โครงสร้ างการบัญชาการตอบโต้ สาธารณภัย ระดับโรงพยาบาล
โรงพยาบาลขอนแก่ น

Incident Commander
ผู้อานวยการโรงพยาบาลขอนแก่ น
Safety and Security

หน.กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม

Public information officer

หน.ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ ฯ
Liaison officer

ผอก.Trauma center
Logistic chief

Planning Section chief

Surveillance and Disease control chief

รอง ผอก.ฝ่ ายบริหาร

หน.กลุ่มงานพัฒนาด้ านระบบบริการสุขภาพ

หน.กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

Communication unit Leader

หน. ศูนย์ ส่ อื สารและสั่งการ

Management Information
System

Transportation unit Leader

หน.งานสารสนเทศทาง
การแพทย์

หน.กลุ่มงานบริหาร

หน.กลุ่มงานโภชนาการ
Procurement unit and
Material supply unit Leader

Medical care unit Leader

ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมและ
ความปลอดภัย

ประธานองค์ กรแพทย์
รอง ผอก.ฝ่ ายการพยาบาล

Volunteer unit Leader

Labor pool unit Leader

หน.งานธุรการทั่วไป

Corpse management unit Leader

หน.กลุ่มงานการเงิน
Support and maintenance
unit Leader

หน.งานโครงสร้ างและซ่ อมบารุ ง

Mental health unit Leader
หน.กลุ่มงานจิตเวช

Pharmacy unit Leader

หน.กลุ่มงานเภสัชกรรม

หน.กลุ่มงานพยาธิกายวิภาค

Blood unit Leader

Station-Status M&E
unit Leader

Surveillance and
Rapid Response Team unit

Laboratory unit Leader

หน.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ บริการ

หน.งานป้ องกัน ควบคุมโรคและระบาด
วิทยา

หน.กลุ่มงานพัสดุ
Finance Leader

รอง ผอก.ฝ่ ายการแพทย์

Sanitation unit Leader

หน.งานส่ งเสริมสุขภาพ

Nutritional Supply unit Leader

Operation Section chief

หน. งานคลังเลือด
หน.กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
Technical unit Leader

รองประธานองค์ กรแพทย์
EMS

หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉินฯ

PRINCIPLES of Medical Disaster management

Preparedness
P-E-T

Response
ICS: operation

Plan

Equipment
logistic

METHANE

Training
C-S-C-A-T-T-T

Command
Control
Capacity
Safety
Co-ordination

Protection
Identification
Medical
Communication

Facilitate
Co-Ordinate

Education
Exercise

Command
&Control
Safety
Communication
Assessment
Triage
Treatment
Transport

Recovery
&Reconstruction

Incident commander
ผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์

Public Information officer
ผู้ช่วยผู้บัญชาการฝ่ ายประชาสัมพันธ์

(ผู้อานวยการโรงพยาบาล)
• จัดให้ มกี ารทาแผนปฏิบัตกิ ารเตรียมความพร้ อมและ
แผนปฏิบัตงิ านด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข ในสถานการณ์
สาธารณภัยที่ประเมินได้ ในพืน้ ที่รับผิดชอบ
• ควบคุม กากับ ตรวจสอบ สั่งการ ให้ มีการดาเนินงานตามแผน
ที่วางไว้

(หน.ฝ่ ายประชาสัมพันธ์ )
• จัดตัง้ ศูนย์ ข้อมูลข่ าวสารร่ วม (Joint Information Center :
JIC) รองรั บการไหลเวียนของข้ อมูลข่ าวสารและเพื่อให้ ข่าวสาร
เท่ าที่จาเป็ นแก่ ส่ ือมวลชนและประชาชน
• ดูแลการจัดการแถลงข่ าวแก่ ส่ ือมวลชน

• ตัดสินใจ ดาเนินงาน หรือละเว้ นดาเนินงาน ในแต่ ละระดับ
ความรุ นแรง ตามอานาจหน้ าที
• ดูแลให้ เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบตั งิ าน.
• ปกป้ องชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดล้ อมของชุมชน
• เป็ นผู้ให้ ข้อมูลข่ าวสารต่ อภายในและภายนอกหน่ วยงาน
ตลอดจนสาธารณะชน
• ประสานงานกับหน่ วยงานอื่นๆ
• รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบ และหรือร้ องขอความช่ วยเหลือ
เมื่อเกินความสามารถ

• รับเรื่องราวร้ องเรียนจากประชาชนและประสานส่ วนที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อดาเนินการ
• ชักจูงให้ ประชาชนในพืน้ ที่ประสบภัยให้ ความร่ วมมือกับ
โรงพยาบาล

