
 

 
 

 
แนวทางปฏบิัตงิาน การป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคในชุมชนระดับต าบล 

กรณีโรคไข้หวัดใหญ่และไข้หวัดนก ประจ าปี 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานควบคุมโรค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม 

 โรงพยาบาลท่าสองยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบญั 
 

 
 หน้า 
บทน า วตัถุประสงค ์  
 

1 

ทมีงานและบทบาทหน้าทีใ่นการโตต้อบโรคระบาดในชุมชน กรณไีขห้วดัใหญ่และไขห้วดันก 
 

1 

กระบวนการโตต้อบโรคระบาดในชุมชน กรณไีขห้วดัใหญ่และไขห้วดันก 
ของทมีสอบสวนและทมีควบคุมโรค 
 

3 

กระบวนการโตต้อบโรคระบาดในชุมชน กรณไีขห้วดัใหญ่และไขห้วดันก 
ของทมีสุขศกึษาประชาสมัพนัธ ์
 

5 

กระบวนการโตต้อบโรคระบาดในชุมชน กรณไีขห้วดัใหญ่และไขห้วดันก 
ของทมีสุขศกึษาประชาสมัพนัธ ์ทมีสอบสวนโรค และทมีควบคุมโรค 
 

8 

วธิกีารตดิตามและประเมนิผลการปฏบิตังิานป้องกนัและควบคุมโรคไขห้วดัใหญ่และไขห้วดันกใน
ชุมชน ของทมีสุขศกึษาประชาสมัพนัธ ์ทมีสอบสวนโรค และทมีควบคุมโรค 
 

9 

แนวทางและกระบวนการระบบป้องกนัหรอืตรวจสอบการละเวน้การปฏบิตัภิารกจิ  
โครงการซอ้มแผนโรคระบาดในชุมชน ต าบลแมต่า้น ปี 2561 
 

10 

แผนผงัการในการโตต้อบภาวะฉุกเฉินโรคระบาดในชุมชน กรณโีรคไขห้วดัใหญ่และไขห้วดันก  
ปี2561 
 

11 

แผนผงัขัน้ตอนการในการโตต้อบภาวะฉุกเฉินโรคระบาดในชุมชน 
กรณโีรคไขห้วดัใหญ่/ไขห้วดันก ปี2561 
 

12 

บทบาทหน้าทีข่องผูเ้กีย่วขอ้งในการโตต้อบภาวะฉุกเฉินโรคระบาดในชุมชน 
กรณโีรคไขห้วดัใหญ่/ไขห้วดันก  ปี2561 
 

13 

 
 
 

 



 

 

 
แนวทางปฏิบตัิงาน การป้องกนัและควบคมุการระบาดของโรคในชมุชนระดบัต าบล 

กรณีโรคไข้หวดัใหญ่และไข้หวดันก ประจ าปี 2561 
งานควบคมุโรค กลุ่มงานบริการด้านปฐมภมูิและองค์รวม โรงพยาบาลท่าสองยาง 

 
 โรคอุบตัใิหม ่โรคอุบตัซิ ้าโดยเฉพาะโรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ เช่น โรคไขห้วดันกและโรค

ไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่มีความส าคัญในระดับโลก เนื่ องจากหากเกิดการระบาดของโรคสามารถ
แพรก่ระจายไดใ้นทุกกลุ่มวยั ทุกสถานทีไ่ดอ้ยา่งรวดเรว็ หากเกดิการระบาดในชุมชนจะส่งผลกระทบกบั
สภาพเศรษฐกจิ สภาพสงัคมฯลฯ ภายในชุมชนและประเทศทีเ่กดิการระบาดของโรคนัน้   

การเตรยีมความพรอ้มทรพัยากรทุกดา้นของผูเ้กีย่วขอ้งสถานบรกิารสาธารณสุข หน่วยราชการ
ต่างๆ ผู้น าชุมชน อาสาสมคัรสาธารณสุข ประชาชน ฯลฯ ทัง้ในระดบัอ าเภอ ระดบัต าบลและระดบั
หมู่บ้าน มคีวามส าคญัอย่างมาก เพื่อการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินการระบาดของโรคไขห้วดันก โรคไขห้วดั
สายพนัธุใ์หม ่หรอืโรคตดิต่อระบบทางเดนิหายใจอื่นๆอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

วตัถปุระสงค ์เพื่อผูเ้กีย่วขอ้งในหน่วยงานราชการและประชาชนโตต้อบโรคระบาดในชุมชนได้
อยา่งรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ 

ผูเ้กีย่วขอ้ง และบทบาทหน้าทีท่มีงานในการป้องกนัและควบคุมการระบาดของโรคในชุมชน 
ระดบัต าบล กรณโีรคไขห้วดัใหญ่และไขห้วดันก ไดแ้ก่  

 

ตารางท่ี 1 ทมีงานและบทบาทหน้าทีใ่นการโตต้อบโรคระบาดในชุมชน(กรณไีขห้วดัใหญ่/ไขห้วดันก) 
ทีม หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี 

1.ทมีเจา้หน้าทีง่านควบคุมโรค กลุ่มงานบรกิารดา้น
ปฐมภมูแิละองคร์วม 
โรงพยาบาลท่าสอง
ยาง 
 

รบัแจง้ขา่ว/ยนืยนัข่าว/เตรยีมความของทมี 
วสัดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค/สอบสวนโรคใน
ผูป้ว่ยและผูส้มัผสั /คน้หาผูป้ว่ยรายใหม/่ควบคุม
โรค/เกบ็ตวัอยา่งผูป้ว่ยและผูส้มัผสั/สุขศกึษา/
ประสานส่งต่อ/รายงานผลแก่ผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง สรปุผลการด าเนินงาน/เฝ้าระวงัใน
พืน้ทีห่ลงัพบผูป้ว่ยรายสุดทา้ย 14 วนั 

วิทยากร/พ่ีเล้ียงของทมีชุมชน ทัง้ 3 ทมี 
ไดแ้ก่ 1. ทมีสุขศกึษา 2. ทมีคดักรองและ
สอบสวน 3. ทมีควบคุมโรค 



ตารางท่ี 1 ทมีงานและบทบาทหน้าทีใ่นการโตต้อบโรคระบาดในชุมชน(กรณไีขห้วดัใหญ่/ไขห้วดันก)
(ต่อ) 

