การปองกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการและอาคารสูง
อัคคีภัย เปนภัยทีร่ า ยแรงสามารถเกิดขึน้ ไดตลอดเวลา โดยทีบ่ าง
ครั้ ง เราอาจไม ทั น รู  ตั ว ซึ่ ง อาจจะเกิ ดความบกพร องของอุ ปกรณ
เครื่องใชไฟฟาหรือเกิดจากกระทําทีม่ มี ลู เหตุจากความประมาท
หากไมไดรบั การดูแล ตรวจตราเอาใจใสใหความสําคัญ โดย
เฉพาะกับสถานประกอบการและอาคารสูง
ซึ่งมักจะเปนแหลง
กําเนิดหรือบอเกิดของอุบตั ภิ ยั นัน้ ๆ ได เนื่องจากเปนจุดรวมพลัง
งานหลาย ๆ ประเภทอยูในนั้น รวมทัง้ ยังเปนการรวมบุคลากรจํานวนมาก เพือ่ ใหเกิดความปลอดภัยขึน้ ทัง้
ชีวิตและทรัพยสินที่มีอยู การปองกันอัคคีภยั นอกจาจะไดรบั การออกแบบและติดตัง้ อุปกรณตรวจจับเตือน
ภัย ระบบทางหนีไฟไวอยางเหมาะสมแลว รวมทัง้ มีการตรวจสอบและบํารุงรักษาอยางดีแลว มาตรการที่
จะตองใหความสําคัญอีกเรือ่ งหนึง่ ก็คอื ในเรือ่ งของแผนปองกันและระงับอัคคีภยั จะตองจัดทําไวตลอดจน
ฝกซอมตามแผนนัน้
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรือ่ ง การปองกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ
เพื่อความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง ไมวา จะเปนสถานประกอบการทีม่ ลี กั ษณะทีเ่ ราเรียกวา
“โรงงาน” หรือเปนอาคารสูง ไดกําหนดใหนายจางจัดทําแผนปองกันและระงับอัคคีภยั ซึง่ จะตองประกอบ
ดวยแผนการตรวจตรา แผนการอบรม แผนการรณรงคปอ งกันอัคคีภยั แผนการดับเพลิง แผนการอพยพ
หนีไฟ แผนการบรรเทาทุกข และแผนการปฏิรูปฟนฟู ซึง่ องคประกอบของแผนดังกลาว จะดําเนินการ
ในภาระทีแ่ ตกตางกันไป ไดแก
1. กอนเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งจะประกอบดวยแผนทีเ่ ปนการปองกันมิใหเกิด
อัคคีภยั ขึน้ คือ
- แผนการอบรม : กําหนดใหมกี ารอบรมพนักงานหรือเจาหนาทีผ่ ปู ฏิบตั งิ านในเรือ่ งของ
การดับเพลิงและการหนีไฟ
หลักการจัดทําแผนการอบรม
1. กําหนดบุคคลผูร บั ผิดชอบดําเนินการฝกอบรม
2. กําหนดหลักสูตรเรื่อง หรือหัวขอทีจ่ ะทําการฝกอบรม ไดแก
- แผนปองกันและระงับอัคคีภยั
- การดับเพลิงขัน้ ตน
- การดับเพลิงขั้นสูงหรือขั้นกานหนา
- การใชอปุ กรณดบั เพลิงประเภทตาง ๆ
- การอพยพหนีไฟ
- การปฐมพยาบาลและการชวยชีวิต

