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1. สถานการณท่ัวไป 
 

 กรุงเทพมหานคร ตั้งอยูบนพ้ืนท่ีราบลุมตอนปลายของแมน้ําเจาพระยาและอยูภายใตอิทธิพล
การข้ึน-ลงของน้ําทะเล ซ่ึงในอดีตมีหวย หนอง คลอง บึง และท่ีวางเปนจํานวนมาก ประชาชนใชน้ําเปนสวนหนึ่ง
ของชีวิตประจําวันและเพ่ือประกอบอาชีพ ไมมีปญหาน้ําทวมมากนัก ท้ังความเดือดรอนเสียหายทางเศรษฐกิจ        
อันเนื่องมาจากสภาวะน้ําทวมยังไมรุนแรง ตอมาความเจริญของกรุงเทพมหานครไดเติบโตข้ึนอยางรวดเร็วเกิน
กวาท่ีการวางผังเมืองการใชท่ีดินและการสาธารณูปโภครวมท้ังมาตรการในการระบายน้ําและการปองกันน้ําทวมท่ี
วางไวจะรับได ผนวกกับปญหาแผนดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงกอใหปญหาน้ําทวมทวีความรุนแรงข้ึน และแมวา
หนวยงานตางๆ ในกรุงเทพมหานครไดมีการวางแผนรับมือกับภัยอุทกภัยเปนอยางดี การใหความชวยเหลือและ
บรรเทาทุกขประชาชน การจัดศูนยพักพิงชั่วคราว รวมถึงฟนฟูและเยียวยาประชาชนท่ีประสบอุทกภัย แต
เนื่องจากอุทกภัยอาจสงผลกระทบเปนบริเวณกวาง จําเปนตองระดมสรรพกําลังและประสานงานกันระหวาง
หนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือแกไขปญหา 

 สํานักอนามัย ในฐานะหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานสาธารณสุขไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยจากอุทกภัย จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาภัยจากอุทกภัยข้ึน เพ่ือใหสวนราชการภายในสํานักอนามัยใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 
 
2.  วัตถุประสงค  
 2.1 เพ่ือเตรียมพรอมดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยสนับสนุน 
ใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจากอุทกภัยไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติการปองกันและบรรเทา
ภัยจากอุทกภัยไดอยางเปนระบบและบูรณาการ 
 2.3 เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจเกิดจากอุทกภัย 
 
๓.  นิยามศัพท  
  3.1 ภัยจากอุทกภัยหมายถึง เหตุการณท่ีมีน้ําทวมพ้ืนดินสูงกวาระดับปกติ ซ่ึงมีสาเหตุ จากมีปริมาณ
น้ําฝนมากจนทําใหมีปริมาณน้ําสวนเกินมาเติมปริมาณน้ําผิวดินท่ีมีอยูตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถ
การระบายน้ําของแมน้ํา ลําคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทําของมนุษย โดยการปดก้ันการไหลของน้ํา
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ตามธรรมชาติ ท้ังเจตนาและไมเจตนา จนเปนอันตรายตอชีวิต ทรัพยสินของประชาชนและสิ่งแวดลอม 
สามารถจําแนกตามลักษณะการเกิดได ดังนี้ 
  (1) น้ําทวมขัง/น้ําลนตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้ําทวมหรือสภาวะน้ําลนตลิ่งท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากระบบ
ระบายน้ําไมมีประสิทธิภาพ มีลักษณะคอยเปนคอยไป อันเปนผลจากการเกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ
ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบลุมริมแมน้ําและบริเวณชุมชนเมืองใหญๆ น้ําทวมขัง 
สวนใหญจะเกิดบริเวณทายน้ําและแผเปนบริเวณกวางเนื่องจากไมสามารถระบายน้ําไดทัน  

  (2) น้ําทวมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้ําทวมท่ีเกิดข้ึนอยางฉับพลันในพ้ืนท่ี เนื่องจากฝนตกหนักใน
บรเิวณพ้ืนท่ีซ่ึงมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้ําหรือตานน้ํานอยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอ่ืนๆ เชน 
เข่ือนหรืออางเก็บน้ําพังทลาย น้ําทวมฉับพลัน มักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักและมักเกิดข้ึนในบริเวณท่ีราบ
ระหวางหุบเขา ซ่ึงอาจจะไมมีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมากอนเลย แตมีฝนตกหนักมากบริเวณตนน้ําท่ีอยูหาง
ออกไป การเกิดน้ําทวมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนท่ีดวยความเร็วมาก โอกาสท่ีจะปองกันและหลบหนี
จึงมีนอย 
 3.2 ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 3.3 รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 3.4 ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูอํานวยการเขต 

 3.5 ผูบัญชาการเหตุการณ หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจในการบัญชาการในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อํานวยการ สั่งการ 

ตลอดจนควบคุมภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือไดรับมอบหมาย 

 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ โดยรวมอํานาจสั่งการแบบรวมศูนยเรียกวา 
“Single Command” เพ่ือแกไขปญหาความซํ้าซอนและความลาชาในการปฏิบัติ โดยมีผูบัญชาการเหตุการณ 
(Incident commander) ในแตละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เปนผูอํานวยการสูงสุดและมีองคกร
รับผิดชอบในการแกไขเหตุการณ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูชวยอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแหงชาติ  
(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
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ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

4 สาธารณภัยขนาดรายแรง
อยางยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

 
4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

4.2.1 เม่ือเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรง แตสํานักงานเขต
สามารถระดมสรรพกําลัง ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือระงับบรรเทาเหตุการณนั้นได)  

สํานักอนามัย (ศูนยบริการสาธารณสุข) มีภารกิจหนาท่ีดังนี้ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

4.2.2 เม่ือเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงอยางยิ่ง ขยายวงกวาง 
กรุงเทพมหานครตองระดมสรรพกําลังท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมากข้ึนเพ่ือเขาชวยเหลือ 
ซ่ึงบางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร อาจตองหยุดภารกิจประจํา เพ่ือเขาดําเนินการชวยเหลือใหภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) สํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคการฟนฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
2) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองคกรปฏิบัติ 

 5.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานครประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยใหสวนราชการและหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต และทําหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผูแทนศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมเปนคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทําหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดทํา
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แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุ เม่ือเกิด 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปน
ผูรับผิดชอบโดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัยรวมเปนคณะกรรมการ 

 5.1.2 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของสํานัก
อนามัย 

  สํานักอนามัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การนิเทศกํากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการท้ังสิ้น 
81 สวนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ไดแก 
   1. สํานักงาน 5 สํานักงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
   2. กอง 8 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการ กองสรางเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดตอ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สํานักอนามัย ไดจัดทําคําสั่ง เพ่ือใหการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินของสํานัก
อนามัยเปนไปดวยความเรียบรอย สวนราชการในสังกัดสํานักอนามัยทราบถึงบทบาทหนาท่ี และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 
   1. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 72/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2562 โดยคณะทํางานมี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากภัยประเภทตางๆ 
ท้ังสิ้น 8 ภัย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 และ
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2561 

2) สํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรตางๆ  
3) จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดใหมีการฝกซอมแผนบนโตะ 

(Table Top Exercise) หรือการฝกซอมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) กํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
5) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการสํานักอนามัย มอบหมาย 

2. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 55/2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุมศูนยบริการสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ี และ
มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2561 โดยมอบหมาย
ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัยกลุมศูนยบริการสาธารณสุขตามกลุมเขตพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ในสถานการณฉุกเฉิน โดยเปนผูชวยในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักอนามัย 
ประสานสั่งการใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
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ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ในเขตพ้ืนท่ีกลุมศูนยบริการสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระยะกอนเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

 

กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. การปองกันและลดผลกระทบ (แนวทางการปองกันควบคุมโรค) 
1.1) จัดทําหนังสือแจงเตือนการ

ระบาดของโรคที่เกิดในฤดูฝนประชาสัมพันธ 
ใหกับหนวยงานที่เก่ียวของและประชาชน 

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

- แจงเตือนการระบาดของโรค 
ที่เกิดในฤดูฝน 

 

1.2) มีระบบการรายงานการเฝา
ระวังโรคติดตอ (รง. 506) 

กคร. 
ศบส. 

- ระบบการรายงานการเฝา
ระวังโรคติดตอ (รง. 506) 

 

1.3) มีทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT) 

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

- ฐานขอมูลทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

 

1.4) ประสานสํานักงานเขต และ
หนวยงานที่เก่ียวของ รวบรวม และจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย พืน้ที่ประสบภัย 
ศูนยพักพิงชั่วคราว/Cool Zoneเพื่อใช
ประโยชนในการบริหารจัดการ และใชเปน
ฐานขอมูลในการใหความชวยเหลือตอไป 

กคร. 
สนข. 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย 
- บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราว 

 

1.5) เผยแพรองคความรูดานการ
ปองกันโรคที่มากับน้าํทวมใหกับหนวยงาน
ตางๆ และประชาชนทัว่ไปผานสื่อสุขศึกษา 

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เปนตน 

 

1.6) สนับสนุนจัดทํา และจัดหาสื่อ 
สุขศึกษาที่ใชสาํหรับการประชาสัมพันธ 
เพื่อสงเสริมการสรางพฤติกรรมอนามัย 
การปองกันโรคที่มากับน้าํทวม เชน กิน
รอน ชอนกลาง ลางมือ สวมหนากาก
อนามัยเมื่อมีอาการปวย 

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพับ, วารสาร, 
สื่อ Digital เปนตน 

 

1.7) จัดทาํฐานขอมูลกําลังเจาหนาที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ อุปกรณ
การกูชีพกูภัย และยานพาหนะเพื่อใหพรอม
เรียกใชงานไดทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกสวนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมขอมูล 

ในภาพรวมของสํานัก
อนามัย) 

- ฐานขอมูลอัตรากําลงั
เจาหนาที ่
- ฐานขอมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานขอมูลยานพาหนะ 
- ฐานขอมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ
ในการใหความชวยเหลือ 

 

2. การเตรียมความพรอม 
2.1) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน

และบรรเทาภัยจากอุทกภัย 
กคร. 
สพธ. 

- แผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยจากอุทกภัย 
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กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

เพื่อใหสวนราชการสังกัด
สํานักอนามัยใชเปนแนว
ปฏิบัติขณะเกิดภัย 

2.2) จัดตั้งศูนยปฏิบัติการการ
ปองกันโรคและภัยที่เกิดจากอุทกภัย สํานัก
อนามัย 

กคร. - โครงสรางศูนยฯ 
- การบัญชาการ 
- อํานาจหนาที่ของฝายตางๆ 
ที่เก่ียวของ 

 

2.3) จัดเตรียมเอกสาร/สื่อการ
ปองกันโรคและภัยที่เกิดจากน้ําทวม เพื่อ
สนับสนนุใหหนวยงานที่เก่ียวของ 

กคร. 
สพธ. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพับ, วารสาร, 
สื่อ Digital เปนตน 

 

2.4) จัดเตรียมยา เวชภัณฑ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไมใชยาใหเพียงพอเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ิ

กภก. 
ศบส. 

- บัญชียา เวชภัณฑ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไมใชยา 

 

2.5) เตรียมความพรอมอุปกรณ 
เคร่ืองมือ และยานพาหนะใหพรอมใชงานได
ทันที เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกสวนราชการ - บัญชีอุปกรณ เคร่ืองมือ และ
ยานพาหนะ 

 

2.6) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลกั 
ระบบ สื่อสารรอง พรอมจัดหาเคร่ืองมือ 
อุปกรณสือ่สารและสาํรองพลังงานให
เพียงพอและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

ทุกสวนราชการ - ระบบสื่อสารหลัก  
- ระบบสื่อสารรอง 
- บัญชีเคร่ืองมือ และอุปกรณ
การสื่อสาร 

 

2.7) เฝาระวงัการระบาดและปองกัน
ควบคุมโรคและภัยที่เกิดจากอุทกภัย 

กคร. 
ศบส. 

- บัญชีการแตงตัง้และ
ปฏิบัติงานในทีมเฝาระวงั
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วของ
กรุงเทพมหานคร 

 

2.8) ประสานและแจงเตือน
หนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินงาน 

กคร. - บัญชีการติดตอสื่อสาร  

2.9) จัดทาํหนังสือ/จดัทําขาว
ประชาสัมพนัธตอสื่อมวลชน เพือ่แจงเตือน
ใหประชาชนระวังโรคและภัยที่เกิดจาก
อุทกภัย 

กคร. 
สพธ. 

- ขาวประชาสัมพันธ  

2.10) รายงานและสรุปผล  
   รายงานการปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับชั้น 

กคร. - แบบฟอรมการรายงาน  
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5.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

 5.2.1 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการเขต เปนผูควบคุม สั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูสถานการณปกติ พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีไดอยางมีเอกภาพ 
รวดเร็วและท่ัวถึง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและ
ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และมีสํานักงาน กอง  
ใหการสนับสนุนการทํางานในพ้ืนท่ีตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ รวมท้ังเปนศูนยกลางในการ
ระดมสรรพกําลัง เพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือน
และฝายทหาร ตลอดจนองคการสาธารณกุศล มีผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปนผูควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ โดยสํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

(1) สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
-  วิเคราะห และประเมินสถานการณสาธารณภัย (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 
-  จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
-  กําหนดนโยบายรวมกับพ้ืนท่ี 
-  ประสานงานในพ้ืนท่ี 
-  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 

(2) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การตอบโตภาวะฉุกเฉิน 

ดานสาธารณสุข การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
- จัดเจาหนาท่ีสนับสนุนเฉพาะภัยท่ีสํานักอนามัยเก่ียวของ 

(3) สวนสนับสนนุ 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก การรักษา 

พยาบาลเบื้องตน การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ  
การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) สวนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
- ประเมินสถานการณ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความตองการความชวยเหลือ) 
- จัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปองกันและ

ควบคุมโรคการฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 
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 5.2.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของสํานักอนามัย ประกอบดวย 

 ในภาวะฉุกเฉิน สํานักอนามัยไดจัด ต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัยตั้ งอยู 
ณ สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตนกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงประกอบดวย 
ผูอํานวยการสํานักอนามัย เปนผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ สํานักอนามัย รองผูอํานวยการสํานัก
อนามัย (ท่ีไดรับมอบหมาย) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีผูแทนสํานักงาน กอง และศูนยบริการสาธารณสุข 
ท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการ 

 แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการ
ระหวางสวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1) จัดจายยา เวชภัณฑ วสัดุ และวัสดุ
อ่ืนที่ไมใชยา รวมทั้งสื่อประชาสมัพันธ ณ 

กคร. 
กภก. 

- บัญชียา เวชภัณฑ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไมใชยา 

 

ศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ (ความ
รุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, 
ความตองการความชวยเหลือ) 
- จัดต้ังหนวยปฐมพยาบาล
ใหบริการดานการรักษา 
พยาบาลเบื้องตน การปองกัน
และควบคุมโรค การฟนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

- วิเคราะห และประเมิน
สถานการณสาธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวของ) 
- จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ 
- กําหนดนโยบายรวมกับพื้นที่ 
- ประสานงานในพื้นที่ 
- บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เกี่ยวของ) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจดัการตาม
ภารกิจสํานักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก  
การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
การควบคุมและปองกันโรค 
การสรางเสริมสุขภาพ  
การฟนฟูสุขภาพกายและใจ  
การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม
และการสุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจาหนาที่ใหบริการ 
ดานการรักษาพยาบาล
เบื้องตน การตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข 
 การฟนฟูสุขภาพกายและใจ 
งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่
เกิดเหตุ และพื้นที่อพยพ 
- จัดเจาหนาที่สนบัสนุน
เฉพาะภยัที่สํานกัอนามยั
เกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

กปส.การเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะฉุกเฉิน 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

สวนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ (สนอ.) 

 
 

สวนปฏิบัติการ 
(สนอ.) 

สวนสนับสนุน 
(สนอ.) 

 
 

8 | P a g e  



ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

ศูนยปฏิบัติการปองกันโรคและภัยที่เกิดจาก
น้ําทวม กองควบคุมโรคติดตอ สํานักอนามัย 

สพธ. - สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ 

2) ศูนยบริการสาธารณสุข ออกหนวย
บริการสาธารณสุขเคลื่อนที่ ปฏิบัติงาน
ชวยเหลือประชาชนในพื้นที่เกิดเหตุและ
พื้นที่อพยพ 

ศบส. 
กคร. 
กสภ. 

 

  

3) จัดทีมปฏิบตัิงานลงพื้นที่รวมกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตรวจสอบ  
เฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมในพืน้ที่อพยพ 

สสว. 
กสอ. 
สนข. 

  

4) ใหสุขศึกษาประชาสัมพนัธแจก
เอกสาร แผนพับ แผนปลิว เตือนประชาชน
ใหระวังโรคระบาด ในชวงอุทกภัย 

ศบส. 
สพธ. 
กคร. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ 

 

5) เฝาระวังและรายงานผลการ
ปฏิบัตงิานใหผูบริหารทราบ กรณีพบมีโรค
ระบาด เชน โรคตาแดง โรคเลปโตสไปโรซิส 
โรคอุจาระรวง ฯลฯ จัดทีม SRRT ออก
ดําเนินการสอบสวนโรคเพื่อควบคุมโรคให
สงบโดยเร็ว 

กคร. 
ศบส. 

- แบบรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน 

 

6) ประสานสาํนักงานเขต สาํรวจ
พื้นที่ที่มนี้ําทวมขังที่คาดวาจะเปนแหลง
เพาะพนัธุยงุ 

ศบส. 
กคร. 

- แผนผังพืน้ที่ที่มนี้ําทวมขัง
ซ้ําซาก (สาํนักงานเขตเปน
ผูจัดทํา) 

 

7) ทําแผนปฏิบตัิการกําจัดยุง
ภายหลังน้าํลด 

กคร. 
ศบส. 

- แผนปฏิบัติการกําจัดยงุ
ภายหลังน้าํลด 

 

8) ประสานสาํนักงานเขต กรณทีี่
พบวามผีูปวยโรคไขเลือดออกสูง เพื่อ
ปฏิบัติการเสริมพนสารเคมีกําจดัยุงที่บาน
และกําจัดแหลงเพาะพันธุยุง 

ศบส.   
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5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต 
ไมสามารถควบคุมสถานการณและบริหารจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เขาควบคุมสถานการณ/บัญชาการเหตุการณ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เม่ือเกิดภัยจากอุทกภัย ใหดําเนินการรับมือกับสถานการณ 
ดังนี้ 

1.1) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
สั่งการควบคุมกํากับดูแลและประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยจาก
อุทกภัยในระดับพ้ืนท่ีและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบพรอมท้ังใหประชาสัมพันธวิธีการ
เตรียมความพรอมของประชาชนเพ่ือรับมือกับอุทกภัย 

1.2) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครข้ึนพรอมท้ังจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยและดําเนินการตาม 
แนวทางการปฏิบัติของศูนยฯ โดยกําหนดใหใชหอง CCTV เดิมตึกดําชั้น ๒ เปนหองปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดตั้งศูนยฯบริเวณดานหนาอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานครกรณี
ศาลาวาการกรุงเทพมหานครไมสามารถใชงานไดแตใหคํานึงถึงความปลอดภัยดวยดังโครงสรางศูนยบัญชาการฯ 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

 สํานักอนามัย ประสานสาํนักงานเขตและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนนิงานการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี ้

1) ศูนยบริการสาธารณสุขจัดหนวย
สาธารณสุขเคลื่อนที่/จัดทีมปฏิบัติงาน (เยี่ยม
บาน)/จัดทีมนักจิตวิทยาใหการพยาบาลฟนฟู
สภาพรางกายและจติใจ 

ศบส. 
กสภ. 

 

  

2) ประสานสาํนักงานเขต สาํรวจพื้นที ่
น้ําทวมขังและจัดทาํแผนการควบคุมพาหะนาํโรค 

ศบส. 
กคร. 
สนข. 

- แผนผังพืน้ที่ที่มนี้ําทวมขัง 
- แผนการควบคุมพาหะ 
นําโรค 

 

3) สัปดาหที่ 1-2 ดําเนินการฉีดพนสารเคมี
กําจัดลูกน้าํยุงลาย และยุงรําคาญในพื้นที่ที่มนี้ํา
ทวมขัง 

กคร. 
ศบส. 

  

4) สรุปและรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ศูนยปฏิบัติการการปองกันโรคและภัยที่เกิดจาก
น้ําทวมเสนอผูบริหาร (กรณีมีการจัดตั้งศูนยฯ) 

กคร. - รายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของศูนยปฏิบัติการการ
ปองกันโรคและภัย 

 

5) เฝาระวังโรคที่อาจเกิดข้ึนภายหลังน้ําลด 
เพื่อปองกันและควบคุมโรคใหอยูในภาวะปกติ
ตอไป 

ศบส. 
กคร. 

- แบบรายงานการเฝาระวัง
โรคที่อาจเกิดข้ึนภายหลัง
น้ําลด 
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2) แนวทางปฏิบัติของสํานักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 

 
โครงสรางศูนยบญัชาการเหตุการณสํานักอนามัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรงประชาชนไดรับผลกระทบจํานวนมากและเปนบริเวณกวาง 
 

ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1 ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนาํ แกไขเหตุการณ ให
เปนไปตามแผนเผชญิเหตุของสํานักอนามัย 
4. รายงานสถานการณตอผูบังคับบัญชาลาํดับถัดไป 
5. กรณีสถานการณเขาสูภาวะปกติ สั่งการใหปดศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

1.1 งานขอมูลขาวสาร -  สก.สนอ. 
- สวนราชการ 

1. รับแจงเหตุ รวบรวมขอมูลขาวสาร 
2. จัดเตรียมขอมูลของเหตุการณ 

ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ 
สํานักอนามัย 

งานสนับสนุนท่ัวไป 

งานดานความปลอดภัยในการเผชิญเหต ุ การประสานงาน 

การประชาสมัพันธ/การสื่อสารความเสีย่ง 

งานอํานวยการ งานเฝาระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานดานการแพทย 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนสง 

การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภณัฑ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห 
ฟนฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

เฝาระวัง สอบสวนและควบคมุ
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ 

สนับสนุนอัตรากําลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทยสาธารณสุข 

งานขอมูลขาวสาร 

ประเมินผล 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

ที่เก่ียวของ 3. บันทึกขอสั่งการ และการปฏิบัติของฝายตางๆ 
4. รายงานเหตุการณตอผูบงัคับบัญชา 

1.2 งานดานความปลอดภัย
ในการเผชิญเหตุ 

- สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. ประเมินสถานการณ 
2. กําหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภัยของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน 
อุปกรณปองกันตนเองที่จําเปน 
3. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

1.3 การประชาสัมพันธ/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

- สก.สนอ. 
- สพธ. 
- ศบส. 
- กคร. 
- กสภ. 

1. รวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตาง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติในเหตุการณ 
2. เตรียมขอมูลดานความปลอดภัยแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที ่
3. จัดทําขาวประชาสัมพนัธเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจาก
ผลกระทบดานสุขภาพจากอุทกภัยโดยประสานกองประชาสัมพนัธ
เพื่อเผยแพรขาวแกสื่อมวลชน 
4. เผยแพรขาวเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจากผลกระทบดาน
สุขภาพจากอุทกภัย และการปองกันตนเอง ลง website สนอ. กอง
ประชาสัมพนัธ Facebook 
5. รายงานสถานการณการเกิดเหตุแกผูบังคับบงัคับบญัชาอยาง
ตอเนื่อง 
6. ติดตามสถานการณการเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภัย และรายงานผูบริหารจะไดแถลงขาวแจงเตือนประชาชน และ
ไมใหเกิดความตระหนักจากขาวหรือสื่ออ่ืนที่ใหขอมูลคลาดเคลื่อน 
7. เมื่อสถานการณคลี่คลายแจงผูบังคับบัญชา และฝายตาง ๆ ให
รับทราบขอมูลขาวสาร 

1.4 การประสานงาน - สพธ. 
- สก.สนอ.   
- ศบส. 

1. ประสานสวนอํานวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิรวมกับฝายตางๆ ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
3. ประสานหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนทั่วไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนสง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ศึกษาเสนทาง/ชองทางในการ 

เขาไปยังพืน้ที่ การขนสงผูประสบ ผูปวย ผูสงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว
เลี้ยง รวมทั้งเสนทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบขอมูลพื้นที่เกิดภัยดวยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิรวมกับศูนยสื่อสาร (ศูนยบญัชาการเหตุการณ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชงานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 
คลื่นวิทยสุื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผานขายอัมรินทร 
ความถ่ีหลัก 155.800 MHz และระบบวิทยสุื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณอยางตอเนื่อง 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณที่จาํเปนตามการรองขอเพื่อ
สนับสนุนหนวยปฏิบัติ 
2. จัดซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และใหการสนับสนนุอาหารและเคร่ืองดื่มแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณที่อาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลัง - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
คาน้ํามนัเชื้อเพลิง ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพืน้ที ่

2.4 สนับสนนุอัตรา 
กําลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

จัดอัตรากําลังบุคลากรที่จะใชในการปฏิบัตงิาน 

3 งานอํานวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. วิเคราะหประเมินสถานการณครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ
2. จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบโตสถานการณ 
3. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตาง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ และใหการชวยเหลอืเพิ่มเติม 
4. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. จัดเตรียมขอมูลดานวิชาการเพื่อการตัดสินใจแกผูบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 
2. ติดตอประสานผูเชี่ยวชาญดานวชิาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานขอมูล จัดทาํรายงานการเกิดอุทกภัย จํานวนผูบาดเจบ็ 
ลักษณะการบาดเจ็บ ความเสียหาย การใหการชวยเหลือ พรอม
ขอเสนอแนะ การบริหารจัดการภัย โดยใหรายงานผูบงัคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 

4 งานเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝาระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และทีมงานใหพรอมตอการดําเนินงาน 
2. ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝาระวังโรคที่อาจเกิดระหวาง และหลงัการเกิดอุทกภัย 
อยางตอเนื่อง 
4. รายงานสถานการณตอผูบัญชาการเหตุการณ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

- สสว.      – สสธ. 
- กคร.     – สบส. 
- สนข. 

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกลเคียง
และศูนยพักพิง เพื่อประเมินความปลอดภัย 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในศูนยพักพิงเชน 
การจัดการขยะ น้ําเสยี หองอาบน้ํา หองสวม เปนตน 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

๓. ควบคุมสัตวและแมลงนาํโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝาระวังความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้าํ อาหารบริโภคอ่ืนๆดวยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่
3. สุมเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูที่มี
อาการอุจจาระรวง อาเจียน อาหารเปนพิษ เปนตน 

5 งานดานการแพทยและสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ (ทมีรุก) จัดรถ Ambulance ประจําตาม
ที่ตั้งหนวยใหบริการ พรอมอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัติงานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมปฏิบัติงานใหการดูแลรักษาโรคเบื้องตน ณ ศูนยพักพิงฯ 
3. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ปฏิบัติงานประจําอยูที่ ศบส. บริเวณ
ใกลเคียง 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห ฟนฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสังคมสงเคราะห/นกัจิตวิทยา รวมกับทีมปฏิบัติการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ดานสังคมและจิตใจแกผูประสบภัย และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
     - ดูแลดานสุขภาพจิต เชน คัดกรอง/ประเมินความเครียด ให
คําปรึกษา/เสริมพลัง แกผูประสบภัยและเจาหนาที่ ตามปญหาที่พบ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบริการประชาชน และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขายหนวยงานดานสุขภาพจิตในพื้นที่ใหการชวยเหลือ 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑตางๆ ที่จําเปนใหเพียงพอ เพื่อพรอม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภัณฑไปยังหนวยบริการใหเพียงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะหที่เปดใหบริการ หรือที่มีการรองขอ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจ และทีมงานใหพรอม
สนับสนนุการปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ 
3. ใหคําปรึกษา แนะนาํในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสงสิ่งสงตรวจ
ในกรณีที่มีการรองขอ 

5.5 งานบริการทางสัตวแพทย 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตวเลี้ยง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว และติดตอนาํสงคืนเจาของ 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

2. ถาไมพบเคร่ืองหมายประจาํตัวสัตว ใหอพยพขนยายไปในสถาน
พักพิงสัตวเลี้ยงที่กําหนด 
3. จัดเตรียมกรงขังสัตว อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงใหเพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
สัตวเศรษฐกิจ 

1. ติดตอประสานงานสถานที่พกัพิงสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภค 

2. อพยพขนยายสัตวไปในสถานที่พักพิงสตัว 

3. จัดเตรียมสถานที่ใหมีพื้นที่เพียงพอ และอาหารสาํหรับสัตวเลี้ยง

ใหเพียงพอ 

4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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2. แผนปฏิบัติการปองกนัและบรรเทาภัยจากอัคคภีัย 
สํานักอนามัยประจําป พ.ศ. 2562 

------------------------- 
 
อางถึง 1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 

4. แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยกรุงเทพมหานครประจําป พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

1. สถานการณท่ัวไป 
 

อัคคีภัย เปนสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึนมากท่ีสุดในกรุงเทพมหานคร จากสถิติการเกิดในรอบ ๕ ป ตั้งแต 

ป พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ พบวาเกิดข้ึนรวมจํานวน ๖,๙๒๕ ครั้ง บาดเจ็บ ๖๙๒ คน เสียชีวิต ๕๘ คน ซ่ึง

กรุงเทพมหานครไดตระหนักถึงปญหาอัคคีภัยโดยดําเนินการตามมาตรการปองกันและระงับอัคคีภัย รณรงค

ประชาสัมพันธใหประชาชนตระหนักและมีสวนรวมในการปองกันและระงับอัคคีภัยแลวก็ตาม แตอัคคีภัยยังคง

เปนภัยท่ีเกิดข้ึนบอยครั้ง และแตละครั้งจะสรางความเสียหายแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชนเปนอยางมาก 

ซ่ึงสถานท่ีเสี่ยงตอการเกิดอัคคีภัยมักเกิดข้ึนในยานท่ีอยูอาศัย ชุมชนหนาแนน อาคารขนาดใหญ อาคารสูง 

โรงงานอุตสาหกรรม ศูนยการคา โรงมหรสพ สถานบันเทิง และสถานบริการตางๆ ซ่ึงสถานท่ีเหลานั้นมักมีการ

ใชพลังงานไฟฟา พลังงานเชื้อเพลิง พลังงานความรอนและอ่ืนๆ ท่ีเอ้ืออํานวยตอการเกิดอัคคีภัยไดงาย สาเหตุการ

เกิดอัคคีภัยสวนใหญมักเกิดจากความไมตระหนักของประชาชน เชน ความประมาท ขาดความระมัดระวัง 

พลั้งเผลอ ไมดูแลซอมบํารุงการใชอุปกรณไฟฟา เตาแกส ละเลยการเปลี่ยนสายไฟฟาภายในบาน กรณีใชงาน

มาเปนระยะเวลานาน และใชอุปกรณไฟฟาท่ีเกาและชํารุด หรือไมไดมาตรฐาน มอก. จนเปนสาเหตุของการเกิด

อัคคีภัย โดยเฉพาะชวงฤดูท่ีอากาศรอนและแหงแลง หรือในชวงเทศกาลสําคัญตางๆ ท่ีมีการจุดพลุ เลนไฟ จึงมัก

มีอัคคีภัยเกิดข้ึนบอยครั้ง 

สํานักอนามัย จึงไดดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยข้ึนเพ่ือใชเปน

แนวทางในการประสานการปฏิบัติระหวางสวนราชการในสํานักอนามัยและหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ  

ท้ังหนวยปฏิบัติหลักและหนวยสนับสนุน เพ่ือใหสามารถบรรเทาภัยดานสาธารณสุขท่ีเกิดจากอัคคีภัยไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 
 
๒.  วัตถุประสงค  
 ๒.๑ เพ่ือเตรียมพรอมดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยสนับสนุน 
ใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจากอัคคีภัยไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติการปองกันและบรรเทา
ภัยจากอัคคีภัยไดอยางเปนระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจเกิดจากอัคคีภัย 
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๓.  นิยามศัพท  

ภัยจากอัคคีภัย 

อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ทําใหเกิดการติดตอลุกลามไปตาม

บริเวณท่ีมีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหมตอเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึน ถาการลุกไหมท่ีมีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง 

หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความรอนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูอํานวยการเขต 

 ผูบัญชาการเหตุการณ หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจในการบัญชาการในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อํานวยการ สั่งการ 

ตลอดจนควบคุมภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือไดรับมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 

 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ 
การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ โดยรวมอํานาจสั่งการแบบรวมศูนยเรียกวา 

“Single Command” เพ่ือแกไขปญหาความซํ้าซอนและความลาชาในการปฏิบัติ โดยมีผูบัญชาการเหตุการณ 
(Incident commander) ในแตละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เปนผูอํานวยการสูงสุดและมีองคกร
รับผิดชอบในการแกไขเหตุการณ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูชวยอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแหงชาติ  
(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

4 สาธารณภัยขนาดรายแรง
อยางยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 
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4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

4.2.1 เม่ือเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรง แตสํานักงานเขต
สามารถระดมสรรพกําลัง ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือระงับบรรเทาเหตุการณนั้นได)  

สํานักอนามัย (ศูนยบริการสาธารณสุข) มีภารกิจหนาท่ีดังนี้ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

4.2.2 เม่ือเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงอยางยิ่ง ขยายวงกวาง 
กรุงเทพมหานครตองระดมสรรพกําลังท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมากข้ึน เพ่ือเขาชวยเหลือ 
ซ่ึงบางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร อาจตองหยุดภารกิจประจํา เพ่ือเขาดําเนินการชวยเหลือใหภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) สํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคการฟนฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
2) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองคกรปฏิบัติ 

 5.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยใหสวนราชการและหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต และทําหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผูแทนศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมเปนคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทําหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุ เม่ือเกิด 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัยรวมเปนคณะกรรมการ 
 

18 | P a g e  



 5.1.2 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของสํานัก
อนามัย 

  สํานักอนามัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การนิเทศกํากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการท้ังสิ้น 
81 สวนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ไดแก 
   1. สํานักงาน 5 สํานักงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
   2. กอง 8 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการ กองสรางเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดตอ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สํานักอนามัย ไดจัดทําคําสั่ง เพ่ือใหการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินของสํานัก
อนามัยเปนไปดวยความเรียบรอย สวนราชการในสังกัดสํานักอนามัยทราบถึงบทบาทหนาท่ี และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 
   1. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 72/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2562 โดยคณะทํางานมี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากภัยประเภทตางๆ 
ท้ังสิ้น 8 ภัย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 และ
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2561 

2) สํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรตางๆ  
3) จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดใหมีการฝกซอมแผนบนโตะ 

(Table Top Exercise) หรือการฝกซอมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) กํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
5) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการสํานักอนามัย มอบหมาย 

2. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 55/2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุมศูนยบริการสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ี และ
มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2561 โดยมอบหมาย
ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัยกลุมศูนยบริการสาธารณสุขตามกลุมเขตพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ในสถานการณฉุกเฉิน โดยเปนผูชวยในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักอนามัย 
ประสานสั่งการใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ในเขตพ้ืนท่ีกลุมศูนยบริการสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
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แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระยะกอนเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้
 

กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. การปองกันและลดผลกระทบ  
 กรณีเกิดเหตุในสถานที่ทํางาน 
 การปฏิบัติกอนเกิดอัคคีภัยเปนการดําเนินมาตรการและกิจกรรมตางๆ เพื่อปองกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ 
อัคคีภัยไวลวงหนา ซึ่งจะเปนการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนจากอัคคีภัยใหมีนอยที่สุด ประกอบดวย 
กิจกรรมการปองกันอัคคีภัยดานตางๆ ไดแก กิจกรรมการปองกันและระงับอัคคีภัย กิจกรรมการตรวจตรา กิจกรรมการอบรม 
และกิจกรรมการรณรงคปองกันอัคคีภัย 
  กิจกรรมการปองกันและระงับอัคคีภัย 
1) การมอบหมายภารกิจหนาทีใ่นการ
ปองกันและระงับอัคคีภัยของทุกสวน
ราชการ เชน กําหนดผูนําในการอพยพ 
กําหนดผูขนยายทรัพยสนิ กําหนดผูมีหนาที่
เฝารักษาทรัพยสนิ กําหนดผูมีหนาที่ในการ
ดับเพลิงข้ันตน กําหนดผูมีหนาที่ตรวจสอบ
วามีใครสูญหายหรือไมเมื่ออพยพหนีไฟ
กําหนดผูมีหนาที่ในการปฐมพยาบาล
เบื้องตน พรอมทั้งกําชบัใหขาราชการและ
ลูกจางติดบัตรประจาํตัวเขา–ออก ขณะ
ปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานตลอดจนผูมา
ติดตอราชการโดยขอบัตรประจาํตัวไว และ
ใหติดบัตรผูมาติดตอราชการ 

ทุกสวนราชการ - หนังสือมอบหมายภารกิจ
หนาที่ในการปองกันและระงับ
อัคคีภัย 
- แผนการจัดการบุคลากร 
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม 

 

2) การแตงตั้งคณะทาํงานเพื่อดาํเนินการ
เก่ียวกับความปลอดภัยของแตละสวน
ราชการภายในสํานักอนามัย 

ทุกสวนราชการ - คําสั่งแตงตัง้คณะทาํงานเพื่อ
ดําเนินการเก่ียวกับความ
ปลอดภัย 

 

3) การติดตามตรวจสอบกิจกรรมตางๆ 
เก่ียวกับการปองกันอัคคีภัยและการรณรงค
อยางตอเนื่องโดยใหรายงานผลการดําเนนิการ
ทุก ๓ เดือน เพื่อติดตามความคืบหนาและ
แกไขปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน รวมถึงการ
รณรงคใหขาราชการและเจาหนาที่ทุกคนมี
จิตสํานึกและมีสวนรวมในการปองกันและ
ระงับอัคคีภัย 

สก.สนอ. - รายงานผลการดําเนนิงาน/
กิจกรรมตางๆ ที่เก่ียวของกับ
การปองกันอัคคีภัย 

 

๔) มีกิจกรรมการรณรงคปองกันอัคคีภัย 
สวนราชการในสํานักอนามัยมีกิจกรรมในการ

สก.สนอ. - แผนการจัดกิจกรรมการ
รณรงคปองกันอัคคีภัย 
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กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

รณรงคและประชาสัมพนัธเผยแพรความรู
เก่ียวกับการปองกันการเกิดอัคคีภัย เชน 
ความรูเบื้องตนเก่ียวกับอันตรายของ
อัคคีภัย การปฏิบัติตนอยางถูกตองปลอดภัย
เมื่อเกิดอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ ฯลฯ 

2. การเตรียมความพรอม 

 กิจกรรมการตรวจตรา เปนกิจกรรมการเฝาระวังปองกันและสํารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและความเรียบรอย
ของอาคาร สํานักงาน วัสดุ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช โดยใหสวนราชการในสํานักอนามัยดําเนินการ ดังนี ้

1) จัดใหมีคณะเจาหนาที่ในการดําเนินการ
ตามแผนการตรวจตราในแตละสวน
ราชการของสํานักอนามัย 

ทุกสวนราชการ - แผนการตรวจตราระบบ
ความปลอดภัยของสวนราชการ 

 

๒) สํารวจตรวจตราระบบความปลอดภัย
ของอาคาร ถังดับเพลิง เสนทางอพยพ 
หนีไฟและอ่ืนๆ ใหเปนไปตามทีก่ฎหมาย
กําหนด 

ทุกสวนราชการ - แบบรายงานการตรวจสอบ
ความปลอดภัยบริเวณ
สํานักงาน อาคาร สถานที ่

 

๓) สํารวจ ตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ
สํานักงาน อาคารสถานที่ ซึ่งอาจเปน
จุดเร่ิมตนที่ทําใหทราบถึงสาเหตุการเกิด
อัคคีภัยหากพบบริเวณใดเปนจดุเสี่ยงตอ
การเกิดอัคคีภัยใหรีบแกไขหรือเพิ่มความ
ระมัดระวังเปนพิเศษ 

ทุกสวนราชการ - แบบรายงานการตรวจสอบ
ความปลอดภัยบริเวณ
สํานักงาน อาคาร สถานที ่

 

๔) ทดสอบประสิทธิภาพการทาํงานของ
ระบบสญัญาณแจงเหตุเพลิงไหมรวมถึง 
การซอมบํารุงและตรวจตราปมน้ํา สายทอน้ํา 
และถังดับเพลงิ อุปกรณดับเพลงิภายใน
อาคารใหใชงานไดอยางมปีระสทิธิภาพโดย
ถังดับเพลิงจะตองมีสารเคมีที่ใชในการ
ดับเพลิงตามปริมาตรที่กําหนดและเปลี่ยน
น้ํายาตามวาระ และอายุของน้ํายานั้น และ
ตองติดตั้งในที่เห็นไดชัดเจนสามารถหยิบใช
งานไดสะดวกไมมีสิ่งกีดขวางเปนประจําทุกป 

ทุกสวนราชการ - แบบรายงานการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทาํงานของ
ระบบสญัญาณแจงเหตุเพลิง
ไหม 

 

๕) จัดทําปายสื่อความหมายปลอดภัย เชน 
“ทางหนีไฟ” ตองเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน
และกลางคืน ปายขอความเตือน “หามใช

ทุกสวนราชการ - ปายสื่อความหมายปลอดภัย 
- แผนผังระบุทางเขาออก 
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กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

ลิฟตขณะเกิดเพลิงไหม” “ทางเขา” และ 
“ทางออก” เปนตน 
๖) แจงเสนทางอพยพหนีไฟ และขนยาย
ทรัพยสินใหทุกคนรับทราบ 

ทุกสวนราชการ - ปายแสดงเสนทางอพยพหนไีฟ 
- หนังสือเวียนแจงเสนทาง
อพยพหนไีฟของสวนราชการ 

 

๗) สํารวจ ตรวจตรา อุปกรณเคร่ืองใชไฟฟา 
สายไฟ ปลั๊กไฟ ใหอยูในสภาพสมบูรณใช
งานไดดี ไมมีเสยีหายหรือชํารุด ตลอดจน
กําจัดแหลงสะสมเชื้อเพลิง เชน กระดาษ 
และวัสดุอ่ืนๆ ที่ติดไฟไดงาย เปนตน 

ทุกสวนราชการ - แบบรายงานการตรวจสอบ
สภาพเคร่ืองใชไฟฟา 

 

๘)จัดทําผังการติดตอสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพทของฝายบริหาร หนวยงาน ผูดูแล
อาคาร หรือหองเวรรักษาความปลอดภัย 
สถานีตาํรวจในพืน้ที่ และสถานดีับเพลิง
ใกลเคียงโดยทําปายติดใหเห็นชดัเจน และ
ทั่วถึง 

ทุกสวนราชการ - ผังการติดตอสื่อสาร  

๙)จัดทําสัญลักษณของบัญชีทรัพยสิน 
ตลอดจนเอกสารสําคัญที่สามารถขนยายได
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมโดยเรียงลําดับ
ความสําคัญ เชน กําหนดแถบสแีดง 
หมายถึง มีความสาํคัญอันดับ ๑ ใหขนยาย
กอน แถบสีเขียว หมายถึง มีความสําคัญ
อันดับ ๒ ใหขนยายลาํดับตอมา พรอมแจง
ใหทุกคนในหนวยงานรับทราบและเขาใจ
รวมกัน 

ทุกสวนราชการ - สัญลักษณของบัญชี
ทรัพยสินของสวนราชการ 

 

 กิจกรรมการอบรม เปนกิจกรรมการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกันและระงบัอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟ
ใหแกเจาหนาที่ของสวนราชการภายในสาํนักอนามยัและหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี ้
1) การฝกอบรมใหความรูเพื่อใหเจาหนาที่
ทุกคนมีความรูความเขาใจในเร่ืองการ
ดับเพลิงเบื้องตน วิธีใชอุปกรณดับเพลิง
ประเภทตางๆ การดูแลอุปกรณดับเพลิง
ภายในอาคาร รวมถึงทราบตําแหนงที่ตั้ง
เมนสวิทซ (คัทเอาท) และวิธปีฏิบัติในการ
ตัดกระแสไฟฟาในกรณีฉุกเฉิน ทราบจุด
ที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณใกลเคียงกับ
หนวยงาน จุดตัดกระแสไฟฟา (คัทเอาท) 

ทุกสวนราชการ - คูมือ/วิธีใชงานอุปกรณ
ดับเพลิงเบื้องตน 
- คูมือ/วิธีการดูแลอุปกรณ
ดับเพลิงภายในอาคาร 
- คูมือ/วิธีการปฐมพยาบาล 
- ผังแสดงจุดติดตั้งสญัญาณ
แจงเหตุเพลิงไหม (Fire 
Alarm) 
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กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

ภายในหนวยงานของตนหรือใกลเคียง และ
พรอมที่จะตัดไฟไดเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึน 
ทราบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม (Fire 
Alarm) โดยสัญญาณดังกลาวจะตองให 
ทุกคนที่อยูภายในอาคารไดยนิทั่วถึงกัน 
ทราบวิธีการแจงเหตุเพลิงไหมและการ
รายงานผูบงัคับบัญชาตลอดจนเรียนรู
วิธีการปฐมพยาบาลและการชวยเหลือ
เบื้องตนในกรณีฉุกเฉิน 

2) การฝกซอมแผนปองกันและระงับ
อัคคีภัย เพื่อทดสอบแผนการปองกันและ
บรรเทาภัยจากอัคคีภัยของสํานกัอนามัย 
และซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติใน
การเผชิญเหตุการณอัคคีภัยใหแกเจาหนาที่
ของสํานักอนามัย และหนวยงานที่เก่ียวของ 
โดยกําหนดการฝกซอมฯ อยางนอยปละ ๑ 
คร้ัง 

ทุกสวนราชการ 
สก.สนอ. 

- กิจกรรมการฝกซอมแผน
ปองกันและระงับอัคคีภัย 

 

 

5.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

 5.2.1 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการเขต เปนผูควบคุม สั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูสถานการณปกติ พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีไดอยางมีเอกภาพ 
รวดเร็วและท่ัวถึง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและ
ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และมีสํานักงาน กอง  
ใหการสนับสนุนการทํางานในพ้ืนท่ีตามภารกิจ 

 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ รวมท้ังเปนศูนยกลางในการ
ระดมสรรพกําลัง เพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือน
และฝายทหาร ตลอดจนองคการสาธารณกุศล มีผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปนผูควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ โดยสํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  
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(1) สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
-  วิเคราะห และประเมินสถานการณสาธารณภัย (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 
-  จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
-  กําหนดนโยบายรวมกับพ้ืนท่ี 
-  ประสานงานในพ้ืนท่ี 
-  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 

(2) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
- จัดเจาหนาท่ีสนับสนุนเฉพาะภัยท่ีสํานักอนามัยเก่ียวของ (จัดเจาหนาท่ีตรวจพิสูจนทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพ และตรวจเฝาระวังสารเคมี พรอมท้ังใหคําแนะนําในการจัดการ

ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  
(3) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก การรักษาพยาบาล

เบื้องตน การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) สวนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
- ประเมินสถานการณ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความตองการความชวยเหลือ) 
- จัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปองกันและ

ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 
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 5.2.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของสํานักอนามัย ประกอบดวย 

 ในภาวะฉุกเฉิน สํานักอนามัยไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัยตั้งอยู ณ สํานักงาน

เลขานุการ สํานักอนามัย ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตน กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ประกอบดวย ผูอํานวยการ

สํานักอนามัย เปนผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ สํานักอนามัย รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ท่ีไดรับ

มอบหมาย) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีผูแทนสํานักงาน กอง และศูนยบริการสาธารณสุข ท่ีเห็นสมควรเปน

กรรมการ 

 

 

 

 

ศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ 
(ความรุนแรง,สาเหตุ, 
ลักษณะภัย, ความตองการ
ความชวยเหลือ) 
- จัดต้ังหนวยปฐมพยาบาล
ใหบริการดานการรักษา 
พยาบาลเบื้องตน การปองกัน
และควบคุมโรค การฟนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

- วิเคราะห และประเมิน
สถานการณสาธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวของ) 
- จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ 
- กําหนดนโยบายรวมกับพื้นที่ 
- ประสานงานในพื้นที่ 
- บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เกี่ยวของ) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจดัการตาม
ภารกิจสํานักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก  
การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
การควบคุมและปองกันโรค 
การสรางเสริมสุขภาพ การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจาหนาที่ใหบริการ 
ดานการรักษาพยาบาล
เบื้องตน การตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิด
เหตุ และพื้นที่อพยพ 
- จัดเจาหนาที่สนบัสนุน
เฉพาะภยัที่สํานกัอนามยั
เกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

กปส.การเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะฉุกเฉิน 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

สวนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพ้ืนที่(สนอ.) 

 
 

สวนปฏิบัติการ 
(สนอ.) 

สวนสนับสนุน 
(สนอ.) 
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แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. กรณีเกิดเหตุในสถานที่ทํางาน 
 1.1 แผนการดับเพลิง 
๑) กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ 
ใหดําเนินการ ดังนี ้
- ใหผูพบเห็นเหตุการณคนแรกสงสัญญาณแจง
เหตุและแจงเจาหนาที่เวร/เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 
- แจงหนวยดับเพลิง โทรแจง 199 และศูนยสาย
ดวนสาํนักอนามัย 0 2245 4964 และแจง
เจาหนาที่ตัดกระแสไฟฟา บริเวณที่เกิดเหตุ 
และรายงานตามสายการบงัคับบัญชา 
- กรณีดับเพลิงไดใหรายงานสถานการณตาม
สายการบังคับบัญชา 
- กรณีดับเพลิงไมไดใหออกจากสถานที่เกิดเหตุ 
พรอมทั้งสงสัญญาณแจงเหตุอัคคีภัย แลว
รายงานสถานการณตามสายการบังคับบัญชา 
เพื่อใหผูบัญชาการเหตุการณสั่งใชแผนการ
อพยพหนไีฟและแผนการดบัเพลิงตอไป 

ทุกสวนราชการ - แบบรายงานสถานการณ
การเกิดเพลิงไหม 

 

๒) กรณีเกิดเหตุนอกเวลาราชการ 
ใหดําเนินการดังนี้  
- ใหผูพบเห็นเหตุการณคนแรกสงสัญญาณแจง
เหตุและแจงเจาหนาที่เวร/เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 
- แจงหนวยดับเพลงิ โทรแจง 199 หรือ โทร 
0 2354 6858 หรือ โทร 1555 และศูนย
สายดวนสาํนักอนามยั 0 2245 4964 และ
แจงเจาหนาที่ตดักระแสไฟฟาบริเวณที่เกิดเหตุ 
และรายงานตามสายการบงัคับบัญชา 
- กรณีดับเพลิงไดใหรายงานสถานการณตาม
สายการบงัคับบัญชา 
- กรณีดับเพลิงไมไดใหออกจากสถานที่เกิดเหตุ 
พรอมทั้งสงสัญญาณแจงเหตุอัคคีภัยแลว
รายงานสถานการณตามสายการบังคับบัญชา 
เพื่อใหผูบัญชาการเหตุการณสั่งใช 

ทุกสวนราชการ - แบบรายงานสถานการณ
การเกิดเพลิงไหม 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

แผนการอพยพหนีไฟและแผนการดับเพลิง
ตอไป 
 1.2 การดับเพลิงขั้นตน 
 ผูพบเหตุการณคนแรกทําการดับเพลิงข้ันตน
ดวยเคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือและหากรูวาคัท
เอาทไฟฟาอยูที่ใดใหรีบสบัคัทเอาทลงกอน 
หรือหากไมสามารถดับเพลิงข้ันตนไดดวยตนเอง
ใหแจงหนวยงานที่เก่ียวของ ดังนี้ 
- แจงเจาหนาที่เวร/เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 
- แจงหนวยดับเพลิง โทรแจง 199 และศูนย 
สายดวนสํานักอนามัย 0 2245 4964  
- สงสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหมประจําชั้นที่ใกล
ที่สุดแลวรายงานสถานการณตามสายการบงัคับ
บัญชาเพื่อใหผูบัญชาการเหตุการณสั่งใชแผนการ
อพยพหนไีฟและแผนการดบัเพลิงตอไป 

ทุกสวนราชการ - แบบรายงานสถานการณ
การเกิดเพลิงไหม 

 

2. กรณีเกิดเหตใุนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 สํานักอนามัย รวมเปนหนวยสนับสนุนตาม
โครงสรางศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักงาน
เขต และศูนยบัญชาการเหตุการณ
กรุงเทพมหานคร โดยมีหนาที่ใหการสนบัสนนุ 
ดานการรักษาพยาบาล การปองกันและ 
ควบคุมโรค ฟนฟูสุขภาพกายและใจ และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและศูนยพักพิง 
และจัดทํารายงานสถานการณการเกิดอัคคีภัย 
โดยใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 
 

ศบส.  
และสวนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสรางศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

 

- แบบรายงานสถานการณ
การเกิดเพลิงไหม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

27 | P a g e  



หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. กรณีเกิดเหตใุนสถานที่ทํางาน 

1) การฟนฟูความเสียหายดานกายภาพ 
- สํารวจ ประเมนิความเสียหายทางดาน
สาธารณสุขและรายงานสถานการณเพลิง
ไหมและรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ทุกสวนราชการ - แบบประเมนิความเสียหาย
ทางดานสาธารณสุข 
- รายงานสถานการณเพลิงไหม 
- รายงานผลการปฏิบัตงิาน 

 

๒) การใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวยจาก
เหตุเพลิงไหม และดําเนนิการนาํสงอยาง
ถูกตอง 
- ขนยายผูประสบภัยและทรัพยสินไปยังที่
ปลอดภัย 
- สํารวจความเสียหายและความตองการ
ดานตางๆ 
- ปรับปรุงซอมแซมแกไขความเสียหายให
กลับคืนสูสภาพปกต ิ
- จัดทํารายงานสถานการณการเกิดอัคคีภัย 
โดยใหรายงานผูบงัคับบัญชาตามลําดับชั้น 

ทุกสวนราชการ - แบบรายงานสถานการณ
การเกิดอัคคีภัย 

 

2. กรณีเกิดเหตใุนพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

 การใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
- ใหความชวยเหลือและฟนฟสูขุภาพ โดย
การจัดตั้ง “หนวยสาธารณสุขเคลื่อนที”่ 
- ใหการเยียวยาดานจิตเพื่อเสริมสรางขวัญ
และกําลังใจของผูประสบภัยใหกลับคืนสู
สภาพปกตโิดยเร็ว 
- ใหการสงเคราะหดานสาธารณสุขแก
ผูประสบภัย 
- ดําเนินการดานสาธารณสุข การควบคุม
และปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ 
การฟนฟูสุขภาพ การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
การสุขาภิบาลอาหาร และงานดานสาธารณสุข
อ่ืนๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและศูนยพกัพิง 
- จัดทํารายงานสถานการณการเกิดอัคคีภัย 
โดยใหรายงานผูบงัคับบัญชาตามลําดับชั้น 

สวนราชการตามโครงสราง
ศูนยบัญชาการเหตุการณ

สํานักอนามัย 

- แบบรายงานการดําเนนิงาน
ตามสวนราชการที่รับผิดชอบ 
- แบบรายงานสถานการณ
การเกิดอัคคีภัย 
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5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต 
ไมสามารถควบคุมสถานการณและบริหารจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เขาควบคุมสถานการณ/บัญชาการเหตุการณ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครเม่ือเกิดอัคคีภัย ใหดําเนินการรับมือกับสถานการณ ดังนี้ 
1.1) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต จัดตั้งศูนย

บัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
สั่งการควบคุมกํากับดูแลและประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยจาก
อัคคีภัยในระดับพ้ืนท่ีและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบพรอมท้ังใหประชาสัมพันธวิธีการ
เตรียมความพรอมของประชาชนเพ่ือรับมือกับอัคคีภัย 

1.2) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครข้ึนพรอมท้ังจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยและดําเนินการตาม 
แนวทางการปฏิบัติของศูนยฯ โดยกําหนดใหใชหอง CCTV เดิมตึกดําชั้น ๒ เปนหองปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดตั้งศูนยฯ บริเวณดานหนาอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร กรณี
ศาลาวาการกรุงเทพมหานครไมสามารถใชงานไดแตใหคํานึงถึงความปลอดภัยดวยดังโครงสรางศูนยบัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของสํานักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
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โครงสรางศูนยบญัชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดอัคคภีัยท่ีรุนแรงประชาชนไดรับผลกระทบจํานวนมากและเปนบริเวณกวาง 
 

ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1 ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนาํ แกไขเหตุการณ ให
เปนไปตามแผนเผชญิเหตุของสํานักอนามัย 
4. รายงานสถานการณตอผูบังคับบัญชาลาํดับถัดไป 
5. กรณีสถานการณเขาสูภาวะปกติ สั่งการใหปดศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

1.1 งานขอมูลขาวสาร -  สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. รับแจงเหตุ รวบรวมขอมูลขาวสาร 
2. จัดเตรียมขอมูลของเหตุการณ 
3. บันทึกขอสั่งการ และการปฏิบัติของฝายตางๆ 
4. รายงานเหตุการณตอผูบงัคับบัญชา 

 

ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ 
สํานักอนามัย 

งานสนับสนุนท่ัวไป 

งานดานความปลอดภัยในการเผชิญเหต ุ การประสานงาน 

การประชาสมัพันธ/การสื่อสารความเสีย่ง 

งานอํานวยการ งานเฝาระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานดานการแพทย 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนสง 

การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภณัฑ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห 
ฟนฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

เฝาระวัง สอบสวนและควบคมุ
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ 

สนับสนุนอัตรากําลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทยสาธารณสุข 

งานขอมูลขาวสาร 

ประเมินผล 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1.2 งานดานความปลอดภัย
ในการเผชิญเหตุ 

- สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. ประเมินสถานการณ 
2. กําหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภัยของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน 
อุปกรณปองกันตนเองที่จําเปน 
3. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

1.3 การประชาสัมพันธ/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

- สก.สนอ. 
- สพธ. 
- ศบส. 
- กคร. 
- กสภ. 

1. รวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตาง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติในเหตุการณ 
2. เตรียมขอมูลดานความปลอดภัยแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที ่
3. จัดทําขาวประชาสัมพนัธเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจาก
ผลกระทบดานสุขภาพจากอัคคีภัยโดยประสานกองประชาสัมพนัธ 
เพื่อเผยแพรขาวแกสื่อมวลชน 
4. เผยแพรขาวเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจากผลกระทบดาน
สุขภาพจากอัคคีภัยและการปองกันตนเอง ลง website สนอ. กอง
ประชาสัมพนัธ Facebook 
5. รายงานสถานการณการเกิดเหตุแกผูบังคับบงัคับบญัชาอยาง
ตอเนื่อง 
6. ติดตามสถานการณการเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภัย และรายงานผูบริหารจะไดแถลงขาวแจงเตือนประชาชน และ
ไมใหเกิดความตระหนักจากขาวหรือสื่ออ่ืนที่ใหขอมูลคลาดเคลื่อน 
7. เมื่อสถานการณคลี่คลายแจงผูบังคับบัญชา และฝายตาง ๆ ให
รับทราบขอมูลขาวสาร 

1.4 การประสานงาน - สพธ. 
- สก.สนอ.   
- ศบส. 

1. ประสานสวนอํานวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิรวมกับฝายตางๆ ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
3. ประสานหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนทั่วไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนสง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ศึกษาเสนทาง/ชองทางในการ 

เขาไปยังพืน้ที่ การขนสงผูประสบ ผูปวย ผูสงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว
เลี้ยง รวมทั้งเสนทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบขอมูลพื้นที่เกิดภัยดวยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิรวมกับศูนยสื่อสาร (ศูนยบญัชาการเหตุการณ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชงานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 
คลื่นวิทยสุื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผานขายอัมรินทร 
ความถ่ีหลัก 155.800 MHz และระบบวิทยสุื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณอยางตอเนื่อง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณที่จาํเปนตามการรองขอเพื่อ
สนับสนุนหนวยปฏิบัติ 
2. จัดซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และใหการสนับสนนุอาหารและเคร่ืองดื่มแก
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เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณที่อาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลัง - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
คาน้ํามนัเชื้อเพลิง ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพืน้ที ่

2.4 สนับสนนุอัตรา 
กําลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

จัดอัตรากําลังบุคลากรที่จะใชในการปฏิบัตงิาน 

3 งานอํานวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. วิเคราะหประเมินสถานการณครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ
2. จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบโตสถานการณ 
3. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตาง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ และใหการชวยเหลอืเพิ่มเติม 
4. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. จัดเตรียมขอมูลดานวิชาการเพื่อการตัดสินใจแกผูบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 
2. ติดตอประสานผูเชี่ยวชาญดานวชิาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานขอมูล จัดทาํรายงานการเกิดอัคคีภัย จํานวนผูบาดเจบ็ 
ลักษณะการบาดเจ็บ ความเสียหาย การใหการชวยเหลือ พรอม
ขอเสนอแนะ การบริหารจัดการภัย โดยใหรายงานผูบงัคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 

4 งานเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝาระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และทีมงานใหพรอมตอการดําเนินงาน 
2. ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝาระวังโรคที่อาจเกิดระหวาง และหลงัการเกิดอัคคีภัย 
อยางตอเนื่อง 
4. รายงานสถานการณตอผูบัญชาการเหตุการณ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

- สสว.      – สสธ. 
- กคร.     – สบส. 
- สนข. 

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกลเคียง
และศูนยพักพิง เพื่อประเมินความปลอดภัย 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิง่แวดลอมในศูนยพักพิงเชน การจดัการ
ขยะ น้ําเสีย หองอาบน้ํา หองสวม เปนตน 
๓. ควบคุมสัตวและแมลงนาํโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝาระวังความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้าํ อาหารบริโภคอ่ืนๆดวยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่
3. สุมเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูที่มี
อาการอุจจาระรวง อาเจียน อาหารเปนพิษ เปนตน 

5 งานดานการแพทยและสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ (ทมีรุก) จัดรถ Ambulance ประจําตาม
ที่ตั้งหนวยใหบริการ พรอมอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัติงานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ปฏิบัติงานประจําอยูที่ ศบส. บริเวณ
ใกลเคียง 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห ฟนฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสังคมสงเคราะห/นกัจิตวิทยา รวมกับทีมปฏิบัติการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ดานสังคมและจิตใจแกผูประสบภัย และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
     - ดูแลดานสุขภาพจิต เชน คัดกรอง/ประเมินความเครียด ให
คําปรึกษา/เสริมพลัง แกผูประสบภัยและเจาหนาที่ ตามปญหาที่พบ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบริการประชาชน และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขายหนวยงานดานสุขภาพจิตในพื้นที่ใหการชวยเหลือ 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑตางๆ ที่จําเปนใหเพียงพอ เพื่อพรอม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภัณฑไปยังหนวยบริการใหเพียงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะหที่เปดใหบริการ หรือที่มีการรองขอ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจ และทีมงานใหพรอม
สนับสนนุการปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ 
3. ใหคําปรึกษา แนะนาํในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสงสิ่งสงตรวจ
ในกรณีที่มีการรองขอ 

5.5 งานบริการทางสัตวแพทย 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตวเลี้ยง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว และติดตอนาํสงคืนเจาของ 
2. ถาไมพบเคร่ืองหมายประจาํตัวสัตว ใหอพยพขนยายไปในสถาน
พักพิงสัตวเลี้ยงที่กําหนด 
3. จัดเตรียมกรงขังสัตว อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงใหเพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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สัตวเศรษฐกิจ 

1. ติดตอประสานงานสถานที่พกัพิงสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภค 

2. อพยพขนยายสัตวไปในสถานที่พักพิงสัตว 

3. จัดเตรียมสถานที่ใหมีพื้นที่เพียงพอ และอาหารสาํหับสัตวเลี้ยงให

เพียงพอ 

4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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3. แผนปฏิบัติการปองกนัและบรรเทาภัยดานความมั่นคง 
สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 

------------------------- 

 

อางถึง 1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
 

1. สถานการณท่ัวไป 

จากสถิติการเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 – 2557 0

1 พบวา ภัยดานความม่ันคง
เปนสาธารณภัยท่ีเกิดมากเปนอันดับสาม มีสถิติการเกิดในรอบ 5 ป ตั้งแตป พ.ศ. 2553 - 2557 รวมจํานวน 
1,874 ครั้ง บาดเจ็บ 1,431 คน เสียชีวิต 96 คน สาเหตุเนื่องจากกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลางของอํานาจ
ทางการเมือง มีสถานท่ีราชการ สถานท่ีเชิงสัญลักษณหลายแหง รวมท้ังเปนแหลงความเจริญทางเศรษฐกิจและ
สังคม สงผลใหมีความเสี่ยงในเรื่องความม่ันคงภายใน ท้ังภัยคุกคามจากการกอการราย การกอวินาศกรรม 
การชุมนุมประทวง ซ่ึงสวนใหญกรุงเทพมหานครจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณชุมนุมประทวงประเภทตางๆ 
เชน การชุมนุมทางการเมือง การชุมนุมเพ่ือเรียกรองสิทธิตางๆ เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งการชุมนุมทาง
การเมือง จะเห็นไดจากสถิติ 2 ปหลัง (พ.ศ. 2556 – 2557) ไดเกิดความขัดแยงทางการเมืองอยางรุนแรง 
สรางความเสียหายเปนวงกวาง ท้ังชีวิตและทรัพยสิน รวมท้ังสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิตประจําวันของ
ประชาชนท่ีไมเก่ียวของอีกดวย 

สํานักอนามัย ในฐานะหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานสาธารณสุขไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง อันเนื่องมาจากภัยดานความม่ันคง จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยดานความม่ันคงข้ึน เพ่ือใหสวนราชการภายในสํานักอนามัยใชเปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
๒.  วัตถุประสงค  
 ๒.๑ เพ่ือเตรียมพรอมดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยสนับสนุน 
ใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจากภัยดานความม่ันคงไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณและ 
มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติการปองกันและบรรเทา
ภัยดานความม่ันคงไดอยางเปนระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจเกิดข้ึนจากภัยดาน
ความม่ันคง 
 
๓.  นิยามศัพท 
  ภัยดานความม่ันคง หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากการชุมนุมประทวงและกอการจลาจล 

1แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
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การประทวงหมายถึงการแสดงออกดวยการกระทําเพ่ือแสดงใหเห็นวาคัดคานหรือไมเห็นดวยซ่ึงมี
หลากหลายวิธีเชนการอดขาวประทวงการเดินประทวงซ่ึงสวนใหญเปนการแสดงออกทางสังคมและการเมืองโดย
การประทวงท่ีใชความรุนแรงกอใหเกิดความวุนวายจนกลายเปนการกอการจลาจล 

การกอการจลาจลหมายถึงการกอความไมสงบท่ีมีลักษณะคลายสงครามกลางเมืองคือมีมวลชนขนาด
ใหญรวมตัวกันเคลื่อนไหวเพ่ือนาไปสูการเปลี่ยนแปลงและอาจจะไมสามารถควบคุมมวลชนท่ีมารวมตัวกันนั้น
ไดจนนาไปสูการจลาจลสรางความวุนวายสับสนและเกิดความเสียหายโดยเม่ือสถานการณพัฒนา 
สูการจลาจลแลวก็จะมีการปราบปรามจากเจาหนาท่ีรัฐ 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูอํานวยการเขต 

ผูบัญชาการเหตุการณ หมายถึง ผู ท่ีมีอํานาจในการบัญชาการในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อํานวยการ สั่งการ
ตลอดจนควบคุมภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือไดรับมอบหมาย 

 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ โดยรวมอํานาจสั่งการแบบรวมศูนยเรียกวา 
“Single Command” เพ่ือแกไขปญหาความซํ้าซอนและความลาชาในการปฏิบัติ โดยมีผูบัญชาการเหตุการณ 
(Incident commander) ในแตละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เปนผูอํานวยการสูงสุดและมีองคกร
รับผิดชอบในการแกไขเหตุการณ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูชวยอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแหงชาติ  
(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

4 สาธารณภัยขนาดรายแรง
อยางยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

 
 

36 | P a g e  



4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

4.2.1 เม่ือเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรง แตสํานักงานเขต
สามารถระดมสรรพกําลัง ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือระงับบรรเทาเหตุการณนั้นได)  

สํานักอนามัย (ศูนยบริการสาธารณสุข) มีภารกิจหนาท่ีดังนี้ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

4.2.2 เม่ือเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงอยางยิ่ง ขยายวงกวาง 
กรุงเทพมหานครตองระดมสรรพกําลังท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมากข้ึน เพ่ือเขาชวยเหลือ 
ซ่ึงบางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร อาจตองหยุดภารกิจประจํา เพ่ือเขาดําเนินการชวยเหลือใหภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) สํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคการฟนฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
2) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองคกรปฏิบัติ 

 5.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยใหสวนราชการและหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต และทําหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผูแทนศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมเปนคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทําหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุ เม่ือเกิด 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัยรวมเปนคณะกรรมการ 
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 5.1.2 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของสํานัก
อนามัย 

  สํานักอนามัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การนิเทศกํากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการท้ังสิ้น 
81 สวนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ไดแก 
   1. สํานักงาน 5 สํานักงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข สํานกังานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 
   2. กอง 8 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการ กองสรางเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดตอ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สํานักอนามัย ไดจัดทําคําสั่ง เพ่ือใหการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินของสํานัก
อนามัยเปนไปดวยความเรียบรอย สวนราชการในสังกัดสํานักอนามัยทราบถึงบทบาทหนาท่ี และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 
   1. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 72/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2562 โดยคณะทํางานมี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากภัยประเภทตางๆ 
ท้ังสิ้น 8 ภัย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 และ
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2561 

2) สํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรตางๆ  
3) จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดใหมีการฝกซอมแผนบนโตะ 

(Table Top Exercise) หรือการฝกซอมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) กํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
5) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการสํานักอนามัย มอบหมาย 

2. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 55/2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุมศูนยบริการสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ี และ
มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2561 โดยมอบหมาย
ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัยกลุมศูนยบริการสาธารณสุขตามกลุมเขตพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ในสถานการณฉุกเฉิน โดยเปนผูชวยในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักอนามัย 
ประสานสั่งการใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ในเขตพ้ืนท่ีกลุมศูนยบริการสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 
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แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง 
สวนราชการและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระยะกอนเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

 

กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. การปองกันและลดผลกระทบ  
1.1) ติดตามขอมูลขาวสาร สถานการณ

บานเมืองอยางใกลชิด 
ทุกสวนราชการ   

1.2) ประสานสาํนักงานเขตสํารวจจุด
เสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ เชน สถานที่เชงิ
สัญลักษณ สถานทูต เปนตน 

ศบส. 
สนข. 

