
การประเมินความเสียหายและความต้องการ
&

บทบาทพยาบาลสาธารณภยั

• อารีรกัษ ์บญุมีประเสริฐ

• พยาบาล 6 ฝ่ายบรรเทาทกุขผู์ป้ระสบภยั



การประเมินความเสียหายและความต้องการ 
(Damage and Needs Assessment)

การประเมนิผลกระทบจากภยัพบิตัเิพือ่วเิคราะหค์วามสามารถ

ของผูป้ระสบภยัในการเผชญิสถานการณ์ฉุกเฉินดว้ยตนเอง รวมถงึความ

ตอ้งการความชว่ยเหลอืเพิม่เตมิจากหน่วยงานภายนอก



ท ำไมเรำต้องมีกำรประเมิน ?



วตัถปุระสงคข์องการประเมิน 

เพือ่ระบุความตอ้งการเรง่ดว่น

เพือ่ทราบขอ้มลูเชงิปรมิาณและคณุภาพ เพือ่ใชใ้นการตดัสนิใจ

เพือ่ตอบสนองความตอ้งการทีย่งัมไิดร้บัการตอบสนองไดอ้ยา่งเหมาะสม   

และมปีระสทิธภิาพ



รปูแบบการประเมิน
 การประเมนิแบบเรง่ด่วน (Rapid/Initial Assessment) 

 การประเมนิแบบละเอยีด (Detailed/Multi-sectoral Assessment) 

 การประเมนิแบบต่อเนื่อง (Continual Assessment)



เปรียบเทียบสถานการณ์ท่ีควรท าการประเมินและไม่ควรท าการประเมิน
สถานการณ์ท่ีควรประเมิน

- เมื่อเกดิภยัพบิตัหิรอืมกีารเปลี่ยนแปลงโดย
ไม่คาดคดิมาก่อน เช่น น ้าท่วมสูงขึ้น หรอืมี
โคลนถล่มหลงัน ้าป่าไหลหลาก

- เมื่อต้องการขอ้มูลเพิม่เติมที่เกี่ยวกบัภยัที่
เกดิขึน้

สถานการณ์ท่ีไม่ควรประเมิน
- เมือ่เขา้ไปในพืน้ทีป่ระสบภยัไมไ่ด้
หรอืพืน้ทีย่งัไมม่คีวามปลอดภยัเพยีงพอ

- ขอ้มูลทีม่อียู่เพยีงพอแลว้ ไม่มีความจ าเป็น 
ตอ้งท าการประเมนิเพิม่

- หลายหน่วยงานเขา้ไปท าการประเมนิแล้ว 
ท าให้ชุมชนถูกซักถามหลายครัง้เกิดความ
เบื่อหน่าย



กระบวนกำรประเมินภยัพบิัติ





แนวทางในการด าเนินการประเมิน

ระยะท่ี 0 เป็นการประเมนิการเตรยีมความพรอ้ม 

กิจกรรม : 1. การรวบรวมขอ้มลูเบือ้งตน้ (Based-line Data)

2. การจดัเตรยีมแผนการป้องกนั (Check list plan)

3. การจดัทมีประเมนิ การพฒันาศกัยภาพและการรบัมอื

4. การวเิคราะหส์ถานการณ์และการคาดการณ์ผลกระทบจากสาธารณภยั



แนวทางในการด าเนินการประเมิน(ต่อ)

ระยะท่ี 1 ตัง้แต่ระยะเริม่ตน้ 72 ชัว่โมง เป็นการประเมนิเบือ้งตน้ 

กิจกรรม : 1. การวางแผนและจดัเตรยีมทมีประเมนิ

2. ก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอบเขตของการประเมนิ

3. ก าหนดขอ้มลูทีต่อ้งการ

4. รวบรวมขอ้มลูทัง้ก่อนเกดิภยัและระหวา่งเกดิภยัจากแหล่งต่างๆ

5. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความน่าเชื่อถอืของขอ้มลูทีน่ ามาใช้

6. วเิคราะหข์อ้มลูทีม่คีวามหลากหลายเพือ่ทราบผลกระทบทีเ่กดิขึน้



แนวทางในการด าเนินการประเมิน(ต่อ)

ระยะท่ี 2 ช่วงเวลา 1-2 สปัดาห ์เป็นการประเมนิความตอ้งการอย่างรวดเรว็ทุกกลุ่ม/สาขา 

