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แผนประคองกิจการส าหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ์ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (Business Continuity Plan : BCP)  

สถาบันสุขภาพจิตเด  กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 

บทน า 
แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP) หมายถึง แผนงานที่ก าหนดขั้นตอน และวิธีการด าเนินการ

ที่ชัดเจน เพ่ือรองรับหรือเรียกคืนการด าเนินงานของหน่วยงานให้กลับสู่ภาวะปกติ เพ่ือเป็นการสร้ างความมั่นใจว่า 
การปฏิบัติงานปกติสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง เมื่อมีเหตุการณ์ต่างๆ ที่ท าให้การปฏิบัติงานปกติต้องหยุดชะงัก 
 สถาบันสุขภาพจิตเด กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู
ผู้ป่วยจิตเวชเด กและวัยรุ่นในระดับตติยภูมิ รวมทั้งการให้บริการช่วยเหลือเด กและวัยรุ่นที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช  
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤติ แผนประคองกิจการ จึงเป็นสิ่งส าคัญที่สถาบันจ าเป็นจะต้อง
จัดท าขึ้นเพ่ือก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในภาวการณ์ที่รุนแรง โดยในกรณีนี้หมายถึงการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เข้าสู่ในระยะที่ 3 หรือเป็นไปตามฉากทัศน์ (Scenario) ที่คาดการณ์สมมติ
ทั้งนี้ เพ่ือเตรียมความพรอมขององคกรใหสามารถรับมือสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) ในการปองกัน ตรวจคน และตอบสนองตอสถานการณ วิกฤติ และเพ่ือลดปญหาที่อาจเกิดขึ้นในการขับเคลื่อน 
การด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือปรับตัวตอสถานการณและคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององคกรในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้อย่างต่อเนื่อง  
 2. เพ่ือรับรองความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และทรัพย์สินขององค์กรในภาวะฉุกเฉิน 

Activation Criteria : Scenario สถาบันสุขภาพจิตเด  กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1. เมื่อมีการประกาศการแพร่ระบาดระยะ 3 โดยกระทรวงสาธารณสุข และมีการประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงาน  
ที่บ้าน (Work From Home) หรือเมื่อมีการประกาศการแพร่ระบาดระยะ 3 โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขด้านสุขภาพจิต (Emergency Operation Center: EOC) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และมีการประกาศให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) 
 2. มีการประกาศ Lock Down จังหวัดขอนแก่น 
 3. มีบุคลากรของสถาบันติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้บุคลากรของสถาบันถูกกักตัวบางส่วน 
หรือทั้งหมดของหน่วยงาน 

ส่วนที่ 1 บทบาทภารกิจส าคัญของหน่วยงาน 

 บทบาทภารกิจตามอ านาจหน้าที่  
  สถาบันสุขภาพจิตเด กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นหน่วยงานที่ให้บริการจิตเวชทั่วไป  
โดยเน้นด้านสุขภาพจิตเด กปฐมวัยและครอบครัว และสุขภาพจิตเด กที่ถูกกระท ารุนแรง ในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
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มีอ านาจหน้าที่ คือ การให้บริการตรวจ วินิจฉัย บ าบัด รักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพแก่เด กและวัยรุ่นที่มีปัญหาด้านพัฒนาการ
หรือผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตที่รุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน ในพ้ืนที่ และท าการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพ่ือพัฒนามาตรฐานงาน 
องค์ความรู้และเทคโนโลยี รูปแบบการให้บริการเฉพาะด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ควบคู่กับการส่งเสริม พัฒนา ถ่ายทอด 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่หน่วยงานและภาคีเครือข่ายทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงบุคลากรอ่ืนของภาครัฐและ
ภาคเอกชน 
 บทบาทภารกิจหลักที่จ าเป็นต้องด าเนินการเมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
  ในภาวการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สถาบันสุขภาพจิตเด กและวัยรุ่น 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีบทบาทภารกิจหลักที่จ าเป็นตองด าเนินการ ดังนี้ 

 1. ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามภารกิจหลักของหน่วยบริการจิตเวช โดยเปิดให้บริการคัดกรอง ตรวจ วินิจฉัย 
บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางจิตเวชแก่ผู้รับบริการและประชาชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช 

 2. ดูแลและให้บริการผู้ป่วยจิตเวชที่ยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีอาการในระดับ  
Mild Case และผู้ป่วยจิตเวชที่มารับบริการที่หน่วยบริการจิตเวช (สายวิชาชีพ Front Line)  
 3. ควบคุม ก ากับติดตามกระบวนการดูแลและการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชอาการวิกฤติฉุกเฉิน/ ผู้ป่วยจิตเวชที่มี 
อาการรุนแรงหรือมีพฤติกรรมเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตตนเองและผู้อ่ืน/ ผู้ป่วยที่ต้องการความต่อเนื่องในกระบวนการรักษา 
(NON COVID-19)  
 4. บริการให้ค าปรึกษากรณีมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของอาการเจ บป่วย 
อัตราก าลังบุคลากร 

สายงาน 
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน (คน) 

สายวิชาชีพ  
(Front Line) 

สายสนับสนุน  
(Back Office) 

รวม 

1. สายวิชาชีพ (Front Line)    
- จิตแพทย ์ 4  4 
- เภสัชกร 4  4 
- นักจิตวิทยา 3  3 
- พยาบาล 22  22 
- พนักงานช่วยเหลือคนไข ้ 8  8 
- นักกายภาพบ าบัด/ กิจกรรมบ าบัด 4  4 
- นักวิชาการศึกษาพิเศษ 3  3 
- นักสังคมสงเคราะห ์ 2  2 

2. สายสนับสนุน (Back Office)    
- นักวิชาการสาธารณสุข  1 1 
- นักวิชาการสถิต ิ  2 2 
- เจ้าพนักงานสถิติ  1 1 
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สายงาน 
จ านวนบุคลากรในหน่วยงาน (คน) 

สายวิชาชีพ  
(Front Line) 

สายสนับสนุน  
(Back Office) 

รวม 

- นักจัดการงานทั่วไป  3 3 
- นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  1 1 
- นักวิชาการเงินและบัญชี  3 3 
- เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  1 1 
- พนักงานการเงินและบัญชี ส3  1 1 
- เจ้าพนักงานพัสดุ  1 1 
- นักทรัพยากรบุคคล  2 2 
- นักวิชาการพัสดุ  2 2 
- นักวิชาการคอมพิวเตอร์  2 2 
- นักเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 1 
- พนักงานขับรถยนต์  2 2 
- เจ้าพนักงานธุรการ  3 3 
- นายช่างเทคนิค  2 2 

รวม 50 28 78 
ทรัพยากรส าคัญในการปฏิบัติงาน (หน่วยบริการจิตเวช) 

ทรัพยากร 
แผนก/ฝ่าย/ 
หอผู้ป่วยนอก 

แผนก/ฝ่าย/ 
หอผู้ป่วยใน 

เตียง -  
ห้องจ ากัดพฤติกรรม -  

จุดคัดกรอง/ห้องแยกโรค   

ห้องฉุกเฉิน  - 
ARI Clinic  - 
AIIR - - 
AIIR (Modified) - - 
Isolation room -  
Cohort ward - - 
ICU - - 
N95   
PPE   
Face Shield    
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ทรัพยากรส าคัญในการปฏิบัติงาน (หน่วยบริการจิตเวช) 

