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แผนประคองก จการส าหรับการปฏ บัต งานในภาวการณ ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
(Business Continuity Plan : BCP) ของศ นย สุขภาพจ ตที่ 3 

บทนำ 
 แผนประคองก จการุ(Business Continuity Plan : BCP)  หมายถึงุแผนงานที่ก าหนดขั้นตอนและว ธีการ
ด าเน นการที่ชัดเจน เพ่ือรองรับหรือเรียกคืนการด าเน นงานของหน่วยงานให้กลับสู่ภาวะปกต  เพ่ือเป็นการสร้างความ
มั่นใจว่าุการปฏ บัต งานปกต สามารถด าเน นงานได้อย่างต่อเนื่องุเมื่อมีเหต การณ์ต่าง ุๆ ที่ท าให้การปฏ บัต งานปกต  
ต้องหย ดชะงักุซึ่งในกรณีนี้หมายถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 แผนประคองก จการุจึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะบรรเทาความร นแรงเมื่อเก ดเหต การณ์ดังกล่าวุให้ด าเน นการ
ต่อไปได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยการปรับปร งระบบงานในหน่วยงาน อาคารสถานที่ หรือระบบสาธารณูปโภค ฯลฯุ
แผนประคองก จการนี้ จัดเก็บรักษาไว้อย่างน้อย 2 ช ด อยู่ที่ผู้รับผ ดชอบงานหนึ่งช ด และเก็บส าเนาไว้สถานที่ท างาน
อีกหนึ่ งช ดุโดยศูนย์ส ขภาพจ ตที่ ุ3 ถือเป็นหน่วยงานที่มีภารก จเกี่ยวกับการส่งเสร มและพัฒนาว ชาการ 
และบร การด้านส ขภาพจ ตุตลอดจนมีหน้าที่ในการศึกษา  ว จัย พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรูุ้และเทคโนโลยี 
ส่งเสร มุป้องกันการให้บร การให้ค าปรึกษาผู้มีปัญหาทางส ขภาพจ ตที่มีค ณภาพุมาตรฐาน ทั้งในภาวะปกต และภาวะ
ว กฤต แผนประคองก จการจึงเป็นส ่งส าคัญที่ส ดที่ศูนย์ส ขภาพจ ตที่  3ุจ าเป็นต้องจัดท าเพ่ือเตรียมความพร้อม  
และก าหนดแนวทางในการปฏ บัต งานของหน่วยงาน ให้สามารถรับมือกับภาวการณ์ที่ร นแรง ในกรณีนี้หมายถึงการ
ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปตามฉากทัศน์ (Scenario) ที่คาดการณ์สมมต ขึ้น 

วิัตถุประสงค  

 1) เพ่ือเตรุียมความพรุ้อมในการปฏ บุัตุ งาน และตอบสนองตุ่อสถานการณุ์เมุื่อเกุ ดภาวการณุ์ระบาดของโรค
ตุ ดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 2) เพ่ือให้ผู้บร หารและบ คลากรศูนย์ส ขภาพจ ตที่  3 เก ดความตระหนักมีความเข้าใจ  สามารถเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการท างานของศูนย์ส ขภาพจ ตที่ 3 ให้กลับคืนสู่ภาวะปกต ได้
อย่างรวดเร็ว 
 3) เพ่ือให้ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 สามารถปฏ บัต งานต่อไปไดุ้ทั้งด้านการฝึกอบรม การด าเน นโครงการ การว จัยุ
การบร การุและการสนับสน นงานอ่ืนุๆุภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจ ากัดจากบ คลากรุอ ปกรณ์ที่จ าเป็นและอ ปกรณ์
การสื่อสาร 
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สถานการณิ การระบาดของโรคติ ดเชื้อไวริัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
 สถานการณุ์การระบาดของโรคตุ ดเชื ้อไวรุัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ว ันที่ 30 มุีนาคม 2563 
พบการแพร่ระบาดทั่วโลก 197 ประเทศ 2 เขตบรุ หารพุ เศษ 2 เรุือส าราญ ซ่ึงมุีผูุ้ป่วยตุ ดเชื ้อ 721,277 คน 
อากา ร ร ุ น แ ร ง  26,789 ร ายุ รั กษาหาย  151,004 คน  เส ุียช ุีว ุ ต  33,942 คน  โดยประเทศที่ มี ผู้ ป่ ว ยสู งส ด  
5 ล าดุับแรกคุือ สหรุัฐอเมรุ กา อุ ตาลี จุีน สเปนุและเยอรมนี ทั้งนี้ในประเทศไทยพบผู้ป่วยสูงเป็นล าดับที่ 35ุซ่ึงเปุ็น
ผูุ้ป่วยตุ ดเชื้อุ1,524 คน กลุับบุ้านได้ 127 คน และเสุียชีว ต 9 คน นอกจากนี้ยุังมุีผูุ้ป่วยเขุ้าเกณฑุ์เฝุ้าระวังสะสม 
17,779 คนุแบุ่งเปุ็นผูุ้ป่วยเฝุ้าระวุังในโรงพยาบาล 8,021ุคนุกลับบ้าน 7,468 คน และสังเกตอาการ 2,290 คนุ
(ขุ้อมุูลจากศุูนยุ์ปฏ บุัตุ การฉุ กเฉุ นดุ้านการแพทยุ์และสาธารณสุ ขุกระทรวงสาธารณส ข ณ วุันที ่30 มีนาคม 2563) 
 จากสถานการณุ์การแพรุ่ระบาดอยุ่างรวดเรุ็วในประเทศจุีน และลุักษณะทางระบาดว ทยาของโรคจากขุ้อมุูล
ที่ไดุ้รุับในปัจจุ บัน อาจคาดการณุ์วุ่าการแพรุ่เชื้อไวรุัสโคโรนาสายพุันธ ์ใหม่ 2019 ในประเทศไทย จะมุีโอกาสขยายตุัว
จากระยะที่ 1 ซ่ึง เ กุ ด กา รตุ ด เช ุื้อจ ากประ เทศจุีน เขุ้าป ระ เทศโดยผูุ้เ ดุ นทางจ าก พื ้นทุี่ทุี่มุีก า รระบาด  
เขุ้าสูุ่ระยะที่ 2 ซ่ึงมุีการแพรุ่เชื ้อุในประเทศในวงจำกุัด โดยการตุ ดตุ่อระหว่างบุ คคล หากควบคุ มโรคไดุ้ผล
สถานการณ์ก็จะย ต ในระยะนี้แต่ถ้าควบค มไม่ส าเร็จุโรคก็จะขยายตัวเข้าสู่ระยะที่  3 ซึ่งมีการระบาดอย่างกว้างขวาง 
ในประเทศ เป็นลักษณะการแพร่ระบาด คล้ายโรคไข้หวัดใหญุ่H1N1 2009 
 ต่อมาุเดือนเมษายนุ2564ุมีการแพร่ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019ุ(COVID-19)ุระยะทีุ่3ุ
โดยสถานการณ์การระบาดของโรคตุ ดเชื้อไวรุัส COVID-19 ในประเทศไทย มุีแนวโนุ้มผูุ้ป่วยสะสมเพ ่มขึ้นุทัง้ในเขต
กร งเทพมหานครุปร มณฑลุรวมถึงพ้ืนที่ต่างจังหวัดุส าหรับเขตส ขภาพทีุ่3ุพบว่าุผู้ป่วยยืนยันสะสมจ านวนุ948ุรายุ
(นครสวรรค์ุ506ุรายุพ จ ตรุ154ุรายุก าแพงเพชรุ151ุรายุชัยนาทุ96ุรายุอ ทัยธานีุ41ุรายุข้อมูลจากส านักงาน
ป้องกันควบค มโรคที่ ุ3ุจั งหวัดนครสวรรค์ ุณุวันที่ ุ1ุม ถ นายนุ2564)ุโดยพบว่ามีผู้ป่วยยืนยันสะสมุ 
10ุรายุอยู่ ในอ าเภอพย หะคีรี ุจังหวัดนครสวรรค์ุ(ข้อมูลจากศูนย์ปฏ บัต การควบค มโรคอ าเภอพย หะคีรี ุ 
จังหวัดนครสวรรค์ุณุวันทีุ่30ุพฤษภาคมุ2564)ุซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุอีกท้ังหน่วยงานตั้งอยู่ในเขตของ
โรงพยาบาลจ ตเวชนครสวรรค์ราชนคร นทร์ุซึ่งอาจมีผู้ป่วยอยู่ในกล ่มเสี่ยงมารับบร การจึงอาจก่อให้เก ดความเสี่ยง  
ในการได้รับเชื้อไวรัส COVID-19ุกับบ คลากรศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุและอาจกระทบต่อการด าเน นงานของหน่วยงานได้
อยุ่างไรกุ็ตาม ในปุัจจุ บุันยุังไมุ่อาจบอกไดุ้วุ่า การแพรุ่ระบาดจะขยายตุัวไปเพียงใด แตุ่จำเปุ็นตุ้องดำเนุ นการ
เฝุ้าระวัง ป้องกุัน และควบค มโรคในสถานการณ์ปัจจ บันอย่างเต็มที่  และเตรุียมตุัวอยุ่างดุีที่สุ ด เพ่ือรองรุับกุับ
สถานการณุ์ที่อาจเปลุี่ยนแปลง เพื่อลดความเสียหายและผลกระทบใหุ้เหลุือนุ้อยที่สุ ด ดุังนั้นการกำหนดฉากทุัศน์ 
(Scenario) ทีค่าดการณ์สมมต ในแต่ละหนว่ยงาน เพุื่อตัดส นใจประกาศแผนประคองก จการจึงเป็นเรื่องสำคัญ 

ฉากทัศน  (Scenario) ที่คาดการณิ สมมต  ในศิ นย สิุขภาพจ ตที่ 3 เพื่อตัดส นใจประกาศใช้แผนประคองก จการ 
  

 1)ุเมื่อมีการประกาศการแพร่ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 (COVID-19) โดยกระทรวงสาธารณส ข
และมีประกาศให้บ คลากรปฏ บัต งานที่บ้านุ(Work From Home) หรือเมื่อมีการประกาศการแพร่ระบาดโดย 
ศูนย์ปฏ บัต การฉ กเฉ นด้านการแพทย์และสาธารณส ขด้านส ขภาพจ ตุ(Emergency Operation Center : EOC)  
กรณีต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 (COVID-19) และมีประกาศให้บ คลากรปฏ บัต งานที่บ้านุ(Work From Home)  
 2)ุเมื่อมีบ คลากรศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 (COVID-19) 
ส่วนที่ิ1ิบทบาทภารก จส าคัญของศ นย สุขภาพจ ตที่ิ3ิ 

บทบาทภารก จตามอ านาจหน้าที่ 
1) ศึกษาุว เคราะห์ุว จัยุและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสร มส ขภาพจ ตและป้องกันปัญหาส ขภาพจ ต  

ในเขตพ้ืนที่รับผ ดชอบ 
2) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผ ดชอบุโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านส ขภาพจ ต 
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3) เฝ้าระวังและวางแผนการส่งเสร มุป้องกันุและแก้ไขปัญหาส ขภาพจ ตในเขตพ้ืนที่รับผ ดชอบด้วยข้อมูล
สารสนเทศุด้านส ขภาพจ ตที่มีค ณภาพ 

4) น เทศและต ดตามผลการปฏ บัต งานด้านส ขภาพจ ตของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผ ดชอบ 
5) ปฏ บัต งานร่วมกับหรือสนับสน นการปฏ บัต งานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องุหรือที่ได้รับมอบหมาย 

สถานที่ตั้งศ นย สุขภาพจ ตที่ิ3ุ 
เลขทีุ่2ุหมูุ่4ุต าบลท่าน้ าอ้อยุอ าเภอพย หะคีรีุจังหวัดนครสวรรค์ุ60130 

ว สัยทัศน ศ นย สุขภาพจ ตที่ิ3 
ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุเป็นองค์กรหลักด้านการส่งเสร มส ขภาพจ ตและป้องกันปัญหาส ขภาพจ ตุระดับเขต

ส ขภาพุด้วยระบบส ขภาพจ ตด จ ทัลุเพ่ือให้ประชาชนส ขภาพจ ตดีุเจ้าหน้าที่มีความส ข 

งานที่ให้บร การ 
การสนับสน นว ชาการด้านการส่งเสร มส ขภาพจ ตและป้องกันปัญหาส ขภาพจ ต 

ค่าน ยมศ นย สุขภาพจ ตที่ิ3 : “MOPH & MENTAL & 3S” 

MOPH  
M : Mastery ฝึกฝนตนเองให้มีศักยภาพสูงส ดุ(ควบค มตนเองให้ท างานุค ดุพูดุอย่างมีสต ุใช้ก ร ยาวาจา

เหมาะสมุมีความซื่อสัตย์ุมีค ณธรรมจร ยธรรมุรักการเรียนรูุ้ค้นหาความรู้สม่ าเสมอุมีว นัยุตรงต่อเวลาุรับผ ดชอบ) 
O : Originality สร้างสรรค์นวัตกรรมุส ่งใหมุ่ๆุที่เป็นประโยชน์ต่อระบบส ขภาพ 
P : People Centered Approach ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งุเป็นศูนย์กลางในการท างาน 
H : Humility มีความอ่อนน้อมถ่อมตนุเคารพผู้อื่นุเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รุู้แพ้รู้ชนะ รุับฟังความเห็นต่างุ

จัดการความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ุช่วยแก้ปัญหาในยามคับขัน 

MENTAL 
M : Mind (Service Mind, Public Mind) หัวใจบร การ 
E : Efficiency, Effectiveness, Equity ประส ทธ ภาพุประส ทธ ผลุเสมอภาค 
N : Network สัมพันธ์เครือข่าย 
T : Teamwork ท างานเป็นทีม 
A : Accountability โปร่งใสุตรวจสอบได้ 
L : Learning (Personal, Team, Organization) เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

3S 
S1 : System การท างานเป็นระบบุ 
S2 : Standard การท างานตามมาตรฐาน 
S3 : Simplify ง่ายต่อการน าไปใช้ 

หน้าที่ความรับผ ดชอบตามภารก จของแต่ละกลุ่มงาน 

1. กลุ่มงานว ชาการสุขภาพจ ต 
    1) ศึกษาุว เคราะห์ุว จัยุและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสร มส ขภาพจ ตุและป้องกันปัญหาส ขภาพจ ตุ 

ในเขตพ้ืนที่รับผ ดชอบ 
   2) พัฒนาศักยภาพเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผ ดชอบุโดยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ุและเทคโนโลยี 

ด้านส ขภาพจ ต 
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   3) เฝ้าระวังุและวางแผนการส่งเสร มุป้องกันุและแก้ไขปัญหาส ขภาพจ ตในเขตพ้ืนที่รับผ ดชอบด้วยข้อมูล
สารสนเทศด้านส ขภาพจ ตที่มีค ณภาพ 

   4) น เทศและต ดตามผลการปฏ บัต งานด้านส ขภาพจ ตของเครือข่ายในเขตพ้ืนที่รับผ ดชอบ 
   5) ปฏ บัต งานร่วมกับหรือสนับสน นการปฏ บัต งานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องุหรือที่ได้รับมอบหมาย 

 2. กลุ่มงานอ านวยการ 
   1) ศึกษาุว เคราะห์ พุัฒนาแนวทางุและปรับรูปแบบของงานอ านวยการ 
   2) ด าเน นการเกี่ยวกับงานบร หารทรัพยากรบ คคลุงานการเง นุงานพุัสด  งานธุ รการ งานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และงานยานพาหนะ  
   3) สนุับสน นการดำเน นงานอ่ืนุๆ ของศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 

