ขัน้ ตอนปฏิบตั ิงานของศูนย์ อพยพและให้ ความช่ วยเหลือฉุกเฉิน มจธ.บางมด
เมื่อได้ รับแจ้ งเหตุฉุกเฉินจากสภาวการณ์ นา้ ท่ วมผ่ าน โทร. 02-470-9999และ 02-4709000
โดย มจธ.บางมด ร่ วมกับ สนง. เขตทุ่งครุ สนง. เขตราษฎร์ บูรณะ สน. ทุ่งครุ และสน. ราษฎร์ บูรณะ
สถานภาพ ณ.วันที่ 14 ตุลาคม 2554

1. อ. ประเสริ ฐ คันธมานนท์ ผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ.บางมด (โทร. 02-470-9000 ) ได้
มอบหมายให้ ศนู ย์ EESH ร่วมกับส่วนอาคารและสถานที่ และทีมงานระงับเหตุฉกุ เฉิน มจธ. บางมด ดาเนินการจัดตังศู
้ นย์อพยพ
และให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ.บางมดและจัดตังที
้ มงานเพื่อให้ สามารถดาเนินการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระบบ
บริ หารจัดการระบบและระงับเหตุฉกุ เฉินของ มจธ. โดยประกอบไปด้ วย
1) ทีมช่างซ่อมบารุงระบบ ประกอบด้ วย ทีมงานช่างตรวจสอบระบบปั๊ มน ้า และระดับน ้าภายนอก ทีมงานเตรี ยมคันทราย
ป้องกันน ้าท่วม และทีมช่างซ่อมบารุงระบบไฟฟ้ า (รับผิดชอบโดย คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123)
2) ทีมอพยพช่วยเหลือ (รับผิดชอบโดย คุณเถลิงศักดิ์ อินทรศร 089-041-6744)
3) ทีมสวัสดิการ (รับผิดชอบโดย อ. สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 084-657-1010)
4) ทีมประชาสัมพันธ์และรับแจ้ งเหตุ และงานกิจการนักศึกษา(02-470-9999)_(รับผิดชอบโดย อ. เชาวลิต ลิ ้มมณีวิจิตร
081-567-5014)
5) ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉิน (02-470-9000) )_(รับผิดชอบโดย คุณประพนธ์ เรื องวุฒชิ นะพืช 081-486-0163)
2. จัดตังหน่
้ วยอพยพและให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน สาหรับนักศึกษาและ บุคลากร มจธ. บางมด ณ ลานเอนกประสงค์ชนั ้ 2 ชัน้ 2
ของอาคารวิศววัฒนะ และอาคารเรี ยนรวม 3, 4, 5 (02-470-9000)
3. จัดตังหน่
้ วยอพยพและให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน สาหรับบุคคลภายนอกและชุมชน ณ ชัน้ 3 อาคารพระจอมเกล้ าราชานุสรณ์ 190
ปี มจธ.บางมด(02-470-9000)
4. จัดตังหน่
้ วยประสานงานให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. บางมด ณ ชัน้ 2 อาคารวิศววัฒนะ หมายเลขโทรศัพท์ 02-470-9000
ร่วมกับสน. ทุง่ ครุที่ประจาศูนย์อพยพฉุกเฉิน มจธ.บางมด เพื่อช่วยในการวิทยุแจ้ งเหตุจาก สน. ทุง่ ครุ ในการขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องและติดต่อโรงพยาบาลนครธน /ศูนย์นเรนทรเพื่อให้ การช่วยเหลือฉุกเฉิน โดยมีคณะทางาน
หน่วยประสานงานให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. บางมด ประกอบด้ วย
1) คุณประพนธ์ เรื องวุฒิชนะพืช
หัวหน้ าคณะทางานฯ
(081-486-0163)
2) คุณนนทวัตน์ เสวิกลุ
รองหัวหน้ าคณะทางานฯ
(084-720-2167)
3) คุณภิญโญ ภาคถิ่น
รองหัวหน้ าคณะทางานฯ
(081-439-9550)
4) คุณราเชนทร์ วงแหวน
คณะทางานด้ านซ่อมบารุงระบบ
(087-500-9123)
5) คุณเถลิงศักดิ์ อินทรศร
คณะทางานด้ านการอพยพช่วยเหลือ (089-041-6744)
6) คุณทิศ อ้ ายตัง้
คณะทางาน
(081-325-4693)
7) คุณอ่อนสา นนท์พละ
คณะทางาน
(084-383-5510)
8) คุณสัญญา คงทอง
คณะทางานด้ านงานระบบสารสนเทศ (086-594-3042)
ทังนี
้ ้ คณะทางานศูนย์ประสานงานให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. บางมด จะทาหน้ าที่ ดังต่อไปนี ้
1

1) ประสานงานเกี่ยวกับการให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินในแต่ละระดับ
2) ประสานงานเกี่ยวกับการอพยพและช่วยเหลือคนภายใน มจธ. บางมด
3) ประสานงานเรื่ องการดับไฟฟ้ าในจุดเสีย่ งอันตรายจากน ้าท่วม
4) ประสานงานเรื่ องการป้องกันน ้าท่วมขังภายใน มจธ.
