สำนักอนามัย
สิ่งแวดลอม

มาตรฐานการปฏิบัติงาน
(Standard Operating Procedure : SOP)

วันที่มีผลบังคับใช พ.ศ. 2564

ชื่อกระบวนงาน การจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ผูจัดทำ กลุมพัฒนาอนามัยสิ่งแวดลอมจากมลพิษ

จำนวน 10 หนา

อุ ท กภั ย วาตภั ย แผ น ดิ น ไหว โรคระบาด ตลอดจนภั ย อื่ น ๆ ไม ว าจะเกิ ด จากธรรมชาติ ห รื อ มี
ผูทำใหเกิดขึ้น ลวนเปนภัยที่กอใหเกิดอันตรายและความเสียหายตอชีวิตหรือทรัพยสินกับประชาชนโดยรวม
จั ด เป น สาธารณภั ย ที่ ภ าครั ฐ จะต อ งดำเนิ น การหาวิ ธี ก ารป อ งกั น ระงั บ เหตุ ที่ เกิ ด ขึ้ น โดยเร็ ว มี ก าร
ให ค วามช ว ยเหลื อ แก ป ระชาชนโดยเร งด ว น และการรั ก ษาความสงบเรี ย บร อ ย เพื่ อ ให ส ถานการณ
เขาสูภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงการฟนฟูสภาพแวดลอม ชีวิต ความเปนอยู ทั้งทางรางกาย และจิตใจ
ของประชาชน
สำนั กอนามั ย สิ่งแวดลอม กรมอนามัย เป นองคกรหลักและสำคั ญในการอภิบ าลระบบอนามั ย
สิ่งแวดลอม คุมครองสิทธิทางสุขภาพของประชาชน ตลอดจนการพัฒนาองคความรู เทคโนโลยี และจัดทำ
แนวทางการดำเนิ น งานสำหรั บ บุ ค ลากรที่ เกี่ ย วข อ งกั บ การจั ด การภั ย พิ บั ติ ทั้ ง ในระดั บ ส ว นกลาง
และศูนยอนามัย เพื่อใหรูเทาทัน ทำงานอยางเปนระบบตามนโยบาย และไดมาตรฐานสากล
ดังนั้น เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการปองกันและแกไขภัยพิบัติเปนไปอยางเปนระบบ มีทิศทาง
เดี ย วกั น และเสริ ม กำลั ง กั น มาตรฐานการปฏิ บั ติ ง านระบบบริ ก ารอนามั ย สิ่ ง แวดล อ ม (Standard
Operating Procedure: SOP) จึ งเป น เครื่อ งมื อ สำคั ญ ในการสรางความสามารถในการอภิ บ าลระบบ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหไดคุณภาพ กอใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารราชการของประเทศตอไป

1. วัตถุประสงค

1.1 เพื่ อ ใช เป น แนวทางในการปฏิ บั ติ งานที่ เป น มาตรฐานเดี ย วกั น ผู ป ฏิ บั ติ งานสามารถใช
เป น เอกสารอ างอิ งในการปฏิ บัติ งาน เป น สื่อในการประสานงาน และเปน ประโยชน กับ ผูบริห ารในการ
ติดตามการปฏิบัติงานไดในทุกขั้นตอน ตลอดจนลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
1.2 เพื่อใหเกิดความพรอมดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร อ นามั ย สิ่ ง แวดล อ มแห ง ชาติ ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2555 – 2559
พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แหงชาติ พ.ศ. 2558

2. ขอบเขต

ครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอมดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอม
ในภาวะฉุกเฉิ น และภั ย พิ บั ติ โดยมี ก ารศึกษาข อมูล ทางวิช าการตางๆ สำรวจ บั น ทึก ภาพสถานการณ
วิเคราะห ป ญ หา ประสานความรว มมื อกับ ภาคี/เครือขาย สนั บ สนุน การดำเนิ น การในสว นที่ เกี่ย วขอ ง
และสรุปผลการดำเนินงาน

