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1. Incidence Command System 

โครงสร้างของขั้นตอนการสัง่การ กรมควบคุมโรค ในการป้องกนัควบคุมโรคในสถานการณ์อุทกภยั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   กองแผนงาน 

          Coordinator          Maintenance Website สําหรับ 

                     - ผูบ้ริหาร  

          - ส่ือมวลชน 

          - คณะทาํงานสาธารณสุข 

บริหาร + Logistic 

- นพ.ธราวทิย ์

 

เฝ้าระวงั + ข้อมูลสถานการณ์โรค 

- นพ.โสภณ, คุณธนพร 

 

ส่ือสาร ประชาสัมพนัธ์ 

- คุณพงษศิ์ริ 

ภาษาองักฤษ/

ภาษาไทย 
สคร. 1  สคร. 2  สคร. 8  
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2. การเตรียมความพร้อมก่อนออกพืน้ที ่

 เน่ืองจากพื้นท่ีๆ เกิดภยัพิบติัเป็นบริเวณท่ีมีอนัตรายหรือความเส่ียงต่อการเกิดโรคและอุบติัเหตุสูงกวา่

พ้ืนท่ีปกติ ดงันั้นผูท่ี้จาํเป็นตอ้งออกปฏิบติังานในพื้นท่ีดงักล่าวจึงตอ้งเตรียมความพร้อมดา้นต่างๆ ดงัน้ี 

 2.1 เตรียมทมีงาน ไดแ้ก่แพทย ์ นกัวิชาการดา้นต่างๆ และพนกังานขบัรถ หรือขบัเรือ ท่ีอาจตอ้งมี

ความสามารถพิเศษ เช่น การทาํงานในนํ้าจะตอ้งวา่ยนํ้าได ้หรือสามารถทาํหนา้ท่ีแทนผูอ่ื้นไดเ้ม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน

ระหวา่งปฏิบติังานและจาํกดัจาํนวนเจา้หนา้ท่ี ไดแ้ก่ แพทย ์ หรือนกัวิชาการท่ีสามารถขบัรถหรือขบัเรือไดด้ว้ย

 2.2 การประสานงานกับเจ้าหน้าทีใ่นพืน้ท่ี ควรประสานกบัเจา้หนา้กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองของ

สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคก่อนทุกคร้ัง จะทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและเกิดความร่วมมือใน

การปฏิบติังานกนัมากข้ึน  

 2.3 ทาํหนังสือขออนุมตัิไปราชการและทาํหนังสือยมืเงนิทดรองไปราชการ 

 การขออนุมติัไปราชการเม่ือตอ้งออกพ้ืนท่ี ให้แจ้งช่ือทีคุ่ณชญาภา สาดสูงเนิน (คุณเลก็) กลุ่มภารกิจ

ตอบโตส้ถานการณ์โรคและภยัสุขภาพ โดยจะขออนุมติัเป็นรายสปัดาห์ โดยแบ่งเป็นสองกรณี คือ 

  1. กรณไีปค้างคนื แจง้คุณชญาภา โดยจะทาํเร่ืองขอยมืเงินทดลองราการ  

  2. กรณทีีไ่ม่นอนค้างคนื ไม่ตอ้งทาํเร่ืองยมืเงินทดลองราชการ ใหส้าํรองจ่ายค่านํ้ามนัและนาํ

ใบเสร็จเบิกท่ีคุณธีรวรรณ สุวรรณศรี (คุณป๋ิว) ในวนัเดียวกนั ส่วนค่าเบ้ียเล้ียงคุณชญาภาจะเบิกใหเ้ป็นสปัดาห์ 

 2.4  เตรียมความรู้เร่ืองโรคและเอกสารทีต้่องใช้ การทาํงานในกรณีท่ีเกิดภยัไดแ้ก่ เอกสารท่ีเก่ียวโรค ใน

ส่วนของลกัษณะ วงจรชีวิต แบบสอบสวนโรค  

 2.5 การแต่งกายและส่ิงท่ีต้องพกติดตวัขณะปฏิบัติงาน ในการออกพ้ืนท่ี โปรดตรวจสอบวา่มีส่ิงเหล่าน้ี 

• บตัรแสดงตน ไดแ้ก่ บตัรกรมควบคุมโรค บตัรขา้ราชการ หรือบตัรอ่ืนๆ ท่ีราชการออกให ้

• เส้ือกัก๊  

• เส้ือชูชีพ 

• รองเทา้บูท้  

• ใบขออนุญาตเขา้พ้ืนท่ี โปรดไปรับท่ีคุณนงลกัษณ์ อยู่ด ี(คุณแหม่ม) ฝ่ายบริหารจดัการองคก์ร 

 2.6 เตรียมอุปกรณ์การเกบ็ตวัอย่างทางห้องปฏบัิติการ ตวัอยา่ง เช่น แนวทางการเกบ็ตวัอยา่งส่งตรวจใน

กลุ่มโรคท่ีเฝ้าระวงั 10 กลุ่มโรคท่ีเฝ้าระวงั ในศนูยพ์กัพิงชัว่คราวของผูป้ระสบภยันํ้าท่วม ประกอบดว้ย 
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 Lab support 

1. Rapid Test 

1.1 Dengue Duo – NS1, IgM, IgG 

1.2 Leptospirosis – IgM, IgG 

1.3 Flu A&B antigen 

2. Standard Test 

2.1 Carry Blaire for diarrheal bacteria 

2.2 Blood clot for immunology 

2.3 VTM for respiratory viruses 

กลุ่มโรค 

1. Acute Diarrhea พิจารณาเกบ็ตวัอยา่ง RSC ในกรณีท่ี พบ  

1.1 Severe watery diarrhea เป็นกลุ่มก้อน หรือพบในครัวเรือนเดยีวกนั หรือท่ีตอ้งส่งต่อไปยงั

โรงพยาบาล หรือไดรั้บนํ้าเกลือ 

1.2 Watery diarrhea ท่ีมากกวา่ 10 คน ในหน่ึงสปัดาห์ ในหน่ึงศนูยอ์พยพ  

แนวทางการเกบ็ – พิจารณาเกบ็ RSC ในผูป่้วยดงักล่าวตามความเหมาะสม 

Acute bloody diarrhea พิจารณาเกบ็ตวัอยา่ง RSC ทุกราย เพราะ Shigellosis แพร่เช้ือไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2. Food poisoning พิจารณาเกบ็ตวัอยา่งทุกเหตุการณ์ถา้มีตวัอยา่ง เนน้การเกบ็ตวัอยา่งจากผูป่้วยเช่น 

อาเจียน อุจจาระ และอาหารท่ีสงสยั 

3. Suspected Leptospirosis พิจารณาเกบ็ตวัอยา่งเลือดในผูป่้วยท่ีรุนแรง หรือ admitted หรือ เสียชีวติ  

3.1 เจาะเลือดใส่ Tube EDTA สาํหรับ PCR เกบ็ช่วง acute phase 

3.2 เจาะเลือดใส่ Tube clot blood สาํหรับ MAT และ IFA เกบ็หลงั onset 5 วนัข้ึนไป  

3.3 Rapid test พิจารณาตรวจในผูป่้วยท่ีมีอาการมากกวา่ 5 วนั 

4. Dengue Infection พิจารณาเกบ็ตวัอยา่งในกรณีท่ีพบผูป่้วยตั้งแต่ หน่ึงราย 

4.1 เจาะเลือดใส่ Tube clot blood สาํหรับ PCR และ IgM/ IgG 

4.2 Rapid test – Dengue Duo เกบ็ไดทุ้กระยะ  
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5. Acute lower respiratory infection พิจารณาเกบ็ตวัอยา่งส่งตรวจ ในกรณีท่ีพบผูป่้วย มากกว่า 5 ราย 

