0

~

~

Q

f\16-:lf\ tu=:L'Vlf\1.1 f\n1 '5UW'Vltl

~

orirf /mcrcr~
L~a.:~ U~.:l~.:lf\N::~1.:111J~11JU~1JUv.:ln1J'U11L'V11elflAntJ ua::'ti'JtJLVIaa~th::au.riv.n1tJL1Jv1fl11

"

L~'fl1~m1u~vr11..ij~ m1~11JLL~1JU'fl.:J n1JtJ11L'V11eJfl ~.ti'e.~

LLa~'ll1e.~ Lvr~ eJ~tl1~au.ti'e.~ me.~L1J'tl1f111

flW~L'VlflUfln11LLW'V16 LU1J1tl~1e.Jf111~L~e.JU~'fle.J e:n~e.JB11J1"iim~m1~L1J~1\Jl11 <to LLa~~1\Jl11 gj<t LL'l-1.:~

w1::11"1jUqJ~~vr11'Vle.J1"'m~e.~-:~1vrl.i
1

..

.,tl

LLa~"lj'"Je.JL'VI"tl~

...

~J'~

'Vl-:11.1

w. fll. l!l<t<tC9l

'J
1~G'IUJ'W.fl1e.J ~1J'tl1f111
CV

,..,J'.!'tllltl

\Jl.:ILL\Jl'U~1JLU1J\Jl1J

4.

~.:J"IjaLLIJi.:~~.:~flru~l11.:~11J~11JLL~1JUtl.:Jti'1J'U11L'V11eJfl~.ti'e.~
~.,

f1W~L'Vlf11Jfln11LL W'Vle.J

'lll

0

~~e.J ~'VIf1W~'V11.:111J"1

oi~:~~II.Jcv

4

~'V11J1'V1~.:111e.Ja~L'fle.J~

แผนป้องกันบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคาร
คณะเทคนิคการแพทย์
---------------------------------------------------

แผนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
เกิดเหตุเพลิงไหม้
1. ผู้พบเหตุ ต้องพยายามดับเพลิงที่เกิดขึ้นในพื้นที่
หากดับได้ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับชั้น
หากดับไม่ได้ให้โทรแจ้งที่ 35072
2. ประกาศเสียงตามสาย “เกิดเหตุสีเหลืองที่ .......................................”
3. แจ้งหัวหน้าหน่วยบัญชาการ หากไม่สามารถติดต่อได้ให้แจ้งผู้รับผิดชอบตามลําดับ
ในหน่วยบัญชาการ
หน่วยบัญชาการพร้อมกันที่ ห้องธุรการชั้น 2 อาคาร 7 ชั้น
หากเพลิงสงบ ให้รายงานตามลําดับชั้น และโทรแจ้งที่ 35072 แจ้งเหตุสงบ
ประกาศ “เหตุสีเขียวที่ .............................................” 3 ครั้ง
4. หากไม่สามารถสกัดเพลิงได้ หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงโทรแจ้ง หัวหน้าหน่วยบัญชาการ
ที่ 35072
5. หัวหน้าหน่วยโทรแจ้งศูนย์ดับเพลิง
หน่วยดับเพลิงเทศบาลนครเชียงใหม่ โทร. 053 – 234444
หน่วยดับเพลิงช้างเผือก
โทร. 053 – 222852
ประกาศเสียงตามเสียง “เกิดเหตุสีแดงที่ ................................” สาม ครั้ง
ปฏิบัติการแผนอพยพ ใช้จุดรวมพลที่ 1
เกิดเหตุสีเหลืองที่ ..............................
เจ้าหน้าที่หน่วยผจญเพลิงประจําชั้น ทุกคนไปยังที่เกิดเหตุและพยายามดับไฟ
หน่วยอื่น ๆ เตรียมพร้อมในที่ตั้ง (ตามที่นัดหมายของหัวหน้าหน่วย) รอฟังประกาศว่า
จะเป็นสีเหลือง, สีแดง, สีเขียว
หากได้ยิน เกิดเหตุสีเหลืองที่ ...............................
ทุกหน่วยปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
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หน่วยบัญชาการ
คณบดี และรองคณบดี
หน่วยผจญเพลิง
หัวหน้าหน่วย
นายธนกฤต นาควัชระ
หน่วยรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าหน่วย
นายนิกร ตาสิงห์
หน่วยช่วยชีวิต
หัวหน้าหน่วย
ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล
หน่วยเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
(ขอให้ภาควิชา/หน่วยงาน ระบุชนิดและความสําคัญของครุภัณฑ์ที่สามารถขนย้ายได้)
หน่วยบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วย
ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร
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การสั่งการระหว่างหน่วยต่าง ๆ
หน่วยบัญชาการ

หน่วยผจญเพลิง
(นายธนกฤต นาควัชระ)

หน่วยรักษาความปลอดภัย
(นายนิกร ตาสิงห์)

หน่วยพยาบาล
(ผศ.สุวิทย์ อริยชัยกุล)

หน่วยเคลื่อนย้าย
ทรัพย์สิน

หน่วยบรรเทาทุกข์
(ผศ.ดร.เพื่อนใจ รัตตากร)
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หน่วยบัญชาการ
ใช้สีฟ้าเป็นสัญลักษณ์
หัวหน้าหน่วย
รองหัวหน้าหน่วย
จํานวนคนในหน่วย
รายชื่อบุคคลในหน่วย
1. ผศ.ดร.วาสนา
2. รศ.ดร.ปรียานาถ
3. ผศ.สุชาติ
4. ศ.ดร.สาคร
5. รศ.ดร.อาทิตย์
6. ผศ.ดร.สุภาพร
7. ผศ.ดร.เพื่อนใจ
8. ผศ.ศิริพันธุ์
9. ดร.วิสิตศักดิ์

: คณบดี
: รองคณบดี
: 9 คน

ศิริรังษี
วงศ์จันทร์
เกียรติวัฒนเจริญ
พรประเสริฐ
พวงมะลิ
ชินชัย
รัตตากร
คงสวัสดิ์
สุขสะอาดพสุ

หัวหน้าหน่วยบัญชาการ

รองหัวหน้าหน่วย

ให้บริการประสานงานหน่วยอื่น
ยกเว้นงานพยาบาล

จัดกําลังเสริมเป็นกําลังสํารอง
สับเปลี่ยนหน้าที่ของทุกหน่วย

หน้าที่หลัก
1. ติดต่อหัวหน้าหน่วยต่างๆ ให้เตรียมกําลัง
2. แต่งตั้งผู้อื่นให้ทาํ หน้าที่แทนหากหัวหน้าหน่วยนั้นๆ ไม่อยู่หรือติดต่อไม่ได้
3. สั่งงานและควบคุมสถานการณ์ในยามฉุกเฉิน
หน้าที่พิเศษ
1.
2.
3.
4.

ให้บริการแก่หน่วยต่างๆ
การจัดกําลังเสริมตามสมควร
การควบคุมผู้คนให้อยู่ในความสงบ
เป็นกําลังสํารอง
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หน่วยผจญเพลิง
ใช้สีเขียวเป็นสัญลักษณ์
นายธนกฤต นาควัชระ (หัวหน้า) นายนิกร ตาสิงห์ (รองหัวหน้า)
กลุ่มผจญเพลิงและช่วยชีวิตคน
อาคาร 4 ชั้น
ลําดับที่
เจ้าหน้าที่ประจําชั้น (หลัก)
1
นายชยพล
รินเชื้อ
2
นายไกรทอง
ชุมภูพื้น

เจ้าหน้าที่ประจําชั้น (สํารอง)
นายปริญญา รัตนน้อย
นายทศพล
ชํานาญกิจ

ชั้นที่รับผิดชอบ
ชั้น 1 และ2
ธาราบําบัด

อาคาร 7 ชั้น
ลําดับที่
เจ้าหน้าที่ประจําชั้น (หลัก)
1
นายพงษ์ศิริ
หงษ์ศรีธิ
2
นายสุรินทร์
กันทะโน
3
ศ.ดร.สาคร
พรประเสริฐ
4
นายสุวัฒศิล
กิตติคุณธรรม

เจ้าหน้าที่ประจําชั้น (สํารอง)
อ.ดร.หัสฤกษ์ เนียมอินทร์
นายสมพงษ์
ตันติเพชรวรรณ
ผศ.มงคล
โชตยาภรณ์
ผศ.ดร.สรศักดิ์ อินทรสูต

