
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 9
ระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์ 

กรมควบคมุโรค
(Situation Awareness – SA)
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ระบบงานตระหนักรู้สถานการณ์  กรมควบคุมโรค (Situation Awareness – SA)



วตัถปุระสงค์

1. มคีวามรู้ ความเข้าใจในบทบาทกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ทัง้ในภาวะปกติและภาวะ
ฉุกเฉิน 

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจแนวทางการดาํเนินงานภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์ในภาวะปกตแิละภาวะ
ฉุกเฉิน

3. สามารถเชื่อมโยงการประสานงานระหวา่งกลุ่มภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์กบักลุ่มภารกจิอื่นๆ

4. มคีวามรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัพระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆทีเ่ชื่อมโยง
กบัภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์

5. มีความเข้าใจในผลผลิตที่เกิดจากปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ เพื่อนํา
ประยกุตใ์ชใ้นการตดัสนิใจกาํหนดนโยบายการป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสขุภาพ

Presenter
Presentation Notes
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหาร1. เข้าใจภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค2. ทราบแนวทางการดำเนินงานภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  กรมควบคุมโรค3. สามารถเชื่อมโยงการประสานงานระหว่างกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์กับกลุ่มภารกิจอื่นๆ4. เข้าใจภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง5. สามารถนำผลผลิตภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจกำหนดนโยบาย  การป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ



ขอบเขตเน้ือหา
1. ความสาํคญั ภารกจิและบทบาทหน้าทีข่องกลุ่มภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์ในภาวะปกตแิละภาวะ

ฉุกเฉิน

2. แนวทางการดาํเนินงานภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์ในภาวะปกตแิละภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค

3. ความเชื่อมโยงของกลุ่มภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์กบักลุ่มภารกจิอื่นๆ

4. พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอื่นๆทีเ่ชื่อมโยงกบัภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์

5. บทบาทหน้าที ่อตัรากาํลงั และทีเ่กดิจากปฏบิตังิานของกลุ่มภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์ ในภาวะ

ปกตแิละภาวะฉุกเฉิน
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Presentation Notes
ขอบเขตเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่ 9 ประกอบด้วย1. ภารกิจและความสำคัญของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์2. แนวทางการดำเนินงานภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน  กรมควบคุมโรค3. ความเชื่อมโยงกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์กับภารกิจอื่น ๆ ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน4. บทบาทหน้าที่ อัตรากำลัง และผลผลิตของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ ในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน5. ภารกิจทีมตระหนักรู้สถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมาย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง



ระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

situation

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ

• แนวทางการปฏิบติั

• การสัง่การ 

หน่วยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กาํลงัคน

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร์

ผูป้ฏิบติั

Liaison

ขอ้มลู

SAT ยทุธศาสตร์
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SAT เป็นกลุ่มภารกิจที่สำคัญ 1 ใน 12 กลุ่มภารกิจของระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยู่ในฝ่ายข้อมูลและยุทธศาสตร์



SAT
SMEs

Logistics

Case 
Manage

ment

ภารกิจและความสาํคญัของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ 

(Situation Awareness : SA)

1. เฝ้าระวงัและตรวจจบัเหตุการณ์ผดิปกต ิ

ตรวจสอบขา่วการระบาด ตดิตามสถานการณ์

โรคและภยัสขุภาพทีส่าํคญัทัง้ในและต่างประเทศ

2. ประสานขอ้มลูสถานการณ์ การควบคุมป้องกนั   

การระบาด ระหวา่งทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์

กรมควบคุมโรค กบัทมีระดบัเขต  จงัหวดั และ

หน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง

3. สือ่สารกบัผูบ้รหิารและหน่วยงานต่าง ๆ ที่

เกีย่วขอ้ง เพือ่สนบัสนุนขอ้มลูขา่วสาร

ประกอบการตดัสนิใจ กาํหนดนโยบาย ขอ้สัง่การ  

มาตรการป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพ 

4. เสนอใหเ้ปิดและปิด EOC

Presenter
Presentation Notes
ภารกิจของกลุ่มตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness : SA)1. ดำเนินการเฝ้าระวังและตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวการระบาด ติดตามสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญทั้งในและต่างประเทศ2. ประสานข้อมูลสถานการณ์ รวมถึงการควบคุมป้องกันการระบาด ระหว่างทีมตระหนักรู้สถานการณ์  (SAT) กรมควบคุมโรค กับทีมระดับเขต  จังหวัด �    และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง3. สื่อสารกับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจ กำหนดนโยบาย ข้อสั่งการ  มาตรการป้องกันควบคุมโรค�    และภัยสุขภาพ (Information for action)4. เสนอให้เปิดและปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operation Center: EOC)ความสำคัญของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness : SA)กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ เป็นหัวใจของ EOC เนื่องจากเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง (Data Center) สำหรับผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง จึงเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนกลุ่มภารกิจต่าง ๆ ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข



แนวทางการดาํเนินงานกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคมุโรค

ระบบเฝ้าระวงัเหตกุารณ์ และระบบการแจ้งเหตกุารณ์สาํคญัแก่ผูบ้ริหาร Director Critical Information Requirements (DCIRs)

1. โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด / 

ระบบเฝ้าระวงัทางระบาดวิทยา (รง.506)

2. outbreak@health.moph.go.th

3. ส่ือสาธารณะ/ TV/ Line: SAT DDC, MERS T14/

website สายด่วน 1422  หรือ social media ต่างๆ 

ช่องทาง

รบัแจ้งข่าว
.