- ผังแสดงจุดเสีย่งดานความ
มั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนยบริการสาธารณสุข 

 

1.3) ประสานงานรวมกับชุมชนในพื้นที่ 
สรางความรู ความเขาใจแกประชาชนใน
การรับขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 

ศบส. 
สนข. 

- บัญชีรายชื่อชุมชนในพืน้ที่/
ผูนําชุมชน 

 

1.4) จัดทาํฐานขอมูลกําลังเจาหนาที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ อุปกรณ
การกูชีพกูภัย และยานพาหนะเพื่อใหพรอม
เรียกใชงานไดทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกสวนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมขอมูล 

ในภาพรวมของสํานัก
อนามัย) 

- ฐานขอมูลอัตรากําลงั
เจาหนาที ่
- ฐานขอมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานขอมูลยานพาหนะ 
- ฐานขอมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ
ในการใหความชวยเหลือ 

 

2. การเตรียมความพรอม 
2.1) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน 

และบรรเทาภัยดานความมั่นคงเพื่อให 
สวนราชการของสํานักอนามัยใชเปน
แนวทางในการเตรียมความพรอมและ 
ถือปฏิบัติเมื่อเกิดภัยดานความมัน่คง 

สพธ. 
สก.สนอ.  

และสวนราชการที่เก่ียวของ 
 

- แผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยดานความมั่นคง 

 

2.2) จัดใหมีการฝกซอมแผนฯ สก.สนอ. 
สพธ.  
ศบส. 

- การฝกซอมแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาภัยดาน
ความมั่นคง 

 

2.3) จัดทาํเอกสารแบบประเมิน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตและเตรียมการ
อบรมนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห 
พยาบาลสขุภาพจิตในการประเมินสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

กสภ. 
ศบส. 

 
 

- เอกสารแบบประเมินสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

 

2.4) ประชุมบูรณาการงานแผนกับ
ศูนยบริการสาธารณสุขทัง้ 68 แหง และ
ประชุมชี้แจงบุคลากรที่รับผดิชอบงาน
สุขภาพจติของศูนยบริการสาธารณสุข เพื่อ
รับทราบแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤต  

กสภ. 
ศบส. 

 

- แผนผังข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
- แบบประเมินสุขภาพจิต 
- ใบความรูสําหรับการแนะนาํ 
ใหสุขภาพจิตศึกษาแก
ประชาชน 
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กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

- แบบรายงานผลปฏิบัติงาน 
2.5) เผยแพรองคความรูในการดูแล

สุขภาพกายและสุขภาพใจแกประชาชน 
กสภ. 
สพธ. 
ศบส. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพับ, วารสาร, 
สื่อ Digital เปนตน 

 

2.6) ประสานสํานักงานเขต และ
หนวยงานที่เก่ียวของ รวบรวม และจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย พืน้ที่ประสบภัย 
ศูนยพักพิงชั่วคราว/Cool Zoneเพื่อใช
ประโยชนในการบริหารจัดการ และใชเปน
ฐานขอมูลในการใหความชวยเหลือตอไป 

สก.สนอ. 
ศบส. 

 
 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย 
- บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราว 

 

2.7) จัดเตรียมเจาหนาที่เตรียมพรอม
ปฏิบัติงาน เมื่อไดรับแจงวาเกิดภัย 

ศบส. 
และสวนราชการที่เก่ียวของ 

  

2.8) จัดเตรียมยา เวชภัณฑ และวัสดุ
อ่ืนที่ไมใชยาใหเพียงพอเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ิ

กภก. 
ศบส. 

- บัญชียา เวชภัณฑ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไมใชยา 

 

2.9) เตรียมความพรอมอุปกรณ 
เคร่ืองมือ และยานพาหนะใหพรอมใชงานได
ทันที เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกสวนราชการ - บัญชีอุปกรณ เคร่ืองมือ และ
ยานพาหนะ 

 

2.10) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก 
ระบบ สื่อสารรอง พรอมจัดหาเคร่ืองมือ 
อุปกรณสือ่สารและสาํรองพลังงานให
เพียงพอและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

ทุกสวนราชการ - ระบบสื่อสารหลัก  
- ระบบสื่อสารรอง 
- บัญชีเคร่ืองมือ และอุปกรณ
การสื่อสาร 

 

 

5.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

 5.2.1 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการเขต เปนผูควบคุม สั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูสถานการณปกติ พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีไดอยางมีเอกภาพ 
รวดเร็วและท่ัวถึง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและ
ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และมีสํานักงาน กอง  
ใหการสนับสนุนการทํางานในพ้ืนท่ีตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ รวมท้ังเปนศูนยกลางในการ
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ระดมสรรพกําลัง เพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือน
และฝายทหาร ตลอดจนองคการสาธารณกุศล มีผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปนผูควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ โดยสํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

(1) สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
-  วิเคราะห และประเมินสถานการณสาธารณภัย (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 
-  จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
-  กําหนดนโยบายรวมกับพ้ืนท่ี 
-  ประสานงานในพ้ืนท่ี 
-  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 

(2) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
- จัดเจาหนาท่ีสนับสนุนเฉพาะภัยท่ีสํานักอนามัยเก่ียวของ (จัดเจาหนาท่ีตรวจพิสูจนทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพ และตรวจเฝาระวังสารเคมี พรอมท้ังใหคําแนะนําในการจัดการ

ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  
(3) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก การรักษาพยาบาล

เบื้องตน การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) สวนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
- ประเมินสถานการณ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความตองการความชวยเหลือ) 
- จัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปองกันและ

ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 
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 5.2.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของสํานักอนามัย ประกอบดวย 

 ในภาวะฉุกเฉิน สํานักอนามัยไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัยต้ังอยู ณ 
สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตน กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ประกอบดวย 
ผูอํานวยการสํานักอนามัย เปนผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ สํานักอนามัย รองผูอํานวยการสํานัก
อนามัย (ท่ีไดรับมอบหมาย) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีผูแทนสํานักงาน กอง และศูนยบริการสาธารณสุข 
ท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการ 

 แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการ
ระหวางสวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. ศูนยบริการสาธารณสุข ออกหนวยบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานชวยเหลือ

ศบส. 
และสวนราชการที่เก่ียวของ 

- แบบรายงานการออกหนวย
บริการสาธารณสุขเคลื่อนที ่

 

- ประเมินสถานการณ 
(ความรุนแรง,สาเหตุ, 
ลักษณะภัย, ความตองการ
ความชวยเหลือ) 
- จัดต้ังหนวยปฐมพยาบาล
ใหบริการดานการรักษา 
พยาบาลเบื้องตน การปองกัน
และควบคุมโรค การฟนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

- วิเคราะห และประเมิน
สถานการณสาธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวของ) 
- จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ 
- กําหนดนโยบายรวมกับพื้นที่ 
- ประสานงานในพื้นที่ 
- บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เกี่ยวของ) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจดัการตาม
ภารกิจสํานักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก  
การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
การควบคุมและปองกันโรค 
การสรางเสริมสุขภาพ การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจาหนาที่ใหบริการ 
ดานการรักษาพยาบาล
เบื้องตน การตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิด
เหตุ และพื้นที่อพยพ 
- จัดเจาหนาที่สนบัสนุน
เฉพาะภยัที่สํานกัอนามยั
เกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

กปส.การเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะฉุกเฉิน 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

สวนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพ้ืนที่(สนอ.) 

 
 

สวนปฏิบัติการ 
(สนอ.) 

สวนสนับสนุน 
(สนอ.) 

 
 

ศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

ประชาชนในพื้นที่อพยพ 
2) จัดทีมปฏิบตัิงานลงพื้นที่รวมกับ
หนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของ ตรวจสอบเฝา
ระวังควบคุมโรคติดตอ และตรวจสอบเฝา
ระวังสุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมในพื้นที่อพยพ 

สสว. 
กสอ. 
กคร. 
สนข. 

- แบบรายงานการจัดการ
สุขาภิบาลในพืน้ที่อพยพ/
ศูนยพักพิง 

 

3) ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ผูประสบภัย โดยเจาหนาที่ทีมสหวิชาชีพ 

ศบส. 
กสภ. 

- แบบประเมินสุขภาพฯ 
-เตรียมแผนการให 
ความชวยเหลือและสงตอ 

 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน นําเรียน
ผูบริหาร ประจําวัน  

ศบส. 
สก.สนอ. 

- แบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเนินงาน  

 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

 สํานักอนามัย ประสานสาํนักงานเขตและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนนิงานการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี ้

1) จัดบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข
ใหบริการปฐมพยาบาลแกผูประสบภัยตาม
แผนการดําเนนิงานของศูนยบริการ
สาธารณสุข สํานักอนามัย  

ศบส. 
และสวนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสรางศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

  

2) ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจติ
ผูประสบภัยโดยเจาหนาที่ทีมสหวิชาชีพ 

ศบส. 
กสภ. 

- แบบประเมินสุขภาพฯ 
- แผนเตรียมการใหการ
ชวยเหลือหรือสงตอ 

 

3) ดําเนินการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ
ของผูประสบภัย 

ศบส. 
และสวนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสรางศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

  

4) จัดทีมเฝาระวงัสอบสวนเคลือ่นที่เร็ว 
(Surveillance andRapid Response Team 
: SRRT) เพื่อดําเนินการปองกันเฝาระวังและ
ควบคุมโรคที่อาจจะเกิดข้ึน 

ศบส. 
กคร. 

- แบบรายงานการปฏิบัตงิานทีม
เฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 

 

5) จัดทีมสัตวแพทยดูแลรักษาสตัวที่ไดรับ
ผลกระทบ 

สสธ. - แบบรายงานการชวยเหลือ 
ดูแล และสงตอสัตวเลี้ยง 

 

6) ดําเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
และสุขาภิบาลอาหารภายในศูนยพักพิง
ชั่วคราว 

สสว. 
กสอ. 
สนข. 

- แบบรายงานดานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและสุขาภิบาล
อาหารในภาวะฉุกเฉิน 

 

43 | P a g e  



 
5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต 
ไมสามารถควบคุมสถานการณและบริหารจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เขาควบคุมสถานการณ/บัญชาการเหตุการณ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เม่ือเกิดภัยจากดานความม่ันคง ใหดําเนินการรับมือ
กับสถานการณ ดังนี้ 

1.1) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
สั่งการควบคุมกํากับดูแลและประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยดาน
ความม่ันคงในระดับพ้ืนท่ีและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบพรอมท้ังใหประชาสัมพันธวิธีการ
เตรียมความพรอมของประชาชนเพ่ือรับมือกับภัยดานความม่ันคง 

1.2) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครข้ึนพรอมท้ังจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยและดําเนินการตาม 
แนวทางการปฏิบัติของศูนยฯ โดยกําหนดใหใชหอง CCTV เดิมตึกดําชั้น ๒ เปนหองปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดตั้งศูนยฯ บริเวณดานหนาอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร กรณี
ศาลาวาการกรุงเทพมหานครไมสามารถใชงานไดแตใหคํานึงถึงความปลอดภัยดวยดังโครงสรางศูนยบัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของสํานักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 
7. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานนาํเรียน
ผูบริหาร 

ศบส. 
สก.สนอ. 

- แบบฟอรมรายงานผล 
การดําเนินงาน  
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โครงสรางศูนยบญัชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดภัยดานความม่ันคงท่ีรุนแรงประชาชนไดรับผลกระทบจํานวนมากและเปนบริเวณกวาง 
 

ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1 ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนาํ แกไขเหตุการณ ให
เปนไปตามแผนเผชญิเหตุของสํานักอนามัย 
4. รายงานสถานการณตอผูบังคับบัญชาลาํดับถัดไป 
5. กรณีสถานการณเขาสูภาวะปกติ สั่งการใหปดศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

1.1 งานขอมูลขาวสาร -  สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. รับแจงเหตุ รวบรวมขอมูลขาวสาร 
2. จัดเตรียมขอมูลของเหตุการณ 
3. บันทึกขอสั่งการ และการปฏิบัติของฝายตางๆ 
4. รายงานเหตุการณตอผูบงัคับบัญชา 

1.2 งานดานความปลอดภัย
ในการเผชิญเหตุ 

- สก.สนอ. 
- สวนราชการ 

1. ประเมินสถานการณ 
2. กําหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภัยของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน 

ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ 
สํานักอนามัย 

งานสนับสนุนท่ัวไป 

งานดานความปลอดภัยในการเผชิญเหต ุ การประสานงาน 

การประชาสมัพันธ/การสื่อสารความเสีย่ง 

งานอํานวยการ งานเฝาระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานดานการแพทย 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนสง 

การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภณัฑ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห 
ฟนฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

เฝาระวัง สอบสวนและควบคมุ
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ 

สนับสนุนอัตรากําลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทยสาธารณสุข 

งานขอมูลขาวสาร 

ประเมินผล 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

ที่เก่ียวของ อุปกรณปองกันตนเองที่จําเปน 
3. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

1.3 การประชาสัมพันธ/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

- สก.สนอ. 
- สพธ. 
- ศบส. 
- กคร. 
- กสภ. 

1. รวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตาง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติในเหตุการณ 
2. เตรียมขอมูลดานความปลอดภัยแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที ่
3. จัดทําขาวประชาสัมพนัธเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจาก
ผลกระทบดานสุขภาพจากภัยดานความมัน่คง โดยประสานกอง
ประชาสัมพนัธเพื่อเผยแพรขาวแกสื่อมวลชน 
4. เผยแพรขาวเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจากผลกระทบดาน
สุขภาพจากภัยดานความมั่นคง และการปองกันตนเอง ลง website 
สนอ. กองประชาสัมพันธ Facebook 
5. รายงานสถานการณการเกิดเหตุแกผูบังคับบงัคับบญัชาอยาง
ตอเนื่อง 
6. ติดตามสถานการณการเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภัย และรายงานผูบริหารจะไดแถลงขาวแจงเตือนประชาชน และ
ไมใหเกิดความตระหนักจากขาวหรือสื่ออ่ืนที่ใหขอมูลคลาดเคลื่อน 
7. เมื่อสถานการณคลี่คลายแจงผูบังคับบัญชา และฝายตาง ๆ ให
รับทราบขอมูลขาวสาร 

1.4 การประสานงาน - สพธ. 
- สก.สนอ.   
- ศบส. 

1. ประสานสวนอํานวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิรวมกับฝายตางๆ ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
3. ประสานหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนทั่วไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนสง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ศึกษาเสนทาง/ชองทางในการ 

เขาไปยังพืน้ที่ การขนสงผูประสบ ผูปวย ผูสงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว
เลี้ยง รวมทั้งเสนทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบขอมูลพื้นที่เกิดภัยดวยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิรวมกับศูนยสื่อสาร (ศูนยบญัชาการเหตุการณ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชงานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 
คลื่นวิทยสุื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผานขายอัมรินทร 
ความถ่ีหลัก 155.800 MHz และระบบวิทยสุื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณอยางตอเนื่อง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณที่จาํเปนตามการรองขอเพื่อ
สนับสนุนหนวยปฏิบัติ 
2. จัดซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และใหการสนับสนนุอาหารและเคร่ืองดื่มแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณที่อาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

2.3 การเงินการคลัง - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
คาน้ํามนัเชื้อเพลิง ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพืน้ที ่

2.4 สนับสนนุอัตรา 
กําลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

จัดอัตรากําลังบุคลากรที่จะใชในการปฏิบัตงิาน 

3 งานอํานวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. วิเคราะหประเมินสถานการณครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ
2. จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบโตสถานการณ 
3. รวบรวมผลการดําเนินงานจากฝายตาง ๆ เพื่อประเมินสถานการณ 
และใหการชวยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. จัดเตรียมขอมูลดานวิชาการเพื่อการตัดสินใจแกผูบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 
2. ติดตอประสานผูเชี่ยวชาญดานวชิาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานขอมูล จัดทาํรายงานการเกิดภัยดานความมัน่คง จํานวน
ผูบาดเจบ็ ลักษณะการบาดเจ็บ การใหการชวยเหลือ พรอม
ขอเสนอแนะ การบริหารจัดการภัย โดยใหรายงานผูบงัคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 

4 งานเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝาระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และทีมงานใหพรอมตอการดําเนินงาน 
2. ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝาระวังโรคที่อาจเกิดระหวาง และหลังการเกิดภัยดานความมั่นคง
อยางตอเนื่อง 
4. รายงานสถานการณตอผูบัญชาการเหตุการณ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

- สสว.      – สสธ. 
- กคร.     – สบส. 
- สนข. 

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกลเคียง
และศูนยพักพิง เพื่อประเมินความปลอดภัย 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในศูนยพักพิงเชน 
การจัดการขยะ น้ําเสยี หองอาบน้ํา หองสวม เปนตน 
๓. ควบคุมสัตวและแมลงนาํโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝาระวังความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้าํ อาหารบริโภคอ่ืนๆดวยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่
3. สุมเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูที่มี
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อาการอุจจาระรวง อาเจียน อาหารเปนพิษ เปนตน 

5 งานดานการแพทยและสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ (ทมีรุก) จัดรถ Ambulance ประจําตาม
ที่ตั้งหนวยใหบริการ พรอมอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัติงานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ปฏิบัติงานประจําอยูที่ ศบส. บริเวณ
ใกลเคียง 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห ฟนฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสังคมสงเคราะห/นกัจิตวิทยา รวมกับทีมปฏิบัติการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ดานสังคมและจิตใจแกผูประสบภัย และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
     - ดูแลดานสุขภาพจิต เชน คัดกรอง/ประเมินความเครียด ให
คําปรึกษา/เสริมพลัง แกผูประสบภัยและเจาหนาที่ ตามปญหาที่พบ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบริการประชาชน และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขายหนวยงานดานสุขภาพจิตในพื้นที่ใหการชวยเหลือ 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑตางๆ ที่จําเปนใหเพียงพอ เพื่อพรอม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภัณฑไปยังหนวยบริการใหเพียงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะหที่เปดใหบริการ หรือที่มีการรองขอ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจ และทีมงานใหพรอม
สนับสนนุการปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ 
3. ใหคําปรึกษา แนะนาํในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสงสิ่งสงตรวจ
ในกรณีที่มีการรองขอ 

5.5 งานบริการทางสัตวแพทย 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตวเลี้ยง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว และติดตอนาํสงคืนเจาของ 
2. ถาไมพบเคร่ืองหมายประจาํตัวสัตว ใหอพยพขนยายไปในสถาน
พักพิงสัตวเลี้ยงที่กําหนด 
3. จัดเตรียมกรงขังสัตว อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงใหเพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
สัตวเศรษฐกิจ 
1. ติดตอประสานงานสถานที่พกัพิงสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภค 

2. อพยพขนยายสัตวไปในสถานที่พักพิงสตัว 

48 | P a g e  



ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

3. จัดเตรียมสถานที่ใหมีพื้นที่เพียงพอ และอาหารสาํหรับสัตวเลี้ยง

ใหเพียงพอ 

4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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4. แผนปฏิบัติการปองกนัและบรรเทาภัยจากโรคระบาดในมนุษย 
สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 

------------------------- 

 
อางถึง 1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2. พระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 4. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
 

1. สถานการณท่ัวไป 
 สถานการณการระบาดของโรคติดตอที่ผานมา ทั้งโรคติดตออุบัติใหมและโรคติดตออุบัติซํ้า
ตางๆ เชน โรคไขหวัดนก โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ไขหวัดใหญสายพันธุใหม ๒๐๐๙ โรคติดเชื้อ 
โคโรนาสายพันธุใหม 2012 โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เปนตน ท้ังหมดนี้เปนปญหาภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
ท่ีมีการแพรระบาดในวงกวางกอใหเกิดความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนจําเปนตองดําเนินการ
สอบสวน เพ่ือคนหาสาเหตุและแหลงท่ีมาของโรค สงผลใหสามารถควบคุม ปองกัน การแพรระบาดของโรค 
และบรรเทาภัยท่ีเกิดจากโรคระบาดในมนุษยไดทันทวงที 

 สํานักอนามัย ในฐานะหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานสาธารณสุขไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเนื่องมาจากภัยจากโรคระบาดในมนุษย จึงไดจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดในมนุษยข้ึน เพ่ือใหสวนราชการภายในสํานักอนามัยใช
เปนแนวทางปฏิบัติตอไป 

 
๒.  วัตถุประสงค  
 ๒.๑ เพ่ือเตรียมพรอมดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยสนับสนุน 
ใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจากโรคระบาดในมนุษยไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัย
จากโรคระบาดในมนุษยไดอยางเปนระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจเกิดจากโรคระบาด
ในมนุษย 
 
๓.  นิยามศัพท  
  3.1 ภัยจากโรคระบาดในมนุษย หมายถึง ภัยจากโรคซ่ึงปรากฏข้ึนในประชากรกลุมหนึ่ง ใน
ระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราท่ีสูงข้ึนมากกวาท่ีคาดการณไว โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต โรคนั้นอาจเปน
โรคติดตอทางสัมผัสหรือไมก็ได สงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชน ในพ้ืนท่ีเกิดโรคระบาดและพ้ืนท่ี
ใกลเคียง  
  3.2 ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
 3.3 รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
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 3.4 ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูอํานวยการเขต 

 3.5 ผูบัญชาการเหตุการณ หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจในการบัญชาการในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อํานวยการ สั่งการ 

ตลอดจนควบคุมภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือไดรับมอบหมาย 

 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ โดยรวมอํานาจสั่งการแบบรวมศูนยเรียกวา 
“Single Command” เพ่ือแกไขปญหาความซํ้าซอนและความลาชาในการปฏิบัติ โดยมีผูบัญชาการเหตุการณ 
(Incident commander) ในแตละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เปนผูอํานวยการสูงสุดและมีองคกร
รับผิดชอบในการแกไขเหตุการณ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูชวยอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแหงชาติ  
(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

4 สาธารณภัยขนาดรายแรง
อยางยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

 
4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

4.2.1 เม่ือเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรง แตสํานักงานเขต
สามารถระดมสรรพกําลัง ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือระงับบรรเทาเหตุการณนั้นได)  

สํานักอนามัย (ศูนยบริการสาธารณสุข) มีภารกิจหนาท่ีดังนี้ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

4.2.2 เม่ือเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงอยางยิ่ง ขยายวงกวาง 
กรุงเทพมหานครตองระดมสรรพกําลังท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมากข้ึน เพ่ือเขาชวยเหลือ 
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ซ่ึงบางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร อาจตองหยุดภารกิจประจํา เพ่ือเขาดําเนินการชวยเหลือใหภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) สํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคการฟนฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
2) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองคกรปฏิบัติ 

 5.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยใหสวนราชการและหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต และทําหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผูแทนศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมเปนคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทําหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุ เม่ือเกิด 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัยรวมเปนคณะกรรมการ 

 5.1.2 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของสํานัก
อนามัย 

  สํานักอนามัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การนิเทศกํากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการท้ังสิ้น 
81 สวนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ไดแก 
   1. สํานักงาน 5 สํานักงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักงานสุขาภิบาลสิง่แวดลอม 
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   2. กอง 8 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการ กองสรางเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดตอ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สํานักอนามัย ไดจัดทําคําสั่ง เพ่ือใหการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินของสํานัก
อนามัยเปนไปดวยความเรียบรอย สวนราชการในสังกัดสํานักอนามัยทราบถึงบทบาทหนาท่ี และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 
   1. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 72/2562 เรื่อง แตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2562 โดยคณะทํางานมี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากภัยประเภทตางๆ 
ท้ังสิ้น 8 ภัย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 และ
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2561 

2) สํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรตางๆ  
3) จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดใหมีการฝกซอมแผนบนโตะ 

(Table Top Exercise) หรือการฝกซอมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) กํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
5) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการสํานักอนามัย มอบหมาย 

2. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 55/2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุมศูนยบริการสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ี และ
มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2561 โดยมอบหมาย
ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัยกลุมศูนยบริการสาธารณสุขตามกลุมเขตพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ในสถานการณฉุกเฉิน โดยเปนผูชวยในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักอนามัย 
ประสานสั่งการใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ในเขตพ้ืนท่ีกลุมศูนยบริการสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระยะกอนเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้

 

กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. การปองกันและลดผลกระทบ  
    1.๑) สํานักอนามยั สํานักงานเขต 
ประเมินความเสี่ยงจากการเกิดโรคระบาด
ในมนุษย โดยการประเมินความเปนไปได
หรือโอกาสที่จะเกิดโรคระบาดในมนุษย
และผลกระทบเพื่อกําหนดมาตรการใน
การบริหารจัดการภัยจากโรคระบาดใน

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

- ระบบรายงานขอมูลเฝาระวัง
ทางระบาดวทิยา 
- รายงานประเมินความเสี่ยง
การระบาดของโรคติดตอ
กรุงเทพมหานคร 
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กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

มนุษยที่เกิดข้ึนใหเหมาะสม 
     1.2) จัดทาํฐานขอมูลกําลังเจาหนาที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ยาและ
เวชภัณฑและอุปกรณการกูชีพกูภัยและ
จัดเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือยานพาหนะ
และวัสดุอุปกรณ ยาและเวชภัณฑที่จําเปน
ในการปองกันภัย และอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลเพื่อใหพรอมเรียกใช
งานไดทนัทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกสวนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมขอมูล 

ในภาพรวมของสํานัก
อนามัย) 

- ฐานขอมูลอัตรากําลงั
เจาหนาที ่
- ฐานขอมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานขอมูลยานพาหนะ 
- ฐานขอมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ
ในการใหความชวยเหลือ 

 

    1.3) พัฒนาระบบเครือขายฐานขอมูล
สารสนเทศดานการเฝาระวังการเกิดโรค
ระบาดในมนุษยใหมีความเชื่อมโยงระหวาง
หนวยงาน รวมทั้งการพฒันาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) เพื่อการเฝา
ระวังทางระบาดวิทยา 

กคร. - ระบบสารสนเทศทางระบาด
วิทยา 

 

    1.4) ประสานสํานักงานเขต และ
หนวยงานที่เก่ียวของ รวบรวม และจัดทํา
ฐานขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย พืน้ที่ประสบภัย 
ศูนยพักพิงชั่วคราว/Cool Zoneเพื่อใช
ประโยชนในการบริหารจัดการ และใชเปน
ฐานขอมูลในการใหความชวยเหลือตอไป 

กคร. 
สนข. 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย 
- บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราว 

 

    1.5) จัดทาํบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ดานระบาดวทิยา/โรคระบาดในมนุษยหรือ
เจาหนาที่จากหนวยงานและองคกรที่
เก่ียวของ 

กคร. - บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานระบาดวิทยา/ 
โรคระบาดในมนุษย 

 

    1.6) เสริมสรางความรูและความตระหนัก
แกประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน เก่ียวกับการปองกันและปฏิบัติตน
อยางถูกตองเพื่อใหปลอดภัยจากโรคระบาด
ในมนุษย สามารถดูแลตนเอง และให 
ความชวยเหลือซึ่งกันและกันไดตลอดชวง
การระบาด  

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 
สนข. 
สนศ. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เปนตน 

 

    1.7) พัฒนาชองทางการสื่อสาร
สาธารณะ เสริมสรางความรูและ 
ความตระหนักแกประชาชน นกัเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน เก่ียวกับการปองกัน
และปฏิบตัิตนอยางถูกตองเพื่อใหปลอดภัย

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 
สนข. 
สนศ. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เปนตน 

 

54 | P a g e  



กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

จากโรคระบาดในมนษุย 

2. การเตรียมความพรอม 
    2.1) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยจากโรคระบาดในมนษุยรวมทั้ง
กําหนดมาตรการควบคุมการระบาดแบบ
บูรณาการ ใหสอดคลองกับแผนการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 
และแผนอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

กคร. 
และสวนราชการที่เก่ียวของ 

- แผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยจากโรคระบาดใน
มนุษย เพื่อใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติของสวนราชการสังกัด
สํานักอนามัย 

 

    2.2) ฝกซอมแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาภัยจากโรคระบาดในมนุษย 

กคร. 
และสวนราชการที่เก่ียวของ 

- แนวทางการปฏิบัติของ 
สวนราชการสังกัดสํานัก
อนามัย 
- ประชุมฝกซอมแผนปฏิบตัิ
การปองกันและบรรเทาภัย
จากโรคระบาดในมนษุย 

 

    2.3) จัดหาวัคซีนปองกันโรค ยาตาน
ไวรัส และเวชภัณฑตางๆที่ใชในการปองกัน
ควบคุมโรค และรักษาพยาบาลผูปวยใหแก 
สถานบริการ และศูนยปฏิบัติการให
เพียงพอ 

กคร. 
กภก. 
ศบส. 

- บัญชีวัคซีนปองกันโรค  
ยาตานไวรัส และเวชภัณฑ
ตางๆที่เก่ียวของ 

 

    2.4) เตรียมความพรอมในการดูแล
รักษาพยาบาลผูปวยในสถานบริการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในทุกระดบั รวมถึงการ
ออกหนวยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่เมื่อสถาน
บริการมีผูปวยจาํนวนมาก 

ศบส. และสวนราชการอ่ืนๆ 
ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณ 

สํานักอนามัย 

  

    2.5) จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณในการ
ตรวจคัดกรอง โดยพัฒนาศักยภาพ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศใหได
ตามมาตรฐานสากล 

กคร. - รายการเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการตรวจคัดกรอง
ผูปวย 

 

2.6) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลักและ
ระบบสื่อสารสาํรองที่จําเปน พรอมทั้ง
จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณสื่อสารใหเพียงพอ
และใชงานไดตลอดเวลาเมื่อเกิดเหตุโรค
ระบาดในมนุษย 

 

สก.สนอ. - ระบบสื่อสารหลัก 
- ระบบสื่อสารสํารอง 
- บัญชีเคร่ืองมือและอุปกรณ
สื่อสาร 

 

 

55 | P a g e  



5.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

 5.2.1 องคกรปฏบัิติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต จัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการเขตเปนผูควบคุม สั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูสถานการณปกติ พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึน รวมท้ังอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีไดอยางมีเอกภาพ รวดเร็วและ
ท่ัวถึง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค  
การฟนฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และมีสํานักงาน กอง ใหการสนับสนุน
การทํางานในพ้ืนท่ีตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ รวมท้ังเปนศูนยกลางในการระดม
สรรพกําลัง เพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือนและ
ฝายทหาร ตลอดจนองคการสาธารณกุศล มีผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปนผูควบคุม สั่งการและบัญชาการ
เหตุการณ โดยสํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี ้

(1) สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
-  วิเคราะห และประเมินสถานการณสาธารณภัย(เฉพาะภัยท่ี สนอ.เก่ียวของ) 
-  จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
-  กําหนดนโยบายรวมกับพ้ืนท่ี 
-  ประสานงานในพ้ืนท่ี 
-  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 

(2) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
- จัดเจาหนาท่ีสนับสนุนเฉพาะภัยท่ีสํานักอนามัยเก่ียวของ (จัดเจาหนาท่ีตรวจพิสูจนทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพ และตรวจเฝาระวังสารเคมี พรอมท้ังใหคําแนะนําในการจัดการ

ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  
(3) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก การรักษาพยาบาล

เบื้องตน การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) สวนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
- ประเมินสถานการณ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลกัษณะภัย, ความตองการความชวยเหลอื) 
- จัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปองกันและ

ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 
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 5.2.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของสํานักอนามัย ประกอบดวย 

 ในภาวะฉุกเฉิน สํานักอนามัยไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัยตั้งอยู ณ สํานักงาน
เลขานุการ สํานักอนามัย ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตน กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงประกอบดวย ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย เปนผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ สํานักอนามัย รองผูอํานวยการสํานักอนามัย(ท่ีไดรับ
มอบหมาย) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีผูแทนสํานักงาน กอง และศูนยบริการสาธารณสุข ท่ีเห็นสมควร
เปนกรรมการ 

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง 
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. การแกไขสถานการณ โดยการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้ 
เมื่อไดรับแจงเหตุโรคระบาดในมนุษย หรือไดรับขอมูลการเกิดโรคระบาดในมนุษยใหผูอํานวยการในเขตพื้นที่จัดตั้งศูนย

ศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ 
(ความรุนแรง,สาเหตุ, 
ลักษณะภัย, ความตองการ
ความชวยเหลือ) 
- จัดต้ังหนวยปฐมพยาบาล
ใหบริการดานการรักษา 
พยาบาลเบื้องตน การปองกัน
และควบคุมโรค การฟนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

- วิเคราะห และประเมิน
สถานการณสาธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวของ) 
- จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ 
- กําหนดนโยบายรวมกับพื้นที่ 
- ประสานงานในพื้นที่ 
- บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เกี่ยวของ) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจดัการตาม
ภารกิจสํานักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก  
การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
การควบคุมและปองกันโรค 
การสรางเสริมสุขภาพ การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจาหนาที่ใหบริการ 
ดานการรักษาพยาบาล
เบื้องตน การตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิด
เหตุ และพื้นที่อพยพ 
- จัดเจาหนาที่สนบัสนุน
เฉพาะภยัที่สํานกัอนามยั
เกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

กปส.การเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะฉุกเฉิน 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

สวนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพ้ืนที่(สนอ.) 

 
 

สวนปฏิบัติการ 
(สนอ.) 

