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ขอบเขตเน้ือหา

• Event-based surveillance

• Situation awareness

• Verification process



การเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ 
Event-based surveillance (EBS)
• Event-based surveillance is the organized and rapid capture of 

information about events that are a potential risk to public 
health.

• This information can be rumors and other ad-hoc reports 
transmitted through 
• formal channels (i.e. established routine reporting systems) 
• informal channels (i.e. media, health workers and 

nongovernmental organizations reports)



วตัถปุระสงคข์องการเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ 

• เพือ่ตรวจจบัเหตุการณ์แบบใหมห่รอืเหตุการณ์ทีพ่บไดน้้อย* ซึง่ไมใ่ช่
โรคหรอืกลุ่มอาการในระบบเฝ้าระวงัโรคปกตมิาก่อน   

• เพือ่ตรวจจบัเหตุการณ์เกดิโรคหรอืกลุ่มอาการทีเ่ฝ้าระวงั ซึง่เกดิใน
กลุ่มประชากรทีไ่มไ่ดร้บับรกิารสุขภาพตามช่องทางปกต*ิ*

• เพือ่เสรมิประสทิธภิาพการเฝ้าระวงัโรคในระบบปกต ิ
หมายเหต ุ

* เหตุการณ์แบบใหมห่รอืเหตุการณ์ทีพ่บไดน้้อย อาจยงัไมม่นิียามโรคทีเ่ฝ้าระวงั 

**บรกิารทีไ่มใ่ชช่อ่งทางปกต ิอาจยงัไมม่รีะบบเฝ้าระวงัปกต ิ(เชน่ ในภาวะฉุกเฉินฯ  
ในชุมชนต่างดา้ว)



• Events related to the occurrence of disease in humans

• clustered cases of a disease or syndromes, 

• unusual disease patterns or unexpected deaths as recognized by 
health workers 

• other key informants in the country

• Events related to potential exposure for humans

• events related to diseases and deaths in animals

• contaminated food products or water

• environmental hazards including chemical and radio-nuclear events. 

การเฝ้าระวงัเหตกุารณ์
Event-based surveillance (EBS)



• Information received through event-based 
surveillance should be rapidly assessed 
for the risk the event poses to public health 
and responded to appropriately

การเฝ้าระวงัเหตกุารณ์
Event-based surveillance (EBS)



ข้อแตกต่างระหว่าง IBS VS EBS
Indicator-based surveillance Event-based surveillance

Objective Detect outbreaks; define 
disease trends, seasonality, 
burden, risk factors

Detect outbreaks

Information resource Reports of cases of diseases 
from health care providers, 
including physicians and 
hospital laboratories

Official and unofficial reports 
of potential disease events 
from a wide variety of 
sources including media, 
rumors, blogs, community 
members, etc.

Information credibility Reports are usually credible 
because health care 
providers are instructed to 
only report cases that meet 
specific case definitions, but 
the most credible reports 
involve laboratory-confirmed 
cases

Reports need verification to 
ensure cases meet a specific 
case definition, and are most 
credible when supported by 
laboratory confirmation



Indicator-based surveillance Event-based surveillance

Timeliness Reported by health care 
provider after ill persons have 
sought medical attention; 
may sometimes be delayed 
while awaiting laboratory 
confirmation or due to 
reporting requirements.

May be reported early, even 
before ill persons have sought 
medical attention

Where is it used? Where health infrastructure 
exists and health care 
providers and laboratories 
are willing to participate in 
public health surveillance

Can be used anywhere

What diseases is it used for? Usually known diseases All public health events 
involving potential disease, 
including events caused by 
unknown disease

ข้อแตกต่างระหว่าง IBS VS EBS



Indicator-based surveillance Event-based surveillance

Analysis Pre-defined intervals (weekly, 
monthly)

Rapid risk assessment

Response May be delayed as a result of 
the time taken to collect and 
analyse data.
The response to an outbreak 
is built into the surveillance 
system.

Immediate. The response to 
an event is built into the 
surveillance system.

