
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 12
สรปุบทเรียนและแนวทางการนําไปใช้
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สำหรับหน่วยที่ 8 จะใช้เวลาในการบรรยายประมาณ 1.5 ชั่วโมง ท่านจะได้เรียนรู้เรื่องของแผนสำหรับการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข



วตัถปุระสงค์
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หลงัจากผา่นการอบรมแล้ว ผูเ้ข้ารบัการอบรมจะต้องสามารถอธิบาย
1. ความหมายของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุได้

2. คุณลกัษณะสาํคญัของระบบบญัชาการเหตุการณ์

3. โครงสรา้งระบบบญัชาการเหตุการณ์ กรมควบคุมโรค

4. บทบาทหน้าทีข่องผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

5. โครงสรา้งพืน้ฐานและอุปกรณ์ทีจ่าํเป็นสาํหรบัศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

6. ลกัษณะของแผน ชนิดของแผน และลาํดบัชัน้ของแผนสาํหรบัการปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณสขุ

7. ระบบงานตระหนกัรูส้ถานการณ์ การสอบสวนควบคุมโรค และการสือ่สารความเสีย่งของ 

กรมควบคุมโรค
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กลไกการขับเคลื่อน สาธารณสุข ๔.๐
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รอ้ยละของหนว่ยงานมี EOC ทีม่คีณุภาพผา่นเกณฑม์าตรฐานระดบันานาชาติ
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1. จัดโครงสรา้งระบบบญัชาการเหตกุารณ์
2. พัฒนาทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์ (SAT)  ทมี
ปฏบิตักิาร และกลุม่ภารกจิอืน่ๆ

3. จัดทํา All hazards plan
4. จัดทํา surge capacity plan และ business 

continuity plan

5. ทําแผนจัดหาอปุกรณ์ หอ้ง และเครือ่งมอืที่
สําคญัและจําเป็น

6. จัดทําและปรับปรงุ SOP
7. ซอ้มแผน

Emergency Operations Centre, EOC
เป้าหมาย: ประเทศไทยมรีะบบจัดการภาวะฉุกเฉนิทางสาธารณสขุทีส่ามารถตอบโตท้กุภยั

อยา่งรวดเร็ว เป็นระบบ มคีวามเป็นเอกภาพ มปีระสทิธภิาพ และปลอดภยั
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และเพื่อเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข กรมควบคุมโรคได้จัดทำยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรคขึ้น โดยกำหนดให้มีวิสัยทัศน์เป็น “ประชาชนได้รับการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพระดับมาตรฐานสากล ภายในปี 2559” และกำหนดยุทธศาสตร์สำคัญ ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1.	การพัฒนานโยบาย มาตรการ และบริการด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์ที่ 2.	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข โดยเน้นที่การพัฒนาระบบ EOC หรือ Emergency Operations Centerยุทธศาสตร์ที่ 3.	การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพยุทธศาสตร์ที่ 4.	การปรับปรุงระบบบริหารจัดการและการพัฒนาความร่วมมือยุทธศาสตร์ที่ 5.	การพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพซึ่งในระยะต่อไป กรมควบคุมโรคก็จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดผลตามวิสัยทัศน์ของแผนฯ ต่อไป โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ เช่นเดียวกันแผนยุทธศาสตร์ชาติ ในระยะที่ 1 ระหว่างปี พ.ศ. 2560 ถึงปี พ.ศ. 2564 ก็จะมุ่งเน้นที่การปฏิรูประบบ ซึ่งผมก็คงจะต้องขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายในระบบสาธารณสุข มาร่วมมือกันเพื่อผลักดันขับเคลื่อนงานให้ระบบป้องกันควบคุมโรค มีความเข้มแข็ง สร้างความมั่นคงให้กับประเทศ และบรรลุตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์ กันต่อไป



“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ” คืออะไร ?

