บริษัท ……………. จากัด
ทะเบียนการแจกจ่ายเอกสาร
ประเภทเอกสาร : Work Instruction

แก้ไขครัง้ ที่ 00

รหัสเอกสาร :

เรือ่ ง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉิน(อัคคีภัยและหม้อไอน้้ำระเบิด)
ตาแหน่ง

ฝ่าย / แผนก

ได้รบั เอกสารใหม่แล้ว
ลายมือชื่อผู้รบั
วันทีไ่ ด้รบั

ส่งคืนเอกสารเดิมแล้ว
ลายมือชื่อผู้รบั คืน
วันทีส่ ง่ คืน
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ชื่อผู้รบั เอกสาร
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บริษทั ........................................... จำกัด
วิธีกำรปฏิบัติงำน
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Work Instruction
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รหัสเอกสำร :
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เรื่อง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน(อัคคีภยั และหม้ อไอนำ้ ระเบิด)

แผนก / ฝ่ ำย :
จัดทำโดย :

ตำแหน่ ง :

อนุมตั ิโดย :

ตำแหน่ ง : ตัวแทนฝ่ ำยบริหำร (MR)

วันทีม่ ผี ลบังคับใช้ :

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินหม้อไอน้้าระเบิด

หมายเลขเอกสาร

Safety-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

หน้าที่ : 1/9

วันทีม่ ีผลบังคับใช้ :25 /8/2551

1. ผูป้ ฏิบัติงาน :
1.1 พนักงานแต่ละฝ่ายทีไ่ ด้รับมอบหมาย
2. อุปกรณ์ :
2.1 ถังน้ายาเคมีดับเพลิง

2.2 ถุงมือหนัง

3. เอกสารทีเ่ กี่ยวข้อง :
3.1 แบบตรวจสอบถังดับเพลิง
3.2 บันทึกรายงานอุบตั ิเหตุ

2.3 ผ้าปิดจมูก
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3.3 สรุปขันตอนการปฏิบตั ิการระงับเหตุฉุกเฉิน
3.4 ทีต่ ดิ ต่อขอความช่วยเหลือในกรณีเหตุฉุกเฉิน
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4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :
4.1 การเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุ
4.1.1 HR เป็นผู้เสนอโครงสร้างและหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของคณะป้องกันเหตุฉุกเฉินให้กรรมการผู้จัดการอนุมัติ
4.1.2 เจ้าหน้าทีค่ วามปลอดภัย (จป.) มีหน้าที่
ก) จัดเตรียมถังดับเพลิงและอุปกรณ์ระงับเหตุฉุกเฉินพร้อมแผนผังต้าแหน่งติดตังให้เพียงพอและเหมาะสม
กับพืนทีร่ วมทังให้มีการตรจสอบสภาพอย่างน้อยทุก ๆ 1 เดือน โดยเจ้าหน้าที่ จป.(วิชาชีพ) และทุก 3 เดือน
ร่วมกับผู้สง่ มอบ ดังนี
- ตรวจสอบเกจแรงดันถัง
- สลักต้องติดอยู่ทถี่ ัง
- ตรวจสอบสภาพถัง
- ท้าความสะอาดถัง
- ตรวจสายฉีดไม่อุดตันและไม่ช้ารุด
ข) จัดท้าแผนผัง
- สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน
- ไฟฉุกเฉิน
- เส้นทางอพยพ
ค) จัดท้าแผนและบันทึกผลการอบรม
- ขันตอนปฏิบตั ิเมือ่ พนักงานพบเหตุหม้อไอน้ารั่วและหรือหม้อไอน้าระเบิด
- การดับเพลิงและการอพยพ
4.1.3 ห้วหน้าแผนกบรรจุภัณฑ์จัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง รวมทังไฟฉุกเฉินให้เพียงพอ พร้อมกับ
แผนตรวจสอบสภาพ
4.2 การปฏิบตั ิเมือ่ เกิดเหตุหม้อไอน้ารั่วและหรือหม้อไอน้าระเบิด
4.2.1 พนักงานทีพ่ บเหตุหม้อไอน้ารั่วและหม้อไอน้าระเบิด
(1) ตะโกน"หม้อไอน้ารั่วและหม้อไอน้าระเบิด"เพื่อบอกเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานทีอ่ ยู่ใกล้ทสี่ ดุ เข้ามาช่วย
(2) กดสัญญาณไฟ ALARM ทีอ่ ยู่ใกล้ทสี่ ดุ

