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งานสัมมนา

งาน่สั์มมน่าออน่ไลน์่ครั�งน่่�นั่�น่ ไดู้ม่การเชิญผูู้้บรรยายท่ี่�ม่

ความเช่�ยวชาญใน่ส์าขาท่ี่�เก่�ยวข้อง และให้พ่�น่ท่ี่�ใน่การบอกเล่า

เก่�ยวกับข้อคิดูเห็น่ภายใน่มุมของความเช่�ยวชาญท่ี่�เก่�ยวข้องกัน่

ระหว่างความต่้อเน่่�องของระบบส์าธุารณิสุ์ข และการบริหารความ

ต่้อเน่่�องที่างธุุรกิจ (BCM) โดูยผูู้้บรรยายท่ี่าน่แรกค่อ Prof. Dr. 

Watanabe Kenji จาก Nagoya Institute of Technology ป็ระเที่ศ

ญ่�ปุ่็น่ บรรยายใน่เร่�องของระบบโครงส์ร้างพ่�น่ฐาน่ท่ี่�ม่ความส์ำาคัญ 

(critical infrastructure) ของป็ระเที่ศญ่�ปุ่็น่ ใน่หัวข้อต่้อมาบรรยาย

โดูย ผู้ศ.ดูร.ณัิฏิฐ์ ล่ละวัฒน์่ และอาจารย์ Anne Omamo ไดู้มา

กล่าวถ่งป็ระเด็ูน่ของ BCM และการบริหารธุุรกิจใน่ป็ระเที่ศเคน่ย่า

ใน่ระหว่างเหตุ้การณ์ิวิกฤติ้ ผูู้้บรรยายใน่กลุ่มต่้อมานั่�น่ เน้่น่ความ

ส์ำาคัญใน่ป็ระเด็ูน่ของระบบส์าธุารณิสุ์ขของป็ระเที่ศไที่ย และ

ป็ระเที่ศเคน่ย่า ซ่ึ่�งไดู้ที่ำาการบรรยายโดูยผูู้้ช่วยศาส์ต้ราจารย์ 

ร.ต้.ต้.หญิง ดูร.ป็ชาณัิฎฐ์ นั่น่ไที่ยที่ว่กุล และ ดูร. Caroline Ngugi 

ท่ี่�ไดู้ให้ความส์ำาคัญกับการที่ำางาน่ของระบบส์าธุารณิสุ์ข ท่ี่�จะ

ส์ามารถดูำาเนิ่น่การต่้อไป็ไดู้ใน่ระหว่างส์ถาน่การณ์ิการแพร่ระบาดู

ของ COVID-19

เม่�อวัน่ท่ี่� 10 กัน่ยายน่ 2564 ไดู้ม่การจัดูงาน่สั์มมน่า

ออน่ไลน์่ใน่หัวข้อ “แน่วคิดูการบริหารความต่้อเน่่�องที่างธุุรกิจเพ่�อ

ระบบส์าธุารณิสุ์ขใน่ระหว่างการเกิดูภัยพิบัติ้ (BCM concept 

towards Public Healthcare System during the Disaster)” โดูย

ความร่วมม่อระหว่างจุฬาลงกรณ์ิมหาวิที่ยาลัยกับมหาวิที่ยาลัย 

Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology 

(JKUAT) ป็ระเที่ศ โดูยการจัดูงาน่สั์มมน่าออน่ไลน์่ครั�งน่่�ไดู้รับความ

ร่วมม่อจากผูู้้เช่�ยวชาญจากหลากหลายส์าขาเข้ามาร่วมบรรยาย 

ซ่ึ่�งน่อกจากการแส์ดูงถ่งความเข้มแข็งของความร่วมม่อกัน่ระหว่าง

มหาวิที่ยาลัยแล้ว ยังแส์ดูงถ่งศักยภาพของการร่วมงาน่กัน่ของ

หน่่วยงาน่ภายใน่ดู้วยเช่น่เดู่ยวกัน่ ไดู้แก่ คณิะวิศวกรรมศาส์ต้ร์ 

คณิะพยาบาลศาส์ต้ร์ และหลักสู์ต้รส์หส์าขาวิชาการจัดูการความ

เส่์�ยงและภัยพิบัติ้ บัณิฑิ์ต้วิที่ยาลัย จุฬาลงกรณ์ิมหาวิที่ยาลัย 

ผูู้้เข่ยน่ขอน่ำาเส์น่อบที่ส์รุป็ใน่ป็ระเด็ูน่ท่ี่�น่่าส์น่ใจจาก

งาน่สั์มมน่าครั�งน่่�มาเล่าให้ท่ี่าน่ผูู้้อ่าน่ฟัีงกัน่น่ะ

ครับ

ผศ.ดร.ณัฏฐ ลีละวัฒนิ

คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

กลุมวิจัยระบบสารสนเทศการจัดการภัยพิบัติ

และความเสี่ยง จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

http://natt.leelawat.com

แนวคิดการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ
เพ่ือระบบสาธารณสุข ในระหวางการเกิดภัยพิบัติ



