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แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัของโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

ต าบลท่างาม อ าเภอเมือง จงัหวดัปราจีนบุรี ประจ าปี 2565 

 

 

 

1.1 พระราชบัญญัติป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 

1.2 พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 

1.3 กฎกระทรวงก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการด้านความปลอดภัย            

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกบัการป้องกนัและระงับอคัคีภัย พ.ศ.2555      

1.4 มติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกายน 2543 เร่ือง มาตรการและแนวทางในการป้องกนั 

การเกดิอคัคีภัยในสถานที่ราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกจิ 

1.5 นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกบัวาระประเทศไทยปลอดภัย (Safety Thailand) 

1.6 ประกาศกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เร่ือง นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน 

1.7 นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุขในด้านคุณภาพมาตรฐานเพ่ือการคุ้มครอง

ผู้บริโภค ด้านระบบบริการสขุภาพ 

  

 

 

 รัฐบาลให้ความส าคัญกับวาระ “ประเทศไทยปลอดภัย หรือ Safety Thailand โดยมุ่งเน้นการบูรณาการระหว่าง

หน่วยงานต่างๆ ในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ น่าทอ่งเที่ยว

พร้อมรับมือกับภัยต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึนได้อย่างทันท่วงทแีละมีประสิทธิภาพ อีกทั้งกระทรวงแรงงาน ได้อาศัย

อ านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหน่ึงและ มาตรา ๘ วรรคหน่ึงแห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนา

มัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ ออกกฎกระทรวง เร่ืองก าหนดมาตรฐานในการบริหารและ

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน พ .ศ. ๒๕๕๔ ออกกฎกระทรวง 

เร่ืองก าหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ

ท างาน พ.ศ. ๒๕ 55 ข้ึน โดยในหมวดที่ 1 ข้อ  ๒ ก าหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยใน

สถานประกอบกิจการตามกฎกระทรวงน้ี และต้องดูแลระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ข้อ ๓ ก าหนดว่าในสถานประกอบกิจการทุกแห่ง ให้นายจ้างจัดท า

ป้ายข้อปฏบัิติเกี่ยวกบัการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ และปิดประกาศให้เหน็ได้อย่างชัดเจน ข้อ ๔ ในสถาน

ประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่สิบคน ข้ึนไป นอกจากต้องปฏิบัติตามข้อ ๓ แล้ว ให้นายจ้างจัดให้มีแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัยประกอบด้วย การตรวจตรา การอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง การ

อพยพหนีไฟ และการบรรเทาทุกข์และหมวดที่ 8 ข้อที่ 27 ก าหนดว่า ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่า ร้อย

ละสี่สบิ ของจ านวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกจิการรับการฝึกอบรมดับเพลิงข้ันต้น  

2. ความส าคญัของปัญหา 

 

1. อา้งถงึ 
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โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ด าเนินการฝึกอบรม ข้อ 30 ก าหนด

ว่า ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกนัอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง  

  ปัจจุบันมีการน าเทคโนโลยี เคร่ืองมือ เคร่ืองจักร อุปกรณ์ สารเคมี และวัตถุอันตรายมาใช้ใน

กระบวนการผลิต การก่อสร้าง และการบริการ แต่ยังขาดการพัฒนาความรู้ความเข้าใจควบคู่กันไป ท าให้           

ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้งานในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ก่อให้เกิด

อันตรายจนได้รับบาดเจ็บ พิการ ทุพพลภาพ และเสียชี วิต ซ่ึงการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มีมาตรฐาน            

เป็นมาตรการส าคัญอย่างหน่ึงที่ท  าให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยในการท างาน การเกิดอัคคีภัยใน

ส านักงานส่วนใหญ่มักเป็นผลมาจากความประมาท ไม่รอบคอบ ขาดความระมัดระวัง ขาดการตรวจสอบระบบ

ความปลอดภัย ขาดการตรวจเชค็วัสดุอุปกรณ์ในการป้องกนัอัคคีภัยต่างๆ ตามก าหนดเวลา ขาดการซ่อมบ ารุง

อุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมใช้งานอย่างสม ่าเสมอ รวมทั้งการขาดความตระหนักในเร่ืองความปลอดภัยจาก

อัคคีภัยของเจ้าหน้าที่ สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาล้วนส่งผลให้เกิดอัคคีภัยทั้งสิ้ น ซ่ึงการเกิดอัคคีภัยแต่ละคร้ัง          

สามารถเผาผลาญทรัพย์สินให้วอดวายได้ภายในเวลาช่ัวนาท ีสามารถสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของบุคลากรและของหน่วยงานมูลค่ามหาศาล  

    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ได้เลง็เหน็ความส าคัญในการป้องกันและระงับ

อัคคีภัย จึงได้จัดท าแผนป้องกันและระงับอัคคีภยัของโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร มาอย่างต่อเน่ือง

เป็นประจ าทุกปี เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดอัคคีภัยและเป็นแนวทางในการเตรียม

ความพร้อม เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดข้ึน และเป็นการคุ้มครองผู้มาใช้บริการใน

สถานพยาบาลของรัฐ โดยได้ท าการปรับปรุง/แก้ไขแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถ

น าไปใช้ในการปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมมากย่ิงขึ้ น พร้อมทั้ง จัดให้มีการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ

ป้องกนัและระงับอคัคีภัย การฝึกซ้อมแผนการระงับอคัคีภัยและการอพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้

ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความ

ตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัติการตามแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด

อคัคีภัย 

 

 

 

    3.1  เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัยและลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในบริเวณโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ซ่ึงจะเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และของส่วนราชการ           

ที่เกดิจากอคัคีภัยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สดุ 

    3.2  เพ่ือก าหนดบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในการปฏิบัติการ

ป้องกนัและระงับอคัคีภัยให้ชัดเจนและเป็นระบบ  

  3.3 เพ่ือสร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศรถึงอันตรายของอัคคีภัย 

และสามารถปฏบัิติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัยเมื่อเกดิอัคคีภัย 

  3.4 เพ่ือให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศรในการปฏบัิติ

ตามแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัยเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและเป็นระบบ 

3. วตัถุประสงค ์
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  แผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฉบับน้ีใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยภายในบริเวณโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศรในเบ้ืองต้น ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ โดยหากเพลิงไหม้มีความรุนแรง

ขยายเป็นบริเวณกว้างจนเกินขีดความสามารถของผู้บัญชาการเหตุการณ์ตามแผนฉบับน้ีที่จะควบคุม

สถานการณ์ได้โดยล าพังให้การปฏิบัติเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง           

และให้ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรีท าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุนการปฏิบัติการใน

ฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

 

 

 

   

 ผูบ้ญัชาการเหตุการณ ์  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร 

 ผูอ้ านวยการดบัเพลิงขั้นตน้  หมายถึง  หัวหน้าหน่วยงานเกดิเพลิงไหม้ หรือผู้ที่รักษาราชการแทน 

 จุดรวมพล         จุดที่ผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไหม้อพยพหนีไฟจากจุดเกดิเหตุ 

             มารวมตัวกนัเพ่ือการรายงานตัวและเชค็ยอดจ านวน 

             ผู้อพยพเทยีบกบัผู้มาปฏบัิติงานในวันนั้น เพ่ือจะได้ทราบว่า

             มีผู้ติดอยู่ในสถานที่เกดิเหตุหรือไม่  

 จุดรวมพลที่ 1     หมายถึง จุดรวมพล อพยพหนีไฟ ส าหรับผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไม้ ภาย 

 บริเวณลานจอดรถหน้าโรงพยาบาล  ในอาคารเฉลิมพระเกยีรติ,อาคารศูนย์แพทย์,อาคารประกนั 

             สขุภาพ,อาคาร 58 ปี,อาคาร ARI Clinic,ตึกทา่นพระยา 

             อภัยภเูบศร,อาคาร SPA,อาคารสตูิกรรมหลังเก่า,อาคาร 

             คลอดเก่า,อาคารจ่ายยาใน,ห้องตรวจโรคทั่วไป,อาคาร 

             อุบัติเหตุ 2 

 จุดรวมพลที่ 2     หมายถึง จุดรวมพล อพยพหนีไฟ ส าหรับผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไหม้ 

 บริเวณลานจอด 1 หลังตึก ER    ภายในอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน,อาคารสวัุทนา,อาคารคลอด 

             ผ่าตัด,อาคารเพรชรัตน์-สุวัทนา,อาคารชินวัทนานนท์

 จุดรวมพลที่ 3     หมายถึง จุดรวมพล อพยพหนีไฟ ส าหรับผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไหม้ 

 บริเวณลานจอด 2 หลังโรงพักขยะ   ภายในอาคารส าราญส ารวจกจิ,อาคารคลังเวชภัณฑม์ิใช่ยา, 

             อาคารโรงครัว,อาคารผลิตสมุนไพร,อาคารปิติพร,งานไฟ 

             ฟ้า,โรงผลิตน า้ประปา,งานนิติเวช,งานสนาม, 

 จุดรวมพลที่ 4     หมายถึง จุดรวมพล อพยพหนีไฟ ส าหรับผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไหม้ 

 บริเวณสนามเทนนิส      ภายในเขตบ้านพักอาศัย จากป้อมบ้านพักอาศัย จากป้อม 

             บ้านพัก ถึง อาคารเปรมสขุ 

4. ขอบเขตของแผน 

 

5. ค าจ ากดัความ 
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 จุดรองรบัการอพยพ   หมายถึง  พ้ืนที่ปลอดภัยที่สามารถรองรับการอพยพกรณีเกดิเพลิงไหม้

             ของเจ้าหน้าที่และทรัพย์สนิได้  

 การเกิดเพลิงไหมข้ั้นตน้  หมายถึง  การเกดิเพลิงไหม้ที่ผู้อ านวยการดับเพลิงข้ันต้นเป็นผู้ควบคุม 

             สั่งการในการปฏบัิติการดับเพลิงและสามารถดับเพลิงจน 

             เพลิงไหม้ยุติได้ 

 การเกิดเพลิงไหมข้ั้นรุนแรง หมายถึง  การเกดิเพลิงไหม้ที่ผู้อ านวยการดับเพลิงขั้นต้นเข้าควบคุม 

            สั่งการในการปฏบัิติการดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับเพลิง 

            จนเพลิงไหม้ยุติได้ และได้รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล             

                                                            ในฐานะ ผู้บัญชาการเหตุการณ์เข้าบัญชาการเหตุการณ์ 

 จุดรบัแจง้เหตุเพลิงไหม ้  หมายถึง เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าประจ าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย             

            ภเูบศร ทางโทรศัพทห์มายเลข 037-211088 ต่อ 3170  

            หรือ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ทางโทรศัพท ์

            หมายเลข 037-211297 ต่อ 2120,2126 หรือ  

            ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ทางโทรศัพทห์มายเลข  

            037-211088 ต่อ 2517 และ รปภ. ต่อ 3000 

            หรือสายด่วน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 098-1949941  

 