ทมี SAT ประจาํสปัดาห ์

กรมควบคุมโรค

ตรวจสอบ

ขา่ว

เขา้เกณฑ์ SAT

DCIRs
รายงานผูบ้รหิาร

ภายใน 30 นาที

ตดิตามสถานการณ์

Sup. เสนอผูบ้รหิารพจิารณา

เปิด EOC
แจง้เหตุการณ์ประจาํวนั

- Line: 1.SA Executive, SAT

DDC, SAT+JIT Manager

- E-mail แจง้ SMEs 

- สรุปสถานการณ์โรคและภยัสุขภาพ

ทีส่าํคญัเสนอผูบ้รหิารประจาํสปัดาห์

- ตาราง Outbreak Verification List 

บนัทกึในฐานขอ้มลู

โปรแกรมตรวจสอบขา่ว

การระบาด
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Presentation Notes
แนวทางการดำเนินงานกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค1. ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคและภัยสุขภาพ รวมทั้งเหตุการณ์ผิดปกติที่อาจส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนจากแหล่งข้อมูลต่างๆ �    ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ2. ประสานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบข่าวการระบาดหรือเหตุการณ์ผิดปกติดังกล่าว ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือไม่ หรือเป็นเพียงข่าวลือ�    พร้อมทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ มาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทีม Operation ในพื้นที่ได้ดำเนินการไปแล้ว แนะนำมาตรการป้องกันควบคุมโรค�    ที่ทีม Operation ในพื้นที่ควรจะทำเพิ่มเติม รวมถึงให้การสนับสนุนด้านวิชาการ หรือส่งทีมจากส่วนกลางร่วมสอบสวนและประสานการป้องกันควบคุมโรค�    ในพื้นที่เกิดเหตุ กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือทีม Operation ในพื้นที่ร้องขอ3. ประสานข้อมูลและปฏิบัติงานคู่ขนานกับผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน(Subject Matter Experts: SMEs) 4. ประเมินความเสี่ยงเหตุการณ์การระบาดของโรคและภัยสุขภาพ ว่ามีแนวโน้มเพิ่มระดับความรุนแรงหรือมีโอกาสขยายวงกว้าง จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน�    ภาพลักษณ์และเศรษฐกิจของประเทศหรือไม่ อย่างไร5. บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด (Event-based Surveillance) ของสำนักระบาดวิทยา6. รายงานเหตุการณ์สำคัญเร่งด่วน ตามเกณฑ์ DCIR (Director Critical Information Requirement) ให้ผู้บริหาร ด้วยระบบ SMS ซึ่งบรรจุอยู่ใน�    โปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด ภายใน 30 นาที หลังได้รับทราบข่าวการระบาด/เหตุการณ์ผิดปกตินั้นๆ	7. การรายงานเหตุการณ์เร่งด่วนอื่นๆ             7.1 มีเหตุการณ์เร่งด่วน ที่อาจมีผลกระทบสูง จะต้องเสนอผู้บริหารภายใน 30 นาที             7.2 กรณีที่มีข่าวการระบาดของโรค/ภัยสุขภาพในต่างประเทศ  ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประเทศไทย จะต้องประเมินความเสี่ยงและรายงานผู้บริหาร�                  ภายใน 24-48 ชั่วโมง8. สรุปเหตุการณ์การระบาดของโรค/ภัยสุขภาพ หรือเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ เสนอผู้บริหาร ทาง Line : Sat DDC ภายในเวลา 16.30 น. ของทุกวัน9. จัดทำรายงานประเมินสถานการณ์ทางด้านสาธารณสุข (Risk Assessment) ของโรค/ภัยสุขภาพที่สำคัญระดับสูงหรืออาจะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน�    ในวงกว้าง เสนอผู้บริหารทางอีเมล์ ภายใน 48 ชั่วโมง หลังทราบเหตุ10. สรุปสถานการณ์ที่สำคัญประจำสัปดาห์และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องและเผยแพร่ในรูปแบบของรายงานประจำสัปดาห์ (WESR)�      บนเว็บไซต์ของสำนักระบาดวิทยาและหนังสือราชการถึงหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง/สำนักขึ้นไป11. เสนอข้อพิจารณาเพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ตัดสินใจยกระดับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (เปิด EOC)***DCIR คือ เหตุการณ์เร่งด่วนที่ต้องรายงานผู้บริหารภายใน 30 นาที 



องคป์ระกอบกลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ถานการณ์ กรมควบคมุโรค

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์  (SAT ) ประจาํสปัดาห ์ กรมควบคมุโรค ประกอบด้วย

ตาํแหน่ง บทบาทหน้าท่ี

Supervisor 

• เป็นท่ีปรึกษาทางวิชาการ ตรวจ ปรบัแก้ไขงาน และให้ข้อแนะนําต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกทีม

• ติดตามสถานการณ์ วิเคราะห ์ประเมินความเส่ียง พร้อมทัง้เสนอแนวทาง ข้อสัง่การในการตอบโต้ภาวะ

ฉุกเฉิน

• พิจารณาเหตกุารณ์ท่ีสมควรออกสอบสวนโรค แจ้งกลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operation)

• ติดตามสถานการณ์ท่ีเป็นประเดน็เร่งด่วน พร้อมจดัทาํรายงานเหตกุารณ์เบือ้งต้นเสนอผูบ้ริหาร (spot report) 

• เสนอเปิดและปิด EOC 

SAT Manager

• ประสานข้อมลูระหว่างทีมตระหนักรู้สถานการณ์ SMEs  และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง/ผูเ้ช่ียวชาญ

