
 

คู่มือป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉิน 

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ 

มหาวทิยาลยัมหิดล  
 

 

 

     

 

 

 

  

 

 

 

 

259 หมู ่13 ต ำบลโนนหนำมแท่ง อ ำเภอเมือง จงัหวดัอ ำนำจเจริญ 



ค าน า 
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จดัตั้งวิทยำเขตอ ำนำจเจริญ มหำวิทยำลยัมหิดล โดยอำ้งอิงตำมขอ้ก ำหนดของ “กฎกระทรวงก ำหนดมำตรฐำนในกำร
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ฉุกเฉิน อนัจะน ำไปสู่กำรลดกำรประสบอนัตรำยและควำมสูญเสียขององคก์ำรและสงัคมโดยรวม 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

1. แผนการป้องกนัและระงบัอคัคภีัย

ก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 1.1  แผนการอบรมป้องกนัและระงบั
อคัคีภยั 

 1.2  แผนการรณรงค์ป้องกนัอคัคีภยั 

 1.3  แผนการตรวจตราเพ่ือป้องกนั
อคัคีภยั 

ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 1.4  แผนการระงบัอคัคีภยั 

 1.5  แผนการอพยพหนีไฟ 

   หลังเหตุเพลิงไหม้สงบลง 

 1.6  แผนการบรรเทาทกุข์ 

 1.7  แผนการปฎิรูปฟืน้ฟู 

วัตถุประสงค์แผนการป้องกันและระงบัอัคคีภยั 

1. เพื่อเป็นการป้องกนัการสญูเสยีทัง้ชีวิตและทรัพย์สนิจากอคัคีภยั 

2. เพื่อสร้างความมัน่ใจในเร่ืองความปลอดภยัตอ่บคุลากรกรณีเกิดเหตเุพลงิไหม้ 

3. เพื่อลดอตัราการเสีย่งตอ่การเกิดเหตอุคัคีภยั 

4. เพื่อสร้างทศันคติที่ดตีอ่บคุคากรในองค์กร 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

1.1 แผนการอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคภีัย 

วตัถุประสงค์  

1.  เพ่ือใหบุ้คลากรเกิดความรู้ความเขา้ใจในวธีิการดบัเพลิงเบ้ืองตน้ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั จนสามารถกระท าการ
ดบัเพลิงขั้นตน้ไดจ้ริง 

2.  เพ่ือปฏิบติัตามกฎกระทรวง "ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั 
และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั พ.ศ. 2555 ลงวนัท่ี 9 มกราคม 2556 

ช่ือหลกัสูตร
อบรม 

การดบัเพลงิเบือ้งต้น การฝึกซ้อมหนีไฟ การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

เน้ือหาหลกัสูตร 1.  ความรู้เก่ียวกบัไฟ และการ
เกิดอคัคีภยั 
2.  ชนิดของเคร่ืองดบัเพลิง 
3.  ภาคปฏิบติัการดบัเพลิง
เบ้ืองตน้ 

1.  ฝึกซอ้มหนีไฟ ตามแผนการ
อพยพหนีไฟ 
2.  ฝึกซอ้มดบัเพลิง ตาม
แผนการดบัเพลิง 

1.  การบาดเจ็บ บาดแผล การหา้ม
เลือด 
2.  ไฟฟ้าช็อต 
3.  การกลืนเหรียญ หรือส่ิงของ
แลว้ติดหลอดลม 
4.  การเป่าปากช่วยหายใจ นวด
หวั ผายปอด 
5.  สารพิษ  กรด และด่าง เขา้ตา / 
ปาก ถูกผิวหนงั 

วทิยากร เจา้หนา้ท่ีดบัเพลิง งานเทศบาล
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมการความปลอดภยัฯ ทีมพยาบาล 

ระยะเวลาอบรม 1  วนั 0.5  วนั 0.5  วนั 

ผูเ้ขา้อบรม บุคลากรจ านวน  40 %  จากทุก
หน่วยงาน 

บุคลากรทุกคน บุคลากรจากทุกหน่วยงาน 

 

1.2  แผนการรณรงค์ป้องกนัอคัคภีัย 

 แผนการรณรงคเ์พ่ือป้องกนัและระงบัอคัคีภยั  ทางวทิยาเขตอ านาจเจริญ มหาวทิยาลยัมหิดล นั้น ไดจ้ดัใหมี้อยู ่

ในแผนด าเนินงานดา้นความปลอดภยัของวทิยาเขตฯ เป็นประจ าทุกปี  โดยใหท้างคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนา

มยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน  เป็นผูจ้ดัท าแผนข้ึน  พร้อมกบัก าหนดหนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ  และก าหนดการรณรงคใ์ห้

อยูใ่นช่วงท่ีสอดคลอ้งและสมัพนัธ์กบัแผนการอบรมขององคก์ร  เพ่ือเป็นการกระตุน้เตือนและสร้างจิตส านึกดา้นความ
ปลอดภยั เก่ียวกบัเร่ืองอคัคีภยัใหบุ้คลากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และโดยตอ่เน่ือง 

หมายเหตุ  :  กิจกรรมในการรณรงค ์ จะก าหนดตามความเหมาะสมของช่วงเวลาในแต่ละปี  โดยอา้งอิง  แผนงานดา้นความ

ปลอดภยัขององคก์ร 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

1.3 แผนการตรวจตราเพือ่ป้องกนัอคัคภีัย 

เพ่ือเป็นการป้องกนัอคัคีภยัใหผู้จ้ดัการส่วนในแต่ละหน่วยงานเป็นผูรั้บผดิชอบและดูแลใหเ้กิดการปฏิบติั 

NO. แผนการตรวจตราเพือ่ป้องกนัอคัคีภัย ผู้ตรวจ 

1 
ดูแลมิใหเ้กิดประกายไฟหรือและความร้อนในบริเวณท่ีหวงหา้มหรือในบริเวณท่ี
วิทยาเขตก าหนดโดยไม่ไดรั้บอนุญาต เจา้ของพ้ืนท่ี 

2 

ตรวจตราการปฏิบติังานท่ีอาจก่อใหเ้กิดประกายไฟหรือก่อใหเ้กิดความร้อน จะตอ้ง
ห่างจากบริเวณท่ีมีสารไวไฟ หรือวตัถุติดไฟง่าย อยา่งนอ้ยในรัศมี 10 เมตรกรณีไม่
สามารถท าไดจ้ะตอ้งจดัใหมี้อุปกรณ์ดบัเพลิงท่ีเหมาะสมกบัชนิดของงานนั้น ๆ  ฝ่ายอาคารและสถานท่ี 

