
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5
ผู้ปฏิบัติ: ทีมปฏิบัติการหลัก



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1.มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ภารกิจของทีมปฏิบัติการหลัก

ซึ่งประกอบด้วย :

1.1 กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operations)

1.2 กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)

1.3 กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management)

1.4 กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)

2. สามารถบริหารจัดการภารกิจของทีมปฏิบัติการหลักได้



ขอบเขตเนื้อหา

1.บทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค 
(Operations)

2.บทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)

3.บทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management)

4.บทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of 
Entry)



ระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

situation

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ
• แนวทางการปฏิบัติ
• การส่ังการ 

หน่วยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กำลังคน

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ผู้บัญชาการ

ฝ่ายข้อมูลและยุทธศาสตร์

ผู้ปฏิบัติ

Liaison

ข้อมูล

ยุทธศาสตร์SAT



กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)

หน้าที่หลัก:

• ทีมปฏิบัติการส่วนกลาง
1. จัดระบบการปฏิบัติการภาคสนามในการปฏิบัติการตอบ

โต้ภาวะฉุกเฉิน เช่น กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ

2. ตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
กระบวนการปฏิบัติงาน (JAS: Job Action Sheet)

3. รวบรวมความรู้ มาตรฐาน มาตรการในการปฏิบัติงาน
ภาคสนาม

4. จัดทำรูปแบบการรายงาน จากกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ
ภาคสนามให้เหมาะสมกับเหตุการณ์

5. การประสานงาน (ระบบเชื่อมประสานข้อมูล) กับกลุ่ม
ภารกิจปฏิบัติงานภาคสนาม



กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)
หน้าที่หลัก:

• ทีมปฏิบัติการภาคสนาม
1. กำหนดมาตรการความปลอดภัยของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

2. ประเมินขนาด ความรุนแรง การกระจาย ของปัญหา 
(Rapid Assessment) และสรุปผลแจ้งศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินผ่าน Situation Awareness Team

3. ปฏิบัติการควบคุมสถานการณ์ภาวะฉุกเฉินในพื้นที่

4. รายงานสถานการณ์ และปัญหาอุปสรรค หรือร้องขอการ
สนับสนุนเพิ่มเติมกับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินผ่าน 
Situation Awareness Team เป็น Real time

5. รายงานผลการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ



เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ 
และหน่วยปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ

CDCU



มาตรา 34 เม่ือเกิดโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่อ
อันตราย/โรคระบาดในเขตพื้นที่ ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อมีอำนาจดำเนินการเอง
ออกคำส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ใดดำเนินการ

• ให้ผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาด/ผู้สัมผัสโรค/เป็นพาหะ
มารับการตรวจ/รักษา/ชันสูตรทางการแพทย์  

• แยกกัก/กักกัน/คุมไว้สังเกตอาการ ณ สถานที่ที่กำหนด 

• ให้ผู้มีความเสี่ยงที่จะติดโรคได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

• นำศพหรือซากสัตว์ไปรับการตรวจ/จัดการ เพื่อป้องกันการแพร่ของโรค

• ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่  พาหนะกำจัดความติดโรค/

แก้ไขปรับปรุงสุขาภิบาลให้ถูกสุขลักษณะ

ความสัมพันธ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ



• ให้เจ้าของ/ผู้ครอบครอง/ผู้พักอาศัยในบ้าน โรงเรือน สถานที่  พาหนะ กำจัดสัตว์/แมลง/ตัวอ่อนของ

แมลงที่เป็นสาเหตุการเกิดของโรค 

• ห้ามผู้ใดกระทำการใดๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ

• ห้ามผู้ใดเข้าไปหรือออกจากที่เอกเทศ  

• เข้าไปในสถานที่/พาหนะที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีโรค เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค 

• สอบสวนโรค และหากพบว่ามีโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาดเกิดขึ้น ให้แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อ

จังหวัด/กทม. และรายงานกรมควบคุมโรคให้ทราบโดยเร็ว

ความสัมพันธ์ของผู้บัญชาการเหตุการณ์ กับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ (ต่อ)



กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ: ชุดเฉพาะกิจ (Task Forces)

ชุดเฉพาะกิจ คือ การรวมกลุ่มของทรัพยากร
หลายชนิดที่มีการสื่อสารร่วมกันปฏิบัติงาน
ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าชุดเฉพาะกิจ

Operations  

ยกตัวอย่าง : ฝ่ายสนับสนุน หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค หน่วยค้นหาผู้ประสบภัยและกู้ชีพ

กลุ่มภารกิจวางแผน กลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์

ชุดเฉพาะกิจ (Task Forces)

Strike teams  

Single Resource



กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ: ชุดปฏิบัติการ (Strike teams)

ชุดปฏิบัติการ คือ กลุ่มของทรัพยากรที่เป็น
แบบและชนิดเดียวกัน ที่มีการสื่อสาร
ร่วมกันและปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแล
ของหัวหน้าชุดปฏิบัติการ

ยกตัวอย่าง : หน่วยสถานการณ์ หน่วยเอกสารและธุรการ 

Operations  

ชุดปฏิบัติการ (Strike teams)

Task Forces

Single Resource



คำถาม?

