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ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 

เข้ารับการรักษา ณ  รพ. 

     

 
ระบบรายงานโรค 

online 
(Vep alert online) 

รพ.นาน แจ้งเคส ออนไลน์

 
 

 เมื่อมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา ณ
 รพ.นาน

 และแพทย์วินิจฉัย
ไข้เลือดออก ไข้เดงกี่ รพ.ทุกแห่ง
จะแจ้งเคสผ่านระบบออนไลน์
(Vep alert online)
 
 

มีการแจ้งเคสผ่านระบบ
ออนไลน ์

รพ.อาจรายงานช้า
หรือไม่ครบถ้วน 

-ประเมินระบบเฝ้าระวังโรคใน 
รพ. 
 

เทอดศักดิ์ิ์ ยาใจ

 
ระบบรายงานโรค 

online 
(Vep alert online) 

 
แจ้งเตือน

รพ./สสอ./รพ.สต./ศูนย์บริการ
สุขภาพชมชนเมือง
 
 

 A 

- แจ้งเตือนสถาน บริการที่
รับผิดชอบพื้นที่ที่พัก ของผู้
ป่วย
 
 
 
 
 
 

- รพ./รพ.สต./
ศูนย์บริการสาธารณสุข
รับรู้ว่ามีเคสในพื้นที ่
 
 
 
 
 

แจ้งเตือนลาชา             สสอ.ประสาน การแจ้งเตือน

                              มาที่ สสอ.เมื่อพบเคส
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ฟ 
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 A 

 
 
 

รพ./รพ.สต./ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ลงช่ือรับเคสใน

โปรแกรม 

- รพ./รพ.สต./ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ลงช่ือรับเคสใน
โปรแกรม และสั่งพิมพ์แบบแจ้ง
เคส 

- ข้อมูลผู้ป่วย (ช่ือ เบอร์
โทรศัพท์ ที่อยู่) 

- จนท.ผู้รับเคส อาจ
ไม่ใช่ผู้รับผิดชอบงาน 
หรือ ทีม SRRT  
- ขาดการแจ้งข่าว/
สื่อสารข้อมูล  

- ผู้รับผิดชอบงาน หรือ ทีม 
SRRT ตรวจสอบการแจ้งเคส
ผ่านเวบไซต ์
http://vep.puysoft.net/83/
วันละ 1 ครั้ง 
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แบบสอบสวนโรค

ไข้เลือดออก 
(ส านักระบาดวิทยา) 

 

 
ทีม SRRT ประจ าหน่วยบริการ 

ท าการสอบสวนโรค 
 

- ทีม SRRT ประจ าหน่วยบริการ
สอบสวนโรคโดยติดต่อผู้ป่วยทาง
โทรศัพท์ สอบถามที่อยู่ที่ชัดเจน 
/ลงพื้นที่บ้านผู้ป่วย และ
สอบสวนโรคตามแบบสอบสวน
โรคไข้เลือดออก  

- ข้อมูลที่อยู่ที่ชัดเจน 
เป็นปัจจุบันของผู้ป่วย 
- ข้อมูลคาดการณ์แหล่ง
รังโรค 

- เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ
ไม่ได้ /แจ้งเบอร์ผิด/
หาบ้านไม่เจอ 

- ติดต่อผู้คีย์ข้อมูลจาก รพ.หรือ
ติดต่อ จนท.งานระบาด สสจ.
เพื่อทบทวนท่ีอยู/่เบอร์โทร.อีก
ครั้ง 

ทีม SRRT หน่วย
บริการ

พิเชียร 

 
 

 
  

ตรวจสอบท่ีอยู่ผู้ป่วย 
และสถานท่ีที่เกี่ยวข้อง 

 

 
 
     - กรณีแจ้งที่อยู่ผิด :สอบถาม ที่
อยู่ใหม่ เพื่อแจ้งงานระบาด

วิทยา สสอ.เมืองนาน

-  การตัดสินใจควบคุม
โรค 
 

ผู้ป่วยเป็นคนต่างถ่ิน/
นทท.จึงไม่อาจสื่อสาร
เรื่องที่อยู่ 
-ไม่ทราบแหล่งรังโรค 
เพราะผู้ป่วยอาจ
เดินทาง/เคลื่อนย้าย 

-งานระบาดวิทยา สสอ.ติดตาม
เรื่องการเปลี่ยนข้อมูลที่อยู่ของ
ผู้ป่วย และแจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อ
ควบคุมโรค 

ทีม SRRT หน่วย
บริการ

พิเชียร

 
วัสดุ (ทรายเทมีฟอส 
โลช่ันทากันยุง สเปร์ย) 
แผ่นพับ ทีม อสม./ทีม
พ่น อปท. 