• ประสานกลุ่มภารกิจปฏิบติัการ (Operation) ในการสอบสวนควบคมุโรค

• สรปุเหตกุารณ์ท่ีเข้าเกณฑก์ารเฝ้าระวงัและเหตกุารณ์สาํคญัทัง้ในประเทศและต่างประเทศ แจ้ง SMEs 

ทาง E-mail ทกุวนั
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องค์ประกอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค  โดยแบ่งตามบทบาทภารกิจของสมาชิกในทีม ดังนี้1.Supervisor หรือหัวหน้าทีม มีบทบาทหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ ตรวจ ปรับแก้ไขงาน และให้ข้อแนะนำต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกทีมติดตามสถานการณ์ วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง พร้อมทั้งเสนอแนวทาง ข้อสั่งการในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน พิจารณาเหตุการณ์ที่สมควรออกสอบสวนโรค แจ้งกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation)ติดตามสถานการณ์ที่เป็นประเด็นเร่งด่วน พร้อมจัดทำรายงานเหตุการณ์เบื้องต้นเสนอผู้บริหาร (spot report) เสนอเปิดและปิด EOC 2. SAT Manager มีบทบาทหน้าที่ประสานข้อมูลระหว่างทีมตระหนักรู้สถานการณ์ SMEs  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้เชี่ยวชาญประสานกลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) ในการสอบสวนควบคุมโรคสรุปเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังและเหตุการณ์สำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศแจ้ง SMEs ทาง E-mail ทุกวัน



ทีมตระหนักรูส้ถานการณ์  (SAT) ประจาํสปัดาห ์ กรมควบคมุโรค ประกอบด้วย  (ต่อ)

ตาํแหน่ง บทบาทหน้าท่ี

Supervisor 

Assistant

• ตรวจสอบเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีได้รบัมอบหมาย และบนัทึกข้อมลูในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด

• รายงานเหตกุารณ์ท่ีเข้าเกณฑ ์DCIR แจ้งผูบ้ริหารภายใน 30 นาที ทาง SMS

• จดัทาํรายงานพยากรณ์โรคและภยัสขุภาพประจาํสปัดาห์

• ทาํ Slide Presentation พร้อมนําเสนอในท่ีประชมุ SAT & SMEs

In Charge 1

• ตรวจสอบข่าวการระบาดจาก E-mail: outbreak@health.moph.go.th

• ตรวจสอบเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีได้รบัมอบหมาย และบนัทึกข้อมลูในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด

• จดัทาํรายงานพยากรณ์โรคและภยัสขุภาพประจาํสปัดาห์

In Charge 2

• ตรวจสอบข่าวจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดของสคร. รายงาน 506 ข่าวจากส่ือมวลชน Fax โทรศพัท ์

• ตรวจสอบเหตกุารณ์ผิดปกติท่ีได้รบัมอบหมาย และบนัทึกข้อมลูในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาด

• สรปุเหตกุารณ์ท่ีเข้าเกณฑก์ารเฝ้าระวงัและเหตกุารณ์สาํคญัในประเทศและต่างประเทศ ส่งใน Line ผูบ้ริหาร

กรมควบคมุโรค

• จดัทาํตาราง Outbreak Verification List ตามกาํหนด
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องค์ประกอบกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค โดยแบ่งตามบทบาทภารกิจของสมาชิกในทีม ดังนี้3. Supervisor Assistant  มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดรายงานเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ DCIR แจ้งผู้บริหารภายใน 30 นาที ทาง SMSจัดทำรายงานพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ทำ Slide Presentation พร้อมนำเสนอในที่ประชุม Monday Meeting4. In Charge 1 มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบข่าวการระบาดจาก  E-mail:outbreak@health.moph.go.thตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดจัดทำรายงานพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์5. In Charge 2 มีบทบาทหน้าที่ตรวจสอบข่าวจากโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดของสคร. รายงาน 506 ข่าวจากสื่อมวลชน Fax โทรศัพท์ ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติที่ได้รับมอบหมาย และบันทึกข้อมูลในโปรแกรมตรวจสอบข่าวการระบาดสรุปเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังและเหตุการณ์สำคัญในประเทศและต่างประเทศ ส่งใน Line ผู้บริหารกรมควบคุมโรคจัดทำตาราง Outbreak Verification List ตามกำหนด



ความเช่ือมโยงระหว่างกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์และกลุ่มภารกิจอ่ืนๆ

ช่องทางรบัแจ้งข่าว

ภาวะปกติ

Operation

- JIT

ส่ือสาร

ความเส่ียง

EOC

SAT เหตุการณ์นัน้ ๆ

ภาวะฉุกเฉิน
SAT

ยทุธศาสตร์

- SMEs
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การประสานและเชื่อมโยงภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์กับภารกิจอื่นๆ สามารถแบ่งได้ดังนี้1. ในภาวะปกติ เมื่อ SAT ได้รับข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ และทำการวิเคราะห์แล้ว     - จะทำการส่งต่อข้อมูลไปยังกลุ่มภารกิจ operation เพื่อให้เตรียมทีมสำหรับออกสอบสวนควบคุมโรคในพื้นที่ กรณีเกิดเหตุการณ์ระบาดในพื้นที่ หรือเข้าเกณฑ์ที่จะต้อง�      ลงสอบสวน    - ประสานข้อมูลไปยังกลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์ เพื่อแจ้งสถานการณ์ในสถานการณ์นั้นๆ และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านวิชาการในสถานการณ์นั้นๆ    - ส่งต่อข้อมูลสรุปสถานการณ์ให้กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงเพื่อจัดทำสื่อ เพื่อสื่อสารไปยังประชาชน2. ในภาวะฉุกเฉิน เมื่อ SAT ได้รับข้อมูลโรคและภัยสุขภาพ และเมื่อทำการวิเคราะห์แล้วเข้าเกณฑ์ที่เป็นภาวะฉุกเฉิน เสนอข้อมูลให้แก่ผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ �    Activate EOC และจะมีการประสานไปกลุ่มภารกิจต่างๆตามโครงสร้าง EOC โดยได้รับการสนับสนุนข้อมูลจาก SAT เฉพาะในเหตุการณ์นั้นๆ ดังภาพ