แผนฟ้าทลายเพลิง         หมายถึง   ไฟเร่ิมเกดิ ณ ที่ใดที่หน่ึงในโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย 

ภเูบศร  หรือนอกโรงพยาบาล ที่ก  าลังรุกไหม้เข้ามาภายใน 

บริเวณโรงพยาบาล และลุกลามออกไปอย่างรวดเรว็   

จนไม่สามารถควบคุมได้ภายในระยะเวลา  2-3  นาที  

 

 
 

  6.1 ภาวะปกติ 

    ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัยโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย

ภเูบศร อย่างเคร่งครัด และสม ่าเสมอทุกปี  

  6.2 เมือ่เกิดอคัคีภยั 

    1) ตั้งสติให้ดี ควบคุมอารมณ์ให้สงบ ม่ันคง ไม่ตื่นตระหนก  

    2) ให้ถือปฏิบัติตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

อย่างเคร่งครัด 

    3) เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ให้รีบเกบ็เอกสารส าคัญและของมีค่าเท่าที่จ าเป็น

แล้วออกจากอาคารโดยเรว็ และห้ามกลับเข้ามาในที่เกดิเหตุจนกว่าจะได้รับอนุญาต 

    4) ห้ามใช้ลิฟต์ในขณะเกดิอคัคีภัยโดยเดด็ขาด และให้ใช้บันไดหนีไฟและทางหนีไฟ 

    5) ขณะอพยพให้ใช้วิธเีดินเรว็ชิดด้านขวาเป็นหลัก 

6. ขอ้ตกลงเบื้ องตน้ 
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   เป็นการด าเนินมาตรการและกิจกรรมต่างๆ เพ่ือป้องกันและเตรียมการเผชิญเหตุการณ์เกิดอัคคีภัย          

ไว้ล่วงหน้า ซ่ึงจะเป็นการลดความรุนแรงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดข้ึนให้มีน้อยที่สุด เช่น การตรวจตรา

ระบบความปลอดภัย การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมแผนป้องกัน          

และระงับอคัคีภัย และการรณรงค์ประชาสัมพันธป้์องกนัอัคคีภัย ฯลฯ โดยด าเนินการดังน้ี  

   7.1  การตรวจตราระบบความปลอดภยั   

       ใหก้ลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม และ กลุ่มงานพัสดุ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลกั ในการตรวจตรา

ระบบความปลอดภยัเกีย่วกบัอัคคีภยัในภาพรวมของโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร รวมทัง้ก าหนดจดุเสีย่ง

การเกิดอัคคีภยัดว้ย โดยให้ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการตรวจตรา

ระบบความปลอดภัยของหน่วยงานให้ชัดเจน เพ่ือท าหน้าที่ในการเฝ้าระวังป้องกันและส ารวจตรวจตราระบบ

ความปลอดภัยและความเรียบร้อยของอาคาร ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์  เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ต่างๆ โดยให้ทุก

กลุ่มงาน/หน่วยงานด าเนินการดังน้ี 

    1) จัดท าแผนการตรวจตราระบบความปลอดภัย เช่น แนวทาง/วิธีการ/ระยะเวลาการ           

ตรวจตราระบบความปลอดภัยของกลุ่มงาน/หน่วยงาน 

  2)  ส ารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือ และเคร่ืองใช้

ต่างๆ เช่น ระบบสญัญาณเตือนภัย เคร่ืองตรวจจับควัน (Smoke Detector) เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้

เส้นทางอพยพหนีไฟและอื่นๆ ให้เป็นไปตามกฎหมายก าหนด รวมทั้งส ารวจตรวจ สอบความพร้อม              

ทางด้านกายภาพของโครงสร้างอาคาร ระบบไฟฟ้า สายไฟ ปล๊ักไฟ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าให้มีสภาพปลอดภัย 

ตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเช้ือเพลิง เช่น กระดาษ และวัสดุอื่นๆ ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น 

       3)  ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้พร้อมใช้งาน               

อยู่เสมอ  

       4)  ซ่อมบ ารุงระบบประปา เคร่ืองดับเพลิงแบบเคล่ือนย้ายได้ อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ ใ ช้ในการดับเพลิง               

ตามปริมาตรที่ก  าหนดและเปล่ียนน ้ายาตามวาระ และอายุของน ้ายาน้ัน ทั้งน้ี ต้องติดต้ังในที่เห็นได้ชัดเจน

สามารถหยิบใช้งานได้สะดวก ไม่มีสิ่งกดีขวาง 

       5)  จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด เช่น “ทางหนีไฟ”             

ต้องเหน็ชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน ป้ายข้อความเตือน “หา้มใชล้ิฟตข์ณะเกิดเพลิงไหม”้ “ทางเขา้”                    

และ “ทางออก” ฯลฯ รวมทั้ง ให้แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ 

7. การปฏิบติัก่อนเกิดอคัคีภยั 

ไหม ้
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     6)  จัดท าผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงานส าคัญ ห้องเวรรักษา                

ความปลอดภัย สถานีดับเพลิงใกล้เคียง โรงพยาบาลใกล้เคียง สถานีต ารวจในพ้ืนที่ โดยท าป้ายติดให้เห็น

ชัดเจนและทั่วถึง  

     7)  ท าการประเมินความเสี่ยงอัคคีภัยและก าหนดจุดเสี่ยงการเกิดอัคคีภัยของส านัก/กอง/

หน่วยงาน 

    ทั้งน้ี ใหทุ้กกลุ่มงาน/หน่วยงานจัดท ารายงานสรุปผลการตรวจตราระบบความปลอดภยั  

อย่างนอ้ยปีละ 4 ครั้ ง (ทุกไตรมาส) โดยหากตรวจพบระบบความปลอดภัยใดๆ อยู่ในสภาพช ารุด/                 

ไม่พร้อมใช้งานให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ แล้วแจ้งกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม และกลุ่มงานพัสดุซ่ึงทั้งสอง

กลุ่มงานจะได้ร่วมกันตรวจสอบระบบความปลอดภัยตามที่ได้รับแจ้งจากกลุ่มงาน/หน่วยงาน จากน้ันให้กลุ่ม

งานอาชีวะเวชกรรม แจ้งผลการตรวจสอบให้กลุ่มงานพัสดุ เสนอผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย              

ภเูบศร เพ่ือโปรดพิจารณาเสนอของบประมาณในการจัดหาระบบความปลอดภัยต่างๆ และ ให้กลุ่มงานพัสดุ

ด าเนินการแก้ไขให้พร้อมใช้งาน พร้อมทั้ง รายงานผลการด าเนินการแก้ไขให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลทราบ

โดยเรว็ 
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แผนภาพที ่1 การตรวจตราระบบความปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มข้ีอบกพร่อง ไม่มข้ีอบกพร่อง 

ราย
งาน

ผ
ล
ก
ารด

 าเนิ
น
ก
ารแ

ก้
ไข

 

แจ้งผู้บังคับบัญชา 

ทราบ 

ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงานมอบหมายเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบในการตรวจตรา 

จัดท าแผนการตรวจตราและด าเนินการ                  

ตามแผนการตรวจตราที่จัดท าขึ้น 

ท าการตรวจตราระบบความปลอดภัย

ตามแผนการตรวจตรา 

ทดสอบประสทิธภิาพการท างานของ

ระบบสญัญาณแจ้งเหตเุพลงิไหม้ 

จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัย

ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

จัดท าผงัการตดิต่อสื่อสาร หมายเลข

โทรศัพทข์องหน่วยงานส าคญั 

- แจ้งกลุ่มงานอาชวีะเวชกรรม และ

กลุ่มงานพัสดุ ร่วมกนัตรวจสอบระบบ

ความปลอดภัยตามที่ได้รับแจ้งจากกลุ่ม

งาน/หน่วยงาน ต่างๆใน รพ. 

- กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม แจ้งผลการ

ตรวจสอบให้ กลุ่มงานพัสด ุ

รายงานผู้บังคับบัญชา

ทราบผลการตรวจ

ตรา 

เกบ็รวบรวมเอกสาร             

ผลการตรวจตรา 

ไว้เป็นหลักฐาน 

กลุ่มงานพัสดุเสนอ ผอ.รพ.

อนุมัติงบประมาณ ในการ

จัดหาระบบความปลอดภัย

ต่างๆ 

กลุ่มงานพัสด ุ

ด าเนนิการแก้ไขให้

พร้อมใช้งาน 
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 2.7   การฝึกอบรมใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  

  ใหก้ลุ่มงานบริหารทัว่ไป และกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม จัดการฝึกอบรมใหแ้ก่เจา้หนา้ทีข่อง

โรงพยาบาลเจา้พระยาอภัยภูเบศร เช่น เจ้าหน้าที่ประจ าห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัย เจ้าหน้าที่ประจ าหอผู้ป่วย เจ้าหน้าที่งานสนาม เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า ประปา โรงงาน พนักงานศูนย์           

ท าความสะอาด เจ้าหน้าที่ธุรการ ฯลฯ ตามแผนการฝึกอบรมอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกบัการ

ป้องกันและระงับอัคคีภัยเบ้ืองต้น วิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ วิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การ

ดับเพลิงเบ้ืองต้น การอพยพหนีไฟ วิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้า การรายงานผู้บังคับบัญชา ตลอดจน

เรียนรู้ วิธกีารปฐมพยาบาลและการช่วยเหลือเบ้ืองต้นในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น 

 7.3  การฝึกเพือ่ทดสอบแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั   

  ให้กลุ่มงานบริหารทัว่ไป และกลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม ด าเนินการฝึกเพื่อทดสอบแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภยัของโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร และซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติใน

การเผชิญเหตุการณ์อัคคีภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤติ 

(ERT) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง หรือเป็นประจ าทุกเดือน ส าหรับกรณีการอพยพหนีไฟ 

ให้ท าการฝึกปฏิบัติจริง และใหก้ลุ่มงานบริหารทัว่ไปรับผิดชอบการประเมินผลการฝึกเพื่อทดสอบแผน

ดังกล่าว และจัดท าสรุปผลการประเมินฝึกเพ่ือทดสอบแผนฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุง ทบทวน 

และแก้ไขแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร ให้มีประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น  

 7.4   การรณรงคป้์องกนัอคัคีภยั  

    ใหก้ลุ่มงานสุขศึกษา กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม และงานโสตทัศนูปกรณ์ ด าเนินการรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ความรูเ้กี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภยั เช่น ประกาศของกรมป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยในเร่ือง ความปลอดภัยในที่ท  างาน ข้อตกลงเบ้ืองต้น ความรู้เกี่ยวกับอนัตรายของอัคคีภัย การ

ปฏบัิติตนอย่างถูกต้องปลอดภัย เมื่อเกดิอคัคีภัย การอพยพหนีไฟ เป็นต้น เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตส านึกใน

การร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง ผ่านสื่อต่างๆ ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ทั้งโปสเตอร์ ติดบอร์ดประชาสมัพันธใ์ต้อาคาร เวบ็ไซต์ สื่อสิ่งพิมพ์ ฯลฯ อย่างสม ่าเสมอ  