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินหม้อไอน้้าระเบิด

หมายเลขเอกสาร

Safety-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

หน้าที่ : 2/9

วันทีม่ ีผลบังคับใช้ :25 /8/2551

(3) ดำเนินกำรดับเพลิง โดยใช้ถังดับเพลิงเคมีทมี่ ีอยู่ในพื้นที่
ชนิด
ผงเคมีแห้ง/คำร์บอนไดออกไซด์
ฮำร์โรตรอน

ดับเพลิง
ทัว่ ไป
ดับไฟได้ทกุ ชนิด
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ถัง
สีแดง
สีเขียว

w

w

w
.s

af

et

4.2.2 หัวหน้ำ/พนักงำนประจำส่วนหรืออยู่ในบริเวณทีเ่ กิดเหตุ
(1) หัวหน้ำหรือพนักงำนผจญเพลิงเป็นผู้ควบคุมกำรดับเพลิงพร้อมเข้ำไประงับเหตุกำรณ์ทนั ทีขนั้ ต้น
(2) อีกส่วนหนึ่ง (ถ้ำมี) ให้หยุดกำรผลิตและช่วยเหลือผู้บำดเจ็บหรือขนย้ำยสิง่ ของทีจ่ ำเป็นออก ตำมคำสัง่ ของผู้
ควบคุมดับเพลิงข้ำงต้น
4.2.3 ฝ่ำยบุคคลประกำศเหตุฉุกเฉิน เมือ่ ได้รับสัญญำณไฟ Alarm
(1) ประกำศเสียงตำมสำยให้พนักงำนทุกคนได้รับทรำบ พร้อมกับทีมผจญเพลิงไปยังทีเ่ กิดเหตุโดยเร็ว
4.2.4 ผู้ควบคุมกำรดับเพลิง พิจำรณำ
(1) ให้ทมี ผจญเพลิงนำถังดับเพลิงเคมีทำกำรดับเพลิง
(2) ให้ทมี ช่ำง ดำเนินกำรตัดกระแสไฟในพื้นทีท่ เี่ กิดเหตุ
(3) ขอกำลังพลช่วยเหลือในกำรขนย้ำย หรือทำหน้ำทีอ่ ื่น ๆ โดยแจ้งผ่ำนผู้อำนวยกำรดับเพลิง
4.2.5 ผู้อำนวยกำรระงับเหตุฉุกเฉินกรณีหม้อไอน้ำรั่วไหลและหรือหม้อไอน้ำระเบิด
(1) ประจำอยู่ ณ ศูนย์อำนวยกำรพร้อมกับอำนวยกำรควบคุมกำรระงับเหตุ
(2) ประสำนงำนกับกลุ่มต่ำง ๆ
4.2.6 หัวหน้ำทีมผจญเพลิงพิจำรณำว่ำสำมำรถดับไฟได้หรือไม่
ถ้ำสำมำรถดับเพลิงได้
(1) รำยงำนต่อผู้อำนวยกำรศูนย์และติดต่อเจ้ำหน้ำทีแ่ จ้งสัญญำณฉุกเฉิน ประกำศแจ้งเหตุเพลิงสงบ
ถ้ำไม่สำมำรถดับเพลิงได้
(1) รำยงำนต่อผู้อำนวยกำรระงับเหตุฉุกเฉิน รับทรำบทันทีในกรณีทเี่ หตุกำรณ์ขนั้ รุนแรงขึน้ จนทีม
ผจญเพลิงและทีมระงับเหตุไม่สำมำรถควบคุมไว้ได้
(2) ผู้อำนวยกำรระงับเหตุฉุกเฉินพิจำรณำแล้วใช้แผนปฏิบตั ิกำรเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินหม้อไอน้้าระเบิด

