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บทที่ 1: บทนํา
แผนความต่อเนื่อง หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า “Business Continuity Plan (BCP)” ฉบับนี้ จัดทําขึ้น เพื่อให้องค์การเภสัชกรรม หรือที่ต่อไปนี้จะเรียกว่า
“องค์การ” สามารถนําไปใช้ในการตอบสนองและปฏิบัติงานในสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ไม่ว่าจะเกิดจากภัยธรรมชาติ อุบัติเหตุ หรือการมุ่งร้าย
ต่อองค์กร เช่น อุทกภัย อัคคีภัย การก่อการประท้วง การก่อการจลาจล การก่อวินาศกรรม เป็นต้น โดยสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวส่งผลให้
องค์การ ต้องหยุดการดําเนินงาน หรือไม่สามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง
หากองค์การ ไม่มีกระบวนการรองรับการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์การ ในด้านต่างๆ เช่น ไม่ว่าจะเป็น
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจการเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน แผนความต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะ
ช่วยให้หน่วยงาน สามารถรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด และทําให้กระบวนการที่สําคัญ (Critical Business Process) สามารถกลับมาดําเนินการได้อย่าง
ปกติ หรือตามระดับการให้บริการที่กําหนดได้ในระยะเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยให้สามารถลดระดับความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อองค์การ
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์ภัยพิบัติที่อาจเกิดขึ้น จึงมอบหมายให้ทุก
หน่วยงาน ทําการประเมินผลกระทบทางธุรกิจ เพื่อจัดทําแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ(Business Continuity Plan–BCP) โดยแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจฉบับนี้
ระบุถึงเป้าหมายในการกอบกู้ โครงสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบ ขั้นตอนและทรัพยากรขั้นต่ําที่จําเป็นในการกอบกู้กิจกรรมครอบคลุมด้านบุคลากร ด้านสถานที่
ปฏิบัติงาน เครื่องจักร-เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ด้านระบบงาน ด้านข้อมูลและด้านการจัดหาทรัพยากรทดแทน เพื่อให้ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติในการกอบกู้กิจการในภาวะวิกฤต ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
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1.1 วัตถุประสงค์ของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
เพื่อให้องค์การมีการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในการรับมือกับสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่เกิดขึ้น
เพื่อลดผลกระทบจากการหยุดชะงักในการดําเนินธุรกิจหรือการให้บริการ
เพื่อบรรเทาความเสียหายให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ เช่น ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเงิน การให้บริการ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ชีวิตและทรัพย์สิน
 เพื่อให้ประชาขน เจ้าหน้าที่ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) มี่ความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
องค์การ แม้องค์การ ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงและส่งผลกระทบจนทําให้การดําเนินธุรกิจต้องหยุดชะงัก






1.2 ขอบเขตของแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
แผนความต่อเนื่อง (BCP) ฉบับนี้ ใช้รับรองกรณีเกิดสภาวะวิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน บริเวณสํานักงานขององค์การ หรือภายในองค์การ
สํานักงานใหญ่ประกอบด้วยเหตุการณ์ต่อไปนี้






เหตุการณ์อุทกภัย
เหตุการณ์อัคคีภัย
เหตุการณ์ชุมนุมประท้วง/ จลาจล
เหตุการณ์โรคระบาด
เหตุการณ์ปิดโรงงานผลิต
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1.3 สรุปเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลกระทบจากเหตุการณ์
ผลกระทบ
เหตุการณ์ภัยคุกคาม

1

ด้านอาคาร/ สถานที่
ปฏิบัติงานหลัก

ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
การจัดหาจัดส่งวัสดุ /
อุปกรณ์ที่สําคัญ

ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ข้อมูลที่สําคัญ

ด้านบุคลากร
หลัก

คู่ค้า ผู้ให้บริการ /
ที่สําคัญ


เหตุการณ์ชุมนุม
ประท้วง/ จลาจล
เหตุการณ์ปิด
โรงงานผลิต

















3

เหตุการณ์อุทกภัย



4

เหตุการณ์อัคคีภัย



5

เหตุการณ์โรคระบาด



2
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1.4 สมมติฐานในการจัดทําแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP Assumptions)
▪

เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ 1 (ปิดโรงงานผลิต) เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานหลักและสํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้

 เหตุการณ์ฉุกเฉินที่ 2 (ภัยต่างๆ) เกิดขึ้นในช่วงเวลาสําคัญต่างๆ แต่มิได้ส่งผลกระทบต่อสถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ได้มีการจัดเตรียมไว้
 หน่ ว ยงานเทคโนโลยีส ารสนเทศรับ ผิ ด ชอบในการสํ ารองระบบสารสนเทศต่ างๆ โดยระบบสารสนเทศสํ ารองนั้ น มิได้ รับ ผลกระทบจาก
เหตุการณ์ฉุกเฉินเดียวกันกับระบบสารสนเทศหลัก
 “บุคลากร” ที่ถูกระบุในเอกสารฉบับนี้ หมายถึงพนักงานและเจ้าหน้าที่ทั้งหมดขององค์การ
อย่างไรก็ตาม แผนความต่อเนื่องฉบับนี้ได้จัดทําขึ้น เพื่อให้สามารถรองรับกับการบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ในหลากหลายรูปแบบของสภาวะวิกฤติ
หรือเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อทรัพยากรที่สําคัญในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่
1. ผลกระทบด้านอาคาร/สถานที่ปฏิบัติงานหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลักขององค์การ ได้รับความ
เสียหายและส่งผลให้บุคลากรไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงานยังสถานที่ปฏิบัติงานหลักได้เป็นระยะชั่วคราวหรือระยะยาว
2. ผลกระทบด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ / การจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้งานวัสดุอุปกรณ์ท่สี ําคัญ
หรือไม่สามารถจัดหาจัดส่งวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญได้ หรือมีวัสดุอุปกรณ์ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
3. ผลกระทบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้ไม่สามารถใช้ระบบงานเทคโนโลยี หรือระบบสารสนเทศหลัก
หรือข้อมูลที่สําคัญ ให้สามารถใช้งานในการปฏิบัติงานได้ตามปกติ
4. ผลกระทบด้านบุคลากรหลัก : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้บุคลากรหลักไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ตามปกติ
5. ผลกระทบด้านคู่ค้า / ผู้ให้บริการที่สําคัญ : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้คู่ค้า/ ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะให้บริการหรือส่งมอบงานได้ ตามที่ระบุไว้กับ
ทางองค์การ
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บทที่ 2: ภาพรวมโครงสร้างหน้าที่และแผนภาพการกอบกู้กิจกรรมสําคัญ
2.1

โครงสร้างทีมจัดการภาวะวิกฤตและการกอบกู้กิจกรรมสําคัญ
คณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต
(BCMT)
สมาชิกของคณะบริหารความต่อเนื่องฯ

ทีมจัดการเหตุขัดข้อง (IRT)

(อ้างอิงโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบหัวข้อ 2.2.1)

(อ้างอิงโครงสร้างและหน้าที่รับผิดชอบหัวข้อ 2.2.2)

สมาชิกทีมจัดการเหตุขัดข้อง

ทีมประสานงาน BCP (BCP Coordinator)

ทีมบริหารความต่อเนื่องฯ
ผู้บริหารและสมาชิกของฝ่ายงานต่างๆในองค์การ
และ ฝ่ายงานที่ได้รับผลกระทบ

 ผู้ประสานงาน BCP ด้านอาคาร/สถานที่ปฎิบัติงานหลัก,
ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ การจัดหา/จัดส่งวัสดุอุปกรณ์
ที่สําคัญ, ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ,
ด้านบุคลากรหลัก,ด้านคู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ

ทีมกอบกู้กิจกรรม (Recovery Team) - หัวข้อ 2.2.3 และหน่วยงานสนับสนุนในการกอบกู้ธุรกิจ (หัวข้อ 2.2.4)
ผู้บริหารของฝ่ายงานต่างๆ
และฝ่ายงานที่ได้รับผลกระทบ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ผู้ประสานงาน BCP
ทั้ง 5 ด้าน

ฝ่ายเทคโนโลยี
และวิศวกรรม

กองเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หัวหน้าทีม
กอบกู้กิจกรรม
กองบริหาร
ความเสี่ยงฯ

สมาชิกทีม
กอบกู้กิจกรรม
กอง
ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
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2.2 หน้าทีค่ วามรับผิดชอบในการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2.2.1

คณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต (BCMT)

คณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต
(Business Continuity and Crisis Management Team))
 ประธาน
 เลขานุการ
 ผู้ช่วยเลขานุการ
 กรรมการ

ผู้อํานวยการองค์การ
ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ

มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในภาวะวิกฤตดังนี้
1. พิจารณาขอบเขต ลักษณะวิกฤตการณ์และประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2. พิจารณาตัดสินใจประกาศภาวะวิก ฤต เพื่ออนุ มัติใช้แผนความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ (BCP)

กองบริหารความเสี่ยง
รองผู้อํานวยการและผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

3. สั่งการให้ ผอ.ฝ่าย/ผจก.โรงงานฯ หรือ ผอ.กอง/กลุ่ม ที่ได้รับผลกระทบ
นําแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจขององค์การ/หน่วยงานมาใช้ และติดตาม
สถานะของการกอบกู้การปฏิบัติงานของฝ่ายงานที่ได้รับผลกระทบ และ
รายงานสถานะตามสายการบังคับบัญชา

ผู้อํานวยการฝ่าย/ผจก.โรงงาน/สํานักที่เกี่ยวข้อง

4. ให้ แ นวทางการปฏิ บั ติ งาน สนั บ สนุ น และติ ด ตามผลการใช้ แ ผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ในภาวะวิกฤต
5. ชี้แจงหรือให้ข้อมูลข่าวสาร ภายใน และภายนอกองค์การ
6. อนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉิน

หมายเหตุ:
• คณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต เป็นคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์การที่ทําหน้าที่บริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจทั้งในภาวะ
ปกติ (เช่น การเตรียมความพร้อมการจัดทําและทดสอบแผนฯ) และภาวะวิกฤต
• การเรียกประชุมคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤตขึ้นอยู่กับสถานการณ์ และจํานวนฝ่ายงานสําคัญที่ได้รับผลกระทบ โดยเลขานุการ
ของคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤตจะเป็นผู้นัดประชุมและรายงานให้สมาชิกของคณะบริหารฯ ทราบเมื่อเหตุการณ์มีความรุนแรงมาก
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2.2.2

ทีมจัดการเหตุขัดข้อง (IRT)
ทีมจัดการเหตุขัดข้อง (IRT)

 ประธาน
 เลขานุการ
 กรรมการ

1.

ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ
ผู้อํานวยการกองความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
ผู้อํานวยการฝ่ายเทคโนโลยีและ
ผู้อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

2.

ประสานงานและสนั บ สนุ นการดํ าเนิ นการแก้ ไขปั ญ หา สํ าหรั บ การจั ด การ
เหตุขัดข้องที่เกิดขึ้นกับฝ่าย โรงงาน กอง/กลุ่ม แผนกที่ได้รับผลกระทบ

3.

ติด ตามและรวบรวมข้อ มู ล เกี่ย วกั บ ผลกระทบและแนวโน้ม ของระดั บ ความ
รุนแรงของสถานการณ์ เพื่อนําเสนอต่อคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
และเหตุวิกฤต (BCMT) สําหรับใช้ประกอบในการตัดสินใจประกาศภาวะวิกฤต

4.

สนับสนุนการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอก

5.

ดํ า เนิ น งานอื่ น ๆ ตามที่ ค ณะบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ รกิ จ และเหตุ วิก ฤต
(BCMT) มอบหมาย

ผู้อํานวยการกองเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้อํานวยการกองบริหารความเสี่ยง
ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการฝ่ายบริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์

ทีมจัดการเหตุขัดข้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักดังนี้
ประเมิ น ผลกระทบของสถานการณ์ ความเสี ย หายต่ อ บุ ค ลากร สถานที่
ปฏิ บั ติ งานหลั ก สิ่ ง อํ านวยความสะดวก ระบบงานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ขอบเขตความเสียหาย และระดับความรุนแรงของเหตุการณ์หรือเหตุขัดข้องที่
เกิดขึ้น

ผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดและการขาย
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2.2.3 ทีมกอบกู้ทรัพยากรและกิจกรรม (Recovery Team)
ตําแหน่งหน้าที่
ผอ.ฝ่ายของหน่วยงานที่
ได้รับการระบุ/ประเมินว่า
เป็นกิจกรรม
ที่มีระดับความสําคัญสูง

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะปกติ

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะวิกฤต

• แต่งตั้งทีมงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทีมงานผู้ประสานงาน • เป็นผู้เริ่มกระบวนการแจ้งเหตุขัดข้องตามผังลําดับการแจ้ง

BCP ในด้านต่างๆ ทีมกอบกู้ธุรกิจ เป็นต้น
• ทบทวนแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจประจําปีของ

หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ
• สอบทานประสิทธิภาพของการเตรียมความพร้อม

และการปฏิบัติตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
หน่วยงานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ทางโทรศัพท์ (Call Tree) ภายหลังได้รับแจ้งการประกาศ
ภาวะวิกฤตจากคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจฯ
• รายงานให้รองผู้อํานวยการองค์การตามสายการรายงาน

และคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต
(BCMT) ทราบสถานการณ์และความคืบหน้าล่าสุดเป็นระยะ
หรือเมื่อเกิดประเด็นสําคัญที่ต้องการการตัดสินใจ
• กรณีที่มีจํานวนพนักงานน้อยกว่าพนักงานขั้นต่ําให้พิจารณา

และประสานงานกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อจัดหาหรือยืม
ตัวพนักงานที่เคยปฏิบัติงานในฝ่าย/โรงงาน กอง/กลุ่มหรือ
แผนกที่ได้รับผลกระทบ
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ตําแหน่งหน้าที่

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะปกติ

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะวิกฤต

• สนับสนุนผู้อํานวยการกอง/ผู้รับผิดชอบกลุ่ม/หัวหน้า • สนับสนุนผู้อํานวยการกอง/ผู้รับผิดชอบกลุ่ม/หัวหน้าแผนกที่

ผู้ประสานงาน BCP
ด้านบุคลากร
และอาคาร/สถานที่ฯ
•

•
•

•

แผนกที่ได้รับผลกระทบในการบริหารงานเกี่ยวกับ
ได้รับผลกระทบในการติดต่อประสานงาน/การเผยแพร่ข้อมูล
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจและประสานงานกับผู้ที่
รวมถึงการสื่อสารการรายงานสถานการณ์และประเด็น
เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนา ฝึกอบรม ทดสอบแผนความ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ประเมินสรุปความเสียหายเบื้องต้น
ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในการจัดทํา ทบทวน และ • ประสานงานและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ
ปรับปรุงข้อมูลในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็น
บุคลากรและอาคารสถานที่ปฎิบัติงานหลักที่จําเป็นใน
ปัจจุบันอยู่เสมอ เช่น ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อ ข้อมูล
ระหว่างการดําเนินการกอบกู้
ผู้ให้บริการภายในและภายนอก สถานที่ประชุม ใน
การจัดการภาวะวิกฤตและกระบวนการกอบกู้
ซักซ้อมความเข้าใจในลําดับการแจ้งเหตุขัดข้องตาม
ผังลําดับการแจ้งทางโทรศัพท์ (Call Tree)
ประสานงานกับทีมงานกอบกู้ธุรกิจ และหน่วยงาน
สนับสนุนเพื่อทําความเข้าใจถึงกระบวนการปฏิบัติ
ในด้านต่างๆ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
สื่อสาร/เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับแผนความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
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ตําแหน่งหน้าที่
ผู้ประสานงาน BCP
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและข้อมูลที่

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะปกติ
• สนับสนุนในการจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลที่

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะวิกฤต
• ดําเนินการร่วมกับผู้ประสานงาน BCP ด้านบุคลากร

เกี่ยวกับระบบงาน ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ • ประสานงานเกี่ยวกับการขอและการเผยแพร่รายงานต่าง ๆ
จากคอมพิวเตอร์
เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
• ให้คําแนะนําเกี่ยวกับการใช้ระบบงานและติดต่อประสานงาน
• ประสานงานให้มีการทดสอบแผนกู้ระบบงานกรณี
เมื่อเกิดเหตุขดั ข้องระหว่างการใช้งาน
ฉุกเฉิน รวมทั้งปฏิบัติตามแนวทาง/วิธีปฏิบัติของแผน
• ประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่องการ ● ประสานงานและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับ
การใช้ระบบงานและข้อมูลที่สําคัญในระหว่างการ
เปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับเครือข่าย ระบบงาน
ดําเนินการกอบกู้ จนกระทั่งกลับสู่การดําเนินธุรกิจปกติ

ผู้ประสานงาน BCP ด้าน
วัสดุอุปกรณ์ฯ ที่สําคัญ

• สนับสนุนให้มีการการจัดหาสํารอง และจัดส่งวัสดุ

ผู้ประสานงาน BCP ด้าน
คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ

• สนับสนุนและประสานงานให้มีการจัดทํา และทบทวน

• ประสานงานและดําเนินการจัดหา/จัดส่งเครื่องมือ วัสดุ

อุปกรณ์ ที่สําคัญ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการใช้งาน

อุปกรณ์ที่สําคัญ สําหรับเตรียมความพร้อมหากเกิด
เหตุวิกฤต

รายชื่อคู่ค้า/ผู้ให้บริการ และลูกค้าที่สําคัญ เป็น
ประจําและสม่ําเสมอ

●

ประสานงานและรายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อคู่ค้า/
ผู้ให้บริการ และลูกค้าที่สําคัญ
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ตําแหน่งหน้าที่
หัวหน้าทีมกอบกู้กิจกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะปกติ
• ร่วมจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงข้อมูล กระบวนการ

• วิเคราะห์และสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติเพื่อกอบกู้กิจกรรม และข้อมูลการติดต่อต่างๆ
ปฏิบัติงานและการกอบกู้ทรัพยากรและกิจกรรม
ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ถูกต้องและเป็น
• ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อดําเนินการ
ปัจจุบันอยู่เสมอ
ตามแผนกอบกู้
• เข้าร่วมทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
• ประสานงานกับผู้ประสานงาน BCP ในการแก้ไขปัญหา
• ตรวจสอบความครบถ้วนและปรับปรุงข้อมูล

สมาชิกทีมกอบกูก้ ิจกรรม

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะวิกฤต

ระหว่างการกอบกู้ทรัพยากรและธุรกิจ

ความต้องการขั้นต่ําด้านบุคลากร ทรัพยากรที่จําเป็น • รวบรวมสถานะของการกอบกู้ที่ยังดําเนินอยู่และรายงาน
และระบบงานในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้เป็น
สถานการณ์ล่าสุดให้ผู้อํานวยการฝ่าย/ผู้จัดการโรงงานทราบ
ปัจจุบันอยู่เสมอ
เป็นระยะ
• ประสานงานในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องแผนกอบกู้
• ร่วมจัดทํา ทบทวนและปรับปรุงข้อมูล กระบวนการ • ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามแผนความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (BCP)
ปฏิบัติเพื่อกอบกู้กิจกรรม และข้อมูลการติดต่อต่างๆ
ในแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ
• เข้าร่วมทดสอบแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ

• แจ้งหัวหน้าทีมกอบกู้กิจกรรมทราบหากพบปัญหาที่ไม่

สามารถดําเนินการตามแผนได้
• รายงานความคืบหน้าในงานที่รับผิดชอบเป็นระยะเพื่อให้

หัวหน้าทีมกอบกู้ทราบ
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2.2.4 หน่วยงานสนับสนุนในการกอบกู้ธุรกิจ
ตําแหน่งหน้าที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะวิกฤต
• แจ้งให้พนักงานองค์การรับทราบถึงเหตุการณ์และสิ่งที่ต้องปฏิบัติในภาวะวิกฤต
• แจ้งข้อมูลแก่ครอบครัวพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต (ถ้ามี)
• ประสานงานสถานพยาบาลเพื่อให้ความช่วยเหลือในการรักษาพยาบาลพนักงานที่ได้รับบาดเจ็บ (ถ้ามี)
• มีส่วนร่วมในการประสานงานเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันและให้ความช่วยเหลือเพิ่มตามความจําเป็น
• สนับสนุนและให้ข้อมูลด้านพนักงานกับคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต
• จัดหาพนักงานทดแทนให้มีคุณสมบัติและทักษะตรงกับความต้องการของฝ่าย กอง หรือแผนกที่ได้รับผลกระทบ
• วางแผนฝึกอบรมร่วมกับฝ่าย กองหรือแผนกที่ได้รับผลกระทบ เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถพนักงานทดแทน
• ฟื้นฟูสภาพจิตใจของพนักงานของฝ่าย กองหรือแผนกที่ได้รับผลกระทบให้สามารถกลับเข้ามาปฏิบัติงาน
• ให้คําปรึกษาพนักงานภายหลังเกิดเหตุการณ์

ฝ่ายเทคโนโลยีและ
วิศวกรรม

• สนับสนุนและให้ข้อมูลด้านสถานที่ การเดินทาง/ขนส่งและสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับทีมงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
•
•
•
•
•

เหตุวิกฤตและการกอบกู้กิจกรรมและทรัพยากรที่สําคัญ
สนับสนุนการเดินทาง/การขนส่งพนักงานและอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ที่จําเป็น
สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ในการจัดส่งเอกสารต่างๆ
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ
สนับสนุนและประสานงานอํานวยความสะดวกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ
สนับสนุนการจัดซื้อ ซ่อมแซม ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆ ที่จําเป็นในการกอบกู้กิจกรรม
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ตําแหน่งหน้าที่
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะวิกฤต
• ประเมินความเสียหายด้านระบบงาน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การสื่อสารต่างๆและประสานงานการกอบกู้ในภาวะวิกฤต
• สนับสนุนการจัดซื้อ ซ่อมแซม อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และซอฟแวร์ ตามความต้องการในการดําเนินกิจกรรม
• สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเข้าใช้ระบบงานและการเชื่อมต่อในระหว่างการกอบกู้กิจกรรม
• รับผิดชอบในการกอบกู้สายสัญญาณโทรศัพท์/ข้อมูล และการเชื่อมต่อเครือข่ายที่ต้องการ
• รับผิดชอบในการจัดเตรียมข้อมูลและรายงานสําคัญต่างๆ จากเครื่องคอมพิวเตอร์
• รายงานผลการดําเนินการกู้ระบบงานและสถานะความคืบหน้าให้คณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต
• มีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์การกู้คืนระบบงานที่ได้รับผลกระทบ

กองบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

• สนับสนุนการประกาศภาวะวิกฤตของคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต (BCMT) และสนับสนุน
•
•
•
•

การจัดการเหตุขัดข้อง
มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจในภาวะวิกฤต
มีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบทางธุรกิจต่อเหตุการณ์หรือเหตุขัดข้องที่เกิดขึ้น
มีส่วนร่วมในการกําหนดกลยุทธ์การกู้คืนกิจกรรมที่ได้รับผลกระทบ
มีส่วนร่วมในการประสานงานเรียกร้อง ค่าชดเชยความเสียหายจากบริษัทประกันภัย
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ตําแหน่งหน้าที่
กองประชาสัมพันธ์

หน้าที่ความรับผิดชอบด้าน BCP ในภาวะวิกฤต
• สนับสนุนและรวบรวมข้อมูลเพื่อการสื่อสารภายในและภายนอกองค์การ
• หารือกับผู้อํานวยการองค์การเกี่ยวกับการจัดแถลงข่าว และการแต่งตั้งโฆษก (Spokes person) เพื่อการแถลงข่าว
• จัดเตรียมข้อความหรือแถลงการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ เพื่อชี้แจงสถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ
• ประสานงานกับบริษัทสื่อโฆษณาภายนอกเพื่อเตรียมสื่อกลางในการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ
• ประสานงานกับกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และกองกฎหมายในการสื่อสารภายนอกที่เป็นทางการทั้งหมด
• วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์ภายหลังการชี้แจงและให้ข้อมูลข่าวสารภายในและภายนอกองค์การ
• มีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางปฏิบัติในการสื่อสารให้กับองค์การ

กองการตลาด

กองบริหารเอกสารประกันคุณภาพ

ฝ่ายประกันคุณภาพ
กองคลังและกระจาย
ผลิตภัณฑ์

• หารือร่วมกับฝ่ายผลิตยา และหรือฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ เพื่อหาแนวทางในการผลิต/จัดหายาให้เพียงพอกับความ

ต้องการของลูกค้าแล้วนําเสนอผู้บริหารเพื่อตัดสินใจ
• สนับสนุนข้อมูลด้านการตลาดเกี่ยวกับยอดขายเพื่อให้แผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจาย
ผลิตภัณฑ์ใช้ในการจัดหาและสํารองยาสําเร็จรูปผู้ผลิตอื่นหรือจ้างผลิตยาสําเร็จรูป
• จัดเตรียมเอกสาร Specification ของยาจ้างผลิต (กรณีที่ต้องจ้างผลิต) เพื่อให้แผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น
กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ใช้ประกอบการดําเนินการจ้างผลิตยาสําเร็จรูปในกรณีที่อาคาร/โรงงานผลิตไม่สามารถดําเนิน
กิจกรรมผลิตยาได้เป็นระยะเวลานาน
• ดําเนินการจัดหา/จัดจ้างยาสําเร็จรูปทดแทนในกรณีที่อาคาร/โรงงานผลิตไม่สามารถดําเนินกิจกรรมผลิตยาได้
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บทที่ 3 การติดต่อสื่อสารและการรายงานสถานการณ์ในภาวะวิกฤต
3.1 การติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤต
การติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพถือเป็นเรื่องที่จําเป็นในการบริหารจัดการวิกฤตการณ์ เพื่อแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่างๆ รับทราบเหตุการณ์ ผลกระทบที่อาจเกิด และสิ่งที่ต้องปฏิบัติอันจะช่วยลดความเสียหายหรือผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน หรือการดําเนินธุรกิจ
ขององค์การ โดยสามารถอ้างอิงแนวทางของวิธีการติดต่อสื่อสาร ผู้ส่ง-รับสารและวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารได้ตามตารางต่อไปนี้
ผู้ส่งสาร
ผู้อํานวยการองค์การ
โดยการประสานงานของ
กองประชาสัมพันธ์

วิธีการการติดต่อสื่อสาร
•
•
•
•

ผู้อํานวยการฝ่าย/
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ

•
•
•

โทรศัพท์
โทรสาร
จดหมาย
พนักงานส่งเอกสาร

โทรศัพท์/โทรสาร
ข้อความสั้น (SMS)
การพบปะโดยตรง

ผู้รับสาร

วัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร

ปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
กรรมการ
องค์การ

เพื่อแจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขทราบถึงสถานการณ์ขององค์การเภสัช
กรรม ข้อมูลสําคัญในการสื่อสารควรครอบคลุมถึง
• สรุปสถานการณ์เบื้องต้นและแนวทางการดําเนินงานแก้ไข
•
• บริการสําคัญที่องค์การสามารถให้บริการได้ในภาวะวิกฤต
• เวลาที่คาดหมายในการกลับสู่ภาวะเพื่อดําเนินธุรกิจขององค์การ
• สถานที่ปฏิบัติงานและช่องทางในการติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤต
• ความคืบหน้าของสถานการณ์
ผู้บริหารและ
เพื่ อแจ้งให้ พ นั ก งานรั บ ทราบถึ งเหตุ ก ารณ์ และสิ่ งที่ ต้อ งปฏิบั ติ ในภาวะ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง วิกฤต ข้อมูลสําคัญในการสื่อสารควรครอบคลุมถึง
• ข้อควรปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เพื่อความ
ปลอดภัยของพนักงาน
• รายงานสถานการณ์และความคืบหน้าของการจัดการภาวะวิกฤต
•
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ผู้ส่งสาร

วิธีการการติดต่อสื่อสาร

ผู้ประสานงาน BCP และ

•

โทรศัพท์/โทรสาร

ทีมกอบกู้กิจกรรม

•

ข้อความสั้น (SMS)

•

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

•

การพบปะโดยตรง

ผู้อํานวยการองค์การ
โดยการประสานงานของ

•

โทรศัพท์

•

การพบปะโดยตรง

กองประชาสัมพันธ์

•

สื่อสิ่งพิมพ์

•

สื่อวิทยุ / โทรทัศน์

ผู้รับสาร
ฝ่ายงานอื่นๆ

สื่อมวลชน

วัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร
เพื่อแจ้งให้หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานรับทราบและ
สนับสนุนให้การกอบกู้ธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลสําคัญในการ
สื่อสารควรครอบคลุมถึง
•

สถานที่ปฏิบัติงานและวิธีการติดต่อสื่อสารในภาวะวิกฤต

•

ข้อมูลหรือเอกสารสําคัญที่จําเป็นในการกอบกู้ธุรกรรม

เพื่อแจ้งให้ส่อื มวลชนทราบถึงสถานการณ์ขององค์การ แนวทางในการ
คลี่คลายสถานการณ์ และช่องทางที่ลูกค้าจะสามารถใช้บริการของ
องค์การได้ เพื่อให้ส่อื มวลชนนําข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไปเผยแพร่หรือ
ประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลสําคัญในการสื่อสาร
ควรครอบคลุมถึง
•

สรุปสถานการณ์เบื้องต้นและแนวทางการดําเนินงานแก้ไข

•

เวลาที่คาดหมายในการกลับสู่ภาวะเพื่อดําเนินธุรกิจขององค์การ

•

บริการสําคัญที่องค์การสามารถให้บริการได้ในภาวะวิกฤต

•

ช่องทางการติดต่อสื่อสารเพื่อสอบถามและชี้แจงสถานการณ์

Page 22 of 94

เอกสารใช้ภายในองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น

3.2 การรายงานสถานะความคืบหน้า
เนื่องจากข้อมูลความคืบหน้าเกี่ยวกับสถานการณ์และความคืบหน้าในการกอบกู้ทรัพยากรและกิจกรรม มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการประเมินแนวทางการ
บริหารจัดการภาวะวิกฤต ดังนั้น ผู้บริหารระดับรองผู้อํานวยการ ระดับฝ่าย/ผจก.โรงงาน กอง/กลุ่ม หรือแผนกที่ได้รับผลกระทบต้องรายงานสถานะความ
คืบหน้าดังกล่าวต่อผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การรายงานมีเนื้อความครบถ้วนและเพียงพอต่อการนําไปประเมินแนวทาง ผู้รายงานสามารถอ้างอิง
แนวทางในการรายงานความคืบหน้าตามตารางต่อไปนี้
สถานะ
ของเหตุการณ์

ผู้รายงาน

ผู้รับฟังการรายงาน

1. การแจ้งเหตุ - หัวหน้าทีมกอบกู้ธุรกิจ - ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ
และการ
และสมาชิกทีมงาน
ประเมิน
ผลกระทบ
ความ
เสียหาย
เบื้องต้น
- ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ

- คณะบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและ
เหตุวิกฤต (BCMT)

ประเด็นสําคัญในการรายงาน
สถานะของการโทรแจ้งทีมทางโทรศัพท์ตามผังลําดับการแจ้งทางโทรศัพท์ (Call
Tree) ของหน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
ชื่อสกุลและตําแหน่งของบุคลากรที่ไม่สามารถติดต่อได้
ผลกระทบต่อการกอบกู้ทรัพยากรและกิจกรรมจากการขาดบุคลากรดังกล่าว
ผู้ทําการแทนบุคลากรที่ไม่สามารถติดต่อได้
ผลการประเมินความเสียหายเบื้องต้น
สรุปผลการโทรแจ้งทีมงานต่างๆ ตามผังลําดับการแจ้งทางโทรศัพท์ (Call Tree) ของ
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
สรุปผลการประเมินความเสียหายเบื้องต้นรวมทั้งพนักงานที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิต
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สถานะ
ของเหตุการณ์
2. การจัดการ
ภาวะวิกฤต
เบื้องต้น

ผู้รายงาน

ผู้รับฟังการรายงาน

- หัวหน้าทีมกอบกู้ธุรกิจ - ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ
และสมาชิกทีมงาน
ผลกระทบ

ประเด็นสําคัญในการรายงาน
สถานะและแนวทางปฏิบัติการในการกอบกู้กิจกรรม
สถานะความปลอดภัยของพนักงานและลูกค้า
ประมาณการเวลาที่จะเริ่มต้นและคาดหมายว่าจะเสร็จสิ้นของการกอบกู้ทรัพยากร
และกิจกรรม
แนวทางการสื่อสารให้พนักงานและลูกค้าขององค์การ
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจจากผู้บริหาร
(ถ้ามี)

- ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ

- คณะบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและ
เหตุวิกฤต (BCMT)

สรุปสถานะและแนวทางปฏิบัติในการกอบกู้กิจกรรม
ความเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา รวมทั้งผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
เพื่อให้ BCMT ตัดสินใจสําหรับการกู้คืนกิจกรรม
ประมาณการเวลาที่จะเริ่มต้นและคาดหมายว่าจะเสร็จสิ้นของการกอบกู้ทรัพยากร
และกิจกรรม
สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจจากผู้บริหาร
(ถ้ามี)
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สถานะ
ของเหตุการณ์

ผู้รายงาน

3. แนวทางการ - หัวหน้าทีมกอบกู้
ธุรกิจ
ดําเนินการ
กอบกู้ธุรกิจ และสมาชิกทีมงาน
- ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ
4. ความพร้อม - หัวหน้าทีมกอบกู้
ในการกอบ ธุรกิจ
กู้กิจกรรมที่
และสมาชิกทีมงาน
สําคัญ

ผู้รับฟังการรายงาน
- ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประเด็นสําคัญในการรายงาน
แนวทางปฏิบัติเพื่อการกอบกู้กิจกรรมให้สามารถกลับมาดําเนินธุรกิจได้
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก
ระบบงาน บุคลากรและเอกสารที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจ (ถ้ามี)

- คณะบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและ
เหตุวิกฤต (BCMT)

สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก
ระบบงาน บุคลากรและเอกสารที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจ (ถ้ามี)

- ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ

สถานะของความพร้อมและความคืบหน้าในการกอบกู้ด้านบุคลากร สถานที่
ปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่จําเป็น

ผลกระทบ

ทางเลือกในการกอบกู้ทรัพยากรหากมีทรัพยากรที่จําเป็นในการกอบกู้ไม่ครบถ้วน
ประมาณการเวลาที่จะใช้การดําเนินงานกอบกู้กิจกรรมให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจจากผู้บริหาร(ถ้ามี)

- ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ

- คณะบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและ
เหตุวิกฤต (BCMT)

สรุปสถานะของการกอบกู้ด้านบุคลากร สถานที่ปฏิบัติงาน ทรัพยากรที่จําเป็น
สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจ (ถ้ามี)
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สถานะ
ของเหตุการณ์

ผู้รายงาน

5. การจัดการ - หัวหน้าทีมกอบกู้
ธุรกิจ
ข้อมูล และ
เอกสาร
และสมาชิกทีมงาน
สําคัญที่ต้อง
ใช้ในการ
ดําเนิน
- ผู้อํานวยฝ่ายของ
กิจกรรม
หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ
6. การกลับสู่
การดําเนิน
ธุรกิจ
ตามปกติ

- หัวหน้าทีมกอบกู้
ธุรกิจ
และสมาชิกทีมงาน

ผู้รับฟังการรายงาน
- ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ

ประเด็นสําคัญในการรายงาน
สรุปธุรกรรมงานที่สําคัญที่สามารถกอบกู้ได้ในภาวะวิกฤต
สรุปข้อมูลและเอกสารสําคัญที่ต้องการเพื่อให้สามารถดําเนินงานได้ ในกรณีที่ข้อมูล
และเอกสารดังกล่าวไม่ครบถ้วน
ประมาณการเวลาที่จะใช้การดําเนินงานด้านข้อมูลและเอกสารให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจจากผู้บริหาร(ถ้ามี)

- คณะบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและ
เหตุวิกฤต (BCMT)

สรุปสถานะข้อมูลและเอกสารสําคัญที่ต้องการ

- ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ

สภาพความเสียหายของสถานที่ปฏิบัติงานหลัก

ผลกระทบ

สรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจ (ถ้ามี)

ความพร้อมในการเคลื่อนย้ายกลับมาปฏิบัติงานที่สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ประมาณการค่าใช้จ่ายและการซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจจากผู้บริหาร(ถ้ามี)

- ผู้อํานวยฝ่ายของ
หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบ

- คณะบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจและ
เหตุวิกฤต (BCMT)

สรุปสภาพความเสียหาย และความพร้อมในการกลับไปใช้สถานที่ปฏิบัติงานหลัก
สรุปประมาณการค่าใช้จ่ายและการซ่อมแซมสถานที่ปฏิบัติงานหลัก
ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ต้องการการสนับสนุน/การตัดสินใจจากผู้บริหาร(ถ้ามี)
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บทที่ 4: แผนภาพรวมและการจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต้น
เนื้อหาในบทนี้แสดงแผนภาพรวมของขั้นตอนหลักในการกอบกู้ทรัพยากรและกิจกรรมทางธุรกิจในภาวะวิกฤต รวมทั้งอธิบายถึงขั้นตอนการจัดการภาวะวิกฤต
เบื้องต้นสํ าหรับ หน่วยงานที่ได้รับ ผลกระทบสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ภายหลังคณะบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต (BCMT) ได้
ประกาศภาวะวิกฤต และอนุมัติให้ใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ ซึ่งเนื้อหาของบทนี้ครอบคลุมการแจ้งเหตุตามผังลําดับการแจ้งทางโทรศัพท์ (Call Tree) การ
ประเมินความเสียหายเบื้องต้น การประชุมเพื่อจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต้น เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อมในการกอบกู้กิจกรรม โดยแบ่ง
กระบวนการที่มีความสําคัญและมีผลกระทบต่อองค์การสูง คือกระบวนการผลิตยา ของฝ่ายผลิตยา กระบวนการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และกระบวนการผลิต
ยาปฎิชีวนะกลุ่มเบตา – แลคแตม ของโรงงานผลิตยาปฎิชีวนะฯ ซึ่งแต่ละกระบวนการ ได้กําหนดแนวทางดําเนินการได้ดังนี้

