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ค าน า 
 

 สถานการณ์วิกฤตต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งที่มีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์ห รือจากภัย  
ธรรมชาติ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย แผ่นดินไหว หรือเหตุการณ์ที่เกิดจากการมุ่ง ร้ายต่อองค์กร เช่น การชุมนุม ประท้วง      
การจลาจล หรือแม้แต่โรคระบาดร้ายแรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชน และการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ   

โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข     
ซึ่งมีบทบาทให้การบ าบัดรักษาตลอดจนฟื้นฟูด้านจิตเวช ซึ่งที่มีข้าราชการและพนักงานปฏิบัติหน้าที่จ านวนมาก           
หากเกิดสภาวะวิกฤต ที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และการให้บ ริการ  ประชาชน   
รวมถึงข้าราชการและพนักงานอาจได้รับผลกระทบจากสภาวะวิกฤตน้ันเช่นกัน ดังน้ัน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงาน             
ที่รับผิดชอบได้อย่างต่อเน่ือง เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ จึงได้จัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองส าหรับการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) เตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์วิกฤตน้ัน 
ต่อไปได้ 
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1. วัตถุประสงค์  สมมติฐาน และขอบเขตของการจัดท าแผน 

1.1 วัตถุประสงค์ (Objective)  
1. เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง 
2. เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ  ของโรงพยาบาลมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤต

หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้น 
3. เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการด าเนินการหรือการให้บริการ 
4. เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได ้เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ 

สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
5. เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถด าเนินงานแลให้บริการได้อย่างต่อเน่ืองในภาวะวิกฤติ 
 

 1.2 ค าจ ากัดความ 
  

ค าศัพท์ ความหมาย 
กระบวนงานส าคัญ (Critical 
Business Process) 

กระบวนงานส าคัญของแต่ละหน่วยงาน ที่เกิดจากการวิเคราะห์ผลกระทบทาง
ธุรกิจ (BIA) ซึ่งหากหยุดด าเนินการเป็นเวลานาน จะส่งผลกระทบอันก่อให้เกิด
ความเสียหายในภาพรวม 

การบริหารความต่อเน่ืองทางธุรกิจ 
(Business Continuity 
Management : BCM) 

กระบวนการบริหารแบบองค์รวมซึ่งชี้บ่งภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นต่อองค์กร  
และผลกระทบของภัยคุกคามน้ันต่อการดาเนินธุรกิจ และให้แนวทางในการสร้าง
ขีดความสามารถให้องค์กรมีความยืดหยุ่น (Resilience) เพื่อการตอบสนองและ
ปกปูองผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียหลัก ชื่อเสียง ภาพลักษณ์ และกิจกรรม   
ที่สร้างมูลค่าที่มีประสิทธิผล 

การประเมินความเสี่ยง (Risk 
Assessment : RA) 

เป็นกระบวนการเพื่อระบุปัจจัยเสี่ยงและน ามาจัดล าดับความเสี่ยง เพื่อพิจารณา
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้ขององค์กรและพิจารณาแนวทางรองรับต่อความ
เสี่ยงเพื่อให้การด าเนินธุรกิจ มีความต่อเน่ือง 

ช่วงเวลาหยุดชะงักที่ยอมรับได้สงูสุด 
(Maximum Tolerable Period of 
Disruption: MTPD) 

ช่วงเวลาที่ยอมรับได้สูงสุดที่หากธุรกิจหยุดชะงัก (เช่น ชั่วโมง วัน เป็นต้น)     
หากเกินกว่าน้ันจะส่งผลกระทบอันยอมรับไม่ได้ต่อธุรกิจของ โรงพยาบาลใน
ภาพรวม 

บุคลากร (Personnel) บุคลากรทั้งหมดของโรงพยาบาลฯ 
บุคลากรทดแทน (Replacement 
Personnel) 

บุคลากรที่ต้องด าเนินกระบวนงานส าคัญ ในภาวะวิกฤตในกรณีที่บุคลากรหลัก  
ไม่สามารถด าเนินการได้ 

บุคลากรหลัก (Key Personnel) บุคลากรที่ต้องด าเนินกระบวนงานส าคัญ ในภาวะวิกฤต โดยถูกระบุชื่อไว้ในแผน
บริหารความต่อเน่ืองระดับหน่วยงาน 

เปูาหมายของการฟื้นคืนสภาพ 
(Recovery Point Objective : RPO) 

จุดซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ในกิจกรรมต้องได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้สามารถกลับมา
ด าเนินกิจกรรมต่อไป ได้ โด ยวัดเป็ นช่วงระยะเว ลาของข้อมูลที่ สูญหาย          
(เช่น สูญหายไป 1 ชั่วโมง เป็นต้น) โดยข้อมูลจะต้องได้รับการกู้คืนกลับมาห รือ
สร้างใหม่เพื่อทดแทนข้อมูลที่สูญหายไป 

ผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อประสานงาน 
(Customer) 

ประชาชนที่มารับบริการ หรือมาติดต่อประสานงานกับ โรงพยาบาลฯ 
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แผนบริหารความต่อเน่ืองระดับ
หน่วยงาน (Business Continuity 
Plan : BCP) 

เอกสารขั้นตอนการด าเนินงานที่ให้แนวทางแก่องค์กรในการตอบสนอง การฟื้นฟู 
การกลับมาด าเนินการและการติดตั้งเพื่อให้สามารถด า เนินงานได้ในระดับ         
ที่ก าหนดไว้ภายหลังจากการหยุดชะงัก 

แผนผังการแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ (Call 
Tree) 

ตาราง/ข้อมูลที่ระบุรายชื่อของบุคลากรที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน/การจัดการ
สถานการณ์ ต่าง ๆ พร้อมระบุรายละเอียดข องข้ อมูล การติ ดต่อ ได้แ ก่            
ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อให้บุคลากรใช้แ จ้งเหตุ/โทรแจ้งเพื่อเรียกประชุม /
รายงานเหตุตามล าดับขั้นในการแจ้งเหตุ 

ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) สภาวะที่เป็นอันตรายหรือสภาวะที่มีอันตรายแฝงสูง ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
บุคคล ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมได้ หรืออีกนัยหน่ึง คือ สภาวะที่ไม่อาจควบคุมได้
ในทันทีทันใด ซึ่งอาจท าให้เกิดการเสียชีวิต บาดเจ็บ หรือเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน หรือสิ่งแวดล้อมได้ 

สถานที่ปฏิบัติงานหลัก (Main Site) พื้นที่ที่ใช้เป็นสถานที่ส าหรับการด าเนินงานในแต่ละกระบวนงานของโรงพยาบาล
ฯ 

ศูนย์ปฏิบัติงานสารอง (Alternate 
Site) 

สถานที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลก าหนดขึ้นเป็นสถานที่ปฏิบตัิงานในกรณีที่สถานที่
ปฏิบัติงานหลักของหน่วยงานไม่สามารถใช้การได้ 

 
1.3 สมมติฐานของแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฯ (BCP Assumptions) 

แผนฉบับน้ีจัดท าขึ้นภายใต้สมมติฐาน ดังต่อไปน้ี 
1. เหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาส าคัญต่าง ๆ  แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏบิัติงานส ารอง   

