
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10
ทีมปฏิบติัการสอบสวนควบคมุโรค

(Operations)



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้

เพือ่ใหผู้บ้รหิารมคีวามรู ้ความเขา้ใจ และสามารถจดัการทมีปฏบิตักิาร
หลกัในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินไดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม และทนัต่อเหตุการณ์



ขอบเขตเน้ือหา

1. โครงสรา้งทมี Operations เมือ่เกดิภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

2. บทบาทหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบในกระบวนการทาํงานของทมี Operations

3. การประสานงานของทมี Operations ทัง้ภายในและภายนอก

4. ทรพัยากรทีจ่าํเป็นภายใตก้ารดาํเนินงานของทมีปฏบิตักิาร

5. การจดัการขอ้มลูและการแลกเปลีย่นขอ้มลูทัง้ภายในและภายนอก (Information 
management and sharing)

6. รายงานผลการปฏบิตักิาร (Output summary report)
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Presentation Notes
เพื่ออธิบายขอบเขตการเรียนรู้ใน Operation section



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
สไลด์นี้เพื่ออธิบายให้ทราบถึงโครงสร้างของ Operation Section ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์กรมควบคุมโรคซึ่งในภาวะปกติ Operation Section ของกรมควบคุมโรคอยู่ในรูปแบบทีม JIT: Joint Investigation Team



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operations)
หน้าท่ีหลกั:

• ศนูยป์ฏิบติัการ

1. จดัระบบการปฏบิตักิารภาคสนามในการ
ปฏบิตักิารตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน เชน่ กลุม่
ภารกจิปฏบิตักิาร

2. ตรวจสอบความพรอ้มของอุปกรณ์ เครือ่งมอื
และกระบวนการปฏบิตังิาน (JAS: Job Action 
Sheet)

3. รวบรวมความรู ้มาตรฐาน มาตรการในการ
ปฏบิตังิานภาคสนาม

4. จดัทาํรปูแบบการรายงาน จากกลุม่ภารกจิ
ปฏบิตักิารภาคสนามใหเ้หมาะสมกบัเหตุการณ์

5. การประสานงาน (ระบบเชื่อมประสานขอ้มลู) 
กบักลุม่ภารกจิปฏบิตังิานภาคสนาม
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Presentation Notes
สไลด์นี้อธิบายถึงกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) มีหน้าที่ทั้งในส่วนกลางและภาคสนามซึ่งหน้าที่หลักของกลุ่มภารกิจปฏิบัติการส่วนกลาง คือ 1.	กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ2.	ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เครื่องมือ และกระบวนการปฏิบัติงาน 3.	รวบรวมความรู้ มาตรฐาน มาตรการในการปฏิบัติงานภาคสนาม4.	จัดทำรูปแบบการรายงาน จากกลุ่มภารกิจปฏิบัติการภาคสนามให้เหมาะสมกับเหตุการณ์5.	การประสานงาน (ระบบเชื่อมประสานข้อมูล) กับกลุ่มภารกิจปฏิบัติงานภาคสนาม



กลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operations)

หน้าท่ีหลกั:

• ภาคสนาม

1. กาํหนดมาตรการความปลอดภยัของบุคลากรผูป้ฏบิตังิาน

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

3. ปฏบิตักิารควบคุมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในพืน้ที่

4. รายงานสถานการณ์ และปญัหาอุปสรรค หรอืรอ้งขอการ
สนบัสนุนเพิม่เตมิกบัศนูยบ์ญัชาการผา่น Situation 
Awareness เป็น Real time

5. รายงานผลการปฏบิตังิานและประเมนิผลการปฏบิตังิาน
ใหผู้บ้ญัชาการเหตุการณ์ทราบ
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Presentation Notes
สไลด์นี้อธิบายถึงกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ภาคสนาม 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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Presentation Notes
สไลด์นี้เพื่ออธิบายให้เห็นทีม Operation ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่กำหนดให้มีผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย คือ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ (CDCU: Communicable Disease Control Unit) ถือเป็นกลไกหลักที่จะบังคับใช้กฎหมาย และปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคให้สถานการณ์นั้นลดระดับจนสามารถประกาศปิด EOC ได้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อมีการแต่งตั้งโดยตำแหน่ง หรือคุณสมบัติตามประกาศกระทรวง

