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บทคัดย่อ การวิจัยครั� งนี� มีวัตถุประสงค์เพื� อวิ เคราะห์ การพั ฒนาสมรรถนะและการดํา เนินการจั ดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขข้ ามประเทศของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วิธกี ารศึกษาประกอบด้ วยการทบทวนและวิเคราะห์เอกสาร
ที� เกี� ยวข้ อง การสํา รวจสมรรถนะในการจั ดการต่ อภาวะฉุ กเฉิ น และการวิ เคราะห์ผ ลการดํา เนิ นงานซ้ อมแผน
ผลการศึกษาพบว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสามารถคัดกรองผู้เดินทางในสถานการณ์การระบาดของไข้ หวัดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ ���� กรณีโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ฟุกชุ ิมะ ประเทศญี�ปุ่น และการระบาดของอีโคไล O104:H4 ได้อย่างมี
ประสิทธิผล นอกจากนี�ได้ ทาํ การซ้ อมแผนบนโต๊ะกรณีการระบาดของอีโคไล O104:H4 ในปี ���� และซ้ อมแผน
เต็มรูปแบบสถานการณ์ฉุกเฉินด้ านการแพทย์กรณีโรคติดต่อในปี ���� ผลการประเมินการซ้ อมแผนเต็มรูปแบบ
พบว่าได้ รบั ความเชื�อมั�นในการรับมือต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขข้ ามประเทศ เพิ�มขึ�นจากร้ อยละ �� เป็ นร้ อยละ
�� การกําหนดจุดจอดอากาศยานทีไ� ด้ รบั ผลกระทบแยกต่างหาก เพื�อให้ สามารถดําเนินมาตรการทางสาธารณสุขตาม
กฎอนามัยฯ มีความสําคัญต่อการพัฒนาสมรรถนะในด้ านฉุกเฉิน
คําสําคัญ: กฎอนามัยระหว่างประเทศ ปี ����, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, ภาวะฉุ กเฉินทางสาธารณสุข

บทนํา

ปัจจุบัน ประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลกทุก
ประเทศได้ ลงนามข้ อตกลงในการพัฒนาสมรรถนะต่างๆ
ของประเทศ ตามทีก� าํ หนดในกฎอนามัยระหว่างประเทศ
ปี 2548 (International Health Regulations 2005: IHR
2005) ซึ�งมีสถานภาพเป็ นกฎหมายและเป็ นเครื�องมือ

ในการร่วมมือระหว่างประเทศ มีเจตนารมณ์เพื�อป้ องกัน
คุ้ มครอง ควบคุ ม และแก้ ไขการระบาดของโรคหรื อ
ภัยสุขภาพ โดยหลีกเลี�ยงผลกระทบต่อการเดินทางและ
การค้ าระหว่างประเทศ นอกจากนี� กฎอนามัยฯ ยังถูก
ออกแบบเพื� อลดความเสี� ยงของโรคระบาด หรื อภั ย
สุขภาพ ณ ช่องทางเข้ าออกประเทศ (point of entry)

Suvarnabhumi Airport Core Capacity Development for Emergency Situation in Compliance with the IHR (2005)

หมายถึง ท่าอากาศยาน ท่าเรือ และพรมแดนระหว่าง
ประเทศ(1) ในประเทศไทย คณะรัฐมนตรีมีมติเมื�อวันที�
� มิถุนายน ปี ���� เห็นชอบในการประกาศใช้ และการ
พัฒนาสมรรถนะตามที�กฎอนามัยฯ กําหนดและมอบหมายให้ กระทรวงสาธารณสุขเป็ นผู้ ประสานหน่วยงาน
ที�เกี�ยวข้ องของกระทรวงต่างๆ(2)
การพั ฒ นาสมรรถนะในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น ที� มี
โรคระบาดหรือภัยสุขภาพระหว่างประเทศนั�น ประเทศ
สมาชิ กต้ องพั ฒนาให้ ครอบคลุมภัยสุขภาพที�สาํ คัญ 5
ด้ าน ได้ แก่ โรคติดเชื�อ โรคติดต่อจากสัตว์ส่คู น อาหาร
ปลอดภัย สารเคมี และกัมมันตภาพรังสี สําหรับช่องทาง
เข้ าออกประเทศมีมาตรการทีส� าํ คัญ 2 มาตรการ คือ (1)
การตรวจจั บโรคที� มีแนวโน้ มระบาดข้ ามประเทศ โดย
ตรวจตราดู แลสั งเกต กระเป๋ าเดิ นทาง สินค้ าบรรทุ ก
ตู้บรรทุกสินค้ า ยานพาหนะ สินค้ าอื�นๆ พัสดุไปรษณียภัณฑ์ ศพที�เคลื� อนย้ ายออกเข้ าพื� นที�ท�ีเขตติดโรคเพื� อ
รักษาให้ อยูใ่ นสภาพทีป� ลอดจากการติดเชื�อ การปนเปื� อน
หรือพาหะนําโรคและแหล่งรังโรค และ (2) มีสมรรถนะ
ในการจั ดการอย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภาพต่ อเหตุ การณ์ ด้ า น
สาธารณสุขที�เกิดขึ� น ได้ แก่ ส่งต่ อผู้ ป่ วยเพื� อแยกหรื อ
กักกันผู้เดินทางที�สงสัยว่าป่ วย ทําลายเชื�อและสัตว์พาหะ
นําโรค ตลอดจนให้ คาํ แนะนําแก่หน่วยงานที�เกี�ยวข้ อง
และผู้เดินทาง เป็ นต้ น (1)
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เห็นความสําคัญดังกล่าว
จึ ง ได้ แต่ ง ตั� งคณะทํา งานพั ฒ นาสมรรถนะช่ องทาง
เข้ าออกประเทศซึ�งมีผ้อู าํ นวยการท่าอากาศยานสุวรรณภู มิ เ ป็ นประธาน และหั ว หน้ าด่ า นควบคุ มโรคติ ดต่ อ
ระหว่ างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สํานักโรคติดต่ อทั�วไป เป็ นเลขานุ การ โดยได้ รั บ คํา แนะนํา ทาง
วิชาการ ตลอดจนแนวทางต่างๆ จากคณะอนุกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้ าออกประเทศของกระทรวง
สาธารณสุข ซึ�งมีรองปลัดกระทรวงคมนาคม เป็ นประธาน
และผู้ อาํ นวยการสํานักโรคติดต่อทั�วไป เป็ นเลขานุการ
ผลการดํา เนิ นการพั ฒ นาสมรรถนะของคณะทํา งานฯ
ทําให้ ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิสามารถพัฒนาสมรรถนะ
ด้ านโรคติดเชื�อตามที�กฎอนามัยฯ กําหนดได้ ตามเป้ า148

หมาย (15 มิ ถุ นายน 2555)(2) โดยมุ่ งหวั งให้ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีสมรรถนะในระดับ � คือ ระดับ
อ้ างอิง (reference model) ซึ� งเป็ นระดับที�มีหลักฐาน
แสดงผลการดําเนินงานที�ได้ ถูกถอดบทเรียน บันทึกเผย
แพร่ให้เป็ นตัวอย่างทัง� ในประเทศ และนานาชาติ(3) เพื�อที�
ประเทศอื� นๆ สามารถนํา ไปใช้ เป็ นแนวทางในการ
