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วัตถุประสงค์ของการจัดท�าคู่มือ SOP

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOP) 

จัดท�าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 

เดียวกัน ผู ้ปฏิบัติงานสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการท�างาน ทราบว่าควรปฏิบัติงานอย่างไร เม่ือใด กับใคร  

เป็นประโยชน์กับผู้บริหารในการติดตามงานได้ทุกขั้นตอน ลดความผิดพลาดในการท�างาน นอกจากนี้ยังสามารถ 

ใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกอบรม เป็นส่ือในการประสานงาน เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติงานสอดคล้องกับนโยบาย  

วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้

ประโยชน์ของการจัดท�าคู่มือ SOP

1. ผู ้ปฏิบัติงานที่ใช้คู ่มือ SOP น้ี จะไม่เกิดความสับสนในการปฏิบัติงาน เกิดความเข้าใจและช่วย 

เสริมสร้างความมั่นใจในการท�างาน ได้งานที่มีคุณภาพตามระยะเวลาที่ก�าหนด เป็นการลดขั้นตอน 

การท�างานที่ซับซ้อน ลดข้อผิดพลาดจากการท�างานที่ไม่เป็นระบบ

2. เป็นคู ่มือช่วยในการเรียนรู ้การท�างานของผู ้ที่เริ่มปฏิบัติงานใหม่ให้สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้อย่าง 

ถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดเวลาในการสอนงาน บุคลากรหรือเจ้าหน้าที่สามารถท�างานแทนกันได้  

แต่ละหน่วยงานรู้งานซึ่งกันและกัน ช่วยในการออกแบบระบบงานใหม่และปรับปรุงงาน เป็นต้น

เนื้อหาของคู่มือ SOP

แต่ละกระบวนงานประกอบด้วย

1. วัตถุประสงค์ เป็นการบอกถึงสิ่งที่ต้องการจากการปฏิบัติตาม SOP นั้นๆ 

2. ขอบเขตของงาน เป็นการระบุว่า SOP ที่ใช้ในการปฏิบัติงานนั้น ครอบคลุมสิ่งใดบ้าง

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ ระบุหน่วยงาน/ต�าแหน่งบุคคลที่น�า SOP ไปปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุตาม 

วัตถุประสงค์

4. เอกสารอ้างอิง ระบุชื่อและหมายเลขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ SOP

5. แผนภูมิการท�างาน เป็นการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานโดยย่อ เพื่อให้ทราบว่า ใคร ท�าอะไร

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นการบรรยายรายละเอียดของการท�างานตามแผนภูมิ

7. ค�านิยาม เป็นการอธิบายความหมาย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เก่ียวข้อง เป็นการระบุชื่อและหมายเลขของแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกการ 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ
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1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันกับ 

ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และน�ากระบวนการด้านการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการอนามัย 
สิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัยไปปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน

เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉินหรือสาธารณภัย ซึ่งสอดคล้อง 
กับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2555 - 2559

2. ขอบเขตของงาน
ครอบคลุมการด�าเนินงานการรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ตั้งแต่ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  

ในการด�าเนินการในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ การส�ารองวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์รองรับภาวะฉุกเฉินและ 
ภัยพิบัติ การท�าระเบียนหรือท�าเนียบภาคีเครือข่าย การรวบรวมและศึกษาข้อมูล การแต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการ 
จัดท�าแผนการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน/สาธารณภัย การจัดท�าแผน การซ้อมแผนฯ การจัดตั้ง 
ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจหรือหน่วยปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ การส�ารวจและบันทึกภาพ การวิเคราะห ์
สถานการณ์ สรุปรวบรวม จัดท�าค�าแนะน�าทางวิชาการ ประสานความร่วมมือกับภาคี/เครือข่าย การพิจารณา 
ความสามารถในการด�าเนินการ การท�าหนังสือราชการประสานขอการสนับสนุนจากจังหวัด ส่วนกลาง  
การด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย การสรุปผลการด�าเนินงานและจัดเก็บรวบรวมท�าฐานข้อมูล รายงานผู้บริหาร 
ตามล�าดับ/แจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานในพื้นที่ ส่งต่อกระบวนการเฝ้าระวัง และขั้นตอนสุดท้ายคือ การฟื้นฟูสภาพ

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
หน่วยงานในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบูรณาการการท�างานร่วมกันกับส�านักอนามัย 

สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

4. เอกสารอ้างอิง
4.1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557
4.2 กฎบัตรมนุษยธรรมและมาตรฐานขั้นต�่าในการตอบสนองต่อภัยพิบัติ (SPHERE) พ.ศ. 2551
4.3 กฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR)
4.4 คู่มือวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของ 

        กรมอนามัย พ.ศ. 2549
4.5 คูม่อืวชิาการ เรือ่งมาตรฐาน และแนวทางปฏบิติังานทีมเฝ้าระวงัสอบสวนเคล่ือนท่ีเร็ว (SRRT) พ.ศ. 2552
4.6 คู่มือวิชาการ เรื่องการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ 

        ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
4.7 เอกสาร เรื่อง การปรับปรุงสุขาภิบาลในภาวะฉุกเฉิน กองสุขาภิบาล กรมอนามัย พ.ศ. 2536
4.8 หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546
4.9 พระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2522
4.10 คูม่อืการบรหิารจดัการด้านอนามยัส่ิงแวดล้อม กรณสีาธารณภยัหรือภยัพิบติั (ส�าหรับเจ้าหน้าที)่ พ.ศ. 2555

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

ส�าหรับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น

ชื่อกระบวนงาน
การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ล�าดับกระบวนงาน : 14

ผู้จัดท�า กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรณีสาธารณภัยและพื้นที่พิเศษ

ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

วันที่เริ่มใช้เอกสาร  1 ตุลาคม 2556

จ�านวนหน้า : 10 หน้า
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5. แผนภูมิการท�างาน

ล�าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
มาตรฐาน

คุณภาพงาน
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

1

(A-1)

3 – 5 วัน - หลักฐานการ

เข้ารับการ

อบรมของ

เจ้าหน้าที่

ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

2

(A-2)

3 วัน

(ปรับปรุง

ทุกๆ 1 ปี)

- รายการส�ารอง

วัสดุอุปกรณ์

ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

3

(A-3)

3 วัน

(ปรับปรุง

ทุกๆ 1 ปี)

- ระเบียนหรือ

ท�าเนียบภาคี

เครือข่าย

ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

4

(B-1)

2 วัน

(ปรับปรุง

ทุกๆ 1 ปี)

- สถานการณ์จาก

กรม ปภ.

- กฎหมายที่

เกี่ยวข้อง

- คู่มือวิชาการ

และมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง

ข้อมูลที่น�ามา

ศึกษา

(Hard Copy)

ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

5

(B-2)

3 วัน ผ่านการอบรม

ด้านการจัดการ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

กรณีเหตุฉุกเฉิน/

สาธารณภัย/ภัย

พิบัติ

ค�าสั่งแต่งตั้งฯ ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

6

(B-3)

5 วัน - แผนการจัดการ

อนามัย

สิ่งแวดล้อม

ในภาวะฉุกเฉิน/

สาธารณภัย

ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่

ในการด�าเนินในภาวะ

ฉุกเฉินและภัยพิบัติ

 

ส�ารองวัสดุ อุปกรณ์ และ

เคมีภัณฑ์รองรับภาวะฉุกเฉิน

และภัยพิบัติ

 

ระเบียนหรือท�าเนียบ

ภาคีเครือข่าย

 

รวบรวม และศึกษาข้อมูล

(Data Review)

 

แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ

ในการจัดท�าแผน 

(Planning team)

 

จัดท�าแผนฯ

(Planning Procedure)
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ล�าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
มาตรฐาน

คุณภาพงาน
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

7

(B-4)

2-3 วัน - รายงานผล

การซ้อมแผนฯ

ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

8

(C-1)

1 วัน - ค�าสั่งแต่งตั้งฯ ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

9

(C-2)

2-3 วัน ตามแบบส�ารวจ

ของกรมอนามัย

แบบส�ารวจภัย

พิบัติ

ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

10

(C-3)

2 วัน เทียบเคียง

มาตรฐาน

การปรับปรุง

สุขาภิบาล

ในภาวะฉุกเฉิน

มาตรฐานทาง

วิชาการทั้งในและ

ต่างประเทศ

ค�าแนะน�าทาง

วิชาการ

ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

11

(C-4)

1 วัน - - ระบุชื่อ/

หน่วยงาน

รับผิดชอบใน

สังกัด อปท.

