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หลกัการสอบสวนทาง

ระบาดวทิยา
2

นิยามระบาดวิทยา

ประชากร

จ าเพาะ

การกระจายของโรค

(บคุคล เวลา สถานท่ี)

ปัจจยัสาเหต ุ (ปัจจยัเสี่ยง)

การเกดิโรค

การควบคมุโรค



ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา
Classification epidemiological study

การสงัเกต Observation

(natural exposure)

การทดลอง Experimental

(exposure given by researcher)

วิจยัเชิงพรรณนา

Descriptive 

(ไมมี่กล ุม่เปรียบเทียบ)

วิจยัเชิงวิเคราะห์

Analytic 

(มีกล ุม่เปรียบเทียบ)

Cross-sectional Case control Cohort



Case report: A new species of Leishmaniasis case
Case series:  Seven Zika virus infection cases
Cross-sectional study:   Serosurvey of ZIKV infection

Cross-sectional study: HT vs Salt consumption
Case-control study: Asthma vs Chromium exposure
Cohort study: Microcephaly vs ZIKV infection 
Clinical trial: Dengue vaccine vs DENV infection
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รปูแบบการศึกษาทางระบาดวิทยา

ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์

ปัญหาเกิดเม่ือไหร่ (When)
ปัญหานัน้สง่ผลอยา่งไร (How) 

กบัประชากร

ปัญหาเกิดขึน้กบัประชากรท่ีไหน

(Where)
ท าไม (Why) ประชากรนัน้จึงเสี่ยง

ใคร (Who) คือประชากรกลุม่เสี่ยง

ระบถึุงขนาดของปัญหา และช่วย

ในการตัง้สมมติฐาน

ตอบสมมติฐานและใชค้น้หา

ความสมัพนัธใ์นเชิงเหตปัุจจยั



แนวคิดของการเกิดโรค

1. การเกิดโรคในชุมชนไม่ได้เกิดด้วยการส ุ่ม

(ตวัอยา่ง) 

2. จะเกิดโรคมากหรือนอ้ยในบางกล ุม่ ปชก. หรือไม่

เกิดขึน้เลยใน ปชก. บางกลุม่ก็ได ้

3. ตอ้งใชก้รรมวิธีทางระบาดวิทยาในการอธิบาย

เหตปัุจจยัต่างๆ ที่ท าใหโ้รคไดไ้ม่เท่ากัน (บางคน

มโีอกาสป่วยมากกว่าปกต)ิ



Host (คน)

Agent

(สิ่งกอ่โรค)

Environment

(สิ่งแวดลอ้ม)

องคส์ามทางระบาดวิทยา
(Epidemiologic Triad)

• Age

• Sex

• Genotype

• Health status

• Behaviour

• Nutritional status

• Weather

• Housing

• Geography

• Air quality

• Food

• etc…

• Biological, chemical

• Infectivity

• Pathogenicity

• Virulence

• Antigenic stability

• Survival 



Epidemiological triad for DENV

Bhophkrit Bhopdhornangkul, MD., MPH.

Cert. of Field Epidemiology

Cert. of Prof. in Prev. Med. (Epidemiology)



โฮสทท่ี์มีไวต่อการเกิดโรค (Susceptible host)

➢ลกัษณะทางประชากร 

➢พนัธกุรรม

➢พฤติกรรม และหรือ กิจกรรมท่ีท า

➢อาชีพ

➢สถานภาพของโฮทส ์(กลไกการป้องกนัโรค)

▪ สขุภาพดแีละแข็งแรง

▪ ผูป่้วยที่มโีรคหรืออาการบางอย่างที่เอื้อตอ่การตดิโรค

▪ การไดร้บัการเสริมภมูคิ ุม้กนั (ฉีดวคัซีน)



สิ่งกอ่โรค (Agent)

➢พนัธกุรรมของเช้ือ

➢ลกัษณะรปูรา่งของเช้ือ

▪ โครงสรา้งทางกายภาพและชีวเคมี

➢ ปัจจยักอ่โรค

➢ช่องทางการรบัเช้ือ

➢ปรมิาณเช้ือท่ีรบัเขา้รา่งกายแลว้กอ่โรค

➢ระยะฟักตวั

➢ความสามารถในการท าใหเ้สียชีวิต



สิ่งแวดลอ้ม (Environment)

• พ้ืนท่ีเป็นแหลง่รงัโรค (Endemic area)

• ลกัษณะทางภมิูศาสตร์

• ภมิูอากาศและอณุหภมิู

• ความหนาแน่นของพาหะ

• ความชกุของท่ีพกัอาศยั และสขุาภิบาลอาหาร

• สขุาภิบาลของสิ่งแวดลอ้ม และอาชีวอนามยั

• เศรษฐานะ

• อ่ืนๆ...



ภาวะสมดลุทัง้สามองคป์ระกอบ

Host (คน) Agent (สิ่งกอ่โรค)

Environment

(สิ่งแวดลอ้ม)



ภาวะเสียสมดลุท าใหเ้กิดโรค

“Climate change; ภมิูอากาศ”

Environment

(สิ่งแวดลอ้ม)

“สิ่งแวดลอ้มสนบัสนนุให ้

Agents เพิ่มมากขึน้”



ภาวะเสียสมดลุท าใหเ้กิดโรค

“Climate change; ภยัพิบติั”

Environment

(สิ่งแวดลอ้ม)

“สิ่งแวดลอ้มสนบัสนนุให้

susceptible  มกีารเพิ่มมากขึน้”



ห่วงโซ่การติดเช้ือ

Transmission occurs when the agent leaves its 
reservoir or host through a portal of exit, is 
conveyed by some mode of transmission, and enters 
through an appropriate portal of entry to infect a 
susceptible host.



ช่องทางการแพรโ่รค

1. Direct contact

➢ Direct contact (most common)

➢ Droplet spread

2. Indirect contact

➢ Airborne

➢ Vehicle-borne

➢ Vector-borne 
(mechanical or biologic)



การสมัผสัโรคโดยตรง

➢ การแพร่โรคจากคนสูค่นที่ไมผ่า่นคน สตัว ์หรอืวสัด ุ

สิ่งของใดๆ

➢ กอด จบู ลบู หอม สดู ดม คล า ลว้ง สอดใส ่จ้ิม เข่ีย 

เลีย ถ ูดดู

➢ เลอืด สารน า้ และสารคดัหลัง่ สมัผสัโดยตรงเขา้ทาง

ช่องทางเยือ่บ ุท่อ หรอืการฉีกขาดและหรอืถลอกของ

ผิวหนงั 

➢ การสมัผสัแมลงพาหะ (กดั ดดู) ที่ไมม่ ีPPE ป้องกนัร่างกาย



Direct contact transmission



ละอองฝอยน ้ามกู น ้าลาย 

(Droplet transmission)

➢ > 5 μm in size

➢ แพร่ดว้ยวิธีสมัผสัทางตรงหรอืทางออ้มก็ได ้

➢ออกมาจากชอ่งทางเดนิหายใจของผูป่้วย และผา่น

เขา้สูร่่างกายของผูร้บัผา่นเยื่อบุ

➢ ไอ จาม พ่น พดูคยุ ดดูดว้ยเครือ่ง การใสท่่อ

ช่วยหายใจ 

➢ แพร่ไดใ้นระยะสัน้ 



Droplet

• When an infected 

person coughs or 

sneezes, most of these 

pathogens are readily 

spread person-to-

person    to susceptible 

individuals located     

within 1 to 2 m of the 

infected individual.

• The timing of pathogen 

shedding  plays an 

important role as a 

determinant of 

transmissibility.



