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แผนป้องกนัและระงบัอคัคภีัย 
 
แนวทางการป้องกันและระงับอคัคีภยัในโรงพยาบาลอาจสามารถ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัต่อ

เจา้หน้าท่ี และผูม้ารับบริการ รวมถึงทรัพยสิ์นอ่ืน ๆ โรงพยาบาลอาจสามารถไดจ้ดัท าแผนป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัประกอบดว้ย การตรวจตรา การอบรม การรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั การดบัเพลิง การอพยพหนีไฟ การ
บรรเทาทุกข ์และการปฏิรูปฟ้ืนฟูองคป์ระกอบของแผนดงักล่าวจะด าเนินการในภาวะต่างกนั คือ ก่อนเกิดเหตุ
เพลิงไหมข้ณะเกิดเพลิงไหมแ้ละหลงัจากเพลิงสงบแลว้ รายละเอียดแยกไดด้งัน้ี 

1. ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ซ่ึงจะประกอบด้วยแผนป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ 3 แผน คือแผนการอบรม
แผนการรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั และแผนการตรวจตรา 

2. ขณะเกิดเพลิงไหม้  ซ่ึงจะประกอบด้วยแผนเก่ียวกับการดับเพลิง และลดความสูญเสียโดย
ประกอบดว้ยแผนต่างๆ 3 แผน คือ แผนการดบัเพลิง แผนการอพยพหนีไฟและแผนบรรเทาทุกข ์ส าหรับแผน
บรรเทาทุกข ์จะเป็นแผนท่ีมีการปฏิบติัต่อเน่ืองไปจนถึงหลงัเหตุเพลิงไหมส้งบลงแลว้ดว้ย 

3. หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลงแล้ว จะประกอบดว้ยแผนท่ีจะด าเนินการเม่ือเหตุเพลิงไหมส้งบลงแลว้ 2 
แผน คือ แผนบรรเทาทุกขซ่ึ์งด าเนินการต่อเน่ืองจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหมแ้ละแผนปฏิรูปฟ้ืนฟู 
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ผู้รับผดิชอบแผน   คณะกรรมการส่ิงแวดล้อม  อาคารสถานทีแ่ละความปลอดภัย (ENV) 
1.  วตัถุประสงค์ 

1.1   เพื่อใหผู้รั้บบริการและผูใ้ห้บริการมีความปลอดภยัจากอคัคีภยั 
1.2   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัและแกไ้ขอคัคีภยัท่ีก่อนเกิด ขณะเกิดและหลงัเกิด 
1.3   เพื่อรักษาทรัพยสิ์นของทางราชการส่วนใหญ่ได ้
1.4   ลดอนัตรายและความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากเพลิงไหมใ้หน้อ้ยท่ีสุด 

2.  ขอบเขต 
ระเบียบปฏิบติัน้ีใชเ้ป็นแนวทางในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ในโรงพยาบาลอาจสามารถ   โดยใช้

กบัเจา้หนา้ท่ีในโรงพยาบาลอาจสามารถทุกคน เพื่อประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  โดยจะแบ่ง
หนา้ท่ีความรับผดิชอบใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายต่างๆ   

3. ค านิยามศัพท์ 
3.1 อคัคีภยั หมายถึง ภยัท่ีเกิดจากเพลิงไหมไ้ม่วา่ดว้ยสาเหตุใดๆ 
3.2 ผูรั้บบริการ หมายถึง ผูป่้วย ญาติ ผูม้าติดต่อ ประสานงาน อ่ืนๆ 
3.3 ผูใ้หบ้ริการ หมายถึง เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลอาจสามารถ 
3.4 โรงพยาบาล หมายถึง โรงพยาบาลอาจสามารถ 

4. การแบ่งขนาดของความรุนแรง 
4.1 F1 หมายถึง เกิดเพลิงไหมใ้นขั้นท่ีขนาดเล็ก (1–1.5 m2.) ไม่เกิน 5 นาที เจา้หนา้ท่ีใน 

หน่วยงานดบัเพลิงดบัเองได ้
4.2 F2 หมายถึง เกิดเพลิงไหมใ้นขั้นท่ีขนาดกลาง (1.5-3 m2.) ไม่เกิน 5-10 นาที เจา้หนา้ท่ีใน

หน่วยงานดบัเพลิง ตอ้งขอความช่วยเหลือจากหน่วยอ่ืนในโรงพยาบาลช่วยดบัเพลิง 
4.3 F3 หมายถึง เกิดเพลิงไหมใ้นขั้นท่ีขนาดใหญ่ (3 m2.ข้ึนไป)  เกิน 10 นาที  ตอ้งขอความ

ร่วมมือจากหน่วยงาน ภายนอกโรงพยาบาล 
5. ความรับผดิชอบ 

5.1 บุคลากรทุกระดบัมีหนา้ท่ีช่วยเหลือร่วมมือปฏิบติังานในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
5.2 หวัหนา้หน่วยมีหนา้ท่ีผลกัดนัใหบุ้คลากรในหน่วยงานใหค้วามร่วมมือและตระหนกัถึงความ

รับผดิชอบในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
5.3 คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มฯ มีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและแผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของ

โรงพยาบาล 
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แผนป้องกนัอคัคีภยั 

เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทั้งชีวติและทรัพยสิ์น จึงก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบระดบัโรงพยาบาล ดงัน้ี 
1. คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมอาคารสถานที่และความปลอดภัย (ENV) 
   1.1 จดัท าและซอ้มแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  

  1.2 การจดัผงัโรงพยาบาล ก าหนดพื้นท่ี ควบคุมกระบวนการท างาน เคร่ืองมือ ท่ีอาจเกิดอคัคีภยั 
   1.3 ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานใหป้ลอดภยัจากอคัคีภยั 
    1.4 ควบคุมการใชไ้ฟ การก่อเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟฟ้า ความร้อน หรือ วธีิการท างาอ่ืนใดท่ีท า
ใหเ้กิดอคัคีภยั เช่น การเช่ือม การตดั การขดั ท่อร้อนต่างๆ ตลอดจนการขนยา้ย ขนส่ง  เคล่ือนยา้ยสารไวไฟ  

1.5 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั 
1.6 วางแผนระยะยาวเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั เช่น ระบบสัญญาณเตือนภยั ถงัดบัเพลิงระบบ 

ดบัเพลิงอตัโนมติัในจุดท่ีมีสารไวไฟ หรือสารติดไฟไดง่้าย เป็นตน้ 
1.7 ก าหนดระเบียบและการควบคุมผูรั้บเหมาหรือบุคคลภายนอกท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการก่อเกิด 

ไฟต่างๆ  
2. เจ้าหน้าที่ทุกคนเกี่ยวกบัการป้องกนัอคัคีภัย  

2.1 เจา้หนา้ท่ีทุกคนตอ้งปฏิบติัตามกฎแห่งความปลอดภยัในการท างาน ดงัน้ี 
  1) หา้มก่อไฟ ภายในโรงพยาบาล ยกเวน้การก่อไฟเพื่อประกอบอาหาร 
  2) หา้มสูบบุหร่ีในพื้นท่ีโรงพยาบาล 
  3) หา้มท าการซ่อมแซมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ ในบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือวสัดุติดไฟ 
ง่าย โดยพละการก่อนท่ีช่างซ่อมและคณะกรรมการ ENV จะร่วมกนัพิจารณา 

2.2 การควบคุมพื้นท่ีท่ีมีสารไวไฟหรือวสัดุติดไฟไดง่้าย 
 2.3 การป้องกนัสถานท่ีท างานและวธีิการท่ีเล่ียงภยั 
 1) การป้องกนัการร่ัวไหลของเช้ือเพลิงและสารไวไฟ  เจา้หนา้ท่ีท่ีพบเห็นภาชนะท่ีใส่สาร

ไวไฟอยูใ่นสภาพท่ีช ารุด หรือเกิดการร่ัวไหล ให้รีบรายงานผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 2) การก าจดัขยะหรือเศษวสัดุท่ีติดไฟไดง่้าย   ขยะหรือเศษวสัดุท่ีติดไฟไดง่้าย เจา้หนา้ท่ี

จะตอ้งเก็บรวบรวมไวใ้นภาชนะท่ีไม่ติดไฟไดง่้าย และใหน้ าออกจากบริเวณท่ีท างานโดยใหพ้นกังานเก็บขยะ
เก็บรวบรวมไปยงัท่ีพกัขยะ 

 3) การป้องกนัอคัคีภยัจากยานพาหนะ เจา้หนา้ท่ีท่ีใชย้านพาหนะขนถ่ายส่ิงของในบริเวณท่ีมี
สารไวไฟ เช่น ถงัแก๊ส จะตอ้ง ระมดัระวงัการชน การกระแทก หรือการก่อใหเ้กิดอคัคีภยั  

 4) การป้องกนัอนัตรายจากไฟฟ้า    สายไฟ หลอดไฟ สวทิซ์มอเตอร์ไฟฟ้า พดัลม เคร่ืองมือท่ี
มีไฟฟ้า หรือใชอ้ยูใ่นบริเวณสารไวไฟหรือวสัดุติดไฟไดง่้าย จะตอ้งตรวจตราเป็นประจ าในเร่ืองสภาพท่ีช ารุด 
การต่อไฟ ปลัก๊ไฟ การ ต่อสายดิน หรือกรณีอ่ืนใดท่ีอาจเป็นสาเหตุของอคัคีภยั 

 5) การป้องกนัการระเบิดของหมอ้ไอน ้า 
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     ก. ก่อนติดไฟให้ตรวจดูระดบัน ้า 
     ข. ใหร้ะบายลมภายในเตาเพื่อไล่แก๊สท่ีตกคา้งในหมอ้น ้ าออกทุกคร้ังก่อนติดไฟ  
     ค. ล้ินนิรภยั จะตอ้งทดสอบเป็นประจ าอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อเดือน และถา้เกิดการร่ัวของล้ิน

