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แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ฉบับเผยแพร)่ 
หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู  

ปีงบประมาณ 2560 

 
หลักการและเหตุผล 

โรงพยาบาลต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่ จะเกิดข้ึน โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีบทบาทตามที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบร่วมกันในการ
ดับเพลิง ตลอดจนมีการฝึกซ้อมแผนเพ่ือให้มีความรู้ความชํานาญ และมีความพร้อมในการดับเพลิง การ
ป้องกันการติดต่อ ลุกลาม การช่วยชีวิต การอพยพผู้ป่วย และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด 
เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ใน โรงพยาบาล นับตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงความรุนแรงใหญ่ 

 ดังนั้น หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองบัวลําภู จึงจัดทําโครงการ
โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยหน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองบัวลําภู  
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้และมีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล  

2. เพ่ือให้บุคลากรรู้บทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้  

3. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ บุคคลากร  

4. เพ่ือเป็นการลดความเสี่ยง ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
2. การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
3. การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ 
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รายละเอียดการปฏิบัติ   

การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย 

  แผนการตรวจตรา เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและสํารวจตรวจตราระบบความปลอดภัย
และความเรียบร้อยของอาคาร สํานักงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยดําเนินการดังนี้ 

1. ให้ทุกกลุ่มภารกิจ ในหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ สํารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณสํานักงาน
อาคาร สถานที่ วัสดุ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ทํา ให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณ์เกี่ยวกับการ
ป้องกันและระวังอัคคีภัย หากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยให้รีบแจ้งที่กลุ่มภารกิจบริหารงาน
ทั่วไป ของโรงพยาบาลหนองบัวลําภู เพื่อดําเนินการแก้ไข หรือ เพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

2. ทดสอบประสิทธิภารการทํางานของถังดับเพลิง อุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่กําหนดและเปลี่ยน
น้ํายาตามวาระและอายุของน้ํายานั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีด
ขวาง 

3. จัดทําป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและ
กลางคืน ป้ายข้อความ “ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น 

4.        แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนทราบ 
5. ให้ทุกกลุ่มภารกิจใน หน่วยคอมพิวเตอร์ สํารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ 

ปลั๊กไฟ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดี ไม่มีเสียหายหรือชํารุด ตลอดจนกําจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง เช่น 
กระดาษ และวัสดุอ่ืน ๆ ที่ติดไฟง่าย เป็นต้น 

6. จัดทําผังการติดต่อสื่อสาร หมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงาน ผู้ดูแลอาคารสถานที่ 
ยามรักษาความปลอดภัยในโรงพยาบาลหนองบัวลําภู ตํารวจในพื้นที่ และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยทําป้าย
ติดให้ชัดเจนและทั่วถึง 

7. แผนการจัดทําระบบสํารองข้อมูลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นแผนการจัดทําข้อมูลสํารอง
ในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ภารกิจที่สําคัญของหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ ยังคงสามารถดําเนินการได้
อย่างต่อเนื่องหลังระบบสารสนเทศเสียหายอย่างสิ้นเชิง 

แผนการอบรม เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยและการอพยพหนี
ไฟสําหรับบุคคลากรในหน่วยงานดังนี้ 

1. การฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้บุคคลากรทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิง
เบื้องต้น วิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารรวมถึงทราบตําแหน่งที่ตั้ง
เมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉินทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณ
ใกล้เคียงกับหน่วยงาน 

2. การฝึกซ้อม ฝึกปฏิบัติโดยการซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟให้อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง ตามแผนการซ้อมอัคคีภัยของโรงพยาบาลหนองบัวลําภู 
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การปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม้  ประกอบด้วย แผนการดับเพลิงและแผนการอพยพหนีไฟ 

1. แผนการดับเพลิง 
1.1 การแจ้งเหตุ กรณีเกิดเหตุในเวลาราชการ รายละเอียดข้อมูลการติดต่อสื่อสารและผังการ

ปฏิบัติงาน พร้อมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉิน (ประกาศแผนเป็นรหัส “ถังแดงแตก”)  
1.2 การดับเพลิงขั้นต้น   

1.2.1 ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกทําการพับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและ
หากรู้ว่าคัทเอาท์ไฟอยู่ที่ไหน ควรรีบสับคัทเอาท์ลงก่อน 

1.2.2 กรณีท่ีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่าง ประตูเครื่องปรับอากาศ ใน
บริเวณท่ีเกิดเหตุโดยเร็วที่สุด และ ให้แจ้งประชาสัมพันธ์ใช้แผนฉุกเฉิน 
(ไฟไหม้เกิน 4 นาที) 

