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บทที่ 1 

การบริหารความตIอเนื่องภารกิจขององคNกร 

 

1.1 บทนำ 

 กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ไดLกำหนดยุทธศาสตร_การเตรียมความพรLอมและ

ดำเนินการป�องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในสถานการณ_ฉุกเฉิน มีกลไกการจัดการเตรียมความพรLอมและ

บูรณาการระบบตอบโตLภาวะฉุกเฉินดLานโรคและภัยสุขภาพ สYวนหนึ่งของกลไกคือ หนYวยงานตLองดำเนินการจัดทำ

แผนบริหารความตYอเนื่องภารกิจขององค_กร (Business continuity plan: BCP) เพื่อใหLสามารถรองรับ และเรียก

คืนการดำเนินงานใหLสูYภาวะปกติเร็วท่ีสุด เพ่ือสรLางความม่ันใจวYาการปฏิบัติงานสามารถดำเนินงานไดLอยYางตYอเน่ือง 

ซึ่งจะเป�นเครื่องมือสำคัญเมื่อเกิดสถานการณ_ฉุกเฉินที่อาจทำใหLการปฏิบัติงานปกติตLองหยุดชะงัก ซึ่งยังตLองคง

ภารกิจที่สำคัญใหLสามารถดำเนินการไดLอยYางตYอเนื่องหรือในเวลาที่เหมาะสม และบรรเทาความรุนแรงของ

ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน  

 แผนประคองกิจการนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพรLอมองค_กรใหLสามารถรับมือสถานการณ_การแพรY

ระบาดของโรค COVID-19 ในการป�องกัน ตรวจคLน และตอบสนองตYอสถานการณ_ที่วิกฤติ เพื่อลดป�ญหาที่อาจจะ

เกิดข้ึนในการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามภารกิจขององค_กร 

 

1.2 วัตถุประสงคR 

1) เพื่อปรับตัวตYอสถานการณ_ และคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค_กรในภาวะฉุกเฉิน

ไดLอยYางตYอเน่ือง 

2) เพ่ือรับรองความปลอดภัยของบุคลากร สถานท่ี และทรัพย_สินในภาวะฉุกเฉิน 

3) เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักการปฏิบัติราชการ บรรเทาความรุนแรงของโรคและลดผลกระทบ

ของการระบาด โดยเนLนใหLบุคลากรสามารถดูแลตนเองท่ีบLาน (Home Quarantine) 

ทั้งนี้ เพื่อใหLสอดคลLองกับวัตถุประสงค_การกูLคืนของภารกิจตYางๆ ของสYวนราชการในชYวงที่เกิดวิกฤต  

โดยหนYวยงานจะมุYงเนLนไปที่การกูLคืนกิจกรรมที่สำคัญตYอภารกิจหลัก และสนับสนุนกระบวนงานที่สำคัญเพื่อใหL

สามารถปฏิบัติภารกิจหลักท่ีสำคัญไดLอยYางตYอเน่ือง จนเหตุการณ_กลับเขLาสูYภาวะปกติ 

1.3 ขอบเขตการเรียกใช=แผนบริหารความตPอเน่ืองภารกิจองคRกร  

 แผนบริหารความตYอเนื่องทางภารกิจองค_กร (BCP) ฉบับนี้ ใชLสำหรับเป�นแนวทางในการปฏิบัติ กรณีเกิด

สภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ_ฉุกเฉิน เหตุการณ_ที่มีผลกระทบตYอกิจกรรมหลักของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

ภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค ที่ประกอบดLวยเหตุการณ_ตYอไปนี้ (คือเหตุการณ_โรคหรือภัยสุขภาพ ไดLจากการวิเคราะห_

และประเมินความเส่ียง) 

 



 

1. โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

2. ไฟฟ�าดับ 

3. เหตุการณ_ไมYสงบ 

ความเสี ่ยง/ภัยคุกความ และผลกระทบที่มีโอกาสเกิด โดยอาศัยแนวทางการวิเคราะห_ผลกระทบที่มีตYอ

ภาพลักษณ_ชื่อเสียงและทรัพยากร 6 ดLาน ไดLแกY (1) ดLานภาพลักษณ_ชื่อเสียง (2) ดLานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (3) 

ดLานวัสดุอุปกรณ_/การจัดหา-จัดสYงวัสดุอุปกรณ_ที่สำคัญ (4) ดLานเทคโนโลยีสารสนเทศและขLอมูลที่สำคัญ (5) ดLาน

บุคลากรหลัก และ (6) ดLานคูYคLา/ผูLมีสYวนไดLสYวนเสียแลLวนำมาสรุปไดL ดังตYอไปน้ี 

ตารางท่ี 1 ความเส่ียงโรคและภัยสุขภาพท่ีสYงผลกระทบ (ทำใหLภารกิจหลักของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

ภาวะฉุกเฉินตLองหยุดชะงัก)  

ความเส่ียงและ 

   ภัยคุกคาม 

ผลกระทบ (ด=าน) 

ภาพลักษณ_  

ช่ือเสียง 

สถานท่ี

ปฏิบัติงาน

หลัก 

วัสดุ

อุปกรณ_ท่ี

สำคัญ 

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และขLอมูล 

ดLาน

บุคลากร

หลัก 

คูYคLา            

/ผูLใหLบริการ/ 

ผูLมีสYวนไดL-เสีย 

1. โรคระบาดกรณี โรคติดเช้ือ

ไวรัสโคโรนา 2019  

√ √ √  √ √ 

2. ไฟฟ�าดับ อัคคีภัย √  √ √  √ 

3. เหตุการณ_ไมYสงบ  √   √  

แผนบริหารความตYอเน่ืองภารกิจองค_กร (BCP) กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประกาศใชL

โดยผูLอำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ซ่ึงเป�นประธานบริหารความตYอเน่ืองทางภารกิจ

ของหนYวยงาน (Business continuity Management : BCM) ภายใตLสมมติฐาน ดังน้ี 

1. แผนบริหารความตYอเนื่องภารกิจองค_กร ตLองครอบคลุมถึงสถานการณ_ หรือเหตุการณ_จะทำใหLเกิด

ความเสียหายตYอสถานที่ ระบบงาน อุปกรณ_ เครื่องมือเครื่องใชLในการทำงาน และเอกสารขLอมูลที่สำคัญที่เป�นไปไดL 

ทั้งนี้เหตุการณ_ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น มิไดLสYงผลกระทบตYอสถานที่ปฏิบัติงานสำรอง ระบบงาน อุปกรณ_ เครื่องมือ

เคร่ืองใชLในการทำงาน และเอกสารขLอมูลท่ีสำคัญท่ีไดLมีการจัดเตรียมไวL 

2 เมื่อเกิดเหตุการณ_ฉุกเฉิน จะไดLรับการสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ_ ที่ใชLในการปฏิบัติงานหลักจากหนYวยงาน

ที่เกี่ยวขLองทรัพยากรที่จำเป�นสำหรับปฏิบัติงาน เชYน บุคลากร อุปกรณ_คอมพิวเตอร_ โทรศัพท_ โทรสารเครื่องใชLใน

สำนักงาน เอกสารสัญญาและกรมธรรม_ประกันภัย เป�นตLน 

3. บุคลากรหนYวยงานเขLาใจขั้นตอนรายละเอียดการดำเนินงานเมื่อมีการหยุดชะงักของภารกิจงานท่ี

สำคัญเพ่ือใหLสามารถกลับมาดำเนินการไดLตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

4. บุคลากรหนYวยงาน เขLาและสามารถติดตYอสื่อสารกับผูLเกี่ยวขLองทั้งภายในและภายนอกองค_กรเมื่อเกิด

เหตุการณ_ฉุกเฉินข้ึน  



 

5. การจัดตั้งศูนย_ปฏิบัติงานสำรอง (Alternate Sites) สามารถดำเนินการไดLตามความจำเป�น โดยศูนย_

ปฏิบัติงานสำรองควรอยู YหYางจากศูนย_ปฏิบัติงานหลักพอที ่จะไมYไดLร ับผลกระทบเดียวกัน และไมYควรใชL

สาธารณูปโภคจากแหลYงเดียวกัน เพื่อป�องกันเหตุการณ_ที่มีผลกระทบในวงกวLาง โดยศูนย_ปฏิบัติงานสำรองตLองมี

ความพรLอมในการใชLงานไดLตลอดเวลาและสามารถรองรับเหตุการณ_ความเสียหายในระยะยาวไดL 

 

1.4 Activation Criteria 

ฉากทัศน_ : สถานการณ_ท่ีมีการแพรYระบาดสูYชุมชนในวงกวLาง 

• เม่ือมีการประกาศการแพรYระบาดระยะ 3 ในระดับประเทศ 

• จำนวนผูLป�วยติดเช้ือเพ่ิมข้ึน มากกวYา 10,000 รายตYอวัน 

• พบบุคลากรในหนYวยงานเป�นผูLป�วยยืนยัน อยYางนLอย 1 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 2  

การบริหารความตIอเนื่องภารกิจขององคNกร (Business Continuity Management) 

 

2.1 โครงสร=างและทีมงานแผนความตPอเน่ือง 

เพื่อใหLแผนความตYอเนื่อง (BCP) สามารถนำไปปฏิบัติใชLไดLอยYางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  

กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินจึงไดLแตYงตั้งคณะทำงานบริหารความตYอเนื่องภารกิจขององค_กร 

Business continuity Management: BCM) เพื่อใหLสามารถปฏิบัติงานในภารกิจหลักหรืองานบริการที่สำคัญไดL

อยYางตYอเน่ือง และมีประสิทธิภาพ แมLเกิดสภาวะวิกฤต โดยมีองค_ประกอบ และอำนาจหนLาท่ี ดังน้ี 
 

องค_ประกอบ 

1.1  ผูLอำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ประธานคณะทำงาน 

1.2  รองผูLอำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน รองประธาน 

1.3 หัวหนLากลุYมยุทธศาสตร_และพัฒนาองค_กร คณะทํางาน 

1.4 ผูLแทนกลุYมยุทธศาสตร_และพัฒนาองค_กร คณะทํางาน 

1.5 หัวหนLากลุYมปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน คณะทํางาน 

1.6 ผูLแทนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน คณะทํางาน 

1.7 หัวหนLากลุYมตระหนักรูLสถานการณ_ คณะทํางาน 

1.8 ผูLแทนกลุYมตระหนักรูLสถานการณ_ คณะทํางาน 

1.9 หัวหนLากลุYมบริหารงานท่ัวไป คณะทํางาน 

1.10 ผูLแทนกลุYมบริหารงานท่ัวไป คณะทํางาน 

1.11 หัวหนLากลุYมคลังเวชภัณฑ_ ทรัพยากรและสYงกำลังบำรุง คณะทํางาน 

1.12 ผูLแทนกลุYมคลังเวชภัณฑ_ ทรัพยากรและสYงกำลังบำรุง คณะทํางาน 

1.13 ผูLแทนความรYวมมือเครือขYายดLานการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข คณะทํางาน 

