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ภาพรวมของการประชุม 

หัวข้อ กิจกรรม เวล�
1. บทนำา วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที
2. ภาพรวมของการประชุม วิทยากรนำาเสนอ และอภิปราย 40 นาที
3. มุมมองของผู้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมนำาเสนอ 40 นาที
4. บทสรุป วิทยากรอภิปราย 5 นาที

เวล�ทั้งหมดในก�รประชุม	:	90	น�ที

อุปกรณ์ที่ใช้

 1.  เครื่องฉายภาพสไลด์ (LCD projector)

 2. งานนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint presentation set)

 3.  คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (บทที่ 1)

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 จุดมุ่งหมายของการประชุมบทนี้ เพื่อ : 

 1.  แนะนำาตัวผู้เข้าร่วมประชุมให้รู้จักซึ่งกันและกัน

 2.  ปรับความเข้าใจให้ตรงกัน เรื่องการฝึกซ้อม

 3.  หาระดับของประสบการณ์ การจัดการฝึกซ้อมภายในกลุ่ม

บทที่ 1คู่มือสำ�หรับวิทย�กร บทนำา 
(WORKSHOP INTRODUCTION)
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คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

 บันทึกสำาหรับวิทยากร อุปกรณ์ช่วยสอน

1.	 บทนำ�	(INTRODUCTION)	

 วิทยากรกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เรื่องการจัดการฝึกซ้อม 

 (Exercise Management Workshop)

  กล่าวขอบคุณหน่วยงานสนับสนุน

 แนะนำาทีมงานและบทบาทหน้าที่ของทีมงานในระหว่างการประชุม  

อภิปรายเนื้อหาของบทนี้ ดังนี้ :

    ประเด็นการบริหารจัดการ

  การแนะนำาตัว

    จุดมุ่งหมายของการประชุม (Workshop Purpose)

    วัตถุประสงค์ของการประชุม (Workshop Objective)

    กำาหนดการประชุม 

    ความคาดหวังของผู้เข้าร่วมประชุม

    การฝึกซ้อม คือ อะไร?

เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้อภิปรายมุมมองและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการฝึกซ้อม

ประเด็นก�รบริห�รจัดก�ร

แนะนำาผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อทราบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

    การจัดเลี้ยงอาหาร / มื้ออาหาร

    เวลาพักรับประทานอาหารว่าง

    ห้องสุขา

    การสูบบุหรี่

    โทรศัพท์มือถือ (ควรเปิดระบบสั่นหรือปิดเครื่อง)

    กฎระเบียบพื้นฐานอื่นๆ

   ค่าเบี้ยเลี้ยง

สอบถามข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมเรื่อง :

   การเดินทาง

   ที่พัก

แจ้งรายชื่อบุคคลที่สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ระหว่างการประชุม 
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2.	 ภ�พรวมของก�รประชุม	(WORKSHOP	OVERVIEW)

บทนำ�

ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมแนะนำาตัวเอง ดังนี้ :

  ชื่อ - นามสกุล

  กระทรวง หรือหน่วยงานที่สังกัด

  การมีส่วนร่วม / ประสบการณ์การฝึกซ้อม

  สิ่งที่คาดหวังจากการประชุม  

จุดมุ่งหม�ยของก�รประชุม	(WORKSHOP	PURPOSE)

จุดมุ่งหมายของการประชุม เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบ 

(design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล  

(evaluate) ตอ่การจำาลองสถานการณส์มมตุใินภาวะฉกุเฉนิ โดยการฝกึอบรม 

การจัดการฝึกซ้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน  

วัตถุประสงค์ของก�รประชุม	(WORKSHOP	OBJECTIVES)

วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม :

  มีความชำานาญในการจัดการและการดำาเนินการฝึกซ้อมรับภัย

จากโรคติดต่อ / ภัยพิบัติอื่นๆ

   มีทักษะและความรู้ในการดำาเนินการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

   ได้ฝึกทักษะและความรู้ในการจัดเตรียมและดำาเนินการฝึกซ้อม

กำ�หนดก�รประชุม	(WORKSHOP	PROGRAM)

การประชมุใชเ้วลาประมาณ 4 - 5 วนั โดยเปน็การนำาเสนอและอภปิรายของ

วทิยากร, กจิกรรมกลุม่ และการนำาเสนอกจิกรรมกลุม่ของผูเ้ขา้รว่มประชมุ

อภิปรายอย่างย่อ เกี่ยวกับเนื้อหากิจกรรมในแต่ละวันและวิธีการจัดทำา

กจิกรรมกลุม่ โดยวทิยากรมกีารบรรยายกอ่น หลงัจากนัน้จะมกีารอภปิราย

กจิกรรมกลุม่ในเนือ้หาทีแ่ตกตา่งกนัไป โดยเริม่จากการออกแบบ (design) 

เพือ่พฒันาการฝกึซอ้มใหส้ามารถนำากลบัไปปรบัใชฝ้กึซอ้มในหนว่ยงานของ

ตนเองได้  



บทนำา 
(WORKSHOP INTRODUCTION)บทที่ 1

4 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

คว�มค�ดหวังต่อผู้เข้�ร่วมประชุม

(EXPECTATIONS	OF	PARTICIPANTS)

ในระหวา่งการประชมุ ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะไดร้บัการคาดหวงั การมสีว่นรว่ม

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยสามารถนำาเสนอและอภิปรายองค์ประกอบ

ตา่งๆ ของการจดัการฝกึซอ้มได,้ มกีารแลกเปลีย่นประสบการณแ์ละความรู้ 

ซึง่กนัและกนั รวมทัง้สามารถเปน็วทิยากร หรอื คร ูก (Training for Trainer)  

เพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายในพื้นที่ปฏิบัติงานได้

ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการที่จะออกแบบและพัฒนาการฝึกซ้อมภายใต้

ขอ้มลูทีก่ำาหนดให ้โดยการนำาเสนอวธิกีารทีจ่ะดำาเนนิการฝกึซอ้มและไดร้บั 

การประเมินผลตามกระบวนการ รวมทั้งคาดหวังว่าการฝึกซ้อมจะเป็น 

รูปแบบพื้นฐานให้สามารถนำาไปใช้ในหน่วยงานของตนเองได้  

ก�รฝึกซ้อม	คืออะไร?	(WHAT	IS	AN	EXERCISE?)

การฝึกซ้อม เป็นการควบคุมการขับเคลื่อนกิจกรรมด้วยการจำาลอง

เหตุการณ์ เพื่อใช้ในการอบรม, การทดสอบ, ประเมินบุคลากร, ประเมิน

กระบวนการหรือความสามารถต่างๆ เป็นต้น 

 

ทำ�ไมเร�ต้องมีก�รฝึกซ้อม?	(WHY	DO	WE	EXERCISE?)

การฝกึซอ้ม มคีวามจำาเปน็ในการปรบัปรงุวธิกีารดำาเนนิงาน และการเตรยีม 

ความพร้อมในภาวะฉุกเฉินเพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรได้เผชิญกับ

ความกดดนัในสถานการณส์มมตุ ิและมัน่ใจวา่นโยบาย, แผนงาน, แนวทาง

การปฏบิตั ิและการฝกึอบรมตา่งๆ นัน้ มคีวามเหมาะสมเพยีงพอตอ่การรบัภยั 

เมื่อเกิดสถานการณ์จริง

หม�ยเหตุ	: บางเหตกุารณ ์ใชก้ารอภปิรายตามสถานการณส์มมตุ ิเพือ่แกไ้ขปญัหา

อุปสรรคของการดำาเนินงาน หรือนำาไปสู่การพัฒนานโยบายใหม่,  

แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติด้วย
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คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

 ทำาไมจึงต้องมีการฝึกซ้อม

   ทดสอบแผนงาน (Test plans)

   ประเมินผล (Evaluate)

  ประเมินภาพรวมการฝึกซ้อม (Assess)

  ฝึกปฏิบัติ (Practice)

  ฝึกอบรม (Train)

  สาธิต (Demonstrate)  

การฝึกซ้อม จำาเป็นต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม ซึ่งกิจกรรมจะบรรลุจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม มากกว่าการฝึกซ้อมที่มีขนาดใหญ่เพียง 

ครั้งเดียว แต่พยายามดำาเนินการให้ครบทุกกิจกรรม

รูปแบบการฝึกซ้อม (Types of exercise) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ :

   ชนิดอภิปราย (Discussion)

   ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional)

  ชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Field)

ยงัแบง่เปน็ชนดิการฝกึซอ้มยอ่ยในแตล่ะกลุม่ ซึง่จะนำาเสนอรายละเอยีดใน

บทต่อไป 
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คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

 3.	 มุมมองของผู้เข้�ร่วมประชุม	(PARTICIPANTS’	PERSPECTIVES)

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอข้อคิดเห็นในการฝึกซ้อม โดยวิทยากรจะเชื่อมโยง

ไปสูก่ารอภปิรายประสบการณข์องผูเ้ขา้รว่มฝกึซอ้มนำามาใชใ้นการออกแบบ 

(design), การดำาเนนิการฝกึซอ้ม (conduct) และการประเมนิผล (evaluate)  

และ/หรือ การมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม

ควรสรา้งประสบการณร์ว่มกนั และสรา้งความมัน่ใจวา่มคีวามเขา้ใจตรงกนั

กับการจำาลองการฝึกซ้อม

ภายหลังการอภิปราย ควรบันทึกประเด็นสำาคัญบนกระดานไวท์บอร์ด 

ไว้อย่างเหมาะสม 

หากผูเ้ขา้รว่มประชมุสว่นใหญม่ปีระสบการณก์ารจดัการฝกึซอ้มสงู วทิยากร

สามารถเพิ่มเติมกิจกรรมกลุ่ม เรื่อง ประสบการณ์การฝึกซ้อม ภายหลัง

การนำาเสนอภาพรวมการจัดการฝึกซ้อมในบทที่ 2 ในประเด็นต่างๆ ดังนี้

 1. อภิปรายประสบการณ์การเข้าร่วมการฝึกซ้อมแผน / การจัดการ 

  ฝึกซ้อมแผนในรูปแบบใดบ้าง ?

 2. อภิปรายปัญหาอุปสรรคในการฝึกซ้อมแผน / การจัดการฝึกซ้อม

   การบริหารจัดการ เช่น งบประมาณ, สถานท่ี, ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

     ความรู้ความเข้าใจในการฝึกซ้อมแผน / การจัดการฝึกซ้อม

    การจัดเตรียมทรัพยากรในการจัดการฝึกซ้อม

   การจัดทำาแผนเตรียมความพร้อม / แนวทางปฏิบัติ

   อื่นๆ ตามที่กลุ่มเห็นว่าเหมาะสม 

4.	 บทสรุป	(CONCLUSION)	

บทสรุปของบทนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมและมีความมั่นใจ 

ถึงความสำาเร็จตามความคาดหวังในระหว่างการประชุม
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จุดมุ่งหม�ยของก�รประชุม	(WORKSHOP	PURPOSE)

 จุดมุ่งหมายของการประชุม เพื่อพัฒนาความสามารถในการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม 

(conduct) และการประเมินผล (evaluate) ต่อการจำาลองสถานการณ์สมมุติในภาวะฉุกเฉิน โดยการฝึกอบรม 

การจัดการฝึกซ้อมให้กับผู้ปฏิบัติงาน

วัตถุประสงค์ของก�รประชุม	(WORKSHOP	OBJECTIVES)

 วัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม :

   มีความชำานาญในการจัดการและการดำาเนินการฝึกซ้อมรับภัยจากโรคติดต่อ / ภัยพิบัติอื่นๆ 

    มีทักษะและความรู้ในการดำาเนินการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ

    ได้ฝึกทักษะและความรู้ในการจัดเตรียมและดำาเนินการฝึกซ้อม

กำ�หนดก�รประชุม	(WORKSHOP	PROGRAM)

 การประชมุใชเ้วลาประมาณ 4 - 5 วนั โดยเปน็การนำาเสนอและอภปิรายของวทิยากร, กจิกรรมกลุม่, การนำาเสนอ 

กิจกรรมกลุ่มของผู้เข้าร่วมประชุม และข้อคิดเห็นของผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งการแนะนำากำาหนดการและตารางเวลา

ในการประชุม

คว�มค�ดหวังต่อผู้เข้�ร่วมประชุม	(EXPECTATIONS	OF	PARTICIPANTS)

 ในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับการคาดหวังการมีส่วนร่วมเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดย

สามารถนำาเสนอและอภิปรายองค์ประกอบต่างๆ ของการจัดการฝึกซ้อมได้, มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และ

ความรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสามารถเป็นวิทยากร หรือ ครู ก (Training for Trainer) เพื่อขยายผลไปยังเครือข่าย

ในพื้นที่ปฏิบัติงานได้

 ผู้เข้าร่วมประชุม ต้องการที่จะออกแบบและพัฒนาการฝึกซ้อมภายใต้ข้อมูลที่กำาหนดให้ โดยการนำาเสนอ 

วธิกีารทีจ่ะดำาเนนิการฝกึซอ้มและไดร้บัการประเมนิผลตามกระบวนการ รวมทัง้คาดหวงัวา่การฝกึซอ้มจะเปน็รปูแบบ 

พื้นฐานให้สามารถนำาไปใช้ในหน่วยงานของตนเองได้

ก�รฝึกซ้อม	คืออะไร?	(WHAT	IS	AN	EXERCISE?)

 การฝกึซอ้ม เปน็การควบคมุการขบัเคลือ่นกจิกรรมดว้ยการจำาลองเหตกุารณ ์เพือ่ใชใ้นการอบรม, การทดสอบ, 

ประเมินบุคลากร, ประเมินกระบวนการหรือความสามารถต่างๆ เป็นต้น
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ทำ�ไมเร�ต้องมีก�รฝึกซ้อม?	(WHY	DO	WE	EXERCISE?)

 การฝึกซ้อม มีความจำาเป็นในการปรับปรุงวิธีการดำาเนินงานและการเตรียมความพร้อมในภาวะฉุกเฉิน 

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบุคลากรได้เผชิญกับความกดดันในสถานการณ์สมมุติ และมั่นใจว่านโยบาย, แผนงาน,  

แนวทางการปฏิบัติ และการฝึกอบรมต่างๆ นั้น มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการรับภัยเมื่อเกิดสถานการณ์จริง

ทดสอบและประเมินผล (Test / Evaluate)

 

ประเมินภาพรวมการฝึกซ้อม (Assess)

ฝึกปฏิบัติ / ฝึกอบรม (Practice / Train)

สาธิต (Demonstrate)
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 การฝึกซ้อม จำาเป็นต้องมีการปรับให้เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม ซึ่งกิจกรรม

จะบรรลุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม มากกว่าการฝึกซ้อมที่มีขนาดใหญ่เพียงครั้งเดียว แต่พยายาม

ดำาเนินการให้ครบทุกกิจกรรม

รูปแบบการฝึกซ้อม (Types of exercise) แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ :

ชนิดอภิปราย (Discussion)

 

 

ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional)

 

ชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Field)

ข้อคิดเห็นของผู้เข้�ร่วมประชุม	(PARTICIPANTS’	PERSPECTIVES	ON	EXERCISES)
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บทที่ 2คู่มือสำ�หรับวิทย�กร ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)

หัวข้อ กิจกรรม เวล�
1. บทนำา วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที
2. การปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

(Continuous Improvement for Capacity 

Development)

วิทยากรนำาเสนอ 20 นาที

3. รูปแบบการจัดการฝึกซ้อม 

(The Exercise Management Model)

วิทยากรนำาเสนอ 25 นาที

4. กิจกรรมกลุ่ม 40 นาที
5. บทสรุป

เวล�ทั้งหมดในก�รประชุม	:	90	น�ที

ภาพรวมของการประชุม

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

อุปกรณ์ที่ใช้

1. เครื่องฉายภาพสไลด์ (LCD projector)

2.  งานนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint presentation set)

3.  กระดานไวท์บอร์ด (White board)

4.  คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (บทที่ 2)

5.  รูปแบบการจัดการฝึกซ้อม (แผนภาพวงจร)

เมื่อจบการประชุมบทนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ :

1. อธิบาย องค์ประกอบของวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

  (Cycle of Continuous improvement for Capacity Development)

2. อธบิาย ความสมัพนัธร์ะหวา่งการจดัการฝกึซอ้ม (Exercise Management)  

 กับการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)

3. อธิบาย องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการฝึกซ้อม 

 (Exercise Management Model)
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 บันทึกสำาหรับวิทยากร อุปกรณ์ช่วยสอน

1.	 บทนำ�	(INTRODUCTION)	

วิทย�กรแนะนำ�ตัวเอง

การนำาเสนอในบทนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ :

 1. อธิบาย องค์ประกอบของวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ 

  อย่างต่อเน่ือง

 2.  อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการฝึกซ้อมกับการปรับปรุง 

  อย่างต่อเนื่อง

 3.  อธิบาย องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการฝึกซ้อม

วิทยากรนำาเสนอและอภิปรายความเข้าใจพื้นฐานของสิ่งเหล่านี้ให้ตรงกัน

ในระหว่างการประชุม

บทนี้เป็นการแนะนำาแนวคิดการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถตอบสนองและฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน ต่อการรับภัย

ที่เกิดขึ้นได้

บทนี้จะอภิปรายบทบาทหน้าที่ในการจัดการฝึกซ้อมที่สอดคล้องกับ 

การพฒันาอยา่งตอ่เนือ่ง และแนะนำาการออกแบบ (design), การดำาเนนิการ

ฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม

คำ�นิย�ม

แผนก�รตอบสนองและก�รฟื้นฟูต่อภ�วะฉุกเฉิน

ข้อตกลงในการจัดเตรียมเพื่อ :

  การตอบสนองต่อสถานการณ์ต่างๆ (Response)

  การฟื้นฟูจากภาวะฉุกเฉิน (Recovery from emergency)

การอธิบายแผนงาน :

  บทบาทและความรับผิดชอบ (Roles and responsibilities)

  โครงสร้างการบริหารงาน (Management structures)
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  คำาสั่งการและกลไกการประสานงาน 
   (Command and coordination mechanisms)
  แหล่งทรัพยากร (Resources)
  การจัดการข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
  (Information management and communications)
  การส่งกำาลังบำารุง (Logistic)
ก�รฝึกซ้อม
การจำาลองเหตกุารณก์ารจดัการภาวะฉุกเฉนิ เพือ่นำาไปสู่การอภปิรายหรอื
ลักษณะงานที่ปฏิบัติอยู่จริง ดังนี้ :
   การฝึกอบรมบุคลากร และการปฏิบัติงานร่วมกัน
    การตรวจสอบ / ทดสอบ กระบวนการวางแผนหรือขั้นตอนต่างๆ
    การระบุความต้องการ และ/หรือ จุดอ่อน
   แสดงให้เห็นถึงความสามารถอื่นๆ (ถ้ามี) 

2.		ก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง	(CONTINUOUS	IMPROVEMENT)

ท่�นเตรียมพร้อมแล้วหรือยัง?
ถามคำาถามว่า :
‘ถ้าพรุ่งนี้ท่านต้องเผชิญกับภาวะฉุกเฉิน ท่านได้เตรียมการตอบสนองและ
การฟื้นฟูกับภาวะฉุกเฉินนั้นแล้วหรือยัง?’
ควรถามต่อด้วยคำาถามว่า :
‘ท่านทราบได้อย่างไร [ว่าท่านเตรียมพร้อมแล้ว] ?’
ก�รอภิปร�ย
การอภิปราย ควรจัดบุคลากรในตำาแหน่งที่มั่นใจว่าสามารถเตรียม 
ความพร้อมได้ เช่น
    การวิเคราะห์และการประเมินความเสี่ยง
   การวางแผนตอบสนองและการฟื้นฟู
  การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน
    การเตรียมข้อมูลข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนประชาชน
   การฝึกอบรมและการให้ความรู้
    การฝึกซ้อมเพื่อทดสอบการประเมินความพร้อม
    การประเมินผลการฝึกซ้อม การตอบสนองและการฟ้ืนฟูต่อเหตุการณ์จริง
    การเตรียมการสำาหรับการปฏิบัติกิจกรรมที่ถูกต้อง  
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วงจรก�รปรับปรุงพัฒน�ศักยภ�พอย่�งต่อเนื่อง	
(CYCLE	 OF	 CONTINUOUS	 IMPROVEMENT	 FOR	 CAPACITY	
DEVELOPMENT)
เป็นการแนะนำาวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดง
ให้เห็นการใช้เวลาในการเตรียมความพร้อม การตอบสนอง และการฟื้นฟู
ต่อภาวะฉุกเฉิน 

กิจกรรมหรือองค์ประกอบของวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่าง 
ต่อเนื่อง ดังนี้ :
   การระบุความต้องการ (Identifying the need)
    การวางแผน (Planning)
    การฝึกอบรม การให้การศึกษา และแหล่งทรัพยากร
   (Training, Education and Resourcing)
    การตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน
   (Emergency Response and Recovery) 
    การฝึกซ้อม (Exercising)
    การประเมินผล (Evaluation)
   การทบทวน (Review)
รายละเอียดแต่ละหัวข้อ ดังนี้  

ก�รระบุคว�มต้องก�ร	(IDENTIFYING	THE	NEED)
สิ่งที่จำาเป็นที่ต้องเตรียมการหรือปฏิบัติการ เช่น
   การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำา
    ผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น การฝึกอบรม, การให้ความรู้, 
  ทรัพยากร, การฝึกซ้อม, การตอบสนอง และการฟื้นฟู
    อื่นๆ  

ก�รว�งแผน	(PLANNING)
การระบุความต้องการ ที่นำาไปสู่การกำาหนดกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆ จำาเป็นต้องมีการวางแผนเพ่ือให้บรรลุผลสำาเร็จต่อกิจกรรมน้ันๆ

ในระดับนโยบายหรือการบริหาร อาจรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและ
นโยบาย หรือการพัฒนา / แก้ไข แผนการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อ
ภาวะฉุกเฉิน
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ในระดับของการปฏิบัติ อาจรวมถึงการพัฒนา / แก้ไข การบริหารจัดการ

หรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ในระดับใดก็ตาม แผนการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน ควร

เป็นกระบวนการของตนเอง โดยการตกลงร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

    การปฏิบัติงานหรือการทบทวนการประเมินความเสี่ยง

    การยอมรับในโครงสร้างการจัดการ เรื่อง :

    การสั่งการ การควบคุมและการประสานงาน

     การติดต่อสื่อสาร

     การตอบสนองและการฟื้นฟู

    ระบบการจัดการ เรื่อง : 

    การแจ้งเตือนภัย

    การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

    การจัดการข้อมูลข่าวสาร

    การจัดการด้านการเงิน

    การให้ความรู้กับสาธารณชน

   การให้ข้อมูลการสื่อสารสาธารณะ

    การจัดการทรัพยากร

    การจัดการตามบทบาทหน้าที่ และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบ  

ผลลัพธ์จากกระบวนการวางแผนจะเป็นเพียงส่วนเดียวที่สำาเร็จได้ ยังมี 

ผลลัพธ์อื่นๆ อีกตามมาที่ผ่านกระบวนการวางแผนด้วย ดังนี้ :

    ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

    ความเข้าใจความสามารถและข้อจำากัดของแต่ละคน

   โอกาสในการปฏิบัติงานและการได้รับรู้จากผู้ร่วมงานระหว่าง

  การดำาเนินการตอบสนองและการฟื้นฟู

กรณีที่มีแผนการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน (หรือการสั่งการ 

และการควบคุม) โครงสร้างที่ใช้เพื่อการปรับปรุงการตอบสนองและ 

การพืน้ฟตูอ่ภาวะฉกุเฉนิจะสามารถนำามาใชไ้ดอ้กี สว่นใหญจ่ะมกีารอธบิาย

เพิ่มเติมในส่วนของบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและตรงตามจุดมุ่งหมาย
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การอธบิายรายละเอยีดไมค่วรอยูใ่นแผนงานทัง้หมด แตค่วรเปน็คำาแนะนำา 

เชน่ คูม่อื, แนวทางการปฏบิตังิาน, ตารางการปฏบิตังิาน ฯลฯ เพือ่ใหม้ัน่ใจ

การจัดการได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

ก�รฝึกอบรม	ก�รให้ก�รศึกษ�	และแหล่งทรัพย�กร	

(TRAINING,	EDUCATION	AND	RESOURCING)

กิจกรรมต่างๆ จำาเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ  

ผู้ได้รับผลกระทบนั้น

หน่วยงานที่มีการตอบสนองและการฟื้นฟู, การฝึกอบรมที่จำาเป็นต้องมี 

การออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และ 

การประเมินผล (evaluate) ในการติดต่อสื่อสารในปัจจุบันและเห็นชอบ

ร่วมกันต่อการจัดการ

หน่วยงานที่ให้บริการส่วนรวม การฝึกอบรมและการให้ความรู้ จำาเป็นต้อง

มีการดำาเนินการเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่คาดหวัง ในระหว่างการตอบสนองและ

การฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน

กิจกรรมส่วนใหญ่ จำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรและการส่งกำาลังบำารุงอย่างเพียงพอ 

เพื่อสนับสนุนให้สามารถตอบสนองและฟื้นฟูได้ ดังนี้ :

   การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

   การระบุ และ/หรือ การเตรียมอุปกรณ์สำารอง

   การจัดตั้งหน่วยส่งกำาลังบำารุงเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

   ฯลฯ  

ก�รตอบสนองและก�รฟื้นฟูต่อภ�วะฉุกเฉิน

(EMERGENCY	RESPONSE	AND	RECOVERY)

เปน็การจดัเตรยีมเอกสารแผนการตอบสนองและการฟืน้ฟตูอ่ภาวะฉกุเฉนิ, 

การฝึกอบรม, การให้ความรู้, แหล่งทรัพยากร และการส่งกำาลังบำารุง

เป็นการเตรียมความพร้อมให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน ต่อคุณภาพของ 

การตอบสนองเพื่อรับภาวะฉุกเฉิน
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ก�รฝึกซ้อม	(EXERCISING)

เมือ่ยงัไมเ่กดิเหตฉุกุเฉนิ การฝกึซอ้มเปน็วธิทีีเ่หมาะสมสำาหรบัการทดสอบ,  

การประเมนิคา่และประเมนิผล ฯลฯ รวมทัง้การจดัเตรยีมขอ้ตกลงรว่มกนั, 

การจัดทำาเอกสารและการนำาไปปฏิบัติ

การฝกึซอ้ม จะเปดิโอกาสใหม้กีารฝกึการเตรยีมการภายใตส้ภาพแวดลอ้มที่

ไมเ่ปน็อนัตราย และสามารถระบโุอกาสในการปรบัปรงุการเตรยีมการนัน้ได้

เช่นเดียวกับการวางแผนการฝึกซ้อม ควรเป็นไปตามกระบวนการและ

ประโยชน์จากกระบวนการ 

กระบวนการวางแผน เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพ

อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกล่าวถึงรายละเอียดในบทถัดไป 

ก�รประเมินผล	(EVALUATION)

วิธีการประเมินผล ทุกกิจกรรมควรมีการสนับสนุนและให้รวมอยู่ในวงจร

การปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง 

การประเมินผลที่มีประสิทธิผล ควรคำานึงถึง :

   แผนการตอบสนองและการฟื้นฟู

   การฝึกอบรม การให้ความรู้ และแหล่งทรัพยากร

    การปฏิบัติการตอบสนองและการฟื้นฟู

    การฝึกซ้อม

กระบวนก�รประเมินผล	จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมด

การประเมินผล (หรือบางคร้ังเรียกว่า การถอดบทเรียน : After Action Review) 

ควรดำาเนินการตามกระบวนการ ดังนี้ :

 1.  ระบุสิ่งที่ได้วางแผนในการดำาเนินการ (หมายถึงจุดมุ่งหมายและ 

  วัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ชัดเจน) 

 2.  ระบุสิ่งที่สำาเร็จตามความเป็นจริง (ระหว่างกิจกรรม) 

 3.  ระบุเหตุผลตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ว่าจะบรรลุตาม 

  เป้าหมายหรือไม่

 4.  ระบุบทเรียนที่ได้รับ (ทั้งเชิงบวกและการแก้ไข) ที่ระบุไว้ในระหว่าง 

  กิจกรรม

  5.  การให้ข้อเสนอแนะ สำาหรับการปรับปรุงในอนาคต  
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ก�รทบทวน	(REVIEW)

ข้อเสนอแนะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเฉพาะ / การระบาดของโรคหรือ

ภาวะฉกุเฉนิ จะไมเ่หมาะสมทกุสถานการณ ์ดงัเชน่กระบวนการนี ้ตอ้งการ 

ข้อเสนอแนะจากกิจกรรมที่มีการทบทวนและประเมินผลเพื่อระบุ 

ความเหมาะสม และ/หรือ สามารถดำาเนินการให้สำาเร็จได้

วิธีนี้จะนำาไปสู่การระบุความต้องการเพิ่มเติม หรือการเตรียมการสำาหรับ

การดำาเนินงานข้างหน้า หรือกิจกรรมที่ได้รับการพิจารณา

จากนี้ต่อไป แผนงานจะถูกพัฒนา ; การฝึกอบรม, การให้การศึกษา,  

การปรบัปรงุทรพัยากร และการสง่กำาลงับำารงุ ; การฝกึซอ้มทีม่กีารออกแบบ  

(design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล  

(evaluate) ที่จะดำาเนินการต่อไป ฯลฯ กับวงจรการปรับปรุงพัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง  

สรุป	(SUMMARY)

วงจรหรอืกระบวนการปรบัปรงุพฒันาศกัยภาพอยา่งตอ่เนือ่ง เปน็สิง่จำาเปน็  

เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉินมี 

การสะท้อนกลับ (reflective) ของการปฏิบัติร่วมกัน และสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่

ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน

ระดับของการเตรียมความพร้อมจะแตกต่างกันไป โดยจากหน่วยงานหนึ่ง

ไปยงัหนว่ยงานอืน่ จากประเทศหนึง่ไปยงัประเทศอืน่ จากบคุคลหนึง่ไปยงั

บคุคลอืน่ ระดบัของการเตรยีมความพรอ้มมกัจะสะทอ้นกลบั (reflective) 

กับจำานวนครั้งและความถี่ที่ได้ผ่านวงจรหรือกระบวนการปรับปรุงพัฒนา

ศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

การศึกษาและประสบการณ์ โดยมีบุคคลท่ีมีคุณภาพอย่างแท้จริง จำาเป็นต้อง :

 1.  มปีระสบการณใ์นสถานการณเ์ดยีวกนัหรอืคลา้ยกนัอยา่งนอ้ย 3 ถงึ  

  5 ครั้ง

 2.  มีโอกาสที่จะสะท้อนกลับ (reflect) ในแต่ละประสบการณ์

 3.  มีการปรับวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่คล้ายกันในอนาคต  
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หน่วยงานและองค์กรที่ไม่มีการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อเหตุการณ์จริง 

การฝึกซ้อมจะทำาให้มีโอกาสและได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ในขณะที่มี

การทดสอบ, การประเมินผล และการฝึกอบรม ฯลฯ และได้เตรียมพร้อม

ต่อสิ่งเหล่านี้ไปในเวลาเดียวกัน 

3.	รูปแบบก�รจัดก�รฝึกซ้อม	(THE	EXERCISE	MANAGEMENT	MODEL)

วงจรรปูแบบการจดัการฝกึซอ้ม แสดงวา่การฝกึซอ้มจะชว่ยใหเ้กดิคณุคา่ยิง่ 

ต่อประสบการณ์ เป็นสิ่งที่จำาเป็นในการเตรียมบุคลากรในการตอบสนอง

และการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน

ความสำาเรจ็ของการฝกึซอ้มใดๆ มคีวามนา่เชือ่ถอืไดจ้ะขึน้อยูก่บัการเลอืกใช ้

ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของหน่วยงาน

รปูแบบการจดัการฝกึซอ้ม เปน็วธิกีารทีม่แีบบแผนและระบขุัน้ตอนทีจ่ำาเปน็

สำาหรับการออกแบบ (design) ที่มีประสิทธิภาพ, การดำาเนินการฝึกซ้อม 

(conduct) และการประเมนิผล (evaluate) ของการฝกึซอ้มทีเ่ปน็รายบคุคล 

หรือรายกิจกรรม  

ก�รระบุคว�มต้องก�ร	(IDENTIFY	THE	NEED)

ก�รระบุคว�มต้องก�ร	หม�ยถึง	ก�รระบุคว�มต้องก�ร	/	คว�มจำ�เป็น	

และหัวข้อที่จะฝึกซ้อม

ทุกการฝึกซ้อม เริ่มด้วยการระบุความต้องการที่เฉพาะ คือ :

    การทดสอบแผน

    การประเมินผล

    การประเมินภาพรวมการฝึกซ้อม

    การฝึกปฏิบัติ

   การฝึกอบรม

   การสาธิต

ระบุความต้องการการฝึกซ้อม โดยการตั้งคำาถามว่า : ทำ�ไมเร�จึงต้อง

ฝึกซ้อม? ความต้องการนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลต่างๆ ดังนี้ :  
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   ผลลพัธห์รอืขอ้เสนอแนะจากการฝกึซอ้มครัง้ทีผ่า่นมา หรอืบทเรยีน

  การตอบสนองและการปฏิบัติการฟื้นฟูที่เกิดขึ้นจริง

  แผนงานหรือกระบวนการที่พัฒนาขึ้นใหม่

   การเปลี่ยนแปลงแหล่งทรัพยากร, ความสามารถหรือโครงสร้าง

    การสนับสนุนงบประมาณ, แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติใน

  ปัจจุบัน 

ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�ร	(ANALYSE	THE	NEED)

การวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อกำาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ใน

การนำาเสนอการฝึกซ้อม

ควรกำาหนดเพียงจุดมุ่งหมายเดียวที่จะดำาเนินการฝึกซ้อม ในขณะที่อาจมี

หลายวัตถุประสงค์ที่บรรลุผลสำาเร็จได้ในระหว่างการฝึกซ้อม

จำานวนวตัถปุระสงคท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ควรกำาหนดใหม้จีำานวนนอ้ยทีส่ดุ และ

ในแต่ละวัตถุประสงค์ควรมีตัวชี้วัด (Performance Indicators) ที่ยืนยัน

ความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์

ตัวอย่างเช่น

หวัขอ้ทีจ่ะฝกึซอ้ม	: การซอ้มแผนสำาหรบัการระบาดใหญข่องโรคไขห้วดัใหญ ่

กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์	: ประเมินการตอบสนองของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตัวช้ีวัด	: มีความพร้อมในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

หรือห้องบัญชาการเหตุการณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
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ก�รออกแบบก�รฝึกซ้อม	(DESIGN	THE	EXERCISE)

เป็นการกำาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์, ขอบเขต, รูปแบบ และ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมเป็นการวางแผนและการเขียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ :

    ขอบเขตของการฝึกซ้อม

   รูปแบบของการฝึกซ้อม

   ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

   รายละเอียดของสถานการณ์สมมุติ

    ทีมอำานวยการฝึกซ้อมและบทบาทหน้าที่

    การเตรียมการ สำาหรับควบคุมการฝึกซ้อม

    การเตรียมการ สำาหรับการส่ือสาร (ก่อน, ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม)

   การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (debriefs) และการประเมินผล

   การทบทวนยุทธศาสตร์ (เป็นสิ่งจำาเป็นในการฝึกซ้อม)

การออกแบบการฝึกซ้อม มักจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์สมมุติ ควร 

ตรวจสอบและดูแลให้แน่ใจว่าสถานการณ์สมมุติไม่มีผลกระทบต่อ 

การออกแบบการฝึกซ้อม

ก�รดำ�เนินก�รฝึกซ้อม	(CONDUCT	EXERCISE)

การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct exercise) จะเกี่ยวกับการประสานงาน 

ของทมีอำานวยการฝกึซอ้ม (Directing Staff) ทีจ่ะวางจดุเริม่ตน้และควบคมุ

กำากับตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

ระยะของการดำาเนินการฝึกซ้อม ดังนี้ :

    กิจกรรมก่อนการฝึกซ้อม (Pre exercise activities)

    การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม (Briefings) โดยทีมอำานวยการ

  ฝึกซ้อมและผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

    การเริ่มการฝึกซ้อม (Starting the exercise)

    การจัดการการฝึกซ้อม (Managing the exercise)

    การสิ้นสุดการฝึกซ้อม (Finishing the exercise)

    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (Debriefings)  
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ก�รสรุปผลหลังก�รฝึกซ้อม	(DEBRIEFING	THE	EXERCISE)

การสรปุผลหลงัการฝกึซอ้ม คอื กระบวนการวเิคราะหว์จิารณก์ารดำาเนนิการ 

ฝึกซ้อม, การตอบสนองของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมต่อสถานการณ์สมมุติ  

และการเชื่อมโยงไปสู่ผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม

การสรปุผลหลงัการฝกึซอ้ม ควรทำาในหลายกลุม่เปา้หมายทีเ่กีย่วขอ้งดงันี ้:

    สรุปผลการฝึกซ้อมทันทีหลังจบการฝึกซ้อม (Hot debriefs)

    ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Exercise Directing Staff)

    ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม (Exercise Participants)

    หน่วยงานที่เข้าร่วมสรุปผลหลังการฝึกซ้อม 

   (Agency and/or multi agency debriefs)

    คณะทำางานวางแผนการฝึกซ้อม (Exercise Planning Team)  

ก�รประเมินผลก�รฝึกซ้อม	(EVALUATE	THE	EXERCISE)

การประเมินผล ควรรวมไปถึงการออกแบบ (design) และการดำาเนินการ

ฝกึซอ้ม (conduct) ตามระยะการฝกึซอ้ม และการตอบสนองของผูเ้ขา้รว่ม 

การฝึกซ้อมตามสถานการณ์สมมุติ การประเมินผลอาจใช้รูปแบบ 

การถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) และควรรวมไปถึง 

การประเมินผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อกำาหนดกิจกรรมที่เหมาะสม

การถอดบทเรียน (After Action Review) เพื่อตรวจสอบ :

    การระบุบทเรียนที่ได้รับ

    กระบวนการปรับปรุง / แก้ไขบทเรียนที่ได้รับ

    ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงที่ต่อเนื่อง  
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กิจกรรมที่	1							 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  อภิปรายข้อมูลข่าวสาร (information) ที่ท่านจะต้องจัดเตรียมเพื่อเตรียมจัดการฝึกซ้อม
2. ระบุสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อการฝึกซ้อมในกลุ่มของท่านว่ามีอะไรบ้าง?