กิจกรรม : 1. การก าหนดวตัถุประสงคแ์ละขอ้มลูทีต่อ้งการ

2. ก าหนดวธิกีารและเครือ่งมอืในการเกบ็ขอ้มลู

3.การคาดการณ์ ล าดบัความส าคญั และผลกระทบ 

4. สรปุและประมวลผลขอ้มลู

5. รายงานการประเมนิความตอ้งการความชว่ยเหลอืระยะที ่1 และ 2



แนวทางในการด าเนินการประเมิน(ต่อ)

ระยะท่ี 3 ช่วงเวลา 3-4 สปัดาห ์

เป็นการประเมนิสถานการณ์ความชว่ยเหลอืและการฟ้ืนฟู จะเกบ็

ขอ้มลูละเอยีดขึน้ เจาะลกึรายสาขา เพือ่ประเมนิมลูคา่ความตอ้งการ

เบือ้งตน้



แนวทางในการด าเนินการประเมิน(ต่อ) 

ระยะท่ี 4 ช่วงเวลา 5 สปัดาห ์ขึน้ไป 

เป็นการประเมนิแบบเจาะลกึ ความตอ้งการในการฟ้ืนฟูคนืสู่

สภาพปกต ิการจดัท ายุทธศาสตรฟ้ื์นฟู ท าใหท้ราบความตอ้งการในการฟ้ืนฟู

ทีเ่กดิขึน้จากสาธารณภยั เพือ่ท าใหก้ลบัคนืสูส่ภาพปกติ



3. การเตรียมการก่อนลงพืน้ท่ีประเมิน 

การวางแผนการประเมิน การรวบรวมข้อมูล

การบริหารจดัการ

ขัน้ตอนการประเมิน 

1. 

4. 

การวิเคราะหข้์อมลู6. 

การรายงาน

กำรประเมินพืน้ที่

2. 

5. 

7. 



1. การรวบรวมข้อมลู



ข้อมูลปฐมภมิู (Primary Data) ข้อมลูทุติยภมิู (Secondary Data)



2. การวางแผนการประเมิน



 ระบุวตัถุประสงค ์และขอบเขตการประเมนิ

ขอ้มลูทีต่อ้งการเพิม่เตมิ ทบทวนขอ้มลูทุตยิภมู ิ

ประสานงานกบัเจา้หน้าที่ คดัเลอืกพืน้ทีท่ีจ่ะประเมนิ

จดัทมีประเมนิ มกีารประชมุ/แบ่งงานและหน้าทีร่บัผดิชอบ

จดัการเรือ่งเงนิรองจา่ย การเดนิทาง ทีพ่กั ความปลอดภยั  

การขนสง่ เครือ่งมอืสือ่สารต่างๆ



3. การเตรียมการก่อนลงพืน้ท่ีประเมิน 
ทีมงาน อปุกรณ์



 การประสานงาน ความร่วมมือ การบรูณาการกบัหน่วยงาน

 ทบทวนข้อมลูทติุยภมิูอีกครัง้

 การจดัทีมประเมิน

 เตรียมความพร้อมสภาพร่างกาย

 เตรียมความพร้อมด้านจิตใจ



ทีมประเมิน
 มคีวามคุน้เคยกบัพืน้ทีเ่กดิสาธาณภยั และผูท้ีไ่ดร้บัผลกระทบ

 มคีวามรูแ้ละมปีระสบการณ์เกีย่วกบัสาธาณภยัทีจ่ะท าการประเมนิ

สมาชกิทมีมาจากหน่วยงานต่าง ๆ ทีห่ลากหลายเพศชายและหญงิ

 มโีครงสรา้งทมีก าหนดบทบาทหน้าทีช่ดัเจน

เป็นผูท้ี่มคีุณสมบตัิที่ด ีประกอบด้วย มคีวามอดทน สามารถจูงใจโน้มน้าวผู้อื่น สามารถ
ท างานเป็นทมีได ้และทีส่ าคญัตอ้งเป็นทีย่อมรบัของพืน้ทีแ่ละสมาชกิในทมี





4. การบริหารจดัการ



ส่ิงท่ีต้องรู้ก่อนลงการประเมิน

- ลกัษณะทัว่ไปของภยั

- ทรพัยากรทีม่อียู ่ศกัยภาพของหน่วยงานต่างๆ

- การใหค้วามชว่ยเหลอืทีจ่ าเป็น

- สิง่ทีเ่ป็นปัญหาหรอืเป็นความตอ้งการล าดบัต่อไป

- ขอ้มลูดา้นโลจสิตกิส ์เชน่ เสน้ทางการเดนิทาง



5. กำรประเมินพืน้ที่



 ควรตรวจสอบข้อมูลทัว่ไป

 ประเมินความเสียหาย 

 ประเมินความต้องการเร่งด่วน



6. การวิเคราะหข้์อมลู



7. การรายงาน



แบบประเมิน
ความเสียหายและความ
ต้องการของผูป้ระสบภยั

เบือ้งต้น



วตัถปุระสงคก์ารใช้แบบประเมินความเสียหายและความต้องการของผูป้ระสบภยั

1. เพื่อเกบ็รวบรวมขอ้มลูความเสยีหายและความตอ้งการของผูป้ระสบภยัใหค้รอบคลุมทุกด้าน ระบุ
ความตอ้งการ และจดัล าดบัความส าคญัในการใหค้วามชว่ยเหลอื

