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แนวทางการฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีสําหรับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
แนวทางการฝึ กซ้ อมทบทวนที มตอบโต้ เหตุ ฉุ กเฉิ นสารเคมี สํ าหรั บสํ านั กงานสิ่ งแวดล้ อมภาค
จัดทําขึ้นเพื่อเป็นเอกสารสําหรับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคนําไปใช้พิจารณาเตรียมการจัดทําแผนการเผชิญ
เหตุฉุกเฉินสารเคมีและดําเนินการฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในจังหวัดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยปฏิบัติการพิเศษสิ่งแวดล้อม
(Special environment Response Team) ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค มีความรู้ความเข้าใจตั้งแต่การ
เตรียมการก่อนการฝึกทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี การเผชิญเหตุ และทักษะในการปฏิบัติการเผชิญเหตุ
ตั้งแต่ขั้นตอนแจ้งเหตุ การประสานงาน การปฏิบัติในระหว่างเกิดเหตุฉุกเฉิน และการดําเนินเนินงานหลัง
เหตุการยุติ รวมทั้งเป็นการประเมินศักยภาพของหน่วยงานเพื่อเตรียมพร้อมรองรับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
ที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ โดยมีลําดับขั้นตอนการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การดําเนินการเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี (ก่อนเกิดเหตุ)
1.๑ กําหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายการฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี และจัดประชุม
หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และตรวจสอบเฝ้าระวังความปลอดภัยสาธารณชน
และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม สํานักป้องกันควบคุมโรค เพื่อทําการวิเคราะห์ความเสี่ยงอันตรายจากเหตุฉุกเฉินสารเคมี
ในพื้นที่ และกําหนดบทบาทหน้าที่และแนวทางการเข้าร่วมฝึกซ้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินสารเคมีและวัตถุอันตราย
1.๒ กระบวนการและขั้นตอนการจัดทําแผนการเผชิญเหตุฉุกเฉินสารเคมี ระหว่างสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้เชี่ยวชาญ การกําหนด
ข้อมูลในการจัดทําแผนการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (การศึกษาและทบทวนแผนต่าง ๆ การประเมินทรัพยากร
การสํารวจข้อมูลสารเคมีและวิเคราะห์อันตราย) รวมทั้งแบ่งบทบาทหน้าที่ในการจัดทําข้อมูล การจัดทําร่าง
แผนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินด้านสารเคมี การฝึกซ้อมและทบทวนการเผชิญเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
1.๓ การจั ด ทํ า (ร่ า ง) แผนเผชิ ญ เหตุ ฉุ ก เฉิ น สารเคมี สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคและหน่ ว ยงาน
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ร่ ว มกั น จั ด ทํ า ร่ า งแผนการเผชิ ญ เหตุ ฉุ ก เฉิ น สารเคมี ข องสํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคที่ กํ า หนด
รายละเอียดที่สําคัญและจําเป็นในการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีโดยสังเขป ดังนี้
1.3.1 บทนํา : แสดงเนื้อหาของหลักการและเหตุผลของการปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมทั่วไป
อันตรายที่เกิดขึ้นจากสารเคมี หลักปฏิบัติและบทบาทหน้าที่ภารกิจขององค์กร/หน่วยงานในการบรรเทาและ
ระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีในลักษณะภาพรวม
1.3.๒ หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉิน : แสดงหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อฉุกเฉินทั้งในเวลาทํางาน
นอกเวลาทํางาน หรือสามารถติดต่อได้ ๒๔ ชั่วโมง ของหน่วยงานรับแจ้งเหตุ หน่วยงานปฏิบัติและสนับสนุน
การตอบโต้เหตุฉุกเฉินตั้งแต่ท้องถิ่น จังหวัด ส่วนกลางและผู้เชี่ยวชาญต่างๆ รวมทั้งองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ ที่จําเป็น
1.3.๓ ขั้นตอนการปฏิบัติ
1) การรับแจ้งเหตุ คือ แสดงการกําหนดรายละเอียดรูปแบบ ช่องทางรับแจ้งเหตุและการ
ประสานส่งต่อข้อมูลเหตุการณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และส่วนกลาง
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2) การปฏิบัติเมื่อได้รับแจ้งเหตุ : แสดงรายละเอียดองค์กรปฏิบัติและวิธีการเข้าระงับเหตุการณ์
ฉุกเฉินจากสารเคมีให้ยุติโดยเร็ว ดังนี้
- การจัดตั้งและการปฏิบัติองค์กร : เป็นรายละเอียดของการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติพร้อม
บทบาทหน้ าที่ภารกิ จขององค์กร/หน่ วยงาน เมื่ อเกิดเหตุ ฉุกเฉินจากสารเคมีและวั ตถุอันตรายในระดับต่าง ๆ
ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ รวมทั้งการจัดแบ่งพื้นที่ทํางาน (พื้นที่อันตราย พื้นที่ปนเปื้อน
พื้นที่สนับสนุน)
- การระงับเหตุ : แสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ ได้แก่ ๑) การควบคุมพื้นที่
๒) การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ๓) การบ่งชี้อันตราย ๔) การสํารวจพื้นที่และประเมินสถานการณ์ ๕) การวางแผน
