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1. Incidence Command System
โครงสร้างของขั้นตอนการสัง่ การ กรมควบคุมโรค ในการป้ องกันควบคุมโรคในสถานการณ์อุทกภัย

เฝ้ าระวัง + ข้ อมูลสถานการณ์ โรค

สื่ อสาร ประชาสั มพันธ์

- นพ.โสภณ, คุณธนพร

- คุณพงษ์ศิริ

บริหาร + Logistic
- นพ.ธราวิทย์

กองแผนงาน

Maintenance Website สํ าหรับ

Coordinator
สคร. 1

สคร. 2

สคร. 8

- ผูบ้ ริ หาร
- สื่ อมวลชน
- คณะทํางานสาธารณสุข

ภาษาอังกฤษ/
ภาษาไทย
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2. การเตรียมความพร้ อมก่ อนออกพืน้ ที่
เนื่องจากพื้นที่ๆ เกิดภัยพิบตั ิเป็ นบริ เวณที่มีอนั ตรายหรื อความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคและอุบตั ิเหตุสูงกว่า
พื้นที่ปกติ ดังนั้นผูท้ ี่จาํ เป็ นต้องออกปฏิบตั ิงานในพื้นที่ดงั กล่าวจึงต้องเตรี ยมความพร้อมด้านต่างๆ ดังนี้
2.1 เตรียมทีมงาน ได้แก่แพทย์ นักวิชาการด้านต่างๆ และพนักงานขับรถ หรื อขับเรื อ ที่อาจต้องมี
ความสามารถพิเศษ เช่น การทํางานในนํ้าจะต้องว่ายนํ้าได้ หรื อสามารถทําหน้าที่แทนผูอ้ ื่นได้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิ น
ระหว่างปฏิบตั ิงานและจํากัดจํานวนเจ้าหน้าที่ ได้แก่ แพทย์ หรื อนักวิชาการที่สามารถขับรถหรื อขับเรื อได้ดว้ ย
2.2 การประสานงานกับเจ้ าหน้ าทีใ่ นพืน้ ที่ ควรประสานกับเจ้าหน้ากลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรองของ
สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคก่อนทุกครั้ง จะทําให้การดําเนินงานเป็ นไปตามขั้นตอนและเกิดความร่ วมมือใน
การปฏิบตั ิงานกันมากขึ้น
2.3 ทําหนังสื อขออนุมตั ิไปราชการและทําหนังสื อยืมเงินทดรองไปราชการ
การขออนุมตั ิไปราชการเมื่อต้องออกพื้นที่ ให้ แจ้ งชื่อทีค่ ุณชญาภา สาดสู งเนิน (คุณเล็ก) กลุ่มภารกิจ
ตอบโต้สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ โดยจะขออนุมตั ิเป็ นรายสัปดาห์ โดยแบ่งเป็ นสองกรณี คือ
1. กรณีไปค้ างคืน แจ้งคุณชญาภา โดยจะทําเรื่ องขอยืมเงินทดลองราการ
2. กรณีทไี่ ม่ นอนค้ างคืน ไม่ตอ้ งทําเรื่ องยืมเงินทดลองราชการ ให้สาํ รองจ่ายค่านํ้ามันและนํา
ใบเสร็ จเบิกที่คุณธีรวรรณ สุ วรรณศรี (คุณปิ๋ ว) ในวันเดียวกัน ส่วนค่าเบี้ยเลี้ยงคุณชญาภาจะเบิกให้เป็ นสัปดาห์
2.4 เตรียมความรู้ เรื่องโรคและเอกสารทีต่ ้ องใช้ การทํางานในกรณี ที่เกิดภัยได้แก่ เอกสารที่เกี่ยวโรค ใน
ส่ วนของลักษณะ วงจรชีวิต แบบสอบสวนโรค
2.5 การแต่ งกายและสิ่ งทีต่ ้ องพกติดตัวขณะปฏิบัติงาน ในการออกพื้นที่ โปรดตรวจสอบว่ามีสิ่งเหล่านี้
• บัตรแสดงตน ได้แก่ บัตรกรมควบคุมโรค บัตรข้าราชการ หรื อบัตรอื่นๆ ที่ราชการออกให้
• เสื้ อกัก๊
• เสื้ อชูชีพ
• รองเท้าบูท้
• ใบขออนุญาตเข้าพื้นที่ โปรดไปรับที่คุณนงลักษณ์ อยู่ดี (คุณแหม่ ม) ฝ่ ายบริ หารจัดการองค์กร
2.6 เตรียมอุปกรณ์ การเก็บตัวอย่ างทางห้ องปฏิบัติการ ตัวอย่าง เช่น แนวทางการเก็บตัวอย่างส่ งตรวจใน
กลุ่มโรคที่เฝ้ าระวัง 10 กลุ่มโรคที่เฝ้ าระวัง ในศูนย์พกั พิงชัว่ คราวของผูป้ ระสบภัยนํ้าท่วม ประกอบด้วย
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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 พิจารณาเก็บตัวอย่าง RSC ในกรณี ที่ พบ
1.1 Severe watery diarrhea เป็ นกลุ่มก้ อน หรือพบในครัวเรือนเดียวกัน หรื อที่ตอ้ งส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาล หรื อได้รับนํ้าเกลือ
1.2 Watery diarrhea ที่มากกว่า 10 คน ในหนึ่งสัปดาห์ ในหนึ่งศูนย์อพยพ
แนวทางการเก็บ – พิจารณาเก็บ RSC ในผูป้ ่ วยดังกล่าวตามความเหมาะสม
Acute bloody diarrhea พิจารณาเก็บตัวอย่าง RSC ทุกราย เพราะ Shigellosis แพร่ เชื้อได้อย่างรวดเร็ ว
2. Food poisoning พิจารณาเก็บตัวอย่างทุกเหตุการณ์ถา้ มีตวั อย่าง เน้นการเก็บตัวอย่างจากผูป้ ่ วยเช่น
อาเจียน อุจจาระ และอาหารที่สงสัย
3. Suspected Leptospirosis พิจารณาเก็บตัวอย่างเลือดในผูป้ ่ วยที่รุนแรง หรือ admitted หรือ เสี ยชีวติ
3.1 เจาะเลือดใส่ Tube EDTA สําหรับ PCR เก็บช่วง acute phase
3.2 เจาะเลือดใส่ Tube clot blood สําหรับ MAT และ IFA เก็บหลัง onset 5 วันขึ้นไป
3.3 Rapid test พิจารณาตรวจในผูป้ ่ วยที่มีอาการมากกว่า 5 วัน
4. Dengue Infection พิจารณาเก็บตัวอย่างในกรณี ที่พบผูป้ ่ วยตั้งแต่ หนึ่งราย
4.1 เจาะเลือดใส่ Tube clot blood สําหรับ PCR และ IgM/ IgG
4.2 Rapid test – Dengue Duo เก็บได้ทุกระยะ
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5. Acute lower respiratory infection พิจารณาเก็บตัวอย่างส่งตรวจ ในกรณี ที่พบผูป้ ่ วย มากกว่ า 5 ราย
ในหนึ่งวัน จํานวนตัวอย่าง พิจารณาเก็บตามความเหมาะสม
5.1 เก็บ Throat or nasal swab ในผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่เกิน 7 วัน เก็บใส่ VTM
5.2 Rapid test- influenza ในผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่เกิน 7 วัน
6. Influenza-like illness
6.1 เก็บ Throat or nasal swab ในผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่เกิน 7 วัน เก็บใส่ VTM
6.2 Rapid test - Influenza ในผูป้ ่ วยที่มีอาการไม่เกิน 7 วัน
7. Heamorrhagic Conjunctivitis
8. HFMD พิจารณาเก็บตัวอย่างเฉพาะผูป้ ่ วยที่มีอาการรุ นแรง หรือ admitted หรือ เสี ยชีวติ
พิจารณา เก็บ Throat swab / Rectal swab เก็บใส่ ใน VTM สี ชมพู
9. Other – Fever with rash หากพบกลุ่มอาการไข้ออกผืน่ ในศูนย์พกั พิง อาจเป็ นได้หลายโรคได้แก่
9.1 Measles
9.2 Rubella
9.3 Meningococcal infection
ในการเก็บตัวอย่างให้พิจารณาเก็บตามชนิดของตัวอย่างตามความเหมาะสม

