
อุบลรัตน  นฤพนธจิรกุล
นักวิชาการสาธารณสุข 8
สํานักระบาดวิทยา



วัตถุประสงค

• อธิบายและเตรียมตัวกอนออกสอบสวนโรค
ไขหวัดนกได

• อธิบายแนวคิดหลักการทางระบาดวิทยาในการ
สอบสวนโรคไขหวัดนก ภาคสนามได

• นําเสนอผลการสอบสวนทางระบาดวิทยาได
• ประเมินและตอบสนองตอสถานการณการระบาด
ของโรคไขหวัดนกได



รูปแบบการเรียนรู

 เรียนรูรวมกันจากกรณีศึกษา  

Surveillance and Rapid Response Team 
(SRRT) ฝกสอบสวนโรคไขหวัดนก

 ประเมินการสอบสวนโรคของทีม (SRRT) 

 แบงกลุม 10 คน ฝกปฏบิัติการสอบสวนโรค



หัวขอการเรียนรู

 กอนการสอบสวนโรค (Pre-Investigation)
- การวางแผนออกดําเนินการสอบสวนโรค

 การสอบสวนโรค (Investigation)
- Case Definition  - Reporting       
- Specimen Collection  - Data Management
- Case Finding - Creating an Epidemic Curve
- Interviewing - Assessing Transmission
- Contact Identification - Writing a Summary Report

 หลังการสอบสวนโรค (After the Investigation)
- การประเมินผลการสอบสวนโรค





1. การตรวจสอบขอมูลเบื้องตน

ประเมินสถานการณ

ขอมลูที่จําเปน:
จํานวนของผูปวยที่สงสัย
สภาพแวดลอมของสถานที่/ที่อยูอาศัยของผูปวย
วันเริ่มปวย
อาการและอาการแสดง รุนแรงหรือไม
ประวัติการสัมผัส:– การสัมผัสสัตวปก, การเดินทาง, อาชีพ
หรือลักษณะงาน
การตรวจชันสูตรทางหองปฏิบัติการ

พจิารณาสถานการณความปลอดภัยในพื้นที่



2. วางแผนการออกสอบสวนโรค

 เรียกประชุมทีม SRRT
จัดทีมตามองคประกอบ กําหนดบทบาท และ
ความรับผิดชอบของสมาชิกแตละคน  และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานใหชัดเจนรวมกัน

 พิจารณามอบหมาย ใหสมาชิกแตละคน 
รับรู และเขาใจ บทบาท หนาที่รบัผิดชอบ
ของตนเอง 



3. การจัดเตรยีมเอกสารตาง ๆ

จัดทาํหนงัสือราชการ แจงหนวยงานที่เกีย่วของ
เพื่อขอความรวมมือเขาสอบสวนโรคในพืน้ที่ 

ขอมลูผูปวยทีไ่ดเก็บรวบรวมไวแลว เชน ที่อยูของ
ผูปวย, วันที่เริ่มมีอาการ,  อาการและอาการแสดง,
การสัมผัสปจจัยเสี่ยง

บัญชีรายชื่อผูสัมผัส

แบบฟอรมรายงานผูปวย

แบบสอบสวนโรค



4. แหลงทรพัยากร ตางๆ

บุคลากร 
บุคลากรในพื้นที่ ที่ดแูลผูปวย 
สัตวแพทย, ผูเชี่ยวชาญทางการแพทย, เจาหนาทีช่นัสูตรทาง
หองปฏิบตัิการ,บุคลากรสนับสนุนอื่นๆ

กระทรวงสาธารณสุข:- คําแนะนาํ  แนวทางการสอบสวนควบคมุ
ปองกันโรค บุคลากรสนับสนุน
องคการอนามัยโลก (WHO):- บุคลากร, PPE, Antiviral drug, 
และคาํแนะนาํทางวชิาการ 
ขอมลูอางองิเกีย่วกับไขหวัดนก
อื่นๆ
การเดนิทาง
ความปลอดภัย
เครื่องมือตดิตอสื่อสาร
งบประมาณ