กิจกรรม/กระบวนการผลิตยาของฝ่ายผลิตยา
แนวทางที่ 1 กรณีที่อภ.พระราม 6 ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วง/
จลาจล และเหตุการณ์การปิดโรงงานผลิต จนไม่สามารถเข้าปฎิบัติงานได้
• ระยะสั้น ให้ดําเนินการติดต่อ Supplier ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ เพื่อทําการสํารองยาสําเร็จรูปผู้ผลิตอื่นทดแทน โดยนําไปเก็บสํารอง ณ
คลังสินค้าภายใน/ภายนอกที่จัดเตรียมไว้
• ระยะยาว ให้ดําเนินการจ้างผลิตยาสําเร็จรูปทดแทน และในกรณีที่โรงงานผลิตยารังสิตแล้วเสร็จ ให้ไปผลิตที่โรงงานยารังสิต
แนวทางที่ 2 กรณีที่อภ.พระราม 6 ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมการผลิตได้บางส่วน โดยที่กิจกรรมอื่นๆสามารถดําเนินการได้โดยปกติ
● ระยะสั้น ให้ดําเนินการผลิตโดยใช้พื้นที่ผลิตภายในอภ. ที่ได้สํารองไว้
● ระยะยาว ให้ดําเนินการจ้างผลิตยาสําเร็จรูปทดแทน และในกรณีที่โรงงานผลิตยารังสิตแล้วเสร็จ ให้ไปผลิตที่โรงงานยารังสิต
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กิจกรรม/กระบวนการผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ (ในกรณีที่โรงงานยารังสิต ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ)
แนวทางที่ 1 กรณีที่อภ.พระราม 6 ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุมประท้วง/
จลาจล และเหตุการณ์ปิดโรงงานผลิต จนไม่สามารถเข้าปฎิบัติงานได้
● ระยะสั้น และระยะยาว ให้ดําเนินการติดต่อ Supplier ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ เพื่อทําการสํารองยาสําเร็จรูปผู้ผลิตอื่น โดยนําไปเก็บ
สํารอง ณ คลังสินค้าภายใน/ภายนอกที่จัดเตรียมไว้
แนวทางที่ 2 กรณีที่เกิดเหตุการณ์ ที่ทําให้ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติงาน ณ สถานที่ป ฏิบัติงานหลักได้ แต่ยังสามารถเข้าไปปฏิบัติงาน ณ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่ตั้งอยู่ต่างอาคารภายในองค์การฯ ถนนพระราม 6 ได้ ให้อ้างอิงทางเลือกของสถานที่ปฏิบัติงานสํารองภายใน อภ.ที่
จัดเตรียมไว้

กิจกรรม/กระบวนการผลิตยาปฎิชีวนะกลุ่มเบตา – แลคแตม ของโรงงานผลิตยาปฎิชีวนะฯ
แนวทางดําเนินการทั้งกรณีที่อภ.พระราม 6 ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมทั้งหมดได้ ไม่ว่าจะเนื่องจากเกิดเหตุการณ์อุทกภัย อัคคีภัย ชุมนุม
ประท้วง/จลาจล และเหตุการณ์ปิดโรงงานผลิต จนไม่สามารถเข้าปฎิบัติงานได้ และในกรณีที่อภ.พระราม 6 ไม่สามารถดําเนินกิจกรรมการผลิตได้
บางส่วน โดยที่กิจกรรมอื่นๆสามารถดําเนินการได้โดยปกติ : การดําเนินการของโรงงานผลิตยาปฎิชีวนะฯ ต้องใช้วิธีซ้ือผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นหรือจ้างผลิต
เท่านั้น เนื่องจากยากลุ่มเพนิซิลลินต้องผลิตในสถานที่ท่มี ีการควบคุมพิเศษ ไม่สามารถใช้สถานที่ผลิตร่วมกับยารายการอื่นได้
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4.1 แผนภาพแสดงภาพรวมของการกอบกู้ทรัพยากรและกิจกรรม :
4.1.1 กิจกรรม/กระบวนการผลิตยาของฝ่ายผลิต

ยา

Page 29 of 94

เอกสารใช้ภายในองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น

4.1.2 กิจกรรม/กระบวนการผลิตยาปฏิชีวนะเบตา-แลคแตม

Page 30 of 94

เอกสารใช้ภายในองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น

4.2 การแจ้งเหตุและประเมินความเสียหายเบื้องต้น
ลําดับ
1.

2.

ผู้รับผิดชอบ 1
คณะบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจและเหตุวิกฤต
(BCMT)
ผู้อํานวยการฝ่ายที่ได้รับ
ผลกระทบและผู้อํานวยการ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม

เอกสารอ้างอิง

ประกาศภาวะวิกฤตและอนุมัติให้ใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
สั่งการให้เลขานุการแจ้งผลการประกาศต่อผู้อํานวยการฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและฝ่ายที่
เกี่ยวข้องตามผัง Call Tree
แจ้งผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน และผู้ประสานงาน BCP ทุกด้าน เกี่ยวกับ
ผลการประกาศภาวะวิกฤตและการอนุมัติใช้แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจของคณะบริหาร
ความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต (BCMT)

ภาคผนวก ข:
ข้อมูล
การติดต่อสื่อสาร

แจ้งการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชุมเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต้น
3.

ผู้อํานวยการกอง/
ผู้รับผิดชอบกลุ่มของ
หน่วยงานที่ได้รับผลกระทบ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

โทรศัพท์ติดต่อเจ้าหน้าที่หลักหรือพนักงานภายใต้หน่วยงานหรือทีมงานของตนเพื่อ
รับทราบสถานะของพนักงานแต่ละคน
แจ้งสถานะของเหตุวิกฤตที่เกิดขึ้นและการตอบสนองเหตุวิกฤตเบื้องต้น (ถ้ามี) โดยอ้างอิง
ข้อมูลตาม
ผังลําดับการแจ้งทางโทรศัพท์ (Call Tree)

ภาคผนวก ก:
ผังลําดับการแจ้ง
ทางโทรศัพท์

รายงานสถานะของการแจ้งเหตุวิกฤตตามผังลําดับการแจ้งทางโทรศัพท์ (Call Tree) ให้
ผู้อํานวยการฝ่ายที่ได้รับผลกระทบและฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ
1

อ้างอิงโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบในส่วนของดําเนินการตามแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจในบทที่ 2
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ลําดับ
4.

ผู้รับผิดชอบ 1
ผู้ประสานงาน BCP ด้าน
บุคลากรและสถานที่

กิจกรรม
ประสานงานขอใช้สถานที่ที่จะใช้เป็นศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน โดยติดต่อผู้ที่ดูแลสถานที่
เพื่อแจ้งกําหนดเวลาและจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ต้องการใช้สําหรับการประชุม
แจ้งหัวหน้าทีมกอบกู้กิจกรรม ผู้ประสานงานด้านระบบและข้อมูล และผู้ที่เกี่ยวข้องหลัก
ถึงสถานที่ของศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

เอกสารอ้างอิง
ภาคผนวก ค 1:
รายละเอียดศูนย์
บัญชาการเหตุ
ฉุกเฉิน

กําหนดเวลาในการเข้าประชุมเพื่อจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต้นที่ศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน
ตามผังลําดับการแจ้งทางโทรศัพท์ (Call Tree)
ดําเนินการร่วมกับผู้ประสานงาน BCP ด้านระบบและข้อมูลในการประเมินความเสียหาย
เบื้องต้นเพื่อประเมินขอบเขต ความเสียหายของสถานที่ปฏิบัติงานหลัก และความ
ต้องการด้านบุคลากร ระบบงานและทรัพยากรอื่นที่จําเป็นสําหรับการกอบกู้กิจกรรม
รายงานสถานะของเหตุวิกฤต ผลกระทบที่เกิด และความคืบหน้าในการประสานงานด้าน
บุคลากรและสถานที่ต่อผู้อํานวยการฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ ผู้อํานวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
หัวหน้าทีมกอบกู้กิจกรรมทราบ
5.
6.

ภาคผนวก จ :
แบบฟอร์ม
การประเมินความ
เสียหายเบื้องต้น

ผู้ประสานงาน BCP ด้านระบบ ประสานงานขอความช่วยเหลือด้านระบบงาน ข้อมูล และเทคโนโลยีกับกองเทคโนโลยี
สารสนเทศ
และข้อมูล
ผู้ประสานงาน BCP
 รายงานผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคู่ค้า ผู้ให้บริการที่สําคัญ ต่อผู้อํานวยการฝ่ายที่ได้รับ
ด้านคู่ค้า ผู้ให้บริการที่สําคัญ
ผลกระทบ ผู้อํานวยการฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหัวหน้าทีมกอบกู้กิจกรรมทราบ
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4.3 การประชุมเพื่อการจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต้น
ลําดับ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

1.

- ผู้อํานวยการฝ่าย
ที่ได้รับผลกระทบ

เริ่มการประชุมการจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต้นเพื่อประเมินผลกระทบของสถานการณ์และแนวทางการ
จัดการภาวะวิกฤตเบื้องต้น โดยพิจารณาประเด็นสําคัญดังต่อไปนี้

- ผู้อํานวยการฝ่าย

• สรุปสถานการณ์เกี่ยวกับภาวะวิกฤต และผลการประเมินความเสียหายเบื้องต้น

ที่เกี่ยวข้อง
- ผู้อํานวยการกอง/
ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
ที่ได้รับผลกระทบ

เอกสารอ้างอิง

• สรุปลําดับความสําคัญในการกอบกู้ (Recovery Priorities)
• สรุปผลกระทบที่เกิดขึ้นกับองค์การเภสัชกรรม

สําหรับกิจกรรม/กระบวนการผลิต ของฝ่ายผลิตยา (รวมยาต้านไวรัสเอดส์) มี 2 แนวทางดังนี้
แนวทางที่ 1 กรณี ที่ อ ภ.พระราม 6 ไม่ ส ามารถดํ า เนิ น กิ จ กรรมทั้ ง หมดได้ เนื่ อ งจากเกิ ด
- ผู้อํานวยการฝ่าย
เหตุ ก ารณ์ วิก ฤตขึ้นได้แก่ อุ ท กภั ย อั ค คีภัย ชุ มนุ มประท้ วง/จลาจล และเหตุ ก ารณ์ ปิ ดโรงงานผลิต จนไม่
ผลิตยา
- ผู้อํานวยการฝ่าย สามารถเข้าปฎิบัติงานได้
- ระยะสั้น ให้ดําเนินการติดต่อ Supplier ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อ เพื่อทําการสํารองยา
ประกันคุณภาพ
สําเร็จรูปผู้ผลิตอื่นและชีววัตถุทดแทน โดยนําไปเก็บสํารอง ณ คลังสินค้าภายนอกที่จัดเตรียมไว้
- ผู้จัดการ
- ระยะยาว ให้ ดํ า เนิ น การจ้ า งผลิ ต ยาสํ า เร็ จ รู ป ทดแทน และในกรณี ที่
โรงงานผลิตยา
โรงงานผลิตยารังสิตแล้วเสร็จ ให้ไปผลิตที่โรงงานยารังสิต 1
ปฏิชีวนะกลุ่มเบ
แนวทางที่ 2 กรณีที่อภ.พระราม 6 สามารถดําเนินกิจกรรมการผลิตได้บางส่วน โดยที่กิจกรรมอื่นๆ
ตา แลคแตม
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ลําดับ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้จัดการ
โรงงานผลิตยา
รังสิต 1
- ผู้จัดการคุณภาพ
โรงงานผลิตยา
รังสิต 1
- ผู้อํานวยการฝ่าย
บริหารพัสดุและ
ผลิตภัณฑ์
- ผู้อํานวยการฝ่าย
การตลาดและ
การขาย

กิจกรรม

เอกสารอ้างอิง

สามารถดําเนินการได้โดยปกติ
- ระยะสั้น : กระบวนการผลิตต่อไปนี้ ให้ใช้พ้ืนที่สํารองภายในอภ.
▪ ยาเม็ด ใช้พื้นที่สํารองที่ ผ.ยาเม็ด 1 ยาเม็ด 2 ยาเม็ด 3 ยาต้านไวรัส
เอดส์ เคลือบเม็ด บรรจุยาเม็ด 1 และบรรจุยาเม็ด 2
สําหรับ
(1) กระบวนการผลิตที่ไม่มีพื้นที่สํารอง คือ Dry Syrup แคปซูล ผงน้ําตาลเกลือ
แร่ ยาน้ํา ยาครีม ยาปราศจากเชื้อ ให้ดําเนินการสํารองยาผู้ผลิตอื่น ยาซื้อมาขายไป จ้างผลิต และ
สร้างโรงงานสํารอง
(2) การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ ให้ดําเนินการตามกลยุทธ์และแนวทางในการ
บริหารความต่อเนื่องที่กําหนด
- ระยะยาว ให้ดําเนินการจ้างผลิตยาสําเร็จรูปทดแทน และในกรณีที่โรงงานผลิตยา
รังสิต 1
แล้วเสร็จ ให้ไปผลิตที่โรงงานผลิตยารังสิต 1

- ผู้อํานวยการฝ่าย
เทคโนโลยีและ
หมายเหตุ:
วิศวกรรม
- ผู้อํานวยการกอง • การเข้าใช้พื้นที่ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ของสถานที่ปฏิบัติงานสํารองแต่ละทางเลือกอาจทําให้ต้อง
หยุดขั้นตอนการผลิตยาบางส่วนซึ่งอาจส่งผลกระทบในระดับที่ตา่ งกันขึ้นกับสถานะการผลิตที่อยู่ระหว่าง
จัดซื้อทั่วไป
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ลําดับ

ผู้รับผิดชอบ
- ผู้อํานวยการกอง
จัดซื้อและสํารอง
วัตถุดิบ

กิจกรรม

เอกสารอ้างอิง

ดําเนินการหรือมีแผนดําเนินการของสถานที่ปฏิบัติงานสํารองในช่วงเวลาที่เกิดเหตุวิกฤต ดังนั้น
ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตยา ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่หลักที่เกี่ยวข้องต้องพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเพื่อ
คัดเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสํารองและกําหนดเวลาที่เหมาะสมในการสลับกระบวนการผลิตยาเดิมกับยา
ต้านไวรัสเอดส์ และนําข้อมูลและความเห็นเบื้องต้นนําเสนอคณะจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุ
วิกฤตพิจารณาอนุมัติเลือกใช้สถานที่ปฏิบัติงานสํารองที่เหมาะสมต่อไป

- ผู้อํานวยการกอง
จัดซื้อและสํารอง
• ในอนาคตหากองค์การฯ จัดสร้างอาคารผลิตยาที่รังสิตแล้วเสร็จ และมีการย้ายกิจกรรมการผลิตยาต้าน
บรรจุภัณฑ์
ไวรัสเอดส์ไปยังสถานที่ดังกล่าว องค์การอาจพิจารณาให้อาคารผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ ถนนพระราม 6
เป็นสถานที่ปฏิบัติงานสํารองของกิจกรรมดังกล่าวได้
เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติสํารองซึ่งตั้งอยู่ต่างพื้นที่ยังไม่แล้วเสร็จ แผนความต่อเนื่องธุรกิจฉบับนี้จึงระบุเฉพาะ
สถานที่ปฏิบัติงานสํารองภายในองค์การ ถนนพระราม 6 เป็นหลัก ซึ่งจะสามารถตอบสนองเหตุวิกฤตเฉพาะ
กรณี เกิ ด เหตุ ที่ ทํ า ให้ ไม่ ส ามารถเข้า ไปยั งสถานที่ ป ฏิ บั ติ งานหลั ก แต่ ยั งสามารถเข้า ไปใช้งานยั งสถานที่
ปฏิบัติงานสํารองซึ่งอยู่ต่างอาคารภายในองค์การ ถนนพระราม 6 ได้เท่านั้น
สําหรับ กระบวนการผลิต ของยาปฎิชีวนะกลุ่ ม เบตา – แลคแตม : ดําเนินการจั ดซื้อ/
จัดหาผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นหรือจ้างผลิตเท่านั้น เนื่องจากยากลุ่มเพนิซิลลินต้องผลิตในสถานที่ที่มีการควบคุม
พิเศษ ไม่สามารถใช้สถานที่ผลิตร่วมกับยารายการอื่นได้
โดยทั้งแนวทางที่ 1 และแนวทางที่ 2 ของกระบวนการผลิตยา ฝ่ายผลิตยา และแนวทาง
ดําเนินงานของโรงงานปฎิชีวนะฯ กําหนดให้กระบวนการ/กิจกรรมสนับสนุนอื่นๆ ดําเนินการดังนี้
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ลําดับ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

เอกสารอ้างอิง

▪ กองจัดซื้อและสํารองวัตถุดิบ และกองจัดซื้อและสํารองบรรจุภัณฑ์ :
- จัดเตรียม/จัดหาแหล่งวัตถุดิบหรือบรรจุภัณฑ์สํารอง เพื่อจัดซื้อได้ทันที
- สํารองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ตามแผนผลิตที่ปรับปรุง
- จั ด เตรีย มคลั งวั ต ถุ ดิ บ และบรรจุ ภั ณ ฑ์ สํ ารอง สํ าหรั บ นํ าวั ต ถุ ดิ บ และ
บรรจุภัณฑ์ที่จัดซื้อจัดหาไปสํารอง
▪ ฝ่ายประกันคุณภาพ : ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพ และอนุมัติให้ผลิตและจําหน่าย
▪ ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ :
- สํารองยาผู้ผลิตอื่น ยาซื้อมาขายไป และดําเนินการจ้างผลิต
- จัดเตรียมคลังสํารอง และอาคารสถานที่ปฎิบัติงานสํารอง
▪ ฝ่ายการตลาดและการขาย : ประสานงานกับลูกค้า เพื่อคัดเลือกรายการยาที่จําเป็น
• สรุปแนวทางปฏิบัติสําคัญในการกอบกู้ทรัพยากรและกิจกรรมทั้งหมดของอภ.
นําเสนอความเห็นเบื้องต้นของทางเลือกและเหตุผลประกอบการพิจารณา พร้อมเป้าหมายเวลาที่
คาดหมายในการกอบกู้เพื่อขออนุมัติจากคณะจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต
(BCMT)
2

คณะบริหารความ พิจารณาอนุมัติเลือกแนวทางและเป้าหมายเวลาที่คาดหมายในการกอบกู้กิจกรรม
ต่อเนื่องทางธุรกิจฯ
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บทที่ 5: การกอบกู้ทรัพยากรและกิจกรรมทางธุรกิจ
เนื้อหาในบทนี้อธิบายถึงขั้นตอนในการกอบกู้ทรัพยากรและกิจกรรมที่สําคัญขององค์การเภสัชกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการกอบกู้ที่กําหนด โดยในส่วนของ
การกอบกู้ทรัพยากรครอบคลุมการตรวจสอบความพร้อมและการกอบกู้ด้านบุคลากร ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านผู้ให้บริการ
ภายในและภายนอก และด้านข้อมูลและเอกสารสําคัญที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตยาฯ ขององค์การเภสัชกรรม

5.1 เป้าหมายในการกอบกู้ธุรกิจ
5.1.1 ดําเนินการสํารองยาสําเร็จรูปผู้ผลิตอื่นและชีววัตถุทดแทนกรณีที่อภ. ถนนพระรามที่ 6 ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้เป็นเวลาระยะสั้น
ขั้นตอนสําคัญ

เวลาที่คาดหมาย
ในการกอบกู้กิจกรรม

• กองการตลาดทําบันทึกข้อความแจ้งรายละเอียดของรายการยา ปริมาณและระยะเวลาที่ต้องการให้สํารอง
ยาสําเร็จรูปผู้ผลิตอื่นและชีววัตถุ (ยานโยบายและยาที่มีความจําเป็นเร่งด่วน)

1 วัน

• แผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ดําเนินการจัดซื้อ/จัดหายา
สําเร็จรูปผู้ผลิตอื่นและชีววัตถุ จนสินค้าเข้าไปเก็บสํารองในคลังสินค้าภายใน/ภายนอกอภ.

