ภาคผนวก ฉ.
เงื่อนไขการออกสอบสวนโรคของทีม JIT ของ รพ.ทบ.และ พบ.
เงื่อนไขการออกสอบสวนโรค คือ เปนเหตุการณที่มีความสำคัญสูงมีผลกระทบตอสุขภาพ สังคม
เศรษฐกิจเปนวงกวาง หรือ
1) เปนเหตุการณที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน หรือ
2) เหตุการณการระบาดที่เขาตามเกณฑ ตอไปนี้
ลำดับ

โรค

1.

ไขหวัดใหญ
(Influenza)

2.
3.

กลุมไขหวัดนก
โรคลีเจียนแนร

4.

ปอดอักเสบ
(Pneumonia)

5.

หัด
(Measles)

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

โรคติดตอของระบบทางเดินหายใจ 4 โรค
กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
กรณีควบคุมการระบาดไมได
ตั้งแต 2 รายขึ้นไปในหนวย
ภายใน 2 สัปดาห หรือ มีการ
เดียวกันภายใน 1 สัปดาห
ระบาดในสถานพยาบาล
หรือ
ตั้งแต 2 รายขึ้นไป
กรณีเสียชีวิตทุกราย
(Nosocomial infection)
กรณีเสียชีวิต
ผูปวยสงสัยทุกราย
ผูปวยสงสัยทุกราย
ผูปวยยืนยันทุกราย
กรณีมผี ูปวยตั้งแต 2 รายขึ้น
ไป ในสถานที่หรือชุมชน
เดียวกัน ภายใน 1 เดือนที่
สงสัยติดเชื้อจากสถานที่หรือ
ชุมชนเดียวกัน
กรณีผูปวยสงสัยโรคติดตอ
บุคลากรทางการแพทย/
อุบัติใหม เชน ไขหวัดนก,
สาธารณสุขที่มีอาการปอด
MERS, SARS, Nipah virus,
อักเสบทุกราย หรือ กรณี
Hendra virus, Hanta virus,
ผูปวยเสียชีวิตทุกราย
กาฬโรค

โรคติดตอที่ปองกันไดดวยวัคซีน 7 โรค
พบผูปวยสงสัยเปนกลุมกอน พบผูปวยสงสัยเปนกลุมกอน
ตั้งแต 2 รายภายใน 21 วัน ตั้งแต 2 เหตุการณที่มีความ
ในสถานที่เดียวกันหรือมีความ เชื่อมโยงกัน หรือ กรณี
เชื่อมโยงกัน หรือ กรณี
เสียชีวิตทุกราย หรือ กรณี
เสียชีวิตทุกราย
ควบคุมการระบาดไมได
ภายใน 42 วัน

พบ.

กำหนดเวลาลง
สอบสวน

ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต 50
รายขึ้นไป ในสถานที่หรือ
ชุมชนเดียวกันภายใน 1
สัปดาห หรือ กรณีเสียชีวิต
ตั้งแต 2 รายขึ้นไปในหนวย/
ชุมชนเดียวกัน
ผูปวยยืนยันทุกราย
กรณีมผี ูปวยตั้งแต 5 รายขึ้น
ไป ในสถานที่หรือชุมชน
เดียวกัน ภายใน 1 เดือน

B
24 ช.ม.

กรณีผูปวยนาจะเปนหรือ
ยืนยันโรคติดเชื้ออุบัติใหม

L กรณีสงสัย
MERS
SARS
Nipah
Hendra
กาฬโรค
12 ช.ม.หลัง
รับแจง

B 24 ช.ม.
B
24 ช.ม.

พบมีการระบาดใน 2 หนวยใน B
พื้นที่ติดกันที่มีความสัมพันธ
24 ช.ม.
ทางระบาดวิทยา หรือ กรณี
เสียชีวิตตั้งแต 2 ราย/พื้นที่

ลำดับ
6.

7.

8.

9.

10.

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
หัดเยอรมัน
พบผูปวยสงสัยเปนกลุมกอน พบผูปวยสงสัยเปนกลุมกอน พบมีการระบาดใน 2 หนวยใน B
(Rubella)
ตั้งแต 2 รายภายใน 21 วัน ตั้งแต 2 เหตุการณที่มีความ พื้นที่ติดกันที่มีความสัมพันธ
48 ช.ม.
ในสถานที่เดียวกันหรือมีความ เชื่อมโยงกัน หรือ ผูปวย
ทางระบาดวิทยา หรือ กรณี
เชื่อมโยงกัน หรือ ผูปวยยืนยัน ยืนยัน Congenital Rubella เสียชีวิตตั้งแต 2 ราย/พื้นที่
Syndrome ตั้งแต 2 รายใน
Congenital Rubella
จังหวัดเดียวกันภายในรอบป
Syndrome ทุกราย หรือ
กรณีเสียชีวิตทุกราย
หรือ กรณีเสียชีวิตทุกราย
หรือ กรณีควบคุมการระบาด
ไมไดภายใน 42 วัน
คางทูม
พบผูปวยสงสัยเปนกลุมกอน พบผูปวยยืนยันเปนกลุมกอน พบผูปวยยืนยันการระบาดใน B
(Mumps)
ตั้งแต 2 รายขึ้นไป
ตั้งแต 2 เหตุการณที่มีความ 2 หนวยที่มีพื้นที่ติดตอกัน
72 ช.ม.
ในสถานที่เดียวกันหรือมีความ เชื่อมโยงกัน
เชื่อมโยงกัน ภายใน 1 เดือน
หรือ ผูปวยยืนยันที่มี
ภาวะแทรกซอนที่สำคัญ ไดแก
หูชั้นในอักเสบ สมองอักเสบ
จากเชื้อไวรัส Mumps ทุกราย
(โดยแพทยวินิจฉัย)
B
ผูปวยสงสัยทุกราย หรือ
ผูปวยยืนยัน 5 รายขึ้นไปใน
คอตีบ
ผูปวยยืนยันเปนกลุมกอน
24 ช.ม.
จังหวัด เดียวกันภายใน 14
(Anterior nasal / ผูปวยยืนยันทุกรายที่พบเชื้อ ตั้งแต 2 รายขึ้นไปในพื้นที่
Pharygotonsilla / Corynebacterium
เดียวกัน หรือ กรณีเสียชีวิต วัน กรณีมีการเสียชีวิตเปนกลุม
diphtheriae ที่เปนสายพันธุที่ ทุกราย
กอน 2 รายขึ้นไป ภายใน 14
Laryngeal
สราง toxin หรือกรณีเสียชีวิต
วัน
diphtheria)
ทุกราย
ไอกรน
ผูปวยสงสัยทุกราย หรือกรณี พบผูปวยยืนยันเปนกลุมกอน พบผูปวยยืนยันเปนกลุมกอน B
(Pertussis)
เสียชีวิตทุกราย หรือ พบผูปวย ตั้งแต 5 รายขึ้นไปในสถานที่ ตั้งแต 10 รายขึ้นไปในสถานที่ 24 ช.ม.
เดียวกันหรือมีความเชื่อมโยง เดียวกันหรือมีความเชื่อมโยง
ยืนยันเปนกลุม กอนตั้งแต 2
กันภายใน 1 เดือน
รายขึ้นไปในสถานที่เดียวกัน กันภายใน 1 เดือน หรือ
กรณีเสียชีวิตทุกราย
หรือมีความเชื่อมโยงกัน
ภายใน 1 เดือน
บาดทะยัก
ผูปวยสงสัยทุกราย หรือกรณี ผูปวยตั้งแต 5 รายขึ้นไปใน ไมมี
B
(Tetanus)
เปนเด็กแรกเกิดทุกราย หรือ หนวยเดียวกันในรอบป
7 วัน
กรณีเสียชีวิตทุกราย หรือ
ผูปวยยืนยันทุก 2 รายขึ้นไป
ตอรอบป
โรค

