
 
                                                                           
 
                                                                                   คู่มือ 

การป้องกนัและระงับอคัคีภัย 
โรงพยาบาลหนองบุญมาก 
( ฉบับปรับปรุงปี 2561 ) 

 
 
 
 
 
 
 

โรงพยาบาลหนองบุญมาก 
อ าเภอหนองบุญมาก 
จังหวดันครราชสีมา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ขั้นตอนการจัดท าแผน 
1.  ก ำหนดคณะกรรมกำรผูรั้บผดิชอบ 
 คณะกรรมกำรป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  โรงพยำบำลหนองบุญมำก 
 1.  นำยแพทยภ์ำนุวฒัน์         มหรรณพนที           ประธำนคณะกรรมกำร 
 2.  นำงรัชประภำ                   เมธำวรัิชกุล           รองประธำน 
 3.  แพทยห์ญิงวนัวสิำ            ศิริจำนุสรณ์           กรรมกำร 
 4.  ทนัตแพทยช์ยัรัตน์      ทบัทอง           กรรมกำร 
 5.  น.ส.เพญ็ศรี       สิริวรำรมย ์           กรรมกำร 
 6.  นำยธรรมนูญ       กุลวเิศษ           กรรมกำร 
 8.  นำงประภำพร                   อตัตวริิยะสุวร         กรรมกำร 
 9.  นำงดรุณี                           บุญเตม็              กรรมกำร 
 10.นำงอำลดำ                        ทรัพยป์ริญญำพร     กรรมกำร 
 11.นำงนิภำพร                       บวัแกว้                    กรรมกำร 
              12.นำงสำวณฐัญำดำ             ชำติประเสริฐ           กรรมกำร 
              13.นำยอำธร                          หลวงเมือง               กรรมกำร       
              14.นำงแกว้ตำ                        เกตุกระโทก            กรรมกำร 
             15.นำงสำวอนญัญำ                บุญอยู ่                     กรรมกำร  
             16. นำงอณัศยำ                       แยม้ศิลำ                   กรรมกำร 
             17. นำงสำวจำรุนนัท ์             ศรีลำศกัด์ิ                 กรรมกำร 
             18. นำงสำวญำติกำ                 นอกกระโทก           กรรมกำร 
             19. นำงคมณ์ภคั                     พจน์ไชยจงดี             กรรมกำร 
             20. นำงสำวกำนตช์นก           เกษประทุม               กรรมกำร 
             21. นำงสำวปพิชญำ                เปล้ืองกระโทก         กรรมกำร 
             22. นำงทิพวรรณ                    พุฒดอน                    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
 
 
     
 
 
 
 
 



 
คณะกรรมการป้องกันและระงับอคัคีภัย มีหนา้ท่ี 

1. จดัท าแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัรวมของโรงพยาบาล 
2. มอบหมายใหแ้ต่ละหน่วยงานจดัท าแผนปฏิบติัการรองรับแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของ

โรงพยาบาล 
3. ประเมินผลการซอ้มแผน  รวมทั้งปรับปรุงแกไ้ขแผนใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 

1  แผนการเตรียมพร้อมรับอัคคีภัย 
1.  อาคารสถานท่ี  ด าเนินการปรับปรุงและพฒันาให้เป็นไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมายก าหนดหรือมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขอ้ก าหนดของสถาบนัพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล ซ่ึงตอ้งส ารวจทุก 1 เดือน  โดย
มุ่งเนน้พื้นท่ีดงัต่อไปน้ี 
1)  อาคารใหบ้ริการผูป่้วย 
 1.1 )  อาคารใหบ้ริการผูป่้วยนอก 
 1.2 )  อาคารผูป่้วยในคลอด 
 1.3 )  อาคารผูป่้วยใน 
 1.4 )  อาคารใหบ้ริการผูป่้วยฉุกเฉิน  (ตึกหลวงพอ่คูณ ปริสุทโธ) ชั้นท่ี 1 
              1.5 )  อาคารใหบ้ริการผูป่้วยในพิเศษ (ตึกหลวงพอ่คูณ ปริสุทโธ) ชั้นท่ี 2 
2)  อาคารท่ีพกัอาศยัของเจา้หนา้ท่ี 
 2.1 )  บา้นพกัแพทย ์
 2.2 )  บา้นพกัทนัตแพทย ์
 2.3 )  บา้นพกัเภสัชกร 
 2.4 )  อาคารพกัพยาบาลและเจา้หนา้ท่ี 2 ชั้น 3 อาคาร 
3)  อาคารประกอบการเชิงอุตสาหกรรม  เป็นสถานท่ีท่ีมีการใชไ้ฟฟ้า  เช้ือเพลิงจากแก๊ส  
     และ น ้ามนัเช้ือเพลิง  ไดแ้ก่ 

3.1)  อาคารหน่วยจ่ายกลาง 
3.2)  อาคารโภชนาการ 
3.3)  โรงก าเนิดไฟฟ้า 
3.4)  ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

4)  บริเวณและพื้นท่ีอนัตรายในโรงพยาบาล  ท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเป็นพิเศษ  โดยการส ารวจ 
      ด าเนินการทุก 1 เดือน ไดแ้ก่ 

4.1 )  บริเวณท่ีเก็บถงัก๊าซออกซิเจน  ดา้นหลงัตึกผูป่้วยใน ช่างซ่อมบ ารุงของโรงพยาบาลเป็น 
          ผูรั้บผดิชอบดูแล  ตรวจเช็คตามแบบฟอร์มท่ีก าหนด 
4.2 )  บริเวณท่ีตั้งหมอ้น่ึงแรงดนัไอน ้าท่ีอาคารหน่วยจ่ายกลาง 2 เคร่ือง และมีถงัก๊าซ LPG 8 ถงั 
4.3 )  บริเวณท่ีห้องอบสมุนไพรท่ีอาคารกายภาพและแพทยแ์ผนไทย  โดยมีถงัก๊าซ LPG 1 ถงั 



4.4 )  บริเวณท่ีเก็บน ้ามนัเช้ือเพลิงส าหรับป่ันไฟฟ้าส ารองในโรงพยาบาล หรือใชป้ระโยชน์อ่ืนๆ 
แผนป้องกนัอคัคีภัย ฝ่าย/ งาน………………………………………… 
1. ด าเนินการตรวจสอบความพร้อม ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า  เคร่ืองมือแพทย์ ก่น
เร่ิมให้บริการทุกวนัโดย…………………………………….(ระบุผู้รับผดิชอบ) ตามวิธีปฏิบัติ/ คู่มือ
ปฏิบัติ……………………………………………………… 
2. หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้างานผู้ได้รับมอบหมาย…………………………………….ด าเนินการ
ส ารวจรายการดังต่อไปนี้ เป็นประจ า อย่างน้อย เดือนละ 1 คร้ัง ตามแบบฟอร์มทีก่ าหนดไว้ 
2.1 บริเวณทีเ่กบ็วสัดุ  อุปกรณ์ต่างๆต้องแยกสารไวไฟออกไปยังบริเวณทีไ่ม่มีประกายไฟ 
2.2 ตรวจสอบระบบไฟฟ้า ระบบไฟส ารองและไฟฉุกเฉิน แสงสว่างทุกจุดในเขตรับผดิชอบ ถ้า
มีความผดิปกติ  หรือไม่ท างานให้แจ้งฝ่ายบริหารเพือ่ด าเนินการส่งซ่อม 
2.3 บริเวณทีม่ีอุปกรณ์ดับเพลงิต้องไม่มีส่ิงกดีขวาง 
2.4 อุปกรณ์ดับเพลงิข้ันต้นอยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้ 
2.5 เส้นทางหนีไฟ  สามารถเปิดออกทางหนีไฟได้ดี มีแสงสว่างเพยีงพอ ไม่มีส่ิงกดีขวาง 
2.6 แผงสวติซ์ไฟฟ้าอยู่ในสภาพทีใ่ช้งานได้ 
2.7 ระบบสัญญาณเตือนภัย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน หรือทดสอบการท างานของระบบ
สัญญาณเตือนภัย 
2.8 ป้ายสัญญาณต่างๆ อยู่ในสภาพทีด่ี เห็นได้ชัดเจน(  ทั้งในเวลากลางวนัและกลางคืน) 
2.9 ซ้อมขั้นตอนการระงับอคัคีภัยด้วยวาจากบัเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน 
3. ส ารวจรายการอุปกรณ์ เคร่ืองมือแพทย์ และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ต่างๆในหน่วยงาน และติด
สติ๊กเกอร์แสดงล าดับความส าคัญของเคร่ืองมือ / อุปกรณ์การแพทย์ ตามแนวทาง ดังนี้ 
3.1 สีแดง  แสดงถึงวตัถุไวไฟ  เช่น ถังออกซิเจน ถังบรรจุก๊าซไน, เคร่ืองEKG,เคร่ือง
Utrasound , Sever computer , เคร่ือง Computer ตามจุดต่างๆ อุปกณ์ต่างๆ ที่ระบุสีแดงเหล่านีใ้ห้
เคลือ่นย้ายก้อนเป็นอันตับแรก 
3.2 สีเหลอืง  อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทีม่ีความจ าเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย เช่น ยารักษาโรค , 
เวชภัณฑ์ , เส่ือผ้า  อุปกรณ์เหล่านีใ้ห้เคลือ่นย้ายในล าดับต่อมา 
3.3 สีเขียว อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ทีไ่ม่ส าคัญ ถ้ามีเวลากใ็ห้เคลื่อนย้าย เช่น โต๊ะ เตียง ตู้ 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนการดับเพลงิเบือ้งต้น 
1. ณ  จุดเกิดเหตุ  เม่ืออคัคีภยัเพิ่งเร่ิม (ไม่เกิน 5 นาที ) 
1) ผูป้ระสบเหตุปฏิบติัดงัน้ี  
- ตั้งสติใหดี้  ควบคุมสติ อารมณ์  จิตใจใหม้ัน่คง 
- แจง้หวัหนา้จุด / หวัหนา้เวรทนัที 
- ถา้ดบัเพลิงเป็นใหใ้ชเ้คร่ืองดบัเพลิงขั้นตน้ไปดบัเพลิงทนัที 
2) หวัหนา้จุด / หวัหนา้เวร เม่ือไดรั้บแจง้ตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  
- ตั้งสติใหม้ัน่คงพร้อมจะอ านวยการดบัเพลิงเบ้ืองตน้  
- พิจารณาเหตุการณ์ใหร้อบคอบ ดว้ยประเด็น 
• เพลิงไหมอ้ะไร 
• ไหมบ้ริเวณไหน มีอะไรบริเวณนั้นท่ีเป็นเช้ือเพลิงบา้ง 
• มีเปลวไฟ  ควนัมากนอ้ยแค่ไหน 
• ความรุนแรง 
3) สั่งการดบัเพลิงเบ้ืองตน้โดยมอบหมายเจา้หนา้ท่ีท่ีข้ึนปฏิบติังานในขณะนั้นใหน้ าเคร่ือง
ดบัเพลิงเบ้ืองตน้ไปช่วยผูป้ระสบเหตุ  
4) สั่งการเตรียมอุปกรณ์ให้แสงสวา่งใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้าน 
5) เม่ือเห็นควรใหใ้ชน้ ้าในการดบัเพลิง  ใหส้ั่งการใหย้กสะพานไฟฟ้าออกก่อน  ใชแ้สงสวา่ง
ท่ีเตรียมไวแ้ละใชด้บัเพลิง 
6) มอบหมายใหร้องหวัหนา้จุด/รองหวัหนา้เวรประจ าเคร่ืองมือส่ือสาร(โทรศพัท ์/ วทิยุ
ส่ือสาร)  เพื่อท าหนา้ท่ีผูป้ระสานงานโดย 
- โทรแจง้ศูนยป์ระชาสัมพนัธ์ หมายเลข…………………หรือโทรแจง้งานอุบติัเหตุ 
หมายเลข…………………………(กรณีนอกเวลาราชการ) 
- โทรแจง้หน่วยงานขา้งเคียงโดยรอบ 
• ดา้นซา้ย…………………………………หมายเลข…………….. 
• ดา้นขวา…………………………………หมายเลข……………… 
• ดา้นหนา้…………………………………หมายเลข…………….. 
• ดา้นหลงั…………………………………หมายเลข…………….. 
• ดา้นบน…………………………………..หมายเลข……………. 
• ดา้นล่าง…………………………………..หมายเลข……………. 
-      ประจ าเคร่ืองมือส่ือสารเพื่อตอบรับ ช้ีแจง และอธิบายเหตุการณ์ต่างๆและประสานขอความ
ช่วยเหลือ 
2. เม่ืออคัคีภยัขยายตวัเป็นอคัคีภยัขนาดกลาง (เพลิงไหมน้าน 5 – 10 นาที) 