5) ประสานงานด้ านสวัสดิการให้ กบั ผู้ประสบภัยที่ใช้ บริ การศูนย์อพยพให้ การช่วยเหลือฉุกเฉิน
5. กาหนดสถานะการณ์สภาวะฉุกเฉินจากน ้าท่วม แบ่งออกเป็ นสีร่ ะดับ คือ
1) สถานการณ์น ้าปกติไม่มีน ้าท่วมระดับสีเขียว
2) สถานการณ์ระดับน ้าภายนอกในคลองด้ านหลังมหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นจุดที่กาแพงกันมี
้ ระดับตา่ สุดวัดได้ น้อยกว่า 30
เซ็นติเมตร ถือเป็ นสถานการณ์ฉกุ เฉินระดับสีเหลืองต้ องมีการอพยพคน และดับไฟชันใต้
้ ดิน และภายนอกอาคาร
3) สถานการณ์ระดับน ้าภายนอกท่วมเข้ ามาภายในพื ้นทีม่ หาวิทยาลัยแต่ไม่ถงึ 1เมตรถือเป็ นสถานการณ์ฉกุ เฉินระดับสี
ส้ มต้ องมีการอพยพคนเข้ าศูนย์อพยพและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และดับไฟชัน้ 1
4) สถานการณ์น ้าท่วมภายในพื ้นทีม่ หาวิทยาลัย 1 เมตรขึ ้นไปถือเป็ นสถานการณ์ฉกุ เฉินระดับสีแดงต้ องมีการขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกและอพยพคนออกนอกพื ้นที่ไปยังที่ปลอดภัย และต้ องดับไฟฟ้ าทังหมด
้
6. สถานการณ์ฉกุ เฉินระดับสีเหลือง และการประกาศอพยพคนมายังศูนย์อพยพฉุกเฉิน
1) เมื่อทีมช่างซ่อมบารุงระบบตรวจสอบระดับน ้าภายนอกในคลองด้ านหลังมหาวิทยาลัยซึง่ เป็ นจุดทีก่ าแพงกันมี
้ ระดับ
ต่าสุดโดยวัดจากระดับน ้าภายนอกหากพบว่าระดับต่ากว่ า 30 เซ็นติเมตรวัดจากขอบบนของกาแพงให้ แจ้ งหัวหน้ า
งานระบบและซ่อมบารุง(คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123) และแจ้ งรองผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความ
ช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน (อ.เกษรา วามะศิริ 081-754-7750) และหัวหน้ าคณะทางานศูนย์
ประสานงานให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. บางมด (คุณประพนธ์ เรื องวุฒิชนะพืช 081-486-0163)
2) รองผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน แจ้ งผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้
ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน (อ. ประเสริ ฐ คันธมานนท์ 081-832-3234) เพื่อขอประกาศอพยพคน
ออกนอกอาคาร และดับไฟฟ้ าและประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินระดับสีเหลือง แจ้ งศูนย์ฉกุ เฉิน มจธ.บางมดเพื่อ
ประสานงานกับตารวจสน.ทุง่ ครุประจาศูนย์ มจธ.เพื่อวิทยุแจ้ งเหตุศนู ย์วิทยุตารวจ สน.ทุง่ ครุ เพื่อขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องและติดต่อโรงพยาบาลนครธน /ศูนย์นเรนทรเพื่อให้ การช่วยเหลือฉุกเฉิน
3) ผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน (อ. ประเสริ ฐ คันธมานนท์ 081-8323234) ประกาศสถานฉุกเฉินระดับสีเหลืองและแจ้ งอพยพ
4) หัวหน้ างานระบบและซ่อมบารุง (คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123) สัง่ ตัดไฟภายนอกอาคาร และชันใต้
้ ดินของทุก
อาคาร เปิ ดเฉพาะไฟโคมสูง
5) หัวหน้ างานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ (คุณเถลิงศักดิ์ อินทรศร 089-041-6744) สัง่ ทีมอพยพช่วยเหลือ
อพยพคนจากอาคารต่างๆ มายังศูนย์อพยพฉุกเฉิน โดยใช้ รถแจ้ งเหตุฉกุ เฉินประกาศสถานการณ์ฉกุ เฉินระดับสีเหลือง
และแจ้ งอพยพคนออกจากอาคารไปยังศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน สาหรับนักศึกษาและ บุคลากร มจธ.
