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หลกัการสอบสวนทาง

ระบาดวทิยา
2

นิยามระบาดวิทยา

ประชากร
จ าเพาะ

การกระจายของโรค
(บุคคล เวลา สถานที)่

ปัจจัยสาเหตุ (ปัจจัยเสีย่ง)

การเกิดโรค

การควบคมุโรค



ประเภทของการศึกษาทางระบาดวิทยา

Classification epidemiological study

การสังเกต Observation
(natural exposure)

การทดลอง Experimental
(exposure given by researcher)

วิจัยเชิงพรรณนา
Descriptive 

(ไม่มีกลุ่มเปรียบเทียบ)

วิจัยเชิงวิเคราะห์
Analytic 

(มีกลุ่มเปรียบเทียบ)

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

ระบาดวิทยาเชงิพรรณนา ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห์

ปัญหาเกิดเมื่อไหร่ (When) ปัญหาน้ันส่งผลอย่างไร (How) กับ
ประชากร

ปัญหาเกิดขึ้นกับประชากรท่ีไหน
(Where) ท าไม (Why) ประชากรนั้นจึงเสี่ยง

ใคร (Who) คือประชากรกลุ่มเสี่ยง

ระบถุงึขนาดของปญัหา และ

ช่วยในการตัง้สมมตฐิาน

ตอบสมมตฐิาน และ

ค้นหาความสมัพนัธใ์นเชงิเหตปุจัจยั



แนวคิดของการเกิดโรค

การเกิดโรคในชุมชนไม่ได้เกดิดว้ยการสุม่
(ตัวอย่าง) 

การเกิดโรคมากหรือน้อยในบางกลุม่ ปชก. 
(หรือไม่เกิดขึ้นเลยใน ปชก. บางกลุ่มก็ได้) 

ต้องใช้กรรมวธิีทางระบาดวทิยาในการอธบิาย
เหตุปจัจัยต่างๆ ท่ีท าให้โรคได้ไม่เท่ากัน (บางคนมี
โอกาสป่วยมากกว่าปกติ)



Host (คน)

Agent
(สิ่งกอ่โรค)

Environment
(สิ่งแวดลอ้ม)

องคส์ามทางระบาดวิทยา
(Epidemiologic Triad)

• Age
• Sex
• Genotype
• Health status
• Behaviour
• Nutritional status

• Weather
• Housing
• Sanitation 
• 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)

➢ ลักษณะทางประชากร 

➢ พันธุกรรม

➢ พฤติกรรม และหรือ กิจกรรมที่ท า

➢ อาชีพ

➢ สถานภาพของโฮทส์ (กลไกการป้องกันโรค)

▪ สุขภาพดีและแข็งแรง

▪ ผู้ป่วยท่ีมีโรคหรืออาการบางอย่างที่เอ้ือต่อการติดโรค

▪ การได้รับการเสริมภูมิคุ้มกัน (ฉีดวัคซีน)



สิ่งกอ่โรค (Agent)

➢ พันธุกรรมของเช้ือ

➢ ลักษณะรูปร่างของเช้ือ

▪ โครงสร้างทางกายภาพและชีวเคมี

➢ ปัจจัยก่อโรค

➢ ช่องทางการรับเช้ือ

➢ ปริมาณเชื้อที่รับเข้าร่างกายแล้วก่อโรค

➢ ระยะฟักตัว

➢ ความสามารถในการท าให้เสียชีวิต



สิ่งแวดลอ้ม (Environment)

➢ พื้นที่เป็นแหล่งรังโรค (Endemic area)

➢ ลักษณะทางภูมิศาสตร์

➢ ภูมิอากาศและอุณหภูมิ

➢ ความหนาแน่นของพาหะ

➢ ความหนาแน่นของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคแล้ว

➢ ความชุกของที่พักอาศัย และสุขาภิบาลอาหาร

➢ สุขาภิบาลของสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย

➢ อื่นๆ...



