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ขาวกรองเตือนภัยคืออะไร 
  “ขาวกรอง” คือ ผลผลิตอันเกิดจากการรวบรวมขาวสาร และดําเนนิกรรมวิธีตอขาวสารซึ่งไดแก การ
ประเมินคา และตีความตอขาวสารทั้งปวงที่ไดรับมา ในเรื่องเกีย่วกบัลักษณะอยางหนึ่ง หรือหลายอยางของ
ตางชาติ พืน้ที่ปฏิบัติการ รวมทั้งเปาหมายทางดานขาวกรองอื่นๆ ที่มีความสําคัญโดยตรงหรือนาจะมี
ความสําคัญตอ การวางแผน  การกําหนดยุทธศาสตร นโยบาย  ขาวกรองจะมคีวามแตกตางจาก “ขาวสาร” 
เพราะขาวสาร คือ เร่ืองราวหรือการพรรณนาเหตุการณตางๆ ที่ไดมาจากการสื่อสาร การรายงาน ขาวลือ ความ
นึกคิด และจากแหลงขาวอื่นๆ ซ่ึงยังมิไดมีการดําเนนิกรรมวิธีเพื่อผลิตเปนขาวกรอง ดังนั้นขาวสารที่ไดมาจงึ
อาจจะเปนจริงหรือไมเปนจรงิ มีความแนนอนหรือไมแนนอน และตรงหรือไมตรงกบัความตองการก็ได 
 “การเตือนภยั” คือ สาระสําคัญที่บงบอกถึงอันตรายหรือแนวโนมของอันตรายที่อาจจะเกดิขึ้นใน
อนาคตอันใกล การเตือนภยัดังกลาวอาจจกระทําโดยผูมีหนาที่โดยตรงหรือผูพบเหน็เหตุการณกไ็ด โดยการสง
ขอมูล ขาวสาร ที่ผานการวิเคราะหหรือตรวจสอบความถูกตองแลวถึงผูมีอํานาจหนาที่บรรเทาปญหาโดยตรง
และผูที่เกีย่วของ ตลอดจนสาธารณชนที่ตองรัยผลกระทบที่จะเกดิขึ้น 
 

หลักพื้นฐานในการปฏิบตัิการขาวกรอง   
1. การปฏิบัติการขาวกรอง และการปฏิบัติการทางดานการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรค มี

ความสัมพันธกันและขึน้อยูแกกนั ความสําเร็จของการปฏิบัติการทางดานการเฝาระวังปองกันควบคุมโรค ผล
สืบเนื่องมาจาก ระบบการปฏิบัติการขาวที่มีประสิทธิภาพ และความสนใจในการทีจ่ะนําเอาขางกรองไปใชให
เกิดประโยชนในการปฏิบัตกิารใหมากที่สุด ดังนั้นการประสานงานระหวางเครือขาย จึงมีความจําเปนอยางยิ่ง 

2. ขาวกรองจะตองใชประโยชนได ขาวกรองจะตองมีประโยชนในการกําหนดขอตกลงใจ การ
วางแผน การกําหนดนโยบาย การแกไขปญหา การควบคุมการปฏิบัติ และประการสําคัญตองตรงกับความ
ตองการของผูใช มิฉะนัน้การปฏิบัติการขาวกรองจะเปนการสูญเปลา 

3. ขาวกรองจะตองทันเวลา ขาวกรองที่มีคาและสอดคลองกับสถานการณจะมีคณุคามากที่สุดก็ตอเมือ่
นํามาใชไดทนัเวลา ถาหากลวงเลยเวลาไปแลว คุณคาก็จะลดนอยลงไปตามลําดับ ดังนั้น ในบางสถานการณ
ความทันเวลามีความสําคัญกวาความถูกตองของขาวสาร 

4. การปฏิบัติการขาวกรองตองยืดหยุน การวางแผน และการปฏิบตัิการขาวกรองตองใหมีความ
ยืดหยุนทีจ่ะสามารถรับสถานการณ ทั้งทางดานการขาวและทางดานการเฝาระวังปองกันควบคมุโรคไดดีที่สุด 
และเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณไดตลอดเวลา โดยเฉพาะคือการคาดคะเนความตองการขาวกรองไดอยาง
ถูกตองและทนักับสถานการณ 