3. หนวยงานที่รับผิดชอบ

สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย

4. เอกสารอางอิง

4.1 กรมควบคุ มโรค กระทรวงสาธารณสุข. คูมือวิช าการ เรื่อง มาตรฐานและแนวทางปฏิ บั ติงานที ม
เฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT). กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศ
ไทย. 2552.
4.2 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558.
ม.ป.ท. 2558.
4.3 กระทรวงมหาดไทย. คูมือวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทด
รองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
2) พ.ศ. 2549. ม.ป.ท. 2549.
4.4 กระทรวงมหาดไทย. หลักเกณฑและวิธีดำเนิน การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิ บัติกรณี ฉุกเฉิน
พ.ศ. 2546. ม.ป.ท. 2546.
4.5 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย. พระราชบัญญัติปองกันภัยฝายพลเรือน พ.ศ. 2522. ม.ป.ท.
2522.
4.6 สำนักอนามั ยสิ่ งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คูมือการบริห ารจัดการดานอนามัย
สิ่งแวดลอม กรณีสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ (สำหรับเจาหนาที่) พ.ศ. 2555. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ
ชุมนุม สหกรณการเกษตรหางประเทศไทย. 2555.
4.7 กองสุ ขาภิ บ าล กรมอนามั ย กระทรวงสาธารณสุข. การปรับ ปรุงสุ ขาภิ บ าลในภาวะฉุกเฉิ น พ.ศ.
2536. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรหางประเทศไทย. 2536.
4.8 สำนักอนามัยสิ่งแวดลอม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คูมือวิชาการเรื่องการบริหารจัดการ
สาธารณ ภัยดานอนามัยสิ่งแวดลอมสำหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย พ.ศ. 2549.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรหางประเทศไทย. 2549.
4.9 สำนักงานบรรเทาทุกขและประชานามัยพิทักษ สภากาชาดไทย. โครงการสเฟยร กฎบัตรมนุษยธรรม
และมาตรฐานขั้นต่ำในการตอบสนองตอภัยพิบัติ (SPHERE). กรุงเทพฯ : สหมิตร พรินติ้นแอนด
พับลิสซิ่ง.2555.
4.10 World Health Organization. International Health Regulation: IHR. 2005.
4 .1 1 World Health Organization. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2 0 1 5 –
2030.
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5. แผนภูมิการทำงาน
ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะเตรียมการ
1

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

3 วัน

ผูรับผิดชอบตองมีความรู
ทางดานสาธารณสุข(อนามัย
สิ่งแวดลอม) หรือผานการ
อบรมหลักสูตรการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดลอมกรณีสา
ธารณภัย หรือมีประสบการณ
ในการทำงาน อยางนอย 1 ป
เปนคณะทำงานหรือ
ผูรับผิดชอบการดำเนินงานดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ทำเนียบภาคีเครือขายที่พรอม
ใชงาน

คำสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ ผูอำนวยการหนวยงาน
หรือหนังสือมอบหมาย
ผูรับผิดชอบที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานคุณภาพ
งานและคณะทำงาน

ดำเนินการ
ตอเนื่อง
ตลอด
ปงบประมาณ

ขอมูลสถานการณดานอนามัย
สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติครบถวน และพรอมใช
งาน

5 วัน

มีองคประกอบของแผนปฏิบัติ
การฯ ครบถวน และสมบูรณ
ตามรายละเอียดขั้นตอน

- รายงานการสำรวจ/เก็บ
รวบรวม/ศึกษาขอมูล
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ตามประเภทภัยและพื้นที่
เสี่ยงภัย
- รายการขอมูล
ทรัพยากรและวัสดุ
อุปกรณที่เกีย่ วของ โดย
แยกตามประเภทภัยและ
พื้นที่เสี่ยงภัย
(แบบ Hard Copy)
แผนปฏิบัติการดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมรองรับ
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ในทุกประเภทภัย (All
Hazard Plan) ของ
หนวยงาน

กำหนดผูร ับผิดชอบ
2

3

4

5

พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่ดา นอนามัย
สิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
จัดทำทำเนียบภาคีเครือขาย
พรอมใชทันที

สำรวจ เก็บรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห
ขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม ขอมูล
ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
โดยแยกตามประเภทภัยและพื้นที่เสีย่ ง
ภัย

จัดทำแผนปฏิบัติการ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติในทุกประเภทภัย
(All Hazard Plan)

6

3 – 5 วัน

3 วัน

3 – 5 วัน

ตัวชี้วัด

หลักฐานการเขารับการ - พบ.
อบรมของคณะทำงาน - คณะทำงานหรือผูที่
(อยางนอยปละ 1 ครั้ง) ไดรับแตงตัง้ หรือผูที่
ไดรับมอบหมาย
ระเบียนหรือทำเนียบภาคี คณะทำงานหรือผูที่
เครือขาย พรอมชอง
ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ทางการติดตอ
ไดรับมอบหมาย
(ปรับปรุงทุกๆ 1 ป)

- กำหนดซอมแผนปละ 1 ครั้ง รายงานผลการซอมแผน
- พิจารณารูปแบบการซอมแผน (แบบ Hard Copy)
ใหเหมาะสม เชน การซอมแผน
บนโตะ (Tabletop Exercise)
การซอมแผนเต็มรูป (Full
Scale Exercise) เปนตน

ซอมแผนปฏิบัติการดานอนามัย
สิ่งแวดลอมรองรับภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ (All Hazard Plan)
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ผูรับผิดชอบ

คณะทำงานหรือผูที่
ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

คณะทำงานหรือผูที่
ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

คณะทำงานหรือผูที่
ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

ลำดับ

ผังกระบวนการ

ระยะดำเนินการ
7

ใช

พิจารณาชนิดภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัตภิ ายใตกรอบภารกิจ
ของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม

8
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร
(All Hazard Plan)
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมขณะเกิด
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

9

10

ระยะเวลา

มาตรฐานคุณภาพงาน

ตัวชี้วัด

ผูรับผิดชอบ

1 วัน

พิจารณาชนิดและประเภทภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติภายใตกรอบ
ภารกิจของสำนักอนามัย
สิ่งแวดลอมเปนผูรับผิดชอบหลักรอง ซึ่งประกอบดวยภัยพิบัติจาก
สิ่งแวดลอม เชน ไฟไหมบอขยะ
ภัยแลง หมอกควัน อุทกภัย โรค
ระบาด เปนตน
- ตามแผน (All Hazard Plan)
คูมือ และมาตรฐาน ดานอนามัย
สิ่งแวดลอมและกฎเกณฑทาง
วิชาการ
- คูมือการใชวัสดุ อุปกรณที่ให
การสนับสนุนดานอนามัย
สิ่งแวดลอมกรณีภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ
หลักการเฝาระวังผลกระทบตอ
สุขภาพทีอ่ าจเกิดจากปญหาดาน
อนามัยสิ่งแวดลอมขณะเกิดภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เชน สารเคมี
รั่วไหลที่ปนเปอนในดิน น้ำ
อาหาร และอากาศ และการ
จัดการในแตละสถานที่ เชน ศูนย
พักพิงชั่วคราว ชุมชนที่พกั อาศัย
ผูประสบภัย โรงพยาบาล ระบบ
น้ำประปา ฯลฯ ใหถูกสุขลักษณะ
หลักการสื่อสารความเสี่ยง หรือ
แจงเตือนภัยภาวะที่อาจสงผลตอ
สุขภาพ

คำสั่งการ หรือ
เอกสารการขอมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
ชนิดและประเภทภัยที่
ตองดำเนินการ

คณะทำงานหรือผูที่
ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

- บันทึกผลการ
ดำเนินงาน
- รายการสนับสนุน
ดานตางๆ

คณะทำงานหรือผูที่
ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

รายงานผลการเฝา
ระวังดานอนามัย
สิ่งแวดลอมขณะเกิด
ภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติ

คณะทำงานหรือผูที่
ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

บันทึกผลการสื่อสาร
ความเสี่ยง หรือ แจง
เตือนภัย

คณะทำงานหรือผูที่
ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

- สรุปและประเมินผลการ
ดำเนินงานรายประเด็นที่มีการ
ดำเนินการ เชน การสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ การจัดสงเจาหนาที่
ลงพื้นที่ ประเด็นการดำเนินงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอม ฯลฯ
- สรุปและประเมินผลการซอม
แผนฯ ตามประเด็น เชน การ
บริหารจัดการแผน การสั่งการ
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
Logistic ฯลฯ

- รายงานสรุป และ
ประเมินผลการ
ดำเนินงาน
- รายงานสรุป และ
ประเมินผลการซอม
แผน

คณะทำงานหรือผูที่
ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ไดรับมอบหมาย

ไมใช
ขึ้นกับ
สถานการณ
ภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ
ในพื้นที่

เฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพขณะเกิด
และหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติในพื้นที่

ตลอด
ระยะเวลา
เกิดภาวะ
ฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติใน
พื้นที่

สื่อสารความเสี่ยง หรือ แจงเตือนภัย
ในพื้นที่

ขึ้นกับ
สถานการณ
ภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ
ในพื้นที่

ระยะประเมินผลสัมฤทธิ์
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1. สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
หรือ
2. สรุปและประเมินผลการซอม
แผนปฏิบัติการฯ (All Hazard Plan)