ปรั บปรุ งเพื� อให้ ผ้ ู เดินทางทั� วโลกมีความปลอดภัยทาง
สุขภาพ
รายงานนี�มวี ตั ถุประสงค์เพือ� วิเคราะห์ผลการดําเนินการ
จั ด การภาวะฉุ กเฉิ นทางสาธารณสุ ข ข้ า มประเทศของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ทบทวนการพัฒนาสมรรถนะ
ของท่ า อากาศยานในสถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น และ (3)
ให้ ข้อเสนอแนะในการยกระดับการ ตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุขข้ ามประเทศ

วิธีการศึกษา

การศึกษานี� ดําเนินการระหว่าง มิถุนายน ���1 –
กรกฎาคม ���� ดังนี�
1. วิ เคราะห์และสังเคราะห์เอกสารที� เกี� ยวข้อง
จํานวนไม่ต�าํ กว่า 30 เรื�อง ได้แก่ รายงานการประชุมคณะ
อนุ กรรมการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้ าออกประเทศ
ภายใต้ คณะกรรมการ IHR 2005 เอกสารประกอบการ
ประชุ ม คณะทํา งานพั ฒ นาช่ อ งทางเข้ าออกประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สรุปผลการติดตามความก้ าว
หน้ าในการพั ฒนาสมรรถนะช่ องทางเข้ าออกประเทศ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมจิ ากประธานคณะอนุกรรมการฯ
คู่มือ และสรุปผลการประเมินตนเองของคณะประเมิน
สมรรถนะท่าอากาศยานสุวรรณภูมติ ามกฎอนามัยฯ สรุป
การประชุมติดตามการดําเนินงาน การพัฒนาสมรรถนะ
เจ้ าหน้ าที�ด่านควบคุมโรคฯ ปี ���� แผนตอบโต้ ภาวะ
ฉุกเฉินท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ และคูม่ อื การปฏิบตั งิ าน
การคัดกรองผู้ เดินทางขาเข้ าในสถานการณ์การระบาด
ใหญ่ของไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ ���� แนวทางการ
ดําเนินงานการให้ สุขศึกษาตลอดจน การจัดการอาหาร
และนํา� ทีอ� าจปนเปื� อนเชื�ออีโคไล O104:H4 แก่ผ้เู ดินทาง
จากประเทศในทวี ปยุ โรป แนวทางการประเมิ นความ
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เสี�ยงด้ วยตนเองสําหรับผู้เดินทาง กรณีวิกฤติโรงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ ประเทศญี�ปุ่น แผนฉุกเฉินท่าอากาศยานสุ ว รรณภู มิ สถานการณ์ สมมุ ติ สาํ หรั บซ้ อมแผน
บนโต๊ะ กรณีอโี คไล O104:H4 และซ้อมแผนเต็มรูปแบบ
สถานการณ์ฉกุ เฉินด้ านการแพทย์กรณีโรคติดต่อ ผลการ
ประเมินการซ้ อมแผนเต็มรูปแบบ เอกสารขององค์การอนามัยโลก(1-4) และแนวทาง บทความต่างๆ ที�เผยแพร่
เกี�ยวข้ องกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางด้ านสาธารณสุข
ทั�งในประเทศไทย(5-8) และต่างประเทศ(9-13) รวมไปถึง
พระราชบั ญญั ติ โรคติ ดต่ อปี 2523 (14) เป็ นต้ น
เพื� อทบทวนขั� นตอน และสมรรถนะในสถานการณ์
ฉุกเฉินของหน่วยงานต่าง ๆ ที�เกี�ยวข้ องกับการจัดการ
ภาวะฉุ ก เฉิ นทางด้ านสาธารณสุ ข ถอดบทเรี ยนและ
วิ เ คราะห์ จุ ด แข็ ง จุ ด อ่ อ น โอกาส รวมทั� งอุ ป สรรค
เพื� อจั ด ทํา ข้ อเสนอแนะในการพั ฒ นาสมรรถนะของ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมติ ามกฎอนามัยฯ ให้ มีประสิทธิภาพมากขึ�น
2. ศึกษา และสํารวจสมรรถนะในภาวะฉุกเฉินตาม
ทีก� ฎอนามัยระหว่างประเทศ กําหนด ตามแบบประเมิน
สมรรถนะองค์การอนามัยโลก ในประเด็นทีส� าํ คัญคือ (1)
แผนตอบโต้ ภาวะฉุ กเฉิ น ด้ านสาธารณสุ ขที� มี ผลแพร่
ระบาดระหว่างประเทศ (2) จัดให้ มีการประเมิน ดูแล
รักษา แยกกัก ผู้เดินทางหรือสัตว์ท�ไี ด้ รับผลกระทบ (3)
จัดให้ มีพ� ืนที�เหมาะสมเป็ นสัดส่วนแยกจากผู้เดินทางอื�น
ในการสัมภาษณ์ผ้ ูเดินทางที�ได้ รับผลกระทบ (4) จัดให้
มี ก ารประเมิ นผู้ เดิ นทางที� สงสั ย และหากจํา เป็ นอาจ
ดําเนินการกักกัน (5) ดําเนินมาตรการ กําจัดแมลง หนู
ทําลายเชื� อ ขจัดการปนเปื� อนในบริ เวณที�กาํ หนด (6)
ดําเนินการควบคุม ณ จุดขาเข้ า และจุดขาออก และ (7)
จั ด ให้ มี ก ารเข้ าถึ ง เครื� องมื อ ที� กํา หนดไว้ เป็ นพิ เ ศษ
และฝึ กอบรมบุ ค ลากร พร้ อมอุ ป กรณ์ ป้ องกั นตั ว
ขณะเคลื�อนย้ ายผู้เดินทางที�อาจติดเชื�อหรือปนเปื� อน
3. รวบรวม วิเคราะห์ผลการประเมินการซ้อมแผน
เต็มรูปแบบ โดยการสอบถามและทบทวนเอกสารจาก
คณะประเมินกระทรวงสาธารณสุข และวิเคราะห์ผลการ
ให้ คะแนนจากผู้สงั เกตการณ์ โดยใช้ สถิติร้อยละ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

4. สังเคราะห์องค์ความรู ้ ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ
และมติ การประชุม จากข้ อ �-3 นําเสนอตามลํา ดับ
ของการศึกษา

ผลการศึกษา
�. ประสบการณ์การจัดการของท่ าอากาศยานสุวรรณภูมใิ นภาวะฉุ กเฉินทางสาธารณสุข
การคัดกรองผูเ้ ดินทางขาเข้าในกรณีการระบาด
ของไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009
วันที� �� เมษายน ปี ���� องค์การอนามัยโลก
ประกาศอย่ า งเป็ นทางการว่ า “ภาวะระบาดทั� ว ของ
ไข้หวัดใหญ่” สายพันธุใ์ หม่เป็ น “สถานการณ์ฉกุ เฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ” ตามกฎอนามัยฯ วันที� 27
เมษายน ปี 2552 ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ ด่ านฯ
ร่ ว มกั บ การท่า อากาศยานไทย ได้ คั ด กรองผู้ เดิ นทาง
ขาเข้ าระหว่างประเทศ ทีบ� ริเวณทางเชื�อมต่อหลักระหว่าง
อาคารท่าเทียบเครื� องบิน (concourse building) กับ
