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แผนการเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน 
การอบรมดับเพลิงขั้นตน  

การฝกซอมแผนระงับเหตุเพลิงไหมและการอพยพหนีไฟ

ประจาํป 2562 
 

 
 

 
 

คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

มหาวิทยาลัยทกัษิณ วิทยาเขตพัทลุง 
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คํานํา 

แผนเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉินและผลการการอบรมดับเพลิงขั้นตน การฝกซอมแผนระงับเหตุ

เพลิงไหมและการอพยพหนีไฟประจําป 2562 จัดทําขึ้นเพื่อใชเปนแนวทางในการดําเนินงาน การเตรยีม

ความพรอมรับความเสี่ยงจากการเกิดเหตุเพลิงไหม หรือเหตุการณฉุกเฉินตางๆ ที่อาจเกิดขึ้นในคณะ

วิทยาการสุขภาพและการกีฬา โดยมีเนื้อหาสาระประกอบดวย ทีมเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน 

(Emergency Response Team; ERT) ประจําคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาท้ังเวลาทํางานปกติ 

เวลานอกราชการและวันหยุดนขัตฤกษ บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของทีม ERT เบอรโทรศัพท

สําคัญที่เก่ียวของ แผนการระงับเหตุฉุกเฉิน แผนการอพยพหนีไฟและรายงานผลการฝกซอม พรอมทั้ง

ประกาศนียบัตรรับรองผลการฝกซอมจากเทศบาล ตําบลบานนา จังหวัดพัทลุง 

ผูจัดทําหวังเปนอยางย่ิงวาเอกสารฉบับนี้จะเปนประโยชนตอบุคลากร นิสิต ผูที่ใชอาคารคณะ

วิทยาการสุขภาพและการกีฬาและผูที่เก่ียวของทุกทานสามารถใชในการเตรยีมความพรอมและรับมือเม่ือ

เกิดเหตุการณไมคาดคิดไดอยางมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย สามารถชวยควบคุมบรรเทาความรุนแรงของ

เหตุการณความรุนแรงท้ังตอชีวิต ทรัพยสิน สิ่งแวดลอม ชุมชนและชื่อเสียงขององคกรตอไป 

  

                                                                                                       ผูจัดทํา 

อ.ดร.ธิติมา  ณ สงขลาและคณะ 

                                                                                                 กันยายน 2562 
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สารบัญ 

        หนา 

บทที่ 1  ประกาศแตงตั้งทีมเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน  

บทที่ 2  โครงสรางทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT) 

บทที่ 3  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของทีมเตรียมความพรอมรับเหตุฉุกเฉิน 

บทที่ 4  บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของทีมเตรียมความพรอมรับเหตุฉุกเฉิน 

บทที่ 5  เบอรโทรศัพทสําคัญตามทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินและผูที่เกี่ยวของ 

บทที่ 6  รายงานผลการฝกอบรมดับเพลิงข้ันตนและฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป 2562 

บทที่ 7  รายงานและการรับรองผลการฝกอบรมดับเพลิงข้ันตนและการอพยพหนีไฟจาก 

 เทศบาลตําบลบานนา อําเภอศรีนครนิทร   จังหวัดพัทลุง 
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บทที่ 1 

ประกาศแตงตั้งทีมเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน  
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บทท่ี 2 

โครงสรางทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT)  

 

 โครงสรางทีมตอบโตเหตุฉกเฉิน (ERT) ประกอบดวย 2 ชวงเวลาดังน้ี (รายละเอียดดังภาพที่ 1 

และ 2) 

1) ชวงกลางวันเวลา 8.00-17.00 น. 

2) ชวงกลางคนืเวลา 17.01.00-7.59 น. รวมทั้งวันหยุด 
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ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

รองผูอํานวยการเหตุฉกุเฉิน 

 รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ 

ทมีตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

 รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนานิสิต 

 ประธานสาขาวิชาอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย (OHS) 

ทมีอพยพเคล่ือนยาย/ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

 หัวหนาสํานักงาน 

 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา (SS) 

ทีมสนับสนุน 

 ประธานสาขาวิชาสาธารณสุข 

(PH) 

 รักษาการประธานสาขา PH 

ทีมประสานงานและส่ือสาร 

 ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

 ประธานสาขาวิชาการแพทยแผนไทย (TM) 

o นักวิชาการ TM/เจาหนาท่ีบริการวิชาการ 

ทีมไฟฟา 

 เจาหนาท่ีโสต 

 เจาหนาท่ีการเงิน 

ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน 

 เจาหนาท่ีอาคาร

สถานท่ี 

 นักวิทยาศาสตร SS 

o รักษาการประธาน

สาขา OHS 

o อาจารยประจําสาขา 

OHS 
 

ทีมอพยพเคลื่อนยาย 

 รักษาการประธาน

สาขา TM 

 อาจารยประจําสาขา 

TM 

o เจาหนาท่ีพัฒนานิสิต 

o เจาหนาท่ีบุคคล 

 

ทีมคนหา/ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

 รักษาการประธาน

สาขา SS 

 อาจารยประจําสาขา 

SS 

o นักวิชาการคณะ 

o นักวิทยาศาสตร TM 

ทีมพยาบาล 

 อาจารยประจําสาขา 

PH 

o นักวิทยาศาสตร PH 

o นักวิชาการ PH 
 

ทมีรปภ./ยานพาหนะ/

สนับสนุน 

 นักวิทยาศาสตร OHS 

 นักวิชาการ OHS 

o เจาหนาท่ีประกัน

คุณภาพ 

o เจาหนาท่ีธุรการ/พสัดุ 
 

ภาพที่ 1 ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT): กลางวันชวงเวลา 8.00-17.00 น. 
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ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 

รองผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ 

ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

 รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนานิสิต 

 ประธานสาขาวิชาอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย (OHS) 

ทีมอพยพเคล่ือนยาย/ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

 หัวหนาสํานักงาน/รองหัวหนาสํานักงาน 

 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา 

(SS)/รักษาการประธานสาขา SS 

ทีมสนับสนุน 

 ประธานสาขาวิชาสาธารณสขุ 

(PH)/รักษาการประธานสาขา 

PH 

 รปภ.ประจําคณะ 

ทีมประสานงานและส่ือสาร 

 ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ 

 ประธานสาขาวิชาการแพทยแผนไทย 

(TM)/รักษาการประธานสาขา TM 

ภาพที่ 2 ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน (Emergency Response Team: ERT): กลางคืนชวงเวลา 17.01.00-7.59 น. รวมทั้งวันหยุด 
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บทที่ 3 

บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของทีมเตรียมความพรอมรับเหตุฉุกเฉิน 

 บทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของทีมเตรียมความพรอมรับเหตุฉุกเฉินไดจัดทําข้ึนโดย

แบงเปนทีมตางๆ ตําแหนงผูรับผิดชอบหลักในแตละทีม บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของแตละทีม

สําหรับการเตรียมความพรอมรับเหตุฉุกเฉินสามารถแบงไดเปน 3 ระยะ ไดแก (รายละเอียดดังตารางท่ี 

1) 

1) กอนเกิดเหตุ ครอบคลุมหนาที่เกี่ยวกับ การรณรงคสงเสริมความปลอดภัย การปองกันและควบคุม

อัคคีภัย การตรวจตราระบบการปองกันและควบคุมอัคคีภัยและการอบรมดบัเพลิงข้ันตน การฝกซอม

แผนระงับเหตุเพลิงไหมและการอพยพหนีไฟ 

2) ขณะเกิดเหตุ ครอบคลุมหนาที่เกี่ยวกับ การตอบโตเหตุฉุกเฉินการการระงับเหตุเพลิงไหมและการ

อพยพหนีไฟ 

3) หลังเกิดเหตุ ครอบคลุมหนาที่เก่ียวกับ การบรรเทาทุกขและการปฏิรูปพ้ืนฟูใหสามารถกลับเขาสูภาวะ

ปกติและสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดตามปกติ 
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ตารางที่ 1 บทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบของทีมเตรียมความพรอมรับเหตุฉุกเฉิน 

ทีมฉกุเฉิน ตําแหนง 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 

1. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

2. รองผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพ

และการกีฬา 

 รองคณบดีฝายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ 

1. กําหนดนโยบายและแนวทางในการ

ดําเนินงานควบคุมภาวะฉุกเฉิน   

2. จัดตั้งองคกรควบคุมภาวะฉุกเฉินและ

บริหารองคกรใหดําเนินงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

1.  วิเคราะหและประเมินสถานการณ 

ณ จุดเกิดเหตุ 

2.  สั่งการและตัดสินใจใหทีมตางๆ 

ปฏิบัติตามหนาที่ 

3.  สั่งการประกาศใชแผนฉุกเฉิน 

และส่ังการอพยพเคลื่อนยายคนและ

ทรัพยสิน 

4.  สั่งการขอความสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก (กรณีควบคมุเหตุ

ฉุกเฉินไมได) 

5.  กํากับ ดูแล ควบคุมสถานการณ

จนกวาเขาสูภาวะปกติ 

1.  จัดประชุมรวมกับหัวหนาทีมทุกทีม เพื่อตรวจสอบ

ความเสียหายและหาวิธีการแกไขและปองกัน 

2.  สรุปและรายงานเหตุการณที่เกิดขึ้นให รอง

อธิการบดีประจําวิทยาเขตทราบ 

3.  ฟนฟูและปรับปรุงแกไขสภาพความเสียหายให

กลับคืนสูสภาพปกติ 

4.  แถลงขาวตอสื่อมวลชน (ถามี)  

3. ทีมตอบโตเหตุฉกุเฉิน  รองคณบดีฝายวจิัยและพัฒนา

นิสิต 

 ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย (OHS) 

 

