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แผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ตาบลท่างาม อาเภอเมือง จังหวัดปราจี นบุรี ประจาปี 2565
1. อ้างถึง
1.1 พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550
1.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ.2554
1.3 กฎกระทรวงกาหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดาเนินการด้ านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางานเกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555
1.4 มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เรื่อง มาตรการและแนวทางในการป้ องกัน
การเกิดอัคคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ
1.5 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับวาระประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand)
1.6 ประกาศกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เรื่อง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทางาน
1.7 นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขในด้ านคุณภาพมาตรฐานเพื่อการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ด้ านระบบบริการสุขภาพ
2. ความสาคัญของปัญหา
รัฐบาลให้ ความสาคัญกับวาระ “ประเทศไทยปลอดภัย หรือ Safety Thailand โดยมุ่งเน้ นการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ ประเทศไทยเป็ นประเทศที่น่าอยู่ น่าท่องเที่ยว
พร้ อมรับมือกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระทรวงแรงงาน ได้ อาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่งและ มาตรา ๘ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกกฎกระทรวง เรื่องกาหนดมาตรฐานในการบริหารและ
การจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการทางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกกฎกระทรวง
เรื่องกาหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทางาน พ.ศ. ๒๕ข้ อ 1 ขึ้น โดยในหมวดที่ 55 ๒ กาหนดให้ นายจ้ างจัดให้ มีระบบป้ องกันและระงับอัคคีภัยใน
สถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงนี้ และต้ องดูแลระบบป้ องกันและระงับอัคคีภัยให้ อยู่ในสภาพพร้ อมใช้
งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ข้ อ ๓ กาหนดว่าในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้ นายจ้ างจัดทา
ป้ ายข้ อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิ ดประกาศให้ เห็นได้ อย่างชัดเจน ข้ อ ๔ ในสถาน
ประกอบกิจการที่มีลูกจ้ า งตั้ งแต่ สิบ คน ขึ้นไป นอกจากต้ องปฏิบัติตามข้ อ ๓ แล้ ว ให้ นายจ้ างจั ดให้ มีแ ผน
ป้ องกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้ วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การ
อพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์และหมวดที่ 8 ข้ อที่ 27 กาหนดว่า ให้ นายจ้ างจัดให้ ลูกจ้ างไม่น้อยกว่า ร้ อย
ละสี่สบิ ของจานวนลูกจ้ างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึ กอบรมดับเพลิงขั้นต้ น
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โดยให้ ผ้ ูท่ไี ด้ รับใบอนุ ญาต จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็ นผู้ดาเนินการฝึ กอบรม ข้ อ 30 กาหนด
ว่า ให้ นายจ้ างจัดให้ ลูกจ้ างทุกคนฝึ กซ้ อมดับเพลิงและฝึ กซ้ อมอพยพหนีไฟพร้ อมกันอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง
ปั จ จุ บั น มี ก ารน าเทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร อุ ป กรณ์ สารเคมี และวั ต ถุ อัน ตรายมาใช้ ใน
กระบวนการผลิต การก่อสร้ าง และการบริ การ แต่ยังขาดการพั ฒนาความรู้ความเข้ าใจควบคู่กันไป ทาให้
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ งานในด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทางาน ก่อให้ เกิด
อัน ตรายจนได้ รั บบาดเจ็บ พิ ก าร ทุ พ พลภาพ และเสียชี วิ ต ซึ่ งการป้ องกัน และระงั บอัคคี ภัยที่มีมาตรฐาน
เป็ นมาตรการสาคั ญ อย่ า งหนึ่ งที่ทาให้ ผ้ ู ป ฏิบั ติงานได้ รั บ ความปลอดภั ยในการทางาน การเกิด อัคคีภัยใน
สานักงานส่วนใหญ่มักเป็ นผลมาจากความประมาท ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง ขาดการตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัย ขาดการตรวจเช็ควัสดุอุปกรณ์ในการป้ องกันอัคคีภัยต่างๆ ตามกาหนดเวลา ขาดการซ่อมบารุง
อุปกรณ์ดับเพลิงให้ พร้ อมใช้ งานอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งการขาดความตระหนักในเรื่ องความปลอดภัยจาก
อั ค คี ภั ย ของเจ้ า หน้ า ที่ สิ่ ง ต่ า งๆ ที่ก ล่ า วมาล้ ว นส่ ง ผลให้ เ กิ ด อั ค คี ภั ย ทั้ง สิ้ น ซึ่ ง การเกิด อัค คี ภั ย แต่ ล ะครั้ ง
สามารถเผาผลาญทรัพย์สินให้ วอดวายได้ ภายในเวลาชั่วนาที สามารถสร้ างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน
ของบุคลากรและของหน่วยงานมูลค่ามหาศาล
โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้ เล็งเห็นความสาคัญในการป้ องกันและระงับ
อัคคีภัย จึงได้ จัดทาแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร มาอย่างต่อเนื่อง
เป็ นประจาทุ กปี เพื่อเป็ นการเตรียมพร้ อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยและเป็ นแนวทางในการเตรี ยม
ความพร้ อม เพื่ อป้ องกันและลดความเสี่ยงต่ ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น และเป็ นการคุ้มครองผู้มาใช้ บริ การใน
สถานพยาบาลของรัฐ โดยได้ ทาการปรับปรุง/แก้ ไขแผนฯ ให้ สอดคล้ องกับสถานการณ์ปัจจุ บัน และสามารถ
นาไปใช้ ในการปฏิบัติได้ อย่างเป็ นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น พร้ อมทั้ง จั ดให้ มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภัย การฝึ กซ้ อมแผนการระงับอัคคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้
ข้ าราชการ พนั กงานราชการ และเจ้ าหน้ าที่ของหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง ได้ มีความรู้ความเข้ าใจและเกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนได้ อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด
อัคคีภัย
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อป้ องกันการเกิดอัคคีภัยและลดอัตราความเสี่ยงต่ อการเกิดอัคคีภัยในบริ เวณโรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งจะเป็ นการป้ องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของเจ้ าหน้ าที่และของส่วนราชการ
ที่เกิดจากอัคคีภัยให้ ได้ รับผลกระทบน้ อยที่สดุ
3.2 เพื่ อกาหนดบทบาทหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศรในการปฏิบัติการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภัยให้ ชัดเจนและเป็ นระบบ
3.3 เพื่อสร้ างความตระหนักแก่เจ้ าหน้ าที่โรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศรถึงอันตรายของอัคคีภัย
และสามารถปฏิบัติตนได้ อย่างถูกต้ องปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัย
3.4 เพื่อให้ การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศรในการปฏิบัติ
ตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็ นระบบ
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4. ขอบเขตของแผน
แผนป้ องกันและระงับอัคคีภัย ฉบับนี้ใช้ ในการป้ องกันและระงับอัคคีภัยภายในบริ เวณโรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศรในเบื้องต้ น ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยหากเพลิงไหม้ มีความรุนแรง
ขยายเป็ นบริ เ วณกว้ า งจนเกิ น ขี ด ความสามารถของผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ต ามแผนฉบั บ นี้ ที่ จ ะควบคุ ม
สถานการณ์ ไ ด้ โ ดยล าพั ง ให้ ก ารปฏิบั ติ เ ป็ นไปตามอ านาจหน้ า ที่ ต ามกฎหมายของหน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
และให้ สานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดปราจีนบุรีทาหน้ าที่เป็ นผู้สนับสนุ นการปฏิบัติการใน
ฐานะหน่วยงานที่มีอานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย

5. คาจากัดความ
ผูบ้ ญ
ั ชาการเหตุการณ์
หมายถึง
ผูอ้ านวยการดับเพลิงขั้นต้น หมายถึง
จุดรวมพล

จุดรวมพลที่ 1
หมายถึง
บริเวณลานจอดรถหน้ าโรงพยาบาล

จุดรวมพลที่ 2
หมายถึง
บริเวณลานจอด 1 หลังตึก ER
จุดรวมพลที่ 3
หมายถึง
บริเวณลานจอด 2 หลังโรงพักขยะ

จุดรวมพลที่ 4
บริเวณสนามเทนนิส

หมายถึง

ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
หัวหน้ าหน่วยงานเกิดเพลิงไหม้ หรือผู้ท่รี ักษาราชการแทน
จุดที่ผ้ ูท่อี ยู่ในเหตุเพลิงไหม้ อพยพหนีไฟจากจุดเกิดเหตุ
มารวมตัวกันเพื่อการรายงานตัวและเช็คยอดจานวน
ผู้อพยพเทียบกับผู้มาปฏิบัติงานในวันนั้น เพื่อจะได้ ทราบว่า
มีผ้ ูติดอยู่ในสถานที่เกิดเหตุหรือไม่
จุดรวมพล อพยพหนีไฟ สาหรับผู้ท่อี ยู่ในเหตุเพลิงไม้ ภาย
ในอาคารเฉลิมพระเกียรติ,อาคารศูนย์แพทย์,อาคารประกัน
สุขภาพ,อาคาร 58 ปี ,อาคาร ARI Clinic,ตึกท่านพระยา
อภัยภูเบศร,อาคาร SPA,อาคารสูติกรรมหลังเก่า,อาคาร
คลอดเก่า,อาคารจ่ายยาใน,ห้ องตรวจโรคทั่วไป,อาคาร
อุบัติเหตุ 2
จุดรวมพล อพยพหนีไฟ สาหรับผู้ท่อี ยู่ในเหตุเพลิงไหม้
ภายในอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน,อาคารสุวัทนา,อาคารคลอด
ผ่ า ตั ด ,อาคารเพรชรั ต น์ - สุ วั ท นา,อาคารชิ น วั ท นานนท์
จุดรวมพล อพยพหนีไฟ สาหรับผู้ท่อี ยู่ในเหตุเพลิงไหม้
ภายในอาคารสาราญสารวจกิจ,อาคารคลังเวชภัณฑ์มิใช่ยา,
อาคารโรงครัว,อาคารผลิตสมุนไพร,อาคารปิ ติพร,งานไฟ
ฟ้ า,โรงผลิตนา้ ประปา,งานนิติเวช,งานสนาม,
จุดรวมพล อพยพหนีไฟ สาหรับผู้ท่อี ยู่ในเหตุเพลิงไหม้
ภายในเขตบ้ านพักอาศัย จากป้ อมบ้ านพักอาศัย จากป้ อม
บ้ านพัก ถึง อาคารเปรมสุข
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จุดรองรับการอพยพ

หมายถึง

การเกิดเพลิงไหม้ข้ นั ต้น

หมายถึง

การเกิดเพลิงไหม้ข้ นั รุนแรง หมายถึง

จุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้

แผนฟ้ าทลายเพลิง

หมายถึง

หมายถึง

พื้นที่ปลอดภัยที่สามารถรองรับการอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้
ของเจ้ าหน้ าที่และทรัพย์สนิ ได้
การเกิดเพลิงไหม้ ท่ผี ้ ูอานวยการดับเพลิงขั้นต้ นเป็ นผู้ควบคุม
สั่งการในการปฏิบัติการดับเพลิงและสามารถดับเพลิงจน
เพลิงไหม้ ยุติได้
การเกิดเพลิงไหม้ ท่ผี ้ ูอานวยการดับเพลิงขั้นต้ นเข้ าควบคุม
สั่งการในการปฏิบัติการดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับเพลิ ง
จนเพลิงไหม้ ยุติได้ และได้ รายงานผู้อานวยการโรงพยาบาล
ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้ าบัญชาการเหตุการณ์
เจ้ าหน้ าที่งานไฟฟ้ าประจาโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัย
ภูเบศร ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ 3170
หรือ ห้ องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ทางโทรศัพท์
หมายเลข 037-211297 ต่อ 2120,2126 หรือ
ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ทางโทรศัพท์หมายเลข
037-211088 ต่อ 2517 และ รปภ. ต่อ 3000
หรือสายด่วน หัวหน้ ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 098-1949941

