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สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวติ FARA Fire And rescue Association องค์กรเอกชนไม่หวังผลตอบแทน Non-Profit,
Non-Governmental Organization NP-NGO ดําเนินกิจกรรมด้านการเผยแพร่ความรู ้ และผลิตครูเพือถ่ายทอดความรู ้
3 ด้าน คือ
1. ด้านความปลอดภัยในภาวะฉุกเฉิน (Safety in case of Emergency) อาทิ การดับไฟ Fire Service การกูภ้ ยั
Rescue Service และการกูช้ พี Emergency Medical Service
2. ด้านการสร้างเสริมสุขภาวะทังกายและจิตของผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยงาน ก่อนผู ้รับบริการหรือลูกค้า (Health
policy) โดยให้ความสําคัญด้านจิตวิญญาณ ผ่านความรัก
3. ด้านการสรรสร้างกระบวนการปกป้ องคุม้ ครองสิงแวดล ้อม (Environment) โดยมีผลสะท้อนกลับสู่เจ้าหน้าที
อย่างเหมาะสม ทัวถึง และฉับไว
ด้วยความรูท้ งั 3 ด้านดังกล่าว สมาคมฯ FARA ร่วมกับ สมาพันธ์การช่วยชีวติ ดับเพลิงและกูภ้ ยั แห่งเอเชีย APFA Asia
Pre-hospital and Fire Rescue Federation Association ได้กาํ หนดเป็ นมาตรฐาน 2 มาตรฐาน คือ
1. มาตรฐานการป้ องกันอัคคีภยั และช่วยชีวติ FARA-FS (Fire Safety) Certified
2. มาตรฐานความปลอดภัย(Safety) สุขภาพ (Health) และสิงแวดล ้อม (Environment) ASIA-SHE
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.

มาตรฐานการป้ องกันอัคคีภยั และช่วยชีวติ FARA-FS(Fire Safety) Certified

โครงการของสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวติ FARA Fire And Rescue Association ถือกําเนิดเมือ พ.ศ.2543 (คศ.2000)
เพือพัฒนาระบบความปลอดภัยโดยเฉพาะด้านการป้ องกันระงับอัคคีภยั และการช่วยชีวติ ให้มมี าตรฐานเทียบเท่ากับนานาประเทศ
เพือส่งเสริม “การพัฒนาคุณภาพองค์รวม” TQM Total Quality Management ให้แก่หน่วยงานทังภาครัฐและเอกชน โดยใช้
การฝึ กอบรมตามหลักสูตรทีกําหนด แล ้วประเมินมาตรฐานและรับรอง ด้วยนโยบาย “ใกล้ชิดประดุจมิตรและญาติ”

เงือนไขในการขอรับรองมาตรฐาน FARA –FS Certified (ซึงตังแต่ พ.ศ.2554 เป็ นต้นไปพัฒนาเป็ นมาตรฐาน ASIA-SHE)

หน่วยงานทีต้องการมาตรฐานการป้ องกันอัคคีภยั และช่วยชีวติ FARA-FS จะต้องผ่านการอบรมตามขอ้ กําหนด 4 หลักสูตรภายใน
1 ปี (รายละเอียดดูในเอกสาร BO3-B06) พร้อมทังปฏิบตั ิตามเงือนไขดังต่อไปนี
1. เมือผ่านการอบรมหลักสูตรที 2 (ERT) แล ้ว ERT จะต้องดําเนินการอบรมเจ้าหน้าทีทีเหลือทังหมดให้สามารถใช้เครืองดับ
เพลิงเบืองต้นได้ และ ERT ทุกคนต้องผ่านการฝึ กอบรมงานของ ER อย่างน้อย 6 ครัง ครังละ 1 ชัวโมง
2. เมือผ่านการอบรมหลักสูตรที 3 (HB) แล ้วจะต้องจัดตังสภาความปลอดภัย สุขภาพและสิงแวดล ้อมของหน่วยงาน เพือดําเนิน
กิจกรรมด้านการบริหารความเสียง ความปลอดภัยและสิงแวดล ้อมอย่างต่อเนือง
3. ต้องจัดทําคู่มอื การป้ องกันระงับอัคคีภยั และภัยพิบตั ขิ องหน่วยงานแจกให้เจ้าหน้าทีทุกคน
4. เมือผ่านการอบรมหลักสูตรที 4 (ED) แล ้วต้องดําเนินการซ้อมแผนฉุกเฉินไปตามหน่วยงานย่อยต่างๆให้ได้ดว้ ยตนเอง ( โดย
มีระดับความยาก-ง่ายในการซ้อม 5 ระดับ 5 Stage)
5. การรับรองมาตรฐานครังแรก (ASIA-SHE Cer.1) มีอายุ 3 ปี
ครังต่อไปต้องประเมินด้วยการตอบคําถามในเอกสาร
พร้อมกับต้องจัดการอบรมหลักสูตร ERT ต่อเนืองไปจนได้ ERT ครบ 100% (ซึงสมาคม FARA จะดําเนินการให้ไม่เกิน 5
รุ่น หลังจากนันหน่วยงาน ต้องดําเนินการเอง เพือให้สามารถพึงพาตนเองได้อย่างถาวร)
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เกณฑ์ขนต้
ั นสูม่ าตรฐานฯ
1. ติดตังอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยั ขันต้น จนถึงขันปานกลาง ( Fire Extinguisher & Fire Hose System )
ตามมาตรฐานทีกําหนด
2. มีป้ายสือความปลอดภัย ( Safety Sign ) ให้ครบถ้วนชัดเจน และมีรูปแบบเป็ นสากล
3. มีแผนฉุกเฉิ น ( Emergency Plan & Evacuation Drill )พร้อมบุคลากรรับผิดชอบ ERT Emergency
Response Team และเคยฝึ กปฏิบตั มิ าแล้ว อย่างสมําเสมอ โดยมีคู่มือทีกําหนดรายละเอียดครบถ้วน มอบให้
เจ้าหน้าทีทุกคน
เกณฑ์ขนต้
ั นทัง 3 ขอ้ นี จะต้องถูกกําหนดเป็ นนโยบายของหน่วยงานทีขอมาตรฐาน และดําเนินการให้เสร็จสินตาม
กําหนดในคู่มอื ฯ

ขันตอนปฏิบตั เิ พือให้ได้มาตรฐานการป้ องกันอัคคีภยั
1. สํารวจตรวจตรา
2. จัดหาเครืองมือ
3. ฝึ กปรือผูใ้ ช้

