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โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เปนโรคติดตออุบัติใหม (emerging 
infectious disease) มีรายงานการระบาดในทุกทวีปท่ัวโลก พบผูปวยยืนยันการติดเช้ือรายแรก 
ท่ีประเทศเม็กซิโกเม่ือเดือนเมษายน พ.ศ. 2552  โดยมีผูปวยท่ียืนยันการติดเช้ือจํานวน 17 ราย 
และอีก 7 ราย พบในรัฐแคลิฟอรเนีย และรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงมีชายแดนติดกับ
ประเทศเม็กซิโก  จากการเฝาระวังการปวยดวยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 
ท่ัวโลกขององคการอนามัยโลก (World Health Organization :WHO)  ตั้งแตเร่ิมมีการระบาดจนถึง
วันท่ี 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2553  พบผูปวยท่ีมีผลการตรวจทางหองปฏิบัติการยืนยันการติดเช้ือไวรัส
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1ใน 186 ประเทศ จํานวนท้ังส้ิน 1,441,409 รายผูปวย
เสียชีวิตจํานวน 18,398 ราย  ทวีปอเมริกามีรายงานผูปวยเสียชีวิตมากท่ีสุดถึง 8,532 รายรองลงมา
คือทวีปยุโรป 4,879 ราย ทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต 1,948 ราย และประเทศในแถบมหาสมุทร
แปซิฟกดานตะวันตก 1,855 ราย (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2010) สถานการณใน
ประเทศไทย จากรายงานในการเฝาระวังโรคของสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  กระทรวง
สาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 28 เมษายน พ.ศ. 2552 ถึง 18 ตุลาคม พ.ศ. 2553 พบการระบาดของโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เปนสองระลอก ระลอกแรกเกิดระหวางเดือน 
พฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ. 2552 คาดวามีประชาชนไทยติดเช้ือนี้ไมนอยกวารอยละ 13 หรือ
ประมาณ 8.3 ลานคน ระลอกท่ีสองเกิดในชวงเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ. 2553 คาดวามีประชาชน
ติดเช้ือรอยละ 8 - 9 หรือประมาณ 5.6 ลานคน การระบาดสองระลอกมีรายงานผูปวยยืนยันรวม 
36,927 ราย เสียชีวิต 225 ราย จากการระบาดท้ังสองระลอกคาดวามีประชาชนไทยติดเช้ือและมีภูมิ
ตานทานตอไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ประมาณ 14 - 15 ลานคน และการระบาด
ของโรคจะยังแพรระบาดในประเทศไทยตอไปอีกไมต่ํากวา 1 - 3 ป ซ่ึงจะมีจํานวนผูปวยและ
ผูเสียชีวิตเพิ่มมากกวาการเกิดโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข,  2553)  
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ขอมูลจากการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 บงช้ีวา 
การระบาดเปนการติดตอจากคนสูคน ซ่ึงสามารถแพรเช้ือไดงาย และรวดเร็ว ถือเปนสถานการณ
รายแรงทางดานสาธารณสุข การแพรระบาดดังกลาวทําใหองคการอนามัยโลก ประกาศให
สถานการณการระบาดของโรคไขหวัดใหญเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ
(Public Health Emergency of International Concern : PHEIC) และไดประกาศยกระดับการเตือน
ภัยโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เปนระดับสูงสุดคือระดับ 6 เม่ือวันท่ี12 
มิถุนายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงทุกประเทศจะตองมีการปฏิบัติตามแผนการเตรียมความพรอมรับการระบาด
ใหญของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 โดยเฉพาะมาตรการเฝาระวังโรคอยาง
เขมแข็ง คนหาผูปวยและใหการรักษาพยาบาลไดรวดเร็วรวมท้ังการปองกันการแพรกระจายเช้ือใน
โรงพยาบาล (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) สําหรับประเทศไทยไดมีการพัฒนา
การแพทยและสาธารณสุขมาโดยตลอด ในทศวรรษที่ผานมามีการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญหลาย
ประการ ท่ีสงผลตอการพัฒนาดานการแพทยและสาธารณสุขของประเทศไทยท่ีสําคัญคือ การ
กระจายอํานาจและการสรางหลักประกันดานสุขภาพใหแกประชาชน การจัดสรรงบประมาณ           
รายหัว สงผลใหภารกิจดานการสงเสริมสุขภาพการปองกันและควบคุมโรคเปล่ียนผานไปสูองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน และใหภาคเอกชนมีบทบาทมากข้ึน แตภารกิจสําคัญประการหนึ่งท่ีไม
สามารถถายโอนใหกับทองถ่ินไปดําเนินการเบ็ดเสร็จได คือการจัดการภาวะฉุกเฉินทางดาน
สาธารณสุข (Public Health Emergency Management) ซ่ึงเปนภาระที่ตองสรางขีดความสามารถ
ของบุคลากรสาธารณสุขใหพรอมในการปองกัน ติดตามสถานการณ ตรวจสอบและตอบโตโดยใช
หลักวิชาการ ดวยความรวดเร็วฉับพลัน มีทีมงานท่ีผานการฝกอบรมและมีความรูความเช่ียวชาญสูง 
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2551)  

