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บทนํา
โลกของเราประสบวิกฤติการณ์ความรุ นแรงมากมายอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อชีวติ มนุษย์
ทรัพย์สินและผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม เศรษกิจและสังคมอย่างมหาศาล สําหรับประเทศไทยภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นมีหลาย
รู ปแบบแต่ส่วนใหญ่เป็ นภัยธรรมชาติที่เกิดจากนํ้าเนื่องจากลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศที่มีพายุหมุนเขตร้อนและพายุฝนฟ้ า
คะนองรุ นแรง โดยเฉลี่ยประเทศไทยต้องประสบอุทกภัยปี ละ 7-8 ครั้งและมีแนวโน้มที่จะมีผไู ้ ด้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจากปี พ.ศ. 2549 เป็ นต้นมา ล่าสุดประเทศไทยประสบภัยพิบตั ิน้ าํ ท่วมครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 มีพ้นื ที่ประสบ
อุทกภัยรวม 65 จังหวัด มีผปู ้ ระสบภัย 9,522,176 คน มีผเู ้ สี ยชีวติ จากอุทกภัยครั้น้ ี 1,083 คน นับเป็ นการสูยเสี ยครั้งยิง่ ใหญ่

รู ปที่ 1 จํานวนผูไ้ ด้รับความเสี ยหายจากอุทกภัยตั้งแต่ปีพ.ศ. 2549-2553
ที่มา: กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จากสถานการณ์อุทกภัยที่ผา่ นมาทําให้สามารถระบุถึงปั ญหาเรื่ องการจัดการภัยพิบตั ิมากมาย เช่น การเตือนภัยอย่าง
เหมาะสม การอพยพคน การให้บริ การสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน การประเมินความต้องการพื้นฐาน การจัดสรรทรัพยากรอย่าง
เหมาะสมและตรงกับผูป้ ระสบอุทกภัย
หลักการและเหตุผล
ภัยธรรมชาติอาจไม่สามารถป้ องกันได้แต่สามารถบรรเทาภัยที่จะเกิดขึ้นได้หากมีการเตรี ยมพร้อมที่ดี เช่น การมีแผน
รองรับการเกิดภัยพิบตั ิ การจัดเตรี ยมทรัพยากรต่าง ๆ ให้พร้อม เมื่อเกิดภัยพิบตั ิก็สามารถทํางานอย่างมีระสิ ทธิภาพตามแผนที่
วางเอาไว้เพื่อลดความสูยเสี ยและผลกระทบจากภัยพิบตั ิ โดยในช่วงแรกของการเกิดภัยพิบตั ิเป็ นการค้นหาและช่วยเหลือ
ผูร้ อดชีวติ ต่อมาต้องมีการประเมินความเสี ยหายที่เกิดขึ้นรวมทั้งประเมินความต้องการแบบเร่ งด่วนเพื่อที่จะได้นาํ ข้อมูลไป
วางแผนและจัดสรรทรัพยากรมาช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม การประเมินความความเสี ยหายและความต้องการนั้นมีความสําคัญ
อย่างยิง่ เนื่องจากสามารถสะท้อนถึงขนาดของภัยพิบตั ิ ลักษณะของผลกระทบที่เกิดขึ้น ประเมินผลกระทบและสามารถที่บ่ง
บอกถึงลําดับความสําคัญของการช่วยเหลือจากการเก็บข้อมูลที่มีประสิ ทธิภาพ เป็ นจริ ง รวดเร็ วและทันเวลา แต่จากการ
ทบทวนวรรณกรรมยังไม่พบว่าประเทศไทยมีการประเมินความต้องการพื้นฐานและความต้องการด้านสาธารณสุขแบบเร่ งด่วนที่
ใช้วธิ ีทางสถิติที่ถูกต้องเพื่อให้ได้ขอ้ มูลที่เป็ นกระโยชน์อย่างมากต่อการวางแผนและการให้ความช่วยเหลือแก่ผปู ้ ระสบภัย
ดังนั้นจึงมีความจําเป็ นอย่างยิง่ ยวดเพื่อจัดทําพัฒนาเครื่ องมือเพื่อการประเมินความต้องการพื้นฐานด้านสาธารณสุขแบบรวดเร็ ว
3

กรณี ภยั พิบตั ิน้ าํ ท่วม เพื่อนําเครื่ องมือไปใช้เมื่อเกิดภัยพิบตั ิในอนาคตอันใกล้ สามารถช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และสามารถจัดทําแผนช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยได้อย่างมีประสิ ทธิภาพและทันเวลา
ขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือเพือ่ ประเมินความต้ องการพืน้ ฐานด้ านสาธารณสุขแบบรวดเร็วกรณีภยั พิบัตนิ าํ้ ท่ วม (Rapid

Needs Assessment for Flooding Disaster)
1. การพัฒนาเครื่องมือ

รู ปแบบการศึกษา งานวิจยั และพัฒนา (Research and Development)
ระยะเวลาทีด่ าํ เนินการ มกราคม 2554 ถึง กุมภาพันธ์ 2555
ประชากรทีศ่ ึกษา ผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมซึ่งหมายถึงผูท้ ี่นาํ ข้อมูลจากการประเมินความต้องการด้านสาธารณสุขพื้นฐานกรณี ภยั
พิบตั ิน้ าํ ท่วมไปใช้ ผูบ้ ริ หารระดับอําเภอ, จังหวัด และกรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ขที่ทาํ การเก็บข้อมูล
การสุ่ มตัวอย่ าง สุ่มแบบมีวตั ถุประสงค์ในกลุ่มผูถ้ ือผลประโยชน์
ประเด็นทีศ่ ึกษา
- ข้อมูลที่สาํ คัญและมีความจําเป็ นต้องเก็บในการประเมินความต้องการด้านสาธารณสุขพื้นฐานกรณี ภยั พิบตั ิน้ าํ ท่วม
- การสร้างเครื่ องมือและแบบสอบถามต่าง ๆ
- การทดลองใช้เครื่ องมือเพื่อประเมินความต้องการด้านสาธารณสุขพื้นฐานกรณี ภยั พิบตั ิน้ าํ ท่วม
- การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการประเมินความต้องการด้านสาธารณสุขพื้นฐานกรณี ภยั พิบตั ิน้ าํ ท่วม
- การแปลผลข้อมูลที่ได้จากการประเมินความต้องการด้านสาธารณสุขพื้นฐานกรณี ภยั พิบตั ิน้ าํ ท่วม
- การกระจายข้อมูลให้บุคคลหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ข้ อมูลทีส่ ําคัญในการประเมินความต้ องการด้ านสาธารณสุ ขพืน้ ฐานกรณีภัยพิบัตนิ าํ้ ท่ วม
- ลักษณะและขนาดของภัยพิบตั ิ
- ข้อมูลของผูป้ ระสบภัยได้แก่ จํานวนผูป้ ระสบภัย จํานวนผูเ้ สี ยชีวติ โครงสร้างประชากรของผูป้ ระสบอุทกภัย และ
จํานวนของผูป้ ระสบภัยที้ตอ้ งการความช่วยเหลือแบบพิเศษ เช่น เด็กเล็ก ผูพ้ ิการ ผูส้ ูงอายุ
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- ความต้องการแบบเร่ งด่วนของผูป้ ระสบภัย ประกอบด้วย
1. ความต้องการพื้นฐาน
1.1