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

➢ การแพร่โรคจากคนสู่คนที่ไม่ผ่านคน สัตว์ หรือวัสดุ
สิ่งของใดๆ

➢ กัด กอด จูบ ลูบ หอม สูด ดม คล า ล้วง จิ้ม เขี่ย เลีย ถู ดูด
สอดใส่ 

➢ เลือด น ้าเหลือง สารน ้า และสารคัดหลั่ง สัมผัสโดยตรง
เข้าทางช่องทางเยือ่บ ุท่อ หรือการฉกีขาดและหรอืถลอก
ของผิวหนงั 

➢ การกัด ดูดของแมลงพาหะบนร่างกายแบบไม่มี PPE 
ป้องกันร่างกาย



Direct contact transmission



การแพรโ่รคทางระบบทางเดินหายใจ

ละอองลอยขนาดใหญ่ (Large aerosols) จะค้างในช่องหลังโพรงจมูก 
(Nasopharyngeal areas) เป็นจ านวนมาก มีเพียงละอองลอยขนาด
เล็ก (Small aerosols) เท่านั้นที่จะเข้าถึงถุงลม (Alveolar sacs)

Wang et al., Science 373, 981 (2021) 5 μm



ละอองฝอยน ้ามกู น ้าลาย 

(Droplet transmission)

• > 5 μm in size

• แพร่ด้วยวิธีสมัผัสทางตรงหรือทางออ้มก็ได้ 

• ออกมาจากช่องทางเดินหายใจ/ปากของผู้ป่วย และ

ผ่านเข้าสู่ร่างกายของผู้รับผ่านเยื่อบุ

• ไอ จาม พ่น พูดคยุ ดูดดว้ยเครือ่ง การใส่ท่อชว่ย

หายใจ 

• แพร่ได้ในระยะสั้น 



Direct vs. Indirect transmission

Droplet and Airborne transmission

Wang et al., Science 373, 981 (2021)



การสมัผสัโรคทางออ้ม

• การแพร่โรคจากคนสู่คนที่
ผ่านคน สัตว์ หรอืวสัดุ
สิ่งของใดๆ

• มือ (ล้างไม่สะอาดและไม่
ทั่วถึง)

• เครื่องมือวัสดุอุปกรณ์
ทางการแพทย์ (สะอาดไม่
เพียงพอ)



การแพรผ่า่นอากาศ 
(Airborne transmission)

• <5 μm in size สามารถพกพาเช้ือก่อโรคเข้าสู่ระบบทางเดิน

หายใจได้ง่าย

• เป็นการแพร่โรคทางอ้อม ผ่านทางการหายใจเข้าไป

• อาศัยในละแวก/บริเวณเดียวกับที่ผู้ป่วยอยู่ หรือ เคยป่วยอยู่ 

• การแพร่โรคข้ึนกับระยะเวลาที่ยงัคงสภาพการติดเชื้อและ

ระยะทางที่จะแพร่ไปสู่คน 

องคก์ารอนามยัโลกแนะน า ให้มอีตัราการถา่ยเทอากาศ = 10 L/วนิาท/ีคน



ประเภทของการแพรผ่า่นอากาศ 

Roy, C. J., & Milton, D. K. (2004). Airborne Transmission of Communicable Infection —
The Elusive Pathway. New England Journal of Medicine, 350(17), 1710–1712.

Obligate

• จุลชีพทีแ่พร่โรค
ภายใต้สภาวะ
ธรรมชาติปกติ 
เฉพาะทางอากาศเข้า
สู่ปอด

• วัณโรคปอด (TB) 

Preferential

• จุลชีพทีแ่พร่โรค
ภายใต้สภาวะ
ธรรมชาติปกติ

• โดดเด่นในการแพร่
ทางอากาศ

• การแพรโ่รคใน
ช่องทางอืน่ สามารถ
เกิดขึน้ได้

• อีสุกอีใส, หัด

Opportunistic

• จุลชีพที่แพร่โรคภายใต้
สภาวะธรรมชาติปกติ 
สามารถแพร่ได้จาก
ช่องทางติดต่ออืน่

• แต่สามารถแพรท่าง
อากาศระหวา่งคนสูค่น
ในสภาวะแวดล้อมทีเ่อือ้
ได้ดว้ย

• SARS, COVID-19, 
ไข้หวัดนก



4 ปัจจยัหลกัท่ีมีอิทธิพลต่อการแพรผ่า่นอากาศ 

การไหลเวียนอากาศภายในหอ้ง 
(indoor) จะช่วย
• ลดความเข้มข้นของละอองฝอยน ้าลาย 
• ลดความสามารถในการติดเชื้อใน
อากาศ

