
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 
ผูป้ฏิบติั: ทีมปฏิบติัการหลกั 



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 

1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่ภารกจิของทมีปฏบิตักิารหลกั 
 ซึง่ประกอบดว้ย : 

1.1 กลุ่มภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคุมโรค (Operations) 
1.2 กลุ่มภารกจิสือ่สารความเสีย่ง (Risk Communication) 
1.3 กลุ่มภารกจิดแูลรกัษาผูป่้วย (Case Management) 
1.4 กลุ่มภารกจิดา่นควบคุมโรคระหวา่งประเทศ (Point of Entry) 

 

2. สามารถบรหิารจดัการภารกจิของทมีปฏบิตักิารหลกัได ้



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

situation 

ส่ือสารความเส่ียง Case Management Operation PoE 

• ภารกิจ 
• แนวทางการปฏิบติั 
• การสัง่การ  

หน่วยสนับสนุน 
Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | ก าลงัคน 

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ผูบ้ญัชาการ 

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร ์

ผูป้ฏิบติั 

Liaison 

ขอ้มลู 

SAT ยทุธศาสตร ์



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operation) 
หน้าท่ีหลกั: 
• ทีมปฏิบติัการส่วนกลาง 
1. จดัระบบการปฏบิตักิารภาคสนามในการปฏบิตักิารตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน เชน่ กลุ่มภารกจิปฏบิตักิาร 

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

3. รวบรวมความรู ้มาตรฐาน มาตรการในการปฏบิตังิาน
ภาคสนาม 

4. จดัท ารปูแบบการรายงาน จากกลุ่มภารกจิปฏบิตักิาร
ภาคสนามใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์ 

5. การประสานงาน (ระบบเชื่อมประสานขอ้มลู) กบักลุ่ม
ภารกจิปฏบิตังิานภาคสนาม 



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operation) 
หน้าท่ีหลกั: 
• ทีมปฏิบติัการภาคสนาม 

1. ก าหนดมาตรการความปลอดภยัของบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน 
2. ประเมนิขนาด ความรนุแรง การกระจาย ของปัญหา 

(Rapid Assessment) และสรปุผลแจง้ศนูยป์ฏบิตักิาร
ภาวะฉุกเฉินผา่น Situation Awareness Team 

3. ปฏบิตักิารควบคุมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในพืน้ที ่
4. รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค หรอืรอ้งขอการ

สนบัสนุนเพิม่เตมิกบัศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินผา่น 
Situation Awareness Team เป็น Real time 

5. รายงานผลการปฏบิตังิานและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ใหผู้บ้ญัชาการเหตุการณ์ทราบ 
 



เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ  
และหน่วยปฏิบติัการควบคมุโรคติดต่อ 

CDCU 

http://www.democratic-army.com/index.php/42-articles-2014/oct-2014/124-2558
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjysIS3y_HVAhXBO48KHRQLDIgQjRwIBw&url=http://slideplayer.in.th/slide/2234234/&psig=AFQjCNHSvr4B8y4P1Ssiulb02aJo65i7EQ&ust=1503723109675104


มาตรา 34 เมื่อเกิดโรคติดต่ออนัตราย/โรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่อ
อนัตราย/โรคระบาดในเขตพื้นท่ี ให้เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อมีอ านาจด าเนินการเอง/
ออกค าสัง่เป็นหนังสือให้ผูใ้ดด าเนินการ 
• ใหผู้ท้ีเ่ป็นหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นโรคตดิต่ออนัตรายหรอืโรคระบาด/ผูส้มัผสัโรค/เป็นพาหะ
มารบัการตรวจ/รกัษา/ชนัสตูรทางการแพทย ์  

• แยกกกั/กกักนั/คุมไวส้งัเกตอาการ ณ สถานทีท่ีก่ าหนด  
• ใหผู้ม้คีวามเสีย่งทีจ่ะตดิโรคไดร้บัการสรา้งเสรมิภูมคิุม้กนัโรค  
• น าศพหรอืซากสตัวไ์ปรบัการตรวจ/จดัการ เพือ่ป้องกนัการแพรข่องโรค 
• ใหเ้จา้ของ/ผูค้รอบครอง/ผูพ้กัอาศยัในบา้น โรงเรอืน สถานที ่ พาหนะก าจดัความตดิโรค/ 
   แกไ้ขปรบัปรุงสขุาภบิาลใหถู้กสขุลกัษณะ 

ความสมัพนัธข์องผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์กบัเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ 



