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การแก้ไข/เพิ่มเติมข้อความใดๆในเอกสารน้ีโปรดดําเนินการผ่านกลุ่มปฏิบตัิการควบคุมโรคและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเอกสารที่อยู่ตามกลุ่ม/ฝ่ายเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 

แผนบริหารความต่อเน่ืองขององค์กร  
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสีมา 

ปี 2560 
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ส่วนท่ี 1 
บทบาทภารกิจขององคก์ร 

 
1.1 บทบาทภารกิจของหน่วยงาน 

กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เป็นหน่วยงานภาครฐัทีใ่หบ้รกิารทางวชิาการดา้นการเฝ า
ระวงัป องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ มวีสิยัทศัน์เป็นองคก์รชัน้นําระดบันานาชาต ิทีส่งัคมเชือ่ถอืและ
ไวว้างใจ เพือ่ปกป้องประชาชนจากโรคและภยัสขุภาพดว้ยความเป็นเลศิทางวชิาการ ภายใน ปี 2563 โดยมี
ภารกจิสาํคญั ไดแ้ก่ 1) ส งเสรมิกระบวนการ ประสานความร วมมอืกบัเครอืข าย 2) ส งเสรมิสนบัสนุน
แลกเปลีย่นเรยีนร ูให กบัเครอืข ายและประชาชน 3) ผลกัดนัและตดิตามการบงัคบัใช กฎหมายทีจ่าํเป นต อการ
ปกป องประชาชนจากโรคและภยัสขุภาพ 4) เตรยีมความพร อมในการจดัการภาวะคกุคามและภยัสขุภาพได 
ทนัการณ์  และ 5) พฒันาประเมนิศกัยภาพระบบ กลไกของเครอืข ายการดาํเนินงานเฝ าระวงัป องกนัควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพ เพือ่ให ้มหีน วยงานภายใต สงักดัจาํนวน 41 หน วยงาน ไดแ้ก ่หน่วยงานทีต่ ัง้อยูส่ วน
กลาง สถานทีท่าํการ กรมควบคมุโรค เลขที ่88/21 ต.ตลาดขวญั อ.เมอืง จงัหวดันนทบุร ีประกอบดว้ยกอง
บรหิาร/สถาบนั/สาํนกัวชิาการรวม 28 หน วยงาน และหน่วยงานทีต่ ัง้อยูส่ วนภมูภิาค ประกอบด วย สาํนกั
งานป องกนัควบคมุโรคเขต และสถาบนัควบคุมโรคเขตเมอืง 13 เขต กระจายอยูท่ ัว่ทกุภาคของประเทศ 
ไดแ้ก ่เชยีงใหม ่ พษิณุโลก  นครสวรรค ์ สระบุร ี ราชบุร ี ชลบุร ี ขอนแกน่  อุดรธานี  นครราชสมีา  
อุบลราชธานี  นครศรธีรรมราช สงขลา  และกรงุเทพฯ  

สาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 นครราชสมีา (สคร.9) เป็นหน่วยงานสว่นภมูภิาคของกรมควบคมุ
โรค ตัง้อยู ่กม.7 ถนนราชสมีา-โชคชยั ตาํบลหนองบวัศาลา  อาํเภอเมอืง  จงัหวดันครราชสมีา ดแูล
รบัผดิชอบพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่9 จาํนวน 4 จงัหวดั  ไดแ้ก ่นครราชสมีา  ชยัภมู ิ บุรรีมัย ์และสรุนิทร ์  

วิสยัทศัน์ สคร.9 
เป็นองคก์รชัน้นําทีม่มีาตรฐานสากล ดา้นการเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ ภายในปี 

2562 
คาํจาํกดัความ 
องคก์รชัน้นําระดบัประเทศ หมายถงึ ผลงานวชิาการ/ วจิยั/นวตักรรมและบคุลากรของ สคร.9 ไดร้บั

การยอมรบั เชน่ เป็นทีป่รกึษา/เป็น คณะกรรมการ/คณะทาํงาน / ไดร้บัการคดัเลอืกนําเสนอผลงาน
ระดบัประเทศ /นานาชาต ิผลงานดา้นวชิาการถกูนําไปผลกัดนัเชงิ นโยบายในระดบัทอ้งถิน่ ภมูภิาคและ
ประเทศ เป็นแหลง่ศกึษาดงูานจากหน่วยงานทัง้ในและต่างประเทศ  
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จดัการเชิงระบบ หมายถงึ  
 การจดัการขอ้มลูใหค้รบถว้น ถกูตอ้ง รวดเรว็ และสามารถนําไปใชใ้นการ วางแผน อา้งองิ 

พยากรณ์โรคไดอ้ยา่งถกูตอ้งแมน่ยาํ  
 วางแผนการปฏบิตังิานและแผนพฒันาบคุลากรรว่มกบัพืน้ที ่ 
 วางระบบประเมนิผลทีช่ีใ้หเ้หน็ถงึปญัหาโรคและสิง่แวดลอ้ม ซึง่มาจาก รายงาน/งานวจิยั 

และขอ้มลูทตุยิภมู ิอื่นๆ  
 สง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ย นําผลงานวชิาการ /งานวจิยั/นวตักรรม ไป ใชใ้นการเฝ้าระวงั

ป้องกนัควบคมุโรคในพืน้ที ่  
พนัธกิจ 
1.  ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั และพฒันาผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 

ใหเ้หมาะสม กบัพืน้ที ่  
2.  สง่เสรมิสนบัสนุนใหเ้ครอืขา่ย นําผลติภณัฑด์า้นการเฝ้าระวงัป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสขุภาพ 

ไปใชใ้ห ้เหมาะสมกบัสภาพของพืน้ที ่  
3.  ถ่ายทอดองคค์วามรู ้และเทคโนโลยดีา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและ ภยัสขุภาพ ใหแ้ก่

เครอืขา่ย     
4.  สง่เสรมิและสนบัสนุนการปฏบิตังิานรว่มกบัเครอืขา่ย ในการเฝ้าระวงัป้องกนั ควบคมุโรค และ

ภยัสขุภาพ ใน บรเิวณชายแดนและชอ่งทางเขา้ออกระหวา่งประเทศ   
5.  เผยแพรข่อ้มลูขา่วสารดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพในเขตพืน้ทีท่ี่

รบัผดิชอบ  
6.  กาํกบัตดิตามและประเมนิผล การดาํเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรค และภยัสขุภาพ 

 
1.2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบตามภารกิจของทกุกลุ่มงาน 

ในแต่ละกลุ่มงานของสาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 นครราชสมีาจดัโครงสรา้งการบรหิารจดัการ
เป็นระบบ Matrix ประกอบดว้ย 10 กลุม่  และ 4 ศนูย ์ มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ  ดงันี้  

1. กลุ่มพฒันาภาคีเครือข่าย  มหีน้าที ่
   1.1  กาํหนดภาคเีครอืขา่ยหลกั ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพในเขตพืน้ที่

รบัผดิชอบ 
   1.2  ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยกีารเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพใหภ้าคี

