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ตัวอย่างเหตุการณ์ที่ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข สึนามิ ประเทศญี่ปุ่นวันที่ 11 มีนาคม 2554 ณ โรงพยาบาลอิชิโนมากิในประเทศญี่ปุ่น ได้มีการบันทึกการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินขณะประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ “Great Eastern Earthquake “ซึ่งเกิดขึ้นบริเวณตะวันออกของเกาะฮอนชู มีความรุนแรงระดับ 9 ริกเตอร์ นับ เป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดในโลกสมัยใหม่เป็น อันดับที่ 3 (ระดับ 9.5 ริกเตอร์ในจีน ปี 1960 และ ระดับ 9.3 ริกเตอร์ในสุมาตรา ปี 2004: ที่มา BBC News) สร้างความเสียหายให้กับญี่ปุ่นอย่างมหาศาล



1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในระบบบญัชาการเหตุการณ์และศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้เข้าใจหลักการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน



1. สาธารณภยั ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ และการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

2. ความหมาย วตัถุประสงค ์และประโยชน์ของระบบบญัชาการเหตุการณ์

3. ความหมายของศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน และปจัจยัทีท่าํใหศ้นูยฯ์ มสีมรรถนะ

สาํหรบัจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

ขอบเขตเน้ือหา
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วัตถุประสงค์การเรียนรู้เข้าใจหลักการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เข้าใจระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน



สาธารณภยั

• หมายถงึ อคัคภียั วาตภยั อุทกภยั ภยัแลง้ โรคระบาดในมนุษย ์โรคระบาดสตัว ์โรค
ระบาดสัตว์น้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อ
สาธารณชน 

• อาจเกดิจากธรรมชาต ิมผีูท้าํใหเ้กดิขึน้ อุบตัเิหตุ หรอืเหตุอื่นใด 

• ก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ชวีติร่างกายของประชาชนหรอืความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของ
ประชาชนหรอืของรฐั 

• รวมถงึภยัทางอากาศและการก่อวนิาศกรรมดว้ย

ทีม่า : ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550

Presenter
Presentation Notes
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 สาธารณภัยหมายถึงอัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย



ขอบเขตสาธารณภยัตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ
• ด้านสาธารณภยั ประกอบด้วย 14 ประเภทภยั คือ

1) อุทกภยัและดนิโคลนถล่ม

2) ภยัจากพายุหมนุเขตรอ้น

3) ภยัจากอคัคภียั

4) ภยัจากสารเคมแีละวตัถุอนัตราย

5) ภยัจากการคมนาคมและขนสง่

6) ภยัแลง้

7) ภยัจากอากาศหนาว

8) ภยัจากไฟปา่และหมอกควนั

9) ภยัจากแผน่ดนิไหวและอาคารถล่ม

10) ภยัจากคลื่นสนึามิ

11) ภยัจากโรคระบาดในมนุษย์

12) ภยัจากโรค แมลง สตัว ์ศตัรพูชืระบาด

13) ภยัจากโรคระบาดสตัวแ์ละสตัวน้ํ์า

14) ภยัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ด้านความมัน่คง ประกอบด้วย 4 ประเภทภยั คือ

1) ภยัจากการก่อวนิาศกรรม

2) ภยัจากทุน่ระเบดิกบัระเบดิ

3) ภยัทางอากาศ

4) ภยัจากการชุมนุมประทว้งและก่อการจลาจล



“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ” คืออะไร ?

“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” (Public Health Emergency) ถอืเป็น “สาธารณภยั” 
ทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติ สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของประชาชน และเกดิผลกระทบกบั
สิง่แวดลอ้ม 

“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ” จงึหมายถงึ เหตุการณ์การเกดิโรคและภยัคุกคามสขุภาพ

