
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1

นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการพฒันา 

และแนะนําหลกัสตูร
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Presentation Notes
ยินดีต้อนรับผู้บริหารทุกท่านสู่หลักสูตรการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  สำหรับผู้บริหาร กรมควบคุมโรคปัจจุบันภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเกิดบ่อยขึ้นครั้ง และในแต่ละครั้งก็มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เช่น การเกิดสึนามิในภาคใต้ในปี 2547 การเกิดการระบาดใหญ่ของไข้หวัดใหญ่ในปี 2552 การเกิดน้ำท่วมใหญ่ในปี 2554 การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกในปี 2557 ต่อมาจนถึงปี 2558 รวมถึงการเกิดการระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางในประเทศเกาหลีใต้ และการเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศเนปาล ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเหล่านี้ไม่เพียงจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศอีกด้วย การเตรียมความพร้อมระบบจัดการภาวะฉุกเฉินจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทุกระบบสาธารณสุขในปัจจุบัน     ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่นานาชาติยอมรับในการนำมาใช้เพื่อรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุขได้เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้จึงกำหนดนโยบายที่จะเร่งรัดพัฒนาระบบดังกล่าวให้พร้อมใช้งานได้โดยเร็ว และได้มีการจัดทำหลักสูตรนี้ขึ้น



Presenter
Presentation Notes
สไลด์นี้แสดงให้เห็นถึงกรณี 13 หมูป่า academy ติดทำหลวงขุนน้ำนางนอน จะเห็นได้ว่ามีหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาให้การช่วยเหลือ  ซึ่งถ้าหากไม่ได้มีการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์หรือการจัดการภาวะฉุกเฉินเข้ามาใช้อาจจะทำให้เกิดความสับสนในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆ และอาจจะไม่สามารถช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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Presentation Notes
จากสไลด์นี้จะเห็นตัวอย่างของโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำที่เกิดขึ้นกระจายอยู่ทั่วทุกมุมโลก เช่น โรค SARS ไข้หวัดนก อหิวาตกโรค โรคฝีดาษลิง เป็นต้น ซึ่งโรคต่างๆ เหล่านี้มีโอกาสที่จะแพร่กระจายระบาดเข้ามาในประเทศไทยได้  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมต่อโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำเหล่านี้จึงมีความสำคัญ เพื่อที่จะป้องกันการระบาดในวงกว้างหากมีผู้ป่วยเข้ามาในประเทศ



การระบาดท่ีเปล่ียนโลก

29 ประเทศ ป่วย 8,096 คน เสียชีวิต 774 คน

A treat anywhere is a treat everywhere.
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Presentation Notes
สไลด์นี้ แสดงถึงการระบาดของโรคซาที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง ๆ รวม 29 ประเทศ  ทำให้เกิดผู้ป่วยมากกว่า 8000 คนและเสียชีวิตมากกว่า 700 คนในช่วงระยะเวลาเพียงไม่กี่เดือน  ซึ่งในประเทศไทยของเราก็พบผู้ป่วยโรคซาด้วยเช่นกัน ยกตัวอย่างเช่น ด็อกเตอร์คาร์โล เออบาร์นี่ ได้เข้ามารับการรักษาที่สถาบันบำราศนราดูร ซึ่งในขณะนั้นเองสถาบันก็ยังไม่ได้มีความพร้อมเพียงพอ ไม่ว่าจะเป็นด้านเจ้าหน้าที่ หรือห้องแยกความดันลบ จากเหตุการณ์ครั้งนี้แสดงให้เห็นว่าภัยคุกคามทางสาธารณสุขไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากมุมไหนของโลกก็สามารถที่จะแพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่นๆได้ทุกที่ของโลก
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Presentation Notes
สำหรับเหตุการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตก ได้แก่ ประเทศกินี ไลบีเรียและ เซียร์ราลีโอน ถือว่าเป็นการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดของโลก  นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยที่เดินทางไปประเทศไนจีเรียทำให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไนจีเรียด้วย  แต่เนื่องจากการจัดการภาวะฉุกเฉินของไนจีเรียที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ป้องกันควบคุมโรคสหรัฐอเมริกา (US CDC) ทำให้สามารถควบคุมการระบาดได้อย่างรวดเร็วและไม่เกิดการแพร่กระจายไปในวงกว้าง



