
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ผูป้ฏิบตัิ: ทีมปฏิบตัิการหลกั



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้

1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่ภารกจิของทมีปฏบิตักิารหลกั

่ซึง่ประกอบดว้ย :

1.1 กล่มภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคมโรค (Operations)ุ ฏ ุ ( p )

1.2 กลุ่มภารกจิสือ่สารความเสีย่ง (Risk Communication)

่ ิ ั ป้่1.3 กลุ่มภารกจิดแูลรกัษาผูป้่วย (Case Management)

1.4 กลุ่มภารกจิดา่นควบคมุโรคระหวา่งประเทศ (Point of Entry)ุ ุ

2. สามารถบรหิารจดัการภารกจิของทมีปฏบิตักิารหลกัได้



ขอบเขตเนื้อหา

1.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคมุโรค 
(Operations)

2.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิสือ่สารความเสีย่ง (Risk Communication)

3.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิดแูลรกัษาผูป้่วย (Case Management)

4 บทบาทหน้าทีข่องกลม่ภารกจิดา่นควบคมโรคระหวา่งประเทศ (Point of 4.บทบาทหนาทของกลุมภารกจดานควบคมุโรคระหวางประเทศ (Point of 
Entry)



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

situation้ ั ์้ ั situationผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร์ SAT ยทธศาสตร์
• ภารกิจ
• แนวทางการปฏิบตัิ

ั ่

ู ุ

้

SAT ยทุธศาสตร

สื่ ส สี่ C  M tO ti P E

• การสงัการ 

ผป้ฏิบตัิ

ขอ้มลู

สอสารความเสยง Case ManagementOperation PoE

หน่วยสนับสนุน

ิ ป ํ ั

ผปูฏบต

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กาํลงัคน

Liaison



กลุ่มภารกิจปฏิบตัิการ (Operation)

หน้าที่หลกั:

• ทีมปฏิบตัิการส่วนกลางทมปฏบตการสวนกลาง

1. จดัระบบการปฏบิตักิารภาคสนามในการปฏบิตักิารตอบโต้
ภาวะฉุกเฉนิ เชน่ กลุม่ภารกจิปฏบิตักิารุ ุ

2. ตรวจสอบความพรอ้มของอุปกรณ์ เครือ่งมอื และ
กระบวนการปฏบิตังิาน (JAS: Job Action Sheet)

ใ ั3. รวบรวมความรู ้มาตรฐาน มาตรการในการปฏบิตังิาน
ภาคสนาม

4 จดัทาํรปแบบการรายงาน จากกลม่ภารกจิปฏบิตักิาร4. จดทารปูแบบการรายงาน จากกลุมภารกจปฏบตการ
ภาคสนามใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์

5. การประสานงาน (ระบบเชือ่มประสานขอ้มลู) กบักลุม่( ู ) ุ
ภารกจิปฏบิตังิานภาคสนาม



กลุ่มภารกิจปฏิบตัิการ (Operation)
หน้าที่หลกั:

• ทีมปฏิบตัิการภาคสนามทมปฏบตการภาคสนาม

1. กาํหนดมาตรการความปลอดภยัของบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน

2. ประเมนิขนาด ความรนแรง การกระจาย ของปัญหา 2. ปร เมนขนาด ความรนุแรง การกร จาย ของปญหา 
(Rapid Assessment) และสรปุผลแจง้ศนูยป์ฏบิตักิาร
ภาวะฉุกเฉินผา่น Situation Awareness Team

้ ่3. ปฏบิตักิารควบคมุสถานการณ์ภาวะฉุกเฉนิในพืน้ที่

4. รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค หรอืรอ้งขอการ
สนบัสนนเพิม่เตมิกบัศนยป์ฏบิตักิารภาวะฉกเฉนิผา่น สนบสนุนเพมเตมกบศนูยปฏบตการภาวะฉุกเฉนผาน 
Situation Awareness Team เป็น Real time