 
 

ควบคุมโรค 
 
 
 
                  B 

ทีม SRRT ประสานทีม อสม. 
และทีมพ่นเคมี อปท.ควบคุมโรค 
ครั้งท่ี 1 
- ควบคุมโรคโดยการพ่นเคมี
ก าจัดยุง 
- ส ารวจและก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
- ค้นหาผู้ป่วยรายอื่นในชุมชน 
 

บ้านผู้ป่วย และพื้นที่ใน
รัศมี 100 เมตร ได้รับ
การควบคุมโรค 

ทีมพ่น อปท./อสม.
อาจมีภารกิจอื่น ไม่
สามารถลงพ้ืนท่ีภายใน 
24 ช่ัวโมง 

- ทีม SRRT ใช้สเปร์ยกระป๋อง 
ก าจัดยุงบ้านผู้ป่วย และบ้าน
ใกล้เคียง  
- ประชาสัมพันธ์/แจ้งนัดหมาย
ประชาชน เรื่อง การพ่นเคม ี
- ไม่สามารถควบคุมโรคได้ทุก
หลังคาเรือน เนื่องจากบ้านปิด 

ทีม SRRT ประจ า
หน่วยบริการ 
ทีมพ่นเคมี อปท. 
อสม. 
 

อยู่ในพื้นที ่

อยู่นอกพื้นที ่
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                  B 
 
 

รายงานควบคุมโรค
ผ่านกลุ่มไลน์ SRRT อ.เมืองนาน

 
 
 
 

- ทีม SRRT ต าบล รายงานการ
ควบคุมโรคผ่านกลุ่มไลน์  
(ข้อมูลพิกัดบ้าน ค่าHI CI แหล่ง
รังโรค ข้อมูลเดินทางของผู้ป่วย) 

- มีรายงาน กิจกรรม
ควบคุมโรค 
- ค่า HI CI บอกความ
เสี่ยงการระบาด 

- การส่งรายงานช้า 
เกิน 24 ช่ัวโมง 
- ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล HI CI 

- ติดตามรายงานผ่านกลุ่มไลน/์
ผอ.รพ.สต. 
- ติดตามรายงานจ านวน
ครัวเรือนท่ี จนท.สามารถเข้า
บ้านได้ 

-ทีม SRRT ประจ า
หน่วยบริการ 
 

 
โปรแกรม 

(Vep alert online) 

 
จัดท าแผนที่บ้านผู้ป่วย 

 
 

- จนท.สสอ.เมืองนาน จัดทํา

แผนที่ผ่านระบบออนไลน์ (Vep
alert online)

- แผนที่จะบ่งบอกการ
ระบาดของโรคใน
ละแวก/ชุมชนนั้นๆ 

พิกัดบ้านอาจมีความ
คลาดเคลื่อนเนื่อง
จากแอพลิเคชั่นที่ใช้

- เลือกใช้แอพพลิเคช่ันท่ี
เหมาะสม 
- ตรวจสอบท่ีอยู่ผ่าน Google 
map 

พิเชียร

 
 

 
ติดตามการควบคุมโรค 
ครั้งท่ี 2 ของแต่ละเคส 

 
 

- ทีม SRRT ต าบล รายงานการ
ควบคุมโรค ครั้งท่ี 2 (ข้อมูล ค่า
HI CI ครั้งท่ี 2) 

-  ค่า HI CI บอกความ
เสี่ยงการระบาด 

- ความน่าเชื่อถือของ
ข้อมูล HI CI 

- ติดตามรายงานผ่านกลุ่มไลน/์
ผอ.รพ.สต. 
- ติดตามรายงานจ านวน
ครัวเรือนท่ี จนท.สามารถเข้า
บ้านได้ 

-ทีม SRRT ประจ า
หน่วยบริการ 
 

 วิเคราะห์ สถานการณ์รายหมู่บ้าน/
ต าบล และช้ีเป้าพื้นท่ีเสี่ยง 

รายสัปดาห ์
 

- วิเคราะห์ข้อมูลทางระบาด
วิทยา (บุคคล เวลา สถานท่ี)  
- จัดท า Epidemic curve 
- วิเคราะห์พื้นท่ีระบาด  

- ข้อมูลไข้เลือดออกราย
สัปดาห์ 

- ความทันเวลา - จัดท าแผนปฏิบัติงานนอก
เวลาราชการ 

พิเชียร

  
จัดท ารายงานแจ้งต่อทีม SRRT 

และรายงานต่อผู้บริหาร 
 
 

- จัดท ารายงานและ เสนอ
มาตรการควบคุมโรค 
รายงานผ่านกลุ่มไลน์ SRRT 

- รายงานสถานการณ์
ทางระบาดวิทยา และ
มาตรการมาตรการ
ระดับต าบล/หมู่บ้าน 

- ข้อมูลไปไม่ถึง
เครือข่ายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 
- ขาดการแจ้งข่าว 
เผยแพร่ข้อมูล 

-รายงาน สสอ./ผอ.รพ.สต. 
- รายงานสถานการณต์่อ 
DHS/CUP Board 
- SRRT ต าบล รายงาน
สถานการณ์เครือข่ายต าบล 

ทีม SRRT ตําบล

พิเชียร

  



หมายเหตุ :  
  
      หมายถึง จุดเริ่มต้น หรือสิ้นสุดของกระบวนการ 
 
 
      หมายถึง กิจกรรมด าเนินงาน การปฏิบัติงาน 
  
 
      หมายถึง การพิจารณาด าเนินการ/การตัดสินใจ 
 
 
      หมายถึง จุดเชื่อมต่อระหว่างขั้นตอน เช่น กรณีการเขียนกระบวนการไม่สามารถจบได้ภายใน 
 
       
      หมายถึง ทิศทาง การเคลื่อนไหวของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


