
แผนการจัดการสาธารณภัย 



วตัถุประสงค์ 

• มคีวามรู้ ความเข้าใจเกีย่วกบัเร่ืองสาธารณภัย
และภัยพบิัติ รวมทั้ง การบริหารจัดการ      
การบัญชาการเหตุการณ์ ในกรณสีถานการณ์
สาธารณภัย 

 



หัวข้อที่บรรยาย 

• ความหมายของ อุบัตภิยัหมู่ สาธารณภยั/ภัยพบิัติ  
• ประเภทและสถิตขิองภยัพบิัติ  
• การบริหารจัดการในสถานการณ์สาธารณภัย  
• โครงสร้างของกองอานวยการเหตุสาธารณภยั  
• ระบบบัญชาการเหตุการณ์  

 
 
 



 
ความหมายของ อุบัตภิยัหมู่ สาธารณภยั/ภยัพบิัต ิ 
 



 
ความหมายของ อุบัตภิยัหมู่ สาธารณภยั/ภยัพบิัต ิ 
 



Disaster ภาษาไทยคอื 



Disaster/สาธารณภัย  



อุบัติเหตุหมู่/สาธารณภัย 



อุบัติเหตุหมู่/สาธารณภัย 





ภัยพบิัติ 



• ต้องการความช่วยเหลือ 

 

การภัยพบิัติ 



 

ประเภทของภัยพบิัติ 

ภยั 

ธรรมชาต ิ เทคโนโลย ี ชีวภาพ สังคม 



ภัยจาก 

Metrological 

วาตะภัย 

อทุกภัย 

อณุหภูมิ
เปลีย่นแปลง 

ความแห้งแล้ง 

Geological 

แผ่นดนิไหว 

ดนิถล่ม 

ภูเขาไฟระเบิด 

คลืน่ 



ภัยจากธรรมชาต ิ

Metrological 

วาตะภัย 

อทุกภัย 

อณุหภูมิ
เปลีย่นแปลง 

ความแห้งแล้ง 

Geological 

แผ่นดนิไหว 

ดนิถล่ม 

ภูเขาไฟระเบิด 

คลืน่ 



ภยัจาก 
ภัยจากการขนส่ง( Land,sea,air)  

Nuclear,biological or chemical accidents(NBC) 

การระเบดิ 

อคัคภีัย 

ภัยจากสารเคมอีนัตราย 

อาคารถล่ม 

การปนเป้ือน 

มลพษิ 



Technological Hazards 
ภัยจากการขนส่ง( Land,sea,air)  

Nuclear,biological or chemical accidents(NBC) 

การระเบดิ 

อคัคภีัย 

ภัยจากสารเคมอีนัตราย 

อาคารถล่ม 

การปนเป้ือน 

มลพษิ 



ภยัจาก 

Diseases of epidemic potential 
(animal,human,plant) 

การติดเช้ือจากแมลง 

Pandemic 



Biological Hazards 

Diseases of epidemic potential 
(animal,human,plant) 

การติดเช้ือจากแมลง 

Pandemic 



ภยัจาก 

ความอดอยาก 

Large crowds (pilgrimages,sporting event,concertts) 

การอพยพ/ลีภ้ัย 

สงครามกลางเมอืง 

ภัยสงคราม/ความขดัแย้ง 

ภัยก่อการร้าย 



Societal Hazards 

ความอดอยาก 

Large crowds (pilgrimages,sporting event,concertts) 

การอพยพ/ลีภ้ัย 

สงครามกลางเมอืง 

ภัยสงคราม/ความขดัแย้ง 

ภัยก่อการร้าย 



ระบาดวทิยาของภัยพบิัติ 

• ภัยพบิัติที่เลวร้ายส่วนใหญ่ในโลกเกดิใน
ประเทศ 

• ประมาณ 90 % ของผู้เสียชีวติจากภยั
พบิัตอิยู่ในประเทศ 

 

ยากจน 

ก าลงัพฒันา 



ลกัษณะของภัยพบิัติ 

• สาเหตุ: ธรรมชาต ิหรือ มนุษย์ 

• ความถี่ 

• ระยะเวลา 

• ความเร็วในการเกดิ 

• พืน้ที่ทีไ่ด้รับผลกระทบ 

• ความสามารถในการท าลายล้าง 







Levels of Disaster 

• Level 1: The local disaster response management system 
is adequate 

• Level 2:  Support is required from regional resources – 
State , Province 

• Level 3:  Support is required from national resources 

• Level 4: Support is required from international resources   

 



