
หมวด 1. ดานสงเสริมสุขภาพ ปองกันโรค และคุมครองผูบริโภคเปนเลิศ (PP&P Excellence) 
แผนท่ี 3. การปองกันควบคุมโรคและลดปจจัยเส่ียงดานสุขภาพ 
โครงการท่ี 4. โครงการพัฒนาระบบการตอบโตภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ 
ระดับการแสดงผล จังหวัด 
ช่ือตัวช้ีวัด 11.ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด 

คํานิยาม 1. ระดับความสําเร็จในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของหนวยงานระดับจังหวัด 
หมายถึง จังหวัดมีการดําเนินงานเพ่ือจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ประกอบดวย  
3 กระบวนการ คือ 
1) มีการเตรียมความพรอมเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉินโดย 
   1.1 มีโครงสราง ICS สําหรับรองรับทุกภัย (All Hazards)  
   1.2 ความสําเร็จของจังหวัดในการดําเนินงานและประเมินตนเองตามแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐาน
เพ่ือการวางแผนการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสําหรับหนวยงานสาธารณสุขระดับ
จังหวัดและระดับเขต (EOC assessment tool 2019) ซ่ึงประกอบดวย 10 หมวด คือ 
   หมวดท่ี 1 : บริบท                                               
   หมวดท่ี 2 : ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 
   หมวดท่ี 3 : กรอบโครงสรางการทํางาน 
   หมวดท่ี 4 : ระบบขอมูล 
   หมวดท่ี 5 : Critical Information 
   หมวดท่ี 6 : Incident management and response 
   หมวดท่ี 7 : การสื่อสารความเสี่ยง (Risk communication) และการเตือนภัย 
   หมวดท่ี 8 : การสื่อสารภายใน (หมายถึง การสื่อสารภายในระบบ ICS) 
   หมวดท่ี 9 : Coordination and logistical support of field operations 
   หมวดท่ี 10 : Training, Exercise and Evaluation        
2) จังหวัดมีความพรอมในการเผชิญเหตุเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยทุกจังหวัด
มีแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขท่ีเตรียมไว ไดแก แผนปฏิบัติ
การควบคุมทุกโรคและภัยสุขภาพ แผน แนวทาง หรือคูมือปฏิบัติการท่ีเตรียมไวลวงหนา
สําหรับการตอบโตสถานการณโรคหรือภัยสุขภาพท่ีจําเพาะ แผนระดมสรรพกําลัง แผนปฏิบัติ
การตอบโตภาวะฉุกเฉิน และดําเนินการซอมแผนอยางนอย 1 ครั้งตอป ดังนี ้
      2.1 แผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภัยจากโรคติดเชื้อ (Biological Event) สถานการณ
การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และดําเนินการฝกซอมแผนตามแผนปฏิบัติการเพ่ือ
รองรับสถานการณการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อยางนอย 1 ครั้ง (ภายในไตรมาส
ท่ี 1 ตาม House Model Quick win) พรอมท้ังมีการทบทวนสรุปบทเรียนท่ีไดจากการซอม
แผนดังกลาว 
      2.2 แผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉิน อาทิ (ภัยจากสารเคมี (Chemical 
Event) ภัยจากรั งสี  (Radiological Event) ภัยจากธรรมชาติ (Natural /Environment 
/Disaster Event) และภัยจากอุบัติ เหตุ/การบาดเจ็บ และการกอการราย/วินาศกรรม 
(Explosion / Trauma Event)) โดยจังหวัดตองวิเคราะหและระบุความเสี่ยง ผลกระทบ
ทางดานภัยสุขภาพจากสาธารณภัยท่ีเคยเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีหรือภัยมีความเสี่ยงสูงสุดและ
ดําเนินการฝกซอมแผนจัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีเปนการตอบสนอง
ตอเหตุการณในระดับจังหวัดอยางนอย 1 ครั้ง พรอมท้ังมีการทบทวนสรุปบทเรียนท่ีไดจากการ
ซอมแผนดังกลาว 
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3) จังหวัดประสบความสําเร็จในการดําเนินงานตาม House model COVID-19 ไดแก 
    - มีทีม CDCU 
    - มีหองปฏิบัติการคุณภาพ 
    - มีระบบ Quarantine คุณภาพ 
    - ประชาชนสามารถเขาถึงบริการสุขภาพจิตไดอยางมีคุณภาพ 
    - ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการ DMH ในเกณฑท่ีพึงประสงค 
2. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โรคโควิด 19) หมายถึง การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท้ัง
ท่ีมีอาการและไมมีอาการ โดยมีผลตรวจทางหองปฏิบัติการยืนยันเปนบวก  
3. โรคและภัยสุขภาพ ภัยท่ีมีผลกระทบตอสุขภาพประกอบดวย 5 ชนิด คือ ภัยจากโรคติด
เชื้อ (Biological Event) ภัยจากสารเคมี (Chemical Event) ภัยจากรังสี (Radiological 
Event) ภัยจากธรรมชาติ (Natural/Environment/Disaster Event) และภัยจากอุบัติเหตุ/
การบาดเจ็บ และการกอการราย/วินาศกรรม (Explosion / Trauma Event)  
4. หนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ (CDCU) เพ่ิม 3 เทา (surge capacity) หมายถึง ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จังหวัดจัดต้ังทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอเพ่ิมจาก 1 ทีมตอ
อําเภอ เปน 3 ทีมตออําเภอ 
5. หองปฏิบัติการทุกจังหวัดสามารถแจงผลตรวจการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดใน  
1 วัน หมายถึง จํานวนหองปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ท่ีสามารถแจงผลตรวจการติดเชื้อ ไดใน 1 วัน  
ยกเวน 
1) กรณีผลกํากวม อาจมีการสงตอหองปฏิบัติการอ่ืน ซ่ึงจะใชเวลามากกวา 24 ชั่วโมง โดยมี
การประสานรายงานเบื้องตนไปกอน  
2) กรณีเฝาระวังหรือการตรวจตามนโยบายอ่ืนๆ ท่ีสงผลใหมีจํานวนตัวอยางมาครั้งละมากๆ  
เกินขีดความสามารถในการบริการปกติ 
6. ประชาชนกลุมเส่ียงเขาถึงบริการสุขภาพจิต หมายถึง ผู ท่ีเสี่ยงตอการเกิดปญหา
สุขภาพจิต ใน 4 ประเด็น (St B Su D : Stress, Burnout, Suicide, Depression) ไดแก  
ภาวะเครียด (stress) ภาวะเหนื่อยลาหมดไฟ (Burnout) ความเสี่ยงตอการฆาตัวตาย 
(suicide) และภาวะซึมเศรา (depress) จากการเฝาระวังและปองกันปญหาสุขภาพจิตดวย
การคนหาคัดกรองเชิงรุก (Active Screening) ภายใตกรอบการดําเนินงานระยะสั้นของ
แผนการฟนฟูจิตใจในสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ป 2563-2564 
โดยวิเคราะหประชาชนกลุมเสี่ยงจากสถานการณการติดเชื้อและการระบาดของเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 ในประเทศไทย ประกอบดวย กลุมบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ผูปวยโรค
ติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 และสมาชิกในครอบครัว ผูถูกกักตัว (Quarantine) และกลุม
เปราะบางทางสังคม ตามท่ีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ไดคาดการณไววาจะดําเนิน
ไปเปน 3 ระยะ ในทุกระลอกของการระบาด ไดแก  
     ระยะท่ี 1 พบผูปวยเดินทางมาจากประเทศท่ีมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
     ระยะท่ี 2 พบผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภายในประเทศ และมีการระบาดใน
วงจํากัด  
     ระยะท่ี 3 พบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวงกวาง ในประเทศไทย 
โดยประชาชนกลุมเสี่ยงจะไดรับการประเมินและคัดกรองดานสุขภาพจิต ใน 4 ประเด็นปญหา 
ผานระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต ตลอดจนการคัดกรองปญหาสุขภาพจิตทางออนไลน 
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โทรศัพท หรือผาน Application ตางๆ ท่ีสอดรับกับชีวิตวิถีใหม (New Normal) เพ่ือใหไดรับ
การดูแลชวยเหลือ และติดตามตอเนื่อง อยางนอย 1 ครั้ง 
7. ระบบกักกันโรค (Quarantine) ท่ีไดมาตรฐานทุกจังหวัด หมายถึง สถานท่ีเอกเทศทุก
ประเภทท่ีจัดตั้งข้ึนหรือระบุใหเปนสถานท่ีในการกักกันผูท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามีการติดเชื้อ
หรือมีการสัมผัสหรือเดินทางมาจากพ้ืนท่ีเสี่ยง โดยปฏิบัติตามมาตรการในการควบคุมและ
ปองกันโรคท่ีกรมควบคุมโรคและหนวยงานท่ีเก่ียวของเปนผูกําหนดและผานการรับรองโดย
คณะทํางานดานวิชาการภายใตคณะกรรมการโรคติดแหงตอชาต ิ
8. ประชาชนสวมหนากาก หมายถึง ประชาชนท่ีอยูในราชอาณาจักรไทยสวมหนากากผาหรือ
หนากากอนามัยเม่ืออยูในสถานท่ีท่ีมีคนรวมตัวกัน/สถานท่ีแออัด เพ่ือปองกันโรคโควิด 19 
มากกวารอยละ 85 