เครอืขา่ยในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
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  1.3  ประสาน สนบัสนุนการปฏบิตังิานของภาคเีครอืขา่ยการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยั
สขุภาพ รวมทัง้รว่มมอื บงัคบัใชก้ฎหมายและจดัการปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ
ใหเ้ขม้แขง็และยัง่ยนื 
 2. กลุ่มพฒันาวิชาการ  มหีน้าที ่
     2.1  ศกึษา  คน้ควา้  วเิคราะห ์ วจิยั  พฒันาองคค์วามรู ้คดิคน้รปูแบบหรอืเทคโนโลยใีนระดบั
ปฏบิตักิาร เพือ่การเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละประชาชน
กลุม่เป้าหมาย   
    2.2  พฒันาระบบหรอืกลไกเพือ่สง่เสรมิ สนบัสนุน ใหม้กีารพฒันาวชิาการเพือ่การเฝ้าระวงั
ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละประชาชนกลุ่มเป้าหมาย   
    2.3  ประสาน สนบัสนุน หรอืจดัใหม้รีะบบบรกิารในพืน้ทีท่ีเ่ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานสูค่วาม
เป็นเลศิทางวชิาการ เพือ่ใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิ (Reference) สาํหรบัการเฝ้าระวงัและป้องกนัควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพในระดบัประเทศและพืน้ที ่โดยเฉพาะโรคและภยัสขุภาพทีก่รมควบคมุโรคเป็นเจา้ภาพหลกั 
(National program)  
 3. กลุ่มส่ือสารความเส่ียงและพฒันาพฤติกรรมสขุภาพ  มหีน้าที ่
    3.1  จดัทาํประเดน็การสือ่สารความเสีย่งทัง้ภาวะปกตแิละฉุกเฉนิ 
    3.2  พฒันารปูแบบและชอ่งทางการสือ่สารสาธารณะทีห่ลากหลายเพือ่พฒันาพฤตกิรรมสขุภา 
    3.3  จดัทาํและพฒันากลไกการบรหิารจดัการทรพัยากรและเครอืขา่ยสือ่สารประชาสมัพนัธ ์ 
    3.4  ประเมนิผลการรบัรู ้พฤตกิรรมการป้องกนัควบคมุโรคของประชาชนตามบรบิทของพืน้ที่
รบัผดิชอบ รวมทัง้ภาพลกัษณ์ของหน่วยงานในมมุมองของเครอืขา่ยและประชาชน 
 4. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง  มหีน้าที ่
    4.1  เป็นศนูยข์อ้มลูการเฝ้าระวงัโรคและภยัสขุภาพ (ซึง่มรีะบบฐานขอ้มลูดา้นโรคและภยัสขุภาพ 
ทีเ่กดิขึน้ทัง้ในสถานการณ์ทัว่ไป  ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภยัพบิตั)ิ พรอ้มทัง้เชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหม้คีณุภาพ  ทนัสมยั  เชือ่ถอืไดแ้ละเป็นแหลง่อา้งองิของกรมควบคมุโรค 
    4.2  ดแูลระบบเฝ้าระวงัโรคและประเมนิความเสีย่งเพือ่เตอืนภยั  ทัง้โรคตดิตอ่  โรคไมต่ดิต่อ  
โรคจากการประกอบอาชพีและสิง่แวดลอ้ม   รวมทัง้จดัทาํและพฒันาฐานขอ้มลูทางระบาดวทิยาของโรคและ
ภยัสขุภาพ  ทีส่าํคญัในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
    4.3  ตรวจจบัเหตุการณ์ผดิปกตแิละออกปฏบิตักิารสอบสวนประเมนิสถานการณ์การระบาดและ
ควบคมุการระบาดเบือ้งตน้ทีจ่าํเป็น (Containment) รว่มกบัพืน้ที ่
    4.4  สนบัสนุนสง่เสรมิทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ (SRRT) ในพืน้ทีใ่หเ้ขม้แขง็ 
    4.5  ประเมนิสถานการณ์ (Rapid assessment) และเสนอยทุธศาสตรห์รอืมาตรการควบคมุภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสขุในระยะเฉียบพลนั 
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 5. กลุ่มแผนงานและประเมินผล  มหีน้าที ่
    5.1  จดัทาํ สือ่สาร ถ่ายทอด กาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลเป้าหมายตวัชีว้ดัของกรม/ แผนกลยทุธ/์ 
แผนปฏบิตักิารของหน่วยงานใหเ้กดิผลผลติและผลลพัธต์อ่ตวัชีว้ดัเป้าประสงค ์ยทุธศาสตร ์ของกรมควบคมุ
โรค 
    5.2  กลัน่กรองกาํกบั ตดิตาม ประเมนิผลและปรบัแผนการดาํเนินงานและการใชจ้า่ยงบประมาณ
ใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายเชงิปรมิาณ คณุภาพ เวลา และความคุม้คา่ตามภารกจิ 
    5.3  พฒันาระบบ กลไก การตดิตามประเมนิผลสมัฤทธิ ์และขอ้เสนอการพฒันาแนวทางการ
ดาํเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีเ่ป็นปญัหาสาํคญัของพืน้ทีต่อ่ภาคเีครอืขา่ย
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง(ประเมนิเนื้อหาของงานและผลการปฏบิตังิาน (Performance) ของหน่วยงานในพืน้ที)่ 
    5.4  ประสานงานยทุธศาสตรเ์ขตสขุภาพรว่มกบัสาํนกังานเขตสขุภาพเครอืขา่ยบรกิารที ่9 ในมติิ
การสง่เสรมิสขุภาพ ป้องกนัและควบคมุโรค             
 6. กลุ่มพฒันาองคก์ร  มหีน้าที ่
    6.1  พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจดัการองคก์รตามมาตรฐานสากล โปรง่ใส ตรวจสอบได ้
    6.2  วางแผนและพฒันาบุคลากรใหม้ศีกัยภาพและสมรรถนะการดาํเนินงานตามภารกจิของ
หน่วยงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ คณุภาพ และประสทิธผิล 
    6.3  พฒันาระบบการจดัทาํ กาํกบั ตดิตาม ปรบัปรงุใหผ้ลการปฏบิตังิานบรรลผุลตามเป้าหมาย
คาํรบัรองการปฏบิตัริาชการของบคุลากร/ กลุม่งาน/ หน่วยงาน 
    6.4  พฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน (PMS) ของบคุลากร/ หน่วยงาน ในสว่นการประเมนิ
สมรรถนะและแผนพฒันารายบคุคล (IDP) 
 7. กลุ่มปฏิบติัการควบคมุโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสขุ มหีน้าที ่
    7.1  พฒันาระบบและกลไกการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุของหน่วยงานและเครอืขา่ยที่
เหมาะสมกบัพืน้ที ่
    7.2  เตรยีมความพรอ้มและประสาน/ สนบัสนุนการดาํเนินงานป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพ
ในสถานการณ์ฉุกเฉินและภยัพบิตั ิตามความตอ้งการของพืน้ทีแ่ละไดม้าตรฐานสากล 
    7.3  บรหิารจดัการศนูยป์ฏบิตักิารควบคมุโรคและตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 
    7.4  บรหิารจดัการระบบสง่กาํลงับาํรงุ (Logistics) เพือ่การตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางสาธารณส ุ
    7.5  พฒันาศกัยภาพ ความพรอ้ม และการดาํเนนิงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมโรคตดิตอ่ระหวา่ง
ประเทศ รวมถงึโรคตดิตอ่ตามแนวชายแดน 
    7.6  พฒันาศกัยภาพและประสานปฏบิตักิารของหน่วยปฏบิตักิารควบคมุโรคในพืน้ทีเ่ฉพาะหรอื
กลุม่เป้าหมายพเิศษ (เชน่ ศนูยค์วบคมุโรคตดิตอ่นําโดยแมลง/ หน่วยควบคมุโรคตดิตอ่นําโดยแมลง/ ดา่น
ควบคมุโรคตดิต่อระหวา่งประเทศ และนคิม)   
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 8. กลุ่มบริหารทัว่ไป  มหีน้าที ่
     8.1  ศกึษา วเิคราะห ์พฒันาแนวทางและรปูแบบของงานบรหิาร 
     8.2  ดาํเนนิการเกีย่วกบังานธุรการ งานพสัดแุละยานพาหนะ งานการเงนิและบญัช ีงานการ
เจา้หน้าที ่รวมทัง้สนบัสนุนการดาํเนินงานอื่นๆ ของสาํนกังาน 
 9. กลุ่มห้องปฏิบติัการทางการแพทยด้์านควบคมุโรค  มหีน้าที ่
    9.1 ศกึษา วเิคราะห ์วจิยั และรเิริม่วธิกีารใหม ่ๆ ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อการวนิจิฉยั       
    9.2 ถ่ายทอดองคค์วามรู ้ประสบการณ์ดา้นการวนิิจฉยัทางหอ้งปฏบิตักิาร เฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ แกบ่คุลากรสาธารณสขุในระดบัประเทศและนานาชาต ิ
    9,3 ใหบ้รกิารตรวจทางหอ้งปฏบิตักิารทีม่คีณุภาพมาตรฐาน เพือ่นสนบัสนุนเครอืขา่ยสาธารณสขุ
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ในการนําผลตรวจวเิคราะหม์าใชว้นิจิฉยั คน้หาสาเหตุ วเิคราะหค์วามรนุแรงและตดิตาม
การรกัษาโรค เพือ่ใหก้ารรกัษา ป้องกนัและควบคมุโรคเป็นไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
 10. กลุ่มควบคมุโรคเขตเมือง  มหีน้าที ่
     10.1 พฒันานโยบาย ระบบ และวจิยัรปูแบบการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ 
เพือ่ปกป้องสขุภาพของประชาชนในเขตเมอืงในพืน้ทีร่บัผดิชอบ โดยครอบคลุมแระชากรเคลือ่นยา้ยแรงงาน
ต่างดา้วและนกัทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางเขา้มาในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
     10.2 บรูณาการงานเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยัสขุภาพ รว่มกบัภาคเีครอืขา่ยเขตเมอืง
ในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
 11.  ศนูยค์วบคมุโรคติดต่อนําโดยแมลง  จาํนวน 4 ศนูย ์ ไดแ้กศ่นูยค์วบคมุโรคตดิตอ่นําโดย
แมลงที ่9.1 ชยัภมู ิ ศนูยค์วบคมุโรคตดิตอ่นําโดยแมลงที ่9.2 บุรรีมัย ์ ศนูยค์วบคมุโรคตดิตอ่นําโดยแมลงที ่
9.3 สรุนิทร ์ ศนูยค์วบคมุโรคตดิตอ่นําโดยแมลงที ่9.4 ปากชอ่ง  มหีน้าที ่ 
     11.1 เฝ้าระวงั โรคตดิตอ่นําโดยแมลงทีส่าํคญัและเป็นปญัหาในพืน้ที ่ไดแ้ก ่ไขเ้ลอืดออก 
มาลาเรยี เทา้ชา้ง และโรคตดิตอ่นําโดบแมลงอื่น ๆ ทีม่โีอกาสอุบตัใิหม ่อุบตัซิํ้า 
     11.2 ศกึษาดา้นกฏีวทิยาและเฝ้าระวงัพาหะนําโรคตดิตอ่นําโดยแมลง 
     11.3 พฒันาศนูยก์ารเรยีนรูแ้ละถ่ายทอดองคค์วามรูด้า้นเทคโนโลยพีน่สารเคมแีละเคมภีณัฑ์
กาํจดัแมลงภาหะนําโรค ตรวจสอบมาตรฐานเครือ่งพน่เคม ีและทดสอบมาตรฐานสารเคมทีีใ่ชใ้นงานดา้น
สาธารณสขุ 
     11.4 พฒันาศนูยอ์า้งองิทางหอ้งปฏบิตักิารแมลงพาหะนําโรค และชนัสตูรโรคไขม้าลาเรยี และ
โรคเทา้ชา้ง ไดแ้ก ่อา้งองิทางหอ้งปฏบิตักิารแมลงพาหะนําโรค อา้งองิความไวลกูน้ํายงุลายและยงุลายตวั
เตม็วยัตอ่สารเคม ีและงานอา้งองิชนัสตูรโรคไขม้าลาเรยีและโรคเทา้ชา้ง 
     11.5 สนบัสนุนการดาํเนินงานจุดผอ่นปรน ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ เขตบรกิาร
สขุภาพ ในดา้นขอ้มลูเฝ้าระวงัโรคตดิตอ่นําโดยแมลง การพยากรณ์โรค แนวโน้มการเกดิโรค และสนบัสนุน
การตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิทางดา้นสาธารณสขุในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
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1.3 โครงสรา้งหน่วยงานและกรอบอตัรากาํลงั 
 
 

นักจัดการงานทั่วไป 1   นักวิชาการสาธารณสุข 2   นักวิชาการสาธารณสุข 2  Cluster 5 แผนโรค  

เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ 1   พยาบาลวิชาชีพ 1   นักสังคมสงเคราะห์ 1  นักวิชาการสาธารณสุข 19 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 5   เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2   นักทรัพยากรบุคคล 2  เภสัช 1 

พนักงานปฏิบัติการชันสูต
โรค 

1   พนักงานสถิติ 1    พนักงานธุรการ 1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 5 

พนักงานปฏิบัติการควบคุม
พาหะนําโรค 

1  พนักงานพิมพ์ 1   นักวิชาการคอมพิวเตร์    1  นักสังคมสงเคราะห์ 1 

นิติกร 1  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 2   เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 พยาบาลวิชาชีพ 5 

นักจัดการงานทั่วไป 2        แม่บ้าน 1 เจ้าพนักงานเภสัช 1 

เจ้าพนักงานธุรการ 4       พนักงานขับรถยนต์   1 เ จ้ า ห น้ า ท่ี กํ า กั บ แ ล ะ
ประเมินผล 

1 

พนักงานพิมพ์ 3     นักกีฏวิทยา 4 

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

2     นักเทคนิคการแพทย์ 1 

แม่บ้าน  4     ผู้ประสานโครงการ  1 

ลูกจ้างเหมาบริการ  4     พนักงานธุรการ 3 

งานการเจา้หน้าที ่      พนักงานปฏิบัติการควบคุม
พาหะนําโรค 

1 

พนักงานธุรการ 1     พนักงานปฏิบัติการทดลอง
พาหะนําโรค 

1 

งานการเงินและบัญชี      พนักงานพิมพ์ 3 

นักวิชาการเงินและบัญชี 2     พยาบาลเทคนิค 1 

กลุ่มบริหารท่ัวไป 62 กลุ่มแผนงานและประเมินผล 9 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสมีา 284

กลุ่มพัฒนาองค์กร 10 กลุ่มพัฒนาวิชาการ 49 
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พนักงานการเงินและบัญชี 2     แม่บ้าน  1 

เจา้พนักงานการเงินและ
บัญชี 

7       

งานพัสดุและยานพาหนะ        

นักวิชาการพัสดุ 1       

นักวิชาการสาธารณสุข 1       

เจ้าพนักงานพัสดุ 2       

พนักงานพัสดุ 1       

ช่างเครื่องยนต์ 2       

พนักงานขับรถยนต์ 7       

ช่างไฟฟ้าและอิเลคทรอนิกส์ 1       

พนักงานปฏิบัติการทดลอง
พาหะนําโรค 

1       

พนักงานบริการ 5       

 
 

 
 
 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสมีา (ต่อ)

กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงฯ 11 กลุ่มพัฒนาภาคีเครือข่าย 9 กลุ่มระบาดวิทยาและข่าว
กรอง

8 กลุ่มห้องปฏิบัติการทาง
การแพทย์ด้านควบคุมโรค

10 

กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ) 62 กลุ่มพัฒนาวิชาการ(ต่อ) 49 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสมีา 284
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นักวิชาการสาธารณสุข 3   นักวิชาการสาธารณสุข 3  นักวิชาการสาธารณสุข 4   นักเทคนิคการแพทย์ 2 

นักวิชาการเผยแพร่ 1   พยาบาลวิชาชีพ 2   นักวิชาการสถิติ 1  เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์
การแพทย์ 

5 

นักประชาสัมพันธ์ 1 นักสังคมสงเคราะห์ 1  เจ้านักงานสาธารสุข 1 เจ้าพนักวสนสาธารณสุข 2 