ร้อยละของไอน ้าในอากาศที่มาก จะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพในการแพร่โรคระหว่าง
คนสู่คน 
• ความชื้นสัมพัทธ์ที่ต ่า การแพร่โรค RNA 

virus เช่น influenza จะสูง

ความเข้มและระยะเวลาในการสัมผัส
รังสียูวี จะลดโอกาสการรอดชีพของ
จุลชีพ ในอากาศ 
• แสงยูวีจะท าลายสารพันธุกรรมของไวรัส

มีผลต่อการรอดชีพและการถ่ายทอดโรค
ของจุลชีพ
• ไวรัสจะแพร่โรคได้ดีในอากาศหนาว
• ความสามารถในการติดเชื้อของแบคทีเรีย
จะลดลงในอากาศหนาว

อุณหภูมิ รังสี UV

ความช้ืน
การระบายอากาศ

Binish Ather et al. Airborne Precautions. Last Update: August 29, 2022. Wang et al., Science 373, 981 (2021)



การแพรผ่า่นสิ่งของ
(Vehicle transmission)

➢ภาชนะ วัสดสุิง่ของ เป็นชอ่งทางการแพรเ่ช้ือทางออ้ม

– เป็นพาหะน าเชื้อจุลชีพ

– อาหาร, น ้า, เลือด, น ้าเหลือง และวัตถุที่เป็นพาหะ

➢ บริบทท่ีเอือ้ต่อการเจรญิเติบโตของจลุชพี หรอื สร้างพษิ

– กระป๋องบรรจุอาหารเอื้อให้เช้ือ Clostridium botulinum

สร้างพิษ botulinum



การแพรผ่า่นแมลงพาหะ

(Vector transmission)

➢ แมลงพาหะ (ยุง, หมัด, เห็บ) เป็นพาหะน าเชือ้จุลชพี

• ตัวน าทางกายภาพ (mechanical transmission) เช่น

o แมลง เป็นพาหะน าเชื้อ Shigella อยู่บนตัวแมลง

o หมัด เป็นพาหะน าเช้ือ Yersinia pestis ในทางเดิน

อาหารของหมัด ก่อโรคกาฬโรค

• อาจจะช่วยให้จุลชีพเจริญเติบโต หรือเกิดการ

เปลี่ยนแปลงของจุลชีพ



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

โรคทีเ่กดิขึน้ตลอดเวลา

กระจายไปหลายพืน้ที่
ทั่วโลก

การมีจ านวน
ผู้ป่วยเป็นกลุ่ม
ก้อน ณ ห้วง
เวลาใดเวลา
หนึ่ง ในท่ีนั้นๆ

(Outbreak)

Outbreak -> ท าให้รู้สึกว่า เร่งด่วน, 

Epidemic -> ท าให้รู้สึกว่ากระจายเป็นวงกว้าง

การเกิดโรคในกลุ่มประชากรท่ี
มากเกินคาดกว่าปกติในสถานที่
ใดๆในห้วงเวลาเฉพาะนั้นๆ



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

35



No one is immunized

36

Healthy people, 

not immunized
Immunized people, 

still healthy

Sick people or getting 

a infectious disease

Outbreak or Epidemic 

occurs!!!
Index case



Someone is immunized

37

An outbreak still occur!!!
Low proportion of immunized 

people in general population.



Herd immunity

38

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

39

➢ 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
40



ตวัอยา่ง R
0
ของโรคติดต่อชนิดต่างๆ

41

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
42

➢ ความแตกต่างของเชือ้ก่อโรค ส่งผลต่อความ สามารถในการติดเชือ้
ของจลุชพี

▪ อยู่รอดในส่ิงแวดล้อมได้นานแค่ไหน

▪ จ านวนเชือ้ก่อโรคทีส่ามารถก่อให้เกิดโรคได้ (Infectious dose)

▪ ระยะการแพร่เชือ้ของโฮสท์ ระยะเวลาในการท าให้เกิดอาการ

➢ ความหนาแน่นแออดัของประชากร (โฮสท์)

➢ ฤดูกาลในการเกดิโรค

▪ สภาพของส่ิงแวดล้อมทีเ่อือ้ต่อการรอดชีพ 

▪ การใกล้ชิดระหว่างกันของโฮสท์ในช่วงหน้าหนาวและฤดูร้อน



การวดัทางระบาดวิทยา

1. การวัดการเกิดโรคในชุมชน (Measure of disease frequency); 
▪ Prevalence (ความชุก), 
▪ Incidence (อุบัติการณ์)