ที่ได้มีการจัดเตรียมไว้ 
2. หน่วยงานที่รับผิดชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการส ารองระบบสารสนเทศต่างๆ โดยระบบ

สารสนเทศส ารอง มิได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ฉุกเฉินเหมือนกับระบบสารสนเทศหลัก 
3. “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับน้ี หมายถึง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทั้งหมดของโรงพยาบาลจิต

เวชสระแก้วราชนครินทร์ 
1.4 ขอบเขตของแผนบริหารความต่อเน่ือง (Scope of BCP) 

แผนบริหารความต่อเน่ืองฉบับน้ี ใช้รองรับสถานการณ์ กรณีเกิดสภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่
เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ ซึ่งเน้ือหาของแผนฉบับน้ี จะชี้แจงถึงบทบาทหน้าที่และวิธีการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติของหน่วยงานและผู้ที่มีสว่น
เกี่ยวข้อง ในแต่ละเหตุการณ์ ดังต่อไปน้ี 

1. เหตุการณ์อัคคีภัย 
2. เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
3. เหตุการณ์อุทกภัย 
4. เหตุการณ์การก่อวินาศภัย 
5. เหตุการณ์การชุมนุมของฝูงชน 
6. เหตุการณ์กรณีโรคติดต่ออันตราย 
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1.5 โครงสร้างคณะท างานเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติเพ่ือบริหารความต่อเน่ือง  ในการ
ด าเนินงานของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ 

ประธานคณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 

รองประธานคณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและ
สุขภาพจิต 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล 

ท างาน 

หัวหน้ากลุ่มภารสนับสนุนและ
พัฒนาเครือข่ายบริการ 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์
แผนงานและโครงการ 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล 

คณะท างาน 

หัวหน้างานวิกฤตสุขภาพจิต 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยนอก 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ
รังสีวิทยา 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล
ผู้ป่วยใน 

คณะท างาน 

หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

คณะท างาน 

ประธานทีม IC 

คณะท างาน 

ประธานทีม PCT 

คณะท างาน 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 

คณะท างานและเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน
ส่ิงแวดล้อม 

คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 

คณะท างาน 
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ข้อมูลบุคลากรหลัก/บุคลากรทดแทนในการจัดการเหตุ 
 

ผู้รับผิดชอบหลัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบรอง เบอร์โทรศัพท์ 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้ว 
นายพรรธนภ  ตัณฑ์ศุภศิริ 

0897119151 นายไพศาล  ยิ้มกลาง 0833004294 
 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจพัฒนาวิชาการ 
นายสุจิระ  ปรีชาวิทย์ 

0877937987 นายวัฒนา ภูแก้ว 
 

0890443487 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจบริการจิตเวชและ
สุขภาพจิต 
นายสุจิระ  ปรีชาวิทย์ 

0877937987 นางสาววนิดา พูนสถาพร 0959966156 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล 
นายพรชัย  ทุมมา 

0852806486 นายทรงภพ ขุนเมือง 095269825 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจสนับสนุนและพัฒนา
เครือข่ายบริการ 
นายทรงภพ  ขุนเมือง 

0952698254 นางสาวชลธิชา ลาช้อย 0984912528 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจอ านวยการ 
นายไพศาล  ยิ้มกลาง 

0833004294 นางวิภาวดี  มนตรี 0959305319 

หัวหนากลุ่มงานวิชาการ 
นายสุจิระ  ปรีชาวิทย์ 

0877937987 นายวัฒนา  ภูแก้ว 0890443487 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายจีรวัฒน์  พาแก้ว 

0907788346 นายวัฒนา  ภูแก้ว 0890443487 

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์แผนงานและ
โครงการ 
นายวัฒนา  ภูแก้ว 

0890443487 นางธัญญา  ผมทอง 0890137170 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ปุวยนอก 
นางสาวพจณีย์  ดวงจรัส 

0970802207 นายเศรษฐพงศ์  บุญหมั่น 0982722077 

หัวหน้ากลุ่มงานผู้ปุวยใน 
นายพรชัย  ทุมมา 

0852806486 นางพิมจันทร์ ภูแก้ว 0898321327 

หัวหน้ากุล่มงานสุขภาพจิตและจิตเวช
ชุมชน 
นายทรงภพ  ขุนเมือง 

0952698254 นายเทอดพงศ์ บุญสร้าง 0863844265 

หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์ 
นายสุจิระ  ปรีชาวิทย์ 

0877937987 นายภาวัต  อรุณเพ็ชร 0625254741 

หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
นางสาววนิดา  พูนสถาพร 

0959966156 นายราชัยวิทย์   
เลาหะกุล 

0816907525 

หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และรังสิ
วิทยา 
นางวราภรณ์  คณิตบุญ  
 

0892519300 นายสุจิระ  ปรีชาวิทย์ 0877937987 
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ผู้รับผิดชอบหลัก เบอร์โทรศัพท์ ผู้รับผิดชอบรอง เบอร์โทรศัพท์ 
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 
นางสาวสายสุนีย์ พรมประเสริฐ 

0890443487 นางสาวฑริกา ติ๊ดคล้าย 0851797737 

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ 
นายจ าลอง บุตรหนัน 

0928121719 นางวิภาวดี มนตรี 0613842209 

หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 
นางวิภาวดี มนตรี 

0613842209 นายจ าลอง บุตรหนัน 0928121719 

หั ว ห น้ า ก ลุ่ ม ง า น ส า ร นิ เ ท ศ แ ล ะ
ประชาสัมพันธ์ 
นายถวิล  มิสงอน 

0890704812 นายทนงศักดิ์  สุวรรณกล่อม 0849137713 

ประธานทีม IC 
นางสาวสุนิสสา พันธ์สงวนสุข 

0814053603 นางสาวรุ่งลัดดา  ไชยพลฤทธิ์ 0822001726 

ประธานทีม PCT 
นายภาวัต  อรุณเพ็ชร 

0625254741 นายมานพ  ชัยวงษ์ 0895014651 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 
นางขวัญประภา  ชัยวงษ์ 

0922609355 นางสาวกุญจิรา  เวชการ 0657097298 

หัว ห น้าก ลุ่ มง านโ ค รงสร้างพื้ นฐ าน
สิ่งแวดล้อม 
นายจักรกิตต์ลักษณ์ ทวีโชควิเชียรชัย 

0991258111 นายประภวิทย์ เวชการ  0973100278 
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ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉินที่ส าคัญ 
2.1 การวิเคราะห์ทรัพยากรทีส่ าคัญ 

สภาวะวิกฤตหรือเหตุการณ์ฉุกเฉนิมีหลากหลายรูปแบบ ดังน้ัน เพื่อให้โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราช
นครินทร์สามารถบริหารจัดการ การด าเนินงานให้มีความต่อเน่ือง การจัดหาทรัพยากรที่ส าคัญ จึงเป็นสิ่งจ าเป็น
และต้องระบุไว้ในแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตฯ ซึ่งการเตรียมทรัพยากรที่ส าคัญ จะพิจารณาจาก
ผลกระทบใน 5 ด้าน ดังน้ี 