ทรัพยากร 
สายวิชาชีพ  
(Front Line) 

สายสนับสนนุ  
(Back Office) 

คอมพิวเตอร์/Notebook   
CPU    
UPS   
Printer   
Scanner   
External Hard Disk   
โทรศัพท์เคลื่อนที่   
กล้องถ่ายรูป   
ฐานข้อมูลด้านวิชาการสุขภาพจิต    
ฐานข้อมูลด้านสนับสนุนการบริหารงาน   
โปรแกรมด้านวิชาการสุขภาพจิต   
โปรแกรมด้านสนับสนุนการบริหารงาน   
กล้องวงจรปิด   

 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากร 
แผนก/ฝ่าย/ 
หอผู้ป่วยนอก 

แผนก/ฝ่าย/ 
หอผู้ป่วยใน 

หน้ากากอนามัย    
หมวกคลุมผมสีขาว   
ถุงมือ   
เจลล้างมือแอลกอฮอล์   
แอลกอฮอล์   
ปรอทวัดอุณหภูมิร่างกาย    
น้ ายาฆ่าเชื้อ/น้ ายาท าความสะอาด   
เครื่องพ่นฆ่าเชื้อ UVC   
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ส่วนที่ 2 ความเสี่ยงที่หน่วยงานต้องเผชิญเหตุ 

ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
ระดับความเสี่ยง ล าดับ 

ความส าคัญ ต่ า กลาง สูง 

1) บุคลากร (Staff) 
   - ด้านความปลอดภัย 
   - ด้านความเจ บป่วยทาง
กายและภาวะสุขภาพจิต 
   - ด้านการหยุดปฏิบัติงาน 
   - ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
   - ด้านขวัญก าลังใจ 
   - ด้านภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 
   - ด้านความสุข 
   - ความผูกพันองค์กร 

1.1 บุคลากรมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) ทั้งจากการปฏิบัติงาน 
และการติดเชื้อจากชุมชน เมื่อถูกวินิจฉัยว่าเป็น
ผู้ที่เข้าเกณฑ์เฝ้าระวังโรคและถูกกักกัน ได้รับ
การตรวจยืนยันว่าติดเชื้อ ต้องเข้ารับการรักษา
จนต้องหยุดปฏิบัติงาน ส่งผลให้หน่วยงาน
สูญเสียบุคลากรในการปฏิบัติงาน  
1.2 บุคลากรทุกคนหมุนเวียนไปปฏิบัติหน้าที่
เ พ่ือรองรับสถานการณ์ที่ เกิดขึ้น  ส่ งผลให้
หน่วยงานสูญเสียบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
ตามภารกิจหลักขององค์กร  
1.3 บุคลากรที่ ปฏิบัติ งานในพ้ืนที่ เสี่ ยงเกิด 
ความวิตกกังวล และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
สร้างความเหนื่อยล้า เครียด ท างานไม่เต มศักยภาพ 
1.4 บุคลากรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่สามารถ
เดินทางมาท างานได้ ส่งผลให้หน่วยงานสูญเสีย
บุคลากรในการปฏิบัติงาน  
1.5 บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงานด้วย
การ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ท างาน (Work from home) เมื่อเกิด
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
2 
 
 

3 

2) สถานที่ (Premises) 2.1 สถานที่ท างานมีการรวมกลุ่มของคนจ านวน
มาก มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแพร่ระบาดจน
ต้องปิดสถาบัน ไม่สามารถด าเนินการปกติได้ 
2.2 การเพ่ิมปริมาณของขยะติดเชื้อ ส่งผลต่อ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างาน 
2.3 สถานที่ท างานอยู่ในพ้ืนที่ หรืออยู่ในแหล่ง
ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

2 
 
 

3 
 
1 
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ความเสี่ยง ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับหน่วยงาน 
ระดับความเสี่ยง ล าดับ 

ความส าคัญ ต่ า กลาง สูง 

3) ภารกิจ (Operation) 3.1 ภารกิจที่เพ่ิมขึ้นเนื่องจากภาวะฉุกเฉิน 
ส่งผลกระทบต่อการขับเคลื่อนภารกิจหลักของ
สถาบันที่จ าเป็นต่อการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
3.2 ภารกิจหลักของสถาบันไม่สามารถด าเนินการ
ในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

  
 

 
 
 
 
 

2 
 
 

1 

4) ทรัพย์สิน (Assets) 4.1 ในภาวะฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงระบบข้อมูล
ส่วนกลางกรมสุขภาพจิต เพ่ือปฏิบัติภารกิจได้
ตามปกติ 
4.2 งบประมาณ วัสดุในการปฏิบัติภารกิจตาม 
ปกติ อาจจ าเป็นต้องสนับสนุนการด าเนินงาน 
ในภาวะฉุกเฉินที่ไม่เพียงพอ 
4.3 ความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ท างาน (Work from home) 
4.4 เวชภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานขาดแคลน 
เช่น ชุด PPE Mask น้ ายาฆ่าเชื้อ แอลกอฮอล์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4 
 
 
3 
 
 
2 
 
1 

ส่วนที่ 3 ลดผลกระทบจากความเสี่ยง 
 การเตรียมการก่อนเกิดการระบาดหรือก่อนเกิดเหตุการณ์ตามฉากทัศน์ (Scenario) ที่คาดการณ์สมมติในหน่วยงาน 

ความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ทรัพยากร
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 

1) บุคลากร (Staff) 
   - ด้านความปลอดภัย 
   - ด้านความเจ บป่วยทางกาย
และภาวะสุขภาพจิต 
   - ด้านการหยุดปฏิบัติงาน 
   - ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
   - ด้านขวัญก าลังใจ 
   - ด้านภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 
   - ด้านความสุข 
   - ความผูกพันองค์กร 

Non COVID-19 
1.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก/ รอง 
ในการบริหารจัดการบุคคลและเตรียม
แผนบุคลากรกรณีเกิดการระบาดในวง
กว้าง (Human Resource Management) 
1.2 ก าหนดผู้รับผิดชอบหลัก/รอง 
ในภารกิจที่ส าคัญ (งานบริหารการเงิน
การคลัง งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ฯลฯ) 
 

 
เม.ย.64 

 
 
 

เม.ย.64 
 
 
 
 
 

 
- ประกาศการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติ
ราชการในสถานที่
พักอาศัย (Work From 
Home) 
- ค าสั่งมอบหมาย
ปฏิบัติงานในหน้าที่
และสนับสนุนบริการ 
New Normal 