3. บทบาทของทีมงาน
3.1 บทบาทของหัวหน้ าทีม ที่สาํ คัญ ได้แก่
1) กําหนดวัตถุประสงค์ของการปฏิบตั ิงานแต่ละทีม
2) แบ่งงานให้ผรู ้ ่ วมทีมตามความสามารถของแต่ละคน คืองานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา งาน
สอบสวนทางระบาดวิทยา และการประเมินความเสี่ ยง
3) ควบคุม กํากับ การปฏิบตั ิงาน
4) เป็ นที่ปรึ กษาและแก้ไขปัญหาให้ผรู ้ ่ วมทีม
5) สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน ประจําสัปดาห์ ซึ่งถ้าออกปฏิบตั ิงานครั้งละ 1 สัปดาห์กส็ รุ ปครั้งเดียว
เฉพาะสัปดาห์ที่รับผิดชอบ แต่ถา้ จัดทีมปฏิบตั ิงานไม่ถึง 7 วัน ก็สรุ ปแล้วส่งต่อทีมถัดมา และถ้าปฏิบตั ิงานไม่ถึง
7 วัน แล้วเหตุการณ์สงบก็สรุ ปเช่นเดียวกับการจัดทีมไม่ถึง 7 วัน ส่วนการสรุ ปเสนอผูบ้ ริ หาร และการสรุ ปเมื่อ
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เหตุการณ์สงบขึ้นอยูร่ ะยะของการเกิดเหตุการณ์น้ นั ๆ ซึ่ งถ้าเป็ นระยะเวลาสั้นๆก็สามารถสรุ ปได้พร้อมกัน จึง
อาจต้องใช้ทีมงานในส่ วนกลางและทีมงานในพื้นที่ช่วยด้วย
3.2 บทบาทของทีมงาน (ส่ วนกลาง) ได้แก่
1) ปฏิบตั ิงานตามที่หวั หน้าทีมมอบหมาย รวมทั้งงานด้านสนับสนุนการสอบสวนโรค เช่น การ
เตรี ยมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
2) เป็ นผูช้ ่วยหัวหน้าทีม เช่น เป็ นที่ปรึ กษาและร่ วมในการแก้ไขปัญหากับทีมงานในพื้นที่
3) สรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน ประจําวัน
3.3 บทบาทของทีมงาน (ในพืน้ ที)่ ได้แก่
1) ประสานกับหน่วยงานย่อยในพื้นที่ตามกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
2) ร่ วมปฏิบตั ิงานกับทีมงานส่ วนกลางตามที่หวั หน้าทีมมอบหมาย

4. ลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในพืน้ ที่
4.1 งานเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยา แบ่งเป็ น 2 ส่ วน คือการเฝ้ าระวังผูป้ ่ วย (Case based surveillance) และ
การเฝ้ าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ (Event-based surveillance)
4.1.1 การเฝ้ าระวังผู้ป่วย (Case based surveillance) เนื่องจากในสถานการณ์ที่มีน้ าํ ท่วมใน
หลายพื้นที่มีจุดพักพิงผูป้ ระสบภัยเกิดขึ้นและมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปให้บริ การอย่างสมํ่าเสมอ

การเก็บ

ข้อมูลโรคที่อาจมีการแพร่ ระบาดได้อย่างรวดเร็ ว ในภาวะที่มีการอพยพมาอยูร่ ่ วมกันของคนจํานวนมากซึ่ งทําให้
ความเสี่ ยงของการเกิดการระบาดของโรคต่างๆมีสูงขึ้น

จะทําให้สามารถตรวจจับความผิดปกติและควบคุม

ป้ องกันโรคได้ทนั เวลามากขึ้น มีกิจกรรมที่สาํ คัญได้แก่
1)

รวบรวมข้อมูลการตรวจรักษาของหน่วยแพทย์ที่ให้บริ การในจุดพักพิงของผู ้

ประสบภัยนํ้าท่วม ได้แก่ กลุ่มโรคอุจจาระร่ วง อาหารเป็ นพิษ บิด เลปโตสไปโรซิส ไข้เลือดออก ตาแดงจากการ
ติดเชื้อ ไข้หวัด/ไข้หวัดใหญ่ ไข้ออกผื่น และการป่ วยเป็ นกลุ่มก้อน (โรคอื่นๆ ที่มีการป่ วยเป็ นกลุ่มใหญ่และมี
โอกาสแพร่ ระบาดได้ง่าย) โดยใช้แบบฟอร์ ม BOE Flood 1
2)

วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปการเฝ้ าระวังฯแบบสั้นๆเสนอผูบ้ ริ หาร

และแจ้ง

ผูร้ ับผิดชอบในหน่วยหรื อศูนย์อพยพทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา พร้อมแจ้งทีมสอบสวนโรคเมื่อ
พบว่ามีการระบาดหรื อมีจาํ นวนผูป้ ่ วยเพิม่ มากผิดปกติ เพื่อดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุต่อไป
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4.1.2 การเฝ้ าระวังเหตุการณ์ ผดิ ปกติ (Event-based surveillance)
ในกรณี ที่จุดพักพิงฯ

บางแห่งไม่มีบริ การรักษาพยาบาลหรื อไม่สามารถจัดบริ การได้อย่าง

สมํ่าเสมอ ระบบเฝ้ าระวังทางระบาดวิทยาตามปกติ อาจไม่สามารถทําหน้าที่ในการตรวจจับการระบาดหรื อ
ความผิดปกติที่อาจก่อให้เกิดภยันตรายต่อสุ ขภาพได้อย่างเต็มที่ ระบบเฝ้ าระวังในรู ปแบบที่ไม่เป็ นทางการ มี
ความสะดวกและน่าจะได้รับความร่ วมมือจากผูป้ ฏิบตั ิมากกว่าดังเช่นระบบเฝ้ าระวังเหตุการณ์ผิดปกติจึงเป็ น
เครื่ องมือสําคัญที่จะต้องนํามาใช้ร่วมกับระบบเฝ้ าระวังตามปกติ มีกิจกรรมที่สาํ คัญคือ
1. SRRT ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่ที่ประสบภัยหรื อมีจุดพักพิงฯ ตั้งอยูร่ วบรวมรายชื่อและที่ต้ งั จุดพัก
พิงฯ ทั้งหมด (หรื อมากที่สุดเท่าที่เป็ นไปได้) ที่ต้งั อยูใ่ นพื้นที่รับผิดชอบของ SRRT ทั้งที่มีและไม่มีหน่วยตรวจ
รักษาพยาบาลและปรับปรุ งรายชื่อจุดพักพิงฯเหล่านั้นให้เป็ นปัจจุบนั อยูเ่ สมอ เช่น เพิ่มเติมรายชื่อจุดพักพิงฯที่
เกิดขึ้นใหม่เป็ นประจําทุกวัน
2. ทําการติดต่อประสานงานกับจุดพักพิงฯ แต่ละแห่ง เพือ่ หาบุคคลที่จะเป็ นผูป้ ระสานงานด้าน
การเฝ้ าระวังโรคและภัยสุ ขภาพ (Surveillance focal point) ในแต่ละจุดพักพิงฯเหล่านั้น โดยผูป้ ระสานงานอาจ
เป็ นแพทย์ พยาบาล บุคลากรด้านสุ ขภาพ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานหรื อองค์กรต่างๆ หรื อบุคคลใดก็ตามที่
ปฏิบตั ิงานหรื ออาศัยอยูใ่ นจุดพักพิงนั้นๆ อย่างต่อเนื่องเป็ นประจําและมีความยินดีที่จะเป็ นผูป้ ระสานงานซึ่ งจะ
ติดต่อสื่ อสารกับ SRRT อย่างสมํ่าเสมอ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การแจ้งข่าวในกรณี ที่มีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้น
3. แจ้งให้ผปู ้ ระสานงานทราบว่า มีเหตุการณ์ 4 กลุ่มหลักที่ถือเป็ นเหตุการณ์ผิดปกติที่มี
ความสําคัญทางสาธารณสุ ขและต้องแจ้งให้กบั SRRT ทราบทันทีที่พบเห็นหรื อทราบว่ามีเหตุการณ์ในจุดพัก
พิงฯหรื อบริ เวณใกล้เคียง ได้แก่
3.1

