
 
 

บทที่  2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
การศึกษาการตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว

ระดับอําเภอ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กรณีศึกษาในโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1
เอ็น1 ในครั้งนี้ ผูศึกษาไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของมาประกอบการศึกษา ดังนี้ 

1. โรคใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 
2. ยุทธศาสตรการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนดิเอ เอช1 เอ็น1 
3. การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข 
4. ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 

 
โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 

 
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เปนการกลายพันธุของเช้ือไวรัส Influenza 

A H1N1 ท่ีเกิดจากการผสมของสายพันธุกรรมของไวรัสไขหวัดใหญท่ีตรวจพบในสัตวปก สุกร 
และในมนุษย แพรติดตอระหวางคนไปสูคนและทําใหมีผูเสียชีวิต โดยพบการระบาดคร้ังแรกท่ี
ประเทศเม็กซิโกและสหรัฐอเมริกาในป ค.ศ. 2009 ตอมาเช้ือไวรัสไดแพรกระจายไปยังอีกหลาย
ประเทศท่ัวโลกภายในเวลาอันรวดเร็ว (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 
สาเหตุ  

เกิดจากเช้ือไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ซ่ึงเปนเช้ือไขหวัดใหญ 
ตัวใหมท่ีไมเคยพบมากอนท้ังในมนุษยและสุกร ซ่ึงไวรัสท่ีเปนสาเหตุมีลักษณะทางพันธุกรรมผสม
ของไวรัสไขหวัดนก ไขหวัดหมู และไขหวัดคน เปนเช้ือ Influenza A (H1N1) หรือ Swine flue 
ตอมาเรียกช่ือใหมวา “ไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 หรือ Pandemic H1N1 (WHO, 2009)” 
การระบาดไดแพรไปอยางรวดเร็วทําใหมีผูปวยและมีผูเสียชีวิตจํานวนมาก การระบาดไดแพรจาก
ประเทศเม็กซิโก ไปยังสหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นๆ รวมท้ังประเทศไทย ตอมาในเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2552 องคการอนามัยโลกไดประกาศใหเปนโรคติดตอระดับ 6 หรือการระบาดใหญ 
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(Pandemic) เช้ือไวรัสประกอบดวย genes 2 ตัวจากสายพันธุไขหวัดใหญท่ีพบโดยปกติในสุกร 
ในยุโรปและเอเชีย genes จากสายพันธุท่ีพบในสัตวปก และ genes จากสายพันธุท่ีพบในคน 
นักวิทยาศาสตรจึงเรียก“Quadruple Reassortant” มีการศึกษาพบวาเช้ืออยูในละอองน้ํามูก น้ําลาย
ของผูปวย มีชีวิตอยูท่ีมือไดนานประมาณ 5 นาที เช้ือสามารถมีชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมและยังติดตอ
จากคนไปสูคนไดนาน 2 - 8 ช่ัวโมงหลังจากจับอยูบนส่ิงของ เช้ือจะถูกทําลายท่ีอุณหภูมิ 75 -                
100 oC (167-212 oF) รวมท้ังสารเคมีหลายชนิด เชน คลอรีน ไฮโดรเจนเปอรออกไซด ผงซักฟอก 
สบู และแอลกอฮอล ถาความเขมขนเหมาะสม/เวลานานพอ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
, 2553) 
 

การแพรกระจายเชื้อ 
เช้ือไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1เอ็น1 สามารถติดตอไดดวยการแพร 

จากคนสูคนโดยการสัมผัสฝอยละอองน้ํามูก น้ําลายของผูปวย เนื่องจากฝอยละอองน้ํามูก น้ําลาย 
ไมคงอยูในอากาศและจะกระจายไปไดในระยะใกล (นอยกวา 1 เมตร) การไดรับเช้ือจึงตองสัมผัส
ใกลชิด (เชน ผูปวยไอ หรือจามใกลผูท่ีมีภูมิไวรับ) นอกจากนี้ยังสามารถติดเช้ือไดจากส่ิงของ 
ท่ีปนเปอนเช้ือ โดยคนจับส่ิงของท่ีปนเปอนแลวเอามือไปสัมผัสตา จมูก ปาก โดยท่ีไมไดลางมือ
กอนการแพรติดตอเช้ือไมมีความเส่ียงในการติดเช้ือจากการรับประทานหมูและผลิตภัณฑจากหมู 

 
ระยะฟกตัว   

ระยะฟกตัวของเช้ือไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1เอ็น1 ยังไมรูแนชัด คาดวาอยู
ในชวงระหวาง 1 - 7 วัน สวนใหญ 1 - 4 วัน (ขอสันนิษฐานจากขอมูลการระบาดใหญท่ีผานๆ มา
พบ ระยะฟกตัว 1 - 3 วัน ระยะแฝง 0.5 - 2 วัน) (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 

 
ระยะแพรเชื้อ   

 เช้ือไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1เอ็น1 มีคุณสมบัติในการแพรเช้ือ
เชนเดียวกับไวรัสไขหวัดใหญท่ีเกิดตามฤดูกาลคือตั้งแตกอนมีอาการ 1 วันจนถึง 7 วันหลังมีอาการ
เด็กเล็กอาจมีระยะแพรเช้ือยาวนานกวานี้ การระบาดคร้ังนี้ในเม็กซิโกพบวาบางตัวอยางท่ีเก็บหลัง
วันเร่ิมปวย 6 - 7 วันยังใหผลบวกจากการตรวจ RT-PCR (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
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ลักษณะทางคลินิก  
 ในจํานวนผูปวยยืนยัน 25 รายในประเทศเม็กซิโก ทุกรายตองอยูรักษาตัวในโรงพยาบาล

ดวยอาการปอดอักเสบรุนแรง เกือบรอยละ 90 มีอาการไข ไอ ปวดเม่ือยกลามเนื้อ และปวดศีรษะ 
ผูปวยสวนใหญในสหรัฐอเมริกา จะมีอาการของระบบทางเดินหายใจสวนบน มีไข ปวดกลามเนื้อ 
 ประมาณรอยละ 20 - 25 มีอาการของระบบทางเดินอาหาร เชน คล่ืนไส อาเจียน ในจํานวนผูปวย
ยืนยัน 44 รายท่ีนิวยอรกมากกวารอยละ 80 มีอาการไอ ไข ออนเพลีย ปวดศีรษะ หนาวส่ัน เจ็บคอ 
มีน้ํามูก ปวดกลามเน้ือ มีบางรายมีอาการทองรวง ปวดทองและปวดขอ มีอาการคลายกับโรค
ไขหวัดใหญอยางออน (Mild ILI) (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2553) 

 
อาการและอาการแสดงของโรค 

ผูติดเช้ือสวนหนึ่งจะไมแสดงอาการ สวนใหญจะมีอาการเหมือนไขหวัดใหญธรรมดา คือ 
มีไขต่ําๆ เจ็บคอ ไอเล็กนอย สวนหนึ่งจะมีอาการของไขหวัดใหญหรืออาการคลายกับไขหวัดใหญ 
ซ่ึงแบงไดตามนิยามผูปวย ดังนี้คือ Influenza like Illness ; ILI หมายถึง ผูปวยเขาขายสงสัยเปนโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 โดยจะเร่ิมปวยหลังจากรับเช้ือประมาณ 1-3 วัน 
คือมีไขมากกวา 38 องศาเซลเซียสรวมกับไอ/เจ็บคอ โดยอาจมีอาการอ่ืนๆ เชน คัดจมูก น้ํามูกไหล 
ปวดเม่ือย อาเจียน และทองเสียรวมดวย suspected case หมายถึง ผูปวยในขายเฝาระวังคือ 
มีอาการและมีประวัติเส่ียงตอการติดเช้ือ แตยังไมมีผลการตรวจไวรัสยืนยัน และ confirmed case 
หมายถึง ผูปวยท่ีมีผลตรวจไวรัสยืนยันวาติดเช้ือไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 
ผูปวยรอยละ 95 จะมีอาการที่ไมรุนแรง เม่ือรับประทานยา อาหารและน้ํา และนอนหลับพักผอนให
เพียงพออาการจะทุเลาข้ึนตามลําดับคือไขลดลง ไอนอยลง รับประทานอาหารไดมากข้ึนและหาย
ภายใน 5 - 7 วัน โดยไมตองรักษาท่ีโรงพยาบาล และไมจําเปนตองรับยาตานไวรัส สวนผูปวยอีก
รอยละ 5 มีอาการที่รุนแรงคือมีไขสูง (อาจหนาวส่ัน) ไอ เจ็บคอ อาจมีอาการปวดรางกาย ปวดศีรษะ 
ทองเสีย และมีอาเจียนรวมใน 2 วันแรก ในเด็กอาจมีอาการชัก ไอมากจนเจ็บหนาอกหรือไออาจมี
เลือดปน หายใจถ่ี หอบ รับประทานอาหารไมได ออนเพลีย ซึม หรือมีอาเจียนมาก ในวันท่ี 3 อาการ
สวนใหญจะเร่ิมดีข้ึน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 

 
ภาวะแทรกซอน   

ภาวะแทรกซอนของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 พบตั้งแตอาการ
ทางเดินหายใจเล็กนอยจนถึงอาการของระบบทางเดินหายใจสวนลาง ขาดน้ํา หรือปอดอักเสบ 
จากการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A (H1N1) กรณีเสียชีวิต ตําบล
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หนองกุง อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม วันท่ี 21-25 กันยายน 2552 พบผูเสียชีวิต ยืนยันโรค
ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด A(H1N1) 1 ราย เสียชีวิตจาก severe pneumonia และมีภาวะ acute 
renal failure แทรกซอน โดยผูปวยจัดอยูในกลุมเส่ียงสูงคือ มีโรคประจําตัวล้ินหัวใจร่ัว 
(ปติ ท้ังไพศาล และคณะ, 2552) แพทยควรตระหนักถึงภาวะแทรกซอนท่ีอาจเกิดข้ึนเชนเดียวกับ
ไขหวัดใหญตามฤดูกาล ไดแก ภาวะแทรกซอนของระบบทางเดินหายใจสวนบน(sinusitis, otitis 
Media, Croup) ภาวะแทรกซอนของระบบทางเดินหายใจสวนลาง (pneumonia, bronchiolitis, status 
asthmaticus) ภาวะแทรกซอนของกลามเน้ือหัวใจ cardiac (myocarditis, pericarditis) กระดูก 
กลามเนื้อ (myositis, rhabdomyolysis), ระบบประสาท (acute and post-infections encephalopathy, 
encephalitis, febrile seizures, status epilepticus) toxic shock syndrome  และปอดอักเสบติดเช้ือ
ทุติยภูมิ  (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553)  

 
การรักษา  

เม่ือปวยเปนโรคไขหวัดใหญอาจปวยรุนแรง ใหรีบไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันที 
เม่ือเร่ิมปวย แพทยจะพิจารณาใหยาตานไวรัสโดยเร็วท่ีสุด คือ ยาโอลเซลทามิเวียร (Oseltamivir) 
ซ่ึงเปนยาชนิดกิน หากผูปวยไดรับยาภายใน 2 วัน หลังเร่ิมปวยจะใหผลการรักษาดี ขนาดของยา
โอลเซลทามิเวียร เพ่ือการรักษาในผูใหญ คร้ังละ 1 เม็ด (75 มิลลิกรัม) วันละ 2 ครั้งเชา-เย็น  
เปนเวลา5วัน สําหรับเด็ก คํานวณตามน้ําหนักตัว (2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/ขนาด) ดังนี้ (กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 

น้ําหนกั < 15      กิโลกรัม   ให 30  มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง  เชา - เย็น เปนเวลา  5 วัน 
น้ําหนกั 16 - 23  กิโลกรัม   ให 45  มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง  เชา - เย็น เปนเวลา  5 วัน 
น้ําหนกั 24 - 40  กิโลกรัม   ให 60  มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง  เชา - เย็น เปนเวลา  5 วัน 
น้ําหนกั > 40      กิโลกรัม   ให 75  มิลลิกรัม วันละ 2 คร้ัง  เชา - เย็น เปนเวลา  5 วัน 
 

การดูแลรักษาผูปวยอาการไมรุนแรงท่ีบาน  
หากผูปวยมีอาการไมรุนแรง เชน ไขไมสูงมาก ตัวไมรอนจัด ไมซึมหรือออนเพลียมาก 

และรับประทานอาหารไดบาง สามารถดูแลรักษาที่บานไดโดยปฏิบัติดังนี้ (กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข, 2553) 

1.  ผูปวยควรหยุดเรียน หยุดงานและพักอยูภายในบานเปนเวลาประมาณ 7 วันหลังปวย
หรืออาจเร็วกวาแตตองหลังจากหายเปนปกติแลวอยางนอย 1 วัน เพื่อใหพนระยะการแพรเช้ือ 
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2.  ใหผูปวยรับประทานยาลดไข เชน พาราเซตามอน (หามใชยาแอสไพริน) และใหยา
รักษาตามอาการ เชน ยาละลายเสมหะ ยาลดน้ํามูก ตามคําแนะนําของแพทยหรือเภสัชกร 

3.  ดื่มนํ้าสะอาดและนํ้าผลไมมากๆ งดดื่มน้ําเย็น 
4.  รับประทานอาหารท่ีมีประโยชนใหไดมากพอเพียงเชน โจก ขาวตม ไข ผัก และผลไม

หากรับประทานอาหารไดนอย อาจตองไดรับวิตามินเสริม 
5.  นอนหลับพักผอนมากๆ ในหองท่ีอากาศถายเทดี 
6.  ไขหวัดใหญเกิดจากเช้ือไวรัส ไมจําเปนท่ีจะตองรับประทานยาปฏิชีวนะ ยกเวนหากพบ

เช้ือแบคทีเรียแทรกซอน ซ่ึงจะตองรับประทานยาใหหมดตามท่ีแพทยไดส่ัง 
  

การปองกันและการสงเสริมสุขภาพ 
การปองกันตนเองเพ่ือไมใหติดเช้ือ  ควรที่จะปฏิบัติดังนี้ (กรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณสุข, 2553) 
1.  ลางมือบอยๆ ดวยสบูและนํ้า โดยเฉพาะหลังการไอหรือจาม การลางมือแตละคร้ังควร

ใชเวลาใหนานพอ (ประมาณ 15 - 20 วินาที) 
2.  อยาใชมือสัมผัสตา จมูก ปาก 
3.  รักษาสุขภาพใหแข็งแรง 
4.  นอนหลับพักผอนใหเพียงพอและไมเครียด 
5.  ดื่มน้ําใหมากและรับประทานอาหารที่มีคุณคา 
6.  หลีกเล่ียงการสัมผัสใกลชิดผูปวย อยาสัมผัสส่ิงของท่ีอาจปนเปอนเช้ือโรค 
7.  ปดปาก จมูกดวยทิชชูเวลาไอ จาม แลวท้ิงในถังขยะ ถาไมมีทิชชูใหใชมือปดแลวลางมือ

ดวยสบูและนํ้าทุกคร้ัง  
8.  ถาปวยใหหยุดงานหรือหยุดเรียนอยูท่ีบานนาน 7 วันหลังเร่ิมมีอาการ หรือหลังจากไมมี

อาการแลว 24 ช่ัวโมง เพื่อไมใหแพรเช้ือไปยังผูอ่ืน 
 

วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 
พาเนนซา (Panenza) เปนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1

ซ่ึงเปนวัคซีนชนิดเช้ือตาย (Pandemic Influenza Vaccine H1N1, Split Virion, Inactivated) ใช
สําหรับปองกันการติดเช้ือไขหวัดใหญระบาดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เนื่องจากเปน
วัคซีนใหมท่ีเร่ิมใชท่ัวโลกมาไมนาน ขอมูลอาการแพวัคซีนจึงยังมีไมมาก อยางไรก็ตามวัคซีนนี้มี
ขบวนการผลิตเหมือนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญท่ีใชกันอยูท่ัวไป กระทรวงสาธารณสุขแนะนํา
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ใหฉีดวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ในบุคลากรทางการแพทยและผูท่ี
มีความเส่ียงสูงตอการเจ็บปวยรุนแรง หรือมีภาวะแทรกซอนหากติดเช้ือการฉีดวัคซีนนี้เปนไปตาม
ความสมัครใจโดยมีบุคลากรทางการแพทยเปนผูดูแลตรวจรางกายกอนฉีด (กรมควบคุมโรค   
กระทรวงสาธารณสุข, 2552)  
 เนื่องจากปริมาณวัคซีนเพื่อปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1         
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขจัดหาไดในป พ.ศ. 2552 มีจํานวนจํากัด กรมควบคุมโรค จึงไดเรียงลําดับ
กลุมเปาหมายตามความสําคัญ ท้ังนี้ เพื่อท่ีจะใหโรงพยาบาล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 
ศูนยวิทยาศาสตรและหนวยงานทางการแพทยท่ีเกี่ยวของ ใชเปนหลักเกณฑเบ้ืองตนในการคัดเลือก
กลุมประชากรเปาหมายใหมารับวัคซีนอยางเครงครัด ดังนี้   

1. เจาหนาท่ีสาธารณสุขในสังกัดโรงพยาบาลท้ังโรงพยาบาลของรัฐและโรงพยาบาลของ 
เอกชน จําแนกเปน  )กรมควบคุมโรค    กระทรวงสาธารณสุข ,  2552(  
 1.1  แพทย พยาบาล ผูชวยเหลือผูปวยท่ีใหการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยท่ีเส่ียงตอ
การติดเช้ือไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 
 1.2  เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ/ทําความสะอาด/เก็บขยะ/โรงซักฟอก ท่ีมีโอกาส
สัมผัสกับส่ิงคัดหล่ังของผูปวย  

  1.3  เจาหนาท่ีติดตอกับผูปวย เภสัชกรและเจาหนาท่ีเก็บเงินท่ี OPD/IPD 
  1.4  เจาหนาท่ีสถานีอนามัยหรือศูนยบริการสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร 
  1.5  เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีทําหนาท่ีควบคุมโรคระดับจังหวัด/อําเภอ 
  1.6  เจาหนาท่ีศูนยวิทยาศาสตรการแพทย (ศวก.) ถามี ศวก.ตั้งอยูในจังหวัด 
 2.  ประชาชนท่ีมีความเส่ียงสูง เพื่อท่ีจะเปนการลดอัตราการตายของประชาชนใหลดนอยลง

กระทรวงสาธารณสุขไดกําหนดใหวัคซีนแกกลุมประชาชนเรียงลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
2.1  หญิงมีครรภ (เร่ิมฉีดเม่ืออายุครรภมากกวา  3  เดือน)  
2.2  บุคคลโรคอวนน้ําหนักต้ังแต 100 กิโลกรัม หรือ BMI ตั้งแต  35 ข้ึนไป 
2.3  ผูพิการรุนแรงท่ีไมสามารถดูแลตนเองได หมายถึง ผูท่ีซ่ึงไมสามารถท่ีจะทํา

กิจกรรมสามขอข้ึนไป คือ การรับประทานอาหาร อาบน้ํา ลางหนา แปรงฟน แตงตัว การขับถาย 
และการทําความสะอาดหลังการขับถาย 

2.4  บุคคลอายุ 6 เดือน – 64  ป ท่ีมีโรคประจําตัว ไดแก  
       2.4.1  โรคปอดอุดกั้นเร้ือรัง 
       2.4.2  โรคหอบหืด 
       2.4.3  โรคหัวใจทุกประเภท 
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       2.4.4  โรคหลอดเลือดสมอง 
       2.4.5  โรคไตวาย 
       2.4.6  ผูปวยมะเร็งท่ีอยูในระหวางไดรับเคมีบําบัด 
       2.4.7  โรคธาลัสซีเมียท่ีมีอาการรุนแรง 
       2.4.8  ผูท่ีมีภาวะภูมิคุมกันบกพรอง 
       2.4.9  ผูปวยเบาหวานท่ีมีโรคแทรกซอน 
       2.4.10 ผูปวยเบาหวานที่ไมมีโรคแทรกซอน 

 
ยุทธศาสตรการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญสายพนัธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 