•
•
•

•

Liaison officer
ผู้ช่วยผู้บญ
ั ชาการฝ่ ายประสานงาน

Safety and security officer
ผู้ช่วยผู้บัญชาการด้ านความปลอดภัย

(ผอก.ศูนย์ อุบตั เิ หตุและวิกฤตบาบัด)
มีศูนย์ ประสานความร่ วมมือ เพื่อให้ ข้อมูลด้ านทรั พยากรของ
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ต่ อผู้บัญชาการเหตุการณ์
ให้ ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ ต่อหน่ วยงานที่มาให้ การสนับสนุน
แจ้ งให้ ผ้ ูท่ จี ะเข้ าไปช่ วยเหลือในพืน้ ที่อันตรายต้ องรายงานต่ อ
ผู้บริ หารในพืน้ ที่เป้ าหมาย โดยมีแนวทางการรายงาน ดังนี ้
> ชื่อ - สกุล ความรู้ ความสามารถเฉพาะตัว และต้ นสังกัด ของ
หัวหน้ าทีม
>จานวนบุคลากรในทีม มี ชื่อ - สกุล ความรู้ ความสามารถ
เฉพาะตัว ต้ นสังกัด ทรั พยากรที่นามา เพื่อประกอบการ
ช่ วยเหลือประชาชน ช่ องทางสื่อสาร ที่สามารถติดต่ อได้
ตลอดเวลาในพืน้ ทีประเภท จานวน ของพาหนะ หรื ออุปกรณ์ ท่ ี
ใช้ ในการช่ วยเหลือประชาชนจานวนเชือ้ เพลิงและความพร้ อมที่
จะปฏิบัตงิ านได้ และระยะเวลาที่สามารถให้ การช่ วยเหลือ
จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

(หัวหน้ ากลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม)

• บันทึกกระบวนการวิเคราะห์ อันตรายที่อาจเกิดขึน้ และข้ อบ่ งชี ้
• กาหนดอุปกรณ์ ป้องกันตัวส่ วนบุคคล - ป้ องกันอันตรายโดยรวม
• ประเมินความเสียหาย อันตรายที่จะเกิดกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้ อง และ
ทรัพยากรทัง้ หมด พร้ อมทัง้ จัดระบบเคลื่อนย้ าย จัดเก็บอย่ างถูกวิธี
• กาหนดพืน้ ที่ปลอดภัยสาหรับคนและทรัพยากร กาหนดพืน้ ที่อันตราย
พืน้ ที่จดั เก็บวัสดุอันตราย และพืน้ ที่ทาลายหรือชาระสิ่งปนเปื ้ อน
• ระบุข้อควรคานึงเรื่องสุขภาพ-ความปลอดภัยในแผนปฏิบตั งิ าน
• ทบทวนแผนปฏิบตั กิ ารเฉพาะเหตุ ในส่ วนที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
• สืบสวนกรณีมีเหตุ / อุบตั เิ หตุซา้ ซ้ อน เมื่อมีการปฏิบตั งิ านแล้ วในบริเวณท
ประสบภัย
• จัดเตรียมและกากับดูแลให้ มีการดาเนินการตามแผนความปลอดภัยใน
บริเวณที่ทางานและสุขภาพตามมาตรฐาน
• ประเมินความพร้ อมด้ านความปลอดภัยของทีมปฏิบตั กิ ารก่ อนเข้ าทางาน
• ดูแลให้ เกิดความปลอดภัยในขณะตอบโต้ เหตุ
• จัดทาบันทึกปฏิบตั งิ านและรายงาน

Operation section chief
หัวหน้ าส่ วนปฏิบัตกิ าร

Medical care unit leader
ฝ่ ายรั กษาพยาบาล

(รองผู้อานวยการโรงพยาบาลฝ่ ายการแพทย์ )