2. การวัดเพือ่หาความสัมพันธ์ (Measure of association); 
▪ Odds ratio (OR) 
▪ Risk ratio (RR) 
▪ Prevalence rate ratio (PRR)

3. การวัดผลกระทบทีเ่กิดขึน้กับชุมชน (Measure of impact); 
▪ Attributable risk (AR), 
▪ Population attributable risk (PAR)



ดชันีสขุภาพ (health index)

➢ อัตรา อัตราส่วน สัดส่วน

➢ การวัดการตาย

− อัตราตาย (Mortality rate)

− อัตราตายเฉพาะกลุ่มอายุ (Age specific death rate)

− อัตราตายเฉพาะเพศ (Sex specific death rate)

− อัตราตายเฉพาะสาเหตุ (Cause specific death rate)

− อัตราป่วยตาย (Case fatality rate)



• การวดัการป่วย

➢ Attack rate (AR)

➢ อุบัติการณ์ (Incidence)

•Cumulative incidence (% หรือ ต่อพันประชากร) => Risk 

•Incidence density (person-time at risk) 

➢ อัตราความชุก (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



นิยามของการป้องกนัโรค

การกระท าใดๆท่ีม ุง่หวงัใหเ้กิดการ

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

ระยะมีภูมิไวรับ
(STAGE OF 

SUSCEPTIBILITY)

ระยะเกิดโรคแต่ไม่มีอาการ
(STAGE OF 

SUBCLINICAL DISEASE)

ระยะป่วยมีอาการ 
(STAGE OF 

CLINICAL DISEASE)

ระยะหายจากโรค พิการ หรือตาย 
(STAGE OF RECOVERY, 

DISABILITY AND DEATH)

เกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกาย 
(PATHOLOGIC

CHANGES)

สัมผัสสาเหตุ 
(EXPOSURE)

เริ่มมีอาการ 
(ONSET OF

SYMPTOMS)

วินิจัยโรคได้โดยการตรวจปกติ 
(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.

• ส่งเสริมสุขภาพ (Health promotion)
• การป้องกันเฉพาะ (Specific protection) เช่น 
การฉีดวัคซีน การให้ยาป้องกัน

• การวินิจฉัยตัง้แต่แรกเริม่และรักษา
ทันที (Early diagnosis and 
prompt treatment)

• การค้นหาและรักษาพาหะน าโรค 
(Detection and treatment of 
carriers)

• การควบคุมแหล่งแพร่เชือ้ 
(Control potential sources of 
pathogen)

• การควบคุมส่ิงแวดล้อม 
(Environment control) เช่น 
ขยะ น า้เสีย สัตว์และแมลงน า
โรค

• การท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ 
แหล่งรังโรค 



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/Sterilization) 
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 



Isolation Precautions (IPs)

Principles of Infection Prevention by 
bhophkrit@gmail.com

Standard 
precaution

ผู้ป่วยทุกรายไม่ว่า
จะติดเชื้อหรือไม่

Transmission 
based 

precaution

การปฏิบัติเสริม
ตามโรคที่เป็น



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 
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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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Hand hygiene 
procedures

Most frequently missed areas

Less frequently missed areas

Probably cleaned hand skin

Principles of Infection Prevention by 
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At least 15 seconds, 

covering all surfaces of hands 
and fingers. 
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การลา้งมอื 7 ขั้นตอน



ประโยชนข์องการล้างมอืด้วยสบู่และน า้สะอาด

การควบคุมโรคในหน่วยทหาร 67



การควบคุมโรคในหน่วยทหาร 68

ประโยชนข์องการล้างมอืด้วยสบู่และน า้สะอาด (2)

ล้างมอืด้วยสบูแ่ละน า้
สะอาดใน ช่วงสัน้ๆ

ยังหลงเหลอืสิง่สกปรก
ไม่สะอาด

ลูบมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

เช้ือโรคตกค้างอยู่ 
จ าเป็นต้องใช้เจลที่มี Alc ท่ีมี % ท่ี

เหมาะสมและรอจนแห้ง



Respiratory hygiene set
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การควบคุมโรคในหน่วยทหาร 70