-23. เลือกวิธกี ารฝกอบรม เชน
- การบรรยาย
- การอภิปราย
4. การกําหนดระยะเวลาทีใ่ ชในการฝกอบรม
5. กําหนดบุคคลที่จะเขารับการฝกอบรมใหเหมาะสมกับเรือ่ งหรือหัวขอฝกอบรม
6. มีการประเมินผลการอบรมทุกครัง้
- แผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย : เปนแผนทีจ่ ดั ทําขึน้ เพือ่ เปนการสรางความสนใจ
ใหรวมทัง้ สงเสริมในเรือ่ งของการปองกันอัคคีภยั ใหเกิดขึน้
หลักการจัดทําแผนการรณรงคปองกันอัคคีภัย
1. กําหนดบุคคลผูร บั ผิดชอบในการจัดการณรงค
2. กําหนดเรือ่ ง หรือหัวขอทีจ่ ะทําการรณรงค ไดแก
- องคประกอบของการเกิดเพลิงไหม
- การจัดเก็บวัสดุไวไฟ
- การลดการสูบบุหรี่
- ผลที่เกิดขึน้ จากอัคคีภยั
- การทําความสะอาด
3. เลือกวิธีการหรือรูปแบบการรณรงคทเ่ี หมาะสม เชน
- การประกวด
- การจัดทําโปสเตอร และปายตาง ๆ
- การจัดนิทรรศการ
- การใชสอ่ื ตาง ๆ
4. กําหนดระยะเวลาทีใ่ ชในการรณรงค
5. กําหนดบุคคลหรือกลุม เปาหมายทีใ่ ชในการรณรงค
6. ประเมินผลจากการรณรงคทกุ ครัง้
- แผนการตรวจตรา : โดยกําหนดใหตรวจเกีย่ วกับวัตถุทเ่ี ปนเชือ้ เพลิง ของเสียที-่
ติดไฟงาย แหลงความรอน อุปกรณดบั เพลิง
หลักการจัดทําแผน
1. กําหนดบุคคลและพืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบในการตรวจตราอยางชัดเจน โดยกําหนดบุคคล
ที่จะทําหนาทีแ่ ทนไดดว ย
2. กําหนดเรื่องที่ตองการในแตละพื้นที่เปนการเฉพาะ โดยจัดทําเปนแบบรายงานผล
การตรวจทีส่ ะดวกตอการรายงาน

-33. กําหนดระยะเวลาที่ตรวจและสงแบบรายงาน
4. กําหนดบุคคลตรวจสอบแบบรายงาน แลวสรุปขอบกพรองใหผบู ริหารในแตละหนวย
ปรับปรุงแกไข เชน ผูจ ดั การโรงงาน ผูจ ดั การฝายธุรการ ฯลฯ แลวสรุปรายงานผูอ านวยการแผนฯ
ํ
ทุกเดือน
5. ควรใหมกี ารตรวจตราทุกกะ

-4ตัวอยาง
แผนการตรวจตรา
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กอนเขาทํางาน 10 นาที
ตรวจสถานที่ตามที่กาหนด
ํ