เกณฑเปาหมาย : 
ปงบประมาณ 61  ปงบประมาณ 62 ปงบประมาณ63 ปงบประมาณ 64 ปงบประมาณ 65 

- - - รอยละ 100 
(77 จังหวัด)    

รอยละ 100 
(77 จังหวัด)   

 

วัตถุประสงค เพ่ือยกระดับการพัฒนาระบบปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินใหสามารถรับมือภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขท่ีเกิดจากโรคและภัยสุขภาพได 

ประชากรกลุมเปาหมาย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
วิธีการจัดเก็บขอมูล กองสาธารณสุขฉุกเฉินประสานและรวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานจาก 76 จังหวัด 

กรุงเทพมหานคร และจากกรมวิชาการตางๆ  
แหลงขอมูล 1. ขอมูลจากผลการดําเนินงานในระดับจังหวัด ไดแก 

  1) ขอมูลโครงสราง ICS สําหรับรองรับทุกภัย (All Hazards) ตามรูปแบบของกระทรวง
สาธารณสุข 
  2) ขอมูลการการดําเนินงานของจังหวัด โดยจังหวัดประเมินตนเองตามแบบเก็บขอมูล
พ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนการพัฒนาศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับหนวยงานสาธารณสุขระดับ
จังหวัดและระดับเขต (EOC assessment tool 2019) ผานทางเว็บไซต 
https://ddc.moph.go.th/ddce/newspic.php หรือ เว็บไซตกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
website: https://pher.moph.go.th/wordpress/8-5-63/ ซ่ึงทางกองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรวบรวมขอมูลจากกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
ในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 
  3) แผนเตรียมความพรอมเพ่ือตอบสนองตอสถานการณแพรระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 รวมถึงมีการซอมแผนภายในไตรมาสท่ี 1 และมีการทบทวนแผนเพ่ือการเตรียมความ
พรอมในการเผชิญเหตุ ท่ีมีประสิทธิภาพ โดยรายงานตามแบบฟอรมท่ีกําหนด ซ่ึงกอง
สาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรวบรวมขอมูล 
  4) แผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินตามความเสี่ยงของพ้ืนท่ีและฝกซอมแผน
จัดการภาวะฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีเปนการตอบสนองตอเหตุการณในระดับ
จังหวัดซ่ึงกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะเก็บรวบรวมขอมูล 
  5) จังหวัดดําเนินงานตาม House model COVID-19 และกองสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะประสานหนวยงานสวนกลางท่ีเก่ียวของระดับกระทรวงฯ เพ่ือ
รวบรวมขอมูล ไดแก  
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     5.1 กรมควบคุมโรค:  
         5.1.1 กองระบาดวิทยา และสํานักงานเลขานุการ พ.ร.บ.โรคติดตอ กองโรคติดตอท่ัวไป 
(สวนกลาง: กองระบาดวิทยาและกองโรคติดตอท่ัวไป, จังหวัด: สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 
                  5.1.1.1 หนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ (CDCU) เพ่ิม 3 เทา ใชแหลงขอมูล
จากเว็บไซต Implementation Monitoring System กรมควบคุมโรค
(https://ims.ddc.moph.go.th/index.php) 
        5.1.2 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
                  5.1.2.1 ขอมูลผลการตรวจเยี่ยมและติดตามกํากับเชิงคุณภาพของการดําเนิน
ภารกิจการกักกัน เพ่ือปองกันและควบคุมโรค   
    5.2 กรมวิทยาศาสตรการแพทย:  
        5.2.1 ระบบ CO-LAB 
        5.2.2 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสาธารณสุข (หลัก) 
        5.2.3 กองการแพทยจีโนมิกสและสนับสนุนนวัตกรรม 
        5.2.4 ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยทุกแหง 
     5.3 กรมอนามัย:  
       ศูนยอนามัยท้ัง 12 เขตและสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง รวมกันดําเนินการสํารวจ
พฤติกรรมการสวมหนากากผาหรือหนากากอนามัยของประชาชนผานระบบออนไลน 
     5.4 กรมสุขภาพจิต:  
      ทีม MCATT ศูนยสุขภาพจิตท่ี 1-13  และสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช ท่ีรับผิดชอบพ้ืนท่ี
ในเขตสุขภาพเดียวกัน รวมกันดําเนินการและสรุปรายงานผลการดําเนินงานการดูแลชวยเหลือ 
และติดตามตอเนื่อง ประชาชนกลุมเสี่ยงตอปญหาสุขภาพจิต และทะเบียนติดตามกลุมเสี่ยงตอ
ปญหาสุขภาพจิต (MCATT COVID-19) 