อาคารสํานักงาน 2 แห่ง ในวันที� 28 เมษายน ปี 2552
ได้ ขยายครอบคลุมทางเข้ าประเทศทุกแห่งตามนโยบาย
รั� วสุขภาพ (health fence strategy) ซึ� งสายการบินได้
ให้ ความร่ วมมืออย่ างดีในการแจกแบบคําถาม (แบบ
ต 8) พร้ อมคําเตือนสําหรับผู้เดินทางเข้ าประเทศไทย
(health beware card) ให้ ผู้เดินทางทุกรายจากประเทศ
เขตติดโรค กรอกและส่งให้ ด่านฯ ณ จุดคัดกรอง
ขั�นตอนการคัดกรอง เจ้ าหน้ าที�จัดลักษณะการเดิน
ของผู้ เ ดิ นทางให้ ห่า งกันพอสมควรเพื� อจะได้ ไม่ บั งกัน
ขณะเดิ น ผ่ า นเครื� องอิ นฟราเรดเทอร์ โ มสแกนเนอร์
รวมทั�งคอยเตือนให้ ผู้โดยสารถอดหมวก ถอดแว่นตาดํา
อุ้ มเด็ก ให้ สูงพอ ที� กล้ องจะตรวจจั บ อุ ณหภู มิ ผิ วกาย
บริเวณหน้ าผาก สําหรับสตรี ท�ีสวมฮิญาบ (hijab) ให้
เจ้ า หน้ าที� เ ชิ ญออกมานอกแถวเพื� อตรวจวั ดอุ ณหภูมิ
ทางหู ถ้ า ปฏิเสธไม่ ยอมให้ ต รวจวั ดอุ ณหภูมิ ให้ แจ้ ง
เจ้ าหน้ าที� สายการบิ นทราบเพื� อส่ งกลั บประเทศต่ อไป
ถ้ าเครื� องตรวจพบผู้ เดิ น ทาง ที� มี อุ ณ หภู มิ ม ากกว่ า
อุณหภูมิคัดกรอง ซึ� งถูกปรับให้ เหมาะสมตามอุณหภูมิ
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ของสิ�งแวดล้ อม ให้ ผ้ โู ดยสารนั�งพัก 30 นาที ก่อนตรวจ
อุณหภูมิซา�ํ หากอุณหภูมิสงู ตั�งแต่ 38.0 องศาเซลเซียส
ให้ เจ้ าหน้ าที�กรอกแบบคําถาม พร้ อมทั�งตรวจสอบพื�นที�
ประเทศทีม� รี ายงานผู้ป่วย (เจ้ าหน้ าทีด� า่ นฯ จะแจกรายชื�อ
ประเทศดังกล่าว รายวันทุกเช้ า) และให้ หน้ ากากอนามัย
แก่ ผ้ ู โดยสารหากมีอาการทางระบบหายใจ ให้ เข้ า พบ
แพทย์ เพื� อประเมินและส่งต่ อผู้ ป่ วยไปยังโรงพยาบาล
ที�ถูกกําหนดให้ รับผู้ป่วยต่อไป
สํา หรั บผู้ สั มผั สใกล้ ชิ ดผู้ โดยสารที� ถู กส่ งต่ อ
(ผู้ โดยสารที� นั� ง 2 แถวหน้ าและหลั ง จากผู้ ป่ วย)
เจ้าหน้ าทีด� า่ นฯร่วมกับทีมเฝ้ าระวัง สอบสวน เคลื�อนทีเ� ร็ว
(surveillance and rapid response team: SRRT) จะ
ประสานกับสายการบินเพื� อขอแผนผังที�น�ั งและรายชื� อ
ผู้โดยสารทั�งหมดเพื�อระบุผ้ ูสัมผัสใกล้ ชิดและใช้ หมายเลขพาสปอร์ตค้ นหาทีอ� ยูข่ องผู้สมั ผัสใกล้ ชิดในประเทศไทยจากบั ตรขาเข้ าของสํานักงานตรวจคนเข้ าเมืองเพื� อ
แจ้ งข้ อมูลให้ ทีม SRRT ในพื� นที�ติดตามการป่ วย รวม
ทั�งขอให้ ผ้ ูสมั ผัสใกล้ ชิดกักกันตนเองที�บ้านโดยสมัครใจ
เจ้ าหน้ าที�ด่านฯ (อย่างตํ�าผลัดละ � คน ทุก � ชั�วโมง)
และเจ้ าหน้ าที�เสริมฯ จากกระทรวงสาธารณสุข (ผลัดละ
�� คน ทุก � ชั�วโมง) รวมทั�งสิ�น อย่างตํ�าวันละ 115
คน ร่ วมกับเจ้ าหน้ าที�ของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้ คั ด กรองผู้ เดิ น ทางเพื� อชะลอการแพร่ ร ะบาดใน
ประเทศและบรรเทาภาระงานของโรงพยาบาลทุกแห่ ง
ถึ งวั นที� 17 มิ ถุ นายน 2552 ได้ คั ดกรองผู้ เดิ นทาง
ขาเข้ าจํานวนทัง� สิ�น 1,669,501 คน ตรวจพบผู้มไี ข้ 638
คน (0.038%) พบผู้ ป่ วยที� มีผลการตรวจทางห้ องปฏิบัติการยืนยัน การป่ วยด้วยไข้ หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่
2 คน พบเจ้ าหน้ า ที� ด่ านฯติ ดเชื� อจากผู้ ป่ วยที� มาจาก
ประเทศอั งกฤษ ซึ� งเป็ นผู้ ป่ วยยื นยั น 1 ราย ด่ า นฯ
ได้หยุดดําเนินการคัดกรองในวันที� 30 กันยายน ปี 2552
WHO ได้ ประกาศว่ าการระบาดของไข้ หวั ดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ 2009 สิ�นสุดลง มีผ้เู สียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่
สายพันธุใ์ หม่ 2009 มากกว่า 18,000 คนทั�วโลก
การคั ดกรองผู ้เ ดิ นทางกรณี วิ ก ฤติ โ รงไฟฟ้ า
นิวเคลียร์ ฟุกุชิมะ ประเทศญีป� ุ่ น
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วันที� 11 มีนาคม ปี 2554 เกิดแผ่นดินไหวขนาด 8.9
ริ กเตอร์ ก่ อ คลื� นยั กษ์ สึ นามิ ทํา ให้ เตาปฏิก รณ์ ท�ี 1
ของโรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ฟุกุ ชิมาโรงที� 1 เกิดระเบิ ดขึ� น
เวลาประมาณ 15:30 น. ของวันที� 12 มีนาคม ปี 2554
(ตามเวลาในประเทศญี� ปุ่ น) ตรวจพบกั ม มั นตรั งสี
และสารกัมมันตภาพรังสีร�ัวไหล เป็ นต้ นว่า ไอโอดีน 131
(I-131) ซึ�งมีโอกาสสะสมในร่างกายสูง เพราะไอโอดีน
เป็ นธาตุ ท�ี จาํ เป็ นต่ อร่ า งกาย ต่ อมไทรอยด์ จึ งดู ด ซึ ม
และสะสมไอโอดีนไว้ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ
สํา นั ก โรคติ ด ต่ อ ทั� ว ไป กรมควบคุ ม โรค และด่ า นฯ
ร่ วมกับสํา นักงานปรมาณูเพื� อสันติ คัดกรองผู้ เดินทาง
ขาเข้าโดยสมัครใจบริเวณจุดคัดกรองที� 4 ระหว่างวันที� 16
มีนาคม ถึง 30 เมษายน ปี 2554
การคั ดกรองในผู้ เดิ นทางขาออกเพื� อการป้ องกั น
โดยให้ ผ้ ูเดินทางประเมินโอกาสที�จะได้ รับสารกัมมันตรังสีในพื�นที�ท�จี ะเดินทางไปในประเทศญี�ปุ่น
ขั� นตอนการคั ดกรองผู้ เดิ นทางขาเข้ าในผู้ โดยสาร
คนไทยที� เดิ น ทางกลั บ จากญี� ปุ่ น ทุ ก เที� ยวบิ น จาก
สนามบินนาริตะ ฮาเนดะ หรื อโอซาก้ า ประเทศญี� ปุ่ น
ด่านฯ จะแจกบัตรคําเตือนสําหรับผู้เดินทางเข้ าประเทศ
รวมทั� งแบบฟอร์ มประเมินความเสี� ยงด้ วยตนเองตาม
ความสมั ครใจ ซึ� งประเมิ นความเสี� ยงจาก (1)
ประวัติลักษณะการสัมผัสกัมมันตภาพรังสี (โดยตรง เช่น