1. ขณะและ
หลังการ
ดำเนินงาน
2. หลังการ
ซอมแผน
ปฏิบัติการฯ

๔

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 ระยะเตรียมการ
(1) กำหนดผู รั บ ผิ ด ชอบการดำเนิ น งานด า นอนามั ย สิ่ ง แวดล อ มในภาวะฉุ ก เฉิ น
แลภั ย พิ บั ติ โดยผู อำนวยการหน ว ยงาน เป น ผูคัด เลือกและกำหนดผู รับ ผิดชอบในการดำเนิ น งานดาน
อนามั ย สิ่ งแวดล อ มในภาวะฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ ข องสำนั ก อนามั ย สิ่ งแวดล อ ม อาจเป น ไปในรู ป แบบ
คณะทำงาน หรือบุคคลผูไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหปฏิบัติภารกิจ และผูรับผิดชอบตองเปนผูมีความรู
ทางดานสาธารณสุข (อนามัยสิ่งแวดลอม) หรือผานการอบรมหลักสูตรการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมกรณี
สาธารณภัย หรือมีประสบการณในการทำงาน อยางนอย 1 ป หรือผูที่หนวยงานเห็นชอบใหดำเนินงาน
ทั้งนี้ หากผูรับผิดชอบมีประสบการณ ทำงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติมากอน
ใหแสดงรายงานผลการดำเนินงานดวย
(2) พั ฒ นาศั ก ยภาพเจ า หน า ที่ ในการดำเนิ น งานด า นอนามั ย สิ่ งแวดล อมในภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ
เจาหน าที่ผูปฏิบั ติงาน ซึ่งเปนคณะทำงานหรือผูที่ไดรับแตงตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
ใหปฏิบัติงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ จำเปนตองการไดรับการพัฒนาศักยภาพ
ดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ทั้งดานองคความรู ระบบการบริหารจัดการ และทักษะ
ในการปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอ หรืออยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อเปนการเตรียมความพรอมรองรับภาวะ
ฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ ได อ ย า งทั น ท ว งที และมี ป ระสิท ธิภ าพ การจัด การอบรมหรือ เข ารับ การอบรมจาก
หนวยงานภายนอก เปนวิธีการเพิ่มพูนศักยภาพของเจาหนาที่อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังกอใหเกิดการดำเนินงาน
แบบบูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดอยางมีเอกภาพ ทั้งนี้ คณะทำงานหรือผูที่ไดรับแตงตั้งหรือผูที่
ไดรับมอบหมายตองมีประกาศนียบัตรหรือหลักฐานที่แสดงใหเห็นวาผานการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวของ
ดังกลาวแลว
(3) จัดทำทำเนียบภาคีเครือขาย ใหสามารถพรอมใชไดอยางทันถวงที
คณะทำงานหรือผูที่ไดรับแตงตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตองจัดทำระเบียนหรือทำเนียบ
ภาคี เ ครื อ ข า ย ซึ่ ง เป น ช อ งทางสำคั ญ สำหรั บ การติ ด ต อ ประสานงานในภาวะฉุ ก เฉิ น และภั ย พิ บั ติ
ได อยางรวดเร็ว ทัน เหตุการณ และมีป ระสิทธิภาพ และควรทำการปรับ ปรุงขอมู ลอยางสม่ ำเสมอ หรือ
อยางนอยปละ 1 ครั้ง เพื่อใหขอมูลมีความเปนปจจุบัน และสามารถพรอมใชไดอยางทันทวงที
(4) สำรวจ เก็บรวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมและขอมูล
ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ โดยแยกตามประเภทภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย
คณะทำงานหรือผูที่ไดรับแตงตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตองมีการทบทวน สำรวจ เก็บ
รวบรวม ศึกษา และวิเคราะหขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอมที่สำคัญๆ ไดแก
- สถานที่ ส ำคั ญ ที่อาจไดรับ ผลกระทบหากเกิ ดภาวะฉุกเฉิน และภั ยพิ บัติ เช น
ตลาดสด บอพักขยะ บอฝงกลบขยะ ระบบประปา โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนยเด็กเล็ก ฯลฯ
- ขอมู ลทรัพยากร วัสดุ อุป กรณ และเคมี ภัณ ฑสำหรับการดำเนิน งานอนามั ย
สิ่ งแวดล อ มหรือการสุ ขาภิ บ าลในภาวะฉุกเฉิ น และภั ย พิ บั ติ เชน ถุงดำสำหรับ บรรจุมูล ฝอย สิ่ งปฏิ กู ล
คลอรีน สารสม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำ สวมลอยน้ำ น้ำดื่มบรรจุขวด หนากากอนามัย เปนตน และให
เตรียมวัสดุอุปกรณ เพื่อปองกันภัยจากสารเคมีดวย ดังเหตุการณกรณีไฟไหมจากบอขยะ สงผลใหเกิด
๕

