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บทที่ 3  

รายละเอียดตัวชี้วัดมาตรฐาน  JIT  
(Templates) 

ตัวชี้วัดที่ 1  
มาตรฐาน  JIT ด้านความเป็นทีม 

 

ตัวชี้วัด การจัดตั้งทีม JIT 

ความหมาย  หน่วยงานมีการจัดตั้งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team: 
JIT)  ที่ระบุผู้เป็นหัวหน้าและสมาชิกทีมทั้งหมด   

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพ่ือให้หน่วยงานที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบในการปูองกันควบคุมโรค มีการก าหนดตัวบุคคล
หรือจัดตั้งทีมงานรับผิดชอบสอบสวนควบคุมโรคเป็นการประจ า    

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

 
1) มีค าสั่งแต่งตั้งทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค  (Joint Investigation Team:  
   JIT) แต่ละทีมที่มีรายชื่อเป็นปัจจุบันร้อยละ 80 ขึน้ไป และก าหนดหน้าที่ความ 
   รับผิดชอบของสมาชิกทีมอย่างชัดเจน 
2) ที่ปรึกษาทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team: JIT)   
    เป็นแพทย์หรือหัวหน้าหน่วยงาน  
3) ผู้สอบสวนหลักของทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคในพ้ืนที่ (Principal    
    Investigator, PI) เป็นนักระบาดวิทยาที่มีประสบการณ์ด้านระบาดวิทยา
ภาคสนาม 
4) จ านวนและคุณสมบัติของสมาชิกทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint  
    Investigation  Team: JIT) มีจ านวนสมาชิกตั้งแต่ 4 คน ขึ้นไป ประกอบด้วย 
    หัวหน้าทีม แพทย ์หรือ  พยาบาล นักระบาดวิทยา และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่ 
    รับผิดชอบโรคและภัยสุขภาพเฉพาะด้าน   
5.  มีท าเนียบผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในพื้นที่ เช่น ปศุสัตว์ พยาบาลโรคติดเชื้อใน  
    โรงพยาบาล นักกีฏวิทยา ฯลฯ 
หมายเหตุ  
 ในภาวะปกติ สมาชิกในทีม SAT และ JIT ที่ได้รับการแต่งตั้งในค าสั่งสามารถเป็นบุคคลเดียวกันได้ แต่

ในขณะที่ปฏิบัติงานจริงผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนต้องปฏิบัติงานเพียงหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งในแต่ละช่วงเวลา  
 ในภาวะฉุกเฉิน การจัดโครงสร้างทีม JIT  ให้เป็นไปตามแนวทางปฏบิัติงาน/เกณฑ์มาตรฐานของศูนย์
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ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉินและระบบ
บัญชาการเหตกุารณ์ในภาวะฉกุเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559 - 2564 ฉบับปรับปรุง 
ดาวน์โหลดได้ที่เวปไซต์ 
http://203.157.15.110/boe/getFile.php?id=MTc4&lbt=ZHBm&rid=ZmlsZXNfdXBsb2FkL3N1c
nZlaWxsYW5jZQ== 
 

 

ตัวชี้วัด การจัดตั้งทีม JIT 

ค าอธิบาย ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team: JIT) หมายถึง ทีม
ปฏิบัติการที่มีความสามารถในการเฝูาระวัง สอบสวน ควบคุมโรคหรือภัยสุขภาพ โดยสามารถ
อธิบายการกระจายการเกิดโรคตามบุคคล เวลา สถานที่ สามารถค้นหาสาเหตุ และแหล่งรังโรค 
เพ่ือน าไปสู่การควบคุมและปูองกัน พร้อมทั้งส่งต่อข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติการกลับไปยัง
ผู้บริหาร และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 
ตัวอย่าง การจัดบทบาทหน้าที่ในทีม JIT เป็นเวรประจ าสัปดาห์ ประกอบด้วย 
1.  ที่ปรึกษาทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค เป็นนายแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้
ค าปรึกษา  และช่วยแก้ปัญหาในการออกสอบสวนได้ มีหน้าที่  

1) ให้ค าปรึกษาและช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆเพ่ือให้การสอบสวนการระบาดด าเนินการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2) ติดตามผลการสอบสวนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
3) พิจารณาร่วมออกสอบสวนตามความเหมาะสม (เช่นเหตุการณ์ที่ Urgent, Intensive) 

2. ผู้สอบสวนหลักของทีม (Principal Investigator, PI) มีหน้าที่  
1) ก าหนดวัตถุประสงค์ กลยุทธ์ วางแผน กิจกรรม อ านวยการให้การสอบสวนเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์  
2) มอบหมายงานให้แก่สมาชิกในทีม 
3) น าทีมออกสอบสวน และติดตามผลข้อมูลที่ยังไม่ได้รับ พร้อมสรุปผลและเขียนรายงาน

การสอบสวนโรค 
4) น าเสนอผลการสอบสวนแก่ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง 

3. ผู้ประสานงาน (Logistics)  มีหน้าที่  
1) ประสานผู้ร่วมทีมเพ่ือออกสอบสวนการระบาด  
2) ประสานเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เพ่ือวางแผนด าเนินงาน  
3) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนการสอบสวน (เช่น 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัด ฯลฯ) 
4) จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 
5) ตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้แล้ว หลังกลับจากพ้ืนที่ โดยท าความสะอาดให้ปลอดเชื้อ (Sterile 

http://203.157.15.110/boe/getFile.php?id=MTc4&lbt=ZHBm&rid=ZmlsZXNfdXBsb2FkL3N1cnZlaWxsYW5jZQ
http://203.157.15.110/boe/getFile.php?id=MTc4&lbt=ZHBm&rid=ZmlsZXNfdXBsb2FkL3N1cnZlaWxsYW5jZQ
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technique) 
6) จัดการด้านธุรการ เช่น หนังสืออนุมัติ เงิน ยานพาหนะ 
7) จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินที่ใช้ส าหรับการสอบสวนโรค 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม 

4. สมาชิกทีม มีหน้าที่ดังนี้ 
1) ทบทวนวรรณกรรมต่างๆ ที่จ าเป็นกับการสอบสวนโรค 
2) จัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้ เช่น แนวทางการด าเนินงาน 
3) นักระบาดวิทยา หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ท าหน้าที่ คัดกรอง ค้นหาผู้ปุวย ผู้สัมผัส 

สัมภาษณ์ และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์หาสาเหตุหรือ 
          และภัยสุขภาพ อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 

ตัวชี้วัด การจัดตั้งทีม JIT 

ค าอธิบาย 4) ปัจจัยเสี่ยง ด าเนินมาตรการควบคุมโรคเบื้องต้น และร่วมเขียนรายงานสอบสวนโรค 
5) ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบโรคและภัยสุขภาพเฉพาะด้าน ท าหน้าที่ ร่วมกับ

นักระบาดวิทยา รวบรวมข้อมูลต่างๆที่กี่ยวข้อง เก็บตัวอย่าง วิเคราะห์หาสาเหตุหรือ
ปัจจัยเสี่ยง รวมทั้งด าเนินมาตรการควบคุมโรคเบื้องต้นและระยะยาว  

6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม 
5. พนักงานขับรถยนต์ (Driver) มีหน้าที่ดังนี้ 

1) เตรียมความพร้อมของยานพาหนะ เพื่อออกสอบสวนโรค 
2) อ านวยความสะดวก และสนับสนุนการสอบสวนควบคุมโรค 
3) ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อยานพาหนะภายในและภายนอก หลังเสร็จสิ้นภารกิจ 
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม 