วิธีดาํ เนินงาน เพือเป็ น “องค์กรปลอดภัยคุณภาพ”
c
d
e
f
g
h

( ภาพที 1 )

จัดคนรับผิดชอบ
ตรวจสอบงบประมาณ
ตรวจอาคารสถานที
ตรวจอีกทีแผนเดิม
ทําเสริมแผนใหม่
มุ่งทําไปให้ต่อเนื อง

วิธีดาํ เนิ นงาน

n จัดคนรับผิดชอบ

หน่วยงานต้องแต่งตังคณะทํางานขึนมาเป็ นทางการ ( โดยคําสังจากผู ้
บริหารสูงสุดขององค์กรเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ) เพือจัดทําแผนแม่บท
ในการป้ องกันระงับอัคคีภยั และการช่วยชีวติ (ธรรมนู ญความปลอดภัย)
ซึงควรมีผูเ้ ชียวชาญจากภายนอก ( ทีเป็ นสมาชิก หรือ ใช้มาตรฐาน
NFPA National Fire Protection Association , USA.)สําหรับเรืองอัคคีภยั และใช้มาตรฐาน APFA Asia Pre-Hospital And
Fire Rescue Federation สําหรับเรืองการช่วยชีวติ เข้าร่วมในคณะทํางานนีด้วย เพือให้ แผนสามารถนําไปปฏิบตั ิได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทีสุด ร่วมกับผูเ้ ชียวชาญจากภายนอก อาจเชิญได้จากสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวติ FARA , หน่วยดับเพลิงของ
กรุงเทพมหานคร และหน่วยดับเพลิงของท้องถิน ( ซึงเจ้าหน้าทีได้ผ่านการรับรอง มาตรฐาน NFPA , APFA หรือเทียบเท่า ) ฯลฯ
หลักสําคัญในการบริหารบุคลากร คือ ต้องตังเป้ าหมายให้คนในองค์กรสามารถดําเนินการเองได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง และ
มีนโยบายทีชัดเจนต่อเนืองจนยังยืน โดยสมาคมฯ FARA ได้กาํ หนด วิสยั ทัศน์-พันธกิจ ให้กบั องค์กรทีต้องการพัฒนามาตรฐาน คือ
c
d
e
f

ทําได้เมือภัย (งาน) มา
รูป้ ญั หาเพือแก้ไข
เป็ นขวัญกําลังใจ
เพือให้รกั สามัคคี

มีความรู ้ มีความพร้อม ฝึ กซ้อมเสมอ
สํารวจค้นหาความเสียง ประเมิน และร่วมกันแก้ไข
เอือเฟื อ อาทร ใส่ใจ และเอาใจใส่ผูร้ ่วมงาน
ทุกเป้ าหมายต้องก่อให้เกิดความรัก และเกือกูลกันตลอดไป

(ไม่ตอ้ งเป็ นเทวดา ขอแค่เป็ นคนน่ารัก )
Page 2 of 10

A03

o ตรวจสอบงบประมาณ
ควรตรวจสอบงบประมาณทีมีอยู่แล ้ว หรือคาดว่าจะมีเพิมเติมมาในอนาคต เพือจะได้เลือกแผนการทํางานทีเหมาะสมได้โดยทันที เช่น
2.1 ถ้ามีงบประมาณมากเพียงพอ ให้จดั หาอุปกรณ์ทงหมดที
ั
กําหนดไวต้ ามมาตรฐานโดยทันที แล ้วจัดการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที ให้รู ้
และเข้าใจวิธใี ช้อปุ กรณ์เหล่านัน และการบริหารแผนการป้ องกัน-ระงับอัคคีภยั และการช่วยชีวติ อย่างสมบูรณ์
2.2 มีงบประมาณปานกลาง ก็ให้จดั ซืออุปกรณ์เท่าทีจําเป็ น และตังงบประมาณผูกพันระยะกลาง ( ภายใน 3-5 ปี ) สําหรับจัดซือ
ี อ แต่ตอ้ งใช้งบประมาณบางส่วนทีมีนนั จัดการฝึ กอบรมบุคลากรให้มคี วามรูเ้ ป็ นประการสําคัญ พึงระลึกเสมอ
อุปกรณ์ทเหลื
ว่า “คนนํ าเครือง” คนมีความรู ้ สามารถปฏิบตั ิได้ดกี ว่าคนมีเครืองมือมากมายแต่ใช้ไม่เป็ น
2.3 มีงบประมาณน้อยมาก ก็ควรใช้ไปในการพัฒนาบุคลากรก่อน โดยจัดให้มกี ารฝึ กอบรม (โดยผูฝ้ ึ กอบรมต้องมีมาตรฐานและ
เข้าใจ ข้อกําหนดของ HA. Hospital Accreditation สําหรับโรงพยาบาล หรือมาตรฐานอืนๆ ทีองค์กรต้องการ เช่น ISO
14001, ISO(TIS)18001ทําการรณรงค์ให้ความรูแ้ ละประชาสัมพันธ์ เพือให้บคุ ลากรเหล่านันสามารถใช้อปุ กรณ์ทมีี อยู่แล ้วให้
เกิดประสิทธิภาพมากทีสุด โดยกําหนดตารางการปฏิบตั เิ ป็ นทางการ และต้องมีการประเมินผล

