
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 6
ผูป้ฏิบติั: ทีมสนับสนุน



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้

เพือ่ใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าทีแ่ละการบรหิารจดัการภายใตภ้ารกจิ           

ของ ทีมปฏิบติัการสนับสนุน  ซึง่ประกอบดว้ย :

1. กลุม่ภารกจิการสาํรองวสัดุ เวชภณัฑ ์และสง่กาํลงับาํรงุ (Stockpiling and Logistics)

2. กลุม่ภารกจิกฎหมาย (Law)

3. กลุม่ภารกจิการเงนิ และงบประมาณ (Finance/Administration)

4. กลุม่ภารกจิกาํลงัคน (Human Resource)

5. กลุม่ภารกจิประสานงานและเลขานุการ (Liaison)



ขอบเขตเน้ือหา

1.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิการสาํรองวสัดุ เวชภณัฑ ์และสง่กาํลงับาํรงุ 
(Stockpiling and Logistics)

2.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิกฎหมาย (Law)

3.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิการเงนิ และงบประมาณ 
(Finance/Administration)

4.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิกาํลงัคน (Human Resource)

5.บทบาทหน้าทีข่องกลุม่ภารกจิประสานงานและเลขานุการ (Liaison)



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

situation

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ

• แนวทางการปฏิบติั

• การสัง่การ 

หน่วยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กาํลงัคน

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร์

ผูป้ฏิบติั

Liaison

ขอ้มลู

SAT ยทุธศาสตร์
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Presentation Notes
ในหน่วยการเรียนรู้ที่ 6 นี้จะกล่าวถึงหน้าที่ของทีมสนับสนุน ซึ่งมีส่วนสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าทีมปฏิบัติการหลัก ถ้าจะเปรียบเทียบกับเรือบรรทุกเครื่องบิน ก็คือ ทุกคนบนเรือสำคัญไม่แพ้กัน ไม่ใช่มีเพียงแต่นักบินเท่านั้นที่สำคัญ ไม่มีพ่อครัว แม่ครัว เรือก็ออกไปรบไม่ได้เหมือนกัน ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุข  จังหวัดอาจจัดตั้งทีมสนับสนุนอย่างน้อย ประกอบด้วย 5 กลุ่มภารกิจดังนี้กลุ่มภารกิจการสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)กลุ่มภารกิจกฎหมายกลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance/Administration)กลุ่มภารกิจกำลังคนกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)



กลุ่มภารกิจการสาํรองวสัด ุเวชภณัฑ ์และส่งกาํลงับาํรงุ 
(Stockpiling and Logistics)

1) จดัทาํแผน สรรหา สถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวก สาํรองเวชภณัฑท์างการแพทย ์อุปกรณ์
เทคโนโลยแีละสารสนเทศ (IT) อุปกรณ์และระบบสือ่สาร เสบยีงและอุปกรณ์ยงัชพี และ
ยานพาหนะ ตามแผนทีก่าํหนด

2) จัดทําแผน กระจาย ดูแลกํากับ และจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ (IT) อุปกรณ์และระบบสื่อสาร เสบียงและอุปกรณ์ยงัชพี ยานพาหนะ วสัดุอุปกรณ์
ต่างๆ สถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวก ตามแผนทีก่าํหนด

3) จดัทาํแผน สรรหา จดัตัง้สถานทีแ่ละสิง่อาํนวยความสะดวกสาํหรบัทมีปฏบิตักิาร และศนูยพ์กัพงิ
สาํหรบัผูป้ระสบภยั