สวนสนับสนุน 
(สนอ.) 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

อํานวยการเฉพาะกิจปองกันและแกไขปญหาโรคระบาดในมนุษยกรุงเทพมหานคร และสํานักงานเขต ตามระดับความรุนแรง 
พรอมทั้งจัดเจาหนาที่รับผิดชอบประจําศูนยฯ และประสานกับหนวยงานดานสาธารณสุขในพื้นที่ดําเนินการ ดังนี้ 
1) สํานักอนามัยจัดทีมเฝาระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid 
Response Team : SRRT) เพื่อดําเนินการ
สอบสวนหาสาเหตุและแหลงทีม่าของโรค
รวมทั้งควบคุมและปองกันการระบาดใน
พื้นที่ใหยุติโดยเร็ว 

กคร. - ฐานขอมูลทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

 

๒) สํานักอนามัยจัดตัง้ทีมปฏิบตัิการฯหรือ 
Warroom เพื่อติดตามสถานการณอยาง
ใกลชิด 

กคร. - โครงสรางทีมปฏิบัติการฯ 
- การบัญชาการ 
- อํานาจหนาที่ของฝายตางๆ 
ที่เก่ียวของ 
- แผนเผชิญเหตุกรณีโรค
ระบาด 

 

๓) สถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
สํานักการแพทย สํานักอนามัย ดําเนินการ
เฝาระวังโรคคัดกรองผูปวยที่สถานพยาบาล
นั้นๆ 

กคร.   

๔) ทีมเฝาระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(Surveillance and Rapid Response 
Team : SRRT) ปฏิบัติภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการตอบโตภาวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขดานโรคติดตอ คนหา คัดกรอง 
คัดแยกผูประสบภัย 

กคร. - แผนเผชิญเหตุกรณีโรค
ระบาด 

 

2.2 การชวยเหลือผูประสบภัย 
1) ใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยตาม
ความเหมาะสม 

ศบส. และสวนราชการอ่ืนๆ
ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณ 

สํานักอนามัย 

- รายงานขอมูลผูปวย  

2) สํานักอนามัย รวมกับสาํนักงานเขต 
ประชาสัมพันธแจงใหประชาชนผูอาศัยอยู
ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดหรือบริเวณที่อาจ
ไดรับผลกระทบขางเคียงทราบเหตุการณที่
เกิดข้ึน และวิธีการปองกันตัวสําหรับผูอยู
ในบริเวณพื้นที่ที่อาจไดรับอันตราย เพื่อ
ปองกันตนเองไดถูกตองและปลอดภัยจาก

ศบส. 
กคร. 
สพธ. 

- สื่อประชาสัมพนัธประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, ปาย
ขอความรณรงค, สื่อ Digital 
เปนตน 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

โรคระบาดในมนุษย 

     3) การตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
กรณีมีผูเสียชีวิต ใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
การปฏิบัติงานของสํานักงานตาํรวจ
แหงชาติ และตามบนัทึกขอตกลงความ
รวมมือการปฏิบัติงานพิสูจนเอกลักษณ
บุคคลและการสงกลับในกรณีภัยพิบัติ
รายแรง ระหวางกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกับ
สํานักงานพสิูจนหลักฐานตาํรวจ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาต ิ

สํานักงานนิติวิทยาศาสตร
ตํารวจ 

สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ

  

 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

 สํานักอนามัย ประสานสํานักงานเขตและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินงานการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี ้
1) สํานักอนามัย สาํนักงานเขต 
ประชาสัมพนัธสรางขวัญและกําลังใจ 
รวมทั้งฟนฟูเยียวยาสภาพจิตใจประชาชนที่
ประสบภัยใหกลับสูภาวะปกต ิ

ศบส. 
กสภ. 
สพธ. 

- สื่อประชาสัมพนัธประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, ปาย
ขอความรณรงค, สื่อ Digital 
เปนตน 

 

2) การจัดการศพผูเสียชีวติ มีแนวทาง ดังนี ้
       (๑)  สํานักงานเขต จัดหาสถานที่เก็บ
รักษาศพและพื้นที่ในการพิสจูนเอกลักษณ
ศพผูเสียชีวิต 
       (๒) การพิสูจนเอกลักษณบุคคลและ
การสงกลับ ใหเปนไปตามขอตกลงความ
รวมมือ การปฏิบัติงานพิสูจนเอกลักษณ
บุคคลและการสงกลับในกรณีภัยพิบัติ
รายแรง ระหวางกรมปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กับ สํานักงานตํารวจแหงชาต ิ
(๓)การเคลื่อนยายศพ ใหสํานักงานเขตพื้นที่
ควบคุมการเคลื่อนยายศพผูเสียชีวิต 

สนข. 
สํานักงานนิติวิทยาศาสตร

ตํารวจ 
สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ

  

   3) จัดทีมปฏิบตัิงานลงพื้นที่รวมกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตรวจสอบ  
เฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม โดยรอบบริเวณพื้นที่การระบาด 

สสว. 
กสอ. 
สนข. 

- แบบรายงานการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจสํานัก
อนามัย 
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

   4) จัดใหมีการศึกษาผลกระทบจากโรค
ระบาดในมนุษย ที่มีผลกระทบตอชีวิตของ
ประชาชนอยางเปนระบบ เพื่อใชเปนขอมูล
การบริหารจัดการภัยจากโรคระบาดใน
มนุษยในอนาคต 

กคร. -ผลการศึกษาบทเรียนจาก
การเกิดโรคระบาด 

 

   5) กรณีมีการอพยพ กองควบคุม
โรคติดตอ ประสานงานศูนยบริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ที่มีโรคระบาดในมนุษย
สํานักงานเขตและหนวยงานที่เก่ียวของใน
การดําเนินการชวยเหลอืผูประสบภัย 

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

หนวยงานอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

- รายงานขอมูลผูปวย ในศูนย
พักพิง 

 

 
5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต 
ไมสามารถควบคุมสถานการณและบริหารจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เขาควบคุมสถานการณ/บัญชาการเหตุการณ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เม่ือเกิดโรคระบาดในมนุษย ใหดําเนินการรับมือกับ
สถานการณ ดังนี้ 

1.1) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
สั่งการควบคุมกํากับดูแลและประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยจาก
โรคระบาดในมนุษยในระดับพ้ืนท่ีและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบพรอมท้ังใหประชาสัมพันธ
วิธีการเตรียมความพรอมของประชาชนเพ่ือรับมือกับโรคระบาดในมนุษย 

1.2) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครข้ึนพรอมท้ังจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยและดําเนินการตาม 
แนวทางการปฏิบัติของศูนยฯ โดยกําหนดใหใชหอง CCTV เดิมตึกดําชั้น ๒ เปนหองปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดตั้งศูนยฯ บริเวณดานหนาอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร กรณี
ศาลาวาการกรุงเทพมหานครไมสามารถใชงานไดแตใหคํานึงถึงความปลอดภัยดวยดังโครงสรางศูนยบัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของสํานักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
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โครงสรางศูนยบญัชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดโรคระบาดในมนุษยท่ีรุนแรงประชาชนไดรับผลกระทบจํานวนมากและ 
เปนบริเวณกวาง 
 

ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1 ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนาํ แกไขเหตุการณ ให
เปนไปตามแผนเผชญิเหตุของสํานักอนามัย 
4. รายงานสถานการณตอผูบังคับบัญชาลาํดับถัดไป 
5. กรณีสถานการณเขาสูภาวะปกติ สั่งการใหปดศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

1.1 งานขอมูลขาวสาร -  สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. รับแจงเหตุ รวบรวมขอมูลขาวสาร 
2. จัดเตรียมขอมูลของเหตุการณ 
3. บันทึกขอสั่งการ และการปฏิบัติของฝายตางๆ 
4. รายงานเหตุการณตอผูบงัคับบัญชา 

ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ 
สํานักอนามัย 

งานสนับสนุนท่ัวไป 

งานดานความปลอดภัยในการเผชิญเหต ุ การประสานงาน 

การประชาสมัพันธ/การสื่อสารความเสีย่ง 

งานอํานวยการ งานเฝาระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานดานการแพทย 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนสง 

การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภณัฑ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห 
ฟนฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

เฝาระวัง สอบสวนและควบคมุ
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ 

สนับสนุนอัตรากําลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทยสาธารณสุข 

งานขอมูลขาวสาร 

ประเมินผล 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1.2 งานดานความปลอดภัย
ในการเผชิญเหตุ 

- สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. ประเมินสถานการณ 
2. กําหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภัยของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน 
อุปกรณปองกันตนเองที่จําเปน 
3. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

1.3 การประชาสัมพันธ/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

- สก.สนอ. 
- สพธ. 
- ศบส. 
- กคร. 
- กสภ. 

1. รวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตาง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติในเหตุการณ 
2. เตรียมขอมูลดานความปลอดภัยแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที ่
3. จัดทําขาวประชาสัมพนัธเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจาก 
โรคระบาดในมนุษยโดยประสานกองประชาสัมพนัธเพื่อเผยแพรขาว
แกสื่อมวลชน 
4. เผยแพรขาวเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจากโรคระบาดใน
มนุษย และการปองกันตนเอง ลง website สนอ. กองประชาสัมพันธ 
Facebook 
5. รายงานสถานการณการเกิดเหตุแกผูบังคับบงัคับบญัชาอยาง
ตอเนื่อง 
6. ติดตามสถานการณการเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภัย และรายงานผูบริหารจะไดแถลงขาวแจงเตือนประชาชน และ
ไมใหเกิดความตระหนักจากขาวหรือสื่ออ่ืนที่ใหขอมูลคลาดเคลื่อน 
7. เมื่อสถานการณคลี่คลายแจงผูบังคับบัญชา และฝายตาง ๆ ให
รับทราบขอมูลขาวสาร 

1.4 การประสานงาน - สพธ. 
- สก.สนอ.   
- ศบส. 

1. ประสานสวนอํานวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิรวมกับฝายตางๆ ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
3. ประสานหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนทั่วไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนสง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ศึกษาเสนทาง/ชองทางในการ 

เขาไปยังพืน้ที่ การขนสงผูประสบ ผูปวย ผูสงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว
เลี้ยง รวมทั้งเสนทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบขอมูลพื้นที่เกิดภัยดวยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิรวมกับศูนยสื่อสาร (ศูนยบญัชาการเหตุการณ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชงานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 
คลื่นวิทยสุื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผานขายอัมรินทร 
ความถ่ีหลัก 155.800 MHz และระบบวิทยสุื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณอยางตอเนื่อง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณที่จาํเปนตามการรองขอเพื่อ
สนับสนุนหนวยปฏิบัติ 
2. จัดซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และใหการสนับสนนุอาหารและเคร่ืองดื่มแก
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เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณที่อาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลัง - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
คาน้ํามนัเชื้อเพลิง ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพืน้ที ่

2.4 สนับสนนุอัตรา 
กําลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

จัดอัตรากําลังบุคลากรที่จะใชในการปฏิบัตงิาน 

3 งานอํานวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. วิเคราะหประเมินสถานการณครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ
2. จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบโตสถานการณ 
3. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตาง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ และใหการชวยเหลอืเพิ่มเติม 
4. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. จัดเตรียมขอมูลดานวิชาการเพื่อการตัดสินใจแกผูบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 
2. ติดตอประสานผูเชี่ยวชาญดานวชิาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานขอมูล จัดทาํรายงานผลกระทบจากโรคระบาดในมนษุย
จํานวนผูปวย ลักษณะอาการการใหการรักษา พรอมขอเสนอแนะ 
การบริหารจัดการภัย โดยใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลาํดบัชัน้ 

4 งานเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝาระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และทีมงานใหพรอมตอการดําเนินงาน 
2. ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝาระวังโรคระบาดอยางตอเนื่อง 
4. รายงานสถานการณตอผูบัญชาการเหตุการณ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

- สสว.      – สสธ. 
- กคร.     – สบส. 
- สนข. 

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกลเคียง
และศูนยพักพิง เพื่อประเมินความปลอดภัย 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในศูนยพักพิงเชน 
การจัดการขยะ น้ําเสยี หองอาบน้ํา หองสวม เปนตน 
๓. ควบคุมสัตวและแมลงนาํโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝาระวังความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้าํ อาหารบริโภคอ่ืนๆดวยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่
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3. สุมเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูที่มี
อาการอุจจาระรวง อาเจียน อาหารเปนพิษ เปนตน 

5 งานดานการแพทยและสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ (ทมีรุก) จัดรถ Ambulance ประจําตาม
ที่ตั้งหนวยใหบริการ พรอมอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัติงานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ปฏิบัติงานประจําอยูที่ ศบส. บริเวณ
ใกลเคียง 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห ฟนฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสังคมสงเคราะห/นกัจิตวิทยา รวมกับทีมปฏิบัติการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ดานสังคมและจิตใจแกผูประสบภัย และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
     - ดูแลดานสุขภาพจิต เชน คัดกรอง/ประเมินความเครียด ให
คําปรึกษา/เสริมพลัง แกผูประสบภัยและเจาหนาที่ ตามปญหาที่พบ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบริการประชาชน และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขายหนวยงานดานสุขภาพจิตในพื้นที่ใหการชวยเหลือ 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑตางๆ ที่จําเปนใหเพียงพอ เพื่อพรอม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภัณฑไปยังหนวยบริการใหเพียงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะหที่เปดใหบริการ หรือที่มีการรองขอ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจ และทีมงานใหพรอม
สนับสนนุการปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ 
3. ใหคําปรึกษา แนะนาํในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสงสิ่งสงตรวจ
ในกรณีที่มีการรองขอ 

5.5 งานบริการทางสัตวแพทย 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตวเลี้ยง 
     เฝาระวังสถานการณการระบาดอยางตอเนื่อง กรณีมีการจัดตั้ง
ศูนยพักพิง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว และติดตอนาํสงคืนเจาของ 
2. ถาไมพบเคร่ืองหมายประจาํตัวสัตว ใหอพยพขนยายไปในสถาน
พักพิงสัตวเลี้ยงที่กําหนด 
3. จัดเตรียมกรงขังสัตว อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงใหเพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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สัตวเศรษฐกิจ 
1. ติดตอประสานงานสถานที่พกัพิงสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภค 

2. อพยพขนยายสัตวไปในสถานที่พักพิงสตัว 

3. จัดเตรียมสถานที่ใหมีพื้นที่เพียงพอ และอาหารสาํหรับสัตวเลี้ยง

ใหเพียงพอ 

4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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5. แผนปฏิบัติการปองกนัและบรรเทาภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้ํา 
สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 

------------------------- 

 

อางถึง 1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2558 
 3. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 4. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 
 
1. สถานการณท่ัวไป 
 

โรคระบาดสัตว ไดกลายมาเปนปญหาสาธารณสุขท่ีสําคัญในระดับชาติและท่ัวโลก รวมท้ัง มีผลกระทบ
ตอเศรษฐกิจและสังคมในวงกวางนอกจากนี้ยังอาจเกิดโรคใหมๆ ข้ึนไดตลอดเวลา จึงมีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
บุคลากรทางการแพทยและการสาธารณสุขจะตองมีความตระหนักถึงความสําคัญและมีองคความรู ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตองเหมาะสม ปญหาและปจจัยท่ีมีผลตอการเกิดโรคระบาดท่ีมาจากสัตว ไดแก ภาวะโลก
รอน กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเชื้อโรคท่ีมีการกลายพันธุและเพ่ิมจํานวนมากข้ึน มีการเพ่ิมจํานวนประชากร
สัตว ท่ีเลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครมากข้ึน ซ่ึงอาจทําใหการกระจายพาหะนําโรคมีมากข้ึนโดยไมมีการควบคุม
จํานวน การคมนาคมขนสงท่ีรวดเร็วมากข้ึนทําใหการแพรกระจายของโรคอาจขามแดนระหวางประเทศไดงาย 
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเปนอยูและการนําสัตวเขามาจากตางประเทศมากข้ึน เกิดคานิยมการนําสัตว
แปลกตางแดนมาเลี้ยงกันมากข้ึนและปลอยสูธรรมชาติไปรบกวนระบบนิเวศน การอพยพของนกธรรมชาติ
ระหวางประเทศ การลักลอบเคลื่อนยายสัตวขามพรมแดน กรุงเทพมหานครจึงจําเปนตองมีแนวทางท่ีชัดเจน
ในการควบคุมปองกันโรคระบาดสัตวและสัตวน้ําอยางเหมาะสม ซ่ึงจะดําเนินการโดยหนวยราชการใด
หนวยงานหนึ่งไมได จําเปนตองมีการประสานงานกับหนวยงานราชการท้ังภายในและภายนอกภาคีเครือขาย
ภาคประชาชนและความรวมมือกับองคการระหวางประเทศ  

สํานักอนามัย ในฐานะหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานสาธารณสุขไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง อันเนื่องมาจากภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้ํา จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้ําข้ึน โดยมีเครือขาย ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุข 
สํานักงานเขต และปศุสัตวกรุงเทพมหานคร ตลอดจนหนวยงานราชการอ่ืนๆ รวมดําเนินการเฝาระวังปองกัน
และควบคุมโรคในพ้ืนท่ีเขตรับผิดชอบอยางเขมแข็ง และไดจัดตั้งศูนยปฏิบัติการและศูนยขอมูลโรคระบาดสัตว
และสัตวน้ํา ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ต้ังอยูท่ีสํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข ทําใหสามารถควบคุมการแพร
ระบาดของโรคอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที 
 
๒.  วัตถุประสงค  
 ๒.๑ เพ่ือเตรียมพรอมดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยสนับสนุน 
ใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้ําไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ
และมีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๒ เพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัย
จากโรคระบาดจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้ําไดอยางเปนระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจเกิดจากโรคระบาด
สัตวและสัตวน้ํา 
 
๓.  นิยามศัพท  
  3.1  สัตวหมายถึง  
 1) ชางมาโคกระบือลาลอแพะแกะสุกรสุนัขแมวกระตายลิงชะนีและใหหมายความรวมถึงน้ําเชื้อสําหรับ
ผสมพันธุและเอ็มบริโอ (ตัวออนของสัตวท่ียังไมเจริญเติบโตจนถึงข้ันท่ีมีอวัยวะครบบริบูรณ) ของสัตวเหลานี้ดวย 
 2) สัตวปกจําพวกนกไกเปดหานและใหหมายความรวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุดวย 
 3) สัตวชนิดอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3.2 ซากสัตวหมายถึง รางกายหรือสวนของรางกายสัตวท่ีตายแลวและยังไมไดแปรสภาพเปน อาหารสุก
หรือสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปและใหหมายความรวมถึงงาเขาและขนท่ีไดตัดออกจากสัตวขณะมีชีวิตและยังไมได
แปรสภาพเปนสิ่งประดิษฐสําเร็จรูปดวย 

3.3 โรคระบาดหมายถึง โรครินเดอรเปสต, โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย, โรคแอนแทรกซ, โรคเซอรา, 
โรคสารติก, โรคปากและเทาเปอย, โรคอหิวาตสุกรและโรคอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

3.2ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

3.3 รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 

3.4 ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูอํานวยการเขต 

3.5 ผูบัญชาการเหตุการณ หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจในการบัญชาการในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อํานวยการ สั่งการ 
ตลอดจนควบคุมภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือไดรับมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ โดยรวมอํานาจสั่งการแบบรวมศูนยเรียกวา 
“Single Command” เพ่ือแกไขปญหาความซํ้าซอนและความลาชาในการปฏิบัติ โดยมีผูบัญชาการเหตุการณ 
(Incident commander) ในแตละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เปนผูอํานวยการสูงสุดและมีองคกร
รับผิดชอบในการแกไขเหตุการณ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูชวยอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต 
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ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแหงชาติ  
(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

4 สาธารณภัยขนาดรายแรง
อยางยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

 
4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

4.2.1 เม่ือเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรง แตสํานักงานเขต
สามารถระดมสรรพกําลัง ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือระงับบรรเทาเหตุการณนั้นได)  

สํานักอนามัย (ศูนยบริการสาธารณสุข) มีภารกิจหนาท่ีดังนี้ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

4.2.2 เม่ือเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงอยางยิ่ง ขยายวงกวาง 
กรุงเทพมหานครตองระดมสรรพกําลังท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมากข้ึน เพ่ือเขาชวยเหลือ 
ซ่ึงบางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร อาจตองหยุดภารกิจประจํา เพ่ือเขาดําเนินการชวยเหลือใหภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) สํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคการฟนฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
2) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองคกรปฏิบัติ 

 5.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
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  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยใหสวนราชการและหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต และทําหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผูแทนศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมเปนคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทําหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุ เม่ือเกิด 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัยรวมเปนคณะกรรมการ 

 5.1.2 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของสํานัก
อนามัย 

  สํานักอนามัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การนิเทศกํากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการท้ังสิ้น 
81 สวนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ไดแก 
   1. สํานักงาน 5 สํานักงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักงานสตัวแพทยสาธารณสุข สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
   2. กอง 8 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการ กองสรางเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดตอ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สํานักอนามัย ไดจัดทําคําสั่ง เพ่ือใหการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินของสํานัก
อนามัยเปนไปดวยความเรียบรอย สวนราชการในสังกัดสํานักอนามัยทราบถึงบทบาทหนาท่ี และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 
   1. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 72/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2562 โดยคณะทํางานมี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากภัยประเภทตางๆ 
ท้ังสิ้น 8 ภัย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 และ
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2561 

2) สํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรตางๆ  
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3) จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดใหมีการฝกซอมแผนบนโตะ 
(Table Top Exercise) หรือการฝกซอมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 

4) กํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
5) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการสํานักอนามัย มอบหมาย 

2. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 55/2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุมศูนยบริการสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ี และ
มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2561 โดยมอบหมาย
ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัยกลุมศูนยบริการสาธารณสุขตามกลุมเขตพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ในสถานการณฉุกเฉิน โดยเปนผูชวยในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักอนามัย 
ประสานสั่งการใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ในเขตพ้ืนท่ีกลุมศูนยบริการสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระยะกอนเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้
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1. การปองกันและลดผลกระทบ  
ประสานงานรวมกับเครือขายเฝาระวังโรคสัตวสูคน ไดแก สถาบันปองกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) สํานักระบาดวิทยา กรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปศุสัตวกรุงเทพมหานคร สถานเสาวภาสภากาชาดไทย สถาบนัสุขภาพสัตว
แหงชาติ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพนัธุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และฝายสิง่แวดลอมและสุขาภิบาลเขต ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร เครือขายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่ง
เดียว และองคการชวยเหลือระหวางประเทศ อาทิ องคการความรวมมือไทย-สหรัฐ ดานสาธารณสุข, องคการ US Agency 
of International Development, องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO) รวมดําเนินการเพื่อปรับระบบการ
บริหารจัดการภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้าํ ใหมีขีดความสามารถในการเตรียมการเผชิญภัยไวลวงหนา เพื่อลดความ
รุนแรงและลดความสูญเสียที่มีตอประชาชน ไดแก 
1.1) ประเมินความเสี่ยงของสถานการณ
การระบาดของโรคระบาดสตัวและสัตวน้ํา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- ผลการประเมินความเสี่ยง 
- วิธีและแนวทางการลด
ผลกระทบจากโรคระบาดสตัว
และสัตวน้ํา 

 

1.2) สรางระบบเฝาระวงัโรคระบาดสตัวที่
เขมแข็งในพื้นที่เสี่ยงตางๆในเขตกรุงเทพฯ 
และตอบโตภาวะฉุกเฉินตอการระบาดของ
โรคจากสัตวสูคน ทั้งในสัตวคนสิ่งแวดลอม 

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- ระบบเฝาระวังโรคระบาด
สัตวฯ 

 

1.3) จัดทาํฐานขอมูลกําลังเจาหนาที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ยาและ
เวชภัณฑและอุปกรณการกูชีพกูภัยและ
จัดเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือยานพาหนะ
และวัสดุอุปกรณ ยาและเวชภัณฑที่จําเปน
ในการปองกันภัย และอุปกรณปองกัน

ทุกสวนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมขอมูล 

ในภาพรวมของสํานัก
อนามัย) 

- ฐานขอมูลอัตรากําลงั
เจาหนาที ่
- ฐานขอมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานขอมูลยานพาหนะ 
- ฐานขอมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ
ในการใหความชวยเหลือ 
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อันตรายสวนบุคคลเพื่อใหพรอมเรียกใช
งานไดทนัทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

1.4)จัดทาํบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ดานระบาดวทิยา/โรคระบาดในสัตว 
หรือเจาหนาที่จากหนวยงานและองคกรที่
เก่ียวของ 

กคร. - บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานระบาดวิทยา/ 
โรคระบาดในสัตว 

 

1.5) สรางเครือขายภาคประชาชน ชุมชน
ตางๆ เพื่อตรวจจับสตัวปวยหรือตาย
ผิดปกติ เพื่อที่จะแจงใหศูนยเฝาระวังโรค
ทราบถึงปญหาและสามารถดําเนินการ
สอบสวนโรคไดอยางรวดเร็วภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง 

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- บัญชีรายชื่อเครือขายภาค
ประชาชน ชุมชน 

 

1.6) เสริมสรางความรูและความตระหนัก
แกประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน เก่ียวกับการปองกันและปฏิบัติตน
อยางถูกตองเพื่อใหปลอดภัยจากโรค
ระบาดสัตวและสัตวน้ํา สามารถดูแลตนเอง 
และใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันได
ตลอดชวงการระบาด  

สสธ. 
สพธ. 
ศบส. 
สนข. 
สนศ. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เปนตน 

 

1.7) พัฒนาชองทางการสื่อสารสาธารณะ 
เสริมสรางความรูและความตระหนักแก
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
เก่ียวกับการปองกันและปฏิบัตตินอยาง
ถูกตองเพื่อใหปลอดภัยจากโรคระบาดสัตว
และสัตวน้ํา 

สสธ. 
สพธ. 
ศบส. 
สนข. 
สนศ. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เปนตน 

 

2. การเตรียมความพรอม 
2.1) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยจากโรคระบาดสตัวและสัตวน้ํา
รวมทั้งกําหนดมาตรการควบคุมการระบาด
แบบบูรณาการ ใหสอดคลองกับแผนการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร และแผนอ่ืนๆที่เก่ียวของ 

สสธ. 
และสวนราชการที่เก่ียวของ 

- แผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยจากโรคระบาดสตัว
และสัตวน้ํา เพื่อใชเปนแนว
ทางการปฏิบตัิของสวน
ราชการสังกัดสํานักอนามัย 

 

2.2) ฝกซอมแผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยจากโรคระบาดสตัวและ 
สัตวน้าํ 

สสธ. 
และสวนราชการที่เก่ียวของ 

- แนวทางการปฏิบัติของ 
สวนราชการสังกัดสํานัก
อนามัย 

 

2.3) จัดหาวัคซีนปองกันโรค ยาตานไวรัส 
และเวชภัณฑตางๆที่ใชในการปองกัน

สสธ. 
กคร. 

- บัญชวีัคซีนปองกันโรค  
ยาตานไวรัส และเวชภัณฑ

สสธ.ประสาน
หนวยงานที่
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ควบคุมโรคระบาดจากสัตวและสัตวน้ํา 
ใหแกสถานบริการ และศูนยปฏิบัติการให
เพียงพอ 

ศบส. ตางๆที่เก่ียวของ เก่ียวของ 

2.4) จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณในการ
ตรวจคัดกรอง โดยพัฒนาศักยภาพ 
ดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศใหได
ตามมาตรฐานสากล 

กคร. 
สสธ. 

 

- รายการเคร่ืองมือและ
อุปกรณในการตรวจคัดกรอง
ผูปวย 

 

2.5) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลักและ
ระบบสื่อสารสาํรองที่จําเปน พรอมทั้ง
จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณสื่อสารใหเพียงพอ
และใชงานไดตลอดเวลาเมื่อเกิดภัยจากโรค
ระบาดสัตวและสัตวน้ํา 

สก.สนอ. - ระบบสื่อสารหลัก 
- ระบบสื่อสารสํารอง 
- บัญชีเคร่ืองมือและอุปกรณ
สื่อสาร 

 

 
5.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

 5.2.1 องคกรปฏบัิติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต จัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการเขตเปนผูควบคุม สั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูสถานการณปกติ พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึน รวมท้ังอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีไดอยางมีเอกภาพ รวดเร็วและ
ท่ัวถึง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค  
การฟนฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และมีสํานักงาน กอง ใหการสนับสนุน
การทํางานในพ้ืนท่ีตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ รวมท้ังเปนศูนยกลางในการระดม
สรรพกําลัง เพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือนและ
ฝายทหาร ตลอดจนองคการสาธารณกุศล มีผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปนผูควบคุม สั่งการและบัญชาการ
เหตุการณ โดยสํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี ้

(1) สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
-  วิเคราะห และประเมินสถานการณสาธารณภัย (เฉพาะภัยท่ี สนอ.เก่ียวของ) 
-  จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
-  กําหนดนโยบายรวมกับพ้ืนท่ี 
-  ประสานงานในพ้ืนท่ี 
-  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (เฉพาะภัยท่ี สนอ. เก่ียวของ) 

(2) สวนปฏิบัติการ 
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-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 

- จัดเจาหนาท่ีสนับสนุนเฉพาะภัยท่ีสํานักอนามัยเก่ียวของ (จัดเจาหนาท่ีตรวจพิสูจนทราบ
สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพ และตรวจเฝาระวังสารเคมี พรอมท้ังใหคําแนะนําในการจัดการ

ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  
(3) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก การรักษาพยาบาล

เบื้องตน การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) สวนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
- ประเมินสถานการณ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความตองการความชวยเหลอื) 
- จัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปองกันและ

ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ประเมินสถานการณ 
(ความรุนแรง,สาเหตุ, 
ลักษณะภัย, ความตองการ
ความชวยเหลือ) 
- จัดต้ังหนวยปฐมพยาบาล
ใหบริการดานการรักษา 
พยาบาลเบื้องตน การปองกัน
และควบคุมโรค การฟนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

- วิเคราะห และประเมิน
สถานการณสาธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวของ) 
- จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ 
- กําหนดนโยบายรวมกับพื้นที่ 
- ประสานงานในพื้นที่ 
- บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เกี่ยวของ) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจดัการตาม
ภารกิจสํานักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก  
การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
การควบคุมและปองกันโรค 
การสรางเสริมสุขภาพ การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจาหนาที่ใหบริการ 
ดานการรักษาพยาบาล
เบื้องตน การตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิด
เหตุ และพื้นที่อพยพ 
- จัดเจาหนาที่สนบัสนุน
เฉพาะภยัที่สํานกัอนามยั
เกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

กปส.การเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะฉุกเฉิน 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

สวนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพ้ืนที่(สนอ.) 

 
 

สวนปฏิบัติการ 
(สนอ.) 

สวนสนับสนุน 
(สนอ.) 

 
 

ศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
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 5.2.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของสํานักอนามัย ประกอบดวย 

 ในภาวะฉุกเฉิน สํานักอนามัยไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัยตั้งอยู ณ สํานักงาน
เลขานุการ สํานักอนามัย ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตน กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงประกอบดวย ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย เปนผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ สํานักอนามัย รองผูอํานวยการสํานักอนามัย(ท่ีไดรับ
มอบหมาย) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีผูแทนสํานักงาน กอง และศูนยบริการสาธารณสุข ท่ีเห็นสมควร 
เปนกรรมการ 

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง 
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. การแกไขสถานการณ  
   ๑) ตรวจสอบสถานการณการระบาดเพื่อ
ความชัดเจนและยืนยันการระบาดของโรค 
แจงใหทุกหนวยงานในเครือขายเฝาระวัง
โรคทราบสถานการณและเตรียมความ
พรอมเพื่อลงปฏิบัติงานรวมกัน สงสรุป
สถานการณการระบาดของโรคในสัตวจาก
การสํารวจเบื้องตนในพื้นที่ประสบภัย และ
ประเมินความเสี่ยงความเสียหายจาก
สถานการณการระบาด รายงานผูบังคับบัญชา 

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- แบบรายงานสถานการณ
การระบาด 

 

   2) ประสานเครือขายสุขภาพหนึ่งเดียว
ดําเนินการสอบสวนโรคในพืน้ทีท่ี่เกิดโรค
ระบาดสัตวภายใน ๒๔ ชม. จัดทํารายงาน
สอบสวนโรคเบื้องตน และรายงานการ
สอบสวนโรคฉบับสมบูรณเพื่อคนหาสาเหตุ
การระบาด และนาํเสนอมาตรการควบคุม
โรคที่เหมาะสม 

สสธ. 
กคร. 
ศบส. 

และหนวยงานอ่ืนๆที่
เก่ียวของ 

- บัญชีรายชื่อและการ
ติดตอสื่อสารเครือขายสุขภาพ 
หนึ่งเดียว 
- รายงานสอบสวนโรค
เบื้องตน 
- รายงานการสอบสวนโรค 

 

   3) ประสานเครือขายเฝาระวงัโรคและ
ฝายสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในพื้นที่เกิดโรค
ดําเนินการควบคุมและกําจัดสัตวที่เปน
พาหะของโรคทําลายเชื้อในสิง่แวดลอมดวย
วิธีที่ถูกตองและเหมาะสม 

สสธ. 
สสว. 
กคร. 

และหนวยงานอ่ืนๆที่
เก่ียวของ 

- แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 

   4) ประสานเครือขายเพื่อดําเนินการเฝา
ระวังโรค กักกันโรค และควบคุมการ
เคลื่อนยายระหวางเขตกับจังหวดัขางเคียง 

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- บัญชีรายชื่อและการติดตอ 
สื่อสารเครือขายสุขภาพ 
หนึ่งเดียว 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

   5) ประสานแจงมาตรการควบคุมโรค
ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่เพื่อจัดตั้งศูนย
ปฏิบัติการควบคุมปองกันโรคระบาดจาก
สัตวสูคนในระดับเขตเพื่อดําเนนิการ
ควบคุมโรคระบาดจากสัตวในพืน้ที่เขตของ
กรุงเทพมหานครที่มีความเสี่ยงตอการ
ระบาด  

สสธ. 
กคร. 

และหนวยงานอ่ืนๆที่
เก่ียวของ 

- โครงสรางศูนยปฏิบัติการ
ควบคุมปองกันโรคระบาดจาก
สัตวสูคนระดับเขต 
- การบัญชาการ 
- อํานาจหนาที่ของฝายตางๆ 
ที่เก่ียวของ 

 

   6) ตั้งศูนยประสานงานเครือขายและ
จัดทํารายงานสรุปสถานการณรายวัน  
รายสัปดาห และจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพื่อกําหนดมาตรการควบคุม
ปองกันโรค ชดเชย เยียวยาผูประสบภัย 

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- โครงสรางศูนยประสานงาน
เครือขายฯ 
- การบัญชาการ 
- อํานาจหนาที่ของฝายตางๆ 
ที่เก่ียวของ 
- รายงานสรุปสถานการณ 

 

2. การชวยเหลือผูประสบภัย 
   1) ใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยตาม
ความเหมาะสม 

ศบส. และสวนราชการอ่ืนๆ
ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณ 

สํานักอนามัย 

- แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 

   2) สํานักอนามัย รวมกับสาํนกังานเขต 
ประชาสัมพันธแจงใหประชาชนผูอาศัยอยู
ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดหรือบริเวณที่อาจ
ไดรับผลกระทบขางเคียงทราบเหตุการณที่
เกิดข้ึน และวิธีการปองกันตัวสําหรับผูอยู
ในบริเวณพื้นที่ที่อาจไดรับอันตราย เพื่อ
ปองกันตนเองไดถูกตองและปลอดภัยจาก
โรคระบาดในมนุษย 

สสธ. 
กคร. 
สพธ. 

