
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5
ผูป้ฏิบติั: ทีมปฏิบติัการหลกั
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Presentation Notes
หน่วยที่ 5 จะพูดถึงภาพรวมบทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจปฏิบัติการหลักในระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามโครงสร้างของกรมควบคุมโรค



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้

1.มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่ภารกจิของทมีปฏบิตักิารหลกั

ซึง่ประกอบดว้ย :

1.1 กลุม่ภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคุมโรค (Operations)

1.2 กลุม่ภารกจิสือ่สารความเสีย่ง (Risk Communication)

1.3 กลุม่ภารกจิดแูลรกัษาผูป้ว่ย (Case Management)

1.4 กลุม่ภารกจิดา่นควบคุมโรคระหวา่งประเทศ (Point of Entry)

2. สามารถบรหิารจดัการภารกจิของทมีปฏบิตักิารหลกัได้



ขอบเขตเน้ือหา

1.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคุมโรค 
(Operations)

2.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิสือ่สารความเสีย่ง (Risk Communication)

3.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิดแูลรกัษาผูป้ว่ย (Case Management)

4.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิดา่นควบคุมโรคระหวา่งประเทศ (Point of 
Entry)



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

situation

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ

• แนวทางการปฏิบติั

• การสัง่การ 

หน่วยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กาํลงัคน

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร์

ผูป้ฏิบติั

Liaison

ขอ้มลู

SAT ยทุธศาสตร์
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Presentation Notes
ในการพิจารณาจัดโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์กรณีโรคติดต่ออันตรายและโรคระบาดนั้น ได้คำนึงถึงลักษณะของระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข และได้พิจารณาให้หน้าที่งานต่างๆ ของระบบบัญชาการเหตุการณ์ยังอยู่อย่างครบถ้วน  ระบบบัญชาการเหตุการณ์แบ่งได้เป็น1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์2. ฝ่ายข้อมูลและยุทธศาสตร์ มีกลุ่มภารกิจ 2 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์สาธารณสุข และกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์3. ผู้ปฏิบัติ มี 9 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค – Operations  2) กลุ่มภารกิจการสื่อสารความเสี่ยง  3) กลุ่มภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วย – Case management  4) กลุ่มภารกิจด่านระหว่างประเทศ – Point of Entry  5) กลุ่มภารกิจการสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง – Stockpiling and Logistics6) กลุ่มภารกิจกฎหมาย  7) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ  8) กลุ่มภารกิจกำลังคน  9) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ – Liaison



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operation)

หน้าท่ีหลกั:

• ทีมปฏิบติัการส่วนกลาง

1. จดัระบบการปฏบิตักิารภาคสนามในการปฏบิตักิารตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิน เชน่ กลุม่ภารกจิปฏบิตักิาร

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

3. รวบรวมความรู ้มาตรฐาน มาตรการในการปฏบิตังิาน
ภาคสนาม

4. จดัทาํรปูแบบการรายงาน จากกลุม่ภารกจิปฏบิตักิาร
ภาคสนามใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์

5. การประสานงาน (ระบบเชื่อมประสานขอ้มลู) กบักลุม่
ภารกจิปฏบิตังิานภาคสนาม
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กลุ่มภารกิจที่ 1 กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) มีหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและภาคสนามซึ่งหน้าที่หลักของกลุ่มภารกิจปฏิบัติการส่วนกลาง คือ 1. กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงาน 3. รวบรวมความรู้ มาตรฐาน มาตรการในการปฏิบัติงานภาคสนาม4. จัดทำรูปแบบการรายงาน จากกลุ่มภารกิจปฏิบัติการภาคสนามให้เหมาะสมกับเหตุการณ์5. การประสานงาน (ระบบเชื่อมประสานข้อมูล) กับกลุ่มภารกิจปฏิบัติงานภาคสนาม



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operation)
หน้าท่ีหลกั:

• ทีมปฏิบติัการภาคสนาม

1. กาํหนดมาตรการความปลอดภยัของบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน

2. ประเมนิขนาด ความรนุแรง การกระจาย ของปญัหา 
(Rapid Assessment) และสรปุผลแจง้ศนูยป์ฏบิตักิาร
ภาวะฉุกเฉินผา่น Situation Awareness Team

3. ปฏบิตักิารควบคุมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในพืน้ที่