1.14  หัวหนLากลุYมพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล  คณะทํางาน 

   และเลขานุการ 

1.15  ผูLแทนกลุYมพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล คณะทํางาน 

  และผูLชYวยเลขานุการ 

1.16  ผูLแทนกลุYมพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล คณะทํางาน 

  และผูLชYวยเลขานุการ 
 

 

 

 

 



 

โครงสร=างคณะทำงานบริหารความตPอเน่ืองภารกิจ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.2 รายละเอียดการเรียกใช=แผน 

เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต/เหตุการณ_ฉุกเฉิน/สถานการณ_ภัยพิบัติ จนสYงผลกระทบตYอภารกิจตYางๆ ขององค_กร 

จนกYอใหLเกิดการหยุดชะงักในชYวงเวลาสำคัญตYางๆ  ดังนั้นเพื่อใหLกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตไดLอยYางตYอเนื่อง เป�นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงไดLกำหนดขั้นตอน/แนวทาง

ปฏิบัติ โดยระบุถึงขั้นตอน/แนวทางที่ผูLเกี่ยวขLองจะตLองถือปฏิบัติตามหLวงเวลาของการเกิดเหตุการณ_ในแตYละ

เหตุการณ_ ออกเป�น 3 หLวงเวลา (รายละเอียดตามท่ีกลYาวมาในขLางตLน) ประกอบดLวย  

 1. เม่ือเร่ิมมีสถานการณ_  

 2. เมื่อเหตุการณ_พัฒนาเขLาสูYสภาวะวิกฤต ซึ่งจะเป�นผลทำใหLการปฏิบัติงานตLองหยุดชะงักลง 

  3. เม่ือเหตุการณ_กลับเขLาสูYสภาวะปกติ 

โดยแผนความตYอเนื ่องภารกิจขององค_กร (Business continuity plan: BCP) ฉบับนี ้ไมYรองรับการ

ปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดขLองตYางๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติและเหตุขัดขLองดังกลYาวไมYสYงผลกระทบ

ระดับสูงตYอการดำเนินงานและการใหLบริการของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และยังสามารถ

จัดการหรือปรับปรุงแก5ไขได5ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  โดยผูLบริหารกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ

ฉุกเฉิน หรือหัวหนLากลุYมงาน /ทีมงานสามารถรับผิดชอบและดำเนินการไดLดLวยตนเอง 

 

2.3 กระบวนการแจ=งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  

กระบวนการ Call Tree คือกระบวนการแจLงเหตุฉุกเฉินใหLกับสมาชิกในคณะทำงานบริหารความตYอเนื่อง

ภารกิจและทีมงานที่เกี่ยวขLองตามผังรายชื่อทางโทรศัพท_โดยมีวัตถุประสงค_เพื่อการบริหารจัดการขั้นตอนในการ

ติดตYอบุคคลากรภายหลังจากมีการประกาศเหตุการณ_ฉุกเฉินหรือภาวะวิกฤตของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพใน

ภาวะฉุกเฉิน จุดเร่ิมตLนของกระบวนการ Call Tree จะเร่ิมจาก 

ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

 

ทีมบริหารทั่วไป 

ทีมยุทธศาสตร์และพ
ัฒ
นา

องค์กร 

ทีมแผนรับมือภาวะฉุกเฉิน 
และประเมินผล 

ทีมตระหนักรู้สถานการณ์
 

ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคและ 
 ภัยสุขภาพ

 

 

ทีมความร่วมมือเครือข่าย

ด้านการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ทางสาธารณ
สุข 

ทีมจัดการคลังเวชภัณ
ฑ
์ 

ทรัพ
ยากร  

และส่งกำลังบำรุง 

เลขาและผู#ประสานBCM 



 

- หัวหนLาคณะบริหารความตYอเนื่องภารกิจแจLงใหLผูLประสานงาน โดยผูLประสานงานฯจะแจLงใหLหัวหนLาทีม

แตYละทีมรับทราบเหตุการณ_ฉุกเฉินและการประกาศใชLแผนความตYอเน่ือง /หัวหนLาทีมคณะทำงานฯ แตYละทีม แจLง 

ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนท่ี 1 และ ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนท่ี 1 แจLงทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนท่ี 2 และ

3 ตYอเน่ืองไปจนครบคนในทีม      

- เม่ือทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนสุดทLายในทีม ไดLรับแจLงขLอมูลแลLวใหLติดตYอกลับไปยังหัวหนLาทีม  

ยืนยันการรับทราบขLอมูล  

*** กรณีที่ไมYสามารถติดตYอบุคลากรหลักไดL ใหLติดตYอบุคลากรสำรอง ตามลำดับที่ที่กำหนดไวLในรายช่ือ

ของทีมคณะทำงานความตYอเนื่องภารกิจ โดยประสานตามรายชื่อและชYองทางติดตYอสื่อสารที่ไดLกำหนดไวLใน กรณี

ท่ีไมYสามารถติดตYอหัวหนLาทีมไดLใหLติดตYอไปยังบุคลากรสำรองโดยพิจารณา:  

•  ถLาเหตุการณ_เกิดขึ้นในเวลาทำการใหLดำเนินการติดตYอบุคลากรหลักโดยติดตYอผYานเบอร_โทรศัพท_ของกอง

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน หมายเลข ..................................../.............................. เป�นชYองทางแรก

และหากไมYสามารถใชLไดLสามารถติดตYอผYานมือถือไดL 

•  ถLาเหตุการณ_เกิดขึ้นนอกเวลาทำการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดLรับผลกระทบใหLดำเนินการติดตYอ

บุคลากรหลักโดยติดตYอผYานเบอร_โทรศัพท_มือถือเป�นชYองทางแรก 

•  ถLาสามารถติดตYอบุคลากรหลักไดLใหLแจLงขLอมูลแกYบุคลากรหลัก ทราบดังตYอไปน้ี:  

- สรุปสถานการณ_ของเหตุการณ_ฉุกเฉินและการประกาศใชLแผนความตYอเน่ือง  

- เวลาและสถานที่สำหรับการนัดประชุมเรYงดYวน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตYอไป เชYน สถานที่รวมพลในกรณีท่ี

มีการยLายสถานท่ีทำการ 
 

ตารางท่ี 2แสดงรายช่ือบุคลากรหลักและบทบาทของทีมแผนความตPอเน่ือง (BCP Team) 

 

รายชื่อบุคลากรหลัก 
บทบาท 

รายชื่อบุคลากรสำรอง 

ชื่อ เบอรBมือถือ ชื่อ เบอรBมือถือ 

นายเฉวตสรร นามวาท 08 1844 5468 หัวหน7าบริหารความ

ต:อเนื่อง/ผู7บัญชาการ

สถานการณ3 

1. นายเจษฎา ธนกิจเจริญกุล 

2. นายรัฐพงษ3 บุรีวงษ3 

1. 09 4195 4253 

2. 062 332 8006 

นางอัญชลี สิทธิชัยรัตน3 

 

08 1356 1791 ผู7ประสานงานคณะ

บริหารความต:อเนื่อง

และหน.ทีมแผนรับมือ 

1. นางสาวอรณิชชา การคาน 

2. นางสาววัชราภรณ3 คำไทย 

1. 06 3991 4428 

2. 08 4727 7419 

นายเจษฎา ธนกิจเจริญกุล 09 4195 4253 หน.ทีมตระหนักรู7

สถานการณ3 

1. นางสาวปาจารีย3 อักษรนิตย3 

2. นางสาวศิณีนาถ กุลาวงศ3 

1. 08 9150 3258 

2. 08 1165 3731 

นางสาวบวรวรรณ ดิเรกโภค 083 831 8999 หน.บริหารงานทั่วไป 1. นางสาวพิมพ3ปวีร3  ศุข

ประสงค3 

2. นางสาวเบญญา ประยูรสิทธ ิ

1. 08 6981 2442 

2. 08 5125 1536 



 

รายชื่อบุคลากรหลัก 
บทบาท 

รายชื่อบุคลากรสำรอง 

ชื่อ เบอรBมือถือ ชื่อ เบอรBมือถือ 

นางสุธิดา วรโชติธนัน 08 5246 9652 หน.ยุทธศาสตร3และ

พัฒนาองค3กร 

1. นางสาวกษมา นับถือดี 

2. นางสาวรุจิรา หมื่นทอง 

1. 08 4527 0939 

2. 081 701 9053 

นางสาวขวัญเนตร  มีเงิน 090 975 5142 หน.คลังเวชภัณฑ3 

ทรัพยากรและส:ง

กำลังบำรุง 

1. นางคัดคนางค3  ศรีพัฒนะ

พิพัฒน3 

2. นางสาวรัชนีวรรณ ศรัทธา

คลัง 

1. 08 9057 3288 

2. 08 6368 1857 

นางสาวประภาพร สมพงษ3 085 353 4908 หน.ศูนย3ปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน 

1. นางสาววรางคณา จันทรสุข 

2. นางสาวเสาวลักษณ3 กมล 

1. 096 156 2614 

2. 098 495 7357 
 

 

 

 

**บุคลากรในทีมงานต=องสามารถติดตPอได=ตลอดเวลา 

ซึ่งแตYละตำแหนYงมีหนLาที่ในการรYวมมือดูแลติดตามปฏิบัติงานและกูLคืนเหตุการณ_ฉุกเฉินในแตYละสYวนงาน

ใหLสามารถบริหารความตYอเนื่องและกลับสูYภาวะปกติโดยเร็วตามรายชื่อบุคลากรและบทบาทของทีมงานบริหาร

ความตYอเนื่อง (BCP Team) ที่กำหนดใหLเป�นบุคลากรหลัก  ในกรณีที่บุคลากรหลักไมYสามารถปฏิบัติหนLาที่ไดLใหL

บุคลากรสำรองรับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปกYอนจนกวYาจะไดLมีการมอบหมายและแตYงขึ้นขึ้นโดยหัวหนLา

คณะทำงานบริหารความตYอเน่ืองทางภารกิจในการบริหารความตYอเน่ืองและกอบกูLคืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ 3  

การวิเคราะหNผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis)  

3.1 การวิเคราะหRผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis) ประเมินความเส่ียงภัยคุกคาม  

กองควบคุมและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ไดLประเมินความเสี ่ยง ภัยคุกคาม และผลกระทบตYอ

กระบวนงาน หรือวิเคราะห_ผลกระทบทางภารกิจ (Business Impact Analysis) โดยวิเคราะห_งานตามภารกิจของกอง

ฯ เพื่อพิจารณาถึง“ระดับของผลกระทบ”และ“ระยะเวลาที่ยอมใหLงานสะดุดหยุดชะงัก”พบวYามีกระบวนการ

