
หน่วยการเรียนรู้ท่ี 4 
ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์  

และกลุ่มภารกิจข้อมลูและยทุธศาสตร ์



1. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาท หน้าทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ 
2. สามารถปฏบิตัหิน้าทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ได ้
3. มีความรู้  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  กลุ่มภารกิจตระหนักรู้

สถานการณ์ 
4. มคีวามรู ้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าที ่กลุ่มภารกจิยทุธศาสตร์ 

วตัถปุระสงคก์ารเรียนรู้ 



ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

situation 

ส่ือสารความเส่ียง Case Management Operation PoE 

• ภารกิจ 
• แนวทางการปฏิบติั 
• การสัง่การ  

หน่วยสนับสนุน 
Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | ก าลงัคน 

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ผูบ้ญัชาการ 

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร ์

ผูป้ฏิบติั 

Liaison 

ขอ้มลู 

หน่วยการ
เรียนรู้ท่ี 4 

SAT ยทุธศาสตร ์



การบญัชาการเหตกุารณ์ 

1. ระบบบญัชาการเหตุการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

2. การแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

3. บทบาทหน้าทีข่องผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

4. การบรหิารโดยยดึวตัถุประสงค ์(Management by objectives: MBO)  

5. สิง่ทีผู่บ้ญัชาการเหตุการณ์ตอ้งค านึงถงึในการจดัการสาธารณภยั             
(4C: Command, Communication, Coordination and Control) 

 



 การแต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ 

• ผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุขององคก์รจะเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์   
ระดบักระทรวง  – ปลดักระทรวงสาธารณสขุเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 
ระดบักรม   – อธบิดเีป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 
ระดบัเขต  – ผูต้รวจราชการ สธ. เป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 
ระดบัจงัหวดั  – นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัเป็นผูแ้ต่งตัง้ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

• ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์มหีน้าทีต่อ้งรายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูบ้งัคบับญัชา 



• ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการบญัชาการเหตุการณ์ 
• ตดิตามสถานการณ์ของเหตุการณ์ 
• จดัล าดบัความส าคญัของกจิกรรมตามแผนปฏบิตักิารตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Incident Action Plan: IAP) โดย
ค านึงถงึความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน 

• ตดิตาม ประเมนิ และแกไ้ขปัญหา การด าเนินงานในสว่นต่างๆ ของระบบบญัชาการเหตุการณ์ 
• บรหิารจดัการทรพัยากรต่างๆ ของระบบบญัชาการเหตุการณ์ 
• ประสานระดบันโยบายและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งภายนอกองคก์ร 
• ตดัสนิใจ ยกระดบั – ลดระดบั ศนูยป์ฏบิตักิารภาวะฉุกเฉินฯ (Emergency Operations Center, EOC) 
และสัง่การหน่วยยอ่ยในระบบบญัชาการเหตุการณ์ 

• เสรมิสรา้งขวญัและก าลงัใจในการปฏบิตังิานใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน 
 

บทบาทหน้าท่ีของผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ 



การบริหารโดยยึดวตัถปุระสงค ์
1.  สรา้งความเขา้ใจนโยบายและแนวทางปฏบิตัขิองกลุ่มภารกจิ (Understand agency policy and direction)  

2. ประเมนิสถานการณ์ (Assess Incident Situation) 

3. ก าหนดวตัถุประสงคใ์นการจดัการกบัเหตุการณ์ (Establish Incident Objectives) 

4. เลอืกกลยทุธท์ีเ่หมาะสมเพือ่ใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค์  
(Select appropriate strategy or strategies to achieve objectives) 

5. ด าเนินการตามกลยุทธ ์(Perform tactical direction) 

6. ก ากบั ตดิตามการด าเนินการตามกลยุทธ ์



ส่ิงท่ีผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ต้องค านึงถึงในการจดัการสาธารณภยั 

(4C) 

• การบญัชาการ (Command) 
• การสือ่สาร (Communication) 
• การประสานงาน (Coordination) 
• การควบคุมสถานการณ์ (Control) 



situation 

ส่ือสารความเส่ียง Case Management Operation PoE 

• ภารกิจ 
• แนวทางการปฏิบติั 
• การสัง่การ  

หน่วยสนับสนุน 
Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | ก าลงัคน 

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ผูบ้ญัชาการ 

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร ์

ผูป้ฏิบติั 

Liaison 

ขอ้มลู 

กลุ่มภารกิจ
ตระหนักรู้
สถานการณ์ 

ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

SAT ยทุธศาสตร ์



กลุ่มภารกิจตระหนักรู้สถานการณ์ 
(Situation Awareness Team, SAT) 