 
 กระทรวงสาธารณสุขไดดําเนินการภายใตแผนยุทธศาสตร ปองกันแกไข และเตรียมพรอม 
รับปญหาโรคไขหวัดนกและการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ ฉบับท่ี 1 พ.ศ. 2548 - 2550 และ
แผนปฏิบัติการแมบทการเตรียมความพรอมรับการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ พ.ศ. 2552 
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบและแจงใหทุกกระทรวง และทุกจังหวัดไดจัดทําแผนปฏิบัติ
แบบบูรณาการรองรับ เพื่อผลักดันใหเกิดกลไกการบูรณาการการดําเนินงานของทุกภาคสวน ซ่ึงใน
ระดับชาติอยูภายใตการบัญชาการและการสนับสนุนของคณะกรรมการอํานวยการปองกันควบคุม
แกไขสถานการณไขหวัดนกและการเตรียมพรอมรับการระบาดใหญของไขหวัดใหญ ทํานาท่ี
บริหารจัดการ เพื่อกําหนดกลไกระดับชาติและทําการกํากับ/ขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหดําเนินการไป
ในทิศทางท่ีสอดคลองกัน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ  รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม เปนรองประธาน มีอธิบดีกรมปศุสัตวและอธิบดีกรมควบคุมโรค เปนเลขานุการ
และในระดับจังหวัดมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธานคณะกรรมการเตรียมความพรอมและปองกัน
แกไขสถานการณไขหวัดใหญระบาดใหญ โดยจะเนนการพัฒนาขีดความสามารของประเทศในการ
เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมแกไขสถานการณโรคติดตอท่ีเปนปญหาระดับนานาชาติใหบรรลุ
เปาหมาย ภายในป ค.ศ. 2012 ตามกฎอนามัยระหวางประเทศ (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2553) 

มาตรการปองกันและควบคุมการแพรระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ 
เอช1 เอ็น1 นั้นประกอบดวย มาตรการการใชเวชภัณฑ  (pharmaceutical interventions) ซ่ึงรวมถึง
การใชยาตานไวรัส เวชภัณฑอ่ืนๆ ท่ีจําเปน รวมท้ังชุดปองกันตนเองจากการติดเช้ือ สําหรับ 
มาตรการไมใชเวชภัณฑ (non-pharmaceutical interventions) จะเนนการสงเสริมใหคนไทยมี
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พฤติกรรมสุขอนามัยปองกันโรคและการใชมาตรการควบคุมการระบาด เชน การแยกผูปวยโดย
การหยุดงานหยุดเรียน ปดช้ันเรียน การปองกันการแพรเช้ือในกิจกรรมการชุมนุมของคนหมูมาก 
หรือหากการระบาดรุนแรง อาจจําเปนตองปดโรงเรียน เล่ือน ลด หรืองดกิจกรรมชุมนุมตางๆ  

ในระยะแรกท่ีมีการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1ข้ึนใน
ประเทศไทย ในชวงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2552 ผูปวยจะเปนผูท่ีมีประวัติการเดินทางไป
ตางประเทศ  ประเทศไทยจึงไดใชยุทธศาสตรการปองกัน สกัดกั้นโรคเขาประเทศ โดยทําการ 
เฝาระวังเขมขนเพื่อคนหาโรคไหไดไว และควบคุมไมใหแพรกระจาย ซ่ึงมาตรการท่ีไดนํามาใช 
อาทิ เชน การตรวจอุณหภูมิรางกายผูโดยสารขาเขาท่ีสนามบินนานาชาติ  รวมกับการใชยุทธศาสตร
การชะลอการระบาด โดยการขอรองใหผูปวยไดอยูท่ีบานจนกวาจะพนระยะฟกตัวของโรค  
นอกจากนี้ยังปองกันและสกัดโรคโดยการปดโรงเรียนท่ีพบผูปวย ปดโรงเรียนกวดวิชา หรือปด
โรงงานท่ีมีผูปวยโดยขอใหผูปวยอยูในบาน ตอมาโรคไดแพรกระจายในหมูประชาชนในประเทศ
และระบาดลามไปทุกจังหวัดอยางรวดเร็วจึงไดกําหนดยุทธศาสตรเพิ่มเติม คือ การสรางสุขภาพ
และสุขวิทยาสวนบุคคล กินรอน ชอนกลาง ลางมือ ใช mask ปดจมูก ใชเจลลางมือ รณรงค 
ทําความสะอาดอาคารสถานท่ีและตลาด คร้ันตอมาเม่ือพบจํานวนผูเสียชีวิตเพิ่มข้ึนมากเนื่องจาก
การรักษาลาชาและการจํากัดการใชยาตานไวรัส เพราะเกรงวาจะเกิดการดื้อยา กระทรวง
สาธารณสุขจึงไดกําหนดยุทธศาสตรใหมใหมีการกระจายการใชยาตานไวรัสในผูปวยท่ีมีอาการ
รุนแรงและผูท่ีเปนกลุมเส่ียงท้ังในโรงพยาบาลและคลินิก พรอมท้ังปรับยุทธศาสตรใหมเปน 
 5 ยุทธศาสตร  คือ 

1. ลดการเสียชีวิตโดยการใหยาตานไวรัสใหเร็วโดยเฉพาะกลุมท่ีมีความเส่ียง 
2. ลดการติดเช้ือและการปวยโดยการปองกันตนเองและผูอ่ืน โดยใหผูปวยใชผาปด

จมูกปองกันการติดตอไปยังผูอ่ืน ถาเปนไขหวัดใหลาพักอยูบานเพื่อหลีกเล่ียงการอยูในกลุมคน  
บุคคลท่ัวไปใหดูแลรางกายใหแข็งแรง ปฏิบัติตามคําแนะนํากินรอน ใชชอนกลาง ลางมือ หลีกเล่ียง
การเขาไปในสถานท่ีแออัด 

3. เรงการประชาสัมพันธใหประชาชนปฏิบัติตัวไดถูกตองท้ังขณะท่ีไมปวยและเมื่อ
ยามที่เจ็บปวย 

4. เรงให อสม. รุกเขาไปเยี่ยมใหคําแนะนําในทุกหมูบานและทุกครัวเรือน 
5. เรงการบริหารจัดการในทุกระดับ การจัดสถานบริการใหมีความพรอม การกระจาย

ยาตานไวรัสไปยังโรงพยาบาลและคลินิก การเฝาระวังการดื้อยา  )กรมควบคุมโรค  กระทรวง
สาธารณสุข , 2553   
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การระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ถือเปนสาธารณภัยท่ี
รายแรงจากโรคระบาดในมนุษย ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550  
อยางไรก็ตามกระทรวงสาธารณสุขคาดการณวา อาจจะเกิดการระบาดระลอกใหมข้ึน จึงจําเปนท่ี
ตองใหความรูและการส่ือสารขอมูลท่ีสําคัญใหกับประชาชน เพื่อใหคนในสังคมรวมกันแกไข
ปญหา โดยการเปล่ียนความคิดท้ังระบบวาเราสามารถท่ีจะจัดการกับโรคไดสรางความเช่ือใหกับ
ตนเองจนสามารถเปล่ียนพฤติกรรมได  การสงเสริมพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญสาย
พันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 ของแกนนําชุมชนโดยประยุกตเอาแนวคิดทฤษฎีแบบแผนความเชื่อ
ดานสุขภาพมาประกอบเขากับวิธีการทางสุขศึกษาทําใหแกนนําชุมชนมีความรู การรับรูความ
รุนแรง โอกาสเส่ียง และมีพฤติกรรมการปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 
เพิ่มข้ึน (สุกัญญา ไผทโสภณ และคณะ, 2552)  

 
การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Response : PHER) 

 
ในชวงสองทศวรรษท่ีผานมา มีเหตุการณท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนและสงผลกระทบตอสุขภาพ

ของประชาชนและมีผลตอชีวิตประจําวันของผูคนและเศรษฐกิจ โดยมีโรคท่ีกลับมาเปนปญหาใหม
ท่ีรุนแรงกวาเดิม รวมท้ังเกิดภัยพิบัติตางๆ อีกมากมาย ซ่ึงมีความสัมพันธและเช่ือมโยงกับการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญท่ีเกิดข้ึนในโลก องคการอนามัยโลกจึงไดกําหนดนิยามและกลยุทธใหม
สําหรับการเสริมสรางกิจกรรมเพื่อจัดเตรียมและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินตางๆ ดังนี้    

ภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข (Public Health Emergency) หมายถึง เหตุการณท่ีเปน
โรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซ่ึงมีลักษณะเขาไดกับเกณฑ 2 ใน 4 ประการ ดังนี้ (WHO, 2005) 

1.  กอผลกระทบทางดานสุขภาพท่ีมีความรุนแรง (seriousness of the public 
health impact) เปนภาวการณท่ีกอใหเกิดการตายจํานวนมาก หรือมีภาวะคุกคาม หรือเปนโรคที่มี
อัตราการปวยตายสูง (case fatality)  

           2.  เหตุการณทางสุขภาพท่ีผิดปกติ/ ไมพบมากอน (unusual/unexpected nature 
of the event) เปนภาวการณท่ีกอปญหาทางสุขภาพจากเช้ือโรคอุบัติใหมหรือการเปล่ียนแปลงทาง
ระบาดวิทยาอยางรวดเร็วและรุนแรง หรือสารพิษ หรือ สารเคมีสัมผัสกับคนกอการเจ็บปวย 

           3.  การแพรระบาดของภัยคุกคามไปสูพื้นท่ีตางๆ ไดกวางขวาง (potential for 
the event to spread) ทําใหการกระจายเช้ือโรค สารเคมี สารพิษ ออกไปสัมผัสและกอโรคกับคนใน
พื้นที่กวางไกลข้ึน โดยเฉพาะในยุคโลกไรพรมแดนท่ีมีการคมนาคมรวดเร็วและกวางไกล 
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           4.  มีเง่ือนไขในการจํากัดการเคล่ือนท่ีของคนหรือสินคา (the risk that restrictions 
to travel or trade) อันเปนมาตรการสําคัญท่ีจะควบคุมไมใหการแพรขยายของโรคและภัยท่ีกอความ
เสียหายกับคนและเศรษฐกิจ และตองใชมาตรการความม่ันคงเขาดําเนินการ 

งานสาธารณสุขในภาวะฉุกเฉิน (Public Health in Emergencies) หมายถึง การดําเนินงาน
ดานสาธารณสุขขณะเกิดอุบัติภัย (Accident) และสาธารณภัย (Public Hazard) ประกอบดวย 
(Lincoln Trail District Health Department, 2006) 
            1.  ปองกันการระบาดและการแพรกระจายโรค 
            2.  ปองกันส่ิงอันตรายจากสภาพแวดลอม 
            3.  ปองกันการบาดเจ็บ 
            4.  สงเสริมสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพ 
            5.  ใหความชวยเหลือในการปรับคืนสภาพ 
            6.  การจัดบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง 

ระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แบงได 
เปน 4 ระดับ ดังนี้ (The Massachusetts Department of Public Health: MDPH, 2005; Shrader J, et 
al., 2005)  
            ระดับ 1 : Day-To-day Emergency หมายถึง เหตุการณท่ีเปนจุดเร่ิมตนของการ
ระบาด และหนวยงานระดับพื้นท่ีสามารถแกไขปญหาไดเองโดยไมตองใชความสนับสนุนจาก
ภายนอก ตัวอยางเชน การระบาดของโรคอาหารเปนพิษ 
            ระดับ 2 : Minor Emergency หมายถึง เหตุการณท่ีรุนแรงข้ึน อาจเกิดหนึ่งหรือ
หลายพื้นท่ีพรอมกันและ /หรือ  เกิดเหตุเปนบริเวณกวาง  หรือเกิดติดตอกันเปนเวลานาน 
หนวยงานระดับพ้ืนท่ีจําเปนตองไดรับความชวยเหลือเพิ่มเติมจากหนวยงานระดับสูงกวา 
ตัวอยางเชน ผูปวยเวสไนล (West Nile Virus) รายแรก ไขสมองอักเสบ (Meningitis) และอุบัติเหตุ
ถังน้ํามันเช้ือเพลิงเคร่ืองบินร่ัว เปนตน 
            ระดับ 3 : Major Emergency หมายถึง เหตุการณท่ีเกินขีดความสามารถของ
หนวยงานระดับพ้ืนท่ีจะดําเนินการได หนวยงานใกลเคียงและหนวยงานระดับสูงกวาตองเขาไปให
การชวยเหลือ อาจตองจัดต้ังศูนยปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: 
EOC) และตองสงทีมจัดการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management Team : EMT)ไปปฏิบัติงาน 
ตัวอยาง เชน ผูปวยโรคไขทรพิษ ผูปวยโรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน(SARS) การเกิดการฟุง
กระจายของแกสพิษหรือสารเคมีอ่ืนๆ 
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              ระดับ 4 : Catastrophic Emergency หมายถึง ภาวะฉุกเฉินจากภัยพิบัติ 
(Disaster) ซ่ึงผูประสบภัยไมอาจชวยเหลือตนเองได เปนความรับผิดชอบของหนายจัดการภาวะ
ฉุกเฉินระดับประเทศ ตัวอยาง เชน ธรณีพิบัติภัยจากสึนามิ (Tsunami) ในไทยเม่ือวันท่ี 26 
ธันวาคม 2547 ภัยจากพายุเฮอริเคนแคทรินา (Katrina) ในสหรัฐอเมริกาเม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2548 

การแบงกลุมภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ศูนยควบคุมและปองกันโรคประเทศ
สหรัฐอเมริกา  (Centers for Disease Control and Prevention : CDC) ไดแบงกลุมภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขตามสาเหตุของโรคและภัยสุขภาพเปน  6 กลุม ไดแก  

            1. การใชอาวุธชีวภาพ  (Bioterrorism) ซ่ึงเช้ือท่ีอาจนํามาใช เชน แอนแทรกซ  และ
เช้ือโรคไขทรพิษ 

            2. ภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี  (Chemical emergencies) เชน สารทําลายประสาท
(Nerve agents) เชน Organophosphate Chorine Ricin และ Sarin ฯลฯ 

            3. ภาวะฉุกเฉินจากรังสี  (Radiation emergencies) ซ่ึงเปนไดท้ังอุบัติเหตุ และจาก
การกอการราย (Nuclear & Radiological accident / terrorism) 

          4. อุบัติเหตุกลุมชน  (Mass casualties) จากอุบัติเหตุขนาดใหญ  เชน ระเบิด 
(Explosions / Blasts), ผิวหนังไหม (Burns) และการบาดเจ็บ (Injuries)  

            5. ภัยจากธรรมชาติและภาวะอากาศเลวราย (Natural disasters and severe weather) 
เชน วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย และธรณีพิบัติภัย ฯลฯ  

            6. การระบาดของโรคท่ีพบบอยในพื้นท่ี  และอุบัติการณของโรคท่ีสําคัญ  (Recent 
Outbreaks and Incidents) เชนอาหารเปนพิษ โรคไขเลือดออก โรคเล็ปโตสไปโรซี  และโรคติดเช้ือ
อุบัติใหม เชน โรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) โรคไขหวัดนก โรคไขหวัดใหญสาย
พันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เปนตน (สํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 6, 2552) 

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (Public Health Emergency of International 
Concern : PHEIC )  

กฎอนามัยระหวางประเทศ พ.ศ. 2548 ไดกําหนดคําวา “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ระหวางประเทศ”  หมายถึง เหตุการณดานสาธารณสุขท่ีผิดปกติท่ีกําหนดไวในกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ ซ่ึงทําใหเกิดความเส่ียงตอประเทศอื่น จากการแพรระบาดขามประเทศ และมีความรุนแรง 
ตองอาศัยความรวมมือจากนานาประเทศในการจัดการ (วินัย  วุตติวิโรจน,  2548) 

การพัฒนางานดานภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในนานาประเทศ  การเกิดโรคอุบัติใหม
จากเช้ือโรคตลอดจนภัยจากการกอการรายจากการถลมตึกเวอร เทรด เซ็นเตอร (World Trade 
Center) ในนิวยอรค สหรัฐอเมริกา เม่ือวันท่ี 11 กันยายน 44 ทําใหทุกประเทศท่ัวโลกเริ่มตระหนัก
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ในการจัดวางระบบเตือนภัยตลอดไปจนถึงการจัดการภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุขข้ึนเพื่อรองรับ
และตอบสนองตอวิกฤตการณท่ีพึงกอผลกระทบตอชีวิตมนุษยและสังคมเศรษฐกิจของประเทศโดย
พัฒนาจัดวางระบบและกระบวนการขึ้นใหมใหสามารถประสานกลไกตอบโตปญหาไดทันที  
การประชุมสมัชชาสามัญประจําปขององคการอนามัยโลก ในป พ.ศ. 2548 (WHO, 2005) ไดมีมติ
รับรองการปรับปรุง “กฎอนามัยระหวางประเทศ (International Health Regulation : IHR)” เพื่อให
ประชาคมโลกรวมมือกันจัดวางกลไกและกติกาการจัดการโดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือปองกัน 
ปกปอง ควบคุม ดําเนินมาตรการสาธารณสุข และจํากัดการแพรกระจายโรคและภาวะคุกคามทาง
สุขภาพดวยมาตรฐานการจํากัดความเส่ียงดานสาธารณสุข แตการวางกรอบความรวมมือของ
องคการอนามัยโลกมีขอบเขตอยูในระดับนานาชาติและแมจะวางกลไกความรวมมือกับหนวยงาน
ในประเทศ  หากแตภารกิจสําคัญจะเปนประเด็นการเฝาระวังโรคเพ่ือใหมีการสอบสวนโรคและ
วินิจฉัยลักษณะและโอกาสในการแพรกระจายไปสูประเทศตางๆเปนเปาประสงคสําคัญ สวน
มาตรการและวิธีการควบคุมและจํากัดการแพรระบาดน้ันมุงท่ีมาตรการในดานการแพรเช้ือขาม
พรมแดนของประเทศเปนสวนสําคัญ 

สําหรับการดําเนินงานในแตละระดับประเทศ รัฐ และทองถ่ิน มีตัวอยางท่ีสําคัญไดแก
รูปแบบท่ีกําหนดโดยศูนยควบคุมและปองกันโรค ประเทศสหรัฐอเมริกา ซ่ึงไดพัฒนามาตรการ 
ในการตอบสนองตอภัยคุกคามทางสาธารณสุขมายาวนานกวาทศวรรษ โดยไดกําหนดใหกิจกรรม
การจัดเตรียมความพรอมสําหรับรองรับการดําเนินการในภาวะฉุกเฉินเปนหัวใจสําคัญของการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข ท่ีกําหนดใหหนวยงานดานสาธารณสุขในทุกหนวยงาน  
ทุกระดับตองกําหนดเปนภารกิจสําคัญ  (CDC, 2009) 

การพัฒนาหนวยงานในประเทศสหรัฐอเมริกาใหรองรับสถานการณฉุกเฉินมีการกําหนด
หนวยงานสวนกลางในระดับชาติ สําหรับรับผิดชอบการเตรียมความพรอมในสถานการณตางๆ 
และกําหนดใหหนวยงานทั้งในระดับรัฐ ทองถ่ิน และแมแตการปกครองตนเองของชนเผาพื้นเมือง 
ตองมีระบบการจัดการในสถานการณท่ีฉุกเฉิน และการจัดวางแผนการตอบโตสถานการณฉุกเฉิน 
ข้ึนทุกระดับ ดังนั้นในหนวยงานสวนกลางจึงกําหนดแนวการปฏิบัติการ (guidance) สําหรับรับมือ
กับภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขในสถานการณสมมติท่ีแตกตางกัน ใหผูรับผิดชอบทางดาน
สาธารณสุขในทุกระดับรับไปจัดเตรียมโดยวางชวงระยะเวลาการจัดการเปน  3  ระยะ  
(CDC, 2009) ไดแก ระยะฉับพลัน (immediate phase) ระยะเรงดวน (intermediate phase) และระยะ
ขยายผล (extended phase) นอกจากนั้นยังไดกําหนดภารกิจสําหรับเช่ือมโยงกับกิจกรรม 
ท่ีดําเนินการในระยะหลัง 24 ช่ัวโมงหลังจากเกิดเหตุการณ พัฒนาการส่ือสารประชาสัมพันธกับ
ประชาชนในสถานการณฉุกเฉินใหรับรูและเขาใจภาวะเส่ียง และรูวิธีการและชองทางเขารับบริการ
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ทางสังคมและสาธารณสุขไดทันที การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางสาธารณสุขใหมีความม่ันใจ
และคุนเคยจนสามารถใชอุปกรณปองกันสวนบุคคล (personal protective equipment)  
เม่ือจําเปนตองเขาปฏิบัติงานในสถานการณฉุกเฉินทางดานสาธารณสุขแตละลักษณะวางแผนซอม
ปฏิบัติการเตรียมความพรอม (preparedness response exercise) เพื่อใหสามารถประเมินความพรอม
ของหนวยงานและชุมชนท่ีรับผิดชอบ ตลอดจนจัดการฝกอบรม และปฐมนิเทศบุคลากรที่เขารับ
หนาท่ีในแตละพื้นท่ีใหสามารถพรอมดําเนินการไดอยางคลองตัว เตรียมการทบทวนผลหลัง
ปฏิบัติการ (after-action review) ในการซอมตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแตละคร้ัง เพื่อให
สามารถประเมินกิจกรรมและสมรรถนะในการปฏิบัติงานท่ียังมีจุดดอยและจําเปนตองเสริมสราง
สมรรถนะของทีมใหมีประสิทธิผลตามตองการ (Qureshi & Gebbie, 2005)  

สําหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในประเทศไทย ไดรับการสนับสนุนทาง
นโยบายจากรัฐบาลอยางชัดเจนในสหัสวรรษนี้เร่ิมจากการวางกลไกในการปองกันและควบคุมโรค
โรคทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (SARS) อันเปนผลสืบเนื่องจากการผลักดันจากองคการ
อนามัยโลกใหทุกประเทศรวมมือในการสรางเครือขาย รวมเฝาระวังและจัดวางกลวิธีในการควบคุม
การแพรกระจายของโรคต้ังแตในระดับชุมชน ประเทศ ใหเช่ือมโยงกับขายงานนานาชาติ ในการ
รับมือกับโรคอุบัติใหมท่ีมีอันตรายตอชีวิตคนและติดตอจากคนสูคนได ดังในกรณีของโรคทางเดิน
หายใจรุนแรงเฉียบพลัน กรมควบคุมโรคไดวางกลยุทธและมาตรการท่ีสําคัญ ไว 3 ประการไดแก 

1. การเฝาระวังสอบสวนโรค (surveillance measure) เพื่อใหสามารถคนหาผูติดเช้ือราย
ใหมและทําการสอบสวนโรคใหไดในเบื้องตน (early detection) อันจะชวยใหสามารถหยุดยั้งการ
แพรและถายทอดเชื้อตอไปสูคนอ่ืนๆ ตอไป มาตรการในสวนนี้ไดปรับใชระบบการเฝาระวัง
สอบสวนโรคท่ีสํานักระบาดวิทยาเปนผูรับผิดชอบใหสามารถรวบรวมและประมวลขอมูลสวนนี้ได
อยางรวดเร็วและชวยใหสามารถระดมบุคลากรของกรมควบคุมโรคเขามารวมตรวจคัดกรองผูท่ี 
อยูในขายท่ีตองสงสัย (suspected cases) ไดอยางรวดเร็ว 

2. การควบคุมการแพรกระจายเชื้อ(infection control) เพ่ือปองกันการแพรเช้ือจาก
ผูปวยสูบุคคลอ่ืนโดยเฉพาะในระยะเร่ิมแรกพบผูปวยแพรเช้ือสูบุคลากรทางการแพทยใน
โรงพยาบาลการจัดระบบปองกันการติดเช้ือในโรงพยาบาลจึงเปนมาตรการสําคัญอีกประการ
โดยเฉพาะกรณีท่ีกระทรวงสาธารณสุขวางแผนใหโรงพยาบาลจังหวัดทุกแหงสามารถรับผูปวย
เหลานี้ได จึงตองสงเสริมสมรรถนะใหทุกโรงพยาบาลสามารถจัดบริการทางการแพทยและ
พยาบาลท่ีปลอดจากการติดเช้ือท่ีแพรผานทางอากาศ 

3.  การใหขาวสารสาธารณะ (public information) เพื่อลดความวิตกกังวลของ
ประชาชนเนื่องจากไดขาวสารที่ไมตรงกันของแหลงขาวหลายแหลง โดยเฉพาะผานการส่ือสารจาก
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ตางประเทศที่ขาดความชัดเจน ทําใหกระทรวงสาธารณสุขรีบเรงจัดตั้งศูนยปฏิบัติการขึ้นเพื่อ
ประมวลขาวสารจากทุกแหลงและส่ือประสานกับส่ือมวลชนใหไดรับขอมูลท่ีถูกตองเหมาะสม 
ตลอดจนสรางความรวมมือกับประชาชนใหรวมมือกับมาตรการตางๆ ของหนวยงานภาคราชการท่ี
ออกปฏิบัติงานเฝาระวังและควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิผล (Chunsuttiwat S., 2008)        

จากการทบทวนเอกสารวิชาการ ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง เหตุการณท่ีเปนโรค
และภัยคุกคามตอสุขภาพ ซ่ึงทําใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพท่ีมีความรุนแรง เปนท้ังเหตุการณท่ีพบ
และอาจไมเคยพบมากอน มีโอกาสที่จะแพรไปสูพื้นที่อ่ืน และตองมีการจํากัดการเคล่ือนท่ีของผูคน
หรือสินคา เพื่อปองกันการแพรกระจายโรค เชน ไขหวัดนก ไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1
เอ็น1 ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีตองมีมาตรการในการปองกันส่ิงอันตรายจากสภาพแวดลอม ปองกันการ
เจ็บปวย สงเสริมสนับสนุนพฤติกรรมสุขภาพใหมีการควบคุมปองกันโรค ตลอดจนเม่ือมีผูปวย
เกิดข้ึนตองชวยเหลือในการปรับคืนสูสภาพทั้งดานรางกาย จิตใจ และสภาพแวดลอม รวมท้ังตอง
ไดรับการจัดบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง 

 
ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว 

 
ความหมายของทีม 

ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว(Surveillance And Rapid Response Team : SRRT)  
หมายถึง ทีมงานทางสาธารณสุขท่ีมีภารกิจในการเฝาระวังโรคติดตอท่ีแพรระบาดรวดเร็ว รุนแรง 
ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข(Public health emergency) สอบสวนโรคไดอยางมี
ประสิทธิภาพ รวดเร็วทันการณ ควบคุมโรคฉุกเฉินข้ันตนเพื่อหยุดยั้งหรือจํากัดการแพรระบาด 
และแลกเปล่ียนขอมูลเฝาระวังโรคตลอดจนรวมมือกันในการเฝาระวังตรวจจับการระบาด 
หนวยงานทุกแหงท่ีมีพื้นท่ีรับผิดชอบในการปองกันควบคุมโรคตองมีทีม SRRT ประจํา 
ตั้งแตระดับอําเภอ จังหวัด เขต (ทีมสํานักงานปองกันควบคุมโรค : สคร.) และประเทศหรือ
สวนกลาง (ทีมกรมควบคุมโรค) (กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 

 
ความเปนมาของทีม SRRT 

จากเหตุการณฉุกเฉินทางสาธารณสุขหลายคร้ังมีความรุนแรง กระทรวงสาธารณสุข  
โดยกรมควบคุมโรค ไดกําหนดนโยบายใหมีทีม SRRT ตั้งแตปงบประมาณ 2548 เพื่อเปนทีม 
ในการเฝาระวังปองกันควบคุมโรคและภัยคุกคามตอสุขภาพ โดยท่ีมีวัตถุประสงคสําคัญ 4 ประการ 
คือ เพื่อวางระบบการเตือนภัยและปองกันควบคุมโรคท่ีสามารถปฏิบัติไดอยางรวดเร็ว เพื่อปองกัน
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มิใหเกิดการขยายวงของภัยทางสุขภาพ เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วในทุก
ระดับ และเพื่อสรางระบบงานท่ีเขมแข็งในการเฝาระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยาของ
หนวยงานสาธารณสุขในทุกระดับ โดยมีการจัดวางขายงานเฝาระวังทางระบาดวิทยาและเครือขาย
ในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินทางสุขภาพ (กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 
องคประกอบทีม SRRT 

องคประกอบทีม SRRT ควรมีสมาชิกข้ันตํ่า 4 คน ประกอบดวยบุคลากร 3 สวน คือ 
1.  หัวหนาทีม หรือผูบริหารทีม เปนผูท่ีทําหนาท่ีในการบริหาร การจัดการทีม เพื่อใหทีมมี

ความเขมแข็ง หรืออํานวยการใหทีมออกปฏิบัติงานไดอยางราบร่ืน  
        2.  แกนหลักของทีม เปนกลุมบุคลากรท่ีทําหนาท่ีเฝาระวังและสอบสวนทางระบาดวิทยา 
ในยามปกติหรือมีการระบาดของโรค เปนแกนหลักในการระดมทีมออกปฏิบัติงานไดรวดเร็ว/ทันที  

3.  ผูรวมทีม เปนกลุมบุคลากรที่ในสภาวะปกติมีหนาท่ีภารกิจของตนเองซ่ึงไมใชงานดาน
ระบาดวิทยา แตจะมารวมทีมออกปฏิบัติการตามขอกําหนดของหนวยงานในยามที่มีการระบาดของ
โรคและภัยสุขภาพเกิดข้ึนในพื้นที่ หรือยามท่ีรองขอ เชน แพทย พยาบาล เจาหนาท่ีหองปฏิบัติการ 
นักสุขศึกษา เปนตน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 

 
ระดับทีม ตามมาตรฐาน SRRT มี 5 ระดับ คือ 
 1.  ทีมระดับพื้นท่ี/ทองถ่ิน หมายถึง ทีม SRRT ประจําหนวยงานหรือองคกรท่ีรับผิดชอบ
การปองกันควบคุมโรคในพื้นท่ีจํากัด เชน เทศบาลขนาดกลาง-เล็ก ศูนยบริการสาธารณสุขของ
เทศบาลขนาดใหญ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) คายทหาร เรือนจํา ดานควบคุมโรคติดตอ
ระหวางประเทศ ฯ ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีตองประเมิน 10 ตัวช้ีวัด 
 2.  ทีมระดับอําเภอ หมายถึง ทีม SRRT ท่ีประจําในพ้ืนท่ีท่ีมีหลายทองถ่ิน เชน หนวยงาน
สาธารณสุขระดับอําเภอ โซนตําบล ศูนยบริการสาธารณสุข กทม. เทศบาลขนาดใหญ คายทหาร
ขนาดใหญฯ ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีตองประเมิน 13 ตัวช้ีวัด 
 3.  ทีมระดับจังหวัด หมายถึง ทีม SRRT ประจําพื้นท่ีท่ีมีขนาดใหญในระดับจังหวัด เชน 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักอนามัย กทม. องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) หนวยแพทย
ของกองทัพภาค ฯ ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีตองประเมิน 14 ตัวช้ีวัด 
 4.  ทีมระดับเขต หมายถึง ทีม SRRT ท่ีสนับสนุนพื้นท่ีในหลายจังหวัด เชน ทีมประจําเขต
ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข หรือเขตพื้นท่ีรับผิดชอบของสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต 
(สคร.) เปนตน ซ่ึงมีมาตรฐานท่ีตองประเมิน 15 ตัวช้ีวัด 
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 5.  ทีมสวนกลาง หมายถึง ทีม SRRT ท่ีทําหนาท่ีสนับสนุนและตอบสนองระดับชาติดวย
ความเชี่ยวชาญ เชน ทีมประจําท่ีสํานักวิชาการสวนกลางของกรมควบคุมโรคทีมประจําสํานัก
อนามัยส่ิงแวดลอม กรมอนามัย และทีมกรมแพทยทหาร มีมาตรฐานท่ีตองประเมิน 17 ตัวช้ีวัด 
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 
 
ขีดความสามารถของทีม SRRT แบงเปน 3 ระดับ คือ 

1. ความสามารถทางดานระบาดวิทยาข้ันพื้นฐาน และการเฝาระวังโรค ซ่ึงปกติสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทุกแหงและสํานักงานปองกันควบคุมโรคไดพัฒนาในระดับนี้แลว 

2. ความสามารถในการเฝาระวังสอบสวนโรคภัย ท่ีไดมาตรฐาน ซ่ึงเปนความสามารถ
ดําเนินการสอบสวนโรคภัยท่ีพบบอยในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ความสามารถในการตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีมีความรุนแรง ซ่ึงเปน
ความสามารถในการตอบสนองตอโรคใหม/ ซับซอน (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 
2552) 

 
การดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีของทีม SRRT  

ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว มีการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีตามแนวทางการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานทีม SRRT ดังนี้ คือ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 

1.  การพัฒนาทีม SRRT และการเตรียมความพรอมของทีม 
2.  การเฝาระวงัเหตุการณ (event – based surveillance) 
3.  การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ 
4.  การควบคุมการระบาด 
 

การพัฒนาทีม SRRT และการเตรียมความพรอมของทีม   
ในชวง 4 ปของการพัฒนาทีม SRRT (ป 2548-2551) ทําใหทุกอําเภอมีทีมงานชัดเจนและมี

ความพรอมระดับหนึ่งในการตอบสนองตอการระบาดของโรคและภัยสุขภาพท่ีพบบอยในพื้นท่ี 
รวมถึงความพรอมในการรับมือการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ ประกอบดวย (กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 

1. ความเปนทีม หมายถึง ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) มีองคประกอบ 
ท่ีแสดงความเปนทีม 3 ประการ ไดแก เอกสารแตงต้ังทีมเปนทางการ ความรูความสามารถของทีม 
และการทํางานเปนทีม โดยมีบทบาทท่ีสําคัญคือ 
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  1.1 บทบาทภารกิจของทีม SRRT ในการที่จะเฝาระวังติดตามขาวสารการระบาด 
และการตอบสนองเหตุการณในชวงตนของการระบาด ประกอบดวยภารกิจ ดังนี้ 

  1)  การเฝาระวังโรคติดตอท่ีแพรระบาดรวดเร็วและรุนแรง การระบาด
ของโรคติดตอทําใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพตอชุมชนไดเร็วขยายวงงาย ตองเรงดวนในการแกไข 
จึงเปนภารกิจสําคัญของทีม SRRT ทุกทีม ตองชวยกันเฝาระวัง  

  2) ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ท้ังท่ีเปนโรคระบาดตามขอ1 
โรค/ภัยจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดลอม (Technological disaster) และภัยธรรมชาติ (Natural 
disaster) แมเหตุการณเหลานั้นจะเกินขีดความสามารถของทีมในการตอบสนอง   

3) สอบสวนโรคอยางมีประสิทธิภาพทันการณ การสอบสวนหาสาเหตุ
ท่ีมาและขอบเขตของการระบาดหรือภัยคุกคามสุขภาพ เปนข้ันตอนแรกของการตอบสนอง
เหตุการณ (Response) เพราะการแกไขปญหาท่ีมีประสิทธิภาพ จําเปนตองทราบสาเหตุ และมีขอมูล
สภาพปญหาโดยละเอียด ถูกตอง 

4) การควบคุมโรคข้ันตนทันที เพื่อยับยั้งการแพรระบาดของโรคหรือภัย 
โดยใชมาตรการพื้นฐานดานควบคุมการติดเช้ือ อนามัยส่ิงแวดลอมและผลการสอบสวนเบ้ืองตน 
ไมจําเปนตองรอผลการสอบสวนโรค แลวเสนอแนะมาตรการพรอมสงตอการควบคุมโรคใหกับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบพื้นท่ี หรือทีมควบคุมโรคภัยท่ีเช่ียวชาญไดดําเนินการตอ 
  1.2 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของทีม ประกอบดวย 
   1) ภาวะผูนํา (Leadership) ผูนําเปนกุญแจสําคัญท่ีจะทําใหทีมปฏิบัติงาน
ดวยความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
   2) ความรับผิดชอบ (Responsibility) ของสมาชิกทุกคน 
   3) การส่ือสาร (Communication) เนื่องจากการระบาดเปนส่ิงท่ีไมสามารถ
คาดเดาได การติดตอส่ือสารไดตลอดเวลาจึงเปนส่ิงท่ีจําเปน 
   4) การตัดสินใจ (Decision making) ท่ีเหมาะกับสถานการณ  
 2. การจัดต้ังทีม หมายถึง หนวยงานมีการกําหนดตัวบุคคลท่ีรวมทีม SRRT ไดชัดเจน 
สามารถระบุผูเปนหัวหนาและสมาชิกทีมท้ังหมดได ทีมมีองคประกอบ โครงสรางท่ีเอ้ือตอ
ความสําเร็จของทีม รวมถึงระบุสวนงานท่ีเปนหนวยรับผิดชอบการจัดต้ังทีมได ประกอบดวย 
  2.1 คําส่ังแตงต้ังทีม ควรเปนคําส่ังของผูบริหารระดับสูงของพื้นท่ี เชน ผูวา
ราชการจังหวัด (พื้นท่ีจังหวัด) หรือนายอําเภอ (พื้นท่ีอําเภอ) หรือนายกเทศมนตรี (พื้นท่ีเทศบาล)  
แตอาจมอบหมายใหหัวหนาหนวยงานสาธารณสุขลงนามแทน รูปแบบคําส่ังแตงต้ังมี 3 แบบ  ดังนี้ 
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1) แตงต้ังทีม SRRT ชุดเดียว ไมมีทีมยอย อาจจะมีสมาชิกทีมเปนจํานวน
มากไดการออกปฏิบัติงานภาคสนามใชวิธีหมุนเวียนหรือจัดเวร หัวหนาทีมเปนหัวหนาทีมตาม
คําส่ัง    
          2) แตงต้ังทีม SRRTชุดใหญภายในมีทีมยอยท่ีเปนทีมปฏิบัติการหลายชุด 
รวมท้ังอาจมีทีมอ่ืนประกอบ เชน ทีมสุขศึกษาประชาสัมพันธ ทีมประสานสนับสนุนการ
ดําเนินงาน หัวหนาทีม หมายถึง ประธาน หรือ หัวหนาทีมชุดใหญ    
          3) แตงต้ังเปนคณะกรรมการปองกันควบคุมโรคฉุกเฉิน  หรือศูนย
ปฏิบัติการเตรียมพรอมดานการแพทยและการสาธารณสุข เพ่ือรองรับสาธารณภัย รวมถึงภัยท่ีเปน
ภาวะฉุกเฉิน กรณีนี้จะมีคณะกรรมการ/อนุกรรมการ หรือแบงเปนฝาย/งานหลายชุด เชน 
คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการหรืออนุกรรมการ ดานปฏิบัติการ ดานส่ิงสนับสนุนและ
ส่ือสาร ดานแผนและขอมูลขาวสารการเงิน และอ่ืน ๆ ซ่ึงทีม SRRT อยูภายใตดานปฏิบัติการเฝา
ระวังสอบสวนควบคุมโรค   
          2.2 โครงสรางทีม (Team structure) โครงสรางทีมประกอบดวย 
                 1) หัวหนาทีม หมายถึง ผูท่ีทําหนาท่ีบริหารจัดการทีมใหมีความเขมแข็ง 
อํานวยการใหทีมออกปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนผูนําทีมปฏิบัติการเองกรณีสําคัญ
เรงดวน กรณีท่ัวไปอาจมอบหมายใหแกนหลักหรือผูท่ีเหมาะสมนําทีมแทน ผูนําทีมขณะปฏิบัติการ
เรียกวา ผูสอบสวนหลัก (Principal Investigator : PI)หัวหนาทีม  อาจไดแก ผอ.สํานัก, นายแพทย
สาธารณสุขจังหวัด, ผูเช่ียวชาญดานเวชกรรมปองกันหรือเทียบเทา,ผอ.โรงพยาบาลหรือแพทยท่ี
ไดรับมอบหมาย, สาธารณสุขอําเภอ, ผอ.กองควบคุมโรคสํานักอนามัย (กทม.), ผอ.ศูนยบริการ
สาธารณสุข (กทม.และเทศบาล),นายกเทศมนตรีฯ    
                 2) แกนหลักของทีม (Core members) หมายถึง ผูท่ีปกติจะทําหนาท่ี 
เฝาระวังและตรวจจับการระบาด เตรียมความพรอมของทีมและเปนผูจัดทีมออกปฏิบัติการ 
 สวนใหญเปนกลุมผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยาของหนวยงาน ซ่ึงบางแหงอาจแยกสวนงานเปน
งานเฝาระวังฯ งานสอบสวนโรค และ/หรืออ่ืนๆ ใหแตงต้ังแกนหลักจากทุกสวน   
                 3) ผูรวมทีม หมายถึง ผูท่ีปกติจะมีงานในหนาท่ีของตนเองซ่ึงไมใชงาน
ดานระบาดวิทยา แตจะมารวมทีมออกปฏิบัติการตามขอกําหนดของหนวยงาน  
  2.3 องคประกอบทีม (Team composition) องคประกอบของทีมจะเปนสหสาขา 
(Multidisciplinary)  หมายถึง สมาชิกทีมมีผูปฏิบัติงานหลายดาน/วิชาชีพ  ไดแก 
          1) นักระบาดวิทยา / เจาหนาท่ีระบาดวิทยา  
          2) แพทย / พยาบาลเวชปฏิบัติ  
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          3) ผูเช่ียวชาญทางหองปฏิบัติการ / นักวิทยาศาสตรการแพทย        
   4) ผูเช่ียวชาญดานการควบคุมโรคและการติดเช้ือ/ นักควบคุมโรค /
พยาบาลควบคุมโรค / พยาบาลควบคุมการติดเช้ือ(ICN) / เจาหนาท่ีควบคุมโรค  
         5) นักส่ือสารความเส่ียง / นักสุขศึกษา / เจาหนาท่ีสุขศึกษา       
        6) นักสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดลอม หรือเทียบเทา 
          7) สัตวแพทย  ฯลฯ 
  2.4 สวนงานท่ีรับผิดชอบทีม หมายถึง สวนงานตามโครงสรางหนวยงานท่ีเปน
เจาของเร่ืองในการจัดใหมีทีม SRRT ตามปกติหมายถึง หนวยระบาดวิทยา หรือสวนงานท่ี
รับผิดชอบงานเฝาระวังโรค และ/หรืองานสอบสวนโรค   

3. การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ หมายถึง  ทีม  SRRT มีองคประกอบท่ีแสดงความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 3 ประการ คือความรูพื้นฐานทางระบาดวิทยา สมาชิกทีมอยางนอย 
หนึ่งคนมีทักษะและความชํานาญท่ีเปนหลักใหทีมได และมีแผนพัฒนาบุคลากรของทีมอยาง
สมํ่าเสมอ การพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ ประกอบดวย 
   3.1 การอบรมกอนปฏิบัติการ สําหรับผูท่ีเร่ิมปฏิบัติงานทางระบาดวิทยารวมถึงผู
ที่เปนสมาชิกทีม SRRTอยูกอนแลว เนื้อหาหลักสูตรและแนวทางจัดฝกอบรมประกอบดวย   
          1) หลักระบาดวิทยา : นิยาม ความมุงหมาย การเกิดและการกระจายของ
โรค วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยา กิจกรรมทางระบาดวิทยา   
             2) สถิติเบ้ืองตนท่ีใชในงานทางระบาดวิทยา: การนับอัตรา/อัตราสวน/
สัดสวน คาเฉล่ีย/มัธยฐาน การนําเสนอขอมูลดวยตาราง/กราฟ/แผนภูมิ และแบบฝกหัด 
             3) การเฝาระวังทางระบาดวิทยา : หลักการเฝาระวังฯ องคประกอบและ
ข้ันตอนการเฝาระวังฯ ระบบเฝาระวังโรคในประเทศไทย และแบบฝกหัด     
             4) การสอบสวนทางระบาดวิทยา: หลักการสอบสวนฯ การสอบสวน
เฉพาะราย การสอบสวนการระบาด การเก็บและนําสงตัวอยาง การเขียนรายงานการสอบสวนโรค  
             5) อนามัยส่ิงแวดลอมเบ้ืองตน   
             6) อ่ืน ๆ เชน มาตรฐานงานทางระบาดวิทยา ฯ   
          7) การอบรมเพียงคร้ังเดียว ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 3 - 5 วัน   
             8) บางหลักสูตร หรือบางหนวยงานท่ีมีขอจํากัด ไมจําเปนตองรับการ
อบรมติดตอกัน แตระยะเวลารวมกันไมควรนอยกวาการอบรมคร้ังเดียว   
             9)  การอบรมแบบ E–learning 
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  3.2 การพัฒนาดานความชํานาญของสมาชิกทีม SRRT มี 2 แนวทาง คือ 
1)  การฝกอบรม เปนหลักสูตรท่ีกําหนดใหตองมีการฝกภาคปฏิบัติโดยใช 

เวลารวมกันตั้งแต  3 เดือน ถึง 2 ป แนวทางของหลักสูตร ประกอบดวย 
                - หลักพื้นฐานทางระบาดวิทยา งานเฝาระวังและสอบสวนโรค    
                - การประยุกตใชระบาดวิทยาในการปองกันและบริหารจัดการโรค  
                - ฝกปฏิบัติ ตามแบบฝกปฏิบัติ หรือตามงานในหนาท่ี   
                - การนําเสนอผลงาน และแลกเปล่ียนประสบการณ   
          2) ประสบการณจากการปฏิบัติงาน โดยเนนการเปนผูสอบสวนหลัก 
ประสบการณ หมายถึง การนําทีมออกปฏิบัติงานภาคสนาม ซ่ึงดําเนินการต้ังแตการวางแผน  
ประชุมซักซอมทีม ออกสอบสวนโรค จนกระท่ังสรุปผลการสอบสวนโรค ในการระบาดใหญอาจมี
ผูชวยเรียกวา Co-PI แต PI ตองเขียนรายงานสอบสวนโรคดวยตนเอง ประสบการณของผูสอบสวน
หลักแสดงดวยผลงานสอบสวนโรค และอยางนอยตองเปนรายงานผลการสอบสวนโรคฉบับสรุป
การสอบสวน (final report)   ประสบการณเปนผูสอบสวนหลัก เปนผลงานเฉพาะตัวไมจําเปนตอง
เปนผลงานท่ีอยูกับทีมเดิมตลอด (กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 
  3.3 การเรียนรูระหวางปฏิบัติงาน (On the job training : OJT) เปนการพัฒนา
สมาชิกทีม SRRT ใหมีทักษะและความชํานาญเพ่ิมขึ้น โดยเรียนรูจากประสบการณท่ีไดจากการ
ปฏิบัติงาน (Action learning)หรือจัดกิจกรรมจัดการความรู(Knowledge management : KM) ซ่ึงใช
ความรูและขอมูลขาวสารจากเหตุการณจริง  

    3.4 แผนพัฒนาบุคลากรของทีม  มีแนวทางดังนี้  
          1)  การประเมินชองวางความสามารถ (Competency Gap Assessment) 
ของทีม และสมาชิกทีมเปนรายบุคคลโดยท่ีตองประเมินจากตัวช้ีวัดยอยของตัวช้ีวัดตามมาตรฐาน 
SRRTองคประกอบท่ี 3 (ความสามารถในการปฏิบัติงาน) จะทําใหทราบวาทีมมีจุดแข็งและจุดออน
ท่ีตองพัฒนาอยางไร   
          2) การทบทวนสถานการณและแนวโนมของการเกิดโรคและภัยสุขภาพ
ในพื้นท่ี รวมถึงความกาวหนาทางวิชาการระบาดวิทยาและการปองกันควบคุมโรค เพ่ือหาประเด็น
องคความรูท่ีสมควรเพ่ิมเติม           
          3) การทบทวนผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา และพิจารณาแผนงานโครงการ
ในระยะตอไป เพ่ือหาประเด็นหลักในดานแนวทางท่ีจะใชปฏิบัติงานท่ีตองทําความเขาใจรวมกัน 
และยุทธศาสตร/แผนงานขององคกร รวมถึงตัวช้ีวัดความสําเร็จของงานท่ีเกี่ยวของ 
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          4) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร จากประเด็นการพัฒนา 3 ดาน คือ 
                - เปนแผนพัฒนาประจําป  แตควรมีแผนระยะยาวในการพัฒนา
ความสามารถบุคลากรของทีม   
                - มีท้ังแผนพัฒนาทีมและพัฒนาสมาชิกทีม ซ่ึงอาจบูรณาการเขากับ
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual development plan : IDP)  
                - กลวิธีการพัฒนา อาจเปนการฝกอบรม การจัดการความรู และการ
เรียนรูระหวางงาน (On the job training : OJT) ตามแนวทางการพัฒนาทีม SRRT 

4.  การพัฒนาดานบริหารทีมงาน ศักยภาพดานการบริหารทีมงาน หมายถึง  ทีม  SRRT ตอง
มีองคประกอบความเปนทีมดังนี้ คือ ทีมมีผูนําทีมท่ีเขมแข็ง ทีมมีบทบาทหนาท่ีชัดเจน และทีม               
มีการทํางานที่เปนทีม ซ่ึงประกอบดวย 
  4.1 การกําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบ มี 2 ลักษณะ ไดแก 

          1) หนาท่ีความรับผิดชอบในขณะปกติ หมายถึง บทบาทหนาท่ีในฐานะ
หัวหนาทีมของหนวยงาน แกนหลัก และผูรวมทีม หรือหนาท่ีตามสวนงานท่ีปฏิบัติประจํา เชน งาน
ระบาดวิทยา งานควบคุมโรค งานอนามัยส่ิงแวดลอม ฯ 
          2) หนาท่ีรับผิดชอบในขณะออกสอบสวนโรค หมายถึง หนาท่ีในทีมยอย 
หรือทีมท่ีปฏิบัติการในภาคสนาม เชน ผูสอบสวนหลัก (PI) ท่ีปรึกษา (Supervisor) ผูจัดการ 
(Logistic) ผูรวมปฏิบัติการฯ (Content) นอกจากกําหนดหนาท่ีแลว อาจทําแผนผังแสดงระบบงาน 
หรือความเช่ือมโยงของการปฏิบัติงานของทุกตําแหนงหนาท่ีเปนการแสดงความสัมพันธและ
ความสําคัญของสมาชิกในทีมท้ังหมด ขณะท่ีมีการระบาดหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข อาจมี
ทีมดานอ่ืนไปปฏิบัติงานในพื้นท่ีเดียวกันเชน ทีมกูชีพ หรือทีมการแพทยฉุกเฉิน (EMS) ทีมบรรเทา
ทุกข ทีมฟนฟูเหตุการณ ทีมควบคุมโรคในสัตวฯลฯ ซ่ึงจะตองแยกบทบาทหนาท่ีกันใหชัดเจน 
   4.2 การจัดประชุมทีม เปนกิจกรรมสําคัญท่ีแสดงถึงความเปนทีมของสมาชิก
ท้ังหมด มี 3 ลักษณะ ดังนี้ 
          1) การประชุมทีมประจําป อยางนอยปละ 1 คร้ัง ทุกตนปหรือเม่ือมีคําส่ัง
แตงต้ังทีมใหมทุกคร้ัง ควรมีเนื้อหาตอไปนี้ในวาระการประชุม   
                 - คําส่ังแตงต้ังทีม และบทบาทหนาท่ีของสมาชิกทีม   
                 - โรค/ภัยที่เปนปญหาสําคัญของพื้นท่ี (Priority diseases)  
                 - เกณฑการออกสอบสวนโรคของทีม   
                 - แผนงานโครงการท่ีเกี่ยวของ  เชน  โครงการรองรับการระบาด
โครงการพัฒนาบุคลากรของทีม รวมถึงการฝกซอมทีม ฯ 
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          2) การประชุมกรณีมีการระบาดท่ีสําคัญ แยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
                - การประชุมกอนการสอบออกสวนโรค เปนการเตรียมทีม และรวมกัน
วางแผนแกไขปญหาการระบาด   
                - การประชุมหลังการออกสอบสวนโรค เพ่ือถอดบทเรียน สรางความรู
ใหม และวางแผนการปองกันควบคุมโรคลวงหนา    
          3) การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ท้ังท่ีเปนทางการและการพบปะสังสรรค 
ซ่ึงถาไดพบปะกันบอย จะทําใหทีมมีความสัมพันธดี สงผลตอการทํางานเปนทีมท่ีดี 
   4.3 การออกสอบสวนโรค เปนกิจกรรมแสดงถึงความเปนทีม SRRTท่ีแทจริงตาม
ความมุงหมายการจัดต้ังทีมควรกําหนดใหสมาชิกทุกคนไดมีโอกาสออกสอบสวนโรค ตัวอยางเชน  
          1) กําหนดใหการออกปฏิบัติการสอบสวนและควบคุมการระบาดเปน
กิจกรรมท่ีมีความสําคัญเปนลําดับตน (Priority แรก) ของหนวยงาน   
          2) มีการหมุนเวียน หรือจัดเวรออกสอบสวนโรค  
          3) กรณีไมสามารถปฏิบัติงานไดทันที ควรใชวิธีแลกเวร  
         4.4 การสรางขวัญกําลังใจ หนวยงาน และหัวหนาทีมควรจัดใหมีกิจกรรมหรือส่ิง
สนับสนุนท่ีสรางขวัญกําลังใจใหกับสมาชิกทีม เชน จัดสรรเงินคาใชจายใหทีม คาโทรศัพทมือถือ 
คาอาหารขณะปฏิบัติงานพื้นท่ี จัดทําเส้ือทีม ประกาศยกยองกรณีเส่ียงอันตรายหรือผลงานดี เปนตน      

5. ส่ิงสนับสนุนและการสงกําลังบํารุง (Logistics) ปจจัยท่ีชวยสงเสริมสนับสนุนใหการ
ดําเนินงานเฝาระวังและตอบสนองทางสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ไดแก  

         5.1 เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ และเอกสารคูมือ แนวทางการปฏิบัติงาน    
         5.2 การติดตอส่ือสาร 
         5.3 ยานพาหนะ และการเดินทาง    
         5.4 งบประมาณ 
         5.5 ท่ีพัก และส่ิงอํานวยความสะดวก รวมถึงอาหาร น้ําอุปโภคบริโภค ฯ  
         5.6 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    

บางรายการเปนส่ิงท่ีหนวยงานตองรับผิดชอบในภาพรวม หรือจัดเตรียมในระบบบริหาร
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency Management : PHEM)ในท่ีนี้เนน
เฉพาะท่ีทีม SRRT ตองคํานึงถึงและดําเนินการเอง  การเตรียมรายการส่ิงสนับสนุนการปฏิบัติงาน  
การเตรียมส่ิงสนับสนุน ควรจะทบทวนและคาดคะเนแนวโนมของสถานการณโรค/ภัยท่ีเปนปญหา
ในพื้นท่ี รวมถึงโรค/ภัยท่ีอาจแพรระบาดเขามาในเขตรับผิดชอบ  เพื่อจัดเตรียมส่ิงตาง ๆ ให
เหมาะสมกับความจําเปน ไดแก  
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          1) แบบพิมพ แบบบันทึก และแบบรายงานท่ีเกี่ยวของ 
          2) วัสดุอุปกรณท่ีใชเก็บวัตถุตัวอยาง และอุปกรณปองกันตนเอง  
          3) เวชภัณฑท่ีจําเปน  
          4) คูมือ แนวทางปฏิบัติ หนังสือ/บทความวิชาการเกี่ยวกับโรค/ภัย  
          5) อุปกรณส่ือสาร เชน วิทยุ โทรศัพท โทรสาร อินเตอรเน็ท ฯ  
          6) การใชยานพาหนะ    
          7) งบประมาณ     

6. การฝกซอมทีม หมายถึง การพัฒนาทักษะของทีม SRRT ทางดานตางๆ เพื่อใหเกิด
ความคุนเคย ความชํานาญ และคลองตัวในการปฏิบัติงานจริง การฝกซอมเปนสวนหนึ่งของการ
เตรียมความพรอม เชนเดียวกับพนักงานดับเพลิงท่ีมีการฝกซอมเปนประจํา 
  6.1  รูปแบบการฝกซอม  มีรูปแบบดังนี้ 

1) การสัมมนา (Seminars) เปนการแนะนําใหทราบบทบาทหนาท่ี
ยุทธศาสตรแผนงาน นโยบาย แนวทางปฏิบัติงาน ทรัพยากร แนวคิด ฯลฯ    
          2) ประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshops) ผูเขารวมประชุมมีบทบาทและมี
ผลผลิตจากการประชุม เชน แผนงาน แนวทางปฏิบัติงาน ฯลฯ 
          3) การฝกปฏิบัติเหตุในการณสมมติ (Drills) เปนกิจกรรมท่ีตองการการ
ประสานงานและไดรับคําปรึกษาแนะนํา เปนกิจกรรมเฉพาะเร่ืองหรือเฉพาะทีม 
          4) เกมส (Games) เปนการแขงขันกันระหวาง 2 ทีมข้ึนไป โดยท่ีตองใช 
กฎระเบียบ ขอมูล หรือ แนวทางมาตรการตาง ๆ ในการแขงขัน   
         5) แบบฝกหัดบนโตะ (Tabletop exercises) เนนผูเขารวมกิจกรรมที่เปน
ผูบริหาร ตัวแทนเจาหนาท่ี และบุคลากรหลัก (key personnel) เพื่อซักซอมและประเมินความ
เหมาะสมของแผนงาน นโยบาย และแนวทางมาตรการตาง ๆ  
         6) การฝกซอมตามหนาท่ี (Functional Exercises) เปนการทดสอบและ
ประเมินความสามารถของแตละคน หรือฝกซอมการทําหนาท่ีรวมกัน    
          7) การฝกซอมแผนปฏิบัติเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercises) เปนการ
ฝกซอมรวมหลายหนวยงาน หลายขอบเขตอํานาจหนาท่ี    
  6.2 แผนการฝกซอมประจําป แผนการฝกซอมสามารถบูรณาการเปนแผนเดียวกับ
แผนพัฒนาบุคลากรได เร่ืองท่ีฝกซอมควรเร่ิมตนจากจุดออนของทีม เชน ซอมตรวจสอบความ
พรอมของส่ิงสนับสนุน ซอมเก็บวัตถุตัวอยาง ซอมสวม/ถอดเคร่ืองปองกันตนเอง ซอมการ
ติดตอส่ือสารฯ การฝกซอมควรกําหนดผูรับผิดชอบและระยะเวลาฝกซอมท่ีชัดเจนอยางนอย 
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ทุก 6 เดือน โดยอาจใชงบประมาณรวมกับโครงการสอบสวนโรค กรณีท่ีไมมีการสอบสวนโรค 
ใหปรับเปนการฝกซอมปฏิบัติแทน    

7. แผนปฏิบัติการกรณีเรงดวน/ฉุกเฉินฯ (Action plan) หมายถึง แผนการปฏิบัติงานของทีม 
SRRT ในการออกสอบสวนโรคหรือตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณีตาง ๆ อาจจัดทําเปน
แผนเฉพาะโรค/เหตุการณ หรือเฉพาะดาน (โรค–ภัยพิบัติ) และอาจทําเปนแผนเฉพาะทีม SRRT 
หรือเปนสวนหนึ่งของแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงาน   

 
  7.1 สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการ ควรประกอบดวย 

1) โรค/เหตุการณ ระดับความรุนแรงของปญหาท่ีตองใชแผน    
          2) ขอปฏิบัติของทีม SRRT ตามลําดับเหตุการณกอน ระหวาง และหลังท่ี
เกิดเหตุ ซ่ึงทีม SRRT จะปฏิบัติงานโดยเนนการเฝาระวังสอบสวนและควบคุมการระบาด   
          3) การรวมสมาชิกทีม ตามระดับความรุนแรงของปญหา   
          4) การส่ือสารและประสานงานของทีมกรณีเรงดวน/ฉุกเฉินฯ          
          5) วัสดุอุปกรณ ยานพาหนะ และเคร่ืองมือส่ือสาร ท่ีตองจัดเตรียม 
          6) บทบาทของทีม เม่ือตองรวมในการบัญชาการเหตุการณ   
                         7.2 การฝกซอมตามแผนปฏิบัติการ เปนการทดสอบถึงความเหมาะสมของแผน 
และหาจุดออนท่ีตองปรับปรุงใหดีข้ึน อาจดําเนินการได 3 วิธี คือ  
          1) การฝกซอมบนโตะ (Table–top exercise) โดยสมมุติเหตุการณข้ึน เพื่อ
ทดสอบความเขาใจของผูเกี่ยวของในแผนฯ  
          2) การนําแผนไปทดลองปฏิบัติ โดยสมมุติเหตุการณ เพ่ือทดสอบความ
เปนไปไดของกิจกรรมตามข้ันตอนตาง ๆ  
          3) การนําแผนไปใชจริงกับเหตุการณอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน  
 จากการที่ผูศึกษาไดทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการพัฒนาทีม SRRT และการ
เตรียมพรอมของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วในการปองกันควบคุมโรคติดตอ ไดมีผูศึกษาใน
เร่ืองนี้คือ ปฐม พาณิชยปฐม (255) ซ่ึงไดศึกษาเร่ืองการบริหารการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค
ไขหวัดนกและการระบาดใหญของไขหวัดใหญในสถานบริการสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม 
พบวากระบวนการบริหารดานการวางแผน ดานการจัดองคกร และดานการบริหารงานบุคคลมี
ความสัมพันธทางบวกกับการดําเนินงานเฝาระวังปองกันควบคุมโรคไขหวัดนกและการระบาด
ใหญของโรคไขหวัดใหญ ของทีม SRRT ในสถานบริการสาธารณสุข  
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 การเฝาระวังเหตุการณ (Event based surveillance) 
        การเฝาระวังเหตุการณ หมายถึง การเฝาระวังการเกิดโรคและภัยสุขภาพท่ีผิดปกติ 
 จากทุกแหลงขาวท้ังท่ีเปนทางการ ส่ือมวลชน และขาวลือ ตางจากการเฝาระวังโรคในระบบ
รายงาน (Case-based หรือ Indicator-based surveillance) ซ่ึงเนนการไดรับขอมูลท่ีเปนทางการจาก
สถานพยาบาลและหนวยงานตางๆ การเฝาระวังเหตุการณเปนสวนหน่ึงของระบบเตือนภัย
ลวงหนา (Early warning system) ประกอบดวย 

