การเขียนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยา
How to Write an Epidemiologic Investigation Report
สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคหรือปญหาสาธารณสุขตางๆ ไมวาจะเปนโรคติดตอที่พบได
บอยหรือโรคไมติดตอก็ตาม ขั้นตอนที่สาํ คัญขั้นตอนหนึ่งของการสอบสวน ไดแก การเขียนรายงานการ
สอบสวนทางระบาดวิทยา เพื่อนําเสนอเรือ่ งราวของเหตุการณที่เกิดขึ้นและการดําเนินงานใหกับผูท ี่เกี่ยวของ
ตั้งแตระดับผูบ ริหารสาธารณสุขจนถึงผูรับผิดชอบในระดับตางๆ ดังนั้น เจาหนาที่ผูสอบสวนโรคควรให
ความสําคัญกับการเขียนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาใหแลวเสร็จโดยไมชักชา

วัตถุประสงคของการเขียนรายงานสอบสวน
1.
2.
3.
4.

เพื่อรายงานผลการสอบสวนทางระบาดวิทยา
เพื่อเสนอขอคิดเห็นแกผูบริหารและผูเกีย่ วของในระดับตางๆ
เพื่อเปนองคความรูและแนวทางในการสอบสวนโรคครั้งตอไป
เพื่อบันทึกเหตุการณระบาดของโรคหรือปญหาสาธารณสุขที่เกิดขึ้น

ประเภทของรายงาน
รายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยา แบงตามลักษณะรายงานไดเปน 3 ประเภท หลักๆ ดังนี้
1. รายงานการสอบสวนเสนอผูบริหาร แบงไดเปน 2 ชนิด ไดแก รายงานการสอบสวนเบื้องตน
(Preliminary Report) และรายงานการสอบสวนสรุปเสนอผูบริหาร (Final Report)
1.1 รายงานการสอบสวนเบื้องตน (Preliminary Report) เปนรายงานที่ผูสอบสวนโรคจัดทําไว
เสนอตอผูบริหารงานสาธารณสุขโดยเร็ว เพื่อที่จะรายงานเหตุการณทเี่ กิดขึ้นในทันทีภายหลังจากที่ไดทําการ
สอบสวนโรคจนไดขอมูลเบือ้ งตนที่สําคัญๆ รายงานการสอบสวนเบื้องตนมักจะประกอบดวย 6 หัวขอหลัก
ไดแก ความเปนมา ผลการสอบสวนที่เนนประเด็นสําคัญๆที่พบในการสอบสวนโรค แนวโนมของการ
ระบาด กิจกรรมควบคุมโรคที่ไดดําเนินไปแลว สรุปความสําคัญและเรงดวน และขอเสนอเพื่อพิจารณา
ดําเนินการตอไป ควรจะจัดทําทันทีเมื่อกลับมาจากการสอบสวนในพื้นที่ รายงานการสอบสวนเบื้องตน
อาจจะขาดความสมบูรณในดานเนื้อหา แตมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานควบคุมและปองกันโรคให
ทันทวงทีตอสถานการณโรคในขณะนั้น และความยาวของรายงานมักจะไมเกิน 2 หนากระดาษ
1.2 รายงานการสอบสวนสรุปเสนอผูบริหาร (Final Report) เปนรายงานการสอบสวนที่จัดทําขึ้น
เพื่อเสนอตอผูบริหารสาธารณสุข เมื่อสิ้นสุดการสอบสวนโรคและเหตุการณนนั้ แลว มีวัตถุประสงคเพื่อสรุป
รายละเอียดผลการสอบสวนโรคใหครบถวน และบันทึกรายละเอียดเหตุการณการระบาดที่เกิดขึ้น รวมทั้ง
สัมฤทธิ์ผลจากการดําเนินงานควบคุมปองกันโรคที่ไดดําเนินการ ซึ่งจะเปนหลักฐานสําหรับใชอางอิงตอไป
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2. รายงานการสอบสวนฉบับสมบูรณ (Full Report) เปนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาที่ผู
สอบสวนและทีมงานรวมกันจัดทําขึ้นเพื่อสรุปรายละเอียดของผูปวยหรือเหตุการณการระบาดของโรคที่ได
จากการสอบสวน รายงานประกอบดวยชื่อเรื่อง ผูรายงานและทีมสอบสวนโรค บทคัดยอ ความเปนมา
วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผลการสอบสวนโรค ตลอดจนกิจกรรมควบคุมปองกันโรคตางๆที่ไดดําเนินการ
ปญหาและขอจํากัดในการสอบสวน วิจารณผล สรุปผล ขอเสนอแนะ กิตติกรรมประกาศ และเอกสารอางอิง
ซึ่งรายงานฉบับสมบูรณนี้จะเปนตัวชีว้ ดั ผลงานของเจาหนาที่และหนวยงานไดเปนอยางดี
3. รายงานบทความวิชาการ (Scientific Article) เปนบทความวิชาการที่สามารถใชเผยแพรผลการ
สอบสวนโรคในวงกวาง ผูสอบสวนโรคเขียนขึ้นเพื่อสงตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการทางการแพทยและ
สาธารณสุข ไมวาจะเปนในประเทศไทยหรือตางประเทศ ซึ่งวารสารแตละฉบับมักจะมีรูปแบบการเขียนที่
บังคับเฉพาะแตกตางกันไปบาง มีประโยชนอยางมากในการเผยแพรผลงานวิชาการในวงกวางและไดรับการ
อางอึงถึงบอยครั้ง

1. การเขียนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาเบื้องตน
การเขียนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาเบื้องตน เปนกิจกรรมหนึ่งที่สําคัญของการเฝาระวัง
และสอบสวนทางระบาดวิทยา ไมวาจะเปนเหตุการณระบาดของโรคติดเชื้อ หรือโรคไรเชื้อ เชน การบาดเจ็บ
หรือโรคจากการประกอบอาชีพอื่นๆ เจาหนาที่ผูดําเนินการสอบสวนทางระบาดวิทยาควรจะเขียนรายงาน
การสอบสวนเบื้องตน เสนอตอผูบังคับบัญชาภายใน 24-48 ชั่วโมง ภายหลังกลับจากการสอบสวนในพืน้ ที่
เพื่อเปนการแจงรายละเอียดใหกับผูบริหารไดรับทราบและมีการดําเนินงานในขัน้ ตอไป
รายงานการ
สอบสวนเบื้องตนมักมีความยาว 1-2 หนากระดาษ เอ 4
โดยทั่วไป ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็วระดับอําเภอ จะมีบทบาทหนาที่หลักในการสอบสวน
เหตุการณสาธารณสุขที่สําคัญในระดับอําเภอ ไมวาจะเปนการสอบสวนโรคเฉพาะราย เชน กรณีที่มีผูปวย
เพียงรายเดียว หรือเพียงไมกี่ราย ไปจนกระทั่งเมื่อพบผูป วยจํานวนมากขึ้นและเขาขายของการระบาด ก็จะ
นับเปนการสอบสวนการระบาด อยางไรก็ตาม ในบางครั้งแมจะมีผูปว ยเพียงรายเดียว ก็นับวาเปนการระบาด
ได ถาหากเปนโรคอุบัติใหม หรือโรคที่มีความสําคัญทางสาธารณสุข
ไมวาจะเปนการสอบสวนโรคเฉพาะรายหรือการสอบสวนการระบาดของโรค ผูสอบสวนโรคจะทํา
การเก็บขอมูลรายละเอียดจากผูปวยทุกๆราย ดังนัน้ การเขียนรายงานการสอบสวนเบื้องตนทั้ง 2 กรณี จึงใช
หลักการเดียวกัน แตกตางเพียงที่รายงานการสอบสวนโรคเฉพาะราย สามารถบรรยายใหรายละเอียดขอมูล
ของผูปวยแตละรายไดครบถวน ในขณะที่รายงานการสอบสวนการระบาด จะสรุปรายละเอียดขอมูลผูปวย
ทุกราย นําเสนอเปนภาพรวมของการระบาด
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องคประกอบของรายงานการสอบสวนเบื้องตน (Preliminary report)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ความเปนมา
ผลการสอบสวน
กิจกรรมควบคุมโรคที่ดําเนินการแลว
แนวโนมของการระบาด
สรุปความสําคัญทางสาธารณสุขและความเรงดวน
ขอเสนอเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป

1. ความเปนมา
เปนสวนที่บอกถึงที่มาของการออกไปสอบสวนโรค เชน เริ่มตนไดรบั แจงขาวการเกิดโรคจากใคร
หนวยงานใด เมื่อไร และดวยวิธีใด คณะทีอ่ อกไปรวมสอบสวนประกอบดวยใครหรือหนวยงานใดบาง เริ่ม
สอบสวนโรคตั้งแตเมื่อไร และเสร็จสิ้นเมื่อไร สามารถระบุวัตถุประสงคในการสอบสวนโรคไวในสวนนี้

2. ผลการสอบสวน
เปนสวนทีแ่ สดงผลที่ไดจากการสอบสวนโรค หากเปนการสอบสวนโรคเฉพาะราย ใหเขียนบรรยาย
รายละเอียดสําคัญๆของผูปวย เชน อาการ อาการแสดง ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยโรค และ
การรักษา ขอมูลสวนบุคคล ประวัตกิ ารเดินทาง ประวัตสิ ัมผัสกับปจจัยเสี่ยง หรือสาเหตุการเกิดโรค ในกรณี
ที่เปนการสอบสวนการระบาดมีผูปวยจํานวนหลายราย ใหนําขอมูลผูปวยมาเรียบเรียงและนําเสนอดวยการ
แจกแจงตามตัวแปร บุคคล เวลา และสถานที่ ในบางเหตุการณระบาด อาจนําเสนอกราฟเสนโคงการระบาด
(Epidemic curve) ตามวันเริม่ ปวย หรือใชแผนที่แสดงการกระจายของผูปวยตามพืน้ ที่ หรือภาพถายแนบมา
ในรายงานการสอบสวนดวย

3. กิจกรรมควบคุมโรคที่ดําเนินการแลว
ใหระบุรายละเอียดวากิจกรรมควบคุมโรคใดที่ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว เชน การทําลาย
แหลงรังโรค การรักษาผูติดเชื้อ การใหสุขศึกษากับประชาชนในพื้นที่เกิดโรค ตลอดจนถึงการเก็บวัตถุ
ตัวอยางสงตรวจ การติดตามผูสัมผัสโรค การเฝาระวังการระบาดตอเนื่อง ถาหากมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
หลายหนวยงาน ใหระบุวาหนวยงานใด ไดดําเนินการในเรื่องใดไปบาง และกิจกรรมเหลานี้ไดสง ผลตอการ
ควบคุมโรคในพื้นที่อยางไรบาง

4. แนวโนมของการระบาด
จากขอมูลสถานการณโรคทีไ่ ดจากการสอบสวนโรค ตลอดจนถึงประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุม
โรคที่ดําเนินการแลว ใหพยากรณแนวโนมสถานการณของการระบาดของโรค เชน จํานวนผูปว ยกําลังเพิ่ม
มากขึ้นเรื่อยๆ ควบคุมสถานการณไดยาก หรือการระบาดกําลังสงบลง อยางไรก็ตาม ถาหากไมสามารถบอก
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แนวโนมของการระบาดของโรคได เนื่องจากขอมูลไมเพียงพอ ควรบอกเหตุผลไวดวย ขอมูลในสวนนี้มี
ความสําคัญตอการทํางานของผูบริหารสาธารณสุขในการตัดสินใจสั่งการ หรือใหการสนับสนุนการทํางาน