5. รายงานผลการปฏบิตังิานและประเมนิผลการปฏบิตังิานฏ ฏ
ใหผู้บ้ญัชาการเหตุการณ์ทราบ



เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ ุุ
และหน่วยปฏิบตัิการควบคมุโรคติดต่อและหน่วยปฏิบตัิการควบคมุโรคติดต่อฏ ุฏ ุ

CDCUCDCU



ความสมัพนัธข์องผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์กบัเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ

มาตรา 34 เมื่อเกิดโรคติดต่ออนัตราย/โรคระบาด หรือมีเหตุสงสยัว่าได้เกิดโรคติดต่อ
อนัตราย/โรคระบาดในเขตพื้นที่ ให้เจ้าพนักงานควบคมโรคติดต่อมีอาํนาจดาํเนินการเอง/อนตราย/โรคระบาดในเขตพนท ใหเจาพนกงานควบคมุโรคตดตอมอานาจดาเนนการเอง/
ออกคาํสัง่เป็นหนังสือให้ผูใ้ดดาํเนินการ

• ใหผู้ท้ีเ่ป็นหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นโรคตดิต่ออนัตรายหรอืโรคระบาด/ผูส้มัผสัโรค/เป็นพาหะู ุ ู
มารบัการตรวจ/รกัษา/ชนัสตูรทางการแพทย ์ 

• แยกกกั/กกักนั/คมุไวส้งัเกตอาการ ณ สถานทีท่ีก่าํหนด 

• ใหผู้ม้คีวามเสีย่งทีจ่ะตดิโรคไดร้บัการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 

• นําศพหรอืซากสตัวไ์ปรบัการตรวจ/จดัการ เพือ่ป้องกนัการแพรข่องโรค

่• ใหเ้จา้ของ/ผูค้รอบครอง/ผูพ้กัอาศยัในบา้น โรงเรอืน สถานที ่ พาหนะกาํจดัความตดิโรค/

   แกไ้ขปรบัปรงุสขุาภบิาลใหถ้กูสขุลกัษณะ



ความสมัพนัธข์องผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ กบัเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ (ต่อ)

• ใหเ้จา้ของ/ผูค้รอบครอง/ผูพ้กัอาศยัในบา้น โรงเรอืน สถานที ่ พาหนะ กาํจดัสตัว/์แมลง/ตวัอ่อนของ

ี่ ป็ ิ โแมลงทเีป็นสาเหตุการเกดิของโรค 

• หา้มผูใ้ดกระทาํการใดๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิสภาวะทีไ่มถ่กูสขุลกัษณะ

• หา้มผใ้ดเขา้ไปหรอืออกจากทีเ่อกเทศ  • หามผใูดเขาไปหรอออกจากทเอกเทศ  

• เขา้ไปในสถานที/่พาหนะทีม่เีหตุอนัควรสงสยัวา่มโีรค เพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรค 

• สอบสวนโรค และหากพบวา่มโีรคตดิต่ออนัตราย/โรคระบาดเกดิขึน้ ใหแ้จง้คณะกรรมการโรคตดิต่อ• สอบสวนโรค และหากพบวามโรคตดตออนตราย/โรคระบาดเกดขน ใหแจงคณะกรรมการโรคตดตอ

จงัหวดั/กทม. และรายงานกรมควบคมุโรคใหท้ราบโดยเรว็



กลุ่มภารกิจปฏิบตัิการ: ชดุเฉพาะกิจ (Task Forces)

Operations  
ชุดเฉพาะกิจ คอื การรวมกลุ่มของทรพัยากร
หลายชนิดที่มกีารสื่อสารร่วมกนัปฏบิตังิาน

Operations  

ชดุเฉพาะกจิ (Task Forces)
ฏ

ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหวัหน้าชดุเฉพาะกจิStrike teams  

Single Resource

ยกตวัอย่าง : ฝ่ายสนบัสนุน หน่วยปฏบิตักิารควบคมุโรค หน่วยคน้หาผูป้ระสบภยัและกูช้พี