เป็นกลุ่มภารกจิทีร่บัผดิชอบงาน 
• เฝ้าระวงัเหตุการณ์ผดิปกต ิทีม่ผีลกระทบต่อสขุภาพของประชาชน   
• ประเมนิสถานการณ์การระบาดของโรค/ภยัสขุภาพทัง้ในและต่างประเทศ  
• จดัท าขอ้เสนอเชงินโยบายหรอืมาตรการป้องกนัควบคุมโรค/ภยัสขุภาพ 
• เสนอ เปิด EOC   

 



บทบาทหน้าท่ีของ SAT ในภาวะปกติ 

แหล่งข้อมลู ตรวจสอบข่าว
การระบาด 

ข่าวลือ ไม่เป็นจริง 

ยืนยนัการระบาด 

เป็นจริง 

 
ประเมินความเส่ียง
ของเหตกุารณ์ 

 

ทมี Operation ในพืน้ที่
ปฏบิตักิาร 

ไม่รนุแรง ขอการสนบัสนุนทมี Operation 
สว่นกลางรว่มปฏบิตักิาร 

รนุแรง 

รายงานสถานการณ์ให้ทีมตระหนักรู้สถานการณ์ทราบ
และจดัท ารายงานสรปุเหตกุารณ์เสนอต่อผูบ้ริหาร 

ประสานข้อมลูกบัผูมี้ความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน (SMEs)  

รายงานเหตกุารณ์เร่งด่วน ตาม DCIR (Director Critical Information Requirement)         
ให้ผูบ้ริหารทราบภายใน 30 นาที หลงัได้รบัทราบเหตกุารณ์ 



บทบาทหน้าท่ีของ SAT ในภาวะฉุกเฉิน 

• ตดิตาม เฝ้าระวงั ประเมนิสถานการณ์ อยา่งใกลช้ดิ 
• ประสาน เชือ่มโยงขอ้มลูกบัหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
• จดัท าฐานขอ้มลูใหพ้รอ้มใช ้
• ก าหนดทางเลอืกในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน รว่มกบัทมียทุธศาสตร ์
• จดัท าสรุปสถานการณ์โรคและภยัสขุภาพ 
• เสนอขอ้พจิารณา ปิด EOC 



situation 

ส่ือสารความเส่ียง Case Management Operation PoE 

• ภารกิจ 
• แนวทางการปฏิบติั 
• การสัง่การ  

หน่วยสนับสนุน 
Stockpiling | กฎหมาย | การเงินและงบประมาณ | ก าลงัคน 

ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ ผูบ้ญัชาการ 

ฝ่ายข้อมลูและยทุธศาสตร ์

ผูป้ฏิบติั 

Liaison 

ขอ้มลู 

กลุ่มภารกิจ
ยทุธศาสตร ์

ระบบบญัชาการเหตกุารณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 

SAT ยทุธศาสตร ์



รนุแรงน้อย 

ขยายความรนุแรง ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์  
- สัง่การให้มีทีมปฏิบัติหน้าที่ในการรวบรวม 
ประเมนิสถานการณ์ จดัท ารายงานสถานการณ์ 
และวเิคราะหส์ถานะ 

ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์  
-เป็นผูร้บัผดิชอบวางแผนดว้ยตนเอง  



บทบาทหน้าท่ีหลกัของกลุ่มภารกิจยทุธศาสตร ์

1. เสนอกลยทุธ ์มาตรการ เป้าหมายในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินแก่ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 
2. การจดัท าแผนเผชญิเหตุ (Incident Action Plan, IAP)  
3. สนบัสนุนดา้นวชิาการใหก้บัผูป้ฏบิตังิานในระบบบญัชาการณ์เหตุการณ์ 
4. ประเมนิผลการด าเนินงานตามกลยุทธ์ มาตรการ เป้าหมาย เพื่อปรบัปรุงกลยุทธ์ /มาตรการ

ใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 
5. จดัสรปุบทเรยีนการด าเนินงาน  (After Action Review, AAR) ในระยะฟ้ืนฟูหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน 
6. จดัท าและน าแผนประคองกจิการมาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

 
 



ระดบัของแผน: แผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินมี 3 ระดบั 

ระดบัยทุธศาสตร/์กลยทุธ ์(Strategic) 
เน้นทีเ่ป้าหมาย วตัถุประสงคข์องนโยบายและแนวทางโดยรวมขององคก์ร 

เป้าหมาย/
จุดสิน้สดุ 

ระดบัปฏิบติัการ (Operational) 
บทบาทและหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ภารกจิ การบรูณาการ และการด าเนินการ 

วตัถุประสงค ์

ระดบัยทุธวิธี/กลวิธี (Tactical) 
บุคลากร เครือ่งมอืและอุปกรณ์ การบรหิารจดัการทรพัยากร และพนัธกจิ 