5. จัดเตรียมเครือ่งมือ วัสดุ อุปกรณ

คูมือ หรือ แนวทางการสอบสวนโรค
การรวบรวม&วิเคราะหขอมูลทางระบาดวิทยา เชน 
แบบฟอรมการรายงาน, แบบสอบถาม, Notebook

ยาตานไวรัส
การเก็บตวัอยางสงตรวจทางหองปฏิบตัิการ เชนไม 
swabs, needles, syringe, cooler, ice, VTM

อุปกรณปองกนัตนเอง เชน Masks, gloves, gown, cap, 
goggles

สือ่ในการใหความรู เชน แผนพับ โปสเตอร เรื่องไขหวัดนก 
คําแนะนําในการปฏิบัติตนสําหรับผูสัมผัสใกลชดิผูปวย

 น้ํายาที่ใชทําลายเชือ้ ในหองผูปวยที่บานหรือ รพ.



6. การตดิตอประสานงาน

ปศสุัตวจังหวัด อําเภอ 

มหาดไทย หนวยราชการอื่นๆที่เกีย่วของ

บุคลากรสาธารณสุข

ชุมชน

หองปฏบิัติการ

องคกรภาคเอกชนในพื้นที่





จุดประสงคของการสอบสวนโรค

ประเมินความเปนไปไดที่โรคจะมีโอกาส

ถายทอดจากคนสูคน

คนหาควบคมุแหลงรังโรค ไมใหเกิดการ

แพรระบาดรุนแรง

ลดอัตราปวยและอตัราตาย



1. ดําเนินการคนหาผูปวยเพิ่มเติม
2. คนหาและติดตามผูสัมผัสโรค
3. เก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบตัิการ
4. อธิบายลักษณะของโรคและศึกษาระบาดวิทยา

เชิงพรรณนา
5. สอบสวนหาแหลงรังโรค
6. สรุปสาเหตุ & รายงานตอผูบริหารในจังหวัด
7. ดําเนินมาตรการควบคุมปองกันโรคทันที

ขั้นตอนการออกสอบสวนโรค



การสอบสวนผูปวยสงสัยไขหวัดนก

หลกัฐานที่แสดงการติดเชื้อ H5N1
ขึ้นกับองคประกอบทีส่ําคัญ 3 ประการคือ

 อาการและอาการแสดง

 มีหลักฐานเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา

 ผลชันสูตรทางหองปฏิบัติการ



นิยามผูปวย (Case Definitions)

 ตองเปนมาตรฐานเดียวกัน
 มีความชดัเจน ทําความเขาใจใหถูกตอง ตรงกัน



นิยามผูปวย (Case Definitions)

นิยามการจําแนกประเภทผูปวยไขหวัดนก ประเทศไทย 
1 มิถนุายน 2549

Suspected Case or Possible Case
Probable Case
Confirmed Case
Case under investigation
Excluded case



ไข อณุหภมูมิากกวาหรือเทากับ 38º C
รวมกบั  อาการอยางใดอยางหนึง่ไดแก ปวดกลามเนือ้, 
ไอ, หายใจผิดปกติ (หอบ,ลําบาก), หรือ แพทยสงสยัวาเปน
ปอดบวม  หรอื ไขหวัดใหญ  และ 
มีประวัติการสัมผัสสัตวปกที่ปวย/ ตาย โดยตรงในระยะ 7 
วันกอนปวย  หรือ มกีารตายของสัตวปกอยางผิดปกติใน
หมูบานที่อาศัยอยูในรอบ 14 วันกอนปวย หรือ สมัผัส
ใกลชิดกบัผูปวยปอดอกัเสบรายอื่นในชวง 10 วันกอนปวย 
และ 
ไมมตีัวอยางสิง่สงตรวจทางหองปฏิบตัิการเพื่อการตรวจ
ยืนยันหาเชือ้ไขหวัดนก 

Suspect Case (ผูปวยที่สงสัย)
ไดแก ผูที่มีอาการหรืออาการแสดง ตอไปนี้



ไดแก

 ผูปวยที่สงสัย (suspect) ตามนิยามขางตน   

และและ 

มีอาการระบบหายใจลมเหลว  หรือหรือ  เสียชีวิต

Probable Case (ผูปวยที่นาจะเปน)