สงแบบรายงานทีฝ่ า ยธุรการ

ฝายธุรการตรวจสอบแบบรายงาน
มีขอ บกพรอง

หัวหนาฝายที่
เกีย่ วของสัง่ การ

ไมมีขอบกพรอง
ฝายธุรการสรุปรายงาน ผอ.แผนฯ

ผอ.แผนฯ

สั่งแกไข
พนักงานทีร่ บั ผิดชอบ
ปรับปรุงแกไข

เก็บรวบรวมเอกสาร
โดยฝายธุรการ

ไมสั่งแกไข

มีอปุ สรรค
เรียบรอย

รายงานผล

หัวหนาฝาย
สั่งการ

-52. ขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ซึ่งจะประกอบดวยแผนเกีย่ วกับการดับเพลิงและความสูญเสีย
โดยประกอบดวยแผนตาง ๆ 3 แผน คือ
- แผนการดับเพลิง : การกําหนดตัวบุคคลและหนาที่เพื่อระงับเหตุเพลิงไหม
หนาที่ของผูรบั ผิดชอบในสถานประกอบการในการปองกันอัคคีภยั
1. ฝายบริหาร
2. พนักงานทุกคน
3. เจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
4. ยาม
1. ฝายบริหาร
1.1 การจัดผังโรงงาน ระบบ และเทคโนโลยีใหม ๆ ใหคํานึงถึงการเกิดอัคคีภยั
1.2 กําหนดพื้นที่ ควบคุบกระบวนการผลิต เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรทีอ่ าจเกิดอัคคีภยั
1.3 กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านใหปลอดภัยจากอัคคีภยั
1.4 ควบคุมการใชไฟ การกอเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟา ความรอน
ไฟฟาสถิตย หรือวิธีการทํางานอืน่ ใดทีท่ าให
ํ เกิดอัคคีภัย เชน การเชือ่ ม การตัด การขัด ทอรอนตาง ๆ
ตลอดจนการขนยาย ขนสงเคลื่อนยายสารไวไฟ
ผูอนุญาตใหมีการทํางานดังกลาวตองเปนผูจ ดั การโรงงานหรือผูท ไ่ี ดรบั มอบหมาย
1.5 มอบหมายใหมคี ณะกรรมการความปลอดภัยและเจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
กําหนดแผน และการดําเนินการปองกันและระงับอัคคีภยั เชน การฝกอบรม การตรวจสอบ และการปรับปรุงสภาพของ
งาน เปนตน
1.6 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมตาง ๆ ทีเ่ กีย่ วกับการปองกันอัคคีภยั
1.7 วางแผนระยะยาวเกีย่ วกับการปองกันอัคคีภยั เชน ในเรือ่ งการติดตัง้ ระบบ
ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัตใิ นจุดทีม่ สี ารไวไฟหรือ
สารติดไฟไดงาย
1.8 กําหนดระเบียบและการควบคุมผูร บั เหมาหรือบุคคลภายนอกทีป่ ฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการกอเกิดไฟตาง ๆ
2. หนาที่ของพนักงานเกี่ยวกับการปองกันอัคคีภัย
2.1 พนักงานทุกคนตองปฏิบตั ติ ามกฎแหงความปลอดภัยในการทํางานดังนี้
1) หามกอไฟในบริเวณทีห่ วงหามหรือในบริเวณโรงงานกอนไดรบั อนุญาตจากผูม หี นาที่
รับผิดชอบ