 7.5   การเตรียมพรอ้มส าหรบัการอพยพ   

     7.5.1  ให้ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงานด าเนินการดังน้ี 

      1) จัดท าแผนการอพยพของกลุ่มงาน/หน่วยงาน ได้แก่ ก าหนดผู้น าการอพยพ  

เส้นทางหนีไฟ จุดรวมพลและจุดรองรับการอพยพ ก าหนดสธีงส าหรับเป็นสัญลักษณ์น าการอพยพ ข้อปฏบัิติ

ในการอพยพ ฯลฯ  

             2)  จัดท าบัญชีรายช่ือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในกลุ่มงาน/หน่วยงาน และให้ท าการ

ปรับปรุงบัญชีรายช่ือเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน และพร้อมส าหรับการน าไปใช้ในการตรวจสอบยอดจ านวน               

ผู้อพยพได้ทนัท ีหากมีการแจ้งให้อพยพหนีไฟ 

      3) จัดท าบัญชีเอกสารและทรัพย์สินทางราชการส าคัญที่ ต้องขนย้ายเม่ือเกิดเหตุ             

เพลิงไหม้ พร้อมทั้งจัดท าสัญลักษณ์เรียงล าดับความส าคัญ ซ่ึงอาจท าเป็นหมายเลขหรือสติ๊กเกอร์ เช่น

หมายเลข 1 = ขนย้ายล าดับที่ 1, หมายเลข 2 = ขนย้ายล าดับที่ 2, หมายเลข 3 = ขนย้ายล าดับที่ 3 โดย 
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อันดับ 1 สิ่งของส าคัญที่สุด ราคาน า้มัน น า้หนักเบา เคล่ือนได้ด้วยคนเดียว วัตถุไวไฟ

เวชระเบียนผู้ป่วย 

อันดับ 2 สิ่งของอุปกรณื และเวชภัณฑ์ที่รองลงมา เช่น ยาฉีด ยาเม็ดที่มีราคาแพง 

สิ่งของที่บรรจุอย่างเรียบร้อย 

อนัดับ 3 สิ่งของอุปกรณ์ และเวชภัณฑท์ี่ส าคัญน้อยที่สดุ 

แนวทางในการปฏิบติัในการเคลือ่นยา้ยของ 

   1. พยาบาลหรือหัวหน้างานติดสติ๊กเกอร์ล าดับ 1-3 และจัดท าบันชีแยกประเภทไว

ชัดเจน 

   2. ก าหนดผู้รับผิดชอบของอุปกรณแ์ต่ละช้ิน 

   3. บรรจุในถุงพลาสติกแยกช้ิน  มีป้ายบอกเคร่ืองหมายของหน่วยงาน 

   4. เคล่ือนย้ายสิ่งของตามล าดับความส าคัญ 

  4)  การจ าแนกประเภทผู้ป่วย  ให้พิจารณาตามอาการของโรคและความสามารถในการ

ช่วยเหลือตัวเอง รวมทั้งการพิจารณาถึงการเคล่ือนย้ายก่อน -หลังอย่างเหมาะสม โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่ม สีแดง ประเภท 3-4  หมายถึง ผู้ป่วยในระยะวิกฤต เช่น 

                       -  ผู้ป่วยหนักมาก หรือสิ้นหวัง เช่น ผู้ป่วยความดันโลหิตต ่า หรือ ชอ็ค ผู้ป่วย

หายใจหอบ โรคหัวใจ 

                       -  ผู้ป่วยที่ใช้เคร่ืองช่วยหายใจ 

           -  ผู้ป่วย immediate post operation บางส่วน 

           กลุ่มสีเหลือง ประเภท 2  หมายถึง ผู้ป่วยที่พ้นระยะวิกฤตแต่ยังช่วยตัวเองไม่ได้ เช่น 

         -  ผู้ป่วยอมัพาตหรือบางส่วน Paralysis 

         -   ผู้ป่วยหลังท าการผ่าตัด Post operation 

           -   ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง  Weakness 

         -   ผู้ป่วย  เดก็ 

กลุ่มสีเขียว ประเภท 1  หมายถึง ผู้ป่วยที่ช่วยตัวเองได้ หรือผู้ป่วยโรคเร้ือรังที่ไม่รุนแรง 

แนวทางในการปฏิบติัในการเคลือ่นยา้ยผูป่้วย 

   1. พยาบาลของจุดเกดิเหตุเป็นผู้คัดแยกผู้ป่วย 

.2   ให้ใช้ป้ายสญัลักษณ์เป็นแถบสคีล้องแขน(แยกเหมือนอุบัติเหตุหมู่)  

-กลุ่มสเีขียว ให้ผู้ป่วยช่วยตัวเอง และอาจมอบหมายให้ช่วยเคล่ือนย้ายผู้ป่วยที่

ช่วยตัวเองไม่ได้เตม็ที่ หรืออุปกรณืการแพทย์ ยา และเคมีภัณฑต์ามความเหมาะสม 

-กลุ่มสีเหลืองและสีแดงที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้เลยให้ทีมเคล่ือนย้ายผู้ป่วย

ตามค าสั่ง พร้อมเจ้าหน้าที่ประจ า จุดเกิดเหตุช่วยเคล่ือนไปยังจุดรวมพลถ้าไม่มีก าลังคนเพียงพอให้รอ

เจ้าหน้าที่ต ารวจหรือหน่วยกู้ภัยช่วยเหลือ 
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        5)  มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการขนย้ายและเกบ็รักษาทรัพย์สินเอกสาร           

และทรัพย์สนิส าคัญของทางราชการตามบัญชีที่จัดท าข้ึน 

             6)  จัดส่งแผนการอพยพของกลุ่มงาน/หน่วยงานที่จัดท าข้ึนให้กลุ่มงานบริหารทั่วไป 

เพ่ือรวบรวมไว้ในภาคผนวกของแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร 

        6.5.2  ให้กลุ่มงาน/หน่วยงานที่จัดการประชุมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดบัญชีจ านวน

และรายช่ือบุคคลภายนอกที่มาประชุมในบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร พร้อมท าหน้าที่ตรวจสอบ

ยอดจ านวนผู้ที่เข้าร่วมประชุม เม่ือมีการอพยพ 

6.5.3.  สถานที่รองรับผู้ป่วยที่อพยพอาคารผู้ป่วย รวบรวมทรัพย์สนิ มีดังน้ี 

 จุดรวมพลที่ 1 ส าหรับผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารเฉลิมพระเกยีรติ,อาคารศูนย์

แพทย์,อาคารประกนัสขุภาพ,อาคาร 58 ปี, อาคาร ARI Clinic , ตึกเจ้าพระยาอภัยภเูบศร, อาคาร SPA , 

อาคารสตูิกรรมหลังเก่า , อาคารคลอดเก่า, อาคารจ่ายยาใน , ห้องตรวจโรคทั่วไป, อาคารอุบัติเหตุ 2 

จุดรวมพลที่ 2 ส าหรับผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, อาคารสวัุทนา

อาคารคลอดผ่าตัด, อาคารเพรชรัตน์-สวัุทนา, อาคารชินทนานนท ์

จุดรวมพลที่ 3 ส าหรับผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารส าราญส ารวจกจิ, อาคารคลัง

เวชภัณฑท์ี่ไม่ใช่ยา, อาคารโรงครัว, อาคารผลิตสมุนไพร, อาคารปิติพร, งานไฟฟ้า, โรงผลิตน า้ปะปา, งาน

นิติเวช, งานสนาม 

จุดรวมพลที่ 4 ส าหรับผู้ที่อยู่ในเหตุเพลิงไหม้ภายในเขตบ้านพักอาศัย จากป้อมบ้านพักถึง

อาคารเปรมสขุ 

6.6 การเตรียมพรอ้มเพือ่สนบัสนุนการดบัเพลิง 

  6.6.1 ให้กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ จัดท าแผนผังของอาคาร จุด

เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยในบริเวณโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร วางระบบไฟฟ้า วางระบบประปา 

ต าแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงของแต่ละช้ันภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดท าเป็นเอกสารที่สามารถน ามาใช้ได้ทนัที

เมื่อเกดิอคัคีภัย 

  6.6.2 ให้กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐานและวิศวกรรมทางการแพทย์ และกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

ร่วมกันรับผิดชอบในการดูแล ตรวจตรา และทดสอบระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิง

ไหม้ และระบบความปลอดภัยอื่นๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมทั้งหากเกิดกรณีสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ดังขึ้ นโดยไม่ทราบสาเหตุและประกาศผ่านเสียงตามสายให้ทราบโดยทั่วไป ร่วมทั้งหากเกิดจากการช ารุดให้

ด าเนินการแก้ไขโดยเรว็  

  

 

 

 

  



11 
 

 

 

 

  เป็นการด าเนินมาตรการต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัยเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน                 

ไม่สับสน เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่และของหน่วยงานให้มีน้อยที่สุด โดยมีแนวทาง

ด าเนินการดังน้ี  

  7.1 การปฏิบติัระหว่างเกิดอคัคีภยัในเวลาราชการ 

   7.1.1 การแจง้เหตุเพลิงไหมแ้ละการดบัเพลิงขั้นตน้ 

     - ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกตัดสินใจว่าสามารถดับเพลิงได้ด้วยตนเองหรือไม่               

หากสามารถดับเพลิงได้ให้ท าการดับเพลิงเบ้ืองต้น พร้อมทั้ง ร้องขอความช่วยเหลือหรือแจ้งเหตุเพลิงไหม้          

ไปยังจุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้าประจ าโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ทางโทรศัพท์

หมายเลข 037-211088 ต่อ 3170 หรือ ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ER) ทางโทรศัพท์หมายเลข                      

037-211297 ต่อ 2120,2126 หรือ ทางกลุ่มงานบริหารทั่วไป ทางโทรศัพท์หมายเลข 037-211088 ต่อ 

2517 หรือ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 037-211088 ต่อ 3000 และสายด่วน หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

ทางโทรศัพทห์มายเลข 086-0507107 

- เมื่อจุดรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้  ให้รีบเข้าท าการดับเพลิง 

พร้อมทั้ง แจ้งหัวหน้า กลุ่มงาน/หน่วยงาน ที่เกิดเพลิงไหม้ หรือผู้ที่รักษาราชการแทน เข้าอ านวยการดับเพลิง

ในฐานะผู้อ านวยการดับเพลิงขั้นต้น หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ภายใน 2-3 นาที หรือพิจารณาสถานการณ์

เพลิงไหม้เร่ิมลุกลาม ให้แจ้งผู้อ านวยการดับเพลิง (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร) ในฐานะ      

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ สั่งประกาศใช้แผน “ฟ้าทลายเพลิง”  โดยให้ประชาสมัพันธป์ระกาศเสยีงตามสาย  ดังน้ี

ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกทา่นปฏบัิติ (จุดเกดิเหตุ) ..โปรดทราบ โปรดทราบ ขณะน้ีเกดิฟ้าทลายเพลิงที่ “ตามแผนฟ้า

