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1. สถานการณ์ท่ัวไป 
  

 กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มตอนปลายของแม่น้้าเจ้าพระยาและอยู่ภายใต้อิทธิพล
การข้ึน-ลงของน้้าทะเล ซึ่งในอดีตมีห้วย หนอง คลอง บึง และที่ว่างเป็นจ้านวนมาก ประชาชนใช้น้้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของชีวิตประจ้าวันและเพื่อประกอบอาชีพ ไม่มีปัญหาน้้าท่วมมากนัก ทั้งความเดือดร้อนเสียหายทางเศรษฐกิจ        
อันเนื่องมาจากสภาวะน้้าท่วมยังไม่รุนแรง ต่อมาความเจริญของกรุงเทพมหานครได้เติบโตข้ึนอย่างรวดเร็วเกิน
กว่าที่การวางผังเมืองการใช้ที่ดินและการสาธารณูปโภครวมทั้งมาตรการในการระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วมที่
วางไว้จะรับได้ ผนวกกับปัญหาแผ่นดินทรุดอีกประการหนึ่ง จึงก่อให้ปัญหาน้้าท่วมทวีความรุนแรงข้ึน และแม้ว่า
หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพมหานครได้มีการวางแผนรับมือกับภัยอุทกภัยเป็นอย่างดี การให้ความช่วยเหลือและ
บรรเทาทุกข์ประชาชน การจัดศูนย์พักพิงช่ัวคราว รวมถึงฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนที่ประสบอุทกภัย แต่
เนื่องจากอุทกภัยอาจส่งผลกระทบเป็นบริเวณกว้าง จ้าเป็นต้องระดมสรรพก้าลังและประสานงานกันระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา 

 ส้านักอนามัย ในฐานะหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยจากอุทกภัย จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากอุทกภัยข้ึน เพื่อให้ส่วนราชการภายในส้านักอนามัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้สามารถด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอุทกภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อก้าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
ภัยจากอุทกภัยได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 2.3 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากอุทกภัย 
 
๓.  นิยามศัพท์  
  3.1 ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที่มีน้้าท่วมพื้นดินสูงกว่าระดับปกติ ซึ่งมีสาเหตุ จากมี
ปริมาณน้้าฝนมากจนท้าให้มีปริมาณน้้าส่วนเกินมาเติมปริมาณน้้าผิวดินที่มีอยู่ตามสภาพปกติจนเกิน  
ขีดความสามารถการระบายน้้าของแม่น้้า ล้าคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระท้าของมนุษย์ โดยการปิดกั้น



 

2 | P a g e  

การไหลของน้้าตามธรรมชาติ ทั้งเจตนาและไม่เจตนา จนเป็นอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สินของประชาชนและ
สิ่งแวดล้อม สามารถจ้าแนกตามลักษณะการเกิดได้ ดังนี้ 
  (1) น้้าท่วมขัง/น้้าล้นตลิ่ง หมายถึง สภาวะน้้าท่วมหรือสภาวะน้้าล้นตลิ่งที่เกิดข้ึนเนื่องจากระบบ
ระบายน้้าไม่มีประสิทธิภาพ มีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป อันเป็นผลจากการ เกิดฝนตกหนัก ณ บริเวณนั้นๆ
ติดต่อกันเป็นเวลาหลายวัน มักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้้าและบริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆ น้้าท่วมขัง  
ส่วนใหญ่จะเกิดบริเวณท้ายน้้าและแผ่เป็นบริเวณกว้างเนื่องจากไม่สามารถระบายน้้าได้ทัน  

  (2) น้้าท่วมฉับพลัน หมายถึง สภาวะน้้าท่วมที่เกิดข้ึนอย่างฉับพลันในพื้นที่ เนื่องจากฝนตกหนักใน
บริเวณพื้นที่ซึ่งมีความชันมาก และมีคุณสมบัติในการกักเก็บน้้าหรือต้านน้้าน้อยหรืออาจเกิดจากสาเหตุอื่นๆ เช่น 
เข่ือนหรืออ่างเก็บน้้าพังทลาย น้้าท่วมฉับพลัน มักเกิดข้ึนหลังจากฝนตกหนักและมักเกิดข้ึนในบริเวณที่ราบ
ระหว่างหุบเขา ซึ่งอาจจะไม่มีฝนตกหนักในบริเวณนั้นมาก่อนเลย แต่มีฝนตกหนักมากบริเวณต้นน้้าที่อยู่ห่าง
ออกไป การเกิดน้้าท่วมฉับพลันมีความรุนแรงและเคลื่อนที่ด้วยความเร็วมาก โอกาสที่จะป้องกันและหลบหนี
จึงมีน้อย 
 3.2 ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3.3 รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 3.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ้านวยการเขต 
 3.5 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจในการบัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ อ้านวยการ สั่งการ 
ตลอดจนควบคุมภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์เรียกว่า 
“Single Command” เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้้าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เป็นผู้อ้านวยการสูงสุดและมีองค์กร
รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้ช่วยอ้านวยการกรงุเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยส้านักงานเขต 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
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ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

4 สาธารณภัยขนาดร้ายแรง
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตร ี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

 
4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4.2.1 เมื่อเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรง แต่ส้านักงานเขต
สามารถระดมสรรพก้าลัง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับบรรเทาเหตุการณ์นั้นได้)  

ส้านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) มีภารกิจหน้าที่ดังนี ้
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ 

4.2.2 เมื่อเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ขยายวงกว้าง 
กรุงเทพมหานครต้องระดมสรรพก้าลังทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมากข้ึนเพื่อเข้าช่วยเหลือ  
ซึ่งบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาจต้องหยุดภารกิจประจ้า เพื่อเข้าด้าเนินการช่วยเหลือให้ภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) ส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
2) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 

 5.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานครประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยส้านักงานเขต และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดท้า
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แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยมีผู้อ้านวยการส้านักอนามัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 5.1.2 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของส านัก
อนามัย 

  ส้านักอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การแพทย์ระดับปฐมภูมิ การป้องกันและบ้าบัดการติดยาเสพติด  
การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศก้ากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 
82 สว่นราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่ 
   1. ส้านักงาน 5 ส้านักงาน ได้แก่  ส้านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ส้านักงานป้องกันและบ้าบัด
การติดยาเสพติด ส้านักงานชันสูตรสาธารณสุข ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสขุ ส้านักงานสขุาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
   2. กอง 8 กอง ได้แก่ ส้านักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ส้านักอนามัย ได้จัดท้าค้าสั่ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของส้านัก
อนามัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส่วนราชการในสงักัดสา้นักอนามัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การบริหาร
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
   1. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยคณะท้างานมี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านัก
อนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2558 และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 

2) ส้ารวจ และปรับปรุงฐานข้อมลูทรพัยากรต่างๆ  
3) จัดท้าแผนเผชิญเหตุ ( Incident Action Plan) และ/หรือจัดให้มีการฝึกซ้อมแผน 

บนโต๊ะ (Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) ก้ากับดูแลการด้าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามทีผู่้อ้านวยการส้านักอนามัย มอบหมาย 

 2. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 2050/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 
และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 
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   - บริหารจัดการการปฏิบัติราชการของกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่จ้าเป็น  
และเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ น้้าท่วม และอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น พร้อมรายงานผลให้ผู้อ้านวยการ  
ส้านักอนามัยรับทราบ  

แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะก่อนเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

1. การป้องกันและลดผลกระทบ (แนวทางการป้องกันควบคุมโรค) 
1.1) จดัท้าหนังสือแจง้เตือนการ

ระบาดของโรคที่เกิดในฤดฝูนประชาสัมพันธ ์
ให้กับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องและประชาชน 

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

- แจ้งเตือนการระบาดของโรค 
ที่เกิดในฤดูฝน 

 

1.2) มีระบบการรายงานการเฝา้
ระวังโรคตดิต่อ (รง. 506) 

กคร. 
ศบส. 

- ระบบการรายงานการเฝ้า
ระวังโรคตดิต่อ (รง. 506) 

 

1.3) มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT) 

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

- ฐานข้อมูลทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

 

1.4) ประสานส้านักงานเขต และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวบรวม และจัดท้า
ฐานข้อมูลพื้นที่เสีย่งภยั พื้นที่ประสบภัย 
ศูนย์พักพิงชั่วคราว/Cool Zoneเพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

กคร. 
สนข. 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
- บัญชีศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 

1.5) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันโรคที่มากับน้้าท่วมให้กับหน่วยงาน
ต่างๆ และประชาชนทั่วไปผ่านสื่อสขุศึกษา 

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 

- ส่ือเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 

 

1.6) สนับสนุนจัดท้า และจดัหาสื่อ 
สุขศึกษาที่ใช้ส้าหรับการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมอนามัย 
การป้องกันโรคที่มากับน้้าท่วม เช่น กิน
ร้อน ช้อนกลาง ลา้งมือ สวมหน้ากาก
อนามัยเม่ือมีอาการป่วย 

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 

 

1.7) จัดท้าฐานข้อมูลก้าลังเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ อุปกรณ์
การกู้ชีพกู้ภัย และยานพาหนะเพื่อให้พร้อม
เรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกส่วนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมข้อมูล 

ในภาพรวมของสา้นัก
อนามัย) 

- ฐานข้อมูลอัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที ่
- ฐานข้อมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานข้อมูลยานพาหนะ 
- ฐานข้อมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ในการให้ความช่วยเหลือ 
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กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

2. การเตรียมความพร้อม 
2.1) จัดท้าแผนปฏบิัติการป้องกัน

และบรรเทาภยัจากอุทกภัย 
กคร. 
สพธ. 

- แผนปฏิบตัิการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากอุทกภยั 
เพื่อให้ส่วนราชการสงักัด
ส้านักอนามัยใช้เป็นแนว
ปฏิบตัิขณะเกิดภัย 

 

2.2) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการ
ป้องกันโรคและภัยทีเ่กิดจากอุทกภัย ส้านัก
อนามัย 

กคร. - โครงสร้างศูนย์ฯ 
- การบัญชาการ 
- อ้านาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 

2.3) จัดเตรียมเอกสาร/สื่อการ
ป้องกันโรคและภัยทีเ่กิดจากน้้าท่วม เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กคร. 
สพธ. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 

 

2.4) จัดเตรียมยา เวชภัณฑ ์และวัสดุ 
อ่ืนที่ไม่ใช่ยาให้เพยีงพอเม่ือเกิดภาวะวิกฤต ิ

กภก. 
ศบส. 

- บัญชยีา เวชภณัฑ์ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไม่ใช่ยา 

 

2.5) เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และยานพาหนะให้พร้อมใช้งานได้
ทันที เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกส่วนราชการ - บัญชีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
ยานพาหนะ 

 

2.6) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก 
ระบบ สื่อสารรอง พร้อมจัดหาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์สื่อสารและส้ารองพลังงานให้
เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ทุกส่วนราชการ - ระบบสื่อสารหลัก  
- ระบบสื่อสารรอง 
- บัญชีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
การสื่อสาร 

 

2.7) เฝ้าระวังการระบาดและป้องกัน
ควบคุมโรคและภยัที่เกิดจากอุทกภยั 

กคร. 
ศบส. 

- บัญชีการแตง่ตัง้และ
ปฏิบตัิงานในทีมเฝา้ระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วของ
กรุงเทพมหานคร 

 

2.8) ประสานและแจง้เตือน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดา้เนินงาน 

กคร. - บัญชีการติดต่อสื่อสาร  

2.9) จัดท้าหนังสือ/จดัท้าข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน เพื่อแจง้เตือน
ให้ประชาชนระวังโรคและภยัที่เกิดจาก
อุทกภัย 

กคร. 
สพธ. 

- ข่าวประชาสัมพันธ์  

2.10) รายงานและสรุปผล  
   รายงานการปฏิบัตติ่อผู้บังคับบญัชา

ตามล้าดับชั้น 

กคร. - แบบฟอร์มการรายงาน  

 
5.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 5.2.1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
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  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผู้อ้านวยการเขต เป็นผู้ควบคุม สั่งการ เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน รวมทั้งอ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่า งมีเอกภาพ 
รวดเร็วและทั่วถึง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ  และมีส้านักงาน กอง  
ให้การสนับสนุนการท้างานในพื้นที่ตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการ
ระดมสรรพก้าลัง เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การสาธารณกุศล มีผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ์ โดยส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

(1) ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
-  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สาธารณภัย (เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวข้อง) 
-  จัดเตรียมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
-  ก้าหนดนโยบายร่วมกับพื้นที ่
-  ประสานงานในพื้นที ่
-  บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (เฉพาะภัยทีส่นอ.เกี่ยวข้อง) 

(2) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะภัยที่ส้านักอนามัยเกี่ยวข้อง 

(3) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม  4 มิติ ได้แก่ การรักษา 

พยาบาลเบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ  
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 
- ประเมินสถานการณ์ (ความรุนแรง, สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดต้ังหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปอ้งกันและ

ควบคุมโรคการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 
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 5.2.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของส านักอนามัย ประกอบด้วย 

 ในภาวะฉุกเฉิน ส้านักอนามัยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย ตั้งอยู่ 
ณ ส้านักงานเลขานุการ ส้านักอนามัย ช้ัน ๔ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ประกอบด้วย 
ผู้อ้านวยการส้านักอนามัย เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย รองผู้อ้านวยการส้านัก
อนามัย (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองผู้อ้านวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนส้านักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข 
ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 

 แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1) จัดจา่ยยา เวชภณัฑ์ วสัด ุและวัสดุ
อ่ืนที่ไม่ใช่ยา รวมทัง้สื่อประชาสัมพันธ์ ณ 

กคร. 
กภก. 

- บัญชยีา เวชภณัฑ์ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไม่ใช่ยา 

 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ์ (ความ
รุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, 
ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
ให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้น การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

- วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณส์าธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เก่ียวข้อง) 
- จัดเตรียมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
- ก้าหนดนโยบายร่วมกับพ้ืนที ่
- ประสานงานในพ้ืนที ่
- บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจัดการตาม
ภารกิจส้านักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
การควบคุมและป้องกันโรค 
การสร้างเสริมสุขภาพ  
การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ  
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และการสุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
 การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ 
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
เกิดเหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
เฉพาะภัยที่ส้านักอนามัย
เก่ียวข้อง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

สปส.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพื้นที่ (สนอ.) 

 
ประเมิน 

ส่วนปฏบิัตกิาร 
(สนอ.) 

ส่วนสนบัสนุน 
(สนอ.) 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

ศูนย์ปฏบิัติการป้องกันโรคและภัยที่เกิดจาก
น้้าท่วม กองควบคุมโรคตดิต่อ ส้านักอนามัย 

สพธ. - สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ 

2) ศูนยบ์ริการสาธารณสขุ ออกหน่วย
บริการสาธารณสุขเคลื่อนที ่ปฏบิัตงิาน
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกิดเหตแุละ
พื้นที่อพยพ 

ศบส. 
กคร. 
กสภ. 

 

  

3) จัดทีมปฏิบตัิงานลงพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบ  
เฝ้าระวังสขุาภบิาลอาหาร และสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อพยพ 

สสว. 
กสอ. 
สนข. 

  

4) ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์แจก
เอกสาร แผ่นพบั แผ่นปลิว เตือนประชาชน
ให้ระวังโรคระบาด ในช่วงอุทกภยั 

ศบส. 
สพธ. 
กคร. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ 

 

5) เฝ้าระวังและรายงานผลการ
ปฏิบัตงิานให้ผู้บริหารทราบ กรณีพบมีโรค
ระบาด เช่น โรคตาแดง โรคเลปโตสไปโรซิส 
โรคอุจาระร่วง ฯลฯ จดัทีม SRRT ออก
ด้าเนินการสอบสวนโรคเพื่อควบคุมโรคให้
สงบโดยเร็ว 

กคร. 
ศบส. 

- แบบรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน 

 

6) ประสานส้านักงานเขต สา้รวจ
พื้นที่ที่มีน้้าท่วมขังทีค่าดว่าจะเป็นแหลง่
เพาะพันธุ์ยุง 

ศบส. 
กคร. 

- แผนผังพื้นที่ที่มีน้้าทว่มขงั
ซ้้าซาก (ส้านักงานเขตเป็น
ผู้จัดท้า) 

 

7) ท้าแผนปฏิบตัิการก้าจดัยงุ
ภายหลังน้้าลด 

กคร. 
ศบส. 

- แผนปฏิบตัิการก้าจดัยงุ
ภายหลังน้้าลด 

 

8) ประสานส้านักงานเขต กรณีที่
พบว่ามีผู้ป่วยโรคไขเ้ลือดออกสงู เพื่อ
ปฏิบตัิการเสริมพ่นสารเคมีก้าจดัยงุที่บ้าน
และก้าจัดแหลง่เพาะพันธุ์ยงุ 

ศบส.   



 

10 | P a g e  

 
5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดภัยจากอุทกภัย ให้ด้าเนินการรับมือกับสถานการณ์ 
ดังนี้ 

1.1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต  จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
สั่งการควบคุมก้ากับดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัยในระดับพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์วิธีการ
เตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับอุทกภัย 

1.2) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครข้ึนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนย์และด้าเนินการตาม  
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ฯ โดยก้าหนดให้ใช้ห้อง CCTV เดิมตึกด้าช้ัน ๒ เป็นห้องปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดตั้งศูนย์ฯบริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกรณี
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้แต่ให้ค้านึงถึงความปลอดภัยด้วยดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

 ส้านักอนามัย ประสานส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภยั ดงัน้ี 
1) ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดหน่วย

สาธารณสุขเคลื่อนที่/จัดทีมปฏิบัติงาน (เยี่ยม
บ้าน)/จัดทีมนักจิตวิทยาให้การพยาบาลฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ 

ศบส. 
กสภ. 

 

  

2) ประสานส้านักงานเขต ส้ารวจพื้นที ่
น้้าท่วมขังและจัดทา้แผนการควบคุมพาหะน้าโรค 

ศบส. 
กคร. 
สนข. 

- แผนผังพื้นที่ที่มีน้้าทว่มขงั 
- แผนการควบคุมพาหะ 
น้าโรค 

 

3) สัปดาห์ที ่1-2 ด้าเนินการฉีดพ่นสารเคมี
ก้าจัดลูกน้้ายงุลาย และยงุร้าคาญในพื้นที่ที่มีน้้า
ท่วมขัง 

กคร. 
ศบส. 

  

4) สรุปและรายงานผลการปฏิบัตงิานของ
ศูนย์ปฏบิัติการการป้องกันโรคและภัยที่เกิดจาก
น้้าท่วมเสนอผู้บริหาร (กรณีมีการจัดตั้งศูนยฯ์) 

กคร. - รายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของศูนย์ปฏบิัติการการ
ป้องกันโรคและภัย 

 

5) เฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดขึ้นภายหลังน้้าลด 
เพื่อป้องกันและควบคุมโรคให้อยู่ในภาวะปกติ
ต่อไป 

ศบส. 
กคร. 

- แบบรายงานการเฝ้าระวัง
โรคที่อาจเกดิขึ้นภายหลงั
น้้าลด 
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2) แนวทางปฏิบัติของส านักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย สั่งการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
 

โครงสร้างศูนยบ์ัญชาการเหตกุารณ์ส านกัอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมากและเป็นบริเวณกว้าง 
 

ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1 ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการให้จดัตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ์ 
3. ควบคุม ก้ากับ ดแูล ให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขเหตุการณ์ ให้
เป็นไปตามแผนเผชญิเหตุของส้านักอนามัย 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บงัคับบัญชาล้าดับถดัไป 
5. กรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกต ิสั่งการให้ปิดศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

1.1 งานข้อมูลขา่วสาร -  สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 

1. รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดเตรียมข้อมูลของเหตุการณ์ 

ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ส านักอนามัย 

งานสนับสนุนทั่วไป 

งานด้านความปลอดภัยในการเผชิญเหตุ การประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารความเสี่ยง 

งานอ านวยการ งานเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนส่ง 

การจัดหาพัสดุ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห์ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุม
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ์ 

สนับสนุนอัตราก้าลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทย์สาธารณสุข 

งานข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผล 
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ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

ที่เก่ียวข้อง 3. บันทึกข้อสั่งการ และการปฏิบตัิของฝ่ายต่างๆ 
4. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชา 

1.2 งานด้านความปลอดภยั
ในการเผชญิเหต ุ

- สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ก้าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของบคุลากร ผู้ปฏิบตัิงาน 
อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่้าเป็น 
3. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1.3 การประชาสัมพันธ์/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

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

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบตัิในเหตุการณ์ 
2. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่ 
3. จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจาก
ผลกระทบด้านสุขภาพจากอุทกภัยโดยประสานกองประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน 
4. เผยแพร่ข่าวเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากผลกระทบด้าน
สุขภาพจากอุทกภัย และการป้องกันตนเอง ลง website สนอ. กอง
ประชาสัมพันธ์ Facebook 
5. รายงานสถานการณ์การเกิดเหตแุก่ผู้บงัคับบังคับบญัชาอย่าง
ต่อเน่ือง 
6. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภยั และรายงานผู้บริหารจะได้แถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชน และ
ไม่ให้เกิดความตระหนักจากข่าวหรือสื่ออ่ืนที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
7. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายแจ้งผู้บังคับบญัชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้
รับทราบข้อมูลขา่วสาร 

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

1. ประสานส่วนอ้านวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
3. ประสานหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนท่ัวไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนส่ง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาเส้นทาง/ช่องทางในการ 

เข้าไปยังพื้นที ่การขนสง่ผู้ประสบ ผู้ป่วย ผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว์
เลี้ยง รวมทัง้เส้นทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกิดภัยด้วยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับศูนย์สื่อสาร (ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผ่านข่ายอัมรินทร์ 
ความถี่หลัก 155.800 MHz และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ - สก.สนอ. 1. จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นตามการร้องขอเพื่อ
สนับสนุนหน่วยปฏิบัติ 
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ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

อาหารและเคร่ืองดื่ม 2. จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มสา้หรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดืม่แก่
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลงั - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิ ให้แก่เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ 

2.4 สนับสนุนอัตรา 
ก้าลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
กลุ่มเขต 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดอัตราก้าลงับคุลากรที่จะใช้ในการปฏบิัตงิาน 

3 งานอ านวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ์ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
กลุ่มเขต 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. วิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์ครอบคลุมทัง้ 4 มิต ิ
2. จัดท้าแผนเผชญิเหตเุพื่อตอบโต้สถานการณ์ 
3. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
กลุ่มเขต 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. จัดเตรียมข้อมูลด้านวชิาการเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 
2. ติดต่อประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
กลุ่มเขต 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานข้อมูล จัดทา้รายงานการเกิดอุทกภยั จ้านวนผู้บาดเจบ็ 
ลักษณะการบาดเจ็บ ความเสยีหาย การให้การช่วยเหลือ พร้อม
ข้อเสนอแนะ การบริหารจดัการภยั โดยให้รายงานผู้บังคับบญัชา
ตามล้าดับชั้น 

4 งานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝ้าระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และทีมงานให้พร้อมต่อการดา้เนินงาน 
2. ด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝ้าระวังโรคที่อาจเกดิระหว่าง และหลงัการเกิดอุทกภัย 
อย่างต่อเน่ือง 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

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

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกล้เคียง
และศูนย์พักพงิ เพื่อประเมินความปลอดภยั 
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- สนข. ๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงเช่น 
การจัดการขยะ น้้าเสยี ห้องอาบน้้า ห้องส้วม เป็นต้น 
๓. ควบคุมสัตวแ์ละแมลงน้าโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝ้าระวงัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้้า อาหารบริโภคอ่ืนๆด้วยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ กรณีพบผูท้ี่มี
อาการอุจจาระร่วง อาเจยีน อาหารเป็นพษิ เป็นต้น 

5 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบตัิงานในพื้นที่ (ทีมรุก) จดัรถ Ambulance ประจ้าตาม
ที่ตัง้หน่วยใหบ้ริการ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัตงิานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมปฏิบตัิงานให้การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น ณ ศูนย์พักพงิฯ 
3. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ปฏิบตังิานประจ้าอยู่ที ่ศบส. บริเวณ
ใกล้เคียง 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.2 สุขภาพจิต/สังคม
สงเคราะห์ ฟื้นฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จดัทีมนักสงัคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
     - ดูแลดา้นสุขภาพจิต เช่น คดักรอง/ประเมินความเครียด ให้
ค้าปรึกษา/เสริมพลัง แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที ่ตามปญัหาทีพ่บ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบ้ริการประชาชน และเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขา่ยหน่วยงานดา้นสุขภาพจติในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ ์ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ตา่งๆ ที่จ้าเป็นให้เพียงพอ เพื่อพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ไปยงัหน่วยบริการให้เพยีงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะห์ที่เปิดใหบ้ริการ หรือที่มีการร้องขอ 
2. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ และทีมงานให้พร้อม
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน เม่ือได้รับการประสานหรือร้องขอ 
3. ให้ค้าปรึกษา แนะน้าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสง่สิง่สง่ตรวจ
ในกรณีที่มีการร้องขอ 
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ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

5.5 งานบริการทางสตัวแพทย์ 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตว์เลีย้ง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ และตดิต่อน้าส่งคืนเจ้าของ 
2. ถ้าไม่พบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ ให้อพยพขนย้ายไปในสถาน
พักพิงสัตวเ์ลีย้งที่ก้าหนด 
3. จัดเตรียมกรงขงัสัตว์ อาหารส้าหรับสัตวเ์ลี้ยงให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
สัตว์เศรษฐกิจ 
1. ติดต่อประสานงานสถานที่พักพงิสตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนย้ายสัตว์ไปในสถานที่พักพิงสตัว ์
3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และอาหารส้าหรับสตัว์เลี้ยง
ให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
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2. แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภยั 
ส านักอนามัยประจ าปี พ.ศ. 2564 

------------------------- 
 
อ้างถึง 1. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2558 

4. แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยกรุงเทพมหานครประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖3  
 

1. สถานการณ์ท่ัวไป 
 

อัคคีภัย เป็นสาธารณภัยที่เกิดข้ึนมากที่สุดในกรุงเทพมหานคร จากสถิติการเกิดในรอบ ๕ ปี ตั้งแต่ 
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙ พบว่าเกิดข้ึนรวมจ้านวน ๖,๙๒๕ ครั้ง บาดเจ็บ ๖๙๒ คน เสียชีวิต ๕๘ คน ซึ่ง
กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาอัคคีภัยโดยด้าเนินการตามมาตรการป้องกันและระงับอัคคีภัย รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยแล้วก็ตาม แต่อัคคีภัยยังคง
เป็นภัยที่เกิดข้ึนบ่อยครั้ง และแต่ละครั้งจะสร้างความเสยีหายแก่ชีวิตและทรพัย์สนิของประชาชนเป็นอย่างมาก 
ซึ่งสถานที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยมักเกิดข้ึนในย่านที่อยู่อาศัย ชุมชนหนาแน่น อาคารขนาดใหญ่ อาคารสูง 
โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงมหรสพ สถานบันเทิง และสถานบริการต่างๆ ซึ่งสถานที่เหล่าน้ันมักมีการ
ใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเช้ือเพลิง พลังงานความร้อนและอื่นๆ ที่เอื้ออ้านวยต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย สาเหตุการ
เกิดอัคคีภัยส่วนใหญ่มักเกิดจากความไม่ตระหนักของประชาชน เช่น ความประมาท ขาดความระมัดระวัง 
พลั้งเผลอ ไม่ดูแลซ่อมบ้ารุงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้า เตาแก๊ส ละเลยการเปลี่ยนสายไฟฟ้าภายในบ้าน กรณีใช้งาน
มาเป็นระยะเวลานาน และใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่เก่าและช้ารุด หรือไม่ได้มาตรฐาน มอก. จนเป็นสาเหตขุองการเกดิ
อัคคีภัย โดยเฉพาะช่วงฤดูที่อากาศร้อนและแห้งแล้ง หรือในช่วงเทศกาลส้าคัญต่างๆ ที่มีการจุดพลุ เล่นไฟ จึงมัก
มีอัคคีภัยเกิดข้ึนบ่อยครั้ง 

ส้านักอนามัย จึงได้ด้าเนินการจัดท้าแผนปฏิบัตกิารปอ้งกนัและบรรเทาภัยจากอัคคีภัยข้ึนเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการในส้านักอนามัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
ทั้งหน่วยปฏิบัติหลักและหน่วยสนับสนุน เพื่อให้สามารถบรรเทาภัยด้านสาธารณสุขที่เกิดจากอัคคีภัยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้สามารถด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัยได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อก้าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
ภัยจากอัคคีภัยได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากอัคคีภัย 
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๓.  นิยามศัพท์  

ภัยจากอัคคีภัย 
อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟที่ขาดการควบคุมดูแล ท้าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตาม

บริเวณที่มีเช้ือเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึน ถ้าการลุกไหม้ที่มีเช้ือเพลิงหนุนเนื่อง 
หรือมีไอของเช้ือเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น 

ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 รองผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ้านวยการเขต 
 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจในการบัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ อ้านวยการ สั่งการ 
ตลอดจนควบคุมภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รบัมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 

 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 
การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์เรียกว่า 

“Single Command” เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้้าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เป็นผู้อ้านวยการสูงสุดและมีองค์กร
รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้ช่วยอ้านวยการกรงุเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยส้านักงานเขต 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

4 สาธารณภัยขนาดร้ายแรง
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตร ี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
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4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4.2.1 เมื่อเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรง แต่ส้านักงานเขต
สามารถระดมสรรพก้าลัง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับบรรเทาเหตุการณ์นั้นได้)  

ส้านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) มีภารกิจหน้าที่ดังนี ้
-  จัดเจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้านการรกัษาพยาบาล การปอ้งกนัและควบคุมโรค การฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นทีเ่กิดเหต ุ

4.2.2 เมื่อเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ขยายวงกว้าง 
กรุงเทพมหานครต้องระดมสรรพก้าลังทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมากข้ึน เพื่อเข้าช่วยเหลือ 
ซึ่งบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาจต้องหยุดภารกิจประจ้า เพื่อเข้าด้าเนินการช่วยเหลือให้ภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) ส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโ รคการฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
2) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 

 5.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยส้านักงานเขต และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้อ้านวยการส้านักอนามัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 
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 5.1.2 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของส านัก
อนามัย 

  ส้านักอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การแพทย์ระดับปฐมภูมิ การป้องกันและบ้าบัดการติดยาเสพติด  
การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศก้ากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 
82 ส่วนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่ 
   1. ส้านักงาน 5 ส้านักงาน ได้แก่  ส้านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขส้านักงานป้องกันและบ้าบัดการ
ติดยาเสพติด ส้านักงานชันสูตรสาธารณสุข ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
   2. กอง 8 กอง ได้แก่ ส้านักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ส้านักอนามัย ได้จัดท้าค้าสั่ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของส้านัก
อนามัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส่วนราชการในสงักัดสา้นักอนามัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การบริหาร
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
   1. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยคณะท้างานมี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านัก
อนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2558 และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 

2) ส้ารวจ และปรับปรุงฐานข้อมลูทรพัยากรต่างๆ  
3) จัดท้าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนบน

โต๊ะ (Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) ก้ากับดูแลการด้าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามทีผู่้อ้านวยการส้านักอนามัย มอบหมาย 

2. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 2050/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 
และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 
   - บริหารจัดการการปฏิบัติราชการของกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่จ้าเ ป็น 
และเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ น้้าท่วม และอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น พร้อมรายงานผลให้ผู้อ้านวยการ  
ส้านักอนามัยรับทราบ  
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แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะก่อนเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 
 

ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

1. การป้องกันและลดผลกระทบ  
 กรณีเกิดเหตุในสถานที่ท้างาน 
 การปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัยเป็นการด้าเนินมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์ 
อัคคีภัยไว้ล่วงหน้า ซ่ึงจะเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นจากอัคคีภัยให้มีน้อยที่สุด ประกอบด้วย 
กิจกรรมการป้องกันอัคคีภัยด้านต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย กิจกรรมการตรวจตรา กิจกรรมการอบรม 
และกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
  กิจกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย 
1) การมอบหมายภารกิจหน้าที่ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภยัของทุกส่วน
ราชการ เช่น ก้าหนดผู้น้าในการอพยพ 
ก้าหนดผู้ขนย้ายทรัพย์สิน ก้าหนดผู้มีหน้าที่
เฝ้ารักษาทรัพย์สิน ก้าหนดผู้มีหน้าที่ในการ
ดับเพลงิขั้นต้น ก้าหนดผู้มีหน้าทีต่รวจสอบ
ว่ามีใครสูญหายหรือไม่เม่ืออพยพหนีไฟ
ก้าหนดผู้มีหน้าที่ในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้น พร้อมทั้งก้าชับใหข้้าราชการและ
ลูกจ้างติดบตัรประจ้าตัวเขา้–ออก ขณะ
ปฏิบตัิหน้าที่ในหน่วยงานตลอดจนผู้มา
ติดต่อราชการโดยขอบัตรประจ้าตัวไว้ และ
ให้ติดบัตรผู้มาตดิต่อราชการ 

ทุกส่วนราชการ - หนังสือมอบหมายภารกิจ
หน้าที่ในการป้องกันและระงับ
อัคคีภยั 
- แผนการจัดการบคุลากร 
เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้

 

2) การแต่งตั้งคณะท้างานเพื่อดา้เนินการ
เก่ียวกับความปลอดภยัของแตล่ะส่วน
ราชการภายในส้านักอนามัย 

ทุกส่วนราชการ - ค้าสัง่แต่งตั้งคณะท้างานเพื่อ
ด้าเนินการเก่ียวกับความ
ปลอดภยั 

 

3) การตดิตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ 
เก่ียวกับการป้องกันอัคคีภยัและการรณรงค์
อย่างต่อเน่ืองโดยให้รายงานผลการด้าเนินการ
ทุก ๓ เดือน เพื่อติดตามความคบืหน้าและ
แก้ไขปัญหาอุปสรรคทีเ่กิดขึ้น รวมถงึการ
รณรงค์ให้ขา้ราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนมี
จิตส้านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
ระงับอัคคภีัย 

สก.สนอ. - รายงานผลการดา้เนินงาน/
กิจกรรมต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกับ
การป้องกันอัคคีภยั 

 

๔) มีกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั 
ส่วนราชการในส้านักอนามัยมีกิจกรรมในการ

สก.สนอ. - แผนการจัดกิจกรรมการ
รณรงค์ป้องกันอัคคีภัย 
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ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

รณรงค์และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้
เก่ียวกับการป้องกันการเกิดอัคคีภยั เช่น 
ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับอันตรายของ
อัคคีภัย การปฏิบตัิตนอย่างถูกต้องปลอดภัย
เม่ือเกิดอัคคีภยั การอพยพหนีไฟ ฯลฯ 

2. การเตรียมความพร้อม 
 กิจกรรมการตรวจตรา เป็นกิจกรรมการเฝ้าระวังป้องกันและส้ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและความเรียบร้อย
ของอาคาร ส้านักงาน วัสด ุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้โดยใหส้่วนราชการในส้านักอนามัยด้าเนินการ ดงัน้ี 

1) จัดให้มคีณะเจ้าหน้าที่ในการด้าเนินการ
ตามแผนการตรวจตราในแต่ละส่วน
ราชการของสา้นักอนามัย 

ทุกส่วนราชการ - แผนการตรวจตราระบบ
ความปลอดภัยของส่วนราชการ 

 

๒) ส้ารวจตรวจตราระบบความปลอดภยั
ของอาคาร ถงัดับเพลงิ เส้นทางอพยพ 
หนีไฟและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามท่ีกฎหมาย
ก้าหนด 