ปัจจยัท่ีทาํให้ประเทศไนจีเรียควบคมุโรคได้

• การเฝ้าระวงัทีร่วดเรว็ - Surveillance

• ระบบการตรวจทางหอ้งปฏบิตักิาร - Laboratory

• ทมีสอบสวนควบคมุโรค – กาํลงัคนดา้นระบาดวทิยาและการสาธารณสขุ 

– Trained workforce

• Coordinated response – Emergency Operations Center
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Presentation Notes
สำหรับปัจจัยที่ทำให้ประเทศไนจีเรียควบคุมโรคได้นั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 ประเด็นหลักๆ ได้แก่ �1. การเฝ้าระวังที่รวดเร็วในเรื่องของระบบการตรวจจับผู้ป่วยและผู้สัมผัสของผู้ป่วยตั้งแต่ก่อนเริ่มมีอาการ2. ระบบการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ได้ผมการตรวจอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถกำหนดมาตรการป้องกัน แยกกัก กักกัน ผู้ป่วยและผู้สัมผัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ  3. กำลังคนทางด้านระบาดวิทยาหรือทีมสอบสวนโรคที่มีการระดมทรัพยากรกำลังคนมาเป็นทีมสอบสวนโรค เพื่อค้นหาผู้สัมผัสที่มีความเสี่ยงสูงได้ทันเวลา และ4. การที่ประเทศไนจีเรียมีศูนย์ที่คอยประสานงานในการสนับสนุนทีมปฏิบัติการและตอบโต้ต่อโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาซึ่งก็คือศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือที่เรียกว่า Emergency Operations Center (EOC) นั่นเอง



เป้าหมายของหลกัสตูร

7

สรา้งความรูแ้ละความเข้าใจเก่ียวกบั

การจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

ระบบบญัชาการเหตกุารณ์และศนูยป์ฏิบติัการ

ภาวะฉุกเฉิน ให้กบัผูบ้ริหาร กรมควบคมุโรค 

กระทรวงสาธารณสขุ
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Presentation Notes
เป้าหมายของหลักสูตรสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ให้กับผู้บริหาร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข



วตัถปุระสงคท์ัว่ไปของหลกัสตูร
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หลงัจากผา่นการอบรมแล้ว ผูเ้ข้ารบัการอบรมจะต้องสามารถอธิบาย

1. เหตผุลความจาํเป็นท่ีต้องมีระบบการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ และศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน

2. คณุลกัษณะสาํคญัของระบบบญัชาการเหตกุารณ์

3. หน้าท่ีความรบัผิดชอบของแต่ละกลุ่มภารกิจของระบบบญัชาการเหตกุารณ์

4. โครงสร้างพืน้ฐานและอปุกรณ์ท่ีจาํเป็นสาํหรบัศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน

5. ลกัษณะของแผน ชนิดของแผน และลาํดบัชัน้ของแผนสาํหรบัการปฏิบติัการภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ
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Presentation Notes
โดยหลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์ทั่วไป คือ ต้องการให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถอธิบายเหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินคุณลักษณะสำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์หน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มภารกิจของระบบบัญชาการเหตุการณ์โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินลักษณะของแผน ชนิดของแผน และลำดับชั้นของแผนสำหรับการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข



โครงสรา้งหลกัสตูร
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 นโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการพฒันา และแนะนําหลกัสตูร 0.5 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 การจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ ระบบบญัชาการ

เหตกุารณ์และศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน

1 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 หลกัการและองคป์ระกอบสาํคญัของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 1.5 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 ผูบ้ญัชาการ และกลุ่มภารกิจข้อมลูและยทุธศาสตร์ 1 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 5 กลุ่มผูป้ฏิบติั และทีมปฏิบติัการหลกั 1 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6 กลุ่มผูป้ฏิบติั และทีมสนับสนุน 0.5 ชัว่โมง

