
 
 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

 

 

 

แผนประคองกิจการสําหรับการปฏิบัตงิานในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

(Business Continuity Plan : BCP) 

ครัง้ที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร  
เลขท่ี 176 หมู 3 ตําบลหนองนํ้าใส อําเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแกว 

โทร. 03-726 2994-8  



 
 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

สารบัญ     หนา 

 

ข้ันตอนการจัดทําแผนประคองกิจการ 7 สวน          

- สวนท่ี 1 บทบาทภารกิจสําคัญของหนวยงาน                                                         2 

- สวนท่ี 2 ความเส่ียงท่ีองคกรตองเผชิญเหตุ                                                            8 

- สวนท่ี 3 ลดผลกระทบจากความเส่ียง                                                                  9 

- สวนท่ี 4 วางมาตรการแกไขปญหาความเส่ียง                                                        12 

- สวนท่ี 5 เตรียมการและปฏิบัติตามแผน                                                               14 

- สวนท่ี 6 การประชาสัมพันธแผน                                                                       22 

- สวนท่ี 7 ตรวจสอบแผน                                                                                 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

 

แผนประคองกิจการสําหรับการปฏิบัติงานในสถานการณ 

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan : BCP) 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจิต  

บทนํา   

แผนประคองกิจการจัดทําข้ึนเพ่ือเตรียมความพรอมองคกร ใหสามารถรับมือสถานการณการแพรระบาดของโรค  

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการปองกัน เฝาระวัง ตรวจคัดกรอง สงตอเพ่ือรับการวินิจฉัยในการตอบสนอง     

ตอสถานการณวิกฤติท่ีอาจเกิดข้ึน เพ่ือลดผลกระทบในการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร 
 

วัตถุประสงค  

1) เพ่ือปรับตัวตอสถานการณและคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององคกรในสถานการณระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไดอยางตอเนื่อง   

2) เพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร ผูรับบรกิาร ในภาวะฉุกเฉิน 
 

ฉากทัศน (Scenario) ท่ีคาดการณสมมติ ในหนวยงาน  
- เม่ือมีการประกาศการแพรระบาดระยะ 3 โดยกระทรวงสาธารณสุข และมีการประกาศใหบุคลากรปฏิบัติงาน  

ท่ีบาน (Work From Home) หรือเม่ือมีการประกาศการแพรระบาดระยะ 3 โดยศูนยปฏิบัติการฉุกเฉินดานการแพทยและ
สาธารณสุขดานสุขภาพจิต (Emergency Operation Center: EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีการประกาศใหบุคลากรปฏิบัติงานท่ีบาน (Work From Home)   

- มีบุคลากรหนวยงานติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
- มีผูปวยจิตเวชท่ีมารับบริการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- มีผูปวยจิตเวชท่ีรับไวรักษาแบบผูปวยในติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

สวนท่ี 1 บทบาทภารกิจสําคัญของหนวยงาน   
บทบาทภารกิจตามอํานาจหนาท่ีของโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร    

ภารกิจหรือพันธกิจ 
 1 ใหบริการจิตเวชเชี่ยวชาญระดับสูงท่ีมีคุณภาพ (Supra Specialist Service: 3S)  
 2 พัฒนาคุณภาพวิชาการดานสุขภาพจิตและจิตเวช 
 3 สรางความเขมแข็งของภาคีเครือขายในการดูแลผูมีปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 

4 พัฒนาองคกรใหมีศักยภาพสูงดานบุคลากรและการบริหารจัดการ 

 

บทบาทภารกิจท่ีจําเปนตองดําเนินการเม่ือเกิดการระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

  ในสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร   

กรมสุขภาพจิต มีบทบาท ภารกิจหลักท่ีจําเปนตองดําเนินการ ดังนี้  

1) การขับเคลื่อนการดําเนินงานตามภารกิจหลักของโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร    

2) การควบคุม กํากับและใหการสนับสนุนกระบวนการดูแลและการใหบริการผูปวยจิตเวชอาการวิกฤติฉุกเฉิน/ 

ผูปวยจิตเวชท่ีตองการการดูแลตอเนื่องในกระบวนการรักษา (Non COVID-19)  

3) การสนับสนุนการใหบริการผูปวยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (สายวิชาชีพ Front Line)  
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

อัตรากําลัง  

สายงาน 
กลุม

งานการ 
แพทย 

กลุม
งาน
จิต 

วิทยา 

กลุม
งาน
เภสัช
กรรม 

กลุมงาน
สังคม

สงเคราะห 

กลุม
งาน
เวช

กรรม
ฟนฟู 

กลุม
งาน

เทคนิค
การ 

แพทย 

กลุม
งานโภช

นา 

การ 

กลุม
งานเวช
ระเบียน 

กลุมงาน
การแพทย
แผนไทย       

กลุม
งานกาย 

ภาพ
บําบัด 

กลุมงาน
การ

พยาบาล
ผูปวยนอก
และจิตเวช

ฉุกเฉิน   

กลุมงาน
การ

พยาบาล
ผูปวยใน 

กลุมงาน
การ

พยาบาล
สุขภาพจิต           
และจิตเวช

ชุมชน 

กลุมงาน
การ

พยาบาล
จิตเวช
เด็กและ
วัยรุน 

รวม 

1. สายวิชาชีพ (Front Line)                 
- จิตแพทย  4              4 
- แพทย 1              1 
- เภสัชกร   2            2 
- นักจิตวิทยาคลินิก  3             3 
- นักจิตวิทยา  1             1 
- นักสังคมสงเคราะห    5           5 
- นักกิจกรรมบําบัด     1          2 
- พยาบาลวิชาชีพ           8 28 5 3 44 

2. สายงานรอง                
- นักโภชนาการ       1        1 
- นักกายภาพบําบัด          1     1 
- แพทยแผนไทย         2      2 
- เจาพนักงานเวชสถิต ิ        1       1 
- เจาพนักงานเภสัชกรรม   1            1 
- เจาพนักงานวิทยาศาสตร
การแพทย 

     1         1 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

สายงาน 
งานพัฒนา
ศักยภาพ
เครือขาย 

งานวิกฤตสุขภาพจิต 
(MCATT) กลุมการพยาบาล กลุมงานเทคนิคการแพทย กลุมงานการพยาบาลจิตเวชชุมชน รวม 

3. สายวิชาชีพ        
- นักวิชาการสาธารณสุข 1 1  1 2 5 
- นักเทคนิคการแพทย    1  1 

 

สายงาน 
กลุม

งานการ 
แพทย 

กลุม
งาน
จิต 

วิทยา 

กลุม
งาน
เภสัช
กรรม 

กลุมงาน
สังคม

สงเคราะห 

กลุม
งาน
เวช

กรรม
ฟนฟู 

กลุม
งาน

เทคนิค
การ 

แพทย 

กลุม
งานโภช

นา 
การ 

กลุม
งานเวช
ระเบียน 

กลุมงาน
การแพทย
แผนไทย       

กลุม
งาน

กายภา
พบําบัด 

กลุมงาน
การ

พยาบาล
ผูปวยนอก
และจิตเวช

ฉุกเฉิน   

กลุมงาน
การ

พยาบาล
ผูปวยใน 

กลุมงาน
การ

พยาบาล
สุขภาพจิต           
และจิตเวช

ชุมชน 

กลุมงาน
การ

พยาบาล
จิตเวช
เด็กและ
วัยรุน 

รวม 

4. สายสนับสนุนกลุมงาน
วิชาชีพ  

               