กลุม่ภารกจิวางแผน กลุม่ภารกจิยทุธศาสตร์



กลุ่มภารกิจปฏิบตัิการ: ชดุปฏิบตัิการ (Strike teams)

Operations  

   ชดุปฏิบตัิการ คอื กลุม่ของทรพัยากรทีเ่ป็น
แบบและชนิดเดียวกนั ทีม่กีารสือ่สาร

Task Forces

แบบและชนดเดยวกน ทมการสอสาร
รว่มกนัและปฏบิตักิารภายใตก้ารกาํกบัดแูล

ั ้ ป ิ ั ิ

ชดุปฏบิตักิาร (Strike teams)

Single Resource ของหวัหน้าชดุปฏบิตักิารSingle Resource

ยกตวัอย่าง : หน่วยสถานการณ์ หน่วยเอกสารและธุรการ 



คาํถาม?คาถาม?

ช ิ  (T k F ) ัชดุเฉพาะกจ (Task Forces) กบ

ชดปฏิบตัิการ (Strike teams) ชดุปฏบตการ (Strike teams) 

แตกต่างกนัอย่างไร?



กลุ่มภารกิจปฏิบตัิการ: ทรพัยากรเดี่ยว (Single Resource)

ทรพัยากรเดี่ยว อาจเป็นOperations  ทรพยากรเดยว อาจเปน

•บุคคลTask Forces

Operations  

ุ

• เครือ่งมอืและบุคลากรทีค่วบคมุเครือ่งมอืนัน้
่ ี่ ี ั ้ ํ ั

Task Forces

Strike teams

•กลุม่ของบุคคลทมีหีวัหน้ากาํกบัดแูลทรพัยากรเดีย่ว (Single Resource)

ยกตวัอย่าง : เจา้หน้าทีป่ระสานงาน เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั รถฉุกเฉินุ



กลุ่มภารกิจปฏิบตัิการ (Operations)

คาํแนะนํา

่1. ใหอ้ภปิรายภายในกลุม่ภารกจิทีก่าํหนด

2. เพือ่สรา้งแผนผงัองคก์รสาํหรบักลุม่ภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคมุโรค (Operations) 
่

ุ ุ
ใหค้รอบคลุมหน้าทีห่ลกัของกลุม่ภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคมุโรค (Operations)

3. ใหเ้วลาทาํกจิกรรม 10 นาท ีในการเตรยีมและนําเสนอในชัน้



Operations
ตวัอย่าง....

Ope at o s

ทมีปฏบิตักิารสว่นกลาง ทมีปฏบิตักิารภาคสนาม

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั

หน่วยรายงานสถานการณ์และผล

หน่วยสถานการณ์

เจา้หน้าทีป่ระสานงาน

หน่วยปฏบิตักิารควบคมุโรค

หนวยรายงานสถานการณและผลเจาหนาทประสานงาน

หน่วยสนบัสนุน

หน่วยเอกสารและธุรการ MERT, mini MERT, EMS

MCATTMCATT



กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)
หน้าที่หลกั:

1. เฝ้าระวงัขอ้มลูขา่วสารจากสือ่ต่างๆ ทกุชอ่งทาง และ
ั ้ประเมนิการรบัรูข้องสาธารณะ (Public perceptions) 

เพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัทาํแผนการสือ่สารความ
เสีย่งทีเ่หมาะสมและรวดเรว็เสยงทเหมาะสมและรวดเรว

2. เฝ้าระวงัขา่วลอื จากชอ่งทางต่างๆ  และตอบโตอ้ยา่ง
เหมาะสมและรวดเรว็

3. จดัทาํขอ้มลูขา่วสาร ประเดน็ขา่ว (Press release)  
ประเดน็สาร (Talking point)  ทีถ่กูตอ้งแมน่ยาํ และ