นักสังคมสงเคราะห์ 1 ผู้ประสานงานด้านโปรแกรมและ
ติดตามประเมินผลด้าน HIV 

1  พนักงานสถิติ 1  พนักงานบริการ 1 

พยาบาลวิชาชีพ 2 ผู้ช่วยผู้ประสานงานด้าน
โปรแกรมและติดตามประเมินผล
ด้าน HIV 

1  แม่บ้าน 1   

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 พนักงานธุรการ 1     

พนักงานธุการ 1       

พนักงานขับรถยนต์ 1       

 
 

กลุ่มปฏิบัตกิารควบคุมโรคและตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิทางด้านสาธารณสุข  

นักวิชาการสาธารณสุข  
เจ้าพนักงานสาธารณสุข 

เจ้าพนักงารเภสัชกรรม 

 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศช่องจอม (กาบเชิง) จังหวัดสุรินทร์  
นักวิชาการสาธารณสุข  
เจ้าพนักงานส่าธารรสุข  

 
 
 
 
 

ศตม.ท่ี 9.1 จังหวัดชัยภูมิ (29) ศตม.ท่ี 9.2 จังหวัดบุรีรัมย์ (3) ศตม.ท่ี 9.3 จังหวัดสุรินทร์ (28) ศตม.ท่ี 9.4 จังหวัดนครราชสีมา (38) 

สํานักงานป้องกนัควบคุมโรคท่ี 9 จังหวัดนครราชสมีา (ต่อ)

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนําโดยแมลง 98 
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 กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ ไดต้ระหนกัถงึการดาํเนนิภารกจิในปจัจุบนัทีม่โีอกาส
หยดุชะงกั อนัเนื่องมาจากเหตุภยัพบิตั ิซึง่หากมกีารเตรยีมการเพือ่รองรบัผลกระทบแลว้ จะทาํใหก้รม
ควบคมุโรคสามารถปฏบิตัภิารกจิไดอ้ยา่งต่อเนื่อง อธบิดกีรมควบคมุโรคจงึไดก้าํหนดนโยบายการบรหิาร
ความตอ่เนื่องในการดาํเนินงานขององคก์ร (Business Continuity Management : BCM) ภายใตเ้หตุผลและ
ความจาํเป็นดงัไดก้ล่าวแลว้ในบทนําขา้งตน้ และยทุธศาสตร การเตรยีมพร อม และดาํเนินการป องกนั
ควบคมุโรค และภยัสขุภาพ ในสถานการณ ฉุกเฉินและภยัพบิตัอิย างรวดเรว็ ตามความต องการของพืน้ที ่
และได มาตรฐานสากล โดยกาํหนดตวัชีว้ดัใหทุ้กหน่วยงานในสงักดักรมควบคมุโรคจดัทาํแผนประคอง
กจิการภายในองค กร (Business Continuity Plan : BCP) และ Incident Management Plans (IMP) โดย
นํา Template ทีก่รมควบคมุโรคกาํหนดไปปรบัใชแ้ละกาํหนดรายละเอยีดวธิปีฏบิตัอิยา่งชดัเจนใหเ้หมาะสม
กบั ภารกจิ ขนาดและความซบัซอ้นในการดาํเนนิภารกจิของแตล่ะหน่วยงาน เพือ่ใหม้ ัน่ใจวา่ในกรณทีีม่ ี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 พนัก งานปฏิ บั ติการควบคุ ม
พาหะนําโรค 

2 นักวิชาการสาธารณสุข 1 นักวิชาการสาธารณสุข 2 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 พนักงานปฏิบัติชันสูตรโรค 1 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 3 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 2 

นักกีฏวิยา 1   นักกีฏวิยา 1 นักกีฏวิยา 1 

พนักงานการเงินและบัญชี 1   พนักงานการเงินและบัญชี 2 พนักงานการเงินและบัญชี 1 

พนักงานธุรการ 1   พนักงานธุรการ 1 เจ้าพนักงานธุรการ 2 

พยาบาลเทคนิค 1   พนักงานพิมพ์ 1 พนักงานพิมพ์ 1 

พนักงานปฏิบัติการควบคุม
พาหะนําโรค 

1   เจ้าหน้าท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 เจ้าพนักงานคอมพิวเตอร์ 1 

พนักงานปฏิบัติการทดลอง
พาหะนําโรค 

10   พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะ
นําโรค 

3 พนักงานปฏิบัติการทดลองพาหะ
นําโรค 

11 

พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค  4   พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค  5 พนักงานปฏิบัติการชันสูตรโรค  11 

พนักงานพัสดุ 1   พนักงานพัสดุ 1 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 

พนักงานยี่ยมบ้าน  2   พนักงานยี่ยมบ้าน  2 พนักงานยี่ยมบ้าน  2 

พนักงานสถิติ 1   พนักงานสถิติ 1 พนักงานสถิติ 1 

พนักงานขับรถยนต์ 2   เจ้าพนักงานอาชีวบําบัด 1 พนักงานขับรถยนต์ 1 

    พนักงานขับรถยนต์ 3 ช่างเครื่องยนต์ 1 
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สถานการณ์ฉุกเฉินทีท่าํใหก้ารปฏบิตังิานตามปกตติอ้งหยดุชะงกั ภารกจิสาํคญัจะสามารถดาํเนินการได้
อยา่งตอ่เนื่อง หรอืกลบัมาดาํเนนิการในเวลาทีเ่หมาะสม 
 สคร.9 นครราชสมีา เป็นหน่วยงาน สงักดักรมควบคมุโรค จงึขานรบันโยบายการบรหิารความ
ต่อเนื่องของภารกจิ ตามทีก่รมควบคมุโรคกาํหนดดงัต่อไปนี้ 
 1. สคร.9 นครราชสมีา จะบรหิารความต่อเนื่องของภารกจิทีก่รมควบคมุโรคกาํหนดตาม BCP  
 2. คณะกรรมการบรหิารของหน่วยงาน มอีาํนาจหน้าทีใ่นการบรหิารความต่อเนื่องของภารกจิ สคร.
ที ่9 นครราชสมีาในภาพรวม 
 3. สคร.9 นครราชสมีาจะทาํการฝึกซอ้ม BCP อยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ 
 4. สคร.9 นครราชสมีา จะทาํการทบทวนการจดัเตรยีม BCP ใหเ้ป็นปจัจุบนั 
 5. ทุกกลุ่มงานมหีน้าทีเ่กบ็รกัษาตน้ฉบบัและสาํเนาแจกจ่าย BCP ใหก้บักลุม่งานทีเ่กีย่วขอ้งตาม
ระบบการควบคมุเอกสารของหน่วยงาน 
 6. ผูบ้รหิารและขา้ราชการตลอดจนลกูจา้งทุกทา่นตอ้งตระหนกัถงึการมสีว่นรว่มทีจ่ะทาํให ้สคร.9 
นครราชสมีาบรหิารความตอ่เนื่องของภารกจิ บรรลุวตัถุประสงค ์
ประกาศ ณ 16 ธนัวาคม พ.ศ.2559 
  

 
 
 

   (นายธรีวฒัน์ วลยัเสถยีร) 
   ผูอ้าํนวยการสาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9  

   จงัหวดันครราชสมีา 
ส่วนท่ี 2 

ความเส่ียงท่ีองคก์รต้องเผชิญเหต ุ
  

ความเสี่ยงที่หน่วยงานในสงักดักรมควบคุมโรคต้องเตรยีมความพร้อมรบัมอืเพื่อให้การปฏิบตัิ
ภารกจิหลกัของกรมควบคุมโรค (Core function) ดาํเนินการไดอ้ย่างต่อเนื่อง โดยทีส่าํนักงานป้องกนั
ควบคุมโรคที ่9 นครราชสมีา ต้องจดัสรรบุคลากรส่วนหนึ่งไวร้องรบัภารกจิสําคญัของหน่วยงานซึ่งไม่
สามารถหยุดดาํเนินการได ้ส่วนบุคลากรทีร่บัผดิชอบภารกจิทีเ่หลอืนัน้ตอ้งมกีารจดัสรรอตัรากําลงัเขา้ร่วม
ปฏบิตังิานตามการระดมอตัรากําลงัของระบบบญัชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน กรม
ควบคุมโรค (ICS&EOC) ความเสีย่งทีก่รมควบคมุโรคตอ้งเตรยีมการรองรบัคอืสถานการณ์การเกดิโรคและ
ภยัสขุภาพ 5 ประเภท ไดแ้ก ่ 
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1. โรคติดติดต่อ เป็นเหตุการณ์การแพรร่ะบาดอยา่งผดิปกตขิองโรคตดิต่อเฉียบพลนั เชน่ ไขห้วดัใหญ่สาย
พนัธุใ์หม ่ไขว้ดันก โรคซารส์ โรคชคิุกุนยา โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา หรอืแมแ้ต่โรคทีเ่กดิขึน้ตามฤดกูาลและโรค
ประจําถิ่นที่มกีารแพร่ระบาดอย่างผดิปกต ิเช่น ไขเ้ลอืดออก ไขห้วดัใหญ่ตามฤดูกาล ทัง้นี้รวมถึงโรคที่
ประกาศไวใ้นกฎอนามยัระหวา่งประเทศ (IHR) ใหเ้ป็นภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุระหวา่งประเทศ เป็นตน้  
2. เหตุการณ์ท่ีก่อให้เกิดการบาดเจบ็และอบุติัภยั เป็นเหตุการณ์ภยัสุขภาพทีส่่งผลใหเ้กดิการบาดเจบ็
และเสยีชวีติได ้เชน่ อุบตัเิหตุจากการขนสง่และโดยสาร (เครือ่งบนิตก อุบตัเิหตุทางรถยนตช์ว่งเทศกาลทีม่ ี
ผู้โดยสารจํานวนมาก รถบรรทุกสารเคมแีละวตัถุอันตรายประสบอุบัติเหตุ) การจลาจล สงคราม และ
อุบตัเิหตุจากการปฏบิตังิานของบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสขุ เป็นตน้    
3. โรคและภยัสุขภาพท่ีมากบัภยัธรรมชาติ เมื่อเกดิภยัธรรมชาต ิ(เช่น น้ําท่วม ลมพายุ ดนิโคลนถล่ม 
หรอืสนึาม)ิ ผูป้ระสบภยัจะเผชญิกบัโรคระบาดและภยัสุขภาพ ไดแ้ก่ โรคฉี่หนู อุจจาระร่วง อาหารเป็นพษิ 
ไฟฟ้าชอ็ต/ไฟ้ฟ้าดดู การบาดเจบ็จากการพงัของสิง่กอ่สรา้ง การเสยีชวีติจากการจมน้ํา เป็นตน้  
4. ภยัสขุภาพท่ีเกิดจากสารเคมี เป็นเหตุการณ์ทีส่ง่ผลถงึการบาดเจบ็และการเสยีชวีติของบุคคลทีเ่กดิจาก
การมสีารเคมทีีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพปนเป้ือนออกมาในสิง่แวดลอ้ม ซึง่อาจเกดิจากการกระทาํของมนุษย์
ดว้ยกนั ไดแ้ก ่การรัว่ไหลออกจากโรงงานอุตสาหกรรม การก่อการรา้ยดว้ยอาวุธชวีภาพ/อาวุธเคม ีการเกดิ
สงคราม เป็นต้น หรอืเกดิขึน้เองตามธรรมชาต ิเช่น การปนเป้ือนของสารหนูในธรรมชาตใินพื้นทีจ่งัหวดั
นครศรธีรรมราช เป็นตน้ 
5. ภยัสุขภาพท่ีเกิดจากกมัมนัตภาพรงัสีและนิวเคลียร ์เป็นเหตุการณ์ทีส่่งผลถงึการบาดเจบ็และการ
เสยีชวีติของบุคคลจํานวนมาก ซึง่เกดิจากรัว่ไหลของกมัมนัตรงัส ีและนิวเคลยีร ์5 กลุ่มโรคและภยั ไดแ้ก่ 
ภยัจากโรคตดิเชือ้ ภยัจากสารเคม ีภยัจากรงัส ีภยัธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม และภยัจากอุบตัเิหตุและการ
บาดเจบ็ 
 