อาหารและนํ้า

1.2

ที่อยูอ่ าศัย

1.3

สุขอนามัยขั้นพื้นฐาน

1.4

เชื้อเพลิงหรื อพลังงาน

2. ความต้องการด้านสาธารณสุข
2.1 โรคหรื อภาวะสุขภาพที่พบในผูป้ ระสบภัย
2.2 การประเมินความเสี่ ยงในการเกิดโรคระบาด
2.3 ยาหรื ออุปกรณ์ทางการแพทย์
2.4 จํานวนโรงพยาบาลที่สามารถให้บริ การทางสาธารณสุข
การเก็บข้ อมูลเพือ่ จัดทําเครื่องมือ การสนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์เชิงลึกผูเ้ ชี่ยวชาญเรื่ องภัยพิบตั ิจากกรมที่เกี่ยวข้อง
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการจัดทําเครื่ องมือ เจ้าหน้าสาธารณสุขที่ทาํ หน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล
2. การทดลองใช้ เครื่องมือ
รู ปแบบการศึกษา การสํารวจ (Rapid Survey)
ระยะเวลาทีด่ าํ เนินการ กรกฎาคม ถึง สิ งหาคม 2554
ประชากรทีศ่ ึกษา ผูป้ ระสบอุทกภัย ผูน้ าํ หมู่บา้ น รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเจ้าหน้าที่ในรพช. ในตําบลรังนก อําเภอสาม
ง่าม จังหวัดพิจิตรที่ประสบอุทกภัย
สถานทีศ่ ึกษา ตําบลรังนก อําเภอสามง่ าม จังหวัดพิจติ ร โดยเลือกอําเภอประสบอุทกภัยในขณะนั้น
การสุ่ มตัวอย่ าง การเลือกตัวอย่ างแบบกลุ่ม (Cluster sampling)
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การเก็บข้ อมูล สัมภาษณ์ ผ้ปู ระสบภัยโดยใช้ แบบสอบถาม สัมภาษณ์ ผ้นู ําชุมชนและเจ้ าหน้ าทีส่ าธารณสุ ขโดยใช้ แบบสอบถาม
หรือการสนทนากลุ่ม การสะกัดข้ อมูลด้ านสาธารณสุ ขจากระบบคอมพิวเตอร์ ของโรงพยาบาลหรือสํานักงานสาธารณสุข การ
หาพิกดั พืน้ ทีท่ ไี่ ด้ รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยใช้ GIS
3. การประเมินประสิทธิภาพของเครื่องมือ
รู ปแบบการศึกษา การประเมินระบบ (System evaluation)
ระยะเวลาทีด่ าํ เนินการ กันยายน ถึง ตุลาคม 2554
ประชากรทีศ่ ึกษา ผูถ้ ือผลประโยชน์ร่วมซึ่งหมายถึงผูท้ ี่นาํ ข้อมูลจากการประเมินความต้องการด้านสาธารณสุขพื้นฐานกรณี
ภัยพิบตั ิน้ าํ ท่วมไปใช้ ผูบ้ ริ หารระดับอําเภอ, จังหวัด และกรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ทาํ การเก็บข้อมูล
ในพื้นที่
การสุ่ มตัวอย่ าง สุ่มแบบมีวตั ถุประสงค์
ประเด็นทีศ่ ึกษา
- ความครบถ้วนของข้อมูลที่เก็บ
- ความพึงพอใจของผูใ้ ช้ขอ้ มูล
- ความทันเวลาของการเก็บข้อมูล จัดการและแปลผลข้อมูล
- การใช้ประโยชน์ของเครื่ องมือที่พฒั นา
การเก็บข้ อมูล โดยการสนทนากลุ่ม
เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูลเพือ่ ประเมินความต้องการพืน้ ฐานด้านสาธารณสุขแบบรวดเร็วกรณีภัยพิบัตนิ าํ้ ท่ วม
• แบบเก็บข้ อมูลในระดับครัวเรือน หัวหน้ าหมู่บ้าน รพ.สต. รพช. สสอ./สสจ. (Data collective forms)
• แบบดึงข้ อมูลระดับตําบลและอําเภอ (Data abstracting forms)
• แบบวิเคราะห์ ข้อมูลและรายงานผล (Data analysis and reporting form)
• ชุดตรวจคุณภาพนํา้ (Water quality test kit)
• เครื่องมือกําหนดตําแน่ ง (GPS Device)
ดังตัวอย่ างในรู ปที่ 1
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รู ปที่ 1 แสดงเครื่องมือทีใ่ ช้ ในการประเมินความต้ องการพืน้ ฐานด้ านสาธารณสุขแบบรวดเร็วกรณีภยั พิบัตนิ าํ้ ท่ วม

1. แบบเก็บข้ อมูลในระดับครัวเรือน หัวหน้ าหมู่บ้าน รพ.สต. รพช. สสอ./สสจ. (Data collective forms)
1.1 แบบสอบถามระดับครัวเรือน

แบบสอบถามครัวเรื อน (Form A)

ถามหัวหน้ าครอบครัวหรื อผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปี
1.

Team ID_______ No._______

Date___/___/___

สถานที่ จังหวัด________________ อําเภอ_____________ หมูบ่ ้ าน_________บ้ านเลขที่_________
GIS spot Latitude____________________________ Longitude_________________________

ชื่อ_______________________________________________ Tel._______________________
2.

ที่บ้านท่านนํ ้าท่วมมานาน_______________________วัน ระดับนํ ้า______________________เมตร
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3.

ปั จจุบนั มีสมาชิกที่นอนที่บ้านหลังนี______________________
้
คน
อายุ(ปี )
เพศ(ช/ญ)
อายุน้อยกว่า 5 ปี __________________________ คน มากกว่า 65 ปี ______________________คน ไม่
้
_______________________คน
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ / ผู้พกิ าร____________คน หญิงตังครรภ์
โรคเรื อ้ รัง ระบุ
จํานวน (คน)

4.

ครอบครัวท่านมีผ้ เู สียชีวิตจากนํ ้าท่วม_____________ คน อายุน้อยกว่า 5 ปี ___________________คน
สาเหตุการเสียชีวติ _______________________________________________________________

5.

ครอบครัวท่านมีผ้ บู าดเจ็บจากนํ ้าท่วม______คน อาการบาดเจ็บ______________________________
หรื อป่ วยหลังจากนํ ้าท่วม
โรค
จํานวน (คน)
อาหารเป็ นพิษ/ถ่ายเหลว
นํ ้ากัดเท้ า
ตาแดง
โรคประจําตัวกําเริ บ ระบุ_____

6.