ทีม หน่วยงาน บทบาทหน้าท่ี 
2.ทมีเจา้หน้าทีป่ศุสตัวอ์ าเภอ
ท่าสองยาง 
 

ปศุสตัวอ์ าเภอท่า
สองยาง 
 

รบัแจง้ขา่ว/ยนืยนัข่าว/เตรยีมความของทมี 
วสัดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค/สอบสวนโรคเกบ็
ขอ้มลูสตัวท์ีป่ว่ยตายผดิปกต ิ/ควบคุมโรคใน
สิง่แวดลอ้มในบา้นผูป้ว่ย และละแวกบา้น
ใกลเ้คยีงรศัม ี1 กโิล เมตร /เกบ็ตวัอยา่งสตัวป์ว่ย
ตายผดิปกต/ิสุขศกึษา/ประสานส่งต่อ/รายงานผล
แก่ผูบ้งัคบับญัชาและผูเ้กีย่วขอ้ง สรปุผลการ
ด าเนินงาน/เฝ้าระวงัในพืน้ทีห่ลงัพบผูป้ว่ยราย
สุดทา้ย 14 วนั 

วิทยากร/พ่ีเล้ียงของทมีชุมชน ทัง้ 3 ทมี 
ไดแ้ก่ 1. ทมีสุขศกึษา 2. ทมีคดักรองและ
สอบสวน 3. ทมีควบคุมโรค 

3.ทมีสุขศกึษา 
- ผูใ้หญ่บา้น /ผูช้่วยผูใ้หญ่บา้น 
/อบต./แกนน าชุมชน/ประธาน
อสม ทีอ่ยูใ่นชุมชน 
- เจา้หน้าทีค่วบคุมโรค(พีเ่ลีย้ง) 

ชุมชน และหน่วย
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

แจง้ข่างรา้ย กระจายข่าวด ี รวมกลุ่มคน้หา 
สุขศกึษา ประสานและส่งต่อ 

สนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์  และงบประมาณ  
ค่าตอบแทน 

4.ทมีคดักรองและสอบสวนโรค 
- แกนน าชุมชน/อสม /
ประชาชนทีอ่ยูใ่นชุมชน 
- เจา้หน้าทีค่วบคุมโรค(พีเ่ลีย้ง) 

ชุมชน และหน่วย
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

คดักรอง คน้หาผูป้ว่ยรายใหม ่แยกประเภท
กลุ่มปว่ย/ปกต ิสอบสวนหาสาเหตุในคน/สตัว ์
ประเมนิอาการประสานส่งต่อ เฝ้าระวงัโรค
ต่อเนื่อง 

 
5.ทมีควบคุมโรค 
- แกนน าชุมชน/อสม /
ประชาชนทีอ่ยูใ่นชุมชน 
- เจา้หน้าทีค่วบคุมโรค(พี่
เลีย้ง)- เจา้หน้าทีค่วบคุมโรค(พี่
เลีย้ง) 

ชุมชน และหน่วย
ราชการทีเ่กีย่วขอ้ง 

เกบ็ตวัอยา่งในผูป้ว่ยและผูส้มัผสั  พ่นน ้ายา
ฆา่เชื่อ ท าลายเชือ้ในสิง่แวดลอ้ม ฝงักลบสตัวปี์ก
ทีป่ว่ยตาย 

ก าจดัสตัวปี์ก  ในรศัม ี 1 กม. (กรณีมี
ผูเ้สยีชวีติและยนืยนัเป็นโรคไขห้วดันก ใหก้ าจดั
สตัวปี์ก ในรศัม ี5 กม.) 

ขึน้ทะเบยีนสตัวปี์กทีถู่กท าลาย พรอ้มทัง้
แจง้แผน / รายงานใหน้ายอ าเภอ     

 
 



ตารางท่ี 2 ทีมงาน และกระบวนการโต้ตอบโรคระบาดในชุมชน(กรณีไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก) 
ทีมสอบสวนและทีมควบคมุโรค 
 

ขน้ตอน แนวทางปฏบิตั ิ ระยะเวลา เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ 
1. รบัแจง้ข่าวและยนืยนั
ขา่ว 

1.รบัแจง้และสอบถามขอ้มลูพรอ้มบนัทกึขอ้มลูตาม
แบบบนัทกึการรบัแจง้ขา่ว 
2.โทรศพัทส์อบถามเครอืขา่ยในละแวกทีเ่กดิเหตุเพื่อ
ยนืยนัข่าว 
 

5 นาท ี แบบบนัทกึการรบัแจง้ขา่วเมื่อเกดิภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสขุกรณีโรคไขห้วดันก/
ไขห้วดัใหญ่ โรงพยาบาลท่าสองยาง 

(เอกสารหมายเลข 1) 
 
 

จนท.ต าแหน่งสอบสวนโรค 

2.เตรยีมความของ
ทมีงาน 
 

1.แจง้ทมีงานควบคุมโรคอย่างน้อย 3 คน (ท า
หน้าทีพ่ขร./สอบสวน/ควบคุมโรค) 
2.ขออนุญาตไปราชการเสนอต่อหวัหน้างานและ
ผูอ้ านวยการโรรงพยาบาล 
3.ขอใชย้านพาหนะ(รถ)ออกหน่วยเพื่อควบคุมโรค 

10 นาท ี ใบอนุมตัไิปราชการเพื่อควบคุมโรค
ไขห้วดัใหญ่/ไขห้วดันก 
ใบอนุมตักิารใชร้ถออกหน่วย 

(เอกสารหมายเลข 2) 
 

จนท.ต าแหน่งสอบสวน
โรค 

3.เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ใน
การควบคุมโรค 
 

1.ตรวจเชค็อุปกรณ์ควบคุมโรคไขห้วดัใหญ่และไขห้วดั
นกในกระเป๋าอุปกรณ์ของทมีSRRT 
2.เตรยีมอุปกรณ์ใหค้รบตามรายการใส่ในกระเป๋า
อุปกรณ์ 

10 นาท ี รายการวสัดุอุปกรณ์ในการควบคุมโรค 
(เอกสารหมายเลข 3) 

 