3 
ตรวจสอบภาชนะท่ีใส่สารไวไฟหรือเช้ือเพลิงต่าง ๆ ท่ีอยูใ่นสภาพช ารุดหรืออาจจะ
เกิดการร่ัวไหล ใหรี้บรายงานผูรั้บผิดชอบทราบโดยเร็ว และรีบใหมี้การแกไ้ขทนัที ฝ่ายอาคารและสถานท่ี 

4 
หา้มมิใหมี้การสูบบุหร่ีในบริเวณท่ีหวงหา้ม หรือบริเวณท่ีมีป้ายอนัตรายจากสาร
ไวไฟหรือบริเวณหา้มสูบบุหร่ี นอกจากสถานท่ีท่ีจดัไวเ้ท่านั้น ฝ่ายอาคารและสถานท่ี 

5 
กรณีท่ีตอ้งขนถ่ายสินคา้หรือส่ิงของบริเวณท่ีมีสารไวไฟหรือถงัแก๊ส จะตอ้งดูแล
ระมดัระวงัการกระแทกหรือการก่อใหเ้กิดอคัคีภยั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

6 
ดูแลตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ดบัเพลิง และถงัดบัเพลิงใหอ้ยูใ่นสภาพท่ี
เหมาะสมพร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา คณะกรรมการ คปอ. 

7 
ดูแลตรวจสอบระบบไฟแสงสวา่งฉุกเฉินและระบบสญัญาณแจง้เหตุฉุกเฉินรวมถึง
อุปกรณ์ระวงัภยัจากไฟฟ้า ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อยและพร้อมใชง้านใหมี้การ คณะกรรมการ คปอ. 

8 ตรวจสอบความปลอดภยัเก่ียวกบัอคัคีภยัตามหวัขอ้ต่าง ๆ 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง คณะกรรมการ คปอ. 
 

หมายเหตุ  :  

- วนัหยดุหรือนอกเวลาท างานใหเ้จา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั ท าการตรวจสอบความเรียบร้อยเป็นประจ าทุกวนั 

- ความถ่ีในการตรวจตรา อา้งอิง ตามแผนการตรวจติดตามส่ิงแวดลอ้ม อาชีวอนามยัและความปลอดภยัในการท างาน 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

1.4 แผนการระงบัอคัคภีัย 

แผนปฏบิัตกิารในภาวะฉุกเฉิน (กรณีเกิดอคัคีภยัไม่รุนแรง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

บคุลากร / ผู้พบเหตเุหต ุ

ดบัเองได้ ดบัเองไมไ่ด้ 

แจ้งหวัหน้า / 

เพื่อนร่วมงาน 

แจ้งหวัหน้า 

ช่วยกนัดบัไฟ 

แจ้งหวัหน้า 

แจ้งฝ่ายภายภาพ แจ้งฝ่ายภายภาพ 

คปอ. ตรวจสอบพืน้ท่ีและสอบสวนหาสาเหต ุ

เกิดเหตฉุกุเฉิน / เพลงิไหม้ 

ไมรุ่นแรง / ดบัเองได้ 

กลางวนั กลางคืน 

รุนแรง / ดบัเองไมไ่ด้ 

รปภ. / ผู้พบเห็นเหต ุ

ดบัเองได้ ดบัเองไมไ่ด้ 

แจ้งเพื่อนร่วมงาน 

ช่วยกนัดบัไฟ 

แจ้งฝ่ายภายภาพ 

คปอ. ตรวจสอบพืน้ท่ีและสอบสวนหาสาเหต ุ

ประเมินสถานการณ์ 

แผนปฏิบัตกิารในภาวะฉุกเฉิน 

(กรณีเกิดอคัคีภยัรุนแรง) 

ประเมินสถานการณ์ 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

1.4 แผนการระงบัอคัคภีัย (ต่อ) 

แผนปฏบิัตกิารในภาวะฉุกเฉิน (กรณีเกิดอคัคีภยัรุนแรง) 

 

 

  

องคก์รท่ีเกิดเหต ุ - ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
  โทร. 045-523133, 081-9219411 

สายตรวจ รปภ. 

สนง.ประกนัสงัคม   โทร 045-523048-50 

สนง.ท่ีดิน                 โทร 045-523026 

สนง.ทรัพยากรฯ      โทร 045-523235-6 

อบจ.อ านาจเจริญ     โทร 045-510132 
ศูนยป์ระสานงานชุมชนฯ โทร 045-452661 

แจง้ส านกังานจงัหวดั  
โทร 045-523012 หน่วยงานท่ีมาช่วยระงบัเหต ุ

แจง้ทอ้งท่ีเพื่อรับทราบ 

อบต.โนนหนามแท่ง  

โทร 045-541225 

 

เทศบาล ต.บุ่ง 

โทร 045-451675 
 

กรณีรุนแรง 

-สถานีดบัเพลิงเทศบาลเมือง  
โทร 199 / 045-511384 

-สถานีดบัเพลิง อบต.โนนหนามแท่ง 

โทร 045-541225 

 

-ผูว้า่ราชการจงัหวดั 

โทร.045-523111 (ท่ีท างาน) 

โทร.045-5230119ต่อ41110 (บา้น)  

-ศูนยว์ทิย ุVHF.103.25 

โทร 045-523129 

นายอ าเภอเมือง 

โทร 045-511993 

 

 

-โรงพยาบาลอ านาจเจริญ  
โทร 1669, 045-511940 

 
สถานีต ารวจภูธรจงัหวดั  

โทร 191 
 

องคก์รจดัท ารายงาน สาเหต ุ

ความเสียหายเสนอ ส านกังานจงัหวดัอ านาจเจริญ 

และส านกังานอธิการ ม.มหิดล 

 

ตรวจสอบความเสียหาย

โดยส านกังานป้องกนัฯ 

และองคก์รท่ีเกิดเหต ุ

 

หน่วยงาน รปภ. พร้อม

รถดบัเพลิงเขา้ระงบัเหต ุ

 

สามารถควบคุมได ้

 