“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” (Public Health Emergency) ถอืเป็น “สาธารณภยั” 
ทีก่่อใหเ้กดิอนัตรายต่อชวีติ สรา้งความเสยีหายแก่ทรพัยส์นิของประชาชน และเกดิผลกระทบกบั
สิง่แวดลอ้ม 

“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ” จงึหมายถงึ เหตุการณ์การเกดิโรคและภยัคุกคามสขุภาพ

มีลกัษณะเข้าได้กบัเกณฑอ์ย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ

• ทาํใหเ้กดิผลกระทบทางสขุภาพอยา่งรนุแรง

• เป็นเหตุการณ์ทีผ่ดิปกตหิรอืไมเ่คยพบมาก่อน

• มโีอกาสทีจ่ะแพรไ่ปสูพ่ืน้ทีอ่ื่น

• ตอ้งจาํกดัการเคลื่อนทีข่องผูค้นหรอืสนิคา้
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“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” (Public Health Emergency) ถือเป็น “สาธารณภัย” ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม “ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” จึงหมายถึง เหตุการณ์การเกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ ซึ่งมีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ ดังนี้1.	ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง2.	เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน3.	มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น4.	ต้องจำกัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือสินค้าตัวอย่างเหตุการณ์ที่ถือเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้แก่ การระบาดของโรคซาร์สที่เริ่มเกิดขึ้นที่ฮ่องกง การระบาดของไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 ที่ระบาดทั่วโลก โรคไข้หวัดนก H5N1 ที่ระบาดในหลายประเทศ การระบาดของเชื้อแบคทีเรียอีโคไลชนิดรุนแรง (EHEC) สายพันธุ์ O104:H4 ที่เริ่มเกิดขึ้นที่เยอรมัน กรณีนมผงปนเปื้อนเมลามีนที่จีนส่งออกไปขายประเทศอื่น กรณีการระเบิดของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะ ญี่ปุ่น เกิดการปนเปื้อนกัมมันตภาพรังสี การระบาดของโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางที่เริ่มเกิดขึ้นที่ซาอุดิอาระเบีย เป็นต้น



การจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ
(Public Health Emergency Management, PHEM)
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การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข�(Public Health Emergency Management) ประกอบด้วย 2P2R (Prevention and Mitigation,   Preparedness,   Response,   Recovery )1. การดำเนินการป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation) 	เป็นระยะที่ต้องดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่ช่วยลดโอกาสการเกิดเหตุการณ์ และลดผลกระทบของโรคและภัยสุขภาพที่เป็นภาวะฉุกเฉิน หรือทำให้เหตุการณ์นั้นส่งผลกระทบน้อยลง ซึ่งรวมถึงการจัดวางระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขให้มีสมรรถนะและมีขีดความสามารถ เพื่อเตรียมการเผชิญสาธารณภัยต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียจากภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 2. การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน (Preparedness) 	เป็นระยะที่ต้องเตรียมความพร้อมและแนวทางปฏิบัติในการรับมือกับภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในทุกด้านก่อนเกิดเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้แก่ การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการเตรียมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน และระบบบัญชาการเหตุการณ์ (EOC & ICS)- การจัดทำแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการซ้อมแผนดังกล่าว (PHE Planning & Exercise)- การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHER Training)- การจัดการและเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Information Management)- การจัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์ ยา วัคซีน และเวชภัณฑ์ และระบบการขนส่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHE Logistic)- การเตรียมระบบเฝ้าระวังเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (PHE Surveillance)- การเตรียมระบบประสานการทำงานร่วมกับเครือข่าย (PHE Networking)3. การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Response) 	เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการตามแผนจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข มีการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินเพื่อบัญชาการเหตุการณ์ ดำเนินการติดตามเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ส่งทีมเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความสูญเสียต่อสุขภาพของผู้ประสบเหตุ และดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคระบาด หรือผลแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และสื่อสารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ซึ่งในการดำเนินการจะระดมทรัพยากรที่เตรียมพร้อมไว้เพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. การฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน (Recovery)	เป็นระยะที่ความเสียหาย และความสูญเสียจากเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ได้รับการแก้ไขและบรรเทาแล้ว มีการฟื้นฟูให้พื้นที่กลับสู่ภาวะปกติ ซึ่งหลังจากดำเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแล้ว ผู้รับผิดชอบเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินต้องเตรียมการหลังฟื้นฟู ได้แก่ - เตรียมปิดตัวสถานที่พักพิงชั่วคราวในพื้นที่- เตรียมเปิดระบบให้บริการสุขภาพของพื้นที่ในภาวะปกติ- ประชาชนในพื้นที่เริ่มใช้ชีวิตในภาวะปกติ- ทีมตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขเตรียมถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานที่ปกติ และเตรียมถอนตัวออกจากพื้นที่



ศนูยป์ฏิบติัการภาวะฉุกเฉินคืออะไร ?

