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ในปี 
2554 ที่ผ่านมาประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์ภัย
พบิตัทิางธรรมชาต ิจากน�า้ท่วมครัง้ใหญ่ หรอืท่ีประเทศ

ญี่ปุ ่นประสบกับปัญหาสึนามิและท�าให้โรงไฟฟ้านิวเคลียที่มีสาร
กมัมนัตรงัสีรัว่ไหล ซ่ึงเหตกุารณ์เหล่าน้ีถือเป็นเหตฉุกุเฉนิประเภทหนึง่ 
นอกจากนัน้เหตฉุกุเฉนิและอบุตัเิหตรุ้ายแรงประเภทอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ใน
สถานประกอบการต่างๆ ด้วยเหตุนี้เองสถานประกอบการต่างๆ ต้อง
หนัมาถามตวัเองว่า เราเตรียมความพร้อมรองรับกับเหตฉุุกเฉนิต่างๆ 
ทีอ่าจจะเกดิขึน้แล้วหรอืยงั และทราบหรอืไม่ว่าแผนการเตรยีมความ
พร้อมในการตอบสนองต่อเหตฉุุกเฉินน้ันมีรายละเอียดอะไรบ้างและ
ขั้นตอนการจัดท�าแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินมีขั้นตอนอย่างไร 

ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ผู้เขียนเข้าใจดี ในฉบับนี้ผู้เขียนขอน�าเสนอราย
ละเอียด “ขั้นตอน การจัดท�าแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
ในสถานประกอบการ” ดังนี้

ข้ันตอนท่ี 1 การส�ารวจเหตุฉุกเฉินต่างๆ เป็นข้ันตอนที่
ส�าคัญมาก เนื่องจากการจัดท�าแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินที่มี
ประสิทธิภาพนั้น สถานประกอบการจะต้องทราบประเภทและราย
ละเอียดฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการ จะได้น�า
ข้อมูลต่างๆ นั้น มาวิเคราะห์และก�าหนดมาตรการตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินต่อไป ตัวอย่างของเหตุฉุกเฉินเช่น ไฟไหม้ สารเคมีรั่วไหล ลม
พายุ แผ่นดินไหว น�้าท่วม เป็นต้น โดยทั่วไปแล้ววิธีการที่สถาน
ประกอบการต่างๆ จะน�ามาใช้ในการส�ารวจเหตฉุกุเฉนิต่างๆ นัน้มด้ีวย
กันหลายวิธี โดยฉบับนี้ขอแนะน�าวิธีที่นิยมใช้กันคือ 

● วิธีแรก คือ การเดินส�ารวจภายในสถานประกอบการ 
(Site Survey หรือ Site Tour) โดยสถานประกอบการจะจัดทีมงาน
ขึ้นมาหนึ่งชุดซึ่งจะมาจากทุกๆ หน่วยงานได้ยิ่งดีและเริ่มท�าการเดิน
ส�ารวจ โดยจะต้องก�าหนดขอบเขตการส�ารวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
และเป้าหมายการส�ารวจ คือ ค้นหาและตรวจสอบอย่างละเอียดว่า 
ในพื้นที่ที่ก�าลังส�ารวจอยู่นั้นจะมีเหตุฉุกเฉินอะไรเกิดขึ้นได้บ้าง โดย
ทีมงานที่ส�ารวจจะต้องจดบันทึกกับข้อมูลที่ได้จากการส�ารวจเพื่อน�า
ไปด�าเนินการในขั้นตอนต่อไป

● วิธีที่สอง คือ การประเมินความเสี่ยง (Risk Assess-
ment) วิธีนี้เป็นการค้นหาเหตุฉุกเฉินตามระบบการบริหารจัดการ
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เช่น ตามมาตรฐาน มอก.18001 
หรือ OHSAS18001 และเป็นระบบตามที่กฎหมายก�าหนดไว้ โดยวิธี
นี้จะมีกิจกรรมหลักๆ คือ การชี้บ่งอันตรายและเหตุฉุกเฉินต่างๆ และ
การประเมินระดับอันตรายหรือประเมินความเสี่ยงนั่นเอง โดยเฉพาะ

