
3.2.3  แนวทางปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุอัคคีภัย 

ผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติ หมายเหตุ 
1. ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน  (คณบดีคณะ

พยำบำลศำสตร์ หรือ ผู้แทน) 

1. ท ำหน้ำทีผู่้อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉกุเฉิน 

         - ประกำศใช้แผนฉุกเฉิน 

- จัดตั้งศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน (ลำนจอดรถจักรยำนยนต์ อำคำร 
1 ฝั่งทิศตะวันออก) 

- สั่งกำรให้ประชำสัมพันธ์ประกำศแผนฉุกเฉินและบอกท่ีตั้งศูนย์อ ำนวยกำร
ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

2. อ ำนวยกำรดับเพลิง 

- สั่งกำร/แกไ้ขสถำนกำรณ ์

- รับข้อมูล ผูเ้สยีชีวิต ผู้บำดเจ็บและกำรดูแลรักษำ 

- รับข้อมูล ผูสู้ญหำย ผูต้ิดค้ำงในอำคำร ควำมเสียหำยของทรัพย์สิน 

3. แจ้งโรงพยำบำลสงขลำนครินทร์ (ขอทีมแพทย์ พยำบำลพร้อมอุปกรณ/์
เวชภัณฑ์เพื่อ  ดูแลผู้ประสบภัยที่จดุรวมพล โทรศัพท์ หมำยเลข 0-7445-
5000 โทรศัพท์ภำยใน 991,  1040  

4. ด ำเนินกำรเพื่อให้กำรรักษำพยำบำลเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง 

5. แถลงข่ำวเมื่อได้รับข้อมลูที่ถูกต้อง 

6. ประเมินสถำนกำรณร์่วมกับทีมดบัเพลิง และประกำศยตุิแผนฉุกเฉินเมื่อ
เพลิงสงบ 

7. ฟื้นฟูแก้ไขสภำพควำมเสยีหำยจำกกำรเกิดอัคคภีัยให้กลับคืนสภำพเดิม 
รวมทั้งผู้ประสบภัยให้ได้รับกำรช่วยเหลือสำมำรถด ำรงชีวิตตำมสภำพปกติ
โดยเร็ว   

8. รำยงำนผู้บังคับบญัชำตำมล ำดับขัน้ 

 
 

- คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์  
  (รศ.ดร.อรัญญำ  เชำวลิต)  
  โทร. 6400/  08-1957-5475 

- รองคณบดีฝ่ำยประกันคุณภำพ  
   (ผศ.ดร.ลัพณำ  กิจรุ่งโรจน์) 
   โทร. 6415/  08-9647-8910 

-  ประธำนคณะกรรมกำรควำม   
ปลอดภัย (ผศ.ดร.ขนิษฐำ  นำคะ) 
   โทร. 6501/  08-1959-6761 
 



ผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติ หมายเหตุ 
2. หัวหน้ำกลุ่มงำนอำคำรสถำนท่ีและ

ยำนพำหนะ 

1. ท ำหน้ำที่ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉกุเฉินช่ัวครำว รีบรดุไปท่ีเกดิเหต ุ
2. ประเมินสถำนกำรณ ์

2.1  ถ้ำเห็นว่ำสำมำรถดับเพลิงไดท้ันที 
 -  สั่งกำรใหท้ีมดับเพลิงของคณะฯ (ทีมดับเพลิงและทีมช่ำง/ 

เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย) เขำ้ช่วยดับเพลิงทันที จนเพลิงสงบ     
       2.2   ถ้ำเห็นว่ำดับไม่ได้ทันท ี

       -  แจ้งคณบด/ีผู้แทน 
       -  แจ้งศูนย์รักษำควำมปลอดภัย โทร.2191 

3. ติดต่อประสำนงำนขอควำมช่วยเหลือ 

4. รับรำยงำน ตรวจสอบและจดัท ำขอ้มูลผูเ้สียชีวิต สูญหำยและ 
    ติดค้ำงในอำคำร 

5. รับรำยงำน ตรวจสอบและจดัท ำขอ้มูลผูไ้ดร้ับบำดเจ็บและกำรดูแล
รักษำพยำบำล ข้อมลูควำมเสียหำยของทรัพย์สิน 

6. ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำท่ีต ำรวจ เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงและทีมงำนท่ีปฏบิัติงำน
อยู่ในพ้ืนท่ี 

7. ติดตำมและรำยงำนเหตุกำรณ์ ข้อมูลต่อผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 
(คณบดีคณะพยำบำลศำสตร์/ผู้แทน) 

