
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 8
แผนสาํหรบัการจดัการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสขุ

Presenter
Presentation Notes
สำหรับหน่วยที่ 8 จะใช้เวลาในการบรรยายประมาณ 1.5 ชั่วโมง ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของแผนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข



วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้

1. เพือ่ใหท้ราบถงึประโยชน์ของแผนในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

2. เพือ่ใหเ้กดิความรู ้ความเขา้ใจเกีย่วกบัลกัษณะของแผน ชนิดของแผน
สาํหรบัการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

3. เพือ่ใหท้ราบความหมายของการซอ้มแผน ชนิดของการซอ้มแผน และการ
นําแผนไปสูก่ารปฏบิตัิ

Presenter
Presentation Notes
วัตถุประสงค์การเรียนรู้สำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 แผนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ประกอบด้วย   1. เพื่อให้ทราบถึงประโยชน์ของแผนในการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข   2. เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของแผน ชนิดของแผนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข   3. เพื่อให้ทราบความหมายของการซ้อมแผน และการนำแผนไปใช้



ขอบเขตเน้ือหา

1. ประโยชน์และการแบ่งประเภทของแผนสาํหรบัการจดัการภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสขุ

2. แผนสาํหรบัการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ
• แผนปฏบิตักิารสาํหรบัทุกภยัอนัตราย (All-Hazards Plan: AHP)

• แผนประคองกจิการ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนระดมทรพัยากรดา้น

กาํลงัคน (Surge Capacity Plan)

• แผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan: IAP)

• มาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard Operating Procedures: SOPs)

3. การซอ้มแผนและการนําแผนไปใชป้ระโยชน์

Presenter
Presentation Notes
ขอบเขตเนื้อหาของหน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ประกอบด้วย1. ประโยชน์และการแบ่งประเภทของแผนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข2. แผนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข- แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (All-Hazards Plan: AHP)- แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนระดมทรัพยากรด้านกำลังคน(Surge Capacity Plan)- แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP)- มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedures: SOPs)3. การซ้อมแผนและการนำแผนไปใช้ประโยชน์



ประโยชน์ของแผน

ประโยชน์ของแผน

มีอะไรบา้ง?

Presenter
Presentation Notes
ประโยชน์ของแผนมีอะไรบ้าง?(ให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น)



ประโยชน์ของแผน

5

ปัจจบุนั อนาคต

ภยัคกุคามด้าน

สาธารณสขุ
การก่อการร้าย

ภาวะวิกฤติ

ของโลก

อบุติัเหตุงบประมาณจาก

รฐับาล

ความไม่แน่นอน/ความคลมุเครือ

เทคโนโลยี

นโยบาล

รฐับาล

ความเป็นไปได้

ทางกฎหมาย

ทกุหน่วยงานต้องเผชิญกบัความไม่แน่นอน/ความคลมุเครือ!

ภยัอ่ืนๆ

ภยัพิบติั

ธรรมชาติ

• ชว่ยลดความคลุมเครอืทีต่อ้งเผชญิ

• ชว่ยไมใ่หเ้กดิความซํ้าซอ้น หรอืงานที่

ไมม่ผีูร้บัผดิชอบ ภายใตก้ารทาํงาน

รว่มกนั

• สามารถตอบโตไ้ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

• ชว่ยลดความเสยีหายทีเ่กดิขึน้จากโรค

และภยัสขุภาพ

• ชว่ยควบคุมและตดิตามการทาํงาน

Presenter
Presentation Notes
ในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานจะเผชิญกับความไม่แน่นอน หรือความคลุมเครือ ที่อาจส่งผลให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ได้ ดังนั้นการวางแผนจะช่วยให้ลดความคลุมเครือที่หน่วยงานต้องเผชิญ ช่วยไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน หรืองานที่ไม่มีผู้รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังยังจะช่วยให้หน่วยงานสามารถตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะทำให้ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากโรคหรือภัยสุขภาพนั้นๆ อีกทั้งยังใช้แผนเพื่อกำกับติดตามผลการดำเนินงานได้อีกด้วย



ความล้มเหลวท่ีจะเตรียมพร้อม.... 
คณุกาํลงัเตรียมความพร้อมท่ีจะ
ล้มเหลว

Presenter
Presentation Notes
เบนจามิน แฟลงคลิน หนึ่งในบิดาผู้ก่อตั้งสหรัฐอเมริกา ให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ โดยเคยกล่าวไว้ว่า หากคุณล้มเหลวในการเตรียมความพร้อม คุณกำลังเตรียมพร้อมสู่ความล้มเหลว



Department of Disease Control, Ministry of Public Health, 
Thailand 
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“ถ้าให้เวลา 6 ชัว่โมงกบัฉันในการ

ตดัต้นไม้ ฉันจะใช้เวลา 4 ชัว่โมง

แรกในการลบัขวานให้คม”

อบัราฮมั ลนิคอลน์

Presenter
Presentation Notes
อับราฮัม ลินคอล์น อดีตประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกา เคยกล่าวเกี่ยวกับการวางแผนเตรียมความพร้อมไว้ว่า “ถ้าให้เวลา 6 ชั่วโมงกับฉันในการตัดต้นไม้ ฉันจะใช้เวลา 4 ชั่วโมงแรกในการลับขวานให้คม”



