
เทคนิคสนับสนนุการดําเนินงานในภาวะฉุกเฉิน 
เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉนิคุณจะทําอยางไร ? 
        ภาวะฉุกเฉิน  คือ ภาวะท่ีเปนอันตราย  หรือเปนภาวะท่ีไมสามารถควบคุมไดทันทีทันใด  ซ่ึงอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอชีวิตและทรัพยสิน ทําใหมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการวางแผนเพ่ือเตรียมรับ
สถานการณท่ีไมสามารถควบคุมไดทันทีทันใด ไวลวงหนา  และเปนการลดความเส่ียงท่ีเกิดขึ้น อาทิ ชวยผูท่ี
ตกอยูในภาวะอันตรายจากเหตุฉุกเฉิน จํากัดการเกิดความเสียหายให
นอยท่ีสุด สามารถคนหาสาเหตุฉุกเฉนิไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวย
ปกปองช่ือเสียง ท้ังนี้การเตรียมการตองมีทีมท่ีคอยระงับเหตุ ทีมระงับ
เหตุของเขตสุขภาพท่ี 9 มีคุณนันท ฉัตรพรมราช ตําแหนงรักษาการนัก
จัดการงานท่ัวไปชํานาญการพิเศษ เปนผูดูแลทีมท่ีมีประสบการณ
หลากหลายดานในการควบคุมภาวะฉุกเฉิน ปฏิบัติหนาท่ีอยูสํานักงาน
ปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา คุณนันทไดถายทอดการ
บริหารจัดการภายในทีมและบอกเคล็ดลับเทคนิคสนับสนุนการ
ดําเนินงานในภาวะฉุกเฉิน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดกรณีฉุกเฉิน
ตางๆ ขึ้น ไวอยางครบถวนกระบวนความ ดังนี้ 

ภาวะฉุกเฉินท่ีทีมงานดูแลอยู อาทิ เหตุการณไฟฟาลัดวงจร เพลิงไหม ไฟฟาดับ อุทกภัย น้ําประปา
ไมไหล อุบัติเหตุตางๆ รวมไปถึงเหตุการณแอมโมเนียรั่วท่ีทีมงานเคยประสบเหตุการณ และดําเนินการ
ควบคุมมาแลว เจาหนาท่ีภายในทีมปวยก็นับเปนภาวะฉุกเฉินของทีมท่ีตองบริหารจัดการคนปฏิบัติหนาท่ี
ตอไป 

ภายในทีมจะมี ขั้นตอนการสนับสนุนการดําเนินงานในภาวะฉุกเฉิน คือ 
มี ก า ร แ ต ง ตั้ ง ค ณ ะ ทํ า ง า น  ใ น ภ า ว ะ ฉุ ก เ ฉิ น 

ประกอบดวย ผูบริหาร (ผอ.  รอง ผอ.  หัวหนากลุม หัวหนา
งาน และทีมดําเนินงานจากกลุมงาน) โดยมีการมอบหมาย
งาน และมีการประชุมวางแผนติดตามการดําเนินงานเปน
ระยะ จัดทําแผนภาวะฉุกเฉิน เพ่ือของบประมาณในการ
ดําเนินงาน เชน การซอมแผน การซ้ือวัสดุ  อุปกรณ  ท่ี
จําเปนตองใชในการเตรียมการกอนเกิด เม่ือเกิด และหลังเกิด

ภาวะฉุกเฉิน มีการประสานผูบริหาร คณะทํางาน และหนวยงานภายนอกท่ีเกี่ยวของ ไดแก องคการบริหาร
สวนตําบล เพ่ือเตรียมการเกี่ยวกับรถกระเชา หรือรถดับเพลิง ประสานสํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือส่ือสารและเตรียมความพรอมในการ
ดําเนินงานในภาวะฉุกเฉิน  



คณะทํางานในภาวะฉุกเฉินรวมซอมแผนการ
ดําเนินงาน เชน กรณีเพลิงไหม น้ําทวม โดยจะมีการซอม
แผน 3 ระยะ ไดแก กอนเกิด เม่ือเกิด และหลังเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน หลังจากนั้นรวมกันประเมินผลการเตรียมการซอม
แผน การรายงานผลการดําเนินงาน เสนอตอ ผูบริหาร
หนวยงาน และจัดทําสรุปผลการดําเนินงาน 