ไฟเริ่มเกิด ณ ที่ใดที่หนึ่งในโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัย
ภูเบศร หรือนอกโรงพยาบาล ที่กาลังรุกไหม้ เข้ ามาภายใน
บริเวณโรงพยาบาล และลุกลามออกไปอย่างรวดเร็ว
จนไม่สามารถควบคุมได้ ภายในระยะเวลา นาที 3-2

6. ข้อตกลงเบื้ องต้น
6.1 ภาวะปกติ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัยโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัย
ภูเบศร อย่างเคร่งครัด และสม่าเสมอทุกปี
6.2 เมือ่ เกิดอัคคีภยั
1) ตั้งสติให้ ดี ควบคุมอารมณ์ให้ สงบ มั่นคง ไม่ต่นื ตระหนก
2) ให้ ถือปฏิบัติตามแผนป้ องกัน และระงับอัคคีภัย ของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
อย่างเคร่งครัด
3) เมื่อได้ ยินสัญญาณแจ้ งเตือนเพลิงไหม้ ให้ รีบเก็บเอกสารสาคัญและของมีค่าเท่าที่จาเป็ น
แล้ วออกจากอาคารโดยเร็ว และห้ ามกลับเข้ ามาในที่เกิดเหตุจนกว่าจะได้ รับอนุญาต
4) ห้ ามใช้ ลิฟต์ในขณะเกิดอัคคีภัยโดยเด็ดขาด และให้ ใช้ บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ
5) ขณะอพยพให้ ใช้ วิธเี ดินเร็วชิดด้ านขวาเป็ นหลัก
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7. การปฏิบตั ิก่อนเกิดอัคคีภยั
ไหม้
เป็ นการดาเนินมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพื่ อป้ องกันและเตรี ยมการเผชิญเหตุการณ์เกิดอัคคีภัย
ไว้ ล่วงหน้ า ซึ่งจะเป็ นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นให้ มีน้อยที่สุด เช่น การตรวจตรา
ระบบความปลอดภั ย การฝึ กอบรมให้ ความรู้ เกี่ยวกับการป้ องกันและระงับอัคคีภัย การฝึ กซ้ อมแผนป้ องกัน
และระงับอัคคีภัย และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ โดยดาเนินการดังนี้
7.1 การตรวจตราระบบความปลอดภัย
ให้กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม และ กลุ่มงานพัสดุ เป็ นหน่ วยรับผิดชอบหลัก ในการตรวจตรา
ระบบความปลอดภัยเกีย่ วกับอัคคีภยั ในภาพรวมของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร รวมทัง้ กาหนดจุดเสีย่ ง
การเกิดอัคคีภยั ด้วย โดยให้ ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงานมอบหมายเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบในการดาเนินการตรวจตรา
ระบบความปลอดภัยของหน่วยงานให้ ชัดเจน เพื่อทาหน้ าที่ในการเฝ้ าระวังป้ องกันและสารวจตรวจตราระบบ
ความปลอดภัยและความเรียบร้ อยของอาคาร สานักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ต่างๆ โดยให้ ทุก
กลุ่มงาน/หน่วยงานดาเนินการดังนี้
1) จั ด ท าแผนการตรวจตราระบบความปลอดภั ย เช่ น แนวทาง/วิ ธีก าร/ระยะเวลาการ
ตรวจตราระบบความปลอดภัยของกลุ่มงาน/หน่วยงาน
2) สารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณสานักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่ องใช้
ต่างๆ เช่น ระบบสัญญาณเตือนภัย เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ ายได้
เส้ น ทางอพยพหนี ไ ฟและอื่ น ๆ ให้ เ ป็ นไปตามกฎหมายก าหนด รวมทั้ง ส ารวจตรวจ สอบความพร้ อม
ทางด้ า นกายภาพของโครงสร้ า งอาคาร ระบบไฟฟ้ า สายไฟ ปลั๊ กไฟ เครื่ องใช้ ไฟฟ้ าให้ มีสภาพปลอดภั ย
ตลอดจนกาจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอ่นื ๆ ที่ติดไฟได้ ง่าย เป็ นต้ น
3) ทดสอบประสิทธิภาพการทางานของระบบสัญ ญาณแจ้ ง เหตุเพลิ งไหม้ ให้ พร้ อมใช้ ง าน
อยู่เสมอ
4) ซ่อมบารุงระบบประปา เครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ ายได้ อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้
สามารถใช้ งานได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยเฉพาะถั ง ดั บ เพลิ ง จะต้ อ งมี ส ารเคมี ท่ี ใ ช้ ในการดั บ เพลิ ง
ตามปริ มาตรที่กาหนดและเปลี่ ยนน้ายาตามวาระ และอายุของน้ายานั้น ทั้งนี้ ต้ องติดตั้งในที่เห็นได้ ชัดเจน
สามารถหยิบใช้ งานได้ สะดวก ไม่มีส่งิ กีดขวาง
5) จั ดทาป้ ายสื่อความหมายปลอดภั ยให้ เป็ นไปตามที่ก ฎหมายกาหนด เช่ น “ทางหนีไ ฟ”
ต้ องเห็นชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน ป้ ายข้ อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟต์ขณะเกิดเพลิงไหม้” “ทางเข้า”
และ “ทางออก” ฯลฯ รวมทั้ง ให้ แจ้ งเส้ นทางอพยพหนีไฟให้ เจ้ าหน้ าที่ทุกคนรับทราบ
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6) จั ด ท าผั ง การติ ด ต่ อ สื่ อ สาร หมายเลขโทรศั พ ท์ ข องหน่ ว ยงานส าคั ญ ห้ องเวรรั ก ษา
ความปลอดภัย สถานี ดับเพลิ งใกล้ เคียง โรงพยาบาลใกล้ เคียง สถานี ตารวจในพื้ นที่ โดยทาป้ ายติดให้ เห็น
ชัดเจนและทั่วถึง
7) ทาการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยและกาหนดจุ ดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยของสานั ก/กอง/
หน่วยงาน
ทั้งนี้ ให้ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงานจัดทารายงานสรุปผลการตรวจตราระบบความปลอดภัย
อย่ า งน้อ ยปี ละ 4 ครั้ง (ทุ ก ไตรมาส) โดยหากตรวจพบระบบความปลอดภัย ใดๆ อยู่ ใ นสภาพชารุ ด /
ไม่พร้ อมใช้ งานให้ รีบแจ้ งผู้บังคับบัญชาทราบ แล้ วแจ้ ง กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม และกลุ่มงานพัสดุ ซ่ึงทั้งสอง
กลุ่มงานจะได้ ร่วมกันตรวจสอบระบบความปลอดภัยตามที่ได้ รับแจ้ งจากกลุ่มงาน/หน่วยงาน จากนั้นให้ กลุ่ม
งานอาชีวะเวชกรรม แจ้ งผลการตรวจสอบให้ กลุ่มงานพั สดุ เสนอผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัย
ภูเบศร เพื่อโปรดพิจารณาเสนอของบประมาณในการจัดหาระบบความปลอดภัยต่างๆ และ ให้ กลุ่มงานพัสดุ
ดาเนินการแก้ ไขให้ พร้ อมใช้ งาน พร้ อมทั้ง รายงานผลการดาเนินการแก้ ไขให้ ผ้ ูอานวยการโรงพยาบาลทราบ
โดยเร็ว
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แผนภาพที่ 1 การตรวจตราระบบความปลอดภัย
ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงานมอบหมายเจ้ าหน้ าที่
รับผิดชอบในการตรวจตรา
จัดทาแผนการตรวจตราและดาเนินการ
ตามแผนการตรวจตราที่จัดทาขึ้น

ทาการตรวจตราระบบความปลอดภัย
ตามแผนการตรวจตรา

ทดสอบประสิทธิภาพการทางานของ
ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้

จัดทาป้ ายสื่อความหมายปลอดภัย
ให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด

จัดทาผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลข
โทรศัพท์ของหน่วยงานสาคัญ

ไม่มขี ้ อบกพร่อง

มีข้อบกพร่อง

แจ้ งผู้บังคับบัญชา
ทราบ

กลุ่มงานพัสดุเสนอ ผอ.รพ.

อนุมัติงบประมาณ ในการ
จัดหาระบบความปลอดภัย
ต่างๆ

รายงานผลการดาเนินการแก้ ไข

- แจ้ งกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม และ
กลุ่มงานพัสดุ ร่วมกันตรวจสอบระบบ
ความปลอดภัยตามที่ได้ รับแจ้ งจากกลุ่ม
งาน/หน่วยงาน ต่างๆใน รพ.
- กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม แจ้ งผลการ
ตรวจสอบให้ กลุ่มงานพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ
ดาเนินการแก้ ไขให้
พร้ อมใช้ งาน

รายงานผู้บังคับบัญชา
ทราบผลการตรวจ
ตรา
เก็บรวบรวมเอกสาร
ผลการตรวจตรา
ไว้ เป็ นหลักฐาน
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7.2

การฝึ กอบรมให้ความรูเ้ กีย่ วกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั
ให้กลุ่มงานบริหารทัว่ ไป และกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม จัดการฝึ กอบรมให้แก่เจ้าหน้าทีข่ อง
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเ บศร เช่ น เจ้ าหน้ าที่ประจาห้ องอุบัติเหตุและฉุ กเฉิ น เจ้ าหน้ าที่รักษาความ
ปลอดภัย เจ้ า หน้ า ที่ป ระจ าหอผู้ ป่วย เจ้ า หน้ า ที่งานสนาม เจ้ า หน้ า ที่ไฟฟ้ า ประปา โรงงาน พนั กงานศูนย์
ทาความสะอาด เจ้ าหน้ าที่ธุรการ ฯลฯ ตามแผนการฝึ กอบรมอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ ความรู้เกี่ยวกับการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้ น วิธีการแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ วิธีการใช้ อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การ
ดับเพลิงเบื้องต้ น การอพยพหนีไฟ วิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้ า การรายงานผู้บังคับบัญชา ตลอดจน
เรียนรู้วิธกี ารปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบื้องต้ นในกรณีฉุกเฉิน เป็ นต้ น
7.3

