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คํานํา 
 

 ในดานสมรรถนะบุคลากร เคยมีคํากลาววา “เจาหนาที่สาธารณสุขทุกคนตองใช
ระบาดวิทยาในการปฏิบัติงาน”  แตในดานสมรรถนะขององคกร อาจกลาวไดวา “หนวยงานที่มหีนาที่
ปองกันควบคมุโรคและภัยทุกหนวยงาน ตองมีทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and 
Rapid Response Team  หรือ SRRT)”  เนื่องจากปญหาภาวะฉกุเฉนิทางสาธารณสุข (Public Health 
emergency) ที่มากขึ้นทั้งในดานความถี่ ขนาด และความรุนแรง  รวมถึงขีดความสามารถในการ
แพรกระจายปญหาไปยังพืน้ที่อ่ืน ๆ   ทุกพื้นที่จึงจําเปนตองมีทีมงานรับผิดชอบในการเฝาระวังปญหา 
และสามารถตอบสนองตอปญหาไดอยางรวดเรว็มีประสิทธิภาพ  หนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่ไดแก  
หนวยงานสาธารณสุขทุกระดับ (สวนกลางเขต จังหวดัและอําเภอ) และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(กรุงเทพมหานคร เทศบาล องคการบริหารสวนจังหวัด  รวมถึงองคการบริหารสวนตําบลขนาดใหญ) 
ควรตองจัดใหมีทีม SRRT ของหนวยงานและสงเสริมสนับสนุนการพฒันาทีมใหไดมาตรฐานโดยเทา
เทียมกัน  ในการระบาดที่รุนแรงของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเชน การระบาดใหญของโรคไขหวัด
ใหญ (Influenza  pandemic)  พื้นทีใ่ดทีม่ีทีม SRRT  ที่ไมเขมแข็ง  จะเปนจุดออนของการปองกัน
ควบคุมโรค และอาจเปนตนเหตุที่ทําใหโรคทวีความรุนแรงขึ้นได         

   

 มาตรฐาน SRRT จึงมีความสําคัญตอระบบการปองกันควบคุมโรคของประเทศ  สํานัก
ระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค  จึงไดพฒันามาตรฐาน SRRT ขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพของทีม SRRT  และใชเปนเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ระหวางทีม 
SRRT  ดําเนนิการพัฒนาระหวางเดือนมกราคม – สิงหาคม 2548  โดยการพจิารณาของคณะกรรมการ
มาตรฐาน SRRT และคณะกรรมการอํานวยการโครงการพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT)  มีการชี้แจงและรับฟงขอคิดเห็นในที่ประชุมของเจาหนาที่ระบาดวิทยาระดับจังหวัดทัว่
ประเทศ และการประชุมของกลุมระบาดวทิยา  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12  รวมถึงมีการ
ทดสอบการประเมิน   

  

  มาตรฐาน SRRT ที่จัดทําและเผยแพรคร้ังนี้   ทุกหนวยงานสามารถนําไปใชเปน
แนวทางในการพัฒนาทีม SRRT  ของหนวยงานได  สําหรับการประเมินในแตละปหรือบางพื้นที่   อาจ
มีการปรับวิธีปฏิบัติที่เปนรายละเอียดบางอยางไดตามความเหมาะสม      
 
        สํานักระบาดวทิยา 
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บทที่ 1  มาตรฐานทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 
 

1.1 มาตรฐาน SRRT  
 หมายถึง ขอกําหนดเกีย่วกับคุณลักษณะและแนวทางปฏิบัติที่พึงประสงคของทีมเฝา

ระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team  หรือ SRRT)   
 วัตถุประสงคของการนํามาตรฐาน SRRT มาใช   

- เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพของทมี SRRT   
- เพื่อใชเปนเกณฑเปรียบเทียบสมรรถนะ (Benchmark) ระหวางทีม SRRT   
 

1.2 องคประกอบของมาตรฐาน SRRT มี 4 มาตรฐาน ไดแก  
  1) มาตรฐานทีมงาน เปนมาตรฐานที่แสดงถึงขนาด โครงสราง และความรู
ความสามารถหรือสมรรถนะของทีม  (มี 2 ตัวช้ีวดั) 
  2) มาตรฐานความพรอม  เปนมาตรฐานที่แสดงความพรอมในภาวะปกติ และความ
รวดเร็วในการออกปฏิบัติงาน (มี 2 ตัวช้ีวดั) 
  3) มาตรฐานการเฝาระวังและเตือนภัย เปนมาตรฐานทีแ่สดงบทบาทหนาที่หรือภารกิจ
ของทีมดานการเฝาระวังโรคในระยะปกติ และการเตือนภัยเมื่อสถานการณผิดปกติ (มี 5 ตัวชี้วดั) 
  4) มาตรฐานการสอบสวนโรค เปนมาตรฐานที่แสดงบทบาทหนาที่หรือภารกิจของทีม
ที่เกี่ยวกับการสอบสวนโรคและการควบคมุโรคเบื้องตน ตั้งแตการรับแจงขาวการระบาด  การสอบสวน
โรคในรายที่สําคัญและเมื่อมกีารระบาด  การสรุปและการเขียนรายงานที่มีคุณภาพ (ม ี5 ตัวช้ีวดั) 
 

1.3  ระดับคะแนนและการผานเกณฑ     
1.3.1 ตัวช้ีวดัแตละตัว มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน แบงเปน 4 ระดับ คือ  

   ระดับ 0  ตองปรับปรุง เทากับ      0  คะแนน    
ระดับ 1  พอใช   เทากับ     4  คะแนน    
ระดับ 2  ดี   เทากับ     7  คะแนน  
ระดับ 3  ดีมาก   เทากับ   10  คะแนน  

1.3.2 การผานเกณฑเปนรายตวัช้ีวดั หรือแตละมาตรฐาน ตองไดคะแนนหรือคะแนนเฉลี่ย
ไมนอยกวารอยละ 50 (5 ใน 10 คะแนน)   

1.3.3 การผานเกณฑมาตรฐานของทีม SRRT ตองไดคะแนนเฉลี่ยรวมทกุตัวช้ีวัด (14 
ตัวช้ีวดั) ไมนอยกวารอยละ 60  (6 ใน 10 คะแนน) 

 

ตัวอยางการคิดคะแนนเฉลี่ย   
 สมมติวามาตรฐาน ก. มี 4 ตัวช้ีวดั ไดคะแนนระดับ  3, 3, 0 และ 2  หรือ 10, 10, 0 และ 7 
คะแนน  รวมคะแนนที่ได 27 คะแนน จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน คิดเปนรอยละ 67.5    

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ภาพที่ 1   คุณลักษณะและการปฏิบตัิท่ีพึงประสงคของทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนท่ีเร็ว  (SRRT) 
              ท่ีใชในการกําหนดตัวชี้วัดของมาตรฐาน SRRT 
 
 

ทีมมีศักยภาพที่ดี 

มีการเตรียมพรอมที่ดี 

มีโครงสรางทีมที่ดี 

มีโครงสรางของเครือขายเฝา
ระวังฯที่ดี 

เครือขายสงขอมูลเร็ว 
(ในระบบรายงาน) 

การรับรูขาวสารของทีมดี 

ทีมมีการสอบสวนผูปวยราย
สําคัญดี 

คุณภาพการสอบสวนโรค
ของทีมดี 

คุณภาพการเขียนรายงาน
สอบสวนโรคของทีมดี 

ทีมมีการสอบสวนผูปวยเปน
กลุมด ี

ทีมมีการแจงขาวสารเตือนภัย
ที่ดี 

เครือขายสงขาวเร็ว 
(นอกระบบรายงาน) 

เครือขายเฝาระวังฯของทีมมี
ศักยภาพที่ดี 

ทีมมีความพรอมในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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1.4  รายการมาตรฐานและตวัชี้วัด   
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1) การจัดตั้งทีม SRRT  1. มาตรฐานทมีงาน 
    (2 ตัวชีว้ัด) 2) ศักยภาพทางวิชาการของทีม 

3) ความพรอมของทีมในภาวะปกติ 2. มาตรฐานความ
พรอม  (2 ตัวช้ีวัด) 4) ความรวดเรว็ในการออกปฏิบัติงาน (Response  time)   

5) จัดทําสถานการณโรคท่ีสําคัญและเผยแพรอยางตอเนื่อง  
6) ความครอบคลุมของหนวยงานที่สงรายงานผูปวยโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังอยาง
ตอเนื่องตามเกณฑท่ีกําหนด  
7) ความทันเวลาของการรายงานผูปวยโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังตามเกณฑท่ี
กําหนด  
8) การแจงเตือนภัยจากการตรวจสอบสถานการณโรค 

3. มาตรฐานการเฝา
ระวังและเตือนภัย  
    (5 ตัวชีว้ัด) 

9) การทราบขาวเตือนภยัและองคความรูทางเครือขายอิเลคโทรนิคส  
10) ความครบถวนของการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายในพื้นที่รับผิดชอบ  
11) ความทันเวลาของการไดรบัแจงขาวการระบาด  
12) ความครบถวนของการสอบสวนการระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ 
13) การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ  

4. มาตรฐานการ
สอบสวนโรค  
    (5 ตัวชีว้ัด) 

14) การเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ  
 
 

 
 

มาตรฐาน SRRT 
(14 ตวัชีว้ัด)  

Surveillance    and   Rapid    Response    Team
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน     
ทีมงาน 

(2 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐาน        
ความพรอม 
(2 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานการ
สอบสวนโรค 
(5 ตัวชี้วัด) 

มาตรฐานการเฝา
ระวังและเตือนภัย 

(5 ตัวชี้วัด) 

 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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1.5  วิธีคิดระดบัคะแนนตัวชีว้ัด 
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด วิธีคิดระดับคะแนน หมายเหต ุ

1. มาตรฐานทมีงาน 
(2 ตัวช้ีวัด) 

 

1) การจัดตั้งทมี 
SRRT 

พิจารณา 4 องคประกอบคือ  
ก. มีคําสั่งแตงตั้งทีม 
ข. มีจํานวนสมาชิกทีมตั้งแต  4  คนขึ้นไป     
ค. มีองคประกอบของทีมครบ 3 สวนตาม
เกณฑท่ีกําหนด คือ หัวหนาทีม  แกนหลัก  
และ ผูรวมทีม   
ง. มีรายช่ือทีมที่เปนปจจุบันรอยละ 80 ข้ึนไป 
ระดับคะแนน  
0 ไมมีขอ ก.  
1  มีขอ ก.  
2  มีขอ ก. กับขออื่น 1-2 ขอ 
3  มีครบทุกขอ  

ณ เวลา
ปจจุบัน 

 2) ศักยภาพทาง
วิชาการของทมี 

พิจารณา 3 องคประกอบคือ  
ก.  สมาชิกทีมเคยผานการอบรมทางระบาด
วิทยา รอยละ 80 ข้ึนไป 
ข.  ทีมมีผลงานสอบสวนการระบาดของโรค
(ในรอบ 12 เดือน) 
ค.  ทีมมีผลงานการนิเทศ หรือการประเมิน 
หรือเปนวิทยากร หรอืใหคําปรึกษา หรือให
การสนับสนุนเครือขายโดยรวมปฏิบัติงาน 
หรือมีการนําเสนอผลงานวิชาการทางดาน
การเฝาระวังสอบสวนโรค (ในรอบ 12 เดือน)  
ระดับคะแนน  
0  ไมมีทุกขอ  
1  มี 1 ขอ 
2  มี 2 ขอ 
3  มีครบทุกขอ  

รอบ 12 
เดือน 

 

 

 

 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด วิธีคิดระดับคะแนน หมายเหต ุ

2. มาตรฐานความ
พรอม  

(2 ตัวช้ีวัด) 

3) ความพรอมของ
ทีมในภาวะปกติ 

พิจารณา 6 องคประกอบคือ  
ก. มีแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ท้ังใน
และนอกเวลาราชการ  
ข. มีการจัดงบประมาณเพื่อใชในการ
สอบสวนโรคและสงวัตถุตัวอยางที่เพียงพอ 
ค. มีวัสดุอุปกรณพรอมใช ตามเกณฑท่ี
กําหนด 
ง. มียานพาหนะที่สามารถนําออกปฏิบัติงาน
ไดทันที  
จ. มีการจัดเวรผูปฏิบัติงานท่ีเปนจริง  
ฉ. มีหมายเลขโทรศัพทหรือการสื่อสารอื่นที่
สามารถติดตอสมาชิกทีมทั้งหมดได
ตลอดเวลา 
ระดับคะแนน  
0  ไมมีทุกขอ  
1  มี 1 - 2 ขอ 
2  มี 3 - 4 ขอ 
3  มีครบทุกขอ   

ณ เวลา
ปจจุบัน 

 4) ความรวดเรว็ใน
การออกปฏิบัติงาน  
(Response time)  
 

จากรายชื่อผูปวยตามเกณฑ(ในรอบ 12 เดือน)  
0  ไมสามารถสอบสวนไดภายใน 48 ช่ัวโมง
นับจากวันรับรกัษา  
1  สอบสวนภายใน 48 ชม. < รอยละ 40  
2  สอบสวนภายใน 48 ชม. รอยละ 40 - 59  
3  สอบสวนภายใน 48 ชม. รอยละ 60 ข้ึนไป 

รอบ 12 
เดือน 

3. มาตรฐานการเฝา
ระวังและเตือนภัย  

(5 ตัวช้ีวัด) 
 

5) จัดทําสถานการณ
โรคที่สําคัญและ
เผยแพรอยาง
ตอเนื่อง 

0  ไมมีการจัดทําสถานการณโรค  
1  มีการจัดทําสถานการณโรคและเผยแพร      
     1 – 24  สัปดาห หรือ 1 – 5  เดือน  
2  มีการจัดทําสถานการณโรคและเผยแพร      
     25 – 48  สัปดาห หรือ 6 – 10  เดือน  
3  มีการจัดทําสถานการณโรคและเผยแพร      
     49 – 52  สัปดาห หรือ 11 – 12  เดือน  

รอบ 12 
เดือน 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด วิธีคิดระดับคะแนน หมายเหต ุ

 6) ความครอบคลุม
ของหนวยงานที่สง
รายงานผูปวย
โรคติดตอที่ตองเฝา
ระวังอยางตอเนื่อง
ตามเกณฑที่กาํหนด 

พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานใน
พื้นที่รับผิดชอบระดับรองลงไป 1 ระดับ 
0   มีความครอบคลุม   < รอยละ 40 
1   มีความครอบคลุม  รอยละ 40 - 59   
2   มีความครอบคลุม  รอยละ 60 - 79   
3   มีความครอบคลุม  รอยละ 80 ข้ึนไป   

ชวง 3 
เดือน 

 7) ความทันเวลาของ
การรายงานผูปวย
โรคติดตอที่ตองเฝา
ระวังตามเกณฑที่
กําหนด 

พิจารณาการรายงานผูปวยท้ังหมดในพื้นที่
รับผิดชอบ 
0   มีบัตรรายงานสงทันเวลา < รอยละ 40  
1   มีบัตรรายงานสงทันเวลา รอยละ 40 – 59   
2   มีบัตรรายงานสงทันเวลา รอยละ 60 – 79   
3   มีบัตรรายงานสงทันเวลา รอยละ 80 ขึ้นไป   

ชวง 3 
เดือน 

 8) การแจงเตือนภัย
จากการตรวจสอบ
สถานการณโรค 

0  ไมมีการแจงเตือน 
1  มีการเสนอเฉพาะผูบริหารในหนวยงาน   
2  มีการแจงบุคคล หนวยงาน และเครือขายที่
เกี่ยวของ  
3  มีการแจงเตือนภัยใหประชาชนทราบ  

ชวง 3 
เดือน 

 9) การทราบขาว
เตือนภยัและองค
ความรูทางเครือขาย
อิเลคโทรนิคส   

พิจารณา 3 องคประกอบคือ  
ก. เปนสมาชิกเครือขายระดับจังหวัด  
ข. เปนสมาชิกเครือขายระดับภูมิภาค 
ค. เปนสมาชิกเครือขายระดับประเทศ  
ระดับคะแนน  
0  ไมมีทุกขอ  
1  มี 1 ขอ 
2  มี 2 ขอ 
3  มี 3 ขอ  

ชวง 3 
เดือน 

4. มาตรฐานการ
สอบ สวนโรค  

(5  ตัวช้ีวัด) 

10) ความครบถวน
ของการสอบสวน
ผูปวยเฉพาะรายใน
พื้นที่รับผิดชอบ 

0   มีการสอบสวนผูปวย < รอยละ 40 
1   มีการสอบสวนผูปวย รอยละ 40 – 59 
2   มีการสอบสวนผูปวย รอยละ 60 – 79 
3   มีการสอบสวนผูปวย รอยละ 80 ข้ึนไป 

ชวง 3 
เดือน 
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 11) ความทันเวลา
ของการไดรับแจง
ขาวการระบาด  

0   ไดรับแจงทันเวลา  < รอยละ 40 
1   ไดรับแจงทันเวลา  รอยละ 40 – 59 
2   ไดรับแจงทันเวลา  รอยละ 60 – 79 
3   ไดรับแจงทันเวลา  รอยละ 80 ข้ึนไป 

ชวง 3 
เดือน 

 12) ความครบถวน
ของการสอบสวน
การระบาดในพื้นที่
รับผิดชอบ  

0   มีการสอบสวนการระบาด < รอยละ 40 
1   มีการสอบสวนการระบาด รอยละ 40 – 59 
2   มีการสอบสวนการระบาด รอยละ 60 – 79 
3   มีการสอบสวนการระบาด รอยละ 80 ขึ้นไป 

ชวง 3 
เดือน 

 13) การสอบสวน
โรคที่มีคุณภาพ  

พิจารณาจาก 2 องคประกอบ คือ  
ก. หาสาเหตุได หรือ ยืนยันไดดวยผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ  และ
ข. สามารถหาแหลงโรค หรือ รังโรค หรือ
ท่ีมาของการระบาดได 
ระดับคะแนน 
0   ไมมีการสอบสวนที่เขาเกณฑ   
1   มีการสอบสวนที่เขาเกณฑ  < รอยละ 40 
2   มีการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 40 – 59 
3   มีการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 60 ขึ้นไป 

รอบ 12 
เดือน 

 14) การเขียนรายงาน
สอบสวนโรคที่มี
คุณภาพ  

พิจารณาจาก 3 องคประกอบ คือ  
ก. รูปแบบการเขียนรายงานถูกตอง  และ
ข. มีขอเสนอแนะในการควบคุมโรคที่
สอดคลองกับผลการสอบสวนโรค และ 
ค. สงรายงานทันเวลาตามเกณฑท่ีกําหนด 
ระดับคะแนน 
0   ไมมีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ   
1   มีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ   
                                            < รอยละ 40 
2   มีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ  
                                            รอยละ 40 - 59 
3   มีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ  
                                            รอยละ 60 ข้ึนไป 

รอบ 12 
เดือน 

 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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บทที่ 2  แนวทางการประเมินมาตรฐาน SRRT 
  
3.1  วัตถุประสงคของการประเมิน  

- เพื่อใชเปนแนวทางในการพฒันารูปแบบและสมรรถนะของทีม SRRT  
- เพื่อใชในการวางแผนและประเมินผลการพัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว  

 

3.2  วิธีการประเมิน  
- การสอบถามผูรับการประเมนิ  
- การขอดูหลักฐานที่เปนเอกสารและวัสดุอุปกรณตาง ๆ   
- การตรวจสอบและเปรียบเทยีบโดยใชขอมูลจากฐานขอมลูโรคที่เฝาระวังทาง

ระบาดวิทยา (รง.506)  
- การพิจารณาเนื้อความในรายงานตาง ๆ ทีจ่ัดทําขึ้น เชน รายงานสถานการณโรค, 

รายงานสอบสวนโรค เปนตน  
 

3.3  ผูประเมินและผูรับการประเมิน   
- ผูประเมินและผูรับการประเมิน เปนแกนหลักของทีม SRRT  
- ทีมสนับสนุน หรือทีมระดับสูงกวา ทําหนาที่ประเมินทีมระดับรองลงไป  
 

3.4  เวลาที่ใชในการประเมิน   
- ประเมินปละ 1 คร้ัง  
- ชวงเวลาทีใ่ชในการประเมินมี 3 ชวงเวลา คือ ณ เวลาปจจุบัน, รอบ 3 เดือน และ

รอบ 12 เดือน  
- การประเมินเปนรอบ ใหเร่ิมนับจากเดือนกอนเดือนที่ทาํการประเมินยอนหลังขึ้น

ไป  
 

3.5  การสรุปผลการประเมิน   
- ตัวช้ีวดัที่ผานเกณฑ (คะแนนตั้งแตรอยละ 50 หรือระดับ 2 ขึ้นไป)  
- มาตรฐานที่ผานเกณฑ (คะแนนเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 50 ขึ้นไป)  
- ทีมที่ผานเกณฑ (คะแนนเฉลี่ยตั้งแตรอยละ 60 ขึ้นไป)  
- ตัวช้ีวดัที่ไมสามารถตรวจสอบได  ไมนํามาเฉลี่ย  

 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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บทที่ 3  รายละเอียดตัวช้ีวัดของมาตรฐาน SRRT 
 

ตัวชี้วัดท่ี  1 : การจัดตั้งทีม SRRT  
 

มาตรฐาน มาตรฐานทีมงาน 
ช่ือตัวช้ีวดั การจัดตั้งทีม SRRT 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

           ทีม SRRT (Surveillance and Rapid Response Team) เปนทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ประจําหนวยงานสาธารณสุขท่ีมีพื้นที่รับผิดชอบในดานการ
ปองกันควบคุมโรค  ทีมอาจมีช่ือเปนอยางอืน่ได  แตตองมีบทบาทหนาท่ีและ
ภารกิจสอดคลองกับบทบาทของทีม SRRT ท่ีกําหนดไว   
           ในกรณีท่ีหนวยงานแตงตั้งทีมหลายทีมในคณะกรรมการชุดเดียวกัน เชน 
ทีมอํานวยการ  ทีมอนามัยสิ่งแวดลอม ทีมสุขศึกษาประชาสัมพันธ เปนตน ทีม 
SRRT ใหหมายถึงทีมที่ทําหนาท่ีเฝาระวังและสอบสวนโรค เทานั้น  ไมได
หมายถึงคณะกรรมการทั้งหมด  

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อใหหนวยงานสาธารณสุขที่มีพื้นที่รับผิดชอบในดานการปองกันควบคุมโรค
ทุกหนวยงาน มีการกําหนดตัวบุคคลหรือจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบในดานการเฝา
ระวังและสอบสวนโรคที่ชัดเจน    

สูตรในการ
คํานวณ 

นับจํานวนองคประกอบของการจัดตั้งทีม  
 

หนวยทีว่ัด องคประกอบ   

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

พิจารณา 4 องคประกอบคือ  
ก. มีคําสั่งแตงตั้งทีม 
ข. มีจํานวนสมาชิกทีมตั้งแต 4 คนขึ้นไป     
ค. มีองคประกอบของทีมครบ 3 สวนตามเกณฑท่ีกําหนด คือ หัวหนาทีม  แกน
หลัก  และ ผูรวมทีม   
ง. มีรายช่ือทีมที่เปนปจจุบันรอยละ 80 ข้ึนไป 
ระดับคะแนน  
0 ไมมีขอ ก.  
1  มีขอ ก.  
2  มีขอ ก. กับขออื่น 1-2 ขอ 
3  มีครบทุกขอ  

แหลงขอมูล  คณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอําเภอ (คป.สอ.), สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด, สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12, สํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค  

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

ณ เวลาปจจุบัน  

วิธีการประเมนิ 1. ขอสําเนาคําสั่งแตงทีม SRRT ของหนวยงาน  
2. นับจํานวนสมาชิกทีม SRRT ท้ังหมด (หัวหนาทีม แกนหลัก ผูรวมทีม)  
3. พิจารณารายชื่อ, ตําแหนงท่ีปรากฏในคําสั่ง วามีครบตามองคประกอบของทีม 
SRRT หรอืไม  
4. ตรวจสอบรายชื่อสมาชิกทีมทุกคนวาตําแหนง และสถานที่ปฏิบัติงานใน
ปจจุบันตรงตามคําสั่งหรือไม  
5. นับจํานวนองคประกอบตามเกณฑท่ีกําหนด 

ความหมายของคํา  องคประกอบของทีม ประกอบดวย 
     1) หัวหนาทีม เปน สสจ. / ผชช.หรือเทยีบเทา / ผอ.รพ. / สสอ. / ผอ.กอง
ควบคุมโรค สํานักอนามัย กทม. / ผอ.ศูนยบริการสาธารณสุข กทม. 
     2) แกนหลกั เปน ผูรับผิดชอบงานระบาดวิทยา (ของหนวยงานเดียวหรือจาก
หลายหนวยงานในพื้นที่เดียวกัน เชน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ และ
โรงพยาบาลชุมชนในอําเภอเดยีวกัน)   
     3) ผูรวมทีมจากงานสาธารณสุขดานอื่น โดยไมรวมบุคลากรของหนวยงาน   
ตางสังกัด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  2 : ศักยภาพทางวชิาการของทีม 
 

มาตรฐาน มาตรฐานทีมงาน 
ช่ือตัวช้ีวดั ศักยภาพทางวชิาการของทีม 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          ศักยภาพทางวิชาการของทีม SRRT หมายถึง สมาชิกทีมมีความรู, 
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในดานการเฝาระวังและสอบสวนทางระบาด
วิทยา  ศักยภาพทางวิชาการเปนองคประกอบภายในของทีมที่เอื้อตอผลสาํเร็จใน
การปฏิบัติงาน   

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อใหทีม SRRT มีการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการดานการเฝาระวังและสอบสวน
ทางระบาดวิทยาของทีมอยางตอเนื่อง        

สูตรในการ
คํานวณ 

นับจํานวนองคประกอบที่แสดงถึงศักยภาพทางวิชาการ  
 

หนวยทีว่ัด องคประกอบ   

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

พิจารณา 3 องคประกอบคือ  
ก.  สมาชิกทีมเคยผานการอบรมทางระบาดวิทยา รอยละ 80 ข้ึนไป 
ข.  ทีมมีผลงานสอบสวนการระบาดของโรค(ในรอบ 12 เดือน)  
ค.  ทีมมีผลงานการนิเทศ หรือการประเมิน หรือเปนวิทยากร หรือใหคําปรึกษา 
หรือใหการสนับสนุนเครือขายโดยรวมปฏิบัติงาน หรอืมีการนําเสนอผลงาน
วิชาการทางดานการเฝาระวังสอบสวนโรค (ในรอบ 12 เดือน)  
ระดับคะแนน  
0  ไมมีทุกขอ  
1  มี 1 ขอ 
2  มี 2 ขอ 
3  มีครบทุกขอ  

แหลงขอมูล  เอกสารดานงานวิชาการทางระบาดวิทยาของหนวยงาน   

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

รอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. สอบถามขอมูลการอบรมทางระบาดวิทยาของสมาชิกทีมท้ังหมด  และคํานวณ
สัดสวนของผูเคยผานการอบรม   
2. ขอดูสําเนาเอกสารที่แสดงการปฏิบัติงานของทีมในรอบ 12 เดือน ดังนี้   
     2.1 รายงานการสอบสวนการระบาด  
     2.2 รายงานการนิเทศทางระบาดวิทยา   
     2.3 รายงานการประเมินมาตรฐาน หรือประเมินผลงานดานระบาดวิทยา 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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     2.4 รายงานการเปนวิทยากร  
     2.5 บันทึกการใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน  
     2.6 รายงานที่แสดงถึงการสนับสนุนเครือขายโดยรวมปฏิบัติงาน เชนรวมออก
สอบสวนโรค ฯ 
     2.7 เอกสารที่แสดงถึงการไดนําเสนอผลงานวิชาการทางดานการเฝาระวัง
สอบสวนทางระบาดวิทยา 
3. การนับเปนผลงานของทีม  ตองมีเอกสารทีย่ืนยันผลงานได  
4. ผลงานสอบสวนการระบาด(ตามเกณฑองคประกอบ ข.) หมายถึง ผลงานตาม
ขอ 2.1 อยางนอย 1 เรื่อง  สวนผลงานตามขอ 2.2 – 2.7 อยางใดอยางหนึ่ง หรือ
หลายอยางรวมกันก็ได นับเปนผลงานตามเกณฑองคประกอบ ค.   
5. นับจํานวนองคประกอบตามเกณฑท่ีกําหนด  