การสมัผสัโรคทางออ้ม

➢ การแพร่โรคจากคนสูค่นที่

ผา่นคน สตัว ์หรอืวสัด ุ

สิ่งของใดๆ

➢ มอื (ลา้งไมส่ะอาดและไม่

ทัว่ถึง)

➢ เคร่ืองมอืวสัดอุปุกรณท์าง

การแพทย ์(สะอาดไม่

เพียงพอ)



การแพรผ่า่นอากาศ 
(Airborne transmission)

➢<5 μm in size สามารถพกพาเชือ้กอ่โรคเขา้สูร่ะบบ

ทางเดนิหายใจไดง้า่ย

➢ เป็นการแพร่โรคทางออ้ม ผา่นทางการหายใจเขา้ไป

➢อาศัยในละแวก/บริเวณเดยีวกบัที่ผ ูป่้วยอยู่ หรือ เคย

ป่วยอยู่ 

➢การแพร่โรคขึน้กบัระยะเวลาที่ยงัคงสภาพการตดิเชือ้

และระยะทางที่จะแพร่ไปสูค่น 



การแพรโ่รคทางระบบทางเดินหายใจ



การแพรผ่า่นสิ่งของ
(Vehicle transmission)

➢ภาชนะ วสัดสุิ่งของ เป็นช่องทางการแพรเ่ช้ือทางออ้ม

– เป็นพาหะน าเชือ้จลุชพี

– เชน่ อาหาร, น า้, เลือด, น า้เหลอืง และวตัถทุี่เป็นพาหะ

➢บรบิทท่ีเอ้ือต่อการเจรญิเติบโตของจลุชีพ หรอื สรา้ง

พิษ

–กระป๋องบรรจอุาหารเอ้ือใหเ้ชือ้ Clostridium botulinum

สรา้งพิษ botulinum



การแพรผ่า่นแมลงพาหะ

(Vector transmission)

➢แมลงพาหะ (ยงุ, หมดั, เห็บ) เป็นพาหะน าเช้ือจลุ

ชีพ

• ตวัน าทางกายภาพ (mechanical transmission) เชน่

o แมลง เป็นพาหะน าเชือ้ Shigella อยู่บนตวัแมลง

o หมดั เป็นพาหะน าเชือ้ Yersinia pestis ในทางเดนิอาหาร

ของหมดั กอ่โรคกาฬโรค

• อาจจะชว่ยใหจ้ลุชพีเจริญเตบิโต หรือเกิดการเปลีย่นแปลง

ของจลุชพี



Feco-oral route; 4F model



ธรรมชาติของโรค

ตาย

พิการ

มีอาการและไปพบ

แพทย์

มีอาการปรากฏแต่รอดกูอ่น

ยงัไมมี่อาการและอาการแสดง

ผ ูท่ี้มีโอกาสติดเช้ือหรอืสมัผสัโรค

ผ ูท่ี้มีสขุภาพแข็งแรงดี

พบเห็น

ไมเ่ห็น

รพ.

ชมุชน



Susceptible

Susceptible

Dynamics of 

infectiousness

Dynamics of 

disease

Incubation 

period

Symptomatic

period

Non-diseased

Latent

period

Infectious 

period

Non-infectious 

Time

ระยะเวลาของการติดเช้ือและการเกิดโรค

ระยะไวรบั          ระยะฟักตวั       ระยะมีอาการ ระยะหายป่วย



นิยามของช่วงเวลาของโรคติดต่อ



ระยะแพรโ่รค

(Period of communicability)



ค าส าคญัทางระบาดวิทยา

Epidemic

Endemic

PandemicCluster

โรคท่ีเกิดข้ึน

ตลอดเวลา

กระจายไปหลาย

พ้ืนท่ีทัว่โลกการมจี านวน

ผูป่้วยเป็นกลุม่

กอ้น ณ หว้ง

เวลาใดเวลาหนึง่

ในที่นัน้ๆ

(Outbreak)

Outbreak -> ท าใหร้ ูส้ึกว่า เรง่ด่วน, 

Epidemic -> ท าใหร้ ูส้ึกว่ากระจาย

เป็นวงกวา้ง

การเกิดโรคในกลุม่ประชากรที่มาก

เกินคาดกว่าปกตใินสถานที่ใดๆใน

หว้งเวลาเฉพาะนัน้ๆ



พิสยัของการเกิดโรค

1. กล ุม่ท่ีไมมี่การติดเช้ือ (No infection)

2. กล ุม่ติดเช้ือท่ีไมป่รากฏอาการ

(Asymptomatic)

3. กล ุม่ท่ีมีอาการ (Clinical) 

4. กล ุม่ท่ีมีอาการหนกัเสียชีวิต (Death)

5. พาหะ (Carrier)



No infection       Clinical Asymptomatic Carrier

Death Carrier         Immunity         No immunity

ผลลพัธท่ี์เป็นไปไดห้ลงัติดเช้ือ

หากคนๆหน่ึงไดร้บัเช้ือโรค



▪ Index: ผ ูป่้วยตน้เหตท่ีุน าไปส ูก่ารสอบสวนโรค

▪ Primary: ผ ูป่้วยรายแรกของการระบาด/รายท่ีเป็นตน้เหตขุองการระบาด

▪ Secondary: ผ ูป่้วยรายถดัมาก ร ุน่ถดัมาท่ีสมัผสัโรคจาก Primary

▪ Tertiary: ผ ูป่้วยรายถดัมาก ร ุน่ถดัมาท่ีสมัผสัโรคจาก Secondary

P

S

S

T

Susceptible

Immune

Asymptomatic

Clinical

S
T

การถ่ายทอดโรค (Disease Transmission)

I

34



No one is immunized

35

Healthy people, 

not immunized
Immunized people, 

still healthy

Sick people or getting 

a infectious disease

Outbreak or Epidemic 

occurs!!!
Index case



Someone is immunized

36

An outbreak still occur!!!
Low proportion of immunized 

people in general population.



Herd immunity

37

It is the proportion (%) who are immunized from a infection 

in general population.

High proportion of immunized 

people in general population.

An outbreak is limited; a 

small cluster or sporadic 

case



Herd immunity
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➢ สง่ผลกระทบตอ่ปริมาณการแพร่โรคในประชากร

➢ การเพิ่ม herd immunity จะชว่ยลดความเสี่ยงของ

การติดเช้ือในประชากรได้ โดยเฉพาะ

▪ โรคตดิตอ่จากคนสูค่น

▪ มนษุยเ์ป็นแหลง่รงัโรค



Basic Reproductive Number (R0)

R
0
คือ คา่เฉล่ียท่ีผ ูป่้วย 1 คนจะแพรเ่ช้ือใหแ้กผ่ ูอ่ื้นไดก้ี่คน ใน

ประชากรท่ีไมมี่ภมิูค ุม้กนั 

▪ บอกถึงความสามารถในการแพรก่ระจายของเช้ือจลุชีพ 

▪ โดยท่ี ถา้คา่ R
0
>1 จะมีแนวโนม้เกิดการระบาดได้

2+3+4 = 1.5

1+2+3

หลกัการสอบสวนทาง

ระบาดวทิยา
39



ตวัอยา่ง R
0
ของโรคติดต่อชนิดต่างๆ

40

Disease Transmission R0

Herd immunity 
threshold

Measles Airborne 12-18 83-94%

Pertussis Airborne droplet 12-17 92-94%

Diphtheria Airborne droplet 6-7 85%

Smallpox Social contact 5-7 80-85%

Polio Fecal-oral route 5-7 80-86%

Rubella Airborne droplet 5-7 83-85%

Mumps Airborne droplet 4-7 75-86%

HIV/AIDS Sexual contact 2-5 50-80%

SARS Airborne droplet 2-5 50-80%

Influenza H1N1 pdm* Airborne droplet 1.5-2 ~40%

Dengue Mosquito borne 3-4 67-75%



ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อ R
0

หลกัการสอบสวนทาง

ระบาดวทิยา
41

➢ ความแตกต่างของเช้ือกอ่โรค สง่ผลต่อความ สามารถในการ

ติดเช้ือของจลุชีพ

▪ อยูร่อดในสิ่งแวดลอ้มไดน้านแค่ไหน

▪ จ านวนเชือ้กอ่โรคที่สามารถกอ่ใหเ้กิดโรคได ้(Infectious dose)

