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 พระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามมาตรา 7 
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โดยมีเป้าหมาย เพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน ลดต้นทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
ของภาครัฐ สร้างให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เปิดเผยขั้นตอน
ระยะเวลาให้ประชาชนทราบ 
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“ อัคคีภัย” เป็นหนึ่งในสาธารณภัยที่มีโอกาสเกิดขึ้นในโรงพยาบาลโนนไทย  เนื่องจากทุกจุดปฏิบัติงาน

มีอุปกรณ์  เครื่องใช้ไฟฟูา  เครื่องมือทางการแพทย์  ที่มีการใช้งานตลอดเวลา  มีความเสี่ยงที่จะเป็นต้นเหตุของ
เพลิงไหม้  จากการใช้งานที่ยาวนานหรืออุปกรณ์ช ารุด  เมื่อเกิดเหตุไฟไหม้และไม่สามารถควบคุมที่แหล่งเกิดเหตุ
ได้  ไฟจะลุกลามไปยังบริเวณข้างเคียง  และเกิดความเสียหายมหาศาลทั้งต่อทรัพย์สินและชีวิตของเจ้าหน้าที่ 

ด้วยเหตุนี้ทางคณะกรรมการทีมบรรเทาและปูองกันสาธารณภัยจึงได้จัดท าคู่มือปูองกันอัคคีภัยขึ้น  
เพ่ือให้บุคลากรทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตน    ข้อควรปฏิบัติในการปูองกัน  และระงับอัคคีภัย  สามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง  และระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ ที่อยู่ใน  คู่มือปูองกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลนี้   ถือเป็น
หน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่จะต้องปฏิบัติตาม       อย่างเคร่งครัด 
 
 
 

 
 

คณะกรรมการทีมบรหิารสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั 
โรงพยาบาลโนนไทย 
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อัคคภีัย 
 
     อัคคีภัย หมายถึง ภยันตรายอันเกิดจากไฟ ไฟเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่ให้ความร้อนจากความร้อนของไฟที่
ขาดการควบคุมดูแล ท าให้เกิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณที่มีเชื้อเพลิงเกิดการลุกไหม้ต่อเนื่อง  การปล่อย
เวลาของการลุกไหม้ให้นานเกินไปท าให้เกิดการติดต่อลุกลามมากมายยิ่งขึ้น  สภาวะของไฟจะรุนแรงมากขึ้น   ถ้า
การลุกไหม้ที่มีเชื้อเพลิงหนุนเนื่อง หรือมีไอของเชื้อเพลิงถูกขับออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งขึ้น  สร้าง
ความสูญเสียให้ทรัพย์สินและชีวิตเป็นทวีคูณตามสภาพ     สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมของมนุษย์ 
 

สาเหตขุองอัคคภียั 
     สาเหตุของอัคคีภัยจนท าให้เกิดการลุกลามเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่นั้น อาจเกิดได้ 2 ลักษณะใหญ่คือ สาเหตุ
ของอัคคีภัยอันเกิดจากการตั้งใจ  และสาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากการประมาทขาดความระมัดระวังหรือมิได้
ตั้งใจ  
1. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความตั้งใจ  ได้แก่   การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม  
2. สาเหตุของอัคคีภัยอันเกิดจากความประมาท ขาดความระมัดระวัง ในกรณีนี้พอจะแบ่งเป็นประเด็นหลักๆ ได้ 
2 ประเด็นคือ 
          2.1 ขาดความระมัดระวังท าให้เชื้อเพลิงแพร่กระจาย ในกรณีดังกล่าวนี้เกิดจากการท าให้สิ่งที่เป็น
เชื้อเพลิง ซึ่งเป็นสารลุกไหม้ไฟหรือติดไฟได้แพร่กระจาย  เมื่อไปสัมผัสกับความร้อนก็จะเป็นสาเหตุของการเกิด
อัคคีภัยได้   เช่น บริเวณท่ีมีจุดสูบบุหรี่ก็จะท าให้เกิดอัคคีภัยได้   พวกเศษขยะจ าพวกกระดาษ เศษผ้า   หากไม่มี
การจัดเก็บที่เป็นระเบียบในถังภาชนะปิด เมื่อไปสัมผัสโดนกับแหล่งความร้อนก็จะเป็นเหตุให้เกิดอัคคีภัยได้ หรือ
ในกรณีของการเกิดอุบัติเหตุของการรั่วไหลของเชื้อเพลิงไปยังบริเวณเตาเผาซึ่งเป็นแหล่งความร้อนก็ท าให้เกิด
อัคคีภัยได้เช่นกัน 
          2.2  ขาดความระมัดระวังการใช้ไฟและความร้อน ในกรณีดังกล่าวนี้ก็เช่นกันท าให้แหล่งความร้อนซึ่งอาจ
อยู่ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ กัน เช่น ความร้อนจากอุปกรณ์ไฟฟูา การเชื่อมตัด เตาเผา เป็นต้น ท าให้
แหล่งก าเนิดความร้อนนั้นไปสัมผัสกับเชื้อเพลิงในสภาพที่เหมาะสม ก็จะเป็นสาเหตุของอัคคีภัย 
แหล่งก าเนดิอคัคภียั 
          1. อุปกรณ์ไฟฟูา ประมาณร้อยละ 23 เกิดจากประกายไฟซึ่งมีความร้อนสูง เนื่องมาจากสายไฟที่ฉนวน
หุ้มเปื่อยลอกหลุด ขั้วต่อที่หลวม การใช้สะพานไฟฟูาหรือฟิวส์ที่ไม่ถูกขนาด รวมทั้งการช ารุดเสียหายของ
ส่วนประกอบอ่ืนๆ นอกจากนี้อุปกรณ์ไฟฟูาบางชนิดซึ่งได้รับการดูแลรักษาท่ีไม่เหมาะสมอาจมีความร้อนสูง ในตัว
มันเอง เมื่อถูกต้องกับฝุุนละออง ก๊าซ ไอระเหยของสาร ไวไฟหรือเชื้อเพลิงอ่ืนๆ ก็อาจเกิดการลุกไหม้ 
          2. การสูบบุหรี่หรือการจุดไฟ ร้อยละ 18 เกิดจากการขาดความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสูบ
บุหรี่หรือการจุดไฟในบริเวณที่มีไอระเหยของสารไวไฟ   เช่นน้ ามันเบนซินอาจเกิดการจุดระเบิดและก่อให้เกิด
อันตรายถึงชีวิต นอกจากนี้ความร้อนจากก้นบุหรี่ที่ติดไฟและไม้ขีดไฟที่จุดไฟแล้วอาจท าให้เชื้อเพลิงบางชนิดเกิด
การลุกไหม้ 
          3. ความเสียดทาน ร้อยละ 10  เกิดจากส่วนประกอบของเครื่องจักร เครื่องยนต์ เช่น ตลับลูกปืน เพลา 
ซึ่งท าให้เกิดความร้อนสูง เมื่อถูกต้องกับเชื้อไฟ เช่น ฝุุนผง ใยผ้า พลาสติก เปลือกแห้งของเมล็ดพืช สารเคมีบาง
ชนิด ขี้เลื่อย ฯลฯ ท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
          4. เครื่องท าความร้อน ร้อยละ 8 เกิดเนื่องจากเครื่องท าความร้อนจะมีทั้งเปลวไฟ  ซึ่งเกิดขึ้นจากการเผา
ไหม้ของเชื้อเพลิงที่ใช้ความร้อนและความร้อนที่สะสมไว้ที่ตัวเครื่องหรือส่วนประกอบของตัวเครื่องเมื่อเกิดการ
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สัมผัสระหว่างเปลวไฟหรือความร้อนกับเชื้อเพลิงก็ย่อมจะเกิดการลุกไหม้ได้ 
          5. วัตถุท่ีมีผิวร้อนจัด ร้อยละ 7 เช่น เหล็กท่ีถูกเผา ท่อไอน้ า เมื่อมีการกระทบหรือสัมผัสระหว่างผิวที่
ร้อนจัดกับเชื้อไฟ อาจเกิดการลุกไหม้ได้ 
          6. เตาเผาซึ่งไม่มีฝาปิดหรือเปลวไฟที่ไม่มีสิ่งปกคลุม ร้อยละ 7 ถ้าในบริเวณใกล้เคียงมีเชื้อไฟ ซึ่งไม่ได้รับ
การระมัดระวังดูแล เมื่อเกิดการสัมผัสระหว่างไฟกับเชื้อไฟนั้นก็จะเกิดการลุกไหม้ได้ 
          7. การเชื่อมและตัดโลหะ ประมาณร้อยละ 4 ซึ่งจะก่อให้เกิดประกายไฟตลอดเวลาที่ท างานเมื่อสัมผัสกับ
เชื้อไฟจะท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
          8. การลุกไหม้ด้วยตัวเอง ร้อยละ 4 เกิดจากการสะสมของสารบางชนิด เช่น พวกขยะแห้ง ถ่านหินจะ
ก่อให้เกิดความร้อนขึ้นในตัวของมันเอง จนกระทั่งถึงจุดติดไฟ เมื่ออยู่รวมกับเชื้อไฟก็ย่อมเกิดการลุกไหม้ได้ 
          9. เกิดจากการวางเพลิง มีประมาณร้อยละ 3 ที่เกิดจากความจงใจของผู้ประกอบกิจการเองหรือจากผู้อ่ืน 
โดยมีจุดมุ่งหมายแตกต่างกัน เช่นกิจการประสบการขาดทุน เผาเพ่ือหวังเงินประกัน หรือผู้อื่นต้องการท าลาย
ชื่อเสียงของโรงงาน หรือเกิดการ  ขัดแย้งกับโรงงาน ต้องการท าลายโรงงาน 
          10. ประกายไฟที่เกิดจากเครื่องจักร พบว่าร้อยละ 2 เกิดจากเครื่องจักรขัดข้อง เกิดการ สปาร์คขึ้น
ภายในเกิดเป็นประกายไฟกระเด็นไปถูกเชื้อเพลิงที่อยู่บริเวณใกล้เคียงท าให้เกิดเพลิงไหม้ 
          11. โลหะหรือวัตถุหลอมเหลว พบว่าร้อยละ 2 เกิดจากการที่วัตถุหลอมเหลว เช่นหลอมโลหะ กระเด็น
ออกมาถูกเชื้อเพลิง หรือเกิดจากการขนย้ายวัตถุหลอมเหลว  เช่น  โลหะหรือแก้วจากเตาหลอมไปใส่แบบพิมพ์
แล้ววัตถุหลอมเหลวนั้นไปหล่นถูกเชื้อเพลิงอื่น 
          12. ไฟฟูาสถิต เกิดจากการถ่ายเทประจุไฟฟูาสถิตระหว่างวัตถุ ซึ่งมีค่าความต่างศักย์ระหว่างไฟฟูา   
หากเกิดการสัมผัสของประกายไฟซึ่งเกิดขึ้นเนื่องจากการถ่ายเทประจุไฟฟูาสถิตกับเชื้อไฟเกิดการลุกไหม้ได้ 
          13. ปฏิกิริยาของสารเคมีบางชนิด ร้อยละ 1 เกิดจากกระบวนการทางเคมีที่ไม่สามารถควบคุม เช่น 
ปฏิกิริยาของสาร การสลายตัวของสารเคมีที่ไม่เสถียรภาพ หรือสารเคมีบางชนิด เช่น  โซเดียม  โปแตสเซียม  
ฟอสฟอรัส เมื่อสัมผัสกับน้ า อากาศ หรือวัสดุอ่ืนๆ ท าให้เกิดการลุกไหม้ได้ 
          14. สภาพบรรยากาศท่ีมีสิ่งปนเปื้อนก่อให้เกิดการระเบิดได้ เกิดข้ึนจากสภาพบรรยากาศที่มีสิ่งปนเปื้อน  
เช่น   ฝุุนผงหรือไอระเหย ก๊าซ ของสารซึ่งมีความเข้มข้นอยู่ในช่วงที่เหมาะสม เมื่ออยู่ในบริเวณหรือพ้ืนที่จ ากัด 
ซึ่งมีอุณหภูมิสูงถึงจุดระเบิด ก็จะเกิดการระเบิดและลุกไหม้ขึ้นได้ 
          15. จากสาเหตุอื่นๆ อีกประมาณร้อยละ 5 สาเหตุที่ไม่สามารถจ าแนกได้อย่างชัดเจน ไม่ใช่เหตุการณ์
ปกติดังท่ีจ าแนกมาแล้ว 
 