้ ั ์ครบถว้น เหมาะกบัสถานการณ์และกลุม่ภารกจิ
เป้าหมาย

4 ดาํเนินการสือ่สารความเสีย่งผา่นชอ่งทางตา่งๆ รวมทัง้  4. ดาเนนการสอสารความเสยงผานชองทางตางๆ รวมทง  
ผลติสือ่ เพือ่เผยแพรด่ว้ยรปูแบบและภาษาทีเ่หมาะสม



กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) (ต่อ)

หน้าที่หลกั:

ป ั ่ ิ ่ ื่ ั5. ประสานกบักลุม่ภารกจิงานยอ่ย เพอืจดัการและUpdate 
ขอ้มลูทีจ่าํเป็นเพือ่เผยแพร ่และสือ่สารความเสีย่ง

6 จดัทาํทาํเนียบผบ้รหิาร  โฆษก และวทิยากร เพือ่แถลง6. จดทาทาเนยบผบูรหาร  โฆษก และวทยากร เพอแถลง
ขา่ว ใหข้า่วสือ่มวลชน  ใหค้วามรูป้ระชาชน และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

7. ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกกระทรวง
สาธารณสขุ  เพือ่ดาํเนินการสือ่สารความเสีย่ง

8. ประเมนิผลและรายงานผลการดาํเนินงานสือ่สารความเสีย่ง
ตอ่ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์



Emergency Risk Communication

รวดเรว็

ถกูต้อง

เชื่อถือได้

ข่าวสารที่ถกูต้อง ในเวลาที่ถกูต้อง จากบคุคลที่ถกูต้อง
ช่วยชีวิตผค้นได้ชวยชวตผคูนได



กล่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง 

ตวัอย่าง....
กลมุภารกจสอสารความเสยง 

(Risk Communication)

่1.หน่วยคดัแยกข่าวสาร 2. หน่วยสือสารมวลชน

3 หน่วยประสานงาน 4  หน่วยเอกสาร 5 หน่วยประเมินผล3.หนวยประสานงาน 4. หนวยเอกสาร 5.หนวยประเมนผล



กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป้่วย 
(Case Management)

หน้าที่หลกั:

ํ ิ ั ป้่1. ดาํเนินการตามมาตรฐานแนวทางการดแูลรกัษาผูป้่วยตลอดจน
แนวทางในการป้องกนัการตดิเชือ้

2. ประสานกบัหอ้งปฏบิตักิารทางสาธารณสขุเพือ่จดัทาํแนวทางการฏ ุ
สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม

3. ประสานและ/หรอืจดัเตรยีมสถานทีส่าํหรบัการ แยกกกั  กกักนั
และคมไวส้งัเกตอาการและคมุไวสงเกตอาการ

4. จดักลุ่มภารกจิดแูลรกัษาผูป้่วยแบบองคร์วม (Holistic care)  
และฝึกซอ้มกลุ่มภารกจิเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามมาตรฐาน

ป้ ั ิ ื้ ไ ้ ่การป้องกนการตดิเชอืไดอ้ยา่งเหมาะสม

5. จดักลุ่มภารกจิผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ใหค้าํปรกึษาดา้นการแพทยแ์ละ
การป้องกนัควบคมุโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลทีุ่
รบัดแูลรกัษาผูป้่วย



กล่มภารกิจดแลรกัษาผป้่วย 

ตวัอย่าง....
กลมุภารกจดแูลรกษาผปูวย 

(Case Management)

1 หน่วย SOP
2. หน่วย

1.หนวย SOP
ห้องปฎิบตัิการ (LAB)

3.หน่วยแยกกกัโรค 

(Quarantine)

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ

แพทย ์(Medical care)  

5.หน่วยควบคมุการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล (IC)(Quarantine) แพทย (Medical care)  โรงพยาบาล (IC)



หน่วย SOP

หน้าที่

• จดัทาํมาตรฐานแนวทางการดแูล

รกัษาผูป้่วยตลอดจนพฒันาแนวทาง

้

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป้่วย 

(Case Management)