ทลายเพลิง” เป็นพ้ืนที่อนัตราย ...และประกาศให้บริเวณ... โดยใช้จุดรวมพลที่ 2 เม่ือประกาศแล้ว 3 คร้ังห่าง

กันไม่เกิน 6 วินาที ประกาศไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง ให้กดสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ เป็นเสียงยาว  15  นาที    

พนักงานขับรถยนต์น ารถพยาบาล ( Ambulance ) ว่ิงเปิดไซเรน  ประกาศรอบโรงพยาบาลให้เจ้าหน้าที่ที่อาศัย

อยู่ตามบ้านพักทราบโดยให้ใช้ข้อความเหมือนกัน เพ่ือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้ทุกหน่วยงานในอาคารที่เกิดเหตุ 

และข้างเคยีงสั่งอพยพเจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ตามแผนการอพยพของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศรที่ได้จัดท าไว้ 

พร้อมทั้งแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังสถานีดับเพลิงใกล้เคียง อบต.ท่างาม 037-21612 ต่อ 12 หรือ เทศบาล

เมืองปราจีนบุรี 037-211099 หรือ ผ่านหมายเลข 199 เพ่ือแจ้งชุดดับเพลิงเข้าท าการดับเพลิง  

     -  ให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ในฐานะฝ่ายอ านวยการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน

แก้ไขปัญหาอัคคีภัย เพ่ือเป็นศูนย์ประสานในการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยที่เกิดข้ึน และให้ศูนย์ปฏิบัติการฯ 

รายงานผู้อ านวยการดับเพลิง (ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร) ในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์

ตามแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัยฯ เข้าควบคุมสั่งการในการตอบโต้เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง  

 

 

 

7. การปฏิบติัระหว่างเกิดอคัคีภยั 

ไหม ้
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แผนภาพที ่2 การแจง้เหตุเพลิงไหมแ้ละการดบัเพลิงขั้นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูพ้บเห็นเหตุการณค์นแรก 

ถ้าเหน็ว่าดับเพลิงไม่ได้

ทนัท ี

ถ้าเหน็ว่าดับเพลิงได้ 

ดบัเพลิงเบื้องต้น 

รายงานผู้บงัคบับญัชาทราบ 

รายงาน ผอ.รพ.ทราบ 

แจ้งไปยังจุดรับแจ้งเหตเุพลงิไหม้ 

โทร.สายในต่อ 3170, 4107, 2126, 2517, 3000,  

สายด่วน หน.บริหาร 086-098-1949941 
 

-  จนท.ที่ได้รับแจ้งเหตเุพลิงไหม้เข้าท าการดบัเพลิง  

 พร้อมแจ้ง หน.กลุ่มงาน/หน่วยงานที่เกดิเพลิงไหม้  

 (ผู้อ  านวยการดบัเพลงิขั้นต้น) เข้าอ านวยการดบัเพลิง 

  จนกว่าเพลงิจะยุต ิ

- หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ภายใน 2-3 นาที 

พิจารณาแล้วเพลิงไหม้เริ่มลุกลาม ให้แจ้ง ผอ.รพ.  

(ผู้บัญชาการเหตุการณ์) ประกาศใช้แผน “ฟ้าทลาย

เพลิง” และแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังสถานีดับเพลิง

ใกล้เคียง อบต.ท่างาม 037-21612 ต่อ 12 หรือ 

เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 037-211099 หรือ ผ่าน

หมายเลข 199 เพ่ือแจ้งชุดดับเพลิงเ ข้าท าการ

ดบัเพลิง  

- ทุกหน่วยงานในอาคารที่เกดิเหตสุั่งอพยพ   

- ให้กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ฝ่ายอ านวยการ) จัดตั้ง

ศูนย์ปฏบิตักิารฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอคัคภีัย (EOC) 

- EOC รายงาน ผอ.รพ.(ผู้บัญชาการเหตุการณ์) เข้า

ควบคุมสั่งการในการตอบโต้เพลิงไหม้ขั้นรนุแรง  

- ข้อความประกาศใช้แผน “ฟ้าทลาย

เพลิง”  โดยให้ประชาสัมพันธ์ประกาศ

เสียงตามสาย  ดังนี้   โปรดทราบ โปรด

ทราบ ขณะนี้ เกิดฟ้าทลายเพลิงท่ี....(จุด

เกิดเหตุ). . . .ขอให้เจ้าหน้า ท่ีทุกท่าน

ปฏิบติัตามแผนฟ้าทลายเพลิง   โดยใช้

จุดรวมพลท่ี ....และประกาศใหบ้ริเวณ....

เป็นพื้ ท่ีอนัตราย (ประกาศไม่น้อยกว่า 6 

ครั้ง ให้กดสัญญาณเตือนภัยไฟไหม้ เป็น

เสียงยาว  15  นาที( พนักงานขับรถยนต์

น ารถพยาบาล ( Ambulance ) วิ่ ง เ ปิด

ไซเรน  ประกาศรอบโรงพยาบาลให้

เจ้าหน้าที่ที่อาศัยอยู่ตามบ้านพักทราบโดย

ให้ใช้ข้อความเหมือนกนัเพ่ือแจ้งเหตเุพลิง

ไหม้ให้ทุกหน่วยงานในอาคารที่เกิดเหตุ 

และข้างเคียงสั่งอพยพเจ้าหน้าที่  ผู้ป่วย 

ตามแผนการอพยพของโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภเูบศรที่ได้จัดท าไว้ 
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  7.1.2 การปฏิบติักรณีเพลิงไหมข้ั้นรุนแรง 

     - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเข้าบัญชาการณ์เหตุการณ์ในฐานะผู้

บัญชาการณ์เหตุการณ์ตามแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัยฯ  

     - ให้กลุ่มงาน/หน่วยงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศรรับผิดชอบภารกจิในการ

แก้ไขปัญหาอัคคีภัย กรณีเกิดเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง โดยแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 12 ชุดปฏบัิติการ และให้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายทนัท ีได้แก่  

       (1) ฝ่ายอ านวยการ  แบ่งเป็น 3 ชุดปฏบัิติการ ได้แก่ ชุดอ านวยการ ชุดรับแจ้งเหตุ

และประเมินสถานการณ์ ชุดประชาสมัพันธ ์

       (2) ฝ่ายปฏบัิติการ แบ่งเป็น 4 ชุดปฏบัิติการ ได้แก่ ชุดดับเพลิง ชุดอพยพ ชุดปฐม

พยาบาล ชุดรักษาความปลอดภัย  

       (3) ฝ่ายสนับสนุน แบ่งเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ ได้แก่ ชุดจัดหาสถานที่ส ารอง ชุด

การเงินและสวัสดิการ ชุดสนับสนุนข้อมูลอาคารและสาธารณปูโภค และชุดบรรเทาทุกข์ (ตามแผนภมิูที่ 3) 
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แผนภาพที ่3  โครงสรา้งศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉินแกไ้ขปัญหาอคัคีภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์ปฏบิัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหาอคัคีภัย 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร 

(ผู้บญัชาการเหตกุารณ)์  

ฝ่ายอ านวยการ 

รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ คนที่ 2 

ชุดอ านวยการ 

-------------------- 

กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

 

ฝ่ายปฏบัิติการ 

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป 

 

ฝ่ายสนับสนุน 

รองผู้อ  านวยการฝ่ายบริหาร 

 

ชุดการเงนิและสวัสดกิาร 

-------------------- 

กลุ่มงานการเงนิ,กลุ่มงานบญัชี, 
กลุ่มงานพัสดุ 

 

ชุดรับแจ้งเหตแุละประเมนิ

สถานการณ ์

-------------------- 

งานไฟฟ้า,ER,บริหาร,รปภ 

 

ชุดประชาสมัพันธ ์

-------------------- 

งานประชาสมัพันธ,์งาน

โสตทศันูปกรณ,์กลุ่มงานสขุศึกษา

,ศูนย์คอมพิวเตอร์ 

 

ชุดดบัเพลิง 

-------------------- 
โรงงาน,ไฟฟ้า,ประปา,น า้เสยี,มูลนิธฯิ

,บริหาร 

 

ชุดอพยพ 

-------------------- 
หน.หน่วยงานที่เกดิเหตุ,งานสนาม,

งานยานพาหนะ,ศนูย์แพทย ์

 

ชุดปฐมพยาบาล 

-------------------- 
กลุ่มการพยาบาล,กลุ่มงานเวชกรรม

,กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม,กลุ่มงาน

เภสชักรรม,กลุ่มงานแผนไทย,กลุ่ม

งานเวชกรรมฟ้ืนฟู 

 

ชุดรักษาความปลอดภัย 

-------------------- 

จนท.รักษาความปลอดภัย 

 

ชุดจัดหาสถานที่ส  ารอง 

-------------------- 

กลุ่มงานแผนงาน, 

 

ชุดสนับสนุนข้อมูลอาคาร                

และสาธารณปูโภค 

-------------------- 

กลุ่มงานพัสดุ,กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

 

อบต.ท่างาม 

รพ.ค่ายจักรพงษ ์

มทบ.12 

 

ชุดบรรเทาทุกข ์

-------------------- 

กลุ่มงานประกนัสขุภาพ,           

ศูนย์ท าความสะอาดเฉพาะกจิ

,กลุ่มงานจิตเวช,นิตเิวช 

 

ที่ปรึกษา/ผชช 

รอง ผอ.ทุกท่าน /ปภ.จว. 

ประสานงาน 

งานเลขา 

 

 ประชาสมัพันธ ์

รอง ผอ.รพ.ฝ่ายพรส. 
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 บทบาทหนา้ท่ีตามโครงสรา้งศูนยป์ฏิบติัการฉุกเฉินแกไ้ขปัญหาอคัคีภยั โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

ผูน้ าการฝึกซอ้ม : ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร 

 

ต าแหน่ง ผู้รับผิดชอบ อุปกรณ์ หน้าที่ หมายเหตุ 

ผู้อ านวยการ ดับเพลิง        

(ผอ.ดับเพลิง) 

พร้อมคณะ ปชส./เลขา/ผชช 

1.ผอ ดับเพลิง 

  นางโศรยา ธรรมรักษ์ 

2.ปชส.  

  นายสนุทร ถูกจิตต์ 

3.เลขา  

  นางสาวสายรุ้ง คงประสพ 

4.ผชช. 