รายการขอมูล 1 A = จํานวนจังหวัด ท่ีดําเนินการครบ 4 ข้ันตอน จากวิธีการประเมินผล 
รายการขอมูล 2 B = จํานวนจังหวัดท้ังหมด 77 จังหวัด 
สูตรคํานวณตัวช้ีวัด  (A/B) x 100 
ระยะเวลาประเมินผล ไตรมาส 1 – 4  
เกณฑการประเมิน : 
 ป 2564 
 

 

ท่ี เปาหมาย/ตัวชี้วัด 
รอบ 
3 

เดือน 

รอบ 
6 

เดือน 

รอบ 
9 

เดือน 

รอบ 
12 

เดือน 

1 

การเตรียมความพรอมเพ่ือตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
1.1 โครงสราง ICS สําหรับรองรับทุกภัย (All Hazards)  
1.2 จังหวัดประเมินตนเองตามแบบเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือ
การวางแผนการพัฒนาศูนยปฏิบัตกิารภาวะฉุกเฉินสําหรับ
หนวยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและระดบัเขต (EOC 
assessment tool 2019)  

√    

2 

จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับสถานการณการ
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  และฝกซอมแผนตาม
แผนปฏิบัติการเพ่ือรองรับสถานการณการระบาดโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 

√   
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3 

จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินตาม
ความเสี่ยงของพ้ืนท่ีและฝกซอมแผนจัดการภาวะฉุกเฉิน
ดานการแพทยและสาธารณสุขท่ีเปนการตอบสนองตอ
เหตุการณในระดับจังหวัด 
 

 √ √ √ 

4 
ดําเนินการตามกิจกรรมภายใตแผนงานรองรับนโยบายมุงเนนของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (House Model) 5 ประเด็น 

4.1 
หนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ (CDCU) ของจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร เพ่ิม 3 เทา 

√    

4.2 
หองปฏิบัติการทุกจังหวัดสามารถแจงผลตรวจการติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 ไดใน 1 วัน 

√    

4.3 ประชาชนกลุมเสี่ยงเขาถึงบริการสุขภาพจิต รอยละ 30 √    

4.4 ระบบกักกันโรค (Quarantine) ท่ีไดมาตรฐานทุกจังหวัด √    

4.5 ประชาชนสวมหนากากมากกวารอยละ 85 √ √ √ √  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัด : รอบ 3 เดือน 
ท่ี ตัวชี้วัด 1 

คะแนน 
2 

คะแนน 
3 

คะแนน 
4 

คะแนน 
5  

คะแนน 
1. การเตรียมความพรอมเพ่ือตอบโต

ภาวะฉุกเฉิน 
1.1 โครงสราง ICS สําหรับรองรับ
ทุกภัย (All Hazards)  
1.2 จังหวัดประเมินตนเองตาม
แบบเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวาง
แผนการพัฒนาศูนยปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉินสําหรับหนวยงาน
สาธารณสุขระดับจังหวัดและ
ระดับเขต (EOC assessment 
tool 2019)  

โครงสราง
มาตรฐาน
เดียวกับ 

สธ. 

มีการ
ปรับปรุง
(Update) 

 

ประเมิน
ครบ 5
หมวด 

ประเมิน
ครบ 8 
หมวด 

ประเมิน
ครบ 10 
หมวด 

2. จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับสถานการณการระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 และ
ฝกซอมแผนตามแผนปฏิบัติการ
เพ่ือรองรับสถานการณการระบาด
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

ประเมิน
ศักย 
ภาพ
ระดับ
พื้นที่ 

ระบุ
กิจกรรมที่
มีความ
เส่ียงตอ
การแพร
ระบาด 

มีแผน 
ปฏิบัติ 
การเพื่อ
รองรับ

กิจกรรมที่
มีความ
เส่ียง 

ฝกซอม
แผน 
ตาม

แผนปฏิบัติ 
การที่

เตรียมไว 

มีการ
ทบทวน
หลังซอม

แผน 
 
 