 
หัวข้อทีบ่รรยาย 

 
• ความหมายของ อุบัตภิัยหมู่ สาธารณภัย/ภัยพบิัต ิ

• ประเภทและสถิตขิองภัยพบิัต ิ

• การบริหารจัดการในสถานการณ์สาธารณภัย 

• โครงสร้างของกองอ านวยการเหตุสาธารณภยั 

• ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 
 



การเกดิภัยพบิัติ 1900-2011 



การเกดิภัยพบิัติ 1975-2011 



ผลกระทบของภัยพบัิตต่ิอระบบสาธารณสุข 

 การอพยพของประชากร: internal 
/ external 

 ความเสียหายต่อแหล่งน า้และ
สุขอนามัย 

 ความเสียหายต่อสถานพยาบาล 



ผลกระทบของภัยพบัิตต่ิอระบบสาธารณสุข 

 การขาดแคลนของอุปโภค บริโภค 

 โรคติดต่อ 
 Climatic exposure  

 ผลกระทบต่อสุขภาพจิต 
 Health risks to vulnerable group population 
 



ผลกระทบจากภัยพบิัติกบัประชาชน 



ผลกระทบจากภยัพบิัติต่อทรัพย์สิน 



ผลกระทบจากภยัพบิัติต่อการเสียชีวติ 











ความสัมพนัธ์ระหว่างภยัพบิัตกิบัการเสียชีวติ 
และทุพลภาพ 

อตัราการเสียชีวติและทุพลภาพขึน้อยู่กบั: 

 ชนิดของภยัพบิัติ 

 ช่วงเวลาทีเ่กดิภัย 

 มาตรการเตรียมความพร้อม 

 ช่วงเวลาระหว่างการแจ้งเตอืนและเกดิภัย 



 
สาธารณภัย/ภัยพบิัติ 

 

• ภัยที่สร้างความเสียหายทั้งในด้านชีวติและ
ทรัพย์สินที่เกนิก าลงัของหน่วยงานใน
โครงสร้างพืน้ฐานของชุมชนแห่งน้ัน จะ
สามารถรับมือ และแก้ไขสถานการณ์ได้ 

 



 
ความเปราะบาง/อ่อนแอ 

 
 ลกัษณะและสภาพแวดล้อมของชุมชน ระบบหรือ

สินทรัพย์ ที่ท าให้มีโอกาสได้รับผลกระทบจากภัย 



 
ความเส่ียงของภัยพบิัติ 

 
• ความเป็นไปได้ของการสูญเสียชีวติ สุขภาวะ     
การด ารงชีพ ทรัพย์สิน บริการ จากภัยพบิัติ       
ต่อชุมชนหรือสังคม ในช่วงเวลาหน่ึงในอนาคต 



ภัย ความ
อ่อนแอ 

ความ
เส่ียง 

ความเส่ียง 



ภัย ความ
อ่อนแอ 

ความเส่ียง 

ความสามารถ 

ความเส่ียง 





• แผนจดัการภยัพบิัติ 

• เพิม่ศักยภาพ 

• ฝึกบุคลากร 

• การประกาศใช้แผน 

• การสนับสนุน
ปฏิบัตกิาร 

• ประกาศเตือน
ชุมชน 

• ข้อมูล
สาธารณะ 

• การDebrifing 

• การทบทวนแผน 

การฟ้ืนฟู การป้องกนั 

การ
เตรียมพร้อม 

การตอบโต้ 







รองผูบ้ญัชาการ (ปมท.) 

ผูอ้  านวยการกลาง (อปภ.) 
ควบคุมและก ากบัการปฏิบติัหนา้ท่ีของผอ./รอง ผอ./

ผช.ผอ.เจา้พนกังาน และอาสาสมคัรไดท้ัว่
ราชอาณาจกัร       (มาตรา ๑๔) 

ผอ.จงัหวดั (ผวจ.) 

 
ผอ.อ าเภอ (นายอ าเภอ) 

 

รอง ผอ.จ. (นายก อบจ.)  

 
ผอ.กทม. (ผว.กทม.) 

 
 

รอง ผอ.กทม. (ปลดั กทม.) 
 
