
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ค าน า 
 

การรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (Environmental 
Health Accreditation: EHA) เป็นกลไกและเครื่องกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดการพัฒนาระบบ
บริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นระบบท้ังองค์กร เพื่อให้การด าเนินงานอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพและยั่งยืน ลดความเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เป็นการสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชน
ท่ีจะได้รับการคุ้มครองด้านการบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมอย่างมีคุณภาพ และช่วยส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และความเป็นอยู่ของชุมชนให้ดีขึ้น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2560 ซึ่งเป็นพระราชบัญญัติท่ีควบคุมดูแลเกี่ยวกับการอนามัยส่ิงแวดล้อมเพื่อคุ้มครองประชาชนด้าน
สุขภาพ โดยครอบคลุมการด าเนินกิจการต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขของประชาชน ต้ังแต่ระดับครัวเรือน 
ชุมชน ตลอดจนกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดท าคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพ
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (SOP) กระบวนการที่ 5 การรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เพื่อเป็นเครื่องมือในการสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารจัดการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม ได้คุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพบริหารราชการของประเทศต่อไป 

 

กรมอนามัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

วัตถุประสงค์ของการจัดท าคู่มือ SOP 
 

คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานของการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท างาน ทราบว่าควรปฏิบัติ
อย่างไร เมื่อใด กับใคร เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดในการท างาน 
นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เพื่อเป็นส่ือในการประสานงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงาน
สอดคล้องกับ นโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

ประโยชน์ของการจัดท าคู่มือ SOP 

1. ผู้ปฏิบัติงานท่ีใช้คู่มือ SOP นี้ จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย
เสริมสร้างความมั่นใจในการท างาน ได้งานท่ีมีคุณภาพตามระยะเวลาท่ีก าหนด เป็นการลดขั้นตอน
การท างานท่ีซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท างานท่ีไม่เป็นระบบ 

2. เป็นคู่มือช่วยในการเรียนรู้การท างานของผู้ท่ีเริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากร หรือเจ้าหน้าท่ีสามารถท างานแทนกันได้ 
แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน เป็นต้น 

เนื้อหาของคู่มือ SOP 

1. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงส่ิงท่ีต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP นั้นๆ 
2. ขอบเขตของงาน เป็นการระบุว่า SOP ท่ีใช้ในการปฏิบัติงานนั้น คลอบคลุมส่ิงใดบ้าง 
3. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน/ต าแหน่งบุคคลท่ีน า SOP ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์  
4. เอกสารอ้างอิง ระบุช่ือและหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SOP 
5. แผนภูมิการท างาน เป็นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพื่อให้ทราบว่า ใคร ท าอะไร 
6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการบรรยายรายละเอียดของการท างานตามแผนภูมิ 
7. ค านิยาม เป็นการอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง เป็นการระบุช่ือและหมายเลขของแบบฟอร์มท่ีใช้ในการบันทึกการ

ปฏิบัติงานตรามข้ันตอนต่างๆ 
 
 
 
 

 

 



 
 

 

 
อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว โรคระบาด ตลอดจนภัยอื่นๆ ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติหรือมีผู้ท าให้

เกิดขึ้น ล้วนเป็นภัยท่ีก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินกับประชาชนโดยรวม จัดเป็นสา
ธารณภัยท่ีภาครัฐ จะต้องด าเนินการหาวิธีการปูองกัน ระงับเหตุท่ีเกิดขึ้นโดยเร็ว มี การให้ความช่วยเหลือแก่
ประชาชนโดยเร่งด่วน และการรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็ว ซึ่งรวมถึงการ
ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ชีวิต ความเป็นอยู่ ท้ังทางร่างกาย และจิตใจของประชาชน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชน จึงเป็นองค์กรหลักและส าคัญใน
การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดขึ้นในเบื้องต้น และตามกฎหมายได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบล เทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าท่ีในการปูองกันและบรรเทา       สาธารณภัย นอกจากนี้
พระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2522 ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้อ านวยการปูองกันภัยฝุายพล
เรือนในเขตเทศบาล และยังมีหน้าท่ีสนับสนุนการปูองกันภัยของจังหวัดด้วย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด มี
อ านาจหน้าท่ีในการประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นอื่น 
 ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการปูองกันและแก้ไขภัยพิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
มีทิศทางเดียวกัน และเสริมก าลังกัน มาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม ( Standard 
Operating Procedure: SOP) จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างความสามารถในการบริการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้คุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนสอดคล้องกับการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารราชการของประเทศต่อไป 
 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบูรณาการการท างานร่วมกันกับ
ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย และน ากระบวนการด้านการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการอนามัย
ส่ิงแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 

1.2 เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ซึ่ง
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2555 – 2559 พระราชบัญญัติปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และแผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 
2. ขอบเขต 
 ครอบคลุมการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีการบูรณาการท างาน
ร่วมกันกับส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย กรณีเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย/ภัยพิบัติ โดยมีการศึกษาข้อมูลทาง
วิชาการต่างๆ ส ารวจ บันทึกภาพสถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา ประสานความร่วมมือกับภาคี/เครือข่าย สนับสนุน
การด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง และสรุปผลการด าเนินงานท่ีเกี่ยวข้องกับการเกิดเหตุฉุกเฉินฯ 
3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ส าหรับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ช่ือกระบวนงาน 
การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

รหัสกระบวนงาน EHA 5000 

ผู้จัดท า  
ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม 

แก้ไขครั้งท่ี 3 : กันยายน 2564 
วันท่ีเริ่มใช้เอกสาร 1 ตุลาคม 2564 

จ านวนหน้า:  10 หน้า 



 
 

 

4. เอกสารอ้างอิง 
1. กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือวิชาการ เรื่อง มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติงานทีม   

เฝูาระวัง สอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT). กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย, 2552. 

2. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย. แผนการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.   
         2558.  ม.ป.ท, 2558. 
3. กระทรวงมหาดไทย. คู่มือวิชาการ เรื่อง การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทด

รองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2549. ม.ป.ท, 2549. 

4. กระทรวงมหาดไทย. หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
พ.ศ. 2546. ม.ป.ท, 2546. 

5. กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย. พระราชบัญญัติปูองกันภัยฝุายพลเรือน พ.ศ. 2522. ม.ป.ท,  
2522. 

6. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการบริหารจัดการด้านอนามัย
 ส่ิงแวดล้อม กรณีสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ (ส าหรับเจ้าหน้าท่ี) พ.ศ. 2555. กรุงเทพฯ : โรง 

พิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรห่างประเทศไทย, 2555. 
7. กองสุขาภิบาล กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. การปรับปรุงสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน พ.ศ.  

2536. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรห่างประเทศไทย, 2536. 
8. ส านักอนามัยส่ิงแวดล้อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือวิชาการเรื่องการบริหารจัดการ 

สาธารณภัยด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ของกรมอนามัย พ.ศ.  
2549. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรห่างประเทศไทย, 2549. 
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5. แผนภูมิการท างาน 
 

ขั้นตอน 

ที่ 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะเตรียมการ 
1 
 

 3 วัน 1. มีความรู้ทางด้านสาธารณสุข
(อนามัยสิ่งแวดล้อม) หรือผ่าน
การอบรมหลักสูตรการจัดการ
อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณ
ภัย หรือมีประสบการณ์ในการ
ท างาน อย่างน้อย 1 ปี 
2. ก าหนดหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ
และคณะท างาน 

มีค าสั่งแต่งต้ังผู้รับผิดชอบ
หรือหนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบที่มีคุณสมบัติ
ตามมาตรฐานคุณภาพงาน
และคณะท างาน 
 
 
 
 

นายกเทศมนตรี 

2 
 

 3 – 5 วัน เป็นคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบ
การด าเนินงานด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติ 

หลักฐานการเข้ารับการ
อบรมของคณะท างาน 
(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 

- นายกเทศมนตรี
หรือผู้บริหาร 
- คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ัง/มอบหมาย 

3 
 

 3 วัน 
 

ท าเนียบภาคีเครือข่ายที่พร้อมใช้
งาน 

ระเบียนหรือท าเนียบภาคี
เครือข่าย พร้อมช่อง
ทางการติดต่อ 
(ปรับปรุงทุกๆ 1 ป)ี 
 

คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ัง/มอบหมาย 

4 
 
 
 
 
 
 

 ด าเนินการ
ต่อเน่ืองตลอด
ปีงบประมาณ 

ข้อมูลสถานการณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติครบถ้วน และพร้อมใช้งาน 
 
 
 
 

- รายงานการส ารวจ/เก็บ
รวบรวม/ศึกษาข้อมูลด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมตาม
ประเภทภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย 
- รายการข้อมูลทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง 
โดยแยกตามประเภทภัย
และพื้นที่เสี่ยงภัย  
(แบบ Hard Copy) 

คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือ
มอบหมาย 

5 
 

 
 
 

5 วัน มีองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ
ฯ ครบถ้วน และสมบูรณ์ตาม
รายละเอียดขั้นตอน 

แผนปฏิบัติการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติในทุก
ประเภทภัย (All Hazard 
Plan) ของหน่วยงาน 
 
 
 
 
 

คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือ
มอบหมาย 

6  
 
 

3 – 5 วัน - ก าหนดซ้อมแผนปีละ 1 คร้ัง 
- พิจารณารูปแบบการซ้อมแผนให้
เหมาะสม เช่น การซ้อมแผนบน
โต๊ะ (Tabletop Exercise) การ
ซ้อมแผนเต็มรูป (Full Scale 
Exercise) เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการซ้อมแผน 
(แบบ Hard Copy) 

คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือ
มอบหมาย 

 
 
 

ส ารองวัสดุอุปกรณ์ส าหรับการเฝูา
ระวังและปรับปรุงคุณภาพน้ า อาหาร 
และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมรองรับ
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

จัดท าท าเนียบภาคีเครือข่าย 
พร้อมใช้ทันท ี

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 
 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ส ารวจ เก็บรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์
ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ข้อมูล

ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดย
แยกตามประเภทภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและ

ภัยพิบัติในทุกประเภทภัย (All Hazards 
Plan) หรือ มีการน าแผนงาน 

อ่ืนที่เก่ียวข้องมาปรับใช้ 

ซ้อมแผนปฏิบัติการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม หรือ แผนงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

รองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  
(All Hazards Plan) 



 
 

 

ขั้นตอน 

ที่ 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา มาตรฐานคุณภาพงาน ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ 

ระยะด าเนินการ 
 
7 
 
 
 
 

 
 

1 วัน พิจารณาตามลักษณะพื้นที่
รับผิดชอบว่ามีความเสี่ยงหรือเคย
เกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติมา
ก่อนหรือไม่ 

ค าสั่งการ หรือ เอกสารการ
ข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาลักษณะพื้นที่ 

คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือ
มอบหมาย 

 

8 
 
 
 

 
 
 