ควบคุมเหตุการณ์ ๖) การดําเนินการระงับเหตุ ๗) การทําความสะอาดพื้นที่ ๘) การตรวจสอบสิ่งแวดล้อม
และวิธีการในการระงับเหตุฉุกเฉิน เช่น การระงับเหตุเบื้องต้น หลักเกณฑ์การป้องกันและอพยพประชาชน
วิธีการอพยพหรือการหลบภัยในอาคารที่ตั้ง การตรวจสอบประเมินและป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมิน
สถานการณ์อันตราย (การบ่งชี้อันตราย การประเมินอันตราย การกําหนดกลยุทธ์/กลวิธีในการตอบโต้เหตุ)
การตรวจสอบพื้นที่ การกักกันและการกักเก็บสารเคมีรั่วไหล และการขจัดการปนเปื้อนและการฟื้นฟู
- การจัดลําดับความรุนแรงของสถานการณ์ฉุกเฉิน : เป็นรายละเอียดการจัดลําดับความรุนแรง
และผลกระทบของการรั่วไหลของสารเคมี ทรัพยากรที่จําเป็นในการระงับเหตุ เพื่อกําหนดขั้นตอนการระงับเหตุ
และการประสานขอรับการสนับสนุน (เหตุการณ์ขนาดเล็ก เหตุการณ์ขนาดกลาง และเหตุการณ์ขนาดใหญ่)
3) การสื่อสาร : แสดงรายละเอียดของระบบและวิธีการสื่อสารที่ใช้อํานวยความสะดวก
ในการติดต่อประสานงาน สั่งการ และรายงานสถานการณ์ระหว่างทีมปฏิบัติการกับศูนย์เฉพาะกิจหรือผู้บังคับ
บัญชาของหน่วยงาน
4) การแจ้งเตือนประชาชน : แสดงรายละเอียดการปฏิบัติเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินให้ชุมชน
บริเวณโดยรอบสถานที่เกิดเหตุให้รับทราบเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย องค์กรรับผิดชอบการแจ้งเตือน
วิธีการแจ้งเตือนชุมชนบริเวณโดยรอบที่เกิดเหตุ ข้อมูลที่จําเป็นให้ประชาชนรับทราบ (เช่น ข้อมูลชนิดสารเคมี
อันตรายต่อสุขภาพ การป้องกันตัวเบื้องต้น เส้นทางอพยพ และสถานที่หลบภัย เป็นต้น)
5) การรายงานเหตุการณ์ การประชาสัมพันธ์ และการแถลงข่าว : แสดงรายละเอียดการ
ปฏิบัติในการรายงาน การประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าวให้สาธารณชนทราบเหตุการณ์ และผลการปฏิบัติงาน
เป็นต้น
6) การจัดการทรัพยากรที่สําคัญในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน : แสดงรายการทรัพยากรที่สําคัญ
ได้แก่ รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ รายชื่อหน่วยงาน รายชื่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ รายการพาหนะ อุปกรณ์เครื่องมือใน
การตรวสอบเหตุฉุกเฉิน อุปกรณ์เครื่องมือในการควบคุมการรั่วไหลและการแพร่กระจายของสารเคมี อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลรวมทั้งวัสดุต่าง ๆ ที่จําเป็น
7) ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ : แสดงรายละเอียดการปกป้องและคุ้มครอง
ความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินและหน่วยตรวจสอบต่าง ๆ ในการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
มาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (รายละเอียดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานในการประเมินสถานการเบื้องต้น รายละเอียดมาตรฐาน การปฏิบัติงานในการระงับเหตุเบื้องต้น
รายละเอียดมาตรฐานการปฏิบัติการในการขจัดการปนเปื้อน) รวมทั้งรายละเอียดอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลพร้อมวิธีการการเลือกใช้
8) การคุ้มครองสาธารณชนและการให้ข้อมูลสาธารณชน : แสดงรายละเอียดขั้นตอนและ
วิธีการในการให้ประชาชนหลบภัยอยู่กับที่หรือย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อป้องกันอันตรายและหลีกเลี่ยงผลกระทบ
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ที่เกิดขึ้น เช่น รายละเอียดและหลักเกณฑ์การหลบภัยอยู่กับที่ (วิธีการแจ้งภัย วิธีการปฏิบัติในการหลบภัย
อุปกรณ์ที่จําเป็น วิธีการแจ้งยุติการหลบภัย) รายละเอียดการอพยพ (การสั่งการ เส้นทางอพยพ พาหนะสําหรับ
ขนย้าย สถานที่หลบภัย การดูแลประชาชน การอพยพกลับที่ตั้ง)
9) การดับเพลิงและการช่วยชีวิต : แสดงรายละเอียดการปฏิบัติการเตรียมความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่ดับเพลิง และการปฏิบัติการตอบโต้เหตุกรณีที่มีเพลิงไหม้เกิดขึ้นด้วย
10) การประเมินผลกระทบ : แสดงหน่วยงานที่รับผิดชอบและขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ ในการ
ประเมินและติดตามผลกระทบที่เกิดจากการรั่วไหลสารเคมี เช่น แผนการตรวจสอบสารเคมีในบรรยากาศบริเวณพื้นที่
เกิดเหตุและบริเวณชุมชนโดยรอบ แนวทางการประเมินทิศทางการเคลื่อนตัวของสารเคมีรั่วไหลและพื้นที่ที่ได้รับ
ผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการฟื้นฟูการปนเปื้อน
1.3.๔ การจัดการการรั่วไหลและการฟื้นฟู : แสดงถึงข้อมูลทางด้านเทคนิคและวิธีการในการจัดการ
การรั่วไหลของสารเคมีในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีแพร่กระจายในสิ่งแวดล้อม (การกักกัน :
Confinement) หรือการทําให้สารเคมีที่รั่วไหลออกจากแหล่งกักเก็บน้อยลงหรือหยุดการรั่วไหล (การกักเก็บ :
Containment) ข้อมูลการจัดการทรัพยากรสําหรับใช้ในการฟื้นฟูบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ เช่น แนวทางในการ
ประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน รายชื่อหน่วยงาน/บริษัทที่สามารถดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่ บําบัดและกําจัด
กากของเสีย อุปกรณ์ที่จําเป็นในการกําจัด/บําบัดกากของเสีย เป็นต้น
