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เมื่อสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA ได้ร่วมเป�นภาคีกับสมาพันธ์เพื่อการจัดการภัยพิบัติแห่งประเทศไทย
OTT : Oneness Thailand Team เมื่อป� 2563 ได้รับทราบว่า องค์การสหประชาชาติ United Nations (UN)
โดย “คณะที่ปรึกษา ด้านการค้นหาและกู้ภัยระหว่างประเทศ” International Search and Rescue Advisory
Group (INSARAG) ได้ให้ข้อแนะนำแก่ประเทศสมาชิกทั่วโลก ให้พัฒนาศักยภาพชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตให้เป�น
ทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง (Medium Urban Search and Rescue Team : Medium USAR
Team) ที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล ด้วยการวางแนวทางและกระบวนการขับ
เคลื่อนการจัดตั้งทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองขนาดกลาง อย่างเป�นระบบ ครอบคลุมทั้งกำหนดหน่วยงานรับผิด
ชอบชัดเจน การจัดทำขั้นตอน และคู่มือการปฏิบัติงาน การเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะการจัดการภาวะฉุกเฉินที่
เหมาะสมกับหน่วยงาน รวมถึงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่จำเป�นควบคู่กับการจัดสถานที่ปฏิบัติงานในภาวะปกติ
(กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน “บก.แผน”)
เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของทีมฉุกเฉิน ERT : Emergency Response Team ที่ผ่านการอบรมโดยสมาคมฯ
FARA ได้รู้ เข้าใจ และปฏิบัตกิ ารในแนวทางเดียวกับ USAR / INSARAG ที่เป�นระบบสากล รวมทั้งให้
สอดคล้องกับหลัก BCM (Business Continuity Management) “การจัดการเพื่อให้กิจการต่อเนือ่ ง”
สมาคมฯ FARA และสภา ERT ประเทศไทย โดยมาตรฐาน ASIA-SHE-HA , ASIA-SHE-CBDRM และ ASIA-SHELNTB จึงขอปรับปรุงหลักสูตร “ระบบการจัดการทันทีในวินาทีแรก (ERT-ICS)” ให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ
INSARAG ที่หน่วยงานของทางราชการในประเทศไทยกำลังพัฒนาไปพร้อมๆกับนานาประเทศในโลกใบนี้

เครื่องมือและหลักเกณฑ์ที่ใช้ 5 ข้อ

1. ERT : Emergency Response Team ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน “ทีมฉุกเฉิน ERT”
2. ICS : Incident Command System ระบบการบัญชาการเหตุการณ์
3. Sendai Framework เครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงภัย (ลด 4 เพิ่ม 3)
4. C B D R M : Community Base Disaster Risk Management ป้องกันภัยในชุมชนด้วยตนเอง
5. องค์ประกอบหลักของทีมฉุกเฉิน ERT สำหรับจัดการภัยทันทีในวินาทีแรก (First Responder) ตามหลัก
เกณท์ USAR / INSARAG ซึ่งแบ่งออกเป�น 5 ทีม โดยมีหลักการจำ คือ คำย่อ C A R Me Lo (คาร์มีโล)

 ERT : Emergency Response Team ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หรือ
“ทีมฉุกเฉิน ERT”

ERT คือ บุคลากรในหน่วยงานนั้นๆ(ลูกจ้าง) ที่ได้รับการฝ�กอบรมให้จัดการ
เหตุฉุกเฉินต่างๆ ตั้งแต่วินาทีแรก จนถึง 20 ถึง 30 นาที ก่อนที่หน่วยงานมือ
อาชีพจะมาถึง โดยใช้ระบบการบัญชาการในเหตุการณ์ ICS : Incident
Command System ซึ่งครอบคลุมความรู้ ด้านการดับไฟ การกู้ภัย
และการกู้ชีพ
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1

ขยายความ (Explanation)

ตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
พ.ศ. 2554 โดยมีการออกกฏกระทรวง หมวดที่ 8 ข้อที่ 27 และ 28 ความว่า

ข้ อ 27 ให้ น ายจ้ า ง(ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา) จั ด ให้ ลู ก จ้ างไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 40 ของจำนวนลู ก จ้ างในแต่ ล ะ
หน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝ�กอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป�นผู้ดำเนินการฝ�กอบรม
ข้อ 28 ให้นายจ้าง(ผู้บังคับบัญชา) จัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้
(28.1) สถานประกอบกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง
ต้องจัดให้มีการบริหารงานโดยกลุ่มปฏิบัติงาน(ทีมฉุกเฉิน ERT) เพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัย และมีผู้ทำ
หน้ า ที่ อ ำนวยการระงั บ อั ค คี ภั ย ทั้ งระบบโดยเฉพาะเมื่ อ เกิ ด เพลิ ง ไหม้ ป ระจำสถานประกอบกิ จ การ
ตลอดเวลาที่มีการประกอบกิจการ
(28.2) ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝ�กอบรมเกี่ยวกับ
<1> การป้องกันและระงับอัคคีภัย (การบริหาร และบัญชาการ Command)
<2> การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง(การดับไฟ)
<3> การปฐมพยาบาล(กู้ชีพ Medical)
<4> การช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน (การค้นหา และกู้ภัย Search & Rescue)
<5> การสนับสนุนกำลังบำรุง (Logistic)
ข้ออ้า งอิง (Reference) มาตรฐาน ASIA-SHE โดยสมาพั นธ์การช่วงชีวิต ดับเพลิ งและกู้ภั ยแห่ ง
เอเซีย APFA และ FARA www.firefara.org

 ICS : incident Command System ระบบการบัญชาการเหตุการณ์

ICS คือ เครื่องมือที่เป�นระบบ ที่ใช้ในการสั่งการ (Command) , ควบคุม(Control) , ประสานงาน
(Coordination) และสื่อสาร (Communication) ในเหตุการณ์ฉุกเฉินและไม่ฉุกเฉิน
เพื่อกำจัดสาเหตุ คุมเขตลุกลาม ลดความสูญเสีย โดยใช้โครงสร้างหลัก 4 P-SHE : Policy
(นโยบาย) , Personnel (บุคลากร) , Place & equipment (อาคารสถานที่ และอุปกรณ์) , Practice &
Knowledge (การฝ�กอบรมและองค์ความรู้)
ผู้ปฏิบัติงานคือ “ทีมฉุกเฉิน ERT” : Emergency Response Team ซึ่งต้องจัดให้มีในทุกๆพื้นที่
4C + 4 P-SHE (สี่ซี และสี่พีชี)

ขยายความ (Explanation) 4C (สีซ่ ี)

C1 : Command การสั่งการ
หมายถึง การจัดการของผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการสั่งการตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ชี้แนะ
บุคคล การนิเทศงาน และการติดตามผล เพื่อให้งานดำเนินไปตามแผน หรือเป้าหมายที่กำหนดไว้
การสั่งการ เป�นกระบวนการที่มีการติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
แจ้งให้ทราบว่า ให้ใครทำ (who) , ทำอะไร (what) , ทำที่ไหน (where) , ทำเมื่อไหร (when) ,และ
ทำอย่างไร (how)
การสั่งการ เป�นภาระหน้าที่ของผู้นำ การใช้ความสามารถในการสั่งงาน การตัดสินใจ การจูงใจ
และการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างดีที่สุด จนกระทั่ง
องค์กรสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
ข้อบกพร่อง ที่อาจเกิดได้จากการสั่งการด้วยวาจา ได้แก่
1. พูดไม่ชัดเจน ทั้งคำสั่ง คำถามและคำตอบ
2. ใช้คำสั่งในภาษาที่ผู้รับคำสั่งไม่คุ้นเคย
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3. คาดการณ์ผิด คิดว่าผู้รับคำสั่งเข้าใจดีแล้ว ไม่ได้ทบทวนใหม่หรือย้ำคำสั่ง
4. ไม่เจาะจงผู้รับคำสั่ง หรือพูดวกวน หรือพูดหลายเรื่องพร้อมกัน
C2 : Control การควบคุม
หมายถึง การกำกับ ดูแล ติดตามตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานในส่วนต่างๆขององค์กร
ว่าเป�นไปตามมาตรฐาน ตามแผน ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ หากไม่เป�น ไปตามที่
กำหนดไว้ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (หาก
เป�นภาวะฉุกเฉินต้องจัดการทันที)
C3 : Coordination การประสานงาน
หมายถึง การติดต่อสื่อสารให้เกิดการร่วมมือในการปฏิบัติงาน มีความสอดคล้องกัน
สร้างระเบียบในการทำงานให้เป�นไปในทิศทางเดียวกัน การดำเนินงานราบรื่น ไม่เกิดการทำงานซ้ำซ้อน
หรือเหลื่อมล้ำกัน เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์
C4 : Communication การสื่อสาร
หมายถึงกระบวนการถ่ายทอดข่าวสาร ข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ ความรู้สกึ ความ
คิดเห็น ความต้องการจากผู้ส่งสารโดยผ่านสื่อต่าง ๆ ที่อาจเป�นการพูด การเขียน สัญลักษณ์อื่นใด การ
แสดงหรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไปยังผู้รับสาร ซึ่งอาจจะใช้กระบวนการสื่อสารที่แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม หรือความจำเป�นของตนเองและคู่สื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้เกิดการรับรู้ร่วมกันและมี
ปฏิกิริยาตอบสนองต่อกัน บริบททางการสื่อสารที่เหมาะสมเป�น ป�จจัยสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสาร
สัมฤทธิ์ผล

