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  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 (COVID-19)  
เป็นโรคติดเชื้ออุบัติ ใหม่ที่มีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างและเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก  
ส าหรับประเทศไทยพบว่ามีการน านโยบายด้านการดูแลสุขภาพและมาตรการที่ เข้มงวดมาใช้  
อย่างมีประสิทธิภาพ จนส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อสะสมและเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อ COVID-19 ค่อนข้างต่ า
เมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศ อย่างไรก็ตามการแพร่ระบาดท่ีรุนแรงของเชื้อ COVID-19 อาจมีโอกาส 
เกิดขึ้นอีก  
  การบริหารจัดการความต่อเนื่องของธุรกิจ (business continuity management: BCM) 
ถือเป็นกระบวนการที่สะท้อนให้เห็นถึงภัยและผลกระทบของภัยต่อการด าเนินงานให้บริการ  
ทางการแพทย์ในสถานพยาบาล และแนวทางในการแก้ไขหรือสนับสนุนให้สถานพยาบาล  
ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากสถานการณ์วิกฤต และกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้โดยเร็ว  
  กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้สถานพยาบาลระดับต่างๆ จัดเตรียมความพร้อม
ในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ที่อาจเกิดขึ้นในระลอกใหม่ และคาดว่าจะส่งผล
กระทบต่ อการ ให้ บริ การและการด า เนิ นกิ จการต่ อ เนื่ อ ง  กรมการแพทย์ จึ ง ได้ พัฒนา  
“คู่ มือประกอบกำรจัดท ำแผนด ำเนินธุรกิจอย่ำงต่อเนื่องส ำหรับกำรบริหำรควำมพร้อม  
ต่อสภำวะวิกฤติจำกโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสถำนพยำบำล  (Business Continuity plan for 
Emerging Infectious Disease in Healthcare Facilities, BCP for EID in Healthcare 
Facilities)” หรือคู่มือจัดท าแผน BCP เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อสถานพยาบาลในการน ามาปรับใช้ 
ให้เหมาะสมตามโครงสร้างภายในและบริบทของตน     
  กรมการแพทย์ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณะวิทยากรจากส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จ ากัด (มหาชน) บริษัท ปตท.จ ากัด (มหาชน)  
โรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ กองสาธารณสุขฉุกเฉิน โรงพยาบาลปทุมธานี ตลอดจนคณะท างาน
จากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิกรมการแพทย์ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณ 
“โครงการเตรียมความพร้อมด้านการดูแลสุขภาพ” จากรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านมายังองค์การอนามัยโลก
ประจ าประเทศไทย ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติด เชื้ออุบัติใหม่ส าหรับสถานพยาบาล  
(BCP for EID in Healthcare Facilities) คู่ขนานไปกับการพัฒนาคู่มือประกอบการจัดท าแผน
ด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องฉบับนี้ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะช่วย
โรงพยาบาลระดับต่างๆ สามารถจัดท าแผน BCP ได้เหมาะสมตามโครงสร้างภายในและบริบทของตน
เพ่ือบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจากโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในสถานพยาบาล ซึ่งจะส่งผล 
ทั้งในด้านความปลอดภัย (2P Safety) ลดแออัด และการให้บริการที่ท่ัวถึงและเท่าเทียม 
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บทน ำ 
 

วันที่ 31 ธันวาคม 2562 องค์การอนามัยโลกได้รับรายงานการพบกลุ่มผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
เฉียบพลันที่ไม่ทราบสาเหตุเพ่ิมขึ้นเป็นจ านวนมาก ในเมืองอู่ฮ่ัน มณฑลหูเป่ย ประเทศจีน ซึ่งบางราย
มีอาการรุนแรง ระบบหายใจล้มเหลว และเสียชีวิตในที่สุด ต่อมาในวันที่  3 มกราคม 2563  
มีการรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับโรคปอดอักเสบที่ระบาดอยู่ ในเมืองอู่ฮ่ันว่ามีสาเหตุ  
มาจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ซึ่งองค์การอนามัยโลกได้ตั้ งชื่อโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดนี้ 
ว่า coronavirus disease 2019 หรือ COVID-19 พบว่า เชื้อไวรัสชนิดนี้สามารถแพร่จากคนสู่คนได้ 
และพบผู้ป่วยยืนยันในหลายประเทศทั่วโลกในเวลาต่อมา 

 

ต่อมามีการแพร่ระบาดเป็นวงกว้างทั่วโลก มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  
วันที่ 11 มีนาคม 2563 องค์การอนามัยโลกประกาศยกระดับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 จากโรคระบาดในระดับพ้ืนที่ (epidemic) เป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (pandemic) 
โดยให้ค านิยามว่า “เป็นโรคที่แพร่กระจายระหว่างคนในหลายประเทศทั่วโลกในเวลาเดียวกัน”  
ซึ่งถือว่าเป็นภาวะวิกฤติทางด้านสุขภาพที่เกิดจาก “โรคติดเชื้ออุบัติใหม่” ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อการด ารงชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
ความมั่นคงของประเทศ 

 

ประเทศไทยมีการบริหารจัดการเพ่ือรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 โดยการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 
และจัดตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ซึ่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพ่ือตอบโต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ ด้วยความร่วมมือ
ของประชาชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับ โดยดัชนี Global 
COVID-19 Index (GCI) เป็นอันดับ 1 จาก 184 ประเทศทั่วโลก ซึ่งประเมินจากภาพรวม 2 มิติ คือ  
ดัชนีด้านการฟ้ืนตัว (Global Recovery Index) และดัชนีด้านความรุนแรงของการระบาด (Global 
Severity Index)  
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แม้ประเทศไทยสามารถบริหารจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 

โคโรนา 2019 ในระยะ 6 เดือนแรกของการแพร่ระบาดได้เป็นอย่างดีจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
แต่การบริหารจัดการที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการใช้ทรัพยากรเป็นจ านวนมาก โดยเฉพาะด้านการแพทย์
และสาธารณสุข อาทิ บุคลากร วัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ สถานพยาบาล ฯลฯ จนไม่อาจปฏิเสธ  
ได้ว่า การบริหารจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะปกติ 
ที่ยังมีความจ าเป็นต้องด าเนินการควบคู่กันไปประกอบกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในต่างประเทศยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขเห็นความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  
ในการเตรียมความพร้อมให้ระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
สถานพยาบาลเตรียมแผนประคองการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน  
ในภาวะปกติควบคู่ไปกับการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขรองรับกรณีหากมีการแพร่
ระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทย  

 

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ได้ก าหนดประเด็น “หน่วยบริการก้าวหน้า”  
new normal medical care: การบริการทางการแพทย์วิถีใหม่ เป็นนโยบายส าคัญของกระทรวง
สาธารณสุข โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญ คือ โรงพยาบาลศูนย์ (ระดับ A) และโรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ S)  
มีการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องส าหรับการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤติจาก 
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ส าหรับสถานพยาบาล (business continuity plan for emerging infectious 
disease in healthcare facilities: BCP for EID in healthcare facilities) ส าหรับโรงพยาบาลศูนย์  
(ระดับ A) และโรงพยาบาลทั่วไป (ระดับ S) ทั่วประเทศ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน 
ที่จะสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพด้วยความเสมอภาค ปลอดภัยทั้งผู้ให้และ
ผู้รับบริการ ทั้งในภาวะปกติและกรณีหากมีการแพร่ระบาดครั้งใหม่ในประเทศไทย 
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1. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง ส าหรับบริการทางการแพทย์ 

และสาธารณสุขในสภาวะวิกฤติของโรงพยาบาล 
2. เพื่อให้โรงพยาบาลเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์

ฉุกเฉินหรือภัยคุกคามต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น 
3. เพื่อลดผลกระทบด้านต่าง ๆ จากการหยุดชะงักการให้บริการทางการแพทย์

และสาธารณสุขในสภาวะวิกฤติ 
4. เพื่อลดหรือบรรเทาความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ป่วย บุคลากรการแพทย์ 

และโรงพยาบาลจากสภาวะวิกฤติให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

วตัถปุระสงคใ์นกำรจดัท ำแผน BCP 

ส ำหรบัโรงพยำบำลศูนย ์(ระดบั A) และโรงพยำบำลทัว่ไป (ระดบั S) 

 





 

  

BCP for EID in Healthcare Facilities 

 

บทที่ 1 

บทที่ 1 กรอบแนวคิดการบริหารธุรกิจต่อเนื่องส าหรับสถานพยาบาล 
กรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
 กรอบแนวคิดการบริหารความต่อเนื่อง  
   (Framework of Business Continuity Management) 
 ค านยิามที่เกี่ยวข้อง (Definitions) 
 การบริหารจัดการภาวะวิกฤต (Crisis Management) 



6 

 

กรอบแนวคิดบริหารธุรกิจต่อเนื่องส าหรับสถานพยาบาล 
กรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่  

แผนด ำเนินธุรกิจต่อเนื่องโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ระบบทำงเดินหำยใจ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนำ 2019 เป็นส่วนหนึ่งของโครงกำร Healthcare Facilities Preparedness for COVID-19 
กรมกำรแพทย์ ตำมยุทธศำสตร์กำรเตรียมควำมพร้อมป้องกันและแก้ไข ปัญหำโรคติดเชื้ออุบัติใหม่
แห่งชำติ พ.ศ. 2560 - 2564 และมติคณะรัฐมนตรีโดยกำรน ำเสนอของส ำนักงำน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 
31 มีนำคม 2563 เรื่อง มำตรกำรเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐ ในกำรบริหำรรำชกำรและ
ให้บริกำรประชำชนในสภำวะวิกฤต โดยคู่มือฉบับนี้ได้ถอดบทเรียนจำกกำรดูแลรักษำผู้ป่วย 
ด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ของโรงพยำบำลในสังกัดกรมกำรแพทย์ 3 แห่ง ได้แก่ โรงพยำบำลรำชวิถี 
โรงพยำบำลเลิดสิน และโรงพยำบำลนพรัตนรำชธำนี และด ำเนินกำรตำมคู่มือกำรบริหำรควำมพร้อม
ต่อสภำวะวิกฤต (business continuity management: BCM) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบ
รำชกำร พฤษภำคม 2563 (โดยค ำว่ำ กำรบริหำรธุรกิจ ในที่นี่ หมำยถึง งำนและภำรกิจ มิได้หมำยถึง
กำรค้ำขำยแต่อย่ำงใด) 

ภาพที่ 1  กรอบแนวคิดของการท าแผนด าเนินธุรกิจต่อเนื่องส าหรับสถานพยาบาล 
กรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

บทที่ 1 
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กรอบแนวคิดการบรหิารความต่อเนือ่ง 
(Business Continuity Management หรือ BCM) 

เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ฉุกเฉินหรือสภำวะวิกฤตขึ้น ระดับกำรให้บริกำรขององค์กรอำจลดลง 
มำอยู่ ในระดับ 0 และค่อยๆ ขยับขึ้นจนกลับสู่ระดับ  100% ในภำวะปกติ กำรท ำ BCP เป็น 
กำรบริหำรจัดกำรวำงแผน เพ่ือลดผลกระทบใน 2 ด้ำน ได้แก่  

1. กำรลดระดับของผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
2. กำรลดระยะเวลำกำรหยุดชะงักของภำรกิจหลักขององค์กร (critical operation/ core

value) โดยกอบกู้กำรด ำเนินงำนให้กลับเป็นปกติได้เร็วขึ้น 

 โดยการบริหารความต่อเนื่องแบ่งออกเป็น 3 ช่วงเวลา (ภาพที่ 2) 
1) ระยะการตอบสนองต่ออุบัติการณ์/ เหตุฉุกเฉิน/ ภาวะวิกฤต (emergency management)

ทั้งนี้ หำกควำมเสียหำยขยำยตัวเป็นวงกว้ำง กำรตอบสนองจะยกระดับเป็นกำรบริหำรจัดกำรวิกฤติ 
(crisis management) 

2) ระยะการบริหารจัดการความต่อเนื่อง เป็นช่วงกำรท ำให้เกิดควำมต่อเนื่องของกระบวนกำร
ทำงธุรกิจหรือบริกำรขององค์กร (continuity management) เพ่ือให้หน่วยงำนสำมำรถคงภำรกิจส ำคัญ
และกลับมำด ำเนินงำนได้ 

3) ระยะการกอบกู้ภารกิจ เป็นช่วงกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้บริกำรกลับสู่ภำวะปกติ ซึ่งแบ่งเป็น
 2 ระดับ ได้แก ่

3.1 ระดับกำรด ำเนินงำนหรือกำรให้บริกำรที่องค์กรยอมรับได้กับผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้น 

3.2 ระดับที่องค์กรกลับมำให้บริกำรได้ปกติตำมระยะเวลำที่ก ำหนด ของ 
กำรด ำเนินกำรกอบกู้กระบวนกำรปฏิบัติงำน (recovery)  
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ภาพที่ 2 การบริหารความต่อเนื่อง (business continuity management: BCM) 

การบริหารความต่อเนื่องสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลัก ได้แก่ 
1. การท าความเข้าใจองค์กร

กำรเข้ำใจองค์กรท ำให้มั่นใจได้ว่ำแผน BCP สำมำรถตอบสนองต่อกระบวนกำร กิจกรรม
ตำมล ำดับควำมส ำคัญและควำมเร่งด่วน ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนย่อย ได้แก่  

1) การระบุกระบวนการหลักในการด าเนินงานของสถานพยาบาล เช่น ค ำบรรยำยลักษณะ
งำน (functional description) และก ำหนดกิจกรรมที่เป็นคุณค่ำหรือกระบวนกำรส ำคัญขององค์กร 
(core value & critical function) เช่น ภำรกิจที่สถำนพยำบำลไม่สำมำรถหยุดให้บริกำรได้ แม้ยำม
วิกฤต ภำรกิจอันเป็นเลิศของสถำนพยำบำล ซึ่งหำกหยุดชะงักมีผลกระทบต่อกำรส่งต่อผู้ป่วยของเขต
หรือชุมชน เป็นต้น 

1 

2

3

วัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่อง 
 A - ลดผลกระทบจากเหตุการณ์ ให้สามารถด าเนินการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ได้ระดับท่ียอมรับได้
 B – ลดระยะเวลาของการหยุดชะงัก โดยให้สามารถกอบกู้โดยเร็ว

 ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
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2) การประเมินความเสี่ยงและภัยคุกคาม หน่วยงำนต้องศึกษำและระบุควำมเสี่ยงภัย
คุกคำมที่มีโอกำสเกิดกับสถำนพยำบำล ซึ่งอำจส่งผลกระทบรุนแรงต่อสถำนพยำบำล โดยระบุเป็น
ลำยลักษณ์อักษรตำมกรอบวิธีกำรบริหำรควำมเสี่ยง พร้อมแจ้งให้ทุกหน่วยงำนรับทรำบ เพ่ือตระหนัก
ถึงควำมเสี่ยงและภัยคุกคำม โดยกำรด ำเนินกำรขั้นแรก คือ กำรทบทวนปัญหำอุปสรรคและบทเรียน 
ในช่วงวิกฤตที่ผ่ำนมำ และขั้นต่อมำ คือ น ำควำมเสี่ยงและภัยคุกคำมไประบุไว้ในตำรำงควำมเสี่ยง 
(risk matrix) เพ่ือประเมินและล ำดับควำมส ำคัญ เนื่องจำกควำมเสี่ยงและภัยคุกคำม บำงเหตุกำรณ์
อำจส่งผลกระทบต่อทรัพยำกรของหน่วยงำนได้มำกกว่ำ 1 ด้ำน เช่น กำรเกิดอัคคีภัยอำจเกิดควำม
เสียหำยต่ออำคำรและสถำนที่ปฏิบัติงำน  รวมถึงควำมเสียหำยต่อวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ 
ตลอดจนชีวิตและควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ เป็นต้น 

3) การประเมินผลกระทบต่อกระบวนการด าเนินงาน และการวิเคราะห์ผลกระทบ
ต่อกระบวนการท างานหรือการให้บริการ (business impact analysis: BIA) หน่วยงำนต้อง
ประเมินผลกระทบ ซึ่งระดับผลกระทบจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ โดยต้องมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำ
ระดับผลกระทบ และประเมินระดับผลกระทบในแต่ละช่วงระยะเวลำของกำรหยุดชะงักที่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได ้ด้วยว่ำเริ่มส่งผลกระทบเมื่อหยุดชะงักเป็นระยะเวลำเท่ำไร  

2. การก าหนดกลยุทธ์ในการสร้างความต่อเนื่อง

คือ กำรเตรยีมควำมพร้อมด้ำนทรัพยำกรของสถำนพยำบำลในสภำวะวิกฤต ซึ่งจ ำเป็นต้องใช้
งบประมำณ อำทิ กำรสร้ำงระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศส ำรอง เพ่ือให้สำมำรถสนับสนุนกำรท ำงำน 
ในกรณีที่ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศหลักล้มเหลว ดังนั้น แนวทำงในกำรสร้ำงควำมต่อเนื่อง จึงต้อง
ผ่ำนกำรพิจำรณำของผู้บริหำรขององค์กร  

3. การจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง (business continuity plan: BCP)
คือ ขั้นตอนของกำรจัดท ำแผนงำนเพ่ือเตรียมควำมพร้อมให้หน่วยงำนสำมำรถตอบสนอง  

ต่อสภำวะฉุกเฉินที่ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนต้องหยุดชะงัก และลดผลกระทบด้ำนต่ำงๆ 
กำรจัดท ำ BCP ต้องก ำหนดเป็นยุทธศำสตร์และได้รับกำรอนุมัติจำกหน่วยงำน หรือคณะกรรมกำร 
ที่มีอ ำนำจหน้ำที่รับผิดชอบองค์กร โดยมีแนวทำงในกำรด ำเนินกำร ดังนี ้

1) กำรก ำหนดแต่งตั้งคณะท ำงำนบริหำรควำมต่อเนื่อง
2) กำรล ำดับแนวทำงกำรแจ้งเหตุฉุกเฉิน (call tree) ตำมระบบบัญชำกำรเหตุกำรณ์
3) ก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองเหตุกำรณ์และกอบกู้กระบวนกำร  เพ่ือควำมต่อเนื่อง

ของระบบบริกำรผู้ป่วย
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ค านิยามที่เกี่ยวข้อง: ปรับความหมายให้เข้ากับบริบทของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต่อสถานพยาบาล 
ภัยคุกคาม (hazards) หมำยถึง สถำนกำรณ์ที่มีโอกำสก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่องค์กร 

กรณีนี้ คือ โรงพยำบำล หรือระบบสุขภำพ อำทิ ภัยธรรมชำติ ภัยเกิดจำกมนุษย์ ภัยทำงเทคโนโลยี 
ภัยจำกโรคระบำด เป็นต้น  

ความเสี่ยง (risk) หมำยถึง ผลกระทบเชิงลบที่เกิดขึ้นจำกภัยคุกคำม กรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
หำกโรงพยำบำลมีกำรบริหำรจัดกำรและเตรียมควำมพร้อมที่ดี จะช่วยบรรเทำ  ควำมเสียหำย 
ลดผลกระทบของเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ที่อำจเกิดข้ึน 

ภาวะวิกฤต (crisis) หมำยถึง สถำนกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นและส่งผลกระทบเชิงลบต่อกระบวนกำรท ำงำนของ
โรงพยำบำล อำทิ คุณภำพกำรรักษำพยำบำล ควำมปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลำกรกำรแพทย์ 
กำรขำดแคลนทรัพยำกร ควำมเสียหำยด้ำนกำรเงิน และกำรเสื่อมเสียควำมเชื่อมั่นและชื่อเสียง 
โดยควำมเสียหำยเหล่ำนี้มีผลเกี่ยวเนื่องกัน กำรบริหำรภำวะวิกฤตมีเป้ำหมำยหลักคือ ควำมปลอดภัย
ของสำธำรณชน  

การบริหารจัดการภาวะวิกฤต สามารถแบ่งระยะการจัดการตามห้วงเวลาได้  
ดังนี้ (ภาพที่ 3) 

1. ระยะก่อนวิกฤต เน้นกำรป้องกันและเตรียมกำร กิจกรรมที่ควรพิจำรณำด ำเนินกำร
ได้แก่ การวางแผน การทบทวนแผนเผชิญเหตุและแผนประคองกิจการ ให้ เป็นปัจจุบัน 
กำรมอบหมำยคณะท ำงำนอันประกอบด้วยผู้ปฏิบัติงำนและผู้บริหำรจะช่วยให้กำรเตรียมกำรประสบ
ควำมส ำเร็จได ้

2. ระยะตอบโต้วิกฤต คือ ปฏิบัติกำรและกำรบริหำรจัดกำรต่ำงๆ เพ่ือรับมือกับวิกฤต
รวมถึงแผนการสื่อสารข้อมูลและสถานการณ์กับประชาชน หมำยรวมถึงกำรติดตำมและปรับแผน
เผชิญเหตุอย่ำงต่อเนื่องให้ เหมำะกับสถำนกำรณ์วิกฤตที่ เ ปลี่ยนแปลง ทั้งนี้กำรปฏิบัติกำร 
ณ ยำมวิกฤตอำจปรับเปลี่ยนได้ และไม่ตรงกับแผนที่โรงพยำบำลวำงไว้ทั้งหมด แผนปฏิบัติการจึง
ควรมีความยืดหยุ่น และผู้บริหำรโรงพยำบำลควรมีควำมสำมำรถในกำรแก้ปัญหำและตัดสินใจ 
บนข้อมูลที่สนับสนุนได้ 