จนท.ต าแหน่งควบคุม
โรค 

4.สอบสวนโรคในผูป้ว่ย
และผูส้มัผสั คน้หาผูป้ว่ย
รายใหม ่ 

1.สวมเครือ่งป้องกนัตนเอง ส าหรบัคดักรองผูป้ว่ยสงสยั
ตดิเชือ้(N95 ,เสือ้กาวน์,แว่นตา,หมวกคลุมผม,ถุงมอื) 
 

2 นาท ี
 
 

1.เอกสารรปูภาพแสดงวธิใีส่เครือ่ง
ป้องกนัตนเอง ส าหรบัคดักรองผูป้ว่ย
สงสยัตดิเชือ้ 

(เอกสารหมายเลข 4) 

จนท.และทมีสอบสวน
ของชุมชน 



ตารางท่ี 2 ทีมงาน และกระบวนการโต้ตอบโรคระบาดในชุมชน(กรณีไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก)(ต่อ) 
ทีมสอบสวนและทีมควบคมุโรค 

ขน้ตอน แนวทางปฏบิตั ิ ระยะเวลา เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ 
และใหสุ้ขศกึษา ทัง้ราย
กลุ่มและรายเดยีวใน
บา้น 

2.แยกผูป้ว่ยออกจากผูไ้มป่่วย แจกหน้ากากอนามยั 
แจกแอลกอฮอลเ์จลลา้งมอื ใหสุ้ขศกึษาเรือ่งการสมัผสั
ผูป้ว่ย การสวมหน้ากากอนามยั การดแูลผูป้ว่ยเบือ้งตน้ 

2นาท ี เอกสารรปูภาพแสดงวธิใีส่เครือ่งป้องกนัตนเอง 
ส าหรบัคดักรองผูป้ว่ยทีม่อีาการไอ 

(เอกสารหมายเลข 5) 

จนท.และทมี
สอบสวนของ

ชุมชน 
 3.สอบสวนโรคตามแบบฟอรม์สอบสวนโรค 3 นาทต่ีอ

คน 
แบบสอบสวน-คดักรองโรคไขห้วดัใหญ่/ไขห้วดั

นก ของ ทมีสอบสวนโรค รพ.ท่าสองยาง
(เอกสารหมายเลข 6) 

จนท.และทมี
สอบสวนของ

ชุมชน 
5.เกบ็ตวัอยา่งผูป้ว่ยและ
ผูส้มัผสั ประสานส่งต่อ 

 

1.เกบ็ตวัอยา่งเลอืด และเก็บNasopharyngeal swab 
ร่วมกบั Throat swab ใส่ใน VTM หลอดเดียวกนัเพื่อเพิ่ม
ปริมาณไวรัส  

 กรณพีบผูป้ว่ยสงสยัรายแรก ส่งต่อรพ. แพทย์
เป็นผูเ้กบ็ตวัอยา่ง 

 กรณพีบผูป้ว่ยในชุมชน มปีระวตัสิมัผสักบั
ผูป้ว่ยรายแรก และมอีาการเขา้ข่ายสงสยั
ไขห้วดันก ในทมีควบคุมโรค เกบ็ตวัอยา่งทนัท ี 

5 นาท ี 1.คู่มอืการปฏบิตังิานโรคไขห้วดันก ส าหรบับุ
คลาการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

(เอกสารหมายเลข 7) 
2.เอกสารองคค์วามรูโ้รคไขห้วดันก ส านกั
โรคตดิต่ออุบตัใิหม ่

(เอกสารหมายเลข 8) 
3.เอกสารรปูภาพแสดงวธิใีส่เครือ่งป้องกนั
ตนเอง ส าหรบัชุดกาวน์ 

((เอกสารหมายเลข 9) 
 

จนท.และทมี
ควบคุมมโรค
ของชุมชน 

6.ควบคุมโรคใน
สิง่แวดลอ้ม 

ผสมน ้ายาฆา่เชือ้ 1 ซซี ีต่อน ้า 20 ลติร  ส าหรบัพ่นใน
บรเิวณทีม่สีตัวปี์กปว่ยตายผดิปกต ิและบรเิวณหลุมฝงั
ซากสตัว ์

30 นาท ี แผ่นพบัโรคไขห้วดันก (ส่วนของสตัวปี์ก) 
ส านคัควบคุม ป้องกนัและบ าบดัโรคสตัว ์

(เอกสารหมายเลข 10) 

จนท.ปศุสตัว์
และทมีควบคุม
โรคชุมชน 



ตารางท่ี 2 ทีมงาน และกระบวนการโต้ตอบโรคระบาดในชุมชน(กรณีไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก)(ต่อ) 
ทีมสขุศึกษาประชาสมัพนัธ ์

    
ขน้ตอน แนวทางปฏบิตั ิ ระยะเวลา เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ 

1.แจง้ขา่วรา้ย กระจาย
ขา่วด ีใหสุ้ขศกึษา
ประชาสมัพนัธ ์

 

รบัและแจง้ข่างรา้ย คอืรบัแจง้ข่าวสถานการณ์การ
เกดิโรคระบาดในชุมชน การแจง้สถานการณ์ระบาดของ
โรคถงึบา้นทีเ่กดิเหตุ จ านวนผูป้ว่ยสงสยั  

กระจายขา่วด ี คอื การแจง้ผลการด าเนินงานหรอื
สถานการณ์หลงัการควบคุมโรคการระบาดของโรคใน
ชุมชน 

สขุศกีษา คอืการใหค้วามรูผ้่านเสยีงตามสายใน
หมูบ่า้น และ ณ จดุรวมพล /สถานทีต่ ัง้จดุคดักรอง เน้น
1.การเชญิชวนใหป้ระชาชนในหมูบ่า้นทีส่งสยัปว่ยและมี
ประวตัสิมัผสักบัสตัวปี์กปว่ยตายผดิปกต ิใหร้บัการ
ตรวจคดักรองจากเจา้หน้าที ่

2.ประชาชนทีไ่มป่ว่ยและไม่มปีระวตัสิมัผสักบัผูป้ว่ย
ตอ้งสงสยั หรอืสตัวปี์กปว่ยตาย ใหอ้ยูบ่า้น หรอืสถานที่
ทีป่ลอดภยั ไมม่าสมัผสัคลุกคลผีูป้ว่ยสงสยัหรอืสตัวปี์ก
ปว่ยตาย  