กจิกรรม 



1. เสนอกลวิธี มาตรการ เป้าหมายในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินแก่ผูบ้ญัชาการเหตกุารณ์ 
 การน าเสนอ กลวธิ/ีมาตรการ ในการจดัการสถานการณ์ฉุกเฉิน นัน้ๆ ใหก้บั ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ 

และคณะท างานต่างๆ เพือ่ใหด้ าเนินการควบคุมสถานการณ์ไดอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และเป็นไปใน
ทศิทางเดยีวกนั  

2. การจดัท าแผนเผชิญเหต ุ(Incident Action Plan, IAP)  
      ในทุกๆเหตุการณ์ในระบบ ICS จะตอ้งมกีารจดัท าแผนเผชญิเหตุเพือ่ตอบโตต้่อสถานการณ์ทุกครัง้  
โดยปกตแิผนเผชญิเหตุนัน้ ตอ้งระบุรายละเอยีดส าคญัประกอบดว้ย 
 1) วตัถุประสงคข์องเหตุการณ์ (Incident Objectives) 
 2) รายละเอยีดภารกจิ และกจิกรรมทีต่อ้งด าเนินการ รวมถงึผูร้บัผดิชอบ 
 3) ระยะเวลาในการปฏบิตังิาน (Operational Period) 
 

“What Who How and what if”   

บทบาทหน้าท่ีหลกัของกลุ่มภารกิจยทุธศาสตร ์



3. สนับสนุนด้านวิชาการให้กบัผูป้ฏิบติังานในระบบ ICS 
 สนับสนุนขอ้มูลด้านวชิาการ ที่มคีวามจ าเป็นต่อการปฏิบตัิงาน เป็นข้อมูลสัน้ 
กระชบั เขา้ใจงา่ย น าไปปฏบิตัไิด ้โดยครอบคลุมทัง้ 5 กลุ่มโรคและภยั  

4. ประเมินผลการด าเนินงานตามกลวิธี มาตรการ เป้าหมาย เพ่ือปรบัปรงุ
กลวิธี/มาตรการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 
 การติดตามและประเมินผล คือ กระบวนการในการสงัเกตการณ์และบันทึก
กิจกรรมในการปฏิบัติการของผู้มีส่วนร่วมตามโครงสร้าง ICS และเพื่อสะท้อน
ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการสาธารณภยั  
 1) ก าหนดกรอบวธิกีารประเมนิผล  
 2) สรปุผลและรายงาน  



5. จดั After Action Review (AAR) ในระยะ Recovery 
    เครือ่งมือการสรปุบทเรียน ทบทวนวตัถปุระสงคแ์ละผลลพัธข์องงาน  

เรียนรู้ก่อนท า เรียนรู้หลงัท า เรียนรู้ระหว่างท า 

1) เป้าหมายของงานนี้คอือะไร ?  

2) เป้าหมายสว่นใดทีบ่รรลุผลเกนิความคาดหมาย เพราะอะไร?  

3) เป้าหมายสว่นใดทีบ่รรลุผลน้อย หรอืไมบ่รรลุผล เพราะเหตุใด ?  

4) สิง่ทีไ่ดเ้รยีนรูจ้ากงานนี้คอือะไร ?  

5) ถา้จะมงีานในลกัษณะนี้อกี จะท าอยา่งไรใหด้กีวา่เดมิ ?  



6. จดัท าและน าแผนประคองกิจการมาประยกุตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

• หมายถึง แผนงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร โดยก าหนดขัน้ตอนและวิธีการ
ด าเนินการทีช่ดัเจน เพื่อรองรบัหรอืเรยีกคนืการด าเนินงานใหก้ลบัสูภ่าวะปกต ิ
จะเป็นการสรา้งความมัน่ใจว่าการปฏบิตังิานปกตสิามารถด าเนินงานไดอ้ย่าง
ต่อเน่ือง 
 

• แผนประคองกจิการตอ้งครอบคลุมทุกภารกจิงานทีส่ าคญัและจ าเป็นในองคก์ร 



องคป์ระกอบของแผนประคองกิจการ 

1) ขัน้ตอนรายละเอยีดการด าเนินงาน  

2) ทรพัยากรทีจ่ าเป็นส าหรบัปฏบิตังิาน  

3) แผนการตดิต่อสือ่สารกบัผูเ้กีย่วขอ้งทัง้ภายใน และภายนอกองคก์ร 

4) แผนการจดัตัง้ศนูยป์ฏบิตังิานส ารอง (Alternate Sites)  

5) ความสอดคลอ้งกบัแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัแหง่ชาต ิ



ค าถามและข้อคิดเหน็ 


