
 

 

 
 
 

 
 
ประเภทสาธารณภัย 

 ภัยจากอุทกภัย    ภัยจากดินโคลนถลม่   ภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (วาตภยั) 
 ภัยจากแผ่นดินไหว   ภัยจากอาคารถล่ม   ภัยจากคลื่นสึนาม ิ  
 อัคคีภัย     อื่นๆ (ระบุ).................................. 

การเปิดศูนย์ปฏิบัติฉุกเฉินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center : PHEOC) 
ระดับจังหวดั   ไม่ม ี   มี    เปิดเมื่อวันท่ี  ปิดเมื่อวันที ่   
ระดับอ าเภอ  ไม่ม ี   มี (ระบุอ าเภอ)................. เปิดเมือ่วันท่ี  ปิดเมื่อวันที ่   

1.สถานการณ์และผลกระทบ  
1.1 สถานการณ์ทั่วไป  
............................................................................................................................. .......................................................................
............................................................................................................................. ....................................................................... 
1.2 พ้ืนที่ผลกระทบ  

ที ่ อ าเภอ ต าบล รายละเอียด 
ประชาชนได้รับผลกระทบ  การประกาศตามแนวทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จ านวน คน จ านวนครัวเรือน ไม่มีการ

ประกาศ 
มีการประกาศเขต
พ้ืนที่ประสบภัย 

มีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

1         
2         
 1.3 การจัดต้ังศูนย์พักพิง (ถ้ามี) 

ที ่ ชื่อศูนย์พักพิง รายละเอียด  จ านวนผู้รับบริการ หมายเหตุ 
1     
2     

1.4 ผลกระทบทางด้านชีวติ  
➢ ประชาชน 

ที ่ ด้านชีวิต จ านวน (ราย) รายละเอียด 
1 เสียชีวิต  ระบุสาเหตุของการเสียชีวิต.............................................. 
2 ได้รับบาดเจบ็  ระบุสาเหตุการได้รับบาดเจ็บ............................................ 

➢ บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 
ที ่ ด้านชีวิต จ านวน (ราย) รายละเอียด 
1 เสียชีวิต  ระบุสาเหตุของการเสียชีวิต.............................................. 
2 ได้รับบาดเจบ็  ระบุสาเหตุการได้รับบาดเจ็บ............................................ 

1.5 สถานบริการสาธารณสุขที่ได้รับผลกระทบ จ านวน ......... แห่ง (สถานบริการ หมายถึง สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. รพ.สต.  
และสถานบริการสังกัดกรมหรืออื่นๆ) 

ที ่ ชื่อสถานบริการ ผลกระทบที่ได้รับ 
สถานะการให้บริการ จุดให้บริการทดแทน 

(กรณี ปิดให้บริการ) เปิดปกต ิ เปิดบางส่วน ปิดบริการ 
1       
2       

 

 

 

แบบรายงานสถานการณ์สาธารณภัย (Disaster) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
จังหวัด...............................เขตสุขภาพที่............ 

วันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ. …………… เวลา ....................น. 
 



 

 

2.การด าเนินการด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
 2.1 ทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์   

ที่ สถานที่ให้บริการ 
ทีมปฏบิัติการดา้นการแพทย์ 

Thailand EMT MERT Mini MERT หน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี/SRRT CDCU/JIT MCATT SEhRT MSERT อื่นๆ 
1           
2           

ค านิยาม :  Thailand EMT = Thailand Emergency Medical Team (ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์และสาธารณสขุในภาวะภยัพิบัติ)  
  MERT  = Medical Emergency Response Team (ทีมปฏิบัติการฉุกเฉนิทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ)  
  Mini MERT = Mini Medical Emergency Response Team (ทีมปฏิบัติการฉกุเฉนิทางการแพทย์ระดับอ าเภอ)  
  หน่วยแพทย์เคลือ่นที่ = หน่วยแพทย์หรือทมีแพทย์ที่ออกให้บรกิารนอกสถานพยาบาล 
  SRRT  = Surveillance and rapid response team (ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนทีเ่รว็) 
  CDCU  = Communicable Disease Control Unit (หนว่ยปฏิบัติการควบคมุโรคตดิต่อ) 
  JIT  = Joint Investigation team (ทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค) 
  MCATT = Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team (ทีมให้การชว่ยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวกิฤต)  
  SEhRT = Special Environmental Health Response Team (หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม) 
  MSERT = Medical Supportive Emergency Response Team (ทีมวิศวกรฉกุเฉนิ) 
  อื่นๆ  = ทีมสนับสนนุภาคเอกชนหรอืหน่วยงานอสิระ เช่น มูลนิธ ิกู้ชีพ  เป็นต้น 
 2.2 ผลการด าเนินงานทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์ 