ในหน่ึงวนั จาํนวนตวัอยา่ง พิจารณาเกบ็ตามความเหมาะสม  

5.1 เกบ็ Throat or nasal swab ในผูป่้วยท่ีมีอาการไม่เกิน 7 วนั เกบ็ใส่ VTM  

5.2 Rapid test- influenza  ในผูป่้วยท่ีมีอาการไม่เกิน 7 วนั 

6. Influenza-like illness  

6.1 เกบ็ Throat or nasal swab ในผูป่้วยท่ีมีอาการไม่เกิน 7 วนั เกบ็ใส่ VTM  

6.2 Rapid test - Influenza ในผูป่้วยท่ีมีอาการไม่เกิน 7 วนั 

7. Heamorrhagic Conjunctivitis  

8. HFMD พิจารณาเกบ็ตวัอยา่งเฉพาะผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรง หรือ admitted หรือ เสียชีวติ 

พิจารณา เกบ็ Throat swab / Rectal swab เกบ็ใส่ใน VTM สีชมพ ู 

9.  Other – Fever with rash หากพบกลุ่มอาการไขอ้อกผืน่ ในศนูยพ์กัพิง อาจเป็นไดห้ลายโรคไดแ้ก่  

9.1 Measles 

9.2 Rubella 

9.3 Meningococcal infection  

ในการเกบ็ตวัอยา่งใหพิ้จารณาเกบ็ตามชนิดของตวัอยา่งตามความเหมาะสม  

3. บทบาทของทีมงาน 

 3.1 บทบาทของหัวหน้าทมี ท่ีสาํคญั ไดแ้ก่ 

  1) กาํหนดวตัถุประสงคข์องการปฏิบติังานแต่ละทีม 

  2) แบ่งงานใหผู้ร่้วมทีมตามความสามารถของแต่ละคน คืองานเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา งาน

สอบสวนทางระบาดวิทยา และการประเมินความเส่ียง 

  3) ควบคุม กาํกบั การปฏิบติังาน 

  4) เป็นท่ีปรึกษาและแกไ้ขปัญหาใหผู้ร่้วมทีม 

  5) สรุปผลการปฏิบติังาน ประจาํสปัดาห์ ซ่ึงถา้ออกปฏิบติังานคร้ังละ 1 สปัดาห์กส็รุปคร้ังเดียว

เฉพาะสปัดาห์ท่ีรับผิดชอบ แต่ถา้จดัทีมปฏิบติังานไม่ถึง 7 วนั กส็รุปแลว้ส่งต่อทีมถดัมา และถา้ปฏิบติังานไม่ถึง 

7 วนั แลว้เหตุการณ์สงบกส็รุปเช่นเดียวกบัการจดัทีมไม่ถึง 7 วนั ส่วนการสรุปเสนอผูบ้ริหาร และการสรุปเม่ือ
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เหตุการณ์สงบข้ึนอยูร่ะยะของการเกิดเหตุการณ์นั้นๆ ซ่ึงถา้เป็นระยะเวลาสั้นๆกส็ามารถสรุปไดพ้ร้อมกนั จึง

อาจตอ้งใชที้มงานในส่วนกลางและทีมงานในพ้ืนท่ีช่วยดว้ย   

 3.2 บทบาทของทมีงาน (ส่วนกลาง)  ไดแ้ก่ 

  1) ปฏิบติังานตามท่ีหวัหนา้ทีมมอบหมาย รวมทั้งงานดา้นสนบัสนุนการสอบสวนโรค เช่น การ

เตรียมค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ 

  2) เป็นผูช่้วยหวัหนา้ทีม เช่น เป็นท่ีปรึกษาและร่วมในการแกไ้ขปัญหากบัทีมงานในพ้ืนท่ี 

  3) สรุปผลการปฏิบติังาน ประจาํวนั 

 3.3 บทบาทของทมีงาน (ในพืน้ท่ี) ไดแ้ก่ 

  1) ประสานกบัหน่วยงานยอ่ยในพ้ืนท่ีตามกิจกรรมท่ีไดรั้บมอบหมายจากหวัหนา้ทีม  

  2) ร่วมปฏิบติังานกบัทีมงานส่วนกลางตามท่ีหวัหนา้ทีมมอบหมาย 

4. ลกัษณะงานทีป่ฏิบัติในพืน้ที ่

 4.1 งานเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา แบ่งเป็น 2 ส่วน คือการเฝ้าระวงัผูป่้วย (Case based surveillance) และ

การเฝ้าระวงัเหตุการณ์ผิดปกติ (Event-based surveillance) 

  4.1.1 การเฝ้าระวงัผู้ป่วย (Case based surveillance) เน่ืองจากในสถานการณ์ท่ีมีนํ้าท่วมใน

หลายพ้ืนท่ีมีจุดพกัพิงผูป้ระสบภยัเกิดข้ึนและมีหน่วยแพทยเ์คล่ือนท่ีเขา้ไปใหบ้ริการอยา่งสมํ่าเสมอ การเกบ็

ขอ้มูลโรคท่ีอาจมีการแพร่ระบาดไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในภาวะท่ีมีการอพยพมาอยูร่่วมกนัของคนจาํนวนมากซ่ึงทาํให้

ความเส่ียงของการเกิดการระบาดของโรคต่างๆมีสูงข้ึน จะทาํใหส้ามารถตรวจจบัความผิดปกติและควบคุม

ป้องกนัโรคไดท้นัเวลามากข้ึน มีกิจกรรมท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

   1) รวบรวมขอ้มลูการตรวจรักษาของหน่วยแพทยท่ี์ใหบ้ริการในจุดพกัพิงของผู ้    

ประสบภยันํ้าท่วม ไดแ้ก่ กลุ่มโรคอุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ บิด เลปโตสไปโรซิส ไขเ้ลือดออก ตาแดงจากการ

ติดเช้ือ ไขห้วดั/ไขห้วดัใหญ่ ไขอ้อกผื่น และการป่วยเป็นกลุ่มกอ้น (โรคอ่ืนๆ ท่ีมีการป่วยเป็นกลุ่มใหญ่และมี

โอกาสแพร่ระบาดไดง่้าย) โดยใชแ้บบฟอร์ม BOE Flood 1 

   2) วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปการเฝ้าระวงัฯแบบสั้นๆเสนอผูบ้ริหาร และแจง้

ผูรั้บผดิชอบในหน่วยหรือศนูยอ์พยพทราบเพ่ือพิจารณาหาแนวทางแกไ้ขปัญหา  พร้อมแจง้ทีมสอบสวนโรคเม่ือ

พบวา่มีการระบาดหรือมีจาํนวนผูป่้วยเพิม่มากผดิปกติ เพ่ือดาํเนินการสอบสวนหาสาเหตุต่อไป 
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   4.1.2 การเฝ้าระวงัเหตุการณ์ผดิปกต ิ(Event-based surveillance) 

  ในกรณีท่ีจุดพกัพิงฯ บางแห่งไม่มีบริการรักษาพยาบาลหรือไม่สามารถจดับริการไดอ้ยา่ง

สมํ่าเสมอ ระบบเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยาตามปกติ อาจไม่สามารถทาํหนา้ท่ีในการตรวจจบัการระบาดหรือ

ความผดิปกติท่ีอาจก่อใหเ้กิดภยนัตรายต่อสุขภาพไดอ้ยา่งเตม็ท่ี ระบบเฝ้าระวงัในรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการ มี

ความสะดวกและน่าจะไดรั้บความร่วมมือจากผูป้ฏิบติัมากกวา่ดงัเช่นระบบเฝ้าระวงัเหตุการณ์ผิดปกติจึงเป็น

เคร่ืองมือสาํคญัท่ีจะตอ้งนาํมาใชร่้วมกบัระบบเฝ้าระวงัตามปกติ มีกิจกรรมท่ีสาํคญัคือ   

  1. SRRT ผูรั้บผิดชอบพ้ืนท่ีท่ีประสบภยัหรือมีจุดพกัพงิฯ ตั้งอยูร่วบรวมรายช่ือและท่ีตั้งจุดพกั

พิงฯ ทั้งหมด (หรือมากท่ีสุดเท่าท่ีเป็นไปได)้ ท่ีตั้งอยูใ่นพ้ืนท่ีรับผิดชอบของ SRRT ทั้งท่ีมีและไม่มีหน่วยตรวจ

