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โครงการเตรยีมความพรอ้มเพอืความปลอดภยั 
ในภาวะฉุกเฉิน ( Safety ) สขุภาวะของเจา้หนา้ท ี(Health)  

และบูรณาการสงิแวดลอ้ม (Environment) สาํหรบัองคก์รมาตรฐาน 
โดย อาจารยค์ณาทตั  จนัทรศิ์ร ิ   
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สมาคมการดบัเพลงิและช่วยชีวติ FARA Fire And rescue Association องคก์รเอกชนไมห่วงัผลตอบแทน Non-Profit, 
Non-Governmental Organization  NP-NGO ดาํเนินกจิกรรมดา้นการเผยแพร่ความรู ้และผลติครูเพอืถา่ยทอดความรู ้ 
3 ดา้น คอื 

1. ดา้นความปลอดภยัในภาวะฉุกเฉิน (Safety in case of Emergency) อาท ิการดบัไฟ Fire Service  การกูภ้ยั 
Rescue Service และการกูช้พี Emergency Medical Service 

2. ดา้นการสรา้งเสรมิสุขภาวะทงักายและจติของผูป้ฏบิตังิานในหน่วยงาน ก่อนผูร้บับรกิารหรอืลูกคา้ (Health 
policy) โดยใหค้วามสาํคญัดา้นจติวญิญาณ ผ่านความรกั 

3. ดา้นการสรรสรา้งกระบวนการปกป้องคุม้ครองสงิแวดลอ้ม (Environment) โดยมผีลสะทอ้นกลบัสู่เจา้หนา้ที
อย่างเหมาะสม ทวัถงึ และฉบัไว 

ดว้ยความรูท้งั 3 ดา้นดงักลา่ว สมาคมฯ FARA ร่วมกบั สมาพนัธก์ารช่วยชวีติ ดบัเพลงิและกูภ้ยัแห่งเอเชยี APFA Asia 
Pre-hospital and Fire Rescue Federation Association  ไดก้าํหนดเป็นมาตรฐาน 2 มาตรฐาน คอื 

1. มาตรฐานการป้องกนัอคัคภียัและช่วยชวีติ FARA-FS (Fire Safety) Certified 
2. มาตรฐานความปลอดภยั(Safety) สุขภาพ (Health) และสงิแวดลอ้ม (Environment)  ASIA-SHE  

 
โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี 
 
1. มาตรฐานการป้องกนัอคัคภียัและช่วยชีวติ  FARA-FS(Fire Safety) Certified    
 
โครงการของสมาคมการดบัเพลงิและช่วยชวีติ FARA Fire And Rescue Association  ถอืกาํเนิดเมอื พ.ศ.2543 (คศ.2000) 
เพอืพฒันาระบบความปลอดภยัโดยเฉพาะดา้นการป้องกนัระงบัอคัคีภยัและการช่วยชวีติ ใหม้มีาตรฐานเทยีบเท่ากบันานาประเทศ 
เพอืส่งเสรมิ “การพฒันาคุณภาพองคร์วม” TQM  Total  Quality Management  ใหแ้ก่หน่วยงานทงัภาครฐัและเอกชน โดยใช ้
การฝึกอบรมตามหลกัสูตรทกีาํหนด  แลว้ประเมนิมาตรฐานและรบัรอง ดว้ยนโยบาย “ใกลชิ้ดประดุจมิตรและญาติ”  
 
เงอืนไขในการขอรบัรองมาตรฐาน FARA –FS Certified (ซงึตงัแต่ พ.ศ.2554 เป็นตน้ไปพฒันาเป็นมาตรฐาน ASIA-SHE) 
หน่วยงานทตีอ้งการมาตรฐานการป้องกนัอคัคีภยัและช่วยชวีติ FARA-FS จะตอ้งผ่านการอบรมตามขอ้กาํหนด 4 หลกัสูตรภายใน 
1 ปี (รายละเอยีดดูในเอกสาร BO3-B06) พรอ้มทงัปฏบิตัิตามเงอืนไขดงัต่อไปนี 
1. เมอืผ่านการอบรมหลกัสูตรท ี 2 (ERT) แลว้ ERT จะตอ้งดาํเนินการอบรมเจา้หนา้ททีเีหลอืทงัหมดใหส้ามารถใชเ้ครอืงดบั 

เพลงิเบอืงตน้ได ้และ ERT ทกุคนตอ้งผ่านการฝึกอบรมงานของ ER อย่างนอ้ย 6 ครงั ครงัละ 1 ชวัโมง 
2. เมอืผ่านการอบรมหลกัสูตรท ี3 (HB) แลว้จะตอ้งจดัตงัสภาความปลอดภยั สุขภาพและสงิแวดลอ้มของหน่วยงาน เพอืดาํเนิน

กิจกรรมดา้นการบริหารความเสยีง ความปลอดภยัและสงิแวดลอ้มอย่างต่อเนือง 
3. ตอ้งจดัทาํคู่มอืการป้องกนัระงบัอคัคีภยัและภยัพบิตัขิองหน่วยงานแจกใหเ้จา้หนา้ททีุกคน 
4. เมอืผ่านการอบรมหลกัสูตรท ี4 (ED) แลว้ตอ้งดาํเนินการซอ้มแผนฉุกเฉินไปตามหน่วยงานย่อยต่างๆใหไ้ดด้ว้ยตนเอง ( โดย

มรีะดบัความยาก-งา่ยในการซอ้ม 5 ระดบั 5 Stage) 
5. การรบัรองมาตรฐานครงัแรก (ASIA-SHE Cer.1) มอีายุ 3 ปี     ครงัต่อไปตอ้งประเมนิดว้ยการตอบคาํถามในเอกสาร  

พรอ้มกบัตอ้งจดัการอบรมหลกัสูตร ERT ต่อเนืองไปจนได ้ERT ครบ 100% (ซงึสมาคม FARA จะดาํเนินการใหไ้มเ่กนิ 5 
รุ่น หลงัจากนนัหน่วยงาน ตอ้งดาํเนินการเอง เพอืใหส้ามารถพงึพาตนเองไดอ้ย่างถาวร) 
 

 



 

A03       Page 2 of 10 

 

( ภาพท ี1 ) 

 

เกณฑข์นัตน้สูม่าตรฐานฯ 
 
1. ตดิตงัอปุกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียัขนัตน้ จนถงึขนัปานกลาง ( Fire Extinguisher & Fire Hose System )  

ตามมาตรฐานทกีาํหนด 
2.    มีป้ายสอืความปลอดภยั ( Safety Sign )  ใหค้รบถว้นชดัเจน และมีรูปแบบเป็นสากล  
3.    มีแผนฉุกเฉิน ( Emergency Plan & Evacuation Drill )พรอ้มบคุลากรรบัผิดชอบ  ERT Emergency  
        Response Team  และเคยฝึกปฏบิตัมิาแลว้ อย่างสมําเสมอ โดยมีคู่มือทกีาํหนดรายละเอยีดครบถว้น มอบให ้
      เจา้หนา้ททีกุคน  