1.  จัดใหมีการฝกซอมแผนรับเหตุ

ฉุกเฉิน 

2.  ควบคุมการทดสอบระบบการเฝา

ระวังและระบบสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน

ในรวมถึงการเตรียมความพรอมของ

อุปกรณรับเหตุฉุกเฉิน 

3.  จัดเตรียมทีมใหเขาปฏิบัติงาน

ระหวางเกิดเหตุฉุกเฉินไดตลอดเวลา 

1.  ประเมินสถานการณท่ีเกิดขึ้น 

รวมกับทีม และผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน

2.  ส่ังการใหลูกทีมเตรียมอุปกรณ

เครื่องมือสําหรับระงับเหตุฉุกเฉินและ

ควบคุมการปฏบัิติการของทีมระงับ

เหตุฉุกเฉิน 

3.  ประเมินสถานการณวาตองขอความ

ชวยเหลือจากภายนอกหรือไม 

1.  ควบคุมการสอบสวนการเกิดเหตุและการจัดทํา

รายงานการสอบสวน เสนอผูอํานวยการเหตุ 

ฉุกเฉิน  ควบคุมการฟนฟูสภาพคณะใหกลับคืนสูสภาพ

เดิมโดยเร็ว   

2.  สํารวจความเสียหายของอุปกรณ เครื่องมือ และ

ควบคุมการซอมแซม 
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ทีมฉกุเฉิน ตําแหนง 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 

3. ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน (ตอ) • รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนา

นิสิต 

• ประธานสาขาวิชาอาชีวอนา-มัย

และความปลอดภัย (OHS) 

 *กรณีตองการความชวยเหลือจาก

ภายนอกใหแจงผูอํานวยการเหตุ

ฉุกเฉิน 

4.  รายงานสถานการณตอ

ผูอํานวยการเปนระยะๆ  

5.  รวมมือกับหนวยงานภายนอกที่

เขามาสนับสนุนชวยเหลือการระงบั

เหตุฉุกเฉิน 

6.  ประเมินและวางแผนการ

ปฏิบัติการจนกวาเขาสูภาวะปกติ 

 

3.1 ทีมไฟฟา  เจาหนาที่โสต 

 เจาหนาที่การเงนิ 

1. ควบคุมการบํารุงรักษาระบบไฟฟา  

2. ตรวจสอบระบบไฟฟา ระบบสัญญาณ 

เตือนภัยใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย

สามารถใชงานได 

1.  รับคาํสั่งจากหัวหนาทีมควบคุม

เหตุฉุกเฉิน เพ่ือตัด แยกระบบไฟฟา

ในท่ีเกิดเหตุ จายไฟฉุกเฉินเมื่อจําเปน 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตอ

หัวหนาทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

1.  จัดเก็บอุปกรณเครื่องมือไวท่ีเดิมใหเปนระเบียบ

เรียบรอย หลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

2.  ฟนฟู สภาพอุปกรณ เครื่องมือใหสามารถกลับคืนสู

สภาพปกติเร็วท่ีสุด 
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ทีมฉกุเฉิน ตําแหนง 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 

3.2 ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน  เจาหนาที่อาคารสถานที่ 

 นักวิทยาศาสตร SS 

o รักษาการประธานสาขา OHS 

o อาจารยประจําสาขา OHS 

ตรวจสอบระบบฉุกเฉินภายในคณะให

สามารถใชงาน ไดตลอดเวลา เชน 

อุปกรณดับเพลิง ระบบดับเพลิง 

1.  รับคําสั่งจากหัวหนาทีมระงับเหตุ

ใหเตรียมความพรอมอุปกรณระงบั

เหตุฉุกเฉิน  อุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคลในการเขาระงบัเหตุฉุกเฉิน 

2.  จัดเตรียมสายสงน้ําดับเพลิงพรอม

หัวฉีด  ถังดับเพลิงไปยังท่ีเกิดเหตุ 

3.  เขาระงับเหตุฉุกเฉิน 

4.  รายงานผลการปฏิบัติงานตอ

หัวหนาทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินกรณีที่

ตองการความชวยเหลือ    

1.  รวบรวมและจัดเก็บอุปกรณเครื่องมือไวท่ีเดิม 

ใหเรียบรอยหลังเสร็จสิ้นภารกิจ 

2.  จัดเก็บพื้นที่ ส่ิงของและกําจัดของเสีย ขยะ มลพิษ

สิ่งตกคางตางๆ ท่ีมีผลตอสิ่งแวดลอม 

4. ทีมอพยพเคลื่อนยาย/ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

 

 หัวหนาสํานักงาน 

 ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร

การกีฬา (SS) 

1.  รวมจัดทําแผนเตรียมพรอมรับเหตุ

ฉุกเฉิน 

2.  รวมฝกซอมแผนเตรียมพรอมรับเหตุ

ฉุกเฉิน 

3.  ตรวจสอบพ้ืนที่ทํางานใหอยูใน

สภาพที่ปลอดภัย 

4.  ทําการแกไขปรับปรุงและติดตามผล

หลังจากพบภาวะผิดปกติหรือมีความ

เส่ียงตอการเกิดเหตุฉุกเฉิน 

1.  รับคาํสั่งจากผูอํานวยการเหตุ

ฉุกเฉิน  ทําการอพยพบุคลากร 

อาจารย นิสิต ผูใชอาคารและ

เคลื่อนยายทรัพยสินสําคัญเบ้ืองตน  

2.  ควบคุมการตรวจนับจํานวนคน 

3.  ประสานงานรวมกับทีมอพยพฯและ

รายงานผลตอผอ./รองผอ. 

4. สั่งการเขาชวยเหลือผูประสบภัย

ออกจากที่เกิดเหตุ 

5. รายงานผลการปฏิบัติงานตอ

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินเปนระยะๆ 

 

1.  รวมสอบสวนหาสาเหตุการเกิดเหตุกับฝายตางๆ 

2.  รับคําส่ังจากผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินในการ

ชวยเหลือผูประสบภัยหลงัเกิดเหตุ 

3.  สํารวจความเสียหาย 
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ทีมฉกุเฉิน ตําแหนง 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 

4.1 ทีมอพยพเคล่ือนยาย  รักษาการประธานสาขา TM 

 อาจารยประจําสาขา TM 

o เจาหนาที่พัฒนานิสิต 

o เจาหนาที่บุคคล 

 

1. รวมฝกซอมแผนเตรียมพรอมรับเหตุ

ฉุกเฉิน 

2. ตรวจสอบพื้นที่ทํางานใหอยูในสภาพ

ท่ีปลอดภัย 

3. ทบทวน ฝกซอมวิธีปฏบิัติ ตามแผน

เตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉิน 

1.  นําทางในการอพยพเคล่ือนยาย 

อาจารย นิสิต ผูใชอาคารและ

เคลื่อนยายทรัพยสินสําคัญเบ้ืองตน  

2.  ตรวจนับจํานวนพนักงานที่จุดรวม

พล 

*กรณีไมครบตามจํานวนแจงหัวหนา

ทีมทําการคนหา 

3. ดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย 

ณ จุดรวมพล 

4. รายงานผลการตรวจนับจํานวนคน

และคนสูญหายใหหัวหนาทีมทราบ 

1.  จัดเก็บอุปกรณที่ใชในการอพยพเคล่ือนยายตางๆ 

ใหกลับสูสภาวะปกติ 

2. นําวสัดุ/ขยะ/เศษซากตางๆ ไปกําจัดตามกําหนด 

3. ประเมินผลการปฏิบัติ ปญหาที่พบ 

4.2 ชวยเหลือผูประสบภัย  รักษาการประธานสาขา SS 

 อาจารยประจําสาขา SS 

o นักวิชาการคณะ 

o นักวิทยาศาสตร TM 

 

1. รวมฝกซอมแผนเตรียมพรอมรับเหตุ

ฉุกเฉิน 

2. ฝกซอมการชวยเหลือผูประสบภัย 

การเคล่ือนยายอยางปลอดภัย 

3. ตรวจสอบและเตรียมความพรอม

อุปกรณการชวยเหลือเคลื่อนยายให

พรอมใชงาน 

1. รับคําสั่งจากหัวหนาทีม 

2.  ชวยเหลือผูประสบภัยออกจากที่

เกิดเหตุ 

3.  ทีมชวยเหลือผูประสบภัย

จัดเตรียมอุปกรณปองกัน เชน 

หนากาก, ถุงมือ, แวนตา กอนเขา

ชวยเหลือ 

4.  รายงานผลการปฏิบัติงานตอ

หัวหนาทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

 

 

1.  จัดเก็บอุปกรณที่ใชในการชวยเหลือผูประสบภัย

และอุปกรณปองกันอันตรายตางๆ ใหกลับสูสภาวะ

ปกติ 

2. นําวสัดุ/ขยะ/เศษซากตางๆ ไปกําจัดตามกําหนด 
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ทีมฉกุเฉิน ตําแหนง 
บทบาทหนาท่ีความรบัผิดชอบ 

กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 

5. ทีมประสานงานและสื่อสาร  ผูชวยคณบดีฝายบริการ

วิชาการ 

 ประธานสาขาวิชาการแพทย

แผนไทย (TM) 

o เจาหนาที่บริการวิชาการ 

o นักวิชาการ TM 

 