4. รายงานสถานการณ์ และปญัหาอุปสรรค หรอืรอ้งขอการ
สนบัสนุนเพิม่เตมิกบัศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินผา่น 
Situation Awareness Team เป็น Real time

5. รายงานผลการปฏบิตังิานและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ใหผู้บ้ญัชาการเหตุการณ์ทราบ
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ส่วนหน้าที่หลักของกลุ่มภารกิจปฏิบัติการภาคสนาม คือ 1. กำหนดมาตรการความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน2. ประเมินขนาด ความรุนแรง การกระจาย ของปัญหา (Rapid Assessment) และสรุปผลแจ้งศูนย์ปฏิบัติการผ่าน SA3. ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่และอาศัยอำนาจหน้าที่ภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.25584. รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค หรือร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติมกับศูนย์บัญชาการผ่าน Situation Awareness   เป็น Real time5. รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ



เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ 
และหน่วยปฏิบติัการควบคมุโรคติดต่อ

CDCU
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การบัญชาการเหตุการณ์นั้นเมื่อใช้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ ถือเป็นกลไกหลักที่จะบังคับใช้กฎหมาย และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคให้สถานการณ์นั้นลดระดับจนสามารถประกาศปิด EOC ได้นอกจากนี้ยังมีทีมสอบสวนโรคอื่นๆอีก เช่น ทีม JIT (Joint Investigation Team) 

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 ให้เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อมีอาํนาจดาํเนินการเอง/
ออกคาํสัง่เป็นหนังสือให้ผูใ้ดดาํเนินการ

• ใหผู้ท้ ีเ่ป็นหรอืมเีหตุอนัควรสงสยัวา่เป็นโรคตดิต่ออนัตรายหรอืโรคระบาด/ผูส้มัผสัโรค/เป็นพาหะ
มารบัการตรวจ/รกัษา/ชนัสตูรทางการแพทย ์ 

• แยกกกั/กกักนั/คุมไวส้งัเกตอาการ ณ สถานทีท่ีก่าํหนด 

• ใหผู้ม้คีวามเสีย่งทีจ่ะตดิโรคไดร้บัการสรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค 

• นําศพหรอืซากสตัวไ์ปรบัการตรวจ/จดัการ เพือ่ป้องกนัการแพรข่องโรค

• ใหเ้จา้ของ/ผูค้รอบครอง/ผูพ้กัอาศยัในบา้น โรงเรอืน สถานที ่ พาหนะกาํจดัความตดิโรค/

แกไ้ขปรบัปรุงสขุาภบิาลใหถู้กสขุลกัษณะ

ความสมัพนัธข์องผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์กบัเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ

Presenter
Presentation Notes
มาตรา 34 เมื่อเกิดโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาดในเขตพื้นที่ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจดำเนินการเอง/ออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด/ผู้สัมผัสโรค/เป็นพาหะมารับการตรวจ/รักษา/ชันสูตรทางการแพทย์   แยกกัก/กักกัน/คุมไว้สังเกต ณ สถานที่ที่กำหนด  ให้ผู้มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  นำศพหรือซากสัตว์ไปรับการตรวจ/จัดการ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่  พาหนะกำจัดความติดโรค/ แก้ไขปรับปรุงสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ



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

แมลงทีเ่ป็นสาเหตุการเกดิของโรค 

• หา้มผูใ้ดกระทาํการใดๆ ซึง่อาจก่อใหเ้กดิสภาวะทีไ่มถู่กสขุลกัษณะ

• หา้มผูใ้ดเขา้ไปหรอืออกจากทีเ่อกเทศ  

• เขา้ไปในสถานที/่พาหนะทีม่เีหตุอนัควรสงสยัว่ามโีรค เพือ่เฝ้าระวงั ป้องกนั และควบคมุโรค 

• สอบสวนโรค และหากพบวา่มโีรคตดิต่ออนัตราย/โรคระบาดเกดิขึน้ ใหแ้จง้คณะกรรมการโรคตดิต่อ

จงัหวดั/กทม. และรายงานกรมควบคมุโรคใหท้ราบโดยเรว็

ความสมัพนัธข์องผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ กบัเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ (ต่อ)
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ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่  พาหนะ กำจัดสัตว์/แมลง/ตัวอ่อนของแมลงที่เป็นสาเหตุการเกิดของโรค ห้ามผู้ใดกระทำการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ  เข้าไปในสถานที่/พาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรค เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค สอบสวนโรค และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาดเกิดขึ้น ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด/กทม. และรายงานกรมควบคุมโรคให้ทราบโดยเร็ว



