
 

ตัวชี้วัดที ่53 2. SRRT อ ำเภอสอบสวนและควบคุมโรคในโรคและกลุ่มอำกำรทีม่ีควำมส ำคญัสูงระดับประเทศ (ตำม
มำตรฐำน IHR 2005)  

เป้าหมาย(เกณฑ์) ร้อยละ 90 
ความหมาย /  
ค านิยาม 

-  ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่ร็ว (Surveillance and Rapid Response 
Team : SRRT) ระดับอ ำเภอ หมำยถึง ทีม SRRT ระดับอ ำเภอ ท ำหน้ำที่ในกำรเฝ้ำระวัง สอบสวน และ
ควบคุมโรค ไดต้ำมมำตรฐำนท่ีสอดคล้องกับกฎอนำมยัระหว่ำงประเทศ ( IHR 2005) ที่ผ่ำนกำรรับรอง
มำตรฐำนโดยสำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที ่5  
-  โรคและกลุ่มอาการที่มีความส าคัญสูงระดับประเทศ (15 กลุ่ม) ได้แก่ อหิวำตกโรค โบทลูิซึม อำหำร
เป็นพิษ พิษสุนัขบ้ำ ไข้เลือดออก หัด คอตีบ อำกำรกล้ำมเนื้ออ่อนปวกเปียกเฉียบพลัน(AFP) บำดทะยกั
ในเด็กแรกเกิด ไข้กำฬหลังแอ่น ไข้สมองอักเสบและไขส้มองอักเสบเจแปนนิส  ปอดอักเสบเฉียบพลัน
รุนแรง(SAR) อำกำรไม่พึงประสงคภ์ำยหลังไดร้ับกำรสร้ำงเสรมิป้องกันโรค(AEFI) เสียชีวิตโดยไม่ทรำบ
สำเหตุสงสยัสำเหตุจำกโรคติดต่อรำ้ยแรง เหตุกำรณร์ะบำดเป็นกลุ่มก้อน 
-  เง่ือนไขการออกสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง (35 กลุ่ม) ได้แก ่อหิวำตกโรค อุจจำระร่วง อำหำร
เป็นพิษ  บิด/ไข้เอนเทอริค  Botulism  ตับอักเสบA  ตำแดง  ไข้หวัดใหญ่ ปอดอักเสบ หัดเยอรมัน 
สุกใส ไข้กำฬหลังแอ่น  AFP  หัด  คอตีบ  ไอกรน  บำดทะยักในเด็กแรกเกิด      ไข้สมองอักเสบ (อำยุ
ต่ ำกว่ำ 15 ปี)   ไข้สมองอักเสบ(JE) ไข้เลือดออก  มำลำเรยี พิษสุนขับ้ำ เลปโตสไปโรซีส  สครับไทฟัส  
แอนแทรกซ์  ทริคิโนซีส    มือ เท้ำ ปำก    โรคเท้ำช้ำง   AEFI       
Streptococcus suis  บรูเซลโลซสี  ชิคุนกุนยำ  คำงทูม  เสียชีวิตทีไ่ม่ทรำบสำเหตุสงสัยโรคตดิต่อ  
บำดเจ็บจำกกำรตกน้ ำ/จมน้ ำ  
 

ผลงาน 3-5 ปี
ย้อนหลัง 

ปี 2554  = 19 (59.4%)      ปี 2555  = 24 (75.0%)  
ปี 2556  = 30 (93.8%)      ปี 2557  = 31 (96.8%) 

ประชากร
กลุ่มเป้าหมาย 

ประชำกรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของแต่ละอ ำเภอ 

แหล่งข้อมลูการ
จัดเก็บ 

1. ฐำนข้อมูล 506 
2. รำยงำนกำรสอบสวนโรค 
3. รำยงำนผลกำรประเมินจำก สคร.5 

สูตรค านวณ 
 

จ ำนวน SRRT อ ำเภอที่ผ่ำนเกณฑ ์IHR สอบสวนโรคที่มีควำมส ำคญัสูงระดับประเทศได้ x 100 
                                  จ ำนวนอ ำเภอท้ังหมด 

เกณฑ์การให้คะแนน 
(ใช้ในการประเมินผล
การด าเนินงาน) 

