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สัตวแพทยหญิงดาริกา กิง่ เนตร
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นางอุบลรัตน นฤพนธจิรกุล
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สนับสนุนโดย
o สํานักโรคไขหวัดใหญ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
o โครงการโรคติดเชื้ออุบัติใหม ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข
พิมพครั้งที่ 1
จํานวน
พิมพที่

มิถุนายน 2549
3,000 เลม
โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย
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ก
คํานํา
นับแตอดีตกาล เหตุการณการระบาดใหญทั่วโลกของไขหวัดใหญไดถูกบันทึกไวแลวถึง 31 ครั้ง
โดยมีการระบาดใหญ 3 ครั้งในชวงศตวรรษที่ 20 ที่ผานมา ทําใหผูคนตองเจ็บปวยลมตายครั้งละหลายลานคน
และมีผลกระทบรุนแรงดานสังคมและเศรษฐกิจติดตามมา จวบจนถึงตนศตวรรษที่ 21 ในขณะนี้ทั่วโลกกําลัง
วิตกกังวลและเฝาจับตามองอยางใกลชิดวา ไขหวัดนกหรือไขหวัดใหญในสัตวปกสายพันธุ H5N1 ที่แพร
ระบาดในภูมิภาคตางๆ ของโลกขณะนี้ อาจเปนจุดเริ่มตนของการระบาดใหญไขหวัดใหญครั้งใหมได
ประเทศไทยเปนประเทศหนึ่งที่ประสบปญหาการแพรระบาดของไขหวัดนกจากเชื้อ H5N1 และได
แกไขควบคุมปญหาไวไดในระดับที่นาพอใจ โดยความรวมมือของทุกภาคสวนในการควบคุมการระบาดใน
สัตวปกและการปองกันการแพรเชื้อมาสูคน อยางไรก็ตามในปจจุบันเชื้อนีไ้ ดแพรระบาดไปอยางกวางขวางใน
หลายภูมภิ าคของโลกแลว ดังนัน้ ความเสี่ยงทีเ่ ชื้อไวรัสจะกลายพันธุ จนอาจนําไปสูการแพรระบาดใหญ นับวา
ไดมีการขยายตัวตอไปอีก
ดวยความตระหนักถึงความเสี่ยง ดังกลาว รัฐบาลไดใหความเห็นชอบตอแผนยุทธศาสตรแกไข
ปญหาโรคไขหวัดนก และ แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมในการปองกันและแกปญหาการระบาดใหญ
ของไขหวัดใหญ (พ.ศ. 2548 - 2550) เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2548 จากนั้นกระทรวงสาธารณสุข ได
รวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํา “แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของ
ไขหวัดใหญ พ.ศ. 2549” เลมนี้ขึ้น โดยมีการประชุมเชิงปฏิบัติการ เมื่อวันที่ 2-11 กุมภาพันธ และ 25-27
กรกฎาคม 2548 และ ไดมีการปรับปรุงเพิ่มเติมตอมาเปนระยะๆ เพื่อมุงหวังใหเปนแนวทางแกหนวยงานใน
ระดับตางๆ จัดทําแผนปฏิบัติการ และ ใชเปนกรอบแนวทางจัดการฝกซอมความพรอมตอไป
แผนเตรียมความพรอมฯ ฉบับนี้ ยังมีขอจํากัดหลายประการ โดยเฉพาะในดานสาระ โดยมี
รายละเอียดสาระดานสาธารณสุขมากกวาดานอื่น และ อาจตองมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในอีกหลายดาน เชน ดาน
การปศุสัตว บทบาทหนาที่ขององคกรทองถิ่นและผูนําชุมชน บทบาทหนาที่ของภาคเอกชนและธุรกิจ ฯลฯ
เปนตน จึงอาจตองมีการปรับปรุงแกไขใหสมบูรณและเหมาะสมกับสถานการณมากยิ่งขึ้น
อนึ่ง หากทานมีขอเสนอแนะใด ๆ ตอแผนเตรียมความพรอมฯ ฉบับนี้ โปรดแจงใหคณะผูจัดทําฯ
ทราบ เพื่อเปนประโยชนตอการปรับปรุงแผนเตรียมความพรอมฯ ในโอกาสตอไป
คณะผูจดั ทําแผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
16 มิถุนายน 2549
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การดําเนินงานและจัดทําหนังสือ “แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญ
ของไขหวัดใหญ พ.ศ. 2549” เพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของในครั้งนี้ ประสบความสําเร็จลงได
ดวยความรวมมืออยางดียิ่ง ของคณะผูจัดทําแผนฯ ซึ่งประกอบไปดวยคณะทํางานจากกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี กระทรวงการต า งประเทศ
กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ
กรมประชาสัมพันธ และ หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผูทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา ดังรายนามที่
ปรากฏในตอนทายของเอกสารนี้ ซึ่งกองบรรณาธิการขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และขอขอบคุณ โครงการ
โรคติดเชื้ออุบัติใหม (International Emerging Infectious Program : IEIP) ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดาน
สาธารณสุข ที่ใหการสนับสนุนการจัดพิมพหนังสือแผนเตรียมความพรอมฯ เพื่อเผยแพรใหกับหนวยงานทั่ว
ประเทศ ในครั้งนี้
กองบรรณาธิการ
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8. การตั้งเครื่องชวยหายใจเริ่มตนสําหรับผูปวยเด็ก
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9. การตั้งเครื่องชวยหายใจเริ่มตนสําหรับผูใหญ
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10. ความรุนแรงของผูปวยไขหวัดนกและระดับของโรงพยาบาลที่เหมาะสม
147
ในการดูแลรักษาผูปวย
11. การจัดแบงพืน้ ที่ การบริการ และ บุคลากรการทํางานในโรงพยาบาลสนาม
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แผนภูมิที่
1. แนวทางการบริหารคลังยาตานไวรัส และชุดทดสอบฯ ในกรณีทใี่ ชระบบ VMI
2. แนวทางการสนับสนุนเวชภัณฑและวัสดุอปุ กรณปองกันที่จําเปน
ในสถานการณที่มีการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
3. แนวทางการคัดกรองเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัดนก/ไขหวัดใหญ
ในระยะเริ่มแรก สําหรับแพทยและบุคลากรสาธารณสุข (ผูปวยทัว่ ไป)
4. แนวทางการคัดกรองเพื่อการเฝาระวังโรคไขหวัดนก/ไขหวัดใหญ
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ตรวจพบ RNA ของเชื้อที่ตรวจหาในสิ่งสงตรวจจะแสดงถึง
การมีเชื้อในสิ่งสงตรวจนั้น)
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รหัสยอที่ใชเฉพาะเอกสารเลมนี้
EP
=
Epidemiology เปนรหัสแนวทางการดําเนินงานของดานการเฝาระวังและปองกัน
โรค
LO
=
Logistic เปนรหัสแนวทางการดําเนินงานของยุทธศาสตรการเตรียมเวชภัณฑ
วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
MD
=
Medicine เปน รหัส แนวทางการดําเนินงานของด านการเตรี ยมความพร อม
ควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
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CO

=

PR

=

AD

=

Community เปน รหัส แนวทางการดําเนินงานของด านการเตรี ยมความพร อม
ควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
Public Relation เปนรหัสแนวทางการดําเนินงานของดานประชาสัมพันธสราง
ความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
Administration เปนรหัสแนวทางการดําเนินงานของดานการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการ
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บทสรุปสําหรับผูบริหาร
การระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ กอใหเกิดการเจ็บปวยและการเสียชีวิตของประชาชนจํานวนมาก
รวมถึงเกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา และ ความมั่นคงของประเทศอยางรุนแรง โดยในอดีต มีการ
ระบาดใหญของไขหวัดใหญทั่วโลกหลายครั้ง เปนระยะทุกรอบ 10 – 40 ป ในแตละครั้งมีผูปวยนับลานคน
และในครั้งที่รุนแรงมาก คือการระบาดเมื่อ ปพ.ศ.2461 มีผูเสียชีวิตหลายสิบลานคน โดยเชื้อที่เปนสาเหตุของ
การระบาดใหญแตละครั้ง เชื่อวาเปนเชื้อที่กลายพันธุจากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในสัตว เชน เชื้อไขหวัดนก
โดยในปจจุบันกําลังมีการระบาดของไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 อยางตอเนื่องในหลายภูมิภาคและอาจขยายไป
ทั่วโลกในเร็วๆ นี้ เชื้อไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 สามารถติดตอมายังคนทําใหเกิดการเจ็บปวยที่รุนแรง และ
มีผูเสียชีวิตแลวในหลายประเทศ หากเชื้อมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุจนสามารถติดตอระหวางคนไดงายขึ้น
ก็อาจเปนสาเหตุของการระบาดใหญได จึงเปนที่คาดการณกันวาทั่วโลกกําลังอยูในภาวะเสี่ยงที่จะเกิดการ
ระบาดใหญขึ้นอีกครั้ง
ในขณะเดียวกันประเทศไทย ก็เปนประเทศหนึ่งที่ประสบปญหาการระบาดของโรคไขห วัดนกสาย
พันธุ H5N1 ในสัตวปก ทั้งยังติดตอมาสูคน ทําใหประเทศมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญได
เชนกัน ทั้งที่เกิดในประเทศ หรือรับเชื้อที่เปนสาเหตุของการระบาดใหญมาจากประเทศอื่น โดยคาดวา หากเกิดการระบาด
ใหญขึ้น อาจจะมีคนไทยปวยหลายลานคนและเสียชีวิตจํานวนมาก ถึงแมวาจะไมสามารถทํานายไดอยางแนนอนวา
การระบาดใหญจะเกิดขึ้นเมื่อใด แตหากทุกประเทศไดมีการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการ
ระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ โดยการประสานความรวมมือกันอยางเต็มที่แลว ก็จะสามารถปองกันหรือ
บรรเทาความสูญเสียที่เกิดขึ้นได

*** การระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ กอใหเกิดการเจ็บปวยและการเสียชีวิตของประชาชน
จํานวนมากรวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม จิตวิทยา
และ ความมัน่ คงของประเทศอยางรุนแรง

***

*** ถึงแมวาไมสามารถจะทํานายไดอยางแนนอนวาการระบาดใหญจะเกิดขึ้นเมื่อใด
แตหากมนุษยชาติไดมีการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญ
ของโรคไขหวัดใหญ โดยการประสานความรวมมือกันแลว ก็จะสามารถบรรเทา
ความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได ***

2
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ. 2549 ฉบับนี้
เปนเอกสารที่เสนอกรอบความคิดและมาตรการตางๆ เพื่อการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการ
ระบาดใหญของไขหวัดใหญ โดยมีเนื้อหาแบงเปน 2 สวนหลัก ไดแก สวนที่ 1 เปนแผนเตรียมความพรอม ซึ่ง
เสนอกลวิธี กิจกรรมและหนวยงานที่รับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุการณการระบาดของโรคขึ้น ตามระยะความ
รุนแรงของการระบาด และ สวนที่ 2 เปนแนวทางการดําเนินงาน ซึ่งเปนรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานดาน
ตางๆ สําหรับผูปฏิบัติงาน
สวนที่ 1 - แผนเตรียมความพรอม
เสนอกรอบแผนปฏิบัติการ เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการเตรียมความพรอม โดยสามารถปฏิบัตไิ ด
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หากมีการระบาดของโรคเกิดขึ้นจริง ซึ่งประกอบดวยวัตถุประสงค ตัวชี้วัด
กลวิธี กิจกรรม และ หนวยงานที่รับผิดชอบ ของการเตรียมความพรอมในดานตางๆ 6 ดาน ไดแก ดานการเฝา
ระวังและปองกันโรค ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน ดานการเตรียมความพรอมควบคุมการ
ระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทยและชุมชน) ดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชน
และชุมชน และ ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ดังนี้
♦ แผนเตรียมความพรอมดานการเฝาระวังและปองกันโรค
เปนแผนเพื่อเตรียมระบบการเฝาระวังและควบคุมโรคใหมีความไวสูง สามารถตรวจพบการติดเชื้อ
จากสัตวสูคนไดอยางรวดเร็วที่สุด และตรวจจับการแพรเชื้อจากคนสูคนไดในรุนแรก พรอมทั้งควบคุมการ
ระบาดในพื้นที่ตั้งแตจุดเริ่มตนไดสําเร็จ โดยจัดตั้งและพัฒนาเครือขายการเฝาระวังโรคทั้งในคนและในสัตว
การเฝาระวังทางหองปฏิบัติการ พัฒนาบุคลากรและสนับสนุนดานการสอบสวนและควบคุมโรค จัดชีวนิรภัยใน
ฟารมสัตวปก ตลอดจนทบทวนมาตรการทางกฎหมาย เชน กฎหมายโรคระบาดสัตวเพื่อบังคับใชใหเหมาะสม
กับสถานการณ
♦ แผนเตรียมพรอมดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
เตรียมจัดระบบการจัดหา การจัดคลังสํารอง และแนวทางการสนับสนุนวัคซีน เวชภัณฑ ชุดทดสอบ
การติดเชื้อไขหวัดใหญและอุปกรณปองกันรางกายใหกับกลุมเปาหมาย อาทิเชนบุคลากรทางการแพทยและ
สาธารณสุข เจาหนาที่ผูทําลายสัตวปก ฯลฯ ไดอยางเพียงพอ เหมาะสมและทันตอสถานการณ มีการสนับสนุน
การวิจัยพัฒนาผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ ชุดทดสอบ และสงเสริมการผลิตหนากากอนามัยใชเองในชุมชน กรณีที่
ไมสามารถจัดหาไดอยางเพียงพอในภาวการณระบาดใหญ
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♦ แผนเตรียมความพรอมดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
เรงเตรียมบุคลากรทางการแพทยใหมีความพรอมในการดูแลผูปวย ทั้งในดานการคัดกรองและ การดูแล
รักษาพยาบาลผูปวยที่ถูกตอง เหมาะสม การจัดสถานที่เพื่อรองรับผูปวย เชน จุดคัดกรองผูปวยนอก หองแยก
ผูปวย การปองกันการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล การจัดระบบบริการและ ระดมทรัพยากรตางๆใหสามารถ
รองรับผูปวยจํานวนมากได อีกทั้งการจัดเตรียมระบบโรงพยาบาลสนามในกรณีที่จําเปน รวมถึงบริการดาน
จิตเวชเพื่อบรรเทาปญหาดานสุขภาพจิตของประชาชนผูประสบภัย
♦ แผนเตรียมความพรอมดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สงเสริมการเขามีสวนรวมของชุมชนและสังคม ในการเตรียมพรอมรับการระบาดใหญโดยการ
ประสานความรวมมือของหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในชุมชน ซึ่งมีสวนสําคัญเปนอยางยิ่งที่จะชวยบรรเทา
ความสูญเสียและผลกระทบที่ตามมาไดเปนอยางดี ในแผนดานนี้จะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการของศูนย
ปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญในระดับจังหวัด อําเภอ และทองถิ่น การ
ฝกอบรมใหชุมชนมีความรูความเขาใจในการปองกันตนเองและชวยเฝาระวังโรค การชวยกระจายขาวสาร
ขอมูล การใชมาตรการทางสังคมในการควบคุมโรค เชน การจํากัดการเดินทาง การปดสถานที่สาธารณะหรือ
บริเวณที่มีผูคนแออัด ฯลฯนอกจากนี้ยังมีการเตรียมการบรรเทาทุกขฉุกเฉินใหกับประชาชน โดยจัดสนับสนุน
ปจจัยยังชีพ ดูแลในดานสาธารณูปโภคและบริการที่จําเปนตอการดํารงชีพ ใหยังคงสามารถดําเนินการได
ตลอดจนถึงการจัดการศพที่ถูกตองและเหมาะสม
♦ แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธ สรางความรูและความเขาใจกับประชาชน
และ ชุมชน
เนนการใหความรูความเขาใจที่ถูกตอง ครบถวนและรวดเร็วแกประชากรกลุมเปาหมาย ทั้งในดาน
สถานการณการแพรระบาดของโรค แนวทางและกิจกรรมการปองกันควบคุมโรคของภาครัฐและเอกชน โดย
สื่อและชองทางเผยแพรความรู อันหลากหลาย เชน หนังสือสั่งการ เว็บไซต สื่อมวลชน สื่อวิทยุ โทรทัศน
การจัดประชุม การดูงาน คูมือตางๆ ศูนยฮอตไลน นิทรรศการ สื่อชุมชนตางๆ ฯลฯ ซึ่งจะสงเสริมให
ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการปองกันควบคุมโรคทั้งในระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
♦ แผนเตรียมความพรอมดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเตรียมพรอมในทุกดานขางตนนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ ประสานกันทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ แผนการจัดการดานนี้จะเนนหนักในเรื่องการ
อํานวยการ ตัดสินใจ บัญชาการสั่งการ และแกไขปญหาตางๆ อยางเปนระบบ โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
อํานวยการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ ตั้งศูนยปฏิบัติการในระดับชาติ ระดับ
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กระทรวงและพื้นที่ ซึ่งจะดูแลใหมีการจัดทําแผนเผชิญเหตุ การฝกซอมแผนในแตละระดับ การประสานงาน
ของเครือขาย ตลอดจนงบประมาณสนับสนุนใหการดําเนินงานเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและ
ทันทวงที
สวนที่ 2 – แนวทางการดําเนินงาน
ในส ว นนี้ ไ ด ร วบรวมแนวทางการปฏิ บั ติ ง าน/ขั้ น ตอนมาตรฐานการดํ า เนิ น งานที่ จํ า เป น ในการ
ปฏิบัติงานตามแผนเตรียมพรอม (สวนที่1) โดยจัดแบงหมวดหมูตามแผนเตรียมพรอมทั้ง 6 ดาน ดังนี้
♦ แนวทางการดําเนินงานดานการเฝาระวังและปองกันโรค
ประกอบดวยแนวทางการจัดตั้งหนวยเฝาระวัง ระบบรายงานการระบาด ขั้นตอนการสอบสวนโรค
เบื้องตน วิธีการเก็บและสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผูปวยไขหวัดใหญ/ปอดอักเสบ คูมือการจัดทํารายงานและ
การแจงสถานการณใหพื้นที่ที่เกี่ยวของ
♦ แนวทางการดําเนินงานดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
ประกอบดวยแนวทางในการจัดหาและสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ยาตานไวรัส ชุด
ทดสอบและวัสดุอุปกรณที่จําเปน ระบบการบริหารคลัง เกณฑขั้นต่ําที่ควรจะมีในแตละสถานการณการระบาด
ระดับตางๆ แนวทางการผลิตหนากากอนามัยใชเอง และแนวทางการสั่งการในการใชยาตานไวรัสและวัคซีน
ปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุระบาดใหญ
♦ แนวทางการดําเนินงานดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
ประกอบด ว ยแนวทางการคั ด กรองและเกณฑ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรคไข ห วั ด นก/ไข ห วั ด ใหญ การดู แ ล
รักษาพยาบาลผูปวย แนวทางการสงตอผูปวย การปองกันการแพรกระจายเชื้อในสถานพยาบาล คุณสมบัติ
และขอปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทย แนวทางการใชยาตานไวรัส แนวทางการใหวัคซีนปองกันโรค
ไขหวัดใหญ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและแผนปฏิบัติงานเพื่อการรองรับผูปวยในระยะการระบาดใหญ
♦ แนวทางการดําเนินงานดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
ประกอบดวยขั้นตอนการควบคุมการระบาดของโรคในชุมชน แนวทางการสํารวจขอมูลพื้นฐานที่
จําเปนและเกี่ยวของ การจัดเตรียมหนากากอนามัยสําหรับชุมชน แนวทางการควบคุมการเดินทางเขา–ออกใน
พื้นที่ระบาดของโรค แนวทางการควบคุมโรคในสถานที่สาธารณะหรือในสถานที่แออัด เชน ประกาศปด
สถานศึกษา ประกาศหยุดการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม ปดหรือยกเลิกแหลงและการชุมนุม การปองกัน

5
ควบคุมโรคในเรือนจํา การเตรียมการบรรเทาทุกขฉุกเฉินใหกับประชาชน เชน แนวทางการจัดเตรียมถุงยังชีพ
แผนสํารองบุคลากรสําหรับสาธารณูปโภคที่จําเปน และการจัดการศพที่เสียชีวิตนอกสถานบริการสาธารณสุข
♦ แนวทางการดําเนินงานดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชน
และชุมชน
ประกอบดวยแนวทางการเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต แนวทางการเผยแพรขอมูลในชองทาง
ตางๆ เชน ขาวแจก แถลงขาว สัมมนา จัดบอรด สื่อวิทยุ โทรทัศน สิ่งพิมพ เว็บไซต นิทรรศการ ฯลฯ ตลอดจน
การเตรียมทีมวิทยากรและที่ปรึกษา การจัดเวทีเจรจาตอรอง การปฏิบัติงานประชาสัมพันธเคลื่อนที่ลงชุมชนใน
พื้นที่เสี่ยง รวมทั้งการสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธในระดับชุมชน
♦ แนวทางการดําเนินงานดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ประกอบดวยบทบาทและหนาที่ของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ในการปองกัน
และแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ ผังการอํานวยการและ
ประสานงานปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญโครงสรางศูนยปฏิบัติการฯ ระดับชาติ
ระดับกระทรวงและระดับจังหวัด ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญในจังหวัด
แนวทางการเตรียมความพรอมปองกันและดําเนินการเมื่อเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
ถึงแมวา หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการปองกันควบคุมไขหวัดนกและการรับมือกับ ปญหาการ
ระบาดใหญของไขหวัดใหญ จะไดจัดทําแผน/แนวทางปฏิบัติงาน และพยายามจัดเตรียมความพรอมตามแผน
อยูแลวก็ตาม แตความพรอมที่แทจริงอยูที่ความสามารถของหนวยงานและพันธมิตรในทุกภาคสวนรวมถึง
ประชาชน ที่จะลงมือปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว และพอเพียงที่จะรับมือกับสถานการณที่มี
ความรุนแรงในระดับตางๆ ได ดังนั้นจึงควรมีการฝกซอมความพรอมเพื่อเปนฐานของการปรับปรุงแผน และ
แนวทางปฏิบัติ ตลอดจนระบบงานใหสมบูรณยิ่งขึ้น ซึ่งแมวายังไมเกิดการระบาดใหญ ความสามารถของ
บุคลากร หนวยงาน และระบบงานที่ไดสรางเสริมใหเขมแข็งขึ้นไว ก็จะยังประโยชนมหาศาลตอการปองกัน
ควบคุมโรคอุบัติใหม และภัยสุขภาพอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศ และระหวางประเทศตอไป
*****************
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ความพรอมที่แทจริงอยูที่ความสามารถของหนวยงาน และ พันธมิตรในทุกภาคสวน รวมถึงประชาชน
ที่จะลงมือปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความรวดเร็วและเพียงพอที่จะรับมือกับสถานการณ
ที่มีความรุนแรงระดับตางๆ ได
“ โชคมักจะเขาขางคนที่เตรียมพรอมเสมอ ”
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บทนํา
ไขหวัดใหญ
ไขหวัดใหญเปนโรคติดเชื้อระบบหายใจ ซึ่งเกิดขึ้นเปนประจําทั่วโลก ประเทศในซีกโลกเหนือมักมี
การระบาดในฤดูหนาว ชวงปลายป สวนประเทศในซีกโลกใตมีการระบาดในฤดูหนาวเชนกัน แตเปนชวงกลาง
ป สําหรับประเทศไทยและประเทศในเขตรอนมักมีผูปวยประปรายตลอดป และมีจํานวนผูปวยมากในชวง
กลางป โรคไขหวัดใหญที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล (Seasonal influenza) นี้ ในเขตหนาวมักจะรุนแรงกวาในเขตรอน
อยางไรก็ตามในระยะศตวรรษที่ผานมา มีการระบาดใหญของไขหวัดใหญทั่วโลก (Pandemic Influenza) หลาย
ครั้ง ในแตละครั้งมีผูปวยนับลานคนและในครั้งที่รุนแรงมากมีผูเสียชีวิตหลายสิบลานคน
เชื้อไขหวัดใหญ เปนเชื้อไวรัสที่ติดตอแพรกระจายอยูในสัตวประเภทตางๆ และ ในคน โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอยูเสมอ เชื้อที่แพรกระจายในปหนึ่งๆ จะตางจากเชื้อในปกอนไมมากนัก โรคจึง
มักจะไมรุนแรงมาก เพราะประชาชนทั่วไปมักจะมีภูมิตานทานที่เกิดจากการติดเชื้อในปกอน แตในอดีต ทุกๆ
ประมาณ 10 – 40 ป จะเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญทั่วโลก สาเหตุเกิดจากการที่เชื้อที่แพรกระจายในป
ชวงนั้นๆ มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอยางมากไปจากเชื้อในปกอนๆ ภูมิตานทานที่ประชาชนมีอยูจึงไม
สามารถปองกันการติดเชื้อหรือลดความรุนแรงจากเชื้อสายพันธุใหมได การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมอยาง
มากเชนนี้ มักเกิดจากการผสมสายพันธุ (Reassortment) ระหวางเชื้อไขหวัดใหญตางสายพันธุที่แพรอยูในสัตว
หรื อ ระหว า งเชื้ อไข ห วั ด ใหญใ นคนกั บ เชื้อไขห วัด ใหญใ นสัต ว หรื อ อาจเกิด จากการเปลี่ย นแปลงทาง
พันธุกรรมเปนบางจุด (Point mutations) ก็ได
สําหรับประเทศไทย ในระยะทศวรรษที่ผานมา มีรายงานผูปวยไขหวัดใหญปละประมาณ 30,000 50,000 ราย และ จํานวนผูเสียชีวิตมักจะไมเกินปละ 10 ราย แตถาเกิดการระบาดใหญขึ้น คาดวาจะมีผูปวย
หลายลานคน และผูเสียชีวิตจํานวนมาก

การระบาดใหญของไขหวัดใหญในอดีต
ในชวงประมาณหนึ่งศตวรรษ ที่ผานมา มีการระบาดใหญครั้งสําคัญของโรคไขหวัดใหญ ซึ่งมีการ
แพรกระจายไปทั่วโลก จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
• ครั้งที่ 1 : พ.ศ. 2461-2462 เกิดการระบาดใหญทั่วโลก จากเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด เอ สายพันธุ
H1N1 เรียกกันทั่วไปวา Spanish flu มีผูเสียชีวิตประมาณ 20-40 ลานคน
• ครั้งที่ 2 : พ.ศ. 2500-2501 มีการระบาดในประเทศจีน สิงคโปร ฮองกง ญี่ปุน อินเดีย ไทย และทั่ว
ทวีปเอเชีย ไปถึงประเทศตะวันออกกลางและตอไปถึงออสเตรีย อาฟริกาใต ชิลี บราซิล ยุโรป และ
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ระบาดอยางหนักในประเทศรัสเซีย การระบาดครั้งนี้เรียกกันโดยทั่วไปวา Asian flu เกิดจากเชื้อ
ไวรัสไขหวัดใหญชนิด เอ สายพันธุ H2N2 มีผูเสียชีวิตประมาณ 1-2 ลานคน
• ครั้งที่ 3 : พ.ศ. 2511 มีการระบาดในเกาะฮองกง จากนั้นก็ระบาดไปทั่วโลก เกิดจากเชื้อไวรัสไขหวัด
ใหญชนิด เอ สายพันธุยอยใหม คือ H3N2 มีผูเสียชีวิตประมาณ 1 ลานคน
ทั้งนี้การระบาดครั้งที่ 2 และ 3 นั้น เกิดจากเชื้อไวรัสที่เกิดการผสมขามสายพันธุระหวางเชื้อไวรัสใน
สัตวปกและในคน

ประสบการณการระบาดใหญในประเทศไทย
ในประเทศไทย แมวาโรคไขหวัดใหญมักจะไมระบาดรุนแรงเหมือนประเทศในเขตหนาว แตในการ
ระบาดใหญ ไดมีผูปวยและเสียชีวิตจํานวนมาก ดังนี้
• การระบาดในชวงป พ.ศ. 2461-2462 มีประชาชนปวยคิดเปนรอยละ 27.32 เสียชีวิตรอยละ 0.95 ของ
ประชากรทั้งประเทศ ตอมามีการระบาดประปรายเกือบทุกป
• ในการระบาดใหญ พ.ศ. 2521 มีการสํารวจในกรุงเทพมหานคร ชวงระยะเวลาสั้นๆระหวางเดือน
กุมภาพันธ - มีนาคม พบวามีผูปวยประมาณ 360,000 ราย (อัตราปวยเทากับ 75 ตอพันประชากร)
ผูปวยสวนใหญอายุในวัยต่ํากวา 20 ป
• ในป พศ. 2528 มีการระบาดคอนขางรุนแรง มีรายงานผูปวยทั่วประเทศ 92,180 คน หรือ 178.4 ตอ
แสนประชากร และเสียชีวิต 40 คน

ไขหวัดนก (ไขหวัดใหญในสัตวปก) สายพันธุ H5N1
ตั้งแตปลาย ป พศ. 2546 เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญในสัตวปก (นิยมเรียกวาไขหวัดนก
หรือ Avian influenza หรือ Bird flu) ซึ่งเกิดจากเชื้อไขหวัดใหญชนิดเอ สายพันธุ H5N1 โดยเปนเชื้อสายพันธุ
ใหม ในชวงป 2546-2548 การระบาดในสัตวปกขยายไปอยางกวางขวางในทวีปเอเชีย และมีการติดตอมายัง
คน ทําใหเกิดผูปวยและเสียชีวิตในประเทศจีน เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และไทย นับตั้งแตปลายป พศ.
2548 เปนตนมา จนถึงปจจุบันการระบาดของไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 ในสัตวปก ไดขยายตัวอยางรวดเร็ว
ตามเสนทางของนกอพยพเขาสูทวีปยุโรปและอาฟริกา และพบผูปวยในประเทศ ตุรกี อิรัก อาเซอรไบจัน อียปิ ต
และจิบูตี คาดวาในปหนาการระบาดอาจขยายตัวถึงทวีปอเมริกาและออสเตรเลียดวย และ เชื้อสายพันธุใหม
นี้จะคงอยูในสัตวปกตางๆ ทั้งที่เลี้ยงไวเปนอาหารและสัตวปกในธรรมชาติ รวมทั้งนกอพยพ ในภูมิภาคตางๆ
ของโลก ตอไปอีกนาน
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จากไขหวัดนก สูการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
สถานการณการแพรระบาดของไขหวัดนกสายพันธุ H5N1
ไปในภูมิภาคตางๆของโลกดังกลาว
ขางตน กอความกังวลขึ้นในนานาประเทศ วาอาจจะเปนจุดตั้งตนของการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
ครั้งใหม หากการควบคุมการระบาดในสัตวปกในประเทศตางๆไมไดผล ยังคงมีการแพรเชื้ออยางตอเนื่อง
เชื้อจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสายพันธุ จนสามารถติดตอระหวางคนไดงาย ซึ่งอาจจะขยายตัวเปนการระบาด
ใหญไปทั่วโลกได
หากการระบาดใหญครั้งตอไป เกิดขึ้นในลักษณะเดียวกันกับการระบาดในอดีตแลว การเจ็บปวยและ
การเสียชีวิตของประชาชนอาจสูงกวาในอดีตอยางมากมาย เพราะการเดินทางภายใน ประเทศและระหวาง
ประเทศในปจจุบัน รวดเร็วและกวางขวางกวาอดีตมาก เชื้อไวรัสสายพันธุใหมจึงมีโอกาสแพรระบาดไปทัว่ โลก
ไดรวดเร็ว หากประเทศตางๆไมไดเตรียมความพรอม ที่จะปองกันและรับมือกับการระบาดไดดีเพียงพอ ก็
อาจจะตองเผชิญกับการปวยและการเสียชีวิตของประชาชนจํานวนมาก รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา และความมั่นคงของประเทศอยางรุนแรง

แนวทางการรับมือกับปญหาไขหวัดนกและไขหวัดใหญของประเทศไทย
ในป พศ. 2547 มีการระบาดของไขหวัดใหญในสัตวปก หรือไขหวัดนกจากเชื้อสายพันธุ H5N1 สัตว
ปกตายเปนจํานวนมากในหลายจังหวัดของประเทศ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรฯ ไดควบคุมโรคในสัตวปก
โดยเรงกําจัดสัตวปกที่ติดเชื้อ ควบคุมการเคลื่อนยายสัตวปก และปรับปรุงสุขอนามัยในการเลี้ยงสัตวปก ใน
ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขไดเรงรัดการเฝาระวังโรค การสอบสวนโรค การปองกันและควบคุมโรค การ
ดูแลรักษาผูปวย และการสุขศึกษาประชาสัมพันธ ในการระบาดนี้พบวา มีการติดตอของโรคไขหวัดนกจากสัตว
ปกมาสูคน สถานการณโรคตลอดป พศ. 2547-2548 ประเทศไทยพบผูปวยทั้งสิ้น 22 ราย และ เสียชีวิต 14 ราย

แผนยุทธศาสตรของประเทศ
สําหรับประเทศไทย รัฐบาลถือวาโรคไขหวัดนกเปนปญหาสําคัญของประเทศ เพราะนอกจากทําใหเกิด
การปวยการตายในคนแลว ยังสงผลเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคมอยางใหญหลวง และยังไดตระหนักถึงความ
เสี่ยงตอการเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญ อันอาจเปนผลสืบเนื่องจากการระบาดของไขหวัดนกดวย ใน
เดือนมกราคม 2548 คณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นชอบ ตอแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาไขหวัดนก และแผน
ยุทธศาสตรเตรียมความพรอมในการปองกันและแกปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ ( พศ. 2548 - 2550)
ซึ่งจะเปนกรอบความรวมมือดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน สําหรับการ
เรงควบคุมการระบาดของไขหวัดนก และการรับมือกับการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาไขหวัดนก มีสาระสําคัญประกอบดวยยุทธศาสตรหลัก ดังนี้
• ยุทธศาสตรการพัฒนาการจัดการระบบปศุสัตวที่ปลอดโรค
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• ยุทธศาสตรการเฝาระวังและควบคุมเมื่อเกิดการระบาดของโรค
• ยุทธศาสตรการสรางและจัดการความรูเรื่องไขหวัดนก
• ยุทธศาสตรการเสริมสรางศักยภาพขององคกรและบุคลากร
• ยุทธศาสตรการสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของภาคประชาชนและธุรกิจ
• ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ
แผนยุทธศาสตรแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ มีสาระครอบคลุม 5 ยุทธศาสตรหลัก
ซึ่งสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาไขหวัดนกดวย ดังนี้
• ยุทธศาสตรการเฝาระวังและปองกันโรค
• ยุทธศาสตรการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
• ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมควบคุมการระบาดฉุกเฉิน
• ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
• ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
รายละเอียดของแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาไขหวัดนก และ แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมในการ
ปองกันและแกปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ ไดแสดงไวในภาคผนวก

แผนปฏิบัติการของหนวยงาน
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงอื่นๆ รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของ
จะไดใชแผนยุทธศาสตรทั้งสอง เปนกรอบในการจัดทําเแผนปฏิบัติงาน จัดหางบประมาณ และดําเนินการ
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคในการปองกัน ควบคุมและบรรเทาความเสียหายอันจะเกิดจากโรคดังกลาว และ
ถึงแมจะไดเตรียมความพรอมไว แตยังไมเกิดการระบาดใหญ ความสามารถของบุคลากร หนวยงาน และ
ระบบงานที่สรางเสริมใหเขมแข็งขึ้นไว ก็จะยังประโยชนมหาศาลตอการปองกันควบคุมโรคอุบัติใหม และภัย
สุขภาพอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในประเทศ และระหวางประเทศตอไป

การฝกซอมความพรอมของแผน
แมหนวยงานที่เกี่ยวของในประเทศ ไดจัดทําแผนรวมทั้งแนวทางปฏิบัติงาน และพยายามจัดเตรียม
ความพรอมรับการระบาดใหญ แตความพรอมที่แทจริงอยูที่ความสามารถของหนวยงาน และพันธมิตรในทุก
ภาคสวนรวมถึ งประชาชน ที่ลงมือ ปฏิบัติจ ริงไดอยางมีประสิท ธิภาพ มีความรวดเร็ว และพอเพีย งที่จะรับมือกับ
สถานการณ ที่มีความรุนแรงในระดับตางๆได
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การฝกซอมความพรอมของแผน เปนกลวิธีสําคัญ ที่จะชวยกระตุนใหเกิดความพรอม ของหนวยงาน
ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับจังหวัด และระดับประเทศ ซึ่งอาจปฏิบัติไดเปน 2 แนวทางหลัก คือ
1 การฝกซอมแบบบนโตะ (Tabletop Exercise)
2 การฝกซอมแบบฝกปฏิบัติจริง (Drills)
ในป 2549 กระทรวงสาธารณสุข ไดสงเสริมใหมีการฝกซอมความพรอมระดับจังหวัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการฝกซอมแบบบนโตะ (Tabletop Exercise) ดวยเห็นวาเปนขั้นตอนที่จําเปน ในการปรับปรุงแผน
และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดใหสมบูรณยิ่งขึ้น โดยประสานความรวมมือของหนวยงานและภาคสวนที่
เกี่ยวของ และ นําไปสูการฝกซอมแบบฝกปฏิบัติจริง (Drills) ในดานตางๆ ที่จําเปน ซึ่งจะเสริมระดับความ
พรอมการควบคุมไขหวัดนกและรับมือกับปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญในจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ดังนั้น แผนเตรียมความพรอมฯ นี้ จึงเปนเครื่องมือสําคัญในการจัดทําแผนปฏิบัติการ และการจัด
ฝกซอมความพรอม โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกซอมแบบบนโตะ ของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกปญหาการ
ระบาดใหญของไขหวัดใหญ ดวย

**********************************
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แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดทําแผนปฏิบัติงาน และเตรียมความพรอม ในการปองกันควบคุมและ
แกปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะตองดําเนินการอยูเปนระยะ นั้น
กระทรวงสาธารณสุขไดประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันจัดทําแผนเตรียมความพรอมปองกันและ
แกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญขึ้น เพื่อเปนเครื่องมือเสริมในการทํางาน
เอกสารแผนเตรียมความพรอมฯ ฉบับนี้ มีสาระสําคัญเกี่ยวกับ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด กลวิธี กิจกรรม ที่
หน วยงานตางๆจะปฏิบั ติรวมกัน ในการเฝ าระวั งโรค (ทั้งดานสาธารณสุขและด านการปศุสัตว) การดูแ ลและ
ชวยเหลือผูปวยที่อาจมีเปนจํานวนมาก การควบคุมโรคเมื่อมีการระบาด การใหความชวยเหลือในชุมชน การ
จัดหาเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน การใหขอมูลขาวสารความรูกับประชาชน และ การประสานงานสั่งการ
เมื่อมีเหตุระบาดฉุกเฉิน รวมทั้งเสนอแนวทางดําเนินงานและขั้นตอนมาตรฐานการดําเนินงาน สําหรับกิจกรรม
ที่สําคัญไวพอสมควร
สาระของแผน ไดแบงตามระยะความรุนแรงของสถานการณ ขั้นตอนพัฒนาการของการระบาดใหญ
โดยพิจารณาจากคําแนะนําขององคการอนามัยโลก และ ปรับใหเหมาะสมกับสถานการณและเงื่อนไขของ
ประเทศไทย ดังนี้
ระยะกอนการระบาดใหญ (Interpandemic period)
• ระดับ 1 : พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมในสัตวในประเทศอื่น ไมพบการติดเชื้อในคน
• ระดับ 2 : พบเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมในสัตวในประเทศไทยหรือในประเทศอื่น ซึ่งมีความ
เสี่ยงที่จะติดเชื้อมายังคน (เชน มีการติดเชื้อในสัตวปกที่เลี้ยงไว) แตยังไมพบการติดเชื้อในคน
ระยะเตือนภัยการระบาดใหญ (Pandemic alert period)
• ระดับ 3 : พบคนติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมจากสัตว ยังไมมีการติดตอจากคนสูคน (ยกเวน
กรณีมีการสัมผัสใกลชิดมาก ซึ่งเกิดไดนอย) ในประเทศไทยหรือประเทศอื่น
• ระดับ 4 : พบวาเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมติดตอจากคนสูคนเปนกลุมเล็กกลุมเดียว (single
small cluster) หรือกลุมเล็กจํานวนนอยกลุมในพื้นที่จํากัด (few small clusters in limited area) ใน
ประเทศไทยหรือประเทศอื่น
• ระดับ 5 : พบวาเชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุใหมติดตอจากคนสูคนเปนกลุมใหญกลุมเดียว (single
large cluster) หรือกลุมใหญหลายกลุมในพื้นที่จํากัด (multiple large clusters in limited area) ในประเทศ
ไทยหรือประเทศอื่น หรือมีหลักฐานวาเชื้อที่พบในประเทศอื่นไดปรับเปลี่ยนสายพันธุจนติดตอจากคนสู
คนไดงาย
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ระยะการระบาดใหญ (Pandemic period)
• ระดับ 6 : พบการติดตอจากคนสูคนเปนกลุมใหญ เกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ในประเทศไทยหรือประเทศ
อื่น
ระยะหลังการระบาด (Postpandemic period)
• ระยะการระบาดชะลอตัว
ผูที่ติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมในประเทศไทยรายใหม มีจํานวนลดลงอยางตอเนื่อง และ
สถานการณการระบาดในประเทศอื่นมีแนวโนมลดลงหรือไดหยุดลงแลว
• ระยะการระบาดสงบ
ไมมีผูปวยที่ตดิ เชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหมในประเทศไทยตอเนื่องกันไมนอยกวา 1 เดือน โดยมีการ
เฝาระวังโรคที่มีประสิทธิภาพตอเนื่อง และไมมีการระบาดอยูในประเทศอื่น
อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความสะดวกและลดความซับซอนของการทํางาน แผนเตรียมความพรอมฯ
ฉบับนี้ จึงแบงเนื้อหาสาระตามระดับความรุนแรงของสถานการณ ซึ่งไดจัดรวมเขาดวยกันเปนเพียง 2 ระดับ
ตามสถานการณสมมุติดังนี้
• สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด : มีผูปวยติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ในประเทศไทย เปนการแพรจากคนสูคนในจังหวัดเดียว (สถานการณนี้เทียบโดยประมาณไดกับระยะ
การระบาดขางตน ระดับ 3-4 )
• สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง : มีผูปวยติดเชื้อไขหวัดใหญสายพันธุใหม
ในประเทศไทย เปนการแพรติดตอจากคนสูคนในหลายจังหวัด (สถานการณนี้เทียบโดยประมาณได
กับระยะการระบาดขางตน ระดับ 5-6 )
กลวิธีและกิจกรรม ที่เสนอแนะในแผนเตรียมความพรอมฯ ฉบับนี้ อยูบนพื้นฐานแนวความคิดและ
สมมุติฐานสําคัญ ดังตอไปนี้
• การระบาดของไขหวัดนก (ไขหวัดใหญในสัตวปก) และการปวยดวยไขหวัดนกในคน สามารถปองกัน
ได โดยเรงควบคุมการระบาดในสัตวปก และปองกันคนติดเชื้อจากสัตวปก
• หากเชื้อไขหวัดนกมีการเปลี่ยนแปลง ทางพันธุกรรม จนสามารถติดตอระหวางคนไดงาย จนเปน
สาเหตุใหเกิดการระบาดใหญ แตก็ยังอาจจะควบคุมการติดตอในคน ไมใหขยายตัวจากจุดตั้งตนไป
เปนการระบาดใหญ โดยการคนหาผูปวยรายตนๆใหพบโดยเร็ว ดวยระบบการเฝาระวังโรคที่มีความไว
สูง และเขาควบคุมโรคในทันที อยางมีประสิทธิภาพ
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• หากเกิดการระบาดใหญในคนขึ้นแลว ก็ยังสามารถชะลอการขยายตัวของการระบาด และบรรเทาความ
เสียหายได โดยมาตรการทางสาธารณสุข (เชน ใชหนากากอนามัย ลางมือ ปดสถานที่ชุมชน จํากัดการ
เดินทาง การดูแลรักษาผูปวย ฯลฯ) รวมกับมาตรการทางสังคมอื่นๆ
• ประเทศไทยจะตองสรางความพรอมที่จะรับมือกับปญหา และ สามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว เพื่อ
การเผชิญการระบาดใหญของไขหวัดใหญ และโรคอุบัติใหมอื่น ๆ โดยสรางเสริมศักยภาพในการ
ปองกันควบคุมโรค การระดมความรวมมือพหุภาคี การพัฒนาบุคลากรและระบบงานที่มีประสิทธิภาพ
รวมทั้งการพัฒนาและผลิตวัคซีน ยาตานไวรัส เวชภัณฑและอุปกรณที่จําเปน
การจัดทํา แผนเตรียมความพรอมฯ ฉบับนี้ ยังมีขอจํากัดหลายประการ ประการแรก คือสาระในแผนฯ
มีรายละเอียดการดําเนินงานดานสาธารณสุขมากกวาดานอื่น และ อาจตองมีการเพิ่มเติมเนื้อหาในอีกหลายดาน
เชน ดานการปศุสัตว บทบาทหนาที่ขององคกรทองถิ่นและผูนําชุมชน บทบาทหนาที่ของภาคเอกชนและธุรกิจ
ดานการใชกฎหมาย ดานการบริการจัดการงบประมาณและทรัพยากร เปนตน ประการตอมา คือ สถานการณ
ของปญหาไขหวัดนกและไขหวัดใหญทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสิ่งแวดลอมและเงื่อนไขในการ
บริ ห ารจั ด การ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอยู ต ลอดเวลา จึ ง จะมี ผ ลกระทบต อ ระดั บ การเตรี ย มความพร อ มตาม
ยุทธศาสตรตางๆ ดวย
ดังนั้นแผนเตรียมความพรอมฯ นี้ ควรไดรับการปรับปรุงแกไขเปนระยะ เพื่อใหมีความสมบูรณ และ
เหมาะสมแกสถานการณมากยิ่งขึ้น ในโอกาสตอไป
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สถานการณสมมุติการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
ขอมูลภูมิหลัง
สถานการณโรคไขหวัดนกในสัตวปก
ตั้งแตม.ค. 2549 จนถึงปจจุบัน (ขอมูล ณ 18 พ.ค.49) พบรายงานการตรวจพบเชื้อไขหวัดนกสายพันธุ
H5N1 ในสัตวปก เชน ไก นกอพยพ นกกระทา ฯลฯ จากประเทศตาง ๆ รวม 47 ประเทศ ในทวีปเอเชีย อาฟ
ริกา และยุโรป สําหรับประเทศไทย มีการระบาดของโรคในสัตวปก 3 ระลอก โดยเริ่มมาตั้งแตตนปพ.ศ.2547
รายสุดทายเมื่อ 9 พฤศจิกายน 2548
ขณะนี้ยังไมมีรายงานการเกิดโรคไขหวัดนกในสัตวปก
สถานการณโรคไขหวัดนกในคน
ตั้ งแต พ.ศ. 2546 จนป จ จุ บั น ( ขอมู ล ณ 19 พ.ค. 2549) มี ผู ปว ยไขห วัด นก (H5N1) รวม 217 ราย
เสียชีวิต 123 ราย เฉพาะในป 2549 มีประเทศที่พบผูปวยไขหวัดนก 8 ประเทศ ไดแก อาเซอรไบจัน กัมพูชา
จีน จิบูตี อียิปต อินโดนีเซีย อิรัก และตุรกี ในสวนประเทศไทยนับแต พ.ศ. 2547-2548 พบผูปวยยืนยันไขหวัด
นก ทั้งหมด 22 ราย เสียชีวิต 14 ราย โดยพ.ศ. 2548 พบผูปวยยืนยันไขหวัดนก 5 ราย เสียชีวิต 2 ราย พื้นที่ที่พบ
ผูปวย 4 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี 2 ราย นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และ นครนายก แหงละ 1 ราย
สถานการณของประเทศไทยที่ผานมา 3 ระลอก การระบาดของโรคไขหวัดนก จัดอยูในระยะเตือนภัย
การระบาดใหญ ระดับ 3 ทั้งนี้ ตั้งแต ป พ.ศ.2549 จนถึงปจจุบัน (19 พ.ค.49) ยังไมมีรายงานโรคไขหวัดนกทั้ง
ในสัตวและคน อยางไรก็ตามประเทศที่พบผูปวยและประเทศในกลุมเสี่ยง ยังคงรายงานการระบาดของโรค
ไขหวัดนกในคนอยูอยางตอเนื่อง
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สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด
1.1 ตนเดือนธันวาคม 2549 ด.ช. แกน อายุ 10 ป ชาวจังหวัด “ไทยบุรี” ปวยเปนไข ไอ แตยังคงไป รร.
ตามปกติ ตอมาเริ่มมีอาการหอบจึงไปตรวจที่ รพ. ศูนยไทยบุรี แพทยวินิจฉัยวาเปนปอดบวม จากนั้นอาการ
ทรุดลง เขานอน ICU แพทยซักประวัติพบวามีไกตายในหมูบาน จึงเก็บตัวอยางสงตรวจ ผลตรวจทาง
หองปฏิบัติการพบวา ด.ช.แกน เปนผูปวยยืนยันโรคไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 (ระยะการระบาด : ระดับ
3) ประชาชนในจังหวัดจํานวนมาก ไมกลาบริโภคไกและไข
1.2 ขณะเดียวกัน นกธรรมชาติตายเปนจํานวนมากผิดปกติในหลายจังหวัด กรมปศุสัตวแจงเขตการระบาดของ
โรคไขหวัดนกในไกพื้นเมืองและนกกระทา ใน 5 จังหวัด ภาคกลาง ตะวันออกและภาคเหนือ (รวมทั้งไทย
บุรี) กําลังเจาหนาที่ทําลายสัตวปก มีไมเพียงพอ ปศุสัตวออกมาตรการเขมงวดในการทําลายสัตว ประชาชน
เริ่มเรียกรองคาชดเชยในการทําลายสัตว มีรายงานผูปวยไขหวัดนกเพิ่มอีก 10 ราย ซึ่งในจํานวนนี้ มี 2 ราย
(พี่กับนอง) จากโรงเรียนเดียวกับด.ช.แกน ที่มีความเปนไปไดวา อาจจะมีการติดตอจากคนสูคน (ระยะการ
ระบาด : ระดับ 3)
1.3 กลางเดือนธันวาคม 2549 จังหวัดไทยบุรี พบผูปวยไขหวัดนก เพิ่มขึ้น 2
ราย โดยเขารับการรักษาที่
โรงพยาบาลศูนยไทยบุรี แพทยและพยาบาล อีก 3 ราย ของโรงพยาบาลศูนยไทยบุรี ปวยเปนโรคไขหวัดนก
กระทรวงสาธารณสุขไทย ออกประกาศยืนยันเรื่องการติดตอจากคนสูคน ในกรณีแพทย พยาบาลติดเชือ้ จาก
ผูปวย (ระยะการระบาด : ระดับ 4) นอกจากนี้ยังพบการระบาดของโรคไขหวัดนกในสุกรจํานวน 40 ตัวใน
จังหวัดใกลเคียง
1.4 สื่อมวลชนทุกสาขาประโคมขาว ประชาชนตื่นตระหนกเปนอยางมาก สื่อตางประเทศใหความสนใจและ
สอบถามมายั ง โรงพยาบาลและจั ง หวั ด ไทยบุ รี เป น จํ า นวนมาก ส ว นหนึ่ ง ต อ งการมาถ า ยภาพผู ป ว ย
ประชาชนทั่วประเทศจํานวนมาก งดการทองเที่ยวไปยังจังหวัดไทยบุรี จํานวนผูปวยที่มารับบริการใน
โรงพยาบาลทุ ก แห ง ในไทยบุ รี แน น มาก เนื่ อ งจากภาวะตื่ น ตระหนก กลั ว ไข ห วั ด นก บุ ค ลากรทาง
การแพทยระส่ําระสายและไมเพียงพอ ยาตานไวรัสในประเทศเริ่มขาดแคลน โรงพยาบาลศูนยไทยบุรี
ไดรับบริจาคยาตานไวรัสจํานวนหนึ่ง จังหวัดไทยบุรีพบผูปวยโรคไขหวัดนกที่เปนการติดตอจากคนสูคน
เพิ่มขึ้นอีก 2 ราย จากสถานสงเคราะหคนชราและ 2 รายจากนักศึกษาในวิทยาลัยครูไทยบุรี (ระยะการระบาด :
ระดับ 4)
!! จบสถานการณสมมุติที่ 1 !!
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สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอจากสถานการณสมมุติที่ 1)
2.1 ปลายเดือนธันวาคม 2549 พบทหารในคายที่เมืองหลวง ปวยเปนไขหวัดใหญ จํานวน 5 ราย ปอดบวม 3
ราย สงไปนอน โรงพยาบาลทหาร ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการยืนยันไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 ใน 3
รายที่ปอดบวม และ เปนการติดตอจากคนสูคน (ระยะการระบาด : ระดับ 4) ในจํานวนนี้ พบวามีผูปวย 1
ราย มีประวัติเคยไปเยี่ยมญาติที่จ.ไทยบุรีเมื่อสัปดาหที่ผานมาโดยสารรถประจําทางปรับอากาศ สวนทหาร
อีก 2 ราย ยังไมไดไปโรงพยาบาล ตางขอกลับไปพักผอนที่บาน ซึ่งมีภูมิลําเนาอยู 2 จังหวัด มีท้งั เมืองหลวง
และจังหวัดชายแดน ตอมาไปโรงพยาบาล จึงตรวจพบวาเปน ไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 เชนกัน
2.2 แพทยและพยาบาลโรงพยาบาลทหาร จํานวน 3 ราย ติดเชื้อ H5N1 สื่อทุกแขนงลงขาวผูปวยที่ โรงพยาบาล
ทหาร ผูสื่อขาวทั้งไทยและตางประเทศจํานวนมาก ขอสัมภาษณกระทรวงสาธารณสุขและผูอํานวยการ
โรงพยาบาล เรื่องสาเหตุการติดเชื้อและการควบคุมโรค นักทองเที่ยวเริ่มยกเลิกเที่ยวบินมาประเทศไทย
หนังสือพิมพบางประเทศเตือนประชาชนของตนเองใหระมัดระวังในการมาประเทศไทย ขณะเดียวกันเริ่มมี
ขาวการระบาดของไขหวัดนกในคนจํานวนมาก ใน 2 ประเทศใกลเคียง ชวงเทศกาลปใหม พบผูปวย
ไขหวัดนกกลุมใหญอีกหลายกลุมในจังหวัดไทยบุรี ซึ่งเปนการติดตอจากคนสูคน (ระยะการระบาด : ระดับ
5) จํ า นวนเตี ย งในโรงพยาบาลทั่ ว ประเทศไม เ พี ย งพอ ประสบป ญ หาเรื่ อ งการแยกผู ป ว ย บุ ค ลากร
ระส่ําระสาย เวชภัณฑ อุปกรณการแพทยไมเพียงพอ
2.3 สองเดือน ถัดมา มีผูปวยไขหวัดใหญสายพันธุใหม (ไขหวัดนกสายพันธุ H5N1) จํานวนมากทั่วประเทศ
บุคลากรการแพทย ทั้งโรงพยาบาลรัฐและโรงพยาบาลเอกชนลาปวย ประมาณ 30%
ทําใหขาดแคลน
บุคลากรการแพทย ประชาชนจํานวนมากไมกลาเดินทางออกจากบาน และเกิดความเครียดเนื่องจากสูญเสีย
บุ ค คลในครอบครั ว บุ ค ลากรหน ว ยงานด า นยุ ติ ธ รรม และ หน ว ยงานฉุ ก เฉิ น อื่ น ๆ เช น หน ว ยกู ภั ย
หนวยงานดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ลาปวยเปนจํานวนมาก มีผลกระทบตอการ
ใหบริการประชาชนอยางมาก ผูประกอบการตางๆ ตองปดกิจการ เนื่องจากพนักงานลาปวยจํานวนมาก
เริ่มมีการขาดแคลนอาหารและน้ํา มีผูปวยเสียชีวิตจํานวนมากทําใหศาลาวัดเต็มทุกวัด ธุรกิจตางๆ ทรุด
ขณะเดียวกันมีการระบาดของโรคทั่วเอเชียและหลายประเทศทั่วโลก (ระยะการระบาด : ระดับ 6)
!! จบสถานการณสมมุติที่ 2 !!
*****************************
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แผนเตรียมความพรอม
ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

1. ตรวจจับการ
o รอยละ 100 ของจังหวัด มี o ตรวจจับกลุมกอน o จัดตั้งหนวยเฝาระวังในสวนกลางและจังหวัด
แพร เ ชื้ อ จากคนสู
(EP1 , EP12)
ห น ว ย เ ฝ า ร ะ วั ง แ ล ะ มี
ผู ป ว ย ไ ข ห วั ด
คนในรุนแรก
เจาหนาที่ประจําเพื่อตรวจจับ
ใหญ/ ปอดอักเสบ o ขยายเครือขายการรายงานโรค เพิ่มขึ้นในกลุม
วิชาชีพอื่น ๆ เชนสมาคมแพทยเฉพาะทาง,
กลุมกอนผูปวยไขหวัดใหญ/
พยาบาล เปนตน
ปอดอักเสบ
o ระบบรายงานการระบาดสายตรง ไปที่
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด สํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคเขต และสํานักระบาดวิทยา
(EP2)
o รอยละของตัวอยางที่เก็บและ o พัฒนาการเก็บ
o จัดเตรียมอุปกรณเก็บตัวอยาง (EP3)
นําสงไดคุณภาพ
และนําสงตัวอยาง o จัดทําแนวทางการเก็บตัวอยางและนําสง
o มีแนวทางการเก็บและนําสง
ใหไดคณ
ุ ภาพ
ตัวอยาง (EP8)
ตัวอยางและเจาหนาที่ผาน
การฝกอบรม

หนวยงานหลัก และ
รหัสแนวทาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินงาน
- สํานักระบาดวิทยา
EP1
- สํานักงานปองกันควบคุม EP2
โรคเขต
EP12
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย EP3
กรมวิทยาศาสตรการแพทย EP8
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

1. ตรวจจับการ
o รอยละ 80 ของทีมเฝาระวัง o พัฒนาศักยภาพ
แพร เ ชื้ อ จากคนสู
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
ทีมเฝาระวัง
คนในรุนแรก (ตอ)
ผานการอบรมการสอบสวน
สอบสวน
โรค
เคลือ่ นที่เร็ว
o รอยละ 100 ของ ทีมเฝาระวัง
(SRRT)
สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็วมี
กระเปาพรอมปฏิบัติงาน
o มีทีม เฝาระวัง สอบสวนโรค
เคลื่อนที่เร็วสํารองรอยละ 20

กิจกรรม
o อบรมทักษะการสอบสวนโรค
o จัดเตรียมอุปกรณที่จําเปน (EP3)
o จัดเตรียมทีมสนับสนุน

o มีเครือขายหองปฏิบัติการ
o คนหาเชื้อสาเหตุที่ o ตั้งเครือขายหองปฏิบัติการ
o มี คู มื อ มาตรฐานการตรวจ
กอโรคในคน
o จัดทํามาตรฐานการตรวจทางหองปฏิบัติการ
ทางหองปฏิบัติการทุกวิธีการ
o ควบคุมคุณภาพมาตรฐานหองปฏิบัติการ
o มี ร ะบบตรวจติ ด ตามและ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ท า ง
หองปฏิบัติการ

หนวยงานหลัก และ
รหัสแนวทาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินงาน
- สํานักระบาดวิทยา
EP3
- สํานักงานปองกันควบคุม
โรคเขต
- สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด และ อําเภอ
- เ ว ช ก ร ร ม สั ง ค ม
โรงพยาบาล

หนวยงานหลัก
ศูนยวิทยาศาสตรการแพทย
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สถาบันสุขภาพสัตว

แนวทางมาตรฐานการ
ดําเนินงานทาง
หองปฏิบัติการของ
กรมวิทยาศาสตร
การแพทยและ
กรมปศุสัตว
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค
2. ควบคุมการ
ระบาดในสัตวที่
เกิดขึ้นในพื้นที่

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o มีทีมสอบสวน 1 ทีม/จังหวัด o พัฒนาระบบเฝา
o รอยละ 80 ของเจาหนาที่
ระวังสอบสวน
ไดรับการฝกอบรม
และควบคุมโรค
o รอยละ 100 ของทีม
ในสัตวแบบ
สอบสวนที่มีอุปกรณพรอม
บูรณาการ
ใช
o รอยละ 100 ของอําเภอและ
จังหวัด มีระบบรายงานการ
เฝาระวังโรค

กิจกรรม

o
o
o
o

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดตั้งทีมเฝาระวังสอบสวนและควบคุมโรคใน - กรมปศุสัตว
ระดับ อําเภอ และ จังหวัด
- สํานักสุขศาสตรสัตวและ
พัฒนาฝกอบรมเจาหนาที่ระดับ อําเภอ จังหวัด สุขอนามัย(เขต)
และ เขต
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
จัดเตรียมอุปกรณในการสอบสวนและควบคุม
โรค
จัดทํารายงานและเครือขายที่เกี่ยวของกับการ
เฝาระวังโรค

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
- คูมือปฎิบัติงานเฝา
ระวัง สอบสวนและ
ควบคุมโรคสําหรับ
เจาหนาที่ทุกระดับ
- แบบสอบสวนโรค
- แบบรายงานโรค
ของกรมปศุสัตว
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค
2. ควบคุมการ
ระบาดในสัตวที่
เกิดขึ้นในพื้นที่
(ตอ)

ตัวชี้วัด
o มีระบบเฝาระวังเชิงรุกใน
สัตว
o มีแนวทางการเฝาระวัง
สําหรับสถานการณตางๆ

กลวิธี
o คนหาแหลงรัง
โรคไดทัน
เหตุการณ

o มีระเบียนรายชื่อผูทําลายสัตว o เจาหนาที่ควบคุม
o รอยละผูทําลายสัตวผานการ
โรคในสัตว
อบรมการปองกันตนเอง
สามารถปองกัน
ตนเองไดถูกตอง

กิจกรรม

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
o การเฝาระวังเชิงรุกในสัตวปกและสุกร
หนวยงานหลัก
o ทบทวนนิยามและการดําเนินงานใหสอดคลอง - กรมปศุสัตว
กับสถานการณ
- สํานักสุขศาสตรสัตวและ
o จัดระบบเฝาระวังในสัตวธรรมชาติโดย
สุขอนามัย(เขต)
ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ - ปศุสัตวจังหวัด
สิ่งแวดลอม
- กรมอุทยานแหงชาติ สัตว
ปาและพันธุพืช

o จัดทําระเบียนผูควบคุมโรคในสัตว
หนวยงานหลัก
o ฝกอบรมผูเกี่ยวของปละครั้ง
- กรมปศุสัตว
o จัดเตรียมอุปกรณปองกันตนเองและทําลายเชื้อ หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กรมควบคุมโรค

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
- คูมือการเฝาระวังโรค
สําหรับ เจาหนาที่
เกษตรกร อาสาสมัคร
ปศุสัตวและสัตวแพทย
ผูควบคุมฟารม
- คูมือการเก็บตัวอยาง
สงหองปฏิบัติการของ
กรมปศุสัตวและกรม
อุทยานแหงชาติสัตว
ปาและพันธุพืช
- คูมือปองกันตนเอง
ในการปฏิบัติควบคุม
โรคสําหรับเจาหนาที่
ทุกระดับ ของกรม
ปศุสัตว
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค
2. ควบคุมการ
ระบาดในสัตวที่
เกิดขึ้นในพื้นที่
(ตอ)

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- สถาบันสุขภาพสัตว
แหงชาติ
- ศูนยวิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย

o มีมาตรฐานหองปฏิบัติการ o พัฒนาหองตรวจ
o จํานวนหองปฏิบัติการดาน
ทาง
โมเลกุล
หองปฏิบัติการ
o รอยละ 80 เจาหนาที่ผานการ
ระดับโมเลกุล
อบรมการตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
o มีมาตรฐานชีวนิรภัย
o ชีวนิรภัยในฟารม
(BIOSECURITY) ในฟารม
สัตวปก โรง
สัตวปก โรงอาหารสัตว โรง
อาหารสัตว โรง
ฆาสัตว
ฆาสัตว

o พัฒนาหองปฏิบัติการในระดับตางๆใหได
มาตรฐานเดียวกัน
o เพิ่มจํานวนหองที่ปฏิบัติการที่สามารถตรวจ
ทางโมเลกุล
o พัฒนาชุดทดสอบโรคภาคสนาม
o จัดอบรมเจาหนาที่ปละ 1 ครั้ง
o จัดทําชีวนิรภัยในฟารมสัตว
o จัดทําชีวนิรภัยในโรงงานอาหารสัตว
o จัดทําชีวนิรภัยในโรงฆาสัตว

o ทบทวนมาตรการทาง
กฎหมายเพื่อบังคับใชให
เหมาะสมกับสถานการณ

o ทบทวนมาตรการทางกฎหมายเพื่อบังคับใชให -กรมปศุสัตว
เหมาะสมกับสถานการณ

o มีมาตรการทาง
กฎหมายโรค
ระบาดสัตวให
เหมาะสมกับ
สถานการณ

จบสถานการณสมมุติที่ 1

- กรมปศุสัตว

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
- คูมือการตรวจ
วินิจฉัยโรคทาง
หองปฏิบัติการ
- มาตรฐานของหอง
ปฏิบัติการ
ของกรมปศุสัตว
- มาตรฐานชีวนิรภัย
(BIOSECURITY)
ในฟารมสัตวปก โรง
อาหารสัตว โรงฆา
สัตว
- พระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอจากสถานการณสมมุติที่ 1)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

1. ควบคุมการแพร o มีคณะทํางานเฉพาะกิจระดับ o ปรับระบบการ
จังหวัด
ปฏิบัติงานทั้ง
เชื้อจากคนสูคน
ทางดาน
ในพื้นที่ร ะบาด o มีพื้นที่สํานักงานพรอม
อุปกรณเพื่อปรับเปนศูนย
โครงสราง
สําเร็จ
ปฏิบัติการ
บุคลากร การ
o มีแนวทางการปรับเปลี่ยน
รายงานให
ระบบรายงานใหสอดคลอง
สอดคลองกับ
กับสถานการณ
สถานการณ
o มีคําแนะนําเพื่อผูสัมผัสและ o จัดระบบติดตามผู
กลุมเสี่ยง
สัมผัสและกลุม
o มีทําเนียบรายนามบุคลากร
เสี่ยงที่เหมาะสม
พรอมหมายเลขโทรศัพท
กลางเพื่อการรายงานเหตุ

