
การจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ 

Public Health Emergency of International Concern Management

โดย กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และกลุ่มภารกิจมาตรฐานการกกักนั (Quarantine) 

นายเทวพร จานนอก นกัวิชาการสาธารณสุขช านาญการ

กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกกักนัโรค กรมควบคุมโรค



เน้ือหาที่ส าคญั

➢ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระหว่างประเทศ (PHEIC)

➢หลกัการทัว่ไปของ ศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC)

➢การจดัการภาวะฉุกเฉินฯ การเดินทางระหว่างประเทศ เพือ่ป้องกนัควบคุมการ

ระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรสั 2019

➢การจดัตั้ง ศูนยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ณ ช่องทางเขา้ออก

ประเทศ (EOC at PoE)

➢การจดัการดา้นเทคโนโลยีและแพลตฟอรม์ทีใ่ชก้ารทางเขา้ประเทศไทย

➢การเตรียมความพรอ้มดา้นสมรรถนะของก าลงัคน



ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศ 

(Public Health Emergency of International Concern หรือ PHEIC) คืออะไร

เหตุการณ์ฉุกเฉินด้านสาธารณสขุระหว่างประเทศหมายถึง 

เหตุการณฉุ์กเฉินด้านสาธารณสขุที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ

ประเทศอื่นๆ จากการ แพร่ระบาดระหว่างประเทศและ

ต้องอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศในการ รับมือกับ

เหตุการณน์ั้น โดยต้องเข้ากบัเงื่อนไขอย่างน้อย 2 ใน 4 ข้อ

ต่อไปนี้  

(1) เป็นเหตุการณท์ี่มีผลกระทบด้านสาธารณสขุที่รนุแรง

(2) เป็นเหตุการณท์ี่ผดิปกติหรือไม่คาดคิดมาก่อน

(3) มีความเสี่ยงสงูที่จะแพร่ระบาดข้ามประเทศได้ และ

(4) มีความเสี่ยงสงูที่จะต้องจ ากดัการเดินทางหรือการค้าระหว่างประเทศ



ศูนย์ปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉิน (EOC)  คืออะไร



ตวัอย่างเหตุการณ์ทีผ่่านมา

โรคซาร์ส ที่เร่ิมเกดิขึ้นที่ฮ่องกง 

ไข้หวัดใหญ่ สายพันธุใ์หม่ 2009

ที่ระบาดทั่วโลก 

โรคไข้หวัดนก H5N1 ในคน 

ที่ระบาดใน หลายประเทศ 

การระบาดของเช้ือแบคทเีรียอี

โคไลชนิดรุนแรง (EHEC) สาย

พันธุ ์O104:H4 ที่เร่ิมเกดิขึ้นที่

เยอรมัน 

กรณนีมผงปนเป้ือนเมลามีนจากจีน

ที่ส่งออกไป ขายในหลายประเทศ 

โรคโปลิโอ Wild type ในหลายประเทศ 

เช่น บังคลาเทศ ซีเรีย ซูดาน    

การปนเป้ือนกมัมันตรังสจีากกรณกีาร

ระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ 

ประเทศญ่ีปุ่น

สถานการณก์ารระบาดของเช้ือโคโรนาไวรัส 2019

(COVID-19) ที่ก าลังระบาดทั่วโลกในขณะน้ี



ศูนย์ปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉิน (EOC)  คืออะไร



ศูนย์ปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉิน (EOC)  คืออะไร



ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

situation

SA  & ยทุธศาสตร์

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ
• แนวทางการปฏิบติั
• การสัง่การ 

หน่วยสนับสนุน
Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | ก าลงัคน

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมูลและยทุธศาสตร์

ผูป้ฏิบติั

Liaison

ขอ้มลู
(SAT)

ระบบบัญชาการเหตุการณใ์นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

SQ



ก าลงัคนที่มีสมรรถนะ (Staff)

1.ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินต้องมีแผนระดมทรัพยากร โดยเฉพาะการระดมอตัราก าลัง

(surge capacity plan)

2.ในองค์กรใดๆ ต้องสามารถแบ่งภารกจิเป็น 2 ประเภท

2.1 ภารกจิส าคัญจ าเป็น ไม่สามารถหยุดการท างานได้ หากต้องหยุดการท างานจะก่อให้เกดิผลเสยีต่อ

ประชาชนอย่างร้ายแรง

2.2 ภารกจิที่สามารถหยุดด าเนินงานลงได้ช่ัวคราว

3.ในภาวะฉุกเฉิน ผู้บริหารองค์กรต้องจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม เพ่ือให้มี

บุคลากรเพียงพอในการปฏบิัติภารกจิส าคัญจ าเป็น และภารกจิจัดการภาวะฉุกเฉิน



ก าลงัคนที่มีสมรรถนะ (Staff)

หน่วยงานต้องก าหนดและวางแผนแบ่ง “บุคลากรที่สามารถระดมมาช่วยด าเนินการในภาวะ

ฉุกเฉินได้ (emergency staff)” โดยให้รับผิดชอบกลุ่มภารกจิต่างๆ อย่างเหมาะสม

• เมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกดิขึ้น กส็ามารถระดมบุคลากรมาร่วมปฏบิัติงานได้อย่างเหมาะสม