 
- กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 
- คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
งาน New 
Normal 
- กรรมการ
ฟ้ืนฟูจิตใจใน
สถานการณ์ 
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ความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ทรัพยากร
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.3 วางแผนก าหนดตารางการปฏิบัติงาน
ส าหรับบุคลากรสายงานหลัก (Front 
Line) ให้มีชั่วโมงการปฏิบัติงานที่
เหมาะสม 
COVID-19 
1.4 ก าหนดแผนในการเตรียมบุคลากร 
ทดแทนกรณีเกิดการแพร่ระบาดใน 
วงกว้าง (แผน HRM) จัดล าดับความส าคัญ
ภารกิจจ าเป็นต้องด าเนินการของ
สถาบั น  และจั ดสรรบุ คลากรไป
ปฏิบัติงานในภารกิจต่างๆ ตามความ
จ าเป็น 
1.5 จัดท าแผนฝึกอบรมทักษะเฉพาะ
ด้านที่ส าคัญในการรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาด (แผน HRD) เช่น  
การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการปฏิบั ติ ง านที่ บ้ าน  (Work 
From Home) การตรวจรักษาผู้ป่วย
ทางไกล (Tele Medicine) 
1.6 ด าเนินการฝึกอบรมทักษะเฉพาะ
ด้านที่ส าคัญในการรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาด เช่น การดูแลสุขภาพจิต
ประชาชนในสถานการณ์การระบาด
ของโรคฯ 
1.7 จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงาน
ด้านที่ส าคัญในการรองรับสถานการณ์
การแพร่ระบาด 
 
 
 
 

เม.ย.64 
 
 
 
 

ภายใน
สัปดาห์แรก

ของ 
การระบาด 

 
 
 

ภายในเดือน
แรกของ 

การระบาด 
 
 
 
 

ภายในเดือน
แรกของ 

การระบาด 
 
 

ภายใน
สัปดาห์แรก

ของ 
การระบาด 

 
 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการฟ้ืนฟูจิตใจ
ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19) 
- แนวทางการฟื้นฟู
จิตใจในสถานการณ์ 
การระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
(Combat 4th 
Wave of  
COVID-19 : C4) 

การระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัสโค
โรนา 19 
(COVID-19) 
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ความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ทรัพยากร
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.8 ก าหนดแนวทางและมาตรฐาน 
การปฏิ บั ติ ง าน และติ ดตามผล 
การปฏิบัติ งาน ตลอดจนการเตรียม 
ค าสั่งหรือระเบียบที่เกี่ยวของ เมื่อเกิด
กรณีตองปฏิบัติงานที่บาน 

ภายใน
สัปดาห์แรก

ของ 
การระบาด 

 
2) สถานที่ (Premises) Non COVID-19 

2.1 บริหารจัดการและความพร้อม
สถานที่  เ ช่ น  ก าหนดบริ เ วณที่
จ าเป็นต้องให้บริการในภาวะฉุกเฉิน 
ก าหนดจุดเข้า-ออกของบุคลากรใน
การเข้ามาปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงาน การจัดสถานที่ปฏิบัติงาน
ตามมาตรการ Social Distancing  
2.2 จัดท าแผนบริหารจัดการหน่วยงาน
รองรับสถานการณ์ฉุ ก เ ฉิน  เช่น  
ผังการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
2.3 ก าหนดมาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและบริหารจัดการระบบ
สุขาภิบาลทั้งภายในและภายนอก
อาคาร เช่น  การตั้ งจุ ดคัดกรอง  
จุดบริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ 
COVID-19 
2.4 จัดเตรียมบริ เวณในการดูแล
ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เ ช่ น  Cohort ward, 
Isolation room  
2.5 จัดเตรียมสถานที่ให้บริการและ
รองรับผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
Patient Under Investigation: PUI 

 
เม.ย.64 

 
 
 
 
 

 
เม.ย.64 

 
 

เม.ย.64 
 
 
 
 
 

ภายใน
สัปดาห์แรก

ของ 
การระบาด 

ภายใน
สัปดาห์แรก

ของ 
การระบาด 

 
 

 
- ค าสั่งมอบหมาย
ปฏิบัติงานในหน้าที่
และสนับสนุนบริการ 
New Normal 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการฟ้ืนฟูจิตใจ
ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19) 
- แผนผังการปฏิบัติ 
งานของหน่วยงาน
ในภาวะฉุกเฉิน 
- มาตรฐานด้าน 
อนามัยสิ่งแวดล้อม
และบริหารจัดการ 
ระบบสุขาภิบาล 
ทั้งภายในและ 
ภายนอกอาคาร 
- แนวทางการจัด
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามมาตรการ  
Social Distancing 

 
- คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
งาน New 
Normal 
- กรรมการ
ฟ้ืนฟูจิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 
(COVID-19) 
- กลุ่มงาน
อาคารและ
สถานที่ 
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ความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ทรัพยากร
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 

3) ภารกิจ (Operation) Non COVID-19 
3.1 ก าหนดแนวทาง/มาตรการ
ปฏิบัติราชการเหลื่อมเวลา และ
มาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่
ราชการ (Work From Home) และ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ตลอดจน
การ เตรี ยมค าสั่ งหรื อระเบี ยบที่
เกี่ยวข้อง 
3.2 จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
ในสถานการณ์การระบาดของโรค 
เช่น การตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล 
(Tele Medicine) การรับยาจิตเวช
ใกล้บ้าน/ ยาไปรณีย์/ ยา Drive Thru 
3.3 จัดท าแผนให้บริการด้านสุขภาพจติ
ในสถานการณ์การระบาดของโรค 
เช่น การปรับตารางนัดหมายผู้ป่วย
เพ่ือลดความแออัด  
COVID-19 
3.4 จัดท าแผนการปฏิบัติ งานผ่ าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือลดความ
แออัดของบุคลากร ลดการเผชิญหน้า 
เช่นโทรศัพท์  Video Conference 
Line กลุ่มเฉพาะ หรือระบบออนไลน์
อ่ืนๆ  
 

 
เม.ย.64 

 
 
 
 
 

 
เม.ย.64 

 
 
 

 
เม.ย.64 

 
 
 

 
ภายในเดือน

แรกของ 
การระบาด 

 

 
- ประกาศการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติ
ราชการในสถานที่
พักอาศัย (Work From 
Home) 
- ค าสั่งมอบหมาย
ปฏิบัติงานในหน้าที่
และสนับสนุนบริการ 
New Normal 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการฟ้ืนฟูจิตใจ
ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19) 
- แนวทางการรับยา
จิตเวชใกล้บ้าน  
- แนวทางการตรวจ
รักษาผู้ป่วยทางไกล 
(Tele Medicine) 
- เอกสาร/ตาราง
นัดหมายผู้ป่วย 
- แนวทางการ 
ปฏิบัติงานของ 
บุคลากร ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
- กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 
 
 
- คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
งาน New 
Normal 
- กรรมการ
ฟ้ืนฟูจิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 
(COVID-19) 

4) ทรัพย์สิน (Assets) Non COVID-19  
4.1 ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ เ ต รี ย ม จั ด ห า
ทรัพยากรที่จ าเป็นให้ เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ 

 
ภายในเดือน

แรกของ 
การระบาด

และ

 
- ค าสั่งมอบหมาย
ปฏิบัติงานในหน้าที่
และสนับสนุนบริการ 
New Normal 

 
- คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
งาน New 
Normal 
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ความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/ทรัพยากร
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 