• ใหเ้จา้ของ/ผูค้รอบครอง/ผูพ้กัอาศยัในบา้น โรงเรอืน สถานที ่ พาหนะ ก าจดัสตัว์/แมลง/ตวัอ่อนของ
แมลงทีเ่ป็นสาเหตุการเกดิของโรค  

• หา้มผูใ้ดกระท าการใดๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิสภาวะทีไ่มถู่กสขุลกัษณะ 
• หา้มผูใ้ดเขา้ไปหรอืออกจากทีเ่อกเทศ   
• เขา้ไปในสถานที/่พาหนะทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่ามโีรค เพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคุมโรค  
• สอบสวนโรค และหากพบวา่มโีรคตดิต่ออนัตราย/โรคระบาดเกดิขึน้ ใหแ้จง้คณะกรรมการโรคตดิต่อ
จงัหวดั/กทม. และรายงานกรมควบคมุโรคใหท้ราบโดยเรว็ 
 

ความสมัพนัธข์องผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ กบัเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ (ต่อ) 



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ: ชดุเฉพาะกิจ (Task Forces) 

ชุดเฉพาะกิจ คอื การรวมกลุ่มของทรพัยากร
หลายชนิดที่มกีารสื่อสารร่วมกนัปฏิบตัิงาน
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของหวัหน้าชุดเฉพาะกจิ 

Operations   

ยกตวัอย่าง : ฝ่ายสนบัสนุน หน่วยปฏบิตักิารควบคุมโรค หน่วยคน้หาผูป้ระสบภยัและกูช้พี 
กลุม่ภารกจิวางแผน กลุม่ภารกจิยทุธศาสตร ์   

ชุดเฉพาะกจิ (Task Forces) 

Strike teams   

Single Resource 



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ: ชดุปฏิบติัการ (Strike teams) 

   ชดุปฏิบติัการ คอื กลุ่มของทรพัยากรทีเ่ป็น
แบบและชนิดเดียวกนั ทีม่กีารสือ่สาร
รว่มกนัและปฏบิตักิารภายใตก้ารก ากบัดแูล
ของหวัหน้าชุดปฏบิตักิาร 

ยกตวัอย่าง : หน่วยสถานการณ์ หน่วยเอกสารและธุรการ    

Operations   

ชุดปฏบิตักิาร (Strike teams) 

Task Forces 

Single Resource 



ค าถาม? 

ชดุเฉพาะกิจ (Task Forces) กบั 
ชดุปฏิบติัการ (Strike teams) 

แตกต่างกนัอย่างไร?  



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ: ทรพัยากรเด่ียว (Single Resource) 

ทรพัยากรเด่ียว อาจเป็น 
•บุคคล 
• เครือ่งมอืและบุคลากรทีค่วบคุมเครือ่งมอืนัน้ 
•กลุ่มของบุคคลทีม่หีวัหน้าก ากบัดแูล 

ยกตวัอย่าง : เจา้หน้าทีป่ระสานงาน เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั รถฉุกเฉิน   

ทรพัยากรเดีย่ว (Single Resource) 

Task Forces 

Strike teams 

Operations   



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operations) 

ค าแนะน า 

1. ใหอ้ภปิรายภายในกลุ่มภารกจิทีก่ าหนด 
2. เพือ่สรา้งแผนผงัองคก์รส าหรบักลุ่มภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคุมโรค (Operations) 

ใหค้รอบคลุมหน้าทีห่ลกัของกลุ่มภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคุมโรค (Operations) 
3. ใหเ้วลาท ากจิกรรม 10 นาท ีในการเตรยีมและน าเสนอในชัน้ 

 



Operations 

ทมีปฏบิตักิารสว่นกลาง ทมีปฏบิตักิารภาคสนาม 

ตวัอย่าง.... 

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั 

หน่วยปฏบิตักิารควบคุมโรค 

หน่วยรายงานสถานการณ์และผล 

หน่วยสถานการณ์ 

เจา้หน้าทีป่ระสานงาน 

หน่วยสนบัสนุน 

หน่วยเอกสารและธุรการ MERT, mini MERT, EMS 

MCATT 



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) 
หน้าท่ีหลกั: 

1. เฝ้าระวงัขอ้มลูขา่วสารจากสือ่ต่างๆ ทุกชอ่งทาง และ
ประเมนิการรบัรูข้องสาธารณะ (Public perceptions) 
เพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัท าแผนการสือ่สารความ
เสีย่งทีเ่หมาะสมและรวดเรว็ 