บทบาทและหน้าท่ีของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ 

ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน

• เฝ้าระวงัเหตุการณ์ผดิปกต ิทีม่ผีลกระทบต่อ

สขุภาพของประชาชน  

• ประเมนิสถานการณ์การระบาดของโรค/ภยั

สขุภาพทัง้ในและต่างประเทศ 

• จดัทาํขอ้เสนอเชงินโยบายหรอืมาตรการป้องกนั

ควบคุมโรค/ภยัสขุภาพ

• เสนอเปิด EOC 

• ตดิตาม เฝ้าระวงั ประเมนิสถานการณ์ 

อยา่งใกลช้ดิ

• ประสาน เชื่อมโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานต่างๆ    

ทีเ่กีย่วขอ้ง

• จดัทาํฐานขอ้มลูใหพ้รอ้มใช้

• กาํหนดทางเลอืกในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน 

รว่มกบัทมียทุธศาสตร์

• จดัทาํสรปุสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพ

• เสนอขอ้พจิารณาปิด EOC
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บทบาทและหน้าที่ของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ ภาวะปกติ1. เฝ้าระวังเหตุการณ์ผิดปกติ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  2. ประเมินสถานการณ์การระบาดของโรค/ภัยสุขภาพทั้งในและต่างประเทศ 3. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายหรือมาตรการป้องกันควบคุมโรค/ภัยสุขภาพ4. เสนอ เปิด EOC ภาวะฉุกเฉิน1. ติดตาม เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์ อย่างใกล้ชิด2. ประสาน เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง3. จัดทำฐานข้อมูลให้พร้อมใช้4. กำหนดทางเลือกในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ร่วมกับทีมยุทธศาสตร์5. จัดทำสรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ6. เสนอข้อพิจารณา ปิด EOC



ส่วนกลาง ระดบัเขต ระดบัจงัหวดั

• ใช้กาํลงัคน

ประมาณ 5-8 คน

• ซ่ึงประกอบด้วย 

หวัหน้าทีม ผูช่้วย

หวัหน้าทีม และ

สมาชิกอีก 3-6 คน

• ใช้กาํลงัคน

ประมาณ 

2-3 คน

• ใช้กาํลงัคน

ประมาณ 

1-3 คน

หมายเหต ุ: ขึน้อยูก่บัขอบเขตของงานและปรมิาณทีแ่ต่ละหน่วยงานรบัผดิชอบ

อตัรากาํลงักลุ่มภารกิจตระหนักรูส้ถานการณ์ SAT

ภาวะปกติ

ส่วนกลาง /เขต /จงัหวดั

• ใช้กาํลงัคนประมาณ 2-5 คนต่อเวร 

ประกอบด้วย หวัหน้าทีม ผูช่้วยหวัหน้า

ทีม และสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ขึน้อยู่

กบัขนาดปัญหา และความรนุแรงของ

เหตกุารณ์ท่ีประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน

ภาวะฉุกเฉิน
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อัตรากำลังผู้ปฏิบัติงานของกลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ภาวะปกติ1. ระดับส่วนกลาง ใช้กำลังคนประมาณ 5-8 คนปฏิบัติงาน ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย หัวหน้าทีม ผู้ช่วยหัวหน้าทีมและสมาชิกอีก 3-6 คน2. ระดับเขตสามารถพิจารณากำลังคนได้ตามความเหมาะสม โดยอาจใช้กำลังคนประมาณ 2-3 คน ประกอบด้วย หัวหน้าทีม ผู้ช่วยหัวหน้าทีมและสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน 3. ระดับจังหวัด ใช้กำลังคนประมาณ 1-3 คนภาวะฉุกเฉิน อัตรากำลัง SAT ในภาวะฉุกเฉิน ขึ้นอยู่กับขอบเขตของงานและปริมาณที่แต่ละหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลาง /เขต /จังหวัด ใช้กำลังคนประมาณ 2-5 คนต่อเวร ประกอบด้วย หัวหน้าทีม ผู้ช่วยหัวหน้าทีม และสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน ขึ้นอยู่กับขนาดปัญหา และความรุนแรงของเหตุการณ์ที่ประกาศเป็นภาวะฉุกเฉิน****ในกรณีระดับเขตและจังหวัดกำลังคนในทีมควรมาจากกลุ่มต่างๆ ในหน่วยงาน****



ผลผลิตของทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ กรมควบคมุโรค 

ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน

1. สรปุเหตกุารณ์ท่ีเข้าเกณฑก์าร

เฝ้าระวงัฯและเหตกุารณ์สาํคญั

ในประเทศและต่างประเทศ 

ส่งทุกวนั ทาง Line SAT DDC

ส่งทุกวนั ทาง e-mail 

1. สรปุสถานการณ์ประจาํวนั ส่งทุกวนั 

ทาง E-mail  / Line

• DCIR ส่งทุกวนั ทาง SMS

2. พยากรณ์โรคและภยัสขุภาพ

ประจาํสปัดาห์

ส่งวนัพฤหสับดี 2. สถานการณ์ประจาํสปัดาห์ ส่งทุกวนัอาทิตย ์

ทาง E-mail  / Line

3. ตาราง Outbreak Verification List รอบแรก: ส่งวนัอาทิตย ์เวลา 20.00 น. 