แผนบรรเทาทุกข์ 

แผนปฏิรูปฟ้ืนฟู 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

1.5 แผนการอพยพหนีไฟ 

ขั้นตอนปฎิบติัแผนอพยพฉุกเฉินของบุคลากร 

วตัถุประสงค์  

 1.  เพื่อใหบุ้คลากรรู้จกัการอพยพตามแผนฉุกเฉินอยา่งถูกวธีิ สามารถเขา้ใจและปฏิบติัตามขั้นตอน 

      การอพยพโดยไม่ตกใจ 

 2.  เพ่ือใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบถึงหนา้ท่ีของตนเองท่ีจะตอ้งปฏิบติัต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชาตามแผนฉุกเฉิน 

 3.  เพ่ือเป็นการฝึกฝนการปฏิบติัตามแผนฉุกเฉิน และแกไ้ขขอ้บกพร่องจากการฝึกซอ้ม 

 4.  เพ่ือลดการสูญเสียทรัพยากรบุคคลใหน้อ้ยท่ีสุด หากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรง 

  

ขั้นตอนการปฏิบตั ิ  

 

เม่ือบุคลากรไดย้นิเสียงสญัญาณดงั  ( หวอ…หวอ…หวอ )*  และเสียงประกาศแจง้เหตเุพลิงไหมใ้น 

แต่ละอาคารจากล าโพงท่ีติดตั้งไวใ้นอาคาร นัน่หมายถึง ไดเ้กิดเหตฉุุกเฉิน ซ่ึงบุคลากรทุกคนท่ีอยูใ่นพ้ืนท่ีดงักล่าว  

จะตอ้งปฏิบติัดงัน้ี  

1.  หยดุท างานและใหรี้บเดินออกจากอาคาร หรือพ้ืนท่ีโดยทนัที 

2.  อยา่ตั้งวาง หรือท าใหว้ตัถุ หรือส่ิงของต่าง ๆ ขวางทางเดิน เช่น เกา้อ้ื ล้ินชกัโตะ๊ กล่องต่าง ๆ   ฯลฯ 

3.  เดินออกนอกอาคารหรือพ้ืนท่ี โดยทางเดิน ประตูทางออก ท่ีใกลท่ี้สุด แลว้ไปพบกนั ณ จุดรวมพล ซ่ึงไดแ้ก่ บริเวณสนาม

ใหญ่หนา้เสาธง อาคารดลเมธา 

4.  ในระหวา่งเดินออกนอกอาคารหรือพ้ืนท่ี 

4.1 หา้มวิง่โดยเดด็ขาด 

4.2 อยา่ชกัชา้ ควรใชเ้วลาไปถึงจุดรวมพล ไม่เกิน 5 นาที 

4.3 อยา่เดินยอ้นกลบัไปท่ีโตะ๊ท างานหรือพ้ืนท่ีท างานอีก ใหอ้อกจากอาคารทนัที 

4.4 การเดินลงบนัได หา้มวิง่หรือกระโดด 

4.5 อยา่ส่งเสียงดงั หรือร้องตะโกน 

4.6 อยา่หวัเราะ หรือพดูคุยกนั 

4.7 อยา่ท าใหเ้กิดเหตุการณ์ชุลมุน 

4.8 อยา่หลบอยูต่ามหอ้ง เช่น หอ้งน ้ า หอ้งรับรอง หอ้งพยาบาล ฯลฯ 

5.  เม่ือถึงจุดรวมพล อยา่ส่งเสียงดงั หรือร้องตะโกน 

6.  เม่ือถึงจุดรวมพล ใหร้วมตวักนัในหน่วยงานของตนเอง  หวัหนา้งาน ตอ้งตรวจสอบบุคคลกรของหน่วยงานตนเองวา่ 

ออกจากอาคารหรือพ้ืนท่ีครบถว้นหรือไม่และใหร้ายงานกบั ผูอ้  านวยการดบัเพลิง 

7.  หากตรวจสอบพบวา่ มีบุคลากรคนใดในหน่วยงานของตนเองขาดหายไป ใหห้วัหนา้งานแจง้ตอ่ผูต้รวจนบัผูอ้พยพ และ

ผูต้รวจนบัผูอ้พยพรายงานต่อผูอ้  านวยการผจญเพลิง 

ข้อควรจ า : เม่ือไดย้นิเสียงกร่ิงสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้(กร๊ิง...........) ใหท้ างานตามปกติ ไม่ตอ้งอพยพ แต่

ใหเ้ตรียมตวัวา่อาจจะมีการอพยพ และรอฟังประกาศหรือสญัญานแจง้อพยพ (หวอ…หวอ…หวอ) 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

8.  ผูอ้  านวยการผจญเพลิง ส่งทีมคน้หา 2 คน เขา้ไปด าเนินการช่วยคน้หา โดยใหติ้ดต่อแจง้ผลการคน้หาเป็นระยะ ๆ ต่อ

ผูอ้  านวยการผจญเพลิง  

หากพบ    ใหแ้จง้หวัหนา้ชุดดบัเพลิง และน าบุคลากรออกจากอาคารหรือพ้ืนท่ีนั้น ไปยงัจุดรวมพล 

 หากไม่พบ     ใหท้ าการคน้หาบริเวณโดยรอบตอ่ไป จนกวา่จะคน้พบ หรือมีค าสัง่เปล่ียนแปลง   

หวัหนา้ชุดดบัเพลิงจากหวัหนา้ชุดดบัเพลิง     

9.  หากมีบุคลากรบาดเจบ็ ใหน้ าบุคลากรไปปฐมพยาบาลท่ีจุดปฐมพยาบาล ซ่ึงจะมีพยาบาลคอยปฏิบติัหนา้ท่ีอยู ่

10.  เม่ือมีเสียงประกาศเลิกใชแ้ผนฉุกเฉิน และใหก้ลบัเขา้สู่สภาวะปกติ ใหบุ้คลากรทุกคนแยกยา้ยกนัไปปฏิบติังาน

ตามปกติ     

11.  บุคลากรผูรั้บผดิชอบท าการ  RESET  ระบบสญัญาณเสียงแจง้เหตุอพยพหนีไฟ (คุณประเสริฐ คุณชยัอนนัต)์ 

คู่มือการ RESET   ระบบ ตามเอกสารแนบ 

12.  ผูอ้  านวยการผจญเพลิงสัง่ท าใหด้ าเนินการตามแผนบรรเทาทุกข ์  

13. หลงัจากเกิดการระงบัเหตุฉุกเฉินแลว้ใหท้ าการจดัประชุมคณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม

ในการท างานทนัทีเพ่ือร่วมกนัวางแผนและด าเนินการฟ้ืนฟผูลจากการระงบัเหต ุ     
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

                            โครงสร้างหน่วยงานป้องกนัระงบัอคัคภีัย 

 

 

 

 

 

หัวหน้าชุดดบัเพลงิเบือ้งต้น 

(กายภาพ) 
ส่ือสารและประสานงาน รปภ. ตรวจเช็คก าลงัพล 

 

ปฐมพยาบาลและช่วยชีวติ 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 

- ระงบัเหตเุพลิงไหม ้
- ติดต่อประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีมาช่วยเหลือจาก
ภายนอก 
- รับค าสัง่จากผูอ้  านวยการ
ดบัเพลิง 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 

- ติดต่อประสานงานกบั
หน่วยงานท่ีมาช่วยเหลือจาก
ภายนอก 

- ติดต่อประสานงานกบัหน่วย
ปฐมพยาบาล 
 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 

- อ านวยความสะดวกการผา่น
เขส้ออกของหน่วยงานท่ีมา
ช่วยเหลือ 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 

- ตรวจจ านวนบุคคลาการใน
หน่วยงานแจง้ผูอ้  านวยการ
ดบัเพลิง 

หน้าท่ีรับผิดชอบ 

- ปฐมพยาบาลช่วยชีวติ
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ 

 

ทมีช่วยเหลอืพลงังานผจญเพลงิและค้นหาผู้ช่วยชีวติ 

ตวัแทนจากหน่วยงาน ร่วมกบั ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจงัหวดั 
หน้าท่ีรับผิดชอบ 

-ประสานงานและใหข้อ้มูลกบั บุคลากรผจญเพลิงจากหน่วยงานภายนอกท่ีมาช่วยเหลือ 

-ตดักระแสไฟ 

-เคล่ือนยา้ยวตัถุไวไฟจากท่ีเกิดเหตุ 
-รับค าสัง่จากหวัหนา้ชุดดบัเพลิง 
-รายงานสถานะการใหผู้อ้  านวยการดบัเพลิง 

ผู้อ านวยการดับเพลิง 

หัวหน้างานกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

LAYOUT ต าแหน่งประตูหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟ ชั้น 1 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

LAYOUT ต าแหน่งประตูหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟ ชั้น 2
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

LAYOUT ต าแหน่งประตูหนีไฟและเส้นทางการหนีไฟ ชั้น 3 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

LAYOUT ต าแหน่งจุดรวมพลและเช็คก าลงั 
 

LAYOUT                  
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

LAYOUT  ต าแหน่งอปุกรณ์ดบัเพลงิ ชั้น 1 

 
 

LAYOUT  ต าแหน่งอปุกรณ์ดบัเพลงิ ชั้น 2 

 

      
          

           

         

                 

    

           CO2

      
          

           

         

                 

    

           CO2
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

LAYOUT  ต าแหน่งอปุกรณ์ดบัเพลงิชั้น ชั้น 3

 

 

LAYOUT  ต าแหน่งสายฉีดน า้ดบัเพลงิและจุดรับน า้ส ารอง ชั้น 1 

 
  

      
          

           

         

                 

    

           CO2

      
              

                   

         

Fire hose
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

LAYOUT  ต าแหน่งสายฉีดน า้ดบัเพลงิ ชั้น 2 

 

 

LAYOUT  ต าแหน่งสายฉีดน า้ดบัเพลงิ ชั้น 2 

 
  

      
              

                   

         

Fire hose

      
              

                   

         

Fire hose

Fire pump
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

LAY OUT ต าแหน่งไฟฉุกเฉิน ชั้น 1 

 
 

LAY OUT ต าแหน่งไฟฉุกเฉิน ชั้น 2 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

LAY OUT ต าแหน่งไฟฉุกเฉิน ชั้น 3 
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โครงการจดัตัง้วิทยาเขตอ านาจเจริญ มหาวิทยาลยัมหดิ  คูม่ือป้องกนัและระงบัเหตฉุกุเฉิน 

1.6 แผนการบรรเทาทุกข์ 
 

แผนการบรรเทาทุกขห์ลงัจากเหตุเพลิงไหมส้งบลงของวทิยาเขตอ านาจเจริญ ม.มหิดล  ประกอบดว้ย ดงัน้ี 
  

1. การประสานงานกบัหน่วยงานช่วยเหลือจากภายนอก   

2. การส ารวจความเสียหาย   

3. การรายงานตวัของเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่าย และก าหนดจุดนดัพบของบุคลากร   

4. การปฐมพยาบาลผูบ้าดเจ็บ การคน้หาผูร้อดชีวติ และการขดุคน้หาผูเ้สียชีวติ   

5. การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรัพยสิ์นของผูเ้สียชีวติ   

6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฎิบติังานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม ้   

7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั   

8. การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้เพ่ือใหอ้งคก์รสามารถด าเนินการกิจการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 

 

โดยหนา้ท่ีความรับผิดชอบใหอ้า้งอิงตามแผนบริหารความต่อเน่ือง (BCP) ของโครงการจดัตั้งวทิยาเขตอ านาจเจริญ 

  
 หน้าทีรั่บผดิชอบ ผู้ปฏิบัต ิ

1 การติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานของรัฐ ฝ่ายส่ือสาร 
2 การส ารวจสถานท่ีเกิดเหตุ ส ารวจความเสียหาย ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

3 การรายงานตวัของเจา้หนา้ท่ีทุกฝ่ายและก าหนดจุดนดัพบของบุคลากร ฝ่ายบุคคล 

4 การปฐมพยาบาลผูท่ี้ไดรั้บบาดเจบ็ ฝ่ายพยาบาล 

5 การคน้หาผูร้อดชีวติ และการขดุคน้หาผูท่ี้เสียชีวติจากอคัคีภยั ทีมผจญเพลิง (ป.ภ. จงัหวดั) 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

6 การเคล่ือนยา้ยผูป้ระสบภยั ทรัพยสิ์นของผูเ้สียชีวติ ทีมผจญเพลิง (ป.ภ. จงัหวดั) 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

7 การประเมินผลความเสียหาย ผลการปฎิบติังานและรายงานสถานการณ์
เพลิงไหม ้

ทีมผจญเพลิง (ป.ภ. จงัหวดั) 
ฝ่ายอาคารสถานท่ี 

8 การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั ฝ่ายบุคคล 

9 การปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือใหส้ถานประกอบการสามารถ
ด าเนินกิจการไดโ้ดยเร็วท่ีสุด 

ผูบ้ริหาร 
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1.7 แผนปฎรูิปฟ้ืนฟู 

 แผนปฎิรูปฟ้ืนฟ ูของวทิยาเขตอ านาจเจริญ ม.มหิดล ไดแ้ก่การน ารายงานการประเมินจากความเสียหายสถานท่ีจริงท่ี 

เกิดอคัคีภยั มาท าการปรับปรุงแกไ้ขป้องกนั จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนในแผนต่างๆ  ไดแ้ก่ 

   1.  แผนการป้องกนัอคัคีภยั  (ก่อนเกิดเหตุ) 

 2.  แผนปฎิบติัเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้ (ขณะเกิดเหตุ) 

 3.  แผนการอพยพหนีไฟ  (ขณะเกิดเหต)ุ 

 4.  แผนการบรรเทาทุกข ์ (ทนัทีท่ีเพลิงสงบ) 

 รวมทั้งการปรับปรุงแกไ้ขในตวับุคลากร อุปกรณ์เคร่ืองมือต่างๆ วธีิการ การหาสาเหตุเพ่ือหามาตรการป้องกนัไม่ให้

เกิดเหตุซ ้ าอีก โดยการประชุมของคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานกบัผูบ้ริหาร

ระดบัสูงขององคก์ร  

   

โครงการเพ่ือรองรับแผนปฎิรูปฟ้ืนฟขูองวทิยาเขตอ านาจเจริญ ม.มหิดล  ประกอบไปดว้ยโครงการ  ดงัน้ี  

 1.  โครงการประชาสมัพนัธ์ สาเหตุการเกิดอคัคีภยัและแนวทางป้องกนั ใหก้บัผูท่ี้มีความเก่ียวขอ้งกบัวทิยาเขตฯให้

ทราบ 

 2.  โครงการสงเคราะห์ผูป้ระสบภยั  จากการเกิดอคัคีภยั 

 3.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซม และสรรหาส่ิงท่ีเสียหายหรือสูญเสีย ท่ีเกิดจากอคัคีภยัใหก้ลบัคืนสู่สภาพปกติ รวมทั้ง

การคดัแยกขยะหลกัการเกิดเพลิงไหมเ้พ่ือน าไปก าจดั ตามวธีิปฏิบติังานการคดัแยกขยะขององคก์ร 

   

 ผูรั้บผดิชอบการจดัท าโครงการทั้ง 3 ไดแ้ก่ คณะกรรมการความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการ

ท างาน 
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2. แผนฉุกเฉินกรณีสารเคมหีกร่ัวไหล 

1.วตัถุประสงค ์

- เพ่ือเป็นแนวทางท่ีใชใ้นการระงบัเหตุภาวะฉุกเฉินกรณีท่ีเกิดสารเคมีหกร่ัวไหล รวมไปถึงการบรรเทาผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้มขณะเกิดเหตุและฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มหลงัการเกิดเหต ุ

2. ขอบเขต 

- ใชส้ าหรับพ้ืนท่ีท่ีมีการใชส้ารเคมีโดยแบ่งพ้ืนท่ีไดด้งัน้ี 

1) ภายในบริเวณหอ้งปฏิบติัการเคมี 

2) บริเวณพ้ืนท่ีอาคารซ่อมบ ารุง 

3) บริเวณพ้ืนท่ีท่ีจดัเก็บสารเคมี 

4) บริเวณหอ้งควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย 

5) แนวท่อระบายน ้ าฝนรอบพ้ืนท่ีองคก์ร 

3. เอกสารอา้งอิง           

  - ระเบียบปฏิบติั การจดัเก็บสารเคมีอนัตราย 

 - คู่มือการปฏิบติังานในหอ้งปฏิบติัการ 

- วธีิการปฏิบติังานเร่ือง การคดัแยกขยะ 

- MSDS 

4. ค าจ ากดัความ           

- สารเคมี หมายถึง สารท่ีมีคุณสมบติัทางเคมี เช่น มีฤทธ์ิกดักร่อน สามารถท าปฏิกิริยาเคมีกบัสารอ่ืนได ้สารไวไฟ เป็น

ตน้ ซ่ึงจะมีอนัตรายต่อผูท่ี้ไดรั้บสมัผสั 

- สารเคมีหกร่ัวไหลปริมาณนอ้ย หมายถึง สารเคมีหกร่ัวไหลในปริมาณท่ีไม่เกิน 20 ลิตร  

- สารเคมีหกร่ัวไหลปริมาณมาก หมายถึง สารเคมีท่ีหกร่ัวไหลในปริมาณท่ีมากกวา่ 20 ลิตรข้ึนไป  
  

5. วธีิปฏิบติั           

 1. มาตรการป้องกนัและเตรียมพร้อมส าหรับการระงบัเหตุฉุกเฉิน      

    1.1 ทุกแผนกท่ีมีการจดัเก็บและใชง้านสารเคมีตอ้งปฏิบติัตามคู่มือการจดัเก็บ, การใชง้านสารเคมีท่ีเก่ียวขอ้ง (MSDS) 

           และปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด ไดแ้ก่        

   - การจดัเก็บสารเคมี /น ้ ามนั /กรด/ ด่าง        

   - การขนยา้ยน ้ ามนั/สารเคมีไปใชจ้าก store       

   - การถ่ายเทและการใชส้ารเคมีต่าง ๆ        

   - การเบิกและการใชส้ารเคมี         

    1.2 ก าหนดใหห้น่วยงานความปลอดภยั จดัใหมี้อุปกรณ์ป้องกนัภยัส่วนบุคคล และอุปกรณ์ดูดซบัสารเคมีอยา่ง

เพียงพอใน บริเวณท่ีมีการจดัเก็บและใชส้ารเคมี ซ่ึงจะมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี      

  1) หอ้งจดัเก็บสารเคมี, ท่ีพกัสารเคมีเสีย พ้ืนท่ีการท างาน      

   - ถุงมือยางกนัสารเคมี         

   - ผา้ปิดจมูกกนัไอระเหย         

   - รองเทา้กนัสารเคมี         
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   - พลัว่ตกั         