1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้สถานที่ปฏิบตัิงาน
หลักได้รับความเสียหาย หรือไม่สามารถใช้สถานที่เดิมได้และส่งผลใหบุ้คลากรไม่สามารถเข้าไปปฏบิัติงานได้
ชั่วคราวหรือระยะยาว ซึ่งรวมถึงประชาชนผู้รับบริการ ที่ไม่สามารถเข้าถึงสถานที่ ให้บริการของหน่วยงานได้ 

2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ/การจัดหา จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ท าให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ หรือไม่สามารถจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญได้  

3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและขอ้มูลทีส่ าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศ หรือข้อมูลที่ส าคัญไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ  

4. ผลกระทบด้านบุคลากร หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้บุคลากรไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้
ตามปกติ 

5. ผลกระทบด้านภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นท าให้ภาคีเครือข่าย/ผู้ใหบ้ริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ไม่สามารถติดต่อหรือให้บริการหรือส่งมอบงานได้ 

 
2.2 การวิเคราะห์ผลกระทบจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ/เหตุฉุกเฉิน  
 

ภัยพิบัติ/เหตุฉุกเฉิน ผลกระทบ 
 ด้านอาคารสถานที่ 

ปฏิบัติงานหลัก 
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ 
ส าคัญ/การจัดหา 
จัดส่งวัสดุอุปกรณ์ 

ที่ส าคัญ 

ด้านเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 
และข้อมูล 
ที่ส าคัญ 

ด้านบุคลากร 
หลัก/เจ้าหน้าที่ 

ด้านผู้ให้บริการ 
(Supplier) 

และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

เหตุการณ์อัคคีภัย √ √ √ √ √ 

เหตุการณ์แผ่นดินไหว √ √ √ √ √ 

เหตุการณ์อุทกภัย √   √ √ 

เหตุการณ์การก่อวินาศ
ภัย 

√ √ √ √ √ 

เหตุการณ์การชุมนุม
ของฝูงชน 

√   √  

เหตุการณ์กรณี
โรคติดต่ออันตราย 

√ √ √ √ √ 
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2.3 การประเมินความรุนแรงของภัยพิบัติ/เหตุฉุกเฉิน 
 

ภัยพิบัติ/เหตุฉุกเฉิน ระดับของโอกาสที่จะเกิดขึ้น 
สูงมาก (5) สูง(4) ปานกลาง(3) น้อย(2) ไม่มี(1) 

เหตุการณ์อัคคีภัย  √    
เหตุการณ์แผ่นดินไหว     √ 
เหตุการณ์อุทกภัย    √  
เหตุการณ์การก่อวินาศภัย    √  
เหตุการณ์การชุมนุมของฝูงชน    √  
เหตุการณ์กรณีโรคติดต่ออันตราย √     
 

2.4 การวิเคราะห์ผลกระทบต่อกระบวนการท างานและระยะเวลาในการฟ้ืนคืนสภาพ 
ในการประเมินผลกระทบต่อกระบวนการหรือการวิเคราะห์ผลกระทบ โรงพยาบาลได้แบ่งระดับ

ผลกระทบเป็น 5 ระดับ โดยมีเกณฑ์การพิจารณาผลกระทบ ดังน้ี 
 

ระดับ หลักเกณฑ์การพิจารณาระดับของผลกระทบ 
สูงมาก - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูงมาก 

- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลงมากกว่าร้อยละ 50 
- เกิดการสูญเสียชีวิตและ/หรือภัยคุกคามต่อสาธารณชน 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศและนานาชาติ  

สูง - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับสูง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลง ร้อยละ 25 - 50 
- เกิดการบาดเจ็บต่อผู้รับบริการ/บุคคล/กลุ่มคน 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับประเทศ  

ปานกลาง - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลง ร้อยละ 10 - 25 
- ต้องมีการรักษาพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ต่ า - เกิดความเสียหายต่อองค์กรเป็นจ านวนเงินในระดับปานกลาง 
- ส่งผลให้ขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการลดลง ร้อยละ 5 - 10 
- ต้องมีการปฐมพยาบาล 
- ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงและความมั่นใจต่อองค์กรในระดับท้องถิ่น 

ไม่เป็นสาระส าคัญ - ไม่ส่งผลต่อขีดความสามารถในการด าเนินงานหรือให้บริการ 
 
ในแต่ละช่วงเวลาของการหยุดชะงักที่ไม่สามารถปฏิบตัิงานได้แบ่งออกเปน็ 4 ช่วงระยะเวลา พบว่า 
กระบวนงานหลักส่วนใหญ่ของแต่ละส่วนงานมีความส าคัญและจ าเป็นต้องด าเนินงานให้บริการได้ภายใน 
ระยะเวลาอันสั้น 
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สว่นที่ 3 กลยุทธ์การบริหารความต่อเน่ืองของการด าเนินงาน แนวทางการบริหารความต่อเน่ืองและตอบสนองต่อ
เหตุการณ์แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 

3.1 กลยุทธ์การบริหารความต่อเน่ืองในการด าเนินงาน  
การก าหนดกลยุทธ์ในกรณีที่ทรัพยากรหลักของโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ไม่สามารถใช้งานได้

ตามปกติหรือท าให้บุคลากรไม่สามารถปฏิบัตงิานได้ โดยทรัพยากรหลักประกอบด้วย 
  1) อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

2) วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
4) เทคโนโลยีและข้อมูลหลกัที่ส าคัญ 
5) บุคลากรหลัก 
6) คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเน่ือง 
อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง - สรรหาและเตรียมใช้พื้นที่ปฏิบัติงานส ารองภายในโรงพยาบาล 

- ประสานใช้พื้นที่เครือข่ายในจังหวัด 
- เช่าสถานที่ของเอกชน 
- ก าหนดให้ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ - จัดเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) และอุปกรณ์
เครือข่ายไว้พร้อมใช้ในสภาวะวิกฤตไว้ลว่งหน้า 
- น าเคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบพกพาของบุคลากรมาใช้เป็นการชั่วคราว 
- โทรศัพท์มือถือ หรือแท็บเล็ตของบุคลากรมาใช้เป็นการชั่วคราว 
- ขอความอนุเคราะห์จากส่วนราชการภายในสังกัดกรมสุขภาพจิต 
- เตรียมอุปกรณ์ส ารอง 
- จัดซื้อจัดจ้างตามระบบตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

เทคโนโลยีและข้อมูลหลักทีส่ าคัญ - จัดทาระบบงานสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อรองรับกรณีที่ศูนย์ข้อมูลหลัก 
ไม่สามารถใช้งานได้ 
-จัดเตรียมชุดให้บริการนอกสถานที่เพื่อรองรับการปฏิบัติงานและให้บริการ
ประชาชนนอกสถานที่  
- ด าเนินการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือไปก่อน แล้วจึงบันทึกขอ้มูลระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