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ: ชดุเฉพาะกิจ (Task Forces)

ชุดเฉพาะกิจ คอื การรวมกลุ่มของทรพัยากร
หลายชนิดที่มกีารสื่อสารร่วมกนัปฏบิตังิาน
ภายใตก้ารกาํกบัดแูลของหวัหน้าชุดเฉพาะกจิ

Operations  

ยกตวัอย่าง : ฝา่ยสนบัสนุน หน่วยปฏบิตักิารควบคุมโรค หน่วยคน้หาผูป้ระสบภยัและกูช้พี

กลุม่ภารกจิวางแผน กลุม่ภารกจิยทุธศาสตร์

ชุดเฉพาะกจิ (Task Forces)

Strike teams  

Single Resource

Presenter
Presentation Notes
ในกลุ่มภารกิจปฏิบัติการอาจจะประกอบด้วยหน่วยย่อยเพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจให้บรรลุวัตุประสงค์ ซึ่งหน่วยย่อยนั้นมีด้วยกัน 3 แบบ คือ1. ชุดเฉพาะกิจ (Task Forces) คือ การรวมกลุ่มของทรัพยากรหลายชนิดที่มีการสื่อสารร่วมกันปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ เช่น ฝ่ายสนับสนุน, หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค, หน่วยค้นหาผู้ประสบภัยและกู้ชีพ, กลุ่มภารกิจวางแผน, กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์   



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ: ชดุปฏิบติัการ (Strike teams)

ชดุปฏิบติัการ คอื กลุม่ของทรพัยากรทีเ่ป็น
แบบและชนิดเดียวกนั ทีม่กีารสือ่สาร
รว่มกนัและปฏบิตักิารภายใตก้ารกาํกบัดแูล
ของหวัหน้าชดุปฏบิตักิาร

ยกตวัอย่าง : หน่วยสถานการณ์ หน่วยเอกสารและธุรการ 

Operations  

ชุดปฏบิตักิาร (Strike teams)

Task Forces

Single Resource

Presenter
Presentation Notes
แบบที่ 2 ได้แก่ ชุดปฏิบัติการ (Strike  teams) คือ กลุ่มของทรัพยากรที่เป็นแบบและชนิดเดียวกัน ที่มีการสื่อสารร่วมกันและปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าชุดปฏิบัติการ เช่น หน่วยสถานการณ์, หน่วยเอกสารและธุรการ 



คาํถาม?

ชดุเฉพาะกิจ (Task Forces) กบั

ชดุปฏิบติัการ (Strike teams) 

แตกต่างกนัอย่างไร?

Presenter
Presentation Notes
ให้ซักถามผู้เรียนว่า ชุดเฉพาะกิจ (Task Forces) กับ ชุดปฏิบัติการ (Strike teams) แตกต่างกันอย่างไร? พร้อมทั้งสุ่มผู้เรียน 2-3 คนให้ลองแสดงความคิดเห็น แล้วเฉลยว่า ชุดเฉพาะกิจ (Task Forces) คือ การรวมกลุ่มภารกิจของทรัพยากรหลายชนิด แต่ชุดปฏิบัติการ (Strike teams) คือ กลุ่มภารกิจของทรัพยากรที่เป็นแบบและชนิดเดียวกัน 



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ: ทรพัยากรเด่ียว (Single Resource)

ทรพัยากรเด่ียว อาจเป็น

• บุคคล

• เครือ่งมอืและบุคลากรทีค่วบคุมเครือ่งมอืนัน้

•กลุม่ของบุคคลทีม่หีวัหน้ากาํกบัดแูล

ยกตวัอย่าง : เจา้หน้าทีป่ระสานงาน เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั รถฉุกเฉิน

ทรพัยากรเดีย่ว (Single Resource)

Task Forces

Strike teams

Operations  

Presenter
Presentation Notes
ทรัพยากรเดี่ยว (Single Resource) เราอาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงบุคคลคนเดียวเท่านั้น แต่จริงๆแล้วอาจเป็น บุคคล หรือเครื่องมือและบุคลากรที่ควบคุมเครื่องมือนั้น หรืออาจจะเป็นกลุ่มของบุคคลที่มีหัวหน้ากำกับดูแลก็ได้เช่น เจ้าหน้าที่ประสานงาน, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, รถฉุกเฉิน  