 
เกณฑข์นัตน้ทงั 3 ขอ้นี  จะตอ้งถกูกาํหนดเป็นนโยบายของหน่วยงานทขีอมาตรฐาน และดาํเนินการใหเ้สร็จสนิตาม
กาํหนดในคู่มอืฯ  

 
ขนัตอนปฏบิตัเิพอืใหไ้ดม้าตรฐานการป้องกนัอคัคภียั 
1. สาํรวจตรวจตรา 
2. จดัหาเครอืงมือ 
3. ฝึกปรอืผูใ้ช ้
 
 

 
 

 
 
 
 

 

วิธีดาํเนินงาน  
 

  จดัคนรบัผิดชอบ 
หน่วยงานตอ้งแต่งตงัคณะทาํงานขนึมาเป็นทางการ ( โดยคาํสงัจากผู ้

บรหิารสูงสุดขององคก์รเป็นลายลกัษณอ์กัษร ) เพอืจดัทาํแผนแมบ่ท 

ในการป้องกนัระงบัอคัคีภยัและการช่วยชวีติ(ธรรมนูญความปลอดภยั)  
ซงึควรมผูีเ้ชยีวชาญจากภายนอก   ( ทเีป็นสมาชกิ  หรอื ใชม้าตรฐาน 
NFPA National Fire Protection Association , USA.)สาํหรบัเรอืงอคัคีภยั และใชม้าตรฐาน APFA Asia Pre-Hospital And 
Fire Rescue Federation  สาํหรบัเรอืงการช่วยชีวติ  เขา้ร่วมในคณะทาํงานนีดว้ย เพอืให ้แผนสามารถนาํไปปฏบิตัิไดอ้ย่างมี

ประสทิธิภาพทสุีด  ร่วมกบัผูเ้ชยีวชาญจากภายนอก  อาจเชญิไดจ้ากสมาคมการดบัเพลงิและช่วยชวีติ FARA , หน่วยดบัเพลงิของ
กรุงเทพมหานคร   และหน่วยดบัเพลงิของทอ้งถนิ  ( ซงึเจา้หนา้ทไีดผ้่านการรบัรอง  มาตรฐาน NFPA , APFA หรอืเทยีบเท่า ) ฯลฯ 

  หลกัสาํคญัในการบรหิารบคุลากร คือ ตอ้งตงัเป้าหมายใหค้นในองคก์รสามารถดาํเนินการเองไดอ้ย่างรวดเรว็ มปีระสทิธภิาพสูง และ 
  มนีโยบายทชีดัเจนต่อเนืองจนยงัยนื โดยสมาคมฯ FARA ไดก้าํหนด วิสยัทศัน-์พนัธกจิ  ใหก้บัองคก์รทตีอ้งการพฒันามาตรฐาน คือ   
 

 ทาํไดเ้มือภยั (งาน) มา มคีวามรู ้ มคีวามพรอ้ม ฝึกซอ้มเสมอ 
 รูป้ญัหาเพอืแกไ้ข สาํรวจคน้หาความเสยีง ประเมนิ และร่วมกนัแกไ้ข 
 เป็นขวญักาํลงัใจ เออืเฟือ อาทร ใส่ใจ และเอาใจใส่ผูร่้วมงาน 
 เพอืใหร้กัสามคัคี ทกุเป้าหมายตอ้งก่อใหเ้กดิความรกั และเกอืกูลกนัตลอดไป 

                                      (ไมต่อ้งเป็นเทวดา  ขอแค่เป็นคนน่ารกั ) 

 

วิธีดาํเนินงาน เพือเป็น “องคก์รปลอดภยัคณุภาพ” 
 

  จดัคนรบัผิดชอบ 
  ตรวจสอบงบประมาณ 
  ตรวจอาคารสถานที 
  ตรวจอกีทแีผนเดิม 
  ทาํเสรมิแผนใหม่ 
  มุ่งทาํไปใหต้่อเนือง 
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  ตรวจสอบงบประมาณ 

ควรตรวจสอบงบประมาณทมีอียู่แลว้ หรอืคาดว่าจะมเีพมิเตมิมาในอนาคต เพอืจะไดเ้ลอืกแผนการทาํงานทเีหมาะสมไดโ้ดยทนัท ีเช่น 
2.1 ถา้มีงบประมาณมากเพยีงพอ  ใหจ้ดัหาอปุกรณท์งัหมดทกีาํหนดไวต้ามมาตรฐานโดยทนัท ีแลว้จดัการฝึกอบรมเจา้หนา้ท ีใหรู้ ้
      และเขา้ใจวธิใีชอ้ปุกรณเ์หลา่นนั  และการบริหารแผนการป้องกนั-ระงบัอคัคีภยัและการช่วยชวีติอย่างสมบูรณ ์
2.2  มีงบประมาณปานกลาง  ก็ใหจ้ดัซอือปุกรณ์เท่าทจีาํเป็น  และตงังบประมาณผูกพนัระยะกลาง ( ภายใน 3-5 ปี )  สาํหรบัจดัซอื 
        อปุกรณท์เีหลอื  แต่ตอ้งใชง้บประมาณบางสว่นทมีนีนั  จดัการฝึกอบรมบุคลากรใหม้คีวามรูเ้ป็นประการสาํคญั  พงึระลกึเสมอ 
      วา่ “คนนําเครอืง”    คนมคีวามรู ้สามารถปฏบิตัิไดด้กีวา่คนมเีครอืงมอืมากมายแต่ใชไ้ม่เป็น 
2.3 มีงบประมาณนอ้ยมาก  ก็ควรใชไ้ปในการพฒันาบุคลากรก่อน  โดยจดัใหม้กีารฝึกอบรม (โดยผูฝึ้กอบรมตอ้งมมีาตรฐานและ

เขา้ใจ ขอ้กาํหนดของ  HA. Hospital Accreditation สาํหรบัโรงพยาบาล หรอืมาตรฐานอนืๆ ทอีงคก์รตอ้งการ  เช่น    ISO 
14001,   ISO(TIS)18001ทาํการรณรงคใ์หค้วามรูแ้ละประชาสมัพนัธ ์ เพอืใหบ้คุลากรเหลา่นนัสามารถใชอ้ปุกรณท์มีอียู่แลว้ให ้
เกดิประสทิธภิาพมากทสุีด โดยกาํหนดตารางการปฏบิตัเิป็นทางการ และตอ้งมกีารประเมนิผล 

 
  ตรวจอาคารสถานท ี

สาํรวจอาคารและโครงสรา้งกายภาพทงัหมด  โดยคณะทาํงานขององคก์รและผูเ้ชยีวชาญดา้นการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั   จาก
หน่วยงานมาตรฐานแลว้ปรบัปรุงระบบความปลอดภยัใหเ้ป็นไปตามขอ้กาํหนด  ดงัรายการต่อไปนี : 
 

3.1  หาพนืทีเสยีง (Risk Area) ต่อการเกดิเหตุเพลงิไหมห้รอืภยนัตรายต่างๆ เช่น อาคารแตกรา้ว , ทรุด แลว้กาํหนดแผนการ
แกไ้ขเป็นรูปธรรม อย่างสมาํเสมอ 