ผลกระทบที่เกดิจากอัคคภียั 
          1.  ผลเสียต่อร่างกายและชีวิต 
          2.  ผลเสียต่อทรัพย์สิน 
          3.  ผลเสียต่อจิตใจ 
          4.  ท าลายผลผลิตของประเทศ 
ปจัจยัทีส่ง่เสริมความรนุแรงของอคัคภียั 
          1. พฤติกรรมของมนุษย์ ในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ การตื่นตกใจตามธรรมชาติจะกระท าการนอกเหนือ
อ านาจจิตใจขาดสติ แทนที่จะท าการดับเพลิงเสียแต่เริ่ม  เกิดกลับคิดแต่จะหนีไปโดยขาดสติ  ยิ่งไม่มี
ประสบการณ์ของเรื่องไฟไหม้ บางคนถึงกับมาแย่งหัวสูบดับเพลิงต้องเสียเวลากับการควบคุมไฟ บางคนก็เกิดการ
กังวลใจความเสียดายทรัพย์ ไม่ค านึงถึงชีวิตวิ่งฝุาไฟและความร้อนเข้าไปเอาทรัพย์สินจนถึงกับถูกไฟคลอกตายก็มี 
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อีกประการหนึ่งคือการอยากรู้อยากเห็นชอบดูความเสียหายของผู้อ่ืน เมื่อเกิดเพลิงไหม้จะมีคนไปมุงดูกันเป็น
จ านวนมากท าให้เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปผจญเพลิงเกิดความล่าช้าที่จะเข้าไปผจญเพลิงนั้น 
          2. สภาพของสถานที่เกิดเหตุที่เอ้ืออ านวยให้เกิดการลุกไหม้มากข้ึน เมื่อเกิดเพลิงไหม้สภาพของสถานที่ที่
เป็นอาคารสูง ซึ่งไม่มีระบบในการปูองกันและระงับอัคคีภัยที่ถูกต้องย่อมไม่สามารถจะขึ้นไปท าการดับเพลิงและ
ช่วยชีวิตได้ ไฟก็จะลุกลามไปโดยที่ไม่มีการควบคุม เพราะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่สามารถจะขึ้นไปท าการดับเพลิง
และช่วยชีวิตในอาคารสูงๆ นั้น โดยไม่มีทางหนีไฟ คนที่ติดอยู่ในอาคารสูงๆ ก็ไม่สามารถจะหนีลงมาได้ สถานที่ท่ี
มีสารเคมีที่น่าจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายและเมื่อเกิดการลุกไหม้แล้ว ถ้าเกิดสารมีพิษย่อมท าให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงไม่
สามารถจะเข้าไปควบคุมเพลิงไหม้ได้ เพราะอาจมีทั้งการระเบิดและการลุกไหม้ ที่มีสารมีพิษจึงจ าเป็นต้องใช้
อุปกรณ์พิเศษในการเข้าไปผจญเพลิงท าให้เสียเวลาในการเข้าไปควบคุมสภาวะเพลิงไหม้ให้ทันท่วงที ยิ่งเป็น
สถานที่ที่มีทางเข้าออกในการผจญเพลิงที่ไม่สะดวกหรือปลอดภัยที่จะเข้าไปถึงสถานที่ที่เกิดเหตุ เช่น ซอยแคบๆ 
ต้องใช้เครื่องสูบน้ าแบบหาบหามเท่านั้น จึงจะไปถึงท่ีเกิดเหตุได้ โครงสร้างอาคารที่น้ าฉีดไปไม่ถึงไฟ หน้าต่างช่อง
ลมมีสิ่งปิดกั้น ยิ่งสถานที่ที่ไม่มีแหล่งน้ าในการดับเพลิงย่อมท าให้ไฟลุกไหม้ไปโดยที่ไม่สามารถจะควบคุมไฟก็จะมี
ความรุนแรงมากข้ึน 
          3. ช่วงเวลาที่เกิดเหตุที่เป็นอุปสรรคในการระงับอัคคีภัย เมื่อเพลิงได้เกิดการลุกไหม้ในช่วงเวลาดึก ที่มี
ผู้คนหลับนอนหมดแล้วกว่าจะรู้ตัวว่าไฟไหม้ไฟก็ลุกไหม้มากแล้ว ในช่วงเวลาท างานท่ีมีคนอยู่หนาแน่นตาม
โรงงาน คลังสรรพสินค้า โรงพยาบาล เมื่อเกิดเพลิงไหม้ถ้าไม่มีการเตรียมการต่อสู้กับไฟไว้ก่อนย่อมเกิดการสับสน
วุ่นวาย กว่าจะควบคุมสถานการณ์ได้ก็ต้องเสียเวลาเคลื่อนย้ายสิ่งของและผู้ประสบภัย ยิ่งในเวลาก่อนท างานหรือ
หลังเลิกงานและในวันเทศกาลต่างๆ จะมีคนคับค่ังหนาแน่นอยู่บนถนนเป็นอุปสรรคในการจราจร จึงท าให้เกิด
การล่าช้าของเจ้าหน้าที่ดับเพลิงในการที่จะไปให้ถึงท่ีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
          4. ประสิทธิภาพในการบริหารในการดับเพลิงที่จัดขึ้นไม่สมดุลกับสภาพสิ่งแวดล้อมย่อมเป็นผลให้การ
ปฏิบัติงานดับเพลิงได้ไม่ทันท่วงที ท าให้เกิดการล่าช้าในการท างานของพนักงานดับเพลิง ทั้งนี้จึงขึ้นอยู่กับสถานี
ดับเพลิงที่ห่างไกลจากสถานที่เกิดเหตุ อุปกรณ์ดับเพลิงที่ไม่เพียงพอและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงที่ไม่มีประสิทธิภาพ
ย่อมท าให้ไม่สามารถควบคุมภยันตรายจากอัคคีภัยได้ อันตรายจากอัคคีภัยที่ท าให้เกิดการสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน จึงขึ้นอยู่กับสภาพสิ่งแวดล้อมที่เลวและพฤติกรรมของมนุษย์ที่มีความประมาทเลินเล่อในการใช้ไฟและ
ความร้อน พร้อมทั้งไม่มีความรู้ความเข้าใจในการปูองกันอัคคีภัย ท าให้เกิดการสูญเสียโดยตรงต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินอันเนื่องจากไฟ      ควันไฟ  และยังสร้างความสูญเสียที่มีผลท าลายทางอ้อมต่อธุรกิจการค้าและ  
เศรษฐกิจสังคมอีกด้วย 
 
การปูองกนัและลดความสูญเสยีจากอคัคภียั 
          นอกจากการก าจัดสาเหตุเพลิงไหม้แล้วหลักในการปูองกันและระงับอัคคีภัย ยังค านึงถึงการปูองกันการ
ติดต่อลุกลามและการลดความสูญเสีย โดยอาศัยหลักเกณฑ์ดังนี้คือ 
          1. การจัดระเบียบเรียบร้อยดี หมายถึง การปูองกันการติดต่อลุกลาม โดยจัดระเบียบในการเก็บรักษา 
สารสมบัติที่น่าจะเกิดอัคคีภัยได้ง่ายให้ถูกต้องตามลักษณะการเก็บรักษา สารสมบัตินั้นๆ ทั้งภายในและภายนอก
อาคารให้เรียบร้อย โดยไม่สะสมเชื้อเพลิงไว้เกินประมาณที่ก าหนด เพราะเมื่อเกิดเพลิงไหม้ย่อมท าให้เกิดการ
ติดต่อลุกลามข้ึนได้ 
          2. การตรวจตราซ่อมบ ารุงดี หมายถึง การก าจัดสาเหตุในการกระจายตัวของเชื้อเพลิงและความร้อน โดย
การตรวจตราการไหลรั่วของเชื้อเพลิงต่างๆ พร้อมทั้งการควบคุมดูแลมิให้เกิดการกระจายตัวของความร้อนของ
เครื่องท าความร้อน อุปกรณ์เครื่องยนต์และอุปกรณ์ไฟฟูาการตรวจตราซ่อมบ ารุงดียังค านึงถึงการตรวจตราดูแล
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เครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ในการผจญเพลิงให้พร้อมเสมอที่จะใช้ท าการดับเพลิงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
          3. การมีระเบียบวินัยดี หมายถึง การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวกับการปูองกัน
อัคคีภัย เช่น สถานที่ใดที่ให้มีไว้ซึ่งเครื่องดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงหรือเส้นทางหนีไฟก็ต้องประพฤติปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนั้นๆ รวมทั้งสถานที่ใดที่มีปูายเขียน ข้อห้ามสูบบุหรี่ ก็ต้องประพฤติปฏิบัติตาม 
          4. ความร่วมมือที่ดี  หมายถึง   การศึกษาหาความรู้ความเข้าใจในการปูองกันและระงับอัคคีภัย   โดย
การฝึกการใช้อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง ตลอดจนการฝึกซ้อมในการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินเมื่อเกิด
เพลิงไหม้  
 

 
 
 

หากพบว่าเกิดเพลิงไหม้  หรือมีควันไฟแม้เพียงเล็กน้อยในบริเวณท่ีท างานหรือสถานที่ใกล้เคียง  ขอให้
ท่านปฏิบัติตามข้ันตอนดังต่อไปนี้  คือ 
1.  เคลื่อนย้ายผู้ปุวยให้พ้นจากจุดอันตราย 
2.  จ ากัดขอบเขตของไฟ 
3.  แจ้งเหตุเพลิงของไฟไปยัง OPERATER  หรือกดสัญญาณเตือนภัย  แล้วแต่ขนาดของการเกิดเหตุ 
4.  ดับเพลิง 
5.  อพยพผู้ปุวยและสิ่งของ 

1.  เคลือ่นยา้ยผูป้วุย  ให้พ้นจากจุดอันตรายจากไฟและควัน  และเคลื่อนย้ายสิ่งของที่ติดไฟง่ายที่อยู่ใน
ระยะอันตรายออกจากบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้  แจ้งให้เพ่ือนร่วมงานที่อยู่ใกล้ที่สุดทราบ   โดยกล่าว “ โคด๊   คณุ
หมอ BURN   จุดทีเ่กดิเหตุ…………… “  อย่างชัดเจน   ห้ามตะโกนว่าไฟไหม้ 

2.  จ ากดัขอบเขตของไฟ  โดยปิดประตู  หน้าต่าง  ในห้องหรือบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม้  เพ่ือปูองกัน
กระแสลมซึ่งจะท าให้ไฟลุกลามไปที่อ่ืนอย่างรวดเร็ว 

3.  แจ้งการเกดิเพลงิไหม้  โดยแจ้งให้ OPERATOR  ( เบอร์ 130 )  ทราบ  พูดให้ชัดเจน  อย่าพูดเสียง
ดัง  จะท าให้ผู้ปุวยตกใจ  บอกรายละเอียดดังนี้ 