1) หวัหนา้จุด/หวัหนา้เวร จะตอ้งอ านวยการ ดงัน้ี 
- ดา้นการส่ือสาร  ใหร้องหวัหนา้จุดควบคุม ประสานเพื่อขอก าลงัเจา้หนา้ท่ีสนบัสนุน 
- ดา้นแสงสวา่ง  สั่งการใหใ้ชไ้ฟส่องสวา่งฉุกเฉิน ไฟฉายท่ีมี ยกสะพานไฟเพื่อตดัไฟฟ้า
ภายใน 
- ดา้นดบัเพลิง  ใหเ้จา้หนา้ท่ีดบัเพลิงดว้ยสายสอบ(ถา้มี) สายยาง น ้า 
- ดา้นการอพยพทรัพยสิ์น  สั่งการใหเ้คล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นตามแผนท่ีวางไว ้
- ดา้นการเคล่ือนยา้ยผูป่้วย  ขอก าลงัสนบัสนุน และเคล่ือนยา้ยตามแผน 
3. เม่ืออคัคีภยัไหมเ้กินกวา่ 10  นาที (เพลิงมีความรุนแรงมากข้ึน  ไม่สามารถดบัเพลิงเบ้ืองตน้
ได)้ 
1) หวัหนา้จุด/หวัหนา้เวร  ประสานขอก าลงัสนบัสนุน  สั่งการอพยพผูป่้วยทนัที  โดย
ประสานกบั 
1. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล / ผูรั้กษาการแทน ในประเด็น 
- สถานท่ีท่ีจะอพยพผูป่้วยไป 
- เส้นทางท่ีจะใชใ้นการอพยพ 
- ประสานงานกบัสถานท่ีใหม่เพื่อรองรับผูป่้วย 
2. ทีมแพทย ์
- ช่วยเตรียมผูป่้วยใหป้ลอดภยัก่อนเคล่ือนยา้ย และระหวา่งการเคล่ือนยา้ยจนถึงจุดหมาย 
- เตรียมอพยพผูป่้วยจนถึงสถานท่ีใหม่ 
3. เจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานในประเด็น 
-      มอบหมายหนา้ท่ีรับผิดชอบ แจง้รายละเอียดต่างๆในการอพยพผูป่้วยใหช้ดัเจน 
แผนการอพยพผู้ป่วย  และเคลือ่นย้ายเคร่ืองมือ 
I – การอพยพผูป่้วย 
1.  กลุ่มผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ญาติ และผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งอ่ืนๆ 
2.  กลุ่มผูป่้วย จดัแบ่งผูป่้วยตามระดบัความส าคญัเร่งด่วน และท าการอพยพตามล าดบัดงัน้ี 
 2.1  กลุ่มผูป่้วยท่ีอยูใ่กลจุ้ดเกิดเหตุท่ีสุด  ใหผู้ท่ี้ท  าหนา้ท่ีเคล่ือนยา้ย  เคล่ือนยา้ยผูป่้วย
ออกไปโดยเร็วเป็นอนัดบัแรก 
 2.2  กลุ่มผูป่้วยท่ีช่วยตวัเองไม่ได ้เช่น ผูป่้วยหลงัผา่ตดั , ผูป่้วยเด็กเล็ก , ผูป่้วยกระดูกหกั
ใหด้ าเนินการเคล่ือนยา้ยในอนัดบัต่อมา 
 2.3  กลุ่มผูป่้วยท่ีช่วยตวัเองได ้ใหด้ าเนินการเคล่ือนยา้ยในอนัดบัต่อมาโดยควรมีเจา้หนา้ท่ี
ควบคุมไปดว้ย 1 คน 
 2.4  กลุ่มผูป่้วยท่ีตอ้งอยูใ่นเคร่ืองอุปกรณ์ช่วยชีวติ ใหด้ าเนินการเคล่ือนยา้ยเป็นอนัดบั
สุดทา้ยใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยไปอยูใ่นบริเวณท่ีปลอดภยั จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแล ตรวจสอบความ
เรียบร้อยพร้อมกบัรอค าสั่งเพื่อด าเนินการอพยพไปยงัจุดรวมพลใหญ่อีกคร้ังต่อไป 



3.  กลุ่มบุคลากรท่ีปฏิบติังาน  เม่ือไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได ้
ในแผนอพยพ ความก าหนดบทบาท และหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ีใหช้ดัเจน เช่น 
1. ผูมี้อ านาจสั่งการ/อนุมติัใชแ้ผนอพยพ (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจ/สั่งการตามสายบงัคบับญัชา) 
2. จะสั่งการใชแ้ผนอพยพเม่ือไร(เม่ือเหตุการณ์ลุกลามขนาดไหน ก าหนดไวใ้หช้ดัเจน) 
3. จะด าเนินการอพยพอยา่งไร 
4. จะด าเนินการอพยพไปไหน (ก าหนดจุดรวมพลท่ีปลอดภยัจุดหน่ึงก่อน แลว้จึงเคล่ือนยา้ย
ไปยงัจุดรวมพลใหญ่อีกคร้ังเม่ือมีความจ าเป็น) 
5. ควรก าหนดผูมี้หนา้ท่ีในการควบคุมอพยพโดยแบ่งตามระยะทางเป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
5.1 หวัหนา้ท่ีควบคุม ณ จุดเกิดเหตุ 
5.2 หวัหนา้ท่ีควบคุมขณะเคล่ือนยา้ย 
5.3 หวัหนา้ท่ีควบคุม ณ จุดรวมพลท่ีปลอดภยัในจุดเบ้ืองตน้ 
5.4 หวัหนา้ท่ีควบคุม ณ จุดรวมพลใหญ่ 
II-การเคล่ือนยา้ยเคร่ืองมือ 
 เจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายใหด้ าเนินการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชต่้างๆ เม่ือ
ไดรั้บค าสั่งใหด้ าเนินการเคล่ือนยา้ยตามแผน 
2.  เม่ืออยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุอคัคีภยั ในชั้นเดียวกบัท่ีเกิดเหตุ 
 2.1  เม่ือไฟเร่ิมไหม ้
ผูอ้ยูใ่กลท่ี้เกิดเหตุจะ 
- เห็นควนัหรือแสงไฟไหมห้รือไดย้นิเสียงไฟไหมห้รือไดก้ล่ินควนัไหมห้รือ 
- ไดย้นิเสียงบอกเหตุจากผูป้ระสบเหตุการณ์หรือ 
- ไดย้นิเสียงสัญญาณเตือนไฟไหมใ้นอาคาร 
หวัหนา้เวรจะปฏิบติัดงัน้ี 
1) ตั้งสติใหม้ัน่คง  เพื่อควบคุมสถานการณ์และตรวจสอบขอ้มูลทนัที 
2) สั่งเจา้หนา้ท่ี  จ  านวน 2 คน ถือเคร่ืองดบัเพลิงขั้นตน้ไปยงัท่ีเกิดเหตุ จ  านวน 2 เคร่ือง เพื่อ 
ก. หาข่าว ถา้เป็นจริงตอ้งกลบัมาแจง้ 1 คน ทิ้งเคร่ืองดบัเพลิงใหเ้จา้หนา้ท่ีบริเวณตน้เพลิงใช ้
ข. ช่วยดบัเพลิงทนัทีท่ีพบ เม่ือใชเ้คร่ืองดบัเพลิงหมดถงัแลว้ใหก้ลบัมายงัท่ีเดิม 
3) เตรียมพร้อมจะอพยพคนและทรัพยสิ์นท่ีเตรียมไวต้ามขั้นตอน 
4) เตรียมเส้นทางอพยพพร้อมอุปกรณ์แสงสวา่ง 
5) ใหร้องหวัหนา้เวรเป็นผูป้ระสานงาน , การส่ือสาร (รับโทรศพัท)์ ประเมินสถานการณ์
เท่าท่ีประเมินได ้และแจง้ข่าวใหศู้นยข์่าว ในเร่ืองบริเวณเกิดเหตุไฟไหม ้
6) เตรียมดูแลความปลอดภยั 
ใบส ารวจรายการเคร่ืองมือแพทย์และอุปกรณ์ต่างๆ ฝ่าย/งาน.................................................. 



I- สีแดง (วตัถุไวไฟ อุปกรณ์และเวชภณัฑท่ี์ส าคญั/ราคาแพงและสามารถเคล่ือนยา้ยได ้ประวติัการ
รักษา) 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................ 
II-สีเหลือง (ยารักษาโรค เส้ือผา้ อุปกรณ์และเวชภณัฑท่ี์มีความจ าเป็นในการดูแลรักษาผูป่้วย) 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
........................ 
III-สีเขียว (อุปกรณ์และเวชภณัฑอ่ื์นๆท่ีเหลือ โตะ๊ เตียง ตู)้ 
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................



............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................ 
2.9  หน่วยงานสนับสนุน 
1.  หน่วยช่วยเหลอืเมื่อเกดิอัคคีภัย 
*  ดบัเพลิง อบต.หนองหวัแรต   หมายเลขโทรศพัท์
 .................................................... 
*  ดบัเพลิง เทศบาลอ าเภอโชคชยั   หมายเลขโทรศพัท์
 .................................................... 
*  ดบัเพลิง เทศบาลอ าเภอหนองก่ี   หมายเลขโทรศพัท์
 .................................................... 
*  สถานีต ารวจ อ าเภอหนองบุญมาก  หมายเลขโทรศพัท์
 .................................................... 
*  อาสากูภ้ยัหนองบุญมาก   หมายเลขโทรศพัท์
 .................................................... 
ปิดการจราจรบริเวณถนนรอบโรงพยาบาล อ านวยความสะดวกในการระบายรถออกจาก
โรงพยาบาลรักษาความปลอดภยัและอ านวยช่วยเหลือผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ดูแลทรัพยสิ์น
ส่ิงของ 
2.  องค์กรณ์ทางการแพทย์ที่ขอเชิญเป็นเครือข่าย 
*  โรงพยาบาลโชคชยั    หมายเลขโทรศพัท์
 .................................................... 
*  โรงพยาบาลหนองก่ี จ.บุรีรัมย ์  หมายเลขโทรศพัท์
 .................................................... 

ส ารวจตรวจตรา 
1. จุดติดตั้งท่อส่งน ้าจากระบบประปาโรงพยาบาลหนองบุญมาก และอุปกรณ์ดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ซ่ึง

ปัจจุบนั (พ.ศ. 2550)  มีอยูด่งัต่อไปน้ี 
แหล่งเก็บและจ่ายน ้า  คือ 
1.  ถงัเก็บน ้า  จ  านวน  2  ถงั 
ถงัพกัน ้าบริเวณประปาโรงพยาบาล  ปริมาณน ้า   10,000   ลิตร 
ถงัพกัน ้าบริเวณตึกอุบติัเหตุ  ปริมาณน ้า   10,000   ลิตร 



2. ก าหนดเส้นทางอพยพหนีไฟ  หรือทางออกฉุกเฉิน  แลว้จดัท าแผนผงัแสดงใหค้นทัว่ไปเห็นได้
ชดัเจนติดหนา้อาคาร ทุกฝ่าย/งาน  และจุดส าคญัของทุกอาคาร  ซ่ึงตอ้งดูแลใหใ้ชง้านไดต้ลอดเวลา 

3. ก าหนดกองบญัชาการฉุกเฉิน  คือ  ห้องอุบติัเหตุฉุกเฉิน ติดป้ายหนา้ห้องอุบติัเหตุฉุกเฉิน
ตวัหนงัสือขนาด 20 ซม. 