มีลกัษณะเข้าได้กบัเกณฑอ์ย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ

• ทาํใหเ้กดิผลกระทบทางสขุภาพอยา่งรนุแรง

• เป็นเหตุการณ์ทีผ่ดิปกตหิรอืไมเ่คยพบมาก่อน

• มโีอกาสทีจ่ะแพรไ่ปสูพ่ืน้ทีอ่ื่น

• ตอ้งจาํกดัการเคลื่อนทีข่องผูค้นหรอืสนิคา้
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Presentation Notes
“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” (Public Health Emergency) ถือเป็น “สาธารณภัย” ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” จึงหมายถึง เหตุการณ์การเกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ ดังนี้1.ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง2.เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน3.มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น4.ต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้าตัวอย่างเหตุการณ์ที่ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้แก่ การระบาดของโรคซาร์สที่เริ่มเกิดขึ้นที่ฮ่องกง การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ระบาดทั่วโลก โรคไข้หวัดนก H5N1 ที่ระบาดในหลายประเทศ การระบาดของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลชนิดรุนแรง (EHEC) สายพันธุ์ O104:H4 ที่เริ่มเกิดขึ้นที่เยอรมัน กรณีนมผงปนเปื้อนเมลามีนที่จีนส่งออกไปขายประเทศอื่น กรณีการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ญี่ปุ่น เกิดการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่เริ่มเกิดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น
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เหตุการณ์ภัยพิบัติ สาธารณภัย และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีระดับความรุนแรงที่ส่งผลกระทบกับชีวิตมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต่างกัน แต่ละเหตุการณ์อาจส่งผลถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงของชาติ การวางขอบเขตและความรับผิดชอบที่ชัดเจนจะช่วยให้แต่ละหน่วยงานสามารถเตรียมความพร้อมและจัดการสถานการณ์ต่างๆ ได้ครอบคลุมทุกผลกระทบที่ตามมา “ขอบเขตของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข จึงครอบคลุมเหตุการณ์การเกิดโรคและภัยสุขภาพ” ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง โรคหรือภัยสุขภาพที่เกิดขึ้นสามารถแพร่ระบาดขยายวงกว้างสู่พื้นที่อื่น จึงต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนและสินค้า ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์  นอกจากภัยธรรมชาติและอุบัติภัยแล้ว ยังมีอันตรายจากโรคติดเชื้อ โรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน อาหารที่ไม่ปลอดภัย อันตรายจากสารเคมี และอันตรายจากสารกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ แบ่งขอบเขตของโรคและภัยสุขภาพได้ 5 ประเภท ดังนี้1. โรคติดต่อ เป็นเหตุการณ์การแพร่ระบาดอย่างผิดปกติของโรคติดต่อเฉียบพลัน เช่น ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ไข้หวัดนก โรคซาร์ส โรคชิคุกุนยา โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา หรือแม้แต่โรค  ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาลและโรคประจำถิ่นที่มีการแพร่ระบาดอย่างผิดปกติ เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ทั้งนี้รวมถึงโรคที่ประกาศไว้ในกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ให้เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ เป็นต้น 2. เหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและอุบัติภัย เป็นเหตุการณ์ภัยสุขภาพที่ส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ เช่น ตึกถล่ม อุบัติเหตุจากการขนส่งและโดยสาร การจลาจล สงคราม และอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข เป็นต้น   3. โรคและภัยสุขภาพที่มากับภัยธรรมชาติ เมื่อเกิดภัยธรรมชาติ (เช่น น้ำท่วม ลมพายุ ดินโคลนถล่ม หรือสึนามิ) ผู้ประสบภัยจะเผชิญกับโรคระบาดและภัยสุขภาพ เช่น โรคฉี่หนู อุจจาระร่วง อาหารเป็นพิษ ไฟฟ้าช็อต/ไฟ้ฟ้าดูด การเสียชีวิตจากการจมน้ำ การขาดยาหรือการรักษาที่จำเป็นเนื่องจากไม่สามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้ เป็นต้น 4. ภัยสุขภาพที่เกิดจากสารเคมี เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลถึงการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของบุคคลที่เกิดจากการมีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพปนเปื้อนออกมาในสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยกัน เช่น การรั่วไหลออกจากโรงงานอุตสาหกรรม การก่อการร้ายด้วยอาวุธชีวภาพ/อาวุธเคมี การเกิดสงคราม เป็นต้น หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น การปนเปื้อนของสารหนูในธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นต้น5. ภัยสุขภาพที่เกิดจากกัมมันตภาพรังสีและนิวเคลียร์ เป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลถึงการบาดเจ็บและการเสียชีวิตของบุคคลจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากรั่วไหลของกัมมันตรังสี และนิวเคลียร์ ซึ่งอาจเกิดได้จากการกระทำของมนุษย์หรือเกิดขึ้นภายหลังภัยพิบัติทางธรรมชาติ



การจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ
(Public Health Emergency Management, PHEM)
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การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข�(Public Health Emergency Management) ประกอบด้วย 2P2R (Prevention and Mitigation,   Preparedness,   Response,   Recovery )1. การดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)             เป็นระยะที่ต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ และลดผลกระทบของโรคและภัยสุขภาพที่เป็นภาวะฉุกเฉิน หรือทำให้เหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบน้อยลง ซึ่งรวมถึงการจัดวางระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้มีสมรรถนะและมีขีดความสามารถ เพื่อเตรียมการเผชิญสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 2. การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน (Preparedness)             เป็นระยะที่ต้องเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในทุกด้านก่อนเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้แก่ การพัฒนาระบบเฝ้าระวัง  การเตรียมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC & ICS)- การจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการซ้อมแผนดังกล่าว (PHE Planning & Exercise)- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER Training)- การจัดการและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Information Management)- การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ และระบบการขนส่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHE Logistic)- การเตรียมระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHE Surveillance)- การเตรียมระบบประสานการทำงานร่วมกับเครือข่าย (PHE Networking)3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Response)              เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามแผนจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งทีมเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความสูญเสียต่อสุขภาพของผู้ประสบเหตุ และดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด หรือผลแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และสื่อสารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ซึ่งในการดำเนินการจะระดมทรัพยากรที่เตรียมพร้อมไว้เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. การฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน (Recovery)             เป็นระยะที่ความเสียหาย และความสูญเสียจากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้รับการแก้ไขและบรรเทาแล้ว มีการฟื้นฟูให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งหลังจากดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแล้ว ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินต้องเตรียมการหลังฟื้นฟู ได้แก่ - เตรียมปิดตัวสถานที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่- เตรียมเปิดระบบให้บริการสุขภาพของพื้นที่ในภาวะปกติ- ประชาชนในพื้นที่เริ่มใช้ชีวิตในภาวะปกติ- ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเตรียมถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานที่ปกติ และเตรียมถอนตัวออกจากพื้นที่



ภาวะฉุกเฉินระดบั 1ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินระดบั 2 ภาวะฉุกเฉินระดบั 3 ภาวะฉุกเฉินระดบั 4

การเตรียมการตามระดบัภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

การตดิตามและประเมนิ

สถานการณ์

การจดัทาํแผน

การสาํรองเวชภณัฑ ์

อุปกรณ์และเครื่องมอื

การซอ้มแผน

กลุม่ตระหนกัรูส้ถานการณ์ 

ผูจ้ดัการงานตระหนกัรู้

สถานการณ์

ผูจ้ดัการศูนยป์ฏบิตักิาร 

ผูป้ฏบิตังิานหลกัในศูนย์

ปฏบิตักิาร

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น

เฝ้าระวงัใกลช้ดิขึน้

ทาํการวเิคราะห ์Mission

ประสานงานกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ

พฒันาแผนเผชญิเหตุ

เตรยีมพรอ้มกําลงัคน

กํากลงัคนเหมอืนกบัภาวะ

ปกต ิแต่เพิม่

มกีารแจง้และเพิม่จาํนวน

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเขา้

มารว่มตดิตามและประเมนิ

สถานการณ์

มกีารแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการ

เหตุการณ์ และปฏบิตังิานตาม

โครงสรา้งของระบบบญัชาการ

เหตุการณ์

ปฏบิตักิารฉุกเฉินตามแผน

เผชญิเหตุ

กําลงัคนเหมอืนระดบัที่ 1

บวก

มกีารเพิม่กําลงัคนเขา้มาใน

ระบบบญัชาการเหตุการณ์ ไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ10 ของ

กําลงัคนของแต่ละหน่วยงาน

มกีารแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการ

เหตุการณ์ และปฏบิตังิานตาม

โครงสรา้งของระบบบญัชาการ

เหตุการณ์

ปฏบิตักิารฉุกเฉินตามแผน

เผชญิเหตุ

กําลงัคนเหมอืนระดบัที่ 1/

บวก

มกีารเพิม่กําลงัคนเขา้มาใน

ระบบบญัชาการเหตุการณ์ ไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 25 ของ

กําลงัคนของแต่ละหน่วยงาน

มกีารแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการ

เหตุการณ์ และปฏบิตังิานตาม

โครงสรา้งของระบบบญัชาการ

เหตุการณ์

ปฏบิตักิารฉุกเฉินตามแผน

เผชญิเหตุ

ใหทุ้กหน่วยงานหยดุการ

ปฏบิตังิานทีไ่มใ่ชง่านทีส่าํคญั

และจาํเป็นตอ้งดาํเนินการ

เพือ่ใหบุ้คลากรทัง้หมดเขา้รว่ม

ปฏบิตักิารฉุกเฉิน

Presenter
Presentation Notes
เมื่อมีการตรวจพบการเกิดสถานการโรคและภัยสุขภาพขึ้นในพื้นที่ ผู้รับผิดชอบ EOC ต้องเตรียมการและดำเนินการตามระดับ เพื่อควบคุมสถานการณ์ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดและขยายวงกว้างสู่พื้นที่อื่นๆ โดยแบ่งเป็นระดับคือ ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3  และ ระดับ 4 โดยทุกระดับจะมีการกำหนดมาตรฐานการดำเนินการอย่างละเอียดเอาไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติมีความชัดเจน ไม่คลุมเครือ