(ประธานองค์ กรแพทย์ ,รอง ผอก.ฝ่ ายการพยาบาล)
ศึกษาสถานการณ์ ในพืน้ ที่ท่ จี ะไปปฏิบัตงิ าน
เตรียมการรั กษาผู้ป่วยนอกและในโรงพยาบาล (หน่ วยแพทย์
เคลื่อนที่ / โรงพยาบาลสนาม)
จัดทา / เชื่อมระบบเวชระเบียน เพื่อทราบประวัตผิ ้ ูป่วยโรค
เรือ้ รัง และให้ การรักษาต่ อเนื่องได้
กาหนดจานวนบุคลากรทางการแพทย์ ตามสถานการณ์ หรือ
ประสานขอข้ อมูลจากผู้รับผิดชอบในพืน้ ที่
กาหนดบุคลากรที่ออกปฏิบัตงิ าน ให้ ครอบคลุมตาม
อุบัตกิ ารณ์ ในพืน้ ที่ และเพียงพอทางานในโรงพยาบาล
ผู้ป่วยในพืน้ ที่ท่ มี ีอาการไม่ รุนแรงหรือผู้ป่วยเรือ้ รังที่ทราบ
ประวัตกิ ารรักษาอาจให้ การรักษาต่ อ หรือแนะนาไปรักษาใน
สถานพยาบาลที่ปลอดภัย
ผู้ป่วยที่มีอาการรุ นแรงให้ ใช้ ระบบส่ งต่ อตามมาตรฐาน
จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

• จัดให้ มีแผนปฏิบัตกิ ารเตรี ยมความพร้ อมและ
แผนปฏิบัตงิ านด้ านการ แพทย์ และสาธารณสุข ใน
สถานการณ์ สาธารณภัยที่ประเมินได้ ในพืน้ ที่
• มีการซ้ อมแผนปฏิบัตกิ ารที่จัดทาไว้ และประเมินผล
การซ้ อมและปรั บแผนให้ เหมาะสม
• กาหนดให้ บุคลากรทุกระดับ มีความรู้ ความเข้ าใจ
และสามารถปฏิบัตติ ามแผนได้ ครบ ๑๐๐ เปอร์ เซ็นต์
ใน ๔ ปี
• ควบคุม กากับ ตรวจสอบ สั่งการ ให้ มีการดาเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้
• รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบ และหรื อร้ องขอความ
ช่ วยเหลือ เมื่อเกินความสามารถ
• จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

•
•
•
•
•
•

•
•

Mental health unit Leader
หัวหน้ าฝ่ ายจิตเวช
(หัวหน้ ากลุ่มงานจิตเวช)

• ศึกษาสถานการณ์ ในพืน้ ที่ท่ ีจะไปปฏิบัตงิ าน
• จัดสร้ างความสัมพันธ์ ระหว่ างคนกับสิ่งแวดล้ อม โดย
ให้ มีความรู้ สกึ หรื อสภาวะทางจิตใจให้ สามารถใช้
กลไกในการปรั บตัวให้ สามารถปรั บอารมณ์ ความรู้ สึก
สู่สภาวะสมดุลได้ โดยที่ตนเองและสิ่งแวดล้ อมไม่
เดือดร้ อน
• ให้ การรั กษาผู้ป่วยทางจิตเวชเมื่อได้ รับการปรึกษา
จาก Medical unit
• จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pharmacy unit Leader
หัวหน้ าฝ่ ายเภสัชกรรม
(หัวหน้ ากลุ่มงานเภสัชกรรรม)
ศึกษาสถานการณ์ ในพืน้ ที่ท่ จี ะไปปฏิบัตงิ าน
จัดเตรียมรายการยาและเวชภัณฑ์ ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
ศึกษาจานวนประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย ประมาณการจานวน
ผู้ป่วยที่คาดว่ าจะมาขอรับบริการทางการแพทย์
ซักประวัตกิ ารใช้ ยาของผู้ป่วย - ตรวจสอบการสั่งจ่ ายยา – จ่ าย
ยาตามคาสั่งของแพทย์
ให้ ความรู้ เกี่ยวกับการใช้ ยาและแนะนาการใช้ ยา รวมทัง้ ให้
คาปรึกษาปั ญหาสุขภาพ
บันทึกข้ อมูลการใช้ ยาของผู้ป่วย
การประเมินการใช้ ยา
ให้ คาปรึกษาเรื่องยาแก่ บุคลากรทางการแพทย์
การให้ ความรู้เรื่องยาต่ อผู้มารับบริการ
จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

Laboratory unit Leader
หัวหน้ าฝ่ ายห้ องปฏิบตั กิ ารชันสูตร
(หัวหน้ ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ )
• ศึกษาสถานการณ์ - อุบัตกิ ารณ์ ของโรคในพืน้ ที่ท่ จี ะไป
ปฏิบัตงิ าน
• เตรียมรายการ วัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีท่ ไี ด้ มาตรฐาน
เพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยของแพทย์
• ศึกษาจานวนประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย ประมาณการจานวน
ผู้ป่วยที่คาดว่ าจะมาขอรับบริการทางการแพทย์ บริการ
วิเคราะห์ ส่ งิ ส่ งตรวจของผู้ป่วย เพื่อช่ วยสนับสนุนการตรวจ
วินิจฉัยโรคของแพทย์
• นาข้ อมูลที่ได้ มาประเมินผลเพื่อเสนอประกอบการวางแผนการ
บริหารจัดการด้ านนโยบายสุขภาพในแต่ สถานการณ์ ของแต่ ละ
พืน้ ที่
• จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