-62) หามสูบบุหรีใ่ นบริเวณทีม่ ปี า ย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิด”
หรือ “บริเวณที่หามสูบบุหรี”่ นอกจากสถานทีจ่ ดั ไวเทานัน้
3) หามทําการซอมแซมเครือ่ งจักรเครือ่ งมือในบริเวณทีม่ สี ารไวไฟหรือวัสดุ
ติดไฟไดงายโดยพละการกอนทีช่ า งซอมและเจาหนาทีค่ วามปลอดภัยจะรวมกันจัดทําใบแจงซอมตาม
ขั้นตอนและวิธกี ารทีก่ าหนด
ํ
2.2 การควบคุมพืน้ ทีท่ ม่ี สี ารไวไฟหรือวัสดุตดิ ไฟไดงา ย
การนําไฟมาใชหรือกอใหเกิดไฟในพื้นที่ใด ๆ ตองหางจากบริเวณที่มีสารไวไฟ
หรือวัสดุติดไฟไดงายอยางนอยในรัศมี 10 เมตร กรณีที่ไมอาจทําไดตอ งทําการปองกันสารไวไฟหรือ
วัสดุติดไฟไดงา ยอยางปลอดภัยภายใตการควบคุมของเจาหนาทีค่ วามปลอดภัย
2.3 การปองกันสถานทีท่ ํางานและวิธีการที่เลี่ยงไฟ
1) การปองกันการรั่วไหลของเชื้อเพลิงและสารไวไฟตาง ๆ
- พนักงานที่พบเห็นภาชนะที่ใสสารไวไฟหรือเชื้อเพลิงตาง ๆ อยูในสภาพที่
ชํารุด หรืออาจเกิดการรัว่ ไหล ใหรบี รายงานผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบและกรณีทพ่ี บวาการรัว่ ไหลนัน้ อาจ
กอใหเกิดอันตรายรายแรง หากไมแกไขใหรีบทําการแกไขและ/หรือรายงานผูม หี นาทีร่ บั ผิดชอบแกไข
ทันที
2) การกําจัดขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟไดงาย
- ขยะหรือเศษวัสดุที่ติดไฟไดงาย พนักงานจะตองเก็บรวบรวมไวใน
ภาชนะที่ไมติดไฟไดงายและหามนําออกจากบริเวณทีท่ างานไปเก็
ํ
บไวในสถานทีป่ ลอดภัย อยางนอย
วันละ 1 ครัง้ ตอกะ
3) เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ
- เสื้อผาที่เปยกเปอนดวยสารไวไฟ พนักงานจะตองเปลีย่ นเสือ้ ผานัน้ ทันที
4) การปองกันอัคคีภัยจากยานพาหนะ
- พนักงานที่ใชยานพาหนะขนถายสิ่งของในบริเวณที่มีสารไวไฟ ถังแกสจะ
ตองระมัดระวังการชน การกระแทก หรือการกอใหเกิดอัคคีภยั
5) การปองกันอันตรายจากไฟฟา
- สายไฟ หลอดไฟ สวิทซมอเตอรไฟฟา พัดลม เครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีใ่ ช
ไฟฟาที่มี หรือใชอยูใ นบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุตดิ ไฟไดงา ย จะตองตรวจตราเปนประจําในเรื่องสภาพที่ชํารุด การตอไฟ ปลั๊กไฟ การตอสายดิน หรือกรณีอน่ื ใดทีอ่ าจเปนสาเหตุของอัคคีภยั
6) การปองกันการระเบิดของหมอไอนํ้า
ก. กอนติดไฟใหตรวจดูระดับนํา้
ข. ใหระบายลมภายในเตาเพือ่ ไลแกสทีต่ กคางในหมอนําออกทุ
้
กครัง้ กอนติดไฟ

-7ค. ลิ้นนิรภัย จะตองทดสอบเปนประจําอยางนอย 1 ครัง้ ตอเดือน และถาเกิด
การรั่วของลิ้นนิรภัยหามใชวิธีเพิ่มนํ้าหนักหรือตัง้ ลิน้ นิรภัยใหแข็งขึน้
ง. ถาถังหมอไอนํ้ารัว่ ใหหยุดใชงานทันทีและรายงานใหมกี ารแกไขโดยเร็ว
จ. ใหตรวจสอบเกจวัดความดันและหามใชความดันเกินกวาทีก่ ําหนด
ฉ. ถังนํ้าแหงตํ่ากวาระดับของหลอดแกวใหรบี ดับไฟ หามสูบนําเข
้ าหมอไอนํา้
อยางเด็ดขาดแตปลอยใหเย็นลง
ช. ใหตรวจสอบความปลอดภัยของหมอไอนํ้าอยางนอยปละครัง้
7) การปองกันอัคคีภยั จากการเชือ่ มโลหะ
ก. อุปกรณการเชือ่ ม สายไฟและขอตอทีห่ ลอมหรือชํารุด ตองทําการแกไข
ใหอยูใ นสภาพทีป่ ลอดภัย
ข. ทําการตรวจสอบการรัว่ ไหลของขอตอและวาลวเปนประจํา ถาพบวา
มีการรั่วไหลของแกสจากถังแกสใหหยุดการทํางานที่ใชไฟในบริเวณนั้น และรีบทําการปองกันแกไขโดยเร็ว
ค. ถังแกสและถังนํ้ามันเชื้อเพลิงตองวางไวหางจากเปลวไฟ ประกายไฟ
ความรอน ทอรอยตาง ๆ หรือสวนของเครือ่ งมือเครือ่ งจักรทีอ่ าจกอใหเกิดความรอนไดในระยะ 7 เมตร
ง. สายไฟ สายแกส ขณะทําการตัดเชือ่ มตองไมกดี ขวางการทํางานหรือ
ตรงบริเวณทีอ่ าจเหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ
จ. หามทิ้งหรือปลอยหัวเชือ่ มไวโดยไมดบั ไฟหรือปดเครือ่ ง
ฉ. การเชื่อมตองระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟทีจ่ ะถูกลมพัดปลิวไปตกอยูใ น
บริเวณที่มีสารไวไฟหรือวัสดุติดไฟไดงาย หรือเปนอันตรายตอพนักงานขางเคียง
8) การเคลือ่ นยายขนสงสารไวไฟโดยพนักงาน
ก. การเคลื่อนยายขนสงสารไวไฟหามผานหรือใหหลีกเลี่ยงเสนทางที่มีการทํางาน
แลวเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ทอรอย สะเก็ดโลหะ ฯลฯ
ข. การขนสงสารไวไฟใหระมัดระวังการตกหรือหกเรีย่ ราดบนพืน้ ทีท่ างาน
ํ
ค. ใหใชวิธีการขน-ยกทีป่ ลอดภัย
ง. ภาชนะที่บรรจุสารไวไฟที่ไมจําเปนตองเปดฝาใหปด ฝาใหมดิ ชิด
จ. ใหระมัดระวังการเรียงตัง้ ทีอ่ าจเกิดการตกหลนหรือลมลงมาได
3. หนาที่ของเจาหนาที่ความปลอดภัย
3.1 กําหนดเขตพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
3.2 ตรวจสอบสถานทีล่ อ แหลมตอการเกิดอัคคีภยั เปนประจํา