 ไดแก 
ผูปวยทีส่งสัย (suspect) ตามนิยามขางตน และ
 มีผลการตรวจสุดทายตามมาตรฐานหอง Lab พบเชื้อ
ไขหวัดใหญ กลุม A (H5) ดวยวธิีใดวธิหีนึ่งตอไปนี้

ก. วิธี RT-PCR ในสิ่งสงตรวจตัวอยางเดียวแตตองใช primer หรือ 
probe จํานวน 2 ชดุ    หรือ  ตรวจจากสิ่งสงตรวจอยางนอย 2 
ตัวอยาง ที่เก็บจากผูปวยที่ตาํแหนงแตกตางกัน (เชน throat 
swab กับ nasopharyngeal aspirate) หรือ ตรวจจากสิ่งสงตรวจ
อยางนอย 2 ตัวอยางทีเ่ก็บจากผูปวยในชวงเวลาที่แตกตางกัน   
หรือ

ข. เพาะเชื้อไวรัสได    หรือ
ค. วธิี Neutralization test โดยพบระดับภูมคิุมกนัจากเลือดในระยะ

พักฟนสูงขึ้น 4 เทาจากระดบัในระยะเฉียบพลัน

Confirmed Case (ผูปวยยืนยัน)



ไดแก 
ผูปวย ที่ยังตองหาขอมูลเพิ่มเติม ทั้งทางคลินิก 
และ/หรือ ประวัติการสัมผัสปจจัยเสี่ยงในพื้นที่ 
และ/หรือ ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ กอนที่
จะสามารถสรุปจาํแนกประเภทผูปวยไดชัดเจน

ไดแก 
ผูปวยทีจ่ากการสอบสวนโรคพบวา ไมเขานิยาม
ผูปวยประเภทตาง ๆ ขางตน

Case under investigation

Excluded Case



การเก็บวัตถุตัวอยาง
สงตรวจทางหองปฏิบัติการ

เพื่อยืนยันการวินิจฉัยโรค



ประเดน็ทีต่องพจิารณา

 จะเกบ็ตัวอยาง ใหถกูตองและปลอดภัย
ไดอยางไร ?

 ผูเก็บตัวอยาง:- ตองมีความรู & ทกัษะ

 จะเลือกเก็บตัวอยางอะไรบาง
 ภาชนะ และ media ทีใ่ชเก็บตัวอยางสงตรวจ
 การนําสงตัวอยาง ไปตรวจอยางไร
 วิธีที่ใชในการตรวจเพื่อการวินิจฉัย



1. ทางเดินหายใจสวนบน
Nasopharyngeal aspiration ดีที่สุด
Nasopharyngeal wash
Throat swabs, Nasopharyngeal swab

ทางเดินหายใจสวนลาง
Bronchoalveolar lavage / Tracheal aspirate
Lung aspiration

2. ซีรั่มคู (Paired sera) เก็บครั้งแรกเมื่อพบผูปวย 
ครั้งที่สองหางจากครั้งแรกอยางนอย 14 วัน 

ตัวอยางที่เก็บสงตรวจไขหวดันก

ควรเก็บตวัอยางสงตรวจ มากกวา 1 ครั้ง ตางวัน



กรณผีลการตรวจ : พบผลบวกตอเชือ้ Influenza A 
และ/หรือ สงสยั Avian influenza ตองดําเนนิการตอดังนี้

 ตรวจแยกสายพันธุ  Sub-type 
 สงตรวจยืนยนัที่ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสขุ 
(NIH) ซึ่งเปน WHO National Influenza Center

NIH พิจารณาสงตรวจยืนยัน ที่เครือขายหองปฏิบัติการ    
คณะแพทยศาสตรศิริราช และ หองปฏิบัติการ WHO
 แจงใหสํานักงานองคการอนามัยโลกประจําประเทศไทย 
(WHO Office) ทราบ

วิธีการตรวจทางหองปฏิบัติการ



เชิงรุก (Active) & เชิงรับ (Passive)



ไป รพ.

มีอาการ 
แตไมไป รพ.

ติดเชื้อ ...