ฝุ่ น อาหารหรือนํา� ) (2) ช่วงเวลาที�อยู่ในประเทศญี�ปุ่น
(ก่อนเที�ยงคืนวันที� 12 – 15 มีนาคม ปี 2554) และ
(3) ระยะห่างของสถานที�พักในประเทศญี�ปุ่นกับโรงงาน
ไฟฟ้ าฯ (20, 20-30 และมากกว่ า 30 กิโลเมตร)
ผู้ ที� ประเมิ นแล้ วพบว่ า มี ความเสี� ยง สามารถไปขอรั บ
คํา แนะนํา สุ ข ภาพ และตรวจคั ด กรองโดยใช้ เครื� อง
ไกเกอร์ เ คาน์ เ ตอร์ จ ากเจ้ าหน้ าที� สาํ นั กงานปรมาณู เพื� อสั นติ ท�ี จุ ดคั ดกรอง ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ใช้
ระดั บ ของการคั ดกรอง (screening level) ที� สู งกว่ า
ระดั บของกั มมั นตรั งสี ในบรรยากาศจากปกติ 5 เท่ า
(0.60 mSv/hr) แต่ยังเป็ นระดับที�ไม่มีผลต่อสุขภาพ
โดยใช้ เครื� องคัดกรองรั งสีแกมม่ า ซึ� งพบได้ บ่ อยก่ อน
แล้ วจึงใช้ เครื� องตรวจหาระดับรั งสี แอลฟ่ า และเบต้ า
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โดยเฉพาะผู้ เดินทางที�คาดว่ าตนเองมีความเสี�ยง หรือ
ตรวจพบปริมาณรังสีสูงกว่าค่าคัดกรอง จะถูกส่งไปพบ
แพทย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์เพื� อตรวจซํา� อีกครั� ง ตลอด
จนให้ การวิ นิ จฉั ยและรั กษาที� โรงพยาบาลราชวิ ถี
กรมการแพทย์
ผลการคัดกรองผู้ เดินทางขาเข้ า มีคนไทยเดินทาง
กลับจากญี�ปนุ่ ประมาณวันละ 1,000 คน ไปรับคําปรึกษา
ที�บริเวณขาเข้ าสนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณวันละ 10 –
30 คน ผลการตรวจวั ด ระดั บ รั งสี แ กมม่ าผู้ โดยสาร
โดยสมั ครใจประมาณ 1,000 คน พบผู้ เดินทางเพียง
หนึ� งคนเท่านั� นที� พบปริ มาณรั งสีสูงกว่ าระดับคัดกรอง
โดยตรวจพบที�รองเท้า สําหรับผลการคัดกรองผู้เดินทาง
ขาออก มีคนไทยเดินทางไปญี�ปุ่นรับคําปรึกษาที� สนามบินสุวรรณภูมิ ประมาณวันละ 10 คน และไม่มีใครได้ รับ
การจ่ายยาป้ องกัน
การคั ด แยกขยะติ ด เชื� อในกรณี ก ารระบาด
ของเชื� อ Escherichia coli O 104: H 4 ในทวีปยุโรป
วันที� 27 พฤษภาคม ปี 2554 องค์การอนามัยโลก
ได้ ประกาศข่าวการระบาดของ hemolytic uremic syndrome ในประเทศเยอรมั น ตั� งแต่ สั ปดาห์ ที� 2
ของเดื อนพฤษภาคม ถึงวั นที� 2 มิถุ นายน ปี 2554
ได้ เพิ�มเติมข้ อมูลว่า เป็ นเชื�ออีโคไล สายพันธุ์ O104: H4
ซึ� งเป็ นสายพันธุ์ใหม่ และดื�อต่อยาปฏิชีวนะหลายชนิด
คณะทํา งานพั ฒนาสมรรถนะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จึงได้ ประชุ มและมีมติให้ สายการบินและด่านฯ ดําเนิน
การแจกบั ตรคําเตือนสําหรับผู้เดินทางเข้ าประเทศไทย
และแบบคํา ถามสุ ข ภาพ รวมทั� งให้ ข้ อมู ล ดั ง กล่ าว
แก่ ผ้ ู เดิ นทางที� เดิ นทางกลั บจากประเทศในทวี ปยุ โรป
นอกจากนี�มมี ติให้ แจ้ งผู้เกี�ยวข้ องไม่อนุญาตให้ ผ้ เู ดินทาง
นําอาหารสด ผักสด หรือผลไม้ เข้ ามาในราชอาณาจักร
และให้ ฝ่ ายสุขาภิบาล สนามบิน และอาคาร การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ร่วมกับด่านฯ จัดระบบการคัดแยก
ขยะที� อาจติดเชื� อ จากอาหารและนํา� ที�ผ้ ู เดินทางนํา มา
จากประเทศติ ด โรค โดยขอความร่ ว มมื อ เจ้ าหน้ าที�
ด่านศุลกากรช่วยตรวจตรา
ขั� นตอนของระบบการคั ด แยกขยะติ ด เชื� อ เริ� ม
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จากเจ้ าหน้ า ที� สายการบิ นจะเตรี ยมถุ งพลาสติ กสี แดง
ไว้บนอากาศยานทีม� าจากประเทศทีพ� บผู้ป่วยติดเชื�ออีโคไล
O104:H 4 พร้ อมแจ้ งผู้โดยสาร ให้ นาํ อาหารและนํา� ที�
มาจากประเทศดังกล่ าว ทิ�งลงถุงพลาสติกสีแดงที�ทาง
สายการบินได้ จัดเตรียมไว้ เจ้ าหน้ าที�สายการบินจะมัด
ปากถุ งพลาสติ กสี แดง ตั� งแยกไว้ เพื� อให้ พนั กงานทํา
ความสะอาดบนอากาศยานทําการเก็บแยกทิ�งที�ถังขยะ
ติ ดเชื� อบริ เวณจุ ดพั กขยะอากาศยาน นอกจากนี�
ได้ ตั� งถั งขยะติ ดเชื� อบริ เวณด้ านหน้ าทางเดิ นขึ� น
ตรวจคนเข้ าเมื อ งขาเข้ าฝั� งตะวั น ตก และตรงกลาง
ด้ านหน้ าของบริ เวณทํา วี ซ่ า และบริ เวณด่ านศุ ลกากร
พนักงานทําความสะอาดสวมถุงมือยางและรองเท้ าบู๊ท
ทํา การจั ดเก็บ ขยะจากถั งขยะติ ด เชื� อบริ เวณดั งกล่ า ว
นํา ไปเก็ บ ที� ถั งขยะติ ดเชื� อของอาคารผู้ โดยสาร
ส่ ว นงานขยะ การท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ จ ะส่ งรถ
ปรั บอุ ณหภูมิ เ ข้ าจั ดเก็บ ขยะติ ด เชื� อจากทุ กจุ ดทุ ก วั น
เพื� อนํา ไปเผาทํา ลายต่ อไป พบว่ าการดํา เนิ นการ
ดั ง กล่ าวของคณะทํา งานฯ ได้ ผลดี ต่ อ การป้ องกั น
การแพร่กระจายของเชื�อจากอาหารและนํา� และได้ ผลใน
ด้ านการประชาสัมพั นธ์ ตลอดจนสร้ างความตระหนัก
ต่อผู้เดินทางทุกประเทศ
�. การพัฒนาสมรรถนะหลักของท่ าอากาศยาน
สุวรรณภูมใิ นภาวะฉุ กเฉินตามทีก� ฎอนามัยฯ กําหนด
จากประสบการณ์ ก ารรั บ มื อ สถานการณ์ ฉุ ก เฉิ น
ด้ านสาธารณสุขที�เกิดขึ�น คณะทํางานพัฒนาสมรรถนะ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ เล็งเห็นความสําคัญ ในการ
พั ฒนาสมรรถนะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ� น โดยมี
รายละเอียดที�สาํ คัญดังนี�
(1) ฝ่ ายมาตรฐานสนามบิน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ ปรับปรุงแผนตอบโต้ ภาวะฉุกเฉินด้ านสาธารณสุขที�มีผลแพร่ ระบาดระหว่างประเทศให้ ทนั สมัย โดยมี