ความหมายของคํา  การอบรมทางระบาดวิทยา เปนการอบรมหรือฝกอบรมใหมีความรูในดานหลัก
ระบาดวิทยา การเฝาระวังและการสอบสวนทางระบาดวิทยา  ควรเปนการอบรมที่
จัดขึ้นโดยเฉพาะ ไมไดแทรกอยูในหลักสูตรตาง ๆ  และไมใชการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หรือการประชุมซักซอมรับสถานการณอื่น ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  3 : ความพรอมของทีมในภาวะปกติ 
 

มาตรฐาน มาตรฐานความพรอม 
ช่ือตัวช้ีวดั ความพรอมของทีมในภาวะปกติ 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          ทีม SRRT มีปจจัยตาง ๆ ท่ีสามารถสนับสนุนใหการปฏิบัติงานตอบสนอง
ภาวะฉุกเฉินกระทําไดตลอดเวลา ไดแก ปจจัยดานแผนงาน กําลังคน เงิน วัสดุ
อุปกรณ ยานพาหนะ และการติดตอสื่อสาร  ปจจัยเหลานี้เปนองคประกอบ
ภายนอกของทมีที่สําคัญ ท่ีมีสวนสนับสนุนใหการปฏิบัติงานไดรับความสําเร็จ  

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อใหหนวยงานมีการพัฒนาการจัดการและสนับสนุนทรัพยากรของทีม SRRT 
ใหมีความพรอมอยูเสมอ 

สูตรในการ
คํานวณ 

นับจํานวนองคประกอบที่เปนปจจัยดานการจดัการและทรัพยากรของทีม SRRT  

หนวยทีว่ัด องคประกอบ   

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

พิจารณา 6 องคประกอบคือ  
ก. มีแผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน ท้ังในและนอกเวลาราชการ  
ข. มีการจัดงบประมาณเพื่อใชในการสอบสวนโรคและสงวัตถุตัวอยางที่เพียงพอ 
ค. มีวัสดุอุปกรณพรอมใช ตามเกณฑท่ีกําหนด 
ง. มียานพาหนะที่สามารถนําออกปฏิบัติงานไดทันที  
จ. มีการจัดเวรผูปฏิบัติงานท่ีเปนจริง  
ฉ. มีหมายเลขโทรศัพทหรือการสื่อสารอื่นที่สามารถติดตอสมาชิกทีมทั้งหมดได
ตลอดเวลา 
ระดับคะแนน  
0  ไมมีทุกขอ  
1  มี 1 - 2 ขอ 
2  มี 3 - 4 ขอ 
3  มีครบทุกขอ   

แหลงขอมูล  เอกสารดานการบริหารจัดการทางระบาดวิทยาของหนวยงาน  

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

ณ  เวลาปจจุบัน  

วิธีการประเมนิ 1. ขอดูแผนการปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีการระบาดของโรค ซึ่งแผนงานดังกลาวควร
ระบุการปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดขึ้นนอกเวลาราชการไวดวย  
2. ขอทราบจํานวนเงินงบประมาณ (ของปท่ีประเมิน) ท่ีจัดไวสําหรับการออก
สอบสวนโรคและการสงวัตถุตวัอยางที่เก็บจากการระบาดของโรค  สอบถาม

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ความเพียงพอจากผูรับผิดชอบ 
3. ขอดูรายการวัสดุอุปกรณท่ีจัดเตรียมไวสําหรับการออกสอบสวนโรค (ขณะที่ทํา
การประเมิน) และตรวจสอบเฉพาะรายการขั้นต่ํา   รายการ   
4. สอบถามยานพาหนะที่จัดเตรียมไวสําหรบัการออกปฏิบัติงานไดทันที (ขณะที่
ทําการประเมิน)   
5. ขอดูตารางเวรปฏิบัติงานในกรณีท่ีมีการระบาด อาจเปนตารางเวรที่จัดไวเฉพาะ
วันหยุดราชการ  หรือเอกสารอื่นใดที่ระบุใหบุคคลผูรับผิดชอบออกไปปฏิบัติงาน
ไดทันที  เชน  บันทึกขออนุมัติไปราชการ เปนตน   
6. ขอดูรายช่ือและเบอรโทรศัพทของสมาชิกทีมทั้งหมด  สุมตรวจหวัหนาทีมและ
สมาชิกทีมอยางนอย 1 คน วาสามารถติดตอไดจริงหรือไม  กรณีท่ีสมาชิกทีมไมมี
โทรศัพทติดตอ ใหสอบถามวิธีติดตอและทดลองการติดตอตามสมควร    
7. นับจํานวนองคประกอบตามเกณฑท่ีกําหนด  

ความหมายของคํา  1.แผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน หมายถึง แผนหลักที่กําหนดแนวทางปฏิบัติงาน
และบทบาทหนาท่ีของผูเกี่ยวของในกรณีมีการระบาดหรือมผีูปวยดวยโรคท่ีตอง
สอบสวนทันที    มีลักษณะคลายแผนรองรับอุบัติภัย  ไมใชแผนปฏิบัติงาน
ประจําเดือนหรอืตารางเวร  แผนปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินอาจมีช่ือเรยีกเฉพาะ
อยางอื่นได เชน แผนปฏิบัติการกรณีไขหวัดนก หรือแผนอหิวาตกโรค หรอือื่นๆ  
2. การจัดเวรผูปฏิบัติงานท่ีเปนจริง  หมายถึง มีการกําหนดผูรับผิดชอบที่
ครอบคลุมทุกชวงเวลา เมื่อเกิดเหตุการณท่ีตองออกปฏิบัติงานทันที  จะมี
ผูรับผิดชอบดําเนินการอยางชัดเจน  
3. รายการวัสดอุุปกรณข้ันต่ําท่ีใชในการประเมิน (รายการทั้งหมดดูในภาคผนวก) 

1) Syringe 
2) เข็ม 
3) สําลี 
4) แอลกอฮอล 
5) หลอดใสเลือด 
6) ตะแกรงวางเลอืด 
7) สายยางรัดแขน 
8) สติ๊กเกอรปายชื่อ 
9) กระติกน้ําแข็ง 
10) Ice pack 
11) พาราฟลม 
12) กรรไกร 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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13) ลวดพันสําลีปายจมูก 
14) ไมสวอป 
15) อาหารเลี้ยงเชือ้ที่เหมาะสม สําหรับตัวอยางโรคระบบทางเดินหายใจ 
16) อาหารเลี้ยงเชือ้ที่เหมาะสม สําหรับตัวอยางโรคระบบทางเดินอาหาร 
17) ถุงพลาสติกสะอาด (ถุงรอน) สําหรับเก็บตวัอยางอาหาร 
18) น้ํายาลางมือ 
19) ถุงมือยาง 
20) Mask 
21) แวนตา 
22) หนากาก (N95)  
23) รองเทาบูท  
24) ชุดปองกัน Disposable  
25) แบบสอบสวนโรค  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  4 : ความรวดเรว็ในการออกปฏบิัติงาน  (Response time) 
 

มาตรฐาน มาตรฐานความพรอม 
ช่ือตัวช้ีวดั ความรวดเรว็ในการออกปฏบิัติงาน  (Response time)  
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          ความรวดเร็วในการออกปฏิบัติงาน เปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของทีม SRRT 
สามารถวัดไดโดยใชเวลาตอบสนอง (Response time) หรอืระยะเวลาตั้งแตทราบ
วามีผูปวยหรือการระบาดจนถึงเวลาที่ออกปฏบัิติงาน ซึ่งมีความแตกตางกันตาม
ความสําคัญของโรค    
          วันที่ทราบวามีผูปวย หมายถึง วันรับรักษา หรือวันที่แพทยวินิจฉัย หรือ
ทราบผลตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ   
          สําหรับโรคหรือกลุมอาการที่มีความสําคัญสูง สํานักระบาดวิทยาได
กําหนดใหสอบสวนโรคภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากวันรับรกัษา  เวลาตอบสนอง 
(Response time) เทากับ 48 ช่ัวโมงหรือ 2 วัน  

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการออกปฏิบัติงานภาคสนามของทีม SRRT ใหมี
ความรวดเรว็ไดมาตรฐานตามที่กําหนด    

สูตรในการ
คํานวณ 

จํานวนผูปวยตามเกณฑท่ีสอบสวนไดภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากวันรับรักษา x 100 
จํานวนผูปวยตามเกณฑท่ีตองสอบสวนทันทีท้ังหมด 

หนวยทีว่ัด รอยละ 

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

รอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

จากรายชื่อผูปวยตามเกณฑ (ในรอบ 12 เดือน)  
0  ไมสามารถสอบสวนไดภายใน 48 ช่ัวโมงนบัจากวันรับรักษา  
1  สอบสวนภายใน 48 ชม. < รอยละ 40  
2  สอบสวนภายใน 48 ชม. รอยละ 40 - 59  
3  สอบสวนภายใน 48 ชม. รอยละ 60 ข้ึนไป 

แหลงขอมูล  1. ฐานขอมูลผูปวยโรคที่เฝาระวังทางระบาดวิทยา (รง.506) หรือแฟมขอมลูผูปวย
โรคสําคัญ (อ.ี1)    
2.  สําเนารายงานสอบสวนโรคทั้งหมดในรอบ 12 เดือน  

วิธีการประเมนิ 1. เตรียมขอมูลผูปวยตามเกณฑ  โดยใหมีรายละเอียดแบบ อ.ี1  แยกเปนรายโรค  
2. นับจํานวนผูปวยตามเกณฑท่ีตองสอบสวนทั้งหมด  
3. คัดแยกสําเนารายงานสอบสวนโรคเปนรายโรค เฉพาะโรคตามเกณฑท่ี
ตรวจสอบ  
3. เปรียบเทียบวันรับรักษาในอ.ี1  กับวันที่ออกสอบสวนโรค  

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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     - ถาวันที่ออกสอบสวน เทากับ “วันที่รบัรักษา + 1 หรือ + 2”  นับเปนการ
สอบสวนภายใน 48 ช่ัวโมง  
      - ถาวันที่ออกสอบสวน เทากับ “วันที่รับรักษา + 3” ข้ึนไป นับเปนการ
สอบสวนเกิน  48 ช่ัวโมง  
4. นับจํานวนผูปวยท่ีสอบสวนภายใน 48 ช่ัวโมง  
5. คํานวณตามสูตรท่ีกําหนด  

ความหมายของคํา  1. ผูปวยตามเกณฑ หมายถึง ผูปวยท่ีตองรายงานภายใน 24 ช่ัวโมง เฉพาะผูปวยท่ี
มีการวินิจฉัยสาเหตุชัดเจน และตองสอบสวนทุกราย (ดูขอ 2  โรคท่ี 1 – 10)   
2. ผูปวยท่ีตองรายงานภายใน 24 ช่ัวโมง  หมายถึง ผูปวยดวยโรคหรือกลุมอาการที่
มีความสําคัญสูง (Priority  diseases) ไดแก  

1) Atypical pneumonia suspected SARS  
2) อหิวาตกโรค (Cholera)  
3) ไขสมองอักเสบ (Encephalitis)  
4) ไขกาฬหลังแอน (Meningococcal meningitis)  
5) Acute Flaccid Paralysis (AFP) รวมโปลโิอ  
6) แอนแทรกซ  (Anthrax) 
7) อาการภายหลังไดรับการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค (AEFI) ท่ีรุนแรง

หรือเสยีชีวิต   
8) บาดทะยักในทารกแรกเกิด (Tetanus neonatorum)  
9) คอตีบ (Diphtheria) 
10) พิษสุนัขบา (Rabies)  
11) การระบาดของโรคอาหารเปนพิษ (Food poisoning outbreak)  
12) ผูปวยท่ีมีอาการรุนแรงหรอืเสยีชีวิตอยางเฉียบพลันโดยไมทราบ

สาเหตุท่ีชัดเจน  (Acute severely ill or death of unknown infection.) 
13) กลุมผูปวยท่ีไมทราบสาเหตุชัดเจน (Cluster of diseases with 

unknown etiology) 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  5 : จัดทําสถานการณโรคที่สําคัญและเผยแพรอยางตอเนื่อง 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการเฝาระวังและเตอืนภัย 
ช่ือตัวช้ีวดั จัดทําสถานการณโรคที่สําคัญและเผยแพรอยางตอเนื่อง 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          สถานการณโรคท่ีสําคัญ หมายถึง รายงานที่ทําใหทราบถึงสถานการณโรคท่ี
เปนปจจุบันของพื้นที่  ในรายงานควรแสดงรายชื่อโรคที่กําลังมีสถานการณ
ผิดปกติ โรคท่ีมีแนวโนมจะระบาด ลักษณะทางระบาดวิทยาที่สําคัญ รวมถึง
ขอเสนอแนะในการปองกันควบคุม  รายงานสถานการณโรคท่ีสําคัญควรจัดทํา
เปนรายสัปดาห หรือรายเดือน  และมีรายงานพิเศษเมื่อมีการระบาดที่รุนแรง   
          รายงานสถานการณโรคที่สําคัญเปนการสรุปเหตุการณท่ีเกิดขึ้นท้ังหมด
ภายในเครือขายเฝาระวังทางระบาดวิทยาท่ีทีม SRRT รับผิดชอบ จึงเปนตัวช้ีวัด
สําคัญในการแสดงถึงศักยภาพดานการเฝาระวังฯของทีม SRRT รายงานดังกลาว
ตองเผยแพรใหผูบริหารงานสาธารณสุขและผูเกี่ยวของในพื้นที่ไดทราบอยาง
ท่ัวถึงและตอเนื่อง        

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อพัฒนาศักยภาพของทีม SRRT ในการเฝาระวังทางระบาดวิทยา    

สูตรในการ
คํานวณ 

นับจํานวนรายงานสถานการณโรคประจําสัปดาหหรือเดือนที่จัดทําเผยแพรใน
รอบ 12 เดือน   

หนวยทีว่ัด จํานวนฉบับ 

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

0  ไมมีการจัดทําสถานการณโรค  
1  มีการจัดทําสถานการณโรคและเผยแพร    1 – 24  สัปดาห หรือ 1 – 5  เดือน  
2  มีการจัดทําสถานการณโรคและเผยแพร  25 – 48  สัปดาห หรือ 6 – 10  เดือน  
3  มีการจัดทําสถานการณโรคและเผยแพร  49 – 53  สัปดาห หรือ 11 – 12  เดือน  