รอบท่ีสอง: ส่งวนัองัคารสปัดาหถ์ดัไป

3. Slide Presentation 

(ท่ีประชุม SAT & SMEs)

นําเสนอวนัจนัทร์

สปัดาหถ์ดัไป

4. สรปุสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพ

ท่ีสาํคญัประจาํสปัดาห์

ส่งวนัองัคารของสปัดาหถ์ดัไป

5. Slide Presentation 

(ท่ีประชุม SAT & SMEs)

นําเสนอวนัจนัทรส์ปัดาหถ์ดัไป
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ผลผลิตของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ กรมควบคุมโรค ประกอบด้วย ภาวะปกติ1. สรุปเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์การเฝ้าระวังฯและเหตุการณ์สำคัญในประเทศและต่างประเทศ ส่งผู้บริหาร ทุกวันทาง Line และ SMEs ทาง e-mail 2. พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ส่งให้สำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อเตือนภัยให้ประชาชน ทุกวันพฤหัสบดี3. ตาราง Outbreak Verification List  ส่งให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้อง  รอบแรก: ส่งวันอาทิตย์ เวลา 20.00 น. รอบที่สอง: ส่งวันอังคารสัปดาห์ถัดไป4. สรุปสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญประจำสัปดาห์ ส่งให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทาง e-mail ทุกวันอังคารของสัปดาห์ถัดไป5. Slide Presentation นำเสนอในที่ประชุม SAT & SMEs ทุกวันจันทร์ภาวะฉุกเฉิน1. สรุปสถานการณ์ประจำวัน ส่งทุกวัน  ทาง e-mail  / Line2. สถานการณ์ประจำสัปดาห์ ส่งทุกวันอาทิตย์ ทาง e-mail  / Line3. Slide Presentation นำเสนอในที่ประชุม SAT & SMEs ทุกวันจันทร์



ตาราง Outbreak Verification List
สถานการณ์โรคและภยัสขุภาพ

ท่ีสาํคญัประจาํสปัดาห ์

พยากรณ์โรคและภยัสขุภาพประจาํสปัดาห ์

ท่ีพร้อมสาํหรบัส่ือสารความเส่ียง

ตวัอย่างผลผลิต ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ในภาวะปกติ

Presenter
Presentation Notes
ตัวอย่างผลผลิตของทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ประจำสัปดาห์ ได้แก่1. ตาราง Outbreak Verification List2. พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ที่พร้อมสำหรับสื่อสารความเสี่ยง3. สถานการณ์โรคและภัยสุขภาพที่สำคัญประจำสัปดาห์ 



ตวัอย่างผลผลิต ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคพิษสนัุขบา้

1. สรุปสถานการณ 
การปฏิบัติงานทีมตระหนักรู     
โรคพิษสุนัขบา ประจําวัน 

2. สรุปสถานการณ

การปฏิบัติงานทีมตระหนักรู

โรคพิษสุนัขบา ประจําสัปดาห 

3. Slide นาํเสนอใน

ที่ประชุม SAT และ SMEs ทุกวัน

จันทร

Presenter
Presentation Notes
ตัวอย่างผลผลิตของ SAT Rabies ดังนี้1. สรุปสถานการณ์การปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้โรคพิษสุนัขบ้า ประจำวัน 2. สรุปสถานการณ์การปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้โรคพิษสุนัขบ้าประจำสัปดาห์ 3. Slide นำเสนอในที่ประชุม EOC SAT และ SMEs ทุกวันจันทร์



ตวัอย่าง
ทีมตระหนักรูส้ถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคพิษสนัุขบา้

SAT Rabies



กระบวนการ Activate และ Deactivate  
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคพิษสนัุขบา้

เมื่อสถานการณ์มีแนวโน้มดีขึ้น

เตรียมเสนอ Deactivate 

Activate กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์

ในภาวะฉุกเฉิน

กรณีโรคพิษสนัุขบา้ (SAT Rabies)