การแบง่ระดบัสาธารณภยัและการบญัชาการเหตกุารณ์

แบ่งเป็น 4 ระดบั  โดยพจิารณาจากปจัจยัต่าง ๆ ประกอบดว้ย สภาพพืน้ที ่จาํนวนประชากร  ความซบัซอ้น หรอืความสามารถในการจดัการสาธารณภยั 

ตลอดจนศกัยภาพดา้นทรพัยากร ซึง่ผูม้อีาํนาจตามกฎหมายใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจเกีย่วกบัความสามารถในการเขา้ควบคุมสถานการณ์เป็นหลกั ดงัน้ี

ระดบั การจดัการ ผูมี้อาํนาจตามกฎหมาย

ผูอ้าํนวยการอาํเภอ ผูอ้าํนวยการทอ้งถิน่ และ/หรอื 

ผูช้ว่ยผูอ้าํนวยการกรงุเทพมหานคร  ควบคุมและสัง่การ

ผูอ้าํนวยการจงัหวดั หรอืผูอ้าํนวยการกรงุเทพมหานคร  

ควบคุม สัง่การ และบญัชาการ

ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ

ควบคุม สัง่การ และบญัชาการ

นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตร ีทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย 

ควบคุม สัง่การ และบญัชาการ

สาธารณภยัขนาดเลก็

สาธารณภยัขนาดกลาง

สาธารณภยัขนาดใหญ่

สาธารณภยัรา้ยแรงอย่างย่ิง

สาํหรบัการยกระดบัการจดัการสาธารณภยัเป็นระดบั 3 และระดบั 4 ผูม้อีาํนาจตามกฎหมายจะใชดุ้ลยพนิิจพจิารณาจากปจัจยัดงักล่าวอยา่งใด

อยา่งหน่ึงหรอืหลายอยา่งประกอบกนัเป็นเกณฑเ์สนอผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาตพิจิารณาตดัสนิใจ

ตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
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ศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินคืออะไร ?

• ห้องบญัชาการเหตกุารณ์

• ห้องทาํงานของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ (ปฏบิตังิานเตม็เวลา) 
จนกวา่เหตุการณ์จะคลีค่ลาย

• ห้อง EOC มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั ดงัน้ี

o กาํลงัคนทีม่สีมรรถนะ (Staff)

o หอ้งและอุปกรณ์ (Stuff): คอมพวิเตอร ์เครือ่งมอื

ระบบสือ่สาร ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

o ระบบงาน (System): แผนปฏบิตักิาร 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน (SOP) และงบประมาณ



กาํลงัคนท่ีมีสมรรถนะ (Staff)
• ระบบการจดัการภาวะฉุกเฉินตอ้งมแีผนระดมทรพัยากร โดยเฉพาะการระดมอตัรากาํลงั 

(surge capacity plan) 

• ในองคก์รใดๆ ตอ้งสามารถแบง่ภารกจิเป็น 2 ประเภท
o ภารกจิสาํคญัจาํเป็น ไมส่ามารถหยดุการทาํงานได ้หากตอ้งหยดุการทาํงานจะก่อใหเ้กดิผลเสยี

ต่อประชาชนอยา่งรา้ยแรง

o ภารกจิทีส่ามารถหยดุดาํเนินงานลงไดช้ัว่คราว

• ในภาวะฉุกเฉิน ผูบ้รหิารองคก์รตอ้งจดัการทรพัยากรบุคคลใหเ้หมาะสม เพือ่ใหม้บุีคลากร

เพยีงพอในการปฏบิตัภิารกจิสาํคญัจาํเป็น และภารกจิจดัการภาวะฉุกเฉิน

No surge capacity plan = No Emergency Operation



• หน่วยงานตอ้งกาํหนดและวางแผนแบ่ง “บุคลากรทีส่ามารถระดมมาชว่ยดาํเนินการใน

ภาวะฉุกเฉินได ้(emergency staff)” โดยใหร้บัผดิชอบกลุม่ภารกจิต่างๆ อยา่งเหมาะสม

กาํลงัคนท่ีมีสมรรถนะ (Staff)