 นิรภยัหา้มใชว้ธีิเพิ่มน ้าหนกัหรือตั้งล้ินนิรภยัใหแ้ขง็ข้ึน 
     ง. ถา้ถงัหมอ้ไอน ้าร่ัว ใหห้ยดุใชง้านทนัที และรายงานใหมี้การแกไ้ขโดยเร็ว 
     จ. ใหต้รวจสอบเกวดัความดนัและหา้มใชค้วามดนัเกินกวา่ท่ีก าหนด 
     ฉ. ถงัน ้าแหง้ต ่ากวา่ระดบัของหลอดแกว้ใหรี้บดบัไฟ หา้มสูบน ้าเขา้หมอ้ไอน ้าอยา่ง 

 เด็ดขาด แต่ปล่อยให้เยน็ลง  
     ช. ใหต้รวจสอบความปลอดภยัของหมอ้ไอน ้าอยา่งนอ้ยปีละคร้ัง 
 6) การป้องกนัอคัคีภยัจากการเช่ือมโลหะ 
     ก. อุปกรณ์การเช่ือม สายไฟและขอ้ต่อท่ีหลอมหรือช ารุด ตอ้งท าการแกไ้ขใหอ้ยูใ่นสภาพ

ท่ีปลอดภยั 
     ข. ท าการตรวจสอบการร่ัวไหลของขอ้ต่อและวาลว์เป็นประจ า ถา้พบวา่ มีการร่ัวไหลของ

แก๊ส จากถงัแก๊สใหห้ยดุการท างานท่ีใชไ้ฟในบริเวณนั้น และรีบท าการป้องกนัแกไ้ขโดยเร็ว 
     ค. ถงัแก๊สและถงัน ้ามนัเช้ือเพลิง ตอ้งวางไวห่้างจากเปลวไฟ ประกายไฟความร้อน ท่อ

ร้อนต่างๆ หรือส่วนของเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัร ท่ีอาจก่อให้เกิดความร้อนไดใ้นระยะ 7 เมตร 
     ง. สายไฟ สาย แกส๊ ขณะท าการตดัเช่ือมตอ้งไม่กีดขวางการท างาน หรือตรงบริเวณท่ีอาจ

เหยยีบทบัของคนหรือยานพาหนะ  
     จ. หา้มทิ้งหรือปล่อยหวัเช่ือมไวโ้ดยไม่ดบัไฟหรือปิดเคร่ือง 
     ฉ. การเช่ือมตอ้งระวงัเปลวไฟ สะเก็ดไฟ ท่ีจะถูกลมพดัปลิวไปตกอยูใ่นบริเวณท่ีมีสาร

ไวไฟหรือวสัดุติดไฟไดง่้าย หรือเป็นอนัตรายต่อพนกังานขา้งเคียง 
 7) การเคล่ือนยา้ยขนส่งสารไวไฟ เช่น ถงัแก๊ส ถงัออกซิเจนโดยเจา้หนา้ท่ี 
     ก. การเคล่ือนยา้ยขนส่งสารไวไฟหา้มผา่น หรือใหห้ลีกเล่ียงเส้นทางท่ีมีการท างานแลว้เกิด

 ประกายไฟ เปลวไฟ ท่อร้อน สะเก็ดโลหะ ฯลฯ 
     ข. การขนส่งสารไวไฟให้ระมดัระวงัการตก หรือหกเร่ียราดบนพื้นท่ีท างาน 
     ค. ใหใ้ชว้ธีิการขน – ยก ท่ีปลอดภยั 
     ง. ภาชนะท่ีบรรจุสารไวไฟท่ีไม่จ  าเป็นตอ้งปิดฝาใหปิ้ดฝาใหมิ้ดชิด 
     จ. ใหร้ะมดัระวงัการเรียงตั้งท่ีอาจเกิดการตกหล่นหรือลม้ลงมาได ้
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3. หน้าที่หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างาน 
 3.1 ก าหนดเขตพื้นท่ีเส่ียงต่อการเกิดเพลิงไหม ้
 3.2 ตรวจสอบสถานท่ีล่อแหลมต่อการเกิดอคัคีภยั บนัทึกในแบบฟอร์มตรวจตราส่งให้

 คณะกรรมการ ENV 
 3.3 จดัหา ตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิง และอุปกรณ์ดบัเพลิงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีพร้อมต่อการ

 ใชง้านไดต้ลอดเวลา  
4. หน้าที่ยามรักษาความปลอดภัย 
 4.1 ตรวจตราจุดเส่ียงท่ีอาจเกิดเพลิงไหมภ้ายในโรงพยาบาล 
 4.2 เม่ือพบเห็นส่ิงท่ีอาจก่อใหเ้กิดเพลิงไหมไ้ด ้ให้รีบรายงานต่อผูเ้ก่ียวขอ้งรับทราบ 
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แผนตรวจตรา 
 

 การตรวจตรามีวตัถุประสงคห์ลกัเพื่อป้องกนัอคัคีภยั โดยก าหนดใหคุ้ณอคัคีฯ หน่วยงานตรวจ
เก่ียวกบัวตัถุท่ีเป็นเช้ือเพลิง ของเสียท่ีติดไฟง่าย แหล่งความร้อน อุปกรณ์ดบัเพลิง 
 หลกัการ 
 1. หวัหนา้ฝ่าย/หวัหนา้งานมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการตรวจตราตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดให ้
 2. ใหมี้การตรวจตราวนัละ 1 คร้ัง 
 3. กรณีท่ีไม่พบขอ้บกพร่อง  ใหเ้ก็บเอกสารเขา้แฟ้ม  ถา้พบขอ้บกพร่องท่ีสามารถแกไ้ขไดใ้ห้
ด าเนินการทนัที   ถา้แกไ้ขไม่ไดใ้หแ้จง้คณะกรรมการ ENV พร้อมส่งเอกสารแบบฟอร์ม 
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แบบฟอร์มตรวจตรา 
จุดเส่ียงต่อการเกดิอคัคภียัในหน่วยงาน 

 
หน่วยงาน…………………………………………………….. 
ผู้ตรวจตรา……………………………………………………. 
วนัที่…………………………………………………………… 
 
ค าช้ีแจง ท าเคร่ืองหมาย / ในช่องท่ีตรงกบัความเป็นจริงในหน่วยงานของท่าน 

ข้อพจิารณา ใช่ ไม่ใช่ หมายเหตุ 
1. มีป้ายสัญลกัษณ์หา้มสูบบุหร่ีในหน่วยงาน    
2. ในหน่วยงานจดัเก็บของเหลวไวไฟในภาชนะอยา่งปลอดภยั 

และจดัเก็บบริเวณท่ีมีประกายไฟ 
   

3. มีการก าจดัขยะในหน่วยงานอยา่งสม ่าเสมอ    
4. ปลัก๊ไฟ สวทิซ์ไฟ และอุปกรณ์ต่อพว่งต่าง ๆ อยูใ่นสภาพดี     
5. การเดินสายไฟในหน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย    
6. ซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีช ารุดใหใ้ชง้านไดอ้ยูเ่สมอ    
7. หอ้งเก็บของภายในหน่วยงานมีความสะอาด เป็นระเบียบ

เรียบร้อย 
   

8. ถงัดบัเพลิงพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ ไม่วางส่ิงของไวห้นา้ถงั 
และติดตั้งในท่ีเขา้ถึงไดส้ะดวก 

   

9. ป้ายทางหนีไฟชดัเจน ไม่ซีด ไม่ช ารุด    
10. มีการตรวจสอบอุปกรณ์เตือนภยัอยา่งสม ่าเสมอ    
11. ทางหนีไฟไม่มีส่ิงกีดขวาง    
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มข้ีอบกพร่อง ไม่มข้ีอบกพร่อง 

ประธาน ENV.ส่ัง
แก้ไข 

แผนการตรวจตรา 
แผนผงัขั้นตอนการปฏบิัตงิาน 

ก่อนเข้าท างาน 10 นาท ี

ตรวจสถานทีต่ามก าหนด 

เกบ็รวบรวมเอกสาร 

พนักงานทีรั่บผดิชอบ 
ปรับปรุงแก้ไข 

รายงาน

ผล 

แก้ไขได้ แก้ไขไม่ได้ 

แจ้งคณะกก.
ENV 
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แผนดบัเพลงิ 
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แผนปฏิบัตกิารเมื่อเกดิอคัคภียั ณ จุดเกดิเหตุ 

 

1.อคัคีภัยพึง่เร่ิมไม่เกนิ 5 นาที 
ผู้ประสบเหตุการณ์ จะไดก้ล่ินไฟไหม ้ควนัไฟ หรืออากาศร้อนผดิปกติ บางคร้ังจะเห็นแสงไฟลุกไหม ้ ตอ้ง
ปฏิบติัดงัน้ี 

1. ตั้งสติใหดี้ อยา่ตกใจกลวั ควบคุมอารมณ์ จิตใจใหส้งบมัน่คง 
2. แจง้หวัหนา้เวร/หวัหนา้จุดทนัที 
3. ผูท่ี้ดบัเพลิงเป็น น าเคร่ืองดบัเพลิงขั้นตน้ดบัเพลิงทนัที 