Blood unit Leader

•
•
•
•

•
•

หัวหน้ างานคลังเลือด
(หัวหน้ างานคลังเลือด)
ศึกษาสถานการณ์ - อุบัตกิ ารณ์ ของโรคในพืน้ ที่ท่ จี ะไป
ปฏิบัตงิ าน
เตรียมรายการ เลือดที่จาเป็ นในการให้ บริการ
ศึกษาจานวนประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย ประมาณการจานวน
ผู้ป่วยที่คาดว่ าจะมาขอรั บบริการทางการแพทย์
นาข้ อมูลที่ได้ มาประเมินผลเพื่อเสนอประกอบการวางแผนการ
บริหารจัดการด้ านนโยบายสุขภาพในแต่ สถานการณ์ ของแต่ ละ
พืน้ ที่
เตรียมการรับบริจาคโลหิตในสถานการณ์ ฉุกเฉิน
จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

EMS
หัวหน้ างานการแพทย์ ฉุกเฉิน
(หัวหน้ ากลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉินฯ)
• ศึกษาสถานการณ์ ในพืน้ ที่ท่ จี ะไปปฏิบัตงิ าน
• จัดเตรียม วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อให้ บริการทางการแพทย์ ในพืน้ ที่
• จัดระบบบริการการแพทย์ ฉุกเฉิน ณ จุดเกิดเหตุ โดยมี
บุคลากรทางการแพทย์ เหมาะสมกับผู้ป่วยออกไปให้ บริการ
ผู้ป่วย ณ ขณะนัน้
• จัดยานพาหนะเหมาะสมกับสถานการณ์ ท่ จี ะไปรั บผู้ป่วย
• กาหนดรูปแบบ / แนวทาง ให้ ผ้ ูป่วยได้ รับการดูแลรั กษาโดยเร็ว
หลังจากแจ้ งเหตุและมีการตอบรับแล้ ว
• สนับสนุนการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยจากจุดที่ต้องการความ
ช่ วยเหลือ ไปยังจุดเป้ าหมายที่กาหนดตามหลักวิชาการ
• สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของหน่ วยแพทย์ เคลื่อนที่ และ
โรงพยาบาลสนาม
• เป็ นผู้ส่ ังการทางการแพทย์ เมื่อต้ องให้ การรั กษา ณ จุดเกิด
เหตุ
• จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

Technical unit Leader
หัวหน้ าฝ่ ายสนับสนุนวิชาการ
(รองประธานองค์ กรแพทย์ )

• ศึกษาสถานการณ์ ในพืน้ ที่ท่ ีจะไปปฏิบัตงิ าน
• ตัง้ สมมุตฐิ านของสาเหตุท่ ีก่อให้ เกิดปั ญหาในพืน้ ที่
• จัดเตรี ยม วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อประกอบการพิสูจน์ หา
ข้ อเท็จจริง
• เสนอรายงานเพื่อให้ ผ้ ูบัญชาการในพืน้ ที่ทราบ
• เสนอแนวทางการดาเนินการแก้ ไขปั ญหาที่ตรวจพบ
• จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

Surveillance and disease control chief
หัวหน้ าส่ วนปฏิบัตกิ ารด้ านเฝ้ าระวัง สอบสวน และควบคุมโรค

Sanitation unit leader
หัวหน้ าฝ่ ายสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้ อม

(หัวหน้ ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม)

(ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้ อมและความปลอดภัย)
ศึกษาสถานการณ์ ในพืน้ ที่ท่ จี ะไปปฏิบัตงิ าน
ให้ ข้อมูลทางวิชาการต่ อการจัดตัง้ ศูนย์ อพยพ หน่ วยแพทย์
เคลื่อนที่ โรงพยาบาลสนาม
สารวจผู้ป่วย โรคเรือ้ รัง / โรคติดต่ อ ที่มาขอใช้ บริการ
มีประวัตกิ ารรักษาที่สามารถสืบค้ นได้
วางแผนจัดระบบสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้ อม โดยคานึงถึง
การพยากรณ์ อากาศ (ฝนตก ความร้ อน - หนาว กระแสลม)
- ระดับนา้ ผิวดิน
-การบริหารจัดการนา้ อุปโภค บริโภค และแหล่ งนา้ สนับสนุน
-การบริหารจัดการเรื่อง ความสะอาด
-การบริหารจัดการระบบระบายอากาศ
-การบริหารจัดการเรื่องระบบนา้ ทิง้
-การบริหารจัดการเรื่องส้ วม จานวนที่สร้ าง
-การบริหารจัดการเรื่อง ขยะ และการทาลายอย่ างถูกวิธี
-การควบคุมและกาจัดสัตว์ นาโรค
จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