หมายเหตุ 1 คน อาจท าได้มากกว่า 1 หน้าที่ 

ค าสั่งแต่งตั้งทีม มีการระบุรายชื่อสมาชิกทีมและบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน อาจเป็นค าสั่งที่แต่งตั้ง
ทีม JIT โดยตรง หรือเป็นค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปูองกันควบคุมโรค หรือคณะกรรมการตอบ
โต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ที่มีทีม JIT เป็นส่วนหนึ่งของค าสั่ง       
นักระบาดวิทยาที่มีประสบการณ์ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม หมายถึง บุคคลที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรระบาด
วิทยาที่มกีารบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝูาระวัง สอบสวน ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัตกิาร เป็น
ระยะเวลาไม่ต่ ากวา่ 20 ชั่วโมง และเป็นผูม้ีประสบการณ์ปฏิบัติงานดา้นเฝูาระวงัสอบสวนควบคุมโรค ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรก าหนดหรือควรมีเป็นปัจจบุัน ณ วนัที่ท าการประเมิน   
2. ประเมินจากส าเนาค าสั่งแต่งตั้งทีม JIT ของหน่วยงาน  ตรวจสอบจ านวน รายชื่อ ความเปน็ปัจจุบนั 
และองค์ประกอบอื่น ๆ ตามตัวชี้วัดย่อย    

ข้อมูล/หลักฐาน  - ค าสั่งแต่งตัง้ทีม  JIT- เอกสารการแบ่งส่วนราชการ, การแบ่งงาน และการมอบหมายหนา้ที่ภารกิจฯ   
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ตัวชี้วัดที่ 2  
มาตรฐาน JIT ด้านความเป็นทีม 

 

ตัวชีว้ัด ทีมมีศักยภาพทางวิชาการ 

ความหมาย  ศักยภาพทางวิชาการของ ทีม JIT หมายถึง  สมาชิก JIT ทุกคนมีความรู้ความสามารถที่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ควรมี
สมาชิกทีม JIT อย่างน้อย 1 คน ที่มีความรู้ความช านาญในระดับที่สามารถเป็นหลักให้กับผู้ร่วม
ทีมได้    

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สมาชิก ทีม JIT ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ  โดยการ
ฝึกอบรม  การเรียนรู้ระหว่างปฏิบัติงาน และการจัดการความรู ้   

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

1) ทีมมีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรทีม JIT อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
2) สมาชิกทีมร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้รับการฝึกอบรมอย่างน้อยในหลักสูตรระบาด
วิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏบิัติด้านการเฝูาระวงั สอบสวน ควบคุมโรคและ
การเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง 
3) สมาชิกของทีม JIT อย่างน้อย 1 คน ได้รับการฝึกอบรมระบาดวิทยาภาคสนาม   
    หรือมีประสบการณ์ที่แสดงถงึความช านาญด้านปฏบิัติการภาคสนาม   
4) สมาชิกทีม JIT ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบตัิการ ฟื้นฟูความรู้    
     หรือสัมมนาวิชาการด้านการเฝูาระวัง สอบสวนและควบคุมการระบาดใน  
     ระยะเวลา 3 ปี 

[B]  
[B] 
 

 
[S] 
 

[S] 
 

ค าอธิบาย 1. ทีมมีแผนงาน/โครงการ หมายถึง แผนงาน/โครงการในการพัฒนาบุคลากร หรือแผนการ
จัดการความรู้ของทีม  JIT ที่เกิดจากการประเมินตนเองของทีม แล้วก าหนดเป็นกิจกรรมที่จะพัฒนา 
ซึ่งอาจท าได้หลายรูปแบบ เช่น ท าเป็นโครงการของหน่วยงานเอง หรือร่วมท าโครงการกับหน่วยงาน
อื่น หรือ เป็นเอกสารที่แสดงกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งไม่จ าเป็นต้องเขียนในรูปแบบโครงการ   
2. การฝึกอบรมหลักสูตรระบาดวิทยาที่มีการบรรยายและฝึกปฏิบัติด้านการเฝูาระวัง สอบสวน 
ควบคุมโรคและการเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 20 ชั่วโมง  
3.  ประสบการณ์ที่แสดงถึงความช านาญด้านปฏิบัติการภาคสนาม  หมายถึง  ผู้มีประสบการณ์ใน
การสอบสวนการระบาดไม่น้อยกว่า 3 เรื่อง หรือ มีผลงานสอบสวนโรคเชิงวิเคราะห์ที่มีคุณภาพ อย่าง
น้อย 1 เรื่อง   

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรก าหนดหรือควรมีเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท าการประเมิน   
2. ประเมินจากข้อมูลการฝึกอบรมและผลงาน จากแฟูมประวัติและผลงานของทีม  
3. ประเมินจากแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรประจ าปี     

ข้อมูล/หลักฐาน  - แฟูมประวัติย่อของสมาชิกทีม หรือหลักฐานแสดงการผ่านการฝึกอบรม   
- ผลงานของผู้มีประสบการณ์ด้านระบาดวิทยาภาคสนาม    
- โครงการพัฒนาบุคลากรของทีม JIT 
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ตัวชี้วัดที่ 3  
มาตรฐาน  JIT ด้านความพร้อมและการปฏบิัติงาน 

 

ตัวชี้วัด ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 

ความหมาย  ศักยภาพด้านการบริหารทีมงานของทีม JIT หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการ
เพื่อให้สมาชิกทีมส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการปฏิบตัิงานของทีม     

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทีม JIT มีการท างานเปน็ทีมไดจ้ริง        

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

 
1) มีการจัดตารางเวรผู้ปฏิบัติงาน  JIT  
2) จัดประชุมสมาชิกทีม JIT อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี โดยมีสมาชิกทีมเข้าร่วม 
    ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) ที่ปรึกษาทีม JIT มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทีม  
4. สมาชิกทีม JIT ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เคยเข้าร่วมปฏิบัติงานสอบสวน  
   โรค ในรอบ 1 ปี 
5) จัดกิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนที่สร้างขวัญก าลังใจให้กับสมาชิกทีมที่ออก 
   ปฏิบัติงาน   

 

[B]  
[B] 
 

[B] 
[B] 
 

[S] 

ค าอธิบาย 1. การประชุมทีม หมายถึง การประชุมสมาชิกทีม JIT ซึ่งปกติควรมีการประชุมทุกต้น
ปีงบประมาณ หรือเมื่อมีค าสั่งแต่งตั้งทีมฉบับใหม่ หรือกรณีมีการระบาดใหญ่และเชิญสมาชิก
ทั้งหมดร่วมซักซ้อมการรับมือสถานการณ์   

2. การบริหารจัดการของที่ปรกึษาทีม  แสดงออกได้หลายลักษณะ เช่น  
     - เป็นประธานในการประชมุทีม    
     - จัดการแก้ไขปัญหาให้กับทีม  
     - จัดสรรสิ่งสนับสนุนให้กับทีม  
     - น าทีมออกสอบสวนโรค (แล้วแต่กรณี) 
     - อ านวยการและควบคุมก ากับขณะทีมออกปฏิบัติงาน  รวมถึงการระดมทีมเสริม  
     - ขอทราบผลการสอบสวน  
หลักฐานด้านบริหารจัดการ ดูได้จากรายงานการประชุม และหนังสือราชการที่เกี่ยวข้องกับการ
ระบาด เช่น การเกษียนหรือสั่งการในบันทึกเสนอข่าวการระบาดและรายงานสอบสวนโรค เป็น
ต้น  

3. กิจกรรมหรือสิ่งสนับสนุนที่สร้างขวัญก าลังใจให้สมาชิกทีมที่ออกปฏิบัติงาน เช่น จัดเงิน
ค่าใช้จ่ายให้ทีมเป็นค่าโทรศัพท์มือถือ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ จัดท า
เสื้อทีม ประกาศยกย่องกรณีที่เสี่ยงอันตรายหรือเมื่อมีผลงานดี เป็นต้น      
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แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรก าหนดหรือควรมีเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท าการประเมิน   
2. ประเมินจากเอกสารแสดงหน้าที่ความรับผิดชอบของสมาชิกทีม  ผลงานสอบสวนโรคของทีม 
รายงานการประชุมทีม และส าเนาเอกสารด้านบริหารจัดการ  จากแฟูมประวัติและผลงานของทีม  
3. สอบถามสมาชิกทีมเก่ียวกับขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน      