ชุดเฉพาะกิจ (Task Forces) กับ

ชุดปฏิบัติการ (Strike teams) 

แตกต่างกันอย่างไร?



กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ: ทรัพยากรเด่ียว (Single Resource)

ทรัพยากรเด่ียว อาจเป็น

• บุคคล
• เคร่ืองมือและบุคลากรที่ควบคุมเคร่ืองมือนั้น
•กลุ่มของบุคคลที่มีหัวหน้ากำกับดูแล

ยกตัวอย่าง : เจ้าหน้าที่ประสานงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย รถฉุกเฉิน

ทรัพยากรเด่ียว (Single Resource)

Task Forces

Strike teams

Operations  



กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operations)

คำแนะนำ

1.ให้อภิปรายภายในกลุ่มภารกิจที่กำหนด

2.เพื่อสร้างแผนผังองค์กรสำหรับกลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operations) ให้
ครอบคลุมหน้าที่หลักของกลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operations)

3.ให้เวลาทำกิจกรรม 10 นาที ในการเตรียมและนำเสนอในชั้น



Operations

ทีมปฏิบัติการส่วนกลาง ทีมปฏิบัติการภาคสนาม

ตัวอย่าง....

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

หน่วยปฏิบัติการควบคุมโรค

หน่วยรายงานสถานการณ์และผล

หน่วยสถานการณ์

เจ้าหน้าที่ประสานงาน

หน่วยสนับสนุน

หน่วยเอกสารและธุรการ MERT, mini MERT, EMS

MCATT



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication)
หน้าที่หลัก:

1. เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง และ
ประเมินการรับรู้ของสาธารณะ (Public perceptions) เพื่อ
วิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทำแผนการสื่อสารความเสี่ยงที่
เหมาะสมและรวดเร็ว

2. เฝ้าระวังข่าวลือ จากช่องทางต่างๆ  และตอบโต้อย่าง
เหมาะสมและรวดเร็ว

3.จัดทำข้อมูลข่าวสาร ประเด็นข่าว (Press release)
ประเด็นสาร (Talking point)  ที่ถูกต้องแม่นยำ และ
ครบถ้วน เหมาะกับสถานการณ์และกลุ่มภารกิจเป้าหมาย

4.ดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างๆ รวมทั้ง  
ผลิตสื่อ เพื่อเผยแพร่ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสม



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง (Risk Communication) (ต่อ)

หน้าที่หลัก:

5. ประสานกับกลุ่มภารกิจงานย่อย เพื่อจัดการและUpdate 
ข้อมูลที่จำเป็นเพื่อเผยแพร่ และสื่อสารความเสี่ยง

6. จัดทำทำเนียบผู้บริหาร  โฆษก และวิทยากร เพื่อแถลง
ข่าว ให้ข่าวสื่อมวลชน  ให้ความรู้ประชาชน และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้อง

7. ประสานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในและนอกกระทรวง
สาธารณสุข  เพื่อดำเนินการสื่อสารความเสี่ยง

8. ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานสื่อสารความ
เสี่ยงต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์



Emergency Risk Communication

ข่าวสารทีถู่กต้อง ในเวลาทีถู่กต้อง จากบุคคลที่ถูกต้อง
ช่วยชีวิตผู้คนได้

รวดเร็ว

ถูกต้อง

เช่ือถือได้



กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง 
(Risk Communication)

3.หน่วยประสานงาน 4. หน่วยเอกสาร 5.หน่วยประเมินผล

1.หน่วยคัดแยกข่าวสาร 2. หน่วยส่ือสารมวลชน

ตัวอย่าง....



กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย 
(Case Management)

หน้าที่หลัก:

1. ดำเนินการตามมาตรฐานแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยตลอดจน
แนวทางในการป้องกันการติดเชื้อ

2. ประสานกับห้องปฏิบัติการทางสาธารณสุขเพื่อจัดทำแนวทางการส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม

3. ประสานและ/หรือจัดเตรียมสถานที่สำหรับการ แยกกัก  กักกันและ
คุมไว้สังเกตอาการ

4. จัดกลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วยแบบองค์รวม (Holistic care)  และ
ฝึกซ้อมกลุ่มภารกิจเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ
ป้องกันการติดเชื้อได้อย่างเหมาะสม

5. จัดกลุ่มภารกิจผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้คำปรึกษาด้านการแพทย์และการ
ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลที่รับดูแล
รักษาผู้ป่วย



กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย 
(Case Management)

3.หน่วยแยกกักโรค 
(Quarantine)

4. หน่วยดูแลรักษาทางการ
แพทย์ (Medical care)  

5.หน่วยควบคุมการติดเช้ือใน
โรงพยาบาล (IC)

1.หน่วย SOP
2. หน่วย

ห้องปฎิบัติการ (LAB)

ตัวอย่าง....



หน้าที่

• จัดทำมาตรฐานแนวทางการดูแล

รักษาผู้ป่วยตลอดจนพัฒนาแนวทาง

ในการป้องกันการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล กรณีการแยกกักโรค

• ตรวจสอบ ติดตามการดำเนินงาน

มาตรฐานการป้องกันการติดเชื้อใน

โรงพยาบาล

หน่วย SOP

กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย 
(Case Management)

3.หน่วยแยกกักโรค 
(Quarantine)

4. หน่วยดูแลรักษาทางการ
แพทย์ (Medical care)  

5.หน่วยควบคุมการติดเช้ือ
ในโรงพยาบาล (IC)

1.หน่วย SOP Case 
Management

2. หน่วยห้องปฎิบัติการ 
(LAB)



หน้าที่

• ประสานกับห้องปฏิบัติการทาง

สาธารณสุข

• จัดทำแนวทางการส่งตรวจทาง

ห้องปฏิบัติการที่เหมาะสม 

• ประสานขอรับการสนับสนุน

ทรัพยากรที่จำเป็นเพิ่มเติมจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

หน่วยห้องปฏิบัติการ (LAB)

กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย 
(Case Management)

3.หน่วยแยกกักโรค 
(Quarantine)

4. หน่วยดูแลรักษาทางการ
แพทย์ (Medical care)  

5.หน่วยควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล (IC)

1.หน่วย SOP
2. หน่วยห้องปฎิบัติการ 

(LAB)



หน้าที่

• ประสานและ/หรือจัดเตรียมสถานที่สำหรับ

การ แยกกัก  กักกัน และคุมไว้สังเกตอาการ

หน่วยแยกกักโรค (Quarantine)

กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย 
(Case Management )

3.หน่วยแยกกักโรค 
(Quarantine)

4. หน่วยดูแลรักษาทางการ
แพทย์ (Medical care)  

5.หน่วยควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล (IC)

1.หน่วย SOP
2. หน่วยห้องปฎิบัติการ 

(LAB)



หน้าที่

• จัดกลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย

แบบองค์รวม (Holistic care)   

• ฝึกซ้อมกลุ่มภารกิจเพื่อให้สามารถ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานการ

ป้องกันการติดเชื้อได้อย่าง

เหมาะสม

• ประสานขอรับการสนับสนุน

ทรัพยากรที่จำเป็นเพิ่มเติมจาก

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง

หน่วยดูแลรักษาทางการแพทย์ (Medical care) 

กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย 
(Case Management   )

3.หน่วยแยกกักโรค 
(Quarantine)

4. หน่วยดูแลรักษาทางการ
แพทย์ (Medical care)  

5.หน่วยควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล (IC)

1.หน่วย SOP
2. หน่วย

ห้องปฎิบัติการ (LAB)



หน้าที่

• จัดกลุ่มภารกิจผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้

คำปรึกษาด้านการแพทย์และการ

ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อใน

โรงพยาบาลแก่สถานพยาบาลที่รับ

ดูแลรักษาผู้ป่วย

• กำกับติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานตามมาตรฐาน IPC

หน่วยควบคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล (IC) 

กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย 
(Case Management)

3.หน่วยแยกกักโรค 
(Quarantine)

4. หน่วยดูแลรักษาทางการ
แพทย์ (Medical care)  

5.หน่วยควบคุมการติด
เช้ือในโรงพยาบาล (IC)

1.หน่วย SOP
2. หน่วยห้องปฎิบัติการ 

(LAB)



กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)
หน้าที่หลัก:

1. ตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากพื้นที่เสี่ยง

2. ทบทวนและฝึกปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรฐาน
การควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศแก่เจ้าหน้าที่
ร่วมปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

3. ควบคุมกำกับให้มีการดำเนินงานตามมาตรฐาน IHR 
2005 Point of Entry (ภาวะฉุกเฉิน)                     
ตามมาตรฐานคู่มือพัฒนาสมรรถนะหลักช่อง
ทางเข้าออกระหว่างประเทศ IHR 2005

4. จัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทางและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ และส่งต่อข้อมูลให้ SAT



กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)

โครงสร้าง

กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry)

หน่วยคัดกรอง

(Screening)  
หน่วยเตรียมการ

(Preparing)  

หน่วยควบคุมกำกับ

ตามมาตรฐาน IHR 

(IHR Monitoring)  

หน่วยฐานข้อมูล

(Database)  



หน่วยคัดกรอง (Screening) หน้าที่

• ตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่มาจาก

- พื้นที่เสี่ยง 

- ผู้เดินทางขาเข้า (Measures on 
arrival)

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

- ผู้เดินทางต้องสงสัย

• การกักกันผู้เดินทางต้องสงสัย

• การรวบรวมข้อมูลเพื่อส่งต่อให้กลุ่ม
ภารกิจติดตามผู้เดินทางสงสัยสัมผัสโรค 
(Contact tracing)

กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry)

หน่วยฐานข้อมูล

(Database)  

หน่วยคัดกรอง

(Screening) 

หน่วยเตรียมการ

(Preparing)

หน่วยควบคุม

กำกับตาม

มาตรฐาน IHR 
(IHR Monitoring)



หน่วยเตรียมการ (Preparing)
หน้าที่

• ทบทวนและฝึกปฏิบัติการดำเนินงานตามมาตรฐานการ
ควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ แก่เจ้าหน้าที่ร่วม
ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

• มีแผนแก้ไขภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข (Public Health 
Emergency Contingency Plan) รวมทั้งแต่งตั้งผู้
ประสานงาน (coordinator) ที่ช่องทางเข้าออกประเทศที่
จำเป็นต้องมี และแต่งตั้งจุดติดต่อ (contact points) ใน
หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานอื่นๆ และหน่วยบริการ
ต่างๆ

• จัดให้มีความพร้อมเพื่อให้มีการจัดบริการด้านการแพทย์
ซึ่งประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการตรวจ
วินิจฉัยที่มีความพร้อม ในการประเมินและให้การดูแล
รักษา ผู้เดินทางที่เจ็บป่วย และมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
พร้อมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน อย่าง
เพียงพอ

กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry)

หน่วยคัด

กรอง

(Screening) 

หน่วยควบคุม

กำกับตาม

มาตรฐาน IHR 

(IHR 

Monitoring)

หน่วย

ฐานข้อมูล

(Database)  

หน่วย

เตรียมการ

(Preparing)



หน่วยควบคุมกำกับตามมาตรฐาน IHR (IHR Monitoring)

หน้าที่

• ควบคุมกำกับให้มีการ
ดำเนินงานตามมาตรฐาน 
IHR2005 Point of Entry 
(ภาวะฉุกเฉิน) ตาม
มาตรฐานคู่มือพัฒนา
สมรรถนะหลักช่อง
ทางเข้าออกระหว่าง
ประเทศ IHR 2005

หน่วยคัดกรอง

(Screening) 

หน่วย

เตรียมการ

(Preparing)

หน่วยควบคุม

กำกับตาม

มาตรฐาน IHR 

(IHR Monitoring)

หน่วยฐานข้อมูล

(Database)  

กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry)



หน่วยฐานข้อมูล (Database)

หน้าที่

• จัดทำฐานข้อมูลผู้เดินทาง
และข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
เหตุการณ์ และส่งต่อข้อมูล
ให้ SAT

กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 

(Point of Entry)

หน่วยคัดกรอง

(Screening) 

หน่วยเตรียมการ

(Preparing)

หน่วยควบคุม

กำกับตาม

มาตรฐาน IHR 

(IHR Monitoring)

หน่วยฐานข้อมูล

(Database)  



ตัวอย่าง: หน่วยงานที่รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มภารกิจ
ในทีมปฏิบัติการหลัก (ส่วนกลาง)

ผู้ปฏิบัติ: กลุ่มภารกิจ

ในทีมปฏิบัติการหลัก

ผู้รับผิดชอบหลัก

Operation สำนักระบาดวิทยา

Risk Communication สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

Case Management สถาบันบำราศนราดูร

Point of Entry สำนักโรคติดต่อทั่วไป



สรุป (Summary)

ท่านสามารถอธิบายบทบาทและหน้าที่ของกลุ่มภารกิจต่อไปนี้ได้หรือไม่

1. กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค (Operation)

2. กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)

3. กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management)

4. กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry)



คำถามและข้อคิดเห็น


