
ผังหลักทีมปฏิบัติงาน (ระบุช่ือ) 
ICS ทีม ระบบการบัญชาการสถานการณ์ฉุกเฉิน เรื่องอคัคีภัย 

1. Command หน้าท่ี การอ านวยการ สั่งการ ควบคุมพ้ืนที่เกิดเหตุทุกอย่าง อ านาจตัดสินใจเพียงคนเดียว (ผอ/รอง ผอ.กลุ่มงานแพทย์/แพทย์เวร) 
2. Vice command หน้าท่ี เป็นผู้สนับสนุนการบัญชาการของผู้บัญชาการเหตุการณ์ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน (รอง ผอ.กลุ่มอ านวยการ/ หน.กลุ่มงานโครงสร้าง) 
3. Re-song หน้าท่ี ความรับผิดชอบในการอ านวยการและประสานการปฏิบัติทางยุทธวิธี โดยจะด าเนินการตามท่ี command ก าหนด (หน.กลุ่มงาน ณ จุดที่เกิดเหตุ) 
4. Key man หน้าที ่สนับสนุนการท างาน (บุคลากร/ บุคลากรกลุ่มงานบริหาร) 

 
 

  
 
 
 

 
 
 

ทีมสื่อสาร 
ปราศิยฉัตร   

(09-79255919) 

ทีมเคลื่อนย้าย 
รพีพรรณ 

(085-1376425) 

ทีมกู้ชีพ 
         วรรณิสา 

(089-6223400) 

ทีมดับเพลิง 
อธิวัฒน์ 

( 0979255919) 

ทีมช่างฉุกเฉิน 
สมเพ็ชร 

(090-5944133) 

ทีมรักษาความฯ 
สุปัน 

(081-4353649 ) 

ทีมสวัสดิการ 
ธัญญลักษณ์  

(082-8504553) 
วัชราภรณ์ ธนกฤต วันวิสาข์ วชิระ กฤษฎาพงษ์ นวพร ปรียาภัทร 

วราฉัตร ชัยณรงค์ ปุณยนุช สันติ ธัญชนก อนงลักษณ์ สิริลักษณ์ 

ศิริพร สหรัฐ นิภาพร  เฉลิมชัย  กานต์พิชชา 

 กฤษฎาพงษ์ เกวรินทร์     
  นัฐภรณ์     

  เบญญาภา     

ผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภัย 
นายศักรินทร์  แก้วเฮ้า 

(065-3165988) 
 

 
รองผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภยั  1 

นายวัชรินทร์  เอี่ยมศรี 
(082-2214756) 

 

รองผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภัย  2 
นายชาญณรงค์  ชัยอุดมสม 

(081-8367017) 
 
 

รองผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภัย  3 
               นางสุดารัตน์   ยอดประทุม 

(095-3877151) 



การดูแล/แจ้งเหตุ 
ช้ัน 3 หน.หอผู้ป่วยใน/ รักษาการ หน.หอผู้ป่วยใน 
ช้ัน 2 ปีกซ้าย หน.ฝ่ายแผน/ ปีกขวา หน.งานอาคาร 
ช้ัน 1 ปีกซ้าย หน.เภสัชกรรม/ ปีกขวา หน.กลุ่มงานการศึกษา/ ตรงกลาง หน.แผนกผู้ป่วยนอก 

ผังหลักทีมปฏิบัติงาน (ระบุต าแหน่ง) 
 

  
 
 
 

 
 
 

ทีมสื่อสาร 
หน.งานประชาสัมพันธ์/

รักษาการ 

ทีมเคลื่อนย้าย 
หน.IPD 

ทีมกู้ชีพ 
แพทย์ 

ทีมดับเพลิง 
นักวิชาการสถิติ 

ทีมช่างฉุกเฉิน 
หน.งานอาคาร/

รักษาการ 

ทีมรักษาความปลอดภัย 
หน.บริหาร/รักษาการ 

ทีมสวัสดิการ 
หน.ฝ่ายการเงิน/ 

หน.ฝ่ายพัสดุ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เภสัชกร พยาบาล ชุมชน นักเทคโนโลยีสารฯ นักวิชาการคอมฯ นักทรัพยากร เจ้าหน้าท่ีพัสดุ1 