2. เพือ่ใหก้ารช่วยเหลอื และตอบสนองความตอ้งการของผูป้ระสบภยัไดอ้ยา่งเหมาะสมและ

มปีระสทิธภิาพ

3. เพื่อพฒันาการปฏบิตัิงานของพยาบาลส านักงานบรรเทาทุกขฯ์ ใหม้มีาตรฐานยิง่ขึน้และเป็น
แนวทางเดยีวกนั



บทบาทพยาบาลสาธารณภยั



สมรรถนะด้ำนกำรพยำบำลสำธำรณภัย

ภาพ 1.1 วงจรการจดัการความเสีย่งจากภยัพบิตัิ



บทบำทหน้ำทีข่องพยำบำลทีป่ฏิบัตงิำนด้ำนกำรพยำบำลสำธำรณภัย 

 ระยะก่อนเกิดสาธารณภยั 

- การประเมนิสถานการณ์สาธารณภยั

- การจดัท าแผนหรอืรว่มจดัท าแผนสาธารณภยั 

- การเตรยีมการเพือ่รบัสาธารณภยั 

- การซอ้มแผนสาธารณภยั

- การใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน 



ขณะเกิดสาธารณภยั

- การประเมนิสถานการณ์สาธารณภยัทีเ่กดิขึน้ เมือ่ไดร้บัแจง้ขา่ว

- การใชแ้ผนและประเมนิความพรอ้มรบัสาธารณภยั 

- การปฏบิตักิารพยาบาล 

- การประสานงานเพือ่ชว่ยเหลอื และสง่ต่อผูป้ระสบภยั 

- การรายงานเหตุการณ์สาธารณภยั 

- การประเมนิสถานการณ์ เพือ่ปรบัแผน

บทบำทหน้ำทีข่องพยำบำลทีป่ฏิบัติงำนด้ำนกำรพยำบำลสำธำรณภยั (ต่อ) 



 ระยะหลงัเกิดสาธารณภยั 
- การประเมนิสถานการณ์หลงัเกดิสาธารณภยั 
- การปฏบิตักิารพยาบาล 
- การจดัท าบนัทกึรายงาน รวมถงึการจดัท าบญัชรีายชือ่ผูบ้าดเจบ็ 
- การประสานงานกบัแหลง่สนบัสนุน เพือ่ใหก้ารรกัษาต่อเนื่อง 
- การประเมนิผลการปฏบิตักิาร

บทบำทหน้ำทีข่องพยำบำลทีป่ฏิบัตงิำนด้ำนกำรพยำบำลสำธำรณภยั (ต่อ) 



บทบาทพยาบาลในการดแูลสขุภาพจิต



ผลกระทบด้ำนสุขภำพทีพ่บบ่อยจำกสำธำรณภัย

 โรคไม่ติดต่อ (Non-Communicable Disease)

 โรคติดต่อ (Communicable Disease)

- โรคตดิต่อทีม่นี ้าเป็นพาหะ เชน่ โรคอุจจาระรว่ง โรคไวรสัตบัอกัเสบเอ 

- โรคทีม่สีตัวเ์ป็นพาหะ เช่น โรคมาลาเรยี ไขเ้ลอืดออก ไขเ้หลอืง 

- โรคตดิต่อทีเ่กดิจากอาศยักนัอยูห่นาแน่น เชน่ โรคระบบทางเดนิหายใจ 



การจดัการสาธารณภยักบักระบวนการพยาบาล
ระยะของการจดัการ

สาธารณภยั
กระบวนการพยาบาล

การประเมิน การวางแผน การปฏิบติัการ การประเมินผล

1. การป้องกนั
และการลด
ผลกระทบ 
(Prevention and
Mitigation)

ประเมนิความตระหนักของ
ชุมชนและการป้องกันใน
พืน้ทีเ่สีย่งต่อการเกดิ
สาธารณภยั

วางแผนใหค้วามรูเ้รือ่ง
สาธารณภยัในชุมชนเพือ่
เพิม่ความตระหนกัในการ
ป้องกนัสาธารณภยั และมี
สว่นรว่มกบัหน่วยงาน
สุขภาพและองคก์าร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ในการ
ท าแผนป้องกนัสาธารณภยั
ต่างๆ

