หมวด
แผนที่
โครงการที่
ระดับการแสดงผล
ชื่อตัวชี้วัดเชิงปริมาณ
คานิยาม

Promotion, Prevention & Protection Excellence
(ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ)
3. การป้องกันควบคุมโรคและลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
1. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
จังหวัด
14. ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึง
สถานที่ที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากร
ให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องทางาน
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทางานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงาน
ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขด้วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีม
ปฏิบัติการที่มีความสามารถในการรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ และประเมิน
สถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา
ตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ
ทีมปฏิบัติการ/ส่วนภารกิจปฏิบัติการ (Operation Section) หมายถึง ทีมภาคสนามที่
สามารถลงพื้นที่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโรคและภัยสุขภาพที่ลง
ปฏิบัติการ เช่น MERT, mini MERT, EMS, MCAT, CDCU/SRRT ฯ
Incident Action Plan (IAP) หมายถึง แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ที่กาหนดขึ้น
โดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่
กาหนดเป้าหมาย ระยะเวลา ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน รวมทั้ง
หน่วยงานที่นาไปปฏิบัติ
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดที่มีสานักงานสาธารณสุขจังหวัด จานวน 76 จังหวัด

เกณฑ์เป้าหมาย :
ปีงบประมาณ 61 ปีงบประมาณ 62 ปีงบประมาณ 63 ปีงบประมาณ 64
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ร้อยละ 95
ร้อยละ 100
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินที่สามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิด
จากโรคและภัยสุขภาพได้
ประชากรกลุ่มเป้าหมาย
จังหวัดทุกจังหวัด
วิธีการจัดเก็บข้อมูล
รวบรวมข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับจังหวัด
แหล่งข้อมูล
ข้อมูลจากผลการดาเนินงานระดับจังหวัด
รายการข้อมูล 1
A = จานวนจังหวัดที่มี EOC และ SAT ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
รายการข้อมูล 2
B = จานวนจังหวัดทั้งหมด
สูตรคานวณตัวชี้วัด
(A/B) x 100
ระยะเวลาประเมินผล
ไตรมาส 1, 2, 3 และ 4

เกณฑ์การประเมิน :
ปี 2561 - 2564 :
รอบ 3 เดือน
ขั้นตอนที่ 1
ปี 2561 :
รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน
ขั้นตอนที่ 2 และ 3

รอบ 9 เดือน
ขั้นตอนที่ 4

รอบ 12 เดือน
ขั้นตอนที่ 5

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 85

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 90

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 95

รอบ 3 เดือน

รอบ 6 เดือน

รอบ 9 เดือน

ปี 2562 :
ปี 2563 :
ปี 2564 :
วิธีการประเมินผล :

รอบ 12 เดือน
ร้อยละ 100
ปี 2561 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85)
ขั้นตอนที่ 1 - 5 สามารถดาเนินการไปพร้อมๆ กันได้ ตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ โดย
ไตรมาสที่ 1 (รอบ 3 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 1 ได้
ไตรมาสที่ 2 (รอบ 6 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 2 และ 3 ได้
ไตรมาสที่ 3 (รอบ 9 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 4 ได้
ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 เดือน) ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้
(ร้อยละ 85)
ปี 2561 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 85)
ปี 2562 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 90)
ปี 2563 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 95)
ปี 2564 ทุกหน่วยงานดาเนินการตามขั้นตอนที่ 5 ได้ (ร้อยละ 100)
ระดับ 1
ระดับ 2
ระดับ 3
ระดับ 4
ระดับ 5
ร้อยละ 70
ร้อยละ 75
ร้อยละ 80
ร้อยละ 85
ร้อยละ 90
ขั้นตอน
รายละเอียดการดาเนินงาน
เอกสาร/หลักฐาน
ที่
ประกอบการประเมินผล
1
ผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการ
- หลักฐานรายชื่อ นพ.สสจ. หรือ รอง
เหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตาม นพ.สสจ. ที่รับผิดชอบจัดการภาวะ
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ผ่านการ
(EOC) ระดับจังหวัด ได้รับการอบรม ฝึกอบรม ICS สาหรับผู้บริหาร
หลักสูตร ICS สาหรับผู้บริหาร
(จานวน 9 ชั่วโมง จัดโดยกรมควบคุม
โรค) อย่างน้อยจังหวัดละ 2 คน

