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ทีมคนหาคนหาและกูภัยประกอบดวย
สวนงานหลักๆ 5 ดาน ไดแก การบริหารจดัการ
การคนหา การกูภัย การสนับสนุน (Logistics)
และการแพทย (ทีมคนหาและกูภัยขนาดเล็ก
อาจมีองคประกอบไมครบท้ัง 5 ดาน) และมี
กระบวนการเพือ่เปนแนวทางในการปฏิบติังาน
ดังนี้

1. เม่ือไดรับการสั่งใช ใหทีมคนหาและ
กูภัยเขารายงานตัวตอศูนยบัญชาการฯ/ศูนย
ประสานงานตามบญัชีรายชื่อและบัญชเีคร่ือง-
มือ ทรัพยากรตางๆ (รูปแบบเอกสาร / รูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส) แสดงจํานวนเจาหนาท่ีและ
รายการเคร่ืองมืออุปกรณ

2. ผูแทนทีมคนหาและกูภัยรับฟงการ
บรรยายสรุปขอมูลสถานการณ วัตถปุระสงคใน
การปฏิบติังาน เปาหมายท่ีตองการ เงือ่นไขดาน
ความปลอดภัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของ และรับมอบ
ภารกจิจากศูนยบญัชาการฯ/ ศูนยประสานงาน

3. ทีมทีมคนหาและกู ภัยทําการแบง
มอบงานภายในทีมใหกับสวนตางๆ ทีเกีย่วของ

4. สวนบริหารจัดการรวมกับสวนการ
คนหาทําการประเมินสภาพพื้นท่ีประสบภัยท่ี

ไดรับมอบภารกิจ ไดแก ดานความปลอดภัย
พื้นท่ีปฏิบัติงาน การปดกั้นพื้นท่ี การกําหนด
ทิศทางเขา-ออก การกําหนดแผนอพยพกรณี
การตรวจหาสารเคมีและวัตถุอันตราย การทํา
เคร่ืองหมายเพื่อระบุภัยอันตรายตางๆ

 5. รายงานผลการประเมินสภาพพื้นท่ี
ประสบภัยใหสวนบริหารจดัการวางแผนการปฏิบติั
การสนับสนุน (Logistics) และมอบหมายให
สวนการคนหา สวนการกูภัย ปฏิบติัการตามลําดับ

6. สวนบริหารจัดการ ทําหนาท่ีวางแผน
การปฏิบติัในภาพรวมทังหมด วางแผนการอพยพ
กรณีฉุกเฉิน แผนการสงตอทางการแพทยกรณี
เจาหนาท่ีเกิดอุบัติเหตุ การติดตามตรวจสอบ
การปฏิบติัและการใชทรัพยากรเคร่ืองมืออุปกรณ

 7. สวนการคนหา ดําเนินการคนหา
ทางกายภาพ การคนหาดวยสุนัขคนหา การ
คนหาเชงิเทคนคิ พรอมท้ัง ระบตํุาแหนงท่ีพบผู
ประสบภัยตามแนวทางมาตรฐานการปฏิบติังาน
เพือ่ใหสวนการกูภัยสามารถปฏิบติัการไดโดยเร็ว
(Victim Marking)

8. สวนการกู ภัยวางแผนการปฏิบั ติ
โดยพิจารณาถึงภารกิจท่ีจะตองดําเนินในหวง

การปฏิบัติของตนเอง (มาตรฐานสากล 1 หวง
ปฏิบัติงานเทากับ 12 ชั่วโมง) การสับเปล่ียน
หมุนเวียนเจาหนาท่ี การเคล่ือนยายเคร่ืองมือ
อุปกรณตางๆ เทาท่ีจําเปน

 9. สวนสนบัสนนุ (Logistics) ทําหนาท่ี
สงกําลังบํารุงท้ังในเร่ืองเคร่ืองมืออุปกรณตาม
แผนท่ีสวนการกูภัยกาํหนด การซอมแซมบาํรุง-
รักษา เสบยีงอาหารน้าํด่ืมสาํหรับทีมปฏิบติัการ

10. สวนการแพทยทําหนาท่ีสํารวจและ
ใหการดูแลสุขภาพของเจาหนาท่ีปฏิบัติการใน
ทีม อาจรวมถึงการปฐมพยาบาลผูประสบภัยท่ี
บาดเจ็บในกรณีท่ียังไมมีหนวยแพทยในพื้นท่ี
มารับผูประสบภัยตอ

11. สวนการกูภัยพจิารณาการเขาใหการ
ชวยเหลือในพื้นท่ีท่ีมีการพังถลมของอาคารสิ่ง
ปลูกสราง โดยพิจารณาทําการคํ้ายนัใหมีความ
ม่ันคงปลอดภัยกอนการเขาไปยังพื้นท่ีดานใน
อาคาร

12. สวนการกูภัยทําการตัด เจาะ ทําลาย
วัสดุสิ่งกีดขวางในการเขาพื้นท่ีเพื่อชวยเหลือผู
ประสบภัย (ท้ังนีอ้าจเปนการเปดชองทางเขา-
ออกเพ่ือใหสนัุขคนหาสามารถเขาปฏบัิติการดวย)

 ท่ีมา: คูมือแนวทางการคนหาและกูภัยอาคารถลม (Structural collapse Operation Guide) ทีมคนหาและกูภัยแหงชาติ
กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย; กุมภาพันธ พ.ศ. 2563
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13. เม่ือพบผูประสบภัย สวนการกูภัย
ทําการปฐมพยาบาลและนาํพาผูประสบภัยออก
จากพืน้ท่ี

14. สวนการกูภัยทําเคร่ืองหมายพื้นท่ี
ปฏิบัติงาน (Worksite Marking) ตามระบบ
INSARAG (International Search and Rescue
Advisory Group = คณะท่ีปรึกษาดานการคนหา
และกูภัยระหวางประเทศ)

15. ทําการบันทึกขอมูลผูประสบภัย
แตละรายตามแบบฟอรมมาตรฐานเพื่อเก็บ
รวบรวมขอมูลสําคัญและเพื่อสงตอใหกบัหนวย
แพทยในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ

16. สวนบริหารจดัการ ทําหนาท่ีในการ
ประเมินการปฏิบติัในภาพรวมและติดตามความ
คืบหนาในการปฏิบัติ รวมท้ังการรายงานให
ศูนยบญัชาการฯ / ศูนยประสานงานทราบเปน
ระยะ (ตามท่ีกําหนดในหวงการรับฟงบรรยาย
สรุป ขอ 3)

17. สวนบริหารจัดการทําการสรุปผล
การปฏิบัติ เพื่อรายงานตอศูนยบัญชาการฯ /
ศูนยประสานงาน และเพื่ อสรุปเปนผลการ
ปฏิบัติของทีม

อธบิายศพัท (จากตาราง)
BoO (Base of Operations) = ฐานปฏิบตักิาร

อันตรายจากการติดไฟจนเปนท่ียอมรับกอนเขา
ไปดําเนินการชวยเหลือหรือคนหา

ทีมสํารวจ/ประเมิน 

 จัดตั้งระบบส่ังการ  การตัดสินใจดานโลจิสติกส  

 ประสานผูบัญชาการเหตุการณในพื้นที่   พื้นที่คัดแยกดานการแพทย 

 ประสานเจาหนาที่กูภัยในพื้นท่ี  พื้นที่สําหรับเครื่องมืออุปกรณ 

 การแบงพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  พื้นที่เตรียมความพรอม 

 การปดระบบสาธารณูปโภค  การายงานตอเจาหนาที่ควบคุม 

 การจัดการพื้นที่ปฏิบัติงานในภาพรวม  เริ่มตนการคนหาเชิงเทคนิค 

 การบรรยายสรุปผูนําทีม  กําหนด/ระบุพ้ืนที่จัดตั้ง BoO  

การระบุอันตราย 

เพลิงไหม ภัยอันตรายบนพื้นผิว อุทกภัย 

วัตถุอันตราย/แรใยหิน ภัยธรรมชาติ แหลงนํ้า 

การพังถลมซํ้า ทอสงทางอุตสาหกรรม ทอนํ้าทิ้ง 

ความสูงและความลึก ไฟฟา สภาพอากาศ 

อันตรายเหนือศีรษะ ชุมชนทองถ่ิน ความม่ันคงปลอดภัย 

การสังเกตที่เกี่ยวของ: แหลงนํ้า ที่อพยพ สุขอนามัยและสุขาภิบาล 
 

ทรัพยากรเพิ่มเติม 

ความตองการในการประเมิน ASR  ความตองการในการปฏิบัติ 

ความตองการในศักยภาพของทีม  แสงสองสวาง 

เคร่ืองมืออุปกรณ USAR ขนาดหนัก ไมค้ํายัน 

การสนับสนุนดานโลจิสติกส พ้ืนที่สําหรับ USAR/โลจิสติกส 
 

ปฏิบัติการคนหาและกูภัยในเขตเมือง (USAR Operations)
รายการตรวจสอบสาํหรบัทมีประเมนิ

ASR (Assessment of Search & Rescue)
= การประเมินการคนหาและกูภัย

USAR (Urban Search and Rescue) =
การคนหาและกูภัยในเขตเมือง
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รูปราง (Shape)  สูตรคํานวณ 

พ้ืนที่รูปส่ีเหลี่ยม  กวาง x ยาว 

พ้ืนที่รูปสามเหลี่ยม ฐาน x สูง / 2 

พื้นที่รูปวงกลม  3.142 x รัศมี 2 

ปริมาตรลูกบาศก  กวาง x ยาว x สูง 

ปริมาตรทรงกระบอก  3.142 x รัศมี 2 x ยาว 
 

สตูรการคาํนวณพืน้ที่
นํ้าหนักประมาณการของวัตถุ  

วัสดุ นํ้าหนักตอลูกบาศกเมตร นํ้าหนักตอ 1 ม.x1 ม.x100 ม.ม. 

คอนกรีตเสริมแรง 2,500 กิโลกรัม 250 กิโลกรัม 

อิฐกอ 2,000 กิโลกรัม 200 กิโลกรัม 

ไม 600 กิโลกรัม 60 กิโลกรัม 

เหล็ก 8,000 กิโลกรัม 800 กิโลกรัม 

น้ํา 1,000 กิโลกรัม 100 กิโลกรัม 
 

เครือ่งคาํนวณสาํหรบัทมีประเมนิ

ขอพจิารณาในการจัดสนิใจปฏบัิตกิารตารางการแปลงหนวย

หมายเหตุ
REPEAT*
R (Reconnaissance and survey) การสาํรวจ
E (Elimination of utilities) การตัดระบบ

สาธารณูปโภค
P (Primary surface search and rescue

of lightly trapped victims) การคนหาและกูภัย
เบื้องตนเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยท่ีบาดเจ็บ
เล็กนอย

E (Explore work site for deeply trapped

victims) การสาํรวจพืน้ท่ีปฏิบติังานเพือ่ชวยเหลือ
ผูประสบภัยติดคาง

A (Access and rescue deeply trapped
victims) การเขาถึงและชวยเหลือผูประสบภัย
ติดคาง

T (Terminate operations) การสิ้นสุด
การปฏิบัติงาน

INSARAG** (International Search and
Rescue Advisory Group) คณะท่ีปรึกษาดาน
การคนหาและกูภัยระหวางประเทศ

เมตริก > อิมพีเรียล  

หนวยอิมพีเรียล 
 

หนวยเมตริก 
อิมพีเรียล > เมตริก 

คูณดวย คูณดวย 

0.436 ปอนด (lbs.) กิโลกรัม (kgs.) 2.2046 

2.54 น้ิว (inch) เซนติเมตร (cm.) 0.03937 

0.3048 ฟุต (ft.) เมตร (m.) 3.2808 

0.6214 ไมล (Mile) กิโลเมตร (km) 1.609 

10.7643 ตารางฟุต ตารางเมตร 0.0929 

35.3107 ลูกบาศกฟุต ลูกบาศกเมตร 0.02832 

0.2642 แกลลอน  

(US. Gallon) 

ลิตร (Liter) 3.785 

(c x 1.8) + 32 องศาฟาเรนไฮต องศาเซลเซียส 5/9 x (F-32) 