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


การจดัการทีมปฏิบติัการหลกั
เพ่ือตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

1. ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุระหวา่งประเทศทีเ่กีย่วขอ้งกบัดา่นระหว่างประเทศ

2. ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุภายในประเทศ

Presenter
Presentation Notes
สไลด์นี้ อธิบายถึงกรอบการการจัดการทีมปฏิบัติการหลัก เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข แบ่งเป็น 2 แบบ คือ1. ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ2. ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขภายในประเทศ



Chief Of Operations

Chief Assistant of PoE Chief Assistant

สาํนักโรคและภยัท่ีเก่ียวข้อง

โครงสร้างทีม Operation เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

ระหว่างประเทศท่ีเก่ียวข้องกบัด่านระหว่างประเทศ

?...
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Presentation Notes
สไลด์นี้อธิบายถึงโครงสร้างทีม Operation เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับด่านระหว่างประเทศโดย IC แต่งตั้ง Chief Of Operations ซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญในโรคและภัยสุขภาพนั้นๆภายใต้ Chief Of Operations จะมีการแต่งตั้ง Chief assistant of PoE และChief assistant สำนักโรคและภัยที่เกี่ยวข้องChief assistant of PoE  จะเชื่อมโยงไปสู่โครงสร้างการสั่งการและดำเนินการ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข�ที่มีแนวโน้มระบาดข้ามประเทศช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดังภาพและในส่วนของ Chief Assistant สำนักโรคและภัยที่เกี่ยวข้อง นั้น จะมีโครงสร้างแตกต่างไปตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ



แผนผงัการสัง่การและดาํเนินการ เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสขุ
ท่ีมีแนวโน้มระบาดข้ามประเทศช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู

กปัตนัของสายการบินแจ้งเหตกุารณ์

หอบงัคบัการ
บิน

ร่วมติดตามสถานการณ์และ
ดาํเนินมาตรการอย่างต่อเน่ือง และดาํเนินมาตรการในช่อง

ทางเข้าออกประเทศท่าอากาศสวุรรณภมิู

การท่าอากาศยาน

แจ้งประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

เพ่ือดาํเนินมาตรการ

แจ้งเหตกุารณ์/ประชมุร่วม 3 หน่วยงาน 

(ฝ่ายแพทย ์สายการบิน และด่านควบคมุโรคฯ)