     3.1  ต าแหน่งหรือสถานที่เกิดเพลิงไหม้ 
     3.2  สิ่งของอะไรที่ก าลังลุกไหม้  ถ้าหากท่านทราบ 
     3.3  ชื่อผู้แจ้ง 

ในกรณทีีโ่ทรศัพท์ใชก้ารไมไ่ด ้ใหว้ิ่งไปหรอืใชผู้อ้ืน่ใหว้ิง่ไปแจง้ OPERATOR  ( เบอร ์130 ) ทันท ี
4.  ดบัเพลิง  ใช้ถังน้ ายาเคมีดับไฟทันที 
5.  อพยพผูป้วุยอืน่ ๆ และสิง่ของ 

5.1  สิ่งส าคัญเม่ือเกิดเพลิงไหม้  คือ ตั้งสติให้ดี  ควบคุมอารมณ์ให้สงบ  พิจารณาให้รอบคอบ 
5.2  อย่าเร่งอพยพผู้ปุวยทุกคนออกนอกแผนก  วิธีนี้จะเป็นวิธีสุดท้าย 
5.3  ผู้ที่จะตัดสินใจ  หรือ  ออกค าสั่งในการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด  คือบุคคลดังต่อไปนี้ 

-  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
-  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
-  คณะกรรมการควบคุมอัคคีภัยโรงพยาบาล 
-  หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของโรงพยาบาล 

แผนการปอูงกนัอัคคภียั 
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-  ผู้ตรวจการพยาบาล 
-  ผู้ควบคุมไฟ 

5.4  การเคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือผู้ปุวย  ตามสัญลักษณ์  ดังนี้ 
5.4.1  กลุ่มสีแดง  หมายเลข 1  ต้องย้ายก่อน 
5.4.2  กลุ่มสีเหลือง  หมายเลข 2  ต้องย้ายในอันดับต่อมา 
5.4.3  กลุ่มสีเขียว  ให้ย้ายเมื่อมีเวลา 

5.5  เคลื่อนย้ายผู้ปุวยไปในบริเวณท่ีปลอดภัย  โดยพาไปอยู่ในที่ที่ไฟไม่สามารถไหม้ติดต่อมาถึงได้  หรือไปยังจุด
รวมพล 
5.6  การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย  จะต้องให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายและสภาวะของโรค  เคลื่อนย้ายผู้ปุวยตามล าดับ
ก่อนและหลังดังนี้ 

5.6.1  ผู้ปุวยที่อยู่ใกล้เพลิงมากท่ีสุด 
5.6.2  ผู้ปุวยที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้  ผู้ปุวยที่เดินไม่ได้  ผู้ปุวยที่ได้รับยานอนหลับ  ผู้ปุวยที่ต้อง

ได้รับออกซิเจน  ผู้ปุวยที่มีน้ าหนักถ่วงอยู่  ฯ ล ฯ 
5.6.3  ผู้ปุวยที่ต้องใช้เปลหาม  ผู้ปุวยที่เป็นเด็กเล็ก 
5.6.4  ผู้ปุวยที่ต้องใช้รถเข็น 

5.7  ผู้ปุวยที่เดินได้  ให้ผู้ปุวยเรียงแถวหน้าห้องพัก  จูงมือกันเป็นแถวเรียงหนึ่ง  ยืนชิดผนังตึกด้านใดด้านหนึ่ง  
ให้ผู้ที่รู้ทางน าผู้ปุวยไปยังที่ที่ปลอดภัย 
5.8  ในภาวะที่คับขัน  จะใช้วิธีลากผู้ปุวยไปบนพ้ืน  โดยให้ผู้ปุวยนอนบนผ้าปูที่นอนหรือผ้าห่ม  อาจจะใช้ผ้าชุบ
น้ าปิดหน้า  หรือถ้าไม่มีก็ใช้ผ้าพลาสติกท่ีอยู่บนเตียงคลุมหน้าและตัวผู้ปุวยแล้วลากผู้ปุวยไปตามพ้ืน  โดยจับที่
ชายผ้าทั้งสองข้าง  การที่ผู้ปุวยถูกลากไปกับพ้ืน  ผู้ปุวยจะหายใจได้สะดวกกว่า  ไม่ส าลักควันเพราะระดับล่าง ๆ 
ติดกับพ้ืนจะมีควันไฟบ้าง ( ควันไฟส่วนใหญ่ลอยสู่เบื้องบน ) 
5.9  ตรวจห้องดูว่ามีผู้ปุวยหลงเหลืออยู่หรือไม่ 
5.10  หัวหน้าแผนก  หรือ  หัวหน้าเวร  จะต้องตรวจสอบจ านวนคนไข้ก่อนและหลังเคลื่อนย้ายว่าขาดหายไป
หรือไม่  ( ตรวจจาก  KARDEX ) 
5.11  แฟูมและประวัติผู้ปุวย  จะต้องเคลื่อนย้ายไปกับผู้ปุวยเสมอ 
5.12  เมื่อเคลื่อนย้ายออกมาหมดแล้ว  ให้ปิดประตู  หน้าต่างด้วย 
5.13  ให้ความสนใจเป็นพิเศษในเด็กเกิดใหม่  และเด็กท่ีอยู่ในตู้อบ 
5.14  น าออกซิเจนออกมาด้วย  ในกรณีที่ผู้ปุวยได้รับออกซิเจนอยู่ 
5.15 แพทย์ที่ก าลังท าการผ่าตัดอยู่  จะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะเคลื่อนย้ายผู้ปุวยเมื่อไร  และเคลื่อนย้ายอย่างไร 

 
คณะกรรมการปูองกนัอคัคภียั  ( คณะกรรมการบรหิารสิง่แวดล้อมและความปลอดภยั ) 

 
คณะกรรมการปูองกันอัคคีภัยโรงพยาบาลโนนไทย  จังหวัดนครราชสีมา  ได้รับการแต่งตั้งจากคณะ

กรรมการบริหารโรงพยาบาล  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานที่  ท างานและอัคคีภัย 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ 
          1.  ประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 
          2.  สร้างแผนงานการปูองกันอัคคีภัยและปรับปรุงคู่มือปูองกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลและดูแลความ
เหมาะสมเกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาคารและความปลอดภัยในโรงพยาบาล 
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          3.  รับผิดชอบให้มีการน าแผนการปูองกันอัคคีภัยไปสู่การปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้    และมีอ านาจใน
การพิจารณาโทษ  ในกรณีท่ีประมาทหรือไม่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระเบียบของการปูองกันอัคคีภัยของ
โรงพยาบาล 
          4.  ฝึกซ้อมการดับเพลิง  อย่างน้อยไม่ต่ ากว่าปีละ  1  ครั้ง 
          5.  ให้ปฐมนิเทศแก่เจ้าหน้าที่ใหม่และเจ้าหน้าที่ประจ าของโรงพยาบาลทุกคนจะต้องเข้ารับการ อบรม
ทุกปี  เกี่ยวกับแผนการปูองกันอัคคีภัย  การใช้เครื่องมือดับเพลิงและการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
          6.  เป็นสื่อกลางในการติดต่อกับกองดับเพลิง 
 
 

ผูค้วบคมุไฟ 

 
ผูค้วบคมุไฟ  คือ  หัวหน้าแผนกทุกแผนก  พยาบาลหัวหน้าเวร  คือ  หัวหน้าผู้ควบคุมไฟในแผนกของ

ตน  ส่วนผู้ชว่ยผู้ควบคุมไฟได้รับการแต่งตั้งโดยหัวหน้าแผนกของแต่ละแผนก  เป็นผู้เสนอรายชื่อบุคลากรจาก
แผนกของตนให้กับคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล  เพ่ือให้อนุมัติ 
 
หนา้ทีข่องผูค้วบคมุไฟ 
1.  เป็นหัวหน้าในการดับเพลิงในแผนกของตน  จนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของโรงพยาบาลจะมาถึง 
2.  สอนและให้ค าแนะน าบุคลากรเกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัยให้เจ้าหน้าที่ในแผนกทุกคนรู้และเข้าใจในสิ่ง
ต่อไปนี้ 

2.1  เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปูองกันอัคคีภัยทุกปี 
2.2  ทราบสถานที่แจ้งสัญญาณไฟในโรงพยาบาล  และรู้วิธีการแจ้ง 
2.3  ทราบวิธีการใช้เครื่องดับเพลิงเคมี 
2.4  ทางหนีไฟ 
2.5  บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยและสามารถให้ความช่วยเหลือใน

การดับเพลิงได้เมื่อเกิดมีอัคคีภัยจริง 
2.6  การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย  เมื่อได้รับค าสั่งให้เคลื่อนย้าย  การขนย้ายประวัติผู้ปุวยและ สิ่งของอันมีค่า

ของโรงพยาบาล 
3.  ตรวจสอบสิ่งของต่าง ๆ ในแผนกซ่ึงจะเป็นเหตุท าให้อัคคีภัยและจัดการแก้ไขตามสมควร 
4.  รายงานต่อคณะกรรมการควบคุมอัคคีภัยของโรงพยาบาล  เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่เห็นว่าควรจะได้รับการ
ปรับปรุง  เพ่ือให้การปูองกันอัคคีภัยในแต่ละแผนกมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
5.  รักษาคู่มือการปูองกันอัคคีภัยไว้ในที่ที่เหมาะสมในแผนกของตน  เพ่ือให้บุคลากรทุกคนสามารถหยิบออกมา
อ่านได้ง่าย 
6.  เป็นผู้สั่งการและควบคุมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยและสิ่งของออกจากแผนก 
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หวัหนา้เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิของโรงพยาบาล 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของโรงพยาบาล  จะได้รับแต่งตั้งประจ าปีและได้รับความเห็นชอบจากคณะ
กรรมการบริหารของโรงพยาบาล 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ  คือ 
          1.  รับผิดชอบงานควบคุมและก ากับการดับเพลิงที่เกิดข้ึนในโรงพยาบาล 
          2.  ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของกองดับเพลิง  เทศบาลต าบลโนนไทย 
          3.  ให้ความรู้และฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของโรงพยาบาล 
          4.  ท าการฝึกซ้อมอัคคีภัยให้กับบุคลากรของโรงพยาบาล 
          5.  เก็บบันทึกการฝึกซ้อมอัคคีภัยและการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิง 
          6.  เป็นผู้แจ้งให้ โอเปอเรเตอร์ แจ้งผู้อ านวยการ / หัวหน้าแผนก / หัวหน้าเวร  ประกาศ                  
               “ โคต๊  คุณหมอ  BURN  เข้าสู่สภาวะปกติ “ 

เจา้หนา้ทีด่บัเพลงิของโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของโรงพยาบาล  ประกอบด้วยพนักงานชายจากกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ
ชุมชนของโรงพยาบาล  บุคลากรเหล่านี้ได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษเก่ียวกับการ ดับเพลิง  การปูองกันการ
ลุกลามของเพลิงและการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย  เมื่อมีเพลิงเกิดขึ้นและทันทีที่ได้รับแจ้ง  บุคลากรเหล่านี้จะไปยัง
สถานที่เกิดเหตุทันที  พร้อมด้วยเครื่องดับเพลิง  ท าการดับเพลิงจนสงบหรือจนกว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิง  เทศบาล
ต าบลโนนไทยมาถึงและรับผิดชอบในการดับเพลิงต่อไป 
หนา้ทีแ่ละความรบัผิดชอบ  คือ 
          1.  ท าการดับเพลิงที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาล 
          2.  ควบคุมไม่ให้เพลิงลุกลามมากข้ึน 
          3.  คอยให้ความช่วยเหลือแก่เจ้าหน้าที่ของกองดับเพลิง  เทศบาลต าบลโนนไทย 
          4.  ช่วยขนย้ายสิ่งของ  เพ่ือลดความเสียหายจากไฟและน้ า 
          5.  ตรวจสอบและรักษาเครื่องมือดับเพลิงตามที่ได้รับมอบหมาย 
          6.  มีความรู้เกี่ยวกับสัญญาณเพลิงไหม้  สถานที่และวิธีการตัดไฟฟูา  ปิดท่อแก๊สและ 
              ออกซิเจน 
         7.  มีส่วนร่วมในการฝึกซ้อมการดับเพลิงให้กับบุคลากรอ่ืนในโรงพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



