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แผนประคองกิจการ (Business Continuity Plan : BCP)
สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณJระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) กรมสุขภาพจิต ระดับ ศูนยJสุขภาพจิตที่ 10
บทนำ
แผนประคองกิ จ การ สำหรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ง านในภาวการณ: ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019
(COVID-19) (Business Continuity Plan : BCP) ของ ศูนย:สุขภาพจิตที่ 10 นี้ จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมความพรfอม
องค:กรใหfสามารถรับมือสถานการณ:การแพรhระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการปiองกัน
ตรวจคfน และตอบสนองตhอสถานการณ:วิกฤติ เพื่อลดปlญหาที่อาจเกิดขึ้นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจ
ขององค:กร
วัตถุประสงคJ
1. เพื่อจัดการหรือบรรเทาความรุนแรง จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
และปรับตัวตhอสถานการณ:ใหfสามารถคงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค:กรไดf
อยhางตhอเนื่องและกลับคืนสูhภาวะปกติไดfอยhางรวดเร็ว
2. เพื่อรับรองความปลอดภัยของบุคลากร สถานที่ และทรัพย:สินในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งลดผลกระทบ
ทางการเงิน กฎหมาย ชื่อเสียง และผลกระทบอื่นที่อาจเกิดขึ้นตhอหนhวยงาน
ฉากทัศนJ (Scenario) ที่คาดการณJสมมติ ในศูนยJสุขภาพจิตที่ 10
โดยเมื่อเกิดเหตุการณ:ตามฉากทัศน:ขfอใดขfอหนึ่งตhอไปนี้ จึงจะสามารถตัดสินใจประกาศใชfแผน
ประคองกิจการฯ ไดf คือ
1. เมื่อมีการประกาศการแพรhระบาด โดยศูนย:บริหารสถานการณ:แพรhระบาดของ COVID-19
2. เมื่อมีประกาศมาตรการเฝiาระวัง ปiองกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับจังหวัดในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10
3. เมื่อมีบุคลากรในศูนย:สุขภาพจิตที่ 10 ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อยhางนfอย 1 คน
4. เมื่อบุคลากรในศูนย:สุขภาพจิตที่ 10 เปwนผูfสัมผัสเสี่ยงสูงหรือมีอาการที่สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) อยhางนfอย 1 คน
สjวนที่ 1 บทบาทภารกิจสำคัญของหนjวยงาน
ศูนย:สุขภาพจิตที่ 10 มีบทบาทภารกิจตามอำนาจหนfาที่ ดังนี้
1. ศึกษาวิเคราะห:วิจัยและพัฒนาองค:ความรูfดfานการสhงเสริมสุขภาพจิตและปiองกันปlญหาสุขภาพจิตในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ
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2.พัฒนาศักยภาพเครือขhายในเขตพื้นที่รับผิดชอบโดยการถhายทอดองค:ความรูfและเทคโนโลยี สุขภาพจิต
3. เฝiาระวังและวางแผนการสhงเสริมปiองกัน และแกfไขปlญหาสุขภาพจิตในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4. นิเทศและติดตามผลการปฏิบัติงานดfานสุขภาพจิตของเครือขhายในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
5. ปฏิบัติงานรhวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนhวยงานที่เกี่ยวขfองหรือไดfรับมอบหมาย
บทบาทภารกิจที่จำเปlนตmองดำเนินการเมื่อเกิดการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ในภาวการณ:ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ศูนย:สุขภาพจิตที่ 10 มีบทบาทภารกิจหลัก
ที่จำเปwนตfองดำเนินการ ดังนี้
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจหลักของศูนย:สุขภาพจิตที่ 10
2. สนับสนุนวิชาการดfานการดูแลเฝiาระวังปlญหาสุขภาพจิตในประชาชนและประชาชนกลุhมเสี่ยง
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แกhเครือขhายทั้งในและนอกระบบสาธารณสุขในพื้นที่
เขตสุขภาพที่ 10
3. ติดตามสถานการณ: รวบรวมขfอมูล และวิเคราะห:ขfอมูล นำเสนอตhอเขตสุขภาพที่ 10 เพื่อกำหนด
แนวทางการเฝiาระวัง ปiองกันปlญหาสุขภาพจิตในประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุhมเสี่ยงตhอติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4. สื่อสารองค:ความรูfดfานการสhงเสริมสุขภาพจิตและปiองกันปlญหาสุขภาพจิต ในภาวการณ:ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผhานชhองทางการสื่อสารตhางๆ แกhประชาชนในพื้นทีเ่ ขตสุขภาพที่ 10
อัตรากำลัง
สายงาน
1. สายวิชาชีพ (Front Line)
- นักวิชาการสาธารณสุข
- นักจิตวิทยาคลินิก
- นักจิตวิทยา
- นักสังคมสงเคราะห:
2. สายสนับสนุน (Back Office)
- นักจัดการงานทั่วไป
- นักวิชาการเงินและบัญชี
- นักวิชาการพัสดุ
- นักวิชาการคอมพิวเตอร:
- พนักงานบริการ
รวม

จำนวน(คน)
5
3
1
1
2
1
1
1
4
19
3

สjวนที่ 2 ความเสี่ยงที่องคJกรตmองเผชิญเหตุ
ความเสี่ยงที่ศูนย:สุขภาพจิตที่ 10 ตfองเตรียมความพรfอมรับมือเพื่อใหfการปฏิบัติภารกิจหลักขององค:กร
ดำเนินการไดfอยhางตhอเนื่อง โดยตfองจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรสhวนหนึ่งไวfรองรับภารกิจตhางๆ ในภาวการณ:
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งจำเปwนตfองทำใหfการดำเนินงานสำคัญของหนhวยงาน
ซึ่งไมhสามารถหยุดดำเนินการไดf สามารถขับเคลื่อนไดfอยhางตhอเนื่อง ใน 4 ประเด็นสำคัญ ไดfแกh
ระดับความเสี่ยง
ลำดับ
ความเสี่ยง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองคJกร
ต่ำ กลาง สูง ความสำคัญ
1) บุคลากร (Staff)
1.1 บุคลากรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
√
1
- ดfานความปลอดภัย
ทั้งจากการปฏิบัติงานและการติดเชื้อจากชุมชน
- ดfานความเจ็บปวย
ตfองเขfารับการรักษาจนตfองหยุดปฏิบัติงานสhงผล
- ดfานการหยุด
ใหfหนhวยงานสูญเสียบุคลากรในการปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
1.2 บุคลากรที่เดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือมีประวัติ
- ดfานทักษะการ
สัมผัสผูfติดเชื้อ เปwนกลุhมเสี่ยงสูงและถูกวินิจฉัยวhา
√
2
ปฏิบัติงาน
ตfองเขfาเกณฑ:เฝiาระวังโรคและมีความจำเปwนตfอง
- ดfานขวัญกำลังใจ
กั ก ตนเองตามมาตรการที ่ ก ำหนด สh ง ผลใหf
- ดfานภาระงานที่
หนhวยงานสูญเสียบุคลากรในการปฏิบัติงาน
เพิ่มขึ้น
1.3 บุคลากรขาดทักษะในการปฏิบัติงานดfวยการใชf
เทคโนโลยีดิจิทัล ในการปฏิบัติงานทั้งในและนอก
√
3
สถานที่ทำงาน เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
1.4 บุ ค ลากรขาดทั ก ษะในการปฏิ บ ั ต ิ ห นf า ที ่ แ ทน
บุคลากรที่ติดเชื้อหรือไปปฏิบัติหนfาที่สนับสนุน
√
4
การดำเนินงานดfานสุขภาพจิต สhงผลกระทบใหf
เกิดความลhาชfาและเสี่ยงตhอความถูกตfองครบถfวน
ของงาน
1.5 บุ ค ลากรบางคนจำเปw น ตf อ งเพิ ่ ม คh า ใชf จ h า ยซื้ อ
√
5
Internet ในการปฏิ บ ั ต ิ ง านนอกสถานที ่ ท ำงาน
เมื่อเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
1.6 บุ คลา กร มี ควา มจำ เ ปw นตf อง ใ ชf อุ ปกร ณ:
√
6
อิเล็กทรอนิกส: สำหรับการการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ทำงาน
√

7
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ความเสี่ยง

2) สถานที่ (Premises)

3) ภารกิจ (Operation)

4)ทรัพย:สิน (Assets)

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับองคJกร
1.7 บุคลากรที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงเกิดความวิตก
กังวล และขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานสรfาง
ความเหนื่อยลfา เครียด ทำงานไมhเต็มศักยภาพ
1.8 บุคลากรหมุนเวียนไปปฏิบัติหนfาที่สนับสนุนการ
ดำเนินงานดfานสุขภาพจิต เพื่อรองรับสถานการณ:
ที่เกิดขึ้น สhงผลใหfหนhวยงานสูญเสียบุคลากรใน
การปฏิบัติงานตามภารกิจหลักขององค:กร
1.9 บุ ค ลากรที ่ อ าศั ย อยู h ใ นพื ้ น ที ่ เ สี ่ ย ง ไมh ส ามารถ
เดินทางมาทำงานไดf สhงผลใหfหนhวยงานสูญเสีย
บุคลากรในการปฏิบัติงาน
2.1 สถานที่ทำงานไมhมีหfองแยกสำหรับผูfสัมผัสเสี่ยงสูง
สhงผลใหfเกิดความเสี่ยงในการแพรhกระจายเชื้
2.2 สถานที่ทำงานตั้งอยูhในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2.3 การเพิ่มปริมาณของขยะติดเชื้อ สhงผลตhออนามัย
สิ่งแวดลfอมในสถานที่ทำงาน
3.1 ภารกิจหลักของหนhวยงานไมhสามารถดำเนินการ
ไดf ต ามแผนในภาวะการระบาดของโรคติ ด เชื้ อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
3.2 มีภารกิจเพิ่มขึ้นจากภาวะฉุกเฉิน สhงผลกระทบตhอ
การขับเคลื่อนภารกิจหลักขององค:กรที่จำเปwนตhอ
การดำเนินการอยhางตhอเนื่อง
4.1 งบประมาณ วั ส ดุ และอุ ป กรณ: ใ นการปฏิ บ ั ติ
ภารกิจตามปกติ และในการเฝiาระวัง ปiองกัน
และควบคุมการแพรhระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ไมhเพียงพอ
4.2 อุปกรณ:ในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ทำงาน
ไมhพรfอมและไมhเพียงพอตhอการปฏิบัติงาน
4.3 เวชภัณฑ:ที่จำเปwนในการปฏิบัติงานไมhเพียงพอ
เชhน ATK น้ำยาฆhาเชื้อ แอลกอฮอล:

ระดับความเสี่ยง
ต่ำ กลาง สูง

ลำดับ
ความสำคัญ

√

8

√

9

√

1

√

2

√

3
√

1

√

2

√

1

√

2

√

3
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ส"วนที่ 3 ลดผลกระทบจากความเสี่ยง
การเตรียมการลดความเสี่ยงและผลกระทบที่สามารถเตรียมการได7 ก9อนเกิดการระบาดหรือก9อนเกิดเหตุการณAตามฉากทัศนA (Scenario) ที่คาดการณAสมมติในศูนยAสุขภาพจิตที่ 10
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน
ผู<รับผิดชอบ
แล<วเสร็จ
1) บุคลากร (Staff)
1.1 จัดทำแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในช9วงการระบาดของโรค
ทันทีและ -แผนการปฏิบัติงานของบุคลากร - งานบริหาร
- ด7านความปลอดภัย
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทบทวนทุกป} ในช9วงการระบาดของโรคติดเชื้อ ทรัพยากรบุคคล
- ด7านความเจ็บป\วย
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
- ด7านการหยุดปฏิบัติงาน
1.2 จัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทยAและ
ทันทีและ -แนวทางการปฏิบัติสำหรับ
-กลุ9มงานวิชาการ
- ด7านทักษะการปฏิบัติงาน
สาธารณสุข ที่สัมผัสผู7ป\วยยืนยัน COVID-19 ศูนยAสุขภาพจิตที่ 10 ทบทวนทุกป} บุคลากรทางการแพทยAและ
สุขภาพจิต
- ด7านขวัญกำลังใจ
สาธารณสุข ที่สัมผัสผู7ป\วยยืนยัน
- ด7านภาระงานที่เพิ่มขึ้น
1.3 จัดทำแนวทางสอบสวนโรค กรณีพบผู7ติดเชื้อไวรัสโคโรน9า 2019
ทันทีและ COVID-19 ศูนยAสุขภาพจิตที่ 10 -กลุ9มงานวิชาการ
ทบทวนทุกป} -แนวทางการสอบสวนโรค กรณี สุขภาพจิต
พบผู7ติดเชื้อไวรัสโคโรน9า 2019
1.4 จัดทำแผนดำเนินการฝqกอบรมทักษะเฉพาะ และซักซ7อมการ
ทันทีและ -แผนดำเนินการฝqกอบรมทักษะ -งานบริหาร
ปฏิบัติงานที่สำคัญในการรองรับสถานการณAการแพร9ระบาด เช9น ทบทวนทุกป} เฉพาะ และซักซ7อมการปฏิบัติงาน ทรัพยากรบุคคล
การฝqกอบรมการใช7เทคโนโลยีดิจิทัล โปรแกรมต9างๆ เพื่อใช7ใน
ที่สำคัญในการรองรับสถานการณA
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ (Work From Home)
การแพร9ระบาด
-แนวทางการฟ{|นฟูองคAกรหลังการ
1.5 จัดทำแนวทางการฟ{|นฟูองคAกรหลังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโค
ทันทีและ ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
-กลุ9มงานอำนวยการ
โรนา 2019 (COVID-19)
ทบทวนทุกป} 2019 (COVID-19)
6

ความเสี่ยง
2) สถานที่ (Premises)

กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
2.1 จัดทำมาตรการเฝÄาระวังปÄองกันการแพร9ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อาคารศูนยAสุขภาพจิตที่ 10 เช9น
การตั้งจุดคัดกรอง จุดบริการเจลแอลกอฮอลลAล7างมือ จุดทิ้งขยะ
ติดเชื้อ ทำความสะอาดโตÇะทำงานและอุปกรณA ทุก 1-2 ชั่วโมง
2.2 กำหนดพื้นที่หรือห7องสำหรับแยกตัวผู7สัมผัสเสี่ยงสูงชั่วคราว

2.3 บริหารจัดการสถานที่ตามมาตรการ Physical Distancing เช9น
กำหนดบริเวณนั่งทำงานให7ห9างกันอย9างน7อย 1 เมตร
- กำหนดห7องสำหรับการนั่งทำงาน เพื่อการทำงานในรูปแบบสลับ
วันเว7นวัน
- กำหนดให7มีห7องทำงานสำรองในการนั่งทำงาน กรณีมีประวัติ
เปáนผู7สัมผัสเสี่ยงสูง
- กำหนดให7มีการเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน 2 ช9วงเวลา คือ
เวลา 07.30 – 15.30 น. และ เวลา 08.30 – 16.30 น.
- กำนดให7มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร คือ
เวลา 11.00-12.00 น. และ เวลา 12.00-13.00 น. และนั่งห9างกัน
อย9างน7อย 1 เมตร

ระยะเวลา
เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน
ผู<รับผิดชอบ
แล<วเสร็จ
ทันทีและ -มาตรการเฝÄ า ระวั ง ปÄ อ งกั น การ -กลุ9มงานอำนวยการ
ทบทวนทุกป} แพร9ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ในพื้นที่อาคารศูนยA
สุขภาพจิตที่ 10
-แผนผั ง กำหนดพื ้ น ที ่ ห รื อ ห7 อ ง
ทันทีและ สำหรั บ แยกตั ว ผู 7 ส ั ม ผั ส เสี ่ ย งสู ง -กลุม9 งานอำนวยการ
ทบทวนทุกป} ชั่วคราว
-แผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทันทีและ ในช9วงการระบาดของโรคติดเชื้อ -กลุ9มงานอำนวยการ
ทบทวนทุกป} ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
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ความเสี่ยง

3) ภารกิจ (Operation)

กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
2.4 จัดทำแผนกิจกรรม Big cleaning day และฉีดพ9นภายใน
สำนักงานเปáนทุกวันศุกรAหรือวันทำการสุดท7ายของสัปดาหA เวลา
15.30 น. เปáนต7นไป
3.1 จัดลำดับความสำคัญของภารกิจ ทบทวนภารกิจหลักและภารกิจ
รองของหน9วยงาน
3.2 จัดทำแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ และติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนการเตรียมคำสั่งหรือระเบียบทีเกี่ยวข7อง
3.3 ปรับแผนปฏิบัติการ รูปแบบกิจกรรมการดำเนินกิจกรรม

3.4 จัดการระบบข7อมูลข9าวสาร
- แต9งตั้งคณะทำงานจัดการเหตุภัยพิบัติและ
สถานการณAฉุกเฉิน/ทีมสอบสวนโรค
ศูนยAสุขภาพจิตที่ 10
- รวบรวมฐานข7อมูลที่เกี่ยวข7อง
- ปรับช9องทางการติดต9อประสานงานกับเครือข9ายและผู7รับบริการ

ระยะเวลา
เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน
แล<วเสร็จ
ทันทีและ -แผนการจัดกิจกรรม Big
ทบทวนทุกป} cleaning day และฉีดพ9นภายใน
สำนักงาน
ทันทีและ -คำสั่งศูนยAสุขภาพจิตที่ 10
ทบทวนทุกป} -แผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในช9วงการระบาดของโรคติดเชื้อ
ทันทีและ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19
ทบทวนทุกป} -แนวทางการปฏิบัติงานนอก
สถานที่ และติดตามผลการ
ทันทีและ ปฏิบัติงาน
ทบทวนทุกป} -หนังสือขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติ
การ
ทันทีและ -ช9องทางการติดต9อสื่อสารฉุกเฉิน
ทบทวนทุกป} กรณีการปฏิบัติงานในภารกิจ
เร9งด9วน

ผู<รับผิดชอบ
กลุ9มงานอำนวยการ
/คณะกรรมการ 5ส.
-คณะกรรมการ
บริหารสุขภาพจิตที่
10
-งานแผนงานและ
ยุทธศาสตรA
-กลุ9มงานวิชาการ
สุขภาพจิต

-คณะทำงานจัดการ
เหตุภัยพิบัติ
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ความเสี่ยง

กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
3.5 จัดทำแผนสื่อสารทางไกล ผ9านระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เช9น
โทรศัพทA Video Conference Line กลุ9มเฉพาะ หรือระบบ
ออนไลนAอื่นๆ เพื่อสื่อสารในการภาวะฉุกเฉิน
3.6 กำหนดระบบการสื่อสารและจัดเก็บข7อมูล
สำรอง ผ9านช9องทาง E-mail , Cloud

4) ทรัพยAสิน (Assets)

ระยะเวลา
แล<วเสร็จ
ทันทีและ
ทบทวนทุกป}

ทันทีและ
ทบทวนทุกป}

เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน

ผู<รับผิดชอบ
-งานพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-งานพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1 ประเมินและเตรียมจัดหาทรัพยากรที่จำเปáนให7เพียงพอต9อความ
ทันทีและ -เอกสารแสดงสถานะทางการเงิน -กลุ9มงานอำนวยการ
ต7องการใช7 เช9น คอมพิวเตอรAโน7ตบุค คอมพิวเตอรAตั้งโตÇะ อุปกรณA ทบทวนทุกป} และทรัพยากร ของหน9วยงาน
ประชุมออนไลนA
4.2 จัดทำระบบสำรองข7อมูลของหน9วยงานให7เปáนปñจจุบันกำหนดให7
ทุกคน เก็บข7อมูลไว7ใน เช9น Cloud, Google drive

ทันทีและ
ทบทวนทุกป}

-งานพัฒนาระบบ

4.3 กำหนดมาตรการการยืมครุภัณฑA ที่จำเปáนใช7ปฏิบัติงานที่บ7านได7

ทันทีและ
ทบทวนทุกป}
ทันทีและ
ทบทวนทุกป}

-งานพัสดุ

4.4 จัดหาวัสดุอุปกรณA กรณีที่บุคลากรต7องใช7ออกปฏิบัติงานนอก
พื้นที่ เช9น Surgical Mask, face shield, ชุด PPE, Internet

เทคโนโลยีสารสนเทศ

-งานพัสดุ
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ส"วนที่ 4 วางมาตรการแก<ไขป@ญหาความเสี่ยง
การดำเนินการเมื่ออยูใ9 นช"วงการระบาด หรือเมื่อเกิดเหตุการณOตามฉากทัศนO (Scenario) ที่คาดการณAสมมุติในศูนยAสุขภาพจิตที่ 10
ระยะเวลา
ความเสี่ยง
กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน
แล<วเสร็จ
ไม6เกิน 1 วัน
1) บุคลากร (Staff)
1.1 ประกาศให7บุคลากรปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
-แผนการปฏิบัติงานของ
หลังจาก
- ด7านความปลอดภัย
ในช9วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บุคลากรในช9วงการระบาด
ประกาศใช@BCP ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
- ด7านความเจ็บป\วย
ภายใต7การควบคุมดูแลของหัวหน7ากลุ9มงาน
- ด7านการหยุดปฏิบัติงาน
2019 (COVID-19)
ภายใน
3
วั
น
- ด7านทักษะการปฏิบัติงาน 1.2 ให7ความรู7และวิธีปฏิบัติตนที่ถูกต7อง เพื่อปÄองกันตนเองจากการ
-มาตรการเฝÄาระวังปÄองกัน
หลั
ง
จากมี
- ด7านขวัญกำลังใจ
ระบาด มาตรการเฝÄาระวังปÄองกันการแพร9ระบาดเชื้อไวรัส โคโรนา
การแพร9ระบาดเชื้อไวรัส โคโร
ประกาศใช@ BCP
- ด7านภาระงานที่เพิ่มขึ้น
2019 (COVID-19) และเมื่อบุคลากรเกิดการติดเชื้อจากการ
นา 2019 (COVID-19
และอย6างน@อย
ปฏิบัติงาน หรือจากชุมชนการดูแลตัวเอง เช9น
ทุก 1 เดือน
- คัดกรองวัดไข7และอาการเสี่ยง ก9อนเข7าอาคาร สำหรับบุคลากร
ภายนอก สแกนด7วยแอพพลิเคชั่นไทยชนะ ก9อนและหลังออกจาก
อาคาร โดยมีจุดเข7าออกทางเดียว
- สวมหน7ากากผ7าหรือหน7ากากอนามัยตลอดเวลา ระหว9างที่อยู9ใน
สถานที่ทำงาน หรืออยู9ในบริเวณที่มีบุคลากรจำนวนมาก
- ล7างมือให7สะอาดอยู9เสมอด7วยน้ำสบู9 หรือเจลแอลกอฮอลA
- เว7นระยะห9างระหว9างบุคคลอย9างน7อย 1 – 2 เมตร

ผู<รับผิดชอบ
-งานบริหาร
ทรัพยากรบุคคล

-คณะทำงานจัดการ
เหตุภัยพิบัติ
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ความเสี่ยง

กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
1.3 จัดทีมที่ปรึกษาด7านการดูแลสุขภาพจิต และปฏิบัติงานร9วมกับ
หน9วยงานในเขตสุขภาพ ในการลงพื้นที่เยียวยาด7านจิตใจ
เมื่อเกิดภาวะวิกฤต
1.4 ให7บุคลากรประเมินความเสี่ยงการแพร9เชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ให7กับตนเองและครอบครัว เปáนประจำทุกสัปดาหA
1.4.1 กำหนดให7บุคลากรประเมิน ไทยเซฟไทย ทุกวันอาทิตยA ไม9
เกินเวลา 21.00 น.
1.4.2 กำหนดให7นักวิชาการคอมพิวเตอรA รายงานผลการประเมิน
ไทยเซฟไทย ทุกวันอาทิตยA ภายในเวลา 21.30 น. โดยรายงานชื่อ-สกุล
ผู7ทำแบบประเมิน ไทยเซฟไทย
1.4.3 ข7อกำหนดการประเมิน ไทยเซฟไทย ดังนี้
- กรณีมีเหตุจำเปáนที่ไม9ได7มาปฏิบัติงาน ณ สำนักงานวันจันทรA
กำหนดให7ประเมิน ไทยเซฟไทย ในวันอาทิตยA
- กรณีที่บุคลากรไปราชการในระหว9างสัปดาหA กำหนดให7
ประเมินไทยเซฟไทย ก9อนเข7าสำนักงาน
- กรณีพบผู7ที่ยังไม9ทำแบบประเมิน ให7ทำเพิ่มเติม และถ9ายภาพ
หน7าจอลงกลุ9มไลนAศูนยAสุขภาพจิตที่ 10

ระยะเวลา
แล<วเสร็จ
ไม6เกิน 1 วัน
หลังจาก
ประกาศใช@BCP

เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน

ผู<รับผิดชอบ

-ช9องทางการติดต9อสื่อสาร
-คณะทำงานจัดการ
ฉุกเฉิน กรณีการปฏิบัติงานใน เหตุภัยพิบัติ
ภารกิจเร9งด9วน

ตั้งแต&ประกาศใช/ -Application : ไทยเซฟไทย
BCP เป5นต/นไป
จนกว&าจะมีคําสั่ง ให/
ปฏิบัติงานได/ ปกติ

-งานพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ความเสี่ยง

กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
1.5 กำหนดให7บุคคลากรตรวจ ATK อย9างน7อยสัปดาหKละ 1 ครั้ง ทุก
สัปดาหA

1.6 ในกรณีทีบุคลากรได7รับการยืนยันแล7วว9าเปáนผู7ติดเชื้อประสาน
สถานพยาบาลใกล7บ7านเพื่อช9วยเหลือในการเข7ารับการรักษาอย9าง
รวดเร็ว
1.7 ทีมสอบสวนโรคศูนยAสุขภาพจิตที่ 10 ดำเนินการสอบสวนโรคตาม
แนวทางการสอบสวนโรค กรณีมีบุคลากรศูนยAสุขภาพจิตที่ 10 ติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
1.8 จัดระบบค9าตอบแทนพิเศษ/ ค9าเสี่ยงภัย สำหรับบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในภาวะเสี่ยง (ถ7ามี)

ระยะเวลา
แล<วเสร็จ

เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน

ผู<รับผิดชอบ

ตั้งแต&ประกาศใช/ -มาตรการเฝÄาระวังปÄองกัน
-งานบริหาร
BCP เป5นต/นไป การแพร9ระบาดเชื้อไวรัส โคโร ทรัพยากรบุคคล
จนกว&าจะมีคําสั่งให/
นา 2019 (COVID-19
ปฏิบัติงานได/ปกติ

-แนวทางการสอบสวนโรค
ทันทีเมื่อพบ กรณีพบผู7ติดเชื้อไวรัสโคโรน9า
บุคลากรตดิเชื้อ 2019
-หนังสือแจ7งเวียน ผู7ที่มีสิทธิ
ได7รับเงินเพิ่มพิเศษสําหรับ
ภายใน 1 วันหลัง บุคลากรสาธารณสุข
พบผู7ติดเชื้อ ผู7ปฏิบัติงานในสถานการณA
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โค
โรนา 2019
- รายชื่อบุคลากรในหน9วยงาน
ไม6เกิน 7 วัน
หลังจาก
ที่ปฏิบัติงานในภาวะเสี่ยง

-ทีมสอบสวนโรค
ศุนยAสุขภาพจิตที่ 10

-ทีมสอบสวนโรค
ศุนยAสุขภาพจิตที่ 10

-งานบริหารการคลัง

ประกาศใช@BCP
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ความเสี่ยง
2) สถานที่ (Premises)

กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
2.1 ตั้งจุดคัดกรองอุณหภูมิ จุดบริการเจล แอลกอฮอลลAล7างมือสำหรับ
บุคลากรที่เข7าปฏิบัติงาน หรือผู7มาติดต9อราชการ

ระยะเวลา
แล<วเสร็จ
ไม6เกิน 1 วัน
หลังจาก
ประกาศใช@BCP

เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน

-มาตรการเฝÄ า ระวั ง ปÄ อ งกั น
การแพร9 ร ะบาดของโรคติ ด
เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ใน
พื้นที่อาคารศูนยAสุขภาพจิตที่
ตั ้ ง แต& ป ระกาศใช/
2.2 ควบคุมกำกับให7มีการทำความสะอาดภายในหน9วยงานตาม
10
BCP เ ป 5 น ต / น ไ ป
มาตรการที่กำหนด เช9น กำหนดจุดทิ้งขยะติดเชื้อ ทำความสะอาดโตÇะ จนกว&าจะมีคําสั่งให/ -แผนผังกำหนดพื้นที่หรือห7อง
ทำงาน อุปกรณA ทุก 1-2 ชั่วโมง ฉีดพ9นน้ำยาฆ9าเชื้อห7องน้ำวันละ 2 ครั้ง ปฏิบัติงานได/ปกติ สำหรับแยกตัวผู7สัมผัสเสี่ยงสูง
(เช7า-บ9าย)
ชั่วคราว
-แผนการปฏิบัติงานของ
ไม6เกิน 1 วัน
2.3 กำหนดพื้นที่หรือห7องสำหรับแยกตัวผู7สัมผัสเสี่ยงสูงชั่วคราว
บุคลากรในช9วงการระบาด
หลังจาก
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ประกาศใช@BCP 2019 (COVID-19
2.4 บริหารจัดการสถานที่ตามมาตรการ Physical Distancing เช9น
ตั ้ ง แต& ป ระกาศใช/
BCP เ ป 5 น ต / น ไ ป
- กำหนดบริเวณนั่งทำงานให7ห9างกันอย9างน7อย 1 เมตร
- กำหนดห7องสำหรับการนั่งทำงาน เพื่อการทำงานในรูปแบบสลับ จนกว&าจะมีคําสั่งให/
ปฏิบัติงานได/ปกติ
วันเว7นวัน
- กำหนดให7มีห7องทำงานสำรองในการนั่งทำงาน กรณีมีประวัติเปáน
ผู7สัมผัสเสี่ยงสูง

ผู<รับผิดชอบ
-กลุ9มงานอำนวยการ

-กลุ9มงานอำนวยการ
/คณะกรรมการ 5ส.

-กลุ9มงานอำนวยการ

-กลุ9มงานอำนวยการ
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ความเสี่ยง

กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา

ระยะเวลา
แล<วเสร็จ

- กำหนดให7มีการเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติงาน 2 ช9วงเวลา คือ
เวลา 07.30–15.30 น. และ เวลา 08.30 – 16.30 น.
- กำนดให7มีการเหลื่อมเวลาในการพักรับประทานอาหาร คือ
เวลา 11.00-12.00 น. และ 12.00-13.00 น.) และนั่งห9างกัน
อย9างน7อย 1 เมตร

เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน

ผู<รับผิดชอบ

-แผนการจัดกิจกรรม Big
cleaning day และฉีดพ9น
ภายในสำนักงาน

2.4 จัดกิจกรรม Big cleaning day และฉีดพ9นภายในสำนักงานเปáนทุก ตั ้ ง แต& ป ระกาศใช/
BCP เ ป 5 น ต / น ไ ป
วันศุกรAหรือวันทำการสุดท7ายของสัปดาหA เวลา 15.30 น. เปáนต7นไป

-กลุ9มงานอำนวยการ
/คณะกรรมการ 5ส.

2.5 ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงาน
ปÄองกันควบคุมโรคที่ 10 หรือเทศบาลในพื้นที่ เพื่อฉีดพ9นน้ำยาฆ9าเชื้อ

ทันทีเมื่อพบ
บุคลากรติดเชื้อ

-ทีมสอบสวนโรค

2.6 ประกาศใช7แผนบริหารจัดการหน9วยงาน กรณี ไม9สามารถเข7า
ปฏิบัติงานในอาคารและแจ7งบุคลากรให7เข7าปฏิบัติงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงานสำรอง และฉีดพ9นน้ำยาฆ9าเชื้อ

ทันที่เมื่อไม6
สามารถในอาคาร
ศูนยKสุขภาพจิต
ที่ 10 ได@

-กลุ9มงานอำนวยการ

จนกว&าจะมีคําสั่งให/
ปฏิบัติงานได/ปกติ

ศูนยKสุขภาพจิตที่ 10
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ความเสี่ยง
3) ภารกิจ (Operation)

กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
3.1 บุคลากรตำแหน9งสายวิชาชีพและสายสนับสนุนปฏิบัติงานใน
สถานการณAการแพร9ระบาด ตามภารกิจสำคัญที่กำหนด

ระยะเวลา
แล<วเสร็จ

เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน

ตั ้ ง แต& ป ระกาศใช/ -แผนการปฏิบัติงานของ
BCP เ ป 5 น ต / น ไ ป บุคลากรในช9วงการระบาด
จนกว&าจะมีคําสั่งให/
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
ปฏิบัติงานได/ปกติ

ผู<รับผิดชอบ
-กลุ9มงานอำนวยการ

2019 (COVID-19
3.2 เป°ดช9องทางการสื่อสารข7อมูล เอกสารทางราชการสำรอง ในคลัง
-กลุ9มงานวิชาการ
ตั ้ ง แต& ป ระกาศใช/ -ช9องทางการติดต9อสื่อสาร
เก็บข7อมูลออนไลนA (Cloud) หรือช9องทางอื่น เพื่อการเข7าถึงฐานข7อมูลที่ BCP เ ป 5 น ต / น ไ ป ฉุกเฉิน กรณีการปฏิบัติงานใน สุขภาพจิตและกลุ9ม
เกี่ยวข7อง
งานอำนวยการ
จนกว&าจะมีคําสั่งให/ ภารกิจเร9งด9วน
ปฏิบัติงานได/ปกติ

3.3 จัดระบบการติดต9อสื่อสารฉุกเฉิน กรณีการปฏิบัติงานในภารกิจ
เร9งด9วน
หมายเลขโทรศัพทO
ผู7อำนวยการ
080 2541954
ผช.ผู7อำนวยการ
094-6235462
หน.กลุ9มงานวิชาการ 081 6609624
หน.กลุ9มอำนวยการ 085 0857407

ตั ้ ง แต& ป ระกาศใช/
BCP เ ป 5 น ต / น ไ ป
จนกว&าจะมีคําสั่งให/
ปฏิบัติงานได/ปกติ

-คณะกรรมการ
บริหาร ศูนยA
สุขภาพจิต
ที่ 10
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ความเสี่ยง
4) ทรัพยAสิน (Assets)

กิจกรรม/วิธีการแก<ไขป@ญหา
4.1 จัดหาทรัพยากรที่จำเปáนให7เพียงพอต9อความต7องการใช7 เช9น
คอมพิวเตอรAโน7ตบุค คอมพิวเตอรAตั้งโตÇะ อุปกรณAประชุมออนไลนA
4.2 จัดทำระบบสำรองข7อมูลของหน9วยงานให7เปáนปñจจุบันกำหนดให7
ทุกคน เก็บข7อมูลไว7ใน เช9น Cloud, Google drive
4.3 ควบคุมกำกับการยืมครุภัณฑA ที่จำเปáนใช7ปฏิบัติงานที่บ7าน
4.4 จัดหาวัสดุอุปกรณAที่จำเปáนสำหรับดูแลบุคลากรในการปÄองกันโรค
หรือกรณีที่บุคลากรต7องใช7ออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ เช9น Surgical
Mask, face shield, ชุด PPE, Internet, เครื่องวัดอุณหภูมิ

ระยะเวลา
แล<วเสร็จ

เอกสาร/ทรัพยากรสนับสนุน

-ตั ้ ง แต& ป ระกาศใช/ -เอกสารแสดงสถานะทาง
BCP เ ป 5 น ต / น ไ ป การเงิน และทรัพยากร ของ
จนกว&าจะมีคําสั่งให/
หน9วยงาน
ปฏิบัติงานได/ปกติ

-แผนการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในช9วงการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19

ผู<รับผิดชอบ
-งานพัสดุ

-กลุ9มงานวิชาการ
สุขภาพจิตและกลุ9ม
งานอำนวยการ

-งานพัสดุ/งาน
บริหารการคลัง
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ส#วนที่ 5 เตรียมการและปฏิบัติตามแผน
ทำเนียบคณะทำงานหลัก
ชื่อ-สกุล
1.นางสุภาภรณ+ ศรีธัญรัตน+
2.นางสาวสกุลรัตน+ จารุสันติกุล

เบอรDโทรศัพทD เบอรDโทรศัพทD
ภายใน
ส#วนตัว
080 254 1954
-

094 623 5462

3.นางพัชรินทร+ วรรณุรักษ+

045-3525009 082 593 5923
ต[อ 61594

4.นางเบญจพร อ[อนสนิท

045-3525009 085 085 7407
ต[อ 61593

5.นายกฤษณ+ ลำพุทธา

045-3525009 094 549 4559
ต[อ 61594

6.นางกชกร บุญคง

045-3525009 085 203 2299
ต[อ 61592

7.นางสาวกฤติกา สุภรัมย+

045-3525009 080 3636651
ต[อ 61594

8.นางสาววรรณปวีณ+ พวงกุดั่น

045-3525009 092 874 9404
ต[อ 61594

บทบาทหนJาที่
1. กำหนดเป@าหมายและแผนดำเนินงาน
2. อำนวยการ สั่งการในพื้นที่เกิดเหตุ
3. ดูแลใหRเกิดความปลอดภัยของผูRปฏิบัติงาน
ปกป@องชีวิต สุขภาพ ทรัพย+สินและ
สิ่งแวดลRอมขององค+กรและชุมชน
4. ประเมินสถานการณ+และกำหนดแนวทาง
หรือวิธีการจัดการเหตุการณ+ที่เกิดขึ้น
5. เลือกแนวทางหรือวิธีการจัดการกับ
เหตุการณ+และดำเนินการอย[างเหมาะสม
เพื่อใหRสามารถบรรลุซึ่งวัตถุประสงค+ที่กำหนด
6. กำกับ ติดตามการดำเนินการตามแนวทาง
ที่เลือกเพื่อประเมินและปรับแนวทางใหR
เหมาะสม
7.จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก การบริการ
และวัสดุอุปกรณ+ต[างๆ รวมถึงบุคลากร
ยานพาหนะ ส[งสนับสนุนใหRกับหน[วย
ปฏิบัติการ ตามแนวทางหรือวิธีการจัดการ
เหตุที่กำหนดไวR
8. จัดเตรียมสถานที่สนับสนุนการทำงาน และ
จุดรวมพล
9. จัดซื้อ/จัดหา/ดำเนินการเช[า เครื่องมือ/
อุปกรณ+ จัดทำขRอตกลงทางการเงิน รวมทั้ง
รับผิดชอบในการบันทึกเวลาการใชRเครื่องมือ/
อุปกรณ+
10. รวบรวมขRอมูลจากการดำเนินการต[างๆ
เพื่อคำนวณค[าใชRจ[าย ค[าชดเชย และเรียกรRอง
ค[าสินไหมทดแทน และเบิกจ[ายใหRกับผูRที่
เกี่ยวขRอง
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ทำเนียบหน#วยงานภาคีเครือข#ายที่จำเปMน
หน#วยงาน
โรงพยาบาลพระศรี
มหาโพธิ์
ศูนยCอนามัยที่ 10
อุบลราชธานี

ผู+ประสานงาน

นางสาวธีราภา ธานี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
1.นางศุภลักษณC ธนธรรมสถิต
นักวิเคราะหCนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2.นางสาวสรัสวดี ธานี
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
สำนักงานปWองกันควบคุม 1.นางสาวศิริวรรณ ชุมนุม
โรคที่ 10
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2.นายวีระยุทธ ประนัย
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ศูนยCสนับสนุนบริการ
นางสาวสาวิตรี มุณีรัตนC
สุขภาพที่ 10
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10 1. นายชัยนิตยC อินทรCนาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
2. นายผดุงศักดิ์ ศรีวาส
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. นางสาวสัณญา พลพวก
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักงานหลักประกัน
1.นายประสิทธิ์ บุญเกิด
สุขภาพแหZงชาติ เขต 10 หัวหน[ากลุZมงาน สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี
อุบลราชธานี
2.นางมลุลี แสนใจ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
สำนักงานสาธารณสุข
1. นางสาวอลิษา สุพรรณ
จังหวัดอุบลราชธานี
นักวิเคราะหCนโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
2. นางสาวอุบลรัตนC บุญทา
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
3. นางมะลิวรรณ มานะ
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
4. นางเนาวรัตนC สืบภา
นักวิชการสาธารณสุขปฏิบัติการ
สำนักงานสาธารณสุข
1.นางจันทราทร พละศักดิ์
จังหวัดศรีสะเกษ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
2. นางสิริมา บังอร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

เบอร3โทรศัพท3
ภายใน
045 251 267-9

045 243 235

เบอร3โทรศัพท3
ส#วนตัว
087 871 6167
-

092 262 4438

045 243 236
045 251 749

082 497 3971

045 435134

085 200 4774
087 359 7680
083 126 6023

-

084 7512773
091 829 7457

045 262692

081 790 4981
091 828 0179
087-9766485
098 861 3744

0 456040-6

089 585 4583
080 1656336
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หน#วยงาน
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดยโสธร

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดมุกดาหาร
วิทยาลัยพยาบาลบรม
ราชนนีสรรพสิทธิประสงค6
อุบลราชธานี

สพป.อุบลราชธานี เขต 1
สพป.อุบลราชธานี เขต 2
สพป.อุบลราชธานี เขต 3
สพป.อุบลราชธานี เขต 4
สพป.อุบลราชธานี เขต 5
สพป.ศรีสะเกษ เขต 1
สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3
สพป.ศรีสะเกษ เขต 4
สพป. มุกดาหาร
สพป. อำนาจเจริญ
สพป. ยโสธร เขต 1
สพป. ยโสธร เขต 2
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร
สพม.อุบลราชธานี
อำนาจเจริญ
สพม.มุกดาหาร
สื่อสร[างสุข
สวท.อุบลราชธานี
สำนักประชาสัมพันธCเขต2

ผู+ประสานงาน
1. นางจินตนา พลมีศักดิ์
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2. นางเพียงนคร คำผา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1.นางสาวสำราญ เหล็กงาม
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
2. นางแจZมจันทรC บุญเฉลียว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
1. นางธิดา บุญมาวงศC
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
นางอภิรดี เจริญนุกูล
รองผู[อำนวยการ ฝbายวิจัยและบริการวิชาการ

เบอร3โทรศัพท3
ภายใน
045714526

เบอร3โทรศัพท3
ส#วนตัว
089 424 3141
085 073 3278

045-423250-1

087 243 8730

042 611 450

089 944 8869

-

086 364 0121

นางสาวสุนิขา ขำพลับ
นางสาวภัทรพร เชียงสวนจิก
นางรุZงจิตร กาญจนพัฒนC
นางสาวนิมิตา ปาละวงศC
นางสาวอารีรัตนC คำเคน
นางสาวสมปรารถนา แสงลับ
นางสาวภัทราวดี มนัยนิล
นายคฑาวุธ ดวงอินทรC
นางสาวรัชฎา ศรีสด
นางสาวณัฐนันทC มานิตยC
นางสาวนวลฉวี ไชยบุตร
นางสาวณัฐพร ทองมา
นางสาวพรลภัส เมฆไชยภักดิ์
นางสาวเจนจิรา สีโวหะ
นางสาวสิรีธร สาธรราษฎรC

045 242 323
045 482 410
045 441 617
045 321 962
086 468 1934
045 617 354
045 691 533
045 671 259
045 810 561
042 611 532
045 452 605
045 711419
045-789477
045 613 372
045 422 186

0873603148
099 208 4557
089 619 9822
0906046696
090 036 3042
064 110 2057
094 254 0550
093 539 6157
080 463 1619
082 184 8408
087 451 5015
080 463 1619

นางสาวนุชนาฎ ทองนู
นายสุชัย เจริญมุขยนันท
นายคำยืน วงษCชาลี
นางเนติมา วงษCชาลี

042 620639
045 311699

094 0207288
081 878 6440
09 2246 8552
08 7318 1951
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ทีมสอบสวนโรค ศูนยDสุขภาพจิตที่ 10

ขั้นตอน
ก#อนการระบาด
(ระยะเตรียมการ)

กิจกรรม
1. แต[งตั้งคณะทำงานจัดการเหตุภัยพิบัติ
และสถานการณ+ฉุกเฉิน/ทีมสอบสวนโรค
ศูนย+สุขภาพจิตที่ 10
2. จัดทำแผน BCP ของหน[วยงาน
3. ประเมิ น ความเสี ่ ย งในการเผชิ ญเหตุ
ของหน[วยงาน
4. เตรียมการลดความเสี่ยงและผลกระทบ
5. กำหนดมาตรการแกR ไ ขปj ญ หาความ
เสี่ยง
6. จั ด ทำทำเนี ย บและหน[ ว ยงานภาคี
เครือข[ายที่จำเปkนในการปฏิบัติงาน
ระหว#างการระบาด ดำเนินกิจกรรมตามแผนประคองกิจการ
(ระยะการระบาด) สำหรับการปฏิบัติงานในภาวการณ+ระบาด
ของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา2019
(COVID-19)
(Business Continuity Plan : BCP)
ศูนย+สุขภาพจิตที่ 10
การฟX Y น ฟู ห ลั ง การ 1.ทำความสะอาดพื ้ น ที ่ เ สี ่ ย งต[ า งๆทั้ ง
ระบาด
ภายในและภายนอกศูนย+สุขภาพจิตที่ 10

ผูJจัดการ : ผูRอำนวยการศูนย+สุขภาพจิตที่ 10
ผูJจัดการสำรอง :
1. ผูRช[วยผูRอำนวยการศูนย+สุขภาพจิตที่ 10
2. หัวหนRากลุ[มงานวิชาการสุขภาพจิต
3. หัวหนRากลุ[มอำนวยการ
ผูJรับผิดชอบ
เอกสาร/ทรัพยากร
คณะกรรมการบริหาร -แผนประคองกิจการ
ศูนย+สุขภาพจิตที่ 10/ สำหรับการปฏิบัติงานใน
คณะทำงานPMQA ภาวการณ+ระบาดของโรค
หมวด6/คณะทำงาน ติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
จัดการเหตุภัยพิบัติ (COVID-19)
และสถานการณ+
(Business Continuity
ฉุกเฉิน/ทีมสอบสวน Plan : BCP)
โรค ศูนย+สุขภาพจิตที่ ศูนย+สุขภาพจิตที่ 10
10

ผูRที่เกี่ยวขRองในแต[ละ
กิจกรรมตามแผน
BCP ของหน[วยงาน

-กลุ[มงานอำนวยการ

2.ตรวจสอบอุปกรณ+ที่ใชRในการปฏิบัติงาน -กลุ[มงานอำนวยการ
โดยเฉพาะอุปกรณ+ดRาน IT
3. ถอดบทเรียน แนวทางการดำเนินงาน -คณะทำงาน KM
ภายใตRสถานการณ+การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

-วิธีปฏิบัติที่ถูกตRองในการ
ดูแลทำความสะอาด
อุปกรณ+และสถานที่
ปฏิบัติงาน
-แนวทางการดำเนินงาน
ภายใตRสถานการณ+การ
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 กรม
สุขภาพจิต
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ส#วนที่ 6 ประชาสัมพันธDแผน
วัตถุประสงคD
กลุ#มเป]าหมาย
ขJอความสำคัญ
แจRงรายละเอียด เพื่อ
บุคลากรศูนย+ 1.แผนประคองกิจการสำหรับการปฏิบัติงานใน
ทราบเตรียมความพรRอม สุขภาพจิต
ภาวการณ+ ร ะบาดของโรคติ ด เชื ้ อ ไวรั ส โคโรนา
และดำเนินการตามแผน
2019 (COVID-19)
(Business Continuity Plan : BCP)
ศูนย+สุขภาพจิตที่ 10
2.แนวทางและแผนการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในช[วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)
3.แนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทาง
การแพทย+และสาธารณสุข ที่สัมผัสผูRปÅวยยืนยัน
COVID-19 ศูนย+สุขภาพจิตที่ 10
4. แนวทางการสอบสวนโรค กรณีพบผูRติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน[า 2019 ของกรมควบคุมโรคและศูนย+
สุขภาพจิตที่ 10
5.แนวทางการฟÉÑนฟูองค+กรหลังการระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
แจRงรายละเอียดเพื่อ
- หน[วยงาน
1.แนวทางการเขRารับบริการของศูนย+สุขภาพจิตที่
ทราบแนวทางการปฏิบัติ เครือข[าย
10 ภายใตRสถานการณ+ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
ที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
- ประชาชน
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาวะปกติ
2.แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ภายใตR
สถานการณ+ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19)

ช#องทางสื่อสาร
Line / E-mail
Website /
ประกาศ /
Facebook
Official /
ประชุม
Conference/
ประชุม
ประจำเดือน

Line /
E-mail/
Facebook/
Website
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ส#วนที่ 7 ตรวจสอบแผน
7.1 รายการตรวจสอบแผน
ที่
คำถาม
1 มีการแต[งตั้งคณะทำงานจัดการเหตุภัยพิบัติและสถานการณ+ฉุกเฉิน หรือไม[ ?
2 มีการแต[งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย+สุขภาพจิตที่ 10 หรือไม[ ?
3 มีการแต[งตั้งทีมสอบสวนโรค ศูนย+สุขภาพจิตที่ 10 หรือไม[ ?
4 มีเอกสาร / ทำเนียบ ระบุผูRรับผิดชอบหลัก/รอง ในภารกิจที่สำคัญ หรือไม[ ?
5 มีแผนการปฏิบัติงานของบุคลากรในช[วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
หรือไม[ ?
6 มีมาตรการเฝ@าระวังป@องกันการแพร[ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อาคารศูนย+
สุขภาพจิตที่ 10 หรือไม[ ?
7 แนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ภายใตRสถานการณ+ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) หรือไม[ ?
8 มีแนวทางการปฏิบัติสำหรับบุคลากรทางการแพทย+และสาธารณสุข ที่สัมผัสผูRปÅวยยืนยัน
COVID-19 ศูนย+สุขภาพจิตที่ 10 หรือไม[ ?
9 มีแนวทางสอบสวนโรค กรณีพบผูRติดเชื้อไวรัสโคโรน[า 2019 หรือไม[ ?
10 มีแนวทางการเขRารับบริการของศูนย+สุขภาพจิตที่ 10 ภายใตRสถานการณ+ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม[ ?
11 มีแผนดำเนินการฝíกอบรมทักษะเฉพาะ และซักซRอมการปฏิบัติงานที่สำคัญในการรองรับ
สถานการณ+การแพร[ระบาด หรือไม[ ?
12 มีแนวทางการฟÉÑนฟูองค+กรหลังการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือไม[ ?
13 มีการดำเนินการฝíกอบรมทักษะเฉพาะดRานที่สำคัญในการรองรับสถานการณ+การแพร[ระบาด หรือไม[ ?
14 มีการจัดลำดับความสำคัญภารกิจจำเปkนตRองดำเนินการของหน[วยงาน หรือไม[ ?
15 มีคำสั่งหรือระเบียบที่เกี่ยวขRอง เมื่อเกิดกรณีตRองปฏิบัติงานที่บRาน หรือไม[ ?
16 มีแผนผังกำหนดพื้นที่หรือหRองสำหรับแยกตัวผูRสัมผัสเสี่ยงสูงชั่วคราว หรือไม[ ?
17 มีแผนบริหารจัดการหน[วยงานรองรับสถานการณ+ฉุกเฉิน หรือไม[ ?
18 หน[วยงานมีมาตรฐานดRาน การตั้งจุดคัดกรอง จุดบริการเจลแอลกอฮอลล+ลRางมือหรือไม[ ?
19 มีแผนสื่อสารทางไกล ผ[านระบบดิจิทัลและเทคโนโลยี เช[น โทรศัพท+Video Conference Line
กลุ[มเฉพาะ หรือระบบออนไลน+อื่นๆ เพื่อสื่อสารและหาขRอตกลงร[วมกันในการแกRไขปjญหาภาวะ
ฉุกเฉิน หรือไม[ ?
20 มีกลุ[มเฉพาะ หรือระบบออนไลน+ เพื่อสื่อสารและหาขRอตกลงร[วมกันในการแกRไขปjญหาภาวะฉุกเฉิน
หรือไม[ ?
21 มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู[อย[างจำกัด หรือไม[ ?

มี
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
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ไม#มี

ที่
22
23
24
25
26
28
28
29
30

คำถาม
หน[วยงานมีการใหRความรูRและวิธีปฏิบัติตนที่ถูกตRอง หรือไม[ ?
มีแผน / ระบบช[วยเหลือในการเขRารับการรักษาอย[างรวดเร็ว ในกรณีที่บุคลากรไดRรับการยืนยันแลRว
ว[าเปkนผูRติดเชื้อ หรือไม[ ?
มีช[องทางการติดต[อสื่อสารฉุกเฉิน กรณีการปฏิบัติงานในภารกิจเร[งด[วนหรือไม[ ?
มีการจัดระบบค[าตอบแทนพิเศษ/ประกันชีวิต/ค[าเสี่ยงภัย สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในภาวะเสี่ยง
หรือไม[ ?
มีเอกสารรายงาน การใหRคำปรึกษาในการปฏิบัติงาน หรือไม[ ?
มีเอกสารการสํารวจ ประเมิน เพ[ือเตรียมจัดหาทรัพยากรที่จําเปkนใหRเพียงพอต[อความตRองการใชR
หรือไม[ ?
หน[วยงานมีทรัพยากรที่จำเปkนใหRเพียงพอต[อความตRองการใชR หรือไม[ ?
มีรายงานการดำเนินการตามขRอสั่งการ/ระเบียบ/ขRอบังคับ ในการจัดสรรทรัพยากรของกระทรวง
สาธารณสุข หรือไม[ ?
มีเอกสารจัดทำคำของประมาณ งบกลาง กรณีฉุกเฉิน (หากไม[เพียงพอ) หรือไม[ ?

มี
√
√
√
√
√
√
√
√
√

7.2 ฝdกซJอมแผน
ศูนย+สุขภาพจิตที่ 10 ดำเนินการฝíกซRอมแผน 2 รูปแบบ ดังนี้
1) การฝdกซJอม ชนิดอภิปรายเบื้องตJน (Orientation) โดยการอภิปราย โดยการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นอย[างไม[เปkนทางการ เพื่อใหRผูRเขRาร[วมการฝíกคุRนเคยกับแผนที่ไดRจัดทำไวR เขRาใจบทบาทหนRาที่และ
ขั้นตอนการดำเนินงาน และมีการบันทึกผลการอภิปราย ระบุจุดอ[อนหรือขRอแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุง การ
โดยเปkนการฝíกซRอมขั้นตRน เพื่อตรวจสอบแผนหรือการพัฒนาแผนที่ยังไม[เสร็จสมบูรณ+
2) การฝdกซJอม ชนิดบนโตnะ (Tabletop Exercise : TTX)เปkนการอภิปรายบนโตôะ ใชRระยะเวลา
ประมาณ 2-3 ชั่วโมง โดยกำหนดสถานการณ+สมมุติ มีผูRดำเนินการ 1-2 คน และการฝíกซRอมในหRองประชุม
ผูRเขRาร[วมการฝíกร[วมกันแกRไขปjญหาตามแผนที่จัดทำไวR
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