1. การเตือนภัยลวงหนาและตอบสนองทางสาธารณสุข (Early Warning and Response : 
EWAR) เปนการบูรณาการระบบเฝาระวังทางสาธารณสุขเขากับการตอบสนอง (response) ทําให
สามารถตรวจจับเหตุการณหรืออุบัติการณท่ีผิดปกติไดรวดเร็ว มีการตรวจสอบยืนยัน และ
ดําเนินการควบคุมเหตุการณไดทันการ นอกจากนี้ EWAR ยังเปนจุดเร่ิมตนของการแจงความ 
(notification) และการขอรับความชวยเหลือสนับสนุนจากนานาชาติ เม่ือสามารถตรวจจับเหตุการณ
ท่ีเปนภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ (PHEIC) ซ่ึงมี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 

1.1 การรวบรวมขอมูลขาวสาร จาก 2 แหลงใหญ คือ  
          1) จากระบบงานสาธารณสุข ท้ังรายงานการเจ็บปวย การตาย มรณะบัตร 
ขอมูลทางหองปฏิบัติการ กิจกรรมการบริการทางดานสาธารณสุข ขอมูลการใชยา และขาวสารท่ีได
จากผูใหบริการทางดานสาธารณสุข  
          2) แหลงขอมูลอ่ืน เชน ในชุมชน ในหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ ส่ือมวลชน 
ศูนยเตือนภัยธรรมชาติ และแหลงขาวสารการปวยการตายระหวางประเทศ    
         1.2 การแสดงสัญญาณภัย เชน มีการรายงานโรคในรายการท่ีจัดทําไวกอน หรือมี
จํานวนผูปวยมากกวาเกณฑ มีผูปวยที่ไมทราบสาเหตุ หรือมีเหตุการณท่ีผิดสังเกต          
         1.3 การตรวจสอบยืนยันเหตุการณ และยกระดับการเตือนภัย     
         1.4 การตอบสนองทางสาธารณสุข ไดแก การสอบสวนโรค การรักษาพยาบาล 
ส่ือสารการระบาด และการใชมาตรการควบคุมโรคท่ีจําเพาะ     
         1.5 การสื่อสาร โดยเฉพาะการแจงใหผูเกี่ยวของทราบ 

2. การเฝาระวังเหตุการณของทีมเปนการดําเนินงานการเฝาระวังเหตุการณของทีม SRRT 
เพื่อใหทีมสามารถตรวจจับความผิดปกติของโรคและภัยสุขภาพในพื้นท่ีไดอยางรวดเร็วโดยมี
องคประกอบท่ีสําคัญ ไดแก  
         2.1 กําหนดรายช่ือโรคหรือภัยท่ีเปนปญหาสําคัญ (Priority diseases)   
         2.2 สรางเครือขายแหลงขอมูลขาวสาร    
         2.3 รับแจงขาว หรือรับรายงานการเกิดโรค/ภัยท่ีเปนปญหาสําคัญ 
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         2.4 กรองขาวเพื่อแยกขาวไมมีมูลและหาสัญญาณภัย (Signals)   
         2.5 แจงเตือนภัย การสงขาว หรือรายงานเบ้ืองตน (Alert)   

3. การตรวจสอบยืนยัน (Verify) เปนการตรวจสอบขาวท่ีไดรับแจงวาเปนเหตุการณจริง
หรือขาวลือ และเปนการตรวจสอบยืนยันขอมูลท่ีไดรับ โดยเฉพาะจํานวนผูปวย ผูตาย พื้นที่เกิดโรค 
แนวโนมของสถานการณและสาเหตุท่ีสงสัยแหลงขอมูลท่ีควรติดตอเพ่ือการตรวจสอบยืนยัน ไดแก 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีเกิดโรค และ แหลงขอมูลอ่ืนท่ีเกี่ยวของกับการเกิดเหตุการณ เชน 
สถานท่ีรักษาพยาบาล หองปฏิบัติการ โรงเรียน ศูนยเด็ก หนวยงานปศุสัตว ฯลฯ   

4. การประเมินสถานการณ (Assessment) หมายถึง การประเมินเหตุการณวาเขาขายเปน
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหวางประเทศ หรือเปนเหตุการณเรงดวน (urgent) หรือไม และ
ศักยภาพของทีมในพื้นท่ีเปนอยางไร จําเปนตองไปใหการชวยเหลือสนับสนุนหรือไม 

5. การรายงานและการแจงความ (Reporting and notification) เปนการดําเนินงานเม่ือ
ประเมินสถานการณแลว พบวามีความเรงดวน หรือเขาขายเปน PHEIC ซ่ึงควรรายงาน ดังนี้ 
         ทีมระดับจังหวัด แจงสํานักงานปองกันควบคุมโรค สํานักระบาดวิทยา  และสํานัก
โรคท่ีเกี่ยวของ ในฐานะทีมเขตและทีมสวนกลางที่พรอมใหการสนับสนุน 
         ทีมระดับเขต และทีมสวนกลาง  แจงไปยังศูนยประสานงานกฎอนามัยระหวาง
ประเทศ (National IHR Focal Point) ศูนยประสานงานกฎอนามัยระหวางประเทศ รายงานองคการ
อนามัยโลก (WHO) 

จากการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของไดมีผูศึกษาในประเด็นนี้คือ เร่ืองการปฏิบัติการ 
เฝาระวังโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 (เอช1เอ็น1) ของบุคลากรดานสุขภาพระดับตําบล  
ในจังหวัดเชียงใหมผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 78.1 มีการปฏิบัติการเฝาระวังโรค 
อยูในระดับดี เม่ือพิจารณารายดาน พบวากลุมตัวอยางมีการปฏิบัติงานการเฝาระวังโรคท้ัง 4 ดาน 
อยูในระดับดี คือ ดานการคัดกรองผูปวย ดานการใหความรู ดานการเปนแกนนําสาธารณสุข 
กระตุนใหเกิดความรวมมือกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ และดานการติดตามสถานการณของโรครอยละ 
91.1, 65.6, 73.3 และ 69.6 ตามลําดับ (พฤทธิพล สุขปอม, 2552) 

สรุปการเฝาระวังเปนกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ และตอเนื่อง รวมถึง
การวิเคราะห แปรผลขอมูล และการเผยแพรขอมูลขาวสารอยางทันการณ เพื่อประโยชนในการ
ปองกันและควบคุมโรค 
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การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ 
การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ หมายถึง การคนหาขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการเกิดโรคภัยไข

เจ็บท่ีเปนปญหาสาธารณสุข ดวยการรวบรวมขอมูลรายละเอียดดานระบาดวิทยา ส่ิงแวดลอม และ
การชันสูตรทางหองปฏิบัติการ เพื่อใหไดปจจัยสําคัญท่ีจะอธิบายถึงสาเหตุของการเกิดโรค หรือการ
ระบาดของโรค หรือเหตุการณนั้นๆ มีการดําเนินการ 2 ลักษณะคือ การสอบสวนผูปวยเฉพาะราย 
และการสอบสวนการระบาด (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 

1. การสอบสวนผูปวยเฉพาะราย (Individual case investigation) เปนการคนหาขอมูล
รายละเอียดเก่ียวกับโรคท่ีสนใจ หรือปญหาสําคัญ จากผูปวยทีละราย ซ่ึงนอกจากจะไดขอมูล
รายละเอียดมากกวาขอมูลจากบัตรรายงานผูปวยแลวยังทราบรายละเอียดการตรวจชันสูตรผูปวย
จากแพทยผูใหการดูแลรักษา และจากการท่ีเก็บตัวอยางเพิ่มเติม  สวนใหญทําการสอบสวนผูปวย
เฉพาะรายในโรคท่ีมีอุบัติการณต่ํา (rare diseases)  รายท่ีผิดปกติของโรคท่ีพบท่ัวไปโรคท่ีเคย
ควบคุม  )หรือกําจัด (ไดแลว  สําหรับโรคที่มีอุบัติการณสูง  การสอบสวนผูปวยเฉพาะรายจะชวย
ตรวจสอบความเท่ียงตรง (Validity) ของรายงานปวยและตาย 

2. การสอบสวนการระบาด (Outbreak investigation) เปนการรวบรวมขอมูลใน
องคประกอบตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการระบาดท่ีเกิดข้ึนในชุมชน  เพื่อใหไดรายละเอียดท่ีเปนสภาพท่ี
แทจริงของการระบาดคร้ังนั้น เปนกิจกรรมที่ประกอบดวย “การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา” 
เพื่อใหเห็นขนาด ขอบเขต และการกระจายของปญหา และ“ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห”ท่ีชวยให
เขาใจวาทําไมจึงเกิดการระบาดข้ึนมี 2 ลักษณะ ดังนี้   
                 Epidemic หมายถึง เหตุการณท่ีมีความถ่ีหรือจํานวนของผูท่ีไดรับผลกระทบตอ
สุขภาพอนามัย มากผิดปกติเกินกวาจํานวนท่ีเคยรวบรวมไวเดิม ในชวงเวลาเดียวกันของปกอนๆ
(mean+2 s.d.)  เชน โรคหัดระบาด     
                 Outbreak หมายถึง เหตุการณท่ีมีผลตอสุขภาพอนามัย เกิดข้ึนกับคนต้ังแต 2 คน 
ข้ึนไปในระยะเวลาอันส้ัน หลังจากรวมกิจกรรมดวยกัน (common activity) เชน อาหารเปนพิษ 

3. การเขียนรายงานสอบสวนการระบาด มีหลายรูปแบบ ไดแก     
         3.1 รายงานสอบสวนโรคเบ้ืองตน (Preliminary report) เปนรายงานท่ีเสนอ
หัวหนาหนวยงานใหทราบเหตุการณ และความกาวหนาของการดําเนินงาน  
         3.2 รายงานฉบับสรุปผลการสอบสวนโรค (Final report) เปนรายงานท่ีจัดทําเม่ือ
สามารถสรุปสาเหตุการระบาดไดแลว เนื้อหารายงานจะทําใหทราบเหตุการณท้ังหมด   
         3.3 รายงานสอบสวนโรคฉบับสมบูรณ (Full report) เปนรายงานในรูปแบบของ
เอกสารวิชาการ เนื้อหาจะเพิ่มในสวนการทบทวนวรรณกรรม การอภิปรายและอางอิงทางวิชาการ 
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รายงานข้ันตํ่าท่ีทีม SRRT ควรจัดทํา คือ รายงานการสอบสวนโรคเบ้ืองตน (อยางนอย 1 ฉบับ) และ
รายงานฉบับสรุปผลการสอบสวน ซ่ึงท้ังสองรายงานใชในการประเมินมาตรฐาน โดยท่ีรูปแบบการ
เขียนรายงานฉบับสรุปผลการสอบสวน (Final report) มี 9 หัวขอ ไดแก  
          1) ช่ือเร่ือง (โรค/กลุมอาการอะไร เกิดข้ึนท่ีไหน เวลาเริ่มปวยรายแรก/
และเวลาเร่ิมปวยรายสุดทายเม่ือไร)  
          2) ผูสอบสวน  
          3) ท่ีมา (การรับแจงขาว ขอมูลเบ้ืองตน ทีมสอบสวน วันท่ีสอบสวนฯ) 
          4) วัตถุประสงคในการสอบสวน   
          5) วิธีการสอบสวน  
          6) ผลการสอบสวน (จํานวนผูปวย/ผูตาย การจําแนกบุคคล-เวลา-สถานท่ี 
ปจจัยเส่ียงหรือสาเหตุท่ีตรวจพบ ฯ) 
          7) มาตรการปองกันควบคุมโรคข้ันตนท่ีทีม SRRTดําเนินการแลว  
          8) สรุป (ความสําคัญ / แนวโนมของการระบาด) 
          9) ขอเสนอแนะ  เพื่อพิจารณาดําเนินการหรือส่ังการ สวนใหญเปนส่ิงท่ี
ทีม SRRT ไมสามารถดําเนินการไดเอง และการปองกันควบคุมโรคระยะกลาง-ยาว ท่ีตองส่ังการ
หรือประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 
 จากการศึกษาการสอบสวนโรค ทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วของหนวยคูสัญญา
บริการปฐมภูมิ ในเขต 5 ของ สคร. 5 จังหวัดนครราชสีมา พบวา ความรูเกี่ยวกับการสอบสวนโรค
ของทีม SRRT เพิ่มมากข้ึนหลังไดรับการอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ P<0.001 (กัลยาณี จันธิมา 
และคณะ, 2548) และจากการศึกษาการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิด
A(H1N1)กรณีเสียชีวิต อําเภอแกดํา จังหวัดมหาสารคาม วันท่ี 21 - 25 กันยายน 2552 พบผูเสียชีวิต 
ยืนยันโรคไขหวัดใหญสายพันธใหมชนิด A(H1N1) 1 ราย จากการสอบสวนโรคสามารถยืนยันวา
ผูปวยเปนโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ชนิด A(H1N1) ดวยอาการและอาการแสดงท่ีเขาไดกับ
อาการของโรค และยืนยันดวยผลตรวจทางหองปฏิบัติการพบสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัส 
Influenza A (H1N1) ซ่ึงเปนเช้ือกอโรค (ปติ ท้ังไพศาล  และคณะ,  2552)   

การศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนาโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม ในจังหวัดอุบลราชธานี
วันท่ี 1 กรกฎาคม- 31 ธันวาคม 2552 พบผูปวยยืนยันไขหวัดใหญสายพันธุใหมฯ 516 ราย เสียชีวิต 
1 ราย อัตราสวนผูปวยชายตอหญิง เปน 1: 1.04 กลุมอายุท่ีพบมากท่ีสุด 11-20 ป รอยละ 39.34 
รองลงมาไดแก กลุมอายุ 5 - 10 ป และ 21 - 30 ป รอยละ 18.99, 12.79 ตามลําดับ ผูปวยรายแรก
เปนนักเรียนหญิงอายุ14 ป  มีประวัติ เดินทางกลับมาจากการดูคอนเสิรตศิลปนเกาหลีท่ี
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กรุงเทพมหานคร รอยละ 30 ของผูปวยเปนผูติดเช้ือนอกพื้นท่ีจังหวัดอุบลราชธานี (Imported 
cases)ในเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนมีการแพรระบาดของโรคในกลุมนักเรียนอยางตอเนื่อง 
รวมท้ังเร่ิมมีการระบาดในพื้นท่ีทุกอําเภอ (25 อําเภอ) ซ่ึงพื้นท่ีท่ีมีการเดินทางสะดวก มีทาขนสงรถ
สาธารณะ หรือติดกับอําเภอในจังหวัดใกลเคียงท่ีพบระบาด พบอัตราปวยมากที่สุดในอําเภอเมือง 
(90.37 ตอแสนประชากร) รองลงมาอําเภอนาตาล, เขมราฐ และเดชอุดม อัตราปวย 56.70,52.95 
และ 33.98 ตามลําดับ และพบผูปวยลักษณะเปนกลุมกอน (cluster) ในสถานศึกษา มากท่ีสุดอําเภอ
เมือง (สุวิทย โรจนศักด และคณะ,  2552)  

การศึกษารายงานการสอบสวนโรคกรณีสงสัยการระบาดของโรคไขหวัดใหญโรงเรียน
จุฬาภรณราชวิทยาลัยมุกดาหาร สรุปผลการสอบสวนโรคระหวางวันท่ี 26 มกราคม-2 กุมภาพันธ 
2552 พบผูปวยสงสัยไขหวัดใหญท้ังหมด 64 ราย  คิดเปนรอยละ 6.90 ของนักเรียนประจําท้ังหมด 
สวนใหญเปนนักเรียนหญิง 35 คน รอยละ 54.69 เปนนักเรียนชาย 29 คน รอยละ 45.31สวนใหญ
เปนนักเรียนช้ัน ม.2 จํานวน 23 ราย (รอยละ 35.94) ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการพบเช้ือ 
Influenza A จํานวน 7 ราย สาเหตุการระบาดคร้ังนี้นาจะมาจากการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
ชนิด Flu.A และเกิดการระบาดของโรคในนักเรียนประจําซ่ึงอยูในหอพักท่ีสัมผัสอยางใกลชิด 
สําหรับมาตรการในการควบคุมและปองกันโรคไดประสานความรวมมือไปยังทีม SRRT อําเภอ
เมืองและสถานีอนามัยบางทรายใหญในการเฝาระวัง และใหความรูกับนักเรียนหนาเสาธงและ
เสียงตามสายในโรงเรียนอีก 7 วัน (ประภาส วีระพล และ พันธฉวี สุขบัติ, 2552) 

สรุปการสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ เปนกิจกรรมเพ่ือคนหาขอเท็จจริงท่ีเกี่ยวกับการเกิด
โรคภัยไขเจ็บท่ีเปนปญหาดานสาธารณสุข ดวยการรวบรวมขอมูลดานระบาดวิทยา ส่ิงแวดลอม 
และการชันสูตรทางหองปฏิบัติการ เพื่อใหไดปจจัยท่ีสําคัญของสาเหตุการเกิดและการแพรระบาด
ของโรคหรือเหตุการณนั้น ๆ   

 
การควบคุมการระบาด 

การควบคุมโรค (Control) หมายถึง การลดอัตราการเกิดและอัตราการตายจากโรคดวย
มาตรการตางๆ เพื่อหยุดยั้งอุบัติการณของโรคไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม รวมท้ังการหยุดยั้ง
กระบวนการที่จะเกิดตามมาจากการเกิดโรค การควบคุมโรคนั้นสามารถทําใหสําเร็จไดโดยการให
การรักษา ผลท่ีตามมาจะเปนการลดความชุกของโรค (Disease prevalence) ในท่ีสุด แตเพิ่ม
มาตรการปองกันโรคดวย จะเปนการลดท้ังอุบัติการณและความชุกของโรคไปในคราวเดียวกัน
ปจจุบันการควบคุมโรคท่ีเพิ่มมาตรการปองกัน ถือเปนวิธีการที่สําคัญมาก เพราะสามารถปองกัน
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ไมใหเกิดความเสียหายข้ึน กอนท่ีจะมีการระบาดของโรค ประกอบดวย  (กรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข,  2552)    
         1. การควบคุมแหลงโรค (Controlling the source) เชน การปรับปรุงปริมาณและคุณภาพน้ํา 
เชน อหิวาตกโรค การวินิจฉัยและรักษาทันที เชน มาลาเรีย การแยกผูปวย เชน โรคบิด การควบคุม
แหลงโรคในสัตว เชน กาฬโรค และเล็ปโตสไปโรซีส 
        2. การปองกันกลุมเส่ียง (Protecting susceptible groups) เชน การใหภูมิคุมกัน เชนโรคหัด 
ไขกาฬหลังแอนและไขเหลือง การใหยาปองกัน เชนมาลาเรียในหญิงตั้งครรภ การปรับปรุงภาวะ
โภชนาการ เชน การติดเช้ือระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน (SARS)      
   3. การตัดการถายทอดโรค (Interrupting transmission) เชน การสงเสริมสุขภาพ เชน 
โรคติดตอทางอาหารและนํ้า การควบคุมแมลง เชนไขเลือดออก และมาลาเรีย  
 

มาตรการควบคุมการระบาดที่สําคัญไดแก 
1. การควบคุมการระบาดแบบ Disease containment คือการทําใหการแพรระบาดของโรค

หยุด ชาลง หรือ อยูในเขตจํากัด โดยมีกลวิธีดังนี้   
         1.1 มาตรการตอบุคคล ไดแก  

1) การแยกกักผูท่ีปวย (Isolation of symptomatic persons) 
2) การกักกันผูติดเช้ือ (Quarantine of exposed persons)   
3) การจัดการผูสัมผัส (Management of contacts)  

         1.2 มาตรการตอกลุมคนหรือชุมชนท่ีอาจสัมผัสโรค เชนผูท่ีอาจไดรับเช้ือจาก
บุคคลในครอบครัวผูปวย กลุมคนท่ีมาชุมนุมกัน ผูโดยสารยานพาหนะ หรือเรียน หรือทํางาน 
ท่ีเดียวกับผูปวย และผูท่ีรักษาพยาบาลผูปวย มาตรการท่ีใช   