P a g e  | 11 
 

: คูม่อืการปอูงกนัอคัคภียั ประจ าป ี2563 รพ.โนนไทย   

ค าแนะน าส าหรบัเจ้าหนา้ทีโ่ทรศพัทก์ลาง (โอเปอเรเตอร ์) 
 
1. เมื่อได้รับแจ้งว่ามีเพลิงไหม้  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

1.1  โทรศัพท์ติดต่อคณะกรรมการควบคุมอัคคีภัยของโรงพยาบาล  หรือคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  
เท่าท่ีจะติดต่อได้และแจ้งให้ทราบถึงเหตุการณ์ 

1.2 ถ้าความรุนแรงของไฟมากข้ึน  และเมื่อได้รับค าสั่งจากคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล   ให้โทรศัพท์
แจ้งกองดับเพลิง  เทศบาลต าบลโนนไทย  โทรศัพท์หมายเลข  044 – 381396  และ  044 – 381176 

1.3  โอเปอเรเตอร์จะเป็นศูนย์ควบคุมในช่วงเวลาฉุกเฉิน  โดยจะเป็นศูนย์บัญชาการและเป็นศูนย์รับแจ้ง
ข้อมูลเกี่ยวกับการควบคุมไฟ 

1.4  ถ้าจ าเป็นต้องการความช่วยเหลือ  ให้เรียกขอความช่วยเหลือจากแผนกท่ีใกล้ที่สุด 
1.5  เจ้าหน้าที่โอเปอเรเตอร์จะต้องประจ าอยู่ที่โทรศัพท์กลางตลอดเวลาจนกระทั่งมีคนมารับช่วงแทนหรือ

จนกระท่ังอาจจะเกิดอันตรายเนื่องจากเพลิงไหม้ที่เกิดข้ึนในที่ท างานโทรศัพท์กลาง 
2.  เมื่อสัญญาณแจ้งอัคคีภัยดังขึ้น  ให้ปฏิบัติดังนี้ 

2.1  หากได้รับการยืนยันทางโทรศัพท์จากสถานที่ที่เกิดเพลิง  ให้แจ้งผู้อ านวยการ /                 
หัวหน้าเวร / หัวหน้าจุด ทันที  และปฏิบัติตามขั้นตอน  1.1 – 1.5  

2.2  ในกรณีที่ไม่ได้รับการยืนยันจากแผนกนั้น  ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย                    
(  ร.ป.ภ. )  ให้ส ารวจและยืนยันการเกิดเพลิงอีกครั้งหนึ่ง 

2.3  เมื่อได้รับการยืนยันจากเจ้าของแผนกและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ( ร.ป.ภ. )                
แน่ชัดว่าไม่มีเพลิงก็ให้ส ารวจความบกพร่องของตู้แจ้งสัญญาณต่อไป 
3.  เกี่ยวกับการท างานและการบ ารุงรักษาตู้ควบคุมการท างานของระบบแจ้งเพลิงไหม้อัตโนมัติ                   
เป็นหน้าที่รับผิดชอบของแผนกซ่อมบ ารุง 
 

 
 
 

“โคต๊ คุณหมอ BURN”  เปน็สัญลกัษณส์ญัญาณแจง้เหตเุพลงิไหมห้รือมีการซ้อมเพลงิไหม้ 
“โคต๊ คุณหมอ BURN”  ตามหลงัดว้ยสถานที ่ หมายความวา่  เกิดเพลงิไหม้ทีส่ถานทีน่ัน้ ๆ  
“โคต๊ คุณหมอ BURN”  ตามหลงัดว้ย “เข้าสูส่ภาวะปกติ” หมายความวา่ เหตุการณเ์พลงิไหม้ 
                                 กลบัเขา้สูส่ภาวะปกตแิลว้ ให้ทกุคนปฏบิัตหินา้ทีต่ามปกติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โคต๊ 
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แนวทางปฏบิตัเิมือ่เกดิอัคคภียัในหนว่ยงาน 
 
                                  

                                                                                                แจ้ง 

 
 
                                                                                          
 
 
 
                                                                                         
 
 
 
                                                                       
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
                                                             
 
 
 
                                                
 
             
                                          

แผนระงบัอคัคภีัยขัน้รนุแรง 

ผู้พบเหต ุ

หัวหน้าฝุาย / งาน / เวร 
           จุดเกิดเหตุ                               
  
                       
 อ านวยการดบัเพลงิเบือ้งตน้ 

ประเมินผลการดบัเพลงิ 

ดับได ้ ดับไมไ่ด ้

ประเมินความเสียหาย / 
รายงานผู้บังคับบญัชา 

    หน่วยงานปฏิบัติ                   
         ตามแผน            

 

หวัหนา้จดุเกดิเหต ุ

ในเวลา โทรแจ้งฝุายบริหาร 
044-381032,044-381197,044-381058 ,044-381066 กด 0 

แจ้งผูอ้ านวยการ 

แจ้งหนว่ยสนบัสนนุ 
- ดับเพลิง (เทศบาล) 044-381396 
- อ าเภอ 044-381130 
- ไฟฟูา 044-381172 

นอกเวลา โทรแจ้งห้องบัตร 130 

แจ้ง ER / แพทยเ์วร 

แจ้งยกเลกิแผน 

แจ้งหนว่ยสนบัสนนุ 
- ดับเพลิง (เทศบาล) 044-381396 
- อ าเภอ 044-381130 
- ไฟฟูา 044-381172 
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ผู้อ านวยการดบัเพลิง 

(ผู้มีอ านาจสูงสุดในหน่วยงาน) 

ปฏบิตักิาร คน้หาและชว่ยชีวติ สง่เสรมิปฏบิตักิาร รกัษาความปลอดภยั ปฏบิตักิาร 
 

ตรวจสอบบคุคลใน/นอก สือ่สาร
ประชาสมัพนัธ ์

พิทกัษท์รพัยส์นิ ถังดบัเพลงิ 

คน้หาภายใน ปฐมพยาบาล
เบือ้งตน้ 

สกดักัน้ผูช้ม 

ควบคมุแหลง่ 
อา่งน้ า 

ขนยา้ยทรพัยส์นิ ยานพาหนะสง่ตอ่ จดัระเบยีบการจราจร 

 

บริการทัว่ไป 

เครื่องอปุโภค/ บรโิภค  สนบัสนนุเรื่องอืน่ ๆ  

ควบคมุไฟฟาู 
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แบบประเมนิการฝกึซอ้มแผนอคัคภียั  โรงพยาบาลโนนไทย 
สถานทีฝ่ึกซ้อม................................................................................  

ล าดับ การปฏบิตั ิ ผูป้ฏบิตั ิ
ผลการปฏบิตัิ 

ท า ไม่
ท า 

เวลา
ที่ใช ้

ขอ้เสนอแนะ 

1 การปฏบิตัขิองผูเ้หน็เหตกุารณ ์(ระดบั
หนว่ยงาน) 
1.1 แจ้งข่าวแก่หัวหน้าของสถานท่ีเกิดเพลิง

ทราบ 
1.2  ใช้เครื่องดับเพลิงข้ันต้นอย่างถูกต้อง 

ผู้เห็นเหตุการณ ์     

2 หัวหนา้สถานทีเ่กดิเพลงิไหม ้(ระดบั) 
2.1 สั่งการดับเพลิงขั้นตน้โดยสง่คนไปช่วย

ผู้ประสบภัย 
2.2 เตรียมการเคลื่อนย้ายผู้ปวุยและ

ทรัพย์สิน 
2.3 จัดแบ่งหน้าที่ตามผังทีไ่ด้ก าหนดไว้ 
2.4 แจ้งข่าวยังศูนย์เพื่อประสานงาน       

ตามแผน 
2.5 มอบหมายหน้าที่ผู้ประสานงาน 
2.6 อพยพผู้ที่ไม่เก่ียวข้องออกจากบริเวณ 
2.7 ปิดประตู – หน้าต่าง เพื่อก าจัดเขตไฟ 
2.8 รายงานผูบ้ังคับบัญชาเพื่อพิจารณา     

สั่งการ 
2.9 แจ้งศูนย์ข่าวเพื่อขอความช่วยเหลือ       

หน่วยงาน   
เกิดเหต ุ

    

3 แผนดบัเพลงิขัน้ตน้  
3.1 การดับเพลิงเบื้องต้น 
3.2 การขอความช่วยเหลือ 
3.3 การติดต่อประสานงานกบัจดุอื่น ๆ  
3.4 การรายงานสถานการณ์ต่อ

ผู้บังคับบัญชา 

หน่วยดับเพลิง     

4 การรบัแจง้เหต ุ 
4.1 รับแจ้งเหตุจากจุดเกิดเหตุ 
4.2 รวบรวมข้อมูลที่ชัดเจนตามแผน 
4.3 รายงานผูบ้ังคับบัญชา 

ศูนย์รับแจ้งเหต ุ     

 4.4 การประสานงานกบัหน่วยงานภายใน 
ภายนอก 

4.5 แจ้งหน่วยดับเพลิงเฉพาะกจิของ
โรงพยาบาล 

4.6 ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กิดเหตุ 
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ล าดับ การปฏบิตั ิ ผูป้ฏบิตั ิ
ผลการปฏบิตัิ 

ท า ไม่
ท า 

เวลา
ที่ใช ้

ขอ้เสนอแนะ 

5 การอ านวยการ (ระดบั รพ.) (ผอ.และหวัหนา้
ฝาุยทีเ่กดิเหต)ุ 
5.1 สั่งการปฏิบัติตามแผนปูองกันและระงบั

อัคคีภัย 
5.2 อ านวยความสะดวกด้านการจราจรใน

โรงพยาบาล 
5.3 ดูแลความปลอดภัยจากโจรกรรม  โดย

การประสานงานกับต ารวจท้องที่ 
5.4 ประสานงานและให้ข้อมูลกับหน่วย

ดับเพลิงที่เข้ามาดับเพลงิ 
5.5 ประสานงานกบัไฟฟาู ในเรือ่งแสงสว่าง 

ไฟฉุกเฉิน และการตัดไฟ 
5.6 ประสานงานกบัประปา เร่ืองน้ าดบัเพลิง 
5.7 เตรียมเครื่องเสียง – โทรโขง่ เพื่อ

บัญชาการ 
5.8 ปรับแผนกตามสถานการณร์่วมกับหน่วย

ดับเพลิงท้องที ่
5.9 อ านวยการอพยพและจัดสถานที่เบื้องตน้ 

ควบคุมสถานการณ์ในกลุ่ม ผู้อยู่ใน
อาคาร, ผู้ปุวย  

5.10 รวบรวมข้อมูลผู้บาดเจ็บและความ
สูญเสีย 

5.11 อ านวยความสะดวกดา้นการ
ประชาสัมพนัธ์ โดยแสดงให้เห็นถึง
ระบบการปูองกันและระงับอัคคภีัย 
ของ รพ.  

 
 
กองอ านวยการ 
 
 

หน่วยจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วย
ประชาสมัพันธ์ 

    

 5.12 อ านวยความสะดวกในการ
ประชาสัมพนัธ์การให้ข่าวแก่ ผอ.รพ. 