ดำเนินงานภาพรวมในระดับกองฯ ที่จะไดLรับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตในระดับสูง และไมYสามารถยอมใหLงาน

สะดุดหยุดชะงักไดLเกิน 1-3 วัน จำนวน 22 กิจกรรม ดังน้ี 
 

ตารางท่ี3 ผลการวิเคราะห_กระบวนงาน/กิจกรรม ตามภารกิจของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

 

 

กระบวนงาน /กิจกรรม 

ผู0รับผิดชอบ/

ผู0เก่ียวข0อง 

ระดับ

ผลกระทบ 

L-M-H 

ระยะเวลาท่ียอม 

ให0งานหยุดชะงัก

MTPD 

ระยะเวลาใน

การฟGHนสภาพ 

RTO 

1.ทีมตระหนักรู0สถานการณS 

1. ติดตาม เฝ+าระวัง ว ิเคราะห3 และประเมิน

สถานการณ3ของโรคและภัยสุขภาพทั้งในภาวะ

ปกติ และภาวะฉุกเฉิน 

ทีมตระหนักรูI

สถานการณ3 

สูง 2 ชม 1 ชม 

2. คาดการณ3 จัดทำขIอมูลเหตุการณ3และผลการ

วิเคราะห3ความเส่ียงท่ีสำคัญและพยากรณ3

สถานการณ3การเกิดโรคและภัยสุขภัย/รายงานขRาว

กรองเพ่ือเตือนภัย  

ทีมตระหนักรูI

สถานการณ3 

สูง 2 ชม 1 ชม 

3 เปUนศูนย3ขIอมูลกลางของการปฏิบัติ/ประสานขIอมูล

กับทีมภาคสนามในภาวะฉุกเฉินใหIมีขIอมูลท่ีรวดเร็ว

และทันเหตุการณ3เพ่ือใชIในการตัดสินใจปฏิบัติการ  

ทีมตระหนักรูI

สถานการณ3 

สูง 2 ชม 1 ชม 

4. จัดทำขIอเสนอเพ่ือเป[ดศูนย3ปฏิบัติการตอบโตIภาวะ

ฉุกเฉินทางสาธารณสุขใหIผูIบริหารพิจารณาตัดสินใจ 

ทีมตระหนักรูI

สถานการณ3 

สูง 2 ชม 1 ชม 

2.ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

1.จัดระบบการปฏิบัติการภาคสนาม/ใหIการ

สนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมงานท้ังทาง ดIาน

การเดินทาง ดIานเคร่ืองมือ อุปกรณ3ตRางๆ 

ทีมปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน 

สูง 2 ชม 1 ชม 

2.ประเมินขนาด/ความรุนแรง/การกระจาย(แผนท่ี

การเกิดโรค) ของป̀ญหา (Rapid assessment) 

หาสาเหตุ/ป̀จจัยและแนวทางการควบคุมป̀ญหา 

ทีมปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน 

สูง 2 ชม 1 ชม 



 

 

กระบวนงาน /กิจกรรม 

ผู0รับผิดชอบ/

ผู0เก่ียวข0อง 

ระดับ

ผลกระทบ 

L-M-H 

ระยะเวลาท่ียอม 

ให0งานหยุดชะงัก

MTPD 

ระยะเวลาใน

การฟGHนสภาพ 

RTO 

3. จัดระบบและทำการเช่ือมโยงขIอมูลกับศูนย3

ปฏิบัติการตอบโตIภาวะฉุกเฉิน /ส่ือสารและ

รายงานสถานการณ3เปUนระยะ 

ทีมปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน 

สูง 2 ชม 1 ชม 

4.จัดการควบคุมสถานการณ3ฉุกเฉินในพ้ืนท่ี/

ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานของทีมงาน

ใหIผูIบัญชาการเหตุการณ3ทราบ 

ทีมปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน 

สูง 2 ชม 1 ชม 

5.สนับสนุนองค3ความรูI มาตรฐาน เคร่ืองมือ

แนวทางในการป+องกันควบคุมโรค  

ทีมปฏิบัติการ

ภาวะฉุกเฉิน 

 ปานกลาง 3 วัน 2 วัน 

3.ทีมพัฒนาแผนรับมือภาวะฉุกเฉินและประเมินผล 

1.กำหนดแผนยุทธศาสตร3 /จัดทำแผนปฏิบัติการ

เพ่ือการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

(operational plan หรือ all hazards plan การ

จัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ทีมพัฒนาแผน

รับมือภาวะ

ฉุกเฉินและ

ประเมินผล 

 ปานกลาง 3 วัน 2 วัน 

2.ทำงานรRวมกับทีมยุทธศาสตร3 ของระบบ

บัญชาการเหตุการณ3เพ่ือจัดทำ incidence 

action plan ในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 

ทีมพัฒนาแผน

ฯและ

ประเมินผล 

ปานกลาง 2-6 ชม 3 ชม. 

3.ประสานทีมงานผูIเช่ียวชาญเพ่ือใหIคำแนะนำ

ดIานวิชาการ และยุทธศาสตร3 กับผูIบัญชาการ 

เหตุการณ3 และผูIปฏิบัติงานในระบบบัญชาการ

เหตุการณ3 

ทีมพัฒนาแผน

รับมือภาวะ

ฉุกเฉินและ

ประเมินผล 

 ปานกลาง 2 2 วัน 

4.กำกับติดตามกิจกรรมและการดำเนินการตRางๆ 

ของกลุRมภารกิจตRางๆ ของระบบบัญชาการ

เหตุการณ3/ประเมินศักยภาพการจัดการภาวะ

ฉุกเฉินของหนRวยงานเครือขRาย 

ทีมพัฒนาแผน

รับมือภาวะ

ฉุกเฉินและ

ประเมินผล 

 ปานกลาง 3 วัน 2 วัน 

4.ทีมยุทธศาสตรSและพัฒนาองคSกร 

1. จัดทำคำของบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ

ของหนYวยงาน /การบริหารงบประมาณในภาวะ

ฉุกเฉิน 

ทีม

ยุทธศาสตร_

และพัฒนา

องค_กร 

สูง 2 ชม 1 ชม 



 

 

กระบวนงาน /กิจกรรม 

ผู0รับผิดชอบ/

ผู0เก่ียวข0อง 

ระดับ

ผลกระทบ 

L-M-H 

ระยะเวลาท่ียอม 

ให0งานหยุดชะงัก

MTPD 

ระยะเวลาใน

การฟGHนสภาพ 

RTO 

2.ติดตามความกIาวหนIาการดำเนินงานตาม

แผนปฏิบัติราชการ/ดำเนินงานดIานการบริหารผล

การปฏิบัติราชการ 

ทีมยุทธศาสตร3

และพัฒนา

องค3กร 

 ปานกลาง 3 วัน 2 วัน 

5.ทีมจัดการคลังเวชภัณฑS และทรัพยากรเพ่ือการรับมือภาวะฉุกเฉิน 

1.จัดทำแผนสำรองเวชภัณฑ3/อุปกรณ3ทาง

การแพทย3 และทรัพยากรท่ีจำเปUนสำหรับ

สถานการณ3ฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึน /ดูแลการ

กระจายเวชภัณฑ3และอุปกรณ3ทางการแพทย3ใหI

เหมาะสมและจัดสRงเวชภัณฑ3และอุปกรณ3ทางการ

แพทย3ไปยังพ้ืนท่ีท่ีมีความตIองการอยRางรวดเร็ว 

ทีมจัดการคลัง

เวช ภัณฑ3และ

ทรัพยากรเพ่ือ

รับมือภาวะ

ฉุกเฉิน 

 ปานกลาง 2 วัน 1 วัน 

2 ประสานงานกับหนRวยงานท่ีเก่ียวขIองเพ่ือใหIมี

การสำรองเวชภัณฑ3อุปกรณ3ทางการแพทย3 และ

ทรัพยากรตRางๆ ตามแผนท่ีกำหนด 

ทีมจัดการคลัง

เวช ภัณฑ3และ

ทรัพยากรฯ 

สูง 2 วัน 1 วัน 

 6.ทีมพัฒนาเครือขcายการปฏิบัติการ 

1.บริหารจัดการและการประสานประสานงาน

หลักกับกับกลุRมภารกิจตRางๆ ในระบบบัญชาการ

เหตุการณ3และศูนย3ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินอ่ืนเพ่ือ

การจัดการภาวะฉุกเฉินสาธารณสุขท้ังภายในและ

ภายนอกกรมควบคุมโรค 

ทีมพัฒนา

เครือขRายการ

ปฏิบัติการ 

สูง 2 ชม 1 ชม 

2 ดำเนินการพัฒนาศักยภาพของหนRวยงาน

เครือขRายใหIสามารถดำเนินงานรับมือภาวะฉุกเฉิน

ไดIตามระบบบัญชาการเหตุการณ3 

ทีมพัฒนา

เครือขRายการ

ปฏิบัติการ 

 ปานกลาง 3 วัน 2 วัน 

7.ทีมบริหารท่ัวไป     

1. ดำเนินการเกี่ยวกับระบบงานสารบรรณ/งาน

การเจIาหนIาท่ี  

ทีมบริหารท่ัวไป สูง 2 ชม 1 ชม 

2. ดำเนินการเก่ียวกับงานการเงินและบัญชี  ทีมบริหารท่ัวไป สูง 2 ชม 1 ชม 

3. ดำเนินการเก่ียวกับงานพัสดุและยานพาหนะ ทีมบริหารท่ัวไป สูง 2 ชม 1 ชม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 4 เกณฑ_การประเมินผลกระทบตYอกระบวนการดำเนินงาน กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

 

ระดับผลกระทบ หลักเกณฑRในการพิจารณาผลกระทบ 

 

สูง/สูงมาก 

- เกิดความเสียหายตYอองค_กรเป�นจำนวนเงินในระดับสูง-สูงมาก 

- สYงผลใหLขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหLบริการลดลงมากกวYารLอยละ50 

- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตYอสาธารณชน  

- สYงผลกระทบตYอช่ือเสียงและความม่ันใจตYอองค_กรในระดับประเทศและนานาชาติ 

 

ปานกลาง 

- เกิดความเสียหายตYอองค_กรเป�นจำนวนเงินในระดับปานกลาง 

- สYงผลใหLขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหLบริการลดลงรLอยละ 25-50 

- มีการบาดเจ็บตYอผูLรับบริการ /กลุYมคน/บุคล ตLองมีการรักษาพยาบาล 

- สYงผลกระทบตYอช่ือเสียงและความม่ันใจตYอองค_กรในระดับปานกลาง/แกLไขไดLงYาย 

 

ต่ำ 

- เกิดความเสียหายตYอองค_กรเป�นจำนวนเงินในระดับต่ำ 

- สYงผลใหLขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหLบริการลดลงนLอยกวYารLอยละ 10-25 