No surge capacity plan = No Emergency Operation

• เมือ่มภีาวะฉุกเฉินเกดิขึน้ กส็ามารถระดมบคุลากรมารว่มปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม

• เมือ่มกีารกาํหนด emergency staff อยา่งชดัเจนวา่ใครตอ้งรบัผดิชอบอะไรในภาวะฉุกเฉิน 

องคก์รตอ้งจดัใหม้กีารฝึกอบรมความรูแ้ละทกัษะแก่ emergency staff เหลา่นัน้เพือ่ให้

สามารถไปปฏบิตังิานไดจ้รงิ เมือ่มภีาวะฉุกเฉินเกดิขึน้



สถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีจาํเป็น (Stuff)

• หอ้งสาํหรบัใหท้มีปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินทาํงาน

• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ระบบขอ้มลูทีม่คีวามรวดเรว็ ถกูตอ้ง ทนัสถานการณ์ 

และสามารถเชือ่มโยงได้

• ระบบแสดงผลการประมวลขอ้มลูขา่วสาร

• ระบบสือ่สาร



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์

• ระบบการบริหารจัดการที่ใช้เพื่อการบังคับบัญชา สัง่การ ควบคุม และประสาน                    
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถานการณ์เฉพาะ  ระบบดังกล่าวเป็น
ระบบปฏิบัติการเพื่อการระดมทรพัยากรไปยงัที่เกิดเหตุ เพื่อบริหารจดัการเหตุ
ฉุกเฉินใหส้ามารถปกป้องชวีติ ทรพัยส์นิและสิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างบรรลุเป้าหมายและ 
มปีระสทิธภิาพ

• ชว่ยในการบรูณาการระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
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ระบบบัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง ระบบการบริหารจัดการที่ใช้เพื่อการบังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถานการณ์เฉพาะ ระบบดังกล่าวเป็นระบบปฏิบัติการเพื่อการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพระบบบัญชาการเหตุการณ์เป็นกรอบแนวคิดมาตรฐานในการปฏิบัติเพื่อจัดการเหตุการณ์ทุกประเภท ทั้งที่เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉิน หรือเหตุการณ์ในภาวะปกติ -  เป็นระบบที่สนับสนุนการให้มีการนำข้อมูลที่แม่นยำมาใช้ในการดำเนินงาน มีการวางแผนและคำนวณค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพ -  เป็นระบบที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานได้อย่างสอดคล้องกับความซับซ้อนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น -  เป็นโครงสร้างที่ผสมผสานทรัพยากรทุกชนิดเข้าด้วยกันทั้งเครื่องมือ อุปกรณ์ รวมทั้งกำลังคนจากหน่วยต่างๆ ทั้งตำรวจ ทหาร หน่วยการแพทย์ NGO เป็นต้นอนึ่ง ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เจ้าหน้าที่จะปรับบทบาทหน้าที่ จากทำงาน “ที่ปฏิบัติประจำ” และไปปฏิบัติหน้าที่ภายใต้โครงสร้างของระบบบัญชาการเหตุการณ์ ตามที่ได้รับมอบหมาย



วตัถปุระสงคข์องระบบบญัชาการเหตกุารณ์

1) เพื่อหยุดยัง้และ/หรอืลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินหรอืสถานการณ์รุนแรงจาก

โรคและภยัสขุภาพ และเพือ่ใหเ้หตุการณ์กลบัสูส่ภาวะปกตใินระยะเวลาทีส่ ัน้ทีส่ดุ

2) ใหม้คีวามปลอดภยัทัง้ผูป้ฏบิตังิานและผูเ้สีย่งต่อภยัสขุภาพ

3) เพือ่ระดมทรพัยากร และบรหิารจดัการอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ
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Presentation Notes
การนำระบบบัญชาการเหตุการณ์มาใช้ในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ1. เพื่อหยุดยั้งและ/หรือลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์รุนแรงจากโรคและภัยสุขภาพ และเพื่อให้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะเวลาที่สั้นที่สุด2. ให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้เสี่ยงต่อภัยสุขภาพ3. เพื่อระดมทรัพยากร และบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ



ประโยชน์ของระบบบญัชาการเหตกุารณ์

1) สามารถจดัการเหตุการณ์ฉุกเฉินไดทุ้กโรคและภยัสขุภาพ

2) ประสทิธภิาพดกีวา่การใชร้ะบบการทาํงานแบบปกตติอบโตเ้หตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน        