หัวหน้าเวร  เม่ือไดรั้บแจง้ข่าว ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี 
 1.ตั้งสติใหม้ัน่คง พร้อมจะอ านวยการดบัเพลิง 
 2.พิจารณาเหตุการณ์ใหร้อบคอบ 
  ก. อะไร   -ไหมอ้ะไร 
  ข.ท่ีไหน  - ไหมท่ี้ไหน บริเวณไหน มีอะไรบริเวณนั้นท่ีเป็นเช้ือเพลิง 
  ค.อยา่งไร - ไหมเ้กิดควนัมาก เปลวมาก 
  ง.แค่ไหน  -ความรุนแรงของอคัคีภยั 
 3.สั่งการดบัเพลิงขั้นตน้ โดยมอบหมายเจา้หนา้ท่ีท่ีท างานขณะนั้น ปฏิบติัดงัน้ี 
  3.1 น าเคร่ืองดบัเพลิงขั้นตน้ไปช่วยผูป้ระสบเหตุดบัเพลิง 
  3.2 ใหปิ้ดประตูหนา้ต่าง 
  3.3 ใหเ้ตรียมอุปกรณ์ใหแ้สงสวา่งพร้อมท่ีจะใชง้าน 
 4.เม่ือเห็นวา่สมควรใชน้ ้าดบัเพลิงใหเ้ตรียมยกสะพานไฟฟ้าออกก่อน ใชแ้สงสวา่งท่ีเตรียมท่ีเตรียมไว ้
และใชน้ ้าดบัเพลิงเม่ือตดักระแสไฟฟ้าออกแลว้ 
 5.มอบหมายใหร้องหวัหนา้เวรท าหนา้ท่ีประสานงานโดย 
  1.โทรแจง้  Operator ในเวลา  กด 105  เพื่อแจง้ผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน และด าเนินการตาม
หนา้ท่ีในแผนระงบัอคัคีภยัต่อไป 
  2.แจง้หน่วยงานขา้งเคียงโดยใชโ้ทรศพัท ์หรือ กดกร่ิงสัญญาณฉุกเฉิน เพื่อเตรียมความพร้อม
ภายในหน่วยงานเมือเกิดไฟลุกลาม 
  3.ประจ าเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อตอบรับช้ีแจง อธิบายเหตุการณ์ต่าง ๆ ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูง
ตรวจสอบมา 
 6.เตรียม หรือขนวตัถุไวไฟท่ีอยูใ่กลจุ้ดไฟไหมใ้หอ้อกห่างจากจุดเกิดเหตุ 
 7.เม่ือไฟดบัแลว้เขียนรายงาน 
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2.เมื่ออคัคีภัยขยายตัว 5-10 นาท(ีอคัคีภัยขนาดกลาง) ประกาศใช้รหัส F สีเหลอืง 
หน้าที่หัวหน้าเวร จะต้องอ านวยการดังนี้ 
 1.การส่ือสารให้รองหวัหนา้เวรควบคุม 
 2.เปิดไฟฉุกเฉิน  เตรียมไฟฉายใหพ้ร้อม 
 3.ใหเ้จา้หนา้ท่ีดบัเพลิงดว้ยน ้ า 

4.ขนยา้ยทรัพยสิ์นตามแผนท่ีเตรียมไว ้
 5.การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ใหก้ าลงัท่ีมาช่วยสนบัสนุน      
3.เมื่ออคัคีภัยขยายตัวมากกว่า 10 นาท ี ควบคุมไม่ได้ ความรุนแรงมากขึน้ ประกาศใช้รหัส F สีแดง  
หัวหน้าเวร  จะตอ้งท าการอพยพผูป่้วยทนัที โดยการประสานงาน และปฏิบติัดงัน้ี 

1. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล,ผูบ้ญัชาการแผน เตรียมพร้อม 
 1.1 สถานท่ีจะอพยพผูป่้วยไปรวมไว ้
 1.2 เส้นทางท่ีจะอพยพผูป่้วย 
 2. แพทยเ์วรขณะนั้น  ช่วยเตรียมผูป่้วยใหป้ลอดภยัก่อนเคล่ือนยา้ย ระหวา่งเคล่ือนยา้ย จนถึงจุดหมาย 
3. เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานใหเ้ตรียมการยา้ยผูป่้วย โดยจดัใหท้ างานเป็นทีม มอบหมายหนา้ท่ีหวัหนา้ทีม
ใหพ้ร้อมกบัการแจง้รายละเอียดใหช้ดัเจน 
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                      การปฏิบตัเิมื่อพบเหตุเพลงิไหม้ 
ผู้รับผดิชอบ 

 
 

เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน/ผูพ้บเหตุ 
 

 
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน/ทีมช่างฉุกเฉิน                           ประเมินสถานการณ์                                ดบัได ้                                                    
 

                                                ดบัไม่ได ้
            เม่ืออคัคีภยัขยายตวั 5-10 นาที (F สีเหลือง)  

ทีมติดต่อส่ือสาร 
 

 

เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน/ทีมดบัเพลิง 
                                                                                                         

                                                                                                 ดบัได ้
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงาน        ประเมินสถานการณ์                                                                                    
 
            เม่ืออคัคีภยัขยายตวัมากกวา่10 นาที (F สีแดง)                             

                                              ดบัไม่ได ้
ทีมติดต่อส่ือสาร 
 

 

ผูบ้ญัชาการดบัเพลิง 
ทีมดบัเพลิง/บญัชาการในพื้นท่ี 
 

ผูบ้ญัชาการดบัเพลิง 
 

 

ทีมติดต่อส่ือสาร 
 

ผูบ้ญัชาการดบัเพลิง 

                      

ดบัเพลิง เม่ืออคัคีภยัพ่ึงเร่ิมไม่เกิน 5 นาที 

เพลงิไหม้ 

แจง้ Operator โทร 105  ประกาศรหสั Fสี เหลืองท่ี ............ 
….............. 

ด าเนินการตามแผน 

แจง้ Operator โทร 105  ประกาศรหสั Fสี แดง ท่ี............ 

ด าเนินการตามแผน 

ประเมินสถานการณ์
เพลิง 

แจง้ Operator โทร 105  ประกาศรหสั Fสี เขียวท่ี............ 

สรุปรายงานเหตุเพลิง
ไหม ้



13 
 

ช่างฉุกเฉิน 
- ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด 
-ประสานงานการ
ไฟฟ้า 
-สนบัสนุนน ้าในการ
ดบัเพลิง 
- ท าลายส่ิงกีดขวาง 
- เตรียมเคร่ืองช่วยชีวิต 

 

 กู้ชีพ-กู้ภัย 
-  เตรียมชุด
ปฐมพยาบาล 
- รอค าสั่งเขา้
คน้หาผูติ้ดคา้ง 
- สัง่การ 
รถพยาบาล 
เตรียมส่งต่อ 

ดับเพลงิ 
-ปะทะยบัย ั้งไฟ 
รอก าลงัเสริมจาก
หน่วยภายนอก 
-น าทางและให้
ขอ้มูลกบัหน่วย
ช่วยเหลือ 
 

รักษาความสงบ 
จราจร 
- จดัระบบจราจร 
-  อ านวยความ
สะดวกให้หน่วย
ช่วยเหลือ 
- ตรวจสอบคนเขา้ 
ออก 
-ดูแลทรัพยสิ์น 
- ประสานต ารวจ 
-ป้องกนัการบุกรุก 
ลกัทรัพย ์

ผบ.แผน 
-แจง้หน่วยดบัเพลิง
ใกลเ้คียง 
-แจง้ผูบ้ริหาร 
-แจง้องคก์รเครือข่าย 
-เตรียมโยกยา้ย บก.
แผนไปยงัจุดรวมพล 

 

 

เช็คชีวติ-ตดิต่อ 

- ส่งสญัญาณเตือนภยั 
-  เคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
อพยพคนไปยงัจุดรวม
พล และส่งต่อ
ผูป่้วยหนกั 

- ตรวจสอบผูติ้ดคา้งใน
อาคาร แลว้ท า
เคร่ืองหมาย 

 
   ดูแลทรัพย์สิน 
-ควบคุมการ
เคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น 
-ลงทะเบียนทรัพยสิ์น 

                    ล าดับขั้นตอนการปฏบัิติเมือ่พบเหตุเพลงิไหม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

          

 
 

         

 
 
 
 
 
 
 

                       

ผู้พบเหตุการณ์ 

แจ้งเหตุ 

เจ้าหน้าทีบ่ริเวณทีเ่กดิเหตุ 

แจ้ง ผบ.แผนฯ เข้าระงับเหตุ 

ประกาศแผนเป็นรหัส 

- ผบ.แผน- ไปท่ี บก.แผนฉุกเฉิน 
- ผช.แผน 2 ไปท่ีจุดเกิดเหตุ 
- ทีมดบัเพลิง ไปท่ีจุดเกิดเหตุ 
- ช่างฉุกเฉินตดัไฟ จ่ายน ้า ไปท่ีจุดเกิด
เหตุ 
 
 

-ผช.แผน 1- เตรียมรายช่ือผูท่ี้อยูใ่นพ้ืนท่ีอนัตราย ตรวจสอบ
การท างานของทีมเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น  เตรียมพร้อมยา้ยผูป่้วย
และคนอ่ืนๆ 
- ผช. แผน 3 เตรียมยานพาหนะเพ่ือส่งต่อ 
 -เตรียมพร้อมทีมกูชี้พ 
-รักษาความสงบ/จราจร ปฏิบติัการ 

 
  
 

เพลงิลุกลาม 

ผช.แผน 2 เสนอใช้แผนฉุกเฉิน                       ผบ.แผนฯ ออกค าส่ังใช้แผนฯ                         ประกาศใช้แผนฉุกเฉิน 

ประกาศเป็นเขตอนัตราย                    ตั้งกรรมการสอบสวน                         ฟ้ืนฟู       ปรับปรุงพืน้ที่ 

ประกาศยกเลกิแผน 

เพลงิสงบ 

เพลงิสงบ 
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        ทมีปฏิบตักิาร และการจดับุคลากรตามแผนฉุกเฉิน(ในเวลาราชการ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนฉุกเฉิน 
Emergency Plan 

 
EM ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 

ผบ.แผน 
 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน 1 
(ผช.แผน 1) 

 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน 2 
(ผช.แผน 2 Fire Marshall) 

 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน 3 
(ผช.แผน 3) 

 

1 
เช็คชีวติ-ตดิต่อ 

- แจง้เหตุผูบ้งัคบับญัชา 
-ส่งสัญญาณเตือนภยั 
- แจง้หน่วยดบัเพลิง/
ไฟฟ้า/ต ารวจ/กูชี้พ 
- ประชาสัมพนัธ์ภายใน 
 - ตรวจเช็คเจา้หนา้ท่ี/
ญาติ/ผูป่้วย/ผูม้าติดต่อ 

 

2 
ดูแล ทรัพย์สิน 

-ควบคุมการเคล่ือนยา้ย
ทรัพยสิ์นส าคญั ไปจุด
รวมพล 
-จดัเตรียมบริเวณท่ีจะเก็บ
รักษาทรัพยสิ์น 
-ลงทะเบียนทรัพยสิ์น 
 

 

5 
กู้ชีพ-กู้ภัย 

- ประสานงานกบัหน่วย
เช็คชีวติ เพื่อคน้หาผูป่้วยท่ี
ตกคา้ง 
-เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจาก
จุดเกิดเหตุ 
- ปฐมพยาบาลและส่งต่อ
โรงพยาบาลเครือข่าย 
- รายงาน สรุปยอด
ผูบ้าดเจบ็ และเสียชีวติ 