หม�ยเหต	ุ:	การฝกึซอ้มนี ้ควรประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัหนว่ยงานของทา่น และควรเกีย่วขอ้งกบัภยัจากโรคตดิตอ่ 

หรือภัยพิบัติอื่นๆ ด้วย

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:

วัสดุสนับสนุน	: ระบุเอกสาร / แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ก�รนำ�เสนอ	:	40 นาที ในการอภิปราย, 5 นาที ในการนำาเสนอ

ประเด็นสำ�คัญในกิจกรรม	 : กิจกรรมนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้

ความสำาคัญเรื่องการฝึกซ้อม เพื่อดำาเนินกิจกรรมกลุ่มได้อย่างต่อเนื่องใน

การประชุมวันต่อมา

ขอ้ด ีขอ้เสยีของแตล่ะกจิกรรม ควรถกูกลา่วถงึและบนัทกึไวเ้ปน็ผลลพัธด์ว้ย

4.	บทสรุป	(CONCLUSION) 

อภปิรายเกีย่วกบัขอ้มลูทีก่ลา่วถงึในบทนี ้จะมสีว่นตอ่ผลสำาเรจ็โดยรวมของ

การประชุม / การฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ ที่กำาลังจะเกิดขึ้น

การทบทวนวัตถุประสงค์ :

  1.  อธิบาย องค์ประกอบของวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเน่ือง

  2.  อธิบาย ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการฝึกซ้อมกับการปรับปรุง 

  อย่างต่อเนื่อง

  3.  อธิบาย องค์ประกอบของรูปแบบการจัดการฝึกซ้อม  
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บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)

 ความสำาเร็จของการฝึกซ้อมขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างหน่วยงาน จุดเด่นของรูปแบบ 

การจัดการฝึกซ้อมอยู่ที่ขั้นตอนการออกแบบ, การดำาเนินการ และการประเมินผลการฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ

 อย่างไรก็ตาม การฝึกซ้อมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของกิจกรรมหลักที่ช่วยให้เราได้เตรียมการ, การตอบสนองและ

การฟื้นฟูจากภาวะฉุกเฉิน ดังนั้นกิจกรรมนี้ควรรวมอยู่ในวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องด้วย

วงจรก�รปรับปรุงพัฒน�ศักยภ�พอย่�งต่อเนื่อง	

(CYCLE	OF	CONTINUOUS	IMPROVEMENT	FOR	CAPACITY	DEVELOPMENT)

 กิจกรรมหรือองค์ประกอบของวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ :

    การระบุความต้องการ (Identifying the need)

   การวางแผน (Planning)

    การฝึกอบรม การให้การศึกษา และแหล่งทรัพยากร (Training, Education and Resourcing)

   การตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน (Emergency Response and Recovery)

    การฝึกซ้อม (Exercising)

    การประเมินผล (Evaluation)

    การทบทวน (Review)

 

รูปที่ 1 : วงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง
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บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)

ก�รระบุคว�มต้องก�ร	(IDENTIFYING	THE	NEED)

 สิ่งที่จำาเป็นที่ต้องเตรียมการหรือปฏิบัติการ เช่น

   การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงในงานที่ทำา

   ผลลัพธ์จากกิจกรรมที่ผ่านมา เช่น การฝึกอบรม, การให้ความรู้, ทรัพยากร, การฝึกซ้อม, การตอบสนอง 

  และการฟื้นฟู

   อื่นๆ

ก�รว�งแผน	(PLANNING)

 การระบุความต้องการ ที่นำาไปสู่การกำาหนดกิจกรรม

 กิจกรรมต่างๆ จำาเป็นต้องมีการวางแผนเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จต่อกิจกรรมนั้นๆ

 ในระดับนโยบายหรือการบริหาร อาจรวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและนโยบาย หรือการพัฒนา / แก้ไข 

แผนการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน

 ในระดับของการปฏิบัติ อาจรวมถึงการพัฒนา / แก้ไข การบริหารจัดการหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 ในระดับใดก็ตาม แผนการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน ควรเป็นกระบวนการของตนเอง  

โดยการตกลงร่วมกันของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ :

  การปฏิบัติงานหรือการทบทวนการประเมินความเสี่ยง

   การยอมรับในโครงสร้างการจัดการ เรื่อง :

     การสั่งการ การควบคุมและการประสานงาน

     การติดต่อสื่อสาร

     การตอบสนองและการฟื้นฟู

   ระบบการจัดการ เรื่อง :

    การแจ้งเตือนภัย

    การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน 

    การจัดการข้อมูลข่าวสาร
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บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)

    การจัดการด้านการเงิน

     การให้ความรู้กับสาธารณชน

     การให้ข้อมูลการสื่อสารสาธารณะ

     การจัดการทรัพยากร

   การจัดการตามบทบาทหน้าที่ และเรื่องอื่นๆ ที่มีผลกระทบ

รูปที่ 2 : กระบวนการวางแผนภาวะฉุกเฉิน
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บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)

 ผลลัพธ์จากกระบวนการวางแผนจะเป็นเพียงส่วนเดียวที่สำาเร็จได้ ยังมีผลลัพธ์อื่นๆ อีกตามมาที่ผ่าน

กระบวนการวางแผนด้วย ดังนี้ :

  ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน

  ความเข้าใจความสามารถและข้อจำากัดของแต่ละคน

   โอกาสในการปฏิบัติงานและการได้รับรู้จากผู้ร่วมงานระหว่างการดำาเนินการตอบสนองและการฟื้นฟู

 กรณทีีม่แีผนการตอบสนองและการฟืน้ฟตูอ่ภาวะฉกุเฉนิ (หรอืการสัง่การและการควบคมุ) โครงสรา้งทีใ่ชเ้พือ่

การปรบัปรงุการตอบสนองและการพืน้ฟตูอ่ภาวะฉกุเฉนิจะสามารถนำามาใชไ้ดอ้กี สว่นใหญจ่ะมกีารอธบิายเพิม่เตมิ

ในส่วนของบทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างเพื่อใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงตามจุดมุ่งหมาย

 การอธบิายรายละเอยีดไมค่วรอยูใ่นแผนงานทัง้หมด แตค่วรเปน็คำาแนะนำา เชน่ คูม่อื, แนวทางการปฏบิตังิาน,  

ตารางการปฏิบัติงาน ฯลฯ เพื่อให้มั่นใจการจัดการได้ตรงตามวัตถุประสงค์

ก�รฝึกอบรม	ก�รให้ก�รศึกษ�	และแหล่งทรัพย�กร	(TRAINING,	EDUCATION	AND	RESOURCING)

 กิจกรรมต่างๆ จำาเป็นต้องมีการติดต่อสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ผู้ได้รับผลกระทบนั้น

 หนว่ยงานทีม่กีารตอบสนองและการฟืน้ฟ,ู การฝกึอบรมทีจ่ำาเปน็ตอ้งมกีารออกแบบ (design), การดำาเนนิการ 

ฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล (evaluate) ในการติดต่อส่ือสารในปัจจุบันและเห็นชอบร่วมกันต่อการจัดการ

 หน่วยงานที่ให้บริการส่วนรวม การฝึกอบรมและการให้ความรู้ จำาเป็นต้องมีการดำาเนินการเพื่อให้เข้าใจสิ่งที่

คาดหวัง ในระหว่างการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน

 กิจกรรมส่วนใหญ่ จำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรและการส่งกำาลังบำารุงอย่างเพียงพอ เพื่อสนับสนุนให้สามารถ 

ตอบสนองและฟื้นฟูได้ ดังนี้ :

   การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน

   การระบุ และ/หรือ การเตรียมอุปกรณ์สำารอง

   การจัดตั้งหน่วยส่งกำาลังบำารุงเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน

   ฯลฯ
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บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)

ก�รตอบสนองและก�รฟื้นฟูต่อภ�วะฉุกเฉิน	(EMERGENCY	RESPONSE	AND	RECOVERY)

 เป็นการจัดเตรียมเอกสารแผนการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน, การฝึกอบรม, การให้ความรู้, 

แหล่งทรัพยากร และการส่งกำาลังบำารุง

 เป็นการเตรียมความพร้อมให้ได้ผลลัพธ์ที่แน่นอน ต่อคุณภาพของการตอบสนองเพื่อรับภาวะฉุกเฉิน

ก�รฝึกซ้อม	(EXERCISING)

 เมือ่ยงัไมเ่กดิเหตฉุกุเฉนิ การฝกึซอ้มเปน็วธิทีีเ่หมาะสมสำาหรบัการทดสอบ, การประเมนิคา่และประเมนิผล ฯลฯ  

รวมทั้งการจัดเตรียมข้อตกลงร่วมกัน, การจัดทำาเอกสารและการนำาไปปฏิบัติ

 การฝกึซอ้ม จะเปดิโอกาสใหม้กีารฝกึการเตรยีมการภายใตส้ภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่ปน็อนัตราย และสามารถระบุ

โอกาสในการปรับปรุงการเตรียมการนั้นได้

 เช่นเดียวกับการวางแผนการฝึกซ้อม ควรเป็นไปตามกระบวนการและประโยชน์จากกระบวนการ 

 กระบวนการวางแผน เป็นส่วนหนึ่งของวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะกล่าวถึง 

รายละเอียดในบทถัดไป
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บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)

ก�รประเมินผล	(EVALUATION)

 วิธีการประเมินผล ทุกกิจกรรมควรมีการสนับสนุนและให้รวมอยู่ในวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่าง

ต่อเนื่อง การประเมินผลที่มีประสิทธิผล ควรคำานึงถึง :

  แผนการตอบสนองและการฟื้นฟู

  การฝึกอบรม การให้ความรู้ และแหล่งทรัพยากร

   การปฏิบัติการตอบสนองและการฟื้นฟู

   การฝึกซ้อม

 กระบวนการประเมินผล จะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทั้งหมด

 การประเมินผล (หรือบางครั้งเรียกว่า การถอดบทเรียน : After Action Review) ควรดำาเนินการตาม

กระบวนการ ดังนี้ :

 1.  ระบุสิ่งที่ได้วางแผนในการดำาเนินการ (หมายถึงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ชัดเจน) 

 2.  ระบุสิ่งที่สำาเร็จตามความเป็นจริง (ระหว่างกิจกรรม) 

 3.  ระบุเหตุผลตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ ว่าจะบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่

 4.  ระบุบทเรียนที่ได้รับ (ทั้งเชิงบวกและการแก้ไข) ที่ระบุไว้ในระหว่างกิจกรรม

 5.  การให้ข้อเสนอแนะ สำาหรับการปรับปรุงในอนาคต

ก�รทบทวน	(REVIEW)

 ขอ้เสนอแนะจากเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้เฉพาะ / การระบาดของโรคหรอืภาวะฉกุเฉนิ จะไมเ่หมาะสมทกุสถานการณ ์ 

ดังเช่นกระบวนการนี้ ต้องการข้อเสนอแนะจากกิจกรรมที่มีการทบทวนและประเมินผลเพื่อระบุความเหมาะสม  

และ/หรือ สามารถดำาเนินการให้สำาเร็จได้

 วธินีีจ้ะนำาไปสูก่ารระบคุวามตอ้งการเพิม่เตมิ หรอืการเตรยีมการสำาหรบัการดำาเนนิงานขา้งหนา้ หรอืกจิกรรม

ที่ได้รับการพิจารณา
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 จากนีต้อ่ไป แผนงานจะถกูพฒันา ; การฝกึอบรม, การใหก้ารศกึษา, การปรบัปรงุทรพัยากรและการสง่กำาลงับำารงุ ;  

การฝึกซ้อมที่มีการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล (evaluate)  

ที่จะดำาเนินการต่อไป ฯลฯ กับวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

สรุป	(SUMMARY)

 วงจรหรือกระบวนการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำาเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการ 

ตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉินมีการสะท้อนกลับ (reflective) ของการปฏิบัติร่วมกัน และสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่

ในการจัดการภาวะฉุกเฉิน

 ระดบัของการเตรยีมความพรอ้มจะแตกตา่งกนัไป โดยจากหนว่ยงานหนึง่ไปยงัหนว่ยงานอืน่ จากประเทศหนึง่

ไปยงัประเทศอืน่ จากบคุคลหนึง่ไปยงับคุคลอืน่ ระดบัของการเตรยีมความพรอ้มมกัจะสะทอ้นกลบั (reflective) กบั

จำานวนครั้งและความถี่ที่ได้ผ่านวงจรหรือกระบวนการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่อง

 การศึกษาและประสบการณ์ โดยมีบุคคลที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง จำาเป็นต้อง :

 1.  มีประสบการณ์ในสถานการณ์เดียวกันหรือคล้ายกันอย่างน้อย 3 ถึง 5 ครั้ง

 2.  มีโอกาสที่จะสะท้อนกลับ (reflect) ในแต่ละประสบการณ์

 3.  มีการปรับวิธีการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่คล้ายกันในอนาคต

 หน่วยงานและองค์กรที่ไม่มีการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อเหตุการณ์จริง การฝึกซ้อมจะทำาให้มีโอกาสและ 

ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่า ในขณะที่มีการทดสอบ, การประเมินผล และการฝึกอบรม ฯลฯ และได้เตรียมพร้อม

ต่อสิ่งเหล่านี้ไปในเวลาเดียวกัน

รูปแบบก�รจัดก�รฝึกซ้อม	(THE	EXERCISE	MANAGEMENT	MODEL)

 วงจรรูปแบบการจัดการฝึกซ้อม แสดงว่าการฝึกซ้อมจะช่วยให้เกิดคุณค่ายิ่งต่อประสบการณ์ เป็นสิ่งที่จำาเป็น

ในการเตรียมบุคลากรในการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อภาวะฉุกเฉิน

 ความสำาเร็จของการฝึกซ้อมใดๆ มีความน่าเชื่อถือได้จะขึ้นอยู่กับการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับโครงสร้างของ

หน่วยงาน
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 รูปแบบการจัดการฝึกซ้อม เป็นวิธีการที่มีแบบแผนและระบุขั้นตอนที่จำาเป็นสำาหรับการออกแบบ (design) 

ที่มีประสิทธิภาพ, การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล (evaluate) ของการฝึกซ้อมที่เป็น 

รายบุคคลหรือรายกิจกรรม

 

รูปที่ 3 : รูปแบบการจัดการฝึกซ้อม (The exercise management model)

ระบุความต้องการ

ประเมินผล
การฝึกซ้อม

วิเคราะห์
ความต้องการ

ออกแบบ
การฝึกซ้อม

ดำาเนิน
การฝึกซ้อม

สรุปผล
การฝึกซ้อม

รูปแบบ
การจัดการฝึกซ้อม

(The exercise management model)
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ก�รระบุคว�มต้องก�ร	(IDENTIFY	THE	NEED)

 ก�รระบุคว�มต้องก�ร	หม�ยถึง	ก�รระบุคว�มต้องก�ร	/	คว�มจำ�เป็น	และหัวข้อที่จะฝึกซ้อม

 ทุกการฝึกซ้อม เริ่มด้วยการระบุความต้องการที่เฉพาะ คือ :

   การทดสอบแผน

   การประเมินผล

   การประเมินภาพรวมการฝึกซ้อม 

   การฝึกปฏิบัติ

   การฝึกอบรม

  การสาธิต

 ระบคุวามตอ้งการการฝกึซอ้มโดยการตัง้คำาถามวา่ : ทำ�ไมเร�จงึตอ้งฝกึซอ้ม? ความตอ้งการนีข้ึน้อยูก่บัเหตผุล

ต่างๆ ดังนี้ :

  ผลลัพธ์หรือข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมครั้งที่ผ่านมา หรือบทเรียนการตอบสนองและการปฏิบัติการ

  ฟื้นฟูที่เกิดขึ้นจริง

   แผนงานหรือกระบวนการที่พัฒนาขึ้นใหม่

  การเปลี่ยนแปลงแหล่งทรัพยากร, ความสามารถหรือโครงสร้าง

   การสนับสนุนงบประมาณ, แผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติในปัจจุบัน

ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�ร	(ANALYSE	THE	NEED)

 การวิเคราะห์ความต้องการ เพื่อกำาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ในการนำาเสนอการฝึกซ้อม

 ควรกำาหนดเพยีงจดุมุง่หมายเดยีวทีจ่ะดำาเนนิการฝกึซอ้ม ในขณะทีอ่าจมหีลายวตัถปุระสงคท์ีบ่รรลผุลสำาเรจ็

ได้ในระหว่างการฝึกซ้อม

 จำานวนวตัถปุระสงคท์ีม่ปีระสทิธภิาพ ควรกำาหนดใหม้จีำานวนนอ้ยทีส่ดุ และในแตล่ะวตัถปุระสงคค์วรมตีวัชีว้ดั  

(Performance Indicators) ที่ยืนยันความสำาเร็จตามวัตถุประสงค์

ตัวอย่างเช่น

หัวข้อที่จะฝึกซ้อม	: การซ้อมแผนสำาหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข

วัตถุประสงค์	:	ประเมินการตอบสนองของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด

ตัวชี้วัด	:	มีความพร้อมในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือห้องบัญชาการเหตุการณ์อย่างมี

ประสิทธิภาพ
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ก�รออกแบบก�รฝึกซ้อม	(DESIGN	THE	EXERCISE)

 เป็นการกำาหนดจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์, ขอบเขต, รูปแบบ และผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

 การฝึกซ้อมเป็นการวางแผนและการเขียนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ :

  ขอบเขตของการฝึกซ้อม

  รูปแบบของการฝึกซ้อม

  ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

  รายละเอียดของสถานการณ์สมมุติ

  ทีมอำานวยการฝึกซ้อมและบทบาทหน้าที่

  การเตรียมการ สำาหรับควบคุมการฝึกซ้อม

  การเตรียมการ สำาหรับการสื่อสาร (ก่อน, ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม)

  การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (debriefs) และการประเมินผล

  การทบทวนยุทธศาสตร์ (เป็นสิ่งจำาเป็นในการฝึกซ้อม)

 การออกแบบการฝึกซ้อม มักจะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์สมมุติ ควรตรวจสอบและดูแลให้แน่ใจว่า

สถานการณ์สมมุติไม่มีผลกระทบต่อการออกแบบการฝึกซ้อม

ก�รดำ�เนินก�รฝึกซ้อม	(CONDUCT	EXERCISE)

 การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct exercise) จะเกี่ยวกับการประสานงานของทีมอำานวยการฝึกซ้อม  

(Directing Staff) ที่จะวางจุดเริ่มต้นและควบคุมกำากับตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์

 ระยะของการดำาเนินการฝึกซ้อม ดังนี้ :

  กิจกรรมก่อนการฝึกซ้อม (Pre exercise activities)

  การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม (Briefings) โดยทีมอำานวยการฝึกซ้อม และผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

  การเริ่มการฝึกซ้อม (Starting the exercise)

  การจัดการการฝึกซ้อม (Managing the exercise)

  การสิ้นสุดการฝึกซ้อม (Finishing the exercise)

  การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (Debriefings)

ก�รสรุปผลหลังก�รฝึกซ้อม	(DEBRIEFING	THE	EXERCISE)

 การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม คือ กระบวนการวิเคราะห์วิจารณ์การดำาเนินการฝึกซ้อม, การตอบสนองของ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมต่อสถานการณ์สมมุติ และการเชื่อมโยงไปสู่ผลสำาเร็จตามวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม
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 การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ควรทำาในหลายกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องดังนี้ :

  สรุปผลการฝึกซ้อมทันทีหลังจบการฝึกซ้อม (Hot debriefs)

  ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Exercise Directing Staff)

  ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม (Exercise Participants)

    หน่วยงานที่เข้าร่วมสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (Agency and/or multi agency debriefs)

    คณะทำางานวางแผนการฝึกซ้อม (Exercise Planning Team)

ก�รประเมินผลก�รฝึกซ้อม	(EVALUATE	THE	EXERCISE)

 การประเมินผล ควรรวมไปถึงการออกแบบ (design) และการดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) ตามระยะ 

การฝึกซ้อม และการตอบสนองของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมตามสถานการณ์สมมุติ การประเมินผลอาจใช้รูปแบบ 

การถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) และควรรวมไปถึงการประเมินผลตามข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อ

กำาหนดกิจกรรมที่เหมาะสม

 การถอดบทเรียน (After Action Review) เพื่อตรวจสอบ :

  การระบุบทเรียนที่ได้รับ

  กระบวนการปรับปรุง / แก้ไขบทเรียนที่ได้รับ

   ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงที่ต่อเนื่อง

กิจกรรมที่	1 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1. อภิปรายข้อมูลข่าวสาร (information) ที่ท่านจะต้องจัดเตรียมเพื่อเตรียมจัดการฝึกซ้อม 
2. ระบุสิ่งที่ต้องพัฒนาเพื่อการฝึกซ้อมในกลุ่มของท่านว่ามีอะไรบ้าง?

หม�ยเหต	ุ:	การฝกึซอ้มนี ้ควรประยกุตใ์หเ้หมาะสมกบัหนว่ยงานของทา่น และควรเกีย่วขอ้งกบัภยัจากโรคตดิตอ่ 

หรือภัยพิบัติอื่นๆ ด้วย
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บทสรุป	(CONCLUSION)

 การฝึกซ้อมเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าเพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อมต่อการตอบสนองและการฟื้นฟูต่อ

ภาวะฉุกเฉิน 

 การรวมกิจกรรมนี้ในวงจรการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งจำาเป็น เพื่อให้แน่ใจว่าบทเรียน 

ที่เกิดจากกิจกรรมเหล่านี้ รวมอยู่ในการตอบสนองและการฟื้นฟูด้วย
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บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



43คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



44 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



45คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



46 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



47คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



48 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



49คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



50 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



51คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



52 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



53คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



54 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



55คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



56 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



57คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 2คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม ภาพรวมการจัดการฝึกซ้อม 
(ExERCISE MaNagEMENT OvERvIEW)



58 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บันทึก



บทที่ 3คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

ภาพรวมของการประชุม

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

อุปกรณ์ที่ใช้

1.  เครื่องฉายภาพสไลด์ (LCD projector)

2.  งานนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint presentation set)

3.  กระดาษฟลิปชาร์ท (Flip chart)

4.  คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (บทที่ 3)

เมื่อจบการประชุมบทนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ :

 1. อธิบายถึงเป้าหมายของการวิเคราะห์ความต้องการ

 2. กำาหนดรูปแบบจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 3. อธิบายลักษณะของจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ที่ดี

 4. อธิบายองค์ประกอบของวัตถุประสงค์ได้

การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)

หัวข้อ กิจกรรม เวล�
1. บทนำา วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที
2. ระบุความต้องการ วิทยากรนำาเสนอ และกิจกรรมกลุ่ม 30 นาที
3. การวิเคราะห์ความต้องการ วิทยากรนำาเสนอ 15 นาที
4. จุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อม วิทยากรนำาเสนอ และกิจกรรมกลุ่ม 30 นาที
5. วัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม วิทยากรนำาเสนอ 15 นาที
6. ตัวชี้วัด วิทยากรนำาเสนอ และกิจกรรมกลุ่ม 30 นาที
7. ทบทวน

เวล�ทั้งหมดในก�รประชุม	:	125	น�ที



การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3

60 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

 บันทึกสำาหรับวิทยากร อุปกรณ์ช่วยสอน

1.	 บทนำ�	(INTRODUCTION) 

วิทย�กรแนะนำ�ตัวเอง

วัตถุประสงค์ของบทนี้ ได้อ้างถึงวงจรรูปแบบการจัดการฝึกซ้อม และมี  

3 กิจกรรมกลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 2, 3 และ 4 

 

สามหัวข้อต่อไปนี้มีความสำาคัญในการปรับปรุงให้เหมาะสมต่อเหตุการณ์  

จึงควรดำาเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนตัดสินใจฝึกซ้อม ดังนี้คือ :

 1.  การกำาหนดความต้องการ (Determining the need)

 2.  การวิเคราะห์ความต้องการ (Analyzing the need)

 3.  การเขียนผลลัพธ์ (Writing the outcomes)   

2.		ระบุคว�มต้องก�ร	(IDENTIFY	THE	NEED)

การระบุความต้องการ หมายถึง การระบุความต้องการ / ความจำาเป็น และ

หัวข้อที่จะฝึกซ้อม

การระบุความต้องการ เป็นการตอบคำาถามว่า 

‘ทำ�ไมต้องดำ�เนินก�รฝึกซ้อม?’



การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3

61คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

กิจกรรมที่	2	 30	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  ระบุความต้องการ / ความจำาเป็น และหัวข้อที่จะฝึกซ้อม
2. เขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจำาลองการดำาเนินการฝึกซ้อม

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:

วัสดุสนับสนุน	: คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ก�รนำ�เสนอ	:	30 นาที ในการอภิปราย, 5 นาที ในการนำาเสนอ

ประเด็นสำ�คัญในกิจกรรม	:	

การฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการระบุความต้องการในหน่วยงาน

หรือชุมชนต่อการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การฝึกซ้อมนี้น่าจะมีประโยชน์

สงูสดุในการฝกึทกัษะ, สรา้งแรงจงูใจหรอืการประเมนิแผนงาน, สรา้งระบบ

หรือเทคนิค มีน้อยมากที่การฝึกซ้อมจะไม่ทำาให้เกิดการพัฒนาทักษะใหม่

ผู้จัดการฝึกซ้อม (Exercise managers) ควรอภิปรายความต้องการกับ 

ทีมงานและผู้เก่ียวข้องในช่วงต้นก่อนการวางแผน เพ่ือให้ม่ันใจว่าการอภิปราย

เหล่านี้จะช่วยกำาหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของการฝึกซ้อมได้อย่าง

ชัดเจน จึงเป็นสิ่งสำาคัญในระยะแรกเพื่อพิจารณาว่า การฝึกซ้อมสามารถ

ทบทวนไดอ้ยา่งครบถว้นและสามารถวดัความสำาเรจ็ได ้เมือ่มคีวามตอ้งการ

ทีช่ดัเจน ขัน้ตอนตอ่มาเปน็การวเิคราะหค์วามตอ้งการ (analyze the need)  

คือ การกำาหนดจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด  



การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3

62 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

3.		ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�ร	(ANALYZING	THE	NEED)

การวเิคราะหค์วามตอ้งการ เปน็กระบวนการจดัการซึง่รวมไปถงึการปรกึษา 

กับผู้เกี่ยวข้อง โดยในที่สุดจะเป็นขั้นตอนการพัฒนาการฝึกซ้อม

วิเคราะห์ความต้องการ คือ การกำาหนดจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และ 

ตัวชี้วัด

4.		จุดมุ่งหม�ย	(PURPOSE)

ขัน้ตอนแรกของการวเิคราะห ์คอื การเขยีนจดุมุง่หมาย โดยจดุมุง่หมายเปน็

ความตัง้ใจอยา่งกวา้งๆ และควรมเีพยีงหนึง่จดุมุง่หมายตอ่หนึง่การฝกึซอ้ม 

เท่านั้น จุดมุ่งหมายควรจะเริ่มด้วยคำากริยาและเป็นข้อความเชิงบวก,  

มคีวามชดัเจน, มใีจความกระชบั และสามารถปฏบิตัไิด ้รวมทัง้จดุมุง่หมาย

ที่ดีนั้นควรเป็นจุดมุ่งหมายที่สามารถวัดได้

ควรจะมีเพียงหนึ่งจุดมุ่งหมายเท่านั้นต่อหนึ่งการจำาลองการฝึกซ้อม และ

ควรกำาหนดทิศทางต่อความสำาเร็จด้วย

การวิเคราะห์ความต้องการ จะแสดงความจำาเป็นในการฝึกซ้อม การจัด

ทีมงานฝึกซ้อม (Exercise Management Team) จึงควรพัฒนาตาม 

จุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อม ดังนี้ :

   เพื่อให้การฝึกซ้อมสำาเร็จลงได้และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เขียนไว้

  อย่างชัดเจน เพื่อให้ทุกคนเข้าใจ

    เพื่ออธิบายต่อทีมจัดการฝึกซ้อม โดยการตั้งใจที่จะบรรลุผลสำาเร็จ

  ต่อการดำาเนินการฝึกซ้อม

    เน้นจุดมุ่งหมายที่เป็นเชิงบวก (หลีกเลี่ยงการใช้คำาว่า ไม่) และควร

  ระบุกิจกรรมด้วย  



การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3

63คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

กิจกรรมที่	3	 30	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :  ระบุความต้องการและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องต่อการดำาเนินการฝึกซ้อม ดังนี้

1.  กำาหนดจุดมุ่งหมาย ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในกิจกรรมที่ 2
2. ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อจำากัดและข้อพิจารณา) ที่มีผลกระทบต่อโครงการของท่าน

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:

วัสดุสนับสนุน	: คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม, การฝึกซ้อมชนิดอภิปราย

ก�รนำ�เสนอ	:	30 นาที ในการอภิปราย, 5 นาที ในการนำาเสนอ

ประเดน็สำ�คญัในกจิกรรม	:	วตัถปุระสงคข์องการวเิคราะหค์วามตอ้งการ 

คือ การกำาหนดจุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อม ซึ่งเชื่อมโยงประเด็น 

ส่วนที่ขาดและการพัฒนา จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนจะนำาไปสู่ผลลัพธ์ โดย

ผลลัพธ์ควรเป็นรูปแบบที่เหมาะสมมากที่สุด การวิเคราะห์สิ่งต่อไป 

คือ การจัดทำาตารางเวลาการพัฒนา การดำาเนินการและติดตามผล 

การฝึกซ้อม

เมื่อมีการกำาหนดวัตถุประสงค์ ทีมวางแผนจัดการซ้อมควรตรวจสอบ 

ปัจจัยต่างๆ (สิ่งที่ควรพิจารณา) ที่ส่งผลกระทบ ผู้จัดการควรใช้ปัจจัยใน

การวางแผนขนาด, โครงสร้าง และรูปแบบของการฝึกซ้อม

ปัจจัยต่างๆ ที่พบ (สิ่งที่ควรพิจารณา) คือ :

  	 สถ�นก�รณส์มมตุ	ิ- สถานการณส์มมตุ ิคอื เรือ่งราวทีแ่สดงชดุของ

  เวทีหรือฉากของการฝึกซ้อม จะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยดังนี้ คือ

   เวล� - การกำาหนดเวลาเป็นสิ่งจำาเป็นหรือไม่? การใช้เวลามากต่อ

  การดำาเนินการในการฝึกซ้อม (conduct) เป็นสิ่งจำาเป็นหรือไม่?  

  เป็นช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืนที่ควรมีการฝึกซ้อมขึ้น?

    ขน�ด	- การฝกึซอ้มทีซ่บัซอ้นอยา่งไรทีค่วรม?ี จำานวนคนมากเพยีงใด

  ที่เป็นทีมงานจัดการและดำาเนินการ? กี่หน่วยงานที่จำาเป็นต้องมี 

  ส่วนเกี่ยวข้อง? กี่คนที่ต้องมีส่วนเกี่ยวข้อง?
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  สถ�นที่ - สถานที่ฝึกซ้อมจะจัดขึ้นที่ใด? พื้นที่ที่ต้องการขนาด

  เทา่ใด? ใครเปน็เจา้ของหรอืผูจ้ดัการสถานที?่ มทีางเลอืกอืน่หรอืไม?่  

  ความพรอ้มของสถานทีจ่ดัการฝกึซอ้มคอือะไร? การขออนญุาตหรอื 

  อนมุตัสิถานทีเ่ปน็สิง่จำาเปน็ตอ้งดำาเนนิการหรอืไม?่ จำานวนฉากและ 

  การเตรียมการที่ต้องการมากน้อยเพียงใด?

   บุคล�กร - ใครควรจะมีส่วนร่วมบ้าง? ความพร้อมของบุคลากร 

  คืออะไร? ใครคือหัวหน้าทีมควบคุมการฝึกซ้อม?

   หน่วยง�น	 - ใครเป็นหน่วยงานสำาคัญที่ควรมีส่วนเกี่ยวข้อง? 

  ยังมีหน่วยงานสนับสนุนอื่นๆ ที่จำาเป็นหรือไม่? ข้อจำากัดของ 

  หน่วยงานมีอะไรบ้าง?

    ค่�ใช้จ่�ย - มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง? ใครเป็นผู้จ่าย? การพิจารณา

  ค่าใช้จ่ายของบุคลากร, อุปกรณ์, ค่าประกัน, อาหาร, ที่พัก,  

  การเดินทาง, ค่าจ้าง, ค่านำา้มันเช้ือเพลิง และเคร่ืองอุปโภคบริโภคอ่ืนๆ

   อุปกรณ์	- ข้อกำาหนด, ข้อจำากัด และการใช้ประโยชน์

   ก�รมีส่วนร่วมของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้อง	 - การวางแผนอย่างไร

  ทีช่ว่ยใหม้ัน่ใจวา่หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งมคีวามพรอ้มและมศีกัยภาพ 

  ในระหว่างการฝึกซ้อม?

    สภ�พอ�ก�ศ - ควรวางแผนสำารองฉุกเฉิน กรณีสภาพอากาศท่ีเลวร้าย

    ก�รบรหิ�รจดัก�ร	- พจิารณาความจำาเปน็ของการบนัทกึดว้ยระบบ

  อิเล็กทรอนิกส์และกระดาษเพื่อจัดเก็บข้อมูล, การสนับสนุน 

  ทีมผู้บริหาร, การกำาหนดและการเข้าถึงการควบคุม, การแจ้งเตือน 

  ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียงและหน่วยงานอื่นๆ, การจัดการ 

  ความสอดคล้อง, การประกันภัย เช่น ประกันความรับผิดชอบต่อ 

  สาธารณะ และการชดเชยค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่

    คว�มต้องก�รหน่วยส่งกำ�ลังบำ�รุง - พิจารณาในสิ่งเหล่านี้ 

  เช่น อาหาร, การขนส่ง, ที่อยู่อาศัยและที่พัก, การจัดเก็บ,  

  ค่าสาธารณูปโภคและวัสดุสิ้นเปลือง

  		ก�รพจิ�รณ�ขอ้กฎหม�ย - ดำาเนนิการตามกฎหมาย, แผนงานและ

  ข้อตกลง  
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5.	วัตถุประสงค์	(OBJECTIVES) 

วัตถุประสงค์ คือ การอธิบายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อนำาไปสู่สิ่งที่จะบรรลุ  
(จุดมุ่งหมาย) อาจจะเป็นรายบุคคล, รายกลุ่ม หรือหน่วยงานที่เข้าร่วม 
การฝึกซ้อม 

ในขณะที่มีเพียงหนึ่งจุดมุ่งหมาย แต่สามารถมีได้หลายวัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์จำาเป็นต้องมีความชัดเจนและไม่คลุมเครือ วัตถุประสงค์ที่
มีประสิทธิภาพจะบรรลุได้, สังเกตได้ และวัดได้ แต่ละวัตถุประสงค์ควร
เชื่อมโยงโดยตรงกับจุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อม และวัตถุประสงค์จะเป็น
ตัวกำาหนดการฝึกซ้อมที่เหมาะสมด้วย  

6.	ตัวชี้วัด	(PERFORMANCE	MEASURES)

องค์ประกอบของวัตถุประสงค์ที่ดี สามารถกำาหนดตัวชี้วัด คือ
   กิจกรรม	 /	 ผลจ�กพฤติกรรม	 :	 แสดงให้เห็นผลสำาเร็จว่าอะไรคือ
  สิ่ งที่ผู้ เข้าร่วมการฝึกแสดงให้เห็นถึงความสำาเร็จที่น่าพอใจ 
  ตามวตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนด ควรเปน็สิง่ทีส่งัเกตได,้ วดัได ้และคาดวา่ 
  จะปฏิบัติได้ ตัวอย่างเช่น
   สาธิตการใช้ไมโครโฟนที่ถูกต้อง
    การใช้สัญลักษณ์เพื่อแสดงความเสียหายบนแผนที่
     ฯลฯ
  เงื่อนไข	 : สถานการณ์ที่คาดว่าจะแสดงกิจกรรมได้ ซึ่งรวมถึง
  การอธบิายการเรยีนรูแ้ละการใชเ้ครือ่งมอืหรอือปุกรณ ์การชว่ยงาน 
  หรือการกระจายคู่มือการใช้งาน การดูแลสภาพแวดล้อมที่ส่งผล 
  กระทบต่องานที่ปฏิบัติ ตัวอย่างเช่น
     จะปฏิบัติกับใคร (คนเดียวหรือรวมกลุ่ม) 
     ใช้อุปกรณ์อะไร 
     ในช่วงเวลากลางวันหรือกลางคืน
    ม�ตรฐ�น	: ระดับของความสามารถท่ีควรมี เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
  ที่สามารถพบเห็นได้ หรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ตัวอย่างเช่น
     ปฏิบัติได้เร็วตามที่คาดหวังไว้หรือไม่
   ความสูงเท่าไรหรืออย่างไรของผนังที่จะสร้างขึ้น
   วิธีการที่จัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยเหล่านี้ คืออะไร
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ตัวอย่�งก�รกำ�หนดจุดมุ่งหม�ย	วัตถุประสงค์	และตัวชี้วัด	รวมทั้งตัวอย่�งหลักฐ�น  
เรื่องที่จะฝึกซ้อม	: การซ้อมแผนสำาหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
จุดมุ่งหม�ย	: เพื่อทดสอบการสั่งการ, การประสานงาน และการติดต่อสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์	: เพื่อประเมินการตอบสนองของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตัวชี้วัด ตัวอย่�งหลักฐ�น
มีความพร้อมในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ 

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือ 

ห้ อ งบัญชาการ เหตุ ก า รณ์ อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ

  ในสถานที่ ให้มีหลักฐานแสดงขั้นตอนการแจ้งเตือน, การเปิด

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือห้องบัญชาการ

เหตุการณ์
  มีแนวทาง / วิธีการปฏิบัติ ต่อการรับเข้า, การวิเคราะห์, การแสดง 

และการกระจายข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการตัดสินใจอย่างเพียงพอ
  มีกิจกรรมการประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง, ศูนย์ภาวะวิกฤติ

หรือการประชุมภายในจังหวัดอย่างเหมาะสมและตามความจำาเป็น

กิจกรรมที่	4	 30	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ในกิจกรรมที่ 2 และ 3 ท่านได้ระบุความต้องการและจุดมุ่งหมายแล้ว จากนี้ต่อไปให้กลุ่มของท่าน :
1.  บอกวัตถุประสงค์	ที่ท่านต้องการให้ประสบความสำาเร็จโดยการฝึกซ้อม
2. แต่ละวัตถุประสงค์ ให้ระบุตัวช้ีวัดท่ีนำามาใช้ เพ่ือระบุว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ในระหว่างการฝึกซ้อม

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:

วัสดุสนับสนุน	: คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ก�รนำ�เสนอ	:	30 นาที ในการอภิปราย, 5 นาที ในการนำาเสนอ

ประเดน็ทีส่ำ�คญัในกจิกรรม	:	นอกเหนอืจากการกำาหนดวตัถปุระสงคแ์ลว้ 

สิง่สำาคญัคอื การระบวุา่การฝกึซอ้มจะบรรลตุามวตัถปุระสงคห์รอืไม ่ตวัชีว้ดั 

ควรได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยกำาหนดความสำาเร็จของการฝึกซ้อมได้

ตัวช้ีวัด ทีมวางแผนการฝึกซ้อมควรใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการฝึกซ้อม, 

วทิยากรการฝกึซอ้มใชเ้ปน็ขอ้มลูแนะนำาผูเ้ขา้รว่มการฝกึ และผูป้ระเมนิผล

การฝกึซอ้มใชเ้ปน็ตวัชีว้ดัในระหวา่งการฝกึซอ้ม และนำาไปสูก่ารประเมนิผล 

การฝึกซ้อม

แต่ละวัตถุประสงค์ ควรมีตัวชี้วัดด้วย



การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3

67คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

ตัวอย่�งก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์	(สำ�หรับแบบฝึกหัดนี้)

 1. เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของแผนและขัน้ตอนการปฏบิตัทิีม่อียูว่า่เหมาะสมและสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิในกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินตามแนวชายแดน

 2. เพื่อระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินตามแนวชายแดนที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็น 

ลายลักษณ์อักษร

 3. เพื่อบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงที่ไม่ได้บันทึกไว้ในเอกสาร แต่จำาเป็นต้องปฏิบัติใน 

การดำาเนินการจริง 

 4. เพื่อระบุสิ่งที่ขาดหายไปในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกัน

 5. เพื่อประเมินแผนงานและวิธีการปฏิบัติตามแผนงานระหว่างหน่วยงานให้สอดคล้องกัน เพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ์

ตามวัตถุประสงค์

 6. เพื่อปรับปรุงแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่มีการระบุไว้ในการฝึกซ้อมจริง

 7. เพื่อพัฒนากลไกการวินิจฉัยตรวจสอบ และจัดการควบคุมการระบาดของโรคตามแนวชายแดน ระหว่าง 

หน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ

 8. เพื่อจัดทำาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดการการระบาดของโรคที่มีปัญหาตามแนวชายแดนของ 

ทั้งสองจังหวัด

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
  เมื่อท่านกลับไปยังหน่วยงานของท่าน มีทรัพยากรอะไรบ้างที่ท่านสามารถระบุและวิเคราะห์ความต้องการ

เพื่อจัดการฝึกซ้อมได้?

  ผู้เกี่ยวข้องมีใครบ้าง ที่จำาเป็นในการมีส่วนร่วมในการระบุและวิเคราะห์ความต้องการในการดำาเนินการ

ฝึกซ้อมในแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 ถึง 3 ?

7.		ทบทวนวัตถุประสงค์	(REVIEW	OF	UNIT	OBJECTIVES)

ทบทวนวัตถุประสงค์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม  
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บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)

ระบุคว�มต้องก�ร	(IDENTIFY	THE	NEED)

 การระบุความต้องการ หมายถึง การระบุความต้องการ / ความจำาเป็น และหัวข้อที่จะฝึกซ้อม

 การระบุความต้องการ เป็นการตอบคำาถามว่า ‘ทำ�ไมต้องดำ�เนินก�รฝึกซ้อม?’

