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บทที่ 2  

รายละเอียดตัวชี้วัดมาตรฐาน  SAT  

(Templates) 
 

ตัวชี้วัดที่ 1  
มาตรฐาน  SAT ด้านความเป็นทีม 

 

ตัวช้ีวัด การจัดตั้ง SAT  

ความหมาย  หน่วยงานมีการจัดตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: 
SAT) ที่ชัดเจน สามารถระบุผู้เป็นหัวหน้าและสมาชิกทีมทั้งหมดได้     

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพื่อให้หน่วยงานที่มีพื้นที่รบัผิดชอบในการป้องกันควบคุมโรค มีการก าหนดตัว
บุคคลหรือจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบการเฝ้าระวังโรคเปน็การประจ า   

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

1) มีค าสั่งแต่งตั้งทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) ที่มี
รายชื่อเป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึ้นไป และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
สมาชิกทีมอย่างชัดเจน 
2) หัวหน้าทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) เป็นนัก
ระบาดวิทยา 
 3) จ านวนและคุณสมบัติของสมาชิก ทีมตระหนักรู้สถานการณ์  (Situation 
Awareness Team: SAT) มีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป  โดยในแต่ละ
ช่วงเวลาต้องมีสมาชิกอย่างน้อย 1 คน ปฏิบัติหน้าที่ 
หมายเหตุ  
ในภาวะปกติ สมาชิกใน SAT และ JIT ที่ได้รับการแต่งตั้งในค าสั่งสามารถเป็นบุคคล
เดียวกันได้ แต่ในขณะที่ปฏิบัติงานจริงผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนต้องปฏิบัติงานเพียงหน้าที่
ใดหน้าที่หนึ่งในแต่ละช่วงเวลา (ยกเว้นหัวหน้า SAT อาจเป็นคนเดียวกับ supervisor 
ของ JIT ในเวลาเดียวกันได้) 
ในภาวะฉุกเฉิน การจัดโครงสร้าง SAT ให้ยึดตามแนวทางปฏิบัติงาน/เกณฑ์มาตรฐาน
ของศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) (ตามกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559 - 2564 ฉบับปรับปรุง)  
ดาวน์โหลดได้ที่เวปไซต์ 
http://203.157.15.110/boe/getFile.php?id=MTc4&lbt=ZHBm&rid=
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ตัวช้ีวัด การจัดตั้งทีม SAT  

ค าอธิบาย ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่
มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ 
พร้อมท้ังแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์
นั้นๆ 

มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ 

 หัวหน้าทีม ท าหนา้ที่ วางแผนการท างาน อ านวยการให้ทีมสามารถปฏิบัติงานได้
ตามแผน ประเมินความส าคัญของเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่สมาชิกทีม ได้
ตรวจสอบและวิเคราะห์ และเปน็ผู้ตดัสินใจในการรายงานต่อผู้บรหิารหรือ
ผู้เกี่ยวข้อง  

 สมาชิกทีม ท าหน้าที่ รับแจ้งเหตุการณ์ ตรวจสอบ  การตรวจสอบยืนยัน (Verify) 
              วิเคราะหส์ถานการณ ์และประเมนิความเสี่ยง (Situation  Analysis & Risk    
              Assessment)  การรายงานต่อ (Reporting /notification) สรุปและเขียน

รายงาน 

ค าสั่งแต่งตั้งทีม มีการระบุรายชื่อสมาชิกทีมชัดเจน อาจเปน็ค าสั่งที่แตง่ตั้ง SAT โดยตรง 
หรือเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรค หรือค าสั่งอื่นๆ ที่ม ีSAT เป็นส่วน
หนึ่งของค าสั่ง     
นักระบาดวิทยา หมายถึง บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาทีม่ีการบรรยาย
และฝึกปฏิบัตดิ้านการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิง่ส่งตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการ เป็นระยะเวลาไมต่่ ากว่า 20 ช่ัวโมง  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรก าหนดหรือควรมีเป็นปัจจบุัน ณ วนัที่ท าการประเมิน   
2. พิจารณาความจ าเป็นในการจัดตั้ง SAT ของหน่วยงาน  คุณลักษณะที่แตกต่างจากทีม
ของหน่วยงานอื่น  ผู้รับผิดชอบการจัดตั้งทีม และการออกค าสั่ง  
3. ประเมินจากส าเนาค าสั่งแต่งตั้ง SAT ของหน่วยงาน  ตรวจสอบจ านวน รายชื่อ ความ
เป็นปัจจบุัน และองค์ประกอบอืน่ ๆ ตามตัวชี้วัดย่อย    