ในการป้องกนัการตดิเชือ้ใน

โรงพยาบาล กรณกีารแยกกกัโรค

• ตรวจสอบ ตดิตามการดาํเนินงาน

1.หน่วย SOP Case 

Management

2. หน่วยห้องปฎิบตัิการ 

(LAB) • ตรวจสอบ ตดตามการดาเนนงาน

มาตรฐานการป้องกนัการตดิเชือ้ใน

โรงพยาบาล
3.หน่วยแยกกกัโรค 

(Quarantine)

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ

แพทย ์(Medical care)  

5.หน่วยควบคมุการติดเชื้อ

ในโรงพยาบาล (IC)(Quarantine) แพทย (Medical care)  ในโรงพยาบาล (IC)



หน่วยห้องปฏิบตัิการ (LAB)ฏ ( )

หน้าที่

• ประสานกบัหอ้งปฏบิตักิารทาง

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป้่วย 

(Case Management)

สาธารณสขุ

• จดัทาํแนวทางการสง่ตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม 
1.หน่วย SOP

2. หน่วยห้องปฎิบตัิการ 

(LAB)
หองปฏบตการทเหมาะสม 

• ประสานขอรบัการสนบัสนุน

ทรพัยากรทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิจาก
3.หน่วยแยกกกัโรค 

(Quarantine)

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ

แพทย ์(Medical care)  

5.หน่วยควบคมุการติด

เชื้อในโรงพยาบาล (IC)

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
(Quarantine) แพทย (Medical care)  เชอในโรงพยาบาล (IC)



หน่วยแยกกกัโรค (Quarantine)

หน้าที่หนาท

• ประสานและ/หรอืจดัเตรยีมสถานทีส่าํหรบั

การ แยกกกั  กกักนั และคมุไวส้งัเกตอาการ

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป้่วย 

(Case Management )
ุ

1.หน่วย SOP
2. หน่วยห้องปฎิบตัิการ 

(LAB)

3.หน่วยแยกกกัโรค 

(Quarantine)

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ

แพทย ์(Medical care)  

5.หน่วยควบคมุการติด

เชื้อในโรงพยาบาล (IC)



หน่วยดแูลรกัษาทางการแพทย ์(Medical care) 

หน้าที่

• จดักลุม่ภารกจิดแูลรกัษาผูป้่วย

แบบองคร์วม (Holistic care)   

ฝึ ้ ิ ื่ ใ ้

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป้่วย 

(Case Management   )

• ฝึกซอ้มกลุม่ภารกจิเพอืใหส้ามารถ

ปฏบิตังิานตามมาตรฐานการ

ป้องกนัการตดิเชือ้ไดอ้ยา่ง
1.หน่วย SOP

2. หน่วย

ห้องปฎิบตัิการ (LAB)
ปองกนการตดเชอไดอยาง

เหมาะสม

• ประสานขอรบัการสนบัสนุน
3.หน่วยแยกกกัโรค 

(Quarantine)

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ

แพทย ์(Medical care)  

5.หน่วยควบคมุการติด

เชื้อในโรงพยาบาล (IC) ุ

ทรพัยากรทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง



หน่วยควบคมุการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) 

หน้าที่

ุ ( )

่ ิ ั ป้่  หนาท

• จดักลุม่ภารกจิผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ให้

คาํปรกึษาดา้นการแพทยแ์ละการ

กลมุภารกจดแูลรกษาผปูวย 

(Case Management)

คาปรกษาดานการแพทยและการ

ป้องกนัควบคมุโรคตดิเชือ้ใน

โรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลทีร่บั

1.หน่วย SOP
2. หน่วยห้องปฎิบตัิการ 

(LAB)

ดแูลรกัษาผูป้่วย

• กาํกบัตดิตามและประเมนิผลการ

ํ ิ

3.หน่วยแยกกกัโรค 

(Quarantine)

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ

แพทย ์(Medical care)  

5.หน่วยควบคมุการติด

เชื้อในโรงพยาบาล (IC)

ดาํเนินงานตามมาตรฐาน IPC



กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)ุ ุ

หน้าที่หลกั:

1 ตรวจคดักรองผเ้ดนิทางทีม่าจากพืน้ทีเ่สีย่ง1. ตรวจคดกรองผเูดนทางทมาจากพนทเสยง

2. ทบทวนและฝึกปฏบิตักิารดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การควบคมโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศแก่เจา้หน้าที่การควบคมุโรคตดตอระหวางประเทศแกเจาหนาท
รว่มปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน

3. ควบคมุกาํกบัใหม้กีารดาํเนินงานตามมาตรฐาน IHR ุ ฐ
2005 Point of Entry (ภาวะฉุกเฉนิ)                     
ตามมาตรฐานคูม่อืพฒันาสมรรถนะหลกัชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่งประเทศ IHR 2005ทางเขาออกระหวางประเทศ IHR 2005

4. จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ดนิทางและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เหตการณ์ และสง่ตอ่ขอ้มลให้ SATเหตุการณ และสงตอขอมลูให SAT



กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)

        โครงสรา้ง

่ ิ ่ โ ิ ่ ่ ป ศ กลมุภารกจดานควบคมุโรคตดตอระหวางประเทศ 

(Point of Entry)

่ ั ่ ี
หน่วยควบคมุกาํกบั

่ ้หน่วยคดกรอง

(Screening)  
หน่วยเตรยีมการ

(Preparing)  

ุ

ตามมาตรฐาน IHR 

(IHR Monitoring)  

หน่วยฐานขอ้มลู

(Database)  
( g)



หน่วยคดักรอง (Screening) หน้าที่

• ตรวจคดักรองผูเ้ดนิทางทีม่าจากู

- พืน้ทีเ่สีย่ง 

- ผูเ้ดนิทางขาเขา้ (Measures on 
กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry) ู
arrival)

- ผูเ้ดนิทางก่อนเดนิทางขาออก   

(Point of Entry)

(Measures on  pre-departure /exit 
screening ) 

   - ผเ้ดนิทางตอ้งสงสยั   ผเูดนทางตองสงสย

• การกกักนัผูเ้ดนิทางตอ้งสงสยั

• การรวบรวมขอ้มลเพือ่สง่ต่อใหก้ล่ม
หน่วยฐานขอ้มลู

(Database)  

หน่วยคดักรอง

(Screening) 

หน่วยเตรยีมการ

(Preparing)

หน่วยควบคมุ

กาํกบัตาม

มาตรฐาน IHR การรวบรวมขอมลูเพอสงตอใหกลุม
ภารกจิตดิตามผูเ้ดนิทางสงสยัสมัผสัโรค 
(Contact tracing)

(Database)  ( g) ( p g) มาตรฐาน IHR 
(IHR Monitoring)



หน่วยเตรียมการ (Preparing)
หน้าที่

• ทบทวนและฝึกปฏบิตักิารดาํเนินงานตามมาตรฐานการ
่

ฏ ฐ
ควบคมุโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ แก่เจา้หน้าทีร่ว่ม
ปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน

• มแีผนแกไ้ขภาวะฉกเฉินดา้นสาธารณสข (Public Health กล่มภารกิจด่านควบคมโรคติดต่อระหว่างประเทศ มแผนแกไขภาวะฉุกเฉนดานสาธารณสขุ (Public Health 
Emergency Contingency Plan) รวมทัง้แต่งตัง้ผู้
ประสานงาน (coordinator) ทีช่อ่งทางเขา้ออกประเทศที่
จาํเป็นตอ้งม ีและแต่งตัง้จดตดิต่อ (contact points) ใน

ุ ุ

(Point of Entry)

จาเปนตองม และแตงตงจดุตดตอ (contact points) ใน
หน่วยงานสาธารณสขุ หน่วยงานอืน่ๆ และหน่วยบรกิาร
ต่างๆ