 

6 
รักษาความสงบจราจร 

- ป้องกนัการบุกรุก 
- ป้องกนัเหตุร้ายลกัทรัพย ์
- ใชเ้คร่ืองกั้น จดัการ
จราจร 
- อ านวยความสะดวกให้
หน่วยดบัเพลิง 
- ประสานเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

 

4 
ดับเพลงิ 

- ดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
- ประสานงานกบัหน่วยช่างฉุกเฉิน 
- ประสานงานกบัหน่วยงาน
ดบัเพลิงภายนอก 
- พิจารณาสถานการณ์ 
 

 

3 
ช่างฉุกเฉิน 

- ควบคุมไฟฟ้า- ประปา 
- ประสานงานกบัการไฟฟ้า 
- ร้ือถอน ท าลายส่ิงกีดขวาง 
- เตรียมพร้อมเคร่ืองช่วยชีวิต 

 



15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน(ผบ.แผนฯ) 

   คนท่ี 1   นายธารา รัตนอ านวยศิริ  
   คนท่ี 2  นายสันติภาพ  มีสวสัด์ิ    
   คนท่ี 3   นางสาวอินทิรา  เจนสระคู 
   

 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 1 
(ผช.แผน 1) 

คนท่ี 1 นายพลู  เหลือผล 
คนท่ี 2  นางละมุล  วเิศษปัสสา 
คนท่ี 3  นางสาวรัชนีกร  ไข่หิน 
 
  

 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3 
(ผช.แผน 3) 

คนท่ี 1 นางสุภาพ  เหล่าสุโพธ์ิ 
คนท่ี 2  นางสุวรรณรัตน์  หชยักุล  
    
  

 
 เช็คชีวติ-ติดต่อ 

นายพลศกัด์ิ หชยักลุ หวัหนา้ทีม 

นายสุวฒัน์ กญัญาค า 
นายวจิิตร  ศรีโต 
นางนริศรา  คลา้ยหนองสรวง 
นายไพรสนธ์  จิตตนิยมบุญ 
นายพิเชษฐ ์นพประดบั 
นายอนุวฒัน์ สมบูรณ์พนัธ์ 

  เคลือ่นย้าย ทรัพย์สิน 
นส.จนัทรา  จนัทร์หา  หวัหนา้ทีม 

นางสาวกรรณิการ์  แวน่ใหญ่ 
นางวไิลวรรณ  เนตรพนัทงั 

กู้ชีพ-กู้ภัย 
นางปาริชาติ  บุษดี     หวัหนา้ทีม 
แพทยป์ระจ า ER 
เจา้หนา้ท่ีเวรเชา้ ER 

พนกังานเปลเวรเชา้ 1 คน 

รักษาความสงบ-จราจร 
นายสุริยา  โกมารหวัหนา้ทีม 
นายพิทยา  ศิริแสง 
นายภูรวชิย ์ ภูมี 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 2 Fire Marshall (ผช.แผน 2) 
คนท่ี 1 นางสมร  โพธิสาขา 
คนท่ี 2 นางนงคราญ  สุระพินิจ  
  

 
 

     ดับเพลงิ   
นายมนตรี  ลาพงั   หวัหนา้ทีม 

 นายพรมภกัดี  ข่าขนัมะลี    นายทิวา  อาริต  

นายสนิท  สมบูรณ์พนัธ์ นายปริญญา  ธุระพนัธ์ 
นายปรีชา  ธุระพนัธ์      พนกังานเปลเวรเชา้ 2 คน 
 
 

ช่างฉุกเฉิน   
นายศรชยั  วงศจ์นัทร์แดง  หวัหนา้ทีม 

นายธนัวา  มาตยห์นองจอก 

นายน พดล  ขาวรัมย ์
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 ทีมปฏิบตักิาร และการจดับุคลากรตามแผนฉุกเฉิน(นอกเวลาราชการ) 
              โรงพยาบาลอาจสามารถ 
 
 

 
 
  
                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน (ผบ.แผน) 
เวรบ่าย :พยาบาลเวรตรวจการ 

           เวรดึก:,หัวหน้าเวร ER 
วนัหยุดราชการ:หัวหน้าเวร ER 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน 1( ผช.แผน 1) 
                  (หวัหนา้เวร IPD) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน 2 
             (หวัหนา้เวร LR- OR) 

1 
เช็คชีวติ-ติดต่อ-ทรัพย์สิน 
(จนท.เวร IPD,ห้องบัตร,

ห้องยา) 
- แจง้เหตุผูบ้งัคบับญัชา 
-ส่งสัญญาณเตือนภยัให้
ทราบทัว่กนั 
- แจง้หน่วยดบัเพลิง/
ไฟฟ้า/ต ารวจ/กูชี้พ 
- ประชาสัมพนัธ์ภายใน 
- ตรวจเช็ค จนท./ญาติ/
ผูป่้วย/ผูม้าติดต่อ 
-ลงทะเบียนทรัพยสิ์น 

 

2 
ช่างฉุกเฉิน-ดับเพลงิ 
(เวรเปล,EMS) 

-ดบัเพลิงขั้นตน้ 
- ควบคุมไฟฟ้า- ประปา 
- ประสานงานกบัการ
ไฟฟ้า 
- ร้ือถอน ท าลายส่ิงกีด
ขวาง 
- เตรียมพร้อมเคร่ืองช่วย
ชีวติ 

3 
กู้ชีพ-กู้ภัย 

(จนท.เวร ER,OPD) 
- ประสานงานกบัหน่วย
เช็คชีวติ เพื่อคน้หาผูป่้วยท่ี
ตกคา้ง 
-เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจาก
ท่ีเกิดเหตุ 
- ปฐมพยาบาล ส่งต่อ
โรงพยาบาลเครือข่าย 
- รายงาน สรุปยอด
ผูบ้าดเจบ็ และเสียชีวติ 

 

4 
รักษาความสงบจราจร 

(เวรรักษาความปลอดภัย) 
- ป้องกนัการบุกรุก 
- ป้องกนัเหตุร้ายลกัทรัพย ์
- ใชเ้คร่ืองกั้น จดัการ
จราจร 
- อ านวยความสะดวกให้
หน่วยดบัเพลิง 
- ประสานเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

 



17 
 

  บทบาทหน้าทีท่ีมปฏบิัตกิาร 
และการจดับุคลากรในแผนฉุกเฉิน 

1. ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน  ผู้อ านวยการแผน ฯ (COMMANDER)    ประกอบดว้ย 
1.นายธารา  รัตนอ านวยศิริ 
2.นายสันติภาพ  มีสวสัด์ิ 
3.นางสาวอินทิรา  เจนสระคู 

มีหน้าที่ 
1.   เขา้ปฏิบติัหนา้ท่ี ณ.กองบญัชาการแผนฉุกเฉิน โดยทนัที ก่อนพิจารณาประกาศใชแ้ผนฉุกเฉิน 
2.  สนบัสนุนและประสานงานการปฏิบติัตามแผนฯ 
3.  อนุมติัค่าใชจ่้ายตามแผน 
4.  ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉินฯ 
5.  สรุป และ รายงานผลความเสียหายต่อผูบ้งัคบับญัชา  แถลงข่าวร่วมกบัผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 

2. ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 1( ผช.แผน 1) (ASSET. COMMANDER) ประกอบด้วย 
1.นายพลู  เหลือผล 
2.นางละมุล  วเิศษปัสสา 
3.นางสาวรัชนีกร  ไข่หิน  

มีหน้าที่ 
1.  ควบคุมการปฏิบติังานหน่วยเช็คชีวติ-ติดต่อ  เคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น โดยปฏิบติัหนา้ท่ี ณ. จุดรวม
พล 
2.  แกไ้ขสถานการณ์ในหน่วยรับผดิชอบ  เพื่อใหก้ารอพยพคน  รวดเร็ว  และปลอดภยั ครบถว้น 
3.  ดูแลการประสานงานกบัหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวขอ้(ต ารวจ,ไฟฟ้า,ดบัเพลิง,กูชี้พ อบต.) 
4.  รายงานผลการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อผูบ้งัคบับญัชาการแผนฉุกเฉิน 

 ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 2  (ผช.แผน2)  ประกอบดว้ย 
1.นางสมร   โพธิสาขา 
2.นางนงคราญ  สุระพินิจ 

  มีหน้าที ่ 
1.  เขา้สู่ท่ีเกิดเหตุพร้อมหน่วยดบัเพลิงทนัที  และรายงานสถานการณ์ต่อ ผูบ้ญัชาการแผน  

                ฉุกเฉิน พร้อมทั้งเป็นผูเ้สนอใชแ้ผนฉุกเฉินเม่ือเห็นสมควร 
2.แกไ้ขสถานการณ์ 
3.  ดูแลจดัเตรียม  อุปกรณ์  อ านวยความสะดวก ในดา้นสาธารณูปโภค  ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์และ  
     ขณะเกิดเหตุ 
4.  ควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยดบัเพลิง 
5.  รายงานผลการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อผูบ้ญัชาแผนฉุกเฉิน 
6.  ใหค้วามสะดวกกบัหน่วยช่วยเหลือจากภายนอก 
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 ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3  (ผช.แผน 3)  ประกอบดว้ย    

1.นางสุภาพ   เหล่าสุโพธ์ิ     
2.นางสุวรรณรัตน์   หชยักุล   
มีหน้าที่ 
1. ควบคุมการปฏิบติังานของหน่วยกูชี้พ กูภ้ยัและรักษาความสงบจราจร 
 2. ดูแลการช่วยเหลือผูติ้ดคา้งในอาคาร  เม่ือรับทราบจากหน่วยเช็คชีวิต-ติดต่อ  และปฐมพยาบาล  
3.  เตรียมรถพยาบาลเพื่อการส่งต่อ  
4.  รายงานผลการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผดิชอบต่อผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน 

3. คณะกรรมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 

 หน่วยเช็คชีวติ - ติดต่อ ( Evacuation & Communication)    ประกอบดว้ย 
1. นายพลศกัด์ิ  หชยักุล  หวัหนา้ทีม 5. นายอนุวฒัน์ สมบูรณ์พนัธ์ 
2. นายสุวฒัน์  กญัญาค า   6. นายวจิิตร  ศรีโต    
3. นางนริศรา  คลา้ยหนองสรวง  7.นายไพรสนธ์ จิตตนิยมบุญ  
4. นายพิเชษฐ ์นพประดบั 