▪ ระยะการแพร่เชือ้ของโฮสท ์ระยะเวลาในการท าใหเ้กิดอาการ

➢ ความหนาแน่นแออดัของประชากร (โฮสท)์

➢ ฤดกูาลในการเกิดโรค

▪ สภาพของสิ่งแวดลอ้มที่เอื้อตอ่การรอดชพี 

▪ การใกลช้ดิระหวา่งกนัของโฮสทใ์นชว่งหนา้หนาวและฤดรูอ้น



การวดัทางระบาดวิทยา

1. การวดัการเกิดโรคในชมุชน (Measure of disease frequency); 

▪ Prevalence (ความชกุ), 

▪ Incidence (อบุตักิารณ)์

2. การวดัเพ่ือหาความสมัพนัธ ์(Measure of association); 

▪ Odds ratio (OR) 

▪ Risk ratio (RR) 

▪ Prevalence rate ratio (PRR)

3. การวดัผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัชมุชน (Measure of impact);

▪ Attributable risk (AR), 

▪ Population attributable risk (PAR)



ดชันีสขุภาพ (health index)

➢ อตัรา อตัราสว่น สดัสว่น

➢ การวดัการตาย

− อตัราตาย (Mortality rate)

− อตัราตายเฉพาะกล ุม่อาย ุ(Age specific death rate)

− อตัราตายเฉพาะเพศ (Sex specific death rate)

− อตัราตายเฉพาะสาเหต ุ(Cause specific death rate)

− อตัราป่วยตาย (Case fatality rate)



•การวดัการป่วย

➢ Attack rate (AR)

➢ อบุติัการณ์ (Incidence)

• Cumulative incidence (% หรอื ต่อพนัประชากร) => 

Risk 

• Incidence density (person-time at risk) 

➢ อตัราความชกุ (Prevalence rate)

• Point prevalence rate (ส ารวจระยะเวลาสัน้ๆ)

• Period prevalence rate (ระยะเวลายาวนาน)

โอกาสเส่ียง หรอืโอกาสของ

การป่วยในกล ุม่ประชากรท่ี

ศึกษา

ดชันีสขุภาพ (health index)



อตัราโจมจบั (Attack rate)

จ านวนผ ูป่้วยท่ีเกิดข้ึนในช่วงเวลาท่ีศึกษา

จ านวนประชากรท่ีเสี่ยงในระยะเวลาเดียวกนั

1. Primary attack rate

2. Secondary attack rate



(incidence proportion)

CI =    New Cases during stated period
Number of person at risk

=              Events
Population at risk

Cumulative incidence



Incidence density (Incidence rate)
ID =    New cases during stated period

Population - time

Incidence density



Incidence & Prevalence

• อบุติัการณ์ incidence = ผูป่้วยรายใหม่

• ความชกุ prevalence = ผูป่้วยรายใหม่ + รายเกา่

Incidence
ผูป่้วยรายใหม่

Prevalence
รายใหม+่รายเก่า

ตาย หาย

P = I x D
Period prevalence rate



Relative Risk & Odds Ratio

Relative Risk (RR)

Rate of disease among exposed

Rate of disease among non- exposed

Odds Ratio (OR)

Odds of being sick given exposure

Odds of being sick given not exposed



Relative Risk or Risk Ratio

a/a+b =    a(c+d)

c/c+d c(a+b)

a b

c d

Sick Not sick

Yes

No
Exposure

a + b

c + d

Cohort study and RCT 



150 / 100,000      = 10

15 / 100,000

150 99,850

15 99,985

มะเร็งปอด ไม่เป็น

สูบ

ไม่สูบ
สูบบุหรี่

100,000

100,000

การศึกษาการสบูบหุรีก่บัการเกิดมะเรง็ปอด

คนที่สบูบหุร่ีมคีวามเสี่ยงตอ่การเกิดมะเร็งปอด 10 เทา่ เมือ่เทียบกบัคนที่ไมส่บูบหุร่ี

Relative Risk or Risk Ratio



Odds Ratio

a/b = ad

c/d bc

a b

c d

Sick Not sick

Yes

No
Exposure

Case- Control study and Cross-sectional study



10 x 850     =  1.89

90 x 50

10 90

50 850

ปวด ไม่ปวด

สูด

ไม่สูด

100

900

การเกิดอาการปวดศีรษะกบัการสดูหวัน ้าหอม

อัตราสว่นของคนที่สดูหัวน า้หอมมคีวามเส่ียงตอ่การปวดศีรษะ 1.89 เทา่ 

เมือ่เทียบกบัคนที่ไมไ่ดส้ดูหัวน า้หอม

Odds Ratio



พ.อ.ดร.นพ.ภพกฤต ภพธรองักรู 

พ.บ., ส.ม., ปร.ด.(อายศุาสตรเ์ขตรอ้น), ว.ว.เวชศาสตรป้์องกนั (ระบาดวิทยา)

กองส่งเสริมสขุภาพและเวชกรรมป้องกนั กรมแพทยท์หารบก

(ส าหรบัทีม JIT)



นิยามของการป้องกนัโรค

การกระท าใดๆท่ีม ุง่หวงัใหเ้กิดการ

John M. Last, A dictionary of epidemiology 4th edition: 2001
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ใหส้ิ้นไป

El
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ก าจดัให้

หมดไป 

M
in

im
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in
g

จ ากดัให้

ลดลง R
et

ar
d

in
g

การ

ด าเนิน

โรคชา้ลง



มีจดุม ุง่หมายเพ่ือ

John M. Last, A dictionary of epidemiology 4th edition: 2001

Pr
im

o
rd

ia
l

สรา้งสภาวะ

หรอืรกัษา

สภาวะท่ีไม่ให้

เกิดความเสีย่ง

หรอืความเป็น

อนัตรายต่อ

สขุภาพ 

Pr
im

ar
y

ลด

อบุติัการ

ณข์อง

โรค

Se
co

n
d

ar
y

ลดความชกุ

ของโรคโดย

การลดระยะ

การเป็นโรค 

Te
rt

ia
ry ลดจ านวนและ

หรอืผลกระทบ

ของผ ูท่ี้เกดิ

ความพิการ

จากโรค

ระดบัของการป้องกนัโรค

สง่เสริมพฤติกรรม

สขุภาพเชงิบวก 

เปล่ียนแปลงทศันคติ

คา่นิยมของคนใน

สงัคม

ตรวจคัดกรองก่อน

มอีาการ

รีบรักษาก่อนโรค

ลกุลาม

ลดการสมัผสัโรค

ดว้ยสวมเคร่ือง

ป้องกนั ฉีดวัคซีน 

ลา้งมอื

ใหก้ารบ าบัดรักษา

เฉพาะเจาะจง ฟ้ืนฟู

เฝ้าระวัภาวะแทรก

ซอ้นจากโรค



Natural history of disease & 
Level of prevention

ระยะมภีมูไิวรบั
(STAGE OF 

SUSCEPTIBILITY)

ระยะเกดิโรคแต่ไมม่อีาการ
(STAGE OF 

SUBCLINICAL DISEASE)

ระยะป่วยมอีาการ
(STAGE OF 

CLINICAL DISEASE)

ระยะหายจากโรค พกิาร หรอืตาย
(STAGE OF RECOVERY, 

DISABILITY AND DEATH)

เกดิการเปลีย่นแปลงในร่างกาย
(PATHOLOGIC

CHANGES)

สมัผสัสาเหตุ
(EXPOSURE)

เริม่มอีาการ
(ONSET OF

SYMPTOMS)

วนิิจยัโรคไดโ้ดยการตรวจปกติ
(USUAL TIME

OF DIAGNOSIS)

Primary prevention Secondary prevention Tertiary prevention

Levels of prevention



นิยามของการควบคมุโรค

มาตรการและกิจกรรมที่ด าเนนิการหลงัจากท่ีเกิดโรคหรอืภยั

ข้ึนแลว้ โดยมวีตัถปุระสงค์

➢ ใหโ้รคหรอืภยันัน้สงบโดยเรว็ 

• ก่อใหเ้กิดความเสียหายตอ่ชวิีตและความเป็นอยู่ (เชน่ ความเจ็บป่วย ความพิการ การ

ตาย ความสญูเสียทางสงัคม และ ความสญูเสียทางเศรษฐกิจ) นอ้ยที่สดุ และ

➢ ไมใ่หโ้รคหรอืภยันัน้เกิดข้ึนอีก 

• หากเกิดขึน้ก็สามารถรับมอืไดอ้ย่างมปีระสิทธิผล (effectively) และมปีระสิทธิภาพ 

(efficiently) มากขึน้

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com

John M. Last, A dictionary of epidemiology 4th edition: 2001

การป้องกันโรคมีความหมายครอบคลุมถงึการควบคมุโรคดว้ย 



Principal of 
Disease Prevention & Control 

Host

Organism

Vectors

Env.