5. การปฏิบัติการขาวกรอง จะตองใชจินตนาการและมีสายตายาวไกล การใชจินตนาการ และมีสายตา
ยาวไกล จะตองประกอบดวยความคิดสรางสรรคและสมเหตุสมผล รวมทั้งปราศจากการแทรกแซงในเรื่องการ
ปฏิบัติการขาวกรองจากบุคคลตางๆ ที่ไมจําเปน โดยเฉพาะจากผูที่ไมเขาใจเรื่องการขาวกรองอยางแทจริง ทั้งนี้



 

 

เพื่อที่จะใหการปฏิบัติการขาวกรองเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสนองความตองการขาวกรอง จาก
ผูบังคับบัญชา เครือขายและหนวยงานตางๆ ไดอยางเต็มที่ 

6. ตองมีมาตรการในการรักษาความลับของผูปวยอยางเขมงวด  เพื่อมิใหเกิดผลเสียหายตอผูปวยและ
ผูใหขอมูลขาวสาร  

7. ตองมีการประสานงาน ระหวางเครือขายตางๆ อยางแนนแฟน  เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกนั 
รวมทั้งใหสามารถใชประโยชนจากขาวสาร/ขาวกรองทีห่นวยขาวกรองตางๆ รวบรวมไดอยางเต็มที่ 
 

แนวทางการดาํเนินงานขาวกรอง สํานักงานปองกันควบคุมโรคที่ 5 
จะใชหลักการ / วิธีการในการดําเนินการ ที่เรียกวา “วงรอบขาวกรอง” โดยมีการดําเนินงานอยู 4 

ขั้นตอน คือ การวางแผนรวบรวมขาวสาร การรวบรวมขาวสาร การดําเนินกรรมวิธีตอขาวสาร การกระจายและ
การใชขาวสารและขาวกรอง วงรอบขาวกรอง เปนงานที่ตอเนื่อง งานทั้ง 4 ขั้นอาจเกิดขึ้นพรอม ๆ กัน ในขณะ
เดียวกับทีก่ําลังรวบรวมขาวสารอันใหมจากแหลงขาวสารตาง ๆ อยูนั้น ขาวสารอันอื่นที่รวบรวมไดมากอน แลว
ก็นํามาวเิคราะห ดําเนนิกรรมวิธี และกระจายตอไป 

1.  การวางแผนรวบรวมขาวสาร     
       ชวยใหการรวบรวมขาวสารไดตรงกับความเปนจริง และประกนัไดวา ขาวสารที่จําเปนทั้งมวล 

รวบรวมมาไดทันเวลาที่จะใชประโยชน จากแหลงขาวทีเ่ปนไปได และมีอยูจริง การจัดทําแผนรวบรวมขาวสาร 
มีขั้นตอนที่สําคัญดังนี้.- 

1.1  การกําหนดความตองการขาวกรอง  ที่ตอการเฝาระวงัปองกันควบคุมโรค 
1.2  กําหนดความเรงดวน  ตอความตองการขาวกรองรายการตาง ๆ  
1.3  กําหนดการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัตกิาร   
1.4  กําหนดรายการขาวสารอันมีลักษณะเฉพาะเจาะจงขึน้   เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําคําขอ

ขาวสาร  การไดรับขาวสารหรือไมไดรับขาวสาร  อาจเปนสิ่งบอกเหตุเพื่อใชยนืยนั หรือปฏิเสธความตองการ
ขาวกรองรายการนั้น  

1.5  กําหนดเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร    
1.6 กาํกับดแูลการปฏิบัติงานรวบรวมขาวสาร  เพื่อประกันวาจะไดรับขาวสารทันเวลาที่จะ

นําไปใชประโยชน 
การวางแผนรวบรวมขาวสาร เปนกระบวนการที่เกดิขึ้นในใจ  แตการจัดทําเปนลายลักษณอักษร 

เปนเครื่องมือชวยใหการวางแผนรวบรวมขาวสารเกิดความงาย  สะดวกในการใชงาน  ลดความผิดพลาด  
รวมทั้งชวยใหเจาหนาที่ทกุสวนในแผนกขาวกรอง รับทราบถึงการปฏิบัติงาน ดานการรวบรวมขาวสารที่จัดทํา 
และดําเนินการในสวนของตน 