หน่วย
ประชาสมัพันธ์ 

    

6 หนว่ยรกัษาพยาบาล 
6.1 การปฐมพยาบาลชว่ยเหลือบรรเทา

อาการ 
6.2  การเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
6.3  การส่งต่อผู้ปุวย 
6.4  การจัดสถานที่ในการรักษาพยาบาล 
6.5 การประสานงาน ขอความชว่ยเหลือ 

สนับสนนุ 

หน่วยปฐม
พยาบาล 
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ล าดับ การปฏบิตั ิ ผูป้ฏบิตั ิ
ผลการปฏบิตัิ 

ท า ไม่
ท า 

เวลา
ที่ใช ้

ขอ้เสนอแนะ 

7 การขนยา้ยและรกัษาทรพัยส์นิ 
7.1  การเข้าเก็บรักษาทรัพย์สิน 
7.2  การจัดเก็บ และรักษาทรัพย์สิน 
7.3  การประสานงาน ขอความช่วยเหลือ 

หน่วยขนย้าย     

8 หนว่ย MCATT 
8.1  การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัย 
8.2  การดูแล 
8.3  การติดต่อประสานงาน 

หน่วย MCATT     

 
สรุปผลการประเมิน  ดี   พอใช้   ต้องปรับปรุง 
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... ........... 
.................................................................... ............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
การเตรียมความพร้อมเกีย่วกบัอคัคภียั 
การเตรียมอาคารสถานที่ 

1. อาคารผู้ปุวยนอก ซึ่งประกอบด้วยห้องประชุม 72 พรรษา, ห้องปฏิบัติการพยาบาล, งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, 
ห้องเวชระเบียน, ห้องตรวจโรคทั่วไป, ห้องเอกซเรย์, ห้องประกันสุขภาพ,  ห้องชันสูตร, คลินิกโรค 
ไม่ติดต่อ, ห้องยา2, ห้องคลอด/ ห้องผ่าตัด, กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน,  หอ้งกายภาพ/ แพทย์แผน
ไทยและคลินิกเพ่ือนโนนไทย 

2. อาคารผู้ปุวยใน1  ซึ่งประกอบด้วยห้องผู้ปุวยสามัญชาย-หญิง ห้องผู้ปุวยเฉพาะโรค,  ห้องพิเศษ 
3. อาคารผู้ปุวยใน 2 ซึ่งประกอบด้วยห้องผู้ปุวยสามัญชาย-หญิง, ห้องพิเศษ 
4. อาคารผู้ปุวยใน 3 ซึ่งประกอบด้วยห้องห้องพิเศษ 
5. อาคารโรงครัว 
6. อาคารหน่วยจ่ายกลาง 
7. อาคารคลังยา 
8. อาคารหมวดงานยานพาหนะ 
9. อาคารซ่อมบ ารุง 

ลงช่ือ.........................................................ผู้ประเมิน 
(................................................................) 

วันท่ี..................เดือน..............................พ.ศ........ 
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10.อาคารพัสดุ 
ต้องม ี    -   ทางหนไีฟ 

-   ประตูฉกุเฉนิ 
11.การใช้ทางลาด  ซึ่งมี 8 ทาง 

- ด้านหน้าอาคารผู้ปุวยนอก 
- ด้านหน้าห้องคลินิกโรคไม่ติดต่อ 
- ด้านข้างกลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน (2) 
- ด้านหลังตึกผู้ปุวยใน 1 
- ด้านหลังตึกผู้ปุวยใน 2 
- ด้านหน้าตึกผู้ปุวยใน 3 

หลักการ  - ใชส้ าหรบัเคลือ่นยา้ยผูป้วุยพร้อมเตยีง 
    - ใชเ้ลีย่งจดุเพลงิไหม ้ถา้เลีย่งไมไ่ดใ้หใ้ช้ทางอืน่ ดว้ยวธิีอืน่ 

 
การเตรียมความพร้อมของอปุกรณ์ 

1. ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง เดือนละ 1 ครั้ง 
2. ทดสอบความพร้อมของเครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง ปีละ 1 ครั้ง 
3. ทดสอบอุปกรณ์สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ปีละ 2 ครั้ง 
4. ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบไฟฉุกเฉิน เดือนละ 1 ครั้ง 

การเตรียมระบบปอูงกนัและระงบัเหตฉุุกเฉิน 
1. ระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินชนิดโทรศัพท์ภายในทุกจุดบริการ ก าหนดเบอร์แจ้งฉุกเฉิน     คือเบอร์ 

130 ประจ าที่ห้องเวชระเบียน 
2. ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินชนิดกริ่งสัญญาณเตือนภัยติดตั้งไว้ทุกจุดบริการ 
3. ระบบเสียงตามสายส าหรับการประชาสัมพันธ์ ติดตั้งไว้ที่ห้องเวชระเบียน 
4. ถังดับเพลิงชนิดเคมีแห้ง ติดตั้งไว้ทุกจุดบริการ 
5. รถบรรทุกเล็กใช้ส าหรับการเกษตร  จอดบริเวณอาคารโรงไฟฟูาเพ่ือเตรียมการดับเพลิง 

การเตรียมความพร้อมของบุคลากร 
1. ฝึกหรือซักซ้อมความเข้าใจแผนอัคคีภัย ปีละ 1 ครั้ง 
2. ฝึกหรือซักซ้อมการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ดับเพลิง ปีละ 1 ครั้ง 
3. ฝึกหรือซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ปุวย 
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1. คณะท างานซอ้มแผนปอูงกันและบรรเทาสาธารณภยั (อคัคภียั) 
1. นายธนบดี  เพียงปราชญ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ             ประธาน 
2. นางสุธีรา  เสนาสังข์  หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ รองประธาน 
3. นางวิมลรัตน์  กล้าหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาววัชรินทร์  โคตะนะ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   กรรมการ 
5. นางชนิดา  วณิชาชีวะ  เจ้าพนักงานธุรการ    กรรมการ 
6. นางสาวภัทรนุช  รุจิรวรรธน์ เภสัชกรช านาญการ    กรรมการ 
7. นายศิวภัทร  โชคสุขสมสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
8. นายศุภชัย  วับสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
9. นางลดาวรรณ  เอี่ยมสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ     กรรมการ/เลขา 

 
บทบาทหนา้ที่ 
1. จัดท าแผนงานโครงการเพ่ือซ้อมแผนอัคคีภัย 
2. ก าหนด วิเคราะห์จุดเสี่ยง และรูปแบบการฝึกซ้อมและสร้างสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความเสี่ยง 
3. ติดต่อประสานงานทีมวิทยากรและเครือข่ายบรรเทาสาธารณภัยในพื้นท่ี  
4. ด าเนินการฝึกอบรมตามขั้นตอน 
 

2. หนว่ยกองอ านวยการ    มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดังนี้ 
1.  นายสมเกียรติ  สอดโคกสูง  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  หัวหน้าหน่วย 
2.  นางสุธีรา  เสนาสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล รองหัวหน้าหน่วย   
3.  นายกวี   ชิ้นจอหอ   สาธารณสุขอ าเภอโนนไทย รองหัวหน้าหน่วย 
4.  นางสาววัชรินทร์  โคตะนะ  หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ 

 5.  นางสาวอรนุช  อธินันทน์      หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติฯ เจ้าหน้าที่ 
 6.  นายธนบดี  เพียงปราชญ์  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เจ้าหน้าที่ 
 7.  นางสาวภัทรนุช  รุจิรวรรธน์  หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ เจ้าหน้าที่ 

8.  นางชนิดา  วณิชาชีวะ   เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าที่ 
9.  นางสาวจุรีรัตน์  ทับกลาง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา เจ้าหน้าที่ 

 10. นางจิดาภา  ชอบรัก   พนักงานพิมพ์ ส.3  เจ้าหน้าที่ 
 11. นางสาวพัชรี อิงสันเทียะ   นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ 
 12. นายศิวภัทร   โชคสุขสมสกุล  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เลขาทีม 
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เครื่องมอืเครือ่งใช้ 
- เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน ,โทรโข่ง 
- วิทยุมือถือส าหรับสื่อสาร 
- สัญลักษณ์ผู้อ านวยการกองอ านวยการ เช่น หมวก หรือแถบติดแขน,หมวก ,เสื้อผู้บัญชาการเหตุการณ์

ปูาย,สัญญาณไฟ (อยู่ที่ ปูอมยาม) 
 

หนว่ยกองอ านวยการ      มหีนา้ที.่.. 
ก. ยามปกต ิ

1. ควบคุมสั่งการและด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการนี้โดยเคร่งครัด 
2. ออกค าสั่งแต่งตั้งและเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิง 

ให้ตรงตามความเป็นจริงอยู่เสมอ 
3. จัดท าบัญชีเจ้าหน้าที่สมทบที่จะเรียกมาเป็นผู้ช่วยเหลือในการดับเพลิง 
4. จัดท าแผนผัง  รพ.โนนไทย  และเมื่อเกิดเหตุพิจารณาจัดตั้งสถานีดับเพลิงในเขตปูองกันและ

ระงับอัคคีภัยแต่ละเขตให้เหมาะสม  และเพียงพอที่จะท าการดับเพลิงอย่างได้ผล 
5. จัดท าผัง  และหาเครื่องมือดับเพลิง  เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการดับเพลิงตามจุดต่าง ๆ 

จัดเก็บเป็นแฟูม 
6. จัดท าบัญชีเครื่องดับเพลิง  เครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการอ านวยการดับเพลิง (เช่น  แผงกั้น  

กรวยจราจร  อุปกรณ์กั้นบริเวณ ปูายจุดต่าง ๆ  วิทยุสื่อสาร ฯลฯ)  ตรวจสอบให้ใช้การได้ดีอยู่
เสมอ และจัดเป็นแฟูมข้อมูล 

7. ก าหนดวิธีการติดตามขอความช่วยเหลือแก่หน่วยดับเพลิงซึ่งอยู่ไม่เกิน  40  กม. 
8. ให้เจ้าหน้าที่ท าการซ้อมการดับเพลิง  ให้มีความรู้ความช านาญอยู่เสมอ 
9. บังคับบัญชาเจ้าหน้าที่หน่วยต่าง  ๆ  ปฏิบัติตามแผนโดยเคร่งครัด 
10. ติดต่อท าความตกลงกับหน่วยที่มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงในเขตใกล้เคียง 

เช่น   หน่วยทหาร   จังหวัด   อ าเภอ   เทศบาล   องค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือ 

11. วางแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย 
 
ข.  ขณะเพลงิไหม ้

1. อ านวยการดับเพลิงและสั่งเคลื่อนย้ายผู้ปุวยตามอ านาจหน้าที่ 
2. พิจารณาเหตุและตัดสินใจระงับไม่ให้ต้นเพลิงลุกลามต่อไป 
3. ขอความช่วยเหลือจากหน่วยดับเพลิง  หน่วยงานภายนอก  เช่น  การไฟฟูาอ าเภอ  ต ารวจ  

เทศบาล  หรือหน่วยงานใกล้เคียง 
4. พิจารณาแก้ไขเหตุขัดข้องต่าง ๆ  ซึ่งอาจมีเกิดข้ึนให้ลุล่วงไปด้วยดี 
5. จดบันทึกรายชื่อหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่  และหน่วยสมทบ  เมื่อมารายงานตัวกับ ผอก.กอง ฯ  

เพ่ือตรวจสอบยอดหลังเหตุการณ์สงบ 
6. รับรายงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 
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7. ประสานงานกับหน่วยเคลื่อนย้ายผู้ปุวยกับ รพ.ใกล้เคียง 
 

ค.  เพลงิดบัแลว้ 
 1.  สั่งการควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ส ารวจความเสียหายและจ านวนผู้ประสบอัคคีภัย 
      โดยรวดเร็วและถูกต้อง 
 2.  ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้การสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอัคคีภัยให้ 
      เรียบร้อยและทั่วถึง 
 3.  รายงานเหตุการณ์กับผู้บังคับบัญชาการระดับสูง 
 