โรค
ทางเดินหายใจส่วนบนติดเชื ้อ
เครี ยด/นอนไม่หลับ
สัตว์มีพษิ กัด

สมาชิกในครอบครัวท่านมีปัญหาขาดยารักษาโรคประจําตัวในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้ าหรื อไม่
[ ] ขาด ระบุยา________________________________________________

7.

ครอบครัวท่านต้ องการคนดูแลเด็ก/ผู้สงู อายุ/ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้

8.

ครอบครัวท่านต้ องการความช่วยเหลือทางการแพทย์หรื อไม่
ระบุความต้ องการ

9.

จํานวน (คน)

[ ] ต้ องการ

[ ] ไม่ขาด

[ ] ไม่ต้องการ

[ ] ต้ องการ [ ] ไม่ต้องการ

[ ] ออกซิเจน [ ] ล้ างไต [ ] ล้ างแผล อื่น ๆ ______________________________

ในอีก 2 สัปดาห์ข้างหน้ าครอบครัวท่านมีอาหารเพียงพอหรื อไม่
ท่านสามารถออกไปหาอาหารได้ หรื อไม่

[ ] ไม่ได้

[ ] พอ

[ ] ไม่พอ

[ ] ได้ ระบุวิธี_______________________
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อาหารที่สาํ รวจได้ ในครัวเรื อน
1.
2.
3.
4.

10.

ระบุชนิด

ปริ มาณ

ประเภทแป้ง
ประเภทโปรตีน
ประเภทไขมัน
ประเภทผัก/ผลไม้

ที่บ้านท่านใช้ นํ ้าประปาได้ หรื อไม่

[ ] ได้

[ ] ไม่ได้

ครอบครัวท่านใช้ นํ ้ากินจากแหล่งใด

[ ] นํ ้าขวด

[ ] นํ ้าประปา

นํ ้าบ่อ

[ ] นํ ้าฝน

[]

[ ] อื่น ๆ ระบุ__________________________________________________

ครอบครัวท่านสามารถหาแหล่งนํ ้ากินนํ ้าใช้ ได้ หรื อไม่

[ ] ได้

[ ] ไม่ได้

ระบุจํานวนนํ ้าดืม่ ที่ทา่ นสํารวจได้ ในบ้ าน_____________________________________________ ลิตร
วัดค่าแบคทีเรี ยในนํ ้าดื่มได้ ______________________ ค่าคลอรี น________________________ppm
11.

ครอบครัวท่านสามารถอาศัยอยูใ่ นบ้ านของตนเองได้ หรื อไม่

[ ] ได้

[ ] ไม่ได้ เพราะ___________

ครอบครัวท่านต้ องการอาศัยทีศ่ นู ย์พกั พิงหรื อไม่

[ ] ต้ องการ

[ ] ไม่ต้องการ

12.

ครอบครัวท่านมีไฟฟ้ าใช้ หรื อไม่

13.

ครอบครัวท่านมีห้องนํ ้าในบ้ านทีใ่ ช้ ได้ กี่ห้อง__________________________________________ห้ อง

14.

ครอบครัวท่านมีอปุ กรณ์ทําอาหารและนํ ้าให้ สกุ หรื อไม่

15.

ครอบครัวท่านมีเครื่ องนุง่ ห่มหรื ออุปกรณ์กนั หนาวเพียงพอหรื อไม่

16.

ครอบครัวท่านมีถงั ขยะที่มคี นมาเก็บเป็ นประจําหรื อไม่

[ ] มี

[ ] ไม่มี

17.

ครอบครัวท่านมีสบูห่ รื อไม่

[ ] มี

[ ] ไม่มี

18.

ครอบครัวท่านโดนยุงกัด/มีปัญหาเรื่ องยุงระหว่างนํ ้าท่วมหรื อไม่

[ ] มี

[ ] ไม่มี

19.

ครอบครัวท่านรับฟั งข่าวสารทางใดง่ายที่สดุ

[ ] วิทยุท้องถิ่น [ ] โปสเตอร์

หัวหน้ าชุมชน

[ ] โทรทัศน์

[ ] มี

[ ] ไม่มี

[ ] มี

[ ] ไม่มี

[ ] พอ

[ ] ไม่พอ

[]

[ ] อื่น ๆ ระบุ__________________________

20.

ครอบครัวท่านสามารถเดินทางออกจากพื ้นที่นํ ้าท่วมได้ หรื อไม่

[ ] ได้

21.

สมาชิกในครอบครัวท่านออกไปหาปลาในนํ ้าท่วมด้ ยวิธีดกั ข่ายหรื อไม่ [ ] มี

[ ] ไม่มี

22.

สมาชิกในครอบครัวท่านไม่สามารถว่ายนํ ้าในคลองได้

[ ] ไม่มี

23.

ครอบครัวท่างต้ องการสิ่งใดมากทีส่ ดุ ในขณะนี____________________________________________
้

[ ] มี

[]

ไม่ได้
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1.2 แบบสอบถามหัวหน้ าชุมชน
Date___/___/___

แบบสอบถามหัวหน้ าชุมชน (Form B)

Team ID_______ No.______

ถามหัวหน้ าชุมชนโดยตรงหรื อโทรศัพท์
1.

สถานที่ จังหวัด________________ อําเภอ______________________ หมู่___________________
GIS spot Latitude____________________________ Longitude_________________________

ชื่อ_______________________________________________ Tel._______________________
2.

ชนิดของภัยพิบตั _ิ _____________________________ วันที่นํ ้าเริ่ มท่วม___/___/___
ระดับนํ ้าสูงที่สดุ ในหมูบ่ ้ านท่าน____________________เมตร ตํ่าที่สดุ _____________________เมตร

3.

หมูบ่ ้ านของท่านมีกี่ครัวเรื อนที่ถกู นํ ้าท่วม_______ ครัวเรื อน จากครัวเรื อนทังหมด
้ _____________ครัวเรื อน
หรือสถานที่สําคัญที่ได้ รับความเสียหาย________________________________________________

4.

หมูบ่ ้ านท่านมีประชากร_________คน เป็ นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี __________คน
มีผ้ เู สียชีวิตจากนํ ้าท่วม_________ คน อายุน้อยกว่า 5 ปี _________ คน
สาเหตุการเสียชีวิต_______________________________________________________________

5.

หมูบ่ ้ านท่านมีผ้ บู าดเจ็บจากนํ ้าท่วม______คน อาการบาดเจ็บ________________________________

6.

หมูบ่ ้ านท่านมีผ้ ปู ่ วยจากนํ ้าท่วม_______ คน โรค_________________________________________

7.

หมูบ่ ้ านท่านมีปัญหาเรื่องอาหารไม่เพียงพอหรือไม่

[ ] ใช่

หมูบ่ ้ านท่านมีปัญหาเรื่ องการหาอาหารหรื อไม่

[ ] ไม่ใช่
[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

อธิบายวิธีหาอาหารของคนในชุมชน__________________________________________________
หมูบ่ ้ านท่านต้ องการความช่วยเหลือด้ านอาหารหรื อไม่ [ ] ต้ องการ[ ] ไม่ต้องการ
ระบุความต้ องการ_______________________________________________________________
8.

