่ออันตรายได้อย่างถูกต้อง 

[B]    

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน     
7. ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค     
 มีการสอบสวนโรคครบถ้วน  

1)  มีรายงานสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 60–79 
2)  มีรายงานสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

  
[B] 
[S] 
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องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย * ไม่ผ่าน ผ่าน หลักฐาน หรือเหตุผลสนับสนุน 
8. ผลงานด้านคณุภาพการสอบสวนและควบคุมโรค     
 มีการสอบสวนและควบคุมโรค ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่กําหนด 

1) มีรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ จํานวน 1-2 ฉบับ                         
2) มีรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ จํานวน 3 ฉบับ ขึ้นไป  

 
[B] 
[S] 

   
 

9. ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค     
 มีการสอบสวนโรคทันเวลาตามที่กําหนด 

1) มีการสอบสวนโรคทันเวลา รอ้ยละ 60–79  
2) มีการสอบสวนโรคทันเวลา รอ้ยละ 80 ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 

 
 

 

  

 มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน 48 ชั่วโมง 
1) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นทันเวลา ร้อยละ 60–79  
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นทันเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 

   

10. ผลงานด้านคณุภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค     
 มีการเขียนรายงานสอบสวนการระบาดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด 

1) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 1–2 เรื่อง  
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 3 เรื่อง ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 

   

11. ผลงานการนาํเสนอความรู้จากการเฝ้าระวัง สอบสวนโรคหรือการ
ตอบสนองทางสาธารณสขุ ที่เผยแพร่ในวารสาร เวทีวิชาการ 

    

 มีการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นผลงานวิชาการต่อเนื่องจากการสอบสวนโรคหรือ
การตอบสนองทางสาธารณสุข   
1) เผยแพร่ในวารสารระดับเขต หรืองานสัมมนาวิชาการ ระดับจังหวัด  
2) เผยแพร่ในวารสารหรือเวทีวิชาการ ระดับประเทศ/ภายนอกประเทศ 

 
 

[B] 
[S] 

   

หมายเหตุ * B = Basic requirement, S = Special requirement 
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แบบสรปุผลการประเมินมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน 
ทีมเฝา้ระวังสอบสวนควบคมุโรคและภัยสขุภาพ ระดับอําเภอ 

 

หน่วยงาน............................. อําเภอ/เขต.......................... จังหวัด................................ พื้นที่ สคร./สปคม. 
.......................  

ระดับทีมที่ขอประเมิน  ระดับพื้นที/่ท้องถิ่น    ระดับอําเภอ และ ศบส.กทม. 

ผลการประเมินครั้งกอ่น  ไม่มี        มี     ผ่านเกณฑ์ระดบั ..................... เมื่อ ปี พ.ศ. 
................................. 

ผลการประเมินครั้งนี ้  ไม่ผ่าน    ผ่าน  ระดบั...................... 

ทีมทีท่ําการประเมิน....................................................................................................................................................... 

วันที่ประเมิน/รบัรองผลการประเมิน.............................................................................................................................. 
 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย (B/S) ตัวชี้วัดที่ผ่าน () ข้อคิดเห็นต่อ 
ผลการประเมิน จํานวน ที่ผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่
ผ่าน

ผ่าน 
พื้นฐาน ดี 

การจัดต้ังทีมเฝา้ระวังสอบสวนควบคุมโรคและ 
ภัยสุขภาพ 
1. การจดัตั้งทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพ 
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 

 
 

5B 
 

3B 

 
 

......B 
 

......B 

    

มาตรฐานด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน 
3. ทีมมีศักยภาพดา้นการบริหารทมีงาน 
4. ทีมมีความพรอ้มในการปฏิบัติงาน 
5. ทีมมีการฝึกซ้อมทักษะที่จําเป็นตอ่การสอบสวนโรค

 
3B/S 
7B 

2B/S 

 
.....B/.....S

......B 
.....B/.....S

    