 

 

 

 

 

ซ้อมแผนฯ

จัดตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะ

กิจ/หน่วยปฏิบัติการตอบโต้

ภาวะฉุกเฉินฯ

ส�ารวจ และบันทึกภาพ

วิเคราะห์สถานการณ์ สรุป

รวบรวม รวมทั้งจัดท�า

ค�าแนะน�าทางวิชาการ

ประสานความร่วมมือ

กับภาคี/เครือข่าย 
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หมายเหต ุ   A : ป้องกัน (Prevention) B : เตรียมพร้อม (Preparation) C : เผชิญเหตุ (Response) D : ฟื้นฟู (Recovery)

ล�าดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา
มาตรฐาน

คุณภาพงาน
ตัวชี้วัด ผู้รับผิดชอบ

12
(C-5)

1 วัน พิจารณาความ
รุนแรงของ

เหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย
/ภัยพิบัติตาม
มาตรฐานกรม

ปภ. และศักยภาพ
ของบุคลากรที่

รับผิดชอบ

- ระบุชื่อ/
หน่วยงาน

รับผิดชอบใน
สังกัด อปท.

13
(C-6)

1-2 วัน - - ระบุชื่อ/
หน่วยงาน

รับผิดชอบใน
สังกัด อปท.

14
(C-7)

ขึ้นกับ
สถานการณ์

- ตามคู่มือและ
มาตรฐาน 

กฎเกณฑ์ทาง
วิชาการ

- คู่มือการใช้วัสดุ 
อุปกรณ์ที่ให้การ

สนับสนุน

บันทึกการ
สนับสนุนด้าน

ต่างๆ

ระบุชื่อ/
หน่วยงาน

รับผิดชอบใน
สังกัด อปท.

15
(C-8)

3 วัน สรุปตาม
แบบฟอร์ม
กรมอนามัย
(En.D 3)

- รายงานผล
การด�าเนินงาน
- ฐานข้อมูล
ด้านสารณภัย

ระบุชื่อ/
หน่วยงาน

รับผิดชอบใน
สังกัด อปท.

16
(C-9)

1 วัน - หนังสือราชการ
รายงาน
ผู้บริหาร

ระบุชื่อ/
หน่วยงาน

รับผิดชอบใน
สังกัด อปท.

17
(D-1)

2-5 วัน - รายงานผลการ
ด�าเนินงาน

ระบุชื่อ/
หน่วยงาน

รับผิดชอบใน
สังกัด อปท.

- รายงาน
ผู้บริหาร
ตามล�าดับ

- แจ้ง
ข้อมูลแก่
หน่วยงาน
ในพื้นที่

มีไม่มี

ส่งต่อ
กระบวนการ

เฝ้าระวัง 

  
พิจารณาความสามารถ

ในการด�าเนินการ

 

ท�าหนังสือราชการประสาน
ขอการสนับสนุนจาก
จังหวัด/ส่วนกลาง

 

 

สรุปผลการด�าเนินงาน
และจัดเก็บรวบรวมท�า

 

ฟื้นฟูสภาพ

ด�าเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
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6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน
6.1 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการด�าเนินการในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (A-1)

เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติจ�าเป็นต้องการได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทั้ง 

ด้านองค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการ และทักษะในการปฏิบัติงานอย่างสม�่าเสมออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อเป็น 

การเตรียมความพร้อมรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ การจัดการอบรม 

หรือเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานภายนอก เป็นวิธีการเพิ่มพูนศักยภาพของเจ้าหน้าที่อีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังก่อให้เกิด 

การด�าเนินงานแบบบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีเอกภาพ

6.2 ส�ารองวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์รองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ (A-2)

มีการส�ารองวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ส�าหรับการด�าเนินงานอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือการ 

สุขาภิบาลในภาวะภัยพิบัติ เช่น ถุงด�าส�าหรับบรรจุขยะ ส่ิงปฏิกูล คลอรีนหรือสารส้ม เพ่ือปรับปรุงคุณภาพน�้า  

ส้วมลอยน�้า น�้าดื่มบรรจุขวด เป็นต้น ตลอดจนให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ดังกล่าว แก่ประชาชน  

ซึ่งเป็นปัจจัยส�าคัญในการช่วยลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่ประสบภัย

6.3 ระเบียนหรือท�าเนียบภาคีเครือข่าย (A-3)

การจัดท�าระเบียนหรือท�าเนียบภาคีเครือข่าย เป็นช่องทางส�าคัญส�าหรับการติดต่อประสานงานใน 

ภาวะฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ และควรท�าการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม�่าเสมอ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

6.4 รวบรวม และศึกษาข้อมูล (Data Review) (B-1)

เจ้าหน้าที่ต้องมีการทบทวน หรือศึกษาข้อมูลทางวิชาการต่างๆ เกี่ยวกับการเกิดเหตุฉุกเฉิน/

สาธารณภัย/ภัยพิบัติจากสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในอดีต และปัจจุบัน โดยพิจารณาศึกษาสถานการณ์ที่มีรูปแบบ 

ใกล้เคียงกับสถานการณ์ท่ีก�าลังประสบในพื้นที่ มีความครอบคลุมของข้อมูลทั้งภายในและภายนอกสถานการณ์  

รวมถึงข้อมูลจากภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบ ความรุนแรง การป้องกัน และแนวทางฟื้นฟู  

ทีอ่าจจะน�ามาปรบัใช้กบัการด�าเนนิงานพ้ืนท่ีได้ นอกจากนัน้ เจ้าหน้าท่ีควรประสานข้อมลูในพ้ืนท่ีเพ่ือเตรยีมตวัล่วงหน้า 

ให้ถูกต้องทันเวลา สถานการณ์ โดยเน้นพื้นที่ที่ประสบภัยบ่อยครั้ง

เช่น กรณีเกิดอุทกภัย ควรมีการศึกษาข้อมูลด้านการสุขาภิบาลน�้าดื่ม-น�้าใช้ ด้านการสุขาภิบาลอาหาร  

ด้านการจัดการสิ่งปฏิกูล ด้านการจัดการขยะมูลฝอย ด้านการควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค ด้านการจัดการน�้าเสีย 

ด้านการสุขาภิบาลที่พักอาศัยชั่วคราว/จุดอพยพ เป็นต้น

กรณีเกิดโรคระบาด ควรมีการศึกษาข้อมูลด้านระบุนิยามโรค ระดับภูมิต้านทาน ระดับความรุนแรง 

ของโรคระบาด ข้อมูลเกี่ยวกับโรคระบาด ระดับอัตราป่วย-ตาย การสุขาภิบาลน�้าด่ืม-น�้าใช้ การสุขาภิบาลอาหาร  

การจัดการสิ่งปฏิกูล การจัดการขยะมูลฝอย การควบคุมสัตว์และแมลงพาหะน�าโรค การจัดการน�้าเสีย เป็นต้น

ตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่สามารถน�ามาอ้างอิงได้ ได้แก่

1) ศูนย์ปฏิบัติการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ที่ตั้ง กระทรวงมหาดไทย 3/12 ถ.อู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300

โทรศัพท์ 02-243-0020 โทรสาร 02-241-4403 สายด่วน 1784

Web site:  http://www.disaster.go.th/dpm/ 

   http://123.242.142.101/doc/index.php 
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2) สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)

ที่ตั้ง ชั้น 2 อาคารกองวิศวกรรมการแพทย์ สาธารณสุขซอย 8 กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 

ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 

โทรศัพท์ 02-590-2800-1 โทรสาร 02-590-2802

Web site:  http://www.niems.go.th 

3) ส�านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ที่ตั้ง ชั้น 6 อาคาร 6 อาคารส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ต�าบลตลาดขวัญ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02-590-1786, 02-590-1725 โทรสาร 02-590-1731

Web site:  http://203.157.15.4/

6.5 แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบในการจัดท�าแผน (Planning team) (B-2)