หมูบ่ ้ านท่านมีปัญหาเรื่ องนํ ้าไม่เพียงพอหรื อไม่

[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

หมูบ่ ้ านท่านมีแหล่งนํ ้าดืม่ จากแหล่งใด_____________________ นํ ้าใช้ จาก_____________________
หมูบ่ ้ านท่านมีนํ ้าประปาที่ใช้ การได้ หรือไม่

[ ] ใช่

[ ] ไม่ใช่

หมูบ่ ้ านท่านต้ องการความช่วยเหลือด้ านนํ ้าหรื อไม่

[ ] ต้ องการ[ ] ไม่ต้องการ

ระบุความต้ องการ_______________________________________________________________
9.

หมูบ่ ้ านท่านมีที่อยูอ่ าศัยเพียงพอหรือไม่

[ ] ใช่

หมูบ่ ้ านท่านต้ องการศูนย์พกั พิงหรื อไม่

[ ] ไม่ใช่
[ ] ใช่

[ ] มี

[ ] ไม่ใช่

10.

หมูบ่ ้ านท่านมีไฟฟ้าใช้ หรื อไม่

[ ] ไม่มี

11.

หมูบ่ ้ านท่านมีการจัดการขยะอย่างไร__________________________________________________

12.

หมูบ่ ้ านท่านมีปัญหาเรื่องการเดินทางหรื อไม่ อย่างไร_______________________________________

13.

หมูบ่ ้ านท่านต้ องการสิ่งใดมากทีส่ ดุ ในขณะนี_____________________________________________
้
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1.3 แบบสอบถามรพ.สต.
Date___/___/___

แบบสอบถามรพ.สต.(Form C)

Team ID_______ No.______

ถามเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพตําบล
1.

ชื่อรพ.สต.__________________ ตําบล____________ อําเภอ____________ จังหวัด___________
GIS spot Latitude____________________________ Longitude_________________________

ชื่อ_______________________________________________ Tel._______________________
2.

ชนิดของภัยพิบตั _ิ _____________________________ วันที่นํ ้าเริ่ มท่วม___/___/___
ระดับนํ ้าสูงที่สดุ ในตําบลท่าน____________________เมตร ตํ่าที่สดุ _____________________เมตร

3.

จํานวนประชากรในตําบลท่าน________________คน เป็ นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ________________คน
ผู้สงู อายุมากกว่า 65 ปี _______________คน

ผู้พิการ/ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ _________________คน

หญิงตังครรภ์
้
______________________คน
4.

ตําบลท่านมีผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รัง
โรคเรื อ้ รัง ระบุ
จํานวน (คน)

5.

โรงพยาบาลนํ ้าท่วมหรื อไม่

[ ] ท่วม

[ ] ไม่ทว่ ม

6.

โรงพยาบาลยังสามารถทํางานได้ หรื อไม่

7.

โรงพยาบาลมีเตียง____________เตียง รถพยาบาล__________ คัน เรื อลําเลียงผู้ป่วย___________ลํา

8.

โรงพยาบาลมีแพทย์___________________คน พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล____________________คน

9.

โรงพยาบาลขาดทรัพยากรด้ าน ระบุ

[ ] ได้ [ ] ไม่ได้

[ ] บุคคลากร __________ [ ] อุปกรณ์ด้านการแพทย์__________ [ ]

ยา_____________ [ ] การขนส่ง/เดินทาง_____________
10.

[ ] อื่น ๆ _____________________

จํานวนผู้เสียชีวิตจากนํ ้าท่วม________________คน เป็ นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี _________________คน
สาเหตุการเสียชีวติ _______________________________________________________________

11.

โรคที่พบบ่อยที่สดุ หลังนํ ้าท่วม (จํานวน) อันดับ1________________(

) 2_______________( )

3___________________( ) 4_____________________( ) 5___________________( )
12.

โรงพยาบาลท่านออกหน่วยบริ การสาธารณสุขกี่ครัง้ ต่อสัปดาห์_______________________________ครัง้

13.

ตําบลท่านมีเด็กตํ่ากว่า 5 ปี ที่ไม่ได้ รับวัคซีนตามกําหนด____________________________________คน

14.

ตําบลท่านมีโรคระบาด/ผู้ป่วยเป็ นกลุม่ ก้ อน โรค________________________ จํานวน___________คน
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15.

โรงพยาบาลท่านมีความต้ องการเรื่ องใดมากที่สดุ ในขณะนี____________________________________
้

1.4 แบบสอบถามโรงพยาบาลชุมชน

แบบสอบถามโรงพยาบาลชุมชน (Form D)

Date___/___/___

ถามนักระบาดวิทยา/เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายเวชกรรมสังคม
1.

ชื่อโรงพยาบาล________________________________อําเภอ_____________จังหวัด___________
GIS spot Latitude____________________________ Longitude_________________________

ชื่อ_______________________________________________ Tel._______________________
2.

จํานวนประชากรในอําเภอท่าน________________คน เป็ นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี ________________คน
ผู้สงู อายุมากกว่า 65 ปี _______________คน

ผู้พิการ/ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ _________________คน

หญิงตังครรภ์
้
______________________คน
3.

อําเภอท่านมีผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รัง
โรคเรื อ้ รัง ระบุ
จํานวน (คน)

4.

โรงพยาบาลนํ ้าท่วมหรื อไม่

[ ] ท่วม

[ ] ไม่ทว่ ม

5.

โรงพยาบาลยังสามารถทํางานได้ หรื อไม่

[ ] ได้ [ ] ไม่ได้

6.

โรงพยาบาลมีเตียง____________เตียง รถพยาบาล__________ คัน เรื อลําเลียงผู้ป่วย___________ลํา

7.

โรงพยาบาลมีแพทย์___________________คน พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล____________________คน

8.

โรงพยาบาลขาดทรัพยากรด้ าน ระบุ

[ ] บุคคลากร __________ [ ] อุปกรณ์ด้านการแพทย์__________ [ ]

ยา_____________ [ ] การขนส่ง/เดินทาง_____________ [ ] อื่น ๆ _____________________
9.

จํานวนผู้เสียชีวิตจากนํ ้าท่วม________________คน เป็ นเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี _________________คน
สาเหตุการเสียชีวติ _______________________________________________________________

10.

โรคที่พบบ่อยที่สดุ หลังนํ ้าท่วม อันดับ1______________________

2________________________

3________________________ 4______________________ 5_________________________
11.

โรงพยาบาลท่านออกหน่วยบริ การสาธารณสุขกี่ครัง้ ต่อสัปดาห์_______________________________ครัง้

12.

อําเภอท่านมีเด็กตํ่ากว่า 5 ปี ที่ไม่ได้ รับวัคซีนตามกําหนด___________________________________คน

13.

อําเภอท่านมีโรคระบาด/ผู้ป่วยเป็ นกลุม่ ก้ อน โรค________________________ จํานวน___________คน

14.