2. เฝ้าระวงัขา่วลอื จากชอ่งทางต่างๆ  และตอบโตอ้ยา่ง
เหมาะสมและรวดเรว็ 

3. จดัท าขอ้มลูขา่วสาร ประเดน็ขา่ว (Press release)  
ประเดน็สาร (Talking point)  ทีถ่กูตอ้งแมน่ย า และ
ครบถว้น เหมาะกบัสถานการณ์และกลุม่ภารกจิ
เป้าหมาย 

4. ด าเนินการสือ่สารความเสีย่งผา่นชอ่งทางต่างๆ รวมทัง้  
ผลติสือ่ เพือ่เผยแพรด่ว้ยรปูแบบและภาษาทีเ่หมาะสม 



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) (ต่อ) 

หน้าท่ีหลกั: 

5. ประสานกบักลุ่มภารกจิงานยอ่ย เพือ่จดัการและUpdate 
ขอ้มลูทีจ่ าเป็นเพือ่เผยแพร ่และสือ่สารความเสีย่ง 

6. จดัท าท าเนียบผูบ้รหิาร  โฆษก และวทิยากร เพือ่แถลง
ขา่ว ใหข้า่วสือ่มวลชน  ใหค้วามรูป้ระชาชน และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง 

7. ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกกระทรวง
สาธารณสขุ  เพือ่ด าเนินการสือ่สารความเสีย่ง 

8. ประเมนิผลและรายงานผลการด าเนินงานสือ่สารความเสีย่ง
ต่อผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

 



Emergency Risk Communication 

ข่าวสารท่ีถกูต้อง ในเวลาท่ีถกูต้อง จากบคุคลท่ีถกูต้อง 
ช่วยชีวิตผูค้นได้ 

รวดเรว็ 
ถกูต้อง 
เช่ือถือได้ 



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง  
(Risk Communication) 

3.หน่วยประสานงาน 4. หน่วยเอกสาร  5.หน่วยประเมินผล 

1.หน่วยคดัแยกข่าวสาร  2. หน่วยส่ือสารมวลชน 

ตวัอย่าง.... 



กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย  
(Case Management) 

หน้าท่ีหลกั: 
1. ด าเนินการตามมาตรฐานแนวทางการดแูลรกัษาผูป่้วยตลอดจน

แนวทางในการป้องกนัการตดิเชือ้ 
2. ประสานกบัหอ้งปฏบิตักิารทางสาธารณสขุเพือ่จดัท าแนวทางการ

สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม 
3. ประสานและ/หรอืจดัเตรยีมสถานทีส่ าหรบัการ แยกกกั  กกักนั

และคุมไวส้งัเกตอาการ 
4. จดักลุม่ภารกจิดแูลรกัษาผูป่้วยแบบองคร์วม (Holistic care)  

และฝึกซอ้มกลุม่ภารกจิเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามมาตรฐาน
การป้องกนัการตดิเชือ้ไดอ้ยา่งเหมาะสม 

5. จดักลุม่ภารกจิผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ใหค้ าปรกึษาดา้นการแพทยแ์ละ
การป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาลแกส่ถานพยาบาลที่
รบัดแูลรกัษาผูป่้วย 

 



กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย  
(Case Management) 

3.หน่วยแยกกกัโรค 
(Quarantine) 

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ
แพทย ์(Medical care)   

5.หน่วยควบคมุการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล (IC) 

1.หน่วย SOP 
2. หน่วย

ห้องปฎิบติัการ (LAB) 

ตวัอย่าง.... 



หน้าท่ี 
• จดัท ามาตรฐานแนวทางการดแูล

รกัษาผูป่้วยตลอดจนพฒันาแนวทาง
ในการป้องกนัการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล กรณีการแยกกกัโรค 

• ตรวจสอบ ตดิตามการด าเนินงาน
มาตรฐานการป้องกนัการตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาล 

 

หน่วย SOP 

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย  
(Case Management) 

3.หน่วยแยกกกัโรค 
(Quarantine) 

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ
แพทย ์(Medical care)   

5.หน่วยควบคมุการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล (IC) 

1.หน่วย SOP Case 
Management 

2. หน่วยห้องปฎิบติัการ 
(LAB) 



หน้าท่ี 
• ประสานกบัหอ้งปฏบิตักิารทาง

สาธารณสขุ 
• จดัท าแนวทางการสง่ตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม  
• ประสานขอรบัการสนบัสนุน

ทรพัยากรทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

 