หมายเลขเอกสาร

Safety-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

หน้าที่ : 3/9

วันทีม่ ีผลบังคับใช้ :25 /8/2551
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4.3 การอพยพและเคลื่อนย้าย
4.3.1 การประกาศแจ้งอพยพ
เจ้าหน้าทีแ่ จ้งสัญญาณฉุกเฉิน เมือ่ ได้รับแจ้งจากหัวหน้าทีมผจญเพลิงขัน้ ต้นว่าไม่สามารถดับเพลิงได้แล้ว
ให้ประกาศแจ้งให้พนักงานอพยพ
4.3.2 การอพยพ
(1) ผู้นาทางอพยพ (ทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่ ให้รวมกลุ่มพนักงานในพื้นที่
ตนเองเดินตามเส้นทางอพยพเมือ่ ได้รับสัญญาณฉุกเฉิน และประกาศอพยพพร้อมกับนาแฟ้มรายชื่อ
พนักงานไปยังจุดรวมพล ยืนตามกลุ่มทีเ่ ข้าถึงพื่นทีก่ ่อนหลัง โดยหลีกเลี่ยงเส้นทางทีอ่ าจเกิดอันตราย
จากพื้นทีเ่ กิดเหตุ
(2) ผู้ตรวจสอบพื้นที่ (ทีไ่ ด้รับการแต่งตัง้ ) เป็นตัวแทนแต่ละพื้นทีท่ าหน้าทีต่ รวจสอบพื้นที่ และบริเวณ เช่น
ห้องน้า ฯลฯ เพื่อให้มนั่ ใจว่า ไม่มีพนักงานหลงเหลืออยู่ในพื้นทีท่ รี่ ับผิดชอบพร้อมกับตรวจสอบอุปกรณ์
ไฟฟ้าและก๊าซว่ามีการเปิดหรือถอดปลั๊กเรียบร้อยหรือไม่ หลังจากเสร็จสิน้ ให้ไปรวมกัน ณ จุดรวมพล
(3) ทีจ่ ุดรวมพลให้ผู้นาทางอพยพ ทาการตรวจสอบรายชื่อพนักงานตามกลุ่ม กรณีทกี่ ลุ่มครบ
ให้เตรียมความพร้อมในการอพยพออกนอกโรงงาน
(4) พนักงานทีไ่ ด้รับการตรวจสอบรายชื่อแล้ว และมีรถส่วนตัวให้ไปประจาทีร่ ถของแต่ละคน และรอฟังคาสัง่
จากหัวหน้าทีมอพยพออกนอกโรงงาน
(5) กรณีทไี่ ด้รับคาสัง่ ให้อพยพออกนอกโรงงาน ให้ผู้นาทางอพยพ นาพนักงานทีอ่ ยู่ด้านนอกสุด
และต่อๆไปออกทางประตูหน้าบริษัทไปรวมพลทีจ่ ุดรวมพล
4.4 การปฎิบตั ิเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉินระดับที่ 2 (ขัน้ รุนแรง)
4.4.1 ผู้อานวยการระงับเหตุฉุกเฉิน ได้รับรายงานจากหัวหน้าทีมผจญเพลิงและพิจารณาว่าไม่สามารถดับเพลิงได้
จาเป็นต้องตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกโดยแจ้งให้เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานเป็น
ผู้ดาเนินการติดต่อ
4.4.2 ผู้อานวยการระงับเหตุกเฉินแจ้งเจ้าหน้าที่ รปภ.รับรู้และเคลียร์เส้นทางการเข้ามาของหน่วยงานดับเพลิง
ภายนอก
4.4.3 เมือ่ ทีมดับเพลิงภายนอกมาถึง ให้ผู้อานวยระงับเหตุฉุกเฉินแจ้งสถานะพร้อมกับแจ้งหัวหน้าทีมผจญเพลิงและ
หัวหน้าทีมขนย้ายเตรียมพร้อมในการประสานงานกับเจ้าหน้าทีด่ ับเพลิงภายนอก ในการดับเพลิงและเคลื่อน
ย้ายตามทีร่ ้องขอ
4.4.4 ผู้อานวยการระงับเหตุฉุกเฉินประสานงานกับทีมปฐมพยาบาลเตรียมความพร้อมในการขอความช่วยเหลือจาก
ภายนอก กรณีทมี่ ีผู้บาดเจ็บ