- บาดเจ็บเล็กนLอย /ไมYเกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามตYอสาธารณชน 

- ไมYสYงผลกระทบตYอช่ือเสียงและความม่ันใจตYอองค_กร 

ไมPเปvนสาระสำคัญ -สYงผลใหLขีดความสามารถในการดำเนินงานหรือใหLบริการลดลงนLอยกวYารLอยละ 10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทที่ 4  

จุดตัดสินใจเรียกใช`แผนความตIอเนื่องภารกิจขององคNกร (Trigger Point) 

4.1 เกณฑRการเรียกใช=แผน / จุดตัดสินใจเรียกใช=แผน (Trigger point)  

ระบุถึงเกณฑ_ /แนวทางที่ผูLเกี่ยวขLองจะตLองถือปฏิบัติ กรณีเรียกใชLแผนความตYอเนื่องภารกิจขององค_กร/

หนYวยงาน ตามหLวงเวลาของการเกิดเหตุการณ_ในแตYละเหตุการณ_ ประกอบดLวย  

 1.กรณีที่เกิดเหตุการณ_ตั้งแตYความรุนแรงระดับ 2 (ความเสี่ยงปานกลาง) หมายถึง มีสถานการณ_ฉุกเฉิน

โรค/ภัย ในพื้นที่รับผิดชอบ สYงผลกระทบตYอความเป�นอยูYของประชาชนในบางพื้นที่ และมีความเสี่ยงที่จะกระทบ

ตYอกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เชYน ไฟฟ�าดับ อัคคีภัย นอกอาคาร หรือเกิดเหตุการณ_ไมYสงบ

นอกอาคาร 

 2.กรณีที่มีแนวโนLมหรือเกิดเหตุการณ_รุนแรงระดับ 3 (ความเสี่ยงสูง) หมายถึง มีสถานการณ_ฉุกเฉินโรค/

ภัย ในพื้นท่ีรับผิดชอบ สYงผลกระทบตYอความเป�นอยูYของประชาชนในวงกวLาง และมีความเสี่ยงที่จะกระทบอยYาง

ชัดเจน เชYน ไฟฟ�าดับ อัคคีภัย ในอาคาร หรือเกิดเหตุการณ_ไมYสงบในอาคาร 

 3 กรณียกระดับการตอบโตLภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคระบาด ระดับ 3 ขึ้นไป ในป� 2564 เป�นกรณีการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา2019 (COVID 19) ซ่ึงกรมควบคุมโรคประกาศยกระดับการตอบโตLภาวะฉุกเฉินระดับ4  

แผนผัง ข้ันตอนการประกาศใชLแผนของเหตุการณ_  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yes 

Yes 

Yes 

เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/วิกฤติ 

หัวหน้าคณะทำงาน
ตรวจสอบข้อมูลและ

ยืนยัน 

รายงานสถานการณ์ต่อ 
ผู้บริหาร/ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

IC ประกาศเรียกใช้
แผน BCP 

No 

No 

END 

END 



 

 

 

 

บทที่ 5 

รายละเอียดการเรียกใช`แผน 

5.1 รายละเอียดการเรียกใช=แผน 

 เมื่อเกิดสภาวะวิกฤต/เหตุการณ_ฉุกเฉิน/สถานการณ_ภัยพิบัติ จนสYงผลกระทบตYอภารกิจตYางๆ ขององค_กร 

จนกYอใหLเกิดการหยุดชะงักในชYวงเวลาสำคัญตYางๆ  ดังนั้นเพื่อใหLกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน 

สามารถปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤตไดLอยYางตYอเนื่อง เป�นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงไดLกำหนดขั้นตอน/แนวทาง

ปฏิบัติ โดยระบุถึงขั้นตอน/แนวทางที่ผูLเกี่ยวขLองจะตLองถือปฏิบัติตามหLวงเวลาของการเกิดเหตุการณ_ในแตYละ

เหตุการณ_ ออกเป�น 3 หLวงเวลา (รายละเอียดตามท่ีกลYาวมาในขLางตLน) ประกอบดLวย  

 1. เม่ือเร่ิมมีสถานการณ_  

 2. เม่ือเหตุการณ_พัฒนาเขLาสูYสภาวะวิกฤต ซ่ึงจะเป�นผลทำใหLการปฏิบัติงานตLองหยุดชะงักลง  

 3. เม่ือเหตุการณ_กลับเขLาสูYสภาวะปกติ 

 โดยแผนความตYอเนื ่องภารกิจขององค_กร (Business continuity plan: BCP) ฉบับนี ้ไมYรองรับการ

ปฏิบัติงานในกรณีที่มีเหตุขัดขLองตYางๆที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานปกติและเหตุขัดขLองดังกลYาวไมYสYงผลกระทบ

ระดับสูงตYอการดำเนินงานและการใหLบริการของกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และยังสามารถ

จัดการหรือปรับปรุงแกLไขไดLภายในระยะเวลาที่เหมาะสม  โดยผูLบริหารกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะ

ฉุกเฉิน หรือหัวหนLากลุYมงาน /ทีมงานสามารถรับผิดชอบและดำเนินการไดLดLวยตนเองกระบวนการ 

 

5.2 แจ=งเหตุฉุกเฉิน Call Tree  

- หัวหนLาคณะบริหารความตYอเนื่องภารกิจแจLงใหLผูLประสานงาน โดยผูLประสานงานฯจะแจLงใหLหัวหนLาทีม

แตYละทีมรับทราบเหตุการณ_ฉุกเฉินและการประกาศใชLแผนความตYอเน่ือง /หัวหนLาทีมคณะทำงานฯ แตYละทีม แจLง 

ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนท่ี 1 และ ทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนท่ี 1 แจLงทีมงานฯ (บุคลากรหลัก) คนท่ี 2 และ

3 ตYอเน่ืองไปจนครบคนในทีม      

- เม่ือทีมงานฯ คนสุดทLายในทีม ไดLรับแจLงขLอมูลแลLวใหLติดตYอกลับไปยังหัวหนLาทีม ยืนยันการรับทราบขLอมูล  

*** กรณีที่ไมYสามารถติดตYอบุคลากรหลักไดL ใหLติดตYอบุคลากรสำรอง ตามลำดับที่ที่กำหนดไวLในรายช่ือ 

กรณีท่ีไมYสามารถติดตYอหัวหนLาทีมไดLใหLติดตYอไปยังบุคลากรสำรองโดยพิจารณา:  

•  ถLาเหตุการณ_เกิดขึ้นในเวลาทำการใหLดำเนินการติดตYอบุคลากรหลักโดยติดตYอผYานเบอร_โทรศัพท_ของกอง

ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน หมายเลข 0 2590 3275 เป�นชYองทางแรกและหากไมYสามารถใชLไดL

สามารถติดตYอผYานโทรศัพท_มือถือ ผูLอำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน หรือไดL 

Start call tree 



 

•  ถLาเหตุการณ_เกิดขึ้นนอกเวลาทำการหรือสถานที่ปฏิบัติงานหลักไดLรับผลกระทบใหLดำเนินการติดตYอ

บุคลากรหลักโดยติดตYอผYานเบอร_โทรศัพท_มือถือเป�นชYองทางแรก 

•  ถLาสามารถติดตYอบุคลากรหลักไดLใหLแจLงขLอมูลแกYบุคลากรหลัก ทราบดังตYอไปน้ี:  

- สรุปสถานการณ_ของเหตุการณ_ฉุกเฉินและการประกาศใชLแผนความตYอเน่ือง  

- เวลาและสถานที่สำหรับการนัดประชุมเรYงดYวน รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตYอไป เชYน สถานที่รวมพลในกรณีท่ี

มีการยLายสถานท่ีทำการ 

 

แผน กระบวนการแจ=งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3  แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากร  

 1. ตรวจสอบประวัติการสัมผัสของตัวเอง เพ่ือระบุระดับความเสี่ยง เทียบกับ index case (ท้ังในท่ีทำงาน

และท่ีบLาน) 

 2. เจLาหนLาท่ี ท่ียังมาปฏิบัติงาน ใหLยกระดับมาตรการป�องกันการระบาดอยYางเครYงครัด 

• รับประทานอาหารแบบแยกกัน หYางกัน และเหล่ือมเวลากัน 



 

• ทำความสะอาดพื้นที่สYวนตัว และพื้นที่สYวนรวมที่ตนเองใชLเป�นประจำทุกวัน เชYน หLอง

ประชุม หLองรับประทานอาหาร และอ่ืน ๆ 

• สวมใสY surgical mask ตลอดเวลา 

3. เจLาหนLาที่ ที่ไดLรับคำสั่ง กักกันตัวที่บLาน (Home Quarantine) ใหLรายงานอาการประจำวัน ในระบบ

เฝ�าระวังฯ (COSTE.) ทุกวันตลอดระยะเวลา 14 วัน 

• แยกสYวนท่ีอยูYอาศัย / หLองน้ำ / การรับประทานอาหาร ออกจากสมาชิกในบLาน  

• งดเวLน การสัมผัสกับสมาชิกในบLาน ตลอดระยะเวลา 14 วัน 

• งดเวLน การออกจากบLาน หรือพ้ืนท่ีกักกันอยYางเครYงครัด 

• ทำความสะอาด ในพื้นที่ของตนเองดLวยสารละลายฆYาเชื้อ หรือแอลกอฮอล_ (สามารถศึกษา

แนวทางไดLจาก website ส.บำราศฯ) รวมถึงการเปล่ียนผLาปูท่ีนอน และอุปกรณ_ตYาง ๆ  

• ลงทะเบียนและรายงานอาการ อาการแสดง และอุณหภูมิรYางกาย เขLาสูYระบบเฝ�าระวัง (แนว

ทางการปฏิบัติ ของระบบเฝ�าระวัง ตามเอกสารแนบ) เป�นประจำทุกวัน 

• มารับการ swab ตามนัด (swab 2 ประมาณ day 12-14) 

4. เจLาหนLาที่ ที่เป�นผูLป�วยยืนยัน ใหLเขLารับการรักษาที่ ส.บำราศนราดูร โดยมีแนวทางการประสานงาน

ดังตYอไปน้ี 

• หัวหนLากลุYมงาน ทุกกลุYม เมื่อทราบผลการตรวจของผูLใตLบังคับบัญชาวYาเป�น detected 

case ใหLรายงานผูLอำนวยการกอง เพ่ือประสาน ผูLอำนวยการสถาบันบำราศนราดูร 

• เจLาหนLาที่ที่เป�นผูLป�วยยืนยัน รอรับการประสานจากหนYวยงาน Hospitel-Mida เพื่อรับการ

รักษาพยาบาลซ่ึงมีความเป�นไปไดLในการรับการรักษาอยูY 2 รูปแบบ 

1) แผนการรักษาดLวยการ admit ในกรณีที่ ผูLป�วยมีอาการมาก หรือมีความเสี่ยงใน

การติดเช้ือในปอด 

2) แผนการรักษาที่ Hospitel ในความรับผิดชอบของกรมควบคุมโรค (Hospitel-

Mida) ในกรณีท่ีผูLป�วยมีอาการเล็กนLอย หรือผูLป�วยไมYมีอาการ  

5. กำหนดใหL นพ.รัฐพงษ_ บุรีวงษ_ และ นพ.เจษฎา ธนกิจเจริญกุล เป�นที่ปรึกษาทางดLานคลินิก ใหLการ

ชYวยเหลือบุคลากรในกอง ครฉ. ทุกทYาน 

6. กำหนดใหL นพ.รัฐพงษ_ บุรีวงษ_ และนางสาวเสาวลักษณ_ กมล เป�น administrator ระบบเฝ�าระวัง

ผูLป�วย PUI ประจำกอง ครฉ.  