แผนภาพ  ประเภทความเสีย่งทีก่รมควบคมุโรคตอ้งเตรยีมการรองรบั (โรคและภยัสขุภาพ 5 ประเภท) 
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การวเิคราะหค์วามเสีย่งของสาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 นครราชสมีา กรมควบคมุโรค 
วตัถุประสงค์  ของการประเมนิความเสีย่งโรคและภยัสุขภาพระดบัเขต เพื่อใหก้ารประเมนิความ

เสีย่งในการเกดิโรคและภยัสขุภาพทีอ่าจจะเกดิขึน้ในอนาคตเป็นไปไดอ้ยา่งเป็นระบบ และเป็นขอ้มลูสาํหรบั
การเตรยีมความพรอ้มในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ ในเขตสขุภาพที ่9 

วธิกีารประเมนิ   ใชก้ระบวนการเชงิคณุภาพ ระดมความเหน็ของผูเ้กีย่วขอ้ง หลายภาคสว่นดงันี้คอื 
สาธารณสุข  ระดบัจงัหวดั และเขต (สํานักงานาธารณสุข และสํานักงานป้องกนัควบคุมโรคที ่9 

จงัหวดันครราชสมีา)  
 ปศุสตัว ์ ปศุสตัวจ์งัหวดั และปศุสตัวเ์ขต 
 มหาดไทย  ป้องกนับรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัและเขต  
 สตูรในการประเมนิความเสีย่ง  คาํนึงถงึตวัแปรสาํคญั 3 ตวัคอื 
1.  ภยั ( Hazard )   พจิารณาองคป์ระกอบ โอกาสเกดิภยัในรอบ 10 ปี  ผลกระทบ 
ของภยัต่อบุคคล ผลกระทบของภยัต่อชุมชน  ผลกระทบของภยัต่อสิง่แวดลอ้ม ผลกระทบของภยั

ต่อเศรษฐกจิ 
2.  ความอ่อนแอ/ลอ่แหลมของชมุชน ( Vulnerability ) โครงสรา้งประชากรทีต่ ัง้ 
สภาพบา้นเรอืนของชมุชน  (Property) ระบบบรกิารทีม่ใีนชมุชน (Service) ความเป็นทาง

สงัคมของชมุชน (Livelihood) 
3.  สมรรถนะ/ ขดีความสามารถของชมุชน ( Capacity) ประชาชนมทีกัษะในการ 
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แกไ้ขปญัหา การจดัระบบการสือ่สารและการคมนาคม ความพรอ้มดา้นวสัดุอุปกรณ์และทรพัยากร
การวางแผนการจดัการป้องกนัและลดผลกระทบ การจดัระบบการเตอืนภยัล่วงหน้าของชมุชน 

   
ความเสีย่ง  =   ภยั ( Hazard ) x ความอ่อนแอ ( Vulnerability  )   
       ขดีความสามารถของชมุชน ( Capacity) 
 

สรปุผลการประเมินความเส่ียงโรคและภยัสขุภาพระดบัเขต 
จากการบ่งชีค้วามเสีย่ง (Risk identification) โรคและภยัสุขภาพทีส่าํคญั โดยครอบคลุมทัง้โรค

ระบาดในคน สาธารณภยั (รวมภยัธรรมชาต,ิ อุบตัเิหตุ, สารเคม)ี และโรคระบาดในสตัว ์หรอื Zoonosis ทีม่ ี
แนวโน้มหรอืคาดการณ์ว่าจะเกดิในปี 2560 ของพืน้ทีจ่งัหวดันครราชสมีา (จํานวน 7 ภยั) ชยัภูม ิ(จํานวน 
14 ภยั) บุรรีมัย ์(จาํนวน 7 ภยั) สรุนิทร ์(จาํนวน 8 ภยั) แลว้นํามาประเมนิความเสีย่ง (Risk assessment)     
ตามคํานิยามโดยใหค้่าคะแนน และเมือ่เรยีงลําดบัตามค่าคะแนนความเสีย่งทีไ่ดจ้ากการคํานวณโดย GIS 
โรคและการประเมนิพื้นทีเ่สีย่ง  ผลการวเิคราะห์ความเสีย่งดงักล่าวมาคํานวณเป็นรอ้ยละเทยีบกบัเกณฑ์
ความเสีย่ง และแปลผลระดบัความเสีย่ง โดยการประเมนิผลความเสีย่ง (Risk evaluation) ในภาพระดบัเขต
จากการประเมนิ  พบวา่  

โรคตดิต่อ คอื โรคตดิเชื้อไวรสัซิกา เป็นภยัที่ถูกระบุว่ามคีวามเสีย่งสูงทีสุ่ดของทัง้ 4 จงัหวดั
(นครราชสมีา 97%, ชยัภูม ิ85.12% บุรรีมัย์ 85%, สุรนิทร ์84.65%,) โรคและภยัสุขภาพทีม่ากบัภยั
ธรรมชาต ิคอื อุทกภยั เป็นภยัทีถู่กระบุว่ามคีวามเสีย่งสูงสุดของทัง้ 4 จงัหวดั (บุรรีมัย์ 80%, สุรนิทร ์
84.62%, นครราชสมีา 60%, ชยัภมู ิ58.12%) ภยัทางสาธารณภยัทีอ่ยูใ่น 10 ลาํดบัแรกคอื วาตภยั (สรุนิทร ์
64.31%) และภยัแลง้ (นครราชสมีา 57.60 %) สว่นโรคทีม่คีวามสาํคญัคาดว่าจะตอ้งมกีารเตรยีมพรอ้ม
รบัมอืคอื การระบาดของอาหารเป็นพษิ (นครราชสมีา 80.60 %) โรคไขเ้ลอืดออก (บุรรีมัย ์64%, ชยัภูม ิ
56.68 %, นครราชสมีา 55.24 %) และโรคไขห้วดันก (สรุนิทร ์54.35 %, ชยัภูม ิ53.68%) รายละเอยีดการ
แปลผลดงัตาราง 

 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่2.1 ความเสีย่งโรคและภยัสขุภาพระดบัเขต เขตสขุภาพที ่9 ปี 2560 
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จัด
ลําดับ โรคหรือภัยสุขภาพ 

ร้อยละเทียบ
เกณฑ ์

ระดับความ
เสี่ยง แปลผล 

1 1 โรคติดเช้ือไวรัสซิกา(นครราชสีมา) 97 5 Very High risk 

2 1โรคติดเช้ือไวรัสซิกา(ชัยภูมิ) 85.12 4 High risk 

3 โรคติดเช้ือไวรัสซิกา(บุรีรัมย์) 85 4 High risk 

4 โรคติดเช้ือไวรัสซิกา(สุรินทร์) 84.65 4 High risk 

5 อุทกภัย (สุรินทร์) 84.62 4 High risk 

6 อาหารเป็นพษิ (นครราชสีมา) 80.60 4 High risk 

7 อุทกภัย (บุรีรัมย์) 80 4 High risk 

8 วาตภัย (สุรินทร์) 64.31 3 Moderate risk 

9 โรคไข้เลือดออก (บุรีรัมย์) 64 3 Moderate risk 

10 อุทกภัย (นครราชสมีา) 60 3 Moderate risk 

11 อุทกภัย (ชัยภูมิ) 58.12 3 Moderate risk 

12 ภัยแล้ง (นครราชสมีา) 57.60 3 Moderate risk 

13  ไข้เลือดออก (ชัยภูมิ) 56.68 3 Moderate risk 

14  ไข้เลือดออก (นครราชสีมา) 55.24 3 Moderate risk 

15  ไข้หวัดนก (สุรินทร์) 54.35 3 Moderate risk 

16 ไข้หวัดนก(ชัยภูมิ) 53.68 3 Moderate risk 

17 อัคคีภัย (สุรินทร์) 53.43 3 Moderate risk 

18 ชายแดน (สุรินทร์) 50.95 3 Moderate risk 

19 ไข้หวัดนก (นครราชสีมา) 49.12 3 Moderate risk 

20 อัคคีภัย (บุรีรัมย์) 48.56 3 Moderate risk 

21 บลูเซลโลซิส (ชัยภูมิ) 48 3 Moderate risk 

22 ความไม่สงบตามแนวชายแดน (บุรีรัมย์) 45.84 3 Moderate risk 

23 อุบัติเหตุ (นครราชสีมา) 42.84 3 Moderate risk 
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จัด
ลําดับ โรคหรือภัยสุขภาพ 

ร้อยละเทียบ
เกณฑ ์

ระดับความ
เสี่ยง แปลผล 

24 เลปโตสไปโรซิส (ชัยภูมิ) 42 3 Moderate risk 

25 อาหารเป็นพษิ (สุรนิทร์) 41.07 3 Moderate risk 

26 อุบัติเหตุ (สุรินทร์) 37.4 3 Moderate risk 

27 วาตภัย (บุรีรัมย์) 36.63 3 Moderate risk 

28 อุบัติเหตุจราจร (ชัยภูมิ) 35.80 3 Moderate risk 

29 มือ เท้า ปาก (ชัยภูมิ) 33.84 3 Moderate risk 

30 ภัยแล้ง (ชัยภูมิ) 32.52 3 Moderate risk 

31 วาตภัย (ชัยภูมิ) 27.52 2 Low risk 

32 
ภัยจากการจลาจล/อุบัติเหตุจากการเชียรกีฬา 

(บุรีรัมย์) 26.24 2 Low risk 

33 คอตีบ (ชัยภูมิ) 25.72 2 Low risk 

34 อุบัติเหตุจราจร (บุรีรัมย์) 24 2 Low risk 

35 อัคคีภัย (ชัยภูมิ) 23.28 2 Low risk 

36 ภัยหนาว (ชัยภูมิ) 18 2 Low risk 

หมายเหตุ ภยั 3 ลาํดบัแรกของแต่ละจงัหวดัในพืน้ทีเ่ขตสขุภาพที ่9 
นครราชสมีา จาํนวน 7 ภยั (1โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา  2อาหารเป็นพษิ  3อุทกภยั) 
บุรรีมัย ์จาํนวน 8 ภยั (1โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา  2อุทกภยั  3ใขเ้ลอืดออก) 
สรุนิทร ์จาํนวน 8 ภยั (1โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา  2อุทกภยั  3วาตภยั) 
ชยัภมู ิจาํนวน 13 ภยั (1 โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา  2อุทกภยั  3ไขเ้ลอืดออก) 
1. ความเสีย่งตํ่า (Low risk): กาํหนดใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีขยีว (พืน้ทีท่ีม่คีะแนนความเสีย่ง Risk < 5% 

ความเสีย่งระดบั 1 และคะแนน 30≥ Risk ≥ 5% ความเสีย่งระดบั 2) ถอืวา่เป็นความเสีย่งทีไ่มม่นียัสาํคญั
ต่อการดําเนินงาน สามารถยอมรบัไดภ้ายใต้การควบคุมทีม่อียู่ในปจัจุบนั ไม่ตอ้งมกีารควบคุมหรอืจดัการ
ความเสีย่ง แต่อาจตดิตามและเฝ้าระวงัความเสีย่งเป็นระยะๆ (Acceptance Level)  