มีผเู้ สี ยชีวิตเกิดขึ้น

โดยไม่ทราบสาเหตุการเสี ยชีวิตหรื อสงสัยว่าเสี ยชีวิตจาก

โรคติดต่อ
3.2 มีผปู ้ ่ วยที่มีอาการรุ นแรงเกิดขึ้น ที่สาํ คัญได้แก่ ผูป้ ่ วยถ่ายเป็ นนํ้าจนมีภาวะช็อค
ผูป้ ่ วยเป็ นไข้และหอบเหนื่อยมากหรื อระบบหายใจล้มเหลว ผูป้ ่ วยเป็ นไข้และมีอาการซึ มลงหรื อหมดสติ ผูป้ ่ วย
ที่สงสัยไข้เลือดออก ฯลฯ
3.3 ผูป้ ่ วยที่เป็ นกลุ่มก้อน ได้แก่ ผูป้ ่ วยที่มาด้วยอาการคล้ายกันในเวลาใกล้เคียงกัน
หรื อเป็ นผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดหรื อมีกิจกรรมร่ วมกันก่อนที่จะเริ่ มป่ วย

7

3.4 เหตุการณ์ผดิ ปกติอื่นๆ ที่อาจมีผลต่อสุ ขภาพ เช่น สัตว์ในบริ เวณที่พกั ตายเป็ น
จํานวนมากผิดปกติ พบเห็นสารเคมีรั่วไหลในพื้นที่ ได้กลิ่นเหม็นหรื อเห็นควันผิดปกติเกิดขึ้น ฯลฯ
4. SRRT ติดต่อสื่ อสารกับผูป้ ระสานงานของแต่ละจุดพักพิงฯ อย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อยทุก 1-2
วันเพื่อสอบถามว่ามีเหตุการณ์ผดิ ปกติดงั กล่าวเกิดขึ้นหรื อไม่ โดยต้องไม่รอให้ผปู้ ระสานงานเป็ นผูต้ ิดต่อหรื อ
แจ้งข่าวเข้ามาแต่เพียงฝ่ ายเดียว เพื่อให้สามารถตรวจพบเหตุการณ์ผิดปกติได้เร็ วขึ้น
5. เมื่อได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ผดิ ปกติเกิดขึ้น ให้ SRRT รี บดําเนินการตรวจสอบข้อมูล จากนั้น
ให้ทาํ การสอบสวนและควบคุมป้ องกันโรคตามความเหมาะสมต่อไป รวมทั้งรายงานให้หน่วยงานสาธารณสุข
ระดับสูงขึ้นไปทราบตามลําดับ
การประเมินและกํากับติดตาม
โดยสํานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดหรื อสํานักงานป้ องกันควบคุมโรค

ในแต่ละวันควรมีการ

ติดต่อกับ SRRT หรื อเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขผูร้ ับผิดชอบเพื่อสอบถามข้อมูลดังนี้
1. จํานวนจุดพักพิงฯ ที่มีในพื้นที่
2. จํานวนจุดพักพิงฯ ที่ SRRT มีการติดต่อสื่ อสารกับผูป้ ระสานงานเพื่อสอบถามเหตุการณ์
อย่างสมํ่าเสมอ เช่น ทุก 1-2 วัน
3. จํานวนและรายละเอียดของเหตุการณ์ผดิ ปกติที่สาํ คัญที่พบในแต่ละวัน
4.2 งานสอบสวนทางระบาดวิทยา กิจกรรมที่สาํ คัญได้แก่
1) รับข้อมูลการระบาดของโรคหรื อภัยสุขภาพจากทีมเฝ้ าระวังฯ พิจารณาหาแนวทางในการ
สอบสวนการระบาด
2) รวบรวมข้อมูลการระบาดตามแบบฟอร์ มการสอบสวนของแต่ละโรคหรื อเหตุการณ์ โดย
การสัมภาษณ์ผปู ้ ่ วย ญาติ และผูเ้ กี่ยวข้องอื่นๆ เช่น แพทย์ พยาบาล ที่ให้การรักษา ผูป้ รุ งอาหาร ผูข้ ายอาหาร ผูส้ ่ ง
อาหาร ฯลฯ
3) วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุ ปการสอบสวนโรค แบบสั้นๆ เสนอผูบ้ ริ หารและแจ้งผูร้ ับผิดชอบใน
หน่วยหรื อศูนย์อพยพทราบเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข
หมายเหตุ

หากผูป้ ฏิบตั ิงานมีนอ้ ยไม่สามารถแบ่งเป็ นทีมเฝ้ าระวังฯ และสอบสวนฯ ได้ การเฝ้ า

ระวังและสอบสวนฯ จะดําเนินการที่จุดเดียว คือโต๊ะซักประวัติผปู ้ ่ วยก่อนเข้าพบแพทย์หรื อหลังแพทย์ตรวจ
ตามความสําคัญและความเร่ งด่วนของของโรคและผูป้ ่ วย

