การอภิปราย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะหลักในการเฝ้ าระวัง
ตรวจจับ และ ตอบโต้เหตุการณ์ที่เกิดจากภาวะอันตรายด้าน
สารเคมีและกัมมันตรังสีและนิวเคลียร์และช่องทางเข้าออกประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบตั ิ การ
การพัฒนาสุขภาวะชายแดนตามกรอบอนามัยระหว่างประเทศ (26 จังหวัด)
วันที่ 17-19 มิถนุ ายน 2558 ณ โรงแรมจอมเทียนปาล์มบีช ชลบุรี

สานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม

http://envocc.ddc.moph.go.th/

เป้าหมายที่ 4
ความปลอดภัยด้ านสารเคมี

เป้าหมายที่ 5
Radiological and Nuclear

คณะทางานรับผิดชอบ
1. คณะทางานประสานงานการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่ างประเทศด้ าน
สารเคมี ประธานและเลขานุการ จากกรมควบคุมมลพิษ
2. คณะทางานประสานงานการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่ างประเทศด้ าน
กัมมันตรังสี และนิวเคลียร์ ประธานและเลขานุการ จากสานักงานปรมาณู
เพือ่ สั นติ

เป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 4
ความปลอดภัยด้ านสารเคมี

1. จังหวัด จัดให้ มีเจ้ าหน้ าทีร่ ับผิดชอบงานด้ านโรคและภัยสุ ขภาพ
ด้ านสารเคมี
2. ทีม SRRT ทุกระดับของจังหวัด มีศักยภาพในการตอบโต้ ภัย
สุ ขภาพด้ านสารเคมีเบือ้ งต้ น
3. มีระบบการสื่ อสารความเสี่ ยงด้ านสารเคมี ให้ แก่ประชาชนและ
หน่ วยงานเครือข่ าย

ผลกระทบที่พงึ ประสงค์

เป้าหมายที่ 4
ความปลอดภัยด้ านสารเคมี

จังหวัด มีศักยภาพในการดาเนินงานระวัง ป้ องกัน ควบคุมโรคและภัยสุ ขภาพ
ด้ านสารเคมี

มีการเตรียมพร้ อมรับมืออย่ างเหมาะสม ทั้งในด้ านกาลังคน เครื่องมือ
งบประมาณ และกลไกการทางาน
สามารถตรวจจับปัญหาได้ อย่างรวดเร็วและแม่ นยา และสามารถรับมือกับ
ปัญหาต่ างๆ ได้ อย่างประสิ ทธิภาพ
ตลอดจนสามารถสื่ อสารปัญหาให้ ประชาชนสามารถเข้ าใจได้ โดยง่ าย

เป้าหมายที่ 4
ความปลอดภัยด้ านสารเคมี

ขยายความ

กิจกรรมทีค่ วรดาเนินการ
1.

จังหวัดพัฒนากลไกการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยจาก
สารเคมีในจังหวัดที่ชดั เจน มีหน่วยงานรับผิดชอบเป็ นผูป้ ระสานงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็ น
ทางการ และมีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (อาจจัด
พร้อมกับการซ้อมแผนก็ได้)

2.

จังหวัดมีการสารวจและประเมินพืน้ ทีเ่ สี่ ยงด้านสารเคมี

3.

จังหวัดดาเนินการเฝ้ าระวังป้ องกันโรคและภัยจากสารเคมี โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ ยง

4.

จังหวัดมีแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสารเคมีระดับจังหวัด และมีการซ้ อมแผนอย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
โดยบูรณาการกับการซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุ กเฉิ นด้านสาธารณสุ ขของจังหวัด

5.

จังหวัดมีมาตรฐานการดาเนินงาน (Standard Operating Procedure, SOP) ในการเก็บตัวอย่างด้าน
สารเคมี และ นาส่ งตรวจทางห้องปฏิบตั ิการ

6.