การสื่อสาร คือการถ่ายทอด

ข้อมูล ความรู้ ความรู้สึก
จิตสำนึก ประสบการณ์ งานที่เห็น
ข้อสงสัย ข้อเสนอ ข้อควรเป�น
ความคิดเห็น ความต้องการ สื่อสารเลย
องค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสาร มี 4 ประการ ดังนี้
1. ผู้ส่งสาร (sender) หรือ แหล่งสาร (source) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือ หน่วยงานที่ทำหน้าที่
ในการส่งสาร หรือเป�นแหล่งกำเนิดสาร
2. สาร (message) หมายถึง เรื่องราวที่มีความหมาย หรือสิ่งต่าง ๆ ที่อาจอยู่ในรูปของข้อมูล ความรู้
ความคิด ความต้องการ อารมณ์ ฯลฯ ซึ่งถ่ายทอดจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารให้ได้รับรู้ และแสดง
ออกมาโดยอาศัยภาษาหรือสัญลักษณ์ใด ๆ
3. สื่อ หรือช่องทาง (media or channel) เป�นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสาร
หมายถึง สิ่งที่เป�นพาหนะของสาร ทำหน้าที่นำสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร ผู้ส่งสารต้องอาศัยสื่อ
หรือช่องทางทำหน้าที่นำสารไปสู่ผู้รับสาร
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4. ผู้รับสาร (receiver) หมายถึง บุคคล กลุ่มบุคคล หรือมวลชนที่รับเรื่องราวข่าวสาร จากผู้ส่งสาร
และแสดงปฏิกิริยาตอบกลับ (Feedback) ต่อผู้ส่งสาร หรือส่งสารต่อไปถึงผู้รับสารคนอื่น ๆ ตามจุดมุ่ง
หมายของผู้ส่งสาร
วัตถุประสงค์การสื่อสาร
1. เพื่อแจ้งให้ทราบ (inform) ในการทำการสื่อสาร ผู้ทำการสื่อสารควรมีความ ต้องการที่จะบอก
กล่าวหรือชี้แจงข่าวสาร เรื่องราว เหตุการณ์ หรือสิ่งอื่นใดให้ผู้รับสารได้รับทราบ
2. เพื่อสอนหรือให้การศึกษา (teach or education) ผู้ทำการสื่อสารอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อจะถ่ายทอด
วิชาความรู้ หรือเรื่องราวเชิงวิชาการ เพื่อให้ผู้รับสารได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ให้เพิ่มพูนยิ่งขึ้น
3. เพื่อสร้างความพอใจหรือให้ความบันเทิง (please of entertain) ผู้ทำการสื่อสารอาจ ใช้
วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อสร้างความพอใจ หรือให้ความบันเทิงแก่ผู้รับสาร โดยอาศัยสารที่ตนเอง
ส่งออกไป ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของการพูด การเขียน หรือการแสดงกิริยาต่าง ๆ
4. เพื่อเสนอหรือชักจูงใจ (Propose or persuade) ผู้ทำการสื่อสารอาจใช้วัตถุประสงค์ในการสื่อสารเพื่อ
ให้ข้อเสนอแนะ หรือชักจูงใจในสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อผู้รับสาร และอาจชักจูงใจให้ผู้รับสารมีความคิดคล้อย
ตาม หรือยอมปฏิบัติตามการเสนอแนะของตน
5. เพื่อเรียนรู้ (learn) วัตถุประสงค์นี้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับผู้รับสาร การแสวงหาความรู้ ของผู้รับ
สาร โดยอาศัยลักษณะของสาร ในกรณีนี้มักจะเป�นสารที่มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับวิชาความรู้ เป�นการหา
ความรู้เพิ่มเติมและเป�นการทำความเข้าใจกับเนื้อหาของสารที่ผู้ทำการสื่อสารถ่ายทอดมาถึงตน
6. เพื่อกระทำหรือตัดสินใจ (dispose or decide) ในการดำเนินชีวิตของคนเรามี สิ่งหนึ่งที่ต้องกระทำ
อยู่เสมอก็คือ การตัดสินใจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง การตัดสินใจ นั้นอาจได้รับการเสนอแนะ หรือ
ชักจูงใจให้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้จากบุคคลอื่นอยู่เสมอ ทางเลือกในการ ตัดสินใจของเราจึงขึ้นอยู่กับ
ข้อเสนอแนะนั้น

ขยายความ (Explanation) 4P-SHE (สี่พีชี)

P1 : Policy (นโยบาย)

คือแนวทาง หรือวิธีการปฏิบัติขององค์กร หรือกลุ่มบุคคล เลือกแล้วจากทางเลือกหลายๆทาง เพื่อใช้เป�น
แนวทางปฏิบัติอย่างปกติขององค์กร โดยสะท้อนถึงความสัมฤทธิ์ผลอย่างดีที่สุดต่อองค์กร ซึ่งนโยบายใน
เรื่องของความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และความต่อเนื่องในการดำเนินกิจการ (BCM) Business
continuity management จึงมีความสำคัญที่จะต้องถูกกำหนดไว้เป�นนโยบายอย่างชัดเจน

P2 : Personnel (บุคลากร)

คือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน คณะคนงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย

P3 : Place and equipment (อาคารสถานที่และอุปกรณ์)

คือ บริเวณอันเป�นที่ประกอบกิจการของบุคคลนั้นๆ ไม่ว่าจะ พื้นที่ราบ หรือมีอาคารประกอบทุกรูปแบบ
รวมหมายถึง สิ่งประกอบ เช่น เฟอร์นิเจอร์ หรือ
เครื่องมือเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ร่วมใช้ในการดำเนิน
กิจการหรือกิจกรรม ทั้งปกติและเฉพาะกิจ
P4 : Practice And Knowledge (การฝ�กอบรม
และองค์ความรู)้
เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ องค์กรจึงมีความจำเป�นที่
จะต้องอบรม ให้ความรู้ สร้างทัศนคติ และฝ�กซ้อม
พร้อมเสริมความรู้ที่เป�นป�จจุบันให้ด้วยความเอาใจใส่
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ “คน”ของหน่วยงานมีศักยภาพ
อย่างยั่งยืน (ใช้หลักคุณภาพดีมี 5 ค.)
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5

แนวคิดหลัก Key concepts : Chain of Command
5 Keys ICS : กุญแจสำคัญ 5 ข้อ ในระบบ ICS
1. สั่งการให้เป�นหนึ่ง
2. สื่อถึงง่ายชัดเจน
3. มุงเน้นตรงเป้าหมาย
4. ย่อขยายได้ครอบคลุม
5. หนึ่งกลุ่มไม่เกิน 8

1. สั่งการให้เป�นหนึ่ง Unity of Command

การสั่งการที่มีเอกภาพ ทุกๆคนที่ร่วมปฏิบัติงาน ต้องมี
สายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน เพื่อรับคำสั่งและรายงาน
ย้อนกลับสู่หัวหน้าคนเดียวเพิ่อป้องกันการสั่งการที่ซ้ำซ้อน ข้ามภารกิจหรือขัดแย้งกัน และนี่คือแนวคิด
พื้นฐานของโครงสร้างห่วงโซ่ ICS (อย่าสับสนระหว่าง Unity of Command กับ Unified Command
ซึ่งแปลว่า การบัญชาการร่วม