ข้อมูล/หลักฐาน  - ค าสั่งแต่งตัง้ SAT  

- เอกสารการแบ่งส่วนราชการ, การแบ่งงาน และการมอบหมายหน้าที่ภารกิจฯ   
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ตัวชี้วัดที่ 2  
มาตรฐาน  SAT ด้านความเป็นทีม 

 

ตัวช้ีวัด ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 

ความหมาย  ศักยภาพทางวิชาการของ  SAT หมายถึง  สมาชิก SAT ทุกคนมีความรู้
ความสามารถที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงได้รับการพัฒนาความรู้อย่า ง
ต่อเนื่อง  นอกจากนี้ควรมีสมาชิก SAT อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความช านาญในระดับ
ที่สามารถเป็นหลักให้กับผู้ร่วมทีมได้    

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก SAT ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวชิาการ  โดย
การฝึกอบรม การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน และการจัดการความรู้    

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

1) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือจัดการ
ความรูข้อง SAT อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2) สมาชิกทีมทุกคน ได้รบัการอบรม SAT orientation เมื่อเข้ามาปฏิบัตงิานครั้ง
แรก หรือทุกคร้ังที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 

[B]  
[B] 

ค าอธิบาย 1. กิจกรรมพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ของ SAT หมายถึง กิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาความรู้และทักษะระหว่างการปฏิบัติงาน เช่น การประชุมวิชาการ หรือ 
เชิงปฏิบัติการ หรือ ประชุมถอดบทเรียนในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของ 
SAT ได้แก่ การรับแจ้งเหตุการณ์ (notification) การตรวจสอบและยืนยัน 
(Verification) วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation  Analysis) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment)  การรายงานต่อ (Reporting) และอื่นๆ 

2. การอบรม SAT orientation หมายถึง การท าความเข้าใจและการช้ีแจงก่อนเริ่มต้น
ก่อนปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้อมูลพื้นฐาน และให้แนวทางการปฏิบัติตน ที่เกี่ยวข้องกับ
กิจกรรมของ SAT ซึ่งประกอบด้วย การรับแจ้งเหตุการณ์ (notification) การ
ตรวจสอบและยืนยัน (Verification) วิเคราะห์สถานการณ์ (Situation  Analysis) 
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  การรายงานต่อ (Reporting) และ
อื่นๆ   

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรก าหนดหรือควรมี รอบ 12 เดือน นับจากเดือนก่อนเดือนที่ท าการ
ประเมินย้อนหลังขึ้นไป   
2. ประเมินจากข้อมูลการพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ของ SAT  
3. ประเมินจากข้อมูลการอบรม SAT orientation  

ข้อมูล/หลักฐาน  - ค าสั่งแต่งตั้ง SAT 
- รายงานการพัฒนาบุคลากร หรือจัดการความรู้ของ SAT  
- ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรม SAT orientation 
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 ตัวชี้วัดที่ 3  

มาตรฐาน SAT ด้านความพร้อมและการปฏบิัติงาน 
 

ตัวช้ีวัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ความหมาย           สมาชิก SAT มีสิ่งสนับสนุนต่างๆ ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เช่น แบบ
พิมพ์ คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน ท าเนียบเบอร์โทรศัพท์ อุปกรณ์
สื่อสาร และงบประมาณ เป็นต้น    

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด       เพื่อให้ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทนัที สะดวก ปลอดภัย และมปีระสิทธิภาพ   

องค์ประกอบของตัวชี้วัด 1) มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเครือข่าย เช่น หมายเลขโทรศัพท์ ไลน์ หรืออ่ืนๆ 
ได้ตลอดเวลา 
2) มีเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัตงิาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
3) มีคู่มือ แนวทางปฏบิัติงาน โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล เพื่อการ
เฝ้าระวัง ตรวจสอบข่าว ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
4) มีฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน  

[B] 
 

[B] 
[B] 
 

[B] 
 

ค าอธิบาย 1. เครื่องมือ และอุปกรณ์ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง เครื่องมือ 
วัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เครื่องพิมพ์ 
โทรศัพท์ เครื่องโทรสาร อุปกรณ์ส านักงาน และอื่นๆ    
2. คู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน โปรแกรมหรือแบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล เพื่อการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบข่าว ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง คู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน โปรแกรมหรือ
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูล ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน ดังนี้   
- รายชื่อ และนิยามของโรค ภาวะทางสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่จ าป็นต้องเฝ้าระวัง 