เกณฑ์กำรให้คะแนนประเมิน : ส ำนักงำนสำธำรณสุขอ ำเภอ และโรงพยำบำลชุมชน 
1. SRRT อ ำเภอ ไดม้ำตรฐำน IHR 2005 

-  ไม่ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำก สคร.5  ได้ 0 คะแนน 
- ผ่ำนกำรรับรองมำตรฐำนจำกสคร.5 แล้ว ระดับพื้นฐำน  ได้ .....20...... คะแนน,        ระดับ ดี ได ้
.....25....... คะแนน, ดีเด่น ได้ .......30...... คะแนน 

2. มีผลงำนกำรสอบสวนโรค – ไม่มรีำยงำนสอบสวนโรค  ได้ 0 คะแนน 
- มีรำยงำนสอบสวนโรคฉบบัสมบรูณ์ 1 ฉบับ ได้..........10........... คะแนน 
- มีรำยงำนสอบสวนโรคฉบบัสมบรูณ์ 2 ฉบับข้ึนไป ได้........20............ คะแนน 
 

 มำตรกำร : พัฒนำและขับเคลื่อนระบบเฝ้ำระวัง / สอบสวนโรค  



 

มาตรการ/กิจกรรม
ส าคัญ 
 

ระดับต าบล  ปฏิบัตติำมมำตรฐำนIHR 4 องค์ประกอบ 11 ตัวช้ีวัดหลัก   
1. องค์ประกอบด้านความเป็นทมี มี 2 ตัวช้ีวัด   9 ตัวช้ีวัดย่อย 
ก) การจัดต้ังทีม SRRT ได้แก่ 1) มีค ำสั่งแต่งตั้งทีม ที่มีรำยช่ือเป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป  2) สมำชิกทีม
มีจ ำนวนตั้งแต่ 4 คนขึ้นไป ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 3ด้ำน 3) แกนหลักของทมีเป็นผู้ปฏิบตัิงำน
ระบำดวิทยำ (เฝ้ำระวัง, สอบสวนโรค) และสมำชิกทีมอย่ำงน้อย 1 คนมีควำมรู้พื้นฐำนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม  
4) หัวหน้ำทีมเป็นแพทย์ หรือหัวหน้ำหน่วยงำน  5) หน่วยงำนมีกำรระบุโครงสร้ำงภำยในที่ชัดเจน เพื่อเป็น
หน่วยรับผิดชอบกำรจัดตั้งและเป็นแกนด ำเนินงำนของทีม SRRT  
ข) ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ ไดแ้ก่ 1) ทีมมีแผนงำน/โครงกำรพัฒนำบุคลำกรและ/หรือกำรจัดกำร
ควำมรู้อย่ำงน้อยปลีะ 1 ครั้ง  2) สมำชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนกำรเฝ้ำระวัง สอบสวน
และควบคุมกำรระบำด ตำมหลักสูตรก่อนปฏิบัติกำรทำงระบำดวิทยำหรือเทียบเท่ำ  3) หัวหน้ำทีมหรือแกน
หลักของทีมอย่ำงน้อย 1 คน ได้รับกำรฝึกอบรมด้ำนปฏิบัติกำรหรือมีประสบกำรณ์ที่แสดงถึงควำมช ำนำญ
ด้ำนปฏิบัติกำรภำคสนำม   4) สมำชิกทีมร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร  ฟื้นฟูควำมรู้ 
หรือสัมมนำวิชำกำรด้ำนกำรเฝ้ำระวัง สอบสวนและควบคุมกำรระบำด ในระยะเวลำ 3 ปี 

2. องค์ประกอบด้านความพร้อม มี 1 ตัวช้ีวัดหลัก  6  ตัวช้ีวัดย่อย 
ก) ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ได้แก่ 1) มีผู้ประสำนงำนทีมตลอดเวลำ เพื่อรับส่งข่ำวสำรหรือ
ปฏิบัติงำนกรณีเร่งด่วน   2) มีหมำยเลขโทรศัพท์หรือกำรสื่อสำรอื่นที่สำมำรถติดต่อสมำชิกทีมทั้งหมดได้
ตลอดเวลำ   3) มียำนพำหนะที่สำมำรถน ำออกปฏิบัติงำนได้ทันที 
4) มีแบบพิมพ์, วัสดุอุปกรณ์, เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ที่พร้อม  ใช้ ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
5) มีคู่มือ แนวทำงปฏิบัติงำน เพื่อกำรสอบสวนและควบคุมโรคตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด  
6) มีกำรจัดงบประมำณที่เพียงพอ เพื่อใช้ในกำรสอบสวนควบคุมโรค  ส่งวัตถุตัวอย่ำง  กำรสื่อสำร 
ค่ำตอบแทนปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร และกำรซ้อมแผน 

