
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 
การจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  

ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 
และศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน 



ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ สึนามิ ประเทศญ่ีปุ่ น 



1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในหลกัการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ  

2. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในระบบบญัชาการเหตุการณ์และศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 



สาธารณภยั 
• หมายถึง อคัคภียั วาตภยั อุทกภยั ภยัแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสตัว ์
โรคระบาดสตัว์น ้า การระบาดของศตัรูพชื ตลอดจนภยัอื่นๆ อนัมผีลกระทบต่อ
สาธารณชน  

• อาจเกดิจากธรรมชาต ิมผีูท้ าใหเ้กดิขึน้ อุบตัเิหตุ หรอืเหตุอื่นใด  
• ก่อใหเ้กดิอนัตรายแก่ชวีติรา่งกายของประชาชนหรอืความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของ
ประชาชนหรอืของรฐั  

• รวมถงึภยัทางอากาศและการก่อวนิาศกรรมดว้ย 
 

ทีม่า : ตามพระราชบญัญตัป้ิองกนัและบรรเทาสาธารณภยั พ.ศ. 2550  

 



ขอบเขตสาธารณภยัตามแผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแห่งชาติ 
• ด้านสาธารณภยั ประกอบด้วย 14 ประเภทภยั คือ 

1) อุทกภยัและดนิโคลนถลม่ 
2) ภยัจากพายหุมนุเขตรอ้น 
3) ภยัจากอคัคภียั 
4) ภยัจากสารเคมแีละวตัถุอนัตราย 
5) ภยัจากการคมนาคมและขนสง่ 
6) ภยัแลง้ 
7) ภยัจากอากาศหนาว 
8) ภยัจากไฟป่าและหมอกควนั 
9) ภยัจากแผน่ดนิไหวและอาคารถลม่ 
10) ภยัจากคลืน่สนึาม ิ
11) ภยัจากโรคระบาดในมนุษย ์
12) ภยัจากโรค แมลง สตัว ์ศตัรพูชืระบาด 
13) ภยัจากโรคระบาดสตัวแ์ละสตัวน์ ้า 
14) ภยัจากเทคโนโลยสีารสนเทศ 

• ด้านความมัน่คง ประกอบด้วย 4 ประเภทภยั คือ 
1) ภยัจากการกอ่วนิาศกรรม 
2) ภยัจากทุน่ระเบดิกบัระเบดิ 
3) ภยัทางอากาศ 
4) ภยัจากการชมุนุมประทว้งและกอ่การจลาจล 

 



“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ” คืออะไร ? 

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

“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ” จงึหมายถงึ เหตุการณ์การเกดิโรคและภยัคุกคามสขุภาพ 
  

 มีลกัษณะเข้าได้กบัเกณฑอ์ย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ 
• ท าใหเ้กดิผลกระทบทางสขุภาพอยา่งรุนแรง 
• เป็นเหตุการณ์ทีผ่ดิปกตหิรอืไมเ่คยพบมาก่อน 
• มโีอกาสทีจ่ะแพรไ่ปสูพ่ืน้ทีอ่ื่น 
• ตอ้งจ ากดัการเคลื่อนทีข่องผูค้นหรอืสนิคา้ 





การจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 
(Public Health Emergency Management, PHEM) 



ภาวะฉุกเฉินระดบั 1 ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินระดบั 2 ภาวะฉุกเฉินระดบั 3 ภาวะฉุกเฉินระดบั 4 

การเตรียมการตามระดบัภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

การตดิตามและประเมนิ
สถานการณ์ 
การจดัท าแผน 
การส ารองเวชภณัฑ ์
อุปกรณ์และเครื่องมอื 
การซอ้มแผน 

กลุม่ตระหนกัรูส้ถานการณ์  
ผูจ้ดัการงานตระหนกัรู้
สถานการณ์ 
ผูจ้ดัการศูนยป์ฏบิตักิาร  
ผูป้ฏบิตังิานหลกัในศูนย์
ปฏบิตักิาร 
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น 