 

-  หัวหน้ำกลุ่มงำนอำคำรสถำนท่ีและ
ยำนพำหนะ  (นำยปรีชำ  พูลสุข) 
โทร. 6440/ 08-5897-3425 
- เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย  ม.อ.โทร.
2191/ 0-7428-2191 
 

 

 

 

 



ผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติ หมายเหตุ 
3.   ประชำสัมพันธ์  

 
1. ประกำศแผนฉุกเฉินและบอกท่ีตั้งศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

-  ประกำศใช้แผนฉุกเฉินท่ัวท้ังคณะพยำบำลศำสตร์  ข้อควำม “ประกำศ  
บุคลำกรนักศึกษำทกุท่ำน โปรดทรำบ  ขอประกำศเกดิอัคคีภยั ที่
ภำควิชำ/หน่วยงำน..........  อำคำร..................”  (ประกำศ 3 ครั้ง
ติดต่อกัน  และซ้ ำจนกว่ำจะเห็นสมควร) 

-  ประกำศบอกท่ีตั้งศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินและปฐมพยำบำล  
หลังจำกประกำศใช้แผนฉุกเฉิน 2-3 นำท ี ข้อควำม  “ประกำศท่ีตั้งศนูย์
อ ำนวยกำรปกิบัติกำรฉุกเฉินและปฐมพยำบำลอยู่ทีล่ำนจอด
รถจักรยำนยนต์ อำคำร 1 ฝั่งทิศตะวันออก” (ประกำศ 3 ครั้งตดิต่อกัน  
และซ้ ำจนกว่ำจะเห็นสมควร) 

2. เตรียมชุดปฐมพยำบำลไปยังศูนยอ์ ำนวยกำรปฏิบตัิกำรฉุกเฉิน 

3. ประกำศยตุิแผนฉุกเฉิน ตำมค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

-  ข้อควำม “ประกำศ  บุคลำกรและนักศึกษำคระพยำบำลศำสตร์ทุกท่ำน 
โปรดทรำบ  อัคคีภัยที่ภำควิชำ/หน่วยงำน .........บัดนีไ้ด้ยตุิแล้ว  โปรด
ส ำรวจนักศึกษำ/ ผู้ใช้บริกำร และวัสดุอุปกรณ์ ครภุัณฑ์ที่อยู่ในควำม
รับผิดชอบของท่ำนด้วย” (ประกำศ 3 ครั้งติดต่อกัน  และซ้ ำจนกว่ำจะ
เห็นสมควร) 

 

- หัวหน้ำกลุ่มงำนบริหำรและธุรกำร 

(นำงสำวสุธำดำ  สังข์เกษม)  
โทร. 6571 

- ประชำสัมพันธ์  โทร. 6422/6423  

 

 

 

 



ผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติ หมายเหตุ 
   4.   ผู้พบเห็นเหตุกำรณ์ (บุคลำกรทั่วไป  
   เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย) 

 

1. ตะโกนให้คนในหน่วยงำนทรำบ 
2. ประเมินสถำนกำรณ์ 
3. ถ้ำเห็นว่ำดับเพลิงได้ทันที ให้ดับเพลิงที่ฐำนของเพลิง ด้วยเครื่อง

ดับเพลิงหรืออุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมำะสมซึ่งอยู่ใกล้ตัว จนเพลิง
สงบ และรำยงำนตำมล ำดับขั้น 

4. ถ้ำเห็นว่ำดับไม่ได้ทันที ให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยแจ้ง 
  - หัวหน้ำกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ โทร.6440 

(เวลำรำชกำร) หรือโทร.08-5897-3425 (นอกเวลำรำชกำร) 
      - เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย โทร.6445, 2191          
5. กำรปฏิบัติตำมแผนปฏิบัติกำรฉุกเฉินเมื่อเกิดอัคคีภัยในคณะ 

5.1 เคลื่อนย้ำยบุคลำกร นักศึกษำ ไปยังจุดรวมพล 
5.2 ปิดวำล์วแก๊ส 
5.3 ปิดหน้ำต่ำง 
5.4 ปิดสวิทซ์ไฟฟ้ำ/เมนไฟฟ้ำ 
5.5 น ำสิ่งของที่ส ำคัญออกไป และรวมกันที่จุดรวมพล  

                  (ตำมที่หน่วยงำนก ำหนด) 
 

 

 

 

 



ผู้ปฏิบัติ การปฏิบัติ หมายเหตุ 
5.  ทีมดับเพลิง, ทีมช่ำง และเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย 

 

1. ตัดกระแสไฟฟ้ำจุดต้นเพลิงทันที 
2. ปิดลิฟท์อำคำรที่เกิดเหตุ 
3. ประสำนงำนกับช่ำงไฟฟ้ำของมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือตัดเมนไฟฟ้ำ

บริเวณใกล้ที่เกิดเหตุ 
4. รื้อถอนท ำลำยสิ่งกีดขวำงต่อกำรดับเพลิง 
5. ประสำนงำนกับศูนย์รักษำควำมปลอดภัยของมหำวิทยำลัยฯ เพื่อ

ขอก ำลังเสริม 
6. น ำทีมดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ดับเพลิงไปยังที่เกิดเหตุ 
7. ดับเพลิงข้ันต้น 
8. ป้องกันกำรบุกรุก เหตุร้ำย/ลักทรัพย์ 
9. ก ำกับกำรจรำจร เปิดเส้นทำงให้รถดับเพลิงพร้อมทีมงำน 

รถพยำบำล ผ่ำนเข้ำออก 
10. ปิดเส้นทำงกำรจรำจรในบริเวณท่ีเกิดเหตุเพ่ือควำมสะดวกในกำร

ปฏิบัติงำน 
11. อ ำนวยควำมสะดวกให้หน่วยดับเพลิง 
12. กั้นบริเวณให้เป็นเขตห้ำมเข้ำ 
13. เคลียร์พ้ืนที่หลังเกิดเหตุ 
14. ค้นหำผู้ประสบภัย 
15. ส ำรวจควำมเสียหำย 
16. รำยงำนต่อศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

 

 



3.2.4 แผนปฏิบัติการของภาควิชา/หน่วยงาน เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 
 

1. ข้อตกลงเบื้องต้น 

 นักศึกษำ/บุคลำกรทุกคนต้องช่วยดับเพลิงขั้นต้นในหน่วยงำน/สถำนที่เกิดเหตุ  

 ภำควิชำ/หน่วยงำนที่อยู่ในอำคำรที่เกิดเหตุทุกชั้น ต้องเคลื่อนย้ำยนักศึกษำ/

บุคลำกรไปยังจุดรวมพล เมื่อมีกำรประกำศอัคคีภัย 

2.   ข้อปฏิบัติของนักศึกษำ/บุคลำกร  

      นักศึกษำ/บุคลำกรทุกคนต้องรู้ 

 ที่ตั้งสัญญำณแจ้งเหตุ 

 ที่ตั้งถังดับเพลิง/อุปกรณ์ดับเพลิง 

 วิธีใช้เครื่องดับเพลิง/อุปกรณ์ดับเพลิง 

 เส้นทำงหนีไฟและวิธีเคลื่อนย้ำย 

 ที่ตั้งสวิทซ์ไฟฟ้ำ/เมนไฟฟ้ำ 

 ที่ตั้งและวิธีปิดวำล์วแก๊ส 

 ที่ตั้งสำยฉีดน้ ำดับเพลิง/เมนประปำ 

 จุดรวมพล 

 ที่ตั้งศูนย์อ ำนวยกำรปฏิบัติกำรฉุกเฉินและสถำนที่ปฐมพยำบำล 

3.   กำรปฏิบัติ 

                             3.1  ผู้พบเหตุอัคคีภัย 

 ตะโกนให้คนในภำควิชำ/หน่วยงำนทรำบ 

 ช่วยชีวิตผู้ประสบภัย (ถ้ำมี) 

 ประเมินสถำนกำรณ์ 

 ถ้ำเห็นว่ำดับได้ทันที ให้ดับเพลิงที่ฐำนของเพลิงด้วยเครื่องดับเพลิง/

อุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมำะสม ที่อยู่ใกล้ตัวจนเพลิงสงบ และรำยงำน

ตำมล ำดับขั้น 

 ถ้ำเห็นว่ำดับไม่ได้ทนัที ให้แจ้งเหตุฉุกเฉิน โดยกดสัญญำณแจ้งเหตุอัคคีภัย 

โทรศัพท์แจ้งหัวหน้ำกลุ่มงำนอำคำรสถำนที่และยำนพำหนะ  โทร. 6440 



(เวลำรำชกำร) หรือ โทร. 08-5897-3425 (นอกเวลำรำชกำร) หรือ

เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย โทร. 6445, 2191 น ำเครื่องดับเพลิงมำ