-พนักงานพิมพ        4     1  5 
-เจาพนักงานธุรการ 1 0 1 1 1    1 1 1 3 1  11 
-พนักงานประจําหองยา   3            3 
-พนักงานชวยเหลือคนไข     1      3 30  1 35 
-พนักงานบริการ    1    1   1    3 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

สายงาน 

กลุม
งานวิจัย

และ
พัฒนา 

กลุมงาน
เทคโนโลยี
สารสนเท

ศ 

กลุมงาน
พัฒนา
คุณภาพ

บริการและ
มาตรฐาน 

กลุมงาน
ยุทธศาสตร
แผนงาน 

และโครงการ 

กลุมงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

กลุมงาน
ทรัพยากร

บุคคล 

กลุมงาน
การเงิน 

และบัญชี 

กลุมงาน
พัสด ุ

กลุมงาน
สารนิเทศและ
ประชาสมัพัน

ธ 

กลุมงาน
ประกัน
สุขภาพ 

กลุมงาน
โครงสราง

พ้ืนฐานและ
สิ่งแวดลอม 

รวม 

5..สนับสนุน (Back Office)             
- นักวิชาการสาธารณสุข 1           1 
- นักจัดการงานท่ัวไป   1  3 1      5 
- นักวิชาการพัสด ุ        1    1 
- นักทรัพยากรบุคคล      1      1 
-นักวิชาการเงินและบัญชี          1  1 
-นักประชาสัมพันธ         1   1 
-เจาพนักงานการเงินและบัญชี       5     5 
-เจาพนักงานธุรการ    1 2    1 2  6 
-เจาพนักงานพัสด ุ        2    2 
-พนักงานพิมพ     1       1 
-พนักงานขับรถยนต     4       4 
-พนักงานชวยเหลือคนไข     1      1 2 
-นายชางเทคนิค     1      1 2 
-นายชางไฟฟา     1      1 2 
-เจาพนักงานเผยแพรประชาสัมพันธ         1   1 
-ชางฝมือท่ัวไป     1      1 2 
-เจาพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร  2          2 
-นักวิชาการคอมพิวเตอร  1          1 
-เจาพนักงานธุรการ         1   1 
-พนักงานทําความสะอาด     12       12 
-พนักงานบริการ     1       1 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

ทรัพยากร 
โรงพยาบาล     

จิตเวชสระแกว
ราชนครินทร 

จิตเวชฉุกเฉิน 
หอผูปวย
ชัยพฤกษ 

 

หอผูปวย
อินทนิล 

 
หอผูปวยจามจุรี 

Coh
ort 

ward 

 

โรงพยาบาลสนาม รวม 

เตียง - 0 22 22 24 24 0 92 
หองฉุกเฉิน - 1 - - - -  1 
N95 500 - - - - -  500 
PPE 500 - - - - -  500 
ARI Clinic - - - - - -  - 
AIIR - - - - - -  - 
AIIR (Modified)  - - - - 16  16 
Isolation room  - 0 0 0 8  8 
ICU - - - - - -  - 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

ทรัพยากร 
กลุม

งานการ 
แพทย 

กลุม
งาน
จิต 

วิทยา 

กลุม
งาน
เภสัช
กรรม 

กลุมงาน
สังคม

สงเคราะห 

กลุม
งาน
เวช

กรรม
ฟนฟู 

กลุม
งาน

เทคนิค
การ 

แพทย 

กลุม
งานโภช

นา 

การ 

กลุม
งานเวช
ระเบียน 

กลุมงาน
การแพทย
แผนไทย       

กลุม
งานกาย  

ภาพ 
บําบัด 

กลุมงาน
การ

พยาบาล
ผูปวยนอก
และจิตเวช

ฉุกเฉิน   

กลุมงาน
การ

พยาบาล
ผูปวยใน  

กลุมงาน
การ

พยาบาล
สุขภาพจิต           
และจิตเวช

ชุมชน 

กลุมงาน
การ

พยาบาล
จิตเวช
เด็กและ
วัยรุน 

รวม 

โปรแกรมบริการผูปวย 
HOSxP V4 

/ / / / / / / / / / / / / / / 

คอมพิวเตอร 4 2 2 2 2 2 1 2 1 1 4 8 2 2 35 
Notebook - 2 1 - - - - - - - - 3 - - 5 
 
 

ทรัพยากร Cohort ward 

โปรแกรมบริการผูปวย HOSxP V4 / 

คอมพิวเตอร 4 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

สวนท่ี 2 ความเส่ียงท่ีองคกรตองเผชิญเหตุ   
ความเสี่ยงท่ีโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทรตองเตรียมความพรอมรับมือเพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจ หลัก

ขององคกรดําเนินการไดอยางตอเนื่อง โดยตองจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรสวนหนึ่งไวรองรับภารกิจตางๆ ในภาวการณ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมท้ังจําเปนตองทําใหการดําเนินงานสําคัญของหนวยงานซ่ึงไม
สามารถหยุดดําเนินการได สามารถขับเคลื่อนไดอยางตอเนื่อง ความเสี่ยงท่ีโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทรตอง
เตรียมการรองรับ ใน 4 ประเด็นสําคัญ ไดแก 
 

ความเส่ียง ผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับหนวยงาน 
ระดับความเส่ียง ลําดับ 

ความสําคัญ ตํ่า กลาง สูง 

1) บุคลากร (Staff) 
   - ดานความปลอดภัย 
   - ดานความเจ็บปวย 
   - ดานการหยุดปฏิบัติงาน 
   - ดานทักษะการปฏิบัติงาน 
   - ดานขวัญกําลังใจ 
   - ดานภาระงานท่ีเพ่ิมข้ึน 

1.1 บุคลากรมีความเสี่ยงต อการติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา 2019 (COVID-19) ท้ังจากการปฏิบัติงาน
และการติดเชื้อจากชุมชน เม่ือถูกวินิจฉัยวาเปนผูท่ี  
เขาเกณฑเฝาระวังโรคและถูกกักกัน ไดรับการ 
ตรวจยืนยันวาติดเชื้อ ตองเขารับการรักษาจนตอง 
หยุดปฏิบัติงาน สงผลใหหนวยงานสูญเสียบุคลากร 
ในการปฏิบัติงาน 
 1.2 หนวยงาน สูญเสียบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักขององคกร เนื่องจากบุคลากรทุก
คนหมุนเวียนไปปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือรองรับสถาน      
การณท่ีเกิดข้ึน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.1 
1.2   