 

ตัวชี้วัด ทีมมีศักยภาพด้านการบริหารทีมงาน 

ข้อมูล/หลักฐาน  - ตารางเวร   
- รายงานสอบสวนโรค และบันทึกเสนอข่าวการระบาด ที่มีการเกษียนและสั่งการ 
- รายงานการประชุมของหน่วยงาน และรายงานการประชุมทีม JIT 
- ระเบียบ ประกาศ หรือเอกสารหลักฐานของหน่วยงานที่สนับสนุนการสร้างขวัญก าลังใจ 

  
ตัวชี้วัดที่ 4  

มาตรฐาน JIT ด้านความพร้อมและการปฏิบตัิงาน 
 

ตัวชี้วัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ความหมาย           สมาชิกทีม JIT พร้อมออกปฏิบัติงาน และมีสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน เช่น แบบพิมพ์ วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์ปูองกันตนเอง  คู่มือ/แนวทางปฏิบัติงาน 
ยานพาหนะ งบประมาณ และอุปกรณ์สื่อสาร เป็นต้น      

วัตถุประสงค์ของตัวชี้วัด       เพื่อให้ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทนัที สะดวก ปลอดภัย และมปีระสิทธิภาพ   

องค์ประกอบของตัวชี้วัด  
1) มีผู้ประสานงานทีม JIT ตลอดเวลา เพื่อรับส่งข่าวสารหรือปฏิบัติงานกรณี 
    เร่งด่วน  
2) มีหมายเลขโทรศัพท์หรือการสื่อสารอ่ืนที่สามารถติดต่อสมาชกิทีม JIT ทั้งหมด 
    ได้ตลอดเวลา 
3) มียานพาหนะทีส่ามารถน าออกปฏิบัติงานได้ทนัที 
4) มีวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จ าเป็นต่อการสอบสวนโรค ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และ 
    พร้อมใช้ 
5) มีอุปกรณ์ปูองกันตนเอง (PPE) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด และพรอ้มใช้ 
6) มีคู่มือ แนวทางปฏบิัติงาน  เพื่อการสอบสวนและควบคุมโรคตามเกณฑ์ที่ 
    ก าหนด  
7) มีการจัดงบประมาณ เพื่อใช้ในการสอบสวน ควบคุมโรค  ส่งวัตถุตัวอย่าง  การ 
    สื่อสาร ค่าตอบแทนปฏบิัติงานนอกเวลาราชการ  

 

[B] 
 

[B] 
 

[B] 
[B] 
 

[B] 
[B] 
 

[S] 
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ค าอธิบาย 1. ผู้ประสานงานทีม  หมายถึง ผู้แทนของทีมในการติดต่อสื่อสารทั้งในและนอกเวลาราชการ ใน
การประสานงานการจัดทีม  JIT ออกปฏิบัติงาน  

2.ยานพาหนะที่สามารถน าออกปฏิบัติงานได้ทันที พิจารณาจากระเบียบหรือหลักเกณฑ์การใช้
ยานพาหนะที่หน่วยงานควรก าหนดให้การสอบสวนและควบคุมการระบาดเป็นกรณีเร่งด่วนที่ต้อง
ใช้รถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถโดยไม่ต้องขออนุญาตใช้รถล่วงหน้าตามล าดับปกติหรืออ านวย
ความสะดวกในการเบิกค่าใช้จ่ายส าหรับยานพาหนะส่วนตัวที่น ามาใช้ในงาน    

3. มีวัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ ที่จ าเป็นต่อการสอบสวนโรค ตามเกณฑ์ที่ก าหนด ทั้งวัสดุอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ปูองกันตนเอง เป็นเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนดขึ้นเองจากปัญหาโรคภัยที่
ส าคัญ (Priority diseases) อาจพิจารณาร่วมกับรายการที่กรมควบคุมโรค และหน่วยงานต่าง ๆ 
ได้จัดท าขึ้นก็ได้ (ตามตัวอย่างในภาคผนวก)    

 

ตัวชี้วัด ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 

ค าอธิบาย มีอุปกรณ์ป้องกันตนเอง (PPE) ตามเกณฑ์ที่ก าหนด หมายถึง มีอุปกรณ์ปูองกันตนเอง (PPE;ชุด
หมี หรือชุดกาวน์กันน้ า) level C ส าหรับสมาชิกทีม (ตามตัวอย่างในภาคผนวก)    
4.  มีคู่มือ แนวทางปฏิบัติงาน  เพ่ือการสอบสวนและควบคุมโรค ขั้นต่ า ดังนี้ 

– ด้านกฎหมาย (พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติ กฎอนามัยระหว่างประเทศ) 
– หนังสือแนวทางการรายงานโรคติดต่ออันตรายและโรคติดต่อที่ต้องเฝูาระวังตาม 

พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558  
– หนังสือพ้ืนฐานระบาดวิทยา 

5.  พร้อมใช้   หมายถึง  มีสิ่งของหรือเอกสารที่น ามาใช้ได้ทันที โดยเฉพาะสิ่งของที่ต้องจัดซื้ อ
จัดหาตามระเบียบพัสดุ และสิ่งของหายาก บางรายการอาจไม่ต้องจัดเตรียม แต่ควรมีวิธีการให้
น ามาใช้ได้ทันที เช่น ขอเบิกขวดเก็บวัตถุตัวอย่างพร้อมอาหารเลี้ยงเชื้อจากห้องปฏิบัติการที่ใกล้
ที่สุดได้ทันที และไม่หมดอายุ สืบค้นความรู้และแนวทางจากเวบไซต์ที่รู้จักและสามารถเข้าถึงได้
ทันทีที่ต้องการใช้  เป็นต้น   

6. การจัดสรรงบประมาณ พิจารณาจากแผนงานประจ าปี ซึ่งควรมีโครงการควบคุมการระบาด
และแก้ไขเหตุการณ์ที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างน้อยควรมีงบ ประมาณส าหรับ
สอบสวนโรค ส่งวัตถุตัวอย่าง และควบคุมโรคเบื้องต้น 

แนวทางการประเมิน  1. ประเมินสิ่งที่ควรมี หรือท าให้พร้อมเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท าการประเมิน   
2. ส ารวจรายการสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานที่มีอยู่จริงขณะประเมินเปรียบเทียบกับรายการที่
จ าเป็นต้องใช้  ซึ่งได้จัดท าไว้ล่วงหน้า   
3. สอบถามผู้ควบคุมยานพาหนะ เพื่อขอทราบรถยนต์ของหน่วยงานหรือยานพาหนะอื่นที่
สามารถน าออกปฏิบัติงานสอบสวนและควบคุมการระบาดได้ทันที   
4. สอบถามผู้รับผิดชอบแผนงานและงบประมาณ เพื่อขอทราบจ านวนเงินที่สามารถยืมทดรอง
หรือเบิกจ่ายได้ ส าหรับการปฏิบัติงานสอบสวนและควบคุมการระบาด    
5.ขอดูตารางเวรปฏิบัติงาน ซึ่งอาจมีเฉพาะช่วงที่มีการระบาด  หรือเฉพาะวันหยุดราชการ   หรือ
เอกสารอ่ืนใดที่ระบุให้บุคคลผู้รับผิดชอบออกปฏิบัติงานได้ทันที   เช่น   ค าสั่ง, บันทึกขออนุมัติไป



มาตรฐานและแนวทางปฏิบตัิงานทีม SAT & JIT 
 

ส านกัระบาดวิทยา  กรมควบคมุโรค 

8 

ราชการ เป็นต้น   
6. ประเมินจากแผนการสื่อสารหรืออย่างน้อยจากรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิกทีมทัง้หมด 
 ทดสอบการติดต่อกับหัวหน้าทีม แกนหลัก และสมาชิกทีมอย่างน้อย  1 คน  