3.2 จดัตงักองบญัชาการแผนฉุกเฉิน (Emergency Response Room) (บก.แผน)(ตอ้งมทีเีดยีว) ใหส้ามารถปฏบิตัหินา้ทไีดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพ  หากมอียู่แลว้ใหป้รบัปรุงตามความเหมาะสม (อ่านรายละเอยีดคุณสมบตั ิบก.แผน  ไดท้เีอกสาร A17) 

3.3 กาํหนดจุดรวมพล (Assembly  Area) และจุดปลอดภยั(Safe Area)  ใชเ้ป็นพนืทเีพอืตรวจสอบหาผูต้ิดคา้ง  ทสีามารถ
รองรบัการอพยพไดอ้ย่างเหมาะสมหากมอียู่แลว้ใหป้รบัปรุงบาํรุงรกัษา (ควรมจีดุรวมพลไม่นอ้ยกว่า 2 จดุ แต่ไม่เกิน 4 จดุ)  
ใชค้ราวละจดุเดยีว 

3.4 กาํหนดเสน้ทางอพยพหนีไฟ ( Access Route) ทงับคุคลและทรพัยส์นิ  จากทกุๆจดุของพนืท ี, จดุติดตงักลอ่งตรวจรายชอืผู ้
เขา้พนืทอีนัตราย (ERT Box) แลว้จดัทาํแผนผงัเพอืประชาสมัพนัธใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารและเจา้หนา้ทไีดร้บัทราบทวักนั 

3.5 กาํหนดเสน้ทางการจราจร (Traffic Route) ในหน่วยงาน   โดยมุ่งเนน้ใหส้ามารถใชไ้ดเ้มอืเกดิเหตุเพลงิไหมห้รืออุบตัิภยั

ต่างๆ    ซงึจะตอ้งกาํหนดทศิทางการจราจร, กาํหนดบรเิวณทจีอดรถดบัเพลงิ ซงึตอ้งมแีหล่งนาํสนบัสนุน,  บริเวณทจีอดรถ
บนัได บริเวณทจีอดรถฉุกเฉินต่างๆ ฯลฯ , ประตูทางเขา้-ออก และประตูฉุกเฉินหากทางเขา้-ออกใชไ้มไ่ด ้ เป็นตน้ 

   3.6  จุดติดตงัอปุกรณ์ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัอนืๆ ทเีหมาะสมกบัสถานทแีละงบประมาณ   เช่น  เครอืงตรวจจบัควนั และ 
           ความรอ้น( Smoke / Heat Detectors) ,สญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้(Fire Alarm), หวัฉีดนาํดบัเพลงิอตัโนมตั ิ( Sprinkler),  
           แผงควบคุมระบบเตือนภยั( Fire Control Panel ) , ไฟฉุกเฉิน ( Emergency light )  มจีาํนวนเพยีงพอ  และสามารถใชง้าน 
        ไดห้รอืไม ่ฯลฯ 

3.7 จุดติดตงัอปุกรณ์ดบัเพลงิ  ทงัเพลงิไหมเ้บอืงตน้ (ถงัดบัเพลงิแบบยกหวิ Portable Fire Extinguisher)  และเพลงิไหมข้นั
ปานกลาง ( ระบบสายฉีดนาํดบัเพลงิ ) แหลง่เก็บนาํสาํรอง,ปมันาํดบัเพลงิ (ดูรายละเอยีดในขอ้ 1 เกณฑข์นัตน้ฯ) 

3.8 จุดติดตงัอปุกรณ์ช่วยชีวิตอนื ๆ  อาท ิ รอกหนีไฟ ( Fire Escape Device ) เพอืใชน้าํคนลงจากทสูีง , ท่อผา้หนีไฟ ( Chute ) ,  
      เครอืงช่วยหายใจ ( BA.) ทกีฎหมายกาํหนดใหม้เีพอืปฏบิตัิงานในบรเิวณทขีาดอากาศได,้ เบาะลมช่วยชวีติ ( Air Cushion ),  
      ขวาน, ฆอ้นปอนด,์เชอืก, เปลหาม, หนา้กากฉุกเฉิน, บนัไดสาํหรบัพาดระเบยีง เขา้ช่วยเหลอืผูต้ดิคา้งบริเวณชนั 2 , เปลผา้ใบ 
      (Soft Stretcher),  อปุกรณท์างการแพทยฉุ์กเฉิน  และยาทจีาํเป็น ฯลฯ 

  3.9  จุดติดตงักลอ่ง ERT (ERT Box) คือ กลอ่งรองรบับตัรประจาํตวัผูเ้ขา้ไปช่วยเหลอืในพนืทอีนัตราย 
  3.10 ป้ายสอืความปลอดภยั (Safety Sign) และป้ายประชาสมัพนัธภ์ยนัตรายต่างๆ  เช่น ป้ายทางออก(Exit), ป้ายทางออกฉุกเฉิน 

 (Emergency Exit) ,  ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit) ,  ป้ายทางตนั (No Exit) ,  ป้ายจดุติดตงัอุปกรณ์ดบัเพลงิ (Fire    
Extinguisher) , ป้ายจดุติดตงัสญัญาณแจง้เหตุฉุกเฉิน (Fire Alarm) , ป้ายบริเวณเก็บวตัถอุนัตราย (Hazardous Material) 
, ป้ายจดุติดตงัรอกหนีไฟ(Fire Escape Device) , ป้ายบอกชนั(Level) ,ป้ายหอ้งหรือแผนกต่างๆ  ฯลฯ ซงึตอ้งอ่านไดช้ดัเจน 
ทกุมมุ ทงักลางวนักลางคืน (สูงไม่ตาํกว่า 2 เมตร) 

3.11 ระบบการตดิต่อสอืสาร(Communication) เพอืใหท้กุคนในหน่วยงานไดร้บัขา่วสารฉุกเฉินโดยทนัท ี อาท ิ ระบบเสยีงตามสาย,    
         หอกระจายขา่ว , ระบบวทิยุสอืสาร,  ระบบตดิต่อภายใน (Intercom), ระบบโทรศพัท ์, ระบบโทรทศันว์งจรปิด ,  
       โทรศพัทม์อืถอื , รถกระจายเสยีง หรอืแมแ้ต่เครืองขยายเสยีงทใีชแ้บตเตอร ีเป็นตน้ สาํรวจวา่ มจีาํนวนเท่าใด เพยีงพอหรอืไม ่                
       เนืองจากภาวะฉุกเฉินจะไดร้บัการตอบสนอง  อย่างมปีระสทิธภิาพสูงสุด ก็ดว้ยระบบการสอืสารเหลา่นี 
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(ภาพทีประเทศเกาหลี) 

      

  ตรวจอกีทแีผนเดิม 
ทุกองคก์าร จะตอ้งมแีผนการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัอยู่แลว้อย่างแน่นอน แต่อาจไม่ไดน้าํมาปฏบิตัิ  หรือ แผนฯนนั อาจไม่
สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงในปจัจุบนัทีทุกหน่วยงานกาํลงัมุ่งเนน้ไปสู่เป้าหมายแห่งการเป็นองคก์ารทมีคุีณภาพมาตรฐาน 
ดงันนั จงึควรนาํแผนฯเดมิมาวเิคราะห ์และหาทางปรบัปรุงแกไ้ข เพอืใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางการพฒันาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม 
นาํมาปฏบิตัไิดท้นัท ีโดยมุง่เนน้การพงึพาตนเอง และการมส่ีวนร่วมของบคุลากรทกุคน 
 