ฝ่ายแพทยร์บั

แจ้งเหตกุารณ์

สาํนักงานตรวจคน
เข้าเมือง

สสจ.
สมุทรปราการ

ด่านกกัสตัว์

ด่านควบคมุโรคฯ
สาํนักงาน
ศลุกากร

สาํนักระบาด
วิทยา

หน่วยงานอ่ืนท่ี
เก่ียวข้อง

ยติุมาตรการ

สาํนักโรคติดต่อ

ทัว่ไป
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Presentation Notes
สไลด์นี้อธิบายถึง การสั่งการและดำเนินการ เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข�ที่มีแนวโน้มระบาดข้ามประเทศช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มีแนวโน้มระบาดข้ามประเทศที่จะผ่านเข้าออกทางช่องทางเข้าออกประเทศเมื่อมีเหตุการณ์ความเสี่ยงการเกิดโรคติดต่ออันตรายบนอากาศที่กำลังบินอยู่  โดยที่กัปตันได้แจ้งข้อมูลการสงสัยป่วยของผู้โดยสารบนอากาศยานว่ามีอาการป่วย  ไข้สูง  เพลีย  หอบ เหนื่อย  และเดินทางออกมาจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่ออันตราย เช่นโรคmers  มายังหอวิทยุการบิน ... แล้วหอวิทยุการบินแจ้งข้อมูลนี้ไปยังผู้รับผิดขอบคือฝ่ายการแพทย์ท่าอากาศยานฯ  ....ฝ่ายการแพทย์ท่าอากาศยานวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับแจ้งแล้วสงสัยว่าน่าจะเป็นโรคติดต่อ...จึงแจ้งมายังด่านควบคุมโรคฯประจำท่าอากาศยานเพื่อทำการตรวจประเมินสถานการ์ครั้งนี้  แต่ด่านควบคุมโรคฯวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเห็นว่าน่าจะมีความเสี่ยงของการเป็นโรคติดต่ออันตราย  และน่าจะมีการกระจายเขื้อบนยานพาหนะแล้วเป็นบางส่วน   จึงต้องป้องกันการกระจายเชื้อไปยังผู้โดยสารรายอื่นบนภาคพื้น  ตอนที่อากาศยานจะลงจอด   จึงประสานกับผู้แทนการท่าอากาศยาน (ส่วนมากเป็นบุคลากรฝ่ายการแพทย์ของการท่าอากาศยาน)  ผู้แทนสายการบินนั้น  และผู้แทนด่านควบคุมโรคฯ  ในการตัดสินใจให้อากาศยานลงจอดในพื้นที่เอกเทศ (Isolate parking)  เพื่อป้องกันการกระจายเชื้อ  และทำการคัดกรองผู้โดยสาร  และทำการคัดแยกเป็นกลุ่มเสี่ยงสูง (สีแดง...พิจารณาส่งต่อไปยัง  designated hospital)....กลุ่มผดส.ที่สัมผัสใกล้ขิด...สีเหลืองเพื่อติดตามให้ครบระยะฟักตัว....กลุ่มเสี่ยงต่ำ (สีเขียว....ให้เก็บข้อมูลประวัติส่วนบุคคลไว้เพื่อการติดตามซึ่งผดส.กลุ่มนี้จะมีโอกาสที่จะป่วยได้ด้วยเมื่อทำการตัดสินใจให้อากาศยานลงจอดในหลุมจอดเอกเทศแล้ว...ทางด่านควบคุมโรคฯก็จะแจ้งให้ประธานคณะทำงานของ PoE...และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข่น  ตม.  ศก.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท่าอากาศยาน ฯลฯ ทราบเพื่อความพร้อมและชัดเจนในการตอบโต้สถานการ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ...ครับ



โครงสรา้งและภาคีเครอืข่ายในช่องทางเข้าออกประเทศ (PoE)

SVB Airport

(BKK)

AOT
FDA, MOPH 

CAAT

Airlines

Port heath

Aviation sec. Health sec.

Provincial health

AEROTHAI

Hospitals

AOC

AEROTHAI

Hospitals Service  providersPolice

Custom bureau Immigration bureau

ETC. ETC.

DOA
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สไลด์นี้อธิบายถึงโครงสร้างและภาคีเครือข่ายในช่องทางเข้าออกประเทศ (PoE)หน่วยงานต่างๆ แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ ด้านสุขภาพ และหน่วยงานของท่าอากาศยาน*CAAT สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยDOA กรมท่าอากาศยาน (Department of Airports)AEROTHAI หรือ AERONAUTICAL RADIO OF THAILAND LTD. วิทยุการบินแห่งประเทศไทยเป็นต้น



Chief Of Operations

Chief Assistant

สาํนักโรคและภยัท่ีเก่ียวข้อง

โครงสร้างทีม Operations เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุภายในประเทศ

?...
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Presentation Notes
สไลด์นี้อธิบายถึงโครงสร้างทีม Operation เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขภายในประเทศโดย IC แต่งตั้ง Chief Of Operations ซึ่งอาจจะเป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีความเชี่ยวชาญในโรคและภัยสุขภาพนั้นๆภายใต้ Chief Of Operations จะมีการแต่งตั้ง Chief assistant สำนักโรคและภัยที่เกี่ยวข้องซึ่งจะมีโครงสร้างแตกต่างไปตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพเช่น ไข้เลือดออก



องคป์ระกอบทีมปฏิบติัการสอบสวนโรค

1. Supervisor (Chief)

2. ผูส้อบสวนหลกั (PI : Principle Investigator)/Co-PI

3. สมาชิกในทีม ในตาํแหน่งต่างๆ 

• Safety Officer

• Screening

• Interview

• Logistics

• Admin
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Presentation Notes
สไลด์นี้เพื่อให้ทราบองค์ประกอบของทีมสอบสวนโรค ประกอบด้วยตำแหน่งต่างๆ ดังนี้Supervisor (Chief) เป็นแพทย์หรือสัตวแพทย์ผู้สอบสวนหลัก (PI : Principle Investigator)/Co-PI เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรระบาดวิทยา เช่น หลักสูตร PI FETP FEMT เป็นต้นสมาชิกในทีม ในตำแหน่งต่างๆ 	Safety Officer ทำหน้าที่ดูแลความปลอดภัยในการปฏิบัติการสอบสวนโรค	Screening ทำหน้าที่คัดกรองโรค	Interview ทำหน้าที่สัมภาษณ์ข้อมูลผู้สัมผัสและรวบรวมข้อมูล	Logistics ทำหน้าที่เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือ ชุด PPE ในการสอบสวนโรค 	Admin ทำหน้าที่บริหารจัดการ ประสานงาน อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการของทีมสอบสวนโรค



ขัน้ตอนการดาํเนินงานของทีม Operations

1. หวัหน้าทมี รบัแจง้เหตุการณ์โรคและภยัสขุภาพจากทมี SAT

2. ประชมุทมีสอบสวนโรคระดมทมี เพือ่ชีแ้จง้สถานการณ์และซกัซอ้มความเขา้ใจ 

3. เตรยีมความพรอ้มก่อนออกปฏบิตักิาร (คน เงนิ ของ ฯลฯ)

4. สง่ทมีปฏบิตักิารสอบสวนในพืน้ที่

5. เกบ็ตวัอยา่งสิง่สง่ตรวจ และการสง่ตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร

6. ตดิตามผูส้มัผสั การดาํเนินการควบคุมโรคเบือ้งตน้ แยกกกั กกักนั ประสานหน่วยงานใน

สว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบั Case management

7. ประชมุทมีเพือ่สรปุผลการทาํงานในพืน้ที ่ 

8. สรปุรายงานการสอบสวนโรคเบือ้งตน้

9. สง่ต่อขอ้มลูจากการสอบสวนโรคใหท้มี SAT
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Presentation Notes
สไลด์นี้ อธิบายถึง ขั้นตอนการดำเนินงานของทีม Operationดังนี้หัวหน้าทีม รับแจ้งเหตุการณ์โรคและภัยสุขภาพจากทีม SATประชุมทีมสอบสวนโรคระดมทีม เพื่อชี้แจ้งสถานการณ์และซักซ้อมความเข้าใจ เตรียมความพร้อมก่อนออกปฏิบัติการ (คน เงิน ของ ฯลฯ)ส่งทีมปฏิบัติการสอบสวนในพื้นที่เก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ และการส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการติดตามผู้สัมผัส การดำเนินการควบคุมโรคเบื้องต้น แยกกัก กักกัน ประสานหน่วยงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ Case management เช่น โรงพยาบาลที่รับ Refer ผู้ป่วยหรือผู้สัมผัสประชุมทีมเพื่อสรุปผลการทำงานในพื้นที่  สรุปรายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น



ทรพัยากรท่ีจาํเป็นภายใต้การดาํเนินงานของทีมปฏิบติัการ

• อุปกรณ์และเครือ่งมอืในการสอบสวนโรค

• อุปกรณ์ป้องกนัตวัสว่นบุคคล (PPE)

• ยานพาหนะ

• งบประมาณ

• ยาและเวชภณัฑท์ีจ่าํเป็น
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สไลด์นี้ อธิบายถึง ทรัพยากรที่จำเป็นภายใต้การดำเนินงานของทีมปฏิบัติการ ได้แก่อุปกรณ์และเครื่องมือในการสอบสวนโรคอุปกรณ์ป้องกันตัวส่วนบุคคล (PPE)ยานพาหนะงบประมาณยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น



การจดัการข้อมลูและการแลกเปล่ียนข้อมลูทัง้ภายในและภายนอก 
(Information management and sharing)

ตวัอย่าง แบบสอบสวนโรคและภยัสขุภาพ
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Presentation Notes
สไลด์นี้ อธิบายถึง การจัดการข้อมูลและการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งภายในและภายนอก (Information management and sharing)โดยยกตัวอย่างแบบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสซิกา และแบบสอบสวนโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันสงสัยเป็นไข้หวัดใหญ่/ไข้หวัดนกฯ



งานเฝ้าระวงัโรคติดต่อระหว่างประเทศ
กรณีมีโรคติดต่อต่างประเทศ

Entry screening 

การสอบถามประวตัสิว่นบุคคล 
ปจัจยัเสีย่ง เพิม่ขอ้มลูตาม
ความสาํคญัของความเสีย่ง โดย
ใชแ้บบฟอรม์ ต.8