พิจารณาแต่งตั้งคณะท�างาน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรเอกชน เพื่อรับผิดชอบการพิจารณาทบทวนปรับปรุงและจัดท�าแผนป้องกันภัย 

ฝ่ายพลเรือนเขตท้องท่ี จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้แทนภาคประชาชน เช่น ผู้แทนหอการค้า องค์กร 

การกุศล ผู ้น�าอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อหารือและชี้แจง เป้าหมายวัตถุประสงค์ของการจัดท�าแผน  

รวมทั้งรับฟังปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะเพื่อประกอบการจัดท�าแผน

6.6 จัดท�าแผน (Planning Procedure) (B-3)

การจัดท�าแผน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่

1) การทบทวนแผนท่ีมีอยู่เดิม (Review of existing plan) การทบทวนแผนป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัยและแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นการพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความซ�้าซ้อน และลดเวลา 

ในการหาข้อมูลบางส่วน รวมทั้งสามารถสร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตท้องที่  

กับแผนอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การทบทวนแผนจะเกิดประโยชน์ในการพิจารณาว่า แผนท่ีจะปรับปรุงใหม่  

มีข้อดีกว่าแผนเดิมในด้านใดบ้างและข้อมูลที่เพ่ิมเติมคืออะไร เพ่ือจะได้ก�าหนดแผนฉบับใหม่ให้ถูกต้องสอดคล้อง 

กับแนวโน้มของภัยพิบัติ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตราย (Hazards analysis) การวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตราย ถือเป็น 

ขั้นตอนส�าคัญขั้นตอนแรกในการจัดท�าแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตท้องที่ ซึ่งจะต้องอาศัยการรวบรวมสถิติข้อมูล 

ในพื้นที่ทั้งด้านกายภาพและด้านสังคมมาวิเคราะห์และประเมินหาระดับและโอกาสของความเสี่ยงภัยที่จะเกิดขึ้น 

ในเขตท้องที่ และจัดเรียงล�าดับความเสี่ยงภัยแต่ละชนิด

3) การประเมินความสามารถขององค์กร (Capability assessment) การวิเคราะห์และประเมิน 

ความเสี่ยงภัย จะท�าให้ทราบถึงสถานการณ์ของพ้ืนที่ว่ามีโอกาสได้รับอันตรายจากภัยแต่ละชนิดมากน้อยเพียงใด  

แต่การจัดการภัยพิบัติได้จะต้องมีข้อมูลที่จ�าเป็นต่อการวางแผนในขั้นต่อไป ได้แก่

3.1) ข้อมูลพื้นฐาน ประกอบด้วย ข้อมูลหน่วยงาน เช่น สถานีดับเพลิง สถานีต�ารวจ โรงพยาบาล 

หน่วยราชการ เหล่ากาชาด องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล ฯลฯ พร้อมทั้งชื่อหน่วยงาน 

ที่มีอ�านาจในการตัดสินใจ ก�าลังพล สถานที่ และวิธีการติดต่อ ข้อมูลบุคคล เช่น รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ บุคคลส�าคัญ  

ผู้น�า อปพร. พร้อมทั้งสถานที่ติดต่อ และวิธีการติดต่อ ข้อมูลอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เช่น รถยนต์ดับเพลิง รถกู้ภัย 

เคร่ืองจักรกลหนัก รถบรรทุกน�้า รถบรรทุก รถโดยสาร อุปกรณ์ช่วยหายใจ-SCBA ฯลฯ มีอยู ่ในหน่วยงานหรือ 
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องค์กรใด จ�านวนเท่าใด สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉินได้อย่างไร ใครเป็นผู้มีอ�านาจตัดสินใจ แผนที่ ประกอบด้วย  

แผนที่ในภาพรวมและเฉพาะส่วน แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย แผนที่ตั้งจุดอันตราย แผนที่เส้นทางอพยพ แผนที่รับการอพยพ

3.2) ข้อมูลสถานที่ส�าคัญ เช่น เขื่อนหรืออ่างเก็บน�้า โรงงานอุตสาหกรรม สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง 

ชุมสายโทรศัพท์ โรงพยาบาล สนามบินพาณิชย์ สถานที่ราชการ โรงเรียน โรงผลิตน�้าประปา เป็นต้น

3.3) ข้อมูลเส้นทางคมนาคมที่ส�าคัญ เช่น ถนนสายหลัก ถนนสายรอง เพ่ือก�าหนดเส้นทางส่ง 

ก�าลังบ�ารุง เส้นทางอพยพ หรือเส้นทางฉุกเฉิน ข้อมูลที่ได้รวบรวมดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการวิเคราะห ์

ขีดความสามารถขององค์กร ว่ามีความพร้อมรับมือกับความเสี่ยงภัยที่ได้ประเมินไว้มากน้อยเพียงใด และเป็นประโยชน์ 

ในการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยของท้องถิ่น

4) การจัดท�าร่างแผน หลังจากท่ีได้มีการทบทวนแผนเดิมท่ีมีอยู ่และแผนอื่นท่ีเก่ียวข้อง ก�าหนด 

วิเคราะห์ชนิดของภัยและโอกาสที่จะเกิดในพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู ่ ซึ่งเป็นการประเมิน 

ความสามารถขององค์กรในพื้นที่แล้ว จะสามารถจัดท�าร่างแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่ได้ อย่างไรก็ตาม 

การจัดท�าแผนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดังกล่าวนั้น จะต้องระลึกไว้เสมอว่า ท�าอย่างไรจึงจะท�าให้ชุมชนมีการเตรียม 

ความพร้อมท่ีดี เพื่อท่ีจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย ภายใต้ความเสี่ยงอันตรายจากสาธารณภัยประเภทต่างๆ  

ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

6.7 ซ้อมแผนฯ (B-4)

การเตรียมความพร้อมในการป้องกัน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัย โดยก�าหนด 

ให้มีการฝึกซ้อมแผนการจัดการอนามัยส่ิงแวดล้อมกรณีฉุกเฉิน/สาธารณภัย เพ่ือให้เจ ้าหน้าที่  ที่ เ ก่ียวข้อง 

ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และประชาชนมีความเข้าใจหลักการ ขั้นตอนและวิธี 

การปฏบิตั ิสามารถจดัการสาธารณภยัได้อย่างทันท่วงทีท่ีมภียัเกดิข้ึน อกีท้ังเพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและสามารถช่วยเหลอื 

ตนเองได้ในเบื้องต้นเมื่อเกิดสาธารณภัย โดยมีขั้นตอนการฝึกซ้อมแผนฯ 5 ขั้นตอน ดังนี้

1) การเตรียมการ ได้แก่ การจัดท�าแผนเฉพาะกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การจัดท�าค�าส่ัง 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และก�าหนดงบประมาณส�าหรับการเตรียมการฝึกซ้อมแผนฯ

2) ประชุมเตรียมความพร้อมและแบ่งมอบภารกิจ

3) ทดสอบภาคทฤษฎี เป็นการทดสอบการวางแผน การอ�านวยการ ควบคุม สั่งการและการ 

ประสานงานของหน่วยปฏิบัติตามแผน โดยอาจสมมติสถานการณ์สาธารณภัยต่างๆ ขึ้นเป็นกรณีศึกษา หลังจากนั้น 

จะเป็นการประเมินผลการทดสอบภาคทฤษฎี

4) ฝึกภาคปฏิบัติจริง ประกอบด้วยการฝึกจริงในพื้นที่จริงและการประเมินผลการปฏิบัติ

5) การจัดนิทรรศการ (STATIC SHOW) โดยการเชิญหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน 

ที่เกี่ยวข้องร่วมจัดนิทรรศการ จะเป็นการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ และจัดท�าเอกสาร สิ่งตีพิมพ์ ภาพพิมพ์ หรือวีดิทัศน์ ฯลฯ  

ประกอบการฝึกซ้อม เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบขั้นตอนการเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติทั้งก่อนเกิดภัย  

ขณะเกิดภัย และหลังจากที่ภัยผ่านพ้นไปแล้ว

6.8 จัดตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ/หน่วยปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ (C-1)

ได้แก่ เจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจ (Special Response Team/

SRT) หรือเจ้าหน้าท่ีจากทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid Response Team/SRRT)  