เช่น โรคตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 
- เกณฑ์ของเหตุการณ์ที่ต้องท าการตรวจสอบข่าว (พี่โอม) 
- เกณฑ์ Director Critical Information Requirement (DCIR) (พี่โอม) 
- เกณฑ์ของเหตุการณ์ที่ต้องท าการสอบสวนโรค  
- แนวทางการประเมินความเสี่ยง (พี่โอม)  
- แนวทางการจัดท า spot report (พี่โอม) 
- โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด/แบบฟอร์มรับแจ้งข่าว/ทะเบียนรับแจ้งข่าว 
- แนวทางปฏิบัติงานของทีม SAT (พี่โอม+พ.โหน่ง) 

           เอกสารดังกล่าว อยู่ในรูปแบบใดก็ได้ เช่น คู่มือ แนวทาง หนังสือมาตรฐาน SOP 
ไฟล์อิเลคโทรนิคส์ แฟ้มเอกสาร ฯ  
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3. ฐานข้อมูลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน หมายถึง ข้อมูลที่พร้อมใช้ในการประมวลผล เพื่อ
ประเมินสถานการณ์และประกอบการตัดสินใจ ได้แก่ ข้อมูลเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ      
5 กลุ่มโรค 5 มิติ (ได้แก่ ป่วย/ตาย สาเหตุหรือปัจจัย พฤติกรรม มาตรการ การเฝ้าระวัง
เหตุการณ์) ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรค (ได้แก่ จ านวน
สถานพยาบาล จ านวนบุคลากร เตียงผู้ป่วย รถฉุกเฉิน วัคซีน เครื่องพ่นยา และอื่นๆ) และ
ข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อมูลภูมิศาสตร์ ประชากร ฯลฯ 

แนวทางการประเมิน  1. ประเมินสิ่งที่ควรมี หรือท าให้พร้อมเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท าการประเมิน   
2. ส ารวจช่องทางการสื่อสาร 
3. ส ารวจรายการเครื่องมือ อุปกรณ์ คู่มือ แนวทาง ฯลฯ ที่มีอยู่จริงขณะประเมินเปรียบเทียบ
กับรายการที่ก าหนดไว้ตามเกณฑ์   
4. ตรวจสอบฐานข้อมูลที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 

ข้อมูล/หลักฐาน  - รายการเครื่องมือ อุปกรณ์ คู่มือ แนวทาง ฯลฯ ในการปฏิบัติงานของทีม SAT ที่มีอยู ่  
- แบบพิมพ์, วัสดุอุปกรณ์, เอกสารคู่มือ/แนวทาง ฯ  
- แนวทางการสื่อสาร ประสานงานกับเครือข่าย หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน  

 
 

ตัวชี้วัดที่ 4  
มาตรฐาน  SAT ด้านความสามารถการปฏิบัตงิาน 

 

ตัวช้ีวัด การเฝ้าระวัง เตือนภัย ประเมินสถานการณ์ และรายงาน 

ความหมาย  การเฝ้าระวังโรคของ SAT เป็น “การเฝ้าระวัง เหตุการณ์ (Event-based 
surveillance)” เน้นการรับรู้ข่าวสารเหตุการณ์ (Events) จากทุกแหล่งข้อมูลข่าวสาร 
ต่างจากการเฝ้าระวังโรคในระบบรายงาน (Indicator-based surveillance) ที่เน้นการ
ได้รับข้อมูล (Data) จากสถานพยาบาล    

ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ ใช้ข่าวสารจากสรุปรายงานสถานการณ์หรือรายงาน
ผู้ป่วย/ตายที่ผิดปกติจากระบบรายงานโรคที่เก่ียวข้อง ข่าวสารสาธารณะ และข่าวลือต่าง 
ๆ น ามากรองข่าว (Filter) ตรวจสอบ (Verify) เพื่อให้ตรวจจับ (Detect) การป่วย/ตายที่
ผิดปกติ การระบาด รวมถึงภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้อย่างรวดเร็ว สามารถแจ้งเตือน
ภัยเสนอผู้บริหาร บุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ทันเหตุการณ์  เรียกอีกอย่างว่าระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า (Early warning system) 

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ SAT ในการตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิผลและรวดเร็ว             
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องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

1) มีการก าหนดรายชื่อโรค ภาวะทางสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่จ าป็นต้องเฝ้าระวัง 
เช่น โรคตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือโรคและภัยสุขภาพที่มีความส าคัญใน
พื้นที ่
2) มีการจัดท าทะเบียนรับแจ้งข่าว  หรือรับรายงานการเกิดโรค/ภัย/เหตุการณ์ผิดปกติที่
เป็นปัญหาส าคัญ   
3) มีการค้นหาและตรวจจับความผิดปกติ ของโรคหรือภัย 
4) มีการตรวจสอบข่าว (verify) เพื่อแยกข่าวไม่มีมูล  
5) มีการประเมินความเสี่ยงของโรคหรือภัยสุขภาพที่เข้าเกณฑ์ DCIR 
6) มีการแจ้งเตือนภัยโดยการส่งข่าว หรือรายงานเบื้องต้นไปยังผู้บริหารและ
หน่วยงานในพื้นที่ที่เก่ียวข้อง  

[B]  
 
 

[B] 
 

[B] 
[B] 
[B] 
[B] 
 

ค าอธิบาย 1.  โรคและภัยสุขภาพที่มีความส าคัญในพื้นที่ (Priority diseases) หมายถึง โรคหรือภัย
สุขภาพที่กรมควบคุมโรคพิจารณาว่ามีความส าคัญสูงซึ่งทุกพิ้นที่ในประเทศจ าเป็นต้องมี
การเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจจับ สอบสวน และควบคุมการระบาดอย่างทันท่วงที  
รวมถึงโรคหรือภัยสุขภาพที่เป็นปัญหาส าคัญเฉพาะพื้นที่ซึ่งได้มาจากการประเมินความ
เสี่ยง (Risk assessment) และจัดล าดับความส าคัญของปัญหาโดยพื้นที่เอง   
2.  การค้นหาและตรวจจับความผิดปกติ ของโรคหรือภัย หมายถึง การค้นหาความ
ผิดปกติของโรคหรือเหตุการณ์ จากข้อมูล 4 แหล่ง 
            2.1 ระบบเฝ้าระวังผู้ป่วย (เช่น รง.506 EIDSS รายงาน 43 แฟ้ม ฐานข้อมูลการ
ให้บริการของโรงพยาบาล และอื่นๆ) ทุกสัปดาห์  
            2.2 ระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์จากเครือข่าย 
  2.3 ระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพจากหน่วยงานภายนอก เช่น กรมปศุสัตว์ 
กรมควบคุมมลพิษ กรมอุตุนิยมวิทยา  
            2.4 แหล่งข่าวอื่น ๆ เช่น website  
3.  ทะเบียนรับแจ้งข่าว ให้รวมถึงแฟ้มจัดเก็บข่าวสารแบบอื่นที่ใช้เสมือนรับแจ้งข่าว เช่น 
แฟ้มรับรายงานผู้ป่วยโรคที่ส าคัญหรือเร่งด่วน แฟ้มรับรายงานสถานการณ์โรค แฟ้มข่าว
หนังสือพิมพ์ ฯ โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้น application ต่าง ๆ ซึ่งไม่สามารถ
จัดการข้อมูล วิเคราะห์ และประมวลผลได้โดยง่าย เช่น social media)   

4. การตรวจสอบข่าว (Verification) หมายถึง  

- ตรวจสอบข่าวว่าเป็นเหตุการณ์จริงหรือข่าวลือ  
- ตรวจสอบว่าเข้าเกณฑ์ของเหตุการณ์ที่ต้องท าการตรวจสอบข่าวหรือไม่ 
- ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเบื้องต้นที่ได้รับ เพศ อายุ อาชีพ เวลา

เร่ิมป่วย สถานที่เร่ิมป่วย วันที่เข้ารับการรักษา สถานที่ที่เข้ารับการรักษา อาการ
และอาการแสดง ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษา จ านวนผู้ป่วย 
ผู้เสียชีวิต การวินิจฉัย พื้นที่เกิดโรค สาเหตุที่สงสัยฯ การด าเนินงานเบื้องต้น 
และอื่นๆ 

- ตรวจสอบเหตุการณ์ว่าเข้าเกณฑ์ DCIR หรือไม่ ถ้าเข้าเกณฑ์จ าเป็นต้องประเมิน
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ความเสี่ยง และรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ  
- ตรวจสอบเหตุการณ์ว่าเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคที่จ าเป็นต้องแจ้ง JIT ลง

สอบสวนหรือไม่ ถ้าเข้าเกณฑ์ให้แจ้ง JIT ทันที 
- ในกรณีที่พบเหตุการณ์ที่ไม่เป็นความจริง ให้แจ้งให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา

ด าเนินการก าจัดข่าวลือที่เห็นชัดเจนว่าไม่ถูกต้อง ข่าวหลอกลวง หรือแหล่งข่าว
ไม่น่าเชื่อถือ  

5. ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  หมายถึง การประเมินเหตุการณ์หรือสถานการณ์ 
โดยควรพิจารณาประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

- โรคหรือภัยสุขภาพที่ก าลังเผชิญมีความรุนแรงมากน้อยเพียงใด มีโอกาสที่จะ
ขยายตัวหรือส่งผลกระทบในวงกว้างหรือไม่  

- มีประชาชนกลุ่มที่สัมผัสหรือมีความเสี่ยงที่จะสัมผัสโรคหรือภัยสุขภาพมากน้อย
เพียงใด และมีโอกาสเกิดการเจ็บป่วย/รุนแรงหรือไม่ 

- สภาพอากาศ ภูมิประเทศ เอื้ออ านวยต่อการขยายตัวต่อโรคหรือปัญหาหรือไม่ 

- ศักยภาพ JIT ในพื้นที่เป็นอย่างไร หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องสามารถให้ความ
ร่วมมือในการควบคุมโรคมากน้อยเพียงใด 

- ระบบบริการสุขภาพมีความพร้อมในการรับมือกับโรคหรือปัญหานั้นๆ หรือไม่  

เมื่อพิจารณาแล้วควรสรุปผลการประเมินความเสี่ยงให้ได้ว่า ปัญหาที่ก าลังเผชิญ  

- เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) หรือ เป็นภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขในระดับพื้นที่หรือไม่ (IHR 2005 Anex 2) 

- ปัญหาที่ก าลังเผชิญก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านใด (มีแนวโน้มที่จะขยายตัว อาจมี
ผู้เสียชีวิต อาจท าให้เกิดความตื่นตระหนก และอื่นๆ) และมีระดับความเสี่ยงมาก
น้อยเพียงใด (สูง กลาง ต่ า)  

ข้อเสนอแนะที่ส าคัญจากการประเมินความเสี่ยง ได้แก ่

- มาตรการควบคุมโรคที่ต้องด าเนินการโดยเร่งด่วนคืออะไร  

- จ าเป็นต้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนหรือไม่อย่างไร 

- จ าเป็นต้องมีการเปิด EOC หรือไม่  

6. เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความเสี่ยง ที่ส าคัญ เช่น เกณฑ์ DCIR ของหน่วยงาน 
หรือ “IHR decision instrument” ในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)  ซึ่งช่วย
ประเมินว่าโรคหรือภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นเข้าข่ายเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่าง
ประเทศหรือไม่ เป็นต้น 
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7. เกณฑ์ DCIR (Director Critical Information Requirement) หมายถึง เกณฑ์
ข้อมูลส าคัญของเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ หรืออาจมีผลกระทบต่อสาธารณสุขในวงกว้าง
หรือมีความรุนแรงสูง ต้องการการตอบสนองเร่งด่วนภายใน 24 ชั่วโมง จ าเป็นต้องแจ้งให้
ผู้บริหารของหน่วยงาน เช่น ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ผู้อ านวยการส านักระบาดวิทยา ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรค ทราบ
ทันทีที่ตรวจพบเหตุการณ์ (ภายใน 120 นาที) โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้ได้ผลการสอบสวนที่
แน่ชัด 

8. การแจ้งเตือนภัยโดยการส่งข่าว หรือรายงานเบื้องต้นไปยังผู้บริหารและหน่วยงานใน
พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง การด าเนินการต่อเมื่อมีความผิดปกติหรือเข้าเกณฑ์ DCIR ซึ่ง
สามารถท าได้หลายรูปแบบ  แต่ทุกรูปแบบควรระบุวัน/เวลาที่แจ้งเตือนไว้ ตัวอย่างของ
การแจ้งเตือน เช่น บันทึกแจ้งผู้บริหาร / หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้เกี่ยวข้อง  การแจ้งทาง E-
mail group / short message  ใช้ทะเบียนรับแจ้งข่าวฯ ในการส่งข่าว  หรือใช้
แบบฟอร์มที่หน่วยงานออกแบบใช้เอง 

9. การรายงานต่อ (Reporting) หมายถึง การรายงานต่อไปยัง 

- หน่วยงานระดับเหนือข้ึนไปอีก ภายหลังที่ประเมินสถานการณ์แล้ว พบว่ามีความ
เร่งด่วนตามเกณฑ์ DCIR หรือเข้าข่ายเป็น PHEIC โดยรายงานในรูปแบบ Spot 
report ตาม template ของกรมควบคุมโรค  

- JIT เพื่อด าเนินการสอบสวนโรค 

- ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพนั้นๆ ในหน่วยงาน  

แนวทางการ
ประเมิน  

ประเมินสิ่งที่ควรท าได้ในแต่ละขั้นตอน / กิจกรรม 
 

ข้อมูล/หลักฐาน  - รายชื่อโรค ภาวะทางสุขภาพ หรือเหตุการณ์ที่จ าป็นต้องเฝ้าระวัง เช่น โรคตามพ.ร.บ.
โรคติดต่อ พ.ศ.2558 หรือโรคและภัยสุขภาพที่มีความส าคัญในพื้นที่  
- ทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือรับรายงานการเกิดโรค/ภัยฯ   
- เอกสารหลักฐานในการแจ้งเตือน ส่งข่าว หรือรายงานเบื้องต้น 

- เอกสารเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินสถานการณ์ ได้แก่ เกณฑ์ของเหตุการณ์ที่ต้องท า
การตรวจสอบข่าว เกณฑ์ DCIR ของหน่วยงาน เกณฑ์การสอบสวนของหน่วยงาน และ 
IHR 2005 Anex 2  

- รายงานเบื้องต้นเร่งด่วน (Spot report)  
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ตัวชี้วัดที่ 5  
มาตรฐาน SAT ด้านผลงาน 

 

ตัวช้ีวัด ผลงานการแจ้งเตอืนและรายงานเหตุการณ์ทนัเวลา 

ความหมาย     เป็นผลงานเชิงเวลาด้านการเฝ้าระวังและเตือนภัยของ SAT โดยการวัด
ประสิทธิภาพของทีมด้วยความเร็วในการแจ้งเตือน ภายหลังที่สามารถตรวจจับการ
ระบาดหรือประเมินสถานการณ์   

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

   เพื่อเพิ่มศักยภาพของ SAT ในการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ รวมถึงการ
ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

มีการแจ้งเตือนข่าวการเกิดโรค/ภัย ประเมินสถานการณ์ และรายงาน
เหตุการณ์ ได้ภายในเวลาทีก่ าหนด  
1) มีการแจ้งเตือนฯและรายงานเหตุการณ์ ร้อยละ 60 - 79                                               
2) มีการแจ้งเตือนฯและรายงานเหตุการณ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

 
 

[B] 
[S]  

การค านวณ จ านวนการแจ้งเตือนข่าวการเกิดโรค/ภยั ประเมินสถานการณ์ และรายงานเหตุการณ์ ได้
ภายในเวลาทีก่ าหนด  x 100 

จ านวนข่าวการระบาดที่เข้าเกณฑ์ DCIR หรือ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคของพื้นที่ 

ค าอธิบาย การแจ้งเตือน หมายถึง เมื่อทีม SAT ได้ตรวจสอบข่าวแล้วว่าเป็นเรื่องจริง ให้แจ้งเตือน
ผู้เกี่ยวข้อง เช่น ทีมสอบสวนโรค ผู้บริหาร เครือข่ายอื่นๆ เช่น โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก 
ผู้น าชุมชน หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อให้ด าเนินการเฝ้าระวังและควบคุม
ป้องกันการระบาดในส่วนที่เก่ียวข้อง 
1. ผลงานการแจ้งเตือนและรายงานเหตุการณ์ เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
ตัวชี้วัดที่  4   
2. ข่าวการระบาดที่ควรแจ้งเตือนหรือรายงานต่อ หมายถึง ข่าวการระบาดที่เข้าเกณฑ์ 
DCIR หรือ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคของพื้นที่  
ภายในเวลาที่ก าหนด หมายถึง มีการด าเนินกิจกรรมภายในระยะเวลาที่ก าหนดตาม
แนวทางมาตรฐาน ได้แก่  

1. เหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCIR ต้องแจ้งผู้บริหารหน่วยงานภายใน 120 นาที 
หลังจากได้รับข่าว 

2. เหตุการณ์ที่สงสัยโรคติดต่ออันตราย ต้องแจ้งกรมควบคุมโรค ภายใน 3 ชั่วโมง 
หลังจากได้รับข่าว 

3. โรคและภัยสุขภาพที่มีความส าคัญในพื้นที่  (Priority diseases) ต้องแจ้ง JIT 
ระดับพื้นที่ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับข่าว 