3.การป้องกนั ควบคุมการตดิเชือ้ การดแูลผูป้ว่ย
เบือ้งตน้ การก าจดัสตัวปี์กป่วยตายอยา่งถูกวธิ ี

ทุกวนั บนัทกึขอ้ความ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ตาก ทีต่ก 0032.00.4/ว122 ลงวนัที ่29 

มถุินายน 2560 
(เอกสารหมายเลข 11) 

ประธานอสม.
ผูใ้หญ่บา้น 
อบต. 
แกนน าชุมชน
หรอืผูท้ีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

 

 



ตารางท่ี 2 ทีมงาน และกระบวนการโต้ตอบโรคระบาดในชุมชน(กรณีไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก)(ต่อ) 
ทีมสขุศึกษาประชาสมัพนัธ ์  
  

ขน้ตอน แนวทางปฏบิตั ิ ระยะเวลา เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ 
2.ค าสัง่รวมพล ประสาน
ขอสิง่สนบัสนุน 

ค าสัง่รวมพล คอื การออกค าสัง่รวมพล เลอืก
สถานที ่เตรยีมสถานที ่ตัง้จุดคด้กรอง และมอบหมาย
แบ่งหน้าทีใ่ห ้อสม. 

ประสานของสิง่สนบัสนุนในการป้องกนัและควบคุม
การระบาด 

1.ประสานเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาล (วชิาการ/
ก าลงัคน/วสัดุอุปกรณ์/ตรวจคดักรอง/รบัส่งต่อผูป้ว่ย/
เกบ็ตวัอยา่ง/เฝ้าระวงัในหมู่บา้น) 

2.ประสานเจา้หน้าทีป่ศุสตัว(์วชิาการ/ก าลงัคน/วสัดุ
อุปกรณ์/พ่นน ้ายาฆา่เชือ้/ท าลายซากสตัว/์เกบ็ตวัอยา่ง/
เฝ้าระวงัในหมูบ่า้นรศัม ี1 กโิลเมตร) 

3.ประสานหน่วยงานอบต.(เงนิ/ยานพาหนะ/วสัดุ
อุปกรณ์/ก าลงัคน) 

30 นาท ี แผนผงัการในการโต้ตอบภาวะฉกุเฉินโรคระบาด
ในชมุชน(กรณีโรคไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก) ปี
2561 (เอกสารหมายเลข 12) 

 

ผูใ้หญ่บา้น/
อบต./ประธาน
อสม 

3.รวมกลุ่มคน้หาและ
ท าลาย 

รวมกลุ่มคน้หาและท าลาย คอืการรวมพลก าลงัคนที่
จะโตต้อบเพื่อควบคุมการระบาดในหมูบ่า้น ไดแ้ก่แกน
น า อบต. สมาชกิอสม. กลุ่มวยัรุน่ กลุ่มนกัเรยีน 

60นาท ี
 

บทบาทหน้าท่ีของผู้ เก่ียวข้องในการโต้ตอบภาวะ
ฉกุเฉินโรคระบาดในชมุชน(กรณีโรคไข้หวดัใหญ่/
ไข้หวดันก) ปี2561 (เอกสารหมายเลข 13) 

 

ผูใ้หญ่บา้น/
อบต./ประธาน
อสม 

 



ตารางท่ี 2 ทีมงาน และกระบวนการโต้ตอบโรคระบาดในชุมชน(กรณีไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก)(ต่อ) 
ทีมสขุศึกษาประชาสมัพนัธ ์

ขน้ตอน แนวทางปฏบิตั ิ ระยะเวลา เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ 
4.สุขศกึษา ประชาสมัพนัธ ์

1.องคค์วามรูโ้รคไขห้วดัใหญ่และไขหวดันก 
2.สาเหตุ อาการปว่ย การตดิต่อ สญัญาณอนัตราย 

การป้องกนัการตดิเชือ้ การควบคุมการแพรร่ะบาดใน
ชุมชน การท าลายเชือ้ในสิง่แวดลอ้ม ฯลฯ 

วนัละ 3 
ครัง้ๆละ 
30 นาท ี

บนัทกึขอ้ความ ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดั
ตาก ทีต่ก 0032.00.4/ว122 ลงวนัที ่29 

มถุินายน 2560 
(เอกสารหมายเลข 11) 

คู่มอืการป้องกนัควบคุมโรคตดิต่ออุบตัใิหม ่
ส าหรบับุคลากรทางการแพทยแ์ละสารณสุข 

(เอกสารหมายเลข 14) 
 
 

ผูใ้หญ่บา้น/
อบต./แกนน า/
ประธานอสม/ผู้
ทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

5.ส่งต่อผูป้ว่ย ประสานส่งต่อผูส้งสยัทีเ่ขา้ตามเกณฑก์ารเฝ้าระวงั 
หลงัการทมีสอบสวนโรคแจง้ 

10 นาท ี 1.แบบสอบสวน-คดักรองโรคไขห้วดัใหญ่/
ไขห้วดันก ของ ทมีสอบสวนโรค รพ.ท่าสอง
ยาง 

(เอกสารหมายเลข 6) 
2.แผนผงัการในการโตต้อบภาวะฉุกเฉินโรค
ระบาดในชุมชน(กรณโีรคไขห้วดัใหญ่/ไขห้วดั
นก) ปี2561 (เอกสารหมายเลข 12) 

 
 

ประธานอสม./ผู้
ทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 

 



ตารางท่ี 2 ทีมงาน และกระบวนการโต้ตอบโรคระบาดในชุมชน(กรณีไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก)(ต่อ) 
ทีมสขุศึกษา ทีมสอบสวนและทีมควบคมุโรค 

ขน้ตอน แนวทางปฏบิตั ิ ระยะเวลา เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ 
1.รายงานผลแก่
ผูบ้งัคบับญัชาและ
ผูเ้กีย่วขอ้ง  

 

รายงานสถานการณ์ระบาด การด าเนินงาน
ในพืน้ทีร่ะบาด แก่ผูอ้ านวยการ
โรงพยาบาล หวัหน้าแผนกทีเ่กีย่วขอ้ง และ
สสอ./สสจ./สคร 2 พษิณุโลก 

ทุก 15 นาทแีละหลงัเสรจ็
ภารกจิใน 1 วนั 

 