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินหม้อไอน้้าระเบิด

หมายเลขเอกสาร

Safety-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

หน้าที่ : 4/9

วันทีม่ ีผลบังคับใช้ :25 /8/2551
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4.5 เหตุฉกุ เฉินกรณีหม้อไอน้ำระเบิด
4.5.1 แนะน้ำหม้อไอน้ำ
หม้อไอน้ำทีใ่ ช้ผลิตไอน้ำ เพือ่ แจกจ่ำยไปใช้ในกระบวนกำรผลิต ณ ส่วนต่ำงๆของโรงงำนมีอยู่ 2 ประเภท คือ
(1) หม้อไอน้ำทีใ่ ช้แก็ส L P G เป็นเชือเพลิง (ตัวหลัก)
(2) หม้อไอน้ำทีใ่ ช้น้ำมันดีเซลเป็นเชือเพลิง (ตัวส้ำรอง)
หม้อไอน้ำเป็นเครือ่ งจักรทีม่ ีอันตรำยสูง ในกรณีทหี่ ม้อไอน้ำระเบิดจะเกิดแรงดันสูง ไอน้ำ เปลวไฟ
และควำมร้อน เศษโลหะ น้ำมัน /ถ่ำนหิน และน้ำจะกระจำยขึนสูห่ ลังคำห้องบริเวณโดยรอบและทีพ่ นื
รวมทังอำจเกิดเปลวไฟลุกลำมในบริเวณกว้ำงได้
4.5.2 กำรปฎิบัติกำรแก้ไขสถำนะกำรณ์กรณีหม้อไอน้ำระเบิด
(1) หำกพบว่ำมีน้ำท่วมให้ท้ำกำรปิดวำลว์น้ำใหญ่บริเวณใกล้เคียงทันที
(2) หำกพบว่ำมีน้ำมันรัว่ ไหล ให้ท้ำกำรปิดวำล์วน้ำมันในบริเวณใกล้เคียงทันที
(2) หำกพบว่ำมีแก็สรัว่ ไหล ให้ท้ำกำรปิดวำล์วแก็สทันที
(3) หำกพบว่ำมีเปลวไฟ หรือกำรลุกไหม้ ให้ท้ำกำรดับเพลิงขันต้นตำมข้อ 4.2
(4) หำกพบว่ำมีผู้บำดเจ็บ ให้ท้ำกำรเคลื่อนย้ำยผู้บำดเจ็บ ไปในทีป่ ลอดภัยและด้ำเนินกำรปฐมพยำบำล
4.6 กำรบรรเทำทุกข์และฟืน้ ฟูสภำพ
4.6.1 ผู้อ้ำนวยกำรระงับเหตุฉกุ เฉินมอบหมำยกิจกรรมและผู้รับผิดชอบตำมตำรำงทีก่ ้ำหนดไว้ข้ำงล่ำง ดังนี
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หัวข้อกิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
1. กำรส้ำรวจและประเมินควำมเสียหำย รวมทัง - หัวหน้ำหน่วยงำนเจ้ำของพืนที่
กำรปรับปรุงสภำพเครือ่ งจักรและปัญหำกำรผลิต - หัวหน้ำแผนกซ่อมบ้ำรุง
- กรรมกำรผู้จัดกำรโรงงำน
2. กำรติดตำมและช่วยเหลือผู้ประสพเหตุ
- ผู้จัดกำรฝ่ำย HR
3. กำรตรวจสอบสภำพทำงสิง่ แวดล้อมและบ้ำบัด - ผู้จัดกำรฝ่ำยผลิต
มลพิษทีต่ กค้ำง
- หัวหน้ำหน่วยงำนเจ้ำของพืนที่
4. กำรติดต่อประสำนงำนกับหน่วยงำนของรัฐ - จป.วิชำชีพ