แหลงขอมูล  สําเนารายงานสถานการณโรคประจําสัปดาหหรอืเดือน ของหนวยงาน  

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

รอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. ขอดูรายงานสถานการณโรคประจําสัปดาหหรอืเดือนที่จดัทําเผยแพร  
2.  นับจํานวนสัปดาหหรือเดือนที่มีการจัดทําและเผยแพร  

ความหมายของคํา  1. รายงานสถานการณโรค ในที่นี้ไมใชรายงานเฝาระวังโรคเรงดวน  
2. การจัดทําอาจเปนเอกสาร  หรือไฟล Power Point  หรือนําเสนอทาง Web  
3. การเผยแพร ใหรวมถึงการนาํเสนอในที่ประชุมประจําเดือนของหนวยงาน และ
ทาง Internet  

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  6 : ความครอบคลุมของหนวยงานที่สงรายงานผูปวยโรคติดตอที่ตองเฝาระวังอยางตอเนื่อง
ตามเกณฑที่กาํหนด 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการเฝาระวังและเตอืนภัย 
ช่ือตัวช้ีวดั ความครอบคลุมของหนวยงานที่สงรายงานผูปวยโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง

อยางตอเนื่องตามเกณฑที่กาํหนด 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

           หนวยงานที่สงรายงานผูปวยโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังฯ หรือ รง.506  
หมายถึงจํานวนแหลงขอมูลท่ีเปนทางการในการเฝาระวังทางระบาดวิทยา   ถามี
จํานวนหนวยงานมาก  ยอมแสดงถึงขนาดของเครือขายเฝาระวังฯ ท่ีครอบคลุม
พื้นที่นั้น  และเปนขนาดขั้นต่ําท่ีสามารถวัดได  เนื่องจากแหลงขอมูลท่ีไมเปน
ทางการ จะวัดไดยากกวา      
           เครือขายเฝาระวังท่ีมีประสิทธิภาพควรมีการปฏิบัติงานที่ตอเนื่อง  อยาง
นอยในระยะ 3 เดือน ควรมีการสงรายงานทุกสัปดาห  
           ในระดับจังหวัด รง. 506 ท่ีไดรับจากระดับอําเภอ จะสัมพันธกับการ
รายงานโรคเรงดวน  

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อขยายขนาดเครือขายเฝาระวังของทีม SRRT ใหครอบคลุมพื้นที่ท่ีรับผิดชอบให
มากที่สุด  

สูตรในการ
คํานวณ 

จํานวนหนวยงานที่สงรายงานติดตอกันทุกสัปดาหในระยะ 3 เดือน  x 100 
จํานวนหนวยงานทั้งหมดที่ตองสงรายงานในชวงเวลาที่กําหนด 

หนวยทีว่ัด รอยละ  

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

พิจารณาความครอบคลุมของหนวยงานในพืน้ที่รับผิดชอบระดับรองลงไป  1 
ระดับ 
0   มีความครอบคลุม   < รอยละ 40 
1   มีความครอบคลุม  รอยละ 40 - 59   
2   มีความครอบคลุม  รอยละ 60 - 79   
3   มีความครอบคลุม  รอยละ 80 ข้ึนไป   

แหลงขอมูล  แบบบันทึกการรับรายงาน รง.506  ของหนวยงาน ท้ังท่ีเปนเอกสาร และ
ฐานขอมูลในคอมพิวเตอร  

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

ชวง  3  เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. นับจํานวนหนวยงานทั้งหมดที่ตองสงรายงานในชวง 3 เดือนที่กําหนด  
2. ดูแบบบันทึกการรับรายงาน  นับจํานวนหนวยงานที่มกีารสงรายงาน รง.506 
ติดตอกันทุกสัปดาห   

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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3. คํานวณความครอบคลุมตามสูตรท่ีกําหนด   

ความหมายของคํา  1. หนวยงานในที่นี้ หมายถึง หนวยงานที่รับผิดชอบการรายงาน ระดับรองลงไป 1 
ระดับ เชน  

- ทีม SRRT เขต  ประเมินหนวยงาน “หนวย/งานระบาดวิทยาจังหวัด”  
- ทีม SRRT จังหวัด  ประเมินหนวยงาน “ศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ“ 
- ทีม SRRT อําเภอ  ประเมินหนวยงาน “โรงพยาบาลและสถานีอนามัย”   

2. ทีม SRRT แตละระดับ อาจขยายความครอบคลุมไปยังโรงพยาบาลของรัฐนอก
กระทรวงสาธารณสุข  หรือคลินิกราชการ หรือสถานพยาบาลเอกชน   เพื่อใหการ
รายงานครอบคลุมพื้นที่มากที่สุด   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  7 : ความทันเวลาของการรายงานผูปวยโรคตดิตอที่ตองเฝาระวังตามเกณฑที่กําหนด 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการเฝาระวังและเตอืนภัย 
ช่ือตัวช้ีวดั ความทันเวลาของการรายงานผูปวยโรคตดิตอที่ตองเฝาระวังตามเกณฑที่

กําหนด 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          ความทันเวลาของการรายงานผูปวยโรคติดตอท่ีตองเฝาระวังฯ หรอื รง.506  
แสดงถึงความเคลื่อนไหวของเครือขายในยามปกติ การรับ - สงขอมูลท่ีรวดเรว็
แสดงวาขายงานเฝาระวังฯ มคีวามตื่นตัว  มีพลังในการตรวจจับการระบาด  ถา
พื้นที่ใดมีการรับ – สง ขอมูลชา  แสดงวาพื้นที่นั้นมีปญหาในการรายงาน  อาจไม
สามารถตรวจจบัการระบาดได     
          ความทันเวลา  หมายถึง ระยะเวลาตั้งแตวันพบผูปวยถงึวันที่สงบัตรรายงาน   

- โรงพยาบาลทุกแหง  สงภายใน 3 วัน  
- สถานีอนามัยและศูนยบริการสาธารณสุข(กทม.) สงภายใน 5 วัน  
- ศูนยขอมูลระบาดวิทยาอําเภอ สงภายใน 6 วัน  
- หนวย/งานระบาดวิทยาจังหวัด สงภายใน 7 วนั 

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อกระตุนใหขายงานเฝาระวังฯในความรับผิดชอบของทีม SRRT แตละระดับ  มี
ความตื่นตัวตลอดเวลา   

สูตรในการ
คํานวณ 

จํานวนบัตรรายงานที่สงทันเวลาในชวงเวลาที่กําหนด  x 100 
จํานวนบัตรรายงานทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกนั 

หนวยทีว่ัด รอยละ  

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

พิจารณาการรายงานผูปวยท้ังหมดในพื้นที่รับผิดชอบ 
0   มีบัตรรายงานสงทันเวลา < รอยละ 40  
1  มีบัตรรายงานสงทันเวลา รอยละ 40 - 59   
2   มีบัตรรายงานสงทันเวลา รอยละ 60 - 79   
3   มีบัตรรายงานสงทันเวลา รอยละ 80 ข้ึนไป   

แหลงขอมูล  1. ฐานขอมูล รง.506 ท้ังท่ีเปนเอกสารและในระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน  
2. ทะเบียนการรับ-สงรายงานของหนวยงาน   

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

ชวง  3  เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. เตรียมขอมูลรายละเอียดผูปวยท่ีรายงาน (ตามแบบ อี.1) ในชวงเวลา 3 เดือนที่
กําหนด โดยไมรวมผูปวยท่ีรีเฟอร   
2. นับจํานวนผูปวยท่ีรายงานทั้งหมด  
3. นําทะเบียนการรับ-สงรายงาน มาเพิ่มเติมขอมูลวันที่สงรายงานตามรายชื่อผูปวย

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ท่ีตรวจสอบ  
4. นับจํานวนผูปวยท่ีสงรายงานทันเวลา โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการนับ   
5. คํานวณรอยละของบัตรที่สงทันเวลาตามสูตรท่ีกําหนด    

ความหมายของคํา  1. บัตรรายงาน ในที่นี้ หมายถึง การสงขอมูลตาม รง.506 ซึ่งอาจสงเปนเอกสาร 
หรือไฟลขอมูลก็ได  
2. วันพบผูปวย หมายถึง วนัรับรักษา  กรณีท่ีผูปวยมารับการรักษาดวยโรคที่ไม
ตองรายงานในครั้งแรก  ตอมาเปลี่ยนการวนิิจฉัยเปนโรคที่ตองรายงาน  ใหใช
วันที่เปลี่ยนการวินิจฉยัเปนวนัพบผูปวย    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  8 : การแจงเตือนภัยจากการตรวจสอบสถานการณโรค 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการเฝาระวังและเตอืนภัย 
ช่ือตัวช้ีวดั การแจงเตือนภัยจากการตรวจสอบสถานการณโรค 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          การแจงเตือนภัย (Outbreak alert) หมายถึง การแจงเตอืนใหผูบริหาร บุคคล 
หนวยงาน เครอืขายที่เกี่ยวของ และประชาชน ไดทราบถึง การเกิดโรคที่ตรวจพบ
ความผิดปกติ  เพื่อใหตระหนักถึงปญหา และเตรียมปองกันอนัตรายที่อาจเกิดขึ้น   
           การแจงเตือน ตางจากรายงานสถานการณโรคท่ีสําคัญ  คือเปนการนําเสนอ
เฉพาะประเด็นท่ีผิดปกติ   เชน โรค หรือสถานที่  หรือสาเหตุท่ีเปนอันตราย ไม
เนนรูปแบบการนําเสนอ  แตมุงใหกลุมเปาหมายไดรับคําเตือนทันเวลาเปนสําคัญ     

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อพัฒนาระบบการเตือนภัยทางระบาดวิทยาของทีม SRRT ทุกระดับ 

สูตรในการ
คํานวณ 

ดูกลุมเปาหมายในเอกสารที่แสดงถึงการเตือนภัย  
 

หนวยทีว่ัด กลุมเปาหมาย 

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

0  ไมมีการแจงเตือน 
1  มีการเสนอเฉพาะผูบริหารในหนวยงาน   
2  มีการแจงบุคคล หนวยงาน และเครือขายที่เกี่ยวของ  
3  มีการแจงเตือนภัยใหประชาชนทราบ  

แหลงขอมูล  แฟมเอกสารเผยแพรหรอืรายงานของทีม SRRT  

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

ชวง  3  เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. ขอดูเอกสารหรอืหลักฐานที่แสดงถึงการเตือนภัยทางระบาดวิทยา  อาจเปน
บันทึกขอความ, หนังสือราชการ,  E-mail, Website, ขาวหนังสือพิมพฯ   
2. พิจารณากลุมเปาหมายในเอกสาร  จําแนกเปนกลุมผูบริหารในหนวยงาน, กลุม
บุคคลภายนอกและเครือขาย  และกลุมประชาชน  
3. ใหคะแนนตามกลุมเปาหมายที่กําหนด  

ความหมายของคํา  1. การแจงเครือขายที่เกี่ยวของ สวนใหญเปนการแจงทางเครือขายอิเลคโทรนิคส  
แตอาจใชวิธีการอื่นได  เชน  การเผยแพรรายงาน หรือแจงในที่ประชุม เปนตน   
2. การแจงเตือนภัยใหประชาชนทราบ ไมไดหมายความวา  ทีม SRRT ตองแจง
ขาวถึงประชาชนโดยตรง  แตทีม SRRT  อาจเปนผูเตรียมขอมูลขาวสาร และแจง
ผานผูบริหาร หรือ หนวยสขุศึกษาประชาสัมพันธ  จนมีการนําไปเผยแพรทาง
สื่อมวลชนตาง ๆ (ถาเตรียมแตไมไดเผยแพร  ไมนับเปนผลงาน) 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  9 : การทราบขาวเตือนภยัและองคความรูทางเครือขายอิเลคโทรนิคส   
 

มาตรฐาน มาตรฐานการเฝาระวังและเตอืนภัย 
ช่ือตัวช้ีวดั การทราบขาวเตือนภยัและองคความรูทางเครือขายอิเลคโทรนิคส   
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          การทราบขาวเตือนภัยและองคความรู หมายถึง การรบัรูขาวสารเหตุการณท่ี
เปนปจจุบันจากนอกหนวยงาน ท้ังเหตุการณในพื้นที่ใกลเคียง จนถึงเหตุการณท่ีมี
ผลกระทบระดับโลก  การติดตามขาวเตือนภัยและความกาวหนาทางวิชาการจาก
เครือขายอิเลคโทรนิคสเปนวิธีการท่ีสะดวกรวดเรว็  เหมาะสมกับทีม SRRT  

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อพัฒนาและสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการแลกเปลี่ยน
ขอมูลและองคความรูระหวางเครือขายของทีม SRRT   

สูตรในการ
คํานวณ 

นับจํานวนองคประกอบที่เปนสมาชิกเครือขายอิเลคโทรนิคสในชวงเวลาที่กําหนด 
 

หนวยทีว่ัด องคประกอบ  

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

พิจารณา 3 องคประกอบคือ  
ก. เปนสมาชิกเครือขายระดับจังหวัด  
ข. เปนสมาชิกเครือขายระดับภูมิภาค 
ค. เปนสมาชิกเครือขายระดับประเทศ  
ระดับคะแนน  
0  ไมมีทุกขอ  
1  มี 1 ขอ 
2  มี 2 ขอ 
3  มีครบทุกขอ  

แหลงขอมูล  แกนหลักของทีม SRRT  

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

ชวง  3  เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. สอบถามแกนหลักของทีม SRRT ถึงวิธีการรับ-สงขอมูล การรับทราบขาวสาร   
และการติดตอสื่อสารดานระบาดวิทยาทางเครือขายอิเลคโทรนิคส  
2.  สอบถามการเปนสมาชิกเครือขายอิเลคโทรนิคสตาง ๆ  
3. นับจํานวนองคประกอบตามที่กําหนด 

ความหมายของคํา  1. เครือขายอิเลคโทรนิคสใหหมายรวมถงึ Internet และ Intranet   
2. ตัวอยางเครอืขายระดับประเทศ เชน  Outbreaklist ,  weekly_report_epid1 
3. ตัวอยางเครือขายระดับภูมิภาค เชน  EPIDZONE8910 (ภาคเหนือ), NEAN (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ), Rabad(เขต 10)    