กิจกรรมที่	2 30	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1. ระบุความต้องการ / ความจำาเป็น และหัวข้อที่จะฝึกซ้อม 
2. เขียนประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ จากการจำาลองการดำาเนินการฝึกซ้อม
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การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ก�รวิเคร�ะห์คว�มต้องก�ร	(ANALYZING	THE	NEED)

จุดมุ่งหมายของการฝึกซ้อม (EXERCISE PURPOSE)

 การวิเคราะห์ความต้องการ เป็นกระบวนการจัดการซึ่งรวมไปถึงการปรึกษากับผู้เกี่ยวข้อง โดยในที่สุดจะเป็น

ขั้นตอนการพัฒนาการฝึกซ้อม

 วิเคราะห์ความต้องการ คือ การกำาหนดจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด

กิจกรรมที่	3 30	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน : ระบุความต้องการและประโยชน์ที่เกี่ยวข้องต่อการดำาเนินการฝึกซ้อม ดังนี้
1. กำาหนดจุดมุ่งหมาย ที่สอดคล้องกับความต้องการของท่านตามที่ได้ระบุไว้ในกิจกรรมที่ 2
2. ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (ข้อจำากัดและข้อพิจารณา) ที่มีผลกระทบต่อโครงการของท่าน
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บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)

วัตถุประสงค์ก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	OBJECTIVES)

 วัตถุประสงค์ คือ การอธิบายที่เฉพาะเจาะจงเพื่อนำาไปสู่สิ่งที่จะบรรลุ (จุดมุ่งหมาย) อาจจะเป็นรายบุคคล,  

รายกลุ่ม หรือหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม 

 ในขณะทีม่เีพยีงหนึง่จดุมุง่หมาย แตส่ามารถมไีดห้ลายวตัถปุระสงค ์วตัถปุระสงคจ์ำาเปน็ตอ้งมคีวามชดัเจนและ

ไม่คลุมเครือ

ตัวชี้วัด	(PERFORMANCE	MEASURES)

 นอกเหนอืจากการกำาหนดวตัถปุระสงคแ์ลว้ สิง่สำาคญัคอื การระบวุา่การฝกึซอ้มจะบรรลตุามวตัถปุระสงคห์รอืไม ่ 

ตัวชี้วัดควรได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยกำาหนดความสำาเร็จของการฝึกซ้อมได้

 ตวัชีว้ดั ทมีวางแผนการฝกึซอ้มควรใชเ้ปน็ขอ้มลูในการออกแบบการฝกึซอ้ม, วทิยากรการฝกึซอ้มใชเ้ปน็ขอ้มลู

แนะนำาผูเ้ขา้รว่มการฝกึ และผูป้ระเมนิผลการฝกึซอ้มใชเ้ปน็ตวัชีว้ดัในระหวา่งการฝกึซอ้ม และนำาไปสูก่ารประเมนิผล

การฝึกซ้อม

 แต่ละวัตถุประสงค์ ควรมีตัวชี้วัดด้วย

ตัวอย่�งก�รกำ�หนดจุดมุ่งหม�ย	วัตถุประสงค์	และตัวชี้วัด	รวมทั้งตัวอย่�งหลักฐ�น

เรื่องที่จะฝึกซ้อม	: การซ้อมแผนสำาหรับการระบาดใหญ่ของโรคไข้หวัดใหญ่
จุดมุ่งหม�ย	: เพื่อทดสอบการสั่งการ, การประสานงาน และการติดต่อสื่อสารของกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์	: เพื่อประเมินการตอบสนองของสำานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ตัวชี้วัด ตัวอย่�งหลักฐ�น
มีความพร้อมในการเปิดศูนย์ปฏิบัติการ 

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือ 

ห้ อ งบัญชาการ เหตุ ก ารณ์ อย่ า งมี

ประสิทธิภาพ

  ในสถานที่ ให้มีหลักฐานแสดงขั้นตอนการแจ้งเตือน, การเปิด

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หรือห้องบัญชาการ

เหตุการณ์
  มีแนวทาง / วิธีการปฏิบัติ ต่อการรับเข้า, การวิเคราะห์, การแสดง 

และการกระจายข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งการตัดสินใจอย่างเพียงพอ
  มกีจิกรรมการประสานงานกบัหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง, ศนูยภ์าวะวกิฤติ

หรือการประชุมภายในจังหวัดอย่างเหมาะสมและตามความจำาเป็น
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การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

กิจกรรมที่	4	 30	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ในกิจกรรมที่ 2 และ 3 ท่านได้ระบุความต้องการและจุดมุ่งหมายแล้ว จากนี้ต่อไปให้กลุ่มของท่าน :

1.  บอกวัตถุประสงค์	ที่ท่านต้องการให้ประสบความสำาเร็จโดยการฝึกซ้อม
2. แต่ละวัตถุประสงค์ ให้ระบุตัวช้ีวัดท่ีนำามาใช้ เพ่ือระบุว่าสามารถบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ในระหว่างการฝึกซ้อม

ตัวอย่�งก�รกำ�หนดวัตถุประสงค์	(สำ�หรับแบบฝึกหัดนี้)

 1. เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของแผนและขัน้ตอนการปฏบิตัทิีม่อียูว่า่เหมาะสมและสามารถปฏบิตัไิดจ้รงิใน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินตามแนวชายแดน

 2. เพื่อระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินตามแนวชายแดนที่ไม่ได้มีการบันทึกไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร

 3. เพื่อบันทึกรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงที่ไม่ได้บันทึกไว้ในเอกสาร แต่จำาเป็นต้องปฏิบัติใน 

การดำาเนินการจริง 

 4. เพื่อระบุสิ่งที่ขาดหายไปในขั้นตอนการปฏิบัติงาน และปรับปรุงให้เหมาะสมสอดคล้องกัน

 5. เพือ่ประเมนิแผนงานและวธิกีารปฏบิตัติามแผนงานระหวา่งหนว่ยงานใหส้อดคลอ้งกนั เพือ่นำาไปสูผ่ลลพัธ์

ตามวัตถุประสงค์

 6. เพื่อปรับปรุงแผนงานและขั้นตอนการปฏิบัติให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ที่มีการระบุไว้ในการฝึกซ้อมจริง

 7. เพื่อพัฒนากลไกการวินิจฉัยตรวจสอบ และจัดการควบคุมการระบาดของโรคตามแนวชายแดน ระหว่าง

หน่วยงานระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ

 8. เพื่อจัดทำาบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ในการจัดการการระบาดของโรคที่มีปัญหาตามแนวชายแดน

ของทั้งสองจังหวัด
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บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
  เมือ่ทา่นกลบัไปยงัหนว่ยงานของทา่น มทีรพัยากรอะไรบา้งทีท่า่นสามารถระบแุละวเิคราะหค์วามตอ้งการเพือ่

จัดการฝึกซ้อมได้?

  ผูเ้กีย่วขอ้งมใีครบา้ง ทีจ่ำาเปน็ในการมสีว่นรว่มในการระบแุละวเิคราะหค์วามตอ้งการในการดำาเนนิการฝกึซอ้ม

ในแต่ละกิจกรรม ตั้งแต่กิจกรรมที่ 1 ถึง 3 ?
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การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



74 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)
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การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)
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การระบุและวิเคราะห์ความต้องการ 
(NEED IDENTIfICaTION aND aNalySIS)บทที่ 3คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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บันทึก



บทที่ 4คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

ภาพรวมของการประชุม

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

อุปกรณ์ที่ใช้

การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)

หัวข้อ กิจกรรม เวล�
1. บทนำา วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที
2. ขอบเขตการฝึกซ้อม 10 นาที
3. รูปแบบการฝึกซ้อม วิทยากรนำาเสนอ และอภิปราย 10 นาที
4. ผู้ที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม 10 นาที
5. กิจกรรมกลุ่ม 5 กิจกรรมกลุ่ม 40 นาที
6. สถานการณ์สมมุติในการฝึกซ้อม วิทยากรนำาเสนอ และอภิปราย 10 นาที
7. กิจกรรมกลุ่ม 6 กิจกรรมกลุ่ม 40 นาที
8. บทสรุป วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที

เวล�ทั้งหมดในก�รประชุม	:	130	น�ที

 1.  เครื่องฉายภาพสไลด์ (LCD projector)

 2.  งานนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint presentation set)

 3.  คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (บทที่ 4)

 4.  กระดานไวท์บอร์ด (White board)

 5.  ตัวอย่างเอกสารสถานการณ์สมมุติ (ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเฉพาะเจาะจง) : 

  การฝึกซ้อมชนิดอภิปราย

เมื่อจบการประชุมบทนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ : 

 1.  กำาหนดขอบเขตการฝึกซ้อม

 2.  อธิบายความแตกต่างของสามรูปแบบการฝึกซ้อม

 3.  ระบุผู้ที่มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม

 4.  พัฒนาการจัดทำาสถานการณ์สมมุติในการฝึกซ้อม



บทที่ 4 การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)
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คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

 บันทึกสำาหรับวิทยากร อุปกรณ์ช่วยสอน

1.	บทนำ�	(INTRODUCTION) 

วิทย�กรแนะนำ�ตัวเอง	  

การนำาเสนอวัตถุประสงค์ของบทนี้ ได้อ้างอิงไปถึงวงจรรูปแบบการจัดการ

ฝึกซ้อม (The exercise management cycle) ในบทที่ 2 และการแจ้ง 

ผู้เข้าร่วมประชุมว่าในบทนี้มีกิจกรรมกลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 5 และ 6  

หลังจากที่ได้มีการตั้งจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมไว้แล้ว ต่อมา 

เปน็การกำาหนดขอบเขต, รปูแบบ และผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้ม โดยมกีารวางแผน 

และการบันทึกเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2.	ขอบเขตก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	SCOPE)	

การกำาหนดขอบเขตการฝึกซ้อม ควรระบุสิ่งที่ควรรวมและไม่ควรรวมอยู่ใน

การฝึกซ้อมด้วย

มักจะมีความต้องการเพ่ิมเติมจากบุคคลภายนอก ให้ขยายขอบเขตการฝึกซ้อม 

เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำาให้ไม่สามารถทำาการฝึกซ้อมได้ตามวัตถุประสงค์  

ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

มีการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตการฝึกซ้อมมีขอบเขตที่กว้างขวางพอที่จะ

บรรลุวัตถุประสงค์ได้ แต่ไม่ควรเกินความสามารถของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม 

หรือผู้ดำาเนินการฝึกซ้อมได้
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การฝึกซ้อมที่มีประสิทธิภาพ เริ่มจากการระบุความต้องการที่เฉพาะ

เจาะจงในหนว่ยงานหรอืชมุชนตอ่การจดัการในภาวะฉกุเฉนิ การฝกึซอ้มนี้ 

น่าจะมีประโยชน์สูงสุดในการฝึกทักษะ, สร้างแรงจูงใจหรือการประเมิน

แผนงาน, สร้างระบบหรือเทคนิค มีน้อยมากที่การฝึกซ้อมจะไม่ทำาให้เกิด

การพัฒนาทักษะใหม่

ผู้จัดการฝึกซ้อม (Exercise managers) ควรอภิปรายความต้องการกับ 

ทีมงานและผู้เกี่ยวข้องในช่วงต้นก่อนการวางแผน เพื่อสนับสนุนให้มั่นใจ 

ว่าการอภิปรายเหล่านี้จะช่วยกำาหนดจุดมุ่งหมายและขอบเขตของ 

การฝึกซ้อมได้อย่างชัดเจน จึงเป็นสิ่งสำาคัญในระยะแรกเพื่อพิจารณาว่า 

การฝึกซ้อมสามารถทบทวนได้อย่างครบถ้วนและสามารถวัดความสำาเร็จได้ 

เมือ่มคีวามตอ้งการทีช่ดัเจนในการฝกึซอ้ม ขัน้ตอนตอ่มา คอื การกำาหนด

จุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด 

3.	รูปแบบก�รฝึกซ้อม	(TYPES	OF	EXERCISE)	

การฝกึซอ้ม สามารถจดัทำาไดอ้ยา่งงา่ยหรอืซบัซอ้นกไ็ด ้หากเปน็การฝกึซอ้ม 

ทีมงานขนาดเล็กจะเหมาะสมกับการฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการ (drill)  

ซึ่งการฝึกซ้อมโดยทั่วไปมี 3 ชนิด คือ

  1.  การฝึกซ้อม ชนิดอภิปราย (Discussion exercise)

  2.  การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ 

   (Functional exercise)

  3.  การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Field exercise)  
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ก�รฝึกซ้อมชนิดอภิปร�ย	(DISCUSSION	EXERCISE)

การตัง้ชือ่การฝกึซอ้มชนดินี ้เนือ่งจากการฝกึซอ้มจดัใหม้ขีึน้โดยการอภปิราย

รว่มกนัจากสถานการณส์มมตุ ิมกีารเปดิโอกาสใหส้ำารวจปญัหาในเชงิลกึและ

ตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยการพูด

การอภิปรายนี้ สามารถแยกได้เป็น :

    การฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ (Orientation exercise)

  การฝึกซ้อมชนิดตั้งสมมุติฐาน (Hypothetical exercise)

  การฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ (Table Top exercise)  

ก�รฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติก�รต�มบทบ�ทหน้�ที่	

(FUNCTIONAL	EXERCISE)

การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่นี้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิด

กับการฝึกซ้อมชนิดอภิปราย (Discussion exercise) มักจะกำาหนดขึ้นใน

สภาพแวดลอ้มทีม่กีารปฏบิตักิารแบบจำาลองสถานการณท์ีต่อ้งการผูเ้ขา้รว่ม

การฝกึไดฝ้กึปฏบิตัจิรงิตามบทบาทหนา้ที ่ภายใตก้ารจำาลองสภาพแวดลอ้ม

จากเหตกุารณจ์รงิจากโลกภายนอก โดยมทีมีอำานวยการฝกึซอ้ม (Directing 

staff) ส่งข้อมูลและการตอบสนองต่อการจำาลองเหตุการณ์ภายนอก  

ก�รฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติก�รภ�คสน�ม	(FIELD	EXERCISE)

การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้าย

บุคลากรต่อการจำาลองการสั่งการหรือภาวะฉุกเฉิน มักทำาได้เพียงแค่การใช้

ทมีขนาดเลก็ เชน่ ตอบสนองตอ่การจำาลองเหตกุารณร์ถชนหรอืหากซบัซอ้น

กว่านั้น จะเป็นการตอบสนองต่อการจำาลองการสั่งการข้ามประเทศ

การฝึกซ้อมชนิดนี้ สามารถแยกได้เป็น :

   การฝึกซ้อมชนิดสาธิต (Demonstration exercise)

   การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการ (Drill exercise)

   การฝึกซ้อมชนิดการเคลื่อนย้ายเต็มรูปแบบ 

   (Full Scale deployment exercise)

  

หม�ยเหตุ	:  เป็นประโยชน์ในการตั้งคำาถามเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการฝึกซ้อมภาคสนาม กรณีพบ

โรคไขห้วดันกในสตัวป์กีหรอืในคน (เชน่ การคดักรองหรอืการใชอ้ปุกรณป์อ้งกนัรา่งกาย ในสถานการณส์มมตุทิีต่อ้ง

มีการแยกกักกัน เป็นต้น) 



บทที่ 4 การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)

83คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

4.	ผู้เข้�ร่วมก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	PARTICIPANTS)

การออกแบบการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำาคัญในการระบุผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมตั้งแต่

ระยะเริ่มแรก ควรระบุเพื่อให้ทำางานได้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ผู้เข้าร่วม

ฝกึซอ้มควรมกีารศกึษาบทบาทหนา้ทีใ่นการฝกึซอ้มและทรพัยากร (เวลา, 

บุคคล, การเงิน และกายภาพ) ที่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมได้

อภิปร�ย	- ผู้ที่สามารถอภิปรายการมีส่วนร่วมในรูปแบบชนิดต่างๆ ของ

การฝึกซ้อม และบันทึกไว้ที่กระดานไวท์บอร์ด

คำ�ถ�ม	- เราจำาเป็นต้องทบทวนขอบเขตการฝึกซ้อมหรือไม่?  

5.	กิจกรรมกลุ่ม		

กิจกรรมที่	5	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ในกจิกรรมที ่3 และ 4 ทา่นไดต้ัง้จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงคเ์พือ่การฝกึซอ้มไวแ้ลว้ จากนีต้อ่ไปใหก้ลุม่ของทา่น :
1.  ระบุชนิดของการฝึกซ้อมที่ดีและเหมาะสมกับการฝึกซ้อมของท่าน
2. ระบุขอบเขตของการฝึกซ้อม

3. ระบุผู้เข้าร่วมการฝึกในการฝึกซ้อม

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:

วสัดสุนบัสนนุ	: คูม่อืสำาหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ และรายชือ่ผูเ้ขา้รว่มฝกึซอ้ม

จากการวางแผนการฝึกซ้อม

ก�รนำ�เสนอ	:	40 นาที ในการอภิปราย, 5 นาที ในการนำาเสนอ

ประเดน็สำ�คญัในกจิกรรม	: ประเดน็สำาคญัของกจิกรรมนี ้คอื ใหผู้เ้ขา้รว่ม

ประชุมได้นึกถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในการฝึกซ้อม โดยพิจารณาตามขอบเขต 

การฝึกซ้อมที่ได้ตกลงกันไว้

 6.	สถ�นก�รณ์สมมุติในก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	SCENARIO)

มีการจัดตั้งจุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, ขอบเขตและรูปแบบการฝึกซ้อม, 

การจัดทำาเอกสารสถานการณ์สมมุติ โดยการพัฒนาจากข้อมูลทั่วไป และ

ข้อมูลเฉพาะเจาะจง 
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ข้อมูลทั่วไป

ขอ้มลูทัว่ไป โดยปกตแิลว้เปน็ขอ้มลูภมูหิลงัทัง้หมด รวมถงึเปน็ความรูท้ัว่ไป

เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงหรือภาวะฉุกเฉิน

ข้อมูลทั่วไป จัดทำาให้หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นส่วนหนึ่ง 

ของเครื่องมือการฝึกซ้อมที่จะช่วยให้ดำาเนินการได้อย่างเหมาะสมกับ

กิจกรรม เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวอย่างเช่น :

   แผนที่

   รายละเอียดแผนงานและแนวทางปฏิบัติต่อภาวะฉุกเฉิน

   จดหมายข่าวและข้อมูลภูมิหลัง  

หลังจากได้มีการตั้งจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมไว้แล้ว ต่อมา 

เปน็การกำาหนดขอบเขต, รปูแบบและผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้ม โดยมกีารวางแผน 

และการบันทึกเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 

ข้อมูลเฉพ�ะเจ�ะจง	/	คว�มต่อเนื่องของก�รฝึกซ้อม	(SERIALS)

ข้อมูลเฉพาะเจาะจง (บางครั้งเรียกว่า ความต่อเนื่องของการฝึกซ้อม 

หรือเรื่องเล่า หรือข้อมูลนำาเข้า) ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing  

staff) นำามาใช้เพื่อขับเคลื่อนการฝึกซ้อมเพื่อนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ 

แทจ้รงิ, เหตกุารณห์รอืขอ้มลูสำาหรบัผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มเพือ่ตอบสนองกบั

สถานการณจ์รงิ ขอ้มลูเฉพาะเจาะจงควรเรยีงลำาดบัตอ่เนือ่งกนั โดยควรเกบ็

บันทึกรายละเอียดในกำาหนดการหลัก (Master Schedule)

เราสามารถสื่อสารข้อมูลเฉพาะเจาะจง ให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม ได้ด้วย

วิธีการต่างๆ ดังนี้ :

   วิธีการบรรยาย

   วิธีเขียน (จดหมายจำาลองเหตุการณ์, โทรสาร, อีเมล ฯลฯ)

   วิธีนำาเสนอด้วยส่ือ (แผนท่ี, แผนภูมิ, กระดานไวท์บอร์ด, PowerPoint)

   วิธีการออกอากาศ (วีดิโอ, ดีวีดี, ออกอากาศทางเว็บไซต์)  
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7.	กิจกรรมกลุ่ม	

กิจกรรมที่	6	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  กำาหนดสถานการณ์สมมุติสำาหรับการฝึกซ้อมให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, ขอบเขต, รูปแบบ และ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
2. กำาหนดข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเฉพาะเจาะจง เพื่อการฝึกซ้อม

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:

วัสดุสนับสนุน	: ตัวอย่างสถานการณ์สมมุติของการฝึกซ้อมชนิดอภิปราย

ก�รนำ�เสนอ	:	ใหผู้เ้ขา้รว่มการประชมุระดมสมอง การรา่งสถานการณส์มมตุิ

และสอบถามข้อคิดเห็น โดยคำานึงถึงจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ 

การฝึกซ้อม และปรับให้เหมาะสมกับหน่วยงานของตนเอง

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
ระบุทรัพยากรที่ใช้ในการออกแบบการฝึกซ้อม ดังนี้

1.  การฝึกซ้อมชนิดอภิปราย (Discussion / Table Top exercise)

2.  การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional exercise)

3. การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Field / Drill exercise)

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:

วัสดุสนับสนุน	: คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ก�รนำ�เสนอ	: ให้แต่ละกลุ่มนำาเสนอข้อมูลการฝึกซ้อมทั้ง 3 รูปแบบ

ประเด็นที่สำ�คัญในกิจกรรมนี้	: การระบุทรัพยากรที่จะใช้ในการพัฒนาการฝึกซ้อม

8.	ทบทวนวัตถุประสงค์	(REVIEW	OF	UNIT	OBJECTIVE)

ทบทวนวัตถุประสงค์ของการเรียนบทเรียนน้ี และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม

ได้ซักถาม  
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การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

 มีการตั้งจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมของท่านไว้แล้ว ส่วนขอบเขต, รูปแบบและผู้เข้าร่วม 

การฝึกซ้อมจะกำาหนดขึ้นในการวางแผนและการบันทึกเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การฝึกซ้อม

ขอบเขตของก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	SCOPE)

 การกำาหนดขอบเขตการฝึกซ้อม ควรระบุสิ่งที่ควรรวมและไม่ควรรวมอยู่ในการฝึกซ้อมด้วย

 มักจะมีความต้องการเพิ่มเติมจากบุคคลภายนอก ให้ขยายขอบเขตการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำาให้ 

ไม่สามารถทำาการฝึกซ้อมได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยง

 มีการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าขอบเขตการฝึกซ้อมมีขอบเขตที่กว้างขวางพอที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ แต่ไม่ควร

เกินความสามารถของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม หรือผู้ดำาเนินการฝึกซ้อมได้

รูปแบบก�รฝึกซ้อม	(TYPES	OF	EXERCISE)

 การฝกึซอ้ม สามารถจดัทำาไดอ้ยา่งงา่ยหรอืซบัซอ้นกไ็ด ้หากเปน็การฝกึซอ้มทมีงานขนาดเลก็จะเหมาะสมกบั

การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการ (drill) ซึ่งการฝึกซ้อมโดยทั่วไปมี 3 ชนิด คือ

 1. การฝึกซ้อม ชนิดอภิปราย (Discussion exercise)

 2. การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional exercise)

 3. การฝึกซ้อม ชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Field exercise)

ก�รฝึกซ้อมชนิดอภิปร�ย	(DISCUSSION	EXERCISE)

 การตั้งชื่อการฝึกซ้อมชนิดนี้ เนื่องจากการฝึกซ้อมจัดให้มีขึ้นโดยการอภิปรายร่วมกันจากสถานการณ์สมมุติ  

มีการเปิดโอกาสให้สำารวจปัญหาในเชิงลึกและตอบสนองต่อสถานการณ์ด้วยการพูด

 การอภิปรายนี้ สามารถแยกได้เป็น :

    การฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ (Orientation exercise)

   การฝึกซ้อมชนิดตั้งสมมุติฐาน (Hypothetical exercise)

    การฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ (Table Top exercise)



87คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ก�รฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติก�รต�มบทบ�ทหน้�ที่	(FUNCTIONAL	EXERCISE)

 การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่นี้ มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับการฝึกซ้อมชนิดอภิปราย 

(Discussion exercise) มักจะกำาหนดขึ้นในสภาพแวดล้อมที่มีการปฏิบัติการแบบจำาลองสถานการณ์ที่ต้องการ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกได้ฝึกปฏิบัติจริงตามบทบาทหน้าที่ ภายใต้การจำาลองสภาพแวดล้อมจากเหตุการณ์จริงจาก 

โลกภายนอก โดยมีทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing staff) ส่งข้อมูลและการตอบสนองต่อการจำาลองเหตุการณ์

ภายนอก

ก�รฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติก�รภ�คสน�ม	(FIELD	EXERCISE)

 การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายบุคลากรต่อการจำาลองการสั่งการหรือ

ภาวะฉุกเฉิน มักทำาได้เพียงแค่การใช้ทีมขนาดเล็ก เช่น ตอบสนองต่อการจำาลองเหตุการณ์รถชนหรือหากซับซ้อน

กว่านั้น จะเป็นการตอบสนองต่อการจำาลองการสั่งการข้ามประเทศ

 การฝึกซ้อมชนิดนี้ สามารถแยกได้เป็น :

  การฝึกซ้อมชนิดสาธิต (Demonstration exercise)

  การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการ (Drill exercise)

   การฝึกซ้อมชนิดการเคลื่อนย้ายเต็มรูปแบบ (Full Scale deployment exercise)

 กรณีพบโรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีกหรือในคน เช่น การคัดกรองหรือการใช้อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย ในสถานการณ์สมมุติ

ที่ต้องมีการแยกกักกัน เป็นต้น
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การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ผู้เข้�ร่วมก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	PARTICIPANTS)

 การออกแบบการฝกึซอ้มเปน็สิง่สำาคญัในการระบผุูเ้ขา้รว่มฝกึซอ้มตัง้แตร่ะยะเริม่แรก ควรระบเุพือ่ใหท้ำางาน

ไดเ้รว็ทีส่ดุเทา่ทีเ่ปน็ไปได ้ผูเ้ขา้รว่มฝกึซอ้มควรมกีารศกึษาบทบาทหนา้ทีใ่นการฝกึซอ้มและทรพัยากร (เวลา, บคุคล, 

การเงิน และกายภาพ) ที่สามารถเข้าร่วมการฝึกซ้อมได้

กิจกรรมที่	5	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ในกจิกรรมที ่3 และ 4 ทา่นไดต้ัง้จดุมุง่หมายและวตัถปุระสงคเ์พือ่การฝกึซอ้มไวแ้ลว้ จากนีต้อ่ไปใหก้ลุม่ของทา่น :
1.  ระบุชนิดของการฝึกซ้อมที่ดีและเหมาะสมกับการฝึกซ้อมของท่าน
2. ระบุขอบเขตของการฝึกซ้อม

3. ระบุผู้เข้าร่วมการฝึกในการฝึกซ้อม
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การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

สถ�นก�รณ์สมมุติในก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	SCENARIO)

 มกีารจดัตัง้จดุมุง่หมาย, วตัถปุระสงค,์ ขอบเขตและรปูแบบการฝกึซอ้ม, การจดัทำาเอกสารสถานการณส์มมตุ ิ

โดยการพัฒนาจากข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเฉพาะเจาะจง

ข้อมูลทั่วไป

 ข้อมูลทั่วไป โดยปกติแล้วเป็นข้อมูลภูมิหลังทั้งหมด รวมถึงเป็นความรู้ทั่วไปเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงหรือ

ภาวะฉุกเฉิน

 ขอ้มลูทัว่ไป จดัทำาใหห้นว่ยงานหรอืบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง โดยเปน็สว่นหนึง่ของเครือ่งมอืการฝกึซอ้มทีจ่ะชว่ย

ให้ดำาเนินการได้อย่างเหมาะสมกับกิจกรรม เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อมูลเฉพ�ะเจ�ะจง

 ข้อมูลเฉพาะเจาะจง (บางครั้งเรียกว่า ความต่อเนื่องของการฝึกซ้อม หรือเรื่องเล่า หรือข้อมูลนำาเข้า)  

ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing staff) นำามาใช้เพื่อขับเคลื่อนการฝึกซ้อมเพื่อนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง, 

เหตุการณ์หรือข้อมูลสำาหรับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์จริง ข้อมูลเฉพาะเจาะจงควร 

เรียงลำาดับต่อเนื่องกัน โดยควรเก็บบันทึกรายละเอียดในกำาหนดการหลัก (Master Schedule)
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การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

กิจกรรมที่	6	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  กำาหนดสถานการณ์สมมุติสำาหรับการฝึกซ้อมให้ตรงตามจุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, ขอบเขต, รูปแบบ และ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
2. กำาหนดข้อมูลทั่วไปและข้อมูลเฉพาะเจาะจง เพื่อการฝึกซ้อม
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การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)

ระบุทรัพยากรที่ใช้ในการออกแบบการฝึกซ้อม ดังนี้

  การฝึกซ้อมชนิดอภิปราย (Discussion / Table Top exercise)

  การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional exercise)

  การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Field / Drill exercise)
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การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



93คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



94 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



96 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



97คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



98 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



99คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การออกแบบการฝึกซ้อม 
(DESIgN THE ExERCISE)บทที่ 4คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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บันทึก



ภาพรวมของการประชุม 

หัวข้อ กิจกรรม เวล�
1. บทนำา วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที
2. คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

(Exercise Planning Team)

วิทยากรนำาเสนอ พร้อมด้วย 

กิจกรรมกลุ่ม

30 นาที

40 นาที
3. การประชุมและการสัมมนา 

(Meetings and Conferences)

วิทยากรนำาเสนอ พร้อมด้วย

กิจกรรมกลุ่ม

30 นาที

30 นาที
4. บทสรุป วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที

เวล�ทั้งหมดในก�รประชุม	:	140	น�ที

อุปกรณ์ที่ใช้

 1.  เครื่องฉายภาพสไลด์ (LCD projector)

 2.  งานนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint presentation set)

 3.  คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (บทที่ 5)

 4.  ตัวอย่างเอกสาร เช่น

  4.1  รายงานการฝึกซ้อม (เอกสารกำาหนดขอบเขต)

  4.2  การวางแผนการฝึกซ้อม

  4.3  สถานการณ์สมมุติในการฝึกซ้อม

  4.4  วาระและเวลาการประชุมฝึกซ้อม

  4.5  ปฏิทินติดฝาผนัง

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 เมื่อจบการประชุมบทนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ :

  1.  จัดตั้งคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม (Exercise Planning Team)

  2.  ดำาเนินการประชุมเพื่อวางแผนการฝึกซ้อม

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับวิทย�กร
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 บันทึกสำาหรับวิทยากร อุปกรณ์ช่วยสอน

1.	 บทนำ�	(INTRODUCTION) 

การฝึกซ้อมไม่เพียงแต่จัดให้มีข้ึนเท่าน้ัน แต่การฝึกซ้อมจำาเป็นต้องมีการวางแผน

และการจัดการอย่างรอบคอบ แม้แต่งานที่เล็กที่สุดของการฝึกซ้อมก็ต้อง

ใช้วิธีการประสานงานเพื่อการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม 

(conduct) และการประเมินผล (evaluate) ด้วย  

บทนี้ครอบคลุมไปถึงการพิจารณาจัดตั้งกลุ่มบุคคลและกำาหนดบทบาท

หน้าที่ โดยจัดตั้งคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อการออกแบบ  

(design), การดำาเนนิการฝกึซอ้ม (conduct) และการประเมนิผล (evaluate)  

รวมทั้งการประชุมสัมมนาอีกเป็นจำานวนมากด้วย

แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมว่าบทนี้มี 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมที่ 7 และ 8  

2.	คณะกรรมก�รว�งแผนก�รฝกึซอ้ม	(EXERCISE	PLANNING	TEAM)

จัดต้ังคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมและกำาหนดบทบาทหน้าท่ีใน 

การบริหารจัดการเปน็สิง่จำาเปน็ เพือ่ใหม้ัน่ใจถงึความสำาเรจ็ของการฝกึซอ้ม

บทนี้จะเป็นการพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมและ 

การกำาหนดบทบาทหน้าที่ 

คณะกรรมก�รว�งแผนก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	PLANNING	TEAM)

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม เป็นกลุ่มบุคคลที่รับผิดชอบหลัก 

ในการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และ 

การประเมนิผล (evaluate) การฝกึซอ้ม คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม

จะรบัผดิชอบภารกจินีผ้า่นการประชมุเพือ่วางแผน ถงึแมว้า่คณะกรรมการ

วางแผนการฝึกซ้อมจะควบคุมการดำาเนินกิจกรรมทั้งหมดในการฝึกซ้อม

ขนาดใหญ่ และเป็นสิ่งดีที่บทบาทหน้าที่ที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้พัฒนาขึ้น  

มีการรายงานตรงไปยังคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม



บทที่ 5 การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)

103คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

รูปแบบที่แสดงในสไลด์นี้ เป็นการระบุบทบาทหน้าที่ โดยคณะกรรมการ

วางแผนการฝึกซ้อม

ในการฝึกซ้อมขนาดเล็ก บทบาทหน้าที่เหล่านี้อาจจะดำาเนินการโดย 

กลุม่บคุคลเพยีงไมก่ีค่น แตก่ารฝกึซอ้มขนาดใหญน่ีค้วรมทีมีงานขนาดใหญ่

ที่มีบุคลากรทำางานเต็มเวลาในงานนั้น

คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม ควรแตง่ตัง้ผูน้ำาทมีทีเ่รยีกวา่ ผูจ้ดัการทมี  

(Planning team manager) ผูจ้ดัการทมีอาจจะแสดงหรอืไมแ่สดงบทบาท

หน้าที่ระหว่างดำาเนินการฝึกซ้อม (ซึ่งจะกล่าวถึงในบทต่อไป)  

2.1		คณะทำ�ง�นประเมินผลก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	EVALUATION)

คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม (Exercise Planning Team) เปน็ผูแ้ตง่ตัง้ 

คณะทำางานประเมินผลการฝึกซ้อม (Exercise Evaluation Team)  

โดยคณะทำางานประเมินผลการฝึกซ้อมจะรายงานต่อคณะกรรมการ

วางแผนการฝึกซ้อม และมีบทบาทหน้าที่ในการประเมินผลทุกด้านของ 

การฝึกซ้อม และบันทึกข้อมูลเป็นเอกสารถอดบทเรียน (Post Exercise 

Report หรือ After Action Report)

หากเป็นไปได้ สมาชิกในคณะทำางานประเมินผลการฝึกซ้อม ไม่ควรได้รับ

มอบหมายบทบาทหน้าที่อื่นๆ อีกในการฝึกซ้อม  

2.2	คณะทำ�ง�นสนับสนุนก�รปฏิบัติก�ร 

(ADMINISTRATION	SUPPORT)

คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม (Exercise Planning Team) ควรแตง่ตัง้ 

คณะทำางานสนับสนุนการปฏิบัติการ และบุคคลเหล่านั้นต้องมั่นใจว่า

สามารถรว่มกจิกรรมการประสานงานตามแผนการซอ้มไดต้ามกจิกรรมดงันี ้

หรือเพิ่มเติมได้มากกว่านี้ : 

  การขนสง่ สำาหรบัผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มและผูเ้ขา้เยีย่มชมการฝกึซอ้ม

  ที่พัก สำาหรับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและผู้เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อม

  การต้อนรับบุคคลผู้มาตรวจเยี่ยม

  กิจกรรมสังสรรค์หลังการประชุม รวมถึงอาหารเย็น

  การจดบันทึกผลการฝึกซ้อม
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 สมาชิกของคณะทำางานสนับสนุนการปฏิบัติการ (Administration  

Support Team) ควรมีบทบาทหน้าที่หลักในการช่วยเหลือและอำานวย 

ความสะดวกในระหว่างการฝึกซ้อม  

2.3	คณะทำ�ง�นประช�สัมพันธ์	(PUBLIC	RELATION	AND	MEDIA)

คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม (Exercise Planning Team) ควรแตง่ตัง้ 

คณะทำางานประชาสัมพันธ์ (Public Relation and Media Team)  

คณะทำางานประชาสัมพันธ์ควรรายงานต่อคณะกรรมการวางแผน 

การฝึกซ้อมและต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อสาธารณะ 

ที่สอดคล้องกับการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) 

และการประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม 

สมาชิกของคณะทำางานประชาสัมพันธ์ควรคัดเลือกหัวหน้าทีม เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อสาธารณะ และหัวหน้าทีมเพื่อปฏิบัติหน้าที่

ใหข้อ้มลูขา่วสารตอ่ผูม้าเยีย่มชมระหวา่งดำาเนนิการฝกึซอ้ม และหวัหนา้ทมี

เหล่านี้ต้องไม่เป็นผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม (participants)

คณะทำางานประชาสัมพันธ์ ควรมีบทบาทหน้าที่หลักในการให้ข่าวสาร

ประชาสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบจนจบการฝึกซ้อม ในกิจกรรมดังนี้ :

  สรปุขา่วใหร้ฐับาล (รวมทัง้รฐัมนตร)ี, หนว่ยงานภาคธรุกจิ หรอืผูแ้ทน

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  จดัทำาและรณรงคส์ือ่สขุศกึษาประชาสมัพนัธ ์(เอกสารตามปกตแิละ

  ยุทธศาสตร์การสื่อสาร)

  ประชาสมัพนัธแ์จง้หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ องคก์รระหวา่งประเทศ 

  หรือองค์การอนามัยโลก 

สมาชกิของคณะทำางานประชาสมัพนัธ ์ควรเขา้รว่มการฝกึซอ้มและใหข้อ้มลู

การประชาสมัพนัธท์ีเ่กีย่วขอ้ง รวมทัง้การมสีว่นรว่มทีส่ำาคญักบัคณะทำางาน

วิชาการฝึกซ้อม (Exercise Writing Team)  
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2.4	คณะทำ�ง�นวิช�ก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	WRITING)

การแตง่ตัง้คณะทำางานวชิาการฝกึซอ้มนี ้ขึน้อยูก่บัความยุง่ยากซบัซอ้นของ

การฝึกซ้อม คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำางาน

วชิาการฝกึซอ้มอยา่งนอ้ยหนึง่คณะทำางานหรอืมากกวา่ และควรรายงานผล 

ต่อคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม โดยคณะทำางานวิชาการฝึกซ้อม 

รบัผดิชอบในการจดัทำารายละเอยีดสถานการณส์มมตุแิละเอกสารตา่งๆ ที่

เขียนขึ้น ควรมีข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารอ้างอิงได้

คณะทำางานวิชาการฝึกซ้อม ควรมอบหมายผู้เขียนรายงานในทุกส่วนของ

การฝึกซ้อม ซึ่งประกอบด้วย ข้อมูลสนับสนุนและเอกสารอ้างอิง หรือใน

กรณีการฝึกซ้อมที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ควรมีสมาชิกของคณะทำางาน

วิชาการฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ แต่ละคณะทำางานควรมีผู้เชี่ยวชาญดูแล 

รับผิดชอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ :

  ทีมวิชาการ (Technical Exercise Writing Team)

  ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์ 

  (Communication Exercise Writing Team)

  ทีมทรัพยากร (Resource Exercise Writing Team)

  อื่นๆ

คณะทำางานวิชาการฝึกซ้อม ควรประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อยจำานวน  

2 ถึง 3 คน แต่ละทีมควรประกอบด้วยผู้รับผิดชอบดังนี้ :

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการฝึกซ้อม

  บคุคลทีม่คีวามรูด้า้นผลการฝกึซอ้ม โดยควรมใีนแตล่ะคณะทำางาน

  วิชาการฝึกซ้อม

เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตลอดการฝึกซ้อมอย่างเหมาะสม คณะทำางาน

วิชาการฝึกซ้อมควรแต่งตั้งสมาชิกให้มีบทบาทหน้าที่เป็นสมาชิกของ 

คณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม (Exercise Control Team) ระหว่าง 

การดำาเนินการฝึกซ้อมด้วย  
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2.5	คณะทำ�ง�นควบคุมก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	CONTROL)

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม ควรแต่งตั้งคณะทำางานควบคุม 

การฝกึซอ้ม (Exercise Control Team) ซึง่ปฏบิตัหินา้ทีร่ะหวา่งการฝกึซอ้ม  

ตัง้แตเ่ริม่ตน้หรอืบางชว่งเวลาของการดำาเนนิการฝกึซอ้มกไ็ด ้คณะทำางาน

ควบคุมการฝึกซ้อมจะมีหัวหน้าทีม (Exercise Director) และเป็นสมาชิก

ของคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมด้วย

บทบาทหน้าที่ของคณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม คือ การมั่นใจว่า 

การฝึกซ้อมบรรลุความสำาเร็จตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของ 

การฝึกซ้อมและสามารถปฏิบัติได้จริง กิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมกำากับ

ของคณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม ดังนี้ :

  อำานวยความสะดวกให้การฝึกซ้อมดำาเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงัก 

  และเป็นไปตามตารางเวลาที่กำาหนดไว้

  กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมได้ดำาเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วน 

  สนับสนุนการถอดบทเรียน (After Action Review) เมื่อจบ

  การฝึกซ้อม  

2.6	คณะทำ�ง�นอำ�นวยคว�มสะดวก	(FACILITIES	MANAGEMENT)

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม ควรแต่งตั้งคณะทำางานอำานวย 

ความสะดวก ซึ่งต้องรายงานตรงต่อคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม 

และมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ, จัดหา, จัดตั้ง, รักษาและการส่งคืน 

โดยการอำานวยความสะดวกและการให้บริการตามการร้องขอระหว่าง 

การดำาเนินการฝึกซ้อม

สมาชิกของคณะทำางานอำานวยความสะดวก ควรแต่งตั้งผู้จัดการ  

(Facilities Manager) ซึ่งเป็นสมาชิกของคณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม 

(Exercise Control Team) ระหว่างการฝึกซ้อมด้วย   
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กิจกรรมที่	7	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  แต่งตั้งคณะกรรมก�รว�งแผนก�รฝึกซ้อม
2. กำาหนดบทบาทหน้าที่ที่จำาเป็นในความรับผิดชอบของคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม โดยบทบาทนั้น 

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะทำางานแต่ละคณะ
3. ประมาณจำานวนบุคลากรที่ควรมีในแต่ละคณะทำางาน

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:

วัสดุสนับสนุน	: คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ก�รนำ�เสนอ	:	40 นาที ในการอภิปราย, 5 นาที ในการนำาเสนอ

ประเด็นสำ�คัญของกิจกรรม	 : กิจกรรมนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มี

สว่นรว่มในการจดัตัง้คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม เพือ่การออกแบบ 

(design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล  

(evaluate) ตามความเหมาะสมและบริบทของแต่ละพื้นที่ 

ถ้าผู้เข้าร่วมประชุมกำาลังวางแผนการฝึกซ้อมที่มีขนาดใหญ่ กิจกรรม

นี้จะช่วยให้มีการระบุกิจกรรมนั้นๆ ว่ามีความจำาเป็นต้องปรับแก้ไข

หรือลดขนาดให้เล็กลงได้ และรายงานตรงต่อคณะกรรมการวางแผน 

การฝกึซอ้มได ้อกีทัง้ยงัจะชว่ยพจิารณาการตดัสนิใจตอ่จำานวนสมาชกิของ

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมด้วย
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3.	 ก�รประชุมและก�รสัมมน�	(MEETING	AND	CONFERENCES)

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม เป็นกลุ่มแรกท่ีรับผิดชอบในการออกแบบ 

(design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล  

(evaluate) รวมทั้งจะดำาเนินการต่างๆ โดยการจัดประชุมเพื่อเตรียมการ

หลายๆ ครั้ง 

โดยปกติมักมีการประชุมเพื่อเตรียมการหลัก ดังนี้ :

  การประชุมเพื่อพัฒนาแนวความคิด

   (Concept Development Meeting)

  การประชุมเพื่อวางแผนระยะต้น (Initial Planning Meeting)

  การประชุมเพื่อวางแผนระยะกลาง (Mid Planning Meeting)

  การประชุมเพื่อวางแผนระยะสุดท้าย (Final Planning Meeting)

  การประชุมหลังจบการฝึกซ้อม (Post Exercise Meeting)

ในบทนี้  จะพิจารณาไปถึงจุดมุ่งหมายของการประชุมแต่ละครั้ง  

ความต้องการและผลลัพธ์ที่ ได้จากการประชุมแต่ละครั้งซึ่งทำาให้ 

การฝึกซ้อมบรรลุวัตถุประสงค์ได้  

ก�รประชุมเพื่อพัฒน�แนวคว�มคิด

(CONCEPT	DEVELOPMENT	MEETING)

วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพัฒนาแนวความคิดนี้ เป็นการปรึกษาหารือ

และเหน็ชอบการฝกึซอ้ม ซึง่ควรยนืยนัความตอ้งการ และตอบคำาถามไดว้า่  

ทำาไมเราจงึตอ้งมกีารฝกึซอ้ม การพจิารณาควรมุง่ประเดน็ไปทีจ่ดุมุง่หมาย,  

วัตถุประสงค์, แนวคิดการประเมินผล, วันเวลา, สถานท่ีและผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม

ผลลัพธ์ของการประชุมเพ่ือพัฒนาแนวความคิด ควรเห็นชอบกับข้อมูลท่ัวไป 

และมีเอกสารครบถ้วน เพื่อนำามาจัดทำาร่างวางแผนการฝึกซ้อมต่อไป  
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ก�รประชุมเพื่อว�งแผนระยะต้น	(INITIAL	PLANNING	MEETING)

การประชุมเพื่อวางแผนระยะต้น อาจจะเป็นการประชุมที่มีความสำาคัญ

ท่ีสุดในการประชุมวางแผนท้ังหมด หากไม่มีการเห็นชอบใดๆ ในกรอบแนวคิด

การวางแผน ต่อไปก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จุดมุ่งหมายของการประชุม 

เพื่อวางแผนระยะต้นนี้ เพื่อเห็นชอบและระบุความต้องการการฝึกซ้อม 

ที่จะจัดทำาเป็นร่างวางแผนการฝึกซ้อม และจะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานใน 

การประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

ผลลัพธ์ของการประชุมเพ่ือวางแผนระยะต้น ควรเห็นชอบร่วมกับข้อมูล

ท่ัวไปและมีเอกสารครบถ้วน เพื่อนำามาระบุความต้องการของการฝึกซ้อม 

ก่อนได้รับการอนุมัติให้ฝึกซ้อมต่อไป

ก�รประชุมเพื่อว�งแผนระยะกล�ง	(MID	PLANNING	MEETING)

วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อวางแผนระยะกลางนี้ เพื่อปรึกษาหารือใน 

การจัดการฝึกซ้อม และการพิจารณาประเด็นหลักของการฝึกซ้อม ทั้งนี้

ขึน้อยูก่บัความยุง่ยากซบัซอ้นของการฝกึซอ้ม ทีจ่ำาเปน็ตอ้งใหก้ารประชมุ 

เพื่อวางแผนระยะกลางนี้มีมากกว่า 1 ครั้งก็ได้

ขอบเขตความต้องการที่กำาหนดไว้ จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการฝึกซ้อมจะมี

ความยุ่งยากซับซ้อนมากน้อยเพียงใด ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำางานต่างๆ  

(เช่น คณะทำางานวิชาการฝึกซ้อม) อาจต้องเข้าร่วมประชุมนี้ เพื่อหารือ 

ร่วมกับคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมด้วย 

ผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อวางแผนระยะกลาง สามารถจัดการกับ 

ประเด็นต่างๆ ที่ได้มาจากการออกแบบการฝึกซ้อม  
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ก�รประชมุเพือ่ว�งแผนระยะสดุท�้ย	(FINAL	PLANNING	MEETING)

วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อวางแผนระยะสุดท้ายนี้ เพื่อพิจารณา 

ภาพรวมทั้งหมดของการวางแผนฝึกซ้อมและการจัดทำาแผนให้สมบูรณ์ 

ตรวจสอบการเตรยีมการทัง้หมด, ผูเ้ขา้รว่มฝกึซอ้ม, ผูเ้ยีย่มชม, ผูเ้กีย่วขอ้ง, 

สถานที,่ เครือ่งอำานวยความสะดวก, สถานการณส์มมตุ ิและเอกสารทัง้หมด  

ควรเป็นจริงตามเวลาที่เหมาะสม อาจมีการทดสอบการฝึกซ้อมเป็น 

บางส่วนหรือทั้งหมดได้

ไมค่วรมกีารหยบิยกแผนใหม่ๆ  ขึน้มาในระยะนี ้ในทีป่ระชมุควรระบปุญัหา

ทีย่งัคงเหลอืทัง้หมดและแนวทางการแกป้ญัหาของแตล่ะขัน้ตอนไวเ้ทา่นัน้

การประชุมเพื่อวางแผนระยะสุดท้าย ควรจัดขึ้นก่อนการฝึกซ้อมจริง 

หลายสัปดาห์ และควรเป็นการประชุมก่อนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการอบรม   

ก�รประชุมหลังจบก�รฝึกซ้อม	(POST	EXERCISE	MEETING)

วัตถุประสงค์ในการประชุมนี้ เพื่อสรุปการฝึกซ้อมทั้งหมด ซึ่งรวมถึง 

การประเมนิผลและรายงานตามลำาดบัขัน้ตอนทีต่อ้งรายงาน และอาจรวม

ไปถึงการให้ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินการฝึกซ้อมในแต่ละขั้นตอนด้วย

การร่างรายงานการประเมินผล โดยคณะทำางานประเมินผลการฝึกซ้อม 

ควรเป็นประเด็นเพ่ือนำามาปรึกษาหารือในการประชุมหลังการฝึกซ้อมน้ี  

กิจกรรมที่	8	 30	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  เตรียมการประชุมวางแผนการฝึกซ้อม
2. ระบุผลลัพธ์จากการประชุมวางแผนแต่ละครั้ง
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ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
เมื่อท่านกลับมายังที่หน่วยงานของท่าน ให้สำารวจดูว่าท่านจะมีทรัพยากรอะไรที่เป็นประโยชน์ในการจัดตั้ง 

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม เพื่อการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และ 

การประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม 

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:

วัสดุสนับสนุน	: คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม

ก�รนำ�เสนอ	: 30 นาที ในการอภิปราย, 5 นาที ในการนำาเสนอ

ประเดน็สำ�คญัของกจิกรรม	: ผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้ม ควรพงึระลกึไวเ้สมอวา่ 

การประชุมนี้มีความสำาคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการฝึกซ้อม และสำาคัญ 

อีกประการหนึ่งคือ ยังมีงานอีกมากที่ต้องดำาเนินการหลังจากการประชุม

เสร็จแล้ว

4.	บทสรุป	(CONCLUSION)	

ความพยายามในการวางแผนและดำาเนินการฝึกซ้อมในขั้นตอนต่างๆ นั้น 

รางวัลที่ได้คือ ผลสำาเร็จของการฝึกซ้อม

สนับสนุนผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมให้นำาทรัพยากรที่มีอยู่ในหน่วยงานของ

ตนเองมาใชใ้นการออกแบบ (design), การดำาเนนิการฝกึซอ้ม (conduct) 

และการประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม 
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การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

คณะกรรมก�รว�งแผนก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	PLANNING	TEAM)

 การฝกึซอ้มไมเ่พยีงแตจ่ดัใหม้ขีึน้เทา่นัน้ แตก่ารฝกึซอ้มจำาเปน็ตอ้งมกีารวางแผนและการจดัการอยา่งรอบคอบ 

แมแ้ตง่านทีเ่ลก็ทีส่ดุของการฝกึซอ้มกต็อ้งใชว้ธิกีารประสานงานเพือ่การออกแบบ (design), การดำาเนนิการฝกึซอ้ม 

(conduct) และการประเมินผล (evaluate) ด้วย

รูปที่ 4 : บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

คณะกรรมก�รว�งแผนก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	PLANNING	TEAM)

 คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม เปน็กลุม่บคุคลทีร่บัผดิชอบหลกัในการออกแบบ (design), การดำาเนนิการ 

ฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมจะรับผิดชอบ

ภารกิจนี้ผ่านการประชุมเพื่อวางแผน ถึงแม้ว่าคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมจะควบคุมการดำาเนินกิจกรรม

ทัง้หมดในการฝกึซอ้มขนาดใหญ ่และเปน็สิง่ดทีีบ่ทบาทหนา้ทีท่ีก่ลุม่ผูเ้ชีย่วชาญไดพ้ฒันาขึน้ มกีารรายงานตรงไปยงั 

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

คณะกรรมก�ร
ว�งแผนก�รฝึกซ้อม

(Exercise	Planning	Team)

คณะทำ�ง�น
ประเมินผลก�รฝึกซ้อม
(Exercise	Evaluation)

คณะทำ�ง�น
สนับสนุนก�รปฏิบัติก�ร

(Administration	Support)

คณะทำ�ง�น
ประช�สัมพันธ์
(PR	&	Media)

คณะทำ�ง�น
วิช�ก�รฝึกซ้อม

(Exercise	Writing)

คณะทำ�ง�น
ควบคุมก�รฝึกซ้อม
(Exercise	Control)

คณะทำ�ง�น
อำ�นวยคว�มสะดวก

(Facilities	Management)
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การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

1.		คณะทำ�ง�นประเมินผลก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	EVALUATION)

 คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม (Exercise Planning Team) เป็นผู้แต่งตั้งคณะทำางานประเมินผล 

การฝกึซอ้ม (Exercise Evaluation Team) โดยคณะทำางานประเมนิผลการฝกึซอ้มจะรายงานตอ่คณะกรรมการวางแผน

การฝกึซอ้ม และมบีทบาทหนา้ทีใ่นการประเมนิผลทกุดา้นของการฝกึซอ้ม และบนัทกึขอ้มลูเปน็เอกสารถอดบทเรยีน  

(Post Exercise Report หรือ After Action Report)

 หากเป็นไปได้ สมาชิกในคณะทำางานประเมินผลการฝึกซ้อม ไม่ควรได้รับมอบหมายบทบาทหน้าที่อื่นๆ อีก

ในการฝึกซ้อม

2.		คณะทำ�ง�นสนับสนุนก�รปฏิบัติก�ร	(ADMINISTRATION	SUPPORT)

 คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม (Exercise Planning Team) ควรแตง่ตัง้คณะทำางานสนบัสนนุการปฏบิตักิาร  

และบุคคลเหล่านั้นต้องมั่นใจว่าสามารถร่วมกิจกรรมการประสานงานตามแผนการซ้อมได้ตามกิจกรรมดังนี้ หรือ

เพิ่มเติมได้มากกว่านี้ : 

  การขนส่ง สำาหรับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและผู้เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อม

  ที่พัก สำาหรับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและผู้เข้าเยี่ยมชมการฝึกซ้อม

  การต้อนรับบุคคลผู้มาตรวจเยี่ยม

  กิจกรรมสังสรรค์หลังการประชุม รวมถึงอาหารเย็น

  การจดบันทึกผลการฝึกซ้อม

 สมาชกิของคณะทำางานสนบัสนนุการปฏบิตักิาร (Administration Support Team) ควรมบีทบาทหนา้ทีห่ลกั 

ในการช่วยเหลือและอำานวยความสะดวกในระหว่างการฝึกซ้อม
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การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

3.		คณะทำ�ง�นประช�สัมพันธ์	(PUBLIC	RELATION	AND	MEDIA)

 คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม (Exercise Planning Team) ควรแต่งตั้งคณะทำางานประชาสัมพันธ์ 

(Public Relation and Media Team) คณะทำางานประชาสมัพนัธค์วรรายงานตอ่คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม 

และต้องรับผิดชอบในการให้ข้อมูลข่าวสารต่อสื่อสาธารณะที่สอดคล้องกับการออกแบบ (design), การดำาเนินการ 

ฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม 

 สมาชิกของคณะทำางานประชาสัมพันธ์ควรคัดเลือกหัวหน้าทีม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่อ 

สื่อสาธารณะ และหัวหน้าทีมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่อผู้มาเยี่ยมชมระหว่างดำาเนินการฝึกซ้อม และ 

หัวหน้าทีมเหล่านี้ต้องไม่เป็นผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม (participants)

 คณะทำางานประชาสัมพันธ์ ควรมีบทบาทหน้าที่หลักในการให้ข่าวสารประชาสัมพันธ์ เริ่มตั้งแต่การออกแบบ

จนจบการฝึกซ้อม ในกิจกรรมดังนี้ :

  สรุปข่าวให้รัฐบาล (รวมทั้งรัฐมนตรี), หน่วยงานภาคธุรกิจ หรือผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  จัดทำาและรณรงค์สื่อสุขศึกษาประชาสัมพันธ์ (เอกสารตามปกติและยุทธศาสตร์การสื่อสาร)

  ประชาสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์การอนามัยโลก 

 สมาชิกของคณะทำางานประชาสัมพันธ์ ควรเข้าร่วมการฝึกซ้อมและให้ข้อมูลการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง  

รวมทั้งการมีส่วนร่วมที่สำาคัญกับคณะทำางานวิชาการฝึกซ้อม (Exercise Writing Team)

4.		คณะทำ�ง�นวิช�ก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	WRITING)

 การแตง่ตัง้คณะทำางานวชิาการฝกึซอ้มนี ้ขึน้อยูก่บัความยุง่ยากซบัซอ้นของการฝกึซอ้ม คณะกรรมการวางแผน 

การฝึกซ้อมเป็นผู้แต่งตั้งคณะทำางานวิชาการฝึกซ้อมอย่างน้อยหนึ่งคณะทำางานหรือมากกว่า และควรรายงานผลต่อ 

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม โดยคณะทำางานวิชาการฝึกซ้อมรับผิดชอบในการจัดทำารายละเอียดสถานการณ์สมมุติ

และเอกสารต่างๆ ที่เขียนขึ้น ควรมีข้อมูลสนับสนุนหรือเอกสารอ้างอิงได้

 คณะทำางานวิชาการฝึกซ้อม ควรมอบหมายผู้เขียนรายงานในทุกส่วนของการฝึกซ้อม ซึ่งประกอบด้วย  

ขอ้มลูสนบัสนนุและเอกสารอา้งองิ หรอืในกรณกีารฝกึซอ้มทีม่คีวามยุง่ยากซบัซอ้น ควรมสีมาชกิของคณะทำางานวชิาการ 

ฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ แต่ละคณะทำางานควรมีผู้เชี่ยวชาญดูแลรับผิดชอบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้ :
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การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

  ทีมวิชาการ (Technical Exercise Writing Team)

  ทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์ (Communication Exercise Writing Team)

  ทีมทรัพยากร (Resource Exercise Writing Team)

  อื่นๆ

 คณะทำางานวชิาการฝกึซอ้ม ควรประกอบดว้ยบคุคลอยา่งนอ้ยจำานวน 2 ถงึ 3 คน แตล่ะทมีควรประกอบดว้ย

ผู้รับผิดชอบดังนี้ :

  ผู้เชี่ยวชาญด้านประเด็นการฝึกซ้อม

  บุคคลที่มีความรู้ด้านผลการฝึกซ้อม โดยควรมีในแต่ละคณะทำางานวิชาการฝึกซ้อม

 เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องตลอดการฝึกซ้อมอย่างเหมาะสม คณะทำางานวิชาการฝึกซ้อมควรแต่งตั้งสมาชิก 

ใหม้บีทบาทหนา้ทีเ่ปน็สมาชกิของคณะทำางานควบคมุการฝกึซอ้ม (Exercise Control Team) ระหวา่งการดำาเนนิการ 

ฝึกซ้อมด้วย

5.		คณะทำ�ง�นควบคุมก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	CONTROL)

 คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม ควรแต่งตั้งคณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม (Exercise Control Team)  

ซึง่ปฏบิตัหินา้ทีร่ะหวา่งการฝกึซอ้ม ตัง้แตเ่ริม่ตน้หรอืบางชว่งเวลาของการดำาเนนิการฝกึซอ้มกไ็ด ้คณะทำางานควบคมุ

การฝึกซ้อมจะมีหัวหน้าทีม (Exercise Director) และเป็นสมาชิกของคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมด้วย

 บทบาทหน้าที่ของคณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม คือ การมั่นใจว่าการฝึกซ้อมบรรลุความสำาเร็จตาม

จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมและสามารถปฏิบัติได้จริง กิจกรรมที่อยู่ในการควบคุมกำากับของ 

คณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม ดังนี้ :

  อำานวยความสะดวกให้การฝึกซ้อมดำาเนินไปได้โดยไม่หยุดชะงัก และเป็นไปตามตารางเวลาที่กำาหนดไว้

  กระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมได้ดำาเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วน 

  สนับสนุนการถอดบทเรียน (After Action Review) เมื่อจบการฝึกซ้อม
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6.		คณะทำ�ง�นอำ�นวยคว�มสะดวก	(FACILITIES	MANAGEMENT)

 คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม ควรแต่งตั้งคณะทำางานอำานวยความสะดวก ซึ่งต้องรายงานตรงต่อ 

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม และมีหน้าที่รับผิดชอบในการระบุ, จัดหา, จัดตั้ง, รักษาและการส่งคืน โดย 

การอำานวยความสะดวกและการให้บริการตามการร้องขอระหว่างการดำาเนินการฝึกซ้อม

 สมาชิกของคณะทำางานอำานวยความสะดวก ควรแต่งตั้งผู้จัดการ (Facilities Manager) ซึ่งเป็นสมาชิกของ

คณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม (Exercise Control Team) ระหว่างการฝึกซ้อมด้วย

กิจกรรมที่	7	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  แต่งตั้งคณะกรรมก�รว�งแผนก�รฝึกซ้อม
2. กำาหนดบทบาทหน้าที่ที่จำาเป็นในความรับผิดชอบของคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม โดยบทบาทนั้น 

อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะทำางานแต่ละคณะ
3. ประมาณจำานวนบุคลากรที่ควรมีในแต่ละคณะทำางาน
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การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

รูปที่ 5 : การประชุมและการสัมมนา (Meeting and Conferences)

ก�รประชุมและก�รสัมมน�	(MEETING	AND	CONFERENCES)

 คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม เปน็กลุม่แรกทีร่บัผดิชอบในการออกแบบ (design), การดำาเนนิการฝกึซอ้ม  

(conduct) และการประเมนิผล (evaluate) รวมทัง้จะดำาเนนิการตา่งๆ โดยการจดัประชมุเพือ่เตรยีมการหลายๆ ครัง้

 

ก�รประชุมเพื่อพัฒน�แนวคว�มคิด	(CONCEPT	DEVELOPMENT	MEETING)

 วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพัฒนาแนวความคิดนี้ เป็นการปรึกษาหารือและเห็นชอบการฝึกซ้อม  

ซึ่งควรยืนยันความต้องการ และตอบคำาถามได้ว่า	ทำาไมเราจึงต้องมีการฝึกซ้อม การพิจารณาควรมุ่งประเด็นไปที่

จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, แนวคิดการประเมินผล, วันเวลา, สถานที่และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม

 ผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อพัฒนาแนวความคิด ควรเห็นชอบกับข้อมูลทั่วไป และมีเอกสารครบถ้วน เพื่อนำา

มาจัดทำาร่างวางแผนการฝึกซ้อมต่อไป
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ก�รประชุมเพื่อว�งแผนระยะต้น	(INITIAL	PLANNING	MEETING)

 การประชุมเพื่อวางแผนระยะต้น อาจจะเป็นการประชุมที่มีความสำาคัญที่สุดในการประชุมวางแผนทั้งหมด 

หากไม่มีการเห็นชอบใดๆ ในกรอบแนวคิดการวางแผน ต่อไปก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จุดมุ่งหมายของการประชุมเพื่อ

วางแผนระยะต้นนี้ เพื่อเห็นชอบและระบุความต้องการการฝึกซ้อมที่จะจัดทำาเป็นร่างวางแผนการฝึกซ้อม และจะใช้

เป็นข้อมูลพื้นฐานในการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

 ผลลพัธข์องการประชมุเพือ่วางแผนระยะตน้ ควรเหน็ชอบรว่มกบัขอ้มลูทัว่ไปและมเีอกสารครบถว้น เพือ่นำามา 

ระบุความต้องการของการฝึกซ้อมก่อนได้รับการอนุมัติให้ฝึกซ้อมต่อไป

ก�รประชุมเพื่อว�งแผนระยะกล�ง	(MID	PLANNING	MEETING)

 วัตถุประสงค์การประชุมเพื่อวางแผนระยะกลางนี้ เพื่อปรึกษาหารือในการจัดการฝึกซ้อม และการพิจารณา

ประเด็นหลักของการฝึกซ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนของการฝึกซ้อม ที่จำาเป็นต้องให้การประชุม 

เพื่อวางแผนระยะกลางนี้มีมากกว่า 1 ครั้งก็ได้

 ขอบเขตความต้องการที่กำาหนดไว้ จะเป็นตัวบ่งบอกว่าการฝึกซ้อมจะมีความยุ่งยากซับซ้อนมากน้อยเพียงใด  

ผู้เชี่ยวชาญในคณะทำางานต่างๆ (เช่น คณะทำางานวิชาการฝึกซ้อม) อาจต้องเข้าร่วมประชุมนี้ เพื่อหารือร่วมกับ 

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมด้วย 

 ผลลัพธ์ของการประชุมเพื่อวางแผนระยะกลาง สามารถจัดการกับประเด็นต่างๆ ที่ได้มาจากการออกแบบ 

การฝึกซ้อม



119คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ก�รประชุมเพื่อว�งแผนระยะสุดท้�ย	(FINAL	PLANNING	MEETING)

 วตัถปุระสงคข์องการประชมุเพือ่วางแผนระยะสดุทา้ยนี ้เพือ่พจิารณาภาพรวมทัง้หมดของการวางแผนฝกึซอ้ม 

และการจัดทำาแผนให้สมบูรณ์ ตรวจสอบการเตรียมการทั้งหมด, ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม, ผู้เยี่ยมชม, ผู้เกี่ยวข้อง, สถานที่,  

เครือ่งอำานวยความสะดวก, สถานการณส์มมตุ ิและเอกสารทัง้หมด ควรเปน็จรงิตามเวลาทีเ่หมาะสม อาจมกีารทดสอบ 

การฝึกซ้อมเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดได้

 ไมค่วรมกีารหยบิยกแผนใหม่ๆ  ขึน้มาในระยะนี ้ในทีป่ระชมุควรระบปุญัหาทีย่งัคงเหลอืทัง้หมดและแนวทาง

การแก้ปัญหาของแต่ละขั้นตอนไว้เท่านั้น

 การประชุมเพื่อวางแผนระยะสุดท้าย ควรจัดขึ้นก่อนการฝึกซ้อมจริงหลายสัปดาห์ และควรเป็นการประชุม

ก่อนกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการหรือการอบรม

ก�รประชุมหลังจบก�รฝึกซ้อม	(POST	EXERCISE	MEETING)

 วัตถุประสงค์ในการประชุมนี้ เพื่อสรุปการฝึกซ้อมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการประเมินผลและรายงานตามลำาดับ

ขั้นตอนที่ต้องรายงาน และอาจรวมไปถึงการให้ข้อเสนอแนะต่อการดำาเนินการฝึกซ้อมในแต่ละขั้นตอนด้วย

 การรา่งรายงานการประเมนิผล โดยคณะทำางานประเมนิผลการฝกึซอ้ม ควรเปน็ประเดน็เพือ่นำามาปรกึษาหารอื 

ในการประชุมหลังการฝึกซ้อมนี้



120 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

กิจกรรมที่	8	 30	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  เตรียมการประชุมวางแผนการฝึกซ้อม
2. ระบุผลลัพธ์จากการประชุมวางแผนแต่ละครั้ง

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
เมื่อท่านกลับมายังที่หน่วยงานของท่าน ให้สำารวจดูว่าท่านจะมีทรัพยากรอะไรที่เป็นประโยชน์ในการจัดตั้ง 

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม เพ่ือการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล 

(evaluate) การฝึกซ้อม 



121คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



122 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



123คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



124 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



125คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



126 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



127คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การวางแผนการฝึกซ้อม 
(ExERCISE PlaNNINg)บทที่ 5คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



128 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บันทึก



บทที่ 6

ภาพรวมของการประชุม 

หัวข้อ กิจกรรม เวล�
1. บทนำา วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที
2. เอกสารการฝึกซ้อม วิทยากรนำาเสนอ และอภิปราย 40 นาที
3. กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 40 นาที
4. บทสรุป วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที

เวล�ทั้งหมดในก�รประชุม	:	90	น�ที

อุปกรณ์ที่ใช้

 1.  เครื่องฉายภาพสไลด์ (LCD projector)

 2.  งานนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint presentation set)

 3.  คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (บทที่ 6)

 4.  กระดานไวท์บอร์ด (White board)

 5.  เอกสารตัวอย่าง

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 เมื่อจบการประชุมบทนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ :

  1.  ระบุเอกสารที่ใช้ในการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และ 

   การประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม

  2.  ตรวจสอบและแก้ไขตามบริบทของหน่วยงาน - การฝึกซ้อมชนิดอภิปราย

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)



บทที่ 6 เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)

130 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

 บันทึกสำาหรับวิทยากร อุปกรณ์ช่วยสอน

1.	 บทนำ�	(INTRODUCTION)	

ผู้จัดการฝึกซ้อม (Exercise managers) ควรมีเวลาอย่างเพียงพอใน 

การเตรยีมเอกสารการฝกึซอ้มอยา่งถกูตอ้ง เอกสารตา่งๆ จะเปน็ขอ้มลูใหก้บั 

ผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct)  

และการประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม เอกสารที่ดีจะช่วยใน 

การฝึกซ้อมได้มากกว่าหนึ่งครั้ง และให้ผลตอบแทนการลงทุนที่คุ้มค่า

บทนี้ เป็นการให้คำาแนะนำาการเตรียมเอกสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อ 

การจัดการฝึกซ้อม

เอกสารการฝึกซ้อม เป็นสิ่งจำาเป็นด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ คือ :

     คำาแนะนำาด้วยการพูด เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ

     เอกสารแบบฟอรม์บนัทกึการวางแผนและดำาเนนิการเปน็สิง่ทีถ่าวร 

     เอกสารช่วยให้การทำางานของการฝึกซ้อมเกิดขึ้นจริง

     เอกสารช่วยให้ได้รับความเห็นชอบร่วมกันในการฝึกซ้อม

แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมว่าบทนี้มีหนึ่งกิจกรรมกลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 9  

2.	เอกส�รก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	DOCUMENTS)	

ปริมาณของเอกสารและรายละเอียดที่จำาเป็นจะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับ

ขนาดและความยุ่งยากซับซ้อนของการฝึกซ้อมที่ตั้งใจไว้ เอกสารอาจจะมี 

เนื้อหาน้อยสุดเพียงหนึ่งหน้าในรายละเอียดหนึ่งหรือสองวัตถุประสงค์, 

สถานการณส์มมตุจิะควบคูไ่ปกบัขอ้มลูเฉพาะเจาะจง พรอ้มทัง้รายละเอยีด

ของสถานที่ อุปกรณ์ และการกำาหนดเวลา สำาหรับการฝึกซ้อมที่ยุ่งยาก 

ซบัซอ้นมากขึน้ รายการเอกสารตา่งๆ อาจมอียา่งใดอยา่งหนึง่หรอืมากกวา่นี ้ 

ดังนี้คือ :

     เอกสารกำาหนดขอบเขตการฝึกซ้อม

     วาระการประชุมและรายงานการประชุม

     แผนการฝึกซ้อม



เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6

131คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

	  เอกสารรายละเอียดสถานการณ์สมมุติ

    ข้อมูลทั่วไป

     ข้อมูลเฉพาะเจาะจง

    คำาแนะนำาการฝึกซ้อม

    ข้อมูลนำาเข้าการฝึกซ้อม

    รายการตรวจสอบ (checklists), แบบฟอร์ม (forms), ต้นแบบ 

   (templates)

	  คำาแนะนำาการฝึกซ้อม

       ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

     ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing Staff)

	   การรายงานหลังจบการฝึกซ้อม

เอกสารเหลา่นี ้เปน็สิง่สำาคญัในการจดัการฝกึซอ้มและสง่ผลตอ่ความสำาเรจ็

ของการฝึกซ้อม  

เอกส�รกำ�หนดขอบเขตก�รฝึกซ้อม

(EXERCISE	SCOPING	DOCUMENTS)

เอกสารกำาหนดขอบเขตการฝึกซ้อม จะช่วยให้ท่านตอบคำาถามว่า 

‘ทำ�ไมเร�จึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รฝึกซ้อม?’

เอกสารกำาหนดขอบเขตการฝกึซอ้ม มสีว่นสนบัสนนุการดำาเนนิการฝกึซอ้ม

และสามารถมีได้หลายรูปแบบ ดังนี้ :

     รายงานหรือข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมก่อนหน้าน้ีหรือการตอบสนอง

  ที่เกิดขึ้นจริง

     คำาสั่งจากหน่วยงานในระดับที่สูงกว่า

     แผนงานและขั้นตอน

     อื่นๆ 

(ให้กำาหนดขอบเขตเป็นเอกสารตัวอย่าง และตรวจสอบผู้เข้าร่วมประชุม 

ว่าสามารถนำาไปสู่การดำาเนินการฝึกซ้อมได้หรือไม่)  



บทที่ 6 เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)
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คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

ว�ระก�รประชุมและร�ยง�นก�รประชุม	

(MEETING	AGENDA	AND	MINUTES)

การฝกึซอ้มสว่นใหญไ่มม่กีารบนัทกึเปน็ลายลกัษณอ์กัษร ทัง้การออกแบบ 

(design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล  

(evaluate) การฝึกซ้อม การบันทึกรายงานการประชุมมีประโยชน์ต่อ 

การประเมินผล, การสะท้อนกลับ (reflection) และคำาแนะนำาต่อ 

การดำาเนินการฝึกซ้อมในอนาคตได้

(อ้างถึง ต้นแบบกำาหนดการประชุมในภาคผนวก)  

แผนก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	PLAN)

จุดมุ่งหมายของการวางแผนการฝึกซ้อม คือ การวางเค้าโครงของ 

วิธีดำาเนินการ (ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม) 

โดยการฝึกซ้อมจะได้รับการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม 

(conduct) และการประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม

แผนการฝึกซ้อม จะอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด  

ควรใหค้ำาแนะนำาเกีย่วกบัปญัหาทัง้หมดทีเ่กีย่วกบัการออกแบบ (design),  

การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล (evaluate)  

การฝกึซอ้ม ในแผนการฝกึซอ้มควรมกีารวางเคา้โครงกจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 

วันที่และลำาดับเหตุการณ์การจัดการฝึกซ้อม ควรมีการนำาเสนอผู้เข้าร่วม

การฝกึซอ้มและการบรหิารจดัการทีร่ะบไุวใ้นแตล่ะเหตกุารณด์ว้ย รวมทัง้

ควรให้ความสำาคัญในการจัดทำาแผนตารางเวลาและการจัดการทรัพยากรด้วย

โดยปกติแผนการฝึกซ้อมมักจะไม่มีแจกให้กับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม  

แต่อย่างไรก็ตามข้อมูลบางอย่างมีความจำาเป็นต้องจัดทำาเพิ่มเติมใน 

คำาแนะนำาการฝึกซ้อมที่เกี่ยวข้อง

(อ้างถึง ต้นแบบการวางแผนงานการฝึกซ้อมในภาคผนวก)  



เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6
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คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

เอกส�รร�ยละเอียดสถ�นก�รณ์สมมุติ

(DETAILED	SCENARIO	DOCUMENTATION)

รปูแบบและขนาดของการฝกึซอ้ม จะมผีลตอ่ระดบัของเอกสารสถานการณ์

สมมุติที่ต้องการ ดังนี้ :

     คำาอธิบายรายละเอียดของสถานการณ์สมมุติ (ข้อมูลทั่วไป และ

  ข้อมูลเฉพาะเจาะจง)

     กำาหนดการหลัก (เวลาการฝึกซ้อม และลำาดับข้ันตอนของข้อมูลนำาเข้า)

     ข้อมูลนำาเข้าการฝึกซ้อม

   ข้อมูลพื้นฐาน และแฟ้มข้อมูลเฉพาะ (ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล, ธุรกิจ, 

  สถานที่อื่นๆ ที่กล่าวถึงในสถานการณ์สมมุติและข้อมูลนำาเข้า)

     รายการตรวจสอบ (checklists) ของผู้ดำาเนินการ

หม�ยเหตุ	: เอกสารการฝึกซ้อมทั้งหมดควรจะทำาเครื่องหมายที่ชัดเจนว่า 

“เฉพ�ะก�รฝึกซ้อมเท่�นั้น”	 

(อ้างถึง ต้นแบบเอกสารการฝึกซ้อมในภาคผนวก)  

คำ�แนะนำ�ก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	INSTRUCTIONS)

คำาแนะนำาการฝึกซ้อมจะเป็นการจัดเตรียมให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและ 

ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing Staff) ให้รับทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับ

การฝึกซ้อม

คำาแนะนำาเหล่านี้จะมีข้อมูลที่คล้ายกัน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสม 

ในแต่ละการฝึกซ้อม

คำาแนะนำาควรมีข้อมูลท่ีเพียงพอและผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมหรือทีมอำานวยการ

ฝึกซ้อมควรได้อ่านก่อนล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อม  

ข้อมูลที่ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและทีมงานได้รับเพื่อเข้าร่วมประชุมนี้  

เป็นตัวอย่างที่ดีของรูปแบบของข้อมูล ซึ่งควรจะรวมอยู่ในคำาแนะนำา 

การฝึกซ้อมด้วย  



บทที่ 6 เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)
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คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

ก�รร�ยง�นหลังจบก�รฝึกซ้อม	(POST	EXERCISE	REPORT)

การรายงานหลังจบการฝึกซ้อม จัดเตรียมข้ึนโดยทีมประเมินผลการฝึกซ้อม 

โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของการฝึกซ้อมและความเร็วของข้อมูล,  

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมจะจัดสรรให้ การรายงานหลังจบ 

การฝึกซ้อมนี้ ควรประกอบด้วย :

   รายละเอียดของการฝึกซ้อม

   การเล่าเรื่องเหตุการณ์สำาคัญ

     สรุปการประเมินผลตามวัตถุประสงค์การฝึกซ้อม และตัวชี้วัด

     ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ

(อ้างถึง ต้นแบบรายงานสรุปผลการฝึกซ้อมในภาคผนวก)  

3.	กิจกรรมกลุ่ม	

กิจกรรมที่	9	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,		

5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1. ระบุเอกสารที่จะต้องเตรียมการ เพื่อการฝึกซ้อมของท่าน

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
1.  ทรัพยากรอะไรบ้างที่จะต้องการพัฒนา เพื่อจัดทำาเอกสารการฝึกซ้อมของท่าน

2. ท่านมีการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ในการวางแผนของท่านหรือไม่? หรือท่านจำาเป็นต้องเปิดรับสมัครบุคคลเพิ่มเติม

อีกหรือไม่?
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

รูปที่ 6 : เอกสารการฝึกซ้อม

 เอกสารการฝึกซ้อม เป็นสิ่งจำาเป็นด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้ คือ

   คำาแนะนำาด้วยการพูด เป็นสิ่งที่ไม่น่าเชื่อถือ

   เอกสารแบบฟอร์มบันทึกการวางแผนและดำาเนินการเป็นสิ่งที่ถาวร 

   เอกสารช่วยให้การทำางานของการฝึกซ้อมเกิดขึ้นจริง

  เอกสารช่วยให้ได้รับความเห็นชอบร่วมกันในการฝึกซ้อม

 ปริมาณของเอกสารและรายละเอียดที่จำาเป็นจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับขนาดและความยุ่งยากซับซ้อนของ 

การฝึกซ้อมที่ตั้งใจไว้ เอกสารอาจจะมีเนื้อหาน้อยสุดเพียงหนึ่งหน้าในรายละเอียดหนึ่งหรือสองวัตถุประสงค์, 

สถานการณส์มมตุจิะควบคูไ่ปกบัขอ้มลูเฉพาะเจาะจง พรอ้มทัง้รายละเอยีดของสถานที ่อปุกรณ ์และการกำาหนดเวลา 

สำาหรับการฝึกซ้อมที่ยุ่งยากซับซ้อนมากขึ้น รายการเอกสารต่างๆ อาจมีอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้ ดังนี้คือ :

   เอกสารกำาหนดขอบเขตการฝึกซ้อม

   วาระการประชุมและรายงานการประชุม
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

     แผนการฝึกซ้อม

    เอกสารรายละเอียดสถานการณ์สมมุติ

    คำาแนะนำาการฝึกซ้อม

     การรายงานหลังจบการฝึกซ้อม

 เอกสารเหล่านี้ เป็นสิ่งสำาคัญในการจัดการฝึกซ้อมและส่งผลต่อความสำาเร็จของการฝึกซ้อม

เอกส�รกำ�หนดขอบเขตก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	SCOPING	DOCUMENTS)

 เอกสารกำาหนดขอบเขตการฝกึซอ้ม จะชว่ยใหท้า่นตอบคำาถามวา่ ‘ทำ�ไมเร�จึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รฝึกซ้อม?’