1.3.๕ การรายงานและการตรวจสอบติดตามผล : แสดงแบบฟอร์มและรายละเอียดการรายงาน
ผลการปฏิบัติการระงับการรั่วไหลของสารเคมี หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและหน่วยงาน
ผู้จัดทํารายงาน
1.3.๖ การฝึกซ้อมทบทวนและพัฒนาแผน : แสดงหน่วยงานที่รับผิดชอบในการฝึกซ้อมและทบทวน
การเผชิญเหตุฉุกเฉินตามแผนปฏิบัติการ กําหนดเวลาการฝึกซ้อมและประเมินผล และกําหนดแบบประเมินผล
การฝึกซ้อมและทบทวนแผนปฏิบัติการรายวัตถุประสงค์
1.3.๗ การวิเคราะห์อันตราย : แสดงกระบวนการและขั้นตอนเทคนิคของการวิเคราะห์อันตราย
(หลักการบ่งชี้อันตราย การวิเคราะห์ผลกระทบความเสียหาย การวิเคราะห์ความเสี่ยง) หรือแนวทางของการ
ใช้โปรแกรมประเมินอันตรายเช่น โปรแกรม ALOHA หรือ SAFFER)
1.3.๘ การรายงานเหตุการณ์ฉุกเฉิน : แสดงรายละเอียดแบบฟอร์มรายงานเหตุฉุกเฉินจากผู้แจ้ง
ส่งต่อถึงผู้เกี่ยวข้อง เช่น วันเวลาที่ได้รับแจ้งเหตุ ลักษณะของเหตุฉุกเฉิน เวลาเกิดเหตุ ชื่อสารเคมีและสถานะสาร
(ของแข็ง ของเหลว ก๊าซ) ปริมาณที่รั่วไหล สภาพสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ หน่วยปฏิบัติการในพื้นที่เกิด
เหตุ ข้อมูลและผลกระทบของสารเคมีและวิธีการรักษาเบื้องต้น
1.3.๙ เอกสารอ้างอิง : แสดงรายละเอียดข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น ข้อมูล
รายชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ รายชื่อหน่วยงาน/บริษัทรับการบําบัดและกําจัดสารเคมี การฟื้นฟู รายการข้อมูล
และแหล่งข้อมูลสารเคมีเช่นหนังสือคู่มือและแนวทางในการระงับภัยสารเคมี เช่น Emergency Handling of
Hazardous Materials in Surface Transportation, Emergency Response Guidebook ฐานข้อมูล
สารเคมี เช่น NIOSH POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS, International Chemical Safety Cards,
เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS), แนวทางการปฏิบัติงานด้วยปลอดภัยในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
(Standard Operating Safety Guides ), เกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและ
หลักเกณฑ์การปกป้องประชาชนจากสารเคมีรั่วไหล (Protective Action Criteria (PAC)with AEGLs ERPGs
TEELs for Chemicals of Concern) เป็นต้น
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1.๔. จัดเตรียมความพร้อมบุคคลากร
สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคควรพิจารณาจัดเตรียมความพร้อมบุคคลากรเข้ารับการฝึกซ้อมทบทวน
การตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีและความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ในการตรวจสอบบ่งชี้สภาวะความเป็นอันตราย
การตรวจสอบและประเมินความปลอดภัยสาธารณชน การติดตามเฝ้าระวังการปนเปื้อนสารเคมีในสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งข้อมูลคู่มือและแนวทางในการระงับภัยสารเคมี เช่น ฐานข้อมูลสารเคมี เอกสารข้อมูลความปลอดภัย
สารเคมี (MSDS) แนวทางการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน เกณฑ์มาตรฐานความ
ปลอดภัยการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และหลักเกณฑ์การปกป้องประชาชนจาก
สารเคมีรั่วไหลเพื่อร่วมดําเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนต่อไป
1.5 ขั้นตอนการฝึกซ้อม
ดํ า เนิ น การฝึ ก ซ้ อ มทบทวนที ม ตอบโต้ เ หตุ ฉุ ก เฉิ น สารเคมี ของสํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาคกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานโดยสังเขป ดังนี้
1.5.1 จัดทําสถานการณ์จําลองเหตุฉุกเฉินสารเคมีสําหรับการฝึกซ้อมทบทวนการเผชิญเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมีที่สอดคล้องกับความเสี่ยงอันตรายของสารเคมีจากกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ เช่น กิจกรรมการขนส่ง
(ทางบกและทางน้ํา) กิจกรรมการขนถ่าย (ท่าเรือ) กิจกรรมการจัดเก็บ (โกดัง) กิจกรรมการผลิต (โรงงาน
อุตสาหกรรม) เป็นต้น พร้อมทั้งจัดการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้และการแก้ไขปัญหาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การดูแลความปลอดภัยต่อสาธารณชน การเยียวยารักษาต่อผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินสารเคมี
เพื่อเตรียมการฝึกซ้อมทบทวนการเผชิญเหตุฉุกเฉินสารเคมี และกําหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานเข้าเผชิญ
เหตุตามสถานการณ์จําลอง กําหนดแนวทางการรายงานเหตุการณ์และประสานการปฏิบัติงาน กําหนดแนวทาง
และเทคนิคในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินตามสถานการณ์จําลองที่กําหนดขึ้น
1.5.๒ ทบทวนความรู้เชิงทฤษฎีในด้านเทคนิคการระงับภัยจากสารเคมี บทบาทหน้าที่และองค์กร
ในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน การจัดการเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี ณ ที่เกิดเหตุ การประเมินความเสี่ยงมลพิษใน
สิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษสิ่งแวดล้อมพร้อมกับทีมปฏิบัติของหน่วยงานที่มีบทบาท