ทุกส่วนราชการ - แบบรายงานการตรวจสอบ
ความปลอดภยับริเวณ
ส้านักงาน อาคาร สถานที ่

 

๓) ส้ารวจ ตรวจตราความปลอดภัยบริเวณ
ส้านักงาน อาคารสถานที่ ซ่ึงอาจเป็น
จุดเร่ิมต้นที่ทา้ให้ทราบถึงสาเหตุการเกิด
อัคคีภยัหากพบบริเวณใดเป็นจุดเสีย่งต่อ
การเกิดอัคคภีัยให้รีบแก้ไขหรือเพิ่มความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

ทุกส่วนราชการ - แบบรายงานการตรวจสอบ
ความปลอดภยับริเวณ
ส้านักงาน อาคาร สถานที ่

 

๔) ทดสอบประสิทธิภาพการท้างานของ
ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้รวมถึง 
การซ่อมบา้รุงและตรวจตราปั๊มน้้า สายท่อน้้า 
และถังดับเพลิง อุปกรณ์ดบัเพลงิภายใน
อาคารให้ใชง้านได้อยา่งมีประสิทธิภาพโดย
ถังดับเพลงิจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการ
ดับเพลงิตามปริมาตรที่ก้าหนดและเปลี่ยน
น้้ายาตามวาระ และอายุของน้้ายาน้ัน และ
ต้องตดิตัง้ในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้
งานได้สะดวกไม่มีสิง่กีดขวางเป็นประจา้ทุกป ี

ทุกส่วนราชการ - แบบรายงานการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการท้างานของ
ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิง
ไหม ้

 

๕) จัดทา้ป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น 
“ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวัน
และกลางคืน ป้ายข้อความเตือน “ห้ามใช้

ทุกส่วนราชการ - ป้ายสื่อความหมายปลอดภัย 
- แผนผังระบุทางเข้าออก 
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ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

ลิฟต์ขณะเกิดเพลงิไหม”้ “ทางเข้า” และ 
“ทางออก” เป็นต้น 
๖) แจง้เส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้าย
ทรัพย์สินให้ทุกคนรับทราบ 

ทุกส่วนราชการ - ป้ายแสดงเส้นทางอพยพหนีไฟ 
- หนังสือเวยีนแจง้เส้นทาง
อพยพหนีไฟของส่วนราชการ 

 

๗) ส้ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์เคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้
งานไดด้ี ไม่มีเสยีหายหรือชา้รุด ตลอดจน
ก้าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลงิ เช่น กระดาษ 
และวัสดุอ่ืนๆ ทีต่ดิไฟได้งา่ย เป็นต้น 

ทุกส่วนราชการ - แบบรายงานการตรวจสอบ
สภาพเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 

 

๘)จัดทา้ผังการตดิต่อสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน ผู้ดแูล
อาคาร หรือห้องเวรรักษาความปลอดภัย 
สถานีต้ารวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิง
ใกล้เคียงโดยทา้ป้ายตดิให้เห็นชัดเจน และ
ทั่วถึง 

ทุกส่วนราชการ - ผังการติดต่อสื่อสาร  

๙)จัดท้าสัญลักษณ์ของบญัชีทรัพย์สิน 
ตลอดจนเอกสารสา้คญัที่สามารถขนย้ายได้
เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมโ้ดยเรียงลา้ดับ
ความส้าคัญ เช่น ก้าหนดแถบสีแดง 
หมายถึง มีความส้าคญัอันดับ ๑ ใหข้นย้าย
ก่อน แถบสเีขียว หมายถึง มีความส้าคญั
อันดับ ๒ ให้ขนย้ายล้าดับต่อมา พร้อมแจ้ง
ให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจ
ร่วมกัน 

ทุกส่วนราชการ - สัญลักษณ์ของบัญชี
ทรัพย์สินของส่วนราชการ 

 

 กิจกรรมการอบรม เป็นกิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยัและการอพยพหนีไฟ
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการภายในส้านักอนามัยและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1) การฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองการ
ดับเพลงิเบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลงิ
ประเภทตา่งๆ การดแูลอุปกรณ์ดบัเพลงิ
ภายในอาคาร รวมถงึทราบต้าแหน่งที่ตัง้
เมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบตัิในการ
ตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ทราบจุด
ที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณใกล้เคยีงกับ
หน่วยงาน จุดตดักระแสไฟฟ้า (คัทเอาท์) 

ทุกส่วนราชการ - คู่มือ/วิธีใช้งานอุปกรณ์
ดับเพลงิเบื้องต้น 
- คู่มือ/วิธีการดแูลอุปกรณ์
ดับเพลงิภายในอาคาร 
- คู่มือ/วิธีการปฐมพยาบาล 
- ผังแสดงจุดติดตัง้สัญญาณ
แจ้งเหตเุพลงิไหม้ (Fire 
Alarm) 
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ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

ภายในหน่วยงานของตนหรือใกล้เคยีง และ
พร้อมที่จะตัดไฟได้เม่ือเกิดเหตุเพลิงไหมข้ึ้น 
ทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ (Fire 
Alarm) โดยสญัญาณดงักล่าวจะต้องให ้
ทุกคนที่อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถงึกัน 
ทราบวิธีการแจง้เหตุเพลิงไหมแ้ละการ
รายงานผู้บังคับบญัชาตลอดจนเรียนรู้
วิธีการปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณีฉุกเฉิน 

2) การฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ
อัคคีภยั เพื่อทดสอบแผนการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากอัคคีภยัของส้านักอนามัย 
และซักซ้อมความเขา้ใจแนวทางปฏิบัติใน
การเผชิญเหตุการณ์อัคคภีัยให้แก่เจ้าหน้าที่
ของส้านักอนามัย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
โดยก้าหนดการฝึกซ้อมฯ อยา่งน้อยปีละ ๑ 
คร้ัง 

ทุกส่วนราชการ 
สก.สนอ. 

- กิจกรรมการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภยั 

 

 

5.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 5.2.1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผู้อ้านวยการเขต เป็นผู้ควบคุม สั่งการ เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน รวมทั้งอ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ 
รวดเร็วและทั่วถึง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ  และมีส้านักงาน กอง  
ให้การสนับสนุนการท้างานในพื้นที่ตามภารกิจ 

 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการ
ระดมสรรพก้าลัง เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การสาธารณกุศล มีผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ์ โดยส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  
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(1) ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
-  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สาธารณภัย (เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวข้อง) 
-  จัดเตรียมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
-  ก้าหนดนโยบายร่วมกับพื้นที ่
-  ประสานงานในพื้นที ่
-  บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (เฉพาะภัยทีส่นอ.เกี่ยวข้อง) 

(2) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะภัยที่ส้านักอนามัยเกี่ยวข้อง (จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ และตรวจเฝ้าระวังสารเคมี พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าในการจัดการ
ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  

(3) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 
- ประเมินสถานการณ์ (ความรุนแรง,สาเหต,ุ ลักษณะภัย, ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและ

ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 
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 5.2.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของส านักอนามัย ประกอบด้วย 

 ในภาวะฉุกเฉิน ส้านักอนามัยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัยตั้งอยู่ ณ ส้านักงาน
เลขานุการ ส้านักอนามัย ช้ัน ๔ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย รองผู้อ้านวยการส้านักอนามัย (ที่ได้รับ
มอบหมาย) เป็นรองผู้อ้านวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนส้านักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข ที่เห็นสมควรเปน็
กรรมการ 

 

 

 

 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ์ 
(ความรุนแรง,สาเหต,ุ 
ลักษณะภัย, ความต้องการ
ความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
ให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

- วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณส์าธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เก่ียวข้อง) 
- จัดเตรียมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
- ก้าหนดนโยบายร่วมกับพ้ืนที ่
- ประสานงานในพ้ืนที ่
- บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจัดการตาม
ภารกิจส้านักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
การควบคุมและป้องกันโรค 
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เกิด
เหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
เฉพาะภัยที่ส้านักอนามัย
เก่ียวข้อง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

สปส.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

ส่วนปฏบิัตกิาร 
(สนอ.) 

ส่วนสนบัสนุน 
(สนอ.) 

 
 

ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพื้นที่ (สนอ.) 

 
ประเมิน 
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แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1. กรณีเกิดเหตุในสถานท่ีท างาน 
 1.1 แผนการดับเพลิง 
๑) กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ 
ให้ด้าเนินการ ดงัน้ี 
- ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกสง่สัญญาณแจ้ง
เหตแุละแจง้เจ้าหน้าที่เวร/เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยั 
- แจง้หน่วยดบัเพลงิ โทรแจ้ง 199 และศูนย์สาย
ด่วนส้านักอนามัย 0 2245 4964 และแจง้
เจ้าหน้าทีต่ัดกระแสไฟฟ้า บริเวณที่เกิดเหตุ 
และรายงานตามสายการบังคับบญัชา 
- กรณีดับเพลิงได้ให้รายงานสถานการณ์ตาม
สายการบังคับบัญชา 
- กรณีดับเพลงิไม่ได้ให้ออกจากสถานที่เกิดเหตุ 
พร้อมทั้งส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภยั แล้ว
รายงานสถานการณ์ตามสายการบงัคับบัญชา 
เพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สัง่ใชแ้ผนการ
อพยพหนีไฟและแผนการดับเพลิงต่อไป 

ทุกส่วนราชการ - แบบรายงานสถานการณ์
การเกิดเพลงิไหม ้

 

๒) กรณีเกิดเหตุนอกเวลาราชการ 
ให้ด้าเนินการดงัน้ี  
- ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกสง่สัญญาณแจ้ง
เหตแุละแจง้เจ้าหน้าที่เวร/เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยั 
- แจ้งหน่วยดบัเพลงิ โทรแจง้ 199 หรือ โทร 
0 2354 6858 หรือ โทร 1555 และศูนย์
สายด่วนส้านักอนามัย 0 2245 4964 และ
แจ้งเจ้าหน้าทีต่ัดกระแสไฟฟ้าบริเวณทีเ่กิดเหต ุ
และรายงานตามสายการบังคับบญัชา 
- กรณีดับเพลงิได้ให้รายงานสถานการณ์ตาม
สายการบงัคบับัญชา 
- กรณีดับเพลงิไม่ได้ให้ออกจากสถานที่เกิดเหตุ 
พร้อมทั้งส่งสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภยัแล้ว
รายงานสถานการณ์ตามสายการบงัคับบัญชา 
เพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สัง่ใช ้

ทุกส่วนราชการ - แบบรายงานสถานการณ์
การเกิดเพลงิไหม ้
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

แผนการอพยพหนีไฟและแผนการดับเพลงิ
ต่อไป 
 1.2 การดับเพลิงข้ันต้น 
 ผู้พบเหตุการณ์คนแรกทา้การดบัเพลงิขั้นต้น
ด้วยเคร่ืองดบัเพลงิแบบมือถือและหากรู้วา่คัท
เอาท์ไฟฟ้าอยู่ที่ใดให้รีบสับคัทเอาทล์งก่อน 
หรือหากไม่สามารถดับเพลงิขั้นต้นได้ดว้ยตนเอง
ให้แจง้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
- แจ้งเจ้าหน้าทีเ่วร/เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยั 
- แจง้หน่วยดบัเพลงิ โทรแจง้ 199 และศูนย ์
สายดว่นส้านักอนามัย 0 2245 4964  
- ส่งสญัญาณแจง้เหตุเพลงิไหม้ประจ้าชั้นที่ใกล้
ที่สุดแล้วรายงานสถานการณ์ตามสายการบังคับ
บัญชาเพื่อให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งใชแ้ผนการ
อพยพหนีไฟและแผนการดับเพลิงต่อไป 

ทุกส่วนราชการ - แบบรายงานสถานการณ์
การเกิดเพลงิไหม ้

 

2. กรณีเกิดเหตุในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 

 ส้านักอนามัย ร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนตาม
โครงสร้างศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักงาน
เขต และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร โดยมีหน้าที่ให้การสนับสนุน 
ด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและ 
ควบคุมโรค ฟื้นฟูสขุภาพกายและใจ และงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ ในพื้นทีเ่กิดเหตุและศูนย์พัก
พิง และจัดทา้รายงานสถานการณ์การเกิด
อัคคีภยั โดยใหร้ายงานผู้บงัคบับญัชาตาม 
ล้าดับชั้น 
 

ศบส.  
และส่วนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสร้างศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

 

- แบบรายงานสถานการณ์
การเกิดเพลงิไหม ้

 

 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1. กรณีเกิดเหตุในสถานท่ีท างาน 
1) การฟื้นฟูความเสียหายด้านกายภาพ 
- ส้ารวจ ประเมินความเสยีหายทางดา้น
สาธารณสุขและรายงานสถานการณ์เพลงิ

ทุกส่วนราชการ - แบบประเมินความเสยีหาย
ทางด้านสาธารณสขุ 
- รายงานสถานการณ์เพลงิไหม้ 
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

ไหมแ้ละรายงานผลการปฏิบตัิงาน - รายงานผลการปฏบิัตงิาน 

๒) การใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจาก
เหตเุพลิงไหม ้และด้าเนินการน้าสง่อย่าง
ถูกต้อง 
- ขนย้ายผู้ประสบภยัและทรัพย์สินไปยงัที่
ปลอดภยั 
- ส้ารวจความเสียหายและความต้องการ
ด้านต่างๆ 
- ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสยีหายให้
กลับคืนสู่สภาพปกต ิ
- จัดท้ารายงานสถานการณ์การเกิดอัคคภีัย 
โดยให้รายงานผู้บงัคบับัญชาตามล้าดับชั้น 

ทุกส่วนราชการ - แบบรายงานสถานการณ์
การเกิดอัคคภีัย 

 

2. กรณีเกิดเหตุในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 
 การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- ให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูสุขภาพ โดย
การจัดตัง้ “หน่วยสาธารณสุขเคลื่อนที”่ 
- ให้การเยยีวยาด้านจติเพื่อเสริมสร้างขวัญ
และก้าลังใจของผู้ประสบภยัให้กลับคืนสู่
สภาพปกติโดยเร็ว 
- ให้การสงเคราะห์ดา้นสาธารณสขุแก่
ผู้ประสบภัย 
- ด้าเนินการด้านสาธารณสุข การควบคุม
และป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ 
การฟื้นฟูสุขภาพ การสุขาภิบาลสิง่แวดล้อม 
การสุขาภิบาลอาหาร และงานดา้นสาธารณสุข
อ่ืนๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและศูนย์พักพิง 
- จัดท้ารายงานสถานการณ์การเกิดอัคคภีัย 
โดยให้รายงานผู้บงัคบับัญชาตามล้าดับชั้น 

ส่วนราชการตามโครงสร้าง
ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์

ส้านักอนามัย 

- แบบรายงานการด้าเนินงาน
ตามส่วนราชการที่รับผิดชอบ 
- แบบรายงานสถานการณ์
การเกิดอัคคภีัย 

 

 

5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดอัคคีภัย ให้ด้าเนินการรับมือกับสถานการณ์ ดังนี้ 
1.1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต  จัดตั้งศูนย์

บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
สั่งการควบคุมก้ากับดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยจาก
อัคคีภัยในระดับพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์วิธีการ
เตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับอัคคีภัย 

1.2) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครข้ึนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนย์และด้าเนินการตาม  
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ฯ โดยก้าหนดให้ใช้ห้อง CCTV เดิมตึกด้าช้ัน ๒ เป็นห้องปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดต้ังศูนย์ฯ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณี
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้แต่ใหค้้านึงถึงความปลอดภัยด้วยดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของส านักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย สั่งการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 

 
โครงสร้างศูนยบ์ัญชาการเหตกุารณ์ส านกัอนามัย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ส านักอนามัย 

งานสนับสนุนทั่วไป 

งานด้านความปลอดภัย ในการเผชิญเหตุ  การประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารความเสี่ยง 

งานอ านวยการ งานเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนส่ง 

การจัดหาพัสดุ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห์ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวัง สอบสวนและ
ควบคุมโรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ์ 

สนับสนุนอัตราก้าลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทย์สาธารณสุข 

งานข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผล 
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 แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยท่ีรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมากและเป็นบริเวณกว้าง 
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1 ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการให้จดัตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ์ 
3. ควบคุม ก้ากับ ดแูล ให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขเหตุการณ์  
ให้เป็นไปตามแผนเผชญิเหตขุองสา้นักอนามัย 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บงัคับบัญชาล้าดับถดัไป 
5. กรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกต ิสั่งการให้ปิดศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

1.1 งานข้อมูลขา่วสาร -  สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดเตรียมข้อมูลของเหตุการณ์ 
3. บันทึกข้อสั่งการ และการปฏิบตัิของฝ่ายต่างๆ 
4. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชา 

1.2 งานด้านความปลอดภยั
ในการเผชญิเหต ุ

- สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ก้าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของบคุลากร ผู้ปฏิบตัิงาน 
อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่้าเป็น 
3. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1.3 การประชาสัมพันธ์/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

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

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบตัิในเหตุการณ์ 
2. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่ 
3. จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจาก
ผลกระทบด้านสุขภาพจากอัคคีภยัโดยประสานกองประชาสัมพันธ์ 
เพื่อเผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน 
4. เผยแพร่ข่าวเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากผลกระทบด้าน
สุขภาพจากอัคคภีัยและการป้องกันตนเอง ลง website สนอ. กอง
ประชาสัมพันธ์ Facebook 
5. รายงานสถานการณ์การเกิดเหตแุก่ผู้บงัคับบังคับบญัชาอย่าง
ต่อเน่ือง 
6. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภยั และรายงานผู้บริหารจะได้แถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชน และ
ไม่ให้เกิดความตระหนักจากข่าวหรือสื่ออ่ืนที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
7. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายแจ้งผู้บังคับบญัชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้
รับทราบข้อมูลขา่วสาร 

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

1. ประสานส่วนอ้านวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
3. ประสานหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนท่ัวไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนส่ง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาเส้นทาง/ช่องทางในการ 

เข้าไปยังพื้นที ่การขนสง่ผู้ประสบ ผู้ป่วย ผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และ 
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สัตว์เลีย้ง รวมทัง้เส้นทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกิดภัยด้วยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับศูนย์สื่อสาร (ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผ่านข่ายอัมรินทร์ 
ความถี่หลัก 155.800 MHz และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

2.2 การจดัหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นตามการร้องขอเพื่อ
สนับสนุนหน่วยปฏิบัติ 
2. จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มสา้หรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดืม่แก่
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลงั - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิ ให้แก่เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ 

2.4 สนับสนุนอัตรา 
ก้าลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส.  
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดอัตราก้าลงับคุลากรที่จะใช้ในการปฏบิัตงิาน 

3 งานอ านวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ์ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. วิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์ครอบคลุมทัง้ 4 มิต ิ
2. จัดท้าแผนเผชญิเหตเุพื่อตอบโต้สถานการณ์ 
3. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. จัดเตรียมข้อมูลด้านวชิาการเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 
2. ติดต่อประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานข้อมูล จัดทา้รายงานการเกิดอัคคภีัย จ้านวนผู้บาดเจบ็ 
ลักษณะการบาดเจ็บ ความเสยีหาย การให้การช่วยเหลือ พร้อม
ข้อเสนอแนะ การบริหารจดัการภยั โดยให้รายงานผู้บังคับบญัชา
ตามล้าดับชั้น 
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4 งานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝ้าระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และทีมงานให้พร้อมต่อการดา้เนินงาน 
2. ด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝ้าระวังโรคที่อาจเกดิระหว่าง และหลงัการเกิดอัคคภีัย 
อย่างต่อเน่ือง 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

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

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกล้เคียง
และศูนย์พักพงิ เพื่อประเมินความปลอดภยั 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิง่แวดล้อมในศูนย์พักพงิเช่น การจดัการ
ขยะ น้้าเสีย ห้องอาบน้้า ห้องส้วม เป็นต้น 
๓. ควบคุมสัตวแ์ละแมลงน้าโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝ้าระวงัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้้า อาหารบริโภคอ่ืนๆด้วยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ กรณีพบผูท้ี่มี
อาการอุจจาระร่วง อาเจยีน อาหารเป็นพษิ เป็นต้น 

5 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบตัิงานในพื้นที่ (ทีมรุก) จดัรถ Ambulance ประจ้าตาม
ที่ตัง้หน่วยใหบ้ริการ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัตงิานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ปฏิบตังิานประจ้าอยู่ที ่ศบส. บริเวณ
ใกล้เคียง 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.2 สุขภาพจิต/สังคม
สงเคราะห์ ฟื้นฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสงัคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
     - ดูแลดา้นสุขภาพจิต เช่น คดักรอง/ประเมินความเครียด ให้
ค้าปรึกษา/เสริมพลัง แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที ่ตามปญัหาทีพ่บ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบ้ริการประชาชน และเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขา่ยหน่วยงานดา้นสุขภาพจติในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ ์ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ตา่งๆ ที่จ้าเป็นให้เพียงพอ เพื่อพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ไปยงัหน่วยบริการให้เพยีงพอ และทันเวลา 
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5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะห์ที่เปิดใหบ้ริการ หรือที่มีการร้องขอ 
2. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ และทีมงานให้พร้อม
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน เม่ือได้รับการประสานหรือร้องขอ 
3. ให้ค้าปรึกษา แนะน้าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสง่สิง่สง่ตรวจ
ในกรณีที่มีการร้องขอ 

5.5 งานบริการทางสตัวแพทย์ 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตว์เลีย้ง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ และตดิต่อน้าส่งคืนเจ้าของ 
2. ถ้าไม่พบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ ให้อพยพขนย้ายไปในสถาน
พักพิงสัตวเ์ลีย้งที่ก้าหนด 
3. จัดเตรียมกรงขงัสัตว์ อาหารส้าหรับสัตวเ์ลี้ยงให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
สัตว์เศรษฐกิจ 
1. ติดต่อประสานงานสถานที่พักพงิสตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนย้ายสัตว์ไปในสถานที่พักพิงสตัว ์
3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และอาหารส้าหับสตัว์เลีย้งให้
เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
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3. แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและบรรเทาภัยด้านความม่ันคง 
ส านักอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

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

 

อ้างถึง 1. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
 

1. สถานการณ์ท่ัวไป 

จากสถิติการเกิดสาธารณภัยในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553 – 25571 พบว่า ภัยด้านความมั่นคง
เป็นสาธารณภัยที่เกิดมากเปน็อันดับสาม มีสถิติการเกิดในรอบ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 - 2557 รวมจ้านวน 
1,874 ครั้ง บาดเจ็บ 1,431 คน เสียชีวิต 96 คน สาเหตุเนื่องจากกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของอ้านาจ
ทางการเมือง มีสถานที่ราชการ สถานที่เชิงสัญลักษณ์หลายแห่ง รวมทั้งเป็นแหล่งความเจรญิทางเศรษฐกิจและ
สังคม ส่งผลให้มีความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงภายใน ทั้งภัยคุกคามจากการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม 
การชุมนุมประท้วง ซึ่งส่วนใหญ่กรุงเทพมหานครจะได้รบัผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุมประท้วงประเภทต่างๆ 
เช่น การชุมนุมทางการเมือง การชุมนุมเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการชุมนุมทาง
การเมือง จะเห็นได้จากสถิติ 2 ปีหลัง (พ.ศ. 2556 – 2557) ได้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างรุนแรง 
สร้างความเสียหายเป็นวงกว้าง ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งส่งผลกระทบต่อการด้าเนินชีวิตประจ้าวันของ
ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องอีกด้วย 

ส้านักอนามัย ในฐานะหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความส้าคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง อันเนื่องมาจากภัยด้านความมั่นคง จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาภัยด้านความมั่นคงข้ึน เพื่อให้ส่วนราชการภายในส้านักอนามัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้สามารถด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยด้านความมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และ  
มีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อก้าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
ภัยด้านความมั่นคงได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดข้ึนจากภัยด้าน
ความมั่นคง 
 
๓.  นิยามศัพท์ 
  ภัยด้านความมั่นคง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการชุมนมุประทว้งและก่อการจลาจล 

                                                             
1 แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
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การประท้วง หมายถึง การแสดงออกด้วยการกระท้าเพื่อแสดงให้เห็นว่าคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยซึ่งมี
หลากหลายวิธีเช่นการอดข้าวประท้วงการเดินประท้วงซึ่งส่วนใหญ่เป็นการแสดงออกทางสังคมและการเมืองโดย
การประท้วงที่ใช้ความรุนแรงก่อให้เกิดความวุ่นวายจนกลายเป็นการก่อการจลาจล 

การก่อการจลาจล หมายถึง การก่อความไม่สงบที่มีลักษณะคล้ายสงครามกลางเมืองคือมีมวลชน
ขนาดใหญ่รวมตัวกันเคลื่อนไหวเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงและอาจจะไม่สามารถควบคุมมวลชนที่มารวมตัว
กันนั้นได้จนนาไปสู่การจลาจลสร้างความวุ่นวายสับสนและเกิดความเสียหายโดยเมื่อสถานการณ์พัฒนา  
สู่การจลาจลแล้วก็จะมีการปราบปรามจากเจ้าหน้าที่รัฐ 

ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

รองผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 

ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ้านวยการเขต 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจในการบัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ อ้านวยการ สั่งกา ร
ตลอดจนควบคุมภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์เรียกว่า 
“Single Command” เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้้าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เป็นผู้อ้านวยการสูงสุดและมีองค์กร
รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้ช่วยอ้านวยการกรงุเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยส้านักงานเขต 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

4 สาธารณภัยขนาดร้ายแรง
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตร ี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
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4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4.2.1 เมื่อเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรง แต่ส้านักงานเขต
สามารถระดมสรรพก้าลัง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับบรรเทาเหตุการณ์นั้นได้)  

ส้านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) มีภารกิจหน้าที่ดังนี ้
-  จัดเจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้านการรกัษาพยาบาล การปอ้งกนัและควบคุมโรค การฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นทีเ่กิดเหต ุ

4.2.2 เมื่อเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ขยายวงกว้าง 
กรุงเทพมหานครต้องระดมสรรพก้าลังทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมากข้ึน เพื่อเข้าช่วยเหลือ 
ซึ่งบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาจต้องหยุดภารกิจประจ้า เพื่อเข้าด้าเนินการช่วยเหลือให้ภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) ส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโ รคการฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
2) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 

 5.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยส้านักงานเขต และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้อ้านวยการส้านักอนามัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 
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 5.1.2 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของส านัก
อนามัย 

  ส้านักอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การแพทย์ระดับปฐมภูมิ การป้องกันและบ้าบัดการติดยาเสพติด  
การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศก้ากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 
82 ส่วนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่ 
   1. ส้านักงาน 5 ส้านักงาน ได้แก่  ส้านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขส้านักงานป้องกันและบ้าบัด
การติดยาเสพติด ส้านักงานชันสูตรสาธารณสุข ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
   2. กอง 8 กอง ได้แก่ ส้านักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ส้านักอนามัย ได้จัดท้าค้าสั่ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของส้านัก
อนามัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส่วนราชการในสงักัดสา้นักอนามัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การบริหาร
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
   1. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยคณะท้างานมี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านัก
อนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2558 และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 

2) ส้ารวจ และปรับปรุงฐานข้อมลูทรพัยากรต่างๆ  
3) จัดท้าแผนเผชิญเหตุ ( Incident Action Plan) และ/หรือจัดให้มีการฝึกซ้อมแผน 

บนโต๊ะ (Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) ก้ากับดูแลการด้าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามทีผู่้อ้านวยการส้านักอนามัย มอบหมาย 

2. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 2050/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 
และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- บริหารจัดการการปฏิบัติราชการของกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่จ้าเป็ น 
และเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ น้้าท่วม และอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น พร้อมรายงานผลให้ผู้อ้านวยการ  
ส้านักอนามัยรับทราบ  
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แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง 
ส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะก่อนเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

1. การป้องกันและลดผลกระทบ  
1.1) ตดิตามข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์

บ้านเมืองอยา่งใกล้ชดิ 
ทุกส่วนราชการ   

1.2) ประสานส้านักงานเขตส้ารวจจุด
เสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ เช่น สถานที่เชงิ
สัญลักษณ์ สถานทูต เป็นต้น 

ศบส. 
สนข. 

- ผังแสดงจุดเสี่ยงด้านความ
ม่ันคงในพื้นที่รับผิดชอบของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 

 

1.3) ประสานงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่ 
สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนใน
การรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 

ศบส. 
สนข. 

- บัญชีรายชื่อชุมชนในพื้นที่/
ผู้น้าชุมชน 

 

1.4) จัดท้าฐานข้อมูลก้าลังเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ อุปกรณ์
การกู้ชีพกู้ภัย และยานพาหนะเพื่อให้พร้อม
เรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกส่วนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมข้อมูล 

ในภาพรวมของสา้นัก
อนามัย) 

- ฐานข้อมูลอัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที ่
- ฐานข้อมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานข้อมูลยานพาหนะ 
- ฐานข้อมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ในการให้ความช่วยเหลือ 

 

2. การเตรียมความพร้อม 
2.1) จัดท้าแผนปฏบิัติการป้องกัน 

และบรรเทาภยัด้านความม่ันคงเพื่อให ้
ส่วนราชการของสา้นักอนามัยใช้เป็น
แนวทางในการเตรียมความพร้อมและ 
ถือปฏิบตัิเม่ือเกิดภยัด้านความม่ันคง 

สพธ. 
สก.สนอ.  

และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
 

- แผนปฏิบตัิการป้องกันและ
บรรเทาภยัดา้นความม่ันคง 

 

2.2) จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฯ สก.สนอ. 
สพธ.  
ศบส. 

- การฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิการ
ป้องกันและบรรเทาภัยด้าน
ความม่ันคง 

 

2.3) จัดท้าเอกสารแบบประเมิน
สุขภาพกายและสุขภาพจิตและเตรียมการ
อบรมนักจิตวิทยานักสงัคมสงเคราะห์ 
พยาบาลสุขภาพจิตในการประเมินสุขภาพ
กายและสขุภาพจิต 

กสภ. 
ศบส. 

 
 

- เอกสารแบบประเมินสุขภาพ
กายและสุขภาพจิต 

 

2.4) ประชุมบูรณาการงานแผนกับ
ศูนย์บริการสาธารณสุขทัง้ 69 แห่ง และ
ประชุมชี้แจงบุคลากรที่รับผิดชอบงาน
สุขภาพจิตของศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อ
รับทราบแนวทางปฏิบัตเิม่ือเกิดภาวะวิกฤต  

กสภ. 
ศบส. 

 

- แผนผังขั้นตอนการ
ปฏิบตัิงาน 
- แบบประเมินสุขภาพจิต 
- ใบความรู้ส้าหรับการแนะน้า 
ให้สุขภาพจิตศึกษาแก่
ประชาชน 

 



 

39 | P a g e  

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

- แบบรายงานผลปฏิบัติงาน 
2.5) เผยแพร่องค์ความรู้ในการดูแล

สุขภาพกายและสุขภาพใจแก่ประชาชน 
กสภ. 
สพธ. 
ศบส. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 

 

2.6) ประสานส้านักงานเขต และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวบรวม และจัดท้า
ฐานข้อมูลพื้นที่เสีย่งภยั พื้นที่ประสบภัย 
ศูนย์พักพิงชั่วคราว/Cool Zoneเพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

สก.สนอ. 
ศบส. 

 
 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
- บัญชีศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 

2.7) จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อม
ปฏิบตัิงาน เม่ือได้รับแจ้งวา่เกิดภัย 

ศบส. 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

  

2.8) จัดเตรียมยา เวชภัณฑ ์และวัสดุ
อ่ืนที่ไม่ใช่ยาให้เพยีงพอเม่ือเกิดภาวะวิกฤต ิ

กภก. 
ศบส. 

- บัญชยีา เวชภณัฑ์ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไม่ใช่ยา 

 

2.9) เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และยานพาหนะให้พร้อมใช้งานได้
ทันที เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกส่วนราชการ - บญัชีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
ยานพาหนะ 

 

2.10) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก 
ระบบ สื่อสารรอง พร้อมจัดหาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์สื่อสารและส้ารองพลังงานให้
เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ทุกส่วนราชการ - ระบบสื่อสารหลัก  
- ระบบสื่อสารรอง 
- บัญชีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
การสื่อสาร 

 

 

5.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 5.2.1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผู้อ้านวยการเขต เป็นผู้ควบคุม สั่งการ เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน รวมทั้งอ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ 
รวดเร็วและทั่วถึง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ  และมีส้านักงาน กอง  
ให้การสนับสนุนการท้างานในพื้นที่ตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการ
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ระดมสรรพก้าลัง เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การสาธารณกุศล มีผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ์ โดยส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

(1) ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
-  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สาธารณภัย (เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวข้อง) 
-  จัดเตรียมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
-  ก้าหนดนโยบายร่วมกับพื้นที ่
-  ประสานงานในพื้นที ่
-  บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (เฉพาะภัยทีส่นอ.เกี่ยวข้อง) 

(2) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะภัยที่ส้านักอนามัยเกี่ยวข้อง (จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ และตรวจเฝ้าระวังสารเคมี พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าในการจัดการ
ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  

(3) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 
- ประเมินสถานการณ์ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและ

ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 
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 5.2.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของส านักอนามัย ประกอบด้วย 

 ในภาวะฉุกเฉิน ส้านักอนามัยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัยตั้งอยู่ ณ 
ส้านักงานเลขานุการ ส้านักอนามัย ช้ัน ๔ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ประกอบด้วย 
ผู้อ้านวยการส้านักอนามัย เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย รองผู้อ้านวยการส้านัก
อนามัย (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองผู้อ้านวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนส้านักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข 
ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 

 แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1. ศูนย์บริการสาธารณสขุ ออกหน่วยบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ ปฏิบตังิานช่วยเหลือ

ศบส. 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

- แบบรายงานการออกหน่วย
บริการสาธารณสุขเคลื่อนที ่

 

- ประเมินสถานการณ์ 
(ความรุนแรง,สาเหต,ุ 
ลักษณะภัย, ความต้องการ
ความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
ให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

- วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณส์าธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เก่ียวข้อง) 
- จัดเตรียมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
- ก้าหนดนโยบายร่วมกับพ้ืนที ่
- ประสานงานในพ้ืนที ่
- บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจัดการตาม
ภารกิจส้านักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
การควบคุมและป้องกันโรค 
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เกิด
เหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
เฉพาะภัยที่ส้านักอนามัย
เก่ียวข้อง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

กปส.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพื้นที่(สนอ.) 

 
ประเมิน 

ส่วนปฏบิัตกิาร 
(สนอ.) 

ส่วนสนบัสนุน 
(สนอ.) 

 
 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 



 

42 | P a g e  

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

ประชาชนในพื้นที่อพยพ 
2) จัดทีมปฏิบตัิงานลงพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบเฝ้า
ระวังควบคุมโรคติดต่อ และตรวจสอบเฝ้า
ระวังสุขาภิบาลอาหาร และสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อพยพ 

สสว. 
กสอ. 
กคร. 
สนข. 

- แบบรายงานการจัดการ
สุขาภบิาลในพื้นที่อพยพ/
ศูนย์พักพิง 

 

3) ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ผู้ประสบภัย โดยเจ้าหน้าทีท่ีมสหวิชาชีพ 

ศบส. 
กสภ. 

- แบบประเมินสุขภาพฯ 
-เตรียมแผนการให ้
ความช่วยเหลือและส่งต่อ 

 

4) จัดทา้รายงานผลการด้าเนินงาน น้าเรียน
ผู้บริหาร ประจ้าวัน  

ศบส. 
สก.สนอ. 