ประโยชนข์องการล้างมอืด้วยสบู่และน า้สะอาด (3)



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 
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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 
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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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การสวมเครือ่งป้องกันท่ีเหมาะสมกับเวชปฏบัิติ

Principles of Infection Prevention by 
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การดูดสารคดัหลัง่

การช าระลา้งแผล การท าความสะอาดในหอผูป้ว่ย
ท้องรว่ง

การวดัสญัญาณชพี

การเจาะเลอืด

การขนยา้ยผู้ปว่ยด้วยรถเข็น
แบบนัง่



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  
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Isolation & Quarantine

Isolation คือ การคดัแยกคนปว่ยออกจากชมุชน กลุ่มท่ีคนไมป่ว่ย เพื่อ

รีบรักษา เฝ้าดูอาการแทรกซอ้น ลดโอกาสการแพรโ่รคให้ผู้อืน่

Quarantine คือ การคดัแยกและจ ากดัการเคลือ่นท่ีของผู้ท่ีมปีระวตัิ

สัมผักบัผู้ปว่ยโรคตดิตอ่เพือ่สงัเกตอุาการและอาการแสดง เฝ้าระวงั และ

ลดโอกาสการแพรโ่รคแกชุ่มชน
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การเพิม่การระบายอากาศทีด่:ี เปิดหนา้ตา่ง พัดลมเพดาน พัดลมดดูอากาศ เพือ่ชว่ยเป่าอากาศภายใน
หอ้งออกสูภ่ายนอก รวมถงึใชเ้ครือ่งฟอกอากาศรว่มดว้ย

การเพิม่การระบายอากาศทีไ่มด่:ี ไมเ่ปิดหนา้ตา่ง ไมม่พัีดลม ไมม่เีครือ่งฟอกอากาศ

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



วิธีการเพิม่การไหลเวียนอากาศในท่ีพกั
เพือ่การปอ้งกนัการสมัผัสโรคระบบทางเดนิหายใจ

1. เปิดประตใูหก้วา้ง เปิดหนา้ต่างแบบแงม้ออกเลก็นอ้ย เท่าทีท่ าได้เพือ่
น าอากาศธรรมชาติเข้าสู่ห้อง  

2. เปิดประตูและหน้าต่างให้หลายบาน เพือ่ให้อากาศไหลเข้าห้อง

3. ถ้ามีข้อจ ากัดในการเปิดประตู หน้าต่าง ให้พิจารณาใช้เครือ่งกรอง
อากาศ หรือ เครือ่งดูดอากาศแทน

4. ใชพ้ัดลมตัง้พืน้เป่าใกล ้ประตูหน้าต่างทีเ่ปิดนัน้ เพือ่ช่วยระบายลมใน
ห้องออกสู่ภายนอกเท่านัน้ โดยไม่เปิดพัดลมพัดเข้าตรงตัวบุคคล 
ส าหรับพัดลมเพดานอาจจะช่วยเพิม่การหมุนเวียนอากาศภายใน
ห้องได้ ถ้าเปิดหน้าต่าง



5. การใช้เครือ่งฟอกอากาศ ต้องเปิดโหมด on ไม่ควรใช้โหมด auto และ
ต้องใส่แผ่นกรองอากาศให้กระชับในเครือ่ง และเปลีย่นแผ่นกรองทุก 3 
เดือน หรือตามค าแนะน าของบริษัทผู้ผลิต

6. การใช้เครือ่งฟอกอากาศทีมี่ HEPA filter ให้เลือกใช้ทีมี่ก าลังในการ
ฟอกอากาศเหมาะสมกับขนาดของห้อง

7. เปิดพัดลมดูดอากาศในหอ้งน า้ ส านักงาน เพือ่ช่วยระบายอากาศออกสู่
ภายนอกอาคารตลอดเวลาที่มีผู้คนใช้ห้อง และเปิดทิง้ไว้หลังมีการใช้
งานอย่างน้อย 1 ช.ม. เพือ่ดูดอากาศทีอ่าจจะมีอนุภาคไวรัสออก
ภายนอกห้อง