November 2021 | No. 299 |

ต่อฉบับหน้าอ่านอ่านอ่าน

44 TPA news

Risk Reduction

เป้ดประเด็น

ดูร. Jing Tang อาจารย์ป็ระจำาหลักสู์ต้รวิศวกรรมหุ่น่ยน่ต์้ 

และปั็ญญาป็ระดิูษฐ์ ส์ำานั่กบริหารหลักสู์ต้รวิศวกรรมน่าน่าชาติ้ 

คณิะวิศวกรรมศาส์ต้ร์ และอาจารย์ป็ระจำาหลักสู์ต้รส์หส์าขา

วิชาการจัดูการความเส่์�ยงและภัยพิบัติ้  บัณิฑิ์ต้วิที่ยาลัย 

จุฬาลงกรณ์ิมหาวิที่ยาลัย อ่กทัี่�งยังเป็็น่ส์มาชิกกลุ่มวิจัยระบบ

ส์ารส์น่เที่ศการจัดูการภัยพิบัติ้และความเส่์�ยง จุฬาลงกรณ์ิ

มหาวิที่ยาลัย เป็็น่ผูู้้กล่าวต้้อน่รับ และกล่าวถ่งท่ี่�มาของการจัดูการ

สั์มมน่า อัน่เน่่�องมาจากความไม่แน่่น่อน่ของการจัดูการต่้าง ๆ 

ระหว่างการเกิดูส์ถาน่การณ์ิของภัย COVID-19 และผู้ลกระที่บท่ี่�

เกิดูข่�น่โดูยต้รงท่ี่�เกิดูกับระบบส์าธุารณิสุ์ข ใน่หัวข้อทัี่�งหมดูท่ี่�จะไดู้

ม่การบรรยายนั่�น่ ม่ทัี่�งการอธิุบายถ่งมุมมอง และกล่าวถ่งวิธุ่การ

แก้ปั็ญหา และสิ์�งท่ี่�อาจที่ำาการศ่กษาอัน่จะที่ำาให้เกิดูป็ระโยชน์่ไดู้

อ่กใน่อน่าคต้ อ่กทัี่�งการจัดูงาน่สั์มมน่าครั�งน่่�นั่�น่ยังเป็็น่ส่์วน่

ส์นั่บส์นุ่น่ท่ี่�เก่�ยวข้องกับเป้็าหมายการพัฒน่าท่ี่�ยั�งย่น่ (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ของส์หป็ระชาชาติ้ (UN) ใน่ข้อท่ี่� 3 

ส่์งเส์ริมความเป็็น่อยู่ท่ี่�ดู่ของทุี่กคน่ (Good Health and Well-

Being) ข้อท่ี่� 8 ส่์งเส์ริมการเจริญเติ้บโต้ที่างเศรษฐกิจท่ี่�ยั�งย่น่ 

(Decent Work and Economic Growth) ข้อท่ี่� 11 ส์ร้างเม่อง และ

การตั้�งถิ�น่ฐาน่ท่ี่�ป็ลอดูภัย (Sustainable Cities and Communities) 

และข้อท่ี่� 13 ดูำาเนิ่น่การอย่างเร่งดู่วน่เพ่�อแก้ปั็ญหาโลกร้อน่ 

(Climate Action) อ่กดู้วย

ความสำาคัญของ Local Supply Chain Resilience

ในการพัฒนาระบบสาธารณีสุขให้มีความยั�งย่นในภัาวะ

ภััยพิบัติ

Prof.Dr.Watanabe Kenji: อาจารย์ป็ระจำา Graduate 

School of Social Engineering แห่ง Nagoya Institute of 

Technology ไดู้ต้อบรับการเชิญเพ่�อร่วมบรรยายใน่ฐาน่ะผูู้้ม่ความ

เช่�ยวชาญที่างดู้าน่ BCM โดูย Prof.Dr.Watanabe ไดู้น่ำาเส์น่อถ่ง

ความส์ำาคัญของระบบส์าธุารณิสุ์ขท่ี่�อยู่ภายใต้้การอธิุบายถ่ง 

“ระบบโครงส์ร้างพ่�น่ฐาน่ท่ี่�ม่ความส์ำาคัญ” (Critical Infrastructure; 

CI) ถ่งแม้ว่าใน่การที่ำางาน่ระดัูบน่โยบายนั่�น่ CI จะถูกนิ่ยาม และ

กำาหน่ดูให้ม่ความแต้กต่้างกัน่ไป็ต้ามแต่้รัฐบาล โดูยใน่ส่์วน่ของ

ป็ระเที่ศญ่�ปุ่็น่นั่�น่ไดู้ม่การนิ่ยามไว้ว่า “สิ้�งท๋ี่�ส้ามารถ่ม๋ผู้ลกระที่บท๋ี่�

ส้ำาคั้ญต่่อช๋วิต่ของประชาชนั หร่อกิจ้กรรมที่างสั้งค้มและเศรษฐกิจ้

ของประเที่ศญ๋�ปุนั หากการที่ำางานัเหล่านัั�นัต้่องถู่กที่ำาให้ล่าช้า ลดี๋

ค้วามส้ามารถ่ หร่อที่ำาให้ไม่ส้ามารถ่ที่ำางานัได้ี๋”

อ่กทัี่�งใน่บริบที่ส์มัยใหม่ท่ี่�ม่ความซัึ่บซ้ึ่อน่มากข่�น่นั่�น่ ระบบ

โครงส์ร้างพ่�น่ฐาน่นั่�น่ไม่ส์ามารถที่ำางาน่ไดู้โดูยระบบเดู่ยว รวมถ่ง

ระบบส์าธุารณิสุ์ขท่ี่�เป็็น่ส่์วน่หน่่�งของ CI ดู้วยเช่น่เดู่ยวกัน่ ดัูงนั่�น่

ส่์วน่ท่ี่�แต้กต่้างออกไป็ของ CI นั่�น่ค่อการท่ี่�ระบบล้วน่ม่ความเช่�อม-

โยงกัน่ และม่การส์นั่บส์นุ่น่ซ่ึ่�งกัน่และกัน่เพ่�อที่ำาให้ระบบห่วงโซ่ึ่

อุป็ที่าน่ และกิจกรรมที่างเศรษฐกิจนั่�น่ส์ามารถดูำาเนิ่น่ไป็ไดู้อย่าง

ยั�งย่น่ Prof.Dr.Watanabe ยังไดู้กล่าวถ่งผู้ลกระที่บใน่แต่้ละ

เหตุ้การณ์ิอัน่ข่�น่อยู่กับบริบที่ท่ี่�แต้กต่้างกัน่ของ CI และส์ถาน่การณ์ิ

จากกรณ่ิศ่กษาท่ี่�แส์ดูงให้เห็น่ถ่งการพ่�งพาซ่ึ่�งกัน่และกัน่ของการ

ดูำาเนิ่น่งาน่ใน่ระบบจริง ยกตั้วอย่างเช่น่ โรงครัวแห่งหน่่�งท่ี่�ต้้องส่์ง

อาหารเพ่�อส์นั่บส์นุ่น่ให้กับทัี่�งโรงเร่ยน่ และโรงพยาบาลท่ี่�จำาเป็็น่

ต้้องม่การป็รับป็รุงใน่ส์ถาน่การณ์ิของ COVID-19

Prof.Dr.Watanabe ยังไดู้ม่การกล่าวถ่งปั็จจัยส์ำาคัญท่ี่�จะ

เข้าไป็ช่วยให้เกิดูการพัฒน่าความย่ดูหยุ่น่ใน่การดูำาเนิ่น่งาน่ของ

ระบบส์าธุารณิสุ์ข น่อกจากน่่� Prof.Dr. Watanabe กล่าวถ่งหลาย

ตั้วอย่างรวมถ่งการดูำาเนิ่น่การโดูยความร่วมม่อกัน่ระหว่างเอกชน่

และรัฐ โดูยม่ BCM เป็็น่ฐาน่ (Public-Private Partnership-based 

BCM) การดูำาเนิ่น่งาน่อย่างเช่�อมโยงกัน่ และการดูำาเนิ่น่การฝึีกซ้ึ่อม

ดู้วยกัน่ระหว่างผูู้้ม่ส่์วน่ไดู้ส่์วน่เส่์ยจะจัดูให้ม่ไดู้อย่างไร