 

ผูช่้วย ผอ.กทม. (ผอ.เขต) 
 

นายกรัฐมนตรี/  
รองนายกรัฐมนตรีท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ผอ.ทอ้งถ่ิน 
(นายก อบต./นายกเทศมนตรี/ 

นายกเมืองพทัยา) 
ผช.ผอ.ทอ้งถ่ิน(ปลดัเทศบาล ปลดัเมืองพทัยา/ปลดั อบต.) 

ผูบ้ญัชาการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั
แห่งชาติ (รมว.มท.) 

ควบคุมและก ากบัการป้องกนัและบรรเทา สาธารณ
ภยัทัว่ราชอาณาจกัร (มาตรา ๑๑) 

ช่วยเหลือผูบ้ญัชาการมีอ านาจบงัคบับญัชาและสัง่การ
รองจากผูบ้ญัชาการ  (มาตรา ๑๓) 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน
เขตจงัหวดั (มาตรา ๑๕) 

ช่วยเหลือ ผอ.จ. (มาตรา ๑๘) 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     
ในเขตอ าเภอ และช่วยเหลือ ผอ.จ. (มาตรา ๑๙) 

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     
ในเขตทอ้งถ่ินของตน และช่วยเหลือ ผอ.จ./ผอ.อ. 

(มาตรา ๒๐)  

รับผิดชอบในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั     
ในเขต กทม. (มาตรา ๓๒) 

สา
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ภัย

 

สัง่
กา
รใ
หด้

 าเนิ
นก

าร
อย
า่ง
หนึ่

งอ
ยา่
งใ
ดเพื่

อป้
อง
กนั

แล
ะบ

รร
เท
าส
าธ
าร
ณภ

ยั/ใ
หค้

วา
ม

ช่ว
ยเห

ลือ
ปร

ะช
าช
นใ

นพื้
นที่

ที่ก
 าห
นด

    
  (ม

าต
รา
 31
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มาตรา ๓๑ 

แผนภูมแิสดงผู้บัญชาการ/ผู้อ านวยการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 
ตาม พ.ร.บ. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 



ศูนย์อ านวยการเฉพาะกจิ 

คณะทีป่รึกษา  

ผูเ้ช่ียวชาญ, ผูท้รงคุณวฒิุ) 

ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายแจง้เตือนภยั ฝ่ายป้องกนัและปฏิบติัการ ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ 

ฝ่ายส่ือสาร ฝ่ายรับบริจาค ฝ่ายรักษาความสงบ ฝ่ายฟ้ืนฟบููรณะ ฝ่ายบรรเทา
ผูป้ระสบภยั 

ศูนย์ปฏิบตัิการ
ส่วนหน้า 

ส่วนสนับสนุน 

จงัหวดัใกลเ้คียง 
สนข.ใกลเ้คียง 
มูลนิธิและองคก์รเอกชน 
หน่วยงานอ่ืน 

โครงสร้างศูนย์อ านวยการเฉพาะกจิกรุงเทพมหานคร 



ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 

ส่วนอ านวยการ 

ฝ่ายวางแผน 

ฝ่ายคลังข้อมูล 

ฝ่ายเฝ้าระวังและ
แจ้งเตือนภัย 

ฝ่ายประชาสัมพันธ ์

ส่วนป้องกันและ
ปฏิบัติการ 

ฝ่ายค้นหาและกู้ภัย 

ฝ่ายข่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะ
ฉุกเฉิน 

ฝ่ายคมนาคมขนส่ง 

ฝ่ายสื่อสาร 

ฝ่ายรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ส่วนสนับสนุน 

ฝ่ายโลจิสติกส์ 

ฝ่ายรับบริจาค 

ฝ่ายตรวจพิสูจน์
เอกลักษณ์บุคคล 

ฝ่ายสงเคราะห์
ผู้ประสบภัย 

ฝ่ายฟื้นฟูบูรณะและ
เยียวยาระยะยาว 

ฝ่ายต่างประเทศ 



การจัดการสาธารณภัย 





• ประเมินความเส่ียงภัยและด าเนินการจัดการความเส่ียงและลดความเส่ียง
ตามการประเมิน 

• สร้างเครือข่ายทางการแพทย์ ซ้อมแผนร่วมกนัระหว่าง หน่วยงาน ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