ข้อแตกต่างระหว่าง IBS VS EBS



Both systems should be seen as essential components of a 
single national surveillance system



• As indicator-based surveillance already uses 
case definitions for immediately notifiable 
diseases and clusters of disease/death, these 
definitions can also be used in event-based 
surveillance

Event Definition



1. โรคตดิต่อ
1.1 กลุ่มโรคระบบทางเดนิหายใจ
▪ กลุ่มอาการทางเดนิหายใจ
- ผูป่้วยยนืยนัไขห้วดัใหญ่เสยีชวีติทุกราย (ตอ้งมผีลตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารยนืยนัเชือ้ก่อโรค) หรอื
ผูป่้วยไขห้วดัใหญ่เสยีชวีติทีม่ผีล Rapid test เป็นบวก

- ผูป่้วยกลุ่มอาการทางเดนิหายใจทีม่ปีระวตัสิมัผสัใกลช้ดิกบัผูป่้วยยนืยนั หรอืผูป่้วยเขา้ขา่ยโรค
อุบตัใิหม ่เชน่ โคโรน่าไวรสั, H7N9, H5N1 เป็นตน้

- ผูป่้วยกลุ่มอาการทางเดนิหายใจเฉียบพลนัรุนแรงทีส่งสยั SARS, MERS, Avian influenza, 
Pandemic influenza หรอื โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจอุบตัใิหมอ่ื่นๆ
▪ ผูป่้วยยนืยนัโรคลเิจยีนแนรท์ุกราย

I โรคหรือภยัสขุภาพในคน

ตวัอย่าง Event definition



I โรคหรือภยัสขุภาพในคน
2. โรคจากการประกอบอาชีพและส่ิงแวดล้อม
▪ ผูป่้วยสงสยัหรอืยนืยนัโรค silicosis, โรคปอดจากแรใ่ยหนิ (เอสเบสตอส) ทีม่ผีูป่้วยตัง้แต่ 1 รายขึน้ไป และอยูใ่นสถานที่

เดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 
▪ ผูป่้วยยนืยนัหรอืสงสยัโรคพษิตะกัว่ ทีม่ผีูป่้วยตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ดว้ยอาการทีค่ลา้ยกนั อยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั 

ในชว่งเวลา 12 เดอืน
▪ ผูป่้วยยนืยนัหรอืสงสยัโรคพษิจากสารก าจดัศตัรพูชื ทีม่ผีูป่้วยเป็นกลุม่กอ้นตัง้แต่ 5 รายขึน้ไป ดว้ยอาการทีค่ลา้ยกนั 

อยูใ่นสถานทีเ่ดยีวกนัหรอืใกลเ้คยีงกนั
▪ เหตุการณ์ทีม่ผีูเ้สยีชวีติจากอุบตัภิยัสารเคม ีหรอือุบตัภิยัรงัส ีทุกกรณี
▪ เหตุการณ์ทีม่กีารเกดิโรคหรอือาการทีไ่มเ่คยเกดิขึน้มาก่อน หรอืเป็นโรคทีห่ายาก ทุกกรณี
▪ เหตุการณ์เสยีชวีติจากการท างานในทีอ่บัอากาศ ตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป ในสถานทีใ่กลเ้คยีงกนั และชว่งเวลาใกลเ้คยีงกนั

3. การบาดเจบ็
▪ อุบตัเิหตุจราจรทีเ่สยีชวีติในทีเ่กดิเหตุ ตัง้แต่ 5 รายขึน้ไป/ บาดเจบ็ ตัง้แต่ 15 รายขึน้ไป
▪ จมน ้าเสยีชวีติทีเ่ป็นกลุม่กอ้น (Cluster) ตัง้แต่ 2 รายขึน้ไป

ตวัอย่าง Event definition



▪ สตัวปี์กป่วยตายผดิปกตแิละสงสยัโรคไขห้วดันก ทุกกรณี
▪ การระบาดในสตัวท์ีส่ง่ผลกระทบต่อสขุภาพคน เชน่ โรคพษิสนุขับา้
▪ เสยีชวีติจากภยัธรรมชาต ิเชน่ น ้าท่วม หนาวตาย ภยัแลง้ ทีม่แีนวโน้มต่อเนื่องและ