ขึ้นกับ
สถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ

ในพื้นที่ 

- ตามแผน (All Hazards Plan) 
คู่มือ และมาตรฐาน ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมและกฎเกณฑ์ทาง
วิชาการ หรือแผนงานอ่ืน 
- คู่มือการใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่ให้การ
สนับสนุนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรณีภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 
 

- บันทึกผลการด าเนินงาน 
- รายการสนับสนุนด้าน
ต่างๆ 

คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือ
มอบหมาย 

 

9 
 

 
 
 
 

ตลอด
ระยะเวลาเกิด
ภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ

ในพื้นที่ 

หลักการเฝูาระวังผลกระทบต่อ
สุขภาพที่อาจเกิดจากปัญหาด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมขณะเกิดภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติ เช่น สารเคมี
ร่ัวไหลที่ปนเปื้อนในดิน น้ า 
อาหาร และอากาศ และการ
จัดการในแต่ละสถานที่ เช่น ศูนย์
พักพิงชั่วคราว ชุมชนที่พักอาศัย
ผู้ประสบภัย โรงพยาบาล ระบบ
น้ าประปา ฯลฯ ให้ถูกสุขลักษณะ
เพื่อปูองกันการระบาดของโรค 

รายงานผลการเฝูาระวัง
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
ขณะเกิดภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ 

คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือ
มอบหมาย 

 
 

10  ขึ้นกับ
สถานการณ์
ภาวะฉุกเฉิน
และภัยพิบัติ

ในพื้นที่ 
 
 

หลักการสื่อสารความเสี่ยง หรือ 
แจ้งเตือนภัยภาวะที่อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพ 

บันทึกผลการสื่อสารความ
เสี่ยง หรือ แจ้งเตือนภัย 

คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือ
มอบหมาย 

 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
11 
 
 
 

 1. ขณะและ
หลังการ
ด าเนินงาน 
2. หลังการ
ซ้อม
แผนปฏิบัติ
การฯ 
 
 

- สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานรายประเด็นที่มีการ
ด าเนินการ เช่น การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ การจัดส่งเจ้าหน้าที่ลง
พื้นที่ ประเด็นการด าเนินงานด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อม ฯลฯ 
- สรุปและประเมินผลการซ้อม
แผนฯ ตามประเด็น เช่น การ
บริหารจัดการแผน การสั่งการ 
การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
Logistic ฯลฯ 

- รายงานสรุป และ
ประเมินผลการด าเนินงาน  
- รายงานสรุป และ
ประเมินผลการซ้อมแผน 

คณะท างาน/ผู้ที่ได้รับ
แต่งต้ังหรือ
มอบหมาย 

 
 
 
 

 

 

ลักษณะพื้นที่เสี่ยงหรือเคย
เกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 ใช ่ ไม่ใ

ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขณะเกิด 

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 (All Hazards Plan) หรือ 

แผนงานอ่ืนที่เก่ียวข้องกับการจัดการ
ภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติของหน่วยงาน 

เฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพขณะเกิด
และหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินและภัย

พิบัติในพื้นที ่

1. สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน

ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
หรือ 

2. สรุปและประเมินผลการซ้อม

แผนปฏิบัติการฯ (All Hazards 
Plan) 

สื่อสารความเสี่ยง หรือ แจ้งเตือนภัย
ในพื้นที่ 



 
 

 

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 6.1 ระยะเตรียมการ 
  (1) แต่งต้ังคณะท างาน/มอบหมายผู้รับผิดชอบการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมใน
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยนายกเทศมนตรี/ผู้บริหาร/เจ้าพนักงานสาธารณสุข/เจ้าพนักงานท้องถิ่น ก าหนด
ผู้รับผิดชอบในการด าเนินงานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติของท้องถิ่นในรูปแบบ
คณะท างานหรือบุคคลผู้ได้รับมอบหมาย และผู้รับผิดชอบ ต้องเป็นผู้มีความรู้ทางด้านสาธารณสุขหรืออนามัย
ส่ิงแวดล้อมหรือผู้ท่ีหน่วยงานเห็นชอบให้ด าเนินงาน  ท้ังนี้ หากผู้รับผิดชอบมีประสบการณ์ท างานด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติมาก่อน ให้แสดงรายงานผลการด าเนินงานด้วย 
  (2) พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นคณะท างาน/ผู้รับผิดชอบในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ จ าเป็นต้องการได้รับ
การพัฒนาศักยภาพด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ท้ังด้านองค์ความรู้ ระบบการบริหาร
จัดการ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การจัดการอบรมหรือเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เป็น
วิธีการเพิ่มพูนศักยภาพของเจ้าหน้าท่ีอีกทางหนึ่ง อีกท้ังยังก่อให้เกิดการด าเนินงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องได้อย่างมีเอกภาพ และคณะท างานหรือผู้รับผิดชอบหลัก ต้องมีประกาศนียบัตรหรือหลักฐานท่ีแสดงให้
เห็นว่าผ่านการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 
  (3) จัดท าท าเนียบภาคีเครือข่าย ให้สามารถพร้อมใช้ได้อย่างทันถ่วงที 
  การจัดท าระเบียนหรือท าเนียบภาคีเครือข่าย เป็นช่องทางส าคัญส าหรับการติดต่อประสานงาน
ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ และควรท าการปรับปรุงข้อมูล
อย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้สามารถพร้อมใช้ได้อย่างทันถ่วงที 
  (4) ส ารวจ เก็บรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและข้อมูล
ทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์ที่เก่ียวข้อง โดยแยกตามประเภทภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย 
  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ ต้องมีการทบทวน ส ารวจ เก็บรวบรวม ศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีส าคัญๆ ได้แก่ 
   - สถานท่ีส าคัญท่ีอาจได้รับผลกระทบหากเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เช่น ตลาดสด 
บ่อพักขยะ ระบบประปา โรงพยาบาล โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก ฯลฯ 
   - ข้อมูลทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ส าหรับการด าเนินงานอนามัย
ส่ิงแวดล้อมหรือการสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เช่น หน้ากากอนามัย ถุงด าส าหรับบรรจุมูลฝอย ส่ิง
ปฏิกูล คลอรีนหรือสารส้ม เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ า ส้วมลอยน้ า น้ าด่ืมบรรจุขวด เป็นต้น ให้เตรียมวัสดุอุปกรณ์
เพื่อปูองกันภัยจากสารเคมีด้วย เช่น กรณีไฟไหม้จากบ่อขยะ ส่งผลให้เกิดควันพิษท่ีอ าเภอแพรกษา จังหวัดส
มุทราปราการ เป็นต้น เจ้าหน้าท่ีต้องจัดเตรียมหน้ากากกันสารเคมี ชุดปูองกันตนเอง ชุดทดสอบด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมภาคสนาม เป็นต้น 
  ซึ่งข้อมูลท้ังหมด ควรวิเคราะห์แยกตามประเภทภัยและพื้นท่ีเส่ียงภัย 
  (5) จัดท าแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในทุก
ประเภทภัย (All Hazards Plan) หรือ มีการน าแผนรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติที่เก่ียวข้องมา
ประกอบการปฏิบัติการ 
  การจัดท าแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
   1) การทบทวนแผนท่ีมีอยู่เดิม (Review of existing plan) การทบทวนแผนปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติท่ีมีอยู่ เพื่อหลีกเล่ียงความ