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operations)

คาํแนะนํา

1. ใหอ้ภปิรายภายในกลุ่มภารกจิทีก่าํหนด

2. เพือ่สรา้งแผนผงัองคก์รสาํหรบักลุ่มภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคุมโรค (Operations)
ใหค้รอบคลุมหน้าทีห่ลกัของกลุ่มภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคุมโรค (Operations)

3. ใหเ้วลาทาํกจิกรรม 10 นาท ีในการเตรยีมและนําเสนอในชัน้

Presenter
Presentation Notes
ให้ผู้สอนอธิบายกิจกรรมตามคำแนะนำ โดยให้ผู้เรียนอภิปรายภายในกลุ่มภารกิจที่กำหนดเพื่อสร้างแผนผังองค์กรสำหรับกลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operations)   ให้ครอบคลุมหน้าที่หลักของกลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operations) โดยให้เวลาทำกิจกรรม 10 นาที ในการเตรียมและนำเสนอในชั้น



Operations

ทมีปฏบิตักิารสว่นกลาง ทมีปฏบิตักิารภาคสนาม

ตวัอย่าง....

เจา้หน้าทีค่วามปลอดภยั

หน่วยปฏบิตักิารควบคุมโรค

หน่วยรายงานสถานการณ์และผล

หน่วยสถานการณ์

เจา้หน้าทีป่ระสานงาน

หน่วยสนบัสนุน

หน่วยเอกสารและธุรการ MERT, mini MERT, EMS

MCATT

Presenter
Presentation Notes
ยกตัวอย่าง แผนผังองค์กรสำหรับกลุ่มภารกิจปฏิบัติการส่วนกลาง/ภาคสนาม (Operation  )ศูนย์ปฏิบัติการ ประกอบด้วย-หน่วยสถานการณ์ มีหน้าที่ กลุ่มภารกิจปฏิบัติการและรวบรวมความรู้ มาตรฐาน มาตรการในการปฏิบัติงานภาคสนาม-เจ้าหน้าที่ประสานงาน มีหน้าที่ การประสานงาน (ระบบเชื่อมประสานข้อมูล) กับกลุ่มภารกิจปฏิบัติงานภาคสนาม-หน่วยสนับสนุน มีหน้าที่ ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงาน   (JAS: Job Action Sheet)-หน่วยเอกสารและธุรการ มีหน้าที่ จัดทำรูปแบบการรายงาน จากกลุ่มภารกิจปฏิบัติการภาคสนามให้เหมาะสมกับเหตุการณ์ภาคสนาม ประกอบด้วย-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย มีหน้าที่กำหนดมาตรการความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประเมินขนาด ความรุนแรง การกระจาย ของปัญหา (Rapid Assessment) และสรุปผลแจ้งศูนย์ปฏิบัติการผ่าน SA-หน่วยรายงานสถานการณ์และผล มีหน้าที่ รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค หรือร้องขอการสนับสนุนเพิ่มเติมกับศูนย์บัญชาการผ่าน Situation Awareness   เป็น Real timeรายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงานให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ-หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่ มีหน้าที่ ดำเนินการตามบทบาทภารกิจในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคเฝ้าระวัง สอบสวนโรค ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดตามอำนาจหน้าที่ภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558รายงานผลการปฏิบัติการต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพื่อการตัดสินใจทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ระดับตติยภูมิ (Medical Emergency Response Team : MERT) มีหน้าที่ ปฏิบัติภารกิจเป็นทีม เพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในระดับตติยภูมิในสถานการณ์ภัยพิบัติทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะพิบัติ ระดับอำเภอ (Mini MERT)�- ทีมปฏิบัติงานช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤติ (Mental Health Crisis Assessment and Treatment Team) ฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication)

หน้าท่ีหลกั:

1. เฝ้าระวงัขอ้มลูขา่วสารจากสือ่ต่างๆ ทุกชอ่งทาง และ
ประเมนิการรบัรูข้องสาธารณะ (Public perceptions) 
เพือ่วเิคราะหค์วามเสีย่งและจดัทาํแผนการสือ่สารความ
เสีย่งทีเ่หมาะสมและรวดเรว็