ชั้นที่รับผิดชอบ
ชั้น 1
ชั้น 2-3
ชั้น 4-5
ชั้น 6-7

อาคาร 12 ชั้น
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6

เจ้าหน้าที่ประจําชั้น (หลัก)
นายไพบูลย์
ฟูญาติ
อ.ดร.เดชา
ปิ่นแก้ว
นายสุดใจ
ปาวิชัย
นายมานพ
เวียงมูล
นายบุญธรรม บุญทา
นายอ้วน
เดชฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ประจําชั้น (สํารอง)
ผศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
นางสาวรุง่ ทิวา กันทะอินทร์
นายวัชระ
เสรีวัฒนาชัย
นายสิงห์คํา
ธิมา
นายธีรภัทร
ปัญญานนท์
นางสาวนภาลัย ชัยมะหา

ชั้นที่รับผิดชอบ
ชั้น 1-2
ชั้น 3-4
ชั้น 5-6
ชั้น 7-8
ชั้น 9-10
ชั้น 11-12

หน้าที่หลัก
1. กําจัดและสกัดกั้นดับเพลิง
2. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
3. ปิดเครื่องจักรทีก่ ําลังทํางานอยู่
4. เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคาร 12 ชั้น หรือ ถนนด้านหน้าอาคาร 12 ชั้น เพือ่ เคลียร์พื้นที่
สําหรับรถดับเพลิง (ด้านข้างธนาคารกรุงเทพฯ)
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กลุ่มไฟฟ้าและลิฟท์
1. นายประเสริฐ ใจกันทะ
2. นายพินิจ
บุญพิชัย

หัวหน้า

หน้าที่หลัก
กลุ่มไฟฟ้าและลิฟท์เป็นผู้ควบคุมเกี่ยวกับไฟฟ้า
ลิฟท์ เครื่องจักรกล และปฏิบัติตามคําสั่งของหัวหน้าหน่วย
กลุ่มเสริมกําลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง
1. นายธนกฤต นาควัชระ
หัวหน้า
2. นายรุ่งเรือง เมืองทรัพย์
3. นายสันติ
ฟัปประโคน
หน้าที่หลัก
เป็นกําลังเสริมช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผจญเพลิงในการปฏิบัตงิ าน และเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ให้พร้อม สําหรับการปฏิบัติหน้าที่

หน่วยรักษาความปลอดภัย
ใช้สีเหลืองเป็นสัญลักษณ์
นายนิกร ตาสิงห์ หัวหน้า
กลุ่มเคลื่อนย้ายรถที่กีดขวาง
1. นายจิรภัทร บุญสม หัวหน้า
2. นายธนากร การลักษณี
3. นายเอียด ชัยชมชื่น
หน้าที่หลัก
เคลื่อนย้ายรถยนต์ไปบริเวณลานกิจกรรมด้านหน้าอาคาร 12 ชั้น หรือ ถนนด้านหน้าอาคาร 12 ชั้น เพื่อเคลียร์พื้นที่สําหรับ
รถดับเพลิง (ด้านข้างธนาคารกรุงเทพฯ)
กลุ่มห้ามผู้แปลกปลอมเข้ามาในคณะฯ เคลียร์บริเวณหน้าคณะฯ
1. นายนิกร
ตาสิงห์
หัวหน้า
2. นายชยพล คําแสน
3. นายมะนัต มะโนคํา
หน้าที่หลัก
1. ห้ามผู้แปลกปลอมเข้ามาในคณะฯ เคลียร์บริเวณหน้าคณะฯ
2. ชี้จดุ รับน้ําให้พนักงานรถดับเพลิง
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หน่วยช่วยชีวิต
ใช้เครื่องหมายกาชาดเป็นสัญลักษณ์
หัวหน้าหน่วย
รองหัวหน้าหน่วย
จํานวนคนในหน่วย

: ผศ. สุวิทย์ อริยชัยกุล
: รศ.ดร.จิรกฤตธ์ ลีลารุง่ ระยับ
: 9 คน

รายชื่อบุคคลในหน่วยปฐมพยาบาล
1. อ.อารยา
ญาณกาย
2. ผศ.ดร.สุรีพร
อุทัยคุปต์
3. อ.ณฐารินทร์
บุญทา
4. นางสาวบุษบา
ฉั่วตระกูล
5. นางสาวนิภาพร
ทองหลอม
6. อ.ดร.มุจลินทร์
ประสานณรงค์
7. อ.ดร.เดชา
ปิ่นแก้ว
8. นางสาวรุ่งทิวา
กันทะอินทร์
รายชื่อบุคคลในหน่วยสวัสดิการ
1. นางวันเพ็ญ
ไวสืบข่าว
2. นางสาวดนิตา
ไชยเศรษฐ
3. นางปิยนุช
สาปคํา
4. นางรัตติกาล
ไคร้โท้ง

หัวหน้าหน่วยช่วยชีวิต

รองหัวหน้าหน่วย

ปฐมพยาบาล
ติดต่อหน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาล

สวัสดิการ
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หน้าที่ฝ่ายปฐมพยาบาล
1. ติดต่อกับหน่วยฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อเตรียมแพทย์ พยาบาลให้การช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ
2. ให้การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
3. เตรียมอุปกรณ์การพยาบาลให้พร้อม
4. เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บทีต่ ิดค้างในอาคารเท่าที่ไม่เป็นอันตรายต่อตนเอง
หน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ
1. สวัสดิการเพื่อจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มให้แก่หน่วยต่างๆ และประสานงานกับหน่วยต่าง ๆ
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หน่วยขนย้ายทรัพย์สิน
ใช้สีส้มเป็นสัญลักษณ์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์
ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ขอปรับชื่อหน่วยผจญเพลิง ส่วนเรื่องการขนย้ายทรัพย์สิน
ภาควิชามีความเห็นว่าในภาวะฉุกเฉินไม่ควรให้บุคลากรกังวลกับการขนย้ายทรัพย์สินจนเป็น
อุปสรรคในการหนีออกจากอาคาร และ เครื่องมีของภาควิชาก็มีน้ําหนักมากเกินกว่าที่บุคลากร
จะเคลื่อนย้ายได้ ค่ะ จึงไม่มีหน่วยเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
ภาควิชากายภาพบําบัด
หัวหน้าหน่วย
:
รองหัวหน้าหน่วย
:
ผู้ดูแลทรัพย์สินที่จุดรวมพล :

ผศ.ดร. เพียรชัย คําวงษ์
นางสาวจิตภา ชววิสุทธิกูล
ผศ.ดร. ภัทรพร สิทธิเลิศพิศาล

บุคคลในหน่วย
1. ผศ. สุวิทย์
2. ผศ.ดร. เพียรชัย
3. ผศ. ศิริพันธุ์
4. รศ.ดร. อาทิตย์
5. ผศ.ดร. อุบล
6. รศ.ดร. อรวรรณ
7. รศ. สายนที
8. ผศ.ดร. ภัทรพร
9. รศ.ดร. สมพร
10. ผศ.ดร. นวลลออ
11. ผศ.ดร. สุรีพร
12. อ. อารยา
13. อ. ณฐารินทร์
14. รศ.ดร. จิรกฤตธ์
15. ผศ.ดร. ประภาส
16. ผศ.ดร. ปฏิมา
17. อ.ดร. มุจลินทร์
18. อ. เสาวลักษณ์
19. อ.ดร. อริสา
20. อ.ดร. ศิรินันท์
21. รศ.ดร. จงจินตน์
22. ผศ.ดร. สมรรถชัย
23. อ.ดร. เดชา

อริยชัยกุล
คําวงษ์
คงสวัสดิ์
พวงมะลิ
พิรุณสาร
ประศาสน์วุฒิ
ปรารถนาผล
สิทธิเลิศพิศาล
สังขรัตน์
ธวินชัย
อุทัยคุปต์
ญาณกาย
บุญทา
ลีลารุ่งระยับ
โพธิ์ทองสุนันท์
ศิลสุภดล
ประสานณรงค์
เดชะ
ปาระมียอง
บริพันธกุล
รัตนาภินันท์ชัย
จํานงค์กิจ
ปิ่นแก้ว
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24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

นางสาวนิภาพร
นางสาวบุษบา
นางสาวจิตภา
นางสาวรุง่ ทิวา
นางสาวพิมพ์
นางสาวขนิษฐา
นางพรรณี
นางชินรัตน์
นางรัญจวน

ทองหลอม
ฉั่วตระกูล
ชววิสุทธิกูล
กันทะอินทร์
ผลเจริญ
วงศ์ลังกา
สุเทนะ
จุมเกตุ
วงค์แก้ว

ผู้รับผิดชอบประจําชั้น 3
1. ผศ.ดร. อุบล
2. รศ.ดร. อาทิตย์
3. อ.ดร. อริสา
4. อ.ดร. เดชา
5. นางสาวพิมพ์
6. นางสาวขนิษฐา
7. นางชินรัตน์