8

4.3 การประเมินความเสี่ ยง เป็ นการประเมินเพื่อกําหนดมาตรการในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่ งแนวทางการประเมินเฝ้ าระวังและควบคุมการระบาดของโรค จะแบ่งออกเป็ น 2 ส่ วน คือ
ส่ วนที่ 1 ข้ อควรปฏิบัติ
1) ทีมประเมิน เฝ้ าระวังและควบคุมโรค ในสัปดาห์น้ นั ๆ ต้องได้รับการ Orientation ในวัน
จันทร์ (หรื อวันแรกของการปฏิบตั ิงานในสัปดาห์น้ นั )
2) ใช้แบบประเมินความเสี่ ยงที่สาํ นักระบาดวิทยาพัฒนาขึ้น
3) ทีมประเมิน เฝ้ าระวังและควบคุมโรค เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติ หรื อพบโรคในกลุ่มโรคที่
เฝ้ าระวัง ที่มีโอกาสระบาดในศูนย์พกั พิง ต้องสามารถแนะนําและควบคุมโรคเบื้องต้นได้ทนั ที
4) ทีมประเมินเฝ้ าระวังและควบคุมโรค สามารถขอทีมควบคุมโรคจากส่ วนกลางได้
5) พึงระลึกเสมอว่า การช่วยชีวิต หรื อกูภ้ ยั ผูป้ ระสบภัยเป็ นสิ่ งสําคัญที่สุด แต่ตอ้ งไม่ทาํ ให้
ตัวเองเสี่ ยงภัย
6) ผูอ้ าํ นวยการสํานักระบาดวิทยา (นพ. ภาสกร อัครเสวี) เป็ นหัวหน้าทีมเฝ้ าระวังและควบคุม
โรค และขึ้นตรงต่อ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค (นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิง่ เจริ ญชัย)
ส่ วนที่ 2 ข้ อพึงระวัง
1) การไปประเมิน ไม่ใช่การไปเยีย่ มศูนย์อพยพ
2) การไปประเมิน ต้องทราบว่าไปประเมินอะไร เพื่ออะไร และจะทําอะไร
3) ไม่มีอะไรตายตัวที่ตอ้ งทํากิจกรรม การประยุกต์ตามสถานการณ์จึงเป็ นสิ่ งที่พึงกระทํา
แนวทางการทํา Risk assessment (แบบ BOE Flood 3)
1. รายงานตัวทีมต่ อศูนย์ปฏิบัตกิ ารของจังหวัด
1.1 ชี้แจงวัตถุประสงค์
1.2 กําหนดจุดอพยพที่จะลงทํา Risk assessment ร่ วมกับเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาและงานควบคุม
โรคของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (เก็บข้อมูลว่ามีกี่อาํ เภอ ลงพื้นที่ได้กี่อาํ เภอ จํานวนจุดอพยพของแต่ละ
อําเภอ และจํานวนจุดอพยพที่ลงพื้นที่ได้)
1.3 ขอความร่ วมมือเจ้าหน้าที่ระบาดวิทยาจังหวัดให้ลงพื้นที่ร่วมกันในวันแรก เพื่อ
- ช่วยนําทาง
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- แนะนําทีมกับหน่วยพยาบาลในจุดอพยพ
- รับรู้ร่วมกันว่าวัตถุประสงค์ของการประเมินความเสี่ ยงคือเพื่อชี้เป้ าหมายในการ
ป้ องกันควบคุมโรคให้จงั หวัดได้อย่างไร
1.4 นัดแนะเรื่ องการส่ งข้อมูลที่ประเมินได้ พร้อมข้อเสนอแนะให้จงั หวัดทุกเย็นในวันที่ทาํ การ
ประเมินความเสี่ ยงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
2. ลงพืน้ ทีจ่ ุดอพยพทีเ่ ลือกไว้
2.1 ชี้แจงและเก็บข้อมูล Surveillance จากหน่วยแพทย์ทุกวัน
2.2 สัมภาษณ์ผอู ้ พยพ ผูน้ าํ ชุมชน และเจ้าหน้าที่เป็ นกลุ่ม ประมาณ 10 คน ตามแบบประเมิน
Risk assessment
2.3 เดินสํารวจสภาพแวดล้อม ขยะ ส้วม นํ้าใช้ ตรวจคลอรี นในนํ้า (อย่าลืมชุดตรวจคลอรี น)
และสภาพนํ้าท่วมขังบริ เวณรอบ ๆ ศูนย์อพยพ
2.4 ถ้าพบนํ้าแท็งที่ไม่มีคลอรี นให้เติมเลย (ใช้คลอรี นแบบหยด)
2.5 สังเกตและสัมภาษณ์เรื่ องอาหารและนํ้าดื่ม
2.6 สอบถามและสังเกตปริ มาณยุง สํารวจแหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลายบริ เวณศูนย์อพยพ (ใช้ไฟฉาย)
2.7 ก่อนออกจากศูนย์อพยพสอบถามผูน้ าํ และผูอ้ พยพว่าต้องการหรื อขาดวัสดุอุปกรณ์
อะไรบ้างที่เกี่ยวกับการป้ องกันโรค ที่เราสามารถสนับสนุนได้ หรื อประสานความช่วยเหลือได้ เช่น ถุงดํา รถดูด
ส้วม รถเก็บขยะ ยาทากันยุง ฯลฯ
2.8 แจ้งผูน้ าํ และผูอ้ พยพว่าเราจะประเมินสัปดาห์ละ 1 ครั้ง แต่หากมีเหตุการณ์ระบาดหรื อ
อะไรที่ตอ้ งใช้ทีมควบคุมโรคให้ติดต่อที่หน่วยงานใด เบอร์ โทร.อะไร (ควรเป็ นเบอร์โทร. ของหน่วยงานใน
พื้นที่ เช่น รพ.สต. หรื อ รพช.)
2.9 การประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) เพื่อกําหนดมาตรการป้ องกันและควบคุม
การระบาดประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ก. การประเมินความเสี่ ยงด้ านปริมาณ (Quantitative Attributes) จะดูในเรื่ อง ปริ มาณของนํ้า
ดื่ม นํ้าใช้ อาหาร ที่พกั ห้องนํ้าห้องส้วม หรื อจํานวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบตั ิงานว่ามีความเพียงพอกับ
ความต้องการ หรื ออยูใ่ นเกณฑ์มาตรฐานหรื อไม่ เช่น
• ปริ มาณนํ้าใช้ที่เพียงพอต่อการป้ องกันการเกิดโรค เท่ากับ 15-20 ลิตร/คน/วัน
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• ปริ มาณนํ้าดื่มที่เพียงพอต่อความต้องการของร่ างกาย เท่ากับ 3-5 ลิตร/คน/วัน
• ปริ มาณส้วมที่เพียงพอต่อความต้องการของผูอ้ พยพ เท่ากับ 20-40 คน/หลัง/วัน
(36-72 นาที/ครั้ง)
• ขนาดที่นอนที่เหมาะสม เท่ากับ 3 ตารางเมตร/คน
• อาณาเขตของศูนย์พกั พิงโดยเฉลี่ย เท่ากับ 30 ตารางเมตร
• ปริ มาณเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่อจํานวนผูอ้ พยพโดยเฉลี่ย เท่ากับ 1:50-1:100
ข. การประเมินความเสี่ ยงด้ านคุณภาพ (Qualitative Attributes) เป็ นการดูในเรื่ องของความ
สะอาดหรื อการมีสิ่งเจือปนในนํ้า อาหาร หรื อคุณภาพของการให้บริ การในศูนย์อพยพ
3. สรุ ปมาตรการป้ องกันควบคุมโรคทีค่ วรทํา วัสดุอุปกรณ์ และหน่วยงานที่ตอ้ งประสานต่อตามแบบ
Risk assessment
4. ถ่ ายเอกสารข้ อมูลทีป่ ระเมินได้ พร้อมข้อเสนอแนะ ส่ งให้จงั หวัดทุกเย็นในวันที่ทาํ การประเมินความ
เสี่ ยง
5. ส่ งแบบประเมิน Risk Assessment (แบบ BOE Flood 3) ให้สาํ นักระบาดวิทยา ที่ Fax. 0-2591-8579
หรื อที่ email : outbreak@health.moph.go.th และ rinfetp@gmail.com เพื่อประสานศูนย์ PHER war room ของ
กรมควบคุมโรคและ war room ของกระทรวงสาธารณสุข และใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทีมสนับสนุนและประเมิน
เรื่ อง logistic อย่างเป็ นระบบต่อไป

5. การสรุ ปผลการปฏิบัตงิ าน
5.1 สรุ ปประจําวัน เป็ นหน้าที่ของทีมงาน (ส่วนกลาง) รวมทั้งการสรุ ปค่าใช้จ่ายประจําวันและค่าใช้จ่าย
เมื่อสิ้ นสุ ดการปฏิบตั ิงาน (เอกสารสรุ ปค่าใช้จ่าย + รายงานการเดินทางไปราชการ)
5.2 สรุ ปประจําสั ปดาห์ เป็ นหน้าที่ของหัวหน้าทีม
5.3 สรุ ปเสนอผู้บริหาร เป็ นหน้าที่ของหัวหน้าทีม
5.4 สรุ ปเมื่อเหตุการณ์ สงบ เป็ นหน้าที่ของหัวหน้าทีมและทีมงานและส่งเอกสารสรุ ปผลการปฏิบตั ิงาน
ให้หน่วยงานในพื้นที่