• ห้องบญัชาการเหตกุารณ์

• ห้องทาํงานของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ (ปฏบิตังิานเตม็เวลา) 
จนกวา่เหตุการณ์จะคลีค่ลาย

• ห้อง EOC มอีงคป์ระกอบทีส่าํคญั ดงัน้ี

o กาํลงัคนทีม่สีมรรถนะ (Staff)

o หอ้งและอุปกรณ์ (Stuff): คอมพวิเตอร ์เครือ่งมอื

ระบบสือ่สาร ฐานขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง

o ระบบงาน (System): แผนปฏบิตักิาร 

มาตรฐานการปฏบิตังิาน (SOP) และงบประมาณ



สถานท่ีและอปุกรณ์ท่ีจาํเป็น (Stuff)

• หอ้งสาํหรบัใหท้มีปฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินทาํงาน

• โครงสรา้งพืน้ฐานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

• ระบบขอ้มลูทีม่คีวามรวดเรว็ ถกูตอ้ง ทนัสถานการณ์ 

และสามารถเชือ่มโยงได้

• ระบบแสดงผลการประมวลขอ้มลูขา่วสาร

• ระบบสือ่สาร



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

Incidence Action Plan 

(IAP), Standard 

Operating Procedure 

(SOP)



คณุลกัษณะท่ีสาํคญัของระบบบญัชาการเหตกุารณ์ 

1.การกาํหนดมาตรฐาน

• การใชภ้าษาทีเ่ขา้ใจงา่ย

2.การบญัชาการ

• การแต่งตัง้และการถ่ายทอดอาํนาจการบญัชาการ

• สายการบงัคบับญัชาและเอกภาพของการบญัชาการ

• การบญัชาการรว่ม

3.การวางแผน/โครงสรา้งการจดัองคก์ร

• การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค์

• การจดัทาํแผนเผชญิเหตุ

• โครงสรา้งองคก์รแบบโมดุลลา (Modular)

• ชว่งการควบคุมทีเ่หมาะสม

4.พืน้ทีป่ฏบิตักิารและทรพัยากร

• การจดัพืน้ทีป่ฏบิตักิาร

• การจดัการทรพัยากรครบวงจร

5.การสือ่สารและการจดัการขา่วสาร

• การบรูณาการดา้นการสือ่สาร

• การจดัการขา่วสารและขา่วกรอง

6.ความเป็นมอือาชพี

• ความรบัผดิชอบ

• การสง่บุคลากรและอุปกรณ์ลงพืน้ที่

Presenter
Presentation Notes
คุณลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่1.การกำหนดมาตรฐาน 2. การบัญชาการ 3.การวางแผนและโครงสร้างการจัดองค์กร  4.การจัดพื้นที่ปฏิบัติการและทรัพยากร  5.การสื่อสารและการจัดการข่าวสาร  6.ความเป็นมืออาชีพ



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ กรมควบคมุโรค

situation

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ

• แนวทางการปฏิบติั

• การสัง่การ 

หน่วยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กาํลงัคน

อธิบดีหรือผูไ้ด้รบัมอบหมายผูบ้ญัชาการ

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร์

ผูป้ฏิบติั

Liaison

ขอ้มลู

SAT ยทุธศาสตร์

Presenter
Presentation Notes
จากแผนภาพโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ แสดงให้เห็นว่า ส่วนของผู้ปฏิบัติแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1. ทีมปฏิบัติการหลัก ได้แก่ กลุ่มภารกิจปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค(Operation)กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication)กลุ่มภารกิจดูแลรักษาผู้ป่วย (Case Management)กลุ่มภารกิจด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ (Point of Entry) 2. ทีมสนับสนุน ได้แก่ Stockpiling, กฎหมาย, การเงินและงบประมาณ, กำลังคน



• กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการบญัชาการเหตุการณ์

• ตดิตาม ประเมนิสถานการณ์ของเหตุการณ์

• จดัลาํดบัความสาํคญัของกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Incident Action Plan: IAP) 
โดยคาํนึงถงึความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน

• ตดิตาม ประเมนิ และแกไ้ขปญัหา การดาํเนินงานในสว่นต่างๆ ของระบบบญัชาการเหตุการณ์

• บรหิารจดัการทรพัยากรต่างๆ ของระบบบญัชาการเหตุการณ์สาํหรบัการตอบโตเ้หตุการณ์

• ประสานระดบันโยบายกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายนอกองคก์ร