จังหวัดมีการพัฒนาทีม SRRT ทุกระดับให้มีศกั ยภาพในการตอบโต้โรคและภัยสุ ขภาพด้านสารเคมี

1. จังหวัดพัฒนากลไกการประสานงานกับหน่ วยงานต่ างๆ ทีเ่ กีย่ วข้ องกับงานด้ านความ
ปลอดภัยจากสารเคมีในจังหวัดทีช่ ัดเจน มีหน่ วยงานรับผิดชอบเป็ นผู้ประสานงานทีไ่ ด้ รับ
มอบหมายอย่ างเป็ นทางการ และมีการประชุ มหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องตามความเหมาะสม
อย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง (อาจจัดพร้ อมกับการซ้ อมแผนก็ได้ )
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จัดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ที่มีบทบาทรับผิดชอบเกีย่ วกับโรค  คาสัง่ แต่งตั้ง
และภัยสุ ขภาพด้ านสารเคมี ระดับจังหวัด โดยประกอบด้วย ผูแ้ ทน สสจ. ผูแ้ ทน
คณะกรรมการ/คณะทางาน
หน่วยบริ การสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดับอาเภอ ผูแ้ ทนจากสานักงาน
และบทบาทรับผิดชอบ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด ผูแ้ ทนจากสานักงานนักอุตสาหกรรม
เกี่ยวกับโรคและภัยสุขภาพ
จังหวัด ผูแ้ ทนจาก ปภ.จังหวัด ผูแ้ ทนหน่วย EMS จังหวัด สานักงานสวัสดิการ
ด้านสารเคมี ระดับจังหวัด
และคุม้ ครองแรงงานจังหวัด เป็ นต้น หรื อ ใช้คาสัง่ คณะกรรมการป้ องกันและ
 ทะเบียนเครื อข่าย ระดับ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โดยมีรายละเอียดอานาจหน้าที่ครอบคลุมการป้ องกัน
จังหวัด (ชื่อ-สกุล/
บรรเทาสาธารณภัยทางด้านสารเคมี และมีระบบบัญชาการเหตุฉุกเฉินของ
ตาแหน่ง/ หน่วยงาน/ เบอร์
หน่วยงาน (ICS)
โทรศัพท์/ E-mail)
 จัดทาทะเบียนเครือข่ าย เพื่อประสานงาน กรณี เกิดเหตุฉุกเฉินด้านโรคและภัย
 วาระการการประชุม/ สรุ ป
สุขภาพด้านสารเคมี ระดับจังหวัด (ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/ หน่วยงาน/ เบอร์โทรศัพท์/
การประชุม
E-mail) โดยมีการสื่ อสารหรื อเผยแพร่ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
 ดาเนินการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทางาน ของหน่วย งานที่เกี่ยวข้อง
อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (อาจจัดพร้อมกับการซ้อมแผนก็ได้)

2. จังหวัดมีการสารวจและประเมินพืน้ ทีเ่ สี่ ยงด้ านสารเคมี
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จังหวัดจัดทาข้ อมูลความเสี่ยงอุบัตภิ ยั สารเคมี ได้แก่
 ทะเบียนรายชื่อ
 สถานที่จดั เก็บวัตถุอนั ตราย หรื อ/และ สถานประกอบการ ร้านค้า ที่เป็ นอันตราย 12
แหล่งจัดเก็บ
ประเภทตาม พรบ.กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยประสานข้อมูลจากสานักงาน
สารเคมี (ร้านค้า/
อุตสาหกรรมจังหวัด
สถาน
 ข้อมูลประเภทสารเคมีและจานวนปริ มาณที่ใช้ในสถานประกอบการ 12 ประเภท ของ
ประกอบการ)/
จังหวัด โดยประสานข้อมูลจากสานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหรื อ สานักงาน ปภ. จังหวัด
ประเภทสารเคมี/
 ข้อมูลการเกิดอุบตั ิภยั ทางสารเคมีของจังหวัดจากแหล่งข้อมูลต่างๆ เช่น สื่ อสาธารณะ
จานวนปริ มาณ
สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นต้น
 รายงานการ
 มีขอ้ มูลการเจ็บป่ วยด้วยพิษสารเคมี เช่น โรคพิษตะกัว่ โรคพิษสารตัวทาละลายอินทรี ย ์
ประเมินพื้นที่เสี่ ยง/
โรคซิลิโคสี ส โรคจากแร่ ใยหิ น ฯลฯ โดยรวบรวมข้อมูลจาก รายงาน 506/2 ของจังหวัด
สรุ ปผลการ
หรื อรายงาน 43 แฟ้ ม ของหน่วยบริ การที่รายงานเข้ามาในระบบของสานักงาน
วิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ ยง
สาธารณสุขจังหวัดนั้นๆ
ด้านสารเคมี
 ดาเนินการประเมินพืน้ ที่เสี่ยงด้ านสารเคมี โดยใช้หลักการประเมินความเสี่ ยง (Risk assessment)
หรื อให้คณะกรรมการ/คณะทางาน (ตามข้อที่ 1.) ให้ขอ้ คิดเห็นและสรุ ปผลวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ ยง
ด้านสารเคมี