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

พบ.

ลำดับ

โรค

11.

ผลไมพึงประสงค
หลังการไดรับวัคซีน
(Adverse Events
Following
Immunization:
AEFI)

12.

ตาแดงจากไวรัส
(Viral
conjunctivitis)

13.

อีสุกอีใส
(Chickenpox)

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

พบ.

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
B
24 ช.ม.

เปนเหตุการณภายหลังไดรับ เปนอาการหรือภาวะทีส่ ราง ไมมี
การสรางเสริมภูมิคุมกันโรคที่ ความกังวลหรือความ
รายแรง (Serious AEFI) ไดแก ตระหนกอยางมากตอครอบ
ครัวและชุมชน หรือ
• เสียชีวิต
มีผูปวยเปนกลุมกอน หรือ
• อาจเปนอันตรายถึงชีวิต
• รับไวรักษาในโรงพยาบาล อาจจะเกี่ยวของกับการจัด
การใหวัคซีน
นานตั้งแต 3 วันขึ้นไป
• พิการถาวรหรือไร
ความสามารถ
• มีความผิดปกติแตกำเนิด
หรือ อาจจะเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการใหวัคซีน
หรือ เปนอาการหรือภาวะที่
สรางความกังวลหรือความ
ตระหนกอยางมากตอ
ครอบครัวและชุมชน
หรือ พบผูปวยเปนกลุมกอน
โรคติดตอของระบบผิวหนังและเยื่อบุ (ผื่น /รอยโรคผิวหนัง) 6 โรค
กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน(> 2 กรณีผูปวยเปนกลุมกอน
กรณีเกิดจากเชื้อไวรัส
B
รายขึ้นไป) ที่มีคนอยูร วมกัน
ที่ควบคุมการระบาดไมได
สปชี่ใหมที่ไมเคยพบมากอน
24 ช.ม.
จำนวนมาก
หรือ กรณีพบผูปวยที่มี
(หมายเหตุ สายพันธุที่เคยพบ
ภาวะแทรกซอนทางสายตา ไดแก
ทุกราย เชน สูญเสียการ
1. Enterovirus (Cox A, EV
มองเห็น
70)
2. Adenovirus)
พบผูปวยเปนกลุมกอน ตั้งแต พบผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต มีการระบาดในสถานพยาบาล ไมกำหนดเวลา
5 รายขึ้นไป ในสถานที่
2 เหตุการณทมี่ ีความเชื่อม 2 แหงขึ้นไปในพื้นที่เดียวกัน ที่
เดียวกัน หรือมีความเชื่อมโยง โยงกัน หรือ พบผูปวยเปน
มีความสัมพันธทางระบาด
กัน ภายใน 21 วัน หรือ พบ กลุมกอนตั้งแต 2 รายขึ้นไป วิทยา หรือ กรณีเสียชีวิตเปน
กลุมกอนตั้งแต 2 รายขึ้นไปที่
ผูปวยเปนกลุมกอน ตั้งแต 2 ที่สงสัยเปนการติดเชื้อใน
มีความสัมพันธทางระบาด
รายขึ้นไปทีส่ งสัยเปนการติด สถานพยาบาล หรือ กรณี
เชื้อในสถานพยาบาล
เสียชีวิตทุกราย
วิทยา

ลำดับ
14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.

โรค

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต 2
ผูปวยเสียชีวิตทุกราย หรือ
ราย ภายใน 1 สัปดาหจาก
ผูปวยที่มีภาวะแทรกซอน
สถานที่เดียวกัน เชน โรงเรียน รุนแรง เชน เชน ปอดบวมน้ำ
ศูนยรับเลี้ยงเด็ก หรือ ผูปวย กลามเนื้อหัวใจอักเสบ สมอง
อักเสบ
เสียชีวิตทุกราย หรือ กรณีมี
ภาวะแทรก ซอนรุนแรงทุก
ราย เชน ปอดบวมน้ำ
กลามเนื้อหัวใจอักเสบ สมอง
อักเสบ กลามเนื้อออนแรง
เฉียบพลัน
ไขดำแดง (Scarlet ผูปวยสงสัยตั้งแต 2 รายขึ้นไป ผูปวยเปนกลุมกอนในหนวย
fever) หรือ การติด ในหนวย/สถานที่เดียวกัน
เดียวกันตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป
เชื้อ
(หนวยฝก โรงเรียน ศูนยรับ
ภายใน 4 สัปดาห
Streptococcus
เลี้ยงเด็ก เปนตน) ภายใน 1
pyogenes /
สัปดาห
Staphylococcus
aureus หรือ รูขุม
ขนอักเสบและหรือ
แผลฝหนอง
โรคเรื้อน
ผูปวยยืนยันทุกราย
ผูปวยยืนยันทุกราย
(Leprosy)
โรคลิชมาเนียสิส
ผูปวยสงสัยทุกราย
ผูปวยยืนยันทุกราย
(Leishmaniasis:
CL, VL, MCL)
โรคติดตอของระบบประสาท 8 โรค
พิษสุนัขบา
ผูปวยสงสัยทุกราย หรือผูปวย ผูปวยยืนยันทุกราย
(Human Rabies) สงสัยที่ไมสามารถสืบคน
ประวัตสิ ัมผัสสัตวได
โบทูลิซึม
ผูปวยสงสัยทุกราย
ผูปวยสงสัยทุกราย
(Botulism)
ไขสมองอักเสบ
ผูปวยยืนยันทุกราย
ผูปวยยืนยันรายที่ 2 ใน
ญี่ปุนสายพันธุ บี
หนวยเดียวกัน ภายใน 1
เดือน นับจากรายลาสุด
(Japanese
Encephalitis)
มือเทาปาก
แผลปากเปอย และ
โรคติดเชื้อเอนเทอ
โรไวรัส (HFMD,
Herpangina,
Enterovirus
infection)

พบ.
ผูปวยที่เสียชีวิตหรือมี
ภาวะแทรกซอนรุนแรงตั้งแต
2 รายขึ้นไปในจังหวัดเดียวกัน

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
B
24 ช.ม.