3. ระยะหลังวิกฤต  กำรฟ้ืนฟูเพ่ือให้สถำนพยำบำลกลับมำปฏิบัติกำรได้ตำมปกติ
นอกจำกนีย้ังรวมถึงกำรถอดบทเรียนและวิเครำะห์เพื่อเตรียมกำรหำกเกิดวิกฤตในภำยภำคหน้ำ 
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ภาพที่ 3 การบริหารจัดการภาวะวิกฤต 





BCP for EID in Healthcare Facilities 

บทที่ 2 

 บทที่ 2 การประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้ออบุัติใหม่ต่อสถานพยาบาล 

 ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 การวิเคราะห์ผลกระทบของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต่อการให้บริการ

ของโรงพยาบาล (Health Service Impact Analysis)
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การบริหารความเสี่ยงของสถานพยาบาล กรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ คือ การบริหารจัดการ 
และวางแผนด าเนินการของสถานพยาบาลเพ่ือลดผลกระทบของโรคระบาดต่อภารกิจของ
สถานพยาบาล อันได้แก่ การดูแลสุขภาพของประชาชน การลดอัตราการเสียชีวิตและทุพพลภาพของ
ผู้ป่วยพร้อมกับการรักษาความปลอดภัยของบุคลากรทั้งทางกายและสภาพจิตใจที่อาจเกิดขึ้นจาก 
โรคระบาด  

การประเมินความเสี่ยงและการวิเคราะห์ผลกระทบของภัยคุกคาม เป็นขั้นตอนของการท า
แผน BCP เพ่ือให้ผู้บริหารและบุคลากร เข้าใจองค์กรของตน สามารถวางแผนและล าดับส าคัญ 
เพ่ือเตรียมการรับภาวะวิกฤตได้  

นอกจากนี้ การสร้างวัฒนธรรมการเตรียมความพร้อม เป็นแนวคิดของการบริหารจัดการ
วิกฤตที่จะช่วยให้สถานพยาบาลสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง ประกอบด้วย 
1. การระบุภัยและสิ่งคุกคามที่อาจเกิดขึ้นตามบริบทของสถานพยาบาล ทั้งนี้สามารถ

พิจารณาปัจจัยได้หลายประการ ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ/ ภูมิประเทศ/ ภูมิอากาศ ปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น สถานการณ์การเมือง ความเชื่อ ศาสนา เป็นต้น

1) ภัยธรรมชาติ/ กายภาพ เช่น น้ าท่วม พายุ ดินถล่ม ฝุ่น PM 2.5 ไฟไหม้
2) ภัยจากเทคโนโลยี เช่น ระบบข้อมูลล่ม การโดนแฮค
3) ภัยจากสารเคมี เช่น อุบัติเหตุการระเบิดของโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณใกล้เคียง
4) ภัยด้านชีวภาพ  เช่น โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ โรคระบาด อาวุธชีวภาพ
5) ภัยจากมนุษย์ เช่น เหตุจราจล สงคราม อุบัติภัยหมู่

บทที่ 2 
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2. การประเมินความเสี่ยงและการจ าแนกระดับความเสี่ยง คือ การน าผลกระทบแต่ละ
หมวดหมู่  มาประเมินโอกาสที่จะเกิด  (Likelihood) และความรุนแรงของผลกระทบ
(consequences) หากการประเมินความเสี่ยงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นข้อมูลที่
ช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจวางแผนจัดล าดับความส าคัญของภารกิจได้อย่างมีเหตุผล

3. การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดจากสิ่งคุกคามต่อธุรกิจ (business impact analysis)
หมายถึง การแจกแจงว่าระบบบริการหน่วยงาน หรือบุคคลกลุ่มใดที่จะได้รับผลจากสิ่ง
คุกคามเหล่านั้น ทั้งนี้การวิเคราะห์ผลกระทบภาษาอังกฤษใช้ค าว่า business impact
analysis ซึ่ งอาจท าให้ เกิดความสับสน หากมีการแปลว่าสถานพยาบาลท าธุ รกิจ
เพ่ือประยุกต์การวิเคราะห์ผลกระทบต่อธุรกิจให้เข้ากับการน าไปใช้ส าหรับสถานพยาบาลจึง
อาจใช้ค าว่า Health Service Impact Analysis โดยสามารถปรับหมวดหมู่ และระดับ
ความเสี่ยง (risk grading) ได้ตามความเหมาะสม

4. การวางแผนด าเนินการ เพื่อลดและควบคุมความเสี่ยง เมื่อโรงพยาบาลท าการประเมิน
ความเสี่ยงแล้วผู้บริหารจะมีข้อมูลว่า ปัจจัยหรือความเสี่ยงใด สถานพยาบาลไม่สามารถยอม
ให้เกิดขึ้นได้ จึงวางมาตรการและแผนเพ่ือรองรับความเสี่ยงเหล่านั้นก่อนที่เหตุการณ์จะ
เกิดข้ึน

5. การฝึกซ้อมแผน ติดตาม และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพ่ือปรับปรุงแผนให้มี
ประสิทธิภาพ และเป็นปัจจุบัน
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ตวัอย่าง 

การระบุภัยและสิ่งคุกคามต่อสถานพยาบาล กรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 
หมวดความเสี่ยงโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต่อสถานพยาบาล  สามารถปรับหมวดได้ตามความเหมาะสม ได้แก่ 
A   ด้านคุณภาพการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19  B   ด้านคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคทั่วไป 
C   ด้านความปลอดภัยของบุคลากร D   ด้านสุขภาพจิตของบุคลากร 
E   ด้านองค์ความรู้ในการป้องกันตนเองของบุคลากร   F   ด้านการเงินและงบประมาณ 
G   ด้านสถานที่และอนามัยสิ่งแวดล้อม H   ด้านชื่อเสียงภาพลักษณ์ 
I    ด้านงานวิชาการและแพทยศาสตร์ศึกษา 

ตารางท่ี 1 การประเมินความเสี่ยงของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต่อสถานพยาบาล 
น าภัย/สิ่งคุกคาม/ความเสี่ยงที่ระบุข้างต้นประเมินโอกาสเกิดและความรุนแรงผลกระทบ ระบุลงตาราง 

ความรุนแรงของผลกระทบ (consequences) 

โอ
กา

สเ
กิด

 (L
ike

lih
oo

d)
 1 2 3 4 5 

5 5 10F 15 G 20 A,B 25 
4 4 8 12 D 16 C,E 20 
3 3 6  I 9 12 15 
2 2 4  H 6 8 10 
1 1 2 3 4 5 

ความหมาย  แดง : ความเสี่ยงสูงมาก ต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วน 
ส้ม : ความเสี่ยงสูง ควรได้รับการแก้ไขล าดับต่อมา 
เหลือง  : ความเสี่ยงปานกลาง 
เขียว : ความเสี่ยงต่ า 

จากตัวอย่างตารางประเมินความเสี่ยง แสดงว่า ในการรับมือการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส  
โคโรน่า 2019 ของสถานพยาบาลแห่งนี้ ผู้บริหารควรวางแผนด าเนินการตามล าดับความเสี่ยง 
ได้แก่ A, B > C, E > G > D > F > I > H เป็นต้น 
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การวิเคราะห์ผลกระทบของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต่อการให้บริการ 
ของโรงพยาบาล (Health Service Impact Analysis) 

การประเมินผลกระทบของโรคระบาดต่อการให้บริการของโรงพยาบาล ถือเป็นการจัดระดับ 
ความรุนแรงของความเสี่ยง (degree of risk) โดยสามารถแบ่งระดับผลกระทบของความเสี่ยงแต่ละ 
ด้านเป็น 5 ระดับ ได้แก่ สูงมาก สูง ปานกลาง น้อยและน้อยมาก โดยนิยามผลกระทบของความเสี่ยง 
แต่ละด้าน สามารถปรับเปลี่ยนได้และมีความแตกต่างกันไปตามบริบทของสถานพยาบาล 

ประโยชน์ของการวิเคราะห์ผลกระทบ 

1. สถานพยาบาลสามารถจัดล าดับความส าคัญของงาน/บริการ เพื่อวางแผลกลยุทธ์รองรับ
การฟ้ืนกลับของบริการ ตัวอย่าง ห้องฉุกเฉินและหอผู้ป่วยวิกฤต เป็นหน่วยงานของโรงพยาบาล  
ที่ไม่สามารถหยุดให้บริการได้แม้เกิดภาวะวิกฤต เพราะมีภารกิจ คือ การช่วยชีวิต หากโรงพยาบาล 
ไม่มีแผนเพ่ือประคองหน่วยงานเหล่านี้อาจส่งผลให้ผู้ป่วยเสียชีวิต และกระทบต่อความเชื่อมั่น 
ของประชาชน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสถานพยาบาล เป็นต้น 

2. สถานพยาบาลสามารถวางแผนการบริการทางการแพทย์ เพื่อจัดสรรทรัพยากรได้อย่าง
เหมาะสม ขณะเกิดวิกฤต ตัวอย่าง หากสถานพยาบาลเป็นโรงพยาบาลตติยภูมิที่รับผู้ป่วยส่งต่อ 
ภายในเขตสุขภาพ เมื่อการระบาดขยายวงกว้าง ท าให้การปฏิบัติงานของโรงพยาบาลในพ้ืนที่
หยุดชะงัก อันส่งผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในระดับเขต เป็นต้น 

3. การก าหนดเป้าหมายในการกอบกู้ภารกิจของสถานพยาบาล ช่วยให้ผู้บริหารสามารถวางกรอบ
เวลา (recovery time objectives: RTO) การฟื้นตัวของภารกิจของสถานพยาบาล ได้อย่างมลี าดับ
ขั้นตอน 

การวิเคราะห์ผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อสถานพยาบาล 

จ าแนกผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ต่อภารกิจของโรงพยาบาลดังนี้ 

1. วิเคราะห์โครงสร้างความเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19
การระบุเส้นทางผู้ป่วย (patient journey) จะช่วยให้สถานพยาบาลรับทราบว่า เมื่อเกิด