ติดตาม เฝ้าระวงั

วิเคราะห ์สถานการณ์ จดัทาํรายงานเสนอ

ผู้บริหารและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

ส่งมอบภารกิจ

กลบัสู่ระบบปกติ

04

03

02

01

2561

สถานการณ์
พบเชือ้โรคพษิสนุขับา้ในสตัว ์มี

จาํนวนเพิม่สงูตัง้แต่เมษายน 2561

และพบผูป้ว่ย/เสยีชวีติจากโรคพษิ

สนุขับา้อยา่งต่อเน่ือง 

Presenter
Presentation Notes
กระบวนการ Activate และ Deactivate  ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคพิษสุนัขบ้าสถานการณ์ พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์มีจำนวนเพิ่มสูงตั้งแต่เมษายน 256 1 และ พบผู้ป่วย/เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง  กรมควบคุมโรค จัดตั้ง (Activate) กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ ในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคพิษสุนัขบ้า (SAT Rabies) ประกอบด้วย แพทย์ สัตวแพทย์ �    นักวิชาการสาธารณสุข ในสังกัดกรมควบคุมโรค มีภารกิจ ติดตาม เฝ้าระวัง วิเคราะห์ สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์และคน  ติดตามข้อมูลผู้สัมผัสสัตว์ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้ามารับวัคซีน เฝ้าระวังข้อมูลข่าวสาร  �    ติดตามสถานการณ์การบริหารจัดการอิมมูโนโกลบูลินและวัคซีน  จัดทำรายงานเสนอผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพิจารณาปรับมาตรการ�    ด้านการเตรียมพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค เมื่อสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าทั้งในสัตว์และในคนมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การบริหารจัดการอิมมูโนโกลบูลินและวัคซีน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึง �    สิงหาคม 2561 ไม่พบปัญหาวัคซีนขาดสภาพคล่องในแต่ละจังหวัด  การประชุมทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) และผู้เชี่ยวชาญด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ กรมควบคุมโรค (SMEs) ครั้งที่ 15 /2561 เมื่อวันที่ �    27 ส.ค. 2561 โดยรองอธิบดีกรมควบคุมโรค นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ เป็นประธานการประชุม สั่งการมอบหมาย SAT Rabies เสนอหนังสือต่อผู้บริหาร เรื่อง เห็นควรให้�    ยุติ (Deactivate) การปฏิบัติงาน SAT Rabies กรมควบคุมโรค  ส่งมอบภารกิจกลับสู่ระบบปกติโดยสำนักวิชาการที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก



สถานการณ์ในสตัว์

ประเมินความเส่ียง 

ส่ง 9.30 น. ทุกวนั

ปศสุตัว์

SAT rabies

ส่ง
ข้อ

ม
ลูภ

าย
ใน

 1
6.

00
น

.ข
อง

ท
ุกว

นั

Input

โปรแกรม

การตรวจสอบ

ข่าวการระบาด

กรม

ควบคมุ

โรค

ข้อมลูข่าวสาร

จากส่ือและ1422

ส.

ส่ือสารฯ

ข้อมลูการจดัการ

อิมมโูนโกลบลิูนและวคัซีน

สธฉ. 

ครฉ. 

ข้อมลูติดตาม

ผูส้มัผสัสตัว์

ติดเช้ือพิษสนัุขบ้า

สคร.

7 days 7 hours

สรปุสถานการณ์การปฏิบติังานทีมตระหนักรู้สถานการณ์

ประจาํวนั, รายสปัดาห,์ นําเสนอท่ีประชมุ EOC

Output               ผูบ้ริหารกระทรวง/กรม/เขต

In charge

• แจ้งข้อมูลจงัหวดัท่ีพบผลตรวจในสตัวใ์ห้ สคร.

• ค้นหาและติดตามข้อมูลผูส้มัผสั และส่งข้อมูลกลบัมาทาง Line

• ตรวจสอบติดตามเหตกุารณ์ท่ีเก่ียวข้องกบัโรคพิษสนัุขบา้

• จดัทาํสรปุสถานการณ์ ส่ง SAT Manager

SAT Manager
• จดัทาํสรปุสถานการณ์ส่งให้ Supervisor ตรวจสอบความถกูต้อง

• ส่งสถานการณ์ให้กบัผู้บริหารและผู้ท่ีเก่ียวข้อง ต่อไป

Supervisor
• เป็นท่ีปรึกษา ให้คาํแนะนําทางวิชาการ แก่สมาชิกทีม

• ตรวจสอบความถกูต้องของสรปุสถานการณ์

Presenter
Presentation Notes
กรมปศุสัตว์ ---ส่งข้อมูลสถานการณ์ในสัตว์และการประเมินความเสี่ยง ภายใน 9.30 น. ของทุกวันสคร.1-12 และสปคม.----ส่งข้อมูลการติดตามผู้สัมผัสสัตวฺติดเชื้อพิษสุนัขบ้า ภายใน 16.30 น. ของทุกวัน ส.สื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ---ส่งข้อมูลข่าวสารโรคและภัยสุขภาพจากสื่อและ 1422 ภายใน 16.30 น. ของทุกวัน สธฉ. และ ครฉ.---ส่งข้อมูลสนับสนุนบริหารจัดการอิมมูโนโกลบูลิน และวัคซีน ภายใน 16.30 น. ของทุกวัน บทบาทหน้าที่ของสมาชิกทีม1. In charge มีบทบาทหน้าที่แจ้งข้อมูลจังหวัดที่พบผลตรวจในสัตว์ให้สคร. ค้นหาและติดตามข้อมูลผู้สัมผัส และส่งข้อมูลกลับมาทาง  Lineตรวจสอบติดตามเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้าจัดทำสรุปสถานการณ์ ส่ง SAT Manager2.SAT Manager มีบทบาทหน้าที่จัดทำสรุปสถานการณ์ส่งให้ Sup. ตรวจสอบความถูกต้อง ส่งสถานการณ์ให้กับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อไป3. Supervisor มีบทบาทหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำทางวิชาการ แก่สมาชิกทีมตรวจสอบความถูกต้องของสรุปสถานการณ์  ผลผลิต รายงานให้กับผู้บริหารระดับกระทรวง กรม เขต สรุปสถานการณ์การปฏิบัติงานทีมตระหนักรู้สถานการณ์ประจำวัน, รายสัปดาห์, นำเสนอที่ประชุม EOC �



เกณฑส์าํหรบัเหตกุารณ์ท่ี
มีความสาํคญัสงู (Director 

Critical information 
requirements : DCIRs) 