การทบทวน เพิ�มเติม พระราชบัญญัตทิ เ�ี กี�ยวข้ อง บทบาท
หน้ าที� ของหน่ วยงาน และแนวทางการปฏิบั ติงานที�ได้
มาตรฐาน
(2) ท่ าอากาศยานฯ กํา หนดจุ ดจอดอากาศยาน
ที�ได้ รับผลกระทบแยกต่างหาก
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(3) ด่ า นฯ ออกแบบและสร้ างชุ ดเทอร์ โมสแกน
เคลื� อนที� จํา นวน 2 ชุ ดสํา หรั บคัดกรองผู้ เดิ นทางใน
จุ ด จอดอากาศยานที� แยกต่ า งหาก และรถคั ด กรอง
ผู้ เดิ นทางที� สงสัยว่ าป่ วย 1 คั น ซึ� งสามารถใช้ ในการ
ประเมิน ดูแลรักษา แยกกัก ผู้เดินทางที�ได้ รับผลกระทบ
นอกจากนี� ด่ า นฯ จั ด อุ ป กรณ์ ป้ องกั น ตนเองสํา หรั บ
เจ้ าหน้ าที�ด่านฯ และเสื�อสะท้ อนแสงสําหรับปฏิบัติงาน
ในเขตการบิน จํานวน 26 ชุด (ตามจํานวนเจ้ าหน้ าที�
ด่านฯ ทั�งหมด) และอบรมการใช้ เครื� องเทอร์โมสแกน
ให้ เจ้ าหน้ าที�ด่านฯ รวมทั�งอบรมเจ้ าหน้ าที�ด่านฯ ตลอด
จนเจ้ าหน้ าที�ท�เี กี�ยวข้ องของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในการใส่ ชุ ดอุ ป กรณ์ ป้ องกั นตั ว ขณะเคลื� อนย้ ายผู้ เดินทางที�อาจติดเชื�อหรือปนเปื� อน
(4) ท่าอากาศยานฯ ขอความร่วมมือบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) รับผิดชอบในการกําจัดแมลง หนู
ทํา ลายเชื� อ ขจั ดการปนเปื� อนบนอากาศยาน และใน
บริเวณที�กาํ หนด เมื�อเกิดภาวะฉุกเฉิน
คณะทํางานฯ ได้ กาํ หนดสถานีดบั เพลิงในเขตการบิน
ทัง� ด้ านตะวันตก และตะวันออก รวมไปถึงสถานีดบั เพลิง
นอกเขตการบิ น เป็ นพื� นที�ช�ัวคราวสําหรับกักผู้ โดยสาร
ที�จัดเป็ นผู้ สัมผัสโรค หรื อสารเคมี นิวเคลียร์ จนกว่ า
จะพ้ นระยะฟักตัว หรือมีหลักฐานว่าไม่ติดเชื�อ เพื�อเป็ น
การควบคุมการแพร่ กระจายของโรค พร้ อมเสนอแผน
สร้ างพื� นที� กั ก กั น ถาวรในอนาคต อนึ� งเพื� อเป็ นการ
สร้ างความชํานาญของทีม SRRT ในการค้ นหาผู้สัมผัส
ใกล้ ชิด เมื�อพบผู้ป่วยบนอากาศยาน ด่านฯ ร่วมกับจุด
ประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจําประเทศไทย ได้ จั ด การอบรมเรื� องกฎอนามั ยฯ ภาวะฉุ กเฉิ น
ทางสาธารณสุ ขและซ้ อ มแผนบนโต๊ ะกรณี การระบาด
ของอีโคไล O104: H4 ให้ แก่เจ้ าหน้ าที�ด่านฯ และทีม
SRRT ของโรงพยาบาล และสํานักงานสาธารณสุขจาก
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ และชลบุรี รวมไปถึง
เจ้ าหน้ าที� จากศู นย์วิ ทยาศาสตร์ การแพทย์ โดยได้ รั บ
งบประมาณสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลก
กฎอนามั ยฯ กํา หนดให้ ช่ องทางเข้ าออกประเทศ
จั ด ให้ มี การซ้ อมแผนบนโต๊ะ ทุ กปี และซ้ อมแผนเต็ม
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รูปแบบทุก � ปี ดังนั�นในวันที� 5 กรกฎาคม ปี 2555
กระทรวงสาธารณสุ ข (สํา นั กงานสาธารณสุ ข จั งหวั ด
สมุ ทรปราการ กรมการแพทย์ หน่ วยงานสั งกั ด
กรมควบคุมโรค ได้ แก่ สถาบันบําราศนราดูร สํานักระบาดวิทยา สํานักโรคติดต่ออุบัตใิ หม่ สํานักโรคติดต่อทั�วไป และด่ านฯ) มูลนิธิร่ วมกตัญ�ู คณะกรรมการ
ดําเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ บริษัทการบินไทยจํากัด
(มหาชน) กรมการบิ นพลเรื อน และการท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้ จั ดการซ้ อมแผนเต็มรูปแบบ กรณี
พบผู้ ป่ วยเสี ยชี วิ ตจากไข้ หวั ดนกบนอากาศยาน
โดยทีมประเมินการฝึ กซ้ อมในสถานที�ฝึกซ้ อมทางด้ าน
การแพทย์ ซึ�งประกอบด้ วย ผู้ประเมินจากกรมการบินพลเรือน คณะกรรมการดําเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ
บริ ษัทการบินไทยจํากัด (มหาชน) สํานักโรคติดต่ ออุ บั ติ ใ หม่ และด่ า นฯ สํา นั ก โรคติ ด ต่ อ ทั� ว ไป กรมควบคุ มโรค กรมการแพทย์ โรงพยาบาลกรุ งเทพ
โรงพยาบาลสมิตเิ วช ศรีนครินทร์ มีข้อเสนอแนะที�สาํ คัญ
คือ (1) สถานที�ฝึกซ้ อมซึ�งควรซ้ อม ณ จุดจอดอากาศยานที�แยกต่างหากตามแผนฉุกเฉินของการท่าอากาศยานสุ ว รรณภูมิ และ (2) เพิ� มเติ มรายละเอี ย ดของ
มาตรการสาธารณสุ ข โดยเฉพาะการปฏิ บั ติ ต นของ
เจ้ าหน้ าที�ฯ และผู้ แสดงในการซ้ อมเมื� อใส่ชุ ดอุ ปกรณ์
ป้ องกันที� ถู กต้ อง การทํา ลายเชื� อ และการทํา ลายการ
ปนเปื� อนบนอากาศยาน
ผลการประเมิ น การฝึ กซ้ อมของผู้ สั ง เกตการณ์
จากแบบประเมินผลซึ�งมีคาํ ถามเกี�ยวกับการซ้ อม 8 ข้ อ
และคะแนนความคิดเห็นเป็ น 5 ระดับ (น้ อยที�สดุ น้ อย
ปานกลาง มาก มากที�สดุ ) มีผ้ ูลงทะเบียนทั�งสิ�น 282 คน
เป็ นเจ้ าหน้ าที�ของ สายการบิน 79 คน (ร้ อยละ 36)
การท่า อากาศยานสุวรรณภูมิ 60 คน (ร้ อยละ 28)
หน่ ว ยราชการ 27 คน (ร้ อยละ12) หน่ ว ยงานทาง
การแพทย์ 25 คน (ร้ อยละ 12) บริษัทผู้ประกอบการ
15 คน (ร้ อยละ 7) และหน่วยอื�น ๆ 11 คน (ร้ อยละ
5) โดยเป็ นผู้ มี ป ระสบการณ์ การทํา งานด้ า นการบิ น
มากกว่า 20 ปี 78 คน (ร้ อยละ 36) ตั�งแต่ 4 – 20 ปี
82 คน (ร้ อยละ 38) และน้ อยกว่า 3 ปี 57 คน (ร้ อยละ
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26) ได้ รับในประเมินตอบรับ 217 ใบ (ร้ อยละ 77)
ก่ อนชมการฝึ กซ้ อมผู้ ชมมี ความเชื� อมั� นต่ อการแก้ ไข