2. ความเสีย่งปานกลาง (Moderate risk): กาํหนดใหเ้ป็นพืน้ทีส่เีหลอืง (พืน้ทีท่ีม่คีะแนนความเสีย่ง 
70≥ Risk >30% ความเสีย่งระดบั 3) สามารถยอมรบัได ้ต้องมกีารตดิตามเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิ เพื่อ
ควบคุมความเสี่ยงไม่ให้ย้ายไปสู่ระดับที่ไม่สามารถยอมรับได้ อาจมีมาตรการป้องกันเฉพาะ เช่นมี
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แผนปฏบิตั/ิคูม่อืปฏบิตังิาน มกีารจดัรณรงค ์มกีารมอบหมายทีช่ดัเจนฯ (Control Level) ไมต่อ้งจดัทาํแผน
ตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ แตท่ัง้นี้ข ึน้อยูก่บัแนวโน้มของสถานการณ์จรงิในพืน้ทีเ่ฉพาะดว้ย 

3. ความเสีย่งสงู (High risk): กาํหนดใหเ้ป็นพืน้ทีส่สีม้ (พืน้ทีท่ีม่คีะแนนความเสีย่ง 95≥ Risk > 
70% ความเสีย่งระดบั 4) ไมส่ามารถยอมรบัได ้ตอ้งมกีารจดัการความเสีย่ง หรอืกระจายถ่ายโอนความเสีย่ง
ใหห้น่วยงานอื่นช่วยแบ่งความรบัผดิชอบ เพื่อควบคุมความเสีย่งใหสู้่ระดบัทีย่อมรบัได ้จดัใหม้มีาตรการ
ป้องกนัเฉพาะและ/หรอืจดัทาํแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน ตามมาตรฐานขัน้ตอนการปฏบิตังิาน เรือ่งการจดัทาํ/
ทบทวนและซอ้มแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (SOP-PHER-09) 

4. ความเสีย่งสงูมาก (Very high risk): กาํหนดใหเ้ป็นพืน้ทีส่แีดง (พืน้ทีท่ีม่คีะแนนความเสีย่ง Risk 
> 95% ความเสีย่งระดบั 5) ไม่สามารถยอมรบัได ้ต้องเร่งจดัการความเสีย่งทนัที ่เพื่อใหอ้ยู่ในระดบัที่
ยอมรบัได้ และต้องมกีารประเมนิซํ้า รวมถึงจดัทําแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ตามมาตรฐานขัน้ตอนการ
ปฏบิตังิาน เรือ่ง การจดัทาํ/ทบทวนและซอ้มแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (SOP-PHER-09) 

2.4 การประเมนิความเสีย่งและผลกระทบกบัองคก์ร 
จากความเสีย่งทีป่ระเมนิได ้ในภยั 3 ลาํดบัแรกของแต่ละจงัหวดัในเขตสขุภาพที ่9  เป็นดงันี้คอื  
นครราชสมีา จาํนวน 7 ภยั (1โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา  2อาหารเป็นพษิ  3อุทกภยั) 
บุรรีมัย ์จาํนวน 8 ภยั (1โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา  2อุทกภยั  3ใขเ้ลอืดออก) 
สรุนิทร ์จาํนวน 8 ภยั (1โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา  2อุทกภยั  3วาตภยั) 
ชยัภมู ิจาํนวน 13 ภยั (1 โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา  2อุทกภยั  3ไขเ้ลอืดออก) 
โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิกา 
คน้พบครัง้แรกในลงิ Rhesus (ลงิวอก) ในปา่ Zika ประเทศยกูนัดา ในปี พ.ศ. 2490  มลีงิเป็นแหล่ง

รงัโรค  ปจัจุบนัพบการระบาดในสามทวปี ไดแ้ก่ ทวปีแอฟรกิา และทวปีเอเชยี ทวปีอเมรกิา  การวนิิจฉยั : 
viral culture, PCR, PRNT, (IgM ม ีcross reaction มากกบั flavivirus ตวัอื่น จงึไม่นิยมใช)้ 
ภาวะแทรกซ้อนทีพ่บ คอื microcephaly ในทารกแรกเกดิ ทีม่ารดามปีระวตัติดิเชื้อระหว่างตัง้ครรภ์ที่
ประเทศบราซลิ โดยพบผูต้ดิมากกวา่ 1.5 ลา้นคน พบ birth defect 3,000 คนในปี 2558 

องคก์ารอนามยัโลกจดัประชุมคณะกรรมการฉุกเฉินภายใตก้ฎอนามยัระหว่างประเทศ (IHR 2005) 
ครัง้ที ่1 (1 กุมภาพนัธ ์2559) สาระสาํคญั  คอืการเกดิกลุม่ผูป้ว่ยทีม่ภีาวะศรีษะเลก็แต่กาํเนิด และผูป้ว่ยทีม่ ี
ความผดิปกตทิางระบบประสาททีม่รีายงานจากประเทศบราซลิ ซึง่เกดิต่อเนื่องจากกลุ่มผูป้่วยลกัษณะอยา่ง
เดยีวกนัในหมูเ่กาะภูมภิาคโพลนิีเซยีของประเทศฝรัง่เศส (French Polynesia) ในปี พ.ศ. 2557 เป็นภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสขุระหวา่งประเทศ (Public Health Emergency International Concern : PHEIC) โดย
ภาวะดงักล่าวอาจมคีวามสมัพนัธก์บัการตดิเชือ้ไวรสัซกิา ครัง้ที ่2 (8 มนีาคม 2559) สาระสาํคญัโรคตดิเชือ้
ไวรสัซกิา มคีวามเชื่อมโยง กบักลุ่มอาการในเดก็ทารกทีม่ศีรีษะเลก็แต่กําเนิด อาการผดิปกตขิองระบบ
ประสาท หรอืโรค GBS  
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สถานการณ์ประเทศไทยในประเทศไทย พบการรายงานพบภมูคิุม้กนัของ ZIKV ครัง้แรกในปี พ.ศ. 
2506  ในประชากรกรงุเทพมหานครในเดอืนพฤษภาคม 2556 มนีกัทอ่งเทีย่วชาวแคนาดามาเทีย่วเมอืงไทย
แลว้กลบัไปปว่ยและไดร้บัการตรวจยนืยนัทีป่ระเทศแคนาดา  สาํนกัระบาดวทิยาทาํการสอบสวนการใน
ระบาดในเหตุการณ์ไขอ้อกผื่นยอ้นหลงัในปี พ.ศ. 2555ทําการเฝ้าระวงัตัง้แต่ปี พ.ศ. 2556 โดยส่งหนังสอื
แจง้เตอืนไปยงั สสจ.และ รพ. ทุกแหง่ ลงนามโดยปลดักระทรวงสาธารรสขุ 

ปจัจุบนั (21 ต.ค.59) พบผูป้ว่ยทัง้หมดกระจายใน 34 จงัหวดั ทัว่ทุกภาคของประเทศหญงิตัง้ครรภ์
ตดิเชือ้ทัง้หมด 61 ราย คลอดแลว้ 15 รายไมพ่บความผดิปกตขิองทารกทารกทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัว่ามภีาวะ
ศรีษะเลก็แต่กาํเนิดเนื่องจากเชือ้ไวรสัซกิาจาํนวน 2 ราย ทีจ่งัหวดัสมทุรสาคร 

เขตสขุภาพที ่9 (16 ธ.ค.59) พบผูป้ว่ยทัง้หมดจาํนวน 24 ราย จงัหวดันครราชสมีาจาํนวน 22 ราย 
(อําเภอเมอืง 16 ราย อําเภอโนนไทยจาํนวน 1 คน อําเภอเสงิสางจาํนวน 1 คน อําเภอจกัรราชจาํนวน 4 
คน) จงัหวดัชยัภมูจิาํนวน 2 ราย (อําเภอเกษตรสมบรูณ์จาํนวน 1 คน  อําเภอหนองบวัแดงจาํนวน 1 คน) 
ยงัไมพ่บความผดิปกตขิองทารกทารกทีไ่ดร้บัการวนิิจฉยัวา่มภีาวะศรีษะเลก็แต่กาํเนิด  

การทบทวนแผนประคองกจิการในกรณกีารระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา 
-  แผนประคองกจิการในกรณีการระบาดโรคตดิเชือ้ไวรสัซกิาฉบบันี้ควรไดร้บัการทบทวนและ

ฝึกซอ้มการปฏบิตังิานอยา่งน้อยปีละ 1 ครัง้ เพือ่สรา้งความตระหนกัรู ้และเพิม่สรรมถนะใหก้บับุคลากรของ
สาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา  ดงันี้  

1)  ผูจ้ดัทาํเอกสารชดุนี้ ไดแ้ก ่บุคลากรกลุม่ปฏบิตักิารควบคุมโรคและตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางดา้น
สาธารณสขุและตวัแทนคณะทาํงานจากกลุม่/ศนูย/งาน/แผนงานโครงการต่างๆ 

2)  ผูร้า่ง / แกไ้ข / ทบทวนเอกสาร ไดแ้ก ่คณะทาํงานจากกลุ่มต่างๆ ของสาํนกังานป้องกนัควบคุม
โรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา 

3)  ผูท้บทวนเอกสาร ไดแ้ก ่กลุม่ปฏบิตักิารควบคมุโรคและตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสขุ  
สาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา 

4)  ผูอ้นุมตัเิอกสาร ไดแ้ก ่ผูอ้าํนวยการสาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา 
-  ผูป้ระสานงานการทบทวนและฝึกซอ้ม ไดแ้ก ่กลุ่มปฏบิตักิารควบคมุโรคและตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน

ทางดา้นสาธารณสขุ  สาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 จงัหวดันครราชสมีา 
-  ขอ้มลูทีส่าํคญัทีร่ะบุในแผนน้ีควรมกีารปรบัปรุงและทบทวนเมือ่มกีารเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ รวมทัง้

การกาํหนดระยะเวลาทีท่าํการทบทวนแผน และเผยแพรแ่กบุ่คลากร หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
เมื่อเกดิเหตุฉุกเฉินทางสาธารณสุขทีม่ผีลกระทบกบัการดําเนินภารกจิของกรมควบคุมโรค ระบบ

บญัชาการเหตุการณ์ และศูนย์ปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (ICS&EOC) จะมกีารระดม
อตัรากําลงัจากทุกหน่วยงานในสงักดั ซึง่ในแต่ระระดบัมคีวามต้องการอตัรากําลงัทีต่่างกนั ไดแ้ก่ จํานวน
รอ้ยละ 10 รอ้ยละ 25 และรอ้ยละ 50 หรอืทัง้หมดของบุคลากร (ระดบัการ Activate ของระบบบญัชาการ
เหตุการณ์ และศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉนิ กรมควบคมุโรค) โดยแบง่ไดด้งันี้  
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ส่วนท่ี 3 
การวิเคราะหภ์ารกิจหลกั 

 
3.1 ภารกิจสาํคญัจาํเป็นท่ีหน่วยงานต้องดาํเนินการให้ต่อเน่ืองขณะเผชิญเหตุ  
     (ไมส่ามารถหยดุดาํเนินการได ้สง่ผลกระทบถงึการทาํงานของสาํนกังานป้องกนัควบคมุโรคที ่9 
นครราชสมีา และประชาชนเดอืดรอ้น) 

ภารกิจ จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ (ระบ)ุ วิธีดาํเนินการ 

1. ศกึษา วเิคราะห ์วจิยัและพฒันาองค์
ความรู ้ดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรค และภยัสขุภาพ 

2 1.นางญาดา โต
อุตชนม ์
2.นางปรยีานุช กลิน่

ดาํเนินการศกึษา 
วเิคราะห ์วจิยัและพฒันา
องคค์วามรู ้ดา้นการเฝ้า



สาํนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค                                              

 

แผนประคองกิจการสาํหรบัการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ                                    หน้า   21 

ภารกิจ จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ (ระบ)ุ วิธีดาํเนินการ 

ศรสีขุ ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค 
และภยัสขุภาพ 

2. ถ่ายทอดองคค์วามรูแ้ละเทคโนโลยดีา้น
การเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุโรคและภยั
สขุภาพ  