การระบาดที่มีภาวะแทรกซอน B
ไดแก Post streptococcal
24 ช.ม.
glomerulonephritis (PSGN)
หรือ เปนการระบาดเปนกลุม
กอนในระยะเวลา 4 สัปดาห

ไมมี

B
24 ช.ม.
ผูปวยยืนยัน 2 รายขึ้นไปใน 1 B
เดือนที่มีความสัมพันธทาง
72 ช.ม.
ระบาดวิทยา
พบผูปวยยืนยันตั้งแต 2 ราย
ขึ้นไปใน 2 หนวยจาก
เหตุการณเดียวกัน
ผูปวยสงสัยทุกราย
ควบคุมการระบาด
ไมได 1 เดือน

B
24 ช.ม.
B
24 ช.ม.
B
24 ช.ม.

ลำดับ

โรค

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

21.

ไขสมองอักเสบไม
ระบุเชื้อสาเหตุ
(Unspecified
Encephalitis)

ผูปวยสงสัยทุกราย

ผูปวยตั้งแต 2 รายขึ้นไปใน
หนวยเดียวกัน ภายใน 1
เดือน หรือกรณีที่สงสัยเปน
เชื้ออุบัติใหม

22.

ไขกาฬหลังแอน
(Meningococcal
meningitis)

ผูปวยสงสัยทุกราย

23.

ผูปวยยืนยันตั้งแต 2 รายขึ้น
ไปในสถานที่เดียวกัน หรือมี
ความเชื่อมโยงกันทางระบาด
วิทยา
ผูปวยเปนกลุมกอน ตั้งแต 5
รายขึ้นไป และสงสัยจะสัมผัส
โรคมาจากแหลงเดียวกัน
ภายใน 1 เดือน

ผูปวยเปนกลุมกอน ตั้งแต 2
รายขึ้นไป ภายใน 1 เดือนที่
สงสัยจะสัมผัสโรคมาจาก
แหลงเดียวกัน หรือ กรณี
เสียชีวิต
โปลิโอ
ผูปวยทีมีอาการของ Acute
พบผูปวย VAPP หรือ พบ
(Wild type Polio flaccid paralysis (AFP) ทุก สายพันธุวัคซีนทัยป 2
or VDPVs)
ราย หรือ กรณีเสียชีวิตทุกราย (Sabin 2) ในผูปวย AFP
หรือ ผูปวย VAPP หรือ พบ
หรือ สิ่งแวดลอม หรือ ผูปวย
สายพันธุวัคซีนทัยป 2 (Sabin ยืนยันโปลิโอ (Wild type
2) ในผูปวย AFP หรือ
Polio or VDPVs) ทุกราย
สิ่งแวดลอม หรือ ผูปวยยืนยัน
โปลิโอ (Wild type Polio or
VDPVs) ทุกราย
อาการอัมพาต
ผูปวยที่มีอาการ AFP
ผูปวย AFP 5 รายขึ้นไปทีม่ ี
กลามเนื้อออน
ทุกราย หรือ พบผูปวย AFP
ความเชื่อมโยงทางระบาด
ปวกเปยกเฉียบพลัน ตั้งแต 2 รายขึ้นไปที่มีความ
วิทยาในเวลา 1 เดือน หรือ
(Acute Flaccid
เชื่อมโยงทางระบาดวิทยาใน ในอำเภอเดียวกัน
เวลา 1 เดือน หรือในหนวย
Paralysis : AFP)
เดียวกัน
โรคติดตอของระบบทางเดินอาหาร 7 โรค
มีผูปวยเปนกลุมกอนที่เห็นได กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
อุจจาระรวง/
อาหารเปนพิษ/บิด ชัดเจนตั้งแต 10 รายขึ้นไป ใน ตั้งแต 50 รายขึ้นไปในเหตุ
ระบาดเดียวกัน หรือกรณี
(Acute diarrhea/ หนวยเดียวกันภายใน 2 วัน
เสียชีวิต
Food poisoning/ หรือกรณีเสียชีวิตทุกราย
Dysentery)

24.

25.

26.

เยื่อหุมสมองอักเสบ
จากพยาธิ
(Eosinophilic
meningitis)

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
L กรณี Nipah
ผูปวยตั้งแต 5 รายขึ้นไปใน
หนวยเดียวกัน ภายใน 1 เดือน Hendra
หรือ กรณีที่ยืนยันเปนเชื้ออุบัติ WNV Lassa
ใหม หรือ กรณีพบการระบาด tick-borne
เปนกลุมกอนที่หาสาเหตุไมได encephalitis
Lyme
มากกวา 10 ราย ภายใน 2
12 ช.ม.หลัง
เดือน
รับแจง
กรณีที่มีการระบาดตั้งแต 2
B
รายขึ้นไปในพื้นที่มากกวา 1
24 ช.ม.
คายทหาร/ชุมชนทหาร
พบ.

ผูปวยเปนกลุมกอน ตั้งแต 10
รายขึ้นไป และสงสัยจะสัมผัส
โรคมาจากแหลงเดียวกัน
ภายใน 1 เดือน

B
24 ช.ม.

พบสายพันธุวัคซีนทัยป 2
B
(Sabin 2) ในผูป วย AFP หรือ 48 ช.ม.
สิ่งแวดลอม หรือ ผูปวยยืนยัน
โปลิโอ (Wild type Polio or
VDPVs) ทุกราย

ผูปวย AFP 5 รายขึ้นไปทีม่ ี
ความเชื่อมโยงทางระบาด
วิทยาในเวลา 1 เดือน หรือใน
อำเภอเดียวกัน

B
48 ช.ม.

กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
เหตุการณเดียวกันตั้งแต 2
หนวยขึ้นไปจากเหตุการณ
เดียวกัน หรือ กรณีเสียชีวิต
ตั้งแต 2 รายขึ้นไปใน
เหตุการณเดียวกัน

B
24 ช.ม. หลัง
รับแจง

ลำดับ
27.

โรค

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

ไขเอนเทอริค
ไทฟอยด / พารา
ไทฟรอยด
(Enteric fever/
Typhoid fever/
Paratyphoid
fever)
อหิวาตกโรค
(Cholera)

กรณีเสียชีวิตทุกราย หรือ
กรณีเสียชีวิต หรือ
มีผูปวยเปนกลุมกอนที่เห็นได กรณีควบคุมการระบาดไมได
ชัดเจนเชน ตั้งแต 5 รายขึ้นไป ภายใน 1 เดือน
ภายใน 2 สัปดาห

29.