ระดบัของแผน: แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมี 3 ระดบั

ระดบัยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์(Strategic)

เน้นท่ีเป้าหมาย วตัถุประสงคข์องนโยบายและแนวทางโดยรวมขององคก์ร
เป้าหมาย Strategic Plan

ระดบัปฏิบติัการ (Operational)

บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ภารกจิ การบรูณาการ

และการดาํเนินการ

ภารกจิ

All-Hazards Plan 

(AHP) 

Business Continuity Plan 

(BCP)

ระดบัยทุธวิธี/กลวิธี (Tactical)

บุคลากร เครือ่งไมเ้ครือ่งมอืและอุปกรณ์ การบรหิาร

จดัการทรพัยากร และพนัธกจิ

กจิกรรม

Incident Action Plan 

(IAP), Standard 

Operating Procedure 

(SOP)

Presenter
Presentation Notes
ระดับของการแผนสามารถแบ่งการวางแผนออกได้เป็น 3 ระดับ คือ    1. แผนระดับยุทธศาสตร์ หรือ กลยุทธ์ (Strategic plan)     2. แผนระดับปฏิบัติการ (Operational plan)    3. แผนระดับยุทธวิธี หรือ กลวิธี (Tactical plan) ระดับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic)เป็นแผนระดับสูงสุดขององค์กร  มักจะระบุแนวทางอย่างกว้างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดแผนชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแผนระยะยาวระดับปฏิบัติการ (Operational)เป็นแผนที่กำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ, ภารกิจ, การบูรณาการ, และการดำเนินการ  ซึ่งเป็นแผนที่สอดคล้องกับแผนระดับยุทธศาสตร์ เช่น แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (All-Hazards Plan) แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan) แผนระดมทรัพยากรด้านกำลังคน (Surge capacity Plan)ระดับยุทธวิธี/กลวิธี (Tactical) เป็นแผนที่กำหนดจุดมุ่งหมายระยะสั้น ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนปฏิบัติการ องค์ประกอบของแผน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  กิจกรรม  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เช่น แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure)  



ตวัอย่าง: แผนระดบัยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตรท่ี์ 2 การเสริมสร้างความเข้มแขง็ของระบบ

จดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

Presenter
Presentation Notes
ตัวอย่างแผนระดับยุทธศาสตร์ เช่น แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2560 – 2579)



Strategic Planning Process Overview

Step 1: Organizational Assessment
Step 2: Organizational Mission and Vision Statement
Step 3: Objectives
Step 4: Initiatives
Step 5: Tasks
Step 6: Measures 



Objectives, Initiatives, and Tasks
Objective Defined: A proximal outcome that contributes towards a goal.
Initiatives Defined: An activity identified to achieve an objective.
Task Defined: Specific assignments or responsibilities assigned to individuals within an 
initiative

Examples: 
Objective 1: Have current contingency plans for the top 5 national threats by the end of the 
calendar year. 

Initiative 1.1: Develop a plan for anthrax and update the plan for chemical release.
Task 1.1.1: Person X will lead and coordinate the development of the Anthrax Plan.
Task 1.1.2: Person Y will lead and coordinate updates for the Chemical Release Plan.

Initiative 1.2: Update contingency plans for influenza, rabies and yellow fever. 
Task 1.2.1:
Task 1.2.2:
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แผนปฏิบติัการสาํหรบัทุกภยัอนัตราย All-Hazards Plan (AHP)

• กรอบแนวทางทีห่น่วยงานจดัทาํเพือ่เตรยีมความพรอ้มต่อภาวะฉุกเฉิน และวางแผนในการ
ปฏบิตักิารตอบโตต่้อโรคและภยัสขุภาพทีส่ง่ผลกระทบทางสาธารณสขุ ซึง่เป็นภยัทีเ่กดิขึน้เองตาม
ธรรมชาต ิหรอืมนุษยเ์ป็นผูก้ระทาํ

• AHP ไมไ่ดอ้ธบิายรายละเอยีดทุกกจิกรรมในการตอบโต ้ แต่จะระบุถงึ
แนวคดิสาํหรบัการปฏบิตักิาร 

 โครงสรา้งหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ 

การบงัคบับญัชา ควบคมุ ประสานงาน

การรวบรวม วเิคราะห ์และกระจายขอ้มลู

แผนการตดิต่อสือ่สาร

การบรหิารจดัการ การเงนิ และการสง่กาํลงับาํรงุ

ภาคผนวก  แนบแผนจาํเพาะต่อโรคและภยัสขุภาพ (Hazard Specific Plan)

Presenter
Presentation Notes
แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย All-Hazards Plan (AHP)         แผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (AHP) เป็นกรอบแนวทางที่หน่วยงานจัดทำเพื่อเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน และวางแผนในการปฏิบัติการตอบโต้ต่อโรคและภัยสุขภาพที่ส่งผลกระทบทางสาธารณสุข ซึ่งเป็นภัยที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือมนุษย์เป็นผู้กระทำ        AHP ไม่ได้อธิบายรายละเอียดทุกกิจกรรมในการตอบโต้  แต่จะระบุถึง- แนวคิดสำหรับการปฏิบัติการ - โครงสร้างหน่วยงานที่รับผิดชอบ - การบังคับบัญชา ควบคุม ประสานงาน- การรวบรวม วิเคราะห์ และกระจายข้อมูล- แผนการติดต่อสื่อสาร- การบริหารจัดการ การเงิน และการส่งกำลังบำรุง- ภาคผนวก  แนบแผนจำเพาะต่อโรคและภัยสุขภาพ (Hazard Specific Plan)



