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แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ
(Environmental Health Management in Natural Disasters)

ผศ. ชลาศัย ห่วงประเสริฐ

1. วงจรการจัดการภัยพิบัติ ( disaster management cycle)

ภัยพิบัติโดยธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ขัดขวางท าลาย การพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่แพ้ ภัยก่อการร้าย (terrorism) และภัยมลพิษ
ต่างๆ การจัดการภัยพิบัติต่างๆแต่เดิมมักท าแต่เรื่องการแก้ไข ให้ความช่วยเหลือผู้ประสพภัย หรือการเร่งตอบสนอง
(emergency response) เป็นส่วนใหญ่ ท าให้เกิดปัญหาอื่นๆผสมมาด้วย เช่น การช่วยเหลือขาดประสิทธิภาพ ของที่
ให้มาช่วยขาดคุณภาพก่อปัญหาใหม่ใหญ่หลวงได้ ดังนั้นแนวคิดใหม่ในเรื่องการจัดการภัยพิบัติ จึงต้องการให้จัดตาม
แนวคิดแก้และป้องกันปัญหาด้วยกันในลักษณะเป็นการบูรณาการองค์ ประกอบปัจจัยแห่งการช่วยเหลือให้เป็นองค์รวม
ร่วมมือกับแท้จริงมากขึ้น มีการวางแผนรองรับแต่ก่อนเกิดภัย (pre-disaster planning)

แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบัติ
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ได้แก่ กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาล่วงหน้า(prevention&mitigation) ผสานไว้ในแผนพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มี
ท าไว้อยู่ทุกท้องถิ่น ตามด้วยแผนการเตรียมพร้อมเผชิญภัย ( preparedness) และแผนจัดระบบเตือน

ภัย (warning system) พร้อมการฝึกปฏิบัติการตามแผนเพื่อประเมินการรับมือเป็นระยะๆ มีการเตรียมจัดท า

แผนที่ความเสี่ยงให้รู้สภาพและจุดเสี่ยง และจุดปลอดภัย (rally point)เพื่ออพยพมาตั้งหลัก( evacuation)เมื่อภัย

มาถึงจริง หลังจากนั้นจึงเป็นเรือเร่ง ตอบสนองช่วยเหลือ(emergency response) ซึ่งท าไปพร้อมกับการประเมิน
สภาพปัญหาและความต้องการอย่างเร่งด่วน (rapid assessment) และ ระดมความช่วยเหลือเพิ่มเติมจากส่วนที่
เตรียมไว้ไม่พอให้ทันกาลยิ่งขึ้น โดยเฉพาะเรื่องปัจจัยด ารงชีวิตส าหรับผู้ประสบภัย บ้านพักชั่วคราว อาหาร เครื่อง
นุงห่ม การรักษาพยาบาล น้ าดื่มสะอาด และการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ทุกระยะแห่งการจัดการควรเชื่อมสัมพันธ์

เพื่อให้การฟื้นฟู (recovery / Rehabilitation) ด าเนินการส าเร็จรวดเร็ว กลับสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน( sustainable 
development )ตามเดิม

1. วงจรการจัดการภัยพิบัติ ( disaster management cycle)
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แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบตัิ

2. จัดการด้านทรัพยากรกลุม่ช่วยเหลือ
- หน่วยงานต่าง ๆ

- อาสาสมัคร

- เจ้าหน้าทีท่้องถิ่น

- มูลนิธิต่าง ๆ โดยระบุ ชื่อ-ที่อยู่-โทรศัพท-์ช่องทางติดต่อกันอย่างชัดเจน
- กองอ านวยการของฝ่ายช่วยเหลือต่าง ๆ
- ประสานงานระหว่างกองอ านวยการ
- มีล าดับ-เชื่อมโยงระหว่างผู้อ านวยการและประสานงานอย่างมีแผนเพื่อขจัดความสับสน
- ตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง เพื่อใหค้ าปรึกษาแก่
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานและประชาชน
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แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบตัิ

3. ประเมินความต้องการช่วยเหลือเฉพาะหน้า และบริการสาธารณะที่ถูกท าลาย 
เพื่อทราบถึงขนาดความต้องการ