ตอน ขั้นตอน

ในสถานประกอบการ

การจดัทำาแผนตอบสนองตอ่เหตฉุกุเฉนิตา่ง ๆ
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ในกจิกรรมการช้ีบ่งอันตรายนัน้สถานประกอบการจะทราบเหตฉุกุเฉนิ
ที่จะเกิดขึ้นในสถานประกอบการน้ันๆ โดยเฉพาะจากงาน หรือจาก
กิจกรรม หรือจากพื้นท่ี หรือจากกระบวนการการท�างานที่สถาน
ประกอบการได้ท�าการชี้บ่งนั่นเอง

ขั้นตอนที่ 2 การจัดท�าแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉิน
ประเภทต่างๆ ขั้นตอนนี้เป็นการน�าเอาข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 มา
ท�าการวเิคราะห์และวางแผนเพือ่จดัท�าแผนตอบสนองต่อเหตุฉกุเฉนิ
ทีอ่าจจะเกดิขึน้โดยรปูแบบของแผนตอบสนองต่อเหตฉุกุเฉนินัน้แต่ละ
สถานประกอบการจะแตกต่างกันออกไป โดยรูปแบบของการจัดท�า
สามารถน�ามาจากกฎหมายประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการ
ป้องกนัและระงบัอคัคภียัในสถานประกอบการเพือ่ความปลอดภยัใน
การท�างานของลูกจ้าง โดยในกฎหมายฉบับน้ีได้ก�าหนดให้สถาน
ประกอบการมีการจัดท�าแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย ซึ่งมีแผน
ย่อยอยูถ่งึ 7 แผนด้วยกนั คอื แผนป้องกนั แผนการตรวจตรา แผนการ
รณรงค์ แผนการดับเพลิง แผนอพยพ แผนบรรเทาทุกข์ แผนปฏิรูป
ฟื้นฟู โดยทั้ง 7 แผนนั้น สถานประกอบการสามารถน�าไปปรับใช้กับ
เหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการได้ เช่น กรณี
เหตฉุกุเฉนิจากสารเคมรีัว่ไหล เหตฉุกุเฉนิกรณนี�า้ท่วม เหตฉุกุเฉนิกรณี
เกิดแผ่นดินไหว เป็นต้น ส�าหรับหลักการในการเขียนแผนตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ นั้น มีหลักการง่ายๆ คือ  

● เมื่อมีเหตุฉุกเฉินต่างๆ เกิดขึ้น สถานประกอบการจะมีวิธี
การแจ้งให้ทราบอย่างไร ด้วยวิธีใด

● จะมกีารแบ่งหน้าทีค่วามรบัผดิชอบและก�าหนดโครงสร้าง
การตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินอย่างไร กี่ทีม กี่หน่วยงานและแต่ละทีม
แต่ละหน่วยงานมีความรับผิดชอบกันอย่างไร

● จะเชื่อมโยงการท�างานของทีมต่างๆ กันอย่างไร
● จะระงบักบัเหตฉุุกเฉนิต่างๆ จะใช้เทคนิคและแนวทางใด 

วิธีการใด
● จะประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกเพือ่เข้ามาให้ความ

ช่วยเหลอือย่างไร ใครหรอืหน่วยงานใดเป็นผูร้บัผดิชอบและตดิต่อกนั
อย่างไร

● เมือ่เหตฉุกุเฉินต่างๆ ยุตลิงแล้วจะปฏิบตัอิะไรต่อ เป็นต้น

โดยการจัดท�าในข้ันตอนน้ี สถานประกอบการจะจัดท�าโดย
การจัดตั้งคณะท�างานขึ้นมา ซึ่งจะมาจากหลายๆ หน่วยงาน ซึ่งจะใช้
ทมีงานในขัน้ตอนที ่1 ด�าเนนิการเขยีน หรอืจดัท�ากไ็ด้ ซึง่จะมีข้อดี คือ 
ทีมงานจะรู้และทราบรายละเอียดและเงื่อนไขของเหตุฉุกเฉินต่างๆ 
เป็นอย่างดี