โรคระบาด หน่วยงานใดรับผิดชอบภารกิจหลักของการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และ
สถานพยาบาลวางแผนใช้สถานที่ใดเพ่ือรองรับผู้ป่วย การระบุเส้นทางผู้ป่วยที่ชัดเจนเป็นประโยชน์ 
ในการแบ่งงาน และท าความเข้าใจก าลังพลของโรงพยาบาล ทั้งนี้ หากก าลังบุคลากรในหน่วยงาน  
ที่รับผิดชอบไม่เพียงพอ ผู้บริหารจะได้พิจารณาโยกย้ายหรือสนับสนุน บุคลากร อุปกรณ์การแพทย์ 
งบประมาณ ระบบบริหารจัดการ มาสนับสนุนหน่วยงานที่ดูแลรักษาผู้ป่วยจากโรคระบาด  
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คณะท างาน BCP เติมหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยโควิด 19 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของบทบาท และความรับผิดชอบของทุกภาคส่วนในโรงพยาบาล บนหลักการ
ที่ว่าการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 เป็นความรับผิดชอบของทุกหน่วยงานของสถานพยาบาล 
มิใช่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง 

ตารางท่ี 2 วิเคราะห์โครงสร้างความเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด 19 

กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 
(COVID-19 patient journey) 

กลุ่มงานที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง
แต่ต้องให้การสนับสนุน 
หากได้รับการร้องขอ 

การดูแลรักษาพยาบาล ARI clinic, Cohort ward 
อายุรกรรม 
เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
EMS 
รังสีวินิจฉัย 
ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 
เภสัชกรรม 
EMS 
ฯลฯ 

ศัลยกรรมตกแต่ง 
ศัลยกรรมทั่วไป 
จักษุวิทยา 
ฯลฯ 

งานบริหาร/อ านวยการ 
งานสนับสนุนบริการ
สุขภาพ 

โภชนาการ 
งานรักษาความปลอดภัย 
งานท าความสะอาด 
งานจัดการขยะและอนามัย
สิ่งแวดล้อม 
ฯลฯ 

งานวิจัย 
งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
ฯลฯ 

2. วิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณภาพบริการผู้ป่วยทั่วไป
การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทั่วไป (Non-EID patients) ได้รับผลกระทบเมื่อสถานการณ์ 

โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ขยายวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนนัดผู้ป่วย การเลื่อนการผ่าตัด และการลด/ 
หยุดบริการทางการแพทย์ ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของรักษาพยาบาล (quality of care) และคุณภาพ
ชีวิตของผู้ป่วย (quality of life) มาตรฐานการดูแลผู้ป่วยที่เปลี่ยนแปลงไปจากภาวะปกติ ผู้บริหาร 
ควรท าความเข้าใจผลกระทบ วางแผนล่วงหน้าเพ่ือเตรียมทรัพยากร ระบบหรือการบริการวิธีอ่ืน 
เพ่ือให้สถานพยาบาลสามารถธ ารงรักษาภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข คือ การส่งเสริมสุขภาพ 
การป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและการฟ้ืนฟูสุขภาพ แม้เกิดโรคระบาด เช่น การเตรียม
telemedicine การเตรียมสถานพยาบาลวิถีใหม่ เป็นต้น 
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คณะท างาน BCP วิเคราะห์หน่วยบริการ ที่ขณะเกิดโรคระบาด มีการเลื่อนนัด 
ลดบริการ หรือหยุดบริการ ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบริการช้ากว่าก าหนด หรือมาตรฐานลดลงกว่าภาวะ
ปกต ิ(ให้วิเคราะห์โดยใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง ไม่ใช้ความรู้สึกของผู้ให้บริการ) 

1. Patient Journey: EID

2. Patient Journey: Non-Emergency

3. Patient Journey: Emergency

ภาพที่ 4 การระบุเส้นทางผู้ป่วย (patient journey) 
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นิยามความรุนแรงผลกระทบ (แต่ละโรงพยาบาลสามารถก าหนดนิยามให้เหมาะสมตามบริบท) 

สูงมาก  =    การบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐาน ผู้ป่วยเสียชีวิต หรือเกิดภาวะทุพพลภาพ 
สูง  =    การรักษาบริการไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ก าหนดอาจเปลี่ยนพยากรณ์โรค 
ปานกลาง  = การดูแลรักษาล่าช้า ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต เช่น กลุ่มโรคทันตกรรม

กายภาพบ าบัด เป็นต้น 
ต่ า  =    การดูแลรักษาล่าช้า แต่ไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิต เช่น โรคเรื้อรัง 
ไมมี่กระทบ         

ตารางท่ี 3  วิเคราะห์ผลกระทบด้านคุณภาพบริการผู้ป่วยท่ัวไป 
สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ไม่มีผลกระทบ 

หน่วยบริการ อาทิ 
งานผู้ป่วยนอก 
งานผู้ป่วยใน 
ห้องคลอด 
งานบริหาร 
งานอ านวยการ 
งานพัฒนาระบบสุขภาพ 

3. วิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินและงบประมาณ
บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงพยาบาล หรือหน่วยงานภาครัฐบาล อาจไม่ทราบถึง

ผลกระทบด้านการเงินและงบประมาณของโรงพยาบาลจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
อย่างชัดเจน เนื่องจากผู้บริหารระดับกรม กระทรวงและรัฐบาล ให้ความส าคัญและโยกงบประมาณ
มาสนับสนุนภาคสาธารณสุข เพ่ือการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศ อย่างไรก็ตาม โรคระบาด
ส่ งผลกระทบโดยตรงต่องบประมาณและการเงิน ทั้ งทางตรงและทาง อ้อม  เช่น ต้นทุน 
การรักษาพยาบาล รายจ่าย ค่าตอบแทนเสี่ยงภัย การก่อสร้างสถานที่เพ่ิมเติม เป็นต้น หน่วยงานที่
รับผิดชอบด้านการเงินและงบประมาณ ได้แก่ งานบริหารและอ านวยการจ าเป็นต้องวิเคราะห์
ผลกระทบ เพ่ือวางแผนทางการเงิน ล าดับความส าคัญภารกิจและโครงการต่างๆ ของปีงบประมาณได้ 

คณะท างาน BCP ประสานข้อมูลจากกลุ่มบริหาร บัญชีและการเงิน ค านวณ ศึกษา
เปรียบเทียบและสรุปรายรับรายจ่ายของสถานพยาบาล เทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า 



21 

นิยามความรุนแรงผลกระทบ (แต่ละโรงพยาบาลสามารถก าหนดนิยามให้เหมาะสมตามบริบท) 
สูงมาก  = รายรับของโรงพยาบาล ลดลงมากกว่า ร้อยละ 80 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการเพิ่มขึ้นมากกว่า ร้อยละ 80 
สูง       = รายรับของโรงพยาบาล ลดลงมากกว่า ร้อยละ 60 

งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ เพ่ิมข้ึนมากกว่า ร้อยละ 60 

ปานกลาง   = รายรับของโรงพยาบาล ลดลงมากกว่า ร้อยละ 40 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ เพ่ิมข้ึน/ลดลงมากกว่า ร้อยละ 40 

ต่ า        = รายรับของโรงพยาบาล ลดลงมากกว่า ร้อยละ 20 
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินการ เพ่ิมข้ึนมากกว่ากว่า ร้อยละ 20 

ไม่ได้รับผลกระทบ 

ตารางท่ี 4 วิเคราะห์ผลกระทบด้านการเงินและงบประมาณ 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า ไม่มีผลกระทบ 

รายรับ 
การเบิกจ่าย RW 
เงินบริจาค 
เงินบ ารุง 
งบประมาณ 
รายจ่าย 
ต้นทุนการรักษา 
ค่าจัดซ้ืออุปกรณ์จ าเป็น 
ค่าเสี่ยงภัย 
เบ้ียประกันโควิด 
ค่าตอบแทนบุคลากร 

หมายเหตุ คณะท างาน BCP สามารถปรับหมวดรายรับ รายจ่ายได้ตามความเหมาะสม 
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4. วิ เคราะห์กระทบด้านศักยภาพ/ ขีดความสามารถในการให้บริการทางการแพทย์
(health service capacity) ช่วงการแพร่ระบาดโรคติดเชื้ออุบัติใหม่

เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ สถานพยาบาลมีความจ าเป็นต้องจัดสรร
ทรัพยากรและบุคลากรเพ่ือดูแลผู้ป่วยโควิด 19 ก่อนการบริการอ่ืนด้วยข้อจ ากัดของทรัพยากร 
เช่น อุปกรณ์ป้องกันตนเอง บุคลากรการแพทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ภารกิจเฉพาะ ส่งผลให้
หน่วยงานที่ไม่ได้ดูแลผู้ป่วยโควิด 19 โดยตรงต้องปรับภารกิจบริการ (ลดหรือเลื่อนบริการ) 
เพ่ือประหยัดทรัพยากร และเตรียมพร้อมการสนับสนุนภารกิจหลัก  

คณะท างาน BCP ประสานข้อมูลการบริการของหน่วยงานต่างๆ ว่าการเปิดบริการ 
ช่วงการแพร่ระบาดที่ผ่านมาได้รับผลกระทบอย่างไร และหากการแพร่ระบาดระลอกใหม่เกิดขึ้น 
สถานพยาบาลควรก าหนด หรือปรับศักยภาพของการบริการผู้ป่วยทั่วไปอย่างไร เพ่ือประคอง
ก าลังคน ประหยัดทรัพยากร ลดความแออัดของสถานพยาบาลเพ่ือความปลอดภัยของบุคลากร 
เป็นต้น 

นิยามความรุนแรงผลกระทบ (แต่ละโรงพยาบาลสามารถก าหนดนิยามให้เหมาะสมตามบริบท) 
สูงมาก = ช่วงการแพร่ระบาด การให้บริการผู้ป่วยลดลงมากกว่า ร้อยละ 80 
สูง = ช่วงการแพร่ระบาด การให้บริการผู้ป่วยลดลงมากกว่า ร้อยละ 60 
ปานกลาง = ช่วงการแพร่ระบาด การให้บริการผู้ป่วยลดลงมากกว่า ร้อยละ 40 
ต่ า = ช่วงการแพร่ระบาด การให้บริการผู้ป่วยลดลงมากกว่า ร้อยละ 20 
ไมม่ีผลกระทบ 



23 

ตารางที่ 5  วิเคราะห์กระทบด้านศักยภาพ (ขีดความสามารถ) ในการให้บริการ ช่วงการแพร่ระบาด 
โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

หน่วยงาน สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
ไม่มี

ผลกระทบ 

งานบริการผู้ป่วยนอก 

งานบริการผู้ป่วยใน 

งานห้องผ่าตัด 

หอผู้ป่วยวิกฤต 

ห้องฉุกเฉิน 

ห้องคลอด 

ห้องปฏิบัติการ 

แผนกรังสีวิทยา 

เภสัชกรรม 

งาน EMS 

ฯลฯ 

5. วิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อม่ัน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์
ในยุคของข้อมูลข่าวสารนั้น ความเชื่อมั่นของประชาชนเป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อ