1.แบบบนัทกึการรบัแจง้ข่าวเมือ่เกดิ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณี
โรคไขห้วดันก/ไขห้วดัใหญ่ 
โรงพยาบาลท่าสองยาง 

(เอกสารหมายเลข 1) 
2.รายงานสถานการณ์สอบสวนโรค
เบือ้งตน้แก่ผูบ้งัคบับญัชา 

(เอกสารหมายเลข 15) 

หวัหน้าทมีสุขศกึษา
ประชาสมัพนัธ/์ทมี
สอบสวน/ควบคุมโรค 
ทัง้ในหน่วยรายการ
และชุมชน 

2.สรปุผลการด าเนินงาน 
 

สรปุผลการด าเนินงาน การด าเนินงานใน
พืน้ทีร่ะบาด แก่ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล 
หวัหน้าแผนกทีเ่กีย่วขอ้ง และสสอ./สสจ./

สคร 2 พษิณุโลก 

หลงัเสรจ็ภารกจิใน 1 วนั 
และควบคุมการระบาดได้

แลว้ 

1.แบบบนัทกึการรบัแจง้ข่าวเมือ่เกดิ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขกรณี
โรคไขห้วดันก/ไขห้วดัใหญ่ 
โรงพยาบาลท่าสองยาง 

(เอกสารหมายเลข 1) 
2.รายงานสถานการณ์สอบสวนโรค
เบือ้งตน้แก่ผูบ้งัคบับญัชา 

(เอกสารหมายเลข 14) 
3.รายงานสอบสวนโรคฉบบัสมบรูณ์ 

(เอกสารหมายเลข 16) 

หวัหน้าทีส่อบสวนโรค 

 



ตารางท่ี 2 ทีมงาน และกระบวนการโต้ตอบโรคระบาดในชุมชน(กรณีไข้หวดัใหญ่/ไข้หวดันก)(ต่อ) 
ทีมสขุศึกษา ทีมสอบสวนและทีมควบคมุโรค 

ขน้ตอน แนวทางปฏบิตั ิ ระยะเวลา เอกสาร ผูร้บัผดิชอบ 
3.เฝ้าระวงัในพืน้ทีห่ลงั
พบผูป้ว่ยรายสุดทา้ย 14 
วนั 
 

เฝ้าระวงัในพืน้ทีห่ลงัพบผูป้่วยรายสุดทา้ย 
14 วนั  ทุกวนัตามภารกจิของ 3 ทมี 

 

ทุกวนัที ่15 หลงัพบผูป้ว่ย
รายสุดทา้ย 

เอกสารตัง้แต่หมายเลข 1 
ถงึ 16  

หวัหน้าทมีสุขศกึษา
ประชาสมัพนัธ/์ทมีสอบสวน/
ควบคุมโรค ทัง้ในหน่วย

รายการและชุมชน 
4.การซอ้มแผนในชุมชน ปฏบิตัติามแนวทางและมาตรฐานของทมี

สุขศกึษา ทมีสอบสวนและทมีควบคุมโรค 
 

ปีละ 1 ครัง้ 1.เอกสารตัง้แต่หมายเลข 1 
ถงึ 16 

2.แบบประเมนิความพงึพอใจ 
ต่อการจดักจิกรรมโครงการฯ 

(เอกสารหมายเลข 17) 
 3.แบบประเมนิการฝึกซอ้ม
ตามโครงการฯ 

(เอกสารหมายเลข 18) 

 

 
วิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานป้องกนัและควบคมุโรคไข้หวดัใหญ่และไข้หวดันกในชุมชน  
ทีมสขุศึกษา ทีมสอบสวนและทีมควบคมุโรค 

หวัขอ้ตดิตามและประเมนิ 
1.ผ่านเกณฑป์ระเมนิการปฏบิตัติามขัน้ตอนและแนวทางทีก่ าหนด ครบถว้น ทนัเวลา 
2.สามารควบคุมการระบาดไมเ่กดิ  generation ท่ี 2.  
3.ขอ้รอ้งเรยีนกรณลีะเลยไม่ปฏบิตัติามแนวทางทีก่ าหนดจากจากประชาชน หรอืผูเ้กีย่วขอ้ง ทีส่่งต่อผูอ้ านวยการและหวัหน้าหน่วยงาน  



แนวทางและกระบวนการระบบป้องกนัหรือตรวจสอบการละเว้นการปฏิบติัภารกิจ โครงการซ้อมแผนโรคระบาดในชุมชน ต าบลแม่ต้าน ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดโรคระบาดในชมุชน 

ผู้ ป่วยสงสยั 

แกนน าชมุชน/อสม. 

In put Proces

s 

Out put 

ทีมเจ้าหน้าที ่

การเตรียมความพร้อม 

ตามตารางที่ 2 
*ขา่วสาร 
*ทีมงาน เพียงพอ รู้บทบาทหน้าที่ 
*วสัดอุปุกรณ์ เพยีงพอ ครบถ้วน 
*ยานพาหนะ เพียงพอและใช้งานได้
ทนัเวลา 
*เอกสาร/คูม่ือความรู้ เพียงพอ 
น าไปใช้ประโยนช์ได้จริง เข้าใจงา่ย 
*เคร่ืองมือสือ่สาร  
 
 
 
 

การปฏิบัตติามแนวทางและมาตรฐานที่ก าหนด 

ตามรางที่ 2 
*รับแจ้ง/รายงาน/ประสาน 
*3 ทีมงานปฏิบตัิหน้าที่ ครบถ้วนตามแนวทางที่
ก าหนด 
*มีและใช้วสัดอุปุกรณ์ในการด าเนินงานตาม
แนวทางที่ก าหนดอยา่งเหมาะสมและถกูต้อตาม
มาตรฐาน 
*ใช้ยานพาหนะ รับ-สง่ 
*น าอกสาร/คูม่ือความรู้ ไปประยกุต์ถกูต้องตาม
มาตรฐาน 
*เคร่ืองมือสือ่สาร เหมาะสมกบัพืน้ท่ี สือ่สารได้
รวดเร็ว 
 
 
 
 