1.  เปนแกนนําในการจัดทําแผนรับเหตุ

ฉุกเฉิน 

2.  จัดเตรียมใหมีอุปกรณ ระบบการ

สื่อสารใหท่ัวถึงและอํานวยความสะดวก

อยางเพียงพอ 

3.  รวมฝกซอมแผนเตรียมพรอมรับเหตุ

ฉุกเฉิน 

4.  ทดสอบความพรอมของ

ระบบสื่อสาร 

5.  ตรวจสอบ/ติดตามระบบฉุกเฉินและ

อุปกรณปองกันตางๆใหสามารถพรอม

ใชงานไดตลอดเวลา 

1.  ไปยังท่ีเกิดเหตุทันทีที่ไดรับแจง

เพ่ือประสานงานกับผูอํานวยการเหตุ

ฉุกเฉิน 

2. รับคําสั่งจากผูอํานวยการเหตุ

ฉุกเฉินเกี่ยวกับการประสานงานกับ

หนวยงานภายนอกไดแก ทีมกูภัยจาก

ภายนอก รถดับเพลิง, ญาติ

ผูประสบภัย, ชุมชน, ตํารวจ, 

ผูเชี่ยวชาญตางๆ  

3.  ใหคําแนะนําเก่ียวกับสถานการณ

ท่ีเกิดข้ึนกับหัวหนาทีมตอบโตเหตุ

ฉุกเฉินและทีมอพยพเคลื่อนยายฯ 

4. บันทึก รวบรวมขอมูลเหตุการณท่ี

ไดรับรายงาน 

5. รับคําสั่งจากผูอํานวยการให

สนับสนุนในทุกๆ ดาน 

6. จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตราย

ใหกับทีมตางๆ ใชในการปฏิบัติการ

ตามแผนฉุกเฉิน 

1.  บันทึก คนหาเก็บหลักฐานรายละเอียด หลกัฐาน

ตางๆ ในจุดเกิดเหตุและพ้ืนที่ใกลเคียง เชน 

     - สถานท่ี/ตําแหนงเกิดเหตุ 

     - ประเภทของเหตุการณหรือสาเหตุของเหตุการณ

น้ัน 

     - ชื่อ-สกุล สังกัดของผูแจงและผูประสบภัย 

2.  รวมสอบสวนการเกิดเหตุฉุกเฉินกับทีมตางๆ 

สรุปเหตุการณเพ่ือหาทางแกไข ปองกัน และ 

รายงานใหผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินทราบ 

3.  รับคําส่ังใหมีการส่ือสารประชาสัมพันธเก่ียวกับ

เหตุการณที่เกิดขึ้นใหพนักงาน, บุคคลภายนอก, ชุมชน

, ผูปกครอง, Supplier, Subcontractor รับทราบ 

4.  รวมมือกับทีมตางๆ ในการบูรณะสถานท่ี 

5.  ประสานงานกับหนวยงานประกันภัย 

6.  ดําเนินการตามขั้นตอน ขอกําหนดกฎหมาย 

7.  จัดทํารายงานสรุปผลเหตุการณฉุกเฉินสง 

หนวยงานราชการ 

8.  ทบทวนและปรับปรุงแผนเตรียมพรอมรับเหตุ

ฉุกเฉินหลังเกิดเหตุการณ 

9.  ใหขอมูลแกหนวยงานราชการตามที่ไดรับ

มอบหมาย 
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ทีมฉกุเฉิน ตําแหนง 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 

6. ทีมสนับสนุน  ประธานสาขาวิชาสาธารณสุข 

(PH) 

 

1.  รวมจัดทําแผนเตรียมพรอมรับเหตุ

ฉุกเฉินในพื้นที่และทีมอื่นๆ 

2.  รวมฝกซอมแผนเตรียมพรอมรับเหตุ

ฉุกเฉิน 

1.  ส่ังการใหลูกทีมเตรียมความพรอม

ในการชวยเหลือผูประสบภัยเบื้องตน 

2.  ควบคุมการจัดระบบรักษาความ

ปลอดภยัใหเปนไป 

ดวยความเปนระเบียบเรียบรอย 

3.  ควบคุมใหมีการจัดเตรียมสถานท่ี

และตอนรับเจาหนาที่ 

หนวยงานราชการ 

4.  ควบคุมการปฏิบัติการของทีม

ปฐมพยาบาล 

5.  ควบคุมการสงกําลังเขาชวยเหลือ 

ทีมปฏิบัติการตางๆโดยทีมสนับสนุน 

6. รายงานการปฏิบัติการแก

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินเปนระยะๆ 

1.  จัดอาหารและเครื่องด่ืมบริการเจาหนาท่ีที่มา 

ปฏิบัติงานและอํานวยความสะดวกทั่วไป 

2.  รวมสอบสวน - วิเคราะหหาสาเหตุของการเกิด 

เหตุภาวะฉุกเฉิน และใหความรวมมือกับหนวยงาน

ภายนอก 

3.  ใหความรวมมือกับทีมควบคุมเหตุฉุกเฉินในการ

จัดทํารายงานประเภทตางๆ 

 

6.1 ทีมพยาบาล  รักษาการประธานสาขา PH 

 อาจารยประจําสาขา PH 

o นักวิทยาศาสตร PH 

o นักวิชาการ PH 

 

1.  จัดเตรียมความพรอมของอุปกรณ

ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

ใหมีความพรอมใชงานตลอดเวลา 

2.  รวมจัดทําแผนเตรียมพรอมรับเหตุ

ฉุกเฉิน 

1.  ปฐมพยาบาลผูปวยท่ีไดรับบาดเจ็บ 

2.  พิจารณาอาการวาตองสง ร.พ. 

หรือไม กรณีบาดเจ็บรุนแรง 

ตองเรียกรถพยาบาลใหจัดสงพนักงาน

เขารับการรักษา 

3.  รายงานการบาดเจ็บ/เจ็บปวยให

หัวหนาทีมรับทราบ 

 

1.  ติดตามอาการบาดเจ็บของผูประสบภัยเปนระยะๆ  

พรอมทั้งแจงอาการบาดเจ็บ/ปวยใหผูอํานวยการ 

เหตุฉุกเฉินรับทราบ 

2.  ฟนฟูสภาพภายหลังจากเกิดเหตุท้ังรางกายและ

จิตใจ 
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ทีมฉกุเฉิน ตําแหนง 
บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 

กอนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ 

6.2 ทีมรปภ./ยานพาหนะ/

สนับสนุน 
 นักวิทยาศาสตร OHS 

 นักวิชาการ OHS 

o เจาหนาที่ประกันคุณภาพ 

o เจาหนาที่ธุรการ 

 

1.  จัดระบบการรักษาความปลอดภัย

และการจราจร 

2.  ตรวจสอบ ดูแลความเปนระเบียบ

เรียบรอยความปลอดภัยภายในคณะทั้ง

ตอทรัพยสินและบุคคล 

1.  ปดกั้นทางเขา-ออก ควบคุม

การจราจรทั้งภายในและภายนอก 

บุคคลและยานพาหนะหามเขา-ออก

โดยไมไดรับอนุญาตจาผูอํานวยการเหตุ

ฉุกเฉิน 

2. ควบคุมปองกันทรัพยสินเสียหาย

เคลื่อนยายออกมาจากพ้ืนทีเ่กิดเหตุ 

นํามาเก็บในพ้ืนท่ีปลอดภยั 

3.  ทําหนาที่เปนกองอํานวยการรับแจง

เหตุในชวงเวลา 17.00-7.59 น. และ

วันหยดุ 

1.  ควบคุมพื้นที่และการจราจร 

2. ใหความรวมมือในการสอบสวนหาสาเหตุของ 

     เหตุการณที่เกิดขึ้น 

3.  รวบรวม ทําความสะอาดและจัดเก็บขยะ สิ่งปฏิกูล

หรือวสัดุท่ีไมใชแลวทิ้งแยกตามที่กําหนด 
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บทที่ 4 

แผนการระงับเหตุเพลิงไหมและการอพยพหนีไฟ 

 การตอบโตเหตุฉุกเฉินกรณีการเกิดเหตุเพลิงไหมและการอพยพหนีไฟเริ่มต้ังแตมีผูพบเหตุ

เหตุการณหรือประสบเหตุการณ มีการประกาศใชแผนฉุกเฉินโดยผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินและสิ้นสดุ

เหตุการณ สถานการณกลับเขาสูภาวะปกติประกาศ มีการประกาศยกเลิกใชแผนฉุกเฉิน รายละเอียดดัง

ภาพท่ี 3 และ 4 โดยการอพยพนั้นไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเม่ือไดยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินดังน้ี 

1)  เม่ือไดยินเสยีงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน (หวอ/กริ่ง) ใหวางสิ่งของอุปกรณตางๆ แลวปด

คอมพิวเตอรและอุปกรณไฟฟา 

2)  ไมนําสิ่งของ อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ ออกจากจุดทํางานยกเวนเอกสารสําคัญเดินดวย

ความเร็วไปยังทางออก ประตูฉุกเฉินแลวไปยังจุดรวมพลที่ไดยินจากการประชาสัมพันธ 

3)  หลีกทางใหกับเพ่ือนพนักงานที่ตั้งครรภหรอืผูบาดเจ็บ/เจ็บปวยออกจากพ้ืนท่ีกอนและนาํไปยัง

จุดรวมพลดวยความปลอดภัย   

4)  เม่ือถึงจุดรวมพลใหเขาแถวประจําพื้นที่ท่ีตนเองสังกัด โดยสังเกตปายที่ตัวแทนพื้นที่ชูแสดงอยู

ที่ ณ จุดรวมพลเพื่อทําการตรวจนับจํานวน 

5)  ขณะตัวแทนของพ้ืนที่ทําการตรวจนับจํานวนคนขอใหทุกคนนั่งรอดวยความสงบจนกวา

ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินจะประกาศยกเลิกใชแผนฉุกเฉิน 
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ภาพท่ี 3 แผนการระงับเหตุฉุกเฉิน 

พนักงานเห็นเหตุการณ์ 

ตดัสินใจควบคุม/ระงบัเหตุ 

ไดด้ว้ยตนเองหรือไม่ ? 

* กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้ใชถ้งั

ดบัเพลิงใกลเ้คียงฉีดไปทีฐานของ

เพลิง 
* กรณีเกิดเหตุนาํมนัหรือสารเคมีหก

รัวไหล  ปิดวาลว์ถงัทีมีการรัวไหล

และใชขี้เลือย/ทรายดูดซบัเศษตกคา้ง 

(ทิงเศษในถงัขยะอนัตราย) 

พนักงานเห็นเหตุการณ์ 

ผู้อํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

* ร้องเรียกบอกพนกังาน/ หวัหนา้งาน

ในพืนทีช่วยระงบัเหตุโดย 

 - กรณีไฟไหมใ้ชถ้งัดบัเพลิงใกลเ้คียง

ฉีดไปทีฐานของเพลิง  (ดบัขนัตน้) 
 - กรณีนาํมนัหรือสารเคมีหกรัวไหล ใช้

กระสอบทราย/ขีเลือยปิด/กนับริเวณ

ไม่ใหไ้หลเป็นวงกวา้งสู่สิงแวดลอ้ม

ภายนอก 

 - กรณีแก๊สรัวให้ปิดหวัแก๊สหรือใชผ้า้

ชุบนาํปิดคลุมหวัแก๊สก่อนปิดวาลว์ 

หัวหน้างาน/ผู้บังคบับัญชา/ 

ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน (ERT) 

 - สอบสวนหาสาเหตุ แนวทางแกไ้ข

ป้องกนัและจดัทาํรายงานสรุป 

พนักงาน/หัวหน้างานทีระงับเหตุ 

หัวหน้างาน/ผู้บังคบับัญชา/ 

ผู้อํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 - ตรวจสอบพืนทีเกิดเหตุทนัที