เฝ้าระวงัใกลช้ดิขึน้ 
ท าการวเิคราะห ์Mission 
ประสานงานกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ 
พฒันาแผนเผชญิเหตุ 
เตรยีมพรอ้มก าลงัคน 

ก าลงัคนเหมอืนกบัภาวะ
ปกต ิแต่เพิม่ 
มกีารแจง้และเพิม่จ านวน
ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเขา้
มารว่มตดิตามและประเมนิ
สถานการณ์ 

 

มกีารแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการ
เหตุการณ์ และปฏบิตังิานตาม
โครงสรา้งของระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ 
ปฏบิตักิารฉุกเฉินตามแผน
เผชญิเหตุ 

ก าลงัคนเหมอืนระดบัที ่1 
บวก 
มกีารเพิม่ก าลงัคนเขา้มาใน
ระบบบญัชาการเหตุการณ์ ไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ10 ของ
ก าลงัคนของแต่ละหน่วยงาน 

 

มกีารแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการ
เหตุการณ์ และปฏบิตังิานตาม
โครงสรา้งของระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ 
ปฏบิตักิารฉุกเฉินตามแผน
เผชญิเหตุ 

ก าลงัคนเหมอืนระดบัที ่1/
บวก 
มกีารเพิม่ก าลงัคนเขา้มาใน
ระบบบญัชาการเหตุการณ์ ไม่
น้อยกวา่รอ้ยละ 25 ของ
ก าลงัคนของแต่ละหน่วยงาน 

 

มกีารแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการ
เหตุการณ์ และปฏบิตังิานตาม
โครงสรา้งของระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ 
ปฏบิตักิารฉุกเฉินตามแผน
เผชญิเหตุ 

ใหทุ้กหน่วยงานหยดุการ
ปฏบิตังิานทีไ่มใ่ชง่านทีส่ าคญั
และจ าเป็นตอ้งด าเนินการ 
เพือ่ใหบุ้คลากรทัง้หมดเขา้รว่ม
ปฏบิตักิารฉุกเฉิน 

 
 



การแบง่ระดบัสาธารณภยัและการบญัชาการเหตกุารณ์ 

แบ่งเป็น 4 ระดบั  โดยพจิารณาจากปัจจยัต่าง ๆ ประกอบดว้ย สภาพพืน้ที ่จ านวนประชากร  ความซบัซอ้น หรอืความสามารถในการจดัการสาธารณภยั 
ตลอดจนศกัยภาพดา้นทรพัยากร ซึง่ผูม้อี านาจตามกฎหมายใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจเกีย่วกบัความสามารถในการเขา้ควบคุมสถานการณ์เป็นหลกั ดงัน้ี 

ระดบั การจดัการ ผูมี้อ านาจตามกฎหมาย 

ผูอ้ านวยการอ าเภอ ผูอ้ านวยการทอ้งถิน่ และ/หรอื  
ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการกรงุเทพมหานคร  ควบคุมและสัง่การ 

ผูอ้ านวยการจงัหวดั หรอืผูอ้ านวยการกรงุเทพมหานคร   
ควบคุม สัง่การ และบญัชาการ 

ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ 
ควบคุม สัง่การ และบญัชาการ 

นายกรฐัมนตร ีหรอืรองนายกรฐัมนตร ีทีน่ายกรฐัมนตรมีอบหมาย 
ควบคุม สัง่การ และบญัชาการ 

สาธารณภยัขนาดเลก็ 

สาธารณภยัขนาดกลาง 

สาธารณภยัขนาดใหญ่ 

สาธารณภยัรา้ยแรงอย่างย่ิง 

ส าหรบัการยกระดบัการจดัการสาธารณภยัเป็นระดบั 3 และระดบั 4 ผูม้อี านาจตามกฎหมายจะใชดุ้ลยพนิิจพจิารณาจากปัจจยัดงักล่าวอยา่งใด
อยา่งหนึ่งหรอืหลายอยา่งประกอบกนัเป็นเกณฑเ์สนอผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาตพิจิารณาตดัสนิใจ 

ตาม พ.ร.บ.ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  



ศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินคืออะไร ? 
• ห้องบญัชาการเหตกุารณ์ 
• ห้องท างานของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ (ปฏบิตังิานเตม็เวลา) 
จนกวา่เหตุการณ์จะคลีค่ลาย 
• ห้อง EOC มอีงคป์ระกอบทีส่ าคญั ดงันี้ 
o ก าลงัคนทีม่สีมรรถนะ (Staff) 
o หอ้งและอุปกรณ์ (Stuff): คอมพวิเตอร ์เครือ่งมอื

ระบบสือ่สาร ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
o ระบบงาน (System): แผนปฏบิตักิาร  
 มาตรฐานการปฏบิตังิาน (SOP) และงบประมาณ 



ก าลงัคนท่ีมีสมรรถนะ (Staff) 
• ระบบการจดัการภาวะฉุกเฉินตอ้งมแีผนระดมทรพัยากร โดยเฉพาะการระดมอตัราก าลงั 
(surge capacity plan)  
• ในองคก์รใดๆ ตอ้งสามารถแบ่งภารกจิเป็น 2 ประเภท 
o ภารกจิส าคญัจ าเป็น ไมส่ามารถหยุดการท างานได ้หากตอ้งหยดุการท างานจะก่อใหเ้กดิผลเสยี
ต่อประชาชนอยา่งรา้ยแรง 
o ภารกจิทีส่ามารถหยุดด าเนินงานลงไดช้ัว่คราว 

• ในภาวะฉุกเฉิน ผูบ้รหิารองคก์รตอ้งจดัการทรพัยากรบุคคลใหเ้หมาะสม เพือ่ใหม้บีุคลากร
เพยีงพอในการปฏบิตัภิารกจิส าคญัจ าเป็น และภารกจิจดัการภาวะฉุกเฉิน 

No surge capacity plan = No Emergency Operation 



• หน่วยงานตอ้งก าหนดและวางแผนแบ่ง “บุคลากรทีส่ามารถระดมมาชว่ยด าเนินการใน
ภาวะฉุกเฉินได ้(emergency staff)” โดยใหร้บัผดิชอบกลุ่มภารกจิต่างๆ อยา่งเหมาะสม 

  
 

ก าลงัคนท่ีมีสมรรถนะ (Staff) 

No surge capacity plan = No Emergency Operation 

• เมือ่มภีาวะฉุกเฉินเกดิขึน้ กส็ามารถระดมบุคลากรมารว่มปฏบิตังิานไดอ้ยา่งเหมาะสม  

• เมือ่มกีารก าหนด emergency staff อยา่งชดัเจนวา่ใครตอ้งรบัผดิชอบอะไรในภาวะฉุกเฉิน 
องคก์รตอ้งจดัใหม้กีารฝึกอบรมความรูแ้ละทกัษะแก่ emergency staff เหลา่นัน้เพือ่ให้
สามารถไปปฏบิตังิานไดจ้รงิ เมือ่มภีาวะฉุกเฉินเกดิขึน้ 



สถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีจ าเป็น (Stuff) 

• หอ้งส าหรบัใหท้มีปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินท างาน 
• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 
• ระบบขอ้มลูทีม่คีวามรวดเรว็ ถกูตอ้ง ทนัสถานการณ์ 
และสามารถเชือ่มโยงได ้
• ระบบแสดงผลการประมวลขอ้มลูขา่วสาร 
• ระบบสือ่สาร 

 