4. จัดสรรทรัพยากรและบริการช่วยเหลอื
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4. จัดสรรทรัพยากรและบริการชว่ยเหลือ (ต่อ)
บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบตัิ

4.1 น้ าดื่มสะอาด
- ระยะแรกต้องการใช้น้ าดื่มที่มั่นใจว่าสะอาด คือ น้ าดื่มบรรจุขวด ขนาดที่สะดวกเหมาะแก่การใช้ดื่ม ขวด
เล็กหรือถ้วยจ านวนมาก 
- หน่วยการจ่ายน้ าที่สะอาดแก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้มาช่วยเหลือควรอยู่นอกพื้นที่แต่ไม่ห่าง
จนเกินไป โดยมีพาหนะเช่น รถบรรทุกหรือปิคอัพ สามารถวิ่งระยะทางใกล้เข้าบริการพื้นที่ข้างเคียงเหมาะ
จะเป็นกองอ านวยการจัดจ่ายน้ าที่สะอาด หน่วยราชการที่มีรถบรรทุกน้ า เตรียมพร้อมเสมอเหมือนกรณี
เพลิงไหม้
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4. จัดสรรทรัพยากรและบริการชว่ยเหลือ (ต่อ)
บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบตัิ

4.2 น้ าใช้เพื่อความสะอาด
- ควรใช้รถบรรทุกน้ าประปาจากอ าเภอข้างเคียง หรือหมู่บ้านข้างเคียงเข้าช่วยเหลือ โดยมีผู้อ านวยการขน
น้ าสะอาดที่คอยเช็คเรื่องความสะอาดและปลอดภัย คือ ต้องประกันได้ว่า น าน้ าจากแหล่งน้ าสะอาดมา
บริการ
- เน้นว่าให้มีน้ าเพื่อความสะอาดให้พอเพียงเพราะว่าจะช่วยป้องกันการเกิดโรคติดเชื้อทางเดินอาหารและ
ให้สุขศึกษาแก่ประชาชน เรื่อง การล้างมือให้สะอาดและช าระล้างสิ่งของ ภาชนะบรรจุอาหาร จาน ชาม
เป็นต้น ให้สะอาด
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4. จัดสรรทรัพยากรและบริการชว่ยเหลือ (ต่อ)
บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบตัิ

4.3 อาหาร
-ระยะแรกควรเน้นเรื่องอาหารกระป๋องที่ปลอดภัยเท่านั้น เพื่อตัดปัญหาการปรุงซึ่งอาจมีการปนเปื้อน ไม่
สะอาด จากคนปรุงและอุปกรณ์ภาชนะ
-ระยะถัดไปหลังจากที่ผู้ประสบภัยกลับสู่ที่อยู่อาศัย หรือมีการปรุงอาหารบริโภคกัน ไม่ว่าจะปรุงเพื่อบริโภคกับคน
กลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ ต้องใช้สุขศึกษา เรื่อง ความสะอาดคือ ใช้น้ าสะอาด ล้างภาชนะ
 คนสะอาด ล้างมือ
 ปรุงสะอาด สุกท่ัวถึงส าคัญมาก
 เก็บสะอาด ป้องกันแมลง สัตว์น าโรค
 กินให้หมด คือ จะได้หมดปัญหาเรื่อง เก็บอาหารไว้กิน ถ้าเก็บควรเลือกชนิดอาหารที่ไม่เสี่ยงต่อการบูด
 สภาพแวดล้อมบริเวณปรุงให้สะอาดให้มีภาชนะรองรับขยะ เศษอาหาร และมีฝาปิด หรือถุงขยะมัดปากถุง

8



4. จัดสรรทรัพยากรและบริการชว่ยเหลือ (ต่อ)
บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบตัิ

4.4 ส้วมสะอาด

คือ ให้ถ่ายในส้วมป้องกันการแพร่กระจายโรค ซึ่งตอ้งระวังการแพร่กระจายจาการทิ้งสิ่งช าระ หลังใช้ส้วม หรือ
ถ้าใช้น้ าช าระก็ต้องมีน้ าล้างมือ รักษาความสะอาด ข้อนี้ส าคัญต่อ การป้องกันโรคติดเชื้อทางเดินอาหารมาก
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4.5 ขยะมูลฝอยของเสียในพื้นที่หลังน้้าท่วม
ย่อมมีของเสียจากทะเลขึ้นมาบนบกด้วยและของเสียจากบกลงสู่ทะเล เพื่อน้ าทะเลพักขึ้นท่วมและกวาดทุกอย่าง

ลงจงึเป็นการละเลงทุกอย่างลงบนพื้นผิวบริเวณกว้างบ่อน้ าใต้ดินย่อมถูกปนเปื้อนด้วยของเสีย ซึ่งอาจเป็นทั้งเชื้อโรค
และสารพิษต่าง ๆ รวมทั้งของมีคมต่าง ๆ ที่เมื่อบาดเป็นแผลแล้วจะเกิดติดเชื้อทางแผลได้

วิธีการจัดการควรแยกบริเวณปนเปื้อนเป็นโซน ๆ และกันไม่ให้ประชาชนเข้าค้นหาสิ่งของแต่ถ้าจ าเป็นควรใส่ถุงมือ
และสวมชุดป้องกันใส่รองเท้าบูท หรือหาทางป้องกันการเกิดบาดแผลหรือการสัมผัสกับขยะด้วย

-ทีมอาสาสมัครเก็บกวาดขยะมูลฝอย ก็สวมชุดป้องกันครบถ้วน ฉะนั้นควรขอบริจาคถุงมือยางหนา และรองเท้า
บูทจ านวนมาก

-ที่รองรับมูลฝอยเพื่อเก็บขน เป็นไปตามมาตรฐานปฏิบัติงานปกติทางเทศบาล
-ควรหลีกเลี่ยงการกองสุมขยะแล้วเผาในที่กลางแจ้ง ถ้าจ าเป็นต้องมีผู้ดูแลใกล้ชิดป้องกันเพลิงไหม้เป็นปัญหาใหญ่

ถัดไปอีก

4. จัดสรรทรัพยากรและบริการชว่ยเหลือ (ต่อ)
บริการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
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5. การควบคุมป้องกันแมลงสตัว์แทะ และสัตว์ร้ายเนื่องจากผา่นน้้าท่วม

แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบตัิ

- อาจมีน้ าขังหลายบริเวณ ยุงจะชุม อาจน าโรคไข้เลือดออก ดังนั้นการนอนในมุ้งหรือบริเวณที่ป้องกันยุง
ได้ จะช่วยป้องกันโรคที่น าโดยยุงได้ แต่กรณีใช้ธูปกันยุงต้องระมัดระวังไฟไหม้ และสูดกลิ่นไอให้เกิดการแพ้
หรือเป็นพิษขึ้นได้

- ถังขยะ เศษอาหารต้องมิดชิดไม่เช่นนั้นจะเป็นแหล่งเพาะพันธ์ หรือชักน ามาซึ่งแมลง และสัตว์
อื่นๆ แมลงวันจะชุกชุมมากภายใน 2 สัปดาห์ ควรรีบป้องกันและก าจัดที่แหล่งก าเนิด
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6. สรุป เน้นเรื่องที่ต้องช่วยเหลือในระยะฉุกเฉิน

แนวทางจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในภาวะภัยพิบตัิ

1. น้ าดื่มสะอาด น้ าขวด ไม่ใช้ภาชนะร่วมกัน
2. น้ าใช้เพื่อรักษาความสะอาด ล้างมือ ประปาฉุกเฉิน
3. อาหารปลอดภัย อาหารกระป๋อง
4. การก าจัดอุจจาระและล้างมือสะอาด
5. ขยะมูลฝอยของเสียอันตราย เก็บกวาดขนหรือกองเผาฆ่าเชื้อด้วย การฝังต้องลึกและกลบทับพอเพียง
6. แมลง/สัตว์น าโรค ป้องกันยุงกัดขจัดโรคไข้เลือดออก
7. การฆ่าเชื้อบริเวณที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับศพและการขนย้ายที่ถูกต้อง
8. ระดมจัดการหาดสาธารณให้สะอาดโดยเฉพาะบริเวณที่ปกติน้ าเค็มท่วมไม่ถึง
9. เตรียมน้ ายาฆ่าเชื้อ น้ ายาดับกลิ่น คลอรีน ปูนขาวให้พอเพียง
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การจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้้า  
กรณเีกิดสาธารณภัย/เหตุฉุกเฉิน