การฝึ กเพือ่ ทดสอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภยั
ให้กลุ่ มงานบริ ห ารทั ว่ ไป และกลุ่ มงานอาชีว ะเวชกรรม ดาเนินการฝึ กเพื่อ ทดสอบแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภยั ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และซักซ้ อมความเข้ าใจแนวทางปฏิบัติใน
การเผชิญเหตุการณ์อัคคีภัยให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ
(ERT) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องอย่างน้ อยปี ละ 1 ครั้ง หรือเป็ นประจาทุกเดือน สาหรับกรณีการอพยพหนี ไฟ
ให้ ทาการฝึ กปฏิบัติจริ ง และให้กลุ่มงานบริ หารทัว่ ไปรับผิดชอบการประเมินผลการฝึ กเพื่อทดสอบแผน
ดังกล่าว และจัดทาสรุปผลการประเมินฝึ กเพื่อทดสอบแผนฯ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบการปรับปรุง ทบทวน
และแก้ ไขแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
7.4 การรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั
ให้กลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม และงานโสตทัศนูปกรณ์ ดาเนินการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั เช่น ประกาศของกรมป้ องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในเรื่อง ความปลอดภัยในที่ทางาน ข้ อตกลงเบื้องต้ น ความรู้เกี่ยวกับอันตรายของอัคคีภัย การ
ปฏิบัติตนอย่างถูกต้ องปลอดภัย เมื่อเกิดอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ เป็ นต้ น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ทุกคนมีจิตสานึกใน
การร่วมกันป้ องกันและแก้ ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง ผ่านสื่อต่างๆ ของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทั้งโปสเตอร์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ใต้ อาคาร เว็บไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ อย่างสม่าเสมอ
7.5 การเตรียมพร้อมสาหรับการอพยพ
7.5.1 ให้ ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงานดาเนินการดังนี้
1) จั ด ท าแผนการอพยพของกลุ่ ม งาน/หน่ ว ยงาน ได้ แ ก่ ก าหนดผู้ น าการอพยพ
เส้ นทางหนีไฟ จุดรวมพลและจุดรองรับการอพยพ กาหนดสีธงสาหรับเป็ นสัญลักษณ์นาการอพยพ ข้ อปฏิบัติ
ในการอพยพ ฯลฯ
2) จั ดทาบั ญ ชี ร ายชื่ อเจ้ าหน้ าที่ท่ีป ฏิบั ติงานในกลุ่ มงาน/หน่ วยงาน และให้ ทาการ
ปรั บปรุ งบั ญชี รายชื่ อเจ้ าหน้ าที่ให้ เป็ นปั จจุ บัน และพร้ อมสาหรั บการนาไปใช้ ในการตรวจสอบยอดจานวน
ผู้อพยพได้ ทนั ที หากมีการแจ้ งให้ อพยพหนีไฟ
3) จั ดท าบั ญ ชี เอกสารและทรั พ ย์ สิน ทางราชการส าคั ญ ที่ ต้ อ งขนย้ า ยเมื่ อ เกิ ด เหตุ
เพลิ งไหม้ พร้ อ มทั้ง จั ด ท าสัญ ลั ก ษณ์ เ รี ย งล าดั บ ความส าคั ญ ซึ่ ง อาจท าเป็ นหมายเลขหรื อ สติ๊ ก เกอร์ เช่ น
หมายเลข 1 = ขนย้ ายลาดับที่ 1, หมายเลข 2 = ขนย้ ายลาดับที่ 2, หมายเลข 3 = ขนย้ ายลาดับที่ 3 โดย
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อันดับ 1 สิ่งของสาคัญที่สุด ราคานา้ มัน นา้ หนักเบา เคลื่อนได้ ด้วยคนเดียว วัตถุไวไฟ
เวชระเบียนผู้ป่วย
อัน ดั บ 2 สิ่งของอุ ป กรณื และเวชภั ณ ฑ์ท่ีรองลงมา เช่ น ยาฉี ด ยาเม็ดที่มีร าคาแพง
สิ่งของที่บรรจุอย่างเรียบร้ อย
อันดับ 3 สิ่งของอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ท่สี าคัญน้ อยที่สดุ
แนวทางในการปฏิบตั ิในการเคลือ่ นย้ายของ
1. พยาบาลหรือหัวหน้ างานติดสติ๊กเกอร์ลาดับ 1-3 และจัดทาบันชีแยกประเภทไว
ชัดเจน
2. กาหนดผู้รับผิดชอบของอุปกรณ์แต่ละชิ้น
3. บรรจุในถุงพลาสติกแยกชิ้น มีป้ายบอกเครื่องหมายของหน่วยงาน
4. เคลื่อนย้ ายสิ่งของตามลาดับความสาคัญ
4) การจาแนกประเภทผู้ป่วย ให้ พิจารณาตามอาการของโรคและความสามารถในการ
ช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งการพิจารณาถึงการเคลื่อนย้ ายก่อน หลังอย่างเหมาะสม โดยแบ่งผู้ป่วยเป็ น-3 กลุ่ม
กลุ่ม สีแดง ประเภท 4-3หมายถึง ผู้ป่วยในระยะวิกฤต เช่น
- ผู้ป่วยหนักมาก หรือสิ้นหวัง เช่น ผู้ป่วยความดันโลหิตต่า หรือ ช็อค ผู้ป่วย
หายใจหอบ โรคหัวใจ
- ผู้ป่วยที่ใช้ เครื่องช่วยหายใจ
- ผู้ป่วย immediate post operation บางส่วน
กลุ่มสีเหลือง ประเภท 2หมายถึง ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตแต่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ เช่น
- ผู้ป่วยอัมพาตหรือบางส่วน Paralysis
- ผู้ป่วยหลังทาการผ่าตัด Post operation
- ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง Weakness
- ผู้ป่วย เด็ก
กลุ่มสีเขียว ประเภท 1 หมายถึง ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้ หรือผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่รุนแรง
แนวทางในการปฏิบตั ิในการเคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย
1. พยาบาลของจุดเกิดเหตุเป็ นผู้คัดแยกผู้ป่วย
2.ให้ ใช้ ป้ายสัญลักษณ์เป็ นแถบสีคล้ องแขน(แยกเหมือนอุบัติเหตุหมู่)
-กลุ่มสีเขียว ให้ ผ้ ูป่วยช่วยตัวเอง และอาจมอบหมายให้ ช่วยเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยที่
ช่วยตัวเองไม่ได้ เต็มที่ หรืออุปกรณืการแพทย์ ยา และเคมีภัณฑ์ตามความเหมาะสม
-กลุ่มสีเหลืองและสีแดงที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้ เลยให้ ทีมเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย
ตามคาสั่ง พร้ อ มเจ้ า หน้ า ที่ป ระจ า จุ ดเกิดเหตุ ช่ ว ยเคลื่ อนไปยั งจุ ดรวมพลถ้ า ไม่ มี กาลั ง คนเพี ย งพอให้ ร อ
เจ้ าหน้ าที่ตารวจหรือหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือ
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5) มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่รั บ ผิ ดชอบในการขนย้ า ยและเก็บ รั กษาทรั พย์สิน เอกสาร
และทรัพย์สนิ สาคัญของทางราชการตามบัญชีท่จี ัดทาขึ้น
6) จัดส่งแผนการอพยพของกลุ่มงาน/หน่วยงานที่จัดทาขึ้นให้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป
เพื่อรวบรวมไว้ ในภาคผนวกของแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
6.5.2 ให้ กลุ่มงาน/หน่วยงานที่จัดการประชุมเป็ นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดบัญชีจานวน
และรายชื่อบุคคลภายนอกที่มาประชุมในบริเวณโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร พร้ อมทาหน้ าที่ตรวจสอบ
ยอดจานวนผู้ท่เี ข้ าร่วมประชุม เมื่อมีการอพยพ
6.5.3. สถานที่รองรับผู้ป่วยที่อพยพอาคารผู้ป่วย รวบรวมทรัพย์สนิ มีดังนี้
1 จุดรวมพลที่สาหรับผู้ท่อี ยู่ในเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ,อาคารศูนย์
แพทย์,อาคารประกันสุขภาพ,อาคาร 58 ปี , อาคาร ARI Clinic , ตึกเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร, อาคาร SPA ,
อาคารสูติกรรมหลังเก่า , อาคารคลอดเก่า, อาคารจ่ายยาใน , ห้ องตรวจโรคทั่วไป, อาคารอุบัติเหตุ 2
จุดรวมพลที่ 2 สาหรับผู้ท่อี ยู่ในเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, อาคารสุวัทนา
อาคารคลอดผ่าตัด, อาคารเพรชรัตน์-สุวัทนา, อาคารชินทนานนท์
จุดรวมพลที่ 3 สาหรับผู้ท่อี ยู่ในเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารสาราญสารวจกิจ, อาคารคลัง
เวชภัณฑ์ท่ไี ม่ใช่ยา, อาคารโรงครัว, อาคารผลิตสมุนไพร, อาคารปิ ติพร, งานไฟฟ้ า, โรงผลิตนา้ ปะปา, งาน
นิติเวช, งานสนาม
จุดรวมพลที่ 4 สาหรับผู้ท่อี ยู่ในเหตุเพลิงไหม้ ภายในเขตบ้ านพักอาศัย จากป้ อมบ้ านพักถึง
อาคารเปรมสุข
6.6 การเตรียมพร้อมเพือ่ สนับสนุนการดับเพลิง
6.6.1 ให้ กลุ่มงานโครงสร้ างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ จัดทาแผนผังของอาคาร จุด
เสี่ ย งต่ อ การเกิ ดอั ค คี ภั ย ในบริ เ วณโรงพยาบาลเจ้ า พระยาอภั ย ภูเ บศร วางระบบไฟฟ้ า วางระบบประปา
ตาแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงของแต่ละชั้นภายในอาคาร พร้ อมทั้งจัดทาเป็ นเอกสารที่สามารถนามาใช้ ได้ ทนั ที
เมื่อเกิดอัคคีภัย
6.6.2 ให้ กลุ่มงานโครงสร้ างพื้นฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
ร่ วมกันรับผิดชอบในการดูแล ตรวจตรา และทดสอบระบบไฟฟ้ า ระบบประปา ระบบสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ และระบบความปลอดภัยอื่นๆ ให้ พร้ อมใช้ งานอยู่เสมอ รวมทั้งหากเกิดกรณีสัญญาณแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
ดังขึ้นโดยไม่ทราบสาเหตุและประกาศผ่านเสียงตามสายให้ ทราบโดยทั่วไป ร่ วมทั้งหากเกิดจากการชารุดให้
ดาเนินการแก้ ไขโดยเร็ว