 3. การด าเน นงานเม่ือเก ดสถานการณ ฉุกเฉ นทางด้านการแพทย ิและสาธารณสุขส าหรับทุกโรคและภัยสุขภาพ 
 กรณีเมุื่อเก ดการระบาดของโรคต ดเชื้อไวรุัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศุูนยุ์สุ ขภาพจุ ตที่ 3 ดำเนุ นการ
ภายใตุ้ค าสั่งุคณะทำงานศุูนยุ์ปฏ บุัตุ การภาวะฉุ กเฉุ นดุ้านการแพทยุ์และสาธารณสุ ข กรณุีการระบาดของโรค 
ตุ ดเชื ้อไวรุัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ส ขภาพจ ตที่ 3 มีบทบาทภารก จภายใต้ระบบบัญชาการเหต การณุ์ 
ของเขตส ขภาพที ่3 ดังตอ่ไปนี้ 
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กลุ่มภารก จตระหนักร ้และประเม นสถานการณ ิ(SAT) 
1. ประธานิิแพทย หญ งฐ ต พริวงศ ศ ร อ านวยิรองผ ้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ิ3 
2. รองประธานิินายว ศ ษฎ ิิอภ ส ทธ ์ว ทยาิรักษาการในต าแหน่งผ ้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกันิสสจ.พ จ ตริิิิ 
3. นายศ ววงค ิิเก ดลาภิินักว ชาการสาธารณสุขช านาญการิส านักงานสาธารณสขุจังหวดันครสวรรค ิ ิิิิิิิ 
4. นายประพันธ ิ ิเข็มแก้วิินักว ชาการสาธารณสุขช านาญการิิส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพ จ ตริิิิิิิิิิิิิิ 
5. นายว ราชิิเกษอุดมทรัพย ิินักว ชาการสาธารณสขุช านาญการพ เศษิส านักงานสาธารณสุขจังหวัดก าแพงเพชริ 
6. นางสุรีรัตน ิ ตุลยวณ ชย ิินักว เคราะห นโยบายและแผนช านาญการพ เศษิส านักงานสาธารณสขุจังหวดัอุทัยธานีิ 
7. นายสันต ิ ด่านน รภยัินักว ชาการสาธารณสขุช านาญการิส านักงานสาธารณสุขจังหวดัชยันาทิิิิิิิิ 
8. เลขานุการิน.ส.จ ตต มาิพาน ชก จินักว ชาการสาธารณสุขช านาญการพ เศษิส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ิ3 

กลุ่มวางแผนงานและก าลังคน 
1. ประธานิินายแพทย ทนงศักด ์ิิหอมทรัพย ิิรองผ ้อ านวยการโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทริิิิิิ 
2. รองประธานิินายแพทย ก ตต โชต ิิตั้งก ตต ถาวริผ ้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชตะพานห นิิิิิิิิิิิิิิิิิ 
3. เลขานุการินางสาวอุษาิิเพชรน ลิินักทรัพยากรบุคคลช านาญการิส านักงานเขตสขุภาพที่ิ3ิิิ 

กลุ่มภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 
1. ประธานิิแพทย หญ งรจนาิิขอนทองิิผ ้อ านวยการโรงพยาบาลสวรรค ประชารักษ ิิิิิิิ 
2. รองประธานิิแพทย หญ งศร นนาิแสงอรุณิิผ ้อ านวยการศ นย อนามยัที่ิ3                
3. รองประธานิินายแพทย อภ ชาติว ส ทธ ์วงษ ิิรองผ ้อ านวยการโรงพยาบาลสวรรค ประชารักษ ิิ 
4. เลขานุการิินางเยาวพาิปกเกษิิพยาบาลว ชาชีพช านาญการิโรงพยาบาลสวรรค ประชารักษ ิิ 

กลุ่มภารกิจส ารองเวชภัณฑ์และส่งก าลังบ ารุง (Stockpiling and Logistics) 
1. ประธานิินายแพทย โชต ิ ภาวศุทธ กุลิิรองผ ้อ านวยการโรงพยาบาลสวรรค ประชารักษ ิ ิ 
2. รองประธานินายชยัวัฒน ิิส งห ห รญันุสรณ ิิิเภสัชกรเชี่ยวชาญิโรงพยาบาลสวรรค ประชารักษ ิิิิิิิิิิิิิิิิ 
3. เลขานุการิเภสัชกรหญ งวย ดาิก่อเกียรต สาขาิิเภสัชกรช านาญการิโรงพยาบาลสวรรค ประชารักษ ิ  ิ

 

กลุ่มภารก จยุทธศาสตร และว ชาการิ(STAG) 
1. ประธานิินายแพทย ด เรกิข าแป้นิิผ ้อ านวยการส านักงานป้องกันควบคมุโรคที่ิ3 
2. รองประธานิิแพทย หญ งศร นนาิแสงอรุณิผ ้อ านวยการศ นย อนามัยที่ิ 3                  
3. นางเดือนเพ็ญิชาญณรงค ิิผ ้อ านวยการศ นย สุขภาพจ ตที่ิ3                             
4. นายมงคลิศ ร เทพทวีิิผ ้อ านวยการโรงพยาบาลจ ตเวชนครสวรรค ราชนคร นทร ิิิิิิิิิิ 
5. นางจ นตนาิว่องว ไลรตัน ิิผ ้อ านวยการศ นย ว ทยาศาสตร การแพทย ที่ิ3                                      
6. ผ ้อ านวยการศ นย สนับสนุนบร การสขุภาพที่ิ 3                                    
7. เลขานุการิิดร.ดุษฎีินราศาศวตัินักว ชาการสาธารณสุขช านาญการพ เศษิศ นย อนามัยที่ิ3                  

กลุ่มภารกิจการเงินและงบประมาณ (Finance) 
1. ประธานิินายแพทย พัลลภิยอดศ รจ นดาิินายแพทย สาธารณสขุจังหวดัชัยนาทิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 
2. รองประธานิินายแพทย อัครพงศ ิ จุธากรณ ิิิินายแพทย ช านาญการพ เศษิโรงพยาบาลก าแพงเพชร 
3. เลขานุการิินางศรีนวลิแกว่นเช งค้าิินักว ชาการสาธารณสุขช านาญการิส านักงานสาธารณสุข
จังหวัดอุทัยธานีิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 

กลุ่มภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 
1.ิประธานิินายแพทย จักราวธุิ ิจุฑาสงฆ ิินายแพทย สาธารณสุขจงัหวัดนครสวรรค ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 
2. รองประธานิินายแพทย อ านาจิิน้อยข าิินายแพทย เชี่ยวชาญิส านักงานสาธารณสขุจังหวดันครสวรรค ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 
3. เลขานุการิินางฐ ต ชยาิิไทยพาทินักว ชาการสาธารณสุขช านาญการิส านักงานเขตสุขภาพที ่3ิิิ 

กลุ่มภารกิจสื่อสารความเสี่ยง (Risk Communication) 
1. ประธานิินายแพทย ทรงวุฒ ิประสพสุขิินายแพทย ช านาญการพ เศษิศ นย อนามัยที่ิ3  
2. รองประธานิินายเกรียงกมลิิเหมอืนกรุดิิรองผ ้อ านวยการส านักงานปอ้งกันควบคุมโรคที่ิ3 
3. เลขานุการินางภัคิิศัลยานุบาลิิพยาบาลว ชาชีพช านาญการิิส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ิ3 

ผ ้บัญชาการเหตุการณ ิ(IC) 
1. ประธานิิแพทย หญ งว พรรณิิสังคหะพงศ ิิผ ้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขิเขตสุขภาพที่ิ 3ิ 
2. รองประธานินายแพทย สมเกียรต ิข านุรักษ ิิิสาธารณสุขน เทศก ิเขตสุขภาพท่ีิ3ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ
    

ผังโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ ด้านการแพทย และสาธารณสุขิ(Incident Command System : ICS) 
เขตสุขภาพที่ิ3 

5 
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1.ิกลุ่มภารก จตระหนักร ้และประเม นสถานการณ ิ(Situation Awareness Team : SAT) 

 องค ประกอบ 
1) ประธาน ุ  แพทย์หญ งฐ ต พรุุุุุุ วงศ์ศ ร อ านวยุุุุุุ รองผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบค มโรคท่ีุ3 
2) รองประธาน นายว ศ ษฎ์ุุุุุุุุุุุุุุ อภ ส ทธ ์ว ทยาุุุุุุ รักษาการในต าแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม

ป้องกันุส านักงานสาธารณส ขจังหวัดพ จ ตรุุุุ 
3) กรรมการ นายศ ววงค์ุ ุ เก ดลาภุุ นักว ชาการสาธารณส ขช านาญการุ 

ส านักงานสาธารณส ขจังหวัดนครสวรรค์ุุุุุุุุ 
4) กรรมการ นายประพันธ์ เข็มแก้วุุ นักว ชาการสาธารณส ขช านาญการุุ 

ส านักงานสาธารณส ขจังหวัดพ จ ตรุุุ 
5) กรรมการ นายว ราชุ เกษอ ดมทรัพย์ุุ นักว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษุ 

ส านักงานสาธารณส ขจังหวัดก าแพงเพชร 
6) กรรมการ นางส รีรัตน์ุ ต ลยวณ ชย์ุุ นักว เคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพ เศษุ 

ส านักงานสาธารณส ขจังหวัดอ ทัยธานี 
7) กรรมการ นายสันต ุ ด่านน รภัยุ นักว ชาการสาธารณส ขช านาญการ 

ส านักงานสาธารณส ขจังหวัดชัยนาทุุุุุุุุ 
8) เลขาน การุ นางสาวจ ตต มาุ พาน ชก จุ นักว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษุ 

ส านักงานป้องกันควบค มโรคทีุ่3 
 หน้าที่และอ านาจ 
 ในภาวะปกต  

1)ุต ดตามุเฝ้าระวังุประเม นสถานการณ์ุและประเม นความเสี่ยงของเหต การณ์ส าคัญต่างุๆุด้านสาธารณส ข  
ที่เก ดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

2)ุจัดท าสร ปรายงานเหต การณ์ส าคัญและรายงานเหต การณ์ เร่ งด่วนตามุ DCIR (Director Critical 
Information Requirement) ให้ผู้บร หารทราบท กวัน 

3)ุพ จารณาว ธีการควบค มโรค/ภัยเบื้องต้นุตามความเหมาะสมกับขนาดและความร นแรงของเหต การณ์ุ  
เช่นุตัดส นใจส่งทีมระดับเขตุเข้าด าเน นการสอบสวนุควบค มเหต การณ์ุหรือแจ้งเตือนเครือข่ายุเป็นต้นุพร้อมทั้ง
รายงานผู้บัญชาการเหต การณ์ุ(IC) และผู้บร หาร 

4)ุเสนอข้อพ จารณาเพื่อตัดส นใจยกระดับศูนย์ปฏ บัต การภาวะฉ กเฉ น 
5)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามที่ได้รับมอบหมาย 
ในภาวะฉ กเฉ น 
1)ุรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเหต การณ์ฉ กเฉ นทั้งหมดุเช่นุฐานข้อมูลผู้เด นทางุผู้สัมผัสุ  

ให้รวดเร็วและทันต่อเหต การณ์ุ(Real Time)   
2)ุต ดตามเฝ้าระวังุว เคราะห์ข้อมูลุประเม นสถานการณ์ุและประเม นความเสี่ยงของเหต การณ์ุที่ประกาศเป็น

ภาวะฉ กเฉ นอย่างใกล้ช ด 
3)ุประสานเชื่อมโยงข้อมูลกับทีมปฏ บัต การภาคสนามุเพ่ือให้ศูนย์ุEOC มีข้อมูลที่รวดเร็วทันต่อเหต การณ์ 
4)ุจัดทีมปฏ บัต การภาคสนามส ารองุกรณีจังหวัดภายในเขตส ขภาพร้องขอความช่วยเหลือ 
5)ุเสนอข้อมูลเช งย ทธศาสตร์เพ่ือก าหนดทางเลือกในการตอบสนองสถานการณ์ร่วมกับทีมย ทธศาสตร์ุ  

เพ่ือส่งต่อใหุ้IC ตัดส นใจ 
6)ุจัดท าสร ปรายงานสถานการณ์เป็นระยะตามทีุ่IC ก าหนด 
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7)ุปฏ บัต งานตามภารก จที่ผู้บัญชาการเหต การณ์มอบหมาย 

2.ิกลุ่มภารก จยุทธศาสตร และว ชาการิ(Strategic and Technical Advisory Group : STAG) 
 องค ประกอบิ 

1) ประธานุุ นายแพทย์ด เรกุ ข าแป้นุุ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบค มโรคทีุ่3 
2) รองประธานุุ แพทย์หญ งศร นนาุ แสงอร ณุ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยทีุ่3                   
3) กรรมการ นางเดือนเพ็ญุ ชาญณรงค์ุุ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
4) กรรมการ นายมงคลุ ศ ร เทพทวีุุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจ ตเวชนครสวรรค์ุุุุุุุุุุุุุ

ราชนคร นทร์ุุุุุุุุุุ 
5) กรรมการ นางจ นตนาุ ว่องว ไลรัตน์ุุ ผู้อ านวยการศูนย์ว ทยาศาสตร์การแพทย์ทีุ่3ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
6) กรรมการ ผู้อ านวยการศูนย์สนับสน นบร การส ขภาพทีุ่3ุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
7) เลขาน การุุ ดร.ด ษฎีุ นราศาศวัตุ นักว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษ 

ศูนย์อนามัยทีุ่3ุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
หน้าที่และอ านาจิิิิิิิิิิิ 
1) เสนอกลย ทธ์ุมาตรการุเป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉ กเฉ นแก่ผู้บัญชาการเหต การณ์ุุุุุุุุุุุ 
2)ุการจัดท าแผนเผช ญเหต ุ(Incident Action Plan : IAP)             
3)ุสนับสน นทรัพยากรุบ คลากรที่เชี่ยวชาญุว ชาการุให้กับผู้ปฏ บัต งานุICS ระดับเขตและจังหวัดุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 
4)ุประเม นผลการด าเน นงานตามกลย ทธ์ุมาตรการุเป้าหมายุเพ่ือปรับปร งกลย ทธ์/มาตรการุให้เหมาะสม

ตามสถานการณ์ุุุุุุุุุุุุุุ 
5)ุจัดท าสร ปบทเรียนการด าเน นงานุ(After Action Review : AAR) ในระยะฟ้ืนฟูหลังเก ดภาวะฉ กเฉ นุุุุุุุุุุุ 
6)ุสร ปผลการปฏ บัต งานน าเสนอต่อุIC เขตุุุุุุุุุุุ 
7)ุปฏ บัต งานตามภารก จที่ผู้บัญชาการเหต การณ์มอบหมาย 

3.ิกลุ่มภารก จปฏ บัต การิ(Operation) 
 องค ประกอบ 

1) ประธาน ุ  แพทย์หญ งรจนาุุ ขอนทองุุ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ุุุุุุุ 
2) รองประธาน แพทย์หญ งศร นนาุ แสงอร ณุุ ผู้อ านวยการศูนย์อนามัยทีุ่3 
3) รองประธาน นายแพทย์อภ ชาตุ วส ิทธ ์วงษ์ุุ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ุุ 
4) เลขาน การ นางเยาวพาุ ปกเกษุุ พยาบาลว ชาชีพช านาญการ 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ุุุุุุ 
หน้าที่และอ านาจ 
1) จัดตั้งศูนย์ประสานงานทีมแพทย์ฉ กเฉ นุและระบบการส่งต่อท่ีมีประส ทธ ภาพ 
2)ุร่วมก าหนดแผนเพ่ือสร้างมาตรการความปลอดภัยของบ คลากรผู้ปฏ บัต งานุประเม นขนาดความร นแรงุ 