6.8948 กิโลปาสกาล (kPa)  ปอนด/ตารางน้ิว (Psi) 0.145 

101.9716 กิโลนิวตัน (kN) กิโลกรัม (Kg) 0.0098 

 

 ปฏิบัติตามแนวทาง REPEAT* 

 การระบุประเภทของโครงสราง 

 การระบุการพักอาศัย/ใชงาน (พิจารณาจากชวงเวลาของวัน) 

 การกําหนดสาเหตุและประเภทการพังถลม 

 พิจารณาความเปนไปไดของการกอการราย 

 การกําหนดวามีพื้นท่ีท่ีสามารถมีชีวิตรอด 

 การคัดแยกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อจัดลําดับความสําคัญในการปฏิบัติ 

 การคิดคํานวณจํานวนผูท่ีอาจรอดชีวิต 

 การระบุพื้นที่ท่ีอาจมีชีวิตรอด 

 การรองขอทรัพยากรเพิ่มเติม ถาตองการ 

 การกําหนดเจาหนาท่ีความปลอดภัย 

 การกําหนดพื้นที่ความปลอดภัย/พื้นที่เส่ียง/พื้นท่ีอันตราย (Hot/Warm/Cold zones) 

 รวบรวมขอมูลแผนผังของอาคารท่ีไดรับผลกระทบ 

 การกําหนดเจาหนาท่ีปฏิบัติการคนหาและกูภัยเขตเมือง 

 การประสานงานเจาหนาที่ตํารวจ วิศวกรและเจาหนาท่ีอ่ืน 

 การระบุโอกาสในการกูภัยเรงดวนอ่ืนๆ 

 การจัดลําดับความสําคัญและแผนปฏิบัติการ 

 การจัดตั้งการติดตอสื่อสารในพื้นที่ปฏิบัติการ 

 การจัดทําเอกสาร INSARAG**  ใหสมบูรณ ถาตองการ 
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การตรวจสอบและประเมนิสภาพอนัตราย
กอนเขาไปคนหาและชวยเหลอืในอาคารถลม

กอนท่ีทีมกูภัยจะเขาไปปฏิบติัการในพืน้ท่ี
อาคารถลม ทีมปฏิบติัการตองประเมินอันตราย
เบือ้งตนดังตอไปนี้

1. อันตรายจากการทรุดตัวของโครงสราง
หรืออันตรายจากกายภาพภายนอกอ่ืนๆ หาก
พื้นท่ีหรือโครงสรางนั้นมีความเสี่ยงสูง จะตอง
ดําเนนิการใหเกดิความปลอดภัยหรือเปนความ
เสี่ยงท่ียอมรับได และไดรับการเห็นชอบจาก
หัวหนาทีมกอนเขาไปดําเนินการคนหาทุกคร้ัง

2. อันตรายจากสภาพบรรยากาศอันตราย
อยางนอยจะตองประกอบดวย

2.1 ออกซเิจนภายในพืน้ท่ีตํ่ากวา 19.5 %
หรือสูงกวา 23.5 %

2.2 อันตรายจากสารติดไฟ (LEL) ถาชีบ้ง
วา มีปริมาณสารติดไฟต้ังแต 1 เปอรเซนตข้ึนไป
จะตองดําเนินการตรวจสอบหาสาเหตุท่ีมาของ
สารติดไฟดังกลาวหากจาํเปนตองเขาไปชวยเหลือ
หรือคนหาในสภาพอันตรายจากสารติดไฟดังกลาว
ตองดําเนนิการหามาตรการปองกนัและควบคุม
อันตรายจากการติดไฟจนเปนท่ียอมรับกอน
เขาไปดําเนินการชวยเหลือหรือคนหา

2.3 อันตรายจากความเขมขนของสาร
เคมีซึ่งอาจสะสมอยูในพื้นท่ี ถาชีบงวามีความ
เขมขนของสารเคมีระเหยงาย (VOCs) มีความ
เขมขนเกิน1 PPM จะตองดําเนนิการตรวจสอบ
หาสาเหตุและกําหนดมาตรการข้ันตอนความ
ปลอดภัยใหเปนท่ียอมรับไดกอนดําเนนิการเขา

ไปคนหาหรือชวยเหลือ
2.4 อันตรายกายภาพท่ัวไป ตามลักษณะ

ประเภท และความเสีย่งของอาคาร เชน อาคาร
จดัเกบ็สารเคมี รังส ีสารกดักรอน อาคารโรงงาน
ฯลฯ ถาสภาพพื้นท่ีหรืออาคารมีความเสี่ยง
ดังกลาว จะตองดําเนนิการชวยเหลือและคนหา
อยางรอบคอบและระมัดระวัง ท้ังนี ้จะตองมีทีม
ตรวจตราและเฝาระวังความเสี่ยง

2.5 อันตรายจากสัตวมีพิษ ตลอดถึง
เชื้อโรคตางๆ ท่ีอาจเขาสูรางกาย หากชีบงวามี
ความเสีย่งดังกลาว จะตองดําเนนิการปองกนัให
เกิดความปลอดภัยกอนดําเนินการกูภัยหรือ
ชวยเหลือ

2.6 อันตรายจากพลังงานไฟฟา ซึ่งให
รวมถึงพลังงานไฟฟาท่ีอาจสะสมอยูในรูปของ
วงจร Circuit แบตเตอร่ีซึ่งมีไฟฟาสะสม จะตอง
ดําเนนิการควบคุมหรือตรวจสอบเพือ่เชือ่ม่ันวา
ปราศจากแหลงพลังงานดังกลาว

2.7 ความเสีย่งจากฟาผาขณะดําเนนิการ
คนหาและชวยเหลือผูประสบภัย หากมีฝนฟา
คะนองและมีฟาผาในระยะ 5 กโิลเมตรจากพืน้ท่ี
เกิดภัย ใหหยุดดําเนินการคนหา และถอนตัว
ไปยังพืน้ท่ีปลอดภัยจากฟาผา

2.8 อันตรายจาก ฝุน ผง ใยแกว ถาสภาพ
พืน้ท่ีมีความเสีย่งดังกลาว จะตองดําเนนิการหา
มาตรการปองกันใหเปนท่ียอมรับไดกอนจะ
ดําเนินการเขาไปคนหาหรือชวยเหลือ