2) สถานท่ี (Premises) 2.1 สถานท่ีทํางานอยูในพ้ืนท่ี หรืออาจมีกลุมเสี่ยง 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) มาใชบริการ 
2.2 สถานท่ีรองรับผูรับบริการท่ีมีความเสี่ยงโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 
 
 

 

  
 
 
 
 

2.1,2.2 

3) ภารกิจ (Operation) 3.1 การขับเคลื่อนภารกิจหลักขององค กร ท่ี    
จําเปนไมเปนไปตามแผนท่ีกําหนดไวมีการปรับ
รูปแบบการทํางาน การหยุดงาน การเพ่ิมข้ึนของ
งานเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 3.1 

4) ทรัพยสิน (Assets) 4.1 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินงาน เตรียมความ
พรอม ดานสถานท่ี วัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือทาง
การแพทย ในการปฏิบัติงาน ไมเพียงพอ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

4.1 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

สวนท่ี 3 ลดผลกระทบจากความเส่ียง   

การเตรียมการลดความเสี่ยงและผลกระทบท่ีสามารถเตรียมการได กอนเกิดการระบาดหรือกอนเกิดเหตุการณตาม
ฉากทัศน (Scenario) ท่ีคาดการณสมมติในหนวยงาน 

 

ความเส่ียง กิจกรรม/วิธีการแกไขปญหา ระยะเวลาแลวเสร็จ 
เอกสาร/ทรัพยากร

สนับสนุน 
ผูรับผิดชอบ 

1) บุคลากร (Staff) 
1.1 บุคลากรมีความเสี่ยง  
ตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ท้ังจาก
การปฏิบัติงานและการติด
เ ชื้ อ จ า กชุ มช น  เ ม่ื อ ถู ก
วินิจฉัยวาเปนผูท่ีเขาเกณฑ 
เฝาระวังโรคและถูกกักกัน 
ไดรับการ ตรวจยืนยันวาติด
เชื้อ ตองเขารับการรักษา
จนต อง หยุดปฏิบัติ งาน    
สงผลใหหนวยงานสูญเสีย
บุคลากร ในการปฏิบัติงาน 
  
 
 
 
 
 

 

1. มีมาตรการคัดกรองบุคลากร   
โดยการวัดไข การสอบถามประวัติ
ค ว า ม เ สี่ ย ง สั ม ผั ส  ต ร ว จ ATK 
สัปดาหละ 2 ครั้ง หรือเม่ือมีความ
เสี่ยง และจัดบริการวัคซีนใหแก
บุคลากร 
 

 
12 กุมภาพันธ 2565 
 
 
 

 
ประกาศ
โรงพยาบาลจิตเวช
สระแกวราช
นครินทร 

 
กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
นอกและจิต
เวชฉุกเฉิน 

 

2. รณรงคเรื่องการลางมือ จัดจุด
บริการ Alcohol hand rub ตาม
จุดบริการตางๆ และปฏิบัติตาม
DMHTT 

12 กุมภาพันธ 2565 
 

มาตรการปองกัน
การแพรระบาดเชื้อ
โรค COVID-19 
 

คณะกรรม 
การ IC 

 3. การทํางานเหลื่อมเวลาและการ
ปฏบิัติงานในสถานท่ีพักอาศัยกรณี
มีความเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อ 

12 กุมภาพันธ 2565 
 
 

 
 
 

คณะกรรม 
การบริหาร
โรงพยาบาล 

4.  กํ าหนดมาตรการการดู แล
บุคลากรกลุมเสี่ยงท่ีเดินทางไป
ตางประเทศ และการเดินทางไป
พ้ืนท่ีเสี่ยง 
 

12 กุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 

ตารางการ
ปฏิบัติงาน/การ
มอบหมายการ
ปฏิบัติงานเฉพาะ
กิจ 

กลุมงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
 

5. รักษาตามมาตรฐานการดูแล
ผูปวยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ใหเกิดความปลอดภัย ท้ังระบบ 
Home Isolation และ
โรงพยาบาล 

12 กุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 

 กลุมงาน
การแพทย 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

ความเส่ียง กิจกรรม/วิธีการแกไขปญหา ระยะเวลาแลวเสร็จ 
เอกสาร/ทรัพยากร

สนับสนุน 
ผูรับผิดชอบ 

1.2  หน  วยงาน สูญเสี ย
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจหลักขององคกร 
เนื่องจากบุคลากรทุกคน
หมุนเวียนไปปฏิบัติหนาท่ี
เพ่ือรองรับสถานการณท่ี
เกิดข้ึน  

1. จัดทําแผนการใชกําลังคนในการ
ปฏิบั ติงานอยางเหมาะสมเ พ่ือ 
รองรับสถานการณท่ีเกิดข้ึน 
 
  
 

12 กุมภาพันธ 2565 
 

 
 
 

หัวหนากลุม
ภารกิจ 
 

2) สถานท่ี (Premises) 
2.1 สถานท่ีทํางานอยูใน
พ้ืนท่ี หรืออาจมีกลุมเสี่ยง 
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไ ว รั ส โ ค โ ร น า  2019 
(COVID-19) มาใชบริการ 
 
 
 
2.2 สถานท่ีรองรับ
ผูรับบริการท่ีมีความเสี่ยง
โรคติด เชื้ อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
 

 
1. มาตรการลดจํานวนผูมารับ
บริการ ท้ังผูปวยนอกและผุปวยใน 
2. งดการประชุมกับหนวยงาน
ภายนอกท่ีมีจํานวนมากกวา 20 
คน และมีการจัดประชุม ผาน tele 
conference หรือสื่อ social 
media เชน Google Meet เปนตน 
 

 
12 กุมภาพันธ 2565 
 
12 กุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 
 

 
มาตรการ/ผังการ
จัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรม 
การบริหาร
โรงพยาบาล 
คณะกรรม 
การ ENV 
และ 
คณะกรรม 
การ IC 

1.ตั้ ง จุ ด คั ดกรอง  จุ ด รอตรวจ
สําหรับผูรับบริการ  
2.เพ่ิมจุดบริการการเขาถึงการลาง
มือสําหรับผูรับบริการ 
3.จัดพ้ืนท่ีบริการให มีระยะหาง
ร ะ ห ว า ง บุ ค ค ล  ( social 
distancing)  เ ช น  ห อ ง ป ร ะชุ ม  
โรงอาหาร หองทํากลุมกิจกรรม 
ลิฟต พ้ืนท่ีรอตรวจ 
4. เปดหอผูปวย Cohort ward 
เพ่ือรับผูปวยจิตเวช PUI ผูปวยจิต
เวชติดเชื้อ Covid-19 และเปด
Zone แรกรับเพ่ือเฝาระวังการติด
เชื้อ ซ่ึงอาจเกิดการติดเชื้อภายหลัง
ตามมาตรการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

12 กุมภาพันธ 2565 
 
12 กุมภาพันธ 2565 
 
12 กุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 
12 กุมภาพันธ 2565 
 

 
 

กลุมภารกิจ
การพยาบาล 
กลุมงาน
บริหารงาน
ท่ัวไป 
 
 
 
 
คณะกรรม 
การบริหาร
โรงพยาบาล 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