พร้อมกบัประเมินสถานการณ์ความ

รุนแรง 

ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 

1. ใชแ้ผนอพยพ 

2. ใชแ้ผนระงบัเหตุฉุกเฉิน 

3. ประชาสัมพนัธ์/สือสาร 

ทีมประสานงานและสือสาร 

 - แจง้หน่วยงานภายนอกเขา้

ช่วยเหลือ(ดบัเพลิง,รถพยาบาล) 

เมือเกิดเหตุฉุกเฉินขนัรุนแรง 

เหตุการณ์กลบัเข้าสู่ภาวะปกต ิ

รายงาน 

สังการ 

ประกาศใชแผนฉุกเฉิน 

สังการ 

ระงับไม่ได้ 

แจ้ง 

ระงับได้ 

ระงับได้ 

ระงับไม่ได้ 

แจ้ง 

ระงับไม่ได้ 

ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉิน 
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ผอ./รองผอ.เหตุฉุกเฉิน 

สงัการประกาศใชแ้ผนอพยพ

ไปยงัทีมประสานงานและ

สือสาร 

ทีมประสานงานและสือสาร 

ประสานงานประกาศ 

ใหพ้นืทีพร้อมกดสัญญาณแจง้

เหตุฉุกเฉินประจาํพนืที 

หัวหน้าหน่วยงานทุกพืนที 

สังการให้ผู้ทีอยู่ในพืนทีทุกคน                 

“ เดนิเร็วไปยังจุดรวมพล”  

(นําใบตรวจนับจํานวนพนักงานไปจุดรวมพล) 
จุดรวมพลท ี1 : ลานจอดรถของคณะ 

จุดรวมพลท ี2 : สวนสมุนไพร 

ทีมพยาบาล 

- นาํพนกังานส่งร.พ.ใกลเ้คียง 

- รายงานอาการผูบ้าดเจ็บให ้

ผอ.เหตุฉุกเฉินทราบเป็น

ระยะๆ 

ตรวจนบัจาํนวน 

บุคลากร อาจารย ์นิสิตและ

ผูใ้ชอ้าคาร                                    

*แจง้ยอดตรวจสอบ 

หัวหน้าทีมอพยพเคลือนย้าย 

แจง้ใหทุ้กคนอยูย่งัจุดรวมพล

จนกว่าเหตุการณ์จะสงบ 

หัวหน้าทีมอพยพเคลือนย้าย 

ผอ.เหตุฉุกเฉิน 

- สงัการทีมช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั คน้หาพนกังาน

หรือผูท้สูีญหาย/กนับริเวณ 

สามารถระงับเหตุได้ 

หัวหน้าทีมช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

แจง้ผลการคน้หาให้ผอ.เหตุฉุกเฉิน

ทราบโดยด่วน 

ผอ.เหตุฉุกเฉิน 

ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน

และให้ทุกคนกลบัเขา้ทาํงาน 

ตามปกติหรือเลิกงาน 

หัวหน้าทีมรปภ./ยานพาหนะ/สนับสนุน 

- ปิดกนับริเวณ/กนัคนเขา้ไปในพืนทีเกิด

เหตุหรืออาคาร 

- อาํนวยความสะดวกของยานพาหนะ 

แจ้ง สังการ 

ครบ 

ไม่ครบ 

กรณมีีผู้ได้รับบาดเจบ็ 

สังการ 

สังการ 

กรณมีีผู้ได้รับบาดเจบ็ 

ภาพที่ 4 แผนการอพยพหนีไฟ 
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บทที่ 5 

เบอรโทรศัพทสําคัญตามทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินและผูที่เกี่ยวของ 

   กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินจําเปนตองมีการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอกดังนี้จึงจําเปนตองมี

การรวบเบอรโทรศัพทสําคัญตามทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินและผูที่เก่ียวของดังตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 เบอรโทรศัพทสําคัญตามทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินและผูที่เกี่ยวของ 

ทีม/หนวยงาน ช่ือ-สกุล เบอรโทร 

1. ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

 

2. รองผูอาํนวยการเหตุฉุกเฉิน 

คณบดีคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา  

ผศ.เชาวลักษณ ฤทธิสรไกร 

รองคณบดีฝายวิชาการและประกันคุณภาพ 

ผศ.ดร.ดุษณีย  สวุรรณคง 

 

0830209754 

 

0852129893 

3. ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

 หัวหนาทีม 

 

 รองหัวหนาทีม 

 

3.1 ทีมไฟฟา 

 หัวหนาทีม 

 รองหัวหนาทีม 

3.2 ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน 

 หัวหนาทีม 

 รองหัวหนาทีม 

 สมาชิก 

 

รองคณบดีฝายวิจัยและพัฒนานิสิต:         

ดร.ชํานาญ  ชินสีห 

ประธานสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย: 

ดร.สุปานดี มณีโลกย 

 

เจาหนาที่โสต: นายจิรวัฒน  ศรีใหม 

เจาหนาที่การเงิน: นางสาวสุกลกาญจน     กรรณราย 

 

เจาหนาที่อาคารสถานที่: นายสมหมาย     คงนวล 

นักวิทยาศาสตร SS: นายตณิณ สุวรรณคีรี 

รักษาการประธานสาขา OSH: อ.ธนวรรณ  บัวเจริญ 

อาจารยประจําสาขา OSH: 

1) อ.สุธีร  อินทรรักษา 

2) ผศ.ดร.โสมศิริ  เดชารัตน 

3) อ.วันเพ็ญ  ทองสุข 

4) อ.ดร.ธิติมา  ณ สงขลา 

 

 

 

 

 

 

 

0863760378 

 

0815559933 

 

0828314189 

0878967886 

 
 

0954358390 

0812765630 

0936603240 

 
0866395318 

0841203448 

0841233024 

0993570801 
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ทีม/หนวยงาน ช่ือ-สกุล เบอรโทร 

4. ทีมอพยพเคล่ือนยาย/

ชวยเหลือผูประสบภัย 

 หัวหนาทีม 

 รองหัวหนาทีม 

 

4.1 ทีมอพยพเคล่ือนยาย 

 หัวหนาทีม 

 รองหัวหนาทีม 

 สมาชิก 

 

 

 

4.2 ทีมคนหา/ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

 หัวหนาทีม 

 รองหัวหนาทีม 

 สมาชิก 

 

 

หัวหนาสํานักงาน: นางสาววิภาวรรณ ออนประเสริฐ 

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา:  

อ.ศราวุธ    อินทราพงษ 

 

รักษาการประธานสาขา TM  

เจาหนาที่พัฒนานิสิต: นางสาวอําภา  มุณีฉิม 

เจาหนาที่บุคคล: นางจุไรรัตน    เลาแกวหนู 

อาจารยประจําสาขา TM:  

1) อ.ปยะนุช  สุวรรณรัตน 

2) อ.ชวนชม  ขุนเอียด 

3) อ.ศิริรัตน  ศรีรักษา 

 

รักษาการประธานสาขา SS  

นักวิชาการคณะ: นายขจรศักด์ิ  เพ็ชรรัตน 

นักวิทยาศาสตร TM: นายวิทวัส  หมาดอี 

อาจารยประจําสาขา SS: 

1) อ.ดร.วิทยา     เหมพันธ 

2) อ.ดร.เพ็ญพักตร  หนูผุด  

3) อ.ดุสิต  พรหมออน 

4) อ.ธราภรณ  สุนทร 

 
 

0639659891 

 
0813288005 

 

 
0872857672 

0980153421 

 

0815408047 

0873854989 

0810999586 

 

 
0834818189 

0937121781 

 

0824238754 

0954264773 

0863553962 

0864093013 

5. ทีมประสานงานและส่ือสาร 

 หัวหนาทีม 

 รองหัวหนาทีม 

 

 สมาชิก 

 

ผูชวยคณบดีฝายบริการวิชาการ: อ.ดร.สุภาพร  เมฆสวี 

ประธานสาขาวิชาการแพทยแผนไทย:  

ผศ.ดร.กุสุมาลย  นอยผา 

เจาหนาที่บริการวิชาการ/วิเทศสัมพันธ:  

นางสาวสุจินดา  สุขรุง 

นักวิชาการ TM: นางสาวอุทัยวรรณ  สุทธิพงศ 

 

 

 

 

0935843016 

 
0866984155 

 
0895991907 

0935829720 
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ทีม/หนวยงาน ช่ือ-สกุล เบอรโทร 

6. ทีมสนับสนุน 

 หัวหนาทีม 

 รองหัวหนาทีม 

6.1 ทีมพยาบาล 

 หัวหนาทีม 

 รองหัวหนาทีม 

 สมาชิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 ทีมรปภ./ยานพาหนะ/

สนับสนุน 

 หัวหนาทีม 

 รองหัวหนาทีม 

 สมาชิก 

 

 

ประธานสาขาวิชาสาธารณสุข: อ.บุญเรือง  ขาวนวล 

รักษาการประธานสาขา PH 

 

อาจารยประจําสาขา PH: อ.อ.ปทมา   รักเก้ือ 

นักวิทยาศาสตร PH: อรณ ี ศรียา 

นักวิชาการ PH: นางสิรินทร  ทองตง 

อาจารยประจําสาขา PH: 

1) อ.ดร.วัลลภา เชยบัวแกว  

2) อ.เสาวนีย  โปษกะบุตร   

3) อ.ดร.จารุรัตน  ปญโญ 

4) รศ.ดร.ปุญญพัฒน    ไชยเมล 

5) อ.ตั้ม  บุญรอด 

6) อ.วิชชาดา  สิมลา 

7) อ.พิริยะลักษณ  เพชรหวยลึก 

8) ผศ.ดร.สมเกียรติยศ  วรเดช 

9) อ.ดร.วันลภ  ดิษสุวรรณ 

 

 

นักวิทยาศาสตร OHS: นางสาววรินทรทิพย  ชูชวย 

นักวิชาการ OHS: นางสาวอรนุช  อิสระ 

เจาหนาที่ประกันคณุภาพ: นางเสาวลักษณ  ขาวเมือง 

เจาหนาที่ธุรการ: นางขวัญตา  เพ็ชรรัตน 

                      นางสาวขวัญใจ  ณ ไพรี 

 