รูปแบบของการรวบรวมขาวสาร  จะใชรูปแบบที่งายที่สุด และจําเปนสําหรับปฏิบัติงาน  ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับ  ภารกิจ   สถานการณ และเจาหนาที่ซ่ึงเกี่ยวของ  และการสนองตอบความตองการของศูนยขาวกรอง
ในทุกโอกาสนั้น  
 



 

 

 
2. การรวบรวมขาวสาร   

เปนการปฏิบัตทิี่กระทําตอเนือ่ง หลังจากทีไ่ดวางแผนรวบรวมขาวสารในขั้นที่ 1 เรียบรอยแลว 
2.1  การรวบรวมขาวสาร  คือ  การแสวงหาประโยชนจากแหลงขาวของเจาหนาที่รวบรวม และ

รายงานขาวสารนั้นมายังศูนยขาวกรองอยางมีระเบียบ 
เจาหนาที่รวบรวมขาวสาร  คือ  บุคคลหรือหนวยงาน ซ่ึงรวบรวม หรือดําเนินกรรมวิธีตอ

ขาวสาร หรือทั้งสองอยาง   อนึ่ง  เจาหนาที่ของหนวยอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ  ตลอดจนเจาหนาที่ผูจดัทําขาวกรอง ก็
ถือวาเปนเจาหนาที่รวบรวมขาวสารดวย 

แหลงขาวสาร  หมายถึง  บคุคล  วัตถุ  พฤติกรรม และระบบงาน ซ่ึงเปนตนกําเนิดใหเกิด
ขาวสาร  แหลงขาว อาจอยู หรือไมอยูภายใตความควบคมุของเราก็ได 

 2.2 วิธีการในการรวบรวมขาวสาร   ประกอบดวยงานสําคัญ คือ   
ก. การเฝาระวัง  เปนวิธีการหลักที่จะไดขอมูลขาวสาร  ทั้งนี้ โดยจัดเปนระบบในการ

ปฏิบัติ เพื่อใหไดขาวสารอยางทันเวลา 
โรคที่ตองเฝาระวัง  ไดแก 
1) โรคอุบัติใหม หมายถึง โรคติดตอใหมทีไ่มเคยเกดิขึ้นมากอน เชน  SARS  
2) ไขหวดันก โรคมือ เทา ปาก ฯ 
3) โรคอุบัติซํ้า หมายถึง โรคที่เคยเกิดขึน้มาแลวในอดีต และกลับมาระบาดใหม  เชน 

ไขมาลาเรีย  โปลิโอ ฯ 
4) โรคที่เปนปญหาสาธารณสุขในพื้นที่ เชน ไขเลือดออกรายแรกในหมูบาน หรือ

เกิดการระบาดซ้ําในพื้นที่เดมิ อหิวาตกโรค  อาหารเปนพิษ ฯลฯ 
5) อุบัติภัยหรือสาธารณภัยตาง ๆ  เชน อุบัติเหตุจราจรทางบก ที่มีคนตาย 5 รายข้ึน

ไป หรือบาดเจบ็  15 รายข้ึนไปในครั้งเดยีว หรือเปนเหตุการณที่นาสนใจ เกิดปญหาจากสารเคมี สารพิษ ตาง ๆ  
6) อ่ืน ๆ  ที่นาสนใจ และมีผลตอปญหาสุขภาพประชาชน  

ข. การคนหาขอมูลเพิ่มเติม  เพื่อใหไดรายละเอียดที่เพยีงพอตอการจัดทําขาวกรอง ซ่ึงการ
ปฏิบัติมีลักษณะเปนการสอบสวนโรคเบื้องตน   หรือการสอบถามรายละเอียดทีจ่ําเปน 

ค.  ความถี่ในการสงขาวสาร ทุกครั้งที่มีขอมูลการเกิดโรค ภัย ใน พื้นที่ ในรายงานตาม
ชองทางในแผนภูมิที่ 2  ในกรณีที่ไมมีขาวสารใหรายงานสถานการณปกติ ทุกสัปดาห 

