
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

การตรวจจบัความผิดปกติ
โรคและภัยสุขภาพ

กองด่านควบคมุโรคตดิต่อ
ระหว่างประเทศและกกักันโรค



หัวข้อในการน าเสนอ

1. วัตถุประสงค์ของการเรยีนรู้

2. ผลกระทบของ EIDs

3. ความส าคญัในการคดักรอง คัดแยก

4. การเตรียมความพร้อมในการท างาน



จุดประสงคข์องหน่วยการเรยีนรู้

ตรวจจับความผิดปกติภายในดา่นควบคุมโรคติดต่อ
ระหวา่งประเทศ และป้องกันตนเอง/บุคลากร/สิ่งแวดล้อม 

จากโรคและภยัสขุภาพเบื้องต้นได้



ผลกระทบของการติดเชื้อ

ผลกระทบตอ่ผูเ้ดนิทางผูป้ว่ย ผลกระทบตอ่บคุลากร ผลกระทบตอ่กองด่านฯ/โรงพยาบาล ผลกระทบตอ่ชมุชน



ท าไมตอ้งอบรมเจา้หนา้ที่ทกุคนในชอ่งทาง ?

 เพราะมีโอกาสสัมผัสกับผู้เดินทางตลอดเวลาในขณะปฏิบัติหน้าที่ ท าให้มีโอกาส
พบผู้เดินทางที่มีอาการป่วย จะได้สามารถป้องกันตัวเองได้

 เพราะการพบผู้สงสัยได้เร็ว มีระบบแจ้งข่าวที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้
เดินทางที่มีอาการป่วยมีโอกาสเข้ารับการรักษาและรอดชีวิตได้มากขึ้น

 เพราะการสัมผัสผู้ที่สงสัยป่วยและเข้าใจว่าอาจติดเชื้อ จะช่วยให้สามารถลดการ
แพร่กระจายเชือ้ไปสูเ่พือ่นรว่มงานและครอบครัวได้โดยการกักกันตนเองด้วยความ
สมัครใจ จนพ้นระยะฟักตัวของโรค หรือตรวจยืนยันว่าไม่ติดเชื้อ

 ช่วยให้ผู้เดินทางอื่น ๆ/บุคคลรอบข้าง/สิ่งแวดล้อมรอบตัว ปลอดภัยต่อการติดเชื้อ



ควรอบรมเจา้หน้าที่ ทุกคนในชอ่งทาง เมื่อไหร่ ?

อย่างนอ้ยปีละครั้ง เมื่อมีเจา้หนา้ทีม่าใหม่ เมื่อมีโรคระบาด เมื่อมีโอกาสเสี่ยง
จากผู้เดินทางประเทศติดโรค

เมื่อมีมาตรการ
ทางสาธารณสุข



การด์ “ดู แยก แจ้ง ช่วย”



การเฝา้สงัเกตความผิดปกติ (ดู / ฟัง / ถาม อาการป่วยและความผิดปกติ)

แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากผู้เดินทางมีอาการ ดังนี้...

 ผู้เดินทางบอกว่าตนเองเหมือนจะ มีไข้

 มีการแจ้ง หรือสังเกตเห็น อาการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ไอต่อเนือ่ง หายใจติดขัด อุจจาระร่วงอาเจียนตอ่เนือ่ง มีผื่นตามตัว มีแผลถลอก/
เลือดออก 

ไม่สดชืน่/
ไม่สบาย



The Chain of Infection

Infectious Agent
Bacteria
Virus 
Fungi Reservoir

People
Environment

Equipment & Water

Portal of Exit
Excretion, Secretions, 

Skin, and Droplets

Means of Transmission
Direct/Indirect Contact

Inhalation
Airborne

Portal of Entry
Mucous Membranes

Respiratory & GI Tract
Broken Skin

Susceptible Host
Patient 
Staff
Visitor

Rapid identification, diagnosis, and treatment

Education
Environmental Hygiene 
Disinfection and Sterilization

Hand Hygiene
Control of Excretions secretions 
Proper attire

Hand Hygiene,
Personal Hygiene

Transmission Based Precautions Aseptic 
Technique Wound/catheter care

Hand Hygiene
Transmission based precautions Environmental Hygiene

Recognition of high risk patients 
Treatment of underlying disease  

Immunizations
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The disease is just a flight away