- แบบฟอร์มรายงานผลการ
ด้าเนินงาน  

 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

 ส้านักอนามัย ประสานส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภยัดังน้ี 
1) จัดบคุลากรด้านการแพทย์และสาธารณสขุ
ให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผูป้ระสบภยัตาม
แผนการด้าเนินงานของศูนยบ์ริการ
สาธารณสุข ส้านักอนามัย  

ศบส. 
และส่วนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสร้างศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

  

2) ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ผู้ประสบภัยโดยเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ 

ศบส. 
กสภ. 

- แบบประเมินสุขภาพฯ 
- แผนเตรียมการให้การ
ช่วยเหลือหรือส่งต่อ 

 

3) ด้าเนินการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้ประสบภัย 

ศบส. 
และส่วนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสร้างศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

  

4) จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(Surveillance and Rapid Response Team 
: SRRT) เพือ่ด้าเนินการป้องกันเฝ้าระวงัและ
ควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้น 

ศบส. 
กคร. 

- แบบรายงานการปฏิบัติงานทีม
เฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 

 

5) จัดทีมสัตวแพทยด์ูแลรักษาสตัว์ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

สสธ. - แบบรายงานการช่วยเหลือ 
ดูแล และสง่ต่อสตัว์เลี้ยง 

 

6) ด้าเนินการตรวจสอบสขุาภบิาลสิง่แวดล้อม
และสุขาภิบาลอาหารภายในศูนยพ์ักพิง
ชั่วคราว 

สสว. 
กสอ. 
สนข. 

- แบบรายงานด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล
อาหารในภาวะฉุกเฉิน 
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5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดภัยจากด้านความมั่นคง ให้ด้าเนินการรับมือ
กับสถานการณ์ ดังนี้ 

1.1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต  จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
สั่งการควบคุมก้ากับดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยด้าน
ความมั่นคงในระดับพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์วิธีการ
เตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับภัยด้านความมั่นคง 

1.2) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครข้ึนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนย์และด้าเนินการตาม  
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ฯ โดยก้าหนดให้ใช้ห้อง CCTV เดิมตึกด้าช้ัน ๒ เป็นห้องปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดต้ังศูนย์ฯ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณี
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้แต่ใหค้้านึงถึงความปลอดภัยด้วยดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของส านักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย สั่งการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลังเกิดภัย 
กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

7. จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงานน้าเรียน
ผู้บริหาร 

ศบส. 
สก.สนอ. 

- แบบฟอร์มรายงานผล 
การด้าเนินงาน  
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โครงสร้างศูนยบ์ัญชาการเหตกุารณ์ส านกัอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยด้านความมั่นคงท่ีรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมากและเป็นบริเวณกว้าง 
 

ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1 ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการให้จดัตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ์ 
3. ควบคุม ก้ากับ ดแูล ให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขเหตุการณ์ ให้
เป็นไปตามแผนเผชญิเหตุของส้านักอนามัย 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บงัคับบัญชาล้าดับถดัไป 
5. กรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกต ิสั่งการให้ปิดศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

1.1 งานข้อมูลขา่วสาร -  สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดเตรียมข้อมูลของเหตุการณ์ 
3. บันทึกข้อสั่งการ และการปฏิบตัิของฝ่ายต่างๆ 
4. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชา 

1.2 งานด้านความปลอดภยั
ในการเผชญิเหต ุ

- สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ก้าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของบคุลากร ผู้ปฏิบตัิงาน 

ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ส านักอนามัย 

งานสนับสนุนทั่วไป 

งานด้านความปลอดภัยในการเผชิญเหตุ การประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารความเสี่ยง 

งานอ านวยการ งานเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนส่ง 

การจัดหาพัสดุ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห์ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุม
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ์ 

สนับสนุนอัตราก้าลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทย์สาธารณสุข 

งานข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผล 
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ที่เก่ียวข้อง อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่้าเป็น 
3. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1.3 การประชาสัมพันธ์/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

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

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบตัิในเหตุการณ์ 
2. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่ 
3. จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจาก
ผลกระทบด้านสุขภาพจากภัยด้านความม่ันคง โดยประสานกอง
ประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ขา่วแก่สื่อมวลชน 
4. เผยแพร่ข่าวเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากผลกระทบด้าน
สุขภาพจากภยัด้านความม่ันคง และการป้องกันตนเอง ลง website 
สนอ. กองประชาสัมพันธ์ Facebook 
5. รายงานสถานการณ์การเกิดเหตแุก่ผู้บงัคับบังคับบญัชาอย่าง
ต่อเน่ือง 
6. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภยั และรายงานผู้บริหารจะได้แถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชน และ
ไม่ให้เกิดความตระหนักจากข่าวหรือสื่ออ่ืนที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
7. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายแจ้งผู้บังคับบญัชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้
รับทราบข้อมูลขา่วสาร 

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

1. ประสานส่วนอ้านวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
3. ประสานหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนท่ัวไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนส่ง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาเส้นทาง/ช่องทางในการ 

เข้าไปยังพื้นที ่การขนสง่ผู้ประสบ ผู้ป่วย ผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว์
เลี้ยง รวมทัง้เส้นทางการจราจร 
2. จดัเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกิดภัยด้วยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับศูนย์สื่อสาร (ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผ่านข่ายอัมรินทร์ 
ความถี่หลัก 155.800 MHz และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นตามการร้องขอเพื่อ
สนับสนุนหน่วยปฏิบัติ 
2. จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มสา้หรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดืม่แก่
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 
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2.3 การเงินการคลงั - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิ ให้แก่เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ 

2.4 สนับสนุนอัตรา 
ก้าลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
กลุ่มเขต 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดอัตราก้าลงับคุลากรที่จะใช้ในการปฏบิัตงิาน 

3 งานอ านวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ์ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. วิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์ครอบคลุมทัง้ 4 มิต ิ
2. จัดท้าแผนเผชญิเหตเุพื่อตอบโต้สถานการณ์ 
3. รวบรวมผลการด้าเนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ 
และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. จัดเตรียมข้อมูลด้านวชิาการเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 
2. ติดต่อประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานข้อมูล จัดทา้รายงานการเกิดภยัด้านความม่ันคง จา้นวน
ผู้บาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจบ็ การให้การช่วยเหลือ พร้อม
ข้อเสนอแนะ การบริหารจดัการภยั โดยให้รายงานผู้บังคับบญัชา
ตามล้าดับชั้น 

4 งานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝ้าระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และทีมงานให้พร้อมต่อการดา้เนินงาน 
2. ด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝ้าระวงัโรคที่อาจเกิดระหว่าง และหลังการเกิดภยัดา้นความม่ันคง
อย่างต่อเน่ือง 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

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

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกล้เคียง
และศูนย์พักพงิ เพื่อประเมินความปลอดภยั 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงเช่น 
การจัดการขยะ น้้าเสยี ห้องอาบน้้า ห้องส้วม เป็นต้น 
๓. ควบคุมสัตวแ์ละแมลงน้าโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝ้าระวงัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้้า อาหารบริโภคอ่ืนๆด้วยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ 
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3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ กรณีพบผูท้ี่มี
อาการอุจจาระร่วง อาเจยีน อาหารเป็นพษิ เป็นต้น 

5 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบตัิงานในพื้นที่ (ทีมรุก) จดัรถ Ambulance ประจ้าตาม
ที่ตัง้หน่วยใหบ้ริการ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัตงิานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ปฏิบตังิานประจ้าอยู่ที ่ศบส. บริเวณ
ใกล้เคียง 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.2 สุขภาพจิต/สังคม
สงเคราะห์ ฟื้นฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสงัคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
     - ดูแลดา้นสุขภาพจิต เช่น คดักรอง/ประเมินความเครียด ให้
ค้าปรึกษา/เสริมพลัง แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที ่ตามปญัหาทีพ่บ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบ้ริการประชาชน และเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขา่ยหน่วยงานดา้นสุขภาพจติในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ ์ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ตา่งๆ ที่จ้าเป็นให้เพียงพอ เพื่อพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ไปยงัหน่วยบริการให้เพยีงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะห์ที่เปิดใหบ้ริการ หรือที่มีการร้องขอ 
2. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ และทีมงานให้พร้อม
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน เม่ือได้รับการประสานหรือร้องขอ 
3. ให้ค้าปรึกษา แนะน้าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสง่สิง่สง่ตรวจ
ในกรณีที่มีการร้องขอ 

5.5 งานบริการทางสตัวแพทย์ 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตว์เลีย้ง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ และตดิต่อน้าส่งคืนเจ้าของ 
2. ถ้าไม่พบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ ให้อพยพขนย้ายไปในสถาน
พักพิงสัตวเ์ลีย้งที่ก้าหนด 
3. จัดเตรียมกรงขงัสัตว์ อาหารส้าหรับสัตวเ์ลี้ยงให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทัว่ไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
สัตว์เศรษฐกิจ 
1. ติดต่อประสานงานสถานที่พักพงิสตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อบริโภค 
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2. อพยพขนย้ายสัตว์ไปในสถานที่พักพิงสตัว ์
3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และอาหารส้าหรับสตัว์เลี้ยง
ให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทัว่ไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
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4. แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดในมนุษย ์
ส านักอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

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

 
อ้างถึง 1. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
 2. พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 4. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
 

1. สถานการณ์ท่ัวไป 
 สถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อที่ผ่านมา ทั้งโรคติดต่ออุบัติใหม่และโรคติดต่ออุบัติ ซ้้า
ต่างๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ุใหม่ ๒๐๐๙ โรคติดเช้ือ 
โคโรนาสายพันธ์ุใหม่ 2012 โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา และโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น 
ทั้งหมดนี้เป็นปัญหาภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้างก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนจ้าเป็นต้องด้าเนินการสอบสวน เพื่อค้นหาสาเหตุและแหล่งที่มาของโรค ส่งผลให้
สามารถควบคุม ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรค และบรรเทาภัยที่เกิดจากโรคระบาดในมนุษย์ได้ทันท่วงที 

 ส้านักอนามัย ในฐานะหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยง อันเนื่องมาจากภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ จึงได้จัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ข้ึน เพื่อให้ส่วนราชการภายในส้านักอนามัยใช้
เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้สามารถด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคระบาดในมนุษย์ได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อก้าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย
จากโรคระบาดในมนุษย์ได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากโรคระบาด
ในมนุษย ์
 
๓.  นิยามศัพท์  
  3.1 ภัยจากโรคระบาดในมนุษย์ หมายถึง ภัยจากโรคซึ่งปรากฏข้ึนในประชากรกลุ่ มหนึ่ง ใน
ระยะเวลาหนึ่ง ในอัตราที่สูงข้ึนมากกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเทียบกับประวัติการเกิดโรคในอดีต โรคนั้นอาจเป็น
โรคติดต่อทางสัมผัสหรือไม่ก็ได้ ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ในพื้นที่เกิดโรคระบาดและพื้นที่
ใกล้เคียง  
  3.2 ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3.3 รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
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 3.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ้านวยการเขต 
 3.5 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจในการบัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ อ้านวยการ สั่งการ 
ตลอดจนควบคุมภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์เรียกว่า 
“Single Command” เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้้าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เป็นผู้อ้านวยการสูงสุดและมีองค์กร
รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้ช่วยอ้านวยการกรงุเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยส้านักงานเขต 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

4 สาธารณภัยขนาดร้ายแรง
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตร ี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

 
4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4.2.1 เมื่อเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรง แต่ส้านักงานเขต
สามารถระดมสรรพก้าลัง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับบรรเทาเหตุการณ์นั้นได้)  

ส้านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) มีภารกิจหน้าที่ดังนี ้
-  จัดเจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้านการรกัษาพยาบาล การปอ้งกนัและควบคุมโรค การฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นทีเ่กิดเหต ุ

4.2.2 เมื่อเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ขยายวงกว้าง 
กรุงเทพมหานครต้องระดมสรรพก้าลังทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมากข้ึน เพื่อเข้าช่วยเหลือ  
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ซึ่งบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาจต้องหยุดภารกิจประจ้า เพื่อเข้าด้าเนินการช่วยเหลือให้ภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) ส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
2) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 

 5.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยส้านักงานเขต และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้อ้านวยการส้านักอนามัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 5.1.2 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของส านัก
อนามัย 

  ส้านักอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การแพทย์ระดับปฐมภูมิ การป้องกันและบ้าบัดการติดยาเสพติด  
การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศก้ากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 
82 ส่วนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่ 
   1. ส้านักงาน 5 ส้านักงาน ได้แก่  ส้านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขส้านักงานป้องกันและบ้าบัด
การติดยาเสพติด ส้านักงานชันสูตรสาธารณสุข ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
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   2. กอง 8 กอง ได้แก่ ส้านักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ส้านักอนามัย ได้จัดท้าค้าสั่ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของส้านัก
อนามัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส่วนราชการในสงักัดสา้นักอนามัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การบริหาร
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
   1. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยคณะท้างานมี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี ้

1) ก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย 
ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 

2) ส้ารวจ และปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆ  
3) จัดท้าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 

(Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) ก้ากับดูแลการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
5) ปฏิบัตหิน้าที่ตามที่ผู้อ้านวยการส้านักอนามัย มอบหมาย 

 2. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 2050/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 
และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

  - บริหารจัดการการปฏิบัติราชการของกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่จ้าเป็น  
และเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ น้้าท่วม และอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น พร้อมรายงานผลให้ผู้อ้านวยการ  
ส้านักอนามัยรับทราบ  

แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะก่อนเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

1. การป้องกันและลดผลกระทบ  
    1.๑) ส้านักอนามัย ส้านักงานเขต 
ประเมินความเสีย่งจากการเกิดโรคระบาด
ในมนุษย์ โดยการประเมินความเป็นไปได้
หรือโอกาสที่จะเกิดโรคระบาดในมนุษย์
และผลกระทบเพื่อก้าหนดมาตรการใน
การบริหารจัดการภัยจากโรคระบาดใน
มนุษย์ที่เกิดขึ้นให้เหมาะสม 

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

- ระบบรายงานข้อมูลเฝา้ระวัง
ทางระบาดวิทยา 
- รายงานประเมินความเสี่ยง
การระบาดของโรคติดต่อ
กรุงเทพมหานคร 
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     1.2) จดัท้าฐานข้อมูลก้าลงัเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ยาและ
เวชภัณฑแ์ละอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภยัและ
จัดเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือยานพาหนะ
และวัสดุอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็น
ในการป้องกันภัย และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบคุคลเพื่อให้พร้อมเรียกใช้
งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกส่วนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมข้อมูล 

ในภาพรวมของสา้นัก
อนามัย) 

- ฐานข้อมูลอัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที ่
- ฐานข้อมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานข้อมูลยานพาหนะ 
- ฐานข้อมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ในการให้ความช่วยเหลือ 

 

    1.3) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านการเฝ้าระวังการเกิดโรค
ระบาดในมนุษย์ให้มคีวามเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงาน รวมทัง้การพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เพื่อการเฝ้า
ระวังทางระบาดวิทยา 

กคร. - ระบบสารสนเทศทางระบาด
วิทยา 

 

    1.4) ประสานส้านักงานเขต และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวบรวม และจัดท้า
ฐานข้อมูลพื้นที่เสีย่งภยั พื้นที่ประสบภัย 
ศูนย์พักพิงชั่วคราว/Cool Zone เพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

กคร. 
สนข. 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
- บญัชีศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 

    1.5) จัดท้าบัญชผีู้เชีย่วชาญเฉพาะ 
ด้านระบาดวิทยา/โรคระบาดในมนุษย์หรือ
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

กคร. - บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นระบาดวิทยา/ 
โรคระบาดในมนุษย ์

 

    1.6) เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก
แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน เก่ียวกับการป้องกันและปฏิบตัิตน
อย่างถกูต้องเพื่อใหป้ลอดภยัจากโรคระบาด
ในมนุษย์ สามารถดูแลตนเอง และให ้
ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้ตลอดช่วง
การระบาด  

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 
สนข. 
สนศ. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 

 

    1.7) พัฒนาช่องทางการสื่อสาร
สาธารณะ เสริมสร้างความรู้และ 
ความตระหนักแก่ประชาชน นักเรียน 
นักศึกษา และเยาวชน เก่ียวกับการป้องกัน
และปฏิบตัิตนอย่างถูกต้องเพื่อให้ปลอดภยั

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 
สนข. 
สนศ. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 
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จากโรคระบาดในมนุษย ์

2. การเตรียมความพร้อม 
    2.1) จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากโรคระบาดในมนุษย์รวมทั้ง
ก้าหนดมาตรการควบคุมการระบาดแบบ
บูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยักรุงเทพมหานคร 
และแผนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

กคร. 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

- แผนปฏิบตัิการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากโรคระบาดใน
มนุษย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิของส่วนราชการสงักัด
ส้านักอนามัย 

 

    2.2) ฝึกซ้อมแผนปฏบิัติการป้องกัน
และบรรเทาภยัจากโรคระบาดในมนุษย ์

กคร. 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

- แนวทางการปฏิบตัิของ 
ส่วนราชการสังกัดส้านัก
อนามัย 
- ประชุมฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิ
การป้องกันและบรรเทาภัย
จากโรคระบาดในมนุษย ์

 

    2.3) จัดหาวัคซีนป้องกันโรค ยาต้าน
ไวรัส และเวชภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการป้องกัน
ควบคุมโรค และรักษาพยาบาลผู้ป่วยให้แก่ 
สถานบริการ และศูนย์ปฏิบัติการให้
เพียงพอ 

กคร. 
กภก. 
ศบส. 

- บัญชีวัคซีนป้องกันโรค  
ยาต้านไวรัส และเวชภัณฑ์
ต่างๆที่เก่ียวข้อง 

 

    2.4) เตรียมความพร้อมในการดูแล
รักษาพยาบาลผูป้่วยในสถานบริการทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ รวมถึงการ
ออกหน่วยรักษาพยาบาลเคลื่อนที่เมื่อ 
สถานบริการมีผู้ป่วยจ้านวนมาก 

ศบส. และส่วนราชการอ่ืนๆ 
ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ 

ส้านักอนามัย 

  

    2.5) จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ตรวจคดักรอง โดยพัฒนาศักยภาพ 
ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้ได้
ตามมาตรฐานสากล 

กคร. - รายการเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วย 

 

2.6) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลักและ
ระบบสื่อสารส้ารองที่จ้าเป็น พร้อมทั้ง
จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอ
และใช้งานไดต้ลอดเวลาเม่ือเกิดเหตโุรค
ระบาดในมนุษย ์

 

สก.สนอ. - ระบบสื่อสารหลัก 
- ระบบสื่อสารส้ารอง 
- บัญชีเคร่ืองมือและอุปกรณ์
ส่ือสาร 

 

 



 

55 | P a g e  

5.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 5.2.1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้ควบคุม สั่งการ เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยที่
เกิดข้ึน รวมทั้งอ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็วและ
ทั่วถึง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค  
การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ และมีส้านักงาน กอง ให้การสนับสนุน
การท้างานในพื้นที่ตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดม
สรรพก้าลัง เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและ
ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การสาธารณกุศล มีผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
เหตุการณ์ โดยส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี ้

(1) ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
-  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สาธารณภัย(เฉพาะภัยที่ สนอ.เกี่ยวข้อง) 
-  จัดเตรียมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
-  ก้าหนดนโยบายร่วมกับพื้นที ่
-  ประสานงานในพืน้ที ่
-  บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวข้อง) 

(2) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะภัยที่ส้านักอนามัยเกี่ยวข้อง (จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ และตรวจเฝ้าระวังสารเคมี พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าในการจัดการ
ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  

(3) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 
- ประเมินสถานการณ์ (ความรุนแรง,สาเหต,ุ ลักษณะภัย, ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและ

ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 
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 5.2.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของส านักอนามัย ประกอบด้วย 

 ในภาวะฉุกเฉิน ส้านักอนามัยได้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัยตั้งอยู่ ณ ส้านักงาน
เลขานุการ ส้านักอนามัย ช้ัน ๔ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงประกอบด้วย ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย รองผู้อ้านวยการส้านักอนามัย(ที่ได้รับ
มอบหมาย) เป็นรองผู้อ้านวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนส้านักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข ที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง 
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1. การแก้ไขสถานการณ์ โดยการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังน้ี 
เม่ือได้รับแจง้เหตุโรคระบาดในมนุษย์ หรือได้รับข้อมูลการเกิดโรคระบาดในมนุษย์ให้ผู้อ้านวยการในเขตพื้นที่จัดตั้งศูนย์

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ์ 
(ความรุนแรง,สาเหต,ุ 
ลักษณะภัย, ความต้องการ
ความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
ให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

- วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณส์าธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เก่ียวข้อง) 
- จัดเตรียมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
- ก้าหนดนโยบายร่วมกับพ้ืนที ่
- ประสานงานในพ้ืนที ่
- บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจัดการตาม
ภารกิจส้านักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
การควบคุมและป้องกันโรค 
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เกิด
เหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
เฉพาะภัยที่ส้านักอนามัย
เก่ียวข้อง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

สปส.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพื้นที่(สนอ.) 

 
ประเมิน 

ส่วนปฏบิัตกิาร 
(สนอ.) 

ส่วนสนบัสนุน 
(สนอ.) 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

อ้านวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดในมนุษย์กรุงเทพมหานคร และส้านักงานเขต ตามระดบัความรุนแรง 
พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนยฯ์ และประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ดา้เนินการ ดังน้ี 
1) ส้านักอนามัยจัดทีมเฝ้าระวังสอบสวน
เคลื่อนที่เร็ว (Surveillance and Rapid 
Response Team : SRRT) เพื่อด้าเนินการ
สอบสวนหาสาเหตแุละแหล่งที่มาของโรค
รวมทั้งควบคุมและป้องกันการระบาดใน
พื้นที่ให้ยุติโดยเร็ว 

กคร. - ฐานข้อมูลทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

 

๒) ส้านักอนามัยจดัตัง้ทีมปฏิบตัิการฯหรือ 
Warroom เพื่อติดตามสถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิด 

กคร. - โครงสร้างทีมปฏิบตัิการฯ 
- การบัญชาการ 
- อ้านาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
- แผนเผชญิเหตุกรณีโรค
ระบาด 

 

๓) สถานพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร 
ส้านักการแพทย ์ส้านักอนามัย ดา้เนินการ
เฝ้าระวังโรคคดักรองผู้ป่วยที่สถานพยาบาล
น้ันๆ 

กคร.   

๔) ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(Surveillance and Rapid Response 
Team : SRRT) ปฏิบตัิภารกิจตาม
แผนปฏิบัติการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินทาง
สาธารณสุขด้านโรคติดต่อ ค้นหา คัดกรอง 
คัดแยกผู้ประสบภัย 

กคร. - แผนเผชญิเหตุกรณีโรค
ระบาด 

 

2.2 การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
1) ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยตาม
ความเหมาะสม 

ศบส. และส่วนราชการอ่ืนๆ
ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ 

ส้านักอนามัย 

- รายงานข้อมูลผู้ป่วย  

2) ส้านักอนามัย ร่วมกับส้านักงานเขต 
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่
ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดหรือบริเวณที่อาจ
ได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันตัวส้าหรับผู้อยู่
ในบริเวณพื้นที่ที่อาจได้รับอันตราย เพื่อ
ป้องกันตนเองได้ถูกต้องและปลอดภัยจาก

ศบส. 
กคร. 
สพธ. 

- สื่อประชาสัมพันธป์ระเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, ป้าย
ข้อความรณรงค,์ สื่อ Digital 
เป็นต้น 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

โรคระบาดในมนุษย ์

     3) การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บคุคล 
กรณีมีผู้เสยีชีวติ ใหเ้ป็นไปตามอ้านาจหน้าที่
การปฏบิัตงิานของสา้นักงานตา้รวจ
แห่งชาต ิและตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการปฏิบัตงิานพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัยพบิัติ
ร้ายแรง ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยักระทรวงมหาดไทยกับ
ส้านักงานพิสูจน์หลักฐานตา้รวจ สา้นักงาน
ต้ารวจแห่งชาต ิ

ส้านักงานนิติวิทยาศาสตร์
ต้ารวจ 

ส้านักงานตา้รวจแหง่ชาต ิ

  

 
หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

 ส้านักอนามัย ประสานส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังน้ี 
1) ส้านักอนามัย ส้านักงานเขต 
ประชาสัมพันธ์สร้างขวัญและก้าลงัใจ 
รวมทั้งฟื้นฟูเยยีวยาสภาพจิตใจประชาชนที่
ประสบภัยให้กลับสู่ภาวะปกต ิ

ศบส. 
กสภ. 
สพธ. 

- สื่อประชาสัมพันธ์ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, ป้าย
ข้อความรณรงค,์ สื่อ Digital 
เป็นต้น 

 

2) การจัดการศพผู้เสยีชีวติ มีแนวทาง ดังน้ี 
       (๑)  ส้านักงานเขต จัดหาสถานที่เก็บ
รักษาศพและพื้นที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์
ศพผู้เสยีชีวติ 
       (๒) การพิสจูน์เอกลักษณ์บคุคลและ
การส่งกลับ ให้เป็นไปตามข้อตกลงความ
ร่วมมือ การปฏิบตัิงานพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัยพบิัติ
ร้ายแรง ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย กับ ส้านักงานต้ารวจแหง่ชาต ิ
(๓)การเคลื่อนย้ายศพ ให้ส้านักงานเขตพื้นที่
ควบคุมการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชวีิต 

สนข. 
ส้านักงานนิติวิทยาศาสตร์

ต้ารวจ 
ส้านักงานตา้รวจแหง่ชาต ิ

  

   3) จดัทีมปฏิบัตงิานลงพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบ  
เฝ้าระวังสขุาภบิาลอาหาร และสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม โดยรอบบริเวณพื้นที่การระบาด 

สสว. 
กสอ. 
สนข. 

- แบบรายงานการปฏิบตัิ
หน้าที่ตามภารกิจส้านัก
อนามัย 
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

   4) จดัให้มีการศึกษาผลกระทบจากโรค
ระบาดในมนุษย ์ที่มีผลกระทบต่อชีวิตของ
ประชาชนอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูล
การบริหารจัดการภัยจากโรคระบาดใน
มนุษย์ในอนาคต 

กคร. -ผลการศึกษาบทเรียนจาก
การเกิดโรคระบาด 

 

   5) กรณีมีการอพยพ กองควบคุม
โรคตดิต่อ ประสานงานศูนย์บริการ
สาธารณสุขในพื้นที่ที่มีโรคระบาดในมนุษย์
ส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน
การด้าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภยั 

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

- รายงานข้อมูลผู้ป่วย ในศูนย์
พักพิง 

 

 
5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดโรคระบาดในมนุษย์ ให้ด้าเนินการรับมือกับ
สถานการณ์ ดังนี้ 

1.1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต  จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
สั่งการควบคุมก้ากับดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยจาก
โรคระบาดในมนุษย์ในระดับพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์
วิธีการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับโรคระบาดในมนุษย์ 

1.2) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครข้ึนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนย์และด้าเนินการตาม  
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ฯ โดยก้าหนดให้ใช้ห้อง CCTV เดิมตึกด้าช้ัน ๒ เป็นห้องปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดต้ังศูนย์ฯ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณี
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้แต่ใหค้้านึงถึงความปลอดภัยด้วยดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของส านักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย สั่งการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
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โครงสร้างศูนยบ์ัญชาการเหตกุารณ์ส านกัอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดในมนุษย์ท่ีรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมากและ 
เป็นบริเวณกว้าง 
 

ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1 ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการให้จดัตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ์ 
3. ควบคุม ก้ากับ ดแูล ให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขเหตุการณ์ ให้
เป็นไปตามแผนเผชญิเหตุของส้านักอนามัย 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บงัคับบัญชาล้าดับถดัไป 
5. กรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกต ิสั่งการให้ปิดศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

1.1 งานข้อมูลขา่วสาร -  สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดเตรียมข้อมูลของเหตุการณ์ 
3. บันทึกข้อสั่งการ และการปฏิบตัิของฝ่ายต่างๆ 
4. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชา 

ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ส านักอนามัย 

งานสนับสนุนทั่วไป 

งานด้านความปลอดภัยในการเผชิญเหตุ การประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารความเสี่ยง 

งานอ านวยการ งานเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนส่ง 

การจัดหาพัสดุ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห์ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุม
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ์ 

สนับสนุนอัตราก้าลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทย์สาธารณสุข 

งานข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผล 
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1.2 งานด้านความปลอดภยั
ในการเผชญิเหต ุ

- สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ก้าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของบคุลากร ผู้ปฏิบตัิงาน 
อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่้าเป็น 
3. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1.3 การประชาสัมพันธ์/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

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

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบตัิในเหตุการณ์ 
2. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่ 
3. จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจาก 
โรคระบาดในมนุษย์โดยประสานกองประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าว
แก่สื่อมวลชน 
4. เผยแพร่ข่าวเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากโรคระบาดใน
มนุษย์ และการป้องกันตนเอง ลง website สนอ. กองประชาสมัพันธ์ 
Facebook 
5. รายงานสถานการณ์การเกิดเหตแุก่ผู้บงัคับบังคับบญัชาอย่าง
ต่อเน่ือง 
6. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภยั และรายงานผู้บริหารจะได้แถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชน และ
ไม่ให้เกิดความตระหนักจากข่าวหรือสื่ออ่ืนที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
7. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายแจ้งผู้บังคับบญัชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้
รับทราบข้อมูลขา่วสาร 

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

1. ประสานส่วนอ้านวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
3. ประสานหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนท่ัวไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนส่ง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาเส้นทาง/ช่องทางในการ 

เขา้ไปยังพื้นที ่การขนสง่ผู้ประสบ ผู้ป่วย ผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว์
เลี้ยง รวมทัง้เส้นทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกิดภัยด้วยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับศูนย์สื่อสาร (ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผ่านข่ายอัมรินทร์ 
ความถี่หลัก 155.800 MHz และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นตามการร้องขอเพื่อ
สนับสนุนหน่วยปฏิบัติ 
2. จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มสา้หรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดืม่แก่
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เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลงั - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิ ให้แก่เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ 

2.4 สนับสนุนอัตรา 
ก้าลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดอัตราก้าลงับคุลากรที่จะใช้ในการปฏบิัตงิาน 

3 งานอ านวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ์ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. วิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์ครอบคลุมทัง้ 4 มิต ิ
2. จัดท้าแผนเผชญิเหตเุพื่อตอบโต้สถานการณ์ 
3. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. จัดเตรียมข้อมูลด้านวชิาการเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 
2. ติดต่อประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานข้อมูล จัดทา้รายงานผลกระทบจากโรคระบาดในมนุษย์
จ้านวนผู้ป่วย ลักษณะอาการการให้การรักษา พร้อมข้อเสนอแนะ 
การบริหารจัดการภัย โดยให้รายงานผู้บงัคับบัญชาตามล้าดับชั้น 

4 งานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝ้าระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และทีมงานให้พร้อมต่อการดา้เนินงาน 
2. ด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝ้าระวังโรคระบาดอย่างต่อเน่ือง 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

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

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกล้เคียง
และศูนย์พักพงิ เพื่อประเมินความปลอดภยั 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงเช่น 
การจัดการขยะ น้้าเสยี ห้องอาบน้้า ห้องส้วม เป็นต้น 
๓. ควบคุมสัตวแ์ละแมลงน้าโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝ้าระวงัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้้า อาหารบริโภคอ่ืนๆด้วยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ 
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3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ กรณีพบผูท้ี่มี
อาการอุจจาระร่วง อาเจยีน อาหารเป็นพษิ เป็นต้น 

5 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบตัิงานในพื้นที่ (ทีมรุก) จดัรถ Ambulance ประจ้าตาม
ที่ตัง้หน่วยใหบ้ริการ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัตงิานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ปฏิบตังิานประจ้าอยู่ที ่ศบส. บริเวณ
ใกล้เคียง 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.2 สุขภาพจิต/สังคม
สงเคราะห์ ฟื้นฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสงัคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
     - ดูแลดา้นสุขภาพจิต เช่น คดักรอง/ประเมินความเครียด ให้
ค้าปรึกษา/เสริมพลัง แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที ่ตามปญัหาทีพ่บ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบ้ริการประชาชน และเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขา่ยหน่วยงานดา้นสุขภาพจติในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ ์ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ตา่งๆ ที่จ้าเป็นให้เพียงพอ เพื่อพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ไปยงัหน่วยบริการให้เพยีงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะห์ที่เปิดใหบ้ริการ หรือที่มีการร้องขอ 
2. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ และทีมงานให้พร้อม
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน เม่ือได้รับการประสานหรือร้องขอ 
3. ให้ค้าปรึกษา แนะน้าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสง่สิง่สง่ตรวจ
ในกรณีที่มีการร้องขอ 

5.5 งานบริการทางสตัวแพทย์ 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตว์เลีย้ง 
     เฝ้าระวงัสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเน่ือง กรณีมีการจัดตั้ง
ศูนย์พักพิง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ และตดิต่อน้าส่งคืนเจ้าของ 
2. ถ้าไม่พบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ ให้อพยพขนย้ายไปในสถาน
พักพิงสัตวเ์ลีย้งที่ก้าหนด 
3. จัดเตรียมกรงขงัสัตว์ อาหารส้าหรับสัตวเ์ลี้ยงให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
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ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

สัตว์เศรษฐกิจ 
1. ติดต่อประสานงานสถานที่พักพงิสตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนย้ายสัตว์ไปในสถานที่พักพิงสตัว ์
3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และอาหารส้าหรับสตัว์เลี้ยง
ให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
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5. แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดสตัว์และสตัว์น้ า 
ส านักอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

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

 

อ้างถึง 1. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2. พระราชบญัญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 4. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร พ.ศ.2558 
 
1. สถานการณ์ท่ัวไป 
 

โรคระบาดสัตว์ ได้กลายมาเป็นปัญหาสาธารณสุขที่ส้าคัญในระดับชาติและทั่วโลก รวมทั้ง มีผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างนอกจากนี้ยังอาจเกิดโรคใหม่ๆ ข้ึนได้ตลอดเวลา จึงมีความจ้าเป็นอย่างยิ่งที่
บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจะต้องมีความตระหนักถึงความส้าคัญและมีองค์ความรู้ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม ปัญหาและปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดโรคระบาดที่มาจากสัตว์ ได้แก่ ภาวะ  
โลกร้อน ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช้ือโรคที่มีการกลายพันธ์ุและเพิ่มจ้านวนมากข้ึน มีการเพิ่มจ้านวน
ประชากรสัตว์ ที่เลี้ยงในเขตกรุงเทพมหานครมากขึ้น ซึ่งอาจท้าให้การกระจายพาหะน้าโรคมีมากข้ึนโดยไม่มี
การควบคุมจ้านวน การคมนาคมขนส่งที่รวดเร็วมากข้ึนท้าให้การแพร่กระจายของโรคอาจข้ามแดนระหว่าง
ประเทศได้ง่าย การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการน้าสตัว์เข้ามาจากต่างประเทศมากข้ึน เกิดค่านิยม
การน้าสัตว์แปลกต่างแดนมาเลี้ยงกันมากข้ึนและปล่อยสู่ธรรมชาติไปรบกวนระบบนิเวศน์ การอพยพของนก
ธรรมชาติระหว่างประเทศ การลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ข้ามพรมแดน กรุงเทพมหานครจึงจ้าเป็นต้องมีแนวทาง
ที่ชัดเจนในการควบคุมป้องกันโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้้าอย่างเหมาะสม ซึ่งจะด้าเนินการโดยหน่วยราชการใด
หน่วยงานหนึ่งไม่ได้ จ้าเป็นต้องมีการประสานงานกับหน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกภาคีเครือข่าย
ภาคประชาชนและความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ  