บางมด ณ ลานเอนกประสงค์ชนั ้ 2 ของอาคารวิศววัฒนะ และชัน้ 2 ของอาคารเรียนรวม 3, 4, 5
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7. สถานการณ์ ฉุกเฉินระดับสีส้ม และการประกาศอพยพคนมายังศูนย์อพยพฉุกเฉิน
1) เมื่อทีมช่างซ่อมบารุงระบบตรวจสอบระดับน ้าพบว่านา้ ท่ วมขังภายในมหาวิทยาลัยมากกว่ า 30 เซ็นติเมตรไม่ ถงึ 1
เมตร ณ พื ้นที่จอดรถข้ างตึกส่วนอาคารและสถานที่ซงึ่ เป็ นระดับตา่ สุดภายในมหาวิทยาลัยให้ แจ้ งหัวหน้ างานระบบและ
ซ่อมบารุง (คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123) เพื่อแจ้ งรองผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือจาก
สถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน (อ.เกษรา วามะศิริ 081-754-7750) และหัวหน้ าคณะทางานศูนย์ประสานงานให้ ความ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. บางมด (คุณประพนธ์ เรื องวุฒิชนะพืช 081-486-0163)
2) รองผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน แจ้ งผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้
ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน (อ. ประเสริ ฐ คันธมานนท์ 081-832-3234) เพื่อขอประกาศอพยพคน
ออกนอกอาคาร และดับไฟฟ้ า และประสานงานกับตารวจสน.ทุง่ ครุ่ แจ้ งเหตุศนู ย์วิทยุตารวจ สน.ทุง่ ครุ่ เพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องและติดต่อโรงพยาบาลนครธน /ศูนย์นเรนทรเพื่อให้ การช่วยเหลือฉุกเฉิน
3) ผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน (อ. ประเสริ ฐ คันธมานนท์ 081-8323234) ประกาศสถานการณ์ ฉุกเฉินระดับสีส้มและแจ้ งอพยพ
4) หัวหน้ างานระบบและซ่อมบารุงบารุง (คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123) สัง่ ตัดไฟฟ้ าชัน้ 1 ไฟโคมสูง และหม้ อ
แปลงแบบตังพื
้ ้น
5) หัวหน้ างานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ (คุณเถลิงศักดิ์ อินทรศร 089-041-6744) สัง่ ทีมอพยพช่วยเหลือ
อพยพคนจากอาคารต่างๆมายังศูนย์อพยพฉุกเฉินและให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน สาหรับนักศึกษาและ บุคลากร มจธ.