- สื่อประชาสัมพนัธประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, ปาย
ขอความรณรงค, สื่อ Digital 
เปนตน 

 

   3) การตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคล 
กรณีมีผูเสียชีวิต ใหเปนไปตามอํานาจ
หนาที่การปฏิบัติงานของสาํนักงานตาํรวจ
แหงชาติ และตามบันทึกขอตกลงความ
รวมมือการปฏิบัติงานพิสูจนเอกลักษณ
บุคคลและการสงกลับในกรณีภัยพิบัติ
รายแรง ระหวางกรมปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยกับ
สํานักงานพสิูจนหลักฐานตาํรวจ สํานักงาน
ตํารวจแหงชาต ิ

สํานักงานนิติวิทยาศาสตร
ตํารวจ 

สํานักงานตาํรวจแหงชาต ิ
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

   4) จัดทํารายงานสถานการณโรคระบาด
จากสัตวโดยใหรายงานผูบงัคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 

สสธ. - แบบรายงานการเกิดโรค
ระบาดจากสัตว 
- แบบรายงานจํานวนผูปวย/
จํานวนสัตวที่ติดโรค ลักษณะ
อาการ และการรักษา 

 

 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

 สํานักอนามัย ประสานสํานักงานเขตและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินงานการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี ้
1. การฟนฟูความเสียหายทาง 
ดานกายภาพ 

   

     1) การพนยาฆาเชื้อใหกับพื้นที่ประสบ
ภัยโรคระบาดและพักการเลี้ยงสตัวเปน
เวลาอยางนอย ๓ เดือนเพื่อทําลายเชื้อโรค
ในพื้นที่หลังมีการระบาด 

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 

     2) สงเสริมการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม  
ถูกวิธี การปรับปรุงสถานที่เลี้ยงใหมีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสงู เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเกิดโรคระบาดสตัว 

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- สื่อประชาสัมพนัธ/ใหความรู
ประเภทตางๆ เชน แผนพับ, 
ปายขอความรณรงค, สื่อ 
Digital เปนตน 

 

2. การใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
     1) จัดเจาหนาทีส่ัตวแพทยให
คําปรึกษา และเวชภัณฑ อาหารสัตวเพื่อ
ชวยเหลือผูประสบภัยและมีหนวยเคลื่อนที่
ไปดูแลปญหาสุขภาพสัตวในพื้นที่เสี่ยง 

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- แบบรายงานผลการ
ดําเนินงาน 

 

     2) จัดตั้งหนวยแพทยเคลื่อนที่และ
นักจิตวิทยาเพื่อดูแลสุขภาพกายและ
เยียวยาสุขภาพจิตใจของผูเลี้ยงสัตวที่
ประสบภัย 

สสธ. 
และหนวยงานอ่ืนๆที่

เก่ียวของ 

- เอกสารแบบประเมินสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

 

 3) จัดทํารายงานสถานการณโรค
ระบาดจากสัตวโดยใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลาํดับชั้น 

สสธ. - แบบรายงานการเกิดโรค
ระบาดจากสัตว 
- แบบรายงานจํานวนผูปวย/
จํานวนสัตวที่ติดโรค ลักษณะ
อาการ และการรักษา 
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5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ (Single Command) 
กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 

สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต 
ไมสามารถควบคุมสถานการณและบริหารจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เขาควบคุมสถานการณ/บัญชาการเหตุการณ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เม่ือเกิดภัยจากโรคระบาดจากสัตว ใหดําเนินการรับมือ
กับสถานการณ ดังนี้ 

1.1) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
สั่งการควบคุมกํากับดูแลและประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยจาก
โรคระบาดสัตวและสัตวน้ําในระดับพ้ืนท่ีและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบพรอมท้ังให
ประชาสัมพันธวิธีการเตรียมความพรอมของประชาชนเพ่ือรับมือกับโรคระบาดสัตวและสัตวน้ํา 

1.2) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครข้ึนพรอมท้ังจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยและดําเนินการตาม 
แนวทางการปฏิบัติของศูนยฯ โดยกําหนดใหใชหอง CCTV เดิมตึกดําชั้น ๒ เปนหองปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดตั้งศูนยฯ บริเวณดานหนาอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร กรณี
ศาลาวาการกรุงเทพมหานครไมสามารถใชงานไดแตใหคํานึงถึงความปลอดภัยดวยดังโครงสรางศูนยบัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของสํานักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
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โครงสรางศูนยบญัชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดโรคระบาดสัตวและสัตวน้ําท่ีรุนแรงประชาชนไดรับผลกระทบจํานวนมากและ 
เปนบริเวณกวาง 
 

ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1 ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนาํ แกไขเหตุการณ ให
เปนไปตามแผนเผชญิเหตุของสํานักอนามัย 
4. รายงานสถานการณตอผูบังคับบัญชาลาํดับถัดไป 
5. กรณีสถานการณเขาสูภาวะปกติ สั่งการใหปดศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

1.1 งานขอมูลขาวสาร -  สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. รับแจงเหตุ รวบรวมขอมูลขาวสาร 
2. จัดเตรียมขอมูลของเหตุการณ 
3. บันทึกขอสั่งการ และการปฏิบัติของฝายตางๆ 
4. รายงานเหตุการณตอผูบงัคับบัญชา 

ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ 
สํานักอนามัย 

งานสนับสนุนท่ัวไป 

งานดานความปลอดภัยในการเผชิญเหต ุ การประสานงาน 

การประชาสมัพันธ/การสื่อสารความเสีย่ง 

งานอํานวยการ งานเฝาระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานดานการแพทย 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนสง 

การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภณัฑ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห 
ฟนฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

เฝาระวัง สอบสวนและควบคมุ
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ 

สนับสนุนอัตรากําลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทยสาธารณสุข 

งานขอมูลขาวสาร 

ประเมินผล 
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1.2 งานดานความปลอดภัย
ในการเผชิญเหตุ 

- สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. ประเมินสถานการณ 
2. กําหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภัยของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน 
อุปกรณปองกันตนเองที่จําเปน 
3. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

1.3 การประชาสัมพันธ/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

- สก.สนอ. 
- สพธ. 
- ศบส. 
- กคร. 
- กสภ. 

1. รวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตาง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติในเหตุการณ 
2. เตรียมขอมูลดานความปลอดภัยแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที ่
3. จัดทําขาวประชาสัมพนัธเตือนประชาชนเฝาระวงัอันตรายจาก 
โรคระบาดสัตวและสัตวน้ําโดยประสานกองประชาสัมพันธเพื่อ
เผยแพรขาวแกสื่อมวลชน 
4. เผยแพรขาวเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจากโรคระบาดสัตว
และสัตวน้ํา และการปองกันตนเอง ลง website สนอ. กอง
ประชาสัมพนัธ Facebook 
5. รายงานสถานการณการเกิดเหตุแกผูบังคับบงัคับบญัชาอยาง
ตอเนื่อง 
6. ติดตามสถานการณการเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภัย และรายงานผูบริหารจะไดแถลงขาวแจงเตือนประชาชน และ
ไมใหเกิดความตระหนักจากขาวหรือสื่ออ่ืนที่ใหขอมูลคลาดเคลื่อน 
7. เมื่อสถานการณคลี่คลายแจงผูบังคับบัญชา และฝายตาง ๆ ให
รับทราบขอมูลขาวสาร 

1.4 การประสานงาน - สพธ. 
- สก.สนอ.   
- ศบส. 

1. ประสานสวนอํานวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิรวมกับฝายตางๆ ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
3. ประสานหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม 

 

2 งานสนับสนุนทั่วไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนสง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ศึกษาเสนทาง/ชองทางในการ 

เขาไปยังพืน้ที่ การขนสงผูประสบ ผูปวย ผูสงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว
เลี้ยง รวมทั้งเสนทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบขอมูลพื้นที่เกิดภัยดวยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิรวมกับศูนยสื่อสาร (ศูนยบญัชาการเหตุการณ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชงานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 
คลื่นวิทยสุื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผานขายอัมรินทร 
ความถ่ีหลัก 155.800 MHz และระบบวิทยสุื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณอยางตอเนื่อง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณที่จาํเปนตามการรองขอเพื่อ
สนับสนุนหนวยปฏิบัติ 
2. จัดซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
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3. ติดตาม ประเมินผล และใหการสนับสนนุอาหารและเคร่ืองดื่มแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณที่อาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลัง - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
คาน้ํามนัเชื้อเพลิง ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพืน้ที ่

2.4 สนับสนนุอัตรา 
กําลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

จัดอัตรากําลังบุคลากรที่จะใชในการปฏิบัตงิาน 

3 งานอํานวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. วิเคราะหประเมินสถานการณครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ
2. จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบโตสถานการณ 
3. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตาง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ และใหการชวยเหลอืเพิ่มเติม 
4. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. จัดเตรียมขอมูลดานวิชาการเพื่อการตัดสินใจแกผูบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 
2. ติดตอประสานผูเชี่ยวชาญดานวชิาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานขอมูล จัดทาํรายงานการเกิดโรคระบาดสัตวและสัตวน้ํา
จํานวนผูปวย ความเสียหาย การใหการชวยเหลือ พรอมขอเสนอแนะ 
การบริหารจัดการภัย โดยใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้น 

4 งานเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝาระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และทีมงานใหพรอมตอการดําเนินงาน 
2. ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝาระวังโรคที่อาจเกิดระหวาง และหลงัการเกิดโรคระบาดสัตว
และสัตวน้ําอยางตอเนื่อง 
4. รายงานสถานการณตอผูบัญชาการเหตุการณ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

- สสว.      – สสธ. 
- กคร.     – สบส. 
- สนข. 

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกลเคียง
และศูนยพักพิง เพื่อประเมินความปลอดภัย 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในศูนยพักพิงเชน 
การจัดการขยะ น้ําเสยี หองอาบน้ํา หองสวม เปนตน 
๓. ควบคุมสัตวและแมลงนาํโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 1. ดูแลเฝาระวังความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
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- สนข. 2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้าํ อาหารบริโภคอ่ืนๆดวยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่
3. สุมเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูที่มี
อาการอุจจาระรวง อาเจียน อาหารเปนพิษ เปนตน 

5 งานดานการแพทยและสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ (ทมีรุก) จัดรถ Ambulance ประจําตาม
ที่ตั้งหนวยใหบริการ พรอมอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณปฐมพยาบาล 
และมีการจัดเวรปฏิบัตงิานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ปฏิบัติงานประจําอยูที่ ศบส. บริเวณ
ใกลเคียง 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห ฟนฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสังคมสงเคราะห/นกัจิตวิทยา รวมกับทีมปฏิบัติการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ดานสังคมและจิตใจแกผูประสบภัย และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
     - ดูแลดานสุขภาพจิต เชน คัดกรอง/ประเมินความเครียด ให
คําปรึกษา/เสริมพลัง แกผูประสบภัยและเจาหนาที่ ตามปญหาที่พบ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบริการประชาชน และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขายหนวยงานดานสุขภาพจิตในพื้นที่ใหการชวยเหลือ 

- อสส. 
 
 

สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑตางๆ ที่จําเปนใหเพียงพอ เพื่อพรอม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภัณฑไปยังหนวยบริการใหเพียงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะหที่เปดใหบริการ หรือที่มีการรองขอ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจ และทีมงานใหพรอม
สนับสนนุการปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ 
3. ใหคําปรึกษา แนะนาํในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสงสิ่งสงตรวจ
ในกรณีที่มีการรองขอ 

5.5 งานบริการทางสัตวแพทย 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตวเลี้ยง 
     เฝาระวังสถานการณการระบาดอยางตอเนื่อง กรณีมีการจัดตั้ง
ศูนยพักพิง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว และติดตอนาํสงคืนเจาของ 
2. ถาไมพบเคร่ืองหมายประจาํตัวสัตว ใหอพยพขนยายไปในสถาน
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

พักพิงสัตวเลี้ยงที่กําหนด 
3. จัดเตรียมกรงขังสัตว อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงใหเพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
สัตวเศรษฐกิจ 
1. ติดตอประสานงานสถานที่พกัพิงสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภค 

2. อพยพขนยายสัตวไปในสถานที่พักพิงสตัว 

3. จัดเตรียมสถานที่ใหมีพื้นที่เพียงพอ และอาหารสาํหรับสัตวเลี้ยง

ใหเพียงพอ 

4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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6. แผนปฏิบัติการปองกนัและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวตัถุอันตราย 
สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 

------------------------- 

 

อางถึง 1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 
 4. แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562 

 
 

1. สถานการณท่ัวไป 
 

ปจจุบันประเทศไทยมีการนําวิทยาการและเทคโนโลยีรวมท้ังสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใชในดานตางๆ
ท้ังในภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมการศึกษาวิจัยและอ่ืนๆเปนจํานวนมากอยางแพรหลายซ่ึงผลของการ
นํามาใชโดยขาดความรูความเขาใจตลอดจนขาดความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย ไมวาจะเปนการผลิต
การเก็บรักษาการบรรจุและการขนสงอาจกอใหเกิดอุบัติภัยและสรางความเสียหาย ตอชีวิตและทรัพยสิน
ตลอดจนสิ่งแวดลอมได 

กรุงเทพมหานครเปนมหานครท่ีเปนศูนยรวมของความเจริญทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
จากการสํารวจสถานประกอบการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพท่ีมีความเสี่ยงตอการเกิดภัยจากสารเคมีและ 
วัตถุอันตราย ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข โดยสํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย พบวา
กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการท่ีมีความเสี่ยงตอภัยจากสารเคมีประมาณ 4,750 แหง ซ่ึงสถานประกอบการ
สวนใหญต้ังอยูในเขตชุมชนท่ีมีประชากรหนาแนน หากมีการจัดการ การใช การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ไมถูกตองตามหลักเกณฑ อาจจะสงผลกระทบใหเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายได นอกจากนี้การเกิด
อุบัติภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ปงบประมาณ 2561 พบวามีการลักลอบท้ิง
สารเคมีฯ การหกรั่วไหลของสารเคมีฯ ไมวาจะเปนจากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการขนสงสารเคมี 
ลวนแลวแตกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดลอมในบริเวณใกลเคียงเปนอยางมาก 
ซ่ึงการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายแตละครั้ง อาจสรางความเสียหายตอชีวิต ทรัพยสิน และ
สิ่งแวดลอม ของประชาชนและเจาหนาท่ีเปนจํานวนมาก 

สํานักอนามัยในฐานะหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานสาธารณสุขไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจึงไดจัดทําแผนการปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายข้ึน เพ่ือใหสวนราชการภายในสํานักอนามัยใชเปนแนวทาง
ปฏิบัติตอไป 
 
๒.  วัตถุประสงค  

 ๒.๑ เพ่ือเตรียมพรอมดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยสนับสนุน 
ใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และจากการคมนาคมขนสง 
สารเคมีไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณและมีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๒ เพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัย
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย และจากการคมนาคมขนสงสารเคมีไดอยางเปนระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจเกิดจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย และจากการคมนาคมขนสงสารเคมี 
 
๓. นิยามศัพท 

3.1 ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง ภัยท่ีเกิดจากสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหลเพลิงไหม
และการระเบิดซ่ึงเก่ียวของกับสถานท่ีท่ีมีการเก็บการใชการบรรจุและการขนสงท้ังท่ีเคลื่อนท่ีไดและไมได 

3.2 การรั่วไหลของสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง สารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหลจากภาชนะ
บรรจุแลวทําใหเกิดการฟุงกระจายข้ึนสูอากาศ หรือหกรดลงบนพ้ืนดินหรือไหลลงสูแหลงน้ํา 

3.3 สารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง สิ่งท่ีมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
1) วัตถุท่ีระเบิดได หมายถึง สารท่ีเกิดการระเบิดไดเม่ือไดรับความรอนหรือเปลวไฟ ถูกกระแทก

หรือจุดระเบิด เชน พล ุแกป ประทัด ดอกไมไฟ เปนตน 
2) กาซ หมายถึง กาซท่ีสามารถติดไฟไดงายเม่ือไดรับความรอนหรือเปลวไฟ เชน กาซหุงตม กาซ

ไฮโดรเจน กาซบิวเทน เปนตน หรือกาซท่ีเม่ือสูดดมกลิ่นหรือสัมผัสถูกรางกายแลวทําใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพและอาจเสียชีวิตได เชน กาซคลอรีน กาซแอมโมเนีย เปนตน หรือกาซท่ีถูกอัดไวในถังดวยความดันสูง
เม่ือถูกกระแทกอยางแรงอาจเกิดระเบิดได เชน กาซคารบอนไดออกไซด กาซออกซิเจน เปนตน 

3) ของเหลวไวไฟ หมายถึง ของเหลวท่ีสามารถติดไฟไดงายเม่ือไดรับความรอนหรือเปลวไฟ เชน 
บิวเทน เมทิลแอลกอฮอล เอทิลแอลกอฮอล น้ํามัน เปนตน 

4) ของแข็งไวไฟ หมายถึง สารท่ีลุกไหมไดงายเม่ือไดรับความรอนหรือเปลวไฟ เชน ไมขีดไฟ
กํามะถัน ฟอสฟอรัส ลิกไนต เปนตน หรือสารท่ีเม่ือถูกน้ําหรือความชื้นจะทําใหเกิดกาซไวไฟซ่ึงลุกไหมได เชน
แคลเซียมคารไบด โซเดียม เปนตน 

5) สารออกซิไดซและสารเปอรออกไซดอินทรีย หมายถึง สารท่ีตัวเองไมเกิดการลุกไหมแตชวยให
สารอ่ืนลุกไหมไดโดยสลายตัวใหกาซออกซิเจนออกมา เชน ปุย แอมโมเนียมไนเตรท ดางทับทิม เปนตน หรือ
สารท่ีสลายตัวแลวใหกาซออกซิเจนซ่ึงจะทําใหตัวเองและสารอ่ืนเกิดการลุกไหม เชน อะเซทติล เปอรออกไซด
เปนตน 

6) สารมีพิษ หมายถึง สารท่ีเม่ือกินสัมผัสกับผิวหนังหรือสูดดมหายใจรับสารนี้แลวเปนอันตรายตอ
รางกายและอาจทําใหเสียชีวิตได เชน ปรอท ตะก่ัว แคดเมียม ยาฆาแมลง หรือสารท่ีปนเปอนกับอาหารแลว
กินเขาไปจะเปนอันตราย เชน สารละลายพลาสติก 

7) วัสดุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใดๆท่ีมีองคประกอบสวนหนึ่งมีโครงสรางภายใน
อะตอมไมคงตัวและสลายตัวโดยการปลดปลอยรังสีออกมา เชน โคบอลต – 60 เรเดียม – 226 เปนตน 

8) สารกัดกรอน หมายถึง สารท่ีมีคุณสมบัติในการทําลายเนื้อเยื่อของรางกาย เชน กรดดาง เปนตน 
9) สารหรือวัตถุอ่ืนท่ีอาจเปนอันตรายได หมายถึง สารท่ีไมไดจัดอยูในประเภทใดใน 8 ประเภท

ขางตนแตสามารถกอใหเกิดอันตรายได เชน สารคลอโรฟลูออโรคารบอน (CFC) เปนตน 

3.4 ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 3.5 รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 3.6 ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูอํานวยการเขต 
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 3.7 ผูบัญชาการเหตุการณ หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจในการบัญชาการในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อํานวยการ สั่งการ 

ตลอดจนควบคุมภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือไดรับมอบหมาย 

 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ โดยรวมอํานาจสั่งการแบบรวมศูนยเรียกวา 
“Single Command” เพ่ือแกไขปญหาความซํ้าซอนและความลาชาในการปฏิบัติ โดยมีผูบัญชาการเหตุการณ 
(Incident commander) ในแตละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เปนผูอํานวยการสูงสุดและมีองคกร
รับผิดชอบในการแกไขเหตุการณ ดังนี ้
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูชวยอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสํานักงานเขต 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ  
(รฐัมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

๔ สาธารณภัยขนาดรายแรง
อยางยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เขา
ควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

 
 

4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

4.2.1 เม่ือเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรง แตสํานักงานเขต
สามารถระดมสรรพกําลัง ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือระงับบรรเทาเหตุการณนั้นได)  

สํานักอนามัย (ศูนยบริการสาธารณสุข) มีภารกิจหนาท่ีดังนี้ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

4.2.2 เม่ือเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงอยางยิ่ง ขยายวงกวาง 
กรุงเทพมหานครตองระดมสรรพกําลังท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมากข้ึน เพ่ือเขาชวยเหลือ 
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ซ่ึงบางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร อาจตองหยุดภารกิจประจํา เพ่ือเขาดําเนินการชวยเหลือใหภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) สํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคการฟนฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
2) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองคกรปฏิบัติ 

 5.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยใหสวนราชการและหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต และทําหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผูแทนศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมเปนคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทําหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุ เม่ือเกิด 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัยรวมเปนคณะกรรมการ 

 5.1.2 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของสํานัก
อนามัย 

  สํานักอนามัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การนิเทศกํากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการท้ังสิ้น 
81 สวนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ไดแก 
   1. สํานักงาน 5 สํานักงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข สํานกังานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 
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   2. กอง 8 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการ กองสรางเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดตอ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สํานักอนามัย ไดจัดทําคําสั่ง เพ่ือใหการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินของสํานัก
อนามัยเปนไปดวยความเรียบรอย สวนราชการในสังกัดสํานักอนามัยทราบถึงบทบาทหนาท่ี และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 
   1. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 72/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2562 โดยคณะทํางานมี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากภัยประเภทตางๆ 
ท้ังสิ้น 8 ภัย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 และ
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2561 

2) สํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรตางๆ  
3) จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดใหมีการฝกซอมแผนบนโตะ 

(Table Top Exercise) หรือการฝกซอมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) กํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
5) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการสํานักอนามัย มอบหมาย 

2. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 55/2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุมศูนยบริการสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ี และ
มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2561 โดยมอบหมาย
ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัยกลุมศูนยบริการสาธารณสุขตามกลุมเขตพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ในสถานการณฉุกเฉิน โดยเปนผูชวยในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักอนามัย 
ประสานสั่งการใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ในเขตพ้ืนท่ีกลุมศูนยบริการสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระยะกอนเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้
 

กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1.การปองกันและลดผลกระทบ  
 1.1 ประเมินความเสี่ยงภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายโดยการประเมิน
ภัยและความลอแหลมเพื่อประเมินโอกาส
หรือความเปนไปไดที่จะเกิดภัยจากสารเคมี

สสว. 
สนข. 

และหนวยงานอ่ืนๆที่
เก่ียวของ 

- แบบประเมินความเสี่ยงภัย
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
- มาตรการ/แนวทางการ
บริหารจัดการภัยจากสารเคมี
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กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

และวัตถุอันตรายรวมทัง้ศึกษาวธิีลด
ผลกระทบเพื่อนาํไปกําหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

และวัตถุอันตราย 

 1.2 จัดทําแผนเผชิญเหตุ จัดใหมี 
การฝกซอมแผนบนโตะ และซอมแผน 
แบบปฏิบัติการจริง 

สสว. 
 

- มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
(Standard Operating 
Procedure : SOP) ในภาวะ
ฉุกเฉินดานสารเคมี เพื่อใช
เปนแนวทางการปฏิบัติของ
สวนราชการสงักัดสํานักอนามัย 

 

 

 1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงขอมูล
พื้นที่เสี่ยงภัยสารเคมีและวัตถุอันตรายและ
จัดทําแผนที่พืน้ที่เสี่ยงภัยรวมทัง้ขอมูลพื้นที่
ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพใหเปนปจจบุนั 

สสว. 
สนข. 

และหนวยงานอ่ืนๆที่
เก่ียวของ 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย 
- บัญชีศูนยพักพิงชั่วคราว 

 

 1.4จัดทําฐานขอมูลกําลังเจาหนาที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ยาและ
เวชภัณฑและอุปกรณการกูชีพกูภัยและ
จัดเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือยานพาหนะ
และวัสดุอุปกรณ ยาและเวชภัณฑที่จําเปน
ในการปองกันภัย และอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลเพื่อใหพรอมเรียกใช
งานไดทนัทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกสวนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมขอมูล 

ในภาพรวมของสํานัก
อนามัย) 

- ฐานขอมูลอัตรากําลงั
เจาหนาที ่
- ฐานขอมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานขอมูลยานพาหนะ 
- ฐานขอมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ
ในการใหความชวยเหลือ 

 

 1.5 พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานสารเคมีและวัตถุอันตราย 

สสว. - ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ
ดานสารเคมีและวัตถุอันตราย 

 

 1.6 ศึกษาผลกระทบของการเกิดภัย
จากสารเคมีและวัตถุอันตรายคร้ังที่ผานมา
เพื่อใหทราบขอมูล ขอเท็จจริงสําหรับนําไป
ประยุกตใชในการบริหารจัดการสาธารณ
ภัยของกรุงเทพมหานครใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งข้ึน 

สสว. - รายงานการศึกษา/การถอด
บทเรียนการเกิดภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

 

 1.7สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม ให
คําแนะนํา คําปรึกษาในการจัดการภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายแกสํานักงานเขต 

สสว. - คูมือการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉิน กรณีภาวะฉุกเฉินดาน
สารเคมีและวัตถุอันตราย 
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กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

สงเสริมความรูดานการบริหารจัดการสารเคมี
และวัตถุอันตรายแกเจาหนาที่สํานักงานเขต 
ผูประกอบการ 

 1.8จัดทําบัญชีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
วัตถุอันตรายและสารเคมีหรือเจาหนาที่จาก
หนวยงานและองคกรที่เก่ียวของ 

สสว. - บัญชีรายชื่อผูเชี่ยวชาญ
เฉพาะดานวัตถุอันตรายและ
สารเคม ี

 

2. การเตรียมความพรอม 
 2.1 จัดเตรียมอุปกรณปองกัน เชน 
ชุดปองกันสารเคมี เปนตน ใหเพียงพอและ
พรอมปฏิบัติงานไดทันที 

สสว. - บัญชีรายการอุปกรณปองกัน
สารเคม ี

 

 2.2 จัดเตรียมเคร่ืองมือในการตรวจวัด
สารเคมี ใหเพียงพอและพรอมปฏิบัติงานได
ทันท ี

สสว. - บัญชีรายการเคร่ืองมือใน
การตรวจวดัสารเคมี 

 

 2.3 จัดซอมแผนเผชิญเหตุภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

สนข.   
ศบส. 

- มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
(Standard Operating 
Procedure : SOP) ในภาวะ
ฉุกเฉินดานสารเคมี เพื่อใช
เปนแนวทางการปฏิบัติของ
สวนราชการสงักัดสํานักอนามัย 

 

 2.4จัดเตรียมเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพนัธใหความรูแกประชาชน 
เก่ียวกับวิธีปองกันและปฏิบัติตนที่ถูกตอง
เมื่อเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

สสว. - สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, คูมือ, สื่อ 
Digital เปนตน 

 

 
 

5.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

 5.2.1 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต จัดต้ังศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการเขตเปนผูควบคุม สั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จนกวาสถานการณจะกลับ
เขาสูสถานการณปกติ พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยท่ี
เกิดข้ึน รวมท้ังอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีไดอยางมีเอกภาพ รวดเร็วและ
ท่ัวถึง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู
สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหต ุ
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 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ รวมท้ังเปนศูนยกลางในการระดม
สรรพกําลัง เพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือนและ
ฝายทหาร ตลอดจนองคการสาธารณกุศล มีผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปนผูควบคุม สั่งการและบัญชาการ
เหตุการณ โดยสํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี ้

(1) สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
-  วิเคราะห และประเมินสถานการณสาธารณภัย(เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 
-  จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
-  กําหนดนโยบายรวมกับพ้ืนท่ี 
-  ประสานงานในพ้ืนท่ี 
-  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 

(2) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
-  จัดเจาหนาท่ีสนับสนุนเฉพาะภัยท่ีสํานักอนามัยเก่ียวของ (จัดเจาหนาท่ีตรวจพิสูจนทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพ และตรวจเฝาระวังสารเคมี พรอมท้ังใหคําแนะนําในการจัดการ

ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล) 
(3) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก การรักษาพยาบาล

เบื้องตน การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาลสิง่แวดลอม
และการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) สวนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
- ประเมินสถานการณ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความตองการความชวยเหลือ) 
- จัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปองกันและ

ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 | P a g e  



 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 5.2.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของสํานักอนามัย ประกอบดวย 

 ในภาวะฉุกเฉิน สํานักอนามัยไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัยตั้งอยู ณ สํานักงาน
เลขานุการ สํานักอนามัย ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตน กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงประกอบดวย ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย เปนผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ สํานักอนามัย รองผูอํานวยการสํานักอนามัย(ท่ีไดรับ
มอบหมาย) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีผูแทนสํานักงาน กอง และศูนยบริการสาธารณสุข ท่ีเห็นสมควร
เปนกรรมการ 

แนวทางการดําเนินงานเพ่ือเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง 
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1.เมื่อเกิดภัยจากสารเคมีและวตัถุอันตราย
ใหผูประสบเหตุหรือหนวยงานทีไ่ดรับทราบ
เหตุแจงไปยังสาํนักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม หมายเลขโทรศัพท ๐ ๒๓๕๔ 
๔๒๒๖-๓๐  
 

สสว. - แบบรับแจงเหตุ/ภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

 

ศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ 
(ความรุนแรง, สาเหตุ, ลักษณะ
ภัย, ความตองการความ
ชวยเหลือ) 
- จัดต้ังหนวยปฐมพยาบาล
ใหบริการดานการ
รักษาพยาบาลเบื้องตน การ
ปองกันและควบคุมโรค การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

- วิเคราะห และประเมิน
สถานการณสาธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวของ) 
- จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ 
- กําหนดนโยบายรวมกับพื้นที่ 
- ประสานงานในพื้นที่ 
- บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เกี่ยวของ) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจดัการตาม
ภารกิจสํานักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก การ
รักษาพยาบาลเบื้องตน 
 การควบคุมและปองกันโรค 
การสรางเสริมสุขภาพ  
การฟนฟูสุขภาพกายและใจ 
การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและ
การสุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจาหนาที่ใหบริการ 
ดานการรักษาพยาบาล
เบื้องตน  
การตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน
สาธารณสุข การฟนฟูสุขภาพ
กายและใจ งานสาธารณสุข
อื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ และ
พื้นที่อพยพ 
- จัดเจาหนาที่สนับสนุนเฉพาะ
ภัยที่สํานักอนามัยเกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

กปส.การเผยแพรประชาสมัพันธในภาวะฉุกเฉิน 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

สวนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพ้ืนที่ (สนอ.) 

 
 

สวนปฏิบัติการ 
(สนอ.) 

สวนสนับสนุน 
(สนอ.) 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

2. ทุกสวนราชการในสํานักอนามัยที่
เก่ียวของ สั่งชุดเจาหนาที่ออกปฏิบัติงาน
โดยทันทีตามแผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ของสํานักอนามัย 

ทุกสวนราชการ 
ในสํานักอนามัยที่เก่ียวของ 

- แผนปฏิบัติการปองกันและ
บรรเทาภัยจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย สํานักอนามัย
เพื่อใหสวนราชการสังกัด
สํานักอนามัยใชเปนแนวปฏิบัติ 
ขณะเกิดภัย 

 

3. ประชาสัมพันธแจงใหประชาชนผูอาศัย
อยูในบริเวณสถานที่เกิดเหตุการณหรือ
บริเวณที่อาจไดรับผลกระทบขางเคียง
ทราบเหตุการณที่เกิดข้ึน รวมทัง้อพยพ
ออกจากพื้นที่ในกรณีที่จําเปนและวิธีการ
ปองกันตัวสาํหรับผูอยูในบริเวณที่อาจไดรับ
อันตรายเพื่อปองกันตนเองใหปลอดภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายหากจาํเปนให
ประกาศเปนเขตอันตรายหามมใิหผูไมมี
หนาที่เก่ียวของเขาไปบริเวณดังกลาว 

ศบส. 
สพธ. 
สนข. 

 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพับ, คูมือ, สื่อ 
Digital เปนตน 

 

4. ศูนยบริการสาธารณสุขใหการชวยเหลือ
ใหการปฐมพยาบาลเบื้องตน ทาํการลางตัว
ผูเจ็บปวยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายใน
บริเวณ Cold Zone และประสาน
ศูนยบริการการแพทยฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนยเอราวัณ) เพื่อสงตอผูปวยไปยัง
โรงพยาบาล 

สวนราชการตามโครงสราง
ศูนยบัญชาการเหตุการณ

สํานักอนามัย 

- คูมือการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินดานสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

5. ตรวจวัดความเขมขนของสารเคมีในพื้นที่ สสว. - แบบตรวจวัดความเขมขน
ของสารเคม ี

 

6. จัดทํารายงานสถานการณการเกิด
อุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย โดยให
รายงานผูบงัคับบัญชาตามลําดบัชั้น 

สสว. 
ศบส. 

- แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย
สารเคมีและวัตถุอันตราย 
- แบบรายงานจํานวนผูบาดเจ็บ 
ลักษณะการบาดเจ็บและ
ความเสียหาย และการให
ความชวยเหลือ 
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

 สํานักอนามัย ประสานสํานักงานเขตและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินงานการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี ้
1. การจัดการหลังเกิดภัย 
 ๑.1 สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
เขาไปยังบริเวณที่เกิดเหตุและตรวจสอบวามี
ผลกระทบขางเคียงหรือมีสารเคมีและวัตถุ
อันตรายตกคางหรือไมเพื่อดําเนนิการแกไข
ใหบริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณขางเคียง
เกิดความปลอดภัย 

สสว. 
 
 
 
 
 

- คูมือการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินดานสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 
 

 

 1.๒ ใหความชวยเหลือผูประสบภัย
ดานสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

ศบส. 
กสภ. 

- รายงานขอมูลผูประสบภัย
ดานสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

 

 1.3 เฝาระวัง ปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่อาจจะเกิดข้ึน 

ศบส. 
กคร. 

- คูมือการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรคติดตอ 

 

 1.4 ใหการชวยเหลือฟนฟูสุขภาพ
และสังคมสงเคราะห 

สพธ. 
ศบส. 

- บัญชีรายชื่อและการ
ติดตอสื่อสาร เครือขาย
หนวยงานดานสังคมสงเคราะห 

 

 1.5 ใหการชวยเหลือดูแลสัตวเลี้ยง สสธ. 
ศบส. 