2

เอกสารสนับสนุน :

จัดทีมปฏิบัติการระดับจังหวัดในส่วน
ภารกิจปฏิบัติการ (Operation
Section) เพื่อปฏิบัติการในภาวะปกติ
และภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
จัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ระดับจังหวัดเพื่อเฝ้าระวัง ตรวจจับ
และประเมินสถานการณ์การเกิดโรค
และภัยสุขภาพ (ภาวะปกติมีชื่อ
ผู้ปฏิบัติงานตระหนักรู้สถานการณ์
อย่างน้อยจังหวัดละ 3 คน และ ภาวะ
ฉุกเฉินจังหวัดละ 4 คน)

- รายชื่อการจัดตั้งทีมปฏิบัติการ
ระดับจังหวัด เช่น MERT, mini
MERT, EMS, MCAT,
CDCU/SRRT ฯ
3
- รายชื่อการจัดเวร SAT ภาวะปกติ
ประจาเดือน/ปีงบประมาณ 2561
- รายชื่อการจัดทาทะเบียน SAT
ภาวะฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2561
โดยชื่อไม่ซ้ากับ SAT ภาวะปกติ
- สามารถจัดทา Outbreak
Verification list ทุกสัปดาห์
- สามารถจัดทา Spot Report ได้
ตามเงื่อนไขและเวลาที่กาหนด
- ผู้มีรายชื่อปฏิบัติงานตระหนักรู้
สถานการณ์อย่างน้อยร้อยละ 50
ผ่านการฝึกปฏิบัติ SA ตามเวร
ประจาสัปดาห์ (ที่ กรมควบคุมโรค
หรือ สคร.) หรือ ผ่านอบรมแนว
ทางการปฏิบัติงาน
4
วิเคราะห์ระดับความเสี่ยงสาคัญของ - มีรายงานการวิเคราะห์ระดับ
โรคและภัยสุขภาพระดับจังหวัด
ความเสี่ยงสาคัญของโรคและภัย
สุขภาพระดับจังหวัด ตาม
template ที่กรมควบคุมโรค
กาหนด
5
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
- มี Incident Action Plan (IAP)
ระดับจังหวัด มีการซ้อมแผน หรือมี
ของเหตุการณ์ที่สาคัญที่อาจเกิดขึ้น
การยกระดับเปิดปฏิบัติการภาวะ
ในจังหวัด เพื่อรองรับการเปิดศูนย์
ฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
หรือซ้อมแผน โดยกาหนดวิธี
ปฏิบัติการ พร้อมทั้งข้อสั่งการไปยัง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับ
ปรับปรุง)
2. คู่มือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ์ และศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค
3. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ /
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด

หน่วยงานประมวลผลและ
จัดทาข้อมูล
(ระดับส่วนกลาง)
ผู้รับผิดชอบการรายงานผล
การดาเนินงาน

Baseline data

หน่วย ผลการดาเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.
วัด
2558
2559
2560
ร้อยละ
80

ร้อยละ 85 ของจังหวัดมี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ที่สามารถปฏิบัติงาน
ได้จริง
1. นางวัชรี แก้วนอกเขา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793
โทรสาร : 02-5901784
2. นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793
โทรสาร : 02-5901784
3. น.ส.ธนัชชา ไทยธนสาร
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793
โทรสาร : 02-5901784
สานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

1. นางวัชรี แก้วนอกเขา
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793
โทรสาร : 02-5901784
2. น.ส.บวรวรรณ ดิเรกโภค
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793
โทรสาร : 02-5901784
3. น.ส.ธนัชชา ไทยธนสาร
โทรศัพท์ที่ทางาน : 02-5901793
โทรสาร : 02-5901784

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : wacharr@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 083-8318999
E-mail : borworn67@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 090-7066550
E-mail : milkthanatcha@gmail.com

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์มือถือ :
E-mail : wacharr@hotmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
โทรศัพท์มือถือ : 083-8318999
E-mail : borworn67@gmail.com
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทรศัพท์มือถือ : 090-7066550
E-mail : milkthanatcha@gmail.com