7 วัน
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5.1.2 ดําเนินการจ้างผลิตยาสําเร็จรูปทดแทนกรณีอภ. ถนนพระรามที่ 6 ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้เป็นเวลาระยะนาน

ขั้นตอนสําคัญ
• กองการตลาดทําบันทึกข้อความแจ้งรายละเอียดของรายการยา ปริมาณต่อเดือนและระยะเวลาที่ต้องการให้
จ้างผลิตยาสําเร็จรูป
• กองบริหารเอกสารประกันคุณภาพ ฝ่ายประกันคุณภาพ จัดทําเอกสาร Specification ของยาจ้างผลิตของยา
แต่ละรายการเพื่อให้แผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ใช้ในการ
ดําเนินการจ้างผลิตยาสําเร็จรูป
• แผนกแผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่น กองคลังและกระจายผลิตภัณฑ์ดําเนินการจ้างผลิตยาสําเร็จรูป
ผู้ผลิตอื่นจนสินค้าเข้าไปเก็บสํารองในคลังสินค้าภายใน/ภายนอกอภ.

เวลาที่คาดหมาย
ในการกอบกู้กิจกรรม
1 วัน
1 วัน
60 วัน
(กรณีจ้างบริษัทที่มีทะเบียน
ตํารับยาขององค์การผลิต)
365 วัน
(กรณีจ้างบริษัทที่ยังไม่มีทะเบียน
ตํารับยาขององค์การผลิต)
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5.1.3 ดําเนินการผลิต ณ สถานที่ปฎิบัติงานสํารองที่กําหนดไว้
ขั้นตอนสําคัญ
• การออกเอกสารการผลิต
o ใบเบิกวัตถุดิบ/อุปกรณ์
o Batch Dispensing Record (BDR)
o Batch Manufacturing Record (BMR)

เวลาที่คาดหมายในการกอบกู้
กิจกรรม

3;yo I;
3 วัน

• การเบิกและชั่งวัตถุดิบ
• การผลิตยาเม็ดไม่เคลือบ และยาเม็ดเคลือบ ครอบคลุมขั้นตอนหลัก ดังนี้
o การรับเข้าวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
o การผสมยา (Mixing)
o การตอกเม็ดยา (Tableting) และการเคลือบยาเม็ด (Coating) [กรณีชนิดเม็ด]
o การบรรจุแคปซูล (Filling) และการขัด (Polishing) [กรณีชนิดแคปซูล]
o การบรรจุขวด (Bottle Packing)
o การควบคุมกระบวนการผลิต (In-process Control)
o การรวบรวมเอกสารการผลิต (BDR/BMR/BPR/Pick list)
o การส่งออกยาสําเร็จรูปขึ้นคลัง

ยาเม็ดไม่เคลือบ 30 วัน
ยาเม็ดเคลือบ 45 วัน
3 วัน
(รวมทุกขั้นตอน)
ยาเม็ด
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5.2 กระบวนการในการกอบกู้กิจกรรมการผลิตยาฯ
ลําดับ
1.

ผู้รับผิดชอบ
• ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตยา
• ผู้จัดการโรงงาน ผลิตยา
ปฏิชีวนะฯ
• ผู้อํานวยการฝ่ายประกัน
คุณภาพ

กิจกรรม

อ้างถึง

อธิบายสถานการณ์และแจ้งมติจากที่ประชุมเพื่อจัดการภาวะวิกฤตเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติที่สําคัญในการกอบกู้กิจกรรมการผลิตยาฯ ให้ดําเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง
อธิ บ ายและกํ า ชั บ บทบาทหน้ า ที่ ในการกอบกู้ เพื่ อ ให้ ผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งสามารถติ ด ต่ อ กั บ ผู้ ที่
รับ ผิด ชอบหลั ก ในแต่ล ะส่วนได้หากพบปั ญ หาหรือประเด็ นที่สํ าคั ญ ในระหว่างการกอบกู้
กิจกรรม

• QA Manager
2.

การตรวจสอบความพร้อมในการกอบกู้ทรัพยากรสําคัญ

2.1

บุคลากร (กรณีไม่เพียงพอ)

2.1.1

ผู้ประสานงาน BCP ด้าน
บุคลากรและสถานที่

กรณีที่หัวหน้าแผนก, ผู้อํานวยการกอง, ผู้รับผิดชบกลุ่ม (ด้านการผลิต) และผู้รับผิดชอบ
กลุ่ม ควบคุมคุณภาพ ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้งผู้อํานวยการฝ่ายผลิตยา ผู้จัดการ
โรงงาน ผลิตยาปฏิชีวนะฯเพื่อจัดหาผู้รักษาการแทนจากกอง/กลุ่มเดียวกันหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อติดตามดูแลภาพรวมการผลิตยาฯ และขั้นตอนตรวจสอบคุณภาพ (QC)

ภาคผนวก ข.2:
ข้อมูล
การติดต่อทีมงาน
กอบกู้กิจกรรม

กรณีที่QA Manager ฝ่ายผลิตยา/โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้แจ้ง
ผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพเพื่อจัดหาผู้รักษาการแทนจากกอง/แผนกเดียวกันหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อติดตามดูแลภาพรวมของการประกันคุณภาพ (QA)
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ลําดับ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

2.1.2

ผู้อํานวยการกองฯ/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มการผลิต

กรณีเภสัชกร (ผู้ควบคุมการผลิต) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้จัดหาเภสัชกรจากกอง/กลุ่ม
เดียวกันมาทํางานทดแทนเพื่อทําหน้าที่ควบคุมการผลิต

2.1.3

ผู้อํานวยการกองฯ/ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มการผลิต

กรณีพนักงานที่ควบคุมเครื่องจักรในแต่ละขั้นตอนการผลิตยา ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้
จัดหาพนักงานอื่นในกลุ่มเดียวกันมาทํางานทดแทนครอบคลุมขั้นตอนงานดังนี้
• การรับเข้าวัตถุดิบและอุปกรณ์ต่างๆ
• การผสมยา (Mixing)
• การตอกเม็ดยา (Tableting) และการเคลือบยาเม็ด (Coating)
• การบรรจุแคปซูล (Filling)
• การคัด (Inspecting)และการขัด (Polishing) แคปซูล
• การเข้าแผงและการบรรจุ
• การรวบรวมเอกสารการผลิต (BDR/BMR/BPR/Pick list)

2.1.4

หัวหน้าแผนกมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ฯ/ผู้รับผิดชอบกลุ่ม
ควบคุมคุณภาพ

กรณีผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ขั้นตอน QC) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้จัดหา
พนักงานภายในแผนก/กลุ่มมาทํางานทดแทน

2.1.5

QA Manager

กรณีผู้ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ (ขั้นตอน QA) ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้จัดหาพนักงาน
ภายในกอง/แผนก/กลุ่ม ตามที่ระบุมาทํางานทดแทน

อ้างถึง

ภาคผนวก ข.2:
ข้อมูล
การติดต่อทีมงาน
กอบกู้กิจกรรม
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ลําดับ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

อ้างถึง

หมายเหตุ กรณี 2.1.1-2.1.5 การคัดเลือกพนักงานทํางานทดแทน ควรพิจารณาเรื่องความรู้ใน
การปฏิบัติงานในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการผลิตยาฯ
2.2

สถานที่ปฏิบัติงาน (กรณีไม่สามารถเข้าอาคารปฏิบัติงานหลักได้ และย้ายไปที่สถานที่ปฏิบัติงานสํารองต่างอาคารของ
องค์การ ถนนพระราม 6)

2.2.1

สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม

ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ปฏิบัติงานสํารองและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็นตาม
ผล
การคัดเลือกสถานที่ปฏิบัติงานสํารองของคณะจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจและเหตุวิกฤต
(BCMT)

ภาคผนวก ค:
ทรัพยากรที่
จําเป็นในการ
กอบกู้กิจกรรม

ตรวจสอบความครบถ้วนของอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร วัตถุดิบหรือสารเคมีที่ใช้ใน
การปฏิบัติงานในส่วนที่ตนรับผิดชอบ
ในกรณีที่เครื่องจักร เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่จําเป็นในการกอบกู้กิจกรรมไม่ครบถ้วนหรือไม่
เพียงพอ ให้แจ้งหัวหน้าทีมกอบกู้ทราบเพื่อหาแนวทางการแก้ไข
2.2.2

สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม –
ส่วนงานควบคุมมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์

ในกรณีที่เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จําเป็นไม่สามารถใช้งานได้หรือมีไม่เพียงพอ ให้แจ้ง
ผู้อํานวยการกองมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อตัดสินใจจัดหาจากหน่วยงานอื่นมาทดแทนเช่น
กองมาตรฐานวัตถุดิบ กองมาตรฐานการผลิต เป็นต้น

ภาคผนวก ข.2:
ข้อมูลการติดต่อ
ทีมงาน
กอบกู้ทรัพยากร
และกิจกรรม
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ลําดับ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

2.2.3

สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม

แจ้งที่อยู่ของสถานที่ปฏิบัติงานสํารองให้แก่หน่วยงานเหล่านี้ทราบ
• กองอํานวยการ
• ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
• ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
• กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
• กองประชาสัมพันธ์

2.2.4

หัวหน้าทีมกอบกู้กิจกรรม

กําหนดจุดหรือที่นั่งปฏิบัติงานแก่พนักงานเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติงานตามตารางเวลาการ
ปฏิบัติงานที่กําหนดไว้

2.3

ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.3.1

ทีมกอบกู้กิจกรรม

อ้างถึง
ภาคผนวก ข.1:
ข้อมูล
การติดต่อสื่อสาร

ตรวจสอบความพร้อมของระบบงานที่เกี่ยวข้อง
หากพบปัญหาระบบงานหลักไม่สามารถใช้งานได้ให้ดําเนินการดังนี้
ระบ งาน หน่วยงาน ขั้นตอนปฏิบัติ
MFG/Pro2 หน.
• ให้แจ้งพนักงานแผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ฯ ในการใช้ “แบบฟอร์ม
⊗

มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ฯ
(QC)

Analytical Report” ที่ได้จัดเตรียมในรูปไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์หรือเอกสารที่มีลักษณะเดียวกับที่ได้จากระบบ MFG/Pro
เพื่อใช้บันทึกผลการปฏิบัติงาน QC ด้วยงานมือแทน
• ให้แจ้งผู้ประสานงาน BCP ด้านระบบและข้อมูลใน
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ลําดับ

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

อ้างถึง

การประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดําเนินการ
กู้คืนระบบ
QA
Manager

• ให้แจ้ง QAO ในการใช้ใบ“Released For Sale” และ Certificate of
Analysis (COA) ที่ได้จัดเตรียมล่วงหน้าให้มีลักษณะเดียวกับที่ได้จาก
ระบบ MFG/Pro เพื่อใช้บันทึกผลการปฏิบัติงาน QA ด้วยงานมือแทน
• ให้แจ้ง QA Batch Release ในการใช้ใบ COA ที่จัดเตรียมล่วงหน้าให้มี
ลักษณะเดียวกับที่ได้จากระบบ MFG/Pro เพื่อใช้บันทึกผลการปฏิบัติงาน
QA ด้วยงานมือแทน
• ให้แจ้งผู้ประสานงาน BCP ด้านระบบและข้อมูลใน
การประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อดําเนินการ
กู้คืนระบบ

⊗ ไม่สามารถใช้งานระบบได้
2.3.2

ผู้ประสานงาน BCP ด้านระบบ
และข้อมูล

ประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศในการใช้ข้อมูลและปฎิบัติงานจากศูนย์สํารอง
ภายนอก
ประสานงานกับกองเทคโนโลยีสารสนเทศในการกอบกู้ระบบงานให้สามารถใช้งานได้
รายงานความคืบหน้าและสถานะของการกอบกู้ระบบและข้อมูลล่าสุดที่กอบกู้ได้ให้ทีมกอบกู้
กิจกรรมทราบเป็นระยะ
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ลําดับ
2.4

ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม

อ้างถึง

ข้อมูลและเอกสารสําคัญ
ข้อมูลและเอกสารสําคัญสําหรับการกอบกู้กิจกรรมการผลิตยาฯ แยกตามกองหรือแผนกมีรายละเอียดในตารางข้างล่างนี้
กองหรือแผนก
ข้อมูลหรือเอกสารสําคัญที่อาจสูญหาย
แผนกผลิตฯ

แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 1 (QC)
QA Manager

2.4.1

-

เอกสาร Batch Dispensing Record (BDR)
เอกสาร Batch Manufacturing Record (BMR)
เอกสาร Batch Packaging Record (BPR)
Pick list
แบบฟอร์ม Analytical Report
คู่มือวิธีการทดสอบ(Test Method)
เอกสาร Batch Processing Record
เอกสาร Summary Evaluation for Batch Release
เอกสาร Finished Product Check
เอกสาร Right First Time

การกอบกู้ข้อมูล (รายการ) ที่สูญหายหรือเสียหาย

2.4.1.1 ทีมกอบกู้กิจกรรม
• แผนกผลิตยาฯ

ก) กรณีเอกสาร BDR / BMR / BPR / Pick list เสียหายหรือสูญหาย
ให้แจ้งแผนกธุรการ กองบริหารการผลิตเพื่อขอสําเนาเอกสารดังกล่าว
ส่วน Pick list ที่ต้องใช้ MFG /Pro ให้ใช้ใบเบิกวัตถุดิบและอุปกรณ์สํารองที่จัดเตรียมไว้ซึ่งมี
รูปแบบคล้ายกับแบบฟอร์มที่ได้จากระบบ MFG/Pro มาใช้ดําเนินงานด้วยมือแทน
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ลําดับ

ผู้รับผิดชอบ

2.4.1.2 ทีมกอบกู้กิจกรรม
• แผนกมาตรฐานผลิตภัณฑ์ฯ
(QC)

กิจกรรม

อ้างถึง

ก) กรณีไม่สามารถใช้แบบฟอร์ม Analysis Report จากระบบ MFG/Pro ได้
ให้ใช้แบบฟอร์ม Analysis Report สํารองที่จัดเตรียมไว้ซ่งึ มีรูปแบบคล้ายกับแบบฟอร์มที่
ได้จากระบบ MFG/Pro มาใช้ดําเนินงานด้วยมือแทน
ข) กรณีเอกสารคู่มือวิธีการทดสอบ (Test Method) เสียหายหรือสูญหาย
ให้พิมพ์เอกสารคู่มือดังกล่าวใหม่จากสื่อบันทึกข้อมูลสํารอง

2.4.1.3 ทีมกอบกู้กิจกรรม
• QA Manager

ก) กรณีไม่สามารถพิมพ์เอกสาร Released For Sale และ CoA จากระบบ MFG/Pro ได้
ให้ใช้แบบฟอร์มสํารองที่จัดเตรียมไว้ซึ่งมีรูปแบบคล้ายกับแบบฟอร์มที่ได้จากระบบ
MFG/Pro มาใช้ในการดําเนินงานด้วยมือแทน
ข) สําหรับเอกสารอื่นคือ เอกสาร Finished Product Check, Right First Time และ Summary
Evaluation for Batch Release เป็น Hard copy ที่จัดเตรียมสํารองไว้อยู่แล้ว
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ภาคผนวก ก: ผังลําดับการ
แจ้งทางโทรศัพท์ (Call Tree)

ก 1) ภาพรวมองค์การเภสัชกรรม
ประธานคณะบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม
นายสุวัช เซียศิรวิ ัฒนา
W : 02 2038100
M : 081 - 3338989

ประธาน/หัวหน ้าทีมจัดการเหตุข ้ดข ้อง : ผู ้อํานวยการสํานักอํานวยการ
นายนิพนธ์ อัตนวานิช
W : 02 - 2038202
M : 089 - 7759944

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง:ผู ้อํานวยการฝ่ ายผลิตยา
ภญ. ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
W : 02 - 2038400
M : 085 - 4875056

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการโรงงานผลิตยาปฎิชวี นะฯ
ภญ. วราภรณ์ อังศุธร
W : 02 – 2038580
M : 081 - 7724669

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการฝ่ ายการตลาดและการขาย
D วงศ์
ภญ. อมรรัตน์ สืบบุญเชือ
W : 02 - 2038800
M : 081 - 9178342

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการฝ่ ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
ภญ. นันทนา กลําสมบัต ิ
W : 02 - 2038900
M : 081 - 8467925

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการฝ่ ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม
นายรังษี ปั ดลี
W : 02 - 2038700
M : 081 - 8065377

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการฝ่ ายชีววัตถุ
ภญ. ปราณี จาตุนต
ิ านนท์
W : 02 - 2038500
M : 085-1338604

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ภญ. สุจต
ิ รา คชเสนี
W : 02 - 2038110
M : 081 - 8164760

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
นางนันทนี บุญกิจอนุสรณ์
W : 02 - 2038300
M : 089 - 1305525

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
นายถาวร ว่องชูวงศ์
W : 02 - 2038200
M : 084 - 7003922

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการสํานักบริหารยุทธศาสตร์
นายนวรัตน์ วาจานนท์
W : 02 - 2038260
M : 081 - 9316486

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน
น.ส.อัญชลี อุทธังกร
W : 02 - 2038130
M : 089 - 9253102

หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการฝ่ ายเภสัชเคมีภัณฑ์
นางศิรน
ิ ุช ชีวันพิศาลนุกล
ุ
W : 02 – 5461955 – 7 ต่อ 260
M : 081 - 8285494
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ก 2) ฝ่ายผลิตยา
หัวหน ้าทีมบริหารความต่อเนือ
 ง :ผู ้อํานวยการฝ่ ายผลิตยา
ภญ. ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
W : 02 - 2038400
M : 085 - 4875056

ผู ้อํานวยการกองเภสัชกรรม 1
ภก. บวรมงคล ธีระพงษ์
W : 02 - 2038430
M : 088 - 2177611

ผู ้อํานวยการกองเภสัชกรรม 2
ภญ. อัญชลี ตรีรัตนกุลวงศ์
W : 02 - 2038431
M : 089 - 7749647

หัวหน ้าแผนกยาเม็ด 1
นางวชิรพร รุง่ โรจน์พานิช
W : 02 - 2038422
M : 081 - 6511787

หัวหน ้าแผนกยาเม็ด 2
นางฐาปนีย ์ เผือกสุวรรณ
W : 02 - 2038431
M : 089 - 7887275

หัวหน ้าแผนกบรรจุยาเม็ด 1
นางอาภาวดี สุวัณณุสส์
W : 02 - 2038426
M : 081 - 8897690

หัวหน ้าแผนกเคลือบเม็ด
คุณดวงกมล สุนทรมโนกุล
W : 02 - 2038436
M : 081 - 3095525

o

ผู ้อํานวยการกองเภสัชกรรม 3
ภก. กวี จันทร์ประภาพ
W : 02 - 2038450
M : 089 - 2163001