1.3 การดับเพลิงขั้นรุนแรง 
1.3.1 เคลื่อนย้ายบุคคากร ทรัพย์สิน และเอกสารที่สําคัญไปยังจุดรวมพลที่โรงพยาบาล

หนองบัวลําภู กําหนดไว้ 
 

2. แผนการอพยพ   

เมื่อเพลิงไหม้ขั้นลุกลามให้ ผู้หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ หรือผู้ได้รับการมอบหมายเป็นผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ โดยมีแนวทางปฏิบัติตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน 

2.1 ให้จัดตั้งศูนย์ประสานงานเพ่ือดําเนินการควบคุมพ้ืนที่และอํานวยการปฏิบัติ แจ้งประกาศ
แนะนําให้อพยพตามแผนที่กําหนดไว้ 

2.2 กําหนดให้มีจุดนัดพบ หรือจุดรวมพล ที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพบุคคลากรในการอพยพ
หนีไฟเมื่อเกิดเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม และให้ดําเนินการดังนี้ 
2.2.1 ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
2.2.2 บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันที 
2.2.3 ยามรักษาการณ์ดําเนินการปิดจราจรโดยรอบและจัดการจราจรให้ระบายรถยนต์

ออกจากบริเวณตึกท่ีเกิดเพลิงไหม้ไปยังสถานที่ปลอดภัย 
2.2.4 ผู้นําทางหนีไฟจะเป็นผู้นําทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่กําหนดไว้แต่ละ

หน่วยงานเพื่อไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามปีนหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่าน
ด้านที่เกิดเพลิงไหม้หากมีกลุ่มควันให้คลานต่ําและห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ 

2.2.5 ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดจํานวนบุคคลากรพร้อมรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชา หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจํานวนจริงจะได้ทําการ
ค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป 

2.2.6 หน่วยปฐมพยาบาลทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ในกรณีมีผู้เป็นลมบาดเจ็บ หรือ
หมดสติให้รีบนําส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว 
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3. การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ ประกอบด้วย 

3.1 แผนการบรรเทาทุกข์ ปฏิบัติต่อเนื่องจากขั้นตอนปฏิบัติ เมื่อเกิดเหตุ ประกอบด้วย 
 3.1.1 ประสานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 3.1.2 สํารวจประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 
 3.1.3 การค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัย 
 3.1.4 การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุไปยังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจ 

      3.2 แผนการฟื้นฟูบูรณะ 

  3.2.1 ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟื้นฟูบูรณะขั้นต้น 

  3.2.2 ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้ และดําเนินการนําส่งแพทย์เพ่ือรับ
การรักษาอย่างถูกต้อง 

  3.2.3 ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังที่ปลอดภัย 

  3.2.4 สํารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ 

  3.2.5 การประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็ว 

  3.2.6 ปรับปรุงซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 

  3.2.7 รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่เกิดเหตุ 

  3.2.8 ในกรณีท่ีอาคารได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ ให้ดําเนินการจัดหาสถานที่
ปฏิบัติราชการชั่วคราว และประกาศทางสื่อสาธารณะ เช่น ทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการ 
หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงสถานที่เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการได้ 

 

4. การแบ่งมอบภารกิจหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

การก าหนดหน่วยงานกลางและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้มีการกําหนดหน่วยงานงานกลางและ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในแผนตั้งแต่ข้ันตอนการปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิดเหตุ 
และหลังเกิดเหตุ โดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างองค์กรรองรับภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย 

ชุดปฏิบัติการดับเพลิง ทําหน้าที่ดับเพลิงเมื่อมีการลุกไหม้เกิดข้ึน โดยใช้เครื่องดับเพลิงแบบมือถือที่มีอยู่ตาม
ชั้นต่างๆ เพื่อทําการดับเพลิงในเบื้องต้นก่อน หากไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รายงานผู้บังคับบัญชา
เหตุการณ์ 
ชุดสนับสนุน  ทําหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและป้ายหนีไฟ อํานวยความสะดวกจัดหาอุปกรณ์ขนย้าย และ
จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงแบบเคมีและน้ํา 
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ชุดขนย้าย ทําหน้าที่ค้นหา ตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้างอยู่ภายในอาคารหรือห้องต่างๆ หรือไม่ และต้องมีความ
เข้าใจหลักในการเคลื่อนย้าย ตรวจสอบสถานที่ท่ีมีความเสี่ยงหรือวัตถุไวไฟ กําหนดสิ่งของที่ต้องการ
เคลื่อนย้ายควบคุมบริเวณทางเข้า – ออก อํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการดับเพลิงและชุด
ปฏิบัติการงานอ่ืนๆ ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีเกิดเหตุพร้อมทั้งเฝ้าระวังพ้ืนที่เกิดเหตุเพื่อป้องกันการ
โจรกรรมทรัพย์สินและเหตุร้ายต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง 
 