ควันพิษจากการเผาไหมขยะมูลฝอยหลากหลายประเภท ดังนั้น เจาหนาที่ตองจัดเตรียมหนากากกันสารเคมี
ชุดปองกันตนเอง ชุดทดสอบดานอนามัยสิ่งแวดลอมภาคสนาม เปนตน ซึ่งขอมูลดานอนามัยสิ่งแวดลอม
ขอมูลทรัพยากรและวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของทั้งหมด ควรวิเคราะหแยกตามประเภทภัยและพื้นที่เสี่ยงภัยดวย
(5) จัดทำแผนปฏิบัติการดานอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติใน
ทุกประเภทภัย (All Hazard Plan)
การจัดทำแผน ประกอบดวย 4 ขั้นตอน ไดแก
1) การทบทวนแผนที่ มีอยูเดิ ม (Review of existing plan) การทบทวนแผน
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย และแผนอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง เป น การพิ จ ารณาแนวทางปฏิ บั ติ ที่ มี อ ยู
เพื่ อหลี กเลี่ ย งความซ้ ำซ อน และลดเวลาในการหาขอมู ล บางสว น รวมทั้งสามารถสรางความเชื่อมโยง
ระหวางแผนป องกัน ภั ยฝายพลเรือนในเขตทองที่ กับ แผนอื่น ๆ ได งายขึ้น นอกจากนี้ การทบทวนแผน
จะเกิ ดประโยชนในการพิจ ารณาวา แผนที่จ ะปรับ ปรุงใหม มีขอดี กวาแผนเดิมในดานใดบางและขอมู ล
ที่เพิ่มเติมคืออะไร เพื่อจะไดกำหนดแผนฉบับใหมใหถูกตองสอดคลองกับแนวโนมของภัยพิบัติ ที่คาดวา
จะเกิดขึ้นไดอยางมีประสิทธิภาพ
2) การวิ เ คราะห ค วามเสี่ ย งอั น ตราย (Hazards analysis) การวิ เ คราะห
ความเสี่ ยงอั น ตราย ถื อเป น ขั้ น ตอนสำคัญ ขั้น ตอนแรกในการจัดทำแผนปองกัน ภัยฝายพลเรือนในเขต
ท องที่ ซึ่ งจะต องอาศั ยการรวบรวมสถิติขอมูล ในพื้น ที่ทั้งดานกายภาพและด านสั งคมมาวิเคราะห และ
ประเมินหาระดับและโอกาสของความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้นในเขตทองที่ และจัดเรียงลำดับความเสี่ยงภัย
แตละชนิด
3) การประเมิ น ความสามารถขององค ก ร (Capability assessment) การ
วิเคราะหและประเมินความเสี่ยงภัย จะทำใหทราบถึงสถานการณของพื้นที่วามีโอกาสไดรับอันตรายจาก
ภัยแตละชนิดมากนอยเพียงใด แตการจัดการภัยพิบัติไดจะตองมีขอมูลที่จำเปนตอการวางแผนในขั้นตอไป
ไดแก
3.1 ขอมูลพื้นฐาน ประกอบดวย ขอมูลหนวยงาน เชน สถานีดับเพลิง
สถานี ต ำรวจ โรงพยาบาล หน ว ยราชการ เหลากาชาด องค การบริห ารส วนจังหวัด เทศบาล องค การ
บริหารสวนตำบล ฯลฯ พรอมทั้งชื่อหนวยงานที่มีอำนาจในการตัดสินใจ กำลังพล สถานที่ และวิธีการติดตอ
ขอมูลบุคคล เชน รายชื่อผูเชี่ยวชาญ บุคคลสำคัญ ผูนำ อาสาสมัครตางๆ ฯลฯ พรอมทั้งสถานที่ติดตอ และ
วิธีการติดตอ ขอมูลอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช เชน รถยนตดับเพลิง รถกูภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน้ำ
รถบรรทุ ก รถโดยสาร อุ ป กรณ ช ว ยหายใจ SCBA ฯลฯ มีอยูในหนว ยงานหรือองคกรใด จำนวนเท าใด
สามารถติดตอในกรณีฉุกเฉินไดอยางไร ใครเปนผูมีอำนาจตัดสินใจ แผนที่ ประกอบดวย แผนที่ในภาพรวม
และเฉพาะสวน แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย แผนที่ตั้งจุดอันตราย แผนที่เสนทางอพยพ แผนที่รับการอพยพ
3.2 ข อ มู ล สถานที่ ส ำคั ญ เช น เขื่ อ น หรื อ อ า งเก็ บ น้ ำ โรงงาน
อุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สถานีขนสง ชุมสายโทรศัพท โรงพยาบาล สนามบินพาณิชย สถานที่ราชการ
โรงเรียน โรงผลิตน้ำประปา เปนตน
3.3 ขอมูลเสนทางคมนาคมที่สำคัญ เชน ถนนสายหลัก ถนนสายรอง
เพื่ อ กำหนดเส น ทางส ง กำลั งบำรุ ง เส น ทางอพยพ หรื อ เส น ทางฉุ ก เฉิ น ข อ มู ล ที่ ได ร วบรวมดั ง กล า ว
จะเป น ประโยชน ในการวิเคราะห ขีด ความสามารถขององค กร วามีความพรอมรับ มื อกับ ความเสี่ ย งภั ย
ที่ไดประเมินไวมากนอยเพียงใด และเปนประโยชนในการสั่งการของผูวาราชการจังหวัดในการแกไขปญหา
สาธารณภัยของทองถิ่น
๖