บางมด ณ ลานเอนกประสงค์ชนั ้ 2 ของอาคารวิศววัฒนะ และชัน้ 2 ของอาคารเรียนรวม 3, 4, 5
8. สถานการณ์ ฉุกเฉินระดับสีแดง และการประกาศอพยพคนออกนอกมหาวิทยาลัย
1) เมื่อทีมช่างซ่อมบารุงระบบตรวจสอบระดับน ้าพบว่าน ้าท่วมภายในมหาวิทยาลัยมากกว่า 1 เมตร ณ พื ้นที่จอดรถข้ างตึก
ส่วนอาคารและสถานทีใ่ ห้ แจ้ งหัวหน้ างานระบบและซ่อมบารุง (คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123)
2) เพื่อแจ้ งรองผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน (อ.เกษรา วามะศิริ 081754-7750) และหัวหน้ าคณะทางานศูนย์ประสานงานให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ. บางมด (คุณประพนธ์ เรื องวุฒิ
ชนะพืช 081-486-0163)
3) รองผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน แจ้ งผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้
ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน (อ. ประเสริ ฐ คันธมานนท์ 081-832-3234) เพื่อขอประกาศอพยพคน
ออกจากมหาวิทยาลัย และดับไฟฟ้ าทุกอาคาร และแจ้ งศูนย์ฉกุ เฉิน มจธ.บางมดเพื่อประสานงานกับตารวจสน.ทุง่ ครุ่
ประจาศูนย์ มจธ.วิทยุแจ้ งเหตุศนู ย์วิทยุตารวจ สน.ทุง่ ครุ่ เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องและ
ติดต่อโรงพยาบาลนครธน /ศูนย์นเรนทรเพื่อให้ การช่วยเหลือฉุกเฉิน
4) ผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือจากสถานการณ์น ้าท่วมฉุกเฉิน (อ. ประเสริ ฐ คันธมานนท์ 081-8323234) ประกาศสถานฉุกเฉินระดับสีแดงและแจ้ งอพยพคนออกจากมหาวิทยาลัย และดับไฟฟ้ าทุกอาคาร
5) หัวหน้ างานระบบและซ่อมบารุง (คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123) สัง่ ตัดไฟฟ้ าทุกอาคาร
6) หัวหน้ างานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ (คุณเถลิงศักดิ์ อินทรศร 089-041-6744) สัง่ ทีมอพยพช่วยเหลือ
อพยพคนออกนอกมหาวิทยาลัยไปยังที่ปลอดภัยโดยหน่วยช่วยเหลือภายนอกจากการประสานงานของ สน.ทุง่ ครุ สน
ราษฎร์ บรู ณะ สานักงานเขตทุง่ ครุและสานักงานเขตราษฎร์ บรู ณะ
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9. การกาหนดบทบาทหน้ าที่รับผิดชอบของทีมงานต่างๆ ดังนี ้
 ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และรับแจ้ งเหตุ(งานประชาสัมพันธ์ 02-470-9999)ทาการประชาสัมพันธ์และรับแจ้ งผู้ประสบเหตุฉกุ เฉิน
จากอุทกภัย ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือและผู้ขอเข้ าพักในศูนย์อพยพฉุกเฉินของ มจธ. โดยจะทาหน้ าที่ประสานเพื่อส่งงาน
ต่อให้ กบั ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือฉุกเฉิน ที่โทร. 02-470-9000 และแจกคูม่ ือการเตรี ยมการเมื่อเกิดสถานการณ์น ้าท่วม
ทังนี
้ ้ ต้ องเตรี ยมกาลังคนเพื่อรับแจ้ งเหตุจานวนอย่างน้ อย 2 คนต่อกะ วันละ 2 กะและต้ องเตรี ยมคนเพื่อรับการลงทะเบียนผู้
ขอเข้ าพักในศูนย์อพยพฉุกเฉินของ มจธ.จานวนอย่างน้ อย 2 คนต่อกะ วันละ 2 กะและเตรี ยมคนเพื่อพาไปส่งยังศูนย์อพยพ