ความเส่ียง กิจกรรม/วิธีการแกไขปญหา ระยะเวลาแลวเสร็จ 
เอกสาร/ทรัพยากร

สนับสนุน 
ผูรับผิดชอบ 

3) ภารกิจ (Operation) 
การขับเคลื่อนภารกิจหลัก
ขององค  กร ท่ี จํ า เป  น ไม
เปนไปตามแผนท่ีกําหนดไว 
มี ก า ร ป รั บ รู ป แ บบ กา ร
ทํางาน การหยุดงาน การ
เพ่ิมข้ึนของงานเนื่องจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไ ว รั ส  โ ค โ ร น า  2 0 1 9 
(COVID-19) 
  

1. มีการทบทวนเรื่องของการใช
เงินงบประมาณ โครงการกิจกรรม  
2. รวมเปนคณะทํางาน ในการ
รับมือในโรคติด เชื้ อ COVID-19 
ระดับจังหวัด 
3. การปรับระบบบริการผูปวย 
3.1 งดญาติเยี่ยมเพ่ือลดจํานวน
การเดินทาง ลดการสัมผัสจาก
บุคคลภายนอก 
3.2 ลดจํานวนผูปวยเพ่ือลดความ
แออัด 
3.3 งดเรื่องการเยี่ยมบานและการ
เต รี ย มชุ ม ช น โดย เ พ่ิ มก า ร ให
คําปรึกษาระบบพ่ีเลี้ ย งในเขต
สุขภาพผานระบบ line, โทรศัพท 
3.4 เพ่ิมชองทางการเขาถึงยา ให
ผูปวยจิตเวชไดรับยาตอเนื่อง เพ่ือ
ปองกันอาการทางจิตกําเริบ: รับ
ระบบยาใจใกลบาน / รับยาDrive 
thru / รับยาสถานพยาบาลใกล
บาน / ยาไปรษณีย    
3.5 การใหคําปรึกษาทางโทรศัพท 
3.6 การจัดทําฐานขอมูลผูปวย   
จิตเวชเพ่ือการเฝาระวังโรคทาง 
จิตเวช 
3.7 ปรับรูปแบบการนิเทศติดตาม
งานเครอืขาย และ การตรวจรักษา
ผูปวยทางจิตเวช ผาน tele –
medicine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ตุลาคม 2564 
 
1 ตุลาคม 2564 
 
 
12 กุมภาพันธ 2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการใน
โปรแกรม B&P 

กลุมงาน
ยุทธศาสตร
แผนงาน 
และโครงการ 
 
-กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
นอกและจิต
เวชฉุกเฉิน 
-กลุมงานการ
พยาบาล
สุขภาพจิต           
และจิตเวช
ชุมชน 
-กลุมงานการ
พยาบาลผูปวย
ใน 
-กลุมงาน
เภสัชกรรม 
 
 
 
 
กลุมงานการ
พยาบาล
สุขภาพจิต           
และจิตเวช
ชุมชน 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

ความเส่ียง กิจกรรม/วิธีการแกไขปญหา ระยะเวลาแลวเสร็จ 
เอกสาร/ทรัพยากร

สนับสนุน 
ผูรับผิดชอบ 

4) ทรัพยสิน (Assets) 
- งบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงาน เตรียมความพรอม 
ดานสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ 
เครื่องมือทางการแพทย ในการ
ปฏิบัติงาน ไมเพียงพอ 
 
  

 
1.จัดทําคําของบประมาณจากกรม
สุขภาพจิต 
2.จัดทําแผนใชเงินสํารองฉุกเฉิน
เงินบํารุงโรงพยาบาล/เงินบริจาค 
3.จัดทําแผนบริหารจัดการวัสดุ 
อุปกรณทางการแพทย 

 
 1 ตุลาคม 2564 
 
 
 
1 ตุลาคม 2564 
 

 
แบบคําขอตามท่ี
สวนกลางกําหนด 
 
 
แผนการจัดหาวัสดุ/
อุปกรณ 

 
กลุมภารกิจ
อํานวยการ 
กลุมงาน
ยุทธศาสตร
แผนงาน 
และโครงการ 
กลุมงานพัสด ุ

กลุมงาน
เภสัชกรรม 
คณะกรรม 
การ IC 

 

สวนท่ี 4 วางมาตรการแกไขปญหาความเส่ียง   

การดําเนินการเม่ืออยูในชวงการระบาด หรือเม่ือเกิดเหตุการณตามฉากทัศน (Scenario) ท่ี คาดการณสมมติ

ในโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร 

ความเส่ียง กิจกรรม/วิธีการแกไขปญหา ระยะเวลาแลวเสร็จ 
เอกสาร/ทรัพยากร

สนับสนุน 
ผูรับผิดชอบ 

1) บุคลากร (Staff) 
    
    

1. บุคลากรกลุมเสี่ยง/ติดเชื้อ 
ไดรับการดูแล รักษา สงตอ และ
การดูแลฟนฟูตอเนื่อง  
2. การดูแลดานขวัญกําลังใจใหกับ
บุ ค ล า ก ร  เ ช น  ค า เ สี่ ย ง ภั ย 
คาตอบแทนผลการปฏิบัติราชการ  
3. การใหสิทธิการปฏิบัติงานท่ีบาน 
โดยการมอบหมายการปฏิบัติงานท่ี
บาน(Work From Home) 
 

12 กุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 
 

 

-แนวทางปฏิบัติการ
ดู แ ล ผู ป ว ย ใ น 
Organize 
Quarantine (OQ) 
-แ น ว ป ฏิ บั ติ ก า ร
ดูแลเยียวยาจิตใจ
บุคคลากร 
 -แนวปฏิบัติการ
ปฏิบัติงานใน
สถานท่ีพักอาศัย 
(Work From Home) 
ระเบียบคําสั่งกรม
สุขภาพจิตเรื่องการ
จายคาตอบแทน/
คาเสี่ยงภัย 
 
 
 
 
 

-กลุมภารกิจ
3S 
-กลุมภารกิจ
พยาบาล 
-กลุมงาน
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล 
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โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

ความเส่ียง กิจกรรม/วิธีการแกไขปญหา ระยะเวลาแลวเสร็จ 
เอกสาร/ทรัพยากร

สนับสนุน 
ผูรับผิดชอบ 

2) สถานท่ี (Premises) 1. เตรียมสถานท่ีพักใหกับบุคลากร
เสี่ยงสัมผัสผูปวยยืนยันเพ่ือกักตัว 
ตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 
2. มีเตียง Cohort ward สําหรับ
รองรับผูปวยจิตเวชและบุคลากร
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จํานวน
24 เตียง 
3. จัดสถานท่ีหองพักเวร พรอม
อุปกรณ อํ านว ยคว ามสะดว ก
สําหรับผูปฏิบัติหนาท่ีประจําใน 
Cohort ward 
4. กํ าหนดมาตรการ ดูแลด าน
สุขอนามัยและสิ่งแวดลอมภายใน
โรงพยาบาล   