 
เทคนิค ท่ีคณะทํางาน ใชในการปฏิบัติงาน 
 รับทุกเรื่อง (รับไวกอน) เพ่ือใหผูประสานงานเกิดความสบายใจ 
 ติดตอไดตลอดเวลา และหลายชองทาง ไดแก โทรศัพทมือถือ ไลน อีเมล 
 เตรียมความพรอมตลอดเวลา ไดแก  วัสดุ อุปกรณ เชน รองเทาบูท เรือ ถังดับเพลิง ถุงมือ 

ชุดยารักษาโรค ฯลฯ 
  มีการเตรียมทีมทํางานในวันหยุดยาว 
 มีเครือขายสนับสนุนการดําเนินงาน ไดแก องคการ

บริหารสวนตําบล สํานักงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย เทศบาล และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 

 มีเครื่องมือหรือคูมือแนวทางท่ีใชในการปฏิบัติงาน 
ระเบียบท่ีเกี่ยวของในการบริหารงาน 

 จัดทําทําเนียบรายช่ือบุคลากรท่ีดําเนินงานในภาวะ
ฉุกเฉิน 

 
การพัฒนาความเขมแข็งของระบบการเตรียมความพรอมตอบโตภาวะฉุกเฉิน เปนกลไกสําคัญท่ี

ชวยใหการขับเคล่ือนการทํางานของทีมผูปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ สามารถเขาคล่ีคลายเหตุฉุกเฉินได
ทันทวงทีและมีประสิทธิภาพ เปนท่ีพ่ึงของผูประสบเหตุ ท้ังยังชวยปองกันและระงับเหตุการณมิใหบาน
ปลาย ทีมผูปฏิบัติงานจําเปนตองไดรับการพัฒนา ฝกอบรมเพ่ือใหกาวทันสถานการณ สามารถเผชิญวิกฤต
ในภาวะฉุกเฉินไดทุกรูปแบบ 

 
ปญหาที่พบบอย                    แนวทางแกไข 

 การจัดสรรงบลงทุน: มีโอกาสไดรับการจัดสรรงบประมาณคอนขางยาก 
 แกไขโดย คณะทํางานรวมกันจัดลําดับความสําคัญของโอกาสเกิดภาวะ

ฉุกเฉินนั้นๆ และจัดทําแผนการใชเงินจากงบประมาณประเภทงบลงทุน 
หรืองบเงินบํารุง พรอมท้ังประมาณการคาใชจายตั้งแตแรก 



 ขาดผูเช่ียวชาญ: ในการประเมินราคาระบบงานใหญๆ เชน ระบบไฟฟาหลักของหนวยงาน 
 แกไขโดย ประเมินปญหาเฉพาะจุด ท่ีจําเปนเรงดวนกอนเองดวย

คณะทํางาน หรือประสานหนวยงานภายนอก ปรึกษาผูรูผูเช่ียวชาญ และ
จัดทําคูมือมาตรฐานการปฏิบัติงานไวเปนแนวทางแกไขปญหา เพ่ือตอบ
โตภาวะฉุกเฉินได 

บททิ้งทาย  
คุณนันทขอท้ิงทาย ไวดวยประสบการณท่ีสุดแสนประทับใจในการปฏิบัติงาน วาภายในกลุมงาน

สังกัดสํานักงานปองกันควบคุมโรคท่ี 5 จังหวัดนครราชสีมา มีการสนับสนุนการดําเนินงาน และพัฒนาการ
ดําเนินงานอยางเต็มท่ี จํานวนผูรับบริการในหนวยงานมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะทํางาน อยู
ในระดับดีมาก ผูบริหารใหความไววางใจ และมอบหมาย                         ใหปฏิบัติหนาท่ีหัวหนากลุม
บริหารท่ัวไป  

ในการดําเนินงานภาวะฉุกเฉินคุณนันทไดมีสวนรวมในการวางแผนการดําเนินงานสนับสนุนวัสดุ 
อุปกรณ และประสานหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เชน กรณีไฟฟาลัดวงจรในหนวยงานจนเกิดเหตุเพลิงไหม 
บริเวณเสาไฟในหนวยงาน ไดมีการดําเนินการตามแผนการดําเนินงานภาวะฉุกเฉินท่ีไดกําหนดไว โดยมี
การประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานผูบริหารเปนระยะอยางทันทวงที 
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 ผูถอดความรู 
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    นางสนรยา ฤทธ์ิจีน  เจาพนักงานการเงินและบัญชี 
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    สังกัด สํานักงานปองกันควบคุมโรคที ่5 จังหวัดนครราชสีมา 

 ผูเรียบเรียง 

    นรารัตน  กาทอง  นักวิชาการคอมพิวเตอร 

    สํานักจัดการความรู กรมควบคุมโรค 
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