• ส่งเสรมิสุขภาพ (Health promotion)
• การป้องกนัเฉพาะ (Specific protection) เช่น การฉดี

วคัซนี การใหย้าป้องกนั

• การวนิิจฉยัตัง้แต่แรกเริม่และรกัษาทนัท ี
(Early diagnosis and prompt 
treatment)

• การคน้หาและรกัษาพาหะน าโรค 
(Detection and treatment of carriers)

• การควบคุมแหล่งแพร่เชือ้ (Control 
potential sources of pathogen) • การควบคุมสิง่แวดลอ้ม 

(Environment control) เช่น ขยะ 
น ้าเสยี สตัวแ์ละแมลงน าโรค

• การท าลายแหล่งเพาะพนัธุ ์แหล่ง
รงัโรค 



ตดัห่วงโซ่การติดเช้ือ

D. Portals of entry are 

protected: Hand 

hygiene, Aseptic 

technique, wound 

care, Catheter care, 

PPE, etc. 

A. The agent is eliminated 

or inactivated 

(Treatment, 

Disinfection/Sterilizatio

n) or cannot exit the 

reservoir (Engineering 

controls, sanitation, 

proper food storage, 

water treatment)   

B. Portals of exit are contained 

through safe practices: Hand 

hygiene, Disposal, Control 

excretions & secretions 

C. Transmission between objects or people 

does not occur due to barriers and/or 

safe practices: Hand hygiene, Spatial 

separation, Environmental sanitation, 

Disinfection/Sterilization, PPE, etc. 

E. Hosts are not susceptible: 

Immunization, Nutrition, 

Recognition of high-risk 

behaviors or high-risk 

groups, Treatment 



Standard Precautions (SPs)

1. Hand hygiene

2. Use of PPE (e.g., gloves, gowns, and 
goggles or facemasks)

3. Respiratory hygiene and cough 
etiquette

4. Safe injection practices

5. Safe handling of potentially 
contaminated equipment or surfaces in 
the patient environment.

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com



Hand hygiene procedures

➢ The use of alcohol-based hand rubs (containing 60-

95% alcohol) and handwashing with soap and water. 

• Alcohol-based hand rub is the preferred method 

for decontaminating hands

• Handwashing with soap and water should be 

used when hands are visibly soiled (e.g., dirt, 

blood, body fluids), or after caring for patients 

with known or suspected infectious diarrhea (e.g., 

Clostridium difficile, norovirus). 

➢ Hand hygiene stations should be strategically placed 

to ensure easy access.

Principles of Infection Prevention by 
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Respiratory hygiene set

Principles of Infection Prevention by 
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Hand hygiene 
procedures

Most frequently missed 

areas

Less frequently missed 

areas

Probably cleaned hand skin

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com

At least 15 seconds, 

covering all surfaces of hands 
and fingers. 



Transmission-Based Precautions (TBPs)

To supplement SPs in patients with known or suspected 

colonization or infection of highly transmissible or 

epidemiologically important pathogens.

These additional precautions are used when the route of 

transmission is not completely interrupted using SPs.

Included:

1. Contact Precautions

2. Droplet Precautions

3. Airborne Precautions 

Principles of Infection Prevention by 
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< 5 µ

> 5 µ



CP measurements (HPCS)

Hand hygiene => before & after

PPE use => 2G (Gloves & Gown)

Clean / disinfect (sanitation) 

Separation => persons & things 

Principles of Infection Prevention by 
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DP measurements (HPCS)

Hand hygiene => before & after

PPE use => 3G (Gloves, Gown, Goggles 

or Face shield)

Clean / disinfect (sanitation) 

Separation => things & places 

Principles of Infection Prevention by 
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Droplets precaution

Principles of Infection Prevention by 
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Tools Procedures Protected 

organs

Hand hygiene Hands

Wear a disposed 

Surgical mask

Nose and mouth

Wear goggles Eyes 

Wear disposed 

gloves

Hands

Wear gown Skin

Respiratory viruses: influenza, parainfluenza, parvovirus, metapneumovirus, rhinovirus, Adenovirus or RSV (with Contact 
Precautions for respiratory infections in infants and young children), Group A streptococcus pharyngitis in infants and young
children, Pertussis, Haemophilus influenzae in infants and children, Neisseria meningitidis pneumonia, meningitis or sepsis

N-95 for Airborne 

precaution



AP measurements (SPHI)

Separation => rest in isolated room

PPE use => 1N (fit-tested N-95 ) + 3G
(Gloves, Gown, Goggles or Face shield)

Hand hygiene => before & after

Instruct => practice respiratory 
hygiene and cough etiquette  
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หนา้กากกรองอนภุาคชนิดต่างๆ
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หนา้กากกรองอนภุาคชนิดต่างๆ
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แว่นตา
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Non-vented Goggle

Disposable Medical 

eye shield



ชดุ PPE
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ชดุ PPE
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สรปุการสวมเครือ่งป้องกนั

Principles of Infection Prevention by 
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Tools Procedures
Protected 

organs CPs DPs APs

Alcohol-based 

hand rubs Hand 

hygiene
Hands ✓ ✓ ✓

Soap with water

Surgical mask Wear
Nose & 

Mouth
optional ✓ 2nd

N-95 Wear
Nose & 

Mouth - - 1st

Goggles Wear Eyes - ✓ ✓

Gloves Wear Hands ✓ ✓ ✓

Gown Wear Skin ✓ ✓ ✓



Respiratory hygiene and Cough 
etiquette  













Respiratory hygiene and Cough 
etiquette  

Principles of Infection Prevention by 
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Isolation & Quarantine

Isolation คือ การคดัแยกคนป่วยออกจากชมุชน กล ุม่ท่ีคนไม่

ป่วย เพ่ือรบีรกัษา เฝ้าดอูาการแทรกซอ้น ลดโอกาสการแพร่

โรคใหผ้ ูอ่ื้น

Quarantine คือ การคดัแยกและจ ากดัการเคลื่อนท่ีของผ ูท่ี้มี

ประวติัสมัผกับัผ ูป่้วยโรคติดต่อเพ่ือสงัเกตอุาการและอาการ

แสดง เฝ้าระวงั และลดโอกาสการแพรโ่รคแกช่มุชน

Principles of Infection Prevention by 
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การเพิม่การระบายอากาศทีด่:ี เปิดหนา้ตา่ง พัดลมเพดาน พัดลมดดูอากาศ เพือ่ชว่ยเป่าอากาศ
ภายในหอ้งออกสูภ่ายนอก รวมถงึใชเ้ครือ่งฟอกอากาศรว่มดว้ย

การเพิม่การระบายอากาศทีไ่มด่:ี ไมเ่ปิดหนา้ตา่ง ไมม่พัีดลม ไมม่เีครือ่งฟอกอากาศ

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/improving-ventilation-home.html



วธิกีารเพิม่การไหลเวยีนอากาศในทีพ่กั/
สถานทีท่ างานเพือ่การป้องกนัการสมัผสัโรคระบบทางเดนิหายใจ

1. เปิดประตใูหก้วา้ง เปิดหนา้ตา่งแบบแงม้ออกเล็กนอ้ย เทา่ทีท่ าไดเ้พือ่
น าอากาศธรรมชาตเิขา้สูห่อ้ง  