 เอกสารกำาหนดขอบเขตการฝึกซ้อม มีส่วนสนับสนุนการดำาเนินการฝึกซ้อมและสามารถมีได้หลายรูปแบบ ดังน้ี :

   รายงานหรือข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมก่อนหน้านี้หรือการตอบสนองที่เกิดขึ้นจริง

     คำาสั่งจากหน่วยงานในระดับที่สูงกว่า

     แผนงานและขั้นตอน

    อื่นๆ 

ว�ระก�รประชุมและร�ยง�นก�รประชุม	(MEETING	AGENDA	AND	MINUTES)

 การฝึกซ้อมส่วนใหญ่ไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรทั้งการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม  

(conduct) และการประเมนิผล (evaluate) การฝกึซอ้ม การบนัทกึรายงานการประชมุมปีระโยชนต์อ่การประเมนิผล,  

การสะท้อนกลับ (reflection) และคำาแนะนำาต่อการดำาเนินการฝึกซ้อมในอนาคตได้
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

แผนก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	PLAN)

 จุดมุ่งหมายของการวางแผนการฝึกซ้อม คือ การวางเค้าโครงของวิธีดำาเนินการ (ผ่านการเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม) โดยการฝกึซอ้มจะไดร้บัการออกแบบ (design), การดำาเนนิการฝกึซอ้ม (conduct) 

และการประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม 

 แผนการฝึกซ้อม จะอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ควรให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับปัญหาทั้งหมด 

ที่เกี่ยวกับการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และการประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม  

ในแผนการฝึกซ้อมควรมีการวางเค้าโครงกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง วันที่และลำาดับเหตุการณ์การจัดการฝึกซ้อม ควรมี 

การนำาเสนอผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมและการบริหารจัดการที่ระบุไว้ในแต่ละเหตุการณ์ด้วย รวมทั้งควรให้ความสำาคัญ 

ในการจัดทำาแผนตารางเวลาและการจัดการทรัพยากรด้วย

 โดยปกตแิผนการฝกึซอ้มมกัจะไมม่แีจกใหก้บัผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้ม แตอ่ยา่งไรกต็ามขอ้มลูบางอยา่งมคีวามจำาเปน็ 

ต้องจัดทำาเพิ่มเติมในคำาแนะนำาการฝึกซ้อมที่เกี่ยวข้อง
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

เอกส�รร�ยละเอียดสถ�นก�รณ์สมมุติ	(DETAILED	SCENARIO	DOCUMENTATION)

 รูปแบบและขนาดของการฝึกซ้อม จะมีผลต่อระดับของเอกสารสถานการณ์สมมุติที่ต้องการ ดังนี้ :

     คำาอธิบายรายละเอียดของสถานการณ์สมมุติ (ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเฉพาะเจาะจง)

     กำาหนดการหลัก (เวลาการฝึกซ้อม และลำาดับขั้นตอนของข้อมูลนำาเข้า)

     ข้อมูลนำาเข้าการฝึกซ้อม

     ขอ้มลูพืน้ฐาน และแฟม้ขอ้มลูเฉพาะ (ขอ้มลูเกีย่วกบับคุคล, ธรุกจิ, สถานทีอ่ืน่ๆ ทีก่ลา่วถงึในสถานการณส์มมตุิ

  และข้อมูลนำาเข้า)

     รายการตรวจสอบ (checklists) ของผู้ดำาเนินการ

หม�ยเหตุ	:	เอกสารการฝึกซ้อมทั้งหมดควรจะทำาเครื่องหมายที่ชัดเจนว่า “เฉพ�ะก�รฝึกซ้อมเท่�นั้น”

คำ�แนะนำ�ก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	INSTRUCTIONS)

 คำาแนะนำาการฝกึซอ้มจะเปน็การจดัเตรยีมใหผู้เ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มและทมีอำานวยการฝกึซอ้ม (Directing Staff)  

ให้รับทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการฝึกซ้อม 

 คำาแนะนำาเหล่านี้จะมีข้อมูลที่คล้ายกัน ซึ่งอาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมในแต่ละการฝึกซ้อม 

 คำาแนะนำาควรมีข้อมูลที่เพียงพอและผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมหรือทีมอำานวยการฝึกซ้อมควรได้อ่านก่อนล่วงหน้า

เพื่อเข้าร่วมการฝึกซ้อม  
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ก�รร�ยง�นหลังจบก�รฝึกซ้อม	(POST	EXERCISE	REPORT)

 การรายงานหลังจบการฝึกซ้อม จัดเตรียมขึ้นโดยทีมประเมินผลการฝึกซ้อม โดยผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

 ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัลกัษณะของการฝกึซอ้มและความเรว็ของขอ้มลู, คณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้มจะจดัสรรให ้ 

การรายงานหลังจบการฝึกซ้อมนี้ ควรประกอบด้วย :

  รายละเอียดของการฝึกซ้อม

  การเล่าเรื่องเหตุการณ์สำาคัญ

   สรุปการประเมินผลตามวัตถุประสงค์การฝึกซ้อม และตัวชี้วัด

  ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่สำาคัญ

กิจกรรมที่	9	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1. ระบุเอกสารที่จะต้องเตรียมการ เพื่อการฝึกซ้อมของท่าน
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
1.  ทรัพยากรอะไรบ้างที่จะต้องการพัฒนา เพื่อจัดทำาเอกสารการฝึกซ้อมของท่าน

2. ท่านมีการพิจารณาสิ่งเหล่านี้ในการวางแผนของท่านหรือไม่? หรือท่านจำาเป็นต้องเปิดรับสมัครบุคคลเพิ่มเติม

อีกหรือไม่?
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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เอกสารการฝึกซ้อม 
(ExERCISE DOCUMENTaTION)บทที่ 6คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



ภาพรวมของการประชุม 

หัวข้อ กิจกรรม เวล�
1. บทนำา วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที
2. การเลือกทีมอำานวยการฝึกซ้อม  

(Selecting Exercise Directing Staff)

วิทยากรนำาเสนอ และอภิปราย 40 นาที

3. กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 40 นาที
4. บทสรุป วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที

เวล�ทั้งหมดในก�รประชุม	:	90	น�ที

อุปกรณ์ที่ใช้

 1.  เครื่องฉายภาพสไลด์ (LCD projector) 

 2.  งานนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint presentation set)

 3.  คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (บทที่ 7)

 4.  กระดานไวท์บอร์ด (White board)

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 เมื่อจบการประชุมบทนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ :

  1.  ระบุตำาแหน่งของทีมอำานวยการฝึกซ้อมที่จำาเป็นในการดำาเนินการฝึกซ้อม

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับวิทย�กร
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 บันทึกสำาหรับวิทยากร อุปกรณ์ช่วยสอน

1.	 บทนำ�	(INTRODUCTION)	

วัตถุประสงค์ของบทนี้ เพื่อกำาหนดทีมงานในการดำาเนินการฝึกซ้อม  

โดยการสำารวจตำาแหน่งและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตำาแหน่ง

เหล่านั้นด้วย

ผู้ทำาหน้าท่ีดำาเนินการและสนับสนุนการฝึกซ้อม เรียกว่า ทีมอำานวยการฝึกซ้อม  

(Directing Staff) ซึง่ไดร้บัการแตง่ตัง้จากคณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม 

เพือ่ใหป้ฏบิตัหินา้ทีต่ามคณุสมบตัขิองแตล่ะทา่น บางหนา้ทีต่อ้งใชว้ธิปีฏบิตัิ

แบบเดียวกันในการฝึกซ้อมทั้งหมด เช่น การอำานวยการในการดำาเนินการ

กิจกรรม และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามกรณี

ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing Staff) ควรมาจากหน่วยงานที่เข้าร่วม 

การฝกึซอ้ม และรายงานไปทีผู่อ้ำานวยการฝกึซอ้ม บทบาทของทมีอำานวยการ

ฝกึซอ้ม คอื การทำาใหก้ารฝกึซอ้มดำาเนนิการไปไดด้ว้ยความราบรืน่ ปลอดภยั 

และมีประสิทธิภาพ ควรจะตรวจสอบผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมให้ช่วยสร้าง

บรรยากาศที่สมจริง นำาเสนอข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงและให้คำาแนะนำากับ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม เพื่อให้การฝึกซ้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์

ทีมอำานวยการฝึกซ้อม ควรแต่งกายด้วยเครื่องแบบเฉพาะที่ต่างจาก 

ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม เพื่อหลีกเลี่ยงความสับสน

การนำาเสนอวตัถปุระสงคข์องบทนี ้ไดอ้า้งองิไปถงึวงจรรปูแบบการจดัการ

ฝกึซอ้ม (The exercise management cycle) และแจง้ผูเ้ขา้รว่มประชมุวา่  

ในบทนี้มีหนึ่งกิจกรรมกลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 10



การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7
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แต่ละบุคคลในทีมอำานวยการฝึกซ้อมสามารถดำาเนินการได้มากกว่า
หนึ่งหน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยุ่งยากซับซ้อนและขนาดของการฝึกซ้อม 
หรอือกีทางหนึง่คอืหลายคนรว่มดำาเนนิการในหนา้ทีท่ีจ่ำาเปน็ของบคุคลอืน่ 
ในการฝึกซ้อมก็ได้

หน้าที่ที่จำาเป็นมักใช้เป็นประจำาระหว่างการฝึกซ้อม มีดังนี้

ผูอ้ำานวยการฝกึซอ้ม (The Exercise Director) เปน็ผูค้ดัเลอืกและแตง่ตัง้
บุคคลที่จำาเป็นต้องมีในการฝึกซ้อม  

กำ�หนดทิศท�งของก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	DIRECTION)
ผู้อำานวยการฝึกซ้อม มีหน้าที่ดังนี้ :
   ควบคุมภาพรวมของการฝึกซ้อม
   บรรยายสรุปและประชุมสรุปผลการฝึกซ้อม โดยทีมอำานวยการฝึกซ้อม
  เริ่มต้นการฝึกซ้อม
   วางแนวทางและรักษาจังหวะการฝึกซ้อม
   รักษาเวลาตามกำาหนดการหลัก
    การสิ้นสุดการฝึกซ้อม

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝึกซ้อม อาจจะต้องใช้ในการฝึกซ้อมขนาดใหญ่หรือ 
ที่ยุ่งยากซับซ้อน มีหน้าที่ดังนี้ :
   ช่วยผู้อำานวยการฝึกซ้อม โดยให้มั่นใจว่าการฝึกซ้อมอยู่ใน
  การติดตามได้
    แสดงจอภาพการเคลื่อนไหวของข้อมูล (การฝึกซ้อม) ระหว่าง
  การควบคุมการฝึกซ้อมและสถานที่ควบคุมการฝึกซ้อม  

ควบคุมคว�มเรียบร้อยเร่ืองก�รประเมินผลก�รฝึกซ้อม	
(EXERCISE	EVALUATION)
การประเมินผลได้มีการปรึกษาหารือในการวางแผนการฝึกซ้อม และ
ครอบคลุมไปถึงการถอดบทเรียน อย่างไรก็ตามการสรุปย่อตามหน้าที่ใน
การประเมินผล ควรจะ :
    การประเมินในทุกด้านของ 
     แผนงานการฝึกซ้อม (Exercise Program)
    การตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติ

    จัดทำารายงานการประเมินผลการฝึกซ้อม  

2.	ก�รคัดเลือกทีมอำ�นวยก�รฝึกซ้อม	(Selecting	Exercise	Directing	Staff)
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ควบคุมเร่ืองก�รสังเกตก�รณ์ก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	OBSERVATION)

ผูส้งัเกตการณก์ารฝกึซอ้ม (Exercise Observers) โดยปกตติอ้งไมม่บีทบาท

ในทีมอำานวยการฝึกซ้อม ผู้สังเกตการณ์โดยทั่วไปไม่ควรมีปฏิสัมพันธ์กับ

ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม และมักจะมาจากหน่วยงานภายนอกหรือหน่วยงาน

อิสระอื่นๆ

ผู้สังเกตการณ์การฝึกซ้อม (Exercise Observers) มักจะมีส่วนร่วมใน 

การฝกึซอ้มเพือ่เสรมิสรา้งความรูใ้นรปูแบบของการตอบสนอง ในบางกรณ ี

มีความมั่นใจว่าหน่วยงานของตนมีความสามารถในการตอบสนองต่อ

สถานการณ์การฝึกซ้อมเช่นนั้นได้

การฝึกซ้อมในระดับสูง เป็นเรื่องปกติที่มักมีการขอเข้าร่วมสังเกตการณ์  

ผู้สังเกตการณ์การฝึกซ้อมควรได้รับฟังการบรรยายสรุป ถ้าเป็นส่วนหนึ่ง

ของทีมอำานวยการฝึกซ้อม แต่ยังต้องมีการจัดการเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี 

การรบกวนใดๆ ต่อการดำาเนินการฝึกซ้อม  

ควบคุมข้อมูลนำ�เข้�	(INPUT	CONTROL)

การควบคุมข้อมูลนำาเข้า หรือการควบคุมการฝึกซ้อม (Exercise Controller) 

จัดตั้งขึ้นเมื่อเป็นการฝึกซ้อมขนาดใหญ่ที่ยุ่งยากซับซ้อน ซึ่งต้องการข้อมูล

หรือลักษณะของการฝึกซ้อมที่จะเป็นแนวทางได้ดังนี้ :

    การจัดเตรียมข้อมูลนำาเข้าให้สอดคล้องกับกำาหนดการหลัก

    ตอบคำาถาม หรือตอบสนองต่อกิจกรรมของผู้เข้าร่วมการฝึก

    จำาลองบทบาท, ตำาแหน่ง, องค์กร และอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามี

  การเคลื่อนไหวข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แสดงบทบาทต่างๆ อาจรวมในสถานที่ฝึกซ้อมด้วย เช่น

   ทมีงานเฝา้ระวงัภาคสนาม, บรรยายสรปุ (ตามหนา้ทีใ่นการฝกึซอ้ม)

   การจำาลองจำานวนผู้เสียชีวิต (ในการฝึกซ้อมภาคสนาม)  
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ควบคุมก�รอำ�นวยคว�มสะดวก	(FACILITATION)

การฝึกซ้อมปกติจะขึ้นอยู่กับสถานที่ตั้งของการฝึกซ้อม คือ :

    สรุปสิ่งจำาเป็นให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกเมื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง

  แต่ละครั้ง หรือแต่ละวัน

    ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของข้อมูลการฝึกซ้อม

    ตรวจสอบประสิทธิภาพกับวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม

   เตรียมตัวเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้เข้าร่วมการฝึก

  อย่างรวดเร็ว

    รายงานอย่างสมำ่าเสมอต่อผู้อำานวยการฝึกซ้อม

    อำานวยความสะดวกในการสรุปผลหลังการฝึกซ้อมแต่ละวัน

    ร่วมให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการสรุปผลหลังการฝึกซ้อม

(บางกรณีอาจจะอำานวยความสะดวก, กำากับติดตาม และให้คำาแนะนำา

ต่อบทบาทของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม)  

ควบคุมด้�นก�รจัดก�รส่ือและผู้เย่ียมชม	

(MEDIA	AND	VISITOR	MANAGEMENT)

   การจัดการทุกด้านของการประชาสัมพันธ์และส่ือมวลชนในระหว่าง

  การฝึกซ้อม

   การพบปะ, สรุปย่อ, ดูแลส่ือและผู้เย่ียมชมท่ีเข้าร่วมการฝึกซ้อม

(ไม่ควรเป็นผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม)  

ควบคุมก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและก�รส่งกำ�ลังบำ�รุง

(FACILITIES	AND	LOGISTICS)

หน้าที่ต่างๆ ที่ต้องดำาเนินการ ดังนี้ :

    การจดัเลีย้ง (การอำานวยการทมีงานผูเ้ขา้รว่ม, ผูเ้ขา้เยีย่มชม ฯลฯ)

   การขนส่ง (ทั้งไปและกลับจากสถานที่ฝึกซ้อม)

    คลังวัสดุอุปกรณ์สำานักงาน และสิ่งอำานวยความสะดวกต่างๆ

    อุปกรณ์การสื่อสาร

   อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

   การจัดเตรียมอาคารและการส่งคืนสถานที่ฝึกซ้อม

   การบริหารจัดการ (การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมและอื่นๆ)  



บทที่ 7 การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)

150 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

คณะทำ�ง�นควบคุมก�รฝึกซ้อม	–	ก�รฝึกซ้อมชนิดอภิปร�ย	

(EXERCISE	CONTROL	TEAM	–	DISCUSSION	EXERCISE)

คณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อมและจำานวนทีมอำานวยการฝึกซ้อม  

ในการฝึกซ้อมชนิดอภิปรายอาจมีน้อยที่สุด อย่างไรก็ตามคณะกรรมการ

วางแผนการฝึกซ้อม ควรระลึกเสมอว่าหน้าที่ทั้งหมดนั้นควรประสบ 

ความสำาเร็จ ดังนี้ :

    การกำาหนดทิศทางของการฝึกซ้อม

    การควบคุมความเรียบร้อย เรื่องการประเมินผลการฝึกซ้อม 

   การควบคุม เรื่องการสังเกตการณ์การฝึกซ้อม

    การควบคุมข้อมูลนำาเข้า

    การควบคุมการอำานวยความสะดวก

   การควบคุมด้านการจัดการสื่อ / ผู้เยี่ยมชม

   การควบคุมการอำานวยความสะดวกและการส่งกำาลังบำารุง

ในกรณีเป็นการอภิปรายขนาดเล็ก ใช้บุคลากรเพียง 2 - 3 คน 

ความผิดพลาดร่วมกัน คือ การคาดการณ์ตำ่าเกินไปด้านความต้องการ

บุคลากรทำาหน้าที่อำานวยความสะดวกและการส่งกำาลังบำารุง  



การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7

151คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

คณะทำ�ง�นควบคุมก�รฝึกซ้อม	–	ก�รฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติก�ร	
ต�มบทบ�ทหน้�ที่	

(EXERCISE	CONTROL	TEAM	–	FUNCTIONAL	EXERCISE)

จำานวนบคุลากรทีจ่ำาเปน็ในการควบคมุหนา้ทีก่ารทำางานระหวา่งการฝกึซอ้ม 

จะขึ้นอยู่กับขนาดของการฝึกซ้อม

ควรระลึกเสมอว่า บุคคลหนึ่งคนสามารถดำาเนินการได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ 

และในบางกรณีทีมงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ตั้งอื่น อาจจะต้อง

ดำาเนินการเพียงหนึ่งหน้าที่เท่านั้น (เช่น การอำานวยความสะดวก)  



บทที่ 7 การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)

152 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

3.		กิจกรรมกลุ่ม	

กิจกรรมที่	10	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,		

5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  ระบุทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing Staff) ที่จำาเป็นต้องมี 

ในการดำาเนินการฝึกซ้อม
2. ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing Staff) มาจากไหนบ้าง

คณะทำ�ง�นควบคุมก�รฝึกซ้อม	-	ก�รฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติก�รภ�คสน�ม		

(EXERCISE	CONTROL	TEAM	–	FIELD	EXERCISE)

จำานวนบุคลากรท่ีจำาเป็นในการควบคุมหน้าท่ีการทำางานระหว่างการฝึกซ้อม 

จะขึ้นอยู่กับขนาดของการฝึกซ้อม

ควรระลกึเสมอวา่ บคุคลหนึง่คนสามารถดำาเนนิการไดม้ากกวา่หนึง่หนา้ที ่

และในบางกรณีทีมงานที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่ตั้งอื่น อาจจะต้อง

ดำาเนินการเพียงหนึ่งหน้าที่เท่านั้น (เช่น การอำานวยความสะดวก)  

 



153คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

 ผู้ทำาหน้าที่ดำาเนินการและสนับสนุนการฝึกซ้อม เรียกว่า ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing Staff)  

ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณสมบัติของแต่ละท่าน  

บางหน้าที่ต้องใช้วิธีปฏิบัติแบบเดียวกันในการฝึกซ้อมทั้งหมด เช่น การอำานวยการในการดำาเนินการกิจกรรม  

และหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามกรณี

 ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing Staff) ควรมาจากหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม และรายงานไปที่ 

ผูอ้ำานวยการฝกึซอ้ม บทบาทของทมีอำานวยการฝกึซอ้ม คอื การทำาใหก้ารฝกึซอ้มดำาเนนิการไปไดด้ว้ยความราบรืน่ 

ปลอดภยั และมปีระสทิธภิาพ ควรจะตรวจสอบผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มใหช้ว่ยสรา้งบรรยากาศทีส่มจรงิ นำาเสนอขอ้มลู

ที่เฉพาะเจาะจงและให้คำาแนะนำากับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม เพื่อให้การฝึกซ้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์

 ทีมอำานวยการฝึกซ้อม ควรแต่งกายด้วยเครื่องแบบเฉพาะที่ต่างจากผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม เพื่อหลีกเลี่ยง 

ความเข้าใจที่สับสน

ก�รคัดเลือกทีมอำ�นวยก�รฝึกซ้อม	(Selecting	Exercise	Directing	Staff)

 แต่ละบุคคลในทีมอำานวยการฝึกซ้อมสามารถดำาเนินการได้มากกว่าหน่ึงหน้าท่ี ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับความยุ่งยาก 

ซับซ้อนและขนาดของการฝึกซ้อม หรืออีกทางหนึ่งคือหลายคนร่วมดำาเนินการในหน้าที่ที่จำาเป็นของบุคคลอื่นใน

การฝึกซ้อมก็ได้

 หน้าที่ที่จำาเป็นมักใช้เป็นประจำาระหว่างการฝึกซ้อม มีดังนี้



154 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

รูปที่ 7 : บทบาทหน้าที่ของทีมอำานวยการฝึกซ้อม

 ผูอ้ำานวยการฝกึซอ้ม (The Exercise Director) เปน็ผูค้ดัเลอืกและแตง่ตัง้บคุคลทีจ่ำาเปน็ตอ้งมใีนการฝกึซอ้ม

กำ�หนดทิศท�งของก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	DIRECTION)

ผู้อำานวยการฝึกซ้อม 

 

ผู้ช่วยผู้อำานวยการฝึกซ้อม 



155คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ควบคุมคว�มเรียบร้อยเร่ืองก�รประเมินผลก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	EVALUATION)

ผู้ประเมินผลการฝึกซ้อม 

 

ควบคุมเร่ืองก�รสังเกตก�รณ์ก�รฝึกซ้อม	(EXERCISE	OBSERVATION)

ผู้สังเกตการณ์การฝึกซ้อม

 

 

ควบคุมข้อมูลนำ�เข้�	(INPUT	CONTROL)

ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม 

 

ผู้แสดงบทบาทต่างๆ 

 

ขั้นตอนต่างๆ  

 

ควบคุมก�รอำ�นวยคว�มสะดวก	(FACILITATION)

ผู้อำานวยความสะดวกการฝึกซ้อม

 

ควบคุมด้�นก�รจัดก�รส่ือและผู้เย่ียมชม	(MEDIA	AND	VISITOR	MANAGEMENT)

ผู้จัดการสื่อและผู้เยี่ยมชม 

 

ดูแลผู้มาเยี่ยมชม 

 



156 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ควบคุมก�รอำ�นวยคว�มสะดวกและก�รส่งกำ�ลังบำ�รุง	(FACILITIES	AND	LOGISTICS)

ผู้อำานวยความสะดวกและ

ผู้ส่งกำาลังบำารุง  

 

ความปลอดภัยและความเสียหาย

 

สวัสดิการ 

 

รูปที่ 8 : คณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม - การฝึกซ้อมชนิดอภิปราย



157คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

รูปที่ 9 : คณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม - การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่



158 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

รูปที่ 10 : คณะทำางานควบคุมการฝึกซ้อม - การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม

กิจกรรมที่	10	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1.  ระบุทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing Staff) ที่จำาเป็นต้องมีในการดำาเนินการฝึกซ้อม
2. ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing Staff) มาจากไหนบ้าง



159คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



160 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



161คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



162 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



163คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



164 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



165คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การควบคุมการฝึกซ้อม 
(ExERCISE CONTROl)บทที่ 7คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม



166 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

บันทึก



การดำาเนินการฝึกซ้อม 
(CONDUCT THE ExERCISE)บทที่ 8

ภาพรวมของการประชุม 

หัวข้อ กิจกรรม เวล�
1. บทนำา วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที
2. การดำาเนินการฝึกซ้อม 

(Conduct the exercise)

วิทยากรนำาเสนอ และอภิปราย 40 นาที

3. กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 40 นาที
4. บทสรุป วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที

เวล�ทั้งหมดในก�รประชุม	:	90	น�ที

อุปกรณ์ที่ใช้

 1.  เครื่องฉายภาพสไลด์ (LCD projector)

 2.  งานนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint presentation set)

 3.  คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (บทที่ 8)

 4.  กระดานไวท์บอร์ด (White board)

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 เมื่อจบการประชุมบทนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ :

  1.  ระบุกิจกรรมก่อนการฝึกซ้อมและต้องมีการบรรยายสรุป สำาหรับการฝึกซ้อมชนิดอภิปราย  

   และชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร
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 บันทึกสำาหรับวิทยากร อุปกรณ์ช่วยสอน

1.		บทนำ�	(INTRODUCTION)	

วัตถุประสงค์ของบทนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ : ระบุกิจกรรมที่ใช้
ในการดำาเนินการฝึกซ้อม

ดว้ยการใชเ้วลาและความพยายามในการวางแผนและเตรยีมการทีด่ ีรวมทัง้
การจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพในการดำาเนนิการฝกึซอ้ม จะทำาใหก้ารฝกึซอ้ม 
ประสบความสำาเร็จได้ และแจ้งผู้ เข้าร่วมประชุมว่าบทนี้จะมีหนึ่ง 
กิจกรรมกลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 11

การดำาเนินการฝึกซ้อม โดยมีกิจกรรมที่ควรดำาเนินการก่อน ระหว่างและ
หลังการฝึกซ้อม ดังนี้ :
    ก่อนก�รฝึกซ้อม
   กิจกรรมก่อนการฝึกซ้อม (Pre exercise activities)
   การบรรยายสรุปให้ทีมอำานวยการฝึกซ้อม 
     (Briefing the Exercise Directing Staff)
    การบรรยายสรุปให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม 
     (Briefing the exercise participants)
  ระหว่�งก�รฝึกซ้อม
    การเริ่มต้นการฝึกซ้อม (Starting the exercise)
    การจัดการฝึกซ้อม (Managing the exercise)
   การสิ้นสุดการฝึกซ้อม (Finishing the exercise)
   หลังก�รฝึกซ้อม
   การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (Debriefing the exercise)  

2.	ก�รดำ�เนินก�รฝึกซ้อม	(CONDUCT	THE	EXERCISE)

กิจกรรมก่อนก�รฝึกซ้อม	(PRE	EXERCISE	ACTIVITIES)
ก่อนท่ีจะดำาเนินการฝึกซ้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วม
ในการฝึกซ้อม จะมีกิจกรรมก่อนการฝึกซ้อมดังนี้ :
     การปรับปรุง / ทบทวนแผนและขั้นตอน
     การฝึกอบรมทีมอำานวยการฝึกซ้อมและผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
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    การให้คำาแนะนำาและประสานสื่อต่างๆ ให้ดำาเนินกิจกรรม

    การสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก

    การทดสอบข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยี 

     (Information, Communication and Technology : ICT)

   การทดลองฝึกซ้อม

นอกจากนี้ยังควรแจ้งเตือน ผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากการฝึกซ้อม  

หากเปน็การฝกึซอ้มควรเปน็ขนาดทีเ่ลก็ทีส่ดุเทา่ทีจ่ะเปน็ไปได ้หากเปน็ 

การฝึกซ้อมที่มีขนาดใหญ่ ควรต้องเพิ่มเติม ดังนี้ :

    บรรยายสรุปให้กับทีมงานระดับอาวุโส

     จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน

     แนะนำาหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งจากสว่นกลางและภมูภิาคอยา่ง

  เหมาะสม  

ก�รบรรย�ยสรุปให้ทีมอำ�นวยก�รฝึกซ้อม

(BRIEFING	EXERCISE	DIRECTING	STAFF)

การบรรยายสรุปการดำาเนินการฝึกซ้อมให้ทีมอำานวยการฝึกซ้อม 

เป็นสิ่งสำาคัญ เพื่อชี้แจงบทบาทในระหว่างการฝึกซ้อมและตรวจสอบ

ความเข้าใจในสถานการณ์สมมุติ โดยควรมีการบรรยายสรุป ดังนี้ :

     จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม

     บทบาทและความรับผิดชอบในระหว่างการฝึกซ้อม

     ข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยี

     กิจกรรมในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

     ความต้องการหลังการฝึกซ้อม

    สถานการณ์สมมุติและการปรับปรุงในระหว่างการฝึกซ้อม

บางกรณี ควรดำาเนินการฝึกซ้อมระหว่างทีมอำานวยการฝึกซ้อม เพื่อ

ทดสอบเวลาและตรวจสอบขอ้บกพรอ่งอืน่ๆ ทีอ่าจพบไดใ้นการออกแบบ

การฝึกซ้อม  
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ก�รบรรย�ยสรุปให้ผู้เข้�ร่วมก�รฝึกซ้อม

(BRIEFING	OF	EXERCISE	PARTICIPANTS)

การบรรยายสรุปให้ผู้เข้าร่วมการฝึก มีความจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะทำาให้ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกดำาเนินการฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ :

     จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม

     บทบาทและความรับผิดชอบในระหว่างการฝึกซ้อม

     ข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยี

     กิจกรรมในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

     ความต้องการหลังการฝึกซ้อม  

ก�รเริ่มต้นก�รฝึกซ้อม	(STARTING	THE	EXERCISE)

การเริ่มต้นการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยจำานวนกิจกรรม

ที่ควรจะแล้วเสร็จก่อนการเริ่มต้น ดังนี้ :

     การทดสอบขั้นสุดท้ายของข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยี

     การสรปุยอ่ขัน้ตอนสดุทา้ยใหก้บัทมีอำานวยการฝกึซอ้มทัง้หมด 

  เพื่อยืนยันความพร้อมในการดำาเนินการ

     การจัดวางตำาแหน่งผู้ป่วยจำาลอง และจำานวนผู้เสียชีวิต, 

  การประกอบฉากและเทคนิคพิเศษ

     การจัดวางตำาแหน่งของทีมงานบุคลากรและการสนับสนุน

  การอำานวยการ

     การจัดวางตำาแหน่งของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

     ให้คำาแนะนำาต่อผู้อำานวยการฝึกซ้อม เพื่อยืนยันความพร้อม

ในการเริ่มต้นการฝึกซ้อมชนิดอภิปร�ย	 (Discussion	 exercises)	มักมี

การแนะนำาผู้เล่นตามบทบาทหน้าที่ต่างๆ โดยวิทยากรการฝึกซ้อม

การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบ�ทหน้�ท่ี	(Functional	exercises)	

จะเริ่มต้นด้วยการให้ข้อมูล (incoming message) หรือแจกเอกสาร 

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานการณ์สมมุติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูล 

เฉพาะเจาะจง (special idea) เป็นลำาดับแรก
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การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภ�คสน�ม	 (Field	 exercises) มักจะ

เริ่มต้นด้วยข้อความจากวิทยุหรือโทรศัพท์ไปยังหน่วยงานหรือบุคลากรที่ 

รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเจาะจง (special idea) เป็น 

ลำาดบัแรก เพือ่คาดวา่จากจดุนี ้ผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มจะสามารถดำาเนนิการ 

ฝึกซ้อมตามบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและตอบสนองต่อเหตุการณ์

นั้นๆ ได้  

ก�รจัดก�รฝึกซ้อม	(MANAGING	THE	EXERCISE)

ผู้อำานวยการฝึกซ้อม (The Exercise Director manages) จะดำาเนินการ

ฝึกซ้อมให้เป็นไปตามกำาหนดการหลัก (Master Schedule) โดยสามารถ

สั่งการให้หยุดการฝึกซ้อมชั่วคราวได้ เพื่อปรับเปลี่ยนทิศทางหรือกำาหนด

ความเร็วหรือช้า เพื่อให้การฝึกซ้อมบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

ผู้ช่วยผู้อำานวยการ (Directing Staff assist) จะช่วยเหลือให้ผู้อำานวยการ

ฝกึซอ้มมคีวามมัน่ใจวา่กจิกรรมทัง้หมดจะดำาเนนิการตอ่ไปไดด้ใีนแตล่ะจดุ  

และมีปัจจัยการนำาเข้าอย่างเหมาะสมเป็นไปตามกำาหนดการหลัก  

ทมีอำานวยการฝกึซอ้มควรเตรยีมการรบัมอืและตอบสนองอยา่งเหมาะสม

ทมีอำานวยการฝกึซอ้ม ควรรกัษาระบบการตดิตอ่สือ่สารระหวา่งการฝกึซอ้ม

ให้คงอยู่โดยผู้อำานวยการฝึกซ้อม ในการสื่อความหมายที่ต่างกันเมื่อส่งให้ 

ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

ระบบการติดต่อสื่อสาร ทั้งเอกสารหรือด้วยคำาพูดก็ตาม ให้ระบุว่าเป็น 

การฝกึซอ้ม หากเปน็เอกสารใหก้ำากบัดว้ยคำาวา่ ‘เฉพ�ะก�รฝกึซอ้มเท�่นัน้’ 

(EXERCISE	 ONLY) หากเป็นการสื่อสารด้วยคำาพูดให้กำากับด้วยคำาว่า 

‘นี่คือส่วนหนึ่งของก�รฝึกซ้อม...’ (this	is	part	of	exercise	…) ให้

เป็นที่ยอมรับทั่วกันในการฝึกซ้อม

ระหว่างการฝึกซ้อมมีเหตุการณ์จริงเกิดขึ้น ต้องมีการแจ้งให้ผู้เข้าร่วม 

การฝึกซ้อมและทีมอำานวยการฝึกซ้อมทราบเหตุการณ์จริง ด้วยการส่ือสาร

ว่า ‘นี่ไม่ใช่ก�รฝึกซ้อม’	 (this	 is	 not	 part	 of	 exercise	…)	หรือ

คำาว่า ‘เหตุก�รณ์จริง’	(NO	DUFF)  
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ก�รสิ้นสุดก�รฝึกซ้อม	(FINISHING	THE	EXERCISE)

ผู้อำานวยการฝึกซ้อมเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการสิ้นสุดการฝึกซ้อม และเป็น

ผู้รับผิดชอบการจบการฝึกซ้อมตามที่ได้จัดเตรียมไว้ ดังนี้ :

   ภายในเวลาทีก่ำาหนดตามกำาหนดการหลกั (Master Schedule)

   ภายใต้ความสำาเร็จของงานที่ได้ออกแบบไว้

     เมื่อมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น หากดำาเนินการฝึกซ้อมต่อไป

     ถ้ากิจกรรมอื่นๆ (รวมถึงความไม่ปลอดภัย หรือการตอบสนอง

  ที่เกิดขึ้นจริง) ไปขัดขวางความคืบหน้าของการฝึกซ้อม

คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม ควรพิจารณายุทธศาสตร์ต่างๆ ที่อาจ

เป็นเหตุให้ต้องยุติการฝึกซ้อมก่อนเวลาที่จัดเตรียมไว้

สิ่งสำาคัญคือ การไม่ละเลยต่อการจัดการสถานที่หรืออุปกรณ์การฝึกซ้อม 

ให้กลับสู่สภาพเดิม ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของทีมจัดการ 

สิง่อำานวยความสะดวก สว่นเรือ่งเวลาและความพยายามตา่งๆ จะคาดการณ์ 

ไว้ในระดับที่ตำ่าเสมอ ดังนั้นทีมงานควรเปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม

กิจกรรมหลังการฝึกซ้อมให้มากที่สุด  

ก�รสรุปผลหลังก�รฝึกซ้อม	(DEBRIEFING	THE	EXERCISE)

(รายละเอียดในบทที่ 9 การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม)

การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม อาจรวมในบทสรุปการฝึกซ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ

ขนาดของการฝึกซ้อม ดังนี้ :

   การสรปุผลการฝกึซอ้มหลงัจบการฝกึซอ้มทนัท ี(Hot debrief) 

  สำาหรับ : 

          ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

          ทีมอำานวยการฝึกซ้อม

      การสรุปผลการฝึกซ้อม (ท่ีเก่ียวข้องกับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทุกคน

  และทีมอำานวยการฝึกซ้อม)

      การสรปุผลการฝกึซอ้ม โดยคณะกรรมการวางแผนการฝกึซอ้ม

กรณีใดๆ ก็ตาม กำาหนดการในการสรุปผลการฝึกซ้อมควรวางแผนและ

สื่อสารให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกคน  
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(CONDUCT THE ExERCISE)บทที่ 8
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คู่มือสำ�หรับวิทย�กร

3.	กิจกรรมกลุ่ม	

กิจกรรมที่	11	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	

5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1. ระบุกิจกรรมก่อนการฝึกซ้อม (Pre exercise activities) และ 

การบรรยายสรุป (briefings) ท่ีควรดำาเนินการก่อนการดำาเนินการ

ฝึกซ้อม

4.	ทบทวนวัตถุประสงค์	(REVIEW	OF	OBJECTIVES) 

ทบทวนวัตถุประสงค์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม 
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การดำาเนินการฝึกซ้อม 
(CONDUCT THE ExERCISE)บทที่ 8คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

การดำาเนินการฝึกซ้อม โดยมีกิจกรรมที่ควรดำาเนินการก่อน ระหว่างและหลังการฝึกซ้อม ดังนี้ :

    ก่อนก�รฝึกซ้อม

     กิจกรรมก่อนการฝึกซ้อม (Pre exercise activities)

     การบรรยายสรุปให้ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Briefing the Exercise Directing Staff)

     การบรรยายสรุปให้ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม (Briefing the exercise participants)

   ระหว่�งก�รฝึกซ้อม

    การเริ่มต้นการฝึกซ้อม (Starting the exercise)

     การจัดการฝึกซ้อม (Managing the exercise)

     การสิ้นสุดการฝึกซ้อม (Finishing the exercise)

    หลังก�รฝึกซ้อม

     การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (Debriefing the exercise)

กิจกรรมก่อนก�รฝึกซ้อม	(PRE	EXERCISE	ACTIVITIES)

 ก่อนที่จะดำาเนินการฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานและผู้มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม จะมีกิจกรรม 

ก่อนการฝึกซ้อมดังนี้ :

  การปรับปรุง / ทบทวนแผนและขั้นตอน

   การฝึกอบรมทีมอำานวยการฝึกซ้อมและผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

   การให้คำาแนะนำาและประสานสื่อต่างๆ ให้ดำาเนินกิจกรรม

  การสร้างสิ่งอำานวยความสะดวก

  การทดสอบข้อมูลการส่ือสารและเทคโนโลยี (Information, Communication and Technology : ICT)

   การทดลองฝึกซ้อม

 นอกจากนีย้งัควรแจง้เตอืน ผูท้ีจ่ะไดร้บัผลกระทบจากการฝกึซอ้ม หากเปน็การฝกึซอ้มควรเปน็ขนาดทีเ่ลก็ทีส่ดุ 

เท่าที่จะเป็นไปได้ หากเป็นการฝึกซ้อมที่มีขนาดใหญ่ ควรต้องเพิ่มเติม ดังนี้ :

  บรรยายสรุปให้กับทีมงานระดับอาวุโส

  จัดเตรียมเอกสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชน

  แนะนำาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและภูมิภาคอย่างเหมาะสม
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การดำาเนินการฝึกซ้อม 
(CONDUCT THE ExERCISE)บทที่ 8คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ก�รบรรย�ยสรุปให้ทีมอำ�นวยก�รฝึกซ้อม	(BRIEFING	EXERCISE	DIRECTING	STAFF)

 การบรรยายสรุปการดำาเนินการฝึกซ้อม ให้ทีมอำานวยการฝึกซ้อมเป็นสิ่งสำาคัญ เพื่อชี้แจงบทบาทในระหว่าง 

การฝึกซ้อมและตรวจสอบความเข้าใจในสถานการณ์สมมุติ โดยควรมีการบรรยายสรุป ดังนี้ :

  จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม

  บทบาทและความรับผิดชอบในระหว่างการฝึกซ้อม

  ข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยี

   กิจกรรมในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

  ความต้องการหลังการฝึกซ้อม

   สถานการณ์สมมุติและการปรับปรุงในระหว่างการฝึกซ้อม

 บางกรณี ควรดำาเนินการฝึกซ้อมระหว่างทีมอำานวยการฝึกซ้อม เพื่อทดสอบเวลาและตรวจสอบข้อบกพร่อง

อื่นๆ ที่อาจพบได้ในการออกแบบการฝึกซ้อม

ก�รบรรย�ยสรุปให้ผู้เข้�ร่วมก�รฝึกซ้อม	(BRIEFING	OF	EXERCISE	PARTICIPANTS)

 การบรรยายสรปุใหผู้เ้ขา้รว่มการฝกึ มคีวามจำาเปน็อยา่งยิง่ทีจ่ะทำาใหผู้เ้ขา้รว่มการฝกึดำาเนนิการฝกึซอ้มไดอ้ยา่ง 

มีประสิทธิภาพ ดังนี้ :

   จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อม

  บทบาทและความรับผิดชอบในระหว่างการฝึกซ้อม

  ข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยี

  กิจกรรมในสถานการณ์ที่คาดไม่ถึง

  ความต้องการหลังการฝึกซ้อม



176 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การดำาเนินการฝึกซ้อม 
(CONDUCT THE ExERCISE)บทที่ 8คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

 

ก�รเริ่มต้นก�รฝึกซ้อม	(STARTING	THE	EXERCISE)

 การเริ่มต้นการฝึกซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยจำานวนกิจกรรมที่ควรจะแล้วเสร็จก่อนการเริ่มต้น 

ดังนี้ :

  การทดสอบขั้นสุดท้ายของข้อมูลการสื่อสารและเทคโนโลยี

  การสรุปย่อขั้นตอนสุดท้ายให้กับทีมอำานวยการฝึกซ้อมทั้งหมด เพื่อยืนยันความพร้อมในการดำาเนินการ

  การจัดวางตำาแหน่งผู้ป่วยจำาลอง และจำานวนผู้เสียชีวิต, การประกอบฉากและเทคนิคพิเศษ

   การจัดวางตำาแหน่งของทีมงานบุคลากรและการสนับสนุนการอำานวยการ

  การจัดวางตำาแหน่งของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

  ให้คำาแนะนำาต่อผู้อำานวยการฝึกซ้อม เพื่อยืนยันความพร้อม

 ในการเริ่มต้นการฝึกซ้อมชนิดอภิปร�ย	(Discussion	exercises)	มักมีการแนะนำาผู้เล่นตามบทบาทหน้าที่

ต่างๆ โดยวิทยากรการฝึกซ้อม

 การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบ�ทหน้�ที่	 (Functional	 exercises) จะเริ่มต้นด้วยการให้ข้อมูล 

(incoming message) หรือแจกเอกสารรายละเอียดเก่ียวกับสถานการณ์สมมุติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงข้อมูลเฉพาะเจาะจง 

(special idea) เป็นลำาดับแรก

 การฝกึซอ้มชนดิฝกึปฏบิตักิารภ�คสน�ม	(Field	exercises)	มกัจะเริม่ตน้ดว้ยขอ้ความจากวทิยหุรอืโทรศพัท์

ไปยังหน่วยงานหรือบุคลากรที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลเฉพาะเจาะจง (special idea) เป็นลำาดับแรก เพื่อ

คาดวา่จากจดุนี ้ผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มจะสามารถดำาเนนิการฝกึซอ้มตามบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบและตอบสนอง

ต่อเหตุการณ์นั้นๆ ได้
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การดำาเนินการฝึกซ้อม 
(CONDUCT THE ExERCISE)บทที่ 8คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ก�รจัดก�รฝึกซ้อม	(MANAGING	THE	EXERCISE)

 ผูอ้ำานวยการฝกึซอ้ม (The Exercise Director manages) จะดำาเนนิการฝกึซอ้มใหเ้ปน็ไปตามกำาหนดการหลกั  

(Master Schedule) โดยสามารถสัง่การใหห้ยดุการฝกึซอ้มชัว่คราวได ้เพือ่ปรบัเปลีย่นทศิทางหรอืกำาหนดความเรว็

หรือช้า เพื่อให้การฝึกซ้อมจะบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้

 ผู้ช่วยผู้อำานวยการ (Directing Staff assist) จะช่วยเหลือให้ผู้อำานวยการฝึกซ้อมมีความมั่นใจว่ากิจกรรม

ทั้งหมดจะดำาเนินการต่อไปได้ดีในแต่ละจุด และมีปัจจัยการนำาเข้าอย่างเหมาะสมเป็นไปตามกำาหนดการหลัก  

ทีมอำานวยการฝึกซ้อมควรเตรียมการรับมือและตอบสนองอย่างเหมาะสม

ก�รสิ้นสุดก�รฝึกซ้อม	(FINISHING	THE	EXERCISE)

 ผูอ้ำานวยการฝกึซอ้มเปน็ผูค้วบคมุดว้ยกจิกรรมการสิน้สดุการฝกึซอ้ม และเปน็ผูร้บัผดิชอบการจบการฝกึซอ้ม

ตามที่ได้จัดเตรียมไว้ ดังนี้

   ภายในเวลาที่กำาหนดตามกำาหนดการหลัก (Master Schedule)

   ภายใต้ความสำาเร็จของงานที่ได้ออกแบบไว้

   เมื่อมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ้น หากดำาเนินการฝึกซ้อมต่อไป

   ถา้กจิกรรมอืน่ๆ (รวมถงึความไมป่ลอดภยั หรอืการตอบสนองทีเ่กดิขึน้จรงิ) ไปขดัขวางความคบืหนา้ของ

  การฝึกซ้อม
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การดำาเนินการฝึกซ้อม 
(CONDUCT THE ExERCISE)บทที่ 8คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

 สิง่สำาคญัคอื การไมล่ะเลยตอ่การจดัการสถานทีห่รอือปุกรณก์ารฝกึซอ้มใหก้ลบัสูส่ภาพเดมิ ซึง่สว่นใหญอ่ยูใ่น 

ความรับผิดชอบของทีมจัดการสิ่งอำานวยความสะดวก ส่วนเรื่องเวลาและความพยายามต่างๆ จะคาดการณ์ไว้ใน 

ระดับที่ตำ่าเสมอ ดังนั้นทีมงานควรเปิดโอกาสผู้เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมกิจกรรมหลังการฝึกซ้อมให้มากที่สุด