Daily world passenger air traffic. Credit: Diio



The disease is just a voyage away

World maritime traffic. Credit: marinetraffic.com



สร้างระบบรายงาน/แจง้ขา่ว จากช่องทางเขา้-ออกประเทศสูโ่รงพยาบาล



วิธีการตรวจจบัความผดิปกต ิด้านสขุภาพ และสาธารณสขุ 

ดู : เฝ้าสังเกตความผิดปกติ 

แยก : รีบแยกผูเ้ดนิทางออกจากผูเ้ดนิทางรายอื่น

แจ้ง : รีบแจ้ง 1669, ด่านฯ, ผู้บังคับบัญชา 

ช่วย : ให้การสนับสนุน 

รีบแจ้ง



การเฝ้าสังเกตความผิดปกติ (ดู / ฟัง / ถาม อาการปว่ยและความผดิปกติ)

แจ้งเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ หากผู้เดินทางมีอาการ ดังนี้...

 ผู้เดินทางบอกว่าตนเองเหมือนจะ มีไข้

 มีการแจ้ง หรือสังเกตเห็น อาการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

ไอต่อเนือ่ง หายใจติดขัด อุจจาระร่วงอาเจียนตอ่เนือ่ง มีผื่นตามตัว มีแผลถลอก
/ เลือดออก 

ไม่สดชืน่
/ ไม่สบาย



ไอต่อเนือ่ง (Continuous coughing)
ดู : RECOGNIZE

ไอถี่ และแรง เป็นอาการผิดปกติ

ไอต่อเนือ่งเปน็ชดุ อาจเปน็... 

ไอกรน มีเสียง pertussis (whooping cough)

วัณโรค (tuberculosis)

ปอดบวม (pneumonia)

ไข้หวัดใหญ่ (influenza)



อาเจียน ต่อเนื่อง (Continuous vomiting)
ดู : RECOGNIZE

อาเจียน 2 ครั้งขึ้นไป ที่ไม่ใช่โรคแพ ้อากาศ 

แสดงวา่ อาการผิดปกติ

อาจเป็นโรค... 

อาหารเปน็พิษ (Food Poisoning)

อหิวาตกโรค (cholera)

อีโบลา (Ebola)



หายใจตดิขดั (Difficulty breathing)
ดู : RECOGNIZE

อ้าปากหายใจ หายใจกระหดืกระหอบ นับลมหายใจไมไ่ด้
รู้สึกขาดลมหายใจ หายใจเร็ว-ชา้เกินไป

แสดงวา่ อาการผิดปกติ
อาจเปน็โรค... 

ปอดบวม (pneumonia)

คอตีบ (diphtheria)

ไข้หวัดใหญ่ (influenza)



อุจจาระรว่งตอ่เนือ่ง (Continuous diarrhea)
ดู : RECOGNIZE

ท้องเสยีหลายครัง้ แสดงวา่ อาการผิดปกติ

อาจเป็นโรค... 

อาหารเปน็พิษ (Food Poisoning)

อหิวาตกโรค (cholera)

อีโบลา (Ebola)



มีผื่นตามตัว (Body rash)
ดู : RECOGNIZE

มีตุ่มขึ้นตามตัว หรือ ผิวหนงัเปลี่ยนส ี

แสดงวา่ อาการผิดปกติ

อาจเปน็โรค... 

ต่อมน้ าเหลืองโต (enlarged lymph nodes)

ดีซ่าน (jaundice)



มีผื่นตามตัว (Body rash)
ดู : RECOGNIZE

มีตุ่ม/ผื่น/รอยจ้ าขึน้ตามตัว หรือ ผิวหนงั 

แสดงวา่ อาการผิดปกติ

อาจเปน็โรค... 