2.9. อันตรายจากแผนดินไหวหรือ
ภูเขาไฟระเบดิ ในขณะดําเนนิการเขาคนหาและ

ขอพจิารณาดานความปลอดภยั

 การกําหนดควบคุมพื้นที่ ก้ันเขตการปฏิบัติ แลละระบบความรับผิดชอบ 

 การพิจารณาการใหบริการของอาคารและสาธารณูปโภค 

 การตรวจสอบ GEO (Gas, Electricity, Observe = กาซ  ไฟฟา และการสังเกต)  

 การพิจารณาเหตุการณท่ีเก่ียวของกับการกอการรายและความเสี่ยงตอเน่ือง 

 การพิจารณาการพังถลมซํ้าและภัยอันตรายอ่ืน 

 การประเมินความเส่ียงการปฏิบัติงานคนหาและกูภัยในเขตเมืองแบบสมบูรณ 

 การจัดตั้งและการประชาสัมพันธถึงอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลข้ันต่ํา 

 การบรรยายสรุปผูปฏิบัติการกอนการเขาพื้นที่ 

 การจัดทําเครื่องหมายพ้ืนท่ีปลอดภัยสํารับเสนทางและพ้ืนท่ีหลบภัย 

 การพิจารณาสภาพอากาศและการพยากรณทิศทางลม 

 มั่นใจวาทรัพยากรดานการแพทยสามารถใชงานได 

 มั่นใจวาทรัพยากรดานการปองกันและระงับอัคคีภัยสามารถใชงานได 



5SAFET Y LIFE

หรือทีมปฏิบัติการในระดับท่ีอาจกอใหเกิดการ
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยถึงข้ันพิการหรือสูญเสีย
ชีวิตซึ่งเปนผลมาจากการปฏิบัติการชวยเหลือ
ดังกลาว

ความเสี่ยงปานกลาง หมายถึง ความ
เสี่ยงจากสภาพแวดลอมหรือพื้นท่ีเกิดเหตุ ซึ่ง
ประเมินแลวเล็งเห็นวามีโอกาสกอใหเกดิอันตราย
หรือผลกระทบตอรางกายหรือสุขภาพของผู
ชวยเหลือหรือทีมปฏิบัติการในระดับท่ีอาจสง

ผลกระทบกอใหเกิดการบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
ในระดับท่ีไมกอใหเกิดการพิการหรือสูญเสีย
อวัยวะ

แนวทางการตัดสินใจภายใตสภาวะ
ความเสีย่ง

1. เปนสภาพพืน้ท่ีซึ่งมีความเสีย่งสูง แต
เราเสีย่งเพือ่ชวยชวิีตผูประสบภัยซึง่ประเมินแลว
เล็งเห็นวาสามารถบรรลุผลการชวยเหลือนัน้ได
โดยผานการประเมินจากผูเชีย่วชาญ หรือไดรับ
การอนติุใหปฏิบติัการจากหัวหนางานกอนทุกคร้ัง

2. เปนความเสีย่งระดับปานกลาง แตเรา
เสี่ยงเขาไปเพื่อปกปองทรัพยสินอันสําคัญเปน
ทรัพยสนิหายากมีคุณคา เพยีงพอตอความเสีย่ง
ซึง่หากไมดําเนนิการแลว สิง่นัน้อาจสญูสิน้หรือ
สญูพนัธุ

3. การทํางานบนสภาพความเสีย่งท่ีไมมี
ความเสีย่งซึง่เปนกระบวนการท่ีผานการประเมิน
ความเสีย่ง มีการวางแผน กล่ันกรอง และควบคุม
ความเสีย่งตามข้ันตอนและกระบวนการปฏิบติังาน
ของทีม

หลกัพืน้ฐานในการปฏบัิติ
1. ประเมินสถานการณโดยรอบ
2. การประเมินศักยภาพทีมและวิธีการ

ในการชวยเหลือ

ชวยเหลือ จะตองมีมาตรการเฝาระวังภัยจาก
แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด

ขอควรพิจารณาเพื่ อประกอบการ
ตดัสนิใจเก่ียวกับการปฏบัิตงิานภายใตสภาวะ
ความเสีย่ง

ความเสี่ยงสูง หมายถึง ความเสี่ยงจาก
สภาพแวดลอมหรือพืน้ท่ีเกดิเหตุซึง่ประเมินแลว
เล็งเห็นวามีโอกาสกอใหเกิดอันตรายหรือผล
กระทบตอรางกายหรือสุขภาพของผูชวยเหลือ

สัญญาณฉุกเฉิน  

สัญญาณเสียงยาว 1 คร้ัง นาน 3 วินาที 
 

หยุดการปฏิบัติ / ท้ังหมดเงียบ 

สัญญาณเสียงส้ัน 3 ครั้ง ระยะหางแตละคร้ัง 

1 วินาท ีตอเน่ืองจนกวาพื้นที่จะเคลียร 

 

 

อพยพออกจากพื้นที่ 

สัญญาณเสียงยาว 1 ครั้ง สั้น 1 ครั้ง 

 

ใหปฏิบัติงานตอไป 
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3. ควบคุมความปลอดภัยของพื้นท่ีใน
การปฏิบัติงาน

4. การวางแผน กําหนดวิธีการในการ
ปฏิบัติ

5. แผนการสนับสนุนทางเทคนิค
6. แผนอพยพกรณีฉุกเฉิน
7. การปฐมพยาบาล เคล่ือนยาย และ

สงตอผูประสบภัย

การทําเคร่ืองหมาย
พ้ืนที่ปฏิบัติงาน
(Worksite Marking)

การปดก้ัน ควบคุมพ้ืนที่

แสดงถึงขอบเขตพ้ืนท่ีเพ่ือแยกเจาหนาท่ีผูปฏบิติังาน
ออกจากประชาชนท่ัวไปและผูไมมสีวนเกีย่วของ

