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เฝ้าระวงั 1

การเฝ้าระวังทางระบาดวทิยา

(Epidemiology Surveillance)

    เป็นกระบวนการตดิตามสังเกต   และพจิารณาอย่างมีระบบ

และต่อเนื่อง  ในลักษณะ การเกดิ  และ การกระจาย   ของ โรค 

ภยั ไข้ เจบ็ ต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่มีอทิธิพล ต่อการ

เปลี่ยนแปลง  การเกดิ และ  การกระจาย ของ โรค ภยั ไข้ เจบ็ 

เหล่านัน้ด้วยโดยมีวัตถุประสงค์สาํคัญ  เพื่อให้ทราบถงึการ

เปลี่ยนแปลงแนวโน้ม      และการกระจายของปัญหาสาธารณสุข

ซึ่งจะนําไปสู่  การดาํเนินการควบคุมป้องกันที่มีประสิทธิภาพ
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ประเภทของการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

๏ Active  surveillance   ๏ Active case finding     ๏ Community - based s.
๏ Passive  surveillance  ๏ Active  s.                 ๏ Hospital (Clinical) - based s.

(routine  reporting) ๏ Passive  s.   ๏ Laboratory - based s.  
๏ Special  surveillance     ๏ Sentinel  s.   ๏ Serosurveillance

จําแนกตาม จุดเริ่มต้นของข้อมูล

(Starting point)

วิธีทํางานของ
ผู้ดําเนินการ

ระบบการทํางาน 

Case Base Surveillance

Event Base Surveillance



ระบบเฝ้าระวัง

ทางระบาดวทิยา

(รง.506)

ระบบเฝ้าระวัง
การบาดเจบ็ 
(แบบ IS)

ระบบเฝ้าระวัง
โรคเอดส์
(รง.506/1)

ระบบเฝ้าระวัง
EnvOcc
(รง.506/2)

ต่างด้าว

อหวิาตกโรค

AFP

Sero
surveillance Behaviour

surveillance

แม่
สู่
ลูก

ศูนย์อพยพ

AEFI

LAB
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การใชข้อ้มูลระบาดวทิยา เพือการดาํเนินงานอยา่งมี

คุณภาพ
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แหล่งข้อมูลเฝ้าระวัง ฯ จาํแนกตามประเภทของการรายงาน

1 รายงานการป่วย
2. รายงานการตาย
3. รายงานการชันสูตรโรค
4. รายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย
5. รายงานการระบาด
6. รายงานการสอบสวนการระบาดในท้องที่
7. รายงานการสาํรวจทางระบาดวทิยา
8. รายงานการศกึษารังโรคในสัตว์
9. รายงานการใช้วัคซีน ซีรั่ม และยา

10. ข้อมูลเกี่ยวกับประชากรและสิ่งแวดล้อม.



ข้อมูลในการเฝ้าระวังฯ เอามาจากไหน ?

• แหล่งข้อมูลที่เป็นทางการ (Formal  information)
–ระบบรายงานทางระบาดวิทยาต่าง ๆ

–สถิติสาธารณสุข 

–รายงานผลการปฏิบัติงานทางสาธารณสุข 

–รายงานการศึกษาวิจัย ฯลฯ

• แหล่งข้อมูลเปิด (Open  source  information)
– สื่อมวลชน (หนังสือพิมพ์, วิทยุ, โทรทัศน์) 

– Internet  (Websites,  E-mail  group) ฯลฯ



ความหมาย



ธรรมชาตขิองโรคกับระบบเฝ้าระวังโรคเอดส์

• เฝ้าระวัง ผู้ป่วย / ผู้

ตดิเชือ้ที่มีอาการ

• การเฝ้าระวัง OI 

ติดเชื้อ HIV
มีอาการพฤตกิรรมที่สัมพนัธ์

กับการตดิเชือ้เอดส์

คนปกติ

• เฝ้าระวังการ

ตดิเชือ้ HIV
เฉพาะพืน้ที่

• การเฝ้าระวัง

การตดิเชือ้จาก

แม่สู่ลูก

เฝ้าระวัง

พฤตกิรรมเสี่ยง

ต่อการตดิเชือ้
HIV

ผู้ป่วย

ผู้ป่วยเอดส์

เตม็ขั้น



Epidemiological practicesEpidemiological practices
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ลาํดบัขั้นของขอ้มูล

ข้อมูลดบิ (Raw Data)

ข้อมูลผ่านการวเิคราะห์แล้ว (Information)

องค์ความรู้ (Knowledge)

ปัญญา (Wisdom)



Surveillance : นยิามผูป้่วย

ความไว (Sensitivity) หรือ ความจําเพาะ (Specificity)

Case definition   1          2   3







การกระจายของโรคตามฤดูกาล (Seasonal variation)