ผู ้อํานวยการกองเภสัชกรรม 4
ภญ. สุพร อิงอุดมนุกล
ู
W : 02 2038470
M : 085 - 3629750

หัวหน ้าแผนกยาเม็ด 3
นางสาวอารณี ต่อเจริญรุง่ เดือน
W : 02 - 2038454

หัวหน ้าแผนกยาต ้านไวรัสเอดส์
อัมพร มโนกุลจิต
W : 02 - 2038471

หัวหน ้าแผนกบรรจุยาเม็ด 2
น.ส.ศุลพ
ี ร เชาว์แหลม
W : 02 - 2038443
M : 085 - 7262138
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ก 3) โรงงานปฎิชีวนะกลุ่มเบตา – แลคแตม
ผูจ
้ ัดการโรงงานผลิตยา
ปฏิชวี นะฯ
คุณวราภรณ์ อ ังศุธร
W: 02-2038580
M: 081-7724669

)
ร ับผิดชอบกลุม
่ การผลิต1
คุณวิมลนาถ สุขสม ัย
W: 02-2038581
M: 081-9134680

ร ับผิดชอบกลุม
่ ควบคุมคุณภาพ
คุณก ัญญาพร พรเวชอํานวย
W: 02-2038585
M: 086-8829725

กลุ่มการผลิต1
In-Process
Control

คุณฐ ิตาภา จ ันทา
W: 02-2038588
M: 081-3073616

MIXING

คุณบรรจง
มูลอําคา

W: 02-2038588
M: 084-1040321
PACKING

คุณประนอม
สุขใจ

W: 02-2038584
M: 083-6031450

DOCUMENTATIONS

คุณขว ัญฤท ัย
ดารงค์

W: 02-2038582
M: 081-7211556

FILLING

1

INSPECTING &
POLISHING

คุณสํารวย
การปลูก

W: 02-2038588
M: 089-4502501

กองการตลาด
คุณสุวม
ิ ล วรเกษมสุข
W: 02-2038836
M: 084-751-7086

กองจัดซื!อและ
สํารองวัตถุดบิ

ผูอ
้ า
ํ นวยการกอง
คล ังและกระจาย
ผลิตภ ัณฑ์
คุณธ ัญสมร
อุปภ ักดี

ผูอ
้ า
ํ นวยการกอง
h และสํารอง
จ ัดซือ
ว ัตถุดบ
ิ
คุณพิศาล
อ ัสนี

ั
คุณมนต์ชย
ทองประสาท

W: 02-2038588
M: 083-9788743

W: 02-2038581
M: 081-9134680

กองคลังและ
กระจายผลิตภัณฑ์

W: 02-2038936
M: 084-7517097

หน.แผนงานและ
h ผลิตภ ัณฑ์
จ ัดซือ
ผูผ
้ ลิตอืน
6
คุณธ ัญล ักษณ์
ดียน
ื

W: 02-2038931
M: 081-2064885

ทีมประสานงาน BCP
ด้านบุคลากรและสถานที6
คุณวิมลนาถ สุขสม ัย

W: 02-2038340

กองจัดซื!อและ
สํารองบรรจุภัณฑ์
ผูอ
้ า
ํ นวยการกอง
h และสํารอง
จ ัดซือ
บรรจุภ ัณฑ์
คุณอรรถโชติ
บูรณพิเชษฐ
W: 02-2038340

M: 081-6849100

M: 081-6546032

h ว ัตถุดบ
หน.จ ัดซือ
ิ
คุณบุษณีย ์
เคารพไมตรี

h บรรจุ
หน.จ ัดซือ
ภ ัณฑ์
คุณมลฤดี
นิธพ
ิ งษ์วนิช

W: 02-2038343
M: 081-4420133

W: 02-2038362
M: 081-7414651

ทีมประสานงาน BCP ด้านจ ัดหาทร ัพยากร

ทดแทนและจ ัดหา/จ ัดจ้างผลิตยาสําเร็ จรูปทดแทน

คุณวิมลนาถ สุขสม ัย
W: 02-2038581
M: 081-9134680

ทีมประสานงาน BCP
ด้านระบบและข้อมูล
คุณวิมลนาถ สุขสม ัย
W: 02-2038581
M: 081-9134680

กองจัดซื!อทัว( ไป

ผูอ
้ า
ํ นวยการฝ่ายประก ันคุณภาพ
คุณมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ

W: 02-2038600
M: 089-144-6093

กองบริหารเอกสาร
ประกันคุณภาพ

ผูอ
้ า
ํ นวยการกอง
h ทว6 ั ไป
จ ัดซือ
คุณจิรว ัฒน์
เต็งร ังสรรค์

ผูอ
้ า
ํ นวยการกอง
บริหารเอกสาร
ประก ันคุณภาพ
คุณศิรวิ รรณ
ป้อมจ ักรศิลป์

M: 081-6364997

W: 02-2038603
M: 081-4139001

W: 02-2038380

h 1
หน.จ ัดซือ
คุณอ ังคณา
จิตร ักนที

W: 02-2038381
M: 081-4059984

หน.ศูนย์ควบคุม
เอกสาร
คุณสุภ ัสดา
สุคนธาภิรมย์
ณ พ ัทลุง

W: 02-2038607
M: 081-4236583

QA โรงงานผลิตยา
ปฏิชีวนะฯ
QA Manager

โรงงานผลิตยา
ปฏิชวี นะฯ
คุณสุนทรี
ต ันติทวีว ัฒน์

W: 02-2038583
M: 081-6196805

QAO
คุณภานุว ัต สิบสิร ิ
M: 086-6572261

คุณจุฑาทิพย์
วรรณล ักษณ์

M: 081-7594858

Page 49 of 94

เอกสารใช้ภายในองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น

ภาคผนวก ข: ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร (Contact Information)
ข.1) หน่วยงานหลักเพื่อติดต่อ กรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน/วิกฤต
การแจ้งเหตุ/รายงานสถานการณ์

หน่วยงานสนับสนุนหลักขององค์การ

บุคคลที่ติดต่อ

ผู้อํานวยการสํานักอํานวยการ

คุณนิพนธ์ อัตนวานิช
(ผู้ดาํ เนินการแทน: คุณกฤษณะ ไพโรจน์บริบูรณ์)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

คุณถาวร ว่องชูวงศ์

ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์

คุณนันทนา กล่าํ สมบัติ
(ผู้ดาํ เนินการแทน : คุณสุทัศน์ ชัยศุภกิจสินธ์)

ฝ่ายการตลาดและการขาย

คุณอมรรัตน์ สืบบุญเชื้อวงศ์
(ผู้ดาํ เนินการแทน: คุณสมโชค สินเจริญ)

ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม

คุณรังษี ปัดลี
(ผู้ดาํ เนินการแทน: คุณเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์)

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณกฤษณะ ไพโรจน์บริบูรณ์
(ผู้ดาํ เนินการแทน: คุณนพพร จิตตเมตตากุล)

กองประชาสัมพันธ์

คุณยุทธนา ตันติพาณิชย์
(ผู้ดาํ เนินการแทน: คุณพิสฐิ พงศ์ ธรรมบํารุง )

กองความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

คุณวินิต เหลืองศรีสุข
(ผู้ดาํ เนินการแทน: คุณกมลเนตร ผ่องศรี)

โทรศัพท์

เบอร์สํานักงาน/บ้าน

เบอร์มือถือ

02-952-7315
02-203-8202
02-203-8200
02-203-8900
02-203-8902
02 – 203-8800
02-203-8905
02-203-8700
02-203-8701
02-277-0579
02-203-8250
02-203-8230
02-203-8232
02-203-8770
02-587-8317

089-775-9944
085-984-0009
084 – 700-3922
081 – 846-7925
087–035-0485
081-917-8342
084-751-7088
081-806-5377
084-360-5786
085-984-0009
081-918-5711
089-921-3709
081-931-6512
086-363-0915
081-143-0016
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ข.2) ข้อมูลการติดต่อทีมงานกอบกู้กิจกรรม
ข.2.1) รายชื่อผู้ติดต่อประสานงานหลักของพนักงาน - สําหรับกิจกรรม/กระบวนการผลิตยาของฝ่ายผลิตยา
ที่

ข้อมูลการติดต่อผู้บริหารหรือพนักงานขององค์การ
ตําแหน่ง

ชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลการติดต่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
เบอร์โทรติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

1. ผู้อํานวยการฝ่ายผลิตยา

คุณดนตรี เกษสุวรรณสิงห์

W: 02-203-8400
M: 085-487-5056

คุณนงลักษณ์ ยงยืน

M: 089-105-5032

3. ผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)

คุณมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ

W: 02-203-8671
M: 089-144-6093

คุณประภาวดี กัลยาณสันต์

M : 081-815-6497

4. QA Manager โรงงานผลิตยารังสิต

คุณนพวรรณ อังกูรศันสนีย์

M : 089-682-2572 คุณธีรภัทร์ กิจเจริญ

M : 084-800-8446

5. ผู้ประสานงาน BCP ด้านบุคลากรและ

คุณพิทยะ จันทร์ขาว

M : 081-838-5300 คุณกวี จันทรประภาพ

M: 089-216-3001

คุณประภาวดี กัลยาณสันต์

W: 02-203-8640
M: 081-815-6497

คุณธารินี ลือวิบูลย์รัตน์

M: 089-211-8273

7. ผู้ประสานงาน BCP ด้านระบบและข้อมูล คุณกุลวัฒน์ วุฒิสารกรสุกล

W: 02-203-8674
M: 086-003-2444

คุณยงยุทธ เกตสําเภา

M: 089-217-7321

8. หัวหน้าแผนกยาต้านไวรัสเอดส์

W : 02-203-8471

คุณวัฒนา ไกรศรรัตน์

M : 081-267-7124

สถานที่ (ฝ่ายผลิตยา)
6. ผู้ประสานงาน BCP ด้านบุคลากรและ

สถานที่ (ฝ่ายประกันคุณภาพ)

คุณอัมพร มโนกุลจิต

[หัวหน้าทีมกอบกู้กิจกรรม–การผลิตยา ]
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ที่

ข้อมูลการติดต่อผู้บริหารหรือพนักงานขององค์การ
ตําแหน่ง

ชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลการติดต่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
เบอร์โทรติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

9. หัวหน้าแผนกยาเม็ด 1

คุณวชิรพร รุ่งพานิช

W: 02-203-8421
M: 081-651-1787

คุณสุปราณี ประดับพงษา

M: 081-880-0650

10. หัวหน้าแผนกยาเม็ด 2

คุณอัญชลี ตรีรัตนกุลวงศ์

W: 02-203-8430
M: 089-774-9647

คุณนวลฤดี พินเนียม

M: 081-779-8993

11. หัวหน้าแผนกเคลือบเม็ด

คุณดวงกมล สุนทรมโนกุล

W: 02-203-8436

คุณอภินันท์ ฐิติพงศ์

W: 02-203-8437

12. หัวหน้าแผนกแคปซูล

คุณพรระพี ผ่องแผ้ว

W: 02-203-8424
M: 081-170-9798

คุณวชิรพันธุ์ อินทรปัญญา

M: 083-544-1924

13. หัวหน้าแผนกบรรจุยาเม็ด 1

คุณสุปรียา ป้อมประเสริฐ

W: 02-203-8426
M: 089-924-4840

คุณอาภาวดี สุวัณณุสส์

M: 081-889-6790

14. หัวหน้าแผนกยาต้านไวรัสเอดส์

คุณอัมพร มโนกุลจิต

W: 02-203-8471-3 คุณสํารวย โบสิทธิพิเชฎฐ์

M: 084-194-1961
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ข.2.2) รายละเอียดข้อมูลการติดต่อพนักงาน - สําหรับกิจกรรม/กระบวนการผลิตยาปฎิชีวนะกลุ่มเบตา – แลคแตม
ข้อมูลการติดต่อผู้บริหารหรือพนักงานขององค์การ
ที่

ตําแหน่ง

ชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลการติดต่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
เบอร์โทรติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

1. ผู้จัดการโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ

คุณวราภรณ์ อุงศุธร

W: 02-203-8580
M: 081-772-4669

คุณนวลฤดี พินเนียม

M: 081-779-8993

2. ผู้อํานวยการฝ่ายประกันคุณภาพ (QA)

คุณมุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ

W: 02-203-8671
M: 089-144-6093

คุณวรวรรณ นิยมการ

M: 081-374-2056

3. QA Manager โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ

คุณสุนทรี ตันติทวีวัฒน์

W: 02-203-8583
M: 081-619-6805

คุณภานุวัต สิบสิริ

M: 086-657-2261

4. ผู้ประสานงาน BCP ด้านบุคลากรและ

คุณวิมลนาถ สุขสมัย

W: 02-203-8581
M: 081-913-4680

คุณกาญจนา วงศ์สว่างศิริ

M: 081-207-1451

ผู้ประสานงาน BCP ด้านระบบและข้อมูล คุณวิมลนาถ สุขสมัย

W: 02-203-8581
M: 081-913-4680

คุณกาญจนา วงศ์สว่างศิริ

M: 081-207-1451

คุณวิมลนาถ สุขสมัย

W: 02-203-8581
M: 081-913-4680

คุณกาญจนา วงศ์สว่างศิริ

M: 081-207-1451

คุณวิมลนาถ สุขสมัย

W: 02-203-8581
M: 081-913-4680

คุณกาญจนา วงศ์สว่างศิริ

M: 081-207-1451

สถานที่
5

6. ผู้ประสานงาน BCP ด้านจัดหา

ทรัพยากรทดแทนและจัดหา/จัดจ้างยา
สําเร็จรูปทดแทน
7. ผู้รับผิดชอบกลุ่มการผลิต1

(หัวหน้าทีมกอบกู-้ การผลิตยา)
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ข้อมูลการติดต่อผู้บริหารหรือพนักงานขององค์การ
ที่

ตําแหน่ง

ชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

ข้อมูลการติดต่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน
เบอร์โทรติดต่อ

ชื่อ-นามสกุล

เบอร์โทรติดต่อ

8. เภสัชกรประจํากลุ่มการผลิต1

คุณวัฒนพร ศรีราช

W: 02-203-8581
M: 087-333-2024

คุณวิมลนาถ สุขสมัย

M: 081-913-4680

9. สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม –

คุณบรรจง มูลอําคา

W: 02-203-8588
M: 084-104-0321

คุณวิมลนาถ สุขสมัย

M: 081-913-4680

คุณมนต์ชัย ทองประสาท

W: 02-203-8588
M: 083-978-8743

คุณเกื้อกูล ทองประสาท

M: 087-323-5834

คุณสํารวย การปลูก

W: 02-203-8588
M: 089-450-2501

คุณวิมลนาถ สุขสมัย

M: 081-913-4680

คุณฐิติภา จันทา

W: 02-203-8588
M: 081-307-3616

คุณพุทธา จันทา

M: 087-353-3916

คุณประนอม สุขใจ

W: 02-203-8484
M: 083-603-1450

คุณมาลี รุ่งธนเจริญกุล

H: 02-393-6353

คุณขวัญฤทัย ดารงค์

W: 02-203-8582
M: 081-721-1556

คุณสุรินทร์ มั่งคั่ง

M: 087-549-5507

คุณกัญญาพร พรเวชอํานวย

W: 02-203-8585
M: 086-882-9725

คุณหทัยรัตน์ สูงสุดยอด

M: 089-524-7483

การผสมยา
10. สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม –

การบรรจุแคปซูล
11. สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม –

การคัดยาและขัดเงาแคปซูล (คนที่ 1)
12. สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม –

In-process control
13. สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม –

การบรรจุ
14. สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม –

การรวบรวมเอกสารการผลิต
15. รับผิดชอบกลุ่มควบคุมคุณภาพ

(หัวหน้าทีมกอบกู้กิจกรรม-QC)
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ข้อมูลการติดต่อผู้บริหารหรือพนักงานขององค์การ
ที่

ตําแหน่ง

16. พนักงานวิทยาศาสตร์

ชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงาน

M: 087-838-2469

คุณละมุล ลือสิริพาณิชย์

W: 02-203-8586
M: 081-368-6271

คุณเอกรัฐ ลือสิริพาณิชย์

M: 089-682-0304

คุณสุกาน นามคาน

W: 02-203-8586
M: 080-224-9288

คุณวิภาพันธ์ ตะติยรัตน์

M: 086-841-5747

คุณภานุวัต สิบสิริ

W: 02-203-8583
M: 086-657-2261

คุณจุฑาทิพย์ วรรณลักษณ์

M: 081-759-4858

คุณจุฑาทิพย์ วรรณลักษณ์

W: 02-203-8583
M: 081-759-4858

คุณกมลวรรณ วรรณลักษณ์

M: 081-947-7618

(คนที่ 1)
20. เภสัชกร QAO โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ

(คนที่ 2)

เบอร์โทรติดต่อ

คุณถาวร แดนเมือง

สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม-QC (คนที่ 3)
19. เภสัชกร QAO โรงงานผลิตยาปฏิชีวนะฯ

ชื่อ-นามสกุล

W: 02-203-8586
M: 086-896-6411

สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม-QC (คนที่ 2)
18. พนักงานวิทยาศาสตร์

เบอร์โทรติดต่อ

คุณวรางคณา กุลดิลกธรรม

สมาชิกทีมกอบกู้กิจกรรม-QC (คนที่ 1)
17. พนักงานวิทยาศาสตร์

ข้อมูลการติดต่อผู้ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

Page 55 of 94

เอกสารใช้ภายในองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น

ภาคผนวก ค: ทรัพยากรที่จําเป็นในการกอบกู้ธุรกิจ
ค.1) รายละเอียดของศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉินภายในองค์การ – ถนนพระรามที่ 6 (กรณีที่ยงั สามารถเข้าใช้งาน
อาคารอื่นได้)
สถานที่
ห้องประชุม 1 ชั้น 4
อาคารอํานวยการ

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ
นายนิพนธ์ อัตนวานิช

ตําแหน่ง
ผอ.สํานักอํานวยการ

เบอร์สํานักงาน(W)
02-2038202

เบอร์มือถือ
089-775-9944

แผนที่แสดงที่ตั้ง

อาคารอํานวยการ
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ค.2) รายละเอียดของสถานที่ปฏิบัติงานสํารองภายในองค์การ–พระรามที6่ (กรณีที่ยังสามารถเข้าใช้งานอาคารอืน่ ได้)
สถานที่
แผนกยาเม็ด 1
แผนกยาเม็ด 2
แผนกเคลือบเม็ด
แผนกยาเม็ด 3
แผนกบรรจุยาเม็ด 1
แผนกบรรจุยาเม็ด 2
แผนกยาต้านไวรัสเอดส์
สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนกตรวจสอบความคงตัวของยา

ชื่อบุคคลที่ติดต่อ
คุณวชิรพร รุ่งพานิช
คุณฐาปนีย์ เผือกสุวรรณ
คุณดวงกมล สุนทรมโนกุล
นายวัชรภณ โพธิ์ธรานนท์
คุณอาภาวดี สุวัณณุสส์
คุณศุลีพร เชาว์แหลม
คุณโสภิณ โบว์สิทธิพิเชษฐ์
คุณรัชนีกร เจวประเสริฐพันธ์
คุณประดิษฐา สันติกุล