Presenter
Presentation Notes
โดยหลักสูตรนี้แบ่งเป็น 9 หน่วยการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ที่กำลังบรรยายอยู่นี้เป็นการให้ภาพรวมของนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางการพัฒนา และแนะนำหลักสูตรว่าจะมีการเรียนการสอบอะไรบ้างหน่วยการเรียนรู้ที่ 2 จะเป็นการปูพื้นฐานให้ท่านเข้าใจความหมายของคำศัพท์และระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บทนี้จะกล่าวถึงระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่กระทรวงสาธารณสุขได้เลือกที่จะนำมาใช้ด้วยหน่วยการเรียนรู้ที่ 3 จะอธิบายถึงคุณลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ ซึ่งได้มาจากการสรุปบทเรียนของการทำงานในระบบบัญชาการเหตุการณ์มาอย่างยาวนาน ซึ่งจะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าทำไมกรมควบคุมโรคจึงออกแบบระบบงานจัดการภาวะฉุกเฉินแบบนี้หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ถึงหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 จะกล่าวถึงภารกิจของกลุ่มต่างๆ ในระบบบัญชาการเหตุการณ์ โดยหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 จะกล่าวถึงกลุ่มบัญชาการ และกลุ่มข้อมูลและยุทธศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 จะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในทีมปฏิบัติการหลัก ได้แก่ กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย และกลุ่มภารกิจช่องทางเข้าออกหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 จะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานในทีมปฏิบัติการสายสนับสนุน ได้แก่ กลุ่มภารกิจวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง กลุ่มภารกิจกฏหมาย กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ กลุ่มภารกิจจัดสรรกำลังคน และกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ



โครงสรา้งหลกัสตูร (ต่อ)
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หน่วยการเรียนรู้ท่ี 7 บทบาทหน้าท่ีความรบัผิดชอบของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ และ

การนําไปใช้

1 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8 แผนสาํหรบัการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 1.5 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9 ระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคมุโรค 1.5 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 10 ทีมปฏิบติัการสอบสวนควบคมุโรค 1.5 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 11 กลุ่มภารกิจส่ือสารความเส่ียง 1.5 ชัว่โมง

หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12 บทสรปุ และแนวทางการนําไปใช้ 0.5 ชัว่โมง

Presenter
Presentation Notes
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 จะกล่าวถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บัญชาการเหตุการณ์ และการนำไปใช้หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 จะกล่าวถึงแผนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 จะกล่าวถึงระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรคหน่วยการเรียนรู้ที่ 10 จะกล่าวถึงทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคหน่วยการเรียนรู้ที่ 11 จะกล่าวถึงกลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยงหน่วยการเรียนรู้ที่ 12 เป็นบทสรุป และแนวทางการนำไปใช้



การจดัการหลกัสตูร

11

• เวลาในการอบรม ประมาณ 2 วนั

• มีเอกสารประกอบการสอน

• หลีกเล่ียงการใช้โทรศพัทมื์อถือหากไม่จาํเป็น

• จะมีการทดสอบความรู้หลงัการอบรม ข้อสอบจาํนวน 30 ข้อ

Presenter
Presentation Notes
หลักสูตรนี้จะใช้เวลาอบรมประมาณ 2 วันหรือประมาณ 13 ชั่วโมง ส่วนใหญ่ของกระบวนการเรียนการสอนจะเป็นการบรรยาย และแสดงความคิดเห็นในประสบการณ์การบัญชาการเหตุการณ์ ได้จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอนไว้ให้ด้วย วิทยากรขอความร่วมมือให้ผู้เรียนปิดเสียงโทรศัพท์มือถือ และหลีกเลี่ยงการรับโทรศัพท์ ยกเว้นกรณีที่เร่งด่วนและจำเป็นจริง หลังการฝึกอบรมจะมีการทดสอบความรู้ของผู้เรียนด้วย



การผา่นหลกัสตูร
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• เข้ารว่มการอบรมตลอด

ระยะเวลาหลกัสตูร

• ทาํคะแนนสอบได้ไม่น้อยกว่า

รอ้ยละ 80

Presenter
Presentation Notes
การประเมินว่าผู้เรียนผ่านหลักสูตรหรือไม่จะอาศัยการประเมิน 2 วิธี ได้แก่การพิจารณาว่าผู้เรียนได้เข้าเรียนครบถ้วนหรือไม่ ผู้เรียนที่จะผ่านการประเมินจะต้องเข้าเรียนตลอดช่วงเวลาที่กำหนด และผู้เรียนจะต้องทำคะแนนสอบได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 หรือจะต้องตอบคำถามได้ถูกต้องไม่น้อยกว่า 24 ข้อจาก 30 ข้อนั่นเอง



Public Health Emergency
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Public Health Emergency of International Concern (PHEIC)

• รนุแรง

• Unexpected

• มโีอกาสแพรต่่อไปได้

• จาํกดัการเดนิทาง/การคา้

IHR Hazards:

1) Infectious Disease

2) Zoonoses

3) Food safety

4) Chemical

5) Radiation

Presenter
Presentation Notes
กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation, IHR) ได้กำหนดเกณฑ์ในการตัดสินว่าเหตุการณ์ใดจะเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขไว้ ซึ่งประกอบด้วย 2 ข้อจาก 4 ข้อ ได้แก่1. ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง 2. เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 3. มีโอกาสแพร่กระจายไปสู่พื้นที่ และ 4. ทำให้เกิดการจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า IHR ได้แบ่งภาวะคุกคามออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1. โรคติดเชื้อ 2. โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน 3. food safety 4. ภาวะฉุกเฉินทางด้านเคมี และ 5. กัมมันตภาพรังสี



Public Health Emergency
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• ปริมาณงานเกินกาํลงัทรพัยากรในภาวะปกติท่ีจะรบัมือได้

• จึงประกาศภาวะฉุกเฉินเพ่ือ

• ให้มีการ re-allocate ทรพัยากร และ/หรือ

• re-arrange องคก์รเพ่ือรบัมือเหตกุารณ์

• ต้องมีการเกณฑก์องหนุน (surge capacity) เข้ามาสนับสนุน
การทาํงานเพ่ิมเติม

Presenter
Presentation Notes
นอกจากเกณฑ์การตัดสินจากองค์การอนามัยโลกเกี่ยวกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขแล้ว ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขยังหมายถึง สถานการณ์ที่ปริมาณงานเกินกำลังทรัพยากรที่มีอยู่ในภาวะปกติที่จะสามารถรับมือได้  จึงจำเป็นที่จะต้องมีการประกาศภาวะฉุกเฉินขึ้น เพื่อให้มีการจัดสรรทรัพยากรไปยังเหตุการณ์ฉุกเฉิน และมีการปรับโครงสร้างขององค์กรในการรับมือต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ซึ่งก็คือการนำระบบบัญชาการเหตุการณ์เข้ามาใช้  นอกจากนี้ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขก็จำเป็นที่จะต้องมีการระดมทรัพยากรด้านกำลังคนเข้ามาเป็นกองหนุน เพื่อสนับสนุนการทำงานเพิ่มเติมหรือที่เรียกว่า surge capacity



ผลการประเมินสมรรถนะด้านการควบคมุโรคตาม JEE โดย WHO Team

กฎหมาย P.1.1 P.1.2

ประสานงาน P.2.1 P.3.4

ป้องกนั P.3.3 P.7.1 P.7.2

เฝ้าระวงั P.3.1 P.3.2 P.4.1 D.2.1 D.2.2 D.2.3

D.2.4 D.3.1 D.3.2

ห้องปฏิบติัการฯ P.6.1 P.6.2 D.1.1 D.1.2 D.1.3 D.1.4

กาํลงัคน P.4.2 D.4.1 D.4.2 D.4.3

ระบบจดัการ P.4.3 P.5.1 R.1.1 R.1.2 R.2.1 R.2.2

ภาวะฉุกเฉิน R.2.3 R.2.4 R.3.1 R.4.1 R.4.2 R.5.1

ทางสาธารณสขุ R.5.2 R.5.3 R.5.4 R.5.5 CE.1 CE.2

RE.1 RE.2

ช่องทางเข้าออก PoE 1 PoE 2

Presenter
Presentation Notes
สำหรับประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์การอนามัยโลก จึงต้องปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ  โดยเฉพาะในการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สำหรับผลการประเมินที่ผ่านมานั้น จะเห็นได้ว่าระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของประเทศไทยยังมีช่องว่าง  เพื่อที่จะให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอยู่ ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในกลุ่มภารกิจต่างๆ จึงมีความจำเป็น  เพื่อที่จะทำให้ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขพัฒนาขึ้นด้วยเช่นเดียวกัน
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กลไกการขบัเคล่ือน สาธารณสขุ 4.0

Smart 

Citizen

PP&P

Service

Digital 

Health

Smart Kids & Aging
(คนดี มีคณุค่า มีความสขุ)

Digital Hospital

(EMRAM)

Primary Care Cluster (PCC)

Universal Coverage for 

Emergency Patients (UCEP)

Smart EOC

Smart Protection

Smart Health 

Volunteer (อสม.4.0)

Aging Enterprise Complex

and Intermediate Care

One-day Surgery & Minimal 

Invasive Surgery (MIS)