ก�รสรุปผลหลังก�รฝึกซ้อม	(DEBRIEFING	THE	EXERCISE)

การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม อาจรวมในบทสรุปการฝึกซ้อม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของการฝึกซ้อม ดังนี้ :

    การสรุปผลการฝึกซ้อมหลังจบการฝึกซ้อมทันที (Hot debrief) สำาหรับ : 

   ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

    ทีมอำานวยการฝึกซ้อม

   การสรุปผลการฝึกซ้อม (ที่เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมทุกคนและทีมอำานวยการฝึกซ้อม)

   การสรุปผลการฝึกซ้อม โดยคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

 กรณีใดๆ ก็ตาม กำาหนดการในการสรุปผลการฝึกซ้อมควรวางแผนและสื่อสารให้กับผู้มีส่วนร่วมทุกคน
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การดำาเนินการฝึกซ้อม 
(CONDUCT THE ExERCISE)บทที่ 8คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

กิจกรรมที่	11	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1. ระบุกิจกรรมก่อนการฝึกซ้อม (Pre exercise activities) และการบรรยายสรุป (briefings) ที่ควรดำาเนินการ

ก่อนการดำาเนินการฝึกซ้อม
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คู่มือสำ�หรับวิทย�กร การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9

ภาพรวมของการประชุม 

หัวข้อ กิจกรรม เวล�
1. บทนำา วิทยากรนำาเสนอ 5 นาที
2. การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 

(ฺBriefings and debriefings)
3. ชนิดของการบรรยายสรุป

(Types of exercise briefings)
4. รูปแบบของการบรรยายสรุป

(Format for exercise briefings)

วิทยากรนำาเสนอ และอภิปราย 40 นาที

5. ชนิดของการสรุปผลการฝึกซ้อม

(Types of exercise debriefings)
6. รูปแบบของการสรุปผลการฝึกซ้อม

(Format for exercise debriefings)
7. กิจกรรมกลุ่ม กิจกรรมกลุ่ม 40 นาที
8. ทบทวนวัตถุประสงค์ 5 นาที

เวล�ทั้งหมดในก�รประชุม	:	90	น�ที

อุปกรณ์ที่ใช้

 1.  เครื่องฉายภาพสไลด์ (LCD projector)

 2.  งานนำาเสนอด้วยพาวเวอร์พอยท์ (PowerPoint presentation set)

 3.  คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม (บทที่ 9)

 4.  กระดานไวท์บอร์ด (White board)

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้

 เมื่อจบการประชุมบทนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ :

1. ระบุความต้องการเพ่ือเตรียมการบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม ในการดำาเนินการฝึกซ้อม

2. อธิบาย การบรรยายสรุปที่จำาเป็น ในการดำาเนินการฝึกซ้อม 

3. อธิบาย การสรุปผลการฝึกซ้อมที่จำาเป็น ในระหว่างและทันทีหลังจบการฝึกซ้อม

คู่มือสำ�หรับวิทย�กร
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 บันทึกสำาหรับวิทยากร อุปกรณ์ช่วยสอน

1.	 บทนำ�	(INTRODUCTION)	

การนำาเสนอบทนี้ ได้อ้างอิงไปถึงวงจรรูปแบบการจัดการฝึกซ้อม (The 
exercise management cycle) และการแจ้งผู้เข้าร่วมประชุมว่าในบทนี้
มีหนึ่งกิจกรรมกลุ่ม คือ กิจกรรมที่ 12
  

 

การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม (Briefings and debriefings)  
มคีวามจำาเปน็มากตอ่การฝกึซอ้ม เมือ่มกีารดำาเนนิการฝกึซอ้มเกดิขึน้ ผูท้ีม่ี 
ส่วนเกี่ยวข้องควรมีการปรึกษาหารือล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจการได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อมนี้

เพื่อให้แน่ใจว่าการบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพ  
จะตอ้งมคีวามสำาเรจ็ของจดุมุง่หมายและวตัถปุระสงค ์ผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้ม
ควรเขา้ใจเรือ่งนี ้เพือ่ใหแ้นใ่จวา่การสรปุผลการฝกึซอ้มมปีระสทิธภิาพและ
สามารถตดิตามได ้ขอ้มลูจะมกีารสือ่สารไปยงัจดุเริม่ตน้ของการบรรยายสรปุ  
/ สรุปผลการฝึกซ้อม (Briefings / debriefings) หรือการสื่อสารระหว่าง
ผู้รับฟังการประชุม

การบรรยายสรปุ / สรปุผลการฝกึซอ้ม (Briefings / debriefings) ควรไดร้บัฟงั 
จากผู้มีประสบการณ์ และควรดำาเนินการตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุด 
ของการฝกึซอ้ม การฝกึซอ้มทียุ่ง่ยากซบัซอ้นหรอืยาวนาน กอ็าจจำาเปน็ตอ้ง 
มีการดำาเนินการสรุปผลการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่กำาหนดไว้ในระหว่าง 
การฝึกซ้อมได้
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 การบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม ควรเป็นไปตามรูปแบบท่ีสอดคล้องกัน  
อย่างน้อยควรดำาเนินการที่จุดการให้บริการฉุกเฉินต่างๆ ในระหว่าง 
การตอบสนองต่อเหตุการณ์และกรณีฉุกเฉินให้ใกล้เคียงกับการฝึกซ้อม  
ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักกันโดยท่ัวไปว่า SMEAC ย่อมาจากคำาว่า Situation (สถานการณ์), 
Mission (ภารกจิ), Execution (การปฏบิตั)ิ, Administration and Logistics  
(การบรหิารจดัการและการสนบัสนนุ), Command and Communication/ 
Coordination (การสั่งการและการติดต่อสื่อสาร/การประสานงาน)  

2.	 ก�รเตรียมก�รบรรย�ยสรุป	/	สรุปผลก�รฝึกซ้อม	
	 (PREPARING	FOR	EXERCISE	BRIEFINGS	AND	DEBRIEFINGS)

การเตรยีมการบรรยายสรปุ / สรปุผลการฝกึซอ้ม ควรพจิารณาสิง่เหลา่นี ้:
    จุดมุ่งหมาย (ของการบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม)
    วัตถุประสงค์ 
   (ที่บรรลุผลระหว่างการบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม) 
    รูปแบบและวาระการประชุม 
   (สำาหรับบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม)
    ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
    เวลา
    ทำาเลที่ตั้ง
    สถานที่ฝึกซ้อม  

ชนิดของก�รบรรย�ยสรุปก่อนก�รฝึกซ้อม
(TYPES	OF	EXERCISE	BRIEFINGS)
การเตรียมประชุมบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม ควรมีการกำาหนดและ
เตรียมความพร้อมทีมงานการฝึกซ้อมเรื่องบทบาทที่แสดง, ชนิดของ 
การบรรยายสรุปข้ึนอยู่กับข้อมูลท่ีจะถ่ายทอดและความสามารถของทีมงาน
ในการถา่ยทอดขอ้มลูทีม่ปีระสทิธภิาพ เปน็สิง่ทีเ่หมาะสมทีจ่ะบรรยายสรปุ 
ก่อนการฝึกซ้อมกรณีมีผู้ เข้าร่วมเป็นจำานวนมากหรือเกี่ยวข้องใน 
ระดบัสงูกวา่ สว่นในระดบัรองลงมาเมือ่ผูเ้ขา้รว่มมจีำานวนนอ้ยกวา่ ควรแจง้
ข้อมูลเฉพาะเจาะจงและเน้นบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล
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การบรรยายสรปุกอ่นการฝกึซอ้มนี ้ควรมกีารมอบหมายการวางแผนตัง้แต่
การออกแบบการฝึกซ้อม :
    การร่วมสรุปผลทั้งหมดให้ผู้เข้าร่วมการฝึก
  และทีมอำานวยการฝึกซ้อม
    การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมให้ผู้เข้าร่วมการฝึก
    การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมให้ทีมอำานวยการฝึกซ้อม
    การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม เน้นเฉพาะสิ่งที่ต้องการ
   การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม เน้นหน้าท่ีเฉพาะ (Function)
    การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม เน้นงานเฉพาะ (Task)

สำาหรับการฝึกซ้อมที่มีขนาดใหญ่ จะมีเรื่องเวลา / สถานที่ / จำานวนคน 
เข้ามาเกี่ยวข้อง ผู้จัดการหรือผู้สั่งการควรบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม
ให้ทีมงานได้รับทราบก่อนเช่นกัน  

รูปแบบของก�รบรรย�ยสรุปก่อนก�รฝึกซ้อม
(FORMAT	FOR	EXERCISE	BRIEFINGS)
การนำารูปแบบของการบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมมาใช้ จะช่วยให้ 
มัน่ใจวา่แผนงาน, การดำาเนนิการ และการมสีว่นรว่มในการฝกึซอ้ม สง่ผลให ้
ผู้ท่ีมีส่วนร่วมได้นำาข้อมูลไปใช้ในเวลาท่ีเหมาะสม รูปแบบของการบรรยายสรุป
ก่อนการฝึกซ้อม ควรดำาเนินการตามรูปแบบของ SMEAC คือ 
   สถานการณ์ (Situation)
    ภารกิจ (Mission)
   การปฏิบัติ (Execution)
    การบริหารจัดการและการสนับสนุน 
  (Administration and Logistics)
    การสั่งการและการติดต่อสื่อสาร / การประสานงาน 
   (Command and Communication / Coordination)

การสรุปผลใดๆ ก็ตาม การเริ่มต้นควรระบุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน ตัวอย่างต่อไปนี้เป็นแนวทางการสรุปที่ครอบคลุมทุกประเด็น
ในการบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม
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ชนิดของก�รสรุปผลหลังก�รฝึกซ้อม	(TYPES	OF	EXERCISE	DEBRIEFS)
การสรุปผล เป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดการฝึกซ้อมและผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมได้มี
โอกาสแลกเปลีย่นประสบการณใ์นการออกแบบ (design) และการดำาเนนิ
การฝกึซอ้ม (conduct) รวมทัง้การตอบสนองตอ่สถานการณส์มมตุริะหวา่ง
การฝึกซ้อม

ชนดิของการสรปุผลทีจ่ดัทำาจะขึน้อยูก่บัลกัษณะและขนาดของการฝกึซอ้ม 
จำานวนของผู้เข้าร่วมการฝึก และความยุ่งยากซับซ้อนของปัญหา

แนวทางการสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ควรวางแผนตั้งแต่การออกแบบ 
การฝึกซ้อม ดังนี้ :
    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (ทันทีหรือระหว่างการฝึกซ้อม)
    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ของทีมอำานวยการฝึกซ้อม
    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ของหน่วยงานต่างๆ
    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ของคณะกรรมการวางแผน
  การฝึกซ้อม

สถ�นก�รณ์ อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ได้ดำาเนินการไป
ภ�รกิจ อธิบายถึงอะไรที่บรรลุผลสำาเร็จ ในกรณีที่มีการบรรยายสรุปการฝึกซ้อมในระดับ

บรหิาร อาจรวมถงึวตัถปุระสงคข์องการฝกึซอ้ม ในขณะทีร่ะดบัปฏบิตันิัน้อาจเปน็ 
วัตถุประสงค์เฉพาะงานซึ่งนำาไปสู่เป้าหมายในระดับที่สูงกว่า

ก�รปฏิบัติ อธิบายถึงวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมว่าจะสัมฤทธ์ิผลได้อย่างไร จะรวมไปถึงกลุ่มบุคคล 
ที่จัดทำาคำาแนะนำา หรือบุคคลที่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงาน  
การบรรยายสรุปจะอธิบายว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำา ไม่ใช่วิธีการทำาว่าทำาอย่างไร

ก�รบริห�รจัดก�ร
และก�รสนับสนุน

อธิบายถึงการบริหารจัดการและการสนับสนุนกำาลังบำารุงท่ีต้องการในหน้าท่ีหรืองาน
ต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในระดับบริหารอาจรวมถึงการขนส่ง, ที่พักและการจัด
เตรียมอาหารสำาหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในระดับปฏิบัติอาจรวมถึงรายละเอียด
เกี่ยวกับวิธีการขอรับอุปกรณ์สำาหรับงานเฉพาะนั้นๆ

ก�รสั่งก�รและ
ก�รติดต่อสื่อส�ร	/	
ก�รประส�นง�น	

อธบิายอยา่งชดัเจนถงึขัน้ตอนการสัง่การและการตดิตอ่สือ่สาร / การประสานงาน 
หากมแีผนภมูอิงคก์รและแผนผงั (diagrams) จะมปีระโยชนใ์นการถา่ยทอดขอ้มลูนี้

ไม่ว่าการสรุปผลจะเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยคำาพูดก็ตาม แนะนำาว่าควรปฏิบัติตามแนวทาง SMEAC
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การสรุปผล มักจะเร่ิมด้วยข้อมูลท่ัวไป แล้วจึงเพ่ิมรายละเอียดมากข้ึนไปเร่ือยๆ 
ในทางกลับกัน การสรุปผลจะเป็นลักษณะการเก็บรวบรวมข้อมูลในระดับ 
ปฏิบัติหรือข้อมูลจากการสรุปครั้งแรกๆ นำาเสนอต่อระดับบริหารและ 
การสรุปบทเรียนครั้งหลัง  

รูปแบบของก�รสรุปผลหลังก�รฝึกซ้อม
(FORMAT	FOR	EXERCISE	DEBRIEFINGS)
เช่นเดียวกับการสรุปก่อนการฝึกซ้อม (brief) การนำารูปแบบของการสรุปผล 
หลังการฝึกซ้อมมาใช้ จะช่วยให้มั่นใจว่าแผนการ, การดำาเนินการ และ 
การมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม จะทำาให้ผู้มีส่วนร่วมได้นำาข้อมูลมาใช้และมี
สว่นรว่มในเวลาทีเ่หมาะสม การสรปุผลหลงัการฝกึซอ้ม (debrief) สามารถ
คิดในทางกลับกันของการบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม (briefing) ซึ่งม ี
การดำาเนินการตามรูปแบบ SMEAC เช่นเดียวกัน หรืออาจมีความเปล่ียนไปบ้าง
เพียงเล็กน้อย

ในการเริม่ตน้การสรปุผลหลงัการฝกึซอ้ม ผูอ้ำานวยความสะดวก (facilitator)  
ควรระบุจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของการสรุปให้ชัดเจน ดังนี้  

สถ�นก�รณ์ อธิบายว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการบรรยาย
สรุปก่อน ในการสรุปผลอาจรวมถึงการอภิปรายความก้าวหน้าในการตอบสนองต่อ
การปรับปรุงสถานการณ์สมมุติครั้งต่อไป บางกรณีเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับผู้เข้าร่วม
ฝึกซ้อมที่ทำาให้ทราบว่าอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม

ภ�รกิจ สำารวจว่าการฝึกซ้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ก�รปฏิบัติ สำารวจว่าอะไรคือแผนที่วางไว้ และอะไรคือความสำาเร็จ ระบุสิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไข
ก�รบริห�รจัดก�ร
และก�รสนับสนุน

สำารวจว่าอะไรคือสิ่งที่ดี และอะไรคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ก�รสั่งก�รและ
ก�รติดต่อสื่อส�ร	/	
ก�รประส�นง�น	

สำารวจความเหมาะสมและประสิทธิผลของโครงสร้างการสั่งการ และการติดต่อ
สื่อสารในการฝึกซ้อม

 

ผู้มีส่วนร่วมในการสรุปผลด้วยคำาพูดหรือลายลักษณ์อักษร ทั้งสองกรณีนี้ 
ควรเกบ็รวบรวมและบนัทกึไวเ้พือ่การถอดบทเรยีน (After Action Review)  
ต่อไป
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3.	กิจกรรมกลุ่ม	

กิจกรรมที่	12	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1. ระบุการบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม (Briefings and debriefings) ที่ควรดำาเนินการระหว่างและ

หลังการฝึกซ้อม
2. ระบุชื่อและตำาแหน่งบุคคลที่ควรเข้าร่วมในการสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (Debriefings)

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
1.  ใครควรเป็นผู้ดำาเนินการบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม (Briefings and debriefings)

2. ท่านได้รับอนุญาตจากทีมงานให้อยู่ในคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมหน่วยงานของท่านหรือไม่

ก�รฝึกซ้อม	/	แนวท�งก�รปฏิบัติง�นในกลุ่ม	:
วัสดุสนับสนุน	:	คู่มือสำาหรับผู้เข้าร่วมประชุม
ก�รนำ�เสนอ	:	40 นาที ในการอภิปราย, 5 นาที ในการนำาเสนอ
ประเด็นที่สำ�คัญของกิจกรรม	:	-

4.	 ทบทวนวัตถุประสงค์	(REVIEW	OF	UNIT	OBJECTIVES)

ทบทวนวัตถุประสงค์และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม
ในท้ายของการประชุมบทนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถ :
    ระบุความต้องการเพื่อเตรียมการบรรยายสรุปและสรุปผล
  การฝึกซ้อม ในการดำาเนินการฝึกซ้อม
    อธิบาย การบรรยายสรุปที่จำาเป็น ในการดำาเนินการฝึกซ้อม
   อธิบาย การสรุปผลการฝึกซ้อมที่จำาเป็น ในระหว่างและทันที
  หลังจบการฝึกซ้อม 
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 การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม (Briefings and debriefings) มีความจำาเป็นมากต่อการฝึกซ้อม 

เมื่อมีการดำาเนินการฝึกซ้อมเกิดขึ้น ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องควรมีการปรึกษาหารือล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจการได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากการบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อมนี้

 เพือ่ใหแ้นใ่จวา่การบรรยายสรปุและสรปุผลการฝกึซอ้มมปีระสทิธภิาพ จะตอ้งมคีวามสำาเรจ็ของจดุมุง่หมาย

และวัตถุประสงค์ ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมควรเข้าใจเรื่องนี้ เพื่อให้แน่ใจว่าการสรุปผลการฝึกซ้อมมีประสิทธิภาพ 

และสามารถตดิตามได ้ขอ้มลูจะมกีารสือ่สารไปยงัจดุเริม่ตน้ของการบรรยายสรปุ / สรปุผลการฝกึซอ้ม (Briefings /  

debriefings) หรือการสื่อสารระหว่างผู้รับฟังการประชุม

 การบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม (Briefings / debriefings) ควรได้รับฟังจากผู้มีประสบการณ์ และ 

ควรดำาเนนิการตัง้แตจ่ดุเริม่ตน้จนถงึจดุสิน้สดุของการฝกึซอ้ม การฝกึซอ้มทียุ่ง่ยากซบัซอ้นหรอืยาวนาน กอ็าจจำาเปน็

ต้องมีการดำาเนินการสรุปผลการฝึกซ้อมในช่วงเวลาที่กำาหนดไว้ในระหว่างการฝึกซ้อมได้

 การบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม ควรเป็นไปตามรูปแบบที่สอดคล้องกัน อย่างน้อยควรดำาเนินการ 

ที่จุดการให้บริการฉุกเฉินต่างๆ ในระหว่างการตอบสนองต่อเหตุการณ์และกรณีฉุกเฉินให้ใกล้เคียงกับการฝึกซ้อม 

ซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่า SMEAC ย่อมาจากคำาว่า Situation (สถานการณ์), Mission (ภารกิจ), Execution  

(การปฏิบัติ), Administration and Logistics (การบริหารจัดการและการสนับสนุน), Command and  

Communication / Coordination (การสั่งการและการติดต่อสื่อสาร / การประสานงาน)

ก�รเตรียมก�รบรรย�ยสรุป	/	สรุปผลก�รฝึกซ้อม	

(PREPARING	FOR	EXERCISE	BRIEFINGS	AND	DEBRIEFINGS)

 การเตรียมการบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม ควรพิจารณาสิ่งเหล่านี้ :

   จุดมุ่งหมาย (ของการบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม)

   วัตถุประสงค์ (ที่บรรลุผลระหว่างการบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม) 

   รูปแบบและวาระการประชุม (สำาหรับบรรยายสรุป / สรุปผลการฝึกซ้อม)

   ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

   เวลา

   ทำาเลที่ตั้ง

   สถานที่ฝึกซ้อม
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ชนิดของก�รบรรย�ยสรุปก่อนก�รฝึกซ้อม	(TYPES	OF	EXERCISE	BRIEFINGS)

 การเตรยีมประชมุบรรยายสรปุกอ่นการฝกึซอ้ม ควรมกีารกำาหนดและเตรยีมความพรอ้มทมีงานการฝกึซอ้ม 

เรื่องบทบาทที่แสดง, ชนิดของการบรรยายสรุปขึ้นอยู่กับข้อมูลที่จะถ่ายทอดและความสามารถของทีมงานใน 

การถ่ายทอดข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เป็นสิ่งที่เหมาะสมที่จะบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมกรณีมีผู้เข้าร่วมเป็น 

จำานวนมากหรือเกี่ยวข้องในระดับสูงกว่า ส่วนในระดับรองลงมาเมื่อผู้เข้าร่วมมีจำานวนน้อยกว่า ควรแจ้งข้อมูล 

เฉพาะเจาะจงและเน้นบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคล

 การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมนี้ ควรมีการมอบหมายการวางแผนตั้งแต่การออกแบบการฝึกซ้อม :

   การร่วมสรุปผลทั้งหมดให้ผู้เข้าร่วมการฝึกและทีมอำานวยการฝึกซ้อม

   การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมให้ผู้เข้าร่วมการฝึก

   การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมให้ทีมอำานวยการฝึกซ้อม

   การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม เน้นเฉพาะสิ่งที่ต้องการ

   การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม เน้นหน้าที่เฉพาะ (Function)

   การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม เน้นงานเฉพาะ (Task)

 สำาหรบัการฝกึซอ้มทีม่ขีนาดใหญ ่จะมเีรือ่งเวลา / สถานที ่/ จำานวนคน เขา้มาเกีย่วขอ้ง ผูจ้ดัการหรอืผูส้ัง่การ 

ควรบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมให้ทีมงานได้รับทราบก่อนเช่นกัน

รูปแบบของก�รบรรย�ยสรุปก่อนก�รฝึกซ้อม	(FORMAT	FOR	EXERCISE	BRIEFINGS)

 การนำารูปแบบของการบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมมาใช้ จะช่วยให้มั่นใจว่าแผนงาน, การดำาเนินการ และ

การมสีว่นรว่มในการฝกึซอ้ม สง่ผลใหผู้ท้ีม่สีว่นรว่มไดน้ำาขอ้มลูไปใชใ้นเวลาทีเ่หมาะสม รปูแบบของการบรรยายสรปุ

ก่อนการฝึกซ้อม ควรดำาเนินการตามรูปแบบของ SMEAC คือ 

    สถานการณ์ (Situation)

   ภารกิจ (Mission)

   การปฏิบัติ (Execution)

   การบริหารจัดการและการสนับสนุน (Administration and Logistics)

   การส่ังการและการติดต่อส่ือสาร / การประสานงาน (Command and Communication / Coordination)
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 การสรปุผลใดๆ กต็าม การเริม่ตน้ควรระบจุดุมุง่หมายและวตัถปุระสงคท์ีช่ดัเจน ตวัอยา่งตอ่ไปนีเ้ปน็แนวทาง

การสรุปที่ครอบคลุมทุกประเด็นในการบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม

สถ�นก�รณ์ อธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ได้ดำาเนินการไป
ภ�รกิจ อธิบายถึงอะไรที่บรรลุผลสำาเร็จ ในกรณีที่มีการบรรยายสรุปการฝึกซ้อมในระดับ

บรหิาร อาจรวมถงึวตัถปุระสงคข์องการฝกึซอ้ม ในขณะทีร่ะดบัปฏบิตันิัน้อาจเปน็ 
วัตถุประสงค์เฉพาะงานซึ่งนำาไปสู่เป้าหมายในระดับที่สูงกว่า

ก�รปฏิบัติ อธิบายถึงวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมว่าจะสัมฤทธ์ิผลได้อย่างไร จะรวมไปถึงกลุ่มบุคคล
ที่จัดทำาคำาแนะนำา หรือบุคคลที่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในแต่ละงาน 
การบรรยายสรุปจะอธิบายว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องทำา ไม่ใช่วิธีการทำาว่าทำาอย่างไร

ก�รบริห�รจัดก�ร
และก�รสนับสนุน

อธิบายถึงการบริหารจัดการและการสนับสนุนกำาลังบำารุงที่ต้องการในหน้าที่หรือ 
งานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในระดับบริหารอาจรวมถึงการขนส่ง, ที่พักและ
การจัดเตรียมอาหารสำาหรับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ในระดับปฏิบัติอาจรวมถึง 
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการขอรับอุปกรณ์สำาหรับงานเฉพาะนั้นๆ

ก�รสั่งก�รและ
ก�รติดต่อสื่อส�ร	/	
ก�รประส�นง�น	

อธบิายอยา่งชดัเจนถงึขัน้ตอนการสัง่การและการตดิตอ่สือ่สาร / การประสานงาน  
หากมีแผนภูมิองค์กรและแผนผัง (diagrams) จะมีประโยชน์ในการถ่ายทอด
ข้อมูลนี้

 ไม่ว่าการสรุปผลจะเขียนขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยคำาพูดก็ตาม แนะนำาว่าควรปฏิบัติตามแนวทาง 

SMEAC
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

ชนิดของก�รสรุปผลหลังก�รฝึกซ้อม	(TYPES	OF	EXERCISE	DEBRIEFS)

 การสรุปผล เป็นการส่งเสริมให้ผู้จัดการฝึกซ้อมและผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน

การออกแบบ (design) และการดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) รวมทั้งการตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติระหว่าง

การฝึกซ้อม

 ชนิดของการสรุปผลที่จัดทำาจะขึ้นอยู่กับลักษณะและขนาดของการฝึกซ้อม จำานวนของผู้เข้าร่วมการฝึกและ

ความยุ่งยากซับซ้อนของปัญหา

 แนวทางการสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ควรวางแผนตั้งแต่การออกแบบการฝึกซ้อม ดังนี้ :

    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (ทันทีหรือระหว่างการฝึกซ้อม)

    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ของทีมอำานวยการฝึกซ้อม

    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ของหน่วยงานต่างๆ

    การสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ของคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

 การสรุปผล มักจะเริ่มด้วยข้อมูลทั่วไป แล้วจึงเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆ ในทางกลับกัน การสรุปผล 

จะเปน็ลกัษณะการเกบ็รวบรวมขอ้มลูในระดบัปฏบิตัหิรอืขอ้มลูจากการสรปุครัง้แรกๆ นำาเสนอตอ่ระดบับรหิารและ

การสรุปบทเรียนครั้งหลัง

รูปแบบของก�รสรุปผลหลังก�รฝึกซ้อม	(FORMAT	FOR	EXERCISE	DEBRIEFINGS)

 เช่นเดียวกับการสรุปก่อนการฝึกซ้อม (brief) การนำารูปแบบของการสรุปผลหลังการฝึกซ้อมมาใช้ จะช่วย

ให้มั่นใจว่าแผนการ, การดำาเนินการ และการมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อม จะทำาให้ผู้มีส่วนร่วมได้นำาข้อมูลมาใช้และ 

มสีว่นรว่มในเวลาทีเ่หมาะสม การสรปุผลหลงัการฝกึซอ้ม (debrief) สามารถคดิในทางกลบักนัของการบรรยายสรปุ

ก่อนการฝึกซ้อม (briefing) ซึ่งมีการดำาเนินการตามรูปแบบ SMEAC เช่นเดียวกัน หรืออาจมีความเปลี่ยนไปบ้าง 

เพียงเล็กน้อย
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

 ในการเริ่มต้นการสรุปผลหลังการฝึกซ้อม ผู้อำานวยความสะดวก (facilitator) ควรระบุจุดมุ่งหมายและ

วัตถุประสงค์ของการสรุปให้ชัดเจน ดังนี้

สถ�นก�รณ์ อธิบายว่าสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงการบรรยาย 
สรุปก่อน ในการสรุปผลอาจรวมถึงการอภิปรายความก้าวหน้าในการตอบสนองต่อ 
การปรับปรุงสถานการณ์สมมุติครั้งต่อไป บางกรณีเป็นสิ่งสำาคัญสำาหรับผู้เข้าร่วม 
ฝึกซ้อมที่ทำาให้ทราบว่าอาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม

ภ�รกิจ สำารวจว่าการฝึกซ้อมเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
ก�รปฏิบัติ สำารวจว่าอะไรคือแผนที่วางไว้ และอะไรคือความสำาเร็จ ระบุสิ่งที่ดีและสิ่งที่ต้อง

ปรับปรุงแก้ไข
ก�รบริห�รจัดก�ร
และก�รสนับสนุน

สำารวจว่าอะไรคือสิ่งที่ดี และอะไรคือสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไข

ก�รสั่งก�รและ
ก�รติดต่อสื่อส�ร	/	
ก�รประส�นง�น	

สำารวจความเหมาะสมและประสิทธิผลของโครงสร้างการสั่งการ และการติดต่อ
สื่อสารในการฝึกซ้อม

 ผู้มีส่วนร่วมในการสรุปผลด้วยคำาพูดหรือลายลักษณ์อักษร ทั้งสองกรณีนี้ควรเก็บรวบรวมและบันทึกไว้เพื่อ 

การถอดบทเรียน (After Action Review) ต่อไป
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม

กิจกรรมที่	12	 40	น�ที	สำ�หรับก�รอภิปร�ย,	5	น�ที	สำ�หรับก�รนำ�เสนอ
ให้กลุ่มของท่าน :
1. ระบุการบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม (Briefings and debriefings) ที่ควรดำาเนินการระหว่างและ

หลังการฝึกซ้อม
2. ระบุชื่อและตำาแหน่งบุคคลที่ควรเข้าร่วมในการสรุปผลหลังการฝึกซ้อม (Debriefings)

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
1.  ใครควรเป็นผู้ดำาเนินการบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม (Briefings and debriefings)

2. ท่านได้รับอนุญาตจากทีมงานให้อยู่ในคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมหน่วยงานของท่านหรือไม่
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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การบรรยายสรุปและสรุปผลการฝึกซ้อม 
(BRIEfINgS aND DEBRIEfINgS)บทที่ 9คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม
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การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10
 ขั้นตอนการถอดบทเรียนควรเริ่มด้วยการประชุมวางแผนและดำาเนินการต่อไปจนถึงการสรุปผลการฝึกซ้อม 

การจัดทำารายงานและการนำาเสนอ

 แมจ้ะเปน็สว่นทีเ่ลก็ทีส่ดุของการฝกึซอ้ม กค็วรนำามาพจิารณาในการถอดบทเรยีนดว้ย การถอดบทเรยีนจะตอ้ง 

อาศัยความทุ่มเทของทีมงานและการพิจารณาอย่างรอบคอบระหว่างการออกแบบการฝึกซ้อม

 การถอดบทเรียนจะรวบรวมข้อมูลจากทุกด้านของการฝึกซ้อม ดังนี้ :

   ผลจากการประชุม ขั้นตอนการวางแผน และการประชุมวางแผนการฝึกซ้อม

   วิทยากรกระบวนการ (Facilitator) จัดทำารายการตรวจสอบ (checklists) ระหว่างการฝึกซ้อม

   ข้อสังเกตจากทีมอำานวยการฝึกซ้อม

   ผลของการสรุปผลการฝึกซ้อม

    ข้อสังเกตจากผู้ประเมินผลการฝึกซ้อม

 ผลลัพธ์ของการถอดบทเรียน ควรจัดทำารายงานเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะจากข้อมูลท่ี

รวบรวมได้ในระหว่างการฝึกซ้อม เป็นท่ีสังเกตว่าข้อเสนอแนะจากการฝึกซ้อมหน่ึงอาจจะไม่เหมาะสมไปทุกสถานการณ์ 

ดังนั้นการพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนให้ข้อเสนอแนะใดๆ จึงเป็นสิ่งสำาคัญยิ่ง

 ในกรณีของการฝึกซ้อม การถอดบทเรียนมี 2 ส่วน ดังนี้ :

 	การออกแบบ, การดำาเนินการ และการประเมินผลการฝึกซ้อม 

 	การตอบสนองต่อสถานการณ์สมมุติ

 การถอดบทเรียน ควรตอบคำาถามเหล่านี้ได้ คือ

 	เราได้วางแผนทำาอะไร?

 	เราได้บรรลุผลสำาเร็จอะไร?

 	ทำาไมจึงเกิดขึ้น?

 	อะไรที่สามารถทำาได้ในอนาคต?
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การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10
ก�รสรุปบทเรียนก�รเรียนรู้

 การฝึกซ้อมทุกครั้ง จะมีข้อเสนอแนะสำาหรับกิจกรรมในอนาคต และ/หรือ การปรับปรุง หรือเรียกว่า  

บทเรยีนการเรยีนรู ้(Lessons Learned) อยา่งไรกต็าม หากพบขอ้เสนอแนะเดยีวกนัปรากฏในการฝกึซอ้มอืน่ๆ ดว้ย  

แสดงให้เห็นว่าเป็นเพียงการระบุปัญหาเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นบทเรียนการเรียนรู้ 

ก�รปรับปรุง	/	แก้ไขต�มบทเรียนที่ได้

 บางหน่วยงานมีการจัดตั้งทีมงานและเทคโนโลยี เพื่อทุ่มเทในการประเมินและการดำาเนินการปรับปรุง /  

แกไ้ขตามบทเรยีนทีร่ะบไุวจ้ากการตอบสนองการดำาเนนิงานการฝกึซอ้ม อยา่งไรกต็ามวธิกีารนีไ้มส่ามารถใชไ้ดก้บั 

ทุกคนที่ดำาเนินการฝึกซ้อม

 ในระหว่างการออกแบบการฝึกซ้อม คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมควรระบุวิธีการที่จะทำาให้มี 

การประเมินบทเรียนและนำาไปปรับปรุง / แก้ไข คณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อมมักต้องอยู่เบื้องหลังในช่วง 

การซ้อมแผน และอาจไม่สามารถประเมิน หรือการติดตามบทเรียนการเรียนรู้ได้



209คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10
ก�รปรับปรุงอย่�งต่อเนื่อง	(CONTINUOUS	IMPROVEMENT)

 ผลจากการฝกึซอ้ม ควรพจิารณาเพือ่ใชใ้นการวางแผน การอบรม และการจดัการฝกึซอ้มในอนาคต การจดัทำา 

เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษร จะนำาไปกำาหนดขอบเขตการฝึกซ้อมในอนาคต เพื่อช่วยสร้างความมั่นใจว่าบทเรียน

ที่ได้จากการฝึกซ้อมหนึ่งนั้น จะเป็นข้อพิจารณาการออกแบบการฝึกซ้อมอื่นด้วย

กิจกรรมที่	13	
ให้กลุ่มของท่าน :
1. วางแผนการถอดบทเรียนการฝึกซ้อม ว่าควรมีประเด็นอะไรบ้าง



210 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10



211คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10



212 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10



213คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10



214 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10



215คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10



216 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การถอดบทเรียน 
(afTER aCTION REvIEW)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 10



217คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11
   

 ในบทกอ่นหนา้นี ้ทา่นไดร้วบรวมและพฒันารปูแบบของขอ้มลูทีต่อ้งใชใ้นการออกแบบ, การดำาเนนิการฝกึซอ้ม  

และประเมินผลการฝึกซ้อม ดังนี้ :

 1. กำาหนดความจำาเป็นการฝึกซ้อม

 2. ระบุจุดมุ่งหมาย

 3. ระบุวัตถุประสงค์และมาตรการการปฏิบัติ

 4. กำาหนดขอบเขต ประเภท และผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม

 5. จัดทำาสถานการณ์สมมุติ (ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเฉพาะเจาะจง)

 6. ระบุการเตรียมการจัดการท่ีระบุในการออกแบบ การดำาเนินการ และการประเมินผลการฝึกซ้อมของท่าน

 7. ระบุเอกสารที่ต้องใช้ในการดำาเนินการฝึกซ้อมให้ประสบความสำาเร็จ

 8. ระบุทีมอำานวยการฝึกซ้อม

 9. ระบุกิจกรรมที่ต้องดำาเนินการก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม

 10. ระบุวิธีการดำาเนินการในบทเรียนที่ระบุไว้จากการฝึกซ้อมของท่าน

ต่อไปนี้เป็นการนำาแผนงานไปสู่การปฏิบัติ

กิจกรรม
ให้กลุ่มของท่�น	:

ให้สมาชิกทุกคนในกลุ่ม จัดทำาการนำาเสนอตามโครงร่าง ดังนี้ :
1. ความจำาเป็น / หัวข้อที่จะฝึกซ้อม ที่จะต้องดำาเนินการการฝึกซ้อม
2. จุดมุ่งหมาย / วัตถุประสงค์ / ตัวชี้วัด
3. ขอบเขต, รูปแบบ และผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
4. สถานการณ์สมมุติ
5. มีแผนการดำาเนินการฝึกซ้อมของท่านอย่างไร
6. มีแผนการประเมินผลการฝึกซ้อมของท่านอย่างไร

ให้ท่านเตรียมจัดทำาการนำาเสนอ ภายในเวลา 30 นาที

(20 นาที สำาหรับการนำาเสนอ และ 10 นาที สำาหรับคำาถามและคำาตอบ)



218 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11

ก�รประเมินตนเอง	(SELF	ASSESSMENT)
จากการนำาเสนอในกลุม่ของทา่น และการสงัเกตการนำาเสนอจากกลุม่อืน่ ทา่นสามารถระบกุารปรบัปรงุการฝกึซอ้ม 

ของท่านได้หรือไม่



219คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11



220 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11



221คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11



222 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11



223คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11



224 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11



225คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11



226 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11



227คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11



228 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

การฝึกปฏิบัติการ การจัดการซ้อมแผน 
(gROUP ExERCISE)

คู่มือสำ�หรับผู้เข้�ร่วมประชุม บทที่ 11





230 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่



231คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ร�ยก�รต้นแบบเอกส�ร

  กำาหนดการประชุม - การประชุมเพื่อพัฒนาแนวความคิด (Agenda - Concept Development Meeting)

  กำาหนดการประชุม - การประชุมเพื่อวางแผนระยะต้น (Agenda - Initial Planning Meeting)

  กำาหนดการประชุม - การประชุมเพื่อวางแผนระยะกลาง (Agenda - Mid Planning Meeting)

  กำาหนดการประชุม - การประชุมเพื่อวางแผนระยะสุดท้าย (Agenda - Final Planning Meeting)

  กำาหนดการประชุม - การประชุมหลังจบการฝึกซ้อม (Agenda - Post Exercise Meeting)

  การวางแผนงานการฝึกซ้อม (Exercise Plan)

  รายการกิจกรรม (Activity List)

  เอกสารสรุปกิจกรรม (Activity Summary Sheet)

  คำาแนะนำากิจกรรมการฝึกซ้อม (Activity / Exercise Instruction)

  กำาหนดการหลัก (Master Schedule)

  ข้อมูลนำาเข้าสำาหรับการฝึกซ้อม (Exercise Inputs)

  รายงานสรุปผลการฝึกซ้อม (Post Exercise Report)



232 คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

ก�รประชุมเพื่อพัฒน�แนวคว�มคิด	

(Concept	Development	Meeting)

กำ�หนดก�รประชุม

จุดมุ่งหม�ย	:	 อภิปรายเพื่อหาความเห็นชอบข้อตกลงและปรับแนวคิดการฝึกซ้อมในวงกว้าง ตัวแปรที่สำาคัญ

รวมไปถงึจดุมุง่หมาย, วตัถปุระสงค,์ แนวคดิการประเมนิผล, วนัทีห่ลกั, การฝกึซอ้มและผูเ้ขา้รว่ม 

การฝึกซ้อม

ข้อมูลนำ�เข้�	:  เอกสารขอบเขตการฝึกซ้อม 

ผลลัพธ์	: ข้อตกลงทั่วไปและคำาแนะนำาที่เพียงพอในการพัฒนาแผนการฝึกซ้อม

ว�ระก�รประชุม	: 1. จุดมุ่งหมายของแผนงานการฝึกซ้อม

 2. วัตถุประสงค์สำาหรับแผนงานการฝึกซ้อม

 3. การวางแผนกิจกรรมและกิจกรรมสำาคัญที่มีความเกี่ยวข้องกัน

 4. หน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อม และระดับการมีส่วนร่วม

 5. ข้อจำากัดของการวางแผน และการประเมินความเสี่ยง

 6. ทรัพยากรที่ต้องการ

 7. แผนปฏิบัติการ



233คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

ก�รประชุมเพื่อว�งแผนระยะต้น

(Initial	Planning	Meeting)

กำ�หนดก�รประชุม

จุดมุ่งหม�ย	: เพื่อการยอมรับและปรับค่าตัวแปรการฝึกซ้อมที่แสดงไว้ในแบบร่างแผนการฝึกซ้อม

ข้อมูลนำ�เข้�	: แบบร่างแผนการฝึกซ้อม

ผลลัพธ์	: ข้อตกลงในวงกว้างของตัวแปรการฝึกซ้อมและคำาแนะนำาที่เพียงพอเพื่อการปรับแต่งการใช้สิทธิ

การวางแผนก่อนการรับรองขั้นสุดท้าย

ว�ระก�รประชุม	: 1. ผลสรุปจากการประชุมการพัฒนาแนวความคิด

 2. การทบทวนแนวคิดการฝึกซ้อม

 3. การระบุตัวชี้วัดและการปรับปรุงวัตถุประสงค์

 4. การกำาหนดเวลา สถานที่ในการฝึกซ้อมและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 5. การกำาหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายของแต่ละกิจกรรม

 6. ตรวจสอบการจัดเตรียมการของแต่ละกิจกรรม

 7. ให้ตรวจสอบแต่ละกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม เพื่อการมีส่วนร่วมในการจัดทำา 