แสดงถึงการกัน้เขตพ้ืนท่ีอนัตรายซึง่บงบอก
วาเจาหนาท่ีทุกคนไมควรเขาพ้ืนท่ีดงักลาว

เครื่องหมายการเคลียรพ้ืนท่ีอยางรวดเร็ว
(Rapid Clearance Marking - RCM)

ไมมผูีประสบภยัใดๆ แลวในพ้ืนท่ี
เทียบเทา กบั ASR 5 สมบรูณ

ไมมผูีประสบภยัท่ีรอดชีวิต
และมีเพียง “ผูเสียชีวิต” เทานัน้ (Deceased Only)

ภัยอันตราย (หากจําเปน)

เสนแนวขวางวาดไวในพ้ืนทีป่ฏิบัติ
งานทีเ่สรจ็สิน้ไปแลวเพ่ือระบุวาไมมี
ความจําเปนตองปฏิบัตกิารในพ้ืนที่
นี้อีกตอไป

- รหัสทีม
- ระดับของการประเมิน การ
คนหาและกูภัยที่ทําเสร็จสิ้นแลว
(ASR Level completed)
- วันที่ (วัน/เดือน)การคัดแยกผูประสบภัย

รหัสพ้ืนที่ปฏิบัติงาน
(Worksite ID)

พืน้ท่ีปฏบัิตงิาน (Operational Work Zone) พืน้ท่ีอันตราย (Hazard zone)
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การประเมนิระดบัการคนหาและกูภยั
(Assessment, Search and Rescue Levels: ASR)

เทคนคิการประเมนิระดบัการคนหาและ
กูภยัมี 5 ระดบั ดังตอไปนี้

 การคํ้ายนั/การเสริมความม่ันคงแข็งแรง
 ทางเขาและทางออก
 ภัยอันตรายอ่ืน
 รูปแบบการพังถลม
 การติดตอสือ่สารอ่ืนๆ กบัผูประสบภัย
 ขอมูลอ่ืนท่ีรวบรวมไดจากเหตุการณ
 รายชื่อบุคคลท่ีเขาในพื้นท่ีปฏิบัติงาน
 รายละเอียดของผูเสียชีวิต
 การสงัเกตสิง่ผดิปกตินาสงสยัอ่ืนๆ
 การประชุมและการตัดสินใจ
 การตัดสนิใจท่ีสาํคัญในการปฏิบติั
 การบนัทึกภาพถายหากสามารถทําได
หมายเหต ุกรณท่ีีวิศวกรรมสถานฯ (วสท.)

เขาถงึพืน้ท่ีและทําการประเมินโครงสรางแลวจะ
ระบุระดับความปลอดภัยในการใชอาคาร ดังนี้

สีแดง = ตองมีวิศวกรใหคําแนะนํา
สีเหลือง = ควรมีวิศวกรใหคําแนะนํา
สีเขียว = สามารถพิจารณาเขาพื้นท่ีได

การทาํเครือ่งหมายผูประสบภยั (Victim Marking)

หมายเหตุ : การทําเครือ่งหมายควรมคีวามสงูอยางนอย 50 เซนติเมตร และมองเหน็ไดชัด

ระดับการคนหาและกูภัย 

(ASR Level) 

 

ความหมาย 

ASR 1 การประเมินพ้ืนที่ในวงกวาง (Wide Area Assessment) 
 

ASR 2 
การประเมินแบบแบงสวน (Sector Assessment) หรือการ 

ระบุพ้ืนท่ีกูภัยที่มีผูรอดชีวิตอยางเฉพาะเจาะจง 

ASR 3 การคนหาและกูภัยอยางรวดเร็ว (Rapid Search and Rescue) 

ASR 4 การคนหาและกูภัยเต็มรูปแบบ (Full Search and Rescue) 
 

ASR 5 
การคนหาอยางครอบคลุมทั้งหมดและการกูรางผูเสียชีวิต 

(Total Coverage Search and Recovery) 

   ASR 3 การคนหา 

และกูภยัอยางรวดเร็ว 

ASR 4 การคนหา 

และกูภยัเต็มรูปแบบ 

ยืนยันผูประสบภัยมีชีวิต A B 

ไมมีขอมูลผูประสบภัย ชองวางขนาดใหญ C E 

ไมมีขอมูลผูประสบภัย ชองวางขนาดเล็ก D F 

การจําแนกโครงสราง (Structural Triage)

ขอมูลสําคัญของสถานการณที่ควร
บันทกึ

ตวัอยางของขอมลูทีค่วรบันทกึ
 รายละเอียดของหนวยงานท่ีรับผดิชอบ

พื้นท่ีปฏิบติังาน
 ภาพรวมสถานการณ รวมท้ังภาพราง

พื้นท่ีประสบภัยถามี
 รายละเอียดเฉพาะของการปฏิบติังาน

คนหาและกูภัยเขตเมือง
 ตารางพิกัด แผนท่ี พิกัดอางอิงทาง

ภูมิศาสตร GPS
 พืน้ท่ีท่ีคนหาแลว/พืน้ท่ียงัไมไดคนหา

ตัวอักษร “V” ตัวใหญใชในตําแหนงที่ตั้งซ่ึงมีผูประสบภัยทุกคนที่อาจรอดชีวิต
หรือเสียชีวิต

ลูกศรที่ระบุเพ่ิมจากตัวอักษร “V” เพ่ือระบุตําแหนงที่ตั้งที่ชัดเจน (หากตองการ)

ตัวอักษร “V” อาจเปนไดทั้ง :
- ตัวอกัษร “แอล (L)” ที่ยืนยันถงึผูประสบภัยที่มีชีวิตอยู ตามดวยหมายเลข (เชน “สอง”)
ที่ระบุจํานวนของผูประสบภัยที่มีชีวิตในสานที่น้ัน เชน “L-2”, “L-3” เปนตน และ/หรือ
ตัวอักษร “ดี (D)” ยืนยันถึงผูประสบภัยที่เสียชีวิต ตามดวยจํานวน (เชน “D-3”, “D-4”
เปนตน

เม่ือมีการเคล่ือนยายผูบาดเจ็บและผูเสียชีวิตออกจากสถานที่ ใหขีดฆาพรอมทั้ง
ทําขอมูลใหเปนปจจุบัน (หากตองการ) ดังน้ี คือ “L-2” อาจถูกขีดฆาออก และเขียน
“L-1” เพ่ือระบุวายังคงเหลือผูประสบภัยที่รอดชีวิตอีกเพียงหน่ึงคนเทาน้ัน