1) การแยกตัวอยูกับบานโดยสมัครใจ 
2) การปดอาคารสถานท่ี การปดหางสรรพสินคา และระงับการใชระบบ

ขนสงสาธารณะ งดแสดงหรือแขงขันกีฬา ปดสระวายน้ําสาธารณะ หรือสถานท่ีออกกําลังกาย  
         1.3 การปองกันท่ีเปนกลุม (Mass Prophylaxis) โดยใหยาในกลุมเส่ียงอยาง
ระมัดระวัง หรือสรางเสริมภูมิคุมกันเปนกลุมโดยรอบศูนยกลางท่ีมีการระบาด    

1.4 การใหความรูตอชุมชน (Public education) เปนสวนหนึ่งของการ 
ส่ือสารความเส่ียงกรณีการระบาด  ท่ีสําคัญไดแก   

1) เนนความสําคัญของการลางมือ  
2) สนับสนุนใหพักอยูกับบานเม่ือมีอาการปวย     
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3) สนับสนุนใหระวังเม่ือตองเขาไปในท่ีชุมนุมชน 
4) เนนความสําคัญของวิธีการในการปองกันโรคท่ีดี เชน การใชกระดาษ

เช็ดหนาเม่ือไอหรือจาม การลางมือเม่ือสัมผัสส่ิงปนเปอนตางๆ 
2. Standard precautions เปนวิธีปองกันการแพรกระจายเช้ือในผูปวยทุกราย 

โดยใหคํานึงวาทุกรายอาจจะมีเช้ือโรคท่ีติดตอไดทางเลือด สารคัดหล่ังทุกชนิด (Body fluid,  
Secretion, Excretion ยกเวนเหง่ือ) ผิวหนังท่ีมีแผล และเยื่อบุ  ขอกําหนด มีดังนี้  
        2.1 การลางมือท่ีถูกวิธี   กอนและหลังสัมผัสผูปวย  
        2.2 การสวมเคร่ืองปองกันรางกาย เชน ผาปดปาก/จมูก (Mask) แวนตา(Goggle) 
เส้ือคลุม (Gown) และถุงมือ              
         2.3 การดูแลอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใชผูปวย (Appropriate handling of patients 
care equipment) ทําความสะอาดอยางระมัดระวัง ทําลายเช้ืออยางถูกตอง        
        2.4 การจัดการผาท่ีใชในการดูแลผูปวย ท่ีปนเปอนเลือด สารคัดหล่ังและส่ิงขับถาย
อยางระมัดระวัง (Appropriate handling of waste)     
         2.5 การควบคุมดูแลส่ิงแวดลอม (Environmental control) การทําความสะอาดและ
ทําลายเช้ือในส่ิงแวดลอม เชน เตียง อุปกรณขางเตียง หองผูปวยฯ        
         2.6 การปองกันการติดเช้ือจากเลือดและสารคัดหล่ังจากของมีคมขณะปฏิบัติงาน 
(Prevention of needle stick / sharp injuries)   
        2.7 การสรางเสริมสุขนิสัยในการไอ หรือเม่ือมีน้ํามูก (Respiratory Hygiene / 
Cough Etiquette) ปดปากและจมูกดวยกระดาษเช็ดหนาแลวท้ิงทันที ใช Mask ลางมือเม่ือสัมผัส
น้ํามูก และอยูหางผูปวยโรคติดเช้ือทางเดินหายใจมากกวา 3 ฟุต      

         2.8 การฉีดยาที่ปลอดภัย (Safe Injection Practices) โดยการใชเข็มฉีดยาที่ใชคร้ัง
เดียวและใชกับผูปวยคนเดียวเทานั้นรวมถึงปองกันการปนเปอนอุปกรณ/เวชภัณฑขณะฉีดยา 

 2.9 การควบคุมการติดเช้ือขณะเจาะหลัง (Infection Control Practices for Special 
Lumbar Puncture Procedure) โดยใชผาปดปาก/จมูกขณะปฏิบัติการ 

3. Transmission based precautions เปนวิธีปองกันการแพรกระจายเช้ือจากผูปวยท่ีทราบ
หรือสงสัยวาติดเช้ือจากเช้ือท่ีทราบชนิด เปนมาตรการเพ่ิมเติมจาก Standard precaution โดยเพิ่ม
การปองกันตามวิธีการถายทอดโรค ซ่ึงมีท้ังหมด 3 วิธี ดังนี้ 
        3.1 Contact precautions เปนวิธีปองกันเช้ือโรคท่ีติดตอโดยการสัมผัสท้ังทางตรง
และทางออม เชน โรคอุจจาระรวงจาก rotavirus แผลติดเช้ือและฝ ตาแดงจากไวรัส 
โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง และไขหวัดนก หิดและเหา ซ่ึงสามารถปองกันไดดังนี้  
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             1)  การสวมถุงมือและเส้ือคลุมเม่ือตองสัมผัสรางกาย สารคัดหล่ัง หรือ
ส่ิงของตางๆ ของผูปวย  
             2)  วัสดุอุปกรณท่ีไมใชแลวในหองตรวจ หรือในบานของผูปวย ใหกําจัด
ทันที สวนท่ีนํากลับมาใชใหมได ใหทําความสะอาดและทําลายเช้ือกอนนํามาใชใหม        
         3.2 Droplet precautions เปนวิธีการปองกันเช้ือโรคท่ีแพรกระจายทางละออง
เสมหะ และการสัมผัสเยื่อบุตา เยื่อบุปากและจมูก เชน หัดเยอรมัน คางทูม ไอกรน ไขกาฬหลังแอน 
ไขหวัดใหญฯโดยสวมผาปดปาก/จมูก ชนิด Surgical mask เม่ือใกลผูปวยระยะ 3 ฟุต               
         3.3 Airborne precautions เปนวิธีการปองกันเช้ือโรคท่ีมีขนาดเล็กมาก ซ่ึงแพรไป
ด วยกระแสลม  เชน  วัณโรค  โรคหัด  โรคทาง เ ดินหายใจ เ ฉียบพลันรุนแรง  ( SARS) 
การปองกันท่ีสําคัญ คือ การสวมผาปดปาก/จมูก ชนิดท่ีมีคุณสมบัติกรองเช้ือโรคได เม่ือเขาไปใน
หองหรือเขาใกลผูปวย เชน ใชหนากาก N-95 respirator เปนตน (กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข,  2552) 

4. การปองกันควบคุมการระบาดจากคนสูคน (Person to person transmission) 
    เจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของกับการรักษาพยาบาล การอพยพเคล่ือนยายผูปวย การเก็บตัวอยาง  

การตรวจทางหองปฏิบัติการ การผาตรวจศพ และทีมงานสอบสวนควบคุมโรค จะตองรูจักระวัง 
ปองกันตนเอง รวมถึงควรเปนผูท่ีมีภูมิคุมกันตอโรคตางๆ เพื่อปองกันการติดเช้ือในขณะท่ี
ปฏิบัติงาน โดยท่ัวไปการปองกันควบคุมการระบาดที่แพรจากคนสูคน จําแนกเปนการปองกัน
ควบคุมในกลุมผูปวย  กลุมผูสัมผัส  และในชุมชน รายละเอียดดังนี้ 

4.1 กลุมผูปวย มาตรการที่ใช ไดแก การปองกันในการแพรกระจายของเชื้อโรค 
(Precaution) การแยกกัก (Isolation) และการทําลายเช้ือ (Disinfection) ในส่ิงขับถาย 
อาเจียน ปสสาวะ ส่ิงคัดหล่ัง น้ํามูกน้ําลาย เส้ือผา และผาปูท่ีนอนหมอนมุง โดยเฉพาะ
ประเภทของการแยกกักจะข้ึนอยูระดับความรุนแรงของโรค 

4.2 กลุมผูสัมผัส มาตรการท่ีใชไดแก การประเมินความเส่ียง /กักกัน  
1) การประเมินความเส่ียงของการติดเช้ือ (Assessment of the risk of 

infection) ดูจากระยะเวลาท่ีสัมผัสผูปวยโดยเฉพาะอยางยิ่งระยะติดตอของโรค ระยะหางหรือความ
ใกลชิดการสัมผัสและวิธีการถายทอดโรค ระดับความรุนแรงของโรค และภูมิคุมกันโรคที่จําเพาะ
และไมจําเพาะของบุคคลท่ีเกี่ยวของ โดยที่ระยะเวลาที่สัมผัสผูปวยและระยะหางหรือความใกลชิด
นับเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญมากในการประเมินความเส่ียงของการติดเช้ือและการปองกัน ซ่ึงชวย
ในการแยกผูสัมผัส ไดดังนี้    
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           ก. ผูสัมผัสใกลชิด (Close contact) เปนบุคคลท่ีสัมผัสแบบ
ตรงหนากับผูปวย เชน ผูดูแลการปวย กินอาหารรวมกัน นอนหองเดียวกัน เคยถือส่ิงของใหผูปวย   
           ข. ผูอาจจะสัมผัสโรค (Possible contact) เปนบุคคลที่อาจสัมผัส
โรคในระยะหางจากกลุมแรก เชน การโดยสารยานพาหนะรวมกัน นอนเตียงถัดไปในโรงพยาบาล
อยูท่ีทํางานเดียวกัน เปนตน นอกจากนี้อาจหมายถึงผูใกลชิดแตไมไดสัมผัสชวงระยะติดตอของโรค 
หรือบางทีไมแนใจวามีการสัมผัสในชวงใด    
           2)  การกักกัน (Quarantine) เปนการจํากัดการเดินทางของผู
สัมผัสโรค จนกวาจะแนใจวาไมมีการปวยเกิดข้ึน การกักกันตองระมัดระวัง ไมมากจนเกินเหตุดาน
มนุษยธรรมหรือกระทบตอเศรษฐกิจ  

4.3 ชุมชน บางคร้ังไมสามารถคนหาผูปวยและผูสัมผัสไดหมด จําเปนท่ีจะตองมี
มาตรการโดยรวมตอชุมชน ไดแก  
          1) การรณรงคสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (Mass immunization)   
          2) การส่ังหามผูคนจํานวนมากมาชุมนุมกัน เชนการปดโรงเรียน ปดศูนย
เด็กเล็ก ปดสระวายน้ําสาธารณะ ฯ 
          3) การจํากัดการเดินทาง รวมถึงการจัดต้ังเขตหามเดินทางออกนอกพื้นท่ี 
เพื่อปองกันคนจากเขตโรคระบาดเดินทางไปสวนอ่ืนของประเทศ   
          4) การสรางความเขมแข็งของระบบเฝาระวังทางระบาดวิทยา เปนวิธีท่ีมี
ประสิทธิผลและประหยัดกวาการจํากัดเขต   
          5) การมีสวนรวมของชุมชน การกระจายขาวสารใหชุมชนรับรูเปนระยะ 
สามารถชวยลดการต่ืนตระหนกได และถาชุมชนมีสวนรวมในการควบคุมโรคก็จะทําให
ประสิทธิผลของการควบคุมการระบาดเพิ่มข้ึน  

5. การส่ือสารการระบาด (Outbreak communication)  เปนรูปแบบหนึ่งของการส่ือสาร
ความเส่ียงในภาวะวิกฤติ ซ่ึงตองใชทักษะทําใหเกิดการปองกันโรคพรอมกับการจัดการเพื่อลด
ความรุนแรงของโรค  เพราะระหวางการระบาด ประชาชนบางกลุมอาจยังนิ่งเฉย จําเปนตองกระตุน
และชักชวนใหรวมมือปองกันโรค  ขณะที่บางกลุมโกรธเคืองและตกใจกับความสูญเสีย   
อาจกระจายขาวท่ีบิดเบือนความจริง การส่ือสารการระบาดท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหประชาชนให
ความรวมมือ สามารถชวยลดความตื่นตระหนก ลดการปวยตายไดมาก การส่ือสารการระบาด                
มีดังนี้      
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         5.1 ความเชื่อใจ (Trust) ส่ือสารในลักษณะท่ีกอใหเกิดความไววางใจ และรักษา
ความเช่ือใจใหคงอยู ความเช่ือใจอยูเหนือวัฒนธรรม ระบบการเมือง และระดับของการพัฒนา 
ปจจัยหลักท่ีสรางความเช่ือใจไดแก แสดงความรับผิดชอบ ความสัมพันธ และความโปรงใส  
         5.2 การแจงขาวแตเนิ่น ๆ (Announcing early) การระบาดของโรคเปนส่ิงท่ีไมควร
ปกปดตองแจงตอสาธารณชนใหเร็วท่ีสุด การประกาศขาวการระบาดคร้ังแรกเปนหัวใจสําคัญของ
ความเช่ือใจ เนื้อหาขาวสารตองถูกเวลา เปดเผยตรงไปตรงมา และครอบคลุม  
         5.3 ความโปรงใส (Transparency) ไดแก การส่ือสารท่ีตรงไปตรงมา เขาใจงาย 
ครบถวนสมบูรณ และถูกตองตามความจริง ความโปรงใสสรางความสัมพันธระหวางผูควบคุมการ
ระบาดกับประชาชน ทําใหประชาชนเห็นวาเขาไดรับรูอะไร ประเมินความเส่ียงเอง และชวย
ตัดสินใจในการใหความรวมมือควบคุมโรค อุปสรรคของความโปรงใสคือ การกลัวผลกระทบทาง
เศรษฐกิจท้ังการคาและการทองเท่ียว ขาดการวางแผนและเตรียมการที่ดีดานเนื้อหาและการตอบ
คําถาม และการกลัวท่ีจะเปดเผยจุดออนของระบบงาน      
         5.4 เขาใจกลุมชน (The public) การส่ือสารท่ีดีจะตองเขาใจถึงความเช่ือ ความเห็น 
และความรูของกลุมชนตอโรคภัย และความเส่ียงตางๆ เพราะเปนการยากท่ีจะเปล่ียนแปลงความ
เช่ือดั้งเดิมของกลุมชน และคอนขางยากท่ีจะถายทอดขาวสารจากนักวิชาการไปสูประชาชน
โดยตรง การเขาใจกลุมชนเปนพื้นฐานสําคัญของการส่ือสารการระบาด    
         5.5 มีการวางแผน (Planning) การตัดสินใจและการดําเนินการของหนวยงานมีผล
ตอความไววางใจและการรับรูของประชาชนมากกวาวิธีส่ือสาร การส่ือสารความเส่ียงจะมี
ประสิทธิผลสูงสุดเม่ือบูรณาการกับการวิเคราะหและบริหารความเส่ียง จึงควรมีเร่ืองการส่ือสาร
ความเส่ียงในแผนเตรียมความพรอมทุกเหตุการณ และทุกแงมุมการควบคุมการระบาด       

6. การแสดงผลงานและขอเสนอแนะ การแสดงผลงาน และขอเสนอแนะสามารถเขียนใน
รายงานการสอบสวนโรค ดังนี้ 

6.1 ผลงานการควบคุมโรคข้ันตน เขียนในหัวขอ “มาตรการปองกัน ควบคุมโรคท่ี
ดําเนินการ” โดยแสดงรายละเอียดของกิจกรรมตามสมควร เชน ไดทําอะไร อยางไร เพื่อจะได
ทราบวาถูกเทคนิค และจะไดผลหรือไม 

6.2 ส่ิงท่ีเกินขีดความสามรถของทีม เขียนในหัวขอ “ขอเสนอแนะ” เพื่อเสนอ
ผูบริหารตัดสินใจ ส่ังการ หรือขอความสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืน ไดแก 

       1)  เปนเหตุการณรุนแรงซับซอนจําเปนตองใชทีมท่ีเช่ียวชาญกวา 
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        2)  ตองใชมาตรการการควบคุมโรคท่ีดําเนินการตอระบบงานท่ีขนาด
ใหญ หรือปจจัยท่ีสงผลกระทบกับชุมชนโดยรวม เพื่อแกไขตนเหตุของการระบาดท้ังพื้นท่ี เชน 
ปรับปรุงระบบประปาในเขตเทศบาล ปรับปรุงสุขาภิบาลของตลาดและโรงฆาสัตว เปนตน 

7.  การควบคุมการระบาดท่ีไดผล โดยท่ัวไปเกณฑท่ีใชในการบอกวาโรคระบาดไดสงบลง
แลว มีหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  7.1 โรคท่ีแพรโดยตรงจากคนสูคน : เม่ือระยะฟกตวัท่ียาวท่ีสุดส้ินสุดลงโดยไมมี
ผูปวยเกดิใหม (หรือใชระยะ 2 เทา ของระยะฟกตัวเฉล่ีย) โดยมีขอแมวาตองไมมีพาหะนําโรคท่ีไม
แสดงอาการเกีย่วของดวย 
  7.2 โรคท่ีเกิดจากแหลงโรครวม : เม่ือควบคุมแหลงโรครวมไดแลว 
  7.3 โรคที่นําโดยแมลง : ไมมีผูปวยใหมเกิดข้ึนในระยะเวลาท่ีเทากับผลรวมของ
ระยะท่ีมีไวรัสในเลือดของมนุษย หรือสัตวท่ีมีกระดูกสันหลังชนิดอ่ืน และระยะฟกตัว intrincis 
ของคน ประเทศไทยใชระยะเวลา 2 เทาของระยะฟกตัวท่ียาวท่ีสุดหรือสอง generation เปนดัชนี
แสดงวาสามารถควบคุมการระบาดได (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 
 จากการศึกษาการระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1สถานบันเทิง
กลางคืนเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี เดือนมิถุนายน 2552 ผลการศึกษาพบวา เปนเหตุการณแรกท่ี
ยืนยันการระบาดของโรคในชุมชนของไทย  พบผูปวยสงสัยจํานวน 41 ราย (รอยละ 33) เปนผูปวย
ยืนยันทางหองปฏิบัติการ 15 ราย ผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห พบวา ปจจัยเส่ียงตอการ
ระบาดของโรคในคร้ังนี้ คือ ประวัติการทํางานสัมผัสกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ มาตรการในการ
ควบคุมโรคคือการปดสถานบันเทิงท่ีสงสัยเปนแหลงโรคนาน 7 วัน การแจกหนากากอนามัย การ
ใหความรูเร่ืองการปองกันการติดเช้ือไวรัสและการปฏิบัติตัวระหวางท่ีปวยเพ่ือลดการแพรโรคไป
ยังผูอ่ืน คือ แนะนําใหหลีกเล่ียงท่ีชุมชนนาน 7 วันหลังเร่ิมปวย การประชาสัมพันธการระบาดและ
การปองกันโรคในจังหวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวรูปแบบ Mass Media ภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักทองเท่ียวตางชาติ (สุชาดา เจียมศิริ และคณะ, 2552) และการศึกษาการดําเนินงานควบคุมการ
ระบาดของโรคไขหวัดใหญชนิดเอ ของทีม SRRTอําเภอล้ี จังหวัดลําพูน ผลการศึกษา พบผูปวย
จํานวน 80 ราย ในกลุมอายุ 5-9 ป มีผูปวยมากที่สุดรอยละ 35.00 สวนใหญเปนนักเรียนรอยละ 
58.75 ลักษณะการระบาด เปนแบบการแพรกระจายเช้ือจากแหลงโรคแพรกระจาย ทีม SRRT ได
ดําเนินการควบคุมโรคโดยเนนใหสุขศึกษาเร่ืองโรคและวิธีปองกันท้ังในโรงเรียนและชุมชน คัด
แยกผูปวย แจกหนากากอนามัย และแนะนําการลางมือกับนักเรียน ครูและผูปกครอง เฝาระวัง คัด
กรองและรักษาผูปวยโดยการต้ังโรงพยาบาลสนามในชุมชน (ภูรีวรรธน โชคเกิด และคณะ, 2550) 
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มาตรฐานทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็วและเกณฑการประเมิน 
มาตรฐานทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT Standard) หมายถึง ขอกําหนดเกี่ยวกับ

คุณลักษณะ แนวทางปฏิบัติ และผลงานท่ีพึงประสงคของทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนที่เร็ว 
(SRRT) เปนมาตรฐานสําหรับทีมทุกระดับ ทุกทีมของทุกหนวยงานโดยมีความแตกตางดานจํานวน
ตัวช้ีวัดท่ีใชประกอบมาตรฐานทีมแตละระดับโดยท่ีมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
และยกระดับคุณภาพของทีม SRRT รวมถึงใชเปนเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ หรือ Benchmark 
ระหวางทีม SRRT ตลอดจนเพ่ือเปนกลไกในการพัฒนาขีดความสามารถดานการเฝาระวังและ
ตอบสนองทางดานสาธารณสุขของประเทศตามขอกําหนดในกฎอนามัยระหวางประเทศ 
(IHR 2005) ท่ีสําคัญมี 4 องคประกอบ ดังนี้ คือ 