4) ดแูลรกัษาทมีปฏบิตักิารทีไ่ดร้บัการบาดเจบ็หรอืเจบ็ปว่ย

5) จดัทาํฐานขอ้มลูทรพัยากร (ยกเวน้กาํลงัคน) และปรบัปรงุใหเ้ป็นปจัจุบนั

Presenter
Presentation Notes
กลุ่มภารกิจการสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)1.	จัดทำแผน  สรรหา สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก สำรองเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ( IT ) อุปกรณ์และระบบการสื่อสารฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนระบบบัญชาการ  เสบียงและอุปกรณ์ยังชีพ และยานพาหนะ ตามแผนที่กำหนด2.	จัดทำแผน  กระจาย  ดูแลกำกับ  และจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์เทคโนโลยีและสารสนเทศ ( IT ) อุปกรณ์และระบบการสื่อสาร  เสบียงและอุปกรณ์ยังชีพ ยานพาหนะ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก  ตามแผนที่กำหนด3.	จัดทำแผน  สรรหา จัดตั้งสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทีมปฏิบัติการ และศูนย์พักพิงสำหรับผู้ประสบภัย เพื่อสนับสนุนและจัดการให้มีหน่วยกู้ชีพ / กู้ภัย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจาก พื้นที่เกิดเหตุไปสู่สถานบริการทางการแพทย์ดูแลรักษาทีมปฏิบัติการที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 5.     จัดทำฐานข้อมูลทรัพยากร (ยกเว้นกำลังคน) และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน



กลุ่มภารกิจการสาํรองวสัด ุเวชภณัฑ ์และส่งกาํลงับาํรงุ 
(Stockpiling and Logistics)
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Presentation Notes
กลุ่มภารกิจการสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง (Stockpiling and Logistics)ดูแลครอบคลุมหลายด้าน ไม่เพียงแต่เวชภัณฑ์ ยา หรือวัคซีนเท่านั้น กลุ่มนี้ที่จริงแล้วต้องดูแลทรัพยากรทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติการ (ที่ไม่ใช่คน) ทั้งเรื่อง• อุปกรณ์ป้องกันตัว• เครื่องมือสื่อสาร• พาหนะ• คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ• ห้องแยกความดันลบ• เครื่องช่วยหายใจฯลฯ



กลุ่มภารกิจกฎหมาย

1) ทบทวน รวบรวม วเิคราะห ์พรอ้มจดัทาํฐานขอ้มลูเกีย่วกบักฎหมายทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตังิานศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน และงานตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง

2) จดัทาํคาํสัง่ใหผู้ท้ีเ่กีย่วขอ้งดาํเนินการเพือ่การป้องกนัควบคุมโรคและภยัสขุภาพ 
อาศยัอาํนาจตาม พ.ร.บ. ทีเ่กีย่วขอ้ง 

3) เป็นทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย

4) สือ่สารและถ่ายทอดกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งใหผู้ป้ฏบิตังิานเขา้ใจ และปฏบิตัไิดถ้กูตอ้ง

5) ประเมนิผลกระทบของกฎหมายทีบ่งัคบัใช้

6) ชว่ยจดัทาํคาํรอ้งเพือ่ดาํเนินการตามกฎหมาย
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Presentation Notes
กลุ่มภารกิจกฎหมายทบทวน รวบรวม วิเคราะห์ พร้อมจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องภารกิจของกระทรวงสาธารณสุขเชื่อมโยงกับพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เพื่อการปฏิบัติของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินและงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอื่นๆจัดทำคำสั่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อาศัยอำนาจตาม พรบ.ที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย เช่น การดำเนินการภายใต้ พรบ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ กรณีมีการประกาศโรคติดต่ออันตรายหรือโรคระบาดในเขตพื้นที่รับผิดชอบสื่อสารและถ่ายทอดกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องประเมินผลกระทบของกฎหมายที่บังคับใช้ช่วยจัดทำคำร้องเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย



กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance/Administration)