 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  10 : ความครบถวนของการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายในพืน้ที่รับผิดชอบ 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการสอบสวนโรค 
ช่ือตัวช้ีวดั ความครบถวนของการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายในพืน้ที่รับผิดชอบ 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          การสอบสวนผูปวยเฉพาะราย หมายถึง การสอบสวนผูปวยดวยโรคที่มี
ความสําคัญ ท่ีจําเปนตองทราบรายละเอียดการปวยของผูปวยทุกรายที่เขาเกณฑ  
ทีม SRRT ตองใหความสําคัญกับการปวย ท้ังท่ีเปนรายเดี่ยว และเปนกลุม(ระบาด)  
         สํานักระบาดวิทยาไดกําหนดรายชื่อโรคและเงื่อนไขที่ตองสอบสวนดงั
รายละเอียดตามผนวก 2  ซึ่งทุกโรคตองมคีวามครบถวนตามเงื่อนไข แตในการ
ประเมินอาจสุมตัวอยางเพียงบางโรคได               

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อเพิ่มจํานวนการสอบสวนโรคที่ผูปวยแตละรายมีความสําคัญสูง  

สูตรในการ
คํานวณ 

จํานวนรายงานการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายในชวงเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนผูปวยท้ังหมดที่ตองสอบสวนเฉพาะรายในชวงเวลาเดยีวกัน 

หนวยทีว่ัด รอยละ 

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

0   มีการสอบสวนผูปวย < รอยละ 40 
1   มีการสอบสวนผูปวย รอยละ 40 - 59 
2   มีการสอบสวนผูปวย รอยละ 60 – 79 
3   มีการสอบสวนผูปวย รอยละ 80 ข้ึนไป 

แหลงขอมูล  1. ฐานขอมูล รง.506 ท้ังท่ีเปนเอกสารและในระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน  
2. สําเนารายงานการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย    

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

ชวง  3  เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. ตรวจสอบรายชื่อโรคที่ตองมีการประเมิน  ซึ่งสํานักระบาดวิทยาจะสุมตัวอยาง
เปนบางโรคและแจงใหกับผูประเมินระดับเขตทราบลวงหนา  สําหรับการประเมิน
ทีม SRRT ระดับอําเภอ  ใหทีมระดับจังหวัดเปนผูสุมตัวอยางโรคที่ใชประเมิน  
2. เตรียมรายชื่อผูปวยท่ีตองสอบสวนเฉพาะรายตามรายชื่อโรคในขอ 1. โดยใหมี
รายละเอียดตามแบบ อี.1  
3. นับจํานวนผูปวยท่ีตองสอบสวนทั้งหมด  
4. ตรวจสอบสําเนารายงานสอบสวนผูปวยเฉพาะรายเปรียบเทียบกับรายชื่อผูปวย
ท่ีเตรียมไวรายตอราย  
5. นับจํานวนรายงานที่มีการสอบสวน 
6. คํานวณตามสูตรท่ีกําหนด 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ความหมายของคํา  รายงานการสอบสวนเฉพาะราย  หมายถึง  
1) เอกสารรายงานตามรูปแบบการเขียนรายงานสอบสวนผูปวยเฉพาะราย  

สําหรับการสอบสวนผูปวยท่ีตองสอบสวนทุกราย หรอืรายที่มีเงื่อนไขสําคัญ 
ตามที่สํานักระบาดวิทยากําหนด  ซึ่งอาจมีแบบสอบสวนผูปวยเฉพาะราย
ประกอบหรือไมก็ได    

2) แบบสอบสวนผูปวยเฉพาะราย เฉพาะผูปวยโรคที่มีความสําคัญสูงท่ีตอง
รายงานภายใน 24 ช่ัวโมง (ตามตัวช้ีวัดที่ 4)  และเปนแบบสอบสวนฯที่มีการ
กรอกขอมูลสมบูรณ   ถาเปนการสอบสวนผูปวยในโรงพยาบาลอาจไมม ี
เอกสารรายงานตามขอ 1) ประกอบ  แตถามีการสอบสวนในพื้นที่เพิ่มเติม 
ควรเขียนรายงานตามขอ 1) ดวยทุกครั้ง  

3) ไมรวมแบบสอบสวนผูปวยเฉพาะรายที่ไมใชโรคตามขอ 2) หรอืแบบ
สอบสวนผูปวยเฉพาะรายที่จัดทําข้ึนเพื่ออํานวยความสะดวกในการบันทึก
ขอมูลระหวางการสอบสวนการระบาด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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ตัวชี้วัดท่ี  11 : ความทันเวลาของการไดรับแจงขาวการระบาด 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการสอบสวนโรค 
ช่ือตัวช้ีวดั ความทันเวลาของการไดรับแจงขาวการระบาด 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          ความทันเวลาของการไดรับแจงขาวการระบาด แสดงถึงความสามารถของ
ขายงานเฝาระวังฯในการเตือนภัยยามฉุกเฉิน  เมื่อมีเหตุการณผิดปกติ สามารถรบั 
– สงขาวถึงกันไดอยางรวดเรว็  
          ความทันเวลาของการไดรับแจงขาวการระบาด หมายถึง การไดรับขาวการ
ระบาดภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันรับรักษา หรือวันที่แพทยวินิจฉัย หรอืทราบ
ผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ หรือวันที่หนวยงานระดับรองลงไปทราบ
ขาว  

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อพัฒนาความรวดเร็วในการเตือนภยัยามฉกุเฉินภายในเครือขายของทีม SRRT 
แตละระดับ  

สูตรในการ
คํานวณ 

จํานวนขาวการระบาดที่ไดรับแจงทันเวลาในชวงเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนขาวการระบาดที่ไดรับแจงท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกนั 

หนวยทีว่ัด รอยละ 

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

0   ไดรับแจงทันเวลา  < รอยละ 40 
1   ไดรับแจงทันเวลา  รอยละ 40 - 59 
2   ไดรับแจงทันเวลา  รอยละ 60 – 79 
3   ไดรับแจงทันเวลา  รอยละ 80 ข้ึนไป 

แหลงขอมูล  ทะเบียนรับแจงขาวของทีม SRRT  

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

ชวง  3  เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. ตรวจสอบทะเบียนรับแจงขาวการระบาดของทีม SRRT  
2. นับจํานวนขาวการระบาดที่ไดรับแจงตามชวงเวลาที่กําหนด 
3. เปรียบเทียบเวลาที่ไดรับแจงขาว กับเวลาที่ควรทราบวามีการระบาด (วันรับ
รักษา หรือวนัที่แพทยวินิจฉัย หรือทราบผลการตรวจยนืยันทางหองปฏิบัติการ 
หรือวันที่หนวยงานระดับรองลงไปทราบขาว) 
4. นับจํานวนขาวท่ีไดรับแจงทันเวลา ภายใน 24 ช่ัวโมง  
5. คํานวณรอยละความทันเวลาตามสูตร  

ความหมายของคํา   
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ตัวชี้วัดท่ี  12 : ความครบถวนของการสอบสวนการระบาดในพืน้ที่รับผิดชอบ 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการสอบสวนโรค 
ช่ือตัวช้ีวดั ความครบถวนของการสอบสวนการระบาดในพืน้ที่รับผิดชอบ 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          การสอบสวนการระบาด หมายถึง การสอบสวนโรคที่มีจํานวนผูปวย
มากกวาท่ีคาดไว เพื่อใหทราบถึงสาเหตุ และปจจัยท่ีทําใหเกิดการระบาด    
          การสอบสวนการระบาดเปนภารกิจที่เดนชัดของทีม SRRT และเปนที่
คาดหวังของบุคคลทั่วไปวาทีม SRRT จะชวยใหไมมีการระบาดของโรค  ทุกครั้ง
ท่ีมีการปวยท่ีเขาเงื่อนไขการระบาดเกิดขึ้น ทีม SRRT จึงตองสอบสวนโดยเร็ว  
และควบคุมไมใหลุกลามขยายวงกวางออกไป   
          สํานักระบาดวิทยาไดกําหนดรายชื่อโรคและเงื่อนไขที่ตองสอบสวนใหครบ 
ถวนดังรายละเอียดตามผนวก 2  แตในการประเมินอาจสุมตัวอยางเพียงบางโรคได   

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อเพิ่มจํานวนการสอบสวนการระบาดใหมีความครบถวนมากที่สุด   

สูตรในการ
คํานวณ 

จํานวนรายงานสอบสวนการระบาดในชวงเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนครั้งท่ีตองสอบสวนการระบาดในชวงเวลาเดียวกัน 

หนวยทีว่ัด รอยละ 

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

0   มีการสอบสวนการระบาด < รอยละ 40 
1   มีการสอบสวนการระบาด รอยละ 40 - 59 
2   มีการสอบสวนการระบาด รอยละ 60 – 79 
3   มีการสอบสวนการระบาด รอยละ 80 ข้ึนไป 

แหลงขอมูล  1. ฐานขอมูล รง.506 ท้ังท่ีเปนเอกสารและในระบบคอมพิวเตอรของหนวยงาน  
2. สําเนารายงานสอบสวนการระบาด     

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

ชวง  3  เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. ตรวจสอบรายชื่อโรคที่ตองมีการประเมิน  ซึ่งสํานักระบาดวิทยาจะสุมตัวอยาง
เปนบางโรคและแจงใหกับผูประเมินระดับเขตทราบลวงหนา  สําหรับการประเมิน
ทีม SRRT ระดับอําเภอ  ใหทีมระดับจังหวัดเปนผูสุมตัวอยางโรคที่ใชประเมิน  
2. เตรียมรายชือ่โรคและนับจํานวนครั้งท่ีมีการระบาด  โดยใชรายชื่อผูปวยจาก
ฐานขอมูลเฝาระวังทางระบาดวิทยา  
3. ตรวจสอบสําเนารายงานสอบสวนการระบาด เปรียบเทียบกับรายชื่อโรคและ
ครั้งของการระบาดที่เตรียมไว 
4. นับจํานวนรายงานที่มีการสอบสวนและคํานวณตามสูตรท่ีกําหนด 
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ตัวชี้วัดท่ี  13 : การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการสอบสวนโรค 
ช่ือตัวช้ีวดั การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ หมายถึง การสอบสวนโรคที่สามารถหาสาเหตุ และ
แหลงโรค หรือท่ีมาของการระบาดได ซึ่งจะนําไปสูมาตรการในการปองกัน
ควบคุมโรคที่ถูกตองตรงกับเงือ่นไขที่เปนตนเหตุของการระบาดที่แทจริง  

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของการสอบสวนโรค  

สูตรในการ
คํานวณ 

จํานวนการสอบสวนการระบาดที่มีคุณภาพ x 100 
จํานวนการสอบสวนการระบาดทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

หนวยทีว่ัด รอยละ  

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

พิจารณาจาก 2 องคประกอบ คือ  
ก. หาสาเหตุได หรือ ยืนยันไดดวยผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ  และ
ข. สามารถหาแหลงโรค หรือ รังโรค หรือท่ีมาของการระบาดได 
ระดับคะแนน 
0   ไมมีการสอบสวนที่เขาเกณฑ   
1   มีการสอบสวนที่เขาเกณฑ  < รอยละ 40 
2   มีการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 40 – 59 
3   มีการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 60 ขึ้นไป 

แหลงขอมูล  สําเนารายงานสอบสวนการระบาด  

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

รอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. นับจํานวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมด โดยไมจํากัดโรค ในชวงเวลาที่
กําหนด  
2. แยกรายงานสอบสวนการระบาดที่มีคุณภาพ โดยพิจารณารายงานที่มีผลการ
สอบสวนมีลักษณะครบ 2 อยาง ดังนี้ 
     - หาสาเหตุได หรือ ยืนยันไดดวยผลการตรวจทางหองปฏบัิติการ  และ
    - สามารถหาแหลงโรค หรือ รังโรค หรือท่ีมาของการระบาดได 
3. นับจํานวนรายงานที่การสอบสวนมีคุณภาพตามเกณฑ  
4. คํานวณตามสูตรท่ีกําหนด 

ความหมายของคํา  1. สาเหตุ (Etiological agent) หมายถึง เชื้อโรค ปจจัยทางกายภาพ สารเคมี หรือสิ่ง
อื่นๆ ท่ีทําใหเกิดโรคและภัย 
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2. แหลงโรค (Source of infection) หมายถึง คน สัตว สิ่งของที่มีเชื้อโรคอยู และ
สามารถติดตอถึงโฮสทไดทันที  
3. รังโรค (Reservoir) หมายถึง คน สัตว แมลง พืช ดิน หรือท่ีอื่นใดที่เชื้อโรคอาศัย
อยู และสามารถเจริญเติบโตแพรพันธุได  
4. ท่ีมาของการระบาด หมายถึง ปจจัยท่ีทําใหเกิดการระบาดขึ้น เชน งานเลี้ยง  การ
เดินทาง   ระบบประปาชํารุด ฯ 
5. ผลยืนยันทางหองปฏิบัติการ (Confirmed  lab.) เปนผลการตรวจจําเพาะที่ยืนยัน
ถึงสาเหตุการระบาด  อาจไมใชการตรวจพบตัวเชื้อโรคโดยตรง เชน ผลการ
ทดสอบปฏิกิริยาน้ําเหลือง  

หมายเหต ุ ตัวหารของตัวช้ีวัดนี้ตรงกับตัวหารของตวัช้ีวดัที่ 14  
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ตัวชี้วัดท่ี  14 : การเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 
 

มาตรฐาน มาตรฐานการสอบสวนโรค 
ช่ือตัวช้ีวดั การเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 
ความหมายของ 
ตัวช้ีวดั 

          การเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ หมายถึง การเขียนรายงาน
สอบสวนโรคที่มีรูปแบบการเขียนรายงานถูกตอง มีขอเสนอแนะในการควบคุม
โรคท่ีสอดคลองกับผลการสอบสวน   และสงรายงานทันเวลาตามเกณฑท่ีกําหนด   
          การเขียนรายงานสอบสวนโรค  มีความสําคัญในการสรุปเนื้อหาและเสนอ
ประเด็นสําคัญใหผูบริหารทราบและตัดสินใจสั่งการปองกนัควบคุมโรคไดอยาง
ถูกตอง  นอกจากนี้รายงานสอบสวนโรคยังเปนเอกสารทางวชิาการที่มีคุณคาอยาง
ยิ่ง  เพราะเปนการบันทึกเหตุการณท่ีเกี่ยวของกับการระบาดของโรคและภัยท่ี
ผิดปกติไวเปนหลักฐาน  เปนประโยชนตอการศึกษาทางระบาดวิทยาของโรคใน
อนาคต          