ไวรัสตับอักเสบ เอ
และ อี
(Acute viral
hepatitis A and
E)

กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
ตั้งแต 2 รายขึ้นไปใน
ชุมชนเดียวกันภายใน
1 เดือน

30.

เห็ดพิษ
(Mushroom
Poisoning)

31.

ไวรัสตับอักเสบ บี
และ ซี
(Acute viral
hepatitis B and
C)
ไวรัสตับอักเสบไม
ระบุเชื้อสาเหตุ
(Acute Hepatitis,
Unspecified)

ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต 2
รายขึ้นไป ในหนวย/ชุมชน
เดียวกัน หรือ กรณีเสียชีวิตทุก
ราย
กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
ตั้งแต 5 รายขึ้นไปที่สงสัยมา
จากแหลงเดียวกัน หรือ มี
ความสัมพันธกันทางระบาด
วิทยา
กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
ตั้งแต 2 รายขึ้นไป ภายใน 1
เดือน ที่มีความสัมพันธกันทาง
ระบาดวิทยา

28.

32.

ผูปวยยืนยันทุกราย

พบ.
กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
เหตุการณเดียวกันตั้งแต 2
หนวยขึ้นไป

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
B
หากสงสัยเกิด
จากแหลงโรค
รวม
24 ช.ม.

ผูปวยตั้งแต 2 รายขึ้นไปใน เมื่อควบคุมการระบาดไมได
หนวยเดียวกันภายใน 10 วัน โดยมีผูปวยตั้งแต 10 รายขึ้น
หรือ กรณีเสียชีวิตทุกราย
ไปภายในหนวย/พื้นที่เดียวกัน
ภายใน 7 วัน
พบผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต พบผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต
10 รายขึ้นไป ภายใน 1
10 รายขึ้นไปใน 2 พื้นที่
เดือน
ใกลเคียงกันภายใน 1 เดือน ที่
หรือ พบผูปวยเปนกลุมกอน สงสัยแหลงโรคเดียวกัน
ตั้งแต 2 พื้นที่ขึ้นไป ภายใน
1 เดือน ที่สงสัยแหลงโรค
เดียวกัน หรือ กรณีเสียชีวิต
2 รายขึ้นไป
ไมมี
ไมมี

B
24 ช.ม. หลัง
ผลตรวจยืนยัน

กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
ตั้งแต 5 รายขึ้นไปที่สงสัยมา
จากแหลงเดียวกัน หรือ มี
ความสัมพันธกันทางระบาด
วิทยา ตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป
กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
ตั้งแต 5 รายขึ้นไปที่สงสัยมา
จากแหลงเดียวกัน หรือ มี
ความสัมพันธกันทางระบาด
วิทยา ตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป

B
24 ช.ม.

กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
ตั้งแต 5 รายขึ้นไปที่สงสัยมา
จากแหลงเดียวกัน หรือ มี
ความสัมพันธกันทางระบาด
วิทยา ตั้งแต 2 พื้นที่ขึ้นไป
กรณีมผี ูปวยเปนกลุมกอน
ตั้งแต 5 รายขึ้นไปที่สงสัยมา
จากแหลงเดียวกัน หรือ มี
ความสัมพันธกันทางระบาด
วิทยา ตั้งแต 2 พื้นที่ขึ้นไป

B
24 ช.ม.

B
24 ช.ม.

B
24 ช.ม.

ลำดับ

โรค

33.

ไขเดงกี/
ไขเลือดออกเดงกี/
ไขเลือดออกเดงกีที่
มีภาวะแทรกซอน
รุนแรง
(DF/ DHF/DSS/
EDS)

34.

ไขปวดขอยุงลาย
(Chikungunya
fever)

35.

ไขซิกา
(Zika virus
infection)

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

โรคติดตอนำโดยแมลง 5 โรค
ผูปวยรายแรก (Index case) การพบผูปวยอยางตอเนื่อง
ของหนวย/ชุมชนทหารนับจาก ติดตอกัน 8 สัปดาหในหนวย
วันเริ่มปวยของผูปวยราย
เดียวกัน หรือ หรือ ผูปวย
สุดทาย 28 วัน หรือ ผูป วย
สงสัยทุกรายที่มีอาการรุนแรง
สงสัยเสียชีวิตทุกราย หรือ
เชน กลามเนื้อหัวใจอักเสบ
กรณีมีการระบาดในชุมชน
(Myocarditis) สมองอักเสบ
ทหาร (จำนวนผูปวยมากกวา เปนตน
คามัธยฐาน 5 ป หรือเปนกลุม
กอน 2 รายขึ้นไปที่มี
ความสัมพันธทางระบาด
วิทยา)
หมายเหตุ *กรณีพื้นที่เขตเมือง
ไดแก กทม/พัทยา/เทศบาล
นคร/เทศบาลเมือง ชุมชน =
100 เมตร หรือ ผูปวยสงสัย
ทุกราย ที่มีอาการรุนแรง เชน
กลามเนื้อหัวใจอักเสบ
(Myocarditis) สมองอักเสบ
เปนตน
ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต 2
พบผูปวยตอเนื่อง เปนเวลา 8
รายขึ้นไป ภายใน 2 สัปดาห สัปดาห ในพื้นที่เดียวกัน
และมีผูปวยืนยันอยางนอย 1
ราย หรือ ผูปวยยืนยันทุกราย
ในพื้นที่ที่ไมเคยมีรายงาน
ผูปวย
ผูปวยสงสัย/ยืนยันการติดเชื้อ ผูปวยเปนกลุมกอน ตั้งแต 5
ทุกราย ดังตอไปนี้
รายขึ้นไป ที่มผี ลตรวจยืนยัน
1) หญิงตั้งครรภ
อยางนอย 1 ราย หรือ
2) Microcephaly/Birth
ผูปวยยืนยันการติดเชื้อ
defect
ดังตอไปนี้
3) การติดเชื้อในระบบ
1) Microcephaly/ Birth
ประสาท หรือหรือ กลุม อาการ defect
Guillain-Barré syndrome 2) การติดเชื้อในระบบ
(GBS) 4) หรือ ผูปวยเปนกลุม ประสาท หรือหรือ กลุม
กอนตั้งแต 2 รายขึ้นไปที่มผี ล อาการ Guillain-Barré
ตรวจยืนยันอยางนอย 1 ราย syndrome (GBS) 4)

พบ.
ผูปวยสงสัยเปนกลุมกอนที่มี
อาการรุนแรง เชน กลามเนื้อ
หัวใจอักเสบ (Myocarditis)
สมองอักเสบ เปนตน

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
B
24 ช.ม.