Source:Report 506



Pneumonia 2546

ทั้งหมดอาย ุนอ้ยกว่า 5 ปี

Source:Report 506



Pneumonia : ความทนัเวลา



ระบบเฝ้าระวงัเหตกุารณ์
(Event-based surveillance)



Surveillance and Rapid Response Team (SRRT)

• Surveillance
• Rapid 
• Response 
• Team

เฝ้า... อย่างมกีึน๋

เร็ว... แข่งกบัเวลา

ตอบสนอง...ทุกสถานการณ์

คณะ... > 2 คนขึน้ไป



D-SRRT  

เครือข่ายทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว
(SRRT: Surveillance and Rapid Response Team)

Region

Province

District P-SRRT   

R-SRRT  

C-SRRT 

อาสาสมคัรสาธารณสุข 

Central

Sub-

district
Village



ระบบเฝ้าระวงัเหตุการณ์ = ระบบเฝ้าระวงัข่าวลือ

• ระบบเฝ้าระวงัข่าวลือ (Rumor 
surveillance)

• ข่าวลือ หมายถึง ข่าวที่พดูกนัทัว่ไป  ยงัไม่
มีอะไรยนืยนัไดแ้น่นอน  เป็นขอ้มูลที่ยงั
ไม่ไดร้ับการพิสูจน ์ อาจเป็นจริงหรือเทจ็
พอๆ กนั                

• คนทัว่ไปสนใจ “ข่าว/ข่าวลือ” มากกวา่
ขอ้เทจ็จริง 

• ถา้ไดร้ับการพิสูจน ์ข่าวลือจะกลายเป็น
ขอ้เทจ็จริง ซึ่งใชป้ระโยชนไ์ด ้

• ความรู้เรื่อง SARS เริ่มตน้จากข่าวลือ



เหตุการณ์ (Events)

ในทีน่ี้หมายถงึ การเกดิเรื่องราวทีม่ผีลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกวา้ง ซึง่ไดร้บั
ความสนใจจากสาธารณชน และตกเป็นขา่ว จาํแนกเป็น 2 กลุม่   

1. เหตกุารณท์ีเ่กี่ยวกบัการเกดิโรคในคน 
 1) มผีูป้่วยเป็นกลุม่พรอ้มกนัหลายคนดว้ยอาการแบบเดยีวกนั 
    2) มผีูป้่วยเป็นโรคทีส่าํคญั รวมถงึสงสยัวา่จะป่วย 
    3) มผีูป้่วยเป็นโรคทีรุ่นแรงกวา่ปกต ิ
    4) มผีูป้่วยเป็นโรคทีไ่มรู่จ้กัหรอืไมเ่คยพบในพื้นทีม่าก่อน 
    5) มผีูต้ายทีเ่สยีชวีติอย่างรวดเร็วโดยไมท่ราบสาเหต ุ
2. เหตกุารณท์ีม่ปีจัจยัเสีย่งสูงต่อการเกดิโรคในคน 

6) มสีตัวป์่วยและตายพรอ้มกนัจาํนวนมาก
    7) พบอาหารและนํา้ทีไ่มป่ลอดภยัจาํนวนมาก 
    8) อนัตรายจากสิง่แวดลอ้ม รวมถงึการปนเปื้อนของสารเคม ีและการร ัว่ไหลของ

สารกมัมนัตภาพรงัส ี



ข้อมูล เหตุการณ์

ประเมิน

สอบสวนโรค

สัญญานภยั

ดาํเนินการควบคุมโรค

มคีวามสําคญั

ทางสาธารณสุข

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

เหตุการณ์ผดิปกติ

ทางสาธารณสุข

ผู้ป่วยทีม่ารับบริการ

ทีร่พ.สต.

(Event-based surveillance)(Indicator-based surveillance)

ระบบเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา

รวบรวม
วิเคราะห์
แปลผล

หาข่าว (ดกัจบั)

กรองข่าว
ตรวจสอบ
ยนืยนั

ระบบเฝ้าระวงัโรคปกต ิ(จากรายงานผู้ป่วย) ระบบเฝ้าระวงัเหตุการณ์ (จากข่าว)



ทะเบียนรบัแจง้ขา่ว (แบบรายการ) 
ที่ วนั

เดอืนปี 

ชื่อผู้แจ้ง - 

แหล่งข่าว /  ที่

อยู่ / โทร. 