4) การจั ด ทำร างแผน หลังจากที่ไดมีการทบทวนแผนเดิมที่ มีอยูและแผนอื่น
ที่ เกี่ ยวของ กำหนดวิเคราะห ช นิ ดของภั ยและโอกาสที่ จะเกิดในพื้ น ที่ รวมทั้งพิจ ารณาทรัพ ยากรตางๆ
ที่มีอยู ซึ่งเปนการประเมินความสามารถขององคกรในพื้นที่แลว การจัดทำรางแผน จะตองระลึกไวเสมอวา
ทำอยางไรจึงจะทำใหชุมชนมีการเตรียมความพรอมที่ดี เพื่อที่จะสามารถใชชีวิตไดอยางปลอดภัย ภายใต
ความเสี่ยงอันตรายจากภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติประเภทตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีองคประกอบ
ของแผนปฏิบัติการ All Hazard Plan ประกอบดวย 1) ความเปน มาและความสำคัญ 2) วัตถุประสงค
3) ขอบเขต 4) หนวยงานรับผิดชอบ 5) ขอสันนิษฐาน 6) กรอบการปฏิบัติงาน 7) การติดตอสื่อสาร และ
8) เอกสารอางอิง เอกสารแนบ และภาคผนวก
Hazard Plan)

(6) ซอมแผนปฏิบัติการดานอนามัยสิ่งแวดลอมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (All

การเตรี ย มความพรอมในการป องกัน และลดความสู ญ เสี ย ที่อาจจะเกิดขึ้ น จากภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยกำหนดใหมีการฝกซอมแผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมจากภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติ เพื่อใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชน
มีความเขาใจหลักการ ขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ สามารถจัดการสาธารณภัยไดอยางทันทวงทีที่มีภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติเกิดขึ้น อีกทั้งเพื่อใหประชาชนเขาใจและสามารถชวยเหลือตนเองไดในเบื้องตนเมื่อเกิด
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยมีขั้นตอนการฝกซอมแผนฯ 5 ขั้นตอน ดังนี้
1) การเตรียมการ ไดแก การจัดทำแผนเฉพาะกิจปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
การจัดทำคำสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ท่ีมีหนาที่เกี่ยวของ และกำหนดงบประมาณสำหรับการเตรียมการฝกซอม
แผนฯ
2) ประชุมเตรียมความพรอมและแบงมอบภารกิจ
3) ทดสอบภาคทฤษฎี เป น การทดสอบการวางแผน การอำนวยการ ควบคุ ม
สั่งการและการประสานงานของหนวยปฏิบัติตามแผน โดยอาจสมมติสถานการณสาธารณภัยตางๆ ขึ้นเปน
กรณีศึกษา หลังจากนั้นจะเปนการประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี
4) ฝกภาคปฏิบัติจริง ประกอบดวยการฝกจริงในพื้นที่จริงและการประเมินผล
การปฏิบัติ ทั้งนี้ เจาหนาที่สามารถพิจารณารูปแบบการซอมแผนใหเหมาะสมภายใตขอจำกัดของทรัพยากร
บุคคล งบประมาณ ระยะเวลา เปนตน รูแบบการฝกซอมแผนมีหลายรูปแบบ เชน การซอมแผนบนโตะ
(Tabletop Exercise) การซ อ มแผน เฉพ าะห น าที่ (Functional Exercise) การซ อ มแผ นเต็ ม รู ป
(Full Scale Exercise) เปนตน
5) การจั ด นิ ท รรศการ (STATIC SHOW) โดยการเชิ ญ หน ว ยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจและเอกชนที่เกี่ยวของรวมจัดนิทรรศการ จะเปนการเผยแพรความรู ความเขาใจในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภั ย ให กับ เจ า หน า ที่ ของรัฐ และประชาชนในพื้ น ที่ ได รับ ทราบ และจั ดทำเอกสาร
สิ่งตีพิมพ ภาพพิมพ หรือวีดิทัศน ฯลฯ ประกอบการฝกซอม เพื่อใหประชาชนไดรับทราบขั้นตอนการเตรียม
ความพรอม และการปฏิบัติทั้งกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังจากที่ภัยผานพนไปแลว

๗

6.2 ระยะดำเนินการ
สิ่งแวดลอม

(7) พิ จ ารณาชนิ ดภาวะฉุกเฉิน และภัยพิ บัติภ ายใตกรอบภารกิจ ของสำนั กอนามัย

คณะทำงานหรือผูที่ได รับ แต งตั้ ง พิ จารณาชนิดและประเภทภาวะฉุกเฉิน และภัย พิบั ติ
ภายใตกรอบภารกิจของสำนักอนามัยสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผูรับผิดชอบหลัก-รอง ดังนี้
7.1 ภารกิจที่เปนผูรับผิดชอบหลักดานภัยจากสิ่งแวดลอม ไดแก ไฟไหมบอขยะ
7.2 ภารกิจที่เปนผูรับผิดชอบรองดานภัยจากสิ่งแวดลอม ไดแก หมอกควัน ภัยแลง
7.3 ภารกิจที่เปนผูรับผิดชอบรองดานภัยพิบัติอื่นๆ ไดแก โรคระบาด อุทกภัย
แผนดินไหว เหตุชุมนุม เหตุกอ การราย เปนตน
ทั้งนี้