2 1.นางญาดา โต
อุตชนม ์
2.นางปรยีานุช กลิน่
ศรสีขุ 

ดาํเนินการถ่ายทอดองค์
ความรูแ้ละเทคโนโลยี
ดา้นการเฝ้าระวงั ป้องกนั 
ควบคมุโรคและภยั
สขุภาพ 

3. ประเมนิสถานการณ์ผลการดาํเนนิงาน
ตามนโยบายของรฐั  

1 1.น.ส.สชุญัญา 
มานิตยศ์ริกุิล 
 
 

ดาํเนินการประเมนิ
สถานการณ์ผลการ
ดาํเนินงานตามนโยบาย
ของรฐั 

4. ประสานและสนบัสนุนการปฏบิตักิาร
ปฏบิตังิานรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การเฝ้าระวงั ป้องกนั และการควบคมุโรค
และภยัสขุภาพในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

2 1.นางกาญจนา ยงั
ขาว 
2.นางนนัทนา แต้
ประเสรฐิ 

ดาํเนินการประสานและ
สนบัสนุนการปฏบิตักิาร
ปฏบิตังิานรว่มกบั
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใน
การเฝ้าระวงั ป้องกนั 
และการควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพในเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบ 

5. จดัหา / สนบัสนุนเวชภณัฑ ์วสัดอุุปกรณ์
ป้องกนัการตดิเชือ้โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิกาและ
บรหิารสต๊อกคงคลงั  

4 1.นางดวงจนัทร ์
จนัทรเ์มอืง 
2.น.ส.พชัรภร คอน
จาํนงค ์
3.นางรชัณ ีหวงัเยน็
กลาง 
4.นายประสพโชค 
เต่าหลาย 

ดาํเนินการจดัหา / 
สนบัสนุนเวชภณัฑ ์วสัดุ
อุปกรณ์ป้องกนัการตดิ
เชือ้โรคตดิเชือ้ไวรสัอโีบ
ลาและบรหิารสต๊อกคง
คลงั 

6. การเตรยีมความพรอ้มตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ รว่มกบัทมี SRRT 
และ ศนูยป์ฏบิตักิารเตรยีมพรอ้มตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ กรม

2 1.นางกาญจนา ยงั
ขาว 
2.นางนนัทนา แต้
ประเสรฐิ 

ดาํเนินการการเตรยีม
ความพรอ้มตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 
รว่มกบัทมี SRRT และ 
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ภารกิจ จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ (ระบ)ุ วิธีดาํเนินการ 

ควบคมุโรค ศนูยป์ฏบิตักิาร
เตรยีมพรอ้มตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินดา้นการแพทย์
และสาธารณสขุ กรม
ควบคมุโรค 

7. การประชาสมัพนัธแ์ละใหข้อ้มลูขา่วสาร
แกป่ระชาชน หน่วยงานและเครอืขา่ย
สขุภาพ 

2 1.นางเบญจมาศ อุน
รตัน์ 
2.นางสรุสัวด ีตัง้
สภุาชยั 
 

ดาํเนินการการ
ประชาสมัพนัธแ์ละให้
ขอ้มลูขา่วสารแก่
ประชาชน หน่วยงานและ
เครอืขา่ยสขุภาพ 

1. กลุ่มพฒันาภาคีเครือขา่ย    
8. ประสาน สนบัสนุนการปฏบิตังิานของ
ภาคเีครอืขา่ยการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพ รวมทัง้รว่มมอื บงัคบัใช้
กฎหมายและจดัการปญัหาทีม่ผีลกระทบต่อ
สขุภาพในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบใหเ้ขม้แขง็และ
ยัง่ยนื 

1 1.นางทติยิาณ ีเทพ
หสัดนิ ณ อยธุยา 
2.นางปนดัดา ไชย
ชมภ ู

8. ประสาน 
สนบัสนุนการปฏบิตังิาน
ของภาคเีครอืขา่ยการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั ควบคมุโรค
และภยัสขุภาพ รวมทัง้
รว่มมอื บงัคบัใช้
กฎหมายและจดัการ
ปญัหาทีม่ผีลกระทบตอ่
สขุภาพในเขตพืน้ที่
รบัผดิชอบใหเ้ขม้แขง็และ
ยัง่ยนื 

2. กลุ่มพฒันาวิชาการ    
9. พฒันาระบบหรอืกลไกเพือ่สง่เสรมิ 
สนบัสนุน ใหม้กีารพฒันาวชิาการเพือ่การเฝ้า
ระวงัป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพที่
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ทีแ่ละประชาชน
กลุม่เป้าหมาย 

1 นางญาดา โต
อุตชนม ์

ดาํเนินการพฒันาระบบ
หรอืกลไกเพือ่สง่เสรมิ 
สนบัสนุน ใหม้กีารพฒันา
วชิาการเพือ่การเฝ้าระวงั
ป้องกนัควบคมุโรคและ
ภยัสขุภาพทีเ่หมาะสมกบั
สภาพพืน้ทีแ่ละประชาชน
กลุม่เป้าหมาย 
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ภารกิจ จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ (ระบ)ุ วิธีดาํเนินการ 

10. ดาํเนินการศกึษาวจิยั พฒันาองคค์วามรู ้
คดิคน้รปูแบบหรอืเทคโนโลยใีนระดบั
ปฏบิตักิาร เพือ่การเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพทีเ่หมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
และประชาชนกลุม่เป้าหมาย 

1 นางญาดา โต
อุตชนม ์

ดาํเนินการศกึษาวจิยั 
พฒันาองคค์วามรู ้คดิคน้
รปูแบบหรอืเทคโนโลยใีน
ระดบัปฏบิตักิาร เพือ่การ
เฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุ
โรคและภยัสขุภาพที่
เหมาะสมกบัสภาพพืน้ที่
และประชาชน
กลุม่เป้าหมาย 

11. การเฝ้าระวงัวณัโรคดือ้ยาทาง
หอ้งปฏบิตักิาร 

2 1. นายเสวยีน คาํ
หอม 
 

ดาํเนินการการเฝ้าระวงั
วณัโรคดือ้ยาทาง
หอ้งปฏบิตักิาร 

12. หอ้งปฏบิตักิารทางกฏีวทิยา 2 1.นายวศนิ เทพ
เนาว ์

ดาํเนินการ
หอ้งปฏบิตักิารทางกฏี
วทิยา 

13. การสนบัสนุนทมีและ สารเคม ีเครือ่งพน่ 2 1.นายดอกรกั ฤทธิ ์
จนี 
2.นายชชูาต ิภู่หมืน่
ไวย 

ดาํเนินการการสนบัสนุน
ทมีและ สารเคม ีเครือ่ง
พน่ 

14. งานบรกิารซ่อมเครือ่งพน่สารเคมกีาํจดั
พาหะนําโรค 

2 1.นายดอกรกั ฤทธิ ์
จนี 
2.นายชชูาต ิภู่หมืน่
ไวย 

ดาํเนินการงานบรกิาร
ซ่อมเครือ่งพน่สารเคมี
กาํจดัพาหะนําโรค 

3. กลุ่มส่ือสารความเส่ียงและพฒันา
พฤติกรรมสขุภาพ 

   

15. จดัทาํประเดน็การสือ่สารความเสีย่งทัง้
ภาวะปกตแิละฉุกเฉิน 

2 1.นางเบญจมาศ อุน
รตัน์ 
2.นางสรุสัวด ีตัง้
สภุาชยั 

ดาํเนินการจดัทาํประเดน็
การสือ่สารความเสีย่งทัง้
ภาวะปกตแิละฉุกเฉิน 

16. จดัทาํและพฒันากลไกการบรหิารจดัการ
ทรพัยากรและเครอืขา่ยสือ่สารประชาสมัพนัธ ์

1 1.นางเบญจมาศ อุน
รตัน์ 

ดาํเนินการจดัทาํและ
พฒันากลไกการบรหิาร
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 จดัการทรพัยากรและ
เครอืขา่ยสือ่สาร
ประชาสมัพนัธ ์

17. ประเมนิผลการรบัรู ้พฤตกิรรมการ
ป้องกนัควบคมุโรคของประชาชนตามบรบิท
ของพืน้ทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้ภาพลกัษณ์ของ
หน่วยงานในมมุมองของเครอืขา่ยและ
ประชาชน 

1 2.นางสรุสัวด ีตัง้
สภุาชยั 

ดาํเนินการประเมนิผล
การรบัรู ้พฤตกิรรมการ
ป้องกนัควบคมุโรคของ
ประชาชนตามบรบิทของ
พืน้ทีร่บัผดิชอบ รวมทัง้
ภาพลกัษณ์ของ
หน่วยงานในมมุมองของ
เครอืขา่ยและประชาชน 

4. กลุ่มระบาดวิทยาและข่าวกรอง    
18. เป็นศนูยข์อ้มลูการเฝ้าระวงัและภยั
สขุภาพ (ซึง่มรีะบบฐานขอ้มลูดา้นโรคและ
ภยัสขุภาพทีเ่กดิขึน้ทัง้ในสถานการณ์ทัว่ไป 
ในสถานการฉุกเฉินและภยัพบิตั)ิ พรอ้มทัง้
เชือ่มโยงกบัฐานขอ้มลูของหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งใหม้คีณุภาพ ทนัสมยั เชือ่ถอืได้
และเป็นแหล่งอา้งองิของกรมควบคมุโรค (5 
ระบบ 5 มติ)ิ 

1 นางสาวสทุธลิกัษณ์ 
 หนูรอด 

ดาํเนินการเป็นศนูย์
ขอ้มลูการเฝ้าระวงัและ
ภยัสขุภาพ (ซึง่มรีะบบ
ฐานขอ้มลูดา้นโรคและภยั
สขุภาพทีเ่กดิขึน้ทัง้ใน
สถานการณ์ทัว่ไป ใน
สถานการฉุกเฉินและภยั
พบิตั)ิ พรอ้มทัง้เชือ่มโยง
กบัฐานขอ้มลูของ
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ี
คุณภาพ ทนัสมยั เชือ่ถอื
ไดแ้ละเป็นแหลง่อา้งองิ
ของกรมควบคมุโรค (5 
ระบบ 5 มติ)ิ 

19. ดแูลระบบเฝ้าระวงัโรคและประเมนิ
ความเสีย่งเพือ่เตอืนภยั ทัง้โรคตดิตอ่ โรคไม่
ตดิตอ่ โรคจากการประกอบอาชพีและ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้จดัทาํและพฒันา
ฐานขอ้มลูทางระบาดวทิยาของโรคและภยั

1 นายพนิจิ ทองทพั 19. ดแูลระบบเฝ้า
ระวงัโรคและประเมนิ
ความเสีย่งเพือ่เตอืนภยั 
ทัง้โรคตดิตอ่ โรคไม่
ตดิตอ่ โรคจากการ
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สขุภาพทีส่าํคญัในพืน้ทีร่บัผดิชอบ ประกอบอาชพีและ
สิง่แวดลอ้ม รวมทัง้จดัทาํ
และพฒันาฐานขอ้มลูทาง
ระบาดวทิยาของโรคและ
ภยัสขุภาพทีส่าํคญัใน
พืน้ทีร่บัผดิชอบ 

20. ตรวจจบัเหตุการณ์ผดิปกตแิละออก
ปฏบิตักิารสอบสวนโรค ประเมนิสถานการณ์
การระบาดและควบคมุการระบาดเบือ้งตน้ที่
จาํเป็น (Containment) รว่มกบัพืน้ที ่

1 นายพนิจิ ทองทพั ดาํเนินการตรวจจบั
เหตุการณ์ผดิปกตแิละ
ออกปฏบิตักิารสอบสวน
โรค ประเมนิสถานการณ์
การระบาดและควบคมุ
การระบาดเบือ้งตน้ที่
จาํเป็น (Containment) 
รว่มกบัพืน้ที ่