• จัดทาแผนปฏิบัตกิ ารเตรี ยมความพร้ อมและ
แผนปฏิบัตงิ านด้ านการแพทย์ และสาธารณสุข ใน
สถานการณ์ สาธารณภัยที่ประเมินได้ ในพืน้ ที่
รั บผิดชอบ
• ควบคุม กากับ ตรวจสอบ สั่งการ ให้ มีการดาเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้
• รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบ และหรื อร้ องขอความ
ช่ วยเหลือ เมื่อเกินความสามารถ
• จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

•
•
•
•
•

•

Volunteer unit Leader
หัวหน้ าฝ่ าย อสม. และภาคประชาชน

Corpse management unit Leader
หัวหน้ าฝ่ ายจัดการศพ

(หัวหน้ างานส่ งเสริมสุขภาพ)

(หัวหน้ างานนิตเิ วช)

• นา อสม. ร่ วมให้ บริการทางการแพทย์ ตามที่ผ่านการอบรม
• ให้ อสม. เป็ นต้ นแบบ เรื่อง สุขวิทยาส่ วนบุคคล พร้ อมให้ คาแนะนา
• ให้ อสม. ช่ วยส่ งเสริมสุขภาพ การเฝ้ าระวัง และป้ องกันปั ญหา
สาธารณสุข (การป้ องกันโรค)
• ให้ อสม. ช่ วยวินิจฉัยอาการป่ วย การปฐมพยาบาล และการ
ช่ วยเหลือผู้ป่วยเบือ้ งต้ น
• ให้ อสม. ช่ วยฟื ้ นฟูสภาพผู้ป่วย ผู้พกั ฟื ้ น และผู้ด้อยโอกาส
• ให้ อสม. ช่ วยส่ งต่ อผู้ป่วยไปสถานบริการสาธารณสุข
• ให้ อสม. ให้ คาปรึกษาทางการแพทย์ ก่อนหน่ วยแพทย์ จะมาถึง
• สนับสนุนให้ ประชาชน (จิตอาสา) ที่ต้องการช่ วยเหลือผู้ป่วย ผู้
อพยพ ได้ มีส่วนร่ วมปฏิบัตงิ านกับเจ้ าหน้ าที่ท่ ปี ฏิบัตงิ านในพืน้ ที่
• ให้ จติ อาสา ช่ วยตัง้ และรับบริจาคจากภาคประชาชน
• จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

• ศึกษาสถานการณ์ ในพืน้ ที่ท่ จี ะไปปฏิบัตงิ าน
• จัดเตรียมเอกสาร / บุคลากรที่สนับสนุน / อุปกรณ์ และ
เครื่องมือ – เครื่องใช้ ท่ จี าเป็ น
• การจัดเก็บศพ ที่ทราบประวัติ / และสาเหตุการตาย
• จัดเก็บ / ประสานเพื่อให้ เกิดการจัดเก็บศพ พร้ อมนาส่ งญาติ
ตามที่ถูกร้ องขอ เพื่อประกอบพิธีตามศาสนา
• แนะนาการทาหลักฐานทางราชการ
• การจัดเก็บศพ ที่ไม่ ทราบประวัติ / และไม่ ทราบสาเหตุการตาย
• จัดเก็บ / ประสานเพื่อให้ เกิดการจัดเก็บศพ พร้ อมนาส่ งสถาบัน
ที่สามารถพิสูจน์ เอกลักษณ์ – ชันสูตรหาสาเหตุการตาย
• แจ้ งเจ้ าพนักงานผู้มีหน้ าที่ทราบ เพื่อให้ ดาเนินการให้ ถูก
ต้ องการตามกฎหมาย
• ปฏิบัตติ ามคาแนะนาของเจ้ าพนักงาน / เจ้ าหน้ าที่

• จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

Surveillance and Rapid Response Team unit
ฝ่ ายสืบสวนและควบคุมโรคเชิงรุ ก
(หัวหน้ างานป้ องกัน ควบคุมโรคและระบาดวิทยาการ)
• ศึกษาสถานการณ์ ในพืน้ ที่ท่ จี ะไปปฏิบัตงิ าน
• เฝ้ าระวังโรคติดต่ อที่แพร่ ระบาดรวดเร็วรุ นแรง
• ตรวจจับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public health
emergency)
• สอบสวนโรคอย่ างมีประสิทธิภาพทันการณ์
• ควบคุมโรคขัน้ ต้ น (Containment) ทันที

• แลกเปลี่ยนข้ อมูลเฝ้ าระวังโรคและร่ วมมือกันเป็ นเครื อข่ าย
• จัดทาบันทึกปฏิบัตงิ านและรายงาน

Planning section chief
หัวหน้ าส่ วนงานวางแผน
(หัวหน้ ากลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ)

Management Information system leader
หัวหน้ าฝ่ ายจัดการข้ อมูลและข่ าวสาร
(หัวหน้ ากลุ่มงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ)

• จัดให้ มีการซ้ อมแผนปฏิบัตกิ ารที่จัดทาไว้ แต่ ละ
สถานการณ์ ในแต่ ละปี
• ประเมินผลการซ้ อมและปรั บแผนให้ เหมาะสม
• ควบคุม กากับ ตรวจสอบ สั่งการ ให้ มีการดาเนินงาน
ตามแผนที่วางไว้
• จัดทาหรื อปรั บแผนเผชิญเหตุตามเหตุการณ์ ท่ ีพบหรื อ
จากสถานการณ์ ท่ เี ปลี่ยนไปตามข้ อมูลของหน่ วย
ติดตามสถานการณ์
• รายงานผู้บริหาร เพื่อทราบ และหรื อร้ องขอความ
ช่ วยเหลือ เมื่อเกินความสามารถ

• จัดเตรี ยมฐานข้ อมูลศักยภาพของหน่ วยงาน องค์ กรต่ าง ๆ
ที่อยู่ในจังหวัด เช่ น ข้ อมูลผู้เชี่ยวชาญ เวชภัณฑ์ ฯลฯ
• เผยแพร่ ข้อมูลเครื่ องมือ อุปกรณ์ กู้ภยั ประเภท จานวน
เตียง สถานที่ตงั ้ หมายเลขโทรศัพท์ ท่ สี ามารถติดต่ อได้
• เผยแพร่ ข้อมูล สถิติ การเกิดสาธารณภัย ประเภทสา
ธารณภัยและระดับความรุ นแรงของแต่ ละสาเหตุ ในแต่
ละ พืน้ ที่รับผิดชอบ
• ข้ อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับภัยแต่ ละประเภท
• จัดการข้ อมูลที่มีอยู่ในแต่ ละเรื่ องที่เป็ นปั จจุบัน (Real
Time) ให้ คณะกรรมการ / อนุกรรมการ / คณะทางาน
รั บทราบเพื่อประโยชน์ ต่อการวางแผน / แนวทางปฏิบัติ /
พัฒนากิจกรรมในแต่ ละวัน ตามทางช่ องทางที่กาหนด

Labor pool unit leader
หัวหน้ าฝ่ ายจัดหาและจัดการทรัพยากรบุคคล

• ศึกษาสถานการณ์ สาธารณภัย / ภัยพิบตั ิ
• จัดเตรียมกาลังคน เจ้ าหน้ าที่งานสนาม เพื่อร่ วมสนั บสนุน
ภาระกิจตามที่รับมอบหมาย

Station-Status M&E unit leader
หัวหน้ าฝ่ ายประเมินสถานการณ์ และประมวลผล
(หัวหน้ ากลุ่มงานนโยบายและแผน)
• ศึกษาสถานการณ์ สาธารณภัย / ภัยพิบัติ และผลกระทบใน
ปั จจุบัน รวมทัง้ ผลกระทบที่อาจเกิดในอนาคตอันใกล้
• ศึกษาแผนหลัก แผนงาน แผนปฏิบัตกิ าร แผนกิจกรรม
โครงสร้ างคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ / คณะทางาน
คณะที่จะทาการประเมิน รูปแบบการดาเนินงาน การป้ องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในแต่ ละประเภท – สาเหตุท่ จี ะ
ประเมิน ก่ อนทาการประเมินสถานการณ์ และประเมินผล
• ติดตามสถานการณ์ ภยั อย่ างต่ อเนื่อง