การกระจายของปัญหาุ(Rapid Assessment) และสร ปผลรายงานุIC ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
3)ุเชื่อมต่อสถานการณ์ที่เก ดขึ้นในพ้ืนที่กับทีมุSRRT ส านักงานป้องกันควบค มโรคทีุ่3ุจังหวัดนครสวรรค์ 
4)ุปฏ บัต การควบค มสถานการณ์ภาวะฉ กเฉ นในพ้ืนที่ 
5)ุรายงานสถานการณ์ุและปัญหาอ ปสรรคุหรือร้องขอการสนับสน นเพ ่มเต มกับศูนย์บัญชาการผ่านุ

Situation Awareness Team เป็นุReal Time 
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6)ุประสานกับห้องปฏ บัต การทางสาธารณส ขุเพ่ือจัดท าแนวทางการส่งตรวจทางห้องปฏ บัต การที่เหมาะสมุ
รวมทั้งประสานขอค าแนะน าทางว ชาการจากผู้เชี่ยวชาญแหล่งต่างุๆ 

7)ุร่วมจัดเตรียมสถานที่ส าหรับการคัดกรองุการแยกกักุการรักษาผู้ป่วยให้เพียงพอุและเหมาะสม 
8) รายงานผลการปฏ บัต งานุรายงานผลการจัดการความเสี่ยงที่คาดว่าจะเก ดขึ้น ุและประเม นผล 

การปฏ บัต งานให้ผู้บัญชาการเหต การณ์ทราบ 
9)ุจัดทีมสนับสน นว ชาการุและปฏ บัต งานด้านส ขภาพจ ตุตามท่ีได้รับการร้องขอจากจังหวัดที่ประสบภัย 
10)ุประสานการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลในจังหวัดที่ประสบภัยไปโรงพยาบาลในจังหวัดอ่ืนทั้งในและนอกเขต 
11)ุประสานทีมจากจังหวัดอื่นุทั้งในและนอกเขตในการเข้าปฏ บัต การในจังหวัดที่ประสบภัย 
12)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.ิกลุ่มภารก จสื่อสารความเสี่ยงิ(Risk Communication) 
 องค ประกอบ 

1) ประธาน ุ  นายแพทย์ทรงว ฒ ุ ประสพส ขุุ นายแพทย์ช านาญการพ เศษุศูนย์อนามัยทีุ่3 
2) รองประธาน นายเกรียงกมลุุ เหมือนกร ดุุ รองผู้อ านวยการส านักงานป้องกันควบค มโรคท่ีุ3 
3) เลขาน การ นางภัคุ ศัลยาน บาลุุ พยาบาลว ชาชีพช านาญการ 

ส านักงานป้องกันควบค มโรคทีุ่3 
หน้าที่และอ านาจ 
1)ุจัดประช มสร ปข้อมูลสถานการณ์โรคุและแถลงข่าวตามทีุ่IC ก าหนด 
2)ุเฝ้าระวังข่าวลือุจากช่องทางต่างุๆุและตอบโต้อย่างเหมาะสมุและรวดเร็ว 
3)ุจัดท าข้อมูลข่าวสารุประเด็นข่าวุ(Press release) ประเด็นสารุ(Talking point)ุที่ถูกต้องแม่นย าุและ

ครบถ้วนุเหมาะกับสถานการณ์ุและกล ่มเป้าหมาย 
4)ุด าเน นการสื่อสารความเสี่ยงผ่านช่องทางต่างุๆ 
5)ุประสานกับทีมงานุเพ่ือจัดการและุUpdate ข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อเผยแพรุ่และสื่อสารความเสี่ยง 
6)ุประสานและร่วมประช มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในุและนอกเขตส ขภาพทีุ่3ุเพ่ือด าเน นการสื่อสารความเสี่ยง 
7)ุประเม นผลและรายงานผลการด าเน นงานสื่อสารความเสี่ยงต่อผู้บัญชาการเหต การณ์ 
8)ุปฏ บัต งานตามภารก จที่ผู้บัญชาการเหต การณ์มอบหมาย 
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กลุ่มภารก จตระหนักร ้และประเม นสถานการณ ิ(SAT) 
1.ินายสมพงษ ิิิิิินาคพรมินักว ชาการสาธารณสุขช านาญการิโทร.08ิ9640ิ6279 
2.ินางสาวพรณ ชาิป้อมค าินักว ชาการสาธารณสุขปฏ บัต การิโทร.ิ08ิ5736ิ0846 
3. นางสาวรุ่งนภาิิส ทธ พลินักว ชาการสาธารณสุขิโทร.ิ09ิ3029ิ2518    

กลุ่มวางแผนงานและก าลังคน 
1.ินางพันธ ภาิสมอบ้านินักจัดการงานท่ัวไปช านาญการิโทร.ิ09ิ2248ิ1890 
2.ินายธีระพันธ ิสาต ยะินักจัดการงานทั่วไปิโทร.ิ09ิ2462ิ8116 

กลุ่มภารก จปฏ บัต การิ(Operation) 
1.ินางสาวคณ ตฐาิธงว ชัยินักจ ตว ทยาคล น กปฏ บัต การิโทร.09ิ3172ิ2986 
2.ินางสาวภัทรน ศวร ิธนก ลอัครชัย นักจ ตว ทยาคล น ก โทร.ิ09 2361 0469 
3.ินางสาวธมลวรรณิแสนทมินักสังคมสงเคราะห ิโทร.ิ08ิ1423ิ9119 
4.ินางสาวรุ่งนภาิิส ทธ พลินักว ชาการสาธารณสุขิโทร.ิ09ิ3029ิ2518  

กลุ่มภารก จส ารองเวชภัณฑ และส่งก าลังบ ารุงิ(Stockpiling and Logistics) 
1.ินางสาวจ นตนาิอ่อนอุ่นิเจ้าพนักงานธุรการปฏ บัต งานิโทร.ิ09ิ1839ิ7501 
2.ินายปัญญาิค าว เศษิเจ้าพนักงานธุรการิโทร.ิ08ิ5874ิ1818ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ 
3.ินายพ ศาลิลอพ จ ตต ิพนักงานขับรถยนต ิิโทร.ิ08ิ5620ิ6173  
 
 

กลุ่มภารก จยุทธศาสตร และว ชาการิ(STAG) 
1.ินางสาวรตนภัสิิคงพันธ ินักว ชาการสาธารณสุขช านาญการพ เศษิโทร.ิ08ิ9355ิ6292 
2.ินางสาวจ ราวรรณิเจนจบินักว ชาการสาธารณสุขปฏ บัต การิโทร.ิ08ิ3164ิ6566 
3.ินางสาวกัญน ชชาิชัยมงคลินักว ชาการสาธารณสุขปฏ บัต การิโทร.ิ09ิ7047ิ7488 

กลุ่มภารก จการเง นและงบประมาณิ(Finance) 
1.ินางสาวกรวรรณิดีฉนวนินักว ชาการเง นและบัญชีิโทร.ิ08ิ6211ิ3878 
2.ินางจ นดารัตน ิกุศลธรรมรัตน ินักจัดการงานท่ัวไปิโทร.06ิ4659ิ8742 

กลุ่มภารก จประสานงานและเลขานุการิ(Liaison) 
1.ินางพันธ ภาิสมอบ้านินักจัดการงานท่ัวไปช านาญการิิโทร.ิ09ิ2248ิ1890 
2.ินางสาววีณาิบุญมากิเจ้าพนักงานธุรการิโทร.ิ06ิ5954ิ7146 

กลุ่มภารก จสื่อสารความเสี่ยงิ(Risk Communication) 
1.ินายณัฐก ตต ์ิอุดเป็งเครือินักว ชาการสาธารณสุขปฏ บัต การิโทร.ิ09ิ6193ิ5419 
2.ินายอภ รักษ ิสุขห รัญินักว ชาการคอมพ วเตอร ปฏ บัต การิโทร.ิ09ิ2462ิ8116ิิ 
 

ผังโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ ด้านการแพทย และสาธารณสุขิ(Incident Command System : ICS) 
ศ นย สุขภาพจ ตที่ิ3 

ผ ้บัญชาการเหตุการณ ิ(IC) 
1. ผ ้บัญชาการเหตุการณ ินางเดือนเพ็ญิชาญณรงค ิผ ้อ านวยการศ นย สุขภาพจ ตที่ิ3ิโทร.ิ08 9858 7962 
2. รองผ ้บัญชาการเหตุการณ ิคนที่ิ1ิินางสาวรตนภัสิคงพันธ ิหัวหน้ากลุ่มงานว ชาการสุขภาพจ ติโทร.ิ08ิ9355ิ6292 
3. รองผ ้บัญชาการเหตุการณ ิคนที่ิ2ิินางพันธ ภาิสมอบ้านิหัวหน้ากลุ่มงานอ านวยการิโทร.ิ09 2248 1890  
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การด าเน นงานด้านว กฤตส ขภาพจ ตุเขตส ขภาพทีุ่3ุที่ เก ดจากภาวะฉ กเฉ นุ เพ่ือให้การด าเน นงาน 
มีประส ทธ ภาพุศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุจึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตามศูนย์บัญชาการเหต การณ์ภาวะว กฤต  
ทางส ขภาพจ ตุโดยมีองค์ประกอบุหน้าที่และอ านาจุดังต่อไปนี้ 

1.ิผ ้บัญชาการเหตุการณ ิ(Incident Commander : IC) 

ุ องค ประกอบ 
1)ุนางเดือนเพญ็  ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุ ุุผู้บัญชาการเหต การณ์ 
2)ุนางสาวรตนภัสุุุ คงพันธ์  หัวหน้ากล ่มงานว ชาการส ขภาพจ ตุุรองผู้บัญชาการเหต การณ์ คุนทีุ่1 

ุ 3)ุนางพันธ ภาุ ุุุุ สมอบ้าน หัวหน้ากล ่มงานอ านวยการุุ ุุ รองผู้บัญชาการเหต การณ์ คุนที่ 2ุ 

 หน้าที่และอ านาจ 
 1)ุก าหนดวัตถ ประสงค์ุและเป้าหมายของการบัญชาการเหต การณ์ 
 2)ุต ดตามสถานการณ์ของเหต การณ์ต่างุๆ       
 3)ุอ านวยการุสั่งการุควบค มุเร่งรัดุก ากับุและต ดตามประเม นแก้ไขปัญหาในการตอบโต้สถานการณ์ 
 4)ุต ดตามุประเม นุและแก้ไขปัญหาุการด าเน นงานในส่วนต่างุๆุของระบบบัญชาการ 
 5)ุบร หารจัดการทรัพยากรต่างุๆุของระบบบัญชาการส าหรับการตอบโต้เหต การณ์ 
 6)ุประสานระดับนโยบายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานภายนอก 
 7)ุตัดส นใจุยกระดับ-ลดระดับุศูนย์ปฏ บัต การภาวะฉ กเฉ นทางสาธารณส ขุ(Emergency Operation 
Center : EOC) และสั่งการในระบบบัญชาการเหต การณ์ 
 8)ุเสร มสร้างขวัญุและก าลังใจในการปฏ บัต งานให้แก่ผู้ปฏ บัต งาน 
 9)ุเป็นที่ปรึกษาุให้ค าแนะน าุการแก้ไขปัญหาในการตอบโต้สถานการณ์ฉ กเฉ นของท กกล ่มภารก จ 

2.ิกลุ่มภารก จตระหนักร ้สถานการณ ิ(Situation Awareness Team : SAT) 

ุ องค ประกอบ 
 1) นางเดือนเพ็ญุ ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุ  ที่ปรึกษา 
 2) นายสมพงษ์ุุุุุุ นาคพรมุุุุุุุุุุนักว ชาการสาธารณส ขช านาญการ  คณะท างาน 

3)ุนางสาวพรณ ชาุ ป้อมค า  นักว ชาการสาธารณส ขปฏ บัต การุ  คณะท างาน 
 4)ุนางสาวร ่งนภาุุ ส ทธ พล  นักว ชาการสาธารณส ข    คณะท างาน 

 หน้าที่และอ านาจ 
ุุุ 1)ุต ดตามเฝ้าระวังุประเม นสถานการณ์ุและประเม นความเสี่ยงของเหต การณ์ส าคัญต่างุๆุด้านสาธารณส ข 
ที่เก ดขึ้นทั้งในเขตส ขภาพทีุ่3ุและระดับประเทศ 
 2)ุจัดท ารายงานเหต การณ์เร่งด่วนตามุDCIRs (Director critical information requirements) 
 3)ุให้ผู้บร หารทราบภายในุ30ุนาทีุหลังได้รับทราบข่าว/หรือเหต การณ์ผ ดปกต  
 4)ุจัดท าสร ปสถานการณ์โรค/ภัยส ขภาพ 
ุ 5)ุก าหนดทางเลือกในการตอบโต้ภาวะว กฤตส ขภาพจ ต 

6)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.ิกลุ่มภารก จยุทธศาสตร และว ชาการิ(Strategic and Technical Advisory Group : STAG) 

 องค ประกอบ 
1)ุนางเดือนเพ็ญุ ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3   ที่ปรึกษาุ 
2)ุนางสาวรตนภัสุุ คงพันธ์ุ  นักว ชาการสาธารณส ขช านาญการพ เศษ  คณะท างาน 
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3)ุนางสาวจ ราวรรณุุ เจนจบุ  นักว ชาการสาธารณส ขปฏ บัต การ   คณะท างาน 
4)ุนางสาวกัญน ชชาุ ชัยมงคล  นักว ชาการสาธารณส ขปฏ บัต การ  คณะท างาน 

หน้าที่และอ านาจ 
1)ุเสนอย ทธศาสตร์ุมาตรการุเป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉ กเฉ นแก่ผู้บัญชาการเหต การณ์ 
2)ุสนับสน นด้านว ชาการให้กับกล ่มภารก จต่างุๆุในระบบบัญชาการเหต การณ์ 
3)ุประเม นผลการด าเน นงานุตามกลย ทธ์ุมาตรการุเป้าหมายุเพื่อปรับปร งให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
4)ุจัดสร ปทบทวนบทเรียนหลังการปฏ บัต การุ(After Action Review) ในระยะฟ้ืนฟูหลังเก ดภาวะฉ กเฉ น 
5)ุจัดท าแผนเผช ญเหต ุและแผนประคองก จการส าหรับหน่วยงาน 
6)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามที่ได้รับมอบหมาย 

4.ิกลุ่มภารก จประสานงานและเลขานุการิ(Liaison) 

 องค ประกอบ 
 1)ุนางเดือนเพ็ญุ ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3   ที่ปรึกษา 
 2)ุนางพันธ ภา  สมอบ้านุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการุ  คณะท างานุุ  
 3)ุนางสาววีณา  บ ญมากุ เจ้าพนักงานธ รการุ   คณะท างาน 

หน้าที่และอ านาจ 
1)ุจัดท าท าเนียบเครือข่ายเพ่ือการประสานงานทั้งภายในและภายนอกุเขตส ขภาพท่ีุ3 
2)ุต ดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างุๆุที่เก่ียวข้องทั้งภายในและภายนอกุเขตส ขภาพท่ีุ3 
3)ุประสานหาสถานที่ส าหรับการท างานของทีมย่อยต่างุๆุในศูนย์ปฏ บัต การตอบโต้ภาวะฉ กเฉ นทางด้าน

สาธารณส ขุ(Emergency Operation Center : EOC) ให้เพียงพอ 
4)ุประสานจัดการประช มุจัดท าปฏ ท นการปฏ บัต งานของระบบบัญชาการเหต การณ์ 
5)ุสร ปรายงานการประช มุข้อสั่งการุผลการด าเน นงานุปัญหาอ ปสรรคุและสื่อสารข้อสั่งการไปยังหน่วยงาน