ฉุกเฉินของ มจธ. จานวนอย่างน้ อย 2 คนต่อกะ วันละ 2 กะ โดยผู้รับแจ้ งเหตุสอบถามรายละเอียด และบันทึกข้ อมูลตาม
แบบฟอร์ ม จอ-01 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1) ชื่อ-สกุล ผู้แจ้ งเหตุ
2) สถานที่เกิดเหตุ
3) ฝ่ ายประชาสัมพันธ์และรับแจ้ งเหตุต้องเตรี ยมคาตอบสาหรับคาถามซึง่ แบ่งออกได้ เป็ น 2 กลุม่ คือ สอบถาม
เกี่ยวกับการเตรียมตัวป้องกัน และกรณีพบเหตุฉกุ เฉิน ได้ แก่
1) การเตรี ยมตัวป้องกัน
ก. มีสถานที่จอดรถสารองกรณีน ้าท่วมชันใต้
้ ดินหรื อจุดอื่นๆใน มจธ.บางมด หรื อไม่ อยูท่ ี่ไหน
(ตอบ---อยูบ่ ริ เวณลานอาคารจอดรถ มจธ. บางมด รองรับได้ 350 คัน เริ่ มใช้ งานได้ วนั ที่ 13
ตุลาคม 2554)
ข. มีสถานที่รองรับการอพยพ/รวมพลสาหรับนักศึกษาและบุคลากร เมื่อเกิดเหตุอทุ กภัย
ใน มจธ.บางมด หรื อไม่ อยูท่ ี่ไหน
(ตอบ---มี ณ ลานเอนกประสงค์ชนั ้ 2 ของอาคารเรียนรวม 3, 4, 5 และชัน้ 2 ของ
อาคารวิศววัฒนะ )
ค. มีสถานที่รองรับการอพยพ/รวมพลสาหรับบุคคลภายนอก เมื่อเกิดเหตุอทุ กภัยใน มจธ. หรื อไม่
อยูท่ ี่ไหน
(ตอบ---ชัน้ 3 อาคารพระจอมเกล้ าราชานุสรณ์ 190 ปี มจธ.บางมด)
ง. จะรู้ได้ อย่างไรว่าต้ องดับไฟชันใต้
้ ดิน และทังอาคาร
้
(ตอบ---.ระดับน ้าภายนอกตา่ กว่าขอบกาแพงน้ อยกว่า 30 เซ็นติเมตรหรื อระดับน ้าภายใน
มหาวิทยาลัยท่วมขังสูงกว่า 30 เซ็นติเมตรแต่ไม่ถึง 1เมตรจากระดับพื ้นลานจอดรถข้ างตึก
อาคารและสถานที่จะดับไฟชันใต้
้ ดินและเมื่อระดับน ้าภายในมหาวิทยาลัยท่วมขังสูงกว่า 1
เมตรจะดับไฟทังอาคาร)
้
จ. จะรู้ได้ อย่างไรว่าต้ องอพยพคนมารวมกันที่ศนู ย์อพยพฉุกเฉิน
(ตอบ---เมื่อสถานการณ์ฉกุ เฉินระดับสีเหลือง)
2) กรณีพบเหตุฉกุ เฉิน(การแจ้ งเหตุและเข้ าดาเนินการป้องกันเบื ้องต้ น)
ก. น ้าท่วมถนนด้ านหน้ ามหาวิทยาลัยสูงเกิน40เซ็นติเมตรอย่างรวดเร็ วจะต้ องทาอย่างไรและจะมี
ใครเข้ ามาช่วยเหลือได้ บ้าง
(ตอบ---ฝ่ ายประชาสัมพันธ์จะแจ้ งทีมอพยพช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ.ผ่านศูนย์ประสานงานให้
ความช่วยเหลือฉุกเฉิน (02-470-9000) เข้ าดาเนินการปิ ดกันเฝ้
้ าระวังแนวกันน ้ารอบรัว้ และรอบ
อาคาร แจ้ งศูนย์อพยพและให้ ความช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ.บางมด เพื่อประสานงานกับตัวแทน
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สน. ทุง่ ครุ วิทยุแจ้ งเหตุศนู ย์วิทยุตารวจ สน. ทุง่ ครุ เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้ อง)
ข. น ้าท่วมด้ านในมหาวิทยาลัยระดับเกิน 30 เซ็นติเมตรรอบอาคาร จะต้ องทาอย่างไรและจะมีใคร
เข้ ามาช่วยเหลือได้ บ้าง
(ตอบ---ทีมอพยพช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ.เข้ าดาเนินการอพยพคนไปยังศูนย์อพยพตามที่กาหนด
และย้ ายทีจ่ อดรถไปยังอาคารที่จอดรถข้ างอาคารนวัตกรรม)
ค. มีผ้ บู าดเจ็บโดนไฟฟ้ าดูดจะปฐมพยาบาลอย่างไร และจะมีใครเข้ ามาช่วยเหลือได้ บ้าง
(ตอบ---ให้ การช่วยเหลือเบื ้องต้ นโดยใช้ ผ้าแห้ งดึงตัวออกจากบริ เวณที่ถกู ไฟดูด ด้ วยวิธี การที่