11

6. ภาคผนวก
แบบรายงานโรค/กลุ่มอาการที่เฝ้ าระวังในจุดอพยพจากอุทกภัย มี 4 แบบ คือ
6.1 แบบ BOE Flood 1 ใช้รายงานโรค/กลุ่มอาการที่เฝ้ าระวังในจุดอพยพจากสภาวะอุทกภัย รายวัน
สําหรับหน่วยบริ การสาธารณสุขย่อย/โรงพยาบาล
6. 2 แบบ BOE Flood 2.1 ใช้รายงานแบบรายงานรายงานผูเ้ สี ยชีวิตเนื่องจากอุทกภัย
6.3 แบบ BOE Flood 2.2 ใช้รายงานเพิ่มเติมจากแบบ BOE Flood 2.1 เพื่อสอบสวนสาเหตุการเสี ยชีวิต
จากไฟฟ้ าช๊อตจากเหตุน้ าํ ท่วม
6.4 แบบ BOE Flood 3 เป็ นแบบประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment) เพื่อกําหนดมาตรการป้ องกัน
และควบคุมการระบาดในจุดอพยพกรณี อุทกภัย
6.5 แบบ BOE Flood 4 เป็ นแบบสํารวจเพื่อฟื้ นฟูระบบเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรค ภายหลังอุทกภัย
ในระดับอําเภอ

BOE Flood 1
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แบบรายงานโรค/กลุ่มอาการทีเ่ ฝ้ าระวังในจุดอพยพจากสภาวะอุทกภัย รายวัน
สํ าหรับหน่ วยบริการสาธารณสุ ขย่ อย / โรงพยาบาล
ตําบล/แขวง ที่ให้บริ การ ……............………อําเภอ/เขต....………........………จังหวัด…………………………
หน่วย/โรงพยาบาลที่รายงาน................................................... วัน/เดือน/ปี ที่ให้บริ การ..........................................
จํานวนผูป้ ระสบอุทกภัยมารับบริ การทั้งหมด..............................................คน
จํานวนผูป้ ่ วย
1. อุจจาระร่ วงเฉี ยบพลัน (Acute diarrhoea)
……………
2. อาหารเป็ นพิษ (Food poisoning)
……………
3. ถ่ายเป็ นมูกเลือด (Dysentery)
……………
4. สงสัยเลปโตสไปโรซิส (Suspected Leptospirosis)
……………
5. สงสัยไข้เลือดออก (Suspected DF / DHF / DSS)
……………
6. ปอดอักเสบเฉียบพลัน(Acute pneumonia)
……………
7. ตาแดงจากการติดเชื้อ (Haemorrhagic conjunctivitis)
……………
8. ไข้หวัด หรื อสงสัยไข้หวัดใหญ่ (URI, Common cold, Flu, Influenza,
……………
Acute pharyngitis)
9. โรคมือ เท้า ปาก (Hand foot mouth disease)
……………
10. ไข้ออกผื่นสงสัยโรคติดต่อ เช่น หัด หัดเยอรมัน สุ กใส
……………
11. การป่ วยเป็ นกลุ่มก้อน(ที่ไม่อยูใ่ นโรคข้างบน และเป็ นโรคแพร่ ระบาดได้ง่าย) ระบุโรค
........................................................................................................................................... ……………
ลําดับที่

รายชื่อผูป้ ่ วยที่ตอ้ งส่ งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล หรื อ ได้สอบสวนเฉพาะรายเบื้องต้น
ชื่อ – นามสกุล
อายุ ที่พกั ปัจจุบนั และเบอร์โทร การวินิจฉัย วันเริ่ มป่ วย รพ.ที่รับ refer ปัจจัยเสี่ ยงสงสัย (ถ้ามี)

ข้อสังเกตพบการเจ็บป่ วยที่ผิดปกติ (ถ้ามี) ได้แก่.....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ผู้รายงาน .............................................................................ตําแหน่ ง......................................................................
กรุ ณาส่ งแบบรายงานนี้ไปที่สาํ นักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค Fax: 0-2591-8579 หรื อ E-mail : outbreak@health.moph.go.th
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BOE Flood 2.1
แบบรายงานผู้เสี ยชีวติ เนื่องจากอุทกภัย
1. ชื่อผูเ้ สี ยชีวิต.....................................................................................เพศ

ชาย

หญิง

2. อายุ..........................ปี ..........................เดือน............................วัน เชื้อชาติ........................................................
3. อาชีพ........................................................... ลักษณะงานที่ทาํ ............................................................................
4. ที่อยูป่ ั จจุบนั บ้านเลขที่...................หมู่ที่............ตําบล/แขวง................................อําเภอ/เขต............................
จังหวัด................................................................................................................................................................
5. โรคประจําตัว/ ความพิการ..................................................................................................................................
6. ประวัติการดื่มสุ รา...............................................................................................................................................
7. วันที่หาย............เดือน..................... พ.ศ................วันที่พบศพ.................เดือน...........................พ.ศ...............
8. สาเหตุและลักษณะการตาย (ระบุอย่างละเอียด)..................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
9. ความเชี่ยวและความลึกของนํ้าที่จุดเกิดเหตุ.......................................................................................................
10. วันที่น้ าํ เริ่ มท่วมในพื้นที่ที่เกิดเหตุ ในรอบปั จจุบนั ............................................................................................
ผูร้ ายงาน........................................................................ เบอร์โทรศัพท์....................................................
สถานที่ปฏิบตั ิงาน.....................................................ตําบล/แขวง .............................................................
อําเภอ/เขต ..............................................................จังหวัด........................................................................
วันที่เขียนรายงาน............................เดือน...................................พ.ศ.........................................................
กรุ ณาส่งแบบรายงานนี้ไปที่สาํ นักงานป้ องกันควบคุมโรคและสํานักระบาดวิทยา Fax: 0-2591-8579
E-mail : outbreak@health.moph.go.th, borworn67@gmail.com, pathawee2525@yahoo.com
หมายเหตุ : กรณี เสี ยชีวติ จากไฟฟ้ าช๊อต กรุ ณาเพิ่มเติมข้อมูลตามแบบ BOE Flood 2.2