-83.3 กําหนดรายละเอียดของแผนปองกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนจัดใหมกี ารอบรม
และฝกปฏิบตั เิ ปนระยะ ๆ
3.4 จัดหา ซอมบํารุง และตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงและอุปกรณดบั เพลิงใหอยูใ นสภาพ
ที่พรอมตอการใชงานไดตลอดเวลา
3.5 ควบคุมการทํางานของผูร บั เหมาหรือบุคคลภายนอกในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับอัคคีภยั
3.6 ออกใบอนุญาตการทํางานในพืน้ ทีค่ วบคุมอัคคีภยั
4. หนาที่ยาม
4.1 ตรวจตราไมใหบุคคลภายนอกหรือผูรับสงสินคาเขาไปในโรงงานหรือสถานที่
เสี่ยงตอการเกิดเพลิงไหม
4.2 ระมัดระวังการกอวินาศภัยบริเวณเก็บวัตถุระเบิดหรือบริเวณทีเ่ สีย่ งตอการ
เกิดเพลิงไหม
4.3 เมื่อพบเห็นสิ่งที่อาจกอใหเกิดเพลิงไหมได ใหรบี รายงานตอผูท เ่ี กีย่ วของ

-9ตัวอยางแผนระงับอัคคีภยั
ลําดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม

ถาดับได

พนักงานที่พบ
เหตุเพลิงไหม

ใหดําเนิน
การดับเพลิง
ทันที

ใหรายงาน
ผูบ งั คับบัญชา
ตามลําดับ

ถาดับได
ใหรายงาน

พนักงานตัดสินใจวา
ดับเพลิงไดดวย
ตนเองหรือไม
ถาดับไมได

หัวหนาหนวย

ใหบอกเพื่อน
รวมงาน
หรือหัวหนา

รายงาน

- ใชแผนปฏิบัติการระงับ
เหตุเพลิงไหมขั้นตน
- แจงประชาสัมพันธ
- แจงเจาหนาที่ความปลอดภัยในการทํางาน
(จป.)