ที่ได้รับการแต่งตั้ง และได้รับมอบหมายตามภารกิจในพื้นที่ประสบเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย/ภัยพิบัติ
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6.9 ส�ารวจ และบันทึกภาพ (C-2)
เจ้าหน้าที่ต้องมีการส�ารวจ และบันทึกภาพ สถานการณ์ สภาพปัญหาด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม  

ส้วม น�้า อาหาร ที่อยู่อาศัย สถานที่ในชุมชน เช่น แหล่งน�้าในชุมชน วัด/มัสยิด ประปาหมู่บ้าน สถานศึกษา กองขยะ  
สถานบันเทิง ตลาดสด โรงพยาบาล ร้านอาหาร สถานีขนส่งทางบก/น�้า แพปลา โรงน�้าแข็ง และอื่นๆ ที่เป็นพื้นที ่
ประสบภัยที่มีผลต่อสุขลักษณะและสุขภาพของผู้ประสบภัย

6.10 วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปรวบรวม รวมทั้งจัดท�าค�าแนะน�าทางวิชาการ (C-3)
เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบน�าข้อมูลด้านอนามัยส่ิงแวดล้อมท่ีได้จากการส�ารวจเบื้องต้น เช่น สภาพ 

ความเสียหายของแหล่งน�้า แหล่งสาธารณูปโภค ความต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมของประชาชน และสภาพปัญหา 
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยรอบพ้ืนท่ีประสบเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย/ภัยพิบัติ หากมีการเก็บตัวอย่าง 
ทางสิ่งแวดล้อม เพื่อวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ต้องมีการศึกษาวิธีการเก็บตัวอย่างด้วย จากนั้นจึงน�าข้อมูล 
ที่ได้จากทุกส่วนมาศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์ และปัญหา โดยท�าการสรุปบทเรียน หรือน�าข้อมูลจากการส�ารวจ 
ในสถานการณ์ที่ใกล้เคียงกันในอดีตและจากมาตรฐานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องมาเทียบเคียง

รวมท้ังเจ้าหน้าท่ีต้องจัดท�ารายงานสรุป และค�าแนะน�าทางวิชาการจากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห ์
สถานการณ์ และปัญหาในเบ้ืองต้น โดยให้มีการร่วมประชุม เสนอแนะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ  
จากทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคและจากมาตรฐานทางวิชาการที่ศึกษาในภาพรวม เพื่อพิจารณาแนวทางในการ
ด�าเนินการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่อไป

6.11 ประสานความร่วมมือกับภาคี/เครือข่าย (C-4)
เจ ้าหน้าที่ต ้องมีการประสานความร่วมมือกับภาคี/เครือข่ายที่ เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่  

เพื่อการสนับสนุนด้านการด�าเนินงานทั้งในส่วนของข้อมูลทางวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ และงบประมาณที่ภาคี/เครือข่าย 
มีความสามารถในการสนับสนุนได้

6.12 พิจารณาความสามารถในการด�าเนินการ (C-5)
เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องมีการพิจารณา ประเมินสถานการณ์ หรือตัดสินใจให้ได้ว่าหน่วยงานมีศักยภาพ 

ในการด�าเนินงานหรือไม่ โดยพิจารณาหรือประเมินระดับความรุนแรงของภัย และความพร้อมขององค์ความรู ้  
ทักษะของเจ้าหน้าที่ และความพร้อมของวัสดุ อุปกรณ์ที่ให้การสนับสนุน

6.13 ท�าหนังสือราชการประสานขอการสนับสนุนจากจังหวัด/ส่วนกลาง (C-6)
กรณีเจ้าหน้าท่ีพิจารณาหรือประเมินความสามารถในการด�าเนินการของพื้นที่แล้วพบว่า พื้นที่ไม่มี 

ความสามารถในการด�าเนินการจัดการเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัยได้ ให้จัดท�าหนังสือราชการประสาน ขอการสนับสนุน 
จากจังหวัดหรือส่วนกลางในระดับสูงต่อไป

6.14 ด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (C-7)
กรณีที่พื้นที่มีศักยภาพในการด�าเนินงานได้เองให้มีการสนับสนุนลงในพ้ืนท่ีได้ทันที โดยให้การ 

สนับสนุนด้านวิชาการ เช่น ให้ค�าปรึกษา ค�าแนะน�า เป็นวิทยากร สร้างครู ก. (อาสาสมัคร อปพร. อสม. เป็นต้น) ฯลฯ  
และการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ เอกสารเผยแพร่ และคู่มือ 

ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ หรือหน่วยบริการแจกจ่ายน�้าแก่ประชาชนในพื้นที่/จุดอพยพในพื้นที่  
ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ (รายละเอียดการด�าเนินงานศึกษาได้จากคู่มือการบริหารจัดการด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อม กรณีสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ (ส�าหรับเจ้าหน้าที่) พ.ศ. 2555)

ศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ หรือหน่วยบริการด้านสุขาภิบาลอาหารแก่ประชาชนในพื้นที่/จุดอพยพ 
ในพื้นที่ ด�าเนินการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ ได้แก่ การแจกจ่ายชุดอาหารที่เพียงพอและทั่วถึงแก่ประชาชนในพื้นที่ 
ประสบภัย/จุดอพยพ สนับสนุนชุดทดสอบ อ11, อ31, SI-2 และสนับสนุนสิ่งของอื่นๆ กรณีพื้นที่ร้องขอ
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6.15 สรุปผลการด�าเนินงาน และจัดเก็บรวบรวมท�าฐานข้อมูล (C-8)

หลังการด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัย/ภัยพิบัติแล้ว เจ้าหน้าที่ควรจัดท�า 

สรุปผลการด�าเนินการ ตามแบบฟอร์มกรมอนามัย (En.D 3) เพื่อเสนอแก่ผู้บริหารตามล�าดับ รวมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูล 

เพื่อจัดท�าเป็นฐานข้อมูล และน�าข้อมูลที่ได้แจ้งแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่

6.16 รายงานผู้บริหารตามล�าดับและแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานในพื้นที่ (C-9)

เจ้าหน้าที่ด�าเนินการรวบรวมรายงาน ข้อมูลความเสียหาย และการช่วยเหลือ พร้อมทั้งสรุปเหตุการณ์ 

และสถานการณ์เสนอรายงานผู้บริหารและแจ้งข้อมูลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หลังจากจัดเก็บข้อมูลจากการด�าเนินงานเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลที่ได้สามารถน�ามาเก็บรวบรวม วิเคราะห์  

แปลผล และเผยแพร่ ซึ่งอยู่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเฝ้าระวังเหตุฉุกเฉิน/สาธารณภัยได้

6.17 ฟื้นฟูสภาพ (D-1)

 การฟื้นฟูสภาพแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่

 1) การฟื ้นฟูสภาพแวดล้อมชีวิตความเป็นอยู ่ โดยการส�ารวจความเสียหาย และความต้องการ 

ด้านต่างๆ ของผู้ประสบภัย จัดส่งเครื่องอุปโภค บริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นเข้าไปยังพื้นที่โดยเร่งด่วน  

เพือ่สงเคราะห์ผูป้ระสบภยัให้ได้เรยีบร้อยทัว่ถงึ และรายงานขอรบัการสนบัสนนุเพิม่เติม หากสิง่ของทีจ่ดัเตรยีมไม่เพยีงพอ  

ตลอดจนประสานงานขอรับการสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภค เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ที่จ�าเป็นจากหน่วยงานของรัฐ 

และเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ เฝ้าระวังโรคติดต่อที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อและปรสิต  

โรคฉี่หนู โรคผิวหนัง โรคระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น รวมทั้งด�าเนินการก�าจัดของเสียต่างๆ และพาหะน�าโรค  

ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ

กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และหลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546

2) การฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ประสบภัย โดยจัดให้มีบริการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ  

ผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อรักษาชีวิตผู้ได้รับอันตรายในระยะแรก ณ สถานที่ประสบภัย จัดการประชาสัมพันธ์ เพื่อฟื้นฟู 

สภาพจิตใจและสร้างความเชื่อมั่นในการให้ความช่วยเหลือของทางราชการ ต่อผู้ประสบภัยอย่างเต็มที่และเท่าเทียมกัน