มีหน้าที ่ 
1.  ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบโดยทัว่กนัเม่ือไดรั้บการแจง้เหตุเบ้ืองตน้        
2.  ส่งสัญญาณเตือนภยัใหท้ราบโดยทัว่กนั  เม่ือไม่สามรถควบคุมเพลิงไดแ้ละประกาศแผนฉุกเฉิน 
3.  แจง้ดบัเพลิง/ต ารวจและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตามค าสั่ง 
4.  จดัระบบการตรวจสอบจ านวนคนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี  และเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชอ้พยพ 
5.  อพยพผูป่้วย  ญาติผูป่้วยและเจา้หนา้ท่ี  พร้อมอุปกรณ์ไปยงัจุดรวมพล  เม่ือประกาศแผนฉุกเฉิน 
6.  ตรวจเช็คเจา้หนา้ท่ี/ผูป่้วย/ญาติ   และผูม้าติดต่อ เพื่อหาผูติ้ดคา้งในอาคาร   หากพบวา่มีผูติ้ดคา้ง
ใหแ้จง้ ผช. แผน 1  เพื่อสั่งการใหห้น่วย กูชี้พ กูภ้ยัเขา้ช่วยเหลือ 
7. รายงานผลการปฏิบติังานต่อ ผช.แผน1  โดยเฉพาะการตรวจเช็คจ านวนคนวา่ครบหรือขาดดว้ย
ความรวดเร็ว 

 หน่วยดูแลทรัพย์สิน  ประกอบดว้ย 
1.นางสาวจนัทรา  จนัทร์หา   หวัหนา้ทีม 
2.นางสาวกรรณิการ์  แวน่ใหญ่ 
3.นางสาววไิลวรรณ  เนตรพนัทงั 

มีหน้าที ่ 
1.ควบคุมการเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นไปจุดรวมพล 
2.จดัเตรียมบริเวณท่ีจะเก็บรักษาทรัพยสิ์น 
3.ลงทะเบียนทรัพยสิ์น 
4. รายงานผลการปฏิบติังานต่อ ผช. แผน1   
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 หน่วยช่างฉุกเฉิน  ประกอบดว้ย 
1.นายศรชยั  วงศจ์นัแดง    หัวหน้าทมี 
2.นายธนัวา  มาตยห์นองจอก  
3.นายนพดล ขาวรัมย ์

มีหน้าที ่ 
1.   ตดัไฟฟ้าเฉพาะบริเวณท่ีเกิดเหตุทนัที 
2.   สนบัสนุนน ้าในการดบัเพลิง 
3.   ร่วมปฏิบติังานกบั จนท.การไฟฟ้า,  จนท.ดบัเพลิง, หน่วยกูชี้พ-กูภ้ยั 
4. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับท่ีจะช่วยชีวติหรือร้ือถอน  ท าลายส่ิงกีดขวาง  ร่วมกบัหน่วยงานดบัเพลิง
และหน่วยกูชี้พ-กูภ้ยั 
5.  รายงานผลการปฏิบติังานต่อ ผช.แผน2 
หน่วยดับเพลงิ  ประกอบดว้ย 

1. นายมนตรี  ลาพงั  หัวหน้าทีม   
2. นายทิวา  อาริต    5.นายปริญญา  ธุระพนัธ์   
3. นายสนิท  สมบูรณ์พนัธ์   6.พนกังานเปลเวรเชา้ 2 คน 
4.  นายปรีชา  ธุระพนัธ์  

 มีหน้าที ่ 
1.  เขา้ท าการดบัเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ ทนัทีท่ีรับทราบ 
2.  หาเคร่ืองดบัเพลิงสนบัสนุนไปยงัจุดเกิดเหตุ 
3.  ประสานงานกบัหน่วยช่างฉุกเฉิน  เพื่อป้องกนัการติดต่อลุกลาม 
4.  พิจารณาสถานการณ์เพื่อการด าเนินการควบคุมเพลิง ร่วมกบัหน่วยงานช่วยชีวติภายนอก 

    6.  รายงานผลการปฏิบติังาน  ต่อ ผช.แผน2 (Fire Marshall) 
 กู้ชีพ-กู้ภัย(Asset Control-Rescue)  ประกอบดว้ย 

1. นางปาริชาติ  บุษดี หัวหน้าทมี      
2. แพทยป์ระจ าหอ้งฉุกเฉิน 
3. เจา้หนา้ท่ีเวรเชา้  ห้องฉุกเฉิน           

มีหน้าที ่ 
1.  ประสานงานกบัทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ  เพื่อคน้หาผูติ้ดคา้ง ในอาคารภายใตค้  าสั่งของผูบ้ญัชาการ   
      แผนฉุกเฉิน 
2.เคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจากจุดเกิดเหตุ 
3.  ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ผูป้ระสบภยั  และส่งต่อโรงพยาบาลเครือข่าย 
4.  รายงานผลการปฏิบติังานต่อ   ผช.แผน 3 
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 รักษาความสงบจราจร  (Security& Traffic) ประกอบดว้ย 
1.นายสุริยา  โกมาร  หวัหนา้ทีม 
2.นายพิทยา  ศิริแสง 
3.นายภูรวชิย ์ภูมี   
มีหน้าที่ 
1.ป้องกนัการบุกรุก  ป้องกนัเหตุซ ้ าและลกัทรัพย ์
2.ก ากบัการ จราจรภายในและรอบบริเวณโรงพยาบาล 
2.อ านวยความสะดวกใหห้น่วยดบัเพลิงและหน่วยช่วยเหลือ 
3.ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
4.รายงานผลการปฏิบติังานต่อ ผช.แผน3 
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การควบคุมเพลงิไหม้รุนแรง 

1. หน่วยงานเจ้าของพืน้ทีต้่นเพลงิ 
- ควบคุมเพลิงเบ้ืองตน้ ตามแผน 
- ผูพ้บเห็นเหตุการณ์รายงานผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน เพื่อประกาศใชแ้ผนฉุกเฉิน 

* ประกาศใชแ้ผนฉุกเฉิน โดย ผบ.แผน 
* กดสัญญาณแจง้เหตุและประกาศแจง้เหตุโดยเจา้หนา้ท่ีประชาสัมพนัธ์ 

- ยติุการรักษาและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีไม่จ  าเป็นทุกชนิดเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามแผนท่ีไดรั้บ
มอบหมายและคดักรองผูป่้วยเพื่อการอพยพ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

1. การเตรียมผู้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ ยา เคมีภณัฑ์ 
1.1 การจ าแนกประเภทผู้ป่วย ให้พิจารณาตามอาการของโรคและความสามารถในการช่วยเหลือ

ตวัเอง รวมทั้งพิจารณาถึงการพยากรณ์ในการพิจารณาเคล่ือนยา้ยก่อน- หลงั อยา่งเหมาะสมโดย
แบ่งผูป่้วยเป็น 3 กลุ่ม 

 กลุ่มผู้ป่วยประเภท 1 สีแดง หมายถึง ผูป่้วยในระยะวกิฤต เช่น 
- ผูป่้วยหนกัมาก หรือส้ินหวงั เช่น Coma โรคร้ายแรงระยะสุดทา้ย 
- ผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 
- ผูป่้วยกระดูกตอ้คอหกั และตรึงกบัเตียงดึงคอ 
- ผูป่้วย Immediate post operation บางส่วน 

 กลุ่มผู้ป่วยประเภทที ่2 สีเหลือง หมายถึง ผูป่้วยท่ีพน้ระยะวกิฤตแต่ยงัช่วยตวัเอง
ไม่ได ้เช่น 

- ผูป่้วย Paralysis 
- ผูป่้วย Immobilized 
- ผูป่้วยเด็ก 
- ผูป่้วย Post operation 
- ผูป่้วย Weakness 
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 กลุ่มผู้ป่วยประเภทที ่3 สีเขียว หมายถึง ผูป่้วยช่วยเหลือตวัเองได ้หรือผูป่้วยโรค
เร้ือรังไม่รุนแรง 

วธีิปฏิบัติ 
1. แพทยห์รือพยาบาลเป็นผูจ้  าแนกประเภทผูป่้วย 
2. ใหใ้ชก้ระดาษสีติดท่ีป้ายทา้ยเตียงของผูป่้วยในตึกผูป่้วยทุกเตียงและมีเคร่ืองหมายเป็นป้ายคลอ้งมือ

ผูป่้วย 
3. ผูป่้วยประเภท 3 สีเขียว ใหผู้ป่้วยช่วยเหลือตวัเอง และอาจมอบหมายใหช่้วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วยอ่ืนท่ี

ช่วยเหลือตวัเองไม่ไดเ้ตม็ท่ี หรืออุปกรณ์การแพทย ์ยา และเคมีภณัฑต์ามความเหมาะสม 
4. กลุ่มผูป่้วยประเภท 2 สีเหลือง ถา้มีญาติ หรือกลุ่มผูป่้วยประเภท 3 สีเขียว ใหข้อความช่วยเหลือในการ

เคล่ือนยา้ย 
5. กลุ่มผูป่้วยประเภท 1 สีแดง ท่ีไม่สามารถช่วยเหลือตวัเองไดเ้ลย ปฏิบติัเหมือนกลุ่มกลุ่มผูป่้วยประเภท 

2 สีเหลือง ยกเวน้คนไขท่ี้มีอาการหนกัหรือเร้ือรัง ควรพิจารณาเคล่ือนยา้ยเป็นรายสุดทา้ย ถา้มีเวลาพอ 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางจ าแนกประเภทผู้ป่วยในหน่วยงาน 
หน่วยงาน/แผนก………………………….. 