2. เปิดประตแูละหนา้ตา่งใหห้ลายบาน เพือ่ใหอ้ากาศไหลเขา้หอ้ง

3. ถา้มขีอ้จ ากดัในการเปิดประต ูหนา้ตา่ง ใหพ้จิารณาใชเ้ครือ่งกรองอากาศ 
หรอื เครือ่งดดูอากาศแทน

4. ใชพ้ดัลมต ัง้พืน้เป่าใกล ้ประตหูนา้ตา่งทีเ่ปิดน ัน้ เพือ่ชว่ยระบายลมใน
หอ้งออกสูภ่ายนอกเทา่นัน้ โดยไมเ่ปิดพัดลมพัดเขา้ตรงตัวบคุคล ส าหรับ
พัดลมเพดานอาจจะชว่ยเพิม่การหมนุเวยีนอากาศภายในหอ้งได ้ถา้เปิด
หนา้ตา่ง



วธิกีารเพิม่การไหลเวยีนอากาศในทีพ่กั/
สถานทีท่ างานเพือ่การป้องกนัการสมัผสัโรคระบบทางเดนิหายใจ

5. การใชเ้ครือ่งฟอกอากาศ ตอ้งเปิดโหมด on ไมค่วรใชโ้หมด auto และ

ตอ้งใสแ่ผน่กรองอากาศใหก้ระชบัในเครือ่ง และเปลีย่นแผน่กรองทกุ 3

เดอืน หรอืตามค าแนะน าของบรษัิทผูผ้ลติ

6. การใชเ้ครือ่งฟอกอากาศทีม่ ีHEPA filter ใหเ้ลอืกใชท้ีม่กี าลังในการฟอก

อากาศเหมาะสมกบัขนาดของหอ้ง

7. เปิดพดัลมดดูอากาศในหอ้งน า้ ส านกังาน เพือ่ชว่ยระบายอากาศออกสู่

ภายนอกอาคารตลอดเวลาทีม่ผีูค้นใชห้อ้ง และเปิดทิง้ไวห้ลังมกีารใชง้าน

อยา่งนอ้ย 1 ช.ม. เพือ่ดดูอากาศทีอ่าจจะมอีนุภาคไวรัสออกภายนอกหอ้ง



ขอ้พจิารณาอืน่ๆ เพิม่เตมิ

8. ก าหนดจ านวนผูใ้ชง้านในหอ้งใหเ้หมาะสมกบัพืน้ที ่และก าหนด
ระยะเวลาในการใชต้อ่คร ัง้ เพือ่ชว่ยลดปรมิาณความหนาแน่นของ
อนุภาคไวรัสภายในหอ้งได ้

9. สวมหนา้กากอนามยัทกุคร ัง้ทีอ่ยูภ่ายในหอ้งรว่มกนั รวมถงึใหแ้ขก
ทีม่าพบสวมหนา้กากกอ่นเขา้หอ้งดว้ย

10.ก าหนดระยะเวลาในการเขา้พบ/มาเยีย่ม ใหส้ัน้ทีส่ดุเชน่ 15-30 นาทตีอ่
ครัง้/คน หากใชเ้วลานานใหพ้บปะพดูคยุกนัในทีท่ ีม่อีากาศถา่ยเททีด่ ี



การเพิม่การไหลเวยีนอากาศ จะชว่ยลดป้องกนัตดิ
เชือ้กอ่โรคโควดิได้

องคก์ารอนามยัโลกแนะน าใหท้ าให้
อากาศภายนอกไหลเขา้ และให้
อากาศภายในไหลออก

❖อากาศหมนุเวยีนซ ้าๆ ภายในหอ้งจะ
เพิม่โอกาสการแพรโ่รคใหแ้กบ่คุคล
ภายในหอ้ง

❖จ าเป็นตอ้งเปิดหนา้ตา่ง ใชพั้ดลม
เป่าชว่ยเพิม่การไหลเวยีนอากาศ 
ออกผา่นไปทางประตู

World Health Organization



ส าหรบัหอ้งปรบัอากาศ หรอื หอ้งที่
ใชเ้ครือ่งกรองอากาศ แนะน าให้
เปิดหนา้ตา่ง ใหอ้ากาศไหลออก  2-
3 นาททีกุๆ ช ัว่โมง

World Health Organization

การเพิม่การไหลเวยีนอากาศ จะชว่ยลดป้องกนัตดิ
เชือ้กอ่โรคโควดิได้



ส าหรบัหอ้งทีไ่มม่หีนา้ตา่ง ให้
เปิดประตแูละใชพ้ดัลมเป่าชว่ย
พดัออกไปนอกหอ้ง รว่มกบั 
เปิดหนา้ตา่งหอ้งใกลเ้คยีง ถา้
หอ้งไหนมพีดัลมดดูอากาศให้
เปิดชว่ยระบายอากาศดว้ย

การเพิม่การไหลเวยีนอากาศ จะชว่ยลดป้องกนัตดิ
เชือ้กอ่โรคโควดิได้



ส าหรบัหอ้งทีม่หีนา้ตา่ง
บานเดยีว ใหเ้ปิดประตู
และใชพ้ดัลมเป่าพดั 
เพิม่การระบายอากาศให้
พดัออกทางหนา้ตา่งน ัน้

การเพิม่การไหลเวยีนอากาศ จะชว่ยลดป้องกนัตดิ
เชือ้กอ่โรคโควดิได้



ส าหรบัหอ้งทีม่หีนา้ตา่งหลาย
บาน ใหเ้ปิดหนา้ตา่งบานทีอ่ยู่
ทแยงตรงขา้มกนั เพือ่ชว่ยให้
มกีารระบายอากาศไดด้ ี
สามารถใหพ้ดัลมเป่าชว่ยได้
ท ัง้นีก้ารเปิดหนา้ตา่งบานใกล้
กนั ไมช่ว่ยเพิม่การระบาย
อากาศในหอ้ง

การเพิม่การไหลเวยีนอากาศ จะชว่ยลดป้องกนัตดิ
เชือ้กอ่โรคโควดิได้



Personal Protective Measurements (PPM)

➢ นอนกางม ุง้

• ถา้มุง้ตาห่าง ควรชบุยากนั

ยงุ 

➢ ทายากนัยงุบนผิวหนงั นอก

รม่ผา้

➢ สวมเช้ือผา้ใหมิ้ดชิด

1. เสือ้แขนยาว กางเกงขายาว 

2. ยดัชายเสือ้ในกางเกง

3. ยดัชายขากางเกงในรองเทา้



VBDs Preventions 

1. Vaccination; JE, YF, DENV

2. Personal protective 

measurements (PPM)

3. Eradication of vectors; 
▪ indoor spraying, ULV, Smoky 

▪ kill adult mosquitoes & their 

larvae

4. Environmental manipulation for 

reducing vector’s habitats; 

housing sanitation, cleaning 

around house, getting rid of 

sewage or unused containers



• ป้องกนัโรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ุ ์กามโรค

• ป้องกนัโรคมะเรง็ปากมดลกู

• ป้องกนัโรคตบัอกัเสบ ซี

• ป้องกนัโรคติดเช้ือไวรสัซิกา้ 

Condom



Aedes’s life 

cycle



แจ้งเตือนการระบาดของโรคติดต่อน าโดยยุงลาย





แนวทางการปฏิบติัเมือ่สงสัยการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ในหน่วยทหาร ห้วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19

➢ เน้น



➢ เน้น

การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม



Sexually acquired ZIKV

J. Moreira et al. / Clinical Microbiology and Infection 23 (2017) 296-305





แนวทางการปฏิบติัเมือ่สงสัยการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ในหน่วยทหาร ห้วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19

➢ เน้น





การแต่งกายเมื่อท าการพ่นเคร่ืองพ่นหมอกควัน



❖ คน และสัตว์เลีย้ง ต้องออกมาอยู่นอกบ้าน
❖ ปกปิดภาชนะอาหารให้มิดชิด
❖ การพ่นต้องท าต่อเนือ่งโดยพ่นแบบบ้านต่อ

