
บทที่ 2 
แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน 

กรณเีกิดอุบัติเหตุในงานกอ่สร้างภายใน พ้ืนที่มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 (งานออกแบบและผังแมบ่ท) 

 
1. ความเป็นมา 

งานออกแบบและผังแม่บทมีหน้าที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร
สิ่งก่อสร้างของส านักงานอธิการบดีและพ้ืนที่ส่วนกลาง  

เพ่ือให้การบริหารจัดการงานมีความพร้อมในการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน ซึ่งอาจจะส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงาน และอาจเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมไปถึงความน่าเชื่อถือ
ของมหาวิทยาลัยมหิดล คณะท างานจึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิด
อุบัติเหตุในงานก่อสร้าง 

 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือท าให้เกิดความตระหนักและมีการให้ความส าคัญกับความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
2.2 เพ่ือเป็นคู่มือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผู้เกี่ยวข้อง 
2.3 เพ่ือท าให้สามารถประเมินความเสี่ยงและมีแนวทางการป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึน

ในงานก่อสร้าง 

3. ขอบเขต 
แผนปฏิบัติการตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉิน กรณีเกิดอุบัติเหตุในงานก่อสร้าง ฉบับนี้  ก าหนด

ขอบเขตเฉพาะภายในพ้ืนที่ก่อสร้าง และพ้ืนที่โดยรอบอาคาร ภายใต้การดูแลของงานออกแบบและผัง
แม่บท กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

4. นิยามศัพท์เฉพาะ 
4.1 สถานที่ก่อสร้าง หมายถึง อาณาบริเวณทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง มิใช่เฉพาะ

บริเวณที่ก าลังด าเนินการก่อสร้างเท่านั้น แต่รวมไปถึงบริเวณที่จัดเก็บวัสดุ เครื่องมือ 
และเครื่องจักร  

4.2 คนงานก่อสร้าง หมายถึง บุคคลที่ท างานเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างประเภทอาคาร 
ซึ่งแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือผู้ที่ใช้ฝีมือในการท างาน และ ผู้ที่ไม่ใช้ฝีมือในการท างาน คือ 
กรรมกรที่ใช้แรงงานทั่วไป 

4.3 ผู้ควบคุมงาน หมายถึง ผู้ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงาน หรือควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 

4.4 อุบัติเหตุจากการท างาน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดในขณะท างาน โดย
ผลของอุบัติเหตุนี้อาจท าให้งานหยุดชะงัก ก่อให้เกิดการบาดเจ็บพิการ ทุพพลภาพ หรือ
ถึงแก่ชีวิต และอาจท าให้เกิดความเสียหายในรูปทรัพย์สิน เวลา 

4.5 ภาวะฉุกเฉิน (Emergency) หมายถึงเหตุการณ์ที่มีอันตรายเกิดขึ้น ซึ่งเมื่อเกิดข้ึนแล้ว จะ
กระทบต่อความเสียหายต่อชีวิต  ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม  และชื่อเสียง 



5. หน้าที่และความรับผิดชอบ 
5.1 บทบาทและหน้าที่ของผู้ควบคุมเหตุภาวะฉุกเฉิน  

งานออกแบบและผงัแม่บท 
(หวัหนา้งาน) 

หน่วยประสานงาน หน่วยปฏิบติัการ 

บุคลากร 

1.นางสาวสุภาดา  ศรีสารคาม 
2.นางสาวอจัฉรา  กิตติอภินนัท ์

3.นางสาวศุภวรรณ อารีจิตรานุสรณ์ 
 

 

บุคลากร 

1.นายครรชิต  ยอดแกว้ 
2.นายสาธร  เบญจชาด 
3.นายปราศรัย  เพง็ปรีชา 
4.นายณฐั  ตรีลกัษณวลิยั 
5.นายกฤษกร  สุระหิรัญ 
6.นายสิทธชยั  วฒิุวรวงศ ์
7.นายสมชาย  มิตรเทวนิ 

8.นายมนสัชาย  ประเดิมชยั 
 

 

หนา้ท่ี 

1.ติดตามข่าวสารต่างๆ 
2.รับแจง้เหตุการณ์จากผูเ้ห็นเหตกุารณ์ 
3.ประสานงานและแจง้หน่วยปฏิบติัการ
ในการด าเนินงาน 
4.สรุปเหตุการณ์พร้อมรายงานผล 
ใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 

 

หนา้ท่ี 

1.รับแจง้จากหน่วยประสานงาน 
2.แจง้ใหน้ายจา้งทราบทนัทีเพื่ออพยพ
ลูกจา้งไปยงัสถานท่ีท่ีปลอดภยัหรือขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
ท่ีเก่ียวขอ้ง (งานจราจรและความ
ปลอดภยั , ศูนย ์COSHEM ) 
3.ช่วยชีวติผูบ้าดเจบ็/เสียชีวติ และปฐม
พยาบาล หรือน าส่งโรงพยาบาลทนัที 
 

 

ศูนย์การแพทย์กาญจนา โทร 02 849 6600 
สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาต ิ1669 



5.2 กระบวนการปฏิบัติงาน 

5.2.1 ก่อนเกิดเหตุ  
 1. จัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อม 
 2. จัดเตรียมเบอร์โทรศัพท์ของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 3. จัดให้มีการอบรมผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้ตระหนักถึงอันตราย วิธีการปฏิบัติ                 
อย่างปลอดภัย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และข้อปฏิบัติที่ควรทราบ 

4. ให้ผู้รับจ้างจัดให้มีป้าย หรือ เครื่องหมายแจ้งเตือนกั้นพ้ืนที่ก่อสร้าง 
รวมทั้งก ากับ ดูแล และควบคุมการท างานของผู้รับจ้างอย่างเคร่งครัด 

5. สวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เช่น 
หมวกนิรภัย รองเท้า Safety ถุงมือยาง หรือเข็มขัดนิรภัยเมื่อท างานบนที่สูง เป็น
ต้น 

   5.2.2  ขณะเกิดเหตุ 
   1. ให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้งหัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงานทันที 
   2. แจ้งให้นายจ้างทราบทันทีเพื่ออพยพลูกจ้างไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยหรือ 

ขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง (งานจราจรและความปลอดภัย , 
ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน ) 

   3.  หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน นับจ านวนลูกจ้างและแจ้งยอดต่อนายจ้าง  
   กรณีลูกจ้างขาดหายต้องด าเนินการค้นหาทันที 
   4. ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ/เสียชีวิต และปฐมพยาบาล หรือน าส่งโรงพยาบาลทันที 
  5.2.3    หลังเกิดเหตุ 
   1. ลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายต่างๆ  ของสภาพพ้ืนที่เกิดเหตุ 
   2. ผู้รับจ้างต้องรายงานการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดระหว่างปฏิบัติงานแก่ผู้ควบคุมงาน
  ทันทีและร่วมสอบสวนอุบัติเหตุกับทางมหาวิทยาลัย 

3. จัดส่งรายงานการเกิดอุบัติเหตุและการสอบสวนอุบัติเหตุให้คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุทราบภายใน 15 วันหลังเกิดเหตุ 

4. ผู้ควบคุมงาน/ผู้รับจ้าง หาแนวทางแก้ไข ป้องกัน ติดตามและรายงานผล การ
ด าเนินการ พร้อมสื่อสารสิ่งที่ได้เรียนรู้จากอุบัติเหตุ ให้กับมหาวิทยาลัยหรือผู้เกี่ยวข้องทราบ 