2. สื่อถึงง่ายชัดเจน Common Terminology

การใช้ศัพท์ภาษาในการสื่อสารที่ง่ายต่อทุกคน หน่วยงานที่เข้าร่วมปฏิบัติการในเหตุการณ์ฉุกเฉิน มี
หลากหลายทั้งภายในองค์กรและภายนอก ซึ่งจะต้องสื่อสารกันให้มีความเข้าใจชัดเจน กระชับ รับรู้
รวดเร็ว ICS จึงต้องมีข้อตกลงในการใช้คำศัพท์ภาษาต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจตรงกันมากที่สุด รวมทั้ง
สื่อสัญลักษณ์อื่นๆด้วย เช่น ชื่อเรียกตำแหน่ง ชื่อเรียกทีม สีเสื้อ หรือปลอกแขน ธง พื้นที่ต่างๆตาม
แผน ฯลฯ
การใช้ ICS ในประเทศไทย จึงควรสอนให้สื่อสารกันเป�นภาษาไทย ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจมากที่สดุ
เพราะป�ญหาที่เกิดขึ้นแล้วคือ นำ ICS มาจากที่เดียวกัน (USA) แต่ใช้ไม่เหมือนกัน ใช้ภาษาที่คน
ส่วนใหญ่ฟ�งไม่เข้าใจ

3. มุ่งเน้นตรงเป้าหมาย Management by Objection

การจัดการที่มุ่งสู่วัตถุประสงค์ ทุกๆ เหตุการณ์ฉุกเฉินต้องบริหารจัด การโดยเล็งไปที่วัตถุประสงค์
เลือกจัดการตามลำดับความสำคัญ มุ่งเน้น สัมฤทธิ์ผล และต้องมีกรอบเวลา โดยเลือกกลยุทธ์ที่
เหมาะสม และต้องสื่อสารให้ทุกคนใน ICS รับรู้ร่วมกัน

4. ย่อขยายได้ครอบคลุม Flexible and Modular Organization

มีการบัญชาการที่ยืดหยุ่นอย่างครอบคลุม ในโครงสร้างการบัญชาการในเหตุฉุกเฉินขององค์กร ต้อง
สามารถรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตั้งแต่ขนาดเล็กจนขยายตัวลุกลามเป�นขนาดใหญ่ มีภยันตราย
ในทุกรูปแบบ โดยที่บุคลากรตามแผนที่กำหนดไว้ สามารถปฎิบัติการได้อย่างครอบคลุมตามมาตรฐาน
โดยมีหลักว่า
“ใครถึงก่อน จัดการก่อน” (ไม่ต้องรอ) Incident Command is established by the first arriving
unit และคำนึงถึงแนวทางปฏิบัติ 3 ข้อ
1. กำจัดสาเหตุ (ถ้าทำได้ทันทีโดยไม่เสี่ยง)
2. คุมเขตลุกลาม
3. ลดการสูญเสีย
และเมื่อเหตุการณ์ได้ขยายทั้งระยะเวลา ขนาดของความรุนแรง และภาวะอันตราย ผู้รับผิดชอบ หรือ ผู
บัญชาการ ก็จะต้องมีมากขึ้น มีระดับสูงขึ้นตามไปด้วย เช่น จากในหน่วยงานไปสู่ตำบล ขยายไปเป�น
อำเภอ เป�นจังหวัด จนถึงสหประชาชาติ
* โดยทั่วไป ICS ที่เต็มรูปแบบตามแผนและบุคลากรจะมีให้เห็นในเหตุการณ์ที่ใหญ่ และซับซ้อนจริงๆ
เท่านั้น
* และเมื่อเหตุการณ์สงบลง การบัญชาการจะส่งต่อย้อนกลับจากใหญ่ลดลงไปจนเหลือหน่วยเล็กที่สุดที่จุด
รับผิดชอบแรกเริ่ม
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5. หนึ่งกลุ่มไม่เกิน 8 : Span of
Control

ช่วงของการควบคุม เพิ่อจำกัด
จำนวนความรับผิดชอบและ
ทรัพยากร ที่อยู่ในมือของคน
ใดคนหนึ่ง ICS จึงกำหนดว่า
หัวหน้า 1 คน ควรควบคุม
ผู้ใต้บังคับบัญชา ระหว่าง
3-7 คน

: โดยมีข้อดี คือ การสั่งการ
และควบคุม มีความคล่องตัว กระชับฉับไว ใช้เวลาน้อย ใช้ทรัพยากร เครื่องไม้เครื่องมือที่เหมาะสม
เพียงพอตามเหตุการณ์ ควบคุมเวลาได้ง่ายขึ้นหากมีความจำเป�นต้องใช้คนมากกว่า 7 คน ก็ให้ขยายทีม
ออกไป โดยมีหัวหน้าดูแลเพิ่มขึ้นอีกกลุ่ม เช่น ถ้ามี 9 คน ก็ให้แบ่ง เป�น 2 กลุ่ม มีหัวหน้า 2 คน ถ้ามี
17 คน ก็แบ่งเป�น 3 กลุ่ม มีหัวหน้า 3 คน ... “1 กลุ่มไม่เกิน 8”

ข้ออ้างอิง (Reference)

FEMA : Federal Emergency Management Agency USA.
สำนักจัดการภาวะฉุกเฉินกลาง (www.fema.gov.)

☆ ความเป�นมาของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ (ICS : Incident Command System)
แนวคิดระบบการบัญชาการเหตุการณ์ ICS ถูกพัฒนาขึ้นเมื่อประมาณ 50 ป�ที่ผ่านมา หลังจากที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกาต้องประสบกับความเสียหายอย่างร้ายแรงอันเกิดจากไฟป่าทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอเนียร์ในป�
พ.ศ.2513 (1970)
แม้หน่วยงานที่ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านอัคคีภัยของมลรัฐจะพยายามสุดความสามารถ แต่ก็ยังประสบป�ญหา
การประสานงาน อันเนื่องจากที่มีหลายหน่วยงานมาปฏิบัติงานร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารและการ
ประสานงาน เช่น การใช้ถ้อยคำและศัพท์ที่ไม่เป�นมาตรฐานเดียวกัน และขาดเอกภาพ ตลอดจนมีหลาย
ระบบ จากป�ญหาดังกล่าวจึงเป�นที่มาของการพัฒนารูปแบบของระบบการบัญชาการเหตุการณ์ในเวลาต่อมา
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ทำความเข้าใจในระบบ ICS

ICS Organnizational Component

โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์

Incident Commander
ผู้บัญชาการในเหตุการณ์ของราชการ

Information
Safety

Page 7 of 19

Operation Section
ส่วนปฏิบัติการ

Planning Section
ส่วนแผนงาน

Staging Area
จุดระดมทรัพยากร

Resources Unit
หน่วยทรัพยากร

Health & Safety
กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพ

Situation Unit
หน่วยสถานการณ์

Public Works
กลุ่มภารกิจด้านสาธารณูปโภค

Demobilization Unit
หน่วยส่งกลับ

Emergency Service
กล่มตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน

Documentation Unit
หน่วยเอกสาร

ระบบการบัญชาการในเหตุการณ์
ICS : Incident Command System

คือ เครื่องมือที่เป�นระบบ ที่ใช้ในการสั่งการ(Command), ควบคุม(Control),
ประสานงาน(Coordination) และ สื่อสาร(Communication)
ในเหตุการณ์ฉุกเฉิน และไม่ฉุกเฉิน เพื่อกำจัดสาเหตุ คุมเขตลุกลาม ลดความ
สูญเสีย โดยใช้โครงสร้างหลัก 4 P-SHE : Policy(นโยบาย) ,
Personnel(บุคลากร) , Place & Equipment (อาคารสถานที่ และอุปกรณ์) ,
Practice & Knowledge (การฝ�กอบรม และองค์ความรู้)
ผู้ปฏิบัติงานคือ “ทีมฉุกเฉิน” ERT Emergency Response Team
(ซึ่งต้องจัดให้มีในทุกๆพื้นที่)

Liaison

( Chain of Command
ห่วงโซ่สั่งการ )
Logistics Section
ส่วนสนับสนุน

Communication Unit

การสื่อสาร

Supply Unit
พัสดุ

Medical Unit
บริการทางการแพทย์

Facilities Unit
จัดสถานที่ปฏิบัติงาน

Food Unit
เสบียง

Ground Support
สนับสนุนภาคพื้นดิน

5 Keys ICS

Finance & Admin. Section
ส่วนบริหาร – อำนวยการ
Time Unit
หน่วยบันทึกเวลา
Procurement Unit
หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง
Compensation Claims Unit
หน่วยการเงิน – บัญชี
Cost Unit
หน่วยค่าใช้จ่าย