รักษาพยาบาลและปรับปรุงรายช่ือจุดพกัพิงฯเหล่านั้นใหเ้ป็นปัจจุบนัอยูเ่สมอ เช่น เพ่ิมเติมรายช่ือจุดพกัพิงฯท่ี

เกิดข้ึนใหม่เป็นประจาํทกุวนั 

   2. ทาํการติดต่อประสานงานกบัจุดพกัพิงฯ แต่ละแห่ง เพือ่หาบุคคลท่ีจะเป็นผูป้ระสานงานดา้น

การเฝ้าระวงัโรคและภยัสุขภาพ (Surveillance focal point) ในแต่ละจุดพกัพิงฯเหล่านั้น โดยผูป้ระสานงานอาจ

เป็นแพทย ์ พยาบาล บุคลากรดา้นสุขภาพ เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานหรือองคก์รต่างๆ หรือบุคคลใดกต็ามท่ี

ปฏิบติังานหรืออาศยัอยูใ่นจุดพกัพิงนั้นๆ อยา่งต่อเน่ืองเป็นประจาํและมีความยนิดีท่ีจะเป็นผูป้ระสานงานซ่ึงจะ

ติดต่อส่ือสารกบั SRRT อยา่งสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การแจง้ข่าวในกรณีท่ีมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดข้ึน 

  3. แจง้ใหผู้ป้ระสานงานทราบวา่ มีเหตุการณ์ 4 กลุ่มหลกัท่ีถือเป็นเหตุการณ์ผิดปกติท่ีมี

ความสาํคญัทางสาธารณสุขและตอ้งแจง้ใหก้บั SRRT ทราบทนัทีท่ีพบเห็นหรือทราบวา่มีเหตุการณ์ในจุดพกั

พิงฯหรือบริเวณใกลเ้คียง ไดแ้ก่ 

    3.1 มีผูเ้สียชีวิตเกิดข้ึน โดยไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตหรือสงสยัวา่เสียชีวิตจาก

โรคติดต่อ 

   3.2 มีผูป่้วยท่ีมีอาการรุนแรงเกิดข้ึน ท่ีสาํคญัไดแ้ก่ ผูป่้วยถ่ายเป็นนํ้าจนมีภาวะชอ็ค 

ผูป่้วยเป็นไขแ้ละหอบเหน่ือยมากหรือระบบหายใจลม้เหลว ผูป่้วยเป็นไขแ้ละมีอาการซึมลงหรือหมดสติ ผูป่้วย

ท่ีสงสยัไขเ้ลือดออก ฯลฯ 

   3.3 ผูป่้วยท่ีเป็นกลุ่มกอ้น ไดแ้ก่ ผูป่้วยท่ีมาดว้ยอาการคลา้ยกนัในเวลาใกลเ้คียงกนั 

หรือเป็นผูท่ี้มีความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดหรือมีกิจกรรมร่วมกนัก่อนท่ีจะเร่ิมป่วย 



7 
 

   3.4 เหตุการณ์ผดิปกติอ่ืนๆ ท่ีอาจมีผลต่อสุขภาพ เช่น สตัวใ์นบริเวณท่ีพกัตายเป็น

จาํนวนมากผิดปกติ พบเห็นสารเคมีร่ัวไหลในพ้ืนท่ี ไดก้ล่ินเหมน็หรือเห็นควนัผิดปกติเกิดข้ึน ฯลฯ 

  4. SRRT ติดต่อส่ือสารกบัผูป้ระสานงานของแต่ละจุดพกัพิงฯ อยา่งสมํ่าเสมอ อยา่งนอ้ยทุก 1-2 

วนัเพ่ือสอบถามวา่มีเหตุการณ์ผดิปกติดงักล่าวเกิดข้ึนหรือไม่ โดยตอ้งไม่รอใหผู้ป้ระสานงานเป็นผูติ้ดต่อหรือ

แจง้ข่าวเขา้มาแต่เพียงฝ่ายเดียว เพื่อใหส้ามารถตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติไดเ้ร็วข้ึน 

  5. เม่ือไดรั้บแจง้วา่มีเหตุการณ์ผดิปกติเกิดข้ึน ให ้SRRT รีบดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูล จากนั้น

ใหท้าํการสอบสวนและควบคุมป้องกนัโรคตามความเหมาะสมต่อไป รวมทั้งรายงานใหห้น่วยงานสาธารณสุข

ระดบัสูงข้ึนไปทราบตามลาํดบั 

  การประเมินและกาํกบัติดตาม  

  โดยสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัหรือสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรค ในแต่ละวนัควรมีการ

ติดต่อกบั SRRT หรือเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขผูรั้บผิดชอบเพ่ือสอบถามขอ้มูลดงัน้ี 

  1. จาํนวนจุดพกัพิงฯ ท่ีมีในพ้ืนท่ี  

  2. จาํนวนจุดพกัพิงฯ ท่ี SRRT มีการติดต่อส่ือสารกบัผูป้ระสานงานเพ่ือสอบถามเหตุการณ์

อยา่งสมํ่าเสมอ เช่น ทุก 1-2 วนั 

  3. จาํนวนและรายละเอียดของเหตุการณ์ผดิปกติท่ีสาํคญัท่ีพบในแต่ละวนั   

    4.2 งานสอบสวนทางระบาดวทิยา กิจกรรมท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

  1) รับขอ้มูลการระบาดของโรคหรือภยัสุขภาพจากทีมเฝ้าระวงัฯ พจิารณาหาแนวทางในการ

สอบสวนการระบาด  

  2) รวบรวมขอ้มลูการระบาดตามแบบฟอร์มการสอบสวนของแต่ละโรคหรือเหตุการณ์ โดย

การสมัภาษณ์ผูป่้วย ญาติ และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนๆ เช่น แพทย ์พยาบาล ท่ีใหก้ารรักษา ผูป้รุงอาหาร ผูข้ายอาหาร ผูส่้ง

อาหาร ฯลฯ 

  3) วิเคราะห์ขอ้มูลและสรุปการสอบสวนโรค แบบสั้นๆ  เสนอผูบ้ริหารและแจง้ผูรั้บผิดชอบใน

หน่วยหรือศนูยอ์พยพทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางแกไ้ข 

 หมายเหตุ หากผูป้ฏิบติังานมีนอ้ยไม่สามารถแบ่งเป็นทีมเฝ้าระวงัฯ และสอบสวนฯ ได ้ การเฝ้า

ระวงัและสอบสวนฯ จะดาํเนินการท่ีจุดเดียว คือโตะ๊ซกัประวติัผูป่้วยก่อนเขา้พบแพทยห์รือหลงัแพทยต์รวจ 

ตามความสาํคญัและความเร่งด่วนของของโรคและผูป่้วย 



8 
 

4.3 การประเมนิความเส่ียง  เป็นการประเมินเพ่ือกาํหนดมาตรการในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
ซ่ึงแนวทางการประเมินเฝ้าระวงัและควบคุมการระบาดของโรค จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 
 ส่วนที ่1  ข้อควรปฏบัิต ิ

 1) ทีมประเมิน เฝ้าระวงัและควบคุมโรค ในสปัดาห์นั้นๆ ตอ้งไดรั้บการ Orientation ในวนั

จนัทร์ (หรือวนัแรกของการปฏิบติังานในสปัดาห์นั้น) 

 2) ใชแ้บบประเมินความเส่ียงท่ีสาํนกัระบาดวิทยาพฒันาข้ึน 

   3) ทีมประเมิน เฝ้าระวงัและควบคุมโรค เม่ือพบเหตุการณ์ผิดปกติ หรือพบโรคในกลุ่มโรคท่ี

เฝ้าระวงั ท่ีมีโอกาสระบาดในศนูยพ์กัพิง ตอ้งสามารถแนะนาํและควบคุมโรคเบ้ืองตน้ไดท้นัที 

 4) ทีมประเมินเฝ้าระวงัและควบคุมโรค สามารถขอทีมควบคุมโรคจากส่วนกลางได ้ 

 5) พึงระลึกเสมอวา่ การช่วยชีวิต หรือกูภ้ยั ผูป้ระสบภยัเป็นส่ิงสาํคญัท่ีสุด แต่ตอ้งไม่ทาํให้