โรงพยาบาลท่านมีความต้ องการเรื่ องใดมากที่สดุ ในขณะนี____________________________________
้
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1.5 แบบสอบถามระดับตําบล

แบบสอบถามระดับตําบล (Form E)

Date___/___/___

Team ID:

ตําบล:
ชื่อ:

ชื่อหน่วยงาน:

อําเภอ:
ตําแหน่ง:

จังหวัด:
Tel:

ตอนที่ 2 ถามเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานระดับตําบลหรื ออําเภอ
1.

ตําบลท่านนํ ้าท่วมหรื อไม่

[ ] ท่วม (1)

วันที่นํ ้าเริ่มท่วม___/___/___

[ ] ไม่ทว่ ม (0)

ระดับนํ ้าสูงที่สดุ ในตําบลท่าน____________________เมตร ตํ่าที่สดุ _____________________เมตร
2.

ตําบลท่านมีอาหารเพียงพอหรื อไม่

[ ] พอ (0)

[ ] ไม่พอ (1)

ตําบลท่านสามารถหาอาหาร/มีแหล่งอาหารหรื อไม่

[ ] มี (0)

[ ] ไม่มี (1)

อธิบายวิธีหาอาหารของคนในชุมชน_______________________________________________________ตําบล
[ ] ต้ องการ (1)

ท่านต้ องการความช่วยเหลือด้ านอาหารหรื อไม่

[ ] ไม่ต้องการ (0)

ระบุความต้ องการ___________________________________________________________________
ตําบลท่านมีนํ ้าดืม่ เพียงพอหรื อไม่

3.

[ ] พอ (0)

[ ] ไม่พอ (1)

มีแหล่งนํ ้าดืม่ จากแหล่งใด______________________________________________________________ตําบล
[ ] พอ (0)

ท่านมีนํ ้าใช้ เพียงพอหรื อไม่

[ ] ไม่พอ (1)

มีแหล่งนํ ้าใช้ จากแหล่งใด______________________________________________________________
4.

ตําบลท่านใช้ นํ ้าประปาได้ หรื อไม่

[ ] ใช้ ได้ ตลอดเวลา (0) [ ] ใช้ ได้ เวลา กลางวัน/กลางคืน (1) [ ] ใช้ ไม่ได้ (2)

ตําบลท่านต้ องการความช่วยเหลือด้ านนํ ้าหรื อไม่

[ ] ต้ องการ (1) ระบุ______________ [ ] ไม่ต้องการ (0)

ตําบลท่านมีที่อยูอ่ าศัยเพียงพอหรื อไม่

[ ] พอ (0)

ตําบลท่านต้ องการศูนย์พกั พิงหรือไม่

[ ] ต้ องการ (1)

6.

ตําบลท่านมีไฟฟ้ าใช้ หรื อไม่

[ ] ดับเวลา กลางวัน/กลางคืน (1)

7.

ตําบลท่านมีการจัดการขยะอย่างไร______________________________________________________

5.

[ ] ดับตลอดเวลา (2)

[ ] ถูกวิธี (0) (มีภาชนะบรรจุขยะมิดชิดปริ มาตร 100 ltr/10 ครัวเรื อน

ครัง้ /สัปดาห์)
8.

ตําบลท่านใช้ ถนนได้ หรื อไม่

[ ] ไม่พอ (1)
[ ] ไม่ต้องการ (0)
[ ] ไม่ดบ
ั (0)

มีการเก็บขยะ/เผาขยะออกไปจากชุมชนอย่างน้ อย 2

[ ] ไม่ถกู วิธี (1)
[ ] ถนนระหว่างอําเภอ (0)

[ ] ถนนระหว่างหมูบ
่ ้ าน (0) [ ] ถนนในหมูบ่ ้ าน (0)

[]

ใช้ ถนนไม่ได้ (1)
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9.

ตําบลท่านมีคลินิกกี่แห่ง____________________ แห่ง มีร้านขายยากี่แห่ง_______________________ แห่ง

10.ตําบลท่านมีปัญหาเรื่ องการเดินทางหรื อไม่ อย่างไร____________________________________________

้
11.ตําบลท่านต้ องการความช่วยเหลืออะไรมากที่สดุ ในขณะนี_______________________________________
1.6 แบบสอบถามระดับอําเภอ

แบบสอบถามระดับอําเภอ (Form F)

Date___/___/___

Team ID:

ตําบล:
ชื่อ:

ชื่อหน่วยงาน:

อําเภอ:
ตําแหน่ง:

จังหวัด:
Tel:

ตอนที่ 2 ถามเจ้ าหน้ าที่จากหน่วยงานระดับอําเภอหรื อจังหวัด
1.

อําเภอท่านนํ ้าท่วมหรื อไม่

[ ] ท่วม (1)

วันที่นํ ้าเริ่มท่วม___/___/___

[ ] ไม่ทว่ ม (0)

ระดับนํ ้าสูงที่สดุ ในอําเภอท่าน____________________เมตร ตํ่าที่สดุ _____________________เมตร
2.

อําเภอท่านมีอาหารเพียงพอหรื อไม่

[ ] พอ (0)

อําเภอท่านสามารถรหาอาหาร/มีแหล่งอาหารหรื อไม่

[ ] ไม่พอ (1)
[ ] มี (0)

[ ] ไม่มี (1)

อธิบายวิธีหาอาหารของคนในชุมชน_______________________________________________________อําเภอ
[ ] ต้ องการ (1)

ท่านต้ องการความช่วยเหลือด้ านอาหารหรื อไม่

[ ] ไม่ต้องการ (0)

ระบุความต้ องการ___________________________________________________________________
3.

อําเภอท่านมีนํ ้าดืม่ เพียงพอหรื อไม่

[ ] พอ (0)

[ ] ไม่พอ (1)

มีแหล่งนํ ้าดืม่ จากแหล่งใด______________________________________________________________อําเภอ
[ ] พอ (0)

ท่านมีนํ ้าใช้ เพียงพอหรื อไม่

[ ] ไม่พอ (1)

มีแหล่งนํ ้าใช้ จากแหล่งใด______________________________________________________________
4.

อําเภอท่านใช้ นํ ้าประปาได้ หรื อไม่

[ ] ใช้ ได้ ตลอดเวลา (0) [ ] ใช้ ได้ เวลา กลางวัน/กลางคืน (1) [ ] ใช้ ไม่ได้ (2)

อําเภอท่านต้ องการความช่วยเหลือด้ านนํ ้าหรื อไม่

[ ] ต้ องการ (1) ระบุ_____________ [ ] ไม่ต้องการ (0)

อําเภอท่านมีที่อยูอ่ าศัยเพียงพอหรื อไม่

[ ] พอ (0)

อําเภอท่านต้ องการศูนย์พกั พิงหรือไม่

[ ] ต้ องการ (1)

6.

อําเภอท่านมีไฟฟ้ าใช้ หรื อไม่

[ ] ดับเวลา กลางวัน/กลางคืน (1)

7.

อําเภอท่านมีการจัดการขยะอย่างไร______________________________________________________

5.