ต่างุๆุที่เก่ียวข้องอย่างรวดเร็ว 
6)ุวางแผนุผลักดันุและต ดตามให้ข้อสั่งการของผู้บัญชาการเหต การณ์ได้รับการปฏ บัต อย่างรวดเร็ว ุ 

และมีประส ทธ ภาพ 
7)ุให้การสนับสน นด้านการบร หารจัดการุและอ านวยความสะดวกในท กุๆุด้านให้กับทีมย่อยท กทีมในระบบ

บัญชาการเหต การณ์ 
8)ุรับผ ดชอบงานสารบรรณของระบบบัญชาการเหต การณ์ 
9)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามท่ีได้รับมอบหมาย 

5.ิกลุ่มวางแผนและก าลังคนิ 
 องค ประกอบ 

1)ุนางเดือนเพ็ญุ ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3   ที่ปรึกษาุ 
 2) นางพันธ ภาุุ  สมอบ้านุ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   คณะท างานุุ  
 3)ุนายธีระพันธ์ุุ สาต ยะุ  นักจัดการงานทั่วไปุ   คณะท างานุุ  

หน้าที่และอ านาจ  
 1)ุจัดท าฐานข้อมูลก าลังคนุพร้อมระบบสมรรถนะให้เป็นปัจจ บันุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ 

2)ุจัดท าแผนบร หารความต่อเนื่องของภารก จุ(Business Continuity Plan : BCP)                    
 3)ุจัดท าุและพัฒนาการประเม นระบบการสร้างแรงจูงใจุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ    
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 4)ุเสร มสร้างขวัญุและก าลังใจในการปฏ บัต งานให้กับทีมงานุุุุุุุุุุุุุุุุุุุ    
 5)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามที่ได้รับมอบหมาย 

6.ิกลุ่มภารก จปฏ บัต การิ(Operation) 

 องค ประกอบ 
1)ุนางเดือนเพ็ญุ ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3   ที่ปรึกษาุ 
2)ุนางสาวคณ ตฐาุ ธงว ชัยุ  นักจ ตว ทยาคล น กปฏ บัต การุ  คณะท างาน 
3)ุนางสาวภัทรน ศวร์ุ ธนกูลอัครชัยุ นักจ ตว ทยาคล น กุ   คณะท างาน 
4)ุนางสาวธมลวรรณุ แสนทมุ  นักสังคมสงเคราะห์ุ   คณะท างาน 
5)ุนางสาวร ่งนภาุุ ส ทธ พลุ  นักว ชาการสาธารณส ข   คณะท างานุ 
หน้าที่และอ านาจ  
1)ุประเม นความต้องการของทีมปฏ บัต การทางการแพทย์ในการช่วยเหลือต่อสถานการณ์ที่ เก ดขึ้นุ

ประสานงานุและจัดระบบการปฏ บัต ภาคสนามในการปฏ บัต การจัดการภาวะฉ กเฉ น 
2)ุจัดท ารูปแบบการรายงานจากทีมปฏ บัต การภาคสนามให้เหมาะสมกับเหต การณ์ 
3)ุก าหนดมาตรการความปลอดภัยของบ คลากรผู้ปฏ บัต งาน 
4)ุ ประเม นขนาดุความร นแรงุการกระจายของปัญหาุ(Rapid Assessment) และสร ปผลแจ้งศูนย์ปฏ บัต การ 

ตอบโต้ภาวะฉ กเฉ นทางด้านสาธารณส ขุ(Emergency Operation Center : EOC) ผ่านกล ่มภารก จตระหนักรู้
สถานการณ์ุ(Situation Awareness Team : SAT) 

5)ุจัดระบบการปฏ บัต การภาคสนามในการตอบโต้ภาวะฉ กเฉ น 
6)ุตรวจสอบความพร้อมอ ปกรณ์เครื่องมือุและกระบวนการปฏ บัต งาน 
7)ุรวบรวมความรู้มาตรฐานการปฏ บัต งานภาคสนาม 
8)ุรายงานสถานการณ์ุและปัญหาอ ปสรรคให้ผู้บัญชาการเหต การณ์ทราบ/พ จารณาหรือร้องขอการสนับสน น

เพ ่ มเต มกับศูนย์ปฏ บั ต การตอบโต้ภาวะฉ กเฉ นทางด้ านสาธารณส ขุ( Emergency Operation Center : EOC)  
ผ่านกล ่มภารก จตระหนักรู้สถานการณ์ุ(Situation Awareness Team : SAT) เป็นุReal Time 

9)ุต ดตามผลการปฏ บัต งานของทีมปฏ บัต การภาคสนามุประเม นุและรายงานผลการปฏ บัต งาน 
10)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามที่ได้รับมอบหมาย 

7.ิกลุ่มภารก จการเง นและงบประมาณิ(Financial) 

 องค ประกอบ 
 1) นางเดือนเพ็ญุ ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3   ที่ปรึกษา 
 2)ุนางสาวกรวรรณุุ ดีฉนวนุ  นักว ชาการเง นและบัญชี    คณะท างานุุ  
 3)ุนางจ นดารัตน์ุุ ก ศลธรรมรัตน์ุ นักจัดการงานทั่วไป    คณะท างานุุ  

หน้าที่และอ านาจ  
 1)ุวางแผนงบประมาณของศูนย์ปฏ บัต การตอบโต้ภาวะฉ กเฉ นทางด้านสาธารณส ขุ(Emergency Operation 
Center : EOC) ในภาวะฉ กเฉ น 
 2)ุจัดท าธ รการุการเง นุงบประมาณุสนับสน นภารก จุศูนย์ปฏ บัต การตอบโต้ภาวะฉ กเฉ นทางด้าน
สาธารณส ขุ(Emergency Operation Center : EOC) ในภาวะฉ กเฉ น 
 3)ุต ดตามการเบ กจ่ายงบประมาณุและรายงานศูนย์ปฏ บัต การตอบโต้ภาวะฉ กเฉ นทางด้านสาธารณส ขุ
(Emergency Operation Center : EOC)ุในภาวะฉ กเฉ น 
 4)ุสนับสน นงบประมาณให้ทีมปฏ บัต การได้ทันเวลา 



แผนประคองก ิจการส าหรบัการปฏ ิบัติ งานในภาวการณ ิระบาดของโรคต ิดเชือ้ไวริัสโคโรนาิ2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan : BCP) : ศ ินย สุขภาพจ ิตที่ิ3 กรมสุขภาพจิ ติ
วันที่ิ10ิพฤษภาคมิ2565 
 

ศูนย์สุ ขภาพจ ุตทีุ่3 กรมส ุขภาพจ ุตุกระทรวงสาธารณสุ ข 13 

 

 

5)ุบันทึกเวลาปฏ บัต งานุและจ่ายค่าตอบแทนตามเวลา 
6)ุสร ปรายงานทางการเง นุและว เคราะห์ต้นท นการด าเน นการและความค ้มค่า 
7)ุจัดท าประกันชีว ตุด าเน นการเรียกร้องุดูแลชดเชยค่าเสียหายส าหรับอ บัต เหต ุและการบาดเจ็บจากการ

ปฏ บัต งานในภาวะฉ กเฉ นทางสาธารณส ข 
8)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามท่ีได้รับมอบหมาย 

8. กลุ่มภารก จส ารองเวชภัณฑ และส่งก าลังบ ารุงิ(Stockpiling and Logistics) 

 องค ประกอบ 
  1)ุนางเดือนเพ็ญุ ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3   ที่ปรึกษา 
 2)ุนางสาวจ นตนา อ่อนอ ่นุ  เจ้าพนักงานธ รการปฏ บัต งานุ  คณะท างาน 
 3)ุนายปัญญา  ค าว เศษุ เจ้าพนักงานธ รการุ   คณะท างาน 
 4)ุนายพ ศาลุ  ลอพ จ ตต์ พนักงานขับรถยนต์ิ   คณะท างาน 

หน้าที่และอ านาจ 
1)ุจัดท าแผนุสรรหาุสถานทีุ่และส ่งอ านวยความสะดวกุส ารองเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ุอ ปกรณ์เทคโนโลยี

และสารสนเทศุ(IT)ุอ ปกรณ์ุ และระบบสื่อสารุเสบียงและอ ปกรณ์ยังชีพุและยานพาหนะตามแผนที่ก าหนด 
2)ุจัดท าแผนุกระจายุดูแลก ากับุและจัดส่งเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ุอ ปกรณ์เทคโนโลยี ุและสารสนเทศ 

ต่างุๆุสถานทีุ่ และส ่งอ านวยความสะดวกตามแผนที่ก าหนด 
 3)ุุจัดท าแผนุสรรหาุจัดตั้งสถานทีุ่และส ่งอ านวยความสะดวกส าหรับทีมปฏ บัต การุและศูนย์พักพ งส าหรับ
ผู้ประสบภัย 
 4)ุดูแลรักษาทีมปฏ บัต การที่ได้รับการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย 

5)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามท่ีได้รับมอบหมาย 

9. กลุ่มภารก จสื่อสารความเสี่ยงิ(Risk communication) 

 องค ประกอบ 
1)ุนางเดือนเพ็ญุ ชาญณรงค์ ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3   ที่ปรึกษา  
2)ุนายณัฐก ตต  ์   อ ดเป็งเครือ  นักว ชาการสาธารณส ขปฏ บัต การุ  คณะท างาน 
3)ุนายอภ รักษ์    ส ขห รัญุ  นักว ชาการคอมพ วเตอร์ปฏ บัต การิ คณะท างาน 

หน้าที่และอ านาจ 
 1)ุจัดท าแผนการสื่อสารประเด็นด้านส ขภาพจ ตที่สอดคล้องกับสถานการณ์ว กฤต 
 2)ุประสานความร่วมมือการด าเน นงานกับสื่อท กประเภทุโดยสนับสน นเนื้อหาความรู้ที่เน้นว ธีปฏ บัต ที่ได้ผล
อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนุผ่านช่องทางที่หลากหลายเพื่อเผยแพร่ถึงประชาชนได้โดยตรง 
 3)ุวางแผนเฝ้าระวังุและว เคราะห์สถานการณ์ของข่าวุและข้อมูลส ขภาพที่มีความเสี่ยงต่อพฤต กรรมทางด้าน
ส ขภาพจ ต 
 4)ุสร้างแนวทางการต ดตามและประเม นผลเพ่ือการสื่อสารุและตอบโต้ความเสี่ยงในสถานการณ์ว กฤตุ 
เพ่ือปรับปร งดูแลพัฒนาการเฝ้าระวังข้อมูลข่าวสารให้เก ดประโยชน์มากย ่งขึ้น 
 5)ุสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเรื่องการสร้างเสร มส ขภาพจ ตในช มชนส าหรับภาวะว กฤตส ขภาพจ ตผ่านสื่อต่างุๆุ
(Social awareness) ส่งเสร มพฤต กรรมเช งบวกุลดพฤต กรรมเช งลบในเรื่องการเข้าใจุและเห็นใจไม่รังเกียจกันุ 
ลดการตรีตราในสังคมุ(De-stigmatization) เรียนรู้ค ณค่ามน ษย์ 
 6)ุปฏ บัต หน้าที่อ่ืนุๆุตามท่ีได้รับมอบหมาย
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โครงสร้างบุคลากรศ นย สุขภาพจ ตที่ 3 
 

 
อิัตราก าลังบุคลากรศิ นย สิุขภาพจ ตที่ 3 

 

  จำนวนบุคลากรในหน่วยงาน (คน) 
สายงาน  กลุ่มงานว ชาการสุขภาพจ ต  กลุ่มงานอ านวยการ รวม 

 

1. สายวิ ชาชีพ (Front Line)    

- นักว ชาการสาธารณส ข 8 - 8 
- นักจ ตวุ ทยาคล น ก 2 - 2 
- นักสังคมสงเคราะห์ 1 - 1 

2. สายสนับสนุน (Back Office)    

- นักจัดการงานทั่วไป - 3 3 
- นักว เคราะห์นโยบายและแผน - - - 
- นักทรัพยากรบ คคล - - - 
- นักว ชาการคอมพุ วเตอร์ - 1 1 
- นักว ชาการเง นและบัญชี - 1 1 
- เจ้าพนกังานธุ รการ - 3 3 
- พนักงานขุับรถยนต์ - 1 1 

รวม  11  9 20 
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ทรัพยากรส าคัญในการปฏ บัต งาน 
 

ทรัพยากร กลุ่มงานวิ ชาการสุขภาพจ ต กลุ่มงานอำนวยการ รวม 
ฐานข้อมูล/โปรแกรม 7 โปรแกรม 

- ระบบฐานข้อมูลุHDC 
- ระบบสารสนเทศุHealth KPI 
- ระบบสารสนเทศุSUICIDE THAILAND 
- ระบบสารสนเทศ Special Education 
Technology (SET) 
- ระบบรายงาน COVID-19 ประจำวันุ
(COVID19.th-stat.com) 
- โปรแกรมุMENTAL HEALTH CHECK-IN 
- โปรแกรม SCHOOL HEALTH HERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 โปรแกรม 
- โปรแกรมวันลา 
- โปรแกรมพุัฒนาบุ คลากร 
- โปรแกรมทะเบียนวุัสด และสื่อ 
- โปรแกรมขอใช้รถยนต์ 
- โปรแกรมระบบสารบรรณุ
อุ เล็กทรอน กส์ 
- โปรแกรม GFMIS 
- โปรแกรม e-GP 
- โปรแกรม DPIS 
- โปรแกรมลาผู้บร หาร 
-ุโปรแกรมทะเบียนข้าราชการ
บรรจ ใหม่ 
-ุประเม นผลการปฏ บัต ราชการุ
PMS 
-ุโปรแกรมบัตรประจ าตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
-ุโปรแกรมดูเง นเดือน 
และค่าตอบแทน 
-ุโปรแกรมส่งเบ กเง นเดือนให้
ธนาคารกร งไทย 
- โปรแกรมุส่งเง นสมทบ
ประกันสังคมุระบบบร การ
อ เล็กทรอน กส์ 
-ุระบบให้บร การภาษีหักุณุ 
ที่จ่ายส าหรับใช้งานออนไลน์ 
-ุโปรแกรมเพ ่มประส ทธ ภาพ 
การจัดการงบประมาณุ 
และแผนงานุB&P DMH 
 
 

24 โปรแกรม 
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ทรัพยากร กลุ่มงานวิ ชาการสุขภาพจ ต กลุ่มงานอำนวยการ รวม 

ุคอมพุ วเตอร์ 12 เครื่อง 11 เครื่อง 23 เครื่อง 

 Notebook 7ุเครื่อง 2 เครื่อง 9 เครือ่ง 

ุหน้ากากอนามัย 5,000 ช ้น 5,000 ช ้น 10,000 ชุ ้น 

ุเจลล้างมอืแอลกอฮอล์ 60 ขวด (250 ml) 50 ขวด (250 ml) 110 ขวด 

ุช ดคล มทางการแพทย์ 35 ช ด - 35 ช ด 

ุแอลกอฮอล์ 60 ขวด (450 ml) 40 ขวด (450 ml) 100 ขวด 

ุเครื่องวุัดอุ ณหภุูม ร่างกาย 1 เครื่อง 1 เครื่อง 2 เครื่อง 

ช ดตรวจุATK 200ุช ด 100 ช ด 300 ช ด 

หน้ากากุN95 60ุช ้น 
- 

20ุช ้น 
 

80 ช ้น 
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ส่วนที่ิ2ิความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องเผช ญเหตุ 