   - ไมก้วาด         

   - ถงัทราย, ข้ีเล่ือย         

   - เศษผา้         

   - ถงัขยะอนัตรายส าหรับท้ิงอุปกรณ์ท่ีปนเป้ือนสารเคมี      

  2) แนวรางระบายน ้ าฝนรอบบริเวณ        

   - ถุงทรายจ านวนเพียงพอท่ีจะสกดัน ้ าท่ีปนเป้ือนสารเคมีไม่ใหไ้หลออกสู่แหล่งน ้ าภายนอก  

   - อุปกรณ์และเคร่ืองมืออ่ืน ๆ ท่ีจ าเป็น เช่น เคร่ืองสูบน ้ า อุปกรณ์ส าหรับการสูบน ้ าถงั 200 ลิตรเปล่า  

   1.3 ช้ีแจงต าแหน่งของการจดัเก็บอุปกรณ์ใหบุ้คลากรงทราบและแจกจ่ายไปยงัทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  

   1.4 ตรวจเช็คอุปกรณ์โดยผูรั้บผิดชอบในแต่ละพ้ืนท่ี และตรวจสอบโดยคณะกรรมการความปลอดภยั  

 2. มาตรการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินขณะเกิดเหต ุมาตรการบรรเทาผลกระทบและฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มหลงัเกิดเหต ุ

 

2.1 กรณีร่ัวไหลปริมาณนอ้ย 

 

Flow อุปกรณ์ ผูด้  าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถุงมือ 

เศษผา้ 

ข้ีเล่ือย หรือทราย 

ไมก้วาดพลาสติก 

ท่ีตกัผง 

  
ผูใ้ชง้าน / ผุพ้บเห็นเหตุการณ์  

 

  

สารเคมีหกร่ัวไหล 

ใช้วสัดดุดูซบับริเวณที่สารเคมีหก
ร่ัวไหลจนแห้ง 

หาผ้าและอปุกรณ์อื่น ๆ ท่ีซบัสารเคมี
ทิง้ในถงัขยะอนัตราย 
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2.2 กรณีหกร่ัวไหลปริมาณมาก 

Flow อุปกรณ์ ผูด้  าเนินการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ถุงมือ 

รองเทา้บู๊ท 
พลัว่ 

ข้ีเล่ือย หรือทราย 

ไมก้วาดพลาสติก 

ท่ีตกัผง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบรายงานการเกิดอุบติัเหต ุ

  
ผูใ้ชง้าน / ผุพ้บเห็นเหตุการณ์  

 

  

สารเคมีหกร่ัวไหล 

พยายามยบัยัง้การร่ัวไหลออกจากภาชนะบรรจแุละ
ป้องกนัการแพร่กระจายโดยใช้วสัดดุดูซบั 

 
แจ้งให้หวัหน้างานทราบ 

 
รวบรวมวสัดทุี่ดดูซบัท่ีปนเปือ้นสารเคมีทิง้ในถงั
ขยะอนัตรายกรณีที่ปนเปือ้นของดินให้ตกัหน้าดิน
ออกไปก าจดัเป็นขยะอนัตรายและฟืน้ฟสูภาพพืน้ท่ี

ให้อยูใ่นสภาพเดิม 

 
รายงานตามแบบรายงานอบุตัิเหต ุ

 
สง่ตอ่หวัหน้างานและคณะกรรมการความ

ปลอดภยั 

 
น าเข้าที่ประชมุคณะกรรมการความปลอดภยัฯ เพื่อหา

มาตรการป้องกนัการเกิดซ า้ 
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3.  แผนฉุกเฉินกรณีแก๊สร่ัว 

1.วตัถุประสงค ์

  - เพ่ือป้องกนัหรือลดความเส่ียงของการเกิดอุบติัเหตุถงัแก๊สร่ัว หรือระเบิดอนัจะท าใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติ สุขภาพ  

    และทรัพยสิ์นของวทิยาเขตฯ รวมถึงป้องกนัไม่ใหเ้กิดมลภาวะแก่ส่ิงแวดลอ้ม   
  

2. ขอบเขต  

  - ครอบคลุมถงัแก๊ส LPG ขนาด 15 Kg.  ท่ีมีใชง้านในพ้ืนท่ีโรงอาหารหรือท่ีอ่ืนๆ     

3. เอกสารอา้งอิง          

  - วธีิการปฏิบติังานเร่ือง การเกิดแก๊สร่ัวไหล        

4. ผูรั้บผดิชอบ          

  - เจา้ของพ้ืนท่ี         

5. ค  าจ ากดัความ          

  - ถงัแก๊ส LPG ขนาดเลก็ หมายถึง ถงัแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ 15 Kg. ส าหรับการท าอาหาร    

 

แผนการฉุกเฉินขั้นต้น 

     มาตรการป้องกนัและเตรียมพร้อม         

 1. การตรวจสอบสภาพถงั         

    1.1 ถงัแก๊ส LPG ขนาดเลก็          

        - ผูส้ัง่ซ้ือท่ีท าการรับถงัแก๊สจากผูจ้  าหน่าย ท าการตรวจสภาพถงัแก๊สเบ้ืองตน้ก่อน   

        - ผูใ้ชง้าน น าถงัแก๊ส LPG ไปติดตั้งเพ่ือใชง้าน       

  1. มีหวัปรับแรงดนัของถงัขณะใชง้าน        

  2. จุดจดัเก็บรอใชง้านจะตอ้งอยูใ่นท่ีระบายอากาศท่ีดี และห่างจากเปลวไฟ ไม่นอ้ยกวา่ 10 เมตร  

  3. ส่วนเสากนัชนตามกฎหมายจะตอ้งสูงอยา่งนอ้ย 120 cm แต่ละตน้ห่างกนัไม่เกิน 120 cm ฝังลึก 

      ลงพ้ืนอยา่งนอ้ย 60 cm  เสาสีขาวสลบัแดง       

  4. มีถงัดบัเพลิง ในบริเวณใกลเ้คียงพ้ืนท่ีใชแ้ก๊ส LPG      

 2. การฝึกอบรม         

    2.1 การฝึกอพยพ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยั    

    และสภาพแวดลอ้มในการท างาน ร่วมทั้งเจา้ของพ้ืนท่ี       

   2.2 การดบัเพลิงขั้นตน้         

 มาตรการตอบโต้    

 1. ถงัแก๊ส LPG ขนาดเลก็ขนาด 15 Kg.        