นัยนา ใช้เทียมวงศ์
ส้านักสุขาภิบาลอาหารและน ้า

กรมอนามัย
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ภัยพิบัติ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2540 หมายถึง สาธารณภัย อันได้แก่ อัคคีภัย วาตภัย 

อุทกภัย ภัยแล้ง ภาวะฝนแล้ง ฝนทิ้งช่วง ฟ้าผ่า ภัยจากลูกเห็บ ภัยอันเกิดไฟป่า ภัยจากโรค 
หรือการระบาดของแมลง หรือศัตรูพืชทุกชนิด อากาศหนาวจัดจนสัตว์ต้องสูญเสียชวีิต ภัย
สงคราม และภัยอันเนื่องมาจากการกระท าของผู้ก่อการรา้ย ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีมาเป็น
สาธารณะไม่ว่าเกิดจากธรรมชาติ หรือมีผู้ท าใหเ้กิดขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวติ ร่างกายของ
ประชาชนหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือรฐั

ความหมาย
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เหตุฉุกเฉิน (Emergency) 
หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และมีความรุนแรงท าให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนเป็นอย่างมาก ท าให้ภาครัฐต้องประกาศภาวะฉุกเฉินในพื้นที่นั้นๆ เพื่อระดม
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน

อุบัติภัย (Accident)
หมายถึง ภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ โดยที่อุบัติเหตุหมายถึง อันตรายที่เกิดขึ้นโดยมิได้ตั้งใจมาก่อน อุบัติภัย
มาจากค าว่า อุบัติ แปลว่า การเกิดขึ้น ก าเนิด + ค าว่า ภัย แปลว่า สิ่งที่น่ากลัว หรืออันตราย 

ความหมาย
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ความเส่ียง (Risk) หมายถึงโอกาสที่ประชากรหรือระบบการจัดการจะได้รับความเสียหายหรือ
ความไม่มั่นคงและอันตรายจากภัยธรรมชาติ

อันตราย (Hazard) หมายถึง ความเสี่ยงต่อความเสียหายหรือความไม่ม่ันคง 

(Vulnerability) ของประชากรหรือระบบการจัดการ เช่น โรงพยาบาล ระบบประปา และระบบ
บ าบัดของเสีย หรือโครงสร้างต่างๆ เป็นต้น ที่เกิดจากภัยธรรมชาติ

Risk = Hazard x Vulnerability

ความหมาย
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เหตุการณ์ภัยทางธรรมชาติ
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เหตุฉุกเฉินอื่นๆ
เหตุการณ์เพลิงไหม้ บริษัท บีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จ ากัด (พฤษภาคม 2555)
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น  ามันรั่ว เกาะเสม็ด จ.ระยอง (ก.ค. - ส.ค. 2556)
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• ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Public Health Emergency) การสูญเสียชีวิต และ
ภัยคุกคามต่อสุขภาพ 

• ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อขึ้นในพื้นที่ประสบภัย 

• ระยะสั้นอุบัติการณ์ของโรคที่เกิดขึ้นมักจะมาจากากรปนเปื้อนของอุจจาระในน้้าและ
อาหาร 

• ระยะยาวการเกิดโรคที่เกิดจากแมลงน้าโรคอาจมีมากขึ้นเนื่องจากระบบป้องกัน
แมลงน้าโรคได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย 

ผลกระทบของสาธารณภัยต่อสุขภาพ

34



• การขาดแคลนอาหาร น า้บริโภคที่สะอาด ปบอดภยั

• ปัญหาทางด้านโภชนาการอาจเกิดขึน้กับประชากรกลุ่มที่มีความอ่อนแอ 
เช่น หญิงตัง้ครรภ์ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย และเดก็อ่อน เป็นต้น