ง. แบบฟอรมที่ใชในการรายงาน ใชแบบฟอรมการรายงานขาวที่จัดทําขึน้โดยงาน
ประชาสัมพันธ  โดยใหมีรายละเอียด ครอบคลุมประเด็นตอไปนี ้

1) แหลงขาว จากไหน 
2) เกิดอะไรขึ้น ระบุรายละเอยีดใหมากที่สุด เกิดกับใคร ระบุ เพศ อายุ  อาชีพ   
3) เกิดที่ไหน ระบุบานเลขที่ หมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
4) เกิดเมื่อไหร  วนั เดือน ป  เวลา (ถามี) 



 

 

5) เกิดอยางไร (ถามีรายละเอียด หรือสมมุติฐานสาเหตุ) 
6) ช่ือผูแจงขาว  วันที่ เวลาแจงขาว หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอกลับได 
7) รายละเอียดอืน่ ๆ  

 
3.  การดําเนินกรรมวิธีตอขาวสาร   

การดําเนินกรรมวิธีตอขาวสาร เปนการกระทําเพื่อเปลี่ยนขาวสารใหเปนขาวกรอง ประกอบดวย
การปฏิบัติ  3  ประการ คือ 

3.1 การบันทกึ หรือการจดัระเบยีบ   เปนการจัดระเบียบขาวสารที่ไดรับจากรายงานขาว/
เหตุการณ ซ่ึงจะชวยใหการตีความในโอกาสตอไปนั้นงายเขา และมีความแนนอนมากขึ้น เครื่องมือที่ใชในการ
บันทึกจะตอง มีความเพียงพอที่จะใชใน การปฏิบัติงาน ตอขาวสาร และขาวกรองที่ไดรับเปนจาํนวนมาก ๆ 
เครื่องมือและวิธี การบันทึกจะตองอํานวยใหสามารถกระจายขาวสาร และขาวกรองไดทันเวลา 

3.2 การประเมินคา   เปนการพิจารณาขาวสารที่ไดรับมาแลว  กําหนดความเกีย่วของของ
ขาวสารนั้น ใหคาความนาเชื่อถือของแหลงขาว และเจาหนาที่รวบรวมขาวสาร ซ่ึงเปนผูรายงานขาวนั้น  และ
ความนาจะเปนจริงของขาวสาร  ซ่ึงระบุเกณฑพิจารณาดังนี.้- 

ก.  ความเกี่ยวของ  เกี่ยวของกับภารกจิหนวยงานหรือไม 
ข.  ความเชื่อถือได  ดูจากแหลงขาว โอกาสที่จะเกดิเหตุการณนั้น ๆ   
ค.  ความแนนอน   หมายถึง  ความนาจะ เปนจริงของขาวสาร 

  3.3  การตีความ   เปลี่ยนขาวสารเปนขาวกรอง  ประกอบดวยขัน้ตอนยอยอีก  ๓  สวน คือ  
ก.  การวเิคราะห   คือ  การกรองและแยกขาวสารที่ประเมินคาแลว เพือ่แยกเอาสวนสําคัญ  

โดยคํานึงถึงภารกิจ และการปฏิบัติของหนวยออกตางหาก 
ข.  การสนธิ    คือ   การรวบรวมสวนตาง ๆ ของขาวสาร  ที่ไดแยกออกจากกนัในขั้น

วิเคราะห แลวนําไปรวมกับขาวสารอื่น ๆ   เพื่อแสดงใหเห็นภาพขาวทีส่มเหตุสมผล    
ค.  การอนุมาน   คือ  การพิจารณาเหตุผลจากสมมุติฐานที่ไดกําหนดขึ้น แลวทดสอบและ 

พิจารณาถึงความเปนไปได จากผลการที่ไดนํามาสนธิดงักลาว    ผลจากการอนุมานนี้ จะใชเปนพื้นฐานในการ
กําหนด หนทางปฏิบัติงาน  เปนการพัฒนาปรับปรุงประมาณการขาวกรองใหมีความทันสมัยอยูเสมอ    
 

4.  การกระจายและการใชขาวสารและขาวกรอง 
4.1  การกระจาย  หมายถึง  การสงขาวสารและขาวกรองอยางทันเวลา ตามรูปแบบของหัวขอที ่