เนือ้หาข่าวสารทีไ่ด้รับแจ้ง ชื่อผู้รับ

แจ้ง / เวลา

การตรวจสอบ

ข่าวสาร (วธิีการ

และผล)

สรุปความเห็น

และการปฏิบัติ

ชื่อผู้ปฏิบัต ิ

/ วนั เวลา



2. เป็นการเจบ็ป่วย หรอืเหตกุารณ์เสีย่งที่เขา้เกณฑแ์จง้ข่าว ไดแ้ก่

1) มีผูป้่วยเป็นกลุม่พรอ้มกนัหลายคนดว้ยอาการ                                 
แบบเดียวกนั  
2) มีผูป้่วยเป็นโรคที่สาํคญั รวมถงึสงสยัว่าจะป่วย
3) มีผูป้่วยเป็นโรคที่รุนแรงกว่าปกติ
4) มีผูป้่วยเป็นโรคที่ไม่รูจ้กัหรอืไม่เคยพบในพื้นที่มากอ่น
5) มีผูต้ายที่เสยีชีวติอย่างรวดเรว็โดยไม่ทราบสาเหต ุ  
6) มีสตัวป์่วยและตายพรอ้มกนัจาํนวนมาก
7) พบอาหารและนํ้าที่ไม่ปลอดภยั                                             
จาํนวนมาก
8) อนัตรายจากสิง่แวดลอ้ม รวมถงึ                                                    
การปนเปื้อนสารเคมี หรอืการร ัว่ไหลของ                                                  
สารกมัมนัตภาพรงัสี
9) เหตผุลอืน่ที่ทาํใหค้วรแจง้ ระบ.ุ...........

1. เหตกุารณ์ที่จะแจง้เป็นเรื่องจรงิหรอืไม่ 

1) ผูแ้จง้เป็นผูพ้บเหตกุารณ์หรอืประสบเหตกุารณ์ดว้ยตนเอง 
2) มีพยานบคุคล หรอืหลกัฐานชดัเจนที่ช่วยยนืยนัได ้
3) ไดร้บัการแจง้ข่าวต่อมาจากบคุคลที่เชื่อถอืได ้คอื............
4) เหตผุลอืน่ที่ยนืยนัไดว้่าเป็นเรื่องจรงิ ระบ.ุ.....................

3. คดิว่าเป็นเรื่องสาํคญั ถา้ไม่แจง้จะเกดิความเสยีหาย เพราะ

1) เป็นโรคและภยัสขุภาพที่มีความรา้ยแรง หรอืเหตกุารณ์ที่มีความเสีย่งสูง 
2) เป็นโรคที่มีผูป้่วย/ผูต้ายจาํนวนมาก หรอืเหตกุารณ์ที่มีจาํนวนผูไ้ดร้บั
ผลกระทบมาก
3) เป็นโรคที่ไม่รูจ้กัมากอ่น หรอืโรค/เหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นอย่างผิดปกติ
4) เป็นการระบาดของโรคในสถานพยาบาล
5) เป็นโรคที่มีแนวโนม้จะแพรร่ะบาด หรอืเป็นเหตกุารณ์ที่จะขยายวง
ออกไป  
6) เป็นโรค/เหตกุารณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัชาวต่างชาต ิหรอืสนิคา้ต่างประเทศ
7) เป็นโรค/เหตกุารณ์ที่จะทาํใหเ้กดิผลกระทบทางเศรษฐกจิ
8) เป็นโรค/เหตกุารณ์ที่อยู่ในความสนใจของสือ่
9) เป็นประเด็นทางการเมืองการปกครอง    
10) เป็นความกงัวลระดบันานาชาติ





คู่มือการเฝ้าระวงัเหตุการณ์

สําหรับ อสม. อบต.และประชาชนทัว่ไป สําหรับ เจ้าหน้า ทีร่พ.สต.



ข้อกําหนดกฎอนามัยระหว่างประเทศ

              ระดับท้องถิ่นและ/หรือระดับต้น (Local community level and/or 
Primary public health response level) ต้องพัฒนาสมรรถนะหลักในด้าน
1. การตรวจจับเหตุการณ์ (Detect events) การป่วย หรือตายที่ผิดปกติ  รู้

เร็ว
2. การรายงานข้อมูลข่าวสารที่สําคัญ (Notify) ซึ่งได้แก่ ลักษณะทางคลินิก 

ผลชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ แหล่งโรคและชนิดความเสี่ยง จํานวนผู้ป่วย
และผู้ตาย เงื่อนไขที่ทําให้ระบาดและมาตรการทางสาธารณสุขที่ดําเนินการ 
ข้อมูลส่วนใหญ่ได้จากการสอบสวนโรค แจ้งเร็ว