คุณภาพ-ประสิทธิภาพ 

ผลการปฏิบัติงาน ตามตารางที่ 2 
ทีมสขุศกึษาประชาสมัพนัธ์ 

 ความถ่ี/จ านวนคนที่ได้รับ/จ านวนคนท่ีน า
ความรู้ไปเผยแพร่และปฎิบตัิตาม 

ทีมสอบสวน 

 จ านวนคน/บ้านท่ีรับการสอบสวนโรค
ถกูต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางทีก่ าหนด/
มาตรฐาน 

ทีมควบคมุโรค 

 จ านวนคน/บ้านท่ีรับการควบคมุโรค
ถกูต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางทีก่ าหนด/
มาตรฐาน 

 
 
 

ทีมชมุชน 

1. จดัท าโครงการซ้อมแผนโรคระบาดในชมุชน ตามวนั-เวลา-สถานท่ี  

และใช้งบประมาณ พร้อมกบัรายงานผลตามที่ระบใุนโครงการ  

2. จดักิจกรรมและซกึซ้อมตามก าหนดการ  / เมื่อเกิดโรคระบาดในชมุชน 

ส่งข้อร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบตัติามแผน/แนวทาง/มาตรฐานท่ีก าหนด 

ตอ่ 1.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทา่สองยาง (นพ.ธวชัชยั ยิ่งทวศีกัดิ ์เบอร์ 089-8916331) 

 2.หวัหน้าแผนก (นายธวิน อินฟลู า เบอร์ 091-0309292) 

3.นายกอบต.(นายบญุเสริม  ชยัโรจน์ปัญญา เบอร์ 08-5731408) 

4.การเงินอบต.(นางสกุฤดา สงิหนนัท์  เบอร์ 089-2690329) 



แนวทางและกระบวนการระบบป้องกนัหรอืตรวจสอบการละเวน้การปฏบิตัภิารกจิ โครงการซอ้มแผนโรคระบาดในชุมชน ต าบลแมต่า้น ปี 2561 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกิดโรคระบาดในชมุชน 

ผู้ ป่วยสงสยั 

แกนน าชมุชน/อสม. 

In put Proces

s 

Out put 

ทีมเจ้าหน้าที ่

การเตรียมความพร้อม 

ตามแนวทางปฏบิัติงาน 
*ขา่วสาร 
*ทีมงาน เพียงพอ รู้บทบาทหน้าที่ 
*วสัดอุปุกรณ์ เพยีงพอ ครบถ้วน 
*ยานพาหนะ เพียงพอและใช้งานได้
ทนัเวลา 
*เอกสาร/คูม่ือความรู้ เพียงพอ 
น าไปใช้ประโยนช์ได้จริง เข้าใจงา่ย 
*เคร่ืองมือสือ่สาร  
 
 
 
 

การปฏิบัตติามแนวทางและมาตรฐานที่ก าหนด 

ตามแนวทางปฏบิัติงาน 
*รับแจ้ง/รายงาน/ประสาน 
*3 ทีมงานปฏิบตัิหน้าที่ ครบถ้วนตามแนวทางที่
ก าหนด 
*มีและใช้วสัดอุปุกรณ์ในการด าเนินงานตาม
แนวทางที่ก าหนดอยา่งเหมาะสมและถกูต้อตาม
มาตรฐาน 
*ใช้ยานพาหนะ รับ-สง่ 
*น าอกสาร/คูม่ือความรู้ ไปประยกุต์ถกูต้องตาม
มาตรฐาน 
*เคร่ืองมือสือ่สาร เหมาะสมกบัพืน้ท่ี สือ่สารได้
รวดเร็ว 
 
 
 
 

คุณภาพ-ประสิทธิภาพ 

ผลการปฏิบัติงาน ตามแนวทางปฏิบัติงาน 
 

ทีมสขุศกึษาประชาสมัพนัธ์ 

 ความถ่ี/จ านวนคนที่ได้รับ/จ านวนคนท่ีน า
ความรู้ไปเผยแพร่และปฎิบตัิตาม 

ทีมสอบสวน 

 จ านวนคน/บ้านท่ีรับการสอบสวนโรค
ถกูต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางทีก่ าหนด/
มาตรฐาน 

ทีมควบคมุโรค 

 จ านวนคน/บ้านท่ีรับการควบคมุโรค
ถกูต้อง ครบถ้วน ตามแนวทางทีก่ าหนด/
มาตรฐาน 

 
 
 

ทีมชมุชน 

3. จดัท าโครงการซ้อมแผนโรคระบาดในชมุชน ตามวนั-เวลา-สถานท่ี  

และใช้งบประมาณ พร้อมกบัรายงานผลตามที่ระบใุนโครงการ  

4. จดักิจกรรมและซกึซ้อมตามก าหนดการ  / เมื่อเกิดโรคระบาดในชมุชน 

ส่งข้อร้องเรียนกรณีไม่ปฏิบตัติามแผน/แนวทาง/มาตรฐานท่ีก าหนด 

ตอ่ 1.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทา่สองยาง (นพ.ธวชัชยั ยิ่งทวศีกัดิ ์เบอร์ 089-8916331) 

 2.หวัหน้าแผนก (นายธวิน อินฟลู า เบอร์ 091-0309292) 

3.นายกอบต.(นายบญุเสริม  ชยัโรจน์ปัญญา เบอร์ 08-5731408) 

4.การเงินอบต.(นางสกุฤดา สงิหนนัท์  เบอร์ 089-2690329) 



แผนผังการในการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินโรคระบาดในชุมชน(กรณีโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก) 
ปี2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สตัว์ปีกป่วยตายผิดปกต/ิผู้ ป่วยไข้หวดัใหญ่ เป็นกลุม่ก้อน(5รายขึน้ไป ภายใน 1 สปัดาห์ หรือมีเสียชีวิต 

ผู้ ป่วย/ญาติ 

สถานบริการสาธารณสขุ

ในหมูบ้่าน/หอประชมุ/

ศาลา/บ้านอสม./บ้าน

ผู้ใหญ่ 

รพ.สต/กลุม่งานเวชฯ  รพ. 

แผนกฉกุเฉิน(ER) รพ. 