หน้ า ที่ ใ นการบ่ ง ชี้ ค วามเป็ น อั น ตรายและประเมิ น ความเสี่ ย งการปนเปื้ อ นมลพิ ษ จากเหตุ ฉุ ก เฉิ น สารเคมี
ในสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบและปกป้องสุขภาพอนามัยสาธารณชน การรักษาพยาบาล
1.5.๓ จั ด การฝึ กซ้ อ มแผนการเผชิ ญ เหตุ ฉุ ก เฉิน สารเคมี ร ะหว่ าง สํ า นั ก งานสิ่ ง แวดล้ อ มภาค
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในระดับการฝึกซ้อมในที่ประชุม (Table top exercise)
ภายใต้สถานการณ์จําลองที่กําหนดขึ้น
1.5.๔ ทบทวนข้อดี – ข้อเสีย ของแผนการเผชิญเหตุฉุกเฉินสารเคมีสําหรับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
เพื่อดําเนินการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
1.5.๕ ปรับปรุงแผนการเผชิญเหตุฉุกเฉินสารเคมีสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคเบื้องต้น ให้เหมาะสม
กับฝึกซ้อมทบทวนการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินในระดับปฏิบัติเจาะจงขั้นตอนการปฏิบัติ (Functional
Exercise)
1.5.๖ ดําเนินการซ้อมแผนการเผชิญเหตุฉุกเฉินสารเคมีสําหรับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคในระดับ
การฝึกปฏิบัติเจาะจงขั้นตอนการปฏิบัติ (Functional Exercise)
1.5.๗ ประเมินผลการฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีสําหรับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ตามวัตถุประสงค์การฝึกซ้อมแต่ละขั้นตอน เช่น การแจ้งเหตุ การบัญาชาการและสั่งการ การประเมินสถานการณ์
ณ ที่เกิดเหตุ การบริหารจัดการทรัพยากร การสื่อสาร การดําเนินการแจ้งเตือนแก่สาธารณชน การประชาสัมพันธ์
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การคุ้ ม ครองสาธารณชน ความปลอดภั ย ของเจ้า หน้ าที่ ป ฏิ บัติ ง านฉุ ก เฉิน การดู แลผู้ อพยพ การให้ บริ การ
ทางการแพทย์ การเก็บกักและการฟื้นฟู การจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น
1.5.๘ ทบทวนข้อดี – ข้อเสีย ของแผนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีสําหรับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
เพื่อดําเนินการปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
1.5.๙ ปรับปรุงแผนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีสสภ.เบื้องต้นให้เหมาะสมกับการปฏิบัติการ
และประกาศใช้แผนต่อไป
2. การปฏิบัติการฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี (ขณะเกิดเหตุฉุกเฉิน)
ดําเนินการฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ฝึกการเผชิญเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมีตามสถานการณ์จําลอง ตั้งแต่ขั้นตอนแจ้งเหตุ ขั้นตอนการประสาน และปฏิบัติงานในระหว่าง
การเผชิญเหตุ ดังนี้
2.๑ การรับแจ้งเหตุ
ฝึกซ้อมทบทวนการรับแจ้งเหตุฉุกเฉิน เช่น ข้อมูลรับแจ้ง (รายละเอียดการรับแจ้ง ลักษณะเหตุการณ์
ความเดือดร้อน/ผลกระทบ) แนวทางการดําเนินการและการรายงานเหตุการณ์ ตามแบบรายงาน SERT ๐๑
2.๒ การประสานการจัดการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภาวะฉุกเฉิน
ฝึกซ้อมทบทวนการประสานงานและการสั่งการเพื่อดําเนินการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
ทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน เช่น หน่วยงานของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค และ/หรือสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคกับกรมควบคุมมลพิษ สํ านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวัด สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม สํานักป้องกันควบคุมโรค ตามช่องทางการสื่อสารและการรายงานที่กําหนดขึ้น
ในภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตรายที่มีผลกระทบต่อประชาชน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
2.๓ การประเมินความรุนแรงและผลกระทบของเหตุการณ์อุบัติภัยจากสารเคมี เพื่อประเมินศักยภาพ
ของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ในการเข้าตรวจสอบภาวะความเป็นอันตราย การปนเปื้อนและผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมีเงื่อนไขดังนี้
2.3.๑ กรณีเหตุการณ์ขนาดเล็ก (Potential Emergency Condition)
เป็นสถานการณ์ที่ไม่เกิดอันตรายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม โดยการรั่วไหลอยู่ใน
ขอบเขตที่จํากัด ไม่มีการอพยพประชาชน และปฏิบัติการระงับเหตุได้ โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินในระดับ
พื้นที่
2.3.2 กรณีเหตุการณ์ขนาดกลาง (Limited Emergency Condition)
เป็ น สถานการณ์ ที่ มี อั น ตรายต่ อ ชี วิ ต ทรั พ ย์ สิ น และสิ่ ง แวดล้ อ มมากขึ้ น มี ก ารอพยพ
ประชาชนออกจากพื้นที่แต่ไม่มากนัก มีการขอความร่วมมือจากหน่วยปฏิบัติการสารเคมีและหน่วยงาน
สนับสนุนอื่น ๆ ในจังหวัดเข้าร่วมดําเนินการ
2.๔ การประสานงานและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมและการสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเข้า
ร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของสาธาณชนจากเหตุฉุกเฉิน
สารเคมี
2.4.1 ฝึกซ้อมทบทวนการเผชิญเหตุ