1) วางแผนงบประมาณของ EOC ในภาวะฉุกเฉิน

2) จดัทาํระบบธุรการการเงนิ งบประมาณ สนบัสนุนภารกจิ EOC

3) ตดิตามการเบกิจา่ยงบประมาณและรายงาน EOC

4) สนบัสนุนงบประมาณใหท้มีปฏบิตังิานไดท้นัเวลา

5) บนัทกึเวลาปฏบิตังิานและจา่ยคา่ตอบแทนตามเวลา

6) สรปุรายงานทางการเงนิและวเิคราะหต์น้ทุนการดาํเนินการและความคุม้คา่

7) จดัทาํประกนัชวีติ ดาํเนินการเรยีกรอ้ง ดแูลชดเชยคา่เสยีหายสาํหรบั
อุบตัเิหตุและการบาดเจบ็จากการปฏบิตังิานในภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ
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Presentation Notes
กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ1.	วางแผนงบประมาณของ EOC ในภาวะฉุกเฉิน2.	จัดทำระบบธุรการการเงิน งบประมาณ สนับสนุนภารกิจ EOC3.	ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและรายงาน EOC4.	สนับสนุนงบประมาณให้ทีมปฏิบัติงานได้ทันเวลา5.	บันทึกเวลาปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนตามเวลา6.	สรุปรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ต้นทุนการดำเนินการและความคุ้มค่าศึกษา หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขค่าตอบแทนและค่าชดเชยให้แก่เจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานจากการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค และพิจารณาให้มีการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดศึกษา ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการจ่ายค่าทดแทนเพื่อ่ชดเชยความเสียหายอันเกิดจากการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ และพิจารณาให้มีการดำเนินการเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดดำเนินการเรียกร้อง ดูแลชดเชยค่าเสียหาย สำหรับอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ เช่น ประกันชีวิต �



กลุ่มภารกิจกาํลงัคน
1) จดัทาํฐานขอ้มลูกาํลงัคน พรอ้มระบุสมรรถนะใหเ้ป็นปจัจุบนั

2) จดัหากาํลงัคนเขา้ทาํงานตอบโตภ้าวะฉุกเฉินตามทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์กาํหนด

3) จดัทาํผงัการตดิต่อสือ่สารหรอืชอ่งทางการสือ่สาร เพือ่ระดมสรรพกาํลงัในการ
ปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินภายในเวลาทีก่าํหนด

4) จดัทาํแผนพฒันากาํลงัคน และมรีะบบกาํกบัตดิตามประเมนิผล

5) จดัทาํแผนบรหิารความต่อเน่ืองของภารกจิองคก์รดา้นสาํรองกาํลงัคน (BCP)

6) จดัทาํ พฒันา และประเมนิระบบการสรา้งแรงจงูใจ

7) กาํหนดตวัชีว้ดัรว่มของแต่ละสาํนกั/กลุ่มงานเพือ่ใหเ้กดิการทาํงานอยา่ง

บรูณาการ
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Presentation Notes
กลุ่มภารกิจกำลังคน1.     จัดทำฐานข้อมูลกำลังคน พร้อมระบุสมรรถนะให้เป็นปัจจุบันจัดหากำลังคนเข้าทำงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินตามที่ผู้บัญชาการเหตุการณ์กำหนดจัดทำผังการติดต่อสื่อสารหรือช่องทางการสื่อสาร เพื่อระดมสรรพกำลังในการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินภายในเวลาที่กำหนดจัดทำแผนพัฒนากำลังคน และมีระบบกำกับติดตามประเมินผลจัดทำแผนบริหารความต่อเนื่องของภารกิจองค์กรด้านสำรองกำลังคน (BCP) จัดทำ พัฒนาและประเมินระบบการสร้างแรงจูงใจกำหนดตัวชี้วัดร่วมของแต่ละสำนัก/กลุ่มงานเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างบูรณาการ�



กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison)

1. จดัทาํทาํเนียบเครอืขา่ยเพือ่การประสานงานทัง้ภายใน ภายนอกกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข

2. ตดิต่อประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทัง้ภายใน ภายนอกกรมควบคมุโรคและกระทรวงสาธารณสขุ