    1.1 กรณีพบการร่ัวจากหวัจ่ายของถงัแก๊ส ( ยงัไม่ติดไฟ )       

            - ใหผู้ป้ระสบเหตุท าการปิดหวัจ่ายใหส้นิท หากปิดไม่ได ้ใหค้ล่ือนยา้ยถงัแก๊สไปไวใ้นท่ีโล่ง นอกอาคาร  

               และเจา้ของพ้ืนท่ีพิจารณาแกไ้ข       

            -  เจา้ของพ้ืนท่ี ปิดกั้นผูไ้ม่เก่ียวขอ้งออกจากพ้ืนท่ี เคล่ือนยา้ย และป้องกนัตน้เหตุท่ีจะท าใหเ้กิดประกายไฟ 
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               ออกจากเขตท่ีมีแก๊ส LPG ร่ัว จนกวา่ปริมาณแก๊ส LPG จะเจือจาง    
     

      1.2 กรณีท่ีพบการร่ัวจากอุปกรณ์ท่ีต่อจากหวัจ่ายแก๊ส ( ยงัไม่ติดไฟ ) เช่น สายยาง วาลว์ปรับแรงดนั  

            -  ใหผู้ป้ระสบเหตเุจา้ของพ้ืนท่ี ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ และพิจารณาหยดุใชง้าน หรืออนุญาติให ้

                ใชง้านต่อ  

      1.3 กรณีพบการร่ัว และเกิดการติดไฟ ใหป้ฏิบติัตามแผนการฉุกเฉินขั้นรุนแรง 

 มาตรการฟ้ืนฟู         

  - จดัท ารายงาน ส่งผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือวเิคราะห์ ตรวจสอบ และหามาตรการป้องกนั    

 

แผนการฉุกเฉินขั้นรุนแรง 

 มาตรการตอบโต้  

 1. กรณีถงัแก๊ส LPG ขนาดเลก็เกิดร่ัว และติดไฟ        

  - ใหผู้ป้ระสบเหตุแจง้หวัหนา้งานเจา้ของพ้ืนท่ีทนัที 

 - หวัหนา้งานเจา้ของพ้ืนท่ี(เวลาท างานปกติ) หรือ รปภ. (กลางคืนหรือวนัหยดุ) เรียกทีมฉุกเฉิน  

-  ทีมฉุกเฉินปิดกั้นพ้ืนท่ี และใหบุ้คลากรท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกห่างจากพ้ืนท่ีอนัตรายอยา่งนอ้ย 15 เมตร  

 - เคล่ือนยา้ย หรือป้องกนัวสัดุไวไฟ หรือวสัดุท่ีติดไฟไดจ้ากบริเวณท่ีเกิดเหต ุ  

 - ทีมฉุกเฉินเขา้ปฏิบติัการดบัไฟ และควบคุมไฟ  

 - หากไม่สามารถดบัไฟได ้ใหแ้จง้หน่วยงานดบัเพลิงของทางราชการมาด าเนินการ  

 - หากเกิดการลุกไหม ้และมีแนวโนม้จะเกิดการระเบิด หรือเกิดการลุกลามจนไม่สามารถควบคุมได ้ใหป้ฏิบติัตาม 

แผนการ อพยพในแผนฉุกเฉินกรณีเกิดเพลิงไหม ้  

 - หากมีผูบ้าดเจ็บ ใหน้ าส่งโรงพยาบาลทนัที  

2. กรณีเกิดการร่ัว และมีไฟไหม ้/ ระเบิด และมีผูไ้ดรั้บบาดเจ็บ  

 - ใหป้ฏิบติัตามขั้นตอนในแผนฉุกเฉินขั้นรุนแรงกรณีเกิดเพลิงไหม ้

 

มาตรการฟ้ืนฟู 

1. ทีมฉุกเฉินน าผลมาวเิคราะห์หาสาเหตุ และผลกระทบต่าง ๆ เพ่ือหาแนวทางแกไ้ขสภาพแวดลอ้ม และทบทวนแผน

ฉุกเฉินทั้งฉบบั หากตอ้งฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มใหน้ าเสนอแผนงานผูบ้ริหาร  

2. หน่วยงานกายภาพเป็นหวัหนา้ทีมในการปรับปรุงสภาพถงั  ท่อต่าง ๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพปกติ และใชง้านไดเ้ร็วท่ีสุด 

และใหมี้การตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญก่อนการปฏิบติังานใหม่ 

3. หน่วยงานการบุคคล ติดตามการรักษา และบ ารุงขวญัและก าลงัใจของบุคลากร   
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4.  แผนฉุกเฉินกรณีน า้ท่วม 

1.วตัถุประสงค ์          

  - เพ่ือป้องกนัชีวติ , ทรัพยสิ์น และส่ิงแวดลอ้มขององคก์รไม่ใหเ้กิดความเสียหาย หรือเกิดมลพิษ   

     อนัเน่ืองมาจากน ้ าท่วม         

2. ขอบเขต          

  - แผนฉุกเฉินการป้องกนัน ้ าท่วม ใชเ้ฉพาะกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเก่ียวกบัการเกิดน ้ าท่วมภายในพ้ืนท่ี   

 มหาวทิยาลยัมหิดล วทิยาเขตอ านาจเจริญ        

  -  ฝึกซอ้มตามแผนฉุกเฉินป้องกนัน ้ าท่วมอยา่งนอ้ยปีละ  1  คร้ัง      

3. การวางแผน          

 คณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามยัไดท้ าการศึกษาขอ้มูลและเตรียมการ ดงัต่อไปน้ี   

 1. จุดท่ีน ้ าจากภายนอกจะเขา้มาในพ้ืนท่ีองคก์รบริเวณท่ีน ้ าท่วมถึงไดง่้าย  

 2. ระดบัความสูงต ่าของอาคาร และหอ้งต่าง ๆ ภายในองคก์รท าใหรู้้วา่จุดไหนน ้ าท่วมก่อนหรือหลงั  

 3. วสัดุและอุปกรณ์ท่ีตอ้งเตรียม เม่ือเกิดน ้ าท่วม ซ่ึงแยกไดด้งัน้ี      

  3.1 ทรายท่ีบรรจุในถุงเพ่ือเป็นวสัดุท่ีไม่ใหน้ ้ าซึมผา่นออกมาไดง่้ายเป็นทรายค่อนขา้งละเอียด                