2.4.2 การประเมินขนาดและความรุนแรงเหตุการณ์อุบัติภัยและการรั่วไหลของสารเคมี
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2.4.3 การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมดําเนินการตรวจสอบและ
แก้ไขเหตุฉุกเฉิน เช่น กรมควบคุมมลพิษ สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน
ระดับจังหวัด ศูนย์ป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัย สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม สํานักป้องกันควบคุมโรค ร่วมปฏิบัติการ
2.๕ การปฏิบัติการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุและเสนอแนะแนวทางแก้ไขสถานการณ์
2.5.๑ จัดส่งหน่วยปฏิบัติการพิเศษสิ่งแวดล้อม (Special Environment Response Team : SERT)
เพื่อเข้าดําเนินการสํารวจ/ตรวจสอบพื้นที่ บ่งชี้และประเมินความรุนแรงสถานการณ์ ณ ที่เกิดเหตุ การตรวจ
การปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม (อากาศ แหล่งน้ําผิวดิน ดิน น้ําใต้ดิน และตะกอนดิน) ความปลอดภัยของสาธารณชน
โดยดําเนินการร่วมกับศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ระดับพื้นที่ ซึ่งควบคุมเหตุการณ์ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1) ฝึกซ้อมทบทวนการเผชิญเหตุ
- ความพร้อมทรัพยากร (พาหนะ เครื่องมือ/อุปกรณ์/วัสดุวิทยาศาสตร์การตรวจวัด
ภาคสนาม อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล) และความพร้อมของบุคลากรของหน่วยปฏิบัติการพิเศษ
สิ่งแวดล้อม
- การเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุและการรายงานต่อกองอํานวยการฯ แจ้งภารกิจบทบาทหน้าที่
ตามแผนปฏิบัติการของหน่วย
- การรับภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ฯ และการปฏิบัติงาน
ร่วมกับหน่วยงานภายในกองอํานวยการฯ
2.๕.๒ ดําเนินการบ่งชี้ความเป็นอันตรายและประเมินความเสี่ยงการปนเปื้อนมลพิษจากเหตุ
ฉุกเฉินสารเคมีในสิ่งแวดล้อม ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยสาธารณชน (อาจดําเนินการโดยใช้โปรแกรม
ประเมินคาดการณ์ เช่น โปรแกรม ALOHA และ SAFFER) เพื่อเป็นข้อมูลจัดทํามาตรการและแนวทางในการ
แก้ ไ ขปัญ หาเหตุ ฉุ ก เฉิ น การปกป้ อ งดู แ ลสาธารณชน และการฟื้น ฟูพื้ น ที่ป นเปื้ อน โดยเทีย บเคี ย งเกณฑ์
มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและหลักเกณฑ์การปกป้องประชาชนจากสารเคมีรั่วไหล
รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
1) ฝึกซ้อมทบทวนการเผชิญเหตุ ดังนี้
- การค้นหาและรวบรวบข้อมูลชนิด/ประเภทสารเคมี และความเป็นอันตราย ผลกระทบ
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยในด้านสุขภาพ วิธีการจัดการสารเคมีหกรั่วไหล
ฟุ้งกระจายและแนวทางการจัดการเหตุฉุกเฉิน จากคู่มือและแนวทางในการระงับภัยสารเคมี เช่น Emergency
Handling of Hazardous Materials in Surface Transportation, Emergency Response Guidebook
ฐานข้อมูลสารเคมี เช่น NIOSH POCKET GUIDE TO CHEMICAL HAZARDS, International Chemical
Safety Cards, เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (MSDS) ขององค์กรต่างประเทศ, แนวทางการปฏิบัติงาน
ด้วยความปลอดภัยในการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (Standard Operating Safety Guides)
- การบ่งชี้สารเคมีและวัตถุอันตราย ตามเบาะแสการบ่งชี้ เช่น สถานที่และประเภท
อุตสาหกรรม รูปร่างภาชนะบรรจุ เครื่องหมายและสี ป้ายและสัญญลักษณ์ เอกสารที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือ
ตรวจวัด ประสาทสัมผัส ร่องรอยหลักฐานในสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- การสํารวจพื้นที่เพื่อรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากที่เกิดเหตุซึ่งดําเนินการโดยอิงหลักเกณฑ์
ความปลอดภัยจากระดับการปฏิบัติการ (Action Level) ของการสํารวจพื้นที่ โดยต้องแสดงถึงทักษะการใช้
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อุปกรณ์อันตรายส่วนบุคคล ทักษะการใช้อุปกรณ์/เครื่องมือตรวจวัดและประเมินอันตรายพร้อมการแปลผล
ในภาคสนาม ทักษะการใช้ชุดตรวจสอบและบ่งชี้ความเป็นอันตรายและชนิดสารเคมีภาคสนามพร้อมการแปลผล
ทักษะในการเก็บและรักษาสภาพตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
- ประเมินสถานการณ์ ความเป็นอันตรายและผลกระทบที่เกิดขึ้นของเหตุการณ์ โดยแสดง
ถึงการกําหนดปัจจัย/ข้อพิจารณาในการประเมินสถานการณ์ การค้นหาข้อมูลทั่วไปและข้อมูลที่จําเป็นต่อ
การประเมินสถานการณ์ (ข้อมูลนอกพื้นที่ ข้อมูลในพื้นที่) การพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติมต่อการประเมิน
สถานการณ์ (ระยะทางที่เกิดเหตุ ลักษณะความเป็นอันตราย สภาพภาชนะ ทรัพยากรและการสนับสนุน)
ประกอบการประเมินสถานการณ์
- การกําหนดกลยุทธ์/กลวิธีในการตอบโต้เหตุและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย
(การกําหนดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน เทคนิคและวิธีการควบคุมการแพร่กระจายและการรั่วไหลสารเคมี
วิธีการขจัดการปนเปื้อน (Decontamination) ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการกําจัดบําบัดกากสารเคมี แนวทางการทํา
ความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่)
- การเสนอแนะวิธีการการควบคุมสถานการณ์การรั่วไหลและการแพร่กระจายของ
สารเคมีในสิ่งแวดล้อมโดยใช้หลัก การกักกัน (Confinement) และการกักเก็บ (Containment)
- การตรวจสอบและประเมินผลกระทบและความปลอดภัยของสาธาณชนบริเวณพื้นที่
เกิดเหตุ โดยเทียบเคียงกับเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินและหลักเกณฑ์การปกป้อง
ประชาชนจากสารเคมีรั่วไหล (Protective Action Criteria (PAC) with AEGLs ERPGs TEELs for Chemicals
of Concern) พร้อมเสนอแนะแนวทางและมาตรการในการปกป้องและคุ้มครองสาธารณชน
- การตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อม (น้ําผิวดิน น้ําใต้ดิน ดิน อากาศ)บริเวณพื้นที่
เกิดเหตุและชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินสารเคมี โดยเทียบเคียงกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
และมาตรฐานสุขอนามัยที่เกี่ยวข้อง
2.๕.๓ ให้ข้อมูลมาตรการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและข้อแนะนําทางวิชาการในการระงับ
เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งการดูแลและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม
ต่อศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายระดับพื้นที่
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ฝึกซ้อมทบทวนการเผชิญเหตุในส่วนที่เกี่ยวกับจัดทําเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาและ
ข้อแนะนําทางวิชาการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้ง
การดูแลและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อม
2.๕.๔ ให้ข้อแนะนําสําหรับประชาชนในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายและผลกระทบด้าน
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย อันเกิดจากสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมี
ฝึกซ้อมทบทวนการเผชิญเหตุในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะและข้อแนะนําสําหรับ
ประชาชนในการป้ อ งกั น หรื อ หลี ก เลี่ ย งอั น ตรายและผลกระทบด้ า นสุ ข ภาพอนามั ย ความปลอดภั ย ต่ อ
สาธารณชนในพื้นที่เกิดเหตุและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2.5.๕ การรายงานความคืบหน้าและผลการแก้ไขปัญหาจากอุบัติภัยสารเคมีที่เกิดขึ้นต่อผู้บริหาร
ของสํานักงานิ่งแวดล้อมภาค กรมควบคุมมลพิษและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ฝึกซ้อมทบทวนการเผชิญเหตุ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานความคืบหน้าในการเผชิญเหตุ
ตามช่องทางที่กําหนด เช่น Line SMS โทรศัพท์ หรือแบบรายงาน SERT 02
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ทั้งนี้ กรณีการดําเนินการตอบโต้เหตุการณ์ขนาดใหญ่ (Full Emergency Condition) เป็นสถานการณ์
อันตรายร้ายแรงและส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม จําเป็นต้องอพยพประชาชนออกจากพื้นที่
เป็นบริเวณกว้าง ต้องการความร่วมมือจากหน่วยปฏิบัติการสารเคมี ผู้เชี่ยวชาญและหน่วยงานสนับสนุนอื่น ๆ
จากจังหวัดใกล้เคียง ประสานขอความร่วมมือกรมควบคุมมลพิษเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาต่อไป
3. การดําเนินการฝึกซ้อมทบทวนตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีภายหลังเหตุการณ์ยุติ (หลังเกิดเหตุ)
การฝึกซ้อมทบทวนทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามสถานการณ์จําลอง
ภายหลังเหตุการณ์ยุติ ดังนี้
3.๑ การกําหนดมาตรการ/แนวทางในการฟื้นฟูและการติดตามเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อน
มลพิษรวมทั้งประสานงานและแนะนํามาตรการ/แนวทางในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนมลพิษให้อยู่
ในระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาความจําเป็นในการติดตาม
และเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษฉุกเฉินในสิ่งแวดล้อมจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
ฝึกซ้อมการเผชิญเหตุที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเฝ้าระวังการปนเปื้อนมลพิษจากเหตุฉุกเฉินใน
สิ่งแวดล้อมภายหลังจากการแก้ไขเหตุการณ์ยุติลงและการจัดทําข้อเสนอแนะมาตรการ/แนวทางการตรวจสอบ
เฝ้าระวังและฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน
3.๒ การรายงานสรุปผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหา จัดทําสรุปผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ข้อจํากัดจากการตอบโต้เหตุฉุกเฉิน และวิเคราะห์สาเหตุเพื่อเป็นข้อมูลสําหรับศึกษาและเสนอแนะแนวทาง
มาตรการการแก้ไขปัญหาระยะยาวต่อไป
4. ข้อพิจารณาดําเนินการเพิ่มเติมสําหรับการฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี
4.๑ การจัดลําดับความสําคัญของพื้นที่การฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี
ดําเนินการฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้ฉุกเฉิ นสารเคมีให้ แก่สํานั กงานสิ่งแวดล้อมภาคในพื้นที่
จังหวัดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติภัยสารเคมีและลักลอบทิ้งกากของเสียอันตราย ได้แก่ สํานักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ ๕ ๖ ๘ ๗ โดยเฉพาะสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ หรือสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค
ในจังหวัดพื้นที่นําร่องก่อน ส่วนสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคในจังหวัดพื้นที่เสี่ยงรองลงมาจะดําเนินการฝึกซ้อม
เผชิญเหตุฉุกเฉินสารเคมีในลําดับต่อไป
4.2 หน่วยงานร่วมดําเนินการฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี
หน่วยงานร่วมดําเนินการฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี ควรประกอบด้วย กรมควบคุม
มลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน การตรวจสอบป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
และการดูแลเยียวยารักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนภายในจังหวัด เช่น สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ที่ ๑ - ๑๘ สํานักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด ศูนย์อนามัยที่ ๑ – ๑๒ สํานักป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ – ๑๒
4.3 บทบาทหน้าที่และภารกิจของหน่วยงานในการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี
บทบาทหน้ าที่ แ ละภารกิ จ ของหน่ว ยงานในการตอบโต้ เ หตุ ฉุ ก เฉิน สารเคมี ภายใต้ แผนป้องกั น
และบรรเทาสาธารณภัยในด้านการป้องกันและบรรเทาภัยจากสารเคมีและวัตุอันตราย เช่น

๙
4.3.๑ กรมควบคุมมลพิษ มีบทบาทหน้าที่ในการร่วมเผชิญเหตุ ได้แก่
1) รับ แจ้งเหตุ และประสานการจัดการในภาวะฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
การลักลอบทิ้งกากของเสียอันตรายที่มีผลกระทบต่อประชาชน ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
2) ศึกษา รวบรวมข้อมูลและหลักฐานด้านวิชาการและข้อมูลเหตุการณ์เพื่อวิเคราะห์
สาเหตุ และประเมินความรุนแรงและผลกระทบของเหตุการณ์ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวแก้ไขปัญหาเหตุฉุกเฉิน
อย่างเป็นระบบ
3) ให้ข้อมูลและข้อแนะนําทางวิชาการในการระงับเหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
รวมทั้งการดูแลและเฝ้าระวังผลกระทบต่อสาธารณชนและสิ่งแวดล้อมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4) สนันสนุนการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีและวัตถุอันตราย กรณีได้รับ
การร้องขอจากกองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือกองอํานวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยในเขตพื้นที่ รวมทั้งสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมี
และวัตถุอันตรายและการขนส่ง
5) ให้ข้อเสนอแนะและข้อแนะนําสําหรับประชาชนในการป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตราย
และผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ความปลอดภัย อันเกิดจากสถานการณ์อุบัติภัยสารเคมีและวัตถุอันตราย
6) ตรวจสอบประเมินพื้นที่ที่ได้รับการปนเปื้อนจากมลพิษอันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉิน
เพื่ อจั ดทํ ามาตรการและแนวทางในการฟื้ นฟู การปนเปื้ อนสารเคมี ในสิ่งแวดล้อมในระหว่ างเกิ ดเหตุและภายหลั ง
เหตุการณ์ยุติ
7) กําหนดและเสนอแนะมาตรการ/แนวทางในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนมลพิษ
รวมทั้งประสานงานและแนะนํามาตรการ/แนวทางในการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่มีการปนเปื้อนมลพิษให้อยู่ใน
ระดับมาตรฐานที่ยอมรับได้ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.๒ สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค มีบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานเช่นเดียวกับกรมควบคุมมลพิษ
ในระดับภูมิภาค ในการสนับสนุนการปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมีขนาดเล็กและขนาดกลาง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.3 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ในการสนับสนุน
การดําเนินการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีของสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาคหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4.3.๔ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ เช่น การสนับสนุนข้อมูลสารเคมี ข้อมูล
เกี่ยวข้องกับโรงงานอุตสาหกรรมและผู้เชี่ยวชาญด้านสารเคมีเพื่อตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
4.3.5 สํานักงานนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ มีบทบาทหน้าที่ดําเนินการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมภายใต้แผนปฏิบัติการของการนิคมฯ และสนับสนุนการตอบโต้เหตุร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3.๖ ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ เช่น การคัดกรอง คัดแยกผู้บาดเจ็บ
ผู้ป่วยจากเหตุฉุกเฉินสารเคมี การปฐมพยาบาลและรักษาเบื้องต้น การลําเลียงผู้ป่วยหนัก และการรักษา
พยาบาล