All-Hazards Response Framework

Avian 

Flu

Zika

MERS-

Cov

Event 1

Event 2

Event 3

All-Hazards Plan

Hazard Specific Plans

Incident Action 

Plans

Presenter
Presentation Notes
จากแผนภาพแสดงให้เห็นถึงกรอบการตอบโต้ต่อทุกโรคทุกภัย ซึ่ง ในแผนปฏิบัติการสำหรับทุกภัยอันตราย (All-Hazards Plan) จะคลอบคลุมสมรรถนะของหน่วยงานที่จะต้องตอบโต้สาธารณภัยในทุกด้าน โดยในแต่ละด้านจะมีการทำแผนที่จำเพาะต่อโรคหรือภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่ซึ่งเรียกว่า Hazard Specific Plan ซึ่งได้มาจากการประเมินความเสี่ยงและจัดลำดับความสำคัญของโรคและภัยสุขภาพ เช่น แผนที่จำเพาะต่อโรคไข้หวัดนก แผนที่จำเพาะต่อโรคติดเชื้อไวรัสซิกา แผนที่จำเพาะต่อโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลาง ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีการใช้ระบบบัญชาการเหตุการณ์เข้ามาจัดการปัญหา จำเป็นที่จะต้องมีการทำแผนเผชิญเหตุ ที่เฉพาะของแต่ละเหตุการณ์



แผนปฏิบติัการสาํหรบัทกุภยั

อนัตราย (AHP) กรมควบคมุโรค

ภยัจากโรคตดิเชือ้ 

(Biological)

ภยัจากสารเคม ี

(Chemical Events) 

ภยัธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

(Natural & Environmental 

Events)

ภยัจากอุบตัเิหตุ/การบาดเจบ็ 

และการกอ่การรา้ย/วนิาศกรรม 

(Explosion & Trauma events) 

ภยัจากรงัส ี

(Radiological 

Events)

โรคและภยัจากชมุนุมชนและการ

กอ่การจลาจล

โรคไขเ้ลอืดออก 

โรคตดิเชือ้ไวรสัซกิา 

โรคตดิเชือ้ทางเดนิหายใจ

ตะวนัออกกลาง 

อุบตัเิหตุหมูท่างน้ํา

การบาดเจบ็จากการจราจรชว่ง

เทศกาลสาํคญั 

อหวิาตกโรค

อาหารเป็นพษิจากเชือ้ไวรสั

โรคมอื เทา้ ปาก 

โรคพษิสุนขับา้

โรคไขห้วดัใหญ่

แอมโมเนียรัว่

โรคไขห้วดันก

สถานการณ์จากมลพษิ

หมอกควนั

โรคและภยัสขุภาพใน

สถานการณ์อุทกภยั

Pl
an

A
nn

ex
es

A
pp

en
di

ce
s

แผนจาํเพาะต่อโรคและภยัสขุภาพ 
(Hazard Specific Plan: HSP)
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จากข้อมูล ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2561 กรมควบคุมโรคได้มีการจัดทำแผนจำเพาะต่อโรคและภัยสุขภาพ แบ่งตามประเภทของภัยทั้ง 5 ด้าน ได้ดังนี้ภัยจากโรคติดเชื้อ ได้แก่ แผนสำหรับโรคติดเชื้อไวรัสซิกา โรคไข้เลือดออก อหิวาตกโรค อาหารเป็นพิษจากเชื้อไวรัส โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้หวัดใหญ่ โรคมือ เท้า ปาก โรคไข้หวัดนก และโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตะวันออกกลางภัยจากสารเคมี ได้แก่ แผนสำหรับแอมโมเนียรั่วภัยจากธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ แผนสำหรับโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ์อุทกภัย และสถานการณ์จากมลพิษหมอกควันภัยจากอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ และการก่อการร้าย/วินาศกรรม ได้แก่ แผนสำหรับการบาดเจ็บจากการจราจรช่วงเทศกาลสำคัญ อุบัติเหตุหมู่ทางน้ำ และโรคและภัยจากชุมนุมชนและการก่อการจลาจล



• แผนประคองกจิการ หมายถงึ แผนงานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษร โดยกาํหนดขัน้ตอน

และวธิกีารดาํเนินการทีช่ดัเจน เพือ่รองรบัหรอืเรยีกคนืการดาํเนินงานใหก้ลบัสูภ่าวะ

ปกติ

• เป็นการสรา้งความมัน่ใจวา่การปฏบิตังิานปกตสิามารถดาํเนินงานไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

แผนประคองกิจการ (Business Continuity Procedure: BCP)