4.2 ประเมินสถานะทางการเงิน และ
จัดท าแผนงบประมาณให้เพียงพอต่อ
การปฏิบัติภารกิจที่ส าคัญ 
4.3 จัดท าแผนบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจ ากัด (ด้านงบประมาณ 
ด้าน IT ด้านเวชภัณฑ์ที่จ าเป็น ฯลฯ) 
COVID-19 
4.4 จัดหาเวชภัณฑ์ และวัสดุ อุปกรณ์
ที่ จ า เ ป็ น ส า ห รั บ  Cohort ward, 
Isolation room เพ่ือดูแลผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น 
ชุด PPE Mask 
4.5 จัดเตรียมสื่อ/องค์ความรู้/
เทคโนโลยีที่จ าเป็นในการดูแล
ประชาชนในสถานการณ์การระบาด
ของโรค 

ด าเนินการ
ต่อเนื่องให้
เพียงพอ
พร้อมใช้
ตลอด

ปีงบประมาณ 
 

ภายในเดือน
แรกของ 

การระบาด
และ

ด าเนินการ
ต่อเนื่องให้
เพียงพอ
พร้อมใช้
ตลอด

ปีงบประมาณ 
 

- ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการฟ้ืนฟูจิตใจ
ในสถานการณ์ 
การระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19) 
- แผนจัดหาเวชภัณฑ ์
และวัสดุ อุปกรณ์ 
ที่จ าเป็นส าหรับงาน
ป้องกันการติดเชื้อ 
- การจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
- แผนเงินบ ารุง 
- เอกสารแสดง 
สถานะทางการเงิน
ของสถาบัน 

- กรรมการ
ฟ้ืนฟูจิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 
(COVID-19) 
- กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
- กลุ่มงาน
การเงินและ
บัญชี 
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ส่วนที่ 4 วางมาตรการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง 
 การด าเนินการเมื่ออยู่ในช่วงการระบาด หรือเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามฉากทัศน์ (Scenario) ที่คาดการณ์สมมติใน
หน่วยงาน 

ความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/
ทรัพยากร
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 

1) บุคลากร (Staff) 
   - ด้านความปลอดภัย 
   - ด้านความเจ บป่วยทางกาย
และภาวะสุขภาพจิต 
   - ด้านการหยุดปฏิบัติงาน 
   - ด้านทักษะการปฏิบัติงาน 
   - ด้านขวัญก าลังใจ 
   - ด้านภาระงานที่เพ่ิมข้ึน 
   - ด้านความสุข 
   - ความผูกพันองค์กร 

Non COVID-19 
1.1 จัดตารางสลับวันในการท างาน 
เพ่ือปฏิบัติภารกิจส าคัญ 
1.2 อ านวยความสะดวกเรื่องการปฏิบัติ 
งานที่บาน 
1.3 ก าหนดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เปนหัวหนาทีมใหเจาหนาที่ด าเนินการ
ภารกิจตางๆ ภายใตการควบคุมดูแล
ของบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 
COVID-19 
1.4 ใหความรูและวิธีปฏิบัติตนที่ถูก 
ตอง เมื่อบุคลากรเกิดการติดเชื้อจาก 
การปฏิบัติงานหรือจากชุมชน 
1.5 มีระบบชวยเหลือในการเขารับ 
การรักษาอย่างรวดเร ว ในกรณีที่
บุคลากรได้รับการยืนยันแลววาเปน 
ผูติดเชื้อ 
1.6 จัดระบบการให ค าปรึกษาใน 
การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
1.7 จัดระบบค าตอบแทนพิเศษ/
ประกันชีวิต/ ค าเสี่ ยงภัย ส าหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาวะเสี่ยง 
1.8 จัดระบบ Empowerment ส าหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาวะเสี่ยง 

 
เม.ย.64 

 
เม.ย.64 

 
เม.ย.64 

 
 
 

 
ภายในสัปดาห์

แรกของ 
การระบาด 

 
 
 

ภายในเดือน
แรกของ 

การระบาด 
 
 
 

 
- ประกาศการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติ
ราชการในสถานที่
พั กอาศั ย (Work 
From Home) 
- ค าสั่งมอบหมาย
ปฏิบัติงานในหน้าที่
และสนับสนุนบริการ 
New Normal 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการฟ้ืนฟู
จิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- แนวทางการ
ฟ้ืนฟูจิตใจใน
สถานการณ ์
การระบาดของโรค 
ติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 
(COVID-19) 
(Combat 4th 
Wave of COVID-
19 : C4) 

 
- กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 
- คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
งาน New 
Normal 
- กรรมการ
ฟ้ืนฟูจิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 
(COVID-19) 
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ความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/
ทรัพยากร
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 

2) สถานที่ (Premises) Non COVID-19 
2.1 ก าหนดมาตรการในการควบคุม 
ปองกันโรค/ ดูแลรักษาความสะอาด/
แนวทางการปองกันการแพรเชื้อใน
สถานที่ท างาน 
COVID-19 
2.2 ก าหนดมาตรการดานอนามัยสิ่ง
แวดล อม และการบริหารจัดการ
ระบบสุ ขาภิบาลทั้ งภาย ในและ
ภายนอกอาคาร เชน ก าหนดจุดให
บริ ก า ร เ จลแอลกอฮอล  จั ดท า
สัญลักษณ เพ่ือก าหนดระยะห าง 
ระหว างบุคคลในการปฏิบัติงาน/  
ใช้บริการจุดต่างๆ และจัดเก า อ้ี 
เวนระยะหางของการนั่งรับประทาน
อาหาร 

 
เม.ย.64 

 
 
 

 
ภายใน 

3 วันแรกของ 
การระบาด

และพัฒนาให้
เข้าสู่

ระบบงาน
ประจ าตลอด
ปีงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
- ค าสั่งมอบหมาย
ปฏิบัติงานใน
หน้าที่และ
สนับสนุนบริการ 
New Normal 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการฟ้ืนฟู
จิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 19 
(COVID-19) 
- แนวทางการจัด
สถานที่ปฏิบัติงาน
ตามมาตรการ  
Social Distancing 
- มาตรฐานด้าน 
อนามัย
สิ่งแวดล้อมและ
บริหารจัดการ 
ระบบสุขาภิบาล 
ทั้งภายในและ 
ภายนอกอาคาร 

 
- คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
งาน New 
Normal 
- กรรมการ
ฟ้ืนฟูจิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 
(COVID-19) 
- กลุ่มงาน
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

3) ภารกิจ (Operation) Non COVID-19 
3.1 ปฏิบัติตามแผน HRM ในภาวะ
ฉุกเฉิน 
3.2 จัดการระบบขอมูลขาวสาร ให้
สามารถเขาถึงฐานขอมูลที่เกี่ยวของ  
เชน ทรัพยากร หนวยบริการ การแพร 

 
ภายในเดือน

แรกของ 
การระบาด 

 
 

 
- ประกาศการก าหนด
แนวทางการปฏิบัติ
ราชการในสถานที่
พั กอาศั ย (Work 
From Home) 

 
- กลุ่มงาน
ทรัพยากร
บุคคล 
- คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
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ความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/
ทรัพยากร
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 