ไข้ดาแดง (Scarlet fever)

ไข้เดงกี่ (Dengue fever)

โรคหัดเยอรมนั (Rubella / German Measles)

โรคไขป้วดขอ้ยงุลาย/ไขช้คินุกนุยา (Chikungunya fever)

ไข้กาฬหลังแอน่ (Meningococcal infection)

Fifth disease / Erythema Infectiosum



มีแผลถลอก หรือแผลถลอกโดยไม่ไดร้บับาดเจบ็มากอ่น
New unusual bruising or bleeding (not from injury)

ดู : RECOGNIZE

สังเกต หรือพบ เลือดออกผดิปกต ิ
ที่ เหงือก หู จมูก ผิวหนงั ที่มองเหน็งา่ย 

โดยไมม่อีาการบาดเจบ็ 

แสดงว่า อาการผิดปกติอาจเปน็โรค... 

ไข้เหลือง (Yellow Fever)

อีโบลา (Ebola)



มีอาการสบัสน ขาดสติ (Confused mental state)
ดู : RECOGNIZE

ไม่สนใจสิง่แวดลอ้ม ไม่ตอบสนองต่อสิง่กระตุ้น
สับสน เวลา-สถานที-่บคุคล หรือ ชัก

แสดงวา่ อาการผิดปกติ

ไอต่อเนือ่งเปน็ชดุ อาจเปน็... 

เยื่อหุม้สมองอกัเสบ (meningitis)

หรือ โรคอืน่ ๆ



แสดงอาการไม่สบายเหน็ชัดเจน 
(appearing obviously unwell)

ดู : RECOGNIZE

ซึมเศรา้ ไม่สบายตัว เวียนหวั คัดจมูก 
สีหน้าแสดงออกวา่ไม่สบายอยา่งชัดเจน

แสดงวา่ อาการผิดปกติ
ไอต่อเนือ่งเปน็ชดุ อาจเปน็... 

ไข้หวัด (Flu)

หรือ โรคอืน่ ๆ



 ผู้เดินทางทัว่ไป

 ไข้/ไอ/จาม/ผืน่
 ท้องเสยี
 มีสารคดัหลัง่
 มีแผล

Standard PrecautionsTransmission-based 
Precautions

คัดกรองคัดแยก



PoE Emerging Disease Preparedness Plan

1. Risk Assessment

• Planning 

• Education and training: HCW, patient, visitor

2. Triage system and triage site

3. Transportation

4. Clinical evaluation and management Infection control measures

5. Occupational health issues



PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)

1. Risk Assessment
• Planning 
• Education and training: HCW, patient, visitor

 Staffing needs, first responders and personal policies
 Access controls: limit visitor, limit elective procedures
 Supplies and equipment
 Risk communication
 Exercise



Risk Assessment



Exercise



PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)

2. Triage system and triage site

system site



PoE Emerging Disease Preparedness Plan

2. Triage system and triage site (cont.) 

ระบบการคดัแยกผูป้่วย
สงสัย แยกไว้กอ่นสง่ต่อขอ้มูล เพื่อการดูแล 

ระบบการคดักรองผูป้ว่ย
ทุกคนตอ้งผ่านการคัดกรอง

ระบบการเตอืนภยั/แจ้งขา่ว
Poster alert, computer alert, etc. 



What are the signs and symptoms of SAR-CoV-2 Infection?



PoE Emerging Disease Preparedness Plan

Locations:

 First step  At the entrance of hospital
 Second step  Out-patient and in-patient department Implementations:

Posting signs: triage criteria to alert patient 
 Implement source control measures: mask, tissue, and alcohol-based hand rubs 

available
 IC practice guideline for HCWs: PPE, hand hygiene
 Transportation plan for suspected case

2. Triage system and triage site (cont.) 



PoE Emerging Disease Preparedness Plan

Screening Process, Screening site, and Separate examination room

2. Triage system and triage site (cont.) 



PoE Emerging Disease Preparedness Plan

Natural ventilation Mechanism ventilation

Open door

Sunlight 

Location = hospital front 

2. Triage system and triage site (cont.) 





เกณฑ์มาตรฐานส าหรับปริมาณอากาศหมุนเวียนและอากาศบริสทุธิ์จากภายนอก

Area
Min. OA, 

ACH

Min Total 

Air,  ACH

Pressure 

Relationship

Min. OA, 

ACH

Min Total 

Air,  ACH

Air Movement 

Relationship

Infectious  Isolation Room 2 12 N 2 12 In

Operating Room 5 25 P 3 15 Out

Recovery Room 2 6 E 2 6 -

ICU 2 6 P 2 6 -

Corridor 2 4 E - 2 -

S terile S torage Room 2 4 P - 4 Out

Admitting & Waiting Room 2 6 N - - -

E xamination Room 2 6 + - 6 -

ACH = air change per hour; P  = pos itive; N = negative; E  = equal;   +/- = continuous directional control not required