ประเภทผู้ป่วย เลขทีเ่ตียง รายช่ือผู้ป่วย 

 
 
ประเภทที ่1 สีแดง  
(ผูป่้วยในระยะวกิฤต) 
 
 

 
1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 
4. ……………… 
5. ……………… 

 

 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 
5. ………………………………………… 

 
 
 
ประเภทที ่2 สีเหลอืง  
(ผูป่้วยท่ีพน้ระยะวกิฤต

 
1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 
4. ……………… 

 
1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 
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แต่ยงัช่วยตวัเองไม่ได)้ 5. ……………… 
 

5. ………………………………………… 
 

 
 
 
ประเภทที ่3 สีเขียว  
(ผูป่้วยช่วยเหลือตวัเอง
ได ้หรือผูป่้วยโรคเร้ือรัง
ไม่รุนแรง) 
 

1. ……………… 
2. ……………… 
3. ……………… 
4. ……………… 
5. ……………… 
6. ……………… 
7. ……………… 
8. ……………… 
9. ……………… 
10. ……………… 

 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 
5. ………………………………………… 
6. ………………………………………… 
7. ………………………………………… 
8. ………………………………………… 
9. ………………………………………… 
10. ………………………………………… 

 
 

 
 
 
 
 

1.2 จัดท าบัญชีแยกประเภท อุปกรณ์การแพทย์ ยา เคมีภัณฑ์ ทรัพย์สิน และเอกสารส าคัญ 
1. สติกเกอร์สีแดง  เพียง 1 ช้ิน ส่ิงของส าคญัท่ีสุด เพียงช้ินเดียว 

- อุปกรณ์หรือส่ิงของท่ีมีราคาแพง 
- มีน ้าหนกัเบา สามารถเคล่ือนยา้ยไดด้ว้ยคนเพียงคนเดียว 

2. สติกเกอร์สีเหลอืง เพยีง 1 ช้ิน ส่ิงของส าคญัถดัไป 
- ยาฉีด ยาเมด็ท่ีมีราคาแพง หรืออุปกรณ์ท่ีส าคญัรองลงมา   
- บรรจุอยา่งเรียบร้อย 

3. สติกเกอร์สีเขียว ได้หลายช้ินตามสมควร 
- เวชระเบียน ประวติัผูป่้วย 
- สารน ้า ยาน ้า  
- เคมีภณัฑ ์อุปกรณ์เคร่ืองใช ้ครุภณัฑ์ 

 
วธีิปฏิบัติ 

1. หวัหนา้กลุ่มงาน/หน่วยงานจดัท าบญัชีแยกประเภทวสัดุไว ้
2. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการเคล่ือนยา้ยส่ิงของแต่ละช้ินและจดัในกลุ่มเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น-กูชี้พ 
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3. มีถุงพลาสติกท่ีมีเคร่ืองหมายหรือช่ือหน่วยงานเพื่อบรรจุส่ิงของแยกช้ิน 
4. เคล่ือนยา้ยส่ิงของตามล าดบัความส าคญั 

 
1.3 วสัดุครุภัณฑ์อืน่ ๆ  

1. ก าหนดประเภทของท่ีตอ้งเก็บรักษา ตอ้งยา้ยหนีไฟ 
2. ประเภทของทิ้งได ้
3. ประเภทท่ีตอ้งก าจดัทิ้ง เน่ืองจากเป็นเช้ือเพลิง 

 
วธีิปฏิบัติ 

1. หวัหนา้กลุ่มงาน/หน่วยงานจดัท าบญัชีไว ้
2. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการเคล่ือนยา้ยส่ิงของแต่ละช้ิน 
3. มีถุงพลาสติกท่ีมีเคร่ืองหมายหรือช่ือหน่วยงานเพื่อบรรจุส่ิงของแยกช้ิน 

 
 
 
 

 
 
 
 

บัญชีแยกประเภท อุปกรณ์การแพทย์ ยา เคมีภัณฑ์ ทรัพย์สิน และเอกสารส าคญั 
หน่วยงาน/แผนก………………………….. 

ประเภทผู้ป่วย รายช่ืออุปกรณ์ฯ รายช่ือผู้ขนย้าย 

 
 
ประเภทที ่1 สติกเกอร์สีแดง   
(เพยีง 1 ช้ิน) 
 
 

 
 

1. ……………………. 
 

 
 

1. ………………………………………… 
 

 
 
ประเภทที ่2 สติกเกอร์สีเหลอืง  
(เพยีง 1 ช้ิน) 

 
 

1. ……………………. 
 

 
 

1. ………………………………………… 
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ประเภทที ่3 สติกเกอร์สีเขียว  
(หลายช้ินได้ตามสมควร) 

 
 

1. ……………………. 
2. ……………………. 
3. ……………………. 
4. ……………………. 
5. ……………………. 
6. ……………………. 
7. ……………………. 
8. ……………………. 
9. ……………………. 
10. ……………………. 

 
 

 
 

1. ………………………………………… 
2. ………………………………………… 
3. ………………………………………… 
4. ………………………………………… 
5. ………………………………………… 
6. ………………………………………… 
7. ………………………………………… 
8. ………………………………………… 
9. ………………………………………… 
10. ………………………………………… 

 

 
 

1. ขอบเขตปฏิบัตกิารเฉพาะแผน 
 แผนการดับเพลงิ 

1. ทนัทีท่ีไดรั้บทราบการเกิดเพลิงไหม ้สมาชิกหน่วยปฏิบติัการแผนฉุกเฉินจะตอ้งปฏิบติัตามแผน
ฉุกเฉินทนัที 

2. ผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน จะตอ้งท าการประเมินสถานการณ์ท่ีจุดเกิดเหตุ 
3. พิจารณาชนิดของเหตุฉุกเฉิน 
4. ตอ้งการก าลงัสบทบเพิ่มเติมหรือไม่  
5. จะตอ้งท าการอพยพผูป่้วยและบุคลากรหรือไม่ 

การประเมินสถานการณ์ที่เกดิเหตุ 
ผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน จะตอ้งท าการประเมินสถานการณ์ท่ีจุดเกิดเหตุ  ชนิดของเหตุฉุกเฉิน ตอ้งการ 

ก าลงัสบทบเพิ่มเติมหรือไม่ จะตอ้งท าการอพยพผูป่้วยและบุคลากรหรือไม่  ซ่ึง สถานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกิด
เหตุ ประกอบดว้ย 3 จุดดว้ยกนั คือ 

1. จุดท่ีเกิดเหตุ (พื้นท่ีอนัตราย) 
- มีสถานการณ์คบัขนั แลว้แต่ลกัษณะการลุกไหมข้องไฟท่ีเกิดข้ึน 
- การปฏิบติัการจะตอ้งรวดเร็วและถูกตอ้งโดยยดึหลกัวา่ให้มีความปลอดภยัสูงสุด การสูญเสีย

นอ้ยท่ีสุด และปฏิบติัไดค้ล่องตวั 
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- หลกัการ คือ ผูท่ี้อยูใ่กลไ้ฟหรืออุปกรณ์ใกลไ้ฟ ตอ้งรีบน าออกมาก่อน เพื่อดบัเพลิงเบ้ืองตน้
ใหเ้ร็วท่ีสุด 

- ปัญหาแทรกซอ้น คือ ความต่ืนตระหนกตกใจของผูป่้วย ท าใหค้วบคุมสติอารมณ์ไม่ได ้
- การปฏิบติัการอนัดบัแรก คือ การแจง้เหตุ ต่อมาคือการเตรียมพร้อมอพยพคน การ

ประสานงานโดยผูท่ี้เป็นบุคลากรตามแผนฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุนั้น ๆ จะตอ้งด าเนินการ
ตามล าดบัขั้นตอนของแผน 

2. จุดใกลเ้คียงท่ีเกิดเหตุ สถานการณ์ยอ่มตึงเครียด 
- ส่ิงท่ีตอ้งท า คือ การเคล่ือนยา้ยส่ิงของต่าง ๆ ท่ีเป็นเช้ือเพลิงออกจากจุดนั้น 
- เตรียมเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น และผูป่้วยไปยงัท่ีปลอดภยักวา่ 
- ส่งคนไปช่วยจุดเกิดเหตุ ท่ีควรค านึงถึงคือญาติผูป่้วย ซ่ึงจะตอ้งควบคุมและอพยพคนเหล่าน้ี

ใหไ้ปอยูใ่นท่ีปลอดภยั 
3. จุดห่างท่ีเกิดเหตุ สถานการณ์ไม่ตึงเครียด 

- จะตอ้งมีการเตรียมการ รับดูแลผูป่้วย และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากหอผูป่้วยท่ีก าลงัเกิดเหตุน าไป
ฝากไว ้การดูแลความปลอดภยัในตวัตึก การส่งคนไปช่วยกนัคนเขา้ไปมุงดูท่ีเกิดเหตุ ซ่ึงจะ
เป็นอุปสรรคต่อการระงบัอคัคีภยั
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แผนการอพยพหนีไฟ 
 

 แผนอพยพหนีไฟนั้นก าหนดข้ึนเพื่อความปลอดภยัของชีวิตและทรัพยสิ์นของพนักงานและสถาน
ประกอบการในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ้
 แผนอพยพหนีไฟท่ีก าหนดข้ึนนั้น มีองค์ประกอบต่างๆ เช่น หน่วยตรวจสอบจ านวนพนกังานผูน้ า
ทางหนีไฟ จุดนดัพบ หน่วยช่วยชีวติ และยานพาหนะ ฯลฯ ควรไดก้ าหนดผูรั้บผิดชอบในแต่ละหน่วยงานโดย
ข้ึนตรงต่อผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน   ก าหนดใหมี้การปฏิบติัดงัน้ี 
 1. หน่วยงานตรวจสอบจ านวนพนักงาน มีหน้าท่ีตรวจนับจ านวนพนักงานว่ามีการอพยพหนีไฟ
ออกมาภายนอกบริเวณท่ีปลอดภยัครบทุกคนหรือไม่ 
 2. ผูน้ าทางหนีไฟ จะเป็นผูน้ าทางพนกังานอพยพหนีไฟไปตามทางออกท่ีจดัไว ้
 3. จุดนดัพบ หรือเรียกอีกอยา่งวา่ “จุดรวมพล” จะเป็นสถานท่ีท่ีปลอดภยั ซ่ึงพนกังานสามารถท่ีจะมา
รายงานตวัและท าการตรวจสอบนบัจ านวนได ้หากพบวา่พนกังานอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริง 
ซ่ึงหมายถึงยงัมีพนกังานติดอยูใ่นพื้นท่ีท่ีเกิดอคัคีภยั 
 4. หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเขา้คน้หาและท าการช่วยชีวิตพนกังานท่ียงัติดคา้งอยู่ในอาคาร
หรือในพื้นท่ีท่ีไดเ้กิดอคัคีภยั รวมถึงกรณีของพนกังานท่ีออกมาอยูท่ี่จุดรวมพลแลว้มีอาการเป็นลม ช็อค หมด
สติหรือบาดเจ็บ เป็นตน้ หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะท าการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ และติดต่อหน่วย
ยานพาหนะใหใ้นกรณีท่ีพยาบาลหรือแพทยพ์ิจารณาแลว้ตอ้งน าส่งโรงพยาบาล 
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แผนอพยพหนีไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
                           ยอดครบ                                                                                            ยอดไม่ครบ 
 