ในป พ.ศ. 2546 มีการระบาดของโรคติดเช้ือระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง 
(Severe Acute Respiratory Syndrome : SARS) ในหลายประเทศท่ัวโลก ในประเทศไทยพบผูปวย 9 
ราย เสียชีวิต 2 ราย ตองมีการสอบสวนผูปวยท่ีสงสัย 314 ราย ติดตามผูสัมผัสโรคอีกประมาณ 
1,100 ราย ใน 52 จังหวัด สําหรับป พ.ศ. 2547 เกิดการระบาดของโรคไขหวัดนก 2 รอบ เฉพาะรอบ
ท่ีสองตั้ งแต เดือนกรกฎาคม  ถึง  เดือนพฤศจิกายน  2547 มี ผูปวยยืนยันโรคไขหวัดนก 
5 ราย เสียชีวิต 4 ราย ไดรับแจงขาวผูปวยท่ีตองออกสอบสวนโรค 2,134 ราย จากใน 72 จังหวัด 
ท้ังสองโรคนี้เปนโรคท่ีมีการติดตองายกวาโรคอ่ืนๆ ประเทศไทยไดกําหนดแนวทางเพื่อให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของไดมีการเตรียมความพรอมเพื่อรับมือกับการระบาดของโรคอุบัติใหมดังกลาว
โดยในป พ.ศ. 2548 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดกําหนดนโยบายใหมีทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคล่ือนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team : SRRT) ขึ้นท่ัวท้ังประเทศ  
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จํานวน 1,030 ทีม ประกอบดวยทีม SRRT ระดับอําเภอ จังหวัด เขต และสวนกลางเพื่อเปนกลไก 
ท่ีสําคัญในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขซ่ึงทีมนี้มีบทบาทหนาท่ีในการเฝาระวัง
โรคติดตอท่ีแพรระบาดไดรวดเร็วและรุนแรง ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขสอบสวน
โรคอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ควบคุมโรคฉุกเฉินข้ันตนเพื่อหยุดยั้งการแพรระบาดของโรค
ไมใหขยายวงกวาง และมีหนาท่ีในการแลกเปล่ียนขอมูลการเฝาระวังโรค โดยไดกําหนดขีด
ความสามารถของทีม SRRT เปน 3 ระดับ ไดแก ความสามารถทางระบาดวิทยาพื้นฐานและการ 
เฝาระวังโรค ความสามารถในการเฝาระวังสอบสวนโรคภัยไดมาตรฐาน และความสามารถในการ
ตอบสนองภาวะฉุกฉินทางสาธารณสุข ซ่ึงกลยุทธการพัฒนาทีม SRRT คือการพัฒนาบุคลากร
พัฒนาการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค การพัฒนาเครือขายและการพัฒนานโยบายและการจัดการ 
(สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 

การพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว เปนวิธีการท่ีสําคัญวิธีหนึ่งในการตอบโต
ภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข (อะเคื้อ  อุณหเลขกะ,  2552) จากการปฏิรูปโครงสรางของสวน
ราชการเม่ือป พ.ศ. 2545 อัตรากําลังของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดไดลดลงมาก ทําใหทีมงานท่ี
ทําหนาท่ีหลักในการเฝาระวังและสอบสวนโรคมีอัตรากําลังเพียง 1 - 2 คน สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัดจึงไดมอบหมายหนาท่ีใหทีม SRRT ระดับอําเภอเปนผูดูแลเฝาระวังการเกิดความผิดปกติ
และตอบโตภาวะฉุกเฉินในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ แมอัตรากําลังจะใกลเคียงกันและพื้นท่ีรับผิดชอบ 
จะเล็กลงแตบุคลากรระดับอําเภอสวนใหญจะปฏิบัติงานดานอ่ืนดวย เชน การใหบริการดานการ
ควบคุมโรคและงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม เปนตน เปนผลใหขีดความสามารถในการเฝาระวังโรค
ไมดีเทาท่ีควรเพราะจากผลการประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาของสํานักระบาดวิทยากรม
ควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ในป พ.ศ. 2547 พบวาความครอบคลุมของหนวยงานภายใน
จังหวัดท่ีสงรายงานการเฝาระวังทางระบาดวิทยาอยางสมํ่าเสมอในภาพรวมเปนรอยละ 36.6  
เทานั้นและความทันเวลาของการรายงานในภาพรวมเปนรอยละ 40.5 ซ่ึงเกณฑท่ีกําหนดไวตอง
มากกวารอยละ 80 ข้ึนไป แตเนื่องจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนับวันจะทวีความรุนแรงข้ึน 
และไมไดมีเฉพาะโรคติดเช้ือเทานั้น ยังมีภัยธรรมชาติ อันตรายจากสารเคมี ปญหาจากส่ิงแวดลอม 
เชน ปญหาจากโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาการบาดเจ็บหมูและวินาศภัย ซ่ึงส่ิงเหลานี้เม่ือเกิดข้ึน
แลวจะสงผลกระทบอยางรุนแรงตอภาวะสุขภาพของประชาชน และอาจเกิดการแพรกระจายไปยัง
พื้นท่ีอ่ืนไดรวดเร็ว ทําใหเกิดผลเสียหายตอสังคมและเศรษฐกิจอยางมหาศาลแตไมวาจะเปนปญหา
ลักษณะใด การเฝาระวังติดตามสถานการณอยางใกลชิดและแกไขปญหาไดอยางทันทวงทีนับเปน
กลวิธีท่ียอมรับกันท่ัวไปวาสามารถที่จะใชจัดการกับปญหาโรคภัยท่ีผิดปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
(สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 
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การพัฒนาทีม SRRT มีประโยชนอยางมากในการควบคุมโรค การอบรมและจัดต้ัง 
ทีม SRRT จนถึงในระดับอําเภอ ทําใหเกิดความรวมมือระหวางหนวยงานในพื้นท่ีและสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด รวมท้ังสํานักงานปองกันควบคุมโรค ทําใหสามารถควบคุมการระบาดไดดีข้ึน
ประโยชนท่ีเห็นไดชัดเจน คือ การควบคุมโรคดําเนินการไดเร็วมีเครือขายการทํางานท่ีชัดเจน 
ประสานงานงายข้ึน มีทีมรับผิดชอบชัดเจน สามารถเขาถึงปญหาไดรวดเร็ว (อะเค้ือ อุณหเลขกะ, 
2552) การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีม SRRT ระดับอําเภอ กรณีการระบาดใหญ 
ของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เปนกิจกรรมท่ีตองใชความรูความสามารถ ท้ัง
การบริหารและวิชาการในการดําเนินการประกอบดวย  การเฝาระวังโรค การตรวจจับภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข การสอบสวนโรคอยางมีประสิทธิภาพ ทันทวงที การควบคุมโรคฉุกเฉินข้ันตน 
เพื่อหยุดยั้งการแพรระบาด การแลกเปล่ียนขอมูลเฝาระวังโรคและรวมมือกันเปนเครือขาย และ 
การสรุปผลการดําเนินงานสงใหผูบริหารหนวยงานไดรับทราบ ท้ังนี้เพื่อลดความรุนแรงของโรค 
ในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