 
 

 

ซ้ าซ้อน และลดเวลาในการหาข้อมูลบางส่วน รวมท้ังสามารถสร้างความเช่ือมโยงระหว่างแผนปูองกันภัยฝุายพล
เรือนในเขตท้องท่ี กับแผนอื่นๆ ได้ง่ายข้ึน นอกจากนี้ การทบทวนแผนจะเกิดประโยชน์ในการพิจารณาว่า แผนท่ี
จะปรับปรุงใหม่ มีข้อดีกว่าแผนเดิมในด้านใดบ้างและข้อมูลท่ีเพิ่มเติมคืออะไร เพื่อจะได้ก าหนดแผนฉบับใหม่ให้
ถูกต้องสอดคล้องกับแนวโน้มของภัยพิบัติ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) การวิเคราะห์ความเส่ียงอันตราย (Hazards analysis) การวิเคราะห์ความเส่ียง
อันตราย ถือเป็นขั้นตอนส าคัญขั้นตอนแรกในการจัดท าแผนปูองกันภัยฝุายพลเรือนในเขตท้องท่ี ซึ่งจะต้องอาศัย
การรวบรวมสถิติข้อมูลในพื้นท่ีท้ังด้านกายภาพและด้านสังคมมาวิเคราะห์และประเมินหาระดับและโอกาสของ
ความเส่ียงภัยท่ีจะเกิดขึ้นในเขตท้องท่ี และจัดเรียงล าดับความเส่ียงภัยแต่ละชนิด 
   3) การประเมินความสามารถขององค์กร (Capability assessment) การวิเคราะห์
และประเมินความเส่ียงภัย จะท าให้ทราบถึงสถานการณ์ของพื้นท่ีว่ามีโอกาสได้รับอันตรายจากภัยแต่ละชนิดมาก
น้อยเพียงใด แต่การจัดการภัยพิบัติได้จะต้องมีข้อมูลท่ีจ าเป็นต่อการวางแผนในขั้นต่อไป ได้แก่ 
    3.1 ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลหน่วยงาน เช่น สถานีดับเพลิง สถานี
ต ารวจ โรงพยาบาล หน่วยราชการ เหล่ากาชาด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
ฯลฯ พร้อมท้ังช่ือหน่วยงานท่ีมีอ านาจในการตัดสินใจ ก าลังพล สถานท่ี และวิธีการติดต่อ  ข้อมูลบุคคล เช่น 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ บุคคลส าคัญ ผู้น า อาสาสมัครต่างๆ ฯลฯ พร้อมท้ังสถานท่ีติดต่อ และวิธีการติดต่อ  ข้อมูล
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย เครื่องจักรกลหนัก รถบรรทุกน้ า รถบรรทุก รถโดยสาร 
อุปกรณ์ช่วยหายใจ SCBA ฯลฯ มีอยู่ในหน่วยงานหรือองค์กรใด จ านวนเท่าใด สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้
อย่างไร ใครเป็นผู้มีอ านาจตัดสินใจ แผนท่ี ประกอบด้วย แผนท่ีในภาพรวมและเฉพาะส่วน แผนท่ีพื้นท่ีเส่ียงภัย 
แผนท่ีต้ังจุดอันตราย แผนท่ีเส้นทางอพยพ แผนท่ีรับการอพยพ 
    3.2 ข้อมูลสถานท่ีส าคัญ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน้ า โรงงานอุตสาหกรรม 
สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ชุมสายโทรศัพท์ โรงพยาบาล สนามบินพาณิชย์ สถานท่ีราชการ โรงเ รียน โรงผลิต
น้ าประปา เป็นต้น 
    3.3 ข้อมูลเส้นทางคมนาคมท่ีส าคัญ เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง     เพื่อ
ก าหนดเส้นทางส่งก าลังบ ารุง เส้นทางอพยพ หรือเส้นทางฉุกเฉิน ข้อมูลท่ีได้รวบรวมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ขีดความสามารถขององค์กร ว่ามีความพร้อมรับมือกับความเส่ียงภัยท่ีได้ประเมินไว้มากน้อยเพียงใด 
และเป็นประโยชน์ในการส่ังการของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของท้องถิ่น 
   4) การจัดท าร่างแผน หลังจากท่ีได้มีการทบทวนแผนเดิมท่ีมีอยู่และแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
ก าหนดวิเคราะห์ชนิดของภัยและโอกาสท่ีจะเกิดในพื้นท่ี รวมท้ังพิจารณาทรัพยากรต่างๆ ท่ีมีอยู่ ซึ่งเป็นการ
ประเมินความสามารถขององค์กรในพื้นท่ีแล้ว การจัดท าร่างแผน จะต้องระลึกไว้เสมอว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้
ชุมชนมีการเตรียมความพร้อมท่ีดี เพื่อท่ีจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ภายใต้ความเส่ียงอันตรายจากภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติประเภทต่างๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นในพื้นท่ี โดยมีองค์ประกอบของแผนปฏิบัติการ      All Hazard 
Plan ประกอบด้วย 1) ความเป็นมาและความส าคัญ 2) วัตถุประสงค์ 3) ขอบเขต 4) หน่วยงานรับผิดชอบ 5) ข้อ
สันนิษฐาน 6) กรอบการปฏิบัติงาน 7) การติดต่อส่ือสาร และ 8) เอกสารอ้างอิง เอกสารแนบ และภาคผนวก 
  (6) ซ้อมแผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ           
(All Hazards Plan)  
  การเตรียมความพร้อมในการปูองกัน และลดความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ โดยก าหนดให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมจากภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  หรือ 
แผนงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติของหน่วยงาน เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนมีความเข้าใจหลักการ ขั้นตอน และวิธีการ