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินหม้อไอน้าระเบิด

หมายเลขเอกสาร

Safety-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

หน้าที่ : 5/9

วันทีม่ ีผลบังคับใช้ :25 /8/2551

แผนผังคณะทางานป้องกันและระงับภัย
ในกรณีเกิดเหตุหม้อไอน้าระเบิด

ผู้อำนวยกำรระงับเหตุ
ผู้จัดกำรทีมสนับสนุน
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ผู้จัดกำรทีมปฏิบัติกำร
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ทีมผจญเพลิง ทีมช่ำงไฟฟ้ำ ทีมตรวจสอบพื้นที่ ทีมจัดหำและขนย้ำย

ทีมอพยพ

ทีมปฐมพยำบำล

ทีมสื่อสำรและศูนย์

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินหม้อไอน้้าระเบิด

หมายเลขเอกสาร

Safety-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

หน้าที่ : 6/9

วันทีม่ ีผลบังคับใช้ :25 /8/2551
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หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบคณะท้างานป้องกันและระงับเหตุฉกุ เฉินกรณีหม้อไอน้้ารั่วและหรือหม้อไอน้้าระเบิด
1. ผู้อำนวยกำรระงับเหตุฉุกเฉิน
1) อ่ำนรำยงำนและสัง่ กำรให้ใช้แผนควบคุมและระงับเหตุ
2) สัง่ กำรและขอควำมร่วมมือให้บคุ คลทีเ่ กีย่ วข้อง/พนักงำนมำช่วยเหลือในกำรควบคุมและระงับเหตุกำรณ์
3) สัง่ กำร/มอบอำนำจ ในกำรติดต่อขอควำมช่วยเหลือจำกภำยนอกโรงงำน
4) รำยงำนผลกำรเกิดเหตุกรณีฉุกเฉินต่อกรรมกำรผู้จัดกำร
2. ผู้จัดกำรทีมปฏิบตั ิกำร
1) ประสำนงำนและสือ่ สำรทีมผจญเพลิง ทีมไฟฟ้ำ ทีมตรวจสอบพื้นที่ และทีมจัดหำและขนย้ำยในกำรระงับเหตุทกุ ชนิด
ทีเ่ กิดขึน้ ในบริษัท
2) รำยงำนสถำนะกำร , รับคำสัง่ จำกผู้อำนวยกำร
3) ประสำนงำนกับหน่วยงำนภำยนอกทีเ่ ข้ำมำช่วยเหลือในกำรระงับเหตุ
3. ทีมป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉิน
1) เมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉินจะแยกตัวออกจำกพื้นทีท่ ำงำนของตนเองเข้ำไปดำเนินกำรระงับเหตุ ณ ทีเ่ กิดเหตุทนั ที ภำยใต้
คำสัง่ ของผู้จัดกำรทีมปฏิบตั ิกำรณ์หรือหัวหน้ำควบคุมและป้องกันกำรเกิดเหตุฉุกเฉิน
4. ทีมไฟฟ้ำ
1) ช่วยเหลือในกำรตัดกระแสไฟฟ้ำตำมทีไ่ ด้รับแจ้งจำกผู้จัดกำรทีมปฏิบตั ิกำร หรือผู้ควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉิน
5. ทีมตรวจสอบพื้นที่
1) ทำกำรสำรวจและค้นหำพนักงำนทีส่ ญ
ู หำยขณะเกิดเหตุหรือได้รับแจ้งจำกทีมอพยพในพื้นทีโ่ รงงำน
6. ทีมจัดหำและขนย้ำย
1) กำหนดจุดปลอดภัยในกำรจัดเก็บวัสดุและอุปกรณ์
2) อำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย วัสดุและเครื่องจักรกำรผลิตและดับเพลิง
3) จัดหำอุปกรณ์ดับเพลิง รถขนส่งหรือสิง่ จำเป็นอื่น ๆ จำกภำยนอกมำเสริม เมือ่ ได้รับกำรร้องขอ
7. ผู้จัดกำรทีมสนับสนุน
1) ประสำนงำนและสัง่ กำรทีมอพยพ
2) อำนวยควำมสะดวกในกำรเคลื่อนย้ำย วัสดุและเครื่องจักรกำรผลิตและดับเพลิง
8. ทีมปฐมพยำบำลและรปภ.
1) ปฐมพยำบำลผู้บำดเจ็บและตัดสินใจส่งผู้บำดเจ็บขัน้ รุนแรงไปยังสถำนพยำบำลภำยนอก
2) ติดต่อประสำนงำนกับสถำนพยำบำลภำยนอก เพื่อเตรียมรถพยำบำลฉุกเฉินให้พร้อมทีจ่ ะช่วยเหลือได้ตลอดเวลำ
3) จัดเส้นทำงกำรเดินรถทีม่ ำช่วยเหลือจำกภำยนอก
4) ป้องกันไม่ให้บคุ คลภำยนอกทีไ่ ม่มีหน้ำทีเ่ กีย่ วข้องเข้ำมำในบริษัท