BOE Flood 2.2
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แบบสอบสวนสาเหตุการเสี ยชีวติ จากไฟฟ้ าช๊ อตจากเหตุนาํ้ ท่ วม (เพิม่ เติม)
การสํารวจสภาพแวดล้อมบ้านผูเ้ สี ยชีวิต (อาจสอบถามจากญาติ หรื อเจ้าหน้าที่ รพ.สต. กรณี ที่ไม่
สามารถออกสํารวจได้) กรณี ที่ไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ กรุ ณาแจ้งกลับสํานักระบาดวิทยา
ชื่อ/สกุล ผูเ้ สี ยชีวิต ..................................................................................อายุ .....................ปี ...................... เดือน
บ้านเลขที่ ........................หมู่ที่ ................... ถนน ...................................ตําบล/แขวง ..........................................
อําเภอ/เขต ..................................................................จังหวัด.................................................................................
1. การปลดสะพานไฟขณะนํ้าท่วม หรื อเกิดเหตุ
.................................................................................................................................................................................
2. ตําแหน่งของปลัก๊ ไฟฟ้ า หรื อสวิทช์ไฟฟ้ า ที่เป็ นต้นเหตุ หรื อภายในบ้าน
.................................................................................................................................................................................
3. ระยะห่างของของปลัก๊ ไฟฟ้ า หรื อสวิทช์ไฟฟ้ า หรื อเสาไฟฟ้ า หรื อสื่ อนําไฟฟ้ าที่สงสัยว่าเป็ นต้นเหตุของการ
ถูกไฟฟ้ าช๊อต กับผูเ้ สี ยชีวิต (คาดคะแนได้)
.................................................................................................................................................................................
4. วัสดุอุปกรณ์ที่ผเู้ สี ยชีวิตสัมผัสในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ เช่น ถือหรื อจับวัสดุที่เป็ นโลหะ จับอุปกรณ์ที่เปี ยกนํ้า
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. ระดับนํ้าของบริ เวณที่เกิดเหตุ เช่น มีน้ าํ เปี ยกพื้นเท่านั้น มีน้ าํ ขังระบุระดับนํ้า เป็ นต้น
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
6. อื่นๆ ที่สามารถสอบถามได้ ที่คิดว่าน่าจะเป็ นต้นเหตุ หรื อปัจจัยที่ทาํ ให้ไฟฟ้ าช๊อต
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
ผูร้ ายงาน .................................................. สถานที่ทาํ งาน ...................................วันที่รายงาน .............................
โทรศัพท์ ................................................... E-mail …………………………………………………………….
กรุ ณาส่ งแบบรายงานนี้ไปที่ พญ.พจมาน ศิริอารยาภรณ์ กลุ่มภารกิจตอบโต้สถานการณ์โรคและภัยสุ ขภาพ สํานักระบาดวิทยา
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุ ข Fax : 02-5918579 หรื อ E-mail : potjamansiri@gmail.com

BOE Flood 3
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แบบประเมินความเสี่ ยง (Risk Assessment)
เพือ่ กําหนดมาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดในจุดอพยพกรณีอุทกภัย พ.ศ. 2554
การใช้แบบประเมินความเสี่ ยง โดยการสอบถามผูอ้ พยพ ผูด้ ูแลหรื อผูน้ าํ ชุมชนและเจ้าหน้าที่ เป็ นกลุ่ม
ประมาณ 10 คน ร่ วมกับการสังเกต การประเมินทําเมื่อเริ่ มจัดตั้งจุดอพยพ หลังจากนั้นทําสัปดาห์ละครั้งและส่ง
แบบประเมินให้แก่สาํ นักระบาดวิทยา (Fax : 02-591-8579, E-mail : outbreak@health.moph.go.th หรื อ
rinfetp@gmail.com) เพื่อประเมินความเสี่ ยงและความต้องการการสนับสนุนเรื่ องควบคุมโรคต่อไป
ข้ อมูลทัว่ ไป
จุดอพยพ................................ตําบล/แขวง....................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด....................................
วันที่เริ่ มตั้งจุดอพยพ............................... จํานวนผูอ้ พยพประมาณ.........................คน วันที่ประเมิน.....................
สิ่ งทีค่ วรประเมิน
1. อาหาร (สัมภาษณ์ผู ้
อพยพ) เฉลี่ยปริ มาณ
.............มื้อ/คน/วัน

2. นํา้ ดื่ม
(สัมภาษณ์ผอู ้ พยพ
และเจ้าหน้าที่)
เฉลี่ยปริ มาณ
…........ลิตร/คน/วัน

หัวข้ อในการประเมิน
(Check ได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
[ ] ปรุ งสุ กและรับประทานขณะที่ยงั ร้อน
(1 คะแนน)
[ ] ปรุ งสุ กแต่ไม่ร้อนในขณะที่รับประทาน
(2 คะแนน)
[ ] ปรุ งไม่สุกหรื อมีรสและกลิ่นผิดปกติ
ในขณะที่ รับประทาน (3 คะแนน)

[ ] ดื่มนํ้าบรรจุขวดหรื อดื่มนํ้าจากแท้งค์
หรื อคูลเลอร์ (1 คะแนน)
[ ] ดื่มนํ้าที่ไม่ได้เติมคลอรี นจากแท้งค์หรื อ
คูลเลอร์ท่ีตอ้ งใช้มือจ้วงตัก (2 คะแนน)
[ ] ดื่มนํ้าที่ท่วม หรื อแหล่งนํ้าอื่นๆ เช่น บ่อ
นํ้าโดยไม่ได้เติมคลอรี น (3 คะแนน)

การควบคุมโรค

หมายเหตุ

- สุ่ มตรวจอาหารที่แหล่ง
กระจายอาหาร
- จัดหาอาหารที่ปรุ งใหม่
ให้ครบ 3 มื้อ
- จัดหาวิธีการและ
อุปกรณ์ให้สามารถอุ่น
อาหารก่อนรับประทาน
ได้
- จํากัดคนเข้าออกบริ เวณที่
ปรุ งอาหาร

มีความเสี่ ยงในการ
รับประทานอาหาร
ค้างมื้อหรื อทิ้งไว้นาน
หรื อไม่
มีความเสี่ ยงในการ
นําเข้าพาหะของโรค
ท้องร่ วง

- คลอรี นหยดในนํ้าดื่ม
แท้งค์หรื อคูลเลอร์ ที่
ไม่ได้บาํ บัด (ให้ได้ 0.2
ppm)

มีความเสี่ ยงในการ
ดื่มนํ้าที่ไม่ได้บาํ บัด
หรื อดื่มนํ้าที่ปนเปื้ อน
เชื้อโรคจากมือ
หรื อไม่
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สิ่ งทีค่ วรประเมิน

หัวข้ อในการประเมิน
(Check ได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
[ ] เติมคลอรี นและมีระดับคลอรี นคงค้าง
มากกว่า 0.5 ppm. (1 คะแนน)
[ ] เติมคลอรี นและมีระดับคลอรี นคงค้าง
น้อยกว่า 0.5 ppm. (2 คะแนน)
[ ] นํ้าที่ท่วมขังหรื อนํ้าจากธรรมชาติอื่นๆที่ไม่
ผ่านการเติมคลอรี น (3 คะแนน)

การควบคุมโรค

หมายเหตุ

- ชุดตรวจคลอรี น
- คลอรี นบําบัดนํ้า (0.5 –
1 ppm)
- สารส้ม

มีความเสี่ ยงในการใช้
นํ้าที่ไม่ได้ผา่ นการ
บําบัดหรื อไม่

4. ส้ วม
(สังเกตร่ วมกับ
ถามเพิม่ เติม)
เฉลี่ยปริ มาณ
.......ห้อง/คน

[ ] ส้วมซึ ม (1 คะแนน)
[ ] ส้วมลอยนํ้าหรื อส้วมชัว่ คราวมีเพียงพอและมี
การเก็บกําจัดสิ่ งปฏิกลู สมํ่าเสมอ (1 คะแนน)
[ ] ถ่ายลงถุงดําหรื อมีส้วมชัว่ คราวแต่ไม่มีการ
กําจัดสิ่ งปฏิกลู เมื่อส้วมเต็ม (2 คะแนน)
[ ] ถ่ายลงนํ้าที่ท่วม (3 คะแนน)

- ถุงดําสําหรับขับถ่าย
- สบู่
- เจลล้างมือ
- ถังใส่ น้ าํ ราดส้วม
- EM
- รถดูดส้วม

มีความเสี่ ยงของการ
แพร่ กระจายเชื้อโรค
ที่ปนเปื้ อนในอุจจาระ

5. ขยะเปี ยก
(สังเกตร่ วมกับ
ถามเพิ่มเติม)

[ ] ใส่ ถุงขยะ มีรถมาเก็บประจํา (1 คะแนน)
[ ] ใส่ ถุงขยะแต่ไม่มีการนําไปทิ้ง (2 คะแนน)
[ ] มีหลุมขยะ (2 คะแนน)
[ ] ไม่มีการจัดการขยะ (3 คะแนน)