 กุมภาพันธ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการ/ผังการ
จัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมภารกิจ
อํานวยการ 
-คณะ 
กรรมการ IC 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ภารกิจ (Operation) 1.แผนบริหารอัตรากําลังคนในภาวะ
ฉุกเฉิน 
2. แผนฟนฟู เยียวยา เพ่ิมความ
เขมแข็งทางจิตใจใหกับเครือขาย 
ชุมชน และบุคคล 
3. จัดระบบขอมูลขาวสาร ในระดับ
ก ร ะ ท ร ว ง ส า ธ า ร ณ สุ ข / ก ร ม
สุขภาพจิต/จังหวัด และการสงตอ
ขอมูลกับเครือขาย โดยใชเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
4. ระบบบริการ ผาน Tele –
medicine / VDO conference / 
E-payment 
5.  แนวทางกา รส ง ต อผู ป ว ย /
บุคลากรท่ีติดเชื้อCOVID-19เขารับ
การรักษา กรณีมีความรุนแรงมาก
ข้ึน 
 

เมษายน 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมษายน 2564 

 
 

แนวทางการจัดการ
อัตรากําลังในภาวะ
ฉุกเฉิน 
 
 
แนวทางการ
จัดบริการท่ีสําคัญ
ในภาวะระบาด 
 
 
 
 
 
หนั ง สื อ ขอส ง ตั ว
ผูปวย/บุคลากรติด
เชื้อCCVID-19 

-คณะกรรม 
การบริหาร
โรงพยาบาล
-คณะกรรม 
การ
ทรัพยากร
บุคคล 
-กลุมงาน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
และ 
กลุมงาน
สารนิเทศ 
-กลุมภารกิจ 
3S 
-กลุมภารกิจ
การพยาบาล 

4) ทรัพยสิน (Assets) 4.1 จัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ
ทางการแพทย ใหเพียงพอตอความ
ตองการ 
 
 

เมษายน 2564 
 
 
 

-แบบสํารวจความ
ตองการดานวัสดุ 
อุปกรณตามขอสั่ง
การ/ 
 

-กลุมงาน
พัสดุ 
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ความเส่ียง กิจกรรม/วิธีการแกไขปญหา ระยะเวลาแลวเสร็จ 
เอกสาร/ทรัพยากร

สนับสนุน 
ผูรับผิดชอบ 

4.2 จัดทําบัญชีการใชวัสดุ อุปกรณ 
กระจายทรัพยากรท่ีจํา เป นให 
เพียงพอ 
4.3 จัดทํารายการเวชภัณฑ เพ่ือให
มีเพียงพอใช 
4.4 ขอสนับสนุนวัสดุ อุปกรณทาง
การแพทย เวชภัณฑ 

-ระเบียบพัสดุ 
บัญชีรายการใช
วัสดุ 
-บัญชีรายการใช
เวชภัณฑประจํา
สัปดาห 
-ลงขอมูลใน
โปรแกรมco-ward 
, รายงานcaseและ
เวชภัณฑกรม
สุขภาพจิต 

-กลุมภารกิจ
อํานวยการ 
-ก ลุ ม ง า น
เภสัชกรรม 
 
 
 
 

สวนท่ี 5 เตรียมการและปฏิบัติตามแผน ทําเนียบคณะทํางานหลัก  

ช่ือ-สกุล เบอรโทรศัพท
ภายใน 

เบอรโทรศัพท
สวนตัว 

บทบาทหนาท่ี ผูรับผิดชอบรอง 

นายพรรธนภ  ตัณฑศุภศิริ 037262994-8 ตอ
69201,69200  

0897119151 -ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลจิตเวช
สระแกวราชนครินทร 
- ประธาน
คณะกรรมการ EOC 

นายไพศาล  ยิ้มกลาง 
 

นายสุจิระ  ปรีชาวิทย 037262994-8 ตอ
69125,69123 

0877937987 - รองผูอํานวยการกลุม
ภารกิจบริการจิตเวช
และสุขภาพจิต 
- กลุมภารกิจพัฒนาสู
ความเปนเลิศ 
- คณะกรรมการ EOC 
 

-นางสาววนิดา   
พูลสถาพร (3S) 
-นายวัฒนา  ภูแกว 
(EC) 

นายพรชัย  ทุมมา 037262994-8 ตอ
69206 

0852806486 - รองผูอํานวยการกลุม
ภารกิจการพยาบาล 
- คณะกรรมการ EOC 
 
 

นายทรงภพ  ขุนเมือง 

นายไพศาล  ยิ้มกลาง 037262994-8 ตอ
69218 

0833004294 - รองผูอํานวยการกลุม
ภารกิจอํานวยการ 
- คณะกรรมการ EOC 
 
 

นางขวัญประภา  
ชัยวงษ 
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ช่ือ-สกุล เบอรโทรศัพท
ภายใน 

เบอรโทรศัพท
สวนตัว 

บทบาทหนาท่ี ผูรับผิดชอบรอง 

นายทรงภพ  ขุนเมือง 037262994-8 ตอ
69135,69208 

0952698254 - รองผูอํานวยการกลุม
ภารกิจสนับสนนุและ
พัฒนาเครือขายบริการ 
- คณะกรรมการ EOC 

นางสาวชลธิชา ลาชอย 

นายภาวัต  อรุณเพ็ชร 037262994-8 ตอ 
69125 

0625254741 - คณะกรรมการ EOC นางพิมจันทร ภูแกว 

นางสาวพจณีย  ดวงจรัส 037262994-8 ตอ
69152 

0970802207 - คณะกรรมการ EOC นายเศรษฐพงศ   
บุญหม่ัน 

นางสาววนิดา  พูนสถาพร  037262994-8 ตอ
69143 

0959966156 - คณะกรรมการ EOC นายราชัยวิทย   
เลาหะกุล 

นายวัฒนา  ภูแกว 037262994-8 ตอ
69209,69211 

0890443487 - คณะกรรมการ EOC นายจีรวัฒน  พาแกว
(IT) 
นางธัญญา  ผมทอง
(แผน) 
 

นางวราภรณ  คณิตบุญ 037262994-8 ตอ
69119 

0892519300 - คณะกรรมการ EOC นายสุจิระ  ปรีชาวิทย 

นายถวิล  มิสงอน 037262994-8 ตอ
69100 

0890704812 - คณะกรรมการ EOC นายทนงศักดิ์   
สุวรรณกลอม 

นางสาวสุนิสสา พันธสงวนสขุ 037262994-8 ตอ
26131,69101 

0814053603 - คณะกรรมการ EOC 
และเลขานุการ 

นางสาวอรุณรัตน   
วิชัยมงคล 
 

 
 
ทําเนียบหนวยงานภาคีเครือขายท่ีจําเปน 
 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพท
ภายใน 

เบอรโทรศัพท
สวนตัว 

กรมสุขภาพจิต นายแพทยศิริศักดิ์  ธิติดิลกรัตน - 0818775302 
ศูนยสุขภาพจิตท่ี 6   นายนิตย  ทองเพชรศร ี - 0979186374 
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ศูนยบัญชาการเหตุการณกรณี COVID-19 จังหวัดสระแกว 
 