เหตุการณ์ฉุกเฉิน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ในระดับ
สูง (มาก ถึง มากที�สดุ ) 86 คน (ร้ อยละ 40) หลังจาก
ฝึ กซ้ อมมีความเชื�อมั�นในระดับสูง 182 คน (ร้ อยละ 90)
ผู้ ชมมีความเข้ าใจต่อกระบวนการตอบโต้ ภาวะฉุกเฉิน
(ร้ อยละ 90) การนําเสนอการฝึ กซ้ อม (ร้ อยละ 86)
ความพร้ อมของหน่ ว ยปฏิ บั ติ (ร้ อยละ 82) ความ
เหมาะสมของอุปกรณ์และสถานที� ฝึ กซ้ อม (ร้ อยละ 83)
ตามลําดับ

วิจารณ์

กฎอนามั ยระหว่ างประเทศ กํา หนดให้ เจ้ าหน้ าที�
ผู้ รับผิดชอบ จัดการอย่างมีประสิทธิภาพต่อเหตุการณ์
ด้ านสาธารณสุขที�อาจเกิดขึ�นโดยไม่คาดคิด และติดต่อ
สื�อสารกับผู้ประสานงานกฎอนามัยฯ ระดับชาติ เกี�ยว
กั บ การดํา เนิ น มาตรการด้ านสาธารณสุ ข ที� เ หมาะสม
ซึ�งเจ้ าหน้ าทีอ� าจดําเนินมาตรการด้ านสาธารณสุขเพิ�มเติม
เช่ น แยกกั ก พาหนะหากมี ความจํา เป็ นเพื� อป้ องกั น
การแพร่ โรค โดยควรรายงานมาตรการเพิ�มเติมนี�ไปยัง
จุ ดประสานงานกฎอนามัยระดั บชาติ (1) พบว่ ามี ความ
สอดคล้ องกั บ พระราชบั ญ ญั ติ โ รคติ ด ต่ อ ปี 2523
เรื� องการจั ดให้ พาหนะจอดอยู่ ณ สถานที�ท�ีกาํ หนดให้
จนกว่าเจ้ าพนักงานสาธารณสุขจะอนุญาตให้ ไปได้ และ
กฎกระทรวงสาธารณสุ ข ฉบั บ ที� 2 (พ.ศ. 2529)
ให้ ผ้ ู ควบคุ มยานพาหนะที� เข้ ามาในราชอาณาจั กร ให้
ผู้ เดิ น ทางกรอกข้ อความลงในแบบคํา ถาม ยื� นต่ อ
เจ้ าพนั กงานสาธารณสุขประจํา ด่ านควบคุ มโรคติดต่ อ
ระหว่างประเทศ(14) ด้ วยเหตุน� ี การกําหนดให้ อากาศยาน
ที� ได้ รั บผลกระทบจอด ณ จุ ดจอดอากาศยานที�
แยกต่างหาก ที�มีความสะดวกในการดํา เนินมาตรการ
ด้ า นสาธารณสุ ข ภายใต้ กฎอนามั ย ฯ เป็ นต้ นว่ า การ
แยกกั ก การกั กกั น การค้ นหาผู้ สั ม ผั สใกล้ ชิ ด
การกํา จั ด การปนเปื� อน การทํา ลายเชื� อ จึ ง มี ค วาม
จํา เป็ นเร่ งด่ วนสํา หรั บท่ าอากาศยานสุ วรรณภู มิ
เพื� อป้ องกั นการแพร่ ร ะบาดของโรคหรื อ ภั ย สุ ข ภาพ
วารสารวิชาการสาธารณสุข ���� ปี ที � �� ฉบับที � �

ในประเทศไทย
การพัฒนาสมรรถนะของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในสถานการณ์ ฉุ กเฉิน และประสบการณ์ จั ดการภาวะ
ฉุ กเฉิ นทางสาธารณสุ ขขอบเขตและข้ อจํา กั ด ของการ
ดํา เนิ น มาตรการของประเทศไทยมี ค วามคล้ ายคลึ ง
กั บ ประเทศในอาเซี ย น กล่ า วคื อ ประเทศอาเซี ย น
ส่ วนใหญ่ มี ศั กยภาพในการเฝ้ าระวั งและควบคุ มโรค
เบื�องต้ นไว้ ในพื�นทีเ� กิดโรค แต่ยังมีศกั ยภาพจํากัดในการ
รั บมือกับการระบาดทั� วโลก (pandemic) โดยเฉพาะ
อย่ า งยิ� งในแง่ ของการระดมทรั พยากรเมื� อการระบาด
แพร่ กระจายไปอย่างรวดเร็ว เป็ นต้ นว่ า บุ คลากรทาง
การแพทย์ ซึ� งจะยากยิ� งขึ� นเมื� อมี ก ารระบาด และ
เจ้ าหน้ าที� ป่ วย ศั กยภาพในการผลิ ต วั คซี น และคลั ง
วั ส ดุ อุ ป กรณ์ พบว่ า ประเทศอิ น โดนี เ ซี ย และไทยมี
ศั กยภาพในการเก็ บ วั สดุ อุ ปกรณ์ (ยาต้ านไวรั ส
และชุดอุปกรณ์ป้องกัน) เพียงพอสําหรับร้ อยละ 1 ของ
ประชากร (10) แม้ องค์ ก ารอนามั ยโลกจะแนะนํา ให้ มี
ร้ อยละ 20(11,12) ซึ�งข้ อจํากัดในการเตรียมความพร้ อม
ดั งกล่ าว เกี� ยวโยงถึ งเศรษฐานะของประเทศและงบประมาณที�ใช้ สาํ หรั บ การเตรี ยมความพร้ อม ประเทศ
ในอาเซียนส่วนใหญ่ มีงบประมาณในการเตรี ยมความ
พร้ อมรั บ การระบาด ประมาณน้ อยกว่ า หรื อเพี ยง 1
ดอลลาร์สหรัฐ ต่อประชากร 1 คนต่อปี (11) นอกจากนี�
พบว่ าการซ้ อมแผนส่ วนใหญ่ ที� ประเทศอาเซี ยน
ดํา เนิ นการ เป็ นการซ้ อ มแผนบนโต๊ ะในสถานการณ์
ไข้หวัดนก ซึ�งแตกต่างอย่างมากกับการรับมือไข้ หวัดใหญ่
สายพั น ธุ์ ใ หม่ 2009 ที� ถ่ า ยทอดจากคนสู่ คน และ
การซ้ อมแผนบนโต๊ะไม่ สามารถแสดงให้ เห็นข้ อจํา กัด
ที� อาจเกิดขึ� นในสถานการณ์ จริ ง ในแง่ ของการจั ดการ
ทรั พยากรต่ า งๆ ที� ต้ องเพิ� มเติ ม เพื� อความปลอดภั ย
ของเจ้ าหน้ าที� การสื� อสารกั บ หน่ วยงานที� ไม่ ใ ช่ ท าง
การแพทย์ แนวทางการระดมทรั พยากรในกรณี ท�ี การ
ระบาดลุกลามไปทั�วเป็ นต้ น
จากประสบการณ์ การคั ด กรองไข้ หวั ด ใหญ่ ฯ ณ
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ซึ� งมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการ
ชะลอการระบาด และการแพร่ เชื� อเข้ าสู่ประเทศไทย(9)
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รวมทั� งสถานการณ์ ในการซ้ อมแผนบนโต๊ ะ และ
เต็มรูปแบบ แสดงให้ เห็นถึงความสําคัญของการเตรียม
ความพร้ อมในทุก ๆ ด้ านอย่างต่อเนื�อง ทั�งในแง่สถานที�
บุคลากรที�เกี�ยวข้ อง ทั�งด้ านการแพทย์ และที�ไม่ใช่ด้าน
การแพทย์ โดยเฉพาะการเพิ�มศักยภาพของด่านควบคุม
โรคติดต่ อระหว่ างประเทศ ซึ�งเป็ นเจ้ าหน้ าที�ผ้ ูมีอาํ นาจ
ตามกฎหมายในการดํา เนิ นมาตรการทางสาธารณสุ ข
ตามกฎอนามัยฯ และตามกฎหมายของประเทศไทยที�
ช่ อ งทางเข้ าออกประเทศไทย สอดคล้ องการศึ ก ษา
สถานภาพ และสมรรถนะของเจ้ าพนักงานสาธารณสุข
ประจํา ด่ าน พบว่ าต้ องมีการวางแผนการพั ฒนาอย่ าง
จริ งจั งทุ กด้ านอย่ า งต่ อ เนื� อง เจ้ าหน้ าที� ด่ า นฯ จึ งจะ
มี ศั ก ยภาพ และสมรรถนะในการดํา เนิ นงานตาม
กฎอนามัยฯ ได้ (5,6)