หมายเหตุ  :  กองบญัชาการแผนอคัคีสามารถยา้ยท่ีตั้งได ้ตามความเหมาะสม  ตามค าสั่งผูบ้ญัชาการ
แผนอคัคี 
               เม่ือประกาศใชแ้ผนอคัคี  จะยา้ยไปยงัจุดรวมพลท่ีประกาศใช ้ และมีป้ายแสดงไวช้ดัเจนวา่ยา้ย 
               กองบญัชาการฉุกเฉินไปจุดรวมพลใด  โดยกองบญัชาการแผนอคัคีควรมีท่ีเดียว 
4. ก าหนดจุดรวมพลพร้อมติดตั้งป้ายใหส้ังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน  โดยโรงพยาบาลหนองบุญมาก  

ก าหนดไว ้2 จุด 
คือ          *  จุดรวมพลท่ี 1  สนามกีฬาโรงพยาบาล 
               *  จุดรวมพลท่ี 2  พื้นท่ีระหวา่งโรงครัวและหน่วยจ่ายกลาง 
5. ก าหนดเส้นทางจราจรในโรงพยาบาลเม่ือมีเหตุฉุกเฉิน  โดยก าหนด 
               *  ประตูท่ี 1  ( ขา้งศาลพระภูมิ )  เป็นประตูทางเขา้-ออก 
               *  ประตูท่ี 2    เป็นประตูทางออก 
               *  ประตูท่ี 3 ( ขา้งร้านอาหารตามสั่ง )  เป็นประตูทางออก 
พร้อมทั้งก าหนดบริเวณจอดรถดบัเพลิง  ไดแ้ก่ 
               *  หนา้อาคารใหบ้ริการผูป่้วยนอก 
               *  ขา้งตึกอุบติัเหตุ ( ขา้งสหกรณ์โรงพยาบาล ) 
               *  หลงัอาคารผูป่้วยใน 
6. อุปกรณ์ในการเตรียมพร้อมดบัเพลิง 

1) อุปกรณ์เตือนภยั 
* เสียงตามสาย ก าหนดการตรวจสอบโดยช่างซ่อมบ ารุงโรงพยาบาล 
* เคร่ืองขยายเสียงแบบใชแ้บตเตอร่ี  1 เคร่ือง 
* รถพยาบาล    2  คนั 
2) อุปกรณ์ดบัเพลิง 
* เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ     ไม่นอ้ยกวา่ 1 เคร่ือง ต่อพื้นท่ี 200 ตารางเมตร ทุกระยะ ไม่เกิน 
20 เมตร  37  เคร่ือง ติดตั้งในระดบัความสูงโดยวดัจากพื้นถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด 90 ซม. ไม่เกิน 
140 ซม. 
3) อุปกรณ์ส ารองไฟฟ้า   และแสงสวา่ง 
* เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง  (Generator) 
ขนาด 125 KVA.  จ่ายกระแสไดสู้งสุด/เฟส = 190 A.  1  เคร่ือง 
ขนาด 31.5 KVA.  จ่ายกระแสไดสู้งสุด/เฟส =  45 A.  2  เคร่ือง 



      รวม  3  เคร่ือง 
* ไฟฉุกเฉิน       18  จุด 
* กระบอกไฟฉายก าลงัสูง      2   กระบอก 
4) อุปกรณ์ป้องกนัภยัและช่วยชีวติ 
* เส้ือชุดดบัเพลิง   ยงัไม่มี 
* หนา้กากหนีไฟ   ยงัไม่มี 
* ถุงพลาสติกกนัร้อนขนาดใหญ่ เพื่อใชค้ลุมศีรษะฝ่าควนั  ยงัไม่มี 
* เชือก เพื่อใชใ้นกรณีฉุกเฉินต่างๆ ควรมีทุกอาคาร  ตั้งแต่ชั้นท่ี 2 ยงัไม่มี 
* ถุงมือหนงั ส าหรับโรยเชือก      ยงัไม่มี 
* รอกหนีไฟ ทุกอาคารท่ีมีความสูงตั้งแต่ 2 ชั้นข้ึนไป ชั้นละ 2 ตวั ยงัไม่มี 
   และติดห่วงคลอ้งอยา่งนอ้ยชั้นละ 4 จุด 
5) อุปกรณ์ส่ือสาร 
* โทรศพัทภ์ายใน 
* วทิยส่ืุอสาร 
* รวบรวมหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของเจา้หนา้ท่ี  แต่ละแผนก 
6) ป้ายส่ือความปลอดภยั  เช่นป้ายบอกทางเขา้ – ออก  หรือทางหนีไฟ , ป้ายจุดติดตั้งอุปกรณ์ 

, ป้ายเตือนต่างๆ ฯลฯ 
7. บุคลากร 

*  ก าหนดนโยบาย และแผนป้องกนัระงบัอคัคีภยัในโรงพยาบาลหนองบุญมาก  พร้อมทั้ง
ประกาศเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ใหท้ราบโดยทัว่กนั 
*  ค าสั่งประกาศแต่งตั้ง ผูบ้ญัชาการ  และคณะกรรมการแผนอคัคีในการป้องกนัและระงบั
อคัคีภยัของโรงพยาบาลหนองบุญมาก  พร้อมทั้งก าหนดอ านาจหนา้ท่ี  ความรับผิดชอบแต่
ละงานอยา่งชดัเจนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
*  จดัอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเขา้ใจในการระงบัและป้องกนัอคัคีภยัแก่บุคลากรภายใน
โรงพยาบาลด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองใหบ้รรลุเป้าหมาย 100% และจดัการอบรมให้
เจา้หนา้ท่ีใหม่ทุกปี  และจดัอบรมทบทวนทุกปี 
*  ฝึกอบรมการใชอุ้ปกรณ์ในการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั และเคล่ือนยา้ยผูป่้วย แก่
บุคลากรใหค้รบถว้น 
*  จดัใหมี้การซอ้มใหญ่ทั้งระบบอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
*  ตรวจสอบเคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ โดยเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุง ทุก 1 เดือน 
*  มีการตรวจสอบระบบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน โดยช่างซ่อมบ ารุง ทุก 2 สัปดาห์ 
*  ตรวจสอบการท างานของเคร่ืองส่งสัญญาณต่างๆ โดยเจา้หนา้ท่ีซ่อมบ ารุง ทุกเดือนๆละ 
1 คร้ัง 



*  ตรวจสอบแหล่งน ้า ส ารองใหมี้เพียงพอตลอดเวลา โดยช่างประปาตลอดเวลา 
 
 2  แผนปฏิบัติการระงับอคัคีภัย (แผนอคัคี) 
โรงพยาบาลหนองบุญมาก  จังหวดันครราชสีมา 
2.1 สาระส าคญัของแผน 
2.2 ช่ือแผนและการประกาศใชแ้ผน 
2.3 ทีมปฏิบติัการและการจดับุคลากร 
2.4 ขั้นตอนการปฏิบติัการ 
2.5 การเตรียมผูป่้วย  อุปกรณ์การแพทย ์ยา และเคมีภณัฑ์ 

2.5.1  การจ าแนกประเภทผูป่้วย 
2.5.2  อุปกรณ์การแพทย ์ ยา  และเคมีภณัฑ์ 
2.5.3  วสัดุครุภณัฑ์อ่ืนๆ 

2.6  ขอบเขตปฏิบติัการเฉพาะแผน 
 2.6.1  การควบคุมเพลิงไหมเ้ล็กนอ้ย 
 2.6.2  การควบคุมเพลิงไหมรุ้นแรง 
 2.6.3  การจดัโซนใหค้วามช่วยเหลือจุดท่ีเกิดเหตุ 
2.7  การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ้
2.8  แผนปฏิบติัเม่ือเกิดเพลิงไหมบ้ริเวณบา้นพกัเจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาล 
2.9  หน่วยงานสนบัสนุน 
 2.9.1  หน่วยช่วยเหลือเม่ือเกิดอคัคีภยั 
 2.9.2  องคก์ารทางการแพทยท่ี์ขอเชิญเป็นเครือข่าย 
      2.1  สาระส าคัญของแผน 
 แผนปฏิบติัการขณะเกิดเพลิงไหม ้   เป็นการปฏิบติัให้เป็นไปตามกฎหมายของประกาศกระทรวง 
มหาดไทย  เร่ืองการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในสถานประกอบการ  เพื่อความปลอดภยัส าหรับลูกจา้ง และ
ระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข  รวมถึงขอ้บญัญติัของสถานพฒันาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล  ซ่ึง
เป็นส่วนหน่ึงของแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาลหนองบุญมาก  จงัหวดันครราชสีมา  เพื่อใหบุ้คลากรไดท้ราบ
ถึงการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ทั้งสามารถปฏิบติัเพื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนใน
โรงพยาบาลได ้
        2.2  ช่ือแผนและการประกาศใช้แผน 
ช่ือแผน “ แผนปฏิบัติการระงับเหตุเพลงิไหม้” 
การประกาศใชแ้ผน 

1. กรณเีพลงิไหม้เบือ้งต้น “แผนอคัคี 1” 



ใหเ้จา้หนา้ท่ีกองบญัชาการแผนอคัคี (บก.แผน) ประกาศผา่นเสียงตามสาย  หรือใชร้ถพยาบาลวิง่
ประกาศ  ดว้ยขอ้ความ ดงัน้ี 
“โปรดทราบ ๆ ขณะนีเ้กดิเหตุ 199 ที.่...........(จุดทีเ่กดิเหตุ)ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ปฏิบัติตามแผน
เวลานี้” 
ประกาศจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ัง  ห่างกนัไม่เกิน 3 วนิาที 
อคัคี 1  คือรหสัเฉพาะเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลเพื่อไม่ใหผู้ท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งในการปฏิบติัตามแผนฯ 
แตกต่ืนจากเหตุเพลิงไหม ้

2. กรณเีพลงิไหม้ทีไ่ม่สามารถระงับได้ “แผนอคัคี 2” 
ผูบ้ญัชาการแผนอคัคี  ประกาศใชแ้ผนอคัคีแลว้ให้เจา้หนา้ท่ีในกองบญัชาการแผนอคัคีประกาศผา่น
เสียงตามสายและกดสัญญารณเตือนภยั ดว้ยขอ้ขอ้ความดงัน้ี 
“โปรดทราบๆ ขณะนีเ้กดิเหตุเพลงิไหม้ที.่........(จุดทีเ่กดิเหตุ) ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านปฏิบัติตาม
แผนอคัคี โดยใช้จุดรวมพลที่...........และประกาศให้บริเวณ..............เป็นพืน้ทีอ่นัตราย” 
ประกาศจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 6 คร้ัง ห่างกนัไม่เกิน 3 วนิาที เม่ือประกาศไปแลว้ 3 คร้ังให้กดสัญญาณ 
เตือนภยัเป็นเสียงยาว 3 นาที  และรถพยาบาลวิง่เปิดไซเลนและประกาศดว้ย 

3. ในกรณีที ่ บก. แผนอคัคีถูกไฟไหม้ด้วยหรือไม่สามารถใช้งานได้ให้ย้ายไปทีจุ่ดรวมพลทีก่ าหนด 
4. การยุติแผนอคัคี 2 

ผูบ้ญัชาการแผนอคัคี  ประกาศยติุแผนอคัคีแลว้ใหเ้จา้หนา้ท่ีในกองบญัชาการแผนอคัคีประกาศ
ผา่นเสียงตามสาย  หรือใชร้ถพยาบาลวิง่ประกาศ  ดว้ยขอ้ความดงัน้ี 
“โปรดทราบๆ แผนอคัคีที่............(จุดทีเ่กดิเหตุ)  ส้ินสุดลงแล้ว  ขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ” 
ประกาศจ านวนไม่น้อยกว่า 6 คร้ัง ห่างกันไม่เกนิ 3 วินาที 