3) ผูป้ฏบิตังิานจากหลายหน่วยงานสามารถทาํงานรว่มกนัไดอ้ยา่งเป็นระบบและรวดเรว็ 

4) เป็นระบบบญัชาการเหตุการณ์ทีม่เีอกภาพ ดว้ยหลกัการ ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนจะรบั

คาํสัง่จากหวัหน้าโดยตรงเพยีงคนเดยีว   
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ระบบบัญชาการเหตุการณ์ สามารถจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกโรคและภัยสุขภาพดีกว่าการใช้ระบบการทำงานแบบปกติตอบโต้เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ประโยชน์ของระบบบัญชาการเหตุการณ์ มีดังนี้สามารถจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกโรคและภัยสุขภาพประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ระบบการทำงานแบบปกติตอบโต้เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉิน ก่อให้เกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพ (Cost Effective) และประหยัด อันเนื่องเป็นระบบที่ช่วยการลดการทำงานซ้ำซ้อน        ผู้ปฏิบัติงานจากหลายหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จากหลากหลายองค์กร/หน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้เป็นระบบอย่างรวดเร็ว เนื่องจากระบบบัญชาการเหตุการณ์มีโครงสร้างที่ชัดเจนและมีลักษณะแบบเดียวกัน (Common Management Structure)เป็นระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่มีเอกภาพ (Unity of Command) ด้วยหลักการ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนจะรับคำสั่งจากหัวหน้าโดยตรงเพียงคนเดียว   



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์

•เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ์

•เจา้หน้าทีด่า้นความปลอดภยั

•เจา้หน้าทีป่ระสานงาน

กลุม่ปฏบิตักิาร กลุม่แผนงาน กลุม่สนบัสนุน กลุม่บรหิาร

(ตวัอย่าง)
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Presentation Notes
โครงสร้างของระบบบัญชาการเหตุการณ์โดยทั่วไป จะประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงาน 2 กลุ่ม1) กลุ่มเจ้าหน้าที่บัญชาการ ประกอบด้วย ผู้บัญชาการเหตุการณ์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ประสานงาน2) กลุ่มเจ้าหน้าที่ทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานใน 4 ลักษณะงานได้แก่    • กลุ่มปฏิบัติการ    • กลุ่มแผนงาน    • กลุ่มสนับสนุน และ    • กลุ่มบริหาร



สถานการณ์ท่ีสามารถนําระบบบญัชาการเหตกุารณ์มาใช้ได้
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Presentation Notes
สถานการณ์ที่ต้องใช้ระบบบัญชาการ ระบบบัญชาการในสถานการณ์เป็นที่ยอมรับกันว่าเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพและสามารถนำไปใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกชนิด เช่น-     สถานการณ์ที่มีการปนเปื้อนสารเคมีและวัตถุอันตราย-     สถานการณ์ที่มีประชาชนมาชุมนุมกันเป็นจำนวนมากเช่น การแข่งขันกีฬา, งานเทศกาลประจำปี, การชุมนุมประท้วง ฯลฯ-     ภัยธรรมชาติ เช่น นํ้าท่วม, พายุ, ดินถล่ม, ไฟป่าอุบัติภัยต่างๆที่มีผู้บาดเจ็บจำนวนมาก เช่น อุบัติเหตุจราจร, ไฟไหม้สถานการณ์เฉพาะที่ต้องใช้หน่วยงานหลายๆหน่วยทำงานร่วมกันเช่น การจี้จับตัวประกัน, การวางระเบิดและการก่อการร้าย, การค้นหาและกู้ภัยระบบบัญชาการในสถานการณ์ควรเป็นระบบที่อยู่ในแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของชุมชนหรือหน่วยงานทุกแห่ง เพื่อให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินกระทำได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ



เครือ่งมือท่ีใช้ในการจดัภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

• กฎอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR 2005) และวาระความมัน่คงดา้นสขุภาพโลก (GHSA)

• พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550

• พ.ร.บ. การแพทยฉุ์กเฉิน พ.ศ. 2551

• พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558
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เครื่องมือที่ใช้ในการจัดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้แก่  กฎอนามัยระหว่างประเทศ (International Health Regulation 2005, IHR 2005) และวาระความมั่นคงด้านสุขภาพโลก (Global Health Security Agenda, GHSA)  พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550  พ.ร.บ. การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551  พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558