ตวัเองเส่ียงภยั  

 6) ผูอ้าํนวยการสาํนกัระบาดวิทยา (นพ. ภาสกร อคัรเสวี) เป็นหวัหนา้ทีมเฝ้าระวงัและควบคุม

โรค และข้ึนตรงต่อ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.สุวรรณชยั วฒันายิง่เจริญชยั)   

 ส่วนที ่2  ข้อพงึระวงั 

 1) การไปประเมิน ไม่ใช่การไปเยีย่มศนูยอ์พยพ  

 2) การไปประเมิน ตอ้งทราบวา่ไปประเมินอะไร เพ่ืออะไร และจะทาํอะไร 

 3) ไม่มีอะไรตายตวัท่ีตอ้งทาํกิจกรรม การประยกุตต์ามสถานการณ์จึงเป็นส่ิงท่ีพึงกระทาํ 
 

แนวทางการทาํ Risk assessment (แบบ BOE Flood 3) 

 1. รายงานตัวทมีต่อศูนย์ปฏบิัติการของจังหวัด 

  1.1 ช้ีแจงวตัถุประสงค ์

  1.2 กาํหนดจุดอพยพท่ีจะลงทาํ Risk assessment ร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีระบาดวิทยาและงานควบคุม

โรคของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั (เกบ็ขอ้มูลวา่มีก่ีอาํเภอ ลงพ้ืนท่ีไดก่ี้อาํเภอ จาํนวนจุดอพยพของแต่ละ

อาํเภอ และจาํนวนจุดอพยพท่ีลงพ้ืนท่ีได)้ 

  1.3 ขอความร่วมมือเจา้หนา้ท่ีระบาดวิทยาจงัหวดัใหล้งพ้ืนท่ีร่วมกนัในวนัแรก เพ่ือ 

   - ช่วยนาํทาง  
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   - แนะนาํทีมกบัหน่วยพยาบาลในจุดอพยพ  

   - รับรู้ร่วมกนัวา่วตัถุประสงคข์องการประเมินความเส่ียงคือเพ่ือช้ีเป้าหมายในการ

ป้องกนัควบคุมโรคใหจ้งัหวดัไดอ้ยา่งไร 

  1.4 นดัแนะเร่ืองการส่งขอ้มูลท่ีประเมินได ้พร้อมขอ้เสนอแนะใหจ้งัหวดัทุกเยน็ในวนัท่ีทาํการ

ประเมินความเส่ียงสปัดาห์ละ 1 คร้ัง   

 2. ลงพืน้ท่ีจุดอพยพท่ีเลือกไว้ 

  2.1 ช้ีแจงและเกบ็ขอ้มูล Surveillance จากหน่วยแพทยทุ์กวนั 

  2.2 สมัภาษณ์ผูอ้พยพ ผูน้าํชุมชน และเจา้หนา้ท่ีเป็นกลุ่ม ประมาณ 10 คน ตามแบบประเมิน 

Risk  assessment 

  2.3 เดินสาํรวจสภาพแวดลอ้ม ขยะ สว้ม นํ้าใช ้ตรวจคลอรีนในนํ้า (อยา่ลืมชุดตรวจคลอรีน) 

และสภาพนํ้าท่วมขงับริเวณรอบ ๆ ศนูยอ์พยพ 

  2.4 ถา้พบนํ้าแทง็ท่ีไม่มีคลอรีนใหเ้ติมเลย (ใชค้ลอรีนแบบหยด) 

  2.5 สงัเกตและสมัภาษณ์เร่ืองอาหารและนํ้าด่ืม 

  2.6 สอบถามและสงัเกตปริมาณยงุ สาํรวจแหล่งเพาะพนัธ์ยงุลายบริเวณศนูยอ์พยพ (ใชไ้ฟฉาย) 

  2.7 ก่อนออกจากศูนยอ์พยพสอบถามผูน้าํและผูอ้พยพวา่ตอ้งการหรือขาดวสัดุอุปกรณ์

อะไรบา้งท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัโรค ท่ีเราสามารถสนบัสนุนได ้หรือประสานความช่วยเหลือได ้เช่น ถุงดาํ รถดูด

สว้ม รถเกบ็ขยะ ยาทากนัยงุ ฯลฯ 

  2.8 แจง้ผูน้าํและผูอ้พยพวา่เราจะประเมินสปัดาห์ละ 1 คร้ัง แต่หากมีเหตุการณ์ระบาดหรือ

อะไรท่ีตอ้งใชที้มควบคุมโรคใหติ้ดต่อท่ีหน่วยงานใด  เบอร์โทร.อะไร (ควรเป็นเบอร์โทร. ของหน่วยงานใน

พ้ืนท่ี เช่น รพ.สต. หรือ รพช.)  

 2.9 การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เพ่ือกาํหนดมาตรการป้องกนัและควบคุม 
การระบาดประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

  ก. การประเมินความเส่ียงด้านปริมาณ (Quantitative Attributes) จะดูในเร่ือง ปริมาณของนํ้า

ด่ืม นํ้าใช ้อาหาร ท่ีพกั หอ้งนํ้ าหอ้งสว้ม หรือจาํนวนเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขท่ีปฏิบติังานวา่มีความเพียงพอกบั

ความตอ้งการ หรืออยูใ่นเกณฑม์าตรฐานหรือไม่ เช่น 

• ปริมาณนํ้าใชท่ี้เพียงพอต่อการป้องกนัการเกิดโรค เท่ากบั 15-20 ลิตร/คน/วนั 



10 
 

• ปริมาณนํ้าด่ืมท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย เท่ากบั 3-5 ลิตร/คน/วนั 

• ปริมาณสว้มท่ีเพียงพอต่อความตอ้งการของผูอ้พยพ เท่ากบั 20-40 คน/หลงั/วนั  
(36-72 นาที/คร้ัง) 

• ขนาดท่ีนอนท่ีเหมาะสม เท่ากบั 3 ตารางเมตร/คน 

• อาณาเขตของศนูยพ์กัพิงโดยเฉล่ีย เท่ากบั 30 ตารางเมตร 

• ปริมาณเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุขต่อจาํนวนผูอ้พยพโดยเฉล่ีย เท่ากบั 1:50-1:100 
  ข. การประเมินความเส่ียงด้านคุณภาพ (Qualitative Attributes) เป็นการดูในเร่ืองของความ
สะอาดหรือการมีส่ิงเจือปนในนํ้า อาหาร หรือคุณภาพของการใหบ้ริการในศูนยอ์พยพ 
 3. สรุปมาตรการป้องกนัควบคุมโรคทีค่วรทาํ วสัดุอุปกรณ์ และหน่วยงานท่ีตอ้งประสานต่อตามแบบ 

Risk assessment  

 4. ถ่ายเอกสารข้อมูลทีป่ระเมินได้ พร้อมขอ้เสนอแนะ ส่งใหจ้งัหวดัทุกเยน็ในวนัท่ีทาํการประเมินความ

เส่ียง 

 5. ส่งแบบประเมิน Risk Assessment (แบบ BOE Flood 3) ใหส้าํนกัระบาดวิทยา ท่ี Fax. 0-2591-8579 

หรือท่ี email : outbreak@health.moph.go.th  และ rinfetp@gmail.com  เพื่อประสานศนูย ์PHER  war room ของ

กรมควบคุมโรคและ war room ของกระทรวงสาธารณสุข และใชเ้ป็นขอ้มูลในการจดัทีมสนบัสนุนและประเมิน

เร่ือง logistic อยา่งเป็นระบบต่อไป 

5. การสรุปผลการปฏิบัตงิาน 

 5.1 สรุปประจาํวนั เป็นหนา้ท่ีของทีมงาน (ส่วนกลาง) รวมทั้งการสรุปค่าใชจ่้ายประจาํวนัและค่าใชจ่้าย

เม่ือส้ินสุดการปฏิบติังาน (เอกสารสรุปค่าใชจ่้าย + รายงานการเดินทางไปราชการ)   