องคประกอบท่ี 1 : องคประกอบดานความเปนทีม (team) ทีมมีความเปนทีมชัดเจนและมี
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน เปนมาตรฐานท่ีแสดงถึงขนาดโครงสราง และความรูความสามารถหรือ
สมรรถนะของทีม มี 3 ตัวช้ีวัด คือ 

       1) การจัดต้ังทีม SRRT 
        2) ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 
        3) ทีมมีศักยภาพดานการบริหารทีมงาน 

องคประกอบท่ี 2 : องคประกอบดานความพรอมและความรวดเร็ว(rapid) ทีมมีความพรอม
ในการออกปฏิบัติงานเม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข เปนมาตรฐานท่ีแสดงถึงความพรอม
ในทุกสถานการณของทีม SRRT ในการออกปฏิบัติงาน มี 2 ตัวชี้วัด คือ 

       1) ทีมมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 
       2) ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเรงดวนและการฝกซอม 
องคประกอบท่ี 3 : องคประกอบดานความสามารถการปฏิบัติงาน ทีมมีความสามารถหลัก

ตามท่ีไดกําหนดไวในกฎอนามัยระหวางประเทศ (IHR 2005) เปนมาตรฐานท่ีแสดงถึงบทบาท
หนาท่ีหรือภารกิจของทีม SRRT ดานการเฝาระวังและการเตือนภัย มี  6 ตัวช้ีวัด คือ 
        1) การเฝาระวังและเตือนภัย 
        2) การประเมินสถานการณและรายงาน 
        3) การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ 
        4) การควบคุมโรคข้ันตน 
        5) การสนับสนุนมาตรการดานอนามัยส่ิงแวดลอม 
        6) การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคและตอบสนองทางสาธารณสุข 
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องคประกอบท่ี 4 : องคประกอบดานผลงาน ทีมมีผลงานท่ีมีคุณภาพ เปนมาตรฐานท่ีแสดง
ถึงบทบาทหนาท่ีหรือภารกิจของทีม SRRT ท่ีเกี่ยวกับการสอบสวนและควบคุมโรคเบ้ืองตน ตั้งแต
การท่ีไดรับแจงขาวการระบาดการสอบสวนโรคในรายท่ีสําคัญและเม่ือมีการระบาด มี 6 ตัวช้ีวัด คือ 
        1) ผลงานการแจงเตือนและรายงานเหตุการณทันเวลา 
        2) ผลงานดานความครบถวนของการสอบสวนโรค 
        3) ผลงานดานคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
        4) ผลงานดานความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 
        5) ผลงานดานคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
        6) ผลงานการนําเสนอความรูการสอบสวนโรคท้ังในวารสาร เวทีวิชาการ และเว็บไซต  
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทีม SRRT กรมควบคุมโรคไดใหความสําคัญกับการพัฒนาของ
ทีม SRRT โดยไดมีการพัฒนามาตรฐานทีมและการประเมิน การพัฒนาบุคลากร การพัฒนา
รูปแบบของระบบเตือนภัยการระบาด รูปแบบการปฏิบัติงานของทีมในระดับตางๆ จัดทําคูมือและ
แนวทางการปฏิบัติงานนับตั้งแตป พ.ศ. 2548 เร่ือยมาจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
ทีม SRRT ในแตละระดับใหไดตามเกณฑมาตรฐาน เพิ่มสมรรถนะของหนวยงานสาธารณสุขและ
เครือขายทีม SRRT ในการเฝาระวังและตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขทุกระดับ แตละ
ระดับมีรายงานสมรรถนะหลักท่ีจําเปน นอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังไดกําหนดสมรรถนะหลักแต
ละระดับตามยุทธศาสตรการพัฒนาทีม SRRT โดยมีกลุมเปาหมายหลักเปนทีม SRRT ระดับอําเภอ
ซ่ึงรวมถึงทีม SRRTของศูนยบริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเปนทีมระดับตนท่ี
ใกลชิดเหตุการณและตองตอบสนองเปนทีมแรก ระยะเวลาและเปาหมายในการพัฒนา สรุปได
ดังนี้ (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2552) 

 พ.ศ. 2546 - 2547 เปนชวงท่ีมีการระบาดของโรค SARS และไขหวัดนกปแรกทําให
กระทรวงสาธารณสุข ตระหนักวาจําเปนตองมีทีม SRRT ท่ีชัดเจน จึงไดเรงรัดใหจัดต้ังทีม SRRT 
ข้ึนในทุกอําเภอ 941 ทีม 
 พ.ศ. 2548 - 2549 เปนระยะเร่ิมตนพัฒนา โดยการจัดอบรมทีม SRRT ระดับอําเภอ 
ท่ัวประเทศในปแรก และสงเสริมสนับสนุนใหทุกทีมนําความรูไปปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีจริงอยางนอย 
อําเภอละ 1 คร้ัง ในปตอมา 

พ.ศ.2550 - 2551 เปนระยะเร่ิมพัฒนาเชิงคุณภาพ โดยคาดหวังใหมีผลการปฏิบัติงาน
ตอบสนองเหตุการณท่ีสําเร็จอยางนอย จังหวัดละ 1 คร้ัง  

พ.ศ.2552 - 2553 เปนระยะขยายผลเชิงคุณภาพ ใหมีผลการปฏิบัติงานตอบสนองเหตุการณ
ท่ีสําเร็จทุกอําเภอ อยางนอยอําเภอละ 1 คร้ัง 
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พ.ศ.2554 - 2555 เปนระยะหวังผลสูงสุด คาดวาทีม SRRT ระดับทุกอําเภอทุกทีมจะมีขีด
ความสามารถในการตอบสนองเหตุการณระดับมืออาชีพ  

จากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทีม SRRT โดยไดจัดทําแผนท่ีนําทางการพัฒนา หรือ SRRT 
Roadmap ดังรายละเอียดแสดงในรูปภาพที่ 1 (สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2552) 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
รูปภาพท่ี 1  แผนท่ีนําทาง SRRT Roadmap ตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทีม SRRT 

ท่ีมา : สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข,  2552 
 
ปจจุบันบริบทของทีม SRRT เปล่ียนไป 3 ใน 4 ของทีมระดับอําเภอมีความรูและทักษะ 

ในการสอบสวนโรคเปนอยางดี องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความเขมแข็งข้ึน พรอมจะดําเนินงาน
ระงับโรคติดตอตามหนาท่ีท่ีกําหนดในกฎหมาย มีการผลักดันนโยบายใหบูรณาการงานอนามัย
ส่ิงแวดลอมเขาเปนสวนหน่ึงของทีม SRRT กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จึงไดมีการ
ปรับปรุงและพัฒนามาตรฐาน SRRT ฉบับใหมข้ึน (ป พ.ศ. 2552) โดยกําหนดตัวช้ีวัดในการพัฒนา
ทีม ซ่ึงคาดวาจะบรรลุเปาหมายไดภายใน 4 ป พ.ศ. 2552 - 2555 ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 
 
 

2554-2555 : One district – One professional SRRT 

2552-2553 : One district – One successful operation 

2550-2551 : One province – One successful operation 

2546-2547 : One district – One  SRRT 

2548-2549 : One SRRT – One operation 
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ตารางท่ี 1 มาตรฐานทีม SRRT จําแนกตามองคประกอบตัวชี้วดัและระดับทีม 
 

องคประกอบ / ตัวชี้วัด 
ระดับทีม SRRT 

ทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด เขต สวนกลาง 

องคประกอบดานความเปนทีม 
1. การจัดต้ังทีม SRRT  
2. ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ  
3. ทีมมีศักยภาพดานการบริหารทีมงาน 

 
X 
X 
 

 
X 
X 
X  

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

 
X 
X 
X 

องคประกอบดานความพรอม 
4. ทีมมีความพรอมในการปฏิบัติงาน   
5. ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเรงดวนและการ  
    ฝกซอม 

 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

 
X 
X 

องคประกอบดานความสามารถการปฏิบตังิาน 
6.  การเฝาระวงัและเตือนภัย  
7.  การประเมินสถานการณและรายงาน  
8.  การสอบสวนโรคและภัยสุขภาพ 
9.  การควบคุมโรคข้ันตน  
10. การสนับสนุนมาตรการดานส่ิงแวดลอม 
11. การสนับสนุนมาตรการควบคุมโรคทาง 
      สาธารณสุข  

 
X 
 

X 
X 
 

 
X 
 

X 
X 
 

 
X 
X 
X 
 
 

X 

 
X 
X 
X 
 

X 
X 

 
X 
X 
X 
 

X 
X 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 
 

องคประกอบ / ตัวชี้วัด 
ระดับทีม SRRT 

ทองถ่ิน อําเภอ จังหวัด เขต สวนกลาง 

องคประกอบดานผลงาน 
12. ดานการแจงเตือนและรายงานเหตุการณ 
      ทันเวลา  
13. ดานความครบถวนของการสอบสวนโรค 
14. ดานคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 
15. ดานความรวดเร็วในการสอบสวนโรค  
16. ดานคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวน 
      โรค 
17. ดานการนาํเสนอความรูจากการสอบสวน 
      โรค  

 
X 
 

X 
X 
X 
 
   

 
X 
X 
X 
X 
X 
 

 
X 
X 
X 
 

X 
X 

 
X 
X 
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X 
X 

 
X 
X 
X 
 

X 
X 

รวมจํานวนตวัชี้วัด 10 13 14 15 15 

ท่ีมา : สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข,  2552 
 
การผานเกณฑ และการยกระดับมาตรฐาน  เกณฑ หมายถึง เกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดและ

ตัวช้ีวัดยอย สวนการผานเกณฑจําแนกเปน “ผาน ไมผาน และผานบางสวน” รายละเอียดดังนี้ 
1. การผานเกณฑตัวช้ีวัดยอย สวนใหญพิจารณาจากแฟมเอกสารตางๆ เชน คําส่ัง  

แฟมประวัติ แผนงาน ตารางเวร รายการส่ิงสนับสนุน การผานตัวช้ีวัดยอยมี 2 ระดับ ดังนี้ 
      1) ตัวช้ีวัดยอยระดับพื้นฐาน (Basic Requirement : B) เปนรายการหรือขอกําหนด
ผานเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดในระดับข้ันตํ่าของทีม      
                   2) ตัวช้ีวัดยอยในระดับดี (Special Requirement : S) เปนรายการหรือขอกําหนดท่ี
แสดงถึงศักยภาพ/ประสิทธิภาพของทีม เฉพาะองคประกอบท่ี 4 แบงผลงานดีเปน 2 ระดับ (S1, S2)     

2. การผานเกณฑตวัช้ีวดั พิจารณาจากจํานวนตัวช้ีวัดยอยท่ีผานเกณฑ มี 2 ระดับคือ  
      1) ผานเกณฑตัวช้ีวดัระดับพื้นฐาน หมายถึง ตัวช้ีวัดยอย (B) ผานเกณฑท้ังหมด  
      2) ผานเกณฑตัวช้ีวดัระดับดี หมายถึง ตวัช้ีวัดยอย (B) และ(S) ผานเกณฑท้ังหมด       
3. การผานเกณฑมาตรฐาน พิจารณาจากจาํนวนตัวช้ีวัดท่ีผานเกณฑ ซ่ึงมี 3 ระดับ   
      1) ผานเกณฑในระดับพืน้ฐาน หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดผานเกณฑในระดับพื้นฐาน      
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      2)  ผานเกณฑในระดบัดี หมายถึง ทุกตัวช้ีวัดผานเกณฑระดับดี  
      3) ผานเกณฑในระดับดีเยี่ยม หมายถึง ผานเกณฑมาตรฐานในระดับดีติดตอกัน

โดยมีระยะหางจากคร้ังกอน 3 ป และควรมีจํานวนตัวช้ีวัด S2 มากกวาคร้ังกอน  
การประเมินมาตรฐานของทีมเร่ิมจากระดับใดก็ไดผลการผานเกณฑในแตละระดับใชได 

3 ป แตทีมสามารถที่จะประเมินใหมไดทุกปถาพัฒนามาตรฐานตนเองในระดับสูงข้ึนโดยจะมีการ
เล่ือนลําดับมาตรฐาน ดังแสดงตามรูปภาพท่ี 2 (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2552) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
รูปภาพท่ี 2  ลําดับการยกระดับผลการประเมินมาตรฐานทีม SRRT 
ท่ีมา : สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณสุข,  2552 

 
การรับรองผลการประเมินมาตรฐาน 

 1. ทีม SRRT แตละทีมประเมินตนเอง และขอรับการรับรองผลการประเมิน โดย  
  1) สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด รับรองผลการประเมินมาตรฐานทีมในระดับ
ทองถ่ินและทีมในระดับอําเภอ (พ.ศ. 2552 ซ่ึงเปนปแรกท่ีเร่ิมใชมาตรฐาน) 

2) สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต (สคร.) รวมกับศูนยอนามัยเขต รับรองผลการ
ประเมินมาตรฐานทีมในระดับจังหวัด  

3) กลุมภารกิจดานพัฒนาการสาธารณสุข (กรมควบคุมโรครวมกับกรมอนามัย) 
ตรวจรับรองมาตรฐานทีมในระดับเขต และทีมในสวนกลาง  

2. คณะกรรมการรับรองผลการประเมินมาตรฐานแตละหนวยงาน ประกอบดวย          

 

มาตรฐานทีมทองถิ่น ระดับดี 

มาตรฐานทีมอําเภอ ระดับพ้ืนฐาน 

มาตรฐานทีมอําเภอ ระดับดี 

มาตรฐานทีมจังหวัด ระดับพ้ืนฐาน 

มาตรฐานทีมจังหวัด ระดับดี 

มาตรฐานทีมเขต/สวนกลาง ระดับพ้ืนฐาน 

มาตรฐานทีมเขต/สวนกลาง ระดับดี 

ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 

ระดับดีเยี่ยม 

มาตรฐานทีมทองถ่ิน ระดับพ้ืนฐาน 
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     1) สมาชิกทีม SRRT ของหนวยงานท่ีรับรองผลการประเมินฯ     
       2) สมาชิกทีม SRRT ของหนวยงานอ่ืนทุกระดับ อาจเปนสมาชิกทีม SRRT ใน

พื้นที่ท่ีเปนท่ียอมรับของทีมอ่ืน ทีมระดับเดียวกันนอกพื้นท่ี และทีมระดับเหนือข้ึนไป    
       3) ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิจากหนวยงาน องคกร สถาบัน ตามท่ีเห็นสมควร 

การรับรองผลการประเมินมาตรฐานระดับดีเยี่ยม ควรมีคณะกรรมการจากนอกพ้ืนท่ี/ระดับท่ีเหนือ
ข้ึนไปหรือผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิรวมดวย    

3. การรับรองผลการประเมินมาตรฐาน หนวยงานรับรองฯ ดําเนนิการดังนี้  
    1) จัดใหคณะกรรมการไปประเมินทีมท่ีขอรับการรับรองและรับรองผลทันที  
    2) มอบหมายใหผูแทน คณะกรรมการไปรวบรวมเอกสารหลักฐานจากทีมท่ีขอรับ

การรับรองและนํามาพิจารณารับรองโดยคณะกรรมการ กรณีท่ีมีความเห็นแตกตางกัน ใหใชมติของ
คณะกรรมการ และ/หรือขอความเห็นเพิ่มเติมจากคณะกรรมการของหนวยงานระดับเหนือข้ึนไป  
รายละเอียดดังแสดงตามตารางท่ี 2  

 
ตารางท่ี 2 มาตรฐานทีม SRRT และคณะกรรมการรับรองผลการประเมินมาตรฐาน 
 

มาตรฐานทีม SRRT คณะกรรมการรับรองผลการประเมินมาตรฐาน 
ทีม SRRT ระดับทองถ่ินและอําเภอ คณะกรรมการฯ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด* 
ทีม SRRT ระดับจังหวัด คณะกรรมการฯ ระดับเขต  

(สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต + ศูนยอนามัยเขต)  
ทีม SRRT ระดับเขต และสวนกลาง คณะกรรมการฯ กลุมภารกจิดานพัฒนาการสาธารณสุข  

(กรมควบคุมโรค + กรมอนามัย)  
หมายเหตุ * ปแรกท่ีเร่ิมใชมาตรฐาน พ.ศ. 2552 สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขตรวมประเมิน   
ท่ีมา : สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข,  2552 
 

จากท่ีผูศึกษาไดทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของไดมีผูท่ีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการดําเนินงานตาม
มาตรฐาน ทีม SRRT ไวดังนี้ 

รัญจวน สุขกวี และ ปราบดา ประภาศิริ  (2548) ไดประเมินผลการดําเนินงานของทีมเฝา
ระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว ของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะกรณีไขหวัดนก ผลการศึกษาพบวา 
การดําเนินงานของทีม SRRT โดยเฉพาะการสอบสวนโรคไขหวัดนกและการประสานงานกับ
เครือขายในระดับพื้นท่ีเปนไปในระดับดี แตความสามารถเชิงสมรรถนะของทีมและเครือขายการ
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ดําเนินงานตอบสนองการระบาดใหญของไขหวัดนก/ไขหวัดใหญหรือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ยังมีขอจํากัด โดยเฉพาะปญหาของบุคลากรท่ีมีภาระงานหลายดานและการตอบสนองตอภาวะ
ฉุกเฉินยังขาดการเตรียมการลวงหนา ส่ิงสําคัญท่ีสุดตอการพัฒนาศักยภาพของทีมในระยะยาว คือ
การสนับสนุนเชิงนโยบายของผูบริหารทั้งเชิงโครงสรางและระบบขององคกร  
      วรรณา วิจิตร และคณะ (2551) ไดประเมินมาตรฐานทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว
สํานักปองกันควบคุมโรคท่ี 9 พิษณุโลก ป 2551 ผลการศึกษาทีมเฝาระวังเคล่ือนท่ีเร็วระดับอําเภอ
ผานตามเกณฑรอยละ 97.61 โดยพบวา ในภาพรวม ผานตามเกณฑมาตรฐานไดคะแนนเฉล่ีย 8.4  
เม่ือจําแนกรายมาตรฐานท้ัง 4 มาตรฐาน ปรากฏวา ทุกมาตรฐานมีคะแนนผานเกณฑการประเมิน 
ซ่ึงมาตรฐานท่ีมีคะแนนเฉล่ียมากท่ีสุดคือ มาตรฐานทีมงาน รองลงมาคือมาตรฐานความพรอม 
สําหรับแนวทางการพัฒนาทีม SRRT ระดับอําเภอควรมีการพัฒนาตนเองในดาน ทักษะการใช
โปรแกรมจากระบบเฝาระวังและพัฒนาเครือขายเฝาระวังในพื้นท่ีใหมีประสิทธิภาพ 

อะเค้ือ อุณหเลขกะ  (2552) ไดประเมินผลการพัฒนาทีม SRRT ปงบประมาณ 2548-2550  
ผลการวิจัยพบวาสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 51แหงและสํานักงานปองกันและควบคุมโรค 9 แหง
ประเมินตนเองเกี่ยวกับความรูดานตางๆ ของหัวหนาทีม SRRT/ผูสอบสวนหลักพบวา รอยละ 12.7 
ของกลุมตัวอยางมีความรูในการเฝาระวังโรคในระดับดีมาก รองลงมาคือมีความรูการนําเสนอ
ขอมูล รอยละ 11.1 มีความรูหลักระบาดวิทยาเชิงพรรณนา รอยละ 9.5 การปองกันควบคุมโรคและ
วิถีทางการแพรกระจายเช้ือเทากันคือรอยละ 7.9 และรอยละ 50.7 ของกลุมตัวอยางเห็นวาตนเองมี
ความรูเกี่ยวกับระบาดวิทยาเชิงวิเคราะหเพียงระดับปานกลางรอยละ 14.3 และ 12.6 ของหัวหนาทีม 
/ผูสอบสวนหลักตองการพัฒนาความรูการส่ือสารความเส่ียงและการควบคุมส่ิงแวดลอม ตามลําดับ 