รุนแรง 
▪ เสยีชวีติเกีย่วกบัโรคและภยัสขุภาพทีไ่มท่ราบสาเหตุ
▪ เหตุการณ์ทีม่ผีูป่้วยสงสยัตดิเชือ้ทีส่ าคญั หรอืเป็นทีส่นใจของสาธารณชน ทุกกรณี
▪ การหมดสต ิหรอืการเสยีชวีติจากเครือ่งท าน ้าอุ่นระบบแก๊ส ทกุราย/กรณี

II ภยัสขุภาพท่ีเก่ียวเน่ืองกบัสตัว ์ส่ิงแวดล้อม และจลุชีพ 
(Animals, Environmental conditions, Organisms)

ตวัอย่าง Event definition



III. เหตกุารณ์ใดๆ ท่ีเข้าเกณฑต้์องแจ้งไปยงัองคก์ารอนามยัโลกและประเทศท่ีได้รบั
ผลกระทบตามกฎอนามยัระหว่างประเทศ (IHR 2005)

▪ ผูป่้วยสงสยั เขา้ขา่ย หรอืยนืยนัดว้ยโรคไขท้รพษิ, โปลโิอ (wild type), ไขห้วดัใหญ่
สายพนัธุใ์หม,่ SARS ทุกราย

▪ เหตุการณ์ทีป่ระเมนิแลว้พบว่า เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุระหว่างประเทศ 
(PHEIC) ตามภาคผนวก 2 ของ IHR 2005 
ทุกกรณี

▪ โรคตดิต่ออุบตัใิหมท่ีม่คีวามรนุแรงในประเทศเพือ่นบา้นหรอืประเทศอื่น ทีอ่าจแพร่
ระบาดสูป่ระเทศไทย ทุกกรณี

ตวัอย่าง Event definition



▪ การเสยีชวีติในขณะปฏบิตัหิน้าทีห่รอืการเสยีชวีติทีเ่ป็นผลจากการปฏบิตัหิน้าทีข่องขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่อง
กระทรวงสาธารณสขุ

▪ อุบตัเิหตุ/เหตุฉุกเฉิน/การเจบ็ป่วย รนุแรง ทีต่อ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล หรอืเสยีชวีติทีเ่กดิขึน้กบับุคคล
ส าคญั 
- บุคคลส าคญั ดงัน้ี เชือ้พระวงศ,์ คณะรฐัมนตร,ี องคมนตร,ี ผูน้ าต่างประเทศ พระราชอาคนัตุกะ เอกอคัรราชทตู,

ผูบ้รหิาร
ระดบัสงูนอกสงักดักระทรวงสาธารณสขุ (หวัหน้าสว่นราชการระดบั กระทรวง ทบวง  กรม กอง และผูว้า่ราชการ

จงัหวดั)
▪ อุบตัเิหตุ/เหตุฉุกเฉิน/การเจบ็ป่วย รนุแรง ทีต่อ้งนอนพกัรกัษาตวัในโรงพยาบาล ทีเ่กดิขึน้กบับุคลากรทางการแพทย์

และสาธารณสขุสงักดักระทรวงสาธารณสขุ 
- บุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ดงัน้ี ผูบ้รหิารระดบัสงู เช่น รองปลดัฯ, ผูต้รวจฯ, 

อธบิด,ี รองอธบิด ีสาธารณสขุนิเทศก,์ ผูอ้ านวยการส านัก/กอง/ศนูย,์ นายแพทย ์สสจ., ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล

IV. กลุ่มอาการ/โรคอ่ืนๆ ท่ีอยู่ในความสนใจของผูบ้ริหาร ส่ือมวลชน หรือประชาชน

ตวัอย่าง Event definition



การจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ
(Public Health Emergency Management, PHEM)

การเฝ้าระวงัเพือ่ใหเ้กดิการ
แจง้เตอืนต่อผูท้ีอ่าจไดร้บั
ผลกระทบจากโรคและภยั

สขุภาพ



ตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness)