 
 

3. ดําเนินการตามกิจกรรมภายใตแผนงานรองรับนโยบายมุงเนนของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (House Model) 5 ประเด็น  

3.1 หนวยปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ 
(CDCU) ครบ 3 ทีม  

- 1 ทีม - 2 ทีม ≥ 3ทีม 

3.2 หองปฏิบัติการทุกจังหวัดสามารถ
แจงผลตรวจการติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 ไดใน 1 วัน 

- - มากกวา 
3 วัน 

มากกวา 
1 - 3 วัน 

ภายใน  
1 วัน 
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3.3 ประชาชนกลุมเสี่ยงเขาถึงบริการ
สุขภาพจิต 

รอยละ 
10 

รอยละ 
15 

รอยละ 
20 

รอยละ 
25 

รอยละ 
30 

3.4 จังหวัดท่ีมีการบริหารจดัการ
สถานท่ีกักกัน (Quarantine) ได
มาตรฐานและเหมาะสมกับ
สถานการณของจังหวัด  

- - ประเมิน
และจัดต้ัง
สถานที่
กักกันฯ 

ติดตาม
ประเมิน
สถานที่
กักกันฯ
รอบ 2 

ผานเกณฑ
มาตรฐาน
มากกวา

รอยละ 50 

ติดตาม
ประเมิน
สถานที่
กักกันฯ

รอบ 2 ผาน
เกณฑ

มาตรฐาน
ทุกหมวด 

 
จังหวัด : รอบ 6, 9 และ 12 เดือน 

ท่ี ตัวชี้วัด 1 
คะแนน 

2 
คะแนน 

3 
คะแนน 

4 
คะแนน 

5  
คะแนน 

1 จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือ
รองรับภาวะฉุกเฉินตามความ
เสี่ยงของพ้ืนท่ีและฝกซอมแผน
จั ด ก า ร ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น ด า น
การแพทยและสาธารณสุขท่ีเปน
การตอบสนองตอเหตุการณใน
ระดับจังหวัด 

ประเมิน
ความ
เส่ียง 

ระบุความ
เส่ียงที่
สําคัญ
สูงสุด 

มีแผน 
ปฏิบัติ 
การเพื่อ
รองรับ

กิจกรรมที่
มีความ
เส่ียง 

ฝกซอม
แผน 
ตาม

แผนปฏิบัติ
การที่

เตรียมไว 

มีการ
ทบทวน
หลังซอม

แผน 

2 ประชาชนสวมหนากากผาหรือ
หนากากอนามัย 

รอยละ 
75 

รอยละ 
80 

รอยละ 
85 

รอยละ 
90 

≥ รอยละ 
90  

วิธีการประเมินผล :  ขั้นตอน
ท่ี 

รายละเอียดการดําเนินการ เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการ
ประเมินผล 

1 การเตรียมความพรอมเพ่ือตอบโตภาวะ
ฉุกเฉิน 
1.1 โครงสราง ICS สําหรับรองรับทุกภัย 
(All Hazards)  
1.2 จังหวัดประเมินตนเองตามแบบเก็บ
ขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการวางแผนการพัฒนา
ศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสําหรบั
หนวยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดและ
ระดับเขต (EOC assessment tool 2019)  

1.1 ผังโครงสราง ICS สําหรับรองรับทุกภัย 
(All Hazards) และระบุ บุคคลและแนว
ทางการปฏิบัติ  (SOP) ของแตละกลอง
ภารกิจ 
1.2 รายงานผลการประเมินตนเองของศูนย
ปฏิ บัติการ ฉุกเ ฉินด านการแพทยและ
ส า ธ า ร ณ สุ ข ต า มแ บ บ ป ร ะ เ มิ น  EOC 
Assessment Tools 

2 จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
สถานการณการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019  และฝกซอมแผนตามแผนปฏิบัติ
การเพ่ือรองรับสถานการณการระบาดโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

1.แผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรบั
สถานการณการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโร
นา 2019   
2.รายงานการฝกซอมแผนในสถานการณ
การระบาดโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019   
3. สรุปผลการทบทวนแผนฯ 
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3 จัดทําแผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ
ภาวะฉุกเฉินตามความเสี่ยงของพ้ืนท่ีและ
ฝกซ อมแผนจัดการภาวะฉุก เ ฉินด าน
การแพทยและสาธารณสุข ท่ี เปนการ
ตอบสนองตอเหตุการณในระดับจังหวัด 