   3. หนว่ยสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์ มีอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีดังนี้ 

1.  นายจิตรเทพ  แสวงผล  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ หัวหน้าหน่วย 
2.  นางสาววิสาขา  ด้วงค าจันทร์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ รองหัวหน้าหน่วย 
3.  นางสาวรัชนีกร  เวียนสันเทียะ  นักวิชาการสาธารณสุข  เจ้าหน้าที่ 
4.  นางสาวรัทยา  แซสันเทียะ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เจ้าหน้าที่  
5.  กลุ่มงานเวชกรรมฟ้ืนฟูและการแพทย์ผสมผสาน    เจ้าหน้าที่ 
6. นางมนชนก  แสงอรุณ   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สสอ. 
6.  นางสาวบุษยา ปิ่นทอง  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เลขาทีม 
 

 

เครื่องมอืเครือ่งใช้ 
- เครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน  

 
หนว่ยสือ่สารและประชาสมัพนัธ ์   มหีนา้ที…่ 
ก.  ยามปกต ิ

1. จัดเตรียมเครื่องมือสื่อสาร  และก าหนดวิธีการติดต่อกับหน่วยต่าง ๆ  ไว้ให้พร้อม 
2. จัดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง 
3. จัดหาเครื่องใช้สัญญาณเพ่ือแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
4. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และผู้มารับบริการตระหนักถึงภัยอันตรายอันเกิดจากเพลิงไหม้ 
5. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลให้รู้และช านาญในการใช้เครื่องมือ 
6. รักษาซ่อมแซมเครื่องใช้ในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ 

 
ข.  ขณะเพลงิไหม ้

1. รีบให้สัญญาณเพลิงไหม้ที่ก าหนดไว้  และติดต่อแจ้งหน่วยต่าง ๆ  ทราบโดยเร็ว 
-   โทรศัพท์   วิทยุ   โทรโข่ง   พลน าสาร 

2. ประกาศให้ผู้ที่ไม่มีหน้าที่เก่ียวข้องออกไปจากบริเวณเพลิงไหม้  และปิดก้ันสถานที่เกิดเหตุเพลิง
ไหม้ 
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3. ประกาศให้ผู้ประสบอัคคีภัยทราบถึงสถานที่รับรองชั่วคราว (แล้วแต่สถานการณ์)  โดยติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยขนย้าย) 

4. ประกาศเรื่องอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดับเพลิงและบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
5. ประสานงานให้การสัมภาษณ์  ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวและญาติ 
6. จัดท ารายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้ประสบภัย (ติดในจุดเกิดเหตุ)  ผู้ปุวยส่งต่อ 

 
ค.  เพลงิดบัแลว้ 
  1.  ประกาศให้ผู้ประสบภัยทราบว่า  จะได้รับการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์อย่างไร   
       และท่ีไหน 
 2.  ประกาศให้ผู้ประสบอัคคีภัยทราบถึงสถานที่พักชั่วคราวที่ทางราชการจัดไว้ให้ 
 
  4. หนว่ยรกัษาความสงบและปดิกัน้จราจร  มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดังนี้ 

1. นางสาววัชรินทร์  โคตะนะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป       หัวหน้าหน่วย 
2. นายดวง  สมัครณรงค์  พนักงานบริการ         รองหัวหน้าหน่วย   
3. นายบัญชา  เพ็งศรี     พนักงานบริการ        รองหัวหน้าหน่วย 
4. นายสมยศ  วัสแสง  พนักงานบริการ        เจ้าหน้าที่ 
5. นายสายชล  พรมสันเทียะ พนักงานบริการ                           เจ้าหน้าที่ 
6. นายสุพจน์  กอบสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ           เจ้าหน้าที่รพ.สต.สายออ 

 7. นายจักรวาล  ค าสีทอง  พนักงานรักษาความปลอดภัย           เลขาทีม 
 8. เจ้าหน้าที่ต ารวจ  สถานีต ารวจภูธรโนนไทย  ( ขอความร่วมมือ ) 
 

เครื่องมอืเครือ่งใช้ 
- เครื่องปิดกั้นการจราจร  กรวยจราจรจ านวน  10 อัน 

หนว่ยรกัษาความสงบและปดิกัน้การจราจร    มหีนา้ที.่.. 
ก. ยามปกต ิ

1. ส ารวจเขตปูองกันและระงับอัคคีภัย ตามแผนการให้รู้ว่าเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จะปิดกั้น
การจราจรที่ไหน ผู้ประสบอัคคีภัยขนย้ายทรัพย์สินทางไหน 

2. จัดสายตรวจหรือเวรยามอยู่รักษาการณ์ตามจุดต่าง ๆ เพ่ือไม่ให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ 
3. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปิดกั้นจราจรไว้ให้พร้อม 
4. ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

ข. ขณะเพลิงไหม้ 
1. ปิดกั้นจราจรในเขตเพลิงไหม้ 
2. รักษาความเรียบร้อยและปูองกันผู้ร้ายแย่งชิงทรัพย์สิน 

ค. เพลิงดับแล้ว 
1. เก็บเครื่องปิดกั้นจราจรเพื่อให้การจราจรเป็นไปโดยสะดวก 
2. ควบคุมดูแลมิให้บุคคลอ่ืนเข้าไปขุดค้นทรัพย์สินในเขตเพลิงไหม้ 
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5. หนว่ยดับเพลงิ  มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดังนี้ 
1.  นางลดาวรรณ  เอี่ยมสอาด    นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ      หัวหน้าหน่วย 
2.  นายสุพจน์  สมัครณรงค์    ช่างฝีมือทั่วไป         รองหัวหน้าหน่วย 
3.  นายศุภชัย  วับสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ  เจ้าหน้าที่สสอ. 
4.  นางสาววรพิชชา  ท้องโคกสูง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  เจ้าหน้าที่ 
5.  นายทร  รักมณี          ลูกมือช่าง         เจ้าหน้าที่ 
6.  นายทวน  รักมณี          ช่างท่อ            เจ้าหน้าที่ 
7.  นายสราวุธ  ทิมแจ้ง  นายช่างเทคนิค         เลขาทีม 
8.  คนสวน คนงาน 
9. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลต าบลโนนไทย  ( ขอความร่วมมือ ) 
10. เจ้าหน้าที่  อพปร.เทศบาลต าบลโนนไทย  ( ขอความร่วมมือ ) 
11. เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลต าบลโคกสวาย  ( ขอความร่วมมือ ) 
12. เจ้าหน้าที่  อพปร.เทศบาลต าบลโคกสวาย  ( ขอความร่วมมือ ) 
13. เจ้าหน้าที่กู้ภัย  (ขอความร่วมมือ) 

อุปกรณ์และยานพาหนะ (รพ.โนนไทย) 

1.  รถใช้งานเพ่ือการเกษตร      จ านวน   1     คัน 
2.   ถังดับเพลิง      จ านวน   50    ถัง 
3.   อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น เฝือก,  เปลพยาบาล,  ชะแลง, ค้อน,  ทราย 

 
หนว่ยดบัเพลงิ     มีหนา้ที่... 
ก. ยามปกต ิ

1. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงและตัดต้นเพลิง  รักษาซ่อมแซมเครื่องมือ
เครื่องใช้ให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี 

2. ส ารวจแหล่งน้ าดับเพลิงและเครื่องมือดับเพลิง 
3. ส ารวจเส้นทางเข้าออกในเขตปูองกันให้รู้ว่าเมื่อเกิดเพลิงไหม้จะเข้าออกทางไหน ถึงจะ

เข้าถึงจุดโดยสะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 
4. ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้รู้หน้าที่และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ถูกต้อง 

ข. ขณะเพลิงไหม้ 
1. น าเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงไปยังจุดที่เกิดเพลิงไหม้ 
2. ช่วยเหลือผู้ที่ตกอยู่ในเขตเพลิงไหม้ และผู้ตกอยู่ในระหว่างอันตรายโดยด่วน 
3. พยายามจ ากัดเขตเพลิงไหม้ให้อยู่ในวงจ ากัด อย่าให้ลุกลามต่อไป 

ค. เพลิงดับแล้ว 
1. จัดการรื้อถอนซากสลักหักพัง ซึ่งเป็นอันตรายออก 
2. น าเครื่องมือเครื่องใช้ในการดับเพลิงกลับเข้าท่ีเดิม 
3. ซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ที่ช ารุดให้ใช้การได้ดี 
4. ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ให้เรียบร้อย 
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6.หนว่ยดแูลและรกัษาทรพัยส์นิผูป้ระสบอคัคภียัและทรพัยส์นิโรงพยาบาล   
มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดังนี้ 

 1.  นางพรพิมล  พันธุ์สุข   ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ หัวหน้าหน่วย 
 2.  นางสาวไขนภา  เวียงนนท์  เภสัชกรช านาญการ  รองหัวหน้าหน่วย 
 3.  นางวรรณภาภรณ์  จงกลาง   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ เจ้าหน้าที่สสอ. 

4.  นางสาวจารุรัตน์  จันทร์ชว่ย  จพ.การเงินและบัญชีช านาญงาน เจ้าหน้าที่ 
 5.  นางเบ็ญจวรรณ  นราจันทร์  จพ.การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ 
 6.  นางสาวเสาวนีย์  สมัครณรงค์  นักวิชาการพัสดุ   เจ้าหน้าที่ 

7.  นางสาวฐิตาพร  กลึงกลางดอน  เจ้าพนักงานธุรการ  เจ้าหน้าที่ 
8.  นางสาวนิชธิรัตน ์ สัมมาแก้ว  นักวิชาการเงินและบัญชี  เจ้าหน้าที่ 
9.  นางจิลาวัลย์  บัตรจัตุรัส  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ 
10. นางสาวสิรินภา  จิตต์ซื่อ  นักวิชาการการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่ 
11. นางสาวกนกรัตน์ ศักดิ์สันเทียะ พนักงานพัสดุ   เจ้าหน้าที่ 

 12. นางสาวเกษรา   ทองวิจิตต์  เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข เลขาทีม 
 13. เจ้าหน้าที่และทีมงานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค 
 14. เจ้าหน้าที่และทีมงานกลุ่มงานทันตกรรม 

15. เจ้าหน้าที่และทีมงานโรงครัว 
           16. เจ้าหน้าที่และทีมงานเทคนิคการแพทย์ – เอกซเรย์ 
           17. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประกันสุขภาพ 

ยานพาหนะ 
- รถบรรทุก 6 ล้อ  หมายเลขทะเบียน  40-0277 น.ม. 