ผลกระทบของสาธารณภัยต่ออาหารและภาวะโภชนาการ
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• ความเสี่ยงของการเกิดโรคเพิ่มมากขึ้น

• การขาดแคลนน้้าดื่มน้้าใช้ 

• น้้ามีคุณภาพไม่ปลอดภัยต่อการอุปโภคบริโภค

• ระบบการเก็บกักของเสียและสิ่งปฏิกูลได้รับความเสียหาย 

ผลกระทบจากสาธารณภัยต่อการจัดหาน้้าสะอาด และการสุขาภิบาล
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โรคติดต่อภายหลังการเกิดสาธารณภัย
• โรคระบบทางเดนิอาหาร
• โรคระบบทางเดนิหายใจ
• โรคตดิต่อโดยแมลง

37



ก่อนเกิดเหตุ
1. จัดโครงสร้างการท้างานตามลักษณะงาน (War room/ทีมปฏิบัติงาน)
2. ส้ารวจวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ชุดตรวจ และเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อเผยแพร่  ที่จ้าเป็นต้อง

ใช้ในภาวะฉุกเฉิน
3. จัดเตรียม/ท้า/ผลิต วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ชุดตรวจ และเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อเผยแพร่
4. ซ้อมแผนปฏิบัติงานบนโต๊ะ และซ้อมแผนปฏิบัติงานจริง (สถานการณ์สมมติ)  
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และแนวทางการป้องกันหากเกิดเหตุ

แนวทางการด้าเนินงาน สอ. และน้้าในภาวะฉุกเฉิน
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ขณะเกิดเหตุ

1. ระยะแรก (หลังเกิดเหตุ 24-48 ชม.)

• จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงานฉุกเฉิน และประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ       

• ประเมินสถานการณ์จากข้อมูลจากพื้นที่เกิดเหตุ และข้อมูลจากหน่วยงานอื่น

• จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ สารเคมี ชุดตรวจและเอกสารสิ่งพิมพ์ สื่อเผยแพร่ที่จ้าเป็น

• เตรียมทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ประจ้าส้านักงาน

• ร่วมประชุม war room และจัดท้าแผนปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ                                                                

แนวทางการด้าเนินงาน สอ. และน้้าในภาวะฉุกเฉิน
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2. ระยะกลาง (หลังเกิดเหตุ 48 ชม.-เหตุยุติ)
2.1 ติดตาม ประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และให้การสนับสนุนด้านวิชาการ และสิ่ง 

สนับสนุนอื่นๆ
2.2 ทีมปฏิบัติงานลงพื้นที่ และร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่นๆ

- การจัดการด้าน สอ.และน้้า
- การเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้้า
- การให้ความรู้แก่ประชาชน ภาคีเครือข่าย
- การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์

แนวทางการด้าเนินงาน สอ. และน้้าในภาวะฉุกเฉิน
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2.3 ประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ประสบภัย และจุดพักพิงผู้ประสบภัยชั่วคราวเพื่อ  
ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

2.4 จัดท้ารายงานการปฏิบัติงานประจ้าวัน และรายงานให้ war room และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทราบ

แนวทางการด้าเนินงาน สอ. และน้้าในภาวะฉุกเฉิน
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กรณีมีจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว

1. ส้ารวจสภาพด้านสุขาภิบาลอาหารของสถานเตรียมปรุงอาหาร แต่ละจุด ตาม
ข้อก้าหนดมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร

2. ให้ค้าแนะน้า ผู้เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร และปรับปรุงสภาพ/บริเวณที่เตรียม ปรุง
อาหาร  ให้ถูกสุขลักษณะ และร่วมในการแก้ไขปัญหา

3. จัดสิ่งสนับสนุน เช่น ผ้ากันเปื้อน น้้ายาล้างจาน สบู่ล้างมือ     เจลท้าความสะอาดมือ 
ถุงมือพลาสติก เป็นต้น