  ทาํเสรมิแผนใหม่ 
การจดัทาํแผนการ (โครงการ) ป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในหน่วยงานขนึใหมน่นั จะตอ้งมกีารวางแผนกลยุทธ ์และแผนปฏบิตักิาร 
อย่างมรีะบบ กาํหนดจดุหมายปลายทาง (ENDS) และแนวทางการดาํเนินงาน (Means) ใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัการพฒันา
องคก์ร ซงึเราควรศึกษาและเรยีนรูก้ารบรหิารจดัการแผนใหม ่สาํหรบัองคก์ารทกีาํลงัพฒันาคุณภาพ  
 

  มุ่งทาํไปใหต้่อเนือง (CQI Continuous Quality Improvement) 
ความลม้เหลวของโครงการ หรอืแผนใดกต็าม  มกัมปีจัจยัสาํคญัอยู่ทกีารขาดความต่อเนืองสู่เป้าหมายทยีงัยนื  ซงึมพีฤติกรรม
หลกัคือ “งด”, “เลอืน” , “แชเชือน” และ “บิดเบือนเป้าหมายเดิม”  ดงันนั หากหน่วยงานใดปรารถนาทจีะประสบความสาํเร็จใน
การเป็น องคก์รทีปลอดภยั อนัเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของโรงพยาบาลทมีคีุณภาพตามมาตรฐาน HA. หรอืองคก์รมาตรฐานอนืๆ ก็
ควรหาลูท่างปฏบิตัใิหแ้ผนฯ ทวีางไวอ้ย่างดแีลว้นนั ดาํรงและดาํเนินไปไดอ้ย่างต่อเนืองตลอดไป  เฉกเช่นเดยีวกบั “ การหายใจ
ของมนุษย ์ทีหยุดเมือใด คือตายเมือนนั ” 
 

ขยายความ เกณฑข์นัตน้สูม่าตรฐานการป้องกนัอคัคภียั 
                                                FARA-FS (Fire Safety) Certified 
 

  ตดิตงัอปุกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียัขนัตน้จนถงึขนัปานกลางอย่างถูกตอ้ง 
1.1 ตดิตงัเครอืงดบัเพลงิแบบมอืถอื (Portable Fire Extinguisher) แต่ละประเภท ใหเ้หมาะสมกบัพนืท ีและวตัถเุชอื 

 เพลงิ  เช่น ในหอ้งทตีอ้งการความสะอาด  หา้มใชเ้ครอืงดบัเพลงิชนิดผงเคมแีหง้ และเครอืงดบัเพลงิททีาํใหเ้กดิสารพษิ 
 หรอืสกปรก เป็นอนัขาด  อาท ิ หอ้งผ่าตดั (OR)  หอ้งผูป่้วยหนกั (ICU) หอ้งฉุกเฉิน (ER)  อาคารผลติอาหารหรอืยา       
 หอ้งเก็บหรอืผลติอปุกรณไ์ฟฟ้าละเอยีดอ่อน หอ้งอนืทตีดิตงัเครอืงปรบัอากาศ ฯลฯ ใหใ้ชเ้ครอืงดบัเพลงิชนิดกา๊ซคาร-์       
 บอนไดออกไซด ์หรอืนาํยาเหลวระเหยทไีมม่สีารพษิ CFC   และใชน้าํ หรือโฟม ในบรเิวณทเีชอืเพลงิมลีกัษณะเป็น 
 ของแขง็เชอืเพลงิธรรมดา เช่น ยาง ไม ้ผา้ กระดาษ พลาสตกิ ฯลฯ  

1.2 จาํนวนเครอืงดบัเพลงิซงึมปีระสทิธภิาพในการดบัเพลงิ ไม่ตาํกว่า 6A-10B  
       ไม่นอ้ยกวา่ 1 เครอืงต่อพนืท ี200 ตร.เมตร( สาํหรบัองคก์รทมีคีวามเสยีงขนัปานกลาง ) 

        1.3   จาํนวนเครอืงดบัเพลงิไมน่อ้ยกวา่ 1 เครอืง ต่อระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร 
        1.4   หา้มตดิตงัเครอืงดบัเพลงิสูงจากพนื ( วดัถงึส่วนสูงสุดของเครอืงฯ )   
            เกนิกวา่ 140 ซ.ม. สาํหรบัเครอืงทมีนีาํหนกัเบา  (ไม่เกนิ 10 กโิลกรมั)  ,    
                 และหา้มติดตงัเครอืงดบัเพลงิขนาดหนกั(เกนิ 10 กิโลกรมั) สูงกวา่ 90 ซม.  
                 โดยเฉพาะเครอืงดบัเพลงิชนิดกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์    
             ในหลายๆ ประเทศนิยมตงัเครอืงดบัเพลงิไวบ้นพนื โดยมถีาดรอง เพอืให ้
             สามารถหยบิใชไ้ดโ้ดยสะดวกทกุคน 
 

    1.5 ตอ้งมรีะบบดบัเพลงิเพอืรองรบัเพลงิไหมข้นัปานกลาง ถงึขนัรุนแรง  อาท ิ
          มว้นสายยางฉีดดบัเพลงิ (Fire Hose Reel ) , สายฉีดดบัเพลงิแบบแขวน 
            (Fire Hose Rack) , มว้นสายส่งนาํดบัเพลงิ (Fire Delivery Hose)  
                                                 พรอ้มหวัฉีด (Nozzle), สายฉีดนาํดบัเพลงิ (Fire Fighting Hose),  สาย 
                                                 สูบนาํดบัเพลงิ (Suction Hose)  พรอ้มทงัมแีหลง่เกบ็นาํดบัเพลงิ(Water  
                                                                 Tank) , เครอืงสูบนาํดบัเพลงิ  (Fire Pump) , ท่อทางจ่ายนาํดบัเพลงิ   
                                                                 (Fire  Hydrant) , ท่อรบันาํดบัเพลงิ ( Inlet Valve)  

     1.6   ตอ้งจดัหาอปุกรณป้์องกนัอนัตรายสว่นบคุคลทใีชใ้นการดบัเพลงิ และฝึก 
           ซอ้มดบัเพลงิโดยเฉพาะ เช่น เสอืผา้ รองเทา้ ถงุมอื หมวก หนา้กากป้อง 

      กนัความรอ้น หรอืควนัพษิ เป็นตน้ 

 

 

 



 

A03       Page 5 of 10 

 

 

 
  มีป้ายสอืความปลอดภยั ( Safety Sign ) 

       ทตีอ้งจดัใหม้ีเพยีงพอ สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนทกุมมุ ในระยะไกล  
      ทงัเวลากลางวนั และกลางคืน สว่นใหญ่ คือ  ป้าย 3 มิติแบบเรอืงแสง 