ตระหนกัรูส้ถานการณ์ คอื การรบัรูถ้งึ
• อะไรก าลงัเกดิขึน้ในเหตุการณ์
• คุณก าลงัท าอะไรในการจดัการกบัเหตุการณ์ และวตัถุประสงค์
ของการจดัการเหตุการณ์

ตระหนกัรูส้ถานการณ์ เกีย่วขอ้งกบัความสามารถในการพยากรณ์
• สิง่ทีจ่ะเปลีย่นแปลงในเหตุการณ์
• สิง่ทีคุ่ณจะท าในอนาคต



ทกัษะในการปฏิบติังานตระหนักรู้สถานการณ์
(Situation Awareness skill)

• สามารถระบุปัญหา หรอืสิง่ทีอ่าจจะเป็นปัญหาในอนาคต

• รบัรูถ้งึสิง่ทีต่อ้งการในการปฏบิตักิาร โดยเฉพาะเหตุการณ์ทีไ่ม่
ตรงไปตรงมา

• คน้หา และน าเสนอขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพก่อนทีจ่ะเกดิภาวะฉุกเฉิน

• รวบรวมขอ้มลูอยา่งต่อเน่ืองเกีย่วกบัเหตุการณ์ และงานทีไ่ดร้บั
มอบหมาย



• ประเมนิการท างานของตนเองอยา่งสม ่าเสมอ

• สามารถระบุสิง่ทีเ่บีย่งเบนไปจากสิง่ทีค่าดการณ์ไวไ้ด้

• สือ่สารสถานการณ์ใหส้มาชกิทมีอื่นไดร้บัทราบอยา่งมี
ประสทิธภิาพและเขา้ใจงา่ย

ทกัษะในการปฏิบติังานตระหนักรู้สถานการณ์
(Situation Awareness skill)









ปัจจยัในการวิเคราะหค์วามซบัซ้อนของเหตกุารณ์
(Complexity Analysis Factors)

• ผลกระทบต่อชวีติ ทรพัยส์นิ และเศรษฐกจิ

• ความปลอดภยัของชุมชน และผูป้ฏบิตังิาน

• ระยะเวลาทีค่าด

• จ านวนทรพัยากรทีเ่กีย่วขอ้ง

• การปนเป้ือนสารพษิ สารเคมี

• อุณหภมู ิสภาพภูมอิากาศและสิง่แวดลอ้ม

• โอกาสทีส่ถานการณ์จะแยล่งไปกวา่เดมิ



• โอกาสทีจ่ะเกีย่วขอ้งกบัการก่อการรา้ย

• ประเดน็อ่อนไหวทางการเมอืง หรอืเกีย่วขอ้งกบัสื่อ

• พืน้ทีท่ีไ่ดร้บัผลกระทบ

• ทรพัยากรทีม่อียูใ่นปัจจุบนั

ปัจจยัในการวิเคราะหค์วามซบัซ้อนของเหตกุารณ์
(Complexity Analysis Factors)



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

situation

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ
• แนวทางการปฏิบติั
• การสัง่การ 

หน่วยสนับสนุน
Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | ก าลงัคน

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร์

ผูป้ฏิบติั

Liaison

ขอ้มลู

SAT & ยทุธศาสตร์
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ภารกิจและความส าคญัของกลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ถานการณ์
(Situation Awareness : SA)

1. เฝ้าระวงัและตรวจจบัเหตุการณ์ผดิปกต ิ
ตรวจสอบขา่วการระบาด ตดิตามสถานการณ์
โรคและภยัสขุภาพทีส่ าคญัทัง้ในและ
ต่างประเทศ

2. ประสานขอ้มลูสถานการณ์ การควบคมุป้องกนั   
การระบาด ระหวา่งทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์
กรมควบคมุโรค กบัทมีระดบัเขต  จงัหวดั และ
หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

3. สือ่สารกบัผูบ้รหิารและหน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกีย่วขอ้ง เพือ่สนบัสนุนขอ้มลูขา่วสาร
ประกอบการตดัสนิใจ ก าหนดนโยบาย ขอ้สัง่
การ  มาตรการป้องกนัควบคมุโรคและภยั
สขุภาพ 

4. เสนอใหเ้ปิดและปิด EOC



What?
• The process aimed at converting speculative ideas 

and hypotheses into facts. 
How?
• Ask
• Analyze
• Advise
• Assist

การตรวจสอบ (Verification)



แนวทางการด าเนินงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์
กรมควบคมุโรค

ระบบเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ และระบบการแจ้งเหตกุารณ์ส าคญัแก่ผูบ้ริหาร Director Critical Information Requirements (DCIRs)

1. โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด / 
ระบบเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา (รง.506)

2. outbreak@health.moph.go.th
3. ส่ือสาธารณะ/ TV/ Line: SAT DDC, MERS T14/ 

website สายด่วน 1422  หรือ social media ต่างๆ 

ช่องทาง
รบัแจ้งข่าว

.

ทมี SAT ประจ าสปัดาห ์
กรมควบคุมโรค

ตรวจสอบ
ขา่ว

เขา้เกณฑ์ SAT

DCIRs
รายงาน

ผูบ้รหิารภายใน 
30 นาที

ตดิตามสถานการณ์

Sup. เสนอผูบ้รหิารพจิารณา
เปิด EOC

แจง้เหตุการณ์ประจ าวนั
- Line: 1.SA Executive, SAT
DDC, SAT+JIT Manager

- E-mail แจง้ SMEs 

- สรุปสถานการณ์โรคและภยั
สขุภาพทีส่ าคญัเสนอผูบ้รหิารประจ า
สปัดาห์
- ตาราง Outbreak Verification List 

บนัทกึในฐานขอ้มลู
โปรแกรมตรวจสอบขา่ว

การระบาด



ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการตรวจสอบเหตกุารณ์
1. ขอ้มลูทัว่ไปและขอ้มลูทีเ่กีย่วกบัระบาดวทิยาเชงิพรรณนา

• กรณทีีพ่บผูป่้วยเพยีง 1 หรอื 2 ราย
• จ านวนผูป่้วย ผูเ้สยีชวีติ หรอืลกัษณะอื่นๆทีบ่อกความรนุแรงของการป่วย เชน่ การใสท่อ่ชว่ยหายใจ 

การหมดสต ิเป็นตน้

• บรรยายขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วย เชน่ เพศ อาย ุอาชพี เชือ้ชาต ิโรคประจ าตวั ของแต่ละคน

• บอกเวลา (วนั/เวลา เริม่ป่วย) และสถานทีข่องการป่วย

• กรณทีีม่ผีูป่้วยหลายคน 
• จ านวนผูป่้วย ผูเ้สยีชวีติ หรอืลกัษณะอื่นๆทีบ่อกความรนุแรงของการป่วย เชน่ การใสท่อ่ชว่ยหายใจ 

การหมดสต ิเป็นตน้

• จ านวนคนทัง้หมดในเหตุการณ์/ชมุชนนัน้ (เพือ่หาอตัราป่วย)

• บรรยายขอ้มลูทัว่ไปของผูป่้วยในลกัษณะของภาพรวม เชน่ มธัยฐานอาย ุพสิยั อตัราสว่นชายต่อ
หญงิ เป็นตน้

• บอกวนั/เวลา เริม่ป่วยของผูป่้วยรายแรกและรายหลงัสดุ รวมทัง้อาจบอกชว่งเวลาทีพ่บผูป่้วยมาก



ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการเฝ้าระวงัเหตุการณ์

2. ขอ้มลูเพือ่สนบัสนุนเรือ่งการยนืยนัการวนิิจฉยั
• อาการ (symptom: สิง่ทีผู่ป่้วยรูส้กึ) อาการแสดง (sign: สิง่ทีต่รวจพบ) 

• ผลการตรวจรา่งกาย (เน้นเฉพาะทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคนัน้ หรอืหากตรวจพบ
ความผดิปกตอิื่นๆทีอ่าจไมเ่กีย่วกบัโรคนัน้โดยตรงกต็อ้งแสดงดว้ย)

• การสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร และผลการตรวจ (มทีัง้แลปทัว่ไป เช่น CBC, 
LFT และแลปเฉพาะทีจ่ะชว่ยยนืยนัวา่เป็นโรคนัน้)
• ควรบอกวา่เกบ็ตวัอยา่งจากผูป่้วย หรอืผูส้มัผสั/ผูป้รงุ หรอืเป็นตวัอยา่งจาก

สิง่แวดลอ้ม

• เกบ็ตวัอยา่งจ านวนเทา่ไหรใ่นแต่ละกลุ่ม

• ตรวจโดยวธิอีะไร

• สง่ตรวจทีไ่หน เชน่ ในโรงพยาบาล หรอืกรมวทิย/์ศนูยว์ทิยฯ์ เป็นตน้



ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการเฝ้าระวงัเหตุการณ์

3. ขอ้มลูเกีย่วกบัสิง่ทีน่่าจะเป็นแหล่งโรค/ ปัจจยัเสีย่ง และการศกึษา
ทางสิง่แวดลอ้ม
• ขอ้มลูปัจจยัเสีย่งหรอืปัจจยัป้องกนัทีส่มัพนัธก์บัโรคนัน้ๆ เชน่ โรคตดิต่อน า

โดยแมลงกต็อ้งบอกคา่ความชุกชุมของลกูน ้า โรคป้องกนัไดด้ว้ยวคัซนีตอ้ง
บอกประวตักิารไดร้บัวคัซนีของผูป่้วย คนในครอบครวั และความครอบคลุม
ของวคัซนีในชุมชนนัน้ๆ เป็นตน้

• การศกึษาทางสิง่แวดลอ้ม เน้นขัน้ตอนทีเ่กีย่วกบัการระบาดนัน้โดยตรง เชน่ 
สงสยัอาหารเป็นพษิจากขา้วมนัไก่ เน้นหาขอ้มลูวธิกีารปรงุขา้วมนัไก่ ตัง้แต่
เริม่ซือ้วตัถุดบิ เริม่ปรงุ วธิกีารปรงุ เวลาทีป่รงุเสรจ็ จนถึงเวลาเสริฟ์ โดย
ตอ้งแยกรายละเอยีดของวตัถุดบิแต่ละชนิด



ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการเฝ้าระวงัเหตุการณ์
4. ขอ้มลูดา้นการด าเนินการควบคุมโรคทีท่ าไปแลว้

• ด าเนินโดยหน่วยงานใด ท าอะไรไปบา้ง เมือ่ไหร่

• ผลการด าเนินงาน (ถา้ม)ี

• ควรบอกแนวโน้มการระบาดดว้ยถา้เป็นไปได้

• กรณีพเิศษอื่นๆ

• เป็นผูเ้สยีชวีติ – เพิม่ขอ้มลูทีอ่าจสะทอ้นวา่ท าไมจงึเสยีชวีติ เชน่ มาโรงพยาบาลเมือ่มี
อาการมากแลว้ (โดยดจูากสญัญานชพีแรกรบั) การไดร้บัยาทีจ่ าเพาะเจาะจงกบัโรค (เชน่ 
ยาปฏชิวีนะทีไ่วกบัเชือ้นัน้ๆ หรอืได้ antitoxin ของเชือ้นัน้ๆ) ในขนาดทีไ่มเ่พยีงพอ หรอื
ไดร้บัยาชา้

• พบการป่วยในหลายพืน้ที ่– เพิม่ขอ้มลูวา่มกีารเชือ่มโยงกนัหรอืไมร่ะหว่างแต่ละพืน้ที่



ข้อมูลท่ีต้องใช้ในการเฝ้าระวงัเหตุการณ์
4. ขอ้มลูดา้นการด าเนินการควบคุมโรคทีท่ าไปแลว้