พิรุณสาร
พวงมะลิ
ปาระมียอง
ปิ่นแก้ว
ผลเจริญ
วงศ์ลังกา
จุมเกตุ

ผู้รับผิดชอบประจําชั้น 4
1. ผศ.ดร.เพียรชัย
2. ผศ.ดร.ภัทรพร
3. รศ.ดร.จิรกฤตธ์
4. ผศ.ดร.สุรีพร
5. ผศ.ดร.ปฏิมา
6. อ. ณฐารินทร์
7. อ.ดร. ศิรินันท์
8. อ.ดร. มุจลินทร์
9. นางสาวบุษบา
10. นางสาวรุง่ ทิวา
11. นางพรรณี

คําวงษ์
สิทธิเลิศพิศาล
ลีลารุ่งระยับ
อุทัยคุปต์
ศิลสุภดล
บุญทา
บริพันธกุล
ประสานณรงค์
ฉั่วตระกูล
กันทะอินทร์
สุเทนะ

ผู้รับผิดชอบประจําชั้น 9
1. ผศ.ดร. ประภาส
2. รศ.ดร. จงจินตน์
3. รศ.ดร. อรวรรณ
4. ผศ. ศิริพันธุ์
5. รศ. สายนที
6. รศ.ดร. สมพร
7. ผศ.ดร. นวลลออ
8. ผศ.ดร. สมรรถชัย
9. อ. อารยา

โพธิ์ทองสุนันท์
รัตนาภินันท์ชัย
ประศาสน์วุฒิ
คงสวัสดิ์
ปรารถนาผล
สังขรัตน์
ธวินชัย
จํานงค์กิจ
ญาณกาย
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10.
11.
12.
13.

อ. เสาวลักษณ์
นางสาวนิภาพร
นางสาวจิตภา
นางรัญจวน

เดชะ
ทองหลอม
ชววิสุทธิกูล
วงค์แก้ว

หน้าที่หลักของผู้รับผิดชอบในแต่ละชั้น
1. จัดทํารายการทรัพย์สินทีจ่ ะขนย้ายไว้ล่วงหน้า ตามลําดับความสําคัญ
2. เตรียมเอกสารสําคัญไว้ในทีเ่ ดียวกันพร้อมทีจ่ ะขนย้ายได้โดยเร็ว
3. เตรียมสํารองข้อมูลที่สําคัญไว้ในแผ่น CD หรืออื่นๆ ที่สามารถขนย้ายได้ง่ายและรวดเร็ว
4. ทําการขนย้ายทรัพย์สินตามที่ได้รับมอบหมายเป็นลําดับแรก
5. ดูแลรักษาทรัพย์สินในระหว่างที่ขนย้าย
6. ตรวจสอบคนในห้องแล้วคล้องเครื่องหมายที่ประตู
7. ตรวจนับสมาชิกในหน่วย ให้รองหัวหน้าหน่วย เป็นผู้ตรวจเช็คและรายงานให้หัวหน้าหน่วย
รายการทรัพย์สินที่จะทําการขนย้าย
ชั้นที่ 3
ลําดับที่
รายการ
1
เครื่อง Thermal Sensory Analyzer (TSAII)
2
เครื่องวัดอัตราการไหลของเลือด ยี่ห้อ Moore

ผู้รับผิดชอบ
รศ.ดร. อาทิตย์, นางสาวขนิษฐา
ผศ.ดร. อุบล, นางสาวพิมพ์

ชั้นที่ 4
ลําดับที่
1
2
3
4

รายการ
ชุดตรวจสอบสภาพผิว 1
Ultrasound เครื่อง 1
ES เครื่อง 1
เครื่อง ECG Event Recorder

ผู้รับผิดชอบ
อ.ดร. ศิรินันท์, นางสาวรุง่ ทิวา
ผศ.ดร. ภัทรพร, นางพรรณี
อ. ณฐารินทร์, นางพรรณี
รศ.ดร.จิรกฤตธ์, อ.ดร. มุจลินทร์

รายการ
Notebook computer ส่วนกลาง
เครื่องมือบันทึกและคํานวณค่าพลังงานของ
ร่างกาย (Physical activity monitor)

ผู้รับผิดชอบ
นางสาวนิภาพร, นางสาวจิตภา
อ. อารยา, นางรัญจวน

ชั้นที่ 9
ลําดับที่
1
2
หมายเหตุ

ทรัพย์สินอันดับที่ 1-4 จะติดด้วยสติ๊กเกอร์สีเขียว
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ภาควิชากิจกรรมบําบัด
รายการของสําคัญที่ต้องขนย้าย
(ชั้น 10)
1. คอมพิวเตอร์
2. LCD 2 เครื่อง
ผู้รับผิดชอบขนย้าย: นายอลงกร์ ดีอุโมงค์ และนายบุญธรรม บุญทา
(ชั้น 11)
1. ชุดแบบประเมินต่างๆ
2. LCD 1 เครื่อง
ผู้รับผิดชอบขนย้าย: อ. ดร. สุภัทร ชูประดิษฐ์ และ อ. ดร. ปิยะวัฒน์ ตรีวทิ ยา
(ชั้น 3)
1. เครื่อง biometric (ห้อง 314)
2. คอมพิวเตอร์ (ห้องพักอาจารย์)
3. LCD (ห้องพักอาจารย์)
ผู้รับผิดชอบขนย้าย: นายนที จินดาคํา และ นายอ้วน เดชฤทธิ์
ปิดประกาศแผนการป้องกันบรรเทาอัคคีภัย ไปติดที่บริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 10, ชั้น 11 และชั้น 3 ศูนย์ OTTCเพื่อให้
บุคลากรได้รับทราบและปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย
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ภาควิชารังสีเทคนิค
หัวหน้าหน่วย
: ผศ.ดร. ณฐุปกรณ์ เดชสุภา
รองหัวหน้าหน่วย : 1. ผศ.ดร .มนตรี ตั้งใจ
ทําหน้าทีห่ ัวหน้า หน่วยย่อยที่ 1
2. อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี
ทําหน้าทีห่ ัวหน้า หน่วยย่อยที่ 2
ได้แบ่งพื้นทีอ่ อกเป็น 2 หน่วยย่อย

หน่วยย่อยที่ 1
พื้นที่รับผิดชอบ
: ชั้น 2 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
หัวหน้าหน่วยย่อยที่ 1 : ผศ.ดร.มนตรี ตั้งใจ
รายชื่อบุคคลในหน่วย :
1. รศ.ดร.สํารี
มั่นเขตต์กรน์
2. รศ.ดร.สุชาติ
โกทันย์
3. อ.ดร.สุวทิ ย์
แซ่โค้ว
4. ผศ.ดร.ชัชนก
อุดมธนกุลชัย
5. ผศ.ดร. มนตรี
ตั้งใจ
6. อ.ดร.เฉลิมชัย
ปิละพงค์
7. อ.ดร.ชญานิษฐ์
จําปี
8. นายไพบูรณ์
ฟูญาติ
ผู้ดูแลทรัพย์สินที่จุดรวมพล : อ.ดร.เฉลิมชัย ปิละพงค์

หน่วยย่อยที่ 2
พื้นที่รับผิดชอบ
: ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการ 7 ชั้น
หัวหน้าหน่วยย่อยที่ 2
: อ.ดร.สมพงษ์ ศรีบุรี
รายชื่อบุคคลในหน่วย :
1. อ.ดร.หัสฤกษ์
เนียมอินทร์
2. อ.ดร.วินจิ
ซ้อยประเสริฐ
3. ผศ.ดร. ธาริกา
ธรรมวิจิตร
4. อ.ดร.สมพงษ์
ศรีบุรี
5. ผศ.สุชาติ
เกียรติวัฒนเจริญ
6. อ.ดร.ศิริประภา
แก้วแจ้ง
7. นางสาวมลฤดี
ทาปัญญา
8. นายพงศ์ศริ ิ
หงษ์สีธิ
ผู้ดูแลทรัพย์สินที่จุดรวมพล :

ผศ.สุชาติ เกียรติวัฒนเจริญ

14

ทัหน้
้ง 2าที่หหน่ลักวยย่อยมีหน้าที่
1.
2.
3.
4.