3. องค์ประกอบด้านการปฏิบัติงาน มี 3 ตัวช้ีวัดหลัก  17 ตัวช้ีวัดย่อย 
ก)  การเฝ้าระวังและเตือนภัย  ได้แก่ 1) มีกำรก ำหนดรำยช่ือโรคหรือภัยที่เป็นปัญหำส ำคัญในพื้นที่
รับผิดชอบของทีม  (Priority diseases)  และควรมีนิยำมผู้ป่วยครบทุกโรค   2) มีกำรจัดท ำทะเบียนรับแจ้ง
ข่ำว หรือรับรำยงำนกำรเกิดโรค/ภัยที่เป็นปัญหำส ำคัญ   3) มีกำรแจ้งเตือนภัย กำรส่งข่ำว หรือรำยงำน
เบื้องต้น  4) มีกำรกรองข่ำวเพื่อแยกข่ำวไม่มีมูลและหำสัญญำณภัย (signals)  
5) มีกำรสร้ำงเครือข่ำยแหล่งข้อมูลข่ำวสำรทั้งในเขตรับผิดชอบ พืน้ที่ใกล้เคียง และพื้นที่อ่ืนที่เกี่ยวข้อง    
ข)  การสอบสวนโรคและภัยสขุภาพ  ได้แก่   1) มีกำรก ำหนดเกณฑ์ของทีมในกำรออกสอบสวนโรค 
ควบคุมกำรระบำดหรือตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข   2) มีกำรรวบรวมข้อมูลทำงระบำดวิทยำของ
ผู้ป่วยได้ถูกต้องครบถ้วน   3) มีกำรเก็บและน ำส่งวัตถุตัวอย่ำงได้ถูกต้องและเหมำะสม 
4) มีกำรก ำหนดนิยำมผู้ป่วย และผู้สัมผัสได้อย่ำงถูกต้อง  5) มีกำรเลือกใช้วิธีกำรศึกษำทำงระบำดวิทยำที่
เหมำะสมกับเหตุกำรณ์   6) มีกำรใช้สถิติ รวมถึงกำรน ำเสนอข้อมูลและกำรแปลผลที่ถูกต้อง   
ค)  การควบคุมโรคขั้นต้น  ได้แก ่ 1) ป้องกันตนเองจำกกำรติดเชื้อและ/หรืออันตรำยขณะสอบสวนโรค 
และควบคมุกำรแพร่กระจำยเช้ือจำกผู้ป่วยและพำหะในชุมชนได ้ 2) บอกได้ถึงสิ่งที่เกินขีดควำมสำมำรถ
และขอรับกำรสนับสนุนจำกหน่วยงำนเฉพำะด้ำนหรือทีมท่ีเชี่ยวชำญกว่ำ   
3) จัดกำรด้ำนอนำมยัสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น หรือส ำรวจควำมเสี่ยงด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมขณะควบคุมโรค
ได้  4) ควบคุมกำรระบำดจำกแหล่งโรคร่วมได ้ 5) ด ำเนินกำรป้องกันกลุ่มเสี่ยงสูงขณะที่มีกำรระบำดได้
อย่ำงเหมำะสม  6) สื่อสำรให้ชุมชนเข้ำใจสถำนกำรณ์ และร่วมมือควบคุมกำรระบำดได้ 

4. องค์ประกอบด้านผลงาน  มี 5 ตัวช้ีวัดหลัก  15 ตัวช้ีวัดย่อย 



 

ก)  ผลงานการแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ทันเวลา  มีกำรแจ้งเตือนข่ำวเกิดโรค/ภัยได้ภำยใน 24 
ชม. หรือประเมินสถำนกำรณ์และรำยงำนเหตุกำรณ์ได้ภำยใน 48 ชม.  
1) มีกำรแจ้งเตือนฯและรำยงำนเหตุกำรณ์ ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 40                                
2) มีกำรแจ้งเตือนฯและรำยงำนเหตุกำรณ์  ร้อยละ 60 - 79  
3) มีกำรแจ้งเตือนฯและรำยงำนเหตุกำรณ์  ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