0858880856 

 

 
0890067576 

0862985456 

0906914426 

 

0815994993 

0924432323 

0891988916 

0814487204 

0895970405 

0814487204 

0873945076 

0819592939 

0815994993 

 

 
0870694787 

0817386513 

0811422725 

0918496879 

0822651558 

ฝายอาคารสถานที่ม.ทักษิณ หัวหนากลุมภารกิจบริหารอาคารสถานท่ี 

คุณชาครินทร  ไชยมณี 

074673209 ตอ 7140 

0817383606 

ฝายพยาบาลม.ทักษณิ พยาบาล 0855805971, 0911279972 

ศูนยนเรนทร  1669 

เทศบาลบานพราว  074841089 ตอ 102 

ร.พ.ปาพะยอม  074 624 163 

สถานีตํารวจปาพะยอม  074 624 435 

ผูรับเหมา (แมบานคนสวน)  - 

ผูรับเหมา (รปภ.)  - 
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บทที่ 6 

รายงานผลการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตนและฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป 2562 

๑. ชื่อโครงการ  โครงการฝกอบรมดับเพลิงข้ันตนและฝกซอมอพยพหนีไฟประจําป 2562 

๒. ชื่อผูรับผิดชอบโครงการ       อาจารยธิติมา  ณ สงขลา 

๓. ระยะเวลาการปฏิบัติงาน       วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562  

๔. สถานท่ีดําเนินการ   ณ วิทยาลัยปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

๕. จํานวนผูเขารวมโครงการท่ีไดรับอนุมัติ (อาจารย บุคลากร นิสิต แมบาน คนสวนและรปภ.) 

5.1 อบรมดับเพลิงข้ันตน จํานวนผูเขารวม 60 คน  

5.2 ฝกซอมอพยพหนีไฟ  จํานวนผูเขารวมจริงโดยประมาณ 130 คน 

๖. จํานวนผูเขารวมโครงการจริง  

 ๖.๑ อาจารยและเจาหนาท่ี    จํานวน         14  คน 

 ๖.๒ นิสติ      จํานวน        103 คน 

 6.3 แมบานและคนสวน     จํานวน        12  คน 

 6.4 รปภ.      จํานวน        1   คน 

        รวมทั้งสิ้น     130    คน 

๗. งบประมาณท่ีใชจายจริง ตามรายการดังนี้ 

 

รายการ ไดรับอนุมัติ 

(บาท) 

จายจริง (บาท) เงินคงเหลือ (บาท) 

ก. หมวดคาตอบแทน 12,000.00 12,000.00 0 

ข. หมวดวัสดุ 13,600.00 13,888.50 -288.50 

ค. คารับรองและคาอาหารวางและเคร่ืองด่ืม 5,400.00 4,300.00 1,100.00 

รวมคาใชจาย 31,000000 30,188.50 811.50 

 

รวมคาใชจายทั้งหมด เปนเงิน  30,188.50 บาท (สามหมื่นหน่ึงรอยแปดสิบแปดบาทหาสิบสตางค ) 
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8. การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ 

8.1 เพ่ือใหอาจารย บุคลากร นิสิต ผูใชอาคารและผูที่เก่ียวของปฏิบัติงานประจําฝกปฏิบัติการดับเพลิง

ขั้นตนไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

 8.2 เพ่ือใหนิอาจารย บุคลาการ นิสิต ผูใชอาคารและผูที่เก่ียวของปฏิบัติงานประจําฝกปฏิบัติการใช

อุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลในการดับเพลิงที่ถูกตองและเหมาะสม 

 8.3 เพ่ือใหอาจารย บุคลาการ นิสิต ผูใชอาคารและผูที่เก่ียวของปฏิบัติงานประจําสามารถอพยพหนีไฟ

ไดอยางถูกตองและปลอดภัย 

9. ประเมินผลตามวัตถุประสงคของโครงการ 

9.1 ผลการอบรมและฝกซอมดับเพลิงขั้นตน:  ผูเขารวมมีความรูความเขาใจสามารถทําแบบทดสอบหลัง

เรยีนผานทั้งสิ้น 60 คน คิดเปน 100% 

9.2 จากการสังเกตการณฝกซอมดับเพลิงขั้นตน: ผูเขารวมสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและปลอดภัย ผาน

เกณฑการประเมินไดรับประกาศนียบัตรทั้งสิ้น 60 คน คิดเปน 100% (รายละเอียดดังภาพประกอบในเอกสารแนบ) 

9.2 ผลจากการสังเกตการณฝกซอมอพยพหนีไฟ:  ผูเขารวมสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองและปลอดภัย ไม

พบผูบาดเจ็บขณะทําการฝกซอมและสามารถปฏิบัติไดตามแผน โดยภาพรวมอยูในระดับที่ยอมรับได สวนระยะเวลา

ในการอพยพหนีไฟ เคลื่อนยายใชเวลาประมาณ 30 นาทจีึงจําเปนตองปรับปรุงแกไขใหมีความรวดเรว็ กระชับและ

คลองตัวมากข้ึนในปถัดไป 

10. ขอเสนอแนะจากการฝกซอมอพยพหนีไฟ 

1) การกําหนดจุดรวมพลไกลเกินไปจึงทําใหการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตองเดินทางไกลข้ึน ไมสะดวกในการ

เคลื่อนยาย หากตองใชตรงขามอาคารควรทาํการปดถนนทางสัญญาเพ่ือความปลอดภัย 

2) การประสานงานหนวยนเรนทร รถพยาบาลและรถดับเพลิงควรประสานงานตั้งแตเริ่มประกาศใชแผน

เพื่อเตรียมความพรอมในการเขาชวยเหลือไดอยางรวดเร็ว 

3) ขาดการคดักรองอาการของผูประสบภัย ควรมีการกําหนดบริเวณหรือ Zone ของการใหการปฐม

พยาบาล การรักษาอยางชัดเจนตามระดับของอาการบาดเจ็บ และปดก้ันบริเวณในแตละเขต 

4) กริ่งสัญญาณฉุกเฉินและน้ําดับเพลิงยังไมสามารถใชงานไดจริงควรมีการแกไข 

5) การนับคนท่ีจุดรวมพลยังไมทราบจํานวนคนแนนอน ชัดเจน ควรแบงหรือแยกการนับจํานวนตาม

หนวยงานหรือสาขาวิชา 

6) ขาดการปดระบบไฟฟาเมื่อมีการเกิดเหตุ 
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7) การคนหาผูประสบภัยควรเขาไปหลังจากทีมดับเพลิงระงับเหตุทําการดําเพลิงเสร็จ 

8) ทีมเคลื่อนยายไมมีอุปกรณ ควรแบงทีมชวยเหลือและคนหาผูประสบภัย 

11. ขอสังเกตกระบวนการฝกปฏิบัติการอพยพหนีไฟ 

 การฝกปฏิบัติการอพยพหนีไฟในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ทางผูสังเกตการณแบงทีมยอยออกเปน 

จํานวน 6 ทีมตามลักษณะผูรับผดิชอบขณะตอบโตเหตุฉุกเฉิน โดยผลของการสังเกตการณมีรายละเอียด

ดังน้ีคือ 

1) ทีมจุดรวมพล 

- ผูอพยพใชเวลาในการอพยพเกินกวาที่กําหนดไวจํานวน 1 นาที 

- ไมมีการแจงจํานวนภายหลังการตรวจนับรายชื่อ 

- ผูสังเกตการณพบวา ยังมีผูอพยพบางสวนไดยินเสียงสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉินแลวแตยังคงอยูใน

อาคาร ไมทําตามแผนที่ไดกําหนดไว  

2) ทีมอพยพเคล่ือนยาย 

- ทีมอพยพเคลื่อนยายและชวยเหลือผูประสบภัยมีการตรวจนับรายชื่อแตยังขาดการรายงานผลตอ

หัวหนาทมี 

- เกิดความลาชาขณะปฏิบัติการอพยพเคลื่อนยายผูประสบภัย จุดเกิดเหตุหางจากจุดรวมพล  

- อุปกรณในการชวยเหลือเพื่อขนยายผูประสบภัยมีจํานวนไมเพียงพอ 

- ผูสังเกตการณพบวา ขณะทําการอพยพเคลื่อนยาย ทีมไมไดมีการทวนสอบวามีการปดระบบไฟฟา

แลวหรือไม กอนท่ีจะทําการเขาไปอพยพเคลื่อนยายผูเสียชีวิตและผูบาดเจ็บ  

- สําหรับสถานการณท่ีไดมีการกําหนดใหเจาหนาที่ดับเพลิงสูญหายและไดรับบาดเจ็บนั้น เปน

สถานการณที่เพ่ิมเติมขึ้นในขณะฝกซอม (เพ่ือฝกปฏิบัติตอบโตสําหรับกรณีที่เลวรายที่สุด) แตผู

สังเกตการณพบวาทีมคนหาที่เขาไปคนหาผูสูญหายในคร้ังที่ 2 ไมไดนําอุปกรณเขาไปดวย แตก็มี

การประยุกตใชเครื่องมือที่หาไดในที่เกิดเหตุในการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บดังภาพที่ 5 

   

 ภาพที่ 5 การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 
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3) ทีมสนับสนุน 

- ปฏิบัติไดครอบคลุมตามเกณฑที่กําหนดไว กลาวคือ มีทีมพยาบาลประจําพื้นที่ ปฐมพยาบาลได

อยางถูกตอง มีการปดกั้นบริเวณและการจราจร ตลอดจนมีพนักงานประจํารถเคลื่อนยาย

ผูบาดเจ็บ 

4) ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉิน 

- ผูสังเกตการณพบวา ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินไมไดมีการสวมใสอุปกรณปองกันครบถวน 

- สําหรับในกรณีน้ีเปนการจําลองสถานการณ ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินไมไดมีการใชอุปกรณดับเพลิง 

- ขาด รปภ. และขาดการปดกั้นบริเวณในพื้นที่ท่ีมีไฟไหม (บริเวณที่เปนพื้นที่ไฟไหมและตอง

ลําเลียงสายน้ําดับเพลิงเพื่อทําการดับเพลิง) 

- ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินไดมีการตัดระบบไฟฟากอนเขาระงับเหตุ 

5) ทีมประสานงานและการสื่อสาร 

- ทีมประสานงานและสื่อสารมีการปฏิบัติการไดอยางครบถวน โดยทําการสื่อสารการเกิดเหตุ และ

แจงไปยังจุดรวมพล จากนั้นมีการประสานงานไปยังหนวยงานตางๆ และทําการแจงวัตถุประสงค

ของการฝกซอมอพยพหนีไฟประจําปชัดเจน 

6) ทีมผูอํานวยการเหตุฉุกเฉิน 

- ผูอํานวยการเหตุฉุกเฉินใชเวลาในการเดนิทางไปยังจุดเกิดเหตุหรือสั่งการไมเกิน 5 นาที พรอมทั้ง

มีการสั่งการชัดเจนและดําเนินการตอเนื่อง และมีการแจงยกเลิกแผนเม่ือเหตุการณสงบลง 
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รายช่ือผูเขารวมอบรม “ดับเพลิงขั้นตน (Basic Fire Fighting Training)” 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30-16.00 น.  