7. ค�านิยาม
7.1 สาธารณภัย (Disaster) หมายถึง ภัยอันมีมาเป็นสาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ท�าให้เกิดขี้น  

ได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ตลอดจนภัยอื่นๆ ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตร่างกายของประชาชนหรือความเสียหาย 

แก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรัฐ

7.2 ภาวะฉุกเฉิน/ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข หมายถึง ภาวะที่ท�าให ้เกิดผลกระทบทางสุขภาพ 

ที่มีความรุนแรง (Seriousness of the public health impact) ท�าให้เกิดการป่วย และการตายจ�านวนมาก  

เป็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติหรือไม่เคยพบมาก่อน (Unusual or unexpected nature of the event) เช่น โรคติดเช้ือ 

อุบัติซ�้า และโรคที่ไม่เคยพบมาก่อน มีโอกาสท่ีจะแพร่ไปสู่พ้ืนท่ีอื่น (Potential for the event to spread)  

และอาจต้องมีการจ�ากัด การเคลื่อนย้ายที่ของผู้คนหรือสินค้า (The risk that restrictions to travel or trade)  

เช่น โรคติดต่อจากสัตว์หรือมีการติดต่อได้ง่ายจากการเดินทาง

7.3 วาตภัย (Windstorm) หมายถึง ภัยธรรมชาติซ่ึงเกิดจากพายุลมแรง นับเป็นภัยธรรมชาติที่ก่อให้เกิด 

ความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระดับหนึ่ง ถึงแม้ความถี่ของการเกิดวาตภัยจะลดลง แต่มูลค่า 

ความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งกลับมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยล�าดับ



14
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เล่มที่ 8

7.4 อุทกภัย (Flood) หมายถึง ภัยที่เกิดขึ้นเนื่องจากน�้าเป็นสาเหตุ อาจจะเป็นน�้าท่วม น�้าป่า หรืออื่นๆ  

โดยปกติอุทกภัยเกิดจากฝนตกหนักต่อเน่ืองกันเป็นเวลานาน บางคร้ังท�าให้เกิดแผ่นดินถล่ม อาจมีสาเหตุ 

จากพายุหมุนเขตร้อน ลมมรสุมมีก�าลังแรง ร่องความกดอากาศต�่าก�าลังแรง อากาศแปรปรวน น�้าทะเลหนุน  

แผ่นดินไหว เขื่อนพัง เป็นต้น

7.5 แผ่นดินไหว (Earthquake) เป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลก สาเหตุของการ 

เกิดแผ่นดินไหวนั้นส่วนใหญ่เกิดจากธรรมชาติ

7.6 ภัยแล้ง (Drought) หมายถึง ความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ  

หรือฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นระยะเวลานานกว่าปกติ และครอบคลุมพื้นที่บริเวณกว้าง 

7.7 แผ่นดินถล่ม (Land slide) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติของการสึกกร่อนชนิดหนึ่ง ที่ก่อให้เกิดความ 

เสยีหายต่อบรเิวณพืน้ท่ีท่ีเป็นเนนิสงูหรอืภเูขาทีม่คีวามลาดชนัมาก เนือ่งจากขาดความสมดุลในการทรงตัวบรเิวณดงักล่าว  

ท�าให้เกิดการปรับตัวของพื้นดินต่อแรงดึงดูดของโลก และเกิดการเคลื่อนตัวขององค์ประกอบธรณีวิทยาบริเวณนั้น 

จากที่สูงลงสู่ที่ต�่า

7.8 อัคคีภัย หมายถึง ภยันอันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ท�าให้เกิดการติดต่อลุกลาม 

ไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้นถ้าการลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง  

หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามาก

7.9 โรคระบาด (Epidemic) ภัยอันเกิดการระบาดของโรค เช่น โรคเอดส์ (HIV) โรคติดเชื้อระบบทางเดิน 

หายใจรุนแรงเฉียบพลัน (Severe Acute Respiratory Syndrome: SARs) โรคไข้หวัดนก (Bird Flu) โรคไข้หวัดใหญ่ 

สายพันธุ์ใหม่ 2009 (H1N1) เป็นต้น

8. แบบฟอร์ม/เอกสารที่เกี่ยวข้อง
8.1 คู่มือวิชาการ เรื่องการบริหารจัดการสาธารณภัยด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  

        ของกรมอนามัย พ.ศ. 2549

8.2 แบบส�ารวจด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย/ฉุกเฉิน/ภัยพิบัติ

8.3 แบบสรุปผลการด�าเนินงาน กรมอนามัย (En.D 3)

8.4 ผังการด�าเนินงานของกรมอนามัย (ส่วนกลาง)

8.5 หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2551 กรมป้องกัน 

        และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย



ภาคผนวก



ภาคผนวก ก
แนวทางการเขียน Flow Chart
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แนวทางการเขียน Flow Chart

Flow Chart คืออะไร

การใช้สัญลักษณ์ต่างๆ ในการเขียนแผนผังการท�างานเพ่ือให้เห็นถึงลักษณะและความสัมพันธ์ 

ก่อนหลังของแต่ละขั้นตอนในกระบวนการท�างาน

ประโยชน์ของ Flow Chart

1. ช่วยให้เข้าใจกระบวนการท�างานง่ายขึ้น

2. เป็นเครื่องมือส�าหรับการฝึกอบรมพนักงาน

3. ช่วยให้เห็นภาพความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

4. สะดวกในการน�าไปเขียนเป็นระเบียบปฏิบัติ คู่มือการปฏิบัติงาน หรือวิธีการปฏิบัติงานในล�าดับต่อไป

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภูมิการท�างาน (Flow Chart)

เริ่มต้น / สิ้นสุด

กิจกรรม / การด�าเนินงาน

การตัดสินใจ

การจัดเก็บ

เชื่อมต่อไปกระบวนการอื่น

แสดงทิศทางหรือการเคลื่อนไหวของงาน



ภาคผนวก ข
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง
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แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

       • แบบส�ารวจข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัย/ฉุกเฉิน/  

 ภัยพิบัติ (En.D1)

       • แบบสรุปผลการด�าเนินงาน กรมอนามัย (En.D3)
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           แบบ  En.D 1

แบบส�ารวจข้อมูลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. วันที่ส�ารวจ.................................................ชื่อสถานที่.....................................................................................

หมู่ที่..................ต�าบล...................................อ�าเภอ..........................................จังหวัด....................................... 

ผู้ให้ข้อมูล  ชื่อ-สกุล........................................................................ต�าแหน่ง........................................................

โทรศัพท์/มือถือ...................................................

2. จ�านวนหลังคาเรือน............................หลังคาเรือน   

3. ข้อมูลประชากรในพื้นที่   จ�านวนคนไทย .........คน   จ�านวนคนต่างด้าว.........คน ส่วนใหญ่เชื้อชาติ..............

ส่วนที่ 2 สภาพปัญหาด้านการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม (สังเกตและบันทึกภาพ)

สิ่งปฏิกูล

 ไม่มีส้วม       ถ่ายลงคลอง/แหล่งน�้า  อื่นๆระบุ..........................

 มีส้วม  มีบ่อกักเก็บอุจจาระ  สภาพดี  ช�ารุด 

   ไม่มีบ่อเก็บกักอุจจาระ 

   ส้วมมีสภาพทรุดโทรม  ส้วมมีสภาพดีใช้การได้

   สะอาด    ไม่สะอาด 

   มีกลิ่นเหม็น             ไม่มีกลิ่นเหม็น

   มืดทึบ    แสงสว่างเพียงพอ

ขยะมูลฝอย

 มีที่รองรับมูลฝอย   ที่รองรับมูลฝอย มีฝาปิด   ที่รองรับมูลฝอยไม่มีฝาปิด  มีขยะตกค้าง 

 ไม่มีที่รองรับมูลฝอย  มีกลิ่นเหม็น     เป็นแหล่งของสัตว์พาหะน�าโรค 

 อื่นๆระบุ..........................

น�้าใช้

 น�้าบ่อ           น�้าบาดาล   น�้าประปา    น�้าประปาภูเขา

 น�้าประปาหมู่บ้าน     ซื้อน�้าจากรถบริการ    อื่นๆ ระบุ................................................