การจัดการด้านสอ. และน้้าในภาวะฉุกเฉิน
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กรณีมีจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว

4. เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้้า ภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร 
โดยใช้ชุดตรวจสอบภาคสนาม

5. วิเคราะห์หาจุดเสี่ยงที่ท้าให้เกิดการปนเปื้อนของอาหารและน้้า

6. หากพบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอื่นๆ  เช่น  พบแมลงวันจ้านวนมาก มีขยะตกค้าง น้้า
ใช้ไม่เพียงพอ  ให้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การจัดการด้านสอ. และน้้าในภาวะฉุกเฉิน
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แผนผังการเตรียม-ปรุงอาหารในสถานที่ผลิตอาหารกลาง 
ณ จุดพักพิงชั่วคราว

บริเวณรับบรจิาค/
ตรวจรับอาหาร (A)

บริเวณล้าง/
จัดเก็บอาหาร (B)

บริเวณเตรียมอาหาร/
วัตถุดิบ (D)

บริเวณปรุงอาหาร (C)

บริเวณบรรจ/ุ  จัดส่ง
อาหาร (E)

ผู้บริโภค (F) 45



บริเวณรับบริจาค/ตรวจรับอาหาร (A)

คัดแยกประเภท

อาหารพร้อม
บริโภค

อาหารแห้ง/
กระป๋อง

อาหารสด

เก็บแยก
ตาม

ประเภท

ไข่ เนื้อสัตว์ ผักสด ข้าวกล่อง อื่นๆ

เตรียม/ปรุง ล้าง/จัดเก็บ จ้าหน่าย/ขนส่ง

C/D B E
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บริเวณล้าง/เก็บ (B)

น้้าใช้

วัตถุดิบอาหาร

เก็บในอุณหภูมิที่เหมาะสม

ภาชนะอุปกรณ์
(ส้าหรับการปรุงอาหาร)

ท้าให้แห้ง/เก็บ

ขยะ/เศษอาหาร
เตรียม/ปรุง เตรียม/ปรุง

ก้าจัด

ล้าง/ท้าความสะอาด

C/D C/D
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บริเวณเตรียมอาหาร/วัตถุดิบ (C)

ที่เก็บอาหาร
(ชั้น/ตู้เย็น/ถังน้้าแข็ง)

อาหารแห้ง
อาหารกระป๋อง
ข้าวสาร/ไข่เครื่องปรุงรส

เนื้อสัตว์

ผักสด

โต๊ะเตรียมอาหาร 
(ปอก/หั่น/สับ/บด)

แยกตามประเภทอาหาร

ปรุง
อา 
หาร

D
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บริเวณปรุงอาหาร (D)

น้้าดื่ม/น้้าใช้ในการ
ปรุงอาหาร

วัตถุดิบอาหาร/ไข/่
เครื่องปรุงรส/ข้าวสาร

เตาไฟ

หม้อหุงข้าว

โต๊ะวางอาหาร 
ปรุงส้าเร็จ

แยกตามประเภท
อาหาร

โต๊ะเตรียมอาหาร    
ไมใ่ช้ความร้อน

บรรจ/ุ
ขนส่ง E
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บริเวณบรรจุ/จัดส่งอาหาร (E)

โต๊ะวางอาหารปรุง
ส้าเร็จ

แยกตามประเภท
อาหาร

โต๊ะบรรจุอาหารกล่อง 
แยกตามประเภท

แจก
อาหาร ณ 

ที่ปรุง
ประกอบ

ติดฉลากระบุประเภทอาหาร   
และวัน-เวลาที่ผลิต

น้าส่งให้ผู้บรโิภค

ข้าวกล่อง/
อื่นๆ

อาหารพร้อมบริโภค
ที่ได้รับบริจาค

F

F

ผู้บริโภค
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อาหารพร้อม
บริโภค

ที่จะบริจาค

อาหารที่บรรจุ
มาแล้ว

ปรุงใหม่
บรรจุ แยกข้าว/

กับข้าว
(ระบุประเภท/
วันเวลาที่ผลิต)

ส่งและบริโภคภายใน 
4-6 ชม.

