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วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
นักศึกษาสามารถ
1. ทราบความหมายและวัตถุประสงค์

ของการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
2. ทราบประโยชน์ของการเฝ้าระวัง

ทางระบาดวิทยา
3. บอกคุณสมบัติของระบบเฝ้าระวัง

ทางระบาดวิทยาได้
4. ทราบแนวทางการประยุกต์ระบบ   

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในงาน
อาชีวอนามัย อนามัยสิ่งแวดล้อม 
สังคมและพฤติกรรม

 ความพยายามในการทำให้มนุษย์มี
สุขภาพดี โดยการควบคุมป้องกัน กำจัดโรค
และแก้ไขปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้คน 
จึงได้มีการนำการเฝ้าระวังมาใช้ในเริ่มแรก 
สำหรับโรคติดเชื้อและถูกนำไปใช้อย่าง             
แพร่หลายในเรื่องอื่นๆ ทางด้านสาธารณสุข 
ได้แก่ การเฝ้าระวังโรค การเฝ้าระวังสิ่งคุกคาม 
รวมถึงการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง ซึ่งทั้งหมดนี้
ใช้หลักการเดียวกัน

คำนำ
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บทที่ 1

ความหมาย: การเฝ้าระวังทางสาธารณสุข                                         

 หมายถึง การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการ 

กระจายและแนวโน้มของอุบัติการณ์ของ
ปัญหาสุขภาพ (ปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหา
ที่ต้องการฝ้าระวังอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
มีการวิเคราะห์ข้อมูล แปลผล และเผยแพร่      
ข้อมูลไปให้ผู้ที่จำเป็นต้องรู้อย่างสม่ำเสมอ
และต่อเนื่อง)

(public health or epidemiological 
surveillance)



(จากหนังสือ Chronic Disease Surveillance Second Edition, 1998)

  ในปี ค.ศ.1960, Alexander D. 
Langmuir ได้ให้ความหมายของระบบ  
เฝ้าระวัง หมายถึง “ระบบที่ดำเนินอย่างต่อเนื่อง 
ในการจัดเก็บ วิเคราะห์ และแปลผลข้อมูล
ทางสุขภาพ เพื่อที่จะใช้ในการวางแผน
ดำเนินการ และประเมินผลโครงการทางด้าน
สาธารณสุข และนำผลที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ต่อไป”
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ค.ศ. พัฒนาการ ตัวอย่าง
1900 การสัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 

(individual contacts of  
infectious patients)

เฝ้าระวังเฉพาะคนที่สัมผัส 
smallpox (โรคฝีดาษหรือ
ไข้ทรพิษ)

1950 โรคติดต่อ (communicable 
Diseases)

มีการรายงานผู้ป่วยโรค
โปลิโอไปยังหน่วยงาน 
สาธารณสุข

1970 เลือกเฉพาะโรคเรื้อรังบางโรค 
(selected chronic disease)

มีการจัดทําทะเบียนมะเร็ง

1990 ปัจจัยเสี่ยงด้านพฤติกรรม 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 
(behavioral, occupational 
and environmental risk 
factors)

มีการเฝ้าระวังการสูบบุหรี่, 
มีการสํารวจโดยทางโทรศัพท์ 
มีการจัดทําแผนงานควบคุม
การบริโภคยาสูบ, มีการ 
เฝ้าระวังโรคจากการทำงาน, 
มีการเฝ้าระวังโรคจาก     
สิ่งแวดล้อม

พัฒนาการด้านการเฝ้าระวังทางด้านสาธารณสุขความหมาย: ระบบการเฝ้าระวัง  
(surveillance system)
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องค์ประกอบของการเฝ้าระวัง
และผลต่อการดำเนินมาตรการ

สาธารณสุข



1. การประเมินสถานะทางสุขภาพของประชาชน
‣ เพื่อทราบถึงประชากรที่เสี่ยงต่อการเกิดโรค 
กำหนดเขตหรือพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการ    
เกิดโรคสูง

‣ เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเกี่ยวกับ
วิถีการดำรงชีพ (life style) พฤติกรรมอนามัย     
สิ่งแวดล้อม แมลงหรือพาหะนำโรค ที่จะนำไปสู่
การเปลี่ยนแปลงของการเกิดโรคในชุมชน 

‣ เพื่อทราบถึงการกระจายของโรคและแนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงของโรคภัยไข้เจ็บในชุมชน 

ประกอบด้วย 3 วัตถุประสงค์หลัก คือ

๏ ประเมินสถานะทางสุขภาพของประชาชน
๏ ใช้เป็นข้อมูลในการจัดลำดับความสำคัญ
ในการวางแผนและนโยบายในการ
ดำเนินงานทางด้านสาธารณสุข

๏ ประเมินผลการดำเนินงาน และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้น
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วัตถุประสงค์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา



2.ข้อมูลในการวางแผนและนโยบาย
‣ เพื่อทราบถึงภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรคของ
ประชาชน เช่น ความครอบคลุมในการได้รับ
วัคซีน การครอบคลุมในการให้บริการทาง
ด้านสาธารณสุขปฐมภูมิ แนวโน้มการเกิดโรค
จากการทำงาน แนวโน้มการเกิดโรคจาก
สังคมและพฤติกรรมเสี่ยง

3. ประเมินผลการดำเนินงาน และผลกระทบ
‣ เพื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของการเกิด
โรคภัยไข้เจ็บและการระบาดของโรคได้
รวดเร็ว เพื่อดำเนินการสืบสวนสอบสวน
สาเหตุ วางมาตรการในการป้องกันควบคุม
และส่งเสริมสุขภาพ
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๏ การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยามีความหมาย 
กว้างกว่าการเฝ้าระวังโรค เช่น การเฝ้าระวัง
การเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพของร่างกาย 
การเจริญเติบโตและภาวะโภชนาการของ 
อนามัยของประชาชน การเฝ้าระวังการ
สูบบุหรี่ การเฝ้าระวังการใช้สารเสพติด

๏ การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา จำเป็น   
ต้องใช้หลักระบาดวิทยาพื้นฐาน คือ          
การเฝ้าระวังในบุคคล เวลาและสถานที่
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แนวคิดเกี่ยวกับการเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา 



1. การเฝ้าระวังการป่วย (morbidity surveillance)

 การเฝ้าระวังการป่วยได้จากรายงานการป่วยซึ่ง
เป็นรายงานจากสถานบริการสาธารณสุข และ            
โรงพยาบาลต่างๆ โดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข
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ผู้ป่วยใน

ผู้ป่วยนอก
หลักการเฝ้าระวังสามารถนำไปประยุกต์
ใช้ได้หลากหลายในทางสาธารณสุขมีการ
ใช้การเฝ้าระวังในหลายขอบเขต เช่น
๏การเฝ้าระวังการป่วย (morbidity 

surveillance)

๏การเฝ้าระวังการตาย (mortal i ty 
surveillance) 

๏การเฝ้าระวังการระบาด (outbreaks)

๏การเฝ้าระวังการใช้วัคซีน ซีรั่ม หรือยา 
(vaccine, serum and drug utilization)

๏การเฝ้าระวังปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ       
เกิดโรค (disease determinants)/
การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง (social 
and behavior determinants)

ขอบเขตของการเฝ้าระวัง



เป็นผู้ให้การวินิจฉัยจากการซักประวัติ การตรวจ
ร่างกาย และผลการชันสูตรโรค เป็นข้อมูลที่ทำให้
เห็นภาพการกระจายของโรค และแนวโน้มของโรค

2. การเฝ้าระวังการตาย (mortality surveillance)

‣ การเฝ้าระวังการตาย ได้จากใบมรณะบัตร
ซึ่งตามกฎหมายบังคับให้แจ้งการตายภายใน 

24 ชั่วโมง ต่อนายทะเบียนท้องถิ่น
‣ ในหลายประเทศให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยลง

ความเห็น เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลง
รหัสตามบัญชีการจำแนกโรคสากล     
(ICD-10; International classification 
of  diseases-10) ทำให้สามารถมีการ
เปรียบเทียบการตายภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศได้ ปัจจุบันประเทศไทย
ได้ใช้ ICD-10 ในการเก็บข้อมูล สาเหตุ
การเสียชีวิต เช่นกัน
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3. การเฝ้าระวังการระบาด (outbreaks) 

‣ การระบาดของโรคหมายถึง การที่มีโรคเกิดขึ้น
จำนวนมากผิดปกติ ผู้รายงานการระบาดอาจ
เป็นหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข 

เช่น สถานีอนามัย โรงพยาบาล หน่วยงาน
ชันสูตรสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นๆ          

ที่เกี่ยวข้อง
‣ ถ้าระบบการเฝ้าระวังโรคดีจะสามารถ
พยากรณ์การเกิดการระบาดของโรคได้ นำไป
สู่การสอบสวนโรค ทำให้ทราบขอบเขตความ
รุนแรงของการระบาด ทราบสาเหตุของการ
ระบาด เพื่อนำไปสู่การควบคุมการระบาด    

ไม่ให้มีการกระจาย และป้องกันไม่ให้เกิดการ
ระบาดต่อไป 

4. การเฝ้าระวังการใช้วัคซีน ซีรั่ม 

‣ การเฝ้าระวังการใช้วัคซีน เซรั่ม และการใช้ยา 

จะมีประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวางแผนงาน
บริการด้านสาธารณสุขและการเข้าถึงบริการ 

เช่น การเฝ้าระวังการให้วัคซีนในเด็กแรกเกิด 

การเฝ้าระวังการใช้ยาคุมกำเนิด เป็นต้น 
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‣ ในการเฝ้าระวังการใช้วัคซีนจะทำให้ทราบ
อัตราการครอบคลุม ประสิทธิภาพของวัคซีน 

และผลข้างเคียงของวัคซีน การเฝ้าระวัง       

การใช้วัคซีนมีความจำเป็นอย่างยิ่งในระยะ
เริ่มแรกของโครงการรณรงค์การฉีดวัคซีน

ป้องกันโรค หรือระยะที่มีการนำวัคซีนใหม่   

เข้ามาใช้ในชุมชน 

‣ ดังนั้นจึงควรมีการบันทึกชนิดของวัคซีน       

แหล่งผลิตวัคซีน และวันที่ผลิต และสำรวจ
ระดับภูมิคุ้มกันในชุมชนเป็นระยะๆ                            

‣ นอกจากนี้ควรมีการบันทึกผลข้างเคียงของ
วัคซีน เซรั่ม และยา  

5. การเฝ้าระวังปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรค 

‣ การเฝ้าระวังปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก
ที่มีอิทธิพลต่อการเกิดโรคในร่างกายมนุษย์  

ทำให้สามารถหาประชากรที่มีภาวะเสี่ยง     

ต่อการเกิดโรค เช่น 
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• การเฝ้าระวังการเจริญเติบโต และ
พัฒนาการของเด็ก 

• การเฝ้าระวังทางโภชนาการ
• การเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเสี่ยง  

• การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
อนามัยขอ งปร ะช าก ร โดย เฉพา ะ           
การสูบบุหรี่ การดื่มเหล้า การเสพยา  

กระตุ้นประสาท 

• การเฝ้าระวังการระบาดของไข้หวัดใหญ่
• การเฝ้าระวังการดื้อยาปฏิชีวนะ
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ความแตกต่างระหว่างการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาและการเฝ้าระวังทางการแพทย์

การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา การเฝ้าระวังทางการแพทย์

มองขนาดของปัญหาในประชากร ตรวจร่างกาย ซักประวัติ

ติดตามจากรายงานการเฝ้าระวัง ติดตามอาการป่วยอย่างใกล้ชิดในแต่ละ
บุคคล

ข้อมูลที่นำมาใช้

 - Host (คน)

 - Agent (ตัวก่อโรค)

 - Environment (สิ่งแวดล้อม)

ข้อมูลที่นำมาใช้

 - ผลการตรวจร่างกาย

 - การตรวจเลือดทางห้องปฏิบัติการ



15

ชนิดของระบบการเฝ้าระวังทางสาธารณสุข

Sentinel Surveillance

Community Surveillance

Special Surveillance

Active Surveillance

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Passive Surveillance
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หลักวิทยาการระบาดในงานเฝ้าระวัง
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จะเฝ้าระวัง ที่ไหน ?จะเฝ้าระวัง อะไร ?

สิ่งที่ควรคำนึงถึง
‣ ความสำคัญของโรคหรือปัญหาสุขภาพ
ทางด้านสาธารณสุข ?

‣ สามารถดำเนินการหรือมีมาตรการต่าง  ๆ    

ต่อไปจากการเฝ้าระวัง ?

‣ สามารถเก็บข้อมูลได้ง่าย ?

‣ ทรัพยากรที่สนับสนุนระบบการเฝ้าระวัง 

เช่น เงิน คน เป็นต้น
Principles of   Disease Surveillance, WHO 
(www.who.int)
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จะเฝ้าระวัง ใคร ?

จัดลำดับความสำคัญของโรคที่เฝ้าระวัง  
(priority diseases)
1. ผลกระทบรุนแรง  เช่น ป่วย, ตาย, พิการ 

2. มีศักยภาพสูงในการระบาด เช่น ไข้หวัดนก, 
อหิวาต์, หัดฯ

3. เป็นโรคเป้าหมายสำคัญระดับชาติ 
นานาชาติ เช่น โรคที่เป็นภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public 
Health Emergency of International 
Concern; PHEIC) ตามที่กำหนดในกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ (International 
Health Regulations; IHR) 

4. มีการดำเนินงานต่อเนื่องทันที เช่น       
ให้ภูมิคุ้มกัน, มาตรการควบคุมโรคโดย
ส่วนกลาง (central level), ต้องรายงาน
ระหว่างประเทศ ฯ 

จะเฝ้าระวัง เมื่อไร ?
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จะเฝ้าระวัง อย่างไร ?

 เส้นทางที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรค
หรือความเจ็บป่วย
‣ สิ่งแวดล้อม (pre-exposure)

‣ สิ่งคุกคาม (hazard/agent)

‣ พฤติกรรมเสี่ยง (behavior/risk factor)

‣ การสัมผัสปัจจัยเสี่ยง (exposure)

‣ อาการแสดงเริ่มแรก (pre-symptomatic 
phase)

‣ อาการแสดงของโรค (apparent              
disease)

‣ การตาย (death)



Surveillance 
Information for Action

บทที่ 2

๏หลักการทั่วไปของระบบเฝ้าระวังทาง
ระบาดวิทยา

๏ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงานระบบ   

เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
• Health Event

• Data

• Information

• Intervention

ระบบเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
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หลักการทั่วไปของระบบเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยา                                        
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เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินงาน
เฝ้าระวังทางระบาดวิทยา
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 Health event ในการเฝ้าระวังทางระบาด
วิทยา ประกอบด้วย

• โรค (disease)          

• อาการแสดง (syndrome) เช่น ตัวเหลือง  
ตาเหลือง  ดัชนีมวลกาย  

• ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเครื่องมือการ
รักษา / คัดกรอง ที่เกินความจำเป็น

• สิ่งแวดล้อม (environment) เช่น แมลง  
น้ำ อากาศ

 

 แหล่งข้อมูลของ Health event ได้แก่ 

• รายงานการยืนยันการเกิดโรค 

• สถิติชีพ (vital statistics)

• รายงานสรุปการจำหน่ายผู้ป่วย (hospital 

         discharges summary report)

• การสำรวจต่างๆ (survey)

• ห้องปฏิบัติการ (laboratory) 

เหตุการณ์ทางสุขภาพ (Health  event)
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การระบุข้อมูลบุคคลที่มีปัญหาสุขภาพ          
(case definition) สามารถระบุได้จาก

• ข้อมูลทางคลินิกและห้องปฏิบัติการ    
(clinical / laboratory)          

• ตามระดับการยืนยันผล (suspected, 
probable, confirmed)

• ตามตัวชี้วัด (Indicator)

คำจำกัดความว่าเป็น Case ควรมีลักษณะดังนี้
• ง่ายและชัดเจน (simple and clear)     

• คงเส้นคงวา (stable)        

• ทดสอบได้ในพื้นที่ (field tested)

องค์ประกอบข้อมูลการเฝ้าระวัง
1. ข้อมูลการป่วย
2. ข้อมูลการตาย
3. ข้อมูลการชันสูตรโรค
4. ข้อมูล(ข่าวสาร)การระบาด
5. ข้อมูลการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย
6. ข้อมูลสอบสวนการระบาด
7. ข้อมูลการสำรวจทางระบาดวิทยา
8. ข้อมูลการศึกษารังโรคในสัตว์และ                             

การกระจายของแมลงนำโรค
9. ข้อมูลการใช้วัคซีน ซีรั่ม และยา
10. ข้อมูลประชากรและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูล (Data)
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เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูลทางระบาดวิทยา 
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‣ บัตรรายงานผู้ป่วย (รง.506) เป็นแบบรายงาน
ที่ใช้บันทึกผู้ป่วยใหม่ด้วยโรคที่อยู่ในข่ายงาน
เฝ้าระวัง

‣ บัตรเปลี่ยนแปลงรายงานผู้ป่วย (รง.507) เป็น
แบบรายงานที่ใช้เปลี่ยนแปลงโรคที่รายงาน 
ภายหลังได้รับผลการชันสูตรยืนยันว่าเป็นโรคอื่น 
และยังสามารถใช้แก้ไขข้อมูลอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง
ได้

‣ ทะเบียนออกเลขที่บัตรรายงานผู้ป่วย (E.0) 
ช่วยทำให้ทราบปริมาณของบัตรรายงานโรคที่
รายงาน วันที่ส่ง รง.506

‣ ทะเบียนผู้ป่วยแยกตามชนิดของโรค (E.1) 
ใช้เป็นเครื่องมือการเรียบเรียงข้อมูลการเฝ้าระวัง
โรค

‣ ทะเบียนผู้ป่วยเป็นรายวันในแต่ละเดือน     
แยกตามชนิดของโรค (Dr) ช่วยบอกการ
เปลี่ยนแปลงของจำนวนผู้ป่วยในแต่ละพื้นที่ 
ได้ทันที ช่วยในการค้นหาการระบาดของโรค
ได้

‣ ทะเบียนผู้ป่วยเป็นรายเดือนและอำเภอ      
แยกตามชนิดโรค (E.2) ใช้เรียบเรียงข้อมูล
จำนวนผู้ป่วยตามสถานที่เริ่มป่วยของแต่ละ
เดือนในรอบ 1 ปี

‣ ทะเบียนผู้ป่วยเป็นรายเดือน ตามกลุ่มอายุ  
และเพศแยกตามชนิดโรค (E.3) ช่วยบอก
ลักษณะการกระจายปัญหาในกลุ่มอายุต่างๆ 
และเพศ 

http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
http://www.apple.com/
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‣ รายงานสถานการณ์ของโรคประจำสัปดาห์ 
ตามวันรับรักษาผู้ป่วย (E.4) ใช้เรียบเรียงข้อมูล 
จำนวนผู้ป่วยตามวันรับการรักษาในรอบหนึ่ง
สัปดาห์ ประกอบด้วยโรคต่างๆ ตามข่ายการ
เฝ้าระวังโรค

‣ รายงานการปฏิบัติงานประจำเดือน (E.7)

‣ ทะเบียนรับบัตร รง.506 ของงานระบาดวิทยา
จังหวัด เป็นรายวัน (E.8) 

‣ ทะเบียนรับบัตร รง.506 และบัตร รง.507 ของ
งานระบาดวิทยาเป็นรายเดือน (E.8.1) 

แบบบันทึกกิจกรรมการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ข่าวสารทางระบาดวิทยา (E.9)
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สารสนเทศ (information) ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล

Data characteristics

Data validation 

Descriptive analysis

Hypothesis generation

Reporting frequency

Reporting methods

Information : Data analysis Information : Report

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

สารสนเทศได้จากการนำข้อมูลมาทำการประมวลผล 

สามารถคลิกดูรายละเอียดได้ตามหัวข้อต่างๆ
สารสนเทศสามารถนำเสนอในรูปแบบของรายงาน
ตามรายละเอียดด้านล่าง
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ข่ายงานเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา 
ในประเทศไทย 



30

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Policy

Control

Feedback

มาตรการ / การดำเนินการ (intervention)

 ในการออกมาตรการและดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ทางสุขภาพที่ปรากฏขึ้นในประชากร
แบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะดังนี้
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บทที่ 3

๏การรายงานการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

๏คุณสมบัติของระบบเฝ้าระวังทางสาธารณสุข

๏ประโยชน์จากการเฝ้าระวัง

การรายงานสถานการณ์          
การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา



‣ ในการดำเนินการเฝ้าระวัง หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการเฝ้าระวังจำเป็นต้องรายงาน
ทางระบาดวิทยาที่แสดงสถานการณ์และ  
แนวโน้มของโรคหรือเหตุการณ์ที่เฝ้าระวัง   

รวมถึงอธิบายลักษณะทางระบาดวิทยา  

เชิงพรรณนาที่จำเป็น 

‣ กา รแสดง ร ายล ะ เ อียดในร าย ง าน 

ประกอบด้วย
‣ ความปกติและผิดปกติของการเกิด
โรคหรือเหตุการณ์ที่เฝ้าระวัง 

‣ รายละเอียดทางระบาดวิทยาของการ
เกิดโรคหรือเหตุการณ์ที่เฝ้าระวัง 

‣ เสนอแนะมาตรการ/วิธีการแก้ไขปัญหา
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การรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวัง             
ทางระบาดวิทยา



รูปแบบการรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังสามารถ
ทำได้หลายลักษณะ เช่น
‣ รายงานสถานการณ์ฯประจำวัน หรือสัปดาห์       

(เช่น รายงานประจำวันโรคไข้หวัดนก, รายงานโรค       

ไข้เลือดออกประจำสัปดาห์)

‣ รายงานสถานการณ์ฯประจำเดือน (เช่น รายงาน
ประจำเดือนของจังหวัด, สำนักงานป้องกันควบคุม
โรค)

‣ รายงานสถานการณ์ฯ ประจำปี 

‣ รายงานเฉพาะกิจ (เมื่อมีการระบาดของโรค)    

‣ ข่าวสถานการณ์โรคสำหรับประชาชน
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การรายงานสถานการณ์การเฝ้าระวัง
ทางระบาดวิทยาในกลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารหน่วยงานสาธารณสุข 

ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

หน่วยงานวิชาการและ
สถาบันการศึกษา

สื่อมวลชน

รายงานสถานการณ์การเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

ประชาชน ?

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ในการรายงานสถานการณ์ที่แตกต่างกัน 
สารสนเทศที่ให้ในแต่ละกลุ่มจะมีความ      
แตกต่างกันดังรายละเอียดในแต่ละหัวข้อ

กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ?
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การกระจายข้อมูลข่าวสาร

การกระจายข้อมูลข่าวสารการเฝ้าระวัง      

อย่างเป็นระบบ ได้แก่
1. การประชุมประจำเดือนของหน่วยงาน

สาธารณสุขทุกแห่ง 

2. ส่งให้กับหัวหน้าหน่วยงานสาธารณสุข   

ทุกระดับ/ทุกแห่ง
3. ทางเว็บไซต์ 

4. ทางประชาสัมพันธ์ / สื่อมวลชน 

‣ ข้อมูลเฝ้าระวังของผู้ป่วยแต่ละรายใน
ระบบเฝ้าระวังควรมีการปกปิดจากการรับรู้
ของสาธารณะชน  โดยเฉพาะถ้าข้อมูลนั้น
มีผลโดยตรงที่ทำให้เกิดความแปลกแยก
ต่อบุคคลและสังคมรอบข้าง

(การเผยแพร่รายงานเฝ้าระวังฯ)

การปกปิดข้อมูลเฝ้าระวัง



‣ ประจำวัน (เฉพาะบางโรคและบางคราว
ที่มีการระบาด)

‣ รายงานการเฝ้าระวังโรคประจำสัปดาห์
‣ รายงานเฝ้าระวังโรคประจำเดือน 

‣ รายงานเฝ้าระวังโรคประจำปี 
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รูปแบบการรายงาน

Gallery 3.1 ตัวอย่างรายงานทางระบาดวิทยา
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สรุปขั้นตอนการเฝ้าระวัง

ในการเฝ้าระวังมี 4 ขั้นตอนใหญ่ ดังนี้
1. รวบรวมข้อมูลตามแบบฟอร์ม
2. วิเคราะห์และแปลผล
3. เผยแพร่ข้อมูล
4. กำหนดมาตรการ /โครงการ / กิจกรรม

สามารถดูการไหลเวียนข้อมูลการเฝ้าระวังตามภาพ
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Public Health Approach



‣ ความสามารถในการทำนายค่า (predictive)

‣ ความสามารถในการทำนายผลบวก (Positive 

predictive value; PPV)

สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยที่ถูกรายงาน ต่อ จำนวน 
ผู้ป่วยจริงตามนิยามเฝ้าระวังทั้งหมด

38

คุณสมบัติของระบบเฝ้าระวังทางสาธารณสุข

การพิจารณาคุณสมบัติของระบบเฝ้าระวัง
ประกอบด้วย
‣ ความไว (sensitivity)

‣ ระบบเฝ้าระวังสามารถตรวจพบการเกิด
การระบาดของโรคได้ 

การรายงานโรค :

สัดส่วนของจำนวนผู้ป่วยที่ถูกรายงาน ต่อ 
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด (ในชุมชน)

การตรวจจับการระบาด :

สัดส่วนของการระบาดที่สามารถตรวจจับ
ได้โดยระบบเฝ้าระวังต่อการระบาด
ทั้งหมด (ในชุมชน)



‣ ความทันเวลา (timeliness)

‣ ความสามารถของระบบเฝ้าระวังที่ทำให้
ข้อมูล ข่าวสารได้ใช้ประโยชน์ในเวลาที่
เหมาะสม 

‣ ความเป็นตัวแทน (representativeness)

‣ ถ้าประชากรภายใต้ระบบเฝ้าระวังเป็นตัวแทน
ที่ดีของประชากรเป้าหมาย จะช่วยทำให้การ
จัดสรรทรัพยากรทางสาธารณสุขเป็นไปอย่าง
ถูกต้องและเหมาะสม 

‣ ความถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ (correct & 

complete)
‣ ความน่าเชื่อถือและความครบถ้วนของข้อมูลที่
รายงานสามารถประเมินได้จากการอบรมผู้ที่
เกี่ยวข้องและการใช้แบบฟอร์มรายงานที่ง่าย
ต่อการใช้งาน 

‣ ความเรียบง่าย (simplicity)

‣ โครงสร้างของระบบเฝ้าระวังที่ไม่ซับซ้อน   

โดยเฉพาะการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสาร 

และตัวชี้วัด

‣ ความยืดหยุ่น (flexibility)

‣ ความสามารถของระบบที่จะเปลี่ยนแปลงหรือ
ปรับให้เข้ากับการพัฒนาของมาตรฐานการ
วินิจฉัยโรค 

‣ ความยอมรับได้ (acceptability)

‣ ความสมัครใจของผู้ที่เกี่ยวข้องและองค์กรที่
จะเข้าร่วมในระบบเฝ้าระวัง สามารถวัด
จำนวนผู้เข้าร่วมระบบเฝ้าระวัง ความครบถ้วน
ของรายงานความทันเวลาของการายงาน 
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‣ ติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัญหาสุขภาพ 
(monitor changes in health problem) 

‣ ทำให้เกิดสมมติฐานการวิจัย (generate 

hypotheses, stimulate research)
‣ เป็นแนวทางในการรักษาพยาบาล ค้นหา
สาเหตุของโรคและสาเหตุการระบาดของโรค 

‣ ตรวจจับความเปลี่ยนแปลงของการปฏิบัติ    

ทางสุขภาพ (detect changes in health 

practices)
‣ ช่วยในการวางแผน (facilitate planning)

‣ ได้ข้อมูลในการวางแผนงานอนามัยและ
คาดคะเนความต้องการด้านอนามัยใน
อนาคต
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ประโยชน์จากการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา

‣ ใช้คาดประมาณขนาดปัญหา (estimate 

magnitude of  the problem)
‣ ทราบการกระจายทางภูมิศาสตร์ของโรค 

(determine geographic distribution 
of  illness)

‣ แสดงธรรมชาติการเกิดโรค (portray the 

natural history of  a disease)
‣ ตรวจจับการระบาด/แสดงปัญหา (detect 

epidemics/define a problem) 
‣ ตรวจพบปัญหาโรคภัยไข้เจ็บได้ทัน
ท่วงที และช่วยบอกสำดับความสำคัญ
ของปัญหา 

‣ ประเมินมาตรการควบคุมโรค (evaluate 

control measures)
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ใช้ข้อมูลเฝ้าระวัง....ทำอะไร??

‣ แจ้งข่าวสาร และเตือนภัย
‣ สอบสวนโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ง
แวดล้อม สอบสวนเฉพาะราย สอบสวน
การระบาด หาสาเหตุและปัจจัยเสี่ยง  ค้นหา
ผู้ป่วยใหม่ 

‣ แสดงสถานการณ์แนวโน้ม ขนาด และ
ความรุนแรงของโรค แนวทางในการวาง
มาตรการแก้ไขปัญหา

‣ การประเมินผลการควบคุมป้องกันโรค
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ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับระบบเฝ้าระวัง

‣ ดำเนินระบบเพื่อนำไปสู่การควบคุม
ป้องกันโรค (Surveillance = Control 

หรือ Surveillance for action)

‣ ต้องประเมินระบบเฝ้าระวังสม่ำเสมอ
‣ ควรพิจารณาประเด็นทางจริยธรรม
‣ ระดับของการดำเนินการระบบเฝ้าระวัง 

(ระดับชาติ/เขต/จังหวัด/พื้นที่)

‣ การสื่อสารกับภาคส่วนและหน่วยงาน    

ที่เกี่ยวข้อง
‣ การพัฒนาวิชาการและเทคโนโลยี 

การเฝ้าระวังสู่การควบคุม
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กิจกรรม (action) ที่เกิดจากการเฝ้าระวังฯ

กิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเฝ้าระบาด 

สามารถออกแบบกิจกรรมเพื่อวัตถุประสงค์
ต่างๆ กัน เช่น 

‣ ควบคุมการระบาด หรือแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า

‣ การทบทวน / ปรับแผนการปฏิบัติงาน 

‣ การวางแผนปฏิบัติงาน
‣ การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือ
ทิศทางของงาน 

‣ ปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบได้ใน
ประชากรทุกกลุ่มอายุ

‣ ความรุนแรงของการเกิดโรคขึ้นกับปริมาณ
การรับสัมผัสและระยะเวลาการรับสัมผัส

‣ การกำหนดประชากรกลุ่มเสี่ยงทำได้ยาก 
เช่น ควันพิษที่ไปกับอากาศ ยังขึ้นอยู่กับ
ทิศทางลมและขนาดของความหนาแน่น      

ของควันพิษ 
เป็นต้น

ระบบการเฝ้าระวังโรคจากสิ่งแวดล้อม

‣ สาเหตุหรือ
มลพิษมัก
เ ป็ น แ บ บ
ผสมผสาน
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กลไกธรรมชาติของการเกิดโรค
จากสิ่งแวดล้อม

รูปแบบการเฝ้าระวังทางสิ่งแวดล้อม

‣ การเฝ้าระวังสิ่งคุกคามหรือเฝ้าระวังระดับ
ของสิ่งคุกคามในสภาพแวดล้อม (hazard 

surveillance)
‣ การเฝ้าระวังการรับสัมผัส หรือการเฝ้าระวัง
ในคนก่อนป่วย (exposure surveillance)

‣ การเฝ้าระวังโรค (disease or adverse 

health effect surveillance) 
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กลไกความสัมพันธ์ของการเกิดโรค

‣ แหล่งก่อโรค (sources)

‣ สิ่งคุกคามดั้งเดิม (tradit ional 

hazards): ภัยธรรมชาติต่างๆ 

‣ สิ่งคุกคามสมัยใหม่ ( m o d e r n 

hazards): การประกอบอาชีพของ
มนุษย์ การจราจร การใช้ชีวิตประจำวัน 

การก่อการร้ายหรือสงคราม ฯลฯ
‣ การรับสัมผัส (exposure)

‣ ความแตกต่างทางพื้นที่ (geographical 

variation)
‣ ความแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา 

(temporal variations)
‣ ลักษณะในการเข้าสู่ร่างกาย
‣ การผสมผสานของมลพิษ (pollutant 

combinations) 

ผลกระทบทางสุขภาพ (health effect)

ปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพได้ 2 รูปแบบคือ           

‣ แบบเฉียบพลัน
‣ แบบเรื้อรัง

การประเมินสุขภาพ
ในการประเมินสุขภาพเพื่อการเฝ้าระวัง 
สามารถใช้ข้อมูลได้จาก

1. การใช้ข้อมูลสุขภาพทุติยภูมิ:-ข้อมูล           

การตาย ข้อมูลการเจ็บป่วย
2. การสำรวจ
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การจำแนกกลุ่มของโรคจากสิ่งแวดล้อม

กลุ่มที่ 1: โรคที่มีความจำเพาะต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม           
อย่างชัดเจน

กลุ่มที่ 2: โรคหรือภาวะที่มีอาการหรืออาการแสดงชัดเจน      
แต่สาเหตุอาจจะไม่จำเพาะเจาะจงต่อมลพิษสิ่งแวดล้อม

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

กลุ่มที่ 3: ภาวะที่มีลักษณะอาการความผิดปกติไม่ชัดเจน แต่ภาวะ
ดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับสาเหตุที่มาจากมลพิษสิ่งแวดล้อมได้
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การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับสัมผัสกับผลกระทบทางสุขภาพ

‣ การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างพื้นที่ 
(ecological analysis)

‣ การวิเคราะห์ตามช่วงเวลา (time series 

analysis)
‣ การวิเคราะห์ตามความเสี่ยง (risk analysis) 

ข้อพิจารณาก่อนการดำเนินการเฝ้าระวัง
ทางสิ่งแวดล้อม

‣ มีการเพิ่มของอุบัติการณ์ของโรคที่เกี่ยวข้อง
กับมลพิษสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

‣ มีแหล่งก่อมลพิษที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบ
ทางสุขภาพจนเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่
จะต้องเฝ้าระวังอย่างชัดเจน

‣ มีข้อมูลหรือวิชาการสนับสนุนถึงความสัมพันธ์
ระหว่างการรับสัมผัสสิ่งคุกคามกับผลกระทบ
ทางสุขภาพที่ชัดเจน



‣ การเฝ้าระวังเชิงรุก โดยติดตามเก็บข้อมูลจาก
สถานประกอบการอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา  

จากข้อมูล
1. การตรวจร่างกายก่อนทำงาน 

2. ตรวจประจำปี 

3. ตรวจคัดกรองทางการแพทย์ (ตรวจหาโรค 

หาการทำงานที่ผิดปกติของอวัยวะ เช่น 

ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด 

ทดสอบการได้ยิน ตรวจสายตาโดยเครื่อง 
vision test)

‣ การเฝ้าระวังเชิงรับ โดยกำหนดให้โรงพยาบาล 

สถานบริการสุขภาพ สถานประกอบการ 

รายงานผู้ป่วยด้วยโรคและการบาดเจ็บจากการ
ประกอบอาชีพหรือการปฏิบัติงาน ในโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
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การเฝ้าระวังทางด้านอาชีวอนามัย

การ เฝ้า ร ะ วั งทางด้านอาชีวอนามัยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อค้นหาผู้ปฏิบัติงานที่ป่วยและบาดเจ็บ

จากการประกอบอาชีพ รูปแบบการ       

เฝ้าระวังที่ใช้ มี 2 รูปแบบ คือ
๏การเฝ้าระวังเชิงรุก
๏การเฝ้าระวังเชิงรับ



2) เพื่อการเฝ้าติดตามแนวโน้มของการเกิดโรค
จากการประกอบอาชีพ
‣ การเฝ้าระวังผลกระทบทางสุขภาพใน    

ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อดูความเปลี่ยนแปลงทาง
ชีววิทยาของร่างกายที่ได้รับสารพิษหรือ
อันตรายอื่นๆ โดยตรวจร่างกายเป็น     

ระยะๆ
‣ การเฝ้าระวังการสัมผัสสิ่งแวดล้อมในการ
ทำงาน ทั้งทางฟิสิกส์ เคมี ชีวภาพ โดยวิธี
ทางสุขศาสตร์อุตสาหกรรม เช่น ตรวจวัด
ระดับเสียง ตรวจความเข้มของแสง    

เพื่อควบคุมป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ
ผู้ปฏิบัติงานก่อนแสดงอาการหรือเป็น
โรค
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10. โรคพิษจากสารเคมีการเกษตรและสารเคมี    

อื่นๆ
11.โรคจากการประกอบอาชีพอื่นๆ
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โรคจากการประกอบอาชีพ  และโรคจาก
สิ่งแวดล้อม

‣ สำนักระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข 

ได้กำหนดให้มีการเฝ้าโรคจากการประกอบ
อาชีพและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมด 11 กลุ่มโรค 

ดังนี้
1. โรคปอดและทางเดินหายใจ
2. โรคเหตุสภาวะทางกายภาพ
3. โรคผิวหนัง
4. โรคกระดูกและกล้ามเนื้อ
5. พิษจากสัตว์
6. พิษจากพืช
7. โรคพิษโลหะหนัก
8. โรคพิษสารระเหยและสารละลาย
9. โรคพิษจากก๊าซ
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โรคเฝ้าระวังจากการประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดล้อม (11 กลุ่ม 35 โรค) 

‣ มีรายละเอียดตามบัตรรายงานผู้ป่วย     

เมื่อพบว่าผู้ป่วยในกลุ่มโรคเหล่านี้ผู้ที่
เกี่ยวข้องต้องรายงานข้อมูลไปตามระบบ
การเฝ้าระวัง



   แบบทดสอบ

Check Answer

Question 1 of  8

A.

B.

C.
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