3. ประสานหาสถานทีส่าํหรบัการทาํงานของทมียอ่ยต่างๆ ในศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน (EOC)  ใหเ้พยีงพอ

4. ประสานจดัการประชุม จดัทําปฏทิินการปฏิบตัิงานของระบบบญัชาการเหตุการณ์ และทีมย่อยของระบบ
บญัชาการเหตุการณ์

5. สรุปรายงานการประชุม ขอ้สัง่การ ผลการดาํเนินงาน ปญัหาอุปสรรค และสือ่สารขอ้สัง่การไปยงัหน่วยงานต่างๆ          
ทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งรวดเรว็

6. วางแผน ผลกัดนั และตดิตามใหข้อ้สัง่การของผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ไดร้บัการปฏบิตัอิยา่งรวดเรว็และ
มปีระสทิธภิาพ

7. ใหก้ารสนบัสนุนงานดา้นบรหิารจดัการและอาํนวยความสะดวกในทุกๆดา้นใหก้บัทมียอ่ยทุกทมีในระบบ
บญัชาการเหตุการณ์

8. รบัผดิชอบงานสารบรรณของระบบบญัชาการเหตุการณ์
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Presentation Notes
กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ1.	จัดทำทำเนียบเครือข่ายเพื่อการประสานงานทั้งภายใน ภายนอกกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุขติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน ภายนอกกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข3.	ประสานหาสถานที่สำหรับการทำงานของทีมย่อยต่างๆ ในศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ( EOC) ให้เพียงพอ4.	ประสานจัดการประชุม จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานของระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) และทีมย่อย5.	สรุปรายงานการประชุม ข้อสั่งการ  ผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรค และสื่อสารข้อสั่งการไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว6.	วางแผน  ผลักดัน และติดตามให้ข้อสั่งการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ7.	ให้การสนับสนุนงานด้านบริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในทุกๆ ด้านให้กับทีมย่อยทุกทีมในระบบบัญชาการเหตุการณ์ 8.	รับผิดชอบงานสารบรรณของระบบบัญชาการเหตุการณ์ �



ตวัอย่าง: หน่วยงานท่ีรบัผิดชอบของทีมสนับสนุน (ส่วนกลาง)

ผูป้ฏิบติั: ทีมสนับสนุน ผูร้บัผิดชอบหลกั

กลุม่ภารกจิการสาํรองวสัดุ เวชภณัฑ ์

และสง่กาํลงับาํรุง 

สาํนกัโรคตดิต่อทัว่ไป,

สาํนกังานเลขานุการกรม

กองควบคุมโรคและภยัสขุภาพในภาวะฉุกเฉิน

กลุม่ภารกจิกฎหมาย ศนูยก์ฎหมาย

กลุม่ภารกจิการเงนิและงบประมาณ กองคลงั, กองแผนงาน

กลุม่ภารกจิกาํลงัคน กองการเจา้หน้าที่

กลุม่ภารกจิประสานงานและเลขานุการ
สาํนกังานเลขานุการกรม

กองควบคุมโรคและภยัสขุภาพในภาวะฉุกเฉิน
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ตัวอย่างการจัดตั้งผู้รับผิดชอบหลักสำหรับกลุ่มภารกิจต่างๆ ของส่วนกลางกลุ่มภารกิจการสำรองวัสดุ เวชภัณฑ์ และส่งกำลังบำรุง ผู้รับผิดชอบหลักคือสำนักโรคติดต่อทั่วไป,  สำนักงานเลขานุการกรมและ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินกลุ่มภารกิจกฎหมาย ผู้รับผิดชอบหลักคือ  ศูนย์กฎหมายกลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ ผู้รับผิดชอบหลักคือ  กองคลังและกองแผนงานกลุ่มภารกิจกำลังคน ผู้รับผิดชอบหลักคือ กองการเจ้าหน้าที่และสำหรับกลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ ให้เป็นบทบาทของสำนักงานเลขานุการกรม และกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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