5. กรณีทีเ่กดิเหตุเพลงิไหม้จริง  ขณะก าลงัซ้อมแผนอยู่  หรือเกดิเหตุการณ์อืน่ๆ ในลกัษณะเดียวกนัให้
ประกาศด้วยว่า “น่ีไม่ใช่การซ้อมๆ” แล้วประกาศตามระเบียบเดิม 
(หา้มน าขอ้ความประโยคน้ีมาใชเ้ม่ือไม่มีเหตุการณ์เป็นอนัขาด)



2.3  ทมีปฏิบัติการและการจัดบุคลากรตามแผนอคัคี 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนอคัคี 

Emergency Plan 

ผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคี 

ผบ.แผน (Commander) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคี 

ผูช่้วย 1 (Asst. Comr.1) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคี 

ผูช่้วย 2 (Fire Marchal) 

ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคี 

ผูช่้วย 3 (Asst. Comr.3) 

ทีมเช็คชีวติ – ติดต่อ 

(Evaculation & Comunication) 

* แจง้เหตผุูบ้งัคบับญัชำ 

* ส่งสญัญำณเตือนภยัใหท้รำบทัว่
กนั 

 * แจง้เจำ้หนำ้ท่ีของรัฐตำมค ำสัง่ 

* ประชำสมัพนัธ์ภำยในและ
ภำยนอก 

* ตรวจเช็คคนและอพยพไป ณ จุด
รวมพล 

ทีมช่ำงฉุกเฉิน 

(Engineer) 

* ควบคุมไฟฟ้ำ - ประปำ 

* ประสำนงำนกบักำรไฟฟ้ำ 

* ร้ือถอนท ำลำยส่ิงกีดขวำง 

* เตรียมพร้อมเคร่ืองช่วยชีวติ 

ทีมดบัเพลิง 
(Fire Fighting) 

* ดบัเพลิงขั้นตน้ 

* ประสำนงำนกบัหน่วยช่ำง
ฉุกเฉิน 

* ประสำนงำนกบัหน่วยดบัเพลิง
ภำยนอก 

* พิจำรณำสถำนกำรณ์ 

ทีมเคล่ือนยำ้ยทรัพยสิ์น – กูชี้พ 

(Asst. Comr.3) 

* ควบคุม ดูแลเคล่ือนยำ้ย
ทรัพยสิ์นส ำคญัท่ีไดรั้บ
มอบหมำย 

* ประสำนงำนกบัหน่วยเช็คชีวติ
เพื่อคน้หำผูป้ระสบภยั 

* ปฐมพยำบำล 

ทีมรักษำควำมสงบ-จรำจร 
(Security & Comr.3) 

* ป้องกนักำรบุกรุก 

* ป้องกนัเหตุร้ำย-ลกัทรัพย ์

* ใชเ้คร่ืองกั้น จดักำรจรำจร 

* อ ำนวยควำมสะดวกให้
หน่วยดบัเพลิง 

* ประสำนงำนกบัเจำ้หนำ้ท่ี
ต ำรวจ 

* ควบคุมกำรหยอ่นบตัร 
ERT Box 

หมำยเหตุ : ผบ.แผน และผูช่้วย ตอ้งมำกกวำ่ 1 คน เพื่อส ำรองไวป้ฏิบติัหนำ้ท่ีไดค้รอบคลุมตลอด 24 ชัว่โมง แต่ปฏิบติัหนำ้ท่ีเม่ือเกิดเหตคุรำวละ 1 คนเท่ำนั้น 



2.3 ทมีปฏิบัติการ  และการจัดบุคลากรตามแผนอคัคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคี 

คนท่ี 1 ผูอ้  ำนวยกำรโรงพยำบำล 

คนท่ี 2 รองผูน้วยกำรโรงพยำบำล 

คนท่ี 3 แพทยเ์วร 

ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคีทีมA 

คนท่ี 1 หวัหนำ้ศูนยคุ์ณภำพ 

คนท่ี 2 เลขำนุกำรศูนยคุ์ณภำพ 

คนท่ี 3 หวัหนำ้เวร ER 

 

ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคี ทีมB 

คนท่ี 1 หวัหนำ้ฝ่ำยทนัตกรรม 

คนท่ี 2 หวัหนำ้ฝ่ำยเภสชักรรม 

ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคี ทีม C 

คนท่ี 1 หวัหนำ้ฝ่ำยกำรพยำบำล 

คนท่ี 2 หวัหนำ้ฝ่ำยเวชปฏิบติัครอบครัวและชุมชน 

ทีมเช็คชีวติ – ติดต่อ 

(Evaculation & Comunication) 
แพทยป์ระจ ำ 
Member LR 
Member ER 
Ward ทีม 1 

ทีมช่ำงฉุกเฉิน 

(Engineer) 
ทีมช่ำงทั้งหมดของ
โรงพยำบำล 

ทีมดบัเพลิง 
(Fire Fighting) 

ลูกจำ้งชำยทั้งหมด 

ทีมเคล่ือนยำ้ยทรัพยสิ์น – กูชี้พ 

(Asset Control – Rescue) 
In chart  ER 
In  chart  LR 
Ward ทีม 2 
คนงำน OPD 
คนงำน Supply  

ทีมรักษำควำมสงบ -จรำจร 
(Security & Traffic) 

1.หวัหนำ้ฝ่ำยบริหำร 
2.เวร X-ray 
3.รปภ.โรงพยำบำล 

ผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคี            มีหนำ้ท่ีประกำศใชแ้ผนฯ ประกำศเลิกแผน อนุมติัค่ำใชจ่้ำย ประธำนในกำรแถลงข่ำว 
ผูช่้วยผูบ้ญัชำกำรแผนอคัคี    มีหนำ้ท่ีรำยงำน ผบ.แผนฯ แกไ้ขสถำนกำรณ์ , ควบคุมกำรปฏิบติังำน , สอบสวนสำเหตุ 



*โทรแจง้ดบัเพลิง 
*แจง้ผูบ้ริหำร 
*แจง้ต ำรวจ 
*เตรียมยำ้ย 
บก.แผนไปจุดรวม 

พลเพื่อควำม
คล่องตวั 
ในกำรปฏิบติังำน 

เคล่ือนยำ้ยผูป่้วย 
ไปจุดรวมพล 

แลว้ส่งต่อผูป่้วยนกั 
ตรวจสอบผูท่ี้อำจ
ติดคำ้งในอำคำรแลว้
ท ำเคร่ืองหมำยเช็ค
จ ำนวนคนท่ีจุดรวม
พล 
รำยงำนผูช่้วย 1 ส่ัง
กำร 
รถพยำบำลเพ่ือส่ง
ต่อ 
ผูป่้วยหนกั 

 

 

 

*ควบคุมไฟฟ้ำ
ทั้งหมด 

*ประสำนงำนกำร
ไฟฟ้ำ 
*สนบัสนุนน ้ำใน
กำรดบัเพลิง 
*ท ำลำยส่ิงกีดวำง 
*เตรียมเคร่ืองมือ
ช่วยชีวติ 

*ปะทะยบัยั้ง
ไฟรอก ำลงั
เสริมจำกหน่วย
ช่วย เหลือ
ภำยนอก 
*น ำทำงและให้
ขอ้มลูกบัหน่วย
ช่วยเหลือ
ภำยนอก 

*เคล่ือนยำ้ย
ทรัพยสิ์นส ำคญัท่ี
ไดรั้บมอบ หมำย 
*เตรียมชุดปฐม
พยำบำล 
*รอค ำส่ังเขำ้คน้หำ
ผูติ้ดคำ้ง(ถำ้ม)ี 

*จดัระบบจรำจร 
*อ ำนวยควำมสะดวกให้
หน่วยช่วยเหลือ 

*ตรวจสอบคนเขำ้ออก 
*ดูแลทรัพยสิ์นที่เคล่ือนยำ้ย
มำ 
*ประสำนงำนกบัต ำรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.4 ขั้นตอนการปฏบิัติการ 

เหตเุพลิงไหม ้

ผูพ้บเหตุกำรณ์ 

แจง้เหต ุ

เจำ้หนำ้ท่ีบริเวณท่ีเกิดเหต ุ ยำ้ยผูป้ระสบภยัไปจุดปลอดภยั 

เขำ้ระงบัเหตุโดยไม่เส่ียง แจง้กองบก.แผนฯ(โทร.300,312) 

ประกำศแผนเป็นรหสั “อคัคี1” 

ผบ.แผน    ไปท่ีบก.แผนอคัคี 2 
ผูช่้วย ทีม B  ไปท่ีเกิดเหต ุ

ทีมดบัเพลิง  ไปท่ีเกิดเหต ุ

ช่ำงฉุกเฉิน   ตดัไฟ  จ่ำยน ้ ำ 
รักษำควำมสงบ/จรำจร ปฏิบติักำร 

ผูช่้วย ทีมA        *เตรียมรำยช่ือผูท่ี้อยูใ่นพ้ืนท่ีอนัตรำย 
                           *ตรวจสอบกำรท ำงำนช่ำงฉุกเฉิน 

                           *เตรียมยำนพำหนะเพ่ือส่งต่อ 

ผูช่้วย ทีมC        *เตรียมพร้อมยำ้ยทรัพยสิ์น 

เช็คชีวติ-ติดต่อ  *เตรียมพร้อมยำ้ยผูป่้วยและคนอ่ืนๆ 

เคล่ือนยำ้ย-กูชี้พ *เตรียมพร้อมยำ้ยของส ำคญั 

เพลิงสงบ    ประกำศยกเลิกแผน 
เพลิงลุกลำม 

ง 

ผูช่้วย ทีมB เสนอใชแ้ผนอคัคี 2                                            ผบ.แผน ออกค ำสัง่ใชแ้ผน                                          ประกำศใชแ้ผนอคัคี 

จนท.บก.แผน เช็คชีวติ-ติดต่อ ช่ำงฉุกเฉิน ดบัเพลิง เคล่ือนยำ้ย-กูชี้พ รักษำควำมสงบ-จรำจร 

เพลิงสงบ 

     ประกำศเป็นเขตอนัตรำย    ตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน        ฟ้ืนฟแูละปรับสภำพพ้ืนท่ี 



2.5 การเตรียมผู้ป่วย  อุปกรณ์การแพทย์  ยา  เคมีภัณฑ์ 
 2.5.1  การจ าแนกประเภทผู้ป่วย 

ใหพ้ิจารณาตามอาการของโรคและความสามารถในการช่วยตวัเอง รวมทั้งการพิจารณาถึงการเคล่ือนยา้ย
ก่อน – หลงัอยา่งเหมาะสม โดยแบ่งผูป่้วยเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มผูป่้วยประเภท 1 สีแดง       หมายถึง ผูป่้วยในระยะวกิฤต เช่น 
 ผูป่้วยหนกัมาก หรือส้ินหวงั เช่น โคม่า โรคร้ายแรงระยะสุดทา้ย 
 ผูป่้วยท่ีใชเ้คร่ืองช่วยหายใจ 
 ผูป่้วยกระดูกตน้คอหกั และตรึงกบัเตียงเพื่อดึงคอ 
 ผูป่้วย Immediate pose operation บางส่วน 
กลุ่มผูป่้วยประเภท 2 สีเหลือง  หมายถึง ผูป่้วยท่ีพน้ระยะวกิฤตแต่ยงัช่วยตวัเองไม่ได ้เช่น 
 ผูป่้วยอมัพาตทั้งตวัหรือบางส่วน (Paralysis) 
 ผูป่้วยหลงัท าการผา่ตดั (Post operation) 
 ผูป่้วย Immobilized 
 ผูป่้วยแขนขาอ่อนแรง Weakness 
 ผูป่้วยเด็ก 
กลุ่มผูป่้วยประเภท 3 สีเขียว  หมายถึง ผูป่้วยท่ีช่วยตวัเองได ้หรือผูป่้วยโรคเร้ือรังท่ีไม่รุนแรง 

 วธีิปฏิบัติ 
1. แพทยห์รือพยาบาลเป็นผูจ้  าแนกผูป่้วย  ตั้งแต่รับเขา้เป็นผูป่้วยใน โดยท าสัญลกัษณ์สีแดงใหเ้ห็น 
       ชดัเจน 
2. ใหใ้ชก้ระดาษสีติดท่ีป้ายทา้ยเตียงของผูป่้วยใน และมีเคร่ืองหมายเป็นป้ายคลอ้งขอ้มือผูป่้วย 
3. ผูป่้วยประเภท 3 สีเขียว ใหผู้ป่้วยช่วยตวัเอง และอาจมอบหมายใหช่้วยเคล่ือนยา้ยผูอ่ื้นท่ีช่วยตวัเอง