p ตรวจอาคารสถานที
สํารวจอาคารและโครงสรา้ งกายภาพทังหมด โดยคณะทํางานขององค์กรและผูเ้ ชียวชาญด้านการป้ องกันและระงับอัคคีภยั จาก
หน่วยงานมาตรฐานแล ้วปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้เป็ นไปตามข้อกําหนด ดังรายการต่อไปนี :
3.1 หาพืนทีเสียง (Risk Area) ต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือภยันตรายต่างๆ เช่น อาคารแตกร้าว , ทรุด แล ้วกําหนดแผนการ
แก้ไขเป็ นรูปธรรม อย่างสมําเสมอ
3.2 จัดตังกองบัญชาการแผนฉุกเฉิ น (Emergency Response Room) (บก.แผน)(ต้องมีทเดี
ี ยว) ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ หากมีอยู่แล ้วให้ปรับปรุงตามความเหมาะสม (อ่านรายละเอียดคุณสมบัติ บก.แผน ได้ทเอกสาร
ี
A17)
3.3 กําหนดจุดรวมพล (Assembly Area) และจุดปลอดภัย(Safe Area) ใช้เป็ นพืนทีเพือตรวจสอบหาผูต้ ิดค้าง ทีสามารถ
รองรับการอพยพได้อย่างเหมาะสมหากมีอยู่แลว้ ให้ปรับปรุงบํารุงรักษา (ควรมีจดุ รวมพลไม่นอ้ ยกว่า 2 จุด แต่ไม่เกิน 4 จุด)
ใช้คราวละจุดเดียว
3.4 กําหนดเส้นทางอพยพหนี ไฟ ( Access Route) ทังบุคคลและทรัพย์สนิ จากทุกๆจุดของพืนที , จุดติดตังกล่องตรวจรายชือผู ้
เข้าพืนทีอันตราย (ERT Box) แล ้วจัดทําแผนผังเพือประชาสัมพันธ์ให้ผูใ้ ช้บริการและเจ้าหน้าทีได้รบั ทราบทัวกัน
3.5 กําหนดเส้นทางการจราจร (Traffic Route) ในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้ได้เมือเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออุบตั ิภยั
ต่างๆ ซึงจะต้องกําหนดทิศทางการจราจร, กําหนดบริเวณทีจอดรถดับเพลิง ซึงต้องมีแหล่งนําสนับสนุน, บริเวณทีจอดรถ
บันได บริเวณทีจอดรถฉุกเฉินต่างๆ ฯลฯ , ประตูทางเข้า-ออก และประตูฉุกเฉินหากทางเข้า-ออกใช้ไม่ได้ เป็ นต้น
3.6 จุดติดตังอุปกรณ์ในการป้ องกันและระงับอัคคีภยั อืนๆ ทีเหมาะสมกับสถานทีและงบประมาณ เช่น เครืองตรวจจับควัน และ
ความร้อน( Smoke / Heat Detectors) ,สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ (Fire Alarm), หัวฉีดนําดับเพลิงอัตโนมัติ ( Sprinkler),
แผงควบคุมระบบเตือนภัย( Fire Control Panel ) , ไฟฉุกเฉิน ( Emergency light ) มีจาํ นวนเพียงพอ และสามารถใช้งาน
ได้หรือไม่ ฯลฯ
3.7 จุดติดตังอุปกรณ์ดบั เพลิง ทังเพลิงไหมเ้ บืองต้น (ถังดับเพลิงแบบยกหิว Portable Fire Extinguisher) และเพลิงไหม้ขนั
ปานกลาง ( ระบบสายฉีดนําดับเพลิง ) แหล่งเก็บนําสํารอง,ปัมนําดับเพลิง (ดูรายละเอียดในข้อ 1 เกณฑ์ขนต้
ั นฯ)
3.8 จุดติดตังอุปกรณ์ช่วยชีวติ อืน ๆ อาทิ รอกหนีไฟ ( Fire Escape Device ) เพือใช้นาํ คนลงจากทีสูง , ท่อผ้าหนีไฟ ( Chute ) ,
เครืองช่วยหายใจ ( BA.) ทีกฎหมายกําหนดให้มเี พือปฏิบตั ิงานในบริเวณทีขาดอากาศได้, เบาะลมช่วยชีวติ ( Air Cushion ),
ขวาน, ฆ้อนปอนด์,เชือก, เปลหาม, หน้ากากฉุกเฉิน, บันไดสําหรับพาดระเบียง เข้าช่วยเหลือผูต้ ดิ ค้างบริเวณชัน 2 , เปลผ้าใบ
(Soft Stretcher), อุปกรณ์ทางการแพทย์ฉุกเฉิน และยาทีจําเป็ น ฯลฯ
3.9 จุดติดตังกล่อง ERT (ERT Box) คือ กล่องรองรับบัตรประจําตัวผูเ้ ข้าไปช่วยเหลือในพืนทีอันตราย
3.10 ป้ ายสือความปลอดภัย (Safety Sign) และป้ ายประชาสัมพันธ์ภยันตรายต่างๆ เช่น ป้ ายทางออก(Exit), ป้ ายทางออกฉุกเฉิน
(Emergency Exit) , ป้ ายทางหนีไฟ (Fire Exit) , ป้ ายทางตัน (No Exit) , ป้ ายจุดติดตังอุปกรณ์ดบั เพลิง (Fire
Extinguisher) , ป้ ายจุดติดตังสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (Fire Alarm) , ป้ ายบริเวณเก็บวัตถุอนั ตราย (Hazardous Material)
, ป้ ายจุดติดตังรอกหนีไฟ(Fire Escape Device) , ป้ ายบอกชัน(Level) ,ป้ ายห้องหรือแผนกต่างๆ ฯลฯ ซึงต้องอ่านได้ชดั เจน
ทุกมุม ทังกลางวันกลางคืน (สูงไม่ตากว่
ํ า 2 เมตร)
3.11 ระบบการติดต่อสือสาร(Communication) เพือให้ทกุ คนในหน่วยงานได้รบั ข่าวสารฉุกเฉินโดยทันที อาทิ ระบบเสียงตามสาย,
หอกระจายข่าว , ระบบวิทยุสอสาร,
ื
ระบบติดต่อภายใน (Intercom), ระบบโทรศัพท์ , ระบบโทรทัศน์วงจรปิ ด ,
โทรศัพท์มอื ถือ , รถกระจายเสียง หรือแม้แต่เครืองขยายเสียงทีใช้แบตเตอรี เป็ นต้น สํารวจว่า มีจาํ นวนเท่าใด เพียงพอหรือไม่
เนืองจากภาวะฉุกเฉินจะได้รบั การตอบสนอง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็ดว้ ยระบบการสือสารเหล่านี
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q ตรวจอีกทีแผนเดิม
ทุกองค์การ จะต้องมีแผนการป้ องกันและระงับอัคคีภยั อยู่แล ้วอย่างแน่นอน แต่อาจไม่ได้นาํ มาปฏิบตั ิ หรือ แผนฯนัน อาจไม่
สอดคลอ้ งกับสภาพความเป็ นจริงในปัจจุบนั ทีทุกหน่วยงานกําลังมุ่งเน้นไปสู่เป้ าหมายแห่งการเป็ นองค์การทีมีคุณภาพมาตรฐาน
ดังนัน จึงควรนําแผนฯเดิมมาวิเคราะห์ และหาทางปรับปรุงแก้ไข เพือให้สอดคล ้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็ นรูปธรรม
นํามาปฏิบตั ไิ ด้ทนั ที โดยมุง่ เน้นการพึงพาตนเอง และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน

r ทําเสริมแผนใหม่

การจัดทําแผนการ (โครงการ) ป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในหน่วยงานขึนใหม่นนั จะต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบตั กิ าร
อย่างมีระบบ กําหนดจุดหมายปลายทาง (ENDS) และแนวทางการดําเนินงาน (Means) ให้ชดั เจนและสอดคล ้องกับการพัฒนา
องค์กร ซึงเราควรศึกษาและเรียนรูก้ ารบริหารจัดการแผนใหม่ สําหรับองค์การทีกําลังพัฒนาคุณภาพ

s มุ่งทําไปให้ต่อเนื อง (CQI Continuous Quality Improvement)
ความล ้มเหลวของโครงการ หรือแผนใดก็ตาม มักมีปจั จัยสําคัญอยู่ทการขาดความต่
ี
อเนืองสู่เป้ าหมายทียังยืน ซึงมีพฤติกรรม
หลักคือ “งด”, “เลือน” , “แชเชือน” และ “บิดเบือนเป้ าหมายเดิม” ดังนัน หากหน่วยงานใดปรารถนาทีจะประสบความสําเร็จใน
การเป็ น องค์กรทีปลอดภัย อันเป็ นองค์ประกอบสําคัญของโรงพยาบาลทีมีคุณภาพตามมาตรฐาน HA. หรือองค์กรมาตรฐานอืนๆ ก็
ควรหาลูท่ างปฏิบตั ใิ ห้แผนฯ ทีวางไว้อย่างดีแล ้วนัน ดํารงและดําเนินไปได้อย่างต่อเนืองตลอดไป เฉกเช่นเดียวกับ “ การหายใจ
ของมนุ ษย์ ทีหยุดเมือใด คือตายเมือนัน ”

ขยายความ เกณฑ์ขนต้
ั นสูม่ าตรฐานการป้ องกันอัคคีภยั
FARA-FS (Fire Safety) Certified
c ติดตังอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภยั ขันต้นจนถึงขันปานกลางอย่างถูกต้อง

1.1 ติดตังเครืองดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) แต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับพืนที และวัตถุเชือ
เพลิง เช่น ในห้องทีต้องการความสะอาด ห้ามใช้เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และเครืองดับเพลิงทีทําให้เกิดสารพิษ
หรือสกปรก เป็ นอันขาด อาทิ ห้องผ่าตัด (OR) ห้องผูป้ ่ วยหนัก (ICU) ห้องฉุกเฉิน (ER) อาคารผลิตอาหารหรือยา
ห้องเก็บหรือผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้ าละเอียดอ่อน ห้องอืนทีติดตังเครืองปรับอากาศ ฯลฯ ให้ใช้เครืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือนํายาเหลวระเหยทีไม่มสี ารพิษ CFC และใช้นาํ หรือโฟม ในบริเวณทีเชือเพลิงมีลกั ษณะเป็ น
ของแข็งเชือเพลิงธรรมดา เช่น ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก ฯลฯ
1.2 จํานวนเครืองดับเพลิงซึงมีประสิทธิภาพในการดับเพลิง ไม่ตากว่
ํ า 6A-10B
ไม่นอ้ ยกว่า 1 เครืองต่อพืนที 200 ตร.เมตร( สําหรับองค์กรทีมีความเสียงขันปานกลาง )
1.3 จํานวนเครืองดับเพลิงไม่นอ้ ยกว่า 1 เครือง ต่อระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร
1.4 ห้ามติดตังเครืองดับเพลิงสูงจากพืน ( วัดถึงส่วนสูงสุดของเครืองฯ )
เกินกว่า 140 ซ.ม. สําหรับเครืองทีมีนาหนั
ํ กเบา (ไม่เกิน 10 กิโลกรัม) ,
และห้ามติดตังเครืองดับเพลิงขนาดหนัก(เกิน 10 กิโลกรัม) สูงกว่า 90 ซม.
โดยเฉพาะเครืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ในหลายๆ ประเทศนิยมตังเครืองดับเพลิงไวบ้ นพืน โดยมีถาดรอง เพือให้
สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกทุกคน
(ภาพทีประเทศเกาหลี)

1.5 ต้องมีระบบดับเพลิงเพือรองรับเพลิงไหมข้ นปานกลาง
ั
ถึงขันรุนแรง อาทิ
ม้วนสายยางฉีดดับเพลิง (Fire Hose Reel ) , สายฉีดดับเพลิงแบบแขวน
(Fire Hose Rack) , ม้วนสายส่งนําดับเพลิง (Fire Delivery Hose)
พร้อมหัวฉีด (Nozzle), สายฉีดนําดับเพลิง (Fire Fighting Hose), สาย
สูบนําดับเพลิง (Suction Hose) พร้อมทังมีแหล่งเก็บนําดับเพลิง(Water
Tank) , เครืองสูบนําดับเพลิง (Fire Pump) , ท่อทางจ่ายนําดับเพลิง
(Fire Hydrant) , ท่อรับนําดับเพลิง ( Inlet Valve)
1.6 ต้องจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีใช้ในการดับเพลิง และฝึ ก
ซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น เสือผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ากากป้ อง
กันความร้อน หรือควันพิษ เป็ นต้น
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d มีป้ายสือความปลอดภัย ( Safety Sign )
ทีต้องจัดให้มีเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ชดั เจนทุกมุม ในระยะไกล
ทังเวลากลางวัน และกลางคืน ส่วนใหญ่ คือ ป้ าย 3 มิติแบบเรืองแสง
2.1 ป้ ายบอกทางหนีไฟ ( Fire Exit ) ใช้เฉพาะช่องทางหนีไฟเท่านัน
2.2 ป้ ายทางออกฉุกเฉิน ( Emergency Exit ) ควรจัดเตรียมไว ้
รวมกระทังหน้าต่าง ทีสามารถออกไปได้
2.3 ป้ ายทางเข้า-ออก ( Entrance - Exit ) ทางขึน-ลง
2.4 ป้ ายบอกจุดติดตังอุปกรณ์ป้องกัน-ระงับอัคคีภยั และอุปกรณ์
เตือนภัยต่าง อาทิ เครืองดับเพลิงแบบมือถือ (Fire
Extinguisher), ตูเ้ ก็บสายส่งนําดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ,
จุดเปิ ดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) , จุดติดตัง
อุปกรณ์ช่วยชีวติ ต่างๆ เช่น รอกหนีไฟ ( Fire Escape Device )
เปลหามผ้าใบ (Soft Stretcher), หน้ากากกันควันพิษ ฯลฯ