 
 

 

ปฏิบัติ สามารถจัดการสาธารณภัยได้อย่างทันท่วงทีท่ีมีภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติเกิดขึ้น อีกท้ังเพื่อให้ประชาชน
เข้าใจและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในเบ้ืองต้นเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ โดยมีข้ันตอนการฝึกซ้อมแผนฯ 
5 ขั้นตอน ดังนี้  
   1) การเตรียมการ ได้แก่ การจัดท าแผนเฉพาะกิจปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
จัดท าค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง และก าหนดงบประมาณส าหรับการเตรียมการฝึกซ้อมแผนฯ 
   2) ประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกิจ 
   3) ทดสอบภาคทฤษฎี เป็นการทดสอบการวางแผน การอ านวยการ ควบคุม ส่ังการ
และการประสานงานของหน่วยปฏิบัติตามแผน โดยอาจสมมติสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ขึ้นเป็นกรณีศึกษา 
หลังจากนั้นจะเป็นการประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี 
   4) ฝึกภาคปฏิบัติจริง ประกอบด้วยการฝึกจริงในพื้นท่ีจริงและการประเมินผลการ
ปฏิบัติ ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีสามารถพิจารณารูปแบบการซ้อมแผนให้เหมาะสมภายใต้ข้อจ ากัดของทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ ระยะเวลา เป็นต้น รูแบบการฝึกซ้อมแผนมีหลายรูปแบบ เช่น การซ้อมแผนบนโต๊ะ ( Tabletop 
Exercise) การซ้อมแผนเฉพาะหน้าท่ี (Functional Exercise) การซ้อมแผนเต็มรูป (Full Scale Exercise) เป็นต้น 
   5) การจัดนิทรรศการ (STATIC SHOW) โดยการเชิญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ
และเอกชนท่ีเกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการ จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีของรัฐและประชาชนในพื้นท่ีได้รับทราบ และจัดท าเอกสาร ส่ิงตีพิมพ์ ภาพพิมพ์ หรือวีดิ
ทัศน์ ฯลฯ ประกอบการฝึกซ้อม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติท้ัง
ก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังจากท่ีภัยผ่านพ้นไปแล้ว 
 6.2 ระยะด าเนินการ 
  (7) ลักษณะพื้นที่เสี่ยงหรือเคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
  คณะท างานหรือผู้ท่ีได้รับแต่งต้ัง พิจารณาลักษณะพื้นท่ีรับผิดชอบว่ามีโอกาสเส่ียงหรือเคยเกิด
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติมาก่อนหรือไม่ 
 ท้ังนี้  หากพิจารณาแล้วพบว่า “ใช่” ให้ด าเนินการในผังกระบวนการขั้นตอนท่ี 8 ต่อไป 
  หากพิจารณาแล้วพบว่า “ไม่ใช่” ให้ด าเนินการในผังกระบวนการขั้นตอนท่ี 11 ต่อไป 
  (8) ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ (All Hazards Plan) ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมขณะเกิด
ภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
   กรณีเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในพื้นท่ี เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ควร
ด าเนินการด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ All Hazards Plan แต่ละประเภทภัยท่ีจัดท า
ขึ้นแล้วหรือ แผนงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติของหน่วยงาน และใช้หลักวิชาการ 
คู่มือ หรือมาตรฐานด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมประกอบการด าเนินงานด้วย 
 