ไม่ไดเ้ตม็ท่ี หรืออุปกรณ์การแพทย ์ยา และเคมีภณัฑต์ามความเหมาะสม 
4. กลุ่มผูป่้วยประเภท 2 สีเหลือง ถา้มีญาติหรือผูป่้วยประเภท 3 สีเขียวใหข้อความช่วยเหลือในการ

เคล่ือนยา้ย 
5. กลุ่มผูป่้วยประเภท 1 สีแดง ท่ีไม่สามารถช่วยตวัเองไดเ้ลย ปฏิบติัเหมือนกลุ่มผูป่้วยประเภท 2 สี

เหลือง ยกเวน้คนไขท่ี้มีอาการหนกัมากหรือเร้ือรัง ควรพิจารณาเคล่ือนยา้ยเป็นรายสุดทา้ยถา้มีเวลา
พอ 

 
 
 
 
 
 



2.5.2 จัดท าบัญชีแยกประเภท  อุปกรณ์การแพทย์  ยา เคมีภัณฑ์ ทรัพย์  และเอกสารส าคัญ ฯลฯ 
ส่ิงของท่ีส าคญัท่ีสุด ใหร้ะบุลงสต๊ิกเกอร์คือ หมายเลขทรัพยสิ์น ท่ีตั้ง และผูรั้บผดิชอบในการเคล่ือนยา้ย 3 คน ต่อ 
1 ช้ิน ของแต่ละหอ้ง ผูท่ี้ไม่มีช่ืออยูใ่นสติกเกอร์หา้มโยกยา้ยโดยเด็ดขาด ซ่ึงจะท าใหท้รัพยสิ์นท่ีจะไดรั้บการเค
ลือนยา้ยมีอยูไ่ม่มากนกั  เพราะข้ึนอยูก่บัจ  านวนเจา้หนา้ท่ีทั้งหมด 

 ส่ิงของท่ีมีความส าคญัต่อองกรณ์ หรือท่ีมีราคาแพง  
 มีน ้าหนกัเบา  สามารถเคล่ือนยา้ยไดเ้พียงคนเดียว 
 ระบุผูรั้บผิดชอบเคล่ือนยา้ย  ทั้งในและนอกเวลาราชการ 
 บรรจุอยา่งเรียบร้อย 

 
อุปกรณ์ส าคญัส าหรับกูชี้พท่ีจะน าไปจุดรวมพล 
  1)  เคร่ือง Defribrillator พร้อม EKG 4)  อุปกรณ์ท าแผลพร้อมถุงมือ 
  2)  อุปกรณ์ใส่ท่อช่วยหายใจ  5)  ถงัออกซิเจนขนาดเล็ก 
  3)  อุปกรณ์ใหส้ารน ้าทางหลอดเลือดด า 6)  ยา เช่น Mophine , Adrenaline , Lidocaine 
วธีิปฏิบติั 

1. หวัหนา้กลุ่มงาน/หน่วยงาน  จดัท าบญัชีแยกประเภทวสัดุไว ้
2. ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการเคล่ือนยา้ยส่ิงของแต่ละช้ินและจดัอยูใ่นกลุ่มเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น-กูชี้พ

(หากมีเหตุแรง หา้มกลบัเขา้มายา้ยทรัพยสิ์นรอบสอง) 
3. เตรียมถุงพลาสติกใสอยา่งหนา , เหนียวท่ีมีเคร่ืองหมายหรือช่ือหน่วยงานเพื่อบรรจุของแยกช้ิน 

2.5.3 วสัดุครุภัณฑ์อืน่ๆ 
1) ก าหนดประเภทของท่ีตอ้งเก็บรักษา  ตอ้งยา้ยหนีไฟ 
2) ก าหนดประเภทของทิ้งได ้
3) ก าหนดประเภทของท่ีตอ้งควบคุมอยา่งรัดกุม เน่ืองจากเป็นเช้ือเพลิง 

วธีิปฏิบัติ 
1) หวัหนา้ฝ่าย/งาน จดัท าบญัชีไว ้
2) ก าหนดผูรั้บผดิชอบในการเคล่ือนยา้ยส่ิงของแต่ละช้ิน 
3) เตรียมถุงพลาสติกใสอยา่งหนา , เหนียวท่ีมีเคร่ืองหมายหรือช่ือหน่วยงานเพื่อบรรจุของแยกช้ิน 
 

 
 
 
 
 
 

(ตวัอยำ่งสต๊ิกเกอร์) 
โรงพยำบำลหนองบุญมำก 

ทรัพยสิ์นส ำคญั 

เลขท่ี.......................................... 
พ้ืนท่ี.......................................... 
ผูรั้บผิดชอบ 1).......................... 
ผูรั้บผิดชอบ 2).......................... 
ผูรั้บผิดชอบ 3).......................... 



 
2.6  ขอบเขตปฏิบัติการเฉพาะแผน 

 เร่ิมเกดิเพลงิไหม้ 
1. ทนัทีท่ีไดรั้บทราบการเกิดเหตุเพลิงไหม ้ สมาธิหน่วยปฏิบติัการแผนฉุกเฉิน (ERT) จะตอ้งปฏิบติัการ

ตาม “แผนอคัคี 1”  ทนัที 
2. ผูช่้วยผูบ้ญัชาการ ทีมB ปฏิบติัหนา้ท่ี ณ จุดเกิดเหตุ โดยทนัที พร้อมประเมินสถานการณ์ และรายงานไป

ยงั ผบ.แผน ท่ี บก.แผน 
 ตอ้งการก าลงัสมทบเพิ่ม (คน,อุปกรณ์) หรือไม่ เพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินไม่ใหลุ้กลามไป 
 จะตอ้งท าการอพยพผูป่้วยและบุคลากรไปจุดปลอดภยัหรือไม่ 
 เสนอ ผบ.แผน เพื่อประกาศใชแ้ผนอคัคี 2 หรือยติุแผนฯ 
 ดูแลเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังาน ณ จุดเกิดเหตุใหป้ลอดภยั 

สถานทีท่ี่เกีย่วข้องกบัการเกดิเหตุ (พืน้ทีฉุ่กเฉิน) ประกอบด้วย 6 จุด คือ 
 1.  จุดทีเ่กดิเหตุ 

 มีสถานการณ์คบัขนั แลว้แต่ลกัษณะการลุกไหมข้องไฟท่ีเกิดข้ึน 
 การปฏิบติัการจะตอ้งรวดเร็วและถูกตอ้ง  โดยยดึหลกัการวา่ใหมี้ความปลอดภยัสูงสุด สูญเสียนอ้ย

ท่ีสุด และปฏิบติัไดค้ล่องตวั 
 หลกัการ คือ ผูท่ี้อยูใ่กลไ้ฟหรืออุปกรณ์ใกลไ้ฟ ตอ้งรีบน าออกมาก่อน เพื่อดบัเพลิงเบ้ืองตน้ใหเ้ร็ว

ท่ีสุด ขณะเดียวกนัใหพ้ิจารณาถึงความปลอดภยัในชีวติผูป่้วยใหม้ากเป็นอนัดบัหน่ึง 
 การปฏิบติัอนัดบัแรกคือ การแจง้เหตุ ต่อมา คือเตรียมพร้อมอพยพคน การประสานงานโดยบุคลากร

ตามแผนอคัคี 2 ในจุดเกิดเหตุนั้นๆ จะตอ้งด าเนินการตามขั้นตอนของแผน 
2.  พืน้ทีอ่นัตราย (จุดใกล้เคียงทีเ่กดิเหตุ) 
 ส่ิงท่ีตอ้งท า คือ การเคล่ือนยา้ยหรือควบคุมส่ิงต่างๆ ท่ีเป็นเช้ือเพลิงไม่ใหติ้ดต่อลุกลาม 
 เตรียมการเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น และผูป่้วยไปยงัจุดรวมพล 
 ส่งคนไปช่วยท่ีจุดเกิดเหตุ โดยก่อนเขา้บริเวณตอ้งน าป้ายช่ือประจ าตวัหยอดลงในกล่อง ERT box

และท่ีควรค านึงถึง คือ ญาติผูป่้วยท่ีจะตอ้งควบคุมและอพยพคนเหล่าน้ีไปในท่ีปลอดภยั ซ่ึงบางคร้ัง
อาจขอความช่วยเหลือจากญาติผูป่้วยในการเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ หรือผูป่้วย 

3.  พืน้ทีเ่ส่ียง (จุดห่างทีเ่กดิเหตุ) 
 เตรียมการรับดูแลผูป่้วย และอุปกรณ์ต่างๆ จากหอผูป่้วยท่ีเกิดเหตุ การดูแลความปลอดภยัในตวัตึก

เอง , การส่งคนไปช่วย , กนัคนเขา้ไปมุงดูท่ีเกิดเหตุ และช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
4.  จุดปลอดภัย คือพื้นท่ีปลอดภยัซ่ึงหน่วยงานของอาคารนั้นก าหนดให้เป็นท่ีรวมตวักนั เม่ือเกิดเหตุ
เพลิงไหม ้ก่อนมีการประกาศแผนอคัคี 2 เพื่อยา้ยไปยงัจุดรวมพล 
5.  จุดรวมพล คือ พื้นท่ีปลอดภยัซ่ึงรองรับการอพยพ การส่งต่อทรัพยสิ์น ผูป่้วย และผูป้ระสบภยัเม่ือเกิด
เหตุเพลิงไหม ้



 
6. กองบัญชาการแผนอคัคี 
 ส านกังานท่ีใชใ้นการบริหารงานของกลุ่ม ERT โดยมีผูบ้ญัชาการแผนอคัคีเป็นหวัหนา้ มีแผนผงั

แสดงสายบงัคบับญัชาของบุคลากรตามแผนอคัคี  
 เป็นสถานท่ีเก็บอุปกรณ์ เคร่ืองมือท่ีจ าเป็นเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย เกา้อ้ี วทิยส่ืุอสาร เป็นตน้ 
 เป็นศูนยป์ฏิบติัการเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ส่ือสาร โทรศพัทว์ิทยส่ืุอสาร 

2.6.1 การควบคุมเพลงิไหม้เล็กน้อย 
 สามารถดบัเพลิงเองไดเ้ม่ือเจา้หนา้ท่ีพบเหตุไฟไหมใ้หป้ฏิบติัดงัน้ี 

1) ตั้งสติใหดี้ ควบคุมอารมณ์และจิตใจใหส้งบ 
2) แจง้เหตุใหค้นใกลชิ้ดทราบ แลว้แจง้ไปยงักองบญัชาการแผนอคัคี 
3) ด าเนินการระงบัเหตุไฟไหมเ้บ้ืองตน้อยา่งปลอดภยัโดยไม่เส่ียง (หา้มดบัไฟโดยล าพงั) 
4) หา้มเปิดหนา้ต่างในขณะเกิดไฟไหมเ้ป็นอนัขาดเพื่อไม่ให้ออกซิเจนเขา้มาบริเวณจุดเกิดเหตุ(ยกเวน้

ผูเ้ช่ียวชาญซ่ึงมีอุปกรณ์พร้อมการผจญเพลิง) 
5) หวัหนา้หน่วยงานแจง้ใหเ้จา้หนา้ท่ีในหน่วยงานทราบและปฏิบติัตามแผนร่วมกบั ผูช่้วย ทีมB , ทีม

ดบัเพลิง , และช่างฉุกเฉิน 
6) หยดุการใชไ้ฟฟ้า และตดัวงจรไฟฟ้าในพื้นท่ี 
7) ควบคุมวสัดุเช้ือเพลิง เช่น ส าลี กระดาษ ผา้ แอลกอฮอล ์ไม่ใหติ้ดต่อลุกลาม 
8) ปิดวาลว์ก๊าซต่างๆทั้งหมด 
9) ใชเ้คร่ืองดบัเพลิงท่ีมีประจ าในหน่วยงาน และหน่วยงานขา้งเคียงท่ีใกลท่ี้สุดใหช่้วยน าอุปกรณ์