ผูบัญชาการเหตุการณ (Incident Commander) 
 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

นพ.สสจ.สก นายประภาส ผูกดวง - 0859664519 

รักษาการรอง นพ.สสจ.สก นายสุขุม  พิริยะพรพิพัฒน  0860286933 
ผอ.รพร.สก นายสุรสิทธ์ิ   จิตพิทักษเลิศ - 0897227329 

 
กลุมภารกิจประสานงานและเลขานุการ (Liaison) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

กลุมภารกิจประสานงาน นายสมเกียรติ  ทองเล็ก - 0819407947 

กลุมภารกิจประสานงาน นายสมบัติ  พ่ึงเกษม - 0812950985 

 

กลุมภารกิจดูแลความปลอดภัย (Safety) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

กลุมภารกิจดูแลความปลอดภัย นายปราโมทย  บุญเปลง - 0894287207 

กลุมภารกิจดูแลความปลอดภัย นายพิชิดชัย  เชิดชู - 0819492360 

 
 
กลุมภารกิจปฏิบัติการ (Operation) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

กลุมภารกิจปฏิบัติการ นายสุรสิทธ์ิ  จิตรพิทักษเลิศ - 0897227329 

กลุมภารกิจปฏิบัติการ นางเอ้ืองฟา  สุขกุล - 0815758759 

กลุมภารกิจปฏิบัติการ นางกชพรรณ  หาญชิงชัย - 0931352508 

 
สาขาดานการแพทย (Medical Branch) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

สาขาดานการแพทย นางสาวกนกพร  ทองเลือน - 0898322451 

สาขาดานการแพทย นายสรวิศ  ชลาลัย - 0624626446 

สาขาดานการแพทย นางสาวดารัตน  เรืองเกรียงสิน - 0817319713 

 
 
 
สาขาดานสาธารณสุข (Public Health Branch) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

สาขาดานสาธารณสุข นายสุขุม  พิริยะพรพิพัฒน - 0860286933 

สาขาดานสาธารณสุข นางอรพิน  ภัทรกรสกุล - 0898322058 
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สาขาดานการกักกัน (Quarantine Branch) 
 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

สาขาดานการกักกัน นางดารารัตน  โหวงศ - 0815724681 

สาขาดานการกักกัน นางกฤษณา  ฤทธ์ิเดช - 0877499993 

 
กลุมภารกิจตระหนักรูสถานการณ (SAT) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

กลุมภารกิจตระหนักรูสถานการณ นายสุขุม  พิริยะพรพิพัฒน  0860286933 

กลุมภารกิจตระหนักรูสถานการณ นางจุฑารัตน  ศักดิ์เติม - 0915510179 

 
กลุมภารกิจเวชภัณฑและสงกําลังบํารุง (Stockpiling and Logistics) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

กลุมภารกิจเวชภัณฑและสงกําลังบํารุง นายสานิษ  ศิริปน - 0817827088 

กลุมภารกิจเวชภัณฑและสงกําลังบํารุง นางธัญวรัตน  เจริญจิตต - 0909813141 

 
กลุมภารกิจส่ือสารความเส่ียงและประชาสัมพันธ (Risk communication and Public Information) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

กลุมภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ นางดารารัตน  โหวงศ - 0815724681 

กลุมภารกิจสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ นายธีระ  แสงสุรเดช - 0852755522 

 
กลุมภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ (STAG) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

กลุมภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ นางดารารัตน  โหวงศ - 0815724681 

กลุมภารกิจยุทธศาสตรและวิชาการ นางกัลยารตัน  จตุรพรเจรญิชัย - 0811539191 

 
กลุมภารกิจการเงินและงบประมาณ (Financial) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

กลุมภารกิจการเงินและงบประมาณ นายไพรรัชตวิริต  วิริยะภัคพงศ - 0959470035 

กลุมภารกิจการเงินและงบประมาณ นางพาณี  วสนาท - 0949239422 

 
กลุมภารกิจดานควบคุมโรคระหวางประเทศ (PoE) 

 หนวยงาน ผูประสานงาน เบอรโทรศัพทภายใน เบอรโทรศัพทสวนตัว 

กลุมภารกิจดานควบคุมโรคระหวางประเทศ นายสมเกียรติ  ทองเล็ก - 0819407947 

กลุมภารกิจดานควบคุมโรคระหวางประเทศ นายสมโภชน  เจรญิยิ่ง - 0897488205 
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ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
ทีมโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร ผูจัดการ : นายไพศาล  ย้ิมกลาง 

ผูจัดการสํารอง : 
ข้ันตอน กิจกรรม   
 กอนการระบาด - ระยะเตรียมการ ผูรับผิดชอบ  เอกสาร/

ทรัพยากร 
1. ประเมินเฝา
ระวัง 

1. ติดตามสถานการณรายงานผานการประชุม
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
2. มอบหมายคณะกรรมการควบคุมการติดเชื้อฯติดตาม
ประเมินสถานการณ 

1. คณะกรรมการบริหารฯ 
2.คณะกรรมการควบคุม
ติดเชื้อ 

1.คําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการ 
EOC ศูนย
ปฏิบัติการ
ภาวการณเฝา
ระวังการติด
เชื้อไวรัสโคโร
นา Covid -19 

2. เตรียม
ตอบสนอง
สถานการณ
ระบาด 

1. จัดทําคําสั่งแตงตั้งชุดปฏิบัติการ EOC ของหนวยงาน
เพ่ือติดตามสถานการณ 
2. ประชาสัมพันธองคความรูการปฏิบัติตัวตอโรค Covid 
- 19 

1.คณะกรรมการบริหารฯ 
2. คณะกรรมการ EOC 

1..คําสั่งแตงตั้ง 
2. สื่อออนไลน 
ปาย
ประชาสัมพันธ
เรื่องโรคโควิด 
19 
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ทีมโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร ผูจัดการ : นายไพศาล  ย้ิมกลาง 
ผูจัดการสํารอง : 

ข้ันตอน กิจกรรม   
 กอนการระบาด - ระยะเตรียมการ ผูรับผิดชอบ  เอกสาร/

ทรัพยากร 
3.เตรียมรองรับ
สถานการณ
ระบาด 

1. จัดเตรียมกําหนดสถานท่ี กําหนดจุดในการจัดเตรียม
สถานท่ี และจัดระบบบริการ จัดทําแผนเผชิญเหตุการณ
ในภาวการณการระบาด 
2. สํารวจเตรียม อุปกรณ ท่ีเก่ียวของ ความพรอม เพ่ือ
รองรับ สถานการณระบาด 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล PPE และเวชภัณฑยา 
และวัสดุอุปกรณทางการแพทย 
3. กําหนดงบประมาณ และกําหนดกรอบอัตรากําลังตาม
ความจําเปนเรงดวน 
4.  การทํางบประมาณครุภัณฑ / วัสดุอุปกรณ 
5. จัดทํางบประมาณการเตรียมอาหารแหงและอาหาร
จําเปน 
6. ออกมาตรการการปองกันและลดปญหาการเกิดการติด
เชื้อในการทํางาน ท่ีเก่ียวของ ท้ัง อาคารสถานท่ี กิจกรรม 
การปฏิบัติตัวของบุคคล การควบคุมกําจัดของเสีย 
เสื่อมสภาพ 
7. กวดขันเขมงวด การเคลื่อนไหว การเดินทางของบุคคล 
ควบคุม ดูแล การเขา-ออกพ้ืนท่ีบริเวณโรงพยาบาล 
8. จัดทําผังการแจงเหตุฉุกเฉิน (call tree) และซอมแผน  
 