5. สรุปความสําคัญทางสาธารณสุขและความเรงดวน
จากขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการสอบสวนทางระบาดวิทยา ใหสรุปสถานการณ ระบุขนาดของปญหา
และผลกระทบที่มีตอสุขภาพของประชาชน บอกใหทราบวาเปนโรคอุบัติใหม หรือเปนการระบาดของโรคที่
รูจักอยูแลวใชหรือไม มีความตองการเรงดวนในการแกไขปญหาในทันทีหรือไม โดยอาจจะพิจารณาเรื่อง
ระดับของผลกระทบทางดานอื่นๆ เชน ผลกระทบทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว ประกอบดวย

6. ขอเสนอเพื่อพิจารณาดําเนินการตอไป
ใหเสนอแนะแนวทางหรือมาตรการที่ใชในการควบคุมและปองกันโรคที่ควรจะตองดําเนินงาน
ตอไป ไมวาจะเปนมาตรการเดิมที่จะใหทาํ ตอเนื่อง หรือมาตรการใหมๆ ในกรณีที่ตอ งเกี่ยวของกับหนวยงาน
สาธารณสุขนอกพื้นที่ หรือหนวยงานกระทรวงอื่นๆ ใหระบุเรื่องที่ตองประสานงานไวใหชัดเจน

2. การเขียนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยาสรุปเสนอผูบริหาร
ใชรูปแบบเดียวกันกับการเขียนรายงานการสอบสวน ฉบับสมบูรณ แตลดจํานวนองคประกอบลงให
เหลือเพียงองคประกอบหลักๆ เทานั้น ซึ่งผูเขียนรายงานสามารถปรับเพิ่มไดตามความเหมาะสม

องคประกอบของรายงานการสอบสวนสรุปเสนอผูบริหาร (Final report)
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. ผูรายงานและทีมสอบสวนโรค (Authors and investigation team)
3. บทนําหรือความเปนมา (Introduction or Background)
4. วัตถุประสงค (Objectives)
5. วิธีการศึกษา (Methodology)
6. ผลการสอบสวน (Results)
7. มาตรการควบคุมและปองกันโรค (Prevention and control measures)
8. สรุปผล (Conclusion)
สวนรายละเอียดของการเขียนรายงานสรุปเสนอผูบริหาร ใชวิธีการเชนเดียวกับการเขียนรายงานการ
สอบสวนทางระบาดวิทยา ฉบับสมบูรณ
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3. การเขียนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยา ฉบับสมบูรณ
การเขียนรายงานการสอบสวน ฉบับสมบูรณ เปนการบันทึกเรื่องราวของเหตุการณการระบาดของ
โรคและผลการสอบสวนโรค โดยใชหลักการและรูปแบบการเขียน เชนเดียวกับเอกสารวิชาการวิทยาศาสตร
การแพทยและสาธารณสุขทั่วๆ ไป ซึ่งสามารถใชเปนผลงานวิชาการของเจาหนาที่งานระบาดวิทยาไดอยางดี

องคประกอบของรายงานการสอบสวน ฉบับสมบูรณ (Full report)
1. ชื่อเรื่อง (Title)
2. ผูรายงานและทีมสอบสวนโรค (Authors and investigation team)
3. บทคัดยอ (Abstract)
4. บทนําหรือความเปนมา (Introduction or Background)
5. วัตถุประสงค (Objectives)
6. วิธีการศึกษา (Methodology)
7. ผลการสอบสวน (Results)
8. มาตรการควบคุมและปองกันโรค (Prevention and control measures)
9. วิจารณผล (Discussion)
10. ปญหาและขอจํากัดในการสอบสวน (Limitations)
11. สรุปผล (Conclusion)
12. ขอเสนอแนะ (Recommendations)
13. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)
14. เอกสารอางอิง (References)

1. ชื่อเรื่อง (Title)
เปนสวนประกอบที่สําคัญของรายงาน ที่จะบอกใหผูอานทราบวาเปนการสอบสวนทางระบาดวิทยา
เรื่องอะไร เกิดขึ้นที่ไหน และเมื่อไร ควรเลือกใชขอความที่สั้นกระชับ ตรงประเด็น ไดความหมายครบถวน