บุคลากรทดแทน - ก าหนดให้มีบุคลากรส ารองทดแทนภายในสายงานหรือกลุ่มงานเดียวกัน 
- ประสานงานจากหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตมาช่วยปฏิบัติงาน
ชั่วคราว 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางสื่อสารต่าง ๆ  โดย เน้นการ 
ออนไลน์ 
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ  ประสานงานโดยใช้ระบบสื่อสารผ่านช่องทาง 
อิเลคทรอนิกส์ และออนไลน์ 
- การใช้ไฟฟูาประสานการไฟฟูาส่วนภูมิภาค 
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3.2 แนวทางการบริหารความต่อเน่ืองและตอบสนองต่อเหตุการณ์ 
 3.2.1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ช่ัวโมง 
 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤต ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับ
บุคคลากรในกลุ่ม ภายหลังได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมบริหารความ
ต่อเน่ือง 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

 

จัดประชุมทีมบริหารความต่อเน่ือง เพื่อประเมินความเสียหาย 
ผลกระทบต่อการด าเนินงานการให้บริการ และทรัพยากรส าคัญที่
ต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต  
ทบทวนกระบวนการที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง 
(หากไม่ด าเนินการ) ที่จ าเป็นต้องด าเนินงาน หรือปฏิบัติงานด้วย
มือ (Manual Processing) 

ผู้ประสานงาน/เลขานุการ
คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

รายงานหัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ืองทราบ โดยครอบคลุม
ประเด็น 
ดังน้ี 
• จ านวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ/เสียชีวิต 
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการด าเนินงานและการให้บริการ 
• ทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 
• กระบวนการที่มีความเร่งด่วน และส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ 
ด าเนินการ และจ าเป็นต้องด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 

 

สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในกลุ่มให้ทราบ ตาม
เน้ือหาและข้อความที่ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะ
บริหารความต่อเน่ืองแล้ว 

กลุ่มงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

 

ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วนที่จ าเป็น ต้อง 
ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน 1 - 5 วันข้างหน้า 

คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

ประเมินศักยภาพและความสามารถของกลุ่ม ในการด าเนินงาน
เร่งด่วนข้างต้น ภายใต้ข้อจ ากัดและสภาวะวิกฤต พร้อมระบุ
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความพร้อมต่อสภาวะ
วิกฤตตามแผนการจัดหาทรัพยากร 

คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่หัวหน้าทีมบริหารความต่อเน่ือง 
“ทราบ”พร้อมขออนุมัติการด าเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ 
(Manual Processing) ส าหรับกระบวนการที่มีความเร่งด่วนและ
ส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 

เลขานุการคณะท างาน
บริหารความต่อเน่ือง 
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ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหา 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ืองได้แก่ 
-สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
-วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
-เจ้าหน้าที่หลัก 
-คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
อ านวยการ 

 

พิจารณาด าเนินการ หรือปฏิบัติงานด้วยมือเฉพาะงานเร่งดวน 
หากไม่ด าเนินการจะส่งผลกระทบอย่างสูงแลไม่สามารถรอได้ ทั้งน้ี 
ต้องได้รับการอนุมัติ 

คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า /ผู้ให้บริการส าหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจ้ง
สถานการณ์และแนวทางในการบริหารงานให้มีความต่อเน่ืองตาม
ความเห็นของคณะท างานบริหารความต่อเน่ือง 

คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง/กลุ่มงานสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ์ 

 

ทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ที่คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ืองต้องด าเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียดผู้ด าเนินการและ
เวลา) อย่างสม่ าเสมอ 

คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการส าหรับวันถัดไป 
ให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเพื่อทราบและด าเนินการ อาทิ แจ้งวัน 
เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 

คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง/กลุ่มงานสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ์ 

 

รายงานความคืบหน้าให้แก่ผู้บริหารระดับสูงของโรงพยาบาล
ทราบอย่างสม่ าเสมอตามที่ได้ก าหนดไว้ 

เลขานุการคณะท างาน
บริหารความต่อเน่ือง 

 

 
3.2.2 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะสั้น วันที่ 2-7 

ข้ันตอนและกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ติดตามสถานการณ์กอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับ 
ผลกระทบ ประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ 
ในการกอบกู้คืน 

คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

จัดประชุมทีมบริหารความต่อเน่ือง  
 

ผู้ประสานงาน/เลขานุการ
คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง 

 

ตรวจสอบความพร้อมและข้อจ ากัดในการจัดหาทรัพยากร 
ที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง/ประสานและ
ด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเน่ือง  ได้แก่ 
-สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง 
-วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่ส าคัญ 
-เจ้าหน้าที่หลัก 
-คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เลขานุการคณะท างาน
บริหารความต่อเน่ือง 
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รายงานประธานคณะท างานบริหารความต่อเน่ือง 
ความพร้อม ข้อจ ากัด และข้อเสนอแนะ ในการจัดหา 
ทรัพยากรที่จ าเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเน่ือง 

เลขานุการคณะท างาน
บริหารความต่อเน่ือง 

 

ด าเนินการกอบกู้และจัดหาข้อมูลและรายงานต่าง ๆ  ที่ 
จ าเป็นต้องใช้ในการด าเนินงานและให้บริการ 

กลุ่มงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ/กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์แผนงานและ
โครงการ 

 

แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเน่ือง 
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล /คู่ค้า/ผู้ใช้บริการที่ได้รับ 
ผลกระทบ 

กลุ่มงานสารนิเทศและ
ประชาสัมพันธ์ 

 

ทบทวนกิจกรรมและงานต่าง ๆ ของทีมบริหารความ 
ต่อเน่ือง พร้อมระบุรายละเอียดผู้ด าเนินการและเวลา 
(อย่างสม่ าเสมอ) 

เลขานุการคณะท างาน
บริหารความต่อเน่ือง 

 

แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการด าเนินการของวัน 
ถัดไป ให้กับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลทราบ 

คณะท างานบริหารความ
ต่อเน่ือง/กลุ่มงานสารนิเทศ
และประชาสัมพันธ์ 

 

 
3.3 แนวทางการรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินในแต่ละเหตุการณ์ 

เหตุการณ์อัคคีภัย 
 ก่อนเกิดเหตุไฟไหม้ 

1. เฝูาระวังปูองกันและส ารวจตรวจสอบระบบความปลอดภัยและความเรียบร้อยของอาคารส านักงาน 
หอผู้ปุวย วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังน้ี 

1.1 จัดท าแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 
1.2 ส ารวจตรวจสอบระบบความปลอดภัยของอาคาร หอผู้ปุวย รวมทั้งเคร่ืองสูบน้ าขึ้นอาคาร 

ถังดับเพลิง 
1.3 ทดสอบการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการซ่อมบ ารุงและตรวจสอบ

การท างานของปั้มน้ าสายท่อ ถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร หอผู้ปุวยให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดและเปลี่ยนน้ ายา 
ตามวาระและอายุของน้ ายาน้ัน และติดตั้งในที่ที่เห็นได้ชัดเจน สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก ไม่มีสิ่งกีด
ขวาง 

1.4 จัดท าปูาย“ทางหนีไฟ FIRE EXIT”ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและกลางคืน ปูายข้อความ
“ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้” 