- แบบรายงานการชวยเหลือ 
ดูแล และสงตอสัตวเลี้ยง 

 

 1.6ออกเยี่ยมบานและดูแลผูปวยที่บาน ศบส. - รายงานขอมูลผูปวยที่ตอง
ไดรับการดูแลอยางตอเนื่อง 

 

 1.7 จัดทํารายงานสถานการณการ 
เกิดอุบตัิภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
โดยใหรายงานผูบงัคับบัญชาตามลําดับชั้น 

สสว. 
ศบส. 

- แบบรายงานการเกิดอุบัติภัย
สารเคมีและวัตถุอันตราย 
- แบบรายงานจํานวนผูบาดเจ็บ 
ลักษณะการบาดเจ็บ และ
ความเสียหาย และการให
ความชวยเหลือ 

 

2. การอพยพ 
 สํานักอนามัย ประสานสาํนักงานเขตและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนนิงานการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี ้
 2.๑ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเพื่อ
กําหนดระยะปลอดภัยสาํหรับสาธารณชน 

สสว. 
และหนวยงานที่เก่ียวของ 

- คูมือการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินดานสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

 2.2 เฝาระวัง ปองกันและควบคุม
โรคติดตอที่อาจจะเกิดข้ึน 

กคร. 
ศบส. 

-คูมือการเฝาระวัง ปองกัน 
และควบคุมโรคติดตอ 

 

 2.3 ตรวจสอบสุขลักษณะ สสว. - แบบรายงานการตรวจสอบ  
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

การสุขาภิบาลที่พักอาศัยของศูนยพักพิง
ผูประสบภัย 

 ดานงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
- คูมือการสุขาภิบาลที่พัก
อาศัย 

 2.๔ ตรวจสอบดานสุขลักษณะ และ
เฝาระวังการปนเปอนน้ําดื่ม น้ําใชและ
อาหารที่แจกจายใหผูประสบภัยในศูนย 
พักพิงผูประสบภัย 

กสอ. -แบบรายงานการตรวจสอบ
ดานงานสุขาภิบาลอาหาร 
- คูมือการสุขาภิบาลอาหาร 

 

 2.5 ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
แกผูประสบภัยในศูนยพักพิงชั่วคราว 

ศบส.  
และสวนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสรางศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

- คูมือการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินดานสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

 

5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต 
ไมสามารถควบคุมสถานการณและบริหารจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) เขาควบคุมสถานการณ/บัญชาการเหตุการณ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เม่ือเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายใหดําเนินการ
รับมือกับสถานการณดังนี้ 

1.1) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขตจัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ๑) เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
สั่งการควบคุมกํากับดูแลและประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายในระดับพ้ืนท่ีและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบพรอมท้ังให
ประชาสัมพันธวิธีการเตรียมความพรอมของประชาชนเพ่ือรับมือกับภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

1.๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจัดต้ังศูนย
บัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครข้ึนพรอมท้ังจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยและดําเนินการตาม 
แนวทางการปฏิบัติของศูนยฯโดยกําหนดใหใชหอง CCTV เดิมตึกดําชั้น๒เปนหองปฏิบัติการ (War room)  
ในการบัญชาการในยามฉุกเฉินหรือจัดตั้งศูนยฯบริเวณดานหนาอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานครกรณีศาลา
วาการกรุงเทพมหานครไมสามารถใชงานไดแตใหคํานึงถึงความปลอดภัยดวยดังโครงสรางศูนยบัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของสํานักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 

 

 

94 | P a g e  



โครงสรางศูนยบญัชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีรุนแรงประชาชนไดรับผลกระทบ
จํานวนมากและเปนบริเวณกวาง 

ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1 ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนาํ แกไขเหตุการณ ให
เปนไปตามแผนเผชญิเหตุของสํานักอนามัย 
4. รายงานสถานการณตอผูบังคับบัญชาลาํดับถัดไป 
5. กรณีสถานการณเขาสูภาวะปกติ สั่งการใหปดศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

1.1 งานขอมูลขาวสาร -  สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. รับแจงเหตุ รวบรวมขอมูลขาวสาร 
2. จัดเตรียมขอมูลของเหตุการณ 
3. บันทึกขอสั่งการ และการปฏิบัติของฝายตางๆ 

ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ 
สํานักอนามัย 

งานสนับสนุนท่ัวไป 

งานดานความปลอดภัยในการเผชิญเหต ุ การประสานงาน 

การประชาสมัพันธ/การสื่อสารความเสีย่ง 

งานอํานวยการ งานเฝาระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานดานการแพทย 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนสง 

การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภณัฑ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห 
ฟนฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

เฝาระวัง สอบสวน และ
ควบคมุโรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ 

สนับสนุนอัตรากําลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทางสัตวแพทย
สาธารณสุข 

งานขอมูลขาวสาร 

ประเมินผล 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

4. รายงานเหตุการณตอผูบงัคับบัญชา 

1.2 งานดานความปลอดภัย
ในการเผชิญเหตุ 

- สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. ประเมินสถานการณ 
2. กําหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภัยของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน 
อุปกรณปองกันตนเองที่จําเปน 
3. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

1.3 การประชาสัมพันธ/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

- สก.สนอ. 
- สพธ. 
- ศบส. 
- กคร. 
- กสภ. 

1. รวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตาง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติในเหตุการณ 
2. เตรียมขอมูลดานความปลอดภัยแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ 
3. จัดทําขาวประชาสัมพันธเตือนประชาชนเฝาระวังอันตราย โดย
ประสานกองประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขาวแกสื่อมวลชน 
4. เผยแพรขาวเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายและการปองกันตนเอง
จากภัย ลง website สนอ. กองประชาสัมพันธ Facebook 
5. ศูนยบริการสาธารณสุขรวมกับอสส. รวมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ/ให
ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคและภัยในภาวะฉุกเฉิน 
6. รายงานสถานการณการเกิดเหตุแกผูบังคับบังคับบัญชาอยาง
ตอเนื่อง 
7. ติดตามสถานการณการเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภัย และรายงานผูบริหารจะไดแถลงขาวแจงเตือนประชาชน และ
ไมใหเกิดความตระหนักจากขาวหรือสื่ออ่ืนที่ใหขอมูลคลาดเคลื่อน 
8. เมื่อสถานการณคลี่คลายแจงผูบังคับบัญชา และฝายตาง ๆ ให
รับทราบขอมูลขาวสาร 

1.4 การประสานงาน - สพธ. 
- สก.สนอ.   
- ศบส. 

1. ประสานสวนอํานวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิรวมกับฝายตางๆ ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
3. ประสานหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนทั่วไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนสง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ศึกษาเสนทาง/ชองทางในการ 

เขาไปยังพืน้ที่ การขนสงผูประสบ ผูปวย ผูสงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว
เลี้ยง รวมทั้งเสนทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบขอมูลพื้นที่เกิดภัยดวยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิรวมกับศูนยสื่อสาร (ศูนยบญัชาการเหตุการณ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชงานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 
คลื่นวิทยสุื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผานขายอัมรินทร 
ความถ่ีหลัก 155.800 MHz และระบบวิทยสุื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณอยางตอเนื่อง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณที่จําเปนตามการรองขอเพื่อ
สนับสนนุหนวยปฏิบัต ิ
2. จัดซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
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3. ติดตาม ประเมินผล และใหการสนับสนนุอาหารและเคร่ืองดื่มแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณที่อาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลัง - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสด ุอาหารและเคร่ืองดื่ม 
คาน้ํามนัเชื้อเพลิง ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพืน้ที ่

2.4 สนับสนนุอัตรา 
กําลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

จัดอัตรากําลังบุคลากรที่จะใชในการปฏิบัตงิาน 

3 งานอํานวยการ 
  - ผอ.สนง. ผอ.กอง  

- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

๑. จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ 
๒. จัดทําคําสั่งการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๓. จัดทําตารางออกปฏิบัติงานของผูมีสวนเก่ียวของพรอมหมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนที ่

3.1 ประเมินสถานการณ - ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. วิเคราะหประเมินสถานการณครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ
2. จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบโตสถานการณ/คูมือระบบ  
บัญชาการเหตุการณภาวะฉุกเฉินดานสารเคมีและวตัถุอันตราย 
3. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตาง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ และใหการชวยเหลอืเพิ่มเติม 
4. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. จัดเตรียมขอมูลดานวิชาการเพื่อการตัดสินใจแกผูบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 
2. ติดตอประสานผูเชี่ยวชาญดานวชิาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานขอมูล จัดทาํรายงานการเกิดภัย จํานวนผูบาดเจ็บ 
ลักษณะการบาดเจ็บ ความเสียหาย การใหการชวยเหลือ พรอม
ขอเสนอแนะการบริหารจัดการภัย โดยใหรายงานผูบงัคับบัญชา
ตามลําดับชั้น 
 

4 งานเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝาระวังและควบคุม

โรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และทีมงานใหพรอมตอการดําเนินงาน 
2. ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝาระวังโรคที่อาจเกิดระหวาง และหลงัการเกิดอุบัติจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายอยางตอเนื่อง 
4. รายงานสถานการณตอผูบัญชาการเหตุการณ 
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4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

- สสว. 
- กคร. 
- สสธ. 
- ศบส. 
- สนข. 

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกลเคียง
และศูนยพักพิง เพื่อประเมินความปลอดภัย 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในศูนยพักพิงเชน  
การจัดการขยะ น้ําเสยี หองอาบน้ํา หองสวม เปนตน 
๓. ควบคุมสัตวและแมลงนาํโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝาระวังความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้าํ อาหารบริโภคอ่ืนๆดวยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่
3. สุมเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูที่มี
อาการอุจจาระรวง อาเจียน อาหารเปนพิษ เปนตน  

5 งานดานการแพทยและสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ (ทมีรุก) จัดรถ Ambulance ประจําตาม
ที่ตั้งหนวยใหบริการ พรอมอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัติงานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ใหการชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน 
ทําการลางตัวผูเจบ็ปวยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในบริเวณ 
Cold Zone 
๓. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ปฏิบัติงานประจําอยูที่ ศบส. บริเวณ
ใกลเคียง 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห ฟนฟู
สุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสังคมสงเคราะห/นกัจิตวิทยา รวมกับทีมปฏิบัติการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ดานสังคมและจิตใจแกผูประสบภัย และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
     - ดูแลดานสุขภาพจิต เชน คัดกรอง/ประเมินความเครียด ให
คําปรึกษา/เสริมพลัง แกผูประสบภัยและเจาหนาที่ ตามปญหาที่พบ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบริการประชาชน และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขายหนวยงานดานสุขภาพจิตในพืน้ที่ใหการ 
ชวยเหลือ 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑตางๆ ที่จําเปนใหเพียงพอ เพื่อพรอม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภัณฑไปยังหนวยบริการใหเพียงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะหที่เปดใหบริการ หรือที่มีการรองขอ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจ และทีมงานใหพรอม
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สนับสนนุการปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ 
3. ใหคําปรึกษา แนะนาํในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสงสิ่งสงตรวจ
ในกรณีที่มีการรองขอ 

5.5 งานบริการทางสัตวแพทย 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตวเลี้ยง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว และติดตอนาํสงคืนเจาของ 
2. ถาไมพบเคร่ืองหมายประจาํตัวสัตว ใหอพยพขนยายไปในสถาน
พักพิงสัตวเลี้ยงที่กําหนด 
3. จัดเตรียมกรงขังสัตว อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงใหเพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
สัตวเศรษฐกิจ 
1.ติดตอประสานงานสถานที่พักพิงสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนยายสัตวไปในสถานที่พักพิงสตัว 
3. จัดเตรียมสถานที่ใหมีพื้นที่เพียงพอ และอาหารสาํหับสัตวเลี้ยงให
เพียงพอ 
4.ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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7. แผนปฏิบตัิการปองกนัและบรรเทาภยัจากไฟปาและหมอกควัน 
สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 

------------------------- 

 

อางถึง 1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 
 
 

1. สถานการณท่ัวไป 
 

ภัยจากไฟปาและหมอกควันท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทย มักพบในชวงระหวางเดือนธันวาคมถึงเดือน
พฤษภาคม เนื่องจากสภาพอากาศแหงและอุณหภูมิเฉลี่ยโดยท่ัวไปสูงข้ึน ทําใหความชื้นท่ีสะสมอยูในบริเวณ
พ้ืนท่ีปาไมลดลง มีโอกาสเสี่ยงท่ีจะเกิดไฟปาไดมากข้ึน กรุงเทพมหานคร มีพ้ืนท่ีบางสวนเปนท่ีรกรางวางเปลา 
และมี วัชพืช ปกคลุมอยูจํานวนมากโดยเฉพาะบริเวณพ้ืนท่ีเขตชานเมือง สงผลให เกิดไฟไหมหญาบอยครั้ง 
รวมท้ังการเผาไหม วัสดุ ตาง ๆ ในท่ีโลง ทําใหไดรับผลกระทบจากควันไฟ ฝุน ควัน กาซ และสารพิษจากการ
เผาไหม แพรกระจายไปในบรรยากาศครอบคลุมพ้ืนท่ีเปนบริเวณกวาง  

กรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ีบริเวณชานเมือง เชน เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และคลองสามวา 
เปนตนอาจไดรับผลกระทบจากไฟปาและหมอกควันท่ีเกิดจากการเผาหญาขางทาง ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพของประชาชนในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียว และผูขับข่ีรถยนตมีทัศนวิสัยในการขับข่ีลดลง 

สํานักอนามัยในฐานะหนวยงานหลักในการดําเนินงานดานสาธารณสุขไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยจากไฟปาและหมอกควัน จึงไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาภัยจากไฟปาและหมอกควันข้ึน เพ่ือใหสวนราชการภายในสํานักอนามัยใชเปนแนวทางปฏิบัติ
ตอไป 
 
๒.  วัตถุประสงค  
 ๒.๑ เพ่ือเตรียมพรอมดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยสนับสนุน 
ใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจากไฟปาและหมอกควันไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณและมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัย
จากไฟปาและหมอกควันไดอยางเปนระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจเกิดจากไฟปาและ
หมอกควัน 
 
๓.  นิยามศัพท  

ภัยจากไฟปาและหมอกควัน 
3.1 ไฟปา หมายถึง ไฟท่ีเกิดจากสาเหตุใดก็ตามแลวลุกลามไปไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม ท้ังนี้

ไมวาไฟนั้นจะเกิดข้ึนในปาธรรมชาติหรือสวนปา 
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3.2 หมอกควัน หมายถึง ปรากฏการณท่ีฝุนควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะ
ท่ีอากาศปด 

3.3 การเผาในท่ีโลง หมายถึง ไฟไหม การเผาไหมหรือไฟคุกรุนใดๆ หรือการเผาวัสดุใดๆ ท่ีเกิดข้ึนใน
ท่ีเปดโลง โดยท่ีฝุนควันกาซและสารพิษอ่ืนจากการเผาไหมสามารถแพรกระจายไปไดในบรรยากาศ 

3.4 ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 3.5 รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 3.6 ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูอํานวยการเขต 

 3.7 ผูบัญชาการเหตุการณ หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจในการบัญชาการในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อํานวยการ สั่งการ 

ตลอดจนควบคุมภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือไดรับมอบหมาย 

 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ โดยรวมอํานาจสั่งการแบบรวมศูนยเรียกวา 
“Single Command” เพ่ือแกไขปญหาความซํ้าซอนและความลาชาในการปฏิบัติ โดยมีผูบัญชาการเหตุการณ 
(Incident commander) ในแตละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เปนผูอํานวยการสูงสุดและมีองคกร
รับผิดชอบในการแกไขเหตุการณ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูชวยอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยสํานักงานเขต 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ  
(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

๔ สาธารณภัยขนาดรายแรง
อยางยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เขา
ควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

 

4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

4.2.1 เม่ือเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรง แตสํานักงานเขต
สามารถระดมสรรพกําลัง ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือระงับบรรเทาเหตุการณนั้นได)  
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สํานักอนามัย (ศูนยบริการสาธารณสุข) มีภารกิจหนาท่ีดังนี้ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

4.2.2 เม่ือเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงอยางยิ่ง ขยายวงกวาง 
กรุงเทพมหานครตองระดมสรรพกําลังท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมากข้ึน เพ่ือเขาชวยเหลือ 
ซ่ึงบางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร อาจตองหยุดภารกิจประจํา เพ่ือเขาดําเนินการชวยเหลือใหภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) สํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและควบคุมโรคการฟนฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
2) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรคการสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองคกรปฏิบัติ 

 5.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยใหสวนราชการและหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ี รวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต และทําหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผูแทนศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมเปนคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทําหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุ เม่ือเกิด 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัยรวมเปนคณะกรรมการ 

 5.1.2 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของสํานัก
อนามัย 

  สํานักอนามัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การนิเทศกํากับตรวจสอบ และ
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ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการท้ังสิ้น 
81 สวนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ไดแก 
   1. สํานักงาน 5 สํานักงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข สํานกังานสุขาภิบาลสิง่แวดลอม 
   2. กอง 8 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการ กองสรางเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดตอ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สํานักอนามัย ไดจัดทําคําสั่ง เพ่ือใหการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินของสํานัก
อนามัยเปนไปดวยความเรียบรอย สวนราชการในสังกัดสํานักอนามัยทราบถึงบทบาทหนาท่ี และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 

1. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 72/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัยประจําป พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2562 โดยคณะทํางานมี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากภัยประเภทตางๆ 
ท้ังสิ้น 8 ภัย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 และ
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2561 

2) สํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรตางๆ  
3) จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดใหมีการฝกซอมแผนบนโตะ 

(Table Top Exercise) หรือการฝกซอมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) กํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
5) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการสํานักอนามัย มอบหมาย 

2. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 55/2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุมศูนยบริการสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ี และ
มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2561 โดยมอบหมาย
ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัยกลุมศูนยบริการสาธารณสุขตามกลุมเขตพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ในสถานการณฉุกเฉิน โดยเปนผูชวยในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักอนามัย 
ประสานสั่งการใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ในเขตพ้ืนท่ีกลุมศูนยบริการสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

แนวทางการดําเนินงานในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการ
ระหวางสวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระยะกอนเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้
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กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

1. การปองกันและลดผลกระทบ  
1.1) จัดทาํฐานขอมูลกําลังเจาหนาที่

อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ อุปกรณ
การกูชีพกูภัย และยานพาหนะเพื่อใหพรอม
เรียกใชงานไดทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกสวนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมขอมูล 

ในภาพรวมของสํานัก
อนามัย) 

- ฐานขอมูลอัตรากําลงั
เจาหนาที ่
- ฐานขอมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานขอมูลยานพาหนะ 
- ฐานขอมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ
ในการใหความชวยเหลือ 

 

1.2) เสริมสรางความรูความตระหนัก
แกประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน เก่ียวกับการปองกันและการ
ปฏิบัติตนอยางถูกตองและปลอดภัยจากไฟ
ปาและหมอกควัน ในการปองกันตนเอง 
การสวมใสหนากากอนามัยและการดูแล
สุขภาพจากการสัมผัสหมอกควัน  

กคร. 
สสว. 
สพธ. 
ศบส. 
สปภ. 

- สื่อเผยแพรความรูประเภท
ตางๆ เชน แผนพบั, คูมือ, สื่อ 
Digital เปนตน 

 

1.3) จัดทาํสรุปบทเรียน (Lesson 
Learn) ของการเกิดไฟปาและหมอกควัน 
รวมทั้งการเผาในที่โลงคร้ังสําคัญ เพื่อ
ประโยชนในการบริหารจัดการในอนาคต 

สสว. 
 

- รายงานการศึกษา/การถอด
บทเรียนการเกิดภัยจากไฟปา
และหมอกควัน 

 

2. การเตรียมความพรอม 
      2.1) จัดทาํแผนปฏิบัติการปองกัน
และแกไขปญหาภัยจากไฟปาและหมอกควัน 

สสว. 
 

- แผนปฏิบัติการปองกันและ
แกไขปญหาภัยจากไฟปาและ
หมอกควันเพื่อใชเปนแนว
ทางการปฏิบัติของสวน
ราชการสังกัดสํานักอนามัย 

 

2.2) ฝกซอมแผนปฏิบัติการปองกัน
และแกไขปญหาภัยจากไฟปาและหมอกควัน 
ในดานการจัดเจาหนาที่ใหบริการรักษา 
พยาบาล การปองกันและควบคุมโรค  
การฟนฟสูุขภาพ และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
ในพื้นที่เกิดเหตุ 

สสว. 
 

- มาตรฐานการปฏิบัตงิาน
(Standard Operating 
Procedure : SOP) ในภาวะ
ฉุกเฉินจากไฟปาและหมอก
ควัน เพื่อใชเปนแนวทางการ
ปฏิบัติของสวนราชการสังกัด
สํานักอนามัย 

 

2.3) จัดเตรียมอุปกรณปองกัน เชน 
หนากากปองกันอนุภาคฝุนละออง (N95) 
เปนตน ใหเพียงพอและพรอมปฏิบัติงานได
ทันท ี
 

กคร. 
สสว. 

- บัญชีรายการอุปกรณปองกัน  
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กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ขอมูลท่ีควรจัดทํา หมายเหตุ 

2.2) จัดเตรียมเคร่ืองตรวจวัดปริมาณฝุน
ในอากาศใหเพียงพอและพรอมปฏิบัติงาน
ไดทันท ี

สสว. 
สสล. 
สนข. 

- บัญชีรายการเคร่ืองตรวจวัด
ปริมาณฝุนในอากาศ 

 

2.3) ประสานสาํนักงานเขต ขอขอมูลจุด
เสี่ยงการเกิดไฟปาและหมอกควัน 

สนข. 
ศบส. 
สสว. 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย 

 

     2.4) จัดเตรียมยา เวชภัณฑ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไมใชยา ใหเพียงพอเมื่อเกิดภาวะวิกฤต ิ

กภก. 
ศบส. 

- บัญชียา เวชภัณฑ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไมใชยา 

 

     2.5) เตรียมความพรอมอุปกรณ 
เคร่ืองมือ และยานพาหนะใหพรอมใชงานได
ทันที เมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกสวนราชการ - บัญชีอุปกรณ เคร่ืองมือ และ
ยานพาหนะ 

 

     2.6) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก 
ระบบ สื่อสารรอง พรอมจัดหาเคร่ืองมือ 
อุปกรณสือ่สารและสาํรองพลังงานให
เพียงพอและพรอมใชงานไดตลอดเวลา 

ทุกสวนราชการ - ระบบสื่อสารหลัก  
- ระบบสื่อสารรอง 
- บัญชีเคร่ืองมือ และอุปกรณ
การสื่อสาร 

 

 
5.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

 5.2.1 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 

  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการเขต เปนผูควบคุม สั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูสถานการณปกติ พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 
ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีไดอยางมีเอกภาพ 
รวดเร็วและท่ัวถึง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกันและ
ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหต ุ

 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร เพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ รวมท้ังเปนศูนยกลางในการ
ระดมสรรพกําลัง เพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือน
และฝายทหาร ตลอดจนองคการสาธารณกุศล มีผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปนผูควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ โดยสํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

(1) สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
-  วิเคราะห และประเมินสถานการณสาธารณภัย (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 
-  จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
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-  กําหนดนโยบายรวมกับพ้ืนท่ี 
-  ประสานงานในพ้ืนท่ี 
-  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 

(2) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การตอบโตภาวะฉุกเฉินดานสาธารณสุข 

การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
- จัดเจาหนาท่ีสนับสนุนเฉพาะภัยท่ีสํานักอนามัยเก่ียวของ 

(3) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก การรักษาพยาบาล

เบื้องตน การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) สวนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
- ประเมินสถานการณ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความตองการความชวยเหลือ) 
- จัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปองกันและ

ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ (ความ
รุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, 
ความตองการความชวยเหลือ) 
- จัดต้ังหนวยปฐมพยาบาล
ใหบริการดานการรักษา 
พยาบาลเบื้องตน การปองกัน
และควบคุมโรค การฟนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

- วิเคราะห และประเมิน
สถานการณสาธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวของ) 
- จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ 
- กําหนดนโยบายรวมกับพื้นที่ 
- ประสานงานในพื้นที่ 
- บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เกี่ยวของ) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจดัการตาม
ภารกิจสํานักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก  
การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
การควบคุมและปองกันโรค 
การสรางเสริมสุขภาพ  
การฟนฟูสุขภาพกายและใจ 
การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม
และการสุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจาหนาที่ใหบริการ 
ดานการรักษาพยาบาล
เบื้องตน การตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่
เกิดเหตุ และพื้นที่อพยพ 
- จัดเจาหนาที่สนับสนุนเฉพาะ
ภัยที่สํานักอนามัยเกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

กปส.การเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะฉุกเฉิน 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

สวนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพ้ืนที่(สนอ.) 

 
 

สวนปฏิบัติการ 
(สนอ.) 

สวนสนับสนุน 
(สนอ.) 
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 5.2.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของสํานักอนามัย ประกอบดวย 

 ในภาวะฉุกเฉิน สํานักอนามัยไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัยตั้งอยู ณ สํานักงาน

เลขานุการ สํานักอนามัย ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตน กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ประกอบดวย ผูอํานวยการ

สํานักอนามัย เปนผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ สํานักอนามัย รองผูอํานวยการสํานักอนามัย (ท่ีไดรับ

มอบหมาย) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีผูแทนสํานักงาน กอง และศูนยบริการสาธารณสุข ท่ีเห็นสมควรเปน

กรรมการ 

แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการระหวาง
สวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดงันี้ 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1) ประสาน/สื่อสารขอมูลกับหนวยงานที่
เก่ียวของ เพื่อประเมินสถานการณ 

สสว. - บัญชีรายชื่อและการติดตอ 
สื่อสารหนวยงานดาน 
สาธารณภัยที่เก่ียวของ 

 

2) ตรวจวัดความเขมขนของสารพิษหลังเกิด
ไฟปาและหมอกควัน เพื่อเฝาระวังไมใหมี
ผลกระทบตอประชาชนในพืน้ที ่

สสว. - คูมือการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินดานสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

3) ใหบริการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
แกผูประสบภัยในขณะเกิดภัย 

ศบส.  - แบบรายงานการปฏิบัติ
หนาที่ตามภารกิจสํานัก
อนามัย 

 

4) เฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรค 
ทางระบบทางเดินหายใจที่อาจจะเกิดข้ึน 

สสว. 
ศบส. 

  

5) ใหการชวยเหลือฟนฟูสุขภาพและสังคม
สงเคราะห 

สพธ. 
ศบส. 

- แบบรายงานการปฏิบัติ
หนาที ่

 

6) ตรวจสอบสุขลักษณะการสุขาภิบาลที่
พักอาศัยของศูนยพักพิงผูประสบภัย 

สสว. 
 

- แบบรายงานการตรวจสอบ
ดานงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
- คูมือการสุขาภิบาลที่พัก
อาศัย 

 

7) ตรวจสอบดานสุขลักษณะ และเฝาระวงั
การปนเปอนน้ําดื่ม น้ําใชและอาหารที่
แจกจายใหผูประสบภัยในศูนยพักพิง
ผูประสบภัย 

กสอ. -แบบรายงานการตรวจสอบ
ดานงานสุขาภิบาลอาหาร 
- คูมือการสุขาภิบาลอาหาร 

 

8) จัดทํารายงานสถานการณการเกิด 
ภัยจากไฟปาและหมอกควันโดยใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาตามลาํดับชั้น 

สสว. 
 

- แบบรายงานการเกิด 
ภัยจากไฟปาและหมอกควนั 
- แบบรายงานจํานวนผูไดรับ 
บาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจบ็ 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

และความเสียหาย และการให
ความชวยเหลือ 

 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ขอมูลที่ควรจัดทํา 
หมาย
เหต ุ

 สํานักอนามัย ประสานสํานักงานเขตและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินงานการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี ้
๑) ตรวจสอบปริมาณความเขมขนของสารพิษที่เกิดจากไฟปาและ
หมอกควัน เพื่อประเมินความเปนอันตรายตอสุขภาพ รายงาน
ขอมูลสถานการณและประสานหนวยงานที่เก่ียวของ  

สสว. - คูมือการ
ปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินทาง
สาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินดาน
สารเคมีและวัตถุ
อันตราย 

 

๒) ใหความชวยเหลือผูประสบภัย 
ดานสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

ศบส. 
กสภ. 

- แบบรายงานขอมูล
ผูประสบภัยดาน
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจ 

 

3) เฝาระวงั ปองกันและควบคุมโรคติดตอที่อาจจะเกิดข้ึน ศบส. 
กคร. 

- คูมือการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุม
โรคติดตอ 

 

4) ใหการชวยเหลือฟนฟูสุขภาพและสังคมสงเคราะห สพธ. 
ศบส. 

- บัญชีรายชื่อและ
การติดตอสื่อสาร 
เครือขายหนวยงาน
ดานสังคมสงเคราะห 

 

5) ตรวจสอบสุขลักษณะการสุขาภิบาลที่พักอาศัยของศูนยพักพงิ
ผูประสบภัย 

สสว. 
 

- แบบรายงานการ
ตรวจสอบดานงาน
สุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 
- คูมือการสุขาภิบาล
ที่พักอาศัย 

 

6) ตรวจสอบดานสุขลักษณะ และเฝาระวงัการปนเปอนน้าํดื่ม น้ํา
ใชและอาหารที่แจกจายใหผูประสบภัยในศูนยพักพิงผูประสบภัย 

กสอ. -แบบรายงานการ
ตรวจสอบดานงาน
สุขาภิบาลอาหาร 
- คูมือการสุขาภิบาล
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม 
หนวยงานที่
รับผิดชอบ 

ขอมูลที่ควรจัดทํา 
หมาย
เหต ุ

อาหาร 
7) ประเมินสถานการณ (สิ่งแวดลอม,สุขภาพกายและจิต) อยาง
ตอเนื่องจนเหตุการณกลับมาอยูในสภาวะปกติ  

สสว. 
ศบส.  
สนข. 

- แบบประเมนิ
สถานการณฯ 
- แบบประเมนิ
ผูประสบภัยดาน
สุขภาพกายและ
สุขภาพใจ 

 

8) จัดทํารายงานเรียนผูบังคับบญัชา สก.สนอ. - แบบรายงานการ
เกิด 
ภัยจากไฟปาและ
หมอกควัน 
- แบบรายงาน
จํานวนผูไดรับ 
บาดเจ็บ ลักษณะ
การบาดเจ็บ และ
ความเสียหาย และ
การใหความ
ชวยเหลือ 

 

 

5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต 
ไมสามารถควบคุมสถานการณและบริหารจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร (ผูวาราชการ
กรุงเทพมหานคร) เขาควบคุมสถานการณ/บัญชาการเหตุการณ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เม่ือเกิดภัยจากไฟปาและหมอกควันใหดําเนินการ
รับมือกับสถานการณดังนี้ 

1.1) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขตจัดตั้งศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ๑) เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
สั่งการควบคุมกํากับดูแลภัยจากไฟปาและหมอกควันในระดับพ้ืนท่ีและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับ
ผลกระทบพรอมท้ังใหประชาสัมพันธวิธีการเตรียมความพรอมของประชาชนเพ่ือรับมือกับภัยจากไฟปาและ
หมอกควัน 

1.๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจัดต้ังศูนย
บัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครข้ึนพรอมท้ังจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยและดําเนินการตามแนว
ทางการปฏิบัติของศูนยฯโดยกําหนดใหใชหอง CCTV เดิมตึกดําชั้น๒เปนหองปฏิบัติการ (War room) ในการ
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บัญชาการในยามฉุกเฉินหรือจัดตั้งศูนยฯบริเวณดานหนาอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานครกรณีศาลาวาการ
กรุงเทพมหานครไมสามารถใชงานไดแตใหคํานึงถึงความปลอดภัยดวยดังโครงสรางศูนยบัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของสํานักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 

 
โครงสรางศูนยบญัชาการเหตุการณสํานักอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดภัยจากไฟปาและหมอกควันท่ีรุนแรงประชาชนไดรับผลกระทบจํานวน
มากและเปนบริเวณกวาง 

ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1 ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนาํ แกไขเหตุการณ ให
เปนไปตามแผนเผชญิเหตุของสํานักอนามัย 
4. รายงานสถานการณตอผูบังคับบัญชาลาํดับถัดไป 
5. กรณีสถานการณเขาสูภาวะปกติ สั่งการใหปดศูนยบัญชาการ

ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ 
สํานักอนามัย 

งานสนับสนุนท่ัวไป 

งานดานความปลอดภัยในการเผชิญเหต ุ การประสานงาน 

การประชาสมัพันธ/การสื่อสารความเสีย่ง 

งานอํานวยการ งานเฝาระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานดานการแพทย 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนสง 

การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภณัฑ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห 
ฟนฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

เฝาระวัง สอบสวน และ
ควบคมุโรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ 

สนับสนุนอัตรากําลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทางสัตวแพทย
สาธารณสุข 

งานขอมูลขาวสาร 

ประเมินผล 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

เหตุการณสํานักอนามัย 
1.1 งานขอมูลขาวสาร -  สก.สนอ. 

- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. รับแจงเหตุ รวบรวมขอมูลขาวสาร 
2. จัดเตรียมขอมูลของเหตุการณ 
3. บันทึกขอสั่งการ และการปฏิบัติของฝายตางๆ 
4. รายงานเหตุการณตอผูบงัคับบัญชา 
 

1.2 งานดานความปลอดภัย
ในการเผชิญเหตุ 

- สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. ประเมินสถานการณ 
2. กําหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภัยของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน
อุปกรณปองกันตนเองที่จําเปน 
3. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

1.3 การประชาสัมพันธ/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

- สก.สนอ. 
- สพธ. 
- ศบส. 
- กคร. 
- กสภ. 

1. รวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตาง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติในเหตุการณ 
2. เตรียมขอมูลดานความปลอดภัยแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่ 
3. จัดทําขาวประชาสัมพันธเตือนประชาชนเฝาระวังอันตราย โดย
ประสานกองประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขาวแกสื่อมวลชน 
4. เผยแพรขาวเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายและการปองกันตนเอง
จากภัยจากไฟปาและหมอกควัน ลง website สนอ. กอง
ประชาสัมพันธ Facebook 
5. ศูนยบริการสาธารณสุขรวมกับอสส. รวมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ/ให
ความรูเก่ียวกับการปองกันโรคและภัยจากไฟปาและหมอกควันใน
ภาวะฉุกเฉิน 
6. รายงานสถานการณการเกิดเหตุแกผูบังคับบังคับบัญชาอยาง
ตอเนื่อง 
7. ติดตามสถานการณการเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภัย และรายงานผูบริหารจะไดแถลงขาวแจงเตือนประชาชน และ
ไมใหเกิดความตระหนักจากขาวหรือสื่ออ่ืนที่ใหขอมูลคลาดเคลื่อน 
8. เมื่อสถานการณคลี่คลายแจงผูบังคับบัญชา และฝายตาง ๆ ให
รับทราบขอมูลขาวสาร 

1.4 การประสานงาน - สพธ. 
- สก.สนอ.   
- ศบส. 

1. ประสานสวนอํานวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิรวมกับฝายตางๆ ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
3. ประสานหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนทั่วไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนสง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ศึกษาเสนทาง/ชองทางในการ 

เขาไปยังพืน้ที่ การขนสงผูประสบ ผูปวย ผูสงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว
เลี้ยง รวมทั้งเสนทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบขอมูลพื้นที่เกิดภัยดวยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิรวมกับศูนยสื่อสาร (ศูนยบญัชาการเหตุการณ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชงานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 
คลื่นวิทยสุื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผานขายอัมรินทร 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

ความถ่ีหลัก 155.800 MHz และระบบวิทยสุื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณอยางตอเนื่อง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณที่จําเปนตามการรองขอเพื่อ
สนับสนนุหนวยปฏิบัต ิ
2. จัดซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และใหการสนับสนนุอาหารและเคร่ืองดื่มแก
เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณที่อาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลัง - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสด ุอาหารและเคร่ืองดื่ม 
คาน้ํามนัเชื้อเพลิง ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพืน้ที ่

2.4 สนับสนนุอัตรา 
กําลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

จัดอัตรากําลังบุคลากรที่จะใชในการปฏิบัตงิาน 

3 งานอํานวยการ 
  - ผอ.สนง. ผอ.กอง  

- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

๑. จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณ 
๒. จัดทําคําสั่งการปฏิบัติงานเพื่อรองรับสถานการณตลอด ๒๔ ชั่วโมง 
๓. จัดทําตารางออกปฏิบัติงานของผูมีสวนเก่ียวของพรอมหมายเลข
โทรศัพทเคลื่อนที ่

3.1 ประเมินสถานการณ - ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. วิเคราะหประเมินสถานการณครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ
2. จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบโตสถานการณ/คูมือระบบ  
บัญชาการเหตุการณภาวะฉุกเฉินจากไฟปาและหมอกควัน 
3. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินสถานการณ 
และใหการชวยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. จัดเตรียมขอมูลดานวิชาการเพื่อการตัดสินใจแกผูบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 
2. ติดตอประสานผูเชี่ยวชาญดานวชิาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานขอมูลสถานการณ จาํนวนผูบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ 
ความเสียหาย การใหการชวยเหลือ พรอมขอเสนอแนะการบริหาร
จัดการภัย โดยใหรายงานผูบังคับบัญชาตามลาํดับชั้น 

4 งานเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝาระวังและควบคุม - ศบส. 1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และทีมงานใหพรอมตอการดําเนินงาน 
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โรคเชิงรุก - กคร.  
- สสธ. 

2. ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝาระวังโรคที่อาจเกิดระหวาง และหลงัการเกิดภัยจากไฟปาและ
หมอกควันอยางตอเนื่อง 
4. รายงานสถานการณตอผูบัญชาการเหตุการณ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

- สสว. 
- กคร. 
- สสธ. 
- ศบส. 
- สนข. 

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกลเคียง
และศูนยพักพิง เพื่อประเมินความปลอดภัย 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในศูนยพักพิง เชน  
การจัดการขยะ น้ําเสยี หองอาบน้ํา หองสวม เปนตน 
๓. ควบคุมสัตวและแมลงนาํโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝาระวังความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้าํ อาหารบริโภคอ่ืนๆ ดวยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่
3. สุมเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูที่มี
อาการอุจจาระรวง อาเจียน อาหารเปนพิษ เปนตน  

5 งานดานการแพทยและสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ (ทมีรุก) จัดรถ Ambulance ประจําตาม
ที่ตั้งหนวยใหบริการ พรอมอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัติงานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ใหการชวยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องตน 
ทําการลางตัวผูเจบ็ปวยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในบริเวณ 
Cold Zone 
๓. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ปฏิบัติงานประจําอยูที่ ศบส. บริเวณ
ใกลเคียง 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห ฟนฟู
สุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสังคมสงเคราะห/นกัจิตวิทยา รวมกับทีมปฏิบัติการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ดานสังคมและจิตใจแกผูประสบภัย และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
     - ดูแลดานสุขภาพจิต เชน คัดกรอง/ประเมินความเครียด ให
คําปรึกษา/เสริมพลัง แกผูประสบภัยและเจาหนาที่ ตามปญหาที่พบ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบริการประชาชน และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขายหนวยงานดานสุขภาพจิตในพืน้ที่ใหการ 
ชวยเหลือ 

- อสส. สนบัสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑตางๆ ที่จําเปนใหเพียงพอ เพื่อพรอม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
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2. สนับสนุนยาและเวชภัณฑไปยังหนวยบริการใหเพียงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะหที่เปดใหบริการ หรือที่มีการรองขอ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจ และทีมงานใหพรอม
สนับสนนุการปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ 
3. ใหคําปรึกษา แนะนาํในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสงสิ่งสงตรวจ
ในกรณีที่มีการรองขอ 

5.5 งานบริการทางสัตวแพทย 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตวเลี้ยง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว และติดตอนาํสงคืนเจาของ 
2. ถาไมพบเคร่ืองหมายประจาํตัวสัตว ใหอพยพขนยายไปในสถาน
พักพิงสัตวเลี้ยงที่กําหนด 
3. จัดเตรียมกรงขังสัตว อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงใหเพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
สัตวเศรษฐกิจ 
1.ติดตอประสานงานสถานที่พักพิงสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนยายสัตวไปในสถานที่พักพิงสัตว 
3. จัดเตรียมสถานที่ใหมีพื้นที่เพียงพอ และอาหารสาํหับสัตวเลี้ยงให
เพียงพอ 
4.ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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8. แผนปฏิบัติการปองกนัและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 
สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 

------------------------- 

 

อางถึง 1. พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2558 

4. แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม กรุงเทพมหานคร ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
1. สถานการณท่ัวไป 
 

ปจจุบันประเทศไทยมีความเสี่ยงตอการเกิดแผนดินไหว โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก 
ของประเทศ เนื่องจากตั้งอยูใกลรอยเลื่อนของเปลือกโลก สาหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแมจะไมได 

อยูใกลรอยเลื่อนแตมีความเสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบจากแผนดินไหวเชนกัน โดยเฉพาะหากเกิดบริเวณ 
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ทะเลอันดามัน และจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีสภาพดิน 
เปนดินออน หากเกิดแผนดินไหวขนาดใหญบริเวณดังกลาวจะกอใหเกิดการขยายความรุนแรงของการ 

สั่นสะเทือนของพ้ืนดินไดถึงประมาณ ๓ - ๔ เทาของระดับปกติ สงผลใหอาคารเกิดความเสียหายหรือพังทลายลง 
ดังนั้น เพ่ือเปนการเตรียมการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมท่ีอาจเกิดข้ึนจึง

ไดจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม สํานักอนามัยข้ึน เพ่ือให 

สวนราชการภายในสํานักอนามัยใชเปนแนวทางในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันอยางบูรณาการ 
เพ่ือปองกันและบรรเทาความเสียหาย หรือลดความสูญเสียท่ีอาจเกิดจากภัยแผนดินไหวและอาคารถลม 
 
๒.  วัตถุประสงค 
 ๒.๑ เพ่ือเตรียมพรอมดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ท้ังหนวยปฏิบัติการหลักและหนวยสนับสนุน 
ใหสามารถดําเนินการปองกันและแกไขปญหาจากแผนดินไหวและอาคารถลมไดอยางรวดเร็ว ทันเหตุการณ
และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพ่ือกําหนดกรอบการปฏิบัติงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถปฏิบัติการปองกันและบรรเทา
ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมไดอยางเปนระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนท่ีอาจเกิดจากแผนดินไหว
และอาคารถลมได 
 
๓. นิยามศัพท 

3.1 แผนดินไหวหมายถึงการสั่นสะเทือนของพ้ืนดินมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนท่ีอยางฉับพลันของ
เปลือกโลกเนื่องจากพลังงานความรอนใตผิวโลกและการเคลื่อนท่ีอยางฉับพลันของรอยเลื่อนคือสาเหตุหลัก
ของการเกิดแผนดินไหว 

3.2 อาคารถลมหมายถึงอาคารสิ่งปลูกสรางไดแกตึกบานเรือนโรงรานแพคลังสินคาสํานักงานและสิ่งท่ี
สรางข้ึนอยางอ่ืนซ่ึงบุคคลอาจเขาอยูหรือเขาใชสอยไดโดยท่ีสิ่งปลูกสรางดังกลาวไดรับผลกระทบหรือไดรับ
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ความเสียหายจากการสั่นไหวจากการโยกตัวอยางรุนแรงของแผนดินซ่ึงอาจเกิดจากการกระทําของมนุษยหรือ
จากธรรมชาติเชน แผนดินไหวและอาจทําใหเกิดความเสียหายหรือพังทลายตออาคารได 
 3.3 ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 

 3.4 รองผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 

 3.5 ผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผูอํานวยการเขต 

 3.6 ผูบัญชาการเหตุการณ หมายถึง ผูท่ีมีอํานาจในการบัญชาการในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ อํานวยการ สั่งการ 

ตลอดจนควบคุมภายใตอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย หรือไดรับมอบหมาย 

 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ โดยรวมอํานาจสั่งการแบบรวมศูนยเรียกวา 
“Single Command” เพ่ือแกไขปญหาความซํ้าซอนและความลาชาในการปฏิบัติ โดยมีผูบัญชาการเหตุการณ 
(Incident commander) ในแตละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เปนผูอํานวยการสูงสุดและมีองคกร
รับผิดชอบในการแกไขเหตุการณ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผูมีอํานาจตามกฎหมาย องคกรรับผิดชอบ 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผูชวยอํานวยการกรุงเทพมหานคร
(ผูอํานวยการเขต) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองอํานวยการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ผูบัญชาการปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแหงชาติ  
(รฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย) 
เขาควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

๔ สาธารณภัยขนาดรายแรง
อยางยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรือ 
รองนายกรัฐมนตรี 
ท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เขา
ควบคุมสถานการณ 

กองบัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ (บกปภ.ช.) 

 
4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน  

4.2.1 เม่ือเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรง แตสํานักงานเขต
สามารถระดมสรรพกําลัง ท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกเพ่ือระงับบรรเทาเหตุการณนั้นได)  

สํานักอนามัย (ศูนยบริการสาธารณสุข)มีภารกิจหนาท่ีดังนี้ 
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-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลการปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู
สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ 

4.2.2เม่ือเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยท่ีมีความรุนแรงอยางยิ่ง ขยายวงกวาง 
กรุงเทพมหานครตองระดมสรรพกําลังท้ังหนวยงานภายในและหนวยงานภายนอกมากข้ึนเพ่ือเขาชวยเหลือ 
ซ่ึงบางหนวยงานของกรุงเทพมหานคร อาจตองหยุดภารกิจประจํา เพ่ือเขาดําเนินการชวยเหลือใหภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว)สํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) สวนปฏิบัติการ 
- จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลการปองกันและควบคุมโรค การฟนฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
2) สวนสนับสนุน 

  - ดูแลและบริหารจัดการศูนยพักพิงชั่วคราวตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก 
การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 
 
5. การจัดตั้งองคกรปฏิบัติ 

 5.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต มีผูอํานวยการเขตเปนผูรับผิดชอบในฐานะผูชวยผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหนาท่ีในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยใหสวนราชการและหนวยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมท้ังภาคเอกชนท่ีอยูในเขตพ้ืนท่ีรวมปฏิบัติงานในกองอํานวยการปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัยสํานักงานเขต และทําหนาท่ีเปนหนวยชวยเหลือผูอํานวยการกรุงเทพมหานครในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยมีผูแทนศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมเปนคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ทําหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมท้ังดําเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปนหนวยเผชิญเหตุ เม่ือเกิด 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบมีผูวาราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปน
ผูรับผิดชอบ โดยมีผูอํานวยการสํานักอนามัยรวมเปนคณะกรรมการ 

 5.1.2 องคกรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของสํานักอนามัย 

  สํานักอนามัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดบริการดานการ
สงเสริมสุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  
การดําเนินการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การนิเทศกํากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ ประกอบดวยสวนราชการท้ังสิ้น 
81 สวนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ไดแก 
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   1. สํานักงาน 5 สํานักงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขสํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
   2. กอง 8 กอง ไดแก สํานักงานเลขานุการ กองสรางเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดตอ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนยบริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 

  สํานักอนามัย ไดจัดทําคําสั่ง เพ่ือใหการเตรียมความพรอมรองรับสถานการณฉุกเฉินของสํานัก
อนามัยเปนไปดวยความเรียบรอย สวนราชการในสังกัดสํานักอนามัยทราบถึงบทบาทหนาท่ี และเพ่ือใหการบริหาร
จัดการในสถานการณฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบดวย 
   1. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 72/2562 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 ลงวันท่ี 27 ก.พ. 2562 โดยคณะทํางานมี
อํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

1) กําหนดแนวทางและจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาภัยจากภัยประเภทตางๆ 
ท้ังสิ้น 8 ภัย ใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 และ
แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กรงุเทพมหานคร ประจําป พ.ศ. 2561 

2) สํารวจ และปรับปรุงฐานขอมูลทรัพยากรตางๆ  
3) จัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดใหมีการฝกซอมแผนบนโตะ 

(Table Top Exercise) หรือการฝกซอมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) กํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 
5) ปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีผูอํานวยการสํานักอนามัย มอบหมาย 

2. คําสั่งสํานักอนามัย ท่ี 55/2561 เรื่อง การจัดตั้งกลุมศูนยบริการสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ี และ
มอบหมายใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีราชการ ในสถานการณฉุกเฉิน ลงวันท่ี 25 ม.ค. 2561 โดยมอบหมาย
ใหขาราชการปฏิบัติหนาท่ีผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัยกลุมศูนยบริการสาธารณสุขตามกลุมเขตพ้ืนท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ในสถานการณฉุกเฉิน โดยเปนผูชวยในการปฏิบัติงานของผูอํานวยการสํานักอนามัย 
ประสานสั่งการใหเจาหนาท่ีของศูนยบริการสาธารณสุขในสังกัดปฏิบัติราชการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สํานักอนามัย ในเขตพ้ืนท่ีกลุมศูนยบริการสาธารณสุขท่ีไดรับมอบหมาย ท้ังใน
ระยะกอนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย 

  แนวทางการดําเนินงาน ในการเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการ
ระหวางสวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ระยะกอนเกิดภัย มีแนวทางดังนี ้
 

กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1.การปองกันและลดผลกระทบ  
1.1) ดําเนินการปรับปรุงฐานขอมูลดาน
อัตรากําลัง เจาหนาที่ ทั้งในสวนของขาราชการ 
ลูกจาง และอาสาสมัครที่สามารถปฏิบัติงาน 

ทุกสวนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมขอมูล 

ในภาพรวมของสํานักอนามัย) 

- ฐานขอมูลอัตรากําลงั
เจาหนาที ่
- ฐานขอมูลอาสาสมัครฯ 
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กอนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

ไดจริง และฐานขอมูลอ่ืนๆ ที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติงาน  

- ฐานขอมูลยานพาหนะ 
- ฐานขอมูลเคร่ืองมือ/
อุปกรณในการใหความ
ชวยเหลือ 

1.2) สํารวจและจัดทําบัญชีวสัดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชของทุกสวนราชการใหพรอม
ตอการปฏิบัติงาน 

ทุกสวนราชการ 
 

- บัญชีวสัดุ อุปกรณ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช 

 

1.3) สํานักงานสุขาภิบาลสิง่แวดลอม ประสาน
สํานักการโยธาเพื่อสงมอบขอมลูที่เก่ียวของกับ
สถานทีท่ี่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อให
กรุงเทพมหานครมีฐานขอมูลดานแผนดนิไหวและ
อาคารถลมที่ครบถวน สามารถนาํไปใชประโยชน
ดานการบริหารจดัการภัยไดอยางมีประสทิธิภาพ 

สสว. - บัญช/ีแผนทีส่ถานที่ที่
จัดเก็บสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
- ระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานสารเคมี
และวัตถุอันตราย 
 
 

 

1.4) จัดเตรียมยา เวชภัณฑ และวัสดุอ่ืนทีไ่มใช
ยา ใหเพียงพอเมื่อเกิดภาวะวิกฤต 

กภก. 
ศบส. 

- บัญชียา เวชภัณฑ และ
วัสดุ อ่ืนที่ไมใชยา 
 

 

2. การเตรียมความพรอม 
2.1) จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
สํานักอนามัย และจัดใหมีการฝกซอมแผนปฏิบัติ
การปองกันและแกไขภัยจากแผนดนิไหวและ
อาคารถลม เปนประจําและตอเนื่องทุกป 

สพธ. 
สสว. 

- แผนปฏิบัติการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
จากแผนดนิไหวและ
อาคารถลมเพื่อใชเปน
แนวทางการปฏิบัติของ
สวนราชการสังกัดสํานัก
อนามัยเมื่อเกิดภัย 

 

2.2) จัดเตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือ ยานพาหนะ 
ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงานตลอดเวลา เมื่อเกิด
เหตุจะไดชวยเหลือผูประสบภัยไดทันทวงท ี

ทุกสวนราชการ - บัญชีอุปกรณ 
เคร่ืองมือตางๆ ที่
เก่ียวของ 
- บัญชียานพาหนะ 

 

2.3) จัดระบบการสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และ
จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณการสื่อสารใหพรอมและ
เพียงพอตลอดจนฝกอบรมเจาหนาทีผู่รับผิดชอบ
ใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมปีระสิทธิภาพ 
 

ทุกสวนราชการ - ระบบสื่อสารหลัก 
- ระบบสื่อสารสํารอง 
- บัญชี เค ร่ืองมื อและ
อุปกรณสื่อสาร 
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5.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบดวย 

 5.2.1 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบดวย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
สํานักงานเขต จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต เม่ือเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผูอํานวยการเขตเปนผูควบคุม สั่งการ เพ่ือทําหนาท่ีในการจัดการสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน จนกวาสถานการณจะ
กลับเขาสูสถานการณปกติ พรอมท้ังเปนศูนยกลางในการระดมสรรพกําลังและทรัพยากรในการจัดการ 
สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังอํานวยการ และประสานการปฏิบัติระหวางหนวยงานตางๆ ในพ้ืนท่ีไดอยางมี
เอกภาพ รวดเร็วและท่ัวถึง โดยมีศูนยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาล การปองกัน
และควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุ และมีสํานักงาน กอง  
ใหการสนับสนุนการทํางานในพ้ืนท่ีตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครเพ่ือทําหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร จนกวาสถานการณจะเขาสูสภาวะปกติ รวมท้ังเปนศูนยกลางในการ
ระดมสรรพกําลัง เพ่ือบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหวางหนวยงานตางๆ ท้ังฝายพลเรือน
และฝายทหาร ตลอดจนองคการสาธารณกุศล มีผูอํานวยการกรุงเทพมหานครเปนผูควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณโดยสํานักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

(1) สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
-  วิเคราะห และประเมินสถานการณสาธารณภัย(เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 
-  จัดเตรียมขอมูลท่ีเก่ียวของ 
-  กําหนดนโยบายรวมกับพ้ืนท่ี 
-  ประสานงานในพ้ืนท่ี 
-  บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ (เฉพาะภัยท่ีสนอ.เก่ียวของ) 

(2) สวนปฏิบัติการ 
-  จัดเจาหนาท่ีใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การตอบโตภาวะฉุกเฉินดาน

สาธารณสุข การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนท่ีเกิดเหตุและพ้ืนท่ีอพยพ 
- จัดเจาหนาท่ีสนับสนุนเฉพาะภัยท่ีสํานักอนามัยเก่ียวของ (จัดเจาหนาท่ีตรวจพิสูจนทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบตอสุขภาพ และตรวจเฝาระวังสารเคมี พรอมท้ังใหคําแนะนําในการจัดการ

ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  
(3) สวนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจสํานักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก การรักษาพยาบาล

เบื้องตน การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพ การฟนฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) สวนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพ้ืนท่ี 
- ประเมินสถานการณ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความตองการความชวยเหลอื) 
- จัดตั้งหนวยปฐมพยาบาลใหบริการดานการรักษาพยาบาลเบื้องตน การปองกันและ

ควบคุมโรค การฟนฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 
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5.2.2 องคกรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของสํานักอนามัย ประกอบดวย 

 ในภาวะฉุกเฉิน สํานักอนามัยไดจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัยตั้งอยู  ณ 
สํานักงานเลขานุการ สํานักอนามัย ชั้น ๔ อาคารธานีนพรัตนกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงประกอบดวย 
ผูอํานวยการสํานักอนามัย เปนผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ สํานักอนามัย รองผูอํานวยการสํานัก
อนามัย(ท่ีไดรับมอบหมาย) เปนรองผูอํานวยการศูนยฯ โดยมีผูแทนสํานักงาน กอง และศูนยบริการ
สาธารณสุข ท่ีเห็นสมควรเปนกรรมการ 
 แนวทางการดําเนินงาน เพ่ือเตรียมความพรอมและปฏิบัติงานรวมกันแบบบูรณาการ
ระหวางสวนราชการ และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังนี้ 

 

 

 

ศูนยบัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานคร 

ผูอํานวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ 
(ความรุนแรง,สาเหตุ, 
ลักษณะภัย, ความตองการ
ความชวยเหลือ) 
- จัดต้ังหนวยปฐมพยาบาล
ใหบริการดานการรักษา 
พยาบาลเบื้องตน การปองกัน
และควบคุมโรค การฟนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือขายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผูบังคับบัญชา 

- วิเคราะห และประเมิน
สถานการณสาธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวของ) 
- จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของ 
- กําหนดนโยบายรวมกับพื้นที่ 
- ประสานงานในพื้นที่ 
- บริหารจัดการขอมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เกี่ยวของ) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจดัการตาม
ภารกิจสํานักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ไดแก  
การรักษาพยาบาลเบื้องตน 
การควบคุมและปองกันโรค 
การสรางเสริมสุขภาพ การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจาหนาที่ใหบริการ 
ดานการรักษาพยาบาล
เบื้องตน การตอบโตภาวะ
ฉุกเฉินดานสาธารณสุข การ
ฟนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิด
เหตุ และพื้นที่อพยพ 
- จัดเจาหนาที่สนบัสนุน
เฉพาะภยัที่สํานกัอนามยั
เกี่ยวของ 

ศูนยขอมูลประชาสัมพันธรวม 

กปส.การเผยแพรประชาสัมพันธในภาวะฉุกเฉิน 

ท่ีปรึกษา/ผูเชี่ยวชาญ 

สวนวางแผน/วิเคราะห/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

สวนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพ้ืนที่(สนอ.) 

 
 

สวนปฏิบัติการ 
(สนอ.) 

สวนสนับสนุน 
(สนอ.) 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉุกเฉิน) 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

1) ศูนยบริการสาธารณสุข ออกหนวยบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ ปฏิบัติงานชวยเหลือ
ประชาชนในพื้นที่อพยพ 

ศบส. 
และสวนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสรางศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

-แบบรายงานการออกหนวย
บริการสาธารณสุขเคลื่อนที ่

 

2) จัดทีมปฏิบัติงานลงพื้นที่รวมกับ
หนวยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ ตรวจสอบ  
เฝาระวังสุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม ในพืน้ที่อพยพ 

สสว.กคร. 
กสอ. 
สนข. 

- แบบรายงานการจัดการ 
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของ 
พื้นที่อพยพ/ศูนยพักพิง 

 

3) จัดทีมสัตวแพทยดูแลรักษาสตัวที่ไดรับ
ผลกระทบในพื้นที่อพยพ 

สสธ. -แบบรายงานการชวยเหลือ 
ดูแล และสงตอสัตวเลี้ยง 

 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานนาํเรียน
ผูบริหารประจําวัน 

ศบส. 
สก.สนอ. 

- แบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเนินงาน  

 

 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

 สํานักอนามัย ประสานสํานักงานเขตและหนวยงานที่เก่ียวของในการดําเนินงานการชวยเหลือผูประสบภัยดังนี ้
1) จัดบุคลากรดานการแพทยและสาธารณสุข
ใหบริการปฐมพยาบาลแกผูประสบภัยตาม
แผนการดําเนนิงานของศูนยบริการสาธารณสุข 
สํานักอนามัย  

ศบส. 
และสวนราชการอ่ืนๆ 
ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณ

สํานักอนามัย 

  

2) ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ผูประสบภัยโดยเจาหนาที่ทีมสหวิชาชีพ 

ศบส. 
กสภ. 

- แบบประเมินสุขภาพฯ 
- แผนเตรียมการใหการ
ชวยเหลือหรือสงตอ 

 

3) ดําเนินการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของ
ผูประสบภัย 

ศบส. 
และสวนราชการอ่ืนๆ 
ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณ

สํานักอนามัย 

  

4) จัดทีมเฝาระวงัสอบสวนเคลือ่นที่เร็ว 
(SurveillanceandRapidResponseTeam:SRRT) 
เพื่อดําเนินการปองกันเฝาระวังและควบคุมโรคที่
อาจจะเกิดข้ึน 

ศบส. 
กคร. 

- แบบรายงานการ
ปฏิบัติงานทีมเฝาระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 

 

5) จัดทีมสัตวแพทยดูแลรักษาสตัวที่ไดรับ
ผลกระทบ 

สสธ. -แบบรายงานการชวยเหลือ 
ดูแล และสงตอสัตวเลี้ยง 

 

6) ดําเนินการตรวจสอบสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สสว. - แบบรายงานดาน  
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หนวยงานที่รับผิดชอบ ขอมูลที่ควรจัดทํา หมายเหตุ 

และสุขาภิบาลอาหารภายในศูนยพักพิงชั่วคราว กสอ. 
สนข. 

สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมและ
สุขาภิบาลอาหารในภาวะ
ฉุกเฉิน 
 

7) จัดทํารายงานผลการดําเนินงานนําเรียน
ผูบริหาร 

ศบส. 
สก.สนอ. 

- แบบฟอรมรายงานผลการ
ดําเนินงาน  

 

 
5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขต 
ไมสามารถควบคุมสถานการณและบริหารจัดการระงับภัยไดโดยลําพัง ผู อํานวยการกรุงเทพมหานคร  
(ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร) เขาควบคุมสถานการณ/บัญชาการเหตุการณโดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครเม่ือเกิดภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมให
ดําเนินการรับมือกับสถานการณดังนี้ 

๑.1) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสํานักงานเขตจัดต้ังศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ๑) เพ่ือเปนศูนยกลางในการ
สั่งการควบคุมกํากับดูแลและประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเฝาระวังและติดตามสถานการณภัยจาก
แผนดินไหวและอาคารถลมในระดับพ้ืนท่ีและชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบพรอมท้ังให
ประชาสัมพันธวิธีการเตรียมความพรอมของประชาชนเพ่ือรับมือกับภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม 

1.๒) ใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจัดต้ังศูนย
บัญชาการเหตุการณกรุงเทพมหานครข้ึนพรอมท้ังจัดเจาหนาท่ีรับผิดชอบประจําศูนยและดําเนินการตามแนว
ทางการปฏิบัติของศูนยฯโดยกําหนดใหใชหอง CCTV เดิมตึกดําชั้น๒เปนหองปฏิบัติการ (War room) ในการ
บัญชาการในภาวะฉุกเฉินหรือจัดตั้งศูนยฯบริเวณดานหนาอาคารศาลาวาการกรุงเทพมหานคร กรณีศาลา 
วาการกรุงเทพมหานครไมสามารถใชงานไดแตใหคํานึงถึงความปลอดภัยดวยดังโครงสรางศูนยบัญชาการฯ 
 

2) แนวทางปฏิบัติของสํานักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผูอํานวยการ
สํานักอนามัย สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
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โครงสรางศูนยบญัชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมท่ีรุนแรงประชาชนไดรับ
ผลกระทบจํานวนมากและเปนบริเวณกวาง 
 

ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1 ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการใหจัดตั้งศูนยบัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ 
3. ควบคุม กํากับ ดูแล ใหคําปรึกษาแนะนาํ แกไขเหตุการณ ให
เปนไปตามแผนเผชญิเหตุของสํานักอนามัย 
4. รายงานสถานการณตอผูบังคับบัญชาลาํดับถัดไป 
5. กรณีสถานการณเขาสูภาวะปกติ สั่งการใหปดศูนยบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 

1.1 งานขอมูลขาวสาร -  สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. รับแจงเหตุ รวบรวมขอมูลขาวสาร 
2. จัดเตรียมขอมูลของเหตุการณ 
3. บันทึกขอสั่งการ และการปฏิบัติของฝายตางๆ 
4. รายงานเหตุการณตอผูบงัคับบัญชา 

ผูอํานวยการศูนยบัญชาการเหตุการณ 
สํานักอนามัย 

งานสนับสนุนท่ัวไป 

งานดานความปลอดภัยในการเผชิญเหต ุ การประสานงาน 

การประชาสมัพันธ/การสื่อสารความเสีย่ง 

งานอํานวยการ งานเฝาระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานดานการแพทย 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนสง 

การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภณัฑ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห 
ฟนฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 

เฝาระวัง สอบสวนและควบคมุ
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ 

สนับสนุนอัตรากําลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทางสัตวแพทย
สาธารณสุข 

งานขอมูลขาวสาร 

ประเมินผล 
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

1.2 งานดานความปลอดภัย
ในการเผชิญเหตุ 

- สก.สนอ. 
- สวนราชการ 
ที่เก่ียวของ 

1. ประเมินสถานการณ 
2. กําหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภัยของบุคลากร ผูปฏิบัติงาน 
อุปกรณปองกันตนเองที่จําเปน 
3. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

1.3 การประชาสัมพันธ/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

- สก.สนอ. 
- สพธ. 
- ศบส. 
- กคร. 
- กสภ. 

1. รวบรวมขอมูลขาวสารจากฝายตาง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบัติในเหตุการณ 
2. เตรียมขอมูลดานความปลอดภัยแกบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที ่
3. จัดทําขาวประชาสัมพนัธเตอืนประชาชนเฝาระวังอันตรายจาก
ผลกระทบดานสุขภาพจากแผนดนิไหวและอาคารถลมโดยประสาน
กองประชาสัมพันธเพื่อเผยแพรขาวแกสื่อมวลชน 
4. เผยแพรขาวเตือนประชาชนเฝาระวังอันตรายจากผลกระทบดาน
สุขภาพจากแผนดินไหวและอาคารถลม และการปองกันตนเอง ลง 
website สนอ. กองประชาสัมพันธ Facebook 
6. รายงานสถานการณการเกิดเหตุแกผูบังคับบงัคับบญัชาอยาง
ตอเนื่อง 
7. ติดตามสถานการณการเกิดเหตุทุกระยะเพื่อประเมนิความรุนแรง
ของภัย และรายงานผูบริหารจะไดแถลงขาวแจงเตือนประชาชน และ
ไมใหเกิดความตระหนักจากขาวหรือสื่ออ่ืนที่ใหขอมูลคลาดเคลื่อน 
8. เมื่อสถานการณคลี่คลายแจงผูบังคับบัญชา และฝายตาง ๆ ให
รับทราบขอมูลขาวสาร 

1.4 การประสานงาน - สพธ. 
- สก.สนอ.   
- ศบส. 

1. ประสานสวนอํานวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิรวมกับฝายตางๆ ตามโครงสรางศูนย
บัญชาการเหตุการณสํานักอนามัย 
3. ประสานหนวยงานตางๆ ที่เก่ียวของตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนทั่วไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนสง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหนวยงานที่เก่ียวของ ศึกษาเสนทาง/ชองทางในการ 

เขาไปยังพืน้ที่ การขนสงผูประสบ ผูปวย ผูสงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว
เลี้ยง รวมทั้งเสนทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะใหเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 
3. ตรวจสอบขอมูลพื้นที่เกิดภัยดวยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิรวมกับศูนยสื่อสาร (ศูนยบญัชาการเหตุการณ
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใชงานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ไดแก 
คลื่นวิทยสุื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผานขายอัมรินทร 
ความถ่ีหลัก 155.800 MHz และระบบวิทยสุื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณอยางตอเนื่อง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซื้อพัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณที่จาํเปนตามการรองขอเพื่อ
สนับสนุนหนวยปฏิบัติ 
2. จัดซื้ออาหารและเคร่ืองดื่มสําหรับเจาหนาทีผู่ปฏิบัติงาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และใหการสนับสนนุอาหารและเคร่ืองดื่มแก
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ที่ ฝาย ผูรับผิดชอบ แนวทางปฏิบัต ิ

เจาหนาที่ผูปฏิบัตงิานอยางตอเนื่อง ทันตอสถานการณที่อาจมกีาร
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลัง - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสด ุอาหารและเคร่ืองดื่ม 
คาน้ํามนัเชื้อเพลิง ใหแกเจาหนาที่ปฏิบัติงานในพืน้ที ่

2.4 สนับสนนุอัตรา 
กําลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

จัดอัตรากําลังบุคลากรที่จะใชในการปฏิบัตงิาน 

3 งานอํานวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. วิเคราะหประเมินสถานการณครอบคลุมทั้ง 4 มิต ิ
2. จัดทําแผนเผชิญเหตุเพื่อตอบโตสถานการณ 
3. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินสถานการณ 
และใหการชวยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานขอมูลตอผูบัญชาการเหตุการณ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. จัดเตรียมขอมูลดานวิชาการเพื่อการตัดสินใจแกผูบัญชาการ
เหตุการณสํานักอนามัย 
2. ติดตอประสานผูเชี่ยวชาญดานวชิาการจากหนวยงานที่เก่ียวของ 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ผช.ผอ.สนอ. กลุมเขต 
- หัวหนากลุมแผน
ยุทธศาสตรฯ 

1. รวบรวมผลการดําเนนิงานจากฝายตางๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานขอมูล จัดทาํรายงานการเกิดแผนดินไหวและอาคารถลม 
จํานวนผูบาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ ความเสียหาย การใหการ
ชวยเหลือ พรอมขอเสนอแนะ การบริหารจัดการภัย โดยใหรายงาน 
ผูบังคับบัญชาตามลาํดับชั้น 

4 งานเฝาระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝาระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสดุ อุปกรณ และทีมงานใหพรอมตอการดําเนินงาน 
2. ดําเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝาระวังโรคที่อาจเกิดระหวาง และหลงัแผนดนิไหวและอาคาร
ถลมอยางตอเนื่อง 
4. รายงานสถานการณตอผูบญัชาการเหตุการณ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

- สสว.      – สสธ. 
- กคร.     – สบส. 
- สนข. 