2. ผูรายงานและทีมสอบสวนโรค (Authors and investigation team)
ระบุชื่อ ตําแหนงและหนวยงานสังกัดของผูรายงาน และเจาหนาที่คนอืน่ ๆที่รวมในทีมสอบสวนโรค

3. บทคัดยอ (Abstract)
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เปนสวนที่สรุปสาระสําคัญทั้งหมดของการระบาดหรือเหตุการณทเี่ กิดขึ้น มีความยาวประมาณ 250350 คํา ครอบคลุมเนื้อหาตัง้ แต ชื่อผูรายงานและหนวยงาน ความเปนมา วัตถุประสงค วิธีการศึกษา ผล
การศึกษา มาตรการควบคุมโรค และสรุปผล

4. บทนําหรือความเปนมา (Introduction or Background)
เปนสวนที่บอกถึงที่มาของการออกไปสอบสวนโรค เชน การไดรบั แจงขาวการเกิดโรคจากใคร
หนวยงานใด เมื่อไร และดวยวิธีใด คณะทีอ่ อกไปรวมสอบสวนประกอบดวยใครหรือหนวยงานใดบาง เริ่ม
สอบสวนโรคตั้งแตเมื่อไร และเสร็จสิ้นเมื่อไร

5. วัตถุประสงค (Objectives)
เปนสวนที่มีความสําคัญอยางมากในการเขียนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยา เพราะจะชวย
ใหผูอานทราบในเบื้องตนวา ผูสอบสวนโรคมีวัตถุประสงคอะไรบางในการสอบสวนเหตุการณที่เกิดขึ้น อีก
ทั้งยังเปนตัวกําหนดแนวทาง และขอบเขตของวิธีการศึกษาที่จะใชคนหาคําตอบในการสอบสวน

6. วิธีการศึกษา (Methodology)
เปนสวนที่บอกถึงวิธีการที่ใชในการคนหาความจริงและตอบวัตถุประสงคที่ตั้งไว ชวยใหผูอานรูว า
มีวิธีการศึกษาอยางไรบาง ในรูปแบบการศึกษาระบาดวิทยาเชิงพรรณนา ใหนยิ ามผูป วยอยางไร มีเครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณอะไรบางทีใ่ ชในการหาคําตอบ ไดมีการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะหเพื่อตอบสมมติฐาน
ดวยหรือไม ถามีเปนรูปแบบการศึกษาใด มีการศึกษาทางสภาพแวดลอมหรือไม และมีการเก็บวัตถุตัวอยาง
สงตรวจทางหองปฏิบัติการอยางไร รวมทั้งใหบอกวิธกี ารเก็บรวบรวมขอมูล และสถิติที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล

7. ผลการสอบสวน (Results)
เปนสวนทีแ่ สดงผลที่ไดจากการสอบสวนโรคทั้งหมด ขอมูลจะถูกนํามาเรียบเรียงผลการศึกษาตาม
ตัวแปร บุคคล เวลา และสถานที่ อาจจะใชรูปแบบการนําเสนอดวยตาราง กราฟ แผนภูมิ ตามความเหมาะสม
โดยการเสนอผลการสอบสวน ตองเขียนใหสอดคลองกับวิธีการศึกษาและวัตถุประสงคที่ตั้งไว รายละเอียด
และแนวทางการเขียนผลการสอบสวน มีดังนี้
1. ยืนยันการวินิจฉัยโรค แสดงขอมูลใหทราบวามีการเกิดโรคจริง โดยอาศัยผลการวินิจฉัยของ
แพทย ประกอบกับผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ นอกจากนี้ อาจใชอาการและอาการแสดง
ของผูปวยเปนหลักในโรคทีย่ ังไมไดรับการยืนยันการวินจิ ฉัย เชน ถาเปนโรคติดเชื้ออุบัติใหม
2. ยืนยันการระบาด ในกรณีทมี่ ีการระบาดของโรค ตองแสดงขอมูลใหผูอานเห็นวามีการระบาด
(Outbreak) เกิดขึ้นจริง มีผูปวยเพิ่มจํานวนมากกวาปกติเทาไร โดยแสดงตัวเลขจํานวนผูปว ย
หรืออัตราปวยที่คํานวณได สวนในกรณีทเี่ ปนโรคประจําถิ่น (Endemic disease) ใหแสดงขอมูล
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เปรียบเทียบจํานวนผูปว ยในเวลานี้ เปรียบเทียบกับจํานวนผูปวยในปทผี่ านๆมา ในระยะเวลา
เดียวกัน ซึ่งอาจจะใชคา Median 3-5 ป ยอนหลัง หรือขอมูลจากปที่ผานมา แลวแตความ
เหมาะสมในแตละกรณี
3. ขอมูลทั่วไป เปนสวนที่แสดงใหเห็นสภาพทั่วไปของพื้นที่เกิดโรค ในดานตางๆ ประกอบดวย
- ขอมูลประชากร เชน จํานวนประชากรแยกเพศ กลุมอายุ หรืออาชีพ
- ขอมูลทางภูมิศาสตรของพื้นที่เกิดโรค
- การคมนาคม และพื้นที่ตดิ ตอที่มีความเชื่อมโยงกับการเกิดโรค
- ขอมูลเศรษฐกิจ ความเปนอยู และวัฒนธรรมของประชาชนในพืน้ ที่ที่มผี ลตอการเกิดโรค
- ขอมูลทางสุขาภิบาล สาธารณูปโภค และสิ่งแวดลอม
4. ผลการศึกษาทางระบาดวิทยา
4.1 ระบาดวิทยาเชิงพรรณนา เปนสวนที่แสดงใหเห็นถึงลักษณะของการเกิดโรคและการกระจาย
ของโรค ทางระบาดวิทยา ไดแก
- ลักษณะการกระจายของโรคตามลักษณะบุคคล ระบุกลุมอายุ เพศ หรืออาชีพที่มีอัตราปวย
สูงสุด ต่ําสุด และกลุมใดที่พบวาเกิดโรคมากที่สุด และแสดงอัตราปวยที่เกิดขึ้นในแตละ
กลุมผูปวย (Attack rate)
- ลักษณะการกระจายตามเวลา แสดงระยะเวลาของการเกิดโรคตั้งแตรายแรกถึงรายสุดทาย
ตามวันที่เริ่มปวย ประมาณระยะฟกตัวของโรคจาก Epidemic curve อธิบายลักษณะการเกิด
โรควาเปนการระบาดแบบใด เชน แหลงโรครวมหรือแหลงโรคแพรกระจาย
- ลักษณะการกระจายตามสถานที่ แสดงใหเห็นถึงความแตกตางของการเกิดโรคในแตละ
พื้นที่ ในรูปของ Attack Rate ตัวอยางเชน อัตราปวยจําแนกตามชัน้ เรียน หรือจําแนกตาม
หมูบาน รวมถึงการจัดทํา Spot map แสดงการกระจายของผูปวยตามพืน้ ที่ เปนการแสดงจุด
ที่เกิดผูปวยรายแรก (index case) และผูปวยรายตอๆมา ที่แยกสีตามระยะเวลาก็ได
4.2 ระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห เปนสวนที่แสดงผลการศึกษาระบาดวิทยาเชิงวิเคราะห โดยนําเสนอ
ขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหขอ มูล เพื่อตอบสมมติฐานที่ตั้งไว เชน
- การทดสอบปจจัยที่สงสัยวาจะเปนสาเหตุของการเกิดโรค โดยนําเสนอผลการวิเคราะหใน
ตาราง หาคาความเสี่ยงตอการเกิดโรคในกลุมคนที่ปวยและไมปว ยดวยคา Relative Risk
หรือ Odds Ratio และคาความเชื่อมั่น 95% (95% Confidence interval)
- การทดสอบทางสถิติ เพื่อดูวาอัตราปวยในกลุมคนที่ไดรับและไมไดรบั ปจจัยที่สงสัยจะเปน
สาเหตุของโรค มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม โดยใช Chi-Square test
5. ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ เปนสวนที่แสดงใหทราบวาในการสอบสวนครั้งนี้ ไดเก็บ
ตัวอยางอะไรสงตรวจ เก็บจากใครบาง จํานวนกี่ราย และไดผลการตรวจเปนอยางไร แสดง
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สัดสวนของการตรวจที่ไดผลบวกเปนรอยละ โดยจําแนกเปน การเก็บตัวอยางจากคน เชน การ
เก็บ Rectal swab, Throat swab, Serum และการเก็บตัวอยางสงตรวจจากสิ่งแวดลอม เชน
ตัวอยางอาหาร น้ํา หรือวัสดุอื่นๆ สงตรวจทางหองปฏิบัติการ
6. ผลการศึกษาสภาพแวดลอม
เปนสวนที่จะอธิบายเหตุการณแวดลอมที่มีความสําคัญตอการ
ระบาดของโรค อาทิเชน สภาพของโรงครัว แหลงน้ํา สวม รายละเอียดขั้นตอนและกรรมวิธีการ
ปรุงอาหาร มีขั้นตอนโดยละเอียดอยางไร มีใครเกี่ยวของบาง
7. ผลการเฝาระวังโรค เพื่อใหทราบวาสถานการณระบาดไดยตุ ิลงจริงหรือไม จึงควรที่จะไดทํา
การเฝาระวังโรคตออีกเปนระยะเวลา 2 เทาของระยะฟกตัวของโรค เพื่อใหแนใจวาไมมีผูปวย
รายใหมเกิดขึน้ อีก