คำาเชิญให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วม

 8. ตรวจสอบการกำาหนดอัตรากำาลังสำาหรับการเตรียมการควบคุมการฝึกซ้อม :

   ทีมควบคุมการฝึกซ้อม

 9. การกำาหนดผู้เชี่ยวชาญและระบุพนักงานสำาหรับ :

   คณะผู้บริหารสิ่งอำานวยความสะดวก

    การบริหารและทีมงานสนับสนุน

 10. ตรวจสอบความต้องการสื่อ การประชาสัมพันธ์และการระบุพนักงานสำาหรับ :

    ทีมงานการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร

 11. การกำาหนดคุณสมบัติและคัดเลือกทีมผู้ประเมินผลการฝึกซ้อม

 12. การกำาหนดคุณสมบัติและคัดเลือกทีมงานวิชาการฝึกซ้อม

 13. การจัดสรรหน้าที่การรับผิดชอบ

 (วาระอาจต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่หลากหลายและแผนงานการฝึกซ้อม)
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

ก�รประชุมเพื่อว�งแผนระยะกล�ง	

(Mid	Planning	Meeting)

กำ�หนดก�รประชุม

จุดมุ่งหม�ย	: เพื่อปรับแต่งการฝึกซ้อมและการเตรียมการตรวจสอบสถานะของการวางแผน รวมถึงประเด็น

สำาคัญของการฝึกซ้อม ในการสรุปผลจากการประชุมวางแผนระยะกลางได้แต่งตั้งทีมงาน 

จัดการการฝึกซ้อมต่างๆ ควรมีรายละเอียดที่เพียงพอในการเริ่มดำาเนินกิจกรรม

ข้อมูลนำ�เข้�	: แผนการฝึกซ้อมที่ได้รับการรับรองแล้ว

 รายการกิจกรรม

 แผ่นกระดาษสรุปกิจกรรม

 ร่างข้อแนะนำาในการดำาเนินกิจกรรม

 ร่างเอกสารสถานการณ์สมมุติ

ผลลัพธ์	:   ข้อตกลงคร่าวๆ ของการวางแผนการจัดการการฝึกซ้อมและแนวทางเพื่อการปรับแต่ง

 คำาแนะนำาสำาหรับการฝึกซ้อมก่อนการรับรอง

   การยืนยันสถานการณ์สมมุติที่จะใช้และเห็นชอบต่อกำาหนดการหลัก

ว�ระก�รประชุม	: 1. สรุปผลจากการประชุมวางแผนระยะต้น

 2. ทบทวนข้อที่ควรพัฒนาอื่นๆ อันจะนำาไปสู่แนวคิดรวบยอดของการฝึกซ้อม

 3. ยืนยันวัตถุประสงค์ของการฝึกซ้อมและตัวชี้วัดผลการดำาเนินการ

 4. การยืนยันรายละเอียดของสถานการณ์สมมุติและเอกสารที่จำาเป็น

 5. ตรวจสอบการเตรียมการควบคุมการฝึกซ้อม

 6. โครงสร้างทีมควบคุมการฝึกซ้อมและการนัดหมาย ได้แก่

    วิทยากร 

    สื่อและการประชาสัมพันธ์

    ผู้เข้าชมและการเตรียมการสังเกตการณ์

 7. ความต้องการการบริหารจัดการและการสนับสนุน

 8. การตรวจสอบการกระทำาที่จะต้องทำาให้เสร็จก่อนที่จะวางแผนการประชุมขั้นสุดท้ายและ

การจัดสรรหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบ

 (วาระอาจต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่หลากหลายและแผนงานการฝึกซ้อม)
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

ก�รประชุมเพื่อว�งแผนระยะสุดท้�ย

(Final	Planning	Meeting)

กำ�หนดก�รประชุม

จุดมุ่งหม�ย	: ทบทวนการวางแผนการฝึกซ้อมและการยืนยันการวางแผนที่เสร็จสมบูรณ์

ข้อมูลนำ�เข้�	: คำาแนะนำากิจกรรมหรือการฝึกซ้อมและเอกสารสถานการณ์สมมุติ

ผลลัพธ์	: การระบุและแก้ไขปัญหาที่คงค้างทั้งหมด

ว�ระก�รประชุม	: 1. ยืนยันการเตรียมการจัดการฝึกซ้อมท่ีสำาคัญ รวมท้ังการปรับปรุงและเพ่ิมเติมการจัดเตรียมต่างๆ

 2. ยืนยันระยะเวลาการดำาเนินงานตามขั้นตอนที่สำาคัญและกิจกรรมที่เหลืออยู่

 3. การตรวจสอบสถานการณ์สมมุติที่ใช้ในการฝึกซ้อมและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 4. ระบุและแก้ไขปัญหาที่ยังคงอยู่ 

 (วาระอาจต้องมีการปรับแต่งให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่หลากหลายและแผนงานการฝึกซ้อม)
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

ก�รประชุมหลังจบก�รฝึกซ้อม	

(Post	Exercise	Meeting)

กำ�หนดก�รประชุม

จุดมุ่งหม�ย	: จัดทำากำาหนดการฝึกซ้อมฉบับสมบูรณ์และรายงานที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนำ�เข้�	: รายการตรวจสอบของวิทยากรและใบบันทึกรายการการฝึกซ้อม

 เอกสารสรุปการฝึกซ้อม

 แบบร่างรายงานการประเมินผลการฝึกซ้อม

ผลลัพธ์	: จัดทำารายงานประเมินผลการฝึกซ้อมฉบับสมบูรณ์

 ข้อเสนอแนะแผนงานการฝึกซ้อมในอนาคต

 ข้อเสนอแนะสำาหรับการเตรียมการการดำาเนินงานที่ระบุในข้อเสนอแนะ

ว�ระก�รประชุม	: 1. ทบทวนการวางแผนการฝึกซ้อม

   การพัฒนาแนวคิดรวบยอด

   รายละเอียดของการวางแผน

   การดำาเนินการฝึกซ้อม

    การดำาเนินการภายหลังจบการฝึกซ้อม

 2. ทบทวนรายงานประเมินผลการฝึกซ้อม

 3. เผยแพร่รายงานผลการประเมินการฝึกซ้อม

 4. ข้อเสนอแนะสำาหรับกิจกรรมในอนาคต

 5. การเตรียมการสำาหรับการดำาเนินการตามข้อเสนอแนะ
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

ก�รว�งแผนง�นก�รฝึกซ้อม	

(Exercise Plan)

ส่วนที่ หัวข้อ
บทนำ�  ความเป็นมา

 จุดมุ่งหมายของแผนงานการฝึกซ้อม
 ผลลัพธ์ / วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์รอง / ตัวชี้วัด
 ขอบเขต
 การอ้างอิง
 ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อม
 บทบาทและความรับผิดชอบ

รูปแบบก�รฝึกซ้อม  ชื่อของการฝึกซ้อม
 ประเภทของการฝึกซ้อม
 สถานการณ์สมมุติ (โครงร่างเท่านั้น)

กิจกรรม  กิจกรรม (การบรรยายสรุป, การประชุม, การประชุมเชิงปฏิบัติการ, การฝึกอบรม ฯลฯ)
 การคาดการณ์เวลา
 ทำาเลที่ตั้ง

ก�รควบคุมก�รฝึกซ้อม  ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (การนัดหมายและความรับผิดชอบ)
 การบรรยายสรุป
 เอกสารประกอบ
 การสื่อสาร
 ความมั่นคงปลอดภัย
 สื่อมวลชน และผู้เข้าชม
 การสิ้นสุดการฝึกซ้อม (และกลยุทธ์การยกเลิกการฝึกซ้อม)
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ส่วนที่ หัวข้อ
ก�รประเมินผลก�รฝึกซ้อม  จุดมุ่งหมายของการประเมินผล

 กระบวนการการประเมินผล
 การสรุปผลการฝึกซ้อม
 การรายงานผลการฝึกซ้อม

ก�รบริห�รจัดก�ร  งบประมาณและค่าใช้จ่าย
 ความต้องการกำาลังบำารุง
 การเดินทางและที่พัก
 การจัดเลี้ยง

เอกส�รผนวก  ผลที่ได้รับของการฝึกซ้อม
 แผนงานการฝึกซ้อมหรือตารางเวลา
 ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ)
 การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อม (เหตุผลความจำาเป็นและเนื้อหา)
 สิ่งอำานวยความสะดวกการฝึกซ้อม (รายละเอียดแผนภาพและอุปกรณ์)
 บทบาทและความรับผิดชอบ (รายการตรวจสอบ)
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

 จุดมุ่งหมายของรายการกิจกรรม เพื่อสรุปกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินการตามแผนการฝึกซ้อม 

(ใส่ชื่อโปรแกรม)	

วันที่ ชื่อกิจกรรม
ชนิดของ

กิจกรรม

สถ�นที่

จัดทำ�กิจกรรม

หน่วยง�น	

รับผิดชอบ

ร�ยละเอียด

บุคคลที่ติดต่อได้

รายการกิจกรรม ควรจัดทำาเป็นปฏิทิน, แผนภูมิ หรือตารางเวลา

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

ร�ยก�รกิจกรรม	

(Activity	List)
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

เอกส�รสรุปกิจกรรม	

(Activity	Summary	Sheet)

ชื่อกิจกรรม	:	 (แทรกชื่อกิจกรรม)

ชนิดของกิจกรรม	:	 ใส่เครื่องหมาย  หน้าข้อ

    สรุปย่อ

    อภิปรายกลุ่ม 

    การฝึกอบรม

    การประชุมเชิงปฏิบัติการ

    การฝึกซ้อม (อภิปราย / ฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ / ฝึกปฏิบัติการภาคสนาม)

ระยะเวล�	:	 (แทรกระยะเวลา ตัวอย่างเช่น 2 วัน)

วันที่	: (แทรกวันที่)

สถ�นที่	:	 (แทรกสถานที่ และรายละเอียด)

ผู้ประส�นง�น	:

(ชื่อ)

(โทรศัพท์)

(อีเมล)

จุดมุ่งหม�ยของกิจกรรม :	(ความตั้งใจอย่างกว้างๆ หรือสิ่งที่ต้องการให้สำาเร็จ)

 (แทรกรายละเอียด)

วัตถุประสงค์	:	(มีลักษณะเจาะจง เป็นผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ตามเงื่อนไขและมาตรฐาน)

 (แทรกรายละเอียด)

ร�ยละเอียดผู้เข้�ร่วมก�รฝึกซ้อม	:

 (กิจกรรมที่คาดหวัง)

จำ�นวนผู้เข้�ร่วมก�รฝึกซ้อม	:

 ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม
 วิทยากร
 อื่นๆ (ระบุ)
 รวม
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

 คำาแนะนำากจิกรรมการฝกึซอ้ม ควรจดัทำาทัง้รายบคุคลและหนว่ยงานทีม่สีว่นรว่ม เชน่ ผูส้งัเกตการณ ์ผูเ้ขา้รว่มการฝกึ  

สมาชิกของทีมอำานวยการฝึกซ้อม เป็นต้น

 เนื้อหาในคำาแนะนำา ควรมีรายละเอียดอย่างเพียงพอ เพื่อให้บุคคลหรือหน่วยงานเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมได้

 คำาแนะนำากจิกรรมการฝกึซอ้ม ขอ้มลูพืน้ฐานหรอืเอกสารการฝกึซอ้ม ควรไดร้บัการอา่นหรอืศกึษามาแลว้ลว่งหนา้

(ใส่ชื่อโปรแกรม)

หัวข้อ ประเด็น
บทนำ�  ความเป็นมา

 จุดมุ่งหมายของกิจกรรม
 ผลลัพธ์และวัตถุประสงค์
 ขอบเขต
 บทบาทของท่าน

ทั่วไป  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 เวลา
 สถานที่
 การขนส่ง
 การจัดเลี้ยง
 เอกสารอ้างอิงหรือสิ่งที่ต้องอ่านก่อนล่วงหน้า

ก�รบริห�รจัดก�ร  การเดินทาง
 ที่พัก
 อาหารและสิ่งจำาเป็น
 เครื่องแต่งกาย
 สภาพภูมิอากาศ
 รายละเอียดการติดต่อ

เอกส�รผนวก  แผนงานกิจกรรมหรือตารางเวลา
 การอ้างอิงหรือสิ่งที่ต้องอ่านก่อนล่วงหน้า
 รายการตรวจสอบสิ่งที่ต้องทำา (ก่อนกิจกรรม)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

คำ�แนะนำ�กิจกรรมก�รฝึกซ้อม	

(Activity	/	Exercise	Instruction)
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

ข้อมูลนำ�เข้�สำ�หรับก�รฝึกซ้อม	

(Exercise	Inputs)

ข้อมูลนำาเข้า (Incident / Information Input)

หมายเลขข้อความ :

วันที่ / เวลาที่รับเข้า : เวลาที่รับเข้า : 

ความหมายการรับเข้า : โทรศัพท์ / แฟกซ์ / อีเมล / อื่นๆ

จาก : 

ถึง :

ข้อความ :

สิ่งที่ส่งมาด้วย : 

คำาสั่ง / คำาแนะนำา :

(กรอกรายละเอียดที่จะช่วยให้ผู้รับข้อมูลนำาเข้า, วิทยากรหรือกรรมการสามารถติดตามผลของข้อมูลนำาเข้านี้ได้; ถ้ามี)
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ต้นแบบเอกสาร
(TEMPlaTES)

ต้นแบบเอกส�รหม�ยเลข	..........

ร�ยง�นสรุปผลก�รฝึกซ้อม	

(Post	Exercise	Report)

 รายงานสรุปผลการฝึกซ้อม ควรประกอบด้วยเนื้อหาหลัก ดังต่อไปนี้

หัวข้อ ประเด็นหลัก
บทนำ� การแนะนำาเข้าสู่ภาพรวมการฝึกซ้อมในรูปแบบของบทสรุปสำาหรับผู้บริหาร

ภูมิหลัง  ความเป็นมาของการฝึกซ้อม
 การจัดการฝึกซ้อม
 จุดมุ่งหมายการฝึกซ้อม
 ผลที่คาดว่าจะได้รับและวัตถุประสงค์การฝึกซ้อม
 ขอบเขตของการฝึกซ้อม
 หน่วยงานที่เข้าร่วมฝึกซ้อม

ร�ยง�นสรุปผลก�รประเมิน  โครงสร้างการรายงาน
ก�รฝึกซ้อม  ข้อคิดเห็น (สำาหรับแต่ละผลลัพธ์)

  ผลลัพธ์ / วัตถุประสงค์
  ความสำาคัญของผลลัพธ์ / วัตถุประสงค์
  การสังเกตการณ์

 ข้อเสนอแนะ

บทสรุป สรุปข้อค้นพบหลักและข้อคิดเห็นที่สำาคัญของผู้ประเมิน

ภ�คผนวก  ภาพรวมข้อเสนอแนะ
 อภิธานศัพท์ของคำาศัพท์และคำาย่อ
 ประมวลภาพการฝึกซ้อม
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ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
(REfERENCE MaTERIalS)

จุดมุ่งหม�ยและวัตถุประสงค์	

จุดมุ่งหม�ย	/	วัตถุประสงค์

 เพื่อกำาหนดความตั้งใจ ความต้องการ และกลุ่มเป้าหมายแบบกว้างๆ เพื่อออกแบบการฝึกซ้อม โดยจุดมุ่งหมาย 

(Purpose) จะต่างจากวัตถุประสงค์ (Objectives) ตรงที่ไม่ได้ระบุในเงื่อนไขว่าสามารถวัดได้

 เพื่อตอบคำาถามว่า “ทำาไมเราจึงต้องดำาเนินการฝึกซ้อม” และมักจะเริ่มต้นการตอบด้วยคำาว่า “เพื่อ…...” รวมทั้ง 

พิจารณาเมื่อมีการพัฒนาการฝึกซ้อมเป็นครั้งแรก และอาจจะใช้เป็นคำาอธิบายการฝึกซ้อมสำาหรับผู้จัดการฝึกซ้อม  

และมุมมองของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

ก�รเขียนวัตถุประสงค์

 วตัถปุระสงค ์เปน็ขอ้ความทีแ่สดงถงึผลของการกระทำาจากผลลพัธท์ีค่าดหมายไว ้โดยมรีายละเอยีดเฉพาะเงือ่นไข

และมาตรฐานทีส่ามารถสงัเกต, วดัและอธบิายไดว้า่ดำาเนนิการสำาเรจ็ได ้ทัง้เปน็รายบคุคล, รายกลุม่หรอืหนว่ยงาน ในขณะ 

ทีเ่พยีงหนึง่จดุมุง่หมายสามารถมไีดห้ลายวตัถปุระสงค ์วตัถปุระสงคจ์ำาเปน็ตอ้งมคีวามชดัเจนและไมค่ลมุเครอื วตัถปุระสงค์ 

ที่มีประสิทธิภาพจะบรรลุได้, สังเกตได้และวัดได้ แต่ละวัตถุประสงค์ควรเชื่อมโยงกับจุดมุ่งหมาย และเป็นตัวกำาหนด 

การฝึกซ้อมที่เหมาะสมด้วย

 วิธีที่ดีในการเขียนวัตถุประสงค์ คือ การทำาให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ : เช่น ในระหว่างการฝึกซ้อม, บุคคลหรือ 

กลุ่มจะ……………

ตัวอย่�งวัตถุประสงค์ก�รฝึกซ้อมที่แตกต่�งกัน	ดังนี้

ตัวอย่�งที่	1

 ในระหว่างการฝึกซ้อม สมาชิกทีมจะ :

 1.  สร้าง Larkin Frame ให้เป็นคุณลักษณะเฉพาะ

 2.  ฟื้นฟูความเสียหายจากหน้าผาระหว่างความสูงที่ 5 และ 15 เมตร

ตัวอย่�งที่	2

 ในระหว่างการฝึกซ้อม ทีมงานของ EOC แต่ละคนจะ :

 1.  เข้าสู่ระบบการดำาเนินงาน เพื่อตอบสนองตามแนวทางปฏิบัติ (SOPs)

 2.  ลงข้อมูลในกระดานและแผนที่ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 3.  ร่างข้อความที่ใช้เป็นประจำา

 4.  ร่างรายงานสถานการณ์และคำาสั่งการดำาเนินงานตามปกติ ในรูปแบบมาตรฐาน

 5.  บรรยายสรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน

 6.  สรุปผลสำาหรับการเปลี่ยนแปลง โดยใช้รูปแบบมาตรฐาน
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ตัวอย่�งที่	3

 ในระหว่างการฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจะ :

 1.  ปรับปรุงวิธีการแก้ไขปัญหา

 2.  เลือกทางออกที่เหมาะสมที่สุดจากทางเลือกที่มีอยู่

 3.  พัฒนา “แนวคิดการดำาเนินงาน”

 4.  จัดทำาคำาสั่งการดำาเนินงาน ในรูปแบบที่ยอมรับได้

ตัวอย่�งที่	4

 ในระหว่างการฝึกซ้อม ทีมงาน EOC จะแก้ไขปัญหาการดำาเนินงานอย่างรวดเร็ว โดยใช้วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีมีอยู่เดิม

และทักษะการตัดสินใจ

ตัวอย่�งที่	5

 ในระหว่างการฝึกซ้อม นักดับเพลิงจะฝึกขั้นตอนการดำาเนินงานในการแก้ปัญหากรณีที่มีนำ้ามันเชื้อเพลิงรั่วไหล

บริเวณสนามบิน

ส่วนประกอบของวัตถุประสงค์มี	3	ส่วน	คือ

 1)		กจิกรรม	/	ผลจ�กพฤตกิรรม	-- คอื การกระทำาสิง่ทีผู่เ้ขา้รว่มการฝกึแสดงใหเ้หน็ถงึความสำาเรจ็ทีน่า่พอใจของ

วัตถุประสงค์ที่กำาหนดให้ โดยเป็นสิ่งที่สังเกตได้และวัดได้

	 2)		เงื่อนไข	--	เป็นการระบุภาวะที่ผู้เข้าร่วมการฝึกคาดว่าจะดำาเนินการได้ การอธิบายสภาพแวดล้อมการทำางาน 

ซึ่งอาจรวมถึงการอธิบายการเรียนรู้และการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ ระบุการช่วยงานหรือการกระจายคู่มือการใช้งาน 

รวมทั้งการดูแลสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่องาน

	 3)		ม�ตรฐ�น	 --	 มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อธิบายถึงระดับของความสามารถที่จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ 

เป็นมาตรฐานที่ยอมรับ โดยรวมถึงเกณฑ์ของปริมาณ, คุณภาพ, เวลา หรือต้นทุนด้วย
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ก�รออกแบบก�รฝึกซ้อม

(Exercise	Design)

ก�รออกแบบก�รฝึกซ้อม	(Designing	the	exercise)

 จดุมุง่หมายและผลลพัธจ์ะกอ่ใหเ้กดิโครงรา่งการฝกึซอ้ม จะชว่ยกำาหนดขอบเขตของการฝกึซอ้ม การรวบรวมขอ้มลู

มาใช้ในการวิเคราะห์ ผู้จัดการฝึกซ้อมจะนำามาจินตนาการในการออกแบบเหตุการณ์ โดยใช้ประสบการณ์ร่วมด้วย

 การออกแบบ รวมถึง :

 1. การกำาหนดรูปแบบการฝึกซ้อม

 2. การจัดทำาสถานการณ์สมมุติการฝึกซ้อม

 3. การเลือกและแต่งตั้งคณะทำางาน

 4. การกำาหนดความต้องการในการควบคุมการฝึกซ้อม

 5. การตัดสินใจในการเตรียมการประสานงาน

 6. ความต้องการสนับสนุนปฏิบัติการและการส่งกำาลังบำารุง

 ทุกขั้นตอนการออกแบบเป็นสิ่งสำาคัญ ในการสื่อสารข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดทราบ การให้ข้อมูลเพื่อสร้าง 

ความตัง้ใจ สง่เสรมิความเปน็เจา้ของรว่มกบัความสำาเรจ็ การชีแ้จงบทบาทหนา้ที ่การคน้หาขอ้มลูเพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจตรงกนั  

การให้ข้อเสนอแนะ การลดข่าวลือและลดข้อมูลที่ผิดพลาด

ก�รกำ�หนดรูปแบบที่เหม�ะสม

 จุดมุ่งหมายและผลลัพธ์ของการฝึกซ้อม จะช่วยกำาหนดรูปแบบที่เหมาะสมหรือรูปแบบที่ต้องการ แต่ไม่ควรจำากัด

เพียงหนึ่งรูปแบบเท่านั้น แผนงานการฝึกซ้อมที่มีการพัฒนาหรือเลือกใช้รูปแบบที่แตกต่างกันจะได้ประโยชน์ทั้งนั้น

 ปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อรูปแบบที่เลือก มีดังนี้ :

 1. ทักษะหรือประสบการณ์ของคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม

 2. ความต้องการฝึกอบรม

 3. ข้อตกลงของทีมงานหลัก

 4. ความสะดวกของสถานที่

 5. ความพร้อมของผู้เข้าร่วมการฝึก

 6. ข้อตกลงอื่นๆ 

 7. เวลาที่เหมาะสม

 8. เวลาที่จำาเป็นในการดำาเนินการฝึกซ้อม

 9. ความพร้อมของทรัพยากร

 10. งบประมาณ
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รูปแบบก�รฝึกซ้อม	(Types	of	exercises)

 การฝึกซ้อม สามารถจัดทำาได้อย่างง่ายหรือซับซ้อนก็ได้ หากเป็นการฝึกซ้อมทีมงานขนาดเล็กจะเหมาะสมกับ 

การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการ (Drill exercise) หรือการตัดสินให้คะแนนกับบุคลากรต่อการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน  

การฝึกซ้อมโดยทั่วไปมี 3 ชนิด คือ การฝึกซ้อมชนิดอภิปราย (Discussion exercises), การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการ 

ตามบทบาทหน้าที่ (Functional exercises) และการฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Field exercises)  

ซึ่งแต่ละชนิดมีข้อดีและข้อด้อยต่างกัน ดังนี้

 1.	 ก�รฝึกซ้อมชนิดอภิปร�ย	(Discussion	Exercises)

  การอภปิรายการฝกึซอ้มนี ้เปน็การสำารวจปญัหาเชงิลกึและตอบสนองดว้ยคำาพดูตอ่สถานการณ ์การอภปิรายมี

ประโยชนต์อ่การปรบัปรงุขอ้ตกลงรว่มกนัตอ่เหตกุารณเ์ฉพาะ, การประเมนิผลประสทิธภิาพของแผน การสรา้งสมัพนัธภาพ 

การสำารวจแนวคิดใหม่ๆ หรือวิธีการจัดการกับภาวะฉุกเฉิน

  การอภิปรายการฝึกซ้อม จะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ทำางานด้านยุทธศาสตร์, การระดมสมองเพื่อแก้ไขปัญหา  

การอภิปรายการฝึกซ้อมจะใช้ค่าใช้จ่ายน้อย และจะเกี่ยวข้องกับผู้แสดงจำานวนน้อยกลุ่ม มักจะทำาได้ง่าย ค่อนข้าง 

ไม่เป็นทางการ และสามารถสำารวจข้อมูลมากกว่าการฝึกซ้อมแบบอื่น

  มกัจะดำาเนนิการตามสภาพแวดลอ้มทีม่อียู ่เชน่ ตอ้งการเพยีงหอ้งหนึง่หอ้งใหญ ่พรอ้มการบนัทกึผลการฝกึซอ้ม 

บนกระดานไวท์บอร์ด ซึ่งการฝึกซ้อมชนิดอภิปราย (Discussion exercises) มีด้วยกัน 4 ชนิด คือ การฝึกซ้อมชนิด

ปฐมนิเทศ (Orientation exercise), การฝึกซ้อมชนิดหน่วยงานนำาเสนอ (Agency presentation), การฝึกซ้อมชนิด 

ตั้งสมมุติฐาน (Hypothetical exercise) และการฝึกซ้อมชนิดสมาคม (Syndicate exercise)

 	 ก�รฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ	(Orientation	Exercise)

  การฝกึซอ้มชนดิปฐมนเิทศ โดยทัว่ไปมกัใชใ้นการฝกึอบรมและเปน็เครือ่งมอืสรา้งความคุน้เคยกบัแผนงานและ

แนวทางปฏบิตั ิทัง้นีก้ารฝกึซอ้มเปน็การตรวจสอบแผนงานโดยใชส้ถานการณส์มมตุริว่มกบัการอภปิรายประเดน็ทีส่ำาคญั 

  การฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ สามารถดำาเนินการได้รวดเร็วและง่าย โดยใช้ทักษะความเชี่ยวชาญน้อยกว่า 

การฝกึซอ้มชนดิอภปิรายและการอภปิรายอืน่ๆ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัสภาพเหตกุารณด์ว้ย การฝกึซอ้มนีม้ปีระโยชนใ์นการทดสอบ

หรือทบทวนแผนงานและระบบที่มีอยู่

  การฝึกซ้อมชนิดปฐมนิเทศ มีประโยชน์กับ :

  1. ชี้แจงบุคลากรใหม่

  2. การฝึกอบรมหรือประเมินบุคลากร

  3. การเน้นองค์ประกอบที่สำาคัญของแผนงาน

  4. การตรวจสอบแผน
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ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
(REfERENCE MaTERIalS)

 	 ก�รฝึกซ้อมชนิดหน่วยง�นนำ�เสนอ	(Agency	Presentation)

  หน่วยงานนำาเสนอเป็นเวทีสนทนาที่ผู้เข้าร่วมนำาเสนอแผนการดำาเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ หน่วยงานจะ

ได้รับสถานการณ์สมมุติ / ข้อคำาถามล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเตรียมงานนำาเสนอได้ 

  การนำาเสนอของหนว่ยงาน อาจขาดความสมจรงิและรวดเรว็ แตห่นว่ยงานจะใชป้ระโยชนใ์นการทบทวนแนวทาง

ปฏบิตัทิีม่อียูแ่ละสง่เสรมิใหม้กีารพฒันาวธิกีารใหม ่สามารถเขยีนและดำาเนนิการในเวลาทีส่ัน้ จงึเสยีคา่ใชจ้า่ยทีน่อ้ยและใช้

เวลาอย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานจะได้ประโยชน์ในกิจกรรมการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใช้สำารวจการตอบสนองต่อ 

ภัยคุกคามใหม่หรือสถานการณ์ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นอันตราย

  การนำาเสนอของหน่วยงาน มีประโยชน์กับ :

  1. การพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับยุทธวิธีหรือกลยุทธ์

  2. เพื่อเน้นความสนใจไปกับการใช้งานในเวลาและวันที่กำาหนด

  3. เพื่อการใช้ข้อมูลทรัพยากรและขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกัน

  4. เพือ่สรา้งเครอืขา่ยและพฒันาความเขา้ใจรว่มกนั ตามความสามารถและวธิกีารทีแ่ตกตา่งกนัของหนว่ยงาน

  5. เพื่อนำาเสนอไปยังผู้เกี่ยวข้อง

  ก�รฝึกซ้อมชนิดตั้งสมมุติฐ�น	(Hypothetical	Exercise)

  การตัง้สมมตุฐิาน เปน็รปูแบบการอภปิราย (Discussion exercises) ซึง่มวีทิยากรกระบวนการ (Facilitators)  

นำาเสนอสถานการณส์มมตุแิละสอบถามวธิกีารตอบสนอง วทิยากรกระบวนการจะชว่ยใหม้กีจิกรรมการฝกึซอ้มดว้ยการถาม 

คำาถามทีล่ะเอยีดและเหตกุารณส์มมตุทิีเ่พิม่ความรนุแรงออกไปมากขึน้ วทิยากรกระบวนการใหก้ระตุน้ผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้ม 

ตอบคำาถามอย่างต่อเนื่องด้วยคำาถามว่า “ขณะนี้ท่านกำาลังทำาอะไร?” โดยมีการตั้งสมมุติฐานขึ้น

  การตัง้สมมตุฐิาน มขีอ้ระวงัเรือ่งจะใชเ้วลามากกวา่การอภปิราย มกีารเตรยีมคา่ใชจ้า่ยนอ้ย แมว้า่อาจจะยากใน 

การคน้หาวทิยากรทีม่ปีระสบการณแ์ละมปีระสทิธภิาพ แตจ่ะมปีระสทิธภิาพในการสรา้งความเขา้ใจรว่มกนัและหาวธิกีาร 

ทีแ่ตกตา่งกนัในการแกป้ญัหา การตัง้สมมตุฐิานมปีระโยชนใ์นการจำาลองความกดดนัของการดำาเนนิงาน โดยผูเ้ขา้รว่มการฝกึ 

วิเคราะห์ปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและพัฒนาการตอบสนองที่เหมาะสมตามเวลาที่กำาหนดให้

  การฝึกซ้อมนี้ มีประโยชน์กับ :

  1. เมื่อทราบประเด็นปัญหาที่ต้องตอบสนองล่วงหน้าเพียงเล็กน้อย หรือไม่ทราบล่วงหน้ามาก่อน

  2. ให้ความสำาคัญกับ “ที่นี่และตอนนี้”

  3. เพื่อใช้ข้อมูลทรัพยากรและแนวทางปฏิบัติร่วมกัน

  4. เพื่อนำาเสนองานให้แก่ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

  5. การประเมินความสามารถในการตัดสินใจ และการคิดด้วยตนเอง

  6. ต้องการสร้างระดับความกดดันของการดำาเนินงาน
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ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
(REfERENCE MaTERIalS)

 	 ก�รฝึกซ้อมชนิดสม�คม	(Syndicate	Exercise)
  การฝึกซ้อมชนิดสมาคม เป็นการฝึกแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนซึ่งได้รับการพัฒนามาร่วมกัน โดยการพิจารณาจาก
กลุ่มของสมาคม ปัญหาที่ต้องแก้ไขนั้น จะเน้นการเชื่อมโยง ขั้นตอนกจิกรรมและครอบคลุมไปถึงโครงการที่บูรณาการกนั 
แตล่ะปญัหามกีารออกแบบการเลา่เรือ่ง เพือ่เนน้ความสนใจตามเนือ้หา ตวัอยา่งเชน่ การตัง้สถานการณเ์ฉพาะ ชดุปญัหา
เน้นลำาดับขั้นตอน :
  1. การป้องกัน
  2. การเตรียมความพร้อม
  3. การตอบสนอง
  4. การฟื้นฟู
   การฝึกซ้อมชนิดสมาคม ต้องใช้การเอาใจใส่อย่างมากในการจัดทำาและใช้เวลายาวนาน มีค่าใช้จ่ายน้อย 
ในการเตรียมการ จะมีประโยชน์ต่อการฝึกซ้อมกลุ่มของผู้นำาหรือทีมงานยุทธศาสตร์ การฝึกซ้อมชนิดนี้มีประสิทธิภาพ
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจร่วมกัน นำาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อน จะมุ่งเน้นการเรียนรู้ที่มี
ศักยภาพเพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกลุ่ม
  การฝึกซ้อมชนิดนี้ มีประโยชน์กับ :
  1. การพัฒนาผ่านระยะ / ขั้นตอนของปัญหา หรือเหตุการณ์ หรือหลักสูตรของกิจกรรม
  2. พัฒนาวิธีการและความคิดใหม่
  3. นำาภูมิหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างมารวมกัน
  4. ตรวจสอบประเด็นยุทธศาสตร์ทางการเมืองหรือความซับซ้อน
  5. ผู้เข้าร่วมที่อาวุโส / มีความเชี่ยวชาญสูง

 2.	 ก�รฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติก�รต�มบทบ�ทหน้�ที่	(Functional	Exercises)
  การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional exercises) มีความใกล้เคียงกับการฝึกซ้อม 
ชนดิอภปิราย (Discussion exercises) โดยปกตจิะกำาหนดขึน้ในสภาพแวดลอ้มทีม่กีารปฏบิตักิารแบบจำาลองสถานการณ ์
ทีต่อ้งการผูเ้ขา้รว่มการฝกึไดฝ้กึปฏบิตัจิรงิตามบทบาทหนา้ที ่บางครัง้เรยีก การฝกึซอ้มชนดิบนโตะ๊ (tabletops, tabletop 
exercises) หรือการฝึกซ้อมตามยุทธวิธี โดยไม่มีการจัดกลุ่ม (TEWTs ; Tactical Exercise Without Troops)
  การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางยุทธวิธี โดยได้รับการออกแบบ
เปน็พเิศษเพือ่ทดสอบหรอืปฏบิตัหินา้ทีโ่ดยเฉพาะ เชน่ การจดัการเหตกุารณภ์าวะฉกุเฉนิในศนูยป์ฏบิตักิารฉกุเฉนิ เปน็ตน้  
การปฏบิตัหินา้ทีภ่ายในสภาพแวดลอ้มทีเ่สมอืนวา่มเีหตกุารณจ์รงิทีเ่กดิขึน้นอกพืน้ที ่โดยทมีอำานวยการฝกึซอ้ม (Directing 
staff) เป็นผู้ส่งข้อมูลนำาเข้าและการจำาลองเหตุการณ์ภายนอก
  การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ มีความซับซ้อนในการเตรียมและจัดการ ซึ่งมักจะใช้ทีมงาน
จัดทำาสถานการณ์สมมุติและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง การตอบสนองควรได้รับการวางแผนและจัดทำาแนวทางแก้ไขปัญหาใน
กิจกรรมที่ไม่คาดคิด การฝึกซ้อมนี้สามารถสร้างหน้าที่การบริหารจัดการงานได้ใกล้เคียงความจริง ทั้งการเตรียมการและ

ดำาเนินการ จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง แต่ได้ประโยชน์ที่สำาคัญ คือ สามารถฝึกได้หลายๆ ครั้งร่วมกับผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

ที่แตกต่างกัน จนเกิดความเป็นมาตรฐานและการส่งเสริมที่สอดคล้องกัน



253คู่มือการจัดการซ้อมแผน สำาหรับโรคติดต่ออุบัติใหม่

ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
(REfERENCE MaTERIalS)

  การฝึกซ้อมนี้ มีประโยชน์กับ :

  1. ฝึกการพัฒนาหรือประเมินวิธีการทำางานภายในศูนย์ปฏิบัติการ

  2. ฝึกการพัฒนาหรือประเมินทักษะการตัดสินใจภายในศูนย์ปฏิบัติการ

  3. ประเมินปฏิกิริยาของศูนย์ปฏิบัติการร่วมกับทีมงานของศูนย์อื่นๆ 

  4. เมื่อจำาเป็นต้องใช้ทรัพยากรจากภายนอก

  5. เมื่อมีงบประมาณไม่เพียงพอ ที่จะใช้ทรัพยากรจากภายนอก

	 3.	 ก�รฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติก�รภ�คสน�ม	(Field	Exercises)

  การฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม (Field exercises) จะเกี่ยวข้องกับบุคลากรเพื่อจำาลองเหตุการณ์ที่

เกิดขึ้นหรือในกรณีฉุกเฉิน มักใช้ทีมงานขนาดเล็ก เช่น ตอบสนองต่อการจำาลองเหตุการณ์อุบัติเหตุรถชน หรือการช่วย

ชีวิตจากภัยทางด้านอุตสาหกรรม เป็นต้น ในทางตรงกันข้ามการฝึกซ้อมนี้จะเกี่ยวข้องกับการตัดสินให้คะแนนบุคลากร

เพื่อตรวจสอบข้อผิดพลาดด้านการฝึก และเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในการทดสอบการจัดการและทักษะพื้นฐาน อีกทั้ง 

การฝึกซ้อมชนิดนี้ ที่สำาคัญมักจะดำาเนินการต่อจากการฝึกซ้อมชนิดอภิปราย (Discussion exercises) หรือการฝึกซ้อม

ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional exercises)

  บุคลากรหนึ่งคน สามารถเตรียมฝึกซ้อมได้อย่างง่ายภายในไม่กี่ชั่วโมง โดยใช้ค่าใช้จ่ายน้อยและใช้การบริหาร

จัดการ และมีประโยชน์อย่างยิ่งสำาหรับการประเมินสมรรถนะว่าจะทำางานได้หรือไม่

  การฝกึซอ้มชนดิฝกึปฏบิตักิารภาคสนามทีซ่บัซอ้นจะมคีา่ใชจ้า่ยสงู เนือ่งจากมจีำานวนผูเ้ขา้รว่มมาก การฝกึซอ้ม 

ที่สำาคัญควรมีทีมงานจัดการฝึกซ้อมทำาหน้าที่เขียนบันทึก และทีมผู้อำานวยการจัดการฝึกซ้อมทำาหน้าที่ออกแบบและ 

การดำาเนินการฝึกซ้อม การออกแบบการฝึกซ้อมอาจใช้เวลาหลายสัปดาห์และมีการสร้างระบบบริหารจัดการ รวมทั้ง

ต้องการทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญสูง 

  การฝึกซ้อมนี้ มีประโยชน์กับ :

  1. การพัฒนาหรือประเมินความสามารถพื้นฐานของบุคลากร

  2. การประเมินประสิทธิภาพของการประสานงานและความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

  3. การประเมินการเปิดใช้งานของแผนฉุกเฉิน

  4. การรวมแผนการฝึกซ้อม

  5. การได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ 

ก�รจัดทำ�สถ�นก�รณ์สมมุติเพื่อก�รฝึกซ้อม	–	ข้อมูลทั่วไป	และข้อมูลเฉพ�ะเจ�ะจง

(Develop	the	exercise	scenario	–	general	and	special	ideas)	

 จะใหจ้ดุมุง่หมาย, ผลลพัธ,์ รปูแบบและขอบเขตการฝกึซอ้ม, การจดัทำาสถานการณส์มมตุเิพือ่การฝกึซอ้ม โดยการจดัทำา 

ร่างเล่าเรื่องหรือเป็นที่รู้จักกัน คือ ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลเฉพาะเจาะจง
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ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
(REfERENCE MaTERIalS)

ข้อมูลทั่วไป	(General	Idea)
 ขอ้มลูทัว่ไป เปน็ขอ้ความการเลา่เรือ่งขอ้มลูพืน้ฐานเพือ่ใหผู้เ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มมคีวามรูท้ีจ่ะใชใ้นระหวา่งเหตกุารณ์
ทีเ่กดิขึน้จรงิหรอืภาวะฉกุเฉนิ ขอ้มลูทัว่ไปมกัจะแจง้ใหก้บัหนว่ยงานหรอืบคุลากรทีเ่ขา้รว่มทราบลว่งหนา้กอ่นสถานการณ์
สมมุติในช่วงคำาแนะนำาการฝึกซ้อม ตัวอย่างเช่น
 “เมอืง Wykickatincan ตัง้อยูบ่นแมน่ำา้ Long River มปีระชากรประมาณ 5,000 คน และมทีางรถไฟทีส่ำาคญัและ
เปน็ศนูยก์ลางการขนสง่ทางถนน สำาหรบัเขตชนบทรอบๆ อยูห่า่งจากเมอืงหลวง 800 กโิลเมตร และมสีนามบนิขนาดเลก็  
เป็นเมืองที่มีภัยนำ้าท่วมบ่อยครั้ง และมีการขนส่งผ่านโดยถนนและทางรถไฟผ่านอำาเภอ มีหน่วยดับเพลิงขนาดเล็กได้รับ 
การสนบัสนนุโดยกลุม่อาสาสมคัร โรงพยาบาลม ี20 เตยีงพรอ้มหอ้งฉกุเฉนิและอปุกรณอ์ยา่งด ีในขณะทีม่รีถพยาบาล 2 คนั 
และขา้ราชการประจำา 2 คน สถานตีำารวจมจีา่ตำารวจ 3 คน สำานกังานใหญเ่ขตการปกครองตัง้อยูบ่นถนนสายหลกัในเมอืง
พร้อมกับศูนย์การค้าของเมือง มีถนนสายหลักในเขตอุตสาหกรรมและเขตชานเมือง ในบริเวณใกล้เคียงเป็นโรงฆ่าสัตว์ 
ระดับภูมิภาค และอุตสาหกรรมอื่นๆ ในย่านศูนย์กลางการขนส่งการเกษตรและการจัดจำาหน่าย การท่องเที่ยวเป็น
อุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรือง โดยมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ 2 แห่ง”