หน่วยห้องปฏิบติัการ (LAB) 

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย  
(Case Management) 

3.หน่วยแยกกกัโรค 
(Quarantine) 

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ
แพทย ์(Medical care)   

5.หน่วยควบคมุการติด
เช้ือในโรงพยาบาล (IC) 

1.หน่วย SOP 
2. หน่วยห้องปฎิบติัการ 

(LAB) 



หน้าท่ี 
• ประสานและ/หรอืจดัเตรยีมสถานทีส่ าหรบั

การ แยกกกั  กกักนั และคุมไวส้งัเกตอาการ 
 

หน่วยแยกกกัโรค (Quarantine) 

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย  
(Case Management ) 

3.หน่วยแยกกกัโรค 
(Quarantine) 

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ
แพทย ์(Medical care)   

5.หน่วยควบคมุการติด
เช้ือในโรงพยาบาล (IC) 

1.หน่วย SOP 
2. หน่วยห้องปฎิบติัการ 

(LAB) 



หน้าท่ี 
• จดักลุ่มภารกจิดแูลรกัษาผูป่้วย

แบบองคร์วม (Holistic care)    
• ฝึกซอ้มกลุม่ภารกจิเพือ่ใหส้ามารถ

ปฏบิตังิานตามมาตรฐานการ
ป้องกนัการตดิเชือ้ไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

• ประสานขอรบัการสนบัสนุน
ทรพัยากรทีจ่ าเป็นเพิม่เตมิจาก
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

หน่วยดแูลรกัษาทางการแพทย ์(Medical care)  

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย  
(Case Management   ) 

3.หน่วยแยกกกัโรค 
(Quarantine) 

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ
แพทย ์(Medical care)   

5.หน่วยควบคมุการติด
เช้ือในโรงพยาบาล (IC) 

1.หน่วย SOP 
2. หน่วย

ห้องปฎิบติัการ (LAB) 



หน้าท่ี 
• จดักลุ่มภารกจิผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ให้

ค าปรกึษาดา้นการแพทยแ์ละการ
ป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้ใน
โรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลทีร่บั
ดแูลรกัษาผูป่้วย 

• ก ากบัตดิตามและประเมนิผลการ
ด าเนินงานตามมาตรฐาน IPC 

 

หน่วยควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล (IC)  

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย  
(Case Management) 

3.หน่วยแยกกกัโรค 
(Quarantine) 

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ
แพทย ์(Medical care)   

5.หน่วยควบคมุการติด
เช้ือในโรงพยาบาล (IC) 

1.หน่วย SOP 
2. หน่วยห้องปฎิบติัการ 

(LAB) 



กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry) 
หน้าท่ีหลกั: 

1. ตรวจคดักรองผูเ้ดนิทางทีม่าจากพืน้ทีเ่สีย่ง 

2. ทบทวนและฝึกปฏบิตักิารด าเนินงานตามมาตรฐาน
การควบคุมโรคตดิต่อระหวา่งประเทศแก่เจา้หน้าที่
รว่มปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน 

3. ควบคุมก ากบัใหม้กีารด าเนินงานตามมาตรฐาน IHR 
2005 Point of Entry (ภาวะฉุกเฉิน)                     
ตามมาตรฐานคูม่อืพฒันาสมรรถนะหลกัชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่งประเทศ IHR 2005 

4. จดัท าฐานขอ้มลูผูเ้ดนิทางและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เหตุการณ์ และสง่ต่อขอ้มลูให ้SAT 

 



กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry) 
        โครงสร้าง 

กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
(Point of Entry) 

หน่วยคดักรอง
(Screening)   

หน่วยเตรยีมการ
(Preparing)   

หน่วยควบคุมก ากบั
ตามมาตรฐาน IHR 
(IHR Monitoring)   

หน่วยฐานขอ้มลู
(Database)   



หน่วยคดักรอง (Screening) หน้าที ่

• ตรวจคดักรองผูเ้ดนิทางทีม่าจาก 

  - พืน้ทีเ่สีย่ง  

 - ผูเ้ดนิทางขาเขา้ (Measures on 
arrival) 

 - ผูเ้ดนิทางก่อนเดนิทางขาออก   
(Measures on  pre-departure /exit 
screening )  

   - ผูเ้ดนิทางตอ้งสงสยั 

• การกกักนัผูเ้ดนิทางตอ้งสงสยั 

• การรวบรวมขอ้มลูเพือ่สง่ต่อใหก้ลุม่
ภารกจิตดิตามผูเ้ดนิทางสงสยัสมัผสัโรค 
(Contact tracing) 
 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
(Point of Entry) 

