
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 

สรุปบทเรียน และแนวทางการนำไปใช้



วัตถุประสงค์

หลังจากผ่านการอบรมแล้ว ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องสามารถอธิบาย

• ความหมายของภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขได้

• คุณลักษณะสำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์

• โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ กรมควบคุมควบคุมโรค

• โครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

• ลักษณะของแผน ชนิดของแผน และลำดับชั้นของแผนสำหรับการปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
ทางสาธารณสุข



“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” คืออะไร ?

“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” (Public Health Emergency) ถือเป็น “สาธารณภัย” 

ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน และเกิดผลกระทบกับ

สิ่งแวดล้อม 

“ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข” จึงหมายถึง เหตุการณ์การเกิดโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
 มีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อย 2 ใน 4 ประการ

• ทำให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพอย่างรุนแรง

• เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน

• มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่อื่น

• ต้องจำกัดการเคล่ือนที่ของผู้คนหรือสินค้า



ระบบบัญชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข

situation

SAT  &  ยุทธศาสตร์

ส่ือสารความเส่ียง Case ManagementOperation PoE

• ภารกิจ
• แนวทางการปฏิบัติ
• การส่ังการ 

หน่วยสนับสนุน

Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | กำลังคน

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ผู้บัญชาการ

ฝ่ายข้อมูลและยุทธศาสตร์

ผู้ปฏิบัติ

Liaison

ข้อมูล



ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินคืออะไร ?

• ห้องบัญชาการเหตุการณ์

• ห้องทำงานของผู้บัญชาการเหตุการณ์ (ปฏิบัติงานเต็ม
เวลา) จนกว่าเหตุการณ์จะคล่ีคลาย

• ห้อง EOC มีองค์ประกอบที่สำคัญ ดังนี้

o กำลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff)

o ห้องและอุปกรณ์ (Stuff): คอมพิวเตอร์ 

เคร่ืองมือระบบสื่อสาร ฐานข้อมูลที่เก่ียวข้อง

o ระบบงาน (System): แผนปฏิบัติการ 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และ

งบประมาณ



กำลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff)
• ระบบการจัดการภาวะฉุกเฉินต้องมีแผนระดมทรัพยากร โดยเฉพาะการระดมอัตรากำลัง 

(surge capacity plan) 

• ในองค์กรใดๆ ต้องสามารถแบ่งภารกิจเป็น 2 ประเภท
o ภารกิจสำคัญจำเป็น ไม่สามารถหยุดการทำงานได้ หากต้องหยุดการทำงานจะก่อให้เกิด

ผลเสียต่อประชาชนอย่างร้ายแรง

o ภารกิจที่สามารถหยุดดำเนินงานลงได้ชั่วคราว

• ในภาวะฉุกเฉิน ผู้บริหารองค์กรต้องจัดการทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสม เพื่อให้มี

บุคลากรเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจสำคัญจำเป็น และภารกิจจัดการภาวะฉุกเฉิน

No surge capacity plan = No Emergency Operation



• หน่วยงานต้องกำหนดและวางแผนแบ่ง “บุคลากรที่สามารถระดมมาช่วยดำเนินการในภาวะฉุกเฉิน
ได้ (emergency staff)” โดยให้รับผิดชอบกลุ่มภารกิจต่างๆ อย่างเหมาะสม

 

กำลังคนที่มีสมรรถนะ (Staff)

No surge capacity plan = No Emergency Operation

• เม่ือมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น ก็สามารถระดมบุคลากรมาร่วมปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

• เม่ือมีการกำหนด emergency staff อย่างชัดเจนว่าใครต้องรับผิดชอบอะไรในภาวะ

ฉุกเฉิน องค์กรต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความรู้และทักษะแก่ emergency staff เหล่านั้น

เพื่อให้สามารถไปปฏิบัติงานได้จริง เม่ือมีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น



สถานที่และอุปกรณ์ที่จำเป็น (Stuff)

• ห้องสำหรับให้ทีมปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทำงาน

• โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ระบบข้อมูลที่มีความรวดเร็ว ถูกต้อง ทันสถานการณ์ 

และสามารถเชื่อมโยงได้

• ระบบแสดงผลการประมวลข้อมูลข่าวสาร

• ระบบสื่อสาร



ระบบบัญชาการเหตุการณ์

• ระบบการบริหารจัดการที่ใช้เพื่อการบังคับบัญชา สั่งการ ควบคุม และประสาน                    

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสถานการณ์เฉพาะ  ระบบดังกล่าวเป็น