ตําแหน่ง
หัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนก
หัวหน้าแผนก
นักวิจัย 6
หัวหน้าแผนก

เบอร์สํานักงาน (W)
/บ้าน (H)
02-203-8422
02-203-8431
02-203-8436
02-203-8471
02-203-8426
02-203-8443
02-203-8471
02-203-8127
02-203-8647

เบอร์มือถือ
081-651-1787
089-788-7275
081-309-5525
081-889-7690
085-726-2138
089-041-7328
081-917-3371
087-916-7008
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แผนที่แสดงที่ตั้ง: อ้างอิงจากรายละเอียดของศูนย์บัญชาการเหตุฉุกเฉิน

ผ. ยาเม็ด 3
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ค.3) การกําหนดทรัพยากรสําคัญที่ใช้ในการดําเนินงานและการให้บริการ
(1) กิจกรรม/กระบวนการผลิตของฝ่ายผลิตยา (รวมยาต้านไวรัสเอดส์)
การกําหนดทรัพยากรที่สําคัญ
กระบวนการ

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน

เครื่องมือและอุปกรณ์

1. การวางแผนและ ใช้พื้นที่สํารอง 10 ตร.ม. (5 คน)
ออกเอกสารการผลิต

- คอมพิวเตอร์ 4 เครื่อง
- เครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง
- เครื่องถ่ายเอกสาร 1
เครื่อง

ระบบงานเทคโนโลยี
หรือระบบสารสนเทศ
ระบบ ERP

บุคลากร
5 คน

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

2. การผลิตยา
2.1 ยาเม็ด

กรณีเสียหายบางพื้นที่
พื้นที่สํารองที่ ผ. ยาเม็ด 1, ยาเม็ด
2, ยาเม็ ด 3, ยาต้านไวรั ส เอดส์ ,
เคลือบเม็ด, บรรจุยาเม็ด 1, บรรจุ
ยาเม็ด 2

กรณีเสียหายบางพื้นที่
ส า ม า ร ถ ใช้ เค รื่ อ ง มื อ
เค รื่ อ งจั ก ร ขอ ง พี้ น ที่
สํารองได้

ระบบ ERP

ก รณี เสี ย ห าย บ าง
พื้ นที่ บุ คล าก รของ
ผ .ที่ ไ ด้ รั บ ค ว า ม
เสียหาย

-
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(1) กรณีเสียหายทั้งหมด
(1) กรณีเสียหายทั้งหมด
ย้ า ยไปผลิ ต ที่ โรงงานผลิ ต ยารั ง สิ ต ใช้เครื่อ งมือเครื่อ งจักรของ
(ขณะนี้ยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ)
พื้นที่สาํ รอง

(1) ระบบ ERP

(2) กรณีปิดโรงงานผลิต

-

-

(1) ก ร ณี เ สี ย ห า ย
ทั้ ง ห ม ด บุ ค ล า ก ร
ทั้งหมดของ ผ.ที่ได้ รับ
ความเสียหาย
-

2.2 ผงน้ําตาลเกลือ
แร่

(1) ไม่มีพนื้ ที่สาํ รอง
(2) กรณีปิดโรงงานผลิต

-

-

-

2.3 แคปซูล

(1) ไม่มีพนื้ ที่สาํ รอง
(2) กรณีปิดโรงงานผลิต

-

-

-

2.4 ยาน้ํา

(1) ไม่มีพนื้ ที่สาํ รอง
(2) กรณีปิดโรงงานผลิต

-

-

-

2.5 ยาครีม

(1) ไม่มีพนื้ ที่สาํ รอง
(2) กรณีปิดโรงงานผลิต

-

-

-

2.6 ยาปราศจากเชื้อ

(1) ไม่มีพนื้ ที่สาํ รอง
(2) กรณีปิดโรงงานผลิต

-

-

-

(1) กองจัดซื้อและสํารองวัตถุดิบ และ
บรรจุภัณฑ์
ฝ่ายประกันคุณภาพ
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์
(2) ผ.แผนงานและจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอืน่
- ผ.แผนงานและจั ด ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผู้ผลิตอื่น
-บริษัทผู้รับจ้างผลิต
- ผ.แผนงานและจั ด ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
ผู้ผลิตอื่น
-บริษัทผู้รับจ้างผลิต
-ผ.แผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตอืน่
-บริษัทผู้รับจ้างผลิต
-ผ.แผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตอืน่
-บริษัทผู้รับจ้างผลิต
-ผ.แผนงานและจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ผู้ผลิตอืน่
-บริษัทผู้รับจ้างผลิต
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รายละเอียดความต้องการทรัพยากรและสิ่งอํานวยความสะดวก (เพิ่มเติม)
ลําดับ

รายการ

ทรัพยากรและ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําคัญ

รายละเอียด

1.

ห้องปฏิบัติการทางเคมี 50 ตรม.

2.

เครื่องมือวิทยาศาสตร์ HPLC
Dissolution Tester
เครื่องชั่งไฟฟ้า
Automatic Physical
Tester
เครื่อง Computer
พร้อม Printer

3.
4.

ห้องผลิตยา

ห้องผสม
ห้องตอก
ห้องเคลือบยา
ห้องเลือกยา

คุณสมบัติที่จําเป็น (ขั้นต่ําที่ต้องการ)
เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณห้องปฏิบัติการ
มีระบบปรับอากาศ, ระบบตู้ดูดควัน,
ระบบน้ํา, ระบบไฟฟ้า
รุ่นเดียวกับที่ใช้งานปัจจุบัน
ชนิด 8 หลุม
4-5 ตําแหน่ง
ชนิด Multifunction

Cleanroom ISO class 8
Cleanroom ISO class 8
Cleanroom ISO class 8
Cleanroom ISO class 8

จํานวนทรัพยากรที่จําเป็น (ขั้นต่ําที่ต้องการ)
ภายใน
1 วัน

ระยะเวลา ระยะเวลา มากกว่า
2 ถึง 4 วัน 5 ถึง 7 วัน 1 สัปดาห์

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 ห้อง

1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

2 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

3 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
1 เครื่อง

1 เครื่อง

1 เครื่อง

2 เครื่อง

2 เครื่อง

1
2
2
1

1
2
2
1

1
2
2
1

1
2
2
1
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ลําดับ

5.

รายการ

ทรัพยากรและ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําคัญ

เครื่องจักรผลิต

รายละเอียด
ห้องเก็บยา
ห้องบรรจุยา
ห้อง IPC
Cubic Mixer
Oscillator
Tablet Press
Metal detector
Capsule filler
Film coater
Homogenizer
เครื่องชั่ง
เครื่องชั่ง
Punches & Dies
Automatic packing
machine

คุณสมบัติที่จําเป็น (ขั้นต่ําที่ต้องการ)
Cleanroom ISO class 8
Cleanroom ISO class 8
Cleanroom ISO class 8
ขนาด 420 L
B-Type 1 เครื่อง , D Type 1 เครื่อง
Speed 20000 capsule/hr
ขนาด 200 kg
2800 rpm
300 kg
60 kg
50 bottles/min

จํานวนทรัพยากรที่จําเป็น (ขั้นต่ําที่ต้องการ)
ภายใน
1 วัน

ระยะเวลา ระยะเวลา มากกว่า
2 ถึง 4 วัน 5 ถึง 7 วัน 1 สัปดาห์

1
1
1
1
1
ชนิดละ 1
3
1
2
1
1
1
2 items
1 set

1
1
1
1
1
ชนิดละ 1
3
1
2
1
1
1
2 items
1 set

1
1
1
1
1
ชนิดละ 1
3
1
2
1
1
1
4 items
1 set

1
1
1
1
1
ชนิดละ 1
3
1
2
1
1
1
11 items
1 set
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ลําดับ

รายการ

ทรัพยากรและ
สิ่งอํานวยความ
สะดวกสําคัญ

6.

เครื่อง In-process
control

7.

อุปกรณ์สํานักงาน

รายละเอียด

คุณสมบัติที่จําเป็น (ขั้นต่ําที่ต้องการ)

Weight variation
200 g /0.0001 g
Balance
400 g/0.0001 g
Hardness tester
Disintegrator
Friability tester
Infrared thermometer
โต๊ะทํางาน
Computer + printer

จํานวนทรัพยากรที่จําเป็น (ขั้นต่ําที่ต้องการ)
ภายใน
1 วัน
1
1
1
1
1
2
2
2

ระยะเวลา ระยะเวลา มากกว่า
2 ถึง 4 วัน 5 ถึง 7 วัน 1 สัปดาห์
1
1
1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
1
2
2
2

1
1
1
1
1
2
2
2
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รายละเอียดเอกสารสําคัญ (Vital Records)
ลําดับ
1
2
3
4
5
6

ประเภทเอกสาร
Certificate of Analysis
Batch Processing Record ( BDR/BMR/BPR )
ใบเบิกวัตถุดิบ / อุปกรณ์
Analytical Report
Test Method
Test Record

สถานที่จัดเก็บ
(Location Stored)
QA
แผนกธุรการ, แผนกศูนย์ควบคุมเอกสาร
แผนกธุรการ
แผนกตรวจสอบความคงตัวของยา
แผนกตรวจสอบความคงตัวของยา
แผนกตรวจสอบความคงตัวของยา
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(2) กิจกรรม/กระบวนการผลิตยาโรงงานผลิตยาปฏิชีวนะกลุ่มเบตา-แลคแตม
การกําหนดทรัพยากรที่สาํ คัญ
กระบวนการ

1. ก า ร สํ า ร อ ง วั ต ถุ ดิ บ
สํ า หรั บ ผลิ ต ยากลุ่ ม เพ
นิซิลลิน
2 การผลิ ต ยากลุ่ ม เพนิ ซิ ล
ลิน
3 การวิ เ คราะห์ ย ากลุ่ ม เพ
นิซิลลิน (QC)

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน

เครื่องมือและอุปกรณ์

ระบบงานเทคโนโลยี หรือ
ระบบสารสนเทศ

บุคลากร

คู่ค้า/
ผู้ให้บริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : กรณีเสียหายทั้งหมดและปิดโรงงานผลิต ต้องใช้วิธีซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นหรือจ้างผลิตเท่านั้น เนื่องจากยากลุ่มเพนิซิลลินต้องผลิตใน
สถานที่ที่มีการควบคุมพิเศษ ไม่สามารถใช้สถานที่ผลิตร่วมกับยารายการอื่นได้
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ภาคผนวก ง : กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องฝ่ายผลิตยา (รวมยาต้านไวรัสเอดส์)
ทรัพยากรสําคัญ

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง

อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน 1. กรณีเสียหายบางส่วน
- กําหนดให้ใช้พื้นที่สํารองภายในองค์การฯ ในส่วนของยาเม็ด
2. กรณีเสียหายทั้งหมด
- ในส่วนของยาเม็ด แคปซูล ให้ใช้พื้นที่ของโรงงานผลิตยารังสิต
(เร่งรัดให้โรงงานผลิตยารังสิตสามารถเปิดดําเนินการได้โดยเร็ว)
3. ในส่วนของการผลิตDry Syrup แคปซูล ผงน้ําตาลเกลือแร่, ยาน้ํา, ยาครีม และยาปราศจากเชื้อ ซึ่งไม่มีพ้ืนที่สํารอง ให้ดําเนินการ
สํารองยาผู้ผลิตอื่น ซื้อมาขายไป จ้างผลิต และสร้างโรงงานสํารอง
4. กรณีปิดโรงงานผลิต
- ให้ดําเนินการสํารองยาผู้ผลิตอื่น ยาซื้อมาขายไป
เครื่องมือและอุปกรณ์ 1. กรณีเสียหายบางส่วน
1.1 ยาเม็ด กรณี wet granulation ; ให้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในพื้นที่สํารอง ระหว่างยาเม็ด 1 และยาเม็ด 2
1.2 ยาเม็ด กรณี Direct Compression ; ให้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ในพื้นที่สํารอง ระหว่างยาเม็ด 1, ยาเม็ด 2, ยาเม็ด 3
และยาต้านไวรัสเอดส์
2. กรณีเสียหายทั้งหมด
2.1 ยาเม็ด กรณี wet granulation ที่ใช้ Tray Type Dryer ;
- ให้ดําเนินการสํารองยาผู้ผลิตอื่น ซื้อมาขายไป จ้างผลิต
- ปรับ Process ให้ใช้ Fluid Bed Dryer แทน Tray Type Dryer
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ทรัพยากรสําคัญ

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
2.2 ยาเม็ด กรณี Direct Compression และยาที่ใช้ Fluid Bed Dryer ; ให้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของโรงงานผลิตยารังสิต
2.3 แคปซูล ให้ใช้เครื่องมือเครื่องจักรของโรงงานผลิตยารังสิต
กองเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการสํารองระบบ ERP ไว้แล้ว

ระบบงานเทคโนโลยี
หรือระบบสารสนเทศ
บุคลากร
ใช้บุคลากรสํารองหรือกลุ่มงานเดียวกันทดแทนภายในฝ่ายผลิตยา
คู่ค้า/ผู้ให้บริการ/ผู้มีส่วน กองจัดซื้อและสํารองวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ : ดําเนินการสํารองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ตามแผนผลิตที่ปรับปรุง
ได้ส่วนเสีย
ฝ่ายประกันคุณภาพ : ประเมินผลกระทบด้านคุณภาพ และอนุมัตใิ ห้ผลิต และจําหน่าย
ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์ : ดําเนินการสํารองยาผู้ผลิตอื่น ซื้อมาขายไป และดําเนินการจ้างผลิต
ฝ่ายการตลาดและการขาย : ประสานงานกับลูกค้า เพื่อคัดเลือกรายการยาที่จําเป็น
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กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง
โรงงานผลิตยาปฏิชวี นะกลุ่มเบตา-แลคแตม
ทรัพยากรสําคัญ

กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่อง

กรณีเสียหายทั้งหมดหรือปิดโรงานผลิต ต้องใช้วิธีซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นหรือจ้างผลิตเท่านั้น เนื่องจากยากลุ่มเพนิซิลลินต้องผลิตใน
สถานที่ที่มีการควบคุมพิเศษ ไม่สามารถใช้สถานที่ผลิตร่วมกับยารายการอื่นได้
กรณีเสียหายทั้งหมดหรือปิดโรงานผลิต ต้องใช้วิธีซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นหรือจ้างผลิตเท่านั้น เนื่องจากยากลุ่มเพนิซิลลินต้องผลิตใน
เครื่องมือและอุปกรณ์
สถานที่ที่มีการควบคุมพิเศษ ไม่สามารถใช้สถานที่ผลิตร่วมกับยารายการอื่นได้
ร ะ บ บ ง า น เท ค โน โล ยี กรณีเสียหายทั้งหมดหรือปิดโรงานผลิต ต้องใช้วิธีซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นหรือจ้างผลิตเท่านั้น เนื่องจากยากลุ่มเพนิซิลลินต้องผลิตใน
หรือระบบสารสนเทศ
สถานที่ที่มีการควบคุมพิเศษ ไม่สามารถใช้สถานที่ผลิตร่วมกับยารายการอื่นได้
กรณีเสียหายทั้งหมดหรือปิดโรงานผลิต ต้องใช้วิธีซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นหรือจ้างผลิตเท่านั้น เนื่องจากยากลุ่มเพนิซิลลินต้องผลิตใน
บุคลากร
สถานที่ที่มีการควบคุมพิเศษ ไม่สามารถใช้สถานที่ผลิตร่วมกับยารายการอื่นได้
คู่ ค้ า /ผู้ ให้ บ ริ ก าร/ผู้ มี ส่ ว น กรณีเสียหายทั้งหมด หรือปิดโรงานผลิต ต้องใช้วิธีซื้อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิตอื่นหรือจ้างผลิตเท่านั้น เนื่องจากยากลุ่มเพนิซิลลินต้องผลิตใน
ได้ส่วนเสีย
สถานที่ที่มีการควบคุมพิเศษ ไม่สามารถใช้สถานที่ผลิตร่วมกับยารายการอื่นได้
อาคาร/สถานที่ปฏิบัติงาน
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ภาคผนวก จ : แบบฟอร์มการประเมินความเสียหายเบื้องต้น
แบบฟอร์มการประเมินความเสียหายเบื้องต้น

รายชื่อ/รายการ

หมายเหตุ: * ระดับต่ํา คือ เสียหายเพียงเล็กน้อย ยังคงสามารถใช้งานได้
ระดับสูง คือ เสียหายรุนแรงไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ในเวลาสั้น

ระบบ
โทรศัพท์
ระบบ MFG
Pro

□
□
□

รายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม (ระบุเฉพาะรายการที่มีความเสียหายระดับปานกลางและสูง)
ลําดับ

ระบบประปา

เครื่องมือ
และอุปกรณ์
ต่างๆ
ระบบไฟฟ้า

เครื่องจักร

การเข้าใช้
อาคาร

ไม่ทราบ
ข้อมูล
โครงสร้าง
อาคาร

เสียชีวิต

เหตุการณ์/สถานการณ์:
....................................................................................................................................................................
ภาพรวม
ฝ่าย/กอง/แผนกที่
บุคลากร
ระดับความเสียหาย (สูง, กลาง, ต่ํา)*
ความ
ได้รับผลกระทบ
(ระบุจาํ นวน)
สถานทีป่ ฏิบัติงาน เครื่องจักร/อุปกรณ์ สาธารณูปโภค ระบบงาน พร้อม
ปฏิบัติงาน
บาดเจ็บ

วันที:่
......................................................
เวลา
สถานทีเ่ กิดเหตุ
ประเมิน

หน้า 1/1

คําอธิบายรายละเอียดที่พบเห็น

ระดับกลาง คือ เสียหายปานกลางต้องซ่อมแซมซึ่งใช้เวลาเล็กน้อยก่อนใช้งานได้
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ภาคผนวก ฉ 1 : ภาพรวมขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่อง
และกอบกู้กระบวนการ (Recovery Overview)
Incident

0 Hr.

0.5 Hr.

1.0 Hr.

- การตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉิ น (Emergency Response)
- การประเมินความเสี ยหายเบื6องต้น
- BCMT และ IRT เริ> มปฎิบตั ิงาน
-

การประกาศภาวะฉุ กเฉิ นและประกาศใช้แผน BCP
ดําเนิ นงานตาม Call Tree ภาพรวมของอภ. และของฝ่ ายฯ
เริ> มประกาศใช้ศูนย์บญั ชาการ (Emergentcy Operation Center ; EOC)
ประกาศใช้สถานที>ปฎิบตั ิงานสํารอง

-

การอพยพ (ถ้ามี)
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2.5 Hrs.
12.0 Hrs.