2.5 ป้ ายบอกชือห้อง หรือช่องทางต่างๆ ทุกช่อง ทุกประตู รวมทังทางตัน , บริเวณอันตราย,
ป้ ายจุดรวมพล (Assembly Area) ,ป้ ายกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (Emergency
Response Room) , ป้ ายจุดปลอดภัย (Safe Area) ของแผนก
2.6 ป้ ายระบุ “ห้ามใช้ลฟิ ท์ เมือเกิดเหตุเพลิงไหม้” ติดไวน้ อกลิฟท์ ทุกๆ โถงเข้าลิฟท์
2.7 ป้ ายบอกความรุนแรงของสารไวไฟ, สารเคมี, สารกัมมันตรังสี, วัตถุมพี ษิ ฯลฯ
2.8 ป้ ายกฏระเบียบ ข้อบังคับทีต้องปฏิบตั ิ ป้ ายจราจร, ป้ ายรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัย ฯลฯ
ป้ ายต่างๆเหล่านี จะต้องสามารถมองเห็นได้ชดั เจน
ในระยะไกล หลายมุมมอง ทังในเวลากลางวันและกลางคืน

e มีแผนฉุกเฉิ นและรายงานการฝึ กปฏิบตั ิตามแผน
ซึงจะต้องมีรายการดังต่อไปนี
3.1 แผนกําหนดบุคลากรและหน้าทีตามแผนฉุกเฉิน ( แบ่งเป็ น 6 ทีม )
จะต้องมอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที โดยมีคาํ สังเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
โดยระบุชอื (มิใช่เพียงตําแหน่ง) ( ดูรายละเอียด A03 หน้า 6 )
3.2 ขันตอนการปฏิบตั ิตามแผน ( ดูรายละเอียด A03 หน้า 7-8 )
3.3 เหตุการณ์สมมุติ ซึงมีขอ้ กําหนดแนบท้ายตัวอย่าง (เอกสาร C01)
3.4 สรุปประเมินผลการปฏิบตั ติ ามแผน (เอกสาร A09)
3.5 มีภาพถ่าย และ Clip VDO การซ้อม เผยแพร่ทางสือสาธารณได้
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ระบบการบริหารเหตุฉุกเฉิ น Incident Command System
ผูป้ ฏิบตั ิงานคือ “ทีมฉุกเฉิ น” ERT Emergency Response Team
c ทีมบัญชาการ (Command)
-

ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการแผนฉุกเฉิ น 1

ผูช้ ่วย 1 Evacuation Commander (สีเขียว)

d
ทีมเช็คชีวติ – ติดต่อ
Evacuation &
Communication
: จัดระบบตรวจสอบจํานวนคน
และภาวะอันตราย (Safety)
: ประกาศส่งสัญญาณเตือนภัย
(จาก บก.แผน)
: แจ้งเจ้าหน้าทีของรัฐตามคํา
สัง IC, ประชาสัมพันธ์
( Public Information )
: ดูแลคน,ผูป้ ่ วย(Patient) ให้
ครบถ้วนปลอดภัยเสมอ
: ดูแลการส่งต่อผูป้ ่ วย
(Transportation)
: สังคมสงเคราะห์ (Welfare)

ผูบ้ ญั ชาการแผนฉุกเฉิ น (ผบ.แผน)
Incident Commander ( IC) (สีนาเงิ
ํ น)
ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการแผนฉุกเฉิ น 2

ผูช้ ่วย 2 Fire Rescue Commander (สีแดง)

ผูช้ ่วยผูบ้ ญั ชาการแผนฉุกเฉิ น 3

ผูช้ ่วย 3 Medical Commander (สีเหลือง)

g

e

ทีมช่างฉุกเฉิ น

Engineering

h

ทีมเคลือนย้ายทรัพย์สนิ -กูช้ ีพ

ทีมรักษาความสงบ-จราจร

: ควบคุมเคลือนย้ายทรัพย์สนิ
สําคัญทีได้รบั มอบหมาย และ
สนับสนุนกําลังบํารุงและการคลัง
(Logistics & Financial)
: จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและกูช้ พี
: ปฐมพยาบาลผูป้ ระสบภัย(Casualties)
: ชําระลา้ งสารอันตราย(Decontamination)
: ดูแลผูป้ ฏิบตั งิ าน(Rehabilitation)

: ใช้เครืองกัน จัดการจราจรทัง
คนทังรถ (Access Control )
: เช็คผูเ้ ข้าช่วยเหลือให้หยอด
บัตรลงใน ERT Box
: ป้ องกันเหตุรา้ ย – ลักทรัพย์
บุกรุก (Crime Scenes)
: อํานวยความสะดวกให้หน่วย
ช่วยเหลือ
: ประสานกับเจ้าหน้าทีตํารวจ
( Police Liaison)

Resource & Medical

: ควบคุมระบบไฟฟ้ าและนํา
ดับเพลิง (Water &
Electricity Supply)
: ควบคุมก๊าซและสารอันตราย
(Hazmat and gas Control)
: รือถอน ทําลายสิงกีดขวาง
: เตรียมพร้อมเครืองช่วยชีวติ
(Rescue Tool)
: สนับสนุนทีมอืนๆ
( มีจาํ นวนคน 10 %แต่ละพืนที )

( มีจาํ นวนคน 30 % แต่ละพืนที)

คณะทีปรึกษา

--- CEO ของหน่วยงาน(ผอ.แผน )
และการคลัง
--- วิศวกรความปลอดภัย
--- ผูเ้ ชียวชาญพิเศษ

(มี จํานวนคน 20 % แต่ละพืนที)

Security & Traffic

(มี จํานวนคน 10 %แต่ละพืนที )

f
ทีมดับเพลิง - กูภ้ ยั

ข้อกําหนดหน้าทีของทีมบัญชาการ
ผบ.แผน ( มีมากกว่า 1 คน )
มีหน้าทีใช้แผนฯ , ประกาศเลิกแผน ,
อนุมตั คิ ่าใช้จ่าย , ประธานในการแถลงข่าว