[ ] ดับตลอดเวลา (2)

[ ] ไม่พอ (1)
[ ] ไม่ต้องการ (0)
[ ] ไม่ดบ
ั (0)
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[ ] ถูกวิธี (0) (มีภาชนะบรรจุขยะมิดชิดปริ มาตร 100 ltr/10 ครัวเรื อน

ครัง้ /สัปดาห์)
8.

อําเภอท่านใช้ ถนนได้ หรื อไม่

มีการเก็บขยะ/เผาขยะออกไปจากชุมชนอย่างน้ อย 2

[ ] ไม่ถกู วิธี (1)
[ ] ถนนระหว่างอําเภอ (0)

[ ] ถนนระหว่างหมูบ
่ ้ าน (0) [ ] ถนนในหมูบ่ ้ าน (0)

[]

ใช้ ถนนไม่ได้ (1)
9.

อําเภอท่านมีคลินิกกี่แห่ง____________________ แห่ง มีร้านขายยากี่แห่ง_______________________ แห่ง

10.อําเภอท่านมีปัญหาเรื่ องการเดินทางหรื อไม่ อย่างไร____________________________________________

้
11.อําเภอท่านต้ องการความช่วยเหลืออะไรมากที่สดุ ในขณะนี_______________________________________
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2. แบบดึงข้ อมูลระดับตําบลและอําเภอ (Data abstracting forms)
2.1 แบบดึงข้ อมูลระดับตําบล

แบบฟอรม์ ดึงข้ อมูลระดับตําบล

ดึงข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องระดับตําบลหรื อสสอ./รพช.ที่มีศนู ย์รวบรวมข้ อมูล
Date___/___/___

Team ID:

ชื่อหน่วยงาน:

ตําบล:

อําเภอ:

Latitude, N:

Longitude, E:

ชื่อ:

ตําแหน่ง:

1.

จังหวัด:
ระดับนํ ้า:

m

Tel:

ตําบลของท่านมีกี่ครัวเรื อนที่ถกู นํ ้าท่วม_____________ ครัวเรื อน จากครัวเรื อนทังหมด
้ _______________ครัวเรื อน

หรื อสถานที่สาํ คัญที่ได้ รับความเสียหาย_______________________________________________________
2.

ตําบลท่านมีประชากรที่บ้านนํ ้าท่วม__________________คน จากประชากรทังหมด
้ _________________คน

3.

ลักษณะประชากรในตําบล
0-4

อายุ(ปี )

5-14

15-34

35-44

45-64

>65

เพศชาย (คน)
เพศหญิง(คน)
ผู้พิการ(คน)
หญิงตังครรภ์
้
(คน)
4.

ตําบลท่านมีผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รัง
โรคเรื อ้ รัง

DM

HT

DLP

CVS

Epilepsy

TB

Gout

HIV

CKD

Psychi

COPD/
Asthma

จํานวน (คน)
5.

ตําบลท่านมีผ้ เู สียชีวิตจากนํ ้าท่วม_______________________ คน เป็ นเด็กน้ อยกว่า 5 ปี ________________ คน
สาเหตุการเสียชีวติ _____________________________________________________________________

6.

ตําบลท่านมีผ้ บู าดเจ็บหรื อป่ วยหลังจากนํ ้าท่วม
บาดเจ็บ______________________
อาการ

IPD_____คน

จํานวน (คน)

OPD_____คน

ไม่ได้ พบแพทย์______คน
อาการ
จํานวน (คน)
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อาเจียน/ถ่ายเหลว(Food poisoning)
นํ ้ากัดเท้ า/แผลที่เท้ า
ตาแดง
โรคประจําตัวกําเริ บ ระบุ__________
7.

ไข้ หวัด (URI)
เครี ยด/นอนไม่หลับ
งูกดั /สัตว์มีพิษกัด

โรคที่พบบ่อยที่สดุ ในภาวะนํ ้าท่วม (จํานวนผู้ป่วย) อันดับ
ลําดับที่

ชื่อโรค

จํานวน (ราย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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2.2 แบบถึงข้ อมูลระดับอําเภอ

แบบฟอรม์ ดึงข้ อมูลระดับอําเภอ

ดึงข้ อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องระดับอําเภอหรื อสสจ.
Date___/___/___

Team ID:

ชื่อหน่วยงาน:

ตําบล:

อําเภอ:

Latitude, N:

Longitude, E:

ชื่อ:

ตําแหน่ง:

1.

จังหวัด:
ระดับนํ ้า:

m

Tel:

อําเภอของท่านมีกี่ครัวเรื อนที่ถกู นํ ้าท่วม_____________ ครัวเรื อน จากครัวเรื อนทังหมด
้ _______________
ครัวเรื อน

หรื อสถานที่สาํ คัญที่ได้ รับความเสียหาย_______________________________________________________
2.

อําเภอท่านมีประชากรที่บ้านนํ ้าท่วม__________________คน จากประชากรทังหมด
้ _________________คน

3.

ลักษณะประชากรในอําเภอ
0-4

อายุ(ปี )

5-14

15-34

35-44

45-64

>65

เพศชาย (คน)
เพศหญิง(คน)
ผู้พิการ(คน)
หญิงตังครรภ์
้
(คน)
4.

อําเภอท่านมีผ้ ปู ่ วยโรคเรื อ้ รัง
โรคเรื อ้ รัง

DM

HT

DLP

CVS

Epilepsy

TB

Gout

HIV

CKD

Psychi

COPD/
Asthma

จํานวน (คน)
5.

อําเภอท่านมีผ้ เู สียชีวิตจากนํ ้าท่วม_____________________ คน เป็ นเด็กน้ อยกว่า 5 ปี __________________ คน
สาเหตุการเสียชีวติ _____________________________________________________________________

6.

อําเภอท่านมีผ้ บู าดเจ็บหรื อป่ วยหลังจากนํ ้าท่วม
บาดเจ็บ______________________
อาการ

IPD_____คน

จํานวน (คน)

OPD_____คน

ไม่ได้ พบแพทย์______คน
อาการ
จํานวน (คน)
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อาเจียน/ถ่ายเหลว(Food poisoning)
นํ ้ากัดเท้ า/แผลที่เท้ า
ตาแดง
โรคประจําตัวกําเริ บ ระบุ__________
7.