  (9) เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพขณะเกิดและหลังการเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติในพื้นที่ 
   เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ด าเนินการเฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพ โดย
เน้นไปท่ีปัจจัยเส่ียงด้านอนามัยส่ิงแวดล้อม เช่น การรั่วไหลของสารเคมีเกิดการปนเปื้อนดิน น้ า อาหารอากาศ 
ค านึงถึงสถานท่ีส าคัญท่ีอาจได้รับผลกระทบจากแต่ละประเภทภัย เช่น ตลาดสด บ่อพักขยะ ระบบน้ าอุปโภค -
บริโภค ระบบจัดการส่ิงปฏิกูล ระบบบ าบัดน้ าเสีย สัตว์แมลงพาหะน าโรค สุขาภิบาลท่ีพักอาศัย ศูนย์เด็กเล็ก 
ศูนย์พักพิงช่ัวคราว เป็นต้น ให้มีการจัดการให้ถูกสุขลักษณะ ซึ่งสถานท่ีส าคัญดังกล่าว อาจเป็นแหล่งก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสุขภาพกับประชาชนผู้ประสบภัย หรือก่อให้เกิดโรคระบาดในพื้นท่ีได้ 
 



 
 

 

  (10) สื่อสารความเสี่ยง หรือ แจ้งเตือนภัยในพื้นที่ 
   เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ด าเนินการส่ือสารความเส่ียง หรือ แจ้งเตือนภัย 
เพื่อแจ้งเตือนภัยท่ีอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพล่วงหน้าแก่ประชาชนกลุ่มท่ีคาดว่าจะได้รับผลกระทบให้
เตรียมพร้อมและปูองกันเพื่อรับสถานการณ์ และพิจารณาเคล่ือนย้ายประชาชนไปสู่ท่ีปลอดภัยได้ โดยใช้
ระบบส่ือสารหรือเครื่องมือแจ้งเตือนภัยของชุมชน เช่น เสียงตามสาย วิทยุ หอกระจายข่าว ไซเรนเตือนภัยแบบ
มือหมุน โทรโข่ง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงท่ีก าหนดให้เป็นสัญญาณเตือนภัยประจ าหมู่บ้านหรือต าบล 
   วิธีการแจ้งเตือนภัย ท าได้โดย 
   ๑. แจ้งเตือนประชาชนโดยตรง โดยผ่านทางสถานีโทรทัศน์ สถานีวิทยุ วิทยุสมัครเล่น 
โทรสาร โทรศัพท์มือถือ หอกระจายข่าว เสียงตามสาย ไซเรนเตือนภัยแบบมือหมุน และหอเตือนภัย 
   ๒. แจ้งเตือนผ่านหน่วยงาน  โดยใช้กลไกระบบการบริหารราชการต้ังแต่ระดับ
ส่วนกลาง ระดับภูมิภาค ระดับท้องถิ่น หน่วยงานช่วยเหลือบรรเทาสาธารภัย กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ และ
ประชาชนท่ัวไป ผ่านหน่วยงานระดับต่างๆ ไปสู่ระดับพื้นท่ีตามวิธีการแจ้งเตือนภัยผ่านหน่วยงาน 
 
 6.3 ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 
 
  (11) สรุปและประเมินผลการด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
หรือ สรุปและประเมินผลการซ้อมแผนปฏิบัติการฯ (All Hazards Plan) 
  เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือคณะท างาน ต้องมีการสรุปและประเมินผลการด าเนินงานด้าน
อนามัยส่ิงแวดล้อมขณะเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ เป็นระยะๆ เพื่อมาปรับปรุงวิธีบริหารจัดการด้านอนามัย
ส่ิงแวดล้อมขณะเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติต่อไปในอนาคต 
  หรือ กรณีท่ีมีการด าเนินงานแค่ระยะการฝึกซ้อมแผนเท่านั้น ให้มีการสรุปและประเมินผลการ
ซ้อมแผนปฏิบัติการฯ (All Hazards Plan) เพื่อน าผลท่ีได้ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการฯ ให้ดีขึ้นต่อไป 
7. ค านิยาม 
 7.1 สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง ภัยอันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ท าให้เกิดขี้น 
ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ท าให้เกิดขึ้น 
ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ 
 7.2 ภาวะฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง ภาวะท่ีท าให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพท่ีมีความ
รุนแรง (Seriousness of the public health impact) ท าให้เกิดการปุวย และการตายจ านวนมาก เป็นเหตุการณ์ท่ี
ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน (Unusual or unexpected nature of the event) เช่น โรคติดเช้ืออุบัติซ้ า และโรค
ท่ีไม่เคยพบมาก่อน มีโอกาสท่ีจะแพร่ไปสู่พื้นท่ีอื่น (Potential for the event to spread) และอาจต้องมีการจ ากัด 
การเคล่ือนย้ายท่ีของผู้คนหรือสินค้า (The risk that restrictions to travel or trade) เช่น โรคติดต่อจากสัตว์หรือ
มีการติดต่อได้ง่ายจากการเดินทาง 
 7.3 วาตภัย (Windstorm) หมายถึง ภัยธรรมชาติซึ่งเกิดจากพายุลมแรง นับเป็นภัยธรรมชาติท่ีก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระดับหนึ่ง ถึงแม้ความถี่ของการเกิดวาตภัยจะลดลง แต่มูลค่า
ความเสียหายท่ีเกิดขึ้นในแต่ละครั้งกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยล าดับ 
 7.4 อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยท่ีเกิดขึ้นเนื่องจากน้ าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน้ าท่วม น้ าปุา หรืออื่นๆ 
โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องกันเป็นเวลานาน บางครั้งท าให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุจากพายุ
หมุนเขตร้อน ลมมรสุมมีก าลังแรง ร่องความกดอากาศต่ าก าลังแรง อากาศแปรปรวน น้ าทะเลหนุน แผ่นดินไหว 
เข่ือนพัง เป็นต้น 