ดบัเพลิงมาระงบัเหตุ 
10) เตรียมพร้อมเพื่อการอพยพเคล่ือนยา้ย 
11) หวัหนา้หน่วยงานร่วมกบัผูบ้ญัชาการแผนอคัคี รายงานผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัขั้น 

2.6.2  การควบคุมเพลงิไหม้รุนแรง “แผนอคัคี 2” 
 เหตุการณ์เพลิงไหมรุ้นแรงมากเกินกวา่จะดบัไดท้นั 

1) หน่วยงานเจ้าของพืน้ทีต้่นเพลงิ 
 ควบคุมเพลิงเบ้ืองตน้ตามขอ้ 2.6.1 
 ผูช่้วย ทีมB รายงานผูบ้ญัชาการแผนอคัคี 2 เพื่อเสนอประกาศใชแ้ผนอคัคี  
+  ประกาศใชแ้ผนโดย ผบ.แผน 
+  กดสัญญาณแจง้เหตุโดยเจา้หนา้ท่ี บก.แผน 
 ยติุการรักษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีไม่จ  าเป็นทุกชนิดเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย  
       และคดักรองผูป่้วย (ซ่ึงควรคดักรองไวแ้ลว้ตามปกติ) เพื่อการอพยพ 
 
 



 
+ ด าเนินการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงัสถานท่ีท่ีก าหนดไว ้โดยเร่ิมจากกลุ่มผูป่้วยประเภทแดง , เหลือง 
   ,เขียว  ตามล าดบั 
+ จุดรวมพลท่ี 1  ตามท่ีผบ.แผนสั่ง เป็นจุดรองรับผูป่้วยทุกประเภท ทรัพยสิ์นเจา้หนา้ท่ี และญาติผูป่้วย 
*  เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานตน้เพลิง ทีมช่างฉุกเฉิน ทีมดบัเพลิง เขา้ปฏิบติัการควบคุมเพลิง 
+ ตดัวงจรไฟฟ้าภายในทนัที 
+ ควบคุมและจดัการวสัดุเช้ือเพลิงไม่ใหติ้ดต่อลุกลาม หากท าไดโ้ดยไม่อนัตราย 
+ ปิดวาลว์ออกซิเจน , ไนตรัสออกไซด ์
* ทีมเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น-กูชี้พ เคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์นท่ีรับผิดชอบ จากทั้งอาคาร ตามแนวปฏิบติั 
ขอ้ 2.6.1 
+ เคล่ือนยา้ยส่ิงของ ตามวธีิปฏิบติัขอ้ 2.5.2 และขอ้ 2.5.3 
+ สถานท่ีรองรับผูป่้วย และทรัพยสิ์นไดแ้ก่จดัรวมพลท่ี 1 สนามตะกร้อ หรือ จุดรวมพลท่ี 2 
   พื้นท่ีระหวา่งโรงครัวและหน่วยจ่ายกลาง 

 การใช้พืน้ทีจุ่ดรวมพล 
   A :  จุดน าผูป่้วยช่วยตวัเองไม่ได ้ผูท้  าหนา้ท่ีเคล่ือนยา้ยและพยาบาล 
    จากอาคารลงมาพกัเพื่อเช็คชีวติก่อนส่งต่อ ควบคุมโดยทีมเช็คชีวติ-ติดต่อ 
   B : พื้นท่ีปฐมพยาบาลส าหรับผูป้ระสบภยั และจุดเตรียมพร้อมของนกักูชี้พควบคุมโดยทีม 
    เคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น-กูชี้พ 
   C : จุดเช็คชีวิตของผูท่ี้สามารถช่วยตวัเองได ้
    ควบคุมโดยทีมเช็คชีวติ-ติดต่อ 
   D : จุดวางทรัพยสิ์นส าคญัท่ีน ามาโดยทีมเคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น-กูชี้พ 
    ตอ้งมีทีมรักษาความสงบ-จราจรดูแล 
  2)  กองบัญชาการแผนอคัคี (บก.แผน) 
  * กดสัญญาณแจง้เหตุฉุกเฉิน เม่ือประกาศใชแ้ผนอคัคี 2 แลว้ 3 คร้ัง 
  * บุคลากรในแผนอคัคี  ปฏิบติัตามภารกิจท่ีไดรั้บมอบหมาย 
  * ประสานงานขอรับการสนบัสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 
  * อ านวยความสะดวกและประสานงานการดบัเพลิง กูภ้ยั เคล่ือนยา้ย การจราจรและรักษาความปลอดภยั 
  * ประสานกบัหวัหนา้ทีมต่างๆเพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุด 
  * แกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพื่อการปฏิบติัหนา้ท่ีรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
  * เม่ือเหตุการณ์สงบลง ประกาศส้ินสุดแผนอคัคี  
  * ร่วมกบัผูช่้วย 2 และหน่วยงานเจา้ของพื้นท่ีตน้เพลิง ประเมินความเสียหายเพื่อสรุปใหผู้บ้งัคบับญัชา 
  3)  หน่วยงานอืน่ๆ 
  * เตรียมความพร้อมผูป่้วย อุปกรณ์การแพทย ์ยา และเคมีภณัฑ ์ตามแผนฯ 



  * หอผูป่้วยใกลเ้คียง เตรียมพื้นท่ีรองรับผูป่้วยประเภท 1 และ 2 จากหอผูป่้วยตน้เพลิง 
  * งดผา่ตดัผูป่้วยท่ียงัไม่เร่ิม 
  * กรณีท่ีก าลงัผา่ตดั ผา่ตดัต่อใหเ้สร็จโดยเร็ว ดว้ยวธีิท่ีง่ายและไม่เป็นผลเสียต่อผูป่้วย โดยผูป่้วย 

   อาจตอ้งมาผา่ตดัขั้นสุดทา้ยในภายหลงั 
* เตรียมห้องผา่ตดั เพื่อรองรับผูป่้วยท่ีอาจตอ้งการรักษา จากหน่วยงานตน้เพลิง 
* เจา้หนา้ท่ีท่ีเหลือให้ระดมกนัไปช่วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วยและทรัพยสิ์นจากหน่วยงานตน้เพลิง 
   ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4)  บุคลากรในแต่ละหน่วยงาน  มีหน้าที่ 
 4.1)  แพทย ์
 * งดตรวจผูป่้วยนอก 
 * หยดุการผา่ตดั โดยวธีิการ Dammage control และใหผู้ป่้วยฟ้ืนทนัที 
 * ยติุการกระตุน้คลอด หรือด าเนินการคลอดให้ส้ินสุดดว้ยวธีิการเหมาะสม 
 * เขา้ประจ าการจุดต่างๆ เพื่อปฏิบติัตามแผนอคัคี 2 ของหน่วยงาน 
 4.2)  หวัหนา้ตึกผูป่้วยใน / ผา่ตดั (เช็คชีวติ – ติดต่อ) 
 * ร่วมประจ าหอผูป่้วยท่ีตนเองมีผูป่้วยดูแล 
 * แยกประเภทผูป่้วยท่ีคดักรองไวแ้ลว้อยา่งชดัเจน และเตรียมปฏิบติัตามขอ้ 2.5.1 
 * วสิัญญีพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจเขา้ช่วยเหลือผูป่้วยเพื่อการเคล่ือนยา้ย 
  + หายใจเอง ลุกนัง่ยนืไดเ้อง (ประเภท 3 สีเขียว) ช่วยตวัเอง 
 + หายใจเองได ้แต่ลุกเดินไม่ได ้(ประเภท 2 สีเหลือง) คนงาน , ญาติ 4 คน/ผูป่้วย 1 คน 
 + หายใจเองไม่ได ้(ประเภท 1 สีแดง) พยาบาล,คนงาน , ญาติ รวม 5 คน / ผูป่้วย 1 คน 
 4.3) แพทยป์ระจ าตึกผูป่้วยอุบติัเหตุฉุกเฉิน , เจา้หนา้ท่ีหอ้งชนัสูตร , เจา้หนา้ท่ีเอกซเรย ์, 
        หอ้งทนัตกรรม 
 * ยติุการตรวจ และการรักษาท่ีไม่จ  าเป็นทุกชนิด 
 * ดูแลการสั่งการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยและส่ิงของตามขอ้ 2.5.2 และ 2.5.3 
 * เตรียมพื้นท่ีจุดรวมพล 1 เพื่อรองรับผูป่้วยท่ีเคล่ือนยา้ยมา ยกเวน้ผบ.แผนฯ เป็นผูป้ระกาศใช ้
    จุดรวมพลท่ี 2 
 4.4) พยาบาลหอผูป่้วยใน 
 * แจง้เจา้หนา้ท่ีในหอผูป่้วย ผูป่้วย ญาติและควบคุมอยา่ใหมี้การชุลมุน 
 * ยติุการรักษาท่ีไม่จ  าเป็นต่อการมีชีพ เช่น การท า EKG 
 * เตรียมผูป่้วยท่ีตอ้งเฝ้าระวงัในการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยประเภท 1 สีแดง และประเภท 2 สีเหลือง 
  

* เตรียมการดูแลในสถานการณ์ท่ีไม่มีไฟฟ้าใช ้
 * จดัแบ่งคนงาน เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ (เช็คชีวติ-ติดต่อ) ช่วยเหลือผูป่้วย แยกตามประเภท 



 + กลุ่มประเภท 1 สีแดงและประเภท 2 สีเหลือง ใหญ้าติและเจา้หนา้ท่ีช่วยเคล่ือนยา้ย 
 + กลุ่มประเภท 3 สีเขียว ใหช่้วยเหลือตวัเอง หรือใหผู้ป่้วยประเภท 3 ช่วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
    กลุ่มประเภท 1 สีแดงและประเภท 2 สีเหลือง 
 * ดูแลควบคุมเจา้หนา้ท่ี หรือคนงานรับผิดชอบอุปกรณ์การแพทย ์และส่ิงของตามขอ้ 2.5.2 
 และขอ้ 2.5.3 
 4.5) พยาบาลผูป่้วยนอก และพยาบาลตึกอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
 * ประกาศใหผู้ป่้วยและญาติท่ีมาตรวจรักษารับทราบ 
 * ผูป่้วยหนกัใน ER จดัเจา้หนา้ท่ีร่วมกบัญาติช่วยการเคล่ือนยา้ย 
 * จดัแยกประเภทอุปกรณ์การแพทย ์ยา และเคมีภณัฑ ์ตามขอ้ 2.5.2 และขอ้ 2.5.3 และเคล่ือน 
    ยา้ยไปยงัจุดเก็บรักษา 
 4.6) เภสัชกร เจา้หนา้ท่ีหอ้งยา 
 * แบ่งพื้นท่ีรับผิดชอบตามค าสั่ง 
 * ควบคุมร่วมกบัคนงาน เจา้หนา้ท่ีเคล่ือนยา้ยเวชภณัฑท่ี์ไดรั้บมอบหมายออกจากคลงั 
 4.7) เจา้หนา้ท่ีธุรการ การเงิน หอ้งบตัร 
 * เก็บเอกสารส าคญัมาก และสามารถน าออกไดง่้าย 
 4.8) พนกังานช่วยเหลือคนไข ้(เวรเปล) 
 * ช่วยเหลือผูป่้วยประเภท 1 และประเภท 2 ในการเคล่ือนยา้ย 
 * รับผดิชอบเคล่ือนยา้ยส่ิงของต่างๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4.9) หน่วยงานอ่ืนๆ 
 * ปฏิบติัหนา้ท่ีตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 

ล าดับก่อนหลงัการเคลือ่นย้าย 
 ชั้นล่างสุดใหเ้คล่ือนยา้ยทนัทีท่ีประกาศแผนอคัคี 2 โดยไม่กีดขวางชั้นอนัตราย 
 ชั้นเกิดเพลิงไหมล้งก่อน 
 ชั้นสูงจากชั้นตน้เพลิงทีละชั้นจนถึงบนสุด ใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยและญาติ ออกทางออกฉุกเฉินท่ี 