จัดทําบัญชีรายการครุภัณฑ์ที่จะทําการขนย้าย ตามลําดับความสําคัญไว้ล่วงหน้า
มอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบขนย้าย
ดูแลทรัพย์สนิ ขนย้ายไป
ตรวจสอบคนในห้องมาคล้องเครื่องหมาย แจ้งชื่อได้ที่หัวหน้าหน่วยย่อย หัวหน้าหน่วยย่อยรวบรวมแจ้งที่
หัวหน้าหน่วย
5. ตรวจนับสมาชิกในหน่วย ให้หัวหน้าหน่วยย่อยในแต่ละหน่วย เป็นผู้ตรวจเช็คและรายงานให้หัวหน้าหน่วย

หน้าที่พิเศษ
1. อื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยบัญชาการ
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แผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้
ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก ( แบ่งเป็น 5 ส่วน )
1. สํานักงานศูนย์บริการฯ ชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น
ผู้จัดการหน่วย : ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หัวหน้าหน่วย : นายชยพล รินเชื้อ
บุคลากรในหน่วย : ห้องสํานักงาน 1
1. นางอรวรรณ นาไทย
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 1
2. นางสาวน้ําฝน ไชยทัศ
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 1
3. นายปริญญา รัตนน้อย
ผู้รบั ผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 1
4. นางสาวกัณฐกา คําวิเศษ
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 1
5. นายสุรินทร์ สุกันธมาลา
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 1
6. ว่าที่ร้อยตรี พงศ์ศักดิ์ วงศ์แก้ว
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 1
บุคลากรในหน่วย : ห้องสํานักงาน 2
1. นางสาวจุไรลักษณ์ ใบบัว
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 2
2. นายณัฐติพงษ์ สมมา
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 2
3. นางสาวปุณณ์ภินันท์ ขันคํา
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 2
4. นางสาวศิริพร แซ่โล้ว
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 2
5. นางสาวกนกพิชญ์ อนุชาตระกูล
ผู้รับผิดชอบประจําห้องสํานักงาน 2
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ตะโกนให้คนในหน่วยงานทราบว่า เกิดเพลิงไหม้
2. นําถังดับเพลิงที่อยู่ด้านหน้าห้องประชุมเข้าดับเพลิง เมื่อประเมินแล้วว่าสามารถดับเพลิงได้
3. ช่วยชีวิตผู้ประสบภัยก่อน ( ถ้ามี )
4.. ปิดแอร์ ปิดพัดลม เพื่อป้องกันไม่ให้มลี มพัด ปิดประตูหน้าต่าง ป้องกันเปลวเพลิง เมื่อมีผมู้ า
ช่วยดับเพลิง ให้แจ้งหน่วยงานใกล้เคียงทันที
5. ประเมินสถานการณ์ แจ้งผู้อํานวยการศูนย์บริการฯ หรือคณบดี
6. ถ้าเห็นว่าสามารถดับไฟได้ให้ใช้เครื่องดับเพลิงที่อยู่ใกล้ตัวดับจนเพลิงสงบแล้วแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาตามลําดับขั้น
7. ถ้าเห็นว่าไม่สามารถดับไฟได้ ให้โทรแจ้งเหตุฉุกเฉินที่ สถานีดบั เพลิงศรีวิชัย (เอราวัณ)
โทร. 0-5325-9518 เพื่อให้เข้าระงับเหตุ
8. ปฏิบัติตามแผนระงับอัคคีภัยทั่วไปของศูนย์บริการฯ
9. เมื่อได้ยินเสียงตะโกนไฟไหม้ ให้นําถังดับเพลิงที่หน้าห้องประชุมไปช่วยดับเพลิง
หน่วยบัญชาการ
ผู้อํานวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก
หน่วยผจญเพลิง
หัวหน้าหน่วย นายชยพล รินเชื้อ
สํารอง นายปริญญา รัตนน้อย
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หน่วยรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าหน่วย นายสุรินทร์ สุกันธะมาลา
หน่วยช่วยชีวิต
หัวหน้าหน่วย ว่าที่รอ้ ยตรี พงศ์ศักดิ์ วงศ์แก้ว
หน่วยเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
หัวหน้าหน่วย นายณัฐติพงษ์ สมมา
หน่วยบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วย นางสาวศิริพร แซ่โล้ว
2. คลินิกเทคนิคการแพทย์ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
ผู้จัดการหน่วย : ผศ.มงคล โชตยาภรณ์
หัวหน้าหน่วย : น.ส อุไรภรณ์ ปัญญาฉัตรพร
บุคลากรในหน่วย:
1. น.ส. อัญญาณี อนันต์รัตนวิมล
ผู้รับผิดชอบห้องพักพนักงาน
2. นางธนาภรณ์ อิศราภรณ์
ผู้รับผิดชอบห้องพักพนักงาน
3. นายพิเชษฐ์สุทธิ์ สุยะ
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
4. นายกิตติพงษ์ ปาคํา
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
5. น.ส วิภา ผัสขัน
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
6. นายฤทธิกร บุญเกิด
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
7. นางสาวธัญดา เจนพนัสสัก
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
8. นางสาวกรวิภา เศรษฐกร
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการ
หน้าที่หลักของผู้รับผิดชอบในแต่ละห้อง
1. จัดทํารายการทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ที่จะขนย้ายล่วงหน้าตามความสําคัญ
2. ความสําคัญลําดับที่ 1-2
ติดแถบสีแดง
ความสําคัญลําดับที่ 3-4
ติดแถบสีเหลือง
ความสําคัญลําดับที่ 5
ติดแถบสีเขียว
3. ตรวจสอบคนในห้อง แล้ว คล้องเครื่องหมาย พร้อมแจ้งชื่อที่หัวหน้าหน่วย
4. ตรวจนับสมาชิกในหน่วย เพื่อรายงานต่อไป ตามลําดับขั้น
5. คล้องเครื่องหมายที่ประตู
6. ทําการขนย้ายทรัพย์สินตามลําดับความสําคัญตามที่รับมอบหมาย
7. ดูแลทรัพย์สินในระหว่างขนย้าย
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้พบเหตุ ต้องพยายามดับ
ถ้าดับได้ ให้แจ้งผูบ้ ังคับบัญชาทราบตามลําดับขั้น
ถ้าดับไม่ได้ให้ผู้พบเหตุโทรแจ้งที่ 35096-97
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2. ตะโกนแจ้งว่า ” ไฟไหม้ ” แสดงว่า “ เกิดเหตุสีเหลือง” ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์
หน่วยผจญเพลิงทุกคน ไปยังที่เกิดเหตุ
หน่วยอื่น เตรียมพร้อมในที่ตั้ง (ตามที่นัดหมายของหัวหน้าหน่วย) เพื่อรอฟังประกาศว่า
จะเป็นสีเหลือง สีแดง หรือ สีเขียว
ทุกหน่วยปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
3. แจ้งหัวหน้าหน่วยบัญชาการ หากไม่สามารถติดต่อได้ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบตามลําดับในหน่วย
บัญชาการนั้น
4. หน่วยบัญชาการพร้อมกันที่ระเบียงทางเดินหน้าห้องสํานักงานชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น
ถ้าเพลิงสงบ ให้รายงานตามลําดับขั้น และโทรแจ้งที่ 35096-97 เพื่อแจ้งเหตุสงบ
ประกาศ “ เหตุสีเขียว” ที่คลินิกเทคนิคการแพทย์ 3 ครั้ง
ถ้าไม่สามารถสกัดเพลิงได้
5. ให้หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงโทรแจ้ง หัวหน้าหน่วยบัญชาการที่ 35096-97
6. หัวหน้าหน่วยโทรแจ้งศูนย์ดับเพลิงต่อไป
ตะโกนแจ้ง “ เกิดเหตุสีแดง “ ที่ คลินิกเทคนิคการแพทย์ 3 ครั้ง
ให้ปฏิบัติการตามแผนอพยพ ใช้จุดรวมพลที่ 1 (หน้าลานจอดรถยนต์อาคาร 7 ชั้น)
หน่วยบัญชาการ
ผู้อํานวยการ และ ผู้จัดการ หัวหน้าคลินิก
หน่วยผจญเพลิง
หัวหน้าหน่วย นายฤทธิกร บุญเกิด
หน่วยรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าหน่วย นายกิตติพงษ์ ปาคํา
หน่วยช่วยชีวิต
หัวหน้าหน่วย นายพิเชษฐ์สุทธิ์ สุยะ
หน่วยเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
หัวหน้าหน่วย นางสาวอัญญาณี อนันต์รัตนวิมล
หน่วยบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วย นางธนาภรณ์ อิศราภรณ์
3. คลินิกรังสีเทคนิค ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินกิ
ผู้จัดการหน่วย : ผศ.ดร.ชัชนก อุดมธนกุลชัย
หัวหน้าหน่วย : นายณัฐวัฒน์ งุ่ยส่องแสวง
บุคลากรในหน่วย:
1. นางสาวณัฐติยา พันธโชติ
2. นางสาววิชชุดา แก้วน้อย
3. นางสาวชลธิชา สุวรรณปัญญา