 
 

 

 7.5 แผ่นดินไหว (Earthquake) เป็นปรากฏการณ์การส่ันสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก สาเหตุของการ
เกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ 
 7.6 ภัยแล้ง (Drought) หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟูาอากาศ อ้นเกิดจากการท่ีมีฝนน้อยกว่าปกติ หรือ
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นท่ีบริเวณกว้าง  
 7.7 แผ่นดินถล่ม (Land slide) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหนึ่ง ท่ีก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อบริเวณพื้นท่ีท่ีเป็นเนินสูงหรือภูเขาท่ีมีความลาดชันมาก เนื่องจากขาดความสมดุลในการทรงตัวบริเวณ
ดังกล่าว ท าให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคล่ือนตัวขององค์ประกอบธรณีวิทยา
บริเวณนั้นจากท่ีสูงลงสู่ท่ีต่ า 
 7.8 อัคคีภัย หมายถึง ภยันอันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตาม
บริเวณท่ีมีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ท่ีมีเช้ือเพลิงหนุนเนื่อง หรือ
มีไอของเช้ือเพลิงถูกขับออกมามาก 
 7.9 โรคระบาด (Epidemic) ภัยอันเกิดการระบาดของโรค เช่น อหิวาตกโรค โรคติดเช้ือระบบทางเดิน
หายใจรุนแรงเฉียบพลัน (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARs) โรคไข้หวัดนก (Bird Flu) โรคไข้หวัด
ใหญ่สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา (Ebola Virus Disease) โรคติดเช้ือทางเดินหายใจ
ตะวันออกกลาง (Midden East Respiratory Syndrome: MERS) เป็นต้น 
 
8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 8.1 คู่มือวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมส าหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ของกรมอนามัย พ.ศ. 2549 
 8.2 แบบส ารวจด้านการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมกรณีสาธารณภัย/ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ 
 8.3 แบบสรุปผลการด าเนินงาน กรมอนามัย (En.D. 3) 
 8.4 ผังการด าเนินงานของกรมอนามัย (ส่วนกลาง) 
 8.5 หลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 กรมปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 
แบบประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Environmental Health Accreditation : EHA) 
 

ประเด็นงานท่ี 5 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ รหัสการรับรอง EHA : 5000 มีมาตรฐาน 
การปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยส่ิงแวดล้อม (Standard Operating Procedure : SOP) ท่ีเกี่ยวข้อง จ านวน  
1 กระบวนการ ได้แก่ กระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 

องค์ประกอบท่ี 6 การจัดการกระบวนการ   คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
 

เง่ือนไขที่ 1 แสดงข้อก าหนดการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
ส าหรับพื้นที่เสีย่งหรือเคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 

ผ่าน 
มีการด าเนินการตามแผนภูมิการท างาน จ านวน 11 ขั้นตอน โดยต้องด าเนินการในทุก
ขั้นตอนต้ังแต่ขั้นตอนท่ี 1 ถึง ขั้นตอนท่ี 11 ตามล าดับ 

ไม่ผ่าน 
ไม่มีการด าเนินการตามแผนภูมิการท างาน หรือมีการด าเนินการไม่ครบ 11 ข้ันตอน ต้ังแต่
ขั้นตอนท่ี 1 ถึง 11 หรือด าเนินการข้ามข้ันตอน 

 
 
 

เง่ือนไขที่ 2 คะแนนท่ีได้รับในแต่ละขั้นตอน 
ส าหรับพื้นที่ไม่เคยเกิดภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
 

ผ่าน มีการด าเนินการตามแผนภูมิการท างาน และได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 60 คะแนน ขึ้นไป 
ไม่ผ่าน มีการด าเนินการตามแผนภูมิการท างาน และได้คะแนนรวมน้อยกว่า 60 คะแนน ขึ้นไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสการรับรอง EHA : 5000 



 
 

 

3) ตารางแสดงการแจกแจงคะแนนกระบวนการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

ค าช้ีแจง :  ให้ใส่เครื่องหมาย ในช่อง  หน้าข้อความท่ีเป็นจริงตามหลักฐานท่ีปรากฏ 
ในช่อง “ผลการประเมิน” พร้อมระบุคะแนนในช่อง “คะแนนท่ีได้ (B)” 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ระยะเตรียมการ 

1 
 

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10 

 ค าสั่งแต่งต้ัง
ผู้รับผิดชอบหรือ
หนังสือมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ 
 

2 
 

 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10 

 หลักฐานการอบรม
ของคณะท างาน 
(อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง) 
 
 
 

3 
 

 
 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10 

 ระเบียน/ท าเนียบ
ภาคีเครือข่าย พร้อม
ช่องทางการติดต่อ 
(ปรับปรุงทุก 1 ป)ี 
 

4 
 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10 

 - รายงานการ
ส ารวจ/เก็บ
รวบรวม/ศึกษา 
- รายการข้อมูล
ทรัพยากรและวัสดุ
อุปกรณ์ที่ 
(อย่างน้อย 1 ระเบียน 
และปรับปรุงทุก 1 ปี) 
 

 
5 
 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 
 
 

15 

 แผนปฏิบัติการฯ 
(All Hazard Plan) 
ของหน่วยงาน 

 
 
 
 

 
6 
 

 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10 

 รายงานผลการซ้อม
แผน (แบบ Hard 
Copy) 

 
 

 

จัดท าท าเนียบภาคีเครือข่าย 
พร้อมใช้ทันที 

ก าหนดผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้าน
อนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน

และภัยพิบัติ 

ส ารวจ เก็บรวบรวม ศึกษา และ
วิเคราะห์ข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวด 
ล้อมและข้อมูลทรัพยากรและวัสดุ
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง โดยแยกตาม

ประเภทภัยและพื้นที่เสี่ยงภัย 

จัดท าแผนปฏิบัติการ 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติในทุกประเภทภัย 

(All Hazard Plan) หรือ มีการน าแผนงาน
อ่ืนที่เก่ียวข้องมาปรับใช้ 

 

ซ้อมแผนปฏิบัติการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม หรือ แผนงานอื่นที่

เก่ียวข้อง รองรับภาวะฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัติ (All Hazard Plan)  



 
 

 

ขั้นตอน 
ที่ 

ผังกระบวนการ ผลการประเมิน  
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได ้(B) 

หลักฐาน 

ระยะด าเนินการ 

7 

 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 ค าสั่งการ หรือ 
เอกสารการข้อมูล
เพ่ือประกอบการ
พิจารณาลักษณะ

พ้ืนที่ 
 
 
 

8 
 

 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10 
 

 บันทึกผลการ
ด าเนินงานและ

รายการสนับสนุน
ด้านต่างๆ 

 
 
 
 

9 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 รายงานผลการเฝูา
ระวังด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมขณะเกิด
ภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติ 

10 

 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

5 

 บันทึกผลการสื่อสาร
ความเสี่ยง หรือ แจ้ง
เตือนภัย 
 
 

ระยะติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 มีการด าเนินการ 
 ไม่มีการด าเนินการ 

10 

 รายงานสรุป และ
ประเมินผลการ
ด าเนินงาน หรือ 
การซ้อมแผน 
 
 
 
 
 

คะแนนรวม 100   
 

 

ลักษณะพ้ืนทีเ่สี่ยงหรือ
เคยเกิดภาวะฉุกเฉิน

และภัยพิบัติ 
 

ใช ่ ไม่ใ

1. สรุปและประเมินผลการ
ด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 
หรือ 

2. สรุปและประเมินผลการซ้อม
แผนปฏิบัติการฯ 

(All Hazards Plan) 

ด าเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ 
ด้านอนามัยสิง่แวดล้อมขณะเกิด 
ภาวะฉุกเฉินและภยัพิบัต ิ(All 

Hazards Plan) หรอื แผนงานอ่ืนที่
เก่ียวข้องกับการจัดการภาวะฉุกเฉิน  

หรอืภัยพิบตัิของหน่วยงาน 
 

เฝูาระวังผลกระทบต่อสุขภาพขณะ
เกิดและหลังการเกิดภาวะฉุกเฉิน

และภัยพิบัติในพ้ืนที่ 

สื่อสารความเสี่ยง หรือ แจ้งเตือน
ภัยในพ้ืนที่ 



 
 

 

สรุปผลการประเมินกระบวนการ 
 คะแนนท่ีได้..........................................คะแนน 
 สรุปผล 
   ผ่าน         ไม่ผ่าน 
 เหตุผล............................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................... 
องค์ประกอบที่ 7 การวัดผลลัพธ์ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
ค าช้ีแจง :  1. ให้ระบุคะแนนท่ีได้ตามผลการด าเนินงานท่ีเป็นจริงในช่อง “คะแนนท่ีได้ (C)” 

    2. พิจารณาให้คะแนนตามเงื่อนไข ดังนี้ 
 

ผ่าน ได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า 60 คะแนน ขึ้นไป 

ไม่ผ่าน ได้คะแนนรวมน้อยกว่า 60 คะแนน 
     
 

ประเดน็การวัดผล เป้าหมายการวัดผล หลักฐาน 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ทีได้ (C) 

การบริหารจัดการ
ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมรองรับ
ภาวะฉุกเฉินและ
ภัยพิบัติ 
(Man Manage 
Material : 3M) 

1. เจ้าหน้าท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพใน
การด าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
รองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

หลักฐานการเข้ารับการอบรมของ
เจ้าหน้าท่ี เช่น ใบประกาศนียบัตร 
หนังสือขออนุมัติไปราชการ ฯลฯ 

30 
 

2. มีแผนปฏิบัติการด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัย
พิบัติในทุกประเภทภัย (All Hazards 
Plan) หรือ มีการน าแผนรองรับภาวะ
ฉุกเฉินและภัยพิบัติท่ีเกี่ยวข้องมา
ประกอบการปฏิบัติการ 

แผนปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม
รองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ      
(All Hazards Plan) หรือแผนงานอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

30 

 

3. มีการฝึกซ้อมแผนด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม หรือ แผนงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
กับการจัดการภาวะฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ 

รายงานผลการซ้อมแผนฯ ของหน่วยงาน 
20 

 

4. มข้ีอมูลทรัพยากรและวัสดุอุปกรณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้อง โดย
แยกตามประเภทภัยและพื้นท่ีเสี่ยงภัย 
หรือมีการสนับสนุนด้านทรัพยากร วัสดุ
อุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม และการ
ขนส่ง (Logistic) 

1. เอกสารข้อมูลทรัพยากร วัสดุอุปกรณ์
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม หรือข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับการจัดเตรียมการ
สนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อม และการขนส่ง (Logistic) 
หรือ 
2. รายงานการสนับสนุนด้านทรัพยากร
และวัสดุอุปกรณ์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
กรณีเกิดภัยพิบัติในพื้นท่ี 

20 

 

รวมคะแนน 100  
 

 
 



 
 

 

 