- ถุงดํา
- EM
- ปูนขาว
- ประสานรถเก็บขยะ

มีขยะเปี ยกเน่าเหม็น
แมลงวันจํานวนมาก

6. ยุงนําโรค
(สัมภาษณ์ผู ้
อพยพ)

[ ] ไม่ค่อยโดนยุงกัด (1 คะแนน)
[ ] โดนยุงกัดกลางคืน (2 คะแนน)
[ ] โดนยุงกัดกลางวัน (3 คะแนน)
[ ] พบแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ลาย (3 คะแนน)

- มุง้ ยาทากันยุง
- ทีมกําจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุ
- ทีมพ่นสารเคมีกาํ จัดยุง
- ทรายอะเบท

มีแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายหรื อไม่

7. การตรวจรักษา
(สังเกตร่ วมกับ
ถามเพิ่มเติม)

[ ] มีหน่วยรักษาพยาบาลเข้ามาให้บริ การทุกวัน
(1 คะแนน)
[ ] มีหน่วยฯเข้ามาให้บริ การบางวัน (2 คะแนน)
[ ] ไม่มีหน่วยแพทย์เข้ามาให้บริ การ (3 คะแนน)

- มีการเก็บข้อมูลเฝ้ าระวัง มีการตรวจจับการ
ระบาดหรื อไม่
โรคจากหน่วยแพทย์
- กรณี ไม่มีหน่วยแพทย์
ต้องจัดตั้งเครื อข่ายการ
เฝ้ าระวังเหตุการณ์หรื อ
มีจุดรับแจ้งโรคระบาด

3. นํา้ ใช้
ระบุแหล่ง
.................
(สัมภาษณ์และ
ตรวจวัดระดับ
คลอรี น)
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สิ่ งทีค่ วรประเมิน

หัวข้ อในการประเมิน
การควบคุมโรค
หมายเหตุ
(Check ได้ มากกว่ า 1 ข้ อ)
8. ความเสี่ ยงต่ อการ [ ] จํานวนผูอ้ พยพหนาแน่น (มีพ้ืนที่เฉลี่ยน้อยกว่า 3.5 ตร.ม. ต่อคน)
เกิดโรคระบาดที่ [ ] พบแรงงานหรื อชาวต่างด้าวอยูใ่ นจุดอพยพ จํานวนประมาณ.................คน
[ ] พบเด็กอายุต่าํ กว่า 5 ปี ที่ไม่ได้รับวัคซี นตามกําหนด จํานวนประมาณ.................คน
สํ าคัญอืน่ ๆ
[ ] อากาศถ่ายเทไม่สะดวก ไม่มีหน้าต่างเพียงพอ
[ ] สัตว์รังโรคอยูใ่ นบริ เวณจุดอพยพ เช่น วัว ควาย สุ นขั หนู ฯลฯ
[ ] พบสุ นขั จํานวนมากและส่ วนใหญ่เป็ นสุ นขั ที่ไม่ได้ฉีดวัคซี นป้ องกันโรคพิษสุ นขั บ้า
[ ] พบสัตว์มีพิษจํานวนมากในบริ เวณจุดพักพิง เช่น งู ตะขาบ
[ ] มีน้ าํ ท่วมขังในบริ เวณจุดพักพิง
[ ] พบสารเคมีรั่วไหลในบริ เวณจุดพักพิงหรื อบริ เวณใกล้เคียง
[ ] มีเหตุการณ์ผิดปกติในรอบสั ปดาห์ ทผี่ ่ านมา ที่อาจเป็ นการระบาดหรื อส่ งผลต่อการเกิดการระบาด เช่น
พบผูป้ ่ วยอาการคล้ายกันเป็ นกลุ่มก้อน มีคนป่ วยอาการรุ นแรงต้องส่ งต่อไปโรงพยาบาล (สอบถามแล้ว
สงสัยโรคติดเชื้อ) อาหารมีกลิ่นหรื อรสผิดปกติ พบสัตว์ตายผิดปกติ เป็ นต้น ระบุรายละเอียด ลักษณะ
เหตุการณ์ จํานวน วันที่เกิดเหตุการณ์ ...................................................................................................

แผนในการป้ องกันควบคุมโรค
มาตรการป้ องกันควบคุมโรค
ลําดับที่

เครื่องมือ วัสดุอปุ กรณ์ / จํานวนที่
ต้ องใช้

การประสานขอการสนับสนุน (เรื่อง /
หน่ วยงานทีต่ ้ องประสาน)

ผูป้ ระเมิน ......................................................... หน่วยงาน........................................... โทร …….........................
วันที่ประเมิน ........................................................E-mail : ......……...........………………………………………

BOE Flood 4
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แบบสํ ารวจเพือ่ ฟื้ นฟูระบบเฝ้ าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ภายหลังอุทกภัย ในระดับอําเภอ
(Draft ทดลองใช้ ที่ สคร. 8)
จังหวัด................................. อําเภอ/เขต .................................จํานวน รพ.สต. ทั้งหมด…….......…………แห่ง
จํานวน รพ. ทั้งหมด ............................แห่ง
วันที่วางแผนฟื้ นฟู / วันที่ประเมินซํ้า (1 – 2 สัปดาห์หลังการประเมินครั้งแรก) ……………….........……………
หัวข้ อการฟื้ นฟู

กิจกรรม

1. ระบบเฝ้ าระวัง (รายงาน
506) เพื่อให้มนั่ ใจว่า
ระบบรายงานโรค 506
สามารถกลับมาใช้ได้
ตามปกติ

สํารวจจํานวนของ
รพ.สต. และ รพ. ที่
สามารถส่ งรายงาน 506
ได้ตามปกติ

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

สํารวจจํานวนทีม
SRRT ที่สามารถ
ปฏิบตั ิงานสอบสวน
โรคได้ตามปกติ

การประเมิน

มาตรการฟื้ นฟู (คุยร่ วมกับพืน้ ที่
และ สสจ.)
เช่น การฟื้ นฟูระบบ
- ปกติมาตลอดจํานวน……....แห่ง
- ขาดส่ งรายงาน 506 ในระยะนํ้าท่วม…… communication: fax, net / การส่ ง
แห่ง ระบุชื่อสถานบริ การ……………… ข้อมูลย้อนหลัง (เท่าที่จาํ เป็ น) / การ
………………………………………… หาระบบเก็บข้อมูลอื่นๆ แทนระบบ
…………………………………………. คอมพิวเตอร์ หากยังใช้กการไม่ได้
………………………………………… เป็ นต้น
………………………………………….
ยังไม่สามารถส่ งรายงาน 506 ได้
………แห่ง ระบุชื่อสถานบริ การ
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
………………………………………….
เช่น จัดทีม SRRT สํารองแบบเพื่อน
- SRRT ทํางานได้ตามปกติ
ช่วยเพื่อน / จัดหาเครื่ องมืออุปกรณ์
จํานวน…………ทีม
สอบสวนโรคทดแทน / สํารวจและ
- SRRT ยังไม่สามารถทํางานได้
ฟื้ นฟูการสื่ อสารทางโทรศัพท์กบั
...................ทีม ระบุชื่อตําบล และ
เหตุผล ที่ไม่สามารถทํางานได้ เช่น
อสม หรื อ ผูน้ าํ ชุมชน ในพื้นที่ที่ยงั
เจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบจากนํ้าท่วม / เข้าไม่ถึง เพื่อให้มีการแจ้งข่าวการ
การเดินทางออกสอบสวนโรคยัง
ระบาดทางโทรศัพท์ได้อยู่
ยากลําบาก / เครื่ องมือ อุปกรณ์ ได้รับ
ความเสี ยหาย
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หัวข้ อการฟื้ นฟู