ผูจ ดั การทัว่ ไป

รายงาน

ผูจัดการฝาย
บุคคล

ถาดับไมได
รายงาน

รายงาน

ผูอ ํานวยการ
ดับเพลิงหรือ
ผูจ ดั การทัว่ ไป

ผูอ านวยการดั
ํ
บเพลิง
หรือผูจัดการโรงงาน
ตัดสินใจใชแผนปฏิบัติการ
เมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหม
ขัน้ รุนแรง

- 10 ตัวอยาง
การกําหนดตัวบุคคลและหนาทีเ่ พือ่ ระงับเหตุเพลิงไหมขน้ั ตน
ฝาย/แผนก…………………………………
บริเวณ……………………………………..
ชุด………………………………………….

หัวหนาชุดดับเพลิงขัน้ ตน
ชื่อ………………………………………

พนักงานควบคุมเครือ่ งจักรหรือ
ปฏิบัติการอื่นในขณะเกิดเพลิงไหม
ผูรับผิดชอบ 1. ชื่อ……………………………………………..
2. ชื่อ…………………………………………….
3. ชื่อ…………………………………………….
ลําดับหนาที่ 1. ..……………………………………………..
2. ..……………………………………………..
3. .………………………………………………

พนักงานผจญเพลิง

ผูรับผิดชอบ 1. ชื่อ…………………………………………
2. ชื่อ………………………………………...
3. ชื่อ………………………………………...
ลําดับหนาที่ 1. ……………………………………………
2. ….…………………………………….…
3. ……………………………………….….

- 11 ตัวอยาง โครงสรางหนวยงานปองกันระงับอัคคีภยั เมือ่ เกิดเหตุเพลิงไหมขน้ั รุนแรง
ผูอํานวยการดับเพลิง
ชือ่ ……………………..
ฝายไฟฟา

ฝายปฏิบัติการ

ฝายสือ่ สารและประสานงาน

ฝายเคลื่อนยายภายใน-ภายนอก

ฝายสงเสริมปฏิบัติการ

ชื่อ……………………..

ชื่อ……………………….

ชื่อ……………………..

ชื่อ……………………………

ชื่อ……………………..

หมายเหตุ

พนักงาน
ควบคุมเครือ่ ง

หนวยดับเพลิง

ชือ่ ……………….

ชื่อ………………...

หนวยจัดหาและ
สนับสนุนการดับเพลิง
ชื่อ……………………

หนวยสนับสนุน

หนวยยามรักษาการณ

หนวยเดินเครื่อง
สูบนํ้าฉุกเฉิน

ชื่อ…………….

ชื่อ……………………

ชือ่ ……………….

ชวยชีวิต

ยานพาหนะ

พยาบาล

ศูนยรวมขาวและสื่อสาร

ชื่อ……………….
ชื่อ……………….

ชื่อ…………
ชื่อ………….

ชื่อ…………
ชื่อ………….

ชื่อ……………………………….
ชื่อ………………………………

1. การปฏิบตั ติ ามแผนปฏิบตั กิ ารเต็มรูปแบบนีจ้ ะใชเมือ่ เกิดเพลิงไหมอยางรุนแรง
2. การเกิดเพลิงไหมภายในพื้นที่ตาง ๆ เพียงเล็กนอย ใหหวั หนาแผนกดําเนินการสัง่ การดับเพลิงตามแผนการปฏิบตั กิ ารเมือ่ เกิดเพลิงไหมขน้ั ตน
และโทรศัพทแจงศูนยรวมขาวและสือ่ สาร หรือผูอ านวยการดั
ํ
บเพลิง หรือเจาหนาทีค่ วามปลอดภัย

หนวยดับเพลิง
จากพืน้ ทีอ่ น่ื
ชื่อ……………….