Fire Fighting & Rescue
หรือ ทีมเผชิญเหตุ

ข้อกําหนดเรืองสถานทีตามแผนฉุกเฉิน
กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน บก.แผน
(Emergency Response Room)
คือ สํานักงานในการบริหารแผนฉุกเฉิน หากไม่
สามารถปฏิบตั งิ านได้ ให้ยา้ ยไปจุดรวมพล เรียกว่า
Command Post

: ดับเพลิงขันต้น และควบคุมเพลิง
ปานกลาง ถึงรุนแรง โดยไม่เสียง
(Staging)
: ในกรณีไม่ใช่เหตุเพลิงไหม ้ คือทีม
เผชิญเหตุในพืนทีอันตราย(Hot Zone)
ผูช้ ่วยฯ 1 – 2 – 3 (มีมากกว่า 1 คน)
:
ประสานงานกับหน่วยดับเพลิง-กูภ้ ยั
มีหน้าทีรายงาน ผบ. , แก้ไขสถานการณ์ ,
ภายนอก
และหน่วยเชียวชาญพิเศษ
จุดรวมพล Assembly Area คือ พืนทีรองรับการ
ควบคุมการปฏิบตั งิ าน , สอบสวนสาเหตุ
: ตรวจสอบและปฏิบตั กิ ารควบคุม
อพยพ ของทังคนและทรัพย์สนิ หลัง IC ประกาศ
สารอันตราย (Hazmat Team)
แผนฉุกเฉิน เป็ นพืนทีทีตรวจสอบหาผูต้ ดิ ค้าง ( ซึง
: เข้ากูภ้ ยั ในพืนทีอันตรายเมือได้รบั
ควรมีมากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 4 และใช้กรณีเกิดเหตุ
คําสัง
ครังละจุดเดียวเท่านัน)
( มีจาํ นวนคน 30 %แต่ละพืนที )
จุดปลอดภัย Safe Area คือจุดรองรับการอพยพ
หมายเหตุ ผบ.แผน และ ผูช้ ่วย ต้องมีมากกว่า 1 คน เพือสํารองไว้ปฎิบตั หิ น้าทีได้ครอบคลุม
ฉุกเฉิน เฉพาะหน่วยงานทีจําเป็ น ต้องมีจดุ หลัก
ตลอด 24 ชัวโมง แต่ปฎิบตั หิ น้าทีเมือเกิดเหตุคราวละคนเดียวเท่านัน
และจุดสํารองเสมอ
: ส่วนจํานวนคนในทีมต่างๆทีคิดเป็ นร้อยละ สามารถปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม
และเมือปฏิบตั หิ น้าทีทีรับผิดชอบ เสร็จแลว้ ให้ไปช่วยทีมอืนๆ
: ERT คือ ทุกคนในหน่วยงานนันๆ ทีได้รบั การฝึ ก ให้สามารถรู ้ เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการดับไฟ Fire Service, กูภ้ ยั Rescue Service,
กูช้ พี Emergency Medical Service โดยการจัดการทีเป็ นระบบชัดเจน บนกระบวนการคุณภาพ ทีใช้หลัก TQM Total Quality Management
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A03

เหตุเพลิงไหม้แรกเริม

ผูพ้ บเหตุการณ์รอ้ งขอความช่วยเหลือ (แจ้งเหตุ)
ผูอ้ ยูบ่ ริเวณทีเกิดเหตุ
แจ้ง บก.แผน (โดยผูพ้ บเหตุ)

เข้าระงับเหตุ

( ระวังอันตราย )
ย้ายผูป้ ระสบภัยจากจุดเกิดเหตุ
ไปจุดปลอดภัย (Safe Area)

ทีม 1

ทุกทีมปฏิบตั อิ ย่างฉับไวเวลาเดียวกัน

ประกาศแผนเป็ นรหัส(ใช้เป็ นตัวเลข) ให้รูเ้ พียงคนภายใน
(สําหรับองค์กรณ์สาธารณะ)
- ผบ.แผน : ไปสู่ บก.แผน เพือทําหน้าทีบญั ชาการ
- ผูช้ ่วย 2 Fire Rescue : ไปบัญชาการทีเกิดเหตุ
- ผูช้ ่วย 1 Evacuation : ไปบัญชาการพืนทีอันตรายทีจําเป็ นต้อง
อพยพ รับมอบงานจากหัวหน้าพืนที (In charge),ตรวจสอบ
รายชือผูท้ อยู
ี ่ในพืนทีอันตราย, ตรวจสอบการทํางานทีมเช็คชีวติ ติดต่อและทีมช่างฉุกเฉิน, บริหารจัดการยานพาหนะเพือส่งต่อ
- ผูช้ ่วย 3 Medical : ไปบัญชาการห้องพยาบาลฉุกเฉิน(ER), วาง
แผนการเคลือนย้ายทรัพย์สนิ สําคัญและอุปกรณ์ช่วยชีวติ ตรวจ
สอบการทํางานทีมเคลือนย้ายทรัพย์สนิ -กูช้ พี และทีมรักษาความ
สงบจราจร
- ทีม 4 ดับเพลิง-กูภ้ ยั : ทีมในพืนทีเกิดเหตุ – ระงับเหตุ ป้ องกันการ
ติดต่อลุกลาม ช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุทนั ทีโดยไม่เสียง
: ทีมนอกพืนทีเกิดเหตุ – แต่งชุดป้ องกันเข้าร่วมระงับเหตุเพลิงไหม ้
, สารอันตราย Haz Mat ฯลฯ ภายใต้การควบคุมของผูช้ ่วย 2 Fire
Rescue
- ทีม 3 ช่างฉุกเฉิน : ทีมในพืนทีฯ : ตัดไฟ-จ่ายนํา ควบคุมก๊าซและ
สารเคมี เสร็จแล ้วสนับสนุนทีมอืน ทีมนอกพืนทีฯ : รอฟังคําสัง
เพือขยายการตัดไฟฟ้ าพืนทีอันตรายต่อเนือง สนับสนุนคนและ
เครืองมือ กับทีมในพืนที

