
 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร (Executive Summary) 
 

ตัวช้ีวัด     : ร้อยละของจังหวัดมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)  
  ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง 
เป้าหมาย  : รอบ 9 เดือน (ไตรมาส 3: 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561) ร้อยละ 85 ของจังหวัด
ด าเนินการได้ขั้นตอนที่ 1-4 

1. วิเคราะห์สถานการณ์ ความส าคัญสภาพปัญหาของพ้ืนที่  
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคและภัยสุขภาพในปัจจุบันมีความรุนแรงและซับซ้อนกว่าอดีต ท าให้

ต้องมีการติดตามประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพ เพ่ือตรวจจับเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้
อย่างรวดเร็ว และพัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency 
Management: PHEM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระทรวงสาธารณสุขจึงต้องพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน  
(Emergency Operation Center: EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System: ICS) 
และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team) ระดับจังหวัด เพ่ือปฏิบัติการตรวจจับ
เหตุการณ์ผิดปกติ ตรวจสอบข่าวได้ข้อมูลการระบาด และวิเคราะห์ความเสี่ยงของโรคและภัยสุขภาพแบบ Real 
Time โดยมีศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ไว้บัญชาการเหตุการณ์และจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข
ได้ทันทีตามมาตรฐานสากล เชื่อมโยงระดับจังหวัด เขตสุขภาพ และกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง  

2. ผลการด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1: ร้อยละ 96 ของจังหวัดมี นพ.สสจ หรือ รอง นพ.สสจ ที่รับผิดชอบการจัดการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข อย่างน้อยจังหวัดละ 2 คน ผ่านการฝึกอบรม ICS ส าหรับผู้บริหาร  
ขั้นตอนที่ 2: ร้อยละ 96 ของจังหวัดมีทะเบียนทีมปฏิบัติการระดับจังหวัด และ 3 จังหวัด (ร้อยละ 4) อยู่ในช่วง
ด าเนินการรวบรวมหลักฐาน 
ขั้นตอนที่ 3: ร้อยละ 41 มีของจังหวัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด และร้อยละ 59 อยู่ในช่วง
ด าเนินการรวบรวมหลักฐานการจัดทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด 
ขั้นตอนที่ 4: ร้อยละ 61 ของจังหวัดมีรายงานการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงส าคัญของโรคและภัยสุขภาพระดับ
จังหวัด ร้อยละ 39 อยู่ในช่วงด าเนินการรวบรวมหลักฐาน 
การด าเนินงานระยะต่อไป 

- จัดอบรม ICS ผู้บริหาร ครั้งที่ 4 วันที่ 10-11 กันยายน 2561 ให้กับ 3 จังหวัดที่เหลือ 
- ประสานเขตสุขภาพ ขอความร่วมมือให้ด าเนินการตามข้ันตอนที่ 1-5 แล้วเสร็จภายใน สิงหาคม 2561 

3. ปัจจัยความส าเร็จ (Key Success) 
3.1 มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บัญชาการเหตุการณ์เพ่ือรองรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

และระบบบัญชาการเหตุการณ์ ส าหรับผู้บริหาร ปี 2561 เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ให้กับผู้บัญชาการและรองผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัด 

3.2 มีการด าเนินการสนับสนุนงบประมาณให้แก่ส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1-12 เพ่ือใช้ในการ
ก ากับและสนับสนุนการฝึกปฏิบัติงาน ส าหรับทีมตระหนักรู้สถานการณ์ระดับจังหวัดให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานงานภารกิจด้านตระหนักรู้สถานการณ์ 



3.3 มีคู่มือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ์ในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดได ้

3.4 กรมควบคุมโรค โดยส านักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) มีการก ากับติดตามการด าเนินงานฯ ผ่าน
กลไกการตรวจราชการระดับจังหวัด 

3.5 มีการนิเทศติดตามการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการจากผู้บริหาร
ระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขและทีมนิเทศฯ จากส่วนกลางเพ่ือรับฟังปัญหาในการด าเนินงาน และให้
แนวทางและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 

3.6 มีการประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดโดยผู้ตรวจราชการที่ดูแลตัวชี้วัดตามค ารับรองฯ PA-
EOC ท าให้ทราบถึงปัญหาในการด าเนินงานของ สคร.ในการก ากับดูแลจังหวัดในเขตรับผิดชอบ     

3.7 ผู้บริหารในระดับเขตให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานของจังหวัดในเขตรับผิดชอบ 
 
4. ประเด็นส าคัญท่ีเป็นความเสี่ยงต่อการท าให้การขับเคลื่อนนโยบายหรือการด าเนินงานไม่ประสบ
ความส าเร็จ (Key Risk Area/ Key Risk Factor) 

การด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
(ICS) และพัฒนาทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับจังหวัด ต้องอาศัยความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพ่ือให้
เกิดระบบปฏิบัติการเพ่ือบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้อย่า ง
บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้บริหารที่เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข ตาม
โครงสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับจังหวัดนั้นจะต้องให้ความส าคัญในการผลักดันให้เกิดการ
ด าเนินงานพัฒนาความพร้อมเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ การด าเนินงานขับเคลื่อนการ
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ จึงจะประสบความส าเร็จได้ ในทางกลับกันหากผู้บริหารไม่ให้ความส าคัญ
ในเรื่องดังกล่าวก็ยากที่จะท าให้การด าเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินฯ ประสบ
ความส าเร็จ  หน่วยงานควรมีการสื่อสารท าความเข้าใจทั้งภายในและนอกองค์กร เพ่ือสร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือประโยชน์ส่วนรวมและความผาสุกของประชาชนเป็นที่ตั้ง 
เพ่ือให้การพัฒนาฯเกิดความยั่งยืนต่อไป 