 5.2 สรุปประจาํสัปดาห์ เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้ทีม   

 5.3 สรุปเสนอผู้บริหาร เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้ทีม  

 5.4 สรุปเมื่อเหตุการณ์สงบ เป็นหนา้ท่ีของหวัหนา้ทีมและทีมงานและส่งเอกสารสรุปผลการปฏิบติังาน

ใหห้น่วยงานในพ้ืนท่ี    
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6. ภาคผนวก  

 แบบรายงานโรค/กลุ่มอาการท่ีเฝ้าระวงัในจุดอพยพจากอุทกภยั  มี 4 แบบ คือ  

 6.1 แบบ BOE Flood 1 ใชร้ายงานโรค/กลุ่มอาการท่ีเฝ้าระวงัในจุดอพยพจากสภาวะอุทกภยั รายวนั

สาํหรับหน่วยบริการสาธารณสุขยอ่ย/โรงพยาบาล 

 6. 2 แบบ BOE Flood 2.1 ใชร้ายงานแบบรายงานรายงานผูเ้สียชีวิตเน่ืองจากอุทกภยั 
  6.3 แบบ BOE Flood 2.2 ใชร้ายงานเพิ่มเติมจากแบบ BOE Flood 2.1 เพื่อสอบสวนสาเหตุการเสียชีวิต

จากไฟฟ้าช๊อตจากเหตุนํ้ าท่วม 

 6.4 แบบ BOE Flood 3 เป็นแบบประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) เพื่อกาํหนดมาตรการป้องกนั
และควบคุมการระบาดในจุดอพยพกรณีอุทกภยั 
 6.5 แบบ BOE Flood 4 เป็นแบบสาํรวจเพ่ือฟ้ืนฟรูะบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค ภายหลงัอุทกภยั 

ในระดบัอาํเภอ   
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แบบรายงานโรค/กลุ่มอาการทีเ่ฝ้าระวงัในจุดอพยพจากสภาวะอุทกภยั รายวนั 

สําหรับหน่วยบริการสาธารณสุขย่อย / โรงพยาบาล 
 

ตาํบล/แขวง  ท่ีใหบ้ริการ ……............………อาํเภอ/เขต....………........………จงัหวดั………………………… 
หน่วย/โรงพยาบาลท่ีรายงาน................................................... วนั/เดือน/ปีท่ีใหบ้ริการ.......................................... 
จาํนวนผูป้ระสบอุทกภยัมารับบริการทั้งหมด..............................................คน 

           จาํนวนผูป่้วย 
1. อุจจาระร่วงเฉียบพลนั (Acute diarrhoea)      …………… 
2. อาหารเป็นพิษ (Food poisoning)       …………… 
3. ถ่ายเป็นมกูเลือด (Dysentery)       …………… 
4. สงสยัเลปโตสไปโรซิส (Suspected Leptospirosis)     …………… 
5. สงสยัไขเ้ลือดออก (Suspected DF / DHF / DSS)     …………… 
6. ปอดอกัเสบเฉียบพลนั(Acute pneumonia)      …………… 
7. ตาแดงจากการติดเช้ือ (Haemorrhagic conjunctivitis)    …………… 
8. ไขห้วดั หรือสงสยัไขห้วดัใหญ่ (URI, Common cold, Flu, Influenza,   …………… 
 Acute pharyngitis) 
9. โรคมือ เทา้ ปาก (Hand foot mouth disease)     …………… 
10. ไขอ้อกผื่นสงสยัโรคติดต่อ เช่น หดั หดัเยอรมนั สุกใส    …………… 
11. การป่วยเป็นกลุ่มกอ้น(ท่ีไม่อยูใ่นโรคขา้งบน และเป็นโรคแพร่ระบาดไดง่้าย) ระบุโรค
...........................................................................................................................................  …………… 

รายช่ือผูป่้วยท่ีตอ้งส่งต่อไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล หรือ ไดส้อบสวนเฉพาะรายเบ้ืองตน้ 
ลาํดบัท่ี ช่ือ – นามสกลุ อาย ุ ท่ีพกัปัจจุบนั และเบอร์โทร การวินิจฉยั วนัเร่ิมป่วย รพ.ท่ีรับ refer ปัจจยัเส่ียงสงสัย (ถา้มี) 

        

        

ขอ้สงัเกตพบการเจบ็ป่วยท่ีผิดปกติ (ถา้มี) ไดแ้ก่..................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
ผู้รายงาน .............................................................................ตําแหน่ง...................................................................... 

กรุณาส่งแบบรายงานน้ีไปท่ีสาํนกัระบาดวทิยา กรมควบคุมโรค Fax: 0-2591-8579 หรือ E-mail : outbreak@health.moph.go.th  

BOE Flood 1 
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แบบรายงานผู้เสียชีวติเน่ืองจากอุทกภัย 

 

1.  ช่ือผูเ้สียชีวิต.....................................................................................เพศ   ชาย           หญิง 

2.  อาย.ุ.........................ปี..........................เดือน............................วนั เช้ือชาติ........................................................ 

3.  อาชีพ........................................................... ลกัษณะงานท่ีทาํ............................................................................ 

4.  ท่ีอยูปั่จจุบนั บา้นเลขท่ี...................หมู่ท่ี............ตาํบล/แขวง................................อาํเภอ/เขต............................ 

     จงัหวดั................................................................................................................................................................ 

5.  โรคประจาํตวั/ ความพิการ.................................................................................................................................. 

6.  ประวติัการด่ืมสุรา............................................................................................................................................... 

7.  วนัท่ีหาย............เดือน..................... พ.ศ................วนัท่ีพบศพ.................เดือน...........................พ.ศ............... 

8.  สาเหตุและลกัษณะการตาย (ระบุอยา่งละเอียด).................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................. 

9.   ความเช่ียวและความลึกของนํ้าท่ีจุดเกิดเหตุ....................................................................................................... 

10. วนัท่ีนํ้าเร่ิมท่วมในพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ในรอบปัจจุบนั............................................................................................ 
 

 ผูร้ายงาน........................................................................ เบอร์โทรศพัท.์................................................... 

 สถานท่ีปฏิบติังาน.....................................................ตาํบล/แขวง ............................................................. 

 อาํเภอ/เขต ..............................................................จงัหวดั........................................................................ 

 วนัท่ีเขียนรายงาน............................เดือน...................................พ.ศ......................................................... 

 

กรุณาส่งแบบรายงานน้ีไปท่ีสาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคและสาํนกัระบาดวิทยา Fax: 0-2591-8579 

E-mail : outbreak@health.moph.go.th, borworn67@gmail.com, pathawee2525@yahoo.com 

หมายเหตุ : กรณีเสียชีวติจากไฟฟ้าช๊อต กรุณาเพ่ิมเติมขอ้มูลตามแบบ BOE Flood 2.2 

BOE Flood 2.1 
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แบบสอบสวนสาเหตุการเสียชีวติจากไฟฟ้าช๊อตจากเหตุนํา้ท่วม (เพิม่เติม) 
 

 การสาํรวจสภาพแวดลอ้มบา้นผูเ้สียชีวิต (อาจสอบถามจากญาติ หรือเจา้หนา้ท่ี รพ.สต. กรณีท่ีไม่
สามารถออกสาํรวจได)้ กรณีท่ีไม่สามารถหาขอ้มูลเพ่ิมเติมได ้กรุณาแจง้กลบัสาํนกัระบาดวิทยา 

 
ช่ือ/สกลุ ผูเ้สียชีวิต  ..................................................................................อาย ุ.....................ปี ...................... เดือน 
บา้นเลขท่ี ........................หมู่ท่ี ...................  ถนน ...................................ตาํบล/แขวง .......................................... 
อาํเภอ/เขต ..................................................................จงัหวดั................................................................................. 
 