เสี่ยงเสี่ยง

รายงานโรค



การคนหาผูปวยเพิ่มเติม

 ทําใหมั่นใจวา มีผูปวยทั้งหมดกี่ราย
 อาจทําใหไดขอมูลที่แสดงใหเห็นถึง
การถายทอดโรคจากคนสูคน
 อาจพบความเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 
ของผูปวยหรือกลุมผูปวย

สิ่งที่ทาทาย
อาจจะไมพบผูปวย เพิม่เติมเลย :-
o แพทยอาจไมสงสัยโรค avian influenza
o ผูปวยอาจไมมารับการรักษา  



 ตองพิจารณาลักษณะอาการที่เปนไปได
ทั้งหมดของผูปวย ตั้งแตเริ่มสอบสวนโรค
(ซึ่งจะชวยบอกขอบเขตของการระบาด พึงระลึกเสมอวาอาจมีทั้งผูติดเชื้อที่
ไมแสดงอาการ และ ผูปวยที่ตายหรือหายเรียบรอยแลว)

จะคนหาผูปวยเพิ่มเติมอยางไร

Active
ไปคนหาที่ หนวยบริการสาธารณสขุพื้นที่, บานผูปวยและ
ชุมชนหรือหมูบานตดิกัน

Passive
จากผูที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสขุ 
 ประชาสัมพันธในพื้นที่พบผูปวย เพื่อใหชุมชนชวยแจง
หากพบผูที่มีอาการสงสัย



 ผูปวย 
 สมาชิกในครอบครวั/ผูสัมผัสรวมบาน
 บุคลากรสาธารณสุขทีดู่แลผูปวย   

ใครบางที่จะถกูสัมภาษณ



 เก็บรวบรวมขอมลูใหไดมากทีสุ่ด :-
- การสัมภาษณแบบไมมีพิธีรีตอง 
- จัดทําบัญชีรายชื่อผูสัมผัส

 สัมภาษณซ้ําในคําถามทีส่ําคัญ  เพื่อใหไดขอมลูที่
ถูกตองเชือ่ถือได มีรายละเอียดเพิ่มขึ้น

 สัมภาษณดวยความเปนมิตร อยางมืออาชีพ

 แนะนําตนเองและหนวยงาน

 อธิบายจุดประสงคของการสัมภาษณ

 แจงใหทราบวา ขอมูลทั้งหมดจะถกูเก็บเปนความลับ

 ถาใหดี ควรสัมภาษณในสถานที่เปนสวนตวั

กลเม็ดการสัมภาษณ



ขอมูลพื้นฐานของบุคคล : อายุ  เพศ  
รายละเอียดของการสัมผัส  สัญชาติ เชื้อชาติ

ขอมูลดานอาการ :  อาการ & อาการแสดง, 
การตรวจรางกาย, vital signs, วันเริ่มปวย,
วันรับรักษาในโรงพยาบาล

ประวัติการสัมผัส : ลักษณะอาชีพ  การ
เดินทาง การสัมผัสสัตว  

 ผลตรวจทางหองปฏบิัติการ (ถามี)

ชนดิของขอมูลที่เก็บรวบรวม



การคนหา  
บุคคลที่เขามาสัมผัสคลกุคลีใกลชิด
และมีโอกาสติดเชื้อจากผูปวยได



จุดประสงคของการคนหาผูสัมผัส

 คนพบผูปวยรายใหมที่เขาไดกบันิยาม

 จัดหามาตรการปองกันสําหรับผูสัมผัส  
เพื่อลดความเสี่ยงตอการเจ็บปวย และ
หยุดยั้งการแพรกระจายเชื้อ :-

 ยาตานไวรัส (Oseltamivir)

 ใหความรูเรื่องการปองกันโรค



1. รวบรวมกิจกรรมของผูปวยในชวง 7 วัน
กอนเริ่มมีอาการปวย 

2. ในแตละกิจกรรมของผูปวย พยายาม
คนหาผูที่สัมผัสใกลชิดในระยะ 1 เมตร 
ใหไดทั้งหมด

3.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล
ทั้งหมด ทีร่วบรวมได

จะคนหาผูสัมผัสอยางไร



ใครบางที่มีประวัติสัมผัสใกลชิดกบัผูปวย?
กิจกรรมอะไรที่ทํารวมกับผูปวย?
สถานที่ใด ที่ทํากิจกรรมนั้น?
ระยะเวลาที่สัมผัสหรือมีกิจกรรมรวมกับ
ผูปวย
ที่อยูและเบอรโทรศัพทของผูสัมผัส
สภาวะสขุภาพของผูสัมผัส
เพศ อายุ และอาชีพของผูสัมผัส