  นางสาววรีรัตน์ ไกรโกศล 

หมวก/เสื้อผู้อ านวยการ 

ดับเพลิง วิทยุ โทรศัพท์ 

โทรโข่ง แผนป้องกนัและ

ระงับ อคัคีภัยฯและแผนผัง

อาคาร 

 

1. สั่งการตั้งกองอ านวยการและตรวจสอบ

ความพร้อม 

2. สั่การฝ่ายอ านวยการ(ชุดสื่อสารฯ)  

3. สั่งการฝ่ายปฏบัิติการเข้าระงับควบคุม

เพลิง  

4. สั่งการฝ่ายสนับสนุนเตรียมรองรับผู้

อพยพทั้งหมด  

5. สั่งอพยบ จนท/ปชช ไปยังจุดรวมพล 

6. สั่งการชุดพยาบาล ช่วยเหลือผู้บาดเจบ็ 

หรือส่งต่อสถานพยาบาลอื่น 

7. สั่งการฝ่ายสนับสนุน ควบคุมพ้ืนที่ 

8. สั่งตั้งศูนย์ปฏบัิติการฉุกเฉิน(กรณีเหตุ

ลุกลาม) 
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1. ฝ่ายอ านวยการ  นายชาติชาย คล้ายสบุรรณ 

1.1 ชุดอ านวยการ 1.พญ.พลอยไพลิน รัตนสญัญา (หน) 

2.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอุบัติเหตุ 

 

วิทยุ โทรศัพทม์ือถือ แผน

ดับเพลิง กระดานบันทกึ

เหตุการณ์ 

1. รายงานตัวต่อผู้อ านวยการดับเพลิง 

2. จัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการฉุกเฉิน 

3. อ านวยการ/ประสานการปฏบัิติ ขณะ

เกดิเหตุ/หลังเกดิเหตุ 

4. ให้ค าปรึกษา 
 

 

    .1 2 ชุดรับแจ้งเหตุและ

ประเมินสถานการณ์ 

1.นางวิระ ช่างต่อ (หน) 

2.นายบวร นามสอีุ่น 

3.ว่าที่ ร.ต.ณัฐวุฒิฑ ์จ าอยู่ 

4.นายบวร นามสอีุ่น 

5.นายอภินันนท ์สง่าเดช 

 

 

วิทยุ โทรศัพทม์ือถือ 1. รับแจ้ง ทราบเหตุเพลิงไหม้  ให้รีบ

รายงานตัวต่อผู้อ านวยการดับเพลิง 

(ผ่านหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ) 

2 . สั่งรวมทมีผจญเพลิงให้ไปที่กอง

อ านวยการ  

 .3 ตรวจสอบความพร้อมของทมีผจญ

เพลิงและอุปกรณ์ของทมี  

4. สั่งการตัดกระแสไฟ แกส๊ จุดเกดิเหตุ 

ตามค าสั่ง ผอ.ดับเพลิง 

5. ประสานงานร่วมวางแผนกบัหน่วยงาน

ภายนอกในการดับเพลิง 

 

    .1 3 ประชาสมัพันธ์ 

 

 

 

 

1.นายพิสฏิฐ์ ชัยประเสริฐสดุ(หน) 

2.นายสนุทร ถูกจิตต์  

3.นางอรรัตน์ สเีหลือง 

4.นส.ปริชาติ ยุทธะพาทกุีล 

5.นางวิภาวดี คงจันทร์ 

6.นางสาวสายชล ฉัตรโชคไพศาล 

- วิทยุ โทรโข่ง 

โทรศัพทม์ือถือ-กระดาน

บันทกึเหตุการณ์ 

-รายช่ือและเบอร์โทรศัพท์

สถานี ดับเพลิง โรงพยาบาล

1. รายงานตัวต่อ ผู้อ านวยการดับเพลิง 

)ผ่านหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ(  

2 . ประสานงานสั่งการโดยความเหน็ชอบ

ของ ผู้อ านวยการดับเพลิง  

3. แจ้งเหตุการณ์ต่อหน่วยงานต่างๆ    

ติดต่อขอความช่วยเหลือภายนอกตาม
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7.เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม 

8.เจ้าหน้าที่งานโสต 

 

 

ต ารวจ หน่วยประชาสมัพันธ์

ต่างๆ 

 

ค าสั่งของ ผอ.ดับเพลิง(ผ่านหัวหน้าฝ่าย

อ านวยการ) 

4. จดบันทกึเหตุการณ์จากทุกหน่วยงานที่

แจ้ง ผู้อ านวยการ ดับเพลิง(ผ่านหัวหน้า

ฝ่ายอ านวยการ)เพ่ือเป็นข้อมูลเหตุการณ์

5. ประกาศแจ้งเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ

ตามค าสั่ง ผอ.ดบัเพลงิ(ผ่านหวัหน้าฝ่าย
อ านวยการ) 
6. สรุปข่าวสาร สถานการณ์จากทุกหน่วย 

7. ให้การต้อนรับ อ านวยความสะดวกต่อ

ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากราชการ

อื่น และผู้สื่อข่าว  

8. จัดเตรียมการแถลงข่าว ณ ห้องประชุม

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

2. ฝ่ายปฏบัิติการ 

2.1 หัวหน้าฝ่ายปฏบัิติการณ์ 1.นายณัฐวุฒิฑ ์จ าอยู่ ชุดผจญเพลิง หมวก หน้ากาก 

ถังดับเพลิง  สายส่งน า้

ดับเพลิง หัวฉีดน า้ดับเพลิง 

วิทยุสื่อสาร โทรศัพท ์ไฟฉาย 

1. รายงานตัวต่อ ผู้อ านวยการดับเพลิง  

2. ด าเนินการควบคุมสถานการณ์ตาม

ค าสั่ง ผู้อ านวยการดับเพลิง  

3. รายงานสถานการณ์ และจุดเกดิเหตุต่อ

ผู้อ านวยการดับเพลิง  

4. รอรับค าสั่งจาก ผู้อ านวยการดับเพลิง  

เข้าผจญเพลิง  
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5. ประสานการค้นหาผู้สญูหาย กบั

ดับเพลิงตามค าสั่ง ผู้อ านวยการดับเพลิง  

4. รายงานยอดผู้สญูหายต่อผู้อ านวยการ

ดับเพลิง เป็นระยะ 

2.2 ชุดดับเพลิง (ทมีผจญ

เพลิง และ ประสานการ

ค้นหา) 

1.นายสรุเชษฐ์ วาณิชสรไกร (หน) 

2.นายนิคม หมายทรัพย์ 

3.นายเด่นชัย บุญลือ 

4.นายสิทธกิร ชมแช่ม 

5.นายณัฏฐกรณ์ นฤภัย 

6.นายอาณาสทิธิ์ มหาวรรณกจิ 

7.นายดิเรก หมายทรัพย์ 

8.นายสถาพร มั่งมี 

9.นายฐาปกรณ์ ส าเรจ็ 

10.นายศุภกจิ สมจรรยา 

11.นายทองสขุ ทาภู่ 

12.นายจ านง ชาวนา 

13.นายพทยา มานะกรูด 

14.นายสรายุธ เอื้อนจิตร 

15.นายนิรันด์ มากูล 

16.นายโยธนิ สมิมา 

17.นายยุทธภมูิ เจริญชัย 

18.นายณัฐวุฒิ สขุเสทอ 

19.นายสนัติพงศ์ เราเจริญ 

 1. รายงานตัวต่อหัวหน้าฝ่ายปฏบัิติการณ์

2. ด าเนินการควบคุมตามสถานการณ์

ตามค าสั่งผู้อ านวยการดับเพลิง(ผ่าน

หัวหน้าฝ่ายปฏบัิติการ) 

3. รายงานสถานการณ์ และจุดเกดิเหตุต่อ

ผู้อ านวยการดับเพลิง(ผ่านหัวหน้าฝ่าย

ปฏบัิติการ) 

4. รอรับค าสั่งจาก ผู้อ านวยการดับเพลิง

เข้าผจญภัย(ผ่านหัวหน้าฝ่ายปฏบัิติการ) 

5.ประสานการค้นหาผู้สญูหายกบัดับเพลิง

ตามค าสั่ง ผู้อ านวยการ ดับเพลิง     

(ผ่านหัวหน้าฝ่ายปฏบัิติ) 

6.รายงานยอดผู้สญูหายต่อผู้อ านวยการ

ดับเพลิง(ผ่านหัวหน้าฝ่ายปฏบัิติการ)เป็น

ระยะๆ 

7.รอรับค าสั่งตัดกระแสไฟฟ้า 

8.ดูแลการใช้เคร่ืองสบูน า้ดับเพลิง 
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20.นายจิตติคุณ ทพิย์ปัญญา 

21.นายมานพ สหีมอก 

22.นายรัชกาลกร วอนวงษ์ 

23.เจ้าหน้าที่มูลนิธเิจ้าพระยาอภัย

ภเูบศร 

24.เจ้าหน้าที่งานประปา 

25.เจ้าหน้าที่งานไฟฟ้า 

2.3 ชุดอพยพ 1. หน.หอผู้ป่วย กลุ่มงาน งาน แผนก

ที่เกดิเหตุอคัคีภัย (หน) 

2. เจ้าหน้าที่ในจุดเกดิเหตุ 

3. นายสมปอง เพง็เตม็ 

4. เจ้าหน้าที่งานยานพาหนะ  

รายช่ือ(จนท/ผู้ป่วย)ที่อยู่ใน

อาคารที่เกดิเหตุเพลิงไหม้

ทั้งหมด กระดาน ปากกา

แปลงลบกระดาน วิทยุ รถ

ฉุกเฉิน(ล าเลียงผู้บาดเจบ็ส่ง 

สถานพยาบาลอื่น/ก าหนดจุด

จอดรถฉุกเฉิน) 

1.รายงานตัวต่อหัวหน้าฝ่ายปฏบัิติการ 

2. ตรวจสอบจ านวนผู้อพยพและผู้สญู

หาย รายงานผู้อ านวยการดับเพลิง   

(ผ่านหัวหน้าฝ่ายปฏบัิติการ) 

3. เขียนรายงานการอพยพบนกระดาน

บริหารเหตุฉุกเฉินและรายงานหัวหน้า

หน่วยอพยพ 

4.จัดเตรียมยานพาหนะพร้อมใช้งานได้

ทนัท ี

5.รอรับค าสั่งจากผู้อ านวยการดับเพลิง

(ผ่านหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน) 

6.น าผู้บาดเจบ็ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น        

 

2.4 ชุดปฐมพยาบาล 1.นางสาวประกายดาว จิตต์ประเสริฐ

(หน) 

2.เจ้าหน้าที่กลุ่มการพยาบาล 

3.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

- ลักษณะที่แขน 

- กระเป่ายามาตรฐาน 

- อุปกรณ์ท าแผล 

- ผ้ายืด เฝือกอ่อน 

1. รายงานตัวต่อผู้ประสานหัวหน้าชุด

อพยพ 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและ

ช่วยเหลือผู้บาดเจบ็ 
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4.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานอาชีวะเวชกรรม 

5.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเภสชักรรม 

6.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานแผนไทย 

7.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟู  

- ยาทาแผลไฟไหม้ น า้ร้อน

ลวก 

- เสื่อ ผ้าปูพ้ืน 

3.ปฐมพยาบาลผู้บาดเจบ็(จัดล าดับ

ความส าคัญของ ผู้บาดเจบ็) 

4.ประสานงานทมียานพาหนะเพ่ือน า และ

ดูแลผู้ป่วยส่งต่อ สถานพยาบาลอื่น 

5.จดช่ือผู้บาดเจบ็ที่น าส่งสถานพยาบาล

อื่น รายงานผู้ประสานหัวหน้า หน่วย

อพยพทุกคร้ัง 

2.5 ชุดรักษาความปลอดภัย

ชุดจราจร 

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย วิทยุ แผนผังเส้นทาง

การจราจร ภายในพ้ืนที่กรวย

กั้นจราจร นกหวีด ไฟฉาย

จราจร 

1. รายงานตัวต่อหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน 

2. กนับุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องออก

จากที่เกดิเหตุ 

3. ควบคุมการจราจรภายในพ้ืนที่ 

4. ควบคุมดูแลทรัพย์สนิ 

5. อ านวยสะดวกกบัหน่วยงาน 

6. รอรับค าสั่งจากหัวหน้าทมีจัดหาและ

สนับสนุน 

7. น ารถดับเพลิง และรถพยาบาลมาจอด 

ณ จุดที่ก  าหนด 

 

3.ฝ่ายสนับสนุน 

3.1 หัวหน้าฝ่ายสนับสนุน 1. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร(หน) - วิทยุ โทรโข่ง 

โทรศัพทม์ือถือ 

1. รายงานตัวต่อ ผอ.ดับเพลิง 

2. จัดเตรียมรวบรวมวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือ

อ านวยการดับเพลิง 
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3.2 ชุดจัดหาสถานที่ส ารอง 1. นายณัฎฐกรณ์ นฤทยั (หน) 

2. เจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานแผน 

3. เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน พรส. 