มาตรฐานด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 
6. การเฝ้าระวัง เตอืนภัย และรายงาน 
7. การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุม

โรคขั้นต้น (ทดสอบ) 

 
5B 
5B 

 
......B 
......B 

    

มาตรฐานด้านผลงาน 
8. ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
9. ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
10. ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
11. ผลงานด้านคุณภาพการเขยีนรายงานสอบสวนโรค

 
B/S 
B/S 

2B/2S 
B/S 

 
B หรือ S 
B หรือ S 
.....B/.....S
B หรือ S 

    

รวมจํานวนตัวชี้วัดที่ประเมิน       

สรุปและข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
 

        (ลงช่ือ) ............................................. 
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แบบสรปุผลการประเมินมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงาน 
ทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ (SAT) และ ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคมุโรค (JIT) 

หน่วยงาน.............................  อําเภอ/เขต..........................  จังหวัด................................  พ้ืนท่ี สคร./สปคม. ...........................  
ระดับทีมท่ีขอประเมิน  ระดับจังหวัดและสํานักอนามัย กทม.  ระดับเขตและส่วนกลาง 
ผลการประเมินคร้ังก่อน  ไม่มี        มี       ผ่านเกณฑ์ระดับ ..................... เม่ือ ปี พ.ศ. ................................. 
ผลการประเมินคร้ังนี้  ไม่ผ่าน      ผ่าน   ระดับ  ...................... 
ทีมท่ีทําการประเมิน............................................................................................................................................................ 
วันท่ีประเมิน/รับรองผลการประเมิน................................................................................................................................... 

องค์ประกอบ/ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย (B/S) ตัวชี้วัดท่ีผ่าน () ข้อคิดเห็นต่อ 
ผลการประเมิน จํานวน ท่ีผ่าน

เกณฑ์ 
ไม่
ผ่าน

ผ่าน 
พ้ืนฐาน ดี 

มาตรฐาน SAT ด้านความเป็นทีม 
1. การจัดต้ัง SAT 
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 

 
3B 
2B 

 
......B 
......B 

    

มาตรฐาน SAT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน 
3. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

 
4B 

 
.....B 

    

มาตรฐาน SAT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 
4. การเฝา้ระวงั เตือนภัย ประเมินสถานการณ์ และรายงาน 

 
6B 

 
......B 

    

มาตรฐาน SAT ด้านผลงาน 
5. ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานข่าวการระบาด 

 
3B/3S 

 
....B /....S 

    

มาตรฐาน JIT ด้านความเป็นทีม 
1. การจัดต้ัง JIT 
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 

 
5B 
3B 

 
......B 
......B 

    

มาตรฐาน JIT ด้านความพร้อมและการปฏิบัติงาน 
3. ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 
4. ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
5. ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนและการฝึกซ้อม 

 
4B/1S 
6B/1S 
2B/1S 

 
....B /....S 
....B /....S 
....B /....S 

    

มาตรฐาน JIT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 
6. การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ และการควบคุม

โรคข้ันต้น (ทดสอบ) 

 
5B 

 
......B 

    

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 
7. ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 
8. ผลงานด้านคณุภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
9. ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
10. ผลงานด้านคณุภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
11. ผลงานการนําเสนอความรู้จากการเฝ้าระวัง 

สอบสวนโรคหรือการตอบสนองทางสาธารณสุข  
ท่ีเผยแพร่ในวารสาร เวทีวิชาการ 

 
B/S 
B/S 

2B/2S 
B/S 
B/S 

 

 
B หรือ S 
B หรือ S 
....B /....S 
B หรือ S 
B หรือ S 

 

    

รวมจํานวนตัวชี้วัดท่ีประเมิน       
 

สรุปและข้อเสนอแนะ....................................................................................................................................................... 
.........................................................................................................................................................................................
          

(ลงช่ือ) ............................................. 
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