เม่ือขีดฆาตัวอักษร “แอล (L)” และ/หรือ ตัวอักษร “ดี (D)” ทั้งหมดออกแลว
หมายถึงวาผูประสบภัยทั้งหมดเทาที่มีขอมูลไดถูกชวยเหลือและเคล่ือนยายออกจาก
สถานที่แลว

คําอธบิาย ตัวอยาง

L-1

D-1

L-2
D-1
L-1

L-1
D-1
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การปฐมพยาบาลในทีเ่กิดเหตุ
หลกัการชวยชีวติในภาวะวกิฤตฉกุเฉนิ
1. ประเมินสถานการณ
 ประเมินความปลอดภัยของสถานการณ

และสิ่งแวดลอม
 สวมใส อุปกรณปองกันตนเองเพื่ อ

ปองกันการแพรกระจายเชื้อ
 ประเมินความรุนแรงและกลไกการ

บาดเจ็บของผูประสบภัย
 ประเมินจํานวนผูประสบภัยเพื่อขอ

ความชวยเหลือจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

 ตรวจระดับความรูสกึตัว ( AVPU : Alert
รูสกึตัวดี, Verbal ตอบสนองตอเสยีงเรียก, Pain
ตอบสนองตอความเจ็บปวด, Unconscious
หมดสติ ไมรูสึกตัว)

 ทําการตรวจหาบาดแผลท่ีมีการเสีย
เลือดมาก (Exsanguinations) แลวทําการปด
แผลหามเลือด

 การประเมินทางเดินหายใจ (Airway)
การมีสิ่งอุดกั้นทางเดินหายใจ

 ลักษณะการหายใจ (Breathing) การ
หายใจลําบาก หายใจหอบเหนือ่ย หายใจมีเสยีง
ครืดคราด ไมมีลมหายใจ

 ขอความชวยเหลือจากหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ

2. ความปลอดภัยของผูชวยเหลือและ
ผูประสบภัย

 ความพรอมของผูชวยเหลือและอุปกรณ
ชวยชีวิต

 การตัดสินใจและวิธีเขาชวยเหลือ
 การปองกันอันตรายใหผูปวยไมเกิด

การบาดเจบ็เพิ่มข้ึน
3. การประเมินอาการผูปวย (AVPU/

ABC)

รูปแบบการพงัถลม (Collapse patterns)

 การไหลเวียนโลหิต (Circulation)
จังหวะการเตนของชีพจร จํานวนคร้ังของชีพจร
หรือภาวะไมมีชีพจร

4. ปฐมพยาบาลเบือ้งตนและรองขอการ
สนับสนนุจากทีมแพทยข้ันสูง

“V” “Lean to” “A”

“Pancake”
“Cantilever”

“Lean over”
“Progressive”

Inwards/Outwards Curtain fall 90 degree angle
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ระบบพกัิดภมูศิาสตร (Global Positioning
System - GPS)

คาตัวเลขในแผนท่ี (Map Datum) หมายถงึ
ตัวเลขท่ีอางถงึในระบบกริดบนพืน้ผวิโลกซึง่อางอิง
จากสถานท่ีต้ังของพกิดัรวม หนวย GPS จะตอง
กาํหนดคาท่ีถกูตองเพือ่ใหสอดคลองตรงกนักบั
Map Datum ท่ีใชบอกพิกัดรวมนั้นๆ

มาตรฐานของ GPS datum นยิมใช WGS-
84 ซึ่งถูกนํามาใชในระบบ INSARAG, Google
Earth และ Google Maps

แบบฟอรม INSARAG จะใชรูปแบบองศา
ทศนยิม (Decimal Degree) ไดแก DDD.DDDD*
ซึ่งจะมีคาความแมนยําในระยะ 10 ม.

*https://www.researchgate.net/figure/
Latitude-and-Longitude-representation_
fig5_288530122

แผนผังการคัดแยกทางการแพทย (Medical Triage)

อักษรยอและความหมาย (Acronym
Directory)

AAR (After Action Report) = รายงานผล
การปฏิบัติงาน

คาละติจูด=เสนรุง และ ลองติจูด=เสนแวง (Latitude and Longitude)
ละติจูด=เสนรุง (เหนือ/ใต) จะถูกใชเพือ่อางถึงกอนการใชลองตจูิด=เสนแวง (ตะวันออก/ตะวันตก)
เสมอ

การใชละติจูด = เสนรุง
หากใชคา + จะหมายถงึพื้นที่เหนือบริเวณ

เสนศูนยสูตร (N) และหากใชคา - จะหมายถึง
พืน้ทีใ่ตเสนศนูยสตูร(S)

การใชลองติจูด=เสนแวง
จะใชคา 0-180  ํ  หากใชคา + จะหมายถึง

พืน้ทีด่านตะวนัออก (E) และหากใชคา - จะหมายถงึ
พื้นทีด่านตะวันตก (W)

ASR Level (Assessment of Search &
Rescue Level) = ระดับของการประเมินการ
คนหาและกูภัย

BMS (BoO Medical Station) = ฐาน
ปฏิบัติการทางการแพทย

BoO (Base of Operations) = ฐาน
ปฏิบัติการ

CP (Command Post) = จุดบัญชาการ
DVI (Disaster Victim Identification) =

การพสิจูนอัตลักษณบคุคล
GIS (Geographic Information System)

= ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
GPS (Global Position System) = ระบบ

GPS หรือการกาํหนดพกิัดบนโลก
Hazmat (Hazardous material) = วัตถุ

อันตราย
IATA (International Air Transport As-

sociation) = สมาคมขนสงทางอากาศระหวาง

ประเทศ
ICAO (International Civil Aviation Or-

ganization) = องคการการบนิพลเรือนระหวาง
ประเทศ

การคัดแยกทางการแพทย
(Medical Triage)