ข้อพึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทุกคน มีดังนี้ 

เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามความปลอดภัยในที่ท างานดังนี้ 

 a. ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสูบบุหรี่ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญที่ทํา
ให้เกิดไฟไหม้ได้ง่าย 

b. ห้ามก่อไฟในบริเวณท่ีได้กําหนดไว้โดยเด็ดขาด 

 c. ช่วยกันดูแลสํารวจตรวจสอบบริเวณพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและห้องที่เก็บสารไวไฟหรือวัสดุ
ติดไฟง่ายหรือสารเคมี โดยไม่ให้มีการก่อหรือจุดไฟหรือมีความร้อนใกล้พ้ืนที่ และต้องมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถัง
ดับเพลิงชนิดแบบมือถือเตรียมพร้อมไว้อยู่เสมอ 

 

 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ระยะเวลาดําเนินการตั้งแต่ ตค. 59 – กย 60 

 

แผนงาน 
กิจกรรม แผนการจัดการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

ช่วงเวลา
ด าเนินการ 

     

แผนป้องกันและระงับ
อัคคีภัย ศูนย์คอมพิวเตอร ์

1.ศึกษาจัดทําแผน รวบรวมข้อมูล 

หัวหน้าศูนย์คอมฯ - 

ตค.59-พย.59 

2.ตั้งคณะทํางาน ตั้งคณะทํางานผู้รับผิดชอบ ธค.59 

3.ประชุมจัดทําแผน ประชุมเพื่อจัดทําแผน มค.60-กพ.60 

4.ดําเนินการตามแผน ซ้อมแผน มีค.60-พค.60 

4.สรุปและรายงานผล  มิย.60 

5.ทบทวนการปรับปรุง    กค.60-กย.60 
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หัวหน้ากลุ่มงาน : นายแพทย์วรวิช  พลเวียงธรรม 

 

หัวหน้างาน : นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 

 

หน้าที่ 
โทรแจ้งเหตุ 199 และ ยก CUT OUT ตัดไฟฟ้า 

 

แบ่งกําลังเจ้าหน้าที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. จุดปลอดภัย หมายถึง พื้นที่ปลอดภัยซ่ึงหน่วยงานของอาคารนั้นกาํหนดให้เป็นที่นัดพบ หรือรวมกันเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนมีการ
ประกาศแผนฉกุเฉินเพื่อยา้ยไปยังจุดรวมพล (หน้าลิฟท์ชั้น 3) 

2. จุดรวมพล หมายถึง พื้นที่ปลอดภัยซ่ึงรองรับ การอพยพ ส่งต่อทรัพย์สิน ผู้ปว่ย และผู้ประสบภัย เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน มไีม่น้อยกวา่ 2 
จุด แต่ไม่เกิน 4 จุด ประกาศใช้ครั้งละ 1 จุด 

3. ก าหนดจุดรวมพล พร้อมติดตั้งป้ายให้สงัเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน ซ่ึงทางโรงพยาบาลหนองบัวลาํภ ูได้กําหนดไว ้2 จุด 

จุดรวมพลที่ 1 ลานจอดรถหน้าตึก X-Ray จุดรวมพลที่ 2 ลานสนามหลังตึกผู้ป่วยใน 

ดับเพลงิ 

หวัหน้าทีม 

เตือนศกัดิ์  ศรีเลา 

สนับสนุน 

หวัหน้าทีม 

ปิยะณฐั  ออ่นจนัทร์ 

ขนย้าย 

หวัหน้าทีม 

ศาตร์ตรา วรรณฤกษ์ 

พชัระ  ไชยสงคราม กิตติ  หาญอาษา อรสทิธ์ิ  โนนทิง 

ตรวจสอบอปุกรณ์ดบัเพลงิ ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟและปา้ยหนีไฟ 
1.ตรวจสอบสถานที่ที่มีความเสี่ยงหรือวตัถไุวไฟ 

2.ก าหนดสิ่งของที่ต้องเคลื่อนย้าย 

 