3. การควบคุมโรคขั้นต้นทันที (Initial control) ควบคุมเร็ว



 วันเสาร์ที่ 18 กพ. 55 เวลาประมาณเที่ยงครึ่ง

               ได้เกิดเหตุการณ์คลอรีนรั่วไหลฟุ้งกระจายปริเวณสระน้ําของ
โรงแรมออคิดรีสอร์ทแอนด์สปา ตําบลกะรน ซึ่งเกิดจากการทํางานของ
ช่างในโรงแรมทําให้มีพนักงานและแขกที่มาพักสูดดมสารระเหยเข้าไป
และทําให้เกิดอาการคลื่นไส้อาเจียนและระคายเคืองทางเดินหายใจและ
ผู้ป่วยส่วนหนึ่งที่มารักษาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลกะรน    ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นพนักงานของโรงแรมทางโรงพยาบาลได้ส่งตัวไปเฝ้าติดตาม
อาการและรักษาต่อที่โรงพยาบาลป่าตอง ส่วนผู้ป่วยที่เป็นแขก มาพักที่
โรงแรมโรงได้ส่งตัวไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล

บันทึกเหตุการณ์ ๒๐ ก.พ. ๕๕ รพ.สต.กะรน จ.ภูเก็ต



ความเป็นพิษเฉียบพลนัต่อร่างกาย

คลอรีนเหลวสัมผสัถกูดวงตาหรือผิวหนังจะทาํให้ระคายเคืองอย่างรุนแรง 

และเกิดการไหม้ที่บริเวณที่สัมผสั



    วันที่ 18 เมษายน 2555 เวลา 15.22น.

    นางสาวเกวลิน คําบาง บ้านเลขที่ 43 หมู่6 ตําบลหนองม่วง 
อําเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว  ได้มาแจ้งว่ามีไก่ตายเป็น

จํานวนมาก 
     เวลา 15.30 น.จนท.รพ.สต.ไผ่งามและจนท. สสอ.โคกสูง
ได้ลงพื้นที่ตรวจพบว่ามีไก่ตายจรงิจํานวน 40 ตัว สอบถาม ไก่
เริ่มตายวันที่ 16 เม.ย.55 ประสานปศุสัตว์เพื่อสกัดกั้นการแพร่

ระบาด



ระยะฟักตัวและอาการในสัตว์
• ระยะฟักตัวสั้นเพยีงไม่กี่ชั่วโมงถึง3วัน
• มีอาการซึม  ซูบผอม  ไม่กินอาหาร  ขนยุ่ง  ไข่ลด  ไอจาม  หายใจลําบาก  หน้า

บวม  หงอนและเหนี่ยงบวม  มีสีคล้ํา  มีอาการทางประสาท  ท้องเสีย  อาจตาย
กระทันหันโดยไม่แสดงอาการ



หวัใจของความสาํเร็จ

ระบบเฝ้าระวงัเหตุการณ์

ทุกเหตุรายงาน
มีความหมาย 
ตอ้งตอบสนอง



อสม/เครือข่าย

จนท. รพ.สต.

SRRT อาํเภอ

แจ้งข่าว

ตรวจสอบ

สอบสวน

รู้เร็ว

รายงานเร็ว

ควบคุมเร็ว
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SRRT เครือข่ายระดบัตาํบล



สรุป

ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ระดับตําบล เป็นระบบเสริมการเฝ้าระวัง
ระบบปกติ (รง.506) เพื่อช่วยให้ตรวจพบการระบาดได้เร็วขึ้น
ศูนย์รับแจ้งข่าวที่รพ.สต. รับแจ้งเหตุการณ์เกิดโรคในคน และ
เหตุการณ์ผิดปกติที่เกดิในสัตว์และสิ่งแวดล้อมที่อาจจะส่งผลต่อ
สุขภาพของคน
หัวใจของความสําเร็จคือ ทุกเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้งต้องมีการ
ตอบสนอง คือ มีการตรวจสอบข่าวและควบคมุโรค



• Notify by village volunteer
• 20+ didn’t go to work 

• active case finding in 
• 1700 workers  
•180 sick with Influenza‐liked

ตวัอย่าง Awareness การสอบสวนไข้หวดัใหญ่ ในแรงงานต่างด้าว จ.สมทุรสาคร

อสม. ซึ่งเป็นแม่บา้นทาํความสะอาดที่พกั เหน็คนงานพม่า 20 กว่าคน นอนซม ไม่ไปทาํงาน  จึงแจ้ง จนท.สาธารณสขุ  (เมษายน 

2549)



ข้อมูลระบาดวิทยากับการป้องกันควบคุมโรค

กระจายข้อมูล

ประเมินผล

ป้องกันควบคุมโรค

วางแผน    
ป้องกัน    

ควบคุมโรค

แปรผลข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูล

เก็บรวบรวม 
ข้อมูล



Surveillance for action

การเฝ้าระวงัโรคไม่ใช่การเก็บสถติิ

แต่เฝ้าระวงัเพือ่ทีจ่ะไดรู้ ้

และป้องกนัควบคุมโรคไดท้นัเวลา

ตอ้งเป็น Surveillance  for  
action

นพ.สุชาติ เจตนเสน