11

7. การปฏิบตั ิระหว่างเกิดอัคคีภยั
ไหม้
เป็ นการดาเนิ น มาตรการต่ า งๆ เพื่ อให้ การปฏิบั ติการเมื่อเกิดอัคคี ภัย เป็ นไปอย่ า งมีร ะบบ ชั ดเจน
ไม่สับสน เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้ าหน้ าที่และของหน่วยงานให้ มีน้อยที่สุด โดยมีแนวทาง
ดาเนินการดังนี้
7.1 การปฏิบตั ิระหว่างเกิดอัคคีภยั ในเวลาราชการ
7.1.1 การแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการดับเพลิงขั้นต้น
- ให้ ผ้ ู พ บเห็น เหตุการณ์ คนแรกตั ด สิน ใจว่ า สามารถดับ เพลิ งได้ ด้ ว ยตนเองหรื อ ไม่
หากสามารถดับเพลิงได้ ให้ ทาการดับเพลิง เบื้องต้ น พร้ อมทั้ง ร้ องขอความช่วยเหลือ หรือแจ้ งเหตุเพลิ งไหม้
ไปยังจุ ดรั บแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เจ้ าหน้ าที่งานไฟฟ้ าประจาโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ทางโทรศั พ ท์
หมายเลข 037-211088 ต่ อ 3170 หรื อ ห้ องอุ บั ติ เ หตุ แ ละฉุ ก เฉิ น (ER) ทางโทรศั พ ท์ ห มายเลข
037-211297 ต่อ 2120,2126 หรือ ทางกลุ่มงานบริ หารทั่วไป ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ
2517 หรือ เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย 037-211088 ต่อ 3000 และสายด่วน หัวหน้ ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
ทางโทรศัพท์หมายเลข 086-0507107
- เมื่อจุ ดรั บแจ้ งเหตุเพลิ งไหม้ ได้ รับการแจ้ งเหตุเพลิ งไหม้ ให้ รีบเข้ าทาการดับ เพลิ ง
พร้ อมทั้ง แจ้ งหัวหน้ า กลุ่มงาน/หน่วยงาน ที่เกิดเพลิงไหม้ หรือผู้ท่รี ักษาราชการแทน เข้ าอานวยการดับเพลิง
ในฐานะผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้ น หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ภายใน 2-3 นาที หรือพิจารณาสถานการณ์
เพลิงไหม้ เริ่มลุกลาม ให้ แจ้ งผู้อานวยการดับเพลิง (ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร) ในฐานะ
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ สั่งประกาศใช้ แผน “ฟ้ าทลายเพลิง” โดยให้ ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสาย ดังนี้
ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ทุกท่านปฏิบัติ (จุดเกิดเหตุ) ..โปรดทราบ โปรดทราบ ขณะนี้เกิดฟ้ าทลายเพลิงที่ “ตามแผนฟ้ า
ทลายเพลิง” เป็ นพื้นที่อนั ตราย ...และประกาศให้ บริเวณ... โดยใช้ จุดรวมพลที่ 2 เมื่อประกาศแล้ ว 3 ครั้งห่าง
กัน ไม่ เกิน 6 วิ น าที ประกาศไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ครั้ ง ให้ กดสัญ ญาณเตือนภัยไฟไหม้ เป็ นเสียงยาว 15 นาที
พนักงานขับรถยนต์นารถพยาบาล ( Ambulance ) วิ่งเปิ ดไซเรน ประกาศรอบโรงพยาบาลให้ เจ้ าหน้ าที่ท่อี าศัย
อยู่ตามบ้ านพักทราบโดยให้ ใช้ ข้อความเหมือนกัน เพื่อแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ให้ ทุกหน่วยงานในอาคารที่เกิดเหตุ
และข้ างเคียงสั่งอพยพเจ้ าหน้ าที่ ผู้ป่วย ตามแผนการอพยพของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้ จัดทาไว้
พร้ อมทั้งแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ไปยังสถานีดับเพลิงใกล้ เคียง อบต.ท่างาม 037-21612 ต่อ 12 หรือ เทศบาล
เมืองปราจีนบุรี 037-211099 หรือ ผ่านหมายเลข 199 เพื่อแจ้ งชุดดับเพลิงเข้ าทาการดับเพลิง
- ให้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ ฉุกเฉิน ในฐานะฝ่ ายอานวยการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิ น
แก้ ไขปั ญ หาอัคคี ภัย เพื่ อ เป็ นศู น ย์ ป ระสานในการแก้ ไขปั ญ หาอั คคี ภั ยที่เ กิด ขึ้ น และให้ ศู น ย์ป ฏิบั ติ ก ารฯ
รายงานผู้อานวยการดับเพลิง (ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร) ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์
ตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยฯ เข้ าควบคุมสั่งการในการตอบโต้ เพลิงไหม้ ข้นั รุนแรง
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แผนภาพที่ 2 การแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการดับเพลิงขั้นต้น
ผูพ้ บเห็นเหตุการณ์คนแรก

ถ้ าเห็นว่าดับเพลิงได้

ถ้ าเห็นว่าดับเพลิงไม่ได้
ทันที

ดับเพลิงเบื้องต้ น

แจ้ งไปยังจุดรับแจ้ งเหตุเพลิงไหม้
โทร.สายในต่อ 3170, 4107, 2126, 2517, 3000,
สายด่วน หน.บริหาร 086-098-1949941

รายงานผู้บงั คับบัญชาทราบ
รายงาน ผอ.รพ.ทราบ

- ข้ อ ความประกาศใช้ แ ผน “ฟ้ าทลาย
เพลิ ง ” โดยให้ ประชาสัม พั น ธ์ป ระกาศ
เสีย งตามสาย ดัง นี้ โปรดทราบ โปรด
ทราบ ขณะนี้ เกิดฟ้ าทลายเพลิงที่....(จุด
เกิ ด เหตุ ) ....ขอให้ เ จ้ า หน้า ที่ ทุ ก ท่ า น
ปฏิ บตั ิ ตามแผนฟ้ าทลายเพลิง โดยใช้
จุดรวมพลที่ ....และประกาศให้บริเวณ....
เป็ นพื้ ที่อนั ตราย (ประกาศไม่น้อยกว่า 6
ครั้ง ให้ กดสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ เป็ น
เสียงยาว 15 นาที( พนักงานขับรถยนต์
น ารถพยาบาล ( Ambulance ) วิ่ ง เปิ ด
ไซเรน ประกาศรอบโรงพยาบาลให้
เจ้ าหน้ าที่ท่อี าศัยอยู่ตามบ้ านพักทราบโดย
ให้ ใช้ ข้อความเหมือนกัน เพื่อแจ้ งเหตุเพลิง
ไหม้ ใ ห้ ทุ ก หน่ วยงานในอาคารที่เกิดเหตุ
และข้ า งเคี ย งสั่ง อพยพเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป่ วย
ตามแผนการอพยพของโรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้ จัดทาไว้

จนท.ที่ได้ รับแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ เข้ าทาการดับเพลิง
พร้ อมแจ้ ง หน.กลุ่มงาน/หน่วยงานที่เกิดเพลิงไหม้
(ผู้อานวยการดับเพลิงขั้นต้ น) เข้ าอานวยการดับเพลิง
จนกว่าเพลิงจะยุติ

-

- หากไม่ ส ามารถดั บ เพลิ ง ได้ ภายใน 2-3 นาที
พิ จารณาแล้ วเพลิงไหม้ เริ่ม ลุกลาม ให้ แจ้ ง ผอ.รพ.
(ผู้บัญชาการเหตุการณ์) ประกาศใช้ แผน “ฟ้ าทลาย
เพลิง ” และแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ไปยังสถานีดับเพลิ ง
ใกล้ เ คีย ง อบต.ท่ า งาม 037-21612 ต่ อ 12 หรื อ
เทศบาลเมืองปราจีนบุ รี 037-211099 หรื อ ผ่ า น
หมายเลข 199 เพื่ อแจ้ งชุ ด ดั บ เพลิ ง เข้ าท าการ
ดับเพลิง
- ทุกหน่วยงานในอาคารที่เกิดเหตุส่งั อพยพ
ให้ กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ฝ่ ายอานวยการ) จัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินแก้ ไขปัญหาอัคคีภัย (EOC)
- EOC รายงาน ผอ.รพ.(ผู้ บัญ ชาการเหตุการณ์) เข้ า
ควบคุมสั่งการในการตอบโต้ เพลิงไหม้ ข้นั รุนแรง
-
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7.1.2 การปฏิบตั ิกรณีเพลิงไหม้ข้ นั รุนแรง
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศรเข้ าบัญชาการณ์ เหตุการณ์ในฐานะผู้
บัญชาการณ์เหตุการณ์ตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยฯ
- ให้ กลุ่มงาน/หน่วยงานของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศรรับผิดชอบภารกิจในการ
แก้ ไขปัญหาอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ ข้ันรุนแรง โดยแบ่งออกเป็ น 3 ฝ่ าย 12 ชุดปฏิบัติการ และให้ ปฏิบัติ
หน้ าที่ตามบทบาทหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมายทันที ได้ แก่
(1) ฝ่ ายอานวยการ แบ่งเป็ น 3 ชุดปฏิบัติการ ได้ แก่ ชุดอานวยการ ชุดรับแจ้ งเหตุ
และประเมินสถานการณ์ ชุดประชาสัมพันธ์
(2) ฝ่ ายปฏิบัติการ แบ่งเป็ น 4 ชุดปฏิบัติการ ได้ แก่ ชุดดับเพลิง ชุดอพยพ ชุดปฐม
พยาบาล ชุดรักษาความปลอดภัย
(3) ฝ่ ายสนับสนุ น แบ่ งเป็ น 4 ชุ ดปฏิบัติการ ได้ แก่ ชุ ดจั ดหาสถานที่สารอง ชุ ด
การเงินและสวัสดิการ ชุดสนับสนุนข้ อมูลอาคารและสาธารณูปโภค และชุดบรรเทาทุกข์ (ตามแผนภูมิท่ี 3)
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แผนภาพที่ 3 โครงสร้างศูนย์ปฏิบตั ิการฉุ กเฉินแก้ไขปัญหาอัคคีภยั
ที่ปรึกษา/ผชช
รอง ผอ.ทุกท่าน /ปภ.จว.

ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ ไขปัญหาอัคคีภัย
ประสานงาน
งานเลขา

ผู้อานวยการโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
(ผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์)
อบต.ท่างาม
รพ.ค่ายจักรพงษ์
มทบ.12

ประชาสัมพันธ์
รอง ผอ.รพ.ฝ่ ายพรส.

ฝ่ ายอานวยการ

ฝ่ ายปฏิบัติการ

ฝ่ ายสนับสนุน

รองผู้อานวยการฝ่ ายการแพทย์ คนที่ 2

หัวหน้ ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร

ชุดอานวยการ
-------------------กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ชุดดับเพลิง
--------------------

ชุดจัดหาสถานที่สารอง
-------------------กลุ่มงานแผนงาน,

ชุดรับแจ้ งเหตุและประเมิน
สถานการณ์
-------------------งานไฟฟ้ า,ER,บริหาร,รปภ
ชุดประชาสัมพันธ์
-------------------งานประชาสัมพันธ์,งาน
โสตทัศนูปกรณ์,กลุ่มงานสุขศึกษา
,ศูนย์คอมพิวเตอร์

โรงงาน,ไฟฟ้ า,ประปา,นา้ เสีย,มูลนิธฯิ
,บริหาร

ชุดอพยพ
--------------------

ชุดการเงินและสวัสดิการ
-------------------กลุ่มงานการเงิน,กลุ่มงานบัญชี,
กลุ่มงานพัสดุ

หน.หน่วยงานที่เกิดเหตุ,งานสนาม,
งานยานพาหนะ,ศูนย์แพทย์

ชุดปฐมพยาบาล
-------------------กลุ่มการพยาบาล,กลุ่มงานเวชกรรม
,กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม,กลุ่มงาน
เภสัชกรรม,กลุ่มงานแผนไทย,กลุ่ม
งานเวชกรรมฟื้ นฟู

ชุดรักษาความปลอดภัย
-------------------จนท.รักษาความปลอดภัย

ชุดสนับสนุนข้ อมูลอาคาร
และสาธารณูปโภค
-------------------กลุ่มงานพัสดุ,กลุ่มงานโภชนศาสตร์