ช่วยท ำกำรดับไฟ 

ผู้อยู่ในที่เกิดเหตุเมื่อได้ยินเสียงตะโกนว่ำไฟไหมห้รือได้ยินเสียงสัญญำณแจ้งเหตุ

อัคคีภัย สิ่งที่ต้องปฏิบัติคือ 

- อย่ำตื่นเต้นตกใจและอย่ำห่วงทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตำมค ำแนะน ำของทีม

เคลื่อนย้ำย 

-    ออกจำกพ้ืนที่ ห้ำมวิ่ง ให้เดินเร็วไปตำมเส้นทำงหนีไฟ/บันไดหนีไฟ 

- หลีกเลี่ยงเส้นทำงที ่มีควันหรือควำมร้อน หำกมีควันให้ใช้วิธีหมอบคลำน

ไปกับพ้ืน 

- ห้ำมวิ่งภำยในบันไดหนีไฟ ควรใช้วิธีเดินเร็ว 

- เมื่อออกจำกอำคำรแล้ว ห้ำมกลับเข้ำไปอีกโดยเด็ดขำด 

- หำกยังมีคนติดอยู่ภำยในอำคำรให้แจ้งเจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงเพ่ือช่วยเหลือ 

- ไปรอท่ีจุดรวมพลเพ่ือรำยงำนตัว 

3.2 หัวหน้ำสถำนที่เกิดเหตุ รำยงำนข้อมูลและเหตุกำรณ์ต่อศูนย์อ ำนวยกำร

ปฏิบัติกำรฉุกเฉิน 

- จ ำนวนนักศึกษำ บุคลำกร ที่ปฏิบัติงำนก่อนเกิดเหตุ 

- จ ำนวนนักศึกษำ บุคลำกร ที่มำรำยงำนตัวที่จุดรวมพล 

- รำยชื่อนักศึกษำ บุคลำกร ที่ไม่มำรำยงำนตัวที่จุดรวมพล 

- จ ำนวนผู้บำดเจ็บ เสียชีวิตและสูญหำย 

- เหตุกำรณ์ที่เกิดข้ึนทั้งหมดตำมควำมเป็นจริง 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3  กำรเคลื่อนย้ำยนักศึกษำและบุคลำกร 

                       กำรปฏิบัติ 

1.  เมื่อได้ยินประกำศให้ย้ำยนักศึกษำ บุคลำกร  ยึดหลักกำรย้ำยในแนวนอน

ก่อน ถ้ำจ ำเป็นจึงย้ำยในแนวดิ่ง 

2. กำรลงบันได ควรเดินชิดผนังด้ำนขวำทุกครั้ง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกแก่

เจ้ำหน้ำที่ดับเพลิงที่จะวิ่งสวนขึ้นมำ 

3. ถ้ำมีควันให้หมอบคลำน 

4. ใช้มืออังก่อนเปิดประตูทุกครั้ง 

5. เมื่อเคลื่อนย้ำยบุคคลหมดแล้ว ให้เคลื่อนย้ำยเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ที่

ส ำคัญตำมแผนที่ได้ก ำหนดไว้ในรำยกำรสิ่งของส ำคัญ 

 

3.3 การปฏิบัติภายหลังเกิดอัคคีภัย 

เป็นกำรด ำเนินกำรเพื่อฟ้ืนฟูแก้ไขสภำพควำมเสียหำยจำกกำรเกิดอัคคีภัยให้กลับคืนสภำพเดิม รวมทั้ง

ผู้ประสบภัยให้ได้รับกำรช่วยเหลือสำมำรถด ำรงชีวิตตำมสภำพปกติโดยเร็ว  ดังนี้ 

1. ส ำรวจ  ประเมินควำมเสียหำย  และควำมต้องกำรด้ำนต่ำง ๆ  

2. จัดทีมบรรเทำทุกข์  ปฏิบัติกำรดูแลผู้ประสบภัยจำกจุดเกิดเหตุ  ประสำนงำนโรงพยำบำลให้

กำรรักษำอย่ำงต่อเนื่อง 

3. ปฏิบัติกำรประชำสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้ำงขวัญ ก ำลังใจของนักศึกษำ/บุคลำกร  

4. ปรับปรุงซ่อมแซมอำคำรที่เสียหำย  จัดหำวัสดุครุภัณฑ์ทดแทน ของพื้นที่เกิดเหตุ 

  

 

 

 

 

 

 
 