ไข้ หวัด (URI)
เครี ยด/นอนไม่หลับ
งูกดั /สัตว์มีพิษกัด

โรคที่พบบ่อยที่สดุ ในภาวะนํ ้าท่วม (จํานวนผู้ป่วย) อันดับ
ลําดับที่

ชื่อโรค

จํานวน (ราย)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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3. แบบวิเคราะห์ ข้อมูลและรายงานผล (Data analysis and reporting form)
รายงานผลการประเมินเบือ้ งต้ นความต้ องการพืน้ ฐานด้ านสาธารณสุขพืน้ ฐานกรณีอุทกภัย
วันที่รายงาน __/__/__

วันที่เก็บข้ อมูล: __/__/__

วิธีการเก็บข้ อมูล: สํารวจตําบล___ หมูบ่ ้ าน ___ หมู,่ บ้ าน ___ ครัวเรื อน, ประชากร __ คน, โรงพยาบาลส่งเสริ มตําบล __
แห่ง, โรงพยาบาลชุมชน __ แห่ง, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ __ แห่ง, องค์การบริ หารตําบล __ แห่ง
หมายเหตุ ข้ อมูลที่ได้ มาจากการสํารวจอาจมีความคลาดเคลื่อนได้ 10%
ข้ อมูลทั่วไปของพืน้ ที่ประสบอุทกภัย
สถานที่เกิดอุทกภัย: ตําบล___ อําเภอ___ จังหวัด___ วันที่เกิดภัยพิบัต:ิ

__/__/__ – __/__/__

ขนาดของผลกระทบจากภัยพิบัติ
ตําบลรังนกมีพื ้นที่นํ ้าท่วมจํานวน __ หมูบ่ ้ าน คิดเป็ น __ % โดยเฉลีย่ มีระดับนํ ้าสูง __ เมตร ระดับสูงสุดที่หมู่ __ ที่ระดับ __

จํานวนผู้เสียชีวิต

จํานวนผู้ได้ รับบาดเจ็บ

ตําบล หมู่

จํานวนศูนย์พกั พิง

อําเภอ

จํานวนประชาชนที่
ได้ รับผลกระทบ (%)
N = 377

จังหวัด

จํานวนครัวเรื อนที่ถกู
นํ ้าท่วม (%)
N = 102

เมตร ระดับตํา่ สุดคือ ___ เมตร หรื อ นํ ้าไม่ทว่ ม หมู่ ___

n (n %, 95% CI)

n (n%, 95% CI)

n

n

n

หมูท่ ี่ 1
หมูท่ ี่ 2
หมูท่ ี่ 3
หมูท่ ี่ 4
หมูท่ ี่ 5
หมูท่ ี่ 6
หมูท่ ี่ 7
หมูท่ ี่ 8
หมูท่ ี่ 9
หมูท่ ี่ 10
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หมูท่ ี่ 11
หมูท่ ี่ 12
ผลกระทบต่ อโครงสร้ างพืน้ ฐานในพืน้ ที่
ด้ าน
ด้ านสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน

ใช้ งานได้

ใช้ งานไม่ได้

• ไฟฟ้ า

หมู่ _________________

• นํ ้าประปา
การคมนาคม

หมู่ _________________

ไฟดับบางเวลา หมู่ _________________
ไฟดับตลอดเวลา หมู่ _________________
นํ ้าประปาใช้ ไม่ได้ หมู่ ___ คิดเป็ น ___ %

• ถนนระหว่างอําเภอ

หมู่ _________________

หมู่ ____ คิดเป็ น ___ %

• ถนนระหว่างหมูบ่ ้ าน

หมู่ _________________

หมู่ ____ คิดเป็ น ___ %

• ถนนในหมูบ่ ้ าน
การสื่อสาร

หมู่ _________________

หมู่ ____ คิดเป็ น ___ %

• โทรศัพท์พื ้นฐาน

หมู่ _________________

หมู่ ____ คิดเป็ น ___ %

• โทรศัพท์เคลือ่ นที่

หมู่ _________________

-

• Internet
โครงสร้ างระบบบริการสุขภาพ

หมู่ _________________

• โรงพยาบาลชุมชนมี 1 แห่ง
o แพทย์
o เตียง

ใช้ งานได้ __ แห่ง
ทํางานได้ __ คน
ใช้ งานได้ __ เตียง

• มีรพ.สต.1 แห่ง

ใช้ งานได้ __ แห่ง

-

• มีคลินิก

__ แห่ง

-

• มีร้านขายยา
เจ้ าหน้ าที่สาธารณสุข
โรงพยาบาลชุมชน
รพ.สต.

__ แห่ง

-

จํานวนทีย่ งั สามารถทํางานได้
___ คน ___ %
___ คน ___%

รถพยาบาล
เรื อลําเลียงผู้ป่วย

ใช้ งานได้ __ คัน
ใช้ งานได้ __ ลํา

หมู่ _____ คิดเป็ น ___ %
-

-
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กราฟแสดงลักษณะประชากรที่รับผลกระทบ จําแนกเพศ และกลุ่มอายุ
กราฟที่ 1 แสดงโครงสร้ างจํานวนประชากรตําบลแยกตามกลุม่ อายุและประชากรที่สาํ รวจได้
โครงสร้ างประชากรตําบลรังนก

โครงสร้ างประชากรจากการสํารวจ

45-64

45-64

35-44

35-44

กลุ่มอายุ

65ปี ขึ ้นไป

กลุ่มอายุ

65ปี ขึ ้นไป

15-34

15-34

5-14

5-14

0-4

0-4

1000

500

0
หญิง

500
ชาย

100

1000
จํานวน(คน)

50

หญิง

0

ชาย

50

100
จํานวน(คน)

มีจาํ นวนสมาชิกเฉลี่ยต่ อครัวเรือน เท่ ากับ ____ คน/ครัวเรือน
ผู้ท่ ีต้องการความช่ วยเหลือแบบเร่ งด่ วน/พิเศษ (Vulnerable group) N=___
กลุม่ เสีย่ งสูง
จํานวนคน (%)
กลุม่ เสีย่ งสูง
เด็กอายุตาํ่ กว่า 5 ปี
n (n%, 95% CI)
ผู้ป่วยลมชัก
ผู้สงู อายุมากกว่า 64 ปี
ผู้ป่วยจิตเวช
หญิงตังครรภ์
้
ผู้ป่วยต้ องการล้ างไต
ผู้พิการที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
ผู้ป่วยติดเตียง
ประชากรที่มโี รคประจําตัวเรือ้ รังและผลกระทบต่ อสุขภาพ N=___
โรคประจําตัวของประชากรที่สาํ รวจได้
1. โรคความดันโลหิตสูง n คน (n %, 95% CI)
2. โรคไขมันในเลือดสูง คน (% , __ - __%)
3. โรคเบาหวาน คน (% , __ - __%)
4. โรคถุงลมโป่ งพองหรื อหอบหืด คน (% , __ - __%)
5. โรคระบบหลอดเลือดและหัวใจ คน (% , __ - __%)
มีผ้ ไู ด้ รับบาดเจ็บ คน (% , __ - __%) เป็ นผู้ป่วยใน คน (% ,
__ - __%)

จํานวนคน (%)

โรคและปั ญหาสุขภาพที่พบมากจากเหตุการณ์อทุ กภัย
1. โรคนํ ้ากัดเท้ า คน (% , __ - __%)
2. โรคเครี ยด คน (% , __ - __%)
3. โรคกลุม่ อาการไข้ หวัด คน (% , __ - __%)
4. โรคอาหารเป็ นพิษ คน (% , __ - __%)
5. โรคประจําตัวกําเริ บ คน (% , __ - __%)
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อัตราตายของประชากรที่สาํ รวจ: ___ คนต่ อประชากร 10,000 คนต่ อวัน
อัตราตายของเด็กตํ่ากว่ า 5 ปี ที่สาํ รวจ: ___ คนต่ อประชากร 10,000 คนต่ อวัน
ความต้ องการพืน้ ฐาน
ความต้ องการพื ้นฐาน
อาหาร
นํ ้าดื่มสะอาด(ไม่มีโคลิฟอรม์แบคทีเรี ย)
นํ ้าใช้ ที่สะอาด (ค่าคลอรี น > 0.2 ppm)
ที่อยูอ่ าศัย
ศูนย์พกั พิง
เครื่ องนุง่ ห่ม/กันหนาว
ไฟฟ้ า
ห้ องส้ วม