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

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

• ชว่ยในการบรูณาการระหวา่งหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
 



วตัถปุระสงคข์องระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

1) เพื่อหยุดยัง้และ/หรอืลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินหรอืสถานการณ์รุนแรงจาก
โรคและภยัสขุภาพ และเพือ่ใหเ้หตุการณ์กลบัสูส่ภาวะปกตใินระยะเวลาทีส่ ัน้ทีส่ดุ 

2) ใหม้คีวามปลอดภยัทัง้ผูป้ฏบิตังิานและผูเ้สีย่งต่อภยัสขุภาพ 
3) เพือ่ระดมทรพัยากร และบรหิารจดัการอยา่งคุม้คา่และมปีระสทิธภิาพ 

 



ประโยชน์ของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

1) สามารถจดัการเหตุการณ์ฉุกเฉินไดทุ้กโรคและภยัสขุภาพ 
2) ประสทิธภิาพดกีว่าการใช้ระบบการท างานแบบปกติตอบโต้เหตุการณ์ในภาวะ

ฉุกเฉิน         
3) ผู้ปฏิบตัิงานจากหลายหน่วยงานสามารถท างานร่วมกนัได้อย่างเป็นระบบและ

รวดเรว็  
4) เป็นระบบบญัชาการเหตุการณ์ทีม่เีอกภาพ ดว้ยหลกัการ ผูป้ฏบิตังิานแต่ละคนจะ

รบัค าสัง่จากหวัหน้าโดยตรงเพยีงคนเดยีว    
 



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์  

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ 

•เจา้หน้าทีป่ระชาสมัพนัธ ์
•เจา้หน้าทีด่า้นความปลอดภยั 
•เจา้หน้าทีป่ระสานงาน 

กลุ่มปฏบิตักิาร กลุ่มแผนงาน กลุ่มสนบัสนุน กลุ่มบรหิาร 

(ตวัอย่าง) 



สถานการณ์ท่ีสามารถน าระบบบญัชาการเหตกุารณ์มาใช้ได้ 



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 



ผูบ้ญัชาการ/ผูอ้ านวยการ 

ศนูยข์อ้มลูประชาสมัพนัธร์ว่ม 
ทีป่รกึษา/ผูเ้ชีย่วชาญ 

ศนูยป์ระสานการปฏบิตั ิ

ส่วนอ านวยการ ส่วนสนับสนุน 

สปฉ.1 คมนาคม 

สปฉ.4 ผจญเพลงิ 

สปฉ.9 การคน้หาและกูภ้ยั 

สปฉ.7การสนบัสนุน
ทรพัยากรทางอาหาร 

สปฉ.8 การแพทย์
และสาธารณสขุ 

สปฉ.10 การเคม ีวตัถุ 
อนัตราย และกมัมนัตรงัส ี

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 
และความมัน่คงของมนุษย ์

ส่วนปฏิบติัการ 

สปฉ.13 รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย 



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

situation 

ส่ือสารความเส่ียง Case Management Operation PoE 

• ภารกิจ 
• แนวทางการปฏิบติั 
• การสัง่การ  

หน่วยสนับสนุน 
Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | ก าลงัคน 

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ผูบ้ญัชาการ 

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร ์

ผูป้ฏิบติั 

Liaison 

ขอ้มลู 

SAT ยทุธศาสตร ์



นโยบาย - ระบบ - แนวทางปฏิบติั - แผนปฏิบติัการ 

แผน 
ปฏิบติัการ 

แนวทางปฏิบติั 

ระบบ 

นโยบาย 

1. เร่งรดัการก าจดั และกวาดล้างโรคท่ีเป็นพนัธะสญัญากบันานาชาติ และเป็นโรคท่ีประเทศไทยสามารถควบคมุได้ระดบัหน่ึงแล้ว 
1.1 เร่งรดัการกวาดล้างโรคโปลิโอ 
1.2 เร่งรดัการก าจดัโรคโรคมาลาเรีย โรคเรือ้น เอดส ์หดั พิษสนัุขบา้ และโรคเท้าช้าง 