สถานพยาบาลและกระทรวงสาธารณสุข เพราะส่งผลต่อภาพลักษณ์ จิตวิทยา รวมถึงขวัญและ
ก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน ช่วงการเกิดภาวะวิกฤตเป็นช่วงเวลาอ่อนไหวของสังคม การสร้างความ
เชื่อมั่นว่าประชาชนสามารถฝากชีวิตไว้กับสถานพยาบาลได้ เป็นสิ่งที่สถานพยาบาลควรวางแผน
ด าเนินการ โดยความเชื่อมั่นของผู้ป่วยและญาติต่อสถานพยาบาล เกิดขึ้นจากคุณภาพการ
รักษาพยาบาล มาตรการป้องกันและควบคุมโรค การจัดการด้านสถานที่และอนามัยสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
ความปลอดภัยของทุกภาคส่วนผ่านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูล และการสื่อสารความ
เสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะท างาน BCP ประเมินผลกระทบด้านความเชื่อมั่น ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 
ตามบริบทของสถานพยาบาล 
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นิยามความรุนแรงผลกระทบ (แต่ละโรงพยาบาลสามารถก าหนดนิยามให้เหมาะสมตามบริบท) 

สูงมาก = พบการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชน มีการฟ้องร้องเป็นคดีความ 
สูง = พบการร้องเรียนระดับกระทรวง/ กรม /มีการน าเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ 

จ านวนมาก 
ปานกลาง         = พบการร้องเรียนระดับโรงพยาบาล/ มีการน าเสนอในสื่อสังคมออนไลน์ 

ปานกลาง 
ต่ า = การร้องระดับโรงพยาบาล สามารถยุติได้ด้วยกระบวนการภายใน 
ไมม่ีผลกระทบ  =        การต่อว่าด้วยวาจา    

ตารางท่ี 6    วิเคราะห์ผลกระทบด้านความเชื่อม่ัน ชื่อเสียงและภาพลักษณ์ 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
ไม่มี

ผลกระทบ 

การบริการผู้ป่วยโควิด-19 

การบริการผู้ป่วยท่ัวไป 

6. วิเคราะห์ผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพจิตของบุคลากรการแพทย์
ความเสี่ยงในการติดเชื้อจากการปฏิบัติงานช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ 

ส่งผลให้บุคลากร เกิดความกังวลถึงโอกาสการสัมผัสและติดเชื้อ หรือการน าโรคไปแพร่แก่บุคคล 
ในครอบครัว ภาวะหมดไฟเกิดการทะเลาะเบาะแว้งภายในโรงพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้หากโรงพยาบาล
สามารถวิเคราะห์และคาดการณ์ผลกระทบล่วงหน้าได้ จะสามารถวางแผนป้องกันการควบคุมโรคและ
ด้านสุขภาพจิต สร้ างความเชื่อมั่นแก่บุคลากรว่าสถานพยาบาลจะบริหารจัดการ โดยยึด 
ความปลอดภัยและสวัสดิภาพของบุคลากรเป็นส าคัญ 

คณะท างาน BCP วิเคราะห์หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
จากการปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดความเครียดจากการปฏิบัติงาน โดยหน่วยงานที่สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง 
จะเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักเพ่ือดูแลป้องกันและควบคุมโรค รวมถึงการเฝ้าระวังเรื่องภาวะเครียด 
จากการปฏิบัติงาน  
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นิยามความรุนแรงผลกระทบ (แต่ละโรงพยาบาลสามารถก าหนดนิยามให้เหมาะสมตามบริบท) 

สูงมาก   =   การดูแลสัมผัสผู้ป่วยโควิด 19 โดยตรง 
สูง =   การดูแลผู้ป่วยโรคอ่ืนๆ 
ปานกลาง =   งานสนับสนุนบริการ ซึ่งไม่ได้สัมผัสผู้ป่วยโดยตรง 
ต่ า =   หน่วยงานที่ไม่ได้สัมผัสผู้ป่วย เช่น งานบริหาร งานอ านวยการ 
ไม่มีผลกระทบ  =   งานที่ไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลหรือบริเวณเสี่ยง สามารถ work from 

home ได ้

ตารางที่ 7  วิเคราะห์ผลกระทบด้านความปลอดภัยและสุขภาพจิตของบุคลากรการแพทย์ 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
ไม่มี

ผลกระทบ 

งานดูแลรักษาผู้ป่วย Direct 
contact 
with EID 
patients 

Other 
regular 
service 

งานบริหาร อ านวยการ
และพัฒนาระบบบริการ
สุขภาพ 

Logistic Supporting 
function 

7. วิเคราะห์ผลกระทบต่องานวิชาการ การวิจัยและการฝึกอบรม

นอกเหนือจากภารกิจรักษาพยาบาลแล้ว สถานพยาบาลหลายแห่งภายใต้สังกัด
กระทรวงสาธารณสุข มีภารกิจด้านวิชาการ การศึกษาและวิจัย เป็นแหล่งฝึกอบรมแพทย์ พยาบาล
และสหวิชาชีพ โรคระบาดส่งผลกระทบต่อระบบการเรียนการสอน การฝึกงาน และการศึกษาวิจัยทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม อาทิ ผู้ส าเร็จการศึกษาช่วงที่การแพร่ระบาดยังควบคุมมิได้ อาจเก็บหัตถการไม่
ครบตามที่สภาวิชาชีพก าหนด แต่ได้รับการผ่อนผันเพ่ือให้สามารถจบการศึกษาภายในภาคการศึกษา 
หรือนักวิจัยเก็บตัวอย่างการวิจัยไม่ทันตามแผนงาน เป็นต้น 

คณะท างาน BCP วิเคราะห์ผลกระทบของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ต่องานวิชาการของ
โรงพยาบาลตามบริบทของตน 
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นิยามความรุนแรงผลกระทบ (แต่ละโรงพยาบาลสามารถก าหนดนิยามให้เหมาะสมตามบริบท) 
สูงมาก =   การฝึกอบรมไม่ครบมาตรฐานที่สภาวิชาชีพก าหนด หรือการวิจัยต้องยุติ 
สูง       =   การฝึกอบรมครบ แต่ต้องเพ่ิมระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ หรือการวิจัยล่าช้ากว่า

ก าหนดมาก 
ปานกลาง =   การฝึกอบรมผ่านมาตรฐานขั้นต่ า แต่การปฏิบัติงานฝึกทักษะน้อยลง 
ต่ า =   สามารถเก็บข้อมูลวิจัยได้แต่ข้อมูลตัวอย่างลดลง /มีอุปสรรคในการเก็บข้อมูล 
ไมม่ีผลกระทบ   =   การฝึกอบรมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและไม่มีผลกระทบต่อการวิจัย 

ตารางท่ี 8  วิเคราะห์ผลกระทบต่องานวิชาการ การวิจัยและการฝึกอบรม 

สูงมาก สูง ปานกลาง ต่ า 
ไม่มี

ผลกระทบ 

นักศึกษาแพทย์ 

แพทย์ประจ าบ้าน 

นักศึกษาพยาบาล 

งานวิจัย 



BCP for EID in Healthcare Facilities 

บทที่ 3 

บทที่ 3 เกณฑ์การเปิดแผน BCP ของสถานพยาบาล 
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เกณฑ์การเปิดแผน BCP ของสถานพยาบาล 

 การพิจารณาเปิดแผน (activation criteria) ของแต่ละสถานพยาบาลนั้นขึ้นอยู่กับบริบท
ของตน ได้แก่ ขีดความสามารถในการรับผู้ป่วย ทรัพยากรทางการแพทย์ เช่น จ านวนเครื่อง 
ช่วยหายใจ จ านวนอุปกรณ์ป้องกันตนเองขนาดของสถานพยาบาล การพิจารณาเปิดแผนอาศัยจาก
ปัจจัย 2 ประการ ได้แก่ ปัจจัยภายนอกสถานพยาบาล และปัจจัยภายในสถานพยาบาล (ตารางที่ 9) 

ตารางท่ี 9 การพิจารณาเกณฑ์การเปิดแผน 

ปัจจัยภายนอกสถานพยาบาล ปัจจัยภายในสถานพยาบาล 
สถานการณ์การระบาด ในท้องถิ่น 
สถานการณ์การระบาดของประเทศ 
สถานการณ์การขาดแคลนทรัพยากรทาง
การแพทย์ที่จ าเป็น 

ตามระบบอุปสงค์และอุปทาน อาทิ 
จ านวนผู้ป่วยที่ขอเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาล 
เปรียบเทียบกับศักยภาพในการให้บริการการรักษา
ของโรงพยาบาล หากจ านวนผู้ป่วยมีแนวโน้มที่จะมาก
ขึ้นเกินศักยภาพที่โรงพยาบาลเตรียมการ สามารถ
พิจารณาเปิดแผน เป็นต้น 

ตัวอย่าง 
ค าสั่งนายกรัฐมนตรี 
ค าสั่งกระทรวงสาธารณสุข 
ค าสั่งระดับกรม 
ค าสั่งระดับจังหวัด 

ตัวอย่าง 
มติคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 
อัตราการครองเตียง Cohort ward มากกว่าร้อยละ … 
PUI มากกว่า … ราย 
จ านวนผู้ป่วย ณ ARI clinic มากกว่า วันละ … ราย 
จ านวนเครื่องช่วยหายใจที่ว่าง น้อยกว่า … เครื่อง 

หมายเหตุ: 
Patient Under Investigation: PUI หมายถึง ผู้สงสัยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 
Acute Respiratory Infection: ARI clinic หมายถึง คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ 

บทที่ 3 

https://www.bangkokpattayahospital.com/th/healthcare-services/ari-clinic-th.html
https://www.bangkokpattayahospital.com/th/healthcare-services/ari-clinic-th.html


BCP for EID in Healthcare Facilities 

บทที่ 4 

 บทที่ 4 การคาดการณ์และระบุทรพัยากรจ าเป็นต่อกระบวนการรักษาพยาบาล 
เมื่อเกิดวิกฤตโรคติดเชื้ออุบัติใหม ่

 การก าหนดทรพัยากรส าคัญที่ใช้ในการด าเนินการใหบ้ริการ
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การคาดการณ์และระบทุรัพยากรจ าเป็นต่อกระบวนการรักษาพยาบาล 
เมื่อเกดิวิกฤต โรคติดเชื้ออุบัติใหม ่