1. การปลดสะพานไฟขณะนํ้าท่วม หรือเกิดเหตุ
................................................................................................................................................................................. 
2. ตาํแหน่งของปลัก๊ไฟฟ้า หรือสวิทชไ์ฟฟ้า ท่ีเป็นตน้เหตุ หรือภายในบา้น
.................................................................................................................................................................................      
3. ระยะห่างของของปลัก๊ไฟฟ้า หรือสวิทชไ์ฟฟ้า หรือเสาไฟฟ้า หรือส่ือนาํไฟฟ้าท่ีสงสยัวา่เป็นตน้เหตุของการ
ถูกไฟฟ้าช๊อต กบัผูเ้สียชีวิต (คาดคะแนได)้ 
.................................................................................................................................................................................      
4. วสัดุอุปกรณ์ท่ีผูเ้สียชีวิตสมัผสัในช่วงเวลาท่ีเกิดเหตุ เช่น ถือหรือจบัวสัดุท่ีเป็นโลหะ  จบัอุปกรณ์ท่ีเปียกนํ้า     
.................................................................................................................................................................................      
.................................................................................................................................................................................      
5. ระดบันํ้าของบริเวณท่ีเกิดเหตุ  เช่น มีนํ้ าเปียกพื้นเท่านั้น  มีนํ้ าขงัระบุระดบันํ้า เป็นตน้
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
6. อ่ืนๆ ท่ีสามารถสอบถามได ้ท่ีคิดวา่น่าจะเป็นตน้เหตุ หรือปัจจยัท่ีทาํใหไ้ฟฟ้าช๊อต      
.................................................................................................................................................................................      
................................................................................................................................................................................. 
ผูร้ายงาน .................................................. สถานท่ีทาํงาน ...................................วนัท่ีรายงาน ............................. 
โทรศพัท ์................................................... E-mail ……………………………………………………………. 
 

กรุณาส่งแบบรายงานน้ีไปท่ี พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์ กลุ่มภารกิจตอบโตส้ถานการณ์โรคและภยัสุขภาพ สาํนกัระบาดวทิยา 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Fax : 02-5918579  หรือ E-mail : potjamansiri@gmail.com 

BOE Flood 2.2 
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แบบประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 

เพือ่กาํหนดมาตรการป้องกนัและควบคุมการระบาดในจุดอพยพกรณอุีทกภัย พ.ศ. 2554  
 

 การใชแ้บบประเมินความเส่ียง โดยการสอบถามผูอ้พยพ ผูดู้แลหรือผูน้าํชุมชนและเจา้หนา้ท่ี เป็นกลุ่ม
ประมาณ 10 คน ร่วมกบัการสงัเกต การประเมินทาํเม่ือเร่ิมจดัตั้งจุดอพยพ หลงัจากนั้นทาํสปัดาห์ละคร้ังและส่ง
แบบประเมินใหแ้ก่สาํนกัระบาดวิทยา (Fax : 02-591-8579, E-mail : outbreak@health.moph.go.th หรือ 
rinfetp@gmail.com) เพื่อประเมินความเส่ียงและความตอ้งการการสนบัสนุนเร่ืองควบคุมโรคต่อไป  
 

ข้อมูลทัว่ไป 
จุดอพยพ................................ตาํบล/แขวง....................อาํเภอ/เขต..........................จงัหวดั.................................... 
วนัท่ีเร่ิมตั้งจุดอพยพ............................... จาํนวนผูอ้พยพประมาณ.........................คน  วนัท่ีประเมิน..................... 
 

ส่ิงทีค่วรประเมิน หัวข้อในการประเมิน 
(Check ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การควบคุมโรค หมายเหตุ 

1. อาหาร (สัมภาษณ์ผู ้
อพยพ) เฉล่ียปริมาณ
.............ม้ือ/คน/วนั 

[ ] ปรุงสุกและรับประทานขณะท่ียงัร้อน  
    (1 คะแนน) 
[ ] ปรุงสุกแต่ไม่ร้อนในขณะท่ีรับประทาน 
    (2 คะแนน) 
[ ] ปรุงไม่สุกหรือมีรสและกล่ินผดิปกติ  
    ในขณะท่ี รับประทาน (3 คะแนน) 
 
 
 
 
  

- สุ่มตรวจอาหารท่ีแหล่ง
กระจายอาหาร 

- จดัหาอาหารท่ีปรุงใหม่
ใหค้รบ 3 ม้ือ 

- จดัหาวธีิการและ
อุปกรณ์ใหส้ามารถอุ่น
อาหารก่อนรับประทาน
ได ้

- จาํกดัคนเขา้ออกบริเวณท่ี
ปรุงอาหาร 

มีความเส่ียงในการ
รับประทานอาหาร
คา้งม้ือหรือท้ิงไวน้าน
หรือไม่ 
มีความเส่ียงในการ
นาํเขา้พาหะของโรค
ทอ้งร่วง 
 

2. นํา้ด่ืม 
(สมัภาษณ์ผูอ้พยพ
และเจา้หนา้ท่ี) 
เฉล่ียปริมาณ 
…........ลิตร/คน/วนั 

[ ] ด่ืมนํ้าบรรจุขวดหรือด่ืมนํ้าจากแทง้ค ์
    หรือคูลเลอร์ (1 คะแนน) 
[ ] ด่ืมนํ้าท่ีไม่ไดเ้ติมคลอรีนจากแทง้คห์รือ 
    คูลเลอร์ท่ีตอ้งใชมื้อจว้งตกั (2 คะแนน) 
[ ] ด่ืมนํ้าท่ีท่วม หรือแหล่งนํ้าอ่ืนๆ เช่น บ่อ 
    นํ้าโดยไม่ไดเ้ติมคลอรีน (3 คะแนน)   
 
 

- คลอรีนหยดในนํ้าด่ืม
แทง้คห์รือคูลเลอร์ท่ี
ไม่ไดบ้าํบดั (ใหไ้ด ้ 0.2 
ppm) 

มีความเส่ียงในการ
ด่ืมนํ้าท่ีไม่ไดบ้าํบดั 
หรือด่ืมนํ้าท่ีปนเป้ือน
เช้ือโรคจากมือ
หรือไม่ 

BOE Flood 3 
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ส่ิงทีค่วรประเมิน หัวข้อในการประเมิน 
(Check ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การควบคุมโรค หมายเหตุ 

3. นํา้ใช้  
ระบุแหล่ง
................. 
(สมัภาษณ์และ
ตรวจวดัระดบั
คลอรีน) 

[ ] เติมคลอรีนและมีระดบัคลอรีนคงคา้ง 
    มากกวา่ 0.5 ppm. (1 คะแนน) 
[ ] เติมคลอรีนและมีระดบัคลอรีนคงคา้ง 
    นอ้ยกวา่ 0.5 ppm. (2 คะแนน) 
[ ] นํ้าท่ีท่วมขงัหรือนํ้าจากธรรมชาติอ่ืนๆท่ีไม่   
     ผา่นการเติมคลอรีน  (3 คะแนน)   
 

- ชุดตรวจคลอรีน 
- คลอรีนบาํบดันํ้า (0.5 – 

1 ppm) 
- สารส้ม 

มีความเส่ียงในการใช้
นํ้าท่ีไม่ไดผ้า่นการ
บาํบดัหรือไม่ 

4. ส้วม 
(สงัเกตร่วมกบั
ถามเพ่ิมเติม) 
เฉล่ียปริมาณ
.......หอ้ง/คน 

[ ] ส้วมซึม (1 คะแนน) 
[ ] ส้วมลอยนํ้าหรือส้วมชัว่คราวมีเพียงพอและมี   
     การเก็บกาํจดัส่ิงปฏิกลูสมํ่าเสมอ (1 คะแนน) 
[ ] ถ่ายลงถุงดาํหรือมีส้วมชัว่คราวแต่ไม่มีการ  
     กาํจดัส่ิงปฏิกลูเม่ือส้วมเตม็ (2 คะแนน) 
[ ] ถ่ายลงนํ้าท่ีท่วม (3 คะแนน)    
 

- ถุงดาํสาํหรับขบัถ่าย 
- สบู่ 
- เจลลา้งมือ 
- ถงัใส่นํ้าราดส้วม 
- EM 
- รถดูดส้วม 

มีความเส่ียงของการ
แพร่กระจายเช้ือโรค
ท่ีปนเป้ือนในอุจจาระ 

5. ขยะเปียก 
(สงัเกตร่วมกบั
ถามเพ่ิมเติม) 