กระจายโรค โดยใช เทคโนโลยีที่มี
ประสิทธิภาพ 
COVID-19 
3.3 จัดระบบการปฏิบัติงานในสถานการณ
การแพรระบาด และก าหนดบทบาท
หนาที่ตามภารกิจส าคัญ กรณี ต าแหนง 
สายวิชาชีพ เชน จิตแพทย พยาบาล 
นักจิตวิทยา นักวิชาการสาธารณสุข 
นักสังคมสงเคราะห ฯลฯ เพ่ือปฏิบัติงาน
ในการใหบริการเมื่อเกิดการระบาด 
3.4 จัดระบบการติดตอสื่อสารฉุกเฉิน 
3.5 จัดระบบการใหค าปรึกษาในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
ภายในเดือน
แรกของการ
ระบาดและ
ด าเนินการ
ต่อเนื่องให้

เพียงพอพร้อม
ใช้ตลอด

ปีงบประมาณ 
 

 

- ค าสั่งมอบหมาย
ปฏิบัติงานในหน้าที่
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
บริการ New Normal 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการฟ้ืนฟู
จิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 19 
(COVID-19) 
 

งาน New 
Normal 
- กรรมการ
ฟ้ืนฟูจิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 
(COVID-19) 

4) ทรัพย์สิน (Assets) Non COVID-19 
4.1 จัดหา กระจายทรัพยากรที่จ าเปนใน
ภารกิจปกติใหเพียงพอตอความตองการ
ใช COVID-19 
4.2 ด า เนิ นการตามข อสั่ ง ก า ร / 
ระเบียบ/ขอบังคับ ในการจัดสรร
ทรัพยากรของกระทรวงสาธารณสุข 
4.3 จัดหา กระจายทรัพยากรที่จ าเปน 
ในภาวการณระบาดให เพียงพอตอ 
ความตองการใช 
4.4 จัดท าค าของประมาณ งบกลาง 
กรณีฉุกเฉิน (หากไมเพียงพอ) 

 
ภายในเดือน

แรกของ 
การระบาด

และ
ด าเนินการ
ต่อเนื่องให้

เพียงพอพร้อม
ใช้ตลอด

ปีงบประมาณ 
 

 
- ค าสั่งมอบหมาย
ปฏิบัติงานในหน้าที่
แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
บริการ New Normal 
- ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการฟ้ืนฟู
จิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 19 
(COVID-19) 
- แผนจัดหา
เวชภัณฑ ์และ
วัสดุ อุปกรณ์ 
ที่จ าเป็นส าหรับ

 
- คณะกรรมการ
ผู้รับผิดชอบ
งาน New 
Normal 
- กรรมการ
ฟ้ืนฟูจิตใจใน
สถานการณ์ 
การระบาด
ของโรคติด
เชื้อไวรัสโค
โรนา 19 
(COVID-19) 
- กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
และแผนงาน 
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ความเสี่ยง กิจกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหา 
ระยะเวลา
แล้วเสร็จ 

เอกสาร/
ทรัพยากร
สนับสนุน 

ผู้รับผิดชอบ 

งานป้องกันการติด
เชื้อ 
- การจัดท าค าขอ
งบประมาณ 
- แผนเงินบ ารุง 
- เอกสารแสดง 
สถานะทาง
การเงินของ
สถาบัน 

- กลุ่มงาน
การเงินและ
บัญชี 
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ส่วนที่ 5 เตรียมการและปฏิบัติตามแผน 
ท าเนียบคณะท างานหลัก  

ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบรอง 
นายศักรินทร์  แก้วเฮ้า
นายชาญณรงค์  ชัยอุดมสม 
นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี 
นางสุดารัตน์  ยอดประทุม 

0-4391-0770 ต่อ 1201 
0-4391-0770 ต่อ 1206 
0-4391-0770 ต่อ 1218 
0-4391-0770 ต่อ 1217 

06-5749-0550 
08-1836-7017 
08-2221-4756 
09-6737-7429 

1. ก าหนดวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของ 
การบัญชาการเหตุการณ ์
2. ติดตามสถานการณ ์
โรคปอดอักเสบจากเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 
2019 
3. อ านวยการ สั่งการ 
ควบคุม เร่งรดั ก ากับ 
และตดิตามประเมิน 
แก้ไขปัญหาการจัดการ
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (COVID-19) 
4. บริหารจัดการ
ทรัพยากรต่างๆ ส าหรับ
การจัดการภาวะฉุกเฉิน 
5. ประสานระดับนโยบาย
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ภายนอกองค์กร 
6. ตัดสินใจ ยกระดับ  
ลดระดับศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขด้านสุขภาพจิต 
(Emergency Operation 
Center: EOC) กรณ ี
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 
2019 (Coronavirus 
Disease 2019:  
COVID-19) (ระดับ
หน่วยงาน) 
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ท าเนียบหน่วยงานภาคีเครือข่ายท่ีจ าเป็น  
หน่วยงาน ผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ภายใน เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัว 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางสาวเบ ญจมาส พฤกษ์กานนท์ 0-2590-8162 08-1644-0925 
กองบริหารการคลัง นางสาวชุตินันท์ ศรีสมุดไทย 0-2590-8140 08-5248-6939 
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น 

นางสาลินี ไวยนนท์ 0-4322-1125 - 

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น
ราชนครินทร์ 

นายณัฐกร จ าปาทอง 0-4320-9999 08-1805-2420 

ศูนย์สุขภาพที่ 7 นางสาวจุฑามาศ วรรณศิลป์ 0-4332-7640 08-1878-3025 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้จัดการ : นายศักรินทร์ แก้วเฮ้า 

ผู้จัดการส ารอง :  
นายชาญณรงค์  ชัยอุดมสม 
นายวัชรินทร์ เอี่ยมศรี 
นางสุดารัตน์  ยอดประทุม 

ขั้นตอน กิจกรรม   
1 ก่อนการระบาด - ระยะเตรียมการ ผู้รับผิดชอบ  เอกสาร/ทรัพยากร 
 1. ประชุมหารือแนวทางการควบคุมและป้องกันไวรัส 

โคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในสถาบัน/โรงพยาบาลสังกัด
กรมสุขภาพจิต  

- คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ 
- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน  
New Normal 
- กรรมการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 (COVID-19) 

- ค าสั่งแต่งตั้งศูนยป์ฏิบตัิการ
ฉุกเฉินด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขด้านสุขภาพจิต 
(Emergency Operation 
Center : EOC) กรณีโรค
ติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 
(Coronavirus Disease 
2019 : COVID-19) 
- แนวทางการป้องกันการ
แพร่เช้ือไวรสัโคโรนา 
สายพันธ์ุใหม่ 2019 
ส าหรับบคุลากรในสถาบนั/ 
รพจ.สังกัดกรมสุขภาพจิต 
- ประกาศเรื่องข้อปฏิบตัิ
ในการรักษาความปลอดภัย
และป้องกันการตดิเช้ือ
ของสถาบันฯ 
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 ก่อนการระบาด - ระยะเตรียมการ ผู้รับผิดชอบ  เอกสาร/ทรัพยากร 
 2. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติราชการเหลื่อมเวลาและ

ปฏิบัติงานในสถานท่ีพักอาศัย 
- คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

- แนวทางการปฏิบตัิราชการ
เหลื่อมเวลาและปฏิบัติงาน
ในสถานท่ีพักอาศัยภายใต้
มาตรการเร่งด่วนใน 
การป้องกันวิกฤตการณ์
จากโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) 
ของกรมสุขภาพจติ 
- ประกาศการก าหนด 
แนวทางการปฏิบัติ
ราชการในสถานท่ีพัก
อาศัย (Work From 
Home) / การเหลื่อมเวลา
ปฏิบัติงานของสถาบัน 