ความเสี่ยงที่ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุต้องเตรียมพร้อมรับมือให้การปฏ บัต ภารก จหลักุด าเน นการได้อย่างต่อเนื่องุ
โดยที่ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุต้องจัดสรรบ คลากรส่วนหนึ่งไว้รองรับภารก จส าคัญของหน่วยงานซึ่งไม่สามารถหย ด
ด าเน นการไดุ้ส่วนบ คลากรที่รับผ ดชอบภารก จที่เหลือนั้นุต้องมีการจัดสรรอัตราก าลังเข้าร่วมปฏ บัต งานตามการระดม
ก าลังของระบบบัญชาการเหต การณ์ุและศูนย์ปฏ บัต การภาวะฉ กเฉ นด้านการแพทย์และสาธารณส ขุ( ICS & EOC) ุุุ
ความเสี่ยงที่ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุต้องเตรียมการรองรับการเก ดโรคและภัยส ขภาพุซึ่งปฏ บัต ตามขอบเขตสาธารณภัยุ
ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาต  

สาธารณภัยุหมายถึงุอัคคีภัยุวาตภัยุอ ทกภัยุภัยแล้งุโรคระบาดในมน ษย์ุโรคระบาดสัตว์ุโรคระบาดสัตว์น้ าุ 
การระบาดของศัตรูพืชุตลอดจนภัยอ่ืนุๆุอันมีผลกระทบต่อสาธารณชนุอาจเก ดจากธรรมชาต หรือมีผู้ท าให้เก ดขึ้นุ
อ บัต เหต ุหรือเหต อันใดุก่อให้เก ดอันตรายแก่ชีว ตุร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์ส นของประชาชน
หรือของรัฐุหมายความรวมถึงภัยทางอากาศุและการก่อว นาศกรรมด้วย 

ภาวะฉุกเฉ นทางสาธารณสุขิ(Public Health Emergency) ถือเป็นุ“สาธารณภัย”ุที่ก่อให้เก ดอันตราย
ต่อชีว ตุสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์ส นของประชาชนุและเก ดผลกระทบกับส ่งแวดล้อมุ“ภาวะฉ กเฉ นทางสาธารณส ข”ุ 
จึงหมายถึงุเหต การณ์การเก ดโรคและภัยค กคามส ขภาพุซึ่งมีลักษณะเข้าได้กับเกณฑ์อย่างน้อยุ2ุในุ4ุประการ 

1) ท าให้เก ดผลกระทบทางส ขภาพอย่างร นแรง 
2) เป็นเหต การณ์ท่ีผ ดปกต หรือไม่เคยพบมาก่อน 
3) มีโอกาสที่จะแพร่ไปสู่พ้ืนที่อ่ืน 
4) ต้องจ ากัดการเคลื่อนที่ของผู้คนหรือส นค้าุ 
ซึ่งสถานการณ์ฉ กเฉ นการระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 (COVID-19) เป็นภาวะฉ กเฉ นทางสาธารณส ขุ

(Public Health Emergency) ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุเป็นส่วนหนึ่งในทีมปฏ บัต การด้านการแพทย์และสาธารณส ขุุุุุ
เป็นทีมช่วยเหลือเยียวยาจ ตใจผู้ประสบภาวะว กฤตุ(MCATT) ในกรณีการระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019  
(COVID-19) เช่นเดียวกันุจึงได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ เก ดขึ้นด้วยระบบการจัดการ 
ภาวะฉ กเฉ นด้านสาธารณส ขุด้วยหลักุ2P2R 

1) การป้องกันและลดผลกระทบุ(Prevention and Mitigation) 
2) การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉ กเฉ นุ(Preparedness) 
3) การจัดการภาวะฉ กเฉ นุ(Response) 
4) การฟ้ืนฟูหลังเก ดภาวะฉ กเฉ นุ(Recovery) 
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ความเสี่ยงที่ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 ต้องเตรียมความพร้อมรับมือเพ่ือให้การปฏ บัต ภารก จหลักขององค์กร
ด าเน นการได้อย่างต่อเนื่องุโดยต้องจัดสรรบ คลากรุและทรัพยากรส่วนหนึ่งไว้รองรับภารก จต่างุๆุในภาวการณ์
ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 (COVID-19) รวมทั้งจ าเป็นต้องท าให้การด าเน นงานส าคัญของหน่วยงาน
ด าเน นการไดุ้และสามารถขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่องุความเสี่ยงที่ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 ต้องเตรียมการรองรับุ 
ในุ4 ประเด็นส าคัญุได้แก ่
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ความเสี่ยง 
 

ผลกระทบที่อาจเก ดขึ้นกิับหนิ่วยงาน 
ระดับความเสี่ยง ล าดับ

ความส าคัญ ต่ า กลาง ส ง 
1) บุคลากร (Staff) 
- ด้านความปลอดภัย 
- ด้านความเจ็บป่วย 
 
 
 
 
 
- ด้านการหย ดปฏ บัต งาน 
 
 
 
 
 
 
 
- ด้านทักษะการปฏ บัต งาน 
 
 
 
- ด้านขวัญก าลังใจ 
- ด้านภาระงานที่เพ ่มข้ึน 
 
 
 
 

 

1.1 บุ คลากรมุีความเสี่ยงตุ่อการตุ ดเชื้อไวรุัสุ
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งจากการปฏ บุัตุ งานุ
และการตุ ดเชุื้อจากชุ มชน เนื่องจากพุื้นที่เขตุ
สุ ขภาพทีุ่3 เปุ็นพื้นที่ที่มุีประชาชนตุ ดเชื ้อุ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนั้นุบ คลากร
ศูนย์ส ขภาพจ ตที ุ่3ุจึงมุีความเสุี่ยงอาจจะ 
ตุ ดเชื้อหากยุังมุีการปฏุ บุัตุ งานุหรือลงไปใน
ชุ มชนที่เสี่ยง 
1.2 บุ คลากรอาจจะถุูกหมุ นเวียนไปปฏุ บุัต 
หน้าทีเ่พ่ือรองรุับสถานการณุ์ที่เกุ ดขึ้น สุ่งผลใหุ้
หน่วยงานสุูญเสียบ คลากรในการปฏุ บัต งานตามุ
ภารก จหลุัก หรือได้รับค าสั่งให้กักกุันตุัวอยูุ่ที่พักุ
อาศัยจึงส่งผลกระทบต่อการด าเน นงาน 
1.3 บุ คลากรที่อาศุัยอยูุ่ในพุื้นที่เสี่ยงไมุ่สามารถุ
เด นทางมาท างานได้ สุ่งผลใหุ้หนุ่วยงานสุูญเสุียุ
บ คลากรในการปฏุ บัต งาน 
1.4 บุ คลากรมุีทุักษะในการปฏ บุัตุ งานดุ้วยการุ
ใช้เทคโนโลยุีด จ ทัลไมุ่เพียงพอในการปฏ บุัตุ งานุ
นอกสถานที่ท างาน เมื่อเกุ ดการระบาดของโรคุ
ต ดเชุื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
1.5 บ คลากรได้รับภาระงานที่เพ ่มขึ้นเนื่องจาก
หากมีบ คลากรต ดเชื้อไม่สามารถปฏ บัต งานไดุ้
จึงจ าเป็นต้องมีผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏ บัต 
หน้าที่แทนบ คลากรท่านนั้นอาจก่อให้เก ดการุ
Burnout ในที่ท างาน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 1.1 บ คลากร 
มีความเสี่ยงต่อ
การต ดเชื้อไวรัส
โคโรนาุ2019 
(COVID-19)  
ทั้งจากการ

ปฏ บัต งานุและ
การต ดเชื้อจาก

ช มชน 

2) สถานที่ (Premises) 2.1ุสถานที่ท างานมีการรวมกล ่มของคนจ านวน
มากมีความเสี่ยงที่จะเก ดการแพร่ระบาดจนต้อง
ปิดหน่วยงาน/กล ่มงานุไม่สามารถด าเน นการ
ปกต ได ้

√    
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ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเก ดขึ้นกิับหนิ่วยงาน 
ระดับความเสี่ยง ล าดับ 

ความส าคัญ ต่ า กลาง ส ง 
 2.2 สถานที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่หรืออยู่ในแหล่ง 

ที่มีการระบาดของโรคต ดเชื้ อไวรัสโคโรนาุ
2019 (COVID-19) 

 √  2.2 สถานที่
ท างานอยู่ในพ้ืนที่
หรืออยู่ในแหล่งที่
มีการระบาดของ 
โรคต ดเชื้อไวรัส
โคโรนาุ2019 
(COVID-19) 

3) ภารก จ (Operation) 3.1ุบ คลากรอาจมี ภารก จ เพ ่ มขึ้ นหากมี
ภาวการณ์ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ
2019 (COVID-19) และส่งผลกระทบต่อการ
ขับเคลื่อนภารก จหลักของหน่วยงานที่จ าเป็นต่อ
การด าเน นการอย่างต่อเนื่อง 
 3.2 การปฏ บัต ภารก จหลักของหน่วยงาน 
ไม่สามารถด าเน นการได้หากมีภาวการณ์ระบาด
ของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 (COVID-19) 

 √ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 

 

3.2 การปฏ บัต 
ภารก จหลักของ

หน่วยงาน 
ไม่สามารถ

ด าเน นการได้
หากมีภาวการณ์
ระบาดของโรค
ต ดเชื้อไวรัส 
โคโรนาุ2019 
(COVID-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) ทรพัย สิ น (Assets) 4.1ุงบประมาณในการปฏ บัต ภารก จตามปกต 
อาจจ าเป็นต้องสนับสน นการด าเน นงานในภาวะ
ฉ กเฉ นที่ไม่เพียงพอ 
4.2 วัสด อ ปกรณ์ไม่เพียงพอในการป้องกันตนเอง
ตามมาตรการของหน่วยงาน 

 
 

 
√ 
 

√ 
 

 4.2 วัสด อ ปกรณ์ 
ไม่เพียงพอ 

ในการป้องกัน
ตนเองตาม

มาตรการของ
หน่วยงาน 
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ิส่วนที่ 3 ลดผลกระทบจากความเสี่ยง 
     การเตรียมการลดความเสี่ยงุและผลกระทบที่สามารถเตรียมการไดุ้ก่อนเก ดการระบาดหรือก่อนเก ดเหต การณ์ 
ตามฉากทัศน์ุ(Scenario)ุที่คาดการณ์สมมต ในศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 

ความเสี่ยง 
ก จกรรม/ิ 

ว ธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ 
ทรัพยากรสนับสนุน 

ผ ้รับผ ดชอบ 

1)ิบุคลากริ(Staff)ิ 
-ุด้านความปลอดภัย 
-ุด้านความเจ็บป่วย 
-ุด้านการหย ดปฏ บัต งาน 
 
 
-ุด้านทักษะการปฏ บัต งาน 
 
 
 
 
-ุด้านขวัญก าลังใจ 
-ุด้านภาระงานที่เพ ่มข้ึน 
 
 
 
 

Non COVID-19 
1.1ุ ก า หนดแผน ในการ เ ตรี ย ม 
พร้อมให้บ คลากรปฏ บัต งานที่บ้านุ 
(Work From Home)ุกรณีเก ดการ
แพร่ระบาด 
COVID-19 
1.2 ด า เน นการให้ความรู้ การใช้
เทคโนโลยีด จ ทัลในการปฏ บัต งาน 
ที่บ้านุ(Work From Home) 
 
 
 
1.3 ก าหนดแนวทางและมาตรฐาน
การปฏ บัต งานุและต ดตามผลการ
ป ฏ บั ต ง า น เ มื่ อ เ ก ด ก ร ณี ต้ อ ง
ปฏ บัต งานที่บ้านุเช่นุบ คลากรที่
เด นทางมาจากเขตพ้ืนที่เสี่ยงุพ้ืนที่
ควบค มสู งส ดและเข้มงวด ุต้อง
ปฏ บัต งานที่บ้านเป็นระยะเวลาุ 
14 วัน 

 
1 วัน 

 
 

 
 

1 วัน 
 
 

 
 
 

1 วัน 

 
แนวทางการปฏ บัต ราชการุ 
เหลื่อมเวลาุและปฏ บัต งาน

ในสถานที่พักอาศัย 
 
 
แนวทางการใช้เทคโนโลยี
ด จ ทัลในการปฏ บัต งาน 
ที่บ้านุ(Work From 

Home) 
 
 
แนวทางการปฏ บัต ราชการ 
ในส านักงานุการปฏ บัต 
ราชการเหลื่อมเวลาุและ
ปฏ บัต งานในที่พักอาศัย/ุ
แนวทางการปฏ บัต ราชการุ
เหลื่อมเวลาุและปฏ บัต งาน 

ในสถานที่พักอาศัย 
 

มาตรการป้องกันุควบค ม 
การแพร่ระบาดของโรค 

ต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 
(COVID-19)ุตามค าสั่งของ

จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 

 
กล ่มงาน

อ านวยการ 
 
 

 
กล ่มงาน

อ านวยการ/
กล ่มงาน
ว ชาการ

ส ขภาพจ ต 
 

กล ่มงาน
อ านวยการ/
กล ่มงาน
ว ชาการ 

ส ขภาพจ ต 
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ความเสี่ยง 
ก จกรรม/ 

ว ธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ 
ทรัพยากรสนับสนุน 

ผ ้รับผ ดชอบ 

2)ิสถานที่ิ
(Premises) 

Non COVID-19 
2.1 จัดสถานที่ปฏ บัต งานตามมาตรการุSocial 
Distancing เช่น ุการไม่ทักทายกัน โดยการ 
จับมือุก าหนดระยะห่างในการนั่งรับประทาน
อาหาร/นั่งท างาน 
 
 
2.2 ก าหนดมาตรฐานด้านอนามัยส ่งแวดล้อมุ
และบร หารจัดการระบบส ขาภ บาลทั้งภายในุ
และภายนอกอาคารุเช่นุการตั้งจ ดคัดกรองุ 
จ ดบร การแอลกอฮอล์ุเจลล้างมือ 

 
ขึน้กับ

ระยะเวลา
ของโรค 

 
 
 

ขึ้นกับ
ระยะเวลา
ของโรค 

 
แผนผังการจัดห้อง

ท างานตามมาตรการุ
Social Distancing 

 
 
 
มาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรค 
ต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ
2019 (COVID-19) 

 
กล ่มงาน

อ านวยการ/
กล ่มงาน
ว ชาการ 

ส ขภาพจ ต 
 

กล ่มงาน
อ านวยการ/
กล ่มงาน
ว ชาการ 

ส ขภาพจ ต 

3)ิภารก จิ
(Operation) 

Non COVID-19 
3.1 จัดท าแนวทางการปฏ บัต งานเหลื่อมเวลาของ
บ คลากรที่ปฏ บัต งานในหน่วยงานุและแนวทาง
การปฏ บัต งานนอกสถานที่ท างานุ(Work From 
Home) 
 
 
 
 
 
 

 
1 วัน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
แนวทางการปฏ บัต 
ราชการในส านักงานุ
การปฏ บัต ราชการ
เหลื่อมเวลาุและ

ปฏ บัต งานในสถานที่
พักอาศัย/แนวทางุ
การปฏ บัต ราชการ
เหลื่อมเวลาุและ

ปฏ บัต งานในสถานที่
พักอาศัย 

 
กล ่มงาน

อ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 

 

COVID-19 
3.2 จัดการระบบข้อมูลข่าวสาร 
-ุรวบรวมการเข้าถึงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องุเช่นุ
ทรัพยากรุหน่วยบร การุแพร่กระจายโรคุโดยใช้
เทคโนโลยีที่มีประส ทธ ภาพ 
 

 
1 วัน 

 
 