ประเดน็หลักที่ตองรวบรวม



 ไมทําใหตกใจ

 ใหความรูเกี่ยวกบัการปองกันโรคลวงหนา

 สงตอผูที่มีอาการไปรับการรักษา 

 พิจารณา ใชอุปกรณปองกนัตนเอง ใน
กรณีที่จําเปน

แนวทางในการสัมภาษณผูสัมผัส



 ขอมูลทั่วไป
ชื่อ ที่อยู
อาชีพ อายุ เพศ

 ประวัติการสัมผัส
การสัมผัสกับผูปวย
ประวัติเสี่ยงอื่นๆที่สําคัญ

 อาการและการตรวจรางกาย
อุณหภูมิ
อาการไอ และคออกัเสบ
อาการและอาการแสดงอื่น ๆ

ขอมูลที่รวบรวมจากผูสัมผัส



 ติดตาม อาการเจ็บปวย อยางนอย 10 วัน 
หลังจากที่ไดสัมผัสผูปวย
สนับสนนุ/กระตุนใหติดตามสังเกตอาการดวยตัวเอง
ใหรายงานเจาหนาที่สาธารณสขุเมือ่เริ่มมอีาการ
เยี่ยมบาน หรือโทรศัพท ติดตามอาการ ทกุวัน

 แนะนําใหผูสัมผัสทั้งหมด เฝาสังเกตอาการอยู
ที่บาน (home quarantine) อยางนอย 10 วัน

 พิจารณาใหยาตานไวรัส เพื่อเปนการปองกัน 
แกผูสัมผสัใกลชิด ตามแนวทางของ กสธ.

การติดตามดูแลผูสัมผัส



ในกรณีที่มีผูสัมผัสจํานวนมาก  เกินกําลังของ
ทีม อาจตองจํากัดการติดตาม เฉพาะผูสัมผัสใน
กลุมที่มีความสําคัญสูง เชน

 ผูสัมผัส กับผูปวยยืนยันไขหวดันก

 ผูสัมผัสที่ดแูลใกลชิดผูปวยเปนระยะเวลานาน

 ผูสัมผัสที่มีความเสี่ยงสูง เชนไมไดใสเครื่อง
ปองกนัตนเองขณะดูแลผูปวย

 ผูสัมผัสที่รวมชุมนุมในกลุมเดียวกบัผูปวย เชน
โรงเรียนที่มผีูปวยเกดิขึ้น

การจัดลําดับความสําคัญของผูสัมผัส



Local Level: สสอ. สสจ. ผวจ.

National Level: สนร., อธบิดีทุกกรมที่
เกี่ยวของ, ปลัด&รมต. กสธ., รองนายกที่
กํากับดูแล, กระทรวงอื่นที่เกี่ยวของ

International Level: WHO 

ใครบางที่จําเปนตองแจงใหทราบ



Line listing  จัดทําบัญชีรายชื่อ
 การเก็บรวบรวมขอมูล
 ตรวจสอบความถูกตองและนาเชื่อถอื



Line Listing

7 July NoPoultry FarmerPossibleM483

F

M

Sex

Possible

Probable

Status

9 JulyYesCaretaker of case 
#1

552

7 JulyYesChild51

Date of OnsetDifficult 
breathing

Occupation AgeCase 
#

ขอมลูที่ตองรวบรวม:
ขอมูลทั่วไป
อาการแสดง
ประวัติการสัมผัส

วิธีจัดการเพื่อใหเห็นผูปวยทั้งหมดในการสอบสวนโรค 



How to Create a Line List

ขอมูลที่ตองมี:
• ชื่อ อายุ เพศ อาชีพ 
• ประเภทผูปวยตามนิยามโรค
• วันเริ่มปวย วันที่เกบ็ตัวอยาง วันที่สง
ตรวจ