• ด าเนินโดยหน่วยงานใด ท าอะไรไปบา้ง เมือ่ไหร่

• ผลการด าเนินงาน (ถา้ม)ี

• ควรบอกแนวโน้มการระบาดดว้ยถา้เป็นไปได้

• กรณีพเิศษอื่นๆ

• เป็นผูเ้สยีชวีติ – เพิม่ขอ้มลูทีอ่าจสะทอ้นวา่ท าไมจงึเสยีชวีติ เชน่ มาโรงพยาบาลเมือ่มี
อาการมากแลว้ (โดยดจูากสญัญานชพีแรกรบั) การไดร้บัยาทีจ่ าเพาะเจาะจงกบัโรค (เชน่ 
ยาปฏชิวีนะทีไ่วกบัเชือ้นัน้ๆ หรอืได้ antitoxin ของเชือ้นัน้ๆ) ในขนาดทีไ่มเ่พยีงพอ หรอื
ไดร้บัยาชา้

• พบการป่วยในหลายพืน้ที ่– เพิม่ขอ้มลูวา่มกีารเชือ่มโยงกนัหรอืไมร่ะหว่างแต่ละพืน้ที่



1. กรณทีีเ่กดิการป่วยในคน 
1) ความรนุแรง

o ขนาดปัญหา (จ านวนป่วย, จ านวนตาย, อตัราป่วย) ในเหตุการณ์ครัง้นี้ และ
จ านวนผูป่้วยในภาพรวมทัง้ประเทศ โดยเทยีบกบัขอ้มลูทีผ่า่นๆมา

o ความรนุแรงของโรค (อตัราป่วยตาย, โอกาสการแพรโ่รคสูค่นอื่นๆ)
o ความรนุแรงของการระบาด (จ านวนอ าเภอ/จงัหวดั/ประเทศ ทีพ่บการระบาด, 
ความรวดเรว็ของการแพรโ่รค)

o ผลกระทบดา้นอื่นๆ เชน่ ทางเศรษฐกจิ สงัคม
2) พบผูป่้วยในประเทศหรอืต่างประเทศ

o กรณทีีเ่ป็นการระบาดในต่างประเทศ มโีอกาสมากน้อยเพยีงใดทีจ่ะมกีารแพร่
มาสูป่ระเทศไทย (โดยสิง่ของ, สตัว,์ คน) และหากมโีอกาสเขา้มาในประเทศ 
น่าจะพบในประชากรกลุ่มไหน, พืน้ทีไ่หน

การประเมินความเส่ียงของเหตกุารณ์



3) ปัจจยัเสีย่ง/สาเหตุของการระบาด
o สามารถหาปัจจยัเสีย่ง/สาเหตุของการระบาดไดแ้ลว้หรอืไม่
o ปัจจยัเสีย่ง/สาเหตุของการระบาดชนิดนัน้พบมากหรอืไมใ่นภาพรวมของประเทศ
o สามารถก าจดัหรอืควบคุมปัจจยัเสีย่ง/สาเหตุของการระบาดในเหตุการณ์ครัง้นี้ไดแ้ลว้หรอืไม่
o มโีอกาสมากน้อยเพยีงใดทีปั่จจยัเสีย่ง/สาเหตุของการระบาดชนดินี้ในพืน้ทีอ่ื่นๆจะกอ่ใหเ้กดิปัญหาอกี

ในอนาคต
4) แนวโน้มการระบาด

o มกีารควบคุมป้องกนัโรคแลว้หรอืไม่
o การควบคุมป้องกนัโรคดงักลา่วน่าจะสามารถท าใหก้ารระบาดสงบไดห้รอืไม่
o ในกรณทีีก่ารระบาดสงบไปแลว้ (ไมว่า่จะสงบไปเอง หรอืเนื่องจากการควบคมุโรคทีท่ าไปแลว้) มี

โอกาสมากน้อยเพยีงใดทีจ่ะกลบัมาระบาดซ ้า 
2. กรณทีีเ่กดิปัญหาในสิง่แวดลอ้มหรอืมกีารป่วย/ตายในสตัว ์แต่ยงัไมพ่บการป่วยในคน – หวัขอ้การประเมนิคลา้ย

กบัในขอ้ 1 แต่เพิม่ประเดน็เรือ่งโอกาสทีจ่ะท าใหเ้กดิการป่วยในคน

การประเมินความเส่ียงของเหตกุารณ์



jessada.tha@gmail.com