 
แผนสื่อสารทางไกล
ผ่านระบบด จ ทัล 

และเทคโนโลยีุเช่นุ
โทรศัพท์ุVideo 

Conference Lineุ
กล ่มเฉพาะุหรือ

ระบบออนไลน์อ่ืนุๆ 

 
กล ่มงาน
ว ชาการ

ส ขภาพจ ต/ุ 
งาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 



แผนประคองก ิจการส าหรบัการปฏ ิบัติ งานในภาวการณ ิระบาดของโรคต ิดเชือ้ไวริัสโคโรนาิ2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan : BCP) : ศ ินย สุขภาพจ ิตที่ิ3 กรมสุขภาพจิ ติ
วันที่ิ10ิพฤษภาคมิ2565 
 

ศูนย์สุ ขภาพจ ุตทีุ่3 กรมส ุขภาพจ ุตุกระทรวงสาธารณสุ ข 23 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง ก จกรรม/ว ธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ 
ทรัพยากรสนับสนุน 

ผ ้รับผ ดชอบ 

 3.3 จัดท าแผนสื่อสารทางไกลผ่านระบบ
ด จ ทัลและเทคโนโลยี ุ เช่นุโทรศัพท์ ุ 
VDO Conference Line กล ่มเฉพาะหรือ
ระบบออนไลน์อ่ืนุๆุเพ่ือสื่อสารุและหา
ข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาภาวะ
ฉ กเฉ นุเช่นุกล ่มทีมว ชาการุทีมสื่อสารุ
(Non COVID-19 และุCOVID-19) ฯลฯ 

1 วัน - 
 

กล ่มงาน
ว ชาการ

ส ขภาพจ ต/ุ 
งาน

เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4)ิทรัพย ส นิ(Assets) Non COVID-19 
4.1 จัดหา/จัดซื้อวัสด อ ปกรณ์ ุในการ
ป้องกันตนเองตามมาตรการของหน่วยงาน 

 
- 

 
เอกสารจัดซื้อวัสด ุ
อ ปกรณ์ในการ 
ป้องกันตนเอง 
ตามมาตรการ 
ของหน่วยงาน 

 
กล ่มงาน

อ านวยการ 
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ิิส่วนที่ิ4 วางมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
 ุุุุุการด าเน นการเมื่ออยู่ในช่วงการระบาดุหรือเมื่อเก ดเหต การณ์ตามฉากทัศน์ุ(Scenario)ุที่คาดการณ์สมมต  
ในหน่วยงาน 

ความเสี่ยง ก จกรรม/ว ธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ 
ทรัพยากรสนับสนุน 

ผ ้รับผ ดชอบ 

1)ิบุคลากริ(Staff) 
-ุด้านความปลอดภัย 
-ุด้านความเจ็บป่วย 
-ุด้านการหย ดปฏ บัต งาน 
-ุด้านขวัญก าลังใจ 
-ุด้านภาระงานที่เพ ่มข้ึน 

จัดท าประกาศศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 เรื่องุ
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ 
ไวรัสโคโรนาุ2019ุ(COVID-19) 
1) มาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคส าหรับบุคลากร 
  1.1 การป้องกันการต ดเชื้อ 
ุุุุ1.1.1) ุหลี ก เ ลี่ ย งกา รสั มผั ส เ ยื่ อบ 
บร เวณใบหน้าุ(ตาุจมูกุปาก)ุด้วยมือที่
ไม่ได้ล้าง 
ุุุุ1.1.2)ุล้างมือด้วยน้ าุและสบู่ ุหรือ 
ใช้ เจลแอลกอฮอล์ ุให้ครบุ7 ขั้นตอนุ 
อย่างน้อยุ20 ว นาทีโดยเฉพาะหลังุไอุ
จามุก่อนรับประทานอาหารุหลังเข้า
ห้องน้ า 
ุุุุ1.1.3) ุ ไ ม่ ใ ช้ ส ่ ง ข อ ง ร่ ว ม กั บ ผู้ อ่ื นุ 
เช่นุแก้วน้ าุหลอดดูดน้ าุช้อนอาหารุ 
ผ้าเช็ดมือุเป็นต้น 
ุุุุ1.1.4)ุรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ุ
ปร งส กใหมุ่และใช้ช้อนกลางุ 
ุุุุ1.1.5)ุนอนหลับพักผ่อนให้ เพียงพอุ
และออกก าลังกายสม่ าเสมอ 
ุุุุ1.1.6)ุหลีกเลี่ยงการอยู่ ในที่มีผู้คน
แออัดและอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานุ
โดยไม่จ าเป็น 
  1.2 การป้องกันการแพร่กระจายเชื้อสู่
ผู้ อ่ืนกรณีมีอาการของระบบทางเด น
หายใจ 

ขึ้นกับ
ระยะเวลา
ของโรค 

ประกาศ 
ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 

กล ่มงาน
อ านวยการ 
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ผ ้รับผ ดชอบ 

   ุุุ1.2.1) สวมหน้ากากอนามัย 
ุุุุุ1.2.2)ุเมื่อมีอาการไอหรือจามุให้ปิดปากุ
และจมูกด้วยกระดาษช าระุหรือบั งด้ วย 
ต้นแขนแทนุจากนั้นล้างมือท กครั้ง 
ุุุุุ1.2.3)ุควรอยู่ห่างจากผู้ อ่ืนุอย่างน้อยุ 
1 เมตรุและอยู่บร เวณท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก 
ุุุุุ1.2.4) ุล้างมือด้วยน้ า ุและสบู่ ุหรือใช้
แอลกอฮอล์เจลเป็นประจ า 
ุุุุุ1.2.5) ุ ไม่ ใ ช้ ส ่ ง ของ ร่ วมกับผู้ อ่ื น ุ เช่ นุ 
แก้วน้ าุหลอดดูดน้ าุช้อนอาหารุผ้าเช็ดมือุ
เป็นต้น 
  1.3 ช่วงระหว่างมีการแพร่ระบาดเชื้อโรคุ 
ให้บ คลากรงดการเด นทางไปในพ้ืนทีุ่ประเทศ
หรือเมืองที่มี รายงานการระบาดของโรค 
ต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 (COVID-19)ุตาม
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมควบค มโรคุเว้นแต่
มีเหต จ าเป็นของทางราชการโดยจะต้องขอ
อน ญาตต่อผู้มีอ านาจเป็นกรณีไปุและให้ท า
รายงานต่ออธ บดีกรมส ขภาพจ ตท กกรณีเพ่ือ
ความปลอดภัยุและลดความเสี่ยงในการต ดเชื้อุ
และแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้ป่วยุและบ คลากร  
  1.4 กรณีจ า เป็นต้อง เด นทางไปใน พ้ืนที่
ประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการระบาดของ
โรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ตาม
ประกาศในเว็บไซต์ของกรมควบค มโรคุต้อง
ด าเน นการดังนี้ 
     1.4.1)ุระหว่างการเด นทางให้ดูแลส ขภาพ
อนามัยของตนเองตามค าแนะน าของกระทรวง
สาธารณส ขอย่างเคร่งครัด เช่นุสวมหน้ากาก
อนามัยตลอดเวลาุล้างมือบ่อยครั้งุและเฝ้า
ระวังตนเองเป็นพ เศษ 
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ผ ้รับผ ดชอบ 

 หลีกเลี่ยงการอยู่ในพ้ืนที่แออัดุผู้คนหนาแน่นุ
รักษาร่างกายให้แข็งแรงุพักผ่อนให้เพียงพอุ 
เป็นต้น 
ุุุุุ1.4.2) เมื่อเด นทางกลับถึงประเทศไทยให้เฝ้า
ระวังตนเองที่บ้านตามมาตรการของกรมควบค ม
โรคเพ่ือสังเกตอาการเป็นระยะเวลาุ14 วันุและ
รายงานต่อผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 ทั้งนีุ้
จะต้องได้รับมอบหมายงานและรายงานท กวัน
เพ่ือบันทึกไว้เป็นหลักฐาน 
ุุุุุ1.4.3) ุ ใน ระหว่ า ง ุ 14 วั น ุ ในข้ อ ุ 1.4.2  
หากมีอาการทางระบบทางเด นหายใจุเช่นุ 
ไอุเจ็บคอุมีน้ ามูกุเหนื่อยหอบุหายใจล าบากุ
ให้ ไปพบแพทย์ เ พ่ือท าการตรวจรักษาตาม
แนวทางต่อไปุ 
  1.5 ส าหรับบ คลากรที่เด นทางไปหรือกลับจาก
พ้ืนทีุ่ประเทศหรือเมืองที่มีรายงานการระบาด
ของโรคต ดเชื้อก่อนหน้านี้ ให้ด าเน นการตาม
มาตรการของกรมควบค มโรค 
2. มาตรการดูแลความสะอาดภายในอาคาร
ส านักงานและยานพาหนะ 
   2.1 จัดสถานที่ คั ดกรองผู้ มี อ าการ ไข้ ุ ไอุ 
มีน้ ามูกุเจ็บคอุไว้ชัดเจนในบร เวณที่มีอากาศ
ถ่ายเทได้สะดวก 
   2.2 กา รท าค ว ามสะอาดภาย ในอาคา ร
ส านักงานุส ่งของเครื่องใชุ้พ้ืนผ วที่สัมผัสบ่อยุ 
ให้เปิดประตูุหน้าต่างห้องท างานุเพ่ือระบาย
อากาศในช่วงเช้าและเย็นุอย่างน้อยุ30 นาทีุ
เ ช็ ดท าความสะอาดบร เ วณจ ด เสี่ ย ง ุ เช่ นุ 
ที่ จั บ ป ร ะ ตู ุ ร า ว บั น ไ ด ุ รี โ ม ทค อน โ ท ร ลุ
เครื่องปรับอากาศุโทรศัพท์มือถือุแท็บเล็ตุ 
เป็นต้น 
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ผ ้รับผ ดชอบ 

    2.3 การท าความสะอาดภายในยานพาหนะุ
เปิดประตูุหน้าต่างุเพ่ือระบายอากาศุอย่างน้อยุ
15 นาทีุท าความสะอาดยานพาหนะุบร เวณ 
จ ดเสี่ยงุเช่นุที่จับประตูรถุพวงมาลัยรถยนต์ุ 
ป ่มุเปิด-ปิดแอร์ุเครื่องเสียงุเป็นต้น 
   2.4 จั ดห าแอลกอฮอล์ เ จล ไ ว้ ใ น ร ถยนต์ 
ให้พร้ อม ใช้ ง านอยู่ เ สมอ ุทั้ งนี้ ใ ห้ บ คลากรุ 
ศูนย์ส ขภาพจ ตที่ ุ3 ถือปฏ บัต ตามมาตรการ
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัดุและต ดตามข่าวสาร 
ด้านการแพร่ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ
2019 (COVID-19)ุอย่างสม่ าเสมอรวมถึงรายงาน
ข้อมูลหรือเหต การณ์ผ ดปกต เป็นการเร่งด่วน 
ต่อผู้ บร หารหน่วยงานุและกรมส ขภาพจ ตุ 
เพ่ือการว น จฉัยุสั่งการุและควบค มสถานการณ์นี้
อย่างเคร่งครัดุ 

   

2)ิสถานที่ิ
(Premises) 

จัดท าแนวทางการปฏ บัต ราชการในส านักงานุ
การปฏ บัต ราชการเหลื่อมเวลาุและปฏ บัต งาน 
ในสถานที่พักอาศัยของศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3  
1. มาตรการปฏิบัติราชการในส านักงาน 

   1.1 จัดให้มีจ ดคัดกรองวัดอ ณหภูม ร่างกาย 
แก่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาปฏ บัต ราชการภายในพ้ืนที่
อาคารส านั กงานโดยจั ด เจ้ าหน้ าที่ มาดู แล 
การปฏ บัต ในการวัดไข้ท กวันท าการุตั้งแต่เวลาุ
08.00 – 09.00 น.ุหากพบผู้ที่มีไข้หรืออ ณหภูม 
เก นุ37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปุไม่อน ญาตให้เข้า
ปฏ บัต งานุและต้องรับการรักษาุณุหน่วยบร การ
ของกระทรวงสาธารณส ขุและรายงานผลให้
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมอบหมายให้งานบร หาร
ทรัพยากรบ คคลุจัดตารางการปฏ บัต งานของ
เจ้าหน้าที่ประจ าจ ดคัดกรอง 

ขึ้นกับ
ระยะเวลา
ของโรค 

แนวทางการปฏ บัต 
ราชการในส านักงาน
การปฏ บัต ราชการ
เหลื่อมเวลาุและ

ปฏ บัต งานในสถานที่
พักอาศัยของ 

ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 

ผู้ได้รับ
มอบหมาย 
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ผ ้รับผ ดชอบ 

    1.2 การจัดโต๊ะท างานของเจ้าหน้าทีุ่โดยแยก
ห้องปฏ บัต งานไปยังห้องที่ว่างุกรณีปฏ บัต งานใน
ห้องเดียวกันให้จัดโต๊ะท างานห่างกันอย่างน้อยุ 
2 เมตร 
   1.3 ให้เจ้าหน้าที่ท กคนถือปฏ บัต ตามมาตรการ
และการเฝ้าระวังการระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัส
โคโรนาุ2019 (COVID-19)ุของกรมส ขภาพจ ตุ
และศูนย์ส ขภาพจ ตที่ ุ3 รวมถึงแนวทางของ
จังหวัดนครสวรรค์ุและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
ด้วยุ 
2. มาตรการปฏิบัติราชการเหลื่อมเวลา  
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ส ขภาพจ ตที่ ุ 3  
มีจ านวนน้อยุและปฏ บัต งานแยกชั้นตามฝ่าย/
กล ่มงานุรวมถึงมีการจัดโต๊ะที่นั่งแยกห้องท างาน
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ุศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 
จึงก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ท กคนมาปฏ บัต งาน 
เ พียงรอบเดียวุคือุ เวลาุ08.30 – 16.30 น.ุ 
แต่ให้เหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารกลางวันุ
โดยให้หัวหน้ากล ่มงานพ จารณาจัดเจ้าหน้าที่พัก
ในสัดส่วนที่เหมาะสมุก าหนดช่วงรอบเวลาพัก
รับประทานอาหารกลางวันุ3 ช่วง 
เวลาุ11.30 – 12.30 น.ุ 
เวลาุ12.00 – 13.00 น.ุและ 
เวลาุ12.30 – 13.30 น. 
3. มาตรการปฏิบัติงานในสถานที่พักอาศัย 
เนื่องจากศูนย์ส ขภาพจ ตที่ ุ3ุมีเจ้าหน้าที่ที่มี
สถานที่ พักอาศัยทั้งใกล้และไกลจากที่ท างานุ 
การเด นทางมาปฏ บัต งานใช้รถส่วนตัวในการ
เด นทางุท าให้ความเสี่ยงต่อสถานการณ์การ 
ต ดเชื้อโรคระบาดเก ดขึ้นน้อยกว่าการเด นทางโดย
รถโดยสารสาธารณะ 
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ความเสี่ยง ก จกรรม/ว ธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ 
ทรัพยากรสนับสนุน 

ผ ้รับผ ดชอบ 

 ศูนย์ส ขภาพจ ตที่ ุ3ุจึ งยั งไม่ก าหนดมาตรการ
ปฏ บัต งานในสถานที่พักอาศัยุและในกรณีมีเหต ผล
ความจ าเป็นที่เจ้าหน้าที่ต้องปฏ บัต งานในสถานที่พัก
อาศัยจะด าเน นการตามแนวทางปฏ บัต ในสถานที่พัก
อาศัยภายใต้มาตรการ เร่ งด่ วนในการป้องกัน
ว กฤตการณ์จากการต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 
(COVID-19) ของกรมส ขภาพจ ตต่อไป 

   

จัดท าแนวทางการปฏ บัต ราชการเหลื่อมเวลา 
และปฏ บั ต ง า น ในสถานที่ พั ก อ าศั ย ุ ภ าย ใ ต้ 
มาตรการ เร่ งด่ วนในการป้องกันว กฤต การณ์ 
จากโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019ุ(COVID-19)ุของ
ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 
    1. มาตรการ เหลื่ อมเวลาในการปฏ บัต งาน 
และเหลื่อมเวลาพักรับประทานอาหารแบ่งออกเป็น
ช่วงเวลาุดังนีุ้ 
       1.1ุรอบเวลาปฏ บัต งานุ07.30 – 15.30ุน.ุ
พักกลางวันุเวลาุ11.00 – 12.00ุน. 
       1.2ุรอบเวลาปฏ บัต งานุ08.30 – 16.30ุน.ุ
พักกลางวันุเวลาุ12.00 – 13.00ุน. 
       1.3 รอบเวลาปฏ บัต งานุ09.30 – 17.30 น.ุ
พักกลางวันุเวลาุ13.00 – 14.00 น. 
โดยภารก จส าคัญของหน่วยงานต้องมีผู้ปฏ บัต งาน 
ท กรอบเวลาุส าหรับผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 
ต้องปฏ บัต งานรอบุ08.30 – 16.30 น. 