 

7. เอกสารแนบ 

• วิธีการ การรายงานอาการผYานระบบเฝ�าระวังผูLป�วย ในสถานท่ีกักกัน (COSTE.) 

• แนวทางการทำความสะอาดบLาน สถานที่พำนักในยุค COVID-19 สำหรับผูLป�วยยืนยัน 

หรือผูLกักกัน 



 

 

 

บทที่ 6 

ขั้นตอนการบริหารความตIอเนื่องทางภารกิจและกระบวนการกอบกู ̀

6.1  กลยุทธR/มาตรการการจัดการความเส่ียง (Business Continuity Strategy) 

กลยุทธ_แผนความตYอเนื่องภารกิจขององค_กร เป�นแนวทางในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรใหLมีความ

พรLอมเมื่อเกิดการสถานการณ_ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤติ จากการวิเคราะห_ พบวYาทรัพยากรที่ไดLรับผลกระทบ คือ ดLาน

ชื่อเสียง ดLานบุคลากร ดLานวัสดุอุปกรณ_ที่สำคัญ/การจัดหาจัดสYงวัสดุอุปกรณ_ที่สำคัญ และคูYคLาผูLใหLบริการผูLมีสYวนไดL   

สYวนเสีย ดLานอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก ดLานเทคโนโลยีสารสนเทศและขLอมูล ซึ่งการพิจารณาทรัพยากรใน 6 

ดLาน ดังตารางตYอไปน้ี  

 

แผนบริหารความตPอเน่ืองภารกิจองคRกร กรณีการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019   

จากเหตุการณ_ภาวะฉุกเฉิน กรณี การระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 เกิดผลกระทบ ตYอการ

ปฏิบัติงาน และอาจสYงผลใหLกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ตLองหยุดชะงัก หรือไมYสามารถ

ปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่สำคัญไดLอยYางตYอเนื่อง จึงไดLกำหนดแนวทาง การดำเนินงานในภาวะวิกฤต ตามแผน

บริหารความตYอเน่ืองภารกิจองค_กร กรณี การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  

เม่ือเกิดเหตุการณR มีบุคลากรปCวยด=วยโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  เพ่ือบริหารความตYอเน่ืองภารกิจ 

องค_กร ไดLกำหนดรLอยละบุคลากร และพ้ืนท่ีปฏิบัติงานเป�นสถานท่ีปฏิบัติงานหลัก และสำรองดังตาราง  

ตาราง การบริหารทรัพยากรดLานกำลังคน และสถานท่ีปฏิบัติงาน 

ลำดับ

ท่ี 

ฉากทัศนS ( Scenarios ) พ้ืนท่ีปฏิบัติงานท่ีกำหนด 

1 กรณีเมื ่อพบผูIปxวยที่เขIาเกณฑ3สอบสวนโรค         

(  Patient under investigation: PUI )  ใ น

สถานที่ปฏิบัติงาน 1 คน (ในกองควบคุมโรค

และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ชั้น 1 หรือ ช้ัน 

4) 

- สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก รLอยละ 70 

- สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง (บLาน หรือท่ีพักท่ีหนYวยงาน

จัดไวL) รLอยละ 30 

2 กรณีเมื่อพบผูIปxวยที่เขIาเกณฑ3สอบสวนโรค ( 

Patient under investigation: PUI ) ใ น

สถานท่ีปฏิบัติงาน >5 คน ข้ึนไป 

- สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก รLอยละ 50 

- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (บLาน หรือที่พักที่หนYวยงาน

จัดไวL) รLอยละ 50 



 

3 กรณีมีการระบาดซ้ำภายใน 28 วัน หลังจากมี

มาตรการกักตัวครบ 14 วันแลIว   

- สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก รLอยละ 30  

- สถานที่ปฏิบัติงานสำรอง (บLาน หรือที่พักที่หนYวยงาน

จัดไวL) รLอยละ 70 

- เรียกกำลังเสริมจากหนYวยงานอื ่น(กองโรคอื ่น ใน

สYวนกลาง) หากจำเป�น 

 

ตาราง กลยุทธRแผนประคองกิจการ (Business Continuity Strategy) 

ทรัพยากร ผลกระทบ กลยุทธRความตPอเน่ือง ผู=รับผิดชอบ 

ด=าน

ช่ือเสียง/ 

ภาพลักษณR 

• ประชาชนขาดความ

เช่ือม่ันในการ

ป�องกันควบคุมโรค

ของกองควบคุมโรค

และภัยสุขภาพใน

ภาวะฉุกเฉิน 

• จัดทำแผนส่ือสารความเส่ียง /ประชาสัมพันธ_

สถานการณ_โรคและภัยสุขภาพ ขLอมูลท่ีสำคัญ ท่ีเป�น

ป�จจุบัน ใหLประชาชนไดLติดตาม 

• กำหนดบุคลากรในการใหLขLอมูล ประชาสัมพันธ_

ประชาชน ใหLสามารถรับบริการจากกองควบคุมโรคและ

ภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉินไดL 

กลุYม

เครือขYายฯ 

ด=าน

บุคลากร

หลัก 

• บุคลากรป�วยและหยุด

งาน 

• ประส ิ ทธ ิ ภาพการ

ปฏิบัติงานลดลงหรือ

หยุดชะงัก (สYงผลตYอ

ภารกิจงาน) 

• บุคลากรไมYเพียงพอใน

การออกปฏิบ ัต ิงาน

ร Y วมก ั บหน Y วยงาน

เครือขYายเพื ่อตอบโตL

สถานการณ_ 

• บุคลากรต่ืนตระหนก 

• กำหนดใหLใชLบุคลากรสำรอง ทดแทนภายในฝ�ายงานหรือ

กลุYมงานเดียวกัน  

• ใหLใชLบุคลากรนอกฝ�ายงานหรือกลุYมงานอื่นทดแทนใน

กรณีท่ีบุคลากรไมYเพียงพอหรือขาดแคลน 

• จัดทำแผนปฏิบัติงาน ใหLบุคลากรที่ไมYจำเป�นตLองมา

ปฏิบัติงานท่ีกอง สามารถปฏิบัติงานท่ีบLานไดL 

• จัดเตรียมอุปกรณ_เครื่องมือสื่อสาร สำหรับเจLาหนLาที่ใหL

สามารถปฏิบัติงานท่ีบLานไดLเม่ือเกิดการระบาด 

กลุYมบริหาร

ท่ัวไป 

ด=านวัสดุ

อุปกรณRท่ี

สำคัญ/การ

จัดหาจัดสPง

วัสดุ

• ไมYสามารถจัดหา

อุปกรณ_ป�องกัน

รYางกาย และ

เวชภัณฑ_สYงใหL

หนYวยงานเครือขYาย

ไดL 

• ดำเนินการสำรองตามแผนท่ีไดLกำหนดไวL และ 

ปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม (แนวทางการบริหาร

เวชภัณฑ_ และวัสดุอุปกรณ_ป�องกันรYางกาย) 

• ติดตYอขอรับการสนับสนุนจากองค_กรอ่ืน เชYน 

โรงพยาบาลเอกชน บริษัทเอกชนท่ีมีการสำรองไวL หรือ

ขอรับการสนับสนุนจากองค_กรตYางประเทศ 

- กลุYมสำรอง

เวชภัณฑ_ฯ 

- กลุYม 

ทีมบริหาร

ท่ัวไป 
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อุปกรณRท่ี

สำคัญ 
• อุปกรณ_ป�องกันรYางกาย 

และเวชภัณฑ_ไมY

เพียงพอ 

• ดำเนินจัดซ้ือเคร่ืองมือและอุปกรณ_ ผYานกระบวนการ

จัดซ้ือจัดจLางพิเศษ  

 • เคร่ืองมือและ

อุปกรณ_สำนักงาน 

สำรอง 

• วัสดุอุปกรณ_ท่ี

จำเป�นอ่ืน 

• จัดเตรียมเคร่ืองมือและอุปกรณ_สำรอง สำหรับบุคลากร

ในหนYวยงาน เชYน เคร่ืองคอมพิวเตอร_แบบพกพา 

เคร่ืองพิมพ_ อุปกรณ_ดLาน IT อ่ืน เพ่ือรองรับการใชLงาน

กรณีเกิดสภาวะวิกฤต  

• ในกรณีสามารถเขLาพ้ืนท่ีของกอง ครฉ. ไดLใหLตัวแทนเขLา

ไปนำคอมพิวเตอร_แบบพกพา (Notebook) ซ่ึงมีปริมาณ 

6-8 เคร่ืองแจกจYายใหLกับเจLาหนLาท่ีหลักท่ีมีเหตุ

จำเป�นตLองใชLงานโดยพิจารณาตามลำดับความสำคัญ

ของงาน ไมYรวมผูLอำนวยการ/ รองผูLอำนวยการ 

• ในกรณีไมYสามารถเขLาพ้ืนท่ีของกอง ครฉ. ไดL กำหนดใหL

ใชLคอมพิวเตอร_สYวนตัวของเจLาหนLาท่ีกอง ครฉ.. ไดLเป�น

การช่ัวคราวกYอน 

• จัดเตรียมเคร่ืองถYายเอกสาร โทรศัพท_พ้ืนฐาน โทรสาร 

กระดาษ เคร่ืองเขียน รถยนต_ เพ่ือรองรับการใชLงานกรณี

เกิดสภาวะวิกฤต 

- กลุYมสำรอง

เวชภัณฑ_ฯ 

- กลุYม 

ทีมบริหาร

ท่ัวไป 

 