ผูปวยยืนยันเปนกลุมกอนตั้งแต B
2 รายขึ้นไปที่มีอาการรุนแรง 24 ช.ม.
เชน สมองอักเสบ GBS หรือ
เสียชีวิต
ผูปวยยืนยันตั้งแต 2 หนวยขึ้น B
ไปในพื้นที่เดียวกันภายใน 1
24 ช.ม.
สัปดาห หรือ ผูปวยรายเดียว
ยืนยันที่เปน 1) เด็กทารกหัว
เล็ก หรือทารกพิการแรกคลอด
(Microcephaly / Birth
defect) ตั้งแต 2 รายขึ้นไปใน
ชุมชนทหารเดียวกัน หรือ 2)
การติดเชื้อในระบบประสาท
หรือ กลุมอาการ GuillainBarré syndrome (GBS) 4)

ลำดับ

โรค

36.

มาลาเรีย
(Malaria)

37.

โรคเทาชาง
และผูทตี่ ิดเชื้อไม
แสดงอาการ
(Filariasis)

38.

แอนแทรกซ
(Cutaneous,
Intestinal,
Pulmonary
Anthrax)
บรูเซลโลซิส
(Brucellosis)

39.

40.

เลปโตสไปโรซิส
หรือโรคฉีห่ นู
(Leptospirosis)

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

พบ.

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
B
24 ช.ม.

ในหนวยทหารที่ตั้งปกติ (Non- ในหนวยทหารที่ตั้งปกติ มี
endemic area) ใหสอบสวน ผูปวยตั้งแต 2 รายขึ้นไป ใน
โรคทุกราย หรือ กรณีเสียชีวิต หนวยเดียวกัน ภายใน 4
ทุกราย หรือ ผูปวยยืนยันการ สัปดาห หรือ ผูปวยยืนยัน
ติดเชื้อ Plasmodium
การติดเชื้อ Plasmodium
knowlesi ทุกราย หรือ สงสัย knowlesi ทุกราย
การติดเชื้อที่ไมใชจาก
ยุงกนปลองทุกราย เชน การ
รับเลือด เปนตน
ในที่ตั้งสนาม หรือชายแดนที่
เปน endemic area ให
สอบสวนเมื่อพบผูปวยสงสัย
ตั้งแต 5 รายขึ้นไปในหนวย/
พื้นที่เดียวกัน ภายใน 1 เดือน
กรณีผูปวยไมแสดงอาการ
ผูปวยที่ตรวจพบไมโครฟลา
ตรวจพบไมโครฟลาเรียหรือ
เรีย/แอนติเจนของพยาธิโรค
แอนติเจนพยาธิโรคเทาชาง
เทาชางตั้งแต 2 หนวยขึ้นไป
ทุกราย หรือ ผูปวยปรากฎ
ในเขตเดียวกันและมีความ
อาการที่เขาไดกับอาการของ เชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
โรคเทาชาง (มีประวัติเขาพื้นที่
แพรโรคและประวัติการอักเสบ
ของตอมน้ำเหลืองเปนๆหายๆ)
โรคติดตอจากสัตวสูคน 7 โรค
ผูปวยสงสัยทุกรายในทุก
ผูปวยสงสัยทุกรายในทุก
ประเภท
ประเภท

กรณีเสียชีวิตตั้งแต 2 รายขึ้น
ไป ในหนวยเดียวกันและที่มา
จากแหลงเดียวกัน หรือ
ผูปวยที่ถูกสงสัยวามีการติดเชื้อ
ที่ไมใชจากยุงกนปลองตั้งแต 2
รายขึ้นไป เชน การรับเลือด
เปนตน หรือ ผูปวยยืนยันติด
เชื้อมาลาเรียสายพันธุใหม

ผูปวยสงสัยทุกราย

เปนกลุมกอนยืนยันตั้งแต 5
B
รายขึ้นไป ที่เกี่ยวของกับ คอก 72 ช.ม.
สัตวในหนวยทหาร หรือ สงสัย
มีการติดเชื้อจาก
หองปฏิบัติการ/ ใน รพ.ทบ.

ผูปวยสงสัยทุกราย หรือ
กรณีเสียชีวิต หรือ ผูปวยเปน
กลุมกอนที่ไมใชกลุม เสีย่ งโดย
ปกติ เชน เที่ยวลองแกง หรือ
หลังน้ำทวมใหญ

ผูปวยยืนยัน และเสียชีวิต
หรือ ผูปวยเปนกลุมกอน
ยืนยันตั้งแต 2 รายขึ้นไป
หรือ ผูปวยยืนยันที่สงสัยติด
เชื้อจากหองปฏิบัติการทุก
ราย
ผูปวยยืนยันที่เสียชีวิตทุกราย

กรณีตดิ เชื้อดวยสปชียใหมทุก
ราย
หมายเหตุ สปชียเกา ไดแก
W. bancrofti และ B.
malayi

B
7 วัน

ผูปวยสงสัยทุกรายในทุก
ประเภท

B
24 ช.ม.

มีผูปวยเปนเปนกลุม กอน
มากกวา 10 รายและควบคุม
การระบาดไมไดภายใน 1
เดือน

B
72 ช.ม.

ลำดับ

โรค

41.

เมลิออยโดสิส
(Melioidosis)

42.

สครับไทฟส
รวมถึง มิวรีนไทฟส
(Scrub typhus/
Murine typhus)
ไขหูดับ
(Streptococcus
suis infection)

43.

44.

ทริคิโนซิส
(Trichinosis)

45.

โรคซิฟล ิส

46.

ซิฟลิสแตกำเนิด
(Congenital
Syphilis)

47.

โรคเอดสและผูต ิด
เชื้อ HIV

48.

หนองใน
(Gonorrhea,
Gonococcal
Urethritis)

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

ผูปวยเสียชีวิตทุกราย หรือ
ผูปวยยืนยันตั้งแต 2 รายขึ้น
ไปในหนวยเดียวกันภายใน 1
เดือน
(หมายเหตุ กรณีหนวยตั้งใน
พื้นที่ Endemic area ให
สอบสวนกรณีผูปวยยืนยัน
เสียชีวิตทุกราย)
กรณีเสียชีวิต หรือ
ผูปวยตั้งแต 2 รายขึ้นไป
ภายใน 2 สัปดาห ที่สงสัยมา
จากแหลงเดียวกัน
ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต 2
รายขึ้นไปทีส่ งสัยจากแหลงโรค
เดียวกัน หรือ กรณีเสียชีวิต

ผูปวยยืนยันเปนกลุมกอน
ตั้งแต 5 รายขึ้นไปในหนวย
เดียวกัน

พบมีการระบาดตอเนื่องนาน
กวา 2 เดือน

B
7 วัน

ผูปวยเปนกลุมกอนในหนวย
ที่ตั้งในจังหวัดที่ไมเคยรายงาน
พบผูปวยมากอน

B
72 ช.ม.

ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต 10
รายขึ้นไปในที่ตั้งทหารเดียวกัน
หรือ ผูปวยมากกวา 5 รายขึ้น
ไปที่เกิดในหนวยทหารตาง
หนวย และสงสัยมีแหลงโรค
เดียวกัน
โรคติดตอของระบบไหลเวียนโลหิต /โรคติดตอทางเพศสัมพันธุ 5 โรค
พบผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต พบผูปวยมากกวา 1 หนวยใน พบผูปวยมากกวา 1 หนวยใน
2 ราย ที่มีความเชื่อมโยงทาง พื้นที่/เขตเดียวกัน ที่มีความ พื้นที่/เขตเดียวกัน ที่มีความ
ระบาดวิทยา
เชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
เชื่อมโยงทางระบาดวิทยา
ผูปวยทุกราย
ตรวจสอบแบบสอบสวน
ตรวจสอบแบบสอบสวนเฉพาะ
เฉพาะรายและตรวจสอบการ รายและตรวจสอบการวินิจฉัย
วินิจฉัย

B
72 ช.ม.

พบการติดเชื้อจากแมสลู ูกทุก
ราย หรือ พบผูปวยเปนกลุม
กอนตั้งแต 3 รายขึ้นไปที่มี
ความเชื่อมโยงทางระบาด
วิทยา
พบผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต
2 ราย ที่มีความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยา

ไมกำหนดเวลา

ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต 2
รายขึ้นไป สงสัยแหลงโรค
เดียวกัน

ผูปวยยืนยันเสียชีวิตทุกราย
กรณีที่มผี ูปวยเปนกลุมกอน
ในหลายหนวย/ชุมชนทหาร
ในเขตเดียวกัน
ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต 2
ราย ขึ้นไปที่สงสัยจากแหลง
โรคเดียวกัน พบใน 2 หนวย
ขึ้นไป
ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต 5
รายขึ้นไปในที่ตั้งทหาร
เดียวกัน และสงสัยมีแหลง
โรคเดียวกัน

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
ผูปวยสงสัยตั้งแต 7 รายขึ้นไป B
ในหนวยเดียวกัน หรือสงสัย
7 วัน
แหลงโรครวม
พบ.

B
1 เดือน
B
1 เดือน

ผูปวย HIV ดื้อยาทุกราย ที่มี
ประวัติการใช PrEP

ไมมี

พบผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต
5 ราย ที่มีความเชื่อมโยงทาง
ระบาดวิทยา หรือ พบผูปวย
สงสัยหนองในดื้อยากลุม
Ceftriaxone Azithromycin
Cephalosporin
3rd generation

พบผูปวยที่ไดรับการรักษาตาม B
มาตรฐานแลวไมไดผล และ
1 เดือน
ไดรับการตรวจทางหองปฏิบัติ
การเบื้องตนสงสัยวาเปนหนอง
ในดื้อยากลุม Ceftriaxone
Azithromycin
Cephalosporin
3rd generation

ลำดับ
49.

50.

51.
52.

53.
54.
55.

56.

57.
58.

59.

โรค
โรคอุบัติใหม หรือ
โรคที่นำเขาจาก
ตางประเทศ
(Emerging
infectious
disease; EIDs)

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

ผูปวยสงสัยทุกราย

ผูปวยสงสัยทุกราย

พบ.
ผูปวยเขาขาย หรือ ยืนยัน

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
L
12 ช.ม.

โรคติดตออันตราย ตาม พ.ร.บ.โรคติดตอ พ.ศ. 2558 จำนวน 14 โรค
กาฬโรค
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน L
(Plague; Bubonic, โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
โรค (PUI)
12 ช.ม.
Pneumonic,
Septicemic)
ไขทรพิษ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน L
(Smallpox)
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
โรค (PUI)
12 ช.ม.
แจง WHO
ไขเลือดออกไค
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน L
รเมียนคองโก
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
โรค (PUI)
12 ช.ม.
(Crimean - Congo
hemorrhagic
fever; CCHF)
ไขเวสตไนล
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน L
(West Nile fever) โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
โรค (PUI)
12 ช.ม.
ไขเหลือง
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน L
(Yellow fever)
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
โรค (PUI)
12 ช.ม.
โรคติดเชื้อไวรัสนิ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ผูปวยเขาขาย หรือ ยืนยัน
L
ปาห
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
12 ช.ม.
(Nipah virus
disease)
โรคติดเชื้อไวรัสมาร ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน L
บวรก
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
โรค (PUI)
12 ช.ม.
(Marburg virus
disease)
ไขลาสซา
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน L
(Lassa fever)
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
โรค (PUI)
12 ช.ม.
โรคติดเชื้อไวรัสอีโบ ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน L
ลา
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
โรค (PUI)
12 ช.ม.
(Ebola virus
disease; EVD)
โรคติดเชื้อไวรัสเฮน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
ผูปวยเขาขาย หรือ ยืนยัน
L
ดรา
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)
12 ช.ม.
(Hendra virus
disease)

ลำดับ

โรค

60.

โรคซารส
(Severe Acute
Respiratory
Syndrome; SARS)
โรคเมอรส
(Middle East
Respiratory
Syndrome;
MERS)
วัณโรคปอด

61.

62.

63.

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

พบ.

กำหนดเวลาลง
สอบสวน
L
12 ช.ม.

ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)

ผูปวยเขาขาย หรือ ยืนยัน

ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑสอบสวน ตั้งแตผูปวยเขาเกณฑ
โรค (PUI)
สอบสวนโรค (PUI)

ผูปวยเขาขาย หรือ ยืนยัน

L
12 ช.ม.

พบผูปวยวัณโรคปอดดื้อยา
หลายขนานชนิดรุนแรงมาก
(XDR-TB) รายแรกในหนวยที่
ไมเคยมีผปู วย

L
กรณี XDR-TB
สอบสวน
ภายใน 12
ชั่วโมงหลังรับ
แจง

ผูปวยรายใหม หรือผูปวยกลับ
เปนซ้ำทุกราย หรือ
บุคลากรทางการแพทยทุกราย
หรือ กรณีเปนกลุม กอนตั้งแต
2 รายขึ้นไป ในสถานที่
เดียวกัน ภายใน 3 เดือน หรือ
กรณีเรือนจำใหพิจารณาตาม
ความจำเปน หรือ
พบผูปวยวัณโรคปอดดื้อยา
ดังตอไปนี้
1) วัณโรคปอดดื้อยา
Rifampicin (RR-TB)
2) วัณโรคปอดดื้อยาหลาย
ขนาน (MDR-TB)
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร ผูปวยยืนยัน (Confirmed
นา 2019 (COVID- cases) ทุกราย
19) สำหรับผูปวย
ยืนยัน (Confirmed
cases)*
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร ผูปวยยืนยัน (Confirmed
นา 2019 (COVID- cases) ทุกราย
19) การคนหาและ
ติดตามผูส ัมผัส