ณ อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   

1  นายสุธีร   อินทรรักษา 

2  นางสาวธิติมา  ณ สงขลา 

3 นางสาวธนวรรณ  บัวเจริญ 

4 นายชํานาญ  ชินสีห 

5 นางสาวธราภรณ  สุนทร 

6 นางสาวปยะนุช  สุวรรณรัตน 

7   นางสาวอรณี  ศรียา 

8   นายติณณ สุวรรณคีรี 

9 นายวิทวัส  หมาดอ ี

10 นางจุไรรัตน  เลาแกวหนู 

11 นายจิรวัฒน   ศรีใหม 

12 นางสาววิภาวรรณ    ออนประเสริฐ 

13 นางสาวอุทัยวรรณ    สุทธิพงศ 

14 นางสาวสกุลกาญจน     กรรณราย 

15 นายขจรศักด์ิ     เพ็ชรรัตน 

16 นางสาวอรนุช      อิสระ 

17 นางสิรนิทร  ทองตง 

18 นางเสาวลักษณ  ขาวเมือง 

19 นางสาวอําภา  มุณีฉิม 

20 นายสมหมาย     คงนวล 

21 นางขวัญตา    เพ็ชรรัตน 

22 นางสาวสจุินดา  สุขรุง 

23 นางเพ็ญจันทร  เรืองจันทร 

24 นางพวงเพ็ญ  เกตุขาว 

25 นางสาวธนภัทร  ปานแกว 

26 นางหนูพันธ เพ็งกลิ้ง 

27 นางอาภรณ หนูเอียด 

28 นางสาวนงเยาว  แกวก้ิม 

29 นางสาวเรวดี  จรงคหนู 

30 นางสาวเกศรินทร  ดําปาน 
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31 นายอภิเชษฐ  หยูดาํ 

32 นายเจรพงศ  เพ็งเกล้ียง 

33 นายประวิทย  ทองรักษ 

34 นายสมชาย  ผุดดง 

35 นายอนุชิต  ลูกหยี 

36 นายกิติกร  ยอดยา 

37 นายธนพล  ธนาวุฒิ 

38 นายมูฮาํหมัดเปาซ ี คาเรง็ 

39 นายนพรัตน  โพธ์ิดก 

40 นางสาวซอฟอวาตี  วาโยะ 

41 นางสาวมุสสีมะห  กือจิ 

42 นางสาวนินาหเดีย  บินเจะบือราเฮง 

43 นางสาวยัสมานี  สะมะแอ 

44 นางสาวรอกีเยาะ  มะดาโอะ 

45 นางสาวฮสัมาณ ี สามูนิง 

46 นางสาววิยดา  ไกรทิพย 

47 นางสาวจันทรธรัตน  วรรพิบูลย 

48 นางสาวหัสฉฎา อินทรดํา 

49 นางสาวณัฐนิชา  พรหมเจรญิ 

50 นางสาวจิราวรรณ  บุญแกว 

51 นายอิบรอฮมี ดอเลาะ 

52 นายอิฟฟาน อาเก็ง 

53 นายอารอกี  มะหะหะ 

54 นางสาวยอดขวัญ  พอกพูน 

55 นางสาวโสรญา  ชีลีเปรี่ยม 

56 นายสุวิทย  หนูปลอด 

57 นางพิริยะลักษณ  เพชรหวยลึก 

58 นางสาวดุษณีย  สุวรรณคง 

59 นางสาวนูรีมาน  มะสาและ 

60 นางสาวรูสมี  มะมี 
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รายชื่อผูเขารวมการฝกซอม “อพยพหนีไฟ (Fire Evacuation Drill)” 

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00-17.30 น.  

ณ อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา   

1 นายสุธีร   อินทรรักษา 

2 นางสาวธิติมา  ณ สงขลา 

3 นางสาวธนวรรณ  บัวเจรญิ 

4 นายชํานาญ  ชินสหี 

5 นางสาวธราภรณ  สุนทร 

6 นางสาวปยะนชุ  สุวรรณรัตน 

7 นางสาวอรณี  ศรียา 

8 นายติณณ สุวรรณคีรี 

9 นายวิทวัส  หมาดอี 

10 นางจุไรรัตน  เลาแกวหนู 

11 นายจิรวัฒน   ศรีใหม 

12 นางสาววิภาวรรณ    ออนประเสริฐ 

13 นางสาวอุทัยวรรณ    สุทธิพงศ 

14 นางสาวสุกลกาญจน     กรรณราย 

15 นายขจรศักดิ์     เพ็ชรรัตน 

16 นางสาวอรนุช      อิสระ 

17 นางสิรินทร  ทองตง 

18 นางเสาวลกัษณ  ขาวเมือง 

19 นางสาวอําภา  มุณีฉิม 

20 นายสมหมาย     คงนวล 

21 นางขวัญตา    เพ็ชรรัตน 

22 นางสาวสุจินดา  สุขรุง 

23 นางเพ็ญจันทร  เรืองจันทร 

24 นางพวงเพ็ญ  เกตุขาว 

25 นางสาวธนภัทร  ปานแกว 

26 นางหนูพันธ เพ็งกลิ้ง 

27 นางอาภรณ หนูเอียด 

28 นางสาวนงเยาว  แกวก้ิม 

29 นางสาวเรวดี  จรงคหนู 

30 นางสาวเกศรินทร  ดําปาน 

31 นายอภิเชษฐ  หยูดํา 

32 นายเจรพงศ  เพ็งเกลี้ยง 



 
2  

33 นายประวิทย  ทองรักษ 

34 นายสมชาย  ผุดดง 

35 นายอนุชิต  ลกูหยี 

36 นายกิติกร  ยอดยา 

37 นายธนพล  ธนาวุฒิ 

38 นายมูฮําหมัดเปาซี  คาเร็ง 

39 นายนพรัตน  โพธิ์ดก 

40 นางสาวซอฟอวาต ี วาโยะ 

41 นางสาวมุสสีมะห  กือจิ 

42 นางสาวนินาหเดีย  บินเจะบือราเฮง 

43 นางสาวยัสมานี  สะมะแอ 

44 นางสาวรอกีเยาะ  มะดาโอะ 

45 นางสาวฮัสมาณี  สามูนิง 

45 นางสาววิยดา  ไกรทิพย 

47 นางสาวจันทรธรัตน  วรรพิบูลย 

48 นางสาวหัสฉฎา อินทรดํา 

49 นางสาวณัฐนิชา  พรหมเจริญ 

50 นางสาวจิราวรรณ  บุญแกว 

51 นายอิบรอฮีม ดอเลาะ 

52 นายอิฟฟาน อาเก็ง 

53 นายอารอกี  มะหะหะ 

54 นางสาวยอดขวัญ  พอกพูน 

55 นางสาวโสรญา  ชีลีเปรี่ยม 

56 นายสุวิทย  หนูปลอด 

57 นางพิรยิะลักษณ  เพชรหวยลกึ 

58 นางสาวดุษณีย  สุวรรณคง 

59 นางสาวนูรีมาน  มะสาและ 

60 นางสาวรูสมี  มะมี 

61 เชาวลักษณ ฤทธิสรไกร 

62 นายศราวุธ    อินทราพงษ 

63 นางสาวชวนชม  ขุนเอียด 

64 นางสาวเพ็ญพักตร  หนูผุด 

65 นางสาวกนกอร หลงกลาง  

66 นางสาวกนชวรรณ แสงสม  

67 นางสาวจุฑารัตน ชัยพัฒน  

68 นางสาวชญานันท จําเริญ  

69 นางสาวชมภูนุช ดวงฉีด  

70 นายชลธี วิเชียร  
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71 นางสาวชุติมดี อําไพฤทธิ์  

72 นายซอฟฟวดีน สะมะลี  

73 นางสาวซารีฮะ หะยีหะซา  

74 นายธนกฤต ชุมบุญรักษ  

75 นางสาวธนัชพร เพ็ชรบูรณ  

76 นางสาวธิดาลักษณ คําขาว  

77 นายนัซฟู พะยุซี  

78 นายนัสรุดดีน สะแลแม  

79 นางสาวนาฎนที จุเสง  

80 นางสาวนูรายนา มะสารี  

81 นางสาวปภาวรินท ปริยะ  

82 นางสาวปาณิสรา โชติกุลานนท  

83 นางสาวปยพร ขุนไพชิต  

84 นางสาวพรภัสสร นิภานันท  

85 นางสาวพักตรพิมล ไขแสง  

86 นางสาวแพรววดี มหาสวัสดิ์  

87 นางสาวฟาใส แอบมณี  

88 นางสาวมารียะฮ ลาไหน  

89 นางสาวรัชฎาภรณ มุสิกะพันธ  

90 นางสาวรางคคณา อีแต  

91 นางสาวรุงอรณุ มาเอียด  

92 นางสาวโรสยา หวงทรัพย 

93 นายฤทธิเดช เรืองแกว  

94 นางสาววราภรณ มณีทอง  

95 นางสาววิลาวัณย แกวสุวรรณ  

96 นางสาวศรินยา สูบเด็น 

97 นางสาวสอฝหยะ ชางเขียน  

98 นางสาวสาธนี ชศูรีหรัญ  

99 นางสาวสดุารัตน ปนแกว  

100 นางสาวสดุาวรรณ มีศรี  

101 นางสาวสนิุตา หมัดเด็น  

102 นางสาวสพุัตรา ผองสุวรรณ  

103 นางสาวอาดีละห กานา  

104 นางสาวอาริษา บุญชู  

105 นายอารยี แหละอี  

106 นายฮาริซ หมัดหมัน  

107 นางสาวนูรีฮัน บาเหม 

108 นางสาวขนิษฐา รักทองจัน 
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109 นางสาวจารุวรรณ ไชยสุวรรณ 