ชุดบรรเทาทุกข์
-------------------กลุ่มงานประกันสุขภาพ,
ศูนย์ทาความสะอาดเฉพาะกิจ
,กลุ่มงานจิตเวช,นิตเิ วช
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บทบาทหน้าที่ตามโครงสร้างศูนย์ปฏิบตั ิการฉุ กเฉินแก้ไขปั ญหาอัคคีภยั โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ผูน้ าการฝึ กซ้อม : ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ตาแหน่ง
ผู้รับผิดชอบ
ผู้อานวยการ ดับเพลิง
1.ผอ ดับเพลิง
(ผอ.ดับเพลิง)
นางโศรยา ธรรมรักษ์
พร้ อมคณะ ปชส./เลขา/ผชช 2.ปชส.
นายสุนทร ถูกจิตต์
3.เลขา
นางสาวสายรุ้ง คงประสพ
4.ผชช.
นางสาววรีรัตน์ ไกรโกศล

อุปกรณ์
หมวก/เสื้อผู้อานวยการ
ดับเพลิง วิทยุ โทรศัพท์
โทรโข่ง แผนป้ องกันและ
ระงับ อัคคีภัยฯและแผนผัง
อาคาร

หน้ าที่
1. สั่งการตั้งกองอานวยการและตรวจสอบ
ความพร้ อม
2. สั่การฝ่ ายอานวยการ(ชุดสื่อสารฯ)
3. สั่งการฝ่ ายปฏิบัติการเข้ าระงับควบคุม
เพลิง
4. สั่งการฝ่ ายสนับสนุนเตรียมรองรับผู้
อพยพทั้งหมด
5. สั่งอพยบ จนท/ปชช ไปยังจุดรวมพล
6. สั่งการชุดพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
หรือส่งต่อสถานพยาบาลอื่น
7. สั่งการฝ่ ายสนับสนุน ควบคุมพื้นที่
8. สั่งตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน(กรณีเหตุ
ลุกลาม)

หมายเหตุ
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.1ฝ่ ายอานวยการ นายชาติชาย คล้ ายสุบรรณ
1.1 ชุดอานวยการ
1.พญ.พลอยไพลิน รัตนสัญญา (หน) วิทยุ โทรศัพท์มือถือ แผน
2.เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานอุบัติเหตุ
ดับเพลิง กระดานบันทึก
เหตุการณ์

1.2 ชุดรับแจ้ งเหตุและ
ประเมินสถานการณ์

1.3 ประชาสัมพันธ์

1.นางวิระ ช่างต่อ (หน)
2.นายบวร นามสีอุ่น
3.ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิฑ์ จาอยู่
4.นายบวร นามสีอุ่น
5.นายอภินันนท์ สง่าเดช

วิทยุ โทรศัพท์มือถือ

1.นายพิสฏิ ฐ์ ชัยประเสริฐสุด(หน)
2.นายสุนทร ถูกจิตต์
3.นางอรรัตน์ สีเหลือง
4.นส.ปริชาติ ยุทธะพาทีกุล
5.นางวิภาวดี คงจันทร์
6.นางสาวสายชล ฉัตรโชคไพศาล

- วิทยุ โทรโข่ง
โทรศัพท์มือถือ-กระดาน
บันทึกเหตุการณ์
-รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์
สถานี ดับเพลิง โรงพยาบาล

1. รายงานตัวต่อผู้อานวยการดับเพลิง
2. จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉิน
3. อานวยการ/ประสานการปฏิบัติ ขณะ
เกิดเหตุ/หลังเกิดเหตุ
4. ให้ คาปรึกษา
1. รับแจ้ ง ทราบเหตุเพลิงไหม้ ให้ รีบ
รายงานตัวต่อผู้อานวยการดับเพลิง
(ผ่านหัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ)
2. สั่งรวมทีมผจญเพลิงให้ ไปที่กอง
อานวยการ
3. ตรวจสอบความพร้ อมของทีมผจญ
เพลิงและอุปกรณ์ของทีม
4. สั่งการตัดกระแสไฟ แก๊ส จุดเกิดเหตุ
ตามคาสั่ง ผอ.ดับเพลิง
5. ประสานงานร่วมวางแผนกับหน่วยงาน
ภายนอกในการดับเพลิง
1. รายงานตัวต่อ ผู้อานวยการดับเพลิง
(ผ่านหัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ)
2. ประสานงานสั่งการโดยความเห็นชอบ
ของ ผู้อานวยการดับเพลิง
3. แจ้ งเหตุการณ์ต่อหน่วยงานต่างๆ
ติดต่อขอความช่วยเหลือภายนอกตาม
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7.เจ้ าหน้ าที่ศูนย์คอม
8.เจ้ าหน้ าที่งานโสต

2. ฝ่ ายปฏิบัติการ
2.1 หัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการณ์ 1.นายณัฐวุฒิฑ์ จาอยู่

ตารวจ หน่วยประชาสัมพันธ์
ต่างๆ

คาสั่งของ ผอ.ดับเพลิง(ผ่านหัวหน้ าฝ่ าย
อานวยการ)
4. จดบันทึกเหตุการณ์จากทุกหน่วยงานที่
แจ้ ง ผู้อานวยการ ดับเพลิง(ผ่านหัวหน้ า
ฝ่ ายอานวยการ)เพื่อเป็ นข้ อมูลเหตุการณ์
5. ประกาศแจ้ งเหตุการณ์เข้ าสู่ภาวะปกติ
ตามคาสั่ง ผอ.ดับเพลิง(ผ่านหัวหน้าฝ่ าย
อานวยการ)
6. สรุปข่าวสาร สถานการณ์จากทุกหน่วย
7. ให้ การต้ อนรับ อานวยความสะดวกต่อ
ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องจากราชการ
อื่น และผู้ส่อื ข่าว
8. จัดเตรียมการแถลงข่าว ณ ห้ องประชุม
.............................................

ชุดผจญเพลิง หมวก หน้ ากาก
ถังดับเพลิง สายส่งนา้
ดับเพลิง หัวฉีดนา้ ดับเพลิง
วิทยุส่อื สาร โทรศัพท์ ไฟฉาย

1. รายงานตัวต่อ ผู้อานวยการดับเพลิง
2. ดาเนินการควบคุมสถานการณ์ตาม
คาสั่ง ผู้อานวยการดับเพลิง
3. รายงานสถานการณ์ และจุดเกิดเหตุต่อ
ผู้อานวยการดับเพลิง
4. รอรับคาสั่งจาก ผู้อานวยการดับเพลิง
เข้ าผจญเพลิง
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2.2 ชุดดับเพลิง (ทีมผจญ
เพลิง และ ประสานการ
ค้ นหา)

1.นายสุรเชษฐ์ วาณิชสรไกร (หน)
2.นายนิคม หมายทรัพย์
3.นายเด่นชัย บุญลือ
4.นายสิทธิกร ชมแช่ม
5.นายณัฏฐกรณ์ นฤภัย
6.นายอาณาสิทธิ์ มหาวรรณกิจ
7.นายดิเรก หมายทรัพย์
8.นายสถาพร มั่งมี
9.นายฐาปกรณ์ สาเร็จ
10.นายศุภกิจ สมจรรยา
11.นายทองสุข ทาภู่
12.นายจานง ชาวนา
13.นายพทยา มานะกรูด
14.นายสรายุธ เอื้อนจิตร
15.นายนิรันด์ มากูล
16.นายโยธิน สิมมา
17.นายยุทธภูมิ เจริญชัย
18.นายณัฐวุฒิ สุขเสทอ
19.นายสันติพงศ์ เราเจริญ

5. ประสานการค้ นหาผู้สญ
ู หาย กับ
ดับเพลิงตามคาสั่ง ผู้อานวยการดับเพลิง
4. รายงานยอดผู้สญ
ู หายต่อผู้อานวยการ
ดับเพลิง เป็ นระยะ
1. รายงานตัวต่อหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการณ์
2. ดาเนินการควบคุมตามสถานการณ์
ตามคาสั่งผู้อานวยการดับเพลิง(ผ่าน
หัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ)
3. รายงานสถานการณ์ และจุดเกิดเหตุต่อ
ผู้อานวยการดับเพลิง(ผ่านหัวหน้ าฝ่ าย
ปฏิบัติการ)
4. รอรับคาสั่งจาก ผู้อานวยการดับเพลิง
เข้ าผจญภัย(ผ่านหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ)
5.ประสานการค้ นหาผู้สญ
ู หายกับดับเพลิง
ตามคาสั่ง ผู้อานวยการ ดับเพลิง
(ผ่านหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติ)
6.รายงานยอดผู้สญ
ู หายต่อผู้อานวยการ
ดับเพลิง(ผ่านหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ)เป็ น
ระยะๆ
7.รอรับคาสั่งตัดกระแสไฟฟ้ า
8.ดูแลการใช้ เครื่องสูบนา้ ดับเพลิง
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2.3 ชุดอพยพ

2.4 ชุดปฐมพยาบาล

20.นายจิตติคุณ ทิพย์ปัญญา
21.นายมานพ สีหมอก
22.นายรัชกาลกร วอนวงษ์
23.เจ้ าหน้ าที่มูลนิธเิ จ้ าพระยาอภัย
ภูเบศร
24.เจ้ าหน้ าที่งานประปา
25.เจ้ าหน้ าที่งานไฟฟ้ า
1. หน.หอผู้ป่วย กลุ่มงาน งาน แผนก
ที่เกิดเหตุอคั คีภัย (หน)
2. เจ้ าหน้ าที่ในจุดเกิดเหตุ
3. นายสมปอง เพ็งเต็ม
4. เจ้ าหน้ าที่งานยานพาหนะ

1.นางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐ
(หน)
2.เจ้ าหน้ าที่กลุ่มการพยาบาล
3.เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

รายชื่อ(จนท/ผู้ป่วย)ที่อยู่ใน
อาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้
ทั้งหมด กระดาน ปากกา
แปลงลบกระดาน วิทยุ รถ
ฉุกเฉิน(ลาเลียงผู้บาดเจ็บส่ง
สถานพยาบาลอื่น/กาหนดจุด
จอดรถฉุกเฉิน)

- ลักษณะที่แขน
- กระเป่ ายามาตรฐาน
- อุปกรณ์ทาแผล
- ผ้ ายืด เฝื อกอ่อน

1.รายงานตัวต่อหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ
2. ตรวจสอบจานวนผู้อพยพและผู้สญ
ู
หาย รายงานผู้อานวยการดับเพลิง
(ผ่านหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ)
3. เขียนรายงานการอพยพบนกระดาน
บริหารเหตุฉุกเฉินและรายงานหัวหน้ า
หน่วยอพยพ
4.จัดเตรียมยานพาหนะพร้ อมใช้ งานได้
ทันที
5.รอรับคาสั่งจากผู้อานวยการดับเพลิง
(ผ่านหัวหน้ าฝ่ ายสนับสนุน)
6.นาผู้บาดเจ็บส่งต่อสถานพยาบาลอื่น
1. รายงานตัวต่อผู้ประสานหัวหน้ าชุด
อพยพ
2. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ
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4.เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม
5.เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานเภสัชกรรม
6.เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานแผนไทย
7.เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานเวชกรรมฟื้ นฟู

2.5 ชุดรักษาความปลอดภัย
ชุดจราจร

3.ฝ่ ายสนับสนุน
3.1 หัวหน้ าฝ่ ายสนับสนุน

1. เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย

1. รองผู้อานวยการฝ่ ายบริหาร(หน)