• เตรียมบุคลากรให้พอเพยีงและมีความรู้ความสามารถในการจัดการ เม่ือเกดิ
เหตุ 

• เตรียมทรัพยากรต่าง ๆ ให้เพยีงพอ มีแผนจัดการทรัพยากรทีจ่ ากดัให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

• จัดท าแผนปฏิบัติการ ที่สามารถรองรับภัยพบิัติ ที่อาจเกดิขึน้  

 

การจัดการสาธารณภัย 



 



แผนเอราวัณ 1 

•   สาธารณภัยที่เกดิขึน้ทั่วไปหรือมีขนาดเลก็ซ่ึง
สามารถด าเนินการโดยระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
กรุงเทพมหานครได้โดยล าพงั        อนัประกอบไปด้วย 

 โรงพยาบาล จ านวน 49 รพ. 

 มูลนิธิฯ จ านวน 8 แห่ง 

 รถพยาบาลของศูนย์เอราวณั 

• “รวมมีรถพยาบาลปฏิบัติการ จ านวน 154 คนั” 

 



แผนเอราวัณ 2 

•  สาธารณภัยขนาดกลาง  ซ่ึงด า เนินการโดยระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินกรุงเทพมหานครและต้องอาศัยการสนับสนุนและ
ความช่วยเหลอืจากหน่วยงานทางด้านการแพทย์อื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ภายใน
เขตกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยทรัพยากรแผนเอราวณั 1 ร่วมกบั 

 สภากาชาดไทย 

 โรงเรียนแพทย์ (ศิริราช, จุฬาฯ) 

 โรงพยาบาลเอกชน 

 



แผนเอราวัณ 3 

• สาธารณภยัขนาดใหญ่ทีม่ีผลกระทบรุนแรงกว้างขวาง  หรือ              
สาธารณภยัทีจ่ าเป็นต้องอาศัยผู้เช่ียวชาญหรืออุปกรณ์พเิศษต้อง
ระดมความช่วยเหลอืจากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจาก
ภายนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้ามาให้การสนับสนุนช่วยเหลอื 
ประกอบด้วยแผนเอราวณั 1, 2 ร่วมกบั 

 ผู้ช านาญการ 

 ประสานงานผ่านทางส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน และ   
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สธฉ. และ สพฉ.) 

 

 







 



 



 





• การส ารวจข้อมูล และรายงานสรุปผลการด าเนินงาน ทรัพยากรต่างๆ ทีใ่ช้ 
ความสูญเสียของอุปกรณ์ครุภัณฑ์ บุคลากร ผู้บาดเจ็บ ผู้เจ็บป่วย  

• ด าเนินการซ่อมแซม บูรณะ โรงพยาบาล เพือ่ให้โรงพยาบาลสามารถเปิด
ให้บริการได้ ตามปกติ ติดต่อประสานงานรับผู้ป่วยกลบัเข้ามารับการรักษา
ต่อตามเดิม 

• ให้การดูแล ฟ้ืนฟูจิตใจ บุคลากรและครอบครัว ทีต้่องออกปฏิบัติหน้าทีอ่ย่าง
ต่อเน่ือง ในช่วงทีเ่กดิภัยพบิตัิ 

• ฟ้ืนฟู ผู้บาดเจ็บ/เจ็บป่วย และครอบครับทีไ่ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่
เกดิขึน้ 

 



 
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

 
 



• ‘Maximum benefit for maximum numbers.’ 

 

• ‘Right treatment for the right patient at the right time.’ 







องค์ประกอบของICS 

• What do we want to do? 

 

• Who is responsible for doing it? 

 

• How do we communicate with one other? 



 

Operations Logistics 

Planning 

 

Finance / 

Administration 

Command 



 



 

Organization Chart 

Section Chief 

Emergency Incident Commander 

Director 

Supervisor 

Unit Leader 

Officer 



 Major Incident Medical Management Support 

MIMMS  







 

การจัดการสาธารณภัย 

กลุ่ม 1 



 

การจัดการสาธารณภัย 

กลุ่ม 2 





Training 

Education Exercise 









 

Response by First 

• C - Command 

• S - Safety ( personal , scene , survivors ) 

• C – Communication 

• A – Assessment 

• T – Triage 

• T – Treatment 

• T - Transportation 

 



 