จากการดําเนินงานเครือขายการเฝาระวังทางสาธารณสุขโดยมีทีม SRRT ทําใหสามารถ
ติดตามปญหาสาธารณสุขไดครอบคลุมทุกพื้นท่ี เปนกลไกในการรับมือกับโรคระบาดและภัย
คุกคามสุขภาพที่เปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีระบบการเฝาระวังเหตุการณ(event based 
surveillance) เนนการรับรูขาวสารเหตุการณ (events) จากทุกแหลงขอมูลขาวสาร ท้ังระบบรายงาน
ท่ีเกี่ยวกับขาวสารสาธารณะ และขาวลือตางๆ นํามากรองขาว (filter) ตรวจสอบ (verify) จัดวาง
เครือขายแหลงขอมูลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบและพื้นท่ีใกลเคียง สรางความรวมมือกับประชาชนในการ
สังเกตเหตุการณท่ีผิดปกติและแจงขาว เพ่ือใหตรวจจับ (detect) การปวย/ตายท่ีผิดปกติ การระบาด 
รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขไดอยางรวดเร็ว สามารถแจงเตือนภัยเสนอผูบริหารบุคคล
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทันเหตุการณ เปนระบบการเตือนภัยลวงหนา (early warning system) 
ท่ีสําคัญและจําเปนในการนําไปสูการปองกันควบคุมโรคในพื้นท่ีท่ีมีประสิทธิภาพชวยลดโอกาส
การตัดสินใจผิดพลาด ลดอัตราปวย อัตราตาย คาใชจายตางๆ ในการปองกันควบคุมโรคในพื้นท่ีได  
อยางไรก็ตามการท่ีจะทําใหบรรลุวัตถุประสงคของการเฝาระวังโรคได ทีม SRRT ตองไดรับการ
สนับสนุนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีในดานการฝกอบรมความรู การติดตอประสานงานการควบคุม
กํากับการดําเนินงานในพื้นท่ี ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณตางๆจาก
หนวยงานท่ีเกี่ยวของจึงจะสามารถดําเนินงานแกไขปญหาในพื้นท่ีของตนเองได (สํานักงานปองกัน
ควบคุมโรคท่ี 6,  2552) 
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ในการเฝาระวังและการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 
โดยสํานักระบาดวิทยาไดจัดทําโครงการพัฒนาทีม SRRT ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เปนตนมา             
การดําเนินงานมีเปาหมายหลักคือ ใหทีม SRRT ทุกอําเภอไดตระหนักและเตรียมพรอมรับมือกับ
การระบาดของโรคไขหวัดนก โดยเรงรัดใหมีการจัดต้ังทีม SRRT ครบทุกหนวยงาน และเร่ิมมีการ
พัฒนาบุคลากรอยางเปนรูปธรรม มีการจัดทําหลักสูตรเพ่ือการอบรมทีม SRRT โดยเฉพาะ 
สนับสนุนการพัฒนาทีมใหไดมาตรฐานเทาเทียมกัน โดยไดจัดทํามาตรฐาน SRRT ข้ึนเพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของทีม SRRT และใชเปนเกณฑ เปรียบเทียบสมรรถนะ
ระหวางทีม SRRT ใหสามารถดําเนินงานไดตามขอกําหนดซ่ึงเรียกวา มาตรฐาน SRRT ประกอบไป
ดวย 4 มาตรฐาน ไดแก มาตรฐานดานทีมงาน เปนมาตรฐานท่ีแสดงถึงขนาด โครงสราง และความรู
ความสามารถหรือสมรรถนะของทีม มาตรฐานความพรอมเปนมาตรฐานท่ีแสดงความพรอมใน
ภาวะปกติและความรวดเร็วในการออกปฏิบัติงาน มาตรฐานดานความสามารถปฏิบัติงานในการเฝา
ระวังและเตือนภัย เปนมาตรฐานท่ีแสดงบทบาทหนาท่ีหรือภารกิจในการเฝาระวังโรคในระยะปกติ
และการเตือนภัยเม่ือสถานการณผิดปกติ และมาตรฐานดานผลงานเปนมาตรฐานท่ีแสดงบทบาท
หนาท่ีหรือภารกิจของทีมท่ีเกี่ยวกับ การสอบสวนโรคและการควบคุมโรค ตั้งแตการรับแจงขาวการ
ระบาด การสอบสวนโรคในรายท่ีสําคัญและเม่ือมีการระบาด การสรุปและเขียนรายงานท่ีมีคุณภาพ 
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 

จากท่ีกลาวมาขางตนทีม SRRT ในระดับอําเภอนับวามีความสําคัญตอการดําเนินงาน 
เฝาระวังและตอบสนองตอโรคและภัยท่ีอาจจะเกิดข้ึนในพื้นท่ีตลอดเวลา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยนับเปนภาคท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ประชาชน
มีมากที่สุดของประเทศและมีการอพยพเคลื่อนยายแรงงานเปนจํานวนมาก มีจํานวน 20 จังหวัด 
ประกอบไปดวยทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว ระดับอําเภอ 322 ทีม ซ่ึงทุกทีมเคยไดรับการ
พัฒนาท้ังดานองคความรู ทักษะท่ีใชใน การปฏิบัติงาน จากการดําเนินงานท่ีผานมา มีการประเมิน
ทีม SRRT ในพ้ืนท่ีในภาพรวม สามารถดําเนินงานไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด ผูศึกษาจึงเห็นถึง
ความสําคัญท่ีจะตองมีการศึกษาการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีมเฝาระวังสอบสวน
เคล่ือนท่ีเร็ว ระดับอําเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
สายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 การประเมินการดําเนินงานตามมาตรฐานทีม SRRT ระดับอําเภอ 
มีความสําคัญ ท่ีชวยบงช้ีประสิทธิภาพการทํางานของทีม รวมท้ังการดําเนินงานตามมาตรฐาน 
ชวยใหไดแนวทาง และนําขอมูลท่ีไดมาวางแผนแกไขปญหาโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ 
เอช1เอ็น1 และสามารถนําองคความรูทางวิชาการไปใชใหเกิดประโยชนตอไป  
 