8. มาตรการควบคุมและปองกันโรค (Prevention and control measures)
ใหระบุรายละเอียดวามีมาตรการควบคุมและปองกันโรคอะไรบางที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว
มาตรการใดทีอ่ ยูในระหวางดําเนินการ และมาตรการใดที่เตรียมจะดําเนินการตอไปในภายหนา

9. วิจารณผล (Discussion)
เปนสวนที่ผูสอบสวนโรคจะวิจารณผลการสอบสวนโรคที่ไดทํา โดยใชความรูที่คน ควาเพิ่มเติมมา
อธิบายเหตุการณที่เกิดขึน้ วิเคราะหหาเหตุผลและสมมติฐานในเหตุการณที่เกิดขึน้ นอกจากนีย้ ังอาจชี้ใหเห็น
วาการระบาดในครั้งนี้แตกตางหรือมีลักษณะคลายคลึงกับการระบาดในอดีตหรือไม อยางไร

10. ปญหาและขอจํากัดในการสอบสวน (Limitations)
การสอบสวนโรคครั้งนี้มีปญหาอะไรบาง ที่ทําใหเปนอุปสรรคหรือขอจํากัดในการสอบสวนโรค
สงผลใหไมสามารถตอบวัตถุประสงคไดตามตองการ ควรเขียนออกมาเปนขอๆ พรอมทั้งบอกแนวทางการ
แกไขปญหาในแตละขอ เพราะจะมีประโยชนอยางมากสําหรับผูที่จะทําการสอบสวนทางระบาดวิทยาของ
โรคเดียวกันนีใ้ นครั้งตอไป

11. สรุปผลการสอบสวน (Conclusion)
เปนการสรุปสาระสําคัญที่คนพบจริงจากการสอบสวนทางระบาดวิทยา เปนการสรุปรวบยอดเพือ่
ตอบวัตถุประสงคและสมมติฐานที่ตั้งไว อธิบายถึงความสัมพันธของการเกิดโรคตามบุคคล เวลา สถานที่
โดยทั่วๆ ไป การสรุปผลการสอบสวนควรจะตอบคําถามในประเด็นตางๆ ดังนี้
- Etiologic agent ในการเกิดโรคคืออะไร โดยใชอาการแสดง อาการของโรค และรายงานผล
การตรวจทางหองปฏิบัติการ รวมทั้งระยะฟกตัว หรือ Epidemic curve
- Source of infection คืออะไร บางโรคอาจหาได หรือบางโรคอาจหาไมได ถาไมสามารถ
คนหาไดควรจะบอกในรายงานดวย
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-