2. เฝ้าระวงัขา่วลอื จากชอ่งทางต่างๆ  และตอบโตอ้ยา่ง
เหมาะสมและรวดเรว็

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

4. ดาํเนินการสือ่สารความเสีย่งผา่นชอ่งทางต่างๆ รวมทัง้  
ผลติสือ่ เพือ่เผยแพรด่ว้ยรปูแบบและภาษาทีเ่หมาะสม

Presenter
Presentation Notes
กลุ่มภารกิจที่ 2 ในกลุ่มภารกิจผู้ปฏิบัติการหลัก ได้แก่ สำหรับกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง หรือ Risk Communication   ซึ่ง มีหน้าที่หลักดังต่อไปนี้เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆทุกช่องทาง และประเมินการรับรู้ของสาธารณะ (Public perceptions) เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงที่เหมาะสมและรวดเร็วเฝ้าระวังข่าวลือ จากช่องทางต่างๆ  และตอบโต้อย่างเหมาะสม และรวดเร็วจัดทำข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press release)  ประเด็นสาร (Talking point)  ที่ถูกต้องแม่นยำ และครบถ้วน เหมาะกับสถานการณ์และกลุ่มภารกิจเป้าหมายดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้งผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) (ต่อ)

หน้าท่ีหลกั:

5. ประสานกบักลุม่ภารกจิงานยอ่ย เพือ่จดัการและUpdate 
ขอ้มลูทีจ่าํเป็นเพือ่เผยแพร ่และสือ่สารความเสีย่ง

6. จดัทาํทาํเนียบผูบ้รหิาร  โฆษก และวทิยากร เพือ่แถลง
ขา่ว ใหข้า่วสือ่มวลชน  ใหค้วามรูป้ระชาชน และหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง

7. ประสานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ในและนอกกระทรวง
สาธารณสขุ  เพือ่ดาํเนินการสือ่สารความเสีย่ง

8. ประเมนิผลและรายงานผลการดาํเนินงานสือ่สารความเสีย่ง
ต่อผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

Presenter
Presentation Notes
หน้าที่หลัก (ต่อ)ประสานกับกลุ่มภารกิจงานย่อย เพื่อจัดการและ Update ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารความเสี่ยงจัดทำทำเนียบผู้บริหาร  โฆษก และวิทยากร เพื่อแถลงข่าว  ให้ข่าวสื่อมวลชน  และให้ความรู้ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์



Emergency Risk Communication

ข่าวสารท่ีถกูต้อง ในเวลาท่ีถกูต้อง จากบคุคลท่ีถกูต้อง
ช่วยชีวิตผูค้นได้

รวดเรว็

ถกูต้อง

เช่ือถือได้



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง 

(Risk Communication)

3.หน่วยประสานงาน 4. หน่วยเอกสาร 5.หน่วยประเมินผล

1.หน่วยคดัแยกข่าวสาร 2. หน่วยส่ือสารมวลชน

ตวัอย่าง....

Presenter
Presentation Notes
ต่อไปนนี้นี่คือหน่วยย่อยของกลุ่มภารกิจนี้...กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง มีหน่วยย่อยต่างๆ ดังต่อไปนี้ 1.หน่วยคัดแยกข่าวสาร 2.หน่วยสื่อสารมวลชน3.หน่วยประสานงาน4.หน่วยเอกสาร 5.หน่วยประเมินผล



กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย 
(Case Management)

หน้าท่ีหลกั:

1. ดาํเนินการตามมาตรฐานแนวทางการดแูลรกัษาผูป้ว่ยตลอดจน
แนวทางในการป้องกนัการตดิเชือ้

2. ประสานกบัหอ้งปฏบิตักิารทางสาธารณสขุเพือ่จดัทาํแนวทางการ
สง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม

3. ประสานและ/หรอืจดัเตรยีมสถานทีส่าํหรบัการ แยกกกั  กกักนั
และคุมไวส้งัเกตอาการ

4. จดักลุม่ภารกจิดแูลรกัษาผูป้ว่ยแบบองคร์วม (Holistic care)  
และฝึกซอ้มกลุม่ภารกจิเพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิานตามมาตรฐาน
การป้องกนัการตดิเชือ้ไดอ้ยา่งเหมาะสม

5. จดักลุม่ภารกจิผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ใหค้าํปรกึษาดา้นการแพทยแ์ละ
การป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้ในโรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลที่
รบัดแูลรกัษาผูป้ว่ย