ข)  ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค    
1) มีรำยงำนสอบสวนโรคครบถ้วน ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 40       2) มีรำยงำนสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 60 - 
79            3) มีรำยงำนสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป   

ค)  ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค     
 1) มีรำยงำนสอบสวนโรคที่มีคุณภำพ ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 40         2) มรีำยงำนสอบสวนโรคที่มีคุณภำพ ร้อย
ละ 60 - 79           3) มีรำยงำนสอบสวนโรคที่มีคุณภำพ ร้อยละ 80 ขึ้นไป   

 ง) ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค (Response time)       มีกำรสอบสวนโรคภำยใน 48 
ช่ัวโมง   
1) มีรำยงำนสอบสวนโรคจำกกำรสอบสวนทันเวลำไม่ต่ ำกว่ำ  ร้อยละ 40      2) มีรำยงำนสอบสวนโรคจำก
กำรสอบสวนทันเวลำ ร้อยละ 60 - 79       3) มีรำยงำนสอบสวนโรคจำกกำรสอบสวนทันเวลำ  ร้อยละ 80 
ขึ้นไป           

 จ)  ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค       มีกำรเขียนรำยงำนสอบสวนกำรระบำดที่มี
คุณภำพตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 
1) มีกำรเขียนรำยงำนสอบสวนโรคที่มีคุณภำพ ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 40       2) มีกำรเขียนรำยงำนสอบสวนโรค
ที่มีคุณภำพ  ร้อยละ 60 - 79    3) มีกำรเขียนรำยงำนสอบสวนโรคที่มีคุณภำพ  ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
กิจกรรมส ำคญัไดแ้ก่ 
- เฝ้ำระวังโรคตดิต่อท่ีแพร่ระบำดรวดเร็วรุนแรง, ตรวจจับภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข, สอบสวนโรค
อย่ำงมีประสิทธิภำพทันกำรณ์, ควบคุมกำรระบำดขั้นต้น, แลกเปลี่ยนข้อมูลเฝำ้ระวังโรคและร่วมมือกับ
เครือข่ำย 

ระดับอ าเภอ   ปฏิบัติตำมมำตรฐำนIHR 4 องค์ประกอบ 13 ตัวช้ีวัด เหมือนกับระดับต ำบล และเพิ่มเติม 
ดังนี ้
1.  ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน ได้แก่   
1) ก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของสมำชิกทีมอย่ำงชัดเจน ทั้งขณะปกติและกรณีที่ต้องออกสอบสวนโรค
หรือตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข      2) จัดประชุมทีมอย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อปี  3) หัวหน้ำทีมมีส่วนร่วม
ในกำรบริหำรจัดกำรทีม     4) สมำชิกทีมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 80 เคยเข้ำร่วมปฏิบัติงำนกรณีที่ต้องออก
สอบสวนโรคหรือตอบโต้ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข ในระยะเวลำ 3 ปี  5) จัดกิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนที่
สร้ำงขวัญก ำลังใจให้กับสมำชิกทีมที่ออกปฏิบัติงำน 
2. ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนและการฝึกซ้อม ได้แก่  
1) มีแผนกำรฝึกซ้อมทีมประจ ำปี    2) มีกำรฝึกซ้อมตำมแผนฝึกซ้อมประจ ำปี   3) ได้ร่วมซ้อมแผนตอบโต้
ภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุขกับหน่วยงำนอื่น   4) มีแผนปฏิบัติกำรกรณีเร่งด่วน/ภำวะฉุกเฉินฯ  5) มีกำร
ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติกำรเร่งด่วนฯ หรือน ำแผนไปใช้จริงกับเหตุกำรณ์อื่นที่ใกล้เคียง 
กิจกรรมส ำคญั ได้แก ่



 