ภราดา บุราณสาร (2552) ไดศึกษาความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ
พัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) อําเภอเมืองหนองบัวลําภู ป 2552 จํานวน 17 แหง
พบวา องคการบริหารสวนตําบลมีความพรอมดานบุคลากรสวนใหญมีเจาหนาท่ีมากกวา 30 คน 
รอยละ 14.2  และมีผูรับผิดชอบงานดานสาธารณสุขเฉพาะ 5 แหง รอยละ 29.4 8 ความพรอมดาน
งบประมาณและมีการจัดสรรงบประมาณดานสาธารณสุขในแตละปมากกวาสองแสนบาทข้ึนไปคิด
เปนรอยละ 82.4 สําหรับความพรอมดานวัสดุ/อุปกรณควบคุมโรคสวนใหญมีการสนับสนุน
เพียงพอรอยละ 64.7  ในดานมาตรฐานพบวารอยละ 58.9 มีความพรอมท่ีจะพัฒนางานเฝาระวังและ
ควบคุมโรคไดแตยังไมสามารถจัดต้ังทีม SRRT ได   

ขอกําหนดเกีย่วกับคุณลักษณะและแนวทางปฏิบัติท่ีพึงประสงคของทีมเฝาระวังสอบสวน
เคล่ือนท่ีเร็ว เปนมาตรฐานสําหรับทีมทุกระดับ ทุกทีม ของทุกหนวยงาน โดยมีความแตกตางกันใน
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จํานวนตัวช้ีวัดท่ีใชประกอบมาตรฐานทีมในแตละระดับ ซ่ึงการศึกษานีข้อกลาวรายละเอียดเฉพาะ
มาตรฐานทีมในระดับอําเภอซ่ึงมีท้ังหมด 4 องคประกอบ 13 ตัวช้ีวดั ดังแสดงตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 มาตรฐานทีม SRRT ตามรายการตัวชี้วัดยอยและเกณฑผานรายตัวช้ีวัด 
 

มาตรฐาน รายการตัวชี้วัดยอย รหัส* เกณฑผาน 

ดานความเปนทีม    
1.  การจัดต้ังทีม 
    SRRT 

1) มีคําส่ังแตงต้ังทีม ท่ีมีรายช่ือเปนปจจุบันรอยละ 80 
ข้ึนไป  
2) สมาชิกทีมมีจํานวนต้ังแต 4 คนข้ึนไป ซึ่งประกอบไป
ดวยผูปฏิบัติงานไมนอยกวา 3 คน 
3) แกนหลักของทีมเปนผูปฏิบัติงานระบาดวิทยา (เฝา
ระวังสอบสวนโรค) และสมาชิกทีมอยางนอยอีก 1 คน มี
ความรูพื้นฐานดานอนามัยสิ่งแวดลอม   
4) หัวหนาทีมเปนแพทย หรือหัวหนาหนวยงาน 
5) หนวยงานมีการระบุโครงสรางภายในท่ีชัดเจน เพื่อ
เปน หนวยงานรับผิดชอบจัดต้ังและเปนแกนหลักทีม 
SRRT 

B 
 

B 
 

B 
 
 

S 
S 

พื้นฐาน = 3B 
ดี = 3B+2S 
 

2.  ทีมมีศักยภาพ 
     ทางวิชาการ 

1) ทีมมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรทีม SRRT 
และ/หรือการจัดการความรูอยางนอยปละ 1  ครั้ง 
2) สมาชิกทีมรอยละ 80 ข้ึนไป ไดรับการฝกอบรมดาน
การเฝาระวัง สอบสวนและควบคุมการระบาด ตาม
หลักสูตรกอนปฏิบัติการทางระบาดวิทยา หรือเทียบเทา 
หรือสูงกวา 
3) หัวหนาทีมหรือแกนหลักของทีมอยางนอย 1 คน 
ไดรับการฝกอบรมดานปฏิบัติการหรือมีประสบการณท่ี
แสดงถึงความชํานาญดานปฏิบัติการภาคสนาม 
4) สมาชิกทีมรอยละ 50 ข้ึนไป ไดเขารวมประชุมเชิง 
ปฏิบัติการ ฟนฟูความรู หรือสัมมนาวิชาการดานการ 
 เฝาระวัง สอบสวนและควบคุมการระบาด ในระยะเวลา 
3 ป 

B 
 

B 
 
 
 

S 
 
 

S 

พื้นฐาน = 2B 
ดี = 2B+2S 

 



52 

 
 

 
 
ตารางท่ี 3 (ตอ) 

มาตรฐาน รายการตัวชี้วัดยอย รหัส* เกณฑผาน 

3. ทีมมีศักยภาพ  
ดานการบริหาร 
ทีมงาน 

1) กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบของสมาชิกทีมอยาง
ชัดเจน  ท้ังขณะปกติ  และกรณีท่ีตองสอบสวนโรคหรือ
ตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
2) จัดประชุมทีมอยางนอย 2 ครั้งตอป 
3) หัวหนาทีมมสีวนรวมในการบริหารจัดการทีม                
4) สมาชิกทีมไมนอยกวารอยละ 80 เคยเขารวม
ปฏิบัติงานกรณีท่ีตองออกสอบสวนโรคหรือตอบโต
ภาวะฉุกเฉิน ทางดานสาธารณสุข ในระยะเวลา 3 ป 
5) จัดกิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนท่ีสรางขวัญกําลังใจใหกับ
สมาชิกทีมท่ีออกปฏิบัติงาน 

B 
 
 

B 
B 
S 
 
 

S 

พื้นฐาน = 3B 
ดี = 3B+2S 

 

ดานความพรอม    

4. ทีมมีความพรอม 
ในการปฏิบัติงาน 

1) มีผูประสานงานทีมตลอดเวลา เพื่อรับสงขาวสารหรือ 
ปฏิบัติงานกรณีเรงดวน  
2) มีหมายเลขโทรศัพทหรือการส่ือสารอื่นท่ีสามารถ
ติดตอสมาชิกทีมท้ังหมดไดตลอดเวลา 
3) มียานพาหนะท่ีสามารถนําออกปฏิบัติงานไดทันที 
4) มีแบบพิมพ วัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ และอุปกรณใน
การปองกันตนเอง (PPE) ท่ีพรอมใช ตามเกณฑท่ีกําหนด  
5) มีคูมือ แนวทางปฏิบัติงาน (SOP) เพื่อการสอบสวน
และควบคุมโรคตามเกณฑท่ีกําหนด  
6) มีการจัดงบประมาณท่ี เพี ยงพอ  เพื่ อใช ในการ
สอบสวน  ควบคุมโรค สงวัตถุตัวอยาง  การส่ือสาร 
คาตอบแทน ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และการซอม
แผน  

B 
 

B 
 

B 
S 
 

S 
 

S 
 

พ้ืนฐาน = 3B 
ดี = 3B+3S 

 

5. ทีมมีแผน 
ปฏิบัติการกรณี
เรงดวน/มีการ   
ฝกซอมตามแผน 

1) มีแผนการฝกซอมทีมประจําป   
2) มีการฝกซอมตามแผนฝกซอมประจําป 
3) ไดรวมซอมแผนตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
กับหนวยงานอื่น  
4) มีแผนปฏิบัติการกรณีเรงดวน/ภาวะฉุกเฉินฯ 

B  
B 
B 
 

S 

พื้นฐาน = 3B 
ดี = 3B+2S 
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5) มีการฝกซอมแผนปฏิบัติการเรงดวนฯ หรือนําแผนไป
ใชจริงกับเหตุการณอื่นท่ีใกลเคียง 

S 

ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

มาตรฐาน รายการตัวชี้วัดยอย รหัส* เกณฑผาน 

ดานความสามารถ 
การปฏิบัติงาน 

   

6. การเฝาระวังและ
การเตือนภัย 

1) มีการกําหนดรายช่ือโรคหรอืภัยท่ีเปนปญหาสําคัญใน
พื้นท่ีรับผิดชอบของทีม (Priority diseases) และควรมี  
นิยามผูปวยครบทุกโรค 
2) มีการจัดทําทะเบียนรับแจงขาว หรือรับรายงานการ
เกิดโรค/ภัยท่ีเปนปญหาสําคัญ   
3) มีการแจงเตือนภัย การสงขาว หรือรายงานเบ้ืองตน  
4) มีการกรองขาวเพื่อแยกขาวไมมีมูลและหาสัญญาณภัย  
5) มีการสรางเครือขายแหลงขอมูลขาวสารท้ังเขต
รับผิดชอบในพ้ืนท่ีใกลเคียง และพื้นท่ีอื่นท่ีเกี่ยวของ    

B 
 
 

B 
 

B 
S 
S 

พื้นฐาน = 3B 
ดี = 3B+2S 
 

7. การประเมิน  
สถานการณและ   
การรายงาน 

1) มีการตรวจสอบยืนยันโดยใชเครื่องมือสือ่สาร 
2) มีการรายงานตอ รวมถงึการแจงกลับ 
3) มีการตรวจสอบยืนยันโดยสงทีม SRRT ไปท่ีเกิดเหตุ 
4)  มีการประเมินสถานการณโดยใชเครื่องมือประเมิน 
5) มีการรวมพิจารณาประเมินโดยท่ีปรึกษา ผูเช่ียวชาญหรือ 
คณะกรรมการ   

B  
B 
B 
S 
S 
 

พื้นฐาน = 3B 
ดี = 3B+2S 
 

8.การสอบสวน
โรคและภัยสุขภาพ 

1) มีการกําหนดเกณฑของทีมในการสอบสวน ควบคุม
การระบาดหรือตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
2) มีการรวบรวมขอมูลทางระบาดวิทยาไดถูกตอง
ครบถวน  
3) มีการเก็บและนําสงวัตถุตัวอยางไดถูกตอง/เหมาะสม 
4) มีการกําหนดนิยามผูปวย และผูสัมผัสไดอยางถูกตอง 
5) มีการเลือกใชวิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาเหมาะสม
กับ เหตุการณ   
6) มีการใชสถิติ การนําเสนอขอมูล และการแปลผลถูกตอง  

B  
 

B 
 

B 
S 
S 
 

S  

พื้นฐาน = 3B 
ดี = 3B+3S 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

มาตรฐาน รายการตัวชี้วัดยอย รหัส* เกณฑผาน 

9. การควบคุมโรค
ในข้ันตน 

1) ปองกันตนเองจากการติดเช้ือและ/หรืออันตรายขณะท่ีทํา
การ สอบสวนโรคและควบคุมการแพรกระจายเชื้อจาก
ผูปวยและพาหะในชุมชนได  
2) บอกไดถึงส่ิงท่ีเกินขีดความสามารถและขอรับการ
สนับสนุนจากหนวยงานเฉพาะดานหรือทีมท่ีเช่ียวชาญ
กวา 
3) จัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมเบ้ืองตน หรอืสํารวจ
ความเส่ียงดานอนามัยสิ่งแวดลอมขณะควบคุมโรคได   
4) ควบคุมการระบาดจากแหลงโรครวมได  
5) ดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยงขณะท่ีระบาดไดอยาง
เหมาะสม 
6) สื่อสารใหชุมชนเขาใจสถานการณ และรวมมือควบคุม
การระบาดได 

B  
 
 

B 
 
 

B 
 

S 
S 
 

S  

พื้นฐาน = 3B 
ดี = 3B+3S 

10.การสนับสนุน 
มาตรการในดาน
สิ่งแวดลอม 

1) ประเมินสถานการณดานอนามัยสิ่งแวดลอมขณะมี
การระบาดหรือเมื่อเกิดภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสุขได 
2) ใหคําแนะนําและความรูดานสุขาภิบาลแกผูรับผิดชอบ 
พื้นท่ีหรือทองถิ่นได 
3) ประสานผูเกี่ยวของเพือ่รวมดําเนินการดานอนามัย 
สิ่งแวดลอมได 
4) ปฏิบัติงานท่ีตองการความชํานาญดานส่ิงแวดลอมได 
5) ติดตามประเมินผลการดําเนินงานอนามัยสิง่แวดลอมได 

B 
 

B 
 

B 
 

S 
S 

พื้นฐาน = 3B 
ดี = 3B+2S 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

มาตรฐาน รายการตัวชี้วัดยอย รหัส* เกณฑผาน 

11.การสนับสนุน
มาตรการดานการ
ควบคุมโรคและ
ตอบสนองทาง 
ดานสาธารณสุข  

1) เปนทีม SRRT ท่ีมีความชํานาญและพรอมรวมปฏิบัติการ 
2) เปนสื่อกลางในการติดตอขอความเห็นชอบจากผูบริหาร
ระดับสูง และประสานงานกับหนวยงานท้ังภาครัฐและ 
เอกชน อาสาสมัคร สถานประกอบการและทุกภาคสวน 
3) สนับสนุนและประสานงานในการนําวัตถุตัวอยางสง
ตรวจและติดตามผล 
4) มีการสํารองส่ิงสนับสนุน และตรวจสอบวสัดุคงคลังท้ัง
ปริมาณและคุณภาพอยางสม่ําเสมอ รวมถึงมีแผนการ 
จัดหาวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑ กรณีฉุกเฉินฯ  
5) มีการสนับสนุนและประสานงานในการขอคําปรึกษา
จากผูเช่ียวชาญ หรือความชวยเหลือดานปฏิบัติการจากทีม 
เช่ียวชาญเฉพาะทาง ใหกับทีม SRRT ระดับรอง 

B  
 

B 
 
 
 

B 
 

S 
 
 

S 
 

พื้นฐาน = 3B 
ดี = 3B+3S 
 

ดานผลงาน    
12.ผลงานการ
แจงเตือนและ
รายงานเหตุการณ
ทันเวลา 

มีการแจงเตือนขาวเกิดโรค/ภัยไดภายใน 24 ชม. หรือ
ประเมินสถานการณและรายงานเหตุการณไดภายใน 48ชม.  
1) มีการแจงเตือนฯและรายงานเหตุการณ รอยละ 40 - 59       
2) มีการแจงเตือนฯและรายงานเหตุการณ  รอยละ 60 - 79  
3) มีการแจงเตือนฯและรายงานเหตุการณ  รอยละ 80 ข้ึน
ไป  

 
 

B 
S1 
S2  

พื้นฐาน = 1B 
ดี = 1S 
 

13. ผลงานดาน
ความครบถวน
ของการสอบสวน
โรค 

มีการสอบสวนโรคครบถวน  
1) มีรายงานสอบสวนโรคครบถวน รอยละ 40 - 59                
2) มีรายงานสอบสวนโรคครบถวน รอยละ 60 - 79  
3) มีรายงานสอบสวนโรคครบถวน รอยละ 80 ข้ึนไป  

  
B 
S1 
S2 

พื้นฐาน = 1B 
ดี = 1S 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

มาตรฐาน รายการตัวชี้วัดยอย รหัส* เกณฑผาน 

14. ผลงานดาน 
คุณภาพในการ
สอบสวนและการ
ควบคุมโรค 

มีการสอบสวนและควบคุมโรคท่ีมีคุณภาพ ตามเกณฑท่ี
กําหนด 
1) มีรายงานสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ รอยละ 40 - 59             
2) มีรายงานสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ รอยละ 60 - 79  
3) มีรายงานสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพ รอยละ 80 ข้ึนไป  
หมายเหตุ การสอบสวนโรคท่ีมีคุณภาพหมายถึงไดผลตาม
ขอ ก. และขออื่นอีก 1 ขอ ไดแก 
ก. ควบคุมโรคสงบไมเกิน  generation ท่ี 2   
ข. หาสาเหตุได หรือ ยืนยนัไดดวยผลการตรวจทาง 
หองปฏิบัติการ หรือ สรุปสาเหตุไดจากการเช่ือมโยงทาง 
ดานระบาดวิทยา 
ค. สามารถหาแหลงโรค หรือรงัโรค หรอืท่ีมาของการระบาด
ได 
ง. อธิบายการถายทอดโรคได   

 
 

B 
S1 
S2  

พื้นฐาน=1B 
ดี=1S 

 

15.ผลงานดาน
ความรวดเรว็ใน
การสอบสวนโรค 
(Response time) 

มีการสอบสวนโรคภายใน 48 ช่ัวโมง   
1)  มีรายงานสอบสวนโรคทันเวลารอยละ 40 - 59                         
2)  มีรายงานสอบสวนโรคทันเวลารอยละ 60 - 79  
3)  มีรายงานสอบสวนโรคทันเวลารอยละ80ข้ึนไป  

 
B 
S1 
S2 

พื้นฐาน=1B 
ดี=1S 
 

16. ผลงานดาน
คุณภาพของการ 
เขียนรายงานจาก 
การสอบสวนโรค 

มีการเขียนรายงานสอบสวนการระบาดมีคุณภาพ 
1) มีการเขียนรายงานสอบสวนท่ีมีคุณภาพ รอยละ 40 - 59     
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนท่ีมีคุณภาพ รอยละ 60 - 79  
3) มีการเขียนรายงานสอบสวนท่ีมีคุณภาพรอยละ 80 ข้ึน
ไป   

 
B 
S1 
S2 

พื้นฐาน=1B 
ดี=1S 
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ตารางท่ี 3 (ตอ) 
 

มาตรฐาน รายการตัวชี้วัดยอย รหัส* เกณฑผาน 

 หมายเหตุ การเขียนรายงานสอบสวนท่ีมีคุณภาพ หมายถึง  
ก. สงรายงานสอบสวนเบ้ืองตนทันเวลาตามเกณฑท่ี
กําหนด (ภายใน 48 ชม.นับจากเริ่มตนสอบสวนฯ) 
ข. Final report มีหัวขอการเขียนรายงานท่ีสําคัญครบถวน 
(9 หัวขอ ไดแก ช่ือเรื่อง ผูสอบสวน ท่ีมา วัตถุประสงค  
วิธีการ ผลการสอบสวน มาตรการปองกันควบคุม สรุป  
ขอเสนอแนะ) 
ค. Final report เขียนเนื้อหาผลการสอบสวนถกูตอง (บอก 
ขนาดและความรุนแรงของเหตุการณ อธิบายลักษณะ 
บุคคล เวลา และสถานท่ีชัดเจน  อธิบายตนเหตุ แหลงโรค  
หรือท่ีมาของการระบาดไดสมเหตุผล) 
ง. Final report มีขอเสนอแนะการควบคุมโรค (ระยะกลาง/ 
ระยะยาว) ท่ีสอดคลองผลการสอบสวนฯ 
จ. สง Final report ภายใน 15 วัน หลังสอบสวนเสร็จ  

 
 

 

17.ผลงานการนํา   
เสนอความรูจาก
การสอบสวนโรค 
หรือการ
ตอบสนอง ทาง
สาธารณสุขท่ี
เผยแพรในวารสาร 
เวทีวิชาการหรอื
เว็บไซต 

มีการเผยแพรความรูท่ีเปนผลงานวิชาการตอเนื่องจากการ
สอบสวนโรคหรือการตอบสนองทางสาธารณสุข   
1) เผยแพรในวารสารหรอืเวทีวิชาการระหวางหนวยงาน    
ภายในประเทศ  
2) เผยแพรในวารสารหรอืเวทีวิชาการระดับชาติ       
3) เผยแพรในวารสารหรอืเวทีวิชาการระดับนานาชาติ 

 
 

B 
 

S1  
S2 

พื้นฐาน=1B 
ดี=1S 

 

 
กรอบแนวคิดในการศึกษา 
  

โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหมชนิดเอ เอช1 เอ็น1 เปนโรคท่ีแพรติดตอจากคนสูคน 
ซ่ึงแพรระบาดไปยังประเทศท่ัวโลก รวมถึงในประเทศไทยไดมีการแพรระบาดของโรคไปยังชุมชน
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อยางรวดเร็ว นับเปนภาวะฉุกเฉินทางดานสาธารณสุข ท่ีกอใหเกิดความสูญเสียท้ังทางดานสุขภาวะ 
เศรษฐกิจสังคมและการทองเท่ียวของประเทศ ซ่ึงทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว (Surveillance 
and Rapid Response Team : SRRT) โดยเฉพาะอยางยิ่งทีม SRRT ในระดับอําเภอ นับเปนทีมหลัก
และเปนอีกภารกิจหนึ่งของงานดานสาธารณสุขที่สําคัญในการควบคุมการระบาดของโรคขั้นตน 
ในพื้นท่ีเอง ในการศึกษาคร้ังนี้ผูศึกษาจึงไดนํามาตรฐานทีม SRRT ระดับอําเภอ ท้ัง 4 ดาน 
ซ่ึงประกอบดวย  มาตรฐานดานความเปนทีม  มาตรฐานดานความพรอม  มาตรฐานดาน
ความสามารถการปฏิบัติงาน และมาตรฐานดานผลงาน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
ป พ.ศ. 2552 มาใชเพื่อเปนกรอบแนวคิดสําหรับการศึกษา การตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ของทีม SRRT ระดับอําเภอ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรณีศึกษาโรคไขหวัดใหญ สายพันธุใหม
ชนิดเอ เอช1 เอ็น1 

     
 

 