Inclusive 
Growth 

Engine

Presenter
Presentation Notes
กระทรวงสาธารณสุขมีการการกำหนดยุทธศาสตร์ 20 ปี เพื่อมุ่งสู่การเป็น “สาธารณสุข 4.0” ในหมวดการพัฒนา PP&P ได้ตั้งเป้าหมายให้เกิด Smart EOC ขึ้น ซึ่งในภาพรวมของการพัฒนามีดังนี้Inclusive growth engine:  ยกระดับศักยภาพขององค์กรเพื่อลดความเหลื่อมล้ำSmart Kid & Aging: บูรณาการกลุ่มวัยเน้นให้เกิดการพัฒนาเด็กไทยมี IQ>100 เป็นคนดี มีคุณค่า มีความสุข และผู้สูงอายุ ที่แข็งแรง ดูแลสุขภาพตนเองและเป็นหลักชัยของสังคม Aging Enterprise Complex:  Social enterprise – non profit ผู้สูงอายุช่วยผู้สูงอายุ การลงทุนIntermediate care:  ระบบดูแลผู้สูงอายุในระดับกลาง สำหรับคนที่ไม่สามารถ regain function ได้ใน Acute care setting: Frail ไม่ฟื้นในเวลาเร็ว, Post-Stroke, Specific care: Palliative, end of life, chemotherapy, ฟื้นฟู Function Minimal invasive surgery=One day surgeryElectronic Medical Record Adoption Model=EMRAM 8 stagesSmart Protection:  Product มีความปลอดภัย เน้นผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนSmart EOC: Protect (ป้องกันโรค), Detect (ระบบเฝ้าระวังที่สามารถตรวจจับความผิดปกติของโรคและภัยได้), Response (ควบคุมโรค)อสม 4.0 : ใช้ digital 
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Presenter
Presentation Notes
กระทรวงสาธารณสุขยังได้กำหนดแผนงานการพัฒนา EOC ไว้ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (Excellence) โดยด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งทุกจังหวัดต้องร่วมกันพัฒนาให้เกิด EOC
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แผนงานท่ี 2
การป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ (3 โครงการ)

• โครงการพฒันาระบบการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและภยัสขุภาพ
• โครงการควบคมุโรคตดิต่อ
• โครงการควบคมุโรคไมต่ดิต่อและภยัสขุภาพ

Presenter
Presentation Notes
กระทรวงสาธารณสุขยังได้กำหนดแผนงานการพัฒนา EOC ไว้ในยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน (Excellence) โดยด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ มีแผนงาน/โครงการพัฒนาระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งทุกจังหวัดต้องร่วมกันพัฒนาให้เกิด EOC



แผนแมบ่ท
การพฒันาและสร้างระบบรบัมือและปรบัตวัต่อโรคอบุติัใหม่และโรคอบุติัซํา้ 
ท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภมิูอากาศ

• โครงการจดัทาํระบบพฒันาและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมคีวามรอบรูส้ขุภาพ: ดา้น

สิง่แวดลอ้ม ดา้นโรคตดิต่ออุบตัใิหมแ่ละอุบตัซิํ้า และดา้นโรคไมต่ดิต่อเรือ้รงัทีเ่กีย่วขอ้งกบั

การเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ

• โครงการการทาํงานบรูณาการภายใตแ้นวคดิสขุภาพหน่ึงเดยีวเพือ่รบัมอืโรคตดิต่ออุบตัใิหม่

• โครงการยกระดบัสมรรถนะตามกฎอนามยัระหวา่งประเทศและวาระความมัน่คงดา้น

สขุภาพโลก

• โครงการพฒันาระบบการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุอย่างครบวงจรและ

บรูณาการ

Presenter
Presentation Notes
จากแผนแม่บทด้านการพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น ประกอบด้วยโครงการย่อย 4 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการจัดทำระบบพัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชนมีความรอบรู้สุขภาพ: ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ และด้านโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. โครงการการทำงานบูรณาการภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวเพื่อรับมือโรคติดต่ออุบัติใหม่3. โครงการยกระดับสมรรถนะตามกฎอนามัยระหว่างประเทศและวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก 4. โครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ สำหรับโครงการพัฒนาระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอย่างครบวงจรและบูรณาการ ก็จะช่วยให้เกิดการเตรียมพร้อมและตอบโต้ต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประชาชนได้รบัการป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
ระดบัมาตรฐานสากล ภายในปี 2580