ผูบาดเจ็บ

สามารถเดินได

ลงทะเบียน
ผูรอดชีวิต

หายใจไดเอง

อัตราการหายใจ

เปดทางเดิน
หายใจ

การเตนของชีพจร

เสียชีวิต

ลําดับที่ 3
สีเขียว รอได

< 10 คร้ัง/นาที

ใช

ไมใช ไมใช

ใช

> 29 คร้ัง/นาที
ลําดับที่ 1

สีแดง ชวยทันที

ลําดับที่ 2
สีเหลือง เรงดวน

 มากกวา 120 คร้ัง/นาที

นอยกวา 120 คร้ัง/นาที

10-29 คร้ัง/นาที

North Pole
Prime Meridian Equater

West East

South Pole

Latitude
Longitude
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ICT (Information & Communication
Technology) = เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

INSARAG (International Search and
Rescue Advisory Group) = คณะท่ีปรึกษาดาน
การคนหาและกูภัยระหวางประเทศ

LEMA (Local Emergency Management
Authority) = หนวยงานจัดการสาธารณภัยของ
ประเทศท่ีประสบภัยพิบัติ

LO (Liaison Officer) = เจาหนาท่ี
ประสานงาน

MEDEVAC (Medical Evacuation) =
การเคล่ือนยายทางการแพทย

OCHA (Office for Coordination of
Humanitarian Affairs) = สํานักงานเพื่อการ
ประสานงานดานมนษุยธรรมแหงสหประชาชาติ

OSOCC (On-Site Operations Coordina-
tion Centre) = ศูนยประสานการปฏิบติัในพืน้ท่ี

PPE (Personal Protective Equipment)
= อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล

RC/HC (Resident Coordinator/ Huma-
nitarian Coordinator) = ผูประสานงานองคกร
สหประชาชาติประจําประเทศ/ผูประสานงาน
ดานมนุษยธรรม

RCM (Rapid Clearance Marking System)
= ระบบการทําเคร่ืองหมายการเคลียรพื้นท่ี
อยางรวดเร็ว

RDC (Reception / Departure Centre)
= ศูนยรับและสงกลับผูปฏิบติังานของทีมคนหา
และกูภัย

SAR (Search and Rescue) = การคนหา
และกูภัย

SOPs (Standard Operating Procedures)
= ข้ันตอนมาตรฐานการปฏิบัติงาน

รูปแบบพิกัด ละติจูด-ลองติจูด แบบงาย  

รูปแบบ รายละเอียด ตัวอยาง 
 

DDD° MM’ SS.S” 
องศา นาที วินาที 

(Degrees, Minutes & Seconds) 
33°59’51.0”S 

150°51’27.8”E 
 

DDD° MM.MMM’ 
องศา นาทีทศนิยม 

(Degrees & Decimal Minutes) 

33°59.850’S 

150°51.463’E 

DDD.DDDD° องศาทศนิยม 

(Decimal Degrees) 

-33.9975 

150.8577 

ตัวอยางทั้ง 3 รูปแบบดานบนเปนสถานท่ีตั้งเดียวกัน แตกตางกันในรูปแบบที่ใชระบุ 

โดยจะเห็นไดวา คา – เปนการระบุถึงพื้นที่ใตเสนศูนยสูตร 
 

จาก เปน การแปลงคา 

DDD° MM’ SS.S”

องศา นาที วินาที 

DDD° MM.MMM’ 

องศา นาทีทศนิยม 

 

องศา = องศา 
 

นาที = นาที + (วินาที/60) 

 

 

ตัวอยาง33°59’51.0”S 

 

 
 

33 = 33 

59’51.0 

= 59 + (51.0 / 60) 

= 59 + 0.850 

= 59.850 

 = 33°59.850’S 

 
จาก เปน การแปลงคา 

DDD° MM.MMM’ 

องศา นาทีทศนิยม 

DDD.DDDD° 

องศาทศนิยม 

 

องศา = องศา 
 

นาทีทศนิยม = นาที/60 

 

 

ตัวอยาง33°59.805’S 

 

 
 

33 = 33 

59.850 

= 59.850 / 60 

= 0.9975  

 = -33.9975°  

(เครื่องหมาย - หมายถึง S ใตเสนศูนยสูตร) 

 

สตูรการแปลงคา ละตจูิด-ลองตจูิด
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UCC (USAR Coordination Cell) = หนวย
ประสานงานดานการคนหาและกูภัยในเขตเมือง

UNDAC (United Nation Disaster
Assessment and Coordination) = ทีมประเมิน
สถานการณภัยพบิติัและประสานงานขององคการ
สหประชาชาติ

UNDSS (United Nation Department of
Safety and Security) = หนวยรักษาความปลอดภัย
และความม่ันคงขององคการสหประชาชาติ

USAR (Urban Se arch and Rescue) =
การคนหาและกูภัยในเขตเมือง

VO (Virtual On-Site Operations
Coordination Centre) = ศูนยประสานการปฏิบติั
ในพื้นท่ีในระบบออนไลน

การสัง่ใชทมีคนหาและกูภยัในเขตเมอืง
(Activation of the USAR team)

การปฏบัิตงิานภายในประเทศ
 ทีมจะออกปฏิบัติการเม่ือไดรับการ

อนุมัติจากผู บัญชาการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแหงชาติ และ/หรือ ผูอํานวยการกลาง

 ปฏิ บั ติ ตามแผนการป องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ พ.ศ. 2558

การปฏบัิตงิานในตางประเทศ
 ทีมจะออกปฏิบัติการเม่ือไดรับการ

รองขอจากประเทศท่ีประสบภัย และไดรับการ
อนุมัติจากรัฐบาลไทย

 ทีมจะออกปฏิบัติการเม่ือรัฐบาลไทย
เสนอใหความชวยเหลือและประเทศท่ีประสบภัย
ตอบรับการชวยเหลือนั้น

 เม่ือไดรับการอนุมัติจากผูบัญชาการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ และ/
หรือ ผูอํานวยการกลาง

 เจาหนาท่ีท่ีมีอาการเจบ็ปวยภายใน 2

สปัดาหกอนออกปฏิบติัการจะไมสามารถเขารวม
ปฏิบัติการนี้ได

 เม่ือเกดิภัยพบิติัขนาดใหญ จะติดตาม
ขอมูลสถานการณไดจากศูนยประสานการปฏิบติั
ในพื้นท่ีระบบออนไลน (VO)