การคาดการณ์และระบุทรัพยากร คือ การวางแผนและค านวณล่วงหน้าอย่างมีเหตุผล 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตที่สถานพยาบาลต้องรับผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่จ านวนมาก และมีความจ าเป็น 
ต้องปรับลดภารกิจการรักษาพยาบาลปกติให้สอดคล้องกับจ านวนผู้ป่วย ยกตัวอย่างสถานการณ์โควิด 19 
ทรัพยากรทางการแพทย์ที่ต้องเตรียม ได้แก่ หน้ากากอนามัย หน้ากาก N95 อุปกรณ์ป้องกันตนเอง 
นอกจากนี้ แต่ละหน่วยบริการย่อยของสถานพยาบาล ต้องเลือกสถานที่ ส ารองอุปกรณ์การแพทย์
จ านวนเท่าไร ณ จุดรักษาพยาบาลที่ก าหนดตามเส้นทางผู้ป่วย มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศใด
สนับสนุน บุคลากรการแพทย์ผู้รับผิดชอบคือใคร (ระบุชื่อและต าแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ) 
และหน่วยงานภายนอกที่เป็นคู่ค้าส าคัญที่จะจัดสรรทรัพยากรจ าเป็น คือ หน่วยงานใด (ผู้ประสานงาน
หลักและการติดต่อโดยวิธีการใด) กรณีโรคระบาดอ่ืนๆ คณะจัดท า BCP สามารถวิเคราะห์ทรัพยากร
ทางการแพทย์ให้เหมาะสมกับความจ าเพาะของโรคนั้นๆ  

ทั้งนี้ ในแผน BCP ส่วนการคาดการณ์และระบุทรัพยากรนั้น เมื่อผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง 
เปิดอ่าน ต้องทราบว่า  

1. สถานพยาบาล ตั้งจุดบริการส าคัญต าแหน่งใดของโรงพยาบาล เช่น ตั้งจุดคัดกรอง
ณ ทางเข้าออกโรงพยาบาล จ านวน 6 จุด ระบุพิกัด เป็นต้น

2. อุปกรณส์ าคัญที่จ าเป็นต้องใช้ ณ จุดรักษาพยาบาลนั้น ได้แก่ อะไรบ้าง จ านวนเท่าไร
3. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพ่ือรายงานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น คือ โปรแกรมใด
4. บุคลากรผู้รับผิดชอบ ณ จุดบริการนั้น โดยระบุชื่อ ต าแหน่ง และหมายเลขโทรศัพท์

ติดต่อเพ่ือความรวดเร็วในการประสานงาน
5. คู่ค้า หรือหน่วยงานภายนอกที่สนับสนุนทรัพยากร การให้บริการแก่สถานพยาบาล

คือ บริษัทหรือหน่วยงานใด ผู้ประสานงาน (focal point) ระบุชื่อ ต าแหน่ง หมายเลข
โทรศัพท์ อย่างชัดเจน

บทที่ 4 
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ตัวอย่าง
ตารางที่ 10 การก าหนดทรัพยากรส าคัญท่ีใช้ในการด าเนินการและให้บริการ 

กระบวนการ
ให้บริการ
ทางการ
แพทย์ 

การก าหนดทรัพยากรส าคัญ 
อาคาร
สถานที่การ
ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์/
เครื่องมือ 

ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

บุคลากร 
คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

COVID-19 Related function : COVID-19 patient journey 
ARI Clinic -พ้ืนที่ในร่ม

หรือมี
หลังคา
ขนาด......
ตรม. 
-พ้ืนที่อ่ืนๆ
นอก
โรงพยาบาล
ตาม
MOU……… 

- Test kits
-เครื่องวัด
ความดัน
โลหิต
-PPE
-computer
-printer
ฯลฯ

-ระบบ
สารสนเทศ
โรงพยาบาล
-ระบบเวช
ระเบียน
-ระบบ
Telemedicine

-แพทย์
-พยาบาล
-ผู้ช่วย
พยาบาล
-เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ

บริษัทผู้ผลิต Test kit, 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์, 
บริษัทเครื่องมือแพทย์, 
องค์การเภสัชกรรม เป็นต้น 

Cohort 
ward 

-หอผู้ป่วย
ห้องแยก
หรือรวม ที่
มีระบบปรับ
ระบาย
อากาศท่ี
เหมาะสม

-อุปกรณ์ใน
หอผู้ป่วย
ตามจ านวน
เตียง 1ชิ้น/
ราย
-เครื่องมือ
แพทย์
ส าหรับท า
หัตถการ
ต่างๆ

-ระบบ
สารสนเทศ
โรงพยาบาล
-ระบบเวช
ระเบียน
-ระบบ
Telemedicine

-แพทย์
-พยาบาล
-ผู้ช่วย
พยาบาล
-เจ้าหน้าที่
ห้องปฏิบัติการ

Isolation 
room 
AIIR 
COVID 
Referral 
system 
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ตารางท่ี 10 การก าหนดทรัพยากรส าคัญท่ีใช้ในการด าเนินการและให้บริการ (ต่อ) 

กระบวนการ
ให้บริการ
ทางการ
แพทย์ 

การก าหนดทรัพยากรส าคัญ 
อาคาร
สถานที่การ
ปฏิบัติงาน 

อุปกรณ์/
เครื่องมือ 

ระบบ
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 

บุคลากร 
คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

Non C0VID 19 Care/ Regular Service 
OPD 
IPD 
OR 
LR 
ICU 
LR 
EMS 
เภสัขกรรม 

Computer, 
printer, 
Office 
equipment 

Internet 
Hospital IT 
Telemedicine 

บุคลากร
การแพทย์  

บริษัทยา 
บริษัท IT 
องค์การเภสัชกรรม 
โรงพยาบาลเครือข่าย 

งานบริหาร
จัดการและ
อ านวยการ 
การเงิน 
บัญชี 
วิชาการ 
วิจัย 
ฯลฯ 

WFH Internet 
sim 
Tablets 

เครือข่ายโทรศัพท์ 



BCP for EID in Healthcare Facilities 

บทที่ 5 

 บทที่ 5  การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่องของสถานพยาบาล 

 แผนทรัพยากรเพือ่ก าหนดกลยุทธบ์ริหารความต่อเนื่อง
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การก าหนดกลยุทธ์ในการบริหารความต่อเนื่องของสถานพยาบาล 
เมื่อเกิดภาวะวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคติดต่อขยายวงกว้าง บริการและภารกิจ 

บางประการของสถานพยาบาลต้องหยุดชะงักหรือลดบริการลง การก าหนดกลยุทธ์เพื่อความ
ต่อเนื่อง ในการให้บริการของสถานพยาบาล คือ การวางแผนเพ่ือสร้างความมั่นใจให้ได้ ว่า
โรงพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้ออุบัติใหม่และผู้ป่วยทั่วไปได้ ไม่ว่าวิกฤตใดจะเกิดข้ึน  

แนวคิดประกอบการก าหนดกลยุทธ์ เ พ่ือความต่อเนื่องของการให้บริการของ
สถานพยาบาลคือ เมื่อสถานพยาบาลวางแผนเพ่ือรับมือกับโรคระบาดแล้ว หากเกิดเหตุสุดวิสัยอันท า
ให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไม่สามารถใช้สถานที่ บุคลากร หรือหน่วยงาน/ บริษัทตามแผนด าเนินการ
ที่เตรียมไว้ สถานพยาบาลมีแผนส ารองอย่างไร อาจกล่าวได้ว่า สถานพยาบาลแต่ละแห่งควรเตรียม
แผนรับมือต่อภาวะวิกฤตไว้อย่างน้อย 2 แผน  

ตารางท่ี 11 การก าหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารความต่อเนื่องของการบริการของสถานพยาบาล 

ทรัพยากรส าคัญ กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
อาคาร/สถานที่
ปฏิบัติงาน 

▪ สรรหาและเตรียมอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง ในโรงพยาบาล
หรือหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด หรือนอกสังกัด
▪ สรรหาและเตรียมอาคาร/ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง กับภาคเอกชน
อาทิ โรงแรม มูลนิธิ ประกอบด้วยพ้ืนที่ปฏิบัติงานที่เป็น EID Patient
journey และ Non-EID Patient journey
▪ ก าหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้
▪ จัดเตรียมสถานที่หรือดัดแปลงพื้นที่เพ่ือรองรับการบริการเฉพาะ

เครื่องมือและอุปกรณ์ ▪ จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ส ารอง เพ่ือใช้ในสภาวะวิกฤต
▪ ท าข้อตกลงกับหน่วยงานราชการหรือภาคเอกชน เพ่ือขอยืมเครื่องมือ
และอุปกรณ์
▪ ด าเนินการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
พิเศษ

บทที่ 5 
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ตารางท่ี 11 การก าหนดกลยุทธ์เพื่อบริหารความต่อเนื่องของการบริการของสถานพยาบาล(ต่อ) 

ทรัพยากรส าคัญ กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง 
ระบบงานเทคโนโลยี 
หรือระบบสารสนเทศ 

▪ ประสานงานกับหน่วยงานเทคโนโลยี เพ่ือจัดเตรียมและให้มีระบบงาน
เทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศส ารอง
▪ ปฏิบัติงานโดยไม่ใช้ระบบงานเทคโนโลยี (Manual) ไปก่อน แล้วจึงป้อน
ข้อมูลเข้าในระบบ เมื่อกลับคืนสู่สภาวะปกติ
▪ จัดหาพื้นที่บนระบบ Cloud หรือ Server ของหน่วยงาน เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและสามารถปฏิบัติงานนอกส านักงานได้
▪ พัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงาน เป็นระบบ e-service

บุคลากร ▪ ก าหนดให้มีบุคลากรหลักและบุคลากรส ารอง ท างานทดแทนกันได้
ในสภาวะวิกฤติ
▪ ก าหนดแนวทางและกลุ่มบุคลากรที่สามารถขอให้ช่วยปฏิบัติงาน
ชั่วคราว จากหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ในสังกัด หรือส่วนกลาง
▪ การบริหารอัตราก าลังบุคลากร การจัดผลัดการปฏิบัติงาน

คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

▪ ก าหนดให้มีคู่ค้า/ผู้ให้บริการส ารอง/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือเรียกใช้
บริการได้ในสภาวะวิกฤต
▪ พิจารณากระจายความเสี่ยง โดยมีคู่ค้า/ ผู้ให้บริการ มากกว่า 1 ราย
ส าหรับให้บริการแก่หน่วยงาน
▪ ก าหนดรูปแบบการให้บริการเพิ่มเติม ตามกลุ่มลูกค้า

การก าหนดกลยุทธ์ เ พ่ือบริหารความต่อเนื่ องของการบริการของสถานพยาบาล 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่คณะท างาน BCP และผู้บริหารสถานพยาบาลท าความเข้าใจ ตระหนักรู้และ
พยากรณ์สถานการณ์โรคติดเชื้ออุบัติใหม่ล่วงหน้า เพ่ือวางแผนเชิงรุกให้แก่สถานพยาบาล 
 กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาจประเมินสถานการณ์จาก สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก
และฉากทัศน์การระบาดของประเทศไทย โดยกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ คาดการณ์ฉากทัศน์ เมื่อวันที่ 
13 มีนาคม พ .ศ . 2563 จ าแนกผลการป้องกันและควบคุมโรคออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่  
การแพร่ระบาดขยายวงกว้าง (เส้นกราฟสีแดง ) การแพร่ระบาดชะลอได้ (เส้นกราฟสีฟ้า ) 
 และการแพร่ระบาดควบคุมได้ การระบาดกลายเป็นฤดูกาล (เส้นกราฟสีเขียว)  
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ภาพที่ 5  ฉากทัศน์ของการระบาดโรคโควิด 19 ทั่วโลก 
ที่มา: ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค 