• เสนอแนะ – กากับ - ดูแลการจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารเฉพาะเหตุ
/ โดยรวม
• แจ้ งเตือนภัยและเสนอแผนตอบโต้ แกผู้บญ
ั ชาการ
• เก็บข้ อมูลในพืน้ ที่ประสบภัยโดยจัดเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้
สังเกตการณ์ ภาคสนาม (field observer) ร่ วมไปกับส่ วน
ปฏิบัตกิ าร

Logistic section chief
หัวหน้ าส่ วนงานสนับสนุนทั่วไป
(รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร)
• จัดเตรียมสถานที่สาหรับการปฏิบตั ภิ ารกิจของศูนย์ บัญชาการ
เหตุการณ์ ส่วนหน้ า ที่จอดพาหนะ สุขา ที่พกั เจ้ าหน้ าที่ คลัง
ทรัพยากร และสถานที่อ่ นื ที่จาเป็ น
• รักษาความสะอาด กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ที่เกิดจาก
กิจวัตรประจาวันของเจ้ าหน้ าที่ และการประกอบเลีย้ ง
• รักษาความปลอดภัยสถานที่ปฏิบัตงิ านของเจ้ าหน้ าที่โดยจัด
เวรยามและจัดวางระบบรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม
• ควบคุมระบบไฟฟ้ าแสงสว่ างสถานที่ปฏิบตั ภิ ารกิจของ
เจ้ าหน้ าที่ประจาศูนย์ บญ
ั ชาการเหตุการณ์ ส่วนหน้ า รวมทัง้
ซ่ อมแซมให้ ใช้ การได้
• ควบคุมการเบิกจ่ าย พัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ อุปกรณ์ สานักงาน สิ่งของ
รวมทัง้ ซ่ อมแซมให้ ใช้ การได้

Communication and transportation unit leader

หัวหน้ าฝ่ ายการสื่อสารและขนส่ ง
(หัวหน้ าศูนย์ ส่ ือสารและสั่งการ,หัวหน้ ากลุ่มงานบริหาร)
• Communication

>จัดทำแผนกำรสื่อสำร โดยกำหนดช่องทำงกำรสื่อสำร ย่ำนควำมถี่ที่ใช้ ข่ำยกำร
สื่อสำร ซึง่ ครอบคลุมกำรใช้ เครื่ องมือสือ่ สำรของอำสำสมัครและภำคเอกชนที่เข้ ำ
มำร่วมปฏิบตั ิภำรกิจของศูนย์บญ
ั ชำกำรเหตุกำรณ์สว่ นหน้ ำด้ วย
>จัดระบบกำรสื่อสำร เตรี ยมอุปกรณ์กำรสื่อสำรแบบประจำที่ แบบติดตั ้งบน
ยำนพำหนะ และแบบพกพำ รวมทั ้งอุปกรณ์เสริมและแหล่งจ่ำยพลังงำนให้ อปุ กรณ์
กำรสื่อสำร สำหรับกำรปฏิบตั ิงำนในศูนย์บญ
ั ชำกำรเหตุกำรณ์สว่ นหน้ ำและชุด
ปฏิบตั ิกำรที่เข้ ำไปในพื ้นที่ประสบภัย
>ซ่อมบำรุงอุปกรณ์กำรสื่อสำร

• Transportation

>จัดทำแผนกำรขนส่งสนับสนุนกำรปฏิบตั ิภำรกิจของเจ้ ำหน้ ำที่ประจำศูนย์
บัญชำกำรเหตุกำรณ์สว่ นหน้ ำและชุดปฏิบตั กิ ำรที่เข้ ำไปในพื ้นที่ประสบภัย โดย
กำหนดแผนกำรบรรทุก กำรจัดกำรจรำจร รูปขบวนพำหนะในกำรเข้ ำพื ้นที่ประสบ
ภัย อัตรำควำมเร็วของพำหนะที่เหมำะสมกับสภำพภูมปิ ระเทศ สภำพภูมอิ ำกำศ
เกณฑ์กำรใช้ เชื ้อเพลิงและพลังงำนของพำหนะ
>ซ่อมบำรุงยำนพำหนะ จัดตั ้งสถำนีจ่ำยเชื ้อเพลิงและพลังงำนให้ พำหนะ
>สนับสนุนเครื่ องมือ เครื่ องจักร หรื อพำหนะ เพื่อให้ สว่ นปฏิบตั ิกำรสำมำรถเข้ ำสู่
พื ้นที่ประสบภัยได้
>จัดเตรี ยมสถำนที่จอดพำหนะ

Nutritional supply unit leader
หัวหน้ าฝ่ ายอาหารและเครื่องดื่ม

Procurement unit and Material supply unit leader

(หัวหน้ ากลุ่มงานโภชนาการ)