- 12 - แผนการอพยพหนีไฟ : กําหนดขึ้นเพือ่ ความปลอดภัยของชีวติ พนักงานหรือผูท อ่ี ยู
ในเหตุการณ องคประกอบตาง ๆ ทีก่ ําหนดขึน้ นัน้ ไดแก จัดใหมหี นวยตรวจสอบ จํานวนพนักงาน ผู
นําทางหนีไฟ จุดนัดพบ หนวยชีวติ และยานพานะ เปนตน
ในแผนดังกลาวควรกําหนดใหมกี ารปฏิบตั ดิ งั นี้
1. หนวยงานตรวจสอบจํานวนพนักงาน มีหนาทีต่ รวจนับจํานวนพนักงานวา มีการ
อพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณทีป่ ลอดภัยครบทุกคนหรือไม
2. ผูนําทางหนีไฟ จะเปนผูน าทางพนั
ํ
กงานอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่จัดไว
3. จุดนับพบ หรือเรียกอีกอยางวา “จุดรวมพล” จะเปนสถานทีท่ ป่ี ลอดภัย ซึ่ง
พนักงานสามารถทีจ่ ะมารายงานตัวและทําการตรวจสอบนับจํานวนได หากพบวาพนักงานอพยพหนีไฟ
ออกมาไมครบตามจํานวนจริง ซึง่ หมายถึงยังมีพนักงานติดอยูใ นพืน้ ทีท่ เ่ี กิดอัคคีภยั
4. หนวยชวยชีวติ และยานพาหนะ จะเขาคนหาและทําการชวยชีวติ พนักงานทีย่ งั
ติดคางอยูในอาคารหรือในพืน้ ทีท่ ไ่ี ดเกิดอัคคีภยั รวมถึงกรณีของพนักงานทีอ่ อกมาอยูท จ่ี ดุ รวมพลแลวมี
อาการเปนลม ช็อคหมดสติหรือบาดเจ็บ เปนตน หนวยชวยชีวติ และยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาล
เบื้องตน และติดตอหนวยยานพาหนะใหในกรณีทพ่ี ยาบาลหรือแพทยพจิ ารณาแลวตองนําสง
โรงพยาบาล

- 13 ตัวอยาง
แผนอพยพหนีไฟ
ผูอํานวยการ หรือผูช ว ยผูอ ํานวยการดับเพลิง
สั่งใชแผนอพยพหนีไฟไปยัง Reception

Reception ประกาศพรอมกดสัญญาณ
เตือนภัยยาว 3 ครัง้
ผูนาทางจะถื
ํ
อสัญญาณธงสีแดง
นําพนักงานออกจากพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ตามทางที่กาหนด
ํ

ผูนําทางนําพนักงานไปจุดรวมพล

ผูนาทาง
ํ
& ผูตรวจสอบยอด
ทําการตรวจสอบยอด
ผูตรวจสอบยอดแจงยอดตอผูอ ํานวยการ
หรือผูชว ยผูอ ํานวยการดับเพลิง ณ จุดรวมพล

รีบนําผูป ว ยหรือผูบ าดเจ็บสง
หนวยพยาบาลหรือสถาน
พยาบาลใกลเคียง
ยอดครบ

ผูอํานวยหรือผูช ว ยผูอ านวยการดั
ํ
บเพลิง
แจงใหพนักงานอยูในจุดรวมพล
จนกวาเหตุการณสงบ

ยอดไมครบ
ผูอํานวยการหรือผูช ว ยผูอ ํานวยการดับเพลิง
สั่งหนวยชวยชีวติ คนหา
หนวยชวยชีวติ คนหาและรายงานผล
ใหผูอํานวยการหรือผูช ว ยผูอ ํานวยการทราบ

- 14 - แผนบรรเทาทุกข : เปนการกําหนดหนาทีร่ บั ผิดชอบของผูป ฏิบตั กิ ารในเรือ่ งตาง ๆ
เชน การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ การสํารวจความเสียหาย การรายงานตัวของเจาหนาทีท่ กุ ฝาย
และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพือ่ รอรับคําสั่ง การชวยชีวติ และขุดคนหาผูเ สียชีวติ การเคลือ่ นยาย
ผูประสบภัย ทรัพยสินของผูเสียชีวิต การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย การประเมินความเสียหาย ฯลฯ
ตัวอยาง
การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของผูปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข
หนาทีร่ บั ผิดชอบ
ผูป ฏิบตั ิ
1. การประสานงานกับหนวยงานของรัฐ
หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….
2. หารสํารวจความเสียหาย