เอกสาร ต. 8
ผูเ้ดนิทางจาก

ประเทศทีไ่ด้

ผลกระทบจาก

โรคตดิต่ออนัตราย

ตอ้งเขยีนทุกคน
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Presentation Notes
สไลด์นี้ แสดงตัวอย่างแบบ ต.8 เมื่อ Entry screeningขั้นตอนมีดังนี้	1. เมื่อผู้เดินทางมาถึง ณ จุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิร่างกายทุกคนด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบ Handheld	2. เจ้าพนักงานควบคุมโรคประจำด่านฯ รับเอกสาร ต.8 พร้อมตรวจเอกสาร เช่น Last stamp ดูหลักฐานการจองโรงแรม ขอเบอร์โทรศัพท์ อีเมลล์   หากผู้เดินทางไม่มีเบอร์โทรศัพท์ พิจารณาแจก Sim Card 	3. กรณีผู้เดินทางที่มีอุณหภูมิร่างกายเกิน 38.0 องศาเซลเซียส  ผู้เดินทางรายนั้นจะถูกแยกเพื่อนั่งพัก และวัดอุณหภูมิร่างกายซ้ำ ด้วย Ear Thermometer 



ตวัอย่าง แบบเกบ็ตวัอย่างส่ิงส่งตรวจ และการส่งตรวจทางห้องปฏิบติัการ

การจดัการข้อมลูและการแลกเปล่ียนข้อมลูทัง้ภายในและภายนอก 
(Information management and sharing)
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Presentation Notes
สไลด์นี้ แสดงตัวอย่างแบบเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ และการส่งทางห้องปฏิบัติการข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ต้องมีการเก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ทางระบาดวิทยาต่อไป



กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง

กฎอนามยัระหว่างประเทศ ปีพ.ศ.2548 (IHR 2005)

 มาตรา 2 (เจตนารมณ์และขอบเขต)

เพือ่ป้องกนั คุม้ครอง ควบคุม และดาํเนินการทางดา้นสาธารณสขุต่อการแพรก่ระจายโรค

ระหวา่งประเทศทีเ่ป็นไปในทศิทางเดยีวกนั เพือ่จาํกดัความเสีย่งดา้นสาธารณสขุ และหลกีเลีย่ง

การรบกวนการจราจรระหวา่งประเทศและการคา้โดยไมจ่าํเป็น
 มาตรา 3  (หลกัการปฏิบติัตามกฎอนามยั)

1. ตอ้งเคารพในศกัดิศ์ร ีสทิธ ิและเสรภีาพของบุคคล

2. ตอ้งเป็นไปตามกฎบตัรสหประชาชาติ และธรรมนูญขององคก์ารอนามยัโลก

3. ตอ้งเป็นไปตามเป้าประสงคใ์นการใชอ้ยา่งถว้นหน้าเพือ่การป้องกนัการแพรก่ระจายโรค

ระหวา่งประเทศ

4. ทุกประเทศจะตอ้งสนบัสนุนเจตนารมณ์ของกฎอนามยัน้ีตามกฎบตัรสหประชาชาติ
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สไลด์นี้ อธิบายถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ได้แก่กฎอนามัยระหว่างประเทศ ปี พ.ศ.2548 (IHR 2005)มาตรา 2  (เจตนารมณ์และขอบเขต)  มาตรา 3  (หลักการปฏิบัติตามกฏอนามัย)



พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 

 มาตรา 34  (หมวด 6: การป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ) (IHR2005, A27)

 มาตรา 39  (อาํนาจหน้าท่ีของเจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ) (IHR2005, A22)

 มาตรา 40  (หมวด 6: การป้องกนัและควบคมุโรคติดต่อ) (IHR2005, A27) 

 มาตรา 52 (หมวด 9: บทกาํหนดโทษ: สาํหรบัผูเ้ดินทางหรือบคุคลทัว่ไป)

 มาตรา 54  (หมวด 9: บทกาํหนดโทษ: สาํหรบัเจ้าของยานพาหนะ)
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Presentation Notes
สไลด์นี้ อธิบายกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน (ต่อ)พระราชบัญญัติโรคติดต่อ ปีพ.ศ.2558 โดยมีมาตรที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ มาตรา 34  (หมวด 6:  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) (IHR2005 , A27)มาตรา 39  (อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ)  (IHR2005 , A22)         มาตรา 40  (หมวด 6:  การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ) (IHR2005 , A27) มาตรา 52  (หมวด  9:  บทกำหนดโทษ : สำหรับผู้เดินทางหรือบุคคลทั่วไป)   มาตรา 54  (หมวด  9:  บทกำหนดโทษ : สำหรับเจ้าของยานพาหนะ)  