 3. ก าหนดมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- กรรมการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19) 

- มาตรการในการควบคุม
ป้องกันโรค/ดูแลรักษา 
ความสะอาด/แนวทาง 
การป้องกันการแพร่เช้ือใน 
สถานที่ท างาน ทั้งมาตรการ
ระดบัองค์กร มาตรการ 
ด้านบุคคล มาตรการด้าน
อาคารสถานที่ มาตรการ 
ด้านยานพาหนะ และ
มาตรการในระดับ 
โรงพยาบาล เช่น ก าหนดจุด
ให้บริการเจลแอลกอฮอลล์ 
จัดท าสญัลักษณเ์พื่อก าหนด
ระยะ ห่างระหว่างบุคคลใน
การโดยสารลิฟต์ และซื้อ
อาหาร และจดัเก้าอีเ้ว้น
ระยะหา่งของการนั่ง
รับประทานอาหาร ก าหนด
จุดเข้า-ออกของบุคลากรใน
การเข้ามาปฏิบตัิงาน  
ณ สถานที่ปฏบิัติงาน  
การจดัสถานที่ปฏบิัติงาน
ตามมาตรการ Social  
Distancing 
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 ก่อนการระบาด - ระยะเตรียมการ ผู้รับผิดชอบ  เอกสาร/ทรัพยากร 
 4. จัดท าแผนการด าเนินงานเพื่อรองรับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 

- กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน - แผนการฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ปี 2563-2564 (Combat 
4th Wave of COVID-19 
Plan : C4) 
- คู่มือการจัดท าแผน
ประคองกิจการ (BCP)  
กรมสุขภาพจิต 

 5. จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานด้านที่ส าคัญใน 
การรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน  
New Normal 
- กรรมการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 (COVID-19) 
 

คู่มือการปฏิบตัิงานทีม
ช่วยเหลือเยยีวยาจิตใจทุก 
ระดบั : ผูป้ระสบภาวะวิกฤต
ในกรณกีารระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- แนวทางการฟื้นฟูจิตใจ
ในสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) 

 6. จัดเตรียมบริเวณในการดูแลผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น Cohort ward, Isolation 
room  
7. จัดเตรยีมสถานท่ีให้บริการและรองรับผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์
สอบสวนโรค Patient Under Investigation : PUI 
8. จัดท าแผนบริหารจดัการหน่วยงานรองรับสถานการณ์
ฉุกเฉินและก าลังคนส ารอง เช่น ผังการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉิน 
9. จัดท าแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชในสถานการณ์ 
การระบาดของโรค เช่น การตรวจรักษาผู้ป่วยทางไกล 
(Tele Psychiatry)/ การรับยาจิตเวชใกล้บ้าน/ ยาไปรษณีย์ / 
ยา Drive Thru 
10. จัดท าแผนให้บริการด้านสุขภาพจิตในสถานการณ์ 
การระบาดของโรค เช่น การปรับตารางนัดหมายผู้ป่วย
เพื่อลดความแออัด 

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน  
New Normal 
- กรรมการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 (COVID-19) 
 

- แผนผังโครงสร้าง
หน่วยงาน และทะเบยีน
ครุภณัฑ์ของหน่วยงาน 
- แผนผังการปฏิบตัิงาน
ของหน่วยงานในภาวะ 
ฉุกเฉิน 
- มาตรการในการควบคุม
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  
และการบริหารจัดการระบบ
สุขาภิบาลทั้งภายในและ
ภายนอกอาคาร 
- แนวทางการรับยาจิตเวช
ใกล้บ้าน 
- แนวทางการตรวจรักษา
ผู้ป่วยทางไกล (Tele  
Psychiatry) 
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 ก่อนการระบาด - ระยะเตรียมการ ผู้รับผิดชอบ  เอกสาร/ทรัพยากร 
   - เอกสาร/ตารางนัดหมาย

ผู้ป่วยจิตเวช 
- แนวทางการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร ผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทลั 
- แผนประคองกิจการ 
(BCP) และก าลังคนส ารอง 
ของสถาบัน 

 11. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน ผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อลดความแออัดของบุคลากร ลดการเผชิญหน้า เช่น 
โทรศัพท์ Video Conference Line กลุ่มเฉพาะ หรือระบบ
ออนไลน์อื่นๆ เพื่อสื่อสารและหาข้อตกลงร่วมกันใน 
การแก้ไขปัญหาภาวะฉุกเฉิน  

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน  
New Normal 
- กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

- แนวทางการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร ผ่านระบบ 
เทคโนโลยีดิจิทลั 

 12. จัดหาเวชภัณฑ์ และวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับ 
Cohort ward, Isolation room เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น ชุด PPE Mask 
13. จัดให้มีคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic)  
14. จัดเตรียมสื่อ/องค์ความรู้/เทคโนโลยีที่จ าเป็นใน 
การดูแลประชาชนในสถานการณ์การระบาดของโรค 

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบงาน  
New Normal 
- กรรมการฟื้นฟูจิตใจในสถานการณ์ 
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 19 (COVID-19) 

- แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรในสถานการณ ์
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
- เอกสารแสดงสถานะ
ทรัพยากรของสถาบัน 

2 ระหว่างการระบาด - ระยะการระบาด ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ 
(ชั่วโมง/วัน) 

เอกสาร/ทรัพยากร 

 1.บุคลากรปฏิบัติงานตามตารางเหลื่อมเวลา และตาราง
สลับวันในการท างาน (Work From Home)  
2. ให้ความรู้และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต้อง เมื่อบุคลากร 
เกิดการติดเชื้อจากการปฏิบัติงาน หรือจากชุมชน 
3. มีระบบเฝ้าระวังให้บุคลากรสามารถประเมินความเสี่ยง
ของตนเอง และช่วยเหลือในการเข้ารับการรักษาอย่าง
รวดเร ว ในกรณีที่บุคลากรได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็น 
ผู้ติดเชื้อ 
4. จัดระบบการให้ค าปรึกษาในการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉิน ส าหรับบุคลากร 
5. จัดระบบค่าตอบแทนพิเศษ/ประกันชีวิต/ค่าเสี่ยงภัย 
ส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาวะเสี่ยง 
6. ด าเนินการตามมาตรการในการควบคุมป้องกันโรค/
ดูแลรักษาความสะอาด/แนวทางการป้องกันการแพร่เช้ือ
ในสถานท่ีท างาน 
 

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
งาน New Normal 
- กรรมการฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์ การระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19)  
- คณะกรรมการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

ภายใน  
2 สัปดาห์
แรกของ 

การระบาด 

- ตารางการปฏิบตัิงาน
ของบุคลากรในช่วง 
การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID-19) 
- คู่มือแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านทีส่ าคัญ 
ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) 
- แบบประเมินความเสี่ยง
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา  
2019 (COVID-19)  
กรมสุขภาพจิต/หน่วยงาน 
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 ระหว่างการระบาด - ระยะการระบาด ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ 
(ชั่วโมง/วัน) 

เอกสาร/ทรัพยากร 

 7. ประชาสัมพันธ์แนวทางการเข้ารับบริการของประชาชน
ในสถานการณ์การระบาดของโรคฯ ตามบริเวณ/สถานท่ีที่
ก าหนด 

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
งาน New Normal 
- กรรมการฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์ การระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19)  

ภายใน  
สัปดาห์แรก

ของ 
การระบาด 

- แนวทางการจัดสถานท่ี
ปฏิบัติงานตามมาตรการ  
Social Distancing 
- มาตรฐานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและบริหาร 
จัดการระบบสุขาภิบาลทั้ง
ภายในและภายนอก 
อาคาร 

 8. ด าเนินการตามแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชใน
สถานการณ์การระบาดของโรค การตรวจรักษาผู้ป่วย
ทางไกล (Tele Psychiatry) การรับยาจิตเวชใกล้บ้าน 
9. สื่อสารการให้บริการด้านสุขภาพจิตแก่ผู้ป่วยจิตเวช 
ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น การแจ้งตารางนัดหมายผู้ป่วย 
10. จัดการระบบข้อมูลข่าวสาร- เข้าถึงฐานข้อมูลที่
เกี่ยวข้อง เช่น ทรัพยากร หน่วยบริการ การแพร่กระจาย
โรค โดยใช้เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
11. จัดระบบการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาด 
และก าหนดบทบาทหน้าที่ตามภารกิจส าคัญ กรณี  
ต าแหน่งสายวิชาชีพ เช่น จิตแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา  
นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ เพื่อ
ปฏิบัติงานในการให้บริการเมื่อเกิดการระบาด 

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
งาน New Normal 
- กรรมการฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์ การระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19)  
- คณะกรรมการบริ หาร
ทรัพยากรบุคคล 
 

ภายใน  
2 สัปดาห์
แรกของ 

 การระบาด 

- แนวทางการรับยาจิตเวช
ใกล้บ้าน 
- แนวทางการตรวจรักษา
ผู้ป่วยทางไกล  
(Tele Psychiatry) 
- เอกสาร/ตารางนัดหมาย
ผู้ป่วยจิตเวช 

 12. จัดหา กระจายทรัพยากรที่จ าเป็นในภาวการณ์ระบาด 
รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรที่จ าเป็นในภารกิจปกติให้
เพียงพอต่อความต้องการใช้ 
13. ด าเนินการตามข้อสั่งการ/ระเบียบ/ข้อบังคับ ในการ
จัดสรรทรัพยากรของกระทรวงสาธารณสุข 
14. จัดท าค าของบประมาณ งบกลาง กรณีฉุกเฉิน 
 

- คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
งาน New Normal 
- กรรมการฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์ การระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19)  
-  กลุ่มงานยุทธศาสตร ์
และแผนงาน 
- กลุ่มงานการเงินและบัญชี 

ภายใน  
2 สัปดาห์
แรกของ 

 การระบาด 

- แผนจดัหาเวชภณัฑ์ และ
วัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรับงานป้องกัน 
การติดเช้ือ 
- เอกสารการจัดท าค าขอ
งบประมาณ/ แผนเงินบ ารุง 
- เอกสารแสดง 
สถานะทางการเงินของ
สถาบัน 

3 หลังการระบาด - ระยะฟื้นตัว ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ 
(ชั่วโมง/วัน) 

เอกสาร/ทรัพยากร 

 1. จัดเตรยีมสื่อ/องค์ความรู/้เทคโนโลยีที่จ าเป็น 
ในการดูแลฟื้นฟูจิตใจประชาชนหลังการระบาดของโรค 

- กรรมการฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์ การระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19)  

ภายใน  
เดือนแรก

หลัง 
การระบาด 

แนวทางการดูแลสุขภาวะ
ด้านจิตใจ (Mental  
Health Package) 
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 หลังการระบาด - ระยะฟื้นตัว ผู้รับผิดชอบ เวลาที่ใช้ 
(ชั่วโมง/วัน) 

เอกสาร/ทรัพยากร 

 2. ตรวจสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยจากสารเคมี
ต่างๆ/ เชื้อโรค 
3. ท าความสะอาดพื้นท่ีเสี่ยง และการล้างท าความสะอาด
พื้นที่ภายนอกรอบๆ บริเวณหน่วยงาน 
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะ
อุปกรณ์ด้าน IT 

- กรรมการฟื้นฟูจิตใจใน
สถานการณ์ การระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
19 (COVID-19)  
 

ภายใน  
2 สัปดาห์
แรกหลัง 

การระบาด 

- วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องใน 
การดูแลท าความสะอาด 
อุปกรณ์และสถานท่ี
ปฏิบัติงาน 
- วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องใน 
การด าเนินการด้าน 
สารสนเทศและอุปกรณ์ 

 5. ปรับระบบการให้บริการผู้ป่วยจิตเวชให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์หลังการระบาดจนเข้าสู่ภาวะปกติ 

 ภายใน  
3 สัปดาห์
แรกหลัง 

การระบาด 

- แนวทางการปฏิบัติ
ส าหรับบคุลากรใน OPD 
- แนวทางการปฏิบัติงาน
ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวช 
ภายใต้สถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของของ 
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 19 
(COVID-19) 

ส่วนที่ 6 ประชาสัมพันธ์แผน 
วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย ข้อความประชาสัมพันธ์ ช่องทางสื่อสาร 

1. แจงรายละเอียด เพ่ือ
ทราบเตรียมความพรอม 
และด าเนินการตามแผน 

บุคลากรสถาบันสุขภาพจิต 
เด กและวัยรุ่นภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

1. ขอจ ากัดในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
2. แนวทางการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
3. แนวทางการฟนฟูองคกรหลังจากภาวะ
ฉุกเฉิน 
4. แนวทางการใหค าแนะน าในการกักกัน
ตนเองในที่พักอาศัย 

- Line 
- E-mail 
- ระบบ intranet ของ
สถาบัน 
- หนังสือเวียน 

2. แจงรายละเอียดเพ่ือ
ทราบแนวทางการปฏิบัติ
ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
ภาวะปกติ 

- บุคลากรสถาบันสุขภาพจิต
เด กและวัยรุ่นภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
- หนวยงานเครือขาย 

- ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป 

1. แนวทางการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน 
2. แนวทางการเขารับบริการของสถาบัน 
3. แนวทางการใหค าแนะน าในการกักกัน
ตนเองในที่พักอาศัย 

- Line 
- E-mail 
- Website สถาบัน 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
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ส่วนที่ 7 ตรวจสอบแผน 
7.1 รายการตรวจสอบแผน 

ที ่ ค าถาม มี ไม่มี 
1 มีเอกสาร ระบุการปฏิบัติหน้าที่และการให้บริการที่จ าเป็นของหน่วยงาน หรือไม่?   
2 มีเอกสาร ระบุผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มี

ต่อหน่วยงานและการให้บริการ หรือไม่? 
  

3 มีท าเนียบรายชื่อบุคลากร พร้อมทั้งบทบาทหน้าที่ หรือไม่?   
4 มีเอกสาร ก าหนดทักษะที่ต้องใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานและการบริการที่ส าคัญด าเนินการต่อไป

ได้ หรือไม่? 
  