กิจกรรม
o จัดสรรอัตรากําลัง คณะทํางานเฉพาะกิจให
สามารถดําเนินการวิเคราะหติดตาม
สถานการณไดอยางเปนเครือขาย ตอเนื่อง ทัน
เหตุการณ
o จัดเตรียมสํานักงานที่พรอมใชทําเปนศูนย
ปฏิบัติการ- War room (EP4)
o ปรับเปลี่ยนระบบรายงานใหสอดคลองกับ
สถานการณ (EP10)
o จัดหาอุปกรณการสื่อสารและเจาหนาที่ใน
ระบบติดตามใหเพียงพอ
o จัดทําระบบรายงานการปวยดวยตนเองทาง
โทรศัพท
o คําแนะนําสําหรับผูสัมผัสและกลุมเสี่ยงเพื่อ
สังเกตอาการ (EP5)

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

หนวยงานหลัก
สํานักระบาดวิทยา
สํานักงานปองกันควบคุม
โรคเขต
สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
EP4
EP10

EP5
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o ติดตามกลุมเสี่ยง
1. ควบคุมการแพร o รอยละ 100 ของผูสัมผัสที่
ไดรับการติดตามจนครบตาม
และผูสัมผัสได
เชื้อจากคนสูคน
เกณฑ
ครบถวน
ในพื้นที่ร ะบาด
สําเร็จ (ตอ)

o รอยละ 80 ของเจาหนาที่ที่มี
อุปกรณปองกันตนเองและ
สามารถสวมใสอุปกรณ
ปองกันรางกายไดอยาง
ถูกตอง

o สนับสนุน
เจาหนาที่ที่
สอบสวนควบคุม
โรคใหสามารถ
ปองกันตนเองได
อยางถูกตอง

กิจกรรม
o จัดหาอุปกรณสื่อสารที่เหมาะสมใหเจาหนาที่
ระดับอําเภอเพื่อการติดตามผูสัมผัส/กลุมเสี่ยง
o ฝกอบรมเจาหนาที่ในการติดตามรวมกับการ
สอบสวนโรค (EP6 , EP 7 , EP 8)

o จัดหาอุปกรณปองกันตนเองใหเจาหนาที่ใน
ทุกระดับ (EP 9)
o การฝกอบรมและซอมการปฏิบตั ิอยางนอยป
ละครั้ง
o จํากัดจํานวนเจาหนาที่สําหรับงานเสี่ยงภัยสูง

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
-สํานักระบาดวิทยา
-สํานักงานปองกันควบคุม
โรคเขต
-สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
EP 6
EP 7
EP 8

หนวยงานหลัก
-สํานักโรคติดตอทั่วไป
-สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด

EP 9
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. ควบคุมการแพร o มีรายงานสถานการณจาก
หนวยเฝาระวังระดับจังหวัด
เชื้อจากคนสูคน
ทุกสัปดาห
ในพื้นที่ร ะบาด
o มีรายงานสถานการณ
สําเร็จ (ตอ)
ระดับประเทศอยางนอย
เดือนละ 1 ครั้ง
o มีรายงานสถานการณ
ประจําปในระดับประเทศ
o มีแผนภูมิสั่งการและ
ประสานงานในหนวยเฝา
ระวังระดับจังหวัด ทุกแหง
ระดับกรม กระทรวง และ
ประเทศ

กลวิธี

หนวยงานหลัก และ
รหัสแนวทาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินงาน
EP11
o จัดทํารายงานและแจงสถานการณคนและสัตว หนวยงานหลัก
ใหพื้นที่ขางเคียงหรือพื้นที่เกี่ยวของ (EP11)
-สํานักระบาดวิทยา
o ปรับขอมูลสถานการณใหเปนปจจุบัน สงฝาย - สํานักงานปองกันควบคุม
ประชาสัมพันธ
โรคเขต
o จัดทําหลักเกณฑเพื่อเรียกขานระดับพื้นที่เสี่ยง - สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
กิจกรรม

o จัดระบบการ
เตือนภัยใหพื้นที่
เสี่ยง

o สรางกลไกการ
o ใชระบบสั่งการของผูวา CEO
ประสานงาน
o จัดตั้งศูนยอํานวยการเพื่อพรอมรับการระบาด
ระหวางหนวยเฝา
ใหญ
ระวังคนและสัตว o จัดทําระเบียนเครือขายประสานงานตั้งแต
ในระดับจังหวัด
สวนกลาง เขต จังหวัด

2. การควบคุมการระบาดในสัตว ดําเนินการเชนเดียวกับสถานการณที่ 1

จบสถานการณสมมุติที่ 2

หนวยงานหลัก
-สํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด
-ปศุสัตวจังหวัด
-กรมปศุสัตว
-กรมควบคุมโรค

- ระเบียนเครือขายเฝา
ระวังในคนและสัตว
ของแตละหนวยที่
กําหนดไว
- แนวทางการจัดศูนย
ปฏิบัติการรวมระดับ
จังหวัดของแตละ
จังหวัด
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แผนเตรียมความพรอม
ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ
อุปกรณที่จําเปน

28

แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o มีระบบการจัดหาและ
o จัดทําระบบการจัดหา o กําหนด/มอบหมายใหมีหนวยงาน
1. เพื่อพัฒนาระบบการ
สนับสนุนวัคซีน
เฉพาะเพื่อรับผิดชอบในการจัดหา
และสนับสนุนวัคซีน
จัดหาและพัฒนาเกณฑขั้น
เวชภัณฑ ชุดทดสอบ
การสนับสนุน และการติดตาม
เวชภัณฑ ชุดทดสอบ
ต่ําในการสํารองเวชภัณฑ
และอุปกรณปองกันที่
ประเมินผลการเตรียมพรอมวัคซีน
และอุปกรณปองกัน
วัสดุอุปกรณปองกันใน
จําเปน
เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณปองกันที่
ที่จําเปนใหเพียงพอ
หนวยงาน แตละระดับ
o 90% ของบุคลากรกลุม
จําเปน
ตอการปฏิบัติงาน
รวมทั้งการจัดหาวัคซีน
เสี่ยงไดรับวัคซีน
o วางระบบในการจัดซื้อ/จัดหา การ
ดูแลรักษาและการ
ไขหวัดใหญเพื่อใชใน
ปองกันโรคไขหวัดใหญ
สนับสนุนและการติดตามประเมินผล
ควบคุมโรค ไดทัน
บุคลากรกลุมเสี่ยงให
ในแตละป
วัคซีน เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณ
เหตุการณ
สํานักงานปองกันควบคุม
ปองกันที่จําเปน
โรคเขต (สคร.) ,
o จัดหาวัคซีนไขหวัดใหญชนิดตาม
สํานักงานสาธารณสุข
ฤดูกาล (Seasonal Flu Vaccine) และ
จังหวัด (สสจ.) ,
สนับสนุนใหบุคลากรกลุมเสี่ยงไดแก
โรงพยาบาล(รพ.) ภาครัฐ
บุคลากรทางการแพทยและ
ไดรับการสนับสนุนอยาง
สาธารณสุข และทีมที่ไดรับมอบหมาย
เพียงพอและทันเหตุการณ
อยางเปนทางการใหมีหนาที่ทําลาย
สัตวปก (formal cullers) ในแตละป

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
- กรมควบคุมโรค
(สํานักโรคติดตอทั่วไป)
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- องคการเภสัชกรรม
หรือบริษัทเอกชน

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
LO 1
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o วางแผนในการจัดเตรียมคลังสํารอง
เ พื่ อ พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร o มีคลังสํารองเวชภัณฑ o กําหนดใหมีคลัง
วัสดุอุปกรณปองกัน
สํารองในสวนกลาง/
เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณปองกันรางกาย
จัดหาและพัฒนาเกณฑขั้น
รางกายที่จําเปนใน
เขต/จังหวัดเพื่อใหมี
ที่จําเปนใหพรอมตอการปองกันและ
ต่ําในการสํารองเวชภัณฑ
หนวยงานแตละระดับ
ยาตานไวรัส ชุด
ควบคุมการระบาดใหญของโรค
วั ส ดุ อุ ป กรณ ป อ งกั น ใน
(สวนกลาง/เขต/จังหวัด)
ทดสอบและวัสดุ
ไขหวัดใหญ
หนวยงาน (ตอ)
o มีระบบการบริหารคลัง
อุปกรณปองกัน
o ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
เวชภัณฑและวัสดุ
รางกายที่จาํ เปนอยาง
เชน องคการเภสัชกรรมหรือ
อุปกรณดวยซอฟตแวร
เพียงพอในแตละ
บริษัทเอกชนในการสรางคลังสํารอง
ที่เหมาะสม เชน ระบบ
สถานการณ รวมทัง้
และกระจายเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณ
Vendor Managed
การสํารองไวใชใน
ปองกันที่จาํ เปนให สคร., สสจ.และ
Inventory (VMI)หรือ
ภาวะที่มีการระบาด
รพ.โดยมีระบบการบริหารคลัง
เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณ ดวย
ระบบอื่นที่มี
ใหญ
ซอฟตแวรที่เหมาะสม เชน ระบบVMI
ประสิทธิภาพสูงกวา
หรือระบบอื่นที่มีประสิทธิภาพสูงกวา
o 80% ของ สคร., สสจ.
o ดําเนินการกระจายเวชภัณฑ วัสดุ
และ รพ. ภาครัฐมี
อุปกรณ ปองกันที่จําเปนใหกับ สคร.,
เวชภัณฑและวัสดุ
สสจ. และ รพ. ภาครัฐ ตามเกณฑขั้นต่ํา
อุปกรณปองกันที่จําเปน
ที่กําหน
สํารองเพียงพอตาม
เกณฑขั้นต่ํา

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
- กรมควบคุมโรค
(สํานักโรคติดตอทั่วไป)
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- องคการเภสัชกรรม
หรือบริษัทเอกชน

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
LO 2
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค
1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการ
จัดหาและพัฒนาเกณฑขั้น
ต่ําในการสํารองเวชภัณฑ
วั ส ดุ อุ ป กรณ ป อ งกั น ใน
หนวยงาน (ตอ)

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

o ติดตามกํากับและประเมินผลการ
สํารองเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณปองกัน
ที่จําเปนอยางตอเนื่อง เพื่อปรับแผนใน
การจัดซื้อ/จัดหาและสนับสนุนให
สอดคลองกับสถานการณโรค
o มีเกณฑขั้นต่ําของ
o จัดทําเกณฑขั้นต่ําของ o จัดประชุมผูเชี่ยวชาญเพื่อกําหนด
รายการเวชภัณฑ วัสดุ
รายการเวชภัณฑ วัสดุ
เกณฑขั้นต่ําของรายการเวชภัณฑ วัสดุ
อุปกรณปองกันที่จําเปน
อุปกรณปองกันที่
อุปกรณปองกันที่จําเปนในหนวยงาน
ในหนวยงานแตละ
จําเปนในหนวยงานแต
แตละระดับตามสถานการณของการ
ระดับตามสถานการณ
ละ ระดับตาม
ระบาด
ของการระบาด
สถานการณของการ
o ทบทวนและปรับปรุงเกณฑขั้นต่ําของ
ระบาด และมีการ
รายการเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณปองกัน
ทบทวนปรับปรุงเกณฑ
ที่จําเปน เปนระยะ
ขั้นต่ําเปนระยะ ๆ

หนวยงานหลัก
- กรมควบคุมโรค
(สํานักโรคติดตอทั่วไป)
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- กรมการแพทย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- องคการเภสัชกรรม

LO 3
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

1. เพื่ อ พั ฒ นาระบบการ o มีระบบคลังสํารอง
o ประสานงานหนวยงานระหวาง
o สนับสนุนการ
เวชภัณฑวัสดุ อุปกรณที่
จัดหาและพัฒนาเกณฑขั้น
ประเทศที่เกี่ยวของ เชน องคการ
ประสานงานกับ
จําเปนในระดับภูมิภาค
ต่ําในการสํารองเวชภัณฑ
อนามัยโลก (WHO) และภาคเอกชนอื่น
องคกรระหวาง
เพื่อความรวมมือในการสํารอง
วั ส ดุ อุ ป กรณ ป อ งกั น ใน
ประเทศในการขยาย
เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณที่จําเปนใน
หนวยงาน (ตอ)
ความรวมมือสราง
ภาวะที่มีการระบาดใหญ (Influenza
คลังสํารองเวชภัณฑ
Pandemic) ในระดับภูมิภาค
วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
ในระดับภูมิภาค เพื่อ
พรอมรับการระบาด
ของโรคไขหวัดใหญ

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
- กรมควบคุมโรค
(สํานักโรคติดตอทั่วไป)
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- WHO
- องคการเภสัชกรรม
หรือบริษัทเอกชน

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2. เพื่ อ สนั บ สนุ น การ o มีผลการวิจัยและพัฒนา
วัคซีนไขหวัดใหญสาย
วิ จั ย พั ฒ นาและผลิ ต
พันธุระบาดใหญ
วั ค ซี น ไข ห วั ด ใหญ
เพื่ อ ใช ใ นภาวะที่ มี
ระบาดใหญ เ พื่ อ การ
พึ่ ง ต น เ อ ง ข อ ง
ประเทศในระยะยาว
o มีหองปฏิบัติการ อยาง
นอยระดับ BSL 3

กลวิธี
o สนับสนุนใหมีการ
วิจัยพัฒนา วัคซีน
ไขหวัดใหญให
สามารถพึ่งตนเองได
ในระยะยาว

o สนับสนุนใหมี
โครงสรางพื้นฐาน
ดานการวิจัยและ
พัฒนาอยางนอย
ระดับ BSL 3

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
o มีการวิจัยและพัฒนาวัคซีนไขหวัด
ใหญสายพันธุระบาดใหญ (Pandemic - กรมวิทยาศาสตร
การแพทย
Flu Vaccine)
- สวทช. (ศูนยพันธุวิศวกรรม
และเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ : BIOTEC)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
o จัดหางบประมาณและสราง
- กรมควบคุมโรค
หองปฏิบัติการอยางนอยระดับ BSL 3 - กรมการแพทย
- มหาวิทยาลัยตางๆ
- องคการเภสัชกรรม
- สถานเสาวภา
สภากาชาดไทย
กิจกรรม

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2. เพื่อสนับสนุนการวิจัย o มีแผนการผลิตวัคซีน
พัฒนาและผลิตวัคซีน
ไขหวัดใหญสายพันธุ
ไขหวัดใหญเพื่อใชใน
ระบาดใหญ
ภาวะที่มีระบาดใหญเพื่อ o มีโรงงานผลิตวัคซีน
ไขหวัดใหญระดับกึ่ง
การพึ่งตนเองของประเทศ
อุตสาหกรรม
ในระยะยาว (ตอ)
o มีโรงงานผลิตวัคซีน
ไขหวัดใหญระดับ
อุตสาหกรรม

กลวิธี

กิจกรรม

o สนับสนุนใหมีการ
o ศึกษาความเปนไปไดของการผลิต
ผลิตวัคซีนไขหวัด
วัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุระบาด
ใหญสายพันธุระบาด
ใหญ
ใหญ
o สรางโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ
ระดับกึ่งอุตสาหกรรม(Pilot Plant)
o สรางโรงงานผลิตวัคซีนไขหวัดใหญ
ระดับอุตสาหกรรม(Production Plant)

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

3. เพื่อสนับสนุนใหมีการ
วิจัยพัฒนาและผลิต ยา
ต า นไวรั ส เพื่ อ ใช ใ นการ
ควบคุ ม ป อ งโรคไข ห วั ด
นกและไขหวัดใหญระบาด
ใหญ

1. มีการวิจัยพัฒนายาตาน
ไวรัสเพื่อการพึ่งตนเองของ
ประเทศ

1. สนับสนุนใหมีการวิจัย 1.1 วิจัยพัฒนา/จัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต ยา
พัฒนาและผลิต ยาตาน
ตานไวรัส และทําการศึกษาความคงตัวและ
ไวรัสใหสามารถพึ่งตนเอง ชีวสมมูลกอนขึ้นทะเบียนยา
ในระยะยาว

2. มีแผนการผลิตยาตาน
ไวรัสเพื่อใชในการควบคุม
ปองโรคไขหวัดนกและ
ไขหวัดใหญระบาดใหญ

2. จัดทําแผนการผลิตยา
ตานไวรัส เพื่อใชในการ
ควบคุมปองโรคไขหวัด
นกและไขหวัดใหญ
ระบาดใหญไดอยาง
เพียงพอ

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

หนวยงานหลัก
- องคการเภสัชกรรม
- สวทช. (BIOTEC)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กรมวิทยาศาสตร
การแพทย
2.1 วางแผนผลิตยาตานไวรัส เพื่อใชใน
การควบคุมปองโรคไขหวัดนกและไขหวัด - สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา
ใหญระบาดใหญโดยการนําขอมูลทาง
ระบาดวิทยามาใชในการคาดประมาณเพื่อ - บริษัทเอกชน
การผลิตใหอยางเพียงพอ

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค
4. เพื่อสนับสนุนใหมีการ
วิ จั ย พั ฒ นาและผลิ ต ชุ ด
ทดสอบการติดเชื้อไขหวัด
ใหญชนิดเอและบี

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o มีการวิจัยพัฒนาและ
ผลิตชุดทดสอบฯที่มี
มาตรฐานในปริมาณที่
ตองการ
o มีแผนการผลิตชุด
ทดสอบ

o สนับสนุนใหมีการ
วิจัยพัฒนาและผลิต
ชุดทดสอบฯที่มี
มาตรฐานและ
เพียงพอตามความ
ตองการ

กิจกรรม
o วิจัยพัฒนาเพื่อผลิตชุดทดสอบฯที่มี
มาตรฐานเพื่อใชในการวินิจฉัย
เบื้องตน
o วางแผนการผลิตชุดทดสอบฯให
เพียงพอตามความตองการ

5. เพื่อสนับสนุนใหมีการ o . มีแนวทางการผลิต
o สนับสนุนใหมีการ
o จัดทําแนวทางการผลิตหนากาก
ผลิตหนากากอนามัยใชเอง
หนากากอนามัยใชเอง
ผลิตหนากากอนามัย
อนามัยใชเอง
ใ น ชุ ม ช น ใ น ก ร ณี ที่ ไ ม o 2. มีการผลิตหนากาก
ใชเองในชุมชนที่มี
o เผยแพรแนวทางการผลิตหนากาก
สามารถจั ด หาได อ ย า ง
อนามัยใชเองในชุมชนที่
ความพรอมในกรณีที่
อนามัยใชเองผานเครือขายตางๆ
เพี ย งพอในภาวะที่ มี ก าร
มีความพรอม
ไมสามารถจัดหาได
อยางเพียงพอใน
ระบาด
ภาวะที่มีการระบาด

จบสถานการณสมมุติที่ 1

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
- องคการเภสัชกรรม
- สวทช. (BIOTEC)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กรมวิทยาศาสตรการ
แพทย
- บริษัทเอกชน
หนวยงานหลัก
- กรมควบคุมโรค
- กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
- องคกรเอกชน

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน

LO4
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรกระจายจากคนสูคนในวงกวาง
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อใหส ถานบริการ o 80% ของ
โรงพยาบาลภาครัฐ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและ
และเอกชนที่เปน
เอกชนมี เ วชภั ณ ฑ วั ส ดุ
เครือขายมีเวชภัณฑ
อุปกรณปองกันที่จําเปนใช
และวัสดุอุปกรณ
อ ย า ง เ พี ย ง พ อ แ ล ะ ทั น
ปองกันที่จําเปน
เ ห ตุ ก า ร ณ เ มื่ อ เ ผ ชิ ญ
อยางเพียงพอและ
สถานการณของการระบาด
ทันเหตุการณ
ใหญ

กลวิธี
o จัดทําระบบการ
สนับสนุนเวชภัณฑ
และวัสดุอุปกรณ
ปองกันที่จําเปนให
สถานบริการ
สาธารณสุขทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
ในพื้นที่ที่มีการ
ระบาด ไดอยาง
เพียงพอและทัน
เหตุการณ

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
o กําหนดแนวทางการสนับสนุน
หนวยงานหลัก
เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณที่จําเปนใน - กรมควบคุมโรค
ภาวะที่มีการระบาดใหญ เพื่อจัดสง - กรมสนับสนุนบริการ
ถึงสถานบริการสาธารณสุขทั้งภาครัฐ
สุขภาพ
และเอกชน ไดอยางรวดเร็ว (ภายใน 3 หนวยงานที่เกี่ยวของ
วัน)
- องคการเภสัชกรรม /
o กําหนดแนวทางการสั่งการในการใชยา บริษัทเอกชน
ตานไวรัสและวัคซีนไขหวัดใหญสาย
พันธุระบาดใหญในหนวยงานแตละ
ระดับ ตามสถานการณของการระบาด
o ดําเนินการ กระจายเวชภัณฑและวัสดุ
อุปกรณปองกันที่จําเปนใหหนวยงาน
ตางๆ ในพื้นที่ที่มีการระบาดไดอยาง
เพียงพอและทันเหตุการณ
o ติดตามกํากับและประเมินผลการใช
เวชภัณฑและวัสดุอุปกรณปองกัน
ตลอดเวลาที่มีการระบาด เพื่อเปน
ขอมูลในการจัดหาตอไป

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน

กิจกรรม

LO 5
LO 6
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรกระจายจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหสถานบริการ
สาธารณสุขทั้งภาครัฐและ
เอกชนมีเวชภัณฑ วัสดุ
อุปกรณปองกันที่จําเปนใช
อยางเพียงพอและทัน
เหตุการณ เมื่อเผชิญ
สถานการณของการระบาด
ใหญ (ตอ)

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o สํารองเวชภัณฑและ o จัดหาเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณ
วัสดุ อุปกรณปองกันที่
ปองกันที่จําเปนเพิ่มเติมใหเพียงพอตอ
จําเปนเพิ่มเติมโดยการ
การระบาดใหญในแตละระยะของการ
จัดซื้อหรือประสาน
ระบาด
หนวยงานตางประเทศ o ประสาน WHO และ/หรือภาคเอกชน
และภาคเอกชนในการ
ในการจัดหาจากแหลงตางๆ
จัดหาจากแหลงตางๆ

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
- กรมควบคุมโรค
- กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- องคการเภสัชกรรม /
บริษัทเอกชน
- WHO

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรกระจายจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o 80%ของหนวยบริการ
o กระจายยาตานไวรัส o กระทรวงสาธารณสุข และ
2. เพื่อใหสถานบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ที่มีการ
และวัคซีนปองกันโรค
หนวยงานที่เกี่ยวของ ประสาน
สาธารณสุขในพื้นที่ที่มี
ระบาดใหญไดรับยาตาน
ไขหวัดใหญอยาง
การดําเนินงานอยางใกลชิดใน
การระบาดใหญไดรับยา
ไวรัสและวัคซีนไขหวัดใหญ
มั่นคงและปลอดภัย
การจัดเก็บและขนสงยาตาน
ตานไวรัสและวัคซีน
สายพันธุระบาดใหญ
ใหแกหนวยงาน
ไวรัสและวัคซีนฯ อยางมั่นคง
ไขหวัดใหญสายพันธุ
สาธารณสุขที่อยูใน
และปลอดภัยใหแกหนวยงาน
ระบาดใหญ เพื่อนําไปใช
พื้นที่ที่มีการระบาด
สาธารณสุขทุกแหงในพื้นที่ที่มี
กับกลุมเปาหมายที่ได
ใหญ
การะบาดใหญ
จัดลําดับความสําคัญไว
อยางครอบคลุม
o 80%ของบุคลากรกลุมเสี่ยง o ติดตามกํากับและ
o ติดตามกํากับและประเมินผล
และผูสัมผัสใกลชิด ไดใชยา
ประเมินผลการใชยา
การใชยาตานไวรัสและวัคซีน
ตานไวรัสเพื่อการรักษาและ
ตานไวรัสและวัคซีน
ตลอดเวลาในชวงที่มกี าร
การปองกันในระยะแรกของ
ปองกันโรคไขหวัด
ระบาดใหญเพื่อการจัดหาและ
จัดสรรไดครอบคลุม
การระบาดใหญ
ใหญสายพันธุที่ระบาด
กลุมเปาหมายตามที่ไดจดั ลําดับ
o 80%ของบุคลากรกลุมเสี่ยง
ใหญ (Pandemic Flu
ความสําคัญไว
ไดใชวัคซีนไขหวัดใหญสาย
Vaccine)
พันธุระบาดใหญ(Pandemic
Flu Vaccine)

จบสถานการณสมมุติที่ 2

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
- กรมควบคุมโรค
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กระทรวงมาหาดไทย
- กระทรวงกลาโหม
- กระทรวงคมนาคม
- องคการเภสัชกรรม
และ บริษัทเอกชน

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม
ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน
(ดานการแพทย)

40

แผนเตรียมความพรอมดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

1. เพื่อคนหาผูปวย o ทุกโรงพยาบาลสามารถ
ในระยะเริ่มแรก
ปฏิบัติตามแนวทางการคัด
ไดรวดเร็วและ
กรองและแยกผูปวย
แมนยํา

o เพิ่มความ
o สรางแบบคัดกรองผูปวยนอกใน
สถานพยาบาลทุกระดับและแนวทางการ
ครอบคลุมในการ
รักษาพยาบาล
คัดกรองผูปวย
o กําหนดคํานิยามการคัดกรองผูปวย
o จัดทําแนวทางคัดกรองผูปวยนอกดวยแบบคัด
กรองที่สถานพยาบาลทุกระดับ
o จัดอบรมบุคลากรทางการแพทยในแนว
ทางการคัดกรองและรักษาพยาบาลผูปวย
o ใหแนวทางในการจัดจุดคัดกรองใน
สถานพยาบาลทุกระดับ

o ทุกโรงพยาบาลสามารถ
2.เพื่อใหสถาน
ปฏิบัติตามแนวทางการ
บริการสาธารณสุข
จัดการเวชภัณฑ วัสดุ
ทุกระดับมีและใช
อุปกรณที่แนะนําไว
เวชภัณฑและวัสดุ
อุปกรณที่จําเปน
อยางเพียงพอและ
ถูกตอง

o สงเสริมแนว
o นําแนวทางปฏิบัติสําหรับการจัดการ เวชภัณฑ
ทางการกระจายยา
อุปกรณปองกันรางกาย ยาตานไวรัส ชุดตรวจ
ตานไวรัส
คัดกรอง มาใชใน รพช./รพท./รพศ.รวมถึง
เวชภัณฑ อุปกรณ
มอบหมายผูรับผิดชอบที่ชัดเจน
ปองกันรางกาย
ชุดตรวจคัดกรอง
ในรพช./รพท./
รพศ.

หนวยงานหลัก และ
รหัสแนวทาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินงาน
MD 1
หนวยงานหลัก
กรมการแพทย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมควบคุมโรค,
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

หนวยงานหลัก
MD 7
MD 8
กรมการแพทย
LO1
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมควบคุมโรค,
กรมวิทยาศาสตรการแพทย

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

3.พัฒนาบุคลากร o บุคลากรดานการแพทยมีองค o พัฒนาและ
ความรูดานการดูแล
สงเสริมการใช
ทางการแพทยให
รักษาพยาบาลและปองกัน
ความรูดานการ
มีความรูที่ถูกตอง
เกี่ยวกับไขหวัดนกและ
ดูแลรักษาผูปวย
ในการดูแลผูปวย
ไขหวัดใหญ
และปองกันการ
โรคไขหวัดนก
ติดเชื้อใน
โรงพยาบาล
o ผูปวยทุกรายที่เขาเกณฑ
4. ใหการดูแล
MD1 ไดรับการรักษาดวยยา
ผูปวยในระยะ
ตานไวรัส ภายใน 12 ชั่วโมง
เริ่มแรกไดถูกตอง

กิจกรรม

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
o ทบทวนองคความรูดานการดูแลรักษาพยาบาล กรมการแพทย
และปองกันเกี่ยวกับไขหวัดนกและไขหวัด
ใหญ ในประเทศและตางประเทศ
o เผยแพรองคความรูในเว็บไซตที่เกี่ยวของ

o สงเสริมการดูแล o ปฏิบัติงานตามแนวทางที่แนะนํา
ผูปวยระยะ
o เตรียมแผนแนวทางและหลักเกณฑ
เริ่มแรกตาม
การสงตอผูปวย
แนวทางที่แนะนํา

กรมการแพทย

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน

MD1
MD4
MD7
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค
4. ใหการดูแล
ผูปวยในระยะ
เริ่มแรกไดถูกตอง
(ตอ)

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o ทุกโรงพยาบาลมีหองแยกใน o เตรียมความพรอม
หอผูปวยในและอุปกรณที่
ของบุคลากร
จําเปน
สถานทีแ่ ละ
อุปกรณที่จําเปน
เพื่อรองรับการ
ระบาด
o ผูปวยทุกรายรับการตรวจ
o เพิ่มศักยภาพการ
วินิจฉัยยืนยันทาง
วินิจฉัยทาง
หองปฏิบัติการไดผลภายใน
หองปฏิบัติการ
2 วัน
ของรพ.

o จัดทําแผนปฏิบัติการรับผูปวยเขารักษาใน
โรงพยาบาลตามความเหมาะสมของแตละ
โรงพยาบาล รวมถึงหองแยก
o จัดสรางหรือปรับปรุงหองแยกในหอผูปวยใน
และอุปกรณที่จําเปนสําหรับผูปวย
o จัดหาวัสดุ อุปกรณการชันสูตร
o จัดการฝกอบรมบุคลากรดานชันสูตร
o ตรวจสอบควบคุมมาตรฐานหองปฏิบัติการ
เปนระยะ

5. ปองกันการปวย o บุคลากรและผูสัมผัสโรคทุก o สนับสนุนการใช o จัดทําแผนและปฏิบัติตามแนวทางการใชยา
รายไดรับวัคซีนหรือยาตาน
ยาและวัคซีน
เพื่อรักษาและปองกัน รวมถึงวัคซีนในผูสัมผัส
ดวยไขหวัดนกและ
ไวรัสตามเกณฑและแนวทาง
ปองกันโรคแกผู
โรค ไดแก บุคลากรการแพทย ผูดูแลผูปวย ผู
ไขหวัดใหญแก
ที่แนะนํา
สัมผัสโรคตาม
สัมผัสใกลชิด ผูทําลายสัตวปก
บุคลากรการแพทย
แนวทางทีถ่ ูกตอง
และผูสัมผัสโรค

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมการแพทย

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
MD 1
MD 3
MD 5

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

หนวยงานหลัก
กรมการแพทย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมควบคุมโรค

จบสถานการณสมมุติที่ 1
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

MD 7
MD 8

43

แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

1. เพื่อเตรียมความ o มีศูนยปฏิบัติการแผนและ
แนวทางการรักษาพยาบาล
พรอมของระบบ
ผูปวยในภาวะฉุกเฉิน
บริการใหสามารถ
รองรับผูปวย
จํานวนมากได
อยางมี
o มีทีมสนับสนุนเพียงพอ
ประสิทธิภาพ

o มีเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่
จําเปนเพียงพอ

กิจกรรม

o จัดระบบบริหาร
จัดการเพื่อรับ
ผูปวยในภาวะ
ฉุกเฉิน

o ตั้งศูนยปฏิบัติการดานการรักษาพยาบาลของ
จังหวัด
o จัดทําแผนรับมือดานการรักษาพยาบาลใน
ภาวะฉุกเฉิน
o เตรียมแนวทางปฏิบัติการตามแผน

o ระดมบุคลากร
จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ

o เตรียมทีมสนับสนุน

o จัดระบบคลัง
สํารองเวชภัณฑ
วัสดุ อุปกรณ

o จัดเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ศูนยปฏิบัติการของจังหวัด

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
MD 10

LO 1
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

1. เพื่อเตรียมความ o มีสถานที่ดูแลผูปวยนอกและ o ระดมทรัพยากร
ผูปวยในจํานวนมากอยาง
เพื่อจัดหาสถานที่
พรอมของระบบ
เหมาะสม
ดูแลผูปวยเพิ่มเติม
บริการใหสามารถ
รองรับผูปวย
จํานวนมากได
อยางมี
ประสิทธิภาพ (ตอ)
o สงเสริมการใช
2. เพื่ อ ให ก ารดู แ ล o ผูปว ยไขหวัดนกทุกราย
ไดรบั การดูแลถูกตองตาม
แนวทางดูแล
รั ก ษาผู ปว ยอย า ง
แนวทางที่กําหนด
ผูปวยที่กําหนด
ถูกตอง
o ผูปวยที่จําเปนตองสงตอ
o จัดการสงตอ
ไดรับการสงตอตามแนวทาง
ผูปวยอยาง
ที่ถูกตอง
เหมาะสม

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กิจกรรม
o จัดเตรียมหอผูปวยไขหวัดใหญ (Influenza
Cohort Ward)
o ปรับปรุงตึกผูปวยนอกเพื่อรับผูปวยไขหวัด
ใหญจํานวนมาก
o จัดเตรียมโรงพยาบาลสนาม ถามีความจําเปน

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
MD 5
MD 9

o ปฏิบัติตามแนวทางการคัดกรองผูปวย การ
ดูแลรักษาพยาบาล การรับผูปวยเขารักษาใน
โรงพยาบาล

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(โรงพยาบาลในสังกัด)

MD 1
MD 3
MD 5

o ปฏิบัติงานสงตอตามแนวทางที่แนะนํา โดย
เปนการปองกันการติดเชื้อระหวางการสงตอ
และ ความปลอดภัยของผูปวย

สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(โรงพยาบาลในสังกัด)

MD 4

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

3.เพื่ อ ป อ งกั น การ o ไมมีบุคลากรปวยดวยไขหวัด o สงเสริมการใชยา
นก
อุปกรณปองกัน
ติ ด เชื้ อ และการ
รางกายและ
ป ว ยด ว ยไข ห วั ด
แนวทางปฏิบัติ
นกแกบุคลากร
เพื่อปองกันการ
ติดเชื้อ

o จัดระบบเฝาระวังการติดเชื้อในบุคลากร
o จัดการอุปกรณปองกันรางกายและแนะนําการ
ใชอยางเครงครัด
o ใหยาตานไวรัสแกบุคลากรที่เสี่ยงตอการติด
เชื้อหรือสงสัยวาติดเชื้อไขหวัดนกตาม
แนวทางที่แนะนําโดยจัดลําดับความสําคัญ
อยางเหมาะสม
o ถามีวัคซีนไขหวัดใหญสายพันธระบาดใหญ
จัดลําดับบุคลากรเปาหมายที่ควรรับวัคซีนและ
จัดบริการใหวัคซีนอยางเหมาะสม

4. เ พื่ อ บ ร ร เ ท า o ผูที่มีปญหาทางจิตใจไดรับ
คําปรึกษาและดูแลครบถวน
ปญหาสุขภาพจิต
ของบุค ลากรทาง o ผูปว ยและญาติผูเสียชีวิต
ไดรบั การดูแลทางจิตใจ
ก า ร แ พ ท ย แ ล ะ
ประชาชน

o จัดหนวยใหคําปรึกษา
o จัดจิตแพทยหรือผูเชี่ยวชาญใหคําปรึกษาใน
โรงพยาบาลและชุมชน

o จัดบริการดานจิต
เวช

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
(โรงพยาบาลในสังกัด)

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
MD 6
MD 7

กรมสุขภาพจิต

-

จบสถานการณสมมุติที่ 2
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอม
ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน
(ดานชุมชน)

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด
วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนด
โครงสราง
และบทบาท
ของศูนย
ระดับ
จังหวัด
อําเภอ และ
ทองถิ่น

ตัวชี้วัด
o ศูนยปฏิบัติการฯ
ประเทศทราบชื่อผู
ประสานงานของ
ศูนยปฏิบัติการทุก
ระดับ ทุกพื้นที่

กลวิธี

กิจกรรม

o กําหนดแนวทางการจัดตั้ง
ศูนยปฏิบัติการในแตละ
ระดับ

o จัดประชุมชี้แจงผูเกี่ยวของของศูนยปฏิบัติการใน
ทุกระดับและแตละระดับ
o แจงชื่อและรายละเอียดในการติดตอสื่อสารของผู
ประสานงานใหหนวยเหนือรับทราบ
o การมอบหมายภารกิจสําหรับสมาชิกศูนย
ปฏิบัติการฯ ทุกระดับ

o ศูนยปฏิบัติการฯ ทุก o จัดทําแนวการปฏิบัติงาน
ระดับ ทุกพื้นที่ มี
ในระดับ อําเภอ และ
แผนและแนวทาง
ทองถิ่นรวมทั้งกําหนด
ปฏิบัติงาน (จังหวัด
บทบาทและหนาที่ของ
อําเภอ และเทศบาล
หนวยงานและเครือขาย
องคการบริหาร สวน
ตําบล เมืองพัทยา
และ กทม.)

o จัดทําแผนแมบทเตรียมความพรอมควบคุมการ
ระบาดฉุกเฉิน
o จัดทําแผนปฏิบัติการของศูนยปฏิบัติการฯทุก
ระดับ
o การมอบหมายภาระงาน

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
มหาดไทย หนวยงานระดับกรมเทานั้น
ยกเวนของสาธารณสุข
- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กรมการปกครอง
- กรมบริหารการปกครองสวนทองถิ่น
- ผูวาราชการจังหวัด, นายอําเภอ
กลาโหม
- ศูนยบรรเทาสาธารณภัย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
- ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 3 เหลาทัพ
- กรมแพทยทหารบก
- จังหวัดทหารบก
- รพ.คาย , รพ. ทหาร 3 เหลาทัพ
สาธารณสุข
- สป. , กรมควบคุมโรค
รพช./สสอ./สอ

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
CO 1
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค
1. เพื่อกําหนด
โครงสรางและ
บทบาทของ
ศูนยระดับ
จังหวัดอําเภอ
และทองถิ่น
(ตอ)

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o มีการฝกซอมแผนฯ o สนับสนุนการฝกซอม
ของศูนยปฏิบัติการฯ
แผนจากสถานการณ
ทุกระดับ อยางนอย 1
สมมุติ
ครั้ง ภายใน 10 วัน
หลังการประกาศ
ภาวการณระบาด
ระดับ 4

กิจกรรม
o จัดทําการซอมแผน
o ปรับแผนฯ
o รายงานผลการซอมแผน พรอมปญหา อุปสรรค
หรือขอขัดของ แกหนวยเหนือ

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เกษตรและสหกรณ
- กรมปศุสัตว / ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
สํานักนายกรัฐมนตรี
พัฒนาสังคมและมนุษย
คมนาคม
พาณิชย
แรงงาน
อุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟา การประปา
โทรศัพท และ ไปรษณีย
สภากาชาด
หนวยกูภัยตางๆ เชน รวมกตัญู ปอเต็กตึ๊ง

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

กิจกรรม

o จัดอบรมประชาชนในพื้นที่ใหมีความครอบคลุม
2. เพื่อใหชุมชน o ประชาชนมีความรูใน o การฝกอบรมชุมชนใหมี
การปองกันโรค
ความรูและความเขาใจใน
โดยการแบงใหมีการแบงความรับผิดชอบตาม
สามารถ
และสามารถดูแล
การปฏิบัติเมื่อมีการระบาด
พื้นที่
ปองกันการ
สุขภาพตนเองได
ในดานการปองกันตัวเอง
ระบาดของ
อยางถูกตอง
และการเฝาระวังโรค
โรคไขหวัด
ใหญได
o มีขอมูลพืน้ ฐานที่
o จัดทําทะเบียนขอมูล
o การสํารวจแหลงขอมูลพื้นฐานใหมีความทันสมัย
ทันทวงที
จําเปนในการปองกัน
พื้นฐานเพื่อการจัดทําแผน
โดยความรวมมือของ อาสาสมัคร และแกนนํา
ระยะกอน
ควบคุมโรคในชุมชน
รองรับมาตรการฉุกเฉิน
สุขภาพในพื้นที่ และจัดทําเปนฐานขอมูลกลางเพื่อ
การมีการ
การแลกเปลี่ยนกันระหวางหนวยงานและองคกร
ระบาด
เอกชน

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน

มหาดไทย
- กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
CO 2
- กรมการปกครอง
- กรมบริหารการปกครองสวนทองถิ่น
- ผูวาราชการจังหวัด, นายอําเภอ
กลาโหม
- ศูนยบรรเทาสาธารณภัย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม
- ศูนยบรรเทาสาธารณภัย 3 เหลาทัพ
- กรมแพทยทหารบก
- จังหวัดทหารบก
- รพ.คาย, รพ. ทหาร 3 เหลาทัพ
สาธารณสุข
- สป. กรม คร. สสจ รพศ. / รพท. /
รพช./สสอ./สอ

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค
2. เพื่อใหชุมชน
สามารถปองกัน
การระบาดของ
โรคไขหวัดใหญ
ไดทันทวงที
ระยะกอนการมี
การระบาด
(ตอ)

ตัวชี้วัด
มีอุปกรณปองกันตนเอง
ตอการติดเชื้อในชุมชน
อยางพอเพียง
o มีการติดตาม
ประเมินผลการ
ดําเนินงาน

กลวิธี

กิจกรรม

o จัดหาอุปกรณปองกันตน
สําหรับการติดเชื้อ

o สนับสนุน สงเสริมใหชุมชนผลิตอุปกรณปองกัน
ตนเอง

o จัดทําแผนการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
ของศูนยปฏิบัติการ

o จัดประชุมติดตามความคืบหนาการดําเนินงานและ
สถานการณการดําเนินงาน สรุปและรายงานผล

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
เกษตรและสหกรณ
- กรมปศุสัตว / ปศุสัตวจังหวัด/อําเภอ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม
ศึกษาธิการ
สํานักนายกรัฐมนตรี
พัฒนาสังคมและมนุษย
คมนาคม
พาณิชย
อุตสาหกรรม
รัฐวิสาหกิจ ไดแก การไฟฟา การประปา
โทรศัพท และ ไปรษณีย
สภากาชาด โรตารี่
มูลนิธิ เชน รวมกตัญู ปอเต็กตึ๊ง

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o จัดระบบขอมูล การสื่อสาร o พัฒนาระบบขอมูลใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อใหชุมชน o ทุกหมูบานในเขต
ชนบท และชุมชนใน
การกระจายขาวที่ดีและมี
ทันตอเหตุการณ
สามารถปองกัน
เขตเมืองมีระบบเฝา
ประสิทธิภาพเขาถึง
* ทันเวลา
การระบาดของ
ระวังของตนเอง
กลุมเปาหมาย
* เหมาะสมกับผูใชทั้งในดานรูปแบบและเนื้อหา
โรคไขหวัดใหญ
o พัฒนาระบบสื่อสารเพื่อการพัฒนาสังคม ใน
ไดทันทวงที
หมูบา นและชุมชน
ระยะกอนการมี
* หอกระจายขาว
การระบาด
* วิทยุชุมชน
(ตอ)
* สรางแกนนําสุขภาพที่เปนเด็กและเยาวชน
* เวทีชาวบาน

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ศูนยปฏิบัติการฯ ระดับทองถิ่น

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

2. เพื่อใหชุมชน o ประชาชนและ
อาสาสมัครทุก
สามารถปองกัน
หมูบานมีความรูและ
การระบาดของ
ความเขาใจปญหา
โรคไขหวัดใหญ
และรูวิธีปองกัน
ไดทันทวงที
ระยะกอนการมี
การระบาด (ตอ)

กลวิธี
o พัฒนาความรูและทักษะ
เครือขายภาคประชาชน

กิจกรรม
o พัฒนาความรูและทักษะ
* อสม.และชมรมสรางสุขภาพ
* เด็กและเยาวชน
* ชมรม และกลุมพลังประชาชนตางๆในหมูบาน/ชุมชน
o จัดกระบวนการเรียนรูและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ
* เวทีชุมชน
* การถอดและสรุปบทเรียนจากพื้นที่อื่น (ที่มีการ
ระบาดหรือที่ทําแลวไดผลดี)
o สรางบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอการมีสวนรวม
* สรางความตระหนัก อยากรูและมีจิตสํานึก ศรัทธาตอ
สวนรวม
* ขวัญ กําลังใจและการยอมรับซึ่งกันและกัน
* วัสดุ อุปกรณ และคาใชจาย

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o จัดระบบการจัดการการ
2. เพื่อใหชุมชน o ทุกหมูบานมีการ
จัดการระบบเฝาระวัง
เฝาระวังในชุมชน
สามารถปองกัน
การระบาดของ
โรคไขหวัดใหญ
ไดทันทวงที
ระยะกอนการมี
การระบาด (ตอ)

กิจกรรม
o กําหนดผูรับผิดชอบเฝาระวังความผิดปกติเปน
ละแวกบานและผูประสานงานของหมูบาน/ชุมชน
o กําหนดมาตรฐาน เงื่อนไขเหตุการณการระบาดที่
ผิดปกติ

จบสถานการณสมมุติที่ 1

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

1. เพื่อปองกันและ o มีการใชเครื่อง
ปองกันสวนบุคคล
ควบคุม ในระยะ
และแหลงชุมชน
การระบาดในชุมชน
อยางเหมาะสม
อยางมี
o มีการประกาศเขต
ประสิทธิภาพ
โรคติดตอรายแรง
เมื่อสถานการณ
เหมาะสม

กลวิธี
o สงเสริมใหปฏิบัติตาม
มาตรการปองกัน/ควบคุม
การแพรกระจายเชื้อใน
ชุมชนและระหวางชุมชน
o ใชมาตรการทางกฎหมาย
โดยการกําหนดเขต
โรคติดตอรายแรง โดยผูวา
ราชการหรือระดับที่สูงกวา

กิจกรรม

o

o

o
o
o
o

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การใชเครื่องปองกันสวนบุคคล ใหมี
สาธารณสุข
การใชหนากากนิรภัยในแหลงชุมชน
- สป. กรม คร. สสจ รพศ. /
โรงเรียน แหลงการคา ตลาดสด
รพท. /
รพช./สสอ./สอ
จัดตั้งจุดคัดกรองแหลงศูนยกลางการ
กลาโหม
ขนสงทุกแหง สนามบินทุกแหง รถไฟ กรมแพทยทหารบก
รถลอยฟา รถไฟใตดิน
- จังหวัดทหารบก
กําหนดพื้นที่ควบคุม โดยใหมีการขนสง - รพ.คาย, รพ. ทหาร 3 เหลาทัพ
จากจุดคัดกรองไปยังพื้นควบคุม
มหาดไทย
การประกาศปดสถานศึกษา
คมนาคม
กําหนดมาตรการควบคุมโรงงาน
พาณิชย
อุตสาหกรรม
ประกาศปดสถานบริการ มหรสพ และ แรงงาน
แหลงชุมนุม และการควบคุมการจัดการ อุตสาหกรรม
ศึกษาธิการ
ชุมนุมตางๆ

o จํากัดการออกนอกพื้นที่รัศมี 5 กม.
o การจําแนกพื้นที่กักกันในเรือนจํา

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
CO 3

CO 4-8
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

2 . เ พื่ อ ใ ห มี ก า ร o ป จ จั ย ยั ง ชี พ พอเพี ย ง o มีการจัดการสนับสนุนปจจัย o จัดเตรียมถุงยังชีพ และแผนการกระจาย
1 คน/ครัวเรือน ตอ 1
ยังชีพใหกับประชาชน
บรรเทาทุกขฉุกเฉิ น
ถุงยังชีพสําหรับหนึ่ง
ใหกับประชาชน
สั ป ด า ห ถึ ง ส อ ง
สัปดาห
o สาธารณูปโภคที่จําเปน o จั ด ร ะ บ บ ก า ร ดู แ ล แ ล ะ o จัดทําแผนกําลังสํารองและอาสาสมัคร
ยั ง มี ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร
ส นั บ ส นุ น ห น ว ย ง า น
จากหนวยงานอื่นรวมทั้งการมีสวนรวม
ได แ ก ไฟฟ า ประปา
ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค แ ล ะ
จากประชาชน
ไปรษณีย สื่อสาร และ
จั ด รู ป แบบการบริ ก ารที่ o พัฒนาระบบบริการผานเว็บไซต
การกําจัดขยะมูลฝอย
เหมาะสม
o หนว ยบริก ารที่ จํา เป น
ได แ ก ธนาคาร ที่ ดิ น
ศ า ล ส ถ า นี ตํ า ร ว จ
ศาสนสถานของแตละ
ศาสนา และหนวยงาน
ร า ช ก า ร อื่ น ๆ ยั ง
สามารถเปดทําการได

หนวยงานหลัก และ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
พัฒนาสังคมและมนุษย
กลาโหม
มหาดไทย
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอและจังหวัด
สภากาชาด

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
CO 9

กลาโหม
จังหวัดทหารบก
มหาดไทย
อบต.
ตํารวจ
สาธารณูปโภค
ไฟฟา ประปา เทศบาล ธนาคาร

CO 10

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอม ดานการควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานชุมชน)
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

o มีสถานที่จัดการ
3. เพื่อใหมีการ
พอเพียง / มีความ
จัดการศพ-ของ
เหมาะสมตาม
ผูปวยอยางถูกตอง
สภาพแวดลอมความ
และเหมาะสม
คํานึงแตละศาสนา
o ศพของผูปวยทุกราย
ไดรับการจัดการที่
ถูกตองตามหลักการ
ควบคุมการ
แพรกระจายเชื้อ

กลวิธี

กิจกรรม

o จัดระบบการเก็บศพที่เผา/ฝง o กําหนดพื้นที่ เผา / ฝง ใหมีสถานที่
พอเพียงและมีความเหมาะสมตาม
สภาพแวดลอม ความคํานึงของแตละ
ศาสนา
o มีการจัดการศพที่ถูกตองโดยไมมีการ
แพรกระจายเชื้อ

หนวยงานหลักและหนวยงานที่เกี่ยวของ
โรงพยาบาล
สาธารณสุขจังหวัด
สถาบันนิติพยาธิวิทยา
มูลนิธิ ไดแก รวมกตัญู ปอเต็กตึ๊ง
อบต.
วัด และ ศาสนสถานตางๆ

จบสถานการณสมมุติที่ 2

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน
CO 11
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แผนเตรียมความพรอม
ดานการประชาสัมพันธ
สรางความรูแ ละความเขาใจ
แกประชาชนและชุมชน

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอม ดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรกระจายจากคนสูคนในวงจํากัด
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

1. เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับรู มี o ผูบริหารระดับสูง เชน
ผูวาราชการจังหวัด,
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง
ผูบ ริหารหนวยงานที่
ครบถวนรวดเร็วทัน
เกีย่ วของระดับจังหวัด
สถานการณเกี่ยวกับ
สถานการณการแพรระบาด
ของโรค แนวทางการปองกัน
ควบคุมโรค และกิจกรรมการ
ดําเนินงานปองกันควบคุม โรค
ของภาครัฐและเอกชน
o สื่อมวลชนเพื่อใหเกิด
2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน
ความรูความเขาใจและ
รวมในการปองกันควบคุมโรค
สามารถถายทอด
ทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว
ขอมูลขาวสารที่
และชุมชน ซึ่งเปนปจจัยหลัก
ถูกตองใหแก
ของความสําเร็จในการปองกัน
ประชาชนทั่วไป
ควบคุมโรค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o รอยละของผูบริหาร o สรางกระบวนการใน
รับทราบขอมูล
การบริหารและ
ขาวสาร มากกวา
แลกเปลีย่ นขอมูล
80%
ขาวสาร ระหวาง
o รอยละของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูบริหารมีสวนรวม
ทุกระดับ
ในการดําเนินงาน
ไมนอยกวา 70%

o หนังสือสั่งการ / เวียน (ทาง
ชองทางตาง ๆ เชน
จดหมาย , อีเมล , เว็บไซต ,
โทรสาร)
o จัดประชุม
o รวมประชุม

o รอยละสื่อมวลชน มี o ใหขอมูลขาวสารแก
ความรูความเขาใจ
สื่อมวลชนที่ถูกตอง ,
ไดรับขอมูลขาวสารที่
รวดเร็ว , ทัน
เปนจริง มากกวา 80%
สถานการณ , ทั่วถึง
o รอยละถายทอดขอมูล
ขาวสารที่ถูกตอง
ใหแกประชาชนทั่วไป
ไมนอยกวา 70%

o จัดทําขาวแจก
o จัดแถลงขาวสื่อมวลชน
o จัดอบรม/สัมมนาและดูงาน
ในพื้นที่
o จัดทําคูมือ / ความรูเบื้องตน
เรื่องไขหวัดใหญ สําหรับ
สื่อมวลชน (ไทย , อังกฤษ)
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หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ศูนยปฏิบัติการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ระบาดของไขหวัดใหญ
ระดับจังหวัด

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน
PR 1

หนวยงานหลัก
- กรมประชาสัมพันธ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กระทรวงเกษตรฯ
- กระทรวงสาธารณสุข

PR 3, 4, 5, 7 , 8, 13
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรกระจายจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o บุคลากรสาธารณสุข / o รอยละของบุคลากร o พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ ข อ ง
หนวยงานที่เกี่ยวของ ,
ที่เกี่ยวขอ งมีความรู
บุคคลากรของหนวยงาน
2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน
อ ง ค ก ร วิ ช า ชี พ ,
ความเขาใจ มากกวา
ต า ง ๆ ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง ทุ ก
รวมในการปองกันควบคุม
องค ก รปกครองส ว น
80%
ชองทางเชนการประชุม
โรคทั้งในระดับบุคคล
ทองถิ่น , หนวยงานที่ o รอยละของบุคลากร
จั ด ทํ า แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ที่ เ กี่ ย ว ข อ งมี ก า ร
เ อ ก ส า ร วิ ช า ก า ร ส ง
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
ทองเที่ยว , เศรษฐกิจ
พัฒนาศักยภาพและ
ข อ มู ล ผ า นเว็ บ ไซต เ ป น
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)
มี ส ว นร ว มในการ
ตน
ดํ า เนิ น งานไม น อ ย
กวา 70%

หนวยงานหลักและ
รหัสแนวทางการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ดําเนินงาน
จัดประชุมผูปฏิบัติงานใน
PR 12
หนวยงานหลัก
แตละระดับ
กระทรวงสาธารณสุข
PR 13
จัดทําเอกสารประมวลองค
- กรมควบคุมโรค
PR 14
ความรูที่เกี่ยวของเผยแพรแก - กรมการแพทย
จนท. ระดับปฏิบัติงาน
- กรมวิทย ฯ
จัดทําและเผยแพรคูมือ/แนว
รวมกับคณะกรรมการ
ทางการปฏิบัติงานในแตละ
ดานการแพทย
ดาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
เผยแพรขอมูลวิชาการผาน
กระทรวงเกษตรฯ
เว็บไซต
กระทรวงมหาดไทย
จัดทีมผูเชี่ยวชาญลงพื้นที่
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
ใหคําปรึกษาเฉพาะดาน
ทางโทรศัพท
กิจกรรม

o
o

o

o
o
o

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลวิธี

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมี o ครู นักเรียนผูปกครอง o รอยละของครู นักเรีย น o จั ด ก ร ะ บ ว น ก า ร ใ ห
ผูปกครองมีความรูความ
ค ว า ม รู ค ว า ม เ ข า ใ จ
สวนรวมในการปองกัน
เขาใจ มากกวา 80%
เกี่ ย วกั บ โรคที่ ถู ก ต อ ง
ควบคุมโรคทั้งในระดับ
o ร อยละของครู นั กเรี ยน
และครบถวน แกกลุมครู
บุคคล ครอบครัวและ
ผูปกครองมีส วนรวมใน
นักเรียนและผูปกครอง
ชุมชน ซึ่งเปนปจจัยหลัก
การดํ า เนิ น งานไม น อ ย
ของความสําเร็จในการ
กวา 70%
ปองกันควบคุมโรค
(ตอ)
o เกษตรกรผูเ ลี้ย งสั ตว / o ร อ ยละของเกษตรกร o ใหความรูและขอมูล
ประกอบการและ
และผูเกี่ยวของมีความรู
ขาวสารแกกลุมเปาหมาย
ลู ก จ า งเกี่ ย วกั บ สั ต ว /
ความเข า ใจ มากกว า
อยางตอเนื่องและทั่วถึง
ผลิตภัณฑจากสัตว
80%
o ร อ ยละของเกษตรกร
และผู เ กี่ ย วข อ ง มี ส ว น
ร ว มในการดํ า เนิ น งาน
ไมนอยกวา 70%

กิจกรรม

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รหัสแนวทางการการ
ดําเนินงาน

o จัดผลิตสื่อสนับสนุนสื่อแก
ครู / นักเรียน
o จัดกิจกรรมสอดแทรกใน
บทเรียนปกติ / นอกเวลา
o จัดรณรงคเพื่อใหความรู
ความเขาใจ เรื่องโรคไขหวัด
ใหญ และพฤติกรรมสุขภาพ
เพื่อปองกันโรค

หนวยงานหลัก
กระทรวงสาธารณสุข
กรม สบส.
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงศึกษาธิการ

PR 12 , 13

o จัดมุมความรูเรื่องไขหวัด
ใหญ ในสถานประกอบการ
o .เผยแพรประชาสัมพันธตอ
สื่อมวลชนทุกแขนง สื่อ
นิทรรศการ สื่อบุคคล สื่อ
ทองถิ่น สื่อกิจกรรม ฯลฯ

หนวยงานหลัก
กระทรวงเกษตร (กรม
ปศุสัตว)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงแรงงาน ,
กระทรวงสาธารณสุข,
สหภาพแรงงาน

PR 9, 10, 11, 13,
14,15, 17
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน o อาสาสมัคร และผูนํา
ชุมชน
รวมในการปองกันควบคุม
โรคทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)

กลวิธี

กิจกรรม

o ร อ ยละของอสม. o ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง อ ง ค o จัดประชุมแกนนําชุมชนและ
และผู นํ า ชุ ม ชน มี
ค ว า ม รู แ ล ะ ก ร ะ จ า ย
อสม. จังหวัด / อําเภอ เพื่อ
ความรู ค วามเข า ใจ
ข อ มู ล ข า วสารให แ ก
จัดซอมแนวทางปฏิบัติ
มากกวา 80%
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย อ ย า ง o ผลิ ต และเผยแพร คู มื อ การ
o ร อ ยละของอสม.
ปฏิบัติงานสําหรับอสม.และ
ตอเนือ่ งและทั่วถึง
และผู นํ า ชุ ม ชนมี o สวนกลางและจังหวัดจัด
แกนนําชุมชน
ส ว น ร ว ม ใ น ก า ร
ที ม นิ เ ทศงานพื้ น ที่ เ ป น o ผ ลิ ต สื่ อ ส นั บ ส นุ น ห อ
กระจายขาว,วิทยุชุมชน
ดํ า เนิ น งานไม น อ ย
ระยะๆ
กวา 70%

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย
กระทรวงมหาดไทย
กรมประชาสัมพันธ

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน
PR 9, 11, 12, 14
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมี o ประชาชนทั่วไป
สวนรวมในการปองกัน
ควบคุมโรคทั้งในระดับ
บุคคล ครอบครัวและ
ชุมชน ซึ่งเปนปจจัยหลัก
ของความสําเร็จในการ
ปองกันควบคุมโรค
(ตอ)

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o รอยละของประชาชน o ก า ร เ ผ ย แ พ ร o
ก ลุ ม เ ป า ห ม า ย มี
ประชาสั ม พั น ธ ผ า นสื่ อ
ความรู ค วามเข า ใจ
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด
มากกวา 80%
ความเชื่อมั่นในศักยภาพ o
o รอยละของประชาชน
ของระบบสาธารณสุ ข
กลุมเปาหมาย มีสวน
ของประเทศ สังคมอยูใน
รวมในการดําเนินงาน
ระเบียบไมตื่นตระหนก
ไมนอยกวา 70%
o
และตื่นกลัว

การบริ การข อมู ลทางโทรศั พท
(call center) 24 ชั่วโมง ทั้งใน
สวนกลาง และระดับจังหวัด
เผยแพรขอมูลทาง web site
(ภาษาไทย- อังกฤษ) และ
ปรับเปลี่ยนขอมูลใหครบถวน
และทันตอสถานการณ
เผยแพรประกาศกระทรวงและ
คําแนะนําสําหรับประชาชนใน
การปองกันและควบคุมโรค
o การเผยแพรความรูและขาวสาร
ทางสื่อมวลชน (วิทยุ,โทรทัศน
, หนังสือพิมพ)
o จั ด กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค แ ล ะ
กิจกรรมพิเศษอยางตอเนื่อง

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน

หนวยงานหลัก
- กรมประชาสัมพันธ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงเกษตรฯ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กองบัญชาการทหาร
สูงสุด
กระทรวงมหาดไทย

PR 9, 10, 11, 12,
13,14 15, 18
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค
2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน
รวมในการปองกันควบคุม
โรคทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

o ประชาคมโลก
1.เพื่อใหประชาคมโลก
รับทราบขอมูลและ
สถานการณที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยที่ถูกตอง
2.สรางความเชื่อมั่นแก
นักทองเที่ยวเขาประเทศ
ไทยและดานการสงออก

o รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย มี
ความรูความเขาใจ
และรับทราบขอมูล
ขาวสาร มากกวา
80%
o รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย มี
ความเชื่อมั่น ไม
นอยกวา 70%

กลวิธี

กิจกรรม

o .ประสานใหขอมูล
o จัดสงขอมูลใหกระทรวง
ขาวสารแกสื่อมวลชน
ตางประเทศ เพื่อเผยแพรขอมูล
นานาชาติ
และสถานการณที่เกิดขึ้นใน
o ใหขอมูลแกคณะ
ประเทศไทยที่ถูกตองอยางเปน
ทูตานุทูตและองคการ
ทางการ
ระหวางประเทศใน
o เผยแพรขอมูลขาวสาร
ประเทศไทย และ
ภาษาไทย- อังกฤษที่เปน
รัฐบาลตางประเทศ และ
ปจจุบันผาน web site ของ
องคการระหวางประเทศ
กระทรวงสาธารณสุข
ผานสถานทูต สถาน
(0www.moph.go.th) และ
กรมประชาสัมพันธ
กงศุลไทยใน
(www.thaisnews.com)
ตางประเทศ
o จัดแถลงขาวแกสื่อมวลชน
ตางประเทศตามสถานการณ
o จัดบรรยายสรุปแกคณะ
ทูตานุทูตและองคการ
ระหวางประเทศเปนระยะ
1H

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
- กรมประชาสัมพันธ
- กระทรวง
สาธารณสุข
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กระทรวงการ
ตางประเทศ (กรม
สารนิเทศ/
- กรมเศรษฐกิจ)
- กระทรวงเกษตร ฯ
- กระทรวงการ
ทองเที่ยวและการ
กีฬา

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน
PR 4, 5, 8,11,12
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน o กลุมเปาหมายพิเศษ
เชน
รวมในการปองกันควบคุม
ผูคมุ เรือนจํา , สถาน
โรคทั้งในระดับบุคคล
พินจิ (เจาหนาที่)
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
ผูดูแลเด็ก , ผูสูงอายุ ,
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
คนพิการในสถาน
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)
สงเคราะหตาง ๆ

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
o ใหความรู และขอมูล
o จัดประชุมหัวหนาหนวยงาน หนวยงานหลัก
ขาวสารแกกลุมเปาหมาย o สนับสนุนสื่อใหความรูแก
- กระทรวงสาธารณสุข
อยางตอเนื่องและทั่วถึง
กลุมเปาหมาย
หนวยงานที่เกี่ยวของ
o เผยแพรความรู ขอมูล
- กระทรวงเกษตร ฯ
ขาวสารทางสื่อมวลชน
- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย
กลวิธี

o รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย มี
ความรูความเขาใจ
มากกวา 80%
o รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย มี
สวนรวมในการ
ดําเนินงานไมนอย
กวา 70%

กิจกรรม

จบสถานการณสมมุติที่ 1

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน
PR.9 , 11 , 12 , 13 ,
14
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

o รอยละของผูบริหาร
1. เพื่อใหกลุมเปาหมายไดรับ o ผูบริหารระดับสูง
เชน ผูวาราชการ
รับทราบขอมูล
รู มีความรูความเขาใจที่
จังหวัด, ผูบริหาร
ขาวสาร มากกวา 80%
ถูกตองครบถวนรวดเร็วทัน
หนวยงานที่เกี่ยวของ o รอยละของผูบริหาร
สถานการณเกี่ยวกับ
ระดับจังหวัด
มีสวนรวมในการ
สถานการณการแพรระบาด
ดําเนินงานไมนอยกวา
ของโรค แนวทางการปองกัน
70%
ควบคุมโรค และกิจกรรมการ
ดําเนินงานปองกันควบคุม
โรคของภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน o สื่อมวลชน
รวมในการปองกันควบคุม
โรคทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของความสําเร็จ
ในการปองกันควบคุมโรค

o รอยละสื่อมวลชน มี
ความรูความเขาใจ
ไดรับขอมูลขาวสารที่
เปนจริง มากกวา 80%
o รอยละถายทอดขอมูล
ขาวสารที่ถูกตองไม
นอยกวา 70%

กลวิธี

กิจกรรม

o หนังสือสั่งการ / เวียน (ทาง
o สรางกระบวนการใน
ชองทางตาง ๆ เชน
การบริหารและ
จดหมาย , อีเมล , เว็บไซต ,
แลกเปลี่ยนขอมูล
โทรสาร)
ขาวสาร ระหวาง
หนวยงานที่เกี่ยวของทุก o จัดประชุม
o รวมประชุม
ระดับ

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ศูนยปฏิบัติการปองกัน
และแกไขปญหาการ
ระบาดของไขหวัดใหญ
ระดับจังหวัด

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน
-

(โดยการเพิ่มความถี่และ
ปรับปรุงกิจกรรม เนื้อหาและ
รูปแบบใหเหมาะสมกับ
สถานการณ)

o ใหขอมูลขาวสารแก
สื่อมวลชนที่ถูกตอง ,
รวดเร็ว , ทันสถานการณ
, ทั่วถึง
(โดยการเพิ่มความถี่และปรับปรุง
กิจกรรม เนื้อหาและรูปแบบให
เหมาะสมกับสถานการณ)

1. จัดทําขาวแจก
2. จัดแถลงขาวสื่อมวลชน
3. จัดอบรม/สัมมนาและดูงานใน
พื้นที่
4.จัดทําคูมือ / ความรูเบื้องตน
เรื่องไขหวัดใหญ สําหรับ
สื่อมวลชน (ไทย , อังกฤษ)

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

หนวยงานหลัก
กรมประชา
สัมพันธ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงเกษตรฯ
กระทรวงสาธารณสุข

PR 3, 4, 5, 7, 8, 13
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน o บุคลากรสาธารณสุข / o รอยละของบุคลากร
หนวยงานที่เกี่ยวของ ,
ที่เกี่ยวของมีความรู
รวมในการปองกันควบคุม
องคกรวิชาชีพ ,
ความเขาใจ มากกวา
โรคทั้งในระดับบุคคล
องคกรปกครองสวน
80%
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
ทองถิน่ , หนวยงานที่ o รอยละของบุคลากร
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
เกี่ยวของกับการ
ที่เกี่ยวของมีการ
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)
ทองเที่ยว , เศรษฐกิจ
พัฒนาศักยภาพและ
มีสวนรวมในการ
ดําเนินงานไมนอย
กวา 70%