 สั่งการให้เป�นหนึ่ง Unity of Command – การสัง่ การที่มีเอกภาพ ทุกๆคนที่
ร่วมปฏิบัติงาน ต้องมีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจน
 สื่อถึงง่ายชัดเจน Common Terminology – ใช้ศัพท์ภาษาในการสื่อสารที่ง่าย
ต่อทุกคน เข้าใจ ชัดเจน กระชับ รับรู้ รวดเร็ว
 มุ่งเน้นตรงเป้าหมาย Management by Objection - เหตุการณ์ฉุกเฉิน ต้อง
บริหารจัดการโดยเล็งไปที่วัตถุประสงค์ เลือกจัดการตามลำดับความสำคัญ
มุ่งเน้น สัมฤทธิ์ผลตามกรอบเวลา
 ย่อขยายได้ครอบคลุม Flexible and Modular Organization การบัญชาการ
ในเหตุฉุกเฉิน ต้องสามารถรองรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ ตัง้ แต่ขนาดเล็ก จนขยาย
ตัวลุกลามเป�นขนาดใหญ่ โดยมีหลักว่า “ใครถึงก่อน จัดการก่อน ไม่ต้องรอ”
 หนึ่งกลุ่มไม่เกิน 8 (Span of Control) หัวหน้า 1 คน มีลูกทีม 3-7 คน เพื่อการ
สั่งการ และควบคุม มีความคล่องตัว กระชับ ฉับไว ใช้เวลาน้อย

 Sendai Framework กรอบเซนได

คือเครื่องมือเพื่อลดความเสี่ยงภัย ตามข้อตกลง
ขององค์การสหประชาชาติ ในการประชุม 187
ประเทศ ที่เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือน
มีนาคม 2558 (2015) โดยมีหลัก 7 ประการ
คือ 4 ลด 3 เพิ่ม
Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction 2015-2030
The Seven Global Targets
ลด 1. ลดคนตาย 2. ลดคนเจ็บ
3. ลดคนจน 4. ลดคนเดือดร้อน
เพิ่ม 1. เพิ่มเครือข่าย 2. หมายให้เก่ง
3. เร่งเตือน (จัดการ) ภัย
Reduce –ลด 4
 ลดคนตาย : ลดอัตราการเสียชีวิตในเหตุภัย
พิบัติต่างๆ (Mortality / global /
population)
 ลดคนเจ็บ : ลดจำนวนผูไ้ ด้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ (Affected people / global population)
 ลดคนจน : ลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจ (Economic loss / global GDP)
 ลดคนเดือดร้อน : ลดความเสียหายของสาธารณูปโภค และบริการขั้นพื้นฐาน (Damage to critical
infrastructure & disruption of basic service)
Increase – เพิ่ม 3
 เพิ่มเครือข่าย : เพิ่มจำนวนประเทศที่มียุทธศาสตร์ ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
(Countries with national & local DRR (Disaster Risk Reduction) strategies)
 หมายให้เก่ง : เพิ่มขีดความสามารถในการให้ความช่วยเหลือระหว่างประเทศด้วยการลดความเสี่ยง
จากภัยพิบัติแก่ประเทศกำลังพัฒนา
(International Cooperation to developing countries)
 เร่งเตือน (จัดการ) ภัย : เพิ่มจำนวนประชากรที่เข้าถึงข้อมูลการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
(Availability and access to multi-hazard early warning system & disaster risk information
and assessments)
ข้ออ้างอิง (Reference) – UNDRR : United Nations
office for Disaster Risk Reduction สำนักงานเพื่อการลดความ
เสี่ยงจากภัยพิบัติแห่งสหประชาชาติ (www.undrr.org)

 C B D R M : Community Base Disaster Risk Management

การจัดการความเสี่ยงภัยโดยอาศัยชุมชนเป�นฐาน หรือ “ป้องกันภัยในชุมชนด้วยตนเอง”
หมายถึง การให้ชุมชนเป�นศูนย์กลางในการดำเนินการป้องกัน บรรเทา ฟ��นฟูจากภัยพิบัติ โดย
สมาชิกของชุมชนเป�นคนจัดการเอง โดยมีหลักว่า “มีแผน” “เตรียมพร้อม” “ซ้อมประจำ”
“ทำจนเป�นนิสยั ” เพื่อนำไปสู่การเป�นชุมชนปลอดภัยอย่างยั่งยืนต่อไป
ข้ออ้างอิง (Reference) ประชุม Hyogo 2005-2015 ( เมื่อ ม.ค. 2005 (2548) 168
ประเทศ ประชุมเรื่องลดภัยพิบัติโลก ที่เมืองโกเบ จังหวัด “เฮียวโงะ” ประเทศญี่ปุ่น สรุป
Hyogo Framework เพื่อรู้และลดความเสี่ยงภัยในชุมชนด้วยตนเอง (www.unisdr.org)
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ขยายความ (Explanation)

 ชุมชน (Community)
ความหมาย
เป�นหน่วยทางสังคม (กลุ่มของสิ่งมีชีวิต) ซึ่งมีส่วนร่วม (Commonality) เช่น แบบแผนสังคม, ศาสนา, ค่านิยม,
ประเพณี หรืออัตลักษณ์ เป�นจุดร่วมกัน
ชุมชนอาจมีสำนึกร่วมแห่งสถานที่อันตั้งอยู่ภายในบริเวณทางภูมิศาสตร์บริเวณหนึ่ง ฯลฯ
ภาษาอังกฤษของคำว่าชุมชน คือ “Community” มาจากภาษาฝรั่งเศสเก่า ว่า Comunete’ ซึ่งมาจาก
ภาษาละติน Communitas แปลว่า “จิตวิญญาณสาธารณะ”
ความหมาย “ชุมชน” ในคำจำกัดความของสมาคมฯ FARA คือ “บวรบาล” 4 ประสาน บ้าน วัด
โรงเรียน โรงพยาบาล เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคม นำไปสู่การพัฒนา
ที่ยั่งยืน
บ้าน – ที่อยู่อาศัย อาคารสูง โรงงาน สถานประกอบกิจการ โรงแรม
ชุมชน แหล่งท่องเที่ยว (มาตรฐาน ASIA-SHE-CBDRM)
วัด – ศาสนสถานทุกศาสนา สถานที่ประอบกิจกรรมด้านศาสนา ความ
เชื่อลัทธิ โรงเจ (มาตรฐาน ASIA- SHE-CBDRM)
โรงเรียน – สถานศึกษา มหาวิทยาลัย โรงเรียนกวดวิชา สถานที่ดแู ลเด็ก
หอพักนักเรียน นักศึกษา (มาตรฐาน ASIA-SHE-LNTB)
โรงพยาบาล – สถานประกอบกิจการด้านสุขภาพ, คลินิก, โรงพยาบาล
สนาม สถานที่มีผู้ป่วยจำนวนมาก (มาตรฐาน ASIA-SHE-HA)

 กระบวนการเตรียมชุมชน บ้าน-วัด-โรงเรียน-โรงพยาบาล (บวรบาล) เพื่อต้านภัยพิบัติ
ขั้นตอนการจัดการ CBDRM : ป้องกันภัยในชุมชนด้วยตนเอง 3 ขั้นตอน ( 3P พร้อม ) คือ
1. สำรวจตรวจตรา (Patrol) - ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความเสี่ยงภัย และการนำไปสู่ความปลอดภัยใน
ชุมชน พร้อมจัดทำแผนการดำเนินการ (Search : ค้นให้พบ)
2. จัดหาเครื่องมือ (Prepare) - จัดเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ที่เหมาะสมทันสมัย และเพียงพอ
3. ฝ�กปรือผู้ใช้ (Practice) - อบรมฝ�กฝนคนในชุมชนตามแผนที่กำหนด อย่างสม่ำเสมอ และทั่วถึง โดย
ยึดหลักการพึ่งพาความช่วยเหลือจากภายนอกให้น้อยที่สุด และให้มีความรู้ ความชำนาญอย่างเหมาะสมที่
จะจัดการภัยให้ครอบคลุม (Rescue : จบทุกภัย)

ขยายความ (Explanation)