ข้ันตอนที่ 3 การทบทวนและการอนุมัติการใช้แผนตอบ-
สนองต่อเหตฉุกุเฉนิต่างๆ ในข้ันตอนน้ีเป็นข้ันตอนท่ีจะช่วยให้สถาน
ประกอบการมคีวามมัน่ใจมากขึน้เพราะเป็นขัน้ตอนการตรวจสอบเพือ่
ให้มั่นใจว่าแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ นั้นมีรายละเอียด ขั้น
ตอนการปฏิบัติก�าหนดไว้ครบถ้วนหรือไม่และหลังจากนั้นผู้บริหาร

สูงสุดในสถานประกอบการจะเป็นผู้อนุมัติการใช้แผนตอบสนองต่อ
เหตุฉุกเฉินที่จัดท�าขึ้นและน�าไปใช้ต่อไป

ข้ันตอนที่ 4 การอบรมและการสื่อสารแผนตอบสนองต่อ
เหตฉุกุเฉนิ หลงัจากทีห่น่วยงานมกีารก�าหนดแผนตอบสนองต่อเหตุ
ฉกุเฉนิต่างๆ ขึน้มาแล้ว สถานประกอบการจะต้องมกีารอบรม หรอืใช้
ช่องทางการสื่อสารให้บุคลากรทุกคนในสถานประกอบการรับทราบ
และเกิดความเข้าใจ ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติเมื่อมีการเกิด
เหตุการณ์จรงิขึน้ โดยการฝึกอบรมจะต้องเน้นให้รบัทราบรายละเอยีด
ของแผนทุกแผนและเน้นในบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน หรือ
แต่ละทีมที่ก�าหนดไว้ในแผนให้เข้าใจ

ขั้นตอนท่ี 5 การฝึกซ้อมแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินใน
สถานประกอบการ เมื่อสถานประกอบการมีแผนตอบสนองต่อเหตุ
ฉุกเฉินแล้ว จะต้องมีการน�าเอาแผนต่างๆ ที่ก�าหนดไว้มาท�าการฝึก
ปฏิบัติจริง เพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนที่ก�าหนดในแผนสามารถ
ปฏิบัติตามแผนได้อย่างถูกต้องและเกิดความช�านาญในการปฏิบัติ
ตามแผน โดยในทางปฏิบัติแล้วสถานประกอบการจะมีแผนตอบ
สนองต่อเหตุฉุกเฉินหลายๆ แผน สถานประกอบการสามารถ
หมุนเวียน หรือสลับแผนต่างๆ ที่มีน�ามาฝึกซ้อมให้ครบทุกแผน อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง หากฝึกซ้อมบ่อยมากเท่าไหร่ยิ่งมีความช�านาญ

ขั้นตอนที่ 6 การทบทวนและการปรับปรุงแผนตอบสนอง
ต่อเหตุฉกุเฉนิ ทกุครัง้ทีม่กีารน�าแผนไปฝึกซ้อม หรอืน�าไปปฏบิตังิาน
จรงิ หรอืการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้จะต้องมกีารทบทวนแผนตอบสนอง
ต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ ที่มีอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการที่ก�าหนดไว้เพียง
พอและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน หากมีรายการ หรือเรื่องใด
ที่ต้องมีการปรับเปลี่ยน หรือก�าหนดใหม่ สถานประกอบการจะได้
ด�าเนินการปรับเปลี่ยนแผนใหม่ต่อไป

ทั้งหกข้ันตอนท่ีน�าเสนอมาเป็นข้ันตอนและวิธีการจัดท�า
แผนแบบง่ายๆ เพือ่ให้ทกุสถานประกอบการใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท�าแผนตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินต่างๆ ต่อไป ทั้งนี้หากมีเหตุ
ฉุกเฉินต่างๆ เกิดขึ้นสถานประกอบการจะได้มีแผนตอบสนองต่อ
เหตุฉุกเฉินไว้ให้บุคคลากรในสถานประกอบการใช้ปฏิบัติเพื่อ
ตอบโต้ต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างทันการณ์ ต่อไป TPA
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