 6 

วัตถุประสงคของการศึกษา   
 

เพื่อศึกษาการดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของทีมเฝาระวังสอบสวน
เคล่ือนท่ีเร็ว ระดับอําเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาในโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 

 
คําถามของการศึกษา 
 

การดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 
ระดับอําเภอ  ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาในโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1
เอ็น1 เปนอยางไร 

 
ขอบเขตของการศึกษา 
 

การศึกษานี้ เปนการศึกษาการดําเนินงานตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข 
ของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว ระดับอําเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาในโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 โดยศึกษาในกลุมตัวอยาง จํานวน 196 ทีม รวบรวม
ขอมูลในระหวางเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม 2554 โดยใชแบบสอบถาม 

 
คําจํากัดความท่ีใชในการศึกษา 
 

 ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) หมายถึง เหตุการณท่ีเปนโรค
และภัยคุกคามสุขภาพ ซ่ึงมีลักษณะเขาไดกับเกณฑอยางนอย 2 ใน 4 ประการ ดังนี้ คือ กอใหเกิด
ผลกระทบทางสุขภาพท่ีมีความรุนแรง เปนเหตุการณท่ีผิดปกติหรือไมเคยพบมากอน มีโอกาสที่จะ
แพรไปสูพื้นที่อ่ืน และตองจํากัดการเคล่ือนท่ีของผูคนหรือสินคา (WHO, 2009) 

การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergencies Response : PHER) 
หมายถึง การดําเนินการในดานตางๆ เพื่อจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข ประกอบดวย 
การเตรียมความพรอม การเฝาระวังเหตุการณ การสอบสวนโรค และการควบคุม การระบาด ทั้งนี้
เพื่อหยุดภาวะฉุกเฉินหรือกูสถานการณท่ีรุนแรงใหกลับเขาสูภาวะปกติภายในระยะเวลาท่ีส้ันท่ีสุด 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกัน ควบคุม และยับยั้งไมใหโรคและภัยสุขภาพแพรกระจายออกไป และ
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ไมเกิดความเสียหายตอชีวิต เศรษฐกิจและสังคม(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
การศึกษานี้ศึกษาการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซ่ึงเกิดจากการระบาดของโรคไขหวัด
ใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1    
  โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1  หมายถึง กลุมอาการท่ีเกิดจากการติดเช้ือ
ไวรัสไขหวัดใหญชนิดเอ เอช1 เอ็น1 (Influenza A H1N1) มีลักษณะของโรคท่ีสําคัญ คือ มีไข 
ปวด กลามเนื้อ ไอ ออนลา ปวดศีรษะ หนาวส่ัน เจ็บคอ มีน้ํามูก ทองรวง ปวดทอง ปวดขอ และมี
ภาวะแทรกซอนปอดอักเสบติดเช้ือ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552; WHO, 2009) 

ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วระดับอําเภอ หมายถึง บุคลากรสหสาขาวิชาชีพทางดาน
สาธารณสุขซ่ึงเปนเครือขายในการเฝาระวังควบคุมปองกันโรคติดตอในในโรงพยาบาล สํานักงาน
สาธารณสุขอําเภอ และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ท่ีมีภารกิจรวมกันในการเฝาระวัง
โรคติดตอท่ีแพรระบาดรวดเร็วรุนแรง ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สอบสวนโรคอยางมี
ประสิทธิภาพ ทันการณ ควบคุมโรคฉุกเฉินเพื่อหยุดยั้งหรือจํากัดการแพรระบาดไมใหขยายวงกวาง 
ตลอดจนการแลกเปล่ียนขอมูลการเฝาระวังโรคติดตอในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบระดับอําเภอ 