วัตถุประสงคของ
ตัวช้ีวดั 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเขียนรายงานสอบสวนโรค  

สูตรในการ
คํานวณ 

จํานวนรายงานสอบสวนการระบาดที่การเขียนรายงานมีคุณภาพ x 100 
จํานวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

หนวยทีว่ัด รอยละ 

เกณฑและวิธีคิด
คะแนน 

พิจารณาจาก 3 องคประกอบ คือ  
ก. รูปแบบการเขียนรายงานถูกตอง  และ
ข. มีขอเสนอแนะในการควบคุมโรคที่สอดคลองกับผลการสอบสวนโรค และ 
ค. สงรายงานทันเวลาตามเกณฑท่ีกําหนด 
ระดับคะแนน 
0   ไมมีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ   
1   มีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ  < รอยละ 40 
2   มีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 40 - 59 
3   มีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 60 ข้ึนไป 

แหลงขอมูล  สําเนารายงานสอบสวนการระบาด  

ระยะเวลาที่ใชใน
การประเมิน 

รอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนกอนเดือนที่ทําการประเมินยอนหลังข้ึนไป   

วิธีการประเมนิ 1. นับจํานวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมด โดยไมจํากัดโรค ในชวงเวลาที่
กําหนด  
2. แยกรายงานสอบสวนการระบาดที่มีการเขียนรายงานไดอยางมีคุณภาพ โดย
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พิจารณารายงานที่มีลักษณะครบ 3 อยาง ดังนี้ 
     - รูปแบบการเขียนรายงานถูกตอง   
     - มีขอเสนอแนะในการควบคุมโรคที่สอดคลองกับผลการสอบสวนโรค   
     - สงรายงานทันเวลาตามเกณฑท่ีกําหนด 
3. นับจํานวนรายงานการสอบสวนที่เขียนรายงานไดอยางมีคุณภาพ  
4. คํานวณตามสูตรท่ีกําหนด 

ความหมายของคํา  1. รูปแบบการเขียนรายงานสอบสวนการระบาดที่ถูกตอง อยางนอยควรมหีวัขอ
ดังนี้  
     1.1 ความเปนมา (การรับแจงขาว,ขอมูลเบื้องตน,ทีมสอบสวน,วันที่สอบสวนฯ) 
     1.2 ผลการสอบสวน (จํานวนผูปวย/ผูตาย, การจําแนกบุคคล-เวลา-สถานที่ ฯ)  
     1.3 กิจกรรมควบคุมโรคที่ทําไปแลว 
     1.4 สรุป (ความสําคัญ / แนวโนมของการระบาด) 
     1.5 ขอเสนอแนะเพื่อพิจารณาดําเนินการหรือสั่งการ  
2. ขอเสนอแนะในการควบคุมโรคที่สอดคลองกับผลการสอบสวนโรค พิจารณา
ดังนี้  
     2.1 เสนอแนะใหดําเนินการกับกลุมเปาหมาย หรือพื้นที่เสี่ยง หรอืชวงเวลาที่
เหมาะสม ตามลักษณะของบุคคล สถานที่ และเวลา ท่ีวิเคราะหพบความผิดปกติ 
     2.2  เสนอแนะมาตรการ/วธิีการ ท่ีตรงกับ สาเหตุ/แหลงโรค/วิธีการถายทอด
โรค/ปจจัยเสี่ยง ท่ีทราบจากการสอบสวนโรค  เชน  “เสนอใหปดหรือปรับปรุงบอ
น้ําท่ีสอบสวนพบวาเปนแหลงโรค”  ไมใชเสนอวา  “ควรปรับปรุงสุขาภิบาลน้ํา
สะอาด” โดยไมมีรายละเอียดอยางอื่นที่เจาะจงวาควรดําเนนิการอยางไร   
     2.3  เสนอแนะมาตรการทั่วไปบางอยางที่จําเปนสําหรับโรคนั้น ๆ เชน การ
ติดตามเชิงรุก 10 วัน สําหรับอหิวาตกโรค      
3. สงรายงานสอบสวนโรคทันเวลา  กําหนดใหเขียนรายงานเบื้องตนเสนอ
ผูบริหารและผูเกี่ยวของภายใน 48 ช่ัวโมงภายหลังการ(เริ่มตน)สอบสวน   

หมายเหต ุ ตัวหารของตัวช้ีวัดนี้ตรงกับตัวหารของตวัช้ีวดัที่ 13 

 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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บทที่ 4 แบบประเมินมาตรฐาน SRRT 
 

ทีมที่รับการประเมิน   อําเภอ .......................................  จังหวดั .................................  
 ศูนยบริการสาธารณสุข(กทม.) ...............................  สํานักอนามัย กทม.  
 เขต(สคร.) ...............................  สวนกลาง  

ผูแทนทีมที่รวมการประเมิน ............................................................................................................. 
ผูแทนทีมที่ไปประเมิน ......................................................................................................................  
วันที่ประเมิน .....................................................................................................................................  
สรุปคะแนนการประเมินและการผานเกณฑ  
  

ผลประเมิน สรุป มาตรฐานและตัวชี้วัด 
ระดับ คะแนน 

คะแนน
เฉล่ีย ผาน ไมผาน 

เกณฑ
ผาน 

1) การจัดต้ังทีม SRRT    ---   5 
2) ศักยภาพทางวิชาการของทีม   ---   5 

มาตรฐานทีมงาน ---     5 
3) ความพรอมของทีมในภาวะปกติ   ---   5 
4) ความพรอมของทีมในการปฏิบัติงานทันเวลา    ---   5 

มาตรฐานความพรอม ---     5 
5) จัดทําสถานการณโรคที่สําคัญและเผยแพรอยางตอเนื่อง    ---   5 
6) ความครอบคลุมของหนวยงานที่สงรายงานผูปวย
โรคติดตอที่ตองเฝาระวังอยางตอเนื่องตามเกณฑที่กําหนด  

  ---   5 

7) ความทันเวลาของการรายงานผูปวยโรคติดตอที่
ตองเฝาระวังตามเกณฑทีก่ําหนด 

  ---   5 

8) การแจงเตือนภยัจากการตรวจสอบสถานการณโรค   ---   5 
9) การทราบขาวเตือนภัยและองคความรูทางเครือขาย
อิเลคโทรนิคส  

  ---   5 

มาตรฐานการเฝาระวังและเตอืนภัย ---     5 
10) ความครบถวนของการสอบสวนผูปวยเฉพาะ
รายในพื้นที่รับผิดชอบ 

  ---   5 

11) ความทันเวลาของการไดรับแจงขาวการระบาด     ---   5 
12) ความครบถวนของการสอบสวนการระบาด    ---   5 
13) การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ    ---   5 
14) การเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ    ---   5 

มาตรฐานการสอบสวนโรค ---     5 

มาตรฐาน SRRT ---     6 
หมายเหตุ  ตัวช้ีวัดที่ไมสามารถตรวจสอบได  ไมตองนํามาเฉลี่ย  

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 



                                        มาตรฐานทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT)                                          34 

รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 1 (การจัดตั้งทีม SRRT) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ก. คําสั่งแตงตั้ง
ทีม                      

ช่ือคําสั่ง ........................................................................... 
ลงวันที่ ............................................................................  
ตําแหนงผูออกคําสั่ง ........................................................  

(    )  มี     (    ) ไมมี    

ข. จํานวน
สมาชิกทีม 

จํานวนในคําสั่ง ................. คน  
(เฉพาะบุคลากรดานสาธารสุขเทานั้น)  

(    ) ≥ 4    (    ) < 4    

ค. องค 
ประกอบของ
ทีม 

(ทําเครื่องหมาย   หนาขอท่ีมี)  
หัวหนาทีม  
  .......   1) เปน สสจ. / ผชช.หรอืเทียบเทา / ผอ.รพ. / สสอ. / ผอ.  
             กองควบคุมโรค กทม./ผอ.ศูนยบริการ สธ.  กทม. 
  .......   2) ไมใชตําแหนงขางตน  แตเปน ................................... 
แกนหลัก   
  .......   3) เปน จนท.ท่ีรับผิดชอบงานระบาดวิทยา  
  .......   4) ไมใช จนท.ท่ีระบุ  แตเปน ........................................ 
ผูรวมทีม   5) จากงาน/ฝาย/กลุม/หนวยงาน   
     -  .......................................................................คน 
     - ........................................................................คน       
     -  .......................................................................คน 
     -  ........................................................................คน  
     -  ........................................................................คน  
หมายเหตุ  * องคประกอบของทีมที่ครบ  คือมี ขอ 1), 3) และ 5)  

(    ) ครบ * 
             (    )ไมครบ   

ง. มีรายช่ือทีม
ท่ีเปนปจจุบัน 

รายช่ือสมาชิกที่มีตําแหนงและสถานที่ปฏิบัติงานเปนปจจุบัน 
................. คน หรือรอยละ ................... ของทั้งหมด   

(    ) รอยละ 80 ข้ึนไป  

             (    ) < 80       

สรุป  ระดับคะแนน         0 ไมมีขอ ก.  
                                1  มีขอ ก.  
                                2  มีขอ ก. กับขออื่น 1-2 ขอ 
                                3  มีครบทุกขอ 

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 2 (ศักยภาพทางวิชาการของทีม) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ก. สมาชิกทีม
เคยผานการ  
อบรมทาง
ระบาดวิทยา  

จํานวนสมาชิกทีม ................. คน (รวมหัวหนาทีม)  
สมาชิกที่เคยผานการอบรมทางระบาดวิทยา ..................... คน  
                                                              หรือรอยละ ................... 

(    ) รอยละ 80 ข้ึนไป  

             (    ) < 80       

ข. ทีมมีผลงาน
สอบสวนการ
ระบาดของโรค
(ในรอบ 12 
เดือน) 

ในรอบ 12 เดือน (เดือน ........................... ถึง............................) 
มีผลงานที่เปนรายงานสอบสวนการระบาดดังนี้  
1.เรื่อง ......................................................................................... 
2.เรื่อง .........................................................................................  
3.เรื่อง ......................................................................................... 

(    ) มีอยางนอย 1 เร่ือง   
                 (    )ไมมี    

ค. องค 
ประกอบของ
ทีม 

ในรอบ 12 เดือน (เดือน ........................... ถึง............................) 
มีรายงานการปฏิบัติงานวิชาการดานระบาดวิทยาอื่น ๆ ดังนี้  
(ทําเครื่องหมาย   หนาขอท่ีมี)  
..........1. รายงานการนิเทศฯ    
..........2. รายงานการประเมินมาตรฐาน  
..........3. รายงานประเมินผลงานระบาดวิทยา 
..........4. รายงานการเปนวิทยากร  
..........5. บันทึกการใหคําปรึกษาแนะนําฯ   
..........6. รายงานการรวมออกสอบสวนโรค ฯ 
..........7. เอกสารการนําเสนอผลงานวิชาการ  
..........8. อื่นๆ ระบุ ................................................................  

(    ) มีอยางนอย 1 เร่ือง   
                 (    )ไมมี    

สรุป  ระดับคะแนน         0  ไมมีทุกขอ  
                                1  มี 1 ขอ 
                                2  มี 2 ขอ 
                                3  มีครบทุกขอ 

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 3 (ความพรอมของทีมในภาวะปกต)ิ 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ก. มีแผน
ปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉิน  
ทั้งในและนอก
เวลาราชการ 

1. ช่ือแผน ........................................................................... 
     ลงวันที่ ............................................................................  
2. ช่ือแผน ........................................................................... 
     ลงวันที่ ............................................................................  

(    ) มีอยางนอย 1 แผน   
                 (    )ไมมี    

ข. มีการจัด
งบประมาณเพื่อ

การสอบสวนโรค
และสงวัตถุ
ตัวอยาง 

จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหใชในการสอบสวน
โรคและสงวัตถุตัวอยาง ........................................... บาท 

(    ) เพียงพอ              
                (    )ไม 
                 เพียงพอ     

ค. มีวัสดุ
อุปกรณพรอม
ใช ตามเกณฑท่ี
กําหนด 

วัสดุอุปกรณท่ีเตรียมไวปฏิบัติงานมี ......................... รายการ  
วัสดุอุปกรณท่ียังไมไดเตรียมไว  ......................... รายการ 
ไดแก .......................................................................................... 
 .................................................................................................... 

(    ) มี ครบตามเกณฑ    
             (    )ไมครบ   

ง. มียานพาหนะ
ที่ออกปฏิบัติ 
งานไดทันที 

ถาตองออกสอบสวนโรคในวนัที่ประเมิน  สามารถติดตอขอรถ
ไปปฏิบัติงาน   
(     ) ได  ทะเบียนรถหมายเลข ................................................ 
(     )  ไมได   
หมายเหตุ  ถาติดตอขอรถไดทันที  แสดงวายานพาหนะพรอม   

(    ) มีพรอม              
          (    )ไมพรอม   

จ. มีการจัดเวร
ผูปฏิบัติงานท่ี
เปนจริง 

ตารางเวรหรือเอกสารใหออกปฏิบัติงานของเดือนที่ประเมิน    

(    ) มี    (    )ไมมี                                                       
ถามี   สอบถามผูท่ีมีรายช่ืออยูเวร ของเวรลาสดุ   
(    ) อยูเวรครบทุกคน (    )ไมครบเนื่องจาก .............................     