5. ปัญหา/อุปสรรคที่พบ 
ปัญหา อุปสรรค   ข้อเสนอแนะ 

เนื่องจากมีการแต่งตั้ง โยกย้ายนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด (นพ.สสจ) ท าให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
หรือรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่รับผดิชอบการ
จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุในบางจังหวัดยังไม่
สามารถเข้าร่วมการฝึกอบรมได ้

มีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการพัฒนาผู้บญัชาการ
เหตุการณ์เพื่อรองรบัศูนย์ปฏิบตัิการภาวะฉุกเฉินและระบบ
บัญชาการเหตุการณ์ ส าหรับผู้บรหิาร ปี 2561 มากกว่า 1 ครั้ง 
เพือ่สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ นพ.สสจ หรือ รอง นพ.สสจ  
ซึ่งเป็นผู้บัญชาการและรองผู้บญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข ตามโครงสรา้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) 
ระดับจังหวดั 

บุคลากรระดบัจังหวัดยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
งานภารกิจด้านตระหนักรูส้ถานการณ์ เนื่องจากเป็นช่วง
เริ่มต้น (ปีท่ี 2) ของ สสจ. ในการด าเนินการจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) อีกทั้งบางจังหวัด 
บุคลากรที่มรีายชื่อในทีม SAT ยังเป็นบุคลากรจากกลุ่ม
ควบคุมโรคติดต่อเท่านั้น 

1. สนับสนุนงบประมาณเพ่ือใช้ในการฝึกปฏิบัติงานของทีม
ตระหนักรู้สถานการณร์ะดับจังหวดัให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานภารกิจด้านตระหนักรูส้ถานการณ ์
2. ประชุมชี้แจงท าความเข้าใจผ่านระบบ VDO conference 
ให้แก่เขตและจังหวัด 
3. ส่วนกลางมีการจดัอบรม TOT (Training of Trainer) เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีในระดับเขตสามารถเปน็พ่ีเลี้ยงในการดูแลจังหวัดในเขต
รับผิดชอบ และ Site visit โดยไดร้ับงบประมาณสนับสนุนจาก
โครงการความร่วมมือไทย สหรัฐฯ ด้านสาธารณสุข (TUC) 



ปัญหา อุปสรรค   ข้อเสนอแนะ 
ผู้ปฏิบัติงานในระดับจังหวดัมีภาระงานมาก มีหลาย
ตัวช้ีวัดทีถ่่ายทอดไปยังเขตและจังหวัด 

กรมต่างๆในส่วนกลางควรทบทวนเรื่องตัวช้ีวัด บูรณาการและ
จัดล าดับความส าคัญ รวมถึงประเมินทรัพยากร โดยเฉพาะด้าน
ก าลังคนและความพร้อมในการด าเนินงาน วิเคราะห์และวางแผน
ในการสนับสนุนอย่างเหมาะสมเพือ่ให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

 
4. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและโอกาสพัฒนา 

เนื่องจากปีนี้เน้นการพัฒนาการด าเนินงานฯ ในเชิงคุณภาพมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา และเป็นช่วงเริ่มต้น
ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดในการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ดังนั้น จ าเป็นต้องคงไว้ซึ่ง
นโยบายพัฒนาระบบควบคุมโรคและภัยสุขภาพให้สามารถตรวจจับเหตุการณ์ผิดปกติได้รวดเร็วและตอบโต้
ได้ทันทีภายใต้ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และระบบบัญชาการเหตุการณ์ อันเป็นกลไกส าคัญในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินระดับจังหวัด และควรเพ่ิม
งบประมาณสนับสนุนส าหรับพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เพียงพอ รวมทั้งงบประมาณสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ เครื่องมือที่จ าเป็นในการเตรียมความพร้อม และการตอบโต้ทั้งในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน และ
ควรมีการนิเทศ ก ากับ ติดตามให้มีการพัฒนาการด าเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงาน
ส่วนกลางของกระทรวงสาธารณสุขจ าเป็นต้องมีการบูรณาการ ประสานความร่วมมือ สร้างความเข้าใจทั้งใน
และนอกหน่วยงาน สร้างการเชื่อมโยงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ทั้งในเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติ 
เพ่ือช่วยในการขับเคลื่อนการด าเนินงานฯให้ไปสู่ระดับเขต จังหวัด รวมถึงท้องถิ่นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่เป็นเอกภาพและยั่งยืนในอนาคต  

5. นวัตกรรมที่สามารถเป็นแบบอย่าง Best Practice (ถ้ามี) 
- 

6. ผู้รับผิดชอบ/ผู้เขียนรายงานผล 
ชื่อ-สกุล นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   
หน่วยงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน โทร 0 2590 3157  
E-mail borworn67@gmail.com 
 