AS HRAE  Handbook 2003 AIA Guidelines  2001



PoE Emerging Disease Preparedness Plan

2. Triage system and triage site (cont.) 

แนวคดิจัดตัง้พื้นทีร่อคอย/OQ 



การแพรก่ระจายเชื้อทางละอองลอย (Aerosol) ของโรคติดเชื้อโควดิ-19

อ้างอิงจากเอกสารประกอบการบรรยาย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

การสะสมละอองลอย (Aerosol) ภายในห้องทีม่ีการจัดการอากาศทีต่า่งกัน



การแพรก่ระจายเชื้อทางละอองลอย (Aerosol) ของโรคติดเชื้อโควดิ-19



PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)

3. Transportation การเคลื่อนยา้ยผูป้่วย

การแจง้ข้อมูลลว่งหนา้

PPE

Standard precautions

Cleaning, disinfection



3. Transportation (cont.)

Transportation and Prepare Cleaning Set in an ambulance

Isolation Chamber

PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)



4. Clinical evaluation and management Infection control measures (cont.)

Management 
of Suspected / 
Confirmed Cases

Infection Control 
Measures

Personal 
Protective 

Equipment (PPE)

PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)



การใช้เครื่องป้องกันส่วนบุคคล (PPE)

ใส่ถุงมือ
เมื่อคาดว่ามอือาจสมัผสัมิง่
ปนเปือ้นหรอืสารคดัหลัง่

ใส่ผ้าปิดจมกู-ปาก
เมื่อคาดว่าจะมกีารกระเดน็
ของสารน้ าบรเิวณใบหนา้

แว่นป้องกนัตา/Face shield
เมื่อคาดว่าจะมกีารกระเดน็
ของสารน้ าบรเิวณใบหนา้

ใส่ผ้ากันเปื้อน
เมื่อคาดว่าจะมกีารปนเปือ้น
ของสารคดัหลัง่บรเิวณล าตวั

กาวนก์นัน้ า
เมื่อคาดว่าจะมกีารกระเดน็
ของสารคดัหลัง่บรเิวณล าตวั

ใส่บูท

เมื่อคาดว่าจะมกีารปนเปือ้นบรเิวณเท้า 
หน้าแขง้



Personal protective equipment (PPE):

• Gloves
• Aprons
• Gowns
• Protective eyewear
• Face Shields
• Masks

Standard Precautions



KEY POINTS
about PPE

เลือกใช ้PPE ตามกิจกรรมที่กระท ากบัผูป้่วยและความสี่ยง

ใส่ PPE ก่อนเข้าหอ้งผู้ปว่ย/พืน้ทีเ่สีย่ง

ส าหรับหน้ากากกรองอนภุาค (N95) ต้องเลือกขนาด
และท า fit check ก่อนการดูแลผูป้่วยทกุครั้ง

ระวังการปนเปือ้นจากมอืทีใ่สถุ่งมือโดยเฉพาะบรเิวณใบหนา้

ไม่ควรปรับ หรือ จับ PPE ในห้องผูป้่วย

การถอด PPE ที่ไม่ถูกตอ้ง ท าให้เกิดการปนเปือ้นมากทีส่ดุ



KEY POINTS
about PPE (cont.)

ส่วนที่เปือ้นมากของ PPE คือด้านนอก และด้านหนา้

ส่วนที่สะอาดกวา่ของ PPE คือด้านใน และ ด้านหลัง

ถอด PPE ใน anteroom ในกรณทีีไ่มม่ ีanteroom ให้ถอดกอ่น
ออกจากห้องผูป้ว่ยยกเวน้ mask ให้ถอดขา้งนอกหอ้ง

เปลี่ยน PPE เมื่อจะดแูลผูป้ว่ยรายอืน่ โดยเฉพาะถุงมอื

PPE ที่ใช้แลว้ให้ทิ้งเปน็ขยะติดเชื้อ หากเป็นชนิดที่น ากลับมาใช้
ใหม่ไดต้อ้งผา่นการท าความสะอาดกอ่น