ปลอดภยั 
 ชั้นต ่ากวา่ชั้นตน้เพลิงทีละชั้นจนหมด 
 คนสุดทา้ยของแต่ละชั้น ใหส้ัญญาณชั้นถดัไป พร้อมตรวจสอบผูติ้ดคา้ง และท าเคร่ืองหมายกากบาท 

พร้อมเซ็นช่ือก ากบัดว้ยปากกาเมจิก ก่อนออกจากพื้นท่ีอนัตรายตอ้งน าป้ายช่ือผูช่้วยเหลือจากภายนอกใน
กล่อง ERT box ออกมาเช็คช่ือดว้ย 

 ไม่มีการยอ้นกลบัเขา้อาคารอีก 
วธีิการเคลือ่นย้าย 

1) ใชว้สัดุท่ีมีอยู ่เช่น เปลสนาม รถนอน รถนัง่ ผา้ปูท่ีนอน ผา้ห่ม ลงจากอาคารตามท่ีฝึกซอ้ม 
2) ก าหนดทิศทางในการเคล่ือนยาย เม่ือมีการประกาศใชแ้ผนใหเ้คล่ือนยา้ยผูป่้วยและอุปกรณ์ดงัน้ี 



2.1) ใหเ้คล่ือนยา้ยลงจากชั้นท่ีเกิดเหตุจากหนา้ หรือหลงัชั้นของอาคาร 
2.2) การเคล่ือนยา้ยไปในทิศทางตรงขา้มกบัไฟ โดยใชช่้องทางท่ีโล่งกวา้ง และใชท้างออกฉุกเฉิน 
2.3) ใหด้ าเนินการยา้ยผูป่้วยเป็นอนัดบัแรก และพิจารณาเคล่ือนยา้ยอุปกรณ์ 
2.4) เม่ือออกจากตวัอาคารหรืออยูใ่นพื้นท่ีปลอดภยัใหท้  าการตรวจเช็คจ านวนสมาชิกในชั้นวา่ครบหรือไม่

เพื่อจะไดแ้จง้กบัเจา้หนา้ท่ีต่อไป 
การหนีไฟอย่างปลอดภัยและไม่ส าลกัควนั 

1) การหนีไฟควรหนีออกทาง ทางออกฉุกเฉิน (หรือบนัไดหนีไฟ)ท่ีใกลท่ี้สุด หา้มใชลิ้ฟทข์ณะเกิดไฟไหม ้
2) ถา้จ าเป็นตอ้งฝ่าควนัไฟไหมห้มอบคลานโดยแนบใบหนา้ใหชิ้ดกบัพื้นมากท่ีสุดจะท าใหไ้ม่ส าลกัควนั 
3) ใชผ้า้ชุบน ้าหมาดๆ ปิดจมูกจะช่วยท าใหไ้ม่ส าลกัควนั (แต่ยงัแสบตา และไม่ไดช่้วยลดการขาดออกซิเจน) 
4) ผอ่นลมหายใจเขา้ออกสั้นๆ อยา่พยายามกลั้นหายใจ เพราะจะท าใหเ้กิดการสูดลมหายใจท่ีแรงท าใหส้ าลกั

ควนั 
5) หาถุงพลาสติกตกัอากาศแลว้คลุมศีรษะฝ่าควนั (หา้มฝ่าไฟ) ซ่ึงจะมีออกซิเจนในการหายใจ และไม่แสบตาแต่

จะใชไ้ดป้ระมาณ 2-3 นาทีเท่านั้น 
ข้อไม่ควรปฏิบัติเมื่อเกดิเหตุเพลงิไหม้ 

1) อยา่ใชเ้วลานานในการเก็บทรัพยสิ์นหรือเอกสารส่วนตวั 
2) อยา่อยูใ่นห้องน ้าเพื่อเอาน ้าไวล้ดความร้อน 
3) อยา่วิง่ ใหเ้ดินเร็วในระหวา่งอยูใ่นบนัไดหนีไฟ 
4) อยา่ก่อความสับสนอลหม่าน โดยการส่งเสียงเอะอะโวยวายโดยไม่จ  าเป็น 
5) ไม่ควรหนีไฟทนัทีเม่ือไดย้นิสัญญาณฉุกเฉิน ควรฟังรายละเอียดจุดอนัตราย และจุดรวมพลก่อน เพื่อจะได้

ปฏิบติัตวัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
2.6.3  การจัดโซนขอความช่วยเหลอืจุดที่เกดิเหตุ 
การแบ่งโซน 
โซนที ่1  ตึกผูป่้วยนอก (OPD)  ประกอบไปดว้ย OPD/หอ้งตรวจ / หอ้งยา /ชนัสูตร/ห้องบตัร/ 

งานประกนั/ฝ่ายบริหาร 
 โซนที ่2  ตึกคลอด/ผา่ตดั   ประกอบดว้ย ห้องคลอด / ห้องผา่ตดั /ฝ่ายเวชฯ /ห้อง x-ray 
 โซนที ่3  ตึกผูป่้วยใน   ประกอบดว้ย nurse station / หอ้งผูป่้วยรวม/ห้องพิเศษ/เรือนพกัญาติ 
 โซนที ่4  ตึกหลวงพอ่คูณ (3 ชั้น)  ประกอบดว้ย  ชั้นท่ี 1 หอ้งฉุกเฉิน/ฝ่ายทนัตสาธารณสุข/สหกรณ์ 
                 ชั้นท่ี 2 หอ้งพิเศษ     
                                                                                ชั้นท่ี 3 หอ้งประชุม 
 โซนที ่5  ตึกแพทยแ์ผนไทยฯ  ประกอบดว้ย ห้องแพทยแ์ผนไทย / ศูนยดู์แลเด็กเล็ก 
 โซนที ่6  อ่ืนๆ    ประกอบดว้ย  คลงัพสัดุ / หน่วยบริการอาหาร / หน่วยซ่อมบ ารุง / 
      Supply / ร้านอาหารตามสั่ง / บริเวณบา้นพกัเจา้หนา้ท่ี แลบา้นพกั 
      ผูอ้  านวยการ 



 
จุดเกิดเหตุ ทีมช่วยในเวลาราชการ ทีมช่วยนอกเวลา 

โซนที ่1 ตึกผู้ป่วยนอก (OPD) 
OPD / หอ้งตรวจ /หอ้งยา /ชนัสูตร / 
หอ้งบตัร / งานประกนั / ฝ่ายบริหาร 

จุดทุกจุดอ่ืนๆ ในโซนท่ี 1 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 2 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 4 

หอ้งคลอด / ผา่ตดั 
ตึกผูป่้วยใน 
หอ้งฉุกเฉิน 
หอ้งยา / แพทยแ์ผนไทย 
เจา้หนา้ท่ีจากบา้นพกั 

โซนที ่2 ตึกคลอด / ผา่ตดั 
หอ้งคลอด / ห้องผา่ตดั / ฝ่ายเวชฯ /  
หอ้ง x-ray 

จุดทุกจุดอ่ืนๆ ในโซนท่ี 2 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 1 
จุดทุกจุด  ในโซนท่ี 4 

ตึกผูป่้วยใน 
หอ้งฉุกเฉิน 
Supply 
หอ้งยา/แพทยแ์ผนไทย 
เจา้หนา้ท่ีจากบา้นพกั 

โซนที ่3 ตึกผู้ป่วยใน 
Nurse station / หอ้งผูป่้วยรวม / หอ้ง
พิเศษ / เรือนพกัญาติ 

จุดทุกจุดอ่ืนๆ ในโซนท่ี 3 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 1 
จุดทุกจุด  ในโซนท่ี 2 
จุดทุกจุด  ในโซนท่ี 4 
จุดทุกจุด  ในโซนท่ี 5 
จุดทุกจุด  ในโซนท่ี 6 

หอ้งคลอด/ผา่ตดั 
หอ้งฉุกเฉิน 
Supply 
หอ้งยา/แพทยแ์ผนไทย 
เจา้หนา้ท่ีจากบา้นพกั 

 
จุดเกิดเหตุ ทีมช่วยในเวลาราชการ ทีมช่วยนอกเวลา 

โซนที ่4 ตึกหลวงพ่อคูณ (3 ช้ัน) 
ชั้นท่ี 1 หอ้งฉุกเฉิน / ฝ่ายทนัต
สาธารณสุข / สหกรณ์ 
ชั้นท่ี 2 หอ้งพิเศษ (ยงัไม่เปิดใช)้ 
ชั้นท่ี 3 หอ้งประชุม 

จุดทุกจุดอ่ืนๆ ในโซนท่ี 4 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 1 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 2 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 6 

หอ้งคลอด / ผา่ตดั 
หอ้งฉุกเฉิน 
Supply 
หอ้งยา / แพทยแ์ผนไทย 
เจา้หนา้ท่ีจากบา้นพกั 

โซนที ่5 ตึกแพทย์แผนไทยและ
กายภาพบ าบัด  หอ้งแพทยแ์ผนไทย /  
ศูนยดู์แลเด็กเล็ก 

จุดทุกจุดอ่ืนๆ ในโซนท่ี 5 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 1 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 2 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 4 

หอ้งคลอด / ผา่ตดั 
หอ้งฉุกเฉิน 
หอ้งยา / แพทยแ์ผนไทย 
ฝ่ายทนัตสาธารณสุข 

โซนที ่6 อื่นๆ 
คลงัพสัดุ / หน่วยบริการอาหาร /  
หน่วยซ่อมบ ารุง / Supply / 
ร้านอาหารตามสั่ง / บริเวณบา้นพกั

จุดทุกจุดอ่ืนๆ ในโซนท่ี 6 
จุดทุกจุดในโซนท่ี 1 
จุดทุกจุด ในโซนท่ี 4 

หอ้งคลอด / ห้องผา่ตดั 
หอ้งฉุกเฉิน 
หอ้งยา /แพทยแ์ผนไทย 
ตึกผูป่้วยใน 



เจา้หนา้ท่ี และบา้นพกัผูอ้  านวยการ เจา้หนา้ท่ีจากบา้นพกั 
 
 หมายเหตุ 
 ในกรณีไฟไหมโ้ซนตวัเอง ใหห้วัหนา้ฝ่าย/งานแบ่งบุคลากรส่วนหน่ึงไปช่วยอยา่งนอ้ย 1 คน หรือมากกวา่ตาม 
 ความเหมาะสม  แต่ถา้ไฟไหมจุ้ดตวัเอง ไม่ตอ้งไปช่วยจุดอ่ืน 
  
 ในเวลาราชการ  กองบัญชาการแผนอคัคี ประกอบไปด้วย 

1. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
2. หวัหนา้ฝ่ายการพยาบาล 
3. ประชาสัมพนัธ์ 
4. หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
5. ประธานทีมส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 

นอกเวลาราชการ  กองบัญชาการแผนอคัคี ประกอบไปด้วย 
1. ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
2. แพทยเ์วร 
3. หวัหนา้เวร 

2.7  การป้องกนัผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมขณะเกดิเหตุเพลงิไหม้ 
 

1. พนกังานรักษาความปลอดภยั สูบน ้าจากการดบัเพลิงจากรางระบายน ้าฝนลงระบบบ าบดัน ้าเสีย 
2. พนกังานสวน  ด าเนินการจดัการขยะตามระเบียบปฏิบติัเร่ืองการจดัการขยะ 

2.8  แผนปฏิบัติเมื่อเกดิเพลิงไหม้บริเวณบ้านพกัของเจ้าหน้าทีโ่รงพยาบาล 
 1.  การประกาศใชแ้ผน 
  ด าเนินการเหมือนกบัขั้นตอนเม่ือเกิดเพลิงไหมท่ี้อาคารบริการผูป่้วย แต่ผูร้ายงานคือเจา้ของบา้นหรือ 