ผจญเพลิง 

-น าเคร่ืองดบัเพลงิเข้าดบัไฟ 

-ควบคมุอปุกรณ์ไฟฟา้ 

สนับสนุน 

-อ านวยความสะดวกจดัหา

อปุกรณ์ขนย้าย 

-จดัหาถงัเคมี/น า้ 

ขนย้าย/อพยพ 

-ขนย้ายอปุกรณ์หรือเอกสารตามล าดบัความส าคญั 

-รักษาความปลอดภยัทรัพย์สินที่ขนย้ายออกไป 
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ตู้ Rack Server หลัก 

 

Sub Swich main 

(A) HOSxP Main 

 (B) ReferLink & 

DSR 

 

(C) Image 

 (D) VM Web#2 

 (E) VM Web#1 

(F) RMC 

(G) Internet 

Firewall 

(H) HOSxP 

Slave#1 

(I) E-Office & 

P4P 
Switch Backup 

Switch Main 

LIS 
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ตู้ Rack Server & Monitor 

 

 

 

 

Monitor 

EKG 

Internet Load balance  

ReferLink Sync & 

LIS Gateway & 

PACs Gateway 
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ตู้ Rack Server & Monitor 

 

 

 

Router TOT 

Switch TOT 

Switch 3BB 

Router 3BB 

Server  

Router AIS 

Switch AIS 

UPS  
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ตู้ Rack Server & Monitor 

 

 

 

UPS  

UPS  
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ล าดับในการขนย้ายท่ีตู้แม่ข่าย 
หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ในกรณีที่สามารถขนย้ายได้ทั้งตู้แม่ข่าย 
ขั้นตอน 

- ที่ตู้แล็คเครื่องสํารองไฟ ให้ทําการ Shutdown (แล้วเครื่องแม่ข่ายจะดับเองทั้งหมด) 
- ถอดสายไฟเบอร์ออฟติกและสายแลน ที่ด้านหลังเครื่องแม่ข่ายทั้งหมด 
- ถอดสาย Main Fiber Obtic  (สายเส้นสีดําขนาดใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 เซนติเมตร อยู่ใต้ตู้แลค

ของเครื่องแม่ข่าย) 

ในกรณีทีไ่ม่สามารถขนย้ายได้ทั้งตู้แม่ข่าย 
ขนย้ายล าดับที่ 1 

 ให้ถอดอุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Harddisk)  ตามสัญลักษณ์ดังนี้ 

A , B , C , D , E , F , G , H , I 

ขนย้ายล าดับที่ 2  

- เครื่องคอมพิวเตอร์  LIS 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Referlink Sync 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ EKG 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ Internet Load Balance 
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การซ้อมแผนอัคคีภัย ประจ าปี 2560 
รายงานสรุปการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองบัวล าภู 
ปีงบประมาณ 2560 

หลักการและเหตุผล 

โรงพยาบาลต้องมีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือเตรียมพร้อมสําหรับการป้องกันและระงับ
อัคคีภัยที่ จะเกิดข้ึน โดยเจ้าหน้าที่ทุกระดับต้องมีบทบาทตามที่ได้รับมอบหมายและรับผิดชอบร่วมกันในการ
ดับเพลิง ตลอดจนมีการฝึกซ้อมแผนเพ่ือให้มีความรู้ความชํานาญ และมีความพร้อมในการดับเพลิง การ
ป้องกันการติดต่อ ลุกลาม การช่วยชีวิต การอพยพผู้ป่วย และลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นให้เหลือน้อยที่สุด 
เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้ใน โรงพยาบาล นับตั้งแต่เริ่มเกิดจนถึงความรุนแรงใหญ่ 
         ดังนั้น หน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองบัวลําภู จึงจัดทําโครงการ
โครงการซ้อมแผนอัคคีภัยหน่วยคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองบัวลําภู 
  

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และมีความพร้อมในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

2. เพื่อให้บุคลากรรู้บทบาทและหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
3. เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ บุคคลากร 
4. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยง ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1.    การปฏิบัติก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
2.    การปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
3.    การปฏิบัติภายหลังเพลิงสงบ 

 

วัน/เวลาด าเนินการ 
      วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.50-13.30 น. 
 