อย่างไรก็ตาม ผลการด าเนินการป้องกันและควบคุมโรคของประเทศที่ผ่านมา พบว่า 
จ านวนผู้ป่วยจริงน้อยกว่าที่เคยคาดการณ์ทั้ง 3 ฉากทัศน์ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. จึงมีการคาดการณ์
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะต่อไปดังนี้  

   ภาพที่ 6 สถานการณ์ที่ป้องกันโรคได้ดี (Spike) 

ที่มา: คณะท างานวิชาการ กรมควบคุมโรค 
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   ภาพที่ 7 สถานการณ์ที่ควบคุมโรคได้เร็ว (Spike with Small Wave) 
ที่มา: คณะท างานวิชาการ กรมควบคุมโรค 

   ภาพที่ 8 สถานการณ์ที่ควบคุมโรคได้ช้า (Spike with Big Wave) 
ที่มา: คณะท างานวิชาการ กรมควบคุมโรค 

การเตรียมทรัพยากรทางการแพทย์จึงอาจคาดการณ์และค านวณทรัพยากร จากจ านวน
ผู้ป่วยตามฉากทัศน์เหล่านี้ 
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    ตัวอย่าง 
ตารางที่ 12 แผนทรัพยากรเพื่อก าหนดกลยุทธ์บริหารความต่อเนื่อง 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 
สถานที่ปฏิบัติงาน  จัดหาพื้นที่ส ารองภายใน

โรงพยาบาล โดยก าหนดไว้ในแผน
ระบุพิกัด ช่ือห้อง อาคาร ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 

แผนก/งาน............................... 

เบอร์ติดต่อ............................... 

 จัดหาพื้นที่ส ารองจากโรงพยาบาล
เครือข่าย โดยการท า MOU
ระหว่างกัน

โรงพยาบาล เครือข่าย 

ช่ือผู้ประสานงาน.................. 

เบอร์ติดต่อ............................ 

ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 

แผนก/งาน.............................. 

เบอร์ติดต่อ.............................. 

 ช่องทางประชาสัมพันธ์  Facebook รพ.

 Line @ โรงพยาบาล

ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 

แผนก/งาน............................... 

เบอร์ติดต่อ............................... 

 ฯลฯ 

อุปกรณ์การแพทย์
และเวชภัณฑ์ 

 จัดหา PPE โดยการจัดซื้อจัดจ้าง  บริษัท A
 บริษัท B

(ช่ือผู้ประสานงาน และเบอร์ติดต่อ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 
แผนก/งาน............................... 
เบอร์ติดต่อ............................... 

 จัดหา/ซ่อมบ ารุงเครื่อง X ray โดย
การจัดซื้อจัดจ้าง

 บริษัท A
 บริษัท B

(ช่ือผู้ประสานงาน และเบอร์ติดต่อ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 
แผนก/งาน............................... 
เบอร์ติดต่อ............................... 

 จัดหาเวชภัณฑ์ โดย..........................  องค์การเภสัชกรรม
(ช่ือผู้ประสานงานและเบอร์ตดิต่อ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 
แผนก/งาน............................... 
เบอร์ติดต่อ............................... 

เทคโนโลยี
สารสนเทศและ 
ข้อมูล 

 COWARD
 COLAB
 DMS Bed management

 ICT สป.สธ.
(ช่ือผู้ประสานงานและเบอร์ตดิต่อ)

ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 
แผนก/งาน............................... 
เบอร์ติดต่อ............................... 

บุคลากร  จัดหา/เสริมก าลังคนผู้รับผิดชอบ
งานเกี่ยวกับ COVID-19

 ............................. .................... 
 .................................................

1. รอง ผอ. ฝ่ายการแพทย์
เบอร์ติดต่อ.............................. 
2. รอง ผอ. ฝ่ายการพยาบาล
เบอร์ติดต่อ.............................. 

 จัดหา/เสริมก าลังคนผู้รับผิดชอบ
งานเกี่ยวกับ Non COVID-19

 .................................................
 .................................................

1. รอง ผอ. ฝ่ายการแพทย์
เบอร์ติดต่อ.............................. 
2. รอง ผอ. ฝ่ายการพยาบาล
เบอร์ติดต่อ.............................. 
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ตารางท่ี 12 แผนทรัพยากรเพื่อก าหนดกลยุทธ์บริหารความต่อเนื่อง (ต่อ) 

ทรัพยากร กลยุทธ์ความต่อเนื่อง รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ 

 จั ด อ บ ร ม ทั ก ษ ะ เ ฉ พ า ะ ใ ห้ แ ก่
บุคลากรทางการแพทย์ที่จะมาเสริม
ทีมรับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง COVID-19

 .................................................
 .................................................

ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 
แผนก/งาน............................... 
เบอร์ติดต่อ............................... 

คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่
ส าคัญ 

 องค์การเภสัชกรรม
 ฯลฯ

 .................................................
 .................................................

ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 
แผนก/งาน............................... 
เบอร์ติดต่อ............................... 

งบประมาณ  งบฉุกเฉิน
 เงินบริจาค
 ฯลฯ

 .................................................
 .................................................

ชื่อผู้รับผิดชอบ......................... 
แผนก/งาน............................... 
เบอร์ติดต่อ............................... 

ตารางที่ 13 การเตรียมทรัพยากรที่ส าคัญในการรับมือกับภาวะวิกฤต 

ประเภททรัพยากร 

แหล่งทรัพยากร 

สถานการณ์การ
แพร่ระบาด
ควบคุมได้ 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาด ปาน
กลาง 

สถานการณ์
การแพร่
ระบาดรุนแรง 

หมายเหตุ 

1) ด้านสถานทีป่ฏิบัตงิานส ารอง
(Working Space Requirement)

ระดับ
สถานพยาบาล
และระดับจังหวัด 

บริหารจัดการ
ระดับเขต
สุขภาพ 

บริหารจัดการ
ระดับประเทศ 

2) ความต้องการด้านวัสดุอุปกรณ์
(Equipment & Supplies
Requirement)
3) ความต้องการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และข้อมูล (IT & Information
Requirement)
4) ความต้องการด้านบุคลากรส าหรับความ
ต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงาน (Personnel
Requirement)
5) ความต้องการด้านผู้ให้บริการที่ส าคัญ
(Service Requirement)
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BCP for EID in Healthcare Facilities 

บทที่ 6 

 บทที่ 6  ระบบบญัชาการเหตกุารณ์และล าดับการแจ้งเหตฉุุกเฉิน 

 ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System)
 ล าดับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree)
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ระบบบัญชาการเหตุการณ์ (Incident Command System) 
และล าดับการแจ้งเหตฉุุกเฉิน (Call Tree) 

ยามวิกฤตสิ่งส าคัญที่ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถรับมือเหตุการณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ 
คือ ภาวะผู้น าและระบบบัญชาการเหตุการณ์ที่มีการแบ่งบทบาท ความรับผิดชอบของบุคลากร 
แต่ละต าแหน่งอย่างชัดเจน โดยใช้โครงสร้างของระบบบัญชาการในสถานการณ์ วิกฤต (Incident 
Commander System: ICS) มีโครงสร้าง ดังนี้ (หน่วยงานปรับได้ตามบริบทและสถานการณ์) 

1) ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident Commander) ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน
มีหน้าที่ในการประเมินลักษณะ ขอบเขตและแนวโน้มของอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือตัดสินใจประกาศ 
ใช้แผนเผชิญเหตุและแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหาร 
ความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรตามที่ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง  

 2) หัวหน้ากล่องภารกิจตามผังบัญชาการเหตุการณ์ (Chief of sections)
ได้แก่ ผู้บริหารของฝ่ายงาน/ ส่วนงานในหน่วยงาน มีหน้าที่ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ของหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องและคณะบริหารความต่อเนื่อง และด าเนินการตามขั้นตอนและ 
แนวทางการบริหารความต่อเนื่อง ตลอดจนสรรหาทรัพยากรที่ได้ก าหนดไว้ในแผนด าเนินธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องของฝ่ายงาน/ ส่วนงานของตน  

3) หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องในการบริการ (BCP) มีหน้าที่ในการติดต่อ
และประสานงานภายในหน่วยงานและให้การสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกับฝ่ายงาน / ส่วนงาน 
ภายในหน่วยงานและองค์กร และด าเนินการตามขั้นตอนและแนวทางการบริหารความต่อเนื่อง 

4) หัวหน้ากลุ่มงาน/หน่วยงาน มีหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนบริหารความต่อเนื่อง
ที่ก าหนด ตามท่ีหัวหน้าส่วนปฏิบัติการมอบหมาย หรือตามภารกิจของหน่วยงานตนเอง 

5) หัวหน้ากลุ่มภารกิจอื่นๆ ตามผังระบบบัญชาการเหตุการณ์ได้แก่ กลุ่มตระหนัก
รู้สถานการณ์ กลุ่มประสานงาน กลุ่มกฎหมายและการเงิน กลุ่มแผนและยุทธศาสตร์ เป็นต้น 

บทที่ 6 
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ที่มา: ศูนยป์ฏบิัตกิารฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ภาพที่ 9 ตัวอย่างผังบัญชาการเหตุการณ์ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (PHEOC) 

ที่มา: ศูนยป์ฏบิัตกิารเพือ่ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมการแพทย์ 

ภาพที่ 10 ตัวอย่างการจัดผังบัญชาการเหตุการณ์ ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรมการแพทย์ (DMSEOC)
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ภายหลังการก าหนดโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์และคณะบริหารความต่อเนื่อง 
ของโรงพยาบาล ให้ระบุรายชื่อและหมายเลขติดต่อหรือช่องทางสื่อสารอ่ืน  ๆ เช่น line group, 
e-mail เป็นต้น ของบุคลากรและทีมงานบริหารความต่อเนื่อง (BCP Team) โดยก าหนดบุคลากร
หลักและบุคลากรส ารอง ในกรณีที่บุคลากรหลักไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้บุคลากรส ารอง
รับผิดชอบบทบาทของบุคลากรหลักไปก่อน  จนกว่าจะได้มีการมอบหมายและแต่ งขึ้น
โดยหัวหน้าคณะบริหารความต่อเนื่องในการบริหารความต่อเนื่องและการกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติ

ตารางท่ี 15 ก าหนดโครงสร้างบัญชาการเหตุการณ์และคณะบริหารความต่อเนื่องโรงพยาบาล 

หน้าที ่ ผู้รับผิดชอบหลัก ผู้รับผิดชอบส ารอง 

ชื่อ – สกุล หมายเลข
โทรศัพท์ 

ชื่อ – สกุล หมายเลข
โทรศัพท์ 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

(ผู้อ านวยการโรงพยาบาล)  

หัวหน้าส่วน Operation 

หัวหน้าส่วน Planning 

หัวหน้าส่วน Logistics 

หัวหน้าส่วน Finance & 

Administration 

หัวหน้าทีมบริหารความ

ต่อเนื่อง 

หัวหน้าหน่วยงาน................ 