ข้อมูล/หลักฐาน  - รายการสิ่งสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีม JIT ที่หน่วยงานจัดท าขึ้น   
- แบบพิมพ์, วัสดุอุปกรณ์, เอกสารคู่มือ/แนวทาง ฯ  
- ระเบียบ/หลักเกณฑ์ในการขอใช้ยานพาหนะของหน่วยงาน  
- แผนงานโครงการการควบคุมการระบาดและแก้ไขภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข  
- แผนการสื่อสาร หรือท าเนียบรายชื่อสมาชิกทีม JIT และบุคคล, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง

ภาครัฐและเอกชน  
- ตารางเวร หรือค าสั่งให้ทีม/สมาชิกทีม JIT ปฏิบัติงาน   

 

ตัวชี้วัดที่ 5  
มาตรฐาน JIT ด้านความพร้อมและการปฏิบตัิงาน 

 

ตัวชี้วัด ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนและการฝึกซอ้ม 

ความหมาย  ทีม JIT มีการจัดเตรียมแผนปฏิบัติการของทีม ส าหรับการปฏิบัติงานในกรณีเร่งด่วน/
ฉุกเฉินฯ ทั้งการปฏิบัติงานเป็นเอกเทศ และเมื่อต้องประกอบทีมร่วมกับทีมเฉพาะกิจด้านอื่นหรือ
หน่วยงานอื่น นอกจากนี้ยังควรมีแผนการฝึกซ้อมด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นจุดอ่อนของทีม 
และการน าแผนปฏิบัติการส าหรับเหตุการณ์หนึ่งไปใช้จริงกับเหตุการณ์อ่ืนที่ใกล้เคียงกัน       

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพื่อให้ทีมมีความพร้อมในการปฏิบัติงานกรณีเร่งด่วน หรือเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินฯ ได้ทันที
และมีประสิทธิภาพ   

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

1) มีการฝึกปฏิบัติทักษะที่จ าเปน็ในการสอบสวนโรคจริง อย่างน้อย 1 คร้ังต่อปี  
2) ได้ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกับหนว่ยงานอื่น  โดย  
    แสดงบทบาทของทีม JIT อย่างชัดเจน ภายใน 3 ป ี
3) มีแผนรับมือเหตุการณ์ โรคหรือภัยสุขภาพที่ส าคัญของพื้นทีอ่ย่างน้อย 1 เร่ือง 
4) มีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ โรคหรือภัยสุขภาพที่ส าคัญของพื้นที่อย่างน้อย 1  
   เร่ือง 
 

[B]  
[B] 
 

[B] 
[S] 
 
 

ค าอธิบาย 1. การฝึกปฏิบัติทักษะที่จ าเป็นในการสอบสวนโรค  หมายถึง การพัฒนาทักษะของทีม  JIT 
อาจเป็นการฝึกซ้อมจุดอ่อนของทีม เช่น ซ้อมตรวจสอบความพร้อมของสิ่งสนับสนุน ซ้อม
เก็บวัตถุตัวอย่าง ซ้อมสวม/ถอดเครื่องปูองกันตนเอง (PPE) ซ้อมติดต่อสื่อสาร และ
ฝึกซ้อมรับเหตุการณ์   

2. ร่วมซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกับหน่วยงานอื่น หมายถึง การร่วม
กิจกรรมในการฝึกซ้อมตามบทบาทของทีม JIT ทั้งทีมหรือบางส่วน เช่น การซ้อมแผน
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รับมืออุบัติเหตุ ต้องแสดงบทบาทของการสอบสวนการบาดเจ็บ และประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ JIT โดยเฉพาะ                
หน่วยงานอื่น หมายถึง 1) หน่วยงานด้านสาธารณสุขที่ไม่ใช่หน่วยงานของทีม JIT เอง 
หรือ 2) หน่วยงานกระทรวงอื่นที่เก่ียวข้อง 

3. แผนรับมือเหตุการณ์โรค/ภัยสุขภาพที่ส าคัญของพื้นที่ (All hazard)    (ตัวอย่าง All                                       
Hazards Plan รองรับสถานการณ์จากมลพิษหมอกควัน ในภาคผนวก )   

4. การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุ โรคหรือภัยสุขภาพที่ส าคัญของพื้นที่  เป็นการทดสอบความ
เหมาะสมของแผนและหาจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง  อาจเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table – 
top  exercise)  หรือ Drill exercise  full scale exercise หรือน าแผนไปใช้จริงกับ
เหตุการณ์อ่ืนที่ใกล้เคียงกัน โดยมีหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องร่วมฝึกซ้อม 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรมี หรือท าให้พร้อมเป็นปัจจุบัน ณ วันที่ท าการประเมิน   
2. ประเมินจากแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วน/ฉุกเฉินฯ และแผนฝึกซ้อมประจ าปีของทีม JIT 
3. ประเมินจากรายงานการซ้อมแผนฯ  

4. กรณีที่เข้าร่วมการซ้อมแผนกับหน่วยงานอื่น ให้เขียนผลการประเมินการปฏิบัติงานของ JIT 
โดยเฉพาะ 

 

ตัวชี้วัด ทีมมีแผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วนและการฝึกซอ้ม 

ข้อมูล/หลักฐาน  1. แผนปฏิบัติการกรณีเร่งด่วน/ภาวะฉุกเฉินฯ  ของทีม JIT 
2. แผนฝึกซ้อมประจ าปี ของทีม JIT 
3. รายงานการซ้อมแผนฯ  

 
ตัวชี้วัดที่ 6  

มาตรฐาน JIT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 
 

ตัวชี้วัด การสอบสวนโรคและภยัสุขภาพ 

ความหมาย   ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Joint Investigation Team: JIT)  สามารถสอบสวนโรค
จนท าให้ได้ข้อมูลสาระส าคัญครบถ้วนและมีคุณภาพ สามารถน าไปใช้อธิบายการเกิดโรคและภัย
สุขภาพ การประเมินสถานการณ์  และการควบคุมโรคอย่างถูกต้อง             

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทีม JIT ในการสอบสวนโรคได้ตามวิธีการและขั้นตอนที่
ถูกต้อง  

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

1) มีการก าหนดเกณฑ์ของทีมในการออกสอบสวนโรค ควบคุมการระบาดหรือ
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

[B]  
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2) สามารถเก็บตัวอย่างและน าส่งตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม (ทดสอบ) 

3) มีกระบวนการสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ  

3.1  ร้อยละ 60 – 79 ของจ านวนรายงานสอบสวนโรค 

3.2 ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของจ านวนรายงานสอบสวนโรค 

[B] 
 
 

[B] 
 

[S] 

ค าอธิบาย 1. เกณฑ์การออกสอบสวนควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ หมายถึง เกณฑ์ที่ทีม  JIT ใช้เป็นแนวทาง
ตัดสินใจออกปฏิบัติงาน อาจพิจารณาจากเงื่อนไขที่ส านักระบาดวิทยาก าหนด  หรือบทบาท
ภารกิจของหน่วยงาน หรือนโยบายของผู้บริหาร หรือเกณฑ์ทางวิชาการอื่น ๆ  (ดังตัวอย่าง)  
     เกณฑ์ที่ก าหนดขึ้น จะต้องทราบและตรวจสอบได้ว่าโรคหรือกรณีใดที่จะออกสอบสวน เช่น 
โรคตามนโยบายของผู้บริหารหรือที่ผู้บริหารสนใจหมายถึงโรคใด โรคใหม่ที่ไม่เคยพบมาก่อน
หมายถึงกรณีใด 
2. การเก็บตัวอย่างและน าส่งตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม หมายถึง  การเก็บตัวอย่างได้
เหมาะสมกับการตรวจหาเชื้อโรคหรือสาเหตุที่สงสัย ปริมาณตัวอย่างเพียงพอ และวิธีการน าส่ง
ถูกต้อง   
3. กระบวนการสอบสวนโรคที่มคีุณภาพ 

– มีการรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ปุวย ได้ข้อมูลสาระส าคัญครบถ้วน 
– มีการเก็บและน าส่งวัตถุตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม 
– มีการก าหนดนิยามผู้ปุวย และผู้สัมผัสได้อย่างถูกต้อง 
– มีการเลือกใช้วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์    

 

ตัวชี้วัด การสอบสวนโรคและภยัสุขภาพ 

 – มีการใช้สถิติ รวมถึงการน าเสนอข้อมูลและการแปลผลที่ถูกต้อง  

3.1 ข้อมูลสาระส าคัญ (Essential information)  ตามข้อก าหนดในกฎ อนามัยระหว่าง
ประเทศ (IHR2005) ประกอบด้วย  

     - ลักษณะทางคลินิก (clinical descriptions) หรืออาการ/อาการแสดง   
     - ผลการชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ (laboratory results)   
     - แหล่งและชนิดของความเสี่ยง (sources and type of risk) 
     - จ านวนผู้ปุวยและผู้เสียชีวิต (numbers of human cases and deaths)  
     - เงื่อนไขที่ท าให้มีการระบาด (conditions affecting the spread of the disease)   
     - มาตรการทางสาธารณสุขที่ด าเนินการ (the health measures employed)  
         3.2 การรวบรวมข้อมูลทางระบาดวิทยาของผู้ปุวยได้ถูกต้องครบถ้วน  หมายถึง มีข้อมูลตัว
แปร “บุคคล เวลา สถานที่” และข้อมูล “การปุวยตามล าดับเหตุการณ์ ตั้งแต่เริ่มมีอาการ การ
ด าเนินโรค ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ และการรักษา” ซึ่งในรายงานการสอบสวนผู้ปุวย
เฉพาะรายแสดงด้วย “บันทึกรายงาน”  ไม่ใช่ “แบบสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะราย” ส่วนในรายงาน
สอบสวนการระบาด  แสดงด้วยข้อมูลผู้ปุวยรายแรก และ/หรือผู้ปุวยที่เป็น Index  case    
        3.3  การก าหนดนิยามผู้ปุวยและผู้สัมผัสที่ถูกต้อง หมายถึง การตั้งนิยามได้ถูกต้อง นิยามที่
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ก าหนดสามารถน าไปใช้ค้นหาผู้ปุวยในชุมชนเพิ่มเติมได้ดี สามารถแยกผู้ปุวยและผู้สัมผัสที่ไม่มี
อาการได้ชัดเจน และน าไปสู่การวิเคราะห์หาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุได้     

        3.4 การเลือกใช้วิธีการศึกษาทางระบาดวิทยาที่เหมาะสมกับเหตุการณ์  ในที่นี้หมายถึงวิธี
การศึกษาเชิงวิเคราะห์เพื่อพิสูจน์หาปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการระบาด ซึ่งทีม  JIT เลือกใช้วิธีการ
ที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้สัมผัสโรค  สอดคล้องกับลักษณะทางระบาดวิทยาของการระบาด  และใช้
จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาพอเหมาะ      

        3.5 การใช้สถิติที่ถูกต้อง หมายถึง การเรียกชื่อ การค านวณ การสร้างภาพหรือตาราง และ
การแปลผลถูกต้อง  รายงานสอบสวนโรคทั่วไปควรให้ความส าคัญกับสถิติดังนี้  
     - อัตราปุวย (Incidence rate) และอัตราผู้ปุวยตาย (Case fatality rate)    
     - ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่ามัธยฐาน (Median) 
     - กราฟที่ใช้ยืนยันการระบาด และ Epidemic curve  
     - ตารางแสดงอัตราปุวยเฉพาะกลุ่ม (Specific attack rate)  
     - แผนที่เกิดโรคแบบจุด (Spot map)  
     - การทดสอบสมมติฐานและการหาความสัมพันธ์ตามรูปแบบการศึกษา   

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินสิ่งที่ควรท าได้ในแต่ละประเด็น 
2. การเก็บตัวอย่างและน าส่งตัวอย่างได้ถูกต้องและเหมาะสม โดยให้สมาชิกทีม JIT ปฏิบัติหรือ
สาธิตให้ดู ทุกรายการดังนี้ การเก็บตัวอย่าง nasopharyngeal swab, Throat swab, rectal 
swab, การเก็บตัวอย่างน้ าและอาหาร และการตรวจหาคลอรีนคงเหลือปลายท่อ  
3. สุ่มตรวจรายงานสอบสวนโรคไม่เกิน 5 ฉบับ (หากรายงานสอบสวนโรคมีน้อยให้ใช้ผลงาน 2 ปี 
ย้อนหลังได้) 
4. ตัวอย่างผลงานที่ใช้ประกอบการประเมินให้ใช้รายงานสอบสวนโรคเป็นหลัก    
5. ส าหรับทีมจังหวัด ทีมเขต และทีมส่วนกลาง อาจใช้ผลงานเพิ่มเติม ดังนี้  
     - การให้ข้อเสนอแนะรายงานสอบสวนโรค  
     - การให้ค าปรึกษาระหว่างการสอบสวนโรค กรณีที่ไปเป็นพี่เลี้ยงหรือที่ปรึกษา โดยใช้รายงาน
สอบสวนโรคของทีมที่ได้รับค าปรึกษาประกอบการประเมิน         

 

ตัวชี้วัด การสอบสวนโรคและภยัสุขภาพ 

ข้อมูล/หลักฐาน  - เกณฑ์การออกสอบสวนควบคุมโรค/ภัยสุขภาพของทีม  
- ส าเนารายงานสอบสวนโรค  (รายงานสอบสวนโรคฉบับเต็ม) 
- ส าเนาการให้ข้อเสนอแนะรายงานสอบสวนโรค หรือให้ค าปรึกษาระหว่างการสอบสวนโรค 
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ตัวชี้วัดที่ 7  
มาตรฐาน JIT ด้านความสามารถการปฏิบัติงาน 

 

ตัวชี้วัด การควบคุมโรคข้ันต้น 

ความหมาย  ทีม JIT สามารถด าเนินการควบคุมโรคขั้นต้น (Preliminary control measures) ได้
อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ เพื่อผลในการจ ากัดการระบาด ระหว่างก าลังสอบสวนหาสาเหตุและ
แหล่งโรคที่แท้จริง การควบคุมโรค (Control) จนเสร็จสมบูรณ์ ควรด าเนินการต่อโดยหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง หรือทีมควบคุมโรคที่ช านาญเฉพาะทาง  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทีม JIT ด้านการควบคุมโรค รวมถึงการปูองกันตนเองให้
ปลอดภัยขณะปฏิบัติงาน            

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

1) มีการปูองกันตนเองจากการติดเชื้อและ/หรืออันตรายขณะสอบสวนโรค  

2) มีการด าเนินการปูองกันควบคุมโรคขั้นต้น เพื่อควบคุมการแพร่กระจายเชื้อ
จากผู้ปุวยและพาหะในชุมชน ขณะที่มีการระบาดได้อย่างเหมาะสม  

3) มีการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นได้  

[B]  
[B] 
 
 

[B] 

ค าอธิบาย 1. ป้องกันตนเองจากการติดเชื้อและอันตรายขณะสอบสวนโรค  หมายถึง  ทีม JIT ทราบหลักการ
ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อ (Precautions) และประยุกต์ใช้กบัตนเองได้ สามารถสวมใส่และ
ถอดเครื่องปูองกันตนเอง (PPE) ได้อย่างถูกต้อง   

2. การปูองกันควบคุมโรคข้ันตน้ หมายถึง กิจกรรม ดังนี้  

2.1 การควบคุมการระบาด แบบ Disease containment  หมายถึง การท าให้การ
แพร่ระบาดของโรคหยุด ช้าลง หรืออยู่ในเขตจ ากัด โดยมีหลักการส าคัญ คือ การ
จัดการที่แหล่งโรคและกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก ่