ปลอดภัย แจ้ งศูนย์ฉกุ เฉิน มจธ.บางมดเพื่อประสานงานกับตารวจสน. ราษฎร์ บรู ณะ
ประจาศูนย์ มจธ.เพื่อวิทยุแจ้ งเหตุศนู ย์วิทยุตารวจ สน. ทุง่ ครุ เพื่อขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องและติดต่อโรงพยาบาลนครธน /ศูนย์นเรนทรเพื่อให้
การช่วยเหลือฉุกเฉิน)
ง. มีผ้ บู าดเจ็บโดนงูกดั จะปฐมพยาบาลอย่างไร และจะมีใครเข้ ามาช่วยเหลือได้ บ้าง
(ตอบ---ให้ การช่วยเหลือเบื ้องต้ นโดยการขันเชนาะ เคลือ่ นย้ ายด้ วยวิธีการที่ปลอดภัย โดยทีม
ฉุกเฉิน สน. ทุง่ ครุ เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้ องและติดต่อ
โรงพยาบาลนครธน /ศูนย์นเรนทรเพื่อให้ การช่วยเหลือฉุกเฉิน)
4) การเตรี ยมพื ้นที่ศูนย์ ประสานงานช่ วยเหลือฉุกเฉินตังอยู
้ ท่ ี่อาคารวิศววัฒนะชันสองซึ
้
ง่ สามารถติดต่อได้ ที่
หมายเลขโทรศัพท์ 02-470-9000 (ห้ าคูส่ าย )โดยคุณประพนธ์ เรืองวุฒชิ นะพืช (081-486-0163) กรณีการ
เตรี ยมการป้องกันเกี่ยวกับสถานที่จอดรถและให้ ข้อมูลทางจารจร งานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ/เรื อ
(คุณเถลิงศักดิ์ อินทรศร 089-041-6744) มีหน้ าที่จดั เตรียมพื ้นที่สาหรับจอดรถกรณีฉกุ เฉิน และมีหน้ าที่ จัดเตรี ยม
ข้ อมูลเพื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี ้
1) ป้าย/ข้ อมูลแจ้ งเตือนเส้ นทางน ้าท่วม
2) ป้าย/ข้ อมูลแจ้ งศูนย์อพยพฉุกเฉินสาหรับคนภายในและภายนอก
3) ป้าย/ข้ อมูลแจ้ งเตือนการจอดรถในพื ้นที่จดุ เสีย่ ง
4) คูม่ ือ การเตรี ยมการเมื่อเกิดสถานการณ์น ้าท่วม
5) ทีมช่างซ่อมบารุงระบบ เพื่อป้องกันน ้าจากภายนอกไหลเข้ าท่วมภายใน มจธ. งานระบบและซ่อมบารุง
(คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123) มีหน้ าทีจ่ ดั เตรี ยมกาลังคน และอุปกรณ์ ดังนี ้
1) เตรี ยมทีมงานช่างตรวจสอบระบบปั๊ มน ้า ระดับน ้าภายนอก และภายในพื ้นที่ มจธ.บางมด โดยต้ อง
ตรวจสอบระบบปั๊ มน ้าทุก 30 นาทีเพื่อให้ มนั่ ใจว่าสามารถใช้ งานได้ และตรวจสอบระดับน ้าภายนอก และ
ภายในพื ้นที่ มจธ. ทุกชัว่ โมง และให้ คาปรึกษาอาคารที่ต้องการทาคันป้องกันน ้าท่วม ทังนี
้ ้ให้ รายงานผล
การดาเนินงานมายังหัวหน้ างานระบบและซ่อมบารุงตลอดเวลา (คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123)
2) เตรี ยมทีมงานสร้ างคันทรายป้องกันน ้าท่วม โดยต้ องจัดเตรี ยมถุงทรายเพื่อทาคันทรายป้องกันน ้าท่วมเข้ า
พื ้นที่ให้ เพียงพอสาหรับปิ ดกันประตู
้
เข้ าออก มจธ. ทุกทาง และอาคารที่มีที่จอดรถใต้ ดินให้ ได้ ระดับสูง
เท่ากับแนวกาแพงรัว้
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3) ตรวจสอบตาแหน่งเปิ ดปิ ดไฟฟ้ าภายในและภายนอกอาคารทุกจุดเพื่อให้ พร้ อมสาหรับการดับไฟ
4) ทีมช่างซ่อมบารุงระบบ งานระบบและซ่อมบารุง (คุณราเชนทร์ วงแหวน 087-500-9123)มีหน้ าที่
จัดเตรี ยมกาลังคนและอุปกรณ์ ดังนี ้
ก. กาลังคน 2 ทีม ทีมละอย่างน้ อย 3 คน จัดเป็ น 3 กะ(เวลา 8.00-17.00 น. 17.00 – 24.00 น.