วิธีการเพิม่การไหลเวียนอากาศในท่ีพกั
เพือ่การปอ้งกนัการสมัผัสโรคระบบทางเดนิหายใจ



ข้อพจิารณาอืน่ๆ เพิม่เติม

8. ก าหนดจ านวนผูใ้ช้งานในหอ้งใหเ้หมาะสมกับพืน้ที ่และก าหนดระยะเวลา
ในการใช้ต่อครัง้ เพือ่ช่วยลดปริมาณความหนาแน่นของอนุภาคไวรัส
ภายในห้องได้ 

9. สวมหน้ากากอนามัยทุกครัง้ทีอ่ยู่ภายในหอ้งร่วมกัน รวมถึงให้แขก
ทีม่าพบสวมหน้ากากก่อนเข้าห้องด้วย

10.ก าหนดระยะเวลาในการเข้าพบ/มาเยีย่ม ให้สัน้ทีสุ่ดเช่น 15-30 นาที
ต่อครัง้/คน หากใช้เวลานานใหพ้บปะพดูคุยกันในทีที่มี่อากาศถ่ายเททีดี่



การเพิม่การไหลเวียนอากาศ จะช่วยลดปอ้งกนัติดเชือ้กอ่
โรคโควิดได้

องค์การอนามยัโลกแนะน าให้ท าให้อากาศ

ภายนอกไหลเข้า และให้อากาศภายในไหล

ออก

❖อากาศหมุนเวียนซ ้าๆ ภายในห้องจะ

เพิ่มโอกาสการแพร่โรคให้แก่บุคคล

ภายในห้อง

❖จ าเป็นต้องเปิดหน้าต่าง ใช้พัดลม

เป่าช่วยเพิ่มการไหลเวียนอากาศ 

ออกผ่านไปทางประตู

World Health Organization



ส าหรับห้องปรับอากาศ หรือ 

ห้องที่ใช้เครื่องกรองอากาศ 

แนะน าให้เปิดหน้าต่าง ให้

อากาศไหลออก  2-3 นาที

ทุกๆ ชั่วโมง

World Health Organization

การเพิม่การไหลเวียนอากาศ จะช่วยลดปอ้งกนัติดเชือ้กอ่
โรคโควิดได้



ส าหรับห้องท่ีไม่มีหน้าต่าง ให้

เปิดประตูและใช้พัดลมเป่าช่วย

พัดออกไปนอกห้อง ร่วมกับ เปิด

หน้าต่างห้องใกล้เคียง ถ้าห้อง

ไหนมีพัดลมดูดอากาศให้เปิด

ช่วยระบายอากาศด้วย

การเพิม่การไหลเวียนอากาศ จะช่วยลดปอ้งกนัติดเช้ือกอ่
โรคโควดิได้



ส าหรับห้องที่มีหน้าต่าง

บานเดียว ให้เปิดประตูและ

ใช้พัดลมเป่าพัด เพิ่มการ

ระบายอากาศให้พัดออก

ทางหน้าต่างนั้น

การเพิม่การไหลเวียนอากาศ จะช่วยลดปอ้งกนัติดเช้ือกอ่
โรคโควดิได้



ส าหรับห้องท่ีมีหน้าต่างหลาย

บาน ให้เปิดหน้าต่างบานที่อยู่

ทแยงตรงข้ามกัน เพื่อช่วยให้มี

การระบายอากาศได้ดี สามารถ

ให้พัดลมเป่าช่วยได้ ทั้งนี้การเปิด

หน้าต่างบานใกล้กัน ไม่ช่วยเพิ่ม

การระบายอากาศในห้อง

การเพิม่การไหลเวียนอากาศ จะช่วยลดปอ้งกนัติดเช้ือกอ่
โรคโควดิได้



Personal Protective Measurements (PPM)

➢ นอนกางมุง้
• ถ้ามุ้งตาห่าง ควรชุบยากันยุง 

➢ ทายากนัยงุบนผิวหนงั นอกรม่ผ้า
➢ สวมเช้ือผ้าใหม้ดิชดิ

1. เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว 
2. ยัดชายเสื้อในกางเกง
3. ยัดชายขากางเกงในรองเท้า







ค าแนะน าหนว่ยในการปอ้งกนัโรคตดิตอ่น าโดยยุงลาย







แนวทางการปฏิบติัเมือ่สงสัยการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ในหน่วยทหาร ห้วงสถานการณ์การระบาดโรคโควิด 19