2.1.1 การจัดการแหล่งโรคแพร่กระจาย (propagated source) เป็นการ
ปูองกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ปุวย และพาหะ โดยการคัดกรอง เพื่อ
แยกผู้ปุวยและพาหะออกจากกลุ่มคนปกติ มีทัง้มาตรการต่อบคุคล (การ
แยกกัก การจัดการผู้สัมผัส) และต่อกลุ่มคนหรือชุมชนที่อาจสัมผัสโรค 
(การพักอยู่กับบ้าน ปิดสถานที่ฯ)  

2.1.2 การจัดการแหล่งโรคร่วม (common source) โดยใช้กลวิธีเฉพาะตาม  

 

ตัวชี้วัด การควบคุมโรคข้ันต้น 

 ชนิดของแหล่งโรคร่วม (เชน่ อาหาร น้ า สัตวฟ์ันแทะ) ได้แก่ การท าลาย
เชื้อในสิ่งแวดล้อม การปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและน้ า การปดิโรงงาน
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อาหารที่มีความเสี่ยงสงูหรือไม่ผา่นเกณฑ์มาตรฐาน 

2.1.3 การจัดการพาหะน าโรค เช่น การจัดการยุง หรือแมลงน าโรค  

2.1.4 การป้องกันกลุ่มเสี่ยงขณะที่มีการระบาด หมายถึง การด าเนินการเพื่อ
ปูองกันการปุวยให้กับกลุ่มเสี่ยง เช่น การให้วัคซีน การให้ยาปูองกัน การ
ให้สุขศึกษาเพื่อการปรับพฤติกรรมเสี่ยง  

3. การจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ตัวอย่างเชน่  
     - การตรวจหาคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ าบริโภคของชุมชน เช่น ประปาหมู่บา้น ฯ  
     - การใช้คลอรีน 2% (หยดทิพย์) ในน้ าดื่มแก่ประชาชน  
     - การปรับปรุงคุณภาพน้ าทางกายภาพ เช่น การใชส้ารส้ม การกรอง      
      - การใช้ชุดทดสอบภาคสนามของกรมอนามัยหาการปนเปือ้นของโคลิฟอร์มแบคทีเรียใน
อาหาร/น้ าดื่ม ภาชนะอุปกรณ์ ผู้ปรุง ผู้เสิร์ฟ  ผูส้ัมผสัอาหาร 
     - การจัดการขยะติดเชื้อ 
     - การจัดการแหล่งเพาะพนัธุ์สัตว์และแมลงน าโรคเบื้องต้นโดยใช้ปูนขาว  

 ส ารวจความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  หมายถึง การส ารวจปัจจัยดา้นอนามัย
สิ่งแวดล้อมที่สนับสนนุให้เกิดการระบาดแบบแหล่งโรคร่วม เช่น สิ่งแวดล้อมด้านอาหาร น้ าดื่ม 
น้ าใช้  ส้วม แหล่งเพาะพันธุ์ยงุและสัตวน์ าโรค และอื่น ๆ         
     - สามารถสรุป วิเคราะห์ เพื่อก าหนดพื้นที่ที่เปน็ปญัหาหรือแหล่งรังโรคได้ชัดเจน 
     - สามารถใช้ชุดทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อทดสอบการปนเปื้อนในภาคสนามได้ 

 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. การประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ 1 ให้ใส่ชุด PPE  2 แบบคือ ชุดหมี และกาวน์กันน้ า 
ดูว่าการใส่และถอดวา่ถูกต้องหรือไม่  

     2.   การประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ 2 ผูป้ระเมินมีค าถามชุด scenario ให้สัมภาษณ์ทีม 
Jit  สัมภาษณ์ความรู้ความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงาน เลา่/อธิบายได้  กิจกรรมเหมาะสมกับ
สถานการณ์ (ขอค าถามจาก พ.โรม) 
     3.   การประเมินองค์ประกอบตัวชี้วัดที่ 3 ให้ทีม Jit ผสมคลอรีน น้ ายาไฮเตอร์ กรณีการ
ระบาดของมือ เท้า ปาก ถ้าท าถูกต้องให้ผ่านเกณฑ์ (ถ้าอธิบายถูก ไม่ต้องผสมให้ดูก็ได้) 
 

 ข้อมูล/หลักฐาน  
- ถ่ายภาพ ขณะฝึกปฏิบัติ  
- การตอบค าถามในชุดความรู้    
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ตัวชี้วัดที่ 8  
มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 

 

ตัวช้ีวัด ผลงานด้านความครบถ้วนของการสอบสวนโรค 

ความหมาย  เป็นผลงานเชิงปริมาณด้านการสอบสวนโรคของทีม JIT โดยวัดจ านวนผลงานการสอบสวนโรค
เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ที่ควรสอบสวนตามข่าวการเกิดโรคที่ตรวจจับได้  ทีมที่มีผลงานสอบสวนโรค
แสดงว่าทีมยังมีความพร้อมในปฏิบัติงาน  พื้นที่ที่มีการสอบสวนโรคของทีม JIT สม่ าเสมอ แสดงว่า
พื้นที่นั้นยังมีการเฝูาระวังโรคที่ดี  และมีหน่วยรับผิดชอบติดตามดูแลเพื่อสอบสวนควบคุมการ
ระบาดของโรคและภัยสุขภาพ   

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

   เพื่อสนับสนุนให้ทีม  JIT มีการตอบสนอง (response) ต่อปัญหาการระบาดในพื้นที่
อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง    

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

มีการสอบสวนโรคครบถ้วน  
1) มีรายงานสอบสวนโรคครบถว้น ร้อยละ 60 - 79 
2)  มีรายงานสอบสวนโรคครบถ้วน ร้อยละ 80 ขึ้นไป  

  
[B] 
[S] 

การค านวณ                                  จ านวนรายงานสอบสวนโรคของทีม x 100 
จ านวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรคของทีม  

ค าอธิบาย 1. ผลงานการสอบสวนโรค เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 6 และ 7   

2. ผลงานที่ใช้ในการประเมิน เป็นผลงานการสอบสวนโรคทั้งหมด ทั้งการสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะ
รายและสอบสวนการระบาด ซึ่งออกสอบสวนตามเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรคของ
ทีม  ทั้งที่ออกด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการกับทีมอื่น (จ านวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ฯ = 100 
% )   
          การสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะรายในที่นี้ เป็นการสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะรายตามโรคที่ส านัก
ระบาดวิทยาก าหนด ซึ่งต้องมีการสอบสวนโรคในพื้นที่ และมีการเขียนรายงานสอบสวนโรค 
พร้อมแบบสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะรายที่สมบูรณ์  

3. ผลงานที่ไม่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะราย  ที่
เป็นการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอื่น ๆ  และไม่รวมแบบสอบถาม 
หรือแบบรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสอบสวนการระบาด 

4. เหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรคของทีม  หมายถึง การน าข่าวการระบาดที่
ตรวจสอบหรือประเมินสถานการณ์แล้วสมควรแจ้งเตือน/รายงาน มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ต้อง
ออกสอบสวนโรค   

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินผลงานรอบ 12 เดือน นับจากเดือนก่อนเดือนที่ท าการประเมินย้อนหลังขึ้นไป   
2. นับจ านวนเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ต้องออกสอบสวนโรค  จากทะเบียนรับแจ้งข่าว และ/หรือ
เอกสารที่เก่ียวข้อง  
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3. นับจ านวนรายงานสอบสวนโรคที่เป็นผลงานของทีมทั้งหมด  
4. ค านวณตามสูตรที่ก าหนด 

ข้อมูล/หลักฐาน  - ส าเนารายงานสอบสวนโรค  - ทะเบียนรับแจ้งข่าว หรือแฟูมจัดเก็บข่าวสารแบบอื่นที่ใช้ร่วมกัน    