1.แผนเตรียมความพรอมเพ่ือรองรบัภาวะ
ฉุกเฉินตามความเสี่ยงของพ้ืนท่ี 
2.รายงานการฝกซอมแผนในภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข 
3. สรุปผลการทบทวนแผนฯ 

4 ดําเนินการตามกิจกรรมภายใตแผนงาน
รองรับนโยบายมุงเนนของกระทรวง
สาธารณสุข ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2564 (House Model) 5 ประเดน็ 
 
 
หมายเหตุ :  
จังหวัดรายงานขอมลูผลการดําเนินงานกับ
หนวยงานท่ีรับผิดชอบหลัก 

รายงานผลการดําเนินงาน ใน 5 ประเด็น 
ไดแก 
4.1 ดําเนินการจัดต้ังหนวยปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดตอ (CDCU) ครบ 3 ทีม : 
คําสั่งแตงตั้ง CDCU  
4.2 หองปฏิบัติการทุกจังหวัดสามารถแจง
ผลตรวจการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได
ใน 1 วัน : รายงานผลจากระบบ CO-LAB 
4.3 ประชาชนกลุมเสี่ยงเขาถึงบริการ
สุขภาพจิต : รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แบบฟอรมกรมสุขภาพจิต 
4.4 จังหวัดท่ีมีการบริหารจัดการสถานท่ี
กักกนั (Quarantine) ไดมาตรฐานและ
เหมาะสมกับสถานการณของจังหวัด : 
รายงานจํานวนสถานท่ีในการกักกันฯ ท่ีผาน
การรับรอง 
4.5 ประชาชนสวมหนากากผาหรือ
หนากากอนามัย : รายงานผลการสํารวจ
ผานระบบออนไลน 

 
จังหวัด :  

ท่ี รายละเอียดการดําเนินการ วิธีการประเมิน 
หนวยงานรับผิดชอบเก็บ

ขอมูล 

1 การเตรียมความพรอมเพ่ือตอบ
โตภาวะฉุกเฉิน 
1.1 โครงสราง ICS สําหรับ
รองรับทุกภัย (All Hazards)  
1.2 จังหวัดประเมินตนเองตาม
แบบเก็บขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการ
วางแผนการพัฒนาศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินสําหรับ
หนวยงานสาธารณสุขระดับ
จังหวัดและระดับเขต (EOC 
assessment tool 2019)  

 จังหวัดประเมินตนเอง 
 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
สป.สธ. 

2 จัดทําแผนเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับสถานการณการ
ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019  และฝกซอมแผนตาม
แผนปฏิ บัติการเ พ่ือรองรับ
สถานการณการระบาดโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

จังหวัดประเมินตนเอง 
 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
สป.สธ. 
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3 จัดทําแผนเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินตาม
ความ เ สี่ ย ง ขอ ง พ้ื น ท่ี แล ะ
ฝ กซ อมแผนจั ดการภาวะ
ฉุกเ ฉินด านการแพทยและ
ส า ธ า ร ณ สุ ข ท่ี เ ป น ก า ร
ตอบสนองตอเหตุการณใน
ระดับจังหวัด 

จังหวัดประเมินตนเอง 
 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
สป.สธ. 

4 ดําเนินการตามกิจกรรมภายใตแผนงานรองรับนโยบายมุงเนนของกระทรวงสาธารณสุข ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (House Model) 5 ประเด็น 

4.1 หนวยปฏิบัติการควบคุม
โรคตดิตอ (CDCU) ครบ 3 ทีม 

สํ า ร ว จ คํ า สั่ ง แ ต ง ตั้ ง ห น ว ย
ปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ 
(CDCU) และตรวจสอบจํานวน
ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ 
(CDCU) 

กองระบาดวิทยา /
สํานักงานเลขานุการฯ  

กรม คร. 

4.2 หองปฏิบัติการทุกจังหวัด
สามารถแจงผลตรวจการตดิ
เช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ไดใน  
1 วัน 

หองปฏิบัติการสงรายงานสรุป 
ใหกรมวิทยาศาสตรการแพทย
โดยใชขอมูลจากระบบ  
CO-LAB 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สาธารณสุข กรม วพ. 