ทีมEMS ออกรับผู้ ป่วย 

ER/ICU/ห้องแยกโรค 

 

เวชฯ  รพ.-สอบสวนโรค 

จนท.เวชฯ รพ. รายงานสอบสวน 

หวัหน้าฝ่าย ผู้อ านวยการ 

ทีมควบคมุโรคลงพืน้ท่ี 

รพ/ปศสุตัว์/สสอ. /อสต./ชาวบ้าน 

1.ประชาสมัพนัธ์  

2.ตัง้จดุคดักรอง  

3.ควบคมุโรค ท่ีบ้านผู้ ป่วย 

รพ/สสอ. /รพ.สต./สสช./อสม./อสต./ครู ฯลฯ 
 

ก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน/อบต./แกนน าชมุชน/อสม. 

แบบสอบสวน/แบบคดักรอง/PPE 

กลอ่งอปุกรณ์เก็บตวัอยา่ง 

ความรู้ไข้หวดันก 

4.ควบคมุโรค ท่ีชมุชน 

PPE/น า้ยาฆา่เชือ้/เคร่ืองพน่ชดุเก็บตวัอยา่ง 

ผู้ ป่วยสงสยั .... คน 

ห้องแยกIC คน 

รักษาหาย 

กลบับ้าน 
นายอ าเภอ 

สสอ./สสจ./สคร. 

อสม. 

แจ้งสถานบริการสาธารณสขุ เพ่ือประสานขอความชว่ยเหลือ 
- โรงพยาบาลทา่สองยาง (รพ.)โทร 093-1642965}080-8385170 
- งานควบคมุโรค รพ.ทา่สองยาง โทร 055-589256 ตอ่ 154 
- เจ้าหน้าที่รพ.  
1.คณุจนัจิรา ใจฮกึ                   เบอร์ 061-3012808    
2.คณุทิพยชยางกรู  ชนะตน     เบอร์ 083-0097218 
3.นายเกียรติศกัดิ์ กนัธวงั         เบอร์ 091-8399669 
4.นายเอกวฒัน์ ก้อนจนัต๊ะ       เบอร์ 063-8594338 
5.นางสาวสมุาลี ตะวนัเรืองแสง เบอร์ 061-4038719 
6.นายปฏิวตัิ อาจกิจคีรี             เบอร์ 082-1752019 
 
 



บทบาทหน้าท่ีของผู้เก่ียวข้องในการโต้ตอบภาวะฉุกเฉินโรคระบาดในชุมชน 

(กรณีโรคไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนก) ปี2561 
ผู้เกี่ยวข้อง ก่อนเกดิการระบาด ระหว่างเกดิการระบาด หลังเกิดการระบาด 

ประชาชนใน
หมู่บ้าน 

1.ดสูขุภาพคนและสตัว์เลีย้งถกู
วิธี 

2.ช่วยอสม./ก านนั/ผู้ใหญ่บ้านใน
การคดักรองผู้ ป่วยในบ้านและ
ละแวกบ้านของตน 

1.แจ้งอสม.เมื่อมคีนป่วยสงสยัไข้หวดั/ไข้หวดันกและ
สตัว์ป่วยตายผิดปกต ิ

2.ป้องกนัการรับเชือ้-แพร่เชือ้จากตนเองและจาก
ผู้อื่นทัง้ในบ้านและเพื่อนบ้าน 

1.ป้องกนัการรับ-แพร่
เชือ้โรค 

2.ปฏิบตัิตาม
ค าแนะน าของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ 

3.รับประทานยาตาม
ค าสัง่แพทย์ 

อสม 1.ประชาสมัพนัธ์ความรู้ในการ
ดแูลสขุภาพคนและสตัว์เลีย้ง
อยา่งถกูวิธี 

2. คดักรองประชาชนในกลุม่บ้าน
ของตนทกุวนั 

 

1.ตรวจสอบและยืนยนัคนป่วยและสตัว์ป่วยตาย ณ 
บ้านผู้ ป่วย /บ้านท่ีมีสตัว์ป่วยตาย  
2.สอบสวนตามแบบฟอร์มไข้หวดัใหญ่และไข้หวดั
นกทัง้ในบ้านผู้ ป่วยและบ้านท่ีมีสตัว์ป่วยตายทกุ
หลงัคา 
3. รีบแจ้งข้อมลูเจ้าหน้าที่สาธารณสขุ เพื่อการเฝ้า
ระวงั และให้มีการรักษาได้ทนัทว่งที 
4.รีบแจ้งปศสุตัว์ เพื่อรักษาและท าลายสตัว์ป่วยตาย 
5.รีบแจ้งก านนั/ผู้ใหญ่บ้าน ประชาสมัพนัธ์และตัง้จดุ
คดักรองผู้สงสยัป่วยด้วยไข้หวดัใหญ่และไข้หวดันก 
6.ให้สขุศกึษาป้องกนั ไมใ่ห้แพร่โรคไปสูผู่้อื่น  

1.ติดตามผู้ ป่วย และ
ค้นหาผู้ ป่วยรายใหม ่

อยา่งน้อย 14 วนั 

2.สง่ตอ่ผู้ ป่วยราย
ใหม ่
3.ป้องกนัการรับ-แพร่
เชือ้โรค 

4.ประชาสมัพนัธ์
อยา่งตอ่เนื่อง 
 

ก านนั /
ผู้ใหญ่บ้าน/แกน

น าชมุชน 
 

1.ประชาสมัพนัธ์ความรู้ในการ
ดแูลสขุภาพคนและสตัว์เลีย้ง
อยา่งถกูวิธี 

2.ออกค าสัง่ มอบหมายหน้าที่คดั
กรองประชาชนทกุวนั 

 

1.ประชาสมัพนัธ์ขา่วสาร ในหมูบ้่าน 
2.ออกค าสัง่ตัง้จดุคดักรองผู้สงสยัป่วยด้วยไข้หวดั
ใหญ่และไข้หวดันก ในหมูบ้่าน 
3.สขุศกึษาการป้องกนั ตดิตามผู้มีประวตัิสมัผสัสตัว์
ปีกป่วยตาย หรือผู้สมัผสัร่วมบ้านผู้ ป่วย  
4.ช่วยเกลีย้กลอ่มกรณีต้องมกีารท าลายไก่แล้ว
ประชาชนไมย่อมให้ท าลาย 

**เน้นใช้หน้ากากอนามัย งดรับประทานสตัว์
ป่วยตาย ก าจดัซากสตัว์อย่างถกูวิธี** 

 