ส้านักอนามัย ในฐานะหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความส้าคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยง อันเนื่องมาจากภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้้า จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาภัยจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้้าข้ึน โดยมีเครือข่าย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 
ส้านักงานเขต และปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ตลอดจนหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมด้าเนินการเฝ้าระวังป้องกัน
และควบคุมโรคในพื้นที่เขตรับผดิชอบอย่างเข้มแข็ง และได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการและศูนย์ข้อมูลโรคระบาดสัตว์
และสัตว์น้้า ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่ที่ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ท้าให้สามารถควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 
 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้สามารถด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้้าได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และมีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๒ เพื่อก้าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย
จากโรคระบาดจากโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้้าได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากโรคระบาด
สัตว์และสัตว์น้้า 
 
๓.  นิยามศัพท์  
   3.1  สัตว์ หมายถึง  
 1) ช้าง ม้า โค กระบือ ลา ล่อ แพะ แกะ สุกร สุนัข แมว กระต่าย ลิง ชะนี และให้หมายความรวมถึง 
น้้าเช้ือส้าหรับผสมพันธ์ุและเอ็มบริโอ (ตัวอ่อนของสัตว์ที่ยังไม่เจริญเติบโตจนถึงข้ันทีม่ีอวัยวะครบบรบิูรณ์) ของ
สัตว์เหล่าน้ีด้วย 
 2) สัตว์ปีก จ้าพวกนก ไก่ เป็ด ห่าน และให้หมายความรวมถึงไข่ส้าหรับใช้ท้าพันธ์ุด้วย 
 3) สัตว์ชนิดอื่นตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

3.2 ซากสัตว์ หมายถึง ร่างกายหรือส่วนของรา่งกายสตัว์ที่ตายแล้วและยังไม่ได้แปรสภาพเปน็ อาหาร
สุกหรือสิ่งประดิษฐ์สา้เรจ็รปูและให้หมายความรวมถึงงาเขาและขนที่ได้ตัดออกจากสัตว์ขณะมีชีวิตและยังไม่ได้
แปรสภาพเป็นสิ่งประดิษฐ์ส้าเร็จรูปด้วย  

3.3 โรคระบาดหมายถึง โรครินเดอร์เปสต์ โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรคแอนแทรกซ์ โรคเซอร่า 
โรคสารติก โรคปากและเท้าเปื่อย โรคอหิวาต์สุกรและโรคอื่นตามที่ก้าหนดในกฎกระทรวง 

3.2 ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

3.3 รองผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 

3.4 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ้านวยการเขต 

3.5 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจในการบัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ อ้านวยการ สั่งการ 
ตลอดจนควบคุมภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์เรียกว่า 
“Single Command” เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้้าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เป็นผู้อ้านวยการสูงสุดและมีองค์กร
รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้ช่วยอ้านวยการกรงุเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยส้านักงานเขต 
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ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

4 สาธารณภัยขนาดร้ายแรง
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตร ี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

 
4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

4.2.1 เมื่อเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรง แต่ส้านักงานเขต
สามารถระดมสรรพก้าลัง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับบรรเทาเหตุการณ์นั้นได้)  

ส้านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) มีภารกิจหน้าที่ดังนี ้
-  จัดเจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้านการรกัษาพยาบาล การปอ้งกนัและควบคุมโรค การฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นทีเ่กิดเหต ุ

4.2.2 เมื่อเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ขยายวงกว้าง 
กรุงเทพมหานครต้องระดมสรรพก้าลังทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมากข้ึน เพื่อเข้าช่วยเหลือ  
ซึ่งบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาจต้องหยุดภารกิจประจ้า เพื่อเข้าด้าเนินการช่วยเหลือให้ภัยนั้นยุ ติ
โดยเร็ว) ส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้านการรกัษาพยาบาล การปอ้งกนัและควบคุมโรคการฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
2) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 

 5.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
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  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยส้านักงานเขต และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้อ้านวยการส้านักอนามัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 5.1.2 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของส านัก
อนามัย 

  ส้านักอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริ การด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การแพทย์ระดับปฐมภูมิ การป้องกันและบ้าบัดการติดยาเสพติด  
การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศก้ากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 
82 ส่วนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่ 
   1. ส้านักงาน 5 ส้านักงาน ได้แก่  ส้านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขส้านักงานป้องกันและบ้าบัด
การติดยาเสพติด ส้านักงานชันสูตรสาธารณสขุ ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
   2. กอง 8 กอง ได้แก่ ส้านักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ส้านักอนามัย ได้จัดท้าค้าสั่ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของส้านัก
อนามัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส่วนราชการในสงักัดสา้นักอนามัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การบริหาร
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
   1. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยคณะท้างานมี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    1) ก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย 
ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 
    2) ส้ารวจ และปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆ  
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    3) จัดท้าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 
(Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
    4) ก้ากับดูแลการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
    5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ้านวยการส้านักอนามัย มอบหมาย 
 2. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 2050/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 
และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- บริหารจัดการการปฏิบัติราชการของกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่จ้าเป็น  
และเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ น้้าท่วม และอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น พร้อมรายงานผลให้ผู้อ้านวยการ  
ส้านักอนามัยรับทราบ  

แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะก่อนเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

1. การป้องกันและลดผลกระทบ  
ประสานงานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังโรคสตัว์สู่คน ได้แก่ สถาบนัป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ส้านักระบาดวิทยา  
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ส้านักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร สถานเสาวภาสภากาชาดไทย สถาบันสขุภาพสัตว์
แห่งชาต ิกรมปศสุัตว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมอุทยานแห่งชาต ิสตัว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และฝา่ยสิง่แวดล้อมและสุขาภิบาลเขต ๕๐ เขต ของกรุงเทพมหานคร เครือข่ายมหาวิทยาลยัสขุภาพ 
หน่ึงเดียว และองค์การช่วยเหลือระหว่างประเทศ อาทิ องค์การความร่วมมือไทย-สหรัฐ ด้านสาธารณสขุ, องค์การ US 
Agency of International Development, องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาต ิ(FAO) ร่วมด้าเนินการเพื่อปรับ
ระบบการบริหารจัดการภัยจากโรคระบาดสตัว์และสัตว์น้้า ให้มขีีดความสามารถในการเตรียมการเผชญิภยัไว้ล่วงหน้า เพื่อ
ลดความรุนแรงและลดความสญูเสยีที่มีต่อประชาชน ไดแ้ก่ 
1.1) ประเมินความเสี่ยงของสถานการณ์
การระบาดของโรคระบาดสัตวแ์ละสตัว์น้้า
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- ผลการประเมินความเสี่ยง 
- วิธีและแนวทางการลด
ผลกระทบจากโรคระบาดสัตว์
และสัตว์น้้า 

 

1.2) สร้างระบบเฝ้าระวังโรคระบาดสัตวท์ี่
เข้มแข็งในพื้นที่เสีย่งต่างๆในเขตกรุงเทพฯ 
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินต่อการระบาดของ
โรคจากสัตว์สู่คน ทั้งในสตัว์คนสิง่แวดล้อม 

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- ระบบเฝ้าระวังโรคระบาด
สัตวฯ์ 

 

1.3) จัดท้าฐานข้อมูลก้าลังเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ยาและ
เวชภัณฑแ์ละอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภยัและ
จัดเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือยานพาหนะ
และวัสดุอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็น
ในการป้องกันภัย และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบคุคลเพื่อให้พร้อมเรียกใช้

ทุกส่วนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมข้อมูล 

ในภาพรวมของสา้นัก
อนามัย) 

- ฐานข้อมูลอัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที ่
- ฐานข้อมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานข้อมูลยานพาหนะ 
- ฐานข้อมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ในการให้ความช่วยเหลือ 
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งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

1.4) จัดท้าบัญชผีู้เชีย่วชาญเฉพาะ 
ด้านระบาดวิทยา/โรคระบาดในสัตว ์
หรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานและองค์กรที่
เก่ียวข้อง 

 

กคร. - บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นระบาดวิทยา/ 
โรคระบาดในสตัว ์

 

1.5) สร้างเครือข่ายภาคประชาชน ชุมชน
ต่างๆ เพื่อตรวจจับสตัว์ป่วยหรือตาย
ผิดปกต ิเพื่อที่จะแจ้งใหศู้นย์เฝ้าระวังโรค
ทราบถงึปัญหาและสามารถด้าเนินการ
สอบสวนโรคได้อยา่งรวดเร็วภายใน ๒๔ 
ชั่วโมง 

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- บัญชีรายชื่อเครือข่ายภาค
ประชาชน ชุมชน 

 

1.6) เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก
แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน เก่ียวกับการป้องกันและปฏิบตัิตน
อย่างถูกต้องเพื่อให้ปลอดภยัจากโรค
ระบาดสัตวแ์ละสตัว์น้้า สามารถดูแลตนเอง 
และให้ความช่วยเหลือซ่ึงกันและกันได้
ตลอดช่วงการระบาด  

สสธ. 
สพธ. 
ศบส. 
สนข. 
สนศ. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 

 

1.7) พัฒนาช่องทางการสื่อสารสาธารณะ 
เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่
ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และเยาวชน 
เก่ียวกับการป้องกันและปฏบิัตตินอย่าง
ถูกต้องเพื่อให้ปลอดภยัจากโรคระบาดสตัว์
และสัตว์น้้า 

สสธ. 
สพธ. 
ศบส. 
สนข. 
สนศ. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 

 

2. การเตรียมความพร้อม 
2.1) จัดท้าแผนปฏบิัติการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากโรคระบาดสัตวแ์ละสัตว์น้้า
รวมทั้งก้าหนดมาตรการควบคุมการระบาด
แบบบูรณาการ ให้สอดคล้องกับแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร และแผนอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

สสธ. 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

- แผนปฏิบตัิการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากโรคระบาดสัตว์
และสัตว์น้้า เพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏิบตัิของส่วน
ราชการสังกัดส้านักอนามัย 

 

2.2) ฝึกซ้อมแผนปฏบิัติการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากโรคระบาดสัตวแ์ละ 
สัตว์น้้า 

สสธ. 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 

- แนวทางการปฏิบตัิของ 
ส่วนราชการสังกัดส้านัก
อนามัย 

 

2.3) จัดหาวคัซีนป้องกันโรค ยาตา้นไวรัส 
และเวชภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในการป้องกัน

สสธ. 
กคร. 

- บัญชีวัคซีนป้องกันโรค  
ยาต้านไวรัส และเวชภัณฑ์

สสธ.ประสาน
หน่วยงานที่
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กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

ควบคุมโรคระบาดจากสัตว์และสัตว์น้้า 
ให้แก่สถานบริการ และศูนย์ปฏิบตัิการให้
เพียงพอ 

ศบส. ต่างๆที่เก่ียวข้อง เก่ียวข้อง 

2.4) จัดหาเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการ
ตรวจคดักรอง โดยพัฒนาศักยภาพ 
ด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศให้ได้
ตามมาตรฐานสากล 

กคร. 
สสธ. 

 

- รายการเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์ในการตรวจคัดกรอง
ผู้ป่วย 

 

2.5) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลักและ
ระบบสื่อสารส้ารองที่จ้าเป็น พร้อมทั้ง
จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอ
และใช้งานไดต้ลอดเวลาเม่ือเกิดภัยจากโรค
ระบาดสัตวแ์ละสตัว์น้้า 

สก.สนอ. - ระบบสื่อสารหลัก 
- ระบบสื่อสารส้ารอง 
- บัญชีเคร่ืองมือและอุปกรณ์
สื่อสาร 

 

 
5.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 5.2.1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้ควบคุม สั่งการ เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยที่
เกิดข้ึน รวมทั้งอ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็วและ
ทั่วถึง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค  
การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ และมีส้านักงาน กอง ให้การสนับสนุน
การท้างานในพื้นที่ตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดม
สรรพก้าลัง เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและ
ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การสาธารณกุศล มีผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
เหตุการณ์ โดยส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี ้

(1) ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
-  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สาธารณภัย (เฉพาะภัยที่ สนอ.เกี่ยวข้อง) 
-  จัดเตรียมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
-  ก้าหนดนโยบายร่วมกับพื้นที ่
-  ประสานงานในพื้นที ่
-  บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (เฉพาะภัยที่ สนอ. เกี่ยวข้อง) 

(2) ส่วนปฏิบัติการ 
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-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 

- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะภัยที่ส้านักอนามัยเกี่ยวข้อง (จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ทราบ
สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ และตรวจเฝ้าระวังสารเคมี พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าในการจัดการ
ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  

(3) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 
- ประเมินสถานการณ์ (ความรุนแรง,สาเหต,ุ ลักษณะภัย, ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและ

ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 
 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

- ประเมินสถานการณ์ 
(ความรุนแรง,สาเหต,ุ 
ลักษณะภัย, ความต้องการ
ความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
ให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

- วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณส์าธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เก่ียวข้อง) 
- จัดเตรียมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
- ก้าหนดนโยบายร่วมกับพ้ืนที ่
- ประสานงานในพ้ืนที ่
- บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจัดการตาม
ภารกิจส้านักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
การควบคุมและป้องกันโรค 
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เกิด
เหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
เฉพาะภัยที่ส้านักอนามัย
เก่ียวข้อง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

สปส.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพื้นที่(สนอ.) 

 
ประเมิน 

ส่วนปฏบิัตกิาร 
(สนอ.) 

ส่วนสนบัสนุน 
(สนอ.) 

 
 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
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 5.2.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของส านักอนามัย ประกอบด้วย 

 ในภาวะฉุกเฉิน ส้านักอนามัยได้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัยตั้งอยู่ ณ ส้านักงาน
เลขานุการ ส้านักอนามัย ช้ัน ๔ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงประกอบด้วย ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย รองผู้อ้านวยการส้านักอนามัย (ที่ได้รับ
มอบหมาย) เป็นรองผู้อ้านวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนส้านักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข ที่เห็นสมควร 
เป็นกรรมการ 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง 
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1. การแก้ไขสถานการณ์  
   ๑) ตรวจสอบสถานการณ์การระบาดเพื่อ
ความชัดเจนและยืนยันการระบาดของโรค 
แจ้งให้ทุกหน่วยงานในเครือขา่ยเฝ้าระวัง
โรคทราบสถานการณ์และเตรียมความ
พร้อมเพื่อลงปฏบิัตงิานร่วมกัน สง่สรุป
สถานการณ์การระบาดของโรคในสัตว์จาก
การส้ารวจเบื้องต้นในพื้นที่ประสบภยั และ
ประเมินความเสีย่งความเสียหายจาก
สถานการณ์การระบาด รายงานผู้บงัคับบญัชา 

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- แบบรายงานสถานการณ์
การระบาด 

 

   2) ประสานเครือข่ายสุขภาพหน่ึงเดียว
ด้าเนินการสอบสวนโรคในพื้นที่ที่เกิดโรค
ระบาดสัตวภ์ายใน ๒๔ ชม. จดัท้ารายงาน
สอบสวนโรคเบื้องต้น และรายงานการ
สอบสวนโรคฉบบัสมบูรณ์เพื่อค้นหาสาเหตุ
การระบาด และน้าเสนอมาตรการควบคุม
โรคที่เหมาะสม 

สสธ. 
กคร. 
ศบส. 

และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง 

- บัญชีรายชื่อและการ
ติดต่อสื่อสารเครือข่ายสุขภาพ 
หน่ึงเดียว 
- รายงานสอบสวนโรค
เบื้องต้น 
- รายงานการสอบสวนโรค 

 

   3) ประสานเครือข่ายเฝา้ระวังโรคและ
ฝ่ายสขุาภบิาลสิง่แวดล้อมในพื้นที่เกิดโรค
ด้าเนินการควบคุมและก้าจดัสตัว์ท่ีเป็น
พาหะของโรคท้าลายเชื้อในสิ่งแวดล้อมด้วย
วิธีที่ถูกต้องและเหมาะสม 

สสธ. 
สสว. 
กคร. 

และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง 

- แบบรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

 

   4) ประสานเครือข่ายเพื่อด้าเนินการเฝ้า
ระวังโรค กักกันโรค และควบคุมการ
เคลื่อนย้ายระหว่างเขตกับจงัหวดัข้างเคียง 

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- บัญชีรายชื่อและการติดต่อ 
สื่อสารเครือข่ายสขุภาพ 
หน่ึงเดียว 

 

   5) ประสานแจ้งมาตรการควบคุมโรค
ให้กับส้านักงานเขตพื้นทีเ่พื่อจัดตั้งศูนย์
ปฏิบัติการควบคุมป้องกันโรคระบาดจาก

สสธ. 
กคร. 

และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

- โครงสร้างศูนยป์ฏิบตัิการ
ควบคุมป้องกันโรคระบาดจาก
สัตว์สู่คนระดับเขต 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

สัตว์สู่คนในระดับเขตเพื่อด้าเนินการควบคุม
โรคระบาดจากสัตว์ในพื้นที่เขตของ
กรุงเทพมหานครที่มีความเสี่ยงต่อการ
ระบาด  

เก่ียวข้อง - การบัญชาการ 
- อ้านาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

   6) ตั้งศูนย์ประสานงานเครือข่ายและ
จัดท้ารายงานสรุปสถานการณ์รายวัน  
รายสัปดาห ์และจัดประชุมคณะกรรมการ
บริหารเพื่อก้าหนดมาตรการควบคุม
ป้องกันโรค ชดเชย เยียวยาผูป้ระสบภยั 

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- โครงสร้างศูนยป์ระสานงาน
เครือข่ายฯ 
- การบัญชาการ 
- อ้านาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 
- รายงานสรุปสถานการณ์ 

 

2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
   1) ให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยตาม
ความเหมาะสม 

ศบส. และส่วนราชการอ่ืนๆ
ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ 

ส้านักอนามัย 

- แบบรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

 

   2) สา้นักอนามัย ร่วมกับสา้นักงานเขต 
ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ประชาชนผู้อาศัยอยู่
ในพื้นที่ที่เกิดโรคระบาดหรือบริเวณที่อาจ
ได้รับผลกระทบข้างเคียงทราบเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้น และวิธีการป้องกันตัวส้าหรับผู้อยู่
ในบริเวณพื้นที่ที่อาจได้รับอันตราย เพื่อ
ป้องกันตนเองได้ถูกต้องและปลอดภัยจาก
โรคระบาดในมนุษย ์

สสธ. 
กคร. 
สพธ. 

- สื่อประชาสัมพันธ์ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, ป้าย
ข้อความรณรงค,์ สื่อ Digital 
เป็นต้น 

 

   3) การตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล 
กรณีมีผู้เสียชีวติ ให้เป็นไปตามอ้านาจ
หน้าที่การปฏิบตังิานของส้านักงานต้ารวจ
แห่งชาต ิและตามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือการปฏิบัตงิานพิสูจน์เอกลักษณ์
บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัยพบิัติ
ร้ายแรง ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยักระทรวงมหาดไทยกับ
ส้านักงานพิสูจน์หลักฐานตา้รวจ สา้นักงาน
ต้ารวจแห่งชาต ิ

ส้านักงานนิติวิทยาศาสตร์
ต้ารวจ 

ส้านักงานตา้รวจแหง่ชาต ิ

  

   4) จดัท้ารายงานสถานการณ์โรคระบาด
จากสัตว์โดยให้รายงานผู้บงัคบับัญชา
ตามล้าดับชั้น 

สสธ. - แบบรายงานการเกิดโรค
ระบาดจากสตัว ์
- แบบรายงานจา้นวนผู้ปว่ย/
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

จ้านวนสตัว์ท่ีติดโรค ลักษณะ
อาการ และการรักษา 

 
หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

 ส้านักอนามัย ประสานส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังน้ี 
1. การฟ้ืนฟูความเสยีหายทางด้านกายภาพ    
     1) การพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับพื้นที่ประสบ
ภัยโรคระบาดและพักการเลีย้งสตัว์เป็น
เวลาอย่างน้อย ๓ เดือนเพื่อท้าลายเชื้อโรค
ในพื้นที่หลังมีการระบาด 

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- แบบรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

 

     2) สง่เสริมการเลี้ยงสตัว์ท่ีเหมาะสม  
ถูกวิธี การปรับปรุงสถานที่เลีย้งให้มีความ
ปลอดภัยทางชีวภาพสงู เพื่อลดความเสี่ยง
จากการเกิดโรคระบาดสตัว ์

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- สื่อประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้
ประเภทตา่งๆ เช่น แผ่นพับ, 
ป้ายข้อความรณรงค,์ สื่อ 
Digital เป็นต้น 

 

2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
     1) จดัเจ้าหน้าที่สตัวแพทย์ให้
ค้าปรึกษา และเวชภณัฑ์ อาหารสตัว์เพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบภยัและมีหน่วยเคลื่อนที่
ไปดูแลปญัหาสุขภาพสตัว์ในพื้นที่เสี่ยง 

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- แบบรายงานผลการ
ด้าเนินงาน 

 

     2) จัดตั้งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และ
นักจิตวิทยาเพื่อดูแลสุขภาพกายและ
เยียวยาสุขภาพจิตใจของผู้เลี้ยงสัตว์ท่ี
ประสบภัย 

สสธ. 
และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี

เก่ียวข้อง 

- เอกสารแบบประเมินสุขภาพ
กายและสขุภาพจิต 

 

 3) จัดทา้รายงานสถานการณ์โรค
ระบาดจากสตัว์โดยให้รายงาน
ผู้บังคับบญัชาตามล้าดับชั้น 

สสธ. - แบบรายงานการเกิดโรค
ระบาดจากสตัว ์
- แบบรายงานจา้นวนผู้ปว่ย/
จ้านวนสตัว์ท่ีติดโรค ลักษณะ
อาการ และการรักษา 

 

 
 

5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) 
กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 

สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
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1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดภัยจากโรคระบาดจากสัตว์ ให้ด้าเนินการรับมือ
กับสถานการณ์ ดังนี้ 

1.1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต  จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
สั่งการควบคุมก้ากับดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยจาก
โรคระบาดสัตว์และสัตว์น้้าในระดับพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งให้
ประชาสัมพันธ์วิธีการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้้า 

1.2) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครข้ึนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนย์และด้าเนินการตาม  
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ฯ โดยก้าหนดให้ใช้ห้อง CCTV เดิมตึกด้าช้ัน ๒ เป็นห้องปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดต้ังศูนย์ฯ บริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร กรณี
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้แต่ใหค้้านึงถึงความปลอดภัยด้วยดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของส านักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย สั่งการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 

โครงสร้างศูนยบ์ัญชาการเหตกุารณ์ส านกัอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ส านักอนามัย 

งานสนับสนุนทั่วไป 

งานด้านความปลอดภัยในการเผชิญเหตุ การประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารความเสี่ยง 

งานอ านวยการ งานเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนส่ง 

การจัดหาพัสดุ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห์ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุม
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ์ 

สนับสนุนอัตราก้าลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทย์สาธารณสุข 

งานข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผล 
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แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดโรคระบาดสัตว์และสัตว์น้ าท่ีรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมากและ 
เป็นบริเวณกว้าง 
 

ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1 ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการให้จดัตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ์ 
3. ควบคุม ก้ากับ ดแูล ให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขเหตุการณ์ ให้
เป็นไปตามแผนเผชญิเหตุของส้านักอนามัย 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บงัคับบัญชาล้าดับถดัไป 
5. กรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกต ิสั่งการให้ปิดศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

1.1 งานข้อมูลขา่วสาร -  สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดเตรียมข้อมูลของเหตุการณ์ 
3. บันทึกข้อสั่งการ และการปฏิบตัิของฝ่ายต่างๆ 
4. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชา 

1.2 งานด้านความปลอดภยั
ในการเผชญิเหต ุ

- สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ก้าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของบคุลากร ผู้ปฏิบตัิงาน 
อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่้าเป็น 
3. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1.3 การประชาสัมพันธ์/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

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

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบตัิในเหตุการณ์ 
2. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่ 
3. จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจาก 
โรคระบาดสตัว์และสัตว์น้้าโดยประสานกองประชาสัมพันธเ์พื่อ
เผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน 
4. เผยแพร่ข่าวเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากโรคระบาดสัตว์
และสัตว์น้้า และการป้องกันตนเอง ลง website สนอ. กอง
ประชาสัมพันธ ์Facebook 
5. รายงานสถานการณ์การเกิดเหตแุก่ผู้บงัคับบังคับบญัชาอย่าง
ต่อเน่ือง 
6. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภยั และรายงานผู้บริหารจะได้แถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชน และ
ไม่ให้เกิดความตระหนักจากข่าวหรือสื่ออ่ืนที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
7. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายแจ้งผู้บังคับบญัชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้
รับทราบข้อมูลขา่วสาร 

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

1. ประสานส่วนอ้านวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
3. ประสานหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
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2 งานสนับสนุนท่ัวไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนส่ง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาเส้นทาง/ช่องทางในการ 

เข้าไปยังพื้นที ่การขนสง่ผู้ประสบ ผู้ป่วย ผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว์
เลี้ยง รวมทัง้เส้นทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกิดภัยด้วยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับศูนย์สื่อสาร (ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผ่านข่ายอัมรินทร์ 
ความถี่หลัก 155.800 MHz และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นตามการร้องขอเพื่อ
สนับสนุนหน่วยปฏิบัติ 
2. จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มสา้หรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดืม่แก่
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลงั - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิ ให้แก่เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ 

2.4 สนับสนุนอัตรา 
ก้าลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดอัตราก้าลงับคุลากรที่จะใช้ในการปฏบิัตงิาน 

3 งานอ านวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ์ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. วิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์ครอบคลุมทัง้ 4 มิต ิ
2. จัดท้าแผนเผชญิเหตเุพื่อตอบโต้สถานการณ์ 
3. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. จัดเตรียมข้อมูลด้านวชิาการเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 
2. ติดต่อประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 

1. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานข้อมูล จัดทา้รายงานการเกิดโรคระบาดสตัว์และสตัวน้้์า
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- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จ้านวนผู้ป่วย ความเสียหาย การให้การช่วยเหลือ พร้อมข้อเสนอแนะ 
การบริหารจัดการภัย โดยให้รายงานผู้บงัคับบญัชาตามล้าดับชั้น 

4 งานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝ้าระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และทีมงานให้พร้อมต่อการดา้เนินงาน 
2. ด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝ้าระวังโรคที่อาจเกดิระหว่าง และหลงัการเกิดโรคระบาดสตัว์
และสัตว์น้้าอย่างต่อเน่ือง 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

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

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกล้เคียง
และศูนย์พักพงิ เพื่อประเมินความปลอดภยั 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงเช่น 
การจัดการขยะ น้้าเสยี ห้องอาบน้้า ห้องส้วม เป็นต้น 
๓. ควบคุมสัตวแ์ละแมลงน้าโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝ้าระวงัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้้า อาหารบริโภคอ่ืนๆด้วยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ กรณีพบผูท้ี่มี
อาการอุจจาระร่วง อาเจยีน อาหารเป็นพษิ เป็นต้น 

5 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบตัิงานในพื้นที่ (ทีมรุก) จดัรถ Ambulance ประจ้าตาม
ที่ตั้งหน่วยให้บริการ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
และมีการจัดเวรปฏิบตัิงานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ปฏิบตังิานประจ้าอยู่ที ่ศบส. บริเวณ
ใกล้เคียง 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.2 สุขภาพจิต/สังคม
สงเคราะห์ ฟื้นฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสงัคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
     - ดูแลดา้นสุขภาพจิต เช่น คดักรอง/ประเมินความเครียด ให้
ค้าปรึกษา/เสริมพลัง แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที ่ตามปญัหาทีพ่บ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบ้ริการประชาชน และเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขา่ยหน่วยงานดา้นสุขภาพจติในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ 

- อสส. 
 
 

สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่
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5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ ์ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ตา่งๆ ที่จ้าเป็นให้เพียงพอ เพื่อพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ไปยงัหน่วยบริการให้เพยีงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะห์ที่เปิดใหบ้ริการ หรือที่มีการร้องขอ 
2. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ และทีมงานให้พร้อม
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน เม่ือได้รับการประสานหรือร้องขอ 
3. ให้ค้าปรึกษา แนะน้าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสง่สิง่สง่ตรวจ
ในกรณีที่มีการร้องขอ 

5.5 งานบริการทางสตัวแพทย์ 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตว์เลีย้ง 
     เฝ้าระวงัสถานการณ์การระบาดอย่างต่อเน่ือง กรณีมีการจัดตั้ง
ศูนย์พักพิง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ และตดิต่อน้าส่งคืนเจ้าของ 
2. ถ้าไม่พบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ ให้อพยพขนย้ายไปในสถาน
พักพิงสัตวเ์ลีย้งที่ก้าหนด 
3. จัดเตรียมกรงขงัสัตว์ อาหารส้าหรับสัตวเ์ลี้ยงให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
สัตว์เศรษฐกิจ 
1. ติดต่อประสานงานสถานที่พักพงิสตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนย้ายสัตว์ไปในสถานที่พักพิงสตัว ์
3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และอาหารส้าหรับสตัว์เลี้ยง
ให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
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6. แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
ส านักอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

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

 

อ้างถึง 1. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร พ.ศ.2558 
 4. แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2563 
 
 

1. สถานการณ์ท่ัวไป 
 

ปัจจุบันประเทศไทยมีการน้าวิทยาการและเทคโนโลยีรวมทั้งสารเคมีและวัตถุอันตรายมาใช้ในด้านต่างๆ
ทั้งในภาคเกษตรกรรมภาคอุตสาหกรรมการศึกษาวิจัยและอื่นๆเป็นจ้านวนมากอย่างแพร่หลายซึ่งผลของการ
น้ามาใช้โดยขาดความรู้ความเข้าใจตลอดจนขาดความระมัดระวังในเรื่องความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็นการผลิต
การเก็บรักษาการบรรจุและการขนส่งอาจก่อให้เกิดอุบัติภัยและสร้างความเสียหาย ต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ตลอดจนสิ่งแวดล้อมได้ 

กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่เป็นศูนย์รวมของความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม  
จากการส้ารวจสถานประกอบการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยจากสารเคมีและ 
วัตถุอันตราย ตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข โดยส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส้านักอนามัย พบว่า
กรุงเทพมหานครมีสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อภัยจากสารเคมี ซึ่งสถานประกอบการส่วนใหญ่ตั้งอยู่ใน
เขตชุมชนที่มีประชากรหนาแน่น หากมีการจัดการ การใช้ การจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายไม่ถูกต้อง  
ตามหลักเกณฑ์ อาจจะส่งผลกระทบให้เกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายได้ นอกจากนี้การเกิดอุบัติภัย  
จากสารเคมีและวัตถุอันตรายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 พบว่ามีการลักลอบทิ้งสารเคมีฯ 
การหกรั่วไหลของสารเคมีฯ ไม่ว่าจะเป็นจากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ และการขนส่งสารเคมี ล้วนแล้วแต่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในบริเวณใกล้เคียงเป็นอย่างมาก  
ซึ่งการเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายแต่ละครั้ง มักสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม 
ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ 

ส้านักอนามัยในฐานะหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความส้าคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายจึงได้จัดท้าแผนการปฏิบัติการ
ป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายข้ึน เพื่อให้ส่วนราชการภายในส้านักอนามัยใช้เป็นแนวทาง
ปฏิบัติต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์  

 ๒.๑ เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้สามารถด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสารเคมีและวัตถุอันตราย และจากการคมนาคมขนส่ง 
สารเคมีได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๒ เพื่อก้าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย และจากการคมนาคมขนส่งสารเคมีได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย และจากการคมนาคมขนส่งสารเคมี 
 
๓. นิยามศัพท์ 

3.1 สารเคมี หมายถึง สาร ธาตุหรือสารประกอบจากธาตุต่างๆ ที่รวมกันด้วยพันธะเคมี  
3.2 วัตถุอันตราย หมายถึง วัตถุ ดังต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 

1) วัตถุระเบิดได้ หมายถึง หมายถึง วัตถุหรือสารที่ระเบิดลุกติดไฟได้ เมื่อ ได้รับความร้อน 
ประกายไฟ เปลวไฟ หรือเมื่อได้รับการกระทบกระเทือน การเสียดสี หรือถูกกระท้าด้วยการจุดระเบิด เช่น พลุ 
ประทัด ดินปืน ไดนาไมท์ เป็นต้น 

๒) วัตถุไวไฟ หมายถึง วัตถุหรือสารที่มีสถานะเป็นของแข็ง หรือของเหลว หรือก๊าซ ซึ่งสามารถ
ลุกติดไฟได้ง่าย เมื่อได้รับความร้อนหรือประกายไฟ เช่น  ก้ามะถัน เอทิลแอลกอฮอล์ ก๊าซแอมโมเนีย เป็นต้น 

๓) วัตถุออกซิไดซ์และวัตถุเปอร์ออกไซด์ หมายถึง สารที่ตัวเองไม่จ้าเป็นต้องติดไฟ โดยทั่วไปจะ
ปล่อยออกซิเจนซึ่งเป็นสาเหตุหรือร่วมในการลุกไหม้ของวัสดุอื่น สารประเภทนี้บางชนิดอาจรวมอยู่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสารผสมอื่นได้ด้วย เช่น อะลูมิเนียมไนเตรท แอมโมเนียมไนเตรท โพแทสเซียมคลอเรท เป็นต้น หรือเป็นสาร 
ที่ไม่เสถียร เมื่อถูกความร้อนจะเกิดการแตกตัวอย่างรุนแรงและมากข้ึนเรื่อยๆ จนอาจเกิดการระเบิดได้ 
เนื่องจากคายความร้อนออกมา เช่น อะซีโตนเปอร์ออกไซด์ อะซิทิลเบนโซอิลเปอร์ออกไซด์ เป็นต้น 

๔) วัตถุมีพิษ หมายถึง วัตถุหรือสารที่อาจท้าให้เสียชีวิตหรือท้าให้เกิดการเจ็บป่วยอย่างรุนแรง
แบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังเมื่อเข้าสู่ร่างกายโดยการสัมผัสผิวหนังหรือหายใจหรือรับประทานเข้าไป  เช่น 
ไซยาไนด์ คลอโรไนโตรเบนซีน ไดโบรโมมีเทน อาร์เซนิกไตรออกไซด์ เป็นต้น 

๕) วัตถุที่ท้าให้เกิดโรค หมายถึง สารที่เป็นจุลินทรีย์หรือมีจุลินทรีย์เป็นส่วนประกอบหรือพยาธิที่
เป็นสาเหตุการเกิดโรคในมนุษย์และสัตว์ ซึ่งจุลินทรีย์เหล่าน้ี ได้แก่ แบคทีเรีย ไวรัส ริคเก็ตเซีย เช้ือรา รวมทั้ง
จุลินทรีย์ที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 

๖) วัตถุกัมมันตรังสี หมายถึง ธาตุหรือสารประกอบใดๆที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งซึ่งมีโครงสร้าง
ภายในอะตอมที่ไม่คงตัวและสลายตัวโดยการปลดปล่อยรังสีออกมา เช่น โคบอลต์-60 ยูเรเนียม-233 เป็นต้น 

๗) วัตถุที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม หมายถึง สารที่เมื่อสูดดม กลืนกิน หรือ 
ซึมผ่านผิวหนังอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแบบเฉียบพลัน หรือเรื้อรัง  ถ้าใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจเกิด
ผลเสียต่อสุขภาพ โดยเฉพาะสารซึ่งน่าสงสัยว่าจะเป็นสารก่อมะเร็ง สารก่อการกลายพันธ์ุ และสารที่มีพิษต่อ
ระบบสืบพันธ์ุ 

๘) วัตถุกัดกร่อน หมายถึง สารซึ่งโดยปฏิกิริยาเคมีจะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง
เมื่อสัมผัสกับเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิต หรือในกรณีเกิดการรั่วไหลจะเกิดการเสียหายต่อวัสดุ หรือแม้กระทั่ง 
ท้าลายสินค้าอื่นๆหรือพาหนะที่ใช้ขนส่ง เช่น กรดเกลือ กรดก้ามะถัน โซเดียมไฮดรอกไซด์ เป็นต้น  

๙) วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง หมายถึง วัตถุหรือสารที่อาจก่อให้เกิดการระคายเคือง 
ต่อระบบทางเดินหายใจ ท้าลายเยื่อบุผิวหนังและเยื่อบุตา เช่น กรดซัลฟิวริก กรดไนตริก เป็นต้น 

๑๐) วัตถุอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์หรือสิ่งอื่นใด ที่อาจจะท้าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ 
พืช ทรัพย์ หรือสิ่งแวดล้อม หมายถึง วัตถุอันตรายอื่น ที่อยู่นอกเหนือทั้ง 9 ประเภท ดังกล่าวข้างต้น เช่น 
แอสเบสตอส ซิงค์ไฮโดรซัลไฟต์ พีซีบี(PCBs) เป็นต้น และ กากของเสียอันตรายอื่นๆ 



 

83 | P a g e  

3.3 การเก็บรักษาสารเคมีและวัตถุอันตราย หมายถึง การเก็บรักษาสารเคมีและเก็บรักษาวัตถุอันตราย
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่าง 

3.4 สถานท่ีเก็บสารเคมี หมายถึง อาคารหรือสถานที่ที่เก็บสารเคมี เพื่อประโยชน์ในการใช้ การผลิต 
การจัดเก็บและการจ้าหน่าย 

3.5 ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3.6 รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 3.7 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ้านวยการเขต 
 3.8 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจในการบัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ อ้านวยการ สั่งการ 
ตลอดจนควบคุมภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์เรียกว่า 
“Single Command” เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้้าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เป็นผู้อ้านวยการสูงสุดและมีองค์กร
รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ 
 

ระดับ การจดัการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้ช่วยอ้านวยการกรงุเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยส้านักงานเขต 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

๔ สาธารณภัยร้ายแรง 
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตร ี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เข้า
ควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 
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4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4.2.1 เมื่อเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรง แต่ส้านักงานเขต
สามารถระดมสรรพก้าลัง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับบรรเทาเหตุการณ์นั้นได้)  

ส้านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) มีภารกิจหน้าที่ดังนี ้
-  จัดเจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้านการรกัษาพยาบาล การปอ้งกนัและควบคุมโรค การฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นทีเ่กิดเหต ุ

4.2.2 เมื่อเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ขยายวงกว้าง 
กรุงเทพมหานครต้องระดมสรรพก้าลังทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมากข้ึน เพื่อเข้าช่วยเหลือ  
ซึ่งบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาจต้องหยุดภารกิจประจ้า เพื่อเข้าด้าเนินการช่วยเหลือให้ภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) ส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
2) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 

 5.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยส้านักงานเขต และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้อ้านวยการส้านักอนามัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 
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 5.1.2 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของส านัก
อนามัย 

  ส้านักอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การแพทย์ระดับปฐมภูมิ การป้องกันและบ้าบัดการติดยาเสพติด  
การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศก้ากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 
82 ส่วนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่ 
   1. ส้านักงาน 5 ส้านักงาน ได้แก่  ส้านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขส้านักงานป้องกันและบ้าบัดการ
ติดยาเสพติด ส้านักงานชันสูตรสาธารณสุข ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
  2. กอง 8 กอง ได้แก่ ส้านักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 
  3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ส้านักอนามัย ได้จัดท้าค้าสั่ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของส้านัก
อนามัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส่วนราชการในสงักัดสา้นักอนามัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การบริหาร
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
 1. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยคณะท้างานมี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย 
ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 
   2) ส้ารวจ และปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆ  
   3) จัดท้าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 
(Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
   4) ก้ากับดูแลการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
   5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ้านวยการส้านักอนามัย มอบหมาย 

2. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 2050/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 
และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- บริหารจัดการการปฏิบัติราชการของกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่จ้าเป็น  
และเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ น้้าท่วม และอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น พร้อมรายงานผลให้ผู้อ้านวยการ 
ส้านักอนามัยรับทราบ  

แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะก่อนเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 
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ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1.การป้องกันและลดผลกระทบ  
 1.1 ประเมินความเสีย่งภยัจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายโดยการประเมิน
ภัยและความล่อแหลมเพื่อประเมินโอกาส
หรือความเป็นไปไดท้ี่จะเกิดภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายรวมทัง้ศึกษาวิธีลด
ผลกระทบเพื่อน้าไปก้าหนดมาตรการที่
เหมาะสมในการบริหารจดัการภยัจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

สสว. 
สนข. 

และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง 

- แบบประเมินความเสี่ยงภัย
จากสารเคมีและวัตถุอันตราย 
- มาตรการ/แนวทางการ
บริหารจัดการภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตราย 

 

 1.2 จัดท้าแผนเผชญิเหต ุจัดให้ม ี
การฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ และซ้อมแผน 
แบบปฏิบัติการจริง 

สสว. 
 

- มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
(Standard Operating 
Procedure : SOP) ในภาวะ
ฉุกเฉินดา้นสารเคมี เพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏบิัตขิอง
ส่วนราชการสังกัดสา้นักอนามัย 

 

 1.3 ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูล
พื้นที่เสี่ยงภยัสารเคมีและวตัถุอันตรายและ
จัดท้าแผนที่พ้ืนที่เสีย่งภัยรวมทัง้ข้อมูลพื้นที่
ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน 

สสว. 
สนข. 

และหน่วยงานอ่ืนๆท่ี
เก่ียวข้อง 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
- บัญชีศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 

 1.4 จัดท้าฐานข้อมูลก้าลังเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ ยาและ
เวชภัณฑแ์ละอุปกรณ์การกู้ชีพกู้ภยัและ
จัดเตรียมเคร่ืองจักรเคร่ืองมือยานพาหนะ
และวัสดุอุปกรณ์ ยาและเวชภัณฑ์ที่จ้าเป็น
ในการป้องกันภัย และอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบคุคลเพื่อให้พร้อมเรียกใช้
งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกส่วนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมข้อมูล 

ในภาพรวมของสา้นัก
อนามัย) 

- ฐานข้อมูลอัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที ่
- ฐานข้อมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานข้อมูลยานพาหนะ 
- ฐานข้อมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ในการให้ความช่วยเหลือ 

 

 1.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านสารเคมีและวตัถุอันตราย 

สสว. - ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสารเคมีและวตัถุอันตราย 

 

 1.6 ศึกษาผลกระทบของการเกิดภัย
จากสารเคมีและวัตถุอันตรายคร้ังที่ผ่านมา
เพื่อให้ทราบข้อมูล ข้อเทจ็จริงสา้หรับน้าไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหารจดัการสาธารณ
ภัยของกรุงเทพมหานครให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

สสว. - รายงานการศึกษา/การถอด
บทเรียนการเกิดภยัจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

 



 

87 | P a g e  

ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

 1.7 ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ให้
ค้าแนะน้า ค้าปรึกษาในการจัดการภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายแก่ส้านักงานเขต 
ส่งเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการสารเคมี
และวัตถุอันตรายแก่เจ้าหน้าที่ส้านักงานเขต 
ผู้ประกอบการ 

สสว. - คู่มือการปฏิบตัิงานในภาวะ
ฉุกเฉิน กรณีภาวะฉุกเฉินด้าน
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

 

 1.8 จัดท้าบัญชผีู้เชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านวตัถุอันตรายและสารเคมีหรือเจ้าหน้าที่
จากหน่วยงานและองค์กรที่เก่ียวข้อง 

สสว. - บัญชีรายชื่อผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะดา้นวัตถุอันตรายและ
สารเคมี 

 

2. การเตรียมความพร้อม 
 2.1 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
ชุดป้องกันสารเคมี เป็นต้น ให้เพียงพอและ
พร้อมปฏิบัติงานได้ทันที 

สสว. - บัญชีรายการอุปกรณ์ป้องกัน
สารเคมี 

 

 2.2 จัดเตรียมเคร่ืองมือในการตรวจวัด
สารเคมี ให้เพียงพอและพร้อมปฏิบัติงานได้
ทันท ี

สสว. - บัญชีรายการเคร่ืองมือใน
การตรวจวัดสารเคมี 

 

 2.3 จัดซ้อมแผนเผชิญเหตุภยัจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

สนข.   
ศบส. 

- มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
(Standard Operating 
Procedure : SOP) ในภาวะ
ฉุกเฉินดา้นสารเคมี เพื่อใช้
เป็นแนวทางการปฏบิัตขิอง
ส่วนราชการสังกัดสา้นักอนามัย 

 

 2.4 จัดเตรียมเอกสาร/สื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
เก่ียวกับวิธีป้องกันและปฏบิัตตินที่ถูกต้อง
เม่ือเกิดภยัจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

สสว. - สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, คู่มือ, สื่อ 
Digital เป็นต้น 

 

 
 

5.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 5.2.1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้ควบคุม สั่งการ เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว่าสถานการณ์จะกลับ
เข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัยที่
เกิดข้ึน รวมทั้งอ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ รวดเร็วและ
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ทั่วถึง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟู
สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดม
สรรพก้าลัง เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือนและ
ฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การสาธารณกุศล มีผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม สั่งการและบัญชาการ
เหตุการณ์ โดยส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี ้

(1) ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
-  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สาธารณภัย(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวข้อง) 
-  จัดเตรียมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
-  ก้าหนดนโยบายร่วมกับพื้นที ่
-  ประสานงานในพื้นที ่
-  บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (เฉพาะภัยทีส่นอ.เกี่ยวข้อง) 

(2) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
-  จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะภัยที่ส้านักอนามัยเกี่ยวข้อง (จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ และตรวจเฝ้าระวังสารเคมี พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าในการจัดการ
ระงับเหตสุารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล) 

(3) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบรหิารจดัการตามภารกจิส้านักอนามัย ครอบคลมุ 4 มิติ ได้แก่ การรักษาพยาบาล

เบือ้งต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสรา้งเสรมิสขุภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาลสิง่แวดล้อม
และการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 
- ประเมินสถานการณ์ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดต้ังหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปอ้งกันและ

ควบคุมโรค การฟื้นฟสูุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 
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 5.2.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของส านักอนามัย ประกอบด้วย 

 ในภาวะฉุกเฉิน ส้านักอนามัยได้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัยตั้งอยู่ ณ ส้านักงาน
เลขานุการ ส้านักอนามัย ช้ัน ๔ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงประกอบด้วย ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย รองผู้อ้านวยการส้านักอนามัย (ที่ได้รับ
มอบหมาย) เป็นรองผู้อ้านวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนส้านักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข ที่เห็นสมควร
เป็นกรรมการ 

แนวทางการด าเนินงานเพ่ือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง 
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขณะเกิดภัยและหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1. เม่ือเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุ
อันตรายให้ผู้ประสบเหตุหรือหน่วยงานที่
ได้รับทราบเหตุแจง้ไปยงัสา้นักงาน
สุขาภิบาลสิง่แวดล้อม หมายเลขโทรศัพท์ ๐ 
๒๓๕๔ ๔๒๒๖-๓๐  

สสว. - แบบรับแจ้งเหต/ุภยัจาก
สารเคมีและวัตถุอันตราย 

 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ์ 
(ความรุนแรง, สาเหตุ, ลักษณะ
ภัย, ความต้องการความ
ช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น การ
ป้องกันและควบคุมโรค การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

- วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณส์าธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เก่ียวข้อง) 
- จัดเตรียมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
- ก้าหนดนโยบายร่วมกับพ้ืนที ่
- ประสานงานในพ้ืนที ่
- บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจัดการตาม
ภารกิจส้านักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การ
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
 การควบคุมและป้องกันโรค 
การสร้างเสริมสุขภาพ  
การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ 
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและ
การสุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น  
การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุข การฟ้ืนฟูสุขภาพ
กายและใจ งานสาธารณสุข
อ่ืนๆ ในพ้ืนที่เกิดเหตุ และ
พ้ืนที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะ
ภัยที่ส้านักอนามัยเก่ียวข้อง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

สปส.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพื้นที่ (สนอ.) 

 
ประเมิน 

ส่วนปฏบิัตกิาร 
(สนอ.) 

ส่วนสนบัสนุน 
(สนอ.) 
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ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

2. ทุกส่วนราชการในส้านักอนามัยที่
เก่ียวข้อง สัง่ชดุเจ้าหน้าที่ออกปฏิบตังิาน
โดยทันทตีามแผนปฏิบตัิการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ของส้านักอนามัย 

ทุกส่วนราชการ 
ในส้านักอนามัยที่เก่ียวข้อง 

- แผนปฏบิัติการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากสารเคมีและ
วัตถุอันตราย ส้านักอนามัย
เพื่อให้ส่วนราชการสงักัด
ส้านักอนามัยใช้เป็นแนวปฏิบัติ 
ขณะเกิดภยั 

 

3. ประชาสัมพันธ์แจง้ให้ประชาชนผู้อาศยั
อยู่ในบริเวณสถานทีเ่กิดเหตุการณ์หรือ
บริเวณที่อาจได้รับผลกระทบข้างเคียง
ทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมทัง้อพยพ
ออกจากพื้นที่ในกรณีที่จ้าเป็นและวิธีการ
ป้องกันตัวส้าหรับผู้อยู่ในบริเวณที่อาจได้รับ
อันตรายเพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายหากจ้าเป็นให้
ประกาศเป็นเขตอันตรายห้ามมิให้ผู้ไม่มี
หน้าที่เก่ียวข้องเข้าไปบริเวณดงักล่าว 

ศบส. 
สพธ. 
สนข. 

 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ, คู่มือ, สื่อ 
Digital เป็นต้น 

 

4. ศูนย์บริการสาธารณสขุให้การช่วยเหลือ
ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ท้าการล้างตวั
ผู้เจ็บป่วยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายใน
บริเวณ Cold Zone และประสาน
ศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานคร 
(ศูนย์เอราวัณ) เพื่อสง่ต่อผู้ป่วยไปยงั
โรงพยาบาล 

ส่วนราชการตามโครงสร้าง
ศูนย์บญัชาการเหตุการณ์

ส้านักอนามัย 

- คู่มือการปฏิบัติงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

5. ตรวจวัดความเข้มข้นของสารเคมีในพื้นที่ สสว. - แบบตรวจวัดความเข้มข้น
ของสารเคมี 

 

6. จัดท้ารายงานสถานการณ์การเกิด
อุบัติภยัสารเคมีและวตัถุอันตราย โดยให้
รายงานผู้บังคับบญัชาตามลา้ดบัชั้น 

สสว. 
ศบส. 

- แบบรายงานการเกิดอุบตัิภยั
สารเคมีและวัตถุอันตราย 
- แบบรายงานจา้นวนผูบ้าดเจ็บ 
ลักษณะการบาดเจ็บและ
ความเสยีหาย และการให้
ความช่วยเหลือ 
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

 ส้านักอนามัย ประสานส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังน้ี 
1. การจัดการหลังเกิดภัย 
 ๑.1 ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
เข้าไปยังบริเวณทีเ่กิดเหตุและตรวจสอบว่ามี
ผลกระทบข้างเคียงหรือมีสารเคมีและวัตถุ
อันตรายตกค้างหรือไม่เพื่อด้าเนินการแก้ไข
ให้บริเวณที่เกิดเหตุและบริเวณข้างเคียง
เกิดความปลอดภัย 

สสว. 
 
 
 
 
 

- คู่มือการปฏิบตัิงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 
 

 

 1.๒ ให้ความช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
ด้านสุขภาพกายและสขุภาพใจ 

ศบส. 
กสภ. 

- รายงานข้อมูลผู้ประสบภัย
ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

 

 1.3 เฝ้าระวงั ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อที่อาจจะเกิดขึ้น 

ศบส. 
กคร. 

- คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 

 

 1.4 ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสุขภาพ
และสังคมสงเคราะห ์

สพธ. 
ศบส. 

- บัญชีรายชื่อและการ
ติดต่อสื่อสาร เครือข่าย
หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห ์

 

 1.5 ให้การช่วยเหลือดูแลสตัว์เลี้ยง สสธ. 
ศบส. 

- แบบรายงานการช่วยเหลือ 
ดูแล และสง่ต่อสตัว์เลี้ยง 

 

 1.6 ออกเยี่ยมบา้นและดแูลผู้ปว่ย 
ที่บ้าน 

ศบส. - รายงานข้อมูลผู้ป่วยทีต่้อง
ได้รับการดูแลอย่างต่อเน่ือง 

 

 1.7 จัดท้ารายงานสถานการณ์การ 
เกิดอุบัตภิัยจากสารเคมีและวตัถุอันตราย 
โดยให้รายงานผู้บงัคบับัญชาตามล้าดับชั้น 

สสว. 
ศบส. 

- แบบรายงานการเกิดอุบตัิภยั
สารเคมีและวัตถุอันตราย 
- แบบรายงานจา้นวนผูบ้าดเจ็บ 
ลักษณะการบาดเจ็บ และ
ความเสยีหาย และการให้
ความช่วยเหลือ 

 

2. การอพยพ 
 ส้านักอนามัย ประสานส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภยัดังน้ี 
 2.๑ ตรวจสอบพื้นทีเ่กิดเหตเุพื่อ
ก้าหนดระยะปลอดภัยส้าหรับสาธารณชน 

สสว. 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

- คู่มือการปฏิบตัิงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

 2.2 เฝา้ระวงั ป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อที่อาจจะเกิดขึ้น 

กคร. 
ศบส. 

-คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 

 

 2.3 ตรวจสอบสขุลักษณะ สสว. - แบบรายงานการตรวจสอบ  
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

การสุขาภบิาลที่พักอาศัยของศูนย์พักพิง
ผู้ประสบภัย 

 ด้านงานสขุาภบิาลสิง่แวดล้อม 
- คู่มือการสุขาภิบาลที่พัก
อาศัย 

 2.๔ ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ และ
เฝ้าระวังการปนเปื้อนน้้าดื่ม น้้าใชแ้ละ
อาหารที่แจกจ่ายให้ผูป้ระสบภยัในศูนย ์
พักพิงผู้ประสบภัย 

กสอ. -แบบรายงานการตรวจสอบ
ด้านงานสขุาภบิาลอาหาร 
- คู่มือการสุขาภิบาลอาหาร 

 

 2.5 ให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ผู้ประสบภยัในศูนย์พักพงิชั่วคราว 

ศบส.  
และส่วนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสร้างศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

- คู่มือการปฏิบตัิงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

 

5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายให้ด้าเนินการ
รับมอืกับสถานการณ์ดงันี ้

1.1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขตจัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
สั่งการควบคุมก้ากับดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยจาก
สารเคมีและวัตถุอันตรายในระดับพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งให้
ประชาสัมพันธ์วิธีการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย 

1.๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครข้ึนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนย์และด้าเนินการตาม  
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ฯโดยก้าหนดให้ใช้ห้อง CCTV เดิมตึกด้าช้ัน๒เป็นห้องปฏิบัติการ (War room)  
ในการบัญชาการในยามฉุกเฉินหรือจัดต้ังศูนย์ฯบริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกรณีศาลา
ว่าการกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้แต่ให้ค้านึงถึงความปลอดภัยด้วยดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของส านักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย สั่งการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
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โครงสร้างศูนยบ์ัญชาการเหตกุารณ์ส านกัอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายท่ีรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบ
จ านวนมากและเป็นบริเวณกว้าง 

ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1 ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการให้จัดตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ์ 
3. ควบคุม ก้ากับ ดแูล ให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขเหตุการณ์ ให้
เป็นไปตามแผนเผชญิเหตุของส้านักอนามัย 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บงัคับบัญชาล้าดับถดัไป 
5. กรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกต ิสั่งการให้ปิดศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

1.1 งานข้อมูลขา่วสาร -  สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดเตรียมข้อมูลของเหตุการณ์ 
3. บันทึกข้อสั่งการ และการปฏิบตัิของฝ่ายต่างๆ 

ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ส านักอนามัย 

งานสนับสนุนทั่วไป 

งานด้านความปลอดภัยในการเผชิญเหตุ การประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารความเสี่ยง 

งานอ านวยการ งานเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนส่ง 

การจัดหาพัสดุ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห์ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

เฝ้าระวัง สอบสวน และ
ควบคุมโรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ์ 

สนับสนุนอัตราก้าลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทางสัตวแพทย์
สาธารณสุข 

งานข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผล 
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ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

4. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชา 

1.2 งานด้านความปลอดภยั
ในการเผชญิเหต ุ

- สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ก้าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของบคุลากร ผู้ปฏิบตัิงาน 
อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่้าเป็น 
3. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1.3 การประชาสัมพันธ์/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

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

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบตัิในเหตุการณ์ 
2. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภยัแก่บคุลากรที่ปฏิบตัิหน้าที ่
3. จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตราย โดย
ประสานกองประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน 
4. เผยแพร่ข่าวเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายและการป้องกันตนเอง
จากภัย ลง website สนอ. กองประชาสัมพันธ์ Facebook 
5. ศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมกับอสส. ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์/ให้
ความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคและภัยในภาวะฉุกเฉิน 
6. รายงานสถานการณ์การเกิดเหตุแก่ผู้บงัคับบงัคับบัญชาอย่าง
ต่อเน่ือง 
7. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตทุุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภัย และรายงานผู้บริหารจะได้แถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชน และ
ไม่ให้เกิดความตระหนักจากข่าวหรือสื่ออ่ืนที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
8. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายแจ้งผูบ้ังคับบัญชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

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

1. ประสานส่วนอ้านวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
3. ประสานหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนท่ัวไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนส่ง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาเส้นทาง/ช่องทางในการ 

เข้าไปยังพื้นที ่การขนสง่ผู้ประสบ ผู้ป่วย ผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว์
เลี้ยง รวมทัง้เส้นทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกิดภัยด้วยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับศูนย์สื่อสาร (ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผ่านข่ายอัมรินทร์ 
ความถี่หลัก 155.800 MHz และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์ที่จ้าเป็นตามการร้องขอเพื่อ
สนับสนุนหน่วยปฏบิัต ิ
2. จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มสา้หรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน 
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3. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดืม่แก่
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลงั - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิ ให้แก่เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ 

2.4 สนับสนุนอัตรา 
ก้าลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดอัตราก้าลงับคุลากรที่จะใช้ในการปฏบิัตงิาน 

3 งานอ านวยการ 
  - ผอ.สนง. ผอ.กอง  

- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

๑. จัดตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ 
๒. จดัทา้คา้สัง่การปฏบิัตงิานเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
๓. จัดท้าตารางออกปฏิบตังิานของผู้มีส่วนเก่ียวข้องพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

3.1 ประเมินสถานการณ์ - ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. วิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์ครอบคลุมทัง้ 4 มิต ิ
2. จัดท้าแผนเผชญิเหตเุพื่อตอบโต้สถานการณ์/คู่มือระบบ  
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินดา้นสารเคมีและวตัถุอันตราย 
3. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. จัดเตรียมข้อมูลด้านวชิาการเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 
2. ติดต่อประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส.  
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานข้อมูล จัดทา้รายงานการเกิดภยั จา้นวนผู้บาดเจ็บ 
ลักษณะการบาดเจ็บ ความเสยีหาย การให้การช่วยเหลือ พร้อม
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการภัย โดยให้รายงานผู้บงัคบับัญชา
ตามล้าดับชั้น 
 

4 งานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝ้าระวังและควบคุม

โรคเชงิรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และทีมงานให้พร้อมต่อการดา้เนินงาน 
2. ด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝ้าระวังโรคที่อาจเกดิระหว่าง และหลงัการเกิดอุบัติจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายอย่างต่อเน่ือง 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 
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4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

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

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกล้เคียง
และศูนย์พักพงิ เพื่อประเมินความปลอดภยั 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงเช่น  
การจัดการขยะ น้้าเสยี ห้องอาบน้้า ห้องส้วม เป็นต้น 
๓. ควบคุมสัตวแ์ละแมลงน้าโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝ้าระวงัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้้า อาหารบริโภคอ่ืนๆด้วยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ กรณีพบผูท้ี่มี
อาการอุจจาระร่วง อาเจยีน อาหารเป็นพษิ เป็นต้น  

5 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบตัิงานในพื้นที่ (ทีมรุก) จดัรถ Ambulance ประจ้าตาม
ที่ตัง้หน่วยใหบ้ริการ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัตงิานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ท้าการล้างตัวผูเ้จ็บป่วยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในบริเวณ 
Cold Zone 
๓. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ปฏิบตังิานประจ้าอยู่ที ่ศบส. บริเวณ
ใกล้เคียง 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห์ ฟื้นฟู
สุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสงัคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
     - ดูแลดา้นสุขภาพจิต เช่น คดักรอง/ประเมินความเครียด ให้
ค้าปรึกษา/เสริมพลัง แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที ่ตามปญัหาทีพ่บ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบ้ริการประชาชน และเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือข่ายหน่วยงานด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ให้การ 
ช่วยเหลือ 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ ์ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ตา่งๆ ที่จ้าเป็นให้เพียงพอ เพื่อพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ไปยงัหน่วยบริการให้เพยีงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะห์ที่เปิดใหบ้ริการ หรือที่มีการร้องขอ 
2. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ และทีมงานให้พร้อม
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สนับสนุนการปฏิบัตงิาน เม่ือได้รับการประสานหรือร้องขอ 
3. ให้ค้าปรึกษา แนะน้าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสง่สิง่สง่ตรวจ
ในกรณีที่มีการร้องขอ 

5.5 งานบริการทางสตัวแพทย์ 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตว์เลีย้ง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ และตดิต่อน้าส่งคืนเจ้าของ 
2. ถ้าไม่พบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ ให้อพยพขนย้ายไปในสถาน
พักพิงสัตวเ์ลีย้งที่ก้าหนด 
3. จัดเตรียมกรงขงัสัตว์ อาหารส้าหรับสัตวเ์ลี้ยงให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
สัตว์เศรษฐกิจ 
1.ติดต่อประสานงานสถานที่พักพิงสัตว์ท่ีเลี้ยงเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนย้ายสัตว์ไปในสถานที่พักพิงสตัว ์
3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และอาหารส้าหับสตัว์เลีย้งให้
เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตวเ์ลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดย 
สัตวแพทย ์

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

98 | P a g e  

7. แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและบรรเทาภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 
ส านักอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

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

 

อ้างถึง 1. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร พ.ศ.2558 
 
 

1. สถานการณ์ท่ัวไป 
 

ภัยจากไฟป่าและหมอกควันที่เกิดข้ึนในประเทศไทย มักพบในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือน
พฤษภาคม เนื่องจากสภาพอากาศแห้งและอุณหภูมิเฉลี่ยโดยทั่วไปสูงข้ึน ท้าให้ความช้ืนที่สะสมอยู่ในบริเวณ
พื้นที่ป่าไม้ลดลง มีโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าได้มากข้ึน กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่บางส่วนเป็นที่รกร้างว่างเปล่า 
และมี วัชพืช ปกคลุมอยู่จ้านวนมากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เขตชานเมือง ส่งผลให้ เกิดไฟไหม้หญ้าบ่อยครั้ง 
รวมทั้งการเผาไหม้ วัสดุ ต่าง ๆ ในที่โล่ง ท้าให้ได้รับผลกระทบจากควันไฟ ฝุ่น ควัน ก๊าซ และสารพิษจากการ
เผาไหม้ แพร่กระจายไปในบรรยากาศครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง  

กรุงเทพมหานครในพื้นที่บรเิวณชานเมอืง เช่น เขตหนองจอก เขตมีนบุรี เขตลาดกระบัง และคลองสามวา 
เป็นต้น อาจได้รับผลกระทบจากไฟป่าและหมอกควันที่เกิดจากการเผาหญ้าข้างทาง ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว และผู้ขับข่ีรถยนต์มีทัศนวิสัยในการขับข่ีลดลง 

ส้านักอนามัยในฐานะหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขได้ตระหนักถึงความส้าคัญของ
การบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยจากไฟป่าและหมอกควัน จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากไฟป่าและหมอกควันข้ึน เพื่อให้ส่วนราชการภายในส้านักอนามัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
ต่อไป 
 
๒.  วัตถุประสงค์  
 ๒.๑ เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้สามารถด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากไฟป่าและหมอกควันได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมี
ประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อก้าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัย
จากไฟป่าและหมอกควันได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากไฟป่าและ
หมอกควัน 
 
๓.  นิยามศัพท์  

ภัยจากไฟป่าและหมอกควัน 
3.1 ไฟป่า หมายถึง ไฟที่เกิดจากสาเหตุใดก็ตามแล้วลกุลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุม ทั้งนี้

ไม่ว่าไฟนั้นจะเกิดข้ึนในป่าธรรมชาติหรือสวนป่า 
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3.2 หมอกควัน หมายถึง ปรากฏการณ์ที่ฝุ่นควันและอนุภาคแขวนลอยในอากาศรวมตัวกันในสภาวะ
ที่อากาศปิด 

3.3 การเผาในที่โล่ง หมายถึง ไฟไหม้ การเผาไหม้หรือไฟคุกรุ่นใดๆ หรือการเผาวัสดุใดๆ ที่เกิดข้ึนใน
ที่เปิดโล่ง โดยที่ฝุ่นควันก๊าซและสารพิษอื่นจากการเผาไหม้สามารถแพร่กระจายไปได้ในบรรยากาศ 

3.4 ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3.5 รองผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 3.6 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ้านวยการเขต 
 3.7 ผู้บัญชาการเหตกุารณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจในการบัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ อ้านวยการ สั่งการ 
ตลอดจนควบคุมภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รบัมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์เรียกว่า 
“Single Command” เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้้าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เป็นผู้อ้านวยการสูงสดุและมอีงค์กร
รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้ช่วยอ้านวยการกรงุเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยส้านักงานเขต 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

๔ สาธารณภัยร้ายแรง 
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตร ี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เข้า
ควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

 

4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

4.2.1 เมื่อเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรง แต่ส้านักงานเขต
สามารถระดมสรรพก้าลัง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับบรรเทาเหตุการณ์นั้นได้)  
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ส้านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) มีภารกิจหน้าที่ดังนี ้
-  จัดเจ้าหน้าที่ใหบ้รกิารด้านการรกัษาพยาบาล การปอ้งกนัและควบคุมโรค การฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นทีเ่กิดเหต ุ

4.2.2 เมื่อเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ขยายวงกว้าง 
กรุงเทพมหานครต้องระดมสรรพก้าลังทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมากข้ึน เพื่อเข้าช่วยเหลือ  
ซึ่งบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาจต้องหยุดภารกิจประจ้า เพื่อเข้าด้าเนินการช่วยเหลือให้ภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) ส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
2) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 

 5.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยส้านักงานเขต และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้อ้านวยการส้านักอนามัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 5.1.2 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของส านัก
อนามัย 

  ส้านักอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การแพทย์ระดับปฐมภูมิ การป้องกันและบ้าบัดการติดยาเสพติด  
การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศก้ากับตรวจสอบ และ
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ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 
82 ส่วนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่ 
   1. ส้านักงาน 5 ส้านักงาน ได้แก่  ส้านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขส้านักงานป้องกันและบ้าบัด
การติดยาเสพติด ส้านักงานชันสูตรสาธารณสุข ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
   2. กอง 8 กอง ได้แก่ ส้านักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 
76 ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ส้านักอนามัย ได้จัดท้าค้าสั่ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของส้านัก
อนามัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส่วนราชการในสงักัดสา้นักอนามัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การบริหาร
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
  1. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยคณะท้างานมี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1) ก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย 
ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 
   2) ส้ารวจ และปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆ  
   3) จัดท้าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 
(Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
   4) ก้ากับดูแลการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
   5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ้านวยการส้านักอนามัย มอบหมาย 

2. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 2050/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 
และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- บริหารจัดการการปฏิบัติราชการของกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่จ้าเป็น  
และเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ น้้าท่วม และอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น พร้อมรายงานผลให้ผู้อ้านวยการ  
ส้านักอนามัยรับทราบ  

แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะก่อนเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

 

ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

1. การป้องกันและลดผลกระทบ  
1.1) จัดท้าฐานข้อมูลก้าลังเจ้าหน้าที่ ทุกส่วนราชการ - ฐานข้อมูลอัตราก้าลัง  
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ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ อุปกรณ์
การกู้ชีพกู้ภัย และยานพาหนะเพื่อให้พร้อม
เรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

สก.สนอ. (รวบรวมข้อมูล 
ในภาพรวมของสา้นัก

อนามัย) 

เจ้าหน้าที ่
- ฐานข้อมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานข้อมูลยานพาหนะ 
- ฐานข้อมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ในการให้ความช่วยเหลือ 
 

1.2) เสริมสร้างความรู้ความตระหนัก
แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และ
เยาวชน เก่ียวกับการป้องกันและการ
ปฏิบตัิตนอย่างถูกต้องและปลอดภยัจากไฟ
ป่าและหมอกควัน ในการป้องกันตนเอง 
การสวมใส่หน้ากากอนามัยและการดูแล
สุขภาพจากการสัมผัสหมอกควัน  

กคร. 
สสว. 
สพธ. 
ศบส. 
สปภ. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, คู่มือ, สื่อ 
Digital เป็นต้น 

 

1.3) จัดท้าสรุปบทเรียน (Lesson 
Learn) ของการเกิดไฟป่าและหมอกควัน 
รวมทั้งการเผาในที่โล่งคร้ังส้าคญั เพื่อ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต 

สสว. 
 

- รายงานการศึกษา/การถอด
บทเรียนการเกิดภยัจากไฟป่า
และหมอกควัน 

 

2. การเตรียมความพร้อม 
      2.1) จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัจากไฟป่าและหมอกควัน 

สสว. 
 

- แผนปฏิบตัิการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภยัจากไฟป่าและ
หมอกควันเพื่อใช้เป็นแนว
ทางการปฏบิัตขิองส่วน
ราชการสังกัดส้านักอนามัย 

 

2.2) ฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภยัจากไฟป่าและหมอกควัน 
ในด้านการจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการรักษา 
พยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค  
การฟื้นฟูสุขภาพ และงานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
ในพื้นที่เกิดเหตุ 

สสว. 
 

- มาตรฐานการปฏิบตัิงาน
(Standard Operating 
Procedure : SOP) ในภาวะ
ฉุกเฉินจากไฟป่าและหมอก
ควัน เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบตัิของส่วนราชการสงักัด
ส้านักอนามัย 

 

2.3) จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น 
หน้ากากป้องกันอนุภาคฝุ่นละออง (N95) 
เป็นต้น ใหเ้พียงพอและพร้อมปฏิบัตงิานได้
ทันท ี

กคร. 
สสว. 

- บัญชีรายการอุปกรณ์ป้องกัน  

2.2) จัดเตรียมเคร่ืองตรวจวดัปริมาณฝุ่น
ในอากาศให้เพียงพอและพร้อมปฏิบตัิงาน

สสว. 
สสล. 

- บัญชีรายการเคร่ืองตรวจวัด
ปริมาณฝุ่นในอากาศ 
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ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

ได้ทันที สนข. 
2.3) ประสานส้านักงานเขต ขอข้อมูลจุด
เสี่ยงการเกิดไฟป่าและหมอกควัน 

สนข. 
ศบส. 
สสว. 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย 

 

     2.4) จัดเตรียมยา เวชภัณฑ ์และวัสดุ 
อ่ืนที่ไม่ใช่ยา ใหเ้พียงพอเม่ือเกิดภาวะวิกฤต ิ

กภก. 
ศบส. 