กําหนดไว ดวยเครื่องมือที่เหมาะสมไปยงัผูที่มีความตองการ 
ความมุงหมายหลักของการกระจายอยางทนัเวลานัน้ เพือ่ใหผูบังคับบัญชาสามารถตกลงใจ 

ไดอยางเชื่อมัน่ 
ความมุงหมายรอง เพื่อใหความรูแกศนูยขาวกรอง นําไปใชในการดําเนินกรรมวิธีตอ 

ขาวสารที่ไดรับมาใหม 



 

 

4.2 การกระจายขาวกรอง  จะตองพิจารณาตามลําดับความเรงดวน ซ่ึงมหีัวขอสําคัญ ดงันี้.- 
ก. จะตองกระจายขาวสารและขาวกรอง  ใหถึงมือผูใชมากที่สุด อยางทันเวลา   เพื่อให 

สามารถประเมินคา  ตีความ  จัดทําแผน  และริเร่ิมการปฏิบัติภายใตสถานการณที่เปนอยูขณะนัน้ 
ข.  จะกระจายขาวกรองไปใหหนวยทีเ่กีย่วของเทานั้น 
ค. เครื่องมือในการกระจายที่เลือกไว จะอาศยัพื้นฐานจากการพิจารณาถึงความเรงดวน    
ง. ขาวสารที่กระจายออกไปจะตองใหเกดิความงายแกผูรับ  โดยทําใหพรอมที่จะคนพบ 

สาระ สําคัญ 
4.3  วิธีกระจาย  สามารถกระทําไดหลายวธีิคือ 

ก.  เอกสาร จดหมายอิเล็กทรอนิคส โทรศัพท 
ข.  การประชุม 
ค.  การชี้แจงสรุป 

4.4  เอกสารขาวกรอง ในสถานการณบางครั้ง การกระจายขาวกรองตองการรายละเอียด  ดังนัน้ 
การกระจายขาวกรองไปยังหนวยใช จะกระทําในรูปแบบเอกสารขาวกรองซึ่งมีอยูหลายชนิด ผูกระจายขาวกรอง 
สามารถเลือกใชไดตามความเหมาะสมกับสถานการณ  เอกสารขาวกรองควรประกอบดวย 

1) รายงานดวน  
2) รายงานขาวกรอง  
3) รายงานขาวกรอง เพิ่มเติม  
4) รายงานขาวกรองตามระยะเวลา  
5) รายงานการแปลเอกสาร 
6) รายงานขาวกรองทางการสื่อสาร 
7) สรุปขาวกรอง 
8) สรุปขาวกรองประจําสัปดาหหรือประจําเดือน 

 
บทบาทหนาท่ีศูนยขาวกรองเตือนภัย สาํนกังานปองกันควบคุมโรคที ่5 จังหวัดนครราชสีมา 
 1.    คนหาขาวจากแหลงตาง ๆ 

2. รวบรวมขาวสารจากเครือขาย และจากการคนหาในสื่อส่ิงพิมพและอนิเตอรเน็ต 
3. จัดทําขาวกรองเพื่อการเตือนภัย 
4. จัดทํารายงานประจําสัปดาห ประจําเดือน 
5. นําเสนอผูบังคับบัญชาและเผยแพรแกเครือขาย 
6. สรุปผลการดําเนินงาน 

 
 
 



 

 

แผนงาน/กิจกรรมท่ีจะดําเนินงานในปงบประมาณ 2550-2552 
1. ประสานแผนกับสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด CUP เพื่อขอความรวมมือในการรายงานขาวการ

ระบาดในพื้นที่เขต    
2. ศึกษาความตองการและแนวทางการสนับสนุนแลกเปลีย่นขอมูลขาวสารการระบาดของโรค

ระหวางเครือขายในระดับอําเภอ จังหวัด ตําบล กับสํานักงานควบคุมปองกันควบคุมโรคที่ 5 นครราชสีมา 
3. ประชุมทีมขาวในระดับพืน้   
4. คนหาขาวการระบาดจากแหลงตาง ๆ เชน ส่ือมวลชน อินเตอรเนต  รายงานโรคเรงดวน รง.506 