21. สนบัสนุนสง่เสรมิทมีเฝ้าระวงัสอบสวน
เคลือ่นเรว็ (SRRT) ในพืน้ทีใ่หเ้ขม้แขง็ 

1 นางสายชล เพช็รลํ้า ดาํเนินการสนบัสนุน
สง่เสรมิทมีเฝ้าระวงั
สอบสวนเคลือ่นเรว็ 
(SRRT) ในพืน้ทีใ่ห้
เขม้แขง็ 

22. ประเมนิสถานการณ์ (Rapid 
assessment) และเสนอยทุธศาสตรห์รอื
มาตรการควบคมุภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสขุในระยะเฉียบพลนั 

1 นายธนเดช สจัจ
วฒันา 

ดาํเนินการประเมนิ
สถานการณ์ (Rapid 
assessment) และเสนอ
ยทุธศาสตรห์รอืมาตรการ
ควบคมุภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสขุในระยะ
เฉียบพลนั 

5. กลุ่มแผนงานและประเมินผล    
23. กลัน่กรอง กาํกบั ตดิตาม ประเมนิผล
และปรบัแผนการดาํเนินงานและการใชจ้า่ย
งบประมาณใหบ้รรลุผลตามเป้าหมายเชงิ
ปรมิาณ คุณภาพ เวลา และความคุม้คา่ตาม

1 นายบณัฑติ วรรณ
ประพนัธ ์

ดาํเนินการกลัน่กรอง 
กาํกบั ตดิตาม 
ประเมนิผลและปรบั
แผนการดาํเนนิงานและ
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ภารกจิ การใชจ้า่ยงบประมาณให้
บรรลุผลตามเป้าหมาย
เชงิปรมิาณ คณุภาพ 
เวลา และความคุม้คา่
ตามภารกจิ 

24. พฒันาระบบ กลไก การตดิตาม
ประเมนิผลสมัฤทธิ ์และขอ้เสนอการพฒันา
แนวทางการดาํเนินงานเฝ้าระวงั ป้องกนั
ควบคมุโรคและภยัสขุภาพทีเ่ป็นปญัหา
สาํคญัของพืน้ที ่ต่อภาคเีครอืขา่ยหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วขอ้ง (ประเมนิเนื้อหาของงานและผล
การปฏบิตังิาน (Performance) ของ
หน่วยงานในพืน้ที)่ 

1 นายบณัฑติ วรรณ
ประพนัธ ์

ดาํเนินการพฒันาระบบ 
กลไก การตดิตาม
ประเมนิผลสมัฤทธิ ์และ
ขอ้เสนอการพฒันาแนว
ทางการดาํเนนิงานเฝ้า
ระวงั ป้องกนัควบคมุโรค
และภยัสขุภาพทีเ่ป็น
ปญัหาสาํคญัของพืน้ที ่
ต่อภาคเีครอืขา่ย
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 
(ประเมนิเนื้อหาของงาน
และผลการปฏบิตังิาน 
(Performance) ของ
หน่วยงานในพืน้ที)่ 

6. กลุ่มพฒันาองคก์ร    
25. พฒันาคณุภาพระบบบรหิารจดัการ
องคก์รตามมาตรฐานสากล โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

1 นางนิ่มนวล ปณุย
หทยัพงศ ์

ดาํเนินการพฒันา
คุณภาพระบบบรหิาร
จดัการองคก์รตาม
มาตรฐานสากล โปรง่ใส 
ตรวจสอบได ้

26. พฒันาระบบการจดัทาํ กาํกบั ตดิตาม 
ปรบัปรงุใหผ้ลการปฏบิตังิานบรรลุผลตาม
เป้าหมายคาํรบัรองการปฏบิตัริาชการของ
บุคลากร / กลุม่งาน/หน่วยงาน 

1 นางจนัทกานต ์วลยั
เสถยีร 

ดาํเนินการพฒันาระบบ
การจดัทาํ กาํกบั ตดิตาม 
ปรบัปรงุใหผ้ลการ
ปฏบิตังิานบรรลุผลตาม
เป้าหมายคาํรบัรองการ
ปฏบิตัริาชการของ
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บุคลากร / กลุม่งาน/
หน่วยงาน 

27. พฒันาระบบบรหิารผลการปฏบิตังิาน 
(PMS) ของบคุลากร/หน่วยงาน ในสว่นการ
ประเมนิสมรรถนะ และแผนพฒันารายบุคคล 
(IDP) 

1 นางจนัทกานต ์วลยั
เสถยีร 

ดาํเนินการพฒันาระบบ
บรหิารผลการปฏบิตังิาน 
(PMS) ของบคุลากร/
หน่วยงาน ในสว่นการ
ประเมนิสมรรถนะ และ
แผนพฒันารายบุคคล 
(IDP) 
 

28. จดัทาํระบบฐานขอ้มลู ปรบัปรงุระบบ 

และการสบืคน้ขอ้มลูทีส่าํคญั ดา้นบรหิารและ

วชิาการ รวมทัง้ใหค้าํปรกึษา และสนบัสนุน

งานดา้นเทคโนโลยสีารสารสนเทศ 

2 1.น.ส.นนัทน์ภสั สขุ
ใจ 
2.  
 
นายประวทิย ์ลาย
จนัทกึ   
 

ดาํเนินการจดัทาํระบบ
ฐานขอ้มลู ปรบัปรงุระบบ 
และการสบืคน้ขอ้มลูที่
สาํคญั ดา้นบรหิารและ
วชิาการ รวมทัง้ให้
คาํปรกึษา และสนบัสนุน
งานดา้นเทคโนโลยสีาร
สารสนเทศ 
 

7. กลุ่มปฏิบติัการควบคมุโรคและตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสขุ   

   

29. พฒันาระบบและกลไกการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสขุของหน่วยงานและ
เครอืขา่ยทีเ่หมาะสมกบัพืน้ที ่

1 นางนนัทนา แต้
ประเสรฐิ 

ดาํเนินการพฒันาระบบ
และกลไกการตอบโต้
ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสขุของ
หน่วยงานและเครอืขา่ยที่
เหมาะสมกบัพืน้ที ่

30. เตรยีมความพรอ้มและประสาน / 
สนบัสนุนการดาํเนินงานป้องกนัควบคมุโรค
และภยัสขุภาพในสถานการณ์ฉุกเฉินและภยั
พบิตั ิตามความตอ้งการของพืน้ทีแ่ละได้

1 นางนนัทนา แต้
ประเสรฐิ 

ดาํเนินการเตรยีมความ
พรอ้มและประสาน / 
สนบัสนุนการดาํเนินงาน
ป้องกนัควบคมุโรคและ
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มาตรฐานสากล ภยัสขุภาพใน
สถานการณ์ฉุกเฉินและ
ภยัพบิตั ิตามความ
ตอ้งการของพืน้ทีแ่ละได้
มาตรฐานสากล 

31. บรหิารจดัการศนูยป์ฏบิตักิารควบคมุ
โรคและตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุ 

1 นางนนัทนา แต้
ประเสรฐิ 

ดาํเนินการบรหิารจดัการ
ศนูยป์ฏบิตักิารควบคมุ
โรคและตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

32. บรหิารจดัการระบบสง่กาํลงับาํรงุ ( 
Logistics) เพือ่การตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสขุ 

1 1.นางดวงจนัทร ์
จนัทรเ์มอืง 
2.น.ส.พชัรภร คอน
จาํนงค ์
 

ดาํเนินการบรหิารจดัการ
ระบบสง่กาํลงับาํรงุ ( 
Logistics) เพือ่การตอบ
โตภ้าวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสขุ 

33. พฒันาศกัยภาพ ความพรอ้ม และการ
ดาํเนินงานเฝ้าระวงัป้องกนัควบคมุโรคตดิต่อ
ระหวา่งประเทศ รวมถงึโรคตดิตอ่ตามแนว
ชายแดน 

2 1.นางกาญจนา ยงั
ขาว 
2.นางนนัทนา แต้
ประเสรฐิ 

ดาํเนินการพฒันา
ศกัยภาพ ความพรอ้ม 
และการดาํเนนิงานเฝ้า
ระวงัป้องกนัควบคมุ
โรคตดิตอ่ระหวา่ง
ประเทศ รวมถงึ
โรคตดิตอ่ตามแนว
ชายแดน 

34. เฝ้าระวงัโรคในคน และยานพาหนะ ที่
ผา่นเขา้ออกชอ่งทางดา่นพรมแดนระหวา่ง
ประเทศ 

3 1.นายสมพร ปรุโิส 
2.นายธานี สาํราญ 
3.นายศรเพชร มหา
มาตย ์

ดาํเนินการเฝ้าระวงัโรค
ในคน และยานพาหนะ ที่
ผา่นเขา้ออกชอ่งทางดา่น
พรมแดนระหวา่งประเทศ 

35. ประสานปฏบิตักิารของหน่วยปฏบิตักิาร
ควบคมุโรคในพืน้ทีเ่ฉพาะหรอืกลุม่เป้าหมาย
พเิศษ (เชน่ ศนูยค์วบคมุโรคตดิตอ่นําโดย
แมลง/หน่วยควบคมุโรคตดิตอ่นําโดยแมลง/
ดา่นควบคมุโรคตดิตอ่ระหวา่งประเทศ และ

1 นายเดชาธร วงศ์
หริญั 

ดาํเนินการประสาน
ปฏบิตักิารของหน่วย
ปฏบิตักิารควบคมุโรคใน
พืน้ทีเ่ฉพาะหรอื
กลุม่เป้าหมายพเิศษ 
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นิคม) (เชน่ ศนูยค์วบคมุ
โรคตดิตอ่นําโดยแมลง/
หน่วยควบคมุโรคตดิตอ่
นําโดยแมลง/ดา่นควบคมุ
โรคตดิตอ่ระหวา่ง
ประเทศ และนิคม) 

8. กลุ่มบริหารทัว่ไป    
36. ดาํเนินการเกีย่วกบังานธุรการ งานพสัด ุ
และยานพาหนะ งานการเงนิและบญัช ีงาน
การเจา้หน้าที ่รวมทัง้สนบัสนุนการ
ดาํเนินงานอื่นๆ ของสาํนกังานฯ 

1 พ.จ.อ.ยรรยง ทอง
ประดษิฐ 

ดาํเนินการดาํเนินการ
เกีย่วกบังานธรุการ งาน
พสัด ุและยานพาหนะ 
งานการเงนิและบญัช ี
งานการเจา้หน้าที ่รวมทัง้
สนบัสนุนการดาํเนินงาน
อื่นๆ ของสาํนกังานฯ 

37. เบกิจา่ยงบประมาณ 1 นางสนธยา ฤทธิจ์นี ดาํเนินการเบกิจ่าย
งบประมาณ 

38. ตรวจสอบโครงการและการเบกิจา่ย 1 นางสนธยา ฤทธิจ์นี ดาํเนินการตรวจสอบ
โครงการและการเบกิจา่ย 

39. GFMIS 1 นางพนูทรพัย ์สุ
กรนิทร ์

ดาํเนินการ GFMIS 

40. งานจดัซือ้จดัจา้ง 1 นางรชัณ ีหวงัเยน็
กลาง 

ดาํเนินการงานจดัซือ้จดั
จา้ง 

41. งานการเจา้หน้าที ่ 1 นางอรสา ลดัขนุทด ดาํเนินการงานการ
เจา้หน้าที ่

42. งานธุรการ 1 นายอาํนวย ผวิผา ดาํเนินการงานธุรการ 
43. งานยานพาหนะ 1 นายชวูงศ ์วชริมโน