หากพิจารณาแลวพบวา “ใช” ใหดำเนินการในผังกระบวนการขั้นตอนที่ 8 ตอไป
หากพิจารณาแลวพบวา “ไมใช” ใหดำเนินการในผังกระบวนการขั้นตอนที่ 11 ตอไป

(8) ดำเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ การ (All Hazard Plan) ด า นอนามั ยสิ่ งแวดล อ ม
ขณะเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
กรณี เกิด ภาวะฉุกเฉิน และภัย พิบัติในคณะทำงานหรือผูที่ไดรับ แตงตั้งหรือผู ที่
ไดรับมอบหมาย ควรดำเนินการดานอนามัยสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ All Hazard Plan
แต ล ะประเภทภั ย ที่ จั ด ทำขึ้ น แล ว และใช ห ลั ก วิ ช าการ คู มื อ หรื อ มาตรฐานด า นอนามั ย สิ่ งแวดล อ ม
ประกอบการดำเนินงานดวย
(9) เฝาระวังผลกระทบตอสุขภาพขณะเกิดและหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
ในพื้นที่
คณะทำงานหรือผู ที่ไดรับ แตงตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ดำเนิ น การเฝ าระวัง
ผลกระทบตอสุขภาพ โดยเนนไปที่ปจจัยเสี่ยงดานอนามัยสิ่งแวดลอม เชน การรั่วไหลของสารเคมีเกิดการ
ปนเป อนดิน น้ำ อาหารอากาศ คำนึงถึงสถานที่สำคัญที่อาจไดรับผลกระทบจากแตละประเภทภัย เชน
ตลาดสด บอพักขยะ ระบบน้ำอุปโภค-บริโภค ระบบจัดการสิ่งปฏิกูล ระบบบำบัดน้ำเสีย สัตวแมลงพาหะ
นำโรค สุขาภิบาลที่พักอาศัย ศูนยเด็กเล็ก ศูนยพักพิงชั่วคราว เปนตน ใหมีการจัดการใหถูกสุขลักษณะ
ซึ่ ง สถานที่ ส ำคั ญ ดั ง กล า ว อาจเป น แหล งก อ ให เกิ ด ผลกระทบต อ สุ ข ภาพกั บ ประชาชนผู ป ระสบภั ย
หรือกอใหเกิดโรคระบาดในพื้นที่ได
(10) สื่อสารความเสี่ยง หรือ แจงเตือนภัยในพื้นที่
คณะทำงานหรือ ผูที่ ไดรับ แตงตั้ งหรือ ผูที่ ได รับ มอบหมาย ดำเนิ น การสื่อ สาร
ความเสี่ยงหรือแจงเตือนภัยที่อาจสงผลตอสุขภาพลวงหนาแกเจาหนาที่ศูนยอนามัย และประชาชนกลุมที่
คาดวาจะไดรับผลกระทบใหเตรียมพรอมและปองกัน เพื่อรับสถานการณ โดยใชระบบสื่อสารหรือเครื่องมือ
แจงเตือนภัยของหนวยงาน
วิธีการแจงเตือนภัย ทำไดโดย
๑. แจงเตือนประชาชนโดยตรง โดยผานทางสถานีโทรทัศน สถานีวิทยุ โทรสาร
โทรศัพทมือถือ โซเซียลมีเดีย เปนตน
๘

๒. แจงเตือนผานหนวยงาน โดยใชกลไกระบบการบริหารราชการตั้งแตระดับ
สวนกลาง ระดับภูมิภาค ระดับทองถิ่น หนวยงานชวยเหลือบรรเทาสาธารภัย กลุมผูไดรับผลกระทบ และ
ประชาชนทั่วไป ผานหนวยงานระดับตางๆ ไปสูระดับพื้นที่ตามวิธีการแจงเตือนภัยของหนวยงาน
6.3 ระยะประเมินผลสัมฤทธิ์
(11) สรุปและประเมินผลการดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมในภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ หรือ สรุปและประเมินผลการซอมแผนปฏิบัติการฯ (All Hazard Plan)
คณะทำงานหรือผูที่ไดรับแตงตั้งหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ตองมีการสรุปและประเมินผล
การดำเนินงานดานอนามัยสิ่งแวดลอมขณะเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เปนระยะๆ เพื่อมาปรับปรุงการ
บริหารจัดการดานอนามัยสิ่งแวดลอมขณะเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติตอไปในอนาคต
หรือ กรณีที่มีการดำเนินงานแคระยะการฝกซอมแผนเทานั้น ใหมีการสรุปและประเมินผล
การซอมแผนปฏิบัติการฯ (All Hazard Plan) เพื่อนำผลที่ไดไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ใหดีขึ้นตอไป