110 นางสาวจารุวรรณ จันทวงศ 

111 นางสาวชลธิชา นวลสะอาด 

112 นางสาวซลัวา ดะสะอิ 

113 นางสาวซารีมา วิลามาศ 

114 นางสาวซไูลลา กาเจ 

115 นางสาวดวงกมล สคุชเดช 

116 นางสาวนาวา สาเมาะ 

117 นางสาวนาวิณี เอียดตํา 

118 นางสาวนูรอัยน่ี เกปน 

119 นางสาวพินิจนันท เอียดงามสม 

120 นางสาวภูสุดา คําพรรณ 

121 นางสาวมัณฑิรา แกวมุสิก  

122 นางสาววรัญญา คงณรงค  

123 นางสาววันทนา คลองการ  

124 นางสาวศรุตา รัตนพันธ  

125 นางสาวสนิุสา ตาษไทยสงค  

126 นางสาวสมุินตรา คงนคร  

127 นางสาวสไุรยา สุกเส็ม  

128 นางสาวอัจจิมา หมัดอาดัม  

129 นายอิฟฟาน อาเด็ง  

130 นางสาวอิสริยา ณรงค  
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ประมวลภาพโครงการอบรมดับเพลิงข้ันตน (Basic Fire Fighting Training) 

ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   

วันพุธที่ 28 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 8.30-16.00 น. 

การอบรมภาคทฤษฎี 
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การอบรมภาคปฏิบัติ 
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ประมวลภาพโครงการอบรมฝกซอมอพยพหนีไฟ (Fire Evacuation Drill Training) 

ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง   

วันพุธที่ 28 สิงหาคม ๒๕62 เวลา 16.00-17.00 น. 

จําลองสถานการณไฟไหมบริเวณตูควบคุมไฟฟาขางหองถายเอกสารอาคารสํานักงานช้ัน 1  

ณ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา ม.ทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 

16.00 น. – แมบานไดยินเสียงดังในหองควบคุมไฟฟา    - แมบานเห็นประกายไฟในหองควบคุมไฟฟาเรียกเพื่อนรวมงานมาชวย 

   

 

- เพ่ือนรวมงานนําถังดับเพลิงมาฉีดดับไฟเบ้ืองตน  - แมบานแจงใหหัวหนางานและผอ.เหตุฉุกเฉินเขามาประเมินสถานการณ 
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- ผอ.เหตุฉุกเฉินประเมินสถานการณไมสามารถระงับไดมีการลุกลามของไฟจึงประกาศใชแผนอพยพหนีไฟและแผนระงับเหตุ

เพลิงไหมและส่ังการใหกดสัญญาณแจงเหตุฉุกเฉิน 

 

    

 

- ทีมประสานงานและส่ือสารประชาสัมพันธประกาศใหพนักงาน นิสิตและผูใชอาคารทุกคนอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวม

พล (ลานจอดรถหนาอาคาร) 
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- ทีมอพยพหนีไฟใชธงนําทางพนักงาน นิสิตและผูใชอาคารทุกคนอพยพออกนอกอาคาร (เดินเร็วชิดขวา) ไปยังจุดรวมพล 

-  
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- ทีมอพยพทําการตรวจนับรายช่ือพนักงาน นิสิตและผูใชอาคารที่ไปถึงจุดรวมพลและเม่ือนับเสร็จใหนั่งรออยางสงบ 

    

        

 

- ผอ.เหตุฉุกเฉินส่ังการใหทีมประสานงานและส่ือสารทําการประสานงานขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก (1669 และ

เทศบาลบานพราว) เขาทําการสนับสนุนใหการชวยเหลือ 
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- ผอ.เหตุฉุกเฉินส่ังการทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินเขาไประงับเหตุฉุกเฉิน 

    

 

- ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินเขาทําการระงับเหตุเบื้องตน 
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- ทีมอพยพรายงานผลการตรวจนับจํานวนคนที่จุดรวมพลและรายงานรายช่ือและจํานวนผูท่ีสูญหายใหผอ.ทราบเปนระยะ 

     

 

 

- ผอ.เหตุฉุกเฉินส่ังการทีมเคล่ือนยายและชวยเหลือผูประสบภัยเขาทําการคนหาและใหการชวยเหลือ 
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- ทีมเคล่ือนยายและชวยเหลือผูประสบภัยรายงานผอ.เหตุฉุกเฉินหลังจากคนหาพบและแจงอาการบาดเจบ็ 
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- ผอ.เหตุฉุกเฉินส่ังการทีมพยาบาลเตรียมพรอมปฐมพยาบาล  

     

 

- ทีมพยาบาลประเมินอาการใหการชวยเหลือและสงตอผูบาดเจ็บไปรพ.ปาพะยอม 
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- ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินเขาทําการระงับเหตุเพลิงไหมพรอมดวยเจาหนาที่จากเทศบาลตําบลบานพราว 
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- ทีมตอบโตเหตุฉุกเฉินรายงานผอ.เหตุฉุกเฉินสามารถระงับเพลิงไหมไดและสถานการณเพลิงสงบ 

        

 

16.30 น. - ผอ.เหตุฉุกเฉินประกาศยกเลิกใชแผนฉุกเฉินพรอมกับกลาวสรุปผลการฝกซอม 
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- ทีมวิทยากรและผูสังเกตการณจากโรงพยาบาลปาพะยอม เทศบาลบานพราวและกูภัยกลาวสรุปผลการฝกซอมและให

เสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในปตอไป 

    

     

 

ปดการฝกซอมแผนเตรียมพรอมรับเหตุฉุกเฉินประป พ.ศ. 2562 ของคณะวิทยาการสุขภาและการกีฬา ม.ทักษิณ พัทลุง 
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เวล า รายล ะเอียด

เหตุการณ์ไฟไหม้/ระเบิด

16.00-16.02 น. สมมติสถานการณ์ : ขณะทีแม่บ้าน (พแีดง) ทาํความสะอาดอยู่บริเวณห้องครัวชนั 1 อาคารคณะวิทยาการสุขภาพและการกฬีา (วสก.) ได้ยินเสียง

ดังบริเวณจุดเครืองถ่ายเอกสารและห้องเครืองไฟฟ้า จึงรีบร้องเรียกพนักงานททีาํงานห้องข้างเคยีง จนท.โสต (คณุจิรวัฒน)์ จากนนัแม่บ้านรีบแจ้ง

หัวหน้าสาํนักงาน (คณุวิภาวรรณ)   คณุวิภาวรรณแจ้งผ ู้อาํนวยการ/รองผอ.เหตุฉุกเฉิน (คณบด/ี ผศ.ดร.ดุษณีย)์ และหัวหน้า/รองหัวหน้าทีมตอบโต้

เหตุฉุกเฉิน (อ.ดร.ชาํนาญ/อ.ดร.สุปานด)ี

 - ขณะเดียวกนัจนท.โสต (คณุจิรวัฒน/์คณุสุกลกาญจน)์ เห็นควันไฟและเปลวไฟ จึงรีบตัดระบบไฟฟ้าโซนชนั 1 และใชถ้ังดับเพลิงฉีดดับไฟ 1 ถัง

(2 นาที)
 - หัวหน้าสาํนักงาน (คณุวิภาวรรณ/ คณบด/ี ผศ.ดร.ดุษณี / อ.ดร.ชาํนาญ/ อ.ดร.สุปานด)ี เข้าตรวจสอบพนืทีเกดิเหตุ และแจ้งไปยังหัวหน้า/รอง

หัวหน้าทีมประสานงานและสือสาร (อ.ดร.สุภาพร/ ผศ.ดร.กสุุมาลย์) รอรับคาํสังดาํ เนินการต่อไป

16.02-16.05 น. 

(3 นาที)

1. คณบด/ี อ.ดร.ชาํนาญ/ อ.ดร.สุปานด/ี คณุวิภาวรรณ ประเมินสถานการณ์ร่วมกนั พบมีการเกดิเพลิงไหม้ และเริมมีการลุกลามในพนืทีกว้างขึน 

ผอ./รองผอ.เหตุฉุกเฉิน (คณบด/ีผศ.ดร.ดุษณี) จึงสังการประกาศใชป้ระกาศใชแ้ผนระงับเหตุฉุกเฉินและแผนอพยพหนไีฟพร้อมกัน ทีม

ประสานงานและสือสารรับคาํ สังดาํ เนินการตามแผน (อ.ดร.สุภาพร/ ผศ.ดร.กสุุมาลย์/คณุสุจินดา)

 - คณุวิภาวรรณกดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินบริเวณใกล้เคยีง 

 - ทีมประสานงานและสือสาร (อ.ดร.สุภาพร/ ผศ.ดร.กสุุมาลย์/คณุสุจินดา) แจ้งทีมต่างๆ ตามแผนเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน

16.05-16.10 น. 2. ผู้ ใช้อาคารทุกคน (บุคลากร อาจารย์ นิสิต ผ ู้รับเหมา ผ ู้มาติดต่อ ทุกคน) เมือได้ยินเสียงสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (หวอ)

(5 นาที) 2.1 ให้วางอุปกรณ์ ปิดเครืองมือ ปิดคอมพิวเตอร์ ปิดไฟ/อุปกรณ์ไฟฟ้า และวางอุปกรณ์ต่างๆ ทุกคนเดินเร็วชิดขวาออกจากพืนทีอาคารวสก.