- ยาทาแผลไฟไหม้ นา้ ร้ อน
ลวก
- เสื่อ ผ้ าปูพ้ ืน

3.ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ(จัดลาดับ
ความสาคัญของ ผู้บาดเจ็บ)
4.ประสานงานทีมยานพาหนะเพื่อนา และ
ดูแลผู้ป่วยส่งต่อ สถานพยาบาลอื่น
5.จดชื่อผู้บาดเจ็บที่นาส่งสถานพยาบาล
อื่น รายงานผู้ประสานหัวหน้ า หน่วย
อพยพทุกครั้ง
วิทยุ แผนผังเส้ นทาง
1. รายงานตัวต่อหัวหน้ าฝ่ ายสนับสนุน
การจราจร ภายในพื้นที่กรวย 2. กันบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้ องออก
กั้นจราจร นกหวีด ไฟฉาย
จากที่เกิดเหตุ
จราจร
3. ควบคุมการจราจรภายในพื้นที่
4. ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ
5. อานวยสะดวกกับหน่วยงาน
6. รอรับคาสั่งจากหัวหน้ าทีมจัดหาและ
สนับสนุน
7. นารถดับเพลิง และรถพยาบาลมาจอด
ณ จุดที่กาหนด
- วิทยุ โทรโข่ง
โทรศัพท์มือถือ

1. รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง
2. จัดเตรียมรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ เพื่อ
อานวยการดับเพลิง
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3.2 ชุดจัดหาสถานที่สารอง

1. นายณัฎฐกรณ์ นฤทัย (หน)
2. เจ้ าหน้ าที่ในกลุ่มงานแผน
3. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงาน พรส.

3.3 ชุดการเงินและสวัสดิการ 1. นางวนิดา ก้ านแก้ ว (หน)
2. นางสาวอภิญญา สุนิปา
3. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มการเงิน
4. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานบัญชี
5. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานพัสดุ

3.4 ชุดสนับสนุนข้ อมูล
อาคารและสาธารณูปโภค

1. นางสาวผกามาศ ครูทอง
2. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานโครงสร้ าง
3. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานพัสดุ
4. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานโภชนาการ

วิทยุ โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ 1. จัดหาสถานที่สารอง(ศูนย์ปฏิบัติการ
สานักงาน
ฉุกเฉิน/จุดรวมพล/จุดจาหน่ายอาหาร
เครื่องดื่ม)
วิทยุ อุปกรณ์สานักงาน

1. จัดหาเตรียมอุปกรณ์ เช่นไฟฉาย/
จัดเตรียมกระดานบริหารเหตุฉุกเฉิน/โต๊ะ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
2. จัดหาเตรียมหมวก-เสื้อ-เครื่องหมาย
สาหรับ ผอ. ดับเพลิง/หัวหน้ าฝ่ าย
อพยพ/หัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ/หัวหน้ า
ฝ่ ายอานวยการ/หัวหน้ าชุดปฐมพยาบาล/
หัวหน้ ารักษาความปลอดภัย
3. จัดเตรียมป้ ายศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน/
จุดรวมพล/จุดจอดรถดับเพลิง/จุดปฐม
พยาบาล/จุดจ่ายอาหาร-นา้ ดื่ม/
จัดเตรียมห้ องประชุมเพื่อการประชุม
- วิทยุ โทรโข่ง แผนผัง
1. รายงานตัวต่อหัวหน้ าฝ่ ายสนับสนุน
อาคาร แปลนอาคารชุดข้ อมูล 2. แผนผัง/แปลนอาคารสถานที่ของ รพ.
ไฟฟ้ า นา้ ประปา นา้ เสีย
- ระบบไฟฟ้ า –ระบบประปา
เครื่องกาเนินไฟฟ้ า
3. จัดหา-แจกจ่ายอาหาร-นา้ ดื่ม
โทรศัพท์มือถือ เก้ าอี้ โต๊ะ
ปัจจัยดารงชีพชั่วคราว
เต็นท์ อาหาร นา้ ดื่ม ปัจจัย
ดารงชีพชั่วคราว
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3.5 ชุดบรรเทาทุกข์

1. นางธิดารัตน์ ชูศรี
2.เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานโภชนาการ
3.เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์
4. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานจิตเวช
5. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานนิติเวช
6. เจ้ าหน้ าที่กลุ่มงานประกันสุขภาพ

วิทยุ โต๊ะ เก้ าอี้ เต็นท์

1. รายงานตัวต่อหัวหน้ าที่สนับสนุน
2. เก็บกวาดทาความสะอาด อาคาร
สถานที่
3. เยียวยาจิตใจ สร้ างขวัญและกาลังใจทั้ง
เจ้ าหน้ าที่ และผู้ป่วย
4. เก็บศพ บรรจุศพ ติดต่อญาติ
5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานสังคม
สงเคราะห์
6. รายงานยอดผู้ได้ รับผลกระทบ
ผู้เสียชีวิต
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- กรณี เพลิ งไหม้ มี ความรุ น แรงขยายเป็ นบริ เ วณกว้ า งจนเกิน ขีด ความสามารถของ
ผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ต ามแผนป้ องกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ฯ ที่ จ ะควบคุ ม สถานการณ์ ไ ด้ โดยล าพั ง
ให้ ชุดอานวยการประสานผู้อานวยการสานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เข้ าบัญชาการ
เหตุการณ์ (ในฐานะผู้ช่วยผู้อานวยการ)
- เมื่ อ ผู้ อ านวยการส านั ก งานป้ องกั น และบรรเทาสาธารณภั ย จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี
เข้ าบัญชาการเหตุการณ์ ให้ ผ้ ูอานวยการโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร (ในฐานะผู้บัญชาการณเหตุการณ์
ตามแผนป้ องกันและระงั บอัคคีภัยฯ) ส่งมอบอานาจการควบคุมสั่งการในการตอบโต้ เพลิงไหม้ ข้ันรุ น แรง
(Transfer) ให้ ผ้ ูอานวยการสานักงานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี โดยให้ การปฏิบัติการ
เป็ นไปตามอานาจหน้ าที่ตามกฏหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
8.1.3 การอพยพหนีไฟ
เมื่อเพลิงไหม้ ลุกลาม เจ้ าหน้ าที่ ไม่สามารถดับเพลิงเบื้องต้ นได้ ให้ ปฏิบัติการดังนี้
1) ให้ ศูนย์ EOC (ฝ่ ายอานวยการ) แจ้ งชุดดับเพลิง (โรงงาน,ไฟฟ้ า,ประปา,นา้ เสีย,
มู ล นิ ธิ , บริ ห าร,จนท.รั ก ษาความปลอดภั ย ) เข้ า ท าการดั บ เพลิ ง และประชาสั ม พั น ธ์ ป ระกาศใช้ แ ผน
“ฟ้ าทลายเพลิง” กดสัญญาณเตือนภัยแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ และนารถพยาบาลประกาศเพื่อแจ้ งเหตุเพลิงไหม้ ให้
ทุกหน่วยงานในอาคารที่เกิดเหตุและข้ างเคียงทราบโดยทันที
2) เมื่อ ได้ ยิน เสียงประกาศให้ ผ้ ู น าการอพยพ น าอพยพเจ้ า หน้ า ที่แ ละผู้ ป่ วยไปตาม
เส้ นทางอพยพ ที่กาหนดไว้ ในแผนอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลโดยเร็ว
3) ให้ ผ้ ูตรวจสอบยอดผู้อพยพตามที่กาหนดไว้ ในแผนอพยพหนีไฟทาการตรวจสอบ
ยอดจานวนเจ้ าหน้ าที่ ณ จุ ดรวมพล กรณีพบจานวนเจ้ าหน้ าที่และผู้ป่วยครบถ้ วนให้ นาอพยพไปยังจุดรองรับ
การอพยพ หากไม่ครบถ้ วนให้ รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ส่ังการให้ ชุดดับเพลิงเข้ าทาการค้ นหาผู้ท่อี าจติด
ค้ างอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ
4) หากค้ น พบผู้ ไ ด้ รั บ บาดเจ็บ ให้ รายงานผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ ทั น ที พร้ อมทั้ ง
ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมายังจุดปฐมพยาบาล หากมีผ้ ูได้ รับบาดเจ็บรุนแรงให้ ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้ เคียง
5) เมื่อเพลิงสงบให้ ผ้ ูบัญชาการเหตุการณ์ส่งั การให้ เจ้ าหน้ าที่อพยพกลับ
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แผนภาพที่ 4 การอพยพหนีไฟ
ศูนย์ EOC แจ้ งชุดดับเพลิงกดสัญญาณเตือนภัยประกาศแผน
“ฟ้ าทลายเพลิง” รถพยาบาลเปิ ดไซเรนประกาศเพื่อแจ้ งเหตุ
เพลิงไหม้ ให้ ทุกหน่วยงานในอาคารที่เกิดเหตุและข้ างเคียงทราบโดยทันที

เมิ่อได้ ยินเสียง
สัญญาณแจ้ ง
เหตุเพลิงไหม้

ชุดอพยพนาการอพยพไปยังจุดรวมพล
และทาการตรวจสอบยอดจานวนเจ้ าหน้ าที่

ครบ

ไม่ครบ

นาอพยพไปยัง
จุดรองรับการอพยพ

ผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์
สั่งการให้ ชุดดับเพลิงเข้ าค้ นหา
ผู้ท่อี าจติดค้ างในพื้นที่เกิดเหตุ

เพลิงสงบ

ชุดดับเพลิงค้ นหาผู้ท่อี าจติดค้ าง
ในพื้นที่ท่เี กิดเหตุ
พบผู้บาดเจ็บ

ผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์
สั่งการให้ อพยพกลับ

แจ้ งผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์ทนั ที
พร้ อมทั้ง ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บมายัง
จุดปฐมพยาบาล
บาดเจ็บรุนแรง

ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้ เคียงทันที
และแจ้ งผู้บญ
ั ชาการเหตุการณ์
ทราบโดยเร็ว
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8.1.4