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
o จัดประชุมผูปฏิบัติงานในแต หนวยงานหลัก
o พัฒนาศักยภาพของ
ละระดับ
บุคคลากรของหนวยงาน
กระทรวงสาธารณสุข
o จัดทําเอกสารประมวลองค
ตางๆที่เกี่ยวของทุก
- กรมควบคุมโรค
ความรูที่เกี่ยวของเผยแพรแก - กรมการแพทย
ชองทางเชนการประชุม
จนท. ระดับปฏิบัติงาน
จัดทําและเผยแพร
- กรมวิทย ฯ
o จัดทําและเผยแพรคูมือ/แนว รวมกับคณะกรรมการ
เอกสารวิชาการ สง
ทางการปฏิบัติงานในแตละ
ขอมูลผานweb site เปน
ดานการแพทย
ดาน
ตน
หนวยงานที่เกี่ยวของ
o เผยแพรขอมูลวิชาการผาน
กระทรวงเกษตรฯ
(โดยการเพิ่มความถี่และ
Web site
กระทรวงมหาดไทย
ปรับปรุงกิจกรรม เนื้อหาและ
o จัดทีมผูเชี่ยวชาญลงพื้นที่
การทองเที่ยวแหง
รูปแบบใหเหมาะสมกับ
o ใหคําปรึกษาเฉพาะดานทาง ประเทศไทย
สถานการณ)
โทรศัพท
กลวิธี

กิจกรรม

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน
PR 14, 12, 13
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
o จัดกระบวนการให
o จัดผลิตสื่อสนับสนุนสื่อแก หนวยงานหลัก
2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน o ครู นักเรียนผูปกครอง o รอยละของครู
นักเรียนผูปกครอง
ครู / นักเรียน
ความรู ความเขาใจ
กระทรวงสาธารณสุข
รวมในการปองกันควบคุม
มีความรูความเขาใจ
o จัดกิจกรรมสอดแทรกใน
เกี่ยวกับโรคที่ถูกตอง
กรมสนับสนุนบริการ
โรคทั้งในระดับบุคคล
มากกวา 80%
บทเรียนปกติ / นอกเวลา
และครบถวน แกกลุมครู
สุขภาพ
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
o รอยละของครู
นักเรียนและผูปกครอง o จัดรณรงคเพื่อใหความรู
หนวยงานที่เกี่ยวของ
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
นักเรียนผูปกครองมี
ความเขาใจ เรื่องโรคไขหวัด กระทรวงศึกษาธิการ
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)
(โดยการเพิ่มความถี่และ
สวนรวมในการ
ใหญ และพฤติกรรมสุขภาพ
ดําเนินงานไมนอย ปรับปรุงกิจกรรม เนื้อหาและ
เพื่อปองกันโรค
รูปแบบใหเหมาะสมกับ
กวา 70%
สถานการณ)

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน
PR 12, 13
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน o เกษตรกรผูเลี้ยงสัตว/
ผูประกอบการและ
รวมในการปองกันควบคุม
ลูกจางเกี่ยวกับสัตว /
โรคทั้งในระดับบุคคล
ผลิตภัณฑจากสัตว
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)

o อาสาสมัคร และผูนํา
ชุมชน
(โดยการเพิ่มความถี่และ
ปรับปรุงกิจกรรมให
เหมาะสมกับสถานการณ)

ตัวชี้วัด
o รอยละของเกษตรกร
และผูเกี่ยวของมี
ความรูความเขาใจ
มากกวา 80%
o รอยละของเกษตรกร
และผูเกี่ยวของ มีสวน
รวมในการดําเนินงาน
ไมนอยกวา 70%
o รอยละของอสม.
และผูนําชุมชนมี
ความรูความเขาใจ
มากกวา 80%
o รอยละของอสม.
และผูนําชุมชนมี
สวนรวมในการ
ดําเนินงานไมนอย
กวา 70%

กลวิธี

กิจกรรม

o จัดมุมความรูเรื่องไขหวัด
o ใหความรูและขอมูล
ใหญ ในสถานประกอบการ
ขาวสารแกกลุมเปาหมาย
อยางตอเนื่องและทั่วถึง o เผยแพรประชาสัมพันธตอ
สื่อมวลชนทุกแขนง สื่อ
(โดยการเพิ่มความถี่และ
นิทรรศการ สื่อบุคคล สื่อ
ปรับปรุงกิจกรรม เนื้อหาและ
ทองถิ่น สื่อกิจกรรม ฯลฯ
รูปแบบใหเหมาะสมกับ
สถานการณ)

o การเสริมสรางองค
o จัดประชุมแกนนําชุมชนและ
ความรูและกระจาย
อสม. จังหวัด / อําเภอ เพื่อ
ขอมูลขาวสารใหแก
จัดซอมแนวทางปฏิบัติ
กลุมเปาหมายอยาง
o ผลิตและเผยแพรคูมอื การ
ตอเนื่องและทั่วถึง
ปฏิบัติงานสําหรับอสม.และ
o สวนกลางและจังหวัดจัด
แกนนําชุมชน
ทีมนิเทศงานพื้นที่เปน o ผลิตสื่อสนับสนุนหอ
ระยะๆ
กระจายขาว,วิทยุชุมชน

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
กระทรวงเกษตร ฯ
(กรมปศุสัตว)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงสาธารณสุข
สหภาพแรงงาน

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน
PR 9, 10, 11, 13,
14,15, 17

หนวยงานหลัก
กรม สบส..
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของ
มนุษย
กระทรวงมหาดไทย
กรมประชาสัมพันธ

PR 9, 11, 12, 14
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน o ประชาชนทั่วไป
รวมในการปองกันควบคุม
โรคทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)

ตัวชี้วัด
o รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย มี
ความรูความเขาใจ
มากกวา 80%
o รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย มี
สวนรวมในการ
ดําเนินงานไมนอย
กวา 70%

กลวิธี

กิจกรรม

o การเผยแพร
o การบริการขอมูลทางโทรศัพท
ประชาสัมพันธ ผานสื่อ
(call center) 24 ชั่วโมง ทั้งใน
สวนกลาง และระดับจังหวัด
อยางตอเนื่องเพื่อใหเกิด
ความเชื่อมั่นในศักยภาพ o เผยแพรขอมูลทาง web site
(ภาษาไทย- อังกฤษ) และ
ของระบบสาธารณสุข
ปรับเปลี่ยนขอมูลให
ของประเทศ สังคมอยูใน
ครบถวนและทันตอ
ระเบียบไมตื่นตระหนก
สถานการณ
และตื่นกลัว
o เผยแพรประกาศกระทรวง
(โดยการเพิ่มความถี่และ
และคําแนะนําสําหรับ
ปรับปรุงกิจกรรม เนื้อหาและ
ประชาชนในการปองกันและ
รูปแบบใหเหมาะสมกับ
ควบคุมโรค
สถานการณ)
o การเผยแพรความรูและ
ขาวสารทางสื่อมวลชน (วิทยุ
,โทรทัศน, หนังสือพิมพ)

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
- กรมประชาสัมพันธ
- กระทรวงสาธารณสุข
- กระทรวงเกษตรฯ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- กองบัญชาการทหาร
สูงสุด
กระทรวงมหาดไทย

รหัสแนวทางการ
ดําเนินงาน
PR 9, 10, 11, 12,
13,14 15, 18
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค
2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน
รวมในการปองกันควบคุม
โรคทั้งในระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)

กลุมเปาหมาย
o ประชาคมโลก
1. เพื่อใหประชาคมโลก
รับทราบขอมูลและ
สถานการณที่เกิดขึ้นใน
ประเทศไทยที่ถูกตอง
2. สรางความเชื่อมั่นแก
นักทองเที่ยวเขาประเทศ
ไทยและดานการสงออก

ตัวชี้วัด
o รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย มี
ความรูความเขาใจ
และรับทราบขอมูล
ขาวสาร มากกวา
80%
o รอยละของ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย มี
ความเชื่อมั่น ไม
นอยกวา 70%

กลวิธี
o ประสานใหขอมูล
o
ขาวสารแกสื่อมวลชน
นานาชาติ
o
o ใหขอมูลแกคณะ
ทูตานุทูตและองคการ
ระหวางประเทศใน
ประเทศไทย และ
รัฐบาลตางประเทศ และ o
องคการระหวางประเทศ
ผานสถานทูต สถานกง
ศูลไทยในตางประเทศ
(โดยการเพิ่มความถี่และ
ปรับปรุงกิจกรรม เนื้อหาและ
รูปแบบใหเหมาะสมกับ
สถานการณ)

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดกิจกรรมรณรงคและ
หนวยงานหลัก
กิจกรรมพิเศษอยางตอเนื่อง - กรมประชาสัมพันธ
จัดสงขอมูลใหกระทรวง
- กระทรวงการ
ตางประเทศ เพื่อเผยแพรขอมูล ตางประเทศ (กรม
และสถานการณที่เกิดขึ้นใน
สารนิเทศ/กรม
ประเทศไทยที่ถูกตองอยางเปน เศรษฐกิจ)
ทางการ
- กระทรวงสาธารณสุข
เผยแพรขอมูลขาวสาร
- กระทรวงเกษตร
ภาษาไทย- อังกฤษที่เปน
- กระทรวงการ
ปจจุบันผาน web site ของ
ทองเที่ยวและการกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข และ
กรมประชาสัมพันธจัดแถลง
ขาวแกสื่อมวลชนตางประเทศ
ตามวาระอันสมควร
จัดบรรยายสรุปแกคณะ
ทูตานุทูตและองคการ
ระหวางประเทศเปนระยะ
กิจกรรม

o

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

รหัสแนวทางการ
การดําเนินงาน
PR 4, 5, 8,11,12
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แผนเตรียมความพรอมดานการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค

กลุมเปาหมาย

ตัวชี้วัด

หนวยงานหลักและ
รหัสแนวทางการ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินงาน
o จัดประชุมหัวหนาหนวยงาน หนวยงานหลัก
o ใหความรู และขอมูล
PR.9 , 11 , 12 , 13 , 14
ขาวสารแกกลุมเปาหมาย o สนับสนุนสื่อใหความรูแก
- กระทรวงสาธารณสุข
กลุมเปาหมาย
อยางตอเนื่องและทั่วถึง
- กระทรวงเกษตรฯ
o เผยแพรแพรความรู ขอมูล
- กระทรวงยุติธรรม
(โดยการเพิ่มความถี่และ
ขาวสารทางสื่อมวลชน
- กระทรวงพัฒนา
ปรับปรุงกิจกรรม เนื้อหาและ
สังคมและความมั่นคง
รูปแบบใหเหมาะสมกับ
ของมนุษย
สถานการณ)
กลวิธี

o รอยละของ
2. เพื่อใหกลุมเปาหมายมีสวน o กลุมเปาหมายพิเศษ
เชนผูคุมเรือนจํา ,
ประชาชน
รวมในการปองกันควบคุม
สถานพินิจ
กลุมเปาหมาย มี
โรคทั้งในระดับบุคคล
(เจาหนาที่) ผูดูแลเด็ก ,
ความรูความเขาใจ
ครอบครัวและชุมชน ซึ่งเปน
ผูสูงอายุ , คนพิการใน
มากกวา 80%
ปจจัยหลักของความสําเร็จใน
สถานสงเคราะหตาง o รอยละของ
การปองกันควบคุมโรค (ตอ)
ๆ
ประชาชน
กลุมเปาหมาย มี
สวนรวมในการ
ดําเนินงานไมนอย
กวา 70%

กิจกรรม

หมายเหตุ กิจกรรมในสถานการณสมมุติที่ 2 จะดําเนินการเชนเดียวกับ สถานการณสมมุติที่ 1 แตแตกตางที่เนื้อหา ความถี่ ชองทางของสื่อ และความครอบคลุมพื้นที่หรือ
ประชากรเปาหมายที่มากกวา

จบสถานการณสมมุติที่ 2

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอม
ดานการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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แผนเตรียมความพรอม ฯ ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o มีคณะกรรมการ
1. เพื่อใหมีการเตรียม
อํานวยการและ
ความพรอมใหประเทศมี
ศูนยปฏิบัติการ
ศักยภาพในการปองกัน
ปองกันและแกไข
และแกไขปญหาการ
ปญหาไขหวัดนก
ระบาดใหญของไขหวัด
และไขหวัดใหญ
ใหญไดอยางมี
ระบาดใหญ
ประสิทธิภาพ โดยการ
ระดับชาติ และ
บริหารจัดการแบบบูรณา
ระดับกระทรวง
การตั้ ง แต ใ นระยะเตือน
ภัยการระบาดใหญ

กิจกรรม

o แตงตั้งคณะกรรมการ
o
อํานวยการ ฯ และศูนย
ปฏิบัติการ ฯ ระดับชาติและ
ระดับกระทรวง โดยบูรณา
การการแกไขปญหาไขหวัด
o
นกและการเตรียมความ
พรอมรับไขหวัดใหญระบาด
ใหญเขาดวยกัน
o
o

หนวยงานหลักและ
รหัสแนวทาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินงาน
จัดประชุมกระทรวงที่เกี่ยวของ
AD 1
หนวยงานหลัก
เพื่อทบทวนสถานการณ กําหนด กระทรวงสาธารณสุข
AD 4
หนวยงานหลักและหนวยงานที่ (กรมควบคุมโรค)
AD 5
เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ
รับผิดชอบของหนวยงาน
กระทรวงสาธารณสุข (กรมอื่นๆ)
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
กระทรวงมหาดไทย
อํานวยการ ฯ ระดับชาติ และ
(กรมปองกันและบรรเทา
ระดับกระทรวง
สาธารณภัย)
เสนอจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ ฯ
กระทรวงเกษตรฯ (กรมปศุสัตว)
ระดับชาติ และระดับกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ ฯ
กําหนดโครงสรางของศูนย
(กรมอุทยานแหงชาติ ฯ)
ปฏิบัติการ ฯ และบทบาทหนาที่ กรมประชาสัมพันธ
ของฝายตาง ๆ
กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงพาณิชย
กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง
สภากาชาดไทย องคกรเอกชน ฯลฯ
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แผนเตรียมความพรอม ฯ ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o มีคณะกรรมการ
อํานวยการและ
ศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและแกไข
ปญหาไขหวัดนก
และไขหวัดใหญ
ระบาดใหญระดับ
จังหวัด

กิจกรรม

o แตงตั้งคณะกรรมการ
o
อํานวยการ ฯ และศูนย
ปฏิบัติการ ฯ ระดับจังหวัด
โดยบูรณาการการแกไข
ปญหาไขหวัดนกและการ
เตรียมความพรอมรับไขหวัด o
ใหญระบาดใหญเขาดวยกัน
o
o

หนวยงานหลักและ
รหัสแนวทาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินงาน
AD 6
จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานหลักระดับจังหวัด
AD 7
เพื่อทบทวนสถานการณ กําหนด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนวยงานหลักและหนวยงานที่ หนวยงานที่เกี่ยวของ
เกี่ยวของ รวมทั้งบทบาทหนาที่ สํานักงานจังหวัด
รับผิดชอบของหนวยงาน
องคการบริหารสวนจังหวัด
เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ
สํานักงานปองกันภัยฝายพลเรือน
อํานวยการ ฯ ระดับจังหวัด
ปศุสัตว ประชาสัมพันธ คลัง
เสนอจัดตั้งศูนยปฏิบัติการ ฯ
ศึกษา พาณิชย หอการคา ทหาร
ระดับจังหวัด
ตํารวจ พัฒนาสังคม ขนสง แรงงาน
กําหนดโครงสรางของศูนย
ประกันสังคม ประปา ไฟฟา
ปฏิบัติการ ฯ และบทบาทหนาที่ กลาโหม กาชาด องคกรการกุศล
ของฝายตาง ๆ
สมาคม มูลนิธิ ชมรมอาสาสมัคร
ฯลฯ
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แผนเตรียมความพรอม ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o มีแผนปฏิบัติการ o จัดทําแผนปฏิบัติการ และ o
และแผนเผชิญเหตุ
แผนเผชิญเหตุ ในระดับชาติ
ในแตละระดับ
ระดับกระทรวง และระดับ
จังหวัด
o
o

o มีการฝกซอมแผน
ในระดับแตละ
ระดับ

o จัดการฝกซอมแผนระดับ
หนวยงาน จังหวัด
กระทรวง และ
ระดับประเทศ
o มีผูประสานงาน
o แตงตั้งผูประสานงานหลัก
หลัก (มิสเตอร
(มิสเตอรไขหวัดนก) และ
ไขหวัดนก) และ
ทีมปฏิบัติงานดานตาง ๆ ใน
ทีมปฏิบัติงานดาน
การเตรียมความพรอมตาม
ตาง ๆ
แผนปฏิบัติงาน ฯ

o

o
o
o

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
จัดประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ หนวยงานหลักระดับกระทรวง
เพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ ฯ และ กรมควบคุมโรค
แผนเผชิญเหตุ ฯ ในแตละระดับ (สํานักไขหวัดใหญ)
จัดหางบประมาณสนับสนุนตาม หนวยงานที่เกี่ยวของ
แผน ฯ
กรมควบคุมโรค
จัดระบบการติดตาม กํากับ และ (สํานักโรคติดตอทั่วไป สํานัก
สนับสนุนการดําเนินงานตาม
ระบาดวิทยา สถาบันบําราศนราดูร
แผน
สํานักประชาสัมพันธ)
จัดทํารูปแบบและเครื่องมือการ
กรมการแพทย
ซอมแผนบนโตะ และการซอม
(สํานักพัฒนาวิชาการแพทย)
ปฏิบัติการ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
จัดการฝกซอมแผน ประจําป
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
จัดประชุมมิสเตอรไขหวัดนกและ สาธารณสุข)
กรมสนับสนุนบริการการแพทยและ
ทีมปฏิบัติงานดานตาง ๆ
สาธารณสุข
จัดระบบการสื่อสารเครือขาย
ฯลฯ
มิสเตอรไขหวัดนกและทีม
ปฏิบัติงานดานตาง ๆ
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แผนเตรียมความพรอม ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สถานการณสมมุติที่ 1 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (ตอ)
วัตถุประสงค

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o มีระบบการจัดหา o จัดทําและพัฒนาระบบการ
คลังสํารอง และ
จัดหา คลังสํารอง และ
สนับสนุน
สนับสนุนเวชภัณฑ วัสดุ
เวชภัณฑ และ
อุปกรณ ปองกันรางกาย
วัสดุอุปกรณที่
และวัสดุอุปกรณ สื่อสาร
จําเปน ที่มี
ประสิทธิภาพ
o มีระบบและกลไก o จัดระบบและกลไกการการ
2. เพื่อใหมีระบบและ
การเตือนภัย และ
เตือนภัย และการสือ่ สาร
กลไกการอํานวยการ
การสื่อสารความ
ความเสี่ยงกับประชาชน
สั่งการ ประสานงาน
เสี่ยงกับประชาชน
เจาหนาที่ และหนวยงาน ที่
ระหวางหนวยงาน
เจาหนาที่ และ
ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และ
หนวยงาน ใน
ชุมชน ในการปองกัน
ภาวะปกติและ
และแกไขการระบาด
ภาวะฉุกเฉิน

กิจกรรม

o
o

o
o

o

หนวยงานหลักและ
รหัสแนวทาง
หนวยงานที่เกี่ยวของ
การดําเนินงาน
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
หนวยงานหลักระดับกระทรวง
คลังสํารองเวชภัณฑ ฯลฯ
กรมควบคุมโรค
จัดทําแผนการพัฒนาและผลิต
(สํานักโรคติดตอทั่วไป สํานัก
วัคซีน ยาตานไวรัส ฯลฯ
ระบาดวิทยา สํานักไขหวัดใหญ)
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมสนับสนุนบริการการแพทยและ
สาธารณสุข
จัดระบบการเฝาระวังเชื้อเชิงรุก กรมวิทยาศาสตรการแพทย
ศึกษาวิจัยและจัดระบบและกลไก (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
การสื่อสารความเสี่ยงกับ
สาธารณสุข)
AD 2
ประชาชน
กรมประชาสัมพันธ
ศึกษาวิจัยและจัดระบบและกลไก กรมปองกันและบรรเทาสาธารภัย AD 3
การสื่อสารความเสี่ยงกับ
กรมปศุสัตว
เจาหนาที่ และหนวยงาน
กระทรวงการตางประเทศ

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

77
วัตถุประสงค
ใหญของไขหวัดใหญ
อยางมีเอกภาพและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o มีระบบและแนว o จัดทําระบบและแนวทางการ o จัดทําระบบและแนวทางการสั่ง
สั่งการ รายงาน
ทางการอํานวยการ
การ รายงาน ประสานงาน
ประสานงาน การบริหาร
สั่งการ
o เตรียมรางกฎระเบียบ และ
งบประมาณ และการใช
ประสานงาน
ประกาศตาง ๆ ไวลวงหนา
กฎระเบียบ ในระยะตาง ๆ o จัดทําแนวทางการบริหารจัดการ
บริหาร
งบประมาณ และ
ของการระบาด
งบประมาณในภาวะฉุกเฉิน
การใชกฎหมาย
และระเบียบ

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
(กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ)
ฯลฯ

จบสถานการณสมมุติที่ 1
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แผนเตรียมความพรอม ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการแกไข
สถานการณการระบาด
ใหญของไขหวัดใหญมี
ประสิทธิภาพ สูงสุด

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o มีศูนยปฏิบัติการ ฯ o จั ด เจ า หน า ที่ ม าปฏิ บั ติ ง าน
ประกอบดวย
ประจํ า ที่ ศู น ย ป ฏิ บั ติ ก าร ฯ
บุคลากรฝายตาง ๆ
พรอมวัสดุ อุปกรณ ฯลฯ
วัสดุ อุปกรณ
พรอมทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ
ตลอด 24 ชั่วโมง
o มีผูสั่งการและ
o จัดลําดับผูม ีอํานาจสั่งการ
โฆษกเหตุการณ
รวมทั้งโฆษกเหตุการณ ใน
ชัดเจน ในแตละ
แตละระดับใหชัดเจน
ระดับ ตาม
กฎหมายที่รองรับ

กิจกรรม
o ประชุมชี้แจงทําความเขาใจแนว
ทางการปฏิบัติงานและ
กฎระเบียบ
o จัดงบประมาณสนับสนุนการ
ปฏิบัติงาน
o สนับสนุนและชวยเหลือแก
เจาหนาที่
o จัดทําทําเนียบผูมีอํานาจสั่งการ
โฆษกเหตุการณ รวมทั้ง
ผูเกี่ยวของ พรอมในแตละระดับ

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
หนวยงานหลัก
สํานักนายกรัฐมนตรี
หนวยงานหลักระดับกระทรวง
กรมควบคุมโรค
หนวยงานหลักระดับจังหวัด
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนวยงานที่เกี่ยวของ
กรมประชาสัมพันธ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารภัย
กรมเศรษฐกิจระหวางประเทศ
ภาคเอกชน
มูลนิธิ
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แผนเตรียมความพรอม ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการแกไข
สถานการณการระบาด
ใหญของไขหวัดใหญมี
ประสิทธิภาพ สูงสุด
(ตอ)

ตัวชี้วัด

กลวิธี

o มีการจัดทํา
o การประกาศภาวะระบาด
ประกาศภาวะ
ใหญ ประกาศเขตติดโรค
ระบาดใหญเขตติด
และเขตภัยพิบัติ รวมทั้ง
โรค และเขตภัย
ระดับความรุนแรง ตาม
พิบัติไดรวดเร็ว
สถานการณการระบาด
และสอดคลองกับ
สถานการณการ
ระบาด
o บริ ก ารสาธารณะ o จัดระบบการบริหารจัดการ
และสาธารณูปโภค
และหมุนเวียนบุคลากร
พื้นฐานของภาครัฐ
ปฏิบัติงาน
และภาคเอกชน
ดําเนินงานไดอยาง
ตอเนื่อง

กิจกรรม

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

o ออกประกาศภาวะระบาดใหญ
ชมรม
และคําแนะนํา ฯ
อาสาสมัคร
o ออกประกาศปดหรือจํากัดการเขา ฯลฯ
ออกสถานที่หรือหามการจัดงาน
ชุมนุม
o เผยแพรประกาศและทําความ
เขาใจกับประชาชนและ
หนวยงาน
o จัดการประชุมชี้แจงแกเจาหนาที่
ให มี ค วามรู ค วามเข า ใจ ทราบ
วิธีการปองกันและควบคุมโรค
o จัดกลุมและลําดับเจาหนาที่ที่ตอง
ไดรับวัคซีนปองกันตามแผน ฯ
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แผนเตรียมความพรอม ฯ ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
สถานการณสมมุติที่ 2 การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (ตอ)
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหการแกไข
สถานการณการระบาด
ใหญของไขหวัดใหญมี
ประสิทธิภาพ สูงสุด
(ตอ)

ตัวชี้วัด

กลวิธี

กิจกรรม

o ภ า ค ธุ ร กิ จ ส ว น o จัดระบบการบริหารจัดการ
ใหญดําเนินงานได
และหมุนเวียนบุคลากร
ไดอยางตอเนื่อง
ปฏิบัติงาน

o จัดการประชุมชี้แจงแกพนักงาน
ใหมีความรูความเขาใจ ทราบ
วิธีการปองกันและควบคุมโรค
o จัดกลุมและลําดับพนักงานที่ตอง
ไดรับวัคซีนปองกันตามแผน ฯ

o ประชาชนไดรับ
ผลกระทบทุกดาน
นอยที่สุด

o ประกาศยุติภาวะระบาดใหญ
o จัดการชวยเหลือผูประสบภัยอยาง
รวดเร็วและครอบคลุม
o สนับสนุนการจัดการดานบริโภค
และอุปโภค
o จัดการฟนฟูจิตใจ อาชีพ

o อํานวยการดําเนินงาน
ปองกันควบคุมโรคของทุก
ภาคสวนอยางมี
ประสิทธิภาพ

จบสถานการณสมมุติที่ 2
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

หนวยงานหลักและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ

รหัสแนวทาง
การดําเนินงาน

82

ภาคผนวก
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แนวทางการดําเนินงาน
ดานการเฝาระวังและปองกันโรค
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รหัสแนวทางการดําเนินงาน
ดานการเฝาระวังโรคและปองกันโรค
EP 1
EP 2
EP 3
EP 4
EP 5
EP 6
EP 7
EP 8
EP 9
EP 10
EP 11
EP 12

การจัดตั้งหนวยเฝาระวังในสํานักระบาดวิทยา / สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ระบบรายงานการระบาด
รายการอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางและสอบสวนโรค
รายการเจาหนาที่และอุปกรณที่ตองจัดหาใหมีในศูนยปฏิบัติการ (WAR ROOM)
คําแนะนําสําหรับกลุมเสี่ยง/ประชาชนเพื่อสังเกตอาการ
ขั้นตอนกิจกรรมการสอบสวนโรคเบื้องตน
แบบสอบสวนผูปวยโรคไขหวัดใหญและปอดอักเสบที่เฝาระวัง (AI2)
วิธีเก็บและสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผูปว ยไขหวัดใหญ/ปอดอักเสบ
อุปกรณชุดปองกันตนเองของเจาหนาที่
คูมือการปรับเปลี่ยนระบบรายงานใหสอดคลองกับสถานการณ
คูมือการจัดทํารายงานและแจงสถานการณใหพื้นทีท่ ี่เกีย่ วของ
ใบรับแจงขาว
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EP 1 การจัดตั้งหนวยเฝาระวังในสํานักระบาดวิทยา / สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ
สํานักระบาดวิทยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย
สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ กรมปศุสัตว
บุคลากรผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา โทร. 02-5901781
หัวหนาฝายเฝาระวังและสอบสวน โทร. 02-5901882
ผูประสานงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
โทร. 02-9510000
ตอ 99614 หรือ 99248
ผูประสานงานกรมปศุสัตว/ปศุสัตวจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
สํานักระบาดวิทยา/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
1. จัดเตรียมพืน้ ที่ อุปกรณ บุคลากร และงบประมาณสําหรับหนวยเฝาระวังในสํานักระบาดวิทยา/
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
2. บุคลากรผูปฏิบัติงานประกอบดวย:
- ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา/ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด
- นายแพทย สาขาเวชศาสตรปองกัน แขนงระบาดวิทยา / นายแพทย สาขาตาง ๆ ที่ไดรับ
มอบหมาย
- นักวิชาการสาธารณสุข/ นักวิชาการ ดานอื่น ๆ ที่ไดรับมอบหมาย
- เจาพนักงานควบคุมโรค/ เจาพนักงานสาธารณสุขชุมชน/ เจาหนาที่ธรุ การ/ พนักงานขับ
รถยนต
3. ภาระหนาทีแ่ ละบทบาท
ในภาวะปกติ ติดตามขาวสารสถานการณจากสื่อมวลชน และวิเคราะหสถานการณโรค/ ภัย จาก
ระบบรายงานขอมูล จากโรงพยาบาลและหนวยเฝาระวังในจังหวัด เมื่อสงสัยวาจะมีการระบาดของไขหวัด
ใหญที่แพรจากคนสูคนใหดาํ เนินการ
3.1 ทบทวนแนวทางการดําเนินงานวายังมีความเหมาะสมกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป
เพียงใด โดย
- ทบทวนนิยามผูปวย
- ทบทวนแนวทางการรายงานและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน
3.2 แจงนิยามและแนวทางการดําเนินงานใหกับเครือขายทันที โดยแจงผาน E-MAIL GROUP
หรือ WEB-BASED ของสํานักระบาดวิทยา หรือกระทรวงสาธารณสุข
3.3 สั่งการแนวทางการดําเนินงานอยางเปนทางการโดยผูบริหารที่มีอํานาจ
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3.4 จัดระบบรายงานเรงดวน ที่สามารถรับขอมูลไดตลอดเวลา เชนการรายงานผาน E-MAIL /
WEB-BASED หรือโทรศัพท และระบบการบริหารจัดการวิเคราะหขอมูล (DATA MANAGEMENT)
3.5 จัดระบบการแจงกลับหนวยรายงานและแนวทางการเผยแพรขอมูล เชน จัดทํารายงาน
สถานการณประจําวันแกผูบริหาร และสื่อมวลชน
3.6 อบรมซักซอมเจาหนาที่ในหนวยงานที่เกีย่ วของ ใหสามารถปฏิบัติงานไดจริง
3.7 ประชุมรวมกับหนวยเฝาระวังการระบาดในสัตว เพื่อประสานความรวมมือ
3.8 ประสานกับหองปฏิบตั ิการ ในเรื่องการตรวจยืนยันการวินิจฉัย
3.9 จัดสงทีมสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ออกสอบสวนโรค ตามความเหมาะสม สํานักระบาดวิทยา
ตองสอบสวนในกรณีดังตอไปนี:้
- มีหลักฐานวาสงสัยจะมีการแพรเชื้อจากคนสูคน
- มีผูปวยเปนกลุมกอนในชุมชนเดียวกัน เชน ครอบครัว โรงเรียน ที่ทํางาน
- มีการกลายพันธุของเชื้อที่มีรายงาน จากการตรวจทางหองปฏิบัติการ
- มีการระบาดในสัตวเลีย้ งลูกดวยนม
4. สถานการณตางๆที่หนวยเฝาระวัง สํานักระบาดวิทยา ตองสามารถปรับตัวสําหรับการดําเนินการที่
เหมาะสมและทันทวงที ดังนี้
4 .1 ถาการแพรกระจายเริ่มสงสัยวาพบจากคนสูคน
- ใหขยาย หนวยเฝาระวังในภาวะปกติ เปนศูนยปฏิบัติการ การเฝาระวังโรค (WAR ROOM)
- ผูปฏิบัติงาน: - ระดมเจาหนาที่ในหนวยอื่นๆ ใหเขารวมปฏิบัติงานในศูนยฯ ตามขนาดของ
ปญหา
- เชิญผูเกี่ยวของจากสวนอื่นๆ เปนกรรมการ เชน นักเทคนิคการแพทย, สัตวแพทย ฯลฯ
- แตงตั้งคณะผูเชีย่ วชาญเพื่อเปนทีป่ รึกษา
- สนับสนุนและรวมจัดตั้งศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัดในจังหวัดทีพ่ บการระบาด
4.2 ถาการแพรกระจายไปมากกวา 1 จังหวัด
- สนับสนุนและรวมจัดตั้งศูนยปฏิบัติการระดับจังหวัด/ เขต
- จัดประชุมประสานงานและสั่งการกับพื้นที่เกิดเหตุทุกวัน โดยโทรศัพท หรือ อินเตอรเน็ต
- จัดหาหมายเลขโทรศัพทที่สะดวกในการแจงขาวการระบาดจากประชาชน เชน 1882
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EP 2 ระบบรายงานการระบาด
หนวยงานรับผิดชอบ
ศูนยขอมูลดานสาธารณสุขอําเภอ
โรงพยาบาลทุกแหง
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
บุคลากรผูรับผิดชอบ
นักวิชาการที่รับผิดชอบในสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ/โรงพยาบาล
เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานระบาดวิทยา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
นักวิชาการผูรับผิดชอบ ในสํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 1-12
สํานักระบาดวิทยา
ขั้นตอนการดําเนินงาน
โรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย/สาธารณสุข จะตองรายงานผูปวยปอดอักเสบและไขหวัดใหญที่
พบ ผานระบบรายงานโรคเฝาระวัง (รง.506) ภายใน 24 ชม.หลังพบผูปวยทุกราย
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงาน 506ในศูนยขอมูลสาธารณสุขระดับอําเภอ และหนวยเฝาระวังในสํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัด จะตองตรวจสอบรายละเอียดของผูปวยที่ไดรับแจง หากพบวามีขอ บงชี้ที่จะตอง
สอบสวน จะตองดําเนินการสอบสวนผูปวยทุกกรณี
ขอบงชี้สําหรับการสอบสวน
3.1 ผูปวยปอดอักเสบ หรือไขหวัดใหญ ที่เสียชีวิตทุกราย
3.2 ผูปวยปอดอักเสบ จํานวน 2 ราย ขึ้นไปที่มคี วามเชื่อมโยงกันทางระบาดวิทยา
3.3 ผูปวยปอดอักเสบที่เปนบุคลากรทางการแพทย
3.4 ผูปวยอาการคลายไขหวัดใหญ จํานวน 5 รายขึ้นไปในหมูบานเดียวกันในชวงเวลา 10 วัน
จัดเจาหนาที่ออกดําเนินการสอบสวนและควบคุมการระบาดเบื้องตน
รายงานผูบังคับบัญชาเบื้องตน, สํานักงานปองกันควบคุมโรคในเขตที่รับผิดชอบ, สํานักระบาดวิทยา เพื่อ
ทราบ ประเมินขอบเขตการระบาด พรอมทั้งแจงเตือนพืน้ ที่และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อทราบและ
ดําเนินการตามความเหมาะสม
นิยามผูปวยไขหวัดใหญ/ปอดอักเสบที่ตองรายงานในระบบรายงาน 506
ผูปวยไขหวัดใหญที่จะตองรายงาน หมายถึง ผูปวยที่มีอาการไข และปวดเมื่อยกลามเนื้อ รวมกับ
อาการอื่นอยางนอยหนึ่งอาการดังตอไปนี:้ ปวดศีรษะ , ไอรุนแรง, เจ็บคอ, ออนเพลีย, คัดจมูก, เยื่อบุตา
อักเสบ หรือผูปวยทีแ่ พทยวนิ ิจฉัยวาเปนไขหวัดใหญ ตาม ICD10 รหัส J10 หรือ J11
ผูปวยปอดอักเสบที่จะตองรายงาน หมายถึง ผูปวยทีม่ ีอาการ ไข ไอ หอบ อาจมีอาการเจ็บหนาอก
ตรวจรางกายพบ เสียง bronchial breath sound หรือผูปวยทีแ่ พทยวินจิ ฉัยวาเปนปอดอักเสบ ตาม ICD10
รหัส J12, J13, J14, J15, J15.7 J16, J18

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

88
EP 3 รายการอุปกรณสําหรับการเก็บตัวอยางและสอบสวนโรค
ตารางที่ 1 อุปกรณสอบสวนโรคระบบทางเดินหายใจ
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25

สําลี
แอลกอฮอล
ถุงมือยาง
หนากากอนามัย
สติ๊กเกอร
กระติกน้ําแข็ง + ICE-PACK
หนังสือนําสงตัวอยาง
Syringe ขนาด 5-10 ml.
เข็มสําหรับเจาะเลือด No 20- 23
หลอดปราศจากเชื้อ (Sterile tube) , EDTA tube
กรรไกร
พลาสเตอรปดแผล
Rack สําหรับวางหลอดแกว

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
24
26

ลวดสําหรับทํา Nasopharyngeal swab
ไมพันสําลี sterile สําหรับทํา Throat swab
ไมกดลิ้น
ไฟฉาย
แบบบันทึก E1
แบบสอบสวนโรค (ตาม EP 7)
สายยางรัดแขน (Tourniquet)
ถุงดําใสขยะ
ถุงพลาสติก(แบบซิปล็อก)
พาราฟลม
ปากกาเคมีกนั น้ํา ชนิด High performance
เทอรโมมิเตอร
สกอตเทป

TRANSPORT MEDIA
Viral Transport Media (VTM) สําหรับเก็บตัวอยางสงตรวจหาเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจ
อุปกรณชุดปองกันตนเองของเจาหนาที่ (ตาม EP 9)
ชุดสําหรับสวมปองกันเชื้อ เชน Tyvek
หนากากอนามัย ชนิด N95
แวนตานิรภัย (Goggles)
รองเทาบูท
กระบังหนา (Face Shield)
แอลกอฮอล เจล สําหรับลางมือ (Alcohol hand rub)
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EP 4 รายการเจาหนาที่และอุปกรณที่ตองจัดหาใหมีในศูนยปฏิบัติการ (WAR ROOM)
เจาหนาที่
หัวหนาศูนย
เจาหนาที่ทไี่ ดรับมอบหมาย
เลขานุการศูนย
พนักงานรับโทรศัพท
เอกสาร
คูมือแนวทางการดําเนินงาน/ ปฏิบัติงาน
เอกสารที่รวบรวมคําถาม คําตอบ ที่พบบอย เชน ใน EP 5 หรือสามารถรวบรวมขอมูลไดจากเว็บไซต
ตางๆ เชน 2www.cctls.org หรือ www.IFT2004.org
แผนที่
ทะเบียนหมายเลขโทรศัพทของเครือขาย
ตารางเวรเจาหนาที่
อุปกรณสื่อสาร
วิทยุสื่อสาร
โทรศัพทประจําศูนยปฏิบัตกิ าร
โทรสาร พรอมหมายเลขสายตรง
โทรศัพทเคลื่อนที่ สําหรับเจาหนาที่เวรและหัวหนาทีม
อินเตอรเนตความเร็วสูง
คอมพิวเตอร
เครื่องพิมพ
อื่นๆ
• อาหารและเครือ่ งดื่มสําหรับเจาหนาที่
• Web Page
H
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EP 5 คําแนะนําสําหรับกลุมเสี่ยง/ประชาชนเพื่อสังเกตอาการ
โรคไขหวัดใหญเกิดจากเชื้อไวรัส ผูปวยจะเริ่มจากมีอาการไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไอ เจ็บคอ มี
น้ํามูก ปวดเมือ่ ยเนื้อตัว ออนเพลีย ผูปว ยเด็ก ผูสูงอายุหรือผูที่มีโรคประจําตัวอาจมีภาวะแทรกซอนรุนแรง
เนื่องจากปอดอักเสบ ภาวะ การหายใจลมเหลว
แหลงรังโรค : เชื้อไวรัสไขหวัดใหญมีแหลงรังโรคเปนสัตวปก โดยพบวามีสายพันธุท ี่มีแหลงรังโรค
ในคนและแพรเชื้อจากคนสูค นดวย คือ เชือ้ ไวรัสไขหวัดใหญชนิดเอ สายพันธุ H1, H2, H3 และชนิดบี
ระยะฟกตัวของโรค : โดยเฉลี่ย 3-5 วัน
การติดตอโรค : เชื้อไวรัสสามารถแพรกระจายผานทางการสัมผัสใกลชิด สัมผัสสิ่งคัดหลั่ง และผาน
ทางอากาศ
การรักษา : ขณะนี้มียาตานไวรัสไขหวัดใหญหลายชนิด หากผูปวยไดรับยาเร็วภายใน 2 วันหลังวัน
เริ่มปวย อัตราปวยตายและการแพรเชื้อจะลดลง
การปองกัน : หากประชาชนที่มีอาการไขสูง ปวดศีรษะ ปวดกลามเนือ้ ไอ มีน้ํามูก ควรสวมผาปด
ปากจมูกและลางมือบอยๆเพือ่ ปองกันคนใกลชิดไมใหตดิ เชื้อจากทาน หากมีประวัตอิ ยูใกลชิดกับผูที่มีอาการ
เชนเดียวกันหรือผูที่ปวยเปนปอดอักเสบ หรือมีประวัตสิ ัมผัสกับสัตวปก ควรรีบไปพบแพทย และแจงให
แพทยทราบวาทานมีประวัตดิ ังกลาวเพื่อการตรวจวินิจฉัยที่ถูกตองและรวดเร็ว
**********************
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EP 6 ขั้นตอนกิจกรรมการสอบสวนโรคเบื้องตน
1. ยืนยันการวินิจฉัยโดย - ทบทวนแบบบันทึกทางการแพทยและการพยาบาล
- เก็บตัวอยางจากผูปวย
( ) เลือด จํานวน................ คน
( ) swab จํานวน................ คน
2. คนหาผูปวยเพิ่มเติม 1. ผูสัมผัสรวมบาน จํานวนทั้งหมด.............คน ปวย.....................คน
2. บุคลากรการแพทยทใี่ หการรักษา จํานวนทั้งหมด...........คน ปวย.........คน
3. ผูปวยในชุมชน (ละแวกบาน, ในโรงเรียน) ปวย...................................คน
3. คนหาแหลงรังโรค:เก็บตัวอยางจากสัตวที่สงสัย (จํานวนและระบุรายละเอียด)
..................................................................................................................................................................
เก็บตัวอยางจากผูปวยที่สงสัย (จํานวนและระบุรายละเอียด)
..................................................................................................................................................................
เก็บตัวอยางจากสิ่งแวดลอมที่สงสัย (จํานวนและระบุรายละเอียด)
.................................................................................................................................................................
4. การทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอม
1.แหลงรังโรคในสัตว
............................................................................................................................
2.แหลงรังโรคในสิ่งแวดลอม
............................................................................................................................
5. การดําเนินงานควบคุมโรค
ใหสุขศึกษาเพือ่ ปองกันกลุมเสี่ยง ดังนี้
...........................................................................................................................................................
รายงานผูเกีย่ วของเพื่อทราบและดําเนินการควบคุมโรค ดังนี้
...........................................................................................................................................................
รายงานผูบริหารเพื่อทราบและสั่งการ ดังนี้
..........................................................................................................................................................
****************************
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EP 7 แบบสอบสวนผูป วยโรคไขหวัดใหญและปอดอักเสบที่เฝาระวัง (AI 2)
สวนที่ 1
วันที่สอบสวน……………………….……. ชื่อ ผูสอบสวน…………………………..………………
หนวยงาน……………….….
1. ขอมูลผูปวย
ชื่อ-สกุล …………………………......................... เพศ ( ) ชาย ( ) หญิง
อายุ ….… ป
ที่อยู เลขที่....... หมู.......... ตําบล........................... อําเภอ....................... จังหวัด.................................
สัญชาติ………………............. อาชีพ …………………………………
2. ขอมูลการปวยจากการสัมภาษณ
•
2.1 วันเริ่มปวย วันที…
่ …………เดือน………………………พ.ศ……………..
•
2.2 อาการสําคัญที่มาโรงพยาบาล……………………………………………………
•
2.3 อาการผูปวยตั้งแตวนั เริม่ ปวยจนถึงวันสอบสวน
วันเริ่มปวย
อาการ

0
มี ไมมี

วันที่หลังวันเริ่มปวย
1
มี ไมมี

2
มี ไมมี

3
มี ไมมี

4
มี ไมมี

5
มี ไมมี

ไข (ระบุอุณหภูมิ)
ไอ
เจ็บคอ
มีน้ํามูก
มีเสมหะ
หนาวสั่น
หายใจลําบาก
หอบเหนื่อย
ปวดกลามเนื้อ
ปวดศีรษะ
ถายเหลว

อาการอื่น ๆ ระบุ……………………………………….............................................
วันที่รับการรักษา…………………………. วันที่นอนโรงพยาบาล …….…………
ประวัติการเจ็บปวยในอดีต หรือโรคประจําตัว(ถามี) ระบุ…………………..………
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3. ประวัติเสี่ยงตอการติดเชือ้ โรคปอดอักเสบ
· ในชวง 10 วันกอนวันเริ่มปวย บุคคลในบานของทาน มีใครปวยเปนปอดอักเสบหรือไม

มี
ไมมี
· ในชวง 10 วันกอนวันเริ่มปวย เพื่อนหรือคนรูจักของทาน มีผูใดปวยเปนปอดอักเสบหรือไม มี
ไมมี
· ในชวง 10 วันกอนวันเริ่มปวย ทานไดใหการดูแลรักษาผูปวยปอดอักเสบหรือไม
มี
ไมมี
· ในชวง 14 วันกอนวันเริ่มปวย ทานพักอาศัยในตําบลที่มีสัตวปวยตายผิดปกติหรือไม
มี
ไมมี
· ในชวง 7 วันกอนวันเริ่มปวย ทานไดมีการสัมผัสสัตวที่สงสัยวาปวยหรือเพิ่งตายหรือไม
มีระบุวันที่………. ไมมี
ระบุลักษณะการสัมผัส..................................................................................................................................................

4. ขอมูลการตรวจทางหองปฏิบตั ิการ
CBC: วันที…
่ ……… ผล……………………………..……………………………………
CBC: วันที…
่ ……… ผล……………………………..……………………………………
Sputum gram stain วันที…
่ ………ผล………………………..………………………….
Sputum culture วันที…
่ …………ผล……………………..………………………………
Hemo-culture วันที…
่ ………….. ผล………………………..……………………………
CXR : วันที…
่ ……… ผล……..………………………………………………………..….
CXR : วันที…
่ ……… ผล…..……………………………………………………………...
CXR : วันที…
่ ……… ผล………..………………………………………………………...
Quick test สําหรับไขหวัดใหญวันที…
่ ……................ ผล………..……………………
5. การเก็บวัตถุตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัตกิ าร ( ) ไมเก็บ ( ) เก็บ ระบุตัวอยางที่เก็บ
ก. Nasopharyngeal swab หรือ throat swab หรือ suction จาก tube 2 ตัวอยาง วันที่เก็บ…………..
ข. ซีรั่ม 7-10 มล. เก็บครั้งที่ 1 วันที…
่ ..…………… ครั้งที่ 2 วันที…
่ ……………...
6. การวินิจฉัยเบื้องตน ………………………….. การวินิจฉัยครัง้ สุดทาย…..………………….……
7. ในกรณีที่ผปู วยเสียชีวิต ไดทําการผาพิสูจนศพหรือไม
ไมทํา
ทํา ถาทํากรุณาแจงผล………………………………………………
8. การคนหาผูแ พรโรคและผูส ัมผัส
รายชื่อผูสัมผัสใกลชิดในระยะปวย ระบุลักษณะการสัมผัสใกลชิด วันทีแ่ ละระยะเวลาการสัมผัส ถามี
อาการปวย ระบุอาการดวย
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ชื่อ – สกุล

เพศ อายุ

ที่อยู / เบอรโทรศัพท

ลักษณะการสัมผัส, วันที่สัมผัสและอาการ

วันที…
่ ……………………. สงรายงานการสอบสวนใหกับ สํานักควบคุมปองกันโรคที่…………….
วันที…
่ ……………………. สงรายงานการสอบสวนใหกับสํานักระบาดวิทยา
สํานักระบาดวิทยา โทรศัพท: 0-2590-1882, 0-25901895 โทรสาร: 0-2591-8579, 0-2590-1784
E-mail: outbreak@health.moph.go.th
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สวนที่ 2: การติดตามลักษณะอาการผูปวยหลังการสอบสวน
อาการ/การ
ตรวจรางกาย

วันแรกรับ
0
1
มี ไม มี ไม

2
มี

3
ไม

มี

4
ไม

มี

ไม

วันที่หลังวันนอนโรงพยาบาล
5
6
7
8
มี ไม มี ไม มี ไม มี ไม

ไอ
เจ็บคอ
มีน้ํามูก
มีเสมหะ
หนาวสั่น
หายใจลําบาก
หอบเหนื่อย
ปวดกลามเนื้อ
ปวดศีรษะ
ถายเหลว
อุณหภูมิรางกาย
สูงสุด
อัตราการหายใจ
สูงสุด
ชีพจรสูงสุด
Oxygen
saturation
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549
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มี

10
ไม

มี

11
ไม

มี

12
ไม

มี

ไม
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การตรวจทางหองปฏิบัติการที่พบวาผิดปกติ
สิ่งที่ตรวจ
วันที่เก็บ
ผลตรวจ
CBC
CXR
Sputum gram stain
Sputum culture
Hemoculture
อื่นๆ

การตรวจหาเชือ้ ปอดอักเสบ
Influenza A
Influenza B
Adeno virus
Respiratory syncytial virus
Corona virusครั้งที่1
Corona virusครั้งที่2
Chlamydia
Mycoplasma
Legionella

วันที่เก็บ

วันที…
่ ……………………. สงรายงานการสอบสวนใหกับ สํานักควบคุมปองกันโรคที่…………….
วันที…
่ ……………………. สงรายงานการสอบสวนใหกับสํานักระบาดวิทยา
สํานักระบาดวิทยา โทรศัพท: 0-2590-1882, 0-25901895 โทรสาร: 0-2591-8579, 0-2590-1784
E-mail: outbreak@health.moph.go.th
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EP 8 วิธีเก็บและสงตัวอยางเพื่อตรวจวินิจฉัยผูป วยไขหวัดใหญ/ปอดอักเสบ
1. ตัวอยางเพื่อการตรวจหาสารพันธุกรรมดวยวิธี Polymerase Chain Reaction (PCR) และการแยก
เชื้อไวรัส (Viral isolation & IFA)
ควรเก็บตัวอยางใหเร็วทีส่ ุด เมื่อพบผูปวยในระยะแรกที่เริ่มปรากฏอาการของโรค (อยางชาภายใน 3-5
วัน) การเก็บใชวิธีไรเชื้อ (aseptic technique) ตัวอยางแยกเชื้อ ไดแก Nasopharyngeal aspiration,
Nasopharyngeal swab, Nasal swab และ throat swab
1.1 Nasopharyngeal aspiration เก็บโดยใชสายพลาสติกที่ตอกับเครื่องดูดสอดใสเขาในชองจมูก
ดูดสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจประมาณ 2-3 มิลลิลิตร ใสในหลอดที่ปราศจากเชื้อ กรณีดูดเสมหะไดนอย
ใช Viral Transport Media ลางเซลลที่คางสายลงในหลอด การเก็บจาก Nasopharyngeal aspirationใหคา
Yield ในการตรวจชันสูตรสูงที่สุด (หมายเหตุ อาจเก็บโดยวิธี Suction จาก Endotracheal tube ในผูปวยที่มี
อาการรุนแรง)
1.2 Nasopharyngeal swab เปนวิธีการเก็บตัวอยางที่ใหผลการตรวจชันสูตรไดคา Yield คอนขางสูง
วิธีการเก็บ
ผูเก็บตัวอยางตองปองกันตนเองจากการติดเชื้อและการแพรเชื้อสูชุมชน
ตองเตรียมผูปวย โดยใหแหงนหนาขึ้นประมาณ 45 องศา อธิบายใหผูปวยคลายความวิตกกังวล
วัดไมสวอบ (Nasopharyngeal swab) จากปลายจมูกถึงติ่งหูของผูปวย แลวหักครึ่งใหไมสวอบทํามุม
90 องศา
ใหผูปวยหายใจเขาลึกๆ และหายใจออกยาวๆ หลังจากนั้นใหผูปวยกลั้นหายใจ
ผูเก็บตัวอยางควรเขาเก็บตัวอยางจากดานหลังของผูปวย เพื่อปองกันการติดเชื้อมาสูผูเก็บตัวอยาง
สอดไมสวอบ (Nasopharyngeal swab) เขาจนสุดของครึ่งที่ไดหักไว (ถาสอดเขาไมไดจนสุด แสดงวา
ปลายสวอบเขาไมถึงบริเวณ Nasopharynx) ใหพยายามขยับทิศทางของไมเล็กนอยจนสอดเขาได การสอด
ไมสวอบควรสอดในทิศทางตั้งฉากกับใบหนาของผูปวย จะทําใหสามารถสอดไมสวอบเขาจนสุดได
หมุนไมสวอบโดยรอบประมาณ 3 วินาที แลวดึงไมสวอบออก
จุมปลายสวอบลงใน Viral Transport Media และตัดปลายลวดสวนเกินจากหลอดเก็บตัวอยาง
ปดฝาและนําสง ตัวอยางสงตรวจเหลานี้ตองปดจุกใหสนิท พันดวยเทป ปดฉลาก แจงชื่อผูปวย ชนิด
ของตัวอยาง วันที่เก็บ บรรจุใสถุงพลาสติก รัดยางใหแนน แชในกระติกน้ําแข็ง รีบนําสงทันที ถาจําเปนตอง
รอ ควรเก็บไวในตูเย็น (4 องศาเซลเซียส) หามแชในชองแชแข็งของตูเย็น ถาตองการเก็บนานเกิน 72 ชั่ง
โมงใหเก็บที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส
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หมายเหตุ ทานสามารถขอรับการสนับสนุน Viral Transport Media ไดที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทุกแหง (ดังรูปที่ 1)

รูปที่ 1 แสดงการเก็บดวยวิธี Nasopharyngeal swab
1.3 Nasal swab เปนวิธีการเก็บที่ทําไดสะดวก (แตคา Yield อาจไมสูงมาก)
วิธีการเก็บ
ผูเก็บตัวอยางตองปองกันตนเองจากการติดเชื้อและการแพรเชื้อสูชุมชน
ตองเตรียมผูปวย โดยใหแหงนหนาขึ้นประมาณ 45 องศา อธิบายใหผปู วยคลายความวิตกกังวล
วัดไม Nasal swab จากปลายจมูกถึงบริเวณโพรงจมูกดังรูปที่ 2
ใหผูปวยหายใจเขาลึกๆ และหายใจออกยาวๆ หลังจากนัน้ ใหผูปว ยกลั้นหายใจ
ผูเก็บตัวอยางควรเขาเก็บตัวอยางจากดานหลังของผูปวย เพื่อปองกันการติดเชื้อมาสูผูเก็บตัวอยาง
สอดไมสวอบเขาจนถึงบริเวณโพรงจมูก
หมุนไมสวอบโดยรอบประมาณ 3 วินาที แลวดึงไมสวอบออก
จุมปลายปลายสวอบลงใน Viral Transport Media และหักไมสวอบสวนเกินจากหลอดเก็บตัวอยาง
ปดฝาและนําสง ตัวอยางสงตรวจเหลานี้ตอ งปดจุกใหสนิท พันดวยเทป ปดฉลาก แจงชื่อผูปวย ชนิด
ของตัวอยาง วันที่เก็บ บรรจุใสถุงพลาสติก รัดยางใหแนน แชในกระติกน้ําแข็งรีบนําสงทันที ถาจําเปนตอง
รอ ควรเก็บไวในตูเย็น (4 องศาเซลเซียส) หามแชในชองแชแข็งของตูเย็น ถาตองการเก็บนานเกิน 72 ชั่งโมง
ใหเก็บที่อุณหภูมิ -70 องศาเซลเซียส
หมายเหตุ ทานสามารถขอรับการสนับสนุน Viral Transport Media ไดที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข และศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทุกแหง
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รูปที่ 2 แสดงตําแหนงทีเ่ หมาะสมของการเก็บตัวอยางดวยวิธี nasal swab
2. การตรวจตัวอยาง nasopharyngeal aspiration จะมีโอกาสตรวจพบเชื้อไดเร็วที่สุดภายใน 1-2 วัน
ถาใช nasal swab อาจจะตองนําไปเลี้ยงในเซลลเพื่อเพิ่มจํานวนเชื้อเสียกอน
2. ตัวอยางเพื่อตรวจหาแอนติบอดีในซีรัม
ควรเจาะเลือดตรวจ 2 ครั้ง เจาะเลือดในระยะเริ่มเปนโรค (acute serum) และระยะโรคทุเลา
(convalescent serum) หางประมาณ 14 วัน ในกรณีที่ไมสามารถเจาะเลือดไดตั้งแตระยะแรกของการติดเชื้อ
อาจตรวจหา IgM จาก convalescent serum
วิธีเจาะเลือด
เจาะจากเสนเลือดดําประมาณ 3-5 มิลลิลิตร ปนแยกซีรัมใสหลอดไรเชื้อ ปดจุกใหสนิท ปดฉลาก เก็บใส
ตูเย็น (4 องศาเซลเซียส) รอจนไดซีรัมครั้งที่ 2 บรรจุรวมใสถุงพลาสติก รัดยาง แชในกระติกน้ําแข็ง สง
ตัวอยางพรอมกัน
สถานที่ติดตอ
ศูนยประสานงานการตรวจวิเคราะหและเฝาระวังโรคทางหองปฏิบัติการ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตรการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข 88/7 ซอยโรงพยาบาลบําราศนราดูร
ถนนติวานนท อําเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
หรือที่ Call center โทร.0-2951-0000-11 หรือ โทร. 01-9891978 ตลอด 24 ชั่วโมง
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EP 9 อุปกรณชุดปองกันตนเองของเจาหนาที่
ชุดปองกัน Tyvek
หนากากอนามัย ชนิด N95
แวนตานิรภัย (Goggles)
รองเทาบูท
กระบังหนา (Face Shield)
แอลกอฮอลเจล สําหรับลางมือ
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EP 10 คูมือการปรับเปลี่ยนระบบรายงานใหสอดคลองกับสถานการณ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักระบาดวิทยา
หนวยเฝาระวังในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กรมปศุสัตว สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
บุคลากรผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา
หัวหนากลุมเฝาระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา
ผูประสานงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบในหนวยเฝาระวังในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผูประสานงานกรมปศุสัตว/ปศุสัตวจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
1. สํานักระบาดวิทยาประเมินสถานการณในระดับประเทศ หากพบวามีการระบาดในพื้นทีห่ ลายจุดใน
หลายจังหวัด และจํานวนผูป วยสงสัย หรือผูปวยที่ไดรบั รายงานจํานวนมาก หากไมสามารถควบคุมการ
ระบาดไดภายใน 2 สัปดาห หลังพบวามีการระบาด ควรพิจารณาใหระบบรายงานเปนภาระสําหรับ
ผูรายงานนอยที่สุด เพื่อกระจายกําลังบุคลากรไปดําเนินการควบคุมโรค
2. วัตถุประสงคของระบบการรายงาน
- ทราบลักษณะการระบาดวากระจายในคนกลุมใด พืน้ ที่ไหน และแนวโนมการระบาดเปน
อยางไร
- รูปแบบวิธีการดําเนินงานงายและทําความเขาใจกับผูปฏิบัติงานงาย
3. ตัวแปรที่สําคัญที่ตองรายงานมีดังนี้
ชื่อ นามสกุล
- อายุ
เพศ
-ที่อยูที่ติดตามได
โรงพยาบาลที่รายงาน
- ผูปวยใน/นอก
วันที่รับไวในโรงพยาบาล
- ผลการรักษา วันที่จําหนาย
4. ควรดําเนินการเก็บตัวอยางจากผูปวยแบบสุม (เชน 10% ของผูปวยทีน่ อนโรงพยาบาล) เพื่อทราบ
สายพันธุที่กอโรค และในกรณีที่ผูปวยมีอาการหนักเพือ่ ทราบสายพันธุที่กอโรครุนแรง
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EP 11 คูมือการจัดทํารายงานและแจงสถานการณใหพื้นที่ที่เกี่ยวของ
หนวยงานที่รบั ผิดชอบ สํานักระบาดวิทยา
หนวยเฝาระวังในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กรมปศุสัตว สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
บุคลากรผูรับผิดชอบ ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา
หัวหนากลุมเฝาระวังสอบสวนทางระบาดวิทยา สํานักระบาดวิทยา
ผูประสานงานสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข
ผูรับผิดชอบในหนวยเฝาระวังในสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ผูประสานงานกรมปศุสัตว/ปศุสัตวจังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินงาน
เจาหนาที่ฝายเฝาระวังและสอบสวนติดตามขอมูลที่ไดจากการสอบสวน และปอนขอมูลเขาไวในฐาน
ใหเปนปจจุบนั
วิเคราะหสถานการณ เชน จํานวนผูปว ยรับแจงใหม พื้นที่ที่พบผูปวยใหม อัตราปวยจําแนกตามอายุ
เพศ พื้นที่
จัดทํารูปแบบการนําเสนอขอมูล เชน จํานวนผูปวยจําแนกตามวันเริ่มปวย จํานวนผูปว ยจําแนกตามวัน
รับแจง จํานวนผูปวยที่อยูระหวางการสอบสวน จํานวนผูปวยตัดออก การกระจายผูป วยตามพื้นที่
ติดตามขอมูลการระบาดในพื้นที่อื่นๆ เพือ่ สรุปไวในรายงานสถานการณ
จัดทําสรุปรายงานเสนอผูบริหารในระดับจังหวัด และประเทศ
แจกจายสรุปรายงานใหกับเครือขายซึ่งมีหนวยงานในสังกัด หนวยงานที่ตองประสาน หนวยงานที่
ควบคุมกํากับ หนวยงานบังคับบัญชา และหนวยงานสารนิเทศประชาสัมพันธ
นําเสนอรายงานผานสื่อเชน เครือขายรับแจงขาว เว็บเพจ ฯลฯ
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EP 12

ใบรับแจงขาว

ใบรับแจงขาว

วันที่รับแจง....................... ................ เวลา................................................
แหลงขาวชื่อ............................... ตําแหนง............................... หนวยงาน.........................................
เบอรโทรศัพทติดตอกลับ.....................................................................................................................
เนื้อขาว : เหตุการณ..............................................................................................................................
สถานที่เกิดเหตุ....................................................................................................................................
เวลาที่เกิดเหตุ......................................................................................................................................
จํานวนผูปวย.....................................................ราย จํานวนผูเสียชีวิต........................................ราย
การดําเนินการเบื้องตนที่ไดรบั ทราบ.................................................................................................
กิจกรรมที่ผูรับแจงขาวไดดาํ เนินการ
1. ............................................................................................... .........................................................
............................................................................................... ...........................................................
2. ............................................................................................... .........................................................
............................................................................................... ...........................................................
3. ............................................................................................... .........................................................
............................................................................................... ...........................................................
ผูรับแจงขาวชือ่ ............................... ตําแหนง............................................. หนวยงาน.........................
เบอรโทรศัพท........................................................................................................................................
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แนวทางการดําเนินงาน
ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ
อุปกรณที่จําเปน
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รหัสแนวทางการดําเนินงาน
ดานการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
แนวทางในการจัดหาและสนับสนุนวัคซีน ยาตานไวรัส ชุดทดสอบและวัสดุอุปกรณที่จําเปน
ระบบการบริหารคลังเวชภัณฑและวัสดุอปุ กรณปองกันที่จําเปนในกรณีที่ใชระบบ VMI
เกณฑขั้นต่ําของรายการเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณปองกันที่จําเปนในแตละสถานการณ
แนวทางการผลิตหนากากอนามัยใชเอง
แนวทางการสนับสนุนเวชภัณฑและวัสดุอปุ กรณปองกันที่จําเปน ในสถานการณที่มกี ารระบาด
ใหญของโรคไขหวัดใหญ
LO 6 แนวทางในการสนับสนุนและการสั่งการในการใชยาตานไวรัส และวัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุ
ระบาดใหญ (Pandemic Flu Vaccine)

LO 1
LO 2
LO 3
LO 4
LO 5

***************************
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LO1 แนวทางในการจัดหาและสนับสนุนวัคซีน ยาตานไวรัส ชุดทดสอบและวัสดุอุปกรณที่จําเปน
1.1 แนวทางการจัดหาและสนับสนุนวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญชนิดตามฤดูกาล (Seasonal
Vaccine)

Flu

วัตถุประสงค
1. เพื่อปองกันบุคลากรกลุมเสี่ยงไมใหเจ็บปวยดวยโรคไขหวัดใหญ
2. เพื่อปองกันการติดเชื้อรวมระหวางเชื้อไขหวัดนกและเชื้อไขหวัดใหญในมนุษย ซึ่งอาจทําใหเกิด
การแลกเปลี่ยนสารพันธุกรรม (Reassortment) และการระบาดลุกลามขยายวงกวางไดมากขึ้น
กลุมเปาหมาย
กลุมเสี่ยงที่ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญชนิดตามฤดูกาล ตามคําแนะนําขององคการ
อนามัยโลกและคณะที่ปรึกษาทางวิชาการเพื่อการควบคุมโรคติดเชื้ออุบัติใหมของกระทรวงสาธารณสุข
ก. กลุมเสี่ยงในงานโรคไขหวัดนก
1. บุคลากรที่มีหนาที่ทําลายสัตวปกที่สงสัยวาติดเชื้อไขหวัดนกของแตละจังหวัด (Formal Cullers)
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อไวรัสไขหวัดนกในสัตวและในคน
3. บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
3.1 บุคลากรที่ทําหนาที่สอบสวนควบคุมโรค (SRRT)
3.2 บุคลากรในโรงพยาบาลที่ไดรับมอบหมายใหดูแลผูปวยสงสัยและผูปวยยืนยันโรคไขหวัด
นก ไดแก แพทย พยาบาล และเจาหนาที่หองปฏิบัติการชันสูตรโรค เปนตน
ข. กลุมเสี่ยงโรคไขหวัดใหญ
1. บุคคลทุกกลุมอายุที่มีโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด ผูที่มีระบบหายใจไมปกติหรือเสี่ยงตอการสําลัก
ผูที่มีโรคลมชัก ผูที่ไขสันหลังไดรับอันตราย ผูปวยความจําเลอะเลือน ผูที่มีความผิดปกติของระบบ
ประสาทกลามเนื้อ ผูปว ยโรคระบบหัวใจ ที่มใิ ชโรคความดันโลหิตสูง
2. บุคคลทุกกลุมอายุที่ตองเขารับการรักษาเปนผูปวยในโรงพยาบาลอยูเปนประจําในปกอนดวย
โรคเรื้อรังตางๆ ไดแก โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด หรือผูมีภูมิคุมกันเสื่อมหรือบกพรอง ผู
ติดเชื้อเอชไอวี ผูที่ไดรับยากดระบบภูมิคุมกัน
3. บุคคลทุกกลุมอายุทเี่ ขารับการดูแลบริบาลอยูในสถานพักฟน และสถานทีร่ ับดูแลโรคเรื้อรังตางๆ
4. บุคคลอายุ 6 เดือนถึง 18 ป ที่จําเปนตองไดรับการรักษาดวยยาแอสไพรินเปนประจํา เปนเวลานาน
และมีความเสีย่ งสูงตอการปวย กลุมอาการราย (Reye’s Syndrome) หากปวยเปนไขหวัดใหญ
5. บุคคลที่อายุ 65 ปขึ้นไป
6. เด็กอายุ 6 เดือนถึง 23 เดือน
7. บุคคลผูดูแลผูที่มีความเสี่ยงสูง ขอ1-4
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ค. กลุมอื่นๆ ไดแกบุคคลที่ทําหนาที่สาธารณะ หญิงตั้งครรภ ผูเดินทาง และประชาชนทั่วไป
หมายเหตุ กลุม ข.และกลุม ค. จะไดรับการจัดสรร(ตามลําดับ) เมื่อสามารถจัดหาวัคซีนไดเพียงพอ
แผนการจัดสรรวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ชนิดตามฤดูกาล ใหกลุมเสี่ยงในงานโรคไขหวัดนก
1. บุคลากรที่มีหนาที่ทําลายสัตวปกของแตละจังหวัด (Cullers) พิจารณาจัดสรรให
เฉพาะทีมที่ไดรับมอบหมายอยางเปนทางการ (Formal cullers) จังหวัดละประมาณ 100 - 150 คน
2. บุคลากรที่ปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการเกี่ยวกับเชื้อไวรัสไขหวัดนกในสัตวของกรมปศุสัตว
(สวนกลางและศูนยภูมภิ าค 8 แหง) และบุคลากรในหองปฏิบัติการเชื้อไวรัสในคนของ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย (สวนกลางและศูนยวิทยฯ 14 แหง)
3. บุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข
3.1 บุคลากรที่ทําหนาที่สอบสวนควบคุมโรคในแตละระดับ (อําเภอ/จังหวัด/เขต:SRRT)
จํานวน 1,100 ทีมๆ ละประมาณ 15 คน
3.2 บุ ค ลากรในโรงพยาบาลที่ ไ ด รั บ มอบหมายให ดู แ ลผู ป ว ยสงสั ย และผู ป ว ยยื น ยั น โรค
ไขหวัดนกพิจารณาสนับสนุนใหตามสัดสวนของขนาดโรงพยาบาล โดยมีรายละเอียดดัง
ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 จัดสรรวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ (Seasonal Flu vaccine) ใหกลุมเสี่ยงในงานโรคไขหวัดนก
Formal cullers
150 คน x 21 จังหวัด
= 3,150 โดส
100 คน x 54 จังหวัด
= 5,400 โดส
500 คน x 1 จังหวัด
(กทม.)
= 500 โดส
รวม 9,050 โดส

บุคลากรของหองปฏิบัติการ
รพศ./รพท./รพช.
สําหรับสัตวและคน
และ รพ.ในสวนกลาง
- 100 คน x 8 แหง
- รพศ., รพ.ในสวนกลาง
และสวนกลาง
50 แหง x 500 คน = 25,000 โดส
รวม 1,000 โดส
- รพท. 70 แหง x 300 คน
- 14 แหงและสวนกลาง
= 21,000 โดส
รวม 1,000 โดส
-รพช. ≥ 90 เตียง 79 แหง x 200 คน
รวม 2,000 โดส
= 15,800 โดส
-รพช.≤ 60 เตียง 643 แหง x 100 คน
= 64,300 โดส
รวม 126,100 โดส

SRRT
15 คน x 1,100 ทีม
รวม 16,500 โดส
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1.2 แนวทางในการสนับสนุนเวชภัณฑและอุปกรณปองกันที่จําเปนใหเขต/จังหวัด/สถานบริการตางๆ
สวนกลางจัดเตรียมแนวทางในการสนับสนุนเวชภัณฑวัสดุอุปกรณชุดปองกันที่จําเปนใหกับเขต/
จังหวัด/สถานบริการตางๆ ทั่วประเทศ ดังนี้
1. ทีมแพทย/พยาบาลที่ดูแลผูปวยในโรงพยาบาลตางๆ / ทีมสอบสวนและควบคุมโรค สวนกลาง
สนับสนุนวัสดุอุปกรณปองกันที่จําเปน ไดแก หนากาก N95 แวนครอบตา ชุดปองกันรางกาย โดยจัดสงไป
สํารองที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต/สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย /
โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐที่เปนเครือขายในจังหวัดตามความ
จําเปน กรณีมีความจําเปนเรงดวนฉุกเฉินหรือไมเพียงพอ โรงพยาบาลตางๆ สามารถรายงานขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติมไดจากจังหวัด เขต และสวนกลางตามลําดับโดยใชแบบฟอรมรายงานการเบิก - จายและ
ยอดคงเหลือของเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณที่จําเปน เพื่อรายงานขออนุมัติผูบริหารในหนวยงานแตละระดับ
และจัดสงเวชภัณฑหรือวัสดุอุปกรณใหเพิ่มเติม
สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขและผูปวยหรือผูรับบริการ วัสดุอุปกรณปองกันที่จําเปน คือหนากาก
อนามัยชนิดใชแลวทิ้ง จัดสงไปสํารองที่สํานักงานปองกันควบคุมโรคเขต / สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ทุกจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย / โรงพยาบาลทั่วไป / โรงพยาบาลชุมชน รวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐที่เปน
เครือขายในจังหวัดตามความจําเปน
2. ยาตานไวรัส (Oseltamivir) และชุดทดสอบการติดเชื้อไขหวัดใหญชนิดเอ และ บี (Test kit)
สวนกลางจัดสงไปสํารองที่ สคร.เขต / สสจ./ รพศ. / รพท / รพช. รวมถึงโรงพยาบาลภาครัฐที่เปนเครือขาย
ตามเกณฑขั้นต่ําที่กําหนด กรณีมีความจําเปนเรงดวนฉุกเฉินหรือไมเพียงพอ โรงพยาบาลตางๆ สามารถ
รายงานขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมไดจากจังหวัด เขต และสวนกลางตามลําดับโดยใชแบบฟอรมรายงาน
การเบิก - จายและยอดคงเหลือของเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณที่จําเปน เพื่อรายงานขออนุมัติผูบริหารในแต
ละระดับ และจัดสงเวชภัณฑหรือวัสดุอุปกรณใหเพิ่มเติม
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รายงานการเบิก – จายและยอดคงเหลือของเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณที่จําเปน
หนวยงาน...................................................................
ประจําเดือน.....................................พ.ศ.....................
รายการ

จํานวนคงคลัง

วันหมดอายุ

จํานวนที่ใช จํานวนที่เบิก

ยาตานไวรัส Oseltamivir (caps.)
ชุดทดสอบการติดเชื้อไขหวัดใหญแบบเร็ว
(tests)

ลวดเก็บ nasopharyngeal swab (อัน)
Viral Transport Media VTM (หลอด)
อุปกรณปองกันรางกาย (PPE)
- หนากาก N 95 (ชิ้น)
- ชุดปองกันรางกาย (ชุด)
- ชุดกาวนกันน้ําชนิดนํากลับมาใชใหมได
(ชุด)
- แวนครอบตา (อัน)
- หนากากอนามัย (ชิ้น)

ผูรายงาน

ผูอนุมัติ

ผูจาย

(ลงชื่อ).....................................
(...............................................)