4. โรคระบาดตามประกาศ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องแจ้งเจ้าพนักงาน
ควบคุมโรคติดต่อ ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับข่าว (พ.โรม) 
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แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินผลงานรอบ 12 เดือน นับจากเดือนก่อนเดือนที่ท าการประเมินย้อนหลังขึ้นไป   
2. นับจ านวนข่าวการระบาดทั้งหมดที่ตรวจสอบ หรือประเมินสถานการณ์แล้วเข้าเกณฑ์ 
DCIR หรือ เข้าเกณฑ์สอบสวนโรคของพื้นที่  
3. นับจ านวนข่าวการระบาดที่มีการแจ้งเตือน หรือรายงานต่อภายใน 24 ชั่วโมง  
4. ค านวณตามสูตรที่ก าหนด 

ข้อมูล/หลักฐาน  - ทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือแฟ้มจัดเก็บข่าวสารแบบอื่นที่ใช้ร่วมกัน    
- หนังสือหรือเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ามีการแจ้งเตือนหรือรายงานโรคและภัยสุขภาพ  

 
 

ตัวชี้วัดที่ 6 
มาตรฐาน SAT ด้านผลงาน 

ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานข่าวการระบาด 

ความหมาย  ทีม SAT สามารถเขียนรายงานข่าวการระบาด ได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งหมายถึง  มี
รูปแบบการเขียนรายงานถูกต้อง  มีข้อเสนอแนะในการควบคุมโรคที่สอดคล้องกับผลการ
ตรวจสอบข่าว  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเขียนรายงานข่าวการระบาด 

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

1) มีรายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจ าสัปดาห์ (Outbreak Verification 
Report) หรือประเมินสถานการณป์ระจ าทุกสปัดาห ์
ร้อยละ 60 – 79 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

- รายงานการตรวจสอบข่าวการเกดิโรคและภัยทีผ่ิดปกติประจ าสัปดาห์ 
(SAT weekly report)  

- รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงส าคัญของโรคและภยัสุขภาพ (rapid risk 
assessment, RRA) ตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 

- Spot Report ตามเงื่อนไขและเวลาที่ก าหนด 
2) มีรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มีความครบถ้วน 

ร้อยละ 60 – 79 
ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3) รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผูบ้ริหาร (Spot Report) ที่มีคุณภาพ 
ร้อยละ 60 – 79 

 
 

[B] 
[S] 
 

[B] 
[S] 
 

[B] 
[S] 
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ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

การค านวณ จ านวนรายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจ าสัปดาห์ (Outbreak Verification Report) หรือ
ประเมนิสถานการณ์ประจ าทุกสัปดาห์  x 100 

จ านวนสัปดาห์ทั้งหมดในรอบ 1 ปี 

 

 จ านวนรายงานเหตุการณเ์บ้ืองตน้เสนอผู้บรหิาร (Spot Report - Spotrep) ในรอบ 1 ปี  x 100 
จ านวนเหตุการณท์ี่เข้าเกณฑ์ DCIR ทั้งหมดในรอบ 1 ปี 

 จ านวนรายงานเหตุการณเ์บ้ืองตน้เสนอผู้บรหิาร (Spot Report - Spotrep) ที่มีคุณภาพ  x 100 
จ านวนรายงาน spot report ทั้งหมดในรอบ 1 ปี 

ค าอธิบาย 1. รายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจ าสัปดาห์ (Outbreak Verification Report) 
หมายถึง รายงานที่มรีายละเอียดของเหตุการณ์ที่มีสาระส าคัญตามตวัช้ีวัดที่ 4 
2. รายงานประเมินสถานการณ์ประจ าสัปดาห์ หมายถึง รายงานสรปุเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้น
ในรอบสัปดาห์ อาจมีข้อมูลอื่นเพิม่เติม เช่น การประเมินความเสีย่ง การพยากรณ์โรค และ
ข้อเสนอแนะ 
3. รายงานเหตุการณเ์บื้องต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มีความครบถ้วน หมายถึง 
จ านวนรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) เปรียบเทียบกับจ านวน
เหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCIR ทั้งหมดในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา 
4. รายงานเหตุการณเ์บื้องต้นเสนอผู้บริหาร (Spot Report) ที่มีคุณภาพ หมายถึง การเขียน
รายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผูบ้ริหาร (Spot Report) ตามแนวทางการเขียนรายงาน ดังนี้   

4.1 รายละเอียดของเหตุการณ ์
4.1.1 สถานการณ์หรือปัญหาที่พบในพ้ืนท่ี ซึ่งควรมีข้อมูลที่ครบถ้วน รอบดา้น (5 

มิติ) จากแหล่งข้อมลูต่างๆ ท่ีน่าเชือ่ถือ เช่น 

- ข้อมูลด้านการป่วย ตาย บาดเจ็บ ผู้ไดร้ับผลกระทบ และการกระจายตามบุคล เวลา 
สถานท่ี 