น�้าดื่ม

 ซื้อน�้าบรรจุขวด       น�้าบ่อ              น�้าบาดาล             น�้าประปา 

 น�้าประปาภูเขา          น�้าประปาหมู่บ้าน   อื่นๆ ระบุ................................................ 

การปรับปรุงคุณภาพน�้า

 ต้ม             ใส่สารส้ม  เติมคลอรีน  ไม่มีการปรับปรุง  อื่นๆ.................................

แมลงสัตว์พาหะน�าโรค

 หนู            แมลงวัน          แมลงสาบ         ยุง    อื่นๆ........................

ที่พักอาศัย

 เป็นสัดส่วน  เป็นระเบียบ           สะอาด  มีการระบายอากาศดี            มืดทึบ      แออัด   

 รกรุงรัง  มีกลิ่น   สกปรก  อื่นๆ............................. 
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การสุขาภิบาลอาหาร

สถานที่ปรุงประกอบอาหาร   เป็นสัดส่วน     ไม่เป็นสัดส่วน

     สะอาด     ไม่สะอาด

ที่เก็บอาหาร    แยกประเภทอาหารสด/แห้ง   ไม่แยกประเภท 

     มีที่เก็บอาหารปรุงสุก    ไม่มีที่เก็บอาหาร

สุขลักษณะการเก็บอาหาร   ตู้กับข้าว     ตู้เย็น

     วางบนโต๊ะมีที่ปกปิด    วางบนโต๊ะไม่มีที่ปกปิด

     วางบนพื้นครัวมีที่ปกปิด    วางบนพื้นครัวไม่มีที่ปกปิด

     วางเกะกะไม่มีที่ปกปิด    อื่นๆ........................

ผู้ปรุงอาหาร    แต่งกายสะอาด    แต่งกายไม่สะอาด

     มือและเล็บสะอาด    มือและเล็บไม่สะอาด

     ถูกสุขลักษณะ     ไม่ถูกสุขลักษณะ

สุขลักษณะการรับประทานอาหาร

     ใช้ช้อน     ใช้มือเปิบ

     มีช้อนกลาง     ไม่มีช้อนกลาง

     รับประทานอาหารปรุงสุก   รับประทานอาหารสุกๆดิบๆ

     อุ่นอาหารก่อนรับประทานทุกครั้ง   ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

ที่ล้างภาชนะ    เป็นสัดส่วน     ไม่เป็นสัดส่วน

     สะอาด     ไม่สะอาด 

     มีที่ทิ้งเศษอาหารเฉพาะ    ทิ้งเศษอาหารบนพื้น

     มีเศษอาหารตกค้าง      ไม่มีเศษอาหารตกค้างบนพื้น

     มีน�้าขังบริเวณที่ล้างภาชนะ   ไม่มีน�้าขังบริเวณที่ล้างภาชนะ 

     มีกลิ่นเหม็น     ไม่มีกลิ่นเหม็น

     มีน�้าใช้เพียงพอ     มีน�้าใช้ไม่เพียงพอ

สภาพปัญหาที่พบด้านการสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม

........................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

สภาพโดยรวมของชุมชน

........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

ข้อเสนอแนะอื่นๆ

..................................................................................................................................................................................

               ลงชื่อผู้ส�ารวจ................................................................

               ต�าแหน่ง.......................................................................

               โทรศัพท์.....................................................................
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           แบบ  En.D 3

แบบประเมินและสรุปรายงาน
การด�าเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ภายหลังการเกิดสาธารณภัย

กรณี.......................................................................................................................................
ณ...........................................................วันที่..................เดือน.............................พ.ศ...................

ส่วนที่ 1 สรุปสถานการณ์
........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
................................................................................
แหล่งข้อมูล.........................................................วันที่..................เดือน..........................พ.ศ....................

ส่วนที่ 2 การด�าเนินงาน
ด้านการสอบสวนโรค โดย
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ผล
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ด้านการเฝ้าระวัง โดย
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ศูนย์อนามัยที่............ได้ด�าเนินการประสานกับ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
เรื่อง................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
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วัสดุ-อุปกรณ์ที่สนับสนุนไปแล้ว

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

....................................................................

วัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติม

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

....................................................................

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

....................................................................

ผู้รายงาน...............................................................................

      (......................................................................................)

ต�าแหน่ง...............................................................................

หน่วยงาน.............................................................................

วันที่..................เดือน.................................พ.ศ.............



ภาคผนวก ค
เงื่อนไขการประเมินกระบวนงาน
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เงื่อนไขการประเมินกระบวนงานที่ 14 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

การประเมินกระบวนงานท่ี 14 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ ให้มีผลการด�าเนินงานตามเงื่อนไข 

ที่ก�าหนด ดังตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงข้อก�าหนดเงื่อนไขการ “ผ่าน” เกณฑ์กระบวนงานที่ 14 แบ่งเป็น 3 ระดับ

ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง

มีการด�าเนินการตามแผนภูมิ

การท�างาน จ�านวน 10 ขั้นตอน คือ

-   ขั้นตอนที่ 8 ถึง ขั้นตอนที่ 17

มีการด�าเนินการตามแผนภูมิ

การท�างาน จ�านวน 14 ขั้นตอน คือ

-   ขั้นตอนที่ 4 ถึงล�าดับ 17

มีการด�าเนินการตามแผนภูมิ

การท�างาน จ�านวน 17 ขั้นตอน คือ

-   ขั้นตอนที่ 1 ถึงล�าดับ 17

ตารางที่ 2 คะแนนที่ได้รับในแต่ละระดับ

ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง

คะแนนรวม 60 คะแนน คะแนนรวมระหว่าง 61-80 คะแนน คะแนนรวมระหว่าง 81-100 คะแนน

กรณีที่ 1 “ผ่าน”     เกณฑ์กระบวนงาน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานการ 

       ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงาน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ดังตารางที่ 1

กรณีที่ 2 “ไม่ผ่าน”  เกณฑ์กระบวนงาน หมายถึง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการด�าเนินงานตามมาตรฐานการ 

       ปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนงาน ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนด ดังตารางที่ 1

โดยคะแนนผลการด�าเนินงานท่ีได้ ข้ึนอยู่กับการด�าเนินงานตามขั้นตอนของแผนภูมิการท�างานที่ก�าหนด หากพบว่า  

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการด�าเนินงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ดังตารางที่ 1 หรือด�าเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน 

ในแต่ละระดับ ให้ยึดหลักปรับค่าคะแนนหรือระดับตามขั้นตอนของแผนภูมิการด�าเนินงานที่ด�าเนินการได้จริง 

และครบทุกขั้นตอนในล�าดับก่อนหน้า
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1) ประเมินโดยวัดคะแนนจาก แผนภูมิการท�างาน ตามล�าดับขั้นตอนเป็นอันดับแรก

เกณฑ์การสรุปผล

ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง

มีการด�าเนินการตามผังกระบวนการ 

จ�านวน 10 ขั้นตอน คือ 

-   ขั้นตอนที่ 8 ถึง ขั้นตอนที่ 17

มีการด�าเนินการตามผังกระบวนการ 

จ�านวน 14 ขั้นตอน คือ 

-   ขั้นตอนที่ 4 ถึงล�าดับ 17

มีการด�าเนินการตามผังกระบวนการ 

จ�านวน 17 ขั้นตอน คือ 

-   ขั้นตอนที่ 1 ถึงล�าดับ 17

2) หากพบว่าหน่วยงานรับการประเมินไม่ด�าเนินการตามล�าดับขั้นตอน ให้ผู้ประเมินให้คะแนนตามขั้นตอนที่หน่วยงาน

ด�าเนินการในแต่ละขั้น

เกณฑ์การสรุปผล

ระดับพื้นฐาน ระดับกลาง ระดับสูง

คะแนนรวม 60 คะแนน คะแนนรวมระหว่าง 61-80 คะแนน คะแนนรวมระหว่าง 81-100 คะแนน

3)ตารางการแจกแจงคะแนน

ล�าดับ ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน*

1

(A-1)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
10

2

(A-2)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

3

(A-3)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

4

(B-1)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

5

(B-2)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ 

ด�าเนินการในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ส�ารองวัสดุ อุปกรณ์ และเคมีภัณฑ์ 

รองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

ระเบียนหรือท�าเนียบภาคีเครือข่าย

รวบรวม และศึกษาข้อมูล

(Data Review)

แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ

ในการจัดท�าแผน (Planning team)
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ล�าดับ ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน*

6

(B-3)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

7

(B-4)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

8

(C-1)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

9

(C-2)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

10

(C-3)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

11

(C-4)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

12

(C-5)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

13

(C-6)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

14

(C-7)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
10

ซ้อมแผนฯ

ส�ารวจ และบันทึกภาพ

ด�าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จัดท�าแผนฯ (Planning Procedure)

จัดตั้งศูนย์อ�านวยการเฉพาะกิจ/ 

หน่วยปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ

วิเคราะห์สถานการณ์ สรุปรวบรวม 

รวมทั้งจัดท�าค�าแนะน�าทางวิชาการ

ประสานความร่วมมือกับภาคี/ 

เครือข่าย

ท�าหนังสือราชการประสานขอการ

สนับสนุนจากจังหวัด/ส่วนกลาง

พิจารณาความสามารถ

ในการด�าเนินการ

ไม่มี มี
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ล�าดับ ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน*

15

(C-8)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

16

(C-9)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
5

17

(D-1)

  มีการด�าเนินการ

  ไม่มีการด�าเนินการ
10

คะแนนรวม 100 คะแนน

สรุปผลการประเมิน

 คะแนนที่ได้..........................................คะแนน

 ระดับที่ได้

   ระดับพื้นฐาน

   ระดับกลาง

   ระดับสูง

 เหตุผล....................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

      ลงชื่อ...................................................................(ผู้ตรวจประเมิน)

      วันที่................................................................

ฟื้นฟูสภาพ 

สรุปผลการด�าเนินงาน และจัดเก็บ 

รวบรวมท�าฐานข้อมูล

- รายงาน 

ผู้บริหาร 

ตามล�าดับ

- แจ้งข้อมูลแก่

หน่วยงาน 

ในพื้นที่

ส่งต่อ 

กระบวนการ 

เฝ้าระวัง



ภาคผนวก ง
คณะผู้จัดท�าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม

ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Standard Operating Procedure (SOP) ฉบับพิมพ์ ปี 2554
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ส�าเนา
ค�าสั่งกรมอนามัย
ที่  1538/2552

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติการ (SLM) 
และคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (SOP)

-----------------------------------------------------------------
ตามท่ี กรมอนามัย มีนโยบายการจัดท�ายุทธศาสตร์การด�าเนินงาน โดยมีแผนที่ยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ 

เชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติการ (SLM) ซ่ึงหน่วยงานสายอนามัยส่ิงแวดล้อมได้ก�าหนดยุทธศาสตร ์
พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล ้อมโดยมีประเด็นยุทธศาสตร ์การด�าเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 ดังนี้  
เหตุร�าคาญและกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสุขาภิบาลอย่างบางยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาหารและ 
น�้า HIA และการพัฒนาระบบบริการ ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาและขับเคลื่อนแผนที่ยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติการ  
(SLM) และการพัฒนามาตรฐานระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (SOP) เกิดความส�าเร็จตามวัตถุประสงค์อย่าง 
บูรณาการ มีความเป็นเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ โดยน�าแนวทาง PMQA มาประยุกต์ และน�าไปสู่การปฏิบัต ิ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติการ (SLM) และ 
คณะกรรมการพฒันามาตรฐานระบบบรกิารอนามยัสิง่แวดล้อม (SOP) สนบัสนนุการด�าเนนิงานตามประเดน็ยทุธศาสตร์ 
โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1.   คณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติการ (SLM)
1.1.  นายสุรพล    แสงรัตนชัย   กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ ประธาน
1.2.  นายธนชีพ    พีระธรณิศร์   กองสุขาภิบาลอาหารและน�้า         รองประธาน
1.3.  นางสุนทรีย์    รักษามั่นคง   ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม         รองประธาน
1.4.  นายยงยุทธ    บุญขันธ์   กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรรมการ
1.5.  นางสาวเชื้อเพ็ญ  บุพศิริ    ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข           กรรมการ
1.6.  นายชนะ    งามสุขไพศาล   กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรรมการ
1.7.  นางสาววาสนา    คงสุข    ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย    กรรมการ
1.8.  นายภาคภูมิ    องค์สุริยานนท์   กองสุขาภิบาลอาหารและน�้า    กรรมการ
1.9.  นางสาวสิริจันทร์  หิรัญเพ็ชรกุล   ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม    กรรมการ

หน้าที่รับผิดชอบ
1. จัดท�าแนวทางการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
2. จัดท�าเครื่องชี้วัดการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. จัดท�าแผนปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กับการปฏิบัติการ (SLM)

2.   คณะท�างานพัฒนามาตรฐานระบบบริการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม (SOP)
2.1.  นางฉันทนา    ลิ้มนิรันดร์กุล   ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม ประธาน
2.2.  นางสุนทรีย์    รักษามั่นคง   ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม         รองประธาน
2.3.  นางสาววนิดา    วรเกริกกุลชัย   ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม         กรรมการ
2.4.  นางทิพยา    เผื่อนพิภพ   ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ
2.5.  นายสมศักดิ    ศิริวนารังสรรค์   ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม           กรรมการ
2.6.  นายประโชติ    กราบกราน   ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ
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2.7.   นายผาไท      จุลสุข       ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม         กรรมการ

2.8.    นางสาวกฤติญา    ตรันเจริญ       ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม         กรรมการ

2.9.    นางสาวอินทิรา    สุภาเพ็ชร์       ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรรมการ

2.10.  นางสาวลัดดา     อุดมผล       กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ    กรรมการ

2.11.  นางสาวเพ็ญผกา  วงศ์กระพันธุ์       กองสุขาภิบาลชุมชนและประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ กรรมการ

2.12.  นายชัยเลิศ      กิ่งแก้วเจริญชัย    กองสุขาภิบาลอาหารและน�้า   กรรมการ

2.13.  นางวิไลวรรณ      โกยทอง       กองสุขาภิบาลอาหารและน�้า   กรรมการ

2.14.  นางสาวนพเก้า    พรหมมี       ศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย   กรรมการ

2.15.  นางพรพรรณ      ไม้สุพร       ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข   กรรมการ

2.16.  นางสาวพรสุดา    ศิริเศวตวาริน      ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม    กรรมการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1. จัดท�าคู่มือ SOP ของแต่ละระบบงานการบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามประเด็นยุทธศาสตร์

2. จัดท�าคู่มือระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง SOP

3. จัดท�าหลักสูตรการฝึกอบรมของระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมแต่ละ SOP

4. จัดท�าแนวทางการวัดผลระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมตาม SOP

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

     สั่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

(นายสุวัช  เซียศิริวัฒนา)

รองอธิบดีกรมอนามัย ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมอนามัย
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(คณะผู้จัดท�าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Standard Operating Procedure (SOP) ฉบับพิมพ์ ปี 2554)

ที่ปรึกษา

1.   นพ.สุวัช        เซียศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมอนามัย

2.   นายศากุน        เอี่ยมศิลา นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข) 

     ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า

3.   นายศุมล        ศรีสุขวัฒนา ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหารกรมอนามัย

     (ปัจจบุนั ผูอ้�านวยการส�านกักฎหมาย ส�านกังานหลกัประกนัสขุภาพแห่งชาต)ิ

4.   นายพิษณุ       แสนประเสริฐ ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.   นางสุรีย์          วงศ์ปิยชน ผู้อ�านวยการส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า

6.   นางสาวสิริวรรณ   จันทนจุลกะ ผู้อ�านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

7.   นายสมชาย        ตู้แก้ว  ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

8.   นางนฤมล        ตปนียะกุล ผู้อ�านวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

9.   นางวิภาเพ็ญ        เจียสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

ผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

1.   ผศ.สุวรรณี        จุฑามณีพงษ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2.   ผศ.วีระศักดิ์        สืบเสาะ  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คณะผู้จัดท�า

คณะกรรมการพัฒนามาตรฐานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (SOP) ตามค�าสั่งกรมอนามัยที่ 1538/2552  

เพิ่มเติมจากค�าสั่ง 

1.   นางสาวอ�าพร บุศรังษี  กองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