ฯลฯ รายงานการเฝาระวังตาง ๆ โดยวิธีการ 
4.1 คนหาขาวการระบาดของโรคจากสื่อตาง ๆ เชน หนังสอืพิมพ อินเตอรเนตฯลฯ 
4.2 คนหาความผดิปกติของการเกิดโรคจากรายงานโรคเรงดวน รายงานการเฝาระวังตาง ๆ  
4.3 ตรวจสอบขาวกับหนวยงานที่เกี่ยวของ และจัดทําสรปุขาวเสนอผูบริหาร และสมาชิก

เครือขาย SRRT เขตตรวจราชการสาธารณสุขที่ 13 
5. ประชุมจัดทําฐานขอมูลขาวกรองเตือนภยั   
6. วิเคราะหสถานการณโรค รายวัน รายสัปดาหและรายเดอืน 

6.1 วิเคราะหขอมูลขาวกรองเตอืนภัย สถานการณโรครายสัปดาห รายเดือน รายป 
6.2 เผยแพรขอมูลทางอินเตอรเนต 
6.3 เผยแพรขาวกรองเตือนภัยแกหนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ไดแก 

สํานักงานสาธารณสุขเขต 13 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ฯลฯ 
7. การติดตามประสานงานกับเครือขาย 

7.1 ติดตามผลการดําเนินงานเครือขาย โดยใชแบบติดตามและตรวจสอบการรายงานขาว 
7.2 วิเคราะหผลการติดตามเสนอผูบริหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
แผนภูมิท่ี 1 โครงสรางศูนยขาวกรองเตือนภัย สคร.5 

 
 

                              ผูบริหาร / กลุมงานที่เกีย่วของ / หนวยงานภายนอกทีเ่กี่ยวของ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนยขาวกรองเตือนภัย 
  
หนาที ่
1. รับแจงขาวจากเครือขายในและ

นอกเวลาราชการ/รง.เรงดวน 
2. ตรวจสอบขาว/กรองขาว/คนหา

ขาวเพิ่มเติม 
3. วิเคราะหขาว/จัดทํารายงาน/สง

ขาวทาง e-mail แกสมาชิก 

เครือขาย 
1. งานระบาด สสจ. 
2. ทีม SRRT อําเภอ 
3. นคม. 
4. กลุมประชาสัมพันธ 
5. กลุมระบาดวิทยา 
    สคร.1-12 
6. สํานักระบาดวิทยา 

- แจงขาวใหทีม SRRT สคร.5  
แยกรายจังหวัด เนนโรคอุบัติใหม, 
โรคติดตออันตราย, โรคจากการประกอบ
อาชีพ, โรคที่เปนปญหาในพื้นที่ ตาม
ขอตกลงของทีม SRRT ระดับประเทศ เขต 
จังหวัด และอําเภอ 
  

รายงานทันทีหลังตรวจสอบขาวแลว 

กรณีตองทําการสอบสวนหรือ 
ติดตามผลการทํางานของจังหวัด 

แจงขาว 
โทรศัพท 
แบบสอบสวน 

                ทีม SRRT สคร.5 
 

สอบสวนโรคตามบทบาทหนาที่ 
ประสานงานพื้นที่ 
จัดหาวัสดุ ยานพาหนะ/งบประมาณ 

รวมทีม 

สงขอมูล
ยอนกลับ 



 

 

แผนภูมิท่ี 2 ขัน้ตอนการดําเนินงานกรณีเกิดภาวะวิกฤตหิรือกรณีการระบาดใหญ สํานักงานปองกันควบคุมโรค 
                    ท่ี 5 นครราชสีมา 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผังการปฏิบัติงานภาวะวิกฤต ิธันวาคม 2549 
---------------------------------------------- 
เอกสารอางอิง 
1. http://www.rta.mi.th/13200u/2_contents/1_a/11_bb/111_Intelligence%20Cycle_document.doc 
2. www.siamvolunteer.com/disaster_knowledge/6mitigation_cbdm.ppt  
3. www.sakonnakhon.m-society.go.th/Data/surveillanc_for_administrator.ppt  
 