4.3.๗ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด มีบทบาทหน้าที่ เช่น การอํานวยการในการจัดการผู้ป่วย
และการรักษาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยอันเนื่องมาจากเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี
4.3.๘ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาและสาธารณภัย มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการอํานวยการและ
บริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภายใต้แผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑๐
4.3.๙ สํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการอํานวยการ
และบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายภายใต้
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3.๑๐ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท้องถิ่น มีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการ
อํานวยการและบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉินในการป้องกันและบรรเทาสาธารภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
ภายใต้แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4.3.๑๑ ศูนย์อนามัยที่ ๑ - ๑๒ มีบทบาทหน้าที่ เช่น การสนับสนุนการดําเนินงานตรวจสอบและ
เฝ้ า ระวั ง สิ่ ง แวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ เนื่ อ งกั บ สุ ข ภาพอนามั ย สนั บ สนุ น เฝ้ า ระวั ง และดู แ ลสุ ข ภาพอนามั ย ของ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี เป็นต้น
4.3.๑๒ สํานักป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ - ๑๒ มีบทบาทหน้าที่ เช่น สนับสนุนการดําเนินการตรวจสอบ
เฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพอนามัยและสืบสวนโรคที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมซึ่งเกี่ยวเนื่องจากอุบัติภัยสารเคมี เป็นต้น
4.๔ รูปแบบการฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี
การฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมีมีด้วยกันหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับความพร้อม
และงบประมาณในการดําเนินการฝึกซ้อมซึ่งมีรูปแบบ ดังนี้
4.4.๑ การฝึกซ้อมบนโต๊ะ (Table top exercise) เป็นการรวมกลุ่มกันของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินในลักษณะไม่เป็นทางการ ไม่จํากัดเวลาและดําเนินการในห้องประชุม และมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เข้าร่วม
ฝึกซ้อมฝึกการแก้ไขปัญหาและแนวทางการแก้ไขภายในห้องประชุมและภายใต้สภาวะการณ์ที่ไม่มีแรงกดดัน
การทดสอบในรูปแบบนี้มักใช้ในการเตรียมการเพื่อดําเนินการทดสอบแบบเจาะจงขั้นตอน การปฏิบัติและ
การทดสอบเต็มรูปแบบต่อไป
4.4.๒ การทดสอบเจาะจงขั้นตอนการปฏิบัติ (Functional Exercise) เป็นการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์
จําลองจริงมากขึ้น โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติเพียงขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของแผนปฏิบัติการและมีวัตถุประสงค์
เพื่อทดสอบความสามารถของบุคลากรและระบบการปฏิบัติงาน
4.4.๓ การทดสอบเต็มรูปแบบ (Full-Scale Exercise) เป็นการนําบุคลากรและอุปกรณ์มาฝึกปฏิบัติจริง
ภายใต้สถานการณ์จําลองและเป็นการนํามาใช้ประโยชน์ในการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติในลักษณะ
ที่มีการตอบโต้เหตุกับสถานการณ์จําลอง มีการฝึกปฏิบัติทุกขั้นตอน และใช้ทรัพยากรหลากหลายสาขา
4.5 การกําหนดสถานการณ์จําลองสําหรับการฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี
สถานการณ์จําลองเป็นการสมมุติสถานการณ์ขึ้นอย่างมีขั้นตอน เพื่อสร้างสถานการณ์และนําไปสู่
การฝึกซ้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี สถานการณ์จําลองที่เหมือนจริงจะช่วยให้การฝึกซ้อม การเผชิญเหตุ
ฉุกเฉินได้ผลยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะของสถานการณ์จําลองมีหลายรูปแบบ เช่น ๑) การรั่วไหลของสารเคมีอันตราย
ร้ายแรงและเกิดเพลิงไหม้ในโรงงานอุตสาหกรรม ๒) การรั่วไหลของสารเคมีอันตรายร้ายแรงและเกิดเพลิงไหม้
ในโกดังสินค้าหรือลานแท็งจัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ๓) การรั่วไหลของสารเคมีระหว่างการขนส่งสารเคมี
และวัตถุอันตราย เป็นต้น
4.๖ การประเมินผลการฝึกซ้อมทบทวนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินสารเคมี
เป็นการดําเนินการประเมินเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานโดยที่ทําการประเมินตามวัตถุประสงค์ที่กําหนด
ในการฝึกซ้อมการเผชิญเหตุฉุกเฉินจากสารเคมี เช่น การแจ้งเหตุ การบัญชาการและสั่งการ การประเมิน
สถานการณ์ ณ ที่เกิดเหตุ การบริหารจัดการทรัพยากร การสื่อสาร การดําเนินการแจ้งเตือนแก่สาธารณชน
การประชาสัมพันธ์ การคุ้มครองสาธารณชน ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฉุกเฉิน การดูแลผู้อพยพ
จากเหตุ การณ์ ที่ อาจได้ รั บผลกระทบจากสารเคมี การให้ บริ การทางการแพทย์ การเก็ บกั กและการฟื้ นฟู
การจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น