➢ เน้น



ค าแนะน าหนว่ยในการปอ้งกนัโรคตดิตอ่น าโดยยุงลาย



ค าแนะน าหนว่ยในการปอ้งกนัโรคตดิตอ่น าโดยยุงลาย

ลดเกาะพัก
1. ขุดลอกค ูฉีดไล่น า้เสยีในคูน ้าภายใน

หน่วย

2. ตัดแต่งกิง่ไม้ ดายหญ้า ถางปา่รอบท่ี
พัก ให้ลมถ่ายเท แดดส่องถึง ลดการ
เกาะพักของยุง

3. จัดระเบยีบภายในบา้นพกัและโรงนอน 
ไม่ใหร้กรงุรงั แออัด ท าให้มีอากาศ
ถ่ายเท เพื่อลดการหลบเกาะพักของ
ยุงลาย





การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม





การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม













AZAI => Zeolite Temephos

• ใส่ภาชนะที่ใส่น ้าใช้ ในอัตราส่วน 20 กรัม 
ต่อน ้า 200 ลิตร (1 กรัม ต่อน ้า 10 ลิตร) 

• ใส่ชาม ขาตู้กันมด แจกัน ใช้โรยใน
อัตราส่วน 1/10 ช้อนชา

เกล็ดซีโอไลท์จากทรายภูเขาไฟ

เกล็ดสูตรซีโอไล้ท์เคลือบสารทีมีฟอส
• Hydrous aluminium silicates ที่พบในหินภูเขา
• มีลักษณะเป็นรูพรุน เม่ือน าทีมีฟอสมาเคลือบแล้ว

มันจะแทรกเข้าไปอยู่ตามรูพรุนของทรายภูเขาไฟ จะ
ช่วยชะลอการละลายตัวของทีมีฟอส 

• ประสิทธิภาพในการก าจัดลูกน ้ายุงลายนาน 3-6
เดือน

• มีอายุการใช้งานนานกว่าผลิตภัณฑ์ก าจัดลูกน ้า
ชนิดเดิมท าให้ไม่ต้องใช้บ่อย จึงประหยัดค่าใช้จ่าย









122ข้อมูลจาก แผนกควบคุมโรคติดต่อและกีฎวทิยา กสวป.พบ. ผลิตโดย กวปส.รพ.ค่ายสุรนารี

5 พฤติกรรม การใชท้รายเทมฟีอสท่ี ผิด
ท าให้ ไร้ประสทิธิภาพ ในการควบคุมโรคติดต่อน าโดยยุงลาย

1 2 3 4 5

ห้ามใสใ่นวสัดุ
ทิ้งรา้งทีม่นี า้ขงั
แต่ให้เทน ้าขังออก
และท าให้วัสดุนั้นสิ้น
สภาพการขังน ้า
เพื่อลดแหล่ง

เพาะพันธ์ุยุงลาย

ห้ามใสล่งในคนู า้
แต่ให้ขุดลอกคูน ้าให้
น ้าไหลได้สะดวกเพื่อ
ลดแหล่งเพาะพันธุ์

ยุงร าคาญ

ห้ามใสใ่นภาชนะ
ที่สกปรก

เพราะทรายจะไม่
ออกฤทธ์ิ แต่ให้เทน ้า
เก่าออก ขัดผิว

ภายใน ใส่น ้าใหม่แล้ว
ค่อยใส่ทราย

ห้ามหอ่ดว้ยผา้
ขาวบางหยอ่น

ลงคนู า้
แต่ให้ขุดลอกคูน ้า
เพิ่มการไหลระบาย 
ลดแหล่งเพาะพันธ์ุ

ยุงร าคาญ

ห้ามใสใ่นแหลง่
น ้าขงัตาม
ธรรมชาติ

แต่ให้กลบฝังแหล่ง
น ้าขังด้วยทรายหรือ

กรวดแทน



เขย่าใส่ ไม่ตวงให้ถูกต้อง ไม่ขัด ล้างพื้นผิวภาชนะใส่แบบไม่รู้ ท าไปด้วย
ความเคยชิน



การแต่งกายเมื่อท าการพ่นเคร่ืองพ่นหมอกควัน



❖ คน และสัตว์เลีย้ง ต้องออกมาอยู่นอก
บ้าน

❖ ปกปิดภาชนะอาหารให้มิดชิด
❖ การพ่นต้องท าต่อเนือ่งโดยพน่แบบบา้น

ต่อบ้าน 
❖ เดินพ่นจากใต้ลมเดินขึน้สูท่ศิเหนือลม
❖ หลังจากพ่นหมอกควันภายในบ้านแล้ว

ประตู หน้าต่าง ต้องปิดอบควันนาน 30
นาที

❖ การพ่นนอกบ้าน โดยเฉพาะแหล่งเกาะพัก
ของยุงเช่น พุ่มไม้ที่ใบ หนาแน่น กลุ่ม
กระถางต้นไม้ที่พอจะมีสุมทมุพุม่ไม ้กองไม้ 
และโรงเก็บของ  

เทคนิคการพ่นเคร่ืองพ่นหมอกควันเพื่อควบคุม
ยุงลาย 

ล าดับการพ่น 

❖ ให้พ่นห้องในสุดชัน้บน ถอยหลังออกมาจนเสร็จทุก
ห้อง 

❖ พ่นห้องในสุดชัน้ล่าง ถอยออกมา จนออกประตู 

ห้ามพ่นในคูน า้/ ท่อระบายน า้/รูฝาท่อระบายน า้ เพราะเป็นการพ่นยุงร าคาญ และ
ต้องระวังเกิดการระเบิดได้ ถ้าในท่อน า้ทิง้จะมีก๊าซไข่เน่าเกิดขึน้

















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



• ป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธุ ์กามโรค

• ป้องกันโรคมะเรง็ปากมดลูก

• ป้องกันโรคตับอักเสบ ซี

• ป้องกันโรคติดเชือ้ไวรสัซิก้า 

Condom



Sexually acquired ZIKV

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







Controls: HFMD



Controls: HFMD



Controls: HFMD



อาหารเป็นพิษแบบ Feco-oral route

โรคทีมี่ช่องทางการแพร่โรคทัง้ direct & indirect transmission 
ตัวอย่าง โรคอาหารเป็นพิษ

• Direct contact
• Vehicle transmission
• Vector-borne transmission

จ าเป็นต้องจัดการ
สุขาภิบาล + สุขอนามัย
ส่วนบุคคล (ปรุงสุกสะอาด 
กินร้อน ไม่ทานค้างมือ้ ล้าง
มือ ป้องกันการปนเป้ือน)



Feco-oral route; 4F model

น ้าด่ืม น ้าแขง็ น ้าใช้

อาหาร
แมลงพาหะ

อุจจาระ
สิ่งปฏกิลู

1

2 3

4นิ้วมือ

o การจัดการขยะ
o การจัดการแหล่งทิง้ของเสีย/ 

หลุมเปียก/ บ่อบ าบัดน า้เสีย
o การก าจัดหรือควบคุมแมลงพาหะ

o การท าความสะอาดห้องน า้ 
ห้องส้วม

o ลักษณะส้วม บ่อเก็บส่ิงปฏิกูล
o การช ารุด การรั่ว ซึมของท่อ

ส่งน า้ ในบริเวณใกล้เคียง



Feco-oral route; 4F model
น ้าด่ืม น ้าแขง็ น ้าใช้

อาหาร

แมลงพาหะ

อุจจาระ
สิ่งปฏกิลู

1

2

3

4 นิ้วมือ

o แหล่งผลิตน า้ดืม่ น า้แข็ง เครือ่งดืม่
o ขบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์
o การเก็บรักษา การแช่เย็น
o การน าส่งผู้บริโภค
o ความสะอาดของภาชนะบรรจุ  

o การท าความสะอาด การล้างมือ 
o สุขอนามัยส่วนบุคคล
o พฤติกรรมการหยิบจับ
o การสวมเครือ่งป้องกันในการหยิบจับ

o แหล่งผลิตอาหาร วัตถุดิบ และการเก็บรักษา
วัตถุดิบก่อนปรุง 

o ขบวนการผลิต การแปรรูป การปรุง 
o การบรรจุภัณฑ์ การน าส่งผู้บริโภค
o การถนอมอาหาร การแช่เย็นหรือ อุ่นร้อน
o สุขาภิบาลสถานประกอบเลีย้ง
o สุขอนามัยส่วนบุคคลของ จนท.สูทกรรม
o โรคประจ าตัว จนท.สูทกรรม/ ประวัติการ

ตรวจร่างกาย
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