2. มาตรการปฏ บัต งานในสถานที่ พักอาศัยของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ด าเน นการุดังนี้ 
    2.1 จัดให้มีการก าหนดรายละเอียดุและแนวทาง
ด าเน นการให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ปฏ บัต งาน 
ในสถานที่ พักอาศัย ุ (Work Form Home) ุ โดย
รายละเอียดและแนวทางด าเน นการที่ก าหนดควร
ครอบคล มประเด็นส าคัญุดังนี้ 

ขึ้นกับ
ระยะเวลา
ของโรค 

แนวทางการปฏ บัต 
ราชการเหลื่อมเวลา
และปฏ บัต งานใน
สถานที่พักอาศัย
ภายใต้มาตรการ
เร่งด่วนในการ

ป้องกันว กฤตการณ์
จากโรคต ดเชื้อไวรัส

โคโรนาุ2019 
(COVID-19)ุของ
ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 

 
 
 
 
 
 

ผู้ได้รับ
มอบหมาย 
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ความเสี่ยง ก จกรรม/ว ธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ 
ทรัพยากรสนับสนุน 

ผ ้รับผ ดชอบ 

 ุุุุุ(1)ุลักษณะงาน 
ุุุุุ(2)ุระยะเวลา 
ุุุุุ(3)ุแนวทางก ากับต ดตามงาน 
ุุุุุ(4)ุให้หัวหน้ากล ่มงานมอบหมายงานุและก ากับ
ต ดตามงานใต้บังคับบัญชาตามแนวทางท่ีก าหนด 
ุุุุุ(5)ุให้งานบร หารทรัพยากรบ คคลจัดท าตาราง
ให้ข้าราชการุและเจ้าหน้าที่อยู่ปฏ บัต ราชการ 
ในสถานที่พักอาศัยตามแนวทางท่ีก าหนด 
    2.2ุศูนย์ส ขภาพจ ตที่ ุ3ุก าหนดรายละเอียด 
ตามข้อุ2.1ุแล้วุแจ้งให้ข้าราชการุและเจ้าหน้าที่
ทราบโดยทั่วกันุผ่านว ธีการุและช่องทางการสื่อสาร
แอปพล เคชันไลน์ุ(Application Line) แจ้งเวียน
บันทึกข้อความแนวทางการปฏ บัต ุและค าสั่งของ
หน่วยงาน 
    2.3 หน่วยงานจะพ จารณาอน ญาตให้ข้าราชการุ
และเจ้าหน้าที่ที่เข้าข่ายการปฏ บัต งานในสถานที่พัก
อาศัยตามที่หน่วยงานก าหนด 
    2.4ุเมื่อเร ่มด าเน นการปฏ บัต งานในสถานที่พัก
อาศัยให้ข้าราชการุและเจ้าหน้าที่ถือปฏ บัต  
    2.5 เมื่อหน่วยงานด าเน นการตามแนวทางให้
ข้าราชการุและเจ้าหน้าที่ปฏ บัต งานที่สถานที่พัก
อาศัยแล้วให้รายงานข้อมูลการด าเน นการไปยังกอง
บร หารทรัพยากรบ คคลุกรมส ขภาพจ ตุรวบรวมใน
ภาพรวมเพ่ือกรมส ขภาพจ ตุจะได้รายงานผลการ
ปฏ บัต ต่อศูนย์บร หารสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 (COVID-19)ุ 
ท กสัปดาห์ต่อไป 
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ความเสี่ยง ก จกรรม/ว ธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ 
ทรัพยากรสนับสนุน 

ผ ้รับผ ดชอบ 

3)ิภารก จิ
(Operation) 

3.1 ก าหนดให้มีผู้รับผ ดชอบหลัก/รองุตามภารก จ ขึ้นกับ
ระยะเวลา
ของโรค 

ท าเนียบคณะท างาน ผู้ได้รับ
มอบหมาย 

4)ิทรัพย ส นิ
(Assets) 

4.1 ใช้ทรัพยากรที่ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 ได้จัดสรรให้
ในการปฏ บัต หน้าที่และภารก จที่ได้รับมอบหมาย 
4.2 จัดให้มีทรัพยากรส ารองส าหรับบ คลากรในการ
ปฏ บัต ภารก จที่ได้รับมอบหมาย 

ขึ้นกับ
ระยะเวลา
ของโรค 

- ผู้ได้รับ
มอบหมาย 
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ส่วนที่ 5 เตรียมการและปฏิ บัต ตามแผนิ
ท าเนิียบคณะท างานหลัก   
 

ชือ่-สกุล หมายเลข
โทรศัพท  

โทรศัพท มือถือ 
บทบาท 
หน้าที่ 

 

ผ ้รับผ ดชอบรอง 

1. นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ 0 5626 7289 08 9858 7962 ผุู้บร หาร 
(สั่งการ) 

ุผู้รุักษาราชการแทนผู้อำนวยการ 
 
 
 
 

 
 
 

2. นางสาวรตนภัส คงพันธ์ 0 5626 7289 06 5645 4538 หวัหน้า ุผู้ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการ 

3. นางพุันธุ ภา สมอบ้าน 0 5626 7289 09 2248 1890 หวัหน้า ุนางสาวจ นตนา อ่อนอ ่น 

4. นายสมพงษ์ นาคพรม 0 5626 7289 08 9640 6279 ผู้ปฏุ บัต  ุนางสาวจ ราวรรณ เจนจบ 

5. นางสาวจ ราวรรณ เจนจบ 0 5626 7289 08 3164 6566 ผู้ปฏุ บัต  นางสาวธมลวรรณ แสนทม 

6. นางสาวคณ ตฐา ธงว ชัย 0 5626 7289 09ุ3172ุ2986 ผู้ปฏุ บัต  นางสาวธมลวรรณ แสนทม 

7. นางสาวภัทรน ศวร์ ธนกูลอัครชัย 0 5626 7289 09ุ2361ุ0469 ผู้ปฏุ บัต  นางสาวคณ ตฐา ธงว ชัย 

8. นางสาวจ นตนา อุ่อนอ ่น 0 5626 7289 09 1839 7501 ผู้ปฏุ บัต  นายธุีระพุันธ์ สาต ยะ 

9. นางสาวธมลวรรณ แสนทม 0 5626 7289 08ุ1423ุ9119 ผู้ปฏุ บัต  นางสาวคณ ตฐา ธงว ชัย 

10. นางสาวร ่งนภา ส ทธ พล 0 5626 7289 09 3029 2518 ผู้ปฏุ บัต  นางสาวพรณ ชา ป้อมค า 

11. นายณัฐก ตต ์ อุ ดเป็งเครือ 0 5626 7289 09 6193 5419 ผู้ปฏุ บัต  นางสาวพรณ ชา ป้อมค า 

12. นางสาวพรณ ชา ป้อมคำ 0 5626 7289 08 5736 0846 ผู้ปฏุ บัต   นายณัฐก ตต ์ อุ ดเป็งเครือ 

13. นางสาวกัญน ชชา ชุัยมงคล 0 5626 7289 09 7047 7488 ผู้ปฏุ บัต   นางสาวภัทรน ศวร์ ธนกูลอัครชัย 

14. นางสาวกรวรรณ ดีฉนวน 0 5626 7289 08 6211 3878 ผู้ปฏุ บัต  นางพุันธุ ภา สมอบ้าน 

15. นางจ นดารุัตน์ ก ศลธรรมรัตน์ 0 5626 7289 06 4659 8742 ผู้ปฏุ บัต  นางสาววุีณา บ ญมาก 

16. นายธุีระพุันธ์ สาต ยะ 0 5626 7289 09 2462 8116 ผู้ปฏุ บัต  นายอภ รุักษ์ ส ขห รุัญ 

17. นายอภ รุักษ์ ส ขห รุัญ 0 5626 7289 08 4688 1742 ผู้ปฏุ บัต  นายธุีระพุันธ์ สาต ยะ 

18. นายปัญญา ค าว เศษ 0 5626 7289 08 5874 1818 ผู้ปฏุ บัต  นายพ ศาล ลอพ จ ตต์ 

19. นางสาววุีณา บ ญมาก 0 5626 7289 06 5954 7146 ผู้ปฏุ บัต  นางจ นดารุัตน์ ก ศลธรรมรัตน์ 

20. นายพ ศาล ลอพ จ ตต์ 0 5626 7289 08 5620 6173 ผู้ปฏุ บัต  นายปัญญา ค าว เศษ 
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ท าเนิียบหน่วยงานภาคิีเครือข่าย 
 

  

หมายเลขโทรศัพท  โทรศัพท มือถือ หน่วยงาน ผ ้ประสานงาน 
 

ส านุักงานเขตส ขภาพท่ี 3 พญ.ว พรรณ สังคหะพงศ์ 0 5622 4426  08 1835 0308 

ส านุักงานเขตส ขภาพท่ี 3 นพ.สมเกุียรต  ข าน รักษ์ 0 5622 4426  08 1887 7270 

ุส านักงานป้องกันควบค มโรคทีุ่3 ุแพทย์หญ งฐ ต พร วงศ์ศ ร อ านวย   0 5622 1822  09 5494 6289 

ุส านักงานป้องกันควบค มโรคทีุ่3 ุนางสาวจ ตต มา พาน ชก จ  0 5622 1822  08 6446 6337 

ศูนย์วุ ทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นางจ นตนา ุ วุ่องว ไลรัตน์ 0 5624 5618-20  08 8549 0592 

ศูนย์อนามัยทีุ่3         ุแพทย์หญ งศร นนาุุุ แสงอร ณ 0 5625 5451  08 9205 1690 

ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 นางเดือนเพ็ญ ชาญณรงค์ 0 5626 7289  08 9858 7962 

โรงพยาบาลจ ตเวชนครสวรรค์ราชนคร นทร์ นพ.มงคล ุ ศ ร เทพทวี 0 5621 9444 06 2254 1519 

 ส านักงานสาธารณส ขจังหวัดพ จ ตร ุนายว ศ ษฎ์ อภ ส ทธ ์ว ทยา  0 5699 0354  08 1953 5434 

ุส านักงานสาธารณส ขจังหวัดนครสวรรค์ ุนายศ ววงค ์ เก ดลาภ  0 5623 2001  09 4256 5459 

ุส านักงานสาธารณส ขจังหวัดพ จ ตร ุนายประพันธ์ เข็มแก้ว  0 5699 0354  08 5050 8432 

ุส านักงานสาธารณส ขจังหวัดก าแพงเพชร ุนายว ราช เกษอ ดมทรัพย์  0 5570 5202-4  08 9959 5229 

ุส านักงานสาธารณส ขจังหวัดอ ทัยธานี ุนางศรีนวลุ แกว่นเช งค้า  0 5651 1565-105  08 9562 8576 

ุส านักงานสาธารณส ขจังหวัดอ ทัยธานี ุนางส รีรัตน์ ต ลยวณ ชย์  0 5651 1565-105  08 1887 7052 

 ส านักงานสาธารณส ขจังหวัดชัยนาท  นพ.พัลลภ ยอดศ รจ นดา  0 5640 5517  08 1888 1262 

ุส านักงานสาธารณส ขจังหวัดชัยนาท ุนายสันต  ด่านน รภัย  0 5640 5517 08 1972 0019 

ุโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ุุุุุุุ 
 

ุแพทย์หญ งรจนาุุ 
 

ขอนทองุุ 
 

 0 5621 9888 ุ08ุ1886ุ3868 

ุโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ุุ 
 

ุนพ.อภ ชาตุ 
 

ว ส ทธ ์วงษ์ุุ 
 

 0 5621 9888 ุ08ุ1281ุ1933ุ 

ุโรงพยาบาลก าแพงเพชร ุนพ.อัครพงศ์ จ ธากรณ์ ุ0ุ5502ุ2000 ุ08ุ1809ุ9298 

ุโรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร ุนพ.ทนงศักด ์ หอมทรัพย์ ุ0ุ5641ุ1055 ุ08ุ7996ุ2582 

ุโรงพยาบาลสมเด็จพระย พราชตะพานห นุุุุุุุุุุุุุุุุุ ุนพ.ก ตต โชต ุุ ตั้งก ตต ถาวร ุ0ุ5662ุ1355 ุ08ุ1973ุ0786 

ุส านักงานเขตส ขภาพทีุ่3ุุุ นางสาวอ ษาุุ เพชรน ลุุ  0 5622 4426 ุ09ุ5889ุ9141 

ุศูนย์อนามัยทีุ่3 
 

ุนพ.ทรงว ฒ ุ 
 

ประสพส ขุุ 
 

 0 5625 5451 ุ08ุ6914ุ1942 

ุส านักงานป้องกันควบค มโรคทีุ่3 
 

ุนายเกรียงกมลุุ 
 

เหมือนกร ดุุ 
 

 0 5622 1822 ุ08ุ1474ุ6033 
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ขั้นตอนการปฏิ บัต งาน 

ทีม 
ผ ้จัดการ : หัวหน้ากลุ่มงานวิ ชาการสุขภาพจ ต 

ผ ้จัดการส ารอง : 

ขั้นตอน ก จกรรม ผ ้รับผ ดชอบ 
เอกสาร/ 
ทรัพยากร 

1. การด าเน นการป้องกันิ
และลดผลกระทบิ
(Prevention and 
Mitigation) 

ก่อนการระบาด - ระยะเตรียมการ 
1)ุเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะ
เก ดขึ้นุวางแผนการด าเน นงานุด าเน นการ
ประเม นความต้องการความช่วยเหลือของ
เจ้าหน้าที่หากเก ดการระบาดของโรคต ดเชื้อ
ไวรัสโคโรนาุ2019ุ(COVID-19) 
2)ุจัดท าท าเนียบุและระบบประสานงานุ
เครือข่ายในพ้ืนที่และจัดระบบการปฏ บัต การุ
การส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายทีุ่
รองรับสถานการณ์ฉ กเฉ นและเตรียมพร้อมุ
ระบบจัดการภาวะฉ กเฉ นในสถานที่ท างาน 
3)ุเตรียมบ คลากรและทรัพยากรและด าเน นการ
วางแผนเพ่ือทดแทนบ คลากรที่พักหรือท าค าสั่ง
ให้กักตัวที่พักอาศัย 
4)ุด าเน นการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุให้ความรู้ความเข้าใจกับุ
บ คลากรต่อสถานการณ์ท่ีเก ดข้ึน 
5)ุสื่อสารให้ความรูุ้การเฝ้าระวังสถานการณ์
ของโรคุและแนะน าการปฏ บัต ตัวที่ถูกต้อง 
6)ุผู้บร หารออกมาตรการเยียวยาุและให้
ก าลังใจบ คลากรเมื่อเจอสถานการณ์ฉ กเฉ น 
7)ุจัดสรรบ คลากรทดแทนเมื่อบ คลากรภายในุ
หน่วยงานเจ็บป่วยด้วยโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ
2019ุ(COVID-19) 
8)ุยืดหย ่นกับสถานการณ์หรือการต ดตามงาน
ขยายเวลาออกไปหากภาระงานมีมากเก น 