Presenter
Presentation Notes
กลุ่มภารกิจที่ 3 ในผู้ปฏิบัติการหลัก ได้แก่ กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management  )ซึ่งมีหน้าที่ ดำเนินการตามมาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจนแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อประสานกับห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขเพื่อจัดทำแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมประสานและ/หรือจัดเตรียมสถานที่สำหรับการ แยกกัก  กักกันและคุมไว้สังเกตอาการจัดกลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic care)  และฝึกซ้อมกลุ่มภารกิจเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างเหมาะสมจัดกลุ่มภารกิจผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาผู้ป่วย



กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย 

(Case Management)

3.หน่วยแยกกกัโรค 

(Quarantine)

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ

แพทย ์(Medical care)  

5.หน่วยควบคมุการติดเช้ือใน

โรงพยาบาล (IC)

1.หน่วย SOP
2. หน่วย

ห้องปฎิบติัการ (LAB)

ตวัอย่าง....

Presenter
Presentation Notes
ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างหน่วยย่อยของกลุ่มภารกิจนี้ ......กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management  ) ประกอบด้วยหน่วยย่อย ดังนี้ 1.หน่วย SOP2. หน่วยห้องปฎิบัติการ (LAB)3.หน่วยแยกกักโรค (Quarantine)4. หน่วยดูแลรักษาทางการแพทย์ (Medical care)  5.หน่วยควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC)



หน้าท่ี

• จดัทาํมาตรฐานแนวทางการดแูล

รกัษาผูป้ว่ยตลอดจนพฒันาแนวทาง

ในการป้องกนัการตดิเชือ้ใน

โรงพยาบาล กรณีการแยกกกัโรค

• ตรวจสอบ ตดิตามการดาํเนินงาน

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)

Presenter
Presentation Notes
หน่วยที่ 1 หน่วย SOP Case Managementมีหน้าที่-จัดทำมาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจนพัฒนาแนวทางในการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีการแยกกักโรค-ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงานมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลหมายเหตุ : มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure; SOP) หมายถึง ระเบียบมาตรฐานวิธีปฏิบัติงาน ที่แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยละเอียด เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 



หน้าท่ี

• ประสานกบัหอ้งปฏบิตักิารทาง

สาธารณสขุ

• จดัทาํแนวทางการสง่ตรวจทาง

หอ้งปฏบิตักิารทีเ่หมาะสม 

• ประสานขอรบัการสนบัสนุน

ทรพัยากรทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิจาก

หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

หน่วยห้องปฏิบติัการ (LAB)

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย 

(Case Management)

3.หน่วยแยกกกัโรค 

(Quarantine)

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ

แพทย ์(Medical care)  

5.หน่วยควบคมุการติด

เช้ือในโรงพยาบาล (IC)

1.หน่วย SOP
2. หน่วยห้องปฎิบติัการ 

(LAB)

Presenter
Presentation Notes
หน่วยที่ 2 หน่วย Lab มีหน้าที่ประสานกับห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขจัดทำแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 



หน้าท่ี

• ประสานและ/หรอืจดัเตรยีมสถานทีส่าํหรบั

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)

Presenter
Presentation Notes
หน่วยที่ 3 หน่วย Quarantineมีหน้าที่- ประสานและ/หรือจัดเตรียมสถานที่สำหรับการ  แยกกัก  กักกัน และคุมไว้สังเกตอาการ



หน้าท่ี

• จดักลุม่ภารกจิดแูลรกัษาผูป้ว่ย

แบบองคร์วม (Holistic care)  

• ฝึกซอ้มกลุม่ภารกจิเพือ่ใหส้ามารถ

ปฏบิตังิานตามมาตรฐานการ

ป้องกนัการตดิเชือ้ไดอ้ยา่ง

เหมาะสม

• ประสานขอรบัการสนบัสนุน

ทรพัยากรทีจ่าํเป็นเพิม่เตมิจาก

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)

Presenter
Presentation Notes
หน่วยที่ 4  หน่วย Medical care  มีหน้าที่ จัดกลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic care)    ฝึกซ้อมกลุ่มภารกิจเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม ประสานขอรับการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง



หน้าท่ี

• จดักลุม่ภารกจิผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ให้

คาํปรกึษาดา้นการแพทยแ์ละการ

ป้องกนัควบคุมโรคตดิเชือ้ใน

โรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลทีร่บั

ดแูลรกัษาผูป้ว่ย

• กาํกบัตดิตามและประเมนิผลการ

ดาํเนินงานตามมาตรฐาน IPC

หน่วยควบคมุการติดเช้ือในโรงพยาบาล (IC)