• ตดัสนิใจ ยกระดบั – ลดระดบั ศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินฯ (Emergency Operations Center: EOC) 
และสัง่การหน่วยยอ่ยในระบบบญัชาการเหตุการณ์

• เสรมิสรา้งขวญัและกาํลงัใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน

บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์



• ประสานงานกบั IC ของหน่วยงานอื่นๆเชน่ ระดบัจงัหวดั ระดบัเขต เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอื
สนบัสนุนพืน้ทีป่ระสบภยั 

• ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ ในจงัหวดัทีอ่ยูน่อกกระทรวงสาธารณสขุ เพือ่ใหก้ารชว่ยเหลอื
สนบัสนุนพืน้ที่

• รายงานสถานการณ์ ผลการปฏบิตังิานและปญัหาอุปสรรคต่อ IC ของกระทรวงสาธารณสขุ 
รวมทัง้ ขอความชว่ยเหลอืในกรณทีีจ่าํเป็น 

• ประกาศใชแ้นวทางปฏบิตัเิพือ่ความปลอดภยัของบุคลากรทีป่ฏบิตังิานในกรมควบคุมโรค 

• ใหข้อ้มลูขา่วสารต่อสาธารณะตามแนวทางทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ (ต่อ)



การนําแผนไปสู่การปฏิบติั
ในการจดัการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ตอ้งเขา้ใจถงึประโยชน์ และวตัถุประสงคข์องแผนแต่ละชนิด 

ซึง่เมือ่เกดิเหตุการณ์จะสามารถนําแผนมาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสมไดถ้กูเวลา

• แผนทีว่างไวจ้ะตอ้งมกีารนําไปใชก้บัสถานการณ์จรงิ หรอืนําไปใชซ้อ้มแผน เพือ่ให้

เกดิการพฒันาแผนจากปญัหาและอุปสรรคทีพ่บ

• การวางแผน และจดัทาํแผนไมไ่ดท้าํใหเ้สยีเวลาในการตอบโตต่้อภาวะฉุกเฉินต่างๆ 

แต่เป็นการทาํใหเ้กดิการทาํงานอยา่งเป็นระบบ ลดเวลาทีจ่ะตอ้งปฏบิตังิานในการ

ตอบโต้



แนวทางการสนับสนุนและพฒันางานตระหนักรู้ฯ ของกรมควบคมุโรค

• พฒันาศกัยภาพบุคลากร โดย สนบัสนุนใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานไดฝึ้กปฏบิตังิานจรงิใน

ทมี SAT ของกรมควบคุมโรค เมือ่ทางกรมฯ จาํเป็นตอ้งมกีารยกระดบั EOC และระดมบุคลากร

มาปฏบิตังิานทมี SAT เฉพาะกจิจะสามารถทาํไดโ้ดยทนัที

• สนบัสนุนใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานมสีว่นในการเฝ้าระวงัเหตุการณ์รว่มกบัเครอืขา่ยและ

หน่วยงานต่างๆทีท่าํงานรว่มกนัทัง้ในสว่นภมูภิาค และจงัหวดั

• สนบัสนุนใหบุ้คลากรภายในหน่วยงานไดม้กีารทาํรายงานการประเมนิความเสีย่งโรคและภยั

สขุภาพในฐานะทีเ่ป็น Program manager 

• พฒันากลไกการบรหิารจดัการทมี SAT ไดแ้ก่ การพฒันาระบบงานและการสนบัสนุนอื่นๆ เชน่ 

คา่ OT สรา้งแรงจงูใจ ใหข้วญัและกาํลงัใจ 



แนวทางการสนับสนุนและพฒันางาน JIT ของกรมควบคมุโรค

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ตอ้งเขา้ใจบทบาทหน้าที ่และกระบวนการทาํงานของทมี JIT 

เพือ่สามารถกาํหนดขอบขา่ยวตัถุประสงคข์องการปฏบิตังิาน และใหก้ารสัง่การใน

การชว่ยเหลอืสนบัสนุนทรพัยากรทีจ่าํเป็นใหท้มี JIT ได้

• พฒันาศกัยภาพบุคลากร เพือ่ใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการปฏบิตังิานสอบสวน

ควบคุมโรค โดยเฉพาะโรคตดิต่ออนัตราย ไดอ้ยา่งปลอดภยั

• พฒันาระบบการสนบัสนุนทรพัยากรทีจ่าํเป็นใหแ้ก่ทมี JIT เพือ่ใหส้ามารถปฏบิตังิาน

ไดอ้ยา่งเตม็ที่



ทรพัยากรท่ีจาํเป็นภายใต้การดาํเนินงานของทีมปฏิบติัการ

• อุปกรณ์และเครือ่งมอืในการสอบสวนโรค

• อุปกรณ์ป้องกนัตวัสว่นบุคคล (PPE)