วิทยุ โทรศัพทม์ือถือ อุปกรณ์

ส านักงาน 

1. จัดหาสถานที่ส ารอง(ศูนย์ปฏบัิติการ

ฉุกเฉิน/จุดรวมพล/จุดจ าหน่ายอาหาร

เคร่ืองด่ืม) 

 

 

3.3 ชุดการเงินและสวัสดิการ 1. นางวนิดา ก้านแก้ว (หน) 

2. นางสาวอภิญญา สนิุปา 

3. เจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน 

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานบัญชี 

5. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ 

วิทยุ อุปกรณ์ส านักงาน 1. จัดหาเตรียมอุปกรณ์ เช่นไฟฉาย/

จัดเตรียมกระดานบริหารเหตุฉุกเฉิน/โตะ๊

ศูนย์ปฏบัิติการฉุกเฉิน 

2. จัดหาเตรียมหมวก-เสื้อ-เคร่ืองหมาย

ส าหรับ ผอ. ดับเพลิง/หัวหน้าฝ่าย

อพยพ/หัวหน้าฝ่ายปฏบัิติการ/หัวหน้า

ฝ่ายอ านวยการ/หัวหน้าชุดปฐมพยาบาล/

หัวหน้ารักษาความปลอดภัย 

3. จัดเตรียมป้ายศูนย์ปฏบัิติการฉุกเฉิน/

จุดรวมพล/จุดจอดรถดับเพลิง/จุดปฐม

พยาบาล/จุดจ่ายอาหาร-น า้ดื่ม/

จัดเตรียมห้องประชุมเพ่ือการประชุม 

 

3.4 ชุดสนับสนุนข้อมูล

อาคารและสาธารณปูโภค 

1. นางสาวผกามาศ ครูทอง 

2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงสร้าง 

3. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัสดุ 

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนาการ 

- วิทยุ โทรโข่ง แผนผัง 

อาคาร แปลนอาคารชุดข้อมูล

ไฟฟ้า น า้ประปา น า้เสยี

เคร่ืองก าเนินไฟฟ้า 

โทรศัพทม์ือถือ เก้าอี้  โตะ๊ 

เตน็ท ์อาหาร น า้ดื่ม ปัจจัย

ด ารงชีพช่ัวคราว 

1. รายงานตัวต่อหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน 

2. แผนผัง/แปลนอาคารสถานที่ของ รพ. 

- ระบบไฟฟ้า –ระบบประปา 

3. จัดหา-แจกจ่ายอาหาร-น า้ดื่ม 

ปัจจัยด ารงชีพช่ัวคราว 
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3.5 ชุดบรรเทาทุกข์ 1. นางธิดารัตน์ ชูศรี 

2.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโภชนาการ 

3.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานสงัคมสงเคราะห์ 

4. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานจิตเวช 

5. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานนิติเวช 

6. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกนัสขุภาพ 

วิทยุ โตะ๊ เก้าอี้  เตน็ท์ 1. รายงานตัวต่อหัวหน้าที่สนับสนุน 

2. เกบ็กวาดท าความสะอาด อาคาร

สถานที่ 

3. เยียวยาจิตใจ สร้างขวัญและก าลังใจทั้ง

เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย 

4. เกบ็ศพ บรรจุศพ ติดต่อญาติ 

5. ติดต่อประสานงานหน่วยงานสงัคม

สงเคราะห์ 

6. รายงานยอดผู้ได้รับผลกระทบ

ผู้เสียชีวิต 
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        - กรณีเพลิงไหม้มีความรุนแรงขยายเป็นบริเวณกว้างจนเกินขีดความสามารถของ               

ผู้ บัญชาการเหตุการณ์ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ ที่ จะควบคุมสถานการณ์ได้โดยล าพัง                      

ให้ชุดอ านวยการประสานผู้อ านวยการส านักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี เข้าบัญชาการ

เหตุการณ์ (ในฐานะผู้ช่วยผู้อ านวยการ)  

       -  เมื่ อผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี                  

เข้าบัญชาการเหตุการณ์ ให้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร (ในฐานะผู้บัญชาการณเหตุการณ์

ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ) ส่งมอบอ านาจการควบคุมสั่งการในการตอบโต้เพลิงไหม้ขั้นรุนแรง 

(Transfer) ให้ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี โดยให้การปฏิบัติการ

เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ตามกฏหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

   8.1.3 การอพยพหนไีฟ  

   เมื่อเพลิงไหม้ลุกลาม เจ้าหน้าที่ ไม่สามารถดับเพลิงเบ้ืองต้นได้ ให้ปฏบัิติการดังน้ี 

      1) ให้ศูนย์ EOC (ฝ่ายอ านวยการ) แจ้งชุดดับเพลิง (โรงงาน,ไฟฟ้า,ประปา,น า้เสีย,

มูลนิธิ,บริหาร,จนท.รักษาความปลอดภัย) เข้าท าการดับเพลิง  และประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผน                          

“ฟ้าทลายเพลิง” กดสัญญาณเตือนภัยแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และน ารถพยาบาลประกาศเพ่ือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ให้

ทุกหน่วยงานในอาคารที่เกดิเหตุและข้างเคียงทราบโดยทนัท ี 

        2)  เมื่อได้ยินเสียงประกาศให้ผู้น าการอพยพ น าอพยพเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยไปตาม

เส้นทางอพยพ  ที่ก  าหนดไว้ในแผนอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมพลโดยเรว็  

        3)  ให้ผู้ตรวจสอบยอดผู้อพยพตามที่ก  าหนดไว้ในแผนอพยพหนีไฟท าการตรวจสอบ

ยอดจ านวนเจ้าหน้าที่ ณ จุดรวมพล กรณีพบจ านวนเจ้าหน้าที่และผู้ป่วยครบถ้วนให้น าอพยพไปยังจุดรองรับ

การอพยพ หากไม่ครบถ้วนให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้ชุดดับเพลิงเข้าท าการค้นหาผู้ที่อาจติด

ค้างอยู่ในพ้ืนที่เกดิเหตุ  

        4)  หากค้นพบผู้ได้รับบาดเจ็บให้รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์ทันที พร้อมทั้ง 

ช่วยเหลือผู้บาดเจบ็มายังจุดปฐมพยาบาล หากมีผู้ได้รับบาดเจบ็รุนแรงให้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง  

        5)  เมื่อเพลิงสงบให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์สั่งการให้เจ้าหน้าที่อพยพกลับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 
 

 

แผนภาพที ่4 การอพยพหนไีฟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

       

 

   

 

 

 

 

 

ครบ 

ศูนย์ EOC แจ้งชุดดบัเพลิงกดสญัญาณเตอืนภัยประกาศแผน                    

“ฟ้าทลายเพลิง” รถพยาบาลเปิดไซเรนประกาศเพ่ือแจ้งเหตุ 

เพลิงไหม้ให้ทุกหน่วยงานในอาคารที่เกดิเหตุและข้างเคยีงทราบโดยทนัท ี

 

ชุดอพยพน าการอพยพไปยังจุดรวมพล 

และท าการตรวจสอบยอดจ านวนเจ้าหน้าที่ 

ไม่ครบ 

เมิ่อได้ยินเสยีง

สญัญาณแจ้ง

เหตเุพลิงไหม้ 

พบผู้บาดเจบ็ 

บาดเจบ็รนุแรง 

ชุดดบัเพลิงค้นหาผู้ที่อาจตดิค้าง 

ในพ้ืนที่ที่เกดิเหต ุ

ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคยีงทนัท ี 

และแจ้งผู้บญัชาการเหตกุารณ ์

ทราบโดยเรว็ 

ผู้บญัชาการเหตกุารณ ์

สั่งการให้ชุดดบัเพลิงเข้าค้นหา                

ผู้ที่อาจตดิค้างในพ้ืนที่เกดิเหต ุ

แจ้งผู้บญัชาการเหตกุารณท์นัท ี

พร้อมทั้ง ช่วยเหลือผู้บาดเจบ็มายัง

จุดปฐมพยาบาล 

น าอพยพไปยัง 

จุดรองรับการอพยพ 

 

เพลิงสงบ 

 

ผู้บญัชาการเหตกุารณ ์

สั่งการให้อพยพกลับ 
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    8.1.4  การรายงานสถานการณ ์

          1) ให้ชุดปฏบัิติการทุกชุดรายงานผลการปฏบัิติงานต่อหัวหน้าฝ่าย ดังน้ี 

            - ชุดที่อยู่ในสงักดัฝ่ายอ านวยการรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายอ านวยการ                     

            -  ชุดที่อยู่ในสงักดัฝ่ายปฏบัิติการรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายปฏบัิติการ  

            - ชุดที่อยู่ในสงักดัฝ่ายสนับสนุนรายงานต่อหัวหน้าฝ่ายสนับสนุน  

          2) ให้หัวหน้าฝ่ายทั้ง 3 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายปฏบัิติการ และฝ่ายสนับสนุน

รายงานสถานการณ์ต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการตัดสินใจสั่งการอย่างใดอย่างหน่ึง                   

โดยให้ข้อสังเกตในประเด็นส าคัญที่สามารถน าไปปรับปรุงแก้ไขการแก้ไขปัญหาอัคคีภัยของโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้ น เช่น ความพร้อมของบุคลากร เคร่ืองมือ วัสดุอุปกรณ์ 

ความรวดเรว็ในการตอบโต้สถานการณ์ เป็นต้น  

8.1.5.   หนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของบุคลากรในโรงพยาบาลเมือ่เกิดอคัคีภยั และวิธีปฏิบติัที่