- ทีม 2 เช็คชีวติ -ติดต่อ : ทีมในพืนทีฯ – ย้ายคน(ผูป้ ่ วย Patient) ทีอยู่

ในภาวะอันตรายไปจุดปลอดภัยทันที(ถ้ามี) โดยคําสังของหัวหน้า (In
charge) , เตรียมอพยพคนไปจุดรวมพลเมือประกาศแผนฉุกเฉิน,
บริหาร-จัดการคนในพืนทีให้สงบ และปลอดภัย
ทีมนอกพืนทีฯ - ดูแลพืนทีของตัวเองให้แน่ใจว่าปลอดภัย แล้วจึงเข้า
ช่วยเหลือทีมในพืนทีอันตราย
- ทีม 6 รักษาความสงบ-จราจร : ทีมในพืนทีฯ – ควบคุมฝูงชนในพืนที
ไม่ให้แตกตืนและปลอดภัย, จัดกันการจราจรทังคนทังรถ, ดูแลให้ผูเ้ ขา้ มา
ช่วยเหลือในพืนทีหยอดบัตรลง ERT Box, เสร็จแล ้วสนับสนุนทีมอืน ทีม
นอกพืนที –คอยสนับสนุนทีมในพืนทีฯ, เตรียมพร้อมบริหาร-จัดการ
เมือเหตุขยายตัวออกจากพืนทีต้นกําเนิด
- ทีม 5 เคลือนย้ายทรัพย์สนิ -กูช้ ีพ : ทีมในพืนทีฯ – อยู่ในพืนทีเพือดูแล
ทรัพย์สนิ สําคัญ เครืองมือแพทย์ฉุกเฉิน, ช่วยผูป้ ระสบภัย Casualty
ทีมนอกพืนทีฯ – ไปเตรียมพร้อมทีห้องพยาบาลฉุกเฉิน(ER), จัด
อุปกรณ์ทางการแพทย์และยา, รถพยาบาล, ปฏิบตั กิ ารชําระลา้ งสาร
อันตราย (Decon)

เพลิงสงบ

เพลิงลุกลาม (แผนฉุกเฉิ น)
ประกาศยกเลิกแผนเป็ นรหัส

Fire Marshal เสนอใช้แผนฉุกเฉิ น
จนท.บก.แผน

ผบ.แผน – ออกคําสังใช้แผนฯ
ดับเพลิง-กูภ้ ยั

(ประชาสัมพันธ์)

เช็คชีวติ -ติดต่อ

ช่างฉุกเฉิน

- แจ้งหน่วยดับพลิง
- แจ้งผูบ้ ริหาร
- แจ้งองค์กรเครือข่าย
- เตรียมโยกย้าย
บก.แผนไปจุดรวม
พล เพือปฏิบตั ิงาน
ได้คล่องตัวขึน
- รายงานผูช้ ่วย 1

- เคลือนย้ายผูป้ ่ วย
- อพยพคนไปทีจุดรวม
พล แล ้วส่งต่อผูป้ ่ วย
- ตรวจสอบผูท้ อาจติ
ี ด
ค้างในอาคาร แล้วทํา
เครืองหมาย
- นําบัตรจาก ERT Box
มาตรวจสอบ
- เช็คจํานวนคนทีจุดรวม
พล และผูส้ ่งต่อ
- รายงาน ผูช้ วย 1

- ควบคุมไฟฟ้ าทังหมด
- สนับสนุ นนําในการ
ดับเพลิง
- ทําลายสิงกีดขวาง
- เตรียมเครืองมือช่วย
ชีวติ
- รายงานผูช้ ่วย 1

ประกาศเป็ นเขตอันตราย

ประกาศใช้แผนฉุกเฉิ น

เคลือนย้ายฯ-กูช้ ีพ

- ปะทะยับยังไฟ รอ
- เคลือนย้ายทรัพย์สนิ
กําลังเสริมจากหน่วย สําคัญทีได้รบั มอบ
ช่วยเหลือภายนอก
หมาย
- นําทางและให้ข ้อมูล - เตรียมการปฐม
กับหน่วย ช่วยเหลือ
พยาบาล
- รอคําสังเข้าค้นหา ผูต้ ิด - รายงานผูช้ ่วย 3
(ถ้ามี) โดยไม่เสียง
- รายงานผูช้ ่วย 2

เพลิงสงบ
ตังกรรมการสอบสวน
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ฟื นฟู

รักษาความสงบจราจร
- จัดระบบจราจรทังภาย
ใน และภายนอก
- อํานวยความสะดวกให้
หน่วยช่วยเหลือ
- ตรวจสอบคนเข ้า-ออก
- ดูแลทรัพย์สนิ
ทีเคลือน ย้ายมา
- ประสานงานกับตํารวจ
- รายงานผูช้ ่วย 3

ปรับปรุงพืนที
A03

เหตุเพลิงไหม้ หรือระเบิดรุนแรงฉุกเฉิ น

ผูพ้ บเหตุ ร้องขอความช่วยเหลือ

เจ้าหน้าทีบริเวณทีเกิดเหตุ

ช่วยผูบ้ าดเจ็บ อพยพคน
ไปจุดปลอดภัย

แจ้ง บ.ก.แผน เหตุรุนแรงฉุกเฉิน

ดับไฟ - ควบคุมพืนทีอันตราย

ประกาศกระจายเสียงเหตุรุนแรงฉุกเฉิน
ด้วยข้อความ “โปรดทราบๆ ขณะนี เกิดเหตุ…………..ที………………ขอให้ทกุ ท่าน
ใช้ความระมัดระวัง” (ประกาศไม่ตากว่
ํ า 6 ครังห่างกันไม่เกิน 3 วินาที