7. ความหมายและนิยามศัพท

7.1 สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง ภัยอันมีมาเปนสาธารณะไมวาเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผูทำให
เกิดขี้น ไดแก อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีมาเปนสาธารณะไมวาเกิดจากธรรมชาติ หรือมี
ผูทำใหเกิดขึ้น ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิตรางกายของประชาชนหรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน
หรือรัฐ
7.2 ภาวะฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง ภาวะที่ทำใหเกิดผลกระทบทางสุขภาพที่มี
ความรุนแรง (Seriousness of the public health impact) ทำใหเกิดการปวย และการตายจำนวนมาก เปน
เหตุการณ ที่ผิดปกติหรือไมเคยพบมากอน (Unusual or unexpected nature of the event) เชน โรคติด
เชื้ออุบัติซ้ำ และโรคที่ไมเคยพบมากอน มีโอกาสที่จะแพรไปสูพื้นที่อื่น (Potential for the event to spread)
และอาจต อ งมี การจำกั ด การเคลื่ อ นย ายที่ ข องผู ค นหรือ สิ น ค า (The risk that restrictions to travel or
trade) เชน โรคติดตอจากสัตวหรือมีการติดตอไดงายจากการเดินทาง
7.3 วาตภัย (Windstorm) หมายถึง ภัย ธรรมชาติซึ่งเกิ ดจากพายุล มแรง นั บ เป น ภั ยธรรมชาติ ที่
กอใหเกิดความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในระดับหนึ่ง ถึงแมความถี่ของการเกิดวาตภัยจะ
ลดลง แตมูลคาความเสียหายที่เกิดขึ้นในแตละครั้งกลับมีแนวโนมสูงขึ้นโดยลำดับ
7.4 อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากน้ำเปนสาเหตุ อาจจะเปนน้ำทวม น้ำปา หรือ
อื่นๆ โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักตอเนื่องกันเปนเวลานาน บางครั้งทำใหเกิดแผนดินถลม อาจมีสาเหตุ
จากพายุหมุนเขตรอน ลมมรสุมมีกำลังแรง รองความกดอากาศต่ำกำลังแรง อากาศแปรปรวน น้ำทะเลหนุน
แผนดินไหว เขื่อนพัง เปนตน
7.5 แผนดินไหว (Earthquake) เปนปรากฏการณการสั่นสะเทือนหรือเขยาของพื้นผิวโลก สาเหตุ
ของการเกิดแผนดินไหวนั้นสวนใหญเกิดจากธรรมชาติ
7.6 ภัยแลง (Drought) หมายถึง ความแหงแลงของลมฟาอากาศ อนเกิดจากการที่มีฝนนอยกวา
ปกติ หรือฝนไมตกตองตามฤดูกาลเปนระยะเวลานานกวาปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกวาง
7.7 แผนดินถลม (Land slide) เปนปรากฏการณธรรมชาติของการสึกกรอนชนิดหนึ่ง ที่กอใหเกิด
๙

ความเสี ยหายตอบริเวณพื้ น ที่ที่เป น เนิ น สูงหรือภู เขาที่มีความลาดชั น มาก เนื่ องจากขาดความสมดุลในการ
ทรงตั ว บริ เวณดั งกล า ว ทำให เกิ ด การปรับ ตั ว ของพื้ น ดิ น ต อแรงดึ งดู ด ของโลก และเกิด การเคลื่อ นตั ว ของ
องคประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้นจากที่สูงลงสูที่ต่ำ
7.8 อัคคีภัย หมายถึง ภยันอันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ทำใหเกิดการติดตอลุกลาม
ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถาการลุกไหมที่มีเชื้อเพลิง
หนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก
7.9 โรคระบาด (Epidemic) ภัย อัน เกิด การระบาดของโรค เชน อหิ วาตกโรค โรคติดเชื้อระบบ
ทางเดินหายใจรุนแรงเฉียบพลัน (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARs) โรคไขหวัดนก (Bird Flu)
โรคไข ห วั ด ใหญ ส ายพั น ธุ ใหม 2009 (H1N1) โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส อี โบลา (Ebola Virus Disease) โรคติ ด เชื้ อ
ทางเดิ น หายใจตะวั น ออกกลาง (Midden East Respiratory Syndrome: MERS) และโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส
โคโรนา 2019. หรื อ โรคโควิ ด -19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ที่ เ ป น โรคติ ด ต อ อั น ตราย
ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดตออันตราย (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๓
เปนตน

8. แบบฟอรม/เอกสารที่เกี่ยวของ

8.1 คู มื อ วิ ช าการ เรื่ อ งการบริห ารจั ด การสาธารณภั ย ด านอนามั ย สิ่ งแวดล อ มสำหรับ เจ าหน าที่
ผูปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย พ.ศ. 2549
8.2 แบบสำรวจดานการจัดการอนามัยสิ่งแวดลอมกรณีสาธารณภัย/ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ
8.3 แบบสรุปผลการดำเนินงาน กรมอนามัย (En.D.3)

๑๐