สขุ 
ดาํเนินการงาน
ยานพาหนะ 

9. ศนูยค์วบคมุโรคติดต่อนําโดยแมลง    
44. สนบัสนุนการควบคมุโรคตดิต่อนําโดย
แมลง 

1 นายเดชาธร วงศ์
หริญั 

ดาํเนินการสนบัสนุนการ
ควบคมุโรคตดิต่อนําโดย
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แมลง 
45. เฝ้าระวงั สอบสวน และควบคมุ
โรคตดิตอ่นําโดยแมลงในพืน้ที ่

4 1. นางมยรุ ีบญุเรอืง
ศร ี
2.นายประดษิฐ ์บุญ
เอก 
3.นายสรุยินัต ์บตุิ
มาลย ์
4.นายเดชาธร วงศ์
หริญั 

ดาํเนินการเฝ้าระวงั 
สอบสวน และควบคมุ
โรคตดิตอ่นําโดยแมลงใน
พืน้ที ่

 
3.2 หน้าท่ีความรบัผิดชอบท่ีสามารถลดหรอืหยดุดาํเนินการได้ (สนบัสนุนอตัรากาํลงั ICS&EOC)  

หน้าท่ีความรบัผิดชอบ จาํนวน 

1. กาํหนดภาคเีครอืขา่ยหลกั ในการเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยัสขุภาพใน

เขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

10 

2. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารเฝ้าระวงั ป้องกนั ควบคุมโรคและภยั

สขุภาพใหภ้าคเีครอืขา่ยในเขตพืน้ทีร่บัผดิชอบ 

9 

3. ประสาน สนบัสนุน หรอืจดัใหม้รีะบบบรกิารในพืน้ทีท่ีเ่ป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสูค่วามเป็นเลศิทางวชิาการ เพือ่ใชเ้ป็นแหลง่อา้งองิ ( Reference) สาํหรบั
การเฝ้าระวงัและป้องกนัควบคมุโรคและภยัสขุภาพในระดบัประเทศและพืน้ที ่
โดยเฉพาะโรคและภยัสขุภาพทีก่รมควบคมุโรคเป็นเจา้ภาพหลกั (National 
program) 

9 

4. พฒันารปูแบบและชอ่งทางการสือ่สารสาธารณะทีห่ลากหลายเพือ่พฒันา
พฤตกิรรมสขุภาพ 

11 

5. ประเมนิมาตรฐานทางระบาดวทิยา และทมีเฝ้าระวงัสอบสวนเคลือ่นทีเ่รว็ 9 
6. วางแผนและพฒันาบคุลากรใหม้ศีกัยภาพและสมรรถนะการดาํเนนิงานตาม
ภารกจิของหน่วยงานอยา่งมปีระสทิธภิาพ คณุภาพ และประสทิธผิล 

11 

7. ศกึษา วเิคราะห ์พฒันาแนวทางและรปูแบบของงานบรหิาร 11 
8. งานอาคารสถานที ่ 5 
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หน้าท่ีความรบัผิดชอบ จาํนวน 

9. ตรวจรกัษามาลาเรยี 30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี 4 
การจดัสรรอตัรากาํลงัตามระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

และศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคมุโรค (ICS&EOC) 
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 สาํนักงานป้องกนัควบคุมโรคทื่ 9 นครราชสมีา  รบัผดิชอบกลุ่มภารกจิ ไดแ้ก่ 1. กลุ่มภารกจิ
ตระหนักรูส้ถานการณ์สาธารณสุข  2.กลุ่มภารกจิดา้นยุทธศาสตร ์ 3. กลุ่มภารกจิดา้นปฏบิตักิาร  4. กลุ่ม
ภารกจิดา้นสือ่สารความเสีย่ง    5.กลุ่มภารกจิดา้นดา่นควบคุมโรคระหว่างประเทศ  6. กลุ่มภารกจิดา้นการ
สาํรองเวชภณัฑแ์ละสง่กาํลงับาํรุง  7. กลุ่มภารกจิสนบัสนุนกาํลงัคน  8. กลุ่มภารกจิดา้นกฎหมาย  9.กลุ่ม
ภารกจิดา้นการเงนิและงบประมาณ  และ 10. กลุ่มภารกจิดา้นการประสานงานและเลขานุการ  โดยได้
จัดสรรอัตรากําลังตามระบบบัญชาการเหตุการณ์และศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 
(ICS&EOC) ดงันี้ 

ภารกิจ จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ (ระบ)ุ 

กลุม่ภารกจิดา้นปฏบิตักิาร
(Operations) 

52 นายอภริตัน์ โสกาํปงั 
 นายธนเดช สจัจวฒันา  
นายประดษิฐ ์ทองจุ่น 
นายวเิศษ วรศิรางกลู 
นางกลัยาณ ีจนัธมิา 
นายนิยม ไกรปยุ 
นางศสญิา อาภาสวุรรณกุล 
นายวรีศกัดิ ์คงสบืชาต ิ
นางสาวสธุารตัน์ วทิยช์ยัวฒุวิงศ ์
นายววิฒัน์ สงัฆะบตุร 



สาํนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 นครราชสีมา กรมควบคุมโรค                                              

 

แผนประคองกิจการสาํหรบัการปฏิบติังานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ                                    หน้า   33 

ภารกิจ จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ (ระบ)ุ 

นางสนุนัทา พนัขนุครี ี
นายเดชาธร วงศห์ริญั 
นางจงรกั ประทุมทอง 
นายกฤศ เรยีงไธสงค ์
นายบารเมษฐ ์ผมคาํ 
นางทพิยรตัน์ ธรรมกุล 
นางเปรมปรดีิ ์ชวนะนรเศรษฐ ์
นางสนุทรา ไพฑรูย ์
นายชาญชยั อาศยัรม่ 
นายบาํเพญ็ เกงขนุทด 
นางวมิลจนัทร ์นาคจนัทกึ 
นางรฏัฐรนิีย ์ธนเศรษฐ ์
น.ส.ธนัวด ีรูร้อบ 
นางชาลดิา โสรตัน์ 
นางญาดา โตอุตชนม ์
นายวจิติร โกสละกจิ 
นายอมร ถกลจติร 
นางสดุใจ ภมูาศร ี
นายอนุเทพ แซ่เลา้ 
นางจนัทกานต ์วลยัเสถยีร 
นายสาํราญ คลากระโทก 
นางสาวราตร ีตัง้รตันกมลกุล 
นายพรีะพน ชาํนาญกลม 
นายเสวยีน คาํหอม 
นายประดษิฐ ์บุญเอก 
นายปราณ สกุุมลนนัทน์ 
น.สปารฉิตัร บุรมัยส์งูเนิน 
น.ส.อจัฉรยิา มหาวงศ ์
นางสาวปารฉิตัร เสาสงู 
นายสรุยินัต ์บุตมิาลย ์
นางสาวนรนีนัท ์สขุพนัธ ์ 
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ภารกิจ จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ (ระบ)ุ 

นางนิตยา ศรเีมอืงแกว้ 
นายดอกรกั ฤทธิจ์นี 
นางสาวนท ีชาวนา 
นายวศนิ เทพเนาว ์
นายปรเมศร ์เวอืนประโคน 
น.ส.กรณ์ทอง เวยีงแกว้ 
นางอรทยั พดัเกาะ 
นางสาวพชัรนิทร ์เกษขจร 
นายมว้น พยคัฆศร ี
นายนิธริฐั มฆัวาฬ 
นางสาวจริปรยีา บุญสงค ์  

กลุม่ภารกจิตระหนกัรูส้ถานการณ์
สาธารณสขุ(Situation 
Awareness) 

9 นางสาวสทุธลิกัษณ์ หนูรอด 
นางสาวลกัขณา สนีวลแล 
นางสายชล เพช็รลํ้า 
นางสาวกญัญรตัน์ สระแกว้ 
นายพนิจิ ทองทพั 
นางสพุาพร แสนศร ี
นางสาวนนัทน์ภสั สขุใจ 
นายประวทิย ์ลายจนัทกึ 
นายจริะเดช พลสวสัดิ ์    

คณะกรรมการฝา่ยยทุธศาสตร ์ 4 ดร.บณัฑติ วรรประพนัธ ์
นางลกัลนี วรรประพนัธ ์
นายภทัร สวา่งด ี
น.ส.พวงเพชร กฤษหมืน่ไวย  

คณะกรรมการดา้นการเงนิและ
งบประมาณ 

7 พ.จ.อ.ยรรยง ทองประดษิฐ 
นางสาวสทุภิรณ์  บรรจงปร ุ
นางสนธยา ฤทธิจ์นี 
นางรชัณ ีประสพธรรม 
นางเดน่ดวง เสยีงดงั 
นางสาวดวงใจ ขวานทอง 
นางจามร ีเปลง่รศัมกุีล 
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ภารกิจ จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ (ระบ)ุ 

คณะกรรมการดา้นกฎหมาย 3 น า งทิ ติ ย าณี  เ ทพหัส ดิน  ณ 
อยธุยา 
นางปนดัดา ไชยชมภ ู
นายปรดีศีกัฐฒ ์พรหมจกัร ์  

คณะกรรมการดา้นกาํลงัคน 5 นางน่ิมนวล ปณุยหทยัพงศ ์
นางเมยรุ ีประสงค ์
นายสนุนทช์ยั ทามณ ี
นางสาวภทัรยีา บุญเอีย้ว 
นางอรสา ลดัขนุทด 
 

คณะกรรมการดา้นการ
ประชาสมัพนัธ ์

7 นางเบญจมาศ อุนรตัน์ 
นายเชษฐ ์ศาสตรใ์หม ่
นางศศริศัมิ ์นาชยัฤทธวิงศ ์
นางอรณชิา เบลล ์
นางสรุสัวด ีตัง้สภุาชยั 
น.ส.ปณชิกานต ์บุญรมย ์
น.ส.สทุา โนมขนุทด 

คณะกรรมการดา้นการฝา่ย
ปฏบิตักิารดา้นการแพทยแ์ละ
พยาบาล 

3 นส ปิยะพร มนตช์าตร ี
นางปรยีานุช กลิน่ศรสีขุ 
น.ส.สรุางคนา แสงผล 

คณะกรรมการฝา่ยสนบัสนุนวสัดุ
และเวชภณัฑ ์

13 นางดวงจนัทร ์จนัทรเ์มอืง 
นางสาวพชัรภร คอนจาํนงค ์
นายทรงพล คมัภรีบ์ญัญตั ิ
นายสาํรวย เสาใสศร ี
นางสมหมาย เมโฆ 
นางระพพีร ทรพัยส์รุยิะกุล 
นายประสพโชค เต่าหลาย 
นายชวูงศ ์วชริมโนสขุ 
นายปรชีา ดวงใจด ี
นายกติตภิพ พทุธชนม ์
นางปราณ ีเกดินาแซง 
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ภารกิจ จาํนวน ผูร้บัผิดชอบ (ระบ)ุ 

นายชชูาต ิภูห่มืน่ไวย 
นางสพุรรณ ีเลาธุรกจิ 

คณะกรรมการดา้นดา่นชอ่ง
ทางเขา้ออกระหวา่งประเทศ 

3 นายสมพร ปรุโิส 
นายธานี สาํราญ 
นายศรเพชร มหามาตย ์

คณะกรรมการดา้นเลขานุการ 5 นางนนัทนา แตป้ระเสรฐิ  
นางสาวจนัทรา กฤษณสวุรรณ  
นางอนิทฉ์ตัร สขุเกษม 
นางเฉลมิพร เทพหสัดนิ ณ 
อยธุยา  
นางสาวมาลยั นาคประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บทบาทหน้าท่ีหน่วยงานต่างๆ กรณีเปิด EOC 
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ภาคผนวก 
 

1. ทะเบียนผูป้ฏิบติัภารกิจสาํคญัของหน่วยงาน 
2. ทะเบียนผูป้ฏิบติัภารกิจตามระบบบญัชาการเหตกุารณ์และศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉิน 

กรมควบคมุโรค (ICS&EOC) 
 