ทราบขาวจากจังหวัดหรือสื่อมวลชน หรือ
แหลงขาวในพืน้ท่ี 

ลําดับขั้นตอน ผูรับผิดชอบ 

ตรวจสอบขาว 
- กลุมประชาสัมพันธ (คุณนัชชา พรหมพันใจ) 
- กลุมระบาดวทิยา (คุณกาญจนา ยังขาว) 
- ศูนยเฝาระวังเตือนภยั (คุณกุศล ช่ืนเมืองปก,   
  คุณนันทนา แตประเสริฐ) 

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน
ปองกันควบคมุโรคที่ 5 
นครราชสีมา 

โทรศัพท, E-mail 

รายงานผูบริหารระดับสูง 
- ผูบริหารกรมควบคุมโรค 
- ผูตรวจราชการสาธารณสุขเขต 13 
         แถลงขาวแกสื่อมวลชน  
- หนังสือพิมพ 
- โทรทัศน 
- วิทย ุ

สั่งการ 

รายงานผล 
การปฏิบัติงาน 

โทรศัพท, E-mail 

 ทางตรง 
 ทางออม 

แจงขาว 

           - แจงทีม SRRT เตรียมพรอมปฏิบตัิงาน 
           - แจงกลุมโรคที่เก่ียวของ  
- กลุมโรคติดตอทั่วไป (คุณสุรชัย ศิลาวรรณ) 
- กลุมโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอม  
  (คุณวาณี สุขพงษไทย) 
- กลุมโรคติดตอนําโดยแมลง (คุณอภิรัตน โสกําปง) 
- กลุมโรคไมติดตอ (นพ.วษิณุชัย วิไลสกลุยง) 
- กลุมโรคเอดสและโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  
  (นพ.ธนะพงษ จินวงศ) 
- กลุมวณัโรคและโรคเรื้อน (นายโกเมศ อุนรัตน) 
 



แผนผังความเชื่อมโยงของ ศูนยขาวกรองเตือนภัย และศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 

 
 

ขอมูลนอกระบบจากแหลงตางๆ 
หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน 
อินเทอรเน็ต เครือขาย SRRT 
เครือขาย นคม. 

ผูเกี่ยวของ 
- ประชาสัมพันธ 
- IT 
- ระบาด 

ขอมูลในระบบ 
- การปวย 
- การตาย 
- การระบาด 
- การสํารวจ 
- การสอบสวนเฉพาะราย 
- การสอบสวนการระบาด 
- สัตวและแมลงนําโรค 
- การใชยา วัคซีน 
- สิ่งแวดลอม 
- ประชากร 

ศูนยขาวกรองเตือนภัย 

ภารกิจ 
- คนหาขาวการระบาด 
- ตรวจสอบขอมูล 
- วิเคราะหสถานการณ 
- จัดทําขาวกรอง 
- จัดทํารายงสถานการณโรค 
- เผยแพรขอมูลแกหนวยงาน
ตางๆ  

ผูเกี่ยวของ 
- ระบาดวิทยา 
- โรคติดตอทั่วไป 
- โรคไมติดตอ 
- โรคจากการประกอบอาชีพ 
- โรคติดตอนําโดยแมลง 
- วัณโรค โรคเรื้อน 
- เอดส 
- เภสัชกรรม 
- ชันสูตร 
- สนับสนุนวิชาการ 

ศูนยตอบโตภาวะฉุกเฉิน 
ทางสาธารณสขุ 

ภารกิจ 
- จัดตั้งศูนยตอบโต 
- พัฒนาทีม SRRT/PHER   
   สคร.จังหวัด  อําเภอ 
- จัดทําแผนตอบโตระดับเขต 
- ซอมแผนตอบโตระดับเขต 
- เตรียมความพรอมดาน   
   ทรัพยากร 
- ตอบโตเตือนภัย 

ผูเกี่ยวของ 
- ระบาดวิทยา 
- โรคติดตอทั่วไป 
- โรคไมติดตอ 
- โรคจากการประกอบอาชีพ 
- โรคติดตอนําโดยแมลง 
- วัณโรค โรคเรื้อน 
- เอดส 
- เภสัชกรรม 
- ชันสูตร 
- สนับสนุนวิชาการ 