พนักงานขับรถยนต์  คุณไพศาล  แพ่งลาย 
       

หนว่ยดแูลและรกัษาทรพัยส์นิผูป้ระสบอคัคภียั   มีหนา้ที.่..  
ก. ยามปกต ิ

1. ส ารวจเส้นทางขนย้ายทรัพย์สิน 
2. ก าหนดเจ้าหน้าที่ขนย้ายและผู้ขนย้าย 
3. ฝึกซ้อมเจ้าหน้าที่ของหน่วยให้รู้หน้าที่และวิธีปฏิบัติ 

ข. ขณะเพลิงไหม้ 
1. เจ้าหน้าที่ต้องรีบไปจึงจุดเพลิงไหม้ 
2. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าออกบริเวณที่เก็บทรัพย์สิน 
3. ควบคุมดูแลการเก็บรักษาทรัพย์สินให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย 

ค. เพลิงดับแล้ว 
1. จัดการให้เจ้าของทรัพย์ได้รับสิ่งของตนโดยสะดวกและถูกต้อง 
2. ควบคุมดแูลรักษาทรัพย์สินของผู้ประสบอัคคีภัยให้ปลอดภัยจนกว่าเจ้าของจะ 

มารับคืน 
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  7. หนว่ยรกัษาพยาบาล   มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดังนี้ 
 1.   นางสุธีรา  เสนาสังข์   หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล หัวหน้าหน่วย 

2. นางรัชนีวรรณ กิจวิกรานต์  หัวหน้างานผู้ปุวยนอก  เจ้าหน้าที่ 
3. นางศรีรัตน์ ถาวรพรหม  หัวหน้างานห้องคลอด  เจ้าหน้าที่  
4. นางอุษา ค าประสิทธิ์   หัวหน้างานตึกผู้ปุวยใน 1  เจ้าหน้าที่  
5. นางจิตอารีย์ นามบัวน้อย  หัวหน้าตึกผู้ปุวยใน 3  เจ้าหน้าที่ 
6. นางสาวผกามาศ  คงวิชา  หัวหน้างานหน่วยจ่ายกลาง เจ้าหน้าที่ 
7. นางทัศนันทน์ ภรันยากุล  หัวหน้างานคลินิกโรคไม่ติดต่อ เจ้าหน้าที่ 
8. นางนันทนา ศรีเทพ   หัวหน้าตึกผู้ปุวยในหญิง 2  เจ้าหน้าที่ 
9. นายวันรบ  กล่อมฤทธิ์   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ เจ้าหน้าที่สสอ. 
10. ทีมงานกลุ่มการพยาบาลทุกจุดบริการ     เจ้าหน้าที่ 
11. ทีมงานพยาบาลศูนย์ประกันสุขภาพ     เจ้าหน้าที่ 
12. ทีมพนักงานขับรถยนต์      เจ้าหน้าที่ 
10. แพทย์เวรประจ าวัน   แพทย์ประจ าการ   เจ้าหน้าที่ 

 11. นางวิมลรัตน์ กล้าหาญ  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เลขาทีม 

ยานพาหนะ 
 1.  รถยนต์หมายเลขทะเบียน  กบ 6249   นนทบุรี   จ านวน     1  คัน  
 พนักงานขับรถยนต์ คุณจวน ขอบสันเทียะ 
 2.  รถยนต์หมายเลขทะเบียน  กษ  6683 นครราชสีมา จ านวน    1  คัน  
 พนักงานขบัรถยนต์ คุณเทพศักดิ์  กลางหมื่นไวย์ 

3. รถยนต์หมายเลขทะเบียน  ขม 1224  นครราชสีมา จ านวน     1  คัน 
พนักงานขับรถยนต์ คุณนายนพดล เหล็กคง 

 
หนว่ยรกัษาพยาบาล   มหีนา้ที.่..  
ก.  ยามปกต ิ

1. ส ารวจสถานที่ส าหรับให้สงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ 
2. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ส าหรับใช้รักษาพยาบาลและบรรเทาทุกข์ 

ข.   ขณะเพลงิไหม ้
1. เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องรีบไปยังที่เกิดเหตุ 
2. ท าการปฐมพยาบาลผู้ได้รับบาดเจ็บ 
3. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นเท่าที่สามารถจะช่วยได้ 
4. ถ้ามีผู้บาดเจ็บ ต้องรีบท าการรักษาพยาบาล 
5. ถ้ามีผู้เสียชีวิตต้องแจ้งให้ญาติได้รับทราบ 

ค. เพลิงดับแล้ว 
1. จัดสถานที่ส าหรับผู้ได้รับบาดเจ็บได้พักฟ้ืน 
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2. แก้ไขความขัดแย้งของผู้ประสบอัคคีภัยเท่าท่ีจะสามารถช่วยได้ 
3. แจ้งญาติผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตได้ทราบ 

   
8.หนว่ยชว่ยเหลอืเยยีวยาจติใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต ิ(MCATT) 

มีอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ดังนี้ 
1. นายภาณุวัฒน์  กาญจนวาหะ นายแพทย์ช านาญการ   หัวหน้าหน่วย 

 2.  นางทิพสุคนธ์  พิประโคน พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  รองหัวหน้าหน่วย 
 3.  นางสาวพัชรินทร์  เพ็ญศรี นักจิตวิทยาปฏิบัติการ   กรรมการ                                   

4.  นางสาวมนทิชา  ช่วยโคกสูง เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ 
 5. นางสาวศุภิสรา  ช านาญจติต์ เภสัชกรปฏิบัติการ   กรรมการ 

6.  นางสาวเบ็ญจมาศ  เอื้องค าประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ  เลขาทีม 

เครื่องมอืเครือ่งใช้ 
- แบบประเมินคัดกรองผู้ปุวยที่มีปัญหาทางด้านจิตใจ 
       

หนว่ยชว่ยเหลอืเยยีวยาจิตใจผูป้ระสบภาวะวกิฤต ิ(MCATT)  มหีนา้ที.่.. 
1. ปฏิบัติงานร่วมกับทีมให้การช่วยเหลือทางกายเพ่ือประเมินสถานการณ์ 
2. ประเมินคัดกรองและให้การช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตให้แก่บุคลากรในเครือข่าย เช่น 

ศูนย์เยียวยาระดับต าบล, อสม., รพ.สต. เป็นต้น 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานตามขั้นตอน เพ่ือน าเสนอ EOC จังหวัด 
4. สื่อสาร / ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพจิตในภาวะวิกฤต 

9. หนว่ยสมทบ 
 เมื่อเกิดเพลิงไหม้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือจ าเป็นต้องขอความร่วมมือ ให้ผู้อ านวยการดับเพลิงขอ
ความช่วยเหลือและก าลังสนับสนุนจากองค์การต่าง ๆ ของรัฐที่มีรถยนต์ดับเพลิงและเครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ดับเพลิง และหน่วยราชการทหารที่ใกล้เคียง ดังนี้ 
 

ก าลงัสมทบ 
ระยะทาง 

(กม.) 
รถยนต์

ดบัเพลงิ (คัน) 
รถยนตบ์รรทกุ

น้ า (คนั) 
เบอรโ์ทร. 

 
อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ 
 

1. เทศบาลโนนไทย 
    งานปูองกัน 

1 3 - 
044-381178 
044-381396 

- 

2. เทศบาลพระทองค า 
    หัวหน้ากองคลัง 

19 1 1 
044-337276 
081-7608440 

- 

3. เทศบาลโคกสวาย 
    งานปูองกัน 

12 1 1 
044-756057 
044-972000 

 

4.เทศบาลจอหอ 21 2 3 
044-371704 
044-371496 

 

4. เทศบาลนคร 30 7 2 044-242007  



P a g e  | 26 
 

: คูม่อืการปอูงกนัอคัคภียั ประจ าป ี2563 รพ.โนนไทย   

    นครราชสีมา 044-242222 

5. กองบิน 1 31 2 - 044-358112  

6. กองทัพภาคที่ 2 30 1 1 044-252255  

7. สถานีต ารวจภูธรโนนไทย 1.5 - - 
044-381042 
044-381191 

 

8. การไฟฟูาโนนไทย 3 - - 044-381172  

9. ท่ีว่าการอ าเภอโนนไทย 1 - - 044-381130  

10.สสอ.โนนไทย 1 - - 044-381176  

11.รพ.พระทองค า 18 - - 044-756175  

12.รพ.ขามสะแกแสง 26 - - 044-383577-9  

13.รพ.มหาราชนครราชสมีา 28 - - 044-235000  

10.หน่วยกู้ชีพ(ฮุก 31) 
หัวหน้าฮุก 31 โนนไทย 
(ปรีชา) 
หัวหน้าฮุก ส านักงานใหญ่   
(ชัยสิทธิ) กู้ภัย 01 

0.5 - - 044-274155 
044-257666 
063-0348948 
093-4877679 

 
 

เครื่องตัดถ่าง 1 ชุด 

ก าลงัสมทบ 
ระยะทาง 

(กม.) 
รถยนต์

ดบัเพลงิ (คัน) 
รถยนตบ์รรทกุ

น้ า (คนั) 
เบอรโ์ทร. 

 
อุปกรณ์ให้ความช่วยเหลือ 
 

11.เบอร์กลางดับเพลิง - - - 199  

12.หัวหน้าหน่วยกอง
อ านวยการ 

- - - 081-8787687 
 

13.หัวหน้าหน่วยสื่อสารฯ - - - 093-5680411  

14.หัวหน้าหน่วยรักษาความ
สงบฯ 

- - - 081-0625169 
 

15.หัวหน้าทีมหน่วยบรรเทา
สาธารณภัย 

- - - 083-1004891 
 

16.หัวหน้าหน่วยขนย้ายและ
รักษาทรัพย์สินฯ 

- - - 094-2894757 
 

17.หัวหน้าหน่วยพยาบาล - - - 098-9895166  

18.หัวหน้าหน่วยช่วยเหลือ
เยียวยาจติใจ 

- - - 089-5794597 
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การเรยีกวทิยุเทศบาลโนนไทย,เทศบาลโคกสวาย  (สามารถเรยีกวทิยุไดเ้รว็กวา่การใชโ้ทรศพัท ์ เนื่องจากแตล่ะ
ศูนยใ์ชว้ทิยุตดิต่อสื่อสารตดิตวั ) 
เรียก  -  ศูนย์นาหว้า,ศูนย์ต้นหวาย  จากโรงพยาบาลโนนไทย 
ตอบ   …………………………………………………………. 
เรียก  -  โรงพยาบาลโนนไทย  เกิดเหตุ  217  ขอสนับสนุนรถน้ าเข้าระงับเหตุ  24  นี้ 
ตอบ   …………………………………………………………. 
หมายเหตุ   คลื่นวิทยุเทศบาลโนนไทย/โคกสวาย   162.550 
  คลื่นวิทยุสถานีต ารวจภูธรโนนไทย  152.420 
  คลื่นวิทยุสถานี ฮุก 31   168.775 
 
                        ตวัละครซอ้มแผนอคัคภีัย รพ.โนนไทย ตกึผูปุ้วยใน 3 ชัน้ที่2    

เตียง ผู้ปุวย อายุ/ปี  วินิจฉัยโรค ประเภทผู้ปุวย   

       

201 ชาย 53 เบาหวานมีแผลติดเชื้อที่เท้าซ้าย 3   

202 ชาย 79 ติดเชื้อ 3   

203 หญิง 77 ปอดบวม/หอบ 4   

204 หญิง 77 ความดันสูง เบาหวาน 4   

205 ชาย 84 ติดเตียง เจาะคอ หอบเหนื่อย 4   

206 หญิง 34 ปวดท้องถ่ายเหลว 2   

207 ชาย 69 ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ 3   

214 แม่และเด็ก 25ปี/2 วัน หลังคลอดลูก  (แม่และลูก) 3   

พร1 แม่และเด็ก 19ปี/1วัน หลังคลอดลูก  (แม่และลูก) 3   

พร2 เด็กชาย 4 วัน เด็กส่องไฟตัวเหลือง 4  
 

 

  
ญาติผู้ปุวยห้อง 202 ติดในห้องน้ า 

   

 แม่บ้านติดอยู่ในห้องน้ า     

       

 รวมผู้ปุวย  12 คน ประเภท 4 จ านวน........4......คน    

   ประเภท 3 จ านวน........7...คน    

   ประเภท 2 จ านวน........1.....คน     
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(รา่ง) 
สถานการณส์มมตกิารฝึกซ้อมแผนการปอูงกนัและระงบัอคัคภียั 

จดุเกดิเหตบุรเิวณห้องควบคมุออกซิเจน/สญุญากาศอาคารผูป้วุยใน2โรงพยาบาลโนนไทย ต าบลโนนไทย อ าเภอโนนไทย จงัหวดันครราชสมีา  

ล าดับ เวลา สถานการณ์
หลัก 

สถานการณย์่อย การปฏบิตัิการแก้ไขสถานการณ์ หนว่ยปฏบิัต ิ หมาย
เหต ุ

1 13.30 
น. 