• เมื่อมีการก าหนด emergency staff อย่างชัดเจนว่าใครต้องรับผิดชอบอะไรในภาวะ

ฉุกเฉิน องค์กรต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้และทกัษะแก่ emergency staff เหล่าน้ัน

เพ่ือให้สามารถไปปฏบิัติงานได้จริง เมื่อมีภาวะฉุกเฉินเกดิขึ้น



สถานทีแ่ละอปุกรณ์ทีจ่ าเป็น (Stuff)



คุณลกัษณะทีส่ าคญัของระบบบัญชาการเหตุการณ์



Event Study : การจดัการภาวะฉุกเฉินฯ การเดินทางระหว่างประเทศ 

เพือ่ป้องกนัควบคุมการระบาดของโรคติดเช้ือโคโรนาไวรสั 2019



การก าหนดมาตรการเพ่ือป้องกนั Import Cases ในสถานการณ์โควดิ-19 



Airports Ground Crossings Ports
Departure

Airport

Flow การด าเนินงานด่านควบคุมโรคฯ ในสถานการณ์โควดิ-19



การด าเนินงานร่วมกับภาคีเครือข่าย

• อ านวยความสะดวกก่อนการเดินทางกลับมายังประเทศไทย
• ตรวจสอบเอกสาร 
• ให้ค าแนะน า Application

• การคัดกรอง และ ส่งต่อผู้เดินทางไปยังสถานบริการทางการแพทย์

• พิธีการเข้าเมือง

• ตรวจรับกระเป๋า และ ผ่านศุลกากร

• การด าเนินการสู่ สถานที่กักกันแห่งรัฐ



Activated EOC at PoE Laboratory Preparedness 

การเตรียมการทีช่่องทางเขา้ออกประเทศ



Communication at PoE Stuff

การเตรียมการทีช่่องทางเขา้ออกประเทศ



Screening system Disinfection

The standard operation procedures for 
• disinfection of the aircraft
• guideline for cleaning the aircraft and conveyance at 

PoE
• Solid and liquid waste management

The standard operation procedures for 
• Screening passenger from pandemic of COVID-19
• Entry-Exit screening of domestic flight

การคดักรองผูเ้ดินทาง



Prepare isolation area for PUI
before refer to medical service 

facility

Referal System Cleaning at PoE

การแยกผูส้งสยัป่วย ส่งต่อผูป่้วย และการท าความสะอาดช่องทางฯ



1.การด าเนินการสถานที่กักกันฯ แบบปกติ 
• ด ำเนินกำรโดยเจ้ำของสถำนที่ ร่วมกับส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหมและเจ้ำพนักงำนควบคุม

โรคติดต่อ ในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบ 
• มอบหมำยภำรกิจด้ำนกำรรักษำพยำบำลและกำรควบคุมโรค ให้กับหน่วยงำนด้ำนกำรแพทย์ อำทิเช่น 

กรมแพทย์ทหำรบก กรมแพทย์ทหำรอำกำศ กรมแพทย์ทหำรเรือ โรงพยำบำลต ำรวจ โรงเรียนแพทย์ 
(UHOSNET) โรงพยำบำลในสังกัดกรมกำรแพทย์ และส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข

2.การด าเนินการสถานที่กักกัน แบบทางเลือก (Alternative)
• ด ำเนินกำรโดยเจ้ำของสถำนท่ี ร่วมมือกับโรงพยำบำลเอกชน 
• ภำยใต้สัญญำหรือบันทึกข้อตกลงร่วม ซึ่งจะเป็นผู้รับผิดชอบกำรตรวจรักษำ และกำรด ำเนินกำร

เฝ้ำระวังและป้องกันกำรแพร่กระจำยของโรค COVID-19 ในตลอดระยะเวลำ 14 วันที่ถูก
กักกันตัว

การด าเนินการของสถานที่กักกันฯ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ



ประเภทของสถานที่กักกันที่ทางราชการก าหนด

รูปแบบปกติ รูปแบบทางเลือก รูปแบบเฉพาะองค์กร รูปแบบสถานพยาบาล



D

ประเภทของสถานที่กักกันซึ่งทางราชการก าหนด แบ่งเป็น 4 ประเภท 



Time Line พืน้ทีก่กักนัโรคแห่งรัฐ (State Quarantine) ในสถานการณ์ โควดิ-19

4 ก.พ.63
คนไทย 
จากเมืองอู่ฮ่ัน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน
ส่ง State Quarantine ที่
ฐานทพัเรือสัตหีบ ชลบุรี

6 มี.ค. 63
แรงงานไทยและคนไทย
เดินทางจากสาธารณรัฐเกาหลใีต้
ส่ง State Quarantine
ทีฐ่านทพัเรือสัตหีบ ชลบุรี

15 มี.ค. 63
นักเรียนทุน AFS เดินทางจาก
สาธารณรัฐอติาล ี
ส่ง State Quarantine
ทีฐ่านทพัเรือสัตหีบ ชลบุรี