• ยานพาหนะ

• งบประมาณ

• ยาและเวชภณัฑท์ีจ่าํเป็น



แนวทางในการส่ือสารความเส่ียงในภาวะวิกฤติขององคก์ารอนามยัโลก

• Trust คือ การสร้างความเช่ือมัน่หรือเช่ือถือ ให้กบัผูท่ี้เราส่ือสารความเส่ียงด้วย

• Announcing early คือ การส่ือสารความเส่ียงตัง้แต่ระยะเร่ิมต้นเหตกุารณ์ 

• Transparency หรือ ข้อมลูท่ีส่ือสารความเส่ียงต้องโปร่งใส ไม่ปิดบงั และตรวจสอบได้ 

• The public หรือ การส่ือสารสาธารณะท่ีไม่แบ่งฝ่าย ไม่เลือกส่ือสารความเส่ียงเฉพาะกบัคนท่ีเรารกั

เท่านัน้ 

• Planning หรือ มีการวางแผนการดําเนินงาน โดยต้องเตรียมพร้อมข้อความท่ีจะส่ือสารออกไป

รวมทัง้เตรียมผูท่ี้ส่ือสารความเส่ียงต้องเป็นผูท่ี้มีเครดิตน่าเช่ือถือ และต้องเตรียมช่องทางท่ีจะส่ือสาร

ข้อความออกไป เช่น ทางส่ือออนไลน์สมยัใหม่ หนังสือพิมพ ์โทรทศัน์ และทางการพบปะสาธารณชน 

(public meeting) เป็นต้น

ข้อควรรู้และควรกระทาํในการส่ือสารความเส่ียง (Tips & Trick)



แก้ด้วย 

2P2R

หลีกเล่ียง

• คาํพดู ไม่มีความเหน็ ไม่รู้ ไม่ทราบ

• อย่าโต้แย้งความจริงส่ิงท่ีปรากฏชดั

• อย่าด่วนปฏิเสธการรบัผิด เน้นแก้ไขปรบัปรงุ

• อย่าทาํอะไรท่ีมากหรือน้อยกว่าสถานการณ์

• อย่าหลีกเล่ียงการซกัถาม

• อย่าบอกส่ือว่า ห้ามลงข่าว

ส่ิงท่ีต้องทาํ

• ไม่ปิดบงัข้อมลู

• ทกุคนให้ข่าวตรงกนั

• โฆษกน่าเช่ือถือ

• เข้าถึงส่ือมวลชน

• ให้ข้อมลูเรว็และถกูต้อง

• อธิบายข้อมลูมากกว่าโต้เถียง

• หาหลกัฐานให้เพียงพอ

• บนัทึกเหตกุารณ์ทกุแง่มมุไม่ลาํเอียง

• ส่ือสารทนัสมยัเป็นระยะต่อเน่ือง

• มีแผนวิกฤตล่วงหน้า ทนัสมยั
BE FIRST, BE RIGHT, BE CREDIBLE

ภาวะวิกฤติเกิดจาก: โรคระบาดหรือโรคติดต่ออบุติัใหม่ ภยัธรรมชาติ 

ผิดพลาดของบคุลากร ธรุกิจ ก่อการร้าย โจรกรรม เป็นต้น



การขบัเคล่ือนสู่การปฏิบติั

• การทาํงานในภาวะฉุกเฉินนบัเป็นการปรบัเปลีย่นกรอบแนวคดิการทาํงาน:

 เป็นการทาํงานภายใตก้ารนําของผูบ้ญัชาการเหตุการณ์

 เป็นการทาํงานทีย่ดึระบบงาน และมาตรฐานการปฏบิตังิาน

• ระบบงานเป็นระบบรวมศนูย ์เป็นระบบทีอ่าศยัการประสานงานในระนาบเดยีวกนั 

(horizontal coordination) และการแบ่งปนัทรพัยากร

• การทาํงานเป็นระบบตอ้งมวีนิยัและความเขา้ใจ

• ทุกคนตอ้งมทีศันคตทิีด่ต่ีอการทาํงานเป็นทมี และรูจ้กัการเสยีสละ



คาํถามและข้อคิดเหน็
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