เกิดประกายไฟ
บริเวณ
ห้องควบคุม
ออกซิเจนและ
มีกลุ่มควันทั่ว
บริเวณ 

เสียงสัญญาณ
เตือนดังท าให้
ผู้ปุวย/ญาติและ
เจ้าหน้าที่เกิด
ความตื่น
ตระหนก 

1.เจ้าหน้าที่ พยาบาล ในจุดเกิดเหตุใช้ถังเคมีภายในอาคารดับไฟ และทีมงานโทรแจ้งเบอร์
โรงพยาบาล 044-381032 กด0และกดเบอร์ 626ฝุายบริหาร นอกเวลาแจ้งห้องบัตร (130) 
2.ด าเนินการตามแผนปูองกันและระงับอัคคีภัยของโรงพยาบาล 

3.ผู้อ านวยการหรือผู้แทนสั่งการให้แจ้งหน่วยดับเพลิงของเทศบาลต าบลโนนไทย,แจ้งต ารวจ
และไฟฟูา 
 

เจ้าหน้าที่ 
พยาบาลหน่วย
บริการผู้ปุวยใน
2 

-ฝุายรักษา
ความปลอดภัย 

-ทีมดับเพลิง 
รพ. 

 

 13.35 
น. 

 ไฟเริ่มลุกไหม้ใน
ห้อง เพ่ิมข้ึน 
ควันไฟกระจาย
ออกมาบริเวณ
นอกห้องด้าน
ประตูทางเข้า
อาคารทีม
ดับเพลิงไม่
สามารถระงับ
สถานการณ์ได้ 
 

1.ผู้อ านวยการหรือผู้แทนเปิดสัญญาณประกาศใช้โค้ดคุณหมอBURNและสั่งการอพยพคนออก
จากอาคารโดยใช้เสียงตามสาย   
2.ผู้อ านวยการพร้อมทีมอ านวยการ เข้าประจ าการที่กองอ านวยการ 

กอง
อ านวยการ/ทุก
หน่วยงาน 
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   หัวหน้าทีมทุกทีมเข้ารายงานตัวต่อผู้อ านวยการหรือผู้แทนซึ่งต่อไปจะเป็นต าแหน่งบัญชาการ
เหตุการณ์ และรับค าสั่งปฏิบัติการ 
3.รปภ.ประจ าปูอมยามประตูทางเข้าทุกประตู ห้ามรถเข้าภายในและจัดการจราจรภายใน 
รพ. 
4.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์(ห้องบัตร) ประกาศเสียงตามสายให้ผู้เป็นเจ้าของรถยนต์ ที่จอด
บริเวณด้านหน้าอาคาร3ให้เคลื่อนย้ายไปจอดที่บริเวณที่จอดรถด้านข้างงานยานพาหนะที่อยู่
ด้านข้าง รพ.เพ่ือเคลียร์พื้นที่ส าหรับรถดับเพลิง 

5.เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุ ขนย้ายอุปกรณ์ท่ีมีความส าคัญ สี
แดง สีเหลือง สีเขียว ตามล าดับ และน าไปรวมไว้ ณ จุดรวบรวมทรัพย์สิน โดยทีมงานดูแล
ทรัพย์สินเป็นผู้ดูแล 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

13.40 
น. 

  

กลุ่มควันเริ่ม
หนาแน่นขึ้น

 

1.แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ อพยพผู้ปุวยออกนอกอาคารที่เกิดเหตุ 
- ผู้ปุวยที่อยู่ในอาคาร3ท้ัง2ชั้นที่สามารถออกมาก่อนถูก เคลื่อนย้ายไปที่หน่วยรักษาพยาบาล

 

แพทย์ พยาบาล 
เจ้าหน้าที่ ณ 
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เรื่อยๆ ไฟขยาย
พ้ืนที่มากข้ึน 

บริเวณอาคารหน่วยจ่ายกลาง 

- เจ้าหน้าที่ในอาคารผู้ปุวยใน1และ ผู้ปุวยบริเวณห้องตรวจโรคไม่ติดต่อ/ผู้ปุวยนอก/อ่ืนๆ 
เคลื่อนย้ายไปอยู่ ณ จุดรวมพลที่ 1 บริเวณลานจอดรถจักรยานยนต์ 
2.เมื่อน าผู้ปุวยมายังจุดรวมพลที่ปลอดภัยแล้วเจ้าหน้าที่ ผู้อพยพ ผู้บาดเจ็บ ตรวจสอบยอด
ผู้ปุวย พร้อมรายงานผู้อ านวยการทราบ 

ผู้อยู่ในอาคาร……………..คน 

-ผู้อพยพ       ……………..คน 

-ผู้บาดเจ็บ     ……………..คน 

-ผู้ติดค้าง/สูญหาย……………..คน 
 
 

 

จุดบริการ 

พนักงานขับรถ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   สถานีดับเพลิง
เทศบาลโนน
ไทยได้รับแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้
อาคารจาก

1.ทีมดับเพลิงแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือขอค าสั่งออกปฏิบัติการและน ารถดับเพลิงและทีมงาน เข้า
ระงับเหตุ 
 
 
 

1.ทุกหน่วยงานรายงานตัวต่อกองอ านวยการและทีมงานของโรงพยาบาลที่ได้รับมอบหมายพา

เทศบาลต าบล
โนนไทย 
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โรงพยาบาล 
 

หน่วยงานที่
ได้รับแจ้ง
เดินทางมาถึงจุด
เกิดเหตุ 

หน่วยงานภายนอกเข้าปฏิบัติการ 
2.การไฟฟูาเข้าด าเนินการปลดกระแสไฟ แล้วแจ้งหน่วยดับเพลิงทราบ 
3.เจ้าหน้าที่ต ารวจได้ปิดกั้นการจราจรบริเวณโดยรอบ อ านวยความสะดวกการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ไฟฟูาและกู้ชีพ กู้ภัย 
4.หัวหน้าชุดดับเพลิงของโรงพยาบาลรายงานสถานการณ์ต่อหัวหน้าทีมดับเพลิงของเทศบาล
ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมดับเพลิง ณ.จุดเกิดเหตุและทีมดับเพลิงเข้าระงับเหตุภายในอาคารทันทีส่วน
ทีมของโรงพยาบาลถอนตัวออกมาช่วย 

การไฟฟูา 
เจ้าหน้าที่
ต ารวจ 
เทศบาลโนน
ไทย 
ทีมดับเพลิง
โรงพยาบาล 

    ขนย้ายผู้ปุวยและเตรียมพร้อมเพ่ือสนับสนุนทีมกู้ภัยในการค้นหาผู้ที่ตกค้างในอาคาร   

 
 13.50 ไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง

ลามไปถึงบริเวณห้อง
เก็บของและห้องพัก
แม่บ้าน  

นายอ าเภอหรือผู้แทนหรือ
นายกเทศมนตรีเดินทาง
มาถึงกองอ านวยการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หัวหน้าทีมดับเพลิงใน
อาคารรายงานสถานการณ์
ต่อกองอ านวยการว่า ไม่
สามารถควบคุมเพลิงได้ 
ขอก าลังสนับสนุนเพิ่มเติม 

1.ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้แทน รายงานสถานการณ์
ต่อนายอ าเภอหรือผู้แทนหรือนายกเทศมนตรี(ซึ่งจะเป็นผู้
บัญชาการดับเพลิงต่อไป) 
2.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล(กองอ านวยการ) ได้รายงาน
เหตุการณ์ 
-จ านวนผู้อพยพมาแล้ว ………….คน 

-ผู้บาดเจ็บ………….คน 

-ผู้ติดค้าง/และยังไม่มารายงานตัว………….คน 

3.บัญชาการดับเพลิง สั่งการขอสนับสนุนรถน้ า รถดับเพลิง 
หน่วยกู้ภัย กู้ชีพจากเทศบาล/อบต. ข้างเคียง และมูลนิธิ 
4.หน่วยงานต่างๆ สนับสนุนรถน้ า รถดับเพลิง หน่วยกู้ชีพ 
กู้ภัย ดังนี้ 
 
 
 
 

กองอ านวยการ 
 
 
 
รพ.โนนไทย (กอง
อ านวยการ) 
 
 
 
 
กองอ านวยการ 
 
 
 
 
 

 



P a g e  | 33 
 

: คูม่อืการปอูงกนัอคัคภียั ประจ าป ี2563 รพ.โนนไทย   

  
 
 
 

 

 

 

 
    --รถน้ า รถดับเพลิงจากเทศบาล   โคกสวาย 

-รถน้ า รถดับเพลิงจาก อบต.โนนไทย 

-ทีมค้นหากู้ภัย กู้ชีพ 

เทศบาลโคกสวาย 
อบต.โนนไทย 
ทีมกู้ชีพ กู้ภัย 

 

 14.00 เพลิงยังลุกไหม้อย่าง
ต่อเนื่อง 

หน่วยต่างๆ มาถึงที่เกิด
เหตุ 

5.หน่วยต่างๆรายงานตัวต่อบัญชาการดับเพลิง (กอง
อ านวยการ)รับค าสั่งให้ปฏิบัติงาน 

- ฝุายพยาบาล/กู้ชีพ ด าเนินการช่วยเหลือตามหลักการ
แพทย์ 
- ทีมค้นหา ด าเนินการค้นหาผู้ที่ติดค้างในห้องต่างๆ 

- ทีมดับเพลิง (รถน้ า รถดับเพลิง)เข้ารายงานตัวกับหัวหน้า
ทีมดับเพลิงและรอรับค าสั่งปฏิบัติการต่อไป 
6.ทุกทีมรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติให้ศูนย์
บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า ทราบเป็นระยะ 
 

 

รพ.,รพ.สต. ข้างเคียง 
 
ทีมกู้ชีพ กู้ภัย 
 
ทีมดับเพลิงจากเทศบาล 
โคกสวายและอบต. 
ทุกทีม 
 
 
 

 

 15.20 
 
 
 
 
 

เพลิงสงบ 
 
 
 
 
 

ทีมกู้ภัยแจ้งให้ทีมกู้ชีพ
และทีมค้นหาเข้า
ปฏิบัติงานด้านในอาคาร 
ทีมกู้ชีพและทีมค้นหาได้
รายงานว่าสามารถ

ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ 
และรายงานการปฏิบัติให้ผู้อ านวยการดับเพลิงทราบเมื่อ
ปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้ว 
-ผู้อ านวยการดับเพลิงสั่งการให้ยุติการค้นหา 
-รักษาที่เกิดเหตุและกันแนวเขตเพลิงไหม้ 

ทีมกู้ชีพ กู้ภัย/ค้นหา/
ดับเพลิง/พยาบาลกอง
อ านวยการ 
เจ้าหน้าที่ต ารวจ,หัวหน้า
งานผู้ปุวยใน2,หัวหน้า
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15.30 

 
 
 
 
 
 
 

ยุติเหตุการณ์ 

ช่วยเหลือผู้ที่ติดในอาคาร
ได้ทั้งหมดแล้ว 

-ต ารวจหน่วยพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ หา
หลักฐานการเกิดเพลิงไหม้ 
-ผู้อ านวยการโรงพยาบาลและทีมงานส ารวจความเสียหาย 

-นายอ าเภอหรือผู้แทนแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน 

-ปิดการซ้อมแผน 

งานผู้ปุวยใน3 
โรงพยาบาลโนนไทย 
- สื่อมวลชน 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
และประชาชนที่ร่วมใน
การฝึกซ้อมทุกคน 
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