“แผนประคองกิจการต้องครอบคลมุทกุภารกิจงาน

ทีส่าํคญัและจาํเป็นในองคก์ร”
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แผนประคองกิจการ (Business Continuity Procedure: BCP)แผนประคองกิจการ หมายถึง แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกำหนดขั้นตอนและวิธีการดำเนินการที่ชัดเจน เพื่อรองรับหรือเรียกคืนการดำเนินงานให้กลับสู่ภาวะปกติ จะเป็นการสร้างความมั่นใจว่าการปฏิบัติงานปกติสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ทำให้การปฏิบัติงานปกติต้องหยุดชะงัก เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ อัคคีภัย อุทกภัย การก่อเหตุวินาศกรรม หรือการระบาดของโรคติดต่อร้ายแรง เป็นต้นแผนประคองกิจการ ต้องครอบคลุมทุกภารกิจงานที่สำคัญและจำเป็นในองค์กร และผู้ให้บริการหลักที่เกี่ยวข้องมีการปรับปรุงแผนให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อสามารถนำไปดำเนินงานได้ตรงตามเป้าหมายเมื่อต้องการ	



กระบวนการจดัทาํ BCP
Risk Assessment

Impact Analysis

Strategy

Risk Treatment (RT)

Incident Response (IR)

Business Continuity Plan (BCP)Warnning Communication Testing & Exercise

Recovery Plan
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ในกระบวนการจัดทำแผนประคองกิจการ เริ่มต้นตั้งแต่ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงาน วิเคราะห์ผลกระทบ กำหนดกลยุทธ์เพื่อจัดการความเสี่ยงของหน่วยงาน ตอบโต้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่วยงาน การประกาศใช้แผนประคองกิจการ และฟื้นฟูหน่วยงานหลังจากได้รับผลกระทบ โดยมีการสื่อสารแจ้งเตือนจากหน่วยตามที่กำหนดไว้ในแผน นอกจากนี้ควรที่จะต้องมีการซ้อมแผน และทดสอบแผนเพื่อให้แน่ใจว่า แผนประคองกิจการนั้นสามารถนำไปใช้ได้จริงซึ่งส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งในการทำแผนประคองกิจการคือ การวิเคราะห์ผลกระทบ เพื่อหา critical function ของหน่วยงาน และนำไปพัฒนาแผนระดมทรัพยากรด้านกำลังคน ต่อไป



แผนระดมทรพัยากรด้านกาํลงัคน (Surge Capacity Plan)

แบง่ออกเป็น 2 ส่วน
• ส่วนท่ี 1 ผลจากการทาํ Business Impact Analysis (BIA) เพือ่หา critical function

ของหน่วยงาน และจาํนวนบุคลากรทีจ่าํเป็นตอ้งปฏบิตังิานตาม critical function

• ส่วนท่ี 2 ทะเบยีนรายชือ่บุคลากรสาํรองทีไ่มไ่ดอ้ยูใ่น critical function ของหน่วยงาน 
เพือ่ปฏบิตักิารในภาวะฉุกเฉินตามสมรรถนะของบุคลากรนัน้ๆ 
(ตามระดบัความรนุแรงของเหตุการณ์)
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แผนระดมทรัพยากรด้านกำลังคน (Surge Capacity Plan) แผนระดมทรัพยากรด้านกำลังคน (Surge Capacity Plan)  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่- ส่วนที่ 1 ผลจากการทำ Business Impact Analysis (BIA) เพื่อหา critical function ของหน่วยงาน และจำนวนบุคลากรที่จำเป็นต้องปฏิบัติงานตาม critical function- ส่วนที่ 2 ทะเบียนรายชื่อบุคลากรสำรองที่ไม่ได้อยู่ใน critical function ของหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินตามสมรรถนะของบุคลากรนั้นๆ (ตามระดับความรุนแรงของเหตุการณ์) 



ภาวะฉุกเฉินระดบั 1ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉินระดบั 2 ภาวะฉุกเฉินระดบั 3 ภาวะฉุกเฉินระดบั 4

การเตรียมการตามระดบัภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

การตดิตามและประเมนิ

สถานการณ์

การจดัทาํแผน

การสาํรองเวชภณัฑ ์

อุปกรณ์และเครื่องมอื

การซอ้มแผน

กลุม่ตระหนกัรูส้ถานการณ์ 

ผูจ้ดัการงานตระหนกัรู้

สถานการณ์

ผูจ้ดัการศูนยป์ฏบิตักิาร 

ผูป้ฏบิตังิานหลกัในศูนย์

ปฏบิตักิาร

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้น

เฝ้าระวงัใกลช้ดิขึน้

ทาํการวเิคราะห ์Mission

ประสานงานกบัหน่วยงาน

ทีเ่กีย่วขอ้งอื่นๆ

พฒันาแผนเผชญิเหตุ

เตรยีมพรอ้มกําลงัคน

กําลงัคนเหมอืนกบัภาวะ

ปกต ิแต่เพิม่

มกีารแจง้และเพิม่จาํนวน

ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะดา้นเขา้

มารว่มตดิตามและประเมนิ

สถานการณ์

มกีารแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการ

เหตุการณ์ และปฏบิตังิานตาม

โครงสรา้งของระบบบญัชาการ

เหตุการณ์

ปฏบิตักิารฉุกเฉินตามแผน

เผชญิเหตุ

กําลงัคนเหมอืนระดบัที่ 1

บวก

มกีารเพิม่กําลงัคนเขา้มาใน

ระบบบญัชาการเหตุการณ์ ไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ10 ของ