Disease containment

มาตรการต่อบคุคล 
• การแยกกกัผูท้ีม่อีาการปว่ย (Isolation of symptomatic persons)

• การกกักนัผูส้มัผสั (Quarantine of exposed persons)

• การจดัการผูส้มัผสั (Management of Contacts)

มาตรการต่อกลุ่มคนหรอืชมุชน
• การแยกตวัอยูก่บับา้นโดยสมคัรใจ

• การปิดอาคารสถานที ่ระงบัการใชร้ะบบขนสง่สาธารณะ

Presenter
Presentation Notes
สไลด์นี้อธิบายถึง การควบคุมการระบาด Disease containment หมายถึง การทำให้การแพร่ระบาดของโรคหยุดช้าลง โดยมีหลักสำคัญคือ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วย พาหะ และแหล่งรังโรคโดยมีกลวิธี ดังนี้1.มาตรการต่อบุคคล ได้แก่การแยกกักผู้ที่มีอาการป่วย (Isolation of symptomatic persons)การกักกันผู้ติดเชื้อ (Quarantine of exposed persons)การจัดการผู้สัมผัส (Management of Contacts)2. มาตรการต่อกลุ่มคนหรือชุมชนการแยกตัวอยู่กับบ้านโดยสมัครใจการปิดอาคารสถานที่ ระงับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ



Disease containment (ต่อ)

การป้องกนัเป็นกลุ่ม (Mass Prophylaxis)
• การใหย้ากลุ่มเสีย่ง หรอืการเสรมิสรา้งภูมคิุม้กนัเป็นกลุ่ม

การให้ความรูต่้อชมุชน (Public education)
• การสือ่สารความเสีย่งกรณรีะบาด
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สไลด์นี้อธิบายถึง การควบคุมการระบาด Disease containment หมายถึง การทำให้การแพร่ระบาดของโรคหยุดช้าลง โดยมีหลักสำคัญคือ การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อจากผู้ป่วย พาหะ และแหล่งรังโรคโดยมีกลวิธี ดังนี้1.มาตรการต่อบุคคล ได้แก่การแยกกักผู้ที่มีอาการป่วย (Isolation of symptomatic persons)การกักกันผู้ติดเชื้อ (Quarantine of exposed persons)การจัดการผู้สัมผัส (Management of Contacts)2. มาตรการต่อกลุ่มคนหรือชุมชนการแยกตัวอยู่กับบ้านโดยสมัครใจการปิดอาคารสถานที่ ระงับการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ



รายงานผลการปฏิบติัการ (Output summary report)

• รายงานสอบสวนโรคเบือ้งตน้

• รายงานการตดิตามผูส้มัผสั

• การปฏบิตังิานตามแผนเผชญิเหตุ (IAP: Incident Action Plan)
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Presentation Notes
สไลด์นี้เพื่อแสดง output ที่ได้จากการปฏิบัติงานของทีมปฏิบัติการสอบสวนโรครายงานสอบสวนโรคเบื้องต้น – ต้องสรุปรายงานเบื้องต้นเสนอผู้บริหาร และส่งต่อข้อมูลให้ทีม SAT รายงานการติดตามผู้สัมผัส – เมื่อทำการติดตามผู้สัมผัสได้ต้องสรุปผลการติดตาม ให้ผู้บริหารและ SAT รวมถึงการส่งต่อข้อมูลให้กับทีมที่ทำหน้าที่ติดตามอาการผู้สัมผัสต่อไป จนกว่าโรคจะสงบIAP: Incident Action Plan – เมื่อปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุ ต้องมีการบันทึกข้อมูล เช่น แบบฟอร์ม ICS 215 ซึ่งการจัดทำ ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการรับผิดชอบในการกำหนดรายละเอียดส่วนใหญ่ ส่วนแผนงาน เพิ่มเติม ข้อมูลทรัพยากรที่มีอยู่ และส่วนสนับสนุนร่วมพิจารณาทรัพยากรที่ต้องขอรับการสนับสนุน 
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