ศุูนย์สุ ขภาพจ ตที่ 3 - 
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ทีม 
ผ ้จัดการ : หัวหน้ากลุ่มงานวิ ชาการสุขภาพจ ต 

ผ ้จัดการส ารอง : 

ขั้นตอน ก จกรรม ผ ้รับผ ดชอบ 
เวลาที่ใช้ิ

(ชั่วโมง/วัน) 
 

เอกสาร/ 
ทรัพยากร 

2. การเตรียมความพร้อม
รองรับภาวะฉุกเฉ นิ
(Preparedness) 

 

1) ด าเน นการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุระบบการส่งต่อุและให้
ความร่วมมือสนับสน นภารก จต่างุๆุการจัดตั้ง
โรงพยาบาลสนามกับเครือข่าย 

2) ด าเน นการวางแผนและเตรียมความพร้อม
ของทีมปฏ บัต การในการเผช ญเหต การณ์ฉ กเฉ นุ
และพร้อมให้การสนับสน นเมื่อได้รับการร้องขอุ
หรือเก ดสถานการณ์ว กฤตุ -ุทีมช่วยเหลือ
เยียวยาจ ตใจผู้ประสบภาวะว กฤตุ(Mental 
health Crisis Assessment and Treatment 
Team : MCATT) ท กโรคและภัยส ขภาพ 

 

ศูนย์ 
สุ ขภาพจุ ตที่ 3 

- คู่มือกรอบ 
การด าเน นงาน 
การจัดการภาวะ

ฉ กเฉ น 
ด้านสาธารณส ข 

3. การจดัการภาวะ 
ฉุกเฉ นิ(Response) 

 

ระหวิ่างการระบาด – ระยะการระบาด 
1.ุปฏ บัต ตามประกาศศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุ
เรื่องุมาตรการป้องกันการการแพร่ระบาดของ
โรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019ุ(COVID-19) 
ุุุ1)ุมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพรุ่
กระจายของเชื้อโรคส าหรับบ คลากร 
ุุุ2)ุมาตรการดูแลความสะอาดภายในอาคารุ
ส านักงานุและยานพาหนะ 
2.ุปฏ บัต ตามแนวทางการปฏ บัต ราชการใน
ส านักงานุการปฏ บัต ราชการเหลื่อมเวลาุและ
ปฏ บัต งานในสถานที่พักอาศัย 
3.ุปฏ บัต ตามแนวทางการปฏ บัต ราชการ
เหลื่อมเวลาุและปฏ บัต งานในสถานที่ พัก
อาศัยภายใต้มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน
ว กฤตการณ์จากโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019ุ
(COVID-19) 

 

ศูนย ์
ส ขภาพจ ตทีุ่3 

ขึ้นกับ
สถานการณ์
โรคที่เก ดขึ้นุ

และ
สถานการณ์ 
ที่สงบลง 

 

1. มาตรการ 
ป้องกันการแพร่
ระบาดเชื้อโรคุ

COVID-19 
 
 
 
 

2. แนวทางการ
ปฏ บัต ราชการใน
ส านักงานุการ
ปฏ บัต ราชการ

เหลื่อมเวลาุและ
ปฏ บัต งานใน

สถานที่พักอาศัย 



แผนประคองก ิจการส าหรบัการปฏ ิบัติ งานในภาวการณ ิระบาดของโรคต ิดเชือ้ไวริัสโคโรนาิ2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan : BCP) : ศ ินย สุขภาพจ ิตที่ิ3 กรมสุขภาพจิ ติ
วิันที่ิ10ิพฤษภาคมิ2565 
 

ศูนย์สุ ขภาพจ ุตทีุ่3 กรมส ุขภาพจ ุตุกระทรวงสาธารณสุ ข 36 

 

 

 

ส่วนที่ิ6ิประชาสัมพันธ แผน 
 

วัตถุประสงค  กลุ่มเป้าหมาย ข้อความประชาสัมพันธ  ช่องทางสื่อสาร 

1. เพ่ือไม่ให้ประชาชนุและเจ้าหน้าที่
สาธารณส ขตื่นตระหนกุและสร้างความ
ตระหนักกับเหต การณ์ที่เก ดขึ้น 
2. เฝ้าระวังุประเม นุคัดกรองเพ่ือป้องกันุ
ปัญหาส ขภาพจ ตในประชาชน 
3. สร้างภูม ค ้มกันทางใจให้กับประชาชน 
4. เพ่ือให้ประชาชนกล ่มเสี่ยงต่อปัญหา
ส ขภาพจ ต ได้ รับการดูแลช่ วย เหลือ
เยียวยาด้านสังคมจ ตใจ 

 
 
 
 
 
 

- ประชาชน 
ในพ้ืนที่ 

เขตส ขภาพทีุ่3 
- บ คลากร 
ในพ้ืนที่ 

เขตส ขภาพทีุ่3 
 

-ุหา่งไวุ้ ไม่แพร่เชื้อุเพ่ือท กคน 
- 5 ร. ดูแลใจุสู้ไวรัสุCOVID-19 
- 5 ต. ดูแลใจุกักตัวอย่างไรุไม่เครียด 
-ุวัคซีนุ3ุระดับ 
ุุุ1.ุวัคซีนตนเองุ: อึดุฮึดุสู้ 
ุุุ2.ุวัคซีนครอบครัวุ:  
ุุุุุุุ-ุพลังบวกุ 
ุุุุุุุ-ุพลังยืดหย ่นุ 
ุุุุุุุ-ุพลังร่วมมือ 
ุุุ3.ุวัคซีนช มชนุ: 4 สร้างุ2ุใช้ 
- Distancing & Mask Wearing &  
Hand Washing & Testing &  
Thai Cha na : DMHTT 
- Mental Health Check-In : MHCI 
- Mental Health Literacy : MHL  
 
 
 
 
 
 
 
 

- เวทีการประช ม
กรรมการบร หาร 
เขตส ขภาพทีุ่3 
- Facebook Fanpage 
- Website 
- LINE Official 
- Twitter 
- YouTube 
- TikTok 
 
 

ทีม 
ผ ้จัดการ : หัวหน้ากลุ่มงานวิ ชาการสุขภาพจ ต 

ผ ้จัดการส ารอง : 

ขั้นตอน ก จกรรม ผ ้รับผ ดชอบ 
เวลาที่ใช้ิ

(ชั่วโมง/วัน) 
 

เอกสาร/ 
ทรัพยากร 

4. การฟื้นฟ หลิังเก ด 
ภาวะฉุกเฉ นิ(Recovery) 

 

หลงัการระบาด - ระยะฟื้นติัว 
1) ภายหลังจากสถานการณ์สงบลงุ
บ คลากรศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุกลับมา
ปฏ บัต หน้าที่ตามปกต  
2) ยกเล กประกาศมาตรการกลับเข้า
สู่การปฏ บัต งานในภาวะปกต  
3) ปฏ บัต  หน้าที ่อื ่น ุๆุตามที ่ได ้ร ับ
มอบหมาย 

ศูนย ์
ส ขภาพจ ตทีุ่3 

- คู่มือกรอบ 
การด าเน นงาน 
การจัดการภาวะ

ฉ กเฉ น 
ด้านสาธารณส ข 
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ส่วนทีุ่7 ตรวจสอบแผน 
  7.1 รายงานตรวจสอบแผน 

ที ่ ค าถาม มี ไม่มี 
1 มีเอกสารระบ การปฏ บัต หน้าทีุ่และการให้บร การที่จ าเป็นของหน่วยงานหรือไมุ่?   
2 มีเอกสารระบ ผลกระทบจากการระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019 (COVID-19)ุ 

ที่มีต่อหน่วยงานุและการให้บร การหรือไมุ่? 
  

3 มีท าเนียบรายชื่อบ คลากรุพร้อมทั้งบทบาทหน้าที่หรือไมุ่?   
4 มีเอกสารก าหนดทักษะที่ต้องใช้เพื่อให้การปฏ บัต งานุและการบร การที่ส าคัญุด าเน นการต่อไปได้

หรือไมุ่? 
  

5 มีเอกสารการเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของคณะท างานหลัก/บ คลากรหลักในการปฏ บัต งานหรือไมุ่?   
6 มีเอกสารก าหนดระยะเวลาในการบร หารจัดการประช มคณะท างานหลัก/บ คลากรหลักหรือไมุ่?   
7 มีข้อมูลข่าวสารพ เศษุเทคโนโลยีุและหรืออ ปกรณ์/เครื่องมือที่ใช้ในการปฏ บัต งานหรือไมุ่?   
8 มีท าเนียบภาคีเครือข่ายที่จ าเป็นเพื่อการปฏ บัต งานที่ต่อเนื่องหรือไมุ่?   
9 จากข้อุ8 ค ณเคยเห็นแผนุและมั่นใจว่าภาคีเครือข่ายเหล่านั้นจะให้การสนับสน นุและบร การ 

กับหน่วยงานของค ณหรือไมุ่? 
  

10 บ คลากรในหน่วยงานของค ณุมีการรับรู้หน้าที่ของตัวเองุเมื่อเก ดเหต การณ์การตอบสนอง 
การระบาดใหญ่หรือไมุ่? 

  

11 หน่วยงานมีการก าหนดนโยบายุมาตรการป้องกันโรคด้วยการไม่ใช้ยาุและเวชภัณฑ์หรือไมุ่?   
12 บ คลากรในหน่วยงานมีการรับนโยบายุมาตรการป้องกันโรคด้วยการไม่ใช้ยาุและเวชภัณฑ์ุเช่นุ

ทดสอบเทคโนโลยีให้ปฏ บัต งานที่บ้านุต ดตั้งอ ปกรณ์/ต ดต่อสื่อสารทางไกลุ(Teleconference)ุ
หรือไมุ่? 

  

13 หน่วยงานหรือหน่วยงานใกล้เคียงในพื้นที่เดียวกันมีการระบาดหรือไมุ่เช่นุมีการจัดบร เวณ 
แผนกต้อนรับที่คนหมู่มากสามารถเข้า-ออกได้สะดวกหรือไมุ่? 

  

14 มีระบบการจัดหาอ ปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อุเช่นุหน้ากากอนามัยุถ งมือยางุ 
น้ ายาท าความสะอาดุแอลกอฮอล์ุฯลฯุหรือไมุ่? 

  

15 มีการส ารองเง นสดหรือไมุ่?   

7.2ิฝึกซ้อมแผนิร ปแบบการฝึกซ้อมิ 
     1) การฝึกซ้อมุชน ดอภ ปรายเบื้องต้นุ(Orientation)ุและเป็นการฝึกซ้อมชน ดฝึกปฏ บัต การตามบทบาท

หน้าที่  (Functional Exercise)ุประช มวางแผนเตรียมการรองรับสถานการณ์ฉ กเฉ นกรณีโรคต ดเชื้อไวรัส 
โคโรนาุ2019 (COVID-19) ในวันทีุ่10ุพฤษภาคมุ2565ุณุห้องประช มศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 

7.3 ทบทวน/ปรับปรุงแผน 

 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019ุ(COVID-19)ุได้เข้าสู่การระบาด 
รอบที่ ุ3ุโดยมีสถานการณ์ระบาดเพ ่มขึ้นุทั้งนี้รัฐบาล ุและกระทรวงสาธารณส ขรวมไปถึงกรมส ขภาพจ ตุ 
มีการปรับเปลี่ยนกลย ทธ์การด าเน นการเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019ุ(COVID-19)ุ 
ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุจึงได้มีการประช มเพ่ือทบทวนแผนประคองก จการส าหรับการปฏ บัต งานในภาวการณ์ระบาดของ
โรคต ดเชื้อไวรัสโคโรนาุ2019ุ(COVID- 19)ุฉบับปรับปร งครั้งทีุ่1ุขึ้นุโดยมีหัวข้อุและรายละเอียดในการปรับปร งุ
ดังนี้ 
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บทน าุปรับเปลี่ยนสถานการณ์ระบาดของโรคต ดเชื้อไวรัสโคโคนาุ2019ุ(COVID-19)ุให้เป็นปัจจ บันุ 
โดยเพ ่มรายละเอียดการระบาดในระลอกทีุ่2ุและุ3ุ 

ส่วนที่ 1ิ ิบทบาทภารก จส าคัญของศ นย สุขภาพจ ตที่ิ3 

  ทบทวนุและปรับปร งในหัวข้อุการด าเน นงานเมื่อเก ดสถานการณ์ฉ ก เฉ นทางด้านการแพทย์ุ 
และสาธารณส ขส าหรับท กโรคและภัยส ขภาพุผังบัญชาการเหต การณ์ของเขตส ขภาพทีุ่3ุโครงสร้างบ คลากร 
ศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุอัตราก าลังบ คลากรศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุให้เป็นปัจจ บัน ุเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงผู้บร หาร 
ในเขตส ขภาพุเปลี่ยนแปลงบ คลากรในศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุและเพ ่มผังบัญชาการเหต การณ์ของศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุ 
เพ่ือความชัดเจนในการปฏ บัต งาน 

ส่วนที่ิ2ิความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องเผช ญเหตุิ 
 ทบทวนุและปรับปร งตารางการว เคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเก ดขึ้นให้เป็นปัจจ บันุ 

และสอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดที่เก ดขึ้น 

ส่วนที่ิ3ิลดผลกระทบจากความเสี่ยง 

 ทบทวนและปรับปร งรายละเอียดก จกรรมุและว ธีการแก้ไขปัญหาุก จกรรม/ว ธีการแก้ไขปัญหาุ
รวมทั้งเอกสาร/ทรัพยากรสนับสน นที่เป็นปัจจ บันุและสามารถลดผลกระทบจากความเสี่ยงได้จร ง 

ส่วนที่ิ4ิวางมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยงิิิ 
  ทบทวนแล้วไม่มีการปรับปร ง 

ส่วนที่ิ5ิเตรียมการและปฏ บัต ตามแผน 
 ทบทวนและปรับปร งท าเนียบคณะท างานหลักของบ คลากรของศูนย์ส ขภาพจ ตที่ ุ3ุที่มาปฏ บัต งานุ

ทั้งชื่อ-สก ลุหมายเลขโทรศัพท์ุและบทบาทหน้าที่ให้ครบถ้วน 

ส่วนที่ิ6ิประชาสัมพันธ แผน 

 ทบทวนและปรับปร งุโดยเพ ่มเต มวัตถ ประสงค์ให้ครอบคล มการด าเน นงานของศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3ุ
พร้อมทั้งข้อความประชาสัมพันธ์ุและช่องทางการสื่อสารที่เพ ่มขึ้น ุเพ่ือเป็นทางเลือกในการปฏ บัต งานที่รวดเร็วุ 
และเก ดประส ทธ ภาพที่สูงส ด 

 
 

ุุ 
    ุ 

 
(นางเดือนเพ็ญุุชาญณรงค์) 

ผู้อ านวยการศูนย์ส ขภาพจ ตทีุ่3 
10 พฤษภาคมุ2565 
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