- เฝ้ำระวังโรคตดิต่อ, ตรวจจับภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข, สอบสวนโรคตำมเกณฑ์, ควบคุมกำรระบำด, 
เตือนภัยจำกข้อมูล และร่วมมือกบัเครือข่ำย, ตดิตำม สนับสนุน ควบคุมก ำกับ และประเมินกำร
ปฏิบัติงำนของ SRRT ต ำบล 
 
ระดับจังหวัด   ปฏิบัติตำมมำตรฐำนIHR 4 องค์ประกอบ 14 ตัวช้ีวัด  เหมือนกับระดับอ ำเภอ แต่ไม่ตอ้ง
ควบคุมโรคขั้นต้น และเพิ่มเติม ดงันี้  
1. การประเมินสถานการณ์และรายงาน 
1) มีกำรตรวจสอบยืนยันโดยใช้เครื่องมือสื่อสำร    2) มีกำรรำยงำนต่อรวมถึงกำรแจ้งกลับ  
3) มีกำรตรวจสอบยืนยันโดยทีม SRRT      4) มีกำรประเมินสถำนกำรณ์โดยใช้เครื่องมือประเมิน 
5) มีกำรร่วมพิจำรณำประเมินโดยที่ปรึกษำ ผู้เช่ียวชำญ หรือคณะกรรมกำร 
2. การสนับสนนุมาตรการด้านควบคุมโรคและตอบสนองทางสาธารณสุข   
1) เป็นทีม SRRT ที่มีควำมช ำนำญและพร้อมร่วมปฏิบัติกำรสนับสนุน 
2) เป็นสื่อกลำงในกำรติดต่อขอควำมเห็นชอบจำกผู้บริหำรระดับสูง และประสำนงำนกับหน่วยงำนทั้งภำครัฐ
และเอกชน องค์กรอำสำสมัคร สถำนประกอบกำร และทุกภำคส่วน 
3) สนับสนุนและประสำนงำนในกำรน ำวัตถุตัวอย่ำงส่งตรวจและติดตำมผล 
4) มีกำรส ำรองสิ่งสนับสนุน และตรวจสอบวัสดุคงคลังทั้งปริมำณและคุณภำพอย่ำงสม่ ำเสมอ รวมถึงมี
แผนกำรจัดหำวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ กรณีฉุกเฉินฯ 
5) มีกำรสนับสนุนและประสำนงำนในกำรขอค ำปรึกษำจำกผู้เช่ียวชำญ หรือควำมช่วยเหลือด้ำนปฏิบัติกำรจำก
ทีมเช่ียวชำญเฉพำะทำง ให้กับทีม SRRT ระดับรอง   
3. ผลงานการน า เสนอความรู้จากการสอบสวนโรคหรือการตอบสนองทางสาธารณสุข ที่เผยแพร่ใน
วารสาร  เวทีวิชาการหรือเว็บไซต์ 
มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่เป็นผลงำนวิชำกำรต่อเนื่องจำกกำรสอบสวนโรคหรือกำรตอบสนองทำงสำธำรณสุข   
1) เผยแพร่ในวำรสำรหรือเวทีวิชำกำรระหว่ำงหน่วยงำนภำยในประเทศ  
2) เผยแพร่ในวำรสำรหรือเวทีวิชำกำรระดับชำติ       
3) เผยแพร่ในวำรสำรหรือเวทีวิชำกำรระดับนำนำชำติ   
กิจกรรมส ำคญัไดแ้ก่ 
- เฝ้ำระวังโรคตดิต่อ, ตรวจจับภำวะฉุกเฉินทำงสำธำรณสุข เตือนภยั, สอบสวนโรค, ควบคุมกำรระบำด,  
ติดตำม สนับสนุน ควบคุม ก ำกับ และประเมินกำรปฏิบตัิงำนของ SRRT อ ำเภอ ต ำบล 
 

กลุ่มงานผู้รับผิดชอบ งำนระบำดวิทยำ ส ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัดนครรำชสีมำ 
ผู้ประสานงาน / 
เบอร์โทรศัพท์/e-
mail 

ผู้ประสำนงำนตัวช้ีวัด  
1. นำยปัญญำ  ฉน ำกลำง โทร 086 2503255 /email : Punyaotto@yahoo.co.th 
2.  นำงอิสริยำ ฉน ำกลำง โทร 044 465010-4 ต่อ 447  หรือ 081 8786180 /email : 
tukisariya@gmail.com   
 

 