5. หัวหน้างาน/ผู้ควบคุมงาน จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน อย่างน้อย 6 เดือน/ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.3   รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่งานออกแบบและผังแม่บท 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิศวกรโยธา 
นายครรชิต  ยอดแก้ว    TEL : 08-xxxx-xxxx 
นายสาธร  เบญจชาด    TEL : 08-xxxx-xxxx 
นายปราศรัย  เพ็งปรีชา          TEL : 08-xxxx-xxxx 
นายณัฐ  ตรลีักษณวลิัย    TEL : 08-xxxx-xxxx 
นายกฤษกร  สุระหิรญั    TEL : 08-xxxx-xxxx 

        สถาปนิก 
นายสิทธชยั  วุฒิวรวงศ์    TEL : 08-xxxx-xxxx 
นายสมชาย  มิตรเทวิน    TEL : 08-xxxx-xxxx 
นางสาวสุภาดา  ศรีสารคาม   TEL : 08-xxxx-xxxx 
นางสาวศุภวรรณ  อารีจิตรานุสรณ ์       TEL : 08-xxxx-xxxx 

เจ้าหน้าที่บริหารงานก่อสร้าง 
นายมนัสชาย  ประเดิมชัย  TEL : 08-xxxx-xxxx 

เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 
นางสาวอัจฉรา  กิตติอภินันท์ TEL : 08-xxxx-xxxx 

หัวหน้างานออกแบบและผังแม่บท 
นายพร้อมพงศ์  ผุงเพิ่มตระกูล  TEL : 08-xxxx-xxxx 



6. แผนผังการควบคุมเหตุภาวะฉุกเฉิน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7. มาตรการป้องกันและการเตรียมความพร้อม 
  งานออกแบบและผังแม่บทได้จัดการเตรียมความพร้อมของระบบโดยก าหนดให้มีการ
ตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักรในก่อสร้างต่างๆ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
อุปกรณ์ที่ต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม 
1. รั้วกั้น 
2. กรวยจราจร 
3. ป้ายประกาศห้ามเข้าพ้ืนที่ 
4. ระบบส่องสว่างชนิดพ่วงแบตเตอรี่ 
การติดตามข้อมูลข่าวสารส าหรับการรายงานเหตุ 
1. Line กลุ่ม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
2. โทรศัพท์ส่วนตัวของผู้ควบคุมงานและผู้ปฏิบัติงาน 

ผูเ้หน็เหตกุารณ ์

แจง้หวัหนา้งาน/ผูค้วบคมุงาน 

นายจา้ง 

ขัน้ตอนการคน้หา/ชว่ยชีวิต 

ปฐมพยาบาล/น าสง่ รพ. 

ตรวจสอบและวเิคราะหส์ถานการณ ์

ฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน  

อพยพไปยงัพืน้ท่ีปลอดภยั 
(หวัหนา้งาน/ผูค้วบคมุงาน) 

ขอความช่วยเหลือ 
จากหน่วยงานภายนอก 

(งานจราจรและความปลอดภยั 
ศูนยC์OSHEM) 



8. การบริหารจัดการภาวะฉุกเฉิน 
8.1 ระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉิน 

ภาวะฉุกเฉิน จะถูกแบ่งระดับความรุนแรงออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 เกิดอุบัติเหตุในการท างาน หรือเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อ่ืนในบริเวณ
ดังกล่าว ท าให้ไม่สามารถด าเนินการก่อสร้างได้ในระยะหนึ่ง 
ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 สืบเนื่องจากภาวะฉุกเฉินระดับที่ 1 เกิดอุบัติเหตุในการท างาน 
หรือเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อ่ืนในบริเวณดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บ แต่ยังไม่เกิดความรุนแรง ถึง
ชีวิต จ าเป็นต้องส่งโรงพยาบาล 

      ภาวะฉุกเฉินระดับที่ 3 สืบเนื่องจากภาวะฉุกเฉินระดับที่ 2 เกิดอุบัติเหตุในการท างาน 
      เสียชวีิต มีการสร้างความเสียหายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน หรือเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้อ่ืนใน        
                บริเวณดังกล่าวได้รับบาดเจ็บหรือ จ าเป็นต้องส่งโรงพยาบาลโดย 