(    ) มี เปนจริง           
             (    )ไมมี        

ฉ. มีหมายเลข
โทรศัพทหรือการ
ส่ือสารอื่นที่
สามารถติดตอ
สมาชิกทีมได
ตลอดเวลา 

บัญชีรายช่ือและเบอรโทรศัพทของทีม     (    ) มี    (    )ไมมี          
ถามี   สุมรายชือ่และทดลองติดตอจากหมายเลขโทรศัพทท่ีมี   
หัวหนาทีม              (    ) ติดตอได              (    )ไมได   
สมาชิกทีม ….. คน  (    ) ติดตอไดทุกคน   (    )ไมครบทุกคน  
หมายเหตุ  ถาติดตอไดครบทั้งหมด แสดงวาการติดตอสื่อสารดี   

(    ) มี ไดตลอดเวลา   
             (    )ไมได      

สรุป  ระดับคะแนน       0  ไมมีทุกขอ  
                              1  มี 1 - 2 ขอ 
                              2  มี 3 - 4 ขอ 
                              3  มีครบทุกขอ   

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 

สํานักระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 4 (ความรวดเร็วในการออกปฏิบัติงาน  หรือ Response time) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ตัวตั้งในสูตร จํานวนผูปวยตามเกณฑ ท่ีสอบสวนไดภายใน 48 ช่ัวโมงนบัจาก

วันรับรักษา 
…................... ราย 

ตัวหารในสูตร จํานวนผูปวยท่ีตองรายงานภายใน 24 ช่ัวโมง เฉพาะผูปวยท่ีมี
การวินิจฉัยสาเหตุชัดเจน และตองสอบสวนทุกราย  

…................... ราย 

สูตร จํานวนผูปวยตามเกณฑท่ีสอบสวนไดภายใน 48 ช่ัวโมงนับจากวันรับรักษา x 100 
จํานวนผูปวยตามเกณฑท่ีตองสอบสวนทันทีท้ังหมด 

การคํานวณ x 100 
 

ผลลัพธ  รอยละ …..................................... 

สรุป  ระดับคะแนน        
0  ไมสามารถสอบสวนไดภายใน 48 ช่ัวโมงนบัจากวันรับรักษา  
1  สอบสวนภายใน 48 ชม. < รอยละ 40  
2  สอบสวนภายใน 48 ชม. รอยละ 40 - 59  
3  สอบสวนภายใน 48 ชม. รอยละ 60 ข้ึนไป 

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 5 (จัดทําสถานการณโรคที่สําคัญและเผยแพรอยางตอเนื่อง) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
รายงานประจํา
สัปดาห 

ในรอบ 12 เดือน   จัดทําเปนเอกสาร .............. สัปดาห  
                             ไฟล Power Point  .............. สัปดาห  
                             นําเสนอทาง Web .............. สัปดาห 

เผยแพรมากทีสุ่ด 
…............ สัปดาห 

รายงาน
ประจําเดือน 

ในรอบ 12 เดือน   จัดทําเปนเอกสาร .............. เดือน  
                             ไฟล Power Point  .............. เดือน  
                             นําเสนอทาง Web .............. เดือน 

เผยแพรมากทีสุ่ด 
…............ เดือน 

สูตร นับจํานวนรายงานสถานการณโรคประจําสัปดาหหรือเดือนที่จัดทําเผยแพรในรอบ 12 
เดือน   

การคํานวณ -- 
ผลลัพธ  …..................................... สัปดาห หรือ เดือน 

สรุป  ระดับคะแนน        
0  ไมมีการจัดทําสถานการณโรค  
1  มีการจัดทําสถานการณโรคและเผยแพร    1 – 24  สัปดาห  
    หรือ 1 – 5  เดือน  
2  มีการจัดทําสถานการณโรคและเผยแพร  25 – 48  สัปดาห  
    หรือ 6 – 10  เดือน  
3  มีการจัดทําสถานการณโรคและเผยแพร  49 – 53  สัปดาห  
    หรือ 11 – 12  เดือน  

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 6 (ความครอบคลุมของหนวยงานทีส่งรายงานผูปวยโรคติดตอทีต่อง
เฝาระวังอยางตอเนื่องตามเกณฑที่กําหนด) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ตัวตั้งในสูตร จํานวนหนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบระดับรองลงไป 1 ระดับ 

ท่ีสงรายงาน (รง.506) ติดตอกันทุกสัปดาหในระยะ 3 เดือน    
…...........หนวยงาน 

ตัวหารในสูตร จํานวนหนวยงานในพื้นที่รับผิดชอบระดับรองลงไป 1 ระดับ 
ท้ังหมดที่ตองสงรายงานในชวงเวลา 3 เดือนที่กําหนด 

…...........หนวยงาน 

สูตร จํานวนหนวยงานที่สงรายงานติดตอกันทุกสัปดาห  x 100 
จํานวนหนวยงานทั้งหมดที่ตองสงรายงานในชวงเวลาที่กําหนด 

การคํานวณ x 100 
 

ผลลัพธ  รอยละ …..................................... 

สรุป  ระดับคะแนน        
0   มีความครอบคลุม   < รอยละ 40 
1   มีความครอบคลุม  รอยละ 40 - 59   
2   มีความครอบคลุม  รอยละ 60 - 79   
3   มีความครอบคลุม  รอยละ 80 ข้ึนไป   

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 7 (ความทันเวลาของการรายงานผูปวยโรคติดตอทีต่องเฝาระวังตาม
เกณฑทีก่ําหนด) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ตัวตั้งในสูตร จํานวนบัตรรายงานที่สงทันเวลาในชวงเวลา 3 เดือน    ….................. บัตร 

ตัวหารในสูตร จํานวนบัตรรายงานทั้งหมดในชวงเวลา 3 เดือนที่กําหนด ….................. บัตร 

สูตร จํานวนบัตรรายงานที่สงทันเวลาในชวงเวลาที่กําหนด  x 100 
จํานวนบัตรรายงานทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกนั 

การคํานวณ x 100 
 

ผลลัพธ  รอยละ …..................................... 

สรุป  ระดับคะแนน        
0   มีบัตรรายงานสงทันเวลา < รอยละ 40  
1  มีบัตรรายงานสงทันเวลา รอยละ 40 - 59   
2   มีบัตรรายงานสงทันเวลา รอยละ 60 - 79   
3   มีบัตรรายงานสงทันเวลา รอยละ 80 ข้ึนไป   

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 8 (การแจงเตือนภัยจากการตรวจสอบสถานการณโรค) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
เอกสารการ
เตือนภัย  

ในชวงเวลา 3 เดือนที่กําหนด  มีเอกสารหรือหลักฐานการเตือน
ภัยทางระบาดวิทยา  ดังนี้ 
(ทําเครื่องหมาย   หนาขอท่ีมี)  
..........1. บันทึกขอความ  เตือนภัยเรือ่ง ....................................... 
..........2. หนังสือราชการ เตือนภัยเรือ่ง ....................................... 
..........3. E-mail               เตือนภัยเรือ่ง ....................................... 
..........4. Website             เตือนภัยเรือ่ง ....................................... 
..........5. ขาวหนังสือพิมพ เตือนภัยเรือ่ง ..................................... 
..........6. อื่นๆ ............................ เตือนภัยเรื่อง .......................... 

(    ) มี การเตือน         
          (    )ไมมี           

กลุมเปาหมาย
การเตือนภัย 

ในเอกสารแสดงกลุมเปาหมายที่มีการเตือนภัย ดังนี้  
(ทําเครื่องหมาย   หนาขอท่ีมี)  
..........1. ผูบริหาร  
..........2. บุคคล  ไดแก .............................................................  
..........3. หนวยงาน ไดแก ....................................................... 
..........4. เครือขาย ไดแก ....................................................... 
..........5. ประชาชน  

กลุมเปาหมาย กวาง
สุดที่มีการเตือน คือ 
กลุม ....................... 

สูตร ดูกลุมเปาหมายในเอกสารที่แสดงถึงการเตือนภัย  
 

การคํานวณ -- 
ผลลัพธ  กลุมเปาหมาย กวางสุด คือกลุม ….....................................  

สรุป ระดับคะแนน        
0  ไมมีการแจงเตือน 
1  มีการเสนอเฉพาะผูบริหารในหนวยงาน   
2  มีการแจงบุคคล หนวยงาน และเครือขายที่เกี่ยวของ  
3  มีการแจงเตือนภัยใหประชาชนทราบ

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีว้ัดท่ี 9 (การทราบขาวเตือนภัยและองคความรูทางเครือขายอิเลคโทรนิคส ) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ก. เปนสมาชิก
เครือขายระดับ
จังหวัด  

ในชวงเวลา 3 เดือนท่ีกําหนด 
เปนสมาชิก ................. เครือขาย ไดแก  
1.เครือขาย ................................................................................. 
2.เครือขาย ................................................................................. 
3.เครือขาย ................................................................................. 

(    ) เปนสมาชิก       
              (    )ไมเปน   

ข. เปนสมาชิก
เครือขายระดับ
ภูมิภาค 
 

ในชวงเวลา 3 เดือนท่ีกําหนด 
เปนสมาชิก ................. เครือขาย ไดแก  
1.เครือขาย ................................................................................. 
2.เครือขาย ................................................................................. 
3.เครือขาย ................................................................................. 

(    ) เปนสมาชิก       
              (    )ไมเปน   

ค. เปนสมาชิก
เครือขาย
ระดับประเทศ 

ในชวงเวลา 3 เดือนท่ีกําหนด 
เปนสมาชิก ................. เครือขาย ไดแก  
1.เครือขาย ................................................................................. 
2.เครือขาย ................................................................................. 
3.เครือขาย ................................................................................. 

(    ) เปนสมาชิก       
              (    )ไมเปน   

สรุป  ระดับคะแนน            0  ไมมีทุกขอ  
                                   1  มี 1 ขอ 
                                   2  มี 2 ขอ 
                                   3  มีครบทุกขอ 

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 10 (ความครบถวนของการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายในพืน้ที่
รับผิดชอบ) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ตัวตั้งในสูตร ในชวงเวลา 3 เดือนที่กําหนด  

โรคท่ีใชในการประเมิน 
มีจํานวนรายงานการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย  

.....…...........ราย 

ตัวหารในสูตร ในชวงเวลา 3 เดือนที่กําหนด  
โรคท่ีใชในการประเมิน 
มีจํานวนผูปวยท้ังหมดที่ตองสอบสวนเฉพาะราย 

.....…...........ราย 

สูตร จํานวนรายงานการสอบสวนผูปวยเฉพาะรายในชวงเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนผูปวยท้ังหมดที่ตองสอบสวนเฉพาะรายในชวงเวลาเดยีวกัน 

การคํานวณ x 100 
 

ผลลัพธ  รอยละ …..................................... 

สรุป  ระดับคะแนน        
0   มีการสอบสวนผูปวย < รอยละ 40 
1   มีการสอบสวนผูปวย รอยละ 40 - 59 
2   มีการสอบสวนผูปวย รอยละ 60 – 79  
3   มีการสอบสวนผูปวย รอยละ 80 ข้ึนไป 

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 11 (ความทันเวลาของการไดรับแจงขาวการระบาด) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ตัวตั้งในสูตร ในชวงเวลา 3 เดือนที่กําหนด  

มีจํานวนขาวการระบาดที่ไดรับแจงทันเวลา   
(ภายใน 24 ช่ัวโมง นับจากวันรับรักษา หรือวันที่แพทยวนิิจฉัย 
หรือทราบผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ หรือวันที่
หนวยงานระดับรองลงไปทราบขาว) 

.....…...........ขาว 

ตัวหารในสูตร ในชวงเวลา 3 เดือนที่กําหนด  
มีจํานวนขาวการระบาดที่ไดรับแจงท้ังหมด  

.....…...........ขาว 

สูตร จํานวนขาวการระบาดที่ไดรับแจงทันเวลาในชวงเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนขาวการระบาดที่ไดรับแจงท้ังหมดในชวงเวลาเดียวกนั 

การคํานวณ x 100 
 

ผลลัพธ  รอยละ …..................................... 

สรุป  ระดับคะแนน        
0   ไดรับแจงทันเวลา  < รอยละ 40 
1   ไดรับแจงทันเวลา  รอยละ 40 - 59 
2   ไดรับแจงทันเวลา  รอยละ 60 – 79 
3   ไดรับแจงทันเวลา  รอยละ 80 ข้ึนไป 

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีว้ัดท่ี 12 (ความครบถวนของการสอบสวนการระบาดในพื้นที่รับผิดชอบ) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ตัวตั้งในสูตร ในชวงเวลา 3 เดือนที่กําหนด  

โรคท่ีใชในการประเมิน 
มีจํานวนรายงานสอบสวนการระบาด  

.....…...........เรือ่ง 

ตัวหารในสูตร ในชวงเวลา 3 เดือนที่กําหนด  
โรคท่ีใชในการประเมิน 
มีจํานวนครั้งท่ีตองสอบสวนการระบาด  

.....…...........ครั้ง 

สูตร จํานวนรายงานสอบสวนการระบาดในชวงเวลาที่กําหนด x 100 
จํานวนครั้งท่ีตองสอบสวนการระบาดในชวงเวลาเดียวกัน 

การคํานวณ x 100 
 

ผลลัพธ  รอยละ …..................................... 

สรุป  ระดับคะแนน        
0   มีการสอบสวนการระบาด < รอยละ 40 
1   มีการสอบสวนการระบาด รอยละ 40 - 59 
2   มีการสอบสวนการระบาด รอยละ 60 – 79 
3   มีการสอบสวนการระบาด รอยละ 80 ข้ึนไป 

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 13 (การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ตัวตั้งในสูตร ในรอบ 12 เดือนที่กําหนด   

มีจํานวนการสอบสวนการระบาดที่มีคุณภาพ  
(สรุปจากแบบประเมินรายงานการสอบสวนการระบาด) 

.....…...........ครั้ง 

ตัวหารในสูตร ในรอบ 12 เดือนที่กําหนด  
มีจํานวนการสอบสวนการระบาดทั้งหมด   

.....…...........ครั้ง  

สูตร จํานวนการสอบสวนการระบาดที่มีคุณภาพ x 100 
จํานวนการสอบสวนการระบาดทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

การคํานวณ x 100 
 

ผลลัพธ  รอยละ …..................................... 