ขอควรปฏบัิตใินพืน้ทีป่ฏบัิตงิาน
สุขอนามัยสวนบุคคล (Personal Hygiene)
 ลางมือเปนประจาํดวยน้าํสะอาดและสบู

 ลางมือทุกคร้ังกอนรับประทานอาหาร
 ลางมือทุกคร้ังภายหลังใชหองสุขา
 ทําความสะอาดรักแร ขาหนีบ และ

หลัง เปนประจําทุกวัน
 โกนหนวดเฉพาะจําเปนเทานั้นเพื่อ

ปองกันการติดเชือ้
 บวนปากดวยน้ําด่ืมท่ีสะอาด
 ดูแลรักษาพื้นท่ีสะอาด พื้นท่ีสกปรก

ภายในฐานปฏิบัติการใหเรียบรอย
ความเหน็ดเหนื่อย (Fatigue)
 แนะนาํใหพกัผอนทุกคร้ังเม่ือมีโอกาส
 พยายามนอนหลับในขณะเดินทาง
 งดคาเฟอีนกอนเวลาจะนอนหลับ
 กําหนดพื้นท่ีเงียบของฐานปฏิบติัการ

สําหรับใชนอนหลับ
 เกรงใจผูอ่ืนท่ีกําลังจะนอนหลับ
 ปดเคร่ืองมือสื่ อสารขณะท่ีจะนอน

ยกเวนกรณีมีเหตุจําเปน
 เคารพความตองการของผูอ่ืนเสมอ
ภาวะขาดน้ํา (Dehydration)
 ด่ืมน้ําอยางสมํ่าเสมอ เราจะสูญเสีย

น้ํา 1-2 ลิตรตอชั่วโมง กรณีทํางานหนัก

 อาการกระหายน้าํบงบอกถงึการขาด-
น้ํารุนแรง เราลดการขาดน้ําไดโดยการด่ืมน้ํา
กอนมีอาการกระหายน้ํา

 สีเหลืองเขมของปสสาวะบงบอกถึง
การขาดน้ํา

 คาเฟอีนมีผลใหเกิดการขาดน้ํา
 ด่ืมน้าํจากขวดเทานั้น
 น้ําแข็งไมปลอดภัยตอสุขภาพเพราะ
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ถูกแชแข็งมา
 หามด่ืมแอลกอฮอล
สารอาหาร (Nutrition)
รับประทานอาหารอยางเพยีงพอตอการ

ดํารงชวิีต
 การรับประทานอาหารท่ีปรุงรอน/เยน็

จะตองเปนอาหารท่ีรอนหรือเย็นจริงๆ เทานั้น
 อยาปลอยใหอาหารท่ีปรุงรอนท้ิงไวจน

เย็นกอนรับประทาน
 เม่ือปฏิบัติงานตางประเทศ หามรับ-

ประทานอาหารท่ีบริจาคโดยชุมชนทองถิ่น
 กฎโดยท่ัวไป อาหารท่ีปลอดภัยจะถูก

บรรจุอยูในท่ีเก็บอาหารของหนวยงานเทานั้น
ความปลอดภัยทีมคนหาและกูภัยใน

เขตเมือง (USAR Team Safety)
 กระเปาประจําตัวควรมีอาหารและ

น้ําด่ืมเพียงพอสําหรับ 24 ชั่วโมงเสมอ
 พกหนังสือเดินทางติดตัวตลอดเวลา

หากเปนไปได
 ระลึกเสมอวาการอพยพอาจจะเกดิข้ึน

ไดทุกเวลา
 เตรียมพรอมเคร่ืองแบบและอุปกรณ

ปองกนัภัยสวนบคุคล (PPE) ตลอดเวลา รวมท้ัง
ระหวางการนอนหลับหรือพักผอน

 เฝาระวังในเร่ืองอัคคีภัยเสมอ ท้ังใน
ฐานปฏิบัติการและพื้นท่ีปฏิบติังาน

 หามนาํเคร่ืองแบบ อุปกรณปฏิบติังาน
ท่ีสกปรกเขาไปยังพื้นท่ีปกติ

 จะตองทราบจุดรวมพล/จุดอพยพ
ฉุกเฉินเสมอ

 อยาเขาใกลสุนัข แมว และสัตวอ่ืนๆ
ความมัน่คงปลอดภยั (Security)
 ฐานปฏิบัติการเปนพื้นท่ีปลอดภัย
 ไมอนุญาตบุคคลท่ีไมใชสมาชิกทีม

คนหาและกูภัยเขาในพืน้ท่ีอาศัยของฐานปฏิบติัการ
โดยไมไดรับอนุญาตจากหัวหนาทีมผูควบคุม

 ประเด็ นในเร่ื องการรั กษาความ
ปลอดภัยท้ังหมดจะตองรายงานตอจาหนาท่ี
ประสานงานดานการรักษาความปลอดภัยทันที

 ควรกําหนดพืน้ท่ีระดมพล/อพยพ ท้ัง
ในฐานปฏิบัติการและพื้นท่ีปฏิบัติงาน

 ใชระบบการควบคุมการเขา-ออก
พื้นท่ี ตลอดเวลา

 หามออกจากฐานปฏิบติัการหรือพืน้ที 
ปฏิบติังานโดยไมไดรับอนญุาตจากหัวหนาทีมผู
ควบคุม

 อยาเดินเทาเปลา แมในขณะท่ีอยูใน
ฐานปฏิบัติการ

 รายงานการบาดเจ็บของเทา แมวาจะ
เปนเหตุเล็กนอยก็ตาม

สื่อสังคม (Social Media)
 ไมอนุญาตใหสมาชิกทีมคนหาและ

กูภัยท่ีรวมปฏิบติัการใชสือ่สงัคมใดๆ ในระหวาง
หวงการปฏิบัติงาน

 รูปภาพ / วีดีโอท่ีบันทึกในหวงการ

สุขภาพเทา
 ดูแลเทาใหสะอาดและแหงอยูเสมอ
 ลางเทาดวยน้ําและยาฆาเชื้อทุกคร้ัง

เชา/เย็น
 ใชครีมปองกