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หลักการเขียนรายงาน
การสอบสวนทางระบาดวทิยา
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ขอบเขตเน้ือหา

1. วัตถุประสงค์การเขียนรายงาน

2. ประโยชน์ของการเขียนรายงาน

3. จุดอ่อนของการเขียนรายงาน

4. ประเภทของรายงาน 

5. วิธีการเขียนรายงานสอบสวนโรคแต่ละประเภท



1. เพือ่รายงานผลการสอบสวนทางระบาดวิทยา

2. เพือ่เสนอข้อคิดเห็นแก่ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้อง

3. เพือ่เป็นองค์ความรู้และแนวทางในการ
สอบสวนโรคในครัง้ต่อไป

4. เพือ่บันทึกเหตุการณ์ระบาดของ
โรคหรือปัญหาสาธารณสุขทีเ่กิดขึน้

วัตถุประสงค์

• บอกว่าเกิดอะไรขึ้น

• มีมาตรการอะไรที่ใช้ได้ผล

• มีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องแก้ไข



1. ได้รับความรู้เพิม่เติมและพัฒนาขบวนการเขียน เรียบเรียง
ข้อมูล

2. ผู้อ่านได้รับความรู้ในเรือ่งการสอบสวนทางระบาดวทิยา

3. พัฒนาคุณภาพของการสอบสวนทางระบาดวทิยา

4. เป็นหมายเหตุของเหตุการณ์สุขภาพทีส่ าคัญในพืน้ที่

5. ผู้บริหารและผู้เกีย่วข้องได้รับทราบเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้และ
น าไปใช้ประโยชน์ วางแผนควบคุมและป้องกันโรคต่อไป

ประโยชนท่ี์ได้รบัจากการเขียนรายงาน



1. ความเป็นมายังไม่ครอบคลุมประเด็นทีค่วรจะมี 

▪ เช่น ข้อมูลของ index case ความจ าเป็นทีต้่องสอบสวนโรค ทีม
สอบสวน ระยะเวลาทีอ่อกสอบสวน 

2. เขียนวัตถุประสงค์ของการสอบสวนโรคไม่ถกูต้อง (การระบาด 
/ เฉพาะราย?)

3. วิธีการสอบสวนไม่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์

4. การตัง้นิยามผู้ป่วย เพือ่การค้นหาผู้ป่วยเพิม่เติม ส่วนใหญ่ไม่
ถูกต้อง ไม่ครอบคลุม 

จุดอ่อนของผู้เขียนรายงาน



5. ผลการสอบสวนไม่ตอบวัตถปุระสงค์ &ไม่สามารถบอก
ประเด็นส าคัญของการสอบสวนโรคได้

▪ ขนาดของปัญหาการเกิดโรคในครัง้นัน้ๆ

▪ ขอบเขตการเกิดโรคไม่ชัดเจน, การถ่ายทอดโรค, ปัจจัยสนับสนุน
ให้เกิดการแพร่ระบาด ฯลฯ  

▪ เป็นเพียง การรายงานผู้ป่วยเท่านัน้

6. ล าดับขัน้ตอนการเขียนกล่าวถึงประเด็นเดียวกันซ า้ไปซ า้มา

จุดอ่อนของผู้เขียนรายงาน



7. เนือ้หามากเกินความจ าเป็น การลอกรายละเอียดของอาการ 
การรักษา ผล Lab จากแฟ้มทะเบียนผู้ป่วยเกือบทัง้หมด มา
ไว้ในรายงานสอบสวนโรค

▪ ที่ควรเป็นคือ สรุปประเด็นจากรายละเอียดเหล่านั ้น
ออกมาให้ได้ว่า ลักษณะอาการหลัก คืออะไร สอดคล้อง
กับ ผล Lab การรักษาของแพทย์หรือไม่และ

▪ จากข้อมูลดังกล่าว สามารถสรุปได้หรือไม่ว่า น่าจะเป็น
โรคใด

▪ เขียนซ า้ซ้อน redundancy 

จุดอ่อนของผู้เขียนรายงาน



8. ข้อเสนอมาตรการควบคุมป้องกัน ยังไม่สามารถระบุ
มาตรการทีจ่ าเพาะและสอดคล้องกับสถานการณ์จริง และไม่
ครอบคลุม host agent environment

▪ การให้ยาแก่ผู้สัมผัสมากเกินความจ าเป็น,  

▪ ค าแนะน าในการควบคุมโรค ควรระบุให้ชัดเจนว่า ข้อเสนอเหล่านัน้ 
จะให้ใครท า จะท าอย่างไร และเริม่ท า/สิน้สุดเมือ่ไร

9. คนเขียนรายงานสอบสวน ไม่ได้ลงสอบสวนโรค

จุดอ่อนของผู้เขียนรายงาน



10. ขาดความรู้ความเข้าใจในการน าเสนอขอ้มูลทางระบาดวทิยา
และระเบียบวิธีวิจัยทีเ่กีย่วข้อง

11. ไม่อภิปรายเชิงเปรียบเทียบทางวิชาการ แต่อภิปรายผลใน
ลักษณะการแลกเปลีย่นประสบการณ์หรือสะท้อนความรู้ของผู้
สอบสวนโรคแทน

12. ไมใ่ช้วารสารทางการแพทย์และสาธารณสุขมาอ้างอิง หรือ
เปรียบเทียบกับการศึกษาของตนเอง

13. จัดล าดับเอกสารอ้างอิง (reference) โดยไม่ได้ใช้โปรแรม
ส าเร็จรูปช่วยในการจัดท า

จุดอ่อนของผู้เขียนรายงาน



Preliminary Report
❖เขียนรายงานทันที ความยาวไม่เกิน 

2 หน้า

❖เนือ้หา สถานการณ์ในปัจจุบันและ
แนวโน้ม

❖ผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ             

Final Report
❖สรุปรายละเอียดของผล
การสอบสวนโรค และผล
การควบคุมโรคทัง้หมด มี
ใบปะหน้า

❖สรุปรายละเอียดของ
เหตุการณ์ทัง้หมด

❖ในการเขียนมีหัวข้อ
หลัก 14 ข้อ

❖ใช้เป็นตัวชีวั้ดผลงาน
ทางวิชาการได้

❖เขียนเพือ่ใช้
ตีพิมพ์เผยแพร่

❖รูปแบบการเขียน
ขึน้อยู่กับวารสาร
ทีจ่ะตีพิมพ์



วิธีการเขียนรายงาน
ฉบับสมบูรณ์



เริ่มต้น

1. ชือ่เรือ่ง
2. ชือ่ผู้รายงาน

และทมี
สอบสวน

3. บทคัดย่อ

เนื้อหาหลัก

1. บทน า

2. วัตถปุระสงค์

3. วิธีการสอบสวน

4. ผลการ
สอบสวน

5. มาตรการ
ควบคมุและ
ป้องกนัโรค

6. อภิปรายผล

7. สรุปผล

ตัวประกอบ

1. ข้อเสนอแนะ

2. ปัญหาและ
ข้อจ ากดัใน
การสอบสวน

3. กิตติกรรม 
ประกาศ

4. เอกสารอ้างอิง



ชื่อเรือ่ง

➢ บอกถึงเนือ้หาว่าสอบสวนโรคอะไรกับใคร ที่ไหน 
เมือ่ไหร่

➢ ชือ่เรือ่งจะน่าสนใจมากขึน้หากมีประเด็นจ าเพาะ 

❖ การสอบสวนการระบาดไข้ปวดข้อยุงลายในชุมชนมุสลิม
ริมป่าชายเลน

❖ การสอบสวนระบาดของโรคหัดในโรงเรียนประจ าระดับ
มัธยมศึกษา

ให้ตัง้ชือ่เรือ่งภายหลงัเขยีนสว่นอืน่ทุกอยา่งเสรจ็สิน้แลว้



ผู้รายงานและทมีสอบสวน

❖ ชือ่  หน่วยงาน  ต าแหน่ง

❖ เรียงตามปริมาณงาน ชือ่แรกเป็นผู้มีส่วนรว่มใน
การศึกษาทีสุ่ด (30-50%) ชือ่ถัดไปก็มีส่วนร่วมน้อย
รองลงไปจากชือ่แรก

❖ ไม่จ าเป็นต้องใส่ชือ่ผู้ร่วมงานทุกคน

❖ ถ้ามีหลายคน ส่วนใหญ่ไม่ระบุต าแหน่ง ระบุเฉพาะหน่วยงาน

❖ ถ้ามีหลายหน่วยงานจะใส่หมายเลขไว้ข้างบนชือ่



บทคดัยอ่

❖ สรุปสาระส าคัญโดยย่อ ประกอบด้วย 

✓ บทน าและวัตถุประสงค์ 

✓ วิธีการศึกษา  

✓ ผลการศึกษาทีส่ าคัญ  

✓ ข้อเสนอแนะ

❖ สัน้ ไม่ควรเกิน 200 -250 ค า (ขึน้กับข้อก าหนดของวารสาร)

เขียนสดุท้ายภายหลงัเขยีนส่วนอืน่ๆเสรจ็แลว้



การเขียนบทน า

ลักษณะโรคทีส่นใจ + สถานการณ์
ของโรคทัง้โลก

สถานการณ์ของโรค
ของประเทศ + จังหวัด 

+ อ าเภอ

เหตุน ามาซ่ึงการ
สอบสวน

โรค



เหตุน ามาซ่ึงการสอบสวนโรค

1. ได้รับข่าวการเกิดโรคจากทีใ่ด เมือ่ไหร่ ช่องทางไหน

2. ใครเป็นผู้แจ้ง

3. ข้อมูลเบือ้งต้นของ Index case + ผลการวินิจฉัย โดย
ย่อ

4. ขนาดของปัญหาสถานการณ์

5. ทีมสอบสวนประกอบด้วยหน่วยใด

6. เริม่สอบสวนและ เสร็จสิน้เมือ่ไหร่



วัตถุประสงค์ในการสอบสวนการระบาดโรค

1. เพือ่ยืนยันการวินิจฉัยและยืนยันการระบาดของโรค

2. เพือ่อธิบายขนาดปัญหาและการกระจายของโรคตาม 
บุคคล เวลา สถานที ่ 

3. เพือ่ค้นหาแหล่งโรค วิธีการถ่ายทอดโรค ปัจจัยเสีย่ง และ
ผู้สัมผัสโรค

4. เพือ่ก าหนดมาตรการควบคุมและป้องกันโรค

เป็นตวัก าหนดแนวทางและขอบเขตในการหาค าตอบในการสอบสวนโรค  



วัตถุประสงค์ในการสอบสวนโรคเฉพาะราย

1. เพือ่ยืนยันการวินิจฉัยโรค

2. เพือ่อธิบายลักษณะการเกิดโรคในผู้ป่วยแต่ละราย

3. เพือ่ค้นหาผู้ป่วยเพิม่เติม และป้องกันไม่ให้เกิดการ
แพร่กระจายของโรค

เป็นตวัก าหนดแนวทางและขอบเขตในการหาค าตอบในการสอบสวนโรค  



วิธีการศกึษา

เขียนใหส้อดคลอ้งตามวตัถุประสงค ์

1. อธิบายรูปแบบทีใ่ช้ในการศึกษา

2. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล

3. นิยามผู้ป่วย

4. ศึกษาทางห้องปฏ
ิ
บัติการ ส่ิงแวดล้อม

5. เครือ่งมือทีใ่ช้ในการสอบสวน

6. สถิติทีใ่ช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล



1. การศกึษาระบาดวทิยาเชงิพรรณนา

รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยจาก   

- ทบทวน เวชระเบียน อาการ อาการแสดง ผล lab

- ซักประวัติ (passive case finding)

- ค้นหาผู้ป่วย (active case finding)

- นิยามทีใ่ช้ในการค้นหาผู้ป่วย/ผู้สัมผัส

วิธีการศกึษา



2. การศกึษาระบาดวิทยาเชงิวิเคราะห์ (ถ้ามี)

รูปแบบการศึกษาใช้ต้องเป็น retrospective study ได้แก่ 
case-control study  หรือ retrospective cohort 
study เท่านัน้

- นิยาม suspected case (หรือ เขียนให้รวม probable 
และ confirmed cases ได)้ 

- นิยาม case (confirmed only) / control (ไม่มีโรค)

- เครือ่งมือทีใ่ช้ในการเก็บข้อมูล  แบบสอบถาม

วิธีการศกึษา



3. การศึกษาส่ิงแวดล้อม/ห้องปฏ
ิ
บัติการ

➢ส ารวจสภาพแวดล้อม

➢ เก็บตัวอย่างในคนและจากส่ิงแวดล้อม เก็บ
อะไรบ้าง จ านวนเท่าไหร่ วิธีทีต่รวจ สถานทีส่่ง
ตรวจ

➢บริบท พฤติกรรม กิจกรรมทีเ่อือ้ต่อการแพร่โรค

วิธีการศึกษา



4. สถิติทีใ่ช้วเิคราะห์ข้อมูล  

➢ เชิงพรรณนา: 
▪ Attack rate จ าแนกตามอายุ เพศ ระดับการศึกษา 

กลุ่มอาชีพ 

▪ Epidemic curve, 

▪ Mapping

▪ จ านวน, ร้อยละ, mean±SD, median (Min-Max)

➢ เชิงวิเคราะห:์ 
▪ Relative risk (RR), Odds ratio (OR), 

▪ 95%CI

วิธีการศกึษา



ผลการศกึษา

1. ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และวิธีการศึกษา

2. น ามาเรียบเรียงตามตัวแปรบุคคล เวลา  สถานที ่  

3. น าเสนอด้วยตาราง  กราฟ  แผนภูมิ ภาพตาม
ความเหมาะสม

4. เป็นข้อเท็จจริง (ไม่ใช่นวนิยาย)   



5. เสนอผลตามล าดับเหตุการณ์ในวิธีการศึกษา

6. เสนอเฉพาะผลทีส่ าคัญ ไม่จ าเป็นต้องมีรายละเอียดเล็กๆ  
น้อยๆทุกอย่าง

7. ถ้ามีตาราง กราฟหรือรูปภาพ ต้องใส่หมายเลข ก ากับและ
เรียงตามเหตุการณ์ในเนือ้เรือ่ง

8. ถ้าเสนอตารางแล้ว ไม่ต้องลอกข้อมูลในตารางลงไป ในเนือ้
เรือ่งอีก

ผลการศกึษา



ยืนยันการ

เกิดโรค ข้อมูลทั่วไป

1 32

• อาการและอาการแสดงของ index case

• ผลการวินิจฉัยของแพทย์

• ผลการตรวจทางห้องปฏ
ิ
บัติการ: แปลผล 

(ระบุค่าทีต่รวจจริง, ช่วงค่าปกติ)

ยืนยันการระบาด

ผลการศกึษา



ยืนยันการเกดิโรค

ข้อมูลทั่วไป

1 32

ยืนยันการระบาด

• ภาพรวมสถานการณ์ของโรคนัน้ๆในพืน้ทีก่่อนเกิดเหต:ุ แสดงจ านวน
ผู้ป่วยทัง้หมดหรือ อัตราการเกิดโรค ของจังหวัด / อ าเภอของพืน้ที่

เกิดเหตุ 

• เปรียบเทยีบจ านวนผูป่้วยทีพ่บกับคา่ 5-yr median หรือจ านวนผูป่้วย
ในช่วงเดอืนเดยีวกันในปีทีผ่า่นมา

• แสดงให้เห็นชัดถึงพืน้ทีท่ีม่ีการระบาด เช่น อัตราป่วยรายพืน้ที ่(Risk 
map)

ผลการศกึษา



แสดงให้เห็นสภาพทั่วไปของพืน้ทีเ่กิดโรคซ่ึงอาจมีความสัมพันธ์กับ
การเกิดโรค
• ข้อมูลประชากร (ความหนาแน่นของปชก.) 
• ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของพืน้ทีเ่กิดโรค เส้นทางคมนาคมและพืน้ที่

ติดต่อ
• ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ วัฒนธรรม
• ข้อมูลสุขาภิบาล สาธารณูปโภค
• ข้อมูลส่ิงแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ ปริมาณน า้ฝน

ยืนยันการเกดิโรค

ข้อมูลทั่วไป

1 32

ยืนยันการระบาด

ผลการศกึษา



4.2 ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ตาม
สมมติฐานทีตั่ง้ไว้

4.1 ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา
ลักษณะการกระจายโรคตาม
บุคคล เวลา  สถานที่

ผลการศกึษาทาง
ระบาดวทิยา ผลการตรวจทาง

ห้องปฏ
ิ
บตักิาร ผลการศกึษาทาง

สภาพแวดลอ้ม

4 65 7

ผลการเฝ้า
ระวงัโรค

ผลการศกึษา



➢ การกระจายของโรคตามบคุคล    

❖ อัตราโจมจับ (Attack rate) จ าแนกตาม เพศ

กลุ่มอายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ฯลฯ => ความ

เสีย่ง (Risk)

❖ ต้องระบุให้ได้ว่า ปชก.ลักษณะแบบใดเป็นกลุ่มเสีย่ง

ต่อการสัมผัสโรค

ผลการสอบสวนโรคระบาดวทิยาเชิงพรรณนา



➢การกระจายตามเวลา   
❖ ท า Epidemic curve เพือ่อธิบายลักษณะรูปแบบ

การระบาด พร้อมแปลผล***

❖ แสดงระยะเวลาเกิดโรค (duration of outbreak)

ตัง้แต่รายแรกถึงรายสุดท้าย   

❖ ระยะฟักตัวโรค

❖ ช่วงเวลาทีสั่มผัส (exposure period) 

ผลการสอบสวนโรคระบาดวทิยาเชิงพรรณนา



➢ การกระจายตามสถานที ่   
❖ แสดงอัตราโจมจบั (Attack rate) จ าแนกในแต่ละพืน้ที่

เช่น จ าแนกตามชัน้เรียน หมู่บ้าน น าเสนอโดยใช้แผนที/่
ตาราง/ แผนภูมิ

❖ แสดงความเสีย่งของพืน้ทีเ่กิดโรค โดยใช้ Risk map 

❖ แสดงการกระจายของโรค โดยใช้ spot map ให้เห็นถึง
จุดทีเ่กิดผู้ป่วยรายแรก หรือ การกระจายของโรคเท่านัน้

ผลการสอบสวนโรคระบาดวทิยาเชิงพรรณนา



ระบาดวทิยาเชงิวเิคราะห์
❖ แสดงวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆตามสมุมุติฐานที่ตัง้ไว้  
❖ ตารางวิเคราะห์การทดสอบปัจจัยทีส่งสัยตามรูปแบการศึกษา

ปัจจัยทีส่งสัย         ป่วย                      ไม่ป่วย     RR          95%CI
กิน      ไม่กิน      กิน         ไม่กิน 

1. …… ……..     …… …….      …… ……

2. …… …… …… …….      …… ……

3. …… ……..     …… …….      …… ……

ผลการสอบสวนโรค



• เก็บตัวอย่างในคนและส่ิงแวดล้อม เก็บอะไรบ้างจ านวนเท่าไหร่
• วิธีท่ีตรวจ สถานท่ีส่งตรวจ
• ผลการตรวจท่ีได้  
• แสดงสัดส่วนการตรวจพบเชือ้ 

ผลการศกึษาทาง
ระบาดวทิยา ผลการตรวจทาง

ห้องปฏ
ิ
บตักิาร ผลการศกึษาทาง

สภาพแวดลอ้ม

4 65 7

ผลการเฝ้า
ระวงัโรค

ผลการศกึษา



• รายงานผลการส ารวจสถานทีท่ีเ่กิดเหตุ

• แสดงภาพทีบ่่งชีส้ภาวะทีเ่อือ้ต่อการสมัผสัโรค / อธิบายพฤติกรรม 
กิจกรรมทีเ่อือ้ต่อการสัมผสัโรค 

• อธิบายบริบทแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการแพรโ่รคหรือสัมผัสโรค

ผลการศกึษาทาง
ระบาดวทิยา ผลการตรวจทาง

ห้องปฏ
ิ
บตักิาร ผลการศกึษาทาง

สภาพแวดลอ้ม

4 65 7

ผลการเฝ้า
ระวงัโรค

ผลการศกึษา



• อธิบายผลการเฝ้าระวังโรคหลังวันเริม่ป่วยของผู้ป่วยราย
สุดท้ายจนครบ 2 ระยะฟ กตัวของโรคในวันทีเ่ท่าไหร่ ผล
เป็นอย่างไร มีผู้ป่วยรายใหม่หรือไม่

ผลการศกึษาทาง
ระบาดวทิยา ผลการตรวจทาง

ห้องปฏ
ิ
บตักิาร ผลการศกึษาทาง

สภาพแวดลอ้ม

4 65 7

ผลการเฝ้า
ระวังโรค

ผลการศกึษา



➢ เพือ่ตัดช่องทางการแพร่โรค
➢ ควบคุมการระบาดทีเ่กิดขึน้และ

ป้องกันไม่ให้เกิดผป.รายใหม่
➢ ก าหนดให้สอดคล้องกับผล

การศึกษา และถูกต้องทาง
วิชาการ

➢ ต้องครอบคลุม Host-Agent-
Environment

มาตรการควบคุมและป้องกันโรค



อธิบายเหตุการณ์ทีเ่กิดขึน้สัน้ๆ 
อภิปรายว่าผลทีไ่ด้ตรงกับ
วัตถุประสงค์หรือสมมตุิฐานหรือไม่

เชือ่มโยงผลกับวรรณกรรมว่าอะไรที่
เหมือนเดิม อะไรทีแ่ตกตา่ง แตกต่างอย่างไร 
เพราะอะไร

ใช้ความรู้ทีค่้นคว้าเพิม่เติม มาอธิบายการ
เกิดโรค วิเคราะห์หาสาเหตุให้เห็นภาพชัดเจน
ขึน้

อภิปรายให้เห็นว่าการเกิดโรคในครัง้นีต้่างจากที่

ผ่านมาในประเด็นไหนบา้ง

อภิปรายผล

บอกว่าการสอบสวนโรคในครัง้นี ้

ประสบความส าเร็จหรือไมส่ าเร็จ

เป็นการเปรยีบเทียบผลการศึกษา แปลผลการสอบสวนเพิม่เติม 
และใหเ้หตุผลการแปลนัน้



➢ ย่อหน้า 1: สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์

➢ ย่อหน้า 2: อภิปรายวิธีการศกึษาเทียบเคียงกับการศึกษาอืน่

➢ ย่อหน้า 3: อภิปรายผลการศึกษาประเด็นที ่1 เทียบเคียงกับ
การศึกษาอืน่

➢ ย่อหน้า 4: อภิปรายผลการศึกษาประเด็นที ่2 เทียบเคียงกับ
การศึกษาอืน่

➢ ย่อหน้า 5: อภิปรายผลการศึกษาประเด็นที ่3 เทียบเคียงกับ
การศึกษาอืน่

อภิปรายผล



เป็นโรคอะไร ด้วยเหตุผลอะไร เป็นการระบาดหรือไม่

แหล่งรังโรคคืออะไร หาได้หรือไม่

มีวิธีการถ่ายทอดโรคอย่างไร

กลุ่มเสีย่งคือใคร

ปัจจัยเสีย่งของการเกิดโรคมีอะไรบ้าง

สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไร ยังพบผู้ป่วยหรือไม่

สรปุผลการสอบสวน
➢ ตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมตุิฐานเขยีน

เป็นประเด็นหลกัๆ 



➢ เขียนสรุปในภาพกว้าง ไม่ลงในรายละเอียด
เหมือนสรุปในย่อหน้าแรกของการอภิปรายผล

➢ Food for thought

สรุปผลในรายงาน



➢ ระบุปัญหาและข้อจ ากัด ทีท่ าให้สอบสวนไม่ได้เต็มที ่
หรือไม่สามารถตอบวัตถุประสงค์ได้

➢ ต้องบอกแนวทางการแก้ไขปัญหาในขณะนัน้ และ
ส าหรับการสอบสวนครัง้ต่อไปด้วย

➢ ไม่ระบภุาวะขาดแคลน คน เงิน ของ ของทมีสอบสวน
โรค

ปัญหาและขอ้จ ากัด



❖ ส่ิงทีต่้องท า/หรือควรท าเพิม่เติมหลังจากทีก่ าหนด
มาตรการควบคุมโรค

❖ ถูกต้องตามหลักวิชา และต้องสอดคล้องกับผลการศึกษา

❖ ให้ครอบคลุม Host-Agent-Environment

❖ เสนอต่อหน่วยงานหรือผู้ทีเ่กีย่วข้องเพือ่ป้องกันการเกิด
โรคในอนาคตหรือ เพือ่การเฝ้าระวังสอบสวนให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้

❖ หน่วยงานนัน้ๆต้องท าได้

ข้อเสนอแนะ



➢ ผู้ให้ความร่วมมือในการสอบสวนโรค ทีไ่ม่มีชือ่ในกลุ่มผู้เขียน
รายงาน

➢ ผู้ให้การสนับสนุนด้านการตรวจทางห้องปฏ
ิ
บัติการ

➢ ผู้ทีใ่ห้ข้อมูลอืน่ๆ ประกอบการสอบสวนโรค

➢ รูปแบบแวนคูเวอร์ (Vancouver Style)

➢ รูปแบบมาตรฐาน อืน่ๆ ตามทีว่ารสารก าหนด

เป็นการเขยีนขอบคณุและแจง้ใหท้ราบวา่
การชว่ยเหลอืทีส่ าคญัมาจากทีใ่ดบา้ง 

บทความทีน่ ามาอา้งองิ ให้ใสช่ือ่ไวใ้นเอกสาร
อ้างองิดว้ย เพือ่ใหผู้อ้า่นสามารถไปศกึษาตอ่ได ้

กิตติกรรมประกาศ

เอกสารอา้งองิ



วิธีการเขียนรายงาน
สอบสวนโรคสรปุเสนอผู้บรหิาร



❖ หลักการเดียวกันกับการเขียนรายงานฉบับสมบูรณ์ 

❖ มีเพียงองค์ประกอบหลักเท่านัน้ ได้แก่

1. ชือ่เรือ่ง

2. ชือ่ทีมสอบสวนโรค

3. ความเป็นมา

4. วัตถุประสงค์

5. วิธีการศึกษา

6. ผลการสอบสวน

7. มาตรการควบคุมป้องกันโรค

8. สรุปผล

รายงานสอบสวนโรคสรปุเสนอผู้บรหิาร



การสืบค้นรายงานสอบสวนโรค
ส าหรับการอภิปรายผลเทียบเคียง



HTTPS://APPS.DOE.MOPH.GO.TH/#NAV3



HTTPS://WESR.BOE.MOPH.GO.TH/WESR_NEW/



HTTPS://ECDC.EUROPA.EU/EN/PUBLICATIONS-DATA



HTTPS://WWW.CDC.GOV/MMWR/PUBLICATIONS/INDEX.HTML



WWW.NCBI.NLM.NIH.GOV

doi: 10.1016/j.jcv.2019.06.001.

PMID: 31229935



HTTPS://SCI-HUB.ST/

doi: 10.1016/j.jcv.2019.06.001.

PMID: 31229935





หลักการเขยีนรายงานการสอบสวนเบ้ืองต้น

1. รายงานการสอบสวนผู้ป่วยเฉพาะราย

➢ ให้ระบุรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยรายนัน้และผู้สัมผัส

2. รายงานการสอบสวนการระบาด

➢ ให้สรุปรายละเอียดข้อมูลผู้ป่วยทุกราย  น าเสนอเป็น
ภาพรวมการระบาด



รายงานการ
สอบสวนโรค
เบื้องต้น

1. ความเป็นมา

2. ผลการสอบสวนโรค

3. แนวโน้มของการระบาด

4. กิจกรรมควบคุมโรคทีท่ าไปแล้ว

5. สรุปความส าคัญ และเร่งด่วน

6. ข้อเสนอเพือ่พิจารณาด าเนินการ

ความยาว 1-2 หน้ากระดาษ A4



ได้รับข่าวการเกิดโรคจากทีใ่ดเมือ่ไหร่

ใครเป็นผู้แจ้ง

ข้อมูลเบือ้งต้น ของ Index case

ขนาดของปัญหา

คณะสอบสวนประกอบด้วยหน่วยใด

เริม่สอบสวนและ เสร็จสิน้เมือ่ไหร่

*** บอกมูลเหตุของการออกไปสอบสวนโรค***

บทน าหรอื
ความเป็นมา



1. สถานการณ์ทีเ่กิดขึน้ จ านวนผู้ป่วย เสียชีวิต

2. ผู้ป่วยเป็นใคร หรือเป็นกลุ่มเสีย่งใด

3. แหล่งรังโรคและวิธีถ่ายทอดโรค

4. สาเหตุของการระบาด

5. ปัจจัยเสีย่งทีส่ัมพันธ์กับการระบาด

6. ผลตรวจทางห้องปฏ
ิ
บัติการ ศึกษาส่ิงแวดล้อม

ผลการศึกษา



กิจกรรมควบคุมโรคท่ีด าเนินการแล้ว

1. ระบุกิจกรรมควบคุมโรคทีด่ าเนินการแล้ว

2. ระบุหน่วยงานทีร่่วมด าเนินการควบคุมโรค

3. รายงานผลการควบคุมโรคในเบือ้งต้น



แนวโน้มของการระบาด

พยากรณ์แนวโน้มการระบาด โดยประมวลจาก

1. จ านวนผู้ป่วยยืนยัน ผู้ป่วยสงสัยทีพ่บ

2. พบสาเหตุหรือแหล่งรังโรคหรือไม่

3. มาตรการควบคุมโรคมีประสิทธิภาพหรือไม่

4. อยู่ในฤดูการระบาดของโรคหรือไม่



สรุปความส าคัญทางสาธารณสุขและความเรง่ด่วน

1. สรุปขนาดของปัญหา และผลกระทบต่อประชาชน

2. ระดับของผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การท่องเทีย่ว

3. เป็นการระบาดหรือเป็นโรคอุบัติใหม่หรือไม่

4. ต้องการความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหรือไม่



ข้อเสนอเพ่ือพิจารณาด าเนนิการ

1. มาตรการควบคุมโรคเดิมทีต่้องด าเนินการต่อ

2. ระบุมาตรการใหม่ทีต่้องด าเนินการเพิม่

3. ระบุหน่วยงานทีต่้องประสานงานด าเนินการ

4. ให้ความส าคัญกับการเฝ้าระวังโรคต่อเนือ่ง