 
 
 
 
 

ผู้บัญชาการ หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 
ส่ังใช้แผนอพยพหนีไฟไปยงั ประชาสัมพนัธ์(ประกาศ รหัส F สีแดง) 

 

ประชาสัมพนัธ์ ประกาศ 
พร้อมกดสัญญาณเตือนภัย 3 คร้ัง 

 

ผู้น าทางจะถือสัญญาณธงหนีไฟ 
น าพนักงานออกจากพืน้ที่ปฏิบัติงาน 

ตามช่องทางทีก่ าหนด 

ผู้น าทางน าพนักงานไปยังจุดรวมพล 

ผู้น าทาง  & ผู้ตรวจสอบยอด 
ท าการตรวจสอบยอด 

รีบน าผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บ 
ส่งหน่วยพยาบาลหรือ 
สถานพยาบาลใกล้เคียง 

ผู้ตรวจสอบแจ้งยอดต่อผู้บัญชาการ 
หรือผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน ณ จุดรวมพล 

ผู้บัญชาการหรือผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 
แจ้งให้พนักงานอยู่ในจุดรวมพลจนกว่าเหตุจะ

สงบ 

ผู้บัญชาการหรือผู้ช่วยบัญชาการแผนฉุกเฉินส่ัง 
ทมีค้นหา  

 
 
 ทมีค้นหารายงานผลให้ผู้บัญชาการหรือ

ผู้ช่วยผู้บัญชาการการแผนฉุกเฉินทราบ 
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รหัสแจ้งเหตุของภาวะอคัคภียั 
 

แบ่งระดับความรุนแรงของอัคคีภัยตามรหัสแจ้งเหตุ ดังนี้ 
รหัส F สีเหลอืง คือ ระดบัไฟไหมเ้บ้ืองตน้ 

รหัส F สีแดงคือ ระดบัไฟไหมรุ้นแรง 
รหัส F สีเขียว คือ ระดบัไฟไหมส้งบ  
 

แบบประกาศแผนฉุกเฉิน รหัสแจ้งเหตุ ภาวะอคัคภียั 
“ประกาศเจา้หนา้ท่ีทุกท่านโปรดทราบ ขณะน้ีขอใชร้หสั F สีเหลอืง ที ่........................” 

“ประกาศเจา้หนา้ท่ีทุกท่านโปรดทราบ ขณะน้ีขอใชร้หสั F แดง        ที ่........................” 

“ประกาศเจา้หนา้ท่ีทุกท่านโปรดทราบ ขณะน้ีขอใชร้หสั F เขียว       ที ่........................” 

        โดยประกาศติดต่อกนั 3 คร้ัง 
 

 เมื่อประกาศรหัส F สีเหลอืง  ให้บุคลากรและผู้รับบริการที่อยู่ติดกบัจุดเกดิเหตุ เตรียมความพร้อมในการ
อพยพไปจุดรวมพล 

เมื่อประกาศรหัส F สีแดง  ให้บุคลากรและผู้รับบริการทั้งหมด อพยพไปจุดรวมพล 
 

จุดรวมพล 
 

จุดรวมพล  1. คือบริเวณศาลาเอนกประสงค์ 
จุดรวมพล 2 .คือบริเวณใต้ต้นจามจุรี โรงจอดรถเจ้าหน้าที่ 
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ผู้น าทางหนีไฟ  : ถือธงสีไปตามเส้นทางหนีไฟ ไปทีจุ่ดรวมพล 
 

หน่วยงาน ผู้น าทางหนีไฟ 
ล าดับที ่1 

ผู้น าทางหนีไฟ 
ล าดับที ่2 

ERรวมกบั NUR   นางขจรจิตต ์ การสมพจน์  
ทนัตกรรม รวมกบัหอ้งบตัร นางสาวขวญัใจ  ไชยพลงาม  
- OPD รวมกบั LAB นางวรญา เจริญยิง่ปัญญา นางกาญจนา  หงษจุ์มพล 
เภสัชกรรม นางสุวรรณทา ค าภกัดี  
กลุ่มเวช  รวมกบั X-ray ,ENV,
หอ้งคลอด 

นายสุนทร  สาระภกัดี นางลกัษณาวดี  คงแสง 

แผนไทย นายอุทิศ ดลวจิิตร  
ผูป่้วยใน นายสุรศกัด ์ แสงทะมาตย ์ นายมนตรี  นาวารี 
จ่ายกลาง  คลงัยา นางเกษิณี  เกตุน ้าเท่ียง  
โภชนาการ นางศิโรรัตน์  มาตยะขนัธ์  
บริหาร นายธนาธิษณ์  พลูลาภ นายศรัณยก์ร ธุระพนัธ์ 
NCDและค าปรึกษา นางสาวกุสุมา  พุทธามาตย ์  
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เบอร์โทรศัพท์ติดต่อกรณีฉุกเฉิน 

ทมีสนับสนุนภายนอก เบอร์โทรติดต่อ มือถือ 
ศูนยแ์จง้เหตุสาธารณภยั 199  
ทีมดบัเพลิงเทศบาลต าบลอาจสามารถ 043-599071,199  
สถานีต ารวจภูธรอาจสามารถ 043-599088,043-599087  
การไฟฟ้าอาจสามารถ 043-599124  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ 043-599396  

 

ทมีสนับสนุนภายใน เบอร์โทรติดต่อ มือถือ 

ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 
นายธารา  รัตนอ านวยศิริ 
นายสันติภาพ  มีสวสัด์ิ 
นางสาวอินทิรา  เจนสระคู 

 
101 
108 
103 

 
08-9448-8898 
08-1974-0974 
08-6225-5092 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 1 
นายพลู  เหลือผล 
นางละมุล  วเิศษปัสสา 
นางสาวรัชนีกร  ไข่หิน 

 
100 
202 
103 

 
09-10659-824 

  08-9862-0881 
09-1052-2395 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 2 
นางสมร  โพธิสาขา 
นางนงคราญ  สุระพินิจ 

 
206 
104 

 
08-0010-3020 
08-1739-5071 

ผู้ช่วยผู้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3 
นางสุภาพ  เหล่าสุโพธ์ิ 
นางสุวรรณรัตน์  หชยักุล 

 
345 
309 

 
08-9620-2511 
08-7214-3401 

ทมีเช็คชีวติ- ติดต่อ 
นายพลศกัด์ิ  หชยักุล 
นายสุวฒัน์  กญัญาค า 

 
106 
205 

 
08-6233-2980 
08-7249-8670 

ทมีช่างฉุกเฉิน  นายศรชยั  วงศจ์นัแดง 
นายธนัวา  มาตยห์นองจอก 

303 
303 

08-1342-7623 
08-04046-239 

ทมี กู้ชีพ-กู้ภัย 
นางปาริชาติ  บุษดี 
นางสาวสุนี  โวหารกลา้ 

 
104 
104 

 
08-0192-6161 
08-75612-176 
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ทมีรักษาความสงบจราจร 
นายสุริยา  โกมาร 

 
191 

 
09-3481-1478 

ทมีดับเพลงิ  
นายมนตรี  ลาพงั 
นายสนิท  สมบูรณ์พนัธ์ 

 
304 

 
09-4621-9884 

ทมีเคลือ่นย้ายทรัพย์สิน 
นางสาวจนัทรา  จนัทร์หา 
นางสาวกรรณิการ์  แวน่ใหญ่ 

 
100 
204 

 
08-8549-9653 
06-3595-9442 
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แผนปฏิบัตกิารเมื่อเพลงิสงบ 
 

       การยุติแผนอคัคีภัย 
 ผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉินประกาศยติุแผนโดยใหเ้จา้หนา้ท่ีทีมเช็คชีวติ-ประชาสัมพนัธ์ ประกาศผา่น

เสียงตามสาย ดว้ยขอ้ความดงัน้ี “โปรดทราบ โปรดทราบ ขอยกเลกิใช้แผนฉุกเฉิน ณ บัดนี”้ ใหป้ระกาศไม่ต ่า
กวา่ 3 คร้ัง ห่างกนัไม่เกิน 3 วนิาที 

 
การตั้งกรรมการสอบสวน 

ผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน ตั้งกรรมการสืบสวนคน้หาสาเหตุของเหตุการณ์ดงักล่าว พร้อมทั้งสรุปให ้
ผูอ้  านวยการรับทราบ 
การบรรเทาภัย  ฟ้ืนฟูสภาพ 

1.ระยะบรรเทาภัย 
ระยะน้ีเป็นระยะท่ีภยัเร่ิมสงบ หรือหมดฤทธ์ิไม่เป็นอนัตรายต่อไป งานในระยะน้ีควรร่วมกนัท าการส ารวจ

ความเสียหาย ประเมินผลความจ าเป็นอยา่งรีบด่วน โดยปฏิบติัดงัน้ี 
1.1   กองบัญชาการ 
สั่งและควบคุมเจา้หนา้ท่ีใหส้ ารวจความเสียหาย และจ านวนผูป้ระสบภยัโดยรวดเร็ว และถูกตอ้ง 

ควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีใหก้ารสงเคราะห์แก่ผูป้ระสบอคัคีภยัใหเ้รียบร้อยและทัว่ถึง 
1.2 หัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงาน ตรวจสอบความเสียหายในดา้นต่างๆ ในส่วนท่ีรับผดิชอบ ไดแ้ก่ 