 • ยานพาหนะ • ในกรณียานพาหนะของกอง ครฉ. จอดอยูYที่บริเวณที่ทำ

การ ไดLรับความเสียหายบางสYวนใหLเจLาหนLาที่ของกอง 

ครฉ. ใชLงานในสYวนท่ียังใชLการไดL 

• ในกรณียานพาหนะของกอง ครฉ. ไดLรับความเสียหาย

ท้ังหมด 2 คันจอดอยูYท่ีบริเวณท่ีทำการ ใหLผูL

ประสานงานความตYอเน่ืองประสานกับเจLาหนLาท่ีท่ี

เก่ียวขLองฝ�ายยานพาหนะเพ่ือขอทำการเชYารถเพ่ิมเติม

หรือในกรณีเรYงดYวนเจLาหนLาท่ีสามารถโดยสารรถแท็กซ่ี

แลLวนำคYาใชLจYายมาเบิกยLอนหลังไดLโดยจะตLองแจLงใหLผูL

ประสานงานความตYอเน่ืองทราบดLวย 

- กลุYมสำรอง

เวชภัณฑ_ฯ 

- กลุYม 

ทีมบริหาร

ท่ัวไป 

 



 

ทรัพยากร ผลกระทบ กลยุทธRความตPอเน่ือง ผู=รับผิดชอบ 

คูYคLาผูLใหL

บริการผูLมี

สYวนไดLสYวน

เสีย 

• คูYคLา /ผูLใหLบริการ/ผูL

มีสYวนไดLสYวนเสีย ไมY

สามารถมารับบริการ

ไดL  

• ไ ม Y ไ ด L ข L อ ม ู ล ท่ี

ตLองการ 

 

• ดำเนินการตามแผน เชYน สYงขLอมูลทางแฟกซ_ และ 

สื่อสารดLวยระบบโทรศัพท_ และ ใชLระบบ Air card หรือ 

Modem 

• กำหนดใหLจัดหาอุปกรณ_เชื่อมโยงระบบเครือขYายตYอผYาน

อินเทอร_เน็ตแบบพกพา (Air Card) ของผู LใหLบริการ

โทรศ ัพท _ม ือถ ือเช ื ่อมโยงการบร ิหารเทคโนโลยี

สารสนเทศและขLอมูลที่สำคัญของหนYวยงานกลางผYาน

อินเทอร_เน็ตในกรณีผู LใหLบริการหลักและสำรองไมY

สามารถใหLบริการไดLภายในระยะเวลาท่ีกำหนด 

กลุYม SAT 

กลุYม IT 

• ผูLใหLบริการดLาน

โทรคมนาคมหลัก

ของกอง ครฉ. 

(ตัวอยYาง เชYน CAT 

/True /TOT)ไมY

สามารถใหLบริการ

ดLานโทรคมนาคมไดL 

• ในกรณีผูLใหLบริการดLานโทรคมนาคมหลักของกอง ครฉ. 

(ตัวอยYางเชYน CAT / True / TOT) ไมYสามารถใหLบริการ

ด Lานโทรคมนาคม  เจ LาหนLาท ี ่กองครฉ. สามารถใชL

โทรศัพท_เคลื ่อนที ่ของกอง ครฉ. ซึ ่งมีสำรองจำนวน 4 

เคร่ืองพรLอมเลขหมาย 

 

กลุYม SAT 

กลุYม IT 

ดLาน

เทคโนโลยี

สารสนเทศ

และขLอมูล 

 

• ระบบงานเทคโนโลยี /

สารสนเทศ ห รื อ

ข Lอม ูลท ี ่สำค ัญไมY

สามารถใชLงานไดL/

เกิดการสูญเสีย 

• ประสานงานกับหนYวยงานเทคโนโลยี เพื่อจัดเตรียมและ

ใหLมีระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศสำรอง 

• มีระบบสำรองไฟฟ�าหลYอเล้ียงอุปกรณ_ในหLองสYวนกลาง 

• กำหนดแผนการดำเนินงานในเบ้ืองตLนใหLมีระบบ 

1) กำหนดใหLทุกกลุYมงานจัดเก็บขLอมูลและสำรองไวL 

2) กำหนดใหLมีระบบสำรองขLอมูลสYวนกลาง ใชLจัดเก็บขLอมูล

ระบุงานหลักภายใน Backup แหลYงท่ี 2  

3) กำหนดใหLตรวจสอบระบบขLอมูลใหมYและตัดสัญญาณ

เช่ือมตYออินเตอร_เน็ตกับระบบท่ีมีป�ญหา 

4) ประสานแจLงหนYวยงานกลางตรวจสอบป�ญหาอีกคร้ัง 

• ปฏิบัติงานโดยไมYใชLระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไป

กYอน แลLวจึงป�อนขLอมูลเขLาในระบบ เม่ือกลับคืนสูYสภาวะ

ปกติ 

กลุYม SAT 

กลุYม IT 

• ในกรณีท่ีผูLใหLบริการอินเตอร_เน็ตของกอง ครฉ. ไมYสามารถ

ให Lบร ิการได Lมากกว Yา 1-2 ว ัน (พ ิจารณาตามความ

ทีม SAT/IT 



 

ทรัพยากร ผลกระทบ กลยุทธRความตPอเน่ือง ผู=รับผิดชอบ 

เหมาะสม เรYงดYวน) ผูLประสานงานบริหารความตYอเนื่อง 

ประสานกับฝ�ายจัดซื้ออุปกรณ_เชื่อมตYอผYานอินเตอร_เน็ต

แบบพกพา (Air Card) ที่รLานสะดวกซื้อจำนวน 2 ตัวไดL

ทันทีเพ่ือแกLไขสถานการณ_ไปกYอน 

  • ในกรณีเร Yงด YวนใหLเจ LาหนLาที ่กอง ครฉ. สามารถใชL

โทรศัพท_เคลื ่อนท่ีสYวนตัวโดยนำคYาใชLจ YายในการใชL

โทรศัพท_มาเบิกยLอนหลังไดLตามความเป�นจริงจำกัดสูงสุด

ตYอเจLาหนLาท่ีตYอคนไมYเกิน 50 บาท/วัน 

กลุ Yมบริหาร

ท่ัวไป 

 • ในกรณีไมYสามารถเขLามาปฏิบัติงานสถานที่หลักไดLและ

จำเป�นตLองติดตYอประสานงานกับกอง ครฉ. ใหLเจLาหนLาท่ี

สามารถติดตYอผYานทาง Application: Facebook / Line/ 

Whats App โดยจัดตั้งกรุ«ปมีสมาชิกเป�นเจLาหนLาที่ของ

กอง ครฉ. ใชLติดตYอเฉพาะในกรณีเกิดเหตุสภาวะวิกฤต

เทYาน้ัน 

กลุ Yมบริหาร

ท่ัวไป 

 • สรรหาและเตรียมการ อาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

ในกรณีตLองใชLท่ีปฏิบัติงานสำรองใหLผูLประสานงานคณะ

บริหารความตYอเน่ืองติดตYอกับเจLาหนLาท่ีท่ีเก่ียวขLอง เพ่ือ

ขอใชLพ้ืนท่ีปฏิบัติงานสำรองเป�นการช่ัวคราวรองรับ

เจLาหนLาท่ีไดLประมาณ 15-20 คน (โดยใชLหLองประชุมช้ัน 

3 อาคาร 2 เป�นสถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง หรือ หLองสมุด 

/หLอง KM เดิม) 

• สรรหาและเตรียมการ อาคาร/ สถานท่ีปฏิบัติงานสำรอง 

กับภาคเอกชน อาทิ โรงแรม มูลนิธิ หรือสถานศึกษา 

• กำหนดแนวทางใหLเจLาหนLาท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีบLานไดL

แตY 

• หากเป�นระยะเวลานานจะมีการสำรวจความเหมาะสมของ

สถานที่ปฏิบัติงานสำรองประสานงานและการเตรียมความ

พรLอมกับหนYวยงานเจLาของพื้นที่ (นอก กรม คร.  ไดLแกY 

สปคม.) 

ผู Lบัญชาการ

เหตุการณ_/

คณะบริหาร

กอง ครฉ. 
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ดLานอาคาร/

สถานท่ี

ปฏิบัติ 

งานหลัก 

เกิดเหตุการณ_ท่ีทำใหL

ไมYสามารถปฏิบัติงาน

ท่ีสถานท่ีปฏิบัติงาน

หลัก 

 

• ใหLผูLประสานงานคณะทำงานบริหารความตYอเน่ือง

ประสานงานกับเจLาหนLาท่ีอาคารกอง ครฉ.. วYาอาคารมี

ความเหมาะสมและอนุญาตใหLใชLงานไดLหรือไมYในสYวนท่ี

ยังไมYไดLรับความเสียหาย  หรือสYวนใดสYวนหน่ึงของ

อาคารท่ีสามารถใชLงานไดLโดยจะมีการสำรวจความ

เหมาะสมของสถานท่ี   เพ่ือประสานงานกับเจLาหนLาท่ีท่ี

เก่ียวขLอง และการเตรียมความพรLอมตYอไป 

ผูLบัญชาการ

เหตุการณ_/

คณะบริหาร

กอง ครฉ. 

 

ตาราง การระบุจำนวนบุคลากรท่ีจำเปvน (ปรับเพ่ิม–ลด ตามขนาดเหตุการณRและการบริหารของผู=บัญชาการ) 

ประเภทบุคลากร 1 วัน 2-7 วัน 8 วัน+ 

นายแพทย_/สัตวแพทย_ 1 2 2 

นักวิชาการสาธารณสุข 4 8 12 

นักวิเคราะห_นโยบายและแผน 1 2 3 

นักวิชาการเผยแพรY (มีคนเดียว) 1 1 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร_/เจLาพนักงานคอมพิวเตอร_ 1 2 3 

นักวิเทศสัมพันธ_ 1 1 1 

นักทรัพยากรบุคล 1 1 1 

นักวิชาการเงินและบัญชี/พัสดุ 1 2 3 

นักจัดการงานท่ัวไป/ธุรการ 1 2 3 

พนักงานขับรถยนต_ 2 2 2 

รวม 14 23 31 

 

6.2 แผนในการฟ��นฟูการกลับสูPภาวะปกติ กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน  

 การตอบสนองและบริหารจัดการตYอเหตุการณ_ฉุกเฉินในระยะเวลาตYางท่ีกำหนดไวL สามารถสรLางความตYอเน่ือง

ในการปฏิบัติงาน และความพรLอมของทรัพยากรท่ีสำคัญไดLระดับหน่ึง ตามท่ีระบุไวLในแผนความตYอเน่ือง ดังน้ัน คณะ

บริหารความตYอเน่ืองของหนYวยงาน ตLองพิจารณาการดำเนินการเพ่ือตอบสนองตYอเหตุการณ_ในระยะกลางถึงระยะยาว 

เพ่ือกอบกูLกระบวนการปฏิบัติงานใหLสามารถกลับมาดำเนินการไดLตามปกติ โดยมีแนวทางในการดำเนินการ ดังน้ี 