และ 24.00 – 8.00 น.
ข. รถกระบะยกสูง ขนาดบรรจุ 6 คน
จานวน
1
คัน
ค. เรื อขนาดบรรจุ 6 คน
จานวน
2
ลา
ง. เสื ้อชูชีพ
จานวน
8
ตัว
จ. รองเท้ าบู๊ท
จานวน
8
คู่
ฉ. เชือกขนาด 30 มม. ยาว 20 เมตร
จานวน
4
เส้ น
ช. มีดสาหรับตัดเชือก
จานวน
2
เล่ม
ซ. ขวาน
จานวน
2
ด้ าม
ฌ. ไฟฉายกันน ้า
จานวน
8
อัน
ญ. อุปกรณ์ช่างสาหรับซ่อมปั๊ มน ้า ระบบไฟฟ้ า
จานวน
2
ชุด
ฎ. น ้ามันสาหรับปั๊ มน ้า
จานวน
2000 ลิตร
ฏ. น ้ามันสาหรับรถยนต์ และเรื อ
จานวน
400 ลิตร
ฐ. วิทยุสอื่ สาร
จานวน
4
เครื่ อง
ฑ. นกหวีด
จานวน
8
อัน
6) งานรักษาความปลอดภัยและยานพาหนะ (คุณเถลิงศักดิ์ อินทรศร 089-041-6744) มีหน้ าทีจ่ ดั เตรียมกาลังคนเป็ น
ทีมอพยพช่วยเหลือและอุปกรณ์ ดังนี ้ เพื่อช่วยเหลืออพยพคน
1) กาลังคน 2 ทีม ทีมละอย่างน้ อย 5 คน จัดเป็ น 2 กะ (เวลา 7.00 – 19.00น. และ 19.00 – 7.00 น.)
2) รถแจ้ งเหตุฉกุ เฉิน
จานวน
1
คัน
3) รถบัสอพยพคน ขนาดบรรจุ 40 คน
จานวน
1
คัน
4) รถกระบะยกสูง ขนาดบรรจุ 10 คน
จานวน
2
คัน
5) เรื อยางขนาดบรรจุ 8 คน/เรื อขับขนาดบรรจุ 8 คน
จานวน
3/1
ลา
6) เสื ้อชูชีพ
จานวน
12
ตัว
7) รองเท้ าบู๊ท
จานวน
15
คู่
8) เชือกขนาด 30 มม. ยาว 20 เมตร
จานวน
4
เส้ น
9) มีดสาหรับตัดเชือก
จานวน
4
เล่ม
10) ขวาน
จานวน
2
ด้ าม
11) ไฟฉายกันน ้า
จานวน
10
อัน
12) น ้ามันสาหรับรถยนต์ และเรื อ
จานวน
1000 ลิตร
13) วิทยุสอื่ สาร
จานวน
4
เครื่ อง
14) นกหวีด
จานวน
20
อัน
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7) จัดเตรี ยมทีมช่วยเหลือบุคลากร มจธ. (ผศ. สุภาณี เลิศไตรรักษ์ 083-8038874) มีหน้ าที่จดั เตรี ยมกาลังคน 2 ทีม
อย่างน้ อยทีมละ 4 คน เพื่อประจาการที่ศูนย์ อพยพฉุกเฉินสาหรับนักศึกษาบุคลากร มจธ. ได้ แก่ชนั ้ 2 ของ
อาคารวิศววัฒนะ และลานเอนกประสงค์ชนั ้ 2 ของอาคารเรี ยนรวม 3, 4, 5 (ผอ.กองบริ หารและบริ การ ผอ.สมพร
น้ อยยาโน 081-6281532)
1) ใบลงทะเบียนผู้พกั พิงตามแบบฟอร์ ม จอ-2
2) น ้าดื่ม
จานวนไม่น้อยกว่า
500 ชุด
3) อาหารแห้ ง
จานวนไม่น้อยกว่า
3,000 ชุด
4) ที่นอน
จานวนไม่น้อยกว่า
100 ชุด
5) เทียน
จานวนไม่น้อยกว่า
100 เล่ม