2.1 ป้ายบอกทางหนีไฟ ( Fire Exit )  ใชเ้ฉพาะช่องทางหนีไฟเท่านนั 
2.2 ป้ายทางออกฉุกเฉิน ( Emergency Exit ) ควรจดัเตรยีมไว ้   
   รวมกระทงัหนา้ต่าง ทสีามารถออกไปได ้
2.3 ป้ายทางเขา้-ออก ( Entrance - Exit )  ทางขนึ-ลง 
2.4 ป้ายบอกจดุตดิตงัอปุกรณป้์องกนั-ระงบัอคัคีภยั และอปุกรณ์ 
   เตือนภยัต่าง อาท ิ เครอืงดบัเพลงิแบบมอืถอื   (Fire  
    Extinguisher), ตูเ้กบ็สายส่งนาํดบัเพลงิ (Fire Hose Cabinet) ,  
   จดุเปิดสญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหม ้ (Fire Alarm) ,  จดุตดิตงั 
   อปุกรณช่์วยชวีติต่างๆ  เช่น รอกหนีไฟ ( Fire Escape Device )  
      เปลหามผา้ใบ (Soft Stretcher), หนา้กากกนัควนัพษิ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 

2.5 ป้ายบอกชอืหอ้ง หรอืช่องทางต่างๆ ทกุช่อง  ทกุประตู รวมทงัทางตนั , บรเิวณอนัตราย, 
ป้ายจดุรวมพล (Assembly Area) ,ป้ายกองบญัชาการแผนฉุกเฉิน (Emergency  
Response Room) ,  ป้ายจดุปลอดภยั (Safe Area) ของแผนก 

2.6 ป้ายระบุ “หา้มใชล้ฟิท ์เมือเกดิเหตุเพลงิไหม”้ ตดิไวน้อกลฟิท ์ทกุๆ โถงเขา้ลฟิท ์
2.7 ป้ายบอกความรุนแรงของสารไวไฟ, สารเคม,ี สารกมัมนัตรงัส,ี วตัถมุพีษิ ฯลฯ 
2.8 ป้ายกฏระเบยีบ  ขอ้บงัคบัทตีอ้งปฏบิตั ิ ป้ายจราจร, ป้ายรณรงคใ์หเ้กดิความปลอดภยั ฯลฯ 

 
             ป้ายต่างๆเหลา่นี จะตอ้งสามารถมองเหน็ไดช้ดัเจน 
             ในระยะไกล หลายมมุมอง ทงัในเวลากลางวนัและกลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

  มีแผนฉุกเฉินและรายงานการฝึกปฏบิตัิตามแผน 
     ซงึจะตอ้งมรีายการดงัต่อไปนี 
       3.1  แผนกาํหนดบคุลากรและหนา้ทตีามแผนฉุกเฉิน  ( แบง่เป็น 6 ทมี ) 
              จะตอ้งมอบหมายใหป้ฏบิตัหินา้ท ีโดยมคีาํสงัเป็นลายลกัษณอ์กัษร   

โดยระบชุอื (มใิช่เพยีงตาํแหน่ง)   ( ดูรายละเอยีด A03  หนา้  6 ) 
       3.2  ขนัตอนการปฏบิตัิตามแผน     ( ดูรายละเอยีด A03 หนา้ 7-8 ) 
       3.3  เหตกุารณ์สมมตุ ิซงึมขีอ้กาํหนดแนบทา้ยตวัอย่าง  (เอกสาร C01) 
       3.4  สรุปประเมนิผลการปฏบิตัติามแผน (เอกสาร A09) 
       3.5  มภีาพถ่าย และ Clip VDO การซอ้ม เผยแพร่ทางสอืสาธารณได ้
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หมายเหต ุ ผบ.แผน และ ผูช่้วย ตอ้งมีมากกว่า 1 คน เพอืสาํรองไวป้ฎบิตัหินา้ทไีดค้รอบคลมุ    
            ตลอด 24 ชวัโมง  แต่ปฎบิตัหินา้ทเีมือเกดิเหตคุราวละคนเดียวเท่านนั 
              : ส่วนจาํนวนคนในทมีต่างๆทคีดิเป็นรอ้ยละ  สามารถปรบัเปลยีนไดต้ามความเหมาะสม   
            และเมอืปฏบิตัหินา้ททีรีบัผดิชอบ เสร็จแลว้  ใหไ้ปช่วยทมีอนืๆ 

              : ERT คอื ทกุคนในหน่วยงานนนัๆ ทไีดร้บัการฝึก ใหส้ามารถรู ้ เขา้ใจ และมปีระสบการณ์ในการดบัไฟ Fire Service, กูภ้ยั Rescue Service,  
            กูช้พี Emergency Medical Service  โดยการจดัการทเีป็นระบบชดัเจน  บนกระบวนการคุณภาพ ทใีชห้ลกั TQM   Total  Quality  Management 

คณะทปีรกึษา 

---   CEO ของหน่วยงาน(ผอ.แผน ) 
     และการคลงั 

---  วศิวกรความปลอดภยั 
---  ผูเ้ชยีวชาญพเิศษ 

 
ระบบการบรหิารเหตฉุุกเฉิน    Incident Command System 

 
ผูป้ฏบิตัิงานคือ “ทมีฉุกเฉิน” ERT  Emergency Response Team 

 

  ทมีบญัชาการ (Command) 
                                                                 
                                                   -                                                                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

 
 
 

                                                                                                                                           

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
     

ผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน (ผบ.แผน) 

Incident Commander ( IC)    (สนีาํเงนิ) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน  2 
ผูช่้วย 2 Fire Rescue Commander  (สแีดง) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน  1 
ผูช่้วย 1 Evacuation Commander (สเีขยีว) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน  3 
ผูช่้วย 3  Medical Commander   (สเีหลอืง) 

 
               
ทมีเช็คชีวติ – ตดิต่อ 

Evacuation & 
Communication  

:  จดัระบบตรวจสอบจาํนวนคน   
   และภาวะอนัตราย (Safety) 
:  ประกาศส่งสญัญาณเตอืนภยั 
   (จาก บก.แผน) 
:  แจง้เจา้หนา้ทขีองรฐัตามคาํ 
   สงั IC, ประชาสมัพนัธ ์ 
   ( Public  Information ) 
:  ดูแลคน,ผูป่้วย(Patient) ให ้

   ครบถว้นปลอดภยัเสมอ 

:  ดูแลการส่งต่อผูป่้วย  
    (Transportation) 
: สงัคมสงเคราะห ์(Welfare) 

 
( มีจาํนวนคน 30 % แตล่ะพนืท)ี  

   
        

ทมีช่างฉุกเฉิน 
Engineering 

 
: ควบคุมระบบไฟฟ้าและนาํ 
  ดบัเพลงิ  (Water &  
   Electricity  Supply) 
: ควบคุมกา๊ซและสารอนัตราย 
  (Hazmat and gas  Control) 
: รอืถอน ทาํลายสงิกดีขวาง 
: เตรยีมพรอ้มเครอืงช่วยชวีติ 

  (Rescue Tool) 
: สนบัสนุนทมีอนืๆ 

( มีจาํนวนคน 10 %แตล่ะพนืท ี) 

  
      

