คู่มือคําอธิบายตัวชีว้ ัด
การปฏิบัติราชการของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ยุทธศาสตร์กระทรวง (๔E)
แผนงานกระทรวง
โครงการกระทรวง
ตัวชี้วัดกระทรวง
เป้าประสงค์ สสจ.บุรีรัมย์
กลยุทธ์ สสจ.บุรีรัมย์
นโยบาย นพ.สสจ.บุรีรัมย์
ชื่อตัวชี้วัด
เกณฑ์เป้าหมาย ปี ๒๕๖๐
น้ําหนัก
หน่วยรับประเมิน

๑. Prevention & Promotion Excellence
๒. การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
๕. โครงการพัฒนาระบบการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินและภัยสุขภาพ
๑๔. ร้ อ ยละของจั ง หวั ด มี ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น (EOC) และที ม ตระหนั ก รู้
สถานการณ์ (SAT) ที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
๓. ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีสุขภาพดี อัตราป่วย อัตราการตาย จากโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหา
และป้องกันได้ ในทุกกลุ่มวัยลดลงอย่างต่อเนื่อง
๕. สร้างระบบการจัดการโรคที่สําคัญที่เป็นปัญหาและป้องกันได้ของหมู่บ้าน ชุมชน ด้วย
วาระสุขภาพเชิงพื้นที่ ผสานการมีส่วนร่วมเข้มแข็งของประชาชนเป้าหมาย
๑๓. ร้อยละของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)
ระดับอําเภอที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง
ร้อยละ ๒๐ ของอําเภอทั้งหมด
หน่วยวัด
ร้อยละ
ร้อยละ ๑.๐๐๐๐
ประเภท KPI  Evaluation  Monitoring
 คปสอ.
 รพช.
 สสอ.

คําอธิบาย
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์นา้ํ
การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัย อื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณชน ไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทําให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ
หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือของรัฐ
และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศและการก่อวินาศกรรมด้วย (พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.
๒๕๕๐)
ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency) หมายถึง “สาธารณภัย” ที่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิต สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม “ภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข” จึงหมายถึง เหตุการณ์การเกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย
๒ ใน ๔ ประการ ดังนี้ ๑. ทําให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง ๒. เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน
๓. มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น ๔. ต้องจํากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้า
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารภาวะฉุ ก เฉิ น (Emergency Operations Center, EOC) หมายถึ ง สถานที่ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ปฏิบัติงานร่วมกันของกลุ่มภารกิจต่างๆ ภายใต้ระบบบัญชาการเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารสั่งการ ประสานงาน
แลกเปลี่ยนข้อมูล และทรัพยากรให้เกิดขึ้นอย่างสะดวกรวดเร็วในภาวะฉุกเฉิน ในที่นี้นอกเหนือจากจะหมายถึงห้องท่างาน
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานแล้ว ยังหมายรวมถึงระบบงาน และบุคลากรที่ร่วมปฏิบัติงานในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้วย
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness Team: SAT) หมายถึง ทีมปฏิบัติการที่มีความสามารถใน
การรวบรวมข้อมูล เพื่อติดตาม ตรวจจับ และประเมินสถานการณ์ พร้อมทั้งแจ้งเตือนแก่ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อพิจารณาตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นๆ
ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับอําเภอที่สามารถปฏิบัติงานได้จริง หมายถึง ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
(SAT) ระดับอําเภอ มีการจัดทํารายงานประเมินสถานการณ์โรคและภัยสุขภาพในพื้นที่พร้อมทั้งแจ้งเตือนได้ตามมาตรฐาน
และมีการซ้อมแผนเพื่อเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ระดับอําเภอ
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒
ขั้นตอนที่
เกณฑ์การให้คะแนน
๑
มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้
สถานการณ์ (SAT)ระดับอําเภอ
เกณฑ์การให้คะแนน
กิจกรรมดําเนินงาน
0.00
๑.๐๐
แผนงาน/โครงการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ไม่มี
มี
ฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)ระดับอําเภอ
๒
มีการจัดทําคําสั่งและโครงสร้างคณะทํางาน EOC ระดับอําเภอ
เกณฑ์การให้คะแนน
กิจกรรมดําเนินงาน
0.00
๑.๐๐
มีการจัดทําคําสั่งและโครงสร้างคณะทํางาน EOC ระดับอําเภอ
ไม่มี
มี
๓
มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบตั ิการภาวะฉุกเฉิน
(EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่
เกณฑ์การให้คะแนน
กิจกรรมดําเนินงาน
0.00
๑.๐๐
มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามความเหมาะสมเพื่อรองรับการเปิด
ไม่มี
มี
ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขใน
พื้นที่
๔
มีการประชุมคณะทํางาน EOC ระดับอําเภอ
เกณฑ์การให้คะแนน
กิจกรรมดําเนินงาน
0.00
๑.๐๐
มีการประชุมคณะทํางาน EOC ระดับอําเภอ
ไม่มี
มี
๕
มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และซ้อมแผนระดับอําเภอ
เกณฑ์การให้คะแนน
กิจกรรมดําเนินงาน
0.00
๐.๕๐
๕.๑ มีการเปิดศูนย์ EOC และซ้อมแผนระดับอําเภอแบบบนโต๊ะ
ไม่มี
มี
๕.๒ มีการเปิดศูนย์ EOC และซ้อมแผนระดับอําเภอแบบภาคสนาม
ไม่มี
มี
แนวทางการประเมินผล
รายละเอียดการดําเนินงาน
๑. มีแผนงาน/โครงการสนับสนุนการดําเนินงาน
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)ระดับอําเภอ
๒. มีการจัดทําคําสั่งและโครงสร้างคณะทํางาน
EOC ระดับอําเภอ
๓. มีการจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ตามความ
เหมาะสมเพื่อรองรับการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะ
ฉุกเฉิน (EOC) กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขในพื้นที่
๔. มีการประชุมคณะทํางาน EOC ระดับอําเภอ