3. จังหวัด ดาเนินการเฝ้ าระวังป้องกันโรคและภัยจากสารเคมี
โดยเฉพาะในพืน้ ที่เสี่ ยง
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 ดาเนินการรวบรวมข้ อมูลสถานการณ์ โรคภัยสุ ขภาพจากสารเคมีใน  ข้อมูลเหตุการณ์ดา้ นสารเคมีในพื้นที่
พื้นที่ และจัดทารายงานสถานการณ์โรคและภัยด้านสารเคมี และ
 รายงานผลการดาเนินงานเฝ้ าระวัง
สื่ อสารให้แก่ประชาชนและหน่วยงานเครื อข่าย (อย่างน้อยปี ละ 1
ป้ องกันโรคและภัยจากสารเคมีที่
ครั้ง)
สาคัญของจังหวัด ซึ่งจังหวัด
 มีแผนหรือมาตรการหรือแนวปฏิบัตใิ นการเฝ้ าระวังป้ องกันโรคและ
ดาเนินการ และสื่ อสารให้แก่
ภัยจากสารเคมีโดยศึกษารายละเอียดได้จากคู่มือการเฝ้ าระวัง 5 กลุ่ม
ประชาชนและหน่วยงานเครื อข่าย
โรค 5 มิติ ของกรมควบคุมโรค ปี 2558 หรื อตามแนวทางการเฝ้ า
(อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง)
ระวังเฉพาะโรค ในด้านการเฝ้ าระวังโรคจากการประกอบอาชีพ
และสิ่ งแวดล้อม เช่น แนวทางการเฝ้ าระวังโรคจากแร่ ใยหิ นแอส
เบสตอส หรื อแนวทางการเฝ้ าระวังโรคพิษตะกัว่ เป็ นต้น

4. จังหวัดมีแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสารเคมีระดับจังหวัด และมี
การซ้ อมแผนอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับการซ้ อมแผนตอบ
โต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุ ขของจังหวัด
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จัดทาแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสารเคมีระดับจังหวัด
 แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
 ซ้ อมแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสารเคมีระดับจังหวัด แบบบูรณา
สารเคมีระดับจังหวัด
การ (ตามความเสี่ ยง) อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง
 ใบลงทะเบียนซ้อมแผน/หลักสูตร
การซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
ด้านสารเคมีระดับจังหวัด/ใบ
ประกาศ/รู ปถ่าย (อย่างน้อยปี ละ 1
ครั้ง)

5. จังหวัดมีมาตรฐานการดาเนินงาน (Standard
Operating Procedure, SOP) ในการเก็บตัวอย่ างด้ าน
สารเคมีและนาส่ งตรวจทางห้ องปฏิบัตกิ าร
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 รวบรวมมาตรฐานการดาเนินงาน (SOP) ในการเก็บตัวอย่ างด้ าน
 มีแนวปฏิบตั ิ หรื อขั้นตอนการเก็บ
สารเคมีและการนาส่ งทางห้ องปฏิบัตกิ าร ที่พบบ่อย หรื อเป็ นปัญหา
ตัวอย่างด้านสารเคมีและวิธีการ
ในพื้นที่จงั หวัดนั้นๆ ซึ่งอาจเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้จาก คู่มือ
นาส่งทางห้องปฏิบตั ิการ
ให้บริ การตรวจวิเคราะห์ตวั อย่างโรคจากการประกอบอาชีพและ
สิ่ งแวดล้อม ของสานักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่ งแวดล้อม
กรมควบคุมโรค หรื อแหล่งข้อมูลอื่นๆ