ทมีเคลอืนยา้ยทรพัยส์นิ-กูชี้พ 
Resource & Medical    

: ควบคุมเคลอืนยา้ยทรพัยส์นิ 
  สาํคญัทไีดร้บัมอบหมาย และ 
  สนบัสนุนกาํลงับาํรุงและการคลงั 
  (Logistics & Financial)   
: จดัเตรยีมอปุกรณป์ฐมพยาบาลและกูช้พี 
: ปฐมพยาบาลผูป้ระสบภยั(Casualties)  
:  ชาํระลา้งสารอนัตราย(Decontamination) 
: ดูแลผูป้ฏบิตังิาน(Rehabilitation)   

 
(มี จาํนวนคน 20 % แต่ละพนืท)ี 

 
          

ทมีรกัษาความสงบ-จราจร 
Security & Traffic 

 
:  ใชเ้ครอืงกนั จดัการจราจรทงั  
   คนทงัรถ (Access Control ) 
:  เชค็ผูเ้ขา้ช่วยเหลอืใหห้ยอด 
   บตัรลงใน ERT Box 

:  ป้องกนัเหตรุา้ย – ลกัทรพัย ์ 
   บกุรุก (Crime Scenes) 
:  อาํนวยความสะดวกใหห้น่วย 
   ช่วยเหลอื 
:  ประสานกบัเจา้หนา้ทตีาํรวจ 
   ( Police Liaison) 

 
(มี จาํนวนคน 10 %แตล่ะพนืท ี) 

      
ทมีดบัเพลงิ - กูภ้ยั 

Fire Fighting & Rescue 
หรอื ทมีเผชิญเหต ุ

:  ดบัเพลงิขนัตน้ และควบคมุเพลงิ 
   ปานกลาง ถงึรุนแรง โดยไมเ่สยีง 
     (Staging) 
:  ในกรณีไมใ่ช่เหตเุพลงิไหม ้คอืทมี   
  เผชญิเหตใุนพนืทอีนัตราย(Hot Zone) 
:  ประสานงานกบัหน่วยดบัเพลงิ-กูภ้ยั 
   ภายนอก และหน่วยเชยีวชาญพเิศษ 
:  ตรวจสอบและปฏบิตักิารควบคุม 
   สารอนัตราย (Hazmat  Team) 
:   เขา้กูภ้ยัในพนืทอีนัตรายเมอืไดร้บั 
   คาํสงั  

( มีจาํนวนคน 30 %แตล่ะพนืท ี) 

 
ขอ้กาํหนดหนา้ทขีองทมีบญัชาการ 

ผบ.แผน ( มีมากกว่า 1 คน ) 
มหีนา้ทใีชแ้ผนฯ , ประกาศเลกิแผน , 
อนุมตัค่ิาใชจ่้าย , ประธานในการแถลงข่าว 
 
ผูช่้วยฯ 1 – 2 – 3 (มีมากกวา่ 1 คน) 
มหีนา้ทรีายงาน ผบ. , แกไ้ขสถานการณ ์,  
ควบคุมการปฏบิตังิาน , สอบสวนสาเหต ุ
  

ขอ้กาํหนดเรอืงสถานทตีามแผนฉุกเฉิน 
 
กองบญัชาการแผนฉุกเฉิน  บก.แผน 
(Emergency Response Room)  
คอื สาํนกังานในการบรหิารแผนฉุกเฉิน หากไม่  
สามารถปฏบิตังิานได ้ใหย้า้ยไปจดุรวมพล เรยีกว่า 
Command Post 
 
จุดรวมพล Assembly Area  คอื พนืทรีองรบัการ
อพยพ ของทงัคนและทรพัยส์นิ หลงั IC ประกาศ
แผนฉุกเฉิน  เป็นพนืททีตีรวจสอบหาผูต้ดิคา้ง ( ซงึ
ควรมมีากกว่า 1 แต่ไม่เกนิ 4 และใชก้รณีเกดิเหตุ
ครงัละจดุเดยีวเท่านนั) 
 
จุดปลอดภยั  Safe Area คอืจดุรองรบัการอพยพ
ฉุกเฉิน เฉพาะหน่วยงานทจีาํเป็น  ตอ้งมจีดุหลกั

และจดุสาํรองเสมอ 
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- ควบคุมไฟฟ้าทงัหมด 
- สนบัสนุนนาํในการ 
  ดบัเพลงิ 
- ทาํลายสงิกดีขวาง 
- เตรียมเครอืงมอืช่วย 
  ชวีติ 
- รายงานผูช่้วย 1 

- เคลอืนยา้ยผูป่้วย 
- อพยพคนไปทจีดุรวม 
  พล แลว้ส่งต่อผูป่้วย 
- ตรวจสอบผูท้อีาจตดิ 
  คา้งในอาคาร แลว้ทาํ 
  เครืองหมาย 
- นาํบตัรจาก ERT Box 
  มาตรวจสอบ 
- เชค็จาํนวนคนทจีดุรวม 
  พล  และผูส่้งต่อ 
- รายงาน ผูช้วย 1 
  

     
-  แจง้หน่วยดบัพลงิ 
- แจง้ผูบ้รหิาร 
- แจง้องคก์รเครอืขา่ย 
- เตรียมโยกยา้ย 
  บก.แผนไปจดุรวม 
  พล เพอืปฏบิตัิงาน  
  ไดค้ลอ่งตวัขนึ 
- รายงานผูช่้วย 1 

 
                                                                           

 
                                                              
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

    -  ผบ.แผน : ไปสู่ บก.แผน เพอืทาํหนา้ทบีญัชาการ 

    -  ผูช่้วย 2 Fire Rescue : ไปบญัชาการทเีกดิเหต ุ

    -  ผูช่้วย 1 Evacuation :  ไปบญัชาการพนืทอีนัตรายทจีาํเป็นตอ้ง 

       อพยพ  รบัมอบงานจากหวัหนา้พนืท ี(In charge),ตรวจสอบ 

       รายชอืผูท้อียู่ในพนืทอีนัตราย, ตรวจสอบการทาํงานทมีเชค็ชวีติ - 

       ตดิต่อและทมีช่างฉุกเฉิน, บรหิารจดัการยานพาหนะเพอืส่งต่อ 

    -  ผูช่้วย 3 Medical : ไปบญัชาการหอ้งพยาบาลฉุกเฉิน(ER), วาง 

       แผนการเคลอืนยา้ยทรพัยส์นิสาํคญัและอปุกรณช่์วยชวีติ ตรวจ  

       สอบการทาํงานทมีเคลอืนยา้ยทรพัยส์นิ-กูช้พี และทมีรกัษาความ 

       สงบจราจร 

- ทมี 4 ดบัเพลงิ-กูภ้ยั : ทมีในพืนทเีกดิเหตุ – ระงบัเหต ุป้องกนัการ

ตดิต่อลกุลาม ช่วยเหลอืผูป้ระสบเหตทุนัทโีดยไมเ่สยีง  

: ทมีนอกพืนทเีกดิเหตุ – แต่งชดุป้องกนัเขา้ร่วมระงบัเหตเุพลงิไหม ้

, สารอนัตราย Haz Mat ฯลฯ ภายใตก้ารควบคุมของผูช่้วย 2 Fire 

Rescue 

- ทมี 3 ช่างฉุกเฉิน : ทมีในพืนทีฯ : ตดัไฟ-จ่ายนาํ ควบคุมกา๊ซและ

สารเคม ี เสรจ็แลว้สนบัสนุนทมีอนื ทมีนอกพืนทฯี  : รอฟงัคาํสงั

เพอืขยายการตดัไฟฟ้าพนืทอีนัตรายต่อเนือง  สนบัสนุนคนและ

เครอืงมอื กบัทมีในพนืท ี

เหตเุพลงิไหมแ้รกเรมิ 

ผูพ้บเหตกุารณ์รอ้งขอความช่วยเหลอื (แจง้เหต)ุ 

ผูอ้ยูบ่รเิวณทเีกดิเหต ุ

แจง้ บก.แผน (โดยผูพ้บเหต)ุ 
เขา้ระงบัเหตุ

( ระวงัอนัตราย ) 