- บัญชยีา เวชภณัฑ์ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไม่ใช่ยา 

 

     2.5) เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และยานพาหนะให้พร้อมใช้งานได้
ทันที เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกส่วนราชการ - บัญชีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
ยานพาหนะ 

 

     2.6) จดัเตรียมระบบสื่อสารหลัก 
ระบบ สื่อสารรอง พร้อมจัดหาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์สื่อสารและส้ารองพลังงานให้
เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ทุกส่วนราชการ - ระบบสื่อสารหลัก  
- ระบบสื่อสารรอง 
- บัญชีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
การสื่อสาร 

 

 
5.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 5.2.1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 

  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผู้อ้านวยการเขต เป็นผู้ควบคุม สั่งการ เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน รวมทั้งอ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ 
รวดเร็วและทั่วถึง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ 

 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการ
ระดมสรรพก้าลัง เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การสาธารณกุศล มีผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ์ โดยส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

(1) ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
-  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สาธารณภัย (เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวข้อง) 
-  จัดเตรียมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
-  ก้าหนดนโยบายร่วมกับพื้นที ่
-  ประสานงานในพื้นที ่
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-  บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (เฉพาะภัยทีส่นอ.เกี่ยวข้อง) 
(2) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะภัยที่ส้านักอนามัยเกี่ยวข้อง 

(3) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 
- ประเมินสถานการณ์ (ความรุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาล เบื้องต้น การป้องกันและ

ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

 
 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ์ (ความ
รุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, 
ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
ให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้น การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

- วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณส์าธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เก่ียวข้อง) 
- จัดเตรียมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
- ก้าหนดนโยบายร่วมกับพ้ืนที ่
- ประสานงานในพ้ืนที ่
- บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจัดการตาม
ภารกิจส้านักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
การควบคุมและป้องกันโรค 
การสร้างเสริมสุขภาพ  
การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ 
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และการสุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
เกิดเหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าทีส่นับสนุนเฉพาะ
ภัยที่สา้นักอนามัยเกี่ยวข้อง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

สปส.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพื้นที่(สนอ.) 

 
ประเมิน 

ส่วนปฏบิัตกิาร 
(สนอ.) 

ส่วนสนบัสนุน 
(สนอ.) 
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 5.2.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของส านักอนามัย ประกอบด้วย 

 ในภาวะฉุกเฉิน ส้านักอนามัยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัยตั้งอยู่ ณ ส้านักงาน
เลขานุการ ส้านักอนามัย ช้ัน ๔ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ประกอบด้วย ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย รองผู้อ้านวยการส้านักอนามัย (ที่ได้รับ
มอบหมาย) เป็นรองผู้อ้านวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนส้านักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข ที่เห็นสมควรเปน็
กรรมการ 

แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1) ประสาน/สื่อสารข้อมูลกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์ 

สสว. - บัญชีรายชื่อและการติดต่อ 
สื่อสารหน่วยงานด้าน 
สาธารณภยัที่เก่ียวข้อง 

 

2) ตรวจวัดความเข้มข้นของสารพษิหลังเกิด
ไฟป่าและหมอกควัน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มี
ผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที ่

สสว. - คู่มือการปฏิบตัิงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

3) ให้บริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น 
แก่ผู้ประสบภัยในขณะเกิดภัย 

ศบส.  - แบบรายงานการปฏิบตัิ
หน้าทีต่ามภารกิจสา้นักอนามัย 

 

4) เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรค 
ทางระบบทางเดินหายใจท่ีอาจจะเกิดขึ้น 

สสว. 
ศบส. 

  

5) ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสขุภาพและสงัคม
สงเคราะห ์

สพธ. 
ศบส. 

- แบบรายงานการปฏิบตัิ
หน้าที่ 

 

6) ตรวจสอบสุขลักษณะการสุขาภิบาลที่
พักอาศัยของศูนย์พักพิงผูป้ระสบภยั 

สสว. 
 

- แบบรายงานการตรวจสอบ
ด้านงานสขุาภบิาลสิง่แวดล้อม 
- คู่มือการสขุาภิบาลที่พักอาศยั 

 

7) ตรวจสอบด้านสขุลักษณะ และเฝา้ระวัง
การปนเปื้อนน้้าดื่ม น้้าใชแ้ละอาหารที่
แจกจ่ายใหผู้้ประสบภยัในศูนย์พักพงิ
ผู้ประสบภัย 

กสอ. -แบบรายงานการตรวจสอบ
ด้านงานสขุาภบิาลอาหาร 
- คู่มือการสุขาภิบาลอาหาร 

 

8) จัดท้ารายงานสถานการณ์การเกิด 
ภัยจากไฟปา่และหมอกควันโดยให้รายงาน
ผู้บังคับบญัชาตามล้าดับชั้น 

สสว. 
 

- แบบรายงานการเกิด 
ภัยจากไฟปา่และหมอกควัน 
- แบบรายงานจ้านวนผู้ได้รับ 
บาดเจบ็ ลักษณะการบาดเจ็บ 
และความเสียหาย และการให้
ความช่วยเหลือ 
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

 ส้านักอนามัย ประสานส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังน้ี 
๑) ตรวจสอบปริมาณความเข้มข้นของ
สารพิษที่เกิดจากไฟป่าและหมอกควัน เพื่อ
ประเมินความเป็นอันตรายต่อสขุภาพ 
รายงานข้อมูลสถานการณ์และประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  

สสว. - คู่มือการปฏิบตัิงานในภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข กรณี
ภาวะฉุกเฉินด้านสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

 

๒) ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภยั 
ด้านสุขภาพกายและสขุภาพใจ 

ศบส. 
กสภ. 

- แบบรายงานข้อมูล
ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพกาย
และสุขภาพใจ 

 

3) เฝา้ระวัง ป้องกันและควบคุมโรคตดิต่อ
ที่อาจจะเกิดขึ้น 

ศบส. 
กคร. 

- คู่มือการเฝ้าระวัง ป้องกัน 
และควบคุมโรคติดต่อ 

 

4) ให้การช่วยเหลือฟื้นฟูสขุภาพและสงัคม
สงเคราะห ์

สพธ. 
ศบส. 

- บัญชีรายชื่อและการ
ติดต่อสื่อสาร เครือข่าย
หน่วยงานด้านสังคมสงเคราะห ์

 

5) ตรวจสอบสุขลักษณะการสุขาภิบาลที่
พักอาศัยของศูนย์พักพิงผูป้ระสบภยั 

สสว. 
 

- แบบรายงานการตรวจสอบ
ด้านงานสขุาภบิาลสิง่แวดล้อม 
- คู่มือการสุขาภิบาลที่พัก
อาศัย 

 

6) ตรวจสอบด้านสขุลักษณะ และเฝา้ระวัง
การปนเปื้อนน้้าดื่ม น้้าใชแ้ละอาหารที่
แจกจ่ายใหผู้้ประสบภยัในศูนย์พักพงิ
ผู้ประสบภัย 

กสอ. -แบบรายงานการตรวจสอบ
ด้านงานสขุาภบิาลอาหาร 
- คู่มือการสุขาภิบาลอาหาร 

 

7) ประเมินสถานการณ์ (สิง่แวดล้อม,
สุขภาพกายและจิต) อย่างต่อเน่ืองจน
เหตุการณ์กลบัมาอยู่ในสภาวะปกต ิ 

สสว. 
ศบส.  
สนข. 

- แบบประเมินสถานการณ์ฯ 
- แบบประเมินผู้ประสบภัย
ดา้นสุขภาพกายและสุขภาพใจ 

 

8) จัดทา้รายงานเรียนผู้บงัคับบญัชา สก.สนอ. - แบบรายงานการเกิด 
ภัยจากไฟปา่และหมอกควัน 
- แบบรายงานจ้านวนผู้ได้รับ 
บาดเจบ็ ลักษณะการบาดเจ็บ 
และความเสียหาย และการให้
ความช่วยเหลือ 
 

 

 



 

107 | P a g e  

5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดภัยจากไฟป่าและหมอกควันให้ด้าเนินการ
รับมอืกับสถานการณ์ดงันี ้

1.1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขตจัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
สั่งการควบคุมก้ากับดูแลภัยจากไฟป่าและหมอกควันในระดับพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์วิธีการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับภัยจากไฟป่าและ
หมอกควัน 

1.๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครข้ึนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนย์และด้าเนินการตามแนว
ทางการปฏิบัติของศูนย์ฯโดยก้าหนดให้ใช้ห้อง CCTV เดิมตึกด้าช้ัน๒เป็นห้องปฏิบัติการ (War room) ในการ
บัญชาการในยามฉุกเฉินหรือจัดต้ังศูนย์ฯบริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกรณีศาลาว่าการ
กรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้แต่ให้ค้านึงถึงความปลอดภัยด้วยดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของส านักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย สั่งการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
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โครงสร้างศูนยบ์ัญชาการเหตกุารณ์ส านกัอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยจากไฟป่าและหมอกควันท่ีรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบจ านวน
มากและเป็นบริเวณกว้าง 

ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1 ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการให้จดัตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ์ 
3. ควบคุม ก้ากับ ดแูล ให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขเหตุการณ์ ให้
เป็นไปตามแผนเผชญิเหตุของส้านักอนามัย 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บงัคับบัญชาล้าดับถดัไป 
5. กรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกต ิสั่งการให้ปิดศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

1.1 งานข้อมูลขา่วสาร -  สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดเตรียมข้อมูลของเหตุการณ์ 
3. บันทึกข้อสั่งการ และการปฏิบตัิของฝ่ายต่างๆ 
4. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชา 

ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ส านักอนามัย 

งานสนับสนุนทั่วไป 

งานด้านความปลอดภัยในการเผชิญเหตุ การประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารความเสี่ยง 

งานอ านวยการ งานเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนส่ง 

การจัดหาพัสดุ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห์ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

เฝ้าระวัง สอบสวน และ
ควบคุมโรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ์ 

สนับสนุนอัตราก้าลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทางสัตวแพทย์
สาธารณสุข 

งานข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผล 
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ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1.2 งานด้านความปลอดภยั
ในการเผชญิเหต ุ

- สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ก้าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของบุคลากร ผู้ปฏิบตัิงาน
อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่้าเป็น 
3. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1.3 การประชาสัมพันธ์/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

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

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบตัิในเหตุการณ์ 
2. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภยัแก่บคุลากรที่ปฏิบตัิหน้าที ่
3. จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตราย โดย
ประสานกองประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน 
4. เผยแพร่ข่าวเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายและการป้องกันตนเอง
จากภัยจากไฟป่าและหมอกควัน ลง website สนอ. กอง
ประชาสัมพันธ์ Facebook 
5. ศูนย์บริการสาธารณสุขร่วมกับอสส. ร่วมลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์/ให้
ความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคและภัยจากไฟป่าและหมอกควันใน
ภาวะฉุกเฉิน 
6. รายงานสถานการณ์การเกิดเหตุแก่ผู้บงัคับบงัคับบัญชาอย่าง
ต่อเน่ือง 
7. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตทุุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภัย และรายงานผู้บริหารจะได้แถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชน และ
ไม่ให้เกิดความตระหนักจากข่าวหรือสื่ออ่ืนที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
8. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายแจ้งผูบ้ังคับบัญชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้
รับทราบข้อมูลข่าวสาร 

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

1. ประสานส่วนอ้านวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
3. ประสานหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนท่ัวไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนส่ง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาเส้นทาง/ช่องทางในการ 

เข้าไปยังพื้นที ่การขนสง่ผู้ประสบ ผู้ป่วย ผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว์
เลี้ยง รวมทัง้เส้นทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกิดภัยด้วยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับศูนย์สื่อสาร (ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผ่านข่ายอัมรินทร์ 
ความถี่หลัก 155.800 MHz และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ ์อุปกรณ์ที่จ้าเป็นตามการร้องขอเพื่อ
สนับสนุนหน่วยปฏบิัต ิ
2. จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มสา้หรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน 
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3. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดืม่แก่
เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลงั - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิ ให้แก่เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ 

2.4 สนับสนุนอัตรา 
ก้าลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หวัหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดอัตราก้าลังบุคลากรที่จะใช้ในการปฏิบตัิงาน 

3 งานอ านวยการ 
  - ผอ.สนง. ผอ.กอง  

- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

๑. จัดตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ 
๒. จดัทา้คา้สัง่การปฏบิัตงิานเพื่อรองรับสถานการณ์ตลอด ๒๔ ชัว่โมง 
๓. จัดท้าตารางออกปฏิบตังิานของผู้มีส่วนเก่ียวข้องพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

3.1 ประเมินสถานการณ์ - ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. วิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์ครอบคลุมทัง้ 4 มิต ิ
2. จัดท้าแผนเผชญิเหตเุพื่อตอบโต้สถานการณ์/คู่มือระบบ  
บัญชาการเหตุการณ์ภาวะฉุกเฉินจากไฟป่าและหมอกควัน 
3. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ 
และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. จัดเตรียมข้อมูลด้านวชิาการเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 
2. ติดต่อประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุม่แผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานข้อมูลสถานการณ์ จ้านวนผู้บาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ 
ความเสยีหาย การให้การช่วยเหลือ พร้อมข้อเสนอแนะการบริหาร
จัดการภยั โดยให้รายงานผู้บงัคับบญัชาตามล้าดับชั้น 

4 งานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝ้าระวังและควบคุม

โรคเชงิรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และทีมงานให้พร้อมต่อการดา้เนินงาน 
2. ด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝ้าระวังโรคที่อาจเกดิระหว่าง และหลงัการเกิดภัยจากไฟป่าและ
หมอกควันอย่างต่อเน่ือง 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

- สสว. 
- กคร. 

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกล้เคียง
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- สสธ. 
- ศบส. 
- สนข. 

และศูนย์พักพงิ เพื่อประเมินความปลอดภยั 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิง เช่น  
การจัดการขยะ น้้าเสยี ห้องอาบน้้า ห้องส้วม เป็นต้น 
๓. ควบคุมสัตวแ์ละแมลงน้าโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝ้าระวงัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้้า อาหารบริโภคอ่ืนๆ ด้วยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ กรณีพบผูท้ี่มี
อาการอุจจาระร่วง อาเจยีน อาหารเป็นพษิ เป็นต้น  

5 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบตัิงานในพื้นที่ (ทีมรุก) จดัรถ Ambulance ประจ้าตาม
ที่ตัง้หน่วยใหบ้ริการ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัตงิานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
ท้าการล้างตัวผูเ้จ็บป่วยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายในบริเวณ 
Cold Zone 
๓. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ปฏิบตังิานประจ้าอยู่ที ่ศบส. บริเวณ
ใกล้เคียง 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.2 สุขภาพจิต/สงัคม
สงเคราะห์ ฟื้นฟู
สุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสงัคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
     - ดูแลดา้นสุขภาพจิต เช่น คดักรอง/ประเมินความเครียด ให้
ค้าปรึกษา/เสริมพลัง แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที ่ตามปญัหาทีพ่บ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบ้ริการประชาชน และเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือข่ายหน่วยงานด้านสุขภาพจิตในพื้นที่ให้การ 
ช่วยเหลือ 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ ์ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ตา่งๆ ที่จ้าเป็นให้เพียงพอ เพื่อพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ไปยงัหน่วยบริการให้เพยีงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะห์ที่เปิดใหบ้ริการ หรือที่มีการร้องขอ 
2. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ และทีมงานให้พร้อม
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน เม่ือได้รับการประสานหรือร้องขอ 
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3. ให้ค้าปรึกษา แนะน้าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสง่สิง่สง่ตรวจ
ในกรณีที่มีการร้องขอ 

5.5 งานบริการทางสตัวแพทย์ 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตว์เลีย้ง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ และตดิต่อน้าส่งคืนเจ้าของ 
2. ถ้าไม่พบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ ให้อพยพขนย้ายไปในสถาน
พักพิงสัตวเ์ลีย้งที่ก้าหนด 
3. จัดเตรียมกรงขงัสัตว์ อาหารส้าหรับสัตวเ์ลี้ยงให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
สัตว์เศรษฐกิจ 
1.ติดต่อประสานงานสถานที่พักพิงสัตว์ท่ีเลี้ยงเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนย้ายสัตว์ไปในสถานที่พักพิงสตัว ์
3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และอาหารส้าหับสตัว์เลีย้งให้
เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
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8. แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและบรรเทาภัยจากแผน่ดนิไหวและอาคารถล่ม 
ส านักอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

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

 

อ้างถึง 1. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 
 2. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร พ.ศ.2558 

4. แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม กรงุเทพมหานคร ประจ้าปี 
พ.ศ. ๒๕๖3 
 
1. สถานการณ์ท่ัวไป 
 

ปัจจุบันประเทศไทยมีความเสีย่งต่อการเกิดแผน่ดินไหว โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันตก 
ของประเทศ เนื่องจากต้ังอยู่ใกล้รอยเลื่อนของเปลือกโลก ส้าหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแม้จะไม่ได้ 
อยู่ใกล้รอยเลื่อนแต่มีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวเช่นกัน โดยเฉพาะหากเกิดบริเวณ  
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทะเลอันดามัน และจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากกรุงเทพมหานครมีสภาพดิน 
เป็นดินอ่อน หากเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่บริเวณดังกล่าวจะก่อให้เกิดการขยายความรุนแรงของการ  
สั่นสะเทือนของพื้นดินได้ถึงประมาณ ๓ - ๔ เท่าของระดับปกติ ส่งผลให้อาคารเกิดความเสียหายหรือพังทลายลง 

ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มที่อาจเกิดข้ึนจึง
ได้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  ส้านักอนามัยข้ึน เพื่อให้ 
ส่วนราชการภายในส้านักอนามัยใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันอย่างบูรณาการ 
เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหาย หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
 

๒.  วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้สามารถด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์
และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒ เพื่อก้าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
ภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 ๒.๓ เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากแผ่นดินไหว
และอาคารถล่มได ้
 
๓. นิยามศัพท์ 

3.1 แผ่นดินไหว หมายถึง การสั่นสะเทือนของพื้นดินมีสาเหตุมาจากการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของ
เปลือกโลกเนื่องจากพลังงานความร้อนใต้ผิวโลกและการเคลื่อนที่อย่างฉับพลันของรอยเลื่อนคือสาเหตุหลัก
ของการเกิดแผ่นดินไหว 

3.2 อาคารถล่ม หมายถึง อาคารสิ่งปลูกสร้างได้แก่ตึกบ้านเรือนโรงร้านแพคลังสินค้าส้านักงานและสิ่งที่
สร้างขึ้นอย่างอื่นซึ่งบุคคลอาจเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยได้โดยที่สิ่งปลูกสร้างดังกล่าวได้รับผลกระทบหรือได้รับ
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ความเสียหายจากการสั่นไหวจากการโยกตัวอย่างรุนแรงของแผ่นดินซึ่งอาจเกิดจากการกระท้าของมนุษย์หรือ
จากธรรมชาติเช่น แผ่นดินไหวและอาจท้าให้เกิดความเสียหายหรือพังทลายต่ออาคารได้ 
 3.3 ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
 3.4 รองผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 3.5 ผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ้านวยการเขต 
 3.6 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจในการบัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ อ้านวยการ สั่งการ 
ตลอดจนควบคุมภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์เรียกว่า 
“Single Command” เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้้าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เป็นผู้อ้านวยการสูงสุดและมีองค์กร
รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

๑ สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้ช่วยอ้านวยการกรงุเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยส้านักงานเขต 

๒ สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

๓ สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

๔ สาธารณภัยขนาดร้ายแรง
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตร ี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เข้า
ควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

 
4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4.2.1 เมื่อเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรง แต่ส้านักงานเขต
สามารถระดมสรรพก้าลัง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับบรรเทาเหตุการณ์นั้นได้)  

ส้านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) มีภารกิจหน้าที่ดังนี ้
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-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟู
สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ 

4.2.2 เมื่อเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ขยายวงกว้าง 
กรุงเทพมหานครต้องระดมสรรพก้าลังทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมากข้ึนเพื่อเข้าช่วยเหลือ 
ซึ่งบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาจต้องหยุดภารกิจประจ้า เพื่อเข้าด้าเนินการช่วยเหลือให้ภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) ส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) ส่วนปฏิบัติการ 
- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุมโรค การฟื้ นฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
2) ส่วนสนับสนุน 

  - ดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 
การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 
 
5. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 

 5.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยส้านักงานเขต และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยโดยมีผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดท้า
แผนปฏิบัตกิารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รับผิดชอบ โดยมีผู้อ้านวยการส้านักอนามัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 5.1.2 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของส านักอนามัย 

  ส้านักอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การแพทย์ระดับปฐมภูมิ การป้องกันและบ้าบัดการติดยาเสพติด  
การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศก้ากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 
82 ส่วนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่ 
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   1. ส้านักงาน 5 ส้านักงาน ได้แก่  ส้านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข ส้านักงานป้องกันและบ้าบัด
การติดยาเสพติด ส้านักงานชันสูตรสาธารณสุข ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ส้านักงานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 
   2. กอง 8 กอง ได้แก่ ส้านักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ส้านักอนามัย ได้จัดท้าค้าสั่ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของส้านัก
อนามัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ส่วนราชการในสังกัดส้านักอนามัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การ
บริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
   1. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยคณะท้างานมี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    1) ก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย 
ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2558 
และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 
    2) ส้ารวจ และปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรต่างๆ  
    3) จัดท้าแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) และ/หรือจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ 
(Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
    4) ก้ากับดูแลการด้าเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
    5) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อ้านวยการส้านักอนามัย มอบหมาย 

2. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 2050/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 
และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- บริหารจัดการการปฏิบัติราชการของกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่จ้าเป็น 
และเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ น้้าท่วม และอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น พร้อมรายงานผลให้ผู้อ้านวยการ  
ส้านักอนามัยรับทราบ  

  แนวทางการด าเนินงาน ในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะก่อนเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 
 

ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1.การป้องกันและลดผลกระทบ  
1.1) ด้าเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลด้าน
อัตราก้าลัง เจา้หน้าที ่ทั้งในส่วนของข้าราชการ 
ลูกจ้าง และอาสาสมัครที่สามารถปฏิบัตงิานได้

ทุกส่วนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมข้อมูล 

ในภาพรวมของสา้นักอนามัย) 

- ฐานข้อมูลอัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที ่
- ฐานข้อมูลอาสาสมัครฯ 
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ก่อนเกิดภัย (ภาวะปกติ) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

จริง และฐานข้อมูลอ่ืนๆ ที่จ้าเป็นต่อการ
ปฏิบตัิงาน  

- ฐานข้อมูลยานพาหนะ 
- ฐานข้อมูลเคร่ืองมือ/
อุปกรณ์ในการให้ความ
ช่วยเหลือ 

1.2) ส้ารวจและจดัท้าบญัชีวสัด ุอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ของทุกส่วนราชการให้พร้อม
ต่อการปฏิบตังิาน 

ทุกส่วนราชการ 
 

- บัญชีวัสดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้

 

1.3) ส้านักงานสขุาภบิาลสิง่แวดล้อม ประสาน
ส้านักการโยธาเพื่อส่งมอบข้อมูลที่เก่ียวข้องกับ
สถานที่ที่จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายเพื่อให้
กรุงเทพมหานครมีฐานข้อมูลด้านแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่มที่ครบถ้วน สามารถน้าไปใช้ประโยชน์
ด้านการบริหารจัดการภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สสว. - บัญชี/แผนทีส่ถานที่ที่
จัดเก็บสารเคมีและวัตถุ
อันตราย 
- ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศด้านสารเคมี
และวัตถุอันตราย 

 

1.4) จัดเตรียมยา เวชภัณฑ ์และวัสดุอ่ืนที่ไม่ใช่
ยา ให้เพียงพอเม่ือเกิดภาวะวิกฤต 

กภก. 
ศบส. 

- บัญชยีา เวชภณัฑ์ และ
วัสด ุอ่ืนที่ไม่ใชย่า 

 

2. การเตรียมความพร้อม 
2.1) จัดท้าแผนปฏบิัติการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภยัจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม
ส้านักอนามัย และจัดให้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบตัิ
การป้องกันและแก้ไขภัยจากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่ม เป็นประจ้าและต่อเน่ืองทุกป ี

สพธ. 
สสว. 

- แผนปฏิบตัิการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั
จากแผ่นดินไหวและ
อาคารถล่มเพื่อใชเ้ป็น
แนวทางการปฏบิัตขิอง
ส่วนราชการสังกัดส้านัก
อนามัยเม่ือเกิดภัย 

 

2.2) จัดเตรียมอุปกรณ์ เคร่ืองมือ ยานพาหนะ 
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใชง้านตลอดเวลา เม่ือเกิด
เหตุจะไดช้่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันท่วงท ี

ทุกส่วนราชการ - บัญชีอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือตา่งๆ ที่
เก่ียวข้อง 
- บัญชียานพาหนะ 

 

2.3) จัดระบบการสื่อสารหลัก สื่อสารรอง และ
จัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์การสื่อสารให้พร้อมและ
เพียงพอตลอดจนฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบ
ให้สามารถปฏิบตัิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทุกส่วนราชการ - ระบบสื่อสารหลกั 
- ระบบสื่อสารส้ารอง 
- บัญชีเคร่ืองมือและ
อุปกรณ์สื่อสาร 

 

  
5.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 5.2.1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
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ผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้ควบคุม สั่งการ เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการ  
สาธารณภัยที่เกิดข้ึน รวมทั้งอ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมี
เอกภาพ รวดเร็วและทั่วถึง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ และมีส้านักงาน กอง  
ให้การสนับสนุนการท้างานในพื้นที่ตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ  
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการ
ระดมสรรพก้าลัง เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน
และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การสาธารณกุศล มีผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ์โดยส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

(1) ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
-  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สาธารณภัย(เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวข้อง) 
-  จัดเตรียมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
-  ก้าหนดนโยบายร่วมกับพื้นที ่
-  ประสานงานในพื้นที ่
-  บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (เฉพาะภัยทีส่นอ.เกี่ยวข้อง) 

(2) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุข การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะภัยที่ส้านักอนามัยเกี่ยวข้อง (จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์ทราบ

สารเคมี ประเมินความเสี่ยงผลกระทบต่อสุขภาพ และตรวจเฝ้าระวังสารเคมี พร้อมทั้งให้ค้าแนะน้าในการจัดการ
ระงับเหตุสารเคมีและวัตถุอันตรายรั่วไหล)  

(3) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ การรักษาพยาบาล

เบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุ ขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

(4) ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ 
- ประเมินสถานการณ์ (ความรุนแรง,สาเหต,ุ ลักษณะภัย, ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การป้องกันและ

ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 
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5.2.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของส านักอนามัย ประกอบด้วย 

 ในภาวะฉุกเฉิน ส้านักอนามัยได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัยตั้งอยู่ ณ 
ส้านักงานเลขานุการ ส้านักอนามัย ช้ัน ๔ อาคารธานีนพรัตน์กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดงประกอบด้วย 
ผู้อ้านวยการส้านักอนามัย เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย รองผู้อ้านวยการส้านัก
อนามัย(ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองผู้อ้านวยการ ศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนส้านักงาน กอง และศูนย์บริการ
สาธารณสุข ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 

 แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1) ศูนยบ์ริการสาธารณสขุ ออกหน่วยบริการ
สาธารณสุขเคลื่อนที่ ปฏิบตังิานช่วยเหลือ

ศบส. 
และส่วนราชการอ่ืนๆ ตาม

-แบบรายงานการออกหน่วย
บริการสาธารณสุขเคลื่อนที ่

 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ์ 
(ความรุนแรง,สาเหต,ุ 
ลักษณะภัย, ความต้องการ
ความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
ให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาลเบ้ืองตน้ การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

- วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณส์าธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เก่ียวข้อง) 
- จัดเตรียมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
- ก้าหนดนโยบายร่วมกับพ้ืนที ่
- ประสานงานในพ้ืนที ่
- บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจัดการตาม
ภารกิจส้านักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
การควบคุมและป้องกันโรค 
การสร้างเสริมสุขภาพ การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ การ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการ
สุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข การ
ฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ งาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนที่เกิด
เหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
เฉพาะภัยที่ส้านักอนามัย
เก่ียวข้อง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

สปส.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพื้นที่ (สนอ.) 

 
ประเมิน 

ส่วนปฏบิัตกิาร 
(สนอ.) 

ส่วนสนบัสนุน 
(สนอ.) 

 
 



 

120 | P a g e  

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

ประชาชนในพื้นที่อพยพ โครงสร้างศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

2) จัดทีมปฏิบัตงิานลงพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบ  
เฝ้าระวังสขุาภบิาลอาหาร และสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่อพยพ 

สสว.กคร. 
กสอ. 
สนข. 

- แบบรายงานการจัดการ 
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของ 
พื้นที่อพยพ/ศูนย์พักพิง 

 

3) จัดทีมสัตวแพทยด์ูแลรักษาสตัว์ท่ีได้รับ
ผลกระทบในพื้นที่อพยพ 

สสธ. -แบบรายงานการช่วยเหลือ 
ดูแล และสง่ต่อสตัว์เลี้ยง 

 

4) จัดทา้รายงานผลการด้าเนินงานน้าเรียน
ผู้บริหารประจ้าวัน 

ศบส. 
สก.สนอ. 

- แบบฟอร์มรายงานผลการ
ด้าเนินงาน  

 

  
 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

 ส้านักอนามัย ประสานส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังน้ี 
1) จัดบคุลากรด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขใหบ้ริการปฐมพยาบาลแก่
ผู้ประสบภัยตามแผนการดา้เนินงานของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ส้านักอนามัย  

ศบส. 
และส่วนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสร้างศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

  

2) ประเมินสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ผู้ประสบภัยโดยเจ้าหน้าที่ทีมสหวิชาชีพ 

ศบส. 
กสภ. 

- แบบประเมินสุขภาพฯ 
- แผนเตรียมการให้การ
ช่วยเหลือหรือส่งต่อ 

 

3) ด้าเนินการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้ประสบภัย 

ศบส. 
และส่วนราชการอ่ืนๆ ตาม
โครงสร้างศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

  

4) จัดทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(Surveillance and Rapid Response 
Team : SRRT) เพื่อด้าเนินการป้องกัน 
เฝ้าระวังและควบคุมโรคที่อาจจะเกิดขึ้น 

ศบส. 
กคร. 

- แบบรายงานการปฏิบตัิงาน
ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว 

 

5) จัดทีมสัตวแพทยด์ูแลรักษาสตัว์ท่ีได้รับ
ผลกระทบ 

สสธ. -แบบรายงานการช่วยเหลือ 
ดูแล และสง่ต่อสตัว์เลี้ยง 

 

6) ด้าเนินการตรวจสอบสขุาภบิาล
สิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาลอาหารภายใน
ศูนย์พักพิงชั่วคราว 

สสว. 
กสอ. 
สนข. 

- แบบรายงานด้านสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและสุขาภบิาล
อาหารในภาวะฉุกเฉิน 
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หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

7) จัดทา้รายงานผลการด้าเนินงานน้าเรียน
ผู้บริหาร 

ศบส. 
สก.สนอ. 