บ้าน 
❖ เดินพ่นจากใต้ลมเดินขึน้สู่ทิศเหนือลม
❖ หลังจากพ่นหมอกควันภายในบ้านแล้ว

ประตู หน้าต่าง ต้องปิดอบควนันาน 30
นาที

❖ การพ่นนอกบ้าน โดยเฉพาะแหล่งเกาะพกั
ของยุงเช่น พุ่มไม้ท่ีใบ หนาแน่น กลุ่ม
กระถางต้นไม้ท่ีพอจะมีสุมทุมพุม่ไม้ กองไม้ 
และโรงเกบ็ของ  

❖ ห้ามพ่นในคูน า้/ ท่อระบายน า้/รฝูาท่อ
ระบายน า้

(เพราะเป็นการพ่นยุงร าคาญ และต้องระวังเกิดการ
ระเบิดได้ ถ้าในท่อน า้ทิง้จะมีก๊าซไข่เน่าเกิดขึน้)

เทคนิคการพ่นเคร่ืองพ่นหมอกควันเพื่อควบคุม
ยุงลาย 

ล าดับการพ่น 

❖ ให้พ่นห้องในสุดชัน้บน ถอยหลังออกมาจนเสร็จทุก
ห้อง 

❖ พ่นห้องในสุดชัน้ล่าง ถอยออกมา จนออกประตู 















Controls: HFMD



Controls: HFMD



Controls: HFMD



เงือ่นไขการออกสอบสวนโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019
(COVID – 19)

• เหตกุารณ์ระบาดทีเ่ขา้ตามเกณฑ ์ตอ่ไปนี้

รพ.ทบ. รพ.ทภ. พบ. (กสวป.พบ.)

▪ พบผูป่้วยสงสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 
2019 เป็นกลุม่กอ้น ในสถานทีท่ีม่ี
ความเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดในวง
กวา้งในหน่วยทหารเดยีวกนั หรอื 
คา่ยทหารเดยีวกนั/ ส านักงาน
เดยีวกนั
❖ กองรอ้ยอสิระขึน้ไป กองพัน หน่วยฝึก

ทหารใหม ่หลักสตูรทางทหารและ 
การฝึกตา่งๆ ตัง้แต ่ 3 นายขึน้ไป 
ภายใน 1 สปัดาห ์

❖ กรมฝ่ายเสนาธกิาร กรมฝ่ายกจิการ
พเิศษ ซึง่มทีีต่ัง้ใน บก.ทบ. และ ใน
พืน้ทีต่า่งๆ เชน่ บก.มทบ. ตัง้แต่ 5
นายขึน้ไป ภายใน 1 สปัดาห ์

▪ กรณีเสยีชวีติดว้ยโรคโควดิ19 ทกุ
ราย

▪ ผูต้ดิเชือ้ใน รพ.ทบ. ทกุราย

▪ พบผูป่้วยตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุม่กอ้น 
ตัง้แต ่20 รายขึน้ไป ภายใน 1 สปัดาห ์ในหน่วย
ทหารเดยีวกัน หรอื ในคา่ยทหารเดยีวกัน หรอื ใน
ส านักงานเดยีวกัน

▪ พบการระบาดตัง้แต ่2 มทบ. ขึน้ไปใน ทภ. 
เดยีวกัน ในชว่งเวลาเดยีวกัน

▪ กรณีผูป่้วยปอดอักเสบเสยีชวีติทีไ่มท่ราบสาเหตุ
ตัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทีม่คีวามเชือ่มโยงทางระบาด
วทิยา

▪ พบผูต้ดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 ใน รพ.ทบ. ทัง้
ผูป่้วยทีน่อนพักรักษาและหรอืบคุลากรทาง
การแพทยแ์ละสาธารณสขุใน รพ.ทบ. 
(Nosocomial Infection) ตัง้แต ่5 ราย ขึน้ไป 
หรอืไมส่ามารถควบคมุการระบาดไดภ้ายใน 2
สปัดาห ์

▪ ผูเ้สยีชวีติทีม่ปีระวัตไิดร้ับวัคซนีตัง้แต ่3 เข็มขึน้ไป
▪ ผูป่้วยทกุรายทีต่รวจพบ เชือ้ SARS-CoV-2 สาย
พันธุใ์หมช่นดิ variant of concern (VOC)  ครัง้
แรกใน ทภ. หรอื พืน้ทีร่ับผดิชอบ

▪ พบผูป่้วยเป็นกลุม่กอ้น ตัง้แต่ 50 ราย
ขึน้ไป ภายใน 2 สปัดาห ์ในหน่วย
ทหารเดยีวกัน หรอื ในคา่ยทหาร
เดยีวกัน หรอื ในส านักงานเดยีวกัน 

▪ กรณีพบการระบาดทีม่คีวามเสีย่งตอ่
การแพรก่ระจายตัง้แต ่5 หน่วยทหาร
ขึน้ไป ซึง่ตัง้อยูค่นละ มทบ. แตอ่ยู่
ใน ทภ.เดยีวกัน

▪ กรณีพบการระบาดเป็นกลุม่กอ้นของ
บคุลากรทางการแพทยแ์ละ
สาธารณสขุ รวมถงึผูป่้วยทีน่อนพัก
รักษา ใน รพ.ทบ. (Nosocomial 
Infection)  ตัง้แต ่10 รายขึน้ไป 

▪ มบีคุลากรทางการแพทยป่์วยเป็น
กลุม่กอ้นตัง้แต ่2 รายขึน้ไป โดยมี
ผูเ้สยีชวีติอยา่งนอ้ย 1 ราย

▪ Variant of Concern ครัง้แรกใน ทภ.



ก าลงัพลในกรมฝ่ายเสนาธกิาร กรมฝ่ายกจิการ
พเิศษ ซึง่มที ีต่ ัง้ใน บก.ทบ. และ ในพืน้ทีต่า่งๆ เชน่ 

บก.มทบ. ตดิเชือ้โรคโควดิ 
ต ัง้แต ่5 นายขึน้ไป ตอ่เนือ่งภายใน 7 วนั

ก าลงัพลในกองรอ้ยอสิระขึน้ไป กองพนั หนว่ยฝึกทหาร
ใหม ่หลกัสูตรทางทหารและ การฝึกตา่งๆ หนว่ยฝึกทหาร

ใหม/่ การฝึกใดๆ ตดิเชือ้โรคโควดิ 
ต ัง้แต ่3* นายขึน้ไป ตอ่เนือ่งภายใน 7 วนั

ทมีสอบสวนควบคมุโรค รพ.ทบ. ลงพืน้ทีส่อบสวนโรค
โดยเร็ว พรอ้มท ัง้ใหค้ าแนะน าเพือ่ป้องกนัการระบาด

ตอ่เนือ่งเป็นวงกวา้งภายในหนว่ยทหาร และป้องกนัมใิห้
การระบาดลกุลามเขา้ชุมชนทหาร

หมายเหต ุ* เน่ืองจากก าลงัพลอยู่ร่วมกนัเป็นกลุม่กอ้นอย่างใกลช้ดิ ง่ายตอ่การระบาดเป็นวงกวา้ง

ก าลงัพล ตดิเชือ้เสยีชวีติ หรอื 
ตดิเชือ้ใน รพ.ทบ. ทุกราย



เกณฑก์ารสอบสวนโรค ระดบั รพ.ทบ.