ท่ีต้องรายงานผูบ้ริหาร 
ภายใน 30 นาที

SAT 

ในภาวะ

ปกติ

กลุ่มโรค

ระบบ

ทางเดิน

หายใจ กลุ่มโรค

ระบบทางเดิน

อาหารและน้ํา

กลุ่มโรคสตัว์

สู่คน

กลุ่มโรคท่ี

ป้องกนัได้

ด้วยวคัซีน

กลุ่มโรค

ระบบ

ประสาท

IHR 2005

กลุ่มอาการ/

โรคอ่ืนๆ ท่ี

อยู่ในความ

สนใจฯ

Presenter
Presentation Notes
เกณฑ์สำหรับเหตุการณ์ที่มีความสำคัญสูง (Director Critical information requirements : DCIRs) ที่ต้องรายงานผู้บริหาร ภายใน 30 นาที จะครอบคลุม ประกอบด้วย ดังนี้1. กลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจ เช่น     - พบผู้ป่วย 1 ราย หรือผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป) กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่เข้าข่าย (probable) SARS, MERS, Avian�        influenza, Pandemic influenza ที่เป็นเชื้อตัวใหม่ หรือ โรคติดเชื้อทางเดินหายใจอุบัติใหม่อื่นๆ     - บุคลากรทางการแพทย์เสียชีวิตด้วยอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง     - การระบาดที่พบผู้ป่วยมากกว่า 10 รายขึ้นไป ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดใน  วงกว้าง เช่น ค่ายทหาร โรงพยาบาล สถานศึกษา2. กลุ่มโรคระบบทางเดินอาหารและน้ำ เช่น     - ผู้ป่วยสงสัย เข้าข่าย หรือยืนยันโรคโบทูลิซึม ทุกราย     - ผู้ป่วยโรคอหิวาตกโรคเสียชีวิต หรือ พบต่อเนื่องนับจากวันเริ่มป่วยในเหตุการณ์เดียวกันนานเกินกว่า 10 วัน (ควบคุมการระบาดไม่ได้)     - โรคอุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษ ที่พบผู้ป่วยในเหตุการณ์เดียวกันมากกว่า 50 ราย หรือ พบผู้ป่วยในเหตุการณ์เดียวกันตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป ที่มีความเกี่ยวข้องกัน     - โรคตับอักเสบชนิดเอ ในกรณีที่มีผู้ป่วยในเหตุการณ์เดียวกันมากกว่า 20 รายขึ้นไป หรือ พบผู้ป่วยในเหตุการณ์เดียวกันตั้งแต่ 2 จังหวัดขึ้นไป ที่มีความเกี่ยวข้องกัน3. กลุ่มโรคสัตว์สู่คน เช่น    - ผู้ป่วยยืนยันโรคพิษสุนัขบ้า ทุกราย    - ผู้ป่วยเข้าข่าย (probable) โรคอุบัติใหม่-อุบัติซ้ำ ที่เกิดจากสัตว์สู่คน เช่น Anthrax, Nipah, Plaque เป็นต้น    - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป) ของโรคบรูเซลโลสิส ที่มีผลกระทบในวงกว้าง เช่น ที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มเลี้ยงตลาดค้าสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์4. กลุ่มโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน   - ผู้ป่วยยืนยันโรคโปลิโอจาก wild type   - ผู้ป่วยยืนยันโรคคอตีบ   - AEFI เสียชีวิต ที่สงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับวัคซีน5. กลุ่มโรคระบบประสาท   - ผู้ป่วยเป็นกลุ่มก้อน (ตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป) ของโรคไข้สมองอักเสบ หรือ เยื่อหุ้มสมองอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้6. เหตุการณ์ใดๆ ที่เข้าเกณฑ์ต้องแจ้งไปยังองค์การอนามัยโลกและประเทศที่ได้รับผลกระทบตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005)    - ผู้ป่วยแม้เพียงรายเดียวด้วยโรคไข้ทรพิษ โปลิโอ (wild type) ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ SARS     - เหตุการณ์ที่ประเมินแล้วพบว่า เป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC) ตามภาคผนวก 2 ของ IHR 2005    - การเกิดโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความรุนแรงในประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศอื่น ที่อาจแพร่ระบาดสู่ประเทศไทยได้    - กรณีพบสารกัมมันตภาพรังสีรั่วไหล7. กลุ่มอาการ/โรคอื่นๆ ที่อยู่ในความสนใจของผู้บริหาร สื่อมวลชน หรือประชาชน    - การเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่หรือการเสียชีวิตที่เป็นผลจากการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรค



พระราชบญัญติัโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง
ท่ีเช่ือมโยงกบัทีมตระหนักรูส้ถานการณ์

ประกาศ

กระทรวง

สาธารณสขุ
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3
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ช่ือและอาการสาํคญัของโรคติดต่อ