จากร้าน/
สถานที่อื่น

บิณฑบาต

ระบุประเภท/
วัน-เวลาที่รับ

ส่งออกและบริโภค
ภายใน 2-4 ชม

แยกประเภท 
และจัดชุดใหม่ 
ระบุประเภท 
วัน-เวลาที่รับ

ส่งออกและบริโภค
ภายใน 2-4 ชม 

ข้าวสวย ข้าวเหนียว หมู/ไก่/ปลาทอด กุนเชียง ไข่เค็ม ไข่ต้มสุก น้้าพริกแห้ง 
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กรณีไม่มีจุดอพยพ/ศูนย์พักพิงชั่วคราว

1. หาข้อมูล จ้านวน ที่ตั้งของสถานทีเ่ตรียม ปรุง ประกอบอาหาร (ข้าวกล่อง) ส้าหรับผู้ประสบภัย

2. ส้ารวจสภาพสถานที่เตรียม ปรุง ประกอบอาหาร และให้ค้าแนะนา้ในการปรับปรุงสถานที่ให้ถูก
สุขลักษณะ

3. ให้ความรู้ประชาชน และผู้เตรียม ปรุง ประกอบอาหารด้านสขุวิทยาส่วนบคุคล และการสขุาภิบาล
อาหาร พร้อมมอบสิ่งสนับสนุน

4. เฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้้า ภาชนะ อุปกรณ์ และมือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุด
ตรวจสอบภาคสนาม

การจัดการด้านสอ. และน้้าในภาวะฉุกเฉิน
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3. หลังเหตุฉุกเฉินยุติ

3.1 การฟื้นฟูสภาพ 

จัดท้าแผนฟื้นฟูและแผนปฏิบัติงานด้านสุขาภิบาลอาหารและน้า้ 

จัดทีมปฏิบัติงานลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวขอ้ง 

สนับสนุนการด้าเนินงานของทอ้งถิ่น

การให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 

ถ่ายโอนภารกิจให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น/ภูมิภาค 

การจัดการด้านสอ. และน้้าในภาวะฉุกเฉิน
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3.2 การเฝ้าระวังและแนวทางการปฏิบัติงานสขุาภิบาลอาหารและน้้า
• น้้าสะอาด
• สุขาภิบาลอาหาร

3.3 การประเมินผลการด้าเนนิงานและบทเรียนที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน

การจัดการด้านสอ. และน้้าในภาวะฉุกเฉิน
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1. ส้ารวจโครงสร้างของระบบน้้าดื่มให้ถูกหลกัสุขาภิบาล ได้แก่ แหล่งน้้าดื่ม ระบบจ่ายน้้า 
ท่ีเก็บกักน้้าดื่ม ภาชนะส้าหรับด่ืมน้้า เป็นต้น

2. วางแผนการซ่อมแซมและฟืน้ฟ ูระบบประปาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จนสามารถ
ผลิตน้้าประปาให้บริการแก่ประชาชน

3. การเฝ้าระวังคณุภาพน้้าบริโภคและอุปโภค โดยการตรวจปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือใน
น้้า (อ.31) และตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย (อ.11)

การเฝ้าระวังคุณภาพน้้าสะอาด
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1. ส้ารวจแหล่งจ้าหน่ายอาหาร ตลาดสดประเภทที่ 1 ตลาดนัด 
2. ล้างตลาดตามหลักสุขาภิบาล 
3. ด้าเนินการเฝ้าระวังด้านสขุาภิบาลอาหาร โดยสุ่มเก็บตัวอย่างอาหารปรุงส้าเร็จ อาหารถุง 

ตรวจโดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม (SI-2)
4. ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการค้าอาหาร และเครือขา่ยเฝ้าระวัง เช่น อสม. เป็นต้น
5. ให้ความรู้แก่ประชาชนในการเลอืกบริโภคอาหาร และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบิโภคในการ

รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน การใช้ช้อนกลาง และการล้างมือก่อนรับประทานอาหาร

การเฝ้าระวังทางสุขาภิบาลอาหาร
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