ประกาศแผนเป็นรหสั(ใชเ้ป็นตวัเลข) ใหรู้เ้พยีงคนภายใน 

(สาํหรบัองคก์รณ์สาธารณะ) 

เพลงิสงบ 

เพลงิลกุลาม  (แผนฉุกเฉิน) 
ประกาศยกเลกิแผนเป็นรหสั 

- ทมี 2 เช็คชีวติ-ตดิต่อ : ทมีในพืนทีฯ – ยา้ยคน(ผูป่้วย Patient) ทอียู่
ในภาวะอนัตรายไปจดุปลอดภยัทนัท(ีถา้ม)ี โดยคาํสงัของหวัหนา้ (In 
charge) , เตรยีมอพยพคนไปจดุรวมพลเมอืประกาศแผนฉุกเฉิน, 

บรหิาร-จดัการคนในพนืทใีหส้งบ และปลอดภยั   
ทมีนอกพืนทฯี - ดูแลพนืทขีองตวัเองใหแ้น่ใจวา่ปลอดภยั แลว้จงึเขา้
ช่วยเหลอืทมีในพนืทอีนัตราย     

- ทมี 6 รกัษาความสงบ-จราจร : ทมีในพืนทีฯ – ควบคุมฝูงชนในพนืที
ไมใ่หแ้ตกตนืและปลอดภยั, จดักนัการจราจรทงัคนทงัรถ, ดูแลใหผู้เ้ขา้มา

ช่วยเหลอืในพนืทหียอดบตัรลง ERT Box, เสรจ็แลว้สนบัสนุนทมีอนื  ทมี
นอกพืนท ี–คอยสนบัสนุนทมีในพนืทฯี, เตรยีมพรอ้มบรหิาร-จดัการ 

เมอืเหตขุยายตวัออกจากพนืทตีน้กาํเนดิ 
- ทมี 5 เคลอืนยา้ยทรพัยส์นิ-กูชี้พ : ทมีในพืนทีฯ – อยู่ในพนืทเีพอืดูแล
ทรพัยส์นิสาํคญั เครอืงมอืแพทยฉุ์กเฉิน, ช่วยผูป้ระสบภยั Casualty    
ทมีนอกพืนทฯี – ไปเตรยีมพรอ้มทหีอ้งพยาบาลฉุกเฉิน(ER), จดั
อปุกรณท์างการแพทยแ์ละยา, รถพยาบาล, ปฏบิตักิารชาํระลา้งสาร

อนัตราย (Decon) 

ยา้ยผูป้ระสบภยัจากจุดเกดิเหต ุ

ไปจุดปลอดภยั (Safe Area) 

Fire Marshal เสนอใชแ้ผนฉุกเฉิน         ผบ.แผน – ออกคาํสงัใชแ้ผนฯ           ประกาศใชแ้ผนฉุกเฉิน 

จนท.บก.แผน 

(ประชาสมัพนัธ)์ 
เช็คชีวติ-ตดิต่อ ช่างฉุกเฉิน เคลอืนยา้ยฯ-กูชี้พ รกัษาความสงบจราจร 

- ปะทะยบัยงัไฟ รอ 

  กาํลงัเสรมิจากหน่วย 
  ช่วยเหลอืภายนอก 

- นาํทางและใหข้อ้มลู 
  กบัหน่วย ช่วยเหลอื 
- รอคาํสงัเขา้คน้หา ผูต้ิด 
  (ถา้ม)ี โดยไมเ่สยีง 
- รายงานผูช่้วย 2 

- เคลอืนยา้ยทรพัยส์นิ  
  สาํคญัทไีดร้บัมอบ  
  หมาย 
- เตรียมการปฐม  
  พยาบาล 
- รายงานผูช่้วย 3  

ประกาศเป็นเขตอนัตราย              ตงักรรมการสอบสวน            ฟืนฟ ู           ปรบัปรุงพนืท ี

- จดัระบบจราจรทงัภาย 
  ใน และภายนอก 
- อาํนวยความสะดวกให ้
  หน่วยช่วยเหลอื 
- ตรวจสอบคนเขา้-ออก 
- ดูแลทรพัยส์นิ               

 ทเีคลอืน ยา้ยมา 
- ประสานงานกบัตาํรวจ 
- รายงานผูช่้วย 3 

ทมี
 1
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ดบัเพลงิ-กูภ้ยั 

เพลงิสงบ 
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ผูพ้บเหต ุรอ้งขอความช่วยเหลอื 

เจา้หนา้ทบีริเวณทเีกดิเหต ุ

ช่วยผูบ้าดเจบ็ อพยพคน 
ไปจดุปลอดภยั 

ดบัไฟ - ควบคุมพนืทอีนัตราย 

ประกาศกระจายเสยีงเหตรุุนแรงฉุกเฉิน 

แจง้ บ.ก.แผน เหตรุุนแรงฉุกเฉิน 

ดว้ยขอ้ความ “โปรดทราบๆ ขณะนีเกดิเหต…ุ………..ท…ี……………ขอใหท้กุท่าน 
ใชค้วามระมดัระวงั” (ประกาศไม่ตาํกวา่ 6 ครงัหา่งกนัไม่เกนิ 3 วนิาท ี

เหตเุพลงิไหม ้หรอืระเบดิรุนแรงฉุกเฉิน 

 
 ผบ.แผน           :   ไปจดุเกิดเหต ุรบีออกคาํสงัใชแ้ผนฉุกเฉิน (ถา้จาํเป็น)      
 ผูช่้วย 2 Fire Rescue  :  ไปจดุเกดิเหตคุวบคมุสถานการณ ์ พรอ้มทมีดบัเพลงิและกูภ้ยัสารอนัตราย 
 ทมีดบัเพลงิ-กูภ้ยั   :  เขา้ระงบัเหต ุหากพบผูป้ระสบภยัใหช่้วยเหลอืก่อน  แลว้ส่งมอบใหกู้ช้พี, 