 
 

4.3 ประชาชนกลุมเสี่ยงเขาถึง
บริการสุขภาพจิต 

ทีม MCATT ศูนยสุขภาพจิตท่ี 1-
13 และสถาบัน/โรงพยาบาลจิตเวช 
รายงาน ดังน้ี 
1. ทะเบียนติดตามกลุมเสี่ยงตอ
ปญหาสุ ขภาพจิ ต  (MCATT 
COVID-19) 
2. สรุปภาพรวมการดําเนินงาน
การดูแลชวยเหลือ และติดตาม
ตอเน่ืองประชาชนกลุมเสี่ยงตอ
ปญหาสุขภาพจิต 4 ประเด็น 
3. สรุปการพัฒนาศักยภาพและ
สงรายงานประเมินผล รอบครึ่ง
ปงบประมาณ และรอบปงบประมาณ 

ศูนยสุขภาพจติท่ี 1-13 
/กองบริหารระบบบริการ

สุขภาพจิต กรม สจ. 

4.4 จังหวัดท่ีมีการบริหารจดัการ
สถานท่ีกักกัน (Quarantine) 
ไดมาตรฐานและเหมาะสมกับ
สถานการณของจังหวัด 

จังหวัดประเมินตนเอง 
 

สํานักงานปองกันควบคุม
โรคท่ี 1-12 กรมควบคุมโรค 
กองควบคุมโรคและภยั
สุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

คร. 
4.5  ประชาชนสวมหนากากผา

หรือหนากากอนามัย 
สํารวจผานระบบออนไลน ศูนยอนามัยท่ี 1-12 /สํานัก

สงเสริมสุขภาพ  
กรมอนามัย 

 

เอกสารสนับสนุน :  1) หนังสือกรอบแนวทางการพัฒนาศูนยปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและระบบบัญชาการเหตุการณ
ในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค พ.ศ. 2559-2564 (ฉบับปรับปรุง) 

2) คูมือพัฒนาการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขระบบบัญชาการเหตุการณ และศูนย
ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรมควบคุมโรค 

3) พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558 และอนุบัญญัติท่ีเก่ียวของ 
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4) เว็บไซต 
https://ddc.moph.go.th/ddce/news.php?news=7033&deptcode=ddcen 
หรือ เว็บไซตกองสาธารณสุขฉุกเฉิน website: 
https://pher.moph.go.th/wordpress/8-5-63/ 

5) คูมือศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและสาธารณสุข กองสาธารณสุขฉุกเฉิน 
6) แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2558 
7) แบบประเมิน EOC Assessment Tool 
8) แนวทางการบริหารจัดการสถานท่ีกักกันซ่ึงทางราชการกําหนด (Quarantine Facilities)  

Website กรมควบคุมโรค 
https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/g_quarantine.php 

9) คูมือการใชงานระบบ CO-Lab 
รายละเอียดขอมูล
พ้ืนฐาน 

Baseline data หนวยวัด ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ  
2561 2562 2563 

ระดับความสําเร็จในการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขของ
หนวยงานระดับจังหวัด 

ระดับ - - ระดับ 5 
(43 

จังหวัด) 
 

ผูใหขอมูลทางวิชาการ  
 

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
1. ผูอํานวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉิน (กสธฉ.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
    โทรศัพทท่ีทํางาน :02 5901771 โทรศัพทมือถือ : 084 555 1771 
2. นายแพทยประกิจ สาระเทพ              นายแพทยเชี่ยวชาญ (กสธฉ.) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590 1771       โทรศัพทมือถือ : 081 914 7872 
    โทรสาร : 02 590 1771                  E-mail : p.sarathep@gmail.com 
กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 
1. ผูอํานวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน (ครฉ.) กรมควบคุมโรค  
    โทรศัพทท่ีทํางาน :02 5903155 โทรศัพทมือถือ : 082 658 4885 
2. นายแพทยเจษฎา ธนกิจเจริญกุล         นายแพทยชํานาญการ (ครฉ.) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02 5903238        โทรศัพทมือถือ : 094195 4253 
    โทรสาร : 02590 3238                   E-mail : jessada.tha@gmail.com 
3. นายแพทยรัฐพงษ บุรีวงษ   นายแพทยชํานาญการ (ครฉ.) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903238        โทรศัพทมือถือ : 0865694886 
    โทรสาร : 02-590 3238                   E-mail : rattapong.b.@gmail.com 
4. นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน                     นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ (ครฉ.) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590 3159 โทรศัพทมือถือ : 081 356 1791 
    โทรสาร : 02-588 3767  E-mail : un_run@yahoo.com 
5. นางสุธิดา วรโชติธนัน   กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3246 โทรศัพทมือถือ : 095 530 1628 
    โทรสาร : 0 2588 3767  E-mail : pheplan2018@gmail.com 
กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
1. ผูอํานวยการกองระบาดวิทยา 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3800 โทรศัพทมือถือ :   
    โทรสาร : 0 2590 3845                   E-mail : 
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2. นางสาวกีรติกานต กลัดสวัสดิ ์  กองระบาดวิทยา 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 3803 โทรศัพทมือถือ : 081 698 9866  
    โทรสาร : 0 2590 3845  E-mail : k.kiratikarn@gmail.com 
กรมวิทยาศาสตรการแพทย 
1.  นางสาวฉัตรทิพย เครือหงษ              นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2951 0000  โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : -                      E-mail : chattip.k@dmsc.mail.go.th 
2. นางสาวเพ็ญพิชชา ถาวงศ              นักเทคนิคการแพทยปฏิบัติการ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2951 0000  โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : -                      E-mail : penpitcha.t@dmsc.mail.go.th 
กรมอนามัย 
1.  นายเอกชัย เพียรศรีวัชรา                   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมสุขภาพ 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 4121-2      โทรศัพทมือถือ : 091 890 4608 
    โทรสาร : 0 2590 4463            E-mail : ekachaipien@hotmail.com 
กรมสุขภาพจิต 
1. ผูอํานวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 207 ตอ 55207    โทรศัพทมือถือ : - 
    โทรสาร : -                                E-mail : mcatt.mhso@dmh.mail.go.th 
2. นางสาวทิพยภาภร  พงคสุภา             กองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 8580, 0 2590 8109   
    โทรศัพทมือถือ : 08 1860 5943,  08 6398 4249 
    โทรสาร : -                                E-mail : mcatt.mhso@dmh.mail.go.th 