สรุป  ระดับคะแนน        
0   ไมมีการสอบสวนที่เขาเกณฑ   
1   มีการสอบสวนที่เขาเกณฑ  < รอยละ 40 
2   มีการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 40 - 59 
3   มีการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 60 ข้ึนไป 

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 

 

แบบประเมินรายงานสอบสวนการระบาดในรอบ 12 เดือน  
(ใชประกอบการประเมินตัวช้ีวดัที่ 13 และ 14) 

 

คุณภาพการสอบสวน(มีครบ) คุณภาพการเขยีนรายงาน (มีครบ) ที่ โรค 
หาสาเหตุได / มีผล 

LAB 
หาแหลงโรค / รัง

โรคได 
รูปแบบ
ถูกตอง 

ขอเสนอแนะ
ถูกตอง 

สง
ทันเวลา 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       
10       
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รายละเอียดการประเมินตัวชีวั้ดท่ี 14 (การเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ) 
 

องคประกอบ ขอมูล เงื่อนไข/คะแนน 
ตัวตั้งในสูตร ในรอบ 12 เดือนที่กําหนด   

มีจํานวนรายงานสอบสวนการระบาดที่การเขียนรายงานมี
คุณภาพ  
(สรุปจากแบบประเมินรายงานการสอบสวนการระบาด) 

.....…...........เรือ่ง 

ตัวหารในสูตร ในรอบ 12 เดือนที่กําหนด  
มีจํานวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมด   

.....…...........เรือ่ง  

สูตร จํานวนรายงานสอบสวนการระบาดที่การเขียนรายงานมีคุณภาพ x 100 
จํานวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมดในชวงเวลาเดียวกัน 

การคํานวณ x 100 
 

ผลลัพธ  รอยละ …..................................... 

สรุป  ระดับคะแนน        
0   ไมมีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ   
1   มีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ  < รอยละ 40 
2   มีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 40 - 59 
3   มีรายงานการสอบสวนที่เขาเกณฑ รอยละ 60 ข้ึนไป  

ระดับ ................... 
(ยกไปหนาแรก) 
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ผนวก 1  ตัวชี้วัดมาตรฐานงานระบาดวิทยาโรคติดตอ 
 เนื่องจากลักษณะงานระบาดวิทยาของหนวยงานแตละระดับมีความแตกตางกันและดําเนินงาน
รวมกันเปนเครือขาย ดังนั้นการประเมินมาตรฐานงานระบาดวิทยาจึงกําหนดใหประเมินตามตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงานหลักทางระบาดวิทยาที่สอดคลองกับบทบาทหนาท่ีการดําเนินงานทางระบาดวิทยาของหนวยงาน
แตละระดับ ดังนี้  
 

ตัวช้ีวัด สอ. รพ. ศูนย อ. สสจ. สคร. 
1.  มาตรฐานการเฝาระวังโรค      
1.1 ความครอบคลุมของหนวยงานที่สงรายงานผูปวยโรคติดตอที่ตองเฝา 
        ระวัง 

-- -- ป ป ป 

1.2  ความครบถวนของผูปวยที่รายงานดวยโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง   ป ป -- -- -- 
1..3 ความทันเวลาของการรายงานโรคติดตอที่ตองเฝาระวัง  ป ป ป ป -- 
1.4   ความทันเวลาของการสงรายงานโรคเรงดวน  -- -- -- ป -- 
1.5 จัดทําสถานการณโรคที่สําคัญและเผยแพรอยางตอเนื่อง  ป ป ป ป ป 
1.6   ใหขอเสนอแนะเพื่อเตือนภัยจากการตรวจสอบสถานการณโรค  -- -- ป ป ป 

2. มาตรฐานการสอบสวนโรค      
2.1   ความครบถวนของการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย  ป ป ป ป -- 
2.2   ความทันเวลาของการสอบสวนผูปวยเฉพาะราย  ป ป ป ป -- 
2.3   ความทันเวลาของการไดรับแจงขาวการระบาด  -- -- ป ป ป 
2.4   ความครบถวนของการสอบสวนการระบาด  -- ป ป ป -- 
2.5   การสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ  -- ป ป ป ป 
2.6   ใหขอเสนอแนะจากรายงานสอบสวนการระบาด  -- -- -- -- ป 
2.7   สังเคราะหองคความรูจากสรุปรายงานการสอบสวนโรค  -- -- -- ป ป 

3. มาตรฐานการพัฒนาเครือขาย      

3.1 หนวยงานในเครือขายที่ยังไมเคยรับการประเมินผานเกณฑการ
ประเมิน  

-- ป ป ป ป* 

3.2 หนวยงานในเครือขายที่ไมผานเกณฑการประเมินและสามารถ
พัฒนาใหผานเกณฑได  

-- ป ป ป ป 

3.3 หนวยงานในเครือขายที่เคยผานเกณฑการประเมินแลวยังรักษา 
         มาตรฐานไวได  

-- ป ป ป ป 

 

หมายเหตุ:   ป  =  ประเมิน --  =  ไมประเมิน 
      * สคร.ประเมิน สสจ.ครบทุกจังหวัดในเขตจึงไมตองประเมินตัวช้ีวัดนี้ ยกเวนมีจังหวัดตั้งใหม 
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ผนวก 2  โรคและเงือ่นไขที่ตองสอบสวน 
2.1 ระดับรพศ., รพท., รพช., รพ.เอกชน, สสอ./เขตใน กทม.  
รหัส 506 สอบสวนเฉพาะราย สอบสวนการระบาด 

01 อหิวาตกโรค (ทุกราย)  อหิวาตกโรค (ทุกราย)  
02 อุจจาระรวง (เสียชีวิต) อุจจาระรวง (มากกวามัธยฐาน 5 ปของอําเภอ) 
03 อาหารเปนพิษ (เสียชีวิต) อาหารเปนพิษ (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน1 วัน ) 

04-06 บิด (เสียชีวิต) บิด (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 สัปดาห) 
07-09 ไขเอนเทอริค (เสียชีวิต) ไขเอนเทอริค (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 สัปดาห) 

10-13, 69, 70  ตับอักเสบ (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 สัปดาห) 
71  มือ เทา ปาก (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 สัปดาห) 
15 ไขหวัดใหญ (เสียชีวิต,สงสัยไขหวัด

นก) 
ไขหวัดใหญ (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 สัปดาห 
และมี 1 ราย admitted) 

31 ปอดอักเสบ (เสียชีวิต, สงสัยไขหวัด
นก) 

ปอดอักเสบ (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 สัปดาห และ
มี 1 ราย admitted) 

16 หัดเยอรมัน (ทุกราย)  
17 สุกใส (เสียชีวิต) สุกใส (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 3 สัปดาห) 
20 AFP  (ทุกราย)  

21, 22 หัด (≤ 9 เดือน, ≥ 25 ป, มีภาวะ แทรก
ซอน, เคยไดรับวัคซีนแตยังปวย) 

หัด (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 3 สัปดาห, มากกวามัธย
ฐาน 5 ปของอําเภอ) 

23 คอตีบ (ทุกราย)  
24 ไอกรน (ทุกราย)  

25, 53 บาดทะยัก, บาดทะยักในทารกแรกเกิด (ทุกราย)  
19 ไขกาฬหลังแอน (ทุกราย)  

28, 29 ไขสมองอักเสบ (ทุกราย)  
26, 27, 66 ไขเลือดออก (เสียชีวิต, รายที่ 1 – 2 ของชุมชน)  

30 มาลาเรีย (non endemic area)  
44 สครับไทฟส (เสียชีวิต) สครับไทฟส (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 3 สัปดาห) 
76 โรคเทาชาง (non endemic area)  
14  ตาแดง (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 สัปดาห) 
42 พิษสุนัขบา (ทุกราย)  
43 เลปโตสไปโรซิส (เสียชีวิต, non 

endemic area)  
เลปโตสไปโรซิส (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 2 
สัปดาหใน endemic area ) 

45 แอนแทรกซ (ทุกราย)  
46 ทริคิโนซิส (ทุกราย)   
78 AEFI (อาการรุนแรง, เสียชีวิต) AEFI (ต้ังแต 2 รายไดรับวัคซีนชนิด/ขวด/lot no. เดียวกันใน 4 

สัปดาห) 
ไมกําหนด ผูปวยไมทราบสาเหตุที่มีอาการรุนแรง, 

เสียชีวิต (ทุกราย)  
ผูปวยไมทราบสาเหตุที่เปนกลุมกอน 
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2.2 ระดับจังหวัด (สสจ. / กทม.)  
รหัส 506 สอบสวนเฉพาะราย สอบสวนการระบาด 

01 อหิวาตกโรค (ปวยติดตอกันนานกวา 
10 วันในอําเภอเดียวกัน) 

อหิวาตกโรค (cluster แรกของแตละอําเภอ) 

02 อุจจาระรวง (เสียชีวิต) อุจจาระรวง (มากกวามัธยฐาน 5 ปของจังหวัด) 
03 อาหารเปนพิษ (สื่อมวลชนสนใจ) อาหารเปนพิษ (สื่อมวลชนสนใจ) 

04 - 06  บิด (admitted ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกัน ใน 1 สัปดาห) 
07 - 09  ไขเอนเทอริค (admitted ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 

สัปดาห) 
10 – 13, 69, 70  ตับอักเสบ (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 สัปดาห) 

71 มือ เทา ปาก (เสียชีวิต) มือ เทา ปาก (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน1 สัปดาห) 
15 ไขหวัดใหญ (เสียชีวิต, สงสัยไขหวัด

นก) 
ไขหวัดใหญ (ตั้งแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน1 สัปดาห และ
มี 1 ราย admitted) 

31 ปอดอักเสบ (เสียชีวิต, สงสัยไขหวัด
นก) 

ปอดอักเสบ (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 สัปดาห และ
มี 1 ราย admitted) 

16  หัดเยอรมัน (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 3 สัปดาห) 
17 สุกใส (เสียชีวิต)   
20 AFP (ทุกราย)   

21, 22  หัด (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 3 สัปดาห, มากกวามัธย
ฐาน 5 ปของจังหวัด)  

23 คอตีบ (ทุกราย)    
24 ไอกรน (ทุกราย)   

25, 53 บาดทะยัก, บาดทะยักในทารกแรกเกิด(ทุกราย)   
19 ไขกาฬหลังแอน (ทุกราย)    

28, 29 ไขสมองอักเสบ (เสียชีวิต) ไขสมองอักเสบ (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 2 สัปดาห) 
54  เยื่อหุมสมองอักเสบ (admitted ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกัน

ใน 2 สัปดาห) 
26, 27, 66 ไขเลือดออก (เสียชีวิต) ไขเลือดออก (ต้ังแต 2รายจากชุมชนเดียวกันใน2 สัปดาห, มาก

กวามัธยฐาน 5 ปของจังหวัด) 

30  มาลาเรีย (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 2 สัปดาหใน non 
endemic area) 

44 สครับไทฟส (เสียชีวิต) สครับไทฟส (ต้ังแต 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 3 สัปดาห) 
76 โรคเทาชาง (non endemic area)  
14 ตาแดง (เสียชีวิต) ตาแดง (มากกวามัธยฐาน 5 ปของจังหวัด)  
42  พิษสุนัขบา (กรณีผิดปกติ) 
43 เลปโตสไปโรซิส (เสียชีวิต) เลปโตสไปโรซิส (ต้ังแต 2 รายชุมชนเดียวกันหลังเกิดอุทกภัย) 
45 แอนแทรกซ (ทุกราย)  
46 ทริคิโนซิส (ทุกราย)   
78 AEFI (อาการรุนแรง, เสียชีวิต) AEFI (ต้ังแต 2 รายไดรับวัคซีนชนิด/ขวด/lot no. เดียวกันใน 4 

สัปดาห) 
ไมกําหนด ผูปวยไมทราบสาเหตุที่มีอาการรุนแรง

, เสียชีวิต (ทุกราย)  
ผูปวยไมทราบสาเหตุที่เปนกลุมกอน 
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ผนวก 3 รายการวัสดุอุปกรณในการสอบสวนโรค 
อุปกรณสอบสวนโรคระบบทางเดินอาหาร 

1. สําลี 
2. แอลกอฮอล 
3. ถุงมือยาง 
4. Disposible Mask 
5. สติ๊กเกอรติดหลอดแกว 
6. Cary bair 
7. ไมสวอป 
8. ถุงพลาสติก(แบบซิ๊ปลอก) 
9. กระติกน้ําแข็ง + ICE-PACK 
10. ไฟฉาย 
11. หนังสือนําสงตัวอยาง 
12. แบบบันทึก E1 
13. แบบสอบสวนโรค 
14. ขวดเก็บน้ํา 500 CC 
15. ไฟแกสใชรนกอกน้ํา 
16. ปากกา แบบ HIGE PERFOMANCE 
17. น้ํายาไลโซน 

 

อุปกรณสอบสวนโรคระบบทางเดินหายใจ 

1. สําลี 
2. แอลกอฮอล 
3. ถุงมือยาง 
4. Disposible Mask 
5. สติ๊กเกอรติดหลอดแกว 
6. ไมกดลิ้น 
7. ไมสวอป 
8. NASOPHARYNGEAL SWAB 
9. กระติกน้ําแข็ง + ICE-PACK 
10. ไฟฉาย 
11. หนังสือนําสงตัวอยาง 
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12. แบบบันทึก E1 
13. แบบสอบสวนโรค 
14. ทูนิเก 
15. SYRING 
16. เข็ม 
17. TUBE , EDTA 
18. ปากกา แบบ HIGE PERFOMANCE 
19. พลาสเตอรปดแผล 
20. LACK 
21. ถุงดําใสขยะ 
22. ถุงพลาสติก(แบบซิ๊ปลอก) 
23. พาราฟลม 
24. กรรไก 
25. เทอรโมมิเตอร 
26. สกอตเทป 

 

อุปกรณชุดปองกัน 
1. ชุดปองกัน Tyvek 
2. หนากาก N95 
3. แวนตานิรภยั (GOGGLE) 
4. รองเทาบูท 
5. กระบังหนา (Face Shield) 

 

TRANSPORT MEDIUM 
1. Viral Transport Medium (VTM) 
2. Viral Transport Medium (ตาแดง) 
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ผนวก 4  รายชื่อคณะกรรมการมาตรฐาน SRRT 
 

1. นพ. ชูวิทย  ลิขิตยิ่งวรา  สาธารณสุขนิเทศก 
2. นพ. คํานวณ  อ้ึงชูศักดิ์   ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา  
3. นพ. ไชยนนัท ทยาวิวัฒน    สํานักนโยบายและยุทธศาสตร 
4. นายบุญนัฏ  เลาหทองทิพย   สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 8  
5. นายอุดม  พรมกร  สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 10  
6. นางสาวลัดดา โภคาวัฒนา สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร 
7. นพ.ปรเมษฐ  กิ่งโก  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัสกลนคร       
8. นพ.พราน  ไพรสุวรรณ    สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัเพชรบูรณ   
9. นางสาวสุธีพร  แสงรัตน  สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัปตตาน ี
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