 
ตัวชี้วัดที่ 9  

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 
 

ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการสอบสวนและควบคุมโรค 

ความหมาย  เป็นผลงานเชิงคุณภาพด้านการสอบสวนโรคของทีม  JIT โดยวัดความสามารถของทีมในการ
สอบสวนหาสาเหตุหรือที่มาของการระบาด รวมถึงความสามารถในการควบคุมการระบาด 
(Containment) ผลงานการสอบสวนโรคเชิงคุณภาพเป็นตัวชี้วัดส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพ และ
ความรู้ความสามารถของทีมในการปฏิบัติงาน       

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

 เพื่อเพิ่มคุณภาพผลงานของทีม JIT ในการออกสอบสวนและควบคุมโรค   

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

มีการสอบสวนและควบคุมโรค ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
1) มีรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ จ านวน 1-2 ฉบับ                                               
2) มีรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ จ านวน 3 ฉบับ ขึ้นไป  

 
[B] 
[S]  

ค าอธิบาย 1. ผลงานการสอบสวนโรค เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 6-8  

2. ผลงานที่ใช้ในการประเมิน ใช้เฉพาะผลงานการสอบสวนการระบาด  ซึ่งออกสอบสวนตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ทั้งที่ด าเนินการเองหรือร่วมกับทีมอื่น  โดยต้องเป็นผู้เขียนรายงานเอง ในกรณีที่ไม่มี
เหตุการณ์ระบาดให้ใช้ผลงานการสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะรายแทน 

3. การสอบสวนและควบคุมโรคที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ หมายถึง ได้ผลตาม 2 ใน 3 ข้อ ได้แก ่
ก. หาสาเหตุได้ หรือ ยืนยันได้ด้วยผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ หรือ สรุปสาเหตุได้จากการ
เชื่อมโยงทางระบาดวิทยา 
ข. อธิบายปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรค การบาดเจ็บ หรือการระบาดได้  ถ้าเป็น common source 
สามารถหาแหล่งโรค หรือ รังโรค หรือที่มาของการระบาดได้  
ค. สามารถด าเนินการมาตรการที่เหมาะสม สอดคล้องกับสาเหตุการเกิดโรคและมาตรฐานทาง
วิชาการของโรคนั้นๆ  

4. การเชื่อมโยงทางระบาดวิทยา (Epidemiological  linkage)  หมายถึง  บุคคลตั้งแต่ 2 คน
ขึ้นไปมีการสัมผัสโรคเกี่ยวข้องกัน บางคนได้แสดงให้เห็นว่ามีการติดเชื้อ และอย่างน้อย 1 คน
ได้รับการตรวจสอบยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่ามีการติดเชื้อจริง 

5.  ผลการสอบสวน  หมายถึง การสรุปผลโดยใช้ 
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     - การตรวจทางห้องปฏิบัติการ  หรือ 
     - การทดสอบทางสถิติ  หรือ 
     - หลักฐานเชิงประจักษ์   

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินจ านวนผลงานที่ท าได้ตามเกณฑ์ในรอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนก่อนเดือนที่ท า
การประเมินย้อนหลังขึ้นไป   
2. นับจ านวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมด โดยไม่จ ากัดโรค  
3. แยกรายงานสอบสวนการระบาดที่มีผลการสอบสวนตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
4. ค านวณตามสูตรที่ก าหนด  

ข้อมูล/หลักฐาน  ส าเนารายงานสอบสวนการระบาด 

 
ตัวชี้วัดที่ 10  

มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 
 

ตัวชี้วัด ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 

ความหมาย     เป็นผลงานเชิงเวลาด้านการสอบสวนโรคของทีม JIT โดยวัดเวลาที่ใช้ในการตอบสนอง
ต่อเหตุการณ์ (Response  time) ตั้งแต่ทราบว่ามีผู้ปุวยหรือการระบาดจนถึงเวลาที่ออก
ปฏิบัติงาน ซึ่งแตกต่างกันตามความส าคัญของโรค โดยทั่วไป  ก าหนดให้ต้องสอบสวนโรคภายใน 
24  ชั่วโมงนับจากวันรับแจ้งข่าวการระบาด  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

   เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการออกปฏิบัติงานภาคสนามของทีม  JIT ให้มีความรวดเร็ว
ได้มาตรฐานตามที่ก าหนด    

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

มีการสอบสวนโรคภายใน 24 ชั่วโมง   
1) มีการสอบสวนโรคทันเวลา ร้อยละ 60 - 79  
2) มีการสอบสวนโรคทันเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น ภายใน 48 ชั่วโมง 
1. มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นทันเวลา ร้อยละ 60 - 79  
2. มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคเบื้องต้นทันเวลา ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 
 

[B] 
[S] 

การค านวณ              จ านวนรายงานสอบสวนโรคที่มีการสอบสวนทันเวลาที่ก าหนด x 100 
จ านวนรายงานสอบสวนโรคทั้งหมด 

             จ านวนรายงานสอบสวนโรคเบื้องตน้ที่เขียนทนัเวลาที่ก าหนด x 100 

จ านวนรายงานสอบสวนโรคเบือ้งต้นทั้งหมด 

ค าอธิบาย 1. ผลงานการสอบสวนโรค เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบตัิงานตามตัวชี้วัดที่ 5 และ 6   (ยกเว้น
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สงสัยโรคติดต่ออันตราย ต้องสอบสวนภายใน 12 ชั่วโมง) 

2. ผลงานที่ใชใ้นการประเมิน เป็นผลงานการสอบสวนโรคทั้งหมด ทั้งการสอบสวนผูปุ้วยเฉพาะ
รายและสอบสวนการระบาด  (ตามตัวชี้วดัที่ 7)  

3. ผลงานที่ไม่ใช้ในการประเมิน  ได้แก่ การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะราย  ที่
เป็นการเก็บข้อมูลในโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขอ่ืน ๆ  และไม่รวมแบบสอบถาม 
หรือแบบรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการสอบสวนการระบาด 

4. การสอบสวนโรคทันเวลาที่ก าหนด หมายถึง    
     4.1 โรคหรือกลุ่มอาการที่มีความส าคัญสูงของประเทศไทย  ส านักระบาดวิทยาก าหนดให้ต้อง
สอบสวนโรคภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันรับรักษา    
     4.2  การระบาดอื่นก าหนดให้สอบสวนโรคภายใน 48 ชั่วโมงนับจากวันรับรักษา หรือภายใน 24 
ชั่วโมงนับจากวันที่ได้รับแจ้งข่าวการระบาด ตามข้อมูลในทะเบียนรับแจ้งข่าว  

5. Response time เป็นระยะเวลาตั้งแต่ทราบวา่มีผูป้วุยหรือการระบาดจนถึงเวลาทีอ่อก
ปฏิบัติงาน  การเฝาูระวังทีด่ีเพิ่มโอกาสให้ทราบการปวุยตั้งแตว่ันที่ผูปุ้วยรับการรักษา 

6. รายงานการสอบสวนเบื้องต้น (Preliminary Report) เป็นรายงานที่ผู้สอบสวนโรค
จัดท าไว้เสนอต่อผู้บริหารงานสาธารณสุขโดยเร็ว เพื่อที่จะรายงานเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้น
ในทันทีภายหลังจากที่ได้ท าการสอบสวนโรคจนได้ข้อมูลเบื้องต้นที่ส าคัญๆ 

 

ตัวชี้วัด ผลงานด้านความรวดเร็วในการสอบสวนโรค 

 รายงานการสอบสวนเบื้องต้นมักจะประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ได้แก่ ความเป็นมา ผลการ
สอบสวนที่เน้นประเด็นส าคัญๆที่พบในการสอบสวนโรค แนวโน้มของการระบาด กิจกรรม
ควบคุมโรคท่ีได้ด าเนินไปแล้ว สรุปความส าคัญและเร่งด่วน และข้อเสนอเพ่ือพิจารณา 
ด าเนินการต่อไป ควรจะจัดท าทันทีเมื่อกลับมาจากการสอบสวนในพื้นท่ี รายงานการ
สอบสวนเบื้องต้น อาจจะขาดความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหา แต่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานควบคุมและปูองกันโรคให้ทันท่วงทีต่อสถานการณ์โรคในขณะนั้น และความยาว
ของรายงานมักจะไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ 