เภสัชกร นักกิจกรรมบ าบัด พยาบาล OPD1 ผชล OPD1 นักวิเคราะห์ฯ นักวิชาการพัสดุ เจ้าหน้าท่ีการเงิน2 

นักวิชาการศึกษาพิเศษ พนักงานขับรถ ผชล IPD    เจ้าหน้าท่ีการเงิน1 
 นักวิชาการสถิติ พยาบาล IPD1     

 พนักงานขับรถ เภสัชกร     

  นักวิชาการสถิติ     

       

ผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภัย 
ผูอ้  ำนวยกำร/รกัษำกำรผูอ้  ำนวยกำร 

รองผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภยั  1 
ประธำนคกก. ENV 

รองผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภยั  2 
รองผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยแพทย ์

รองผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภยั  3 
รองผูอ้  ำนวยกำรกลุม่กำรพยำบำล 

 



        ผังหลักทีมปฏิบัติงาน 
 
 

- ผู้อ านวยการ               -  ประกาศการใช้แผน -  สอบสวนสาเหตุ/รวบรมข้อมูล 
- รองผู้อ านวยการ    -   แก้ไขสถานการณ์ -  แถลงข่าว 
- หัวหน้ากลุ่มงาน    -  ประกาศยกเลิกใช้แผน 
- แพทย์เวรนอกเวลา 

 
 

 

ทีมสื่อสำร ทีมเคลื่อนย้ำย ทีมกู้ชีพ ทีมดับเพลิง ทีมช่ำงฉุกเฉิน ทีมรักษำควำม
ปลอดภัย/จรำจร 

ทีมสวัสดิกำร 

1. แจ้งเหตุแก่ผู้บังคับบัญชา 
2. ส่งสัญญาณเตือนภัยให้
ทราบทั่วกัน 
3. แจ้งดับเพลิง,ต ารวจ,การ
ประปา ตามค าสั่ง 
4. ประชาสัมพันธ์ภายใน/นอก
โรงพยาบาล 
5.ประสานงาน ณ  จุดรองรับ  
6. เคลียพ้ืนที่/สถานที่/
เส้นทางจุดรองรับตาม
สถานการณ์ 

1.ตรวจเช็คบุคลากร/อุปกรณ์/
ทรัพย์สิน/เอกสารและเตรียมอพยพ 
2. เตรียมความพร้อมของเครื่องมือ
วัสดุ/อุปกรณ์ในการให้การ
ช่วยเหลือ/รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ/
ป่วย 
3.อพยพบุคลากร 
/ทรัพย์สินไปยังจุดรองรับ 
4.ควบคุมการเคลื่อนย้ายบุคคล
ทรัพย์สินต่าง ๆ 
5.ประสานงานกับทีมสื่อสารและทีม
กู้ชีพ 

1.ค้นหาผู้ประสบภัย 
2.ปฐมพยาบาล
ผู้บาดเจ็บ 
3.ประสานงานกับทีม
เคลื่อนย้าย 

4.เตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์ช่วยชีวิต 
 

1.น าเครื่องดับเพลิง
สนับสนุนไปยังจุดเกิด
เหตุ 

2.ดับเพลิงข้ันต้น 
3.ประสานงานกับทีม
ช่างฉุกเฉิน 
4.ประสานงานกับ
หน่วยดับเพลิง
ภายนอก 
5.พิจารณา
สถานการณ์ 

1.ตัดไฟจุดต้นเพลิงทันที 
2.ปิดวาล์ว O2,N2O ฯลฯ 
3.ควบคุมระบบไฟฟ้า,
ประปาภายใน 
4.ประสานงานการไฟฟ้า
ประปาภูมิภาค 
5.รื้อถอน ท าลายสิ่งกีด
ขวาง 
6.ประสานงานทมีกู้ชีพ/
เคลื่อนย้าย 

1.ควบคุมดูแลและ
ป้องกันการบุกรุก 
2.ป้องกันเหตุร้าย/ลัก
ทรัพย์  
3.ใช้เครื่องกั้นจราจร 
4.อ านวยความสะดวกใน
หน่วยดับเพลิง,
เจ้าหน้าท่ีต่างๆและ
ผู้สื่อข่าว 
5.ประสานงานกับ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ,ทีม
เคลื่อนย้ายและทีมสื่อสาร 