กําลงัคนของแต่ละหน่วยงาน

มกีารแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการ

เหตุการณ์ และปฏบิตังิานตาม

โครงสรา้งของระบบบญัชาการ

เหตุการณ์

ปฏบิตักิารฉุกเฉินตามแผน

เผชญิเหตุ

กําลงัคนเหมอืนระดบัที่ 1

บวก

มกีารเพิม่กําลงัคนเขา้มาใน

ระบบบญัชาการเหตุการณ์ ไม่

น้อยกวา่รอ้ยละ 25 ของ

กําลงัคนของแต่ละหน่วยงาน

มกีารแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการ

เหตุการณ์ และปฏบิตังิานตาม

โครงสรา้งของระบบบญัชาการ

เหตุการณ์

ปฏบิตักิารฉุกเฉินตามแผน

เผชญิเหตุ

ใหทุ้กหน่วยงานหยดุ

การปฏบิตังิานทีไ่มใ่ชง่านที่

สาํคญัและจาํเป็นตอ้ง

ดาํเนินการ เพือ่ใหบุ้คลากร

ทัง้หมดเขา้รว่มปฏบิตักิาร

ฉุกเฉนิ

Presenter
Presentation Notes
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Plan Development Process
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Find the Solution: A Fox, A Chicken, and a Sack 
of Grain

21

• With your help, a fox, a chicken, and a sack of 
grain must cross a river with only one of them at 
a time.

• If you leave the fox with the chicken, he will eat 
it; if you leave the chicken with the grain, he will 
eat it.

• So, how can you get all three across safely?
• Work in groups to find the solution. 
• Time: 10 minutes



มีบา้น 5 หลงั ทาสี 5 สีแตกต่างกนั แต่ละหลงัมีคนอาศยัอยูห่น่ึงคน แต่ละคนมีสัญชาติต่างกนั 
เจา้ของบา้นทั้ง 5 ด่ืมเคร่ืองด่ืมคนละชนิด เล่นกีฬาไม่เหมือนกนั และสัตวเ์ล้ียงคนละชนิด ไม่
มีเจา้ของบา้นคนใดท่ีมีสัตวเ์ล้ียงชนิดเดียวกนั เล่นกีฬา หรือด่ืมเคร่ืองด่ืมท่ีเหมือนกนั

ขอ้เทจ็จริงมีดงัน้ี

1. คนองักฤษอาศยัอยูใ่นบา้นหลงัสีแดง
2. คนสวเีดนเล้ียงสุนขั
3. คนเดนมาร์กด่ืมชา
4. บา้นสีเขียวอยูท่างซา้ยมือของบา้นหลงัสีขาว
5. เจา้ของบา้นสีเขียวด่ืมกาแฟ
6. คนเล่นฟุตบอลเล้ียงนก
7. เจา้ของบา้นสีเหลือเล่นเบสบอล
8. ชายท่ีอยูบ่า้นหลงัตรงกลางด่ืมนม
9. คนนอร์เวยอ์าศยัอยูใ่นบา้นหลงัแรก
10. ชายท่ีเล่นวอลเล่ยบ์อล อาศยัอยูถ่ดัจากชายท่ีเล้ียงแมว
11. ชายท่ีเล้ียงมา้อยูถ่ดัจากชายท่ีเล่นเบสบอล
12. เจา้ของบา้นท่ีเล่นเทนนิสด่ืมเบียร์

ปริศนาของ...ไอสไตน์

ถามว่า ใครเป็น

เจ้าของปลา ?

13. คนเยอรมนัเล่นฮอกก้ี

14. คนนอร์เวยอ์าศยัอยูถ่ดัจากบา้นหลงัสีฟ้า

15. ชายท่ีเล่นวอลเลยบ์อล มีเพื่อนบา้นท่ีชอบด่ืมนํ้า



แผนเผชิญเหต ุ(Incident Action Plan: IAP)

• หมายถงึ แผนยทุธวธิ ี(Tactical plan) เพือ่ตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะทีเ่ป็นภาวะ

ฉุกเฉินทางดา้นสาธารณสขุ

• ตอ้งระบุรายละเอยีดสาํคญัประกอบดว้ย

1) วตัถปุระสงคข์องเหตกุารณ์ (Incident Objectives)

2) รายละเอยีดภารกจิ และกจิกรรมทีต่อ้งดาํเนินการ รวมถงึผูร้บัผดิชอบ

3) ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (Operational Period)

• แผนเผชิญเหตจุะถกูจดัทาํเม่ือเกิดเหตกุารณ์ขึน้แล้ว ไม่สามารถเขียนล่วงหน้าไว้

ก่อนได้

IC กาํหนด
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แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP)- แผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) หมายถึง แผนยุทธวิธี (Tactical plan) เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์เฉพาะที่เป็นภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข- ต้องระบุรายละเอียดสำคัญ ประกอบด้วย	1) วัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ (Incident Objectives)	2) รายละเอียดภารกิจ และกิจกรรมที่ต้องดำเนินการ รวมถึงผู้รับผิดชอบ	3) ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน (Operational Period) ซึ่งวัตถุประสงค์ของแผนเผชิญเหตุจะมีผู้บัญชาการเหตุการณ์เป็นผู้กำหนดนอกจากนี้แผนเผชิญเหตุจะถูกจัดทำเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้ว ไม่สามารถเขียนล่วงหน้าไว้ก่อนได้



เมื่อไหรต้่องจดัทาํแผนเผชิญเหตุ ?