18

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้พบเหตุ ต้องพยายามดับ
ถ้าดับได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับขั้น
ถ้าดับไม่ได้ให้ผู้พบเหตุโทรแจ้งที่ 35096-97
2. ตะโกนแจ้งว่า ” ไฟไหม้ ” แสดงว่า “ เกิดเหตุสีเหลือง” ที่คลินิกรังสีเทคนิค
หน่วยผจญเพลิงทุกคน ไปยังที่เกิดเหตุ
หน่วยอื่น เตรียมพร้อมในที่ตั้ง (ตามที่นัดหมายของหัวหน้าหน่วย) เพื่อรอฟังประกาศว่า จะเป็นสีเหลือง สี
แดง หรือ สีเขียว
ทุกหน่วยปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
3. แจ้งหัวหน้าหน่วยบัญชาการ หากไม่สามารถติดต่อได้ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบตามลําดับในหน่วย
บัญชาการนั้น
4. หน่วยบัญชากรพร้อมกันที่ระเบียงทางเดินหน้าห้องสํานักงานชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น
ถ้าเพลิงสงบ ให้รายงานตามลําดับขั้น และโทรแจ้งที่ 35096-97 เพื่อแจ้งเหตุสงบ
ประกาศ “ เหตุสีเขียว” ที่คลินิกรังสีเทคนิค 3 ครั้ง
ถ้าไม่สามารถสกัดเพลิงได้
5. ให้หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงโทรแจ้ง หัวหน้าหน่วยบัญชาการที่ 35096-97
6. หัวหน้าหน่วยโทรแจ้งศูนย์ดับเพลิงต่อไป
ตะโกนแจ้ง “ เกิดเหตุสีแดง “ ที่ คลินิกรังสีเทคนิค 3 ครั้ง
ให้ปฏิบัติการตามแผนอพยพ ใช้จุดรวมพลที่ 1 (หน้าลานจอดรถยนต์อาคาร 7 ชั้น)
หน่วยบัญชาการ
ผู้อํานวยการ และ ผู้จัดการ หัวหน้าคลินิก
หน่วยผจญเพลิง
หัวหน้าหน่วย นายณัฐวัฒน์ งุ่ยส่องแสวง
สํารอง นางสาวชบธิชา สุวรรณปัญญา
หน่วยรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าหน่วย นางสาววิชชุดา แก้วน้อย
หน่วยช่วยชีวิต
หัวหน้าหน่วย นางสาวณัฐติยา พันธโชติ
หน่วยเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน
หัวหน้าหน่วย นายณัฐวัฒน์ งุ่ยส่องแสวง
หน่วยบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วย นางสาวชลธิชา สุวรรณปัญญา
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หน้าทีห่ ลักของผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วย
1. จัดทํารายการทรัพย์สินที่จะขนย้ายไว้ล่วงหน้า ตามลําดับความสําคัญ
2. เตรียมเอกสารสําคัญไว้ในที่เดียวกันพร้อมที่จะขนย้ายได้โดยเร็ว
3. เตรียมสํารองข้อมูลที่สําคัญไว้ในแผ่น CD หรืออื่นๆที่สามารถขนย้ายได้ง่ายและรวดเร็ว
4. หากมีผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ให้เคลื่อนย้ายผู้รับบริการในคลินิกออกจากที่เกิดเหตุ เป็น “อันดับแรก”
5. ขนย้ายทรัพย์สนิ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ดูแลรักษาทรัพย์สินในระหว่างที่ขนย้าย
7. ตรวจสอบคนในห้องแล้วคล้องเครื่องหมายที่ประตู
8. ตรวจนับสมาชิกในหน่วย ให้รองหัวหน้าหน่วย เป็นผู้ตรวจเช็คและรายงานให้หัวหน้าหน่วย
รายการทรัพย์สินที่จะทําการขนย้าย
คลินิกรังสีเทคนิค ชัน้ 1 อาคารปฏิบัติการ 4 ชั้น
ลําดับที่
รายการ
1
ผู้ป่วย/ ผู้รับบริการ หรือบุคคลอื่นในคลินิก
2
CD บันทึกฐานข้อมูลต่าง ๆ ของคลินิก
3
เอกสารสําคัญที่สามารถเคลือ่ นย้ายได้
4
เครื่องอัลตราซาวน์ TOSHIBA famio 8
5
ชุด CPU คอมพิวเตอร์ที่หน้าเคานเตอร์
6
ชุดตลับฟิล์ม ในห้องเอกซเรย์
7
เครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติ
8
เอกสารอื่น ๆ ของคลินิกรังสีเทคนิค

ผู้รับผิดชอบ
นายณัฐวัฒน์ งุ่ยส่องแสวง
นางสาวณัฐติยา พันธโชติ
นางสาววิชชุดา แก้วน้อย
นายณัฐวัฒน์ งุ่ยส่องแสวง
นางสาวชลธิชา สุวรรณปัญญา
นางสาวณัฐติยา พันธโชติ
นายณัฐวัฒน์ งุ่ยส่องแสวง
นางสาววิชชุดา แก้วน้อย

หมายเหตุ

ทรัพย์สินอันดับที่ 2-4 ติดด้วยสติ๊กเกอร์สีแดง
ทรัพย์สินอันดับที่ 5
ติดด้วยสติ๊กเกอร์สีเหลือง
ทรัพย์สินอันดับที่ 6-8 ติดด้วยสติ๊กเกอร์สีเขียว
หน้าทีพ่ ิเศษ 1. อื่น ๆ ที่ได้รบั มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยบัญชาการ ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
4. คลินิกกายภาพบําบัดและธาราบําบัด
ผู้จัดการหน่วย : รศ.ดร. ธัญลักษณ์ ศรีบุญเรือง
หัวหน้าหน่วย : นายไกรทอง ชมภูพื้น
บุคลากรในหน่วย:
1. น.ส ณัฏฐริกา ศรีธรรม
2. น.ส มทิตา แก้วสุทธิ
3. น.ส.ฐิติสุดา สุขุมาภัย
4. นายธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ
5. น.ส ภัคธาดา ชวนะดิษฐ์

ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคลินิกกายภาพฯ
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคลินิกกายภาพฯ
ผู้รับผิดชอบอาคารธาราบําบัด
ผู้รับผิดชอบอาคารธาราบําบัด
ผู้รับผิดชอบห้องปฏิบัติการคลินิกกายภาพฯ
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6. นายวีรยุทธ ทองพิมพ์