1.ค้นหาผู้ ป่วยราย
ใหม ่
2.ป้องกนัการรับ-แพร่
เชือ้โรค 

3.ประชาสมัพนัธ์
อยา่งตอ่เนื่อง 
 

สาธารณสขุ 

 

1.ประชาสมัพนัธ์ความรู้ในการ
ดแูลสขุภาพคนและสตัว์เลีย้ง
อยา่งถกูวิธี 

 

1.แจ้งผู้ เก่ียวข้องเก่ียวข้องในหนว่ยงาน 
2. สอบสวนโรคที่บ้านของผู้ ป่วย   
3.สง่ตอ่ผู้ ป่วย ตดิตามผู้ ป่วยตอ่เนื่อง 14 วนั 
 

1.ติดตามผู้ ป่วย และ
ค้นหาผู้ ป่วยรายใหม ่

อยา่งน้อย 14 วนั 

2.รับสง่ตอ่ผู้ ป่วยราย
ใหม ่

 



กลุ่มเป้าหมาย ก่อนเกดิการระบาด ระหว่างเกดิการระบาด หลังเกิดการระบาด 

 2.แจ้งสถานการณ์การเกิดโรคใน
หมูบ้่าน-หมูบ้่าน-ต าบล-อ าเภอ
ใกล้เคยีง 

4.ค้นหา ขึน้ทะเบยีนผู้ ป่วยสงสยัไข้หวดัใหญ่ ไข้หวดั
นก และผู้สมัผสัสตัว์ปีก ติดตามตอ่เนื่อง 14 วนั 
5.รายงานข้อมลูให้ศนูย์ระบาดอ าเภอ และรีบแจ้งทมี
SRRT ระดบัอ าเภอ 
6.สขุศกึษาประชาสมัพนัธ์ร่วมกบัทีมอสม. 
ผู้ใหญ่บ้าน7. ส ารวจอปุกรณ์ท าลายเชือ้และป้องกนั
การติดเชือ้ หากมีไมเ่พียงพอต้องรีบจดัหาเพิ่มเติม 
**เน้นสนับสนุนอุปกรณ์ท าลายเชือ้ อุปกรณ์
ป้องกนัตนเอง วัสดุ และอุปกรณ์ป้องกนัตวัใน
การปฏิบัติงานส าหรับ อสม.** 

3.ป้องกนัการรับ-แพร่
เชือ้โรค 

 

ปศสุตัว์ 

 

1.ประชาสมัพนัธ์ความรู้ในการ
ดแูลสขุภาพคนและสตัว์เลีย้ง
อยา่งถกูวิธี 

2.แจ้งสถานการณ์การเกิดโรคใน
หมูบ้่าน-หมูบ้่าน-ต าบล-อ าเภอ
ใกล้เคยีง 
3.สุม่เก็บตวัอยา่ง และแจ้งผล
ตรวจให้ประชาชนในหมูบ้่านเฝ้า
ระวงัโรค 

1.ลงพืน้ท่ีสอบสวนโรค ณ บ้านผู้ ป่วยและบ้านท่ีมี
สตัว์ป่วยตาย ร่วมกบัรพ.ทา่สองยาง 
2.รีบเข้ามาเพื่อเก็บซาก สตัว์ปีกสง่ตรวจเพื่อการ
ยืนยนั    
3.หากพบวา่เป็นไข้หวดันก   ต้องก าจดัสตัว์ปีก  ใน
รัศมี  1  กม. (กรณีมีผู้ เสยีชีวิตและยืนยนัเป็นโรค
ไข้หวดันก ให้ก าจดัสตัว์ปีก ในรัศมี 5 กม.)  
4.ขึน้ทะเบียนสตัว์ปีกที่ถกูท าลาย พร้อมทัง้แจ้งแผน 
/ รายงานให้นายอ าเภอ     
 

เหมือนก่อนระบาด 

อปท./อบต/
เทศบาล 

1.ตัง้งบประมาณ เตรียมวสัด ุ
อปุกรณ์เมื่อเกิดการระบาดใหญ่
ในชมุชน 

2.แจ้งสถานการณ์การเกิดโรคใน
หมูบ้่าน-หมูบ้่าน-ต าบล-อ าเภอ
ใกล้เคยีง 
3.ประชาสมัพนัธ์ความรู้ในการ
ดแูลสขุภาพคนและสตัว์เลีย้ง
อยา่งถกูวิธี 

4.คดักรองเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน
ทกุวนั 

1.สนบัสนนุวสัดอุปุกรณ์  และงบประมาณ  
คา่ตอบแทนส าหรับ  อสม. ร่วมวเิคราะห์สถานการณ์ 
ร่วมวางแผน การด าเนินงานตลอดจนออก
ข้อบญัญตัิที่เก่ียวข้อง   

เหมือนก่อนระบาด 

โรงเรียน 1.คดักรองนกัเรียนทกุวนั 

2.ประชาสมัพนัธ์ความรู้ในการ
ดแูลสขุภาพคนและสตัว์เลีย้ง
อยา่งถกูวิธี 

1.คดักรองเดก็นกัเรียนที่มีอาการคล้ายไข้หวดั  ถ้ามี
ให้รีบแจ้งอสม.และ เจ้าหน้าที่สาธารณสขุ เพื่อให้มี
การรักษาได้ทนัทว่งที และค้นหาผู้สมัผสัร่วมบ้าน
ผู้ ป่วย 2. ให้สขุศกึษาในโรงเรียน  

เหมือนก่อนระบาด 

    



กลุ่มเป้าหมาย ก่อนเกดิการระบาด ระหว่างเกดิการระบาด หลังเกิดการระบาด 

ทหาร/ต ารวจ/
อส.ฯลฯ 

1.คดักรองเจ้าหน้าที่ในหนว่ยงาน
ทกุวนั 

2.ประชาสมัพนัธ์ความรู้ในการ
ดแูลสขุภาพคนและสตัว์เลีย้ง
อยา่งถกูวิธี 

1.ตรวจสอบการขนย้ายสตัว์ปีก 

2.คดักรองผู้ ป่วยสงสยัด้วยไขเหวดันกที่เข้า-ออกดา่น
ที่รับผิดชอบ 

3.เฝ้าระวงั และคดักรอง ในหนว่ยงานของตนเอง 
 

เหมือนก่อนระบาด 

 
 

 

  