8) ศูนย์ อพยพฉุกเฉินสาหรับบุคคลภายนอก (อ.สุชาติ 089-816-5883) มีหน้ าที่จดั เตรียมกาลังคน 3 ทีม
อย่างน้ อยทีมละ 4 คน เพื่อประจาการที่ ชัน้ 3 อาคาร 190 ปี มจธ.บางมด ซึง่ อยูใ่ นความรับผิดชอบของกอง
กิจการนักศึกษา (ผอ.สุวิชยั เศรษฐเสถียร 081-8388767) ทังนี
้ ้ สานักงานเขตราษฎร์ บรู ณะ และเขตทุง่ ครุ ได้
จัดเตรี ยมเครื่ องอุปโภคบริ โภค ดังต่อไปนี ้
1) ใบลงทะเบียนผู้พกั พิงตามแบบฟอร์ ม จอ-2
2) ยารักษาโรคและอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
จานวนไม่น้อยกว่า
50
ชุด
3) น ้าดื่ม
จานวนไม่น้อยกว่า
1000 ชุด
4) อาหารแห้ ง
จานวนไม่น้อยกว่า
1000 ชุด
5) พัดลม
จานวนไม่น้อยกว่า
50
ชุด
6) พัด
จานวนไม่น้อยกว่า
1000 ชุด
7) ที่นอน
จานวนไม่น้อยกว่า
1000 ชุด
8) แก๊ สหุงต้ ม
จานวนไม่น้อยกว่า
200 ก.ก.
9) ไฟฉาย
จานวนไม่น้อยกว่า
50
ชุด
10) เทียน
จานวนไม่น้อยกว่า
100 เล่ม
11) วิทยุสอื่ สาร
จานวนไม่น้อยกว่า
5
เครื่ อง
12) นกหวีด
จานวน
5
อัน
10. การฟื น้ ฟูหลังสิ ้นสุดสถานการณ์ฉกุ เฉิน
a. ทีมช่วยเหลือค้ นหาสารวจผู้ตกค้ างอยูภ่ ายใน มหาวิทยาลัย
b. ทีมช่วยเหลือค้ นหาสารวจผู้บาดเจ็บ
c. ทีมช่างซ่อมบารุงระบบสารวจความเสียหายคันกันน
้ ้าโดยรอบมหาวิทยาลัย
d. ทีมช่างซ่อมบารุงระบบสารวจความเสียหายระบบไฟฟ้ า ก่อนสัง่ จ่ายกระแสไฟฟ้ าทังภายในภายนอกอาคาร
้
e. ทีมช่างซ่อมบารุงระบบสารวจความเสียหายระบบประปาสุขาภิบาล ก่อนสัง่ จ่ายน ้าประปา
f. ทีมช่างซ่อมบารุงระบบสารวจความเสียหายพื ้นที่ภายนอกอาคารโดยรอบมหาวิทยาลัย ได้ แก่ เสาไฟฟ้า ท่อระบาย
น ้าฝน ท่อประปา เป็ นต้ น
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g. ทุกทีมงานรายงานมายังรศ.ดร. ประเสริ ฐ คันธมานนท์ (081-832-3234) ผู้อานวยการศูนย์อพยพและให้ ความ
ช่วยเหลือฉุกเฉิน มจธ.บางมด เพื่อประเมินสถานการณ์ก่อนประกาศเข้ าสูส่ ถานการณ์ปกติ(สีเขียว)เมื่อเห็นว่าปลอดภัย

จัดทาโดยศูนย์ EESH ร่ วมกับส่ วนอาคารและสถานที่ และทีมงานระงับเหตุฉุกเฉิน มจธ. บางมด
(ฉบับแก้ ไขปรับปรุ งเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2554 เวลา 10.00 น.)
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