2.   นายสิงห์คร        พรมขาว  ส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า 

3.   นางสาววิภา        รุจิจนากุล ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

4.   ร.ท.หญิงณิชารัศน์  ปัญจจิตราพัฒน์ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

5.   นางสาววราลักษณ์  ศรแดง  ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

6.   นายเจนวิทย์  วิทยเดช ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข



ภาคผนวก จ
ส�าเนาค�าสั่งกรมอนามัยที่ ๔๗๑/๒๕๕๖
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ที่ปรึกษา

1.   นพ.เจษฎา        โชคด�ารงสุข อธิบดีกรมอนามัย

2.   นพ.ณัฐพร        วงษ์ศุทธิภากร รองอธิบดีกรมอนามัย 

3.   นายศุมล        ศรีสุขวัฒนา ผู้อ�านวยการส�านักกฎหมาย ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

4.   นายพิษณุ       แสนประเสริฐ ผู้อ�านวยการส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม

5.   นางสาวสิริวรรณ   จันทนจุลกะ ผู้อ�านวยการกองประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

6.   นางนันทกา   หนูเทพ  รักษาการผู้อ�านวยการส�านักสุขาภิบาลอาหารและน�้า

7.   นายสมชาย        ตู้แก้ว  ผู้อ�านวยการศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข

8.   นางสาวนพเก้า พรหมมี  ผู้อ�านวยการศูนย์ห้องปฏิบัติการกรมอนามัย

คณะผู้จัดท�า

กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมกรณีสาธารณภัยและพื้นที่พิเศษ  ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย

1.   นางทิพยา        เผื่อนพิภพ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

2.   นายเจริญ        หาญปัญจกิจ นักวิชาการสาธารณสุขช�านาญการพิเศษ

3.   นางวรลักษณ์ รัตนพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

4.   นางสาวอินทิรา สุภาเพ็ชร์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

คณะผู้รวบรวมและเรียบเรียง

กลุ่มพัฒนาคุณภาพระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม  ส�านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย 

1.   นางสุนทรีย์  รักษามั่นคง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการพิเศษ

2.   นางสาวนวรัตน์ อภิชัยนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

3.   นางสาวพรทิพา โพธิ์ไพโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

4.   นางสาวยุพดี  กันระดก นักวิชาการสาธารณสุข



เงื่อนไขการประเมินกระบวนงานที่ 14 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

	 การประเมนิกระบวนงานที	่14	การรองรบัภาวะฉกุเฉนิและภยัพบิตั	ิใหม้ผีลการดำาเนนิงานตามเงือ่นไขทีก่ำาหนด	

ตารางที่	1	และ	2

ตารางที่ 1	แสดงข้อกำาหนดเงื่อนไขการ	“ผ่าน”	เกณฑ์กระบวนงานที่	14

ผ่าน
มีการดำาเนินการตามแผนภูมิการทำางาน	จำานวน	10	ขั้นตอนขึ้นไป	โดยต้องดำาเนินการในทุกขั้นตอน

ตั้งแต่ขั้นตอนที่	8	ถึง	ขั้นตอนที่	17

ไม่ผ่าน ไม่มีการดำาเนินการตามแผนภูมิการทำางาน	หรือมีการดำาเนินการข้ามขั้นตอน

ตารางที่ 2 คะแนนที่ได้รับในแต่ละระดับ

ผ่าน มีการดำาเนินการตามแผนภูมิการทำางาน	และได้คะแนนรวมเท่ากับหรือมากกว่า	60	คะแนนขึ้นไป

ไม่ผ่าน มีการดำาเนินการตามแผนภูมิการทำางาน	และได้คะแนนรวมน้อยกว่า	60	คะแนนขึ้นไป

โดยคะแนนผลการดำาเนินงานที่ได้	ขึ้นอยู่กับการดำาเนินงานตามขั้นตอนของแผนภูมิการทำางานที่กำาหนด	หากพบว่า	

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการดำาเนินงานไม่เป็นไปตามเงื่อนไข	 ดังตารางที่	 1	 หรือดำาเนินการไม่ครบทุกขั้นตอน

ในแต่ละระดับ	 ให้ยึดหลักปรับค่าคะแนนหรือระดับตามข้ันตอนของแผนภูมิการดำาเนินงานที่ดำาเนินการได้จริงและ

ครบทุกขั้นตอนในลำาดับก่อนหน้า

1)	ประเมินโดยวัดคะแนนจากผังกระบวนการตามลำาดับขั้นตอนเป็นอันดับแรก

เกณฑ์การสรุปผล

ผ่าน ไม่ผ่าน

มีการดำาเนินการตามแผนภูมิการทำางาน	 จำานวน	 10	 ข้ันตอนข้ึนไป  

โดยตอ้งดำาเนนิการในทุกข้ันตอนตัง้แต่ขัน้ตอนที	่8	ถงึ	ขัน้ตอนที	่17

ไม่มีการดำาเนินการตามแผนภูมิการทำางาน	

หรือมีการดำาเนินการข้ามขั้นตอน

ให้ใช้เอกสารเงื่อนไขการประเมินกระบวนงานที่ 14 ฉบับนี้ แทน เอกสารหน้า 25-28 เล่มที่ 8

คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Standard Operating Procedure : SOP)

2)	หากพบว่าหน่วยงานรับการประเมินไม่ดำาเนินการตามลำาดับขั้นตอน	ให้ผู้ประเมินให้คะแนนตามขั้นตอนที่หน่วยงาน

ดำาเนินการในแต่ละขั้นตอน

เกณฑ์การสรุปผล

ผ่าน ไม่ผ่าน

มีการดำาเนินการตามแผนภูมิการทำางาน	และได้คะแนนรวมเท่ากับ

หรือมากกว่า	60	คะแนนขึ้นไป

มีการดำาเนินการตามแผนภูมิการทำางาน	 และ 

ได้คะแนนรวมน้อยกว่า	60	คะแนนขึ้นไป

3) ตารางการแจกแจงคะแนน

ลำาดับ ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน*

1
(A-1)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

10

2
(A-2)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

3
(A-3)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

4
(B-1)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

5
(B-2)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

6
(B-3)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ
ดำาเนินงานในภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

สำารองวัสดุ	อุปกรณ์	และเคมีภัณฑ์
รองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ

รวบรวม	และศึกษาข้อมูล
(Data	Review)

แต่งตั้งคณะผู้รับผิดชอบ
ในการจัดทำาแผน

จัดทำาแผนฯ	(Planning)

ระเบียนหรือทำาเนียบภาคีเครือข่าย



ลำาดับ ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน*

7
(B-4)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

8
(C-1)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

9
(C-2)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

10
(C-3)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

11
(C-4)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

12
(C-5)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

13
(C-6)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

14
(C-7)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

10

ไม่มี มี

จัดตั้งศูนย์อำานวยการเฉพาะกิจ/
หน่วยปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

ซ้อมแผนฯ

วิเคราะห์สถานการณ์	สรุปรวบรวม
รวมทั้งจัดทำาคำาแนะนำาทางวิชาการ

ประสานความร่วมมือกับภาคี/
เครือข่าย

ทำาหนังสือราชการประสานขอ
การสนับสนุนจากจังหวัด/ส่วนกลาง

ดำาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

พิจารณาความสามารถ
ในการดำาเนินการ

สำารวจและบันทึกภาพ

ลำาดับ ผังกระบวนการ ผลการประเมิน คะแนน*

15
(C-8)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

16
(C-9)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

5

17
(D-1)

มีการดำาเนินการ
ไม่มีการดำาเนินการ

10

คะแนนรวม 100 คะแนน
สรุปผลการประเมิน
	 คะแนนที่ได้.......................................................คะแนน
	 สรุปผล
  			ผ่าน
  			ไม่ผ่าน
	 เหตุผล.....................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ....................................................................(ผู้ตรวจประเมิน)
ลงวันที่..............................................................

ฟื้นฟูสภาพ

สรุปผลการดำาเนินงาน	และจัดเก็บ
รวบรวมทำาฐานข้อมูล

-	รายงาน
ผู้บริหาร
ตามลำาดับ

-	แจ้งข้อมูลแก่
หน่วยงาน
ในพื้นที่

ส่งต่อ
กระบวนการ
เฝ้าระวัง