ข้อมูลเฉพ�ะเจ�ะจง	(Special	Idea)
 ข้อมูลเฉพาะเจาะจง (หรือเรียกการฝึกซ้อมที่ต่อเนื่อง หรือเรื่องเล่า) โดยมีปัญหา, เหตุการณ์จริง หรือข้อมูลให้ 
ผู้เข้าร่วมประชุมตอบสนองตรงกับงานที่ทำา โดยจัดทำาลำาดับเหตุการณ์เพื่อให้การฝึกซ้อมขยายความรุนแรงเพิ่มออกไป  
มีการจัดทำาข้อมูลเฉพาะเจาะจงไว้ล่วงหน้าเพื่อใช้ในการควบคุมการเคลื่อนไหวของเหตุการณ์

 ข้อมูลเฉพาะเจาะจง ใช้ในการ :
 1. พัฒนาความก้าวหน้าของสถานการณ์สมมุติการฝึกซ้อม
 2. ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่ผู้เข้าร่วมการฝึก
 3. ก่อให้เกิดประเด็นปัญหาเพื่อกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมการฝึกได้แก้ไข
 4. ช่วยให้กิจกรรมของผู้เข้าร่วมการฝึกมีความจำาเพาะเจาะจงยิ่งขึ้น
 5. ดำาเนินการโดยผู้เข้าร่วมการฝึก

 ตัวอย่�งข้อมูลเฉพ�ะเจ�ะจง
  เวลา 22.30 น. มีการเตือนภัยนำ้าท่วม ในแม่นำ้า Long River โดยแจ้งว่านำ้าท่วมจะเกิดขึ้นในระดับปานกลาง
ในอีก 36 ชั่วโมงข้างหน้า
  เวลา 09.28 น. รถกึ่งรถพ่วงกำาลังข้ามที่ลุ่มและมีนำ้าล้นและกำาลังทำาให้นำ้าท่วม
  เวลา 11.00 น. ครอบครวัหนึง่ปฏเิสธทีจ่ะออกจากทีจ่อดรถตู ้โดยอา้งวา่มคีา่เกนิกวา่ทีจ่ะทิง้ไวแ้ละรถของเขา
กำาลังซ่อมแซมอยู่
  เวลา 13.52 น. รถพยาบาลจมอยู่ทางตอนเหนือของเมือง กม. 15 บนถนนเหนือ กับหญิงตั้งครรภ์ที่กำาลังจะ
คลอดบุตร
  เวลา 16.12 น. มีการรายงานว่าเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงแรมพาณิชย์แห่งหนึ่ง
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ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
(REfERENCE MaTERIalS)

ก�รคัดเลือกและแต่งตั้งทีมอำ�นวยก�รฝึกซ้อม	(Select	and	appoint	directing	staff)

 การคดัเลอืกบคุลากรเพือ่จดัการฝกึซอ้ม เรยีกวา่ ทมีอำานวยการฝกึซอ้ม (Directing staff) โดยไดร้บัการแตง่ตัง้จาก 

ผู้จัดการฝึกซ้อม (Exercise Manager) ให้ทำาหน้าที่จัดทีมงานการฝึกซ้อม เช่น การอำานวยการและดำาเนินการ เป็นต้น  

แต่ละคนสามารถดำาเนินการได้มากกว่าหนึ่งหน้าที่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและขนาดของการฝึกซ้อมที่ออกแบบไว้  

ผู้จัดการฝึกซ้อมหรือผู้บริหารอาจคัดเลือกและแต่งตั้งทีมงานที่ต่างกันในแต่ละหน้าที่ ตัวอย่างชื่อและหน้าที่ (ที่จำาเป็น)  

มีดังนี้ : 

ตำ�แหน่ง บทบ�ทหน้�ที่
ผู้อำานวยการฝึกซ้อม อำานวยการและการควบคุมการดำาเนินการฝึกซ้อม
ผู้ประเมิน วัดผลและการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
วิทยากรกระบวนการ อภิปรายของวิทยากรกระบวนการ, การนำาเสนอข้อมูลเฉพาะเจาะจง
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ดูแลความปลอดภัย
ผู้จัดการบทบาทผู้แสดง ดูแลและกำากับผู้แสดงตามบทบาทสมมุติ 
บทบาทผู้แสดง แสดงตามบทบาทสมมุติ
ผู้จัดส่งกำาลังบำารุง ประสานงานและการจัดการความต้องการการส่งกำาลังบำารุง
เจ้าหน้าที่จัดเตรียมพื้นที่ จัดตั้งเขตพื้นที่การแสดง
ผู้ประสานงานการรักษาความปลอดภัย ประสานงานการรักษาความปลอดภัย
เจ้าหน้าที่ควบคุมความเสียหาย ประเมินและควบคุมดูแลความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ผู้ประสานสื่อมวลชน เป็นสื่อกลางการประสานงานกับสื่อมวลชน
เจ้าหน้าที่ดูแลผู้เข้าชม ดูแลผู้เข้าชม

 ทมีอำานวยการฝกึซอ้ม (Directing staff) มบีทบาทหนา้ทีเ่พือ่ใหม้ัน่ใจวา่การฝกึซอ้มจะดำาเนนิการอยา่งปลอดภยัและ 

มีประสิทธิภาพ ควรตรวจสอบผู้เข้าร่วมการฝึกเพื่อช่วยสร้างบรรยากาศให้สมจริง และให้การฝึกซ้อมเป็นไปอย่างราบรื่น  

ให้คำาปรึกษาสำาหรับผู้เข้าร่วมการฝึก นำาเสนอข้อมูลเฉพาะเจาะจงและคำาแนะนำาผู้เข้าร่วมการฝึกเพื่อให้บรรลุผลที่ระบุไว้

ก�รระบุทีมอำ�นวยก�รฝึกซ้อม	(Directing	staff	identification)

 ทีมอำานวยการฝึกซ้อม ควรสวมใส่เครื่องแบบประจำาตัวที่จำาแนกได้ชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการสับสนกับผู้เข้าร่วม 

การฝกึซอ้ม หากเปน็ไปไดท้มีอำานวยการฝกึซอ้มไมค่วรสวมเครือ่งแบบของหนว่ยงาน หรอืมกีารจบักลุม่ขณะมกีารฝกึซอ้ม 

ทั้งหมดควรมีสีเฉพาะ เช่น อาจใช้ปลอกแขนสีเฉพาะ, หมวกกันน็อคสีเฉพาะ 

 หน้าที่ทีมอำานวยการฝึกซ้อม (Directing staff) ดังนี้
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ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
(REfERENCE MaTERIalS)

ก�รอำ�นวยก�รและก�รควบคุมก�รดำ�เนินก�รฝึกซ้อม

(Directing	and	controlling	the	conduct	of	the	exercise)	

 ผู้อำานวยการฝึกซ้อม ถือว่ามีอำานาจสูงสุดในการดำาเนินการฝึกซ้อม โดยจะเป็นผู้เริ่มต้นและสิ้นสุดการฝึกซ้อมและ

การควบคมุการเคลือ่นไหวของขอ้มลูเพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงค ์ผูอ้ำานวยการฝกึซอ้ม ควรตดิตอ่ประสานงานอยา่งตอ่เนือ่ง

กบัทมีอำานวยการอืน่ๆ ตลอดการฝกึซอ้ม และจดัการกบัปญัหาทีไ่มค่าดคดิ อาจจำาเปน็ตอ้งมผีูช้ว่ยผูอ้ำานวยการฝกึซอ้มใน

การฝึกซ้อมขนาดใหญ่

ก�รวัดผลและก�รประเมินประสิทธิภ�พก�รปฏิบัติง�นในก�รฝึกซ้อม	รวมทั้งควบคุมก�รฝึกซ้อม

(Measuring	and	judging	performance,	maintaining	flow)

 ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มสามารถวดัโดยผูป้ระเมนิ ผูป้ระเมนิคอืผูแ้ทนจากหนว่ยงานที ่

ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการวางแผนการฝึกซ้อม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบ ได้แก่

  สังเกตและการประเมินขั้นตอนกระบวนการและเทคนิคการฝึกซ้อม

  ประเมินผลและการรายงานผลลัพธ์ที่ตามมา

  จัดทำากฎ กติกาสำาหรับผู้เข้าร่วมการฝึก

  ควบคุมจังหวะการฝึกซ้อม

  ติดตามดูแลการฝึกซ้อม

  ให้ข้อคิดเห็นต่อผู้เข้าร่วมการฝึก

  ให้ข้อมูลกับการสรุปผลการซ้อม 

ก�รอภิปร�ยของวิทย�กรกระบวนก�ร,	ก�รนำ�เสนอข้อมูลเฉพ�ะเจ�ะจง

(Facilitating	discussions,	posing	special	ideas)	

 วทิยากรกระบวนการไดร้บัการแตง่ตัง้จากผูจ้ดัการฝกึซอ้ม ใหท้ำาหนา้ทีค่ลา้ยกบัผูอ้ำานวยการและกรรมการผูต้ดัสนิ

ในการฝึกซ้อม ควบคุมการอภิปรายในการฝึกซ้อม ส่ิงท่ีจำาเป็นต้องพัฒนาระหว่างบุคคลและทักษะการส่ือสาร

ก�รดูแลคว�มปลอดภัย	(Overseeing	safety)

 เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาจได้รับการแต่งตั้ง ขึ้นอยู่กับลักษณะของรูปแบบการฝึกซ้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

มีบทบาทพิเศษในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและไม่ควรรับมอบหมายงานอื่นๆ

 พวกเขามักจะมีการฝึกอบรมเฉพาะและทักษะความรับผิดชอบ ได้แก่

  การตรวจสอบในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ

  การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของความปลอดภัยระหว่างการดำาเนินการฝึกซ้อม

  การระบุ การจัดการ และการรายงานอันตราย

  การรายงานการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นในระหว่างการฝึกซ้อม

  ผู้เข้าร่วมการตรวจสอบสัญญาณของความกดดันหรือสิ่งที่เกินความพยายาม 
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ข้อมูลเพื่อการอ้างอิง
(REfERENCE MaTERIalS)

ก�รจัดผู้แสดงและบทบ�ทสมมุติเป็นผู้เสียชีวิต	(Managing	role-players	and	casualties)	

 บทบาทของผู้แสดงและการแสดงเป็นผู้เสียชีวิต เป็นส่วนสำาคัญของการฝึกซ้อมภาคสนาม โดยให้เหมือนจริงและ

สร้างมุมมองทางอารมณ์กับกิจกรรม การประสานงานของผู้แสดง บทบาทและจำานวนผู้เสียชีวิตอาจจะเป็นงานที่สำาคัญ

ในการฝึกซ้อมขนาดใหญ่ บทบาทหน้าที่จะรวมถึง :

  การเลือกผู้แสดงและบทบาท

  การบรรยายสรปุกอ่นการฝกึซอ้ม รวมถงึรายละเอยีดของพฤตกิรรมบทบาททีค่าดหวงัและปฏกิริยิาทีเ่ปน็ไปได้

ระหว่างการฝึกซ้อม

  การแนะนำาบทบาทของผู้แสดง

  การจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้แสดงทุกบทบาท

  การจัดทำาทะเบียนและการสรุปผล 

บทบ�ทหน้�ที่ของผู้แสดงที่แสดงเป็นผู้เสียชีวิต,	ผู้ประสบภัย,	ผู้บ�ดเจ็บ	หรือผู้เห็นเหตุก�รณ์	

 ผูแ้สดงในบทบาทของผูเ้สยีชวีติ หนา้ทีห่ลกัคอื การเพิม่ความสมจรงิ บทบาทผูแ้สดง มกัจะใหป้รากฏจากการไดร้บั 

บาดเจ็บ บางครั้งบทบาทผู้แสดงจะใช้ทำาหน้าที่เป็นตัวแทนสื่อในการอภิปรายการฝึกซ้อมด้วย

ก�รประส�นง�นและก�รจัดก�รคว�มต้องก�รก�รส่งกำ�ลังบำ�รุง	

(Coordinate	and	manage	logistic	requirements)	

 การฝึกซ้อมส่วนใหญ่ต้องการการส่งกำาลังบำารุง เจ้าหน้าที่อาจได้รับการแต่งตั้งให้ :

  ติดต่อประสานงานกับเจ้าของสถานที่หรือผู้ประกอบการ

  ประสานงานสวัสดิการและความต้องการอาหารและเครื่องดื่ม

  ประสานงานของบุคลากร อุปกรณ์และการขนส่ง

  รูปแบบของการก่อสร้าง ตัวแบบหรือองค์ประกอบอื่นๆ ที่จำาเป็นสำาหรับภาพจำาลอง

  รูปแบบของการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม เครื่องอุปโภคบริโภคและทรัพยากร

ก�รจัดตั้งเขตพื้นที่ก�รแสดง	(Managing	the	staging	area)	

 กรณีที่จำาเป็นที่จะจัดตั้งเขตการแสดง อาจจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการเขตการแสดง โดยมีหน้าที่ดังนี้ :

  การจัดพื้นที่เหมาะสมในการแสดง

  การประกอบทรัพยากรภายในพื้นที่การแสดง

  ทรัพยากรมีการตอบสนองได้ตามความจำาเป็น

  การคืนพื้นที่การแสดงและให้คำาปรึกษากับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำานวยการอื่นๆ
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ผู้ประส�นง�นก�รรักษ�คว�มปลอดภัย	(Managing	site	security	and	integrity)	

 การฝึกซ้อมบางอย่าง อาจมีการฝ่าวงล้อมออกจากประชาชน อุปกรณ์ประกอบฉากและทรัพยากรอื่นๆ ควรได้รับ

ความคุ้มครอง ผู้ประสานงานการรักษาความปลอดภัยอาจได้รับการแต่งตั้งให้ :

  การจัดการเข้าไปใช้งานในพื้นที่

  การประสานงานเพื่อป้องกันสินทรัพย์ทางกายภาพ

  การจัดเขตพื้นที่

เจ้�หน้�ที่ควบคุมคว�มเสียห�ย	(Assessing	and	managing	any	unintended	damage)	

 เจา้หนา้ทีค่วบคมุความเสยีหาย ไดร้บัการแตง่ตัง้เพือ่ปอ้งกนัความเสยีหายทีไ่มไ่ดจ้งใจทีเ่กดิขึน้จากผลของการฝกึซอ้ม  

เป็นผู้ได้รับการแจ้งและดำาเนินการตรวจสอบพื้นที่ก่อนและหลังการฝึกซ้อมร่วมกับเจ้าของพื้นที่หรือผู้ประกอบการ  

ความเสียหายที่มีอยู่ก่อนแล้วควรได้รับการบันทึกและจะแจ้งให้ทราบ ผู้อำานวยการและเจ้าของพื้นที่หรือผู้ประกอบการ

และเจ้าหน้าที่ควบคุมความเสียหายควรพิจารณาประเด็นต่างๆ เช่น :

  พิจารณาทำาการประกันภัย

  ข้อจำากัดของพาหนะ / อุปกรณ์ที่มีนำ้าหนักมาก

  ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

  ความเสียหายด้านโครงสร้าง

  การรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์จากวิทยุมือถือและอุปกรณ์ที่คล้ายกัน

ผู้ประส�นง�นสื่อมวลชน	(Liaison	with	the	media)

 สมาชิกของทีมอำานวยการฝึกซ้อม อาจได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสื่อกลางการประสานงานจัดการกับข้อคำาถามของ

สื่อมวลชนและข้อมูลสาธารณะที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม 

เจ้�หน้�ที่ดูแลผู้เข้�ชม	(Hosting	visitors)

 การฝกึซอ้มจะมผีูเ้ขา้ชมตัง้แตร่ะดบัสงูไปจนถงึประชาชน ผูเ้ขา้ชมควรไดร้บัการดแูลอยา่งปลอดภยั เจา้หนา้ทีด่แูล 

ผูเ้ขา้ชมมกัจะเรยีกวา่ “พีเ่ลีย้งผูเ้ขา้ชม” ควรมกีารบรรยายสรปุอยา่งละเอยีดเกีย่วกบัสถานการณก์ารฝกึซอ้มทีม่จีดุมุง่หมาย 

และผลลัพธ์ ดังนี้ :

  การประชุมและเป็นพี่เลี้ยงผู้เข้าชมในพื้นที่ที่กำาหนดไว้

  การอธิบายจุดมุ่งหมายการฝึกซ้อมและผลลัพธ์

  การให้ความเห็นการทำางานในการฝึกซ้อม 

  การตอบคำาถามที่ผู้เข้าชม
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ก�รควบคุมก�รฝึกซ้อม	(Determine	exercise	control	arrangements)	

 การควบคุมการฝึกซ้อม เพื่อให้แน่ใจว่าการฝึกซ้อมมีจุดมุ่งหมายและบรรลุผลตามที่ต้องการ กลไกการควบคุมที่มี

ประสทิธภิาพควรกำาหนดไวใ้นการออกแบบการฝกึซอ้ม และนำาไปใชป้ฏบิตังิานโดยเจา้หนา้ทีข่องการฝกึซอ้ม การควบคมุ

เป็นสิ่งจำาเป็นเพื่อให้กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นอยู่ในเวลาและสถานที่ที่เหมาะสม 

กำ�หนดก�รหลัก	(Master	schedule)	

 กำาหนดการหลักได้จัดทำาขึ้นโดยผู้จัดการฝึกซ้อมหรือทีมงานการจัดการ ระยะเวลาการจัดการเป็นส่วนหนึ่งของ 

กำาหนดการหลกั การฝกึซอ้มบางอยา่งตอ้งใชเ้วลาทีจ่ำากดั ตวัอยา่งเชน่ การฝกึซอ้มทีอ่าจตอ้งอภปิรายสถานการณน์ำา้ทว่ม 

ในเวลา 48 ชัว่โมง แตจ่ะยอ่เวลาเหลอื 6 ชัว่โมงเพือ่ใหบ้รรลผุลทีต่อ้งการ ในทางกลบักนั ผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มทีต่อ้งการทกัษะ

การปฏบิตั ิอาจจำาเปน็ตอ้งเรยีกใชใ้นเวลาจรงิ (หรอืขยายเวลา) เพือ่ใหต้รงกบัผลลพัธท์ีอ่อกมา การเปลีย่นแปลงเวลาควรไดร้บั 

การจัดการอย่างระมัดระวัง เช่น การย่อเวลาที่มากเกินไป สามารถลดความเหมือนจริงได้ ดังนี้

 1. รายละเอียดลำาดับเหตุการณ์

 2. การกำาหนดเวลาของแต่ละเหตุการณ์

 3. การจัดหาทีมอำานวยการฝึกซ้อม พร้อมบทบรรยาย / ลำาดับเหตุการณ์ที่กำาหนดการฝึกซ้อม

 4. การให้คำาแนะนำาสำาหรับการดำาเนินการและทิศทางของการฝึกซ้อม

เจ้�หน้�ที่อำ�นวยก�รสื่อส�ร	(Exercise	communications)	

 เจ้าหน้าที่อำานวยการสื่อสารที่ดี จะช่วยในการทำาให้การฝึกซ้อมเป็นไปตามเวลาที่กำาหนดและการแก้ไขปัญหา 

ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดได้ การเชื่อมโยงการสื่อสารที่ต่อเนื่องระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้อำานวยการฝึกซ้อม นโยบายการใช้

โทรศัพท์มือถือ ควรได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การสื่อสารในภาพรวมของการฝึกซ้อม

 ศูนย์ควบคุมการฝึกซ้อม อาจใช้ในการฝึกซ้อมขนาดใหญ่ ในการจัดการเชื่อมโยงกับเครือข่ายเจ้าหน้าที่อำานวยการ

การสื่อสาร

ก�รเตรียมก�รฝึกซ้อม	(Exercise	arrangements) 

 ในระหวา่งขัน้ตอนการออกแบบ ผูจ้ดัการฝกึซอ้มหรอืผูบ้รหิารควรมกีารเตรยีมสถานทีแ่ละระยะเวลาในการฝกึซอ้ม 

มีการตรวจสอบรายละเอียดและการตัดสินใจก่อนที่จะเขียนเอกสารการฝึกซ้อม ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ

 1. การเลือกสถานที่ตั้งของพื้นที่และความเหมาะสม

 2. การตรวจสอบพื้นที่

 3. การอนุมัติให้ใช้พื้นที่

 4. การเข้าไปใช้งานและทางออก

 5. การควบคุมพื้นที่และการรักษาความปลอดภัย

 6. การแสดงที่สมจริงในพื้นที่และรายละเอียดให้เหมาะสมกับสถานการณ์

 7. การมีส่วนร่วมในระยะแรกและต่อเนื่อง ในการจำาลองความเสียหายตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ
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 8. การกำาหนดเวลาในการจัดเตรียมสถานที่

 9. การประเมินการควบคุมความเสียหาย (ก่อนและหลังการฝึกซ้อม)

 10. กำาหนดความปลอดภัยในพื้นที่และการจัดเตรียม

ก�รบริห�รจัดก�รและก�รส่งกำ�ลังบำ�รุง	(Exercise	administration	and	logistics)	

 ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ ผู้จัดการฝึกซ้อมหรือผู้บริหารควรกำาหนดความต้องการการบริหารจัดการและ 

การส่งกำาลังบำารุงที่จำาเป็นในการสนับสนุนการฝึกซ้อม ประเด็นที่ควรพิจารณา คือ

 1. ค่าใช้จ่ายและงบประมาณ

 2. บุคลากรและทรัพยากรที่จำาเป็น

 3. อุปกรณ์เทคนิคพิเศษและการจำาลอง

 4. การประกันภัยรวมทั้งคุ้มครองและเตรียมการชดเชยพนักงาน

 5. การจัดเลี้ยง สวัสดิการและสินค้าที่เกี่ยวข้อง

 6. การขนส่ง

 7. การจัดการกับสื่อและผู้เข้าชม (รวมถึงการเตรียมการเป็นพิเศษสำาหรับบุคคลสำาคัญ)

 8. ขอ้มลูประชาชนรวมถงึใหค้ำาปรกึษาแกป่ระชาชนทีอ่ยูอ่าศยัในบรเิวณใกลเ้คยีง เพือ่การลดความเสยีหายทีอ่าจ

เกิดขึ้นจากการฝึกซ้อม

 9. การผลิตเอกสารและการเผยแพร่ข้อมูล

ก�รแจ้งทีมอำ�นวยก�รฝึกซ้อมและผู้เข้�ร่วมก�รฝึก	(Notifying	directing	staff	and	participants)	

 สิ่งสำาคัญคือ ควรแจ้งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่และผู้เข้าร่วมการฝึกทราบล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและ

ผลลัพธ์ของการฝึกซ้อม ทีมอำานวยการฝึกซ้อมควรมีเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมความพร้อมสำาหรับการฝึกซ้อม  

และควรมเีวลาหลายสัปดาห์เพ่ือแจ้งให้ผู้จัดการระดับสูงและหน่วยงานฝ่ายเตรียมความพร้อมทราบล่วงหน้าสำาหรับเตรียมงาน 

นำาเสนอ
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เอกส�รก�รฝึกซ้อม	

(Exercise	Documentation)

 ผู้จัดการฝึกซ้อม (Exercise managers) ควรมีเวลาอย่างเพียงพอในการเตรียมเอกสารการฝึกซ้อมอย่างถูกต้อง  

เอกสารต่างๆ จะเป็นข้อมูลให้กับผู้มีส่วนร่วมในการออกแบบ (design), การดำาเนินการฝึกซ้อม (conduct) และ

การประเมินผล (evaluate) การฝึกซ้อม เอกสารที่ดีจะช่วยให้มีการฝึกซ้อมได้มากกว่าหนึ่งครั้งและให้ผลตอบแทน 

ที่คุ้มค่า โดยมีคำาแนะนำาการเตรียมเอกสารต่างๆ ที่มีประโยชน์ต่อการจัดการฝึกซ้อม ดังนี้

ก�รจัดทำ�เอกส�รก�รฝึกซ้อม	(Exercise	management	documents)

 ปรมิาณของเอกสารและรายละเอยีดทีจ่ำาเปน็จะแตกตา่งกนั ขึน้อยูก่บัขนาดและความยุง่ยากซบัซอ้นของการฝกึซอ้ม  

เอกสารอาจจะมีเนื้อหาน้อยสุดเพียง 1 หน้า ใน 1 - 2 วัตถุประสงค์ สถานการณ์สมมุติจะคู่ไปกับข้อมูลเฉพาะเจาะจง 

(special idea) พรอ้มทัง้รายละเอยีดของสถานที ่อปุกรณ ์และการกำาหนดเวลา สำาหรบัการฝกึซอ้มทียุ่ง่ยากซบัซอ้นมากขึน้  

รายการเอกสารมีดังนี้ คือ

 1. คำาแนะนำาทั่วไป รวมกับข้อมูลทั่วไป

 2. การเล่าเรื่อง

 3. คำาแนะนำาของทีมอำานวยการฝึกซ้อม, กำาหนดการหลัก, ข้อมูลเฉพาะเจาะจง และคำาแนะนำาพิเศษต่างๆ

 4. แผนภูมิและการสื่อสารแผนภาพของหน่วยงาน

 5. แผ่นดำาเนินการ (Running sheets)

 6. ข่าวเพื่อสื่อมวลชน

 7. บันทึกผลการประชุม

 8. คำาเชิญ

 9. ข้อมูลทางการเงิน

 10. การแจ้งเรื่องการฝึกซ้อมต่อประชาชนผู้พักอาศัย

คำ�แนะนำ�ทั่วไป	(General	Instruction)

 คำาแนะนำาทั่วไป เป็นเอกสารควบคุมหลักที่มีจุดมุ่งหมาย, ผลลัพธ์, รูปแบบ, การควบคุมและการประสานงาน,  

การนัดหมายทีมอำานวยการฝึกซ้อม, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย, การเตรียมสนับสนุนปฏิบัติการ และการจัดส่งกำาลังบำารุง

 คำาแนะนำาทั่วไป มักเผยแพร่ให้แก่ทีมอำานวยการฝึกซ้อม หัวหน้าหน่วยงาน และผู้เกี่ยวข้องภายนอกทั้งหมด
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ก�รเล่�เรื่อง	(Narratives)

 การเล่าเรื่อง เป็นการจัดทำาสถานการณ์สมมุติ โดยการอธิบายสถานการณ์การดำาเนินงานเมื่อมีการเกิดปัญหา 

แต่ละครั้ง และให้ผู้เข้าร่วมการฝึกได้ปรับปรุงสถานการณ์ตามเวลา การเล่าเรื่องควรสรุปสถานการณ์ที่กระชับกับ 

ชนิดของข้อมูล และรายละเอียดการให้บริการตามปกติในระหว่างการปฏิบัติงานจริง ส่วนใหญ่ข้อมูลเฉพาะเจาะจงจะใช้ 

รูปแบบของการเล่าเรื่องนี้

 การเล่าเรื่องนี้ ทีมอำานวยการฝึกซ้อมมักใช้เป็นส่วนหนึ่งของกำาหนดการหลัก โดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือ

อาจเป็นคำาพูดก็ได้

คำ�แนะนำ�ของทีมอำ�นวยก�รฝึกซ้อม	(Directing	Staff	Instructions)

 คำาแนะนำาของทีมอำานวยการฝึกซ้อม จะมีข้อมูลทั่วไป, ข้อมูลเฉพาะเจาะจง, กำาหนดการหลัก, คำาแนะนำา 

ความปลอดภัย หรือเพิ่มเติมคำาแนะนำาพิเศษต่างๆ เช่น :

 1. คำาแนะนำาของผู้ประเมิน

 2. คำาแนะนำาพื้นที่การแสดง

 3. การเตรียมการสำาหรับสื่อมวลชนและผู้เข้าชม

 4. การควบคุมความเสียหาย

 5. คำาแนะนำาความปลอดภัยเฉพาะ

 คำาแนะนำาของทีมอำานวยการฝึกซ้อม มีการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือบรรยายสรุปด้วยคำาพูดก็ได้

แผนภูมิและก�รสื่อส�รแผนภ�พของหน่วยง�น	(Organizational	chart	and	communications	diagram)	

 แผนภูมิหน่วยงาน เป็นแผนผังโครงสร้างการควบคุมและความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อม  

ส่วนแผนภาพการสื่อสารใช้แสดงการติดต่อสื่อสารกับทีมงานและผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม

 แผนภูมิหน่วยงานและแผนภาพ โดยปกติมักรวมอยู่ในคำาแนะนำาทีมอำานวยการฝึกซ้อม แผนภาพการฝึกซ้อม 

อาจใชเ้ปน็สว่นหนึง่ของการบรรยายสรปุกอ่นการฝกึซอ้ม ผูเ้ขา้รว่มการฝกึจะบอกวธิกีารสือ่สารฉกุเฉนิของสถานการณจ์รงิ  

(หรือที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้จำาลอง)

แผ่นดำ�เนินก�ร	(Running	sheets)

 แผ่นดำาเนินการ ผู้ประเมินใช้เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อมให้เป็นไปตามเวลาตลอด 

การฝึกซ้อม เป็นการบันทึกการสังเกต, การตอบสนอง และรายงานสรุปผลหลังการฝึกซ้อม

ข่�วเพื่อสื่อมวลชน	(Media	Releases)

 ข่าวเพื่อสื่อมวลชน อาจเผยแพร่ก่อน ระหว่าง หรือหลังการฝึกซ้อมก็ได้ เพื่อแจ้งให้ประชาชนทราบเหตุการณ์  

และการลดความเสยีหายใดๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ ทัง้นีเ้พือ่เพิม่รายละเอยีดการตอบสนองของหนว่ยงาน หรอืเปน็โอกาสการเรยีนรู ้

ของประชาชน
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บันทึกผลก�รประชุม	(Minutes	of	meetings)

 การบนัทกึผลการประชมุ มปีระโยชนต์อ่การตดัสนิใจและฝกึทกัษะการเขยีน ควรมอบหมายเปน็รายบคุคล และให้

กำาหนดเวลาดำาเนินการ รวมทั้งเผยแพร่ให้กับสมาชิกทุกกลุ่มทราบด้วย

คำ�เชิญ	(Invitations)

 คำาเชิญ สามารถขยายไปได้หลายกลุ่มคน เช่น บุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

สือ่มวลชนและองคก์รอืน่ๆ ทีม่ปีระโยชนโ์ดยตรงกบัจดุมุง่หมายและผลลพัธข์องการฝกึซอ้ม อาจสง่ไปยงัผูบ้รหิารระดบัสงู 

และผู้เกี่ยวข้องในชุมชนได้

ก�รแจ้งเรื่องก�รฝึกซ้อมต่อประช�ชนผู้พักอ�ศัย	(Notification	to	residents)

 เป็นความสุภาพและความมีสัมพันธภาพที่ดีกับประชาชนผู้พักอาศัยในบริเวณพื้นที่การฝึกซ้อม โดย 

การประชาสัมพันธ์ให้กับพื้นที่และธุรกิจใกล้เคียง ซึ่งควรจะแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์ที่ตามมาด้วย โดยเฉพาะหากต้อง

หยุดกิจกรรมรายวัน ผู้จัดการฝึกซ้อมควรมีส่วนร่วมกับผู้เกี่ยวข้องในชุมชน ตั้งแต่การออกแบบการฝึกซ้อม โดยเฉพาะมี

ผลให้กิจกรรมปกติของชุมชนต้องหยุดชะงัก

ก�รบรรย�ยสรุปและก�รทดลองฝึกซ้อม	(Briefing	and	rehearsal)

 เมื่อเอกสารเสร็จสมบูรณ์และคำาแนะนำาโดยทั่วไปผ่านความเห็นชอบแล้ว จำาเป็นต้องมีบรรยายสรุปและ 

การทดลองฝึกซ้อมอย่างน้อยหนึ่งครั้ง ซึ่งการบรรยายสรุปทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทีมอำานวยการฝึกซ้อมได้ทบทวนบทบาท 

และมีความมั่นใจต่อสถานการณ์สมมุติ ข้อเสนอแนะการบรรยายสรุป ดังนี้ :

 1. จุดมุ่งหมายและผลลัพธ์ของการฝึกซ้อม

 2. หน้าที่รายบุคคลและความรับผิดชอบในระหว่างการฝึกซ้อม

 3. ระบบการสื่อสารเพื่อนำามาใช้โดยทีมอำานวยการฝึกซ้อม

 4. กิจกรรมกรณีที่มีสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น

 5. รายงานหลังจบการฝึกซ้อม 

 การฝึกซ้อม มีประโยชน์ในการอภิปรายตามสมมุติฐาน และยืนยันการกำาหนดเวลาการออกแบบการฝึกซ้อม  

การฝึกซ้อมชนิดอภิปราย (Discussion exercises) มักมีการเตรียมการฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  

(Field exercises) ที่สำาคัญตามมา

 การบรรยายสรุปขั้นสุดท้าย อาจใกล้เคียงกับวันที่ฝึกซ้อมจริง เพื่อการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แล้วเสร็จ หากเป็นไปได้ 

การบรรยายสรปุนีค้วรจดัใกลเ้คยีงกบัวนัฝกึซอ้มจรงิ ขณะทีย่งัคงมเีวลาทีเ่พยีงพอเพือ่ใหผู้แ้ทนกลุม่ไดบ้รรยายสรปุเฉพาะ

ภายในกลุ่มของตนเอง
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ก�รดำ�เนินก�รฝึกซ้อม	

(Conducting	an	Exercise)

 การฝึกซ้อมที่มีเวลาอย่างเพียงพอและมีความพยายามในการวางแผนและเตรียมการที่ดี รวมทั้งการจัดการที่มี

ประสิทธิภาพ จะนำาไปสู่ผลสำาเร็จของการฝึกซ้อมได้

 ทีมอำานวยการฝึกซ้อม เป็นผู้กำากับเวทีการแสดงและได้รับมอบอำานาจจากทีมผู้บริหารโดยตรง เพื่อให้ได้ผลสำาเร็จ 

ของการปฏิบัติงาน การบรรยายสรุปก่อนการฝึกซ้อมควรดำาเนินการในขั้นสุดท้ายสำาหรับทีมงานและผู้แสดง โดยมี 

การตรวจสอบประสิทธิภาพของผู้แสดงและกิจกรรมด้วย

เริ่มต้นก�รฝึกซ้อม	(Starting	the	Exercise)

 ทีมอำานวยการฝึกซ้อม ควรทดสอบระบบการสื่อสารและความพร้อมก่อนเริ่มต้นด้วยตนเอง สำาหรับการฝึกซ้อม 

ชนิดอภิปราย (Discussion exercises) จะเริ่มต้นด้วยการแนะนำาผู้แสดงโดยวิทยากรกระบวนการ ส่วนการฝึกซ้อม 

ชนิดฝึกปฏิบัติการตามบทบาทหน้าที่ (Functional exercises) จะเริ่มต้นด้วยการส่งข้อความ (incoming message)  

หรือการเขียนรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงเป็นลำาดับแรก และการฝึกซ้อมชนิดฝึกปฏิบัติการภาคสนาม  

(Field exercises) มกัจะเริม่ตน้โดยขอ้ความวทิยหุรอืโทรศพัทห์รอืบคุลากรไปยงัหนว่ยงานใหม้กีารตอบสนอง ซึง่ประกอบดว้ย 

ขอ้มลูทีเ่ฉพาะเจาะจงเปน็ลำาดบัแรก จากจดุเริม่ตน้เหลา่นี ้คาดวา่ผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มสามารถทำาการฝกึซอ้มไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง  

โดยการตอบสนองตามสถานการณ์สมมุตินั้น

ระหว่�งก�รฝึกซ้อม	(During	the	exercise)

 ทีมอำานวยการฝึกซ้อม ใช้กำาหนดการหลักเพื่อควบคุมการฝึกซ้อมให้ดำาเนินการต่อไปได้ อาจปรับเปลี่ยนหรือ 

อาจจะต้องหยุดการฝึกซ้อมชั่วคราว เพื่อเปลี่ยนทิศทางการฝึกซ้อมหรือการเร่งขึ้นหรือชะลอให้ช้าลง

 ทีมอำานวยการฝึกซ้อม บางครั้งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรง (เช่น ผู้ประเมิน) ในขณะที่มีหน้าที่อื่นอยู่เบื้องหลัง  

(เชน่ ผูจ้ดัการแสดง) ไมว่า่จะมบีทบาทใดกต็าม สมาชกิทมีอำานวยการฝกึซอ้มจะตอ้งตดิตอ่สือ่สารกบัผูอ้ำานวยการฝกึซอ้ม

ตลอดกิจกรรมการฝึกซ้อม

 สิง่สำาคญัทีส่ดุของทมีอำานวยการฝกึซอ้ม คอื บทบาทระหวา่งขัน้ตอนการดำาเนนิการ การเปน็ผูป้ระเมนิ สงัเกต บนัทกึ 

และประเมนิผลกจิกรรมของผูเ้ขา้รว่มการฝกึซอ้มกบัสถานการณท์ีเ่กดิขึน้ ผูช้ว่ยทมีอำานวยการฝกึซอ้ม จะทำาการตรวจสอบ 

และการรายงานความคืบหน้าในระหว่างการฝึกซ้อม โดยให้ความมั่นใจว่าปัจจัยนำาเข้ามีความเหมาะสมในเวลาที่เกิดขึ้น

ตามกำาหนดการหลัก การตัดสินใจในสถานการณ์จริงโดยปฏิกิริยาต่อการตอบสนองของผู้แสดงในการฝึกซ้อม ควรรักษา

ให้มีความต่อเนื่องตลอดการฝึกซ้อม ในขณะที่ไม่ควรกระทำาสิ่งที่ยากหรือง่ายเกินไปหรือไม่สมจริง 

 การสื่อสาร โดยปกติจะมีสองส่วนที่จะใช้สื่อสาร ส่วนที่หนึ่งสำาหรับผู้แสดง และส่วนที่สองในการกำากับทีมงาน  

ทมีอำานวยการฝกึซอ้มตอ้งอยูใ่นการตดิตอ่กบัผูอ้ืน่ตลอดขัน้ตอนการฝกึซอ้ม โดยสว่นใหญใ่ชโ้ทรศพัทม์อืถอืหรอืวทิยสุือ่สาร  

ควรพิจารณาใช้การสื่อสารที่เหมาะสมกับการควบคุมการฝึกซ้อม
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(REfERENCE MaTERIalS)

 การสือ่สารกบัผูเ้ขา้รว่มการฝกึ เพือ่หลกีเลีย่งความสบัสนกบัเหตกุารณจ์รงิ การสง่ขอ้ความฝกึซอ้มในชอ่งทางปกติ

หน่วยงานการสื่อสารควรนำาหน้าด้วยคำาว่า ‘นี่คือส่วนหนึ่งของก�รฝึกซ้อม	.....’

 ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บหรือเกิดเหตุการณ์จริง ควรนำาหน้าด้วยคำาว่า เหตุการณ์จริง (NO DUFF)  

หากเหตุการณ์เกิดข้ึนจริง เจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยจะปรึกษากับทีมอำานวยการฝึกซ้อม ให้หยุดช่ัวคราวหรือหยุดการฝึกซ้อม 

เพื่อจัดการกับเหตุการณ์จริง

สิ้นสุดก�รฝึกซ้อม	(Finishing	the	Exercise)

 การสิ้นสุดการฝึกซ้อม เป็นกิจกรรมที่ควรมีการควบคุม โดยทีมอำานวยการฝึกซ้อมควรหยุดการฝึกซ้อมตรงเวลา 

อาจขยายเวลาไดเ้ลก็นอ้ยเทา่นัน้หากใหผ้ลทีคุ่ม้คา่ในกจิกรรมนัน้โดยเฉพาะอยา่งยิง่การตอบสนอง หรอือาจจบการฝกึซอ้ม 

ในช่วงต้นได้หากเกิดผลสำาเร็จได้ตามผลลัพธ์ โดยต้องมีการสื่อสารอย่างรวดเร็ว สำาหรับการฝึกซ้อมชนิดอภิปรายและ 

ชนดิฝกึปฏบิตักิารตามบทบาทหนา้ที ่(Discussion and Functional exercises) ผูอ้ำานวยการฝกึซอ้มควรแจง้กบัผูแ้สดงและ

ทมีอำานวยการฝกึซอ้มทกุคน สว่นการจบการฝกึซอ้มชนดิฝกึปฏบิตักิารภาคสนาม (Field exercises) ผูเ้ขา้รว่มประชมุและ 

ทมีงานจะประจำาอยูต่ามพืน้ทีเ่ขตการฝกึซอ้ม ดงันัน้ในระหวา่งการฝกึซอ้มสามารถตรวจสอบความสำาเรจ็ในแตล่ะผลลพัธไ์ด ้ 

โดยไม่ส่งผลกระทบต่อหน้าที่ของผู้เข้าร่วมอื่น หลังจากผู้แสดงได้ออกจากพื้นที่แล้ว เจ้าหน้าที่ควบคุมความเสียหายจะ

ตรวจสอบและบันทึกความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด

 การสรุปผลการฝึกซ้อมทันทีหลังจบการฝึกซ้อม (Hot wash-up) ควรเปิดโอกาสให้ผู้แสดงทุกคนและเจ้าหน้าที ่

ได้นำาเสนอข้อมูลและข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเป็นความเห็นทั่วไป ทีมอำานวยการฝึกซ้อมจะสรุปผลทันทีด้วย 

การนำาเสนอแนวคดิและความคดิเหน็ของผูแ้สดง ผูจ้ดัการแสดงควรตรวจสอบวา่ผูแ้สดงไดร้บัทราบการสรปุผลการฝกึซอ้ม

ทุกคน แต่ Hot wash-up นี้ ไม่สามารถทดแทนการทบทวนรายละเอียดของการฝึกซ้อมได้ทั้งหมด