1.จัดบริการ
อาหารน้ าด่ืม แก่ผู้
ร่วมซ่อมแซมและ
หรือเมื่อเกิดเหตุ 

ผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภัย 

รองผู้อ านวยการแผนอัคคีภัย1อัคคีภัย  
1 

รองผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภัย2  
2 

รองผู้อ ำนวยกำรแผนอัคคีภัย3  
3 



 

ขั้นตอนการระงับอัคคีภัยขั้นต้น ณ  จดุเกิดเหต ุ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเหต ุ

หวัหนำ้หอ้งเวร………….. 
RN  จำกหอ / หน่วย……… 

เจำ้หนำ้ท่ี / พนกังำน………… 
พนกังำนหอ / หน่วย…………. 
พนกังำนหอ / หน่วย…………. 
  - ดบัเพลงิชัน้ตน้ 

เจำ้หนำ้ท่ี / ผูช้่วยเหลือคนไข…้… 
เจำ้หนำ้ท่ีหอ / หน่วย…………… 
เจำ้หนำ้ท่ีหอ / หน่วย 
- เตรียมไฟฉำย , ไฟฉกุเฉิน 
- เตรียมยกสะพำนไฟ 
 

 

รองหวัหนำ้เวร………. 
RN หอ / หน่วย……… 
RN หอ / หน่วย……… 
โทรแจง้ศนูย์
ประชำสมัพนัธ ์
- แจง้ผูอ้  ำนวยกำรแผน 
- แจง้หน่วยงำนรอบขำ้ง 
- ประสำนงำน 

เจำ้หนำ้ท่ี / พนกังำน…….. 
พนกังำนหอ / หน่วย……… 
หนกังำนหอ / หน่วย……… 
 - ใชเ้ครื่องดบัเพลงิ ถงั
ดบัเพลงิ 
 

RN  ผูป้ฏิบตั…ิ…………. 
RN  หอ / หน่วย………… 
RN  หอ /หน่วย………… 
-  สงัเกต / ประเมนิสถำนกำรณ ์
 -  เตรียมควำมพรอ้มในกำร
อพยพผูป่้วย / ทรพัยส์นิ 
 -  เตรียมควำมพรอ้มของ
เครื่องมืออปุกรณช์่วยเหลือ / 
ช่วยชีวติ 

ควบคมุเพลงิได ้

เขียนรำยงำน 



 

ข้ันตอนการปฏิบัติเมื่อเพลิงไหม้ขยายตัว  5-10 นาที (อัคคีภัยขนาดกลาง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ควบคมุเพลงิขัน้ตน้ไมไ่ด ้

รองหวัหนำ้หอ / หน่วย / 
เวร 

แจง้ผูอ้  ำนวยกำรแผนอคัคีภยั แจง้ประชำสมัพนัธป์ระกำศ 
ใชแ้ผน………  
◼ ในเวลำรำชกำร  Tel…………… 
◼ นอกเวลำรำชกำร  Tel……………. 

ทีมส่ือสำร / เช็คชีวติ ทีมเคล่ือนยำ้ย ทีมกูชี้พ ทีมช่ำงฉกุเฉิน ทีมดบัเพลงิ ทีมรกัษำควำมปลอดภยั 

ควบคมุเพลงิเบือ้งตน้ 

ควบคมุเพลงิได ้

ยกเลกิกำรใชแ้ผน 

หวัหนำ้หอ / หน่วย / เวร…………………… 
…………………………………………….. 

……………………………………. 

หำสำเหต ุ/ ตรวจสอบควำมเสียหำย 



 

                          

ทมี ENV 

  ระบบสุขาภบิาลและส่ิงแวดล้อมระบบสุขาภบิาลและส่ิงแวดล้อม 
ระบบวศิวกรรมและ 

ความปลอดภัย 

ระบบสาธารณูปโภค 

1. ระบบบ ำบดัน ้ ำเสีย 
2.กำรก ำจดัขยะมูลฝอย  
3. กำรพทิกัษส่ิ์งแวดลอ้ม 
 

1. ระบบประปำ 
2. ระบบระบำยอำกำศ 
3. ระบบไฟฟ้ำ 
 

1. ควำมปลอดภยั/อคัคีภยั 
2. กำรจดักำรกบัภำวะฉุกเฉิน 
 