24.0 Hrs.

- ศูนย์บญั ชาการ (EOC) เริ> มปฎิบตั ิงาน
- การสื> อสารเหตุการณ์วกิ ฤต (Crisis Communication)
- การตรวจสอบทรัพยากรที>ใช้ในการปฎิบตั ิงาน
- การควบคุมและรักษาความปลอดภัย
- เคลียร์ ขอ้ มูลการปฏิบตั ิงานที>คงค้าง

- การรายงาน EOC
- การแจ้งบุคคลภายนอกและผูเ้ กี>ยวข้อง
- การเตรี ยมความพร้อมก่อนกูค้ ืน

- การกูค้ ืน (Resumption)

- การกลับสู่ สภาพปกติ (Restoration)
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ภาคผนวก ฉ 2 : ผังภาพระยะเวลาเป้าหมายในการกอบกู้ธุรกิจ/กิจกรรมที่สําคัญ
กรณีที่ 1 : - การสํารองยาสําเร็จรูปผู้ผลิตอื่นทดแทน กรณี อภ.พระรามที่ 6 ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้เป็นระยะเวลาสั้น

เกิดเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด
การประเมิน
ความเสียหาย

การประเมิน
ภัยพิบัติ

เริ่มต้นการทํางาน
ของระบบ/กิจกรรม

เกิดปฎิบัติการ
แผนฟื้นฟูสภาพ

RPO
24 Hrs

8 Days
RTO

ข้อมูลสํารอง
ที่เป็นปัจจุบันที่สุด

MTPD 9 Days
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กรณีที่ 2 : - การสํารองยาสําเร็จรูปทดแทน กรณี อภ.พระรามที่ 6 ไม่สามารถดําเนินการผลิตได้เป็นระยะเวลานาน

เกิดเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด
การประเมิน
ความเสียหาย

การประเมิน
ภัยพิบัติ

เริ่มต้นการทํางาน
ของระบบ/กิจกรรม

เกิดปฎิบัติการ
แผนฟื้นฟูสภาพ

RPO
24 Hrs

62/367 Days
RTO

ข้อมูลสํารอง
ที่เป็นปัจจุบันที่สุด

MTPD 63 Days
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กรณีที่ 3 : - การดําเนินการผลิต ณ สถานที่ปฎิบัติงานสํารองที่กําหนดไว้
เกิดเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด

การประเมิน
ภัยพิบัติ
เกิดปฎิบัติการ
แผนฟื้นฟูสภาพ

การประเมิน
ความเสียหาย
RPO
24 Hrs

เริ่มต้นการทํางาน
ของระบบ/กิจกรรม

3 Days
RTO

ข้อมูลสํารอง
ที่เป็นปัจจุบันที่สุด

MTPD 4 Days
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ภาคผนวก ช : แบบ Check list ขั้นตอนการบริหารความต่อเนื่องและกอบกูก้ ระบวนการ
วันที่ 1 ( ภายใน24 ชั่วโมง) การตอบสนองต่อเหตุการณ์ทันที
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของหน่วยงาน คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่กําหนดขึ้น โดยองค์การเภสัชกรรมอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- แจ้งเหตุฉุกเฉิน วิกฤติ ตามกระบวนการ Call Tree ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ ภายหลังได้รับ ประธาน/หัวหน้าทีมจัดการเหตุขัดข้อง
แจ้งจากประธานคณะบริหารความต่อเนื่องฯขององค์การและประธาน/หัวหน้าทีมจัดการ
หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
เหตุขัดข้อง
ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
- จัดประชุมทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ เพื่อประเมินความเสียหาย ผลกระทบต่อการ
ดําเนินงาน การให้บริการ และทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
- ทบทวนกระบวนงานที่มีความเร่งด่วน หรือส่งผลกระทบอย่างสูง (หากไม่ดําเนินการ) ดังนั้น
จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติด้วยมือ (Manual Processing)



- ระบุและสรุปรายชื่อบุคลากรในฝ่ายฯ ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต



ผู้อํานวยการฝ่าย
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- รายงานประธานคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การฯ ทราบ โดยครอบคลุมประเด็นดังนี้ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
• จํานวนและรายชื่อบุคลากรที่ได้รับบาดเจ็บ /เสียชีวิต
• ความเสียหายและผลกระทบต่อการดําเนินงานและการให้บริการ
• ทรัพยากรสําคัญที่ต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
• กระบวนงานที่มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการและ
จําเป็นต้องดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ
- สื่อสารและรายงานสถานการณ์แก่บุคลากรในฝ่ายฯ ให้ทราบ ตามเนื้อหาและข้อความที่ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การแล้ว

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ




- ประเมินและระบุกระบวนการหลัก และงานเร่งด่วน ที่จําเป็นต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1- 5 วันข้างหน้า

หัวหน้าและสมาชิก/ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ประเมินศักยภาพและความสามารถของหน่วยงานฯ
ในการดําเนินงานเร่งด่วนข้างต้น
ภายใต้ข้อจํากัดและสภาวะวิกฤต พร้อมระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความ
ต่อเนื่องตามแผนการจัดหาทรัพยากร

หัวหน้าและสมาชิก/ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การทราบ พร้อมขอ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
อนุมัติการดําเนินงานหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual Processing) สําหรับกระบวนงานที่
มีความเร่งด่วนและส่งผลกระทบอย่างสูงหากไม่ดําเนินการ
- ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการ
บริหารความต่อเนื่อง ได้แก่

▪หัวหน้าและสมาชิก/ทีมบริหารความ
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ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ต่อเนื่องของฝ่ายฯ

 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- พิจารณาดําเนินการหรือปฏิบัติงานด้วยมือ (Manual) เฉพาะงานเร่งด่วน หากไม่ดําเนินการ
จะส่งผลกระทบอย่างสูงและไม่สามารถรอได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับการอนุมัติ

▪ ทีมประสานงาน BCP



หัวหน้าและสมาชิก/ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- ระบุหน่วยงานที่เป็นคู่ค้า/ผู้ให้บริการสําหรับงานเร่งด่วน เพื่อแจ้งสถานการณ์และแนวทางใน
การบริหารงานให้มีความต่อเนื่องตามความเห็นของคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การฯ

หัวหน้าและสมาชิก/ทีมบริหารความ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความต่อเนื่องของ
ฝ่ายฯ ต้องดําเนินการ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา) อย่างสม่ําเสมอ

ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ



- แจ้งสรุปสถานการณ์และขั้นตอนการดําเนินการ สําหรับในวันถัดไป ให้กับบุคลากรหลักใน หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ฝ่ายฯ เพื่อรับทราบและดําเนินการ อาทิ แจ้งวัน เวลา และสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การ อย่างสม่ําเสมอ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
หรือตามที่ได้กําหนดไว้
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ ประเมินความ ▪ หัวหน้าและสมาชิก/ทีมบริหารความต่อเนื่อง
จําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
ของฝ่ายฯ
▪ ทีมกอบกู้กิจกรรม



- ตรวจสอบกั บ หน่ ว ยงาน ความพร้ อ มและข้ อ จํ า กั ด ในการจั ด หาทรั พ ยากรที่ ▪ หัวหน้าและสมาชิก/ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ
จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง ได้แก่
▪ ทีมกอบกู้กิจกรรม
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า/ผู้ให้บริการที่สําคัญ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย



- รายงานประธานคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การ ความพร้อม ข้อจํากัด และ ▪ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ข้อเสนอแนะ ในการจัดหาทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ในการบริหารความต่อเนื่อง
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วันที่ 2-7 การตอบสนองในระยะสั้น
ขั้นตอนและกิจกรรม
- ดํ า เนิ น การกอบกู้ แ ละจั ด หาข้ อ มู ล และรายงานต่ า งๆ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งใช้ ใ นการ
ดําเนินงานและให้บริการ
- ดําเนินงานและให้บริการ ภายใต้ทรัพยากรที่จัดหา เพื่อบริหารความต่อเนื่อง:
 สถานที่ปฏิบัติงานสํารอง
 วัสดุอุปกรณ์ที่สําคัญ
 เทคโนโลยีสารสนเทศและข้อมูลที่สําคัญ
 บุคลากรหลัก
 คู่ค้า /ผู้ให้บริการที่สําคัญ
- แจ้งสถานการณ์และแนวทางในการบริหารความต่อเนื่องแก่หน่วยงาน /ผู้ใช้บริการ/
คู่ค้า /ผู้ที่ได้รับผลกระทบ

บทบาทความรับผิดชอบ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

▪ ทีมกอบกู้กิจกรรม



▪หัวหน้าและสมาชิก/ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



▪ ทีมประสานงาน BCP
▪ ทีมกอบกู้กิจกรรม




▪ หัวหน้าและสมาชิก/ทีมบริหารความต่อเนื่อง
ของฝ่ายฯ



- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมงานบริหารความ ▪ ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ต่อเนื่องของฝ่ายฯ อย่างสม่ําเสมอ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)
- แจ้งสรุป สถานการณ์ และขั้นตอนการดํ าเนินการต่อไป สํ าหรับ ในวันถั ดไปให้กั บ ▪ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
บุคลากรในฝ่ายฯ



- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การตามเวลา ▪ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ที่ได้กําหนดไว้
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วันที่ 8 การตอบสนองระยะกลาง (ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์)
ในการปฏิบัติการใดๆ ให้บุคลากรของฝ่ายฯ คํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและบุคลากรอื่นๆ และปฏิบัติตามแนวทางและแผนเผชิญเหตุและขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่หน่วยงานตนเองและสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกําหนดขึ้นอย่างเคร่งครัด
ขั้นตอนและกิจกรรม

บทบาทความรับผิดชอบ

- ติดตามสถานะภาพการกอบกู้คืนมาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และประเมิน ▪ หัวหน้า/สมาชิก/ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ความจําเป็นและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการกอบกู้คืน
▪ ทีมกอบกู้กิจกรรม
▪ หัวหน้า/สมาชิก/ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
- ระบุทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้ เพื่อดําเนินงานและให้บริการตามปกติ
▪ ทีมกอบกู้กิจกรรม
- รายงานประธานคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การ สถานภาพการกอบกู้คืน ▪ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
มาของทรัพยากรที่ได้รับผลกระทบ และทรัพยากรที่จําเป็นต้องใช้เพื่อดําเนินงาน
และให้บริการตามปกติ
▪ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
- แจ้งสรุปสถานการณ์และการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรต่างๆเพื่อ
ดําเนินงานและให้บริการตามปกติ ให้กับบุคลากรในฝ่ายฯ
- บันทึก (Log Book) และทบทวนกิจกรรมและงานต่างๆ ที่ทีมบริหารความต่อเนื่อง ▪ ทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
ของฝ่ายฯ อย่างสม่ําเสมอ (พร้อมระบุรายละเอียด ผู้ดําเนินการ และเวลา)
- รายงานความคืบหน้าให้แก่ประธานคณะบริหารความต่อเนื่องขององค์การตาม ▪ หัวหน้าทีมบริหารความต่อเนื่องของฝ่ายฯ
เวลาที่ได้กําหนดไว้

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ
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ภาคผนวก ซ : คําจํากัดความ
คําศัพท์

คําจํากัดความ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity
Management: BCM)
แผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ
(Business Continuity Plan: BCP)

แนวทางในการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทํางานของทั้งองค์กร เพื่อให้มั่นใจว่าในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ทํา
ให้ ก ารปฏิ บั ติงานตามปกติ ต้ องหยุ ด ชะงั ก ธุ รกรรมงานที่สํ าคั ญ จะสามารถดํ าเนิน การได้ อย่างต่อ เนื่ องหรือ กลั บ มา
ดําเนินการในเวลาที่เหมาะสม

ภาวะฉุกเฉิน
(Emergency)
ภาวะวิกฤติ
(Crisis)
กิจกรรมงานที่สําคัญ
(Critical Business Functions)
Maximum Tolerable Period of
Disruption (MTPD)

แผนที่จัดทําขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรและมีคําอธิบายอย่างชัดเจนซึ่งจะนํามาใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เหตุการณ์และหรือ
วิกฤตการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องขององค์การ โดยทั่วไปแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP)
จะครอบคลุมถึงเรื่องบุคลากร ทรัพยากร บริการ ตลอดจนการดําเนินการที่จําเป็นต่อกระบวนการบริหารจัดการแผน
ดังกล่าว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงหรือเหตุคุกคามซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บ เกิดภัยจากมนุษย์ ภัยธรรมชาติ การสูญ เสียชีวิตหรือ
ทรัพ ย์สิน หรือก่อให้เกิดการแทรกแซงเศรษฐกิจ กายภาพ ชื่อเสียง การถู กฟ้องร้องดํ าเนินคดีที่ร้ายแรง ข่าวลือต่างๆ
ในทางเสื่อมเสีย
สถานการณ์ที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งหากไม่ได้มีการจัดการที่เหมาะสมอาจส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อความสามารถในการทํา
กําไร ชื่อเสียงและความสามารถในการปฏิบัติงานหรือให้บริการขององค์การได้
กิจกรรมสําคัญซึ่งหากมีการหยุดชะงัก อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน ธุรกิจ ชื่อเสียง ฐานะและผลการดําเนินงาน
ขององค์การอย่างมีนัยสําคัญ
ช่วงเวลานานที่สุดที่ยอมรับได้หากองค์การจําเป็นต้องหยุดดําเนินการกิจกรรมที่สําคัญ / ช่วงภาวะฉุกเฉินที่องค์กรต้อง
รีบเร่งแก้ไขเพื่อระงับการหยุดชะงัก และทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานหรือให้บริการต่อไปได้ในภาวะปกติ แต่อาจยังไม่
กลับสู่การดําเนินงานตามปกติ
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คําศัพท์
Recovery Time Objective
(RTO)
Recovery Point Objective
(RPO)
ผังลําดับการแจ้งทางโทรศัพท์
(CALL TREE)

คําจํากัดความ
ช่วงเวลานานที่สุดที่ยอมให้ระบบงานหรือกิจกรรมที่สําคัญหยุดชะงักได้ / ระยะเวลาเป้าหมายในการเรียกคืนการ
ดําเนินงาน /ระยะเวลาที่จะใช้ในการแก้ไขภาวะฉุกเฉินหรือระงับการหยุดชะงัก และทําให้องค์กรสามารถดําเนินงานหรือ
ให้บริการต่อไปได้
ประเภทข้อมูลหรือชุดข้อมูลล่าสุดที่กู้คืนได้ เพื่อให้สามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง / ระยะเวลาที่ยอมให้ข้อมูลสูญหาย
ได้นานที่สุด โดยไม่ส่งผลเสียหายต่อการดําเนินงาน หรือทําให้การปฎิบัติงานขาดความต่อเนื่องหรือเสียหายน้อยที่สุด
เอกสารอธิบายด้วยภาพที่แสดงถึงความรับผิดชอบและลําดับในการติดต่อกับคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกค้า ผู้ให้บริการ
และการติดต่อที่สําคัญอื่นๆในสถานการณ์ฉุกเฉิน สถานการณ์ภัยพิบัติหรือสถานการณ์รุนแรง
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ยาปราศจากเชื้อ 2
ชื่อ น.ส.พิไลพร พันธุ์ไพโรจน์
มือถือ 084 – 296-1605

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree(ฝ่ายผลิตยา)
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ฝ่ายผลิตยา (ผู้อํานวยการฝ่าย)
ชื่อ ภญ.ดนตรี เกษสุวรรณสิงห์
มือถือ 085 – 487-5056
ผู้ประสานงาน (รองผอ.ฝ่าย)
ชื่อ ภก.พิทยะ จันทร์ขาว
มือถือ 081 – 838-5300
ยาเม็ด 1
ชื่อ นายปาน สุดจิตร
มือถือ 085 – 446-2802

ยาเม็ด 2
ชื่อ นายไพศาล ทองดี
มือถือ 089 – 992-4120

แคปซูล
ชื่อ นายสุชาติ คุ้มวงศ์
มือถือ 086 – 048-4927

ยาต้านไวรัสเอดส์
ชื่อ นายสุชาติ กล้าหาญ
มือถือ -

สํารอง 1
ชื่อ นายสนธยา พุ่มสุข
มือถือ 081 – 655-5982

สํารอง 1
ชื่อ นายกฤษณ์ พันธ์นัดที
มือถือ 089 – 674-6180

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.ลําดวน สีสุก
มือถือ 084 – 722-1184

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.สุชวดี กินีศรี
มือถือ 090 – 632-1698

สํารอง 2
ชื่อ นายพลรัตน์ ทองสุข
มือถือ 085 – 019-3762

สํารอง 2
ชื่อ นายไกรฤทธิ์ ทัพใหญ่
มือถือ 086 – 415-9772

สํารอง 2
ชื่อ น.ส.สายพิณ วัฒนภราดร
มือถือ 081 – 562-6595

สํารอง 3
ชื่อ นายสมนึก บํารุงจิต
มือถือ 089 – 153-2130

สํารอง 3
ชื่อ นางดารุณี เสนาจันทร์
มือถือ 090 – 735-1900

สํารอง 3
ชื่อ นายวัฒนา ไกรศรรัตน์
มือถือ 081 – 267-7124

สํารอง 4
ชื่อ นายปรีดา สืบสิงห์
มือถือ 083 – 428-2901
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สํารอง 4
ชื่อ นายชัยชนะ หาญกระสินธุ์
มือถือ 088 – 621-9268

ยาน้ํา 1
ชื่อ นายโกเมธ ไชยพัฒน์
มือถือ 083 – 619-9955

บรรจุยาน้ํา 1
ชื่อ นายพิเชษฐ์ จิตรแก้ว
มือถือ 081 – 618-6482

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.นงนุช มินสุไลมาน
มือถือ 089 – 663-8074
สํารอง 2
ชื่อ นายธานิน เรืองปราชญ์
มือถือ 089 – 489-6738
สํารอง 3
ชื่อ นายวุฒินันท์ ยองสวรรค์
มือถือ 086 – 609-7565

บรรจุยาน้ํา 2
ชื่อ นายสุรินทร์ กองสุทธิ
มือถือ 085 – 177-5399

ผงน้ําตาลเกลือแร่
ชื่อ นายเฉลา เอี่ยมเย็น
มือถือ 087 – 550-2318
รง.ผลิตยาปฏิชีวนะ
ชื่อ นางขวัญฤทัย ดารงค์
มือถือ 081 – 721-1556

สํารอง 1
ชื่อ นางชุลีย์ วงศาโรจน์
มือถือ 086 – 397-4946
สํารอง 1
ชื่อ นางจีรกานต์ จงจิตร
มือถือ 081 -735-3373
สํารอง 2
ชื่อ นายไพริน เกตุวัตร
มือถือ 087 – 000-1494
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การประกันคุณภาพโรงงานรังสิต
โรงงานพระราม 6

หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ฝ่ายประกันคุณภาพ.(ผู้อํานวยการฝ่าย)
ชื่อ ภญ.มุกดาวรรณ ประกอบไวทยกิจ
มือถือ 089 – 144-6093

กองการควบคุมคุณภาพ
ชื่อ นส.นพวรรณ อังกูรศันสนีย์
มือถือ 089 – 682-2572

ผู้ประสานงาน(รองผอ.ฝ่าย)
ชื่อ ภญ.ประภาวดี กัลยาณสันต์
มือถือ 081 – 815-6497
กองบริหารเอกสารประกันคุณภาพ
ชื่อ นางศิริวรรณ ป้อมจักรศิลป์
มือถือ 081 –413-9001
บุคลากรสํารอง
ชื่อ นายสุภัสดา สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง
มือถือ 081 – 423-6583
กองมาตรฐานการผลิต
ชื่อ นส.สิริพร ดุตตะธรรมะกุล
มือถือ 089 – 049-0020