1.  ติดตามสถานภาพการกูLคืนมาของทรัพยากรท่ีไดLรับผลกระทบ และประเมินระยะเวลาท่ีตLองใชLในการ

กลับมาดำเนินงานหรือใหLบริการไดLตามปกติ 

2.  ทรัพยากรท่ีไดLรับผลกระทบและเสียหายจนไมYสามารถนำกลับมาใชLงานไดLอีก เป�นหนLาท่ีของคณะ

บริหารความตYอเน่ืองของหนYวยงานท่ีตLองพิจารณาและจัดหาทรัพยากรท่ีจำเป�นมาใชLเพ่ือดำเนินงานและใหLบริการไดL

ตามปกติท้ัง ๕ ดLาน ดังน้ี 



 

• ดLานอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงาน กรณีอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลัก ไดLรับความเสียหายจนไมYสามารถ

เขLาไปปฏิบัติงานไดL ใหLพิจารณาและสำรวจอาคาร/สถานท่ีปฏิบัติงานหลักช่ัวคราว ท่ีสามารถรองรับการปฏิบัติงาน

ในสภาวะปกติของหนYวยงานไดL รวมท้ังพิจารณาการซYอมแซมและ/หรือกYอสรLางอาคารข้ึนใหมY 

• ดLานวัสดุอุปกรณ_ท่ีสำคัญ ดำเนินการซYอมแซมหรือจัดซ้ือจัดจLางวัสดุอุปกรณ_และเคร่ืองมือท่ีไดLรับความ

เสียหาย 

• ดLานเทคโนโลยีสารสนเทศและขLอมูลท่ีสำคัญ ประสานงานกับหนYวยงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการกูL

คืนขLอมูลสารสนเทศ รวมท้ังการรLองขอเอกสารและขLอมูลสำคัญท่ีไดLรับความเสียหายจากหนYวยงานภายนอก 

• ดLานบุคลากรหลัก สำรวจบุคลากรท่ีไดLรับผลกระทบและไมYสามารถกลับมาปฏิบัติงาน เพ่ือสรรหา

บุคลากรทดแทนช่ัวคราว 

• คูYคLา/ผูLใหLบริการท่ีสำคัญ/ผูLมีสYวนไดLสYวนเสีย ดำเนินการสรรหาคูYคLา/ผูLใหLบริการรายใหมY สำหรับสินคLา 

และ/หรือบริการสำคัญท่ีไดLรับผลกระทบ ทดแทนคูYคLา/ผูLใหLบริการท่ีไมYสามารถกลับมาดำเนินงานไดLอีก 

3.  รายงานความคืบหนLาใหLคณะบริหารจัดการวิกฤติขององค_กรและสYวนกลาง ตามท่ีไดLกำหนดไวLทราบ 

4.  ผูLบัญชาการเหตุการณ_ประกาศยุติภาวะฉุกเฉิน  

5.  แตYละทีมบริหารความตYอเน่ือง สรุปแผนการฟ��นฟู เชYนผลการดำเนินการ  คYาใชLจYายในการดำเนินงาน

ตYาง ฯลฯ ผลการปฏิบัติ การตรวจเช็ค ตามแผนการฟ��นฟูดLานตYางๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

ขั้นตอนปฏิบัติ : แผนบริหารความต*อเน่ือง 



 

ขั้นตอนการปฏิบัติในภาพรวม

เริ่ม

ประเมินผลกระทบและความเสียหาย

เพื่อพิจารณาใชCแผนดCานตEางๆ 

โดยทีมวิชาการฯ    

ยCายไป            
ศูนยNปฏิบัติงาน

สํารอง

ใชCแผนรองรับดCานอื่นๆ

ประเมินความเสียหายดCานตEางๆ     
ดCานสถานที่                                   

ดCานชื่อเสียงภาพลักษณN

ดCานบุคลากร                                  

ดCานเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ      
ดCานขCอมูลสําคัญ                              

ดCานผูCรับจCาง                                  

ดCานวัสดุ / อุปกรณN

แผนรองรับดCานสถานที่

แผนรองรับดCานบุคลากร

แผนรองรับดCานขCอมูลเทคโนโลยี่

แผนรองรับดCานผูCรับจCาง

แผนรองรับดCานวัสด/ุอุปกรณN

แผนรองรับดCานสถานที่

ไมE

ใชE

แผนรองรับดCานชื่อเสียงภาพลักษณN



 

แผนรองรับด*านบุคลากรเริ่ม

ตรวจสอบบุคลากรหลักที่จําเป=นต*องไป

ปฏิบัติงานสํารอง

ภาคผนวก : ทรัพยากรที่สําคัญ 

- ความต*องการด*านสถานที่ 

- ความต*องการด*านบุคลากร                      

ข*อพิจารณาในการยุติการใช*แผน BCP    

– บุคลากรหลักสามารถกลับมาปฏิบัติงาน

ได*ตามปกติหรือสามารถจัดหาบุคลากร

ทดแทนที่สามารถปฏิบัติงานแทนได*

จัดหาบุคลากรภายนอกทดแทน

กลับสูRภาวะปกติ

สิ้นสุด

ขาดบุคลากร

ใชR

เรียกบุคลากรทดแทนตามที่กําหนด

บุคลากรเพียงพอ

ไมR

รายงานสรุปผลตRอและอนุมัติแผน BCP

ไมR

ใชR



 

แผนรองรับด*านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เริ่ม

แจ*งเหตุเทคโนโลยีสารสนเทศขัดข*อง             

ทีมสื่อสารแจ*ง       IT ครฉ.

รับทราบประกาศใช*แผนฯ              

ประชาสัมพันธKกับเจ*าหน*าที่ ลูกค*า และสื่อมวลชน 

โดย ทีมพัฒนาความรOวมมือเครือขOาย/

สื่อสารประชาสัมพันธK.

เจ*าหน*าที่ที่เกี่ยวข*อง 

– ปฏิบัติงานแบบ Stand alone และคูOมือที่

กําหนด 

– เชื่อมตOออินเทอรKเน็ตผOานโทรศัพทK (Dialing)

รับทราบความพร*อมใช*ระบบสารสนเทศ

เจ*าหน*าที่ที่เกี่ยวข*อง ตรวจสอบวOาการเข*าใช*งาน

ระบบตOางๆสามารถใช*งานได*ครบถ*วน

ระบบสามารถ     

ใช*งานได*

ใชO

ผู*ประสานแจ*งแตOละทีมคณะทํางาน                                                    

ดําเนินการตามคูOมือที่จําเปfน                          

– ปฏิบัติงานแบบ Stand alone และคูOมือที่กําหนด

รับแจ*งความพร*อมใช*งานระบบสารสนเทศจาก

ทีมคณะทํางานตOางๆ

รับทราบความ

พร*อมใช*ระบบ

สารสนเทศ    

จากทีม

คณะทํางาน

ตOางๆ

.              

รายงานสรุปผลตOอและขอ

อนุมัติแผน BCP

ทีมสื่อสาร

ประชาสัมพันธK

กับเจ*าหน*าที่

ลูกค*าและ

สื่อมวลชน

ข*อพิจารณาในการยุติการใช*

แผน BCP – ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศสามารถกลับมาใช*

งานได*ตามปกติและ

กระบวนการบันทึกข*อมูล

ย*อนหลัง(Back log)เข*าสูO

ระบบงานเสร็จสิ้น

กลับสูOภาวะปกติสิ้นสุด

ใชO



 

การเตรียมความพร,อมของสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

เริ่ม

แจ,ง 

โดยผู,ประสาน

ผู,ปริหาร/

หน.ทีมแตะละทีม แจ,งลูกทีม

หนGวยงานที่เกี่ยวข,อง        

ดําเนินงาน ตามที่ร,องขอ

บุคลากรที่ต,องไปศูนยKปฏิบัติงานสํารอง 

- ตรวจสอบความพร,อมของอุปกรณK

โทรศัพทKและถูกต,องหรือไมG 

- กรณีตรวจพบปOญหาให,แจ,งเจ,าหน,าที่

ที่รับผิดชอบเพื่อแก,ไข

เมื่ออุปกรณKโทรศัพทKและการโอนสาย

ได,รับตรวจสอบเรียบร,อย แจ,ง                    

ผู,ประสานแจ,ง หน.ทีมแตะละทีม                                           

หนทีมแจ,ง.          ลูกทีม                      

            รายงานความเรียบร,อย

สิ้นสุด



 

 

การเตรียมตัวไปสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง

เริ่ม

แจ:งการประกาศใช:แผน

ศูนยAปฏิบัติงานสํารองกับ

ผู:ที่เกี่ยวข:อง           

โดยทีมผู:ประสานงานแจ:ง

หน.แตHละทีม

ผู:รับผิดชอบด:านการจัดเก็บเอกสาร

และทรัพยAสิน

ผู:รับผิดชอบด:านการทําปLาย

ประชาสัมพันธA

ผู:รับผิดชอบด:านการเตรียมเอกสาร

และทรัพยAสินที่นําไปศูนยAปฏิบัติงาน

สํารอง

ผู:ที่ต:องไปปฏิบัติงานที่ศูนยA

ปฏิบัติงานสํารอง1A

ทีมพัฒนาเครือขHาย /สื่อสาร.

ดําเนินการประชาสัมพันธAกับ

ผู:รับบริการ เครือขHาย 

เจ:าหน:าที่ดําเนินการเตรียมความ

พร:อมของสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง



 

สิ้นสุด

ทําการแจ.งผู.เกี่ยวข.องให.ทราบถึง          

การย.ายสถานที่ให.บริการ             

รายละเอียดของศูนยBปฏิบัติงานสํารอง 

ชHองทางการติดตHอ

บุคลากรที่ต.องไปศูนยBปฏิบัติงานสํารอง 

เดินทางไปศูนยBปฏิบัติงานสํารอง นําทรัพยBสิน อุปกรณB เครื่องมือ เอกสาร 

และข.อมูลที่จําเปOนในการปฏิบัติการ 

เคลื่อนย.ายไปยังศูนยBปฏิบัติงานสํารอง

อ.างอิงตามหัวข.อ ภาคผนวก ทรัพยากร

ที่สําคัญ

บุคลากรที่ต.องไปศูนยBปฏิบัติงานสํารองตรวจสอบ

ความพร.อมของอุปกรณBและระบบตHางๆ

1A

ตรวจสอบความพร.อมใช.งานระบบเครือขHาย

สํานักงาน

ข.อพิจารณาในการ

ยุติการใช.แผน BCP 

สถานที่ปฏิบัติงาน

เดิมสามารถกลับมา

ใช.งานได.ตามปกติ

หรือมีสถานที่

ปฏิบัติงานสํารอง

ทดแทนโดยมีการ

จัดเตรียมสถานที่

และสิ่งอํานวยความ

สะดวกพร.อม

สําหรับการ

ปฏิบัติงาน

ระบบโทรคมนาคม

ระบบเครือขHาย

จําเปOนต.องใช.แผน

รองรับด.านตHางๆ

รายงานสรุปผลกHอน

และขออนุมัติยุติแผน 

BCP

กลับสูHภาวะปกติ

ตรวจสอบวHามีการโอนสายจากศูนยBปฏิบัติงานหลักไป

ยังศูนยBปฏิบัติงานสํารองเรียบร.อยหรือไมH

แผนรองรับด.านบุคลากร

แผนรองรับด.านเทคโนโลยี

สารสนเทศ

แผนรองรับด.านข.อมูล

แผนรองรับด.านผู.รับจ.าง

แผนรองรับด.านอุปกรณB

ไมH

ใชH

แผนรองรับด.านชื่อเสียง



 