• เหตุการณ์ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งตัง้แต่ 2 หน่วยงานขึน้ไป

• เหตุการณ์ทีต่่อเน่ืองไปยงักรอบระยะเวลาปฏบิตักิารรอบใหม่

• เมือ่มกีารยกระดบัโครงสรา้งต่างๆเพิม่มากขึน้ตามระบบ

บญัชาการเหตุการณ์

• เป็นนโยบายของหน่วยงาน

• เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิจากสารพษิ สารอนัตราย (HAZMAT)
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ซึ่งแผนเผชิญเหตุจะถูกจัดทำเมื่อ - เป็นเหตุการณ์ที่มีความเกี่ยวข้องตั้งแต่ 2 หน่วยงานขึ้นไป- เป็นเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องไปยังกรอบระยะเวลาปฏิบัติการรอบใหม่- เมื่อมีการยกระดับโครงสร้างต่างๆเพิ่มมากขึ้นตามระบบบัญชาการเหตุการณ์- เป็นนโยบายของหน่วยงาน- เป็นเหตุการณ์ที่เกิดจากสารพิษ สารอันตราย (HAZMAT)



อะไรคือกรอบระยะเวลาปฏิบติัการ (operational period)?

• ชว่งเวลาทีถ่กูกาํหนดเพือ่ทีจ่ะปฏบิตัติามยทุธวธิ ี

เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ีก่าํหนด

• ชว่งระยะเวลาขึน้อยูก่บั

 ธรรมชาตขิองเหตุการณ์หรอืโรคและภยัสขุภาพ

 ความซบัซอ้นของเหตุการณ์
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ในการทำแผนเผชิญเหตุจะต้องมีการกำหนดกรอบระยะเวลาปฏิบัติการ หรือ operational period โดย Operational period หมายถึง ช่วงเวลาที่ถูกกำหนดเพื่อที่จะปฏิบัติตามยุทธวิธี ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด เช่น 8 ชั่วโมง 12 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 3วัน 1 สัปดาห์ เป็นต้นซึ่งช่วงระยะเวลาขึ้นอยู่กับ      1. ธรรมชาติของเหตุการณ์หรือโรคและภัยสุขภาพ      2. ความซับซ้อนของเหตุการณ์



กระบวนการจดัทาํแผนเผชิญเหต ุและ Planning “P”

Phase 1: Understand 

the Situation (Initial)

Phase 2: Establish 

Incident Objectives

Phase 3: Develop 

the Plan
Phase 4: Prepare and 

Disseminate the plan

Phase 5: Execute, evaluate, 

and revise the plan
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แบ่งออกเป็น 5 ระยะด้วยกันคือUnderstand the situationEstablish Incident objectivesDevelop the planPrepare and Disseminate the planExecute, evaluate, and revise the plan



กระบวนการวางแผน โดยใช้ Planning “P” ระยะท่ี 1

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ จะตอ้งเขา้ใจสถานการณ์
ของเหตุการณ์ก่อนการมอบหมายวตัถุประสงค์

• ในกรณีทีม่กีารถ่ายโอนอาํนาจการบญัชาการ
จะตอ้งมกีารสรปุสถานการณ์โดยยอ่ เพือ่สง่ต่อ
ขอ้มลูใหผู้บ้ญัชาการเหตุการณ์คนถดัไป 

• IC ประชุมรว่มกนัเพือ่กาํหนดวตัถุประสงคใ์ห้
เป็นไปในทศิทางเดยีวกนั (ในกรณีทมีกีารใชก้าร
บญัชาการรว่ม)
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เมื่อมีเหตุการณ์ที่ต้องมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุนั้น โดยในระยะแรกผู้บัญชาการเหตุการณ์ จะต้องเข้าใจสถานการณ์ของเหตุการณ์ก่อนการมอบหมายวัตถุประสงค์ในกรณีที่มีการถ่ายโอนอำนาจการบัญชาการจะต้องมีการสรุปสถานการณ์โดยย่อ เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์คนถัดไป IC ประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดวัตถุประสงค์ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ในกรณีทีมีการใช้การบัญชาการร่วม)



กระบวนการวางแผน โดยใช้ Planning “P” ระยะท่ี 2

• เป็นจุดเริม่ตน้ของวงลอ้การวางแผน

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์มอบหมาย
วตัถุประสงค ์ตาม SMART objectives

• วตัถุประสงคข์ึน้อยูก่บัการประเมนิ
สถานการณ์ของเหตุการณ์

• วตัถุประสงคใ์นแต่ละวงรอบของกรอบ
ระยะเวลาปฏบิตักิาร อาจมกีารเปลีย่นแปลง
ขึน้อยูก่บัความสาํเรจ็ในแต่ละภารกจิทีไ่ด้
ดาํเนินการไปแลว้

Presenter
Presentation Notes
ในระยะถัดมา ของกระบวนการวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นของวงล้อการวางแผนผู้บัญชาการเหตุการณ์มอบหมายวัตถุประสงค์ ตาม SMART objectivesวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับการประเมินสถานการณ์ของเหตุการณ์วัตถุประสงค์ในแต่ละวงรอบของกรอบระยะเวลาปฏิบัติการ อาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความสำเร็จในแต่ละภารกิจที่ได้ดำเนินการไปแล้ว