ใหค้วามรูแ้ก่ชุมชนตาม
แผนทีว่างไว ้เพือ่สรา้ง
ความตระหนกัในการ
ป้องกนัสาธารณภยั 
รวมถงึการรว่มจดัท า
แผนป้องกนัสาธารณภยั
ในชุมชน

ประเมนิผลการให้
ความรูเ้รือ่งการ
ป้องกนัสาธารณภยั
และความส าเรจ็ของ
การจดัท าแผนงาน
สาธารณภยั



การจดัการสาธารณภยักบักระบวนการพยาบาล(ต่อ)
ระยะของการจดัการ

สาธารณภยั
กระบวนการพยาบาล

การประเมิน การวางแผน การปฏิบติัการ การประเมินผล

2. กำรเตรียมควำม
พร้อม (Preparedness)

- ประเมินความตอ้งการดา้น
สุขภาพ เพื่อจดัเตรียม
อุปกรณ์ทางการแพทย ์เช่น 
ยา และวสัดุต่างๆใหเ้พียงพอ
และพร้อมใชง้าน
- การเตรียมพร้อมดา้น
ก าลงัคน ของ และเจา้หนา้ท่ี
ดา้นสุขภาพ

- การวางแผนการดูแล
ส าหรับประชาชนกลุ่มเส่ียง
ต่างๆทีมสหสาขาวชิาชีพ
- การประสานงานกบัผูน้ า
ชุมชน และหน่วยงาน
ราชการ 
- การพฒันาศกัยภาพของ
เจา้หนา้ท่ี เพื่อใหค้วามรู้ใน
การป้องกนัโรคระบาด และ
การดูแลผูท่ี้มีปัญหา
สุขภาพจิต

- มีการฝึกซอ้ม
แผนปฏิบติัการในการ
ดูแลประชาชนกลุ่มเส่ียง
ในช่วงท่ีเกิดสาธารณภยั
- การทบทวนแผนปฏิบติั
การทุกๆ 6 เดือน
- การฝึกทกัษะเจา้หนา้ท่ี
ในการใหค้วามรู้เพื่อ
ป้องกนัโรคระบาดและ
ดูแลผูท่ี้ปัญหาสุขภาพจิต

- ประเมินผลการ
ฝึกซอ้มแผนปฏิบติั
การ
- ประเมินความพร้อม
ของเจา้หนา้ท่ี



การจดัการสาธารณภยักบักระบวนการพยาบาล(ต่อ)
ระยะของการจดัการ

สาธารณภยั
กระบวนการพยาบาล

การประเมิน การวางแผน การปฏิบติัการ การประเมินผล

3. การเผชิญ
เหตกุารณ์ฉุกเฉิน
(Response)

- ประเมนิผลกระทบ
- ประเมนิความตอ้งการ
ความชว่ยเหลอืต่างๆ 
รวมทัง้ดา้นสุขภาพของ
ผูป้ระสบภยั

- วางแผนใหค้วามชว่ยเหลอื
ตามความตอ้งการของ
ผูป้ระสบภยั
- การป้องกนัและควบคุม
โรคตดิต่อ 
- การดแูลสขุภาพจติ
- แผนการจดัก าลงัหมุนเวยีน
เจา้หน้าทีใ่นการปฏบิตังิานเพือ่
ป้องกนัภาวะเครยีดและเหนื่อย
ลา้จากการท างาน

การสง่เจา้หน้าทีเ่ขา้
ปฏบิตังิานรว่มกบัทมี
ชว่ยเหลอือื่นๆ โดยใช้
ทกัษะการพยาบาลใน
ดา้นต่างๆ เชน่ การท า
แผล การใหสุ้ขศกึษา 
การดแูลสขุาภบิาล
สิง่แวดลอ้มเพือ่ป้องกนั
โรคระบาด

มสีว่นรว่มในการ
ประเมนิผลคุณภาพ
ของการปฏบิตังิาน
หลงัเกดิสาธารณภยั
กบัหน่วยอื่นๆ และมี
การสรปุบทเรยีน
เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง
รบัการเกดิสาธารณ
ภยัครัง้ต่อไป



การจดัการสาธารณภยักบักระบวนการพยาบาล(ต่อ)
ระยะของการจดัการ

สาธารณภยั
กระบวนการพยาบาล

การประเมิน การวางแผน การปฏิบติัการ การประเมินผล

4. กำรฟ้ืนฟู 
(Recovery)

- ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆ 
เพื่อประเมินโครงสร้าง
พื้นฐานและศกัยภาพของ
ชุมชนในการฟ้ืนฟูหลงั
สาธารณภยั

มีการวางแผนระยะยาวร่วมกบั
ทีมอ่ืนๆ และผูน้ าชุมชน เพื่อ
จดัล าดบัการฟ้ืนฟูชุมชนหลงั
เกิดสาธารณภยั

ฟ้ืนฟูชุมชนภายหลงั
สาธารณภยัร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ

ร่วมในการ
ประเมินผลกระทบ
ระยะยาวท่ีเกิดข้ึน 
กบัประชาชนกบั
หน่วยงานอ่ืนๆ หลงั
เกิดสาธารณภยั



เกณฑม์าตรฐานในการใหค้วามช่วยเหลอืตามหลกัสเฟียร ์

1. ดา้นน ้า สขุาภบิาล และการสง่เสรมิสขุอนามยั

2. ความมัน่คงทางอาหารและโภชนาการ

3. ดา้นทีพ่กัพงิ ทีอ่ยูอ่าศยัและเครือ่งอุปโภคบรโิภค

4. ด้านการบริการสขุภาพ



มาตรฐานด้านการบริการสขุภาพ
1. จ านวนสถานพยาบาลเพยีงพอ

สถานพยาบาล 1 สถานพยาบาลต่อจ านวนประชากร

หน่วยบริการสขุภาพพืน้ฐาน 10,000 คน

สถานีอนามยัระดบัต าบล 50,000 คน

โรงพยาบาลระดับอ าเภอหรือ
โรงพยาบาลชมุชน

250,000 คน

โรงพยาบาลขนาด 10 เตียงขึ้นไป 
(มีเตียงสติูกรรม)

10,000 คน



บคุลากรทางการแพทย์ อย่างน้อย 1คนต่อจ านวนประชากร
แพทย์
(แพทย ์1 คน ไม่ควรตรวจผูป่้วยมากกว่า 50 ราย
ต่อวนั ถ้าผูป่้วยมากกว่าน้ีควรจดัแพทยเ์สริม )

50,000 คน

พยาบาล 10,000 คน
ผดงุครรภ์ 10,000 คน
อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ าหมู่บ้าน 10,000 คน

มาตรฐานด้านการบริการสขุภาพ (ต่อ)
2. บุคลากรทางการแพทยท์ีเ่หมาะสม



มาตรฐานด้านการบริการสขุภาพ (ต่อ)

3. ยามเกดิสาธารณภยั มกีารจดัคลนิิกเคลื่อนที่

4. ใหก้ารเขา้ถงึบรกิารสุขภาพอยา่งเทา่เทยีมกนั

5. มกีารควบคุมโรคตดิต่อ ทัง้การป้องกนัและควบคุมการระบาด

6. มกีระบวนการคดัแยกผูป่้วยและจดัล าดบัความส าคญั ใหก้ารปฐมพยาบาล 
การรกัษาพยาบาลพืน้ฐาน

7. การปฐมพยาบาลดา้นจติใจ



รบัแจง้เหตุสาธารณภยั

ประเมนิสถานการณ์กอ่นปฏบิตังิานในพืน้ที่

ทมีประเมนิลงพืน้ทีป่ระเมนิความเสยีหายและความตอ้งการ

รวบรวมขอ้มลูความเสยีหายและความตอ้งการ

ใหก้ารปฐมพยาบาลทางใจและสง่ต่อใหค้วามช่วยเหลอืเรง่ด่วนดา้นน ้า อาหารพรอ้ม
รบัประทาน และเครือ่งอุปโภคบรโิภคเบือ้งต้น

ใหก้ารปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และสง่ต่อ

สรุปผลการประเมนิความเสยีหายและความตอ้งการ

รายงานผลการประเมนิตามแบบฟอรม์

ออกค าสัง่ปฏบิตังิานWar room
ทมี/หน่วยปฏบิตักิารใหค้วามชว่ยเหลอื

บรรเทาทุกขผ์ูป้ระสบภยั

ขัน้ตอนการปฏิบติังานประเมินความเสียหายและความต้องการของผู้ประสบภยั



กำรวำงแผนกำรพยำบำล

1. การประเมนิ (Assessment) 

2. การวนิิจฉยัทางการพยาบาล (Nursing Diagnosis) 

3. การวางแผนการพยาบาล (Planning) 

4. การปฏบิตักิารพยาบาล (Implementation) 

5. การประเมนิผลการพยาบาล (Evaluation) 