ผูป้ระสบเหตุคนแรก 
2.  การดบัเพลิงเบ้ืองตน้ 
 2.1  เจา้ของบา้นหรือเพื่อนบา้นด าเนินการตดัไฟฟ้าภายในบา้นพกันั้น 
 2.2  เจา้ของบา้นหรือเพื่อนบา้นท าการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ดว้ยอุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีมีอยูใ่นบริเวณนั้น 
 2.3  เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิงของโรงพยาบาลเม่ือไดย้นิประกาศแผนใหรี้บไปยงัท่ีเกิดเหตุเพลิงไหมพ้ร้อม 
อุปกรณ์ในการดบัเพลิง ไดแ้ก่ เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ และอุปกรณ์อ่ืนๆ เพื่อด าเนินการดบัเพลิง ตดัตน้เพลิง 
และใหค้วามช่วยเหลือในการดบัเพลิงแก่หน่วยงานภายนอก และจดัเตรียมแหล่งน ้าในการดบัเพลิงโดยช่างฉุกเฉิน 
3.  การขนยา้ยทรัพยสิ์น 
 3.1  เจา้ของบา้นและเพื่อนบา้นช่วยกนัขนยา้ยทรัพยสิ์น 



 3.2  เจา้หนา้ท่ีของโรงพยาบาลท่ีไม่ติดการใหบ้ริการบนอาคารใหบ้ริการผูป่้วย ไปช่วยในการขนยา้ย
ทรัพยสิ์นตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2.9  หน่วยงานสนับสนุน 
1.  หน่วยช่วยเหลอืเมื่อเกดิอัคคีภัย 
      หมายเลขโทรศพัท ์ คล่ืนวทิยส่ืุอสาร 
* ดบัเพลิง อบต.หนองหวัแรต   044-330189   156.150  MHz 
* ดบัเพลิง เทศบาลอ าเภอโชคชยั   044-492007   162.550  MHz 
* ดบัเพลิง เทศบาลอ าเภอหนองก่ี   044-611111    - 
* สถานีต ารวจ อ าเภอหนองบุญมาก  044-490101   151.450  MHz 
* ท่ีวา่การอ าเภอหนองบุญมาก   044-490098   156.150  MHz 
* การไฟฟ้าอ าเภอหนองบุญมาก   044-490085    -  
* การไฟฟ้าอ าเภอโชคชยั    044-491644    -  
* อพปร.หนองบุญมาก             -    156.150  MHz 
ปิดการจราจรบริเวณถนนรอบโรงพยาบาล อ านวยความสะดวกในการระบายรถออกจากโรงพยาบาลรักษาความ
ปลอดภยัและอ านวยช่วยเหลือผูป่้วยท่ีช่วยเหลือตวัเองไม่ได ้ดูแลทรัพยสิ์นส่ิงของ 
2.  องค์กรทางการแพทย์ทีข่อเชิญเป็นเครือข่าย 
      หมายเลขโทรศพัท ์ คล่ืนวทิยส่ืุอสาร 
* โรงพยาบาลโชคชยั    044-491084   155.775  MHz 
* โรงพยาบาลหนองก่ี จ.บุรีรัมย ์  044-653314   155.375  MHz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

3.  แผนควบคุมเมื่อเพลงิสงบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพลิงสงบ 

ผบ.แผนประกำศเป็นเขตอนัตรำย 

คน้หำสำเหต ุ ฟ้ืนฟแูละปรับปรุงพ้ืนท่ี 

หอผูป่้วยและอำคำรบริกำร ในอำคำร รพ. บำ้นพกั 

* ทีม บก.แผน  * ดบัเพลิง 
* ทีมเช็คชีวติ-ติดต่อ * เคล่ือนยำ้ยทรัพยสิ์น-กูชี้พ 

* ช่ำงฉุกเฉิน  * รักษำควำมสงบ-จรำจร 
 

สรุปผลกำรปฏิบติัตำมแผนอคัคีภยั 

เสนอผูอ้  ำนวยกำร 

ก ำหนดและท ำกำรซอ้มแผนอคัคีภยั 
ของโรงพยำบำล 

ตั้งกรรมกำรสอบสวน 

สรุปผลกำรสอบสวน 



แผนปฏิบัติหลังเกดิอคัคีภัย 
 

3.1  ประกาศเป็นเขตอันตราย 
 ผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉินเป็นผูป้ระกาศ 
 
3.2  ตั้งกรรมการสอบสวน 
 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล พร้อมผูบ้ญัชาการแผนฉุกเฉิน ก าหนดและตั้งกรรมการสืบสวน คน้หา สาเหตุของ
เหตุการณ์ดงักล่าว  พร้อมทั้งสรุปใหผู้อ้  านวยการรับทราบ 
 
3.3  ฟ้ืนฟู และปรับปรุงสถานที่ 
*  ในอาคารโรงพยาบาล 
 1.  ทุกหน่วยงานตอ้งตรวจสอบของมีค่าหรือเอกสารต่างๆ วา่มีเอกสารช ารุดเสียหายหรือสูญหายหรือไม่ 
 2.  ฝ่ายบริหารงานทัว่ไปเป็นผูป้ระสานงานกบัหน่วยราชการต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 
  ** ท่ีวา่การอ าเภอหนองบุญมาก 
  ** สถานีต ารวจภูธรอ าเภอหนองบุญมาก 
  ** องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองหวัแรต 
  ** อปพร.หนองบุญมาก , หน่วยบรรเทาสาธารณภยั เพื่อช่วยในการช่วยชีวติและคน้หาผูเ้สียชีวติ 
  ** ประชาสงเคราะห์จงัหวดั เพื่อใหก้ารช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  

 3.  การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถด าเนินการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด โดยมีทีม 
           งาน  ซ่ึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ ดงัน้ี 

1) ทมีบัญชาการ 
*** สั่งการและควบคุมเจา้หนา้ท่ีใหส้ ารวจความเสียหายและจ านวนผูป้ระสบภยัโดยรวดเร็วและ
ถูกตอ้ง 
*** ควบคุมดูแลเจา้หนา้ท่ีให้การสงเคราะห์แก่ผูป้ระสบอคัคีภยัใหเ้รียบร้อยและทัว่ถึง 
2) ทมีเช็คชีวติ - ติดต่อ 
*** รวบรวมรายช่ือผูบ้าดเจ็บ เสียชีวติ และผูท่ี้ส่งไปรักษาท่ีโรงพยาบาลใกลเ้คียง เพื่อสะดวกใน
การด าเนินการช่วยเหลือ และติดต่อญาติใหท้ราบ 
*** ประกาศใหผู้ป่้วยและญาติผูป่้วยท่ีประสบเหตุเพลิงไหมท้ราบถึงท่ีพกัชัว่คราว ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีได้
ก าหนดไว ้
*** ประกาศใหผู้ป้ระสบเหตุเพลิงไหมท้ราบวา่จะไดรั้บการสงเคราะห์และบรรเทาทุกขท่ี์ไหน 
อยา่งไร 
 
 



*** ผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ 
  00  ดูแลใหไ้ดรั้บการรักษาพยาบาลท่ีเหมาะสม 
  00  แจง้ญาติของผูบ้าดเจบ็ให้ทราบ 
  00  กรณีผูไ้ดรั้บบาดเจบ็เกิดทุพพลภาพ ใหร้ายงานคณะกรรมการบริหารของ 
       โรงพยาบาลเพื่อพิจารณาช่วยเหลือต่อไป 
*** ผูท่ี้เสียชีวติ 
  00  แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจใหท้ราบตามกฎหมาย เพื่อชนัสูตรพลิกศพร่วมกบัแพทย ์
  00  ตรวจสอบช่ือ – สกุล ท่ีอยูใ่หถู้กตอ้ง  และติดต่อญาติทราบเพื่อมารับศพ 
  00  กรณีไม่ทราบช่ือ – สกุล ของญาติผูเ้สียชีวติหรือไม่มีญาติมาติดต่อใหด้ าเนินการ 
        ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีต ารวจ นิติเวช หรือมูลนิธิต่างๆ เพื่อมารับศพไป 
        ด าเนินการต่อไป 
  00  ประสานงานกบัคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล ในเร่ืองค่าชดเชยและ 
        ขอบเขตความรับผดิชอบตามความเหมาะสม 
3) ทมีช่างฉุกเฉิน 
*** จดัการร้ือถอนซากปรักหกัพงั ซ่ึงน่าจะเป็นอนัตรายออกไปใหห้มด 
***  น าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัตน้เพลิงกลบัเขา้ท่ีตั้งตามปกติ และส ารวจตรวจสอบใหค้รบ 
        จ  านวน 
***  ซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หเ้รียบร้อย 
***  ท าความสะอาดเคร่ืองมือใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้านในคราวต่อไป 
***  เคร่ืองมือท่ีช ารุดหรือเสียหายใชก้ารไม่ได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชา เพื่อขออนุมติัจดัหาไวใ้ห้ 
        ครบอยูเ่สมอ 
4) ทมีดับเพลงิ 
***  จดัการร้ือถอนซากปรักหกัพงั  ซ่ึงน่าจะเป็นอนัตรายออกไปใหห้มด 
***  น าเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการตดัตน้เพลิงกลบัเขา้ท่ีตั้งตามปกติ เพื่อไม่ใหกี้ดขวางการจราจร 
***  ซ่อมเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้หเ้รียบร้อย 
***  ท าความสะอาดเคร่ืองมือใหพ้ร้อมท่ีจะใชง้านในคราวต่อไป 
***  เคร่ืองมือท่ีช ารุดหรือเสียหายใชก้ารไม่ได ้ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาเพื่อขออนุมติัจดัหาไวใ้ห้ 
        ครบอยูเ่สมอ 
5) ทมีเคลือ่นย้ายทรัพย์สิน – กู้ชีพ 
***  จดัการให้เจา้ของทรัพยสิ์นไดรั้บโดยสะดวกและถูกตอ้ง 
***  ล าเลียงผูป้ระสบภยั ไปสู่ท่ีท่ีปลอดภยั 
***  ควบคุมดูแลทรัพยสิ์นของทางราชการจนกวา่หน่วยงานท่ีเป็นเจา้ของทรัพยสิ์นจะมารับคืน 
6) ทมีรักษาความสงบ – จราจร 



***  เก็บเคร่ืองปิดกั้นจราจร 
***  ควบคุมดูแลมิใหบุ้คคลอ่ืนใด ซ่ึงไม่มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งเขา้ไปในเขตไฟไหม ้

*  หอผู้ป่วยและอาคารบริการ 
1. งานซ่อมบ ารุง คนงานและแม่บา้นท่ีประจ าหน่วยงานนั้น ช่วยกนัท าความสะอาดและร้ือซากปรักหกัพงัท่ี

จะเกิดอนัตรายออก 
2. หวัหนา้หน่วยงานท่ีเกิดเหตุ ท าการส ารวจและจดัท าบญัชีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพื่อรายงานต่อ

ผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
3. หวัหนา้กลุ่มงานการพยาบาล ประสานงานในการจดัหาสถานท่ีใหผู้ป่้วยพกั (กรณีท่ีเกิดเพลิงไหมอ้าคาร

จนไม่สามารถใชเ้ป็นท่ีพกัได)้ และจดับุคลากรเป็นชุดส ารองข้ึนปฏิบติังานไดใ้นทนัที 
4. หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ประสานงานในการจดัหาสถานท่ีท างานใหแ้ก่หน่วยงานท่ีประสบ

เหตุการณ์เพลิงไหมจ้นไม่สามารถใชง้านได ้
5. เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานท่ีเกิดเพลิงไหม ้ใหจ้ดัเตรียมหรือจดัหาอุปกรณ์เพื่อใหส้ามารถใหบ้ริการไดต้าม

ความเหมาะสม 
*  บ้านพกั 

1. งานซ่อมบ ารุง เจา้ของบา้น และคนงานช่วยกนัท าความสะอาดและร้ือซากปรักหกัพงัท่ีจะเกิดอนัตราย
ออก 

2. เจา้ของบา้นท าการส ารวจและจดัท าบญัชีความเสียหายท่ีเกิดข้ึนเพื่อรายงานต่อผูอ้  านวยการโรงพยาบาล 
 
3.4  สรุปผลการปฏิบัติตามแผนอคัคีภัย ตามสถานการณ์จริงว่าสามารถปฏิบัติได้เหมาะสมหรือไม่ เพือ่ท าการปรับปรุง 
        และแก้ไขต่อไป 
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