การเขียน SMART Objective

S-Specific มคีวามจาํเพาะ ใคร ทาํอะไร 
ทีไ่หน เมือ่ไหร่

M-Measurable สามารถวดัได้
A-Attainable สามารถทาํใหส้าํเรจ็ได้
R-Reliable สามารถอธบิายได ้มคีวามสมเหตุสมผล 

และปฏบิตัไิดจ้รงิ
T-Time limit เสรจ็ไดภ้ายในกรอบเวลาทีก่าํหนด
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การกำหนดวัตถุประสงค์ควรยึดหลัก SMART Objective ซึ่งประกอบด้วยS-Specific 	มีความจำเพาะ ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่M-Measurable สามารถวัดได้A-Attainable 	สามารถทำให้สำเร็จได้R-Reliable 	สามารถอธิบายได้ มีความสมเหตุสมผล และปฏิบัติได้จริงT-Time limit	เสร็จได้ภายในกรอบเวลาที่กำหนด



ตวัอย่าง SMART Objectives

• เพือ่คน้หาผูส้มัผสัเสีย่งสงูของผูป้ว่ยยนืยนัโรค MERS ใหไ้ดม้ากกวา่รอ้ยละ 80

ภายใน 24 ชัว่โมงและกกักนัเพือ่สงัเกตอาการเป็นเวลา 14 วนั

• สามารถรายงานสถานการณ์ผูบ้าดเจบ็จากการจราจรบนถนนในชว่งเทศกาล       

ปีใหม ่ใหแ้ก่ผูบ้รหิารทราบภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวนั

• มกีารสอบสวนควบคมุโรคภายในเวลา 24 ชัว่โมง ภายหลงัจากไดร้บัแจง้

เหตุการณ์ระบาดของโรค A ในศนูยพ์กัพงิของผูป้ระสบภยัน้ําทว่ม

30 Department of Disease Control, Ministry 
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ตัวอย่างของ SMART objectives เช่นเพื่อค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของผู้ป่วยยืนยันโรค MERS ให้ได้มากกว่าร้อยละ 80ภายใน 24 ชั่วโมงและกักกันเพื่อสังเกตอาการเป็นเวลา 14 วันสามารถรายงานสถานการณ์ผู้บาดเจ็บจากการจราจรบนถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ให้แก่ผู้บริหารทราบภายในเวลา 16.00 น. ของทุกวันมีการสอบสวนควบคุมโรคภายในเวลา 24 ชั่วโมง ภายหลังจากได้รับแจ้งเหตุการณ์ระบาดของโรค A ในศูนย์พักพิงของผู้ประสบภัยน้ำท่วม



กระบวนการวางแผน โดยใช้ Planning “P” ระยะท่ี 3 และ 4

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ใหค้าํแนะนําแก่กลุม่ภารกจิ
ต่างๆในการกาํหนดยทุธวธิทีีใ่ชเ้พือ่ใหบ้รรลุตาม
วตัถุประสงค์

• จดัลาํดบัความของยทุธวธิตีามแผนเผชญิเหตุเพือ่
การตอบโตต่้อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ใหก้ารอนุมตัใินการใชแ้ผน
เผชญิเหตุ
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ก่อนการนำแผนเผชิญเหตุไปใช้นั้นผู้บัญชาการเหตุการณ์ให้คำแนะนำแก่กลุ่มภารกิจต่างๆในการกำหนดยุทธวิธีที่ใช้เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์จัดลำดับความของยุทธวิธีตามแผนเผชิญเหตุเพื่อการตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขผู้บัญชาการเหตุการณ์ให้การอนุมัติในการใช้แผนเผชิญเหตุ



องคป์ระกอบของแผนเผชิญเหตุ
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ในแผนเผชิญเหตุนั้น องค์ประกอบโดยทั่วไปจะประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ (ICS 202)รายชื่อตามผังโครงสร้างตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ ที่มีการ activate (ICS 203)แบบมอบหมายงานสำหรับแต่ละกลุ่มภารกิจ (ICS 204)แผนการสื่อสารในเหตุการณ์ และรายละเอียดการติดต่อสื่อสาร (ICS 205, 205A)แผนทางการแพทย์เมื่อบุคลากรผู้ปฏิบัติงานได้รับการบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน (ICS 206)แผนความปลอดภัย (ICS 208)เอกสารอื่นๆที่อาจจะจำเป็นเช่น แผนที่ พยากรณ์อากาศ
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จาํเป็นต้องใช้ทุกแบบฟอรม์หรอืไม่?

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์เป็นผูก้าํหนดวา่ตอ้งใช้

แบบฟอรม์ใดบา้งในแผนเผชญิเหตุ

• สาํหรบัเหตุการณ์ทีไ่มซ่บัซอ้น หรอืซบัซอ้นน้อย 

ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์อาจพจิารณาเลอืกใช้
• วตัถุประสงคเ์หตุการณ์ (ICS 202) 

• รายชื่อตามโครงสรา้งระบบบญัชาการเหตุการณ์ (ICS 203)

• รายละเอยีดมอบหมายงาน (ICS 204) 

• แผนความปลอดภยั (ICS 208) และแผนที่
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วตัถปุระสงคข์องเหตกุารณ์ (ICS 202)
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แบบฟอร์ม วัตถุประสงค์ประสงค์ของเหตุการณ์ (ICS 202) ตามแบบ IAP



มาตรฐานการปฏิบติังาน (Standard Operating Procedures: SOPs)