(1) สำรวจตรวจตรา (Patrol) เพื่อค้นให้พบ (Search) ทุกแง่ทุกมุมอย่างละเอียด เพื่อจัดทำแผน
1.1 ความเสี่ยง - คนที่เกี่ยวข้อง และไม่เกี่ยวข้อง
> ใคร
Who
- เหตุการณ์ (ประเภทของภัย)
> ทำอะไร
What
- สถานที่ / พื้นที่ (แผนที่ชุมชน)
> ที่ไหน
Where
- เวลา (ปฏิทินภัย) ช่วงเวลาเกิดภัย
> เมื่อไหร่
When
- จะจัดการอย่างไร
> อย่างไร
How
1.2 บก.แผน - ศูนย์บัญชาการ (กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน “บก.แผน”), บก.แผน,
ฐานปฏิบัติการ(Base of Operations : BoO), บก.แผนเคลื่อนที่ได้
- (มดเอ็กซ์ : Mobile Desk for Command Exercise)
1.3 จุดรวมพล - จุดปลอดภัย, จุดปลอดภัยผู้ป่วยวิกฤติ
- พื้นที่อพยพเพื่อหนีน้ำท่วม, สึนามิ, ไฟป่า, พายุรุนแรง, สารพิษฟุ้งกระจาย ฯลฯ
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- จุดรวมพล Assembly Point
- จุดเตรียมเครื่องมือ เตรียมกำลังพล, สถานที่เก็บสิ่งของ(Cache) Staging
1.4 การวิเคราะห์ข้อมูลภัยใน สาเหตุจากป�จจัยภายใน
1.5 การวิเคราะห์ข้อมูลภัยนอก สาเหตุจากป�จจัยภายนอก
(2) จัดหาเครื่องมือ (Prepare)
2.1 เครื่องมืออุปกรณ์เตือนภัย : Smoke /Heat Detector , Fire Alarm , Sprinkler, Emergency light,
Fire Control Panel, Strobe light, กล้องวงจรป�ด, โดรนสำรวจพื้นที่ ฯลฯ
2.2 อุปกรณ์จัดการภัย : พัดลมเพิ่มแรงดันทางหนีไฟ, ถังดับเพลิง, สายฉีดน้ำดับเพลิง ,ชุดป้องกันเพลิง, ป��ม
น้ำดับเพลิงประจำที่ , แหล่งเก็บน้ำ, ป��มน้ำดับเพลิงเคลื่อนที่ได้, ทางจ่ายน้ำ(Fire Hydrant) , หัวรับน้ำ
(Inlet Valve) , เครื่องป้องกันการติดเชื้อ–เครื่องฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ
2.3 อุปกรณ์ค้นหา – ช่วยชีวิต : รอกหนีไฟ , ท่อผ้าหนีไฟ, เบาะลมช่วยชีวิต , เครื่องช่วยหายใจ SCBA,
เชือก, ขวาน, ฆ้อนปอนด์, บันไดสำหรับพาด, เปลผ้าใบฉุกเฉิน Soft Stretcher, อุปกรณ์ทางการแพทย์
ฉุกเฉิน, โดรนติดกล้องทีว,ี หุ่นยนต์ค้นหา Buddy ฯลฯ
2.4 ป้ายสัญญลักษณ์เตือนภัย : ป้ายทางหนีไฟ, ป้ายทางออกฉุกเฉิน, ป้ายทางออก/ทางเข้า/ทางขึ้น /ทางลง
,เครื่องดับเพลิง, ป้ายติดตั้งห่วงรอกหนีไฟ , ป้ายที่เก็บรอกหนีไฟ , ป้ายสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้, ป้าย
กอง บก.แผน , ป้ายจุดรวมพล, ป้ายตู้เก็บสายดับเพลิง, ป้ายแสดงสิ่งอันตราย,
2.5 เครื่องมือสื่อสาร : ติดต่อสื่อสาร เสียงตามสาย , หอกระจายข่าวที่อุปกรณ์ใช้พลังงาน 2 ระบบ ,
วิทยุสื่อสาร , เครื่องขยายเสียงแบตเตอรี่ , โทรศัพท์ , เครื่องขยายเสียงจากรถพยาบาล , ทีวีวงจร
ป�ดที่เพียงพอ , โทรศัพท์มือถือของ ERT ที่สามารถส่ง Group Message ได้ , Line กรุ๊ป และ
ระบบ GPS-Sky Eye FARA และ เครื่องมือในการบัญชาการ (รถมด X), โดรนติดลำโพง
(3) ฝ�กปรือผู้ใช้ (Practice)
จัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน
หรือทีมฉุกเฉิน ERT : Emergency Response Team โดยใช้หลักการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง
(USAR : Urban Search And Rescue) ภายใต้การแนะนำของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหา และ
กู้ภัยระหว่างประเทศ International Search and Rescue Advisory Group (INSARAG) ภายใต้
องค์กรสหประชาชาติ (UN) ซึ่งนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้เหมาะสมกับการใช้งานในหน่วยงาน โดย
สมาคมฯ FARA และสมาพันธ์ฯ APFA
ข้ออ้างอิง (Reference) – www.inarag.org
ความหมายที่เข้าใจกันในนานาชาติ เกี่ยวกับ Search
& Rescue คือการ “ค้นให้พบ–จบทุกภัย

ขยายความ (Explanation)
ค้นให้พบ (Search)

ก่อนเกิดเหตุ - จะต้องค้นหาความเสี่ยงที่
จะนำไปสู่เหตุแห่งภัยพิบัติต่างๆ
(สำรวจตรวจตรา : ใคร – ทำอะไร ที่ไหน – เมื่อไหร่ – อย่างไร
เมื่อเกิดเหตุ - ดำเนินการค้นหา เพื่อช่วยชีวิตผู้
ประสบภัยทุกวิถีทาง โดยใช้เครื่องมือ
ที่เหมาะสม ทันสมัย (รวมถึงการใช้
สุนัข K9 ค้นหาด้วย)
หลังเกิดเหตุ - ค้นหาสาเหตุ และป�ญหาที่ก่อให้เกิดภัย
แล้วหาวิธีแก้ไขต่อไป
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รายงานผลการปฏิบัติงาน (Post – Mission) เมื่อจบภารกิจ ต้องมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการ
“ค้นหาและกู้ภัย” และการจัดประชุมสรุป AAR (After Action Review) เพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุง
แก้ไขการปฏิบัติงานต่อไป

จบทุกภัย (Rescue)

1. การเตรียมความพร้อม (Preparedness) การฝ�กอบรมให้ความรู้ในเรื่องการช่วยชีวิต จากภัยพิบัติต่างๆ
ให้ครอบคลุมตามแต่ชุมชนอย่างเหมาะสม การทบทวนบทเรียนจากการปฏิบัติงานที่ผ่านมา และการวาง
แผนการปฏิบัติสำหรับภัยพิบัติในอนาคต
2. การเตรียมตัวออกปฏิบัติงาน (Mobilization)
มีความพร้อมที่จะออกปฏิบัติงานได้ทันทีในวินาทีแรกเสมอ เพื่อให้ถึงพื้นที่เกิดเหตุได้เร็วที่สุด
3. การปฏิบัติงาน (Operation)
สามารถปฏิบัติงานการเผชิญภัยได้อย่างสมบูรณ์ ทั้งคนที่พอเพียง ความรูค้ วามเชี่ยวชาญ เครื่องมือ
ครบถ้วนเหมาะสม ความคุ้นเคยต่อการทำงานเป�นทีม และเครือข่ายที่พร้อมสนับสนุน
4. การถอนกำลัง (Demobiliization) หมายถึง ถอนกำลังออกจากพื้นที่ประสบภัยเมื่อภารกิจเสร็จสิ้น
หรือได้รับคำสั่งเร่งด่วนในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น ซึ่งต้องรีบปฏิบัติทันทีเพื่อความปลอดภัย จึงต้องมี
ความพร้อมตลอดเวลา และไม่ลืมที่จะนำอุปกรณ์ เครื่องมือ สิ่งของที่นำมากลับไปด้วย รวมทั้งขยะสิ่ง
ปฏิกูล
5. การรายงานผลการปฏิบัติ (Post Mission)
หมายถึง การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติการและการจัดประชุมถอดบทเรียนเพื่อกำหนดแนวทางการ
พัฒนาการ ดำเนินงานต่อไปในอนาคต

 องค์ประกอบหลักของทีมฉุกเฉิน ERT

สำหรับจัดการภัยทันทีในวินาทีแรก (First Responder)
ตามหลักเกณฑ์ของ INSARAG 5 ทีม โดยมีวิธีการจำคือ คำย่อ C A R Me Lo (คาร์มีโล)