แนวทางการ
ประเมิน 

1. ประเมินจ านวนผลงานที่ท าได้ตามเกณฑ์ในรอบ 12 เดือน โดยนับจากเดือนก่อนเดือนที่ท า
การประเมินย้อนหลังขึ้นไป   
2. นับจ านวนรายงานสอบสวนโรคทั้งหมด ยกเว้นแบบสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะรายหรือแบบ
รวบรวมข้อมูลการระบาด    3. รายงานแต่ละฉบับ เปรียบเทียบระยะห่างระหว่างวัน/เวลาที่ออก
สอบสวนโรคกับวัน/เวลาที่รับรักษา/วินิจฉัย หรือวัน/เวลาที่รับแจ้งข่าวการระบาดตามระยะเวลาที่
ก าหนด       
4. แยกรายงานสอบสวนโรคที่มกีารสอบสวนทันภายในเวลาที่ก าหนด 

5. ค านวณตามสูตร 
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ข้อมูล/หลักฐาน  - ส าเนารายงานสอบสวนโรค   
- ทะเบียนรบัแจ้งข่าว หรือแฟูมจัดเก็บข่าวสารแบบอื่นที่ใช้ร่วมกัน    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 11  
มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 

 

ตัวช้ีวัด ผลงานด้านคุณภาพการเขียนรายงานสอบสวนโรค 

ความหมาย     ทีม JIT สามารถเขียนรายงานสอบสวนโรคได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งหมายถึง มีรูปแบบการ
เขียนรายงานถูกต้อง  มีข้อเสนอแนะในการควบคุมโรคที่สอดคล้องกับผลการสอบสวน    และส่ง
รายงานทันเวลาตามเกณฑ์ที่ก าหนด  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) หรือ menuscript  
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วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

   เพื่อพัฒนาคุณภาพของการเขียนรายงานสอบสวนโรค  

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

มีการเขียนรายงานสอบสวนการระบาดที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
1) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 1 - 2 เรื่อง  
2) มีการเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ 3 เรื่อง ขึ้นไป 

 
[B] 
[S] 

ค าอธิบาย 1. ผลงานการสอบสวนโรค เป็นผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 6-9   

2. ผลงานที่ใช้ในการประเมิน ใช้เฉพาะรายงานการสอบสวนการระบาด    ทั้งที่ออกด าเนินการ
เอง  หรือร่วมด าเนินการกับทีมอื่น กรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 1 ปี ให้ใช้ผลงานย้อนหลัง 2 
ปี และกรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 2 ปี ให้ใช้รายงานการสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะรายแทน 

3. การเขียนรายงานสอบสวนโรคที่มีคุณภาพ หมายถึง รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) มี
หัวข้อที่ส าคัญครบถ้วน ได้แก่ ชื่อเรื่อง ผู้สอบสวน บทคัดย่อ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ วิธีการ 
ผลการสอบสวน อภิปรายผล สรุปผล มาตรการปูองกันควบคุมโรค ปัญหาอุปสรรค ข้อจ ากัด 
ข้อเสนอแนะ  กิตติกรรมประกาศ เอกสารอ้างอิง และมีเนื้อหาได้คุณภาพตามเกณฑ์การเขียน
รายงานการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค (ตัวอย่างเกณฑ์ ในภาคผนวก) 

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินจ านวนผลงานที่ท าได้ตามเกณฑ์ในรอบ 1 ปี โดยนับจากเดือนก่อนเดือนที่ท าการ
ประเมินย้อนหลังขึ้นไป  กรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 1 ปี ให้ใช้ผลงานย้อนหลัง 2 ปี  และ
กรณีไม่มีเหตุการณ์ระบาดในรอบ 2 ป ีให้ใช้รายงานการสอบสวนผู้ปุวยเฉพาะรายแทน 
2. นับจ านวนรายงานสอบสวนการระบาดทั้งหมด โดยไม่จ ากัดโรค  
3. แยกรายงานสอบสวนการระบาดที่มีการเขียนรายงานได้อย่างมีคุณภาพ ตามเงื่อนไข 

ข้อมูล/หลักฐาน  ส าเนารายงานสอบสวนการระบาด รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full report) 

 
 
 
 

ตัวชี้วัดที่ 12  
มาตรฐาน JIT ด้านผลงาน 

 

ตัวช้ีวัด 
             ผลงานการน าเสนอความรู้จากการเฝูาระวัง สอบสวนโรคหรือการตอบสนอง
ทางสาธารณสุข ที่เผยแพร่ในวารสาร เวทีวิชาการ  
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ความหมาย     ทีม JIT มีการจัดท าผลงานใหม่ ที่ต่อเนื่องจากผลงานการสอบสวนโรคหรือการ
ตอบสนองทางสาธารณสุข เหตุการณ์เดียวหรือหลายเหตุการณ์  จัดท าเป็นผลงานวิชาการและ
เผยแพร่ในวารสาร เวทีวิชาการ  

วัตถุประสงค์ของ
ตัวช้ีวัด 

   เพื่อพัฒนาทีม JIT ด้านการจัดการความรู้ ทั้งการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่
เป็นความรู้ภายใน (Tacit knowledge)  และการสังเคราะห์ความรู้       

องค์ประกอบของ
ตัวช้ีวัด 

มีการเผยแพร่ความรู้ที่เป็นผลงานวิชาการต่อเนื่องจากการสอบสวนโรคหรือการ
ตอบสนองทางสาธารณสุข   
1) เผยแพร่ในวารสารระดับเขต หรืองานสัมมนาวิชาการ ระดับจังหวัด  
2) เผยแพร่ในวารสารหรือเวทีวิชาการ ระดับประเทศ/ภายนอกประเทศ 

 
 

[B] 
[S] 

การค านวณ จ าแนกเป็นระดับที่น าเสนอ  

ค าอธิบาย 1. ผลงานการน าเสนอความรู้  เป็นผลงานวิชาการจากผลการเนินงานเฝูาระวัง สอบสวนโรค
หรือการตอบสนองทางสาธารณสุข   ตัวอย่างผลงานอาจแสดงได้ดังนี้   
     1.1  บทความวิชาการ หรือบทวิจารณ์ ในวารสารวิชาการในระดับจังหวัดข้ึนไป  
     1.2  รายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  
     1.3 บทคัดย่อ ของผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ  

แนวทางการ
ประเมิน  

1. ประเมินระดับผลงานที่ท าได้ตามเกณฑ์ในรอบ 2  ปี โดยนับจากเดือนก่อนเดือนที่ท าการ
ประเมินย้อนหลังขึ้นไป   
2. ประเมินจากกิจกรรมของทีม JIT ที่ด าเนินการต่อเนื่องหรือสังเคราะห์จากผลงานการ
สอบสวนโรค หรือการตอบสนองทางสาธารณสุข  เช่น  การสังเคราะห์ความรู้  การประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อศึกษาการระบาด (Outbreak  conference)  ชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
of  practice, CoP)  การวิจารณ์รายงานสอบสวนโรค ฯลฯ  
3. ประเมินจากผลงานวิชาการของสมาชิกทีม JIT ที่จัดท าและเผยแพร่   

ข้อมูล/หลักฐาน  - ส าเนาบทความ  หรือ Reprint 
- ส าเนาบทคัดย่อที่ตีพิมพ์ในหนังสือบทคัดย่อของการประชุมวิชาการ  
-  รายงานฉบับสมบูรณ์ (Full Report)   
-  บันทึก   / หนังสือตอบรับการเผยแพร่เอกสาร  

 

 
 

 