Mode of transmission ระบุลักษณะการถายทอดโรควาเปนอยางไร
High risk group กลุมประชากรที่เสี่ยง คือกลุมใด
Risk factor ปจจัยเสีย่ งตอการเกิดโรคมีอะไรบาง
Current situation สถานการณของโรคหรือเหตุการณ สงบเรียบรอย หรือระบาดซ้ํา

12. ขอเสนอแนะ (Recommendations)
ขอเสนอแนะที่ผูสอบสวนและทีมงาน เสนอแนะตอหนวยงานหรือผูท ี่เกี่ยวของในเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
กับการสอบสวนโรคในครั้งนี้ อาจจะเปนขอเสนอในเรื่องมาตรการควบคุมปองกันการเกิดโรคในเหตุการณ
ครั้งนี้ หรือแนวทางการปองกันไมใหเกิดเหตุการณในอนาคต หรือเปนเขอเสนอแนะทีจ่ ะชวยทําใหการ
สอบสวนโรคมีประสิทธิภาพไดผลดีมากขึ้น

13. กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgment)
ใหกลาวขอบคุณบุคคลหรือหนวยงานทีใ่ หความรวมมือในการสอบสวนโรค และใหการสนับสนุน
ดานการตรวจทางหองปฏิบัติการ ตลอดจนผูที่ใหขอมูลอื่นๆ ประกอบการทํางานสอบสวนโรคหรือเขียน
รายงาน ซึ่งรายชื่อที่ปรากฏในสวนของกิตติกรรมประกาศ จะไมซ้ํากับชื่อที่อยูในสวนของทีมสอบสวนโรค

14. เอกสารอางอิง (References)
โดยทั่วไปเมื่อมีการคนควาหาขอมูลทางวิชาการจากเอกสารทางการแพทยหรือวารสารวิชาการตางๆ
เพื่อประกอบการเขียนรายงาน ไมวาจะเปนในสวนการวิจารณผลหรือเนือ้ หาสวนอื่นก็ตาม ควรจะตองทําการ
อางอิงชื่อผูเขียน ชื่อบทความ ชื่อเอกสารนั้นและรายละเอียดอื่นๆ มาแสดงไวในสวนเอกสารอางอิง เพื่อให
ผูอานที่สนใจสามารถไปศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมตอไปได ปจจุบัน รูปแบบการเขียนเอกสารอางอิงที่
นิยมใชกันอยางแพรหลายในงานเขียนเอกสารวิชาการทางการแพทยและสาธารณสุข ไดแก การอางอิงแบบ
แวนคูเวอร (Vancouver style)

ประโยชนที่ไดรับจากการเขียนรายงาน
1. ผูเขียนไดรับความรูเพิ่มเติมจากการทบทวนความรูจากหนังสือ เอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
รวมทั้งการสังเคราะหความรูจ ากเหตุการณและกิจกรรมที่ดําเนินการในขณะทําการสอบสวน
2. ผูบริหารสาธารณสุขและผูเกีย่ วของไดรับทราบเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางละเอียด และสามารถนํา
ขอมูลจากการสอบสวนโรค ไปวางแผนเพือ่ ควบคุมและปองกันโรคตอไป
3. ผูอานที่เปนเจาหนาที่สาธารณสุขที่เกี่ยวของกับงานระบาดวิทยาไดรับความรูความเขาใจในเรื่อง
การสอบสวนทางระบาดวิทยาเพิ่มขึ้น
4. ทําใหเกิดการพัฒนาคุณภาพของการสอบสวนทางระบาดวิทยาในประเทศไทย
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