แผนรองรับด*านอุปกรณ0

เริ่ม

ตรวจสอบความพร*อมและความครบถ*วนของ

อุปกรณ0ที่ใช*ในการดําเนินงาน               

ของแตEละทีมงาน

-แจ*งเจ*าหน*าที่ที่เกี่ยวข*องให*จัดเตรียมอุปกรณ0

เพิ่มเติม                                             

-ประสานงานกับสํานักงาน ที่MOU ใกล*เคียง

เพื่อให*แบEงใช*อุปกรณ0รEวมกัน

อุปกรณ0พร*อมใช*งาน

ครบถ*วน

กลับสูEภาวะปกติ

สิ้นสุด

ไมE

ใชE

พิจารณาจากความเหมาะสมและ

สถานการณ0ที่เกิดขึ้น



 

 
 

 

 

แผนรองรับด*านผู*รับจ*าง

เริ่ม

ประสานงานกับผู*รับจ*าง

-เรียกบุคลากรภายในองค>กรปฏิบัติงานแทน

ชั่วคราว

-จัดหาผู*รับจ*างอื่นแทน                                                  

ผู*รับจ*างให*บริการได*

รายงานสรุปผบตHอและขออนุมัติแผน BCP

ข*อพิจารณาในการยุติการใช*แผน BCP          

ผู*รับจ*างสามารถกลับมาให*บริการได*

ตามปกติหรือสามารถหาผู*รับจ*างราย

อื่นเข*ามาให*บริการแทนได*ตามปกติ

กลับสูHภาวะปกติ

สิ้นสุด

ไมH

ใชH

พิจารณาจากความเหมาะสมและ

สถานการณ>ที่เกิดขึ้น



 

 

ภาคผนวก 2 

วิธีการใช=งานระบบเฝ�าระวังผู=ปCวย PUI ในสถานท่ีกักกัน (Quarantine Facilities)  

หรือ การกักกันท่ีบ=าน (Home Quarantine) 

สำหรับบุคลากร กรมควบคุมโรค 

1. Download และ Install COSTE. Application จาก Google play หรือ App store 

 

 



 

2. หลังจาก Install ระบบเฝ�าระวังฯ เรียบรLอย ใหLทำการลงทะเบียน ดังน้ี 

3. จากภาพ ในข้ันตอนท่ี 6 คือการ scan QR code เพ่ือระบุกลุYมสำหรับการกักกัน (กรณีน้ี คือ การกักกัน 

ภายใตLการดูแลของกอง ครฉ.) โดยใหL scan QR code ท่ีระบุไวLใหLน้ีเทYาน้ัน 

4. หลังจากน้ัน ตลอดระยะเวลา 14 วันในการกักกันตนเอง เจLาหนLาท่ีทุกคน รายงานอุณหภูมิ รายงานอาการ 

และอาการแสดงท่ีเป�นความผิดปกติของตนเอง (หากมี) หรือระบุวYาไมYมีอาการ (หากไมYมีอาการ) ลงในระบบ

เฝ�าระวังเป�นประจำทุกวัน เพ่ือใหLผูLบังคับบัญชาไดLทราบถึงอาการผิดปกติ และใหLการชYวยเหลือในกรณีตYางๆ 

เชYนเดียวกับการใหLการชYวยเหลือผูLป�วย 

5. กำหนดใหL นพ.รัฐพงษ_ บุรีวงษ_ และนางสาวเสาวลักษณ_ กมล เป�น administrator ประจำกอง ครฉ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 
แบบฟอรTม บันทึกกิจกรรมและการตัดสินใจ 

แผนการสื่อสารของหน่วยงาน 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

แบบบันทึกกิจกรรมและการตัดสินใจ 

วัตถุประสงคR  

 เพ่ือบันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานตYางๆการตัดสินใจดำเนินการ ท่ีทีมงานบริหาร

ความตYอเน่ืองของหนYวยงาน  

ว-ด-ป 

(เวลา) 

เหตุการณR /กิจกรรม การตัดสินใจดำเนินการ/

กิจกรรม 

ผู=ตัดสินใจ/ผู=ดำเนินการ

ผู=บันทึกรายงาน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

แผนการส่ือสารของหน่วยงาน 
ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความเสียหายขึ้น สิ่งสำคัญสำหรับหน่วยงานคือการสื่อสารข้อความสำคัญ 

(Key messages) ให้ผู้ให้บริการ/ผู้ใช้บริการของตนทราบอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล เพื่อให้ผู้บริการเหล่าน้ัน

ได้รับทราบถึงสถานการณ์และข้อชี้แนะพิเศษในการดำเนินการ จึงจำเป็นต้องมีแผนการสื่อสารของหน่วยงาน

เตรียมการล่วงหน้า 

แผนการสื่อสารของหน่วยงานควรประกอบด้วย แผนการสื่อสารที่จะดำเนินการ และข้อความที่มีการร่าง

ไว้แล้ว รวมถึงคำถามที่พบบ่อย ภายใต้สถานการณ์เหตุการณ์ความเสียหายที่แตกต่างกัน ดังนั้น เมื ่อมีการ

ประกาศใช้แผน BCP ให้ปฏิบัติดังน้ี 

1. เจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่ที่สถานที่ทำงานหลัก (Primary Site) จะต้องนำป้ายประกาศติดไว้ใกล้สถานที่ท่ี

ทำการเดิม เพ่ือให้ผู้มาติดต่อรับทราบถึงท่ีทำการช่ัวคราว 

ตัวอย่างเน้ือความของป้ายประกาศ 

จากวันท่ี......................กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน ได้ย้ายท่ีทำการเป็นการช่ัวคราวไปท่ี

เลขที่........................ อาคาร.........................................ถนน.........................................หมายเลขโทรศัพท์

..................................หมายเลขโทรสาร................................... 

2. ผู้ประสาน BCP นำแบบฟอร์มหนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน ณ อาคารศูนย์สำรอง (ที่ได้จัดทำและ
เก็บไว้) มากรอกข้อความด้วยลายมือ และลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร เพื่อนำไปยังเพื่อนำไปยังศูนย์ทำการ
สำรอง (เนื่องจากเวลาเกิดเหตุอาจไม่มีระบบจัดพิมพ์หนังสือ หนังสือขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานจึงควรจัดทำไว้
ล่วงหน้า และจัดเก็บ 1 ชุดในสถานท่ีปฏิบัติงานรวมไว้กับชุดวัสดุ/อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมไว้และอีก 1 ชุดที่บ้านของ
ผู้ประสานงาน BCP กรณีเหตุการณ์เกิดหลังเวลาทำการ) 

3. เมื่อไปถึงยังศูนย์สำรอง นำแบบฟอร์มจดหมายและแจ้งศูนย์สั่งการถึงการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน จัดส่ง
โทรสารให้กับศูนย์ส่ังการเพ่ือแจ้งแก่ส่วนงานภายใน 



 

4. ผู้รับผิดชอบประสานงาน BCP จัดทำหนังสือติดต่อคู่ค้าหรือผู้รับบริการให้ทราบการเปล่ียนแปลง
สถานท่ีปฏิบัติงาน หาก PC และเคร่ืองโทรสารยังไม่สามารถใช้การได้ ระหว่างน้ันอาจจะแจ้งทางโทรศัพท์ก่อน 

5. ณ ศูนย์,ปฏิบัติงานสำรอง ผู้ประสานงาน BCP จัดทำประกาศแจ้งให้ทราบว่า มีบริการใดบ้างที่ยังให้
บริการอยู่และระบบใดใช้การได้ ระบบใดยังใช้การไม่ได้อาจมีความล่าช้า หรือต้องรอคอยเป็นเวลาเท่าไหร่ 

6. จัดให้มีการตอบรับโทรศัพท์แจ้งการย้ายสถานที่และบริการที่ยังให้บริการอยู่ หรือบริการใดสามารถ
ใช้ได้ ณ สถานท่ีใดทดแทนได้  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 4 
ตารางกำหนดการทดสอบ 

แผนรองรับการดำเนินภารกิจอยา่งตอ่เนือ่ง 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ตารางกำหนดการทดสอบแผนรองรับการดำเนินภารกิจอย่างต่อเน่ือง 

การทดสอบ (Exercises) ประเภทการทดสอบ กำหนดวันเวลาใน 
การทดสอบ 

ผลการ 
ทดสอบ 

ความเสียหายท่ีเกิดกับ
สถานท่ีทำงาน (รวมถึง
เอกสารข้อมูลสำคัญด้วย) 

- แบบบันทึกการแจ้ง
ขอเข้าใช้สถานท่ีเป็น
ศูนย์สำรอง 
- การทดสอบความ
พร้อมของศูนย์
ปฏิบัติงานสำรอง 

 ผ่าน/ไม่ผ่าน 

คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์
ต่างๆท่ีต้องจำเป็นต้องใช้ 

- มีเอกสารกำหนด
จำนวนทรัพยากรท่ีต้อง
ใช้และวิธีการจัดหาให้
ได้มาซ่ึงวัสดุอุปกรณ์ท่ี 
จำเป็น 

  

ความสูญเสียบุคลากรสำคัญ - มีเอกสารรายช่ือและ 
การติดต่อบุคลากร
หลักและบุคลากร
สำรองขอกระบวนงาน 
หลักท่ีสำคัญ 

  

ความล้มเหลวของระบบไอที การทดสอบแผนรองรับ 
การดำเนินการ
ปฏิบัติงานต่อเน่ือง 

  

ผู้ให้บริการไม่สามารถ
ให้บริการได้ 

คู่มือการทดสอบใช้งาน
ระบบสำรองและการ 

link ข้อมูลต่าง ๆ 

  

ส่ิงท่ีต้องใช้เม่ือเกิดเหตุการณ์ 
วิกฤต 

1. แผน BCP 
2. Call Tree 

  



 

3. รายช่ือผู้ให้บริการ
และผู้รับบริการพร้อม
ช่องทางติดต่อส่ือสาร
ของแต่ละหน่วยงาน 
4. เอกสารยืนยันการ
อนุมัติให้ใช้สถานท่ีเป็น
ศูนย์สำรอง 

 