1. ทีมบัญชาการ - อำนวยการ (C – Command)
มีหน้าที่ใน “การจัดการ” Management คือการทำให้กลุ่มบุคคลในองค์กรเข้ามาทำงานร่วมกัน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด โดยมีการวางแผน การสั่งการ การควบคุมการ ประสานงาน
การจัดการทรัพยากรที่เหมาะสม การประเมิน/วิเคราะห์ ความปลอดภัย และความมั่นคง การสื่อสาร
และรายงาน
2. ทีมเช็คชีวิตฉุกเฉิน (A – Assess &
Search)
มีหน้าที่ในการประเมินสถานการณ์
และภาวะอันตราย การอพยพ การ
ค้นหาทุกห้วงเวลา เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัย มีการใช้สุนับ K-9 ค้นหา
ใช้โดรน ใช้หุ่นยนต์ และเทคโนโลยี่ที่
ทันสมัย เมื่อมีผู้ติดค้าง หรือสำรวจ
สภาวะอันตราย
3. ทีมเผชิญเหตุ ดับเพลิง กู้ภัย
(R – Rescue)
มีหน้าที่ในการช่วยชีวิตเชิงรุกไม่ว่าจะ
เป�นการดับไฟการกู้ภัยทุกรูปแบบทุก
พื้นที่อาทิการกู้ภัยอาคารสูงการกู้ภัยสารอันตรายการกู้ภัยในตึกถล่มการกู้ภัยทางน้ำการกู้ภัยในสาร
กัมมันตรังสี ฯลฯ
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4. ทีมกู้ชีพ – อนามัย (Me – Medical)
มีหน้าที่ดูแลการช่วยชีวิตทางการแพทย์ฉุกเฉิน และสุขภาวะของสมาชิก ERT และผู้ประสบภัย รวมทั้ง
สิ่งมีชีวิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สุนัข K-9 หรือ ช้าง-ม้า ที่ใช้เป�นพาหนะในที่ธุรกันดาร
5. ทีมรักษาความปลอดภัย – สนับสนุน (Lo-Logistic)
มีหน้าที่ในการสนับสนุน และช่วยเหลือทีม ERT ตลอดทั้งวัฏจักรของการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการ
บริหารจัดการสถานทีเ่ ก็บสิ่งของ (Cacha) ฐานการปฏิบัติงาน (Base of Operation : BoO) การ
สื่อสาร การขนส่งและงานด้านเอกสารข้อมูลต่างๆ
และนี่คือ C A R Me Lo ของ ERT มี 5 ทีม เปรียบเสมือนนิ้วมือ 5 นิ้ว
หรือ เปรีย บเสมื อ น ปลั๊ ก (Plug) กั บ
แจ๊ค (Jack) ที่ ห น่ ว ยงานต้ น กำเนิ ด
ภั ย ที่ มี ERT เป� น ผู้ จั ด การทั น ที ใน
วิ น า ที แ ร ก เป� น Jack ห รื อ เต้ า ตัวเมีย 5 รู
หลังเกิดเหตุแรกเริ่มแล้ว เราต้องรีบ
แจ้งหน่วยช่วยเหลือจากภายนอกที่มี
ระบบ USAR เหมือนกัน เข้ามาช่วย
เหลื อ อย่ า งเร็ ว ที่ สุ ด เปรี ย บเสมื อ น
ป ลั๊ ก ตั ว ผู้ 5 ที ม เข้ า ม า เสี ย บ
(Plug in) ได้พอดี
ทำให้การจัดการภัย ได้สำเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างสมบูรณ์
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การจัดทีมฉุกเฉินในระบบ ERT-ICS

โดยใช้แนวทางจากมาตรฐาน ASIA-SHE Standard และ
INSARAG (International Search And Rescue Advisory Group)
โดย อ.คณาทัต จันทร์ศิริ นายกก่อตั้งสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA
และประธานสมาพันธ์การช่วยชีวิต ดับเพลิงและกู้ภัยแห่งเอซีย APFA

ผู้อำนวยการ - คณะกรรมการบริหาร - ผู้บังคับบัญชา - หน่วยช่วยเหลือภายนอก
ผูบ้ ัญชาการแผนฉุกเฉิน (ผบ.แผน)
IC : Incident Commander
(Vest สีฟ้า UN)
ผูช้ ่วย 1

C
A

ผูช้ ่วย 2

Assess & Search (Vest สีเขียว)
เช็คชีวิตฉุกเฉิน
Head Assess & Search

Sub Head

Incharge

Command -Control (Vest สีนาํ้ เงิน)
( เลขา IC )

ผูช้ ่วย 3

ผูช้ ่วย 4

Logistic
Lo
รักษาความปลอดภัย-สนับสนุ น

Head Rescue

Head Mesdical

Head Logistic

Me กูMedical
RเผชิRescue
ญเหตุ-ดับเพลิง-กู้ภัย
้ชีพ-อนามัย
(Vest สีสม้ )

Sub Head

Incharge

(Vest สีขาว)

Sub Head

Rescue

Assess & Search

ทีมเผชิญเหตุ-ดับเพลิง-กู้ภัย

ทีมเช็คชีวิต – ฉุกเฉิน

: จัดระบบตรวจสอบจํานวน
คนและภาวะอันตราย(Assess)
: ประกาศส่งสัญญาณเตือนภัย
(จาก บก.แผน)
: แจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐตามคํา
สัง่ IC, ประชาสัมพันธ์
( Public Information )
: ดูแลคน,ผูป้ ่ วย(Patient) ให้
ครบถ้วนปลอดภัยเสมอ
: ดูแลการส่งต่อผูป้ ่ วย – เจ็บ
(Transportation)
: การค้นหาผูต้ ิดค้าง
: ประเมินสภาวะอันตราย
( มีจาํ นวนคน 25 % แต่ละพื้นที่)

: ดับเพลิงขัน้ ต้น และควบคุม
เพลิงปานกลาง ถึงรุนแรง โดย
ไม่เสี่ยง (Staging)
: ในกรณีไม่ใช่เหตุเพลิงไหม้ คือ
ทีมเผชิญเหตุในพื้นที่อนั ตราย
(Hot Zone)
: ประสานงานกับหน่วยดับเพลิงกูภ้ ยั ภายนอก และหน่วย
เชี่ยวชาญพิเศษ
: เข้ากูภ้ ยั ในพื้นที่อนั ตรายเมื่อ
ได้รบั คําสัง่ (สวม SCBA) และ
ใช้รอกหนีไฟ
: ควบคุมระบบไฟฟ้ าและนํา้
ดับเพลิง (Water &
Electricity Supply)
: ควบคุมก๊าซและสารอันตราย
(Hazmat and gas Control)
: เตรียมพร้อมเครื่องช่วยชีวติ
(Rescue Tool)
( มีจาํ นวนคน 25 %แต่ละพื้นที่ )

Incharge

Medical

ทีมกู้ชีพ – อนามัย

: ควบคุมเคลือ่ นย้ายทรัพย์สนิ
สําคัญที่ได้รบั มอบหมาย และ
สนับสนุนกําลังบํารุงและการคลัง
(Logistics & Financial)
: จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและกูช้ ีพ
: ปฐมพยาบาลและส่งต่อผูป้ ระสบภัย
(Casualties)
: ชําระล้างสารอันตรา(Decontamination)
: ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน(Rehabilitation)
(มีจาํ นวนคน 25 % แต่ละพื้นที)่

ผูช้ ่วย 5

(Vest สีเหลือง)

Sub Head

Logistic

ทีมรักษาความปลอดภัย -สนับสนุน
: สนับสนุนทีมต่างๆ
: จัดสถานที่ และสาธารณูปโภค
: จัดระบบสื่อสาร – การขนส่ง
: ป้ องกันเหตุรา้ ย – ลักทรัพย์
บุกรุก (Crime Scenes)
: ประสานกับเจ้าหน้าที่ตาํ รวจ
( Police Liaison)
(มีจาํ นวนคน 25 %แต่ละพื้นที่ )

หน่วยช่วยเหลือภายนอก เข้ามารับหน้าที่ ตาม Function “ CarMeLo ”
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Incharge

* 5 Key ICS *

1. สั่งการให้เป�นหนี่ง
2. สื่อถึงง่าย ชัดเจน
3. มุ่งเน้นตรงเป้าหมาย
4. ย่อขยายได้
ครอบคลุม
5 หนี่งกล่มไม่เกินแปด

เหตุเพลิงไหม้แรกเริม่
ผู้พบเหตุการณ์ร้องขอความช่วยเหลือ (แจ้งเหตุ)

ผู้พบเหตุแจ้ง บก.แผน (หัวหน้ารับฟ�งด้วย)

ผู้อยู่บริเวณทีเ่ กิดเหตุ

ประกาศแผนเป�นรหัส(ใช้เป�นตัวเลข) ให้รู้เพียงคนภายใน
(สำหรับองค์กรสาธารณะ) แจ้งหน่วยงานมืออาชีพ