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกลเคียง
และศูนยพักพิง เพื่อประเมินความปลอดภัย 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมในศูนยพักพิงเชน การ
จัดการขยะ น้ําเสยี หองอาบน้าํ หองสวม เปนตน 
๓. ควบคุมสัตวและแมลงนาํโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝาระวังความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้าํ อาหารบริโภคอ่ืนๆดวยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที ่
3. สุมเก็บตัวอยางอาหารสงตรวจทางหองปฏิบัติการ กรณีพบผูที่มี
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อาการอุจจาระรวง อาเจียน อาหารเปนพิษ เปนตน 
5 งานดานการแพทยและสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ (ทมีรุก) จัดรถ Ambulance ประจําตาม
ที่ตั้งหนวยใหบริการ พรอมอุปกรณชวยชีวิต อุปกรณปฐมพยาบาล 
และมีการจัดเวรปฏิบัตงิานตลอด 24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนนุ (ทีมรับ) ปฏิบัติงานประจําอยูที่ ศบส. บริเวณ
ใกลเคียง 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห ฟนฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสังคมสงเคราะห/นกัจิตวิทยา รวมกับทีมปฏิบัติการ 
ดานการแพทยและสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ดานสังคมและจิตใจแกผูประสบภัย และ
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
     - ดูแลดานสุขภาพจิต เชน คัดกรอง/ประเมินความเครียด ให
คําปรึกษา/เสริมพลัง แกผูประสบภัยและเจาหนาที่ ตามปญหาที่พบ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบริการประชาชน และเจาหนาที่ผูปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขายหนวยงานดานสุขภาพจิตในพื้นที่ใหการชวยเหลือ 

- อสส. สนับสนนุการปฏิบัติการ ใหความชวยเหลือเยียวยาผูประสบภัย 
ภายใตการกํากับดูแลของเจาหนาที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑตางๆ ที่จําเปนใหเพียงพอ เพื่อพรอม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภัณฑไปยังหนวยบริการใหเพียงพอ และ
ทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะหทางหองปฏิบัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะหที่เปดใหบริการ หรือที่มีการรองขอ 
2. เตรียมวัสดุ อุปกรณ ในการเก็บสิ่งสงตรวจ และทีมงานใหพรอม
สนับสนนุการปฏิบัติงาน เมื่อไดรับการประสานหรือรองขอ 
3. ใหคําปรึกษา แนะนาํในการเก็บสิ่งสงตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสงสิ่งสงตรวจ
ในกรณีที่มีการรองขอ 

5.5 งานบริการทางสัตวแพทย 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตวเลี้ยง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจําตัวสัตว และติดตอนาํสงคืนเจาของ 
2. ถาไมพบเคร่ืองหมายประจาํตัวสัตว ใหอพยพขนยายไปในสถาน
พักพิงสัตวเลี้ยงที่กําหนด 
3. จัดเตรียมกรงขังสัตว อาหารสําหรับสัตวเลี้ยงใหเพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
สัตวเศรษฐกิจ 
1.ติดตอประสานงานสถานที่พักพิงสัตวที่เลี้ยงเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนยายสัตวไปในสถานที่พักพิงสตัว 
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3. จัดเตรียมสถานที่ใหมีพื้นที่เพียงพอ และอาหารสาํหับสัตวเลี้ยงให
เพียงพอ 
4.ดูสภาพทั่วไปของสัตวเลี้ยง ใหการดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย 
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ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 



ภาคผนวก 
 
 
 

1. คําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภยั  
สํานักอนามัย ประจําป พ.ศ. 2562 

2. องคกรปฏิบัติที่รับผดิชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของสํานักอนามยั 
(ภาวะปกติ) 

3. รายละเอียดการติดตอสวนราชการสังกัดสาํนักอนามัย  
  (สํานักงาน/กอง/กลุมศนูยบริการสาธารณสุขพื้นท่ีเขต) 

4. บัญชีรายช่ือ บุคลากรกลุมจัดการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ  
สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามยั 

5. ตารางขอมูลทรัพยากรในการปองกันและควบคุมโรคติดตอ กองควบคุมโรคติดตอ 
สํานักอนามัย 

6. ตารางขอมูลทรัพยากรท่ีใชในการบริหารจัดการสาธารณภัย กองเภสัชกรรม สํานักอนามัย 

7. ตาราง รายละเอียดสถานทีอ่พยพทั้ง 50 เขต ของกรุงเทพมหานคร 

 

 
 

 
 









 2. องคกรปฏิบัตทิี่รับผิดชอบในการปองกนัและบรรเทาสาธารณภัยของสํานกัอนามัย (ภาวะปกต)ิ 
 

สํานักอนามัย มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสงเสริม สนับสนุน และจัดบริการดานการสงเสริม
สุขภาพ การปองกันและควบคุมโรค การแพทยระดับปฐมภูมิ การปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด การดําเนินการ
ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุขและกฎหมายท่ีเก่ียวของ การนิเทศ กํากับตรวจสอบ และติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยแบงสวนราชการ ดังนี้ 
   1. สํานักงาน 5 สํานักงาน ไดแก  สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข สํานักงานปองกันและบําบัด
การติดยาเสพติด  สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข  สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข  สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม 
   2. กอง 8 กอง ไดแก  สํานักงานเลขานุการ  กองสรางเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดตอ  กองการพยาบาลสาธารณสุข  กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และ
โรคติดตอทางเพศสัมพันธ  กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 ศูนยบริการสาธารณสุข และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 
ศูนยบริการสาธารณสุขสาขากระจายอยูทุกพ้ืนท่ีในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
อํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของสวนราชการสังกัดสํานักอนามัย 

 1. สํานักงานเลขานุการ  มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับงานเลขานุการ งานสารบรรณ  และธุรการ
ท่ัวไป  งานการคลัง  และพัสดุ  การบริหารงานบุคคล งานชวยอํานวยการ  และเลขานุการ งานการประชุม งานนิติการ
ของสํานัก  และงานอ่ืนท่ีไมไดอยูในความรับผิดชอบของสวนราชการใด  โดยเฉพาะและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 2. สํานักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ เก่ียวกับการพัฒนาทางวิชาการ 
เพ่ือใหสอดคลองกับระบบบริการสุขภาพแนวใหมตามนโยบายดานสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครและรัฐบาล  
การวิจัยทางการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือกําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมในการใหบริการดานสุขภาพ การวางแผนเพ่ือ
พัฒนางานดานการแพทยและสาธารณสุข การกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของสวน
ราชการในสังกัดสํานักอนามัยตามแผนงาน ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรและนโยบายตางๆ ของกรุงเทพมหานครและสํานัก
อนามัย เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด การพัฒนาดานระบบขอมูลสถิติทางสาธารณสุข รวมท้ังการพัฒนา
ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริการและการบริหารจัดการ การสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการดูแล
สุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีหลักประกันสุขภาพท่ีไดมาตรฐานคุณภาพบริการและวิชาชีพท่ีครอบคลุม 
การเผยแพรขอมูลขาวสารดานสุขภาพ การใหคําปรึกษาแนะนําแกประชาชนดานการสาธารณสุข และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน
ท่ีเก่ียวของ 

 3. กองสรางเสริมสุขภาพ มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  เก่ียวกับการบริหารจัดการงานดานสรางเสริม
สุขภาพบุคคลและครอบครัว งานดานสาธารณสุขชุมชน งานดานสุขภาพจิต  งานดานโภชนาการ และงานดานการ
สนับสนุนบริการสขุภาพ  โดยการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอดความรูและเทคโนโลยี การกําหนดมาตรฐาน  
แนวทางการปฏิบัติงาน  นิเทศ  กํากับ  ตรวจสอบและติดตามประเมินผล จัดทําแผนยุทธศาสตรการสรางเสริมสุขภาพ
ของกรุงเทพมหานคร พัฒนาองคความรูดานการเสริมสรางสุขภาพในแตละชวงวัยและพัฒนารูปแบบ (Model)  
การสรางเสริมสุขภาพท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตเขตเมือง พัฒนาการมีสวนรวมและสรางเครือขายสุขภาพในเขตพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร ประสานและบูรณาการงานดานสรางเสริมสุขภาพกับหนวยงานท่ีเก่ียวของท้ังภายในและภายนอก
สํานักอนามัย พัฒนาศักยภาพของบุคลากรและทีมงานสาธารณสุขดานสงเสริมสุขภาพ  

 



               4. กองควบคุมโรคติดตอ มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคติดตอ
ทุกชนิด  ยกเวนโรคเอดส โรควัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ  โดยการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา กําหนด
มาตรฐาน  แนวทางการปฏิบัติงาน ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี นิเทศ กํากับ ตรวจสอบ และติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงาน เปนศูนยขอมูลและควบคุมการระบาดวิทยาของกรุงเทพมหานคร ประสานและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบ  กลไก  และเครือขายการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 5. กองควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ 
การเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคเอดส วัณโรค และโรคติดตอทางเพศสัมพันธ โดยการศึกษา วิเคราะห วิจัย 
พัฒนา ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐาน แนวทางการปฏิบัติงาน นิเทศ กํากับ ตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน ประสานและสนับสนุนการพัฒนาเครือขายการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรค และปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 6. สํานักงานปองกันและบําบัดการติดยาเสพติด  มีหนาท่ีความรับผิดชอบ  เก่ียวกับการกําหนด
นโยบาย  ยุทธศาสตร  แผนงาน  และโครงการ  การบูรณาการแผนงาน  โครงการและประมาณการปองกันการติดยา
เสพติด  การใหบริการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดการศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา
ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี กําหนดมาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน นิเทศ กํากับ ตรวจสอบ ติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเก่ียวกับการปองกัน  บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนศูนยขอมูลดานยา
เสพติดของกรุงเทพมหานครและจัดทํารายงานท่ีเก่ียวของ  การเฝาระวังปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
การประสานความรวมมือและบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชนท่ี
รับผิดชอบงานดานยาเสพติด การเผยแพรและประชาสัมพันธดานการปองกันและบําบัดการติดยาเสพติดและปฏิบัติ
หนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 7. กองสุขาภิบาลอาหาร  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบเก่ียวกับงานสุขาภิบาลอาหาร การควบคุม
คุณภาพอาหารการคุมครองผูบริโภคดานอาหารและดานสาธารณสุขท่ีเก่ียวของกับอาหารท่ีเปนไปตามกฎหมายวาดวย
สาธารณสุขและวาดวย การจัดทําแผน โครงการ  เพ่ือพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารอาหารปลอดภัย การคุมครอง
ผูบริโภคดานอาหาร การศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนาและถายทอดองคความรูและเทคโนโลยี และจัดทํามาตรฐานการ
บริการดานการสุขาภิบาลอาหาร การปรับปรุงกลไกการพัฒนาท่ีเอ้ือตอการดําเนินงานสุขาภิบาลอาหาร  การจัดระบบ
การตรวจสอบดานสุขลักษณะของสถานประกอบการ การจัดระบบการตรวจสอบคุณภาพอาหารและประเมินความ
เสี่ยง รวมถึงการกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยปฏิบัติใหคําปรึกษา แนะนํา  ตอบขอหารือ
วิชาการและขอกฎหมายเก่ียวกับกองสุขาภิบาลอาหาร การจัดความรู  การเผยแพรความรูเพ่ือการพัฒนาบุคลากร 
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานปฏิบัติ การสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาระบบเครือขายงานดานอาหาร 
การจัดระบบสารสนเทศดานสุขาภิบาลอาหาร การดําเนินงานตามท่ีไดรับมอบหมายหรือท่ีหนวยงานอ่ืนประสานขอ
ความรวมมือ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

8. สํานักงานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร ไดแก งานดานสุขาภิบาลโรงงานและกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพประเภทตาง ๆ  
การสุขาภิบาลท่ัวไป และการอาชีวอนามัย การปองกัน ควบคุม เฝาระวัง และการประเมินความเสี่ยงในการแกไขปญหา
จากสารเคมี หรือวัตถุอันตรายในสถานประกอบกิจการตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข และแหลงอันตรายท่ีมี
ความเสี่ยงสูง การจัดทําแผนงานและโครงการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมของกรุงเทพมหานคร และปฏิบัติงานในฐานะ
หนวยงานกลางในการควบคุม กํากับ ดูแล ประเมินผลสําเร็จของงานในภาพรวมของกรุงเทพมหานคร ศึกษา 
วิเคราะห วิจัยและกําหนดมาตรฐานเก่ียวกับการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การจัดทําและปรับปรุงแกไขกฎหมาย 
ขอบัญญัติ ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ตามกฎหมายวาดวยการสาธารณสุข (ยกเวนการสุขาภิบาลอาหาร) และ
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ การสงเสริม สนับสนุน และเผยแพรทางวิชาการ พัฒนาบุคลากร การสงเสริมและพัฒนา



สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน สรางความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมท่ีถูกตองในกลุมเปาหมายหลัก และ
ประชาชนท่ัวไป รวมท้ังใหคําปรึกษาและตอบขอหารือของสํานักงานเขต ท้ังในเรื่องวิชาการและการบังคับใชกฎหมาย 
เปนศูนยสารสนเทศดานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การตรวจสอบสถานประกอบการหรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย 
หรือตามท่ีสํานักงานเขต หรือหนวยงานท่ีเก่ียวของขอความรวมมือและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

9. กองทันตสาธารณสุข มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับดําเนินงานทางทันตสาธารณสุขในการให 
บริการรักษา การสงเสริมทันตสุขภาพการปองกันโรคและเฝาระวังอนามัยในชองปาก การจัดทําแผนแมบท แผน
ยุทธศาสตรและโครงการสนับสนุนการดําเนินงานทางทันตสาธารณสุข การจัดทําแผนกําลังคนและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร การศึกษา วิเคราะห วิจัย พัฒนา ถายทอดองคความรูเทคโนโลยีและระบบเครือขายสารสนเทศ กําหนด
มาตรฐานแนวทางการปฏิบัติงาน นิเทศ กํากับ ตรวจสอบและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหคําปรึกษา
แนะนําและสนับสนุนทางวิชาการทันตสาธารณสุขและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

10. สํานักงานสัตวแพทยสาธารณสุข มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับการตรวจสัตวและเนื้อสัตวใน
โรงฆาสัตวและในสถานจําหนายเนื้อสัตว  การตรวจวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตว ตรวจสิ่งเจือปนหรือสารพิษตกคางใน
เนื้อสัตวทางหองปฏิบัติการ การเฝาระวังโรคสัตวติดคน การสอบสวนโรคในพ้ืนท่ีท่ีมีการระบาด การจัดทําศูนยขอมูล
และประสานงานเก่ียวกับการระบาดจากสัตวสูคน การเฝาระวังสอบสวน ควบคุม ปองกันโรคพิษสุนัขบา การจด
ทะเบียนสุนัขและดูแลฐานขอมูลสุนัข การบริการทางสัตวแพทย โดยการผาตัดทําหมัน การบริการหนวยสัตวแพทย
เคลื่อนท่ี การตรวจสอบสุนัขในพ้ืนท่ีสาธารณะ การควบคุมสถานท่ีพักพิงสุนัข การศึกษา วิเคราะห วิจัย จัดทําคูมือ
เอกสารทางวิชาการเพ่ือการอบรม เผยแพรขอมูลทางวิชาการ และใหทําปรึกษาแกผูท่ีเก่ียวของ 

11. กองการพยาบาลสาธารณสุข มีหนาท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกับ การศึกษา คนควา วิเคราะห
ทางการพยาบาลการกําหนดและควบคุมมาตรฐานทางการพยาบาล และการพยาบาลสาธารณสุขของสํานัก การสงเสริม
สนับสนนุและพัฒนาบุคลากรทางการพยาบาลและวชิรพยาบาล การวิจัยและพัฒนาระบบบริการพยาบาล การพัฒนา
มาตรฐานฐานศูนยบริการสาธารณสุข การพัฒนาการสงตอผูปวยเพ่ือการพยาบาลตอเนื่องท่ีบาน การนิเทศงาน กํากับ 
ตรวจสอบและติดตามประเมินผล การจัดการสารเทศทางการพยาบาลและปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

12. กองเภสัชกรรม มีหนาท่ีความรับผิดชอบเปนหนวยสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของสํานัก
อนามัยโดยทําหนาท่ีวางแผน ควบคุม จัดหาและบริหารยา เวชภัณฑ เคมีภัณฑ เครื่องมือแพทย ผลิตยาประเภทตางๆ
ใหแกหนวยงานในสังกัดสํานักอนามัย พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพยาท่ีผลิต  ศึกษา วิเคราะห และวิจัยเพ่ือการพัฒนา
งานดานเภสัชกรรม นิเทศติดตามและประเมินผลการพัฒนามาตรฐานงานเภสัชกรรมตลอดจนบุคลากรสายงานเภสัช
กรรม เผยแพรความรูเรื่องยาและผลิตภัณฑสุขภาพแกประชาชนและบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  และ
ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

13. สํานักงานชันสูตรสาธารณสุข มีหนาท่ีความรับผิดชอบ เก่ียวกับการปฏิบัติงานในฐานะ
หองปฏิบัติการกลางดานวิทยาศาสตรการแพทยของกรุงเทพมหานคร (City Lab)  โดยปฏิบัติงานเก่ียวกับการตรวจ
วิเคราะห วิจัยทางหองปฏิบัติการเพ่ือสนับสนุนการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุมโรคทางระบาดวิทยา การรักษาพยาบาล 
ไดแก การตรวจชันสูตรและการตรวจยืนยันทางชีวเคมี  ภูมิคุมกันวิทยา จุลชีววิทยา สารเสพติด และพิษวิทยา
สิ่งแวดลอมแกหนวยงานท้ังภายในและภายนอกกรุงเทพมหานคร การศึกษา คนควา เพ่ือพัฒนาคุณภาพดานการ
ชันสูตรสาธารณสุขของกรุงเทพมหานคร การกํากับ ควบคุมการปฏิบัติงานของเครือขายหองปฏิบัติการทางชันสูตร
สาธารณสุข ใหการฝกอบรมแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและเทคนิควิธีการท่ีทันสมัยในการตรวจ 
วินิจฉัยโรค ใหคําปรึกษาแนะนําแก ผูท่ีเก่ียวของ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

 



14. ศูนยบริการสาธารณสุข 68 แหง และศูนยบริการสาธารณสุขสาขา 76 แหง มีหนาท่ี 
ความรับผิดชอบ เก่ียวกับการใหบริการดานสุขภาพแกประชาชนท้ังภายในและภายนอกศูนยบริการสาธารณสุข
ครอบคลุม 4 มิติ คือ การรักษาพยาบาล การควบคุมและปองกันโรค การสรางเสริมสุขภาพและการฟนฟูสภาพ 
ตลอดจนการพัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุข และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. รายละเอียดการติดตอสวนราชการสังกัดสํานักอนามัย 
(สํานักงาน/กอง/กลุมศูนยบริการสาธารณสุขพ้ืนที่เขต) 

 

3.1 ระดับสํานักงาน/กอง 
 

ลําดับ สวนราชการ โทรศัพท ผอ.สนง./ผอ.กอง/เบอรติดตอ 
1 สํานักอนามัย 0 2203 2804 

0 2245 8547  
- ผูอํานวยการสํานักอนามัย 
นายชวินทร ศิรินาค  
โทร. 08 3831 1222 

 
 

 0 2203 2801 - รองผูอํานวยการสาํนักอนามัย  
(ดานวชิาการ) 
นายสนุทร สนุทรชาต ิ
โทร. 08 5555 3848 

 
 

 0 2203 2802 
 

- รองผูอํานวยการสาํนักอนามัย  
(ดานปฏิบัติการ) 
นายวงวัฒน ลิ่วลักษณ 
โทร. 08 1665 3511 

 
 

 0 2203 2803 - รองผูอํานวยการสาํนักอนามัย  
(ดานบริหาร) 
นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน 
โทร. 08 1425 8085 

2 สํานักงานเลขานุการ 0 2203 2899 
0 2245 8097 

เรืออากาศโทหญิงทศพร ศรีบริกิจ 
โทร. 08-1633-8729 

3 สํานักงานพฒันาระบบ
สาธารณสุข 

0 2203 2812 
0 203 2857  

นางภาวิณ ีรุงทนตกิจ 
โทร. 08 9666 2800 

4 กองสรางเสริมสุขภาพ  0 2203 2740 นายสมชาย ตรีทิพยสถิตย 
โทร. 08-6375-6277 

5 กองทันตสาธารณสุข 0 2203 2873 
0 2203 2874 

นางสาลิกา อิฐกอ 
โทร. 08 5227 0077 

6 กองควบคุมโรคติดตอ 0 2203 2883 
0 2203 2884 

นายเมธิพจน  ชาตะเมธีกุล 
โทร. 08 3606 4513 

7 สํานักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดลอม 

0 2354 4231 ตอ 
888 

นางวนัพร  ศรีเลิศ 
โทร. 08-6510-5838 

8 สํานักงานปองกันและ
บําบดัการติดยาเสพติด 

0 2354 4234 - 5 นางดวงพร ปณจีเสคิกุล 
โทร. 08 6331 8015 

9 สํานักงานสัตวแพทย
สาธารณสุข 

0 2248 7417 
0 2245 3540 

นายศิวะ  ไมสนธิ ์
โทร. 08-1555-2160 

10 กองการพยาบาล
สาธารณสุข 

0 2276 5882 ตอ 12 นางสาววารีรัตน รุงเกียรติกุล 
โทร. 09 2273 0979 

11 กองเภสัชกรรม  0 2580 9881 
0 2580 9229 

นางบุญวรรณ เต็งตระกูล 
โทร. 08-0446-7042 
 
 



ลําดับ สวนราชการ โทรศัพท ผอ.สนง./ผอ.กอง/เบอรติดตอ 
12 กองควบคุมโรคเอดส 

วัณโรค และโรคติดตอ
ทางเพศสัมพนัธ 

0 2286 8751 - 6 นางอลิศรา  ทัตตากร 
โทร. 08 1692 2292 
 

13 สํานักงานชันสูตร
สาธารณสุข 

0 2294 2885 
0 2294 2907 

นางรพีพรรณ อเนกวรพงศ 
โทร. 08 9150 5070 

14 กองสุขาภิบาลอาหาร 0 2640 9983 
0 2640 9981-2 

นางพีระยา  สมชัยยานนท 
โทร. 08-9175-9556 

     

3.2  ระดับกลุมศูนยบริการสาธารณสุขพ้ืนท่ีเขต 
 

ลําดับ สวนราชการ โทรศัพท ผช.ผอ.สนอ./เบอรติดตอ 
1 กลุมกรุงเทพกลาง 

ศูนยบริการสาธารณสุข 6 
0 2282 8493 ตอ 
12 

นาวาอากาศตรีหญิงปอฤทัยบูรพรัตน 
ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมกรุงเทพกลาง 

 โทร. 09-7356-5424 08-1556-5934 
2 กลุมกรุงเทพใต 

ศูนยบริการสาธารณสุข 41 
0 2249 1385 
0 2249 1376 

นายกาณฑ  เงาประเวศ 
ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมกรุงเทพใต 
โทร. 08-1840-9632 

3 กลุมกรุงเทพเหนือ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 51 

0 2279 8972 
0 2270 1985 

นางศุภนติย พุฒโิภคิน 
ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมกรุงเทพเหนือ 
โทร. 08-6565-4203 

4 กลุมกรุงเทพตะวันออก 
ศูนยบริการสาธารณสุข 56 

0 2184 2693-5 นายธีรวีร  วีรวรรณ 
ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมกรุงเทพตะวันออก 
โทร. 09-9325-3239 

5 กลุมกรุงธนเหนือ 
ศูนยบริการสาธารณสุข 33 

0 2472 5496 นางสาวเอมอร  สิริพร  
ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมกรุงธนเหนือ 
โทร. 08-6306-4818 

6 กลุมกรุงธนใต 
ศูนยบริการสาธารณสุข 40 

0 2455 3870 นายประวิทย สัมพันธสันติกูล  
ผูชวยผูอํานวยการสํานักอนามัย กลุมกรุงธนใต  
โทร.  08-1639-8835 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ตารางขอมูลทรัพยากรทีใ่ชในการบริหารจัดการภัยจากสารเคมแีละวัตถอัุนตราย  
กลุมจดัการสารเคมีและวัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 

สํานักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม สํานักอนามัย  
--------------------------------------------------------- 

 

ลําดับ
ท่ี 

รายการ 
จํานวน
(หนวย) 

ผูรับผิดชอบประสานขอมูล
ในกรณีเกิดสาธารณภัย 

สวนราชการท่ี
รับผิดชอบ 

1 ทีมกูภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย 
(HazMat Team) 
1. นางกิตติมา  งามมุข 
    นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ 
2. นายธัญญพัทธ  จันทรเสละ 
    นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการ 
3. นายเจนวิทย  จิตคติ 
    นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 
4. นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทรา 
    นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ 

4 คน 1. นางกิตติมา  งามมุข 
นักวิชาการสุขาภิบาลชํานาญการพิเศษ 
หัวหนากลุมจดัการสารเคมีและ
วัตถุอันตรายในสถานประกอบการ 
สํานักงานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 

 
2. นายธัญญพัทธ  จันทรเสละ 
นักวิชาการสขุาภิบาลชํานาญการ
สํานักงานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 

 
3. นายเจนวิทย  จติคต ิ

นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
สํานักงานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 

 
4. นางสาวจุฑามาศ  ศรีจันทรา 
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
สํานักงานสุขาภบิาลสิ่งแวดลอม 

สสว. 

2 อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 
1. ชุดปองกันสารเคมีขณะปฏิบัติงาน 
    พรอมหนากากปองกันสารเคมี 
 - Level A 
 - Level B 
 - Level C 
2. หนากากปองกันสารเคมี 
 - แบบเต็มหนา (Full Face) 
 - แบบครึ่งหนาไสกรองคู 
3. แวนตาปองกันสารเคมี (Goggles) 
4. ตลับกรองกาซพิษ 
5. ถุงมือปองกันสารเคมี 
6. รองเทาบูท 

 
 

2 ชุด 
2 ชุด 
5 ชุด 

 
4 ชิ้น 
7 ชิ้น 

15 ชิ้น 
15 คู 
10 คู 
4 คู 

3 เครื่องมือวิทยาศาสตร/อุปกรณวิทยาศาสตร 
1. เครื่องตรวจวัดกาซพิษในบรรยากาศ 
    (Multi Rae life) 
2. เครื่องตรวจพิสูจนสารเคมี 
    (Thermo Scientific TruDefernder FTX) 
3. กระดาษตรวจสอบความเปนกรด-ดาง (pH) 

 
2 เครื่อง 

 
1 เครื่อง 
2 กลอง 

4 เครื่องมือ – อุปกรณอ่ืนๆ ท่ีใชในการบริหาร
จัดการสาธารณภัย 
 - วิทยุสื่อสาร 

- คูมือการระงับอุบัติภัยเบื้องตน 
             จากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

 
 

2 เคร่ือง 
10 เลม 
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ตารางขอมูลทรัพยากรที่ใชในการบริหารจัดการสาธารณภัยของ 
กองเภสัชกรรม สํานักอนามัย 

 
 

รายการ จํานวน (หนวย) 
ผูรับผิดชอบประสานขอมูล 

ในกรณีเกิดสาธารณภัย 
สวนราชการท่ี

รับผิดชอบ 

ยา เวชภัณฑ และ
อุปกรณทางการ
แพทย 

สํารองยา เวชภัณฑ และอุปกรณ
ทางการแพทย เพ่ือใชในกรณีเกิด
สาธารณภัย ซ่ึงมีปริมาณเพียงพอ
สําหรับการใชในในกรณีเกิด 
สาธารณภัยเปนระยะเวลา 1 เดือน 

แนวทางในการจัดเก็บ : จัดเก็บรวม
กับยาท่ีสํารองจายใหแก
ศูนยบริการสาธารณสุข หากไมมี
การใชก็จะนํามาใชจายใหแก
ศูนยบริการสาธารณสุขตอไป 
 

1. นายทรัพยสิริ  มหารัตนวงศ  
ตําแหนง หัวหนากลุมงานเวชภัณฑ 
สังกัดกองเภสัชกรรม สํานักอนามัย          
โทรศัพท: 081-3530867 

2. นายสาวกอบกุล  ตาโมง      
ตําแหนง เภสัชกรปฏิบัติการ               
สังกัดกองเภสัชกรรม สํานักอนามัย          
โทรศัพท: 086-8313600 

กองเภสัชกรรม 
สํานักอนามัย 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 7 
รายละเอียดสถานที่สําหรับใชเปน 

ศูนยอพยพชัว่คราวในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 50 เขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตาราง รายละเอียดสถานที่อพยพทั้ง ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร 
 

ลําดับ เขต รายช่ือสถานท่ีอพยพ หมายเลขโทรศัพท 

๑ คลองเตย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ๐-๒๓๕๐-๓๕๐๐ 
๒ คลองสาน รร.วัดเศวตรฉัตร ๐-๒๔๓๗-๒๓๒๗ 
๓ คลองสามวา รร.บางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ) ๐-๒๕๑๗-๐๓๘๐ 
๔ คันนายาว รร.จินดาบํารุง ๐-๒๕๑๐-๕๔๒๓ 
๕ จตุจักร รร.มัธยมประชานิเวศน ๐-๒๕๙๑-๕๔๗๔ 
๖ จอมทอง รร.วัดโพธิ์ทอง ๐-๒๔๑๗-๓๒๖๔ 
๗ ดอนเมือง ทาอากาศยานดอนเมือง ๐-๒๕๓๕-๑๑๑๑ 
๘ ดินแดง ศูนยเยาวชน กทม.(ไทย-ญี่ปุน) ๐-๒๒๔๕-๔๗๔๓-๗ 
๙ ดุสิต รร.วชิราวธุวิทยาลัย ๐-๒๖๖๙-๔๕๒๖ 

๑๐ ตลิ่งชัน รร.มหรรณพาราม ๐-๒๔๔๘-๖๒๕๒ 
๑๑  ทวีวัฒนา รร.มัธยมปุรณาวาส ๐-๒๔๔๑-๙๕๘๔ 
๑๒ ทุงครุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี ๐-๒๔๒๗-๐๐๓๙ 
    พระจอมเกลาธนบุรี   

๑๓ ธนบุรี วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ ๐-๒๔๗๕-๒๖๑๔ 
๑๔ บางกอกนอย รร.วัดอัมพวา ๐-๒๔๑๑-๐๕๔๘ 
๑๕ บางกอกใหญ หอประชุมกองทัพเรือ ๐-๒๔๗๕-๕๙๖๒ 
๑๖ บางกะป สนามกีฬาแหงชาติ หัวหมาก ๐-๒๑๘๖-๗๑๑๑ 
๑๗ บางขุนเทียน รร.วัดกําแพง ๐-๒๔๑๕-๒๒๗๖ 
๑๘ บางเขน รร.ไทยนิยมสงเคราะห ๐-๒๕๒๑-๐๔๒๗ 
๑๙ บางคอแหลม รร.เปรมฤดี ๐-๒๒๑๑-๓๓๙๑ 
๒๐ บางแค รร.คลองหนองใหญ ๐-๒๔๑๓-๒๙๓๙ 
๒๑ บางซ่ือ รร.วัดมัชฌันติการาม ๐-๒๕๘๕-๒๒๐๑ 
๒๒ บางนา รร.เพ้ียนพินอนุสรณ ๐-๒๓๙๓-๕๙๖๖ 
๒๓ บางบอน รร.พรหมราษฎรรังสรรค ๐-๒๔๕๓-๐๕๙๑ 
๒๔ บางพลัด รร.วัดบางพลัด (ป.สุวณโณ) ๐-๒๔๒๔-๒๔๖๐ 
๒๕ บางรัก รร.เซนโยเซฟคอนเวนต ๐-๒๒๓๔-๐๕๖๑ 
๒๖ บึงกุม รร.วัดนวลจันทร ๐-๒๕๑๙-๑๐๑๐ 
๒๗ ปทุมวัน สนามกีฬาแหงชาติศุภชลาศัย ๐-๒๒๑๔-๐๑๒๙ 
๒๘ ประเวศ รร.สุวิทยเสรีอนุสรณ ๐-๒๓๒๑-๓๗๓๘ 
๒๙ ปอมปราบศัตรูพาย รร.เทพศิรินทร ๐-๒๖๒๑,๗๖๑๕ 
๓๐ พญาไท สนามกีฬากองทัพบก ๐-๒๒๗๘-๕๐๙๘ 
๓๑ พระโขนง รร.วัดราษฎรศรัทธาธรรม ๐-๒๗๓๐-๐๐๔๙ 
๓๒ พระนคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๐-๒๖๒๓-๕๐๕๕ 
๓๓ ภาษีเจริญ รร.วัดจันทรประดิษฐาราม ๐-๒๔๕๗-๐๕๔๓ 
๓๔ มีนบุร ี รร.มีนบุรี ๐-๒๕๔๐-๗๑๓๗ 



ลําดับ เขต รายช่ือสถานท่ีอพยพ หมายเลขโทรศัพท 

๓๕ ยานนาวา รร.นนทรีวิทยา ๐-๒๒๘๗-๐๗๓๐ 
๓๖ ราชเทว ี รร.สันติราษฎรวิทยาลัย ๐-๒๓๕๔-๔๙๙๐ 
๓๗ ราษฎรบูรณะ รร.วัดบางปะกอก ๐-๒๔๒๗-๒๖๐๗ 
๓๘ ลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ๐-๒๗๓๗-๓๐๐๐ 
    เจาคุณทหารลาดกระบัง   

๓๙ ลาดพราว รร.สตรีวิทยา๒ ๐-๒๙๐๗-๗๙๑๐ 
๔๐ วังทองหลาง ศูนยการแพทยพัฒนา ๐-๒๓๐๘-๗๖๐๐ 
๔๑ วัฒนา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
    ประสานมิตร   

๔๒ สวนหลวง มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ๐-๒๓๒๐-๒๗๗๗ 
๔๓ สะพานสูง รร.สมโภชกรุงอนุสรณ๒๐๐ป ๐-๒๓๖๘-๒๖๕๒ 
๔๔ สัมพันธวงศ รร.กุหลาบวิทยา ๐-๒๒๖๖-๕๗๗๕ 
๔๕ สาทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี ๐-๒๔๗๐-๙๙๒๐ 
    พระจอมเกลาธนบุรี   

๔๖ สายไหม รร.ฤทธยิะวรรณาลัย ๐-๒๕๓๑,๓๖๗๖ 
๔๗ หนองแขม รร.วัดศรีนวลธรรมวิมล ๐-๒๔๒๙-๓๖๕๕ 
๔๘ หนองจอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ๐-๒๙๘๘-๓๖๕๕ 
๔๙ หลักสี ่ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ  ๐-๒๑๔๒-๒๒๐๓ 
    ๘๐พรรษา   

๕๐ หวยขวาง รร.พระราม๙กาญจนาภิเษก ๐-๒๓๑๙-๓๗๔๔ 

    
   

  
 
 
 



รายละเอียดขอมูลพ้ืนฐานและความสามารถในการรองรับผูอพยพ และบุคลากรทางการแพทยของศูนยอพยพท้ัง 50 เขต 

 
ที่มา: แผนปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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