หน่วยฐานขอ้มลู
(Database)   

หน่วยคดักรอง
(Screening)  

หน่วยเตรยีมการ
(Preparing) 

หน่วยควบคุม
ก ากบัตาม

มาตรฐาน IHR 
(IHR Monitoring) 



หน่วยเตรียมการ (Preparing) 
 

หน้าที ่
• ทบทวนและฝึกปฏบิตักิารด าเนินงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ แก่เจา้หน้าทีร่ว่ม
ปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน 

• มแีผนแกไ้ขภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสขุ (Public Health 
Emergency Contingency Plan) รวมทัง้แต่งตัง้ผู้
ประสานงาน (coordinator) ทีช่อ่งทางเขา้ออกประเทศที่
จ าเป็นตอ้งม ีและแต่งตัง้จุดตดิต่อ (contact points) ใน
หน่วยงานสาธารณสขุ หน่วยงานอื่นๆ และหน่วยบรกิาร
ต่างๆ 

• จดัใหม้คีวามพรอ้มเพือ่ใหม้กีารจดับรกิารดา้นการแพทย์
ซึง่ประกอบดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกในการตรวจ
วนิิจฉยัทีม่คีวามพรอ้ม ในการประเมนิและใหก้ารดแูล
รกัษา ผูเ้ดนิทางทีเ่จบ็ป่วย และมเีจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน 
พรอ้มทัง้วสัดุ ครุภณัฑ ์และสถานทีป่ฏบิตังิาน อยา่ง
เพยีงพอ 

กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
(Point of Entry) 

หน่วยคดั
กรอง

(Screening)  

หน่วยควบคมุ
ก ากบัตาม

มาตรฐาน IHR 
(IHR 

Monitoring) 

หน่วย
ฐานข้อมลู
(Database)   

หน่วย
เตรียมการ
(Preparing) 



หน่วยควบคมุก ากบัตามมาตรฐาน IHR (IHR Monitoring) 

หน้าที ่
• ควบคุมก ากบัใหม้กีาร
ด าเนินงานตามมาตรฐาน 
IHR2005 Point of Entry 
(ภาวะฉุกเฉิน) ตาม
มาตรฐานคูม่อืพฒันา
สมรรถนะหลกัชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่ง
ประเทศ IHR 2005 
 

หน่วยคดักรอง
(Screening)  

หน่วย
เตรยีมการ
(Preparing) 

หน่วยควบคุม
ก ากบัตาม

มาตรฐาน IHR 
(IHR Monitoring) 

หน่วยฐานขอ้มลู
(Database)   

กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
(Point of Entry) 



 
 หน่วยฐานข้อมลู (Database) 

 

หน้าที ่
• จดัท าฐานขอ้มลูผูเ้ดนิทาง
และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เหตุการณ์ และสง่ต่อขอ้มลู
ให ้SAT 
 

กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ  
(Point of Entry) 

หน่วยคดักรอง
(Screening)  

หน่วยเตรยีมการ
(Preparing) 

หน่วยควบคุม
ก ากบัตาม

มาตรฐาน IHR 
(IHR Monitoring) 

หน่วยฐานขอ้มลู
(Database)   



ตวัอย่าง: หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบของแต่ละกลุ่มภารกิจ 
ในทีมปฏิบติัการหลกั (ส่วนกลาง) 

ผูป้ฏิบติั: กลุ่มภารกิจ 
ในทีมปฏิบติัการหลกั 

ผูร้บัผิดชอบหลกั 

Operation ส านกัระบาดวทิยา 

Risk Communication ส านกัสือ่สารความเสีย่งและพฒันาพฤตกิรรมสุขภาพ 

Case Management สถาบนับ าราศนราดรู 

Point of Entry ส านกัโรคตดิต่อทัว่ไป 



สรปุ (Summary) 

ทา่นสามารถอธบิายบทบาทและหน้าทีข่องกลุ่มภารกิจต่อไปนี้ไดห้รอืไม ่
1. กลุ่มภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคุมโรค (Operation) 
2. กลุ่มภารกจิสือ่สารความเสีย่ง (Risk Communication) 
3. กลุ่มภารกจิดแูลรกัษาผูป่้วย (Case Management) 
4. กลุ่มภารกจิดา่นควบคุมโรคระหวา่งประเทศ (Point of Entry) 



ค าถามและข้อคิดเหน็ 