Presenter
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และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรคได้จัดทำยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคขึ้น โดยกำหนดให้มีวิสัยทัศน์เป็น “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2580” และกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1.	การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์ที่ 2.	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยเน้นที่การพัฒนาระบบ EOC หรือ Emergency Operations Centerยุทธศาสตร์ที่ 3.	การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์ที่ 4.	การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือยุทธศาสตร์ที่ 5.	การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพซึ่งในระยะต่อไป กรมควบคุมโรคก็จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ ต่อไป โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ เช่นเดียวกันแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 ก็จะมุ่งเน้นที่การปฏิรูประบบ ซึ่งผมก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในระบบสาธารณสุข มาร่วมมือกันเพื่อผลักดันขับเคลื่อนงานให้ระบบป้องกันควบคุมโรค มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ และบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กันต่อไป
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1. จดัโครงสร้างระบบบญัชาการเหตกุารณ์

2. พฒันาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  ทีมปฏิบติัการ และกลุ่ม

ภารกิจอ่ืนๆ

3. จดัทาํ All hazards plan

4. จดัทาํ surge capacity plan และ business continuity plan

5. ทาํแผนจดัหาอปุกรณ์ ห้อง และเคร่ืองมือท่ีสาํคญัและ

จาํเป็น

6. จดัทาํและปรบัปรงุ SOP

7. ซ้อมแผน

Emergency Operations Centre, EOC

ร้อยละของหน่วยงานมี EOC ท่ีมีคณุภาพผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบันานาชาติ

เป้าหมาย: ประเทศไทยมีระบบจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุท่ีสามารถตอบโต้ทุกภยั

อย่างรวดเรว็ เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภยั
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ในส่วนของตัวชี้วัดสุดท้าย หรือ ร้อยละของหน่วยงานมี EOC ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติ กรมควบคุมโรคกำหนดค่าเป้าหมายรายปี ไว้ดังนี้ปีที่ 1 หรือปี 2561 มีหน่วยงานระดับเขตและหน่วยงานระดับจังหวัด เริ่มดำเนินการจัดให้มีระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สามารถตอบโต้ทุกภัยได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพและปลอดภัยปีที่ 2 หรือปี 2562 มีหน่วยงานระดับเขตร้อยละ 40 และหน่วยงานระดับจังหวัดร้อยละ 20 มี EOC คุณภาพตามเกณฑ์ไปจนถึงปีที่ 5 หรือปี 2565 มีหน่วยงานระดับเขตร้อยละ 90 และหน่วยงานระดับจังหวัดร้อยละ 70 มี EOC ที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับนานาชาติโดยกรมควบคุมโรคมีกิจกรรมสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่สำคัญ 7 กิจกรรม ได้แก่จัดโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์พัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SA) ทีม Operations และกลุ่มภารกิจอื่นๆ จัดทำ All hazards plan ระดับกระทรวง ระดับเขต และระดับจังหวัดจัดทำ surge capacity plan และ business continuity plan ในทุกระดับระบุและทำแผนจัดหาอุปกรณ์ ห้อง และเครื่องมือที่สำคัญและจำเป็นต่างๆ สำหรับการดำเนินงานในภาวะฉุกเฉินจัดทำและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับกิจกรรมการจัดการภาวะฉุกเฉินที่สำคัญ หรือ standard operating procedure หรือ SOPซ้อมแผนตามโครงสร้างและระบบงานใหม่
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ในการพัฒนางานด้าน EOC กรมควบคุมโรคได้กำหนดเป้าหมายของการพัฒนาไว้ คือ ประเทศไทยมีระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่สามารถตอบโต้ทุกภัยอย่างรวดเร็ว เป็นระบบ มีความเป็นเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภัยโดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สำคัญใน 5 ปีคือประเทศไทยจะต้องไม่มีผู้ป่วยโรคติดต่ออันตรายที่เกิดขึ้นใน Generation ที่ 2ประเทศไทยจะต้องไม่มีผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอันตรายจากภัยหรือติดเชื้อโรคติดต่ออันตรายจากการปฏิบัติงาน และร้อยละ 100 ของหน่วยงานทั้งระดับเขตและระดับจังหวัดผ่านการประเมินมาตรฐาน EOC ในระดับนานาชาติ หรือเครื่องมือ EOC assessment toolหากประเทศไทยสามารถดำเนินการได้ประสบความสำเร็จก็ช่วยลดผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองจากโรคและภัยต่างๆ ลงได้
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