อนัตราย พ.ศ. 2559

ท้องท่ีหรือเมืองท่า

นอกราชอาณาจกัรท่ีเป็นเขตติดโรคไข้เหลือง 

พ.ศ. 2560

ช่ือและอาการสาํคญั

ของโรคติดต่ออนัตราย

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561

ช่ือและอาการสาํคญั

ของโรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวงั

พ.ศ. 2559

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแจ้งในกรณีท่ีมีโรคติดต่อ

อนัตราย โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวงั หรือโรคระบาด

เกิดขึ้น พ.ศ. 2560

ด่านควบคมุโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศ

(ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2561

ด่านควบคมุโรคติดต่อ

ระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559
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ช่ือและอาการสาํคญัของโรคติดต่ออนัตราย พ.ศ. 2559
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ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย พ.ศ. 2559 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข) ประกอบด้วย 13 โรค ดังนี้กาฬโรค (Plague)  ไข้ทรพิษ (Smallpox)   ไข้เหลือง (Yellow fever)  โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ โรคซาร์ส (Severe Acute Respiratory Syndrome - SARS)  โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD)  โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ โรคเมอร์ส  (Middle East Respiratory Syndrome – MERS)  โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg virus disease)  โรคติดเชื้อไวรัสเฮนดรา (Handra virus disease)  โรคติดเชื้อไวรัสนิปาห์ (Nipah virus disease)  ไข้ลาสซา (Lassa fever)  ไข้เลือดออกไครเมียนคองโก (Crimean - Congo hemorrhagic fever)  ไข้เวสต์ไนล์ (West Nile fever)  วัณโรคดื้อยาหลายขนานชนิดรุนแรงมาก (XDR-TB)
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13. ไขห้ดัเยอรมนั
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25. เยือ่หุม้สมองอกัเสบไมร่ะบุเชือ้สาเหตุ 

26. เรมิของอวยัวะสบืพนัธุแ์ละทวารหนกั 

27. โรคตบัอกัเสบจากเชือ้ไวรสั ชนิด เอ บี
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Presenter
Presentation Notes
ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง พ.ศ. 2559 ปรับปรุงล่าสุดตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561ประกอบด้วย 55 โรค ดังนี้



28. โรคตาแดงจากไวรสั 

29. โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา 
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31. โรคเทา้ชา้ง 
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34. โรคพษิสนุขับา้ 

35. โรคมอืเทา้ปาก 

36. โรคเรือ้น 

37. โรคลซิมาเนีย 

38. โรคเลปโตสไปโรสสิ 

39. โรคสครบัไทฟสั 
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ปวกเปียก เฉยีบพลนั 
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43. โรคเอดส์

44. โรคแอนแทรกซ ์

45. วณัโรค
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51. อาการภายหลงัไดร้บัการ

สรา้งเสรมิภมูคิุม้กนัโรค

52. อาหารเป็นพษิ 
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ตามพรบ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 มาตรา 7 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมีอำนาจประกาศกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการแจ้งในกรณีที่มีโรคติดต่ออันตราย โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือ โรคระบาด เกิดขึ้นบุคคลตามมาตรา 31 (1) (2) (3) และ (4) หมายถึง(1) เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน หรือแพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในบ้าน(2) ผู้รับผิดชอบในสถานพยาบาล ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานพยาบาล(3) ผู้ทำการชันสูตรหรือผู้รับผิดชอบในสถานที่ที่ได้มีการชันสูตร ในกรณีที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่าอาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อดังกล่าว(4) เจ้าของ หรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด ในกรณีที่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าวเกิดขึ้นในสถานที่นั้น



หลกัเกณฑแ์ละวิธีการแจ้ง กรณีเกิดโรคติดต่ออนัตราย 
หรอื โรคระบาดตามนิยามการเฝ้าระวงั หรอื โรคติดต่อท่ีต้องเฝ้าระวงัขึน้
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เมื่อมีโรคติดต่ออันตรายเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าว ให้- บุคคลตามมาตรา 31 (1) และ (4) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลาง หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ ภายในสามชั่วโมง เว้นแต่กรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่อาจแจ้งภายในสามชั่วโมงได้ ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อดังกล่าวทันทีที่สามารถกระทำได้- บุคคลตามมาตรา 31 (2) และ (3) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อซึ่งเป็นข้าราชการสังกัดกรมควบคุมโรคในราชการบริหารส่วนกลาง ภายในสามชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่ออันตราย หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้อ อันเป็นเหตุของโรคติดต่ออันตราย แล้วแต่กรณี- เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าว ให้บุคคลตามมาตรา 31  (1) (2) (3) และ (4) แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้อ อันเป็นเหตุของโรคระบาด แล้วแต่กรณี- เมื่อมีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าว ให้บุคคลตามมาตรา 31 (2) และ (3) แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี การแจ้งให้ดำเนินการภายในเจ็ดวันนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนด- เมื่อมีโรคระบาดเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าว ให้บุคคลตามมาตรา 31  (1) (2) (3) และ (4) แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง นับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคระบาดหรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้อ อันเป็นเหตุของโรคระบาด แล้วแต่กรณี- เมื่อมีโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเกิดขึ้นหรือมีเหตุสงสัยว่าเกิดขึ้น และพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อดังกล่าว ให้บุคคลตามมาตรา 31 (2) และ (3) แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร แล้วแต่กรณี การแจ้งให้ดำเนินการภายในเจ็ดวันนับแต่พบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง หรือที่ได้มีการชันสูตรทางการแพทย์หรือทางการสัตวแพทย์ตรวจพบว่ามีหรืออาจมีเชื้ออันเป็นเหตุของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่กรมควบคุมโรคประกาศกำหนด
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การแจ้ง ให้ดำเนินการตามวิธีการหนึ่งวิธีการใด ดังต่อไปนี้(1) แจ้งโดยตรงต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ(2) แจ้งทางโทรศัพท์       (3) แจ้งทางโทรสาร(4) แจ้งเป็นหนังสือ         (5) แจ้งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์(6) วิธีการอื่นใดที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกำหนดเพิ่มเติมการแจ้งของบุคคลตามมาตรา 31 (1) และ (4) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามวิธีที่กำหนด เมื่อรับแจ้งแล้วให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อบันทึกข้อมูลไว้ตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกำหนดการแจ้งของบุคคลตามมาตรา 31 (2) และ (3) ให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตามวิธีที่กำหนด ให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานชุดข้อมูลที่อธิบดีกรมควบคุมโรคประกาศกำหนด
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