1.พบผูป่้วยสงสยัตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุม่กอ้น ในสถานทีท่ีม่ี
ความเสีย่งตอ่การแพรร่ะบาดในวงกวา้งในหน่วยทหารเดยีวกนั หรอื คา่ย
ทหารเดยีวกนั/ ส านักงานเดยีวกนั

➢ กองรอ้ยอสิระขึน้ไป กองพนั หนว่ยฝึกทหารใหม ่หลกัสตูรทางทหารและ
การฝึกตา่งๆ ตัง้แต ่ 3 นายขึน้ไป ภายใน 1 สปัดาห์

➢ กรมฝ่ายเสนาธกิาร กรมฝ่ายกจิการพเิศษ ซึง่มที ีต่ ัง้ใน บก.ทบ. และ ใน
พืน้ทีต่า่งๆ เชน่ บก.มทบ. ตัง้แต ่5 นายขึน้ไป ภายใน 1 สปัดาห์

2.กรณีเสยีชวีติดว้ยโรคโควดิ19 ทกุราย

3.ผูต้ดิเชือ้ใน รพ.ทบ. ทกุราย



การสอบสวนควบคมุโรคโควดิ 19 ในกองรอ้ยอสิระขึน้ไป กองพนั 
หนว่ยฝึกทหารใหม ่หลกัสตูรทางทหารและ การฝึกตา่งๆ 

❖ หากมกีารระบาดระดบัปานกลางขึน้ไป (≥ 10% ของก าลงัพลใน นฝ.) ใหผู้บ้งัคบัหนว่ย

พจิารณาด าเนนิการดงันี ้เพือ่ลดโอกาสการระบาดเป็นวงกวา้งอยา่งตอ่เนือ่งภายในก าลงัพลทีเ่ขา้
รว่มการฝึก
➢พกัการฝึกช ัว่คราว / เล ือ่นการฝึก/ ยดืระยะเวลาในการฝึก
➢ประสาน รพ.ทบ. หรอืหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ทีเ่ขา้สอบสวนควบคมุโรค และปฏบิตัติามค าแนะน าโดยเครง่ครัด
ทัง้นี้ ทมีสอบสวนโรคตอ้งสง่รายงานสอบสวนโรคภายใน 72 ช.ม. 

➢ตรวจคดักรองผูท้ ีม่คีวามเสีย่ง/ ผูท้ ีม่อีาการป่วย และแยกฝึกเป็นกลุม่ยอ่ยๆ จนกวา่จะมผีล ATK เป็นลบทัง้ 2 ครัง้ 
หา่งกนั 5 วนั จงึจะเขา้รว่มการฝึกตามปกติ

❖ หากเกดิการระบาด หา้มบคุคลเขา้-ออกหนว่ยฝึก อยา่งนอ้ย 7 วนันบัจากผูต้ดิเชือ้รายสดุทา้ย 

จนกวา่จะไมพ่บผูต้ดิเชือ้รายใหมใ่นชว่ง 14 วนั

ของก าลงัพลใน นฝ. 

ท ัง้หมด
ของก าลงัพลใน นฝ. 

ท ัง้หมด

แผนกควบคมุโรคตดิตอ่ กองสง่เสรมิสขุภาพและเวชกรรมป้องกนั กรมแพทยท์หารบก 27/06/2565



เกณฑก์ารสอบสวนโรค ระดบั รพ.ทภ./ รพ.รร.๖/ 
รพ.สว่นกลาง

1.พบผูป่้วยตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุม่กอ้น ต ัง้แต ่20 รายขึน้ไป ภายใน 1 
สปัดาห์ ในหน่วยทหารเดยีวกัน หรอื ในคา่ยทหารเดยีวกัน หรอื ในส านักงานเดยีวกนั

2.พบการระบาดต ัง้แต ่2 มทบ. ขึน้ไปใน ทภ. เดยีวกนั ในชว่งเวลาเดยีวกนั

3.กรณีผูป่้วยปอดอกัเสบเสยีชวีติทีไ่มท่ราบสาเหตตุ ัง้แต ่2 รายขึน้ไป ทีม่คีวามเชือ่มโยง
ทางระบาดวทิยา

4.พบผูต้ดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ใน รพ.ทบ. ทัง้ผูป่้วยทีน่อนพักรักษาและหรอืบคุลากร
ทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุใน รพ.ทบ. (Nosocomial Infection) ต ัง้แต ่5 ราย ขึน้ไป 
หรอืไมส่ามารถควบคมุการระบาดไดภ้ายใน 2 สปัดาห ์

5.ผูเ้สยีชวีติทีม่ปีระวตัไิดร้บัวคัซนีต ัง้แต ่3 เข็มขึน้ไป

6.ผูป่้วยทกุรายทีต่รวจพบ เชือ้ SARS-CoV-2 สายพนัธุใ์หมช่นดิ variant of 
concern (VOC)  คร ัง้แรกใน ทภ. หรอื พืน้ทีรั่บผดิชอบ



เกณฑก์ารสอบสวนโรค ระดบั พบ. (กสวป.พบ.)

1. พบผูป่้วยเป็นกลุม่กอ้น ต ัง้แต ่50 รายขึน้ไป ภายใน 2 สปัดาห ์ในหน่วยทหาร
เดยีวกัน หรอื ในคา่ยทหารเดยีวกัน หรอื ในส านักงานเดยีวกัน 

2. กรณีพบการระบาดทีม่คีวามเสีย่งตอ่การแพรก่ระจายตัง้แต ่5 หนว่ยทหารขึน้ไป ซึง่
ต ัง้อยูค่นละ มทบ. แตอ่ยูใ่น ทภ.เดยีวกัน

3. กรณีพบการระบาดเป็นกลุม่กอ้นของบคุลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
รวมถงึผูป่้วยทีน่อนพกัรกัษา ใน รพ.ทบ. (Nosocomial Infection)  ต ัง้แต ่10 ราย
ขึน้ไป 

4. มบีคุลากรทางการแพทยป่์วยเป็นกลุม่กอ้นตัง้แต ่2 รายขึน้ไป โดยมผีูเ้สยีชวีติอยา่งนอ้ย 
1 ราย

5. Variant of Concern ครัง้แรกใน ทภ.



❖ ผูบ้งัคบัหนว่ยพจิารณาด าเนนิการดงันี ้เพือ่ลดโอกาสการระบาดเป็นวง
กวา้งอยา่งตอ่เนือ่งภายในก าลังพลของหน่วย

➢ ประสาน รพ.ทบ. หรอืหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ทีเ่ขา้สอบสวนควบคมุโรค และ
ปฏบิัตติามค าแนะน าโดยเครง่ครัด

➢ รายงานผลการสอบสวนโรคให ้หน่วยเหนอืโดยเร็ว หลัง รพ.ทบ.สอบสวนแลว้เสร็จ 
(รพ.ทบ.ตอ้งรายงานภายใน 72 ช.ม.) 

➢ ตรวจคดักรองการตดิเชือ้ในผูท้ ีม่คีวามเสีย่ง/ ผูท้ ีม่อีาการสงสยัวา่ป่วย ดว้ย ATK 
และแยกการปฏบิตัหินา้ทีจ่ากก าลงัพลอืน่ๆในหนว่ย จนกวา่จะมผีล ATK เป็นลบทัง้ 
2 ครัง้ หา่งกัน 5 วัน จงึจะเขา้มาท างานกับเพือ่นรว่มงานสว่นใหญไ่ด ้

➢ แยกกกัรกัษาก าลงัพลผูต้ดิเชือ้ในทีพ่กัของตน หรอื จดัสถานทีแ่ยกกกัรกัษาใน
ชุมชนภายในหน่วยตามความเหมาะสม

หมายเหต ุส าหรับ รพ.ทบ. และ รร.ทบอ. ใหป้ฏบิัตติามแนวทางของ สธ. และ ศธ. ทีก่ าหนด



❖ท ัง้นี ้ผบ.หนว่ยอาจจะพจิารณาเพิม่เตมิในกรณีถา้มกีาร
ระบาด

• < 10% ของก าลงัพลในหนว่ย ควรใหก้ าลังพลปฏบิตังิานเฉพาะใน
สว่นงานนัน้ๆ ปฏบิตังิานนอกทีต่ัง้หน่วยไมเ่กนิ 50%