การรายงานสถานการณ์
1) ให้ ชุดปฏิบัติการทุกชุดรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหัวหน้ าฝ่ าย ดังนี้
- ชุดที่อยู่ในสังกัดฝ่ ายอานวยการรายงานต่อหัวหน้ าฝ่ ายอานวยการ
- ชุดที่อยู่ในสังกัดฝ่ ายปฏิบัติการรายงานต่อหัวหน้ าฝ่ ายปฏิบัติการ
- ชุดที่อยู่ในสังกัดฝ่ ายสนับสนุนรายงานต่อหัวหน้ าฝ่ ายสนับสนุน
2) ให้ หัวหน้ าฝ่ ายทั้ง 3 ฝ่ าย ได้ แก่ ฝ่ ายอานวยการ ฝ่ ายปฏิบัติการ และฝ่ ายสนับสนุน
รายงานสถานการณ์ ต่ อ ผู้ บั ญ ชาการเหตุ ก ารณ์ เพื่ อ เป็ นข้ อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจสั่ ง การอย่ า งใดอย่ า งหนึ่ ง
โดยให้ ข้อ สังเกตในประเด็นสาคั ญ ที่สามารถน าไปปรั บปรุ งแก้ ไขการแก้ ไขปั ญ หาอัคคี ภัยของโรงพยาบาล
เจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่ น ความพร้ อมของบุคลากร เครื่ องมือ วัสดุอุปกรณ์
ความรวดเร็วในการตอบโต้ สถานการณ์ เป็ นต้ น
8.1.5. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของบุคลากรในโรงพยาบาลเมือ่ เกิดอัคคีภยั และวิธีปฏิบตั ิที่
พึงประสงค์
บทบาทแพทย์เมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม้
- งดตรวจผู้ป่วยนอกและชี้แจงให้ ผ้ ูป่วยทราบ
- หยุดการผ่าตัดโดยวิธกี าร Damage Control และทาให้ ผ้ ูป่วยฟื้ นทันที
- หยุดการกระตุ้นคลอด หรือดาเนินการคลอดให้ ส้ นิ สุดด้ วยวิธกี ารที่เหมาะสม
- เข้ าประจาการจุดต่างๆเพื่อปฏิบัติการตามแผน
แพทย์ประจาตึกทีเ่ กิดเหตุ
- เข้ าปฏิบัติหน้ าที่ ณ กองบัญชาการแผนฉุกเฉินโดยทันที ก่อนที่จะพิจารณาใช้ แผน
ฉุกเฉิน เพื่อช่วยบัญชาการให้ เป็ นไปตามแผน
- เตรียมการคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยเพื่อเคลื่อนย้ ายไปรวมที่จุดรวมพลตามประกาศ
- เมื่อเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยหมดก็ตามไปดูแลผู้ป่วยอื่น ณ จุดรวมพล
- ช่วยในการเช็คชีวิตผู้ติดค้ างในอาคาร และปฐมพยาบาล
- ประสานงานกับทีมเคลื่อนย้ ายทรัพย์สนิ กู้ชีพในการส่งต่อ/
- รายงานผลการปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้ องแก่ผ้ ูบัญชาการแผน
- ร่วมดาเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติ
- สรุปรายงานความเสียหายแก่ผ้ ูบังคับบัญชาและแถลงข่าวร่วมกับผู้อานวยการ
โรงพยาบาล
- ฟื้ นฟูพ้ ืนที่ท่ไี ด้ รับความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย ภัยพิบัติร่วมกับทีมต่างๆ
แพทย์ OPD ทีเ่ หลือ
- ดูแลผู้ป่วยประเภทสีแดง สีเหลืองและสีเขียว ณ จุดรวมพล ร่วมกับทีมเคลื่อนย้ าย
ทรัพย์สนิ กู้ชีพ/
- พิจารณาการส่งต่อผู้ป่วย ปฐมพยาบาล
- รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บัญชาการแผน
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พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ผูช้ ่วยเหลือคนไข้ในหอดับเพลิง
- แจ้ งผู้ป่วยและญาติทราบและควบคุมอย่าให้ มีการชุลมุน
- ยุติการรักษาที่ไม่จาเป็ นต่อการมีชีพทุกชนิด เช่นสารละลายทางเส้ นเลือด EKG
- เตรียมการดูแลในสถานการณ์ท่ไี ม่มีไฟฟ้ าใช้
- หัวหน้ าตึก หัวหน้ าเวร/จัดแบ่งบทบาทหน้ าที่ของเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบช่วยเคลื่อนย้ าย
ผู้ป่วย แยกตามประเภท ดังนี้
- กลุ่มสีเหลืองเขียว ให้ ช่วยตัวเอง หรืออาจจะให้ ช่วยเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยกลุ่มสีแดงด้ วย ,
- กลุ่มสีแดง ให้ ญาติ เจ้ าหน้ าที่ท้งั แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ช่วยเคลื่อนย้ าย
- ดูแล ควบคุม เจ้ าหน้ าที่หรือคนงานรับผิดชอบ อุปกรณ์การแพทย์ สิ่งของ
- จัดขบวนการเคลื่อนย้ ายตามทางออกของตึก และทางหนีไฟที่ไม่ปลอดภัยไม่สวนทาง
กับต้ นเพลิง
พยาบาลห้องผ่าตัด
- ช่วยแพทย์ยุติการผ่าตัดให้ รวดเร็ว
- ปฏิบัติเช่นพยาบาลหอผู้ป่วย
พยาบาล OPD,ER,ตึกผูป้ ่ วยทีไ่ ม่ใช่จุดเกิดเหตุ
- ประกาศให้ คนไข้ และญาติผ้ ูป่วยทราบและป้ องกันไม่ให้ เกิดความชุลมุนวุ่นวาย
- ส่งตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้ อย คนเข้ าไปช่วย ณ จุด 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1
ที่เหลือ เกิดเหตุก่อน เพื่อเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยออกจากพื้นที่ให้ รวดเร็วและปลอดภัย
ทรัพย์สนิ ณ/ดูแลผู้ป่วย สถานที่ของตนเอง เพื่อป้ องกันการเกิดโจรกรรมในช่วงเกิด
เหตุการณ์ชุลมุน และเตรียมการจัดแบ่งบทบาทหน้ าที่ในการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย/
ทรัพย์สนิ เมื่อได้ รับคาสั่งจากผู้บัญชาการแผนให้ เคลื่อนย้ าย
- จัดแยกอุปกรณ์การแพทย์ ยาและเคมีภัณฑ์ และเคลื่อนย้ ายไปจุดรวมพล
- เจ้ าหน้ าที่ ER จัดเตรียมอุปกรณ์จาเป็ นในการดูแลผู้ป่วยเพื่อเสริม ณ จุดรวมพล
- การออกจากตัวอาคารต้ องไม่กดี ขวางหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานต้ นเพลิง
หัวหน้าฝ่ ายเภสัช และบุคลกรฝ่ ายเภสัช
- แบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามคาสั่ง หรือแบ่งบทบาทหน้ าที่ในการเคลื่อนย้ ายเวชภัณฑ์ท่มี ี
ความสาคัญ ราคาแพง ไปไว้ ณ จุดรวมพล
- จัดเภสัชกร คน ควบคุมดูแลเวชภัณฑ์ท่เี คลื่อนย้ ายออกมา ณ จุดรวมพล 2
หัวหน้าฝ่ ายทันตสาธารณสุข และเจ้าหน้าทีท่ นั ตสาธารณสุข
- ส่งตัวแทน คนไปช่วย ณ จุดเกิดเหตุในการช่วยเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย 2-1
- แบ่งบทบาทหน้ าที่ในการขนย้ ายทรัพย์สนิ ที่มีราคาแพงตามลาดับความสาคัญ ถ้ า
สามารถมีเวลา และทาการย้ ายได้ ง่าย
- แบ่งบุคลากรไปช่วยดูแลควบคุมทรัพย์สนิ ที่ขนย้ าย ณ จุ ดรวมพล
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เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มงานเวชปฏิบตั ิหน่วยจ่ ายกลาง,งานประกันง,สุขาภิบาล,ชันสูตร,ศูนย์แพทย์,
- จัดบุคลากรอย่างน้ อย คนไปช่วยเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และร่วม 2 -1
ปฏิบัติตามแผนที่ได้ รับมอบหมาย ที่เหลือจัดเรียงลาดับความสาคัญของการขนย้ าย
ทรัพย์สนิ ที่สาคัญไปยังจุ ดรวมพล ถ้ าเกิดเหตุท่คี าดว่าไฟจะลุกลามถึง และช่วยดูแล
ทรัพย์สนิ ณ จุดรวมพล
เจ้าหน้าทีธ่ ุรการ,การเงิน,ห้องบัตรนิติเวช,มสงเคราะห์สังค,
- เก็บเอกสารที่สาคัญมากของแต่ละหน่วยตามลาดับความสาคัญ และสามารถนาออกได้
ง่าย
- ธุรการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามคาสั่ง ตามแผน
- ช่วยดูแลทรัพย์สนิ ณ จุดรวมพล
คนไข้ พนักงานผูช้ ่วยเหลือคนไข้(ปฏิบตั ิหน้าทีต่ ามแผน)
- ช่วยคนไข้ กลุ่มสีแดงและสีเหลืองในการเคลื่อนย้ าย
- รับผิดชอบ เคลื่อนย้ ายสิ่งของต่างๆตามที่ได้ รับมอบหมาย
- ผู้เกี่ยวข้ องหน้ าที่ดับเพลิงก็ให้ ทาหน้ าที่ดับเพลิง ถ้ าเพลิงลุกลามการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วย
ยังไม่หมดก็ให้ ช่วยเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยออกจากที่เกิดเหตุก่อน
พนักงานขับรถยนต์ ทีมงานซ่ อมบารุง คนสวน ยามรักษาการณ์
- พนักงานขับรถยนต์ เมื่อได้ ยินประกาศใช้ แผนฟ้ าทลายเพลิง ให้ นารถยนต์พยาบาล
เปิ ดไซเรน วิ่งประกาศรอบโรงพยาบาล
- ส่วนที่เหลือให้ เตรียมความพร้ อมของโรงพยาบาลเพื่อการส่งต่อผู้ป่วย ณ จุดรวมพล
และต้ องลาเลียงรถยนต์ออกจากที่จอดไปไว้ ในที่ปลอดภัยนอกโรงพยาบาลถ้ าเกิด
เพลิงไหม้ ลุกลาม
- ทีมงานซ่อมบารุง ปฏิบัติการตามแผน(บทบาททีมช่างฉุกเฉิน)
- คนสวนเข้ าประจาการที่จุดรวมพลทาบทบาทหน้ าที่ในการจัดการเรื่องการจราจร
ภายในโรงพยาบาล เคลียร์พ้ ืนที่บริเวณจุดรวมพลให้ มีท่วี ่างสาหรับการลาเลียงผู้ป่วย
และทรัพย์สนิ จากตึก ไปจัดวางอย่างเป็ นหมวดหมู่
- ยามรักษาการณ์ ทาบทบาทหน้ าที่ด้านการจราจร ภายใน เคลียร์พ้ ืนที่บริเวณจุดรวม
พลให้ โล่ง มีท่สี าหรับการลาเลียงผู้ป่วยและทรัพย์สนิ จากตึกลงมาไว้ อย่างเพียงพอ
เป็ นหมวดหมู่ และช่วยอานวยความสะดวก จัดการจราจรตามเส้ นทางของ
โรงพยาบาลให้ มีความสะดวกในการเข้ าออกของรถดับเพลิง รถไฟฟ้ า รถพยาบาล และจัดการให้ รถที่จอดภายในโรงพยาบาลออกนอกพื้นที่ให้ หมด ป้ องกันการลักขโมย
ทรัพย์สนิ ในช่วงเวลาเกิดเหตุ
หน่วยงานอื่นๆ
- ปฏิบัติตามหน้ าที่ท่ไี ด้ รับมอบหมาย และร้ องขอ
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8.1.6. วิธีปฏิบตั ิทีพ่ งึ ประสงค์
ลาดับก่อนหลังการเคลือ่ นย้าย
- ชั้นล่ างสุดให้ เคลื่อนย้ ายทันที ที่ประกาศแผนฉุกเฉิน เพื่ อจะได้ ไม่กีดขวางชั้น ที่เ กิด
อันตราย
- ชั้นเกิดเพลิงไหม้ หรือตึกที่เกิดเพลิงไหม้ ให้ เคลื่อนย้ ายไปก่อน
- คนสุดท้ า ยของแต่ ละชั้ น แต่ ละห้ องให้ สัญ ญาณชั้ นถัดไป หรื อห้ องถัดไป พร้ อม
ตรวจสอบผู้ติดค้ าง
- ไม่มีการย้ อนกลับเข้ าอาคารอีก
วิธีการเคลือ่ นย้าย
- ใช้ วั สดุ ท่ีมีอ ยู่ เช่ น เปล รถนอน รถนั่ ง ผ้ า ปู ท่ีน อน ผ่ า ห่ ม ออกจากอาคารตามที่
ฝึ กซ้ อม
- ก าหนดทิศ ทางในการเคลื่ อนย้ า ย เมื่อมีป ระกาศใช้ แ ผนให้ เคลื่ อนย้ า ยผู้ ป่ วยและ
อุปกรณ์ดังนี้
o ให้ เคลื่อนย้ ายลงจากชั้นที่เกิดเหตุ จากหน้ า หรือหลังชั้นของอาคาร
o การเคลื่อนย้ ายให้ ไปในทิศทางตรงกันข้ ามกับไฟ โดยใช้ ช่องทางที่โล่ งกว้ าง
และใช้ ทางออกฉุกเฉิน
o ให้ ดาเนินการเคลื่อนย้ ายผู้ป่วยเป็ นอันดับแรก และพิจารณาการเคลื่อนย้ าย
อุปกรณ์ตามลาดับ
o เมื่อออกจากตัวอาคารหรืออยู่ในเขตพื้นที่ปลอดภัยให้ ทาการตรวจเช็คจานวน
สมาชิ ก ในชั้ น หรื อ อาคารว่ า ครบหรื อ ไม่ เพื่ อ จะได้ แ จ้ งกับ เจ้ า หน้ า ที่ต่อ ไป
เพื่อให้ การหนีไฟเป็ นไปอย่างปลอดภัยและไม่สาลักควัน
การหนีไฟอย่างปลอดและไม่สาลักควัน
- การหนีไฟควรหนีไฟทางทางออกฉุกเฉิน ที่ใกล้ ท่สี ุด ( หรือบันไดหนีไฟ ), ห้ ามใช้
ลิฟท์ขณะเกิดไฟไหม้
- ถ้ าจาเป็ นต้ องฝ่ าควันไฟให้ หมอบคลานโดยแนบใบหน้ าชิดกับพื้นมากที่สุดจะไม่ทาให้
สาลักควัน
- ใช้ ผ้าชุบนา้ หมาดๆปิ ดจมูกจะช่วยไม่ให้ สาลักควัน แต่ยังขาดออกซิเจน จะแสบตา
- ผ่อนลมหายใจเข้ าออกสั้นๆ อย่าพยายามกลั้นหายใจเพราะจะทาให้ เกิดการสูดลม
หายใจที่แรงซึ่งทาให้ สาลักควัน
- หาถุงพลาสติก ตักอากาศแล้ วคลุมศีรษะฝ่ าควัน ซึ่งจะมีออกซิเจนใน (ห้ ามฝ่ าไฟ )
การหายใจ และไม่แสบตา, แต่จะใช้ ได้ ประมาณ 2 – 3 นาทีเท่านั้น
ข้อไม่ควรปฏิบตั ิเมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม้
- อย่าใช้ เวลานานในการเก็บทรัพย์สนิ หรือเอกสารส่วนตัว
- อย่าอยู่ในห้ องนา้ เพื่อเอานา้ ไว้ ลดความร้ อน
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- อย่าวิ่ง ให้ เดินเร็ว ในระหว่างอยู่ในบันไดหนีไฟ
- อย่าก่อความสับสนอลหม่าน โดยการส่งเสียงเอะอะโวยวาย โดยไม่จาเป็ น
- ไม่ควรหนีไฟทันทีเมื่อได้ ยินสัญญาณฉุกเฉิน ควรฟังรายละเอียดจุดอันตราย และจุด
รวมพลก่อน เพื่อจะได้ ปฏิบัติตัวได้ อย่างถูกต้ อง