3 เม.ย.63
คนไทยทีร่่วมกจิกรรมดาวะห์
เดินทางจาก
ประเทศอนิโดนีเซีย 
ส่ง State Quarantine ที่
โรงเรียนการบินก าแพงแสน

4 เม.ย.63
คนไทย เร่ิมเดินทางกลบัเข้าประเทศ 
ตามทีรั่ฐบาลไทยประกาศข้อก าหนด
แห่งพระราชก าหนดการบริหาร
ราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 
2548 (ฉบับที ่1 ข้อ 3 ประเภทที่ 6)
ส่ง State Quarantine

19 เม.ย.63
นักเรียนทุน AFS เดินทางจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ส่ง State Quarantine ที ่  
รร.Ambassador City Jomtien

6 เม.ย.63
คนไทยทีร่่วมกจิกรรมดาวะห์ เดินทางจาก
ประเทศอนิโดนีเซีย ลงท่าอากาศยานหาดใหญ่
ส่ง Local Quarantine 
เขตภาคใต้

18 เม.ย.63
คนไทยทีไ่ด้รับอนุญาตจาก
กรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศ
ให้เดินทางกลบัประเทศไทย
ผ่านช่องทางพรมแดนทางบก
และส่ง Local Quarantine

25 พ.ค. 63
นักเรียนกลบัจากประเทศซาอุดิอาราเบีย
ในเส้นทาง กรุงริยาด -กวัลาลมัเปอร์
และเดินทางเข้าประเทศไทยด้วยรถบัส
จากสนามบินกรุงกวัลาลมัเปอร์ –
ด่านปะดังเบซาร์ Local Quarantine 
ทีเ่ขต 12 พบเช้ือ 6 ราย











ข้อมูลที่กองด่านฯ ใช้น าเสนอที่ประชุมวิชาการฯ ที่ประชุม ศบค.และสไลด์แถลงการณ์ของ ศบค.

ข้อมูลถูกน าไปใช้งาน>>วางมาตรการเปิดประเทศ>>ก าหนดลดเพ่ิมวันกกัตัว>>ก าหนดวันเกบ็ตัวอย่าง

>>ใช้ติดตามผู้สมัผสัเสี่ยงสงูบนเคร่ืองบินส าหรับทมี Operation



การเตรยีมความ
พรอ้มดา้นสมรรถนะ

ของก าลงัคน



Communicable Disease Control Unit – at Borders (CDCU-Border : 28 Hours)

Summary : 4th Generation
Targets Group : Port Health officer/Border Health Staff

Gen. Targets Area Participants

1st Special Economic 
Zones

60

2nd Northern & 
Northeastern

60

3rd Southern & 
Western

25

4th Central & Earthen 30

5th Other Area 20

6th Other Area 20

Total 215

Border Health 
Staff, 41%

Port Health 
Officer from 
DDC, 39%

Port Health 
Officer from 
PPH, 20%

Percentage of CDCU-border trainee
classifies by Target group, 2018-2019

Topics

Goal : Port Health officers can 
respond to PHEIC or pandemic 
disease at PoE 

1.Epidemiology and Natural of disease
2.Disease and health hazards Surveillance  
3.Biostatistics
4. Investigation of disease
5.Laboratory collection
6.COMMUNICABLE DISEASES ACT, B.E. 
2558 (2015)
7.Investigation Report
8.PHEIC Management
9.PHEIC Response



Non-Health Staff Course : 12 Hours 

Summary : 4th Generation

Gen. Targets Area Participants

1st Northern 39

2nd Central & 
Earthen & 
Western

43

3th Southern 53

4th Northeastern 44

Total 178

Port Health 
officer
34%

Immigration 
Staff
32%

Marine Staff
4%

Customs Staff
28%

ODPC Staff
2%

Percentage of Non-Health trainee 
classifies by Target group, 2019

1.COMMUNICABLE DISEASES ACT, B.E. 2558 
(2015) & IHR 2005
2. Basic detection for disease and health hazard
3. Risk communication at Point of Entry
4.Practice “Guidelines coordination for detect 
PHEIC”
5.Personal protection & PPE use
6.CPR & AED

1. Trainees can basic detect for detect PHEIC from 
observation and protect themselves from diseases and health 
hazards.
2.Trainees can risk assessment and co-ordinate with other 
organizations for event management or disease control.
3. Trainees know the role and main point of Communicable 
Diseases Act B.E. 2558 (2015)

RING Card Thai version (Recommendation card)

Topics

Course Objective 



อ้างองิ (Reference)

➢คู่มือพฒันาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ระบบบญัชาการเหตุการณ ์และศูนย์

ปฏิบติัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค

➢กฎอนามยัระหว่างประเทศ พ.ศ.2548, กรมควบคุมโรค

➢ขอ้มูลทางสถติิ สถานการณโ์ควิด-19 จากกลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่าง

ประเทศ และกลุ่มภารกิจมาตรฐานการกกักนั (Quarantine) กรมควบคุมโรค
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