 ผบ.แผน
: ไปจุดเกิดเหตุ รีบออกคําสังใช้แผนฉุกเฉิน (ถ้าจําเป็ น)
 ผูช้ ่วย 2 Fire Rescue : ไปจุดเกิดเหตุควบคุมสถานการณ์ พร้อมทีมดับเพลิงและกูภ้ ยั สารอันตราย
 ทีมดับเพลิง-กูภ้ ยั : เข้าระงับเหตุ หากพบผูป้ ระสบภัยให้ช่วยเหลือก่อน แล ้วส่งมอบให้กูช้ พี ,
ประสานงานกับหน่วยดับเพลิงและกูภ้ ยั ภายนอก ป้ องกันสารอันตราย
: รอคําสังเข้าช่วยเหลือผูต้ ดิ ค้าง (ถ้ามี) โดยไม่เสียง
 ผูช้ ่วย 1
: เข ้าพืนทีอันตรายทีต่อเนืองจากจุดเกิดเหตุ ต้องอพยพผูป้ ่ วย ควบคุม ประสานงานตรวจสอบการปฏิบตั กิ าร ทีมเช็คชีวติ -ติดต่อ และทีมช่างฉุกเฉิน
 เช็คชีวิต-ติดต่อ : เจ้าหน้าที บก.แผน ย้าย บก.แผน ไปทีจุดรวมพลทีประกาศ, ขอความช่วย
เหลือจากดับเพลิง, โรงพยาบาลเครือข่าย, หน่วยกูภ้ ยั , ตํารวจ ฯลฯ
: ย้ายผูป้ ่ วย (Patient), เจ้าหน้าที, ญาติ ไปจุดรวมพล ส่งต่อผูป้ ่ วยหนัก
: ตรวจสอบหาผูต้ ดิ ค้าง รวบรวมรายชือผูถ้ กู ส่งต่อ , สังคมสงเคราะห์
 ช่างฉุกเฉิ น : ตัดกระแสไฟ, จ่ายนํา, ควบคุมก๊าซ-สารอันตราย, ควบคุมวัตถุเชือเพลิง, สนับสนุนเครืองมือ
 ผูช้ ่วย 3
: ควบคุมทีมกูช้ พี จาก ER พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ ไปจุดรวมพล ประสานงานกับหน่วยกูช้ พี
ภายนอก
: ย้ายผูป้ ระสบภัย (Casualties) , ตรวจสอบการปฏิบตั งิ านทีมรักษาความสงบ-จราจร
 เคลือนย้ายทรัพย์สนิ - กูช้ ีพ : ย้ายทรัพย์สนิ สําคัญทีได้รบั มอบหมาย และอุปกรณ์ช่วยชีวติ
: จัดพืนทีปฐมพยาบาล และปฐมพยาบาลผูป้ ระสบภัย
: ดูแลผูป้ ฏิบตั งิ าน (Rehab)
 รักษาความสงบ-จราจร : จัดกันบริเวณพืนทีอันตราย Access Control ไม่ให้ผูไ้ ม่เกียวข้องผ่าน จัดการจราจร
ป้ องกันการบุกรุก อํานวยความสะดวกให้หน่วยช่วยเหลือ
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ตัวอย่าง การจัดตําแหน่ งทีมฉุกเฉิ นในพืนทีเหตุเพลิงไหม้ อาคารสาธารณะ
ความหมายอักษรย่อ

A = Ambulance รถพยาบาล
E = Engine รถดับเพลิงทีมีนาอยู
ํ ่
ในตัว
L = Ladder รถดับเพลิงทีมีบนั ได
COMMAND = กองบัญชาการแผน
ฉุกเฉินในพืนที
PIO = (Public Information
Officer) ประกาศกระจายเสียง,
ติดต่อ, ประชาสัมพันธ์
POLICE = ตํารวจ, รักษาความสงบจราจร
INTERIOR = ทีมปฏิบตั กิ ารภายใน
อาคาร ต้องเชียวชาญ พร้อมมี
อุปกรณ์ ป้ องกันอย่างดี
RS = Resource Sector สนับสนุ น
อุปกรณ์กูภ้ ยั
REAR = ทีมสนับสนุนในทีเกิดเหตุ
ROOF = ทีมปฏิบตั กิ ารจากด้านบน
REHAB = พืนทีพักฟื นของผูป้ ฏิบตั งิ าน
SAFETY = ผูเ้ ชียวชาญพิเศษ ให้ข ้อ
แนะนํา IC.(ผบ.แผน) เพือให้การ
ดําเนินงานปลอดภัยทีสุด
STAGING = ทีมสนับสนุนนอกทีเกิด
เหตุ (กองหลัง)

ตัวอย่างการจัดตําแหน่ งทีมฉุกเฉิ นในพืนทีเกิดอุบตั เิ หตุทางรถยนต์
ความหมายอักษรย่อ
EXTRICATION = บริเวณปฏิบตั กิ ารให้ผูป้ ระสบภัยหลุดพ้นอันตราย
FGC (IC) Incident Commander = ผบ.แผน (ผูบ้ ญ
ั ชาการแผนฉุกเฉิน)
RESCUE PERSONNEL = ผูเ้ ข้าช่วยเหลือ
TRANSPORTATION = บริเวณส่งต่อผูป้ ระสบภัย

TREATMENT = บริเวณปฏิบตั กิ ารช่วยเหลือ
TRIAGE = บริเวณคัดกรองผูป้ ระสบภัย
OFFICER (SECTOR) = หัวหน้า หรือทีมตรวจสอบ
VICTIM = ผูป้ ระสบภัย
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ตัวอย่างการจัดตําแหน่ งทีมฉุกเฉินในพืนทีเกิดเหตุสารอันตราย
ZONE 1 สีแดง คือบริเวณจุดเกิดเหตุ (Immediate Danger Area) อันตรายมาก กันเขตอย่างรัดกุม ผูป้ ฏิบตั กิ ารต้องมีอปุ กรณ์
ป้ องกัน และมีความเชียวชาญ ต้องอพยพคนออกทันที
ZONE 2 สีเหลือง คือ พืนทีอันตราย (Danger Area) อันตรายรองลงมา แต่อาจมีความรุนแรงขยายตัวออกมาได้ ต้องควบคุมและ
เฝ้ าระวัง อพยพคนตามคําสังของ IC มีการกันเขตด้วย
ZONE 3 สีเขียว คือ พืนทีเสียง (Risk Area) มีอนั ตรายน้อย พอเพียงการจัดตังทีมช่วยเหลือต่างๆได้ อาทิ COMMAND,
STAGING, REHAB
นอก ZONE 3 สีขาว คือ พืนทีปลอดภัย เพือจัดตังทีม MEDICAL, TRANSPORT, TREATMENT
ความหมายอักษรย่อ
HAZARD - ทีมจัดการสารอันตราย (ดับเพลิง-กูภ้ ยั )
ACCESS CONTROL - ทีมจัดกันพืนทีและจราจร (รักษาความสงบ-จราจร)
WELFARE - ประชาสงเคราะห์ (เช็คชีวติ -ติดต่อ)
MEDICAL - ทีมบริการทางการแพทย์ (เคลือนย้ายทรัพย์สนิ -กูช้ พี )

2. มาตรฐานความปลอดภัย (Safety) สุขภาพ (Health) และสิงแวดล้อม (Environment)
ASIA-SHE (ดูรายละเอียด A38)
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