1.5 แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ จุดรวมพล และขนย้ายทรัพย์สินที่จ าเป็นให้ทุกคนรับทราบ  
1.6 ให้หน่วยงาน หอผู้ปุวย ส ารวจ ตรวจสอบอุปกรณ์ เคร่ืองใช้ไฟฟูา สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ ใน

สภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่เสียหายหรือช ารุด ตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และ
วัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น 

1.7 จัดท าผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝุาย/ศูนย์/กลุ่มงาน สถานที่ห รือห้องเวร
ไฟฟูา ประปาและเวรรักษาความปลอดภัย สถานีต ารวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าปูาย
ติด ให้เห็นชัดเจน 
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1.8 ให้หน่วยงาน หอผู้ปุวย ตรวจสอบและจัดเก็บบัญชีเลขพัสดุครุภัณฑ์ไว้ยืนยัน เมื่อมีการขน
ย้ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้ ตลอดจนเอกสารส าคัญที่สามารถขนย้ายได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยรียงล าดบั
ตามความส าคัญเช่น ก าหนดแถบสีดังน้ี แถบสีแดง หมายถึงมีความส าคัญอันดับ 1 ให้ขนย้ายก่อน แถบสี
เขียว หมายถึง มีความส าคัญอันดับ 2 ให้ขนย้ายต่อมา พร้อมแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติ 

1.9 ให้หน่วยงาน หอผู้ปุวย ส ารวจข้อมูลและเอกสารที่ส าคัญเพื่อจัดท าเป็นข้อมูลส ารอง ใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถน าข้อมูลและเอกสารที่จัดท าส ารองไว้ มาใช้ปฏิบัติงานใน
ภายหลังได ้

1.10 ก าหนดความถี่ในการตรวจสอบระบบความปลอดภัย อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันและระงับอัคคีภัยและการฝึกซ้อมการ

อพยพหนีไฟ ส าหรับเจ้าหน้าที่ และผู้ปุวยจากเจ้าหน้าที่ดับเพลิง เรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาลและช่วยเหลอืเบื้องต้น
ในกรณีฉุกเฉิน การฝึกซ้อมปฏิบัติระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ให้มีอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
การดับเพลิงขั้นต้น 

1. ผู้พบเหตุการณ์พิจารณาว่าสามารถดับไฟได้ด้วยเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือได้ หรือไม่  
2. ถ้าสามารถดับเพลิงได้ให้ด าเนินการเข้าระงับเหตุทันที ให้รายงานหัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

สิ่งแวดล้อม เพื่อรายงานผู้บริหารของโรงพยาบาลให้ทราบเหตุการณ์ต่อไปการดับเพลิงขั้นลุกลามหากไม่สามารถ
ดับเพลิงได้ เพลิงไหม้น้ันจะเข้าข่ายการดับเพลิงขั้นลุกลาม ให้ด าเนินการ ดังน้ี 

2.1 ให้กดกร่ิงสัญญาณเตือนภัย พร้อมโทรแจ้งเหตุการณ์ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทราบเพื่อ
ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ใช้รหัสเรียก เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร /หอผู้ปุวยด าเนินการ ดังน้ี 

2.1.1 แจ้งผู้ช่ วยผู้อ านวยการแ ผนฉุกเฉิ น  (หัวหน้าก ลุ่มงานโ ครงสร้างพื้นฐาน
สิ่งแวดล้อม) 

2.1.2 จัดเจ้าหน้าที่และ รปภ. ช่วยสนับสนุนการดับเพลิงในขั้นลุกลาม พร้อมปิด
ตู้ควบคุมระบบไฟฟูา (Load Center) ของชั้น/อาคารที่เกิดเพลิงไหม้ให้เร็วที่สุด 

2.1.3 แจ้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ประกาศเสียงตามสาย แจ้งอพยพคนออกจาก
อาคารหอผู้ปุวย 

2.1.4 แจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถานีดับเพลิง 
2.2 เจ้าหน้าที่ฝุายบริหารงานทั่วไปและเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัย (รปภ.) อ านวยความ

สะดวกด้านจราจร และทีมเคลื่อนย้ายกู้ชีพเข้าไปท าการอพยพคนออกจากอาคาร ให้เจ้าหน้าที่ขนย้าย
เอกสารส าคัญและ เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ได้สะดวก รวมถึงการจัดการจราจรโดยรอบ บริเวณ ที่ เกิดเหตุ 
เพื่อให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยเร็ว 

2.3 เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงาน หอผู้ปุวย ที่ได้รับมอบหมายขนย้ายเอกสารและอุปกรณ์ ที่ส าคัญ
และจ าเป็น ไปยังสถานที่ปลอดภัย 

2.4 เคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่ ผู้ปุวย ผู้รับบริการไปยังจุดรวมพล ซึ่งจุดรวมพลสามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสม 

2.5 หัวหน้าหน่วยงานในอาคารที่เกิดเหตุ หัวหน้าหอผู้ปุวย รายงานเหตุการณ์ต่อผู้อ านวยการ
แผนฉุกเฉิน (ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือผู้ได้รับมอบหมาย) 

หลังเกิดเหตุไฟไหม้ 
1. ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
2. ให้มีการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน/ผู้ปุวยทุกคน 
3. ค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย 
4. เคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากจุดเกิดเหตุไปยงัจุดปลอดภัยตามแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยที่ก าหนดไว้  
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5. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่และผู้ปุวยให้กลับคืนสู่สภาพปกติ โดยเร็ว 
6. ในกรณีที่อาคาร/หอผู้ปุวย ได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ด าเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติ

ราชการชั่วคราว ประกาศทางสื่อสาธารณะ (Public Media)เช่น โทรทัศน์วิทยุ หนังสือพิมพ์ และเครือข่ายสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Networks)จัดท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานราชการทราบ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ รับบริการ 
หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ทราบถึงสถานที่เข้ารับบริการและ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการ
ได้ 

 
เหตุการณ์แผ่นดินไหว 
การประเมินสถานการณ์เมื่อเกิดแผ่นดินไหวพิจารณาความรุนแรง โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ดังน้ี 

1. ระดับความรุนแรงน้อย : ระดับความรุนแรงน้ี ไม่ส่งกระทบต่อตัวอาคาร และการด าเนินงานโดยปกติ 
ดังน้ัน ให้มีการแจ้งข้อมูลไปคณะบริหารความต่อเน่ืองและประกาศแจ้งบุคลากรในอาคารให้ทราบโดยทั่วถึง  

2. ระดับความรุนแรงปานกลาง – มาก : ระดับความรุนแรงน้ี ส่งผลต่อตัวอาคารและการด าเนินงานโดย
ปกติ และอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินได้ โดยให้ด าเนินการตามน้ี 
ข้อปฏิบัติขณะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว  