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินหม้อไอน้้าระเบิด

หมายเลขเอกสาร

Safety-03

แก้ไขครั้งที่ : 01

หน้าที่ : 7/9

วันทีม่ ีผลบังคับใช้ :25 /8/2551
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9. ทีมสือ่ สารและศูนย์รวมข่าว
1) ประกาศเสียงตามสาย ในกรณีทเี่ กิดเหตุหรืออพยพ
2) ติดตามและบันทึกสถานะการณ์ทไี่ ด้รับรายงานจากทีมต่าง ๆ ให้กับผู้อานวยการ
3) ติดต่อขอความช่วยเหลือจากภายนอก เมือ่ ได้รับคาสัง่ จากผู้อานวยการ

วิธีการปฏิบัติงาน (Work Instruction)
เรื่อง : แผนป้องกันและระงับเหตุฉุกเฉินหม้อไอน้าระเบิด

หมายเลขเอกสาร Safety-03
แก้ไขครั้งที่ : 01

หน้าที่ : 8/9

วันทีม่ ีผลบังคับใช้ :25 /8/2551

ผู้รบั ผิดชอบในตาแหน่งต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหม้อไอน้าระเบิด
เวลาปกติ(วันธรรมดา) 08.30 17.30 น.

ตาแหน่ง

นอกเวลาปกติวันธรรมดา 18.00 - 07.30 น.และวันหยุดที่มีการ
ทางาน

กรรมการผูจ้ ัดการโรงงาน

กรรมการผูจ้ ัดการ

ผูจ้ ัดการทีมปฏิบตั ิการ

ผูจ้ ัดการฝ่ายบุคคล

ผูจ้ ัดการฝ่ายผลิต

ทีมผจญเพลิง

จป.(วิชาชีพ)/หัวหน้าหน่วยบรรจุภัณฑ์

ทีมผจญเพลิง

ทีมไฟฟ้า

หน่วยซ่อมบารุงรักษา

หน่วยซ่อมบารุง

ทีมตรวจสอบพื้นที่

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

ทีมจัดหาและขนย้าย

ผูจ้ ัดการฝ่ายผลิต
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ผูอ้ านวยการระงับเหตุฉุกเฉิน

คณะกรรมการฯ คปอ.

หัวหน้าหน่วยเย็บ/กรรมการคปอ.

ผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน

ผูช้ ่วยหัวหน้าหน่วยงาน

ทีมปฐมพยาบาลและรปภ.

พยาบาลบริษัทฯ

หน่วยพยาบาลเบื้องต้น

ทีมสือ่ สารและศูนย์รวมข่าว

ฝ่ายHR

Regral/ รปภ.

w

ทีมสนับสนุน

ผูจ้ ัดการฝ่ายผลิต

w

ทีมอพยพ