อนึ�ง ในการคัดกรองผู้ เดินทางขาเข้ ากรณีไข้ หวัดใหญ่ ฯ ซึ� งต้ องใช้ บุ คลากรจากกระทรวงสาธารณสุ ข
เพิ� มมากขึ� นถึ งวั น ละ 90 คน ถึ งแม้ ว่ า จํา นวนของ
เจ้าหน้ าทีท� ต�ี ้องการเพิ�มจะตํ�ากว่า กรณีโรคทางเดินหายใจ
เฉียบพลันรุนแรง (severe acute respiratory syndrome:
SARS) จากภาวะปกติ 14 คน เป็ น 225 คน(6) คาดว่า
น่าจะเป็ นเพราะความแตกต่างในแง่ความรุนแรงของโรค
การแพร่ กระจายของโรค และนโยบายในการหยุ ดยั� ง
เชื� อก่ อ โรคที� ช่ อ งทางเข้ าออกประเทศ ซึ� งแตกต่ า ง
จากกรณีไข้ หวัดใหญ่ฯ อย่างไรก็ดี เนื�องจากท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมมิ ผี ้เู ดินทาง (46 ล้ านคน ในปี 2554) มากกว่า
ท่ าอากาศยานกรุ งเทพ (ประมาณ 30 ล้ านคน)
และการที�ประเทศไทยมีนโยบายในการเป็ นศู นย์กลาง
การบิน และการท่องเที�ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
การเพิ� มจํา นวนเจ้ าพนั กงานสาธารณสุข ประจํา ด่ า นฯ
ที� ปฏิ บั ติ งานในด้ านวิ ช าการ ทั� งด้ านระบาดวิ ท ยา
การทําลายการปนเปื� อน การทําลายเชื�อ การกําจัดแมลง
และเจ้ าหน้ าที�บริ หารธุรการให้ เหมาะสมในการพั ฒนา
แนวทางการปฏิ บั ติ งานในภาวะปกติ และฉุ กเฉิ น
เชื� อมโยงกั บเจ้ า หน้ าที� ผ้ ู มี อาํ นาจในด้ านอื� น ๆ เช่ น
สํานักงานตรวจคนเข้ าเมือง ด่านศุลกากร ด่านกักสัตว์
กรมปศุ สัตว์ ด่ านอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
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หน่วยงานของเอกชนที�เกี�ยวข้ อง บริษัทการท่าอากาศยานไทย ตลอดจน การสื�อสารกับผู้เดินทาง จึงมีความ
สํา คั ญ และควรเร่ งดํา เนิ นการเพื� อให้ มี เ วลาพั ฒ นา
สมรรถนะของหน่ วยต่ า งๆ ให้ ทั น ต่ อการประเมิ น
สมรรถนะที� ช่ องทางเข้ าออกประเทศ ขององค์ ก ารอนามัยโลก
การดําเนินการคัดกรองไข้ หวัดใหญ่ฯ ที�ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีแนวทางนโยบายเช่นเดียวกับประเทศ
อื� นๆ ในทวี ปเอเชี ย(13) แม้ ว่ าจะมี ข้ อคํา ถามเกี� ยวกับ
ประสิ ท ธิ ผ ลของ การใช้ เครื� องอิ นฟราเรดเทอร์ โมสแกนเนอร์ และความคุ้มค่าของทรัพยากร อย่างไรก็ดี
ถ้ าหากโรคมี ความรุ น แรง เช่ นเดี ยวกั บ กรณี SARS
ซึ� งใช้ นโยบายหยุ ดยั� งเชื� อก่ อโรคเข้ าสู่ ประเทศ
การใช้ เครื� องอิ น ฟราเรดเทอร์ โมสแกนเนอร์ ยั ง มี
ความจําเป็ น เพราะสามารถคัดกรองเบื�องต้ น ได้ ครั�งละ
4 คน พร้ อมกั น โดยเป็ นวิ ธี ท�ี ไ ม่ ร บกวนผู้ เดิ นทาง
มากเกินไป รวมทั�งเป็ นการลดการถ่ายทอดเชื� อก่อโรค
มายั ง เจ้ าหน้ าที� ที� ทํา การคั ด กรอง นอกจากนี� จาก
ประสบการณ์การคัดกรองในกรณี เชื�ออีโคไล O104: H4
และ การคั ด กรองกรณี โรงไฟฟ้ านิ วเคลี ย ร์ ฟุ กุ ชิ มะ
แสดงให้ เห็นว่า การคัดกรองผู้เดินทาง ซึ�งเป็ นส่วนหนึ�ง
ของการควบคุมโรคไว้ ในพื� นที�น�ัน ในแต่ละสถานการณ์
จําเป็ นต้ องมีผ้ ูเชี�ยวชาญมาพิจารณา ถึงความเหมาะสม
ของเครื� องมื อที� ใช้ ในการคั ดกรอง ในแง่ ข องความไว
ความจําเพาะ ความเหมาะสม ความคุ้ มค่า และมีการ
ถอดบทเรียนการคัดกรองในแต่ละกรณี(8)
จากประสบการณ์ ก ารคั ด กรองทั� ง 3 กรณี พบ
ประเด็นที�น่าสนใจ ดังนี� ลักษณะการระบาด และขนาด
ของการคั ด กรองที� แ ตกต่ างกั นมี ผลต่ อ ประสิ ทธิ ภาพ
ในการคัดกรอง โดยกรณีไข้หวัดใหญ่สายพันธุใ์ หม่ 2009
เนื� องจากองค์ ก ารอนามั ย โลกประกาศการระบาดทั� ว
และเชื� อก่ อโรคแพร่ ก ระจายได้ ง่ า ย จึ งต้ องคั ดกรอง
ผู้เดินทางทุกคน แต่ข้อจํากัดเกี�ยวกับระบบการบริหาร
จั ดการและทรั พยากรที� เห็นได้ ชั ดเจนว่ า ไม่ เพี ยงพอ
ในทุกด้ าน ส่งผลให้ มคี วามยากลําบากและใช้ เวลาในการ
ส่ งต่ อ ผู้ ป่ วยไปรั ก ษานาน แม้ ว่ า ความตระหนั ก ของ
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ผู้เดินทางและผู้เกี�ยวข้ อง ตลอดจนความร่วมมือในการ
คัดกรองของผู้ เดินทางมีสูงทั�งหน่ วยงานรั ฐและเอกชน
ด้ ว ยเหตุ น� ี การปรั บ ปรุ งด้ า นจั ด การในการคั ด กรอง
ผู้เดินทางทุกคนนั�น ควรมีการวางแผนให้ มีจุดคัดกรอง
รวมโดยใช้ เครื� องอินฟราเรดเทอร์ โมสแกนเนอร์ เพี ยง
จุ ด เดี ย ว (แต่ ใช้ เครื� องทั� งหมด) เพื� อให้ เจ้ าหน้ าที�
ดําเนินการได้ สะดวก ส่งต่อข้ อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถปรึ ก ษาหารื อ กั นได้ เพื� อให้ สามารถบริ หาร
ทรั พยากรให้ มีประสิทธิผลสูงสุด รวมทั� งลดค่าใช้ จ่ าย
และบุคลากรในการอํานวยความสะดวก ในการคัดกรอง
ตลอดจนเพื� อความสะดวกในการรักษาความปลอดภัย
ของสนามบิ น รวมไปถึ ง สะดวกต่ อ การควบคุ ม การ
แพร่ และทํา ลายเชื� อ สํา หรั บกรณี วิ กฤติ โรงไฟฟ้ า
นิ วเคลียร์ ฟุ กุชิมะ ประเทศญี� ปุ่ นนั� น คัดกรองเฉพาะ
ผู้ เดิ นทางชาวไทย ทรั พยากรที� มี อยู่ จึ งพอเพี ยง
มี ค วามสั บ สนในการบริ หารจั ด การ และรบกวนการ
เดิ นทางของผู้ โดยสารอื� นๆ น้ อย รวมทั� งไม่ มี ปั ญหา
ในการสื� อสาร อนึ� งการประชาสัมพั นธ์ผ่านสื� อต่ าง ๆ
ทํา ให้ ผ้ ู เดิ นทางชาวไทยที� วิ ตกกั งวลว่ าจะมี ความเสี� ยง
ได้ วางแผนในการมาคั ด กรองก่ อ นเดิ น ทาง ทํา ให้
มี เ วลาพอเพี ย งไม่ ฉุ ก ละหุ ก ส่ ว นผู้ เดิ น ทางขาเข้ า