กิจกรรม

3. งานสร้างเสริ มภูมิคุม้ กัน สํารวจสถานบริ การที่
โรค
สามารถดําเนินงาน
สร้างเสริ มภูมิคมุ ้ กัน
โรคได้ตามปกติ

4. งานดูแลรักษาผูป้ ่ วยโรค สํารวจสถานบริ การที่
เรื้ อรัง
สามารถดําเนินงานดูแล
รักษาผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง
ได้ตามปกติ

การประเมิน

มาตรการฟื้ นฟู (คุยร่ วมกับพืน้ ที่
และ สสจ.)
เช่น หา Cold chain ทดแทน /
- ปกติมาตลอดจํานวน……....แห่ง
- ขาดการดําเนินงานในระยะนํ้าท่วม….… สํารวจ และ catch up เด็กที่ขาด
แห่ง ระบุชื่อสถานบริ การและจํานวนครั้ง วัคซี นไป / รพ.สต. อาจ
ของ well baby clinic ที่ขาดไปในแต่ละ ประชาสัมพันธ์ให้ผทู ้ ี่มีแผลสกปรก
มาฉี ด TT ในลักษณะรณรงค์ (ควร
สถานบริ การ
………………………………………… ทําถ้าทําได้ TT ราคาถูก คุม้ ชัวร์ ) /
………………………………………… โรงเรี ยนที่เด็กประถม 1 ยังไม่ได้ฉีด
………………………………………… วัคซี น ต้องเข้าไปดําเนินงานให้เร็ ว
………………………………………… ที่สุดที่โรงเรี ยนเปิ ด
…………………………………………
…………………………………………
- ยังไม่สามารถดําเนินงานสร้างเสริ มฯ
ได้….....แห่ง ระบุชื่อสถานบริ การและ
เหตุผลที่ยงั ไม่สามารถให้บริ การสร้าง
เสริ มได้ตามปกติ เช่น เจ้าหน้าที่ได้รับ
ผลกระทบ / การเดินทางมารับวัคซี นยัง
ยากลําบาก / cold chain ยังใช้การไม่ได้
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
- ปกติมาตลอดจํานวน……....แห่ง
เช่น ติดตามผูป้ ่ วยให้มารับบริ การ
- ขาดการดําเนินงานในระยะนํ้าท่วม….… จัดบริ การเชิงรุ กหากผูป้ ่ วยยัง
แห่ง ระบุชื่อสถานบริ การและจํานวนครั้ง เดินทางลําบาก
ของ clinic ที่ขาดไปในแต่ละสถาน
บริ การ
…………………………………………
………………………………………....
…………………………………………
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หัวข้ อการฟื้ นฟู

กิจกรรม

การประเมิน

มาตรการฟื้ นฟู (คุยร่ วมกับพืน้ ที่
และ สสจ.)

- ยังไม่สามารถดําเนินได้ ......… แห่ง ระบุ
ชื่อสถานบริ การและเหตุผลที่ยงั ไม่
สามารถให้บริ การได้ตามปกติ เช่น
เจ้าหน้าที่ได้รับผลกระทบ / การเดินทาง
มารับบริ การยังยากลําบาก / ขาดยาที่
สถานบริ การ
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
5. สุ ขาภิบาลสิ่ งแวดล้อม
(ประเมินภาพรวมของ
อําเภอหรื อชุมชน)

5.1 นํ้าอุปโภคบริ โภค
(check ได้มากกว่า
1 ข้อ)

[ ] ระบบประปาใช้งานได้ท้ งั อําเภอ
Ensure residual chlorine > 0.2 ppm.
[ ] คลอรี นประปาภูมิภาค…………ppm.
[ ] คลอรี นประปาท้องถิ่น…………ppm.
[ ] ระบบประปาอื่นๆ เช่น บาดาล ผิวดิน ที่
ได้สาํ รวจ ระบุแหล่ง และ ระดับคลอรี น
ตกค้าง
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
[ ] ระบบประปาบางพื้นที่ของอําเภอยังใช้
การไม่ได้ ระบุพ้ืนที่
…………………………………................
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
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หัวข้ อการฟื้ นฟู

กิจกรรม

การประเมิน

5.2 การจัดเก็บและ
จัดการขยะ (check ได้
มากกว่า 1 ข้อ)

[ ] มีการจัดเก็บขยะตกค้างระหว่างนํ้าท่วม
แล้ว
[ ] ยังมีขยะตกค้างจํานวนมาก ระบุพ้นื ที่
……….……………………………………
……………..……………………………
………………................................……..
[ ] ระบบการจัดการขยะกลับมาดําเนินงาน
ได้ตามปกติทุกตําบลและเทศบาล
[ ] ระบบการจัดการขยะยังไม่สามารถ
กลับมาดําเนินงานได้ตามปกติ ระบุพ้นื ที่
………………...…………………………
………………............................………..
[ ] มีน้ าํ ท่วมขังหลายแหล่งในพื้นที่
[ ] แหล่งนํ้าขังมีโอกาสเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงพาหะ ระบุแหล่งนํ้าขัง
……………………………………………
……………………………………………
รายชื่อโรค
- Tetanus
- Rabies
- Dengue infection
- Leptospirosis
- เสี ยชีวติ จากการบาดเจ็บที่
เกี่ยวข้องกับการเข้าพื้นที่หลังนํ้า
ท่วม เช่น ไฟฟ้ าดูด สัตว์มีพิษกัด
อุบตั ิเหตุ สารเคมี
- Cluster คนป่ วย
- Cluster สัตว์ตาย

5.3 การจัดการนํ้าท่วม
ขังและแมลงพาหะ

6. โรคที่ควรเฝ้ าระวังเป็ น
พิเศษภายหลังนํ้าลด

เน้นยํ้าโรคที่ตอ้ งเฝ้ า
ระวัง จับตาดูเป็ นพิเศษ
ถ้าพบให้แจ้งทันทีแม้
เพียงหนึ่งราย ซึ่ งเป็ น
โรคที่มีอยูใ่ นระบบเฝ้ า
ระวังปกติอยูแ่ ล้ว

มาตรการฟื้ นฟู (คุยร่ วมกับพืน้ ที่
และ สสจ.)
เช่น ประสานหน่วยงานเก็บขยะ ถ้า
ยังไม่สามารถดําเนินงานได้ ควร
พิจารณาควบคุมแมลงวัน หนู

เช่น กําจัดแหล่งนํ้าขัง กําจัดลูกนํ้า
กําจัดยุง

Set แนวทางการรายงานผูป้ ่ วยกับ
พื้นที่ โดยพยายามอิงเข้าระบบ
ตามปกติ (ถ้ามี case กรุ ณาแจ้งสํานัก
ระบาดวิทยาด้วยที่
outbreak@heath.moph.go.th,
outbreakinfo@gmail.com,
Fax: 0-2591-8579)

ผูส้ าํ รวจ ................................................... หน่วยงาน.......................................... โทร ……..................................
วันที่สาํ รวจ ..........................................................E-mail : ……………………………………………………
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หากสงสั ยหรือมีข้อเสนอแนะเพิม่ เติม โปรดติดต่ อที่ :
1. กลุ่มภารกิจตอบโต้ สถานการณ์ โรคและภัยสุ ขภาพ สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค
โทรศัพท์ : 0-2590-1779, 0-2590-1882, 0-2591-0917
โทรสาร : 0-2591-8579 หรื อ E-mail : outbreak@health.moph.go.th
2. กลุ่มระบาดวิทยาและข่ าวกรอง สํานักงานป้ องกันควบคุมโรคที่ 1-12