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

3. การรายงานตัวของเจาหนาทีท่ กุ ฝายและกําหนด
จุดนัดพบของบุคลากร

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

4. การชวยชีวติ และคนหาผูป ระสบภัย

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

5. การเคลือ่ นยายผูป ระสบภัย ทรัพยสิน
และผูเสียชีวิต

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบตั งิ านและ หัวหนาทีม……………………………………..
การรายงานสถานการณเพลิงไหม
พนักงานรวมทีม……………………………….
7. การชวยเหลือสงเคราะหผูประสบภัย

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

8. การปรับปรุงแกไขปญหาเฉพาะหนาเพือ่ ใหธรุ กิจ
สามารถดําเนินการไดโดยเร็วทีส่ ดุ

หัวหนาทีม……………………………………..
พนักงานรวมทีม……………………………….

- 15 3. หลังเหตุเพลิงไหมสงบลงแลว จะประกอบดวยแผนทีจ่ ะดําเนินการเมือ่ เหตุเพลิงไหมสงบลงแลว 2 แผน คือ แผนบรรเทาทุกขซง่ึ ดําเนินการตอเนื่องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม
และแผนปฏิรูปฟนฟู
การจัดทําแผนตาง ๆ ตองใหเหมาะสมกับสถานประกอบการ และพื้นที่จริงเปนหลัก
สําคัญ และกอใหเกิดประโยชนสงู สุดในการปองกันและระงับอัคคีภยั โดยมีแนวการจัดทําดังนี้
1. ตั้งคณะกรรมการขึน้ มาจัดทํา
2. ในแผนตองกําหนดบุคคล และพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบอยางชัดเจน
3. ภารกิจที่ตองปฏิบตั ใิ นระยะเวลาเดียวกันจะตองแยกปฏิบตั อิ ยาใหเปนบุคคล
เดียวกัน
4. หากมีพนักงานหรือเจาหนาทีท่ ํางานเปนกะ ตองกําหนดผูร บั ผิดชอบทุกกะอยาง
ตอเนือ่ ง
5. แผนที่ตองปฏิบัติขณะเกิดเหตุเพลิงไหม ตองชัดเจนไมคลุมเครือ เพราะจะเปน
ชวงเวลาทีต่ อ งการความรวดเร็วในการปฏิบตั แิ ละถูกตองแมยํา

การป อ งกั น และระงั บ อั ค คี ภั ย ในสถานประกอบการและอาคารสู ง
จะตองมีการรวมมือกันในการที่จะปองกัน ไมวาจะเปนนายจาง ลูกจาง คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีว-อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เจาหนาทีค่ วามปลอดภัยในการทํางาน เจาของ
อาคารหรือผูพักอาศัยในอาคารนั้น ทีจ่ ะคอยสํารวจตรวจตรา ดูแลอยูต ลอดเวลา เพือ่ มิใหเกิดอัคคีภยั
ขึ้น
แมเราจะมีแผนการปองกันและระงับอัคคีภยั แลว การฝกซอมตามแผนทีก่ าหนดไว
ํ
ก็ตองมีการกระทําบอย ๆ หรืออยางนอยปละหนึง่ ครัง้ จะทําใหผปู ฏิบตั เิ กิดความมัน่ ใจ สามารถจดจํา
ขั้นตอนวิธีการจนเปนนิสัย ไมอยูใ นอาการตกใจ ปฏิบตั ไิ ดถกู ตองเมือ่ เกิดเหตุการณขน้ึ ชวยใหการ
หนีไฟเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ชีวิตและทรัพยสินก็จะไมสูญสิ้นกับอัคคีภัย
“คิดใหม ทําใหม เพื่อปองกันอัคคีภัยในสถานประกอบการ”
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