ระบบปฏิบัติการเพื่อการระดมทรัพยากรไปยังที่เกิดเหตุ เพื่อบริหารจัดการเหตุ

ฉุกเฉินให้สามารถปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมได้อย่างบรรลุเป้าหมาย

และ มีประสิทธิภาพ

• ช่วยในการบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้อง



วัตถุประสงค์ของระบบบัญชาการเหตุการณ์

1) เพื่อหยุดยั้งและ/ หรือลดผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินหรือสถานการณ์รุนแรงจาก

โรคและภัยสุขภาพ และเพื่อให้เหตุการณ์กลับสู่สภาวะปกติในระยะเวลาที่สั้นที่สุด

2) ให้มีความปลอดภัยทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้เสี่ยงต่อภัยสุขภาพ

3) เพื่อระดมทรัพยากร และบริหารจัดการอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ



ประโยชน์ของระบบบัญชาการเหตุการณ์

1) สามารถจัดการเหตุการณ์ฉุกเฉินได้ทุกโรคและภัยสุขภาพ

2) ประสิทธิภาพดีกว่าการใช้ระบบการทำงานแบบปกติตอบโต้เหตุการณ์ในภาวะ

ฉุกเฉิน        

3) ผู้ปฏิบัติงานจากหลายหน่วยงานสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นระบบและ

รวดเร็ว 

4) เป็นระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่มีเอกภาพ ด้วยหลักการ ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคน

จะรับคำสั่งจากหัวหน้าโดยตรงเพียงคนเดียว   



คุณลักษณะที่สำคัญของระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
1. การกำหนดมาตรฐาน

• การใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย

2. การบัญชาการ

• การแต่งตั้งและการถ่ายทอดอำนาจการบัญชาการ

• สายการบังคับบัญชาและเอกภาพของการ

บัญชาการ

• การบัญชาการร่วม

3. การวางแผน/โครงสร้างการจัดองค์กร

• การบริหารโดยยึดวัตถุประสงค์

• การจัดทำแผนเผชิญเหตุ

• โครงสร้างองค์กรแบบโมดุลลา (Modular)

• ช่วงการควบคุมที่เหมาะสม

4. พื้นที่ปฏิบัติการและทรัพยากร

• การจัดพื้นที่ปฏิบัติการ

• การจัดการทรัพยากรครบวงจร

5. การสื่อสารและการจัดการข่าวสาร

• การบูรณาการด้านการสื่อสาร

• การจัดการข่าวสารและข่าวกรอง

6. ความเป็นมืออาชีพ

• ความรับผิดชอบ

• การส่งบุคลากรและอุปกรณ์ลงพื้นที่



แผนรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข

ระดับยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic)

เน้นที่เป้าหมาย วัตถุประสงค์ของนโยบายและแนวทางโดยรวมขององค์กร
เป้าหมาย Strategic Plan

ระดับปฏิบัติการ (Operational)

บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ ภารกิจ การบูรณาการ 

และการดำเนินการ

ภารกิจ

All-Hazards Plan 

(AHP) 

Business Continuity Plan 

(BCP)

ระดับยุทธวิธี/กลวิธี (Tactical)

บุคลากร เคร่ืองไม้เคร่ืองมือและอุปกรณ์ การ

บริหารจัดการทรัพยากร และพันธกิจ

กิจกรรม

Incidence Action Plan 

(IAP), Standard 

Operating Procedure 

(SOP)



การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ

• การทำงานในภาวะฉุกเฉินนับเป็นการปรับเปล่ียนกรอบแนวคิดการทำงาน:

• เป็นการทำงานภายใต้การนำของผู้บัญชาการเหตุการณ์

• เป็นการทำงานที่ยึดระบบงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

• ระบบงานเป็นระบบรวมศูนย์ เป็นระบบที่อาศัยการประสานงานในระนาบเดียวกัน 

(horizontal coordination) และการแบ่งปันทรัพยากร

• การทำงานเป็นระบบต้องมีวินัยและความเข้าใจ

• ทุกคนต้องมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม และรู้จักการเสียสละ



คำถามและข้อคิดเห็น