ผู้รับผิดชอบอาคารธาราบําบัด

หน้าทีห่ ลักของผู้รับผิดชอบภายในคลีนิกกายภาพบําบัดและธาราบําบัด
1. จัดทํารายการทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ที่จะขนย้ายล่วงหน้าตามลําดับความสําคัญ
2. ความสําคัญ ลําดับที่ 1-2
ติดแถบสีแดง
ลําดับที่ 3-4
ติดแถบสีเหลือง
ลําดับที่ 5
ติดแถบสีเขียว
3. ตรวจสอบเจ้าหน้าที่และผู้รับบริการในห้อง แล้ว คล้องเครื่องหมาย พร้อมแจ้งชื่อที่หัวหน้าหน่วย
4. ตรวจนับสมาชิกในหน่วย เพื่อรายงานต่อไป ตามลําดับขั้น
5. คล้องเครื่องหมายที่ประตู
6. ขนย้ายทรัพย์สินตามลําดับความสําคัญตามที่รบั มอบหมาย
7. ดูแลทรัพย์สินในระหว่างขนย้าย
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้พบเหตุ ต้องพยายามดับไฟเบื้องต้น
หากดับได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับขั้น
หากดับไม่ได้ให้ผพู้ บเหตุโทรแจ้งที่ 35095 และ 49268 หรือ 086-1885084
2. ตะโกนแจ้งว่า ” ไฟไหม้ ” แสดงว่า “ เกิดเหตุสเี หลือง” ที่คลินิกกายภาพบําบัดและธาราบําบัด
หน่วยผจญเพลิงทุกคน ไปยังที่เกิดเหตุไฟไหม้
หน่วยอื่น เตรียมพร้อมในที่ตั้ง (ตามที่นัดหมายของหัวหน้าหน่วย) เพื่อรอฟังประกาศว่า
จะเป็นสีเหลือง สีแดง หรือ สีเขียว ทุกหน่วยปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
3. แจ้งหัวหน้าหน่วยบัญชาการ ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบตามลําดับในหน่วยบัญชาการนั้น
4. หน่วยบัญชากรพร้อมกันที่ลานจอดรถ หน้าศูนย์บริการฯ อาคาร 4 ชัน้
ถ้าเพลิงสงบ ให้รายงานตามลําดับขั้น และโทรแจ้งที่ 35095 และ 49268 หรือ 086-1885084
เพื่อแจ้งเหตุสงบ
ประกาศ “ เหตุสีเขียว” ที่คลินิกกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 3 ครั้ง
ถ้าไม่สามารถสกัดเพลิงได้
5. ให้หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงโทรแจ้ง หัวหน้าหน่วยบัญชาการที่ 5095-9268 หรือ 086-1885084
6. หัวหน้าหน่วยโทรแจ้งศูนย์ดับเพลิงต่อไป
ตะโกนแจ้ง “ เกิดเหตุสีแดง “ ที่ คลินิกกายภาพบําบัดและธาราบําบัด 3 ครั้ง
ให้ปฏิบัติการตามแผนอพยพ ใช้จุดรวมพลที่ 1 (หน้าลานจอดรถยนต์อาคาร 7 ชั้น)
หน่วยบัญชาการ
ผู้อํานวยการ และ ผู้จัดการ หัวหน้าคลินิก
หน่วยผจญเพลิง
หัวหน้าหน่วย นายไกรทอง ชมภูพื้น
สํารอง นายทศพล ชํานาญกิจ
หน่วยรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าหน่วย นายธีรภัทร์ ทัศนศรีวรการ
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หน่วยช่วยชีวติ
หัวหน้าหน่วย น.ส มทิตา แก้วสุทธิ
หน่วยเคลื่อนย้ายทรัพย์สนิ
หัวหน้าหน่วย น.ส ภัคธาดา ชวนะดิษฐ์
หน่วยบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วย น.ส ณัฏฐริกา ศรีธรรม
5. คลินิกกิจกรรมบําบัด ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์
ผู้จัดการหน่วย : อ.ดร.สรินยา ศรีเพชราวุธ
หัวหน้าหน่วย : น.ส.พิลาศิณี สุวรรณ
บุคลากรในหน่วย :
1. น.ส.พรรณิภา สภาวจิตร
2. นายอุทิศ เมืองชุม
3. น.ส.กิจพิชา สร้อยคํา
4. นายมานะ ภัคดีวงศ์
5. นางอรพัน ราชธานี
เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ผู้พบเหตุ ต้องพยายามดับ
ถ้าดับได้ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบตามลําดับขั้น
ถ้าดับไม่ได้ให้ผู้พบเหตุโทรแจ้งที่ 35096-97
2. ตะโกนแจ้งว่า ” ไฟไหม้ ” แสดงว่า “ เกิดเหตุสีเหลือง” ที่คลินิกกิจกรรมบําบัด
หน่วยผจญเพลิงทุกคน ไปยังที่เกิดเหตุ
หน่วยอื่น เตรียมพร้อมในที่ตั้ง (ตามที่นัดหมายของหัวหน้าหน่วย) เพื่อรอฟังประกาศว่า จะเป็นสีเหลือง สี
แดง หรือ สีเขียว
ทุกหน่วยปฏิบัติการตามที่ได้รับมอบหมาย
3. แจ้งหัวหน้าหน่วยบัญชาการ หากไม่สามารถติดต่อได้ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบตามลําดับในหน่วย
บัญชาการนั้น
4. หน่วยบัญชากรพร้อมกันที่ระเบียงทางเดินหน้าห้องสํานักงานชั้น 2 อาคาร 4 ชั้น
ถ้าเพลิงสงบ ให้รายงานตามลําดับขั้น และโทรแจ้งที่ 35096-97 เพื่อแจ้งเหตุสงบ
ประกาศ “ เหตุสีเขียว” ที่คลินิกกิจกรรมบําบัด 3 ครั้ง
ถ้าไม่สามารถสกัดเพลิงได้
5. ให้หัวหน้าหน่วยผจญเพลิงโทรแจ้ง หัวหน้าหน่วยบัญชาการที่ 35096-97
6. หัวหน้าหน่วยโทรแจ้งศูนย์ดับเพลิงต่อไป
ตะโกนแจ้ง “ เกิดเหตุสีแดง “ ที่ คลินิกกิจกรรมบําบัด 3 ครั้ง
ให้ปฏิบัติการตามแผนอพยพ ใช้จุดรวมพลที่ 1 (หน้าลานจอดรถยนต์อาคาร 7 ชั้น)
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หน่วยบัญชาการ
ผู้อํานวยการ และ ผู้จัดการ หัวหน้าคลินิก
หน่วยผจญเพลิง
หัวหน้าหน่วย นายอุทิศ เมืองชุม
สํารอง นายมานะ ภักดีวงศ์
หน่วยรักษาความปลอดภัย
หัวหน้าหน่วย น.ส.พรรณิภา สภาวจิตร
หน่วยช่วยชีวิต
หัวหน้าหน่วย น.ส.กิจพิชา สร้อยคํา
หน่วยเคลื่อนย้ายทรัพย์สนิ
หัวหน้าหน่วย นายมานะ ภัคดีวงส์
หน่วยบรรเทาทุกข์
หัวหน้าหน่วย นางอรพัน ราชธานี
หน้าทีห่ ลักของผู้รับผิดชอบในแต่ละหน่วย
1. จัดทํารายการทรัพย์สินที่จะขนย้ายไว้ล่วงหน้า ตามลําดับความสําคัญ
2. เตรียมเอกสารสําคัญไว้ในที่เดียวกันพร้อมที่จะขนย้ายได้โดยเร็ว
3. เตรียมสํารองข้อมูลที่สําคัญไว้ในแผ่น CD หรืออื่นๆที่สามารถขนย้ายได้ง่ายและรวดเร็ว
4. หากมีผู้ป่วย หรือผู้รับบริการ ให้เคลื่อนย้ายผู้รับบริการในคลินิกออกจากที่เกิดเหตุ เป็น “อันดับแรก”
5. ขนย้ายทรัพย์สนิ ตามที่ได้รับมอบหมาย
6. ดูแลรักษาทรัพย์สินในระหว่างที่ขนย้าย
7. ตรวจสอบคนในห้องแล้วคล้องเครื่องหมายที่ประตู
8. ตรวจนับสมาชิกในหน่วย ให้รองหัวหน้าหน่วย เป็นผู้ตรวจเช็คและรายงานให้หัวหน้าหน่วย
หน้าทีห่ ลักของผู้รับผิดชอบในแต่ละห้อง
1. จัดทํารายการทรัพย์สินหรือครุภัณฑ์ที่จะขนย้ายล่วงหน้าตามความสําคัญ
2. ความสําคัญลําดับที่ 1-2
ติดแถบสีแดง
ความสําคัญลําดับที่ 3-4
ติดแถบสีเหลือง
ความสําคัญลําดับที่ 5
ติดแถบสีเขียว
3. ตรวจสอบคนในห้อง แล้ว คล้องเครื่องหมาย พร้อมแจ้งชื่อที่หัวหน้าหน่วย
4. ตรวจนับสมาชิกในหน่วย เพื่อรายงานต่อไป ตามลําดับขั้น
5. คล้องเครื่องหมายที่ประตู
6. ขนย้ายทรัพย์สินตามลําดับความสําคัญตามที่รบั มอบหมาย
7. ดูแลทรัพย์สินในระหว่างขนย้าย
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หน่ วยบรรเทาทุกข์
ใช้ สีขาวเป็ นสั ญลักษณ์
หัวหน้าหน่วย
รองหัวหน้าหน่วย
จํานวนคนในหน่วย
รายชื่อบุคคลในหน่วย
1. นางเตือนใจ
2. นางสุธิดา
3. นางรุง่ ทิวา
4. นางจริยา
5. นางชมภูนุท
6. นางสาวสมิตา

: ผศ.ดร.เพือ่ นใจ รัตตากร
: นางชมภูนทุ
กนกแสนไพศาล
: 6 คน
โพนสูง
สิริกันทา
มงคลเกิด
กาทอง
กนกแสนไพศาล
พรมมา

หน้าที่หลัก
1. ประสานการรายงานจํานวนบุคลากรของภาควิชา หน่วยงานต่าง ๆ ของสํานักงานเลขานุการ โดยผู้ทําหน้าที่รายงาน
ได้แก่ หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าแขนงวิชา / หัวหน้างาน / เลขานุการคณะฯ ซึ่งเมื่อได้รบั รายงานแล้ว ให้รายงาน
หน่วยบัญชาการทราบ และทําหน้าที่อื่น ๆ ตามที่หน่วยบัญชาการมอบหมาย
2. ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย
3. ประสานแจ้ง หัวหน้าภาควิชา / หัวหน้าแขนงวิชา / หัวหน้างาน / เลขานุการคณะฯ ทราบวิธีปฏิบัติในการรายงาน
จํานวนบุคลากรของหน่วยงาน ณ จุดรวมพลตามประกาศ ดังนี้
3.1 ด้วยตนเอง
3.2 ทางโทรศัพท์มือถือ