1.คณะกรรมการบริหารฯ 
2. คณะกรรมการ EOC 

1. รายงานการ
ประชุม 
2.มาตรการ
ควบคุม
แพรกระจาย
เชื้อ 
3. แผนผังการ
แจงเหตุฉุกเฉิน 
(call tree) 
4.รายงานการ
ซอมแผน ซอม
แผน 

4. ประเมินความ
พรอมรองรับ
สถานการณ
ระบาด 
 

1. ทบทวนความพรอมการตอบสนองการแพรระบาดดาน 
บุคลากร สถานท่ี อุปกรณ ระบบงาน มาตรการ ตางๆ 
2. ประชุมติดตามสถานการณท้ังภายในและภายนอก 
 

1.คณะกรรม 
การบริหารฯ 
2. คณะกรรม 
การ EOC 

24 ชม./
วัน 
 

1. รายงานการ
ประชุม 
 

5. ควบคุมการ
ระบาด 

1.มาตรการควบคุมการระบาดของเจาหนาท่ี  
- มาตรการควบคุมการเขาออกเดินทางพ้ืนท่ีเสี่ยง 
- การกักตัว 
- การปฏิบัติงานท่ีบาน(Work From Home) 
- การกระตุนการไดรับวัคซีนของบุคลากร 
2. มาตรการควบคุมการแพรระบาดผูรับบริการ 
- การจัดพ้ืนท่ีบริการ ตามมาตรการควบคุมโรค 
- การคัดกรองผูรับบริการ ตามมาตรการควบคุมโรคจาก

1.คณะกรรม 
การ EOC  
2 คณะกรรม 
การบริหารฯ 

 1.แนวทาง
มาตรการ
ควบคุมการเขา
ออกเดินทาง
พ้ืนท่ีเสี่ยง 
2. แนวทางการ
จัดบริการงาน
ผูปวยนอก 
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ทีมโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร ผูจัดการ : นายไพศาล  ย้ิมกลาง 
ผูจัดการสํารอง : 

ข้ันตอน กิจกรรม   
 กอนการระบาด - ระยะเตรียมการ ผูรับผิดชอบ  เอกสาร/

ทรัพยากร 
เครือขาย และหนวยงานเอง 
- การลดจํานวนผูรับบริการ โดยการบริการทางเลือกใหม 
เชน ยาไปรษณีย ยาใจใกลบาน การปรับกระบวนการดูแล
ผานเทคโนโลยีสมัยใหม 
- การติดตามการไดรับวัคซีนของผูปวย 
3. การจัดบริการเพ่ือควบคุมการแพรระบาด  
- จัดบริการตึก Cohort ward ,OQ, รพ.สนาม 
- การบริการผานระบบ Tele เชน การเยี่ยมผูปวยของ
ญาติ การปรึกษาและการบําบัด การติดตามอาการ  
- การจัดบริการเยี่ยม ตามมาตรการควบคุมโรค 
- การสอนและสงเสริมความรูการปฏิบัติตัวของผูปวยตอ
โรคขณะรับการรักษาเพ่ือใหมีความรูดูแลตนเองจากการ
ติดเชื้อ 
- การใหบริการทางเลือกใหมตามมาตรการควบคุมการ
แพรระบาด เชน ยาไปรษณีย ยาใจใกลบาน การโทรศัพท
ติดตามอาการ  
4. การทบทวนปรับปรุงมาตรการตอบสนองการแพร
ระบาดใหเหมาะสมตามสถานการณ 
 
 

ผูปวยใน จิต
เวชชุมชน.ใน
สถานการณ
แพรระบาด 
3.คอมพิวเตอร 
โปรแกรม
สื่อสาร
ออนไลน 
ประจําหนวย
บริการ 
 

6. การติดตาม
ประเมินผลการ
ควบคุมการ
ระบาด 

1. การติดตามสถานการณรายงานการแพรระบาดท้ังใน
และนอกท่ีเก่ียวของ 
2. การรายงานผลการใหบริการผูปวยตามาตรการควบคุม
การแพรระบาด 
3. การรายงานสถานการณบุคลากรเสี่ยงตามแนวทาง
ควบคุมการแพรระบาด 
4. การทบทวนมาตรการและการดําเนินงาน 
 
 

1.คณะกรรม 
การ EOC 

 1.รายงาน
ขอมูลการ
ระบาดของ 
สคบ./จังหวัด 
2. รายงานการ
ประชุมประชุม 
3.มาตรการการ
ควบคุมการ
ระบาดของ
หนวยงาน
โรงพยาบาลจิต
เวชสระแกว
ราชนครนิทร 
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ทีมโรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร ผูจัดการ : นายไพศาล  ย้ิมกลาง 
ผูจัดการสํารอง : 

ข้ันตอน กิจกรรม   
 หลังการระบาด - ระยะฟนตัว ผูรับผิดชอบ เวลาท่ี

ใช 
(ช่ัวโมง/

วัน) 

เอกสาร/
ทรัพยากร 

1.การประเมิน
สถานการณการ
ผอนคลายการ
ระบาด 

1. การติดตามสถานการณการแพรระบาดท้ังในและนอก
ท่ีเก่ียวของ 
2.การทบทวนเหตุการณ บทเรียนการระบาด 
 

1.คณะกรรมการ 
EOC  
2.คณะกรรมการ
บริหาร 

24 ชม./
วัน 
 

1.รายงาน
ขอมูลการ
ระบาดของ 
สคบ./จังหวัด 
2. รายงานการ
ประชุมประชุม 

2. การเฝาระวัง
สถานการณการ
กลับระบาด 

1.การติดตามสถานการณการแพรระบาดท้ังในและนอกท่ี
เก่ียวของ 
2. การติดตามและการใหภูมิคุมกันวัคซีนและวัคซีนใจแก
ผูรับบริการ 
3. เผาระวังภาวะสุขภาพจิตทาง mental health check 
in และเฝาระวังภาวการณฆาตัวตาย สําหรับประชาชน
และบุคลากร  

1.คณะ EOC
คณะกรรมการ
บริหาร 
2.กลุมภารกิจ
เครือขาย 

 - รายงานขอมูล
การระบาดของ 
สคบ./จังหวัด 
- รายงานขอมูล
การเฝาระวัง
ผูรับบริการ 
เจาหนาท่ี 
- ทะเบียน
ประวัติวัคซีน
ผูปวย 
-กิจกรรมวัคซีน
ใจ 
- ตูเก็บรักษา
วัคซีน /วัคซีน 
-ผานการลง
ขอมูลโปรแกรม 
mental 
health check 
in 