ผูบ้ญัชาการ/ผูอ้าํนวยการ

ศนูยข์อ้มลูประชาสมัพนัธร์ว่ม
ทีป่รกึษา/ผูเ้ชีย่วชาญ

ศนูยป์ระสานการปฏบิตัิ

ส่วนอาํนวยการ ส่วนสนับสนุน

สปฉ.1 คมนาคม

สปฉ.4 ผจญเพลงิ

สปฉ.9 การคน้หาและกูภ้ยั

สปฉ.7การสนบัสนุน

ทรพัยากรทางอาหาร

สปฉ.8 การแพทย์

และสาธารณสขุ

สปฉ.10 การเคม ีวตัถุ 

อนัตราย และกมัมนัตรงัสี

สปฉ.15

การต่างประเทศ
สปฉ.5 การจดัการ

ในภาวะฉุกเฉนิ

กฎหมาย

สปฉ.2 เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสือ่สาร

สปฉ.14 การฟ้ืนฟูเศรษฐกจิ 

การศกึษา และวฒันธรรม

สปฉ.3 สาธารณูปโภคและ

โครงสรา้งพืน้ฐาน

สปฉ.11 การเกษตร

สปฉ.12 พลงังาน

สปฉ.17 ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้ม

สปฉ.18 งบประมาณและ

การบรจิาค

สปฉ.6 สวสัดกิารสงัคม 

และความมัน่คงของมนุษย์

ส่วนปฏิบติัการ

สปฉ.13 รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
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กรณีที่โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่ ขยายวงกว้างและถูกประกาศเป็นสาธารณภัย จังหวัดจะใช้ พ.ร.บ. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุขจะร่วมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินนั้นตามโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (สปฉ. 8)



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

situation

SAT

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ

• แนวทางการปฏิบติั

• การสัง่การ 

หน่วยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กาํลงัคน

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร์

ผูป้ฏิบติั

Liaison

ขอ้มลู

ยทุธศาสตร์
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ในการพิจารณาจัดโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์นั้น ได้คำนึงถึงลักษณะของระบบราชการของกระทรวงสาธารณสุข และได้พิจารณาให้หน้าที่งานต่างๆ ของระบบบัญชาการเหตุการณ์ยังอยู่อย่างครบถ้วน  ระบบบัญชาการเหตุการณ์แบ่งได้เป็น1. ผู้บัญชาการเหตุการณ์2. ฝ่ายข้อมูลและยุทธศาสตร์ มีกลุ่มภารกิจ 2 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ กลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์สาธารณสุข และกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์3. ผู้ปฏิบัติ มี 9 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 1) กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค – Operations  2) กลุ่มภารกิจการสื่อสารความเสี่ยง  3) กลุ่มภารกิจการดูแลรักษาผู้ป่วย – Case management  4) กลุ่มภารกิจด่านระหว่างประเทศ – Point of Entry  5) กลุ่มภารกิจการสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง – Stockpiling and Logistics6) กลุ่มภารกิจกฎหมาย  7) กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ  8) กลุ่มภารกิจกำลังคน  9) กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ – Liaison



นโยบาย - ระบบ - แนวทางปฏิบติั - แผนปฏิบติัการ

แผน

ปฏิบติัการ

แนวทางปฏิบติั

ระบบ

นโยบาย

1. เร่งรดัการกาํจดั และกวาดล้างโรคท่ีเป็นพนัธะสญัญากบันานาชาติ และเป็นโรคท่ีประเทศไทยสามารถควบคมุได้ระดบัหน่ึงแล้ว

1.1 เร่งรดัการกวาดล้างโรคโปลิโอ

1.2 เร่งรดัการกาํจดัโรคโรคมาลาเรีย โรคเรือ้น เอดส ์หดั พิษสนัุขบา้ และโรคเท้าช้าง

2. พฒันาระบบการป้องกนัโรคติดต่ออนัตรายอย่างเตม็ท่ี เพ่ือลดโอกาสการระบาดของโรคติดต่ออนัตรายในประเทศไทยให้เหลือน้อยท่ีสดุ

3. ควบคมุโรคติดต่อประจาํถ่ิน (ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวดัใหญ่ มือเท้าปาก วณัโรค โรคติดต่อทางอาหารและน้ํา โรคท่ีป้องกนัได้ด้วยวคัซีน 

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์โรคติดต่อจากสตัวส์ู่คน โรคท่ีเกิดจากจลุชีพดื้อยา โรคติดต่ออบุติัใหม่ และโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล) 