พบผูปวยวัณโรคปอดดื้อยา
ดังตอไปนี้
1) วัณโรคปอดดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรง (Pre
XDR-TB)
2) วัณโรคปอดดื้อยาหลาย
ขนานชนิดรุนแรงมาก
(XDR-TB) ทุกราย

ผูปวยยืนยันรายแรกในหนวย ผูปวยยืนยันเปนกลุมกอนตั้งแต ตามกฎหมาย
ทหารในพื้นที่รับผิดชอบของ 5 รายขึ้นไป และ รพ.ทบ. ใน ภายใน
12 ช.ม.
ทภ. หรือ ผูปวยยืนยันเปน
สวนภูมภิ าครองขอ
กลุมกอน 2-4 ราย
ผูสัมผัสของผูป วยยืนยันราย
แรกในหนวยทหารในพื้นที่
รับผิดชอบของ ทภ. หรือ
เมื่อ รพ.ทบ. ในเขต ทภ. รอง
ขอ

ผูสัมผัสของผูปวยยืนยันที่เปน
กลุมกอนตั้งแต 5 รายขึ้นไป
และ รพ.ทบ. ในสวนภูมิภาค
รองขอ

ตามกฎหมาย
ภายใน
12 ช.ม.

ลำดับ

โรค

รพ.ทบ.

รพ.ทภ.

พบ.

๖๓.

โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID19) กรณีเหตุการณ
อาการติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจ
(ARI) เปนกลุม
กอน**

กลุมกอน ARI ตั้งแต 5 รายขึ้น
ไปที่มผี ลตรวจ rapid test
สำหรับโรคไขหวัดใหญ A และ
B ใหผลลบ

กลุมกอน ARI ที่พบผูปวย
ยืนยัน COVID-19 กรณีแรก
ของหนวยทหารในพื้นที่รับผิด
ชอบของ ทภ. หรือ เมื่อ รพ.
ทบ. ในเขต ทภ. รองขอ

กลุมกอน ARI ที่พบผูปวย
ยืนยัน COVID-19 กรณีแรก
ของหนวยทหารใน กทม.และ
ปริมณฑล รวมกับหนวยระบาด
รพ.รร.๖ หรือ เมื่อ รพ.ทบ.
สวนภูมภิ าครองขอ

64.

65.
66.

67.

การบาดเจ็บจาก
ความรอน
Heat Stroke

กำหนดเวลาลง
สอบสวน

โรคไมติดตอ (Non-communicable diseases) 6 ภาวะโรค

ผูปวยสงสัย หรือ ผูปวยยืนยัน
ทุกราย

Heat exhaustion
Rhabdomyolysis

ผูปวยสงสัย หรือ ผูปวยยืนยัน
ทุกราย

Heat syncope
Heat tetany
Heat cramp
การตกน้ำ จมน้ำ

ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต ๕
รายขึ้นไปในเหตุการณเดียวกัน
เสียชีวิตทุกราย

ตั้งแต 2 รายขึ้นไปในสัปดาห ตั้งแต 4 รายขึ้นไปในสัปดาห
เดียวกัน ในพื้นที่รับผิดชอบ เดียวกัน ในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ รพ.ทบ.เดียวกัน
ของ รพ.ทบ.เดียวกัน หรือ
กรณีเสียชีวิต
ผูปวยเปนกลุมกอนตั้งแต ๕
รายขึ้นไปในเหตุการณ
เดียวกัน
ไมมี
ไมมี

- มีผูเสียชีวิต 2 คน ขึ้นไป
-เปนจุดที่เกิดเหตุทำให
บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตทุกป
อุบัติเหตุจราจร
กรณีรถทางราชการใดๆ มี
เหตุการณการที่มีผเู สียชีวิต
ผูบาดเจ็บตั้งแต 5 รายขึ้นไป ณ ที่เกิดเหตุ ตั้งแต 5 รายขึ้น
หรือผูเสียชีวิตตั้งแต 1 รายขึ้น ไป หรือ เหตุการณที่มี
ไป หรือ กรณีอุบัติเหตุของ
ผูบาดเจ็บ รักษาแผนกผูปวย
รถพยาบาล/ รถกูชีพ/
ในตั้งแต 10 ราย ขึ้นไป และ
รถกูภัย ขณะปฏิบตั ิหนาที่ ที่มี มีผูเสียชีวิตอยางนอย 3 ราย
ผูบาดเจ็บหรือผูเสียชีวิตตั้งแต หรือ กรณีอุบตั ิเหตุของรถ
1 รายขึ้นไป
พยาบาล/ รถกูชีพ/รถกูภยั
ขณะปฏิบตั ิหนาที่ที่มี
ผูเสียชีวิตตั้งแต 1 รายขึ้นไป
เหตุการณอับอากาศ ผูปวยที่มีอาการรุนแรง (รักษา ผูปวยที่มีอาการรุนแรง(รักษา
ตัวในโรงพยาบาล หรือ
ตัวในโรงพยาบาล หรือ
เชน ในรถยนต
เสียชีวิต) ทุกราย
เสียชีวิต) ตั้งแต 2 ราย ขึ้น
เตนท ถ้ำ ทอ
ไป
อุโมงค หองน้ำที่
ติดตั้งเครื่องทำ
น้ำอุนระบบแกส
โรงเพาะเห็ด โรง
หมักปุย บอน้ำ เปน
ตน

ไมมี

B
24 ช.ม.
B
24 ช.ม.
B
๗ วัน
B
24 ช.ม.

เหตุการณการที่มีผเู สียชีวิต ณ B
ที่เกิดเหตุ ตั้งแต 10 รายขึ้นไป 7 วัน
หรือ เหตุการณที่มผี ูบาดเจ็บ
รักษาแผนกผูป วยในตั้งแต 20
ราย ขึ้นไป และมีผูเสียชีวิต
อยางนอย 5 ราย หรือ กรณี
อุบัติเหตุของรถพยาบาล/ รถกู
ชีพ/ รถกูภัย ขณะปฏิบัตหิ นาที่
ที่มีบุคลากรทางการแพทย
เสียชีวิตตั้งแต 1 รายขึ้นไป
ผูปวยที่มีอาการรุนแรง(รักษา
ตัวในโรงพยาบาล หรือ
เสียชีวิต) ตั้งแต 3 ราย ขึ้นไป

B
24 ช.ม.

ลำดับ
68.

69.

โรค

รพ.ทบ.