METHANE 

• M = Major Incident                      ภยัหมู่ 

• E   = Exact Location                       รู้จุด 

• T   = Type  of Incident                   รู้เหตุ  

• H   = Hazard                                    เภทภยั 

• A   = Access                                     ไปพบ  

• N   = Number of Casualties          ผู้ประสบ   

• E   = Emergency service                ครบช่วย 
 









 

The 3 ‘T’s of MCI Management  

• Triage 
• Treatment 
• Transfer 



การคดัแยก 

    กระบวนการตัดสินใจทางการแพทย์ในการ
จัดล าดบัความส าคญัของผู้เจ็บป่วยตามระดบั
ความรุนแรงเพือ่ให้สามารถรักษาผู้เจ็บป่วยจ านวน
มากทีสุ่ดได้อย่างทนัการในสภาวะทีท่รัพยากรมี
จ ากดั 



การประเมนิของTriage 

• สัญญาณชีพและสภาวะของผู้ประสบภยั 

• ความต้องการการช่วยเหลอืทางการแพทย์ 

• โอกาสรอดชีวติ 

• ความช่วยเหลอืทางการแพทย์ทีม่ีในจุดเกดิเหตุ 

• การจดัล าดบัความส าคญัในการช่วยเหลอืผู้ประสบภยั 

• การให้สัญลกัษณ์ผู้ประสบภยั 



Application of Triage  

TRIAGE 

Field Triage ED Triage 



การคดัแยกทีจุ่ดเกดิเหตุ 

• ใช้ในสถานทีท่ีเ่กดิเหตุ 

• ระบุผู้เจ็บป่วยทีต้่องการการดูแลและเคลือ่นย้ายเร่งด่วน 

• จ านวนผู้เจ็บป่วยไม่สัมพนัธ์กบับุคลากรทางการแพทย์ทีม่ ี

• สามารถคดัแยกผู้เจ็บป่วยจ านวนมากในพืน้ทีต่่างๆได้ในเวลา
เดยีวกนั 



















Triage Sieve 













Coding of Triage 

• Color codes / Triage Tags 
• ง่ายต่อการระบุล าดบัความส าคญัในการให้ความช่วยเหลอื 

• ตามปกตจิะตดิทีข้่อมอืหรือข้อเท้าขวา 

• Red / Yellow / Green  ------- Black or white 



 

L16 Triage 109 

Triage Tag 







Victim 1 

• 17 y.o. male with large bleeding wound 
to R arm 
– Respirations: 20 

– Pulse: Absent 

– Mental Status: Communicative 

Red - Massive blood loss  



Victim 2 

Driver of the vehicle. Head injury. 
Respirations: none 

Radial pulse: Absent 

Mental status: unresponsive 

Black -  He is dead 



Victim 3 

• 25 y.o. female with chest injury 
– Respiration: 45 

– Pulse: Present 

– Mental Status: Communicative 

Red - Respiratory Distress 



Victim 4 

6 mos unconscious infant.  

Respirations: 0 

Pulse:  Present 

Mental Status: Diminished  

Red - Provide 5 rescue breaths. Respiration is restored; child begins to 
cry. 



Victim 5 

• 26 y.o. male with exposed bowel. 

• Respiration:  24 

• Pulse: Present 

• Mental Status:  

•  Cannot follow simple commands 

RED - mental status is not normal. 



Victim 6 

• 23 y.o. pregnant female. Screaming that her unborn baby is in danger. 
– Respirations: 35 

– Pulse: Present 

– Mental Status: normal 

Green 



Victim 7 

65 y.o. female with obvious deformity 
of left wrist 

Respiration: 16 

Pulse: Absent in the L wrist 

Mental Status: normal 

Yellow - Even though this is a limb threatening injury, it is not life threatening.  
Advise splint and referral. 



Victim 8 

• 19-year old male. Bleeding from 
ears 
– Respirations: None 

– Radial pulse: Negative 

– Mental Status: Unresponsive 

Black - He is dead. 



Victim 9 

• 22 y.o. female complaining of neck pain; 
walking about at the scene 
– Respirations: 25 

– Pulse: Present 

– Mental Status: Normal 

Green - Cervical injury is to be suspected. Advise early review in an Emergency 
Department. 



Victim 10 

• 32 y.o. male -  complaining of chest pain 
– Respirations: 40 

– Pulse: Feeble 

– Mental Status:  normal 

Red - Respiratory Distress 