[ ] ใส่ถุงขยะ มีรถมาเกบ็ประจาํ  (1 คะแนน) 
[ ] ใส่ถุงขยะแต่ไม่มีการนาํไปทิ้ง (2 คะแนน) 
[ ] มีหลุมขยะ (2 คะแนน) 
[ ] ไม่มีการจดัการขยะ (3 คะแนน)    
 

- ถุงดาํ 
- EM 
- ปูนขาว 
- ประสานรถเก็บขยะ 

มีขยะเปียกเน่าเหมน็ 
แมลงวนัจาํนวนมาก 

6. ยุงนําโรค 
(สมัภาษณ์ผู ้
อพยพ) 

[ ] ไม่ค่อยโดนยงุกดั (1 คะแนน) 
[ ] โดนยงุกดักลางคืน (2 คะแนน)  
[ ] โดนยงุกดักลางวนั (3 คะแนน)    
[ ] พบแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุลาย (3 คะแนน) 
 
 

- มุง้ ยาทากนัยงุ 
- ทีมกาํจดัแหล่ง
เพาะพนัธุ์ยงุ 

- ทีมพน่สารเคมีกาํจดัยงุ 
- ทรายอะเบท 

มีแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ยงุลายหรือไม่ 

7. การตรวจรักษา 
(สงัเกตร่วมกบั
ถามเพ่ิมเติม) 

[ ] มีหน่วยรักษาพยาบาลเขา้มาใหบ้ริการทุกวนั   
     (1 คะแนน) 
[ ] มีหน่วยฯเขา้มาใหบ้ริการบางวนั (2 คะแนน)   
[ ] ไม่มีหน่วยแพทยเ์ขา้มาใหบ้ริการ (3 คะแนน)   
 

- มีการเกบ็ขอ้มลูเฝ้าระวงั
โรคจากหน่วยแพทย ์

- กรณีไม่มีหน่วยแพทย ์
ตอ้งจดัตั้งเครือข่ายการ
เฝ้าระวงัเหตุการณ์หรือ
มีจุดรับแจง้โรคระบาด 

 

มีการตรวจจบัการ
ระบาดหรือไม่ 
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ส่ิงทีค่วรประเมิน หัวข้อในการประเมิน 
(Check ได้มากกว่า 1 ข้อ) 

การควบคุมโรค หมายเหตุ 

8. ความเส่ียงต่อการ
เกดิโรคระบาดที่
สําคัญอืน่ๆ   

[ ] จาํนวนผูอ้พยพหนาแน่น (มีพ้ืนท่ีเฉล่ียนอ้ยกวา่ 3.5 ตร.ม. ต่อคน) 
[ ] พบแรงงานหรือชาวต่างดา้วอยูใ่นจุดอพยพ จาํนวนประมาณ.................คน 
[ ] พบเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 5 ปีท่ีไม่ไดรั้บวคัซีนตามกาํหนด จาํนวนประมาณ.................คน 
[ ] อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ไม่มีหนา้ต่างเพียงพอ 
[ ] สตัวรั์งโรคอยูใ่นบริเวณจุดอพยพ เช่น ววั ควาย สุนขั หนู ฯลฯ 
[ ] พบสุนขัจาํนวนมากและส่วนใหญ่เป็นสุนขัท่ีไม่ไดฉี้ดวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 
[ ] พบสตัวมี์พิษจาํนวนมากในบริเวณจุดพกัพิง เช่น งู ตะขาบ  
[ ] มีนํ้าท่วมขงัในบริเวณจุดพกัพิง 
[ ] พบสารเคมีร่ัวไหลในบริเวณจุดพกัพิงหรือบริเวณใกลเ้คียง 
[ ] มีเหตุการณ์ผิดปกติในรอบสัปดาห์ทีผ่่านมา ท่ีอาจเป็นการระบาดหรือส่งผลต่อการเกิดการระบาด เช่น 
พบผูป่้วยอาการคลา้ยกนัเป็นกลุ่มกอ้น มีคนป่วยอาการรุนแรงตอ้งส่งต่อไปโรงพยาบาล (สอบถามแลว้
สงสยัโรคติดเช้ือ) อาหารมีกล่ินหรือรสผิดปกติ พบสตัวต์ายผดิปกติ เป็นตน้ ระบุรายละเอียด ลกัษณะ
เหตุการณ์ จาํนวน วนัท่ีเกิดเหตุการณ์ ................................................................................................... 
 

 
แผนในการป้องกนัควบคุมโรค 

ลาํดบัที ่ มาตรการป้องกนัควบคุมโรค เคร่ืองมือ วสัดุอปุกรณ์ / จาํนวนที่
ต้องใช้ 

การประสานขอการสนับสนุน (เร่ือง / 
หน่วยงานทีต้่องประสาน) 

    

    

    

    

    

 
 

ผูป้ระเมิน ......................................................... หน่วยงาน...........................................  โทร ……......................... 

วนัท่ีประเมิน ........................................................E-mail : ......……...........……………………………………… 
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แบบสํารวจเพือ่ฟ้ืนฟูระบบเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรค ภายหลงัอุทกภัย ในระดบัอาํเภอ   

(Draft ทดลองใช้ที ่สคร. 8) 

 

จงัหวดั................................. อาํเภอ/เขต .................................จาํนวน รพ.สต. ทั้งหมด…….......…………แห่ง   

จาํนวน รพ. ทั้งหมด ............................แห่ง 

วนัท่ีวางแผนฟ้ืนฟ ู/ วนัท่ีประเมินซํ้า (1 – 2 สปัดาห์หลงัการประเมินคร้ังแรก) ……………….........…………… 
 

หัวข้อการฟ้ืนฟู กจิกรรม การประเมิน มาตรการฟ้ืนฟู (คุยร่วมกบัพืน้ที่
และ สสจ.) 

1. ระบบเฝ้าระวงั (รายงาน 
506) เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่
ระบบรายงานโรค 506 
สามารถกลบัมาใชไ้ด้
ตามปกติ 

สาํรวจจาํนวนของ  
รพ.สต. และ รพ. ท่ี
สามารถส่งรายงาน 506 
ไดต้ามปกติ 

- ปกติมาตลอดจาํนวน……....แห่ง 
- ขาดส่งรายงาน 506 ในระยะนํ้าท่วม……
แห่ง ระบุช่ือสถานบริการ……………… 
…………………………………………
…………………………………………. 
…………………………………………
…………………………………………. 
ยงัไม่สามารถส่งรายงาน 506 ได ้ 
………แห่ง ระบุช่ือสถานบริการ 
…………………………………………
………………………………………… 
…………………………………………
…………………………………………. 

เช่น การฟ้ืนฟูระบบ 
communication: fax, net / การส่ง
ขอ้มูลยอ้นหลงั (เท่าท่ีจาํเป็น) / การ
หาระบบเกบ็ขอ้มูลอ่ืนๆ แทนระบบ
คอมพิวเตอร์หากยงัใชก้การไม่ได ้
เป็นตน้ 

2. ระบบตรวจจบั
เหตุการณ์ผิดปกติ 
(event based 
surveillance) และ การ
สอบสวนโรค 

สาํรวจจาํนวนทีม 
SRRT ท่ีสามารถ
ปฏิบติังานสอบสวน
โรคไดต้ามปกติ 

- SRRT ทาํงานไดต้ามปกติ
จาํนวน…………ทีม 

- SRRT ยงัไม่สามารถทาํงานได้
...................ทีม ระบุช่ือตาํบล และ 
เหตุผล ท่ีไม่สามารถทาํงานได ้เช่น 
เจา้หนา้ท่ีไดรั้บผลกระทบจากนํ้าท่วม / 
การเดินทางออกสอบสวนโรคยงั
ยากลาํบาก / เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ไดรั้บ
ความเสียหาย 
 

เช่น จดัทีม SRRT สาํรองแบบเพ่ือน
ช่วยเพ่ือน / จดัหาเคร่ืองมืออุปกรณ์
สอบสวนโรคทดแทน / สาํรวจและ
ฟ้ืนฟกูารส่ือสารทางโทรศพัทก์บั 
อสม หรือ ผูน้าํชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ียงั
เขา้ไม่ถึง เพ่ือใหมี้การแจง้ข่าวการ
ระบาดทางโทรศพัทไ์ดอ้ยู ่

BOE Flood 4 
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หัวข้อการฟ้ืนฟู กจิกรรม การประเมิน มาตรการฟ้ืนฟู (คุยร่วมกบัพืน้ที่
และ สสจ.) 