  เพ่ือใหน้ ้ าซึมผา่นไดย้าก  ถุงแป้ง 1 ถุง สามารถบรรจุทรายไดป้ระมาณ  60  กิโลกรัม    

  3.2 ป๊ัมน ้ าเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการดูดน ้ าจากแหล่งหน่ึงไปสู่อีกแหล่งหน่ึงหรือระบายน ้ าออกไป 

วสัดุ หรืออุปกรณ์ท่ีสมัผสัน ้ าไม่ได ้ไปยงัจุดท่ีปลอดภยัจะแบ่งออกเป็น 2  ประเภท   

  3.2.1 พวกท่ีสามารถขนยา้ยไดเ้ลย ไดแ้ก่  ภาชนะ  อุปกรณ์ เคร่ืองมือในหอ้งปฏิบติัการ  เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ี

ไม่ไดใ้ชง้าน,  และวสัดุอ่ืน ๆ 

  3.2.2 พวกท่ีไม่สามารถขนยา้ยได ้ไดแ้ก่ อุปกรณ์ท่ีติดตั้งถาวร    
      

4.  แผนป้องกนั และเตรียมพร้อมรับภาวะฉุกเฉินการเกิดน ้ าท่วม       

 4.1  วเิคราะห์สถานการณ์         

  ผูรั้บผดิชอบ ฝ่ายกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

    - ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศ        

    - วเิคราะห์สถานการณ์ และแนวโนม้การเกิดเหต ุ      

 4.2  เตรียมวสัดุ และอุปกรณ์ท่ีตอ้งจดัเตรียมไวมี้  ดงัน้ี       

  ผูรั้บผดิชอบ  ฝ่ายกายภาพและส่ิงแวดลอ้ม 

      - ถุงทราย        

      - ป๊ัมไดรโว ่     

 4.3  จุดท่ีน ้ าจากภายนอกอาคาร จะตอ้งท าการตั้งแนวกระสอบใหห้มด     

 

 *** ข้อควรระวงัเกีย่วกบัระบบไฟฟ้า 

จุดท่ีน ้ าท่วมถึง และมีระบบไฟในบริเวณนั้นดว้ย  ควรรีบตดัเมนไฟในบริเวณนั้นทนัที 

5. แผนระงบัเหตุกรณีฉุกเฉินน ้ าท่วม       
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 5.1  ผูอ้  านวยการเหตุฉุกเฉิน      

  มีหนา้ท่ี      

1. วเิคราะห์สถานการณ์สภาวะน ้ าท่วม และเหตุการณ์ร่วม  

2. ประกาศภาวะฉุกเฉินน ้ าท่วม  

3. ออกค าสัง่ทีมต่าง ๆ ในแผนฉุกเฉินน ้ าท่วม  

4. ตดัสินใจการด าเนินธุรกิจ และรายงานผูบ้ริหาร     

 5.2 รองผูอ้  านวยการเหตุฉุกเฉิน      

 มีหนา้ท่ี      

1. ออกค าสัง่ทีมต่าง ๆ ในแผนฉุกเฉินน ้ าท่วม เพ่ือควบคุมภาวะน ้ าท่วมและเหตุการณ์ 

2. ร่วมวเิคราะห์สถานการณ์สภาวะน ้ าท่วม  และเหตุการณ์ร่วม  

3. ร่วม หรือด าเนินการแทนผูอ้  านวยการเหตุฉุกเฉิน     

 5.3 ทีมกั้นร้ัวแนวกระสอบ      

 มีหนา้ท่ี      

1. เตรียมกระสอบทรายก่อนมีการประกาศใชแ้ผนฉุกเฉินน ้ าท่วม   

2. เม่ือไดรั้บค าสัง่จากผูอ้  านวยการเหตุฉุกเฉิน น ากระสอบทรายไปตั้งกั้นร้ัวแนวกระสอบ ตามจุดต่าง ๆ 

3. เก็บกระสอบทรายเม่ือเขา้สู่ภาวะปกติ     

 5.4 ทีมระบายน ้ า      

 มีหนา้ท่ี ระบายน ้ าออกจากพ้ืนท่ีภายในอาคาร    

 5.5 ทีมตดัไฟ      

 มีหนา้ท่ี ตดัไฟฟ้าในจุดบริเวณท่ีอนัตราย หรือเส่ียงโดยรับค าสัง่จากรองผูอ้  านวยการเหตุฉุกเฉิน   

 5.6 ทีมควบคุมการจราจร  และสนบัสนุน      

 มีหนา้ท่ี จดัการควบคุมการจราจร  และจดัรถจดัคนสนบัสนุน 

 
 

6. แผนฟ้ืนฟสูภาพแวดลอ้มหลงัจากน ้ าท่วม    

 ในกรณีเกิดน ้ าท่วมภายในบริเวณอาคาร และทางเจา้หนา้ท่ีสามารถแกไ้ขสถานการณ์จนกระทัง่น ้ าลดจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ี 

ทางวทิยาเขตฯ จะตอ้งฟ้ืนฟสูภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณท่ีเกิดน ้ าท่วม  โดยการเก็บกวาดขยะ  เศษวสัดุ ต่าง ๆ ท่ีปนเป้ือนลอยมา

พร้อมกบัน ้ า โดยจดัแยกเป็นขยะใชไ้ม่ได ้ และใหผู้รั้บเหมาขนไปท้ิงตามกฎหมาย  นอกจากน้ีจะตอ้งส ารวจ และก าจดัสตัวท่ี์

เป็นพาหนะน าโรค เช่น (หนู  สตัว ์เล้ือยคลานต่าง ๆ แมลง)  เน่ืองจากสตัวห์นีน ้ ามาอาศยัตามบริเวณอาคาร  ซ่ึงจะน าพาเช้ือโรค

มาดว้ย  โดยแจง้ฝ่ายกายภาพเพ่ือพิจารณาวธีิการป้องกนั  และก าจดัสตัว ์/ แมลงต่อไป  นอกจากน้ียงัตอ้งส ารวจพ้ืนท่ีท่ีถูกน ้ า

ท่วมวา่มีพืช วชัพืช เกิดเน่าตายอาจจะกล่ินเหมน็รบกวน  และเป็นแหล่งเพาะเช้ือโรคดงันั้นจะตอ้งท าการก าจดั  และปลูกพืช

ใหม่ทดแทน 
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