5 มีเอกสาร การเผยแพร่บทบาทหน้าที่ของคณะท างานหลัก/บุคลากรหลักในการปฏิบัติงาน หรือไม่?   
6 มีเอกสาร ก าหนดระยะเวลาในการบริหารจัดการประชุมคณะท างานหลัก/บุคลากรหลักที่หรือไม่?   
7 มีข้อมูลข่าวสารพิเศษ เทคโนโลยี และหรืออุปกรณ์/เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือไม่?   
8 มีท าเนียบภาคีเครือข่ายที่จ าเป็นเพื่อการปฏิบัติงานที่ต่อเนื่องหรือไม่?   
9 จากข้อ 8 คุณเคยเห นแผนและมั่นใจว่าภาคีเครือข่ายเหล่านั้นจะให้การสนับสนุนและบริการ

กับหน่วยงานของคุณ หรือไม่? 
  

10 บุคลากรในหน่วยงานของคุณ มีการรับรู้หน้าที่ของตัวเอง เมื่อเกิดเหตุการณ์การตอบสนองการ
ระบาดใหญ่ หรือไม่? 

  

11 หน่วยงานมีการก าหนดนโยบาย มาตรการป้องกันโรคด้วยการไม่ใช้ยาและเวชภัณฑ์หรือไม่?   
12 ผู้บริหารในหน่วยงานให้ความตระหนักต่อมาตรการป้องกันโรคด้วยการไม่ใช้ยาและเวชภัณฑ์

หรือไม่? 
  

13 บุคลากรในหน่วยงานมีการรับนโยบาย มาตรการป้องกันโรคด้วยการไม่ใช้ยาและเวชภัณฑ์ เช่น 
ทดสอบเทคโนโลยีให้ปฏิบัติงานที่บ้าน ติดตั้งอุปกรณ์/ติดต่อสื่อสารทางไกล 
(Teleconference) หรือไม่? 

  

14 มีรายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเครือข่ายการด าเนินงาน ฯลฯ 
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน หรือไม่? 

  

15 ท าเนียบรายชื่อและท่ีอยู่ของเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และเครือข่ายการด าเนินงาน ฯลฯ 
ในข้อ 14 มีการเก บรักษาเอกสารไว้มากกว่า 1 แห่งหรือมีผู้เข้าถึงได้มากกว่า 1 คน หรือไม่? 

  

16 หน่วยงานหรือหน่วยงานใกล้เคียงในพ้ืนที่เดียวกันมีการระบาดหรือไม่ เช่น มีการจัดบริเวณ
แผนกต้อนรับที่คนหมู่มากสามารถเข้า-ออก ได้สะดวก หรือไม่? 

  

17 มีระบบการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ ายาท าความ
สะอาด แอลกอฮอล์ ฯลฯ หรือไม่? 

  

18 มีการส ารองเงินสด หรือไม่?   
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7.2 ฝึกซ้อมแผน  
วัตถุประสงค์ :  
 1. เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของแผนในขณะที่แผนนั้นได้ถูกพัฒนาจากเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน  
โดยกิจกรรมต่างๆ สามารถปฏิบัติได้จริง เช่น การสั่งการและควบคุม การติดต่อสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี และข้อตกลง 
ของแนวทางปฏิบัติ ฯลฯ กิจกรรมเหล่านี้ควรได้รับการตรวจสอบเพ่ือค้นหาสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้มั่นใจว่าแผน  
ได้รับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของผู้ร่วมงาน ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ การฝึกซ้อม 
จะช่วยให้บุคลากรเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเองในภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
และได้มีโอกาสปรับปรุงแก้ไขปัญหาต่างๆ เช่น การขาดความรู้ ความเข้าใจ ไม่ทราบบทบาทหน้าที่ เป็นต้น ซึ่งน าไปสู่  
การจัดท าแผนภายหลังการฝึกซ้อม 
 3. เพ่ือเพ่ิมความตระหนักและความเชื่อมั่นของผู้ร่วมงาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ตามฉากทัศน์ (Scenario)  
ที่คาดการณ์สมมติ ในหน่วยงานที่อาจมีการเจ บป่วยหรือเสียชีวิตเป็นจ านวนมาก การจัดท าแผนเพ่ือลดความสูญเสีย  
และสามารถฟ้ืนฟูกิจกรรมให้กลับมาสู่สภาวะปกติได้โดยเร ว 

รูปแบบการฝึกซ้อม : สถาบันสุขภาพจิตเด กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เลือกรูปแบบที่ใช้ส าหรับการฝึกซ้อม
เพ่ือรับมือในสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดหรือเหตุภาวะฉุกเฉิน 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. การฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ (Tabletop Exercise : TTX) เป็นการอภิปรายบนโต๊ะ โดยใช้ระยะเวลาประมาณ 
2-3 ชั่วโมงขึ้นไป การฝึกซ้อมชนิดนี้ใช้งบประมาณน้อยและเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายกลุ่ม โดยมีการพัฒนาระบบการสั่งการ
ภายใต้การก าหนดสถานกรณ์สมมุติ โดยมีผู้ด าเนินการ 1-2 คน และวิทยากร การฝึกซ้อมสามารถปรับเปลี่ยนสถานการณ์ 
ได้ตามความเหมาะสม บรรยากาศในการฝึกซ้อมในห้องประชุมจะไม่อยู่ในภาวะเครียด ผู้เข้าร่ วมการฝึกไม่รู้สึกว่าก าลัง 
ถูกตรวจสอบ และเป็นการรวมผู้เข้าร่วมการฝึกจากหลายกลุ่มร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนที่จัดไว้  
 กิจกรรมที่ด าเนินการ  
  - การอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (การซ้อมหนีไฟประจ าปี) 
 2. การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการเฉพาะด้าน (Drill) เป็นการฝึกซ้อมเพ่ือพัฒนาทักษะความช านาญเฉพาะ 
ด้านใดด้านหนึ่งในการตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิน เช่น การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาวะวิกฤต 
การจัดหาทรัพยากรฉุกเฉิน เป็นต้น การพัฒนาทักษะเฉพาะด้านที่ใช้ในภาวะฉุกเฉิน เช่น การขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน การตั้ง
จุดคัดกรอง เป็นต้น การฝึกซ้อมชนิดนี้มีข้อจ ากัดในด้านความครอบคลุมของแผน เนื่องจากเป็นการฝึกปฏิบัติการเพียง  
ส่วนเดียวของแผนฉุกเฉิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนเตรียมความพร้อมในหน่วยงานขนาดใหญ่  ดังนั้น การฝึกซ้อมชนิดนี้ 
ควรมุ่งเน้นการฝึกฝนทักษะและความช านาญ การด าเนินงานเฉาพะด้านเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งที่เข้มแข งของการด าเนินงาน
ทั้งหมดชองหน่วยงาน 
 กิจกรรมที่ด าเนินการ :  
  - กิจกรรมพัฒนาระบบการบริหารจัดการการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  
  - กิจกรรมการฝึกอบรม เรื่อง การดูแลช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ สถานการณ์วิกฤตและ
เหตุฉุกเฉิน และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพ้ืนฐาน (CPR) 