• ≥ 10% ของก าลงัพลในหนว่ย หรอื มกีารระบาดตอ่เนือ่งภายใน
หนว่ยนานกวา่ 14 วนั ควรใหก้ าลังพลเฉพาะในสว่นงานนัน้ๆ ปฏบิตังิาน
นอกทีต่ัง้หน่วยไมเ่กนิ 70% 

แผนกควบคมุโรคตดิตอ่ กองสง่เสรมิสขุภาพและเวชกรรมป้องกนั กรมแพทยท์หารบก 27/06/2565



• เป็นเหตกุารณท์ีม่คีวามส าคญัสงู มผีลกระทบตอ่สขุภาพ สงัคม และเศรษฐกจิเป็นวง
กวา้ง หรอื

• รพ.ทบ./ หน่วยทหารรอ้งขอความชว่ยเหลอื หรอื

• ผูบ้ังคบับัญชาใหค้วามสนใจพจิารณาแลว้เห็นควรมกีารสอบสวนโรคจากทมีสว่นกลาง

หมายเหต:ุ ผูป่้วยสงสยั (Suspected case) ตามนยิามการเฝ้าระวงัโรคและคูม่อืการ
รายงาน โรคตดิเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019: COVID-19) กรม
ควบคมุโรค ฉบับวนัที ่10 กมุภาพันธ ์พ.ศ. 2565 ปรับปรุง ณ วนัที ่5 พฤษภาคม พ.ศ. 
2565

เงือ่นไขการออกสอบสวนโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา่ 2019 (COVID – 19)



กองระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค

ผู้ป่วยสงสยั (Suspected case) หมายถงึ ผู้ที่มอีาการตามเกณฑท์างคลนิกิ และเกณฑท์างระบาดวทิยา หรือในกรณทีีผู่ป้ว่ยทีม่อีาการที่
แพทยผ์ูต้รวจรกัษาสงสยัวา่เปน็โรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019

ผู้ป่วยเขา้ขา่ย (Probable case) 

ผู้ป่วยยนืยนั (Confirmed case)

หมายถงึ ผู้ป่วยสงสยั และมผีลตรวจดว้ยวธิ ีAntigen Test Kit (ATK) พบโปรตีนหรอืแอนตเิจนของเชือ้
ไวรสั SARS-CoV-2

ผู้ปว่ยสงสยั และมผีลตรวจยนืยนัดว้ยวธิ ีRT- PCR พบสารพนัธกุรรมของเชือ้ไวรสั SARS-CoV-2 หรือ 
WGS 

ผู้ติดเชือ้ไมแ่สดงอาการ 
(Asymptomatic infection)

หมายถงึ ผู้ที่มผีลตรวจ ATK หรือ RT- PCR เป็นบวก และไมม่อีาการ 

การรายงานโรคในระบบเฝา้ระวงัโรคโควิด-19 : ประเภทผู้ปว่ย (Case classification)

เกณฑท์างคลนิิก

(Clinical criteria) 
เกณฑท์างระบาดวทิยา 

(Epidemiological criteria)

เกณฑก์ารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร 
(Laboratory criteria) 

การรายงานโรคในระบบเฝ้าระวงัโรคโควดิ-19 : ประเภทผูป่้วย 
(Case classification)



กองระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค

(1) มีอาการอยา่งน้อย 2 อาการดงัต่อไปนี้ 1) ไข้ 2) ไอ 3) มีน้้ามกู/คดัจมกู 4) เจ็บคอ 5) มีเสมหะ หรือ
(2) มีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ่งในขอ้ (1) ร่วมกบั อาการอยา่งใดอยา่งหนึ่งตอ่ไปนี ้ได้แก ่1)ถ่ายเหลว 2) ปวด

กล้ามเนื้อ 3) ปวดศีรษะ 4) คลื่นไส/้อาเจยีน 5) ท้องเสยี 6) อ่อนเพลยี 7) มีผื่นขึ้น หรือ
(3) มีอาการอยา่งใดอยา่งหนึ่งดงัต่อไปนี้ 1) หอบเหนื่อย 2) หายใจลา้บาก 3) มีความผดิปกติของการได้รบั

กลิ่น/ได้รบัรส 4) สับสนหรือระดับความรูส้กึตวัลดลง หรือ
(4) มีอาการตดิเชื้อทางเดนิหายใจรุนแรงอยา่งใดอยา่งหนึ่ง ได้แก่ 

4.1) มีอาการปอดอกัเสบ/ภาพถา่ยรงัสเีอก็ซเ์รยป์อดพบมปีอดอกัเสบทีไ่มท่ราบสาเหตหุรือหาสาเหตุ
ไม่ได้ภายใน 48 ชั่วโมง หรือ 

4.2) มีภาวะระบบทางเดนิหายใจลม้เหลวเฉยีบพลนัรุนแรง (Acute Respiratory Distress 
Syndrome: ARDS) หรือ

(5) แพทยผ์ูต้รวจรกัษา สงสัยวา่เปน็โรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019

เกณฑท์างคลนิกิ
(Clinical criteria) 

ผู้ที่มีอาการตามเกณฑ์ขอ้ใดข้อหนึ่งตอ่ไปนี้

เกณฑท์างระบาดวทิยา 
(Epidemiological criteria)

(1) อาศัยอยูห่รอืเดินทางมาจากพืน้ที่ทีม่กีารระบาดของโรคทั้งจากตา่งประเทศและในประเทศในชว่ง 14 
วันก่อนวนัเริม่ปว่ย 

(2) มีประวตัสิมัผสักบัผูป้ว่ยเขา้ขา่ย/ยนืยนัโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 ในช่วง 3 วันก่อนวนัเริม่ปว่ย

นยิาม/เกณฑใ์นการเฝ้าระวงัโรคเฉพาะราย 
(Case definition for surveillance)

ผู้ที่มีประวตัเิสีย่งตามเกณฑ์ข้อใดขอ้หนึง่ตอ่ไปนี้



กองระบาดวทิยา กรมควบคมุโรค

1 การตรวจหาเชือ้/แอนตเิจน/สารพนัธกุรรมของเชือ้ (Pathogen identification)
(1) วิธี Real-time Polymerase chain reaction (RT-PCR) หรือ Sequencing หรือเพาะเชื้อ

โดยการเก็บตัวอย่างด้วยวิธี Nasopharyngeal swab/ nasal swab/ throat swab บริเวณ
ล้าคอ หลังโพรงจมูก หรือน้้าลาย เพื่อหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัส SARS-CoV-2

(2) การตรวจด้วยชุดตรวจเพื่อตรวจหาสารหรือโปรตีนของเชือ้ไวรัส Antigen test kit (ATK) ด้วยชุด
ตรวจที่ได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยา โดยการเก็บตัวอย่างด้วยวิธ ีNasopharyngeal 
swab/ nasal swab/ throat swab บริเวณล้าคอ หลังโพรงจมูก หรือน้้าลาย

2 การตรวจหาภมูคิุม้กนัตอ่เชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 ปัจจุบันสามารถตรวจได้ทั้งภูมิคุ้มกันชนิด IgM IgG 
และภูมิคุ้มกันรวม มีหลายเทคนิค ยกตัวอย่าง เช่น

(1) วิธี Immunoassay 
(2) วิธี Neutralizing Antibody Assay เป็นการตรวจภูมิคุ้มกันเพื่อทราบว่าร่างกายมี 

neutralizing antibody เพื่อป้องกันการติดเชื้อ จ้าเป็นต้องตรวจที่ห้องปฏิบัติการจ้าเพาะ 

ผู้ที่มีประวตัเิข้าไดก้บัเกณฑ์การเกบ็ตวัอยา่ง ควรไดร้บัการเกบ็ตวัอยา่ง โดยมกีารตรวจทาง

ห้องปฏบิตักิารทีเ่กีย่วข้อง ดังนี้ 

เกณฑก์ารตรวจทาง
หอ้งปฏบิตักิาร (Laboratory 

criteria) 

นยิาม/เกณฑใ์นการเฝ้าระวงัโรคเฉพาะราย 
(Case definition for surveillance)