พื้นที่ด าเนินการ 
      หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ อาคารจ่ายกลางชั้น 2 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

      หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  
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การด าเนินการ 
การฝึกซ้อมแผนระงับเหตุ 
      หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  ได้จัดทําแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยกําหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพ่ือ
ระงับเหตุฉุกเฉินดังนี้ 

 
  

1.จุดปลอดภัย หมายถึง พ้ืนที่ปลอดภัยซึ่งหน่วยงานของอาคารนั้นกําหนดให้เป็นที่นัดพบ หรือรวมกันเมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน ก่อนมีการประกาศแผนฉุกเฉินเพ่ือย้ายไปยังจุดรวมพล (หน้าลิฟท์ชั้น 3) 
2.จุดรวมพล หมายถึง พ้ืนที่ปลอดภัยซึ่งรองรับ การอพยพ ส่งต่อทรัพย์สิน ผู้ป่วย และผู้ประสบภัย เมื่อเกิด
เหตุฉุกเฉิน มีไม่น้อยกว่า 2 จุด แต่ไม่เกิน 4 จุด ประกาศใช้ครั้งละ 1 จุด 
3.ก าหนดจุดรวมพล พร้อมติดตั้งป้ายให้สังเกตุเห็นได้อย่างชัดเจน ซึ่งทางโรงพยาบาลหนองบัวลําภู ได้กําหนด
ไว้ 2 จุด 

  

จุดรวมพลที่ 1 ลานจอดรถหน้าตึก X-Ray จุดรวมพลที่ 2 ลานสนามหลังตึกผู้ป่วยใน 
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ภาพ จนท.พบเพลิงไหม้ที่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของห้องทํางาน จนท. และเข้าทําการดับเพลิง แต่ยังลุกลาม 

 
 

  

ภาพ : จนท.ช่วยกันเคลื่อนย้ายตู้แม่ข่าย ออกจากพ่้ืนที่เพลิงไหม้ 
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ภาพ : ขณะเคลื่อนย้ายตู้แม่ข่าย ออกจากพ่่ืนที่เพลิงไหม้ 

 
 

  

 
ภาพ : ขณะเคลื่อนย้ายตู้แม่ข่าย ไปทางหนีไฟ เพ่ือไปจุดปลอดภัย 
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รายละเอียดขณะซ้อมแผนอัคคีภัย 

12.55 น.              พบเหตุเพลิงไหม้ 
12.58 น.              ผู้พบเหตุเพลิงไหม้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบและแจ้งเหตุ ประชาสัมพันธ์ ประกาศ  
   “ถังแดงแตก” และประชาสัมพันธ์โทรแจ้ง หัวหน้าศูนย์คอมฯ 

13.02 น.              หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  โทรศัพท์แจ้ง เจ้าหน้าที่ศูนย์คอม ว่าเกิดถังแดงแตกที่ 
หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  

13.04 น.              หัวหน้าศูนย์คอมฯ แจ้ง ผู้ช่วยสารสนเทศ ว่าเกิดถังแดงแตกที่หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  
13.05 น.              หัวหน้าหน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  ประเมินสถานการณ์ ว่าควบคุมเพลิงไม่ได้ จึงแจ้ง 

ประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์ประกาศ เหตุเพลิงไหม้ที่หน่วยคอมพิวเตอร์ฯ  
13.07 น.              จนท.ช่วยกันขนย้ายตู้แม่ข่ายออกจากพ้ืนที่ไฟไหม้ ไปที่จุดปลอดภัย 

13.10 น.  จบขั้นตอนการซ้อมแผนอัคคีภัย 

13.30 น.  ประชุมสรุปการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 
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รายงานสรุปการประชุมเรื่อง ซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

วันที่ 19 พฤษาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.00 น. 
ณ ห้องประชุม บัวหลวง 

ผู้มาประชุม 

1.       นพ.วรวิช พลเวียงธรรม 

2.       นายครึ่งท่อน  ชามนตรี 
3.       นายเตือนศักดิ์  ศรีเลา 

4.       นายปิยะณัฐ อ่อนจันทร์ 
5.       นายกิตติ หารอาษา 
6.       นายอรสิทธิ์ โนนทิง 
7.       นายศาตร์ตรา  วรรณฤกษ์ 
8.       นายพัชระ  ไชยสงคราม 

 

วาระท่ี 1 สรุปการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

1.1   ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ขณะซ้อมแผน 

1.2   ปรับปรุงแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ในจุดด้อย 

  

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

ไม่มี 

วาระท่ี 3 เรื่องแจ้งจากหน่วยงาน 

ไม่มี 

วาระท่ี 4 เรื่องทราบ 

      ไม่มี 

วาระท่ี 5 เรื่องพิจารณา 
      5.1 ปรับปรุงประตูทางออก ทางข้ึนบันได ให้สามารถเลื่อนตู้แม่ข่ายออกได้ โดยที่ไม่ต้องเอียงตู้แม่ข่าย 

      5.2 ทบทวนลําดับขั้นตอนการแจ้งเหตุเมื่อพบไฟไหม้ 
 5.3 เปลี่ยนอุปกรณ์ดับเพลิงจากถังสีแดง เป็นสีเขียว  (สําหรับดับอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์) 
 
  

 