 ก่อนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
1. จัดเตรียมไฟฉาย อุปกรณ์ยังชีพ ยารักษาโรค อื่น ๆ ที่จ าเป็นและแจ้งให้ทุกคนทราบถึงที่เก็บอุปกรณ์  
2. ฝึกซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อปฏิบัติในยามฉุกเฉิน 
3. ควรทราบต าแหน่งน้ าประปา และตู้ควบคุมระบบไฟฟูา (Load Center) 
4. ไม่วางของหนักไว้บนชั้น หลังตู้ หรือที่สูง 
5. ผูกหรือยึดติดเคร่ืองใช้เฟอร์นิเจอร์ที่มีน้ าหนักมากไว้กับพื้นหรือผนัง 
 6. ศึกษาแผน/ฝึกซ้อมแผนอพยพในภาวะฉุกเฉิน พร้อมก าหนดจุดรวมพลที่ชัดเจน ชี้แจงเจ้าหน้าที่  ผู้ปุวย

ผู้มารับบริการ 
ขณะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 

กรณีอยู่ภายในอาคารส านักงาน  
1. เข้าไปอยู่ใต้โต๊ะ เก้าอี้ พิงผนังด้านใน แล้วอยู่น่ิง ๆ ในกรณีที่ ไม่มีโต๊ะ หรือ เก้าอี้ ให้ ใช้แขนปิดหน้า    

ปิดศีรษะ หมอบตรงมุมห้อง โดยอยู่ให้ห่างจากหน้าต่าง กระจก หลีกเลี่ยงบริเวณที่จะมีสิ่งของตกหล่นใส่         
หรือล้มทับ  

2. ให้อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นสะเทือนหยุด  
3. อย่าใช้ลิฟต์ ขณะมีการสั่นไหว ถ้าอยู่ในลิฟต์ ให้กดปุุมเพื่อหาวิธีออกจากลิฟต์ทันที  
4. รอฟังค าสั่งจากหัวหน้าเจ้าหน้าที่ปูองกันและระงับเหตุฉุกเฉินจนกว่าจะมีค าสั่งให้อพยพ  
5. เมื่อมีการสั่งอพยพออกนอกอาคาร  

- อย่าวิ่งกรูออกนอกอาคาร  
- ไม่ควรใช้ลิฟต์ในการอพยพ 

   กรณีภายนอกอาคาร  
1. ให้อยู่ห่างจากอาคาร/เสาไฟฟูา/สิ่งห้อยแขวนปูายโฆษณา โดยให้อยู่ในที่โล่งจนกว่าการสั่นไหวจะหยุด 
2. หลีกเลี่ยงสิ่งของที่อาจโค่นล้มลงมาท าอันตราย เช่น ตู้ เสาไฟฟูา ปูายโฆษณา ต้นไม้ใหญ่เป็นต้น 
3. หลีกเลี่ยงอาคารสูง ก าแพง ระวังเศษอิฐ กระจก ชิ้นส่วนของอาคารที่อาจหล่นลงมา 
4. พยายามอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้ง 
5. รีบออกไปให้ห่างไกลจากอาคารที่ช ารุดเสียหายโดยเร็วที่สุด 
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หลังเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
1. ประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เหตุการณ์แผ่นดินไหว  
2. ให้มีการรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกคนในหน่วยงาน/ผู้ปุวยทุกคน 
3. รีบออกจากอาคารที่เสียหาย เพราะอาจเกิดการถล่มซ้ า 
4. ตรวจดูอาการบาดเจ็บของตัวเองและคนใกล้เคียง รวมทั้งค้นหา ช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว 

เคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุจากจุดเกิดเหตุไปยังจุดปลอดภัย หากได้รับบาดเจ็บให้ท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ
น าส่งโรงพยาบาล 

5. ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร ท่อน้ า ก๊าซ กระแสไฟฟูาและหากพบความเสียหายให้ปิดระบบการท างาน
ทั้งหมดทันที 

6. หากพบก๊าซร่ัว ให้เปิดหน้าต่างและประตูทุกบาน ห้ามเปิดปิดสวิทซ์ไฟหรือท าใหเ้กิดประกายไฟแล้วรีบ
ออกจากอาคารและแจ้งให้เจ้าหน้าที่/ผู้ปุวย/ผู้รับบริการทราบทันที 

7. เสริมสร้างขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่และผู้ปุวยให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว  
8. ในกรณีที่อาคาร/หอผู้ปุวย ได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ด าเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติ

ราชการชั่วคราว ประกาศทางสื่อสาธารณะ (Public Media) เช่น โทรทัศน์ วิทยุหนังสือพิมพ์  และเครือข่ายสื่อ
สังคมออนไลน์ (Social Networks) จัดท าหนังสือเวียนแจ้งหน่วยงานราชการทราบ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ รับบริการ 
หน่วยงานราชการ และประชาชนทั่วไป ทราบถึงสถานที่เข้ารับบริการและ เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการ
ได้ 

 
เหตุการณ์อุทกภัย 

ก่อนเกิดเหตุ 
1. ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวขอ้งในการปูองกันการเกิดอุทกภัย/น้ าท่วม ขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติ

ในการตรวจตรา และแนวทางการปูองกันขณะเกิดเหตุดังกล่าว  
2. ก าหนดแผนฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนบริเวณอาคารและพื้นที่  เพื่อให้เข้าปฏิบัติหน้าที่ได้

ตามปกติ 
3. ติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนราชการ หรือสื่อต่างๆอย่างต่อเน่ือง 
4. ส ารวจ รวบรวมพื้นที่เสี่ยง รวมทั้งส ารวจพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพ 
5. ด าเนินการปูองกันความเสียหายเบื้องต้น เช่น น ากระสอบทรายกั้นห้องควบคุมระบบไฟฟูาประจ า

อาคาร รวมทั้งย้ายทรัพย์สินของทางราชการ เช่น รถราชการ ถังออกซิเจน เป็นต้น ที่อาจจะเกิดความเสียหายไปไว้
ในที่ปลอดภัย 

6. เตรียมอุปกรณ์จ าเป็น เช่น ไฟส ารอง โทรศัพท์ วิทยุสื่อสาร อาหาร น้ าดื่มสะอาด เวชภัณฑ์ต่างๆ
ยานพาหนะ 
ขณะเกิดเหตุ 

1. กรณีเหตุการณ์ไม่รุนแรง (สามารถปฏิบัติงานในอาคารส านักงาน/หอผู้ปุวยได้) ปฏิบัติดังน้ี 
1.1 หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมรายงานต่อรองผู้อ านวยการด้านบริหาร และ

ผู้อ านวยการตามล าดับต่อไป 
1.2 หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมประสานให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ท าการ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรวมทั้งผู้รับบริการทราบ  
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2. กรณีเหตุการณ์รุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในอาคารส านักงาน/หอผู้ปุวยได้)  
2.1หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท าการตรวจสอบ/ประเมินสถานการณ์และ

รายงานต่อรองผู้อ านวยการด้านบริหาร และผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
2.2 รองผู้อ านวยการด้านบริหาร รายงานต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลเพื่อสั่งการให้เจ้าหน้าที่

กลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม/เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ปุวยย้ายเอกสาร และอุปกรณ์ต่างๆ ขึ้นจาก
บริเวณพื้นที่เสี่ยงและวางกระสอบทรายเป็นแนวปูองกันน้ าท่วมบริเวณพื้นที่เสี่ยง  

2.3 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เพื่อเฝูาระวังและเตรียมขนย้ายอุปกรณ์ที่ส าคัญ 
2.4 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการ ดังน้ี 