6. จังหวัดมีการพัฒนาทีม SRRT ทุกระดับให้ มีศักยภาพในการ
ตอบโต้ โรคและภัยสุ ขภาพด้ านสารเคมี
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จัดทาแผนพัฒนา/อบรม หลักสู ตรด้านการตอบโต้โรคและภัย  แผนพัฒนา/อบรม หลักสูตรด้าน
สุขภาพด้านสารเคมี
การตอบโต้โรคและภัยสุขภาพด้าน
 ทีม SRRT ได้ รับการอบรมตามแผนพัฒนา/อบรม หลักสูตรด้าน
สารเคมี
การตอบโต้โรคและภัยสุขภาพด้านสารเคมี
 ทะเบียนรายชื่อทีมทีม SRRT ที่
 ทีม SRRT ได้ รับการทบทวนองค์ความรู้ ดา้ นการตอบโต้โรค
ผ่านการอบรม/ หลักสูตรการ
และภัยสุขภาพด้านสารเคมี (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง อาจจัดพร้อม
อบรม/ ใบประกาศ/ รู ปถ่าย
กับการซ้อมแผนก็ได้)
 โปรแกรมการทบทวนองค์ความรู้/
ใบลงทะเบียนการเข้าร่ วมกิจกรรม
การทบทวนความรู้ (เช่น อบรม/
ซ้อมแผน)

เป้ าหมาย

เป้าหมายที่ 5
Radiological and Nuclear

1. จังหวัด มีฐานข้ อมูลการใช้ การจัดเก็บ ด้ านรังสี และนิวเคลียร์
2. ทีม SRRT จังหวัดมีความรู้ และมีความพร้ อมในการตอบโต้ ภาวะ
ฉุกเฉินด้ านรังสี และนิวเคลียร์ เบือ้ งต้ น

3. มีกลไกการสื่ อสารความเสี่ ยง เมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินด้ านรังสี และ
นิวเคลียร์

ผลกระทบที่พงึ ประสงค์

เป้าหมายที่ 5
Radiological and Nuclear

จังหวัดมีความพร้ อมในการป้องกัน ควบคุมโรค และภัย
สุ ขภาพด้ านรังสี และนิวเคลียร์

เป้าหมายที่ 5
Radiological and Nuclear

กิจกรรมที่ควรดาเนินการ

ขยายความ

1. จังหวัด วิเคราะห์ ความเสี่ ยง และกาหนดระดับ และขอบเขตการทางานร่ วมกับหน่ วยงานที่
เกีย่ วข้ อง
2. จังหวัด นาข้ อมูลด้ านรังสี และนิวเคลียร์ จากสานักงานปรมาณูเพือ่ สั นติ มาวางแผนป้ องกัน
ควบคุมโรคภัยสุ ขภาพด้ านรังสี และนิวเคลียร์
3. จังหวัด จัดทาแผนพัฒนากาลังคนด้ านการเฝ้ าระวัง ป้ องกัน ควบคุมภัยสุ ขภาพด้ านรังสี และ
นิวเคลียร์ เพือ่ ให้ จังหวัดมีศักยภาพที่จะจัดการกับปัญหาในขั้นพืน้ ฐานได้
4. จังหวัด มีแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านรังสี และนิวเคลียร์ และมีการซ้ อมแผนอย่ างน้ อยปี ละ
1 ครั้ง โดยบูรณาการกับงานซ้ อมแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุ ขของจังหวัด