พงึประสงค ์

  บทบาทแพทยเ์มือ่เกิดเหตุเพลิงไหม ้

- งดตรวจผู้ป่วยนอกและช้ีแจงให้ผู้ป่วยทราบ 

- หยุดการผ่าตัดโดยวิธกีาร Damage Control และท าให้ผู้ป่วยฟ้ืนทนัที 

- หยุดการกระตุ้นคลอด หรือด าเนินการคลอดให้สิ้นสดุด้วยวิธกีารที่เหมาะสม 

- เข้าประจ าการจุดต่างๆเพ่ือปฏบัิติการตามแผน 

แพทยป์ระจ าตึกทีเ่กิดเหตุ 

- เข้าปฏบัิติหน้าที่ ณ กองบัญชาการแผนฉุกเฉินโดยทนัท ีก่อนที่จะพิจารณาใช้แผน

ฉุกเฉิน เพ่ือช่วยบัญชาการให้เป็นไปตามแผน 

- เตรียมการคัดกรองและคัดแยกผู้ป่วยเพ่ือเคล่ือนย้ายไปรวมที่จุดรวมพลตามประกาศ 

- เมื่อเคล่ือนย้ายผู้ป่วยหมดกต็ามไปดูแลผู้ป่วยอื่น ณ จุดรวมพล 

- ช่วยในการเชค็ชีวิตผู้ติดค้างในอาคาร และปฐมพยาบาล 

- ประสานงานกบัทมีเคล่ือนย้ายทรัพย์สนิ /กู้ชีพในการส่งต่อ  

- รายงานผลการปฏบัิติงานในส่วนที่เกี่ยวข้องแก่ผู้บัญชาการแผน 

- ร่วมด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกดิอคัคีภัยและภัยพิบัติ 

- สรุปรายงานความเสยีหายแก่ผู้บังคับบัญชาและแถลงข่าวร่วมกบัผู้อ านวยการ

โรงพยาบาล 

- ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ได้รับความเสยีหายที่เกดิจากอคัคีภัย ภัยพิบัติร่วมกบัทมีต่างๆ 

แพทย ์OPD ทีเ่หลือ 

- ดูแลผู้ป่วยประเภทสแีดง สเีหลืองและสเีขียว ณ จุดรวมพล ร่วมกบัทมีเคล่ือนย้าย

ทรัพย์สนิ /กู้ชีพ  

- พิจารณาการส่งต่อผู้ป่วย ปฐมพยาบาล 

- รายงานผลการปฏบัิติงานต่อผู้บัญชาการแผน 
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พยาบาล และเจา้หนา้ที ่ผูช่้วยเหลือคนไขใ้นหอดบัเพลิง 

- แจ้งผู้ป่วยและญาติทราบและควบคุมอย่าให้มีการชุลมุน 

- ยุติการรักษาที่ไม่จ าเป็นต่อการมีชีพทุกชนิด เช่นสารละลายทางเส้นเลือด EKG 

- เตรียมการดูแลในสถานการณ์ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ 

- หัวหน้าตึก /หัวหน้าเวร จัดแบ่งบทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับผิดชอบช่วยเคล่ือนย้าย

ผู้ป่วย แยกตามประเภท ดังน้ี 

- กลุ่มสเีหลือง ,เขียว ให้ช่วยตัวเอง หรืออาจจะให้ช่วยเคล่ือนย้ายผู้ป่วยกลุ่มสแีดงด้วย  

- กลุ่มสแีดง ให้ญาติ เจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ช่วยเคล่ือนย้าย 

- ดูแล ควบคุม เจ้าหน้าที่หรือคนงานรับผิดชอบ อุปกรณ์การแพทย์ สิ่งของ 

- จัดขบวนการเคล่ือนย้ายตามทางออกของตึก และทางหนีไฟที่ไม่ปลอดภัยไม่สวนทาง

กบัต้นเพลิง 

พยาบาลหอ้งผ่าตดั 

- ช่วยแพทย์ยุติการผ่าตัดให้รวดเรว็ 

- ปฏบัิติเช่นพยาบาลหอผู้ป่วย 

พยาบาล OPD,ER,ตึกผูป่้วยทีไ่ม่ใช่จุดเกิดเหตุ 

- ประกาศให้คนไข้และญาติผู้ป่วยทราบและป้องกนัไม่ให้เกดิความชุลมุนวุ่นวาย 

- ส่งตัวแทนพยาบาลวิชาชีพ อย่างน้อย 1 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 1 คนเข้าไปช่วย ณ จุด

เกดิเหตุก่อน เพ่ือเคล่ือนย้ายผู้ป่วยออกจากพ้ืนที่ให้รวดเรว็และปลอดภัย ที่เหลือ

ดูแลผู้ป่วย/ทรัพย์สนิ ณ  สถานที่ของตนเอง เพ่ือป้องกนัการเกดิโจรกรรมในช่วงเกดิ

เหตุการณ์ชุลมุน และเตรียมการจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย/

ทรัพย์สนิ เมื่อได้รับค าสั่งจากผู้บัญชาการแผนให้เคล่ือนย้าย 

- จัดแยกอุปกรณ์การแพทย์ ยาและเคมีภัณฑ ์และเคล่ือนย้ายไปจุดรวมพล 

- เจ้าหน้าที่ ER จัดเตรียมอุปกรณ์จ าเป็นในการดูแลผู้ป่วยเพ่ือเสริม ณ จุดรวมพล 

- การออกจากตัวอาคารต้องไม่กดีขวางหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานต้นเพลิง 

หวัหนา้ฝ่ายเภสชั และบุคลกรฝ่ายเภสชั 

- แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบตามค าสั่ง หรือแบ่งบทบาทหน้าที่ในการเคล่ือนย้ายเวชภัณฑ์ที่มี

ความส าคัญ ราคาแพง ไปไว้ ณ จุดรวมพล 

- จัดเภสชักร 2 คน ควบคุมดูแลเวชภัณฑท์ี่เคล่ือนย้ายออกมา ณ จุดรวมพล  

หวัหนา้ฝ่ายทนัตสาธารณสุข และเจา้หนา้ทีท่นัตสาธารณสุข 

- ส่งตัวแทน 1-2 คนไปช่วย ณ จุดเกดิเหตุในการช่วยเคล่ือนย้ายผู้ป่วย  

- แบ่งบทบาทหน้าที่ในการขนย้ายทรัพย์สนิที่มีราคาแพงตามล าดับความส าคัญ ถ้า

สามารถมีเวลา และท าการย้ายได้ง่าย 

- แบ่งบุคลากรไปช่วยดูแลควบคุมทรัพย์สนิที่ขนย้าย ณ จุดรวมพล 
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เจา้หนา้ทีก่ลุ่มงานเวชปฏิบติั ,ศูนยแ์พทย์,ชนัสูตร,สุขาภิบาล,งานประกนัง,หน่วยจ่ายกลาง  

- จัดบุคลากรอย่างน้อย 1- 2 คนไปช่วยเคล่ือนย้ายผู้ป่วย ณ จุดเกดิเหตุ และร่วม

ปฏบัิติตามแผนที่ได้รับมอบหมาย ที่เหลือจัดเรียงล าดับความส าคัญของการขนย้าย

ทรัพย์สนิที่ส าคัญไปยังจุดรวมพล ถ้าเกดิเหตุที่คาดว่าไฟจะลุกลามถึง และช่วยดูแล

ทรัพย์สนิ ณ จุดรวมพล 

เจา้หนา้ทีธุ่รการ ,การเงิน, หอ้งบตัร ,สงัคมสงเคราะห์,นิติเวช  

- เกบ็เอกสารที่ส าคัญมากของแต่ละหน่วยตามล าดับความส าคัญ และสามารถน าออกได้

ง่าย 

- ธุรการประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามค าสั่ง ตามแผน 

- ช่วยดูแลทรัพย์สนิ ณ จุดรวมพล 

คนไข ้พนกังานผูช่้วยเหลือคนไข้ )ปฏิบติัหนา้ทีต่ามแผน(  

- ช่วยคนไข้กลุ่มสแีดงและสีเหลืองในการเคล่ือนย้าย 

- รับผิดชอบ เคล่ือนย้ายสิ่งของต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้เกี่ยวข้องหน้าที่ดับเพลิงกใ็ห้ท าหน้าที่ดับเพลิง ถ้าเพลิงลุกลามการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย

ยังไม่หมดกใ็ห้ช่วยเคล่ือนย้ายผู้ป่วยออกจากที่เกดิเหตุก่อน 

พนกังานขบัรถยนต ์ทีมงานซ่อมบ ารุง คนสวน ยามรกัษาการณ ์

- พนักงานขับรถยนต์ เม่ือได้ยินประกาศใช้แผนฟ้าทลายเพลิง ให้น ารถยนต์พยาบาล

เปิดไซเรน ว่ิงประกาศรอบโรงพยาบาล  

- ส่วนที่เหลือให้เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลเพ่ือการส่งต่อผู้ป่วย ณ จุดรวมพล

และต้องล าเลียงรถยนต์ออกจากที่จอดไปไว้ในที่ปลอดภัยนอกโรงพยาบาลถ้าเกดิ

เพลิงไหม้ลุกลาม 

- ทมีงานซ่อมบ ารุง ปฏบัิติการตามแผน )บทบาททมีช่างฉุกเฉิน(  

- คนสวนเข้าประจ าการที่จุดรวมพลท าบทบาทหน้าที่ในการจัดการเร่ืองการจราจร

ภายในโรงพยาบาล เคลียร์พ้ืนที่บริเวณจุดรวมพลให้มีที่ว่างส าหรับการล าเลียงผู้ป่วย 

และทรัพย์สนิจากตึก ไปจัดวางอย่างเป็นหมวดหมู่ 

- ยามรักษาการณ์ ท าบทบาทหน้าที่ด้านการจราจร ภายใน เคลียร์พ้ืนที่บริเวณจุดรวม

พลให้โล่ง มีที่ส าหรับการล าเลียงผู้ป่วยและทรัพย์สนิจากตึกลงมาไว้อย่างเพียงพอ

เป็นหมวดหมู่ และช่วยอ านวยความสะดวก จัดการจราจรตามเส้นทางของ

โรงพยาบาลให้มีความสะดวกในการเข้า -ออกของรถดับเพลิง รถไฟฟ้า รถพยาบาล 

และจัดการให้รถที่จอดภายในโรงพยาบาลออกนอกพ้ืนที่ให้หมด ป้องกนัการลักขโมย

ทรัพย์สนิในช่วงเวลาเกดิเหตุ 

หน่วยงานอื่นๆ    

- ปฏบัิติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และร้องขอ 
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8.1.6. วิธีปฏิบติัทีพ่งึประสงค ์

ล าดบัก่อนหลงัการเคลือ่นยา้ย 

- ช้ันล่างสุดให้เคล่ือนย้ายทันที ที่ประกาศแผนฉุกเฉิน เพ่ือจะได้ไม่กีดขวางช้ันที่เกิด