แผนรองรับการดําเนินงานขององคกรอยางตอเนื่อง (Business Continuity Plan : BCP)
คณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม
1. ความหมาย
การบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงานขององคกร (BCM : Business Continuity Management) คือแนวทางในการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการทํางานขององคกร เพื่อให
มั่นใจไดวาในกรณีที่มเี หตุการณทที่ ําใหการปฏิบัติงานตามปกติตองหยุดชะงัก
ระบบงานทีส่ าํ คัญจะสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องหรือระบบงานที่สําคัญสามารถกลับมาดําเนินการไดในเวลาที่
เหมาะสม โดยมีวตั ถุประสงคที่สําคัญคือ ปองกันการติดขัดหรือหยุดชะงักของกิจกรรมตางๆ และเพื่อใหสามารถดําเนินการกูระบบกลับคืนมาไดในระยะเวลาอันเหมาะสม
2. สิ่งที่จะทําใหการดําเนินการหยุดชะงักและผลกระทบ
ภาควิชา/หนวยงาน สิ่งที่จะทําใหการดําเนินการหยุดชะงัก
เทคนิคการแพทย

สวนที่จะไดรับผลกระทบ

1. การเกิดเพลิงไหมที่อาคารเรียน
1. หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพัก
และปฏิบัติการ 7 ชั้น และ อาคาร
อาจารย หองประชุม และหองวิจัย
เรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น จนทํา
ชั้น 4-7 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
ใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานใน
7 ชั้น
อาคารไดทุกสวนหรือบางสวนของ 2. หองเรียน หองปฏิบัติการ หองพัก
ภาควิชาเปนระยะเวลาเกิน 1 เดือน
อาจารย หองประชุม และหองวิจัย
2. เกิดแผนดินไหวจนเกิดความ
ชั้น 5-8 อาคารเรียนและปฏิบัติการ
เสียหายกับอาคารเรียน และ
12 ชั้น
ปฏิบัติการ 7 ชั้น และ อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น จนทําใหไม
สามารถเขาปฏิบัติงานในอาคารได
ทุกสวนหรือบางสวนของภาควิชา
เปนระยะเวลาเกิน 1 เดือน
3. เหตุอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเขา
ปฏิบัติงานในอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 7 ชั้น และ อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น ไดเปน
ระยะเวลาเกิน 1 เดือน

ระยะเวลาในการกลับมาใหบริการ
(Recovery Time)

หนวยงานสนับสนุนตามแผน

สถานที่
สามารถดําเนินการเพื่อใหการบริการ หนวยงานภายใน มช.
คณะพยาบาลศาสตร
หลังจากเกิดเหตุการณไดภายใน
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา งาน
ระยะเวลา 7-14 วัน
ปฏิบัติการกลาง คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร
งานธนาคารเลือด รพ.มหาราช
นครเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร และคณะ
อื่นๆ ในมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรสุขภาพ
สํานักบริการวิชาการ
สํานักบริหารจัดการทรัพยสิน
(หอประชุม มช.)
หองปฏิบัติการของ PHPT

อุปกรณ
หนวยงานภายใน มช.
หองปฏิบัติการจุลชีววิทยา งาน
ปฏิบัติการกลาง คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะ
แพทยศาสตร
งานธนาคารเลือด รพ.มหาราช
นครเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร
สุขภาพ
สํานักบริการวิชาการ
สํานักบริหารจัดการทรัพยสิน
(หอประชุม มช.)
หองปฏิบัติการของ PHPT
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย
คลินิก
หนวยงานภายนอก

ภาควิชา/หนวยงาน สิ่งที่จะทําใหการดําเนินการหยุดชะงัก

รังสีเทคนิค

สวนที่จะไดรับผลกระทบ

ระยะเวลาในการกลับมาใหบริการ
(Recovery Time)

หนวยงานสนับสนุนตามแผน

สถานที่
ศูนยบริการเทคนิคการแพทย
คลินิก
หองสมุดคณะ
หนวยงานภายนอก
โรงเรียน หรือ มหาวิทยาลัย
เอกชนบริเวณใกลเคียง
หองปฏิบัติการของโรงพยาบาล
ใน จ.เชียงใหม จ.ลําพูน ที่สามารถ
ไป-กลับไดสะดวก
รพ.นครพิงค
1. การเกิดเพลิงไหมที่อาคารเรียน
1. หองเรียนหองปฏิบัติการ หอง
สามารถดําเนินงานไดภายใน 3 วันทํา หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และปฏิบัติการ 7 ชั้น และ อาคาร
ประชุม และศูนยวิจัย ชั้น 2 อาคาร การ
คณะแพทยศาสตร
เรียนและปฏิบัติการ12 ชั้น จนทํา
เรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
ภาควิชาชีวเคมี คณะ
ใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานใน
2. หองเรียนหองปฏิบัติการ และหอง
แพทยศาสตร มช.
อาคารไดทุกสวนหรือบางสวนของ
วิจัย ชั้น 1 อาคารเรียนและ
คณะพยาบาลศาสตร
ภาควิชาเปนระยะเวลาเกิน 1 เดือน
ปฏิบัติการ 7 ชั้น
คณะเภสัชศาสตร
2. เกิดแผนดินไหวจนเกิดความ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
เสียหายกับอาคารเรียน และ
ปฏิบัติการ 7 ชั้น และ อาคารเรียน
และปฏิบัติการ 12 ชั้น จนทําใหไม
สามารถเขาปฏิบัติงานในอาคารได
ทุกสวนหรือบางสวนของภาควิชา
เปนระยะเวลาเกิน 1 เดือน
3. เหตุอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเขา
ปฏิบัติงานในอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 7 ชั้น และ อาคารเรียน
และปฏิบัติการ12 ชั้น ไดเปน
ระยะเวลาเกิน 1 เดือน

อุปกรณ
รพ.นครพิงค

หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร
ภาควิชาชีวเคมี คณะ
แพทยศาสตร มช.
ภาควิชารังสีวิทยา คณะ
แพทยศาสตร มช.
คณะพยาบาลศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รพ. มหาราชนครเชียงใหม
หนวยงานภายนอก
รพ. ประสาท
รพ. นครพิงค

ภาควิชา/หนวยงาน สิ่งที่จะทําใหการดําเนินการหยุดชะงัก
กิจกรรมบําบัด

กายภาพบําบัด

สวนที่จะไดรับผลกระทบ

ระยะเวลาในการกลับมาใหบริการ
(Recovery Time)

หนวยงานสนับสนุนตามแผน

สถานที่
1. การเกิดไฟไหมที่อาคาร 12 ชั้น
1. หองพักอาจารย หองประชุม และ สามารถดําเนินการเพื่อใหการบริการ หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และ อาคาร 4 ชั้น จนทําใหไม
หองเก็บของชั้น 10 อาคาร 12 ชั้น หลังจากเกิดเหตุการณไดภายใน
คณะพยาบาลศาสตร
สามารถเขาปฏิบัติงานในอาคารได 2. หองเรียน หองปฏิบัติการ หองวิจัย ระยะเวลา 10 วัน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ทุกสวนหรือบางสวนของภาควิชา
และหองพักนักศึกษา ชั้น 11
รพ.มหาราชนครเชียงใหม
เปนระยะเวลาเกิน 1 เดือน
อาคาร 12 ชั้น
หนวยงานภายนอก
2. เกิดแผนดินไหวจนเกิดความ
3. หองพักอาจารย หองปฏิบัติการ
รพ.ประสาท
เสียหายกับอาคาร 12 ชั้น และ
และคลินิกกิจกรรมบําบัดชั้น 3
รพ.นครพิงค
อาคาร 4 ชั้น จนทําใหไมสามารถ
อาคาร 4 ชั้น
โรงพยาบาลและโรงเรียน
เขาปฏิบัติงานในอาคารไดทุกสวน
เครือขายในจังหวัดเชียงใหม
หรือบางสวนของภาควิชาเปน
สถาบันราชนครินทร
ระยะเวลาเกิน 1 เดือน
3. เหตุอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเขา
บานปยะมาลย
ปฏิบัติงานในอาคาร 12 ชั้น และ
อาคาร 4 ชั้น ไดเปนระยะเวลาเกิน
1 เดือน
1. การเกิดไฟไหมที่อาคาร 12 ชั้น จน 1. หองเรียนหองปฏิบัติการ และหอง สามารถดําเนินการเพื่อใหการบริการ หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานใน
วิจัย ชั้น 4
หลังจากเกิดเหตุการณไดภายใน
คณะแพทยศาสตร
อาคารไดทุกสวนหรือบางสวนของ 2. หองเรียนหองปฏิบัติการ หองวิจัย ระยะเวลา 7-14 วัน
คณะพยาบาลศาสตร
ภาควิชาเปนระยะเวลาเกิน 1 เดือน
และคลินิกเด็กชั้น 3
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2. เกิดแผนดินไหวจนเกิดความ
3. หองพักอาจารยหองประชุม และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมศูนยหริ
เสียหายกับอาคาร 12 ชั้น จนทํา
หองเก็บของชั้น 9
ภุญไชย
ใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานใน
รพ.มหาราชนครเชียงใหม
อาคารไดทุกสวนหรือบางสวนของ
อาคารพลศึกษา
ภาควิชาเปนระยะเวลาเกิน 1 เดือน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
3. เหตุอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเขา
บัณฑิตวิทยาลัย
ปฏิบัติงานในอาคาร 12 ชั้น ไดเปน
หนวยงานภายนอก
ระยะเวลาเกิน 1 เดือน
วัดร่ําเปง