2.4.1ประชาสัมพันธ์ให้คนในอาคาร/หอผู้ปุวยอพยพตามแผนอพ ยพ แผนการ
เคลื่อนย้ายผู้ปุวยและรายงานไปยังผู้บริหารรับทราบสถานการณ์ 

2.4.2 แจ้งหน่วยงานต่าง ๆ และผู้รับบริการให้ทราบถึงขั้นตอนการติดต่อกับ สถานที่
ปฏิบัติงานส ารอง เช่น หมายเลขโทรศัพท์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  

2.4.3 เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน ประชุมร่วมกับห น่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง 
จัดหาสถานที่รองรับกับการย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน 

2.4.4 เมื่อเจ้าหน้าที่ทุกหน่วย รับทราบการแจ้งการอพยพ ให้เร่ิมขนย้ายเอกสารส าคัญที่
รับผิดชอบไปไว้ในที่ปลอดภัย เช่น ข้อมูลของทางราชการ หลักฐานส าคัญต่างๆ เป็นต้น 

3. ขั้นตอนการอพยพ 
3.1 เมื่อได้รับแจ้งจากเสียงตามสายแจ้งให้อพยพ ให้หยุดท างานทันที ปฏิบัติตามแผนอพยพ 

แผนการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
3.2 อย่าตื่นตระหนก และเก็บรวบรวมเอกสาร หรือทรัพย์สินที่ส าคัญเข้าตู้/โต๊ะ และปิดล็อคให้

เรียบร้อย 
3.3 ส ารวจ ปิด และดึงปลั๊กเคร่ืองใช้ไฟฟูาทุกชนิดออก รวมทั้งตั ดสะพานไฟก่อนออกจาก

อาคาร/หอผู้ปุวย 
3.4 เดินออกจากอาคาร/หอผู้ปุวย ไปยังจุดรวมพล ตามเส้นทางฉุกเฉินที่ก าหนดไว้  

หลังเกิดเหตุ 
1. หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมท าการตรวจสอบดังน้ี 

1.1 ด าเนินการส ารวจ/ประเมินความเสียหาย/ตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการที่เสียหายเพื่อ
รายงานต่อรองผู้อ านวยการด้านบริหาร และผู้อ านวยการโรงพยาบาล  

1.2 เจ้าหน้าที่ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ/เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ประจ าหน่วยงานตรวจสอบ
ความเสียหายของ Server เพื่อจัดหาอุปกรณ์และระบบทดแทนในการปฏิบัติงาน 
2. หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติดังน้ี 

2.1 รายงานผลการส ารวจความเสียหายให้รองผู้อ านวยการด้านบริหารและผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

2.2 จัดหาสถานที่ในการปฏิบัติงานและให้บริการผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อประสานงานได้อย่าง
ต่อเน่ือง 

2.3 ประชาสัมพันธ์ หน่วยงานราชการต่าง ๆ และผู้รับบริการให้ทราบถึงสถานที่ที่ใช้ในการติดตอ่
ราชการชั่วคราวของหน่วยงาน 
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เหตุการณ์การก่อวินาศภัย 
 ก่อนเกิดเหตุการณ์ก่อวินาศภัย 

1. หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปของหน่วยงาน/ทีมน าบริหาร
ความเสี่ยงของโรงพยาบาล ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการก่อวินาศภัยประเมิน
สถานการณ์ตามประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้ก่อเหตุเพื่อเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหา เพื่อปูองกันผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. จัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทีเกี่ยวข้องโดย
เตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟูาให้พร้อมใช้งาน และ
เตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อเก็บยานพาหนะขณะเกิดเหตุวินาศภัย 
แนวทางกรณีพบวัตถุต้องสงสัย 

การปฏิบัติเมื่อพบวัตถุต้องสงสัย เช่น อยู่ในลักษณะของ หีบ , ห่อ, กล่อง หรือกระเป๋า ควรดาเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

1. ถามหาเจ้าของ อย่ารบกวน ยุ่งเกี่ยว อย่างัด แกะ เปิด หรือทาให้เปลี่ยนรูปทรง และต าแหน่งที่พบวัตถุ
ต้องสงสัย 

2. เตรียมข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุน้ัน ๆ 
3. การอพยพผู้คนออกนอกบริเวณ 
4. ปิดกั้นห้ามคนเข้าออก 
5. รีบด าเนินการแจ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
6. การท าให้มีความปลอดภัยในเบื้องต้น 
7. จัดบุคลากรไปลาดตระเวนหาข่าวรอบ ๆ เกี่ยวกับวัตถุต้องสงสัย  
8. หากมีความจ าเป็น ต้องทาการตรวจสอบด่วน 
9. เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงเพื่อท าการเก็บกู้ตรวจสอบ ต้องเตรียมจัดหาผู้ที่รู้รายละเอียดต่าง ๆ ได้ดี เพื่อให้

ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 
แนวทางรับมือส าหรับการขู่วางระเบิด 

การปฏิบัติเมื่อมีการขู่วางระเบิดเกิดขึ้น ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
1.กรณีแจ้งขู่วางระเบิดผ่านทางโทรศัพท์ ให้พยายามสนทนาเพื่อเก็บข้อมูล และบันทึกบทสนทนาหาก

เป็นไปได้  
2.กรณีแจ้งวางระเบิดผ่านทางอีเมล์หรือช่องทางอื่น พยายามตรวจสอบข้อมูลผู้ส่ง  วัน เวลา และเน้ือหา

ของอีเมล์ 
3.กรณีที่ทราบต าแหน่งที่แน่ชัดของระเบิด ให้ตรงไปค้นหาระเบิด ณ ต าแหน่งดังกล่าว  
4.กรณีไม่ทราบต าแหน่งของระเบิด ให้ค้นหาพื้นที่ของระเบิดและแจ้งบุคลากรรักษาความปลอดภัย  

 
หลังเกิดการก่อวินาศภัย 

1. ให้หน่วยงาน/หอผู้ปุวย ส ารวจความเสียหาย 
2. ให้หน่วยงาน/หอผู้ปุวย แจ้งผลการส ารวจความเสียหายให้ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

สิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปของหน่วยงาน/ทีมน าบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล รวบรวมเพื่อรายงาน
รองผู้อ านวยการด้านบริหารของหน่วยงาน/ประธานทีมน าบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล พิจารณาสั่งการ 
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เหตุการณ์การชุมนุมของฝูงชน 
ก่อนเกิดเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล 

1. หัวหน้าฝุายอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอ้ม/หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปของหน่วยงาน/ทีมน าบริหารความ
เสี่ยงของโรงพยาบาล ติดตามสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการชุมนุมประเมินสถานการณ์ตาม
ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เข้ามาประท้วงเพื่อเตรียมการปูองกันและแก้ไขปัญหา เพื่อปูองกันผลกระทบต่อ
การด าเนินงานของหน่วยงาน 

2. จัดเตรียมก าลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ทีเกี่ยวข้องโดย
เตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ตรวจสอบกล้องวงจรปิด ระบบการสื่อสาร ระบบไฟฟูาให้พร้อมใช้งาน และ
เตรียมสถานที่ปลอดภัยเพื่อเก็บยานพาหนะขณะเกิดเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล  