➢ การให้บริการทางการแพทย์ 
 

ที ่ รายชื่อหน่วย/ทีม จุดให้บริการ 
การให้บริการทางการแพทย์ (ราย) รวม 

(ราย) เยี่ยมบ้าน แจกยา ให้สุขศึกษา ตรวจรักษา ประเมินสุขภาพจิต การส่งต่อ 

1          
2          

➢ การเจ็บป่วยท่ีพบจากการให้บริการตรวจรักษา    จ านวน ...... ราย 
ล าดับ รายละเอียดการตรวจโรค จ านวน (ราย) ล าดับ รายละเอียดการตรวจโรค จ านวน (ราย) 

1 ระบบทางเดินหายใจ   8 ไข้เลือดออก  
2 ระบบผิวหนัง เช่น แพ้ ผื่นคัน  9 อุจจาระร่วงเฉียบพลัน /อาหารเปน็พิษ  
3 ระบบทางเดินอาหาร  10 น ้ากัดเท้า  
4 ระบบกลา้มเนื อและกระดูก  11 เหนื่อย อ่อนเพลีย  
5 ระบบตา หู คอ จมูก  12 โรคที่เกิดจากการติดเชื อไวรัส   
6 ปวดศีรษะ เวียนศีรษะ  13 อื่นๆ ระบุ...........................  
7 อุบัติเหตุที่เกดิจากสาธารณภัย เช่น จมน ้า ไฟ

ฟ้าช็อต ไฟไหม้ เป็นต้น 
 

➢ การส่งต่อ จ านวน ...... ราย 
ล าดับ รพ.น าส่ง อาการที่น าส่ง 

1   
2   

➢ การประเมินสุขภาพจิต 
จ านวนผู้เข้ารับ 
บริการ (ราย) 

ผลการให้บริการ (ราย) 
ภาวะปกติ ภาวะเครียดระดับมากขึ้นไป ภาวะเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้า ภาวะเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 

     

2.3 ข้อสั่งการหรือการด าเนินงานต่อไป (ถ้ามี) 
................................................................ ................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................ ....................................................................... 
 
 
 



 

 

3.ความต้องการขอรับการสนับสนุนจากส่วนกลาง  

3.1 การขอรับการสนับสนนุเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข  
  ไม่มีการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ 
  มีการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการฯ 
หมายเหตุ : กรณีที่มีการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข ต้องเป็นไป  
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด โดยต้องมีการประกาศเขตให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินระดับจังหวัด และ ต้องมีมติจากการประชุม
คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ให้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ให้ด าเนินการตาม
แนวปฏิบัติฯ ตาม QR Code ที่ปรากฏด้านท้ายรายงาน  

3.2 ความต้องการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจากส่วนกลาง 

รายการทรัพยากร หน่วย 
การสนับสนุนระดับหน่วยงาน 

การขอรับการสนับสนุน 
จากส่วนกลาง คงคลัง (D) 

D=A-B+C 
หมายเหตุ 

ทรัพยากรที่ม ี
ของหน่วยงาน(A) 

ให้การสนับสนุน
ผู้ประสบภยั (B) 

ขอรับการ
สนับสนุน (C) 

ได้รับเมื่อวันที ่

1.ยาชุดช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั 

ชุด       

2.ยารักษาน้ ากัดเท้า หลอด       
3.หน้ากากอนามัย ช้ิน       
4.เสื้อชูชีพ ตัว       
5.รองเท้าบูท คู ่       
6.อื่นๆ ระบุ..................        

หมายเหตุ : ระบุผู้รับของ ช่ือ-สกุล ................................................................................. โทรศัพท ์............................................................ 
3.3 ความต้องการขอรับการสนับสนุนทมีปฏิบัติการด้านการแพทย์   

 ไม่ต้องการ 
 ต้องการ   จ านวน........ทีม 

ล าดับ ทีมปฏิบัติการ สถานที่ให้บริการ 
1   
2   

  
      ผู้รายงาน  ลงช่ือ....................................................................................... 
        ต าแหน่ง.................................................................................. 
        โทรศัพท.์................................................................................. 
        หน่วยงาน................................................................................ 
 

                   
 
 
 
 

ตัวอย่าง : ข้อ 3.1 การลงข้อมูลความต้องการ 
ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรส่วนกลาง  

**กรุณาส าเนาส่งแบบรายงานนี้ไปที ่กองสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ภายในวัน)** 
ช่องทางรายงาน 
 E-Mail: satmoph@gmail.com ID Line: moph1771 โทรสาร: 0 2590 1303 (อัตโนมัติ)  
 หมายเลขติดต่อหลกั (24 ชม.) : 09 2251 1771  หมายเลขติดต่อส านกังาน : 0 2590 1934 ต่อ 910, 911  
ช่องทางการประสานงาน  

1.งานเฝ้าระวังระบบประเมินสถานการณ์ โทร. 09 2251 1771  
2.งานพัฒนาระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน โทร. 09 2268 1771 
3.งานระบบส ารองทรัพยากรและบ ารุงก าลัง โทร 0 2590 1853  

แนวปฏบิัติการขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการ 
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน กระทรวงสาธารณสุข 