• ประวัติเสี่ยง



Epidemic curve (‘Epi’ curve) :- กราฟ
ที่แสดงจํานวนผูปวย ตาม วัน/เวลา ที่เริม่ปวย



‘Epi’ curve มีประโยชนอยางไร

ใหขอมูลที่แสดงถึงลักษณะเฉพาะของ
การระบาด :-

 ขนาดของปญหา
 รูปแบบของการระบาด
Outliers (case outside expected time frame)

 แนวโนมของการระบาด
 ชวงระยะเวลาที่รบัเชื้อ และ/
หรือ ชวงระยะฟกตัวของโรค



 เทคนิค
แกน X เปนหนวยของเวลา ซึ่งขึ้นอยูกับระยะฟกตัวของโรค
ชวงเวลาที่ใชประมาณ ¼ ของระยะฟกตัวของโรค
ถาไมรูระยะฟกตัวของโรค ใหลองทําหลายชวงเวลาเพื่อหา
อนัที่ดทีี่สุด 

 แกน x สวนใหญใชหนวยเปนวันเริ่มปวย 
ถาระยะฟกตัวของโรคสั้น : ชัว่โมง
ถาระยะฟกตัวของโรคยาว : สัปดาห เดือน

 ไมมชีองวางระหวางขอมูลแตละชุด
 เขียนชื่อแตละแกน บรรยายหัวเรื่องของกราฟ
 ควรรวมชวงเวลากอนเกิดการระบาด เพื่อแสดงให
เห็นจํานวนผูปวยในชวงเวลาปกติ

การสราง ‘Epi’ curve





สถานภาพทีเ่ปนอยู ของการถายทอด
เชื้อ H5N1

 ปจจุบัน
 การถายทอดโรคจากคนสูคนยังเปนไปไดยาก
 เกิดขึ้นไดในผูที่สัมผัสใกลชิดมาก ๆ 

 ในอนาคต
 ไวรัส สามารถกลายพันธุ และ ติดตอระหวาง
คนสูคนได

 อาจเกิดการระบาดใหญ เปนบริเวณกวางได



 พบผูปวยในชวงเวลาและสถานที่ใกลเคียง
กัน ในกลุมผูที่สัมผัสใกลชิดกับ ผูปวยโรค
ไขหวัดนก :-  สมาชิกในครอบครัว หรือ 

เจาหนาที่สาธารณสุข

 วันเริ่มปวย ของผูปวย 2 ราย อยูในชวง
ระยะฟกตัวเดียวกัน (ประมาณ 2-10 วัน)

 ไมพบแหลงการสัมผัสอื่น ๆ

การประเมิน การถายทอดโรคจากคนสูคน



WHO recommend:-
 พบผูปวยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ 
เฉียบพลันระดับปานกลางจนถึงรนุแรง  
ตั้งแต 3 รายขึ้นไป :-

 ไมสามารถอธบิายสาเหตุอื่นได
 อาจเสียชวีิตจากการปวยครั้งนี้
 วันเริ่มปวยของผูปวยแตละราย หางกันไมเกนิ 7-10 วัน

และ
 มีประวัติการสัมผัสไวรัส H5N1 ชัดเจน

การระบาดเปนกลุมกอน



ตัวอยาง: Epidemic Curve แสดงการ
ถายทอดโรคจากคนสูคน



ตัวอยาง: Epidemic Curve แสดงการ
ถายทอดโรคทีม่ีแหลงโรคเดียวกัน



จํานวนผูปวยยืนยันไขหวัดนก (H5N1) ประเทศไทย 
พ.ศ. 2547 – 2549 (ปวย 25 ราย  ตาย 17 ราย)

Remark:  3097 Notification and investigation in 2004
3244 Notification and investigation in 2005  
5596 Notification and investigation in 2006
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เสียชีวิต
รอดชีวิต

2547 2548

จํานวน 
(ราย)

เดือน
พ.ศ.