ด้วยมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้โรคติดต่อประจาํถ่ินส่งผลกระทบต่อสขุภาวะของประชาชนให้น้อยท่ีสดุ

4. ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบติัต่อผูป่้วยโรคติดต่อทกุชนิด

ป้องกนัโรค ตรวจจบั ควบคมุโรค สนับสนุน/บริหารจดัการ

นํามาตรการป้องกนัโรคติดต่อท่ีมี

ประสิทธิภาพมาใช้อย่างทัว่ถึง

พฒันาระบบการตรวจจบั

โรคติดต่อให้มีความรวดเรว็และ

แม่นยาํ

ดาํเนินการควบคมุโรคติดต่ออย่าง

รวดเรว็ เป็นระบบ มีความเป็น

เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภยั

พฒันา/ปรบัปรงุระบบสนับสนุน

การดาํเนินงานและบริหารจดัการ

โปรแกรมป้องกนัโรค 21 โปรแกรม
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Presentation Notes
พ.ร.บ.โรคติดต่อกำหนดให้คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติต้องประกาศนโยบายในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเพื่อให้หน่วยงานรัฐ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (นพ. สสจ. เป็นเลขานุการ) ดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และยังกำหนดให้ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อ หรือโรคระบาด และเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ซึ่งในปัจจุบัน คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ มีนโยบายการดำเนินด้านโรคติดต่อ 4 ข้อ ดังนี้1. เร่งรัดการกำจัด และกวาดล้างโรคที่เป็นพันธะสัญญากับนานาชาติ และเป็นโรคที่ประเทศไทยสามารถควบคุมได้ระดับหนึ่งแล้ว1.1 เร่งรัดการกวาดล้างโรคโปลิโอ1.2 เร่งรัดการกำจัดโรคโรคมาลาเรีย โรคเรื้อน เอดส์ หัด พิษสุนัขบ้า และโรคเท้าช้าง2. พัฒนาระบบการป้องกันโรคติดต่ออันตรายอย่างเต็มที่ เพื่อลดโอกาสการระบาดของโรคติดต่ออันตรายในประเทศไทยให้เหลือน้อยที่สุด3. ควบคุมโรคติดต่อประจำถิ่น (ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ มือเท้าปาก วัณโรค โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ โรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน โรคที่เกิดจากจุลชีพดื้อยา โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล) ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้โรคติดต่อประจำถิ่นส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนให้น้อยที่สุด4. ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบัติต่อผู้ป่วยโรคติดต่อทุกชนิดในส่วนแผนปฏิบัติการด้านโรคติดต่อที่ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และนพ. สสจ. เป็นเลขานุการ) ได้กำหนดให้การพัฒนา Emergency Operations Center เป็นหนึ่งในภารกิจที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดต้องดำเนินการด้วย



เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ 

ประเภทท่ี 1 เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ : โดยตาํแหน่ง 
ตาม - ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง แต่งตัง้เจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อตามพระราชบญัญตัิ

โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 (เชน่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอาํเภอ นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั ผูอ้าํนวยการ

โรงพยาบาลศนูย ์โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสขุอาํเภอหรอืสาธารณสขุกิง่อาํเภอ และ

ขา้ราชการทีป่ฏบิตัริาชการ ณ ดา่นควบคมุโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ)

ประเภทท่ี 2 เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ : โดยคณุสมบติั
ตาม - ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรือ่ง แต่งตัง้เจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อ

ตามพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560
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Presentation Notes
เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มี 2 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ : โดยตำแหน่ง ตาม - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอำเภอ และข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)ประเภทที่ 2 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ : โดยคุณสมบัติตาม - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



สถานการณ์ท่ีกรมควบคมุโรคยกระดบั
ศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน

• กรณพีบผูป้ว่ยยนืยนัโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง (MERS)

• กรณสีถานการณ์อุทกภยัภาคใต ้(15 จงัหวดั) ปี 2560

• กรณพีบผูป้ว่ย/ผูเ้สยีชวีติยนืยนัโรคพษิสนุขับา้

• กรณกีารระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา

• กรณพีระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช 

บรมนาถบพติร (รชักาลที ่9)
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เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ มี 2 ประเภท ได้แก่ประเภทที่ 1 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ : โดยตำแหน่ง ตาม - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (เช่น ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอหรือสาธารณสุขกิ่งอำเภอ และข้าราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ)ประเภทที่ 2 เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ : โดยคุณสมบัติตาม - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตั้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 



คาํถามและข้อคิดเหน็
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