ผูประสานงานตัวช้ีวัด 1. นางสุรีรัตน ใจดี                             นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ (กสธฉ.) 
โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590 1771       โทรศัพทมือถือ : 094 628 9907 

     โทรสาร : 02-590 1771  E-mail : sureeratdee@hotmail.com 
2. นายสกล  ลิจุติภูมิ                           นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ (กสธฉ.) 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901771         โทรศัพทมือถือ : 086 032 3860 
     โทรสาร : 02590 1771                    E-mail : -  
3. นางสาวเบญจมาศ นิลศิริ                   นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 

โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901353         โทรศัพทมือถือ : 081 435 0039 
    โทรสาร : 02-590 1771   E-mail : dphem.planning@gmail.com 
4.นางสาวพณิดา นาถนอม                    นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901353         โทรศัพทมือถือ : 080 076 7931 
    โทรสาร : 02-590 1771   E-mail : dphem.planning@gmail.com 
5. นางสาวปาริฉัตร หม่ืนจี้                      นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 1353        โทรศัพทมือถือ : 081 855 1771 
    โทรสาร : 0 2590 1771           E-mail : dphem.planning@gmail.com 
6. นางสาววรารัตน ทุนทรัพย                 นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 0 2590 1353 โทรศัพทมือถือ : 081 855 1771 
    โทรสาร : 0 2590 1771            E-mail : dphem.planning@gmail.com 
 

รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจําปีงบประมาณ 2564 หน้า :: 70



7. นางสาวกษมา นับถือดี                      นักวชิาการสาธารณสุขชํานาญการ (ครฉ.) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5903246         โทรศัพทมือถือ : 084 527 0939 
    โทรสาร : 02-590 3246   E-mail : pheplan2018@gmail.com 
 

หนวยงานประมวลผล 
และจัดทําขอมูล 
(ระดับสวนกลาง) 

1. กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
2. กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค  

ผูรับผิดชอบการ
รายงานผลการ
ดําเนนิงาน 

1. น.ส.ณัฐชญา นอยยา                           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901771 ตอ 910 โทรศัพทมือถือ : 0888948600 
    โทรสาร : 02-590 1771      E-mail : natchaya.n58@gmail.com 
2. นายสุบรรณ  สิงหโต                           นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590 1935            โทรศัพทมือถือ : 087 254 5261 
    โทรสาร : 02-590 1771       E-mail : tumsingto23@gmail.com 
3. น.ส.วริศรา มงคลตระกูลสุข                 นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 
   โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-590 1771ตอ 906   โทรศัพทมือถือ : 0875390753 
    โทรสาร : 02-590 1771        E-mail : waritsara_aoom@hotmail.com 
4. น.ส.ปูริดา แกวเกษศรี                        นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (กสธฉ.) 
    โทรศัพทท่ีทํางาน : 02-5901771 ตอ 906    โทรศัพทมือถือ : 0852463990 
    โทรสาร : 02-590 1771        E-mail : purida.kaew@gmail.com  
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