บุคลากรสํารอง
ชื่อ นส.เบญจมาภรณ์ ล้อมลาย
มือถือ 087 – 076-8617

กองพัฒนาระบบคุณภาพ
ชื่อ นางวัลภา จุลดุสิตพรชัย
มือถือ 081 – 667-0393

กองมาตรฐานบรรจุภัณฑ์
ชื่อ นางบุปผาชาติ จันทร์สูง
มือถือ 089 – 899-0137

บุคลากรสํารอง
ชื่อนายพรพงษ์ จันทร์แจ่มแจ้ง
มือถือ 083 – 179-1343

บุคลากรสํารอง
ชื่อ นส.ยุวพร ศรีน้อย
มือถือ 086 – 536-0531

กองมาตรฐานวัตถุดิบ
ชื่อ นางจงพัฒนา สุวรรณโสภิณ
มือถือ 089 – 781-1996

บุคลากรสํารอง
บุคลากรสํารอง
ชื่อ นส.สิริพันธ์ ชุนฬหวานิช
ชื่อ นส. จิราภรณ์ นพเดช
มือถือ 086 – 323-6217
มือถือ 089 – 031-4419
เอกสารใช้ภายในองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น

กองตรวจสอบคุณภาพทางจุลชีววิทยา
ชื่อ นางอภิชชา โยธาประเสิรฐ
มือถือ 089 – 412-3553
บุคลากรสํารอง
ชื่อ นางอุมาภัณฑ์ เวชกุล
มือถือ 089 – 771-7258

กองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ชื่อ นายวิเชียร เรืองวงค์โรจน์
มือถือ 081 – 911-3171
บุคลากรสํารอง
ชื่อ นส.ธาริณี สือวิบลู ย์รตั น์
มือถือ 089 – 211-8273

กองมาตรฐานชีววัตถุ
ชื่อ นางสุมาลี ปรางค์ประทานพร
มือถือ 081 – 823-5330
บุคลากรสํารอง
ชื่อ นางทองใบ สุวรรณวงศ์
มือถือ 081 – 304-0709

กองมาตรฐานการผลิต
ชื่อ นส.สิวินีย์ วัฒิธรรม
มือถือ 081 – 930-2724
บุคลากรสํารอง
ชื่อ นส.เยาวภา แก้วสายตา
มือถือ 085 – 857-1806
กองบริหารระบบคุณภาพ
ชื่อ นายธีรภัทร์ กิจเจริญ
มือถือ 084 – 800-8446
บุคลากรสํารอง
ชื่อ นส.สิริลักษณ์ บัวเจริญ
มือถือ 089 – 797-5728
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree (สํานักอํานวยการ)
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สํานักอํานวยการ (ผู้อํานวยการฝ่าย)
ชื่อ นายนิพนธ์ อัตนวานิช
มือถือ 089 – 775-9944
รองผู้อํานวยการฝ่าย
ชื่อ นายกฤษณะ ไพโรจน์บริบูรณ์
มือถือ 085 – 984-0009

กองอํานวยการ
ชื่อ ภญ.สุภาพร ติพพะมงคล
มือถือ 081 – 666-4005

กองกฏหมาย
ชื่อ นายสุทัศน์ มีสารภี
มือถือ 081 – 656-0141

กองประชาสัมพันธ์
ชื่อ นายยุทธนา ตันติพาณิชย์
มือถือ 089 – 921-3709

กองธุรกิจร่วมทุน
ชื่อ นายรังสรรค์ โยธาประเสริฐ
มือถือ 081 – 735-8362

กอง CSR
ชื่อ นายสุรพงษ์ จุลกรานต์
มือถือ -
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree(ฝ่ายบริหารพัสดุและผลิตภัณฑ์)
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ฝ่ายบริหารพัสดุฯ (ผู้อํานวยการฝ่าย)
ชื่อ ภญ.นันทนา กล่ําสมบัติ
มือถือ 081 – 846-7925
ผู้ประสานงาน
ชื่อ นายสุทัศน์ ชัยศุภกิจสินธ์
มือถือ 087 – 035-0485
คลัง 1
ชื่อ นายสุทธิชัย แซ่อุ่ย
มือถือ 084 – 751-7099

คลัง 2
ชื่อ นายชลวัฒน์ กุลนี
มือถือ 089 – 046-6925

แผนกกระจายผลิตภัณฑ์ส่วนภูมภิ าค
ชื่อ น.ส.กรสิริ ม่วงอ่อน
มือถือ 084 – 754-7098

แผนกกระจายผลิตภัณฑ์จัดส่งส่วนกลาง
ชื่อ น.ส.จิดาภา เสน่ห์นุช
มือถือ 088 – 859-5245

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.จีรานันท์ แตงประวัติ
มือถือ 086 – 624-0460

สํารอง 1
ชื่อ นายวีระ คงเจริญสมบัติ
มือถือ 089 – 183-6992

สํารอง 1
ชื่อ นายชวน หนูเจริญ
มือถือ 086 – 080-0397

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.ชนนิพัทธ์ ฟุ้งสุข
มือถือ 091 – 883-7651

สํารอง 2
ชื่อ นายระวัย ภู่ระกา
มือถือ 081 – 833-5241

สํารอง 2
ชื่อ นายประสิทธิ์
มือถือ 085 – 159-5578

สํารอง 2
ชื่อ นายเรืองฤทธิ์ จีนะวัฒน์
มือถือ 083 – 804-7100

สํารอง 2
ชื่อ นายวินัย นาคบัวผัน
มือถือ 089 – 903-7059

สํารอง 3
ชื่อ นายสุริภุญชัย แก้วพิกุล
มือถือ 089 – 028-6130

สํารอง 3
ชื่อ นายนพพล มัสกุล
มือถือ 087 – 073-3071

สํารอง 3
ชื่อ นายสาคร นวลศรีทอง
มือถือ 089 – 137-9679

สํารอง 3
ชื่อ นายปัญญา ภิญโญกูล
มือถือ 085 – 900-1347

สํารอง 4
ชื่อ นายสมยศ สังข์ทอง
มือถือ 081 – 692-8544

สํารอง 4
ชื่อ นายพูลสวัสดิ์ วีระเวชสกุล
มือถือ 089 – 985-9526

สํารอง 4
ชื่อ นายมาโนช เรืองศิริ
มือถือ 086 – 076-5170

สํารอง 4
ชื่อ นายพฤทธิ์ กลัดแก้ว
มือถือ 089 – 143-6088
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ฝ่ายทรัพย์ฯ (ผู้ช่วยอํานวยการ)
ชื่อ นายถาวร ว่องชูวงศ์
มือถือ 084 – 700-3922
กองการเจ้าหน้าที่
ชื่อ นายอภิเดช พลายบัว
มือถือ 085 – 830-1103

กองพัฒนาบุคลากร
ชื่อ นางวีระมล มหาตมวดี
มือถือ 085 – 484-2389

กองตอบแทนสิทธิประโยชน์
ชื่อ นางนุติมา รอบคอบ
มือถือ 089 – 892-7582

กองการแพทย์และอนามัย
ชื่อ นางนุติมา รอบคอบ
มือถือ 089 – 892-7582

กองแรงงานสัมพันธ์และวินัย
ชื่อ นายบํารุงศักดิ์ มุกดา
มือถือ 087 – 827-5626
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree (กองเทคโนโลยีสารสนเทศ)
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต (ผู้อํานวยการกอง)
ชื่อ นางนพพร จิตติเมตตากุล
มือถือ 081 – 918-5711
ผู้ประสานงาน
ชื่อ นายกุลวัฒน์ วุฒิสารกรสกุล
มือถือ 086 – 003-2444

สํารอง 1
ชื่อ นายยงยุทธ เกตสําเภา
มือถือ 089 – 217-7321

สํารอง 2
ชื่อ นายกิตติ ปฏิพัทธ์ก่อกุล
มือถือ 085 – 409-4411

สํารอง 3
ชื่อ นายสุธี อินผวน
มือถือ 081 – 848-4939
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree (สํานักบริหารยุทธศาสตร์)
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สํานักบริหารยุทธศาสตร์ (ผู้อํานวยการฝ่าย)
ชื่อ นายนวรัตน์ วาจานนท์
มือถือ 081 – 931-6486
กองแผนงานและงบประมาณ
ชื่อ นางวีณา เสถียรโภคทรัพย์
มือถือ 081 – 931-6486

กองประเมินผลและติดตาม
ชื่อ นางอัญเชิญ ตันติสังวรากูร
มือถือ 081 – 488-9098

กองนโยบายและยุทธศาสตร์
ชื่อ นายทองนาค เอียกุล
มือถือ 090 – 197-5134

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ชื่อ นางรัตนาวรรณ เจีย่ งเพ็ชร์
มือถือ 081 – 516-5485
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree ฝ่ายชีววัตถุ
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต Shut Down Bangkok
ชื่อ นางปราณี จาตุนิตานนท์ (ผู้อาํ นวยการฝ่ายชีววัตถุ)
มือถือ 085-1338604
Office 8500
ผู้ประสานงาน
ชื่อ นายเรื่องชัย กวีพรพจน์
มือถือ 081-8092462,084-1480043
Office 8503 ,8506
กองสัตว์ทดลอง
ชื่อ นายเผชิญ พุฒซ้อน
มือถือ 081-3766264
Office 8550

กองผลิตวัคซีนจากแบคทีเรีย
ชื่อ นายชนศักดิ์ เดชขํา
มือถือ 086-5681582
Office 8509

กองผลิตวัคซีนจากไวรัส
ชื่อ นายภัทรชัย ละครราช
มือถือ 087-4283960
Office 8520

กองบรรจุชีววัตถุ
ชื่อ นายพิฑูรย์ เหล่าวิวัฒน์
มือถือ 089-1412350 ,086-3316919
Office 8544

บุคลากรสํารอง 1
ชื่อ นส.หทัยชนก เอมรัฐ
มือถือ 081-6598155
Office 8552

บุคลากรสํารอง 1
ชื่อ นายวิทยา สุวรรณวงศ์
มือถือ 084-4221151
Office 8511

บุคลากรสํารอง
ชื่อ นส.มุขดา กตเวทวารักษ์
มือถือ 087-1178444
Office 8523

บุคลากรสํารอง
ชื่อ นางจันทร์เพ็ญ ชาญสิกขกร
มือถือ 081-8342604
Office 8560

บุคลากรสํารอง 2
ชื่อ นายอนุพงษ์ สุริยะโยธิน
มือถือ 081-4434029
Office 8554

บุคลากรสํารอง 2
ชื่อ นส.บุปผา พ่วงศรี
มือถือ 081-2071974
Office 8520

บุคลากรสํารอง 3
ชื่อ นายพิชัย อภิชาติพันธุ์
มือถือ 089-9718874
เอกสารใช้ภายในองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น

บุคลากรสํารอง 3
ชื่อ นส.สินีราฎ กาศลังกา
มือถือ 081-3631474

กองเซรุ่ม
ชื่อ นส.ลัดดา นิติสาพร
มือถือ 085-8118361
Office 8530
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต สถาบันวิจัยและพัฒนา (ผู้อํานวยการฝ่าย)
ชื่อ ดร.สุจิตรา คชเสนี
มือถือ 081 – 816-4760
รองผู้อํานวยการฝ่าย
ชื่อ ดร.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล
มือถือ 081 – 640-1529
กลุ่มวิจัยและพัฒนาเภสัชกรรม
ชื่อ ดร.พนัสยา ศุภสารสาทร
มือถือ 081 – 627-7670

ชื่อ น.ส.เสาวลักษณ์ หวังสินสุจริต

กลุ่มวิจัยเภสัชเคมีวิเคราะห์
มือถือ 089 – 668-0062

กลุ่มวิจัยวัตถุดิบทางเภสัชกรรม
ชื่อ ดร.อรศิริ ศรีคณ
ุ
มือถือ 084 – 160-8678

กลุ่มวิจัยชีววัตถุ
ชื่อ ดร.พรทิพย์ วิรัชวงศ์
มือถือ 083 – 010-6771

กลุ่มสนับสนุนงานวิจัย
ชื่อ ดร.ประภัสสร สุรวัฒนาวรรณ
มือถือ 081 – 453-8565

สํารอง 1
ชื่อ ดร.ปรินดา ศรีณรงค์
มือถือ 080 – 226-6109

สํารอง 1 (ชั้น 2)
ชื่อ น.ส.พจมาลย์ บุญญถาวร
มือถือ 093 – 364-9651

สํารอง 1
ชื่อ นายคมกริช หาสิตะพันธุ์
มือถือ 086 – 977-8661

สํารอง 1
ชื่อ ดร.สมชัยยา สุริฉันท์
มือถือ 093 – 137-1565

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.ลักษมีเพ็ญ ชวนะกิจ
มือถือ 081 - 8283683

สํารอง 2
ชื่อ ดร.รัชนีกร เจวประเสริฐพันธุ์
มือถือ 081 – 917-3371

สํารอง 2 (ชั้น 5)
ชื่อ น.ส.ชไมพร แซ่เตีย
มือถือ 089 – 488-7040

สํารอง 2
ชื่อ นายจักรพันธุ์ เนรังษี
มือถือ 089 – 164-5997

สํารอง 2
ชื่อ น.ส.วราภรณ์ บูรณานนท์
มือถือ 086 – 973-3717

สํารอง 2
ชื่อ นางรชยา อุบลเขียว
มือถือ 086 – 522-0772

กลุ่มวิจัยชีววิเคราะห์
ชื่อ ดร.เยาวพา สุวัตถิ
มือถือ 089 – 686-8109

กลุ่มวิชาการและประสานงานวิจัยทางคลินิก

ชื่อ นางเพียงทอง นรากร
มือถือ 081 – 575-5643

กลุ่มประกันคุณภาพงานวิจัย
ชื่อ นางวิลักษณ์ วังกานนท์
มือถือ 081 – 443-0379

กลุ่มศึกษาชีวสมมูล
ชื่อ ดร.อิสริยา เตชะธนะวัฒน์
มือถือ 089 – 204-1416

สํารอง 1

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.บุษป์รัตน์ การะโชติ
มือถือ 081 – 755-5730

สํารอง 1
ชื่อ นายสุชาติ สุริยมิตรเสถียร
มือถือ 085 – 086-3638

สํารอง 1
ชื่อ ดร.บัญชา เชื้อสุวรรณ
มือถือ 081 – 327-8947

สํารอง 2
ชื่อ น.ส.ลลินทิพย์ แซ่อื้อ
มือถือ 087 – 898-6140

สํารอง 2
ชื่อ น.ส.ปิยะนุช เหลืองอ่อน
มือถือ 089 – 515-1770

สํารอง 2
ชื่อ น.ส.สุมาลี ประไพตระกูล
มือถือ 081 – 400-7059

ชื่อ ดร.ประพิมพ์พักตร์ เถื่อนสุคนธ์

มือถือ 083 – 242-9469

สํารอง 2
ชื่อ น.ส.กันยา หว่านณรงค์
มือถือ 090 – 979-3444
เอกสารใช้ภายในองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น
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กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree (ฝ่ายเทคโนโลยีและวิศวกรรม)
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ฝ่ายเทคโนฯ (ผู้อํานวยการฝ่าย)
ชื่อ นายรังษี ปัดลี
มือถือ 081 – 806-5377

รองผู้อํานวยการฝ่าย
ชื่อ นายเรืองศักดิ์ จาตุนิตานนท์
มือถือ 084 – 360-5786

ผู้ประสานงาน
ชื่อ นายสวัสดิ์ อยู่คงไพบูลย์
มือถือ 089 – 110-8639
งานระบบไฟฟ้า
ชื่อ นายชลธี ประจันทอง
มือถือ 086 – 688-5743
สํารอง 1
ชื่อ นายประจวบ เพชรนิล
มือถือ 084 – 154-6357
สํารอง 2
ชื่อ นายอํารุง สุภาพจันทร์
มือถือ 087 – 150-8223

งานคงสภาพผลิตน้ําบริสุทธิ์

งานเครื่องจักรผลิต

ระบบน้ําอาคารผลิต
ชื่อ นายเรืองศักดิ์ ซื่อประสิทธิ์
มือถือ 083 – 759-2887

งาน Chiller/ ลมอัด/ HVAC
ชื่อ นายพรพจน์ เทพเสนา
มือถือ -

ระบบน้ํา ARV
ชื่อ นายคมสันต์ มีสมั พันธ์
มือถือ 082 – 799-1216

งานควบคุมเครื่องจักรผลิต
ชื่อ นายศักดา ใยเมือง
มือถือ 088 – 245-7232

งาน Boiler
ชื่อ นายวินัย อ่อนละออ
มือถือ 089 – 811-4232

เอกสารใช้ภายในองค์การเภสัชกรรมเท่านั้น

งานระบบน้ําประปา
ชื่อ นายลั่นทม เขียวอ่อน
มือถือ 087 – 695-9477

พนักงานขับรถ
ชื่อ นายประสิทธิ์ มาประชา
มือถือ 081 – 946-1016

สํารอง 1
ชื่อ นายสุรชัย แสงทอง
มือถือ 085 – 048-3397

สํารอง 1
ชื่อ นายวิษณุ พันธ์วิจิตร
มือถือ 084 - 615-5682
สํารอง 2
ชื่อ นายมนตรี บูรณะตระกูล
มือถือ 085 – 116-8361
สํารอง 3
ชื่อ นายกิตติศักดิ์ มานะสุข
มือถือ 089 – 881-7121
สํารอง 4
Page
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มือถือ 091 – 561-3143

กระบวนการแจ้งเหตุฉุกเฉิน Call Tree (ฝ่ายการตลาดและการขาย)
หัวหน้าคณะบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ฝ่ายการตลาดและการขาย (ผู้อํานวยการฝ่าย)
ชื่อ ภญ.อมรรัตน์ สืบบุญเชื้อวงศ์
มือถือ 081 – 917-7088
รองผู้อํานวยการฝ่าย
ชื่อ นายสมโชค สินเจริญ
มือถือ 084 – 751-7088
กองการตลาด
ชื่อ น.ส.สุวิมล วรเกษมสุข
มือถือ 084 – 751-7086

กองการขายภาคเอกชน
ชื่อ นายวลิต นภีราศ
มือถือ 085 – 404-7009

กองบริหารลูกค้าสัมพันธ์
ชื่อ นางน้ําหนึ่ง กะราลัย
มือถือ 081 – 834-2008

กองธุรกิจต่างประเทศ
ชื่อ นางวารุณี บ่อหิรัญรัตน์
มือถือ 081 – 684-7217

กองการขายภาครัฐ
ชื่อ นางกนกวรรณ เหล่าแพทย์กจิ
มือถือ 084 – 700-3914

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.วนิดา อธิการยานนท์
มือถือ 081 – 914-0145

สํารอง 1
ชื่อ นางเครือวัลย์ เทวาปิยสกุล
มือถือ 089 – 492-5612

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.เดือนเพ็ญ แก้วสกุล
มือถือ 081 – 701-5469

สํารอง 1
ชื่อ น.ส.พัชรี วัฒนาศิริธนวงษ์
มือถือ 084 – 751-7095

สํารอง 1
ชื่อ นายภราดร ต้นทอง
มือถือ 084 – 700-3902

สํารอง 2
ชื่อ นางอุษารัตน์ ปานเพ็ง
มือถือ 081 – 931-6526

สํารอง 2
ชื่อ นางบุญณี เยี่ยงมานิต
มือถือ 089 – 925-7028

สํารอง 2
ชื่อ นายศุภชัย นาคเงิน
มือถือ 081 – 833-4990

สํารอง 2
ชื่อ น.ส.ปาริชาติ แคล้วปลอดทุกข์
มือถือ 081 – 829-8178
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