ฝุนละอองขนาดเล็ก เสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุ ที่
มีอาการของโรคหอบหืด
ดำเนินการในพื้นที่สี (Asthma) โรคปอดอุดกั้น
แดง ตามแนวทาง เรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (Acute
การสอบสวน
Coronary Disease: ACD) ที่
เหตุการณที่
เกี่ยวเนื่องกับมลพิษ ยืนยันแลววาไมไดมสี าเหตุจาก
อากาศจากฝุน
การติดเชื้อ
ละอองขนาดเล็ก
ผูปวยโรคหอบหืด (Asthma)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(Acute Coronary Disease:
ACD) ที่มีอาการรุนแรงเขารับ
การรักษาเปนผูปวยใน
(Inpatient) จำนวน 2 รายขึ้น
ไป ภายใน 1 วัน จากสถานที่
เดียวกัน เชนหนวยฝก คาย
ทหาร โรงเรียน ชุมชนทหาร

ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข โรค
หรือภัยจากการ
ประกอบอาชีพและ
สิ่งแวดลอมสาธารณ
ภัยจากวิทยาการ
เทคโนโลยีและภัย
ธรรมชาติ

รพ.ทภ.

เสียชีวิตโดยไมทราบสาเหตุ ที่
มีอาการของโรคหอบหืด
(Asthma) โรคปอดอุดกั้น
เรื้อรัง (COPD) โรคหัวใจขาด
เลือดเฉียบพลัน (Acute
Coronary Disease: ACD) ที่
ยืนยันแลววาไมไดมสี าเหตุ
จากการติดเชื้อ
ผูปวยโรคหอบหืด (Asthma)
โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD)
โรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน
(Acute Coronary Disease:
ACD) ที่มีอาการรุนแรงเขารับ
การรักษาเปนผูปวยใน
(Inpatient) จำนวน 2 ราย
ขึ้นไป ภายใน 1 วัน จาก
สถานที่เดียวกัน เชน หนวย
ฝก คายทหาร โรงเรียน
ชุมชนทหาร
ผูปวยกลุม อาการ Allergy
ผูปวยกลุม อาการ Allergy
attack จำนวน 10 รายขึ้นไป attack จำนวน 10 รายขึ้น
จากสถานที่เดียวกัน เชน
ไป จากสถานที่เดียวกัน เชน
หนวยฝก คายทหาร โรงเรียน หนวยฝก คายทหาร โรงเรียน
ชุมชนทหาร
ชุมชนทหาร หรือ
ผูปวยที่มีอาการ Allergy
attack รุนแรง (รักษาตัวใน
โรงพยาบาล หรือ เสียชีวิต)
เปนที่สนใจของสาธารณชน
เปนที่สนใจของสาธารณชน
ระดับ มทบ.
ระดับ ทภ.

พบ.
ไมมี

กำหนดเวลาลง
สอบสวน

ไมมี

ไมมี

เปนที่สนใจของสาธารณชน
ระดับ ทบ. /ประเทศ

B
24 ช.ม.

หมายเหตุ
1) สัญลักษณสำคัญ B = Best practice เพื่อผลการปฏิบัติที่ดีทสี่ ุด; L = by law ตามกฎหมาย; 12 ช.ม. = ภายใน 12
ชั่วโมง; 24 ช.ม. = ภายใน 24 ชัว่ โมง; 7 วัน = ภายใน 7 วัน; 1 สป. = ภายใน 1 สัปดาห
2) การควบคุมการระบาดไมได หมายถึง ยังมีจำนวนผูปวยมากกวาจำนวนเฉลี่ยของผูปวยรายใหมทผี่ ูปวยรายแรกแพรเชื้อ
ใหของโรคนั้น (reproductive number: Ro) ใน “1 ระยะฟกตัวของโรค” รพ.ทภ. ใหดู generation ที่ 2 และ กสวป.
พบ. ใหดู generation ที่ 3

3) รพ.ทภ. อาจมอบหมายให รพ.ทบ. ที่มีแพทยผูเชี่ยวชาญและมีศักยภาพเพียงพอตอการดำเนินการลงไป ทำใหการ
สอบสวนหรือควบคุมโรคในที่เกิดเหตุได โดยมี รพ.ทภ. มีหนาที่ควบคุม กำกับดูแล การปฏิบัติใหเปนไปดวยความ
เรียบรอย
4) กลุมอาการ Guillain-Barré syndrome (GBS) โรคที่เกิดการอักเสบของเสนประสาท โดยมีสาเหตุจากภาวะภูมิคุมกัน
แปรปรวน ทำใหแขน ขาออนแรงทั้ง 2 ขาง และอาจมีอาการชารวม รวมทั้งมีความผิดปกติของกลามเนื้อใบหนา การ
กลืน การเคลื่อนไหวลูกตา
5) เกณฑการออกสอบสวนโรคขางตน รพ.ทบ./รพ.ทภ. สามารถปรับเงื่อนไขในการออกสอบสวนโรคใหเหมาะสมกับบริบท
และพื้นที่รับผิดชอบของตนเองได แตจำนวนผูปวยที่กำหนดเปนเกณฑตองออกสอบสวนโรคของ รพ.ทบ./รพ.ทภ. ตองไม
มากกวาเกณฑขางตนนี้
6) * การรองขอใหกรมแพทยทหารบกสงทีมลงมาชวยสอบสวนโรคนั้น ใหพิจารณาถึง ความจำเปนในแงของการตองการ
ความชวยเหลือในการปฏิบัติที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญ เฉพาะดานจากบุคลากรผูเชี่ยวชาญทางระบาดวิทยาโรคติดเชือ้
หากเปนการขอความคิดเห็น หรือขอปรึกษาแนวทางการสอบสวนหรือควบคุมโรค ใหพิจารณาปรึกษาทางโทรศัพทอยาง
ใกลชิดและโรคโควิด-19 เปนโรคติดตออันตราย ตาม พ.ร.บ. โรคติดตอ 2558 ดังนั้นการประสานขอความชวยเหลือ
หนวยงานสาธารณสุขในพื้นที่จึงมีความจำเปนทั้งในแงกฎหมายเพราะตองแจงเจาพนักงานควบคุมโรคติดตอของ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือจังหวัดทุกครั้ง และในแงการรองขอสนับสนุนทรัพยากรที่ใชในการสอบสวนโรคจาก
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหรือจังหวัดนั้นดวย
7) ** เพื่อใหการเฝาระวังมีความไวสูงขึ้น สามารถตรวจจับโรคโควิด-19 (COVID-19) ที่อาจจะเกิดการติดตอในพื้นที่ได จึง
กำหนดใหการสอบสวนเหตุการณกลุมกอน (cluster) ของผูมีอาการติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ (Acute respiratory
tract infection - ARI) ที่ตรวจ rapid test หรือ PCR ตอเชื้อไวรัสไขหวัดใหญแลวให ผลลบทุกราย