ทุกทีมปฏิบัติอย่างฉับไวในเวลาเดียวกัน
- ผบ.แผน (IC) : ไปสู่ บก.แผน เพื่อทําหน้าที่บญั ชาการ
พร้อมผูช้ ่วย 1 (Command & Control (เลขา)
- ผูช้ ่วย 3 Rescue & Fire : ไปบัญชาการที่เกิดเหตุ
- ผูช้ ่วย 2 Assess & Search : ไปบัญชาการพื้นที่
อันตรายที่จาํ เป็ นต้องอพยพ รับมอบงานจากหัวหน้าพื้นที่
(Incharge),ตรวจสอบรายชื่อผูท้ ่อี ยู่ในพื้นที่อนั ตราย, และ
ผูป้ ่ วยวิกฤติท่นี าํ ลงรอกหนีไฟ ไปจุดปลอดภัยผูป้ ่ วยวิกฤติ
ตรวจสอบการทํางานทีมเช็คชีวติ -ฉุกเฉิน, บริหารจัดการ
ยานพาหนะเพื่อส่งต่อ
- ผูช้ ่วย 4 Medical : ไปบัญชาการห้องฉุกเฉิน (ER),
วางแผนการช่วยชีวติ ตรวจสอบการทํางานทีมกูช้ พี -อนามัย
- ผูช้ ่วย 5 Logistic :ไปบริหารจัดการในบริเวณที่ยา้ ยผูป้ ่ วย
มาตามคําสัง่ ผูช้ ่วย 2
- ทีม 3 เผชิญเหตุ-ดับเพลิง-กูภ้ ยั (Rescue)
: ทีม 3 ในพื้นที่เกิดเหตุ ระงับเหตุ ป้ องกันการติดต่อลุกลาม
ช่วยเหลือผูป้ ระสบเหตุทนั ทีโดยไม่เสี่ยง ช่วยนําผูป้ ่ วยวิกฤติ
ลงรอก
: ทีม 3 นอกพื้นที่เกิดเหตุ –แต่งชุดป้ องกันเข้าร่วมระงับเหตุ
เพลิงไหม้, สารอันตราย Hazmat ,ตัดไฟ-จ่ายนํา้ ,ควบคุม
ก๊าซและสารเคมี ฯลฯ ภายใต้การควบคุมของผูช้ ่วย 3
Rescue & Fire
- ทีม 2 เช็คชีวิต-ฉุกเฉิน (Assess & Search)
: ทีม 2 ในพื้นที่ฯ
- ประเมินภยันตราย ย้ายคน(ผูป้ ่ วย Patient) ที่อยู่ในภาวะ
อันตรายไปจุดปลอดภัยผูป้ ่ วยวิกฤติทนั ที(ถ้ามี) โดยคําสัง่
ของหัวหน้า (In charge) , เตรียมอพยพคนไปจุดรวมพล
เมือ่ ประกาศแผนฉุกเฉิน, บริหาร-จัดการคนในพื้นที่ให้สงบ
และปลอดภัย
- ตรวจสอบอย่าให้มผี ูต้ ิดค้าง

สู้

(ถ้าสู้ได้ไม่ต้องหนี)

เข้าระงับเหตุ
( โดยไม่เสี่ยง

ย้ายคนจากจุดเกิดเหตุ ไปจุดปลอดภัย
(Safe Area) , ย้ายผู้ป่วย ICU ลงรอกไป
จุดปลอดภัยผู้ป่วยวิกฤติ

หนี

: ทีม 2 นอกพื้นที่ฯ
– รอฟังคําสัง่ สนับสนุนคนและเครื่องมือ กับทีมในพื้นที่
- ดูแลพื้นทีข่ องตัวเองให้แน่ใจว่าปลอดภัย แล้วจึงเข้า
ช่วยเหลือทีมในพื้นที่อนั ตราย คอยรับผูป้ ่ วยวิกฤติ
- ทีม 5 รักษาความปลอดภัย-สนับสนุ น (Logistic)
: ทีม 5 ในพื้นที่ฯ – ควบคุมฝูงชนในพื้นที่ไม่ให้แตกตื่นและ
ปลอดภัย, จัดกัน้ การจราจรทัง้ คนทัง้ รถ เสร็จแล้วสนับสนุน
ทีมอื่น ด้วยระบบการสื่อสาร
: ทีม 5 นอกพื้นที่ –คอยสนับสนุนทีมในพื้นที่,เตรียมพร้อม
บริหาร-จัดการ เมือ่ เหตุขยายตัวออกจากพื้นที่ตน้ กําเนิด
- เตรียมสถานที่ ณ จุดรวมพลที่กาํ หนด ระบบสื่อสารขนส่ง-ประสานงานหน่วยช่วยเหลือภายนอก
- ทีม 4 กูช้ ีพ-อนามัย(Medical)
: ทีม 4 ในพื้นที่ฯ – อยู่ในพื้นที่เพื่อดูแลช่วยผูป้ ระสบภัย
Casualty และเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงาน
: ทีม 4 นอกพื้นที่ฯ –ไปเตรียมพร้อมที่หอ้ งพยาบาลฉุกเฉิน
(ER), จัดอุปกรณ์ทางการแพทย์และยา, รถพยาบาล,
ปฏิบตั ิการชําระล้างสารอันตราย (Decon)
- จัดตัง้ รพ.สนาม(First Aid Post) ณ จุดรวมพล ที่
ประกาศตามแผนฉุกเฉิน
- ประสานงานกับหน่วยแพทย์ภายนอก, เตรียมส่งต่อ

เพลิงสงบ

(มีต่อหน้าที่ 2)
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ประกาศยกเลิกแผนเป็ นรหัส

เพลิงลุกลาม (แผนฉุกเฉิน)
ผู้ช่วย 3 Rescue & Fire เสนอใช้แผนฉุกเฉิน
ผบ.แผน – ออกคำสั่งใช้แผนฯ แล้วไปจุดรวมพล
ประกาศใช้แผนฉุกเฉิน – ผบ.แผน กับผู้ช่วย 1 และผู้ช่วย 5 เตรียมรับการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก ร่วมกับ
ทีม 5 รปภ.-สนับสนุน ณ จุดรวมพล
จนท.บก.แผน

(ประชาสัมพันธ์)

- เตรียมโยกย้าย
บก.แผนไปจุด
รวมพล ร่วมกับ
ทีม 5 เพือ่
ปฏิบตั ิงานได้
คล่องตัวขึ้น
- เตรียมรับหน่วย
ช่วยเหลือจาก
ภายนอก
- รายงานผู้ช่วย 1
(Command &
Control (เลขา)

เช็คชีวิต-ฉุกเฉิ น

- เคลือ่ นย้ายผูป้ ่ วย
- อพยพคนไปที่จุด
รวมพล แล้วส่งต่อ
ผูป้ ่ วย
- ตรวจสอบผูท้ ่อี าจ
ติดค้างในอาคาร
(Serach) แล้วทํา
เครื่องหมาย
- รายงานผูช้ ่วย 2
(Assess & Search)

เผชิญเหตุ -ดับเพลิง-กูภ้ ยั

กูช้ ีพ – อนามัย

- ควบคุมไฟฟ้ า - ปะทะยับยัง้ ไฟ รอ - เตรียมการปฐม
ทัง้ หมด
กําลังเสริมจาก
พยาบาล
- สนับสนุนนํา้ ใน หน่วยช่วยเหลือ - ช่วยชีวติ ทาง
การดับเพลิง ภายนอก
การแพทย์ ทัง้ ทีม
- ทําลายสิ่งกีดขวาง- นําทางและให้ขอ้ มูล ปฏิบตั ิงาน และ
- เตรียมเครื่องมือ กับหน่วย ช่วยเหลือ ผูป้ ระสบภัย
ช่วยชีวติ
- รอคําสัง่ เข้าค้นหา ผู ้ - รายงานผูช้ ่วย 4
ติดค้าง (ถ้ามี) โดย (Medical)
ไม่เสี่ยง(Rescue)
- รายงานผูช้ ่วย 3
(Rescue & Fire)

เพลิงสงบ ผบ.แผน รายงาน ผูอ้ ำนวยการฯ และ ผบ.แผนราชการ
ประกาศเป�นเขตอันตราย

ตั้งกรรมการสอบสวน

ฟ��นฟู

- จัดระบบจราจรทัง้
ภายใน และภาย
นอก
- อํานวยความสะดวก
ให้หน่วยช่วยเหลือ
- ตรวจสอบคนเข้าออก
- ดูแลทรัพย์สนิ
ที่เคลือ่ นย้ายมา
- ประสานงานกับ
ตํารวจ
- จัดสถานที่
- จัดระบบการสื่อสาร
- รายงานผูช้ ่วย 5
(Logistic)

ปรับปรุงพืน้ ที่

*** เพลิงไม่สงบ ส่งต่อภารกิจตามระบบ ICS ราชการ ERT ถอยมาเป�นผู้ช่วย
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เหตุเพลิงไหม้ หรือระเบิดรุนแรงฉุกเฉิน
ผู้พบเหตุ ร้องขอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่บริเวณที่เกิดเหตุ
ช่วยผู้บาดเจ็บ อพยพคน
ไปจุดปลอดภัย