หัวหน้างาน.......................... 
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การก าหนดล าดับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 
กระบวนการ Call Tree คือ กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉินให้กับผู้บริหารในระบบบัญชาการ

เหตุการณ์ คณะ BCP และหน่วยงานตามรายชื่อที่ปรากฎในแผนเผชิญเหตุ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือแจ้งให้บุคลากรของหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรับวิกฤต ภายหลังการประกาศเหตุการณ์
ฉุกเฉินหรือสภาวะวิกฤต  

กระบวนการ Call Tree เริ่มต้นที่หัวหน้าทีม BCP แจ้งผู้บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ผู้ประสานงานรับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินและการประกาศใช้แผนด าเนิน
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องตามสายงานการบังคับบัญชาของแต่ละงาน ตามช่องทางติดต่อสื่อสารที่ได้ระบุ 
ในแผน ทั้งนี้ อาจแจ้งเหตุผ่านเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ได้ในกรณีที่ไม่เร่งด่วน เช่น ระบบ Chat แต่ผู้แจ้งเหตุ
ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้รับแจ้งได้อ่านและรับทราบแล้ว โดยเฉพาะการแจ้งเป็นกลุ่มต้องตรวจสอบ
ว่าได้รับทราบและตอบกลับทุกคน ดังนั้น การแจ้งผ่านโทรศัพท์ยังคงเป็นแนวทางท่ีเหมาะสม หากเป็น
เหตุฉุกเฉินเร่งด่วน 

ที่มา: ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ภาพที่ 11 การก าหนดล าดับการแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Call Tree) 





BCP for EID in Healthcare Facilities 

บทที่ 7 

 บทที่ 7 ก ำหนดแนวทำงกำรตอบสนองและกอบกูภ้ำรกิจของสถำนพยำบำล 

 ขั้นตอนกำรตอบสนองต่อเหตุกำรณ์ระยะต่ำงๆ
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การก าหนดแนวทางการตอบสนองและกอบกู้ภารกิจของสถานพยาบาล 

ขั้นตอนในการบริหารเพ่ือความต่อเนื่องของการให้บริการทางการแพทย์และกอบกู้กระบวน
รักษาพยาบาลสู่ภาวะปกติ สามารถแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนดังนี้   

1) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที ภายใน 24 ชั่วโมง
เป็นการตอบสนองที่ให้ความส าคัญในการติดตาม สอบถาม ประเมินสถานการณ์

และผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อทรัพยากรส าคัญในการด าเนินงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน  
ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกับบุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้รับทราบข่าวสารและ
ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานของหน่วยงานในระยะต่อไป โดยมีขั้นตอนหลักประกอบด้วย  

(1) ติดตาม สอบถาม และประเมินเหตุฉุกเฉิน/ วิกฤติกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการตามแผนการจัดการอุบัติการณ์ (Incident Management Plan) ขององค์กร 
เพ่ือประเมินความจ าเป็นในการประกาศใช้แผนบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน  

(2) แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรหลักและ
คณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงาน เพ่ือประชุม รับทราบ และประเมินความเสียหายและ
ผลกระทบต่อการด าเนินงานและการให้บริการ  และทรัพยากรส าคัญที่ต้องใช้ในการบริหาร 
ความต่อเนื่อง 

(3) พิจารณากระบวนงาน/ งานที่มีความเร่งด่วน  และส่งผลกระทบอย่างสูง
ต่อการด าเนินงานหรือให้บริการของหน่วยงาน เพ่ือให้มีการจัดหาทรัพยากรจ าเป็นในการบริหาร 
ความต่อเนื่องและทรัพยากรที่ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้ในการปฏิบัติงานได้  เช่น 
หน่วยบริการที่ดูแลรักษาโรคโควิดโดยตรง, ห้องฉุกเฉิน, หอผู้ป่วยวิกฤต เป็นต้น 

(4) รายงานความเสียหายและความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องของ
องค์กรและส่วนกลางให้ทราบและขออนุมัติด าเนินการในข้ันตอนต่อไป 

(5) แจ้งเหตุฉุกเฉิน/ วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรของหน่วยงาน
เพ่ือรับทราบขั้นตอนในการปฏิบัติต่อไป 

บทที่ 7 
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2) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ภายในระยะเวลา 7 วัน
การตอบสนองต่อระยะต่อมา เป็นการตอบสนองเพ่ือให้สถานพยาบาลมีเป้าหมาย

ชัดเจน และวางแผนให้หน่วยบริการสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ส าหรับภารกิจส าคัญ 
เพื่อลดผลกระทบต่อการด าเนินงานหรือการให้บริการของสถานพยาบาล โดยการด าเนินการ 
ในระยะเวลา  7 วันนี้  จะให้ความส าคัญกับการสรรหาทรัพยากรหลักที่ ได้รับผลกระทบ 
และด าเนินงานตามท่ีได้รับอนุมัติในวันแรก โดยมีขั้นตอนหลักท่ีต้องด าเนินการได้แก่ 

(1) ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ ได้ รับผลกระทบ
และประเมินความจ าเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน เช่น การขาดแคลนหน้ากากอนามัย 
การจัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพิ่มเติม การให้บริการ Telemedicine/ Telepharmacy เป็นต้น 

(2) ติดตามการจัดหาทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและจ าเป็นต้องใช้ในการบริหาร
ความต่อเนื่อง ได้แก่ สถานที่ปฏิบัติงานส ารอง วัสดุอุปกรณ์ที่ส าคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูล 
ที่ส าคัญ บุคลากรหลัก และคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่ส าคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

(3) ก าหนดให้หน่วยงาน เจ้าของกระบวนการรักษาพยาบาลส าคัญที่ได้รับผลกระทบ
กลับมาด าเนินงานและให้บริการ เช่น กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มงานกายภาพบ าบัด การศึกษาวิจัย เป็นต้น 

(4) รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตของสถานพยาบาลและ
ส่วนกลาง ตามท่ีได้ก าหนดไว้ พร้อมประเมินสถานการณ์และแก้ไข้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง 

3) การตอบสนองต่อเหตุการณ์และการกอบกู้บริการของสถานพยาบาลภายหลังวันที่ 7
การตอบสนองและบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินในระยะเวลา 1-7 วัน สามารถ

สร้างความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน และความพร้อมของทรัพยากรที่ส าคัญได้ระดับหนึ่ง ตามท่ีระบุไว้
ในแผน BCP ดังนั้น คณะบริหารความต่อเนื่องของสถานพยาบาลต้องพิจารณาการด าเนินการเพ่ือ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ในระยะกลางถึงระยะยาว เพื่อกอบกู้กระบวนการรักษาพยาบาลและภารกิจ
หลักของโรงพยาบาลสามารถกลับมาด าเนินการได้ตามปกติ โดยมีแนวทางในการด าเนิน ดังนี้  

(1) ติดตามสถานะภาพการกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ  และประเมิน
ระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกลับมาด าเนินงานหรือให้บริการได้ตามปกติ 

(2) ทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบและเสียหายจนไม่สามารถน ากลับมาใช้งานได้อีก
เป็นหน้าที่ของคณะบริหารความต่อเนื่องของหน่วยงานที่ต้องพิจารณาและจัดหาทรัพยากรที่จ าเป็นมา
ใช้เพื่อด าเนินงานและให้บริการได้ตามปกติ 

(3) รายงานความคืบหน้าให้คณะบริหารจัดการวิกฤตของสถานพยาบาลและ
หน่วยงานส่วนกลาง ตามท่ีได้มีการก าหนดไว้ 
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ตัวอย่าง 

วันที่ 1 การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที (ภายใน 24 ชั่วโมง) 
การปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของทุกกลุ่ม ค านึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของและบุคลากร 

ในหน่วยงานปฏิบัติตามแนวทางแผนเผชิญเหตุ และข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

ขั้นตอนกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วัน เวลา ด าเนินการ 

Activate แผน แจ้ง ICS, Call Tree 

เปิดจุดคัดกรองอุณภูมิเพิ่มเติม 

ตรวจสอบคลังเวชภัณฑ์  

เพิ่มเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ป่วย 

จัดตารางเวรบุคลากร ณ จุดบริการ
ผู้ป่วยส าคัญส าคัญ 

ตรวจสอบอาคารและสถานที่ 

แจ้งแผนเผชิญเหตุแก่ผู้เกี่ยวข้อง 

เตรียมความพร้อมระบบสารสนเทศ 

ฯลฯ 

ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องของสถานพยาบาลและกอบกู้ภารกจิหลัก 
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น 

ขั้นตอนกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วันเวลา ด าเนินการ 

ด าเนินการตามแผนกอบกู้ภารกิจ 

สื่อสารประชาสัมพันธ์กับผู้ป่วยอย่าง
ต่อเนื่อง 

เตรียมทรัพยากรส าคัญ ส ารอง 
safety stock 

Telemedicine 

Telepharmacy 

มาตรการด้านความปลอดภัย 
การเฝ้าระวังและควบคุมโรค 

Back office/Work from Home 

ติดตามประเมินความเสี่ยงและ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ฯลฯ 
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การตอบสนองระยะยาว หรือภายหลังวันที่ 7 

ขั้นตอนกิจกรรม บทบาทความรับผิดชอบ วันเวลาด าเนินการ 

เฝ้าระวังและควบคุมโรคอย่างต่อเนื่อง 

ตรวจสอบคลังเวชภัณฑ์ 

มาตรการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 

มาตรการด้านความปลอดภัยและ
สุขภาพจิตของบุคลากร 

New Normal Medical Service 

การสื่อสารความเสี่ยง 

ติดตามประเมินความเสี่ยงและ
เหตุการณ์อย่างต่อเนื่อง 

ฯลฯ 



BCP for EID in Healthcare Facilities 

เอกสารอา้งองิ

องิ
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ที่ เอกสาร QR code 
1. คู่มือประกอบการจัดท าแผนด าเนินธุรกิจอย่าง

ต่อเนื่องกรณีโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ ส าหรับ
สถานพยาบาล (BCP for EID in Healthcare 
facilities) และเขตสุขภาพ (BCP for EID in 
Regional Health)  

2. เอกสารประกอบการซ้อมแผน BCP 

3. แนวปฏิบัติการแพทย์วิถีใหม่ (New Normal 
Medical Services) 

ภาคผนวก 
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