2. พฒันาระบบการป้องกนัโรคติดต่ออนัตรายอย่างเตม็ท่ี เพ่ือลดโอกาสการระบาดของโรคติดต่ออนัตรายในประเทศไทยให้เหลือน้อยท่ีสดุ 
3. ควบคมุโรคติดต่อประจ าถ่ิน (ได้แก่ ไข้เลือดออก ไข้หวดัใหญ่ มือเท้าปาก วณัโรค โรคติดต่อทางอาหารและน ้า โรคท่ีป้องกนัได้ด้วยวคัซีน 

โรคติดต่อทางเพศสมัพนัธ ์โรคติดต่อจากสตัวส์ู่คน โรคท่ีเกิดจากจลุชีพดื้อยา โรคติดต่ออบุติัใหม่ และโรคติดเช้ือในโรงพยาบาล)  
ด้วยมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้โรคติดต่อประจ าถ่ินส่งผลกระทบต่อสขุภาวะของประชาชนให้น้อยท่ีสดุ 

4. ลดการตีตราหรือเลือกปฏิบติัต่อผูป่้วยโรคติดต่อทกุชนิด 

ป้องกนัโรค ตรวจจบั ควบคมุโรค สนับสนุน/บริหารจดัการ 

น ามาตรการป้องกนัโรคติดต่อท่ีมี
ประสิทธิภาพมาใช้อย่างทัว่ถึง 

พฒันาระบบการตรวจจบั
โรคติดต่อให้มีความรวดเรว็และ
แม่นย า 

ด าเนินการควบคมุโรคติดต่ออย่าง
รวดเรว็ เป็นระบบ มีความเป็น
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และปลอดภยั  

พฒันา/ปรบัปรงุระบบสนับสนุน
การด าเนินงานและบริหารจดัการ 

โปรแกรมป้องกนัโรค 21 โปรแกรม 

Public Health Laboratory 

งานควบคมุโรคติดต่อระหว่าง
ประเทศ 

การเฝ้าระวงัโรค 

การดแูลรกัษาผู้ป่วย 

Em
ergency Operations Center 

สื่อสารความเสี่ยง 

การสนับสนุนและการบริหารจดัการ 

การติดตามและประเมินผล 

การพฒั
นาก าลงัคน 

โปลิโอ 

โรคเอดส ์

โรคไข้เลือดออก 

ประเดน็
ยทุธศาสตร ์



เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ  

ประเภทท่ี 1 เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ : โดยต าแหน่ง  
ตาม - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรือ่ง แต่งตัง้เจา้พนกังานควบคุมโรคตดิต่อตามพระราชบญัญตัิ
โรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 (เชน่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั นายอ าเภอ นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดั ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
ศนูย ์โรงพยาบาลทัว่ไป และโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสขุอ าเภอหรอืสาธารณสขุกิง่อ าเภอ และขา้ราชการทีป่ฏบิตัิ
ราชการ ณ ดา่นควบคุมโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ) 

ประเภทท่ี 2 เจ้าพนักงานควบคมุโรคติดต่อ : โดยคณุสมบติั 
ตาม - ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แต่งตัง้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตาม
พระราชบญัญตัโิรคตดิต่อ พ.ศ. 2558 (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2560  



สถานการณ์ท่ีกรมควบคมุโรคยกระดบั 
ศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน 

• กรณีพบผูป่้วยยนืยนัโรคทางเดนิหายใจตะวนัออกกลาง (MERS) 
• กรณีสถานการณ์อุทกภยัภาคใต ้(15 จงัหวดั) ปี 2560 
• กรณีพบผูป่้วย/ผูเ้สยีชวีติยนืยนัโรคพษิสนุขับา้ 
• กรณีการระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา 
• กรณีพระราชพธิถีวายพระเพลงิพระบรมศพพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหา
ภมูพิลอดุลยเดช บรมนาถบพติร (รชักาลที ่9) 



ค าถามและข้อคิดเหน็ 