แจ้ง บ.ก.แผน เหตุรุนแรงฉุกเฉิน

ดับไฟ - ควบคุมพื้นที่อันตราย

ประกาศกระจายเสียงเหตุรุนแรงฉุกเฉิน
ด้วยข้อความ “โปรดทราบๆ ขณะนี้เกิดเหตุ…………..ที…
่ ……………ขอให้ทุกท่าน
ใช้ความระมัดระวัง” (ประกาศไม่ต่ำกว่า 6 ครั้งห่างกันไม่เกิน 3 วินาที…แล้วแจ้งหน่วยงานภายนอก

 ผบ.แผน (IC:Incident Commander) : ไปจุดเกิดเหตุ รีบออกคําสัง่ ใช้ “แผนฉุกเฉิน” (ถ้าจําเป็ น) และให้
เจ้าหน้าที่ บก.แผน แจ้งหน่วยช่วยเหลือจากภายนอกและเครือข่าย
 ผูช้ ่วย 1 (Command & Control) : ไปสนับสนุน ผบ.แผน เตรียมประสานงานหน่วยเหนือ
 ผูช้ ่วย 3 (Rescue & Fire) : ไปจุดเกิดเหตุควบคุมสถานการณ์ พร้อมทีมดับเพลิง และกูภ้ ยั สารอันตราย
ทีม 3 เผชิญเหตุ-ดับเพลิง-กูภ้ ยั (Rescue) : เข้าระงับเหตุ หากพบผูป้ ระสบภัยให้ชว่ ยเหลือก่อน แล ้วส่งมอบให้กชู ้ ีพ,
ช่วยนําผูป้ ่ วยลงรอกหนีไฟ ประสานงานกับหน่วยดับเพลิงและกูภ้ ยั ภายนอก ป้ องกันสารอันตราย
: ตัดกระแสไฟ, จ่ายนํา้ , ควบคุมก๊าซ-สารอันตราย, ควบคุมวัตถุเชื้อเพลิง, สนับสนุนเครื่องมือ
: รอคําสัง่ เข้าช่วยเหลือผูต้ ิดค้าง (ถ้ามี) โดยไม่เสี่ยง
 ผูช้ ่วย 2 (Assess & Search)
: เข้าพื้นที่อนั ตรายที่ต่อเนื่องจากจุดเกิดเหตุ ต้องอพยพผูป้ ่ วย
ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบตั ิการ ทีม 2 เช็คชีวติ -ฉุกเฉิน
ทีม 2 เช็คชีวิต-ฉุกเฉิน (Assess & Search) : เจ้าหน้าที่ บก.แผน ย้าย บก.แผน ไปที่จุดรวมพลที่ประกาศ โดยการ
สนับสนุนของทีม 5 , ขอความช่วยเหลือจากดับเพลิง, โรงพยาบาลเครือข่าย, หน่วยกูภ้ ยั , ตํารวจ ฯลฯ
: ย้ายผูป้ ่ วย (Patient), เจ้าหน้าที่, ญาติ ไปจุดรวมพล ส่งต่อผูป้ ่ วยหนัก
: ตรวจสอบหาผูต้ ิดค้าง รวบรวมรายชื่อผูถู้ กส่งต่อ , สังคมสงเคราะห์
 ผูช้ ่วย 4 (Medical) : ควบคุมทีมกูช้ ีพจาก ER พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวติ ไปจุดรวมพล ประสานงานกับหน่วยกูช้ ีพ
ภายนอก , ย้ายผูป้ ระสบภัย (Casualties)
ทีม 4 กูช้ ีพ – อนามัย (Medical)
: จัดพื้นที่ปฐมพยาบาล และปฐมพยาบาลผูป้ ระสบภัย
: ดูแลผูป้ ฏิบตั ิงาน (Rehab)
: ป้ องกันการติดเชื้อ
 ผูช้ ่วย 5 (Logistic) : บริหารจัดการทีม 5 ให้ปฏิบตั ิหน้าที่โดยทันที
 ทีม 5 รักษาความปลอดภัย–สนับสนุ น
: บริหารจัดการสถานที่ – การสื่อสาร – การขนส่ง, อาหาร-นํา้
(Logistic)
: จัดกัน้ บริเวณพื้นที่อนั ตราย Access Control ไม่ให้ผไู ้ ม่เกี่ยวข้องผ่าน
จัดการจราจร ป้ องกันการบุกรุก อํานวยความสะดวกให้หน่วยช่วยเหลือ
: ย้ายทรัพย์สนิ สําคัญที่ได้รบั มอบหมาย
: จัดระบบการสื่อสาร คอยสนับสนุนทีมต่างๆ
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แผนสาธารณูปโภคขัดข้อง สาธารณภัย (แผ่นดินไหว) และภาวะวิกฤติฉุกเฉิน ฯลฯ

กรณีแผ่นดินไหว (ผลกระทบรุนแรง)
เจ้าหน้าที่ต้องปกป้องศรีษะตนเองก่อน ดูแลช่วยเหลือผู้ป่วย แล้วทำตามแผนของหน่วยงาน
ผู้ประสบเหตุในหอผูป้ ่วย

บก.แผน
ประกาศกระจายเสียง

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

โปรดทราบๆ ขณะนี้ ”เกิดเหตุแผ่นดินไหวในระดับอันตราย ” ขอเชิญ ERT
ณ กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน
(ประกาศไม่ต่ำกว่า 6 ครั้ง ห่างกันไม่เกิน 3 วินาที….แล้วแจ้งหน่วยงานภายนอก

ผบ.แผนพิจารณาสถานการณ์แล้ว ประกาศแผนฉุกเฉิน...หรือไม่?
ไม่ประกาศแผนฉุกเฉิน : ไม่ต้องอพยพ

ประกาศแผนฉุกเฉิน : ต้องอพยพ
ผบ.แผน (IC) ออกคำสั่งใช้แผนฉุกเฉิน กำหนดจุดรวม
พล และพื้นที่อันตราย (ทั้งโรงพยาบาล)
ผูช้ ่วย 1 (Command & Control (เลขา)
สนับสนุน ผบ.แผน และประสานงานกับ
หน่วยเหนือ
ผู้ช่วย 2 คุมทีม 2 เช็คชีวิต-ฉุกเฉิน (Assess &Search)
: ประเมินภยันตราย
: อพยพผู้ป่วยและผู้คน ไปจุดรวมพล
: ดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ (ไป รพ.ที่ปลอดภัย)
ผู้ช่วย 3 คุมทีม 3 เผชิญเหตุ-ดับเพลิง-กู้ภัย (Rescue)
: สนับสนุนการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
: นำผู้ป่วยลงทางรอกหนีไฟ
: ช่วยคนติดในลิฟท์
: ป้องกัน – ระงับอัคคีภัยและสารพิษ
: ค้นหา และกู้ภัย
ผู้ช่วย 4 คุมทีม 4 กู้ชีพ-อนามัย (Medical)
: ดูแลผู้ประสบภัย , ปฐมพยาบาล ช่วยฟ��น
คืนชีพ , ชำระล้างสารอันตราย
: ประสานงานกับ ผู้ช่วย 1 เรื่องการส่งต่อ
: สนับสนุนกำลังบำรุง และดูแลผู้ปฏิบัติงาน
ผู้ช่วย 5 คุมทีม 5 รักษาความปลอดภัย – สนับสนุน
(Logistic)
: เตรียมสถานที่-การสื่อสาร การขนส่ง

ผบ.แผน (IC) บัญชาการ ณ บก.แผน
.ให้ข้อมูลกับ ผูอ้ ำนวยการฯ
ผูช้ ่วย 1 (Command & Control (เลขา)
สนับสนุน ผบ.แผน และประสานงานกับหน่วยเหนือ
ผู้ช่วย 2 คุมทีม 2 เช็คชีวติ -ฉุกเฉิน (Assess &Search)
: ประเมินภยันตราย
: ดูแลผู้ป่วย เตรียมเคลื่อนย้าย เมื่อได้รับคำสั่ง
: ดูแล ช่วยเหลือ ส่งต่อ
ผู้ช่วย 3 คุมทีม 3 เผชิญเหตุ-ดับเพลิง-กู้ภัย (Rescue)
: อยู่หน้างาน เตรียมพร้อมระวังภัย
: สนับสนุนทีมต่างๆ เมื่อถูกร้องขอ
ผู้ช่วย 4 คุมทีม 4 กู้ชีพ-อนามัย (Medical)
: เตรียมพร้อมที่ ER
: ประสานงานกับผู้ช่วย 1 และ 2
ผู้ช่วย 5 คุมทีม 5 รักษาความปลอดภัย-สนับสนุน
(Logistic)
: ปฏิบัตกิ าร สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้
ชัดเจน
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