• ร่ วมประชุมวางแผนกับส่ วนส่ งกาลังบารุ ง / ส่ วน
อานวยการ
• กาหนดสถานที่ทางาน จุดบริการและจานวนกาลังพล
ที่ต้องให้ บริการ
• เลือกวิธีการให้ บริการอาหารและอาหารตามหลัก
โภชนาการให้ เหมาะสมกับสถานการณ์
• จัดหาเครื่ องมือและวัสดุท่ ีต้องการใช้ ในการบริการ
อาหาร
• จัดให้ มีนา้ สะอาดเพียงพอต่ อความต้ องการของ
บุคลากร
• จัดทารายการอุปกรณ์ อาหารสด ให้ หัวหน้ าหน่ วย
พัสดุเพื่อดาเนินการจัดซือ้

•
•
•
•
•
•
•
•
•

หัวหน้ าฝ่ ายจัดซือ้ และพัสดุ
(หัวหน้ ากลุ่มงานพัสดุ)
จัดซือ้ จัดจ้ างสิ่งที่จาเป็ นสาหรับโรงพยาบาลในกรณีท่ ไี ม่
สามารถขอรับการสนับสนุนจากหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องและ
ภาคเอกชนได้
ร่ วมประชุมวางแผนกับส่ วนส่ งกาลังบารุ ง / ส่ วนอานวยกา
เตรียมชุดเครื่องมือ / วัสดุ ให้ กับส่ วนวางแผนส่ งกาลังบารุ ง
การเงิน / บริหาร
กาหนดชนิดและจานวนของวัสดุท่ ขี อสนับสนุนและกาลัง
เดินทางมา
เตรียมการรับวัสดุ อุปกรณ์ ที่ได้ ส่ ังซือ้
ทบทวนแผนปฏิบัตกิ ารเฉพาะเหตุ ในส่ วนที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัตกิ ารของหน่ วยพัสดุ
สั่งซือ้ รับ แจกจ่ าย จัดเก็บวัสดุ เครื่องมือ ประสานการสั่งซือ้
ทรัพยากร และสัญญาการจัดจ้ างกับส่ วนการเงิน / การบริหาร
จัดทาบัญชีวัสดุและเครื่ องมือให้ ทนั สมัยอยู่เสมอ
ประสานการให้ บริการเครื่องมือที่สามารถนามาใช้ ได้ ใหม่
รายงานผลต่ อหัวหน้ า

Finance leader
หัวหน้ าฝ่ ายการเงิน การคลัง

Support and maintenance unit Leader
หัวหน้ างานโครงสร้ างและซ่ อมบารุ ง

(หัวหน้ ากลุ่มงานการเงิน)

(หัวหน้ างานโครงสร้ างและซ่ อมบารุ ง)

• ศึกษาหลักเกณฑ์ คาสั่ง ระเบียบ ที่ทางราชการ
กาหนดเพื่อสนับสนุนแต่ ละภารกิจให้ ดีท่ สี ุด
• จัดทาแผนการเบิกจ่ ายงบประมาณและศึกษา
หลักเกณฑ์ คาสั่ง ระเบียบ ที่ทางราชการกาหนดเพื่อ
สนับสนุนแต่ ละภารกิจ กรณีเกิดสาธารณภัย
• บันทึกเวลาการปฏิบัตขิ องเจ้ าหน้ าที่ท่ ถี ูกส่ งมาปฏิบัติ
ภารกิจ
• ชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดจากการปฏิบัตงิ านของ
เจ้ าหน้ าที่
• ประเมินค่ าใช้ จ่ายสาหรั บการปฏิบัตภิ ารกิจ

• ศึกษาหลักเกณฑ์ คาสั่ง ระเบียบ ที่ทางราชการ
กาหนดเพื่อสนับสนุนแต่ ละภารกิจให้ ดีท่ สี ุด
• รั บผิดชอบการจัดสร้ างอาคารชั่วคราว การตกแต่ ง
ภายในของสถานที่เพื่อปรั บใช้ ในภาระกิจต่ างๆ
• จัดการ จัดหา ไฟฟ้ า แสงสว่ าง นา้ ใช้ ระบบสารองนา้
ที่เหมาะสมกับภาระกิจต่ างตามที่ได้ รับมอบหมาย
• ซ่ อมแซมและบารุ งรั กษาโครงสร้ าง อาคาร ระบบนา้
ใช้ ระบบสารองนา้ และระบบไฟฟ้ า ให้ พร้ อมใช้
• ประเมินค่ าใช้ จ่ายสาหรั บการปฏิบัตภิ ารกิจ