หลักการใช้เครื่องป้องกันร่างกาย

จัดการอย่าง
เหมาะสม

- มีการจดัการ หรือ
- หมุนเวียนการใชอ้ยา่งเหมาะสม

เลือกขนาด

- เลือกขนาดพอเหมาะกบัผูส้วมใส่

เลือกประเภทให้
เหมาะสม

- เลือกให้เหมาะสมกบัการใช้งาน
- ทนทานและเหมาะสมกบัลักษณะ
ของการสมัผสั

ใช้เมือ่จ าเปน็
- ใช้น้อยเกนิไปอนัตราย  
- ใช้มากเกินไปสิน้เปลอืง เสียเวลา
หากไมถ่นัด จะแพรก่ระจายเชือ้



การเลือกใช้ PPE ตามวัตถุประสงค์

MASK
- N95 ป้องกัน airborne
- Surgical ป้องกัน droplets

GOWN or APRON

ป้องกันล าตัว

GOGGLES

ป้องกันตา

BOOTS

ไม่ให้เทา้สมัผสัสิง่คัดหลัง่จาก
ผู้ป่วยและสิง่แวดลอ้ม 



PPE for Standard Precautions
GLOVES

Use when touching blood, body fluids, secretions, excretions, 
contaminated items; for touching mucous membranes and non-
intact skin

GOWNS
Use during procedures and patient care activities when
contact of clothing/ exposed skin with blood/ body
fluids, secretions, or excretions is anticipated

MASK AND GOGGLES OR A FACE SHIELD 

Use during patient care activities is likely to generate splashes
or sprays of blood, body fluids, secretions, or excretions



Personal Protective Equipment: หลักการใช้ถุงมือ

ท างานจากสะอาดไปสกปรก

ป้องกันการปนเปื้อน: ผู้สวมใส ่ผู้อื่น 
และสิง่แวดล้อม

เปลี่ยนถุงมือเมื่อเปลีย่นกิจกรรม

ล้างมือก่อนใสถุ่งมือ 
(ถุงมอืปราศจากเชือ้)

ล้างมือหลงัถอดถงุมือ

ห้ามล้างถุงมือ
น าถุงมอื disposable มาใช้ใหม่

ถุงมือปราศจากเชื้อ
ต้องระมดัระวงัปอ้งกันการปนเปือ้น

ป้องกันการปนเปื้อน
ขณะถอดถุงมอื



PPE for Standard Precautions

- เลือกขนาดทีเ่หมาะสมกบัผูส้วมใส่
- ผูกเชอืกที่คอและเอวใหเ้รยีบร้อยCoverall

- ใช้ในกรณทีี่มีโอกาสปนเปื้อน
สิ่งคัดหลัง่/เปียก

- บริเวณที่ใชต้อ้งไมม่ลีมพัดแรง

APRON

GOWN



PPE for Standard Precautions

- เลือกขนาดที่เหมาะสมกบัผู้สวมใส่
- ผูกเชือกทีค่อและเอวใหเ้รียบร้อยCoverall

- ใช้ในกรณทีีม่โีอกาสปนเปือ้น
สิ่งคัดหลั่ง / เปียก

- บริเวณทีใ่ช้ต้องไมม่ลีมพดัแรง

APRON

GOWN

1.  บริเวณคอเสือ้ตอ้งปดิเสือ้ตวัในมิดชิด

ข้อควรระวัง

2.  บริเวณขอ้มือ ต้องใสถุ่งมอืใหค้ลมุปลายแขนเสือ้



PPE for Standard Precautions

- Surgical Mask (หน้ากากกรองอากาศ) 
- หน้ากากกรองอนภุาค (Respirator)
- Heightened level of precautions

MASK

หมวดที่ 3 หน้ากาก แว่นป้องกันตา กระจังกันใบหนา้

Mask/Goggles/Face Shield 



4. Clinical evaluation and management Infection control measures (cont.)

Management of Suspected / Confirmed Cases

• Early identification: case definition
• Early separation and early isolation
• Early treatment

• Clinical practice guidelines:  
• Specific treatment 
• Supportive treatment 

PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)