..........................................
(........................................)

.........................................
(......................................)

(ตําแหนง)................................

..........................................

.........................................

วันที่........../.................../..........

........../.................../...........

........./.................../...........
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LO 2 ระบบการบริหารคลังเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณปองกันที่จําเปนในกรณีที่ใชระบบ VMI
• กรมควบคุมโรคทําการจัดซื้อยาตานไวรัส (Oseltamivir) และชุดทดสอบการติดเชื้อไขหวัดใหญ
ชนิดเอและบี แลวสงมอบยาตานไวรัสและชุดทดสอบฯใหกับองคการเภสัชกรรม โดยทําสัญญา
จางบริหารสินคาคงคลัง(ยาตานไวรัสและชุดทดสอบฯ) ดวยระบบ VMI
• กรมควบคุมโรคสงมอบสิน คา (ยาต า นไวรัสและชุ ดทดสอบฯ)ใหกับองคก ารเภสัชกรรม
เพื่อใหดําเนินการบริหารสินคาคงคลังดวยระบบ VMI และจัดสงสินคาใหโรงพยาบาลใน
สวนกลางและสวนภูมิภาค(รพศ.,รพท.,รพช.) สสจ.และ สคร. ตามขอตกลง และแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจนับสินคาคงคลัง ทุกเดือน (หรือตามความเหมาะสม)
• โรงพยาบาล, สสจ. และ สคร. สงขอมูลสินคาคงคลัง(รวมทั้งวัสดุอุปกรณปองกันที่จําเปน
รายการตางๆที่ตองรายงานตามตัวชี้วัด)ใหองคการเภสัชกรรมทาง เว็บไซต www.gpo.or.th
เดือนละครั้ง หรือเมื่อสินคาคงคลังถึงจุดเติมสินคา:ROP (Reorder Point)
• องคการเภสัชกรรมตรวจสอบสถานะของสินคาคงคลังของโรงพยาบาล, สสจ. และ สคร. ทุก
วัน
• องคก ารเภสัชกรรมส งมอบสิน คา (ยาตานไวรัสและชุด ทดสอบฯ) เมื่อสิน คาคงคลังของ
โรงพยาบาล, สสจ. และ สคร. ถึงจุดเติมสินคา:ROP (Reorder Point) และไดรับการยืนยัน
จากโรงพยาบาล,สสจ. และ สคร. แลว
• โรงพยาบาล, สสจ. และ สคร. ลงนามรับสินคา (ยาตานไวรัสและชุดทดสอบฯ)ใน “ใบนําสง
เวชภัณฑ” และมอบฉบับจริงใหองคการเภสัชกรรมและโรงพยาบาล, สสจ. และ สคร. เก็บ
สําเนาไว
• องคการเภสัชกรรมแจงขอมูลการสงสินคา(ยาตานไวรัสและชุดทดสอบฯ) ใหโรงพยาบาล,
สสจ. และ สคร. บนหนา เว็บไซต www.gpo.or.th เพื่อใหกรมควบคุมโรครับทราบและ
ตรวจสอบขอมูลการสงยาตานไวรัสและชุดทดสอบฯแบบ VMI จากนั้นสรุปและรับรอง
หรือพิมพขอมูล ในภาพรวมจากหนา เว็บไซต www.gpo.or.th เพื่อใหกรมควบคุมโรคเก็บไว
เปนหลักฐานในการตรวจสอบตามระเบียบวาดวยการพัสดุฯ
• การแลกเปลี่ยนสินคา ใหโรงพยาบาล, สสจ. และ สคร. แจงขอมูลลงในแบบฟอรม
แลกเปลี่ยนบนหนา เว็บไซต www.gpo.or.th เพื่อใหกรมควบคุมโรคตรวจสอบและอนุมัติให
โรงพยาบาล, สสจ. และ สคร. แลกเปลี่ยนยาตานไวรัสและชุดทดสอบฯ
3H

4H

5H

6H
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แผนภูมิที่ 1 แนวทางการบริหารคลังยาตานไวรัส
และชุดทดสอบฯ ในกรณีที่ใชระบบ VMI

กรมควบคุมโรคจัดซือ้ เวชภัณฑและวัสดุอปุ กรณปองกันรางกาย
ยาตานไวรัสและชุดทดสอบฯ

องคการเภสัชกรรม
บริหารดวยระบบ VMI
(www. gpo.or.th)
Login เขา เว็บไซต เพื่อตรวจสอบ
สรุปและรับรองผล
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานการเตรียมพรอมเวชภัณฑ
และวัสดุอุปกรณปองกัน
สงขอมูลเวชภัณฑและ
วัสดุอุปกรณปองกันคงคลัง

จัดสงยาตานไวรัสและชุดทดสอบฯ
ดวยระบบ VMI

โรงพยาบาลในสวนกลางและสวนภูมิภาค
(รพศ.,รพท.,รพช.) สสจ. และ สคร.
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LO 3 ตารางที่ 3 เกณฑขั้นต่ําของรายการเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณปองกันที่จําเปนในแตละสถานการณ
รายการ

สคร.

สสจ.

รพศ./ รพท./รพ.
สวนกลาง

รพช.

12 แหง

75 จังหวัด

120 แหง

722 แหง

200,000

500

300

50

20

1,000,000

2,500

1,500

250

100

5,500,000

4,000

2,400

400

150

25,000

100

50

20

10

50,000

500

250

100

50

100,000

1,000

500

200

100

500,000

1,000

500

200

100

1,000,000

5,000

2,500

1,000

500

2,000,000

10,000

5,000

2,000

1,000

15,000

200

50

30

10

30,000

1,000

250

150

50

สวนกลาง

1. ยา Oseltamivir (caps.)
สถานการณระดับ 3
(พบเชื้อไขหวัดนกในคน)
สถานการณระดับ 4 -5
(พบการติดเชื้อจากคนสูคน)
- Low incidence
- High incidence
2. ชุดทดสอบฯ (ชุด)
สถานการณระดับ 3
(พบเชื้อไขหวัดนกในคน)
สถานการณระดับ 4 -5
(พบการติดเชื้อจากคนสูคน)
- Low incidence
- High incidence
3. อุปกรณปองกันรางกาย
3.1 หนากาก N 95 (ชิ้น)
สถานการณระดับ 3
(พบเชื้อไขหวัดนกในคน)
สถานการณระดับ 4 -5
(พบการติดเชื้อจากคนสูคน)
- Low incidence
- High incidence
3.2 Goggles (อัน)
สถานการณระดับ 3
(พบเชื้อไขหวัดนกในคน)
สถานการณระดับ 4 -5
(พบการติดเชื้อจากคนสูคน)
- Low incidence
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รายการ

- High incidence

สคร.

สสจ.

รพศ./ รพท./รพ.
สวนกลาง

รพช.

12 แหง

75 จังหวัด

120 แหง

722 แหง

60,000

2,000

500

300

100

15,000

100

50

10

5

30,000

500

250

50

25

60,000

1,000

500

200

50

1,000,000

5,000

2,000

1,000

500

2,000,000

25,000

10,000

5,000

2,500

3,000,000

50,000

20,000

10,000

5,000

สวนกลาง

3.3 ชุดปองกัน (ชุด)
สถานการณระดับ 3
(พบเชื้อไขหวัดนกในคน)
สถานการณระดับ 4 -5
(พบการติดเชื้อจากคนสูคน)
- Low incidence
- High incidence
3.4 หนากากอนามัย (ชิ้น)
สถานการณระดับ 3
(พบเชื้อไขหวัดนกในคน)
สถานการณระดับ 4 -5
(พบการติดเชื้อจากคนสูคน)
- Low incidence
- High incidence
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LO 4 แนวทางการผลิตหนากากอนามัยใชเอง
หนากากอนามัย(face mask) เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่สามารถลดการแพรเชื้อโรคจากผูปวย การ
สวมหนากากอนามัย จึงเปนมาตรการที่สําคัญในการปองกันการแพรกระจายของเชื้อจากผูปวยโรคติดเชื้อ
ระบบทางเดินหายใจไปสูบุคคลอื่นได
ในภาวะที่มีการระบาดของโรคระบบทางเดินหายใจเชน โรคซารส โรคไขหวัดใหญในวงกวางอาจ
ทําใหไมสามารถจัดซื้อ/จัดหาหนากากอนามัยที่มีการผลิตและจําหนายตามมาตรฐานในทองตลาดได ดังนั้น
การสนับสนุนใหชุมชน/ประชาชนผลิตหนากากอนามัยใชเอง จะเปนมาตรการสําคัญที่ชวยในการปองกัน
การแพรกระจายเชื้อของผูปวยในชุมชนได ทําใหการระบาดไมแพรขยายไปในวงกวาง
การผลิตหนากากอนามัยใชเองทําไดโดยการนําผาชนิดตางๆ เชน ผายืด ผาสาลู ผาคัตตอน ( ผาที่ใช
ควรมีเสนดายไมนอยกวา 22 เสน ตอพื้นที่ 1 ตารางนิ้ว ) มาตัดเย็บโดยใหผามีความหนาอยางนอย 2 ชั้น
ขนาดของผาควรมีความกวางประมาณ 15 ซม. ยาวประมาณ 15 ซม. จับจีบตรงกลางผืนผา โดยใหจีบมีขนาด
ประมาณ 3 ซม. ติดยางยืดสําหรับคลองใบหูทั้งสองขาง ความยาวของยางยืดปรับตามขนาดใบหนาของผู
สวมใส หนากากที่ตัดเย็บแลวควรมีความกระชับเมื่อสวมใส แนบไปกับใบหนาตั้งแตจมูกถึงคาง ไมใหมี
ชองวางระหวางใบหนากับหนากาก
วิธีการใชหนากากอนามัย
1. เลือกหนากากอนามัยขนาดพอดีกับใบหนา
2. กอนสวมหนากาก ควรลางมือดวยน้ําและสบูใหสะอาด
3. สวมหนากากใหคลุมทั้งจมูกและปาก ปรับสายหนากากใหพอดีกับใบหนา หนากากควรมี
ความกระชับเมื่อสวมใส แนบไปกับใบหนาตั้งแตจมูกถึงคาง ไมใหมีชอ งวางระหวาง
ใบหนากับหนากาก
4. หลังจากที่มีการใช สามารถซักเพื่อนํากลับมาใชใหมได การซักควรซักใหสะอาดดวยน้ํา
และผงซักฟอก และตากใหแหง
5. หากใชหนากากที่ทําจากกระดาษ ควรเปลีย่ นทุกวัน และทิ้งหนากากที่ใชแลวลงถังขยะที่มี
ฝาปด
6. หากหนากากมีการปนเปอนหรือชํารุด ควรเปลี่ยนอันใหมทันที
7. หลังจากเลิกใชหนากาก หรือภายหลังจากการเปลี่ยนหนากาก ควรลางมือใหสะอาด ทุกครั้ง
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LO 5 แผนภูมิที่ 2 แนวทางการสนับสนุนเวชภัณฑและวัสดุอุปกรณปองกันทีจ่ ําเปน
ในสถานการณทมี่ ีการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ

ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาไขหวัดนก
และไขหวัดใหญระบาดใหญ กระทรวงสาธารณสุข
รายงาน

สั่งการ

กรมควบคุมโรค
รายงาน

สั่งการ

องคการเภสัชกรรม
(บริหารคลังเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ
ดวยระบบ VMI)

ศูนยปฏิบัติการ ฯ ระดับจังหวัด
(นพ.สสจ.)

9Hwww.gpo.or.th

จัดสงภายใน 3 วัน

จุดเติมสินคา
รพ.ในสวนกลางและ
สวนภูมิภาค, สสจ.และสคร.
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LO 6 แนวทางในการสนับสนุนและการสั่งการในการใชยาตานไวรัส และวัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุ
ระบาดใหญ (Pandemic Flu Vaccine)
1. แนวทางในการสนับสนุนใชแนวทางตาม LO 5
2. แนวทางในการสั่งการการใชยาตานไวรัสและวัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุระบาดใหญ แบงเปน
ระดับดังนี้
2.1 การสั่งการในโรงพยาบาลในกรณีที่มกี ารระบาดในบางอําเภอ ผูสั่งการในการใชยาตาน
ไวรัสและวัคซีนฯ แกผูปวยและผูสัมผัส คือ ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือ หัวหนาอายุร
แพทย/กุมารแพทยหรือแพทยที่ไดรับมอบหมาย
2.2 การสั่งการในจังหวัดในกรณีที่มีการระบาดเต็มพื้นที่ทั้งจังหวัดผูสั่งการในการใชยาตาน
ไวรัสและวัคซีนฯ ตามแนวทางที่กําหนด คือ นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดหรือผูที่ไดรับ
มอบหมาย
2.3 การสั่งการในสวนกลาง ในกรณีที่มีการระบาดในหลายจังหวัดผูสั่งการในการใชยาตาน
ไวรัสและวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ ตามแนวทางที่กําหนด คืออธิบดีกรมควบคุมโรค
หรือ รองอธิบดีที่ไดรับมอบหมาย
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แนวทางการดําเนินงาน
ดานการเตรียมความพรอม
ควบคุมการระบาดฉุกเฉิน
(ดานการแพทย)
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รหัสแนวทางการดําเนินงาน
ดานการเตรียมความพรอมควบคุมการระบาดฉุกเฉิน (ดานการแพทย)
MD 1 แนวทางคัดกรองและเกณฑการวินจิ ฉัยเพือ่ เฝาระวังโรคไขหวัดนก / ไขหวัดใหญระบาด
ใหญในระยะเริ่มแรกสําหรับแพทย และบุคลากรสาธารณสุข
MD 2 แนวทางปฏิบัติสําหรับจุดคัดกรอง และหองตรวจผูปวยไขหวัดนก/ไขหวัดใหญ
MD 3 แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุกระดับ
MD 4 แนวทางการสงตอผูปวยโรคไขหวัดนก
MD 5 แนวทางปฎิบตั ิในการรับผูปว ยเขารักษาในโรงพยาบาลรวมถึงการปองกันการแพรกระจาย
เชื้อในสถานพยาบาลและขอปฏิบัติเกี่ยวกับศพ
MD 6 แนวทางในการกําหนดคุณสมบัติและขอปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทย
MD 7 แนวทางการใชยาตานไวรัส
MD 8 แนวทางการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
MD 9 แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
MD 10 แผนปฏิบัติงานเพื่อการรองรับผูปวยในระยะการระบาดใหญระดับจังหวัด
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MD 1 แนวทางคัดกรองและเกณฑการวินิจฉัยเพื่อเฝาระวังโรคไขหวัดนก / ไขหวัด
ใหญระบาดใหญในระยะเริ่มแรกสําหรับแพทย และ บุคลากรสาธารณสุข
การวินจิ ฉัยโรคไขหวัดนกสามารถทําไดโดยอาศัยขอมูลทางคลินิก, ภาพรังสีทรวงอกและ
ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ ดังนี้
1. ขอมูลทางคลินิก
1.1 ประวัติ
1.1.1 ในสถานการณการระบาดระดับ 3 ผูปวยที่มีไขและอาการทางระบบทางเดินหายใจ ควร
ซักประวัติเพิ่มเติมตามแผนภูมิที่ 3,4 ดังนี้
• สัมผัสสัตวปกปวย / ตาย ในชวง 7 วันกอนปวย
• สัมผัสผูปวยปอดอักเสบ ในชวง 10 วันกอนปวย
• อาศัยในหมูบานที่มีสัตวปกปวย / ตายในชวง 14 วันกอนปวย
1.1.2 ในสถานการณการระบาดระดับ 4 ซึ่งเปนระยะทีม่ ีการติดตอจากคนสูคน ตองใชประวัติ
เพิ่มเติมตามแผนภูมิท3ี่ , 4 สวนในสถานการณระดับ 5, 6 ใชประวัตกิ ารสัมผัสผูปวย ILI
1.2 อาการและอาการแสดง
ระยะฟกตัวของโรค
ระยะฟกตัวของโรคไขหวัดนกในคนนานกวาไขหวัดใหญ คือ 2 - 8 วัน นอกจากนี้ในรายที่
อาจจะติดตอจากคนสูคนพบวามีระยะฟกตัวที่มีแนวโนมวายาวขึ้น คือ 8 - 17 วัน
อาการนํา
คลายไขหวัดใหญโดยสวนใหญมีไขสูง ไอ, ปวดเมื่อย, ปวดศีรษะ, หนาวสั่น
การดําเนินโรค
ผูปวยสวนใหญที่รับรักษาตัวในโรงพยาบาลมักมีอาการปอดอักเสบตามมาซึ่งมักเกิดใน
วันที่ 3 - 5 ของการดําเนินโรค โดยผูปวยมีอาการหายใจ หอบเหนื่อย ชายโครงบุม ในรายที่มี
อาการรุนแรง โรคจะดําเนินสูภาวะ ARDS ซึ่งมักจะเกิดอยางรวดเร็วหลังเริ่มอาการปอดอักเสบ 2 3 วัน โดยมีลักษณะภาพรังสีทรวงอก แบบ White - out lungs ผูปวยอาจมีการหายใจลมเหลวจน
ตองใชเครื่องชวยหายใจ นอกจากนี้ยังอาจพบภาวะ ไตวาย, ภาวะหัวใจลมเหลว, การทํางานของตับ
ผิดปกติReye's syndrome และภาวะ sepsis syndrome โดยไมพบ bacteremia อยางไรก็ตาม ตั้งแต ป
พ.ศ. 2548 พบผูปวยไขหวัดนก H5N1 บางรายมีอาการนอยหรือไมมีอาการ นอกจากนี้อาจพบ
อาการทางระบบอื่นๆ ไดคือ ระบบทางเดินอาหาร โดยพบวาผูปวยบางราย มีอุจจาระรวง ปวดทอง
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อาเจียนรวมดวย มีรายงานผูปวย 1 ราย จากประเทศไทยมาดวยอาการอุจจาระรวงนํามากอนที่จะเกิด
อาการระบบทางเดินหายใจ และ ในเวียดนามยังพบผูปวย 2 ราย ซึ่งมาดวยอาการทางระบบ
ประสาท โดยมีอาการซึม, ไมรูสึกตัว, ชัก ขอมูลดังกลาวจึงทําใหตองพึงระวังวาผูปวยไขหวัดนก
H5N1 อาจจะไมไดมาดวยอาการระบบทางเดินหายใจที่รุนแรงเทานั้น ทําใหตองเฝาระวังเปน
พิเศษโดยเฉพาะในพื้นที่มีสัตวปกปวยตายจากเชื้อไขหวัดนก H5N1
2. ภาพรังสีทรวงอก
ภาพรังสีทรวงอกของผูปวยไขหวัดนกที่มีปอดอักเสบรวมดวยมีลักษณะที่ไมจําเพาะ อาจ
เริ่มตนดวยลักษณะ Interstitial infiltration, multifocal infiltration, patchy infiltration หรือ
Segmental / lobular consolidation แลวอาจลุกลามไปเปนแบบ Diffuse alveolar infiltration,
ลักษณะของ White - out lung ในผูปวยที่มีภาวะ ARDS
3. การตรวจทางหองปฏิบตั กิ าร
:CBC ในระยะแรกพบ Leukopenia, Lymphopenia อาจพบ Thrombocytopenia และ / หรือ
Pancytopenia ไดในปลายสัปดาหแรก
: Liver enzyme พบมีระดับสูงกวาปกติโดยเฉพาะรายที่มีอาการรุนแรง
: Rapid test สําหรับ Influenza A เปนการตรวจหา antigen ของ Influenza A จาก
Nasopharyngeal swab / wash / aspiration หรือ tracheal aspiration โดยใชหลักการของ
Immunochromatography หรือ Enzyme Immuno Assay (EIA) การทดสอบดังกลาวไดผลรวดเร็ว
ภายใน 15 - 30 นาทีหากมีผลบวก จะแสดงวาปวยจาก Influenza A ซึ่งหากรวมกับประวัติการสัมผัส
สัตวปกตายจะชวยให สามารถใหการรักษา ดวย Oseltamivir ไดในระยะแรกของโรค
: การตรวจยืนยันการวินิจฉัย Influenza A / H5 สามารถใชผลการตรวจที่เปนบวกไดจากวิธี
ใดวิธีหนึ่งตอไปนี้
-Reverse transcriptase - Polymerase chain reaction (RT - PCR) สําหรับ influeuza A / H5
ใหผลบวก โดยการตรวจจากเสมหะ, Nasopharyngeal swab หรือ aspiration ซึ่ง
กรมวิทยาศาสตรการแพทยสามารถรายงานผลไดภายใน 48 ชั่วโมง
-Immunofluorescence Assay โดยการใช H5 monoclonal antibody ใหผลบวกจากการ
ตรวจจากเสมหะ
-Serology โดยมี 4 - fold rising ของ H5 specific antibody titer ในการตรวจเลือด paired
serum หางกัน 2 สัปดาห วิธีที่แนะนําคือ microneutralization test
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-Viral culture สําหรับ influenza A / H5 ใหผลบวกโดยการตรวจจากเสมหะ วิธีนี้ใชเวลา
ในการตรวจ 5 - 10 วัน
การตรวจเบื้องตนเพื่อหา Antigen ของไวรัสไขหวัดใหญ (Rapid test for Influenza A) และ
การตรวจยืนยัน เชื้อไขหวัดนก H5N1
ควรจะทําเพื่อการวินิจฉัยในผูปวยที่สงสัยทุกรายใน
สถานการณระดับ 3 หรือ 4 แตในสถานการณระดับ 5 หรือ 6 การวินิจฉัย จะใชประวัติการสัมผัส
กับผูปวย ILI (Influenza Like Illness) และอาการเปนหวัด สวนการตรวจยืนยันเชื้อไวรัส ไขหวัด
ใหญสายพันธุระบาดใหญอาจไมสามารถทําได หรือทําไดเฉพาะรายที่สุมมาจากกลุมกอนผูปวย
(Cluster) เทานั้น

แผนภูมิที่ 3 ใน PDF file
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แผนภูมิที่ 4 ใน PDF file

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

127

แผนภูมิที่ 5 ใน PDF file
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แผนภูมิที่ 6 ใน PDF file
f
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MD 2 แนวทางปฏิบัติสําหรับจุดคัดกรอง และหองตรวจผูปวยไขหวัดนก/ไขหวัดใหญ
ในการดําเนินงาน ณ จุดคัดกรองและหองตรวจผูปวยไขหวัดนก/ไขหวัดใหญนั้น มี
แนวทางปฏิบตั ิซึ่งจําแนกตามสถานการณการระบาด 2 สถานการณ คือ
ก. สถานการณที่การระบาดแพรจากคนสูคนในวงจํากัด (สถานการณ ระดับ 3,4)
ข. สถานการณที่การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (สถานการณ ระดับ 5,6)

ก. สถานการณที่การระบาดแพรจากคนสู
1.1.1.1คนในวงจํากัด (สถานการณ ระดับ 3,4)
การจัดจุดคัดกรอง หองตรวจและการใหบริการ มีหลักการปฏิบตั ิดงั นี้
ที่ตั้งจุดคัดกรอง
- อยูดานหนา ภายนอกอาคารผูปวยนอก โดยอยูในตําแหนงที่เห็นไดชดั เจน มี
สัญลักษณ
บงชี้วา เปนจุดคัดกรองไขหวัดนก
- อยูหางจากบริเวณที่มีผูคนหนาแนน มีการถายเทอากาศที่ดี แยกจากจุดคัดกรองผูปวย
โรคอื่น
บุคลากรทางการแพทย
- มีคุณสมบัตติ ามระบุไวใน MD 6
- สวมหนากาก N 95 / surgical mask
- ควรอยูห างจากผูปวยเกินกวา 3 ฟุต
- เครงครัดการปฏิบัติ การทําความสะอาดมือ
กิจกรรม
- ใหผูปว ยสวม surgical mask
- ซักประวัติตามแบบฟอรม
- หากพบวาเปนผูปวยที่เขาขายใหแจงพยาบาลประจําหองตรวจคัดกรอง และ นําผูปว ย
ไปยังหองตรวจคัดกรองตามเสนทางที่กําหนดไวแลว
หมายเหตุ ทุกจุดที่มกี ารรับผูปวยตองมีการคัดกรองไวดว ย
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หองตรวจ
ที่ตั้ง
- ตั้งอยูแยกตางหากจากบริเวณหองตรวจปกติ เปนบริเวณที่ไมมีผูคนพลุกพลาน และมีการ
ถายเทอากาศไดดี
ลักษณะของหอง
- ไมติดเครื่องปรับอากาศ
- ทิศทางการไหลของอากาศ จากบุคลากรสูผูปวย
- พื้นผิวของหองทําความสะอาดงาย
- มีพื้นที่เพียงพอที่จะใหการรักษาในภาวะฉุกเฉิน, ทํา portable x-ray
สวนประกอบของหองและอุปกรณ
- มีอางลางมือและน้ํายาลางมือแหง(alcohol hand rub)
- มี อุปกรณปองกันรางกาย สะอาด และที่เก็บ
- มีถังชนิดเปดดวยเทา เพื่อใส อุปกรณปองกันรางกาย ที่ใชแลว
- มีอุปกรณสําหรับผูปวยในภาวะฉุกเฉินไดแก ถังออกซิเจน , อุปกรณสําหรับการใสทอ

ชวยหายใจ , ยาในภาวะฉุกเฉิน
- มีอุปกรณสําหรับเก็บสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ เชน nasopharyngeal
swab/aspiration, อุปกรณเจาะเลือด, test tube
- มี Sharp container
- มีถังขยะติดเชือ
้ ที่เปดฝาดวยเทา
- มีอุปกรณทําความสะอาดทีใ่ ชสําหรับหองนั้น แยกจากทีใ่ ชกับบริเวณอืน
่ ๆ
- มีสมุดลงนามของบุคลากร,ญาติที่เขามาในหองตรวจคัดกรองขณะทีม
่ ีผูปวย
บุคลากร
- บุคลากรมีคุณลักษณะ และ มีการเฝาระวัง ตาม ขอปฏิบัติสําหรับบุคลากรในการดูแล
ผูปวยที่สงสัยเปนโรคไขหวัดนก/ไขหวัดใหญ จําแนกตามหนาที่ (รายละเอียดใน MD
6)
อุปกรณปองกันรางกาย (PPE) ประกอบดวย
- ถุงมือ
- หนากาก N 95 หรือ Surgical mask
- เสื้อกาวนแขนยาวรัดขอมือและ/หรือเสื้อกาวนกน
ั น้ํา
- แวนปองกันตา หรือ face shield
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ขอปฏิบตั ิเพื่อปองกันการติดเชื้อ และแพรกระจายเชื้อ (Infection Control Practices) ณ จุดคัด
กรองและหองตรวจ
บุคลากรใสอุปกรณปองกันรางกายใหเหมาะสมกับลักษณะของการสัมผัสผูปวย และความ
เสี่ยงตอการติดเชื้อ โดยอยางนอยที่สุดตองสวม mask เมื่ออยูในหองเดียวกับผูปวย (รายละเอียดตาม
ขอปฏิบัติสําหรับบุคลากรในการดูแลผูปวยที่สงสัยเปนโรคไขหวัดนก/ไขหวัดใหญ จําแนกตาม
หนาที่ (ใน MD 6)
และปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อ อยางเครงครัดรวมทั้ง
Respiratory hygiene and cough etiquette
1) ถอดอุปกรณปอ งกันรางกายกอนออกจากหองตรวจ (ยกเวน mask ใหถอดหนาหอง)
ระมัดระวังการปนเปอนขณะถอดอุปกรณ
2) เนนการทําความสะอาดมือ (hand hygiene) ของบุคลากรทุกระดับ, ผูปวย , ญาติ
3) เลือกใชเครื่องมือที่ใชครั้งเดียวทิ้ง
4) สําหรับเครื่องมือที่ตองใชซ้ําใหทําความสะอาดและทําลายเชื้อในเครื่องมือกอนนําไปใช
กับผูปวยรายอืน่ เชน เช็ด Stethoscope, blood pressure cuff ดวย 70% Alcohol หลังการใชทุกครั้ง
5) ทําความสะอาดพื้นผิว ในหองอยางนอยวันละ 2 ครั้ง โดยเนนพื้นผิวรอบตัวผูปวยที่อาจ
ปนเปอน เลือดสารคัดหลั่ง, หากมีเลือด หรือสารคัดหลั่งเปอนชัดเจน ใหทําความสะอาดทันที โดย
เช็ดสิ่งที่ปนเปอ นออกใหมากที่สุดดวยกระดาษทิชชู แลวราดดวย 0.5 % Sodium hypochlorite ทิ้ง
ไว 30 นาที หรือเช็ดดวย 70 % Alcohol แลวเช็ดถูตามปกติ
6) ขยะจากหองผูป วยถือเปนขยะติดเชื้อ
7) มีหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการใชเข็ม, ของมีคมและตองมี Sharp container ในบริเวณที่ทํา
หัตถการที่ใชของมีคม
8) มีขอปฏิบัติสําหรับผาที่ใชกบั ผูปวยเปนผาเปอนติดเชื้อ
9) ระมัดระวังการปนเปอน และการเกิด การบาดเจ็บจากของมีคม ในระหวางการเก็บสิ่งสง
ตรวจ เชน เจาะเลือด, nasopharyngeal swab/aspiration
10) การถายภาพรังสีปอด ควรใช portable x-ray ในหองตรวจคัดกรอง หากไมมีเครื่อง
ดังกลาวใหนําผูปวยไปทําการถายภาพรังสี ที่หองเอกซเรยโดยตองแจงลวงหนาเพื่อใหมีการกัน
บุคคลที่ไมเกี่ยวของออกจากบริเวณและใหเจาหนาทีเ่ อกซเรย ไดสวมอุปกรณปองกันรางกายไว
กอนอยางเหมาะสม เสนทางที่จะไปมีการวางแผนลวงหนาไวแลวและมีผูรับผิดชอบ
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11) หากมีผูปวยมากกวา 1 ราย ใหผูปวยเขามาในหองตรวจทีละราย ผูปวยที่เหลือใหรอหนา
หอง โดยมีระยะหางของผูปวยแตละรายไมนอยกวา 3 ฟุต ผูปวยทุกรายตองสวม Surgical mask
และปฏิบัติตาม respiratory hygiene and cough etiquette อยางเครงครัด
12) มีขอปฎิบัติสําหรับผูปวยที่ไมไดรับไวเปนผูปวยใน
- หากผูปวยตองซื้อยาควรใหญาติ หรือ เจาหนาที่ไปซื้อเพื่อปองกันการที่ผูปวยจะ
ไปแพรกระจายเชื้อบริเวณหนาหองยา
- มีขอแนะนําใหหยุดงาน, หยุดเรียน ไมเดินทางไปยังบริเวณที่มีผูคนหนาแนน
จนกวาจะพนระยะที่อาจแพรกระจายโรค
- มีการบันทึกชือ
่ ที่อยู เบอรโทรศัพท ที่ติดตอไดสะดวกของผูปวยเพื่อสะดวกใน
การติดตาม
13) มีขอปฏิบัติสําหรับผูสัมผัสใกลชิดและผูสมั ผัสรวมบาน ดังนี้
• ใหสังเกตอาการตนเองหากมีไข, อาการทางระบบทางเดินหายใจหรืออาการ
ผิดปกติอื่นๆ ตองมาพบแพทยทันที
• บันทึกชื่อที่อยู เบอรไทรศัพทที่ติดตอไดเพื่อสะดวกในการติดตาม

ข. สถานการณที่การระบาดแพรจากคนสูคนในวงกวาง (สถานการณ ระดับ 5,6)
การจัดจุดคัดกรอง หองตรวจและการใหบริการ มีหลักการปฏิบตั ิดงั นี้
ที่ตั้งจุดคัดกรอง
- อยูดานหนาของอาคารผูปวยนอก ในตําแหนงที่เห็นไดชัดเจน จากทางเขาโรงพยาบาล
- มีการถายเทอากาศดี แยกจากจุดคัดกรองผูป
 วย non ILI อยางชัดเจน
บุคลากร
- มีคุณสมบัติตามระบุไวใน MD 6
- สวม Surgical mask / หนากาก N 95
- พยายามอยูหางจากผูปวยเกินกวา 3 ฟุต
- เครงครัดเรื่องการทําความสะอาดมือ
กิจกรรม
- ใหผูปวยสวม Surgical mask
- ซักประวัติตามแบบฟอรม
- หากพบวาเปนผูปวยเขาเกณฑ ILI แจงใหผูปวยไปยังหองตรวจ ILI ตอไป
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หองตรวจผูป ว ย ILI
1. แยกหางจากบริเวณที่ตรวจผูป วย non ILIโดยควรจะเปนคนละอาคาร
2. มีการถายเทอากาศดี, ไมติดเครื่องปรับอากาศ
3. จัดแบงพืน้ ที่ดงั นี้
3.1 บริเวณคัดแยกผูปวยอาการไมรุนแรง / รุนแรง
3.2 หองตรวจผูปว ยอาการไมรุนแรง
3.3 หองตรวจ / ใหการรักษาเบือ้ งตน ผูปวยทีม่ ีอาการรุนแรง
3.4 พื้นที่สําหรับการเอกซเรยและการเก็บตัวอยางสงหองปฏิบัติการ
3.5 พื้นที่สําหรับการรับยากลับบาน, การชําระเงิน , การลงทะเบียนรับผูปวยใน
สวนประกอบและอุปกรณประจําหองเชนเดียวกับหองตรวจในสถานการณระดับ 3,4
บุคลากร
- มีคุณสมบัติตามระบุใน MD 6
ขอปฏิบตั ิเพื่อปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อ (Infection Control Practice) ณ จุด
คัดกรองและหองตรวจ
- เนนเรื่องการทําความสะอาดมือและ สุขอนามัยสวนบุคคล
- ปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันการติดเชือ
้ และแพรกระจายเชื้อ โดยเฉพาะ droplet และ
contact precautions, respiratory hygiene / cough etiquette
- อุปกรณปองกันรางกาย (PPE) บุคลากรสวม surgical mask/N95 , goggles กาวนแขนยาว
, ถุงมือ ตามลักษณะการสัมผัส, ตามกิจกรรม หากมีความขาดแคลน อุปกรณปองกัน
รางกาย ใหใชเฉพาะ surgical mask สวนผูปว ยใหสวม surgical mask เสมอ
- มีขอปฏิบัติเกี่ยวกับการทําความสะอาดอุปกรณการแพทยที่ใชดแู ลผูปวย, การทําลายเชื้อ
ในสิ่งแวดลอม, การทําความสะอาดเสื้อผาผูปวย, การเคลื่อนยายผูปวย ใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับการปฏิบัติในหองตรวจคัดกรองในสถานการณระดับ 3,4
หมายเหตุ
ในสถานการณการระบาดใหญ ที่มีความรุนแรง จุดคัดกรอง และ หองตรวจคัด
กรอง อาจตองจัดสถานที่ไวนอกโรงพยาบาล ที่เรียกวา โรงพยาบาลสนาม หรือ Non-Traditional
Sites

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

134
ขอปฏิบตั ิสําหรับการถายภาพรังสีและ เจาหนาที่เอกซเรย
1. ควรใช portable X-ray ทั้งที่หองตรวจและหอผูปวยใน
2. กรณีที่ไมมี portable X-ray ใหนําผูปวยมาที่หองเอกซเรย โดยดําเนินการดังนี้
2.1 แจงเจาหนาทีห่ องเอกซเรยกอ นเพื่อจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ, อุปกรณปองกัน
รางกาย
2.2 เจาหนาทีน่ ําสงผูปวยปฏิบัตติ ามขอปฏิบัติของพนักงานเปลโดยใชเสนทางที่กําหนด
ไวแลว
3. เจาหนาทีเ่ อกซเรยที่เกี่ยวของในการถายภาพรังสีใหผูปวย ควรมีจํานวนเทาที่จําเปน
เทานั้น
4. ขณะทําการถายภาพรังสีผูปวย เจาหนาที่ตองสวมอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก หนากาก
N 95, disposable gloves, เสื้อกาวนผาแขนยาวรัดขอมือ
5. แผนฟลมตองหอหุมพลาสติก เชน ถุงมูลฝอยติดเชื้อ กอนวางแผนฟลมสัมผัสผูปวย และ
เมื่อสิ้นสุดการถายภาพรังสี ใหถอดถุงมูลฝอยติดเชื้อทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชือ้
6. เมื่อสิ้นสุดการตรวจ/ดูแลผูปวย ควรถอดอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก disposable
gloves, เสื้อกาวน ผาแขนยาวรัดขอมือ, หนากาก N 95 ตามลําดับ อุปกรณ disposable ทิ้งในถุงมูล
ฝอยติดเชื้อ อุปกรณใชแลวสงทําลายเชื้อ
7. เนนเรื่องการทําความสะอาดมือ
8. อุปกรณทางการแพทยทใี่ ชแลวทุกชนิด ถือเปนมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด ใหทิ้งในถุงมูลฝอย
ติดเชื้อ และปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
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MD3 แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลทุกระดับ
การดูแลรักษาพยาบาลผูปวยไขหวัดนก /ไขหวัดใหญ ประกอบดวยการรักษาเฉพาะ ดวยยา
ตานไวรัสและการดูแลรักษาทั่วไปการปองกันการแพรกระจายเชื้อ รวมทั้งการดูแลระบบทางเดิน
หายใจซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะ การดูแลรักษาทั่วไป และการดูแลระบบทางเดินหายใจสวนการ
ปองกันการแพรกระจายเชื้อในสถานพยาบาลและการรักษาดวยยาตานไวรัส มีรายละเอียดใน MD 5
และ MD 7 ตามลําดับ

แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยในสถานการณการระบาดระดับ 3
แนวทางการดูแลทั่วไป
* จัดใหผูปวยอยูในหอง Airborne infection isolation ( AII ) หรือ Modified AII หรือ หองแยก
เดี่ยวที่มีพัดลมดูดอากาศออกสูภายนอก หองดังกลาวตองปดประตูตลอดเวลาที่มีผูปวยอยู ตาม
รายละเอียดใน MD5
* บุคลากรทุกระดับที่ดแู ลผูปวยสวมใสอปุ กรณปองกันรางกาย คือ หนากาก N 95 หรือเทียบเทา ,
เสื้อกาวนแขนยาว,แวนปองกันตา,ถุงมือ ตามรายละเอียดใน MD 5
* ตรวจติดตามสัญญาณชีพของผูปวยอยางใกลชิด
* ตรวจติดตามผลทางหองปฏิบัติการตามคําแนะนําของคณะทํางานทางการแพทยกระทรวง
สาธารณสุข (ตารางที่ 4)
* พิจารณาการใหสารน้ําทางเลือดตามความเหมาะสม
* ในรายที่มกี ารติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซอนควรใหยาปฏิชีวนะตามความเหมาะสม
* หลีกเลี่ยงการใหยาในกลุม Salicylates เพราะอาจกระตุนใหเกิด Reye’s Syndrome ในผูปวยเด็ก
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ตารางที่ 4 ชนิดและความถี่ของการตรวจวินิจฉัยในผูป วยโรคไขหวัดนก
Laboratory
1. CBC includes platelet count
2. U/A
3. Hemoculture,BUN,Cr,LFT,Blood sugar :
4. Quantitative PCR for H5 in blood
5. Freeze serum

Frequency of checking
: Baseline then as needed
: Baseline then as needed
: Baseline then as needed
: Day 0, day 1 to day 4, then as needed
: Day 0, day1,day3,day5,day 7 then as
needed
: OD until discharge

6. Nasopharyngeal swab or Tracheal
suction or Throat swab or Nasal
swab for viral study
7. Rectal swab esp. diarrhea for viral study : OD for 5 days
8. Urine for viral study
: Day 0
9. CSF for viral study
: Baseline then as needed
10. Chest x- ray ( CXR )
: Baseline then as needed
11. Effusion fluid,tissue biopsy (any clinical : As needed
specimen from patient-if available)
for viral study
(Day 0 : First day of admission before antiviral treatment )
OD = วันละครั้ง

Remark

For viral load
For Cytokine study
For rapid test & PCR & IFA

For PCR & IFA
Case neuro- involvement
For PCR & IFA & viral
culture

แนวทางการดูแลระบบทางเดินหายใจ
* ตรวจติดตามสัญญาณชีพและความเขมขนของออกซิเจนในเลือด (oxygen saturation) อยาง
ใกลชิด
* ใหออกซิเจนเสริมในผูปวยที่มีระดับ oxygen saturation ต่ํากวา 92 % โดยอาจใหเปน cannula
หรือ mask FiO2 ที่ผูปวยไดรับจากการใหออกซิเจนทาง nasal cannula , simple mask และ
mask
with reservoir bag แสดงในตารางที่ 5 , 6 และ 7
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ตารางที่ 5 แสดง FiO2 ที่ผูปวยไดรับจากการชวยการหายใจโดยวิธี nasal cannula*
L/min
FiO2
0.24
1
0.28
2
0.32
3
0.36
4
0.40
5
0.44
6
* เปนคาประมาณของ FiO2 ที่ผูปวยไดรบั โดยการประมาณจากผูใ หญที่มี V1500 ml, I/E ratio 1:2,
Rate 20/ min, Inspiratory time 1 sec.
ตารางที่ 6 แสดง FiO2 ที่ผูปวยไดรับจากการชวยการหายใจโดยวิธี simple mask,
partial rebreathing mask (mask with reservoir bag) และ non-rebreathing mask*
ชนิดของ mask
L/min
FiO2
≥5
Simple
0.4-0.6
Partial rebreathing
≥8
≥ 0.6
Non-rebreathing
≥ 10
≥ 0.8
* เปนคาประมาณของ FiO2 ที่ผูปวยไดรบั โดยการประมาณจากผูใ หญที่มี VT500 ml, I/E ratio 1:2,
Rate 20/min, Inspiratory time 1 sec.
ตารางที่ 7 แสดงวิธีใหออกซิเจนในเด็ก
( Harriet Lane Handbook 16 th ed, 2002 )
O2 Conc.(%)
Nasal cannula
22 – 40
Simple mask
35 – 50
Partial rebreathing mask
60 – 95
Non rebreathing mask
< 100
Oxygen hoods/head boxes
< 100
Oxygen tents
< 50

Flow Rate (L/min)
0.25 – 4
6 – 10
>6
10 – 15
> 10
>10

* การใหออกซิเจนควรใหเปน low flow oxygen หลีกเลี่ยงการใช oxygen box หรือ oxygen tent
* หลีกเลีย่ งการใช nebulizer เนื่องจากทําใหเชื้อโรคแพรกระจายมากขึน้
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ผูปวยไขหวัดนกอาจมีปอดอักเสบรุนแรง เขาไดกับภาวะ Acute lung injury (ALI ) และอาจ
รุนแรงถึงภาวะ ARDS นิยามของ ALI และ ARDS ซึ่ง American-European consensus conference
on ARDS 1992 กําหนดไวคอื
1. มีอาการขาดออกซิเจนจากพยาธิสภาพในปอดอยางเฉียบพลันโดยมี capillary permeability ใน
ปอดเพิ่มขึน้ ซึ่งไมไดเปนผลจากการที่มีความดันใน left atrium หรือ pulmonary capillary สูงขึ้น
(pulmonary capillary wedge pressure < 18 มม.ปรอท)
2. ภาพรังสีทรวงอกมี infiltration ทั่วๆไปทั้ง 2ขาง
3. PaO2/FiO2 ≤ 300 มม.ปรอท ไมวาจะไดรับ PEEP ที่ระดับใด
ในผูปวยไขหวัดนกที่มีปอดอักเสบรุนแรงเขาไดกับภาวะ ALI หรือมีภาวะ ARDS มีการหายใจ
ลมเหลวควรใชเครื่องชวยหายใจใน mode pressure controlled ventilation โดยใชหลักการ lung
protective strategy และ permissive hypercapnia ตารางที่ 8,9 แสดงการตั้งเครื่องชวยหายใจเริ่มตน
สําหรับผูปวยเด็กและผูใหญตามลําดับ
ตารางที่ 8 การตั้งเครื่องชวยหายใจเริ่มตนสําหรับผูป วยเด็ก
Oxygen
100 %
Tidal Volume
6 – 15 mL/kg
Inspiratory time
0.6 – 1 second
Peak inspiratory pressure
20 – 35 cmH2O
Respiratory rate
Children : 16 – 20 breaths/min
Adolescent/Adult: 8 – 12 breaths/min
PEEP
2 – 5 cmH2O (8-10 cm H2O in ARDS)
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ตารางที่ 9 การตั้งเครื่องชวยหายใจเริ่มตนสําหรับผูใหญ
Oxygen
100% (Aim FiO2 , < 0.6 Keep SaO2≥ 90 %)
Tidal volume
7-10 cc/kg (ideal bodyweight)(ไมควร<350
cc,>700 cc)
Inspiratory flow rate
40 – 80 L/min (ปรับใหได I:E 1:2)
Respiratory rate
12-25 breath/min
PEEP
5-16 cmH2O
Peak inspiratory pressure
PIP<45 cmH2O
Plateau pressure
Pplat<35 cmH2O
ในผูปวยเด็กหากให Conventional ventilator แลวยังไมสามารถแกไขปญหา Acute hypoxic
respiratory failure ไดอาจพิจารณาเปลี่ยนเปน high frequency oscillatory ventilator (HFOV) ซึ่ง
พบวาจะไดผลดีในการรักษาผูปวย ARDS หากใหตั้งแตระยะแรกของโรค

แนวทางการดูแลรักษาพยาบาลผูปวยในระยะการระบาดระดับ 4-6
ใหการดูแลรักษาทั่วไปเชนเดียวกับในสถานการณการระบาดระดับ 3 แตหองแยกสําหรับผูปวย
และการใชอุปกรณปองกันรางกาย อาจมีการปรับเปลี่ยนตามคําแนะนําใน MD 5 สวนการดูแล
ระบบทางเดินหายใจปฏิบัติเชนเดียวกับสถานการณการระบาดระดับ 3
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MD 4 แนวทางการสงตอผูปวยโรคไขหวัดนก
การสงตอผูปวยเปนเรื่องจําเปนสําหรับระบบบริการสาธารณสุข เพื่อใหผูปวยไดรับบริการ
รั ก ษาพยาบาลที่ มีม าตรฐาน มี ค วามต อ เนื่ อง และมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ ผู ป ว ยวิก ฤตอาจไม ไ ด อ ยูใ น
สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการใหบริการที่มีปญหาซับซอนได การสงตอ การเคลื่อนยายผูปวย
เพื่อไปยังสถานพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกวาจึงจําเปน เพื่อใหผูปวยรอดชีวิต
ในกรณีของผูปวยไขหวัดนก ในแงของการควบคุมการระบาดของโรค ผูปวยควรไดรับ
การรักษาในโรงพยาบาลใกลบาน หรือแหลงที่ไดรับเชื้อไขหวัดนก เพื่อลดการกระจายของเชื้อ
ไขหวัดนกออกจากพื้นที่ระบาดใหนอยที่สุด
ผูปวยที่ไดรับการวินิจฉัยไขหวัดนก สามารถแบงไดเปน 4 กลุม ตามระดับความรุนแรงของ
โรค ดังนี้
1. ผูปวยที่ไมมีปอดอักเสบ
2. ผูปวยที่มีปอดอักเสบ แตอาการไมรุนแรง ไมมีภาวะการหายใจลมเหลว
3. ผูปวยที่มีปอดอักเสบรุนแรง และมีภาวะการหายใจลมเหลว
4. ผูปวยที่มีปอดอักเสบรุนแรง และมีภาวะ acute respiratory distress syndrome
(ARDS)
ซึ่งผูปวยในกลุมที่ 1 สามารถใหการรักษาในหองแยกในระดับโรงพยาบาลชุมชนได สวน
ผูปวยในกลุม 2 , 3 และ 4 ควรรับการรักษาในระดับโรงพยาบาลทั่วไปหรือในระดับโรงพยาบาล
ศูนย เนื่องจากจําเปนตองใสทอชวยหายใจและใชเครื่องชวยหายใจ และผูปวยกลุมนี้มีโอกาสดําเนิน
โรคสูภาวะ ARDS ดังนั้นถาผูปวยไขหวัดนกมีการดําเนินของโรครุนแรงขึ้น หรือมีภาวะแทรกซอน
ควรไดรับการสงตอตามขั้นที่กลาวไปแลว ดังในตารางที่ 10
ตารางที่ 10 ความรุนแรงของผูปวยไขหวัดนก และระดับของโรงพยาบาลที่เหมาะสม
ในการดูแลรักษาผูปวย
ผูปวยไขหวัดนก
1. No pneumonia
2. Mild pneumonia
3. Severe pneumonia
4. Very severe pneumonia with ARDS, Sepsis/septic shock

ระดับของโรงพยาบาล
รพ.ชุมชน
รพ. ทั่วไป
รพ. ทั่วไป
รพ.ศูนย
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การติดตอสื่อสารในการสงตอ (Communication arrangement)
การติดตอสื่อสารกอนการสงตอ เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหการสงตอมีประสิทธิภาพ ควร
พิจารณาสงตอผูปวยไปยังสถานพยาบาลที่มีขีดความสามารถ และมีความพรอม ที่ใกลที่สุด เพื่อ
หลีกเลี่ยงการยายผูปวยหลายทอด และการแพรระบาดของเชื้อโรค มีขั้นตอนการสงตอที่ควรปฏิบัติ
ดังนี้
1. แพทยผูสงตอควรติดตอประสานงานกับแพทยผูรับ เพื่อใหทราบถึง ปญหาและสภาพ
ของผูปวย ผลการตรวจทางหองปฏิบัติการ การรักษาที่ให การดําเนินโรค ภาวะแทรกซอน และ
ความพรอมในการรับผูปวยเขาหองแยก
2. ผูเกี่ยวของระหวางสถานพยาบาลที่สงตอ ควรติดตอประสานงานกับทีมผูดูแลใน
สถานพยาบาลที่รับรักษาตอ เกี่ยวกับขอมูลที่จําเปน รวมทั้งสถานที่ อุปกรณ, อุปกรณปองกัน
รางกาย และการนัดหมาย
3. แพทยผูสงตอควรอธิบายใหผูปวย บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมรับทราบปญหา
และความจําเปนในการเคลื่อนยายผูปวย รวมทั้งใหผูปวย บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม
ยินยอมใหเคลื่อนยาย ในกรณีที่ผูปวยอยูในสภาพที่ไมพรอมจะเคลื่อนยาย แพทยผูรักษาควรอธิบาย
ใหผูปวย บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมทราบถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหวางการเดินทาง
4. แพทยผูสงตอควรเขียนใบสงตอ เพื่อเปนขอมูลสําหรับแพทยผูรับในการพิจารณาดูแล
ผูปวยตอไป หากมีรายละเอียดมาก ควรทําสําเนา แฟมเวชระเบียน ผลตรวจทางหองปฏิบัติการ
ภาพถายรังสี แนบไปดวย
ขอมูลที่ควรมีในใบสงตอ ไดแก
4.1 ประวัติการสัมผัสสัตวปกที่ผูปวยตาย หรือผูปวยไขหวัดนก การตรวจรางกาย ผลการ
ตรวจทางหองปฏิบัติการ การวินิจฉัยเบื้องตน การรักษาที่ให การดําเนินโรค และภาวะแทรกซอน
4.2 ชื่อแพทยเจาของไข ที่อานออกชัดเจน พรอมหมายเลขโทรศัพทที่ใหติดตอกลับ
4.3 กรณีใชบัตรประกันสุขภาพถวนหนา (บัตรทอง) ใหนํามาพรอมผูปวย และดําเนิน
ขั้นตอนการสงตัวใหถูกตองตามหลักเกณฑการใชบัตร
4.4 ประทับตรากํากับในใบสงตัวดวยวา เรียกเก็บเงินจากหนวยงานใด เชน สาธารณสุข
จังหวัด.... หรือโรงพยาบาล.... เปนตน
5. กรณีผูปวยอาการหนักมาก แพทยผูสงตอควรปรึกษาแพทยที่รับยายในการใหการรักษาที่
จําเปนกอน และระหวางการเคลื่อนยายผูปวย
6. ควรใหผูปวย บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม ที่สามารถอนุญาตใหทําการรักษา
ไดเปนลายลักษณอักษร (รวมทั้งการทําหัตถการและการผาตัดที่อาจตองกระทําในระหวางการ
รักษา)เดินทางพรอมกับผูปวย หรือใหตามไปยังสถานพยาบาลที่รับยาย
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กรณีที่บิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมไมไดเดินทางพรอมกับผูปวย ควรมีบันทึก
ขอความใหบิดา มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมยินยอมเปนลายลักษณอักษร ใหแพทยทาง
สถานพยาบาลที่รับสงตอ ทําการรักษา/ ผาตัด นํามาพรอมผูปวย เพื่อเตรียมพรอมกรณีที่ตองไดรับ
การผาตัด หรือทําหัตถการเรงดวน
7. ในระหวางการสงตอทีมผูเคลื่อนยายควรใชอุปกรณปองกันรางกาย และเฝาติดตามการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนระยะๆ และสามารถติดตอสื่อสารกับแพทยผูสงตอ และแพทยผูรับรักษา
เพื่อทราบ และใหแพทยผูรับรักษาสามารถเตรียมพรอมสําหรับการดูแลรักษาผูปวยตอไป
8. ถาผูปวยเสียชีวิตกอนหรือระหวางเดินทาง หรืองดการยาย ตองแจงใหสถานพยาบาลที่
รับยายทราบดวยโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได
การปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อระหวางการสงตอผูปวย
การเคลื่อนยายผูปวยอาจทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อได จึงมีแนวทางปฏิบัติดงั นี้
บุคลากรประจําหนวยสงตอ
• ติดตอโรงพยาบาลปลายทางที่จะสงผูปวยไป พรอมทั้งใหขอมูลรายละเอียดของผูปวยดวย
บุคลากรประจํารถพยาบาล
• บุคลากรที่เดินทางไปกับผูปว ยจัดใหมีจํานวนนอยที่สุดตามความเหมาะสม
• บุคลากรที่ตองสัมผัสผูปวยระหวางเดินทางใหสวม หนากาก N 95 ถุงมือ goggles, กาวน
แขนยาว โดยพิจารณาตามลักษณะการสัมผัสกับผูปวย
• พนักงานขับรถสวม หนากาก N 95 / surgical mask หากหองโดยสารกับที่นั่งของพนักงาน
ทะลุถึงกัน
• ในระหวางการเดินทางหากรางกายสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผูปวยใหใชกระดาษชําระเช็ด
ออกใหมากทีส่ ุด แลวเช็ดตามดวย 70% Alcohol
ผูปวยและญาติ
• ใหผูปวยสวม surgical mask
• ญาติที่ติดตามไปในรถพยาบาลควรมีจํานวนนอยที่สุด และใหสวม surgical mask หรือ
หนากาก N 95
รถพยาบาลและอุปกรณ
• ในหองโดยสารของผูปวยควรมีระบบถายเทอากาศที่ดีและไมควรใชเครื่องปรับอากาศ
• มีอุปกรณภายในรถพยาบาลเทาที่จําเปนตองใช ควรเลือกอุปกรณทใี่ ชครั้งเดียวทิ้ง สําหรับ
อุปกรณที่ตองใชซ้ําตองทําความสะอาดหลังจากใชแลว
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• อุปกรณที่ใชแลวทิ้ง ถือเปนขยะติดเชื้อ ตองทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ มัดปากถุงใหแนน แลว
นําไปทําลายตามขั้นตอนของขยะติดเชื้อ
• หากมีเลือดหรือสารคัดหลั่งของผูปวยปนเปอ น ภายในรถ ใหเช็ดบริเวณที่เปอนออกใหมาก
ที่สุดดวยกระดาษชําระ แลวราดบริเวณนัน้ ดวย 0.5% Sodium hypochlorite นาน 30 นาที
แลวเช็ดออกหรือเช็ดดวย 70% Alcohol แลวเช็ดถูตามปกติ
• เมื่อสงผูปวยแลวใหเช็ดความสะอาดหองโดยสารดวยน้ํายาทําความสะอาดปกติในเทีย่ ว
กลับไมควรเปดเครื่องปรับอากาศ ในหองโดยสารผูปวย
บุคลากรประจําหนวยรับการสงตอผูปวย
• เตรียมบุคลากรที่พรอมรับผูปวยในจํานวนนอยที่สุดเทาที่จําเปน, เตรียมอุปกรณจําเปนที่
จะตองใชใหพรอม
• บุคลากรสวมใส อุปกรณปองกันรางกาย คือ หนากาก N 95, ถุงมือ, เสื้อกาวน, goggles ตาม
ความเหมาะสม
• กําหนดสถานที่ที่จะรับผูปวยและจัดเตรียมเสนทางการเคลื่อนยายผูปวย
• กันผูที่ไมเกีย่ วของใหออกนอกสถานที่และเสนทางการเคลื่อนยายผูปวย
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MD 5 แนวทางปฏิบัติในการรับผูปวยเขารักษาในโรงพยาบาลรวมถึงการปองกัน
การแพรกระจายเชื้อในสถานพยาบาล และขอปฏิบัติเกี่ยวกับศพ
แนวทางการจัดหอผูปวยใน จําแนกตามสถานการณ ระดับ 3,4 และสถานการณระดับ 5,6 ดังนี้

ก. สถานการณ ระดับ 3, 4
หองผูปวยมีลกั ษณะดังนี้
•

•

•

•

•
•

•

ใหผูปวยอยูใ นหองแยกเดีย่ ว ซึ่งมีหองน้ําในตัว ควรมีอางลางมือและน้าํ ยาลางมือในหอง
ผูปวยตามแผนผังหอง (แผนภาพที่ 1)
ควรมี anteroom เพื่อใชเก็บ , ใส , ถอด อุปกรณปองกันรางกาย (PPE) และมีอางลางมือ
และ / หรือ น้ํายาลางมือแหงใน anteroom
หองแยกควรเปน negative air pressure , อากาศถายเทไดอยางนอย 12 เทาของปริมาตร
หองตอชั่วโมง (ACH) , ทิศทางการไหลของอากาศจากบุคลากรสูผูปวย , มีการติดตั้ง
HEPA filter สําหรับอากาศที่หมุนเวียนในหองและอากาศที่จะปลอยออกสูภายนอก
(หองแยก Airborne Infection Isolation ดังแผนภาพที่ 1 , 2)
หากไมมหี องที่ไดมาตรฐานดังกลาวใหใชหองพักเดี่ยวทีไ่ มติดเครื่องปรับอากาศและมี
พัดลมดูดอากาศ ซึ่งสามารถระบายลมไดไมนอยกวา 12 เทาของปริมาตรหองตอชั่วโมง
(ACH) โดยใหดูดทิ้งสูบริเวณที่ไมมีผูคนเดินผานหรือตอปลองขึ้นไปเหนือหลังคาอาคาร
อาจใช Portable HEPA filter ระดับ Industrial grade ในหองผูปวย หองพักเดีย่ วดังกลาว
ควรเปนหองทีอ่ ยูปลายของอาคารสามารถเคลื่อนยายผูปวยไดสะดวกโดยไมปะปนกับ
ผูปวยอื่นหรือปะปนนอยที่สุด
มีบานกระจกใสที่ทําใหสามารถ สังเกตอาการผูปวยจากภายนอกหรือติดโทรทัศนวงจรปด
เปนหองที่สามารถใหการรักษาแบบวิกฤตไดคือมี Oxygen pipeline , suction ,
air pipeline
พื้นผิวภายในหองทําความสะอาดงาย , ไมควรมีผามาน , และใหมีเฟอรนิเจอรเทาที่จาํ เปน

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

145
Isolation Room for patients with Influenza A (H5N1)

แผนภาพที่ 1 แผนผังและสวนประกอบของหองแยกผูปวย
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AIIR without Anteroom

AIIR with Anteroom
แผนภาพที่ 2 หองแยกผูปวย Airborne Infection Isolation Room (AIIR)
ซึ่งอาจมีหรือ ไมมี Anteroom แสดงตําแหนง air supply และ
air exhaust และทิศทางการไหลของอากาศในหองผูปวย
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อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชภายในหองผูป ว ย
•

•

•

•

มีอุปกรณที่จําเปนในการตรวจวินจิ ฉัยโรค กูชีพ ที่จําเปน เชน ปรอทหวัดไข เครื่องวัด
ความดันโลหิต ชุดให O2 ชุดใหสารน้ํา อุปกรณเจาะเลือดเพื่อการวินิจฉัย ชุดกูชพี ผูปวย
เครื่องชวยหายใจ Sharp container
อุปกรณควรเปนชนิด disposable หากชนิดใดไมสามารถจัดเปน disposable ไดใหทําลาย
เชื้อหลังการใชงานและอุปกรณบางอยางใหใชเฉพาะหองนี้ เชน เครื่องวัดความดันโลหิต
stethoscope ฯลฯ
จัดเตรียมอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก surgical mask , หนากาก N 95 , disposable
gloves , gown , ผายาง , กันเปอนพลาสติก , แวนปองกันตา หมวก ใหเพียงพอและพรอม
ใช ไวหนาหองผูปวย
จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อไวในหองผูปว ยรวมทั้งภาชนะรองรับสําหรับทิ้ง
ผาที่ใชแลวกับผูปวย
(ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อและแนว
ทางการจัดการผาเปอน) โดยภาชนะดังกลาวควรเปนชนิดเปดฝาดวยเทา

การทําความสะอาดหอง
•

•

•

•

การทําความสะอาดหองประจําวันทําอยางนอยวันละ 2 ครั้ง โดยเนน พืน้ ผิวแนวระนาบ
(horizontal surface) โดยเฉพาะบริเวณใกลผูปวย , อุปกรณที่ผูปวยจับตองบอยๆ
หองน้ํา โดยใชน้ํายาทําความสะอาดที่ใชสําหรับทําความสะอาดตามปกติ สวนเครื่องใช
สําหรับทําความสะอาดใหแยกใชเฉพาะหองนั้นไมปะปนกับที่ใชสําหรับบริเวณอืน่
Disinfectants สําหรับ เชื้อไวรัสไขหวัดใหญ คือ 0.5% Sodium hypochlorite และ 70%
Alcohol (Isopropyl , Ethyl , Methylated spirit)
หากพื้นผิวปนเปอนดวยเลือด สารคัดหลั่ง ใหเช็ดสิ่งปนเปอนออกใหมากที่สุดดวย
กระดาษทิชชู แลวราดดวย 0.5% Sodium hypochlorite ทิ้งไว 30 นาที หรือเช็ดดวย 70%
Alcohol แลวเช็ดถูดวยน้ํายาทําความสะอาดตามปกติ หากเปนพื้นผิวโลหะ หรือพื้นผิว
เรียบ เชน โตะ หรือพื้นผิวทีใ่ ช Sodium hypochlorite ไมไดใหใช 70% Alcohol
การทําความสะอาดเมื่อจําหนายผูปวย (Terminal cleaning) ในกรณีของหองทีม่ ีการ
ถายเทอากาศมากเทาหรือเทากับ 12 ACH ใหเริ่มทําความสะอาดหลังจําหนายผูปว ย
ประมาณครึ่งชั่วโมง หากมีระบบการกรองอากาศหรือพัดลมดูดอากาศใหยังคงเปดระบบ
ไวตลอดตั้งแตจําหนายผูปวย ขณะทําความสะอาดและหลังทําความสะอาด อยางนอยอีก
ครึ่งชั่วโมงจึงจะรับผูปวยคนตอไปได
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การขนยายผูปวย
หลีกเลี่ยงการนําผูปวยออกนอกหองแยก ใหออกนอกหองไดเฉพาะกรณีจําเปนเทานั้น
โดยมีขอปฏิบัติดังนี้
- สวม surgical mask ใหผูปว ย
- บุคลากรที่จะนําสงผูปวยใส อุปกรณปองกันรางกาย ไดแก mask ถุงมือและกาวนตาม
ความเหมาะสม
- เสนทางที่จะพาผูปวยไปมีการวางแผนลวงหนาไวแลว จัดผูรับผิดชอบเคลียรเสนทาง
โดยไมผานบริเวณที่มีผูคนหนาแนน
- แจงบุคลากรทีร่ ับผิดชอบปลายทางเพื่อจัดสถานที่กันบุคคล ที่ไมเกี่ยวของออกไปและ
ใสอุปกรณปองกันรางกายที่เหมาะสม

ขอปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปองกันการแพรกระจายเชื้อ
-

มาตรฐานการปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อ
การทําความสะอาดมือ
การทําความสะอาดอุปกรณที่ใชในการดูแลผูปวย
การทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอม
การปองกันการบาดเจ็บจากเข็มและของมีคม
การทําความสะอาดเสื้อผาผูปวย
การทําความสะอาดภาชนะใสอาหารและเครื่องครัว
การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

บุคลากร
คุณลักษณะของบุคลากร และการเฝาระวังในบุคลากรตามเอกสาร MD 6

ผูปวยและญาติ
คําแนะนําสําหรับผูปวยขณะอยูในโรงพยาบาล
- แนะนําใหปฏิบัติเรื่องการทําความสะอาดมือ (Hand Hygiene) อยางเครงครัด โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในระยะการติดตอของโรค และแนะนําใหหลีกเลี่ยงการทําใหสิ่งแวดลอมปนเปอนสารคัด
หลั่ง
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ใหผูปวยสวมหนากากอนามัยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อมีบุคคลอื่นอยูรวมหอง หากทํา
ไมไดใหใชกระดาษทิชชูปด ปาก , จมูก เวลามีอาการจามหรือไอ แลวทิ้งกระดาษทิชชูที่ใชแลวลงใน
ถังขยะติดเชื้อ
-

คําแนะนําสําหรับญาติ / ผูเขาเยี่ยม
- จํากัดการเยีย่ มเฉพาะที่จําเปน มีสมุดบันทึกรายชื่อญาติทเี่ ขาเยี่ยมและวันเวลาที่เขาเยี่ยม
- หามผูที่มีอาการไขหวัด โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจ , ตั้งครรภ , อายุมากกวา 55
ป เขาเยี่ยม
- ญาติตองสวมอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก surgical mask เสื้อกาวนแขนยาว หากจะ
แตะตองเลือด ,สารคัดหลั่งของผูปวย ใหสวมปฏิบัติ ถุงมือ
- มีคําแนะนําให ทําความสะอาดมือและปฏิบต
ั ิตามสุขอนามัยสวนบุคคลอยางเครงครัด
- ถอดอุปกรณปอ
 งกันรางกายกอนออกจากหองผูปวย
- มีคําแนะนําใหผูเขาเยี่ยมสังเกตอาการตนเองวามีไข, อาการผิดปกติทางเดินหายใจ
หรือไม หลังเยีย่ มครั้งสุดทายภายใน 7 วัน หากมีความผิดปกติใหมาพบแพทย
-ประสานงานกับกลุมเฝาระวัง, SRRT เพื่อติดตามเฝาระวังผูสัมผัสกับผูปวยตอไป
คําแนะนําสําหรับผูปวยเมื่อกลับบาน
เมื่อแพทยรกั ษาผูปวยจนอาการหายหรือทุเลา และอนุญาตใหผูปวยกลับไปพักผอนทีบ่ านได
พยาบาลตองอธิบายถึงการปฏิบัติตัวของผูปวย ดังนี้
1. แนะนําเรื่องการทําความสะอาดมืออยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะการติดตอ
ของโรค
2. ตองสวมผาปดปาก ตลอดเวลา นอกจากเวลารับประทานอาหารและทํากิจธุระสวนตัว
3. เวลาไอตองปดปาก จมูก ดวยกระดาษชําระโดยตองปดถึงคาง ทิ้งกระดาษชําระใน
ถุงพลาสติก และปดปากถุงใหสนิทกอนทิ้ง หลังจากนัน้ ตองลางมือทุกครั้ง
4. หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับบุคคลในครอบครัว, ไมควรไปในที่ชุมชน และใหหยุดงาน หยุด
เรียนจนกวาจะพนระยะการติดตอของโรค
5. มาตรวจตามนัด หากมีอาการผิดปกติรีบมาโรงพยาบาลทันที
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ข. สถานการณระดับ 5,6
หอผูปวยใน (IPD)
การรับผูปวยไวรักษาในโรงพยาบาล ควรเลือกเฉพาะรายที่จําเปน กลาวคือ มี Comorbid condition
หรือมีอาการรุนแรง
สถานที่
1. เปนหอผูปวยรวม (Cohort ward) โดยแยกเปน
1.1 หอผูปวยสําหรับผูปวย Suspected / Exposed Influenza
1.2 หอผูปวย สําหรับผูปวย Confirmed influenza
ทั้งนี้ผูปวยทีห่ ายปวย จาก Influenza แลวและพนระยะแพรเชื้อ หากยังตองอยูใน
โรงพยาบาลตอไป สามารถยายไปอยู “Non Influenza” cohort area ได
2. อยูหางจากหอผูปวย Non Influenza Cohort Area โดยเฉพาะ Non Influenza Ward ที่ผูปวยมี
Comorbid condition
3. ไมติดเครื่องปรับอากาศ มีอากาศถายเทไดดี
4. ระยะหางระหวางเตียง มากกวา 3 ฟุต
อุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในหองผูปวยเชนเดียวกับหองแยกในสถานการณระดับ 3,4
บุคลากร
-

มีคุณสมบัติ และการเฝาระวังตามแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติและขอปฏิบัติสําหรับบุ
คลาการทางการแพทย MD6
หลีกเลี่ยงการใชบุคลากรรวมกันระหวาง Influenza cohort area และ Non Influenza Cohort
area

หลักการปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจายเชื้อ
- เนนการทําความสะอาดมือและการปฏิบัติตามสุขอนามัยสวนบุคคล
- ปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันการติดเชือ
้ และการแพรกระจายเชื้อ โดยเฉพาะ Droplet
และ Contact Precautions รวมทั้ง Respiratory Hygiene / Cough Etiquette
- อุปกรณปองกันรางกายดังเอกสาร MD6 ขางตน คือเนนการใช mask หากตองทํากิจกรรมที่
อาจมีการกระเด็นของเลือด หรือสารคัดหลั่ง ตองสวม อุปกรณปองกันรางกาย ตามความ
เหมาะสมกับกิจกรรม
มีขอปฏิบัติอื่นๆ เพื่อปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อ เชน การทําความสะอาดมือ,
การทําความสะอาดอุปกรณที่ใชในการดูแลผูปวย, การทําลายเชื้อในสิ่งแวดลอม, การทํา
ความสะอาดเสื้อผาผูปวย ฯลฯ เชนเดียวกับระยะ สถานการณ ระดับ 3,4
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ผูปวย
-

มีคําแนะนําในการปฏิบัติตัวเชนเดียวกับสถานการณ ระดับ 3,4
จํากัดการเคลื่อนยายผูปว ย ออกนอกบริเวณ Influenza cohort area เฉพาะกรณีจําเปนเทานั้น
หากจะนําผูปวยออกนอกบริเวณดังกลาวตองใหผูปวยสวม mask

ญาติ / ผูเขาเยี่ยม
- จํากัดผูเขาเยี่ยมเทาที่จําเปน
- มีคําแนะนําเชนเดียวกับผูเขาเยี่ยมในสถานการณระดับ 3,4
- หามผูมีอาการ ILI หรือมี comorbid condition เขาเยี่ยมผูป
 วย
- ผูที่เคยเปน ILI ในระยะตนของการระบาดและหายจากอาการดังกลาวแลว สามารถเขาเยี่ยม
ได
- ผูเขาเยี่ยมที่เขามาในบริเวณ Influenza cohort area ไมควรเขาไปในบริเวณ Non influenza
area
ขอปฏิบตั ิเกี่ยวกับศพ
• บุคลากรที่จัดการเกี่ยวกับศพตองปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจาย
เชื้ออยางเครงครัด สวมอุปกรณปองกันรางกาย เชนเดียวกับการปฏิบัติตอผูปวย
• หากจะฉีดยาศพตองกระทําดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่งและบุคลากรตองสวมอุปกรณปองกัน
รางกาย
• บรรจุศพในถุงหอหุมศพที่ทําดวยวัสดุกันน้าํ เช็ดดานนอกถุงดวย 70% Alcohol กอนนําออกจาก
หองผูปวย
• เก็บศพในตูเย็นแชศพ ใสศพในโลงที่ผนึกอยางแนนหนากอนเคลื่อนยายศพออกจากโรงพยาบาล
• ดําเนินการเผาหรือฝงศพโดยเร็ว
• ไมแนะนําใหญาติแตะตองศพ หากจําเปนตองแตะตองควรสวมถุงมือ และทําความสะอาดมือหลัง
ถอดถุงมือแลว
• หากมีการผาพิสูจนศพ จะตองทําในหอง negative air pressure และผูกระทําตองปฏิบัติตามการ
ปองกันการติดเชื้อและการแพรกระจายเชือ้ อยางเครงครัด
• อุปกรณที่ใชกบั ศพและอุปกรณปองกันรางกายชนิดที่ใชครั้งเดียวทิ้ง ใหถือเปนมูลฝอยติดเชื้อ
ทั้งหมด
• ผาทุกชนิดที่ใชกับศพ หากจะนํามาใชอกี ตองปฏิบัติตามขอปฏิบัติกับผาเปอน
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MD 6 แนวทางในการกําหนดคุณสมบัติและขอปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางแพทย
คุณสมบัติบคุ ลากร
บุคลากรควรไดรับการเตรียมดังตอไปนี้
1. ไดรับการอบรมความรูเรื่องไขหวัดนก / ไขหวัดใหญมาแลว
2. ไดรับการอบรมและฝกปฏิบัติในเรื่องการปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อมาแลว
3. มีความชํานาญหรือไดรับการอบรมใหสามารถดูแลผูปวยระบบทางเดินหายใจ และผูปวยใน
ภาวะวิกฤตไดดี
4. พิจารณาใหไดรับหรือมีภมู ิคุมกันโรคไขหวัดใหญ
4.1 สําหรับบุคลากรในสถานการณระดับ 3, 4 ควรไดรับวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
ตามฤดูกาลลาสุด (Seasonal vaccine) กอนการปฏิบัติงานอยางนอย 2 สัปดาห
4.2 สําหรับบุคลากรในสถานการณระดับ 5, 6 ควรเปนผูมภี ูมิคุมกันตอไขหวัดใหญ สาย
พันธุระบาดใหญ โดยวิธีการดังนี้
4.2.1 เปนผูไดรับวัคซีนปองกันไขหวัดใหญสายพันธุระบาดใหญ
4.2.2 เปนผูที่เคยปวยดวย Influenza - Like Illnessในชวงของการระบาดใหญ และ
หายเปนปกติดแี ลว
5. สําหรับ สถานการณระดับ 5, 6 หากบุคลากรคนใดไมมีคุณสมบัติตามขอ 4.2.1 หรือ 4.2.2
บุคลากรนั้น ควรไดรับการพิจารณาใหไดยาตานไวรัสเปน chemopoplylaxis ตามเกณฑในแนวทางการใช
ยาตานไวรัส MD 7
ลักษณะตองหามสําหรับบุคลากร
บุคลากรที่มีลักษณะตอไปนี้ หามนํามาปฏิบัติงานกับผูปว ยที่สงสัยไขหวัดนก / ไขหวัดใหญ
• ปวยดวยโรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันหรือเรื้อรัง
• อายุมากกวา 55 ป
• ตั้งครรภ
• มี cardiovascular disease ไดแก congenital valvular disease, Rheumatic valvular disease, Ischemic
heart disease, congestive heart failure
• Malignancy
• Renal failure
• มีภูมิคุมกันบกพรอง ไดแก ปวยเปน HIV / AIDS, ไดรับยากดภูมิคุมกัน
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การเฝาระวังในบุคลากร
• จัดใหมีการลงนาม, วัน, เวลา ลักษณะการสัมผัสกับผูปวยของบุคลากรทุกคนที่เขาไปปฏิบัติงานกับ
ผูปวยไขหวัดนก / ไขหวัดใหญระบาดใหญ ทั้งในสถานการณ ระดับ 3-6
• บุคลากรที่เขาไปปฏิบัติงานกับผูปวยดังกลาวตองวัดอุณหภูมิรางกายตนเองวันละ 2 ครั้ง และสังเกต
อาการปวยของตนเองทุกวันจนพนระยะ 10 วันหลังการปฏิบัติงานครั้งสุดทาย หากมีการผิดปกติ
ตองแจงใหผูรับผิดชอบทราบและมาพบแพทย
• ในสถานการณระดับ 3 และ 4 หากมีบุคลากรปวยดวย ILI พรอมกันอยางนอย 2 คน ในระยะ 7 วัน
และบุคลากรดังกลาวมีความเกี่ยวเนื่องกันในเชิงระบาดวิทยา ตองแจงพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ
หรือผูรับผิดชอบ และมาพบแพทยเพื่อดําเนินการตามแนวทางในแผนภูมิที่ 3 ตอไป
• ในสถานการณระดับ 4, 5, 6 ตองมีความเขมงวดในการคัดกรองใหบคุ ลากรที่มีอาการ ILI กอนเขามา
ดูแลผูปวย
ขอปฏิบัติสําหรับบุคลากรในการดูแลผูปวยที่สงสัยเปนโรคไขหวัดนก / ไขหวัดใหญ จําแนกตามหนาที่
เจาหนาที่จุดคัดกรอง/เจาหนาที่เวชระเบียน/เจาหนาที่หองตรวจตาง ๆ ที่มีหนาที่คัดกรอง
1. คัดกรองผูที่มีไขและอาการระบบทางเดินหายใจและมีประวัติสัมผัสสัตวปก และหรือผูปวยปอด
บวมใหสงผูปวยไปทีห่ องตรวจคัดกรอง ผูที่นําผูปวยไปที่หอง ตองสวม mask N95 และใหผูปวยสวม
surgical mask โดยใชเสนทางที่กําหนดไวแลวเทานัน้
2. ตองแจงพยาบาล /ICN ประจําหองตรวจคัดกรองกอนนําผูป วยไป
พยาบาล / พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อประจําหองตรวจคัดกรอง
1. สวมอุปกรณปอ งกันรางกาย ไดแก หนากาก N 95, disposable gloves, เสื้อกาวนผาแขนยาวรัด
ขอมือ
2. ซักประวัติของผูปวย
• ประวัติ การสัมผัสสัตวปก ปวยตาย ในรอบ 7 วัน
• ประวัติการอาศัยในบาน หรือหมูบานที่มีสต
ั วปกตายในรอบ 14 วัน
• ประวัติการสัมผัสกับผูปวยที่เปนปอดบวมและสงสัยไขหวัดนก/ไขหวัดใหญ ในรอบ 10 วัน
• ไข ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ
3. วัดอุณหภูมิรางกาย
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4. หากพบวามีอณ
ุ หภูมิ มากกวา หรือเทากับ 38 องศาเซลเซียส และมีอาการของระบบทางเดิน
หายใจ หรือมีประวัติขอใดขอหนึ่งในขอ 2 ใหสงสัยวาอาจจะเปนไขหวัดนก ใหแจงแพทยที่ไดรับ
มอบหมายใหดูแลผูปวยกลุมนี้ตามตารางเวร กรณีมีเกณฑไมครบ ใหสงผูปวยไปหองตรวจรักษาโรคตาม
แนวทางปฏิบัติปกติ
5. ประสานงานดานการสืบคน เชน การถายภาพรังสี หองปฏิบัติการ ฯลฯ ตามแผนการรักษาของ
แพทย
6. เมื่อสิ้นสุดการตรวจดูแลผูปวยถอดอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก disposable gloves, เสื้อกาวนผา
แขนยาวรัดขอมือ, mask ตามลําดับ อุปกรณ disposable ทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณใชแลว สงทําลาย
เชื้อ
7. เนนการทําความสะอาดมือ
8. กรณีที่แพทยรบั ผูปวยเปนผูป วยใน ผูปวยใหแจงพยาบาลหัวหนาเวรประจําหอผูปวย เพื่อรับ
ผูปวยไวในโรงพยาบาลและแจงพยาบาลหรือเจาหนาที่ ดานเวชกรรมปองกัน เพื่อรายงานตอสํานักระบาด
กระทรวงสาธารณสุข พรอมทั้งแจงผูบริหาร
แพทยประจําหองตรวจคัดกรอง
1. สวมอุปกรณปอ งกันรางกาย ไดแก หนากาก N 95, disposable gloves, เสื้อกาวนแขนยาวรัดขอมือ,
goggle หรือ face shield (ตามความเหมาะสม)
2. ซักประวัตแิ ละตรวจรางกายผูปวยที่สําคัญ ไดแก การสัมผัสโรค อาการและอาการแสดงของ
Influenza - Like Illness, respiratory manifestation
3. ทําการสืบคนตามที่เห็นเหมาะสม ไดแก ถายภาพรังสีปอด ตรวจเลือด และ nasopharyngeal
aspiration / swab
4. ดําเนินการรับเปนผูปวยโดยประสานงานกับพยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อเพื่อรับไวรักษาที่หอผูปวย
5. ตรวจรักษาผูปว ยที่รับเปนผูปวยในแลว รวมทั้งดูแลการปองกันโรค การใหคําแนะนําผูปวยและ
ญาติ การจําหนายผูปวย และการนัดติดตามหลังออกจากโรงพยาบาล
6. เมื่อสิ้นสุดการตรวจดูแลผูปวย ถอดอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก disposable gloves,เสื้อกาวน ผา
แขนยาวรัดขอมือ, goggle หรือ face shield, mask ตามลําดับ อุปกรณ disposable ทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อ
อุปกรณ reused สงทําลายเชื้อ
7. เนนการทําความสะอาดมือ
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พยาบาลที่ดแู ลผูปวยใน
1. ตองดูแลสถานที่ทุกอยางใหพรอมใชและเปนไปแนวทางปฏิบัติดังกลาวขางตน
2. กําหนดใหบุคลากรที่มีหนาที่ดูแลผูปวยใหมจี ํานวนเทาที่จําเปน
3. ตามแพทยที่มีหนาที่ดแู ลผูปวยทําการตรวจรักษา
4. เครงครัดตอแนวทางปฏิบัติ standard, droplet, contact และ airborne precautions โดยสวมอุปกรณ
ปองกันรางกายทุกครั้งที่ตองใหการดูแลผูปวย ไดแก หนากาก N95, disposable gloves, gown, ผากันเปอน
พลาสติก, แวนปองกันตา, หมวกคลุมศีรษะ (ตามความจําเปนและเหมาะสม)
5. ถอดอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก disposable gloves, ผากันเปอนพลาสติก, gown, หมวกคลุม
ศีรษะ, แวนปองกันตา และ mask ตามลําดับ
6. ลางมือดวย alcohol gel แตหากสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวยตองลางดวยน้ํายาทําลายเชื้อ
chlorhexidine
7. อุปกรณทางการแพทยทุกชนิดที่ใชกับผูปวย อุปกรณปองกันรางกายตางๆ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ตอง
ทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ
8. ตองจัดใหมสี มุดบันทึกการเขาเยี่ยม โดยพยาบาลตองใหผูที่เขาเยีย่ มผูปวย ทั้งที่เปนบุคลากรและ
ญาติของผูปวย ลงสมุดการเขาเยี่ยม ซึ่งมีรายละเอียด คือ ชื่อ สกุล หนวยงาน
แพทยผดู ูแลผูป วยใน
1. กอนเขาหองผูปวยเพื่อทําการตรวจรางกายผูปวยตองสวมอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก หนากาก N
95, disposable gloves, ผากันเปอนพลาสติก, gown, หมวกคลุมศีรษะ, แวนปองกันตาและ mask (ตามความ
จําเปนและเหมาะสม)
2. ใหการรักษาตามอาการและเหมาะสม
3. ถอดอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก disposable gloves, ผากันเปอนพลาสติก, gown, หมวกคลุม
ศีรษะ, แวนปองกันตาและ mask ตามลําดับ
4. ลางมือดวย alcohol gel แตหากสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวยตองลางดวยน้ํายาทําลายเชื้อ
chlorhexidine
5. เมื่อพบวาผูป วยไดรับการยืนยันทางหองปฏิบัติการวาเปนไขหวัด ใหพยาบาลประจําหอผูปวย
ประสานงานทําหนาที่ดานปองกันเพื่อประสานงานสวนที่เกีย่ วของตอไป
6.อุปกรณทางการแพทยทุกชนิดที่ใชกับผูปวย อุปกรณปองกันรางกายตางๆ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ตอง
ทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อ
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ขอปฏิบตั ิสําหรับถายภาพรังสี และ เจาหนาที่เอกซเรย
1. ควรใช portable X-ray ทั้งที่หองตรวจและหอผูปวยใน
2. กรณีที่ไมมี portable X-ray ใหนําผูปวยมาที่หองเอกซเรย โดยดําเนินการดังนี้
2.1 แจงเจาหนาที่หองเอกซเรย กอนเพื่อจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ, อุปกรณปองกันรางกาย
2.2 เจาหนาทีน่ ําสงผูปวยปฏิบัติตามขอปฏิบัติของพนักงานเปลโดยใชเสนทางที่กําหนดไวแลว
3. เจาหนาทีเ่ อกซเรยที่เกี่ยวของในการถายภาพรังสีใหผูปวย ควรมีจํานวนเทาที่จําเปนเทานั้น
4. ขณะทําการถายภาพรังสีผูปวย เจาหนาที่ตองสวมอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก หนากากN95,
disposable gloves, เสื้อกาวนผาแขนยาวรัดขอมือ
5. แผนฟลมตองหอหุมพลาสติก เชน ถุงมูลฝอยติดเชื้อ กอนวางแผนฟลมสัมผัสผูปวย และเมื่อสิ้นสุด
การถายภาพรังสีถอดถุงมูลฝอยติดเชื้อทิ้งในภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อ
6. เมื่อสิ้นสุดการตรวจดูแลผูปวย ถอดอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก disposable gloves, เสื้อกาวน ผา
แขนยาวรัดขอมือ, หนากาก N 95 ตามลําดับ อุปกรณ disposable ทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อ อุปกรณใชแลวสง
ทําลายเชื้อ
7. เนนการทําความสะอาดมือ
8. อุปกรณทางการแพทยทใี่ ชแลวทุกชนิด ถือเปนมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด ใหทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อ
และใหพนักงานเก็บรวบรวมถุงมูลฝอยติดเชื้อ โดยมัดปากถุงใหแนน ทุกครั้งที่สิ้นสุดการใชหองหรือเมื่อมี
ปริมาณมูลฝอยประมาณ ¾ ของถุงมูลฝอยติดเชื้อ (ปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อ)
ขอปฏิบตั ิสําหรับพนักงานเปล
1. สวมอุปกรณปองกันรางกายตามขอกําหนดในมาตรฐานการปองกันการติดเชื้อและการ
แพรกระจายเชือ้ ไดแก หนากาก N 95, disposable gloves , กาวนแขนยาวตามความเหมาะสมขณะเข็นเปล
เพื่อสงผูปวยตรวจหรือนําไปที่หอผูปวย
2. แตหากสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวยตองลางดวยน้ํายาทําลายเชื้อ chlorhexidine
3. ผาทุกชนิดที่ใชกับผูปวย ใหทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อมัดปากถุงใหแนน แลวใสในถุงผานําสงงาน
บริการผา (ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการผาเปอน)
4. หากมีสารคัดหลั่งของผูปวยปนเปอนสิ่งแวดลอม เชน เปล รถเข็น ใหพนักงานทําความสะอาดสวมเครื่องปองกัน

ไดแก หนากาก N 95, disposable gloves, กาวนแขนยาวและผากันเปอนพลาสติก เช็ดบริเวณที่เปอนดวยกระดาษ
ชําระออกใหมากที่สุด ทิ้งกระดาษชําระนั้นในถุงมูลฝอยติดเชื้อ แลวราดบริเวณที่เปอนดวยน้ํายา 0.5% sodium
hypochlorite นาน 30 นาที แลวเช็ดถูตามปกติ (ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการสารคัดหลั่งปนเปอนสิ่งแวดลอม)
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ขอปฏิบตั ิสําหรับบุคลากรงานบริการผา
1. ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการจัดการผาเปอน ในเรื่อง ผาเปอนเชื้อโรค อยางเครงครัด
2. ลางมือทุกครั้งที่สัมผัสถุงผาเปอน
3. ขณะปฏิบัตงิ านสวมอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก หนากาก N 95, disposable gloves , ผากัน
เปอนพลาสติก
4. หลังถอดถุงมือใหลางมือดวย alcohol gel แตหากสัมผัสสารคัดหลั่งของผูปวยตองลางดวยน้ํายา
ทําลายเชื้อ chlorhexidine
ขอปฏิบตั ิสําหรับบุคลากรฝายโภชนาการ
1. สวมเครื่องปองกัน ขณะปรุงหรือมีกิจกรรมเกี่ยวกับอาหารที่เกี่ยวของกับสัตวปก ไดแก surgical
mask, disposable gloves, ผากันเปอนพลาสติก, หมวกคลุมศีรษะ
2. ถอดอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก disposable gloves, ผากันเปอนพลาสติก,หมวกคลุมศีรษะ,
mask ตามลําดับ
3. ลางมือทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจหลังการสัมผัสสัตวปกทีใ่ ชประกอบอาหาร และถุงภาชนะใส
อาหารของผูปวยจากหอผูปว ย
4. ใหถือปฏิบัติตามแนวทางการบริหารจัดการดูแลภาชนะของผูป วย อยางเครงครัด
ขอปฏิบตั ิสําหรับเจาหนาที่ที่จัดการเกี่ยวกับศพ
1. พยาบาลที่ทําหนาที่จัดการตกแตงศพตองสวมอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก หนากาก N 95,
disposable gloves, เสื้อคลุม, ผากันเปอนพลาสติก, แวนปองกันตา, หมวกคลุมศีรษะ (ตามความจําเปนและ
เหมาะสม) และ ตกแตงศพตามปกติ
2. หอหุมศพดวยผาพลาสติก 2 ชั้น และปดผนึกดวยแถบกาว
3. ตามพนักงานเคลื่อนยายศพมาที่หอผูปวย
4. พนักงานเคลื่อนยายศพตองสวมอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก surgical mask, disposable gloves,
ผากันเปอนพลาสติก ขณะทําการขนยายศพ
5.
เก็บศพในตูเย็นแชศพ ใสศพในโลงที่ผนึกอยางแนนหนากอนเคลื่อนยายศพกอนออกจาก
โรงพยาบาล
6. ดําเนินการเผาหรือฝงศพโดยเร็ว
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7. หากมีการผาพิสูจนศพ จะตองกระทําในหอง negative air pressure และผูกระทําตองสวมอุปกรณ
ปองกันรางกาย ไดแก หนากาก N 95, disposable gloves, ผากันเปอนพลาสติก, แวนปองกันตา, หมวกคลุม
ศีรษะ
8. เมื่อผาพิสูจนศพเสร็จ ถอดอุปกรณปองกันรางกาย ไดแก disposable gloves, ผากันเปอนพลาสติก,
เสื้อกาวน, หมวกคลุมศีรษะ, แวนปองกันตาและ mask ตามลําดับ
9. อุปกรณทใี่ ชกับศพ และอุปกรณปองกันรางกายชนิดที่ใชครั้งเดียวทิ้ง ใหถือเปนมูลฝอยติดเชื้อ
ทั้งหมด เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ตองทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชื้อมัดปากถุงใหแนน (ปฏิบัติตามแนวทางการบริหาร
จัดการมูลฝอยติดเชื้อ) และทิง้ ในภาชนะรองรับภายในหอง
10. ผาทุกชนิดที่ใชกับศพ ใหทิ้งในถุงมูลฝอยติดเชือ้ มัดปากถุงใหแนน
แลวใสในถุงผาที่มี
เครื่องหมายกาชาด สงงานบริการผา (ปฏิบัติตามแนวทางการจัดการผาเปอน)
11. หากมีสารคัดหลั่งของผูปวยปนเปอนสิ่งแวดลอม เชน พื้น เตียงตรวจ ใหพนักงานทําความสะอาด
สวมเครื่องปองกัน ไดแก หนากาก N 95, rubber gloves ผากันเปอนพลาสติก รองเทาบูต แลวจึงเช็ดบริเวณ
ที่เปอนดวยกระดาษชําระออกใหมากที่สุด ทิ้งกระดาษชําระนั้นในถุงมูลฝอยติดเชื้อ แลวราดบริเวณที่เปอน
ดวยน้ํายา 0.5% sodium hypochlorite นาน 30 นาที แลวเช็ดถูตามปกติ
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ยาตานไวรัสไขหวัดใหญที่องคการอนามัยโลกแนะนําใหใชสําหรับเชื้อไวรัส Influenza A / H5N1
ในขณะนี้คือ Oseltamivir โดยสามารถใชทั้งเพื่อการรักษาและการปองกันในผูที่มีอายุ 1 ปขึ้นไป ยาดังกลาว
ใหโดยวิธีรับประทานกอนหรือพรอมอาหาร สําหรับการใหยาเพื่อการรักษาควรใหยานี้ภายใน 48 ชั่วโมง
หลังเกิดอาการปวย สวนการใหเพื่อการปองกันควรเริ่มใหภายใน 48 ชั่วโมงเมื่อสัมผัสผูปวย / สัตวที่เปน
โรคอยางใกลชิดโดยมิได สวมอุปกรณปองกันรางกาย ที่เหมาะสมหรืออยางชาไมเกิน 10 วันหลังการสัมผัส
ครั้งสุดทาย
ขนาดของยาตานไวรัส Oseltamivir ขนาดที่ใชเพื่อการรักษา
• ผูใหญหรือเด็กอายุมากกวา 13 ป
75 มิลลิกรัมหรือ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้ง เปนเวลา 5 วัน
• เด็กอายุมากกวา 1 ป
2 มิลลิกรัมตอน้ําหนักตัว 1 กิโลกรัมตอครั้งวันละ 2 ครั้งเปนเวลา 5 วัน หรือตามชวงน้ําหนักดังนี้
น้ําหนัก (กิโลกรัม)
ขนาดยา
< 15 กิโลกรัม
30 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
> 15 กิโลกรัม - 23 กิโลกรัม 45 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
> 23 กิโลกรัม - 40 กิโลกรัม 60 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
> 40 กิโลกรัม
75 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง
ในผูใหญหากมีไตเสื่อมใหปรับขนาดยาตาม Creatinine Clearance ดังนี้
Clcr < 10 ml / min ไมแนะนําการใชยา
Clcr 10 - 30 ml / min ให 75 มิลลิกรัม วันละ 1 ครั้ง
ขนาดที่ใชเพื่อการปองกัน
• ผูใหญและเด็กอายุมากกวา 13 ป ใช 75 มิลลิกรัมหรือ 1 เม็ดวันละครั้ง เปนเวลา 7 - 10 วัน ทั้งนีใ้ นชวง
ที่มีการระบาดหากมีขอบงชี้ อาจใหเปนเวลานานถึง 6 สัปดาห ไดอยางปลอดภัย
• เด็กอายุมากกวา 1 ป ใหตามน้ําหนักในขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดที่ใชเพือ่ การรักษา
• การใหยาเพื่อการปองกันในผูใหญที่มีไตเสื่อม Clcr 10 - 30 ml / min ให Oseltarmivir
75
มิลลิกรัม วันเวนวัน
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การเตรียมยา capsule ใหอยูในรูปของ suspension
1. วิธีการที่สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) แนะนําเพื่อใหได Oseltemivir
Suspension 10 mg / ml ดังนี้
• แกะแคปซูล เทผงยาบดในใหละเอียด
• ผสมกับน้ําเชื่อมที่มีสารกันบูดปริมาณ 7.5 ml ตอยา
Oseltamivir 1 แคปซูล เขยาใหเขากัน (น้ําเชื่อมที่สารกันบูดคือ 95% glucose ผสมกับ paraben conc. 1 ml /
100 ml)
• ใสในขวดสีชาเก็บในตูเย็นได 10 วัน
2. กรณีที่จะผสมยาใชวนั ตอวัน ไมจําเปนตองใชสารกันบูดเตรียมโดยแกะแคปซูลนําผงยามาผสมกับน้ํา ยา
จะละลายไดดแี ละคงตัวพอสมควร

ขอบงชี้ในการใหยาตานไวรัส Oseltamivir
การใหยาตานไวรัส Oseltamivir เพื่อการรักษา และการปองกัน มีขอบงชี้ตามระดับสถานการณ ดังนี้
1. สถานการณระดับ 3
1.1 การใชยาตานไวรัสเพือ่ การรักษา
พิจารณาใหยาตานไวรัส Oseltamivir ตามแนวทางการคัดกรองและเฝาระวังและรักษาโรคไขหวัดนก/
ไขหวัดใหญ (MD 1) โดยพิจารณาใหยาในผูปวยที่มีอาการไข และอาการระบบทางเดินหายใจ ที่มีประวัติ
สัมผัสกับผูปวย / สัตว / สิ่งแวดลอมตามแผนภูมิ ซึ่งจะแบงผูปวยออกเปน 4 กลุม ดังนี้
1.1.1 Rapid Test for Influenza A ไดผลบวก, ผลภาพรังสีของปอดอักเสบ ผูปวยกลุมนี้ควรไดรับ
Oseltamivir ทันที ระหวางรอผลตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ
1.1.2 Rapid test for Influenza A ไดผลบวก, ผลภาพถายรังสีของปอดปกติ ผูปว ยกลุมนี้อาจเปน
ไขหวัดนกหรือไขหวัดใหญ แตยังไมมภี าวะปอดอักเสบ ควรใหยา Oseltamivir ระหวางรอผลการตรวจ
ยืนยันทางหองปฏิบัติการเชนกัน
1.1.3 Rapid test for Influenza A ไดผลลบ, ผลภาพถายรังสีปอดมีปอดอักเสบ ผูปว ยในกลุมนี้เปน
ปอดอักเสบ จากเชื้อหวัดนกหรือเชื้ออื่นๆ เนื่องจากความไวและความจําเพาะของ Rapid test for Influenza
A ไมไวนัก หากผูปวยมีอาการรุนแรงควรใหยา Oseltamivir ทันที แตถาอาการไมรุนแรงอาจรอผลการตรวจ
ยืนยันเชื้อไขหวัดนกกอนแลวจึงพิจารณายา Oseltamivir
1.1.4 Rapid test for Influenza A ไดผลลบผลภายถายรังสีของปอดปกติ ผูปว ยในกลุมนี้มโี อกาส
นอยที่จะเปนไขหวัดนก ควรรักษาตามอาการ อยางไรก็ตามตองสงเสมหะ, เลือดเพือ่ ตรวจยืนยันเชื้อ
ไขหวัดนกดวย และใหคําแนะนําการดูแลตนเองที่บานและใหกลับมาตรวจซ้ําภายใน 48 ชั่วโมงหรือมาพบ
แพทยทนั ทีหากมีอาการเปลีย่ นแปลงรุนแรง
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

161
1.1.5 นอกจากนี้ยังมีบุคคลอีกกลุมหนึ่งคือบุคลากรทางการแพทยที่สัมผัสผูปวยยืนยันไขหวัดนก
และผูที่ทําลายซากสัตวที่ติดเชื้อไขหวัดนกบุคคลดังกลาวหากมีอาการไขและอาการทางระบบทางเดิน
หายใจภายใน 10 วันหลังสัมผัสผูปวยหรือสัตวตองทํา Rapid test for Influenza A และสงเลือด,เสมหะ เพื่อ
ตรวจยืนยันเชือ้ ไขหวัดนก H5N1 และบุคคลเหลานี้ตองไดรับยาตานไวรัส Oseltamivir ในขนาดของการ
รักษา ไมวาผลการตรวจ Rapid test จะเปนบวกหรือลบ ระหวางการรอผลการตรวจยืนยัน
1.2 การใหยาตานไวรัสเพือ่ การปองกัน
ใชยาตานไวรัส Oseltamivir ในการปองกันไขหวัดนก H5N1 โดยมีขอบงชี้ดังนี้
1.2.1 บุคคลในครอบครัวที่สัมผัสใกลชิดกับผูปว ยยืนยันโรคไขหวัดนก H5N1
1.2.2 บุคลากรทางการแพทยที่สัมผัสผูปวยยืนยันไขหวัดนก, เชื้อไขหวัดนกในหองปฏิบัตกิ าร โดย
ไมไดใสอุปกรณปองกันรางกาย (PPE) ที่เหมาะสมหรือใสแตไมเหมาะสม
1.2.3 ผูทําลายสัตวที่สงสัยเปนโรคไขหวัดนกที่ทาํ งานโดยไมมี อุปกรณปองกันรางกาย หรือ มี
อุปกรณปองกันรางกาย ที่ไมเหมาะสม
ทั้งนี้หากมีผูสมั ผัสดังกลาวสัมผัสผูปวย / สัตวที่มีเชื้อไขหวัดนกครั้งสุดทายมาเกิน 10 วันแลวไมตองใหยา
ในการปองกันแตแนะนําใหเฝาดูอาการตนเองเทานั้น
2. สถานการณระดับ 4
จุดประสงคของการใชยาตานไวรัสในสถานการณนี้ซงึ่ โรคสามารถติดตอจากคนสูคนไดโดยงาย แต
ผูปวยยังมีลกั ษณะเปนกลุมกอนขนาดเล็ก (small Cluster) คือการใหยาทั้งเพื่อการรักษาและปองกันการแพร
ระบาดของโรคไมใหขยายไปในวงกวาง
2.1 การใหยาตานไวรัสเพือ่ การรักษา
ใหยาตานไวรัส Oseltamivir ในขนาดเดียวกับที่ใชสถานการณระดับ 3 โดยใหกับบุคคลดังตอไปนี้
2.1.1 ผูปวยสงสัย (Suspected) และผูปวย (Confirmed) โรคไขหวัดใหญสายพันธุระบาดใหญตองให
ยาทุกราย
2.1.2 บุคลากรทั้งในสถานพยาบาลและทีมสอบสวนโรคในพืน้ ที่ที่ใสอุปกรณปองกันรางกาย (PPE)
อยางเหมาะสม หากเริ่มมีอาการ ILI ตองใหยาตานไวรัสโดยเร็วที่สุด
2.2 การใหยาตานไวรัสเพือ่ การปองกัน
ใหยาตานไวรัส Oseltamivir ในขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดที่ใชเพื่อการรักษา กลุมเปาหมายของการใหยาเพื่อ
ควบคุมการระบาดของโรคในสถานการณระดับ 4 คือ
2.2.1ผูสัมผัสในบานหรือในครอบครัว ใหยาเพือ่ การปองกันทุกราย
2.2.2 บุคลากรที่ดูแลผูปวยในสถานพยาบาล
• บุคลากรที่ดูแลผูปวย แตไมไดสวมอุปกรณปองกันรางกาย (PPE) อยางเหมาะสมตองไดรับยาเพือ่ การ
ปองกันทุกราย
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• บุคลากรที่ดูแลผูปวยและทํากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ถึงแมจะใสอุปกรณปองกันรางกาย (PPE) อยาง
เหมาะสมตองไดรับยาเพื่อการปองกันทุกราย
2.2.3 บุคลากรที่สอบสวนโรคในพื้นที่การระบาด
• บุคลากรที่ไมไดสวมอุปกรณปองกันรางกาย (PPE) อยางเหมาะสมตองไดรับยาเพื่อการปองกันทุกราย
2.2.4 เจาหนาทีใ่ นพืน้ ที่การระบาดที่ตองทํางานในพื้นที่ตลอดระยะเวลาการระบาด ควรไดรับยาเพื่อ
การปองกันตลอดเวลาที่สัมผัสกับผูปวยที่อยูในเขาขายเฝาระวังโรค
2.2.5 เพื่อนบาน ที่มบี านติดกับผูปว ยควรไดรับยาเพื่อการปองกันทุกราย
2.2.6 ผูสัมผัสในหองเรียนของผูปวยควรไดรับยาเพื่อการปองกันทุกราย
2.2.7 ผูสัมผัสในสถานที่ทํางานในแผนกหรือหองเดียวกับผูปวยควรไดรับยาเพื่อการปองกันทุกราย
2.2.8 ผูสัมผัสในหมูบานเดียวกัน ซึ่งอยูในวัยกอนเรียน (อายุ < 5 ป) และอายุมากกวา 1 ป ควร
ไดรับยาเพื่อการปองกันทุกราย
สําหรับระยะเวลาทีใ่ หยาเพื่อการปองกันนั้นใหอยางนอย 10 วัน จากขอมูลทางวิชาการขณะนีพ้ บวา
สามารถใหไดอยางปลอดภัยในระยะเวลา 6 สัปดาห อยางไรก็ตามการตัดสินวาจะใหยาเพื่อการปองกันนาน
เทาใดนัน้ ขึ้นอยูกับระยะเวลาที่สัมผัสโรค สถานการณการระบาดของโรค, ขอมูลทางวิชาการที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้จํานวนยาที่มีสํารองในประเทศ ณ ขณะที่เกิดการระบาดก็จะเปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินดวย
3. สถานการณระดับ 5, 6
การใชยาตานไวรัสไขหวัดใหญในระยะนี้มีจดุ ประสงคเพื่อลดอัตราการเขารักษาตัวในโรงพยาบาล ลด
โรคแทรกซอน และลดอัตราตายของผูปวยไขหวัดใหญ นอกจากนีก้ ารใชยาตานไวรัสเพื่อการปองกันใน
บุคคลบางกลุมยังมีความจําเปนเพื่อใหกิจกรรมสําคัญตางๆ ในสังคมสามารถดําเนินตอไปไดโดยไม
หยุดชะงัก จึงมีคําแนะนําในการจัดลําดับความสําคัญของการใชยาตานไวรัสจึงมีอยูจ าํ กัดดังนี้
3.1 การใชยาตานไวรัสเพือ่ การรักษา
ใหยาตานไวรัสไขหวัดใหญ Oseltamivir ในขนาดเดียวกับในสถานการณที่ผานมาเพื่อรักษาผูปวยไขหวัด
ใหญสายพันธุระบาดใหญ เรียงลําดับตามความสําคัญดังนี้
3.1.1 ผูปวยที่รับไวรักษาในโรงพยาบาลดวยอาการ ILI
3.1.2 ผูปวยนอก ILI ที่เปนบุคลากรทางการแพทยซึ่งมีหนาที่ดแู ลผูปวยโดยตรง
3.1.3 ผูปวยนอก ILI ที่มีความเสี่ยงสูงสุดตอการเกิดโรคแทรกซอน ไดแก ผูม ีภูมิคุมกันบกพรองและ
ผูต้งั ครรภ
3.1.4 ผูปวยนอก ILI ซึ่งเปนผูมีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการระบาดของไขหวัดใหญ เชน เจาหนาที่
ทางการแพทยและสาธารณสุข, ผูผลิตวัคซีนและยาตานไวรัส ผูใหบริการสาธารณะ ไดแก ตํารวจ พนักงาน
ดับเพลิง และผูบริหารประเทศระดับสูง
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3.1.5 ผูปวยซึ่งอยูในสถานที่ที่มีคนรวมกันอยูเปนจํานวนมาก เชน คายทหาร, สถานสงเคราะห
3.1.6 ผูปวยนอก ILI ซึ่งเปนบุคลากรทางการแพทยที่ไมไดดูแลผูปวยโดยตรงหรือผูมีหนาที่บริการ
ทางสังคมระดับรองลงมา
3.1.7 ผูปวยนอก ILI ซึ่งไมมีความเสี่ยง
3.2 การใชยาตานไวรัสเพือ่ การปองกัน
ใหยาตานไวรัส Oseltamivir ในขนาดครึ่งหนึ่งของขนาดที่ใชสําหรับการรักษา ในการปองกัน
บุคคลบางกลุมที่จําเปนตองปฏิบัติหนาที่การงานตามปกติ ในระยะของการระบาดใหญทั้งนี้เพื่อปองกันการ
หยุดงานของบุคคลกลุมนี้ ซึ่งจะกอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงโดยจัดลําดับความสําคัญดังนี้
3.2.1 บุคลากรทางการแพทยที่ตองดูแลผูปวยโดยตรง ไดแกบุคลากรในหองฉุกเฉิน, ICU,
emergency medical service
3.2.2 บุคลากรทางการแพทยอื่นๆ ที่ใหการดูแลผูปวยโดยตรงนอกจากขอ 3.2.1
3.2.3
บุ ค ลากรอื่ น ตามความเหมาะสม ได แ ก เจ า หน าที่ รัก ษาความสงบและผู มีห น าที่ ดูแ ล
สาธารณูปโภคพื้นฐานระยะเวลาที่ใหยาตานไวรัสเพื่อการปองกันใชหลักการเดียวกันในสถานการณ ระดับ
4 อยางไรก็ตาม ในสถานการณระดับ 5, 6 นั้นมีความเปนไปไดสูงมากที่จะมีการขาดแคลนยาตานไวรัส จึง
ควรใชยาเพื่อการรักษาตามลําดับความสําคัญ ในขอ 3.1 กอน หากมียามากพอจึงจะใชเพื่อการปองกัน
นอกจากนี้หากมีวัคซีนไขหวัดใหญสายพันธุระบาดใหญใหใชการใหวัคซีนดังกลาวแกบุคลากรและผูที่มี
ความเสี่ยงสูงยอมใหผลดีกวา
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MD 8 แนวทางการใหวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ
1. แนวทางปฏิบตั ิ สําหรับการใหวัคซีนไขหวัดใหญในสถานการณกอนการระบาดใหญ ระดับ 3,4
การใหวัคซีนในสถานการณนี้ ใชวัคซีนไขหวัดใหญตามฤดูกาลรุนลาสุด โดยประชากรเปาหมาย
ใหเปนไปตามแนวทางของอนุกรรมการสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ในคณะกรรมการวัคซีนแหงชาติ และ
ขอเสนอแนวทางสําหรับการใชวัคซีนไขหวัดใหญของมูลนิธิสงเสริมการศึกษาไขหวัดใหญ (ประเทศไทย)
ตามลําดับความสําคัญดังนี้
1.1 บุคลากรที่มีความเสี่ยงตอการสัมผัสโรค ทั้งโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล และไขหวัดใหญ (H5N1) ซึ่ง
บุคลากรกลุมนี้อาจเปนผูแพรโรคตอไปถึงกลุมผูมีความเสี่ยงตอโรคสูง และ/หรือ เปนผูที่เสี่ยงตอการติดเชื้อ
ไขหวัดใหญตามฤดูกาลและไขหวัดนกพรอมกัน เปนแหลงใหเกิดการกลายพันธุของเชื้อไขหวัดนกได
ไดแก
1.1.1 แพทย พยาบาล และบุคลากรอื่น ๆ ในโรงพยาบาลทั้งที่ทํางานในหอผูปวยและตึกผูปวยนอก
1.1.2 เจาหนาที่ในสถานพยาบาลพักฟน และสถานที่บําบัดสําหรับผูปวยเรื้อรัง
1.1.3 เจาหนาที่สาธารณสุขที่ทําหนาที่ในการสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว
1.1.4 เจาหนาที่ทําลายซากสัตวปก และสัตวอื่นที่สงสัยติดเชื้อไขหวัดนก
1.1.5 เจาหนาที่หองปฏิบัติการตรวจวินิจฉัยไขหวัดใหญ
1.2 กลุมประชาชนที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอาการแทรกซอน หลังจากปวยเปนไขหวัดใหญ และบุคคล
ผูดูแลผูที่มีความเสี่ยงสูง
1.2.1 บุคคลทุกกลุมอายุที่มีโรคปอดเรื้อรัง โรคหอบหืด ผูที่ระบบทางเดินหายใจไมปกติหรือ
เสี่ยงตอการสําลัก ผูที่มีโรคลมชัก ผูที่ไขสันหลังไดรับอันตราย ผูปวยความจําเลอะเลือน
ผูที่มีความผิดปกติของระบบประสาทกลามเนื้อ ผูปวยโรคระบบหัวใจที่มิใชโรคความ
ดันโลหิตสูง
1.2.2 บุคคลทุกกลุมอายุที่ตองเขารับการรักษา เปนผูปวยในโรงพยาบาลอยูเปนประจําในป
กอน ดวยโรคเรื้อรังตาง ๆ ไดแก โรคเบาหวาน โรคไต โรคเลือด ผูมีภูมิคุมกันเสื่อมหรือ
บกพรอง ผูติดเชื้อเอ็ชไอวี รวมทั้งผูที่ไดรบั ยากดระบบภูมิคุมกัน
1.2.3 บุคคลทุกกลุมอายุที่เขารับการดูแลบริบาลอยูในสถานพักฟน และสถานที่รับดูแลโรค
เรื้อรังตาง ๆ
1.2.4 บุคคลอายุ 6 เดือนถึง 18 ป ที่จําเปนตองไดรับการรักษาดวยแอสไพริน เปนประจําเปน
เวลานาน และมีความเสี่ยงสูงตอการปวยเปน Reye’s Syndrome หากปวยเปนไขหวัดใหญ
1.2.5 บุคคลที่อายุ 65 ป ขึ้นไป
1.2.6 เด็กอายุ 6 เดือน ถึง 23 เดือน
1.2.7 บุคคลผูดูแลผูที่มีความเสี่ยงสูง 1.2.1-1.2.6
1.3 กลุมอื่น ๆ ไดแก บุคคลที่ทําหนาที่สาธารณะ หญิงตั้งครรภ ผูเดินทางและประชาชนทั่วไป
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2. แนวทางปฏิบตั ิสําหรับการใหวัคซีนไขหวัดใหญในสถานการณไขหวัดใหญระบาดใหญ ระดับ 5,6
ให pandemic influenza vaccine แกบุคคลตอไปนี้ เรียงตามลําดับดังนี้
2.1 บุคลากรทางการแพทยที่ใหการดูแลรักษาผูปวยไขหวัดใหญ
2.2 บุคลากรทางการแพทยที่ดําเนินงานดานควบคุมโรคไขหวัดใหญในชุมชน
2.3 บุคลากรทางการแพทยที่ใหการดูแลรักษาผูปวยทีห่ องฉุกเฉิน ผูป วยนอก และผูปวยที่มีความเสี่ยงตอ
การเปนไขหวัดใหญ
2.4 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการรักษาความสงบ เชน ฝายปกครอง ตํารวจ ทหาร ฯลฯ
2.5 บุคลากรที่เกี่ยวของกับการบริการสาธารณะ เชน พนักงานขับรถเมล พนักงานขับรถไฟ
2.6 ผูที่มีอายุ > 64 ป ที่มีปจจัยเสีย่ ง > 1 อยาง
2.7 ผูที่มีอายุ 6 เดือน - 64 ป ที่มีปจจัยเสีย่ ง > 2 อยาง
2.8 หญิงตั้งครรภ, บุคคลที่มีผูปวยภาวะภูมิคุมกันต่ําในครอบครัวเดียวกันซึ่งฉีดวัคซีนไมได
หมายเหตุ
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

ปจจัยเสีย่ งที่เกิดผลแทรกซอนเมื่อปวยเปนไขหวัดใหญ
อายุมากกวาหรือเทากับ 65 ป
อยูใน nursing home หรือผูที่มีโรคเรื้อรังและไดรับการดูแลอยูในสถานพักฟน (Chronic – care
facilities)
มีโรคเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจหรือระบบหัวใจและหลอดเลือด ไดแก หอบหืด
COPD,BPD , coronary heart disease (ความดันโลหิตสูงไมนับเปนความเสี่ยง)
ผูปวยที่ตองไดรับการดูแลสม่ําเสมอ หรือตองเขารับการรักษาในโรงพยาบาลในรอบปที่ผานมา
ดวยโรคตอไปนี้ Chronic metabolic disease (รวมทั้งเบาหวาน) , renal dysfunction ,
Hemoglobinopathy , ภูมิคุมกันบกพรอง (รวมทั้งที่เกิดจากการติดเชื้อ HIV , การไดรบั ยากด
ภูมิคุมกัน)
มีโรคทางระบบประสาทและกลามเนื้อซึ่งจะทําใหเกิด compromise respiratory function ไดแก
cognitive dysfunction , spinal cord injuries , ลมชัก และโรคของ neuromuscular อื่นๆ
ผูที่มีอายุครบ 6 เดือน - 18 ป ซึ่งไดรับการรักษาดวย Aspirin เปนระยะเวลาตอเนื่องยาวนาน
ตั้งครรภ
เด็กอายุ 6 – 23 เดือน

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

MD 9 แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม

166

เนื่องจากในสถานการณการระบาดใหญของไขหวัดใหญ (ระดับ 5 , 6 ) สถานพยาบาล อาจมีขีด
ความสามารถไมเพียงพอในการดูแลผูปวยได จึงมีความจําเปนตองจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม (non-traditional
site ; NT site) ซึ่งอาจจัดตั้งขึ้นในบริเวณที่ไมไดเปนหนวยงานทางสาธารณสุขมากอน หรือในบริเวณของ
หนวยงานทางสาธารณสุขที่ใหบริการดานอื่นหรือระดับอื่น หนาที่ของโรงพยาบาลสนามจะขึ้นอยูกับความ
ตองการของชุมชน และทรัพยากรทางสาธารณสุขที่มีอยูแตจะมุงเนนเรื่องของการดูแลและประคับประคอง
ผูปวยไขหวัดใหญในสภาวการณระบาดใหญ
โรงพยาบาลสนาม มีวัตถุประสงคหลัก 4 อยาง คือ
1. ใหการดูแลผูปวยที่ไมไดอยูในภาวะวิกฤตเมื่อโรงพยาบาลไมมีเตียงรับผูปวยเพียงพอ
2. ใหการดูแลผูปวยอาการไมหนักที่ไมสามารถดูแลตนเองที่บานได
3. ใชเปน Step down unit เพื่อดูแลผูปวยที่มอี าการคงที่ และไดรับการสงตัวมาจากโรงพยาบาลซึ่งดูแล
ผูปวยในภาวะเฉียบพลันจนดีขึ้นแลว
4. ลดการสัมผัสตอเชื้อไขหวัดใหญในผูปว ยอื่นๆ
การดูแลผูปวยในโรงพยาบาลสนาม ควรจํากัด แคการดูแลประคับประคองผูปวยไขหวัดใหญที่มีอาการนอย
ไมควรดูแลผูป วยวิกฤต
สัญญาณเตือนใหเตรียมการจัดตัง้ โรงพยาบาลสนาม
1. รายงานความรุนแรงของโรคไขหวัดใหญ และการระบาดในประเทศอืน่ ๆ
2. อัตราการมาหองฉุกเฉินเนื่องจากโรคไขหวัดใหญ
3. อัตราการรับเขาไวรักษาในโรงพยาบาล ของผูปวยที่มาตรวจดวย ILI
4. ความสามารถของโรงพยาบาลที่จะรองรับผูปวยจากไขหวัดใหญ
5. อัตราสวนของผูปวยที่อยูอาศัยรวมกับผูที่อยูในภาวะเสีย่ งสูงหรือผูที่ไมมีคนดูแลที่บานและไม
สามารถดูแลตนเองได
6. รายงานจากคลินิกซึ่งไมสามารถรองรับผูปวยไขหวัดใหญได
7. รถพยาบาลตองตระเวนสงผูปวยเนื่องจากโรงพยาบาลไมสามารถรับผูปวยไดเนื่องจากเตียงเต็ม
การคัดกรองและแยกผูปวย
นิ ย าม คื อ กระบวนการที่ ผู เ จ็ บ ป ว ยถู ก แยกโดยใช ค วามรุ น แรงของโรคเพื่ อ ที่ จ ะจั ด ลํ า ดั บ
ความสําคัญในการใหการรักษาผูปวยนั้นๆ

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

167
ระหวางสถานการณการระบาดใหญ การคัดกรองและคัดแยกผูปวย อาจกระทําใน โรงพยาบาล
สนามเพื่อลดภาระของหองฉุกเฉิน , คลินิก และแพทย โดยจะตองมีการรณรงคใหชุมชนตระหนักในหนาที่
ของโรงพยาบาลสนาม กอน
ควรมี แ นวทางสํ า หรั บ การประเมิ น เบื้ อ งต น และการจั ด การช ว ยให ผู ทํ า งานที่ โ รงพยาบาลสนาม ซึ่ ง
ประกอบดวย แพทยและบุคลากรทางสาธารณสุขรวมทั้งอาสาสมัครที่ยังไมมีความชํานาญสามารถทําหนาที่
นี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน ตัดสินใจวาผูปวยควรรักษาเปนผูปวยนอก หรือ ตองสงไปโรงพยาบาลหรือ
ตองพบแพทยเพื่อสงถายภาพรังสี หรือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ซึ่ง โรงพยาบาลสนาม บางแหงอาจไม
จําเปนตองเคลื่อนยายผูปวยเพื่อทําการถายภาพรังสีหรือตรวจทางหองปฏิบัติการ
การทํางานในโรงพยาบาลสนาม ควรมีการจัดแบงพืน้ ที่ และหนาที่ รวมทั้งบุคลากรที่ทําหนาที่ดัง
แสดงในตารางที่ 11
ตารางที่ 11 การจัดแบงพืน้ ที่ การบริการ และ บุคลากรการทํางานในโรงพยาบาลสนาม
พื้นที่
การบริการ
บุคลากร
ลงทะเบียน
ลงทะเบียนผูปว ย
อาสาสมัครที่ผานการอบรม
นั่งรอ
รอการประเมินปฐมภูมิ
นักศึกษาหรืออาสาสมัคร
ประเมินปฐมภูมิ
ซักประวัติ, ตรวจสัญญาณ นักศึกษาแพทย , พยาบาล
ชีพ, ตรวจรางกาย โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการฟงปอด
ประเมินทุตยิ ภูมิ
ถายภาพรังสีและ
นักศึกษาแพทย, พยาบาล
สงตรวจทางหองปฏิบัติการ
ดูแลผูปวยที่อยูในภาวะ
พยาบาล , แพทย
การรักษาพยาบาล
distress ประกอบดวย O2 ,
ระดับสูงและพื้นที่รอ
การสงตอ
Suction ขณะรอเพื่อสงตอไป
ยังหองฉุกเฉิน
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บุคลากรในโรงพยาบาลสนาม
บุคลากรในโรงพยาบาลสนามประกอบดวย
• บุคลากรทางการแพทย ไดแก แพทย , พยาบาล , เภสัชกร รวมถึงบุคลากรทางการแพทยสาขาอื่นๆ
• นักศึกษาแพทย , นักศึกษาพยาบาลและนักศึกษาดานการแพทยและการสาธารณสุขอื่นๆ ที่ไดรับ
การอบรม , ฝกปฏิบัติแลว
• อาสาสมัครที่ไดรับการอบรม และฝกปฏิบัตแิ ลว

คุณสมบัตขิ องบุคลากร
ควรใหผูที่มีสขุ ภาพแข็งแรง มีภูมิคุมกันตอไขหวัดใหญสายพันธุระบาดใหญและไมมีโรคหรือภาวะที่เปน
ขอหามสําหรับบุคลากรตามแนวทาง MD 6
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MD 10 แผนปฏิบัติงานเพื่อการรองรับผูปวยในระยะการระบาดใหญระดับจังหวัด
แผนปฏิบัติงานเพื่อการรองรับผูปวยของจังหวัดในสถานการณการระบาดใหญของไขหวัดใหญนั้น
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, สถานพยาบาลโรงพยาบาลระดับตาง ๆ ตองรวมกันวางแผนปฏิบัติงานระดับ
จังหวัด นอกจากนี้ในระดับโรงพยาบาลเองก็จะตองมีแผนปฏิบัติงานของโรงพยาบาลดวย ซึ่งคณะที่
ปรึกษาทางการแพทยมีขอแนะนําการจัดทําแผนดังกลาวดังนี้
แผนปฏิบตั ิงานระดับจังหวัด
มีองคประกอบดังนี้
1. ตั้งคณะทํางานการเตรียมรับสถานการณการระบาดใหญประกอบดวยผูแทนหนวยราชการดาน
สาธารณสุข , หนวยราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและภาคเอกชน
2. สํารวจความสามารถของสถานพยาบาลระดับตาง ๆ ในจังหวัด ซึ่งรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน
ดวยในประเด็นตอไปนี้
2.1 จํานวนเตียง
2.2 จํานวนบุคลากร
2.3 ครุภัณฑ ทางการแพทย เชน เครื่องชวยหายใจ , รถพยาบาล
2.4 เวชภัณฑยาและเวชภัณฑที่มใิ ชยา
2.5 อุปกรณปองกันรางกาย ( PPE )
3. กําหนดบทบาทหนาที่ของสถานพยาบาลและหนวยงานตาง ๆ รวมถึงผูรับผิดชอบ
ใน
ประเด็น ตอไปนี้
3.1 สถานพยาบาลสําหรับผูปวยไขหวัดใหญอาการรุนแรง
3.2 สถานพยาบาลสําหรับผูปวยไขหวัดใหญอาการไมรุนแรง
3.3 การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม
3.4 สถานพยาบาลสําหรับผูปวยโรคอื่น ๆ
3.5 หนวยงานสนับสนุนตาง ๆ ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด, กาชาดจังหวัด ฯลฯ
4.การดําเนินงานในการจัดตัง้ ศูนยลงทะเบียนผูป วยและจํานวนเตียง
ควรมีขอมูลพื้นฐานขีดความสามารถของโรงพยาบาลภาครัฐ และเอกชนในเรื่องของจํานวนเตียง ที่
สามารถรับผูปวยได รวมถึงจํานวนบุคลากรและเครื่องมือที่จะรับผูปวย และสถานที่ที่สามารถจะปรับเปน
โรงพยาบาลสนาม ทั้งนี้การเตรียมความพรอมในการรับผูปวย เปนสิ่งสําคัญ
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ดานสถานที่
• ควรเปนพื้นทีท่ ําการตลอด 24 ชั่วโมง
• มีเจาหนาที่ประจําการที่สามารถประสานกับทีมแพทยผูเชี่ยวชาญในการสงตอผูปวย
กรณีที่เปนผูปว ยหนัก
• สามารถใหขอมูลเกี่ยวกับผูปว ยไดวาผูปว ยรายนี้อยูที่ไหน และ สงตอไปที่ไหน
ผลการรักษาเปนอยางไร เพื่อใหญาติรับทราบได
• ควรมีแผนที่ของสถานพยาบาล บอกการเดินทางโดยละเอียด
ดานบุคลากร
• ควรจัดเวรผลัดกันอยางนอย 2 คน
ดานขอมูลพื้นฐาน
• จํานวนเตียง
• จํานวนบุคลากรที่สามารถดําเนินการไดพรอมเบอรโทรศัพท
• รายชื่อแพทยผูเชี่ยวชาญ พรอมเบอรโทรศัพท
5. แผนการสั่งการการประสานงานและการขอการสนับสนุนหากเกินขีดความสามารถของจังหวัด
เชน การขอความสนับสนุนจากเขต , ภาค เปนตน
แผนปฏิบตั ิงานระดับสถานพยาบาล
มีองคประกอบดังนี้
1. ตั้งคณะทํางานการเตรียมรับสถานการณการระบาดใหญ
2. สํารวจความสามารถของสถานพยาบาลในประเด็นตอไปนี้
2.1 สถานที่ , จํานวนเตียง
2.2 บุคลากร
2.3 ครุภัณฑทางการแพทย เชนเครื่องชวยหายใจ , เครื่องถายภาพรังสี , รถพยาบาล
2.4 วัสดุ, อุปกรณปองกันรางกาย ( PPE )
3. การจัดพื้นที่ของสถานพยาบาลเพื่อใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินในประเด็น
ตอไปนี้
3.1 จุดคัดกรองและหองตรวจผูปว ยนอก ( ตามแนวทาง MD 2 )
3.2 หอผูปวยใน ( ตามแนวทาง MD 5 )
ทั้งนี้ในสถานการณการระบาดใหญอาจจะตองหรือลดหรืองดการรับผูปวยที่ไมฉกุ เฉินไวกอน
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4. กําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรในภาวะฉุกเฉินไดแก
4.1 แพทยสาขาตาง ๆ
4.2 พยาบาลในสาขาตาง ๆ
4.3 บุคลากรสนับสนุนทางการแพทย เชน หองปฏิบัติการ,รังสีวิทยา , เภสัชกร , นักจิตวิทยา,
นักสังคมสงเคราะห , โภชนากร ,เวรเปล
4.4 บุคลากรสนับสนุน เชน เจาหนาทีพ่ ัสดุ , การเงิน , ธุรการ
5. แนวทางการสํารองและการเบิกจายเวชภัณฑยา , เวชภัณฑที่มิใชยา , อุปกรณปองกันรางกาย
6. จัดตั้งสายดวนไขหวัดใหญของสถานพยาบาล
7. แผนการสั่งการ, การประสานงานและการขอความสนับสนุนจากหนวยงานอื่นหากเกินขีด
ความสามารถของสถานพยาบาล
สายดวนไขหวัดใหญ (Influenza Hotline) ของสถานพยาบาล
ในสถานการณระบาดใหญของไขหวัดใหญ ซึ่งมีผูปวยจํานวนมาก การจัดตั้งสายดวนไขหวัดใหญ
(Influenza Hotline) ของสถานพยาบาลจะชวยแบงเบาภาระของโรงพยาบาล โดยลดจํานวนผูปวยที่สงสัย
วาเปนไขหวัดใหญ ที่จะมารับบริการที่โรงพยาบาลได และชวยในการแบงเบาสถานการณการระบาดของ
โรค
หนาที่ของสายดวนไขหวัดใหญ มีดังนี้
1. การคัดกรองผูปวยโดย
ใหคําปรึกษาแกประชาชนที่สงสัยวาตนเองปวยเปนโรคไขหวัดใหญ โดยซักถามอาการเพื่อแนะนําให
เขามารักษา ณ สถานพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนาม ตามความรุนแรงของโรค หรือแนะนําให
ผูปวยดูแลตนเองที่บาน หากมีอาการเพียงเล็กนอย
2. ติดตามอาการผูปวย สําหรับผูปวยที่เคยโทรเขามาขอคําปรึกษาแลว เจาหนาที่สายดวนควรโทรติดตาม
อาการทุกวัน เพื่อใหคําแนะนําเพิ่มเติม นอกจากนี้สามารถใชสายดวนโทรสอบถามติดตามอาการ
ผูปวยที่ไดรับการจําหนายออกจากโรงพยาบาล หรือโรงพยาบาลสนามแลว
3. ลงทะเบียน ชือ่ , ที่อยูผูปวยที่โทรเขามายังสายดวน และประสานขอมูลไปยังสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด เพื่อใชเปนขอมูลเสริมในการประเมินสถานการณการระบาด
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แนวทางการดําเนินงาน
ดานการเตรียมความพรอม
ควบคุมการระบาดฉุกเฉิน
(ดานชุมชน)
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รหัสแนวทางการดําเนินงาน
ดานการเตรียมพรอมรับการระบาดฉุกเฉินในชุมชน
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
CO 7
CO 8
CO 9
CO 10
CO 11

ขั้นตอนการควบคุมการระบาดของโรคในชุมชน
แนวทางการสํารวจขอมูลพื้นฐานทีจ่ ําเปนและเกีย่ วของ
แนวทางสําหรับการจัดเตรียมหนากากอนามัยสําหรับชุมชน
แนวทางการควบคุมการเดินทางเขา - ออกในพื้นที่ระบาดของโรค
แนวทางการประกาศปดสถานศึกษา
แนวทางการประกาศหยุดการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
แนวทางการประกาศปด ยกเลิก แหลงและการชุมนุม
แนวทางการปองกันควบคุมโรคในเรือนจํา
แนวทางการจัดเตรียมถุงยังชีพ และแผนการกระจาย
แนวทางการจัดทําแผนสํารองบุคลากรสําหรับสาธารณูปโภคที่จําเปน
แนวทางการจัดศพทีเ่ สียชีวิตนอกสถานบริการสาธารณสุข

*************************
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CO 1 ขั้นตอนการควบคุมการระบาดของโรคในชุมชน
1. เมื่อเริ่มเกิดสถานการณสมมุติที่ 1
2. คณะรัฐมนตรีมีมติใหจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของ
ไขหวัดใหญระดับชาติ (ตามรหัสแนวทางการดําเนินงาน AD4)
3. ในสวนของพื้นที่ระดับจังหวัด และอําเภอ ใหจดั ตัง้ ศูนยปฏิบัตกิ ารฯ ระดับจังหวัด และ
ระดับอําเภอ
4. กําหนดมาตรการในการควบคุมการระบาดของโรค โดยการกําหนดเขตพื้นที่กักกันโรค
เพื่อควบคุมการเดินทางเขา - ออก ของประชาชนในพืน้ ที่ระบาดของโรค (โดยการออกเปนประกาศ
ระเบียบ หรือขอบังคับที่มีผลตามกฎหมาย)
ในการนี้ เพื่อใหเจาหนาที่ปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุมการระบาดของโรคในชุมชนสามารถ
ปองกันและควบคุมการแพรกระจายของเชือ้ โรคใหอยูในพื้นที่ที่กําหนด จึงควรออกขอปฏิบัติงานที่
จําเปน เพื่อใหหนวยงานที่รบั ผิดชอบมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคลองและเขาใจตรงกัน
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CO 2 แนวทางการสํารวจขอมูลพื้นฐานทีจ่ ําเปนและเกี่ยวของ
การสํารวจขอมูลพื้นฐานมีวตั ถุประสงคเพื่อเปนการคํานวณวัสดุอุปกรณที่จะใชในมาตรการควบคุม
ปองกัน ซึ่งควรมีองคประกอบดังนี้
1. จํานวนประชากรในพืน้ ที่
ก. ตามกลุมอายุ
ข. ตามพื้นที่ในระดับหมูบาน
2. แผนที่รายละเอียดระดับหมูบ าน
3. สถานบริการของรัฐ
ก. ชื่อ และสถานที่
ข. ชื่อผูติดตอและเบอรโทรศัพทติดตอ
4. โรงงานอุตสาหกรรม
ก. ที่อยูของโรงงาน
ข. จํานวนพนักงานแตละโรงงาน
ค. ชื่อผูติดตอและเบอรโทรศัพทติดตอของแตละโรงงาน
5. สถานบริการของเอกชน
ก. ชื่อ และสถานที่
ข. จํานวนบุคลากร
ค. ชื่อผูติดตอและเบอรโทรศัพทติดตอ
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CO 3 แนวทางสําหรับการจัดเตรียมหนากากอนามัยสําหรับชุมชน
1. ใหหนวยงานอบต. และสถานีอนามัย ในพืน้ ที่ประสานงานกันในการวางแผนจัดเตรียม
หนากากอนามัยสําหรับประชาชนในชุมชน
2. จัดฝกอบรมและสงเสริมใหมีการใชหนากากอนามัยผานสื่อโทรทัศน โรงเรียน และตาม
หนวยงานตางๆ
3. โรงงานอุตสาหกรรม หนวยบริการตางๆ จัดใหมหี นากากอนามัยสําหรับพนักงาน
4. อบต. และเทศบาลจัดใหมแี หลงทิ้งหนากากอนามัยเพื่อความสะดวกในการจัดการทําลาย
5. หนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดเตรียมหนากากอนามัยในแหลงชุมชนเชน สถานีรถไฟ รถไฟฟา
สถานีขนสง
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CO4 แนวทางการควบคุมการเดินทางเขา - ออกในพื้นทีร่ ะบาดของโรค
โดยการกําหนดเขตกักกันมีหนวยปฏิบัติทเี่ กี่ยวของดังนี้
ประกาศ
กําหนด
มาตรการ

รับการสนับสนุน
จุดตรวจสอบ

หนวยปฏิบัติ
 อบต.
 ตํารวจ
 ทหาร
 ขนสง
 ทางหลวง
 ทางหลวงชนบท

1. ขอปฏิบัตินี้สําหรับเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานตามมาตรการในการควบคุมการระบาด
ของโรคระดับจังหวัดในสภาวะการณระบาดของโรคเมื่อปลายสถานการณสมมุติที่1
เริ่มเขาสูสถานการณสมมุติที่ 2 และตองมีประกาศกําหนดเขตพื้นที่กักกัน แลว
1.1 การควบคุม หมายถึง ประกาศ ระเบียบและขอบังคับของทางราชการที่มีผลในการ
จํากัดสิทธิ์การเดินทางของประชาชนในพื้นที่กักกัน
1.2 เจาหนาที่ปฏิบัติงาน หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับมอบหมายใหควบคุม ระงับ
และ
ปองกันการเดินทางของประชาชนหรื อผู ที่ไมมีสวนเกี่ ยวของเขาและออกจากพื้นที่
กักกัน
1.3 เขตพื้นที่กักกัน หมายถึง เขตพื้นที่ตามประกาศ ระเบียบ และขอบังคับของทางราชการ
ที่ออกตามคําแนะนําของศูนยอํานวยการควบคุมการระบาดไขหวัดใหญแหงชาติ
1.4 ผูบัญชาการศูนยอํานวยการควบคุมการระบาดไขหวัดใหญแหงชาติ หมายถึง
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย
2. ใหผูวาราชการจังหวัดที่รับผิดชอบเขตพื้นที่กักกัน เปนผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจ
ควบคุมการระบาดไขหวัดใหญระดับจังหวัด มีหนาที่อํานวยการรับผิดชอบปองกัน
และควบคุมการแพรกระจายของเชื้อโรคใหอยูเฉพะในพื้นที่กักกัน และมีอํานาจสั่ง
การใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของจัดเจาหนาที่ปฏิบัติงานพรอมอุปกรณ เครื่องมือ
รวมปฏิบัติงาน
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3. ในเขตพื้นที่กักกันใหหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบดานการคมนาคมขนสงทั้งทางบก
ทางน้ํา ทางอากาศและระบบราง ตั้งจุดตรวจ ควบคุม ระงับ และปองกันการ
เดินทางของประชาชนหรือผูที่ไมมีสวนเกี่ยวของผานเขา – ออก พื้นที่กักกัน แลวแต
กรณี โ ดยขอความร ว มมื อ จากหน ว ยงานของรั ฐ อื่ น จั ด เจ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น การ
ปฏิบัติงาน ไดแก เจาหนาที่ปกครองทองถิ่น ตํารวจ ทหาร เปนตน
4. ในการปฏิบัติงานใหเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบประชาสัมพันธ ชี้แจง ทําความเขาใจ
กับประชาชน ณ จุดตรวจใหทราบถึงความจําเปนในการปฏิบัติราชการและขอความ
รวมมือ ทั้งนี้ โดยแจงใหทราบถึงกําหนดสิ้นสุดของระยะเวลาดําเนินการใหทราบ
ดวย
5. ในพื้นที่กักกันนอกเขตเสนทางคมนาคมใหเจาหนาที่ปกครอง ตํารวจ และทหาร
เปน ผูรับผิดชอบในการตรวจ ควบคุม ระงับและปองกันการเดินทางของประชาชน
หรือผูไมมีสวนเกี่ยวของ
6. การตั้งจุดตรวจภายในเขตพื้นที่กักกันตองไดรับอนุญาตจากผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ
ฯระดับจังหวัด จํานวนเจาหนาที่ปฏิบัติงาน และระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานให
เปนไปตามที่ผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจควบคุมการระบาดไขหวัดใหญระดับจังหวัด
กําหนด รวมทั้งการผานเขา – ออก บริเวณเขตพื้นที่กักกันตองไดรับอนุญาตจาก
ผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจควบคุมการระบาดไขหวัดใหญระดับจังหวัด
7. เจาหนาที่ปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับคาตอบแทนตามอัตราที่หนวยราชการกําหนดเปนการ
เฉพาะ โดยใหเบิกจายจากงบประมาณในความรับผิดชอบของจังหวัดในเขตพื้น ที่
รับผิดชอบ
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8. ในเขตพื้นที่กักกันที่มีสถานีขนสงทางบก ทาเทียบเรือทางน้ํา และทาอากาศยานทาง
อากาศ การตรวจควบคุม ระงับ และปองกัน ในบริเวณพื้นที่ดังกลาวใหดําเนินการ
โดยคํานึงถึงการปองกันการแพรกระจายเชื้อโรคจากพื้นที่เกิดเหตุสูพื้นที่อื่นเปนสําคัญ
โดยการยกเวนขอปฏิบัติเปนการเฉพาะไดโดยการควบคุมของผูอํานวยการศูนยเฉพาะ
กิจฯ ระดับจังหวัด
9.

ให ห น ว ยงานราชการที่ เ กี่ ย วข อ งจั ด เตรี ย มสถานที่ พั ก สํ า หรั บ ประชาชนและผู
ประสานจะเดินทางผานเขา – ออก เขตพื้นที่กักกันพักผอนเพื่อรอเวลาและโอกาส
ใหผูที่อยูในเขตพื้นที่ติดตามมาพบและนําพาออกไปนอกพื้นที่กักกันเมื่อตรวจสอบ
เปนที่แนชัดแลววาไมเปนพาหะนําเชื้อโรค

10. การควบคุม จํากัดบริเวณของผูที่อยูในพื้นที่กักกันใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการศูนย
เฉพาะกิจควบคุมการระบาดไขหวัดใหญระดับจังหวัดกําหนด
11. ผูอํานวยการศูนยเฉพาะกิจควบคุมการระบาดไขหวัดใหญระดับจังหวัด มีอํานาจสั่ง
การใหประชาชนและผูที่อยูในหนวยงานพื้นที่กักกันใหอยูในเขตพื้นที่ที่กําหนดโดย
ตองจัดหาอุปกรณเครื่องยังชีพเตรียมไวตลอดระยะเวลาการควบคุมรวมถึงการจัดหา
วัสดุ อุปกรณ เพื่อใชในการปองกันการระบาดและลดการติดเชื้อในระยะแรกอยาง
พอเพียง
12. การดําเนินงานในสวนที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนในการควบคุมการระบาดของโรคใน
สวนที่เกี่ยวของกับการกําหนดเขตพื้นที่กักกันโรคเพื่อควบคุมการเดินทางเขา – ออก
ของระบบในพื้นที่ระบาดของไขหวัดใหญ กอนการมีประกาศ ระเบียบ ขอบังคับ
นี้ ใหถือวาเปนการปฏิบัติตามระเบียบ หรือขอบังคับฉบับนี้โดยอนุโลม
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CO 5 แนวทางการประกาศปดสถานศึกษา
1. จัดคําสั่งแตงตั้งครูผูรับผิดชอบทําการคัดกรองผูปวยทุกเชาเพื่อใหมีการแยกผูปวยออก
โดยเร็ว
2. จัดใหมีและการสงเสริมการปฏิบัติตามสุขอนามัย เชนการลางมือ
3. ในกรณีที่มีผูปวยในโรงเรียน ตองทําการแยกผูปวย และติดตามผูสัมผัสใกลชิด โดยการ
จัดทําทะเบียน
4. สถานศึกษารวมกับสํานักงานสาธารณสุขอําเภอจัดอบรมนักเรียนในการปองกันการติดเชื้อ
พรอมทั้งแจกหนากากอนามัย
5. เมื่อมีประกาศจากสวนกลางหรือจังหวัดวาเปนพื้นที่ระบาดของไขหวัดใหญแลว ใหผูวา
ราชการจังหวัดหรือศึกษาจังหวัดเปนผูตัดสินใจในการปดสถานศึกษา ตามความเหมาะสม
ตามสถานการณ
6. ระยะเวลาป ด และเป ด สถานศึ ก ษา ให พิ จ ารณาถึ ง สถานการณ แ ละข อ คิ ด เห็ น จาก
คณะกรรมการระดับชาติ
7. สถานศึกษาอาจจะถูกเปลี่ยนเปนหนวยบริการดานการแพทยสนาม หรือแหลงกักกันผู
สัมผัส ดังนั้นสถานศึกษาจะตองมีความพรอมรองรับดานการบริการนั้น ซึ่งอาจจะตองมีขึ้น
ทะเบียนอาสาสมัครจากครู
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CO 6 แนวทางการประกาศหยุดการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม
1. จัดใหมีระบบการคัดกรองผูปวยของโรงงานอุตสาหกรรมทุกเชาเพื่อคนหาและแยกผูปวย
อย า งรวดเร็ ว โดยหั ว หน า งาน ถ า พบมี ผู ป ว ยให ร ายงาน ผู จั ด การโรงงาน และแจ ง ถึ ง
สาธารณสุขอําเภอหรือจังหวัดทราบ
2. จัดใหมีและสงเสริมใหมีการดําเนินการดานสุขอนามัยสวนบุคคล
3. สําหรับผูปวยในหยุดพักงานทันที สวนผูสัมผัสใกลชิดใหแยกพื้นที่และมีการเฝาระวังอยาง
ใกลชิด พรอมทั้งการใหยาตานไวรัส เพื่อการรักษาและปองกัน
4. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหรืออําเภอ รวมกับผูประกอบการฝกอบรมพนักงานของ
โรงงานอุตสาหกรรมในการปองกันการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อดวยหนากากอนามัย
5. การหยุดการผลิตควรเป นดุ ลยพินิจรวมกันระหวางกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวง
แรงงาน และผูประกอบการ และผูแทนของสหพันธแรงงาน ใหกําหนดเกณฑและเงื่อนไข
พรอมการชดเชยจากภาครัฐ
6. กรณีที่มีวัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญอยูแลว ควรทําการใหวัคซีนกับทุกคน
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CO 7 แนวทางการประกาศปด ยกเลิก แหลงและการชุมนุม
1. ตามพรบ.โรคติดตอรายแรง และ พรบ. ภัยพิบัติ ใหอํานาจแก กระทรวงสาธารณสุขและ
กระทรวงมหาดไทยประกาศพื้นที่ไดรับผลกระทบ และมีอํานาจดําเนินการตามมาตรการ
ในการควบคุมการแพรระบาด ดังนั้นใหยกเลิก หรือ เลื่อน งานและกิจกรรมที่จะมีการ
ชุมนุมของผูคนออกไปกอน โดยกําหนดใหผูที่จะจัดงานที่มีการรวมคนมากกวา 50 คน
ตองแจงและขออนุญาตผาน อบจ. อบต. เทศบาล
2. ใหมีการแจงประกาศนี้ออกไปยังสื่อทุกชนิด ดําเนินการโดยคณะอํานวยการจังหวัด
3. สําหรับงานชุมนุมขนาดเล็ก ใหมีการใชหนากากอนามัย

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

183
CO 8 แนวทางการปองกันควบคุมโรคในเรือนจํา
1. จัดเตรียมอุปกรณการปองกันใหเพียงพอ
2. เนื่องจากเรือนจํา เปนแหลงที่มีความหนาแนนของผูตองขัง ดังนั้นในชวงการระบาดนั้น
ตองมีมาตรการสงเสริมการใชหนากากอนามัย
3. สงเสริมสุขอนามัยสวนบุคคลไดแกการลางมือ
4. การจัดทําความสะอาดเรือนพักอยางสม่ําเสมอ
5. ตองการคัดแยกผูปวยออกจากพื้นที่แออัดโดยเร็ว โดยการจัดหาเรือนพักผูปวยและผูสัมผัส
แยกจากผูตองขังปกติ
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CO 9 แนวทางการจัดเตรียมถุงยังชีพ และแผนการกระจาย
1. การจัดหาถุงยังชีพ ตามแนวทางของกระทรวงสวัสดิการสังคมและคุณภาพชีวิต สําหรับ
พื้นที่ที่ไดรับผลกระทบ
2. แผนการกระจายถุงยังชีพ ผานหนวยงานทองถิ่นไดแก อบต. เทศบาล กํานัน ผูใหญบาน
อสม และ/ หรือ ทหาร
3. แผนการหาแหลงสนับสนุนการจัดหาถุงยังชีพ ในกรณีที่มีการกักกันในระยะเวลายาวนาน
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CO 10 แนวทางการจัดทําแผนสํารองบุคลากรสําหรับสาธารณูปโภคทีจ่ ําเปน
1. ระบบประปา และไฟฟา และขนสงมวลชน
1. 1 คณะกรรมการจังหวัดตองประสานกับหนวยงานดังกลาวใหมีการจัดทําแผนกําลังสํารองใน
กรณีที่มีบุคลากรของหนวยงานเจ็บปวย และตองมีการกักกันบุคลากรของหนวยงาน โดยที่
กําลังสํารองจากหนวยงานในพื้นที่อื่นๆ หรือ ใหมีการใชกาํ ลังสํารองจากหนวยงานทหาร
รวมทั้งการสรางอาสาสมัคร และในกรณีทเี่ ขาระยะหลังๆของการระบาดแลว จะมีผูปว ย
จํานวนมากทีห่ ายเปนปกติดี ใหมีการเรียกคนกลุมนี้มาทํางานเนื่องจากกวาเปนพวกทีม่ ีภูมิ
ตานทานตอโรคแลว
1.2 มีการจัดอบรมและการมีสํารองและจัดหาเครื่องปองกันการติดเชื้อใหกับหนวยงานดาน
สาธารณูปโภคใหเพียงพอ
1.3 บุคลากรของหนวยงานดานสาธารณูปโภคที่สําคัญเปนผูที่มีความสําคัญที่ตองไดรับวัคซีน
และยาตานไวรัส
2. การกําจัดขยะ เทศบาล และ อบต.
2.1 สงเสริมใหมีการกําจัดขยะเองภายในครัวเรือน
2.2 พนักงานเก็บขยะตองมีอุปกรณปองกันที่ครบถวน
2.3 จัดทําแหลงทําลายขยะใหมีมาตรฐาน
2.4 จัดทําอัตรากําลังเสริม หรืออาสาสมัคร เพื่อทดแทนในกรณีเจ็บปวย
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CO 11 แนวทางการจัดศพที่เสียชีวิตนอกสถานบริการสาธารณสุข
การจัดการเกี่ยวกับศพในกรณีที่เสียชีวิตที่บาน หรือนอกสถานบริการสาธารณสุข
• ใหญาติแจงหนวยงานสาธารณสุข (โรงพยาบาล ผานศูนยนเรนทร) มหาดไทย และตํารวจ เพื่อ
ทําการจัดการกับศพ
• กรณีที่ตองทําการผาชันสูตรศพใหทําการเคลื่อนยายศพไปโรงพยาบาลที่ใกลที่สุด
• แนะนําใหรีบดําเนินการจัดการพิธีศพโดยเร็ว
• อบต. หรือ ชุมชน กําหนดวัดหรือสถานที่บําเพ็ญศพที่ชัดเจน
• จัดอบรมเจาหนาที่ผูประกอบพิธีกรรมทางศาสนาใหเขาใจอยางถองแทในการปองกันตนเอง
จากการติดเชื้อ
• บุคลากรที่จัดการเกี่ยวกับศพตองปฏิบัติตามมาตรฐานการปองกันอยางเครงครัด,
สวม
อุปกรณปองกันรางกาย เชนเดียวกับการปฏิบัติตอผูปวย
• หากจะฉีดยาศพตองกระทําดวยความระมัดระวังเปนอยางยิ่งและบุคลากรตองสวมอุปกรณ
ปองกันรางกายอยางครบถวน
• บรรจุศพในถุงหอหุมศพที่ทําดวยวัสดุกันน้ํา, เช็ดดานนอกถุงดวย 70 % Alcohol กอนนําออก
จากที่เก็บศพ
• หากญาติหรือบุคคลใดจะแตะตองศพตองสวมกาวนและถุงมือ
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แนวทางการดําเนินงาน
ดานการประชาสัมพันธสราง
ความรูและความเขาใจแก
ประชาชนและชุมชน
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รหัสแนวทางการดําเนินงาน
ดานการประชาสัมพันธสรางความรู และความเขาใจแกประชาชนและชุมชน
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR

1 การบริหารจัดการดานการเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต
2 สุขบัญญัติ 10 ประการ
3 การจัดทําขาวแจก (Press release)
4 การจัดแถลงขาวสื่อมวลชน (Press conference)
5 การจัดสัมมนาผูสื่อขาวและดูงานในพื้นที่ (Study tours)
6 การจัดบอรดแสดงขอมูลขาวสาร ในสํานักงาน / ศูนย ฯ
7 การจัดเตรียมประเด็น ขอมูลขาวสาร สําหรับการแถลงขาว
8 การใหสัมภาษณสื่อมวลชน (Press interview)
9 การเผยแพรขอ มูลทางโทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ
10 การจัดกิจกรรมพิเศษ และรณรงค (Special event activities & Campaign)
11 การใหบริการขาวสารทาง call center
12 การใหบริการขาวสารทางเว็บไซต
13 การผลิตและเผยแพรสื่อ IEC (Information Education Communication)
14 การจัดสัมมนากลุมเปาหมายเฉพาะ
15 การจัดนิทรรศการและสนับสนุนเจาหนาที่ประจํานิทรรศการนอกหนวยงาน
16 การเตรียมทีมวิทยากรและทีป่ รึกษา
17 การจัดเวทีเจรจาตอรอง (Negotiation)
18 การปฏิบัติงานประชาสัมพันธเคลื่อนที่ลงชุมชนในพืน้ ที่เสี่ยง (PRRT)
19 การสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธในระดับชุมชน
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PR 1 การบริหารจัดการดานการเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต
กิจกรรม : การบริหารจัดการดานการเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต
หนวยงานรับผิดชอบ
: กรมประชาสัมพันธ (สวนจัดและควบคุมรายการสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย)
: กลุมสารนิเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร กระทรวงสาธารณสุข
ชื่อผูรับผิดชอบ :
1. นางทิพเยาว จุลโลบล
โทรศัพท0-2275-6619
โทรสาร 0-2275-6676
มือถือ 0-1931-1756
2. ทพ.ญ.นัยนา แพรศรีสกุล โทรศัพท 0-2590-1401-3
โทรสาร 0-2591-8612-3
มือถือ 0-1752-4912
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรที่มีอยูในปจจุบันตามแผนเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2535
และแผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2545 ไดแก
1.1 ศูนยอํานวยการเตรียมพรอมดานการประชาสัมพันธและการจัดการดานขาวสาร ระดับ
สวนกลาง ( ศอก. ปชส. )
1.2 ศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอมดานการประชาสัมพันธและการจัดการดานขาวระดับจังหวัด (ศปก. ปชส. )
1.3 ศูนยปฏิบัติการดานประชาสัมพันธของแตละกระทรวงทีเ่ กี่ยวของ
2. วัตถุประสงคของศูนยปฏิบัติการดานประชาสัมพันธ (Joint Information Center : JIC)
2.1 เพื่อทําหนาทีว่ างแผน กําหนดกลยุทธ และปฏิบัติการในการใหขอมูลขาวสารแก
สาธารณชน เพื่อใหไดรับความเชื่อถือศรัทธาจากสาธารณชน ตามที่ไดรับความเห็นชอบ
จากผูบัญชาการเหตุการณ
2.2 สรางเครือขายประชาสัมพันธทุกระดับ ตั้งแตสวนกลาง ระดับจังหวัด และอําเภอ
2.3 เพื่อใหเปนแหลงขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสถานการณนั้น ๆ เพียงแหลงเดียวและเปน
แหลงขอมูลที่ดีที่สุด
2.4 เพื่อทําหนาที่รวบรวมขอมูลขาวสารเกี่ยวกับเหตุการณนนั้ ๆ
2.5 เพื่อเปนการรับประกันวาขอมูลขาวสารที่เผยแพรออกไปเปนขอมูลที่ทันตอเหตุการณ
และประสานสอดคลองระหวางหนวยงานที่เกีย่ วของกับทุกฝาย เนื่องจากเปนขอมูลที่
ไดรับการเผยแพรออกไปจากแหลงเดียว
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2.6

เพื่อบันทึกภาพเหตุการณทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว (วีดีโอ) เพื่อใหหนวยงานที่
เกี่ยวของรวมทั้งสื่อมวลชนไดใชประโยชน
2.7 เพื่อติดตามและประเมินวิเคราะหประชามติหรือการรับรูของสาธารณชนเกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
2.8 เพื่อรายงานใหผูบัญชาการเหตุการณทราบถึงทัศนคติ ความตองการ และปฏิกิริยาของ
สาธารณชนเกีย่ วกับเหตุการณนั้น ๆ
2.9 เพื่อใหเจาหนาที่ดานสารนิเทศและเจาหนาที่ประชาสัมพันธที่มาจากหนวยงานตางๆ
ปฏิบัติงานรวมกันเพื่อลดความขัดแยงดานขอมูลขาวสาร
2.10 เพื่อใหคําปรึกษาแนะนําแกผบู ัญชาการเหตุการณเกีย่ วกับประเด็นสําคัญที่อาจสงผล
กระทบตอการบริหารจัดการวิกฤติการณ
2.11 เพื่อควบคุมและปองกันมิใหเกิดขาวลือ
3 การจัดทีมงาน
ใหจดั ชุดปฏิบตั ิงานประชาสัมพันธภาวะวิกฤตซึ่งมีโครงสรางและอัตรากําลังขึ้นอยูกบั ขนาด
ของเหตุการณดังนี้
• ในกรณีสถานการณสมมุติที่ 1 จะใชรูปแบบองคกรขนาดกลาง
• ในกรณีสถานการณสมมุติที่ 2 จะใชรูปแบบองคกรขนาดใหญ
ดังแผนภูมิตอไปนี้
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แผนภูมิที่ 7 โครงสรางศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ (JIC)-ขนาดกลาง สําหรับกรณีสถานการณสมมุติที่ 1
ประกอบดวย เจาหนาที่ 7-17 คน

Information officers
เจาหนาที่สารนิเทศ
โฆษกเหตุการณ

Assistant IO/ JIC manager
ผูชวยเจาหนาที่สารนิเทศ/ ผูจัดการ JIC

Assistant IO for Internal Affairs

Assistant IO for External Affairs

ผูชวย IO ดานกิจกรรมภายใน
(รวบรวม และผลิต)

ผูชวย IO ดานกิจกรรมภายนอก
(ติดตอประสานและเผยแพร)

Data gathering Assistant
ฝายรวบรวมขอมูล

Dissemination Assistant
ฝายเผยแพรขอมูลขาวสาร

Product Assistant
ฝายผลิตขอมูลขาวสาร / ภาพขาว
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แผนภูมิที่ 8 โครงสรางศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ (JIC)-ขนาดใหญ สําหรับกรณีสถานการณสมมุติที่ 2
ประกอบดวย เจาหนาที่ 18- 36 คน

Information officers
เจาหนาที่สารนิเทศ
โฆษกเหตุการณ

Assistant IO/ JIC manager
ผูชวยเจาหนาที่สารนิเทศ/ ผูจัดการ JIC

Assistant IO for Internal Affairs

Assistant IO for External Affairs

ผูชวย IO ดานกิจกรรมภายใน
(รวบรวม และผลิต)

ผูชวย IO ดานกิจกรรมภายนอก
(ติดตอประสานและเผยแพร)

Data gathering Assistant

Dissemination Assistant

ฝายรวบรวมขอมูล

ฝายเผยแพรขอมูลขาวสาร

Product Assistant

Scheduling Assistant
ฝายกําหนดตาราง

ฝายผลิตขอมูลขาวสาร / ภาพขาว

Support Assistant
ฝายสนับสนุน

Preparation Assistant
ฝายเตรียมการ

Assistant IO for
community outreach
ฝายชุมชนสัมพันธ

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

193
แผนภูมิที่ 9 โครงสรางศูนยปฏิบัติการประชาสัมพันธ (JIC)-ขนาดเล็ก สําหรับศูนยฯระดับกระทรวง
ประกอบดวย เจาหนาที่ 4-6 คน

Information officers
เจาหนาที่สารนิเทศ
โฆษกกระทรวงฯ

Assistant IO/ JIC manager
ผูชวยเจาหนาที่สารนิเทศ/ ผูจัดการ JIC

Assistant IO for Internal Affairs

Assistant IO for External Affairs

ผูชวย IO ดานกิจกรรมภายใน (รวบรวม และ
ผลิต)

ผูชวย IO ดานกิจกรรมภายนอก
(ติดตอประสานและเผยแพร)

- รวบรวมขอมูลขาวสาร
- ผลิตขาวสาร/ภาพขาว
- ประเมิน/วิเคราะหการรับรูของกลุมเปาหมาย

- เผยแพรสื่อมวลชน
- Call center
- เว็บไซต
- ชุมชนสัมพันธ
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แผนภูมิที่ 10 โครงสรางทีมประชาสัมพันธ ระดับจังหวัด (Provincial Public Relation team ; PPRT)

ที่ปรึกษา

รองผูวาราชการจังหวัด

-ประธานหอการคา
-ประธานชมรม /
ผูประกอบการเกี่ยวกับสัตว
-หนวยงานNGO

ประธาน

ผชชส.(สสจ.)
รองประธาน

ปชส.จังหวัด
เลขานุการ

รวบรวมและผลิต

PRRT

ระบบการสื่อสาร

ติดตอประสานและเผยแพร

ชุมชนสัมพันธ

องคประกอบคณะทํางาน : เจาหนาทีด่ านประชาสัมพันธของสสจ., เกษตรจังหวัดและปศุจังหวัด, อบจ/
เทศบาล,แรงงานจังหวัด, ผูแทนสื่อมวลชน, หอการคาจังหวัด, องคกรการ
กุศล
4. จัดทําทําเนียบรายชื่อผูท รงคุณวุฒ/ิ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ซึ่งจะใหขอมูลทางวิชาการ
5. แตงตั้งโฆษกเหตุการณ (Spokesman) อยางนอย 1 คน เพื่อทําหนาที่ และแถลงขาวให
สัมภาษณและตอบคําถามของสื่อมวลชน
6. จัดหาเครือ่ งมืออุปกรณที่จําเปนตอการปฏิบัติงานของศูนย
• โทรศัพท , โทรสาร
• เครื่องคอมพิวเตอร (ตั้งโตะ และกระเปาหิว้ )
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•
•
•

เครื่องมือถายเอกสาร
โทรศัพทมือถือ / วิทยุสื่อสารสําหรับติดตอกับหนวยอืน่
เครื่องรับโทรทัศน วิทยุ และหนังสือพิมพ สําหรับการติดตามและ
ประเมินทิศทางการรายงานขาวของสื่อมวลชน
• กลองถายวีดีโอ ถายภาพนิ่ง และอุปกรณแสงไฟ
• เครื่องตัดตอเทปโทรทัศนกระเปาหิว้
• กระดานไวทบอรด
• เครื่องแบบหรือปลอกแขนทีแ่ สดงใหทราบวาเปนทีมประชาสัมพันธ
7. ดํ า เนิ น การประชาสั ม พั น ธ โดยยึ ด หลั ก การให ข อ มู ล ข า วสารเกี่ ย วกั บ เหตุ ก ารณ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ตาม
ขอเท็จจริงอยางรวดเร็ว ตรงไปตรงมา ผานสื่อตางๆ อยางเปนระบบและอยางตอเนื่อง โดยมีแนว
ปฏิบัติดังนี้
7.1 เมื่อรับทราบวามีวกิ ฤติการณเกิดขึน้ ตองเรียกประชุมทีมปฏิบัติงานทั้งหมด เพื่อชี้แจง
สถานการณที่เปนปจจุบันทีส่ ุดใหทราบและเขาใจตรงกันเสียกอน
7.2 แบงมอบหนาที่และจัดชุดปฏิบัติงานตางๆ เชน
- ชุดรวบรวมขอมูลขาวสารเบื้องตน ณ ที่เกิดเหตุ
- ชุดปฏิบัติงานประจํากองบัญชาการเหตุการณ
- ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนยประชาสัมพันธ / ศูนยขอมูลขาวสาร
- ชุดปฏิบัติงาน ณ ศูนยแถลงขาว / ศูนยสื่อมวลชน
- ชุดปฏิบัติงาน ตอบขอซักถามทางโทรศัพท ( Call Center )
7.3 การอํานวยความสะดวกแกสื่อมวลชน
- ลงทะเบียนสื่อมวลชน สังกัด ที่อยู โทรศัพท/ โทรสาร ออกบัตร / เครื่องหมายแสดงตัว
สื่อมวลชนในกรณีตองเขาไปเก็บขาวสารในพื้นทีห่ วงหาม
- กําหนดจุดจอดรถถายทอด
- จัดลามแปลภาษาตางชาติ ( ตามความจําเปน )
- สถานที่แถลงขาว สถานที่ ปฏิบัติงานของสื่อมวลชน
7.5 กําหนดเนือ้ หาของขอมูลขาวสารที่จะเผยแพร
7.6 กําหนดกลยุทธ และสื่อที่ใชในการสื่อสารประชาสัมพันธใหเหมาะสมกับแตละกลุม โดย
พยายามใช เ ครื อ ข า ยสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ ใ นพื้ น ที่ ทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน รวมทั้ ง สื่ อ บุ ค คล และสื่ อ
อิเลคทรอนิกส
7.7 ประสานคณะทํางานฝายวิชาการและคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อรวบรวมขอมูลที่ตองการ
เผยแพรสูกลุมเปาหมายตางๆ มาจัดทําเปนขาวสารเพื่อเผยแพรตอไป
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7.8 ใหมีจัดการใหสัมภาษณสื่อมวลชนโดยผูบริหารระดับสูง โดยโฆษกเหตุการณ เปนระยะๆ
ตามความเหมาะสมของสถานการณ และจัดแถลงขาว
7.9 ประสานงานผูทรงคุณวุฒิ/ผูเชี่ยวชาญเฉพาะทางไปเปนวิทยากรในการออกรายการทาง
โทรทัศนหรือวิทยุเมื่อมีการรองขอจากสื่อมวลชน
7.10 การควบคุมแหลงขาว
ชุดปฏิบัติการประชาสัมพันธ ควรเสนอแนะผูบัญชาการเหตุการณและผูบริหาร
ระดับสูง กอนที่จะใหขาวแกสื่อมวลชน ควรไดมีการประสานกับโฆษกเหตุการณในเรื่องประเด็น
ขาวสารกอนเพื่อใหเกิดความเปนเอกภาพในการใหขอมูลขาวสาร
- เผยแพรเอกสาร / ขาวแจกสื่อมวลชน ใหแกเจาหนาที่ฝา ยตางๆ ไดรับทราบทั่วกัน และ
ใชเปนแนวทางการใหขาวสารแกกลุมเปาหมายอื่นๆ ดวย
7.11 การใหขอ มูลขาวสารอาจจัดในรูปกิจกรรม (event activities ) ซึ่งสงผลตอความรูสึก/
ทัศนคติที่ดีตอสื่อมวลชนและผูเกี่ยวของ
7.12 การติดตามและประเมินการรับรูภาพลักษณขององคกรจากกระแสสื่อมวลชนเปนระยะ ๆ
7.13 บันทึกสถานการณสําคัญและการปฏิบัติงานแตละชวงเวลาของชุดปฏิบัติงาน
ประชาสัมพันธแตละชุดไว เพื่อชวยใหเจาหนาที่ เปลี่ยนผลัดเขามาปฏิบัติงานใหม สามารถทํางานได
อยางตอเนื่อง และใหขอมูลขาวสารในแนวเดียวกัน
7.14 จัดทําคําแถลงสรุปเหตุการณ เมื่อเหตุการณวิกฤตจบลง
7.15 แจงกําหนดการปดศูนยขอมูลขาวสารรวม
7.16 สรุปผลการปฏิบัติงาน ปญหาอุปสรรค /ขอขัดของ และแนวทางการปรับปรุงในอนาคต
เสนอผูบังคับบัญชาทราบ
7.17 เจาหนาที่ประชาสัมพันธของแตละหนวยงานยังคงทําหนาที่ติดตามประเด็นขอมูล
ขาวสารหลังวิกฤติการณตอไป
8. จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการเผยแพรประชาสัมพันธ ของกระทรวงสาธารณสุข
หนวยงานรับผิดชอบ : คณะทํางานเลขานุการกิจ/กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
ชื่อผูรับผิดชอบ : นางสาวจิตรา ธีรางกูร
โทรศัพท 0-2590-3275
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
8.1จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานดานการเผยแพรประชาสัมพันธฯ โดยมีองคประกอบของ
คณะทํางานดังนี้
8.1.1 ผูทรงคุณวุฒฯิ กรมควบคุมโรค เปนประธาน
8.1.2 ผูแทนกองสุขศึกษา กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ
8.1.3 ผูแทนกองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
8.1.4 ผูแทนกลุมสารนิเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
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8.1.5 ผูแทนกองแผนงาน กรมควบคุมโรค
8.1.6 ผูแทนสํานักโรคติดตอทั่วไป
8.1.7 ผูแทนสํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ ฯ เปนกรรมการและเลขานุการ
8.2 เสนอคําสั่งใหประธานคณะกรรมการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก (รองปลัดกระทรวงฯ) ลง
นามคําสั่ง
8.3 จัดสงคําสั่งใหคณะทํางานทุกคนรับทราบ
9. จัดประชุมคณะกรรมการหรือคณะทํางานดานการเผยแพรประชาสัมพันธ ของ กระทรวงสาธารณสุข
หนวยงานรับผิดชอบ : กลุมสารนิเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
ชื่อผูรับผิดชอบ : ทพ.ญ. นัยนา แพรศรีสกุล โทรศัพท 0-2590-1523
โทรสาร 0-2591-8612-3
มือถือ 0-1752-4912
: นางเกษสิณี อยูพุม
โทรศัพท 0-2590-1408
โทรสาร 0-2591-8612-3
มือถือ 0-1985-0840
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. จัดทําวาระการประชุมและเชิญคณะกรรมการเขาประชุม
ระยะ สถานการณสมมุติที่ 1 ประชุมสัปดาหละ 3 วัน คือ วันจันทร วันพุธ และวันศุกร
ระยะ สถานการณสมมุติที่ 2 ประชุมทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ
วาระการประชุมประกอบดวย
(1) เรื่องเพื่อทราบ
(2) เรื่องสืบเนื่อง
(3) เรื่องเพื่อพิจารณา
(4) เรื่องอื่นๆ
2. จัดเตรียมเอกสาร หองประชุม และอุปกรณอํานวยความสะดวกในการประชุม
3. สรุปบันทึกรายงานการประชุม
4. จัดสงรายงานการประชุมใหคณะกรรมการรับทราบและปฏิบัติ
**************************
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PR 2 สงเสริมการนําสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ ในการสงเสริมสุขภาพและ ควบคุมปองกัน
โรคไขหวัดนก
กิจกรรม : สงเสริมการนําสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ ในการสงเสริมสุขภาพและ ควบคุมปองกันโรคไขหวัดนก
หนวยงานรับผิดชอบ : กองสุขศึกษา / กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ /กรมอนามัย
ชื่อผูรับผิดชอบ :1. นางสาวสมบูรณ ขอสกุล
โทรศัพท 0-2590-1661
โทรสาร 0-2591-8597
มือถือ 0-1928-6679
2. นางสาวทิวาพร กลมกลอม
โทรศัพท 0-2590-1623
โทรสาร 0-2590-1626
มือถือ 0-1484-6457
3. ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ
กรมอนามัย
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. สงเสริมสนับสนุนใหมีการเรียนการสอนในโรงเรียนและปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแหงชาติ 10
ประการในประชาชนทั่วไป รายละเอียดดังนี้
1. ดูแลรักษารางกายและของใชใหสะอาด
1.1 อาบน้ําใหสะอาดทุกวันอยางนอยวันละ 1 ครั้ง
1.2 สระผมอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง
1.3 ตัดเล็บมือ เล็บเทา ใหสั้นอยูเสมอ
1.4 ถายอุจจาระเปนเวลาทุกวัน
1.5 ใสเสื้อผาที่สะอาด ไมอบั ชื้น และใหอบอุนเพียงพอ
1. 6 จัดเก็บของใชใหเปนระเบียบ
2. รักษาฟนใหแข็งแรงและแปรงฟนทุกวันอยางถูกตอง
2.1 ถูฟนหรือบวนปากหลังกินอาหาร
2.2 หลีกเลี่ยงการกินลูกอม ลูกกวาด ทอฟฟ เปนตน
2.3 ตรวจสุขภาพในชองปากอยางนอยปละ 2 ครั้ง
2.4 แปรงฟนทุกวันอยางถูกวิธีอยางนอยวันละ 2 ครั้ง ในตอนเชา และกอนนอน
2.5 หามใชฟนกัด ขบเคี้ยวของแข็ง
3. ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังการขับถาย
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3.1 ลางมือใหสะอาดกอนกินอาหารและหลังการขับถายทุกครั้ง
4. กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด
4.1 เลือกซื้ออาหารที่สด สะอาด ปราศจากสารอันตราย
4.2 กินอาหารที่มีการเตรียม การประกอบอาหารและใสในภาชนะที่สะอาด
4.3 กินอาหารที่ปรุงสุกใหมๆ
4.4 ไมกินอาหารที่ใสสี มีสารอันตราย เชน สียอมผา ยากันบูด ผงชูรส บอแรกซ ยาฆาแมลง ฟอรมาลีน
เปนตน
4.5 กินอาหารใหเปนเวลา
4.6 กินอาหารใหครบ 5 หมูในปริมาณที่พอเหมาะ
4.7 ดื่มน้ําที่สะอาดอยางนอยวันละ 8 แกว เชน น้ําประปา น้ําตม น้ําฝน น้ําที่ผานการ
กลั่นกรองน้ํากลั่น น้ําที่ผานกระบวนการผลิตอยางถูกวิธี เปนตน
5. งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสําสอนทางเพศ
5.1 งดบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน
5.2 สรางเสริมคานิยมรักเดียวใจเดียว รักนวลสงวนตัว ไมชิงสุกกอนหาม (มีคูครองเมื่อถึงเวลา
อันควร)
6. สรางความสัมพันธในครอบครัวใหอบอุน
6.1 สมาชิกในครอบครัวชวยเหลือกันทํางานบาน
6.2 มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในครอบครัว
6.3 มีการปรึกษาหารือกับสมาชิกในครอบครัวเมื่อมีปญ
 หา
6.4 เผื่อแผน้ําใจไมตรีใหกับสมาชิกในครอบครัว
6.5 มีกิจกรรมรื่นเริงสังสรรคและพักผอนภายในครอบครัว
7. ปองกันอุบตั ิภัยดวยการไมประมาท
7.1 ระมัดระวังในการปองกันอุบัติภยั ภายในบาน เชน ไฟฟา เตาแกสของมีคม จุดธูปเทียน
บูชาพระไมขดี ไฟ เปนตน
7.2 ระมัดระวังในการปองกันอุบัติภยั ในทีส่ าธารณะ เชน ปฏิบัติตามกฎแหงความปลอดภัย
จากการจราจรทางบก ทางน้าํ ปองกันอันตรายจากโรงฝกงาน หองปฏิบัติการเขต
กอสราง หลีกเลี่ยงการชุมนุมหอมลอมในขณะเกิดอุบัตภิ ยั
8. ออกกําลังกายสม่ําเสมอ และตรวจสุขภาพประจําป
8.1 ออกกําลังกายอยางนอยสัปดาหละ 3 ครั้ง
8.2 ออกกําลังกายและเลนกีฬาใหเหมาะสมกับสภาพรางกายและวัย
8.3 เลนกีฬาหรือออกกําลังกายอยางสนุกสนาน
8.4 ตรวจสุขภาพโดยแพทย หรือเจาหนาทีส่ าธารณสุขอยางนอยปละ 1 ครั้ง
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9. ทําจิตใจใหราเริงแจมใสอยูเสมอ
9.1 พักผอนใหเพียงพอ
9.2 เมื่อมีปญหาไมสบายใจ ควรหาทางผอนคลาย โดยการปรึกษาผูใกลชดิ ที่ไวใจไดหรือเขา
หาสิ่งบันเทิงใจ เชน เลนกีฬา ฟงเพลง ดูภาพยนตร เปนตน
9.3 ทํางานอดิเรกในยามวาง
9.4 ชวยเหลือผูอื่นที่มีปญหา
10. มีสํานึกตอสวนรวม รวมสรางสรรคสงั คม
10.1 ใชทรัพยากรอยางประหยัด
10.2 อนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม เชน ชุมชน ปา น้ํา สัตวปา เปนตน
10.3 ทิ้งขยะในที่รองรับ
10.4 หลีกเลี่ยงการใชวัสดุอุปกรณที่กอใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม เชน พลาสติก สเปรย
เปนตน
10.5 มีและใชสวมที่ถูกสุขลักษณะ
10.6 มีการกําจัดน้ําทิ้งในครัวเรือนและโรงเรียนที่ถูกตอง
2. เผยแพรประชาสัมพันธและรณรงคการสวมผาปดปาก ปดจมูก เวลาไอ จาม มีอาการไขหวัด รวมทั้ง
การบวนเสมหะและน้ําลาย ในที่สาธารณะ

**************************

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

201
PR 3 การจัดทําขาวแจก (Press release)
กิจกรรม : การจัดทําขาวแจก (Press Release)
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. กรมประชาสัมพันธ
2. กระทรวงสาธารณสุข - กลุมสารนิเทศ กรมควบคุมโรค
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณและสหกรณ
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1.นางสาวสุพร มาถาวร
โทรศัพท 0-2275-6290
โทรสาร 0-2275-6213
(กรมประชาสัมพันธ)
มือถือ 0-9509-8278
2.ทพ.ญ.นัยนา แพรศรีสกุล
โทรศัพท 0-2590-1523
โทรสาร 0-2591-8612-3
(กระทรวงสาธารณสุข)
มือถือ 0-1752-4912
3. นางกรองแกว เศรษฐพันธุ โทรศัพท 0-2590-3026-7
โทรสาร 0-2965-9568
มือถือ 0-1807-3694
4. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
กําหนดการดําเนินงาน :
ดําเนินการตามความเหมาะสม สอดคลองกับสถานการณ
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. ประสานผูบริหารระดับสูง (ผูแถลงขาว)
2. เขียนขาวภาษาไทย / อังกฤษ
3. สงรางให ขอ 1 ตรวจ / ปรับ
4. ผลิตขาวแจก
5. สงขาวใหสื่อมวลชน / web master , Call center
ตัวอยางกิจกรรม : ตัวอยางขาวแจก
**************************
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PR 4 การจัดแถลงขาวสื่อมวลชน (Press conference)
กิจกรรม : การจัดแถลงขาวสื่อมวลชน (Press conference)
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. กรมประชาสัมพันธ
2. กระทรวงสาธารณสุข - กลุมสารนิเทศ กรมควบคุมโรค
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1.นางสาวสุพร มาถาวร
โทรศัพท 0-2275-6290
โทรสาร 0-2275-6213
(กรมประชาสัมพันธ)
มือถือ 0-9509-8278
2.ทพ.ญ.นัยนา แพรศรีสกุล
โทรศัพท 0-2590-1523
โทรสาร 0-2591-8612-3
(กระทรวงสาธารณสุข)
มือถือ 0-1752-4912
3. นางกรองแกว เศรษฐพันธุ โทรศัพท 0-2590-3026-7
โทรสาร 0-2965-9568
มือถือ 0-1807-3694
4. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
เงื่อนไขการดําเนินงาน : เพื่อสรางความรูความเขาใจ เกีย่ วกับการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค แก
ผูสื่อขาว เพื่อใหผูสื่อขาวรวมมือในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1.กําหนดตัวบุคคลที่จะแถลงขาวที่ชัดเจน เหมาะสม สามารถใหขอมูลเบื้องตน ชี้แจงปญหาตางๆใน
องคกรได
2.เลือกเวลาที่เหมาะสมที่จะจัดการแถลงขาว (เชน 2 ชั่วโมงกอนกําหนดปดตนฉบับของขาว
หนังสือพิมพ หรือจัดทันทีที่เปนไปได เมื่อมีความคืบหนาที่สําคัญในการปฏิบัติ)
3.เลือกสถานที่จะจัดแถลงขาว จองสถานที่และจัดบริเวณสถานที่ใหพรอมรวมทั้งการจัดหาเครื่องมือ
โสตทัศน (สถานที่ควรเขาถึ งง าย ไปมาสะดวก มี ที่จอดรถ มีปลั๊กไฟมากเพีย งพอ มีคู
สายโทรศัพท มีเสียงรบกวนนอย และมีบริเวณที่จัดฉากเวทีไดเหมาะสมสวยงาม)
4.จัดทําเนื้อหาในการแถลงขาวที่เปนจริง รวดเร็ว ทันสถานการณและมีการวิเคราะห
5.แจงใหสื่อมวลชนทราบกําหนดการแถลงขาว สถานที่และเวลาในการจัดแถลงขาว
6.จัดเตรียมแฟมขอมูลขาวสารที่จะแจกจายแกสื่อมวลชน
7.กําหนดตัวโฆษก ผูแถลง นัดหมายตารางเวลา และจัดเตรียมขอมูลขาวสารใหผูแถลง
8.มอบหมายพิธกี รในการแถลงขาว ซึ่งมีหนาที่ดังนี้
- กําหนดวาระ รูปแบบ หรือขั้นตอนการแถลงขาว
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

203
- กลาวตอนรับผูมาเขาประชุม
- ชี้แจงวัตถุประสงคของการแถลงขาว
- แนะนําโฆษก
- แจงแหลงขาวหรือหนวยงานสําหรับสอบถามขอมูลเพิ่มเติม
- ควบคุมเวลาทีใ่ ชในการซักถามในประเด็นตางๆ
- กลาวปดการแถลงขาว
9. เตรียมพรอมทีจ่ ะใหความชวยเหลืออํานวยความสะดวกแกผูสื่อขาวในสิ่งที่อาจตองการเพิ่มเติมภายหลังการ
แถลงขาว
**************************

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

204
PR 5 การจัดสัมมนาผูสื่อขาวและดูงานในพืน้ ที่ (Study tours)
กิจกรรม : การจัดสัมมนาผูสื่อขาวและดูงานในพื้นที่ (Study tours)
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. กรมประชาสัมพันธ
2. กระทรวงสาธารณสุข - กลุมสารนิเทศ กรมควบคุมโรค
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1.นางสาวสุพร มาถาวร
โทรศัพท 0-2275-6290
โทรสาร 0-2275-6213
(กรมประชาสัมพันธ)
มือถือ 0-9509-8278
2.ทพ.ญ.นัยนา แพรศรีสกุล
โทรศัพท 0-2590-1523
โทรสาร 0-2591-8612-3
(กระทรวงสาธารณสุข)
มือถือ 0-1752-4912
3. นางกรองแกว เศรษฐพันธุ โทรศัพท 0-2590-3026-7
โทรสาร 0-2965-9568
มือถือ 0-1807-3694
4. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
เงื่อนไขการดําเนินงาน : เพื่อสรางความรูความเขาใจ เกีย่ วกับการดําเนินงานปองกันและควบคุมโรค แก
ผูสื่อขาวเพื่อใหผูสื่อขาวรวมมือในการเผยแพรขอมูลขาวสารที่ถูกตอง
.
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. จัดทําโครงการประชุมและกําหนดการประชุม (Agenda) และดูงานในพื้นที่ของผูส ื่อขาว
2. ประสานพืน้ ที่ใหเตรียมพืน้ ที่ดูงาน
3. เชิญวิทยากรและผูสื่อขาวเขารวมสัมมนา
4. จัดเตรียมสถานที่ หองพัก ที่ประชุม ยานพาหนะเดินทาง
5. จัดเตรียมขาวแจก เอกสาร สื่อประกอบการดูงาน
6. เตรียมจัดงานสื่อมวลชนสัมพันธ ระหวางการประชุมและดูงาน
7. ประเมินผลผลิตที่ผูสื่อขาวดําเนินการ
ตัวอยางกิจกรรม : เผยแพร
**************************
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PR 6 การจัดบอรดแสดงขอมูลขาวสาร ในสํานักงาน / ศูนย ฯ
กิจกรรม : การจัดบอรดแสดงขอมูลขาวสาร ในสํานักงาน / ศูนย ฯ
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค
2. สํานักโรคติดตอทั่วไป
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1. นางกรองแกว เศรษฐพันธ
โทรศัพท 0-2590-3026-7
โทรสาร 0-2965-9568
มือถือ 0-1807-3694
2. นายธนพล รัตนเศวตศักดิ์
โทรศัพท 0-2590-3856
โทรสาร 0-2590-3386
มือถือ 0-1821-4854
3. นางสาวพาหุรัตน คงเมือง
โทรศัพท 0-2590-3167
โทรสาร 0-2965-9376
มือถือ 0-5188-2644
1. กําหนดบริเวณที่เหมาะสมสําหรับการจัดบอรดเผยแพรขอมูลภายในกองบัญชาการ
เหตุการณ เชน บริเวณหองพักผอนทางเดิน เปนตน
2. นําขาวแจก ,fact sheets, ขาวเกี่ยวกับเหตุการณที่ตัดจากหนังสือพิมพ หรือจาก
อินเตอรเน็ตติดที่บอรด
3. แสดง/เผยแพรขอมู ลข าวสารอื่นๆ ที่ไ มเ กี่ย วกับ เหตุการณ แตอ าจมีผลในทาง
เสริมสรางขวัญและกําลังใจบนบอรดดวย เชน ภาพการตูน ภาพขาวกีฬา รายการ
อาหาร เปนตน
4. ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบนบอรดใหทันสมัย อยางนอยวันละ 1 ครั้ง
**************************
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PR 7 การจัดเตรียมประเด็น ขอมูลขาวสาร สําหรับการแถลงขาว
กิจกรรม : การจัดเตรียมประเด็น ขอมูลขาวสาร สําหรับการแถลงขาว
หนวยงานรับผิดชอบ :
: กลุมสารนิเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
: สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค
ชื่อผูรับผิดชอบ
1.นางสาวเกษร
จินดา
โทรศัพท 02-590-1401-3
โทรสาร 02-591-8612-3
2. นางกรองแกว
เศรษฐพันธุ โทรศัพท 02-590-3026-7
โทรสาร 02-965-9568
มือถือ 01-807-3694
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. เตรียมรางคําแถลงเริ่มตนดวยเนื้อหาที่แสดงถึงความตั้งใจจริงในการรับผิดชอบตอ
เหตุการณที่เกิดขึ้น แสดงความเห็นอกเห็นใจ ความหวงใย (วิธีคิดใหนกึ วาถาทาน
เองเปนผูที่ไดรับความรอนทานตองการไดยินผูรับผิดชอบกลาวถึงสิ่งใด ก็ใหเขียน
สิ่งนั้นลงไป)
2. จากนั้นใหกลาวถึงประเด็นสําคัญๆ ที่ตองการแจงขาว กอนเขาสูเนื้อหาละเอียด
ของแตละประเด็น
3. ใหขอเท็จจริงในรายละเอียดของแตละประเด็น
4. สรุปความใหครอบคลุมทุกประเด็น
5. แผนที่จะดําเนินการในอนาคต
6. สุดทายใหบอกหมายเลขโทรศัพทของศูนย JIC หรือหมายเลขอื่นที่จะให ขอมูล
เพิ่มเติมไดตอไป
ตัวอยางกิจกรรม : -
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PR 8 การใหสัมภาษณสื่อมวลชน (Press interview)
กิจกรรม : การใหสัมภาษณสื่อมวลชน (Press interview)
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. กรมประชาสัมพันธ
2. กระทรวงสาธารณสุข - กลุมสารนิเทศ กรมควบคุมโรค
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1.นางสาวสุพร มาถาวร
โทรศัพท 0-2275-6290
โทรสาร 0-2275-6213
(กรมประชาสัมพันธ)
มือถือ 0-9509-8278
2.ทพ.ญ.นัยนา แพรศรีสกุล
โทรศัพท 0-2590-1523
โทรสาร 0-2591-8612-3
(กระทรวงสาธารณสุข)
มือถือ 0-1752-4912
3. นางกรองแกว เศรษฐพันธุ โทรศัพท 0-2590-3026-7
โทรสาร 0-2965-9568
มือถือ 0-1807-3694
4. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. หลักปฏิบัติในการใหสัมภาษณสื่อมวลชน :
1.1 ผูที่จะใหสัมภาษณ (ผูบังคับบัญชาระดับสูง) ตองเต็มใจที่จะใหสัมภาษณ
1.2 สามารถทําความตกลงกับผูสื่อขาวลวงหนากอนใหสัมภาษณ ในประเด็นที่ตองการเผยแพร/
ชี้แจงแตไมเปนการสมควรที่จะตรวจสอบหรือเซนเซอรขอความที่จะออกอากาศ (ทางที่ดีที่สุด คือ ให
สัมภาษณเฉพาะสิ่งที่เปดเผยได โดยไมสงผลกระทบตอความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติหรือของ
ผูใด)
1.3 ใหขอมูลขาวสารแกสื่อมวลชนเปนระยะๆ อยางตอเนือ่ ง
1.4 พึงตระหนักถึงขีดความสามารถ และหนาที่ของสื่อมวลชนที่จะเปนผูชวยเหลือราชการใน
การสงขาวสารใหแกผูเกี่ยวของ ครอบครัว ชุมชน สาธารณชนไดอยางรวดเร็วและกวางขวาง ชวย
แนะนําวิธีปฏิบัติตัวที่ถูกตองแกประชาชน หรือชวยเสริมย้ําความมั่นใจวาสิ่งที่ประชาชนปฏิบัตินั้น
ถูกตองเหมาะสมแลว
2. วิธีเตรียมขอมูลสําหรับการใหสัมภาษณ
2.1 ปจจัยควบคุมที่สําคัญที่สุดในการใหสัมภาษณ คือ “เวลา”
- ขาวโทรทัศน มีเวลาประมาณ 30 – 60 วินาที
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- ขาวหนังสือพิมพ ความยาวประมาณ 10 – 20 นิ้ว
ดังนั้นตองเตรียมประเด็นสําคัญที่สุด ดวยสื่อสารประโยคสั้นๆ ในเวลา ไมเกิน 20 – 30 วินาที
ถาตองการชี้แจงเรื่องใดในรายละเอียดสามารถทําไดหลังจากพูดประเด็นสําคัญที่สุดไปแลว
2.2 คาดคะเนประเด็นทีจ่ ะถูกสัมภาษณลวงหนา และเตรียมคําตอบใหตรง ประเด็นและกระชับ
2.3 ไมวาจะเกิดวิกฤติการณชนิดใด ขอความที่จะใหสัมภาษณควรเปนขอมูลทางบวก เชน
ความหวงใยผูที่ไดรับบาดเจ็บ ความเสียใจตอผูสูญเสียชีวิต และญาติมิตร สิ่งที่ไดดําเนินการไปแลว คือ
อะไร และจะดําเนินการตอไปอยางไร เพื่อใหสถานการณดีขึ้นหรือไม เลวรายลงไปกวาที่เปนอยูร วมทัง้
มาตรการที่จะปองกันไมใหเกิดเหตุรายแรงเชนนั้นขึ้นไดอีกในอนาคต
3. สิ่งที่พึงปฏิบัติ และไมพึงปฏิบัติในการใหสัมภาษณสื่อมวลชน
3.1 ใหปฏิบัติตอผูสื่อขาว เชนเดียวกับที่ทานตองการใหผูอื่นปฏิบัติตอทาน
3.2 ถาท า นทํ าตั ว เหิ น ห า งและเปน ปฏิปก ษกับผูสื่อข าว ทา นก็จ ะได รับการตอบสนอง
เชนเดียวกัน
3.3 แตงกายใหเหมาะสมกับสถานการณและสถานที่ ฉากหลังของบริเวณให สัมภาษณก็ควรจัด
ใหเหมาะสม
3.4 ถาเปนไปไดควรหาขอมูลเกี่ยวกับผูสื่อขาวเพื่อใหทราบภูมิหลัง หรือลักษณะนิสัยกอนจะ
ไดรูวา เราตองเจอกับบุคคลลักษณะใด
3.5 หากตองเรียกชื่อสวนราชการ/องคกรที่เขามาชวยเหลือ ตองแนใจวาเรียกชื่อหนวยงานนั้น
ใหถูกตอง
3.6 เวลาใหสัมภาษณ พูดเจาะจงถึงประเด็นสําคัญๆ และใหขอมูลที่สนับสนุน ประเด็นเหลานั้น
เพิ่มเติมอยาพูดเรื่อยเจื้อยไมรูจักจบ พูดเฉพาะประเด็นทีร่ ู อยาตั้งสมมติฐาน แตไมจาํ เปนตองพูดทุกสิ่งที่
รู เพราะบางอยางไมเกิดประโยชนแกฝายใด
3.7 ถาไมสามารถตอบคําถามได ตองใหเหตุผลวาเพราะเหตุใด สามารถพูดไดตามตรงวา “ไม
ทราบ” แต ไมควรพูดวา “ไมมีความคิดเห็น”
3.8 หนวยงานหรือผูใหสัมภาษณไมจําเปนตองมีความ “สมบูรณแบบ” ในทุกเรื่อง หากมีความ
ผิ ด พลาดให ย อมรั บ ผิ ด ซึ่ ง จะเป น การแสดงให เ ห็ น ถึ ง ความตรงไปตรงมา และความมี คุ ณ ธรรมที่
นาชื่นชม
3.9 อยาใชคํายอ หรือศัพทเทคนิค ซึ่งประชาชนโดยทัว่ ไปฟงไมรูเรื่อง
3.10 ไมจําเปนตองตอบคําถามในทันที ควรฟงใหเขาใจ คิดถึงคําตอบแลวจึงตอบ โดยไมตอง
ทวนคําถาม ซึ่งทําใหเสียเวลา
คําถาม ซึ่งทําใหเสียเวลา
3.11 พูดแตความจริง พยายามหลีกเลี่ยงการใชคําสรางสีสันเกินจริง
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3.12 ถาผูสัมภาษณถามคําถามดวยความกาวราว อยารับอารมณของเขาจงควบคุมอารมณของ
ทานใหสุขุม สงบนิ่ง อยาโกรธ แลวตอบคําถามไปตามปรกติ อยาหาเรื่องทะเลาะกับสื่อมวลชนผาน
จอโทรทัศน/วิทยุ
3.13 ถาผูสื่อขาวอางถึงขอมูล หรือสถิติตัวเลขที่คาดเคลื่อน ควรขอแกไขใหถูกตองอยาปลอยให
ผานเลยไปโดยไมแกไข
3.14 หลังการใหสัมภาษณ ติดตามดูแลใหเกิดการปฏิบัตติ ามที่ไดใหสัมภาษณไปแลว เชน จัดหา
ขอมูลเพิ่มเติมใหผูสื่อขาวเพิม่ เติม เปนตน

***************************
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PR 9 การเผยแพรขอ มูลทางโทรทัศน, วิทยุ, หนังสือพิมพ
กิจกรรม : การเผยแพรประชาสัมพันธทางสื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน และหนังสือพิมพ
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. กรมประชาสัมพันธ
2. กระทรวงสาธารณสุข - กลุมสารนิเทศ กรมควบคุมโรค
3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1.นางสาวสุพร มาถาวร
โทรศัพท 0-2275-6290
โทรสาร 0-2275-6213
(กรมประชาสัมพันธ)
มือถือ 0-9509-8278
2.ทพ.ญ.นัยนา แพรศรีสกุล
โทรศัพท 0-2590-1523
โทรสาร 0-2591-8612-3
(กระทรวงสาธารณสุข)
มือถือ 0-1752-4912
3. นางกรองแกว เศรษฐพันธุ โทรศัพท 0-2590-3026-7
โทรสาร 0-2965-9568
มือถือ 0-1807-3694
4. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. ติดตามและวิเคราะหการใชสื่อ
2. จัดทําแผนการเผยแพร (Media Plan)
- สื่อโทรทัศน ขาว , สารคดี , รายการ In program สอดแทรกในรายการ Game Show , ละคร
- สื่อวิทยุ
สารคดี , ขาว , รายการ , In program สอดแทรก(ในรายการตางๆ) , Spot
โฆษณา
- สื่อสิ่งพิมพ - หนังสือพิมพ
ขาว บทความ สารคดี โฆษณา
- นิตยสาร
3. จัดทําตนฉบับ
4. ประสาน / ขอความรวมมือผูร ับผิดชอบสื่อทุกชองทางตามแผนการเผยแพร ตามความจําเปน
และความเหมาะสม เชน Cut out , ATM , Banner , Studio , แผนพับ , โปสเตอร ฯลฯ
**************************
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PR 10 การจัดกิจกรรมพิเศษ และรณรงค (Special event activities & Campaign)
กิจกรรม : การจัดกิจกรรมพิเศษ และรณรงค (Special event activities & Campaign)
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค
2. กองสุขศึกษา กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ
3. กลุมสารนิเทศ สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
4. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ
ชื่อผูรับผิดชอบ: 1.นายเชาวลิตร จีระดิษฐ
โทรศัพท 0-2590-3088
มือถือ 0-1933-6857
2.นางสาวสมบูรณ ขอสกุล
โทรศัพท 0-2590-1661
โทรสาร 0-2591-8597
มือถือ 0-1928-6679
3.ทพญ.นัยนา แพรศรีสกุล
โทรศัพท 0-2590-1523
โทรสาร 0-2591-8612
มือถือ 0-1752-4912
4. กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
เงื่อนไขดําเนินการ : ดําเนินการเมื่อเกิดวิกฤตศรัทธา เชน ประชาชนไมบริโภคไกและไขหรือตองการ
รณรงคเฉพาะเรื่อง เชน รณรงคใหประชาชนสวมหนากากอนามัย
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. ศึกษาสภาวะและแนวโนมของวิกฤตศรัทธาที่เกิดขึ้นหรือความตองการใหประชาชนมี
พฤติกรรม อยางใดอยางหนึ่ง
2. จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานจัดงาน
3. กําหนดรูปแบบการจัดงานและรายละเอียดขอกําหนดการจัดงาน
4. ดําเนินการจัดจางเอกชนที่มีความชํานาญดําเนินการจัดงาน
5. ติดตามกํากับการดําเนินงานของผูรับจาง
6. ประเมินผลวิกฤตศรัทธาและพฤติกรรมของประชาชนหลังจัดงาน
ตัวอยางกิจกรรม : การจัดงานมหกรรมกินไก ณ บริเวณทองสนามหลวง
**************************
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PR 11 การใหบริการขาวสารทาง call center
กิจกรรม : การใหบริการขอมูลขาวสารทาง Call Center 24 ชั่วโมง หมายเลข 02-590-3333
จํานวน 10 คูสาย
หนวยงานรับผิดชอบ : กระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ชื่อผูรับผิดชอบ :
1. กองแผนงาน กรมควบคุมโรค
2. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. จัดเตรียมประเด็นคําถาม/คําตอบที่พบบอย (Frequency Asked Question ; FAQ) โดย
ประสานงานกับคณะทํางานวิชาการ และปรับ FAQ ทุก ๆ สัปดาห
2. จัดเตรียมเอกสาร คําแนะนําสําหรับประชาชน เพื่อแจกจายเมื่อมีผูมาติดตอขอรับ
3. บันทึกเสียง FAQ เพื่อใหบริการในระบบอัตโนมัติ
4. กําหนดตัวบุคคลจากหนวยงานตางๆ เพื่อปฏิบัติหนาที่ตอบคําถามทางโทรศัพท
5. ปฐมนิเทศผูทาํ หนาที่ตอบคําถามทุกคนกอนปฏิบัติหนาที่
6. จัดเวรผูที่ทําหนาที่ตอบคําถามตลอด 24 ชั่วโมง
6.1 ในสถานการณสมมุติที่ 1 จัดเวรผูตอบคําถามทุกวันไมเวนวันหยุด ราชการ
ปฏิบัติห นาที่ป ระจํา Call center ระหวางเวลา 08.30-16.30 น. นอกเวลา
ราชการ ตั้งโปรแกรมโอนสายอัตโนมัติเขามือถือเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอก
เวลา
6.2 ในสถานการณสมมุติที่ 2 จัดเวรผูตอบคําถามทุกวัน ไมเวนวัน หยุดราชการ
แบงออกเปน 3 ผลัด
• ผลัดแรก 07.00 - 15.00 น. จํา นวน 6 คน
• ผลัด ที่ 2 เวลา 15.00 - 23.00 น. จํา นวน 6 คน
• ผลัด ที่ 3 เวลา 23.00 - 07.00 น. จํานวน 4 คน
ตัวอยางกิจกรรม : 1.FAQ
2.ตารางเวรเจาหนาที่ทตี่ อบคําถาม
**************************
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PR 12 การใหบริการขาวสารทาง web site
กิจกรรม : การเผยแพรขอมูลขาวสารทาง เว็บไซต (http://thaigcd.ddc.moph.go.th หรือ
8www.moph.go.th. ไอคอนไขหวัดนก) ใหบริการขาวสารทาง เว็บไซต
หนวยงานที่รับผิดชอบ
กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
- กรมปศุสัตว
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- อื่นๆ
ชื่อผูรับผิดชอบ: 1.นางสาวพรทิพย วิริยะนนท
โทรศัพท 0-2590-3079
โทรสาร 0-2590-3309
(กระทรวงสาธารณสุข)
มือถือ 0-9814-0219
2. นพ.วินัย วุตติวิโรจน
โทรศัพท 0-2590-3175
โทรสาร
(กระทรวงสาธารณสุข)
มือถือ 0-1911-2198
3. นางสาวปทมาวดี กฤษณามระ
โทรศัพท 0-2590-3185
โทรสาร 0-2591-8436
(กระทรวงสาธารณสุข)
มือถือ 0-1848-0387
4. นางสาวพาหุรัตน คงเมือง
โทรศัพท 0-2590-3167
โทรสาร 0-2965-9376
(กระทรวงสาธารณสุข)
มือถือ 0-5188-2644
5. (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)
6. (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม)
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. กําหนดเจาหนาที่ และทีมรับผิดชอบติดตามสถานการณการระบาดของโรคทั่วโลก
2. รวบรวมขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของ เผยแพรทางเว็บไซค ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ ทุกวัน
3. กําหนดเจาหนาที่หรือทีมตรวจทานหรือแกไข ขอมูลกอนการเผยแพรบนเว็บไซต
4. สงขอมูลให web master เผยแพรบนเว็บไซต
5 เปนสื่อสารในการสงตอขอมูลขาวสารผานทางอินเตอรเน็ต
ตัวอยางกิจกรรม : หนาเว็บไซตไขหวัดนก
7H

H

**************************
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PR 13 การผลิตและเผยแพรสื่อ IEC (Information Education Communication)
กิจกรรม : การผลิตและเผยแพรสื่อ IEC (Information Education Communication)
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. กองสุขศึกษา กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ
2. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1. นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี

โทรศัพท 0-2590-1612
โทรสาร 0-2590-1626
มือถือ 0-1929-0664
2. นางรุจยา
ชัชวาลยางกูร
โทรศัพท 0-2590-1540
โทรสาร 0-2590-546
มือถือ 0-1869-1110
เงื่อนไขดําเนินการ : ดําเนินการเมื่อตองการใหกลุมเปาหมายมีพฤติกรรมที่ตองการ ถามีการจัดประชุม
ดวยใหดําเนินการใหเสร็จกอนการจัดประชุมสัมมนา
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. รวบรวมเครือขาย
2. จัดทําทําเนียบเครือขาย
3. จัดประชุมชีแ้ จง
4. จัดทําและสนับสนุนสื่อแกเครือขาย
ตัวอยางกิจกรรม : คูมือไขหวัดนก, โปสเตอรเอ็กซเรยทุกพื้นที่
**************************
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PR 14 การจัดสัมมนากลุมเปาหมายเฉพาะ
กิจกรรม : การจัดสัมมนากลุมเปาหมายเฉพาะ
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. กองสุขศึกษา กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ
2. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน กรม สนับสนุนบริการสุขภาพ
3. สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค
4. กระทรวงแรงงาน
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1. นางสาวสมบูรณ ขอสกุล
โทรศัพท 0-2590-1665
โทรสาร 0-2590-1672
มือถือ 0-1928-6679
2. นายจิรพันธ
วิบูลยวงศ
โทรศัพท 0-2591-8606
โทรสาร 0-2590-1546
มือถือ 0-1567-8773
3. นางสาวอุทยั
สิริรัตถานันท
โทรศัพท 0-2590-1538
โทรสาร 0-2590-1546
มือถือ 0-9133-0949
4. นางสาวสิริกุล วงษสิรโิ สภาคย
โทรศัพท 0-2590-3859
โทรสาร 0-2590-3384
มือถือ 0-1819-2016
เงื่อนไขดําเนินการ : ดําเนินการเมื่อตองการใหกลุมเปาหมายเฉพาะมีพฤติกรรมที่ตองการ
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1.จัดทําโครงการประชุมสัมมนาและระเบียบวาระ (Agenda) การประชุม
2.ขออนุมัติโครงการ
3.จัดตั้งคณะทํางานจัดประชุมชุดตางๆ
4.เตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณการประชุม
5.เชิญวิทยากรผูเขารวมประชุม
6.ดําเนินการประชุม
7.ประเมินผลการจัดประชุม
ตัวอยางกิจกรรม : โครงการจัดประชุม
**************************
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PR 15 การจัดนิทรรศการและสนับสนุนเจาหนาที่ประจํานิทรรศการนอกหนวยงาน
กิจกรรม : การจัดนิทรรศการและสนับสนุนเจาหนาที่ประจํานิทรรศการนอกหนวยงาน
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. สํานักโรคติดตอทั่วไป กรมควบคุมโรค
2. สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ กรมควบคุมโรค
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1. นางทัชญาณี
โทรศัพท 0-2590-3174
โทรสาร 0-2965-9007
มือถือ 0-6986-8069
2. นางสาววิไล ชูเกียรติศิริ
โทรศัพท 0-2590-3857
โทรสาร 0-2590-3384
มือถือ 0-9010-1874
เงื่อนไขดําเนินการ : รวมจัดนิทรรศการในโอกาสตางๆ
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1.กําหนดรูปแบบ/ ภาพกิจกรรมพื้นฐาน การจัดนิทรรศการโดยใหผูเขาชมมีสวนรวม
2.จัดเตรียมชุดนิทรรศการสําเร็จรูป สื่อประกอบ ของชํารวย แจกผูชม
3.ประสานการจัดนิทรรศการกับหนวยงานผูจัด
4.กําหนดตัวบุคลากร/นักวิชาการที่ไปประจํานิทรรศการ
5.จัดตั้งนิทรรศการในบริเวณพื้นที่กําหนด
6.ประเมินความเห็นของผูเขาชมนิทรรศการ
ตัวอยางกิจกรรม : ภาพถาย การจัดนิทรรศการโรคไขหวัดนกที่เคยจัดมา
**************************
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PR 16 การเตรียมทีมวิทยากรและที่ปรึกษา
กิจกรรม : การเตรียมทีมวิทยากรและที่ปรึกษา
หนวยงานรับผิดชอบ: 1. คณะทํางานเผยแพรและประชาสัมพันธ
2. สํานักโรคติดตอทั่วไป
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1. นางสาววิไล ชูเกียรติศิริ
โทรศัพท 02-590-3857
โทรสาร 0-2590-3384
มือถือ 0-9010-1874
2. นางสาวพาหุรัตน คงเมือง
โทรศัพท 0-2590-3167
โทรสาร 0-2591-8431
มือถือ 0-5188-2644
เงื่อนไขดําเนินการ : กอนการแพรระบาดของโรคระยะ H2 หรือดําเนินการทันที่เมื่อเริ่มสถานการณ H2
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1.จั ด ทํ า คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง วิ ท ยากรและที่ ป รึ ก ษาด า นการเผยแพร แ ละประชาสั ม พั น ธ ซึ่ ง มี
องคประกอบดังนี้
1.1 ผูทรงคุณวุฒิฯ กรมควบคุมโรค
1.2 ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ดาน Emerging diseases
1.3 โฆษกกระทรวงสาธารณสุข
1.4 ผูอํานวยการสํานักระบาดวิทยา
1.5 ผูอํานวยการสํานักโรคติดตอทั่วไป
1.6 แพทย สัตวแพทย และนักวิชาการอาวุโส
2.ใหคณะวิทยากรและที่ปรึกษามีบทบาทหนาที่
2.1 เปนที่ปรึกษาและตรวจสอบ (Edit) สื่อที่จะเผยแพร/ประชาสัมพันธ
2.2 เปนวิทยากรในรายการวิทยุ โทรทัศน
2.3 เขียนบทความเผยแพรทางหนังสือพิมพ และวารสารทางวิชาการ
2.4 ใหขอมูลสถานการณทั่วไปและการดําเนินงานปองกันควบคุมโรค
ในระดับที่ไมใชนโยบาย
3.จัดสงคําสั่งใหคณะวิทยากรและที่ปรึกษาทราบ
ตัวอยางกิจกรรม : ไมมี
**************************
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PR 17 การจัดเวทีเจรจาตอรอง (Negotiation)
กิจกรรม : การจัดเวทีเจรจาตอรอง (Negotiation)
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. คณะทํางานเผยแพรและประชาสัมพันธ ฯ
2. กระทรวงแรงงาน
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1. พญ.ประภาศรี จงสุขสันติกุล

โทรศัพท 0-2591-8437
โทรสาร 0-2591-8436
มือถือ 0-1842-1851
2. นายพิศาล
เชิงหอม
โทรศัพท 0-2232-1075
โทรสาร 0-2248-1378
มือถือ 0-9764-0253
เงื่อนไขดําเนินการ : ดําเนินการทันที่เมื่อมีเหตุการณประทวงหรือกอจลาจล
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1.ประสานกลุมประทวงเพื่อขอทราบขอเรียกรองและความตองการ
2.ขอใหกลุมผูประทวงจัดตัวแทนเขารวมเจรจากับผูบริหาร/ผูมีอํานาจตัดสินใจ
3.จัดเตรียมสถานที่เจรจา
4.สรุปผลการเจรจาตอรอง
ตัวอยางกิจกรรม : ไมมี
**************************
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PR 18 การปฏิบัติงานประชาสัมพันธเคลื่อนที่ลงชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
กิจกรรม : การปฏิบัติงานประชาสัมพันธเคลื่อนที่ลงชุมชนในพื้นที่เสี่ยง
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
3. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1. นางสาวสมบูรณ ขอสกุล
โทรศัพท 0-2590-1665
โทรสาร 0-2590-1672
มือถือ 0-1928-6679
2. นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี
โทรศัพท 0-2590-1612
โทรสาร 0-2590-1626
มือถือ 0-1929-0664
เงื่อนไขดําเนินการ : ดําเนินการทันทีเมื่อมีเหตุการณ
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1. กําหนดทีมประชาสัมพันธเคลื่อนที่เร็ว
ประกอบดวย นักวิชาการ (สุขศึกษา, เผยแพร, ประชาสัมพันธ, และ ควบคุมโรค) แกนนํา
เครือขายชุมชน, ชางอิเลคทรอนิคส, และพนักงานขับรถ
2. จัดหาวัสดุอปุ กรณการสื่อสาร การกระจายเสียง และยานพาหนะ
3. จัดหาเครื่องแบบหรือปลอกแขน เพื่อแสดงเอกลักษณของทีมงาน
4. รวบรวม ศึกษา วิเคราะห และจัดทําขอมูลขาวสารเฉพาะ เพื่อการประชาสัมพันธในพื้นที่
5. ปฏิบัติการประชาสัมพันธเคลื่อนที่เร็ว
ตัวอยางกิจกรรม : -**************************
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PR 19 การสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธในระดับชุมชน
กิจกรรม : การสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธในระดับชุมชน
หนวยงานรับผิดชอบ : 1. กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
2. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
3. กองสนับสนุนสุขภาพภาคประชาชน
ชื่อผูรับผิดชอบ : 1. นางสาวสมบูรณ ขอสกุล
โทรศัพท 0-2590-1665
โทรสาร 0-2590-1672
มือถือ 0-1928-6679
2. นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี
โทรศัพท 0-2590-1612
โทรสาร 0-2590-1626
มือถือ 0-1929-0664
4. นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด / ผูแทน
5. สาธารณสุขอําเภอ / ผูแทน
เงื่อนไขดําเนินการ : ดําเนินการตอเนื่องในภาวะปกติ และเพิ่มความเขมขนขึ้นเมื่อมีเหตุการณ
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1.คนหาแกนนําสุขภาพ กลุม/ ชมรม/ องคกร ในชุมชน ทีส่ นใจรวมปฏิบัติงาน
2.ศึกษากลวิธี การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับวิถีชุมชน
3.พัฒนาและจัดกิจกรรมการสื่อสาร หรือการรณรงคสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ เพื่อสราง
สุขภาพที่ดี และปองกันการเกิดโรคในชุมชน
4.จัดทําทําเนียบเครือขายประชาสัมพันธดา นสุขภาพในชุมชน เสนอตอหนวยงานตางๆ ทั้ง
แนวราบและแนวดิ่ง
5.ปฏิบัติการประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อการปองกันและควบคุมโรค ใน
ชุมชน
ตัวอยางกิจกรรม : --**************************
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PR.20 การสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธระดับชาติและทองถิ่น
กิจกรรม : การสรางและพัฒนาเครือขายประชาสัมพันธในระดับชาติและทองถิ่น
หนวยงานรับผิดชอบ : 1.กรมประชาสัมพันธ
2.กองบัญชาการทหารสูงสุด (กรมกิจการพลเรือนทหาร)
3.สํานักงานตํารวจแหงชาติ
4.กระทรวงเกษตรและสหกรณ
5.กระทรวงคมนาคม
6.สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
7.สมาคมหนังสือพิมพ
8.สมาคม VR (นักวิทยุสมัครเลน)
ชื่อผูรับผิดชอบ :
เงื่อนไขดําเนินการ : ดําเนินการตอเนื่องในภาวะปกติ และเพิ่มความเขมขนขึ้นเมื่อมีเหตุการณ
ขั้นตอนการปฏิบัติ :
1.คนหาแกนนําสุขภาพ กลุม/ ชมรม/ องคกร ในระดับชาติและทองถิ่น ที่สนใจรวมปฏิบัติงาน
2.ศึกษากลวิธี การสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับวิถีชุมชน
3.พัฒนาและจัดกิจกรรมการสื่อสาร หรือการรณรงคสุขบัญญัติแหงชาติ 10 ประการ เพื่อสราง
สุขภาพที่ดี และปองกันการเกิดโรคในระดับชาติและทองถิ่น
4.จัดทําทําเนียบเครือขายประชาสัมพันธดา นสุขภาพในระดับชาติและทองถิ่นเสนอตอ
หนวยงานตางๆ ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง
5.ปฏิบัติการประชาสัมพันธรวมกับหนวยงานที่เกีย่ วของ เพื่อการปองกันและควบคุมโรค ใน
ระดับชาติและทองถิ่น
ตัวอยางกิจกรรม : ---**************************
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แนวทางการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ
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รหัสแนวทางการดําเนินงาน
ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
AD 1
AD 2
AD 3
AD 4
AD 5
AD 6
AD 7
AD 8
AD 9

บทบาทและหนาที่ของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม ในการปองกันและ
แกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
ผังการอํานวยการและประสานงานปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
ศูน ยปฏิบั ติ การปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญ ของไขห วัด ใหญ ร ะดั บชาติ และ
บทบาทหนาที่
ศูนยปฏิบัตกิ ารปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ กระทรวงสาธารณสุข และ
บทบาทหนาที่
แผนผังโครงสรางศูนยปฏิบัติการ ฯ ระดับจังหวัด
บทบาทหนาที่ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญระดับ
จังหวัด
ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญในจังหวัด
แนวทางการเตรียมความพรอมปองกันและดําเนินการเมื่อเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
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AD 1 บทบาทและหนาที่ของหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอม
ในการปองกันและแกปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
1.

กระทรวงสาธารณสุข

1.1 จัดทําและพัฒนาแผนแมบทการเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของ
ไขหวัดใหญระดับชาติ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.2 ประสานและสนั บสนุ นการจั ดทํ าแผนเตรี ยมพร อมรั บการระบาดใหญ ของไข หวั ดใหญ กั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งแผนการจัดบริการสาธารณะพื้นฐานที่จําเปนในชวงภาวะวิกฤต
เฝาระวังการเกิดโรคไขหวัดใหญในคน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัสไขหวัดนกและเชื้อไขหวัด
ใหญ ตลอดจนการเกิดเชื้อสายพันธุใหมและการดื้อยา
1.3 จัดทําแผนเผชิญเหตุในภาวะวิกฤต ทั้งการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยและการควบคุมการ
ระบาดในชุมชน
1.4 จัดระบบการเผยแพรขอมูลและการเตือนภัยการระบาดใหญแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.5 พัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในสังกัด และสงเสริมโรงพยาบาล
ภาครัฐสังกัดกระทรวงที่เกี่ยวของ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน ในการเฝาระวัง รักษาพยาบาลผูปวย
และการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1.6 ตรวจวิเคราะหโรคทางหองปฏิบัติการ และพัฒนาศักยภาพของเครือขายหองปฏิบัติการในสังกัด
เพื่อใหการเฝาระวังครอบคลุมพอเพียงที่จะตรวจจับและแจงเตือนการระบาดไดทันการณ
1.7 ประชาสัมพันธใหความรูและทําความเขาใจกับสาธารณชนเรื่องโรค การเตรียมพรอมและการ
ปองกันโรค
1.8 จัดหาและจัดระบบสต็อกวัคซีน เวชภัณฑ และวัสดุอุปกรณที่จําเปน
1.9 จัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน ที่มีระบบเครือขายพรอมชวยเหลือผูปวยทั่วประเทศ
1.10พัฒนารูปแบบและเครื่องมือการซอมแผนเตรียมความพรอม

2.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมปศุสัตว)
2.1 จัดทําแผนและดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขหวัดนกในสัตวปกและสัตวเลี้ยง
2.2 เฝาระวังการเกิดโรคไขหวัดนกในสัตวปกและสัตวเลี้ยง รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของเชื้อไวรัส
ไขหวัดนก ตลอดจนการเกิดเชื้อสายพันธุใหม
2.3 จัดระบบการแลกเปลี่ยนและการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนการเตือนภัยการระบาดของโรค
ไขหวัดนกแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
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3.

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และ
พันธุพืช)
3.1 จัดทําแผนและดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขหวัดนกในนกอพยพ นกธรรมชาติ
และสัตวปา
3.2 เฝาระวังการเกิดโรคไขหวัดใหญในนกอพยพ นกธรรมชาติ และสัตวปา รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของเชื้อไวรัสไขหวัดนก ตลอดจนการเกิดเชื้อสายพันธุใหม
3.2 จัดระบบการแลกเปลี่ยนและการเผยแพรขอมูลขาวสาร ตลอดจนการเตือนภัยการระบาดของโรค
ไขหวัดนกแกหนวยงานที่เกี่ยวของ

4.

กระทรวงมหาดไทย
4.1 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

4.1.1
อํานวยการการอพยพ และจัดหาแหลงพักพิงชั่วคราวสําหรับประชาชน
4.1.2
ชวยเหลือประชาชนดานเครื่องอุปโภคบริโภค
4.1.3
จั ดหางบประมาณสํ าหรั บกรณี เกิ ดภั ยพิ บั ติ รวมทั้ งบริ หารจั ดการเงิ นบริ จาค เพื่ อ
ชวยเหลือและ
บรรเทาภัยในชวงเกิดการระบาดใหญ

4.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
4.2.1
ประสานและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหาโรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญ โดย
การบริหารจัดการแบบบูรณาการขององคกรปกครองทองถิ่น
4.2.2
ประสานและสนับสนุนการจัดทําแผนปฏิบตั ิการแกไขปญหาโรคไขหวัดนก ตลอดจนการ
พัฒนาศักยภาพของทองถิ่นเพื่อเตรียมความพรอมรับการระบาดใหญของไขหวัดใหญ

5.

กระทรวงกลาโหม
5.1. เฝาระวังผูปวย รักษาพยาบาล และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลในสังกัด
5.2 ตรวจวิเคราะหโรค พัฒนาศักยภาพทางหองปฏิบัติการ และรวมเปนเครือขายการเฝาระวังโรค
5.3 จัดทําแผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤต ครอบคลุมการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวยในชวงเกิดภาวะ
วิกฤต การใหการรักษาในโรงพยาบาลสนาม และการอพยพประชาชนออกนอกพื้นที่ระบาด
5.4 สนับสนุนโรงพยาบาลสนามและสถานที่พักพิงชั่วคราว
5.5 จัดเตรียมแผนและปฏิบัติหนาที่ชวยเหลือประชาชนและรักษาความมั่นคงของประเทศในชวงเกิด
ภาวะวิกฤต
5.6 ใหการสนับสนุนแกหนวยงานพลเรือนตามที่รองขอในการแกไขปญหาโรคไขหวัดนกและโรค
ไขหวัดใหญ
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6.

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ)
6.1 ประสานและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการปองกันและแกไขปญหาโรค
ไขหวัดนกและไขหวัดใหญ เชน ยาตานไวรัส วัคซีน และวัสดุอุปกรณทางการแพทย ตลอดจน
เทคโนโลยีอื่น ๆ
6.2 ประสาน รวบรวม และจัดการความรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญ เพื่อเสนอแนะ
สําหรับการใชประโยชนในการปองกันควบคุมโรค

7.

กระทรวงศึกษาธิการ
7.1 ใหความรูความเขาใจแกนักเรียนเรื่องโรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญ
7.2 ใหสุขศึกษาและเผยแพรขอมูลความรูเมื่อเกิดภาวะวิกฤต
7.3 สนับสนุนสถานที่ในการจัดโรงพยาบาลสนามและสถานที่พักพิงชั่วคราว

8.

สถาบันอุดมศึกษา (โรงพยาบาลสังกัดคณะแพทยศาสตร)
8.1
8.2
8.3
8.4

9.

เฝาระวังผูปวย รักษาพยาบาล และควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ตรวจวิเคราะหโรคทางหองปฏิบัติการ และรวมเปนเครือขายการเฝาระวังโรค
ใหความรวมมือในการระดมนักศึกษาอาสาสมัคร เพื่อชวยสนับสนุนการดูแลผูปวยในภาวะฉุกเฉิน
จัดหลักสูตรการสอนนักศึกษาดานการแพทยและการสาธารณสุข ใหครอบคลุมเรื่องโรคไขหวัด
นก ไขหวัดใหญ และโรคติดตออุบัติใหมอื่น ๆ

กระทรวงการตางประเทศ
9.1 ประสานงาน สรางความเขาใจและความเชือ่ มั่นกับประเทศตาง ๆ ตลอดจนองคกรระหวาง
ประเทศ
9.2 ประสานงานและสรางความรวมมือระหวางประเทศ

10.

กระทรวงการทองเที่ยวและการกีฬา
10.1 เผยแพรความรู การปองกันตนเองจากโรคไขหวัดนกและโรคไขหวัดใหญ แกสมาคมและ
บริษัทเอกชนดานการทองเที่ยว
10.2 ประชาสัมพันธเพื่อใหเกิดความเขาใจและความมัน่ ใจในหมูนักทองเที่ยว

11.

กระทรวงคมนาคม
11.1 ใหการสนับสนุนยานพาหนะ พนักงานประจํายานพาหนะและอุปกรณการขนสง ตลอดจน
การจัดเตรียมน้ํามันเชื้อเพลิง
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11.2 เตรียมการและจัดใหมีเสนทางลําลอง หรือทําทางชั่วคราว และซอมหรือดัดแปลงแกไขสิ่ง
อํานวยความสะดวกในการขนสง

12.

กระทรวงพาณิชย
จัดใหมีเครื่องอุปโภคบริโภค ควบคุมราคาสินคา และจัดระบบการปนสวนสินคาในภาวะขาด
แคลนเมื่อเกิดภาวะวิกฤต

13.

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
13.1 ประสานงานดานสวัสดิการแรงงาน
13.2 ใหความรูและการปองกันโรคแกลูกจางในสถานประกอบการ และสหภาพแรงงาน

14.

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
14.1 วางแผนและฟน ฟูดานเศรษฐกิจ สังคม และจิตใจแกผูปวยและญาติ
14.2 เสริมสรางเครือขายการพัฒนาสังคมระดับชุมชน เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการแกไข
ปญหากับภาครัฐ

15.

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหการสนับสนุนดานเครือขายการสื่อสารและโทรคมนาคมในชวงเกิดภาวะวิกฤตจากการ
ระบาดใหญของไขหวัดใหญ

16.

สํานักงานตํารวจแหงชาติ
จัดเตรียมแผนและปฏิ บัติหนาที่รักษาความสงบสุขของบ านเมื องในชวงเกิดภาวะวิกฤต และ
ชวยเหลือและรักษาความปลอดภัยแกผูประสบภัย

17.

กรมประชาสัมพันธ
17.1จัดทําแผนและเผยแพรประชาสัมพันธความรูแกสาธารณชน
17.2จัดทําแผนปฏิบัติการและประชาสัมพันธในภาวะวิกฤต

18.

กรุงเทพมหานครและองคกรปกครองทองถิ่น
18.1 เฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคไขหวัดนกและไขหวัดใหญในพื้นที่
18.2 จัดทําแผนปฏิบัติการในภาวะวิกฤต ทั้งการใหบริการรักษาพยาบาลผูปวย รวมทัง้ การควบคุมการ
ระบาด
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19.

สภากาชาดไทย
19.1 จัดหาและเตรียมยา เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณตาง ๆ ตลอดจนเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อใชใน
การบรรเทาทุกขและการสงเคราะหผูประสบภัย
19.2 อบรมเจาหนาที่และสมาชิกอาสาเหลากาชาดและประชาชน ใหความรูเกี่ยวกับโรคไขหวัดนก
และไขหวัดใหญ เพื่อใหสามารถปองกันตนเองจากโรค

20.

ภาคเอกชน องคกรเอกชน สมาคมวิชาชีพ สมาคมโรงพยาบาลเอกชน สมาคม
และมูลนิธิอนื่ ๆ ที่เกี่ยวของ

20.1 ใหความรูแ กพนักงานและลูกจางในการปองกันตนเองจากโรค สวัสดิการดานการรักษาพยาบาล
ตลอดจนแผนการดําเนินธุรกิจในภาวะเกิดไขหวัดใหญระบาดใหญ
20.2 ใหการสนับสนุนหรือชวยเหลือศูนยปฏิบตั ิการปองกันและควบคุมการระบาดใหญของโรค
ไขหวัดใหญในทุกระดับตามศักยภาพ
20.3 รวมปฏิบัติงานตามที่ทางราชการรองขอ
------------------------------------------
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AD 2 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2523
2. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
3. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว พ.ศ. 2525 และแกไขเพิม่ เติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2544
4. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2542
5. พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522
6. นโยบายเตรียมพรอมแหงชาติ พ.ศ. 2549
7. แผนเตรียมพรอมดานการแพทยและการสาธารณสุข พ.ศ. 2541
8. แผนปองกันภัยฝายพลเรือนแหงชาติ พ.ศ. 2548
9. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
10. พระราชกําหนดบริหารราชการแผนดินในสถานการณฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
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AD 3 แผนภูมิที่ 11 ผังการอํานวยการและประสานงานปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญ
ของไขหวัดใหญ
คณะผูเ ชี่ยวชาญ
ที่ปรึกษา

ศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขการระบาดใหญของไขหวัดใหญ ระดับชาติ

ศูนยปฏิบัติการฯ ระดับกระทรวง
สธ. / เกษตรฯ / มหาดไทย / กลาโหม และอื่นๆ

หนวยงานดานสาธารณสุข
สสจ. / รพศ. / รพท. / รพช.
รพ. / มหาวิทยาลัย /กลาโหม / ตํารวจ และเอกชน
หนวยปฏิบัติการดานสาธารณสุข

หนวยงานสนับสนุน
ภาครัฐ / เอกชน

องคการบริหารราชการ
สวนทองถิ่นที่ไดรับมอบหมาย

ศูนยปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด

ศูนยปฏิบัติการฯ ระดับอําเภอ

ศูนยปฏิบัติการฯ ระดับทองถิ่น

หนวยปฏิบัติการดานความปลอดภัย
และสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตํารวจ / ตชด. / ทหาร และอื่นๆ

เฝาระวังควบคุมโรค
รักษาพยาบาล / โรงพยาบาลสนาม
ชันสูตรทางหองปฏิบัติการ
ประชาสัมพันธ สื่อสาร
หมายเหตุ ระยะเวลาการประสานงานตองทําโดยทางโทรศัพททันที และตามดวยเอกสารภายในไมเกิน 3 ชั่วโมง
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AD 4 ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
การระบาดใหญของไขหวัดใหญระดับชาติ และบทบาทหนาที่
1. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการปองกันและแกไขการระบาดใหญของ
ไขหวัดใหญระดับชาติ มีองคประกอบ ดังนี้
• ที่ปรึกษา : ผูทรงคุณวุฒิดา นโรคติดเชื้อ, ผูทรงคุณวุฒดิ านการจัดการภาวะวิกฤต ฯลฯ
• นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
• รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนรองประธาน
• ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ ฯ ระดับชาติ เปนเลขานุการ
• อธิบดีกรมควบคุมโรค เปนผูชวยเลขานุการ
• อธิบดีกรมปศุสัตว เปนผูช วยเลขานุการ
• คณะกรรมการประกอบดวย
- ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
- ปลัดกระทรวงมหาดไทย
- ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- ปลัดกระทรวงกลาโหม
- ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
- ปลัดกระทรวงการตางประเทศ
- ปลัดกระทรวงการทองเทีย่ วและการกีฬา
- ปลัดกระทรวงคมนาคม
- ปลัดกระทรวงพาณิชย
- ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
- ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- ผูบัญชาการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
- อธิบดีกรมประชาสัมพันธ
- ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ

2. บทบาทหนาที่
2.1 กําหนดนโยบาย จัดทํา รวมทั้งปรับยุทธศาสตรระดับชาติในการปองกันและแกไขการระบาด
ใหญของไขหวัดใหญใหเขากับสถานการณปจจุบัน
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2.2 ดําเนินการบูรณาการงบประมาณและรับผิดชอบในการขอตั้งงบประมาณ เพื่อใหสามารถ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรแ กไ ขปญหาโรคไขห วัดนก และเตรีย มพรอมการระบาดใหญ ของโรค
ไขหวัดใหญ
2.3 อํานวยการและจัดระบบการประสานงานและการสื่อสารการปฏิบัติในชวงภาวะวิกฤตการ
ระบาดใหญของโรคระหวางหนวยงานตาง ๆ และสนับสนุนใหเกิดการเตรียมพรอมในทุกยุทธศาสตร
รวมทั้งการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของทุกหนวยงาน
2.4 ประสานงานระหวางประเทศ เชน องคการอนามัยโลก ศูนยปองกันและควบคุมโรคแหงชาติ
สหรัฐอเมริกา และองคกรตางประเทศอื่น ๆ ทั้งในดานการเฝาระวังโรคและความรวมมือตาง ๆ
2.5 เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารและผลการดําเนินงานของกระทรวง กรม จังหวัด และทุกภาค
สวน และการประชาสัมพันธ
2.6 พัฒนากรอบการประเมินผลการดําเนินงานและผลลัพธแตละขั้นตอน
2.7 ติดตาม วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงาน

3. ศูนยปฏิบตั ิการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
ระดับชาติ
3.1 ศูนยปฏิบัติการ ฯ มีการจัดองคกรและอัตรากําลังที่เขมแข็ง ทํางานเต็มเวลา และพรอมที่จะ
ปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงในชวงภาวะฉุกเฉิน ดังตอไปนี้
3.1.1 ฝายอํานวยการ
3.1.2 ฝายเฝาระวังและเตือนภัยการระบาด
3.1.3 ฝายจัดการองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยี
3.1.4 ฝายรับบริจาคและบัญชี
3.1.5 ฝายประสานการชวยเหลือ
3.1.6 ฝายประชาสัมพันธและการสื่อสาร
3.1.7 ฝายรักษาความสงบเรียบรอย
3.1.8 ฝายฟนฟูและบูรณะ
3.1.9 สวนสนับสนุน
3.1.10 คณะทีป่ รึกษา
3.2 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
3.2.1 ฝายอํานวยการ
• งานงบประมาณ พัสดุ และกําลังพล
• งานธุรการ
• งานประชุม
• เปนศูนยขอมูลขาวสารกลาง
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• งานตรวจติดตามประเมินผล
• เปนศูนยสั่งการ
3.2.2 ฝายเฝาระวังและเตือนภัยการระบาด
• วิเคราะหขอมูลและรายงาน
• แจงเตือนภัย
3.2.3 ฝายจัดการองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยี
• ประสานรวบรวมองคความรูท ี่เกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญ
• ประสานและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
3.2.4 ฝายประสานการชวยเหลือ
• ประสานจัดกําลังสนับสนุนดานบุคลากร อุปกรณ เวชภัณฑ เครื่องอุปโภค
บริโภค และการขนสง
• เปนศูนยกลางรับบริจาคและการจัดทําบัญชี
• ประสานความรวมมือระหวางประเทศ
3.2.5 ฝายประชาสัมพันธและการสื่อสาร
• จัดระบบหรือจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่จําเปนและทันสมัย
• กําหนดผูทําหนาที่โฆษกเหตุการณ
• งานสื่อมวลชนสัมพันธ
• ประสานทีมงานกรมประชาสัมพันธในการดําเนินงานดานประชาสัมพันธเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉิน

4. อุปกรณทจี่ ําเปน
• โทรศัพทหรือโทรศัพทมือถือ
• โทรสาร
• เครื่องถายเอกสาร
• คอมพิวเตอรตั้งโตะและกระเปาหิว้
• เครื่องพิมพและอินเตอรเน็ต
• วิทยุสื่อสาร
• เครื่องรับวิทยุและโทรทัศน
• แผนที่โลก แผนที่ประเทศไทย จังหวัด อําเภอ เชน แผนที่ 1: 50,000
แผนที่ 1: 250,000 เปนตน
• กระดานไวทบอรด
• หองประชุมและอุปกรณสํานักงาน
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• อาหาร อาหารวาง และเครือ่ งดื่ม
• อื่น ๆ ตามความเหมาะสม
***************************
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AD 5 ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
การระบาดใหญของไขหวัดใหญ กระทรวงสาธารณสุข และบทบาทหนาที่
1. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญ
ของไขหวัดใหญ กระทรวงสาธารณสุข มีองคประกอบดังนี้
• ที่ปรึกษา : ผูเชี่ยวชาญดานโรคติดเชื้อ, ดานการจัดการภาวะวิกฤต ฯลฯ
• ที่ปรึกษา : รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ที่ปรึกษา : รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข
• ที่ปรึกษา : ผูชวยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข
• ที่ปรึกษา : ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
• รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขกลุมภารกิจพัฒนาการดานสาธารณสุข เปนประธาน
คณะกรรมการอํานวยการ ฯ และผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ ฯ กระทรวงสาธารณสุข
• อธิบดีกรมควบคุมโรค เปนเลขานุการ
• รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เปนผูชวยเลขานุการ
• ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูอํานวยการ ในสังกัดกรมควบคุมโรคที่ไดรับมอบหมาย เปน
ผูชวยเลขานุการ
• คณะกรรมการประกอบดวย
- อธิบดีกรมควบคุมโรค
- อธิบดีกรมการแพทย
- อธิบดีกรมวิทยาศาสตรการแพทย
- อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
- อธิบดีกรมอนามัย
- เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
- อธิบดีกรมสุขภาพจิต
- อธิบดีกรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
- หัวหนาสํานักตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข
- หัวหนาสํานักวิชาการสาธารณสุข
- ผูทรงคุณวุฒิ และ/หรือผูอ ํานวยการ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ไดรับมอบหมาย

2. บทบาทหนาที่
2.1 ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
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2.2 อํานวยการและสนับสนุนใหเกิดการเตรียมพรอมทั้งดานการเฝาระวังโรค การสงตอผูปวย การ
รักษาพยาบาล การปองกันการแพรกระจายเชื้อในสถานพยาบาลและชุมชน และการจัดเตรียม
วัสดุอุปกรณทจี่ ําเปน ตลอดทั้งการปฏิบัติการตาง ๆ ตามแผนปฏิบัติการที่กําหนด
2.3 อํานวยการและสั่งการเพื่อใหการดําเนินงานของฝายตาง ๆ สามารถบรรลุเปาหมาย รวมทั้ง
กํากับการปฏิบัติงานของฝายตางๆ ใหดําเนินตามแนวทางหรือกรอบทิศทางที่กําหนด
2.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ทุกดาน เชน งบประมาณ กําลังพล และอุปกรณใน
การปฏิบัติงาน เปนตน
2.5 เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
2.6 ติดตาม วิเคราะห และประเมินผล

3. ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
กระทรวงสาธารณสุข
3.1 โครงสรางศูนยปฏิบตั ิการปองกันและแกไขปญหาการระบาดของโรคไขหวัดใหญ กระทรวง
สาธารณสุข ประกอบดวย
3.1.1 ฝายอํานวยการ
3.1.2 ฝายเฝาระวัง สอบสวน และควบคุมโรค
3.1.3 ฝายการแพทยและรักษาพยาบาล
3.1.4 ฝายจัดการองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยี
3.1.5 ฝายประสานการชวยเหลือ
3.1.6 ฝายประชาสัมพันธและการสื่อสาร
3.1.7 ฝายรับบริจาคและบัญชี
3.1.8 ฝายฟนฟูบูรณะ
3.1.9 สวนสนับสนุน
3.1.10 คณะทีป่ รึกษา
3.2 บทบาทหนาที่ของฝายตาง ๆ มีดังนี้
3.2.1 ฝายอํานวยการ
• ดําเนินการเตรียมการเกีย่ วกับงบประมาณคาใชจายตาง ๆ รวมทั้งการดําเนินการ
ประสานงานเพื่อจัดหางบประมาณ การจัดหาพัสดุ และการเตรียมการเรื่องกําลังพล
เปนตน
• ติดตามรายงานสถานการณ รวบรวมขอมูล วิเคราะห และประเมินสถานการณการ
ระบาดของโรค
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• ประสานการปฏิบัติงานกับกระทรวง กรม หรือองคกรตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น
• ประสานและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ตามภารกิจที่ไดรบั มอบหมาย
ใหเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของผูอํานวยการศูนย ฯ
• รับมอบและถือปฏิบัติตามนโยบายและคําสั่งของผูอํานวยการศูนย ฯ
• ตรวจสอบงานและเรื่องราวของฝายตาง ๆ กอนนําเสนอผูอํานวยการศูนย ฯ เพือ่
พิจารณาอนุมตั ิหรือสั่งการตอไป
• จัดประชุมตาง ๆ ในภารกิจที่เกี่ยวของของศูนย ฯ หรือตามที่ผูอํานวยการศูนย ฯ
มอบหมาย
• จัดตั้งศูนยสั่งการและศูนยขอ มูลดานตาง ๆ และสั่งการปฏิบัติภารกิจของสวนอื่นๆ ที่
เกี่ยวของ
• ปฏิบัติการอื่น ๆ รวมกับฝายตาง ๆ
• ใหการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดใหไดรับความ
เชื่อมั่น
• ปฏิบัติงานดานธุรการทั่วไป งานบริการตาง ๆ รวมทั้งปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ยังไมได
มอบหมายใหผูหนึ่งผูใดเปนเจาภาพ
3.2.2 ฝายเฝาระวังสอบสวนและควบคุมโรค
• วิเคราะหและประเมินสถานการณการระบาดของโรคที่เกิดขึ้น และแจงเตือนภัยการ
ระบาดของโรค
• เฝาระวังและสอบสวนโรค
• ควบคุมการระบาด รวมทั้งติดตามผูสัมผัสกับผูปวย ครอบครัว และเจาหนาที่
• กําหนดแนวทางและดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมการแพรเชือ้ โรคไขหวัดใหญ
ในกลุมผูเดินทางในพื้นทีเ่ สี่ยง รวมทั้งผูเดินทางออกนอกประเทศ หรือผูที่มาจาก
ตางประเทศ
3.2.3 ฝายการแพทยและการรักษาพยาบาล
• กําหนดแนวทางคัดกรองผูปวยสําหรับสถานพยาบาลที่มปี ระสิทธิภาพ
• จัดทํามาตรฐานการรักษาพยาบาลสําหรับผูปวยโรคไขหวัดใหญสําหรับสถานบริการ
สาธารณสุขทุกระดับ
• จัดทําแนวทางและมาตรฐานการปองกันโรคไขหวัดใหญในสถานบริการสาธารณสุข
ทุกระดับ
• เฝาระวังเจาหนาที่ในสถานบริการสาธารณสุขเมื่อมีอาการปวยดวยโรคไขหวัดใหญ
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• กําหนดแนวทางการจัดสรรเวชภัณฑและอุปกรณตาง ๆ สําหรับสถานบริการ สาธารณสุข
• เปนศูนยกลางขอมูลและองคความรูดานการรักษาโรคไขหวัดใหญและไขหวัดนก ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการใหคําปรึกษาแกแพทย พยาบาล บุคลากรทาง
การแพทยและการสาธารณสุข
• กําหนดแผนปฏิบัติการดานตาง ๆ เชน การเตรียมพรอมรับผูปวยโรคไขหวัดใหญ
การสงตอผูปวย การเตรียมความพรอมของบุคลากรทางการแพทย เพื่อเตรียมพรอมรับ
การระบาดของโรคไขหวัดใหญ การเตรียมความพรอมดานเวชภัณฑและครุภัณฑทางการ
แพทย เปนตน
• กําหนดมาตรฐานและจัดระบบปองกันการแพรกระจายเชื้อในโรงพยาบาล และใน
ชุมชน
• กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับการใหวัคซีนไขหวัดใหญ เพื่อเปนการปองกันการติด
เชื้อในกลุมเสีย่ ง
3.2.4 ฝายจัดการองคความรูและพัฒนาเทคโนโลยี
• คนควา วิจัย รวบรวมองคความรูที่เกี่ยวกับโรคไขหวัดใหญและไขหวัดนก
• เปนศูนยกลางขอมูล องคความรู และสถานการณของโรคไขหวัดใหญ ไขหวัดนก ทัง้
ในประเทศและตางประเทศ
• เผยแพรองคความรูใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
• ประสานและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
3.2.5 ฝายประสานความชวยเหลือ
• จัดเตรียมและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ และครุภัณฑการแพทย รวมทั้ง
อุปกรณและเวชภัณฑ เครื่องอุปโภคบริโภค ตลอดจนการขนสง
• ประสานกับทีมวิชาการ ผูเชีย่ วชาญทางดานการแพทย รวมทั้งการเคลือ่ นยายผูปว ย
• ประสานการขนสงเพื่อสงยา เวชภัณฑ ฯลฯ ไปใหพนื้ ที่ทมี่ ีการระบาดของโรค
• ระดมกําลังอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ
• จัดหาที่อยูอาศัยและจัดระบบสุขาภิบาลในบริเวณแหลงพักพิง
รวมทั้งจัดเครื่อง
อุปโภคบริโภคตาง ๆ ตลอดจนการประสานเพื่อขอรับบริจาคสิ่งของจากประชาชน
หนวยงาน และองคกรตาง ๆ
• เปนศูนยกลางรับบริจาคสิ่งของตาง ๆ รวมทั้งเงิน และจัดทําบัญชีรายการที่ไดรับ
บริจาคใหครบถวนเรียบรอย พรอมทั้งทําหนังสือตอบขอบคุณ และรายงาน
ผูอํานวยการศูนย ฯ ทราบเปนประจํา
3.2.6 ฝายประชาสัมพันธและการสื่อสาร
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

238
งานสื่อสาร
• ติดตั้ง ควบคุม กํากับ ดูแลเครื่องมืออุปกรณและระบบการสื่อสารที่ทันสมัย ใน
การ ติดตอประสานงานตามเครือขายตาง ๆ
• รับสงขาวขอมูลในภารกิจตาง ๆที่เกี่ยวของกับศูนย ฯ
• กําหนดแนวทางและขอกําหนดสําหรับการประสานการปฏิบัติในการสงขอมูลและ
ขาวสารแกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
• ติดตั้ง ควบคุม กํากับ ดูแล ระบบไฟฟา เสียง และแสงสวางในบริเวณศูนย ฯ
• จัดตั้งศูนยฮอตไลนเพื่อตอบปญหาปะชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
งานประชาสัมพันธ
• ประชาสัมพันธและจัดการดานขาวสาร เพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสรางความรู
ความเขาใจกับประชาชนและสื่อมวลชน และใหขอเท็จจริงแกสาธารณชน
• ประสานความรวมมือกับสือ่ มวลชน หนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกร
ชุมชน เพื่อสนับสนุนการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหญ
• กําหนดผูทําหนาที่เปนโฆษกประจําศูนย ฯ
• จัดระบบและจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่จําเปนและทันสมัย
3.2.7 ฝายรับบริจาคและบัญชี
• รับบริจาคสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และจัดทําบัญชีควบคุมการรับ- จาย รวมทัง้
สรุปยอดรวมทั้งหมดและรายงานเสนอผูอาํ นวยการศูนย ฯ เปนประจําทุกสอง
สัปดาห
• จัดเก็บรักษาสิง่ ของที่ไดรับบริจาคไว และจัดสงของที่ไดรับบริจาคตามผูอํานวยการ
ศูนย ฯ มอบหมาย
• ดําเนินการเกีย่ วการเงินและการเบิกจายทุกกรณีเกี่ยวกับรายการเงินสํารองจายเพื่อ
กรณีฉุกเฉิน งบกลาง หรือเงินบริจาคของศูนย ฯ
• รับบริจาคเงินสด ดราฟ เช็ค และลงทะเบียนออกใบเสร็จรับการบริจาคใหถูกตอง
และเก็บไวเปนหลักฐาน
3.2.8 ฝายฟนฟูบูรณะ
• ศึกษาและสํารวจความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
• เฝาระวัง ณ จุดที่มีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
• เฝาระวังผูสัมผัสผูปวย คนในครอบครัว และเจาหนาทีท่ ี่สัมผัสผูปวย
• จัดทําโครงการฟนฟูสภาพจิตใจญาติและครอบครัวของผูปวยโรคไขหวัดใหญ
• ใหการสงเคราะหผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง
แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

239
3.2.9 สวนสนับสนุน มีหนาที่ใหการสนับสนุนในดานกําลังพล ยานพาหนะ เครื่องมือ
อุปกรณ อากาศยาน และสิ่งตาง ๆ ตลอดจนสิ่งจําเปนในการควบคุมและปองกันไมใหเกิดโรคระบาด
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
3.2.10 คณะที่ปรึกษา มีหนาที่ใหขอ เสนอแนะและใหคําปรึกษาในการอํานวยการแกปญหา
อุปสรรคในการบรรเทาความเดือดรอนใหแกศูนย ฯ

4. การเตรียมวัสดุอุปกรณที่จําเปน
4.1 ระบบสื่อสาร
• แผนที่โลก แผนที่ประเทศไทย จังหวัด อําเภอ เชน แผนที่ 1: 50,000 แผนที่ 1:
250,000 เปนตน
• ขายการสื่อสาร
• ระบบอินเตอรเน็ต
• โทรศัพท โทรสาร
• วิทยุสื่อสาร พรอมแบตเตอรี่สํารอง
• วิทยุและโทรทัศน
• หมายเลขโทรศัพท โทรสาร โทรศัพทมือถือ และอีเมลของปลัดกระทรวงทุกกระทรวง
ผูเกี่ยวของทุกคน คณะทํางานทุกฝาย รวมทั้งหนวยงานสนับสนุนและสถานที่สําหรับ
การติดตอสอบถามขอมูลตาง ๆ ของประชาชน
4.2 เครื่องใชสํานักงาน
• เครื่องคอมพิวเตอร พรอมเครื่องพริ้นเตอร
• เครื่องพิมพดีด
• เครื่องสแกนเนอร
• เครื่องถายเอกสาร
• เครื่องทําลายเอกสาร
• กระดานไวทบอรด
• นาฬิกา
• โตะทํางาน เกาอี้
4.3 ยานพาหนะสําหรับการติดตอประสานงานและใชงานทั่วไป
• รถยนตพยาบาลสําหรับสงตอผูปวยกรณีทจี่ ําเปน หรือจะตองเคลื่อนยายผูปวยไปพัก
รักษาในโรงพยาบาลอื่นหรือโรงพยาบาลใกลเคียง
• รถยนตใชงานทั่วไป
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• รถมอเตอรไซด รถจักรยาน
• เรือ (ถาจําเปน)
• เครื่องบินเฮลิคอปเตอร (ถาจําเปน)
4.4 วัสดุและอุปกรณที่จําเปน
• อุปกรณเครื่องเขียน
• ไฟฉาย
• ไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
• สะพานไฟ
• ถานไฟฉาย
• เครื่องดับเพลิง
• บัตรประตัวเจาหนาที่ผูปฏิบัตงิ าน รวมทั้งสมุดควบคุมบัตรประจําตัว
• เสบียงอาหาร ทั้งอาหารแหง อาหารสด น้ําใช และน้ําดื่ม
• เชือก
4.5 สถานที่ เชน
• หองประชุม
• หองเก็บวัสดุอุปกรณ
• หองพัก
• หองทํางาน
4.6 คูมือปฏิบตั ิงานตาง ๆ เชน
• ระบบการปฏิบัติงาน
• คูมือการติดตอสื่อสาร
• คูมือการติดตอประสานงานกับฝายตาง ๆ
• คูมือปฏิบัติงานฉุกเฉิน
• คูมือการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากโรคระบาด
• คูมือปองกันตัวของเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
• คูมือปองกันตัวสําหรับประชาชน
• แนวทางการรายงานผลการดําเนินงานของฝายตาง ๆ
• แนวทางการคัดกรองผูปวยทัง้ ในสถานบริการพยาบาล ในชุมชนที่มีโรคระบาด และที่
ดานระหวางประเทศ
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• แนวทางการจัดระบบรักษาความปลอดภัยทั้งในสถานที่ตั้งศูนย ฯ และคลังเก็บวัสดุ
และเวชภัณฑ
• แนวทางและคูมือการใหสมั ภาษณผูสื่อขาวและสื่อมวลชน
• แนวทางการเบิกวัสดุและน้าํ มันเชื้อเพลิง
• คูมือและแนวทางการสั่งการ
• คูมือการขนสงวัสดุเวชภัณฑและอุปกรณตาง ๆ ใหพื้นที่ที่เกิดโรคไขหวัดใหญระบาด
• คูมือการเบิกจายเงิน และจัดทําบัญชีรับ – จายเงิน

5. ระบบการปฏิบัติ

ระบบการปฏิบัติประกอบดวย การดําเนินการ 3 ระยะ ดังนี้

5.1 การดําเนินการกอนเกิดการระบาดโรคไขหวัดใหญ (สถานการณระดับ 3,4)
ในสถานการณปกติ กรมควบคุมโรคในฐานะเลขานุการศูนยปฏิบตั ิการ ฯ จะตองดําเนินการ
เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานฝายตาง ๆ ตามโครงสรางที่กําหนด เพื่อผูเกี่ยวของรับทราบบทบาท
และภารกิจหนาที่ของตนเอง พรอมทั้งเตรียมการในสวนที่เกีย่ วของใหมีความพรอมอยูเสมอ เพือ่ ให
สามารถปฏิบัติงานไดทันทีเมื่อเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
ฝายอํานวยการ ในฐานะเลขานุการของศูนยปฏิบัติการ ฯ จะตองเตรียมการตาง ๆ ใหพรอม
ทันทีเมื่อไดรบั การสั่งการใหเปดศูนยปฏิบัติการฯ เชน
• ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ประกาศใหโรคไขหวัดใหญเปนโรคติดตอตอง
แจงความ และประกาศพื้นที่ที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญเปนพื้นที่เขตติดโรค
รวมทั้งการประสานกระทรวงมหาดไทย ประกาศใหเปนพื้นที่ภยั พิบัตติ ามสถานการณ
• ระบบเครือขายการสื่อสาร มีการทดสอบอุปกรณตาง ๆใหมีความพรอมในการใชงาน
พรอมมีบันทึกผลการตรวจสอบตามกําหนด
• หมายเลขโทรศัพท โทรสาร หมายเลขโทรศัพทมือถือ อีเมลของคณะกรรมการและ
หนวยสนับสนุน ที่ปรึกษา สวนราชการทุกแหงใหครบถวน รวมทั้งของหนวยงานดาน
ความมั่นคงและดานสาธารณูปโภค เชน การไฟฟาฝายผลิต การไฟฟาสวนภูมิภาค
การประปานครหลวง การประปาสวนภูมิภาค องคการโทรศัพท สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ สถานีตํารวจภูธร สถานีตํารวจนครบาล หนวยทหาร และสถานพยาบาลของ
ทั้งภาครัฐและเอกชน สถานีขนสง และดานระหวางประเทศ เปนตน
• รายการครุภณ
ั ฑ วัสดุ เวชภัณฑที่จําเปนตองใช รวมทั้งทราบแหงที่สามารถ
ดําเนินการจัดหาเพื่อตอบสนองความตองการไดทันทวงที
• เตรียมพรอมดานบุคลกร ใหมีความพรอมในการปฏิบัติงานไดทันที
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5.2 การดําเนินการขณะเกิดการระบาดของโรคไขหวัดใหญ (สถานการณระดับ 5,6)
1) เมื่ออธิบดีกรมควบคุมโรคไดรับรายงานหรือไดรับแจงวา มีการระบาดของโรคไขหวัด
ใหญจากคนสูคน ที่สงสัยเกิดจากไวรัสสายพันธุใหม จะตองดําเนินการ ดังนี้
1.1) รายงานรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหนากลุมภารกิจดานพัฒนาการ
สาธารณสุข และ/หรือ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และรัฐมนตรีวาการกระทรวง
สาธารณสุขทราบทันที
1.2) เชิญคณะผูเชีย่ วชาญและคณะที่ปรึกษาประชุมดวน
เพื่อกําหนดแนวทาง
มาตรการควบคุมและปองกันการระบาดของโรคไขหวัดใหญใหชัดเจน เมื่อได
ขอสรุปวาจะตองประกาศใหพื้นที่จังหวัดใดเปนเขตติดโรค ใหรายงานผูเกี่ยวของ
ตาม ขอ 1.1 ดวย พรอมทั้งประสานแจงใหจังหวัดนั้น ๆ ทราบดวน
1.3) รายงานใหผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญ
ของไขหวัดใหญระดับชาติทราบ เพื่อพิจารณาดานการสั่งการ ประสานงาน และ
สนับสนุนแกกระทรวง กรม และหนวยงานที่เกีย่ วของ
1.4) อธิบดีกรมควบคุมโรค ในฐานะเลขานุการศูนยปฏิบัตกิ าร ฯ ระดับกระทรวง
จะตองสัง่ การใหเปดศูนยปฏิบัติการ ฯ ทันที
1.5) หัวหนาฝายอํานวยการหรือเลขานุการคณะทํางานฝายเลขานุการ
จะตอง
ประสานแจงหัวหนาคณะทํางานหรือเลขานุการคณะทํางานแตละคณะทราบทันที
1.6) ผูเกี่ยวของทั้งหมดจะตองรายงานตัวที่ศูนยปฏิบัติการ ฯ ภายในเวลาไมเกิน 1
ชั่วโมง และพรอมที่จะปฏิบัติงานตามภารกิจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทันที
1.7) การรายงาน
1.7.1 คณะทํางานทุกคณะ จะตองรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจําวันของ
แตคณะใหผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ ฯ ทราบเปนประจําทุกวัน โดย
คณะทํางานฝายอํานวยการเปนผูรับผิดชอบรวบรวมและสรุปรายงาน
ของทุ ก คณะ รวมทั้ ง ส ว นสนั บ สนุ น และคณะที่ ป รึ ก ษา เพื่ อ รายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบตอไป
1.7.2 ฝายอํานวยการ ในฐานะเลขานุการศูนยปฏิบัติการ ฯ จะตองรายงาน
ความพรอมของคณะทํางานทุกฝายใหผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ ฯ
ทราบ พรอมทั้งสําเนาเรียนปลัดกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงสาธารณสุขทราบ พรอมทั้งแจงศูนยอํานวยการ ฯ ระดับชาติ
ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน
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5.3 การดําเนินการภายหลังเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
เมื่อสถานการณการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญคืนสูสภาวะปกติแลว ใหผอู ํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการฯ ระดับกระทรวง เสนอผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหา
การระบาดใหญของไขหวัดใหญ ระดับชาติ เพื่อพิจารณาออกคําสั่งยุติการปฏิบัติงาน และเพื่อ
สรางความเชื่อมั่นแกประชาชนและทุกภาคสวน ฝายฟนฟูบูรณะจําตองดําเนินตอเนือ่ ง ดังนี้
• ศึกษาและสํารวจความสูญเสียที่เกิดขึ้นหลังการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
• เฝาระวัง ณ จุดที่มีการระบาดของโรคไขหวัดใหญ
• เฝาระวังผูสัมผัสผูปวย บุคคลในครอบครัว และเจาหนาที่ที่สัมผัสผูปวย
• จัดทําโครงการฟนฟูสภาพจิตใจญาติและครอบครัวของผูปวยและผูเสียชีวิตจากโรค
ไขหวัดใหญ
• ใหการสงเคราะหผูประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง

**********************************
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AD 6 แผนภูมิที่ 12 โครงสรางศูนยปฏิบัติการ ฯ ระดับจังหวัด
ศูนยปฏิ
ปฏิบัติการฯ
ระดับจังหวัด

คณะที่ปรึกษา

สวนสนับสนุน

- จังหวัดใกลเคียง
- มูลนิธิและองคกรเอกชน
- หนวยงานอื่นๆ

ฝายอํานวยการ

ฝายประสาน
การชวยเหลือ

- งานธุรการ
- งานขาวกรองวิเคราะห
ขอมูลและรายงาน
- งานตรวจติดตามของ
ผูบังคับบัญชา
- งานจัดกําลังสนับสนุน
- งานศูนยสั่งการ
- งานประชุม
- งานประสานการปฏิบัติ
อื่นๆ

- งานประสาน
เครื่องมือเครื่องใช
- งานประสานหนวย
พยาบาล
- งานเตรียมเครื่อง
อุปโภคบริโภค
- งานระดมอาสาสมัคร
- งานประสานขนสง

ฝายเฝาระวังและควบคุมโรค
- งานแจงเตือนภัยและเฝาระวัง
- งานควบคุมโรค

ฝายรับบริจาค
และบัญชี
- งานตั้งศูนย
รับบริจาค
- งานจัดสรรเงิน
และสิ่งของบริจาค
- งานบัญชีและ
การเงิน

ฝายประชาสัมพันธ
และสื่อสาร
- งานประชาสัมพันธ
- งานตอบโตการขาว
- งานระบบการ
สื่อสาร

ฝายฟนฟูบูรณะ

- งานปฏิบัติการ
ฟนฟูบูรณะ
- งานสงเคราะห
ผูประสบภัย

ฝายรักษาพยาบาล
ฝายรักษาความ
สงบเรียบรอย
- งานปองกันการโจรกรรม
- งานรักษาความปลอดภัย
- งานจราจร
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AD 7 บทบาทหนาที่ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
การระบาดใหญของไขหวัดใหญ ระดับจังหวัด
1. คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการอํานวยการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญ
ของไขหวัดใหญ ระดับจังหวัด มีองคประกอบดังนี้
• ผูวาราชการจังหวัด เปนผูอํานวยการศูนย ฯ
• หัวหนาสวนราชการตาง ๆ ประจําจังหวัด
• นายกเทศมนตรี
• ภาคเอกชนและมูลนิธิตาง ๆ
• นายแพทยสาธารณสุขจังหวัด เปนเลขานุการ
• นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกัน เปนผูชวยเลขานุการ
• ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนยหรือโรงพยาบาลทั่วไป เปนผูชวยเลขานุการ
• ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรค (เขตพื้นที่รับผิดชอบ) เปนผูช วยเลขานุการ

2. บทบาทหนาที่
2.1 กําหนดนโยบายและจัดทํายุทธศาสตรระดับจังหวัดในการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม
การระบาดใหญของไขหวัดใหญ
2.2 ประสานและดําเนินการเกีย่ วกับการจัดหางบประมาณ
2.3 อํานวยการและสนับสนุนใหเกิดการเตรียมพรอมและปฏิบัติการในจังหวัด
2.4 เปนศูนยรวมขอมูลขาวสารและการประชาสัมพันธ
2.5 เตรียมพรอมดานตาง ๆ ไดแก
• ระบบเครือขายและระบบสื่อสาร
• ครุภัณฑและยานพาหนะ
• เวชภัณฑและอุปกรณตาง ๆ
2.6 ติดตามประเมินผลการดําเนินงานในจังหวัด

3. ศูนยปฏิบตั ิการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
ระดับจังหวัด
3.1 โครงสรางศูนยปฏิบตั ิการปองกันและควบคุมการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
ระดับจังหวัด ประกอบดวย

แผนเตรียมความพรอมปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ พ.ศ.2549

246
3.1.1 ฝายอํานวยการ
3.1.2 ฝายประสานการชวยเหลือ
3.1.3 ฝายรับบริจาคและบัญชี
3.1.4 ฝายฟนฟูบูรณะ
3.1.5 ฝายเฝาระวังและควบคุมโรค
3.1.6 ฝายประชาสัมพันธและการสื่อสาร
3.1.7 ฝายรักษาพยาบาล
3.1.8 ฝายรักษาความสงบเรียบรอย
3.1.9 สวนสนับสนุน
3.1.10 คณะที่ปรึกษา
3.2 บทบาทหนาที่ของฝายตาง ๆ มีดังนี้
3.2.1 ฝายอํานวยการ
• งานงบประมาณพัสดุและงานกําลังพล
• ติดตามขาวกรอง รายงานสถานการณ และรวบรวมขอมูลวิเคราะหสถานการณ
โรคระบาด และประเมินสถานการณการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
• ประสานการปฏิบัติงานกับหนวยงานตาง ๆ ภายในจังหวัด หนวยงานสนับสนุน
และองคกรตาง ๆ เพื่อแกไขปญหาจากการดําเนินงาน
• ประสานและติดตามผลการปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ตามภารกิจที่ไดรบั มอบหมาย
ใหเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ ฯ ของจังหวัด
• รับมอบและถือปฏิบัติตามนโยบายและคําสั่งของผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการฯ ของ
จังหวัด
• ตรวจสอบงานและเรื่องราวของฝายตาง ๆ กอนนําเสนอผูบังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
อนุมัติ
• จัดประชุมตาง ๆ ในภารกิจที่เกี่ยวของของศูนย ฯ หรือตามที่ผูอํานวยการศูนย ฯ
มอบหมาย
• จัดตั้งทีมตาง ๆ เชน ทีมอํานวยการ ทีมปฏิบัติการฉุกเฉิน ทีมเฝาระวังโรค
เคลื่อนที่เร็ว ทีมรักษาพยาบาล ทีมประชาสัมพันธและสื่อสาร และทีมสนับสนุน
การปฏิบัติการ
• งานจัดตั้งศูนยสั่งการและศูนยขอมูลดานตาง ๆ และการสั่งการปฏิบัติภารกิจของ
สวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
• ใหขอมูลและคําแนะนําดานวิชาการ ในการเฝาระวังสอบสวน ควบคุม และ
ปองกันการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
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• ปฏิบัติการควบคุมและปองกันโรครวมกับสวนปฏิบัติการตาง ๆ
• ชวยเหลือเคลื่อนยายประชาชนและจัดสถานที่พักพิงที่มคี วามปลอดภัย
เพื่อ
ปองกันการแพรระบาด
• ปฏิบัติงานธุรการและงานบริการตาง ๆ รวมทั้งงานที่ไมไดอยูใ นความรับผิดชอบของ
ฝายใด
3.2.2. ฝายประสานการชวยเหลือ
• งานประสานเครื่องมือเครื่องใช จัดเตรียม และจัดหาเครื่องมือเครื่องใช ยานพาหนะ
และครุภณ
ั ฑการแพทย เพื่อใชในการรักษาพยาบาลและชวยชีวติ ผูปวย
• งานประสานหนวยแพทยและพยาบาล เพื่อใหสามารถรักษาพยาบาลผูปวย และ
การเคลื่อนยายผูปวย กรณีที่เกินขีดความสามารถของสถานพยาบาลในพื้นที่
• การประสานการขนสง เพื่อขนสงสิ่งของตาง ๆ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคจากศูนย
ปฏิบัติการฯ ระดับจังหวัด ไปใหหนวยงานตาง ๆ หรือรับขนสงสิ่งของจากผู
บริจาคมายังศูนยปฏิบัติการ ฯ
• การระดมอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
• จัดหาที่อยูอาศัย จัดระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม ในสถานบริการ
พยาบาลใหมปี ระสิทธิภาพ เพื่อลดความเสี่ยงในการแพรกระจายเชือ้ โรคไขหวัด
ใหญไปสูชุมชน
• จัดเตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคสําหรับการปฏิบัติภารกิจของฝายตาง ๆใหเพียงพอ
3.2.3 ฝายรับบริจาคและบัญชี
• งานตั้งศูนยบริจาคเงิน สิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคและบริโภค และจัดทําบัญชีควบคุม
การรับจาย รวมทั้งจัดทํารายงานสรุปเพื่อรายงานผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ ฯ ทราบ
• จัดเก็บรักษาสิง่ ของที่ไดรับบริจาค และจัดสรรสิ่งของที่รับบริจาคตามที่ผูอํานวยการ
ศูนยปฏิบัติการฯ มอบหมาย
3.2.4 ฝายฟนฟูบูรณะ
• งานเฝาระวังหลังเกิดโรคไขหวัดใหญระบาด การเฝาระวัง ณ จุดเกิดโรค การเฝา
ระวังผูสัมผัสผูปวยและบุคคลในครอบครัว
รวมทั้งการศึกษาสํารวจหลังการ
ระบาด
• งานสงเคราะหผูประสบภัย
หรือไดรบั ผลกระทบจากการระบาดใหญของโรค
ไขหวัดใหญ
3.2.5 ฝายเฝาระวังและควบคุมโรค
• เฝาระวังวิเคราะหขอมูลและรายงานสถานการณการเกิดระบาดใหญของโรค
ไขหวัดใหญในจังหวัด และจังหวัดใกลเคียง
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• สอบสวนและควบคุมโรค
• วิเคราะหและประเมินสถานการณการระบาดใหญของไขหวัดใหญ และแจงเตือน
ภัยการระบาดของโรค
• การติดตามผูสัมผัสผูปวย ครอบครัว และเจาหนาที่
3.2.6 ฝายประชาสัมพันธและการสื่อสาร มีหนาที่ดานการสื่อสารและประชาสัมพันธ ซึ่ง
ประกอบดวย 2 งาน คือ
งานสื่อสาร
• ติดตั้ง ควบคุม กํากับ ดูแลเครื่องมืออุปกรณและระบบการสื่อสารที่ทันสมัยใน
การติดตอประสานงานตามเครือขายตาง ๆ
• รับสงขาวขอมูลในภารกิจตาง ๆที่เกี่ยวของกับศูนย ฯ
• กําหนดแนวทางและขอกําหนดสําหรับการประสานการปฏิบัติในการสงขอมูล
และขาวสารแกหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของภายในจังหวัด
• ติดตั้ง ควบคุม กํากับ ดูแล ระบบไฟฟา เสียง และแสงสวางในบริเวณศูนย ฯ ของ
จังหวัด
• จัดตั้งศูนยฮ็อตไลนเพื่อใหบริการตอบขอซักถามของประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
งานประชาสัมพันธ
• ประชาสัมพันธและจัดการดานขาวสารเพือ่ ใหขอเท็จจริงแกสาธารณชนภายใน
จังหวัด
• ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชน หนวยงานของรัฐ ภาครัฐ ภาคเอกชน
และองคกรชุมชนภายในจังหวัด เพื่อสนับสนุนการเฝาระวังปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดใหญ
• กําหนดผูทําหนาที่เปนโฆษกประจําศูนย ฯ ของจังหวัด
• จัดระบบ/จัดหาเครื่องมือสื่อสารที่จําเปนและทันสมัย
• เผยแพรประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจกับประชาชนและสื่อมวลชน
ภายในจังหวัด
• จัดระบบและจัดหาเครื่องมือสื่อสารที่จําเปน
• กําหนดผูทําหนาที่โฆษกเหตุการณประจําจังหวัด
• งานตอบโตขาวภายในจังหวัด แถลงขาวประจําวันและการรายงานขาว
3.2.7 ฝายรักษาพยาบาล
• ดําเนินการจัดระบบการคัดกรองผูปวยในสถานบริการพยาบาล
• ดําเนินการจัดระบบการดูแลผูปวยฉุกเฉินในสถานบริการพยาบาล
• ดําเนินการจัดระบบการรักษาผูปวยนอกในสถานบริการพยาบาล
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• ดําเนินการจัดระบบการดูแลรักษาผูปวยในสถานบริการพยาบาล
• ดําเนินการจัดระบบการสงตอผูปวย
3.2.8 ฝายรักษาความสงบเรียบรอย
• งานปองกันการโจรกรรม
• งานรักษาความปลอดภัย
• งานจัดระบบจราจร
3.2.9 สวนสนับสนุน มีหนาที่ใหการสนับสนุนในดานกําลังพล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปโภค
บริโภคทางการแพทย อากาศยาน และสิ่งของตาง ๆ ตลอดจนสิ่งจําเปนในการสอบสวน เฝาระวังควบคุม
และปองกันโรคไขหวัดใหญ
รวมทัง้ การรักษาพยาบาลผูปวยดวยโรคไขหวัดใหญ ใหเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.2.10. คณะที่ปรึกษา มีหนาที่ใหคําแนะนําและปรึกษาในการเฝาระวัง สอบสวนควบคุม และ
ปองกันโรคไขหวัดใหญ รวมทั้งการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ

4. การเตรียมพรอมดานทรัพยากรอื่น ๆ
4.1 ระบบสื่อสาร
• ขายการสื่อสาร
• อุปกรณการสือ่ สาร แบตเตอรี่สํารอง
• แผนที่จังหวัด แผนประเทศไทย และแผนที่โลก
• หมายเลขโทรศัพท โทรสาร และ อีเมล ของหนวยงานตาง ๆ รวมทัง้ คณะทํางานฝาย
ตาง ๆ ประจําศูนย ฯ รวมทั้งหนวยสนับสนุน และหมายเลขโทรศัพทของรัฐมนตรี
กระทรวงตาง ๆ ปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมตาง ๆ ที่มภี ารกิจเกี่ยวของ และ
หมายเลขโทรศัพทหนวยงานและสถานทีส่ ําหรับการติดตอสอบถามขอมูลตาง ๆ
สําหรับประชาชนในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือหนวยงานที่กําหนดใหเปนสถานที่รับ
บริจาคสิ่งของ ฯลฯ
• วิทยุมือถือ (walky talky)
4.2 วัสดุเวชภัณฑ
• ยาและเวชภัณฑที่จําเปนตองใช แหลงที่จะสามารถใหการสนับสนุน
• วัสดุที่จําเปนตองใช เชน ชุดปองกันตัวเจาหนาที่ เสื้อผาผูปวย ถุงขยะติดเชื้อ
ถุงขยะทัว่ ไป ไฟฉาย ถานไฟฉาย กระดาษ อุปกรณเครื่องเขียน สะพานไฟ
เปนตน
• ชุดปฏิบัติการของเจาหนาที่ พรอมเครื่องหมาย
• ชุดปองกันตัวของเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงาน
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4.3 ครุภัณฑ
• ครุภัณฑการแพทยที่จําเปนในการชวยเหลือชีวิตผูปวย เชน
- เครื่องชวยหายใจ
- เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในรางกาย เปนตน
• เตียงผูปวย เตียงสนาม เตียงผูปวยสํารอง รวมทั้งขอมูลปริมาณและจํานวนเตียงผูปวย
ของสถานบริการในพื้นทีใ่ กลเคียง
• ครุภัณฑสํานักงาน
- เครื่องดับเพลิง
- เครื่องพิมพดีด
- เครื่องคอมพิวเตอร
- เครื่องถายเอกสาร
- ไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
- โทรทัศน
- โตะทํางานพรอมเกาอี้
- นาฬิกา
4.4 ยานพาหนะ
• รถยนตพยาบาล สําหรับสงตอผูปวยกรณีที่จําเปน หรือจะตองเคลื่อนยายผูปวยไป
พักรักษาในโรงพยาบาลอื่นหรือโรงพยาบาลใกลเคียง
• รถยนตใชงานทั่วไป
• รถจักรยานยนต/จักรยาน
• เรือ (ถาจําเปน)
• เครื่องบินเฮลิคอปเตอร (ถาจําเปน)
4.5 สถานที่
• โรงพยาบาลสนาม
• โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลศูนย ทั้งในพืน้ ที่และ
บริเวณใกลเคียง
• โรงพยาบาลกองทัพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลมูลนิธิ
• โรงพยาบาลเอกชน
• หองแยก หอผูปวยภายในสถานพยาบาล
• โรงเรียนและสถานศึกษาของรัฐและเอกชน กรณีทจี่ ําเปนอาจจะตองใชสถานศึกษา
เปนสถานพยาบาลชั่วคราว
• วัดและสุสาน เพื่อใชเปนสถานที่เก็บศพกรณีที่อาจมีผูเสียชีวิต
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• สถานที่จอดยานพาหนะ
• สถานที่พักสําหรับเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงาน
• สถานที่สําหรับการติดตอของญาติ
• สถานที่ใหสัมภาษณผูสื่อขาว
• สถานที่รับบริจาคและรับการชวยเหลือตาง ๆ
• สถานที่ศูนยกลางคลังยาและเวชภัณฑ
4.6 เสบียงอาหารและน้ํา จะตองมีการสํารองเสบียงอาหารแหงและอาหารสด สําหรับ
ประกอบอาหารผูปวยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งน้าํ ดื่มและน้ําใช
4.7 การกําจัดของเสียและติดเชื้อ จะตองมีการเตรียมการใหพรอม เชน
• ระบบบําบัดน้าํ เสียในโรงพยาบาลหรือของจังหวัดมีความสมบูรณ
• คลอรีนที่จะตองใชมีเพียงพอ
• เตาเผาขยะติดเชื้อ
• ระบบการเก็บ การรวบรวม และการขนขยะติดเชื้อ
4.8 มาตรการตาง ๆ สําหรับการปองกันและควบคุมการระบาด เชน
• การประกาศพืน้ ที่เปนเขตติดโรค
• การประกาศพืน้ ที่เปนเขตภัยพิบัติ
• การใชมาตรการกักกันและควบคุมผูติดเชื้อและผูสัมผัส
• แผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน
• มาตรการการปองกันและควบคุมการระบาดของโรค ในสถานที่ตาง ๆ และ
ชุมชน เชน โรงเรียน โรงงาน สํานักงาน สถานมหรสพ สถานบันเทิง และ
ชุมชนตาง ๆ รถประจําทางปรับอากาศ รถไฟฟา สถานีรถใตดิน และ
รถใตดิน โรงนอนทหาร เรือนจํา เปนตน
• การคัดกรองผูเดินทางไปตางประเทศ รวมทั้งผูเดินทางมาจากตางประเทศ
• คูมือคําแนะนําประชาชนในการดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวเองและผู
ใกลชิด รวมทั้งคําแนะนําปองกันไมใหแพรเชื้อโรคไปสูผูอื่น
• คําแนะนําประชาชนเกีย่ วกับการใชเครื่องมือสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
• คูมือแนะนําประชาชนในการติดตอ หรือการติดตอสอบถามกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
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AD 8 แผนภูมิที่ 13 ขั้นตอนการดําเนินการเมื่อเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
ผูวาราชการจังหวัด

นายแพทย สสจ.
สคร.
1. การเตรียมบุคลากร
1.1 การควบคุมโรค
งานเฝาระวัง-อสม.
งานระบาดวิทยา
งานรักษาพยาบาล
- รพศ./รพท./รพช.
- สถานีอนามัย
1.2 การเตรียมพรอม/
ซักซอมความเขาใจ
1.3 การเตรียมแผน
ระดับจังหวัด
2. การเตรียมวัสดุ
อุปกรณ และยานพาหนะ
- การสํารวจเตียง
ฉุกเฉิน รพ.รัฐ/รพ.
เอกชน
- ยา เวชภัณฑ
- ยานพาหนะสงตัว
- หองแยก/Lab
- ครุภัณฑการแพทย
3. มาตรการตางๆ
- โรงเรียน
- โรงงาน
- โรงมหรสพ
- โรงเรียน
4. คูมือแนะนําประชาชน

กรมควบคุมโรค

กระทรวงสาธารณสุข

กําหนดแผนการ
ดําเนินการเฝาระวัง
ปองกัน/ควบคุมโรค

รับแจงขาว
สอบสวน
ไมใช
ยุติการสอบสวน

หนวยสนับสนุน
1.รพ.ใกลเคียง
2.รพ.นอกสังกัด
3.รพ.เอกชน
4.รพ.สนาม
5.Lab
6.ดาน
7.สคร.
8.สํานักฯระบาด

ใช
แจงยืนยันเก็บตัวอยาง
ดําเนินการ
เต็มรูปแบบ
1.ประกาศเขต
ติดโรค
2.รายงาน
/แยกรักษา
3.ระดมทีม
SRRTจาก สคร.
4.ควบคุมการ
ติดเชื้อในคน

คัดกรองผูป วย
ซักประวัติ
แยกรักษาพยาบาล
รายงานให สสจ.,สคร. ทราบ
สอบสวนโรค
ตรวจสอบประวัติ
คนหาผูปวยรายอื่น
ใหสุขศึกษา
ติดตามผูสัมผัสโรค
สงตัวอยาง
สอบสวนเฝาระวัง จนท. .ใน รพ.
รายงานอธิบดี/ปลัด/รัฐมนตรี
แจงขอมูล WHO
มอบหมายใหมีผูรับผิดชอบเฉพาะ
ติดตอประสานงานหนวยงาน
ประชาสัมพันธทองถิ่น หนังสือพิมพ
ทีวี แจงขาวรายงานสถานการณ ใหทุก
หนวยงานทั้งภาครัฐ เอกชนทราบ
รวมทั้งจังหวัด.ใกลเคียง
ใหสุขศึกษาประชาสัมพันธแก

ประชาชน
- บริการขอมูลประชาชน (ฮ็อตไลน)

ควบคุมได

การเฝาระวังหลังเกิดโรค
1. การเฝาระวัง ณ จุดเกิดโรค
2. การเฝาระวังผูส ัมผัสผูปวย/คนในครอบครัว
3. ศึกษาสํารวจหลังการระบาด
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AD 9

แนวทางการเตรียมความพรอมปองกันและดําเนินการ
เมื่อเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญ

การเตรียมความพรอมดานบุคลากรและอุปกรณที่เกี่ยวของในการปองกันและควบคุมโรค
ระบาด
1. บุคลากร เชน
1.1 ฝายอํานวยการ
1.2 ฝายปฏิบัติการฉุกเฉิน
1.3 ฝายเฝาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว ทุกจังหวัดจะตองเตรียมบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถในการสอบสวนโรค
1.4 ฝายรักษาพยาบาล
1.5 ฝายสนับสนุนการปฏิบัติการ
1.6 ฝายประชาสัมพันธและสื่อสาร
2. วัสดุและเวชภัณฑ
2.1 รายการยาและเวชภัณฑทจี่ ําเปนตองใช ปริมาณสํารอง แหลงที่จะสามารถใหการ
สนับสนุน
2.2 รายการวัสดุทจี่ ําเปนตองใช และปริมาณสํารอง รวมทั้งแหลงที่สามารถจัดหาไดทันที
เชน ชุดปองกันตัวเจาหนาที่ เสื้อผาผูปวย ถุงขยะติดเชือ้ ถุงขยะทั่วไป ไฟฉาย
ถานไฟฉาย กระดาษ วัสดุและอุปกรณเครือ่ งเขียน เครื่องใชสํานักงาน เปนตน
2.3 น้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับยานพาหนะ หรือเครื่องกําเนิดไฟฟา เปนตน
3. ครุภัณฑ จะตองเตรียมรายการครุภัณฑและจํานวนที่จําเปนตองใชในการปฏิบตั ิงาน หรือ
แหลงที่สามารถจัดหาไดทันทีเมื่อเปดศูนยปฏิบัติการ เชน
3.1 ครุภัณฑการแพทยที่จําเปนในการชวยเหลือชีวิตผูปวย เชน เครื่องชวยหายใจ
เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในรางกาย
3.2 เตียงผูปวย เตียงสนาม และเตียงสํารอง
3.3 เครื่องดับเพลิง
3.4 เครื่องพิมพดีด
3.5 เครื่องคอมพิวเตอร
3.6 โทรศัพท/โทรสาร
3.7 เครื่องถายเอกสาร
3.8 วิทยุมือถือ (walky talky)
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3.9 ไฟฟาสํารองฉุกเฉิน
3.10 โทรทัศน
3.11 โตะทํางานพรอมเกาอี้
3.12 นาฬิกา
4. ยานพาหนะ จะตองเตรียมการดานยานพาหนะใหพรอมสําหรับการปฏิบัติงาน เชนจะใช
ยานพาหนะและพนักงานขับรถยนตของหนวยงานใดบาง จํานวนกีค่ ัน การเบิกน้ํามันเชื้อเพลิง
จะ กําหนดอยางไร ผูใดเปนผูอนุมัติใหลงนามอนุมัติในสั่งจายน้ํามันเชื้อเพลิง เชน
4.1 รถยนตพยาบาล สําหรับสงตอผูปวยกรณีที่จําเปนหรือจะตองเคลื่อนยายผูปวยไปพัก
รักษาในโรงพยาบาลอื่นหรือโรงพยาบาลใกลเคียง
4.2 รถยนตใชงานทั่วไป
4.3 รถจักรยานยนต / รถจักรยาน
4.4 เรือ (ถาจําเปน)
4.5 เครื่องบินเฮลิคอปเตอร (ถาจําเปน)
5. สถานที่ จะตองกําหนดใหชัดเจนและจัดลําดับวา จะตองการใชสถานที่ใดกอนหลังในการ
รับผูปวยในภาวะวิกฤต รวมทั้งกําหนดวา จะใชสถานทีใ่ ดสําหรับใชปฏิบัติงานดานใด เชน
5.1 โรงพยาบาลสนาม
5.2 โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทัว่ ไป และโรงพยาบาลศูนย ทั้งในพืน้ ทีแ่ ละบริเวณ
ใกลเคียง
5.3 โรงพยาบาลกองทัพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และโรงพยาบาลมูลนิธิ
5.4 โรงพยาบาลเอกชน
5.5 การจัดเตรียมหองแยก หอผูปวยภายในสถานพยาบาล
5.6 โรงเรียนและสถานศึกษาของรัฐและเอกชน กรณีทจี่ ําเปนอาจจะตองใชสถานศึกษา
เปนสถานพยาบาลชั่วคราว
5.7 วัดและสุสาน เพื่อใชเปนสถานที่เก็บศพกรณีที่อาจมีผปู วยเสียชีวิต
5.8 สถานที่จอดยานพาหนะ
5.9 สถานที่พักสําหรับเจาหนาทีผ่ ูปฏิบัติงาน
5.10 สถานที่สําหรับการติดตอของญาติ
5.11 สถานที่ใหสัมภาษณผูสื่อขาว
5.12 สถานที่รับบริจาคและรับการชวยเหลือตาง ๆ
5.13 สถานที่ศูนยกลางคลัง เวชภัณฑ ฯ
5.14 สถานที่สําหรับการติดตอประสานงานของประชาชน หรือรับบริจาคสิ่งของ และ
สําหรับติดตอสอบถามขอมูลตาง ๆ
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6. เสบียงอาหารและน้ํา จะตองมีการสํารองเสบียงอาหารแหงและอาหารสดสําหรับประกอบ
อาหารผูปวยและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน รวมทั้งน้าํ ดื่มและน้ําใช
7. การกําจัดของเสียและติดเชื้อ ควรจะตองมีการเตรียมการใหพรอม เชน
• ระบบบําบัดน้าํ เสียในโรงพยาบาลหรือของจังหวัดมีความสมบูรณ
• คลอรีนที่จะตองใชมีเพียงพอ
• เตาเผาขยะติดเชื้อ
• ระบบการเก็บ การรวบรวมและการขนขยะติดเชื้อ
8. มาตรการตาง ๆ สําหรับการปองกันและควบคุมการระบาด เชน
• การประกาศพืน้ ที่เปนเขตติดโรค
• การใชมาตรการกักกันและควบคุมผูติดเชื้อ
• มาตรการการปองกันและควบคุมการระบาดของโรค ในสถานที่ตาง ๆ และชุมชน
เชน โรงเรียน โรงงาน/สํานักงาน สถานมหรสพ/สถานบันเทิงและชุมชนตางๆ รถ
ประจําทางปรับอากาศ รถไฟฟา สถานีรถใตดิน และรถใตดิน โรงนอนทหาร
เรือนจํา เปนตน
• การคัดกรองผูเดินทางไปตางประเทศ รวมทั้งผูเดินทางมาจากตางประเทศ
• คูมือคําแนะนําประชาชนในการดูแลสุขภาพและอนามัยของตัวเองและผูใ กลชิด
รวมทัง้ คําแนะนําปองกันไมใหเปนพาหะนําโรคไปสูผูอื่น
• คําแนะนําประชาชนในการใชเครื่องมือสื่อสารในกรณีที่เกิดภาวะวิกฤต เพื่อ
ปองกันเครือขายการสื่อสารลม เชน อาจจะขอความรวมมือประชาชนงดการใช
ระบบสื่อสารชั่วคราว และใชสื่อสารประชาสัมพันธใหประชาชนทั่วไปทราบทาง
วิทยุ โทรทัศน เปนตน
• คําแนะนําประชาชน เกี่ยวกับสถานที่ตาง ๆ สําหรับการติดตอประสานงาน หรือ
รับบริจาคเงินและสิ่งของตาง ๆ

แนวทางการดําเนินการ
1. ภาวะปกติ ทุกจังหวัดจะตองเตรียมการตาง ๆ ดังนี้ เชน
• กําหนดแผนการดําเนินการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรค
โดยมีผูวาราชการ
จังหวัด ใน ฐานะ CEO ผูอํานวยการปองกันภัยฝายพลเรือนตาม พ.ร.บ.ปองกันภัยฝาย
พลเรือน พ.ศ. 2522 เปนผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการของจังหวัด และมีนายแพทย
สาธารณสุขจังหวัดเปนเลขานุการ
ผูอํานวยการสํานักงานปองกันควบคุมโรค
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ผูอํานวยการโรงพยาบาลศูนย หรือโรงพยาบาลทั่วไป เปนผูชวยเลขานุการรวมกับ
นายแพทย 9 ดานเวชกรรมปองกัน
• เตรียมรางประกาศเขตพื้นที่ติดโรค
• เตรียมรางประกาศจังหวัดเปนพื้นที่ภัยพิบัติ
• เตรียมจัดตั้งศูนยปฏิบัติการปองกันและควบคุมการระบาดของโรค
• เตรียมบุคลากรดานตาง ๆ
• เตรียมเครือขายการสื่อสารและแผนที่พรอมทั้งอุปกรณการสื่อสาร
• เตรี ย มสํ า รองวั ส ดุ ยา/เวชภั ณ ฑ ครุ ภั ณ ฑ เช น เตี ย งผู ป ว ย ครุ ภั ณ ฑ ก ารแพทย
ยานพาหนะ และสถานที่
• เตรียมคําแนะนําประชาชน
• เตรียมมาตรการปองกันและควบคุมโรคระบาด
• เมื่อไดรับการแจงขาวหรือรายงานจากสถานบริการพยาบาล นายแพทยสาธารณสุข
จังหวัดจะตองสั่งการใหทีมเฝาระวังสอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) ประจําจังหวัด
และของสํานักงานปองกันควบคุมโรคเขาปฏิบัติการสอบสวนโรคทันที ถาหากไมอยู
ในขายสงสัยก็ยุติการสอบสวน และถาอยูในขายนาสงสัยใหเก็บตัวอยางสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ
• เตรียมซักซอมแผนปองกันและแกไขปญหาการระบาดของโรค
• บุคลากรฝายตาง ๆ จะตองสรุปรายงานผลการดําเนินงานสําหรับการเตรียมพรอมให
ผูวาราชการจังหวัดทราบเปนประจําทุกเดือนหรือตามที่กําหนด
2. ขณะเกิดภาวะวิกฤต
z เมื่อนายแพทยสาธารณสุขจังหวัดไดรับรายงานจากทีม SRRT หรือจากโรงพยาบาล
วา มีการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ จะตองรายงานใหผูวาราชการจังหวัดทราบ
ทันทีทั้งทางโทรศัพท และเปนลายลักษณอักษร พรอมทั้งลงนามในประกาศพื้นที่เปน
พื้นที่ติดโรค และประกาศเปนพื้นที่ติดโรคทันที พรอมทั้งรายงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขและอธิบดีกรมควบคุมโรคทราบดวย
z เมื่ อ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด ได รั บ รายงานจากนายแพทย ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด จะต อ ง
ดําเนินการ เชน
- ลงนามในประกาศพื้นทีเ่ กิดภัยพิบัติ
- เปดศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาการระบาดใหญ ฯ ทันที
- ประสานงานแจงผูเกี่ยวของทราบเพื่อประจําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายทันที
รวมทั้งหนวยงานสนับสนุน
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ฝายตาง ๆ รวมทั้งผูเกี่ยวของและไดรับมอบหมายเมื่อไดรับขาว หรือไดรับการ
ประสานงานจะตองรีบไปรายงานตัว ณ ศูนยปฏิบัติการ ฯ ของจังหวัด เขาประจําใน
สถานที่ที่กําหนด และพรอมที่จะปฏิบัติงานทันทีเมื่อไดรับการสั่งการทันที
z รายงานผลการดําเนินงาน
- ฝายตาง ๆ จะตองสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําวันให
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการ ฯ ทราบทุกวันภายในเวลาที่กําหนด
- ศูนยปฏิบัตกิ าร ฯ จะตองรายงานผลการดําเนินงานใหสวนราชการที่
เกี่ยวของหรือผูบังคับบัญชาทราบทุกวัน ภายในเวลากําหนดเชนเดียวกัน
3. เมื่อเหตุการณยุติ (กรณีสามารถควบคุมสถานการณได)
• ประกาศยุตเิ หตุการณ ผูวา ราชการจังหวัดประกาศยุติเหตุการณ
• เฝาระวังหลังการเกิดโรคระบาด นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดจะตองสั่งการให
เจาหนาที่ทเี่ กีย่ วของดําเนินการ ดังนี้
- เฝาระวัง ณ จุดเกิดโรค
- เฝาระวังผูสมั ผัสผูปวยและสมาชิกในครอบครัว
- ศึกษาสํารวจหลังเกิดการระบาดของโรคและสรุปบทเรียนตาง
z

----------------------------------------------------------
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แผนยุทธศาสตรแกไขปญหา
โรคไขหวัดนก
(พ.ศ. 2548 -2550)

คณะกรรมการพิจารณาแกไขสถานการณโรคไขหวัดนก
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สรุปแผนยุทธศาสตรการแกไขปญหาโรคไขหวัดนก
พ.ศ. 2548-2550
ไขหวัดนกไดเริ่มระบาดในประเทศไทยครั้งแรกในตนปพ.ศ.2547 และมีแนวโนมวาจะ
กลายเปนโรคประจําถิ่นมีการระบาดอีกหลายระลอกไปอีกหลายปหากไมมีมาตรการควบคุมปองกันที่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ และหากเชื้อไขหวัดนกเกิดการเปลี่ยนแปลงสายพันธุโดยเฉพาะการผสมขามสาย
พันธุกับเชื้อไวรัสไขหวัดใหญในคนหรือมีการกลายพันธุ จนสามารถติดตอไดงาย จะมีโอกาสเกิดการ
ระบาดจากคนสูคน ซึ่งนําไปสูการระบาดของไขหวัดใหญที่รุนแรงและทําใหมีผูเสียชีวิตจํานวนมากได
การแกปญหาไขหวัดนกจําเปนตองดําเนินงานอยางบูรณาการและเปนระบบ เพราะปญหามี
ความสลับซับซอนเกี่ยวพันกับปจจัยหลายดาน การดําเนินงานอยางแยกสวนไมอาจแกปญหาได จึง
จําเปนตองมีแผนยุทธศาสตรเพื่อบูรณาการการดําเนินการอยางเปนระบบขึ้น
แผนยุทธศาสตรนี้ มุงเนนประเด็นที่มีความจําเปนเรงดวนและมีลําดับความสําคัญสูงเปนหลัก
เปาหมายในชวง 3 ป (พ.ศ. 2548-2550)
1. เปาหมายการควบคุมการแพรระบาดในสัตว
1.1 ไมมีการแพรระบาดของโรคไขหวัดนกในสัตวปกเศรษฐกิจภายใน 2 ป
1.2 ลดการแพรระบาดจนไมเปนปญหาของโรคไขหวัดนกในสัตวปกพื้นเมือง ไกชน สัตว
ปกสวยงาม และสัตวปกตางถิ่นภายใน 3 ป
1.3 ไมมีการแพรระบาดในสัตวอื่นๆ ภายใน 3 ป
2. เปาหมายการควบคุมการแพรระบาดในคน
2.1 ไมมีการติดตอจากสัตวสูคนภายใน 2 ป
2.2 ประเทศไทยมี ค วามพร อ มในการรองรั บ การระบาดใหญ ข องไข ห วั ด ใหญ อ ย า งมี
ประสิทธิภาพภายใน 1 ป
แผนยุทธศาสตร มีทั้งหมด 6 ยุทธศาสตร เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการจัดการระบบปศุสัตวที่ปลอดโรค มีวัตถุประสงคเพื่อใหสัตวปลอดโรค
และผูบริโภคมีความปลอดภัย โดยมีมาตรการและแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1. ปรับปรุงรูปแบบและระบบการเลี้ยง ในสัตวปกพืน้ เมือง สัตวปกสวยงาม ไกชน และเปดไลทุง
ใหถูกหลักสุขาภิบาล มีการจัดทําสมุดประจําตัวไกชนโดยเฉพาะเมื่อมีการเคลื่อนยาย
2. พัฒนาระบบ zoning และ compartment เพือ่ กําหนดพื้นทีค่ วบคุมการเคลื่อนยายสัตวปก
3. พัฒนาทีมเฝาระวังสอบสวนและควบคุมโรคในสัตวปก ทีม่ ีประสิทธิภาพ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่
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4. เฝาระวังและควบคุมไขหวัดนกในสัตวปกธรรมชาติ
5. ศึกษาสถานการณและเตรียมความพรอมเกี่ยวกับการใชวัคซีนปองกันโรคในสัตวปก
6. ประชาสัมพันธและใหความรูแกประชาชนอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 2 การเฝาระวังและควบคุมเมื่อเกิดการระบาดของโรค มีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถ
ตรวจจับการเกิดโรคไขหวัดนก ไดอยางฉับไว และติดตามการเปลี่ยนแปลงของปญหาไดอยางใกลชิด
โดยมีมาตรการและแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1. เฝาระวังและควบคุมโรคในสัตว โดยใหมีการเฝาระวังเชิงรุก และรายงานการเกิดโรคภายใน 12
ชั่วโมง ทําลายสัตวปวยและซากสัตวและทําลายเชื้อในฟารม ควบคุมการขนยาย และพิจารณาการใช
วัคซีนอยางเหมาะสม
2. เฝาระวังและควบคุมโรคในคน โดยเตรียมการเฝาระวังเชิงรุกอยางตอเนื่อง เตรียมยาตานไวรัส และ
วัคซีนไขหวัดใหญ
3. เตรียมความพรอมรับการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
4. จัดตั้งกลไกเฉพาะกิจในลักษณะบูรณาการทุกระดับ เพื่อเปนศูนยบัญชาการเมื่อเกิดการระบาด เพื่อ
ควบคุมโรคใหไดเร็วที่สุด
ยุทธศาสตรที่ 3 สรางและจัดการความรูเรื่องไขหวัดนก มีวัตถุประสงคเพื่อสรางและพัฒนาองคความรู
เพื่อใชในการแกปญหาไขหวัดนกไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน
ดังนี้
1. สรางองคความรูพื้นฐาน ที่จําเปนตอการกําหนดมาตรการในการควบคุมและปองกันโรคไขหวัดนก
ทั้งในคนและในสัตว
2. พัฒนาวัคซีนใหพรอมใชเมื่อเกิดการระบาดทั้งในสัตวและในคน
3. พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัยโรคใหสามารถคัดกรองปญหาไดอยางรวดเร็ว
4. พัฒนาองคความรูเกี่ยวกับยาเพื่อรักษาไขหวัดนก
5. จัดใหมีองคกรกลางทําหนาที่จัดการองคความรูโดยมีบุคลากรทํางานเต็มเวลา
ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางเสริมศักยภาพขององคกรและบุคลากร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความ
เขมแข็งขององคกรและบุคลากรที่ทํางานดานระบบเฝาระวังและควบคุมโรคทุกระดับ โดยมีมาตรการ
และแนวทางการดําเนินงานดังนี้
1. พัฒนาศักยภาพในการเฝาระวังและควบคุมโรคในคน โดยการใหมีหนวยระบาดวิทยาเฝาระวังทุก
อําเภอ รวมทั้งการผลิตและพัฒนานักระบาดวิทยาระดับสูงและนักวิชาการสาขาอื่นๆ
2. พัฒนาศักยภาพการชันสูตรโรคในคน จัดระบบ และสรางเครื อขายศูนยปฏิบัติการทั้งสวนกลาง
ภูมิภาคและในโรงพยาบาลในการชันสูตรโรคไขหวัดนกในคน
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3. ควบคุมโรคไขหวัดนกในโรงพยาบาล โดยพัฒนาบุคลากรทางการแพทยดานโรคติดเชื้อ และใหมี
หองแยกผูปวยหรือผูสงสัยวาปวยดวยโรคติดตอรายแรง
4. พัฒนาศักยภาพการเฝาระวังและควบคุมโรคในสัตว โดยผลิตและพัฒนาและสรางแรงจูงใจใหแกสัตว
แพทยนักระบาดวิทยาระดับสูง และสงเสริมบทบาทนักอนุรักษสัตวปา
5. พัฒนาประสิทธิภาพหองปฏิบัติการการชันสูตรโรคไขหวัดนกในสัตวที่มีความปลอดภัยระดับสูง
ยุทธศาสตรที่ 5 การสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของภาคประชาชนและธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค
คือสงเสริมบทบาทภาคประชาสังคมในการปองกันและควบคุมการระบาดของโรค โดยมีมาตรการและ
แนวทางการดําเนินงานดังนี้
1. สงเสริมการรวมกลุมจัดตั้งตนเอง เพื่อการประสานงานระหวางผูประกอบการและเกษตรกรรายยอย
และผูที่มีอาชีพเกี่ยวของ
2. พัฒนาเครือขายอาสาสมัคร เพื่อเปนระบบเฝาระวังและปองกันควบคุมโรคของชุมชน
3. พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะทุกระดับ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางระบบและ
กลไกการจัดการปญหาไขหวัดนกอยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ โดยมีมาตรการและแนวทางการ
ดําเนินงานดังนี้
1. พัฒนากลไกการจัดการปญหาไขหวัดนกในภาวะปกติ โดยดําเนินโครงการจัดตั้งกลไกบริหารจัดการ
องคความรู โดยมีทีมงานทํางานเต็มเวลา และดําเนินงานเปนองคกรถาวรในระยะตอไป
2. พัฒนากลไกการจัดการในภาวะที่มีการระบาด จัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติและศูนยปฏิบัติการ
แหงชาติ และพัฒนาระบบบริหารจัดการระดับพื้นที่
ตารางที่ 12 สรุปงบประมาณ 3 ป (พ.ศ. 2548-2550)
หนวยประสาน
ยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร
1. การพัฒนาการจัดการระบบ
กรมปศุสัตว
ปศุสัตวที่ปลอดโรค
2. การเฝาระวังและควบคุ มโรคเมื่ อ กรมปศุสัตว/กรม
เกิดระบาด
ควบคุมโรค
3. การสรางและจัดการความรูเรื่อง สวทช.
ไขหวัดนก
4. การเสริมสรางศักยภาพของ
กรมปศุสัตว/กรม
องคกรและบุคลากร
ควบคุมโรค

งบประมาณ (ลานบาท)
2548 2549 2550
450
250

รวม

460

520

580

1,560

120

105

100

325

291

641
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หนวยประสาน
งบประมาณ (ลานบาท)
รวม
ยุทธศาสตร
2548 2549 2550
5. การสรางความเขาใจและการมี กรมประชาสัมพันธ/กรม 80
80
80
240
สวนรวมของภาคประชาชนและ ปศุสัตว/กรมควบคุม
ธุรกิจ
โรค/องคกรเอกชน
6. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ สวทช.
ใชงบประมาณในยุทธศาสตร 3
รวม
951 1,796 1,279 4,026
ยุทธศาสตร
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แผนภูมิที่ 14 สรุปแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาโรคไขหวัดนก (พ.ศ. 2548-2550)
3 วัตถุประสงค :-

5 เปาหมาย
คน

• ลดอัตราปวย/ตาย
• ลดผลกระทบเศรษฐกิจ/สังคม
• ฟนฟูความเชื่อมั่น

สัตว
• ไมระบาดในสัตวเศรษฐกิจใน
2 ป
• ไมเปนปญหาในสัตวปกอื่นใน 3 ป
• ไมระบาดในสัตวอื่นใน 3 ป

• ไมติดคนใน 2 ป
• พรอมรับการระบาดใหญ
ใน 1 ป

5 หลักการ
• ธุรกิจเทาเทียมวิถีชีวิตชีวิต • บริบทไทยบนพื้นฐานความรู
• ประชาชนปลอดภัย
• หลากหลายทางชีวภาพ
• เนนประเด็นสําคัญ/เรงดวน/พลวัต

6 ยุทธศาสตร/19 มาตรการ
6. ระบบการจัดการบูรณาการ
•

กลไกบูรณาการในภาวะปกติ/ระบาด

ยุทธศาสตรสนับสนุน
3. สราง/จัดการความรู (325ลาน)
• ความรูพื้นฐาน • พัฒนาวัคซีน/ชุดตรวจ/ยา
• องคกรกลางจัดการความรู

4. ศักยภาพองคกร/บุคคล (1,201 ลาน)
• เฝาระวัง/ควบคุม/ชันสูตร ในคน/สัตว
• รักษา/ควบคุมโรคในโรงพยาบาล

5. ประชาชน/ธุรกิจ มีสวนรวม (240 ลาน)
• เครือขายอาสาสมัครเฝาระวัง/ควบคุมโรค
• รวมกลุมเกษตรกร
• สื่อสาร/ประชาสัมพันธ

ยุทธศาสตรหลัก
1. ปศุสัตวปลอดโรค (700 ลาน)
•
•
•
•
•
•

เลี้ยงถูกหลักสุขาภิบาล
แบงพื้นที่ คุมการเคลื่อนยาย
พัฒนาทีมเฝาระวัง/ควบคุมโรค
เฝาระวังสัตวปกธรรมชาติ
เตรียมพรอมวัคซีน
ประชาสัมพันธ

2. จัดการเมื่อระบาด(1,560 ลาน)บาท)
• เฝาระวัง/ควบคุม ในสัตว
• เฝาระวัง/ควบคุม ในคน
• กลไกเฉพาะกิจทุกระดับ
• แผนรองรับระบาดใหญ
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แผนยุทธศาสตร
เตรียมความพรอมในการปองกันและแกปญหา
การระบาดใหญของไขหวัดใหญ

(พ.ศ. 2548 - 2550)

คณะทํางานแผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมในการปองกัน
และแกไขปญหาการระบาดของไขหวัดใหญ
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สรุปสาระสําคัญยุทธศาสตร
เตรียมความพรอมในการปองกันและแกปญหาการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
โรคไขห วั ดใหญ เ ปนโรคติ ดเชื้อไวรัสเกิด ขึ้นเปนประจําในทุกประเทศทั่วโลก โดยจะเกิด
ระบาดใหญทั่วโลกและสรางความสูญเสียอยางมหาศาลเปนระยะ ๆ ทุกรอบ 10 – 30 ป ในภาวการณ
ปจจุบันหากเกิดการระบาดใหญขึ้น เชื้อไวรัสสายพันธุใหมมีโอกาสแพรระบาดไปทั่วโลกไดในเวลา
อันรวดเร็วตามการขยายตัวของการสื่อสารคมนาคม ซึ่งจะทําใหประชาชนทั่วโลกเกิดการเจ็บปวยและ
เสียชีวิตเปนจํานวนมาก โดยที่ไมสามารถจะทํานายไดอยางแนนอนวาการระบาดใหญจะเกิดขึ้นเมื่อใด
องคการอนามัยโลกจึงไดแจงเตือนประเทศสมาชิกใหเรงเตรียมความพรอมรับมือกับการระบาดใหญของ
ไขหวัดใหญ เนื่องจากเชื้อที่เปนสาเหตุของการระบาดใหญแตละครั้ง เชื่อวาเปนเชื้อที่กลายพันธุจากเชื้อ
ไวรัสไขหวัดใหญในสัตว เชนเชื้อไขหวัดนก
ในขณะเดียวกันกับที่ประเทศไทยประสบปญหาการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง (โรคซารส) ในป พ.ศ. 2546 ตอมาในป พ.ศ. 2547 ก็พบการระบาดของโรคไขหวัดนกสายพันธุ
H5N1 ในสัตวปก ทั้งยังติดตอมาสูคน ทําใหประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
อาจกล า วได ว า สถานการณ ข องประเทศไทยในป จ จุ บั น จั ด อยู ใ นระยะเตื อ นภั ย การระบาดใหญ
(Pandemic alert period) ซึ่งเปนสภาวะที่มีความเสี่ยงตอการพัฒนาไปสูระยะการระบาดใหญ
(Pandemic) แผนยุทธศาสตรเตรียมความพรอมเพื่อรับการระบาดใหญของไขหวัดใหญมีวัตถุประสงค
เปาหมาย และยุทธศาสตรการดําเนินงานดังนี้
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

วัตถุประสงคของการเตรียมพรอมเพื่อรับการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
เพื่อปองกันการเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัดใหญ
เพื่อลดการปวยและตายดวยไขหวัดใหญ
เพื่อเตรียมพรอมในการดูแลผูปวยดวยโรคไขหวัดใหญ(เมื่อเกิดการระบาดใหญ)ทั้งในและนอก
สถานบริการ
เพื่อเปนแนวทางในการประสานการดําเนินงานของหนวยงานที่เกีย่ วของในยามที่เกิดการระบาด
ของไขหวัดใหญ
เพื่อใหระบบบริการสาธารณะของประเทศดําเนินไปอยางเปนปกติและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
และสังคมอันเนื่องมาจากการแพรระบาดของไขหวัดใหญ
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2
2.1
2.2

2.3
2.4

เปาหมาย
ประเทศไทยสามารถจัดการในภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดการระบาดใหญของ
ไขหวัดใหญ
มีระบบการเฝาระวังการระบาดของโรคไขหวัดใหญที่เขมแข็ง ทั้งการเฝาระวังผูปวยในชุมชน
ในสถานที่ทํางาน สถานศึกษา และในสถานบริการสาธารณสุข ทุกแหงและการเฝาระวังเชื้อทาง
หองปฏิบัติการใหครบ 12 แหงทั่วประเทศ ภายใน 3 ป
มียาตานไวรัส สํารองเตรียมพรอมลวงหนาในคลัง ไมนอยกวา 325,000 คน (3,250,000 เม็ด)
ภายใน 5 ป
สถานพยาบาลมีศักยภาพในการดูแล/รักษา/บริการผูปวยไขห วัด ใหญที่มีอาการหนัก ไดไ ม
นอ ยกวา 100,000 เตีย งแตใ นกรณีการระบาดเฉพาะที่ใ หเ ตรีย มเตียงโรงพยาบาลสนามไว
สํารอง 5,000 เตียง

3

ยุทธศาสตรการเตรียมพรอมรับการระบาดใหญของไขหวัดใหญ
ในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร ก ารเตรี ย มความพร อ มรั บ การระบาดใหญ ฉ บั บ นี้ ได ส มมติ
สถานการณที่อาจเกิดขึ้นได เปนระยะตางๆ ตามสถานการณพัฒนาการของการระบาด และ
เงื่อนไขของประเทศไทย การเตรียมพรอมรับการระบาดใหญของไขหวัดใหญประกอบดวย
5 ยุทธศาสตรไดแก
3.1 ยุทธศาสตรการเฝาระวังโรค มีวัตถุประสงคเพื่อทราบสถานการณและประเมินความ
เสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของไขหวัดใหญเพื่อจะไดกําหนดมาตรการหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ดําเนินงาน โดยมีมาตรการดังนี้
3.1.1 เรงรัดการดําเนินงานเฝาระวังโรคทั้งในสัตวและในคน (ตามยุทธศาสตร 1 และ2 ตามแผน
ยุทธศาสตรแกไขปญหาไขหวัดนก)
3.1.2 เชื่อมโยงขอมูลการเฝาระวังโรคในสัตวและในคนอยางเปนระบบ
3.1.3 เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการเฝาระวังโรคไขหวัดใหญ ไดแก
(1) เครือ ขา ยแพทยผูร ายงานผูปว ยไขห วัด ใหญแ ละปอดอัก เสบใหค รอบคลุม ทั้ง โรงพยาบาล
รัฐและโรงพยาบาลเอกชน
(2) เครือ ขา ยการเฝา ระวัง ทางหอ งปฏิบ ัต ิก ารใหเ ชื ่อ มโยงทั ้ง ภายในและตา งประเทศให
ตรวจจับเชื้อสายพันธุใหมได
(3) ขยายเครือขายโรงพยาบาลในระบบการเฝาระวังเชื้อไข หวัดใหญ
(4) สง เสริม โรงพยาบาลทั้ง รัฐ และเอกชนในพื้น ที่เ สี่ย งให พรอ มในการวินิจ ฉัย รัก ษาผูปว ย
และรายงานโรค ตรวจยืนยันการวินิจฉัยผูปวยที่เสียชีวิตดวยโรคปอดอักเสบเฉียบพลัน
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(5)
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

3.3
3.3.1

3.3.2
3.3.3
3.3.4

3.4
3.4.1
3.4.2
3.4.3
3.4.4

สรา งเครือ ขา ยเฝา ระวัง ในชุม ชนใหมีม าตรการเฝา ระวัง โรคเชิง รุก (ตามยุท ธศาสตรที่ 1
และ 2 ของแผนยุทธศาสตรแกไขปญหาโรคไขหวัดนก)
ยุทธศาสตรการเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณที่จําเปน
จัดหา เวชภัณฑ วัสดุ ชุดตรวจ และอุปกรณปองกันการติดเชื้อสําหรับบุคลากรไวใชในยาม
จําเปน
พัฒนาระบบเก็บสํารองและบริหารคลัง ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดระบบการกระจายเวชภัณฑ
วัสดุ ชุดตรวจ และอุปกรณปองกันการติดเชื้อใหเหมาะกับสถานการณและความตองการใชงาน
สนับสนุนการวิจัยพัฒนา และผลิตวัคซีน ยาตานไวรัส ใหสามารถพึ่งตนเองในระยะยาว
กํ า หนดหลั ก เกณฑ แ ละจั ด ลํ า ดั บ ความสํ า คั ญ ของประชากรกลุ ม เป า หมาย สํา หรั บ กระจาย
เวชภัณฑ ทั้งยาตานไวรัส และวัคซีน ซึ่งมีอยูจํากัดใหเปนธรรม โดยมีการทบทวนเปนระยะ ๆ
เมื่อสถานการณดานขอจํากัดดานปริมาณของเวชภัณฑที่มีอยูเปลี่ยนแปลงไป
ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมควบคุมการระบาดฉุกเฉิน
สนับสนุนการจัดทําแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติ เมื่อเกิดการระบาดใหญของโรคไขหวัด
ใหญ ของทุกหนวยงาน ทั้งหนวยงานดานการแพทยและสาธารณสุข หนวยงานดานการรักษาความ
สงบภายใน หนวยงานดานความมั่นคงของประเทศ รวมถึงหนวยงานที่ใหบริการสาธารณะ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุขตลอดจนอาสาสมัครตางๆ ใหมีความรู ทักษะ
และความพรอมในการดูแลผูปวย
เสริมความพรอม/ศักยภาพของสถานพยาบาลและเตรียมแผนจัดระบบดูแลผูปวยกรณีเกิดการระบาด
ใหญ
ดําเนินมาตรการทางการเงินสําหรับสนับสนุนกิจกรรม/ความจําเปนเรงดวน รวมทั้งมาตรการจูงใจ
ใหสถานประกอบการปดการดําเนินงานชั่วคราวหรือใหพนักงานหยุดงานชั่วคราวโดยไดรับคาจาง
ในกรณีเกิดการระบาดใหญและมีขอบงชี้วาเสี่ยงตอการแพรระบาดของเชื้อไขหวัดใหญ
ยุทธศาสตรการประชาสัมพันธสรางความรูและความเขาใจแกประชาชน และชุมชน
เผยแพรขอมูลขาวสารในการปองกันและวิธีการดูแลสุขภาพสําหรับประชาชนทั่วไป
สง เสริม กิจ กรรมรณรงคใ หส ุข ศึก ษาประชาสัม พัน ธส รา งความรู  ความเขา ใจเพื ่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพใหรูจักปองกันการติดตอของโรคทางเดินหายใจ
พัฒนาทัก ษะดานการสื่อสารความเสี่ย ง (risk communication) แกบุคลากรที่เ กี่ย วของกับ
การดําเนินงานควบคุมโรค
จัดตั้งคณะทํางานรวมหลายฝาย เพื่อการประชาสัมพันธและประสานงานการใหขอมูลขาวสาร
อยางเปนทางการตอสาธารณชน
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3.4.5 จั ด ทํ า แผนการติ ด ต อ สื่ อ สาร โดยมอบหมายเจ า หน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบอย า งชั ด เจนและฝ ก ซ อ ม
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใหเกิดคลองตัว พรอมทําการประชาสัมพันธในระยะกอนการระบาด และ
ระยะการระบาดใหญ
3.4.6 พัฒนาระบบสื่อสารสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับทองถิ่น รวมทั้งสรางเครือขา ยกับ
สื่อมวลชนเมื่อมีการระบาดเกิดขึ้น
3.5 ยุทธศาสตรการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
3.5.1 พัฒนากลไกการจัดการปญหาโรคไขหวัดใหญใหสามารถเตือนภัยการระบาดและจัดการใน
ภาวะวิกฤติ (ดูร ายละเอีย ดในยุท ธศาสตรที่ 3 และยุท ธศาสตรที่ 5 ของแผนยุท ธศาสตร
ปองกันและแกไขปญหาไขหวัดนก)
3.5.2 พัฒ นากลไกการจัด การในภาวะที่มีก ารระบาด โดยจัด ตั้ง คณะกรรมการระดับ ชาติ ซึ่ง
ประกอบดวยหนวยงานที่เกี่ยวของในภาครัฐและเอกชน และศูน ยปฏิบัติก ารแหงชาติ โดย
มีทีมงานที่เขมแข็ง ทํางานเต็มเวลา
3.5.3 พัฒ นามาตรการระดมและกระจายทรัพ ยากรทั้ง ดา นการเงิน และทรัพ ยากรอื่น ๆ สํา หรับ
สนับสนุนการดําเนินงานในภาวะวิกฤติ
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ตารางที่ 13 ประมาณการงบประมาณ
ยุทธศาสตร

หนวยงานหลักที่
รวม
งบประมาณ* (ลานบาท)
รับผิดชอบ
2548 2549 2550
16
16
48
1. การเฝาระวังและปองกันโรค
กรมควบคุมโรค/กรมการ 16
แพทย/กรมปศุสัตว/กรม
อุทยานฯ / มหาวิทยาลัย
2. การเตรียมเวชภัณฑ วัสดุ อุปกรณ กรมควบคุมโรค
222
181
181
584
ที่จําเปน
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
27
25.5
25.5
78
3. การเตรียมความพรอมควบคุมการ ทุกหนวยงานรัฐที่
ระบาดฉุกเฉิน
เกี่ยวของ รวมทั้งสํานัก
งบประมาณและ
กรมบัญชีกลาง
12
12
12
36
4.การประชาสัมพันธ สรางความรู สํานักนายกรัฐมนตรี/
หนวยงานสาธารณสุข/
และความเขาใจแกประชาชน
สสส.
และชุมชน
5. การบริหารจัดการแบบบูรณาการ สวทช./กระทรวง
10
10
10
30
สาธารณสุข/ สํานัก
และใชงบประมาณในยุทธศาสตรฯ
นายกรัฐมนตรี
ไขหวัดนก
รวม
287 244.5
หมายเหตุ: งบนี้ไมรวมงบประมาณสําหรับการดําเนินการเมื่อเกิดการระบาดใหญ

244.5
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รายนามคณะผูจัดทําแผนเตรียมความพรอมปองกัน
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1. นายแพทยธวัช สุนทราจารย

อธิบดีกรมควบคุมโรค

2. ศ.เกียรติคณ
ุ นายแพทยประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษาองคการอนามัยโลก
3. นายแพทยสุชาติ เจตนเสน

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

4. นายแพทยประยูร กุนาศล

ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค

5. นายแพทยสุจริต ศรีประพันธ

อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข

6. นายชาติชาย ไทยกลา

ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี

7. รศ.(พิเศษ)นายแพทยทวี โชติพิทยสุนนท

สถาบันสุขภาพเด็กแหงชาติมหาราชินี

8. นายแพทยลือชา วนรัตน

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9. นายแพทยมานิต ธีระตันติกานนท

สํานักผูตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข

10. นายแพทยกิตติ กิตติอําพน

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

11. นายแพทยณรงค สหเมธาพัฒน

รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

12. นายแพทยสมชาย พีระปกรณ

สํานักงานผูแทนองคการอนามัยโลกประจํา
ประเทศไทย
ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข

13. นายแพทยครรชิต ลิมปกาญจนารัตน
14. นายแพทยสราวุธ สุวัณณทัพพะ

16. แพทยหญิงประภาศรี จงสุขสันติกุล

ผูทรงคุณวุฒิดา นเวชกรรมปองกัน
กรมควบคุมโรค
ผูทรงคุณวุฒิดา นเวชกรรมปองกัน
กรมควบคุมโรค
สํานักโรคไขหวัดใหญ

17. นายแพทยคํานวณ อึ้งชูศักดิ์

สํานักระบาดวิทยา

18. นายแพทยศิรศิ ักดิ์ วรินทราวาท

สํานักโรคติดตอทั่วไป

19. นายแพทยชยั พร โรจนวัฒนศิริเวช

สํานักโรคติดตอนําโดยแมลง

20. นายเชาวลิตร จีระดิษฐ

สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ

21. นายแพทยปฐม สวรรคปญญาเลิศ

ศูนยเทคโนโลยีชีวภาพดานการแพทยและ
สาธารณสุข

15. นายแพทยศภุ มิตร ชุณหสุทธิวัฒน
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22. แพทยหญิงนฤมล สวรรคปญญาเลิศ

กรมการแพทย

23. นางสุพรรณี เวชสุนทร

กองคลัง

24. นางสาวพรทิพย วิรยิ านนท

กองแผนงาน

25. นายแพทยมงคล อังคศรีทองกุล

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 2 สระบุรี

26. นายสมศักดิ์ นิลพันธุ

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา

27. นายแพทยณรงค วงศบา

สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 6 ขอนแกน

28. นายแพทยวินยั วุตติวิโรจน

สํานักโรคติดตอทั่วไป

29. นายสัตวแพทยพลายยงค สการะเศรณี

สํานักโรคติดตอทั่วไป

30. สัตวแพทยหญิงดาริกา กิ่งเนตร

สํานักโรคติดตอทั่วไป

31. สัตวแพทยหญิงอภิรมย พวงหัตถ

สํานักโรคติดตอทั่วไป

32. แพทยหญิงปยนิตย ธรรมาภรณพิลาศ

สํานักโรคติดตอทั่วไป

33. แพทยหญิงจริยา แสงสัจจา

สถาบันบําราศนราดูร

34. แพทยหญิงจุไร วงศสวัสดิ์

สถาบันบําราศนราดูร

35. แพทยหญิงวรรณา หาญเชาววรกุล

สํานักระบาดวิทยา

36. นายแพทยปรีชา เปรมปรี

สํานักระบาดวิทยา

37. แพทยหญิงดารินทร อารียโชคชัย

สํานักระบาดวิทยา

38. นายแพทยฐติ พิ งษ ยิ่งยง

สํานักระบาดวิทยา

39. นายแพทยสมศักดิ์ ไชยวัฒน

สํานักโรคไขหวัดใหญ

40. แพทยหญิงวรยา เหลืองออน

สํานักโรคไขหวัดใหญ

41. นายวัฒนา อูวานิช

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

42. นายแพทยรุงเรือง กิจผาติ

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข

43. นายแพทยไชยนันท ทยาวิวฒ
ั น
44. นายแพทยสมชาย กาญจนสุต

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร
กระทรวงสาธารณสุข
ศูนยนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

45. แพทยหญิงประนอม คําเทีย่ ง

นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

46. นายแพทยดาวฤกษ สินธุวณิชย

โรงพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี
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47. นายแพทยเจริญ ชูโชติถาวร

สถาบันโรคทรวงอก

48. นางเยาวรัตน อินทอง

สถาบันบําราศนราดูร

49. เภสัชกรหญิงศิริรัตน เตชะธวัช

สํานักโรคติดตอทั่วไป

50. นางจุฑารัตน ถาวรนันท

สํานักโรคติดตอทั่วไป

51. นางกุลฤดี วงศมโนวิสุทธิ์

สํานักโรคติดตอทั่วไป

52. นางสาวพาหุรตั น คงเมือง

สํานักโรคติดตอทั่วไป

53. นางอรนาถ วัฒนวงศ

สํานักโรคติดตอทั่วไป

54. นางนิสา สิริสุขการ

สํานักโรคติดตอทั่วไป

55. นางสุมาลี เชื้อเพชรโสภณ

สํานักโรคติดตอทั่วไป

56. นางพรรษา ชุมเกษียร

สํานักโรคไขหวัดใหญ

57. นางสาวจิตรา ธีรางกูร

สํานักโรคไขหวัดใหญ

58. นางวีณา ภักดีสิริวิชัย

สํานักโรคไขหวัดใหญ

59. นางสาวพรเพชร ศักดิ์ศิริชัยศิลป

สํานักโรคไขหวัดใหญ

60. นางสาวนัทธหทัย สงบพันธ

สํานักโรคไขหวัดใหญ

61. นางทิพวรรณ เดนประดิษฐ

สํานักโรคไขหวัดใหญ

62. นางสมสุดา เจนจิระพงศเวช

สํานักโรคไขหวัดใหญ

63. นางสาวประไพพรรณ แฟงชัยภูมิ

สํานักโรคไขหวัดใหญ

64. นายสมชาย ฟองหิรัญรัตน

สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ

65. นางสาววิไล ชูเกียรติศิริ

สํานักงานเผยแพรและประชาสัมพันธ

66. นายประเสริฐศักดิ์ กายนาคา

กองแผนงาน

67. นางสิริพร สมซื่อ

กองแผนงาน

68. นางวรรณศรี อารยวงศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

69. นางอมรศรี ยอดคํา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

70. นางอัมพร บุญกอง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

71. นายพิทยา สรอยสําโรง

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
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72. นายจิรพันธุ วิบูลยวงศ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

73. นางสาวเบญจมาศ สุรมิตรไมตรี

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

74. นางสุชาดา แกวชนะ

ศูนยความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข

75. พ.อ.อิศรา ศุภนามัย

กรมกิจการพลเรือนทหาร

76. พ.อ.ฐิติภูมิ เอื้ออํานวย

กองเวชกรรมปองกันกรมแพทยทหารบก

77. พ.อ.พรชัย ฤกษเกษม

กรมแพทยทหารบก

78. พ.อ.เอกชัย พงษประเสริฐ

สํานักนโยบายและแผน กระทรวงกลาโหม

79. พ.อ.ศักดิ์สิทธิ์ นอมศิริ

กรมการสรรพกําลังกองบัญชาการทหารสูงสุด

80. น.ต.หญิงพรรณวดี จตุภมรศรี

กรมการแพทยทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพล

81. น.ท.กมลรัตน สัตตบุศย

กรมการแพทยทหารอากาศ โรงพยาบาลภูมิพล

82. น.ท.หญิงสุวรรณา วงศวีระชัย

กองเวชศาสตรปองกัน กรมแพทยทหารอากาศ

83. น.อ.สมคิด ทิมสาด

กรมการแพทยทหารเรือ

84. พ.อ.หญิงศมล เงาพิศดาร

กรมวิทยาศาสตรทหารบก

85. พ.อ.ศิริศักดิ์ สิริบรรสพ
86. พ.ต.หญิงศรีนวล วรายุทธ

กรมการสรรพกําลังทหาร กองบัญชาการทหาร
สูงสุด
กองเวชกรรมปองกัน กรมแพทยทหารบก

87. พ.อ.วีรพล คุมมน

ศูนยปฏิบัติการตอตานการกอการรายสากล

88. พ.ต.อ.สมศักดิ์ งามพานิชย

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

89. พ.ต.ท.พิษณุ พรานพนัส

สํานักงานตํารวจแหงชาติ

90. นายวิชัย ศรีขวัญ

ผูวาราชการจังหวัดลพบุรี

91. นายศุภชัย แสนยุติธรรม

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

92. นายวีระเดช กุลวัฒน

กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

93. นายสัตวแพทยรักไทย รามภักดิ์

กรมปศุสัตว

94. นายอาณาจักร สุทธายน

กระทรวงแรงงาน

95. นายพิศาล เชิงหอม

กระทรวงแรงงาน

96. นายหวันสฤษดิ์ หมัดผหิน

กระทรวงแรงงาน
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97. นายแสงไทย มีสุนทร

กระทรวงแรงงาน

98. นางสุชาดา ศุภจัตุรัส

องคการเภสัชกรรม

99. นางกัญญา วงษอุดม

องคการเภสัชกรรม

100. นายชม บุญเรือง

องคการเภสัชกรรม

101. นายกฤษณะ ไพโรจนบริบรู ณ

องคการเภสัชกรรม

102. นายนิรันดร เกตุแกว

กระทรวงคมนาคม

103. นางจันทิมา เชยสงวน

กรมประชาสัมพันธ

104. นางพรทิพย อุทกภาชน

กรมประชาสัมพันธ

105. นายณรงค หลักกําจร

กรมประชาสัมพันธ

106. นางสาวสุพร มาถาวร

กรมประชาสัมพันธ

107. นางสาววันวิสาข ชูนนท

ผูแทนสื่อมวลชน

108. นายแพทยธนันธร ทรงเดช

สภากาชาดไทย

109. นายสุรพล อิศรางกูร ณ อยุธยา

บริษัทการบินไทย

110. นายบุญมา คลายชันทร

บริษัทการบินไทย

111. นางสุปราณี อนุตรโชติกุล

บริษัทการบินไทย

112. นายแพทยประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ

114. ร.ศ.นายแพทยสีลม แจมอุลิตรัตน

ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ
ศูนยพนั ธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพ
แหงชาติ
คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

115. นายแพทยชาญชัย คุมพงษ

สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร

116. นางศันสนีย สหัสสะรังษี

กองสนเทศเศรษฐกิจ กระทรวงการตางประเทศ

117. นายปญญา แกวเกยูร

กระทรวงศึกษาธิการ

118. นายบุญรอด ทองอยู

กระทรวงศึกษาธิการ

113. นางสาวทิพยวรรณ ธนไพศาล
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