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
แผนงาน/โครงการสนับสนุนการดําเนินงานพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการ
ภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีมตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT)ระดับ
อําเภอ
๑. คําสั่ง และโครงสร้างคณะทํางาน EOC ระดับอําเภอ
๒. ทําเนียบทีม และเครือข่ายEOC/SAT ระดับอําเภอ
๑. สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์ในการสอบสวนและควบคุมโรค,
๒. คู่มือการดําเนินงานEOC ระดับอําเภอ
สรุปรายงานการประชุมEOC/ภาพกิจกรรม
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รายละเอียดการดําเนินงาน
๕. มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และซ้อมแผนระดับอําเภอ

รายละเอียดเอกสาร/หลักฐานประกอบ
๑. สรุปรายงานผลการดําเนินงานศูนย์ EOC ระดับอําเภอ
๒. สรุปผลการซ้อมแผนแบบบนโต๊ะ ระดับอําเภอ
๓. สรุปผลการซ้อมแผนแบบภาคสนาม ระดับอําเภอ

รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน :
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ร้อยละของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) และทีม
ตระหนักรู้สถานการณ์ (SAT) ระดับอําเภอที่สามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานในอดีต
ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
N/A
N/A
N/A

แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล
แหล่งข้อมูล : ๑. เอกสารคําสั่ง, แผนงาน, โครงการ EOC/SAT
๒. ทําเนียบทีม และเครือข่ายEOC/SAT, วัสดุอุปกรณ์ในการสอบสวนและควบคุมโรค, คูม่ ือ
การดําเนินงานEOC
๓. สรุปรายงานการประชุมEOC/ภาพกิจกรรม
๔. สรุปรายงานผลการดําเนินงานศูนย์ EOC ระดับอําเภอ
ระยะเวลาการนับผลงานในการประเมินผล
รอบที่ ๑ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
รอบที่ ๒ ระหว่าง ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด
นางศันสนีย์ ภัทรศรีวงษ์ชัย
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑-๕๖๒ ต่อ ๑๔๐

กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ๐๘๑-๗๒๕-๖๗๑๑

ผู้จัดเก็บข้อมูล
นายอธิพันธ์ ศิริธรรมาภรณ์
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๐
อีเมล์ atom_wee@hotmail.com
นายจุฬาลักษณ์ สายสุด
โทรศัพท์ที่ทํางาน ๐๔๔-๖๑๑๕๖๒ ต่อ ๑๒๐
Julauk๓๖๘๙@gmail.com

กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๘-๑๑๐๕๑๖๑
กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.บุรีรมั ย์
โทรศัพท์มือถือ ๐๘๑-๐๕๑๘๕๗๕
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