2.2 ทุกคนรับฟังการสือสารจากทีมประสานงานและสือสาร (อ.ดร.สุภาพร/ผศ.ดร.กสุุมาลย/์คณุสุจินดา) ผ่านโทรโข่งว่าพนืทีใดเกดิเหตุ และมีการ

ประกาศให้ใชจุ้ดรวมพลใดและเส้นทางหนีไฟเส้นทางใดเพอืไป ยังจุดรวมพลได้อย่างปลอดภัยมากทีสุด

2.3 ผ ู้ปฏิบัติงานประจาํพนื/หน่วยงาน นาํ เอกสารสาํคญัและใบรายชอืตรวจนับจาํนวนคนออกทางประตูหรือทางออกฉุกเฉินประจาํพืนทีไปยังจุด

รวมพล (โดยใชเ้วลาอพยพไปยังจุดรวมพลไม่เกนิ 5 นาที)

2.4 หัวหน้า/รองหัวหน้าทีมระงบัเหตุฉุกเฉิน (คณุสมหมาย/ คณุติณณ) ตรวจสอบมีผ ู้ติดคา้งอยู่ในลิฟท์หรือไม่พร้อมทาํการชว่ยเหลือทันที

16.10-16.20 น. 3. ทีมจดุรวมพล:  หัวหน้า/รองหัวหน้าทีม (คณุอาํภา/ คณุจุไรรัตน์) หลังจากรายงานตัวทจุีดรวมพลสังการลูกทีมดังนี

(10 นาที) 3.1 หัวหน้าทีมผ ู้ตรวจสอบจาํนวนคน (คณุอาํภา/ คณุจุไรรัตน)์ ทาํการตรวจนับจาํนวนคนว่าครบถ้วนหรือไม่

3.2 กรณีตรวจนับจาํนวนครบถ้วนให้แจ้งหัวหน้า/รองหัวหน้าทีมอพยพ (คณุวิภาวรรณ / อ.ศราวุธ)  จากนันรายงานผลต่อ ผอ./รองผอ. เหตุฉุกเฉิน

3.3 กรณีตรวจนับจาํนวนไม่ครบถ้วนให้ คณุวิภาวรรณ / อ.ศราวุธ รายงานผลต่อ ผอ. / รอง ผอ.เหตุฉุกเฉินเพอืสังการให้หัวหน้า/รองหัวหน้าทีม

คน้หา/ชว่ยเหลือผ ู้ประสบภัย (คณุขจรศักด/ิ คณุวิทวัส)  สังการให้ลูกทีมร่วมกนัคน้หาคนสูญหายในพืนที โดยคน้หาคนทีสูญหายจนกว่าจะเจอและ

รายงานให้ผอ./รองผอ.เหตุฉุกเฉินทราบเป็นระยะๆ (*กอ่นเข้าไปในพนืทีต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าทีมและแจ้งจาํนวนคนทีเข้าไปในพนืทีททีุกครัง)

สมมติเหตุการณ์: บุคลากรสูญหาย 1 คน หลังจากคน้หาพบหมดสติเนอืงจากสาํลักควัน 1 คน แม่บ้านแขนหัก 1 คน และคนสวนเป็นลม 1 คน ทีม

ชว่ยเหลือผ ู้ประสบภัยนาํผ ู้บาดเจ็บ/สูญหายมายังจุดรวมพลท ี1 อ.ปัทมา/คณุอรณี หัวหน้า/รองหัวหน้าทีมพยาบาลพร้อมกบัลูกทีมทาํการปฐม

พยาบาลเบอืงต้น ทีมพยาบาลรายงานต่อผอ./รองผอ.เหตุฉุกเฉินเพอืประสานทีมประสานงานและสือสาร (อ.ดร.สุภาพร/ผศ.ดร.กสุุมาลย/์คณุสุ

จินดา) ประสานไปยังรถพยาบาลประจาํ วิทยาเขตและฝ่ายยานพาหนะกลางนาํพนักงานผ ู้ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลป่าพะยอม จากนนัรายงาน

ความคบืหน้าของอาการเป็นระยะๆ

16.20-16.25 น. 4. ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน: หัวหน้า/รองหัวหน้าทีม (อ.ดร.ชาํนาญ/ อ.ดร.สุปานดี)  หลังจากรายงานตัวทจุีดรวมพลสังการลูกทีมดังนี

(5 นาที)
4.1 ทีมไฟฟ้า: คณุจิรวัฒน/์ คณุสุกลกาญจน์ ทาํการตัดระบบไฟฟ้าพืนทีเกดิเหตุและพนืทีอาคารทังหมด และรอคาํสังจาก ผอ. เหตุฉุกเฉิน ในการ 

Reset ระบบสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน

4.2 ทีมระงับเหตุฉุกเฉิน: คณุสมหมายและคณุติณณ พร้อมลูกทีมจัดเตรียมอุปกรณ์ระงบัเหตุฉุกเฉิน (อุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล,ปัมนาํ

ดับเพลิง,สายนาํ /หัวฉีดนาํดับเพลิงประจาํพืนที) ทาํการเข้าระงบัเหตุในพนืทีทันที (*กอ่นเข้าไปในพืนทีต้องรายงานตัวต่อหัวหน้าทีมและแจ้ง

จาํนวนคนทเีข้าไปในพืนทีททีุกครัง)

กําหนดการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ (ไฟไหม้) และแผนอพยพหนีไฟ ประจําปี 2562

วันท ี28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00-17.00 น.
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เวล า รายล ะเอียด

16.25-16.35 น. เหตุการณ์ไฟไหม้/ระเบิด (ต่อ)

(10 นาที)
6.1 ทีมพยาบาล : หัวหน้า/รองหัวหน้าทีม (อ.ปัทมา/ คณุอรณี/ คณุสิรินทร) ประสานงานทีมพยาบาลประจาํ จุดรวมพล ทาํการปฐมพยาบาล

เบืองต้นแกผ่ ู้ได้รับบาดเจ็บ ส่งต่อผ ู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลภายนอก และรายงานผลการดาํ เนินการให้ผอ./รองผอ.ทราบเป็นระยะๆ

6.2 ทีมรปภ./ยานพาหนะ/สนบัสนุน: ทีมรปภ.ปิดกนับริเวณ: หัวหน้า/รองหัวหน้าทีม (คณุวรินทร์ทิพย์ / คณุอรนุช)

      ควบคมุ ดูแลการจราจร ปิดกนัพืนทีและบุคคลภายนอกห้ามเข้า-ออกบริเวณอาคารวสก.  และรอรับคาํสังจากผอ. / รอง ผอ.เหตุฉุกเฉิน ในการ

อาํนวยความสะดวกแกห่น่วยงานภายนอกกรณีขอความชว่ยเหลือ

* ทุกทีมต้องรายงานสถานการณ์ให้ผอ./รองผอ.เหตุฉุกเฉินทราบเป็นระยะ  ๆ(การสือสารสามารถใชว้ิทยุสือสาร,โทรศัพท,์ โทรโข่ง อนืๆ)

16.35-16.50 น. 

(15 นาที)

7. อ.ดร.ชาํนาญ หัวหน้าทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน รายงานต่อผอ./รองผอ.เหตุฉุกเฉิน สามารถระงบัเหตุฉุกเฉินเข้าสู่ภาวะปกติได้แล้ว และทุกทีม

สามารถดาํ เนินการรายงานได้ครบถ้วน ผอ./รองผอ.เหตุฉุกเฉิน สังการให้ทีมประสานงานและสือสาร (อ.ดร.สุภาพร/ผศ.ดร.กสุุมาลย/์คณุสุจินดา)  

ประกาศยกเลิกแผนระงบัเหตุเพลิงไหม้

16.50-17.00 น
8. ผอ./รองผอ.แผนฉุกเฉินแจ้งชแีจงให้ทุกคน ณ จุดรวมพลทราบถึงวัตถุประสงคแ์ละสรุปผลการฝึกซอ้มดับเพลิงและฝึกซอ้มอพยพหนีไฟ

ประจาํปีจากนนัแจ้งให้ทุกคนกลับเข้าทาํงานตามปกติหรือกลับบ้านตามความเหมาะสม

หมายเหตุ: 1. หลังจากผอ./รองผอ.เหตุฉุกเฉินประกาศยกเลิกใชแ้ผนระงบัเหตุเพลิงไหม้ ทีมสาํรวจความเสียหายเข้าทาํการตรวจสอบความเสียหายทุกพืนที ดังนี

1) ด้านทรัพย์สิน อาคารสถานที สาธารณูปโภค: อ.ดร.ชาํนาญ หัวหน้าทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉินพร้อมกบัลูกทีม

2) ด้านทรัพยากรบุคคล : รองผอ.เหตุฉุกเฉินและหัวหน้าสาํนักงานพร้อมกบัลูกทีม

3) ด้านสิงแวดล้ อม: หัวหน้าทีมอพยพเคลอืนย้าย ทีมสนับสนุน ทีมประสานงานและสือสารพร้อมกบัลูกทีม

                 2. ทุกทีมตามแผนเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินประชมุสรุปผลการฝึกซอ้มแผนเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินประจาํ ปี 2562 (หลังการฝึกซอ้มยกเลิกใชแ้ผน)

กาํหนดการฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ (ไฟไหม้) และแผนอพยพหนไีฟ ประจําปี 2562

วันท ี28 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00-17.00 น.

หน้า 2/2



 
2  
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รายงานและการรับรองผลการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตนและการอพยพหนีไฟจาก 

 เทศบาลตําบลบานนา อําเภอศรีนครินทร   จังหวัดพัทลุง 

 

 จากการอบรมดับเพลิงขั้นตน การฝกซอมดับเพลิงและการฝกซอมอพยพหนีไฟคร้ังน้ีไดดําเนินการเปนไป

ตามกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการและดําเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดลอมในการทํางานเก่ียวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 ถึงแมวาการบังคับใชกฎหมาย

ยังไมไดกําหนดครอบคลุมถึงหนวยงานราชการ อยางไรก็ตามคณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬาไดตระหนักถึง

ความปลอดภัยและหวงใจในชีวิตและทรัพยของทุกคน จึงไดจัดใหมีการดําเนินกิจกรรมตามพระราชบัญญัติ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยจัดใหมีมาตรฐานในการบริหาร

และการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานในหนวยงานไมต่ํากวา

มาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางานตามพระราชบัญญัติน้ี ซึ่งรายงานและ

การรับรองผลการฝกอบรมดับเพลิงขั้นตนและการอพยพหนีไฟจากเทศบาลตําบลบานนา อําเภอศรีนครินทร   

จังหวัดพัทลุงไดแสดงตามเอกสารลําดับถัดไป 
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