อุปกรณ
หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
รพ.มหาราชนครเชียงใหม
หนวยงานภายนอก
รพ.ประสาท
รพ.นครพิงค
โรงพยาบาลและโรงเรียน
เครือขายในจังหวัดเชียงใหม

หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะแพทยศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
รพ.มหาราชนครเชียงใหม
หนวยงานภายนอก
รพ.ประสาท
รพ.นครพิงค
รพ.ศูนยสมเด็จฯ
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยมหิดล

ภาควิชา/หนวยงาน สิ่งที่จะทําใหการดําเนินการหยุดชะงัก

ศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิก

สํานักงานคณะ

1. การเกิดไฟไหมที่อาคาร 4 ชั้น จน
ทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานใน
อาคารไดทุกหนวยงานหรือบาง
หนวยงานของศูนยบริการฯ เปน
ระยะเวลาเกิน 1 เดือน
2. เกิดแผนดินไหวจนเกิดความ
เสียหายกับอาคาร 4 ชั้น จนทําให
ไมสามารถเขาปฏิบัติงานในอาคาร
ไดทุกหนวยงานหรือบางหนวยงาน
ของศูนยบริการฯ เปนระยะเวลา
เกิน 1 เดือน
3. เหตุอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเขา
ปฏิบัติงานในอาคาร 4 ชั้น ไดเปน
ระยะเวลาเกิน 1 เดือน
1. การเกิดไฟไหมที่อาคาร 7 ชั้น จน
ทําใหไมสามารถเขาปฏิบัติงานใน
อาคารไดทุกสวนหรือบางสวนของ
สํานักงานเลขานุการคณะฯ เปน
ระยะเวลาเกิน 1 เดือน
2. เกิดแผนดินไหวจนเกิดความ
เสียหายกับอาคาร 7 ชั้น จนทําให
ไมสามารถเขาปฏิบัติงานในอาคาร
ไดทุกสวนหรือบางสวนของ
สํานักงานเลขานุการคณะฯ เปน
ระยะเวลาเกิน 1 เดือน
3. เหตุอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเขา
ปฏิบัติงานในอาคาร 7 ชั้น ไดเปน

สวนที่จะไดรับผลกระทบ

1.
2.
3.
4.
5.

คลินิกกายภาพบําบัด
คลินิกกิจกรรมบําบัด
คลินิกเทคนิคการแพทย
คลินิกรังสีเทคนิค
สํานักงานศูนยบริการเทคนิค
การแพทยคลินิก

1. หองทํางาน จํานวน 9 หอง ดังนี้
- หองเลขานุการคณะฯ
- บริหารทั่วไป
- การเงินการคลัง
- พัสดุ
- นโยบายและแผน
- วิจัยและวิเทศสัมพันธ
- บริการการศึกษา
- กิจการนักศึกษา
- เวชนิทัศนและคอมพิวเตอร
2. หองประชุมศิษยเกาสัมพันธ
3. หองอัดสําเนา (ริโซกราฟ)
4. หองจัดเตรียมอาหารวาง

ระยะเวลาในการกลับมาใหบริการ
(Recovery Time)

หนวยงานสนับสนุนตามแผน
สถานที่

อุปกรณ

วัดร่ําเปง
การกีฬาแหงประเทศไทย ภาค
5 เชียงใหม
หนวยงานภายใน
สามารถดําเนินการเพื่อใหการบริการ หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลังจากเกิดเหตุการณไดภายใน
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
ภาควิชาเทคนิคการแพทย
ระยะเวลา 7 วัน
ภาควิชารังสีเทคนิค
ภาควิชารังสีเทคนิค
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
ภาควิชากิจกรรมบําบัด
ภาควิชากายภาพบําบัด
ภาควิชากายภาพบําบัด
สํานักงานคณะเทคนิคการแพทย
สํานักงานคณะเทคนิค
การแพทย
หนวยงานภายนอก
บริษัทตัวแทนจําหนาย
เครื่องตรวจดานภูมิคุมกันวิทยา

สามารถดําเนินการเพื่อใหการบริการ หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หลังจากเกิดเหตุการณไดภายใน
หองประชุม ศ.เกียรติคุณ นพ.
ระยะเวลา 3 วัน
ชัยโรจน แสงอุดม

หนวยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ภาควิชา
สํานักบริการเทคโนโลยี
สารสนเทศ
สํานักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
บุคลากรสํานักงาน
หนวยงานภายนอก
เอกชนผูใหบริการเชาใช
คอมพิวเตอร
รานถายเอกสารของคณะ

ภาควิชา/หนวยงาน สิ่งที่จะทําใหการดําเนินการหยุดชะงัก

สวนที่จะไดรับผลกระทบ

ระยะเวลาเกิน 1 เดือน
5. หองบริการแมขายคอมพิวเตอร
4. เหตุอื่นๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหาย
(Server Room) บริเวณชั้น 2
ตอหองบริการแมขายคอมพิวเตอร
อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น
(Server Room) ของระบบงาน eOffice คณะเทคนิคการแพทย
บริเวณชั้น 2 อาคารเรียนและ
ปฏิบัติการ 12 ชั้น จนไมสามารถ
เขาปฏิบัติงานไดเปนระยะเวลาเกิน
1 เดือน

ระยะเวลาในการกลับมาใหบริการ
(Recovery Time)

หนวยงานสนับสนุนตามแผน
สถานที่

อุปกรณ

3. คณะกรรมการผูรับผิดชอบแผนการดําเนินการ
ตําแหนง
ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เทคนิคการแพทย
หัวหนาภาควิชา
เทคนิคการแพทย
รองหัวหนาภาควิชา
เทคนิคการแพทย
หัวหนาแขนงวิชา
จุลทรรศนศาสตรคลินิก
หัวหนาแขนงวิชา
ภูมิคุมกันวิทยาคลินิก
หัวหนาแขนงวิชา
วิทยาศาสตรการบริการโลหิต
หัวหนาแขนงวิชา
จุลชีววิทยาคลินิก
หัวหนาแขนงวิชา
เคมีคลินิก

รังสีเทคนิค

กิจกรรมบําบัด

หัวหนาภาควิชา
รังสีเทคนิค
รองหัวหนาภาควิชา
รังสีเทคนิค
รศ.ดร.สํารี มั่นเขตตกรน

หัวหนาภาควิชา
กิจกรรมบําบัด
รองหัวหนาภาควิชา
กิจกรรมบําบัด
หัวหนาฝายเด็ก

ผศ.สุมาลัย วังวรรณรัตน

หัวหนาฝายกาย

ผศ.ธาริกา ธรรมวิจิตร
ผศ.จิตติพร เขียนประสิทธิ์

กายภาพบําบัด

คณบดี
หัวหนาภาควิชา
กายภาพบําบัด
รองหัวหนาภาควิชา
กายภาพบําบัด
หัวหนาแขนง MS

ศูนยบริการฯ
ผูอํานวยการศูนยบริการฯ

สํานักงานคณะ
รองคณบดีฝายบริหาร
เลขานุการคณะฯ

ผูจัดการคลินิก

หัวหนางานบริหารทั่วไป

หัวหนาแขนง Neurology

หัวหนาคลินิก

หัวหนาฝายจิต

หัวหนาแขนง Pediatric

หัวหนาฝายสูงอายุ

หัวหนาแขนง Chest

เลขานุการคณะเทคนิค
การแพทย
เลขานุการสํานักงาน
ศูนยบริการฯ

หัวหนางานนโยบาย
และแผนฯ
หัวหนาการเงิน การคลัง
และพัสดุ
หัวหนางานบริการ
การศึกษาฯ
หัวหนางานบริหารงานวิจัย
และวิเทศสัมพันธ

หัวหนาแขนง Geriatric

คณะกรรมการมีหนาทีด่ ังนี้
1. ประเมินสถานการณและความเสียหายเบื้องตน
2. ประกาศใชแผนรองรับการดําเนินงานขององคกรอยางตอเนื่อง
3. ควบคุมดูแลประสานงานเพื่อใหการดําเนินการใชแผนเปนไปอยางราบรื่น และสามารถกลับมาดําเนินการตามปกติไดอยางรวดเร็ว
4. ขั้นตอนการดําเนินการ
เมื่อเกิดเหตุการณตามเงื่อนไขของแผนปฏิบัติการ BCP ใหติดตอคณะกรรมการเพื่อประเมินสถานการณแลวประกาศใหใชแผนรองรับการดําเนินงานขององคกรอยางตอเนือ่ ง