 
กรณีกลุ่มผู้ชุมนุม ชุมนุมด้วยความสงบ (สามารถปฏิบัติงานในอาคารส านักงาน/หอผู้ปุวยได้) 

1. ผู้พบเห็นเหตุการณ์รายงานสถานการณ์ต่อรองผู้อ านวยการด้านบริหารของหน่วยงาน/ประธานทีมน า
บริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางแก้ไข โดยใช้การเจรจาต่อรอง เป็นต้น 

2. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร/หอผู้ปุวย รวมถึงบุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการ
รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง 

3. เมื่อผู้ชุมนุมยอมยุติการชุมนุมให้หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม รองผู้อ านวยการด้าน
บริหาร/ทีมน าบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล สรุปสถานการณ์ทั้งหมด เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผู้บ ริหาร
ระดับสูงต่อไป 

 
กรณีกลุ่มผู้ชุมนุมชุมนุมใช้ความรุนแรง (ไม่สามารถปฏิบัติงานในอาคารส านักงาน/หอผู้ปุวยได้) 

1. หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไป/ทีมน าบริหารความเสี่ยงของ
โรงพยาบาล รายงานสถานการณ์ต่อรองผู้อ านวยการด้านบริหารของหน่วยงาน/ประธานทีมน าบริหารความเสี่ยง
ของโรงพยาบาล เพื่อหาแนวทางแก้ไขเช่น ใช้การเจรจาต่อรอง เป็นต้น 

2. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานภายในอาคาร/หอผู้ปุวย รวมถึงบุคคลที่เข้ามาติดต่อราชการ
รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อมีการชุมนุมประท้วงในหน่วยงาน 

3. แจ้งหน่วยงานต่างๆ รับทราบสถานการณ์ และท าการอพยพออกจากอาคาร/หอผู้ปุวยไปยังจุดรวมพล 
4. กรณีที่เหตุการณ์ปิดล้อมไม่สามารถยุติได้ภายใน 1 วัน ให้ผู้ประสานงานด าเนินการดังน้ี 

4.1 ก าหนดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ และรายงานความเคลื่อนไหวของผู้ชุมนุมตลอด 24 
ชั่วโมง 

4.2 แจ้งให้เจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานในสถานที่ส ารองที่จัดเตรียมไว้ จนกว่าเหตุการณ์จะกลับสู่
สถานการณ์ปกติ 

4.3 เมื่อเหตุการณ์สงบลง รองผู้อ านวยการด้านบริหารของหน่วยงานแจ้งให้หน่วยงานต่างๆ 
กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ 

4.4 หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปของหน่วยงาน/ทีมน า
บริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล สรุปสถานการณ์ทั้งหมดให้รองผู้อ านวยการด้านบริหารของหน่วยงาน/
ประธานทีมน าบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล ทราบเพื่อรายงานผู้บริหารระดับสูงต่อไป  
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หลังเกิดเหตุชุมนุมประท้วง/จลาจล 
1. ให้หน่วยงาน/หอผู้ปุวย ส ารวจความเสียหาย 
2.. ให้หน่วยงาน/หอผู้ปุวย แจ้งผลการส ารวจความเสียหายให้ หัวหน้ากลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐาน

สิ่งแวดล้อม/หัวหน้าฝุายบริหารทั่วไปของหน่วยงาน/ทีมน าบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล รวบรวมเพื่อรายงาน
รองอ านวยการด้านบริหารของหน่วยงาน/ประธานทีมน าบริหารความเสี่ยงของโรงพยาบาล พิจารณาสั่งการ 

 
เหตุการณ์กรณีโรคติดต่ออันตราย/โรคระบาด 

ก่อนเกิดเหตุโรคระบาด 
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
2. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ EOC ของหน่วยงาน 
3. ก าหนดจุดในการจัดเตรียมสถานที่ และจัดระบบบริการ จัดท าแผนเผชิญเหตุการณ์ในสถานการณ์การ

ระบาด 
4. ก าหนดงบประมาณ และก าหนดกรอบอัตราก าลังตามความจ าเป็นเร่งด่วน 
5. การส ารองอุปกรณ์ปูองกันอันตรายส่วนบุคคล PPE และเวชภัณฑ์ยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
6. การท างบประมาณครุภัณฑ์/วัสดุอุปกรณ์ 
7. จัดท างบประมาณการเตรียมอาหารแห้งและอาหารจ าเป็น 
8. การปูองกันและลดปัญหาการเกิด ติดเชื้อในการท างาน 
9. การก าจัดของเสียประเภทยาและวัตถุดิบเสื่อมสภาพ กลุ่มเพนิซิลลิน วัสดุดูดซับ/ ตัวกรองบรรจุภัณฑ์

ปนเปื้อน 
10. จัดการระบบบ าบัดน้ าเสียและควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่ปล่อยออกไป ให้เป็นไปตามกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
11. การท าความสะอาดพื้นที่เสี่ยง และการล้างท าความสะอาดพื้นที่ภายนอกรอบๆ บริเวณโรงพยาบาล  
12. ควบคุม ดูแล การเข้า-ออกพื้นที่บริเวณโรงพยาบาล 
13. ฝึกอบรมทักษะเฉพาะด้านที่ส าคัญในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด 

 ขณะเกิดโรคระบาด 
1. การปูองกันและลดปัญหาการเกิดติดเชื้อในการท างาน 
2. การก าจัดของเสียประเภทยาและวัตถุดิบเสื่อมสภาพกลุ่มเพนิซิลลิน วัสดุดูดซับ/ ตัวกรองบรรจุภัณฑ์

ปนเปื้อน 
3. จัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย และควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่ปลอ่ยออกไปให้เปน็ไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
4. การท าความสะอาดพื้นที่เสี่ยง และการล้างท าความสะอาดพื้นที่ภายนอกรอบๆ บริเวณโรงพยาบาล  
5. ควบคุม ดูแล การเข้า-ออกพื้นที่บริเวณโรงพยาบาล 
6. จัดระบบติดต่อสื่อสารในโรงพยาบาล 

หลังเกิดเหตุโรคระบาด 
1. ตรวจสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมีต่างๆ 
2. การก าจัดของเสียประเภทยาและวัตถุดิบเสื่อมสภาพกลุ่มเพนิซิลลิน วัสดุดูดซับ/ ตัวกรองบรรจุภัณฑ์

ปนเปื้อน 
3. จัดการระบบบ าบัดน้ าเสีย และควบคุมคุณภาพน้ าทิ้งที่ปล่อยออกไป ให้เป็นไปตาม กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 
4. การท าความสะอาดพื้นที่เสี่ยง และการล้างท าความสะอาดพื้นที่ภายนอกรอบๆ บริเวณโรงพยาบาล 
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ภาคผนวก 
- ค าสั่งโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชครินทร์ เรื่องแต่งต้ังคณะท างานเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉิน

และภัยพิบัติของหน่วยงาน 
- ประกาศโรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ เรื่องแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเน่ืองส าหรับการบริหาร

ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติ (Business Continuity Plan : BCP) 
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