กลุ่มภารกิจดแูลรกัษาผูป่้วย 

(Case Management)

3.หน่วยแยกกกัโรค 

(Quarantine)

4. หน่วยดแูลรกัษาทางการ

แพทย ์(Medical care)  

5.หน่วยควบคมุการติด

เช้ือในโรงพยาบาล (IC)

1.หน่วย SOP
2. หน่วยห้องปฎิบติัการ

(LAB)

Presenter
Presentation Notes
หน่วยที่ 5 หน่วย IC มีหน้าที่- จัดกลุ่มภารกิจผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลที่รับดูแลรักษาผู้ป่วย- กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามมาตรฐาน IPC



กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)

หน้าท่ีหลกั:

1. ตรวจคดักรองผูเ้ดนิทางทีม่าจากพืน้ทีเ่สีย่ง

2. ทบทวนและฝึกปฏบิตักิารดาํเนินงานตามมาตรฐาน
การควบคุมโรคตดิต่อระหวา่งประเทศแก่เจา้หน้าที่
รว่มปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน

3. ควบคุมกาํกบัใหม้กีารดาํเนินงานตามมาตรฐาน IHR 
2005 Point of Entry (ภาวะฉุกเฉิน)                     
ตามมาตรฐานคูม่อืพฒันาสมรรถนะหลกัชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่งประเทศ IHR 2005

4. จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ดนิทางและขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เหตุการณ์ และสง่ต่อขอ้มลูให้ SAT

Presenter
Presentation Notes
กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry) มีหน้าที่หลัก ดังนี้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยงทบทวนและฝึกปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน IHR2005 Point of Entry (ภาวะฉุกเฉิน) ตามมาตรฐานคู่มือพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ IHR 2005จัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และส่งต่อข้อมูลให้ SAT



กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)

โครงสรา้ง

กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry)

หน่วยคดักรอง

(Screening)  
หน่วยเตรยีมการ

(Preparing)  

หน่วยควบคุมกาํกบั

ตามมาตรฐาน IHR 

(IHR Monitoring)  

หน่วยฐานขอ้มลู

(Database)  

Presenter
Presentation Notes
โครงสร้าง ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ (Point of Entry) ประกอบด้วย 4 หน่วย ได้แก่ Screening   (หน่วยคัดกรอง)Preparing   (หน่วยเตรียมการ)Monitoring  (หน่วยควบคุมกำกับตามมาตรฐาน IHR)Database   (หน่วยฐานข้อมูล)



หน่วยคดักรอง (Screening) หน้าที่

• 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

กาํกบัตาม

มาตรฐาน IHR 
(IHR Monitoring)

Presenter
Presentation Notes
หน่วยคัดกรอง (Screening) �มีหน้าที่ ตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่มาจาก	 - พื้นที่เสี่ยง 	- ผู้เดินทางขาเข้า (Measures on arrival)	- ผู้เดินทางก่อนเดินทางขาออก   (Measures on  pre-departure /exit screening )    - ผู้เดินทางต้องสงสัยการกักกันผู้เดินทางต้องสงสัยการรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กลุ่มภารกิจติดตามผู้เดินทางสงสัยสัมผัสโรค (Contact tracing)�



หน่วยเตรียมการ (Preparing)
หน้าที่

• ทบทวนและฝึกปฏบิตักิารดาํเนินงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ แก่เจา้หน้าทีร่ว่ม
ปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉิน

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

• จดัใหม้คีวามพรอ้มเพือ่ใหม้กีารจดับรกิารดา้นการแพทย์
ซึง่ประกอบดว้ยสิง่อาํนวยความสะดวกในการตรวจ
วนิิจฉยัทีม่คีวามพรอ้ม ในการประเมนิและใหก้ารดแูล
รกัษา ผูเ้ดนิทางทีเ่จบ็ปว่ย และมเีจา้หน้าทีป่ฏบิตังิาน 
พรอ้มทัง้วสัดุ ครุภณัฑ ์และสถานทีป่ฏบิตังิาน อยา่ง
เพยีงพอ

กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry)

หน่วยคดั

กรอง

(Screening) 

หน่วยควบคมุ

กาํกบัตาม

มาตรฐาน IHR 

(IHR 

Monitoring)