3. งานสร้างเสริมภมิูคุม้กนั
โรค 

สาํรวจสถานบริการท่ี
สามารถดาํเนินงาน
สร้างเสริมภูมิคุม้กนั
โรคไดต้ามปกติ 

- ปกติมาตลอดจาํนวน……....แห่ง 
- ขาดการดาํเนินงานในระยะนํ้าท่วม….…
แห่ง ระบุช่ือสถานบริการและจาํนวนคร้ัง
ของ well baby clinic ท่ีขาดไปในแต่ละ
สถานบริการ 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

- ยงัไม่สามารถดาํเนินงานสร้างเสริมฯ 
ได…้.....แห่ง ระบุช่ือสถานบริการและ
เหตุผลท่ียงัไม่สามารถใหบ้ริการสร้าง
เสริมไดต้ามปกติ เช่น เจา้หนา้ท่ีไดรั้บ
ผลกระทบ / การเดินทางมารับวคัซีนยงั
ยากลาํบาก / cold chain ยงัใชก้ารไม่ได ้
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 

เช่น หา Cold chain ทดแทน / 
สาํรวจ และ catch up เดก็ท่ีขาด
วคัซีนไป / รพ.สต. อาจ
ประชาสมัพนัธใ์หผู้ท่ี้มีแผลสกปรก
มาฉีด TT ในลกัษณะรณรงค ์(ควร
ทาํถา้ทาํได ้TT ราคาถกู คุม้ชวัร์) / 
โรงเรียนท่ีเด็กประถม 1 ยงัไม่ไดฉี้ด
วคัซีน ตอ้งเขา้ไปดาํเนินงานใหเ้ร็ว
ท่ีสุดท่ีโรงเรียนเปิด 

4. งานดูแลรักษาผูป่้วยโรค
เร้ือรัง 

สาํรวจสถานบริการท่ี
สามารถดาํเนินงานดูแล
รักษาผูป่้วยโรคเร้ือรัง
ไดต้ามปกติ 

- ปกติมาตลอดจาํนวน……....แห่ง 
- ขาดการดาํเนินงานในระยะนํ้าท่วม….…
แห่ง ระบุช่ือสถานบริการและจาํนวนคร้ัง
ของ clinic ท่ีขาดไปในแต่ละสถาน
บริการ 
………………………………………… 
……………………………………….... 
………………………………………… 

เช่น ติดตามผูป่้วยใหม้ารับบริการ 
จดับริการเชิงรุกหากผูป่้วยยงั
เดินทางลาํบาก 
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หัวข้อการฟ้ืนฟู กจิกรรม การประเมิน มาตรการฟ้ืนฟู (คุยร่วมกบัพืน้ที่
และ สสจ.) 

- ยงัไม่สามารถดาํเนินได ้......… แห่ง ระบุ
ช่ือสถานบริการและเหตุผลท่ียงัไม่
สามารถใหบ้ริการไดต้ามปกติ เช่น 
เจา้หนา้ท่ีไดรั้บผลกระทบ / การเดินทาง
มารับบริการยงัยากลาํบาก / ขาดยาท่ี
สถานบริการ 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
 

5. สุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
(ประเมินภาพรวมของ
อาํเภอหรือชุมชน) 

5.1 นํ้าอุปโภคบริโภค 
(check ไดม้ากกวา่  
1 ขอ้) 

[  ] ระบบประปาใชง้านไดท้ั้งอาํเภอ 
[  ] คลอรีนประปาภูมิภาค…………ppm. 
[  ] คลอรีนประปาทอ้งถ่ิน…………ppm. 
[  ] ระบบประปาอ่ืนๆ เช่น บาดาล ผวิดิน ท่ี
ไดส้าํรวจ ระบุแหล่ง และ ระดบัคลอรีน
ตกคา้ง 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
[  ] ระบบประปาบางพ้ืนท่ีของอาํเภอยงัใช้
การไม่ได ้ระบุพ้ืนท่ี 
…………………………………................ 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 
 

Ensure residual chlorine > 0.2 ppm. 
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หัวข้อการฟ้ืนฟู กจิกรรม การประเมิน มาตรการฟ้ืนฟู (คุยร่วมกบัพืน้ที่
และ สสจ.) 

 5.2  การจดัเก็บและ
จดัการขยะ (check ได้
มากกวา่ 1 ขอ้) 

[  ] มีการจดัเกบ็ขยะตกคา้งระหวา่งนํ้าท่วม
แลว้ 
[  ] ยงัมีขยะตกคา้งจาํนวนมาก ระบุพ้ืนท่ี 
……….……………………………………
……………..……………………………
………………................................…….. 
[  ] ระบบการจดัการขยะกลบัมาดาํเนินงาน
ไดต้ามปกติทุกตาํบลและเทศบาล 
[  ] ระบบการจดัการขยะยงัไม่สามารถ
กลบัมาดาํเนินงานไดต้ามปกติ ระบุพ้ืนท่ี 
………………...…………………………
………………............................……….. 

เช่น ประสานหน่วยงานเก็บขยะ ถา้
ยงัไม่สามารถดาํเนินงานได ้ควร
พิจารณาควบคุมแมลงวนั หนู  

 5.3 การจดัการนํ้าท่วม
ขงัและแมลงพาหะ 

[  ] มีนํ้าท่วมขงัหลายแหล่งในพ้ืนท่ี 
[  ] แหล่งนํ้าขงัมีโอกาสเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุ
ยงุพาหะ ระบุแหล่งนํ้าขงั 
……………………………………………
…………………………………………… 

เช่น กาํจดัแหล่งนํ้าขงั กาํจดัลูกนํ้า 
กาํจดัยงุ 

6. โรคท่ีควรเฝ้าระวงัเป็น
พิเศษภายหลงันํ้าลด 

เนน้ย ํ้าโรคท่ีตอ้งเฝ้า
ระวงั จบัตาดูเป็นพิเศษ 
ถา้พบใหแ้จง้ทนัทีแม้
เพียงหน่ึงราย ซ่ึงเป็น
โรคท่ีมีอยูใ่นระบบเฝ้า
ระวงัปกติอยูแ่ลว้ 

รายช่ือโรค 
- Tetanus 
- Rabies 
- Dengue infection 
- Leptospirosis 
- เสียชีวติจากการบาดเจบ็ท่ี

เก่ียวขอ้งกบัการเขา้พ้ืนท่ีหลงันํ้า
ท่วม เช่น ไฟฟ้าดูด สตัวมี์พิษกดั 
อุบติัเหตุ สารเคมี 

- Cluster คนป่วย 
- Cluster สตัวต์าย 

Set แนวทางการรายงานผูป่้วยกบั
พ้ืนท่ี โดยพยายามอิงเขา้ระบบ
ตามปกติ (ถา้มี case กรุณาแจง้สาํนกั
ระบาดวทิยาดว้ยท่ี 
outbreak@heath.moph.go.th, 
outbreakinfo@gmail.com,  
Fax: 0-2591-8579) 

 

ผูส้าํรวจ ................................................... หน่วยงาน..........................................  โทร …….................................. 
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หากสงสัยหรือมข้ีอเสนอแนะเพิม่เติม โปรดติดต่อที ่:  

 1. กลุ่มภารกจิตอบโต้สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ  สาํนกัระบาดวิทยา  กรมควบคุมโรค 

   โทรศัพท์ : 0-2590-1779, 0-2590-1882, 0-2591-0917 

   โทรสาร : 0-2591-8579 หรือ E-mail :  outbreak@health.moph.go.th  

 2. กลุ่มระบาดวทิยาและข่าวกรอง สาํนกังานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 1-12  