Call taker and Emergency Medical Dispatcher

On scene Medical care

Scene assessment

Limit resource

A B C D resuscitation Care during medical transportation

Limit ENV. – noise / vibration / not enough space ED‘s Triage

IC - Risk assessment

ICP technique ในการดูแลผู้ทีม่ีอาการฉุกเฉิน
Pre-hospital care



4. Clinical evaluation and management Infection control measures (cont.)

Infection Control Measures

• Administrative control (ส าคัญทีส่ดุ)

• Early recognition
• Early Implementation  

• Standard Precautions, 
• Transmission-base Precautions 
• Respiratory Hygiene/Cough Etiquette

• Surveillance system in PoE
• Reporting  
• Coordinating system to Department of 

Science 

PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)



58

How can you prevent getting COVID-19

If sick or HRC, do laboratory test.
Social distance



4. Clinical evaluation and management Infection control measures (cont.)

Personal Protective Equipment (PPE)

Day1 Day2 Day3

Date… Date… Date…

AM temp… AM temp… AM temp…

PM temp… PM temp… PM temp…

ILI 
symptoms:

No……
Yes……………

ILI 
symptoms:

No……
Yes……………

ILI 
symptoms:

No……

Yes…………
…

 Supplies Training (prioritized) Monitoring

PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)



5. Occupational health issues

Occupational Health Recommendations

Patient recommendations

Family Members Recommendations

PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)



5. Occupational health issues (cont.) 

Occupational Health Recommendations

• Follow recommended IC precautions

Respiratory hygiene/cough etiquette and hand hygiene all the times

• Monitor and surveillance for symptoms of the disease 

• Mental health

Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5

Date… Date… Date… Date… Date…

AM 
temp…

AM 
temp…

AM 
temp…

AM 
temp…

AM 
temp……

PM 
temp…

PM 
temp…

PM 
temp…

PM 
temp…

PM 
temp…

ILI 

sympto

ms:

No….
Yes…

ILI 

sympto

ms:

No….
Yes…

ILI 

sympto

ms:

No….
Yes…

ILI 

sympto

ms:

No…
Yes…

ILI 

symptom

s:

No…
Yes…

PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)



5. Occupational health issues (cont.)

Patient recommendations

Hand hygiene

Personal hygiene 

Transfer recommendations 

Restriction of visitor

Contact tracing system

PPE

hand hygiene

PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)



อุบัติเหตุเข็มต านิ้วจากการ Recap และไม่ใส่ถุงมือ

Click only once to start

• Hepatitis B carries the 
greater risk, at around 6–30%

• HIV with the lower risk of around 0.3%

9.exe
9.exe
9.exe


5. Occupational health issues (cont.)

Drill Exercise, Functional Exercise, Full - scale Exercise

PPE Training Program

PoE Emerging Disease Preparedness Plan (cont.)



กรณีส าหรับศพที่ติดเชื้ออีโบลา
“ห้าม” สัมผสัศพโดยไมส่วมชุดปอ้งกันการตดิเชื้อ
“ห้าม” อาบน้ าท าความสะอาดศพ
“ห้าม” ฉีดน้ ายารกัษาสภาพศพ
“ห้าม” เปิดถุงเก็บศพหลงับรรจศุพแล้ว

การจัดการศพติดเชื้อ



ดูแลสุขภาพ

การรายงานอาการ

การสังเกตอาการผิดปกติ

การดแูลรา่งกาย



มาตรการในการใช้ชีวติ ของบุคลากร ช่องทางเขา้-ออก

• วิเคราะห์ “ความเสีย่ง/แหลง่โรค” จับตาดู และมีมาตรการในตวัเอง 
ในการเฝ้าระวังป้องกัน

• รู้จักเป็นคนช่างสังเกต ขี้สงสัย สังเกตอาการผดิปกต ิทั้งของตนเอง 
และผูม้ารับบรกิาร

• ควรได้รับวัคซนี เพื่อการปอ้งกนัโรคตา่ง ๆ อย่างครบถ้วน

• D. M. H. T. T.

• การท างานแบบมีเครือข่าย



MISS VARAPORN THIENTONG

varaporn.thientong2@gmail.com

กองด่านควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ
และกักกนัโรค

THANK YOU