หน่วย

ฐานข้อมลู

(Database)  

หน่วย

เตรียมการ

(Preparing)

Presenter
Presentation Notes
หน่วยเตรียมการ (Preparing)หน้าที่- ทบทวนและฝึกปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรฐานการควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ แก่เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน- มีแผนแก้ไขภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency Contingency Plan) รวมทั้งแต่งตั้งผู้ประสานงาน (coordinator) ที่ช่องทางเข้าออกประเทศที่จำเป็นต้องมี และแต่งตั้งจุดติดต่อ (contact points) ในหน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ และหน่วยบริการต่างๆ- จัดให้มีความพร้อมเพื่อให้มีการจัดบริการด้านการแพทย์ซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจวินิจฉัยที่มีความพร้อม ในการประเมินและให้การดูแลรักษา ผู้เดินทางที่เจ็บป่วย และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน อย่างเพียงพอ



หน่วยควบคมุกาํกบัตามมาตรฐาน IHR (IHR Monitoring)

หน้าที่

• ควบคมุกาํกบัใหม้กีาร
ดาํเนินงานตามมาตรฐาน 
IHR2005 Point of Entry 
(ภาวะฉุกเฉิน) ตาม
มาตรฐานคูม่อืพฒันา
สมรรถนะหลกัชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่ง
ประเทศ IHR 2005
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กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry)
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Presentation Notes
หน่วยควบคุมกำกับตามมาตรฐาน IHR (IHR Monitoring)�หน้าที่  ควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน IHR2005 Point of Entry (ภาวะฉุกเฉิน) ตามมาตรฐานคู่มือพัฒนาสมรรถนะหลักช่องทางเข้าออกระหว่างประเทศ IHR 2005



หน่วยฐานข้อมลู (Database)

หน้าที่

• จดัทาํฐานขอ้มลูผูเ้ดนิทาง
และขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เหตุการณ์ และสง่ต่อขอ้มลู
ให ้SAT

กลุ่มภารกิจด่านควบคมุโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry)

หน่วยคดักรอง

(Screening) 

หน่วยเตรยีมการ

(Preparing)

หน่วยควบคุม

กาํกบัตาม

มาตรฐาน IHR 

(IHR Monitoring)

หน่วยฐานขอ้มลู

(Database)  
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หน่วยฐานข้อมูล (Database)�หน้าที่  จัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ และส่งต่อข้อมูลให้ SAT



ตวัอย่าง: หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบของแต่ละกลุ่มภารกิจ
ในทีมปฏิบติัการหลกั (ส่วนกลาง)

ผูป้ฏิบติั: กลุ่มภารกิจ

ในทีมปฏิบติัการหลกั

ผูร้บัผิดชอบหลกั

Operation สาํนกัระบาดวทิยา

Risk Communication สาํนกัสือ่สารความเสีย่งและพฒันาพฤตกิรรมสขุภาพ

Case Management สถาบนับาํราศนราดรู

Point of Entry สาํนกัโรคตดิต่อทัว่ไป
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หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มภารกิจในทีมปฏิบัติการหลัก ดังนี้ ผู้ปฏิบัติ: กลุ่มภารกิจปฏิบัติการหลักผู้รับผิดชอบหลักOperation			มีผู้รับผิดชอบหลักคือ	สำนักระบาดวิทยาRisk Communication		มีผู้รับผิดชอบหลักคือ	สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพCase Management		มีผู้รับผิดชอบหลักคือ	สถาบันบำราศนราดูรPoint of Entry		มีผู้รับผิดชอบหลักคือ	สำนักโรคติดต่อทั่วไป



สรปุ (Summary)

ทา่นสามารถอธบิายบทบาทและหน้าทีข่องกลุ่มภารกิจต่อไปน้ีไดห้รอืไม่

1. กลุม่ภารกจิปฏบิตักิารสอบสวนควบคุมโรค (Operation)

2. กลุม่ภารกจิสือ่สารความเสีย่ง (Risk Communication)

3. กลุม่ภารกจิดแูลรกัษาผูป้ว่ย (Case Management)

4. กลุม่ภารกจิดา่นควบคุมโรคระหวา่งประเทศ (Point of Entry)
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ท่านสามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มภารกิจต่อไปนี้ได้หรือไม่กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operation)กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management)กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)



คาํถามและข้อคิดเหน็
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