                                        ประสานงานกบัหน่วยดบัเพลงิและกูภ้ยัภายนอก   ป้องกนัสารอนัตราย 
                                   :  รอคาํสงัเขา้ช่วยเหลอืผูต้ดิคา้ง (ถา้ม)ี โดยไมเ่สยีง  ผูช่้วย 1    :  เขา้พนืทอีนัตรายทต่ีอเนืองจากจดุเกดิเหต ุตอ้งอพยพผูป่้วย  ควบคุม ประสานงาน-    
                          ตรวจสอบการปฏบิตักิาร ทมีเชค็ชวีติ-ตดิต่อ และทมีช่างฉุกเฉิน 
 เช็คชีวิต-ตดิต่อ  :  เจา้หนา้ท ีบก.แผน ยา้ย บก.แผน ไปทจีดุรวมพลทปีระกาศ,  ขอความช่วย  

                                  เหลอืจากดบัเพลงิ, โรงพยาบาลเครอืขา่ย, หน่วยกูภ้ยั, ตาํรวจ ฯลฯ 
    :  ยา้ยผูป่้วย (Patient), เจา้หนา้ท,ี   ญาต ิ ไปจดุรวมพล ส่งต่อผูป่้วยหนกั 

      :  ตรวจสอบหาผูต้ดิคา้ง รวบรวมรายชอืผูถ้กูส่งต่อ , สงัคมสงเคราะห ์

 ช่างฉุกเฉิน     :  ตดักระแสไฟ, จ่ายนาํ, ควบคุมกา๊ซ-สารอนัตราย, ควบคุมวตัถเุชอืเพลงิ, สนบัสนุนเครอืงมอื 
 ผูช่้วย 3     :  ควบคุมทมีกูช้พีจาก ER พรอ้มอปุกรณช่์วยชวีติไปจดุรวมพล  ประสานงานกบัหน่วยกูช้พี 

                     ภายนอก 

      :  ยา้ยผูป้ระสบภยั (Casualties) , ตรวจสอบการปฏบิตังิานทมีรกัษาความสงบ-จราจร 

 เคลอืนยา้ยทรพัยส์นิ - กูชี้พ      :  ยา้ยทรพัยส์นิสาํคญัทไีดร้บัมอบหมาย และอปุกรณช่์วยชวีติ 
             :  จดัพนืทปีฐมพยาบาล และปฐมพยาบาลผูป้ระสบภยั 
             :  ดูแลผูป้ฏบิตังิาน (Rehab) 

 รกัษาความสงบ-จราจร   :  จดักนับรเิวณพนืทอีนัตราย Access Control ไมใ่หผู้ไ้มเ่กยีวขอ้งผ่าน จดัการจราจร    
                                              ป้องกนัการบกุรุก  อาํนวยความสะดวกใหห้น่วยช่วยเหลอื 
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ความหมายอกัษรยอ่ 
 
EXTRICATION =  บรเิวณปฏบิตักิารใหผู้ป้ระสบภยัหลดุพน้อนัตราย 
FGC (IC) Incident Commander =  ผบ.แผน (ผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน) 

RESCUE PERSONNEL = ผูเ้ขา้ช่วยเหลอื 
TRANSPORTATION = บริเวณส่งต่อผูป้ระสบภยั 

ตวัอยา่ง  การจดัตาํแหน่งทมีฉุกเฉินในพนืทเีหตเุพลงิไหม ้อาคารสาธารณะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ความหมายอกัษรยอ่ 
A = Ambulance  รถพยาบาล 
E = Engine รถดบัเพลงิทมีนีาํอยู่ 
     ในตวั 
L = Ladder รถดบัเพลงิทมีบีนัได 
COMMAND = กองบญัชาการแผน 
     ฉุกเฉินในพนืท ี 

PIO = (Public Information  
       Officer) ประกาศกระจายเสยีง,  
      ตดิต่อ, ประชาสมัพนัธ ์
POLICE = ตาํรวจ, รกัษาความสงบ- 
      จราจร 
INTERIOR = ทมีปฏบิตักิารภายใน  
      อาคาร ตอ้งเชยีวชาญ พรอ้มม ี
      อปุกรณ ์ป้องกนัอย่างด ี

RS = Resource Sector  สนบัสนุน 
      อปุกรณกู์ภ้ยั 
REAR   = ทมีสนบัสนุนในทเีกดิเหต ุ
ROOF  = ทมีปฏบิตักิารจากดา้นบน 
REHAB = พนืทพีกัฟืนของผูป้ฏบิตังิาน 
SAFETY = ผูเ้ชยีวชาญพเิศษ ใหข้อ้  
      แนะนาํ IC.(ผบ.แผน) เพอืใหก้าร 
      ดาํเนินงานปลอดภยัทสุีด 
STAGING = ทมีสนบัสนุนนอกทเีกดิ 
     เหต ุ(กองหลงั) 

 

ตวัอยา่งการจดัตาํแหน่งทมีฉุกเฉินในพนืทเีกดิอบุตัเิหตทุางรถยนต ์

TREATMENT = บริเวณปฏบิตักิารช่วยเหลอื 
TRIAGE = บริเวณคดักรองผูป้ระสบภยั 
OFFICER (SECTOR) = หวัหนา้ หรือทมีตรวจสอบ 
VICTIM = ผูป้ระสบภยั 
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ตวัอยา่งการจดัตาํแหน่งทมีฉุกเฉินในพนืทเีกดิเหตสุารอนัตราย 
ZONE 1  สแีดง  คอืบรเิวณจดุเกดิเหต ุ(Immediate Danger Area) อนัตรายมาก  กนัเขตอย่างรดักมุ  ผูป้ฏบิตักิารตอ้งมอีปุกรณ์ 
             ป้องกนั และมคีวามเชยีวชาญ  ตอ้งอพยพคนออกทนัท ี
ZONE 2  สเีหลอืง  คอื พนืทอีนัตราย (Danger Area) อนัตรายรองลงมา แต่อาจมคีวามรุนแรงขยายตวัออกมาได ้ ตอ้งควบคุมและ 
             เฝ้าระวงั  อพยพคนตามคาํสงัของ IC มกีารกนัเขตดว้ย 
ZONE 3  สเีขยีว  คอื พนืทเีสยีง (Risk Area)  มอีนัตรายนอ้ย  พอเพยีงการจดัตงัทมีช่วยเหลอืต่างๆได ้ อาท ิ COMMAND,  
               STAGING, REHAB 
นอก ZONE 3  สขีาว คอื พนืทปีลอดภยั  เพอืจดัตงัทมี MEDICAL, TRANSPORT, TREATMENT 
 
ความหมายอกัษรยอ่ 
 

HAZARD -  ทมีจดัการสารอนัตราย (ดบัเพลงิ-กูภ้ยั) 
ACCESS CONTROL -  ทมีจดักนัพนืทแีละจราจร (รกัษาความสงบ-จราจร) 
WELFARE -  ประชาสงเคราะห ์(เชค็ชวีติ-ตดิต่อ) 
MEDICAL -  ทมีบรกิารทางการแพทย ์(เคลอืนยา้ยทรพัยส์นิ-กูช้พี) 
 

2. มาตรฐานความปลอดภยั (Safety) สุขภาพ (Health) และสงิแวดลอ้ม (Environment) 
ASIA-SHE  (ดูรายละเอยีด A38) 

 