1.จังหวัดมีข้นั ตอน/วิธีการประสานงานกับหน่ วยงานทีร่ ับผิดชอบด้ านภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ และ
รังสี มีหน่ วยงานรับผิดชอบเป็ นผู้ประสานงานทีไ่ ด้ รับมอบหมายอย่ างเป็ นทางการ และมีการประชุ ม
หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ องตามความเหมาะสม (อย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง อาจจัดพร้ อมกับการซ้ อมแผนก็ได้ )
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 จัดทาคาสั่งแต่ งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางาน ที่มีบทบาทรับผิดชอบเกี่ยวกับ  คาสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการ/
ภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด
คณะทางาน และบทบาท
 องค์ประกอบคณะกรรมการประกอบด้วย สาธารณสุขจังหวัด , สานักงาน
รับผิดชอบเกี่ยวกับภาวะ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด , สานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ,
ฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี
หน่วย EMS , สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม จังหวัด ,
ระดับจังหวัด
สานักงานแรงงานจังหวัด , ประชาสัมพันธ์จงั หวัด , ทีม SRRT จังหวัด , ทีม  ทะเบียนเครื อข่าย ระดับ
PHER จังหวัด
จังหวัด (ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
 จัดทาทะเบียนเครือข่ ายการตอบสนอง เพื่อประสานงาน กรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน
หน่วยงาน/ เบอร์โทรศัพท์/ Eภาวะฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด (ชื่อ-สกุล/ ตาแหน่ง/
mail)
หน่วยงาน/ เบอร์โทรศัพท์/ E-mail) (ประสานงานด้านข้อมูลกับ สานักงาน  วาระการการประชุม/ สรุ ปการ
ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเป็ นหลัก)
ประชุม
 ดาเนินการประชุมของคณะกรรมการ/คณะทางาน ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และมีกิจกรรมการ (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง อาจจัดพร้อมกับการซ้อมแผนก็ได้)

2. จังหวัดมีฐานข้ อมูลการใช้ การจัดเก็บ ด้ านนิวเคลียร์ และรังสี
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
เอกสาร/หลักฐาน
ประสานขอข้ อมูลการครอบครองและใช้ การจัดเก็บของ ฐานข้อมูลด้านนิวเคลียร์และ
วัสดุ ด้ านนิวเคลียร์ และ รังสี จากกลุ่มใบอนุญาต สานัก
รังสี ที่ประกอบไปด้วย
กากับดูแลความปลอดภัยทางรังสี สานักงานปรมาณูเพื่อ
รายละเอียดวัสดุกมั มันตรังสี
สันติ (เบอร์โทร 02-5967600 ต่อ 1613)
การครอบครองและใช้รวมทั้ง
จัดทารายชื่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านนิวเคลียร์และรังสี ของทั้ง
การจัดเก็บ
ส่ วนกลางและระดับจังหวัด
จัดทารายการทรัพยากรที่ใช้ ในการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิ น
ทางนิวเคลียร์และรังสี ในจังหวัด (ชุด PPE เครื่ องวัดและ
สารวจรังสี และอื่นๆ)

3. จังหวัดวิเคราะห์ ความเสี่ ยง พร้ อมจัดทาขั้นตอนการประสานแจ้ งเหตุ
และสื่ อสารความเสี่ ยงเมื่อเกิดเหตุการณ์ ฉุกเฉินด้ านนิวเคลียร์ และรังสี
แนวทางการดาเนินกิจกรรม

เอกสาร/หลักฐาน

 วิเคราะห์ ความเสี่ ยงโดยใช้ มาตรฐานตามที่สานักงานปรมาณู
เพือ่ สั นติกาหนดมาวิเคราะห์ความเสี่ ยงที่แยกออกเป็ น 5
ประเภท ได้แก่ ประเภท 1-5 (ประเภทที่ 1 มีความอันตรายสู ง
ที่สุด ประเภทที่ 5 มีความอันตรายน้อยที่สุด)
 กรณี ที่ผปู ้ ระกอบการประเมินความเสี่ ยงทางรังสี ภายใน
หน่วยงาน ให้ใช้ความเสี่ ยงทางรังสี สูงที่สุดเพื่อกาหนดระดับ
ความเสี่ ยงทางรังสี ของจังหวัด
 จัดทาขั้นตอน/ผัง การประสานแจ้ งเหตุ และสื่ อสารความเสี่ ยง
เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิ นด้านนิวเคลียร์และรังสี (ประสานงาน
กรณี ฉุกเฉิ นทางนิวเคลียร์และรังสี ตลอด 24 ชัว่ โมง ติดต่อ
089-2006243)

 วิเคราะห์ความเสี่ ยงข้อมูลการใช้
การจัดเก็บ ด้านนิวเคลียร์และรังสี
 ขั้นตอน/ผัง การประสานแจ้งเหตุ
และสื่ อสารความเสี่ ยงเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิ นด้านนิวเคลียร์
และรังสี

4. จังหวัดมีแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านนิวเคลียร์ และรังสี และมีการ
ซ้ อมแผนอย่ างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับการซ้ อมแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุ ขของจังหวัด
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
จัดทาแนวทางการประสานงานของแผนตอบโต้ ภาวะ
ฉุกเฉินด้ านนิวเคลียร์ และรังสี ระดับจังหวัดกับแผนแผน
ตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นด้านสาธารณสุ ข
สร้ างความรู้ความเข้ าใจของแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิ นด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ให้กบั บุคลากรที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นก่อน
การฝึ กซ้อม
ซ้ อมแผนโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านนิวเคลียร์ และรังสี แบบ
บูรณาการ ตามความเสี่ ยง อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง (การ
ฝึ กซ้อมแผนบนโต๊ะหรื อปฏิบตั ิการจริ ง หรื ออื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม)

เอกสาร/หลักฐาน
แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิ นด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ระดับจังหวัด
ใบลงทะเบียนซ้อมแผน/
หลักสูตรการซ้อมแผนตอบโต้
ภาวะฉุกเฉิ นด้านนิวเคลียร์และ
รังสี ระดับจังหวัด/ใบประกาศ/
รู ปถ่าย (อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง)
รายงานภายหลังการซ้อมแผน
(after action report) เพื่อ
นามาใช้ในการปรับปรุ งแผน

5. จังหวัดมีการพัฒนาทีม SRRT ทุกระดับให้ มีศักยภาพในการตอบโต้
โรคและภัยสุ ขภาพด้ านนิวเคลียร์ และรังสี เพือ่ ให้ จัดการกับปัญหาใน
เบือ้ งต้ นได้
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
จัดทาแผนพัฒนา/อบรม หลักสู ตรด้านการตอบโต้โรค
และภัยสุ ขภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี ในเบื้องต้นได้
ทีม SRRT ได้ รับการอบรมตามแผนพัฒนา/ อบรม
หลักสูตรด้านการตอบโต้โรคและภัยสุ ขภาพด้าน
นิวเคลียร์และรังสี ในเบื้องต้นได้
ทีม SRRT ได้ รับการทบทวนองค์ ความรู้ ดา้ นการตอบโต้
โรคและภัยสุ ขภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี ในเบื้องต้นได้
(อย่างน้อยปี ละ 1 ครั้ง อาจจัดพร้อมกับการซ้อมแผนก็ได้)

เอกสาร/หลักฐาน
แผนพัฒนา/อบรม หลักสูตร
ด้านการตอบโต้โรคและภัย
สุ ขภาพด้านนิวเคลียร์และรังสี
ทะเบียนรายชื่อทีมทีม SRRT ที่
ผ่านการอบรม/ หลักสูตรการ
อบรม/ ใบประกาศ/ รู ปถ่าย
โปรแกรมการทบทวนองค์
ความรู้/ ใบลงทะเบียนการเข้า
ร่ วมกิจกรรมการทบทวน
ความรู้ (เช่น อบรม/ซ้อมแผน)

สมรรถหลักของประเทศ 8 ด้ าน
1. ด้ านกฎหมาย นโยบาย และการเงิน
2. ด้ านการประสานงาน

3. ด้ านการเตรียมความพร้ อม
4. ด้ านการเฝ้ าระวัง

5. ด้ านการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
6. ด้ านการสื่ อสารความเสี่ ยง
7. สมรรถนะของบุคลากรด้ านสาธารณสุ ข
8. สมรรถนะของห้ องปฏิบัติการทางสาธารณสุ ข

ความคาดหวัง การประชุมกลุ่ม 26 จังหวัด
1. มีความเข้าใจ การดาเนินงาน 8 สมรรถนะหลัก ของประเทศ
2. มีความเข้าใจ เป้ าหมายการดาเนินงานของจังหวัด (เป้ าหมายที่
4 และ เป้ าหมายที่ 5)
3. มีความร่วมมือ หน่ วยงานหลักในจังหวัด เพื่อจัดทาแผนบูรณา
การ และ ประเมินความเสี่ยงได้
4. ให้ข้อเสนอแนะต่อส่วนกลาง เพื่อให้การช่วยเหลือการเตรียม
ความพร้อม
5. อื่นๆ (ตามมติของการประชุมกลุ่ม)

สวัสดีคะ่