3. การใหบริการ
กิจการตามภารกิจ
หลักของ
โรงพยาบาล
รูปแบบวถีิใหม 

1. การทบทวนจัดทําแผนการบริการกิจการตามภารกิจ
หลักของโรงพยาบาลรูปแบบวิถีใหม 
2. การติดตามประเมินผลการดําเนินงานแผนการบริการ
กิจการตามภารกิจหลักของโรงพยาบาลรูปแบบวิถีใหม 
3. เยี่ยวยาจิตใจภายหลังการประเมินผลกระทบ 

1. คณะกรรม 
การบริหาร  
2.หนวยงานท่ี
เก่ียวของตาม
ภารกิจ 

 แผนปฏิบัติการ 
1.ภารกิจหลัก
ของรงพยาบาล
รูปแบบวิถีใหม 
2. โครงสราง
อาคารสถานท่ี 
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สวนท่ี 6 ประชาสัมพันธแผน  

วัตถุประสงค กลุมเปาหมาย ขอความประชาสัมพันธ ชองทางส่ือสาร 
แจงขอมูลขาวสาร เพ่ือเตรียม
ความพรอมและดําเนินการ
ตามแผน 

และแจงแนวทางการปฏิบัติท่ี 
เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะ 
ปกติ 

-บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวช
สระแกวราชนครินทร 
- หนวยงานเครือขาย  
- ประชาชน 

1.ขอจํากัดในการปฏิบัติงาน
ในภาวะฉุกเฉิน  
2.แนวทางการปฏิบัติงานใน
ภาวะฉุกเฉิน 
3.แนวทางการปฏิบัติตามวิถี
ใหมหรือNew normal 
service 
4.แนวทางการเขารับบริการ
ของหนวยงานสวนกลาง กรม
สุขภาพจิต  
5.แนวทางการฟนฟูองคกร 
6.แนวทางการใหคําแนะนํา
ในการดูแลตนเอง การกักกัน
ตนเองท่ีบานและการปองกัน
ตนเอง 
 

-Line/Facebook/ 
-www.jvsakaeo.go.th  
-หนังสือแจงเวียน 

-ประชาสัมพันธเสียงตามสาย 

 
สวนท่ี 7 ตรวจสอบแผน   
7.1 รายการตรวจสอบแผน  
ท่ี คําถาม มี ไมมี 
1 มีเอกสาร ระบุการปฏิบัติหนาท่ีและการใหบริการท่ีจําเปนของหนวยงาน หรือไม?   
2 มีเอกสาร ระบุผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)   

ท่ีมีตอหนวยงานและการใหบริการ หรือไม? 
  

3 มีทําเนียบรายชื่อบุคลากร พรอมท้ังบทบาทหนาท่ี หรือไม?   
4 มีเอกสาร กําหนดทักษะท่ีตองใชเพ่ือใหการปฏิบัติงานและการบริการท่ีสําคัญดําเนินการตอไปได 

หรือไม? 
  

5 มีเอกสาร การเผยแพรบทบาทหนาท่ีของคณะทํางานหลัก/บุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน หรือไม?   
6 มีเอกสาร กําหนดระยะเวลาในการบริหารจัดการประชุมคณะทํางานหลัก/บุคลากรหลัก หรือไม?   
7 มีขอมูลขาวสารพิเศษ เทคโนโลยี และหรืออุปกรณ/เครื่องมือ ท่ีใชในการปฏิบัติงาน หรือไม?   
8 มีทําเนียบภาคีเครือขายท่ีจําเปนเพ่ือการปฏิบัติงานท่ีตอเนื่อง หรือไม?   
9 จากขอ 8 คุณเคยเห็นแผนและม่ันใจวาภาคีเครือขายเหลานั้นจะใหการสนับสนุนและบริการกับ

หนวยงานของคุณ หรือไม? 
  

10 บุคลากรในหนวยงานของคุณ มีการรับรูหนาท่ีของตัวเอง เม่ือเกิดเหตุการณการตอบสนองการระบาด
ใหญ หรือไม? 

  



23 
 

โรงพยาบาลจิตเวชสระแกวราชนครินทร กรมสุขภาพจติ กระทรวงสาธารณสุข      

ท่ี คําถาม มี ไมมี 
11 หนวยงานมีการกําหนดนโยบาย มาตรการปองกันโรคดวยการไมใชยาและเวชภัณฑหรือไม?   
12 ผูบริหารในหนวยงานใหความตระหนักตอมาตรการปองกันโรคดวยการไมใชยาและเวชภัณฑหรือไม?   
13 บุคลากรในหนวยงานมีการรับนโยบาย มาตรการปองกันโรคดวยการไมใชยาและเวชภัณฑ เชน 

ทดสอบเทคโนโลยีใหปฏิบัติงานท่ีบาน ติดตั้งอุปกรณ/ติดตอสื่อสารทางไกล (Teleconference) 
หรือไม? 

  

14 มีรายละเอียดการติดตอของเจาหนาท่ี ผูปวย ญาติผูปวย และเครือขายการดําเนินงาน ฯลฯ กรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน หรือไม? 

  

15 ทําเนียบรายชื่อและท่ีอยูของเจาหนาท่ี ผูปวย ญาติผูปวย และเครือขายการดําเนินงาน ฯลฯ 
ในขอ 14 มีการเก็บรักษาเอกสารไวมากกวา 1 แหงหรือมีผูเขาถึงไดมากกวา 1 คน หรือไม? 

  

16 หนวยงานหรือหนวยงานใกลเคียงในพ้ืนท่ีเดียวกันมีการระบาดหรือไม เชน มีการจัดบริเวณแผนก
ตอนรับท่ีคนหมูมากสามารถเขา-ออก ไดสะดวก หรือไม? 

  

17 มีระบบการจัดหาอุปกรณปองกันการแพรเชื้อ เชน หนากากอนามัย ถุงมือยาง น้ํายาทําความสะอาด 
แอลกอฮอลฯลฯ หรือไม? 

  

18 มีการสํารองเงินสด หรือไม?   
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7.2 ฝกซอมแผน  
  
 รูปแบบการฝกซอม : การฝกซอมมีหลายรูปแบบ โดยมีขอเดนและนิยามท่ีแตกตางกันไป ซ่ึงองคการอนามัยโลก
ไดกําหนดรูปแบบการฝกซอมไว 5 รูปแบบ ดังนี้ 
 
ข้ันตอน พ.ศ.2565 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. 
ประชุมทีม EOC เพ่ือจัดทํา คูมือ การจัดการ
ภายใน 

 /      

จัดทําคูมือแผนเผชิญเหต ุ /       
จัดตั้งคณะทํางาน /       
อธิบาย แลกเปลี่ยนขอมูลเพ่ือใหเกิดความเขาใจ
ในบทบาทหนาท่ี 

   /    

ซอมแผนบนโตะรวมกับทีม     /   
การฝกซอม ชนิดฝกปฏิบัติการเฉพาะดาน     /   
การฝกซอม ชนิดฝกปฏิบั ติการตามบทบาท
หนาท่ี 

    /   

ประเมินผล       / 
 