• จดัใหม้คีวามพรอ้มเพือ่ใหม้กีารจดับรกิารดา้นการแพทย์หน่วยควบคม • จดใหมความพรอมเพอใหมการจดบรการดานการแพทย
ซึง่ประกอบดว้ยสิง่อาํนวยความสะดวกในการตรวจ
วนิิจฉยัทีม่คีวามพรอ้ม ในการประเมนิและใหก้ารดแูล
รกัษา ผเ้ดนิทางทีเ่จบ็ป่วย และมเีจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน 

หน่วยคดั

กรอง

หนวยควบคมุ

กาํกบัตาม

มาตรฐาน IHR 

หน่วย

ฐานข้อมลู

หน่วย

เตรียมการ
รกษา ผเูดนทางทเจบปวย และมเจาหนาทปฏบตงาน 
พรอ้มทัง้วสัดุ ครุภณัฑ ์และสถานทีป่ฏบิตังิาน อยา่ง
เพยีงพอ

(Screening) (IHR 

Monitoring)

(Database)  (Preparing)



หน่วยควบคมุกาํกบัตามมาตรฐาน IHR (IHR Monitoring)

หน้าที่
กล่มภารกิจด่านควบคมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

• ควบคมุกาํกบัใหม้กีาร
ดาํเนินงานตามมาตรฐาน 

ุ ุ

(Point of Entry)

IHR2005 Point of Entry 
(ภาวะฉุกเฉิน) ตาม
มาตรฐานคม่อืพฒันามาตรฐานคมูอพฒนา
สมรรถนะหลกัชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่ง

หน่วยคดักรอง

(Screening) 

หน่วย

เตรยีมการ

หน่วยควบคมุ

กาํกบัตาม

มาตรฐาน IHR 
หน่วยฐานขอ้มลู

(D b )  ทางเขาออกระหวาง
ประเทศ IHR 2005

(Screening) 
(Preparing)

มาตรฐาน IHR 

(IHR Monitoring)
(Database)  



หน่วยฐานข้อมลู (Database)

้ ี่
กล่มภารกิจด่านควบคมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

หน้าที

• จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ดนิทาง
่ ่

ุ ุ

(Point of Entry)

และขอ้มลูทเีกยีวขอ้งกบั
เหตุการณ์ และสง่ต่อขอ้มลู
ใ  ้SATให SAT

หน่วยคดักรอง

(Screening) 

หน่วยเตรยีมการ

(Preparing)

หน่วยควบคมุ

กาํกบัตาม

มาตรฐาน IHR 

หน่วยฐานขอ้มลู

(Database)  (Screening) (Preparing) มาตรฐาน IHR 

(IHR Monitoring)

(Database)  



ตวัอย่าง: หน่วยงานที่รบัผิดชอบของแต่ละกลุ่มภารกิจ
ในทีมปฏิบตัิการหลกั (ส่วนกลาง)

ผูป้ฏิบตัิ: กลุ่มภารกิจ

ในทีมปฏิบตัิการหลกั

ผูร้บัผิดชอบหลกั

ฏ

Operation สาํนกัระบาดวทิยา

Risk Communication สาํนกัสือ่สารความเสีย่งและพฒันาพฤตกิรรมสขภาพRisk Communication สานกสอสารความเสยงและพฒนาพฤตกรรมสขุภาพ

Case Management สถาบนับาํราศนราดรู

่Point of Entry สาํนกัโรคตดิต่อทัว่ไป



สรปุ (Summary)ุ ( y)

ิ ้ ี่ ่ ิ ไป ี้ไ ้ ื ไทา่นสามารถอธบิายบทบาทและหน้าทขีองกลุ่มภารกิจต่อไปนีไดห้รอืไม่

1. กลุม่ภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคมุโรค (Operation)ุ ฏ ุ

2. กลุม่ภารกจิสือ่สารความเสีย่ง (Risk Communication)

3 กลม่ภารกจิดแลรกัษาผป้่วย (C  M t)3. กลุมภารกจดแูลรกษาผปูวย (Case Management)

4. กลุม่ภารกจิดา่นควบคมุโรคระหวา่งประเทศ (Point of Entry)



คาํถามและข้อคิดเหน็