• มาตรฐานการปฏบิตังิาน (Standard Operating Procedure : SOPs) หมายถงึ การ
อธบิายรายละเอยีดของขัน้ตอนการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีใ่นแต่ละตาํแหน่ง 

• โดยแสดงออกมาในรปูแบบของผงัความสาํคญัและรายละเอยีดในแต่ละขัน้ตอนวา่ ใคร 
ทาํอะไร ทีไ่หนเมือ่ไร อยา่งไร 

• ประกอบดว้ย
• ระเบยีบวธิปีฏบิตั ิ(Procedure Manual : PM) 

• วธิปีฏบิตังิาน (Work Instruction : WI)

• เอกสารสนบัสนุน (Supporting Document : SD)
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มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure : SOPs) หมายถึง การอธิบายรายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแต่ละตำแหน่ง โดยแสดงออกมาในรูปแบบของผังความสำคัญและรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนว่า ใคร ทำอะไร ที่ไหนเมื่อไร อย่างไร ประกอบด้วย1. ระเบียบวิธีปฏิบัติ (Procedure Manual : PM) 2. วิธีปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) 3. เอกสารสนับสนุน (Supporting Document : SD)



ตวัอย่าง: มาตรฐานการ
ปฏิบติังาน 

(Standard Operating 
Procedure: SOP)
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ตัวอย่าง มาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือ SOP



SOPs มีความจาํเป็นอย่างไร ?

• SOPs ทาํให้กระบวนการทาํงานเกิดมาตรฐาน ผูป้ฏิบติังานทกุคน

ในหน่วยงานสามารถทาํตามได้ทีละขัน้ๆ ตามคาํช้ีแจงใน SOPs ได้

เพ่ือให้การปฏิบติังานเป็นไปในทิศทางเดียวกนั

• ลด human error แต่หากเกิดความผิดพลาดอนัเน่ืองจากการปฏิบติั

ตาม SOPs จะถือว่าเป็น system error  (ต้องมีการปรบั SOPs

• เพ่ือปกป้องเจ้าหน้าท่ีในการปฏิบติังาน

Presenter
Presentation Notes
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วงจรการวางแผน อบรม ซ้อมแผน และประเมินผล
(Plans, Training, Exercises and Evaluations Cycle)

Plan

TrainExercise

Evaluate
• หลงัจากกระบวนการวางแผนจาํเป็นที่

จะตอ้งมกีารอบรมและซอ้มแผน ใหแ้ก่ผูท้ี่
เกีย่วขอ้ง

• เพือ่นําไปประเมนิหาจุดบกพรอ่งของแผน
เพือ่นํามาปรบัปรงุ
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หลังจากกระบวนการวางแผนจะต้องมีการอบรมและซ้อมแผน ให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปประเมินหาจุดบกพร่องของแผนเพื่อนำมาปรับปรุง ตามวงจรการวางแผน



ชนิดของการซ้อมแผน (Type of Exercise)
แบง่ออกเป็น 

• Discussion-based
 Seminars

 Workshops

 Table top exercises

 Games

• Operations-based
 Drills

 Functional exercises

 Full-scale exercises
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การซ้อมแผนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆคือDiscussion-based ซึ่งประกอบด้วย seminars, workshops, table top exercises (TTX), gamesOperations-based ซึ่งประกอบด้วย drills, functional exercises (FE), full-scale exercises (FSE)โดยปกติการซ้อมแผนที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือ TTTX เนื่องจากใช้ต้นทุนในการซ้อมน้อยกว่า Operations-based 



การนําแผนไปสู่การปฏิบติั
ในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ตอ้งเขา้ใจถงึประโยชน์ และวตัถุประสงคข์องแผนแต่ละชนิด 
ซึง่เมือ่เกดิเหตุการณ์จะสามารถนําแผนมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมไดถ้กูเวลา

• แผนทีว่างไวจ้ะตอ้งมกีารนําไปใชก้บัสถานการณ์จรงิ หรอืนําไปใชซ้อ้มแผน เพือ่ใหเ้กดิ
การพฒันาแผนจากปญัหาและอุปสรรคทีพ่บ

• การวางแผน และจดัทาํแผนไมไ่ดท้าํใหเ้สยีเวลาในการตอบโตต่้อภาวะฉุกเฉินต่างๆ 
แต่เป็นการทาํใหเ้กดิการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ลดเวลาทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิานในการ
ตอบโต้
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การที่จะนำแผนไปสู่การปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขนั้นผู้บัญชาการเหตุการณ์ต้องเข้าใจถึงประโยชน์ และวัตถุประสงค์ของแผนแต่ละชนิด ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์จะสามารถนำแผนมาใช้ได้อย่างเหมาะสมได้ถูกเวลาแผนที่วางไว้จะต้องมีการนำไปใช้กับสถานการณ์จริง หรือนำไปใช้ซ้อมแผน เพื่อให้เกิดการพัฒนาแผนจากปัญหาและอุปสรรคที่พบการวางแผน และจัดทำแผนไม่ได้ทำให้เสียเวลาในการตอบโต้ต่อภาวะฉุกเฉินต่างๆ แต่เป็นการทำให้เกิดการทำงานอย่างเป็นระบบ ลดเวลาที่จะต้องปฏิบัติงานในการตอบโต้



คาํถามและข้อคิดเหน็
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