- ประชากรกลุ่มเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แหล่งโรค วิธีการถ่ายทอดเชื้อ ข้อมลูเกี่ยวกับการ
แพร่กระจายของเชื้อก่อโรค พฤตกิรรมเสี่ยงของประชาชน สาเหตุของปัญหาหรือ
ตัวก าหนดของปัญหา  

- ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ชนิดของเชื้อก่อโรค สารเคมี หรือสาเหตุของปัญหา 

- ข้อมูลจากการระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ หรือผลการศึกษาวิจัยที่น่าเช้ือถือ ที่เกี่ยวข้อง  

- ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและบริบททางสังคมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น 
4.1.2  สถานการณ์หรือปัญหาที่พบนอกพ้ืนท่ี 
4.1.3  มาตรการควบคุมป้องกันโรคที่แตล่ะประเทศด าเนินการไปแล้ว : ท าอะไร อย่างไร ที่

ไหนบ้าง ไดผ้ลดีอย่างไร เนื่องจากอะไร  ได้ผลไม่ดี อย่างไร เนื่องจากอะไร 
4.2 ผลการประเมินความเสีย่งเบื้องต้น ควรประกอบด้วย 

4.2.1 ข้อมูลด้านปัจจัยเสี่ยง ปัจจัยเอื้อตา่งๆ เช่น  
1) ลักษณะของเชื้อหรือสารเคมีก่อโรคนั้น มีความรุนแรงหรือมีความสามารถใน

การแพร่กระจายไปได้มากน้อยแคไ่หน ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างไรบ้าง 
2) พฤติกรรมของประชาชน กิจกรรมทางสังคม การเดินทาง และสิ่งแวดล้อม 
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รวมทั้งความรู้และทัศนคติของประชาชนกลุ่มเสี่ยง เป็นอย่างไร ส่งผลกระทบกับการแพร่
ระบาดของเชื้ออย่างไร 

4.2.2 ปัจจัยป้องกันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยหรือหน่วยงานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องได้
ด าเนินการไปแล้ว 

1) มีอะไรบ้าง ไดผ้ลดี หรือได้ผลอย่างไรบ้าง  
2) ยังขาดอะไรที่ยังไมไ่ด้ท า และได้ก าหนดจะท าต่อไปเมื่อไร 
3) มีอะไรควรท าแต่ท าไมไ่ด้ เช่น ประเทศไทยไมส่ามารถตรวจตัวอย่างได้เอง 

ต้องส่งไปตรวจต่างประเทศ 
4.2.3 ข้อจ ากัดต่างๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือปัญหา อุปสรรค 
4.2.4 ประมวลข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ ระบุความเสี่ยงและกลุม่เสี่ยง เช่น 

             1) เหตุการณ์ผดิปกติแบบนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นในประเทศไทย หรือในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ
ของเราหรือไม่ อย่างไร 
  2) เหตุการณ์แบบนี้มีโอกาสที่จะแพร่กระจายไปไนวงกว้าง มากน้อยแค่ไหน ใครจะ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบบ้าง ท้ังทางตรงและทางอ้อม 
  3) เหตุการณ์แบบนี้ หน่วยงานเราสามารถควบคุมการระบาดหรือผลกระทบได้
หรือไม่ อย่างไร 
4.3 ข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรด าเนินการต่อไปเพื่อการป้องกัน ควบคุม หรือลดผลกระทบ 
- เชิงระบบ/ เชิงนโยบาย 
- เฉพาะกลุม่เป้าหมาย กลุม่เสีย่ง  
- มาตรการทั่วๆไป 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินจ านวนผลงานท่ีท าได้ตามเกณฑ์ในรอบ 1 ปี โดยนับจากเดือนก่อนเดือนที่ท าการ
ประเมินย้อนหลังขึ้นไป   
2. นับจ านวนรายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจ าสัปดาห์ (Outbreak Verification 
Report) หรือประเมินสถานการณป์ระจ าทุกสปัดาห์ หรือรายงาน spot report ทั้งหมด โดย
ไม่จ ากดัโรค  
3. แยกรายงาน spot report ที่มีการเขียนรายงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามเงื่อนไข 

ข้อมูล/หลักฐาน  รายงานการตรวจสอบข่าวการระบาดประจ าสัปดาห์ (Outbreak Verification Report) หรือ
ประเมินสถานการณ์ประจ าทุกสัปดาห์ หรือรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร  (Spot 
Report) 

 