ปริ มาณความต้ องการ %, N=___
ครัวเรื อน
___ %
___ %
___ %
___ %
___ %
___ %
___ %
___ %

ช่วงความต้ องการ: น้ อยที่สดุ –
มากที่สดุ
___ – ___ %
___ – ___ %
___ – ___ %
___ – ___ %
___ – ___ %
___ – ___ %
___ – ___ %
___ – ___ %

หมายเหตุ การตรวจโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยใช้ ชดุ ตรวจของสถาบันวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การตรวจคลอรี นใช้ ชดุ ตรวจของกรมอนามัย

ความต้ องการทางการแพทย์
ความต้ องการ
ยา

อุปกรณ์ทางการแพทย์
คนดูแลผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
หน่วยแพทย์เคลือ่ นที่
นักวิชาการสาธารณสุข
เรื อ

ระบุชนิด
ยาความดันโลหิตสูง
ยาไขมันในเลือดสูง
ยาเบาหวาน
ยาเก๊ าท์
ยาโรคถุงลมโป่ งพอง
Oxygen
แบบเต็มเวลา
ไม่เต็มเวลา
ประจําโรงพยาบาลส่งเสริ มสุขภาพชุมชน
เรื อลําเลียงผู้ป่วยโรงพยาบาล

ปริ มาณความต้ องการ (%, N=377
คน)
___ – ___ %

___ – ___ %
___ – ___ %
___ – ___ %
___ คน
___ ลํา
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สุขอนามัยพืน้ ฐาน ความเสี่ยงต่ อการเกิดโรคระบาดและเสียชีวิตระหว่ างนํา้ ท่ วม
สุขอนามัยพื ้นฐานและความเสีย่ งต่อการเกิดโรคระบาด
ผลการประเมิน (%, N=___ ครัวเรื อน)
คุณภาพนํ ้าดืม่
n % (___ – ___%)
• ไม่ควรใช้ บริ โภค (พบโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ย)
n % (___ – ___%)
• ไม่ได้ กรองหรื อต้ มนํ ้าก่อนดืม่
คุณภาพนํ ้าใช้
n % (___ – ___%)
• ค่าคลอรี น <0.2 ppm
n % (___ – ___%)
• ค่าคลอรี น 0.2 - ตํ่ากว่า 5 ppm
n % (___ – ___%)
• ค่าคลอรี น 0.5 ppm – ตํ่ากว่า 1 ppm
n % (___ – ___%)
• ค่าคลอรี น >1 ppm
อาหารปรุงไม่สกุ /ไม่ร้อนก่อนรับประทาน
n % (___ – ___%)
กําจัดขยะไม่ถกู วิธี (ไม่ได้ เก็บไปทิ ้งหรื อเผาทําลายอย่างน้ อย 2 ครัง้ ต่อ
n % (___ – ___%)
สัปดาห์)
ไม่มีสบูใ่ ช้
n % (___ – ___%)
การป้องกันยุง
n % (___ – ___%)
• ไม่มีม้ งุ ลวดหรื อมุ้งนอน
n % (___ – ___%)
• ไม่มียากันยุง
ความเสีย่ งต่อการจมนํ ้าเสียชีวิต
n % (___ – ___%)
• ออกไปหาปลาด้ วยวิธีดกั ข่าย
n % (___ – ___%)

• ว่ายนํ ้าในคลองไม่ได้

หมายเหตุ การตรวจโคลิฟอร์ มแบคทีเรี ยใช้ ชดุ ตรวจของสถาบันวิทยาศาสตร์ สาธารณสุข การตรวจคลอรี นใช้ ชดุ ตรวจของกรมอนามัย

ความต้ องการพืน้ ฐานและสาธารณสุขขัน้ พืน้ ฐานที่เร่ งด่ วนของตําบล (Estimation of needs)
ชนิด
อาหาร
นํา้ ดื่มสะอาด (อย่ างน้ อย2.5 L/day)
นํา้ ใช้ สะอาด (อย่ างน้ อย 2 L/day)
ห้ องส้ วมเคลื่อนที่หรือห้ องส้ วมลอยนํา้
แบบประยุกต์ (อย่ างน้ อย20 คน/1ห้ อง)
ศูนย์ พักพิงขนาดเล็ก น้ อยกว่ า (200 คน)
ถังขยะขนาด 100 ลิตร หรือจุดเผาขยะที่

ค่ าโดยประมาณโดยเฉลี่ย
ช่ วงความต้ องการโดยประมาณ
เพียงพอ/ไม่เพียงพอ ___ ครัวเรื อน
________ ลิตร
________ – _________ ลิตร
________ ลิตร
________ – _________ ลิตร
_________ ห้ อง
________-________ ห้ อง
__________ ศูนย์
__________ ใบ/จุด

______ – _______ ใบ/จุด
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ใช้ งานได้
นักวิชาการสาธารณสุข (อย่ างน้ อย 1 คน
ต่ อประชากร 1,000 คน)
ยารักษาโรคความดันโลหิตสูง โรคไขมัน
ในเลือดสูง
คนช่ วยเหลือผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ ได้ แบบ
ไม่ เต็มเวลา

___________ คน

-

___________ คน

_________ – _________ คน

หมายเหตุ ความต้ องการพื ้นฐานเทียบกับมาตรฐาน The Sphere Project

ปั ญหาที่พบและข้ อเสนอแนะ
ผู้รายงาน _________________________ โทรศัพท์ ________________
รายชื่อคณะทํางาน
1. ชื่อ นามสกุล
e-mail address

สถานที่ทํางาน
Tel no.

สิ่งที่แนบมา
ภาพแผนที่พื ้นที่ประสบภัย:
รูปที่ 1 ครัวเรือนที่ได้ รับการสํารวจในพื ้นที่ตําบลรังนก

จุดสีแดงคือ ครัวเรื อนที่ถกู นํ ้าท่วม จุดสีเขียวคือ ครัวเรื อนที่นํ ้าไม่ทว่ ม
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4. ชุดตรวจคุณภาพนํา้ (Water quality test kit) ประกอบด้ วยชุดตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในนํา้ และกระดาษทดสอบโค
ลิฟอร์ ม

รู ปที่ 2 ชุดตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือในนํา้

รู ปที่ 3 กระดาษทดสอบโคลิฟอร์ ม
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5. เครื่องมือกําหนดตําแน่ ง (GPS Device)

รู ปที่ 4 เครื่องมือกําหนดตําแหน่ ง GPS Device
วิธีการประเมินความต้ องการพืน้ ฐานด้ านสาธารณสุขแบบรวดเร็วกรณีภัยพิบตั นิ ํา้ ท่ วม
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