- แบบฟอร์มรายงานผลการ
ด้าเนินงาน  
 

 

 
5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร  
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานครเมื่อเกิดภัยจากแผน่ดินไหวและอาคารถลม่ให้
ด้าเนินการรับมอืกับสถานการณ์ดงันี ้

๑.1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขตจัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
สั่งการควบคุมก้ากับดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยจาก
แผ่นดินไหวและอาคารถล่มในระดับพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งให้
ประชาสัมพันธ์วิธีการเตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 

1.๒) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครจัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครข้ึนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนย์และด้าเนินการตามแนว
ทางการปฏิบัติของศูนย์ฯโดยก้าหนดให้ใช้ห้อง CCTV เดิมตึกด้าช้ัน๒เป็นห้องปฏิบัติการ (War room) ในการ
บัญชาการในภาวะฉุกเฉินหรือจัดตั้งศูนย์ฯบริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกรณีศาลาว่า
การกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้แต่ให้ค้านึงถึงความปลอดภัยด้วยดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ 
 

2) แนวทางปฏิบัติของส านักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย สั่งการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
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โครงสร้างศูนยบ์ัญชาการเหตกุารณ์ส านกัอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มท่ีรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบ
จ านวนมากและเป็นบริเวณกว้าง 
 

ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1 ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการให้จดัตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ์ 
3. ควบคุม ก้ากับ ดแูล ให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขเหตุการณ์ ให้
เป็นไปตามแผนเผชญิเหตุของส้านักอนามัย 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บงัคับบัญชาล้าดับถดัไป 
5. กรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกต ิสั่งการให้ปิดศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

1.1 งานข้อมูลขา่วสาร -  สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดเตรียมข้อมูลของเหตุการณ์ 
3. บันทึกข้อสั่งการ และการปฏิบตัิของฝ่ายต่างๆ 
4. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชา 

ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ส านักอนามัย 

งานสนับสนุนทั่วไป 

งานด้านความปลอดภัยในการเผชิญเหตุ การประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารความเสี่ยง 

งานอ านวยการ งานเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนส่ง 

การจัดหาพัสดุ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห์ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุม
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ์ 

สนับสนุนอัตราก้าลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทางสัตวแพทย์
สาธารณสุข 

งานข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผล 
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ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1.2 งานด้านความปลอดภยั
ในการเผชญิเหต ุ

- สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ก้าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของบคุลากร ผู้ปฏิบตัิงาน 
อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่้าเป็น 
3. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1.3 การประชาสัมพันธ์/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

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

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบตัิในเหตุการณ์ 
2. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที ่
3. จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจาก
ผลกระทบด้านสุขภาพจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มโดยประสาน
กองประชาสัมพันธเ์พื่อเผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน 
4. เผยแพร่ข่าวเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากผลกระทบด้าน
สุขภาพจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และการป้องกันตนเอง ลง 
website สนอ. กองประชาสัมพันธ์ Facebook 
6. รายงานสถานการณ์การเกิดเหตแุก่ผู้บงัคับบังคับบญัชาอย่าง
ต่อเน่ือง 
7. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุทุกระยะเพื่อประเมินความรุนแรง
ของภยั และรายงานผู้บริหารจะได้แถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชน และ
ไม่ให้เกิดความตระหนักจากข่าวหรือสื่ออ่ืนที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
8. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายแจ้งผู้บังคับบญัชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้
รับทราบข้อมูลขา่วสาร 

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

1. ประสานส่วนอ้านวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
3. ประสานหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนท่ัวไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนส่ง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาเส้นทาง/ช่องทางในการ 

เข้าไปยังพื้นที ่การขนสง่ผู้ประสบ ผู้ป่วย ผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว์
เลี้ยง รวมทัง้เส้นทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกิดภัยด้วยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับศูนย์สื่อสาร (ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผ่านข่ายอัมรินทร์ 
ความถี่หลัก 155.800 MHz และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นตามการร้องขอเพื่อ
สนับสนุนหน่วยปฏิบัติ 
2. จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มสา้หรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดืม่แก่
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เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลงั - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิ ให้แก่เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ 

2.4 สนับสนุนอัตรา 
ก้าลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดอัตราก้าลงับคุลากรที่จะใช้ในการปฏบิัตงิาน 

3 งานอ านวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ์ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. วิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์ครอบคลุมทัง้ 4 มิต ิ
2. จัดท้าแผนเผชญิเหตเุพื่อตอบโต้สถานการณ์ 
3. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินสถานการณ์ 
และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หวัหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. จัดเตรียมข้อมูลด้านวชิาการเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 
2. ติดต่อประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานข้อมูล จัดทา้รายงานการเกิดแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม 
จ้านวนผู้บาดเจ็บ ลักษณะการบาดเจ็บ ความเสยีหาย การให้การ
ช่วยเหลือ พร้อมข้อเสนอแนะ การบริหารจดัการภยั โดยให้รายงาน 
ผู้บังคับบญัชาตามล้าดับชั้น 

4 งานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝ้าระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และทีมงานให้พร้อมต่อการดา้เนินงาน 
2. ด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝ้าระวังโรคที่อาจเกดิระหว่าง และหลงัแผ่นดินไหวและอาคาร
ถล่มอย่างต่อเน่ือง 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

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

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกล้เคียง
และศูนย์พักพงิ เพื่อประเมินความปลอดภยั 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิงเช่น การ
จัดการขยะ น้้าเสยี ห้องอาบน้้า ห้องส้วม เป็นต้น 
๓. ควบคุมสัตวแ์ละแมลงน้าโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝ้าระวงัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้้า อาหารบริโภคอ่ืนๆด้วยรถ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ กรณีพบผูท้ี่มี
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อาการอุจจาระร่วง อาเจยีน อาหารเป็นพษิ เป็นต้น 
5 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 
- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบตัิงานในพื้นที่ (ทีมรุก) จดัรถ Ambulance ประจ้าตาม
ที่ตัง้หน่วยใหบ้ริการ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
และมีการจัดเวรปฏิบตัิงานตลอด 24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ปฏิบตังิานประจ้าอยู่ที ่ศบส. บริเวณ
ใกล้เคียง 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.2 สุขภาพจิต/สังคม
สงเคราะห์ ฟื้นฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสงัคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
     - ดูแลดา้นสุขภาพจิต เช่น คดักรอง/ประเมินความเครียด ให้
ค้าปรึกษา/เสริมพลัง แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที ่ตามปญัหาทีพ่บ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบ้ริการประชาชน และเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขา่ยหน่วยงานดา้นสุขภาพจติในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ ์ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ตา่งๆ ที่จ้าเป็นให้เพียงพอ เพื่อพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ไปยงัหน่วยบริการให้เพยีงพอ และ
ทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะห์ที่เปิดใหบ้ริการ หรือที่มีการร้องขอ 
2. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ และทีมงานให้พร้อม
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน เม่ือได้รับการประสานหรือร้องขอ 
3. ให้ค้าปรึกษา แนะน้าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสง่สิง่สง่ตรวจ
ในกรณีที่มีการร้องขอ 

5.5 งานบริการทางสตัวแพทย์ 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตว์เลีย้ง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ และตดิต่อน้าส่งคืนเจ้าของ 
2. ถ้าไม่พบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ ให้อพยพขนย้ายไปในสถาน
พักพิงสัตวเ์ลีย้งที่ก้าหนด 
3. จัดเตรียมกรงขงัสัตว์ อาหารส้าหรับสัตวเ์ลี้ยงให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
สัตว์เศรษฐกิจ 
1. ติดต่อประสานงานสถานที่พักพงิสตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนย้ายสัตว์ไปในสถานที่พักพิงสตัว ์
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3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และอาหารส้าหับสตัว์เลีย้งให้
เพียงพอ 
4. ดสูภาพทัว่ไปของสัตวเ์ลี้ยง ให้การดแูล ประเมิน รักษา โดย 
สัตวแพทย ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

127 | P a g e  

9. แผนปฏิบตักิารปอ้งกันและบรรเทาภัยจากภัยแลง้ 
ส านักอนามัย ประจ าปี พ.ศ. 2564 

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

 
 
 

อ้างถึง 1. พระราชบญัญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 
2. พระราชบญัญัตปิ้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

 3. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
4. แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรงุเทพมหานคร พ.ศ.2558 
5. แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากภัยแล้ง กรงุเทพมหานคร พ.ศ. 2563 

 
1. สถานการณ์ท่ัวไป 
 

  ด้วยในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนพฤษภาคมของทุกปี ลักษณะสภาพอากาศของประเทศไทย
โดยทั่วไปจะเกิดความแห้งแล้ง และมีอากาศร้อนจัดเกือบทุกพื้นที่ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
สภาวะโลกร้อน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องประสบภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่เขตช้ันนอกของ
กรุงเทพมหานคร ที่น้้าประปายังเข้าไปไม่ถึงก็จะประสบปัญหาภัยแล้ง ท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้าเพื่อการ
อุปโภค บริโภค และน้้าเพื่อท้าการเกษตร รวมทั้งปัญหาน้้าเค็มเนื่องจากน้้าทะเลหนุน ตลอดจนปัญหาไฟไหม้
หญ้าซึ่งสร้างความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและปศุสัตว์ ส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิตของประชาชน
และสภาวะแวดล้อมโดยรวม ซึ่งในด้านการแพทย์และสาธารณสุข สภาพอากาศที่แห้งแล้งอาจน้ามาซึ่ง โรค
ระบาดที่มาในช่วงหน้าแล้ง เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพิษ โรคบิด โรคอหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด์ หรือ
ไข้รากสาดน้อย รวมถึงโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า และโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
อากาศและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โรคลมแดด หรือโรคฮีตสโตรก เป็นต้น 

 ส้านักอนามัย ในฐานะหน่วยงานหลักในการด้าเนินงานด้านสาธารณสุขได้ตระหนักถึง
ความส้าคัญของการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเนื่องมาจากภัยจากภัยแล้ง จึงได้จัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาภัยจากภัยแล้งข้ึน เพื่อให้ส่วนราชการภายในส้านักอนามัยใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 
 
2.  วัตถุประสงค์  
 2.1 เพื่อเตรียมพร้อมด้านทรัพยากร ระบบการปฏิบัติ ทั้งหน่วยปฏิบัติการหลักและหน่วยสนับสนุน 
ให้สามารถด้าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยแล้งได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 
 2.2 เพื่อก้าหนดกรอบการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติการป้องกันและบรรเทา
ภัยจากอุทกภัยได้อย่างเป็นระบบและบูรณาการ 
 2.3 เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจเกิดจากภัยแล้ง 
 
๓.  นิยามศัพท์  
  3.1 ภัยแล้ง หมายถึง ภัยที่เกิดจากการขาดแคลนน้้าในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็น เวลานาน จนก่อให้เกิด
ความแห้งแล้ง และส่งผลกระทบต่อชุมชน สังคม และระบบเศรษฐกิจโดยรวม 
 3.2 ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
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 3.3 รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร 
 3.4 ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร หมายถึง ผู้อ้านวยการเขต 
 3.5 ผู้บัญชาการเหตุการณ์ หมายถึง ผู้ที่มีอ้านาจในการบัญชาการในพื้นที่เกิดเหตุ อ้านวยการ สั่งการ 
ตลอดจนควบคุมภายใต้อ้านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือได้รับมอบหมาย 
 
4. ระดับความรุนแรงและการจัดการสาธารณภัย 
 4.1 ระบบการบัญชาการเหตุการณ์ 

การปฏิบัติตามระบบการบัญชาการเหตุการณ์ โดยรวมอ้านาจสั่งการแบบรวมศูนย์เรียกว่า 
“Single Command” เพื่อแก้ไขปัญหาความซ้้าซ้อนและความล่าช้าในการปฏิบัติ โดยมีผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident commander) ในแต่ละระดับตามความรุนแรงของสาธารณภัย เป็นผู้อ้านวยการสูงสุดและมีองค์กร
รับผิดชอบในการแก้ไขเหตุการณ์ ดังนี้ 
 

ระดับ การจัดการสาธารณภัย ผู้มีอ านาจตามกฎหมาย องค์กรรับผิดชอบ 

1 สาธารณภัยขนาดเล็ก ผู้ช่วยอ้านวยการกรงุเทพมหานคร
(ผู้อ้านวยการเขต) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยส้านักงานเขต 

2 สาธารณภัยขนาดกลาง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรงุเทพมหานคร) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพมหานคร 

3 สาธารณภัยขนาดใหญ ่ ผู้บัญชาการปอ้งกันและบรรเทา 
สาธารณภัยแห่งชาติ  
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบญัชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

4 สาธารณภัยขนาดร้ายแรง
อย่างยิ่ง 

นายกรัฐมนตรี หรอื 
รองนายกรัฐมนตร ี
ที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย  
เข้าควบคุมสถานการณ์ 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

 
4.2 ระดับ/ลักษณะความรุนแรงและความเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

4.2.1 เมื่อเกิดภัยระดับ 1 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรง แต่ส้านักงานเขต
สามารถระดมสรรพก้าลัง ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเพื่อระงับบรรเทาเหตุการณ์นั้นได้)  

ส้านักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข) มีภารกิจหน้าที่ดังนี ้
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค การฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ 

4.2.2 เมื่อเกิดภัยระดับ 2 (การบริหารจัดการสาธารณภัยที่มีความรุนแรงอย่างยิ่ง ขยายวงกว้าง 
กรุงเทพมหานครต้องระดมสรรพก้าลังทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกมากข้ึนเพื่อเข้าช่วยเหลือ  
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ซึ่งบางหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร อาจต้องหยุดภารกิจประจ้า เพื่อเข้าด้าเนินการช่วยเหลือให้ภัยนั้นยุติ
โดยเร็ว) ส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

1) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคการฟื้นฟู

สุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
2) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการศูนย์พักพิงช่ัวคราวตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่ 

การรักษาพยาบาล การควบคุมและป้องกันโรคการสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ การสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร 

 
5. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ 

 5.1 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติ 

 5.1.1 องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของ
กรุงเทพมหานครประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต มีผู้อ้านวยการเขตเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะผู้ช่วยผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร รับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตของตน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานของ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งภาคเอกชนที่อยู่ในเขตพื้นที่ร่วมปฏิบัติงานในกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยส้านักงานเขต และท้าหน้าที่เป็นหน่วยช่วยเหลือผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมีผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ ร่วมเป็นคณะกรรมการ 
  2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) ท้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตกรุงเทพมหานคร การจัดท้า
แผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร หรือแผนเผชิญเหตุ ตามประเภทความเสี่ยงภัย 
รวมทั้งด้าเนินการสนับสนุนการปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเป็นหน่วยเผชิญเหตุ เมื่อเกิด 
สาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็น
ผู้รับผิดชอบโดยมีผู้อ้านวยการส้านักอนามัยร่วมเป็นคณะกรรมการ 

 5.1.2 องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาวะปกติของส านัก
อนามัย 

  ส้านักอนามัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริการด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรค การแพทย์ระดับปฐมภูมิ การป้องกันและบ้าบัดการติดยาเสพติด  
การด้าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การนิเทศก้ากับตรวจสอบ และ
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยส่วนราชการทั้งสิ้น 
82 ส่วนราชการ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก) ได้แก่ 
   1. ส้านักงาน 5 ส้านักงาน ได้แก่  ส้านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุขส้านักงานป้องกันและบ้าบัด 
การติดยาเสพติด ส้านักงานชันสูตรสาธารณสุข ส้านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ส้านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 
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   2. กอง 8 กอง ได้แก่ ส้านักงานเลขานุการ กองสร้างเสริมสุขภาพ กองสุขาภิบาลอาหาร  
กองควบคุมโรคติดต่อ กองการพยาบาลสาธารณสุข กองทันตสาธารณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 ศูนย์บริการสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 
ศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา กระจายอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร 

  ส้านักอนามัย ได้จัดท้าค้าสั่ง เพื่อให้การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินของส้านัก
อนามัยเป็นไปด้วยความเรยีบร้อย ส่วนราชการในสงักัดสา้นักอนามัยทราบถึงบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การบริหาร
จัดการในสถานการณ์ฉุกเฉินเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบด้วย 
   1. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 22/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะท้างานจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ส้านักอนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 โดยคณะท้างานมี
อ้านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1) ก้าหนดแนวทางและจัดท้าแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส้านัก
อนามัย ประจ้าปี พ.ศ. 2564 ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2558 และแผนปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ประจ้าปี พ.ศ. 2563 

2) ส้ารวจ และปรับปรุงฐานข้อมลูทรพัยากรต่างๆ  
3) จัดท้าแผนเผชิญเหตุ ( Incident Action Plan) และ/หรือจัดให้มีการฝึกซ้อมแผน 

บนโต๊ะ (Table Top Exercise) หรือการฝึกซ้อมแผนแบบปฏิบัติการจริง (Field Training Exercise) 
4) ก้ากับดูแลการด้าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนปฏิบัตกิาร 
5) ปฏิบัติหน้าที่ตามทีผู่้อ้านวยการส้านักอนามัย มอบหมาย 

2. ค้าสั่งส้านักอนามัย ที่ 2050/2563 เรื่อง มอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2563 โดยมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่เป็นประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข 
และมีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนี้ 

- บริหารจัดการการปฏิบัติราชการของกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขในกรณีที่จ้าเป็น  
และเร่งด่วน เช่น เหตุการณ์ไฟไหม้ น้้าท่วม และอุบัติภัยต่างๆ เป็นต้น พร้อมรายงานผล ให้ผู้อ้านวยการ 
ส้านักอนามัยรับทราบ  

แนวทางการด าเนินงานในการเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่าง
ส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ระยะก่อนเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

1. การป้องกันและลดผลกระทบ (แนวทางการป้องกันควบคุมโรค) 
1.1) จดัท้าหนังสือแจง้เตือนการ

ระบาดของโรคที่เกิดในช่วงหน้าแลง้
ประชาสัมพันธ ์ให้กับหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง
และประชาชน 

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

- แจ้งเตือนการระบาดของโรค 
ทีเ่กิดในช่วงหน้าแล้ง 

 

1.2) มีระบบการรายงานการเฝา้
ระวังโรคตดิต่อ (รง. 506) 

 

กคร. 
ศบส. 

- ระบบการรายงานการเฝ้า
ระวังโรคตดิต่อ (รง. 506) 
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กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหต ุ

1.3) มีทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่
เร็ว (SRRT) 

กคร. 
ศบส. 
สนข. 

- ฐานข้อมูลทีมเฝ้าระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว (SRRT) 

 

1.4) ประสานส้านักงานเขต และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รวบรวม และจัดท้า
ฐานข้อมูลพื้นที่เสีย่งภยั พื้นที่ประสบภัย 
ศูนย์พักพิงชั่วคราว/Cool Zoneเพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ และใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือต่อไป 

กคร. 
สนข. 

- บัญชีพื้นที่เสี่ยงภัย 
- แผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัย 
- บัญชีศูนย์พักพิงชั่วคราว 

 

1.5) เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการ
ป้องกันโรคที่เกิดในชว่งหน้าแลง้ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ และประชาชนทั่วไปผา่น
สื่อสุขศึกษา 

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพบั, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 

 

1.6) สนับสนุนจัดท้า และจดัหาสื่อ 
สุขศึกษาที่ใช้ส้าหรับการประชาสัมพันธ์ 
เพื่อส่งเสริมการสร้างพฤติกรรมอนามัย 
การป้องกันโรคที่เกิดในชว่งหน้าแลง้ เช่น 
กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สวมหน้ากาก
อนามัยเม่ือมีอาการป่วย 

กคร. 
สพธ. 
ศบส. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 

 

1.7) จัดท้าฐานข้อมูลก้าลังเจ้าหน้าที่
อาสาสมัครเคร่ืองจักรเคร่ืองมือ อุปกรณ์
การกู้ชีพกู้ภัย และยานพาหนะเพื่อให้พร้อม
เรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกส่วนราชการ 
สก.สนอ. (รวบรวมข้อมูล 

ในภาพรวมของสา้นัก
อนามัย) 

- ฐานข้อมูลอัตราก้าลัง
เจ้าหน้าที ่
- ฐานข้อมูลอาสาสมัครฯ 
- ฐานข้อมูลยานพาหนะ 
- ฐานข้อมูลเคร่ืองมือ/อุปกรณ์
ในการให้ความช่วยเหลือ 

 

2. การเตรียมความพร้อม 
2.1) จัดท้าแผนปฏบิัติการป้องกัน

และบรรเทาภยัจากภัยแลง้ 
กคร. 
สพธ. 

- แผนปฏิบตัิการป้องกันและ
บรรเทาภยัจากภยัแล้ง เพื่อให้
ส่วนราชการสังกัดส้านัก
อนามัยใช้เป็นแนวปฏิบตัิขณะ
เกิดภยั 

 

2.2) จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการการ
ป้องกันโรคและภัยทีเ่กิดจากภัยแลง้ ส้านัก
อนามัย 

กคร. - โครงสร้างศูนย์ฯ 
- การบัญชาการ 
- อ้านาจหน้าที่ของฝ่ายต่างๆ 
ที่เก่ียวข้อง 

 

2.3) จัดเตรียมเอกสาร/สื่อการ
ป้องกันโรคและภัยจากภัยแลง้ เพื่อ
สนับสนุนให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

กคร. 
สพธ. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ เช่น แผ่นพับ, วารสาร, 
สื่อ Digital เป็นต้น 
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2.4) จัดเตรียมยา เวชภัณฑ ์และวัสดุ 
อ่ืนที่ไม่ใช่ยาให้เพยีงพอเม่ือเกิดภาวะวิกฤต ิ

กภก. 
ศบส. 

- บัญชยีา เวชภณัฑ์ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไม่ใช่ยา 

 

2.5) เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ และยานพาหนะให้พร้อมใช้งานได้
ทันที เม่ือเกิดภาวะฉุกเฉิน 

ทุกส่วนราชการ - บัญชีอุปกรณ์ เคร่ืองมือ และ
ยานพาหนะ 

 

2.6) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก 
ระบบ สื่อสารรอง พร้อมจัดหาเคร่ืองมือ 
อุปกรณ์สื่อสารและส้ารองพลังงานให้
เพียงพอและพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 

ทุกส่วนราชการ - ระบบสื่อสารหลัก  
- ระบบสื่อสารรอง 
- บัญชีเคร่ืองมือ และอุปกรณ์
การสื่อสาร 

 

2.7) เฝ้าระวังการระบาดและป้องกัน
ควบคุมโรคและภยัที่เกิดจากภัยแล้ง 

กคร. 
ศบส. 

- บัญชีการแตง่ตัง้และ
ปฏิบตัิงานในทีมเฝา้ระวัง
สอบสวนเคลื่อนที่เร็วของ
กรุงเทพมหานคร 

 

2.8) ประสานและแจง้เตือน
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดา้เนินงาน 

กคร. - บัญชีการติดต่อสื่อสาร  

2.9) จัดท้าหนังสือ/จดัท้าข่าว
ประชาสัมพันธ์ต่อสื่อมวลชน เพื่อแจง้เตือน
ให้ประชาชนระวังโรคและภยัที่เกิดจาก 
ภัยแล้ง 

กคร. 
สพธ. 

- ข่าวประชาสัมพันธ์  

2.10) รายงานและสรุปผล  
   รายงานการปฏิบัตติ่อผู้บังคับบญัชา

ตามล้าดับชั้น 

กคร. - แบบฟอร์มการรายงาน  

 
5.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

 5.2.1 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย 
  1) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 1 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ส้านักงานเขต จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักงานเขต เมื่อเกิดหรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัยข้ึน โดยมี
ผู้อ้านวยการเขต เป็นผู้ควบคุม สั่งการ เพื่อท้าหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยที่เกิดข้ึน จนกว่าสถานการณ์จะ
กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ พร้อมทั้งเป็นศูนย์กลางในการระดมสรรพก้าลังและทรัพยากรในการจัดการสาธารณภัย 
ที่เกิดข้ึน รวมทั้งอ้านวยการ และประสานการปฏิบัติระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ได้อย่างมีเอกภาพ 
รวดเร็วและทั่วถึง โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขในพื้นที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล การป้องกันและ
ควบคุมโรค การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจและงานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุ และมีส้านักงาน กอง  
ให้การสนับสนุนการท้างานในพื้นที่ตามภารกิจ 
 2) กรณีการจัดการสาธารณภัยระดับ 2 ให้กองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร เพื่อท้าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ 
สาธารณภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการ
ระดมสรรพก้าลัง เพื่อบริหารจัดการสาธารณภัยประสานการเผชิญเหตุระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทั้งฝ่ายพลเรือน
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และฝ่ายทหาร ตลอดจนองค์การสาธารณกุศล มีผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานครเป็นผู้ควบคุม สั่งการและ
บัญชาการเหตุการณ์ โดยส้านักอนามัยมีภารกิจ ดังนี้  

(1) ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
-  วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์สาธารณภัย (เฉพาะภัยที่สนอ.เกี่ยวข้อง) 
-  จัดเตรียมข้อมลูที่เกี่ยวข้อง 
-  ก้าหนดนโยบายร่วมกับพื้นที ่
-  ประสานงานในพื้นที ่
-  บริหารจัดการข้อมลูสารสนเทศ (เฉพาะภัยทีส่นอ.เกี่ยวข้อง) 

(2) ส่วนปฏิบัติการ 
-  จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการด้านการรักษาพยาบาล เบื้องต้น การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 

ด้านสาธารณสุข การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ ในพื้นที่เกิดเหตุและพื้นที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนเฉพาะภัยที่ส้านักอนามัยเกี่ยวข้อง 

(3) ส่วนสนับสนุน 
-  ดูแลและบริหารจัดการตามภารกิจส้านักอนามัย ครอบคลุม  4 มิติ ได้แก่ การรักษา 

พยาบาลเบื้องต้น การควบคุมและป้องกันโรค การสร้างเสริมสุขภาพ การฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ  
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหาร  

(4) ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่  
- ประเมินสถานการณ์ (ความรุนแรง สาเหตุ ลักษณะภัย ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดต้ังหน่วยปฐมพยาบาลให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้น การปอ้งกันและ

ควบคุมโรคการฟื้นฟูสุขภาพกายและใจ งานสาธารณสุขอื่นๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

 
 

 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานคร 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

 

- ประเมินสถานการณ์ (ความ
รุนแรง,สาเหตุ, ลักษณะภัย, 
ความต้องการความช่วยเหลือ) 
- จัดตั้งหน่วยปฐมพยาบาล
ให้บริการด้านการรักษา 
พยาบาลเบ้ืองต้น การป้องกัน
และควบคุมโรค การฟ้ืนฟู
สุขภาพกายและใจ  
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 
- ประสานงานเครือข่ายทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
- รายงานผู้บังคับบัญชา 

- วิเคราะห์ และประเมิน
สถานการณส์าธารณภัย
(เฉพาะภัยที่สนอ.เก่ียวข้อง) 
- จัดเตรียมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง 
- ก้าหนดนโยบายร่วมกับพ้ืนที ่
- ประสานงานในพ้ืนที ่
- บริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศ (เฉพาะภัยที่สนอ.
เก่ียวข้อง) 
 

 
 
 

- ดูแลและบริหารจัดการตาม
ภารกิจส้านักอนามัย 
ครอบคลุม 4 มิติ ได้แก่  
การรักษาพยาบาลเบ้ืองต้น 
การควบคุมและป้องกันโรค 
การสร้างเสริมสุขภาพ  
การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ  
การสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
และการสุขาภิบาลอาหาร 

- จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ 
ด้านการรักษาพยาบาล
เบ้ืองต้น การตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 
 การฟ้ืนฟูสุขภาพกายและใจ 
งานสาธารณสุขอ่ืนๆ ในพ้ืนที่
เกิดเหตุ และพ้ืนที่อพยพ 
- จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุน
เฉพาะภัยที่ส้านักอนามัย
เก่ียวข้อง 

ศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์ร่วม 

สปส.การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในภาวะฉุกเฉิน 

ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ 

ส่วนวางแผน/วิเคราะห์/ประเมิน 
(สนอ.) 

 

ส่วนเผชิญเหตุสาธารณภัย
ในพื้นที่ (สนอ.) 

 
ประเมิน 

ส่วนปฏบิัตกิาร 
(สนอ.) 

ส่วนสนบัสนุน 
(สนอ.) 
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 5.2.2 องค์กรปฏิบัติในการจัดการในภาวะฉุกเฉินของส านักอนามัย ประกอบด้วย 

 ในภาวะฉุกเฉิน ส้านักอนามัยได้จัดตั้ง ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัยตั้งอยู่ 
ณ ส้านักงานเลขานุการ ส้านักอนามัย ช้ัน ๔ อาคารธานีนพรัตน์ กรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง ประกอบด้วย 
ผู้อ้านวยการส้านักอนามัย เป็นผู้อ้านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ส้านักอนามัย รองผู้อ้านวยการส้านัก
อนามัย (ที่ได้รับมอบหมาย) เป็นรองผู้อ้านวยการศูนย์ฯ โดยมีผู้แทนส้านักงาน กอง และศูนย์บริการสาธารณสุข 
ที่เห็นสมควรเป็นกรรมการ 

 แนวทางการด าเนินงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมและปฏิบัติงานร่วมกันแบบบูรณาการ
ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย มีแนวทางดังน้ี 

ขณะเกิดภัย (ภาวะฉกุเฉิน) 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

1) จัดจา่ยยา เวชภณัฑ์ วสัด ุและวัสดุ
อ่ืนที่ไม่ใช่ยา รวมทัง้สื่อประชาสัมพันธ์ ณ 
ศูนย์ปฏบิัติการป้องกันโรคและภัยที่เกิดจาก
ภัยแล้ง กองควบคุมโรคตดิต่อ ส้านักอนามัย 

กคร. 
กภก. 
สพธ. 

- บัญชยีา เวชภณัฑ์ และวัสดุ 
อ่ืนที่ไม่ใช่ยา 
- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ 

 

2) ศูนยบ์ริการสาธารณสขุ ออกหน่วย
บริการสาธารณสุขเคลื่อนที ่ปฏบิัตงิาน
ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เกิดเหตแุละ
พื้นที่อพยพ 

ศบส. 
กคร. 
กสภ. 

 

  

3) จัดทีมปฏิบตัิงานลงพื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ตรวจสอบ  
เฝ้าระวังสขุาภบิาลอาหาร และสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อพยพ 

สสว. 
กสอ. 
สนข. 

  

4) ให้สุขศึกษาประชาสัมพันธ์แจก
เอกสาร แผ่นพบั แผ่นปลิว เตือนประชาชน
ให้ระวังโรคระบาด ในช่วงอุทกภยั 

ศบส. 
สพธ. 
กคร. 

- สื่อเผยแพร่ความรู้ประเภท
ต่างๆ 

 

5) เฝ้าระวังและรายงานผลการ
ปฏิบัตงิานให้ผู้บริหารทราบ กรณีพบมีโรค
อุจจาระร่วง โรคอาหารเป็นพษิ โรคบดิ  
โรคอหิวาตกโรค ไข้ไทฟอยด ์หรือไข้
รากสาดน้อย รวมถงึโรคทีเ่กิดจากสตัว์เลี้ยง 
ได้แก่ โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ จัดทีม SRRT 
ออกด้าเนินการสอบสวนโรคเพื่อควบคุมโรค
ให้สงบโดยเร็ว 

 

กคร. 
ศบส. 

- แบบรายงานผลการ
ปฏิบตัิงาน 
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5.3 การเผชิญเหตุและการบัญชาการเหตุการณ์ (Single Command) 

กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 (สาธารณภัยขนาดกลาง) 
สาธารณภัยขนาดกลาง: เกินขีดความสามารถของกองอ้านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส้านักงานเขต 
ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์และบริหารจัดการระงับภัยได้โดยล้าพัง ผู้อ้านวยการกรุงเทพมหานคร (ผู้ว่าราชการ 
กรุงเทพมหานคร) เข้าควบคุมสถานการณ์/บัญชาการเหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1) แนวทางปฏิบัติของกรุงเทพมหานคร เมื่อเกิดภัยจากอุทกภัย ให้ด้าเนินการรับมือกับสถานการณ์ 
ดังนี้ 

1.1) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส านักงานเขต  จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักงานเขต (กรณีสาธารณภัยขนาดเล็กความรุนแรงระดับ ๑) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการ
สั่งการควบคุมก้ากับดูแลและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ภัยจาก
อุทกภัยในระดับพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งให้ประชาสัมพันธ์วิธีการ
เตรียมความพร้อมของประชาชนเพื่อรับมือกับอุทกภัย 

1.2) ให้กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร จัดตั้งศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครข้ึนพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ้าศูนย์และด้าเนินการตาม  
แนวทางการปฏิบัติของศูนย์ฯ โดยก้าหนดให้ใช้ห้อง CCTV เดิมตึกด้าช้ัน ๒ เป็นห้องปฏิบัติการ (Warroom) 
ในการบัญชาการในภาวะฉุกเฉิน หรือจัดตั้งศูนย์ฯบริเวณด้านหน้าอาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานครกรณี
ศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไม่สามารถใช้งานได้แต่ให้ค้านึงถึงความปลอดภัยด้วยดังโครงสร้างศูนย์บัญชาการฯ 

2) แนวทางปฏิบัติของส านักอนามัย กรณีเกิดสาธารณภัยความรุนแรง ระดับ 2 ผู้อ้านวยการ
ส้านักอนามัย สั่งการให้จัดต้ังศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
 
 
 

หลังเกิดภัย 

กิจกรรม หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ข้อมูลท่ีควรจัดท า หมายเหตุ 

 ส้านักอนามัย ประสานส้านักงานเขตและหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการด้าเนินงานการช่วยเหลือผู้ประสบภยั ดงัน้ี 
1) ศูนย์บริการสาธารณสุขจัดหน่วย

สาธารณสุขเคลื่อนที่/จัดทีมปฏิบัติงาน (เยี่ยม
บ้าน)/จัดทีมนักจิตวิทยาให้การพยาบาลฟื้นฟู
สภาพร่างกายและจิตใจ 

ศบส. 
กสภ. 

 

  

2) ประสานส้านักงานเขต ส้ารวจพื้นที ่
การระบาดและจดัท้าแผนการควบคุมการระบาด 

ศบส. 
กคร. 
สนข. 

- แผนผังพื้นที่ที่มีการ
ระบาด 
- แผนการควบคุมการ
ระบาดของโรค 

 

3) สรุปและรายงานผลการปฏิบัตงิานของ
ศูนย์ปฏบิัติการการป้องกันโรคและภัยที่เกิดจาก
ภัยแล้งเสนอผู้บริหาร (กรณีมีการจัดตั้งศูนยฯ์) 

กคร. - รายงานผลการปฏิบตัิงาน
ของศูนย์ปฏบิัติการการ
ป้องกันโรคและภัย 
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โครงสร้างศูนยบ์ัญชาการเหตกุารณ์ส านกัอนามัย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

แนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดอุทกภัยท่ีรุนแรงประชาชนได้รับผลกระทบจ านวนมากและเป็นบริเวณกว้าง 
 

ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1 ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส านักอนามัย 
  -  ผอ.สนอ. 

-  รองผอ.สนอ. 
1. สั่งการให้จดัตั้งศูนย์บญัชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
2. บัญชาการเหตุการณ์ 
3. ควบคุม ก้ากับ ดแูล ให้ค้าปรึกษาแนะน้า แก้ไขเหตุการณ์ ให้
เป็นไปตามแผนเผชญิเหตุของส้านักอนามัย 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บงัคับบัญชาล้าดับถดัไป 
5. กรณีสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกต ิสั่งการให้ปิดศูนย์บญัชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 

1.1 งานข้อมูลขา่วสาร -  สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. รับแจง้เหตุ รวบรวมข้อมูลข่าวสาร 
2. จัดเตรียมข้อมูลของเหตุการณ์ 
3. บันทึกข้อสั่งการ และการปฏิบตัิของฝ่ายต่างๆ 
4. รายงานเหตุการณ์ต่อผู้บังคับบญัชา 

ผู้อ านวยการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ 
ส านักอนามัย 

งานสนับสนุนทั่วไป 

งานด้านความปลอดภัยในการเผชิญเหตุ การประสานงาน 

การประชาสัมพันธ์/การสื่อสารความเสี่ยง 

งานอ านวยการ งานเฝ้าระวัง 
สอบสวน และควบคุมโรค 

งานด้านการแพทย์ 
และสาธารณสุข 

การสื่อสารและการขนส่ง 

การจัดหาพัสดุ 
อาหารและเครื่องดื่ม 

การเงินการคลัง 

งานชันสูตร 

จัดหายาและเวชภัณฑ์ 

สุขภาพจิต/สังคมสงเคราะห์ 
ฟื้นฟูสุขภาพ 

การรักษาพยาบาล 

งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

เฝ้าระวัง สอบสวนและควบคุม
โรคเชิงรุก 

ประเมินสถานการณ์ 

สนับสนุนอัตราก้าลังคน 

งานสุขาภิบาลอาหาร 

สนับสนุนวิชาการ 

งานบริการทาง 
สัตวแพทย์สาธารณสุข 

งานข้อมูลข่าวสาร 

ประเมินผล 



 

137 | P a g e  

ท่ี ฝ่าย ผู้รับผิดชอบ แนวทางปฏิบัติ 

1.2 งานด้านความปลอดภยั
ในการเผชญิเหต ุ

- สก.สนอ. 
- ส่วนราชการ 
ที่เก่ียวข้อง 

1. ประเมินสถานการณ์ 
2. ก้าหนดนโยบายเร่ืองความปลอดภยัของบคุลากร ผู้ปฏิบตัิงาน 
อุปกรณ์ป้องกันตนเองทีจ่้าเป็น 
3. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

1.3 การประชาสัมพันธ์/ 
การสื่อสารความเสี่ยง 

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

1. รวบรวมข้อมูลข่าวสารจากฝ่ายต่าง ๆ ที่ลงพื้นที่ปฏิบตัิในเหตุการณ์ 
2. เตรียมข้อมูลด้านความปลอดภัยแก่บุคลากรที่ปฏบิัติหน้าที่ 
3. จัดท้าข่าวประชาสัมพันธ์เตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจาก
ผลกระทบด้านสุขภาพจากอุทกภัยโดยประสานกองประชาสัมพันธ์
เพื่อเผยแพร่ข่าวแก่สื่อมวลชน 
4. เผยแพร่ข่าวเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากผลกระทบด้าน
สุขภาพจากอุทกภัย และการป้องกันตนเอง ลง website สนอ. กอง
ประชาสัมพันธ์ Facebook 
5. รายงานสถานการณ์การเกิดเหตแุก่ผู้บงัคับบังคับบญัชาอย่าง
ต่อเน่ือง 
6. ติดตามสถานการณ์การเกิดเหตุทุกระยะ เพื่อประเมินความรุนแรง
ของภยั และรายงานผู้บริหารจะได้แถลงข่าวแจ้งเตือนประชาชน และ
ไม่ให้เกิดความตระหนักจากข่าวหรือสื่ออ่ืนที่ให้ข้อมูลคลาดเคลื่อน 
7. เม่ือสถานการณ์คลี่คลายแจ้งผู้บังคับบญัชา และฝ่ายต่าง ๆ ให้
รับทราบข้อมูลขา่วสาร 

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

1. ประสานส่วนอ้านวยการและวางแผน 
2. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับฝ่ายต่างๆ ตามโครงสร้างศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส้านักอนามัย 
3. ประสานหน่วยงานตา่งๆ ที่เก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

2 งานสนับสนุนท่ัวไป 
2.1 การสื่อสารและ 

การขนส่ง 
- สก.สนอ. 1. ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ศึกษาเส้นทาง/ช่องทางในการ 

เข้าไปยังพื้นที ่การขนสง่ผู้ประสบ ผู้ป่วย ผู้สงูอายุ เด็ก สตรี และสัตว์
เลี้ยง รวมทัง้เส้นทางการจราจร 
2. จัดเตรียมยานพาหนะให้เพียงพอต่อการปฏิบตัิงาน 
3. ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เกิดภัยด้วยระบบ GPS 
4. ประสานการปฏิบตัิร่วมกับศูนย์สื่อสาร (ศูนยบ์ัญชาการเหตุการณ์
กรุงเทพมหานคร) เพื่อใช้งานระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน ได้แก่ 
คลื่นวิทยุสื่อสารในภาวะฉุกเฉินระบบ VHF ผ่านข่ายอัมรินทร์ 
ความถี่หลัก 155.800 MHz และระบบวิทยุสื่อสารเคลื่อนที่แบบ
ดิจิตอล (Digital Trunked Radio System) 
5. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์อย่างต่อเน่ือง 

2.2 การจัดหาพัสด ุ
อาหารและเคร่ืองดื่ม 

- สก.สนอ. 1. จัดซ้ือพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ที่จ้าเป็นตามการร้องขอเพื่อ
สนับสนุนหน่วยปฏิบัติ 
2. จัดซ้ืออาหารและเคร่ืองดื่มสา้หรับเจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตังิาน 
3. ติดตาม ประเมินผล และให้การสนับสนุนอาหารและเคร่ืองดืม่แก่
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เจ้าหน้าที่ผูป้ฏิบตัิงานอย่างต่อเน่ือง ทันต่อสถานการณ์ที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลง 

2.3 การเงินการคลงั - สก.สนอ. ขอจัดสรรงบประมาณในการจัดหาพัสดุ อาหารและเคร่ืองดื่ม 
ค่าน้้ามันเชื้อเพลงิ ให้แก่เจา้หน้าที่ปฏิบตัิงานในพื้นที่ 

2.4 สนับสนุนอัตรา 
ก้าลังคน 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

จัดอัตราก้าลงับคุลากรที่จะใช้ในการปฏบิัตงิาน 

3 งานอ านวยการ 
3.1 ประเมินสถานการณ์ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 

- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. วิเคราะหป์ระเมินสถานการณ์ครอบคลุมทัง้ 4 มิต ิ
2. จัดท้าแผนเผชญิเหตเุพื่อตอบโต้สถานการณ์ 
3. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่าง ๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ และให้การช่วยเหลือเพิ่มเติม 
4. รายงานข้อมูลต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ 

3.2 สนับสนุนวิชาการ - ผอ.สนง. ผอ.กอง 
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส.  
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. จัดเตรียมข้อมูลด้านวชิาการเพื่อการตัดสินใจแก่ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์สา้นักอนามัย 
2. ติดต่อประสานผู้เชี่ยวชาญด้านวิชาการจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 

3.3 ประเมินผล 
 

- ผอ.สนง. ผอ.กอง  
- ล.สนอ. 
- ประธานกลุ่ม ศบส. 
- หัวหน้ากลุ่มแผน
ยุทธศาสตร์ฯ 

1. รวบรวมผลการดา้เนินงานจากฝ่ายต่างๆ เพื่อประเมินผล 
2. รายงานข้อมูล จัดทา้รายงานการเกิดภยัแลง้ จ้านวนผู้บาดเจบ็ 
ลักษณะการบาดเจ็บ ความเสยีหาย การให้การช่วยเหลือ พร้อม
ข้อเสนอแนะ การบริหารจดัการภยั โดยให้รายงานผู้บังคับบญัชา
ตามล้าดับชั้น 

4 งานเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรค 
4.1 เฝ้าระวัง สอบสวน 

และควบคุมโรคเชิงรุก 
- ศบส. 
- กคร.  
- สสธ. 

1. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ และทีมงานให้พร้อมต่อการดา้เนินงาน 
2. ด้าเนินการสอบสวนและควบคุมโรค ในกรณีเกิดโรคระบาด  
3. เฝ้าระวังโรคที่อาจเกดิระหว่าง และหลงัการเกิดโรคระบาดอย่าง
ต่อเน่ือง 
4. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บญัชาการเหตุการณ์ 

4.2 งานสุขาภิบาล
สิ่งแวดล้อม 

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

๑. ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในสถานที่เกิดเหตุ ชุมชนใกล้เคียง
และศูนย์พักพงิ เพื่อประเมินความปลอดภยั 
๒. ตรวจสอบดูแลการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในศูนย์พักพิง เช่น 
การจัดการขยะ น้้าเสยี ห้องอาบน้้า ห้องส้วม เป็นต้น 
๓. ควบคุมสัตวแ์ละแมลงน้าโรค 

4.3 งานสุขาภิบาลอาหาร - กสอ. 
- สนข. 

1. ดูแลเฝ้าระวงัความสะอาดของอาหารและเคร่ืองดื่ม 
2. ตรวจสอบคุณภาพอาหาร และน้้า อาหารบริโภคอ่ืนๆด้วยรถ
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ตรวจสอบคุณภาพอาหารเคลื่อนที่ 
3. สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารส่งตรวจทางห้องปฏบิัติการ กรณีพบผูท้ี่มี
อาการอุจจาระร่วง อาเจยีน อาหารเป็นพษิ เป็นต้น 

5 งานด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
5.1 การรักษาพยาบาล - ศบส. 

- กพส. 
- กสภ. 
 

1. จัดทีมปฏิบตัิงานในพื้นที่ (ทีมรุก) จดัรถ Ambulance ประจ้าตาม
ที่ตัง้หน่วยใหบ้ริการ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ อุปกรณ์ปฐมพยาบาล และ
มีการจัดเวรปฏิบัตงิานตลอด  24 ชั่วโมง 
2. จัดทีมปฏิบตัิงานให้การดูแลรักษาโรคเบื้องต้น ณ ศูนย์พักพงิฯ 
3. จัดทีมสนับสนุน (ทีมรับ) ปฏิบตังิานประจ้าอยู่ที ่ศบส. บริเวณ
ใกล้เคียง 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.2 สุขภาพจิต/สังคม
สงเคราะห์ ฟื้นฟูสุขภาพ 

- ศบส. 
- กสภ. 
- สพธ. 

1. จัดทีมนักสงัคมสงเคราะห์/นักจิตวิทยา ร่วมกับทีมปฏิบัติการ 
ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
     - คัดกรอง/ประเมิน ด้านสังคมและจิตใจแก่ผู้ประสบภยั และ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงาน 
     - ดูแลดา้นสุขภาพจิต เช่น คดักรอง/ประเมินความเครียด ให้
ค้าปรึกษา/เสริมพลัง แก่ผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที ่ตามปญัหาทีพ่บ 
     - จัดรถคลายเครียด ใหบ้ริการประชาชน และเจา้หน้าทีผู่้ปฏิบตัิงาน 
2. ประสานเครือขา่ยหน่วยงานดา้นสุขภาพจติในพื้นที่ให้การช่วยเหลือ 

- อสส. สนับสนุนการปฏิบัติการ ใหค้วามช่วยเหลือเยยีวยาผู้ประสบภัย 
ภายใต้การก้ากับดูแลของเจา้หน้าที ่

5.3 จัดหายาและเวชภัณฑ ์ - กภก. 
- ศบส. 

1. จัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ตา่งๆ ที่จ้าเป็นให้เพียงพอ เพื่อพร้อม
สนับสนุนการปฏิบัต ิ
2. สนับสนุนยาและเวชภณัฑ์ไปยงัหน่วยบริการให้เพยีงพอ และทันเวลา 

5.4 งานชันสูตร - สชส. 1. สนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏบิัติการตามรายการตรวจ
วิเคราะห์ที่เปิดใหบ้ริการ หรือที่มีการร้องขอ 
2. เตรียมวัสด ุอุปกรณ์ ในการเก็บสิ่งสง่ตรวจ และทีมงานให้พร้อม
สนับสนุนการปฏิบัตงิาน เม่ือได้รับการประสานหรือร้องขอ 
3. ให้ค้าปรึกษา แนะน้าในการเก็บสิ่งส่งตรวจ 
4. สนับสนุนยานพาหนะและพนักงานขับรถในการขนสง่สิง่สง่ตรวจ
ในกรณีที่มีการร้องขอ 

5.5 งานบริการทางสตัวแพทย์ 
สาธารณสุข 

- สสธ. สัตว์เลีย้ง 
1. ตรวจสอบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ และตดิต่อน้าส่งคืนเจ้าของ 
2. ถ้าไม่พบเคร่ืองหมายประจ้าตัวสตัว์ ให้อพยพขนย้ายไปในสถาน
พักพิงสัตวเ์ลีย้งที่ก้าหนด 
3. จัดเตรียมกรงขงัสัตว์ อาหารส้าหรับสัตวเ์ลี้ยงให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 
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สัตว์เศรษฐกิจ 
1. ติดต่อประสานงานสถานที่พักพงิสตัว์ท่ีเลีย้งเพื่อบริโภค 
2. อพยพขนย้ายสัตว์ไปในสถานที่พักพิงสตัว ์
3. จัดเตรียมสถานที่ให้มีพ้ืนที่เพียงพอ และอาหารส้าหรับสตัว์เลี้ยง
ให้เพียงพอ 
4. ดูสภาพทั่วไปของสัตว์เลี้ยง ให้การดูแล ประเมิน รักษา โดยสัตวแพทย์ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



 

ภาคผนวก 
 
 
 

1. ค ำสั่งแต่งต้ังคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย  
ส ำนักอนำมัย ประจ ำปี พ.ศ. 2564 

2. องค์กรปฏิบัติที่รับผิดชอบในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยของส ำนักอนำมัย 
(ภำวะปกติ) 

3. รำยละเอียดกำรติดต่อส่วนรำชกำรสังกัดส ำนักอนำมัย  
  (ส ำนักงำน/กอง/กลุ่มศูนย์บริกำรสำธำรณสุขพื้นที่เขต) 

4. บัญชีรำยชื่อ บุคลำกรกลุ่มจัดกำรสำรเคมีและวัตถุอันตรำยในสถำนประกอบกำร  
ส ำนักงำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม ส ำนักอนำมัย 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 









2. องค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของส านักอนามัย 
(ภาวะปกติ) 

 
ส ำนักอนำมัย มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรส่งเสริม สนับสนุน และจัดบริกำรด้ำนกำรส่งเสริม

สุขภำพ กำรป้องกันและควบคุมโรค กำรแพทย์ระดับปฐมภูมิ กำรป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติด กำรด ำเนินกำร
ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุขและกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรนิเทศ ก ำกับตรวจสอบ และติดตำมผลกำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยปฏิบัติ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งส่วนรำชกำร ดังนี้ 
   1. ส ำนักงำน 5 ส ำนักงำน ได้แก่  ส ำนักงำนพัฒนำระบบสำธำรณสุข ส ำนักงำนป้องกันและบ ำบัด
กำรติดยำเสพติด  ส ำนักงำนชันสูตรสำธำรณสุข  ส ำนักงำนสัตวแพทย์สำธำรณสุข  ส ำนักงำนสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม 
   2. กอง 8 กอง ได้แก่  ส ำนักงำนเลขำนุกำร  กองสร้ำงเสริมสุขภำพ กองสุขำภิบำลอำหำร  
กองควบคุมโรคติดต่อ  กองกำรพยำบำลสำธำรณสุข  กองทันตสำธำรณสุข กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์  กองเภสัชกรรม 
   3. ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 69 ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข และศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสำขำ 76 
ศูนย์บริกำรสำธำรณสุขสำขำกระจำยอยู่ทุกพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหำนคร 
 
อ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการสังกัดส านักอนามัย 

 1. ส านักงานเลขานุการ  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนเลขำนุกำร งำนสำรบรรณ  และธุรกำร
ทั่วไป  งำนกำรคลัง  และพัสดุ  กำรบริหำรงำนบุคคล งำนช่วยอ ำนวยกำร  และเลขำนุกำร งำนกำรประชุม งำนนิติกำร
ของส ำนัก  และงำนอื่นที่ไม่ได้อยู่ในควำมรับผิดชอบของส่วนรำชกำรใด  โดยเฉพำะและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 2. ส านักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรพัฒนำทำงวิชำกำร 
เพื่อให้สอดคล้องกับระบบบริกำรสุขภำพแนวใหม่ตำมนโยบำยด้ำนสำธำรณสุขของกรุงเทพมหำนครและรัฐบำล  
กำรวิจัยทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเพื่อก ำหนดรูปแบบที่เหมำะสมในกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพ กำรวำงแผนเพื่อ
พัฒนำงำนด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข กำรก ำกับ ติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของส่วน
รำชกำรในสังกัดส ำนักอนำมัยตำมแผนงำน ตัวช้ีวัด ยุทธศำสตร์และนโยบำยต่ำงๆ ของกรุงเทพมหำนครและส ำนัก
อนำมัย เพื่อให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด กำรพัฒนำด้ำนระบบข้อมูลสถิติทำงสำธำรณสุข รวมทั้งกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรบริกำรและกำรบริหำรจัดกำร กำรสนับสนุนให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรดูแล
สุขภำพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีหลักประกันสุขภำพที่ได้มำตรฐำนคุณภำพบริกำรและวิชำชีพที่ครอบคลุม 
กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรด้ำนสุขภำพ กำรให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ประชำชนด้ำนกำรสำธำรณสขุ และปฏิบัติหน้ำที่อื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

 3. กองสร้างเสริมสุขภาพ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำนสร้ำงเสริม
สุขภำพบุคคลและครอบครัว งำนด้ำนสำธำรณสุขชุมชน งำนด้ำนสุขภำพจิต  งำนด้ำนโภชนำกำร และงำนด้ำนกำร
สนบัสนุนบริกำรสุขภำพ  โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ถ่ำยทอดควำมรู้และเทคโนโลยี กำรก ำหนดมำตรฐำน  
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน  นิเทศ  ก ำกับ  ตรวจสอบและติดตำมประเมนิผล จัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรสร้ำงเสริมสุขภำพ
ของกรุงเทพมหำนคร พัฒนำองค์ควำมรู้ด้ำนกำรเสริมสร้ำงสุขภำพในแต่ละช่วงวัยและพัฒนำรูปแบบ (Model)  
กำรสร้ำงเสริมสุขภำพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตเขตเมือง พัฒนำกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงเครือข่ำยสุขภำพในเขตพื้นที่
กรุงเทพมหำนคร ประสำนและบูรณำกำรงำนด้ำนสร้ำงเสริมสุขภำพกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำยในและภำยนอก
ส ำนักอนำมัย พัฒนำศักยภำพของบุคลำกรและทีมงำนสำธำรณสุขด้ำนส่งเสริมสุขภำพ  

 



               4. กองควบคุมโรคติดต่อ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ
ทุกชนิด  ยกเว้นโรคเอดส์ โรควัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์  โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ก ำหนด
มำตรฐำน  แนวทำงกำรปฏิบัติงำน ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี นิเทศ ก ำกับ ตรวจสอบ และติดตำมประเมินผล
กำรปฏิบัติงำน เป็นศูนย์ข้อมูลและควบคุมกำรระบำดวิทยำของกรุงเทพมหำนคร ประสำนและสนับสนุนกำรพัฒนำ
ระบบ  กลไก  และเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 5. กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ 
กำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทำงเพศสัมพันธ์ โดยกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย 
พัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี ก ำหนดมำตรฐำน แนวทำงกำรปฏิบัติงำน นิเทศ ก ำกับ ตรวจสอบ และ
ติดตำมผลกำรปฏิบัติงำน ประสำนและสนับสนุนกำรพฒันำเครือข่ำยกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค และปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 6. ส านักงานป้องกันและบ าบัดการติดยาเสพติด  มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ  เกี่ยวกับกำรก ำหนด
นโยบำย  ยุทธศำสตร์  แผนงำน  และโครงกำร  กำรบูรณำกำรแผนงำน  โครงกำรและประมำณกำรป้องกันกำรติดยำ
เสพติด  กำรให้บริกำรด้ำนกำรบ ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดกำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ
ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี ก ำหนดมำตรฐำนแนวทำงกำรปฏิบัติงำน นิเทศ ก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำมและ
ประเมินผลกำรปฏิบตัิงำนเกีย่วกับกำรป้องกัน  บ ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด เป็นศูนย์ข้อมูลด้ำนยำ
เสพติดของกรุงเทพมหำนครและจัดท ำรำยงำนที่เกี่ยวข้อง  กำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในพื้นที่กรุง เทพมหำนคร  
กำรประสำนควำมร่วมมือและบูรณำกำรกำรท ำงำนร่วมกับหน่วยงำนภำครัฐ  ภำคเอกชน  และภำคประชำชนที่
รับผิดชอบงำนด้ำนยำเสพติด กำรเผยแพร่และประชำสัมพันธ์ด้ำนกำรป้องกันและบ ำบัดกำรติดยำเสพติดและปฏิบัติ
หน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 7. กองสุขาภิบาลอาหาร  มีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับงำนสุขำภิบำลอำหำร กำรควบคุม
คุณภำพอำหำรกำรคุ้มครองผู้บรโิภคด้ำนอำหำรและด้ำนสำธำรณสุขที่เกี่ยวข้องกับอำหำรที่เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วย
สำธำรณสุขและว่ำด้วย กำรจัดท ำแผน โครงกำร  เพื่อพัฒนำระบบสุขำภิบำลอำหำรอำหำรปลอดภัย กำรคุ้มครอง
ผู้บริโภคด้ำนอำหำร กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และเทคโนโลยี และจัดท ำมำตรฐำนกำร
บริกำรด้ำนกำรสุขำภิบำลอำหำร กำรปรบัปรุงกลไกกำรพฒันำที่เอื้อต่อกำรด ำเนินงำนสุขำภิบำลอำหำร  กำรจัดระบบ
กำรตรวจสอบด้ำนสุขลักษณะของสถำนประกอบกำร กำรจัดระบบกำรตรวจสอบคุณภำพอำหำรและประเมินควำม
เสี่ยง รวมถึงกำรก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยปฏิบัติให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ  ตอบข้อหำรือ
วิชำกำรและข้อกฎหมำยเกี่ยวกับกองสุขำภิบำลอำหำร กำรจัดควำมรู้  กำรเผยแพร่ควำมรู้เพื่อกำรพัฒนำบุคลำกร 
สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนปฏิบัติ กำรส่งเสริม และสนับสนุนกำรพัฒนำระบบเครือข่ำยงำนด้ำนอำหำร 
กำรจัดระบบสำรสนเทศด้ำนสุขำภิบำลอำหำร กำรด ำเนินงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยหรือที่หน่วยงำนอื่นประสำนขอ
ควำมร่วมมือ และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

8. ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีอ ำนำจหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม
ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหำนคร ได้แก่ งำนด้ำนสุขำภิบำลโรงงำนและกิจกำรที่เป็นอันตรำยต่อสุขภำพประเภทต่ำง ๆ  
กำรสุขำภิบำลทั่วไป และกำรอำชีวอนำมัย กำรป้องกัน ควบคุม เฝ้ำระวัง และกำรประเมินควำมเสี่ยงในกำรแก้ไขปัญหำ
จำกสำรเคมี หรือวัตถุอันตรำยในสถำนประกอบกิจกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข และแหล่งอันตรำยที่มี
ควำมเสี่ยงสูง กำรจัดท ำแผนงำนและโครงกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมของกรุงเทพมหำนคร และปฏิบัติงำนในฐำนะ
หน่วยงำนกลำงในกำรควบคุม ก ำกับ ดูแล ประเมินผลส ำเร็จของงำนในภำพรวมของกรุงเทพมหำนคร ศึกษำ 
วิเครำะห์ วิจัยและก ำหนดมำตรฐำนเกี่ยวกับกำรสุขำภิบำลสิ่งแวดล้อม กำรจัดท ำและปรับปรุงแก้ไขกฎหมำย 
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกำศ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข (ยกเว้นกำรสุขำภิบำลอำหำร) และ
กฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง กำรส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ทำงวิชำกำร พัฒนำบุคลำกร กำรส่งเสริมและพัฒนำ



สุขำภิบำลสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน สร้ำงควำมตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องในกลุ่มเป้ำหมำยหลัก และ
ประชำชนทั่วไป รวมทั้งให้ค ำปรึกษำและตอบข้อหำรือของส ำนักงำนเขต ทั้งในเรื่องวิชำกำรและกำรบังคับใช้กฎหมำย 
เป็นศูนย์สำรสนเทศด้ำนสขุำภิบำลสิง่แวดล้อม กำรตรวจสอบสถำนประกอบกำรหรือสถำนที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 
หรือตำมที่ส ำนักงำนเขต หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องขอควำมร่วมมือและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

9. กองทันตสาธารณสุข มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับด ำเนินงำนทำงทันตสำธำรณสุขในกำรให้ 
บริกำรรักษำ กำรส่งเสริมทันตสุขภำพกำรป้องกันโรคและเฝ้ำระวังอนำมัยในช่องปำก กำรจัดท ำแผนแม่บท  แผน
ยุทธศำสตร์และโครงกำรสนับสนุนกำรด ำเนินงำนทำงทันตสำธำรณสุข กำรจัดท ำแผนก ำลังคนและพัฒนำศักยภำพ
บุคลำกร กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย พัฒนำ ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้เทคโนโลยีและระบบเครือข่ำยสำรสนเทศ ก ำหนด
มำตรฐำนแนวทำงกำรปฏิบัติงำน นิเทศ ก ำกับ ตรวจสอบและติดตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำน กำรให้ค ำปรึกษำ
แนะน ำและสนับสนุนทำงวิชำกำรทันตสำธำรณสุขและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

10. ส านักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับกำรตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์ใน
โรงฆ่ำสัตว์และในสถำนจ ำหน่ำยเนื้อสัตว์  กำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพเนื้อสัตว์ ตรวจสิ่งเจือปนหรือสำรพิษตกค้ำงใน
เนื้อสัตว์ทำงห้องปฏิบัติกำร กำรเฝ้ำระวังโรคสัตว์ติดคน กำรสอบสวนโรคในพื้นที่ที่มีกำรระบำด กำรจัดท ำศูนย์ข้อมูล
และประสำนงำนเกี่ยวกับกำรระบำดจำกสัตว์สู่คน กำรเฝ้ำระวังสอบสวน ควบคุม ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ำ กำรจด
ทะเบียนสุนัขและดูแลฐำนข้อมูลสุนัข กำรบริกำรทำงสัตวแพทย์ โดยกำรผ่ำตัดท ำหมัน กำรบริกำรหน่วยสัตวแพทย์
เคลื่อนที่ กำรตรวจสอบสุนัขในพื้นที่สำธำรณะ กำรควบคุมสถำนที่พักพิงสุนัข กำรศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย จัดท ำคู่มือ
เอกสำรทำงวิชำกำรเพื่อกำรอบรม เผยแพร่ข้อมูลทำงวิชำกำร และให้ท ำปรึกษำแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

11. กองการพยาบาลสาธารณสุข มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเกี่ยวกับ กำรศึกษำ ค้นคว้ำ วิเครำะห์
ทำงกำรพยำบำลกำรก ำหนดและควบคุมมำตรฐำนทำงกำรพยำบำล และกำรพยำบำลสำธำรณสุขของส ำนัก กำรส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนำบคุลำกรทำงกำรพยำบำลและวชิรพยำบำล กำรวิจัยและพัฒนำระบบบริกำรพยำบำล กำรพัฒนำ
มำตรฐำนฐำนศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กำรพัฒนำกำรส่งต่อผู้ป่วยเพื่อกำรพยำบำลต่อเนื่องที่บ้ำน กำรนิเทศงำน ก ำกับ 
ตรวจสอบและติดตำมประเมินผล กำรจัดกำรสำรเทศทำงกำรพยำบำลและปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

12. กองเภสัชกรรม มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบเป็นหน่วยสนับสนุนกำรบริกำรสำธำรณสุขของส ำนัก
อนำมัยโดยท ำหน้ำที่วำงแผน ควบคุม จัดหำและบริหำรยำ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ ผลิตยำประเภทต่ำงๆ
ให้แก่หน่วยงำนในสังกัดส ำนักอนำมยั พัฒนำและปรับปรงุคุณภำพยำที่ผลติ  ศึกษำ วิเครำะห์ และวิจัยเพื่อกำรพัฒนำ
งำนด้ำนเภสัชกรรม นิเทศติดตำมและประเมินผลกำรพัฒนำมำตรฐำนงำนเภสัชกรรมตลอดจนบุคลำกรสำยงำนเภสัช
กรรม เผยแพร่ควำมรู้เรื่องยำและผลิตภัณฑ์สุขภำพแก่ประชำชนและบุคลำกรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข  และ
ปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือตำมที่ได้รับมอบหมำย 

13. ส านักงานชันสูตรสาธารณสุข มีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนในฐำนะ
ห้องปฏิบัติกำรกลำงด้ำนวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ของกรุงเทพมหำนคร (City Lab)  โดยปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรตรวจ
วิเครำะห์ วิจัยทำงห้องปฏิบัติกำรเพื่อสนับสนุนกำรเฝ้ำระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคทำงระบำดวิทยำ กำรรักษำพยำบำล 
ได้แก่ กำรตรวจชันสูตรและกำรตรวจยืนยันทำงชีวเคมี  ภูมิคุ้มกันวิทยำ จุลชีววิทยำ สำรเสพติด และพิษวิทยำ
สิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงำนทั้งภำยในและภำยนอกกรุงเทพมหำนคร กำรศึกษำ ค้นคว้ำ เพื่อพัฒนำคุณภำพด้ำนกำร
ชันสูตรสำธำรณสุขของกรุงเทพมหำนคร กำรก ำกับ ควบคุมกำรปฏิบัติงำนของเครือข่ำยห้องปฏิบัติกำรทำงชันสูตร
สำธำรณสุข ให้กำรฝึกอบรมแก่เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มพูนควำมรู้และเทคนิควิธีกำรที่ทันสมัยในกำรตรวจ 
วินิจฉัยโรค ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 



14. ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง และศูนย์บริการสาธารณสุขสาขา 76 แห่ง มีหน้ำที่ 
ควำมรับผิดชอบ เกี่ยวกับกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพแก่ประชำชนทั้งภำยในและภำยนอกศูนย์บริกำรสำธำรณสุข
ครอบคลุม 4 มิติ คือ กำรรักษำพยำบำล กำรควบคุมและป้องกันโรค กำรสร้ำงเสริมสุขภำพและกำรฟื้นฟูสภำพ 
ตลอดจนกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรสำธำรณสุข และปฏิบัติหน้ำที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. รายละเอียดการติดต่อส่วนราชการสังกัดส านักอนามัย 
(ส านักงาน/กอง/กลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุขพื้นท่ีเขต) 

 

3.1 ระดบัส านกังาน/กอง 
 

ล าดับ ส่วนราชการ โทรศัพท์ ผอ.สนง./ผอ.กอง/เบอร์ติดต่อ 
1 ส ำนักอนำมัย 0 2203 2804 

0 2245 8547  
- ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย 
นำงป่ำนฤดี มโนมัยพิบูลย ์
โทร. 08 9883 4533 

 
 

 0 2203 2801 - รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย  
(ด้ำนปฏบิัติกำร) 
นำงภำวิณี รุ่งทนต์กิจ 
โทร. 08 9666 2800 

 
 

 0 2203 2802 
 

- รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย  
(ด้ำนวิชำกำร) 
โทร.  

 
 

 0 2203 2803 - รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย  
(ด้ำนบริหำร) 
โทร.  

2 ส ำนักงำนเลขำนุกำร 0 2203 2899 - 
3 ส ำนักงำนพฒันำระบบ

สำธำรณสุข 
0 2203 2842 
 

นำงดวงพร ปิณจีเสคิกุล 
โทร. 08 6331 8015 

4 กองสร้ำงเสริมสุขภำพ  0 2203 2740 นำยธนัช  พจน์ศุทธิพงศ ์
โทร. 08 3449 9838 

5 กองทันตสำธำรณสุข 0 2203 2873 
0 2203 2874 

นำยเธยีรชัย  วงศส์วัสดิ ์
โทร. 08 1426 3516 

6 กองควบคุมโรคติดต่อ 0 2203 2885 
0 2203 2884 

นำงอลิศรำ  ทตัตำกร 
โทร. 08 1692 2292 

7 ส ำนักงำนสุขำภิบำล
สิ่งแวดล้อม 

0 2354 4231 ต่อ 
888 

นางวันพร  ศรีเลศิ 
โทร. 08-6510-5838 

8 ส ำนักงำนป้องกันและ
บ ำบัดกำรติดยำเสพตดิ 

0 2354 4234 - 5 นำยสมชำย ตรีทิพย์สถติย ์
โทร. 08-6375-6277 

9 ส ำนักงำนสัตวแพทย์
สำธำรณสุข 

0 2248 7417 
0 2245 3540 

นำยศิวะ  ไม้สนธิ ์
โทร. 08-1555-2160 

10 กองกำรพยำบำล
สำธำรณสุข 

0 2276 5882 ต่อ 12 นำงกำญจนำ  อนุตริยะ 
โทร. 08-1207-5837 

11 กองเภสชักรรม  0 2580 9881 
0 2580 9229 

นางบุญวรรณ เต็งตระกูล 
โทร. 08-0446-7042 

12 กองควบคุมโรคเอดส์ 
วัณโรค และโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ ์
 

0 2860 8760 นำงสำวณัฐินี  อิศรำงกูล ณ อยุธยำ 
โทร. 08-1863-5790 



ล าดับ ส่วนราชการ โทรศัพท์ ผอ.สนง./ผอ.กอง/เบอร์ติดต่อ 
13 ส ำนักงำนชันสูตร

สำธำรณสุข 
0 2294 2885 
0 2294 2907 

นำงรพีพรรณ อเนกวรพงศ ์
โทร. 08 9150 5070 

14 กองสุขำภิบำลอำหำร 0 2640 9983 
0 2640 9981-2 

นำงพีระยำ  สมชัยยำนนท ์
โทร. 08-9175-9556 

 

3.2  ระดบักลุ่มศนูย์บริการสาธารณสุขพืน้ที่เขต 
 

ล าดับ ส่วนราชการ โทรศัพท์ ประธานกลุ่มศูนย์บริการสาธารณสุข/เบอร์ติดต่อ 
1 กลุ่มกรุงเทพกลำง 

ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 
52 

0 2275 6579  นำงสำวสุวรรณำ  มณีนิธิเวทย ์
ประธำนกลุ่มศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กลุ่มกรุงเทพกลำง 

 โทร. 08-1564-7562 
2 กลุ่มกรุงเทพใต ้

ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข 16 
0 22252 7776 
 

นำงนภัสชล  ฐำนะสิทธ์ิ 
ประธำนกลุ่มศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กลุ่มกรุงเทพใต ้
โทร. 09-9635-1549 

3 กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข 60 

0 2565 5257 นำงสำวดลจรัล  ทิพย์มโนสงิห ์
ประธำนกลุ่มศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กลุ่มกรุงเทพเหนือ 
โทร. 08-4055-6395 

4 กลุ่มกรุงเทพตะวันออก 
ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข 56 

0 2184 2693-5 นำยธีรวีร์  วีรวรรณ 
ประธำนกลุ่มศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กลุ่มกรุงเทพ
ตะวันออก 
โทร. 09-9325-3239 

5 กลุ่มกรุงธนเหนือ 
ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข 33 

0 2472 5496 นำงสำวเอมอร  สิริพร  
ประธำนกลุ่มศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กลุ่มกรุงธนเหนือ 
โทร. 08-6306-4818 

6 กลุ่มกรุงธนใต ้
ศูนยบ์ริกำรสำธำรณสุข 40 

0 2455 3870 นำยประวิทย ์สัมพันธ์สันติกูล  
ประธำนกลุ่มศูนย์บริกำรสำธำรณสุข กลุ่มกรุงธนใต ้ 
โทร.  08-1639-8835 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4. ตารางข้อมูลทรพัยากรที่ใช้ในการบริหารจัดการภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  
กลุ่มจัดการสารเคมีและวัตถุอนัตรายในสถานประกอบการ 

ส านักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ส านักอนามัย  
--------------------------------------------------------- 

 

ล าดับ 
ท่ี 

รายการ 
จ านวน  
(หน่วย) 

ผู้รับผิดชอบประสานข้อมูล 
ในกรณีเกิดสาธารณภัย 

1 ทีมกู้ภัยสารเคมีและวัตถอุันตราย 
(HazMat Team) 
1. นำงกิตติมำ  งำมมุข 
    นักวิชำกำรสขุำภบิำลช ำนำญกำรพเิศษ 
2. นำยธญัญพัทธ ์ จันทร์เสละ 
    นักวิชำกำรสขุำภบิำลช ำนำญกำร 
3. นำยเจนวิทย์  จิตคต ิ
    นักวิชำกำรสขุำภบิำลปฏิบตัิกำร 
4. นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทรำ 
    นักวิชำกำรสขุำภบิำลปฏิบตัิกำร 
5. นำงสำวฉัตรฑริกำ  ระรวยร่ืน 
    นักวิชำกำรสขุำภบิำลปฏิบตัิกำร 
6. นำยอรรถสิทธิ ์ สุนทรศำรทูล 
    นักวิชำกำรสขุำภบิำลปฏิบตัิกำร 

6 คน 1. นำงกิตติมำ  งำมมุข 
นักวิชำกำรสุขำภิบำลช ำนำญกำรพิเศษ 
หัวหน้ำกลุ่มจัดกำรสำรเคมีและวัตถุอันตรำย 
ในสถำนประกอบกำร 
ส ำนักงำนสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อม 
 
2. นำยธัญญพัทธ์  จันทร์เสละ 
นักวิชำกำรสุขำภิบำลช ำนำญกำร 
ส ำนักงำนสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อม 
 
3. นำยเจนวิทย์  จิตคติ 
นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อม 
 
4. นำงสำวจุฑำมำศ  ศรีจันทรำ 
นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อม 
 
5. นำงสำวฉัตรฑริกำ  ระรวยรื่น 
นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อม 
 
6. นำยอรรถสิทธ์ิ  สุนทรศำรทูล 
นักวิชำกำรสุขำภิบำลปฏิบัติกำร 
ส ำนักงำนสุขำภิบำลส่ิงแวดล้อม 

2 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่นบุคคล (PPE) 
1. ชุดป้องกันสำรเคมีขณะปฏบิัตงิำน 
    พร้อมหน้ำกำกป้องกันสำรเคมี 
 - Level A 
 - Level B 
 - Level C 
3. หน้ำกำกป้องกันสำรเคมี 
 - แบบเต็มหน้ำ (Full Face) 
 - แบบคร่ึงหน้ำไส้กรองคู ่
4. แว่นตำป้องกันสำรเคมี (Goggles) 
5. ตลับกรองก๊ำซพิษ 
6. ถุงมือป้องกันสำรเคมี 
7. รองเท้ำบู๊ท 

 
 
 

2 ชุด 
- 

5 ชุด 
 

4 ชิ้น 
10 ชิ้น 
15 ชิ้น 
15 คู ่
15 คู ่
5 คู ่

3 เครื่องมือวิทยาศาสตร์/อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
1. เคร่ืองตรวจวดัก๊ำซพิษในบรรยำกำศ 
    (Multi Rae life) 
2. เคร่ืองตรวจพิสูจน์สำรเคมี 
    (Thermo Scientific TruDefernder FTX) 
3. กระดำษตรวจสอบควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) 
 

 
2 เคร่ือง 

 
 

1 เคร่ือง 
2 กล่อง 



ล าดับ 
ท่ี 

รายการ 
จ านวน  
(หน่วย) 

ผู้รับผิดชอบประสานข้อมูล 
ในกรณีเกิดสาธารณภัย 

4 เครื่องมือ – อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัย 
 - วิทยุสื่อสำร 
 - คู่มือกำรระงับอุบัตภิัยเบื้องต้น 

จำกสำรเคมีและวัตถุอันตรำย 
 

 
 

2 เคร่ือง 
12 เล่ม 
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