ประกาศพบไขหวัดนกในคนและสัตว 23 ม.ค.2547

ประกาศปลอดหวัดนก

ประกาศสงครามกับหวัดนก

2549





ทําไมตองรายงานผลการสอบสวน

เพื่อใหขอเสนอแนะ มาตรการควบคุมและ
ปองกันโรค
เพื่อแลกเปลี่ยนความรู หรือประสบการณ
เรียนรูใหม ๆ
เปนหลักฐานการสอบสวนโรค
เปนตัวอยางในการสอบสวนโรคใหกับ
พื้นที่อื่น ๆ ที่ยังไมเกิดโรค 
เผยแพรใหสาธารณะรับทราบเหตุการณที่
เกิดขึ้น - เพื่อปองกันการระบาดในอนาคต



บทนําและความเปนมาของปญหา
สถานการณการระบาด
วิธีการศึกษา และผลการศึกษา
อภปิรายผล
บทเรียนที่ไดจากการสอบสวน
ขอเสนอแนะ
กิตติกรรมประกาศ

องคประกอบของรายงาน





ประเมินผลการสอบสวนโรค

 เพื่อสรุปเหตกุารณที่เกิดขึ้น

เพื่อเรยีนรูจากประสบการณ
สรางขอเสนอแนะในการสอบสวนครั้งตอไป 
เพื่อสรางบทเรียนที่ดีในการทํางาน
เพื่อเปนบทเรียนจากขอผิดพลาด



 ความทันเวลา ตอการตอบสนอง

 ความครบถวนในการสอบสวนโรค

 ความถูกตองของขอมูล

จะประเมินอะไรบาง



 ระยะเวลาในการตอบสนอง
รับแจงขาว ไปถึงทีเ่กิดเหตุ

 อุดมคติ: ประมาณ 24 ชั่วโมง

 ความลาชา
 การรวมตัวของทีม
 การจัดหาอุปกรณสนับสนุนการสอบสวน
 การเขาถึงสถานที่เกดิเหตุ

 จะสามารถตอบสนองใหเร็วขึน้ไดอยางไร 

ความทันเวลาตอการตอบสนอง



เวลาถึงสถานที่เกิดเหตุ               สงรายงานสอบสวนเบื้องตน

รายงานการสอบสวนเบื้องตน
รายงานโดยวาจา หรือเปนหนงัสอื
อาจรับคําแนะนําในการสง หรอืทํางาน

ความลาชา
 สมัภาษณ สอบสวนเบื้องตน
 ปญหาในการสือ่สารภายในทีม
 ภารกิจมากมาย 

ความทันเวลา:
รายงานการสอบสวนโรคและการประเมินเบื้องตน



เวลาถึงสถานที่เกิดเหตุ สงรายงานสอบสวนฉบับสมบูรณ

รายงานฉบับสมบรูณ
 รายงานโดยวาจา หรือเปนหนงัสือ
 บทสรุป และ ขอเสนอแนะ

ความลาชา
 ติดตามผลการสัมภาษณ
 การจัดการการระบาด
 ปญหาในการจัดการขอมลู

ความทันเวลา:
รายงานการสอบสวนโรคและการประเมินฉบับสมบูรณ



รายงานการ              
สอบสวนโรค
ที่เปนทางการ

ความทนัเวลา:
รายงานการสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ

 การบันทึกรายงานสอบสวนอยางเปนทางการ

ความลาชา
 งานประจําทีต่องทําตามปกติ
 ขาดแรงจูงใจ

เสร็จสิ้นการ
สอบสวนโรค
ในพื้นที่ 



กิจกรรมที่สําคัญทําไดครบถวนหรือไม?
การประชมุกลุม การทํางานเปนทีม 
การสัมภาษณ
การตั้งนิยามผูปวย
การรวบรวมขอมูล
การรายงาน

 ขอมูลในแบบสอบถามครบถวน สมบูรณ
หรือไม ?

ความครบถวน



การบรหิารจัดการขอมูล

การตรวจสอบขอมูล และความนาเชื่อถอื
ของขอมูล

การรายงานที่อยูบนพื้นฐานของขอมูลทีไ่ม
สมบูรณ หรือ มีขอผดิพลาดไมควรรายงาน

ความถกูตอง แมนยํา ของขอมูล



Thank you