9. การปฏิบตั ิหลังเกิดอัคคีภยั
ไหม้
เมื่อสถานการณ์ อัคคีภัยได้ ส้ ินสุดลงและได้ ยุติการปฏิบัติงานให้ ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ ไขปั ญหา
อัคคีภัยส่งมอบภารกิจให้ หน่วยงานตามปกติต่อจากนี้ เป็ นการดาเนินมาตรการต่างๆ ในการสารวจ รวบรวม
ข้ อมู ลความเสียหายที่เกิดขึ้น และฟื้ นฟู /ปรั บปรุง/แก้ ไขพื้ นที่ท่ีได้ รับความเสียหายให้ กลับ คืนสู่ สภาพเดิ ม
หรือดีกว่าเดิม โดยดาเนินการ ดังนี้
9.1 การสารวจความเสียหายและการฟื้ นฟูบูรณะพื้ นทีท่ ีไ่ ด้รบั ผลกระทบ
1) ให้ ก ลุ่ มงานประกัน สุข ภาพ เป็ นหน่ วยรั บ ผิดชอบหลั ก ดาเนิ น การรวบรวมข้ อ มู ล ความ
เสียหายที่เกิดขึ้น โดยให้ กลุ่มงาน/หน่ วยงานที่เกิดอัคคีภัยสารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของทาง
ราชการและทรั พย์สินส่วนบุคคล สาหรั บความเสียหายที่เกิดขึ้นต่ออาคารของทางราชการให้ กลุ่มงานพั สดุ
เป็ นผู้สารวจความเสียหายรวบรวมแจ้ งให้ ผ้ ูบัญชาการเหตุการณ์ทราบ
2) ดาเนินการฟื้ นฟูบูรณะ/ปรับปรุงแก้ ไขพื้ นที่ท่ีได้ รับความเสียหายให้ กลับคืนสู่สภาพเดิ ม
หรือ ดีกว่าเดิมโดยเร็ว
3) สรุปผลการให้ ความช่ วยเหลือ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดยนาเสนอปั ญหาอุปสรรค
และแนวทางการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) สรุ ป ข้ อ มู ล การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ การช่ วยชี วิ ต การค้ น หาผู้ เสีย ชี วิ ต การค้ น หาสาเหตุ
สาหรับการแถลงสถานการณ์แก่ผ้ ูบัญชาการเหตุการณ์ (เฉพาะกรณีเพลิงไหม้ ข้นั รุนแรง)
10. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
ไหม้
เพื่อให้ เกิดการขับเคลื่อนแผนป้ องกันและงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็ นรูปธรรมและเกิดผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน จึงกาหนดแนวทางดาเนินการดังนี้
10.1 จัดทาแนวทางการปฏิบัติงาน (Guideline) ตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล
เจ้ า พระยาอภั ย ภูเ บศร เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่แ ละหน่ ว ยงานที่เ กี่ ย วข้ อ งใช้ เ ป็ น แนวทางในการปฏิบ ัต ิง าน
ตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ให้ ถูกต้ องและมีประสิทธิภาพ
10.2 จัดตั้งกลไกในการติดตามผลการดาเนินงานของหน่วยงานที่รับมอบหมายภารกิจในการป้ องกัน
และแก้ ไขปัญหาอัคคีภัยตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร ซึ่งควรจัดตั้ง
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กลไกที่จะส่งเสริ มให้ เกิดการมีส่วนร่ วมของทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน เช่น การแต่งตั้งคณะทางาน ติดตามและ
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนป้ องกันและระงับอัคคีภัยของกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็ นต้ น
10.3 ในกรณีท่ขี ้ อเท็จจริงเกี่ยวกับอัคคีภัยหรือมาตรการ/แนวทางปฏิบัติการป้ องกันและระงับอัคคีภัย
ที่ได้ ก าหนดไว้ ในแผนนี้ เ ปลี่ ยนแปลงไปให้ ทุก กลุ่ มงาน/หน่ วยงานของโรงพยาบาลเจ้ าพระยาอภัยภูเบศร
ร่วมกันปรับปรุงหรือทบทวนแผนให้ เป็ นปัจจุบันโดยเร็ว

11. หน่วยงานสนับสนุ น
ไหม้
1. พนักงานดับเพลิง อบตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ทาหน้ าที่ดับเพลิงร่วมกับทีม , ท่างาม.
ควบคุมเพลิงโรงพยาบาล
2. สานักงานการไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี ทาหน้ าที่ตัดวงจรไฟฟ้ า
3. สานักงานประปาทาหน้ าที่
3.1 ลดจานวนนา้ ไปยังแหล่งอื่น
3.2 เปิ ดทางนา้ ไปยังบริเวณโรงพยาบาลเพื่อให้ ใช้ อย่างเพียงพอ
4. สถานีตารวจภูธรเมืองปราจีนบุรี ทาหน้ าที่ดังนี้
4.1 ปิ ดการจราจรเข้ าบริเวณถนนรอบโรงพยาบาล
4.2 อานวยความสะดวกในการระบายรถที่จะออกจากโรงพยาบาล
4.3 รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สนิ
4.4 อานวยความสะดวกในการตั้งศูนย์คนไข้ ท่ชี ่วยเหลือตัวเองไม่ได้
5. มูลนิธิ อาสา กู้ภัยสว่างบาเพ็ญ และกู้ภัยอื่นๆ ทาหน้ าที่
5.1 ช่วยลาเลียงผู้ป่วยกลุ่มสีแดงเหลือง,
5.2 ช่วยขนสิ่งของ
5.3 ช่วยเคลื่อนย้ ายคนไข้ อุปกรณ์ต่างๆ กลับคืนหอผู้ป่วยเมื่อสถานการณ์สงบ
6. โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ และในเครือข่าย ทั้ง จังหวัดปราจีนบุรี นอกจังหวัด
6.1 เตรียมพื้นที่หอผู้ป่วยหนัก รอรับผู้ป่วยสีแดงเหลือง เพื่อให้ ได้ รับการดูแลอย่างเหมาะสมและปลอดภัย
6.2 ส่งรถพยาบาล หรือเฮลิคอปเตอร์ มารับผู้ป่วยหนักไปดูแล รักษาต่อ

31

หน่วยงานสนับสนุ นเมือ่ เกิดอัคคีภยั
สถานที่
 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

หมายเลข
037-454000

หมายเหตุ
มท31710.

 สถานีตารวจภูธรอาเภอเมืองปราจีนบุรี

037-211058, 037-212008

ด่วน 191

 ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย เขต 3

037-291750-6

 ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
ปราจีนบุรี
 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

037-454416-9, 065-9151304

 ดับเพลิงเทศบาลเมืองปราจีนบุรี

081-2513906

 นายก อบต.ท่างาม

037-216120, 037-211041

 มทบ.12

037-475240, 081-6166119

 การไฟฟ้ าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

037-480460

 การประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี

037-482234

 หน่วยดับเพลิง มทบ.12

037-211240 ต่อ 1038, 0659366682

 หน่วยดับเพลิง กองพลทหารราบที่ 2

037-211439, 088-7180925

 ศูนย์จราจรเมืองปราจีนบุรี

037-211058

 มูลนิธิสว่างบาเพ็ญธรรมสถาน

037-211251, 092-5535363

 นายอาเภอเมืองปราจีนบุรี

037-213769, 037-213396

 ประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี

037-454058

037-211028, 065-5564388

เบอร์ 2