บุคลากรในหน่วยงาน ครุภณัฑก์ารแพทยแ์ละส านกังาน เอกสารส าคญั และอ่ืนๆ วา่มีการสูญหายหรือช ารุดเสียหาย
มากนอ้ยเพียงใด สรุปผลการตรวจสอบและรายงานผูบ้ญัชาการตามล าดบั 
          1.3 ทมีเช็คชีวติ ติดต่อ  รายงานจ านวนผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ ทั้งท่ีปลอดภยัไดรั้บบาดเจบ็และเสียชีวติ  
โดย 

 - รวบรวมรายช่ือผูบ้าดเจบ็ เสียชีวติ และผูท่ี้ส่งไปรักษาท่ีโรงพยาบาลใกลเ้คียง เพื่อสะดวกในการ
ด าเนินการช่วยเหลือ และติดต่อให้ญาติทราบ 

- ประกาศใหผู้ป่้วยและญาติผูป่้วยท่ีประสบเหตุเพลิงไหมท้ราบถึงท่ีพกัชัว่คราว ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีไดก้ าหนดไว ้
- ประกาศใหผู้ป้ระสบเหตุเพลิงไหมท้ราบวา่จะไดรั้บการสงเคราะห์และบรรเทาทุกขท่ี์ไหน อยา่งไร 
        
ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ 

 ดูแลใหไ้ดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม 
 แจง้ญาติของผูบ้าดเจบ็ใหท้ราบ 
 ในกรณีท่ีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็เกิดทุพพลภาพ ใหร้ายงานผูอ้  านวยการโรงพยาบาลทราบเพื่อพิจารณาให้

ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ 
 ส าหรับผูท่ี้เสียชีวติ 
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 แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจใหท้ราบตามกฏหมาย เพื่อชนัสูตรพลิกศพ ร่วมกบัแพทยว์า่เสียชีวติจาก
สาเหตุใด 

 ตรวจสอบช่ือ – สกุล ท่ีอยูใ่หถู้กตอ้ง และติดต่อให้ญาติทราบเพื่อมารับศพ 
 ในกรณีท่ีไม่ทราบช่ือ – สกุล ของผูเ้สียชีวติหรือไม่มีญาติมาติดต่อใหด้ าเนินการประสานงานกบั

เจา้หนา้ท่ีต ารวจ นิติเวช หรือมูลนิธิต่างๆ เพื่อมารับศพไปด าเนินการต่อ 
 รายงานผูอ้  านวยการโรงพยาบาล เพื่อพิจารณา ในเร่ืองค่าชดเชยและขอบเขตความรับผดิชอบตาม

ระเบียบของทางราชการ 
1.4.ประชาสัมพนัธ์ ประสานงานดา้นต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อขอความช่วยเหลือ 
และใหก้ารสนบัสนุน เพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 

         1.5  ทมีช่างฉุกเฉิน 
-  จดัการถอนซากปรักหกัพงั ซ่ึงน่าจะเป็นอนัตรายออกไปใหห้มด 
-  น าเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการตดัตน้เพลิงออกจากบริเวณเพลิงไหมก้ลบัเขา้ท่ีตั้งตามปกติ และ

ส ารวจตรวจสอบใหค้รบจ านวน 
-  จดัซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หเ้รียบร้อย 
-  จดัท าเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้สะอาด พร้อมท่ีจะใชง้านไดใ้นคราวต่อไป  หากเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

ชนิดใดช ารุด หรือเสียหายใชก้ารไม่ได ้ใหร้ายงานผูอ้  านวยการโรงพยาบาล เพื่อขออนุมติัจดัหาไวใ้หค้รบ
อยูเ่สมอ 

     1.6  ทมีดับเพลงิ 
-  จดัการร้ือถอนซากปรักหกัพงั ซ่ึงจะเป็นอนัตรายออกให้หมด 
-  น าเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการดบัเพลิงกลบัเขา้ท่ี เพื่อไม่ใหกี้ดขวางการจราจร 
-  ซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้ห้เรียบร้อย 
-  ท าความสะอาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หเ้รียบร้อย 
-  หากเคร่ืองมือเคร่ืองใชช้นิดใดช ารุด หรือเสียหายใชก้ารไม่ได ้ใหร้ายงานผูอ้  านวยการ

โรงพยาบาล เพื่อขออนุมติัจดัหาไวใ้หค้รบอยูเ่สมอ 
    1.7  ทมีเคลือ่นย้ายทรัพย์สิน 
              -  จดัการใหเ้จา้ของทรัพยสิ์นไดรั้บส่ิงของของตน โดยสะดวกและถูกตอ้ง 

-  ล าเลียงผูป่้วยกลบัไปอยูใ่นอาคารท่ีปลอดภยั 
-  ควบคุมดูแลทรัพยสิ์นของทางราชการจนกวา่หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นจะมารับคืน 
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  1.8 ทมีรักษาความปลอดภัยและป้องกนัจราจร 
-  เก็บเคร่ืองปิดกั้นจราจร เพื่อใหก้ารจราจรเป็นไปดว้ยความสะดวก 
-  ควบคุมดูแลมิใหบุ้คคลอ่ืนใด ซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปในเขตไฟไหม ้
-  ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

   1.9 งานซ่อมบ ารุง  คนงานและแม่บา้นท่ีประจ าหน่วยงานนั้น ช่วยกนัท าความสะอาดและร้ือซาก
ปรักหกัพงั   ท่ีจะเกิดอนัตรายออก 
   1.10   หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล ประสานงานในการจดัหาสถานท่ีใหผู้ป่้วยพกั (ในกรณีท่ีเกิดเพลิงไหม้
อาคารจนไม่สามารถใชเ้ป็นท่ีพกัได)้ และจดับุคลากรเป็นชุดส ารองข้ึนปฏิบติังานไดใ้นทนัที 
   1.11   ประธานองค์กรแพทย์ ประสานงานในการจดัหาบุคลากรทางการแพทยไ์ปดูแลผูป่้วย ณ สถานท่ี
เหมาะสม 
   1.12  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ประสานงานในการจดัหาสถานท่ีท างานให้แก่หน่วยงานท่ีประสบ
เหตุการณ์เพลิงไหม ้จนไม่สามารถใชง้านได ้
   1.13  เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานทีเ่กดิเพลงิไหม้ ใหจ้ดัเตรียมหรือจดัหาเคร่ืองมือ และอุปกรณ์เพื่อใหส้ามารถ
ใหบ้ริการไดต้ามความเหมาะสม 

 2. ระยะฟ้ืนฟูสภาพ 
ระยะน้ีเป็นระยะเกิดเหตุแลว้ และไดรั้บการบรรเทาภยัในระยะเร่งด่วนไปแลว้ ระยะน้ีเป็นงานระยะยาว

เก่ียวกบัการฟ้ืนฟู บูรณะส่ิงช ารุดเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภยั ใหก้ลบัคืนสู่สภาพเดิมใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท าได ้เช่น 
การรักษาพยาบาล การสาธารณสุข การชะลา้งส่ิงมีพิษ การจดัการกบัผูเ้สียชีวติ การซ่อมแซมอาคารสถานท่ี เป็นตน้ 
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ภาคผนวก 
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การใช้ ถงัดบัเพลงิ 
 กรณีทัว่ไป มีเพียง 4 ขั้นตอนเบ้ืองตน้ดงัน้ี คือ " ดึง ปลด กด ส่าย " 

1. วางถงัน ้ายาท่ีพื้น ดึงสลกันิรภยัออก 
2. ปลดสายฉีด ออกจากตวัล็อคท่ีถงั 
3. กดไกเพื่อใหน้ ้ายาดบัเพลิงพุ่งออกมาจากหวัฉีด 
4. ส่ายหวัฉีดใหน้ ้ายาพน่ออกไปไดท้ัว่  ๆ ฐานของไฟ 
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• การตรวจสอบถงัดบัเพลงิชนิดผงเคมแีห้งและ าโลตรอน

√ ×

วธิีการตรวจสอบถังดบัเพลงิ

 
 

 

การบ ารุงรักษา ถงัดบัเพลิง ใหป้ฏิบติัดงัน้ี....  
1) ดูแลรักษาจากภายนอก ตรวจสอบสภาพของสายฉีด ไม่แตก หรือ ร่ัว.... ถงัไม่ผกุร่อนข้ึนสนิม  
2) ดูแลรักษาน ้ายาในถงั โดย การหมัน่ พลิก ถงัดบัเพลิง กลบัหวัลง เพื่อตรวจสอบวา่ น ้ ายาดบัเพลิง ในถงัยงัคง
สภาพเดิม (เป็นของเหลว) ไม่จบัตวัเป็นกอ้นแขง็....  
3) ดูแลแรงดนั ตรวจสอบความดนั ของถงัดบัเพลิง วา่ยงัอยูใ่นช่วงท่ีก าหนด โดยดูจาก Gauge วดั โดยถา้เขม็ ยงัคงช้ี
อยูใ่นช่วงแถบสีเขียว แสดงวา่ ถงัดบัเพลิงนั้น ยงัอยูใ่นสภาพใชก้ารได ้
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ชนิดของน า้ยาดบัเพลงิ 
 
 

 
 

 

 

 

ถังดับเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง 
 บรรจุผงเคมี ซ่ึง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไวใ้นถงั แลว้อดัแรงดนัเขา้ไป เวลาใช ้ ผงเคมีจะถูกดนัออกไป
คลุมไฟท าใหอ้บัอากาศ    ควรใชภ้ายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเป็นฝุ่ นละอองฟุ้งกระจายท าใหเ้กิดความสกปรก และ
เป็นอุปสรรคในการเขา้ผจญเพลิง อาจท าใหอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง เสียหายได ้
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ถังเคมีดับเพลงิ ชนิด าโลตรอน 
 เป็นสารเหลวระเหย ไม่มีสี ไม่มีกล่ิน ไม่ติดไฟ ไม่น าส่ือไฟฟ้า ใชท้ดแทนเคร่ืองดบัเพลิงชนิดฮาลอน เป็น
มิตรต่อส่ิงแวดลอ้มปลอดภยัสะอาด ไม่ทิ้งคราบสกปรกและอายกุารใชง้านยาวนาน เหมาะใชก้บัอุปกรณ์
อิเล็คโทรนิคส์ คอมพิวเตอร์ ตูค้อนโทรลต่างๆ สามารถใชด้บัไฟไดทุ้กชนิดอยา่งมีประสิทธิภาพ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 