ก็ทราบว่ าสามารถมาขอรับการคัดกรองได้ โดยสมัครใจ
อี ก ทั� งการปนเปื� อนสารกั มมั นตภาพรั งสี มี ผลเฉพาะ
บุ ค คล ไม่ แ พร่ ระบาด ทํา ให้ กระทรวงสาธารณสุ ข
ไม่ ต้ องติ ดตามผู้ เดิ นทางที� เป็ นผู้ สั มผั สใกล้ ชิ ด
ส่ ว นกรณี ก ารคั ด แยกขยะติ ด เชื� อดํา เนิ น การเฉพาะ
ประเทศที�ได้ รับผลกระทบ และไม่ได้ คัดกรองผู้เดินทาง
เนื� องจากระยะฟั กตั ว ของเชื� อก่ อโรคนานถึ ง 14 วั น
การคัดแยกขยะทําได้ ง่ายกว่า นอกจากนี� ด่านศุลกากร
ให้ ความร่ วมมื อ เป็ นอย่ างดี ในการขอให้ คั ด แยก
ขยะดังกล่าว ร่วมกับการบริหารจัดการทีด� ขี องสายการบิน
โดยเฉพาะสายการบิ น ไทย ซึ� งเป็ นสายการบิ น หลั ก
ที� ให้ บริ การแก่สายการบิ นส่วนใหญ่ ที� มีระบบการจั ด
การขยะติดเชื�อบนอากาศยานที�ดี ทําให้ การคัดแยกขยะ
ดํา เนิ นการได้ อย่ า งมีป ระสิทธิ ภาพ ที� สาํ คัญ คือระบบ
การจัดการขยะในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีศักยภาพสูง
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ด้ วยองค์ ป ระกอบที� ก ล่ าวมาทั� งหมดการคั ด แยกขยะ
ติดเชื�อจึงมีประสิทธิภาพมาก
ในช่วงปี 2550 – 2555 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ได้ ดาํ เนิ นการพั ฒนาสมรรถนะในสถานการณ์ ฉุ กเฉิ น
ตามกฎอนามัย โดยเน้ นในด้ านโรคติดต่อ และสามารถ
จัดการอุบัตกิ ารณ์กมั มันตภาพรังสีร�ัวไหล และโรคติดต่อ
ที� แพร่ ระบาดมากับ อากาศยาน ผู้ เดิ นทาง ตลอดจน
อาหารและนํา� ได้ อย่างมีประสิทธิผล ตลอดจนจัดซ้ อม
แผนโรคติดต่ อเต็มรูปแบบ ได้ พบจุ ดสํา คัญที� ต้ องเร่ ง
พั ฒนา แต่ทาํ ให้ ผ้ ู เกี� ยวข้ องมีความมั� นใจในศั กยภาพ
การรับมือโรคติดต่อของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสูงขึ�น
มาก อย่ างไรก็ดี ตามกฎอนามัยฯ กําหนดให้ พั ฒนา
สมรรถนะในสถานการณ์ฉุกเฉินในด้ านอื�นๆ อีกให้ ครบ
ทั� ง 5 ด้ านในสิ� งที� ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ซึ� งไม่ ใช่ เ ฉพาะ
ผู้ เดิ นทาง อาหาร และนํา� ดั งที� ได้ กล่ าวมาแล้ ว
กระทรวงสาธารณสุข และคณะทํางานพัฒนาสมรรถนะ
ช่องทางเข้ าออกประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงมี
งานที� ต้ องเร่ งดํา เนิ นการอี กมาก โดยเฉพาะการสร้ า ง
สถานการณ์ สมมุ ติ ในภาวะฉุ กเฉิ นให้ ครอบคลุ ม
สิ�งที�ได้ รับผลกระทบอื�นๆ โรคและภัยสุขภาพด้ านอื�นๆ
ตลอดจนซ้ อมแผนเต็มรู ปแบบ เพื� อพั ฒนาสมรรถนะ
ในภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื�อง ทุก 2 ปี ตามข้ อกําหนด
ของกฎอนามั ย ฯ โดยต้ องเร่ งระดมทรั พยากรเพื� อ
ดํา เนิ นการ ประเทศไทยจึ งจะสามารถเป็ นศู นย์ กลาง
การบิ นของอาเซียน ตามนโยบายการรวมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้ ทนั ในปี 2558
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ขอขอบคุณ เจ้าหน้าทีผ� มู ้ ีอํานาจจากหน่วยงานต่าง ๆ
ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ที ร� ่วมดําเนินการคัดกรอง
ผู ้เ ดิ น ทาง อาหาร และนํา� กระเป๋ า และอื� น ๆ ใน
สถานการณ์ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ตลอดปี ����
เจ้าหน้าที �จากสํา นักงานปรมาณู เพื �อสันติ สายการบิ น
หน่ ว ยงานเอกชนที � เ กี � ยวข้อ ง กระทรวงสาธารณสุ ข
และคณะทํางานพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศ
ท่ า อากาศยานสุ ว รรณภู มิ ที � ร่ วมกั น สนั บ สนุ นและ
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Abstract: Suvarnabhumi Airport Core Capacity Development for Emergency Situation in Compliance with the
International Health Regulations (2005) during 2008 – 2012
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The objective of this study was to analyze the core capacity development process and the
management of Suvarnabhumi (SVP) airport in response to public health emergencies of international
concern. Study methodologies included the review and analysis of many related documents, core capacity surveys and analysis of a full-scale exercise. It was found that SVP had effective passenger’s
screenings in the 2009 influenza outbreak, Japan’s Fukuchima nuclear power plant incident, and E.coli
O104:H4 outbreak and contaminated waste management. Besides, E.coli O104:H4 outbreak table top
exercise was performed in 2011. Moreover, a scenario of full–scale exercise of the Suvarnabhumi
airport emergency plan involving a case of medical emergency infectious disease was conducted which
was resulted in increasing the audience’s confidence of SVP from 40 to 90 percent. Designated isolated
parking for public health measures complying with IHR is crucial in an emergency core capacities
development.
Key words: international health regulations 2005, Suvarnabhumi airport, public health emergency of international concern
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