อนัตราย 

- ช้ันเกดิเพลิงไหม้  หรือตึกที่เกดิเพลิงไหม้ให้เคล่ือนย้ายไปก่อน 

- คนสุดท้ายของแต่ละช้ัน  แต่ละห้องให้สัญญาณช้ันถัดไป  หรือห้องถัดไป พร้อม

ตรวจสอบผู้ติดค้าง  

- ไม่มีการย้อนกลับเข้าอาคารอกี 

วิธีการเคลือ่นยา้ย 

- ใช้วัสดุที่มีอยู่ เช่น เปล รถนอน รถน่ัง ผ้าปูที่นอน ผ่าห่ม ออกจากอาคารตามที่

ฝึกซ้อม   

- ก าหนดทิศทางในการเคล่ือนย้าย เมื่อมีประกาศใช้แผนให้เคล่ือนย้ายผู้ป่วยและ

อุปกรณ์ดังน้ี 

o ให้เคล่ือนย้ายลงจากช้ันที่เกดิเหตุ จากหน้า หรือหลังช้ันของอาคาร 

o การเคล่ือนย้ายให้ไปในทิศทางตรงกันข้ามกับไฟ โดยใช้ช่องทางที่โล่งกว้าง

และใช้ทางออกฉุกเฉิน 

o ให้ด าเนินการเคล่ือนย้ายผู้ป่วยเป็นอนัดับแรก   และพิจารณาการเคล่ือนย้าย

อุปกรณ์ตามล าดับ 

o เม่ือออกจากตัวอาคารหรืออยู่ในเขตพ้ืนที่ปลอดภัยให้ท าการตรวจเชค็จ านวน

สมาชิกในช้ันหรืออาคารว่าครบหรือไม่ เพ่ือจะได้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ต่อไป  

เพ่ือให้การหนีไฟเป็นไปอย่างปลอดภัยและไม่ส าลักควัน 

การหนไีฟอย่างปลอดและไม่ส าลกัควนั 

- การหนีไฟควรหนีไฟทางทางออกฉุกเฉิน  )หรือบันไดหนีไฟ  (ที่ใกล้ที่สุด , ห้ามใช้

ลิฟทข์ณะเกดิไฟไหม้ 

- ถ้าจ าเป็นต้องฝ่าควันไฟให้หมอบคลานโดยแนบใบหน้าชิดกบัพ้ืนมากที่สุดจะไม่ท าให้

ส าลักควัน 

- ใช้ผ้าชุบน า้หมาดๆปิดจมูกจะช่วยไม่ให้ส าลักควัน แต่ยังขาดออกซิเจน  จะแสบตา 

- ผ่อนลมหายใจเข้าออกสั้นๆ อย่าพยายามกล้ันหายใจเพราะจะท าให้เกิดการสูดลม

หายใจที่แรงซ่ึงท าให้ส าลักควัน 

- หาถุงพลาสติก ตักอากาศแล้วคลุมศีรษะฝ่าควัน  )ห้ามฝ่าไฟ (ซ่ึงจะมีออกซิเจนใน

การหายใจ และไม่แสบตา , แต่จะใช้ได้ประมาณ 2 – 3 นาทเีทา่นั้น 

ขอ้ไม่ควรปฏิบติัเมือ่เกิดเหตุเพลิงไหม ้

- อย่าใช้เวลานานในการเกบ็ทรัพย์สนิหรือเอกสารส่วนตัว 

- อย่าอยู่ในห้องน า้เพ่ือเอาน า้ไว้ลดความร้อน 
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- อย่าว่ิง   ให้เดินเรว็   ในระหว่างอยู่ในบันไดหนีไฟ 

- อย่าก่อความสบัสนอลหม่าน โดยการส่งเสยีงเอะอะโวยวาย โดยไม่จ าเป็น 

- ไม่ควรหนีไฟทนัทเีมื่อได้ยินสัญญาณฉุกเฉิน ควรฟังรายละเอียดจุดอันตราย และจุด

รวมพลก่อน เพ่ือจะได้ปฏบัิติตัวได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

 

    เมื่อสถานการณ์อัคคีภัยได้สิ้ นสุดลงและได้ยุติการปฏิบัติงานให้ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินแก้ไขปัญหา

อัคคีภัยส่งมอบภารกิจให้หน่วยงานตามปกติต่อจากน้ีเป็นการด าเนินมาตรการต่างๆ ในการส ารวจ รวบรวม

ข้อมูลความเสียหายที่เกิดข้ึน และฟ้ืนฟู/ปรับปรุง/แก้ไขพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม             

หรือดีกว่าเดิม โดยด าเนินการ ดังน้ี 

    9.1   การส ารวจความเสียหายและการฟ้ืนฟูบูรณะพื้ นทีที่ไ่ดร้บัผลกระทบ 

        1) ให้กลุ่มงานประกันสุขภาพ เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักด าเนินการรวบรวมข้อมูลความ

เสียหายที่เกิดข้ึน โดยให้กลุ่มงาน/หน่วยงานที่เกิดอัคคีภัยส ารวจความเสียหายที่เกิดข้ึนต่อทรัพย์สินของทาง

ราชการและทรัพย์สินส่วนบุคคล ส าหรับความเสียหายที่เกิดข้ึนต่ออาคารของทางราชการให้กลุ่มงานพัสดุ            

เป็นผู้ส ารวจความเสยีหายรวบรวมแจ้งให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

        2) ด าเนินการฟ้ืนฟูบูรณะ/ปรับปรุงแก้ไขพ้ืนที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

หรือ ดีกว่าเดิมโดยเรว็ 

        3) สรุปผลการให้ความช่วยเหลือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ โดยน าเสนอปัญหาอุปสรรค 

และแนวทางการปฏบัิติงานให้มีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

        4) สรุปข้อมูลการให้ความช่วยเหลือการช่วยชีวิต การค้นหาผู้เสียชีวิต การค้นหาสาเหตุ  

ส าหรับการแถลงสถานการณ์แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ (เฉพาะกรณีเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง) 

 

 

 

 

  เพ่ือให้เกิดการขับเคล่ือนแผนป้องกันและงับอัคคีภัยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ไปสู่การ

ปฏบัิติอย่างเป็นรูปธรรมและเกดิผลส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ของแผน จึงก าหนดแนวทางด าเนินการดังน้ี 

  10.1 จัดท าแนวทางการปฏิบัติงาน (Guideline) ตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล

เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน                

ตามแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร ให้ถูกต้องและมีประสทิธภิาพ 

 10.2 จัดต้ังกลไกในการติดตามผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับมอบหมายภารกิจในการป้องกนั

และแก้ไขปัญหาอคัคีภัยตามแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัยของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภเูบศร ซ่ึงควรจัดตั้ง

9. การปฏิบติัหลงัเกิดอคัคีภยั 

ไหม ้

 

10. การแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 

ไหม ้
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กลไกที่จะส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกกลุ่มงาน/หน่วยงาน เช่น การแต่งตั้งคณะท างาน ติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนป้องกนัและระงับอคัคีภัยของกรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

 10.3 ในกรณีที่ข้อเทจ็จริงเกี่ยวกบัอคัคีภัยหรือมาตรการ/แนวทางปฏบัิติการป้องกนัและระงับอัคคีภัย

ที่ได้ก าหนดไว้ในแผนน้ีเปล่ียนแปลงไปให้ทุกกลุ่มงาน/หน่วยงานของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

ร่วมกนัปรับปรุงหรือทบทวนแผนให้เป็นปัจจุบันโดยเรว็ 

 

 

 

 

1. พนักงานดับเพลิง อบต .ทา่งาม  ,เทศบาลเมืองปราจีนบุรี ท าหน้าที่ดับเพลิงร่วมกบัทมี  

ควบคุมเพลิงโรงพยาบาล 

2. ส านักงานการไฟฟ้าส่วนภมิูภาคจังหวัดปราจีนบุรี ท าหน้าที่ตัดวงจรไฟฟ้า 

3. ส านักงานประปาท าหน้าที่ 

3.1 ลดจ านวนน า้ไปยังแหล่งอื่น 

3.2 เปิดทางน า้ไปยังบริเวณโรงพยาบาลเพ่ือให้ใช้อย่างเพียงพอ 

4. สถานีต ารวจภธูรเมืองปราจีนบุรี ท าหน้าที่ดังน้ี 

4.1 ปิดการจราจรเข้าบริเวณถนนรอบโรงพยาบาล 

4.2 อ านวยความสะดวกในการระบายรถที่จะออกจากโรงพยาบาล 

4.3 รักษาความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สนิ 

4.4 อ านวยความสะดวกในการต้ังศูนย์คนไข้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 

5. มูลนิธ ิอาสา กู้ภัยสว่างบ าเพญ็ และกู้ภัยอื่นๆ ท าหน้าที่ 

5.1 ช่วยล าเลียงผู้ป่วยกลุ่มสแีดง ,เหลือง  

5.2 ช่วยขนสิ่งของ 

5.3 ช่วยเคล่ือนย้ายคนไข้ อุปกรณ์ต่างๆ กลับคืนหอผู้ป่วยเมื่อสถานการณ์สงบ 

6. โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ และในเครือข่าย ทั้ง จังหวัดปราจีนบุรี นอกจังหวัด 

6.1 เตรียมพ้ืนที่หอผู้ป่วยหนัก รอรับผู้ป่วยสแีดง -เหลือง เพ่ือให้ได้รับการดูแลอย่าง  

เหมาะสมและปลอดภัย 

6.2 ส่งรถพยาบาล หรือเฮลิคอปเตอร์ มารับผู้ป่วยหนักไปดูแล รักษาต่อ 

 

 

 

 

 

 

11. หน่วยงานสนบัสนุน 

ไหม ้
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หน่วยงานสนบัสนุนเมือ่เกิดอคัคีภยั 

 

สถานที ่ หมายเลข หมายเหตุ 

 ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 037-454000 มท .31710  

 สถานีต ารวจภธูรอ าเภอเมืองปราจีนบุรี 037-211058, 037-212008 ด่วน 191 

 ศูนย์ป้องกนับรรเทาสาธารณภัย เขต 3 037-291750-6  

 ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด

ปราจีนบุรี 

037-454416-9, 065-9151304  

 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี 037-211028, 065-5564388 เบอร์ 2 

 ดับเพลิงเทศบาลเมืองปราจีนบุรี 081-2513906   

 นายก อบต.ทา่งาม 037-216120, 037-211041  

 มทบ.12 037-475240, 081-6166119  

 การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 037-480460  

 การประปาส่วนภมูิภาคจังหวัดปราจีนบุรี 037-482234  

 หน่วยดับเพลิง มทบ.12 037-211240 ต่อ 1038, 065-

9366682 

 

 หน่วยดับเพลิง กองพลทหารราบที่ 2 037-211439, 088-7180925  

 ศูนย์จราจรเมืองปราจีนบุรี 037-211058  

 มูลนิธิสว่างบ าเพญ็ธรรมสถาน 037-211251, 092-5535363  

 นายอ าเภอเมืองปราจีนบุรี 037-213769, 037-213396  

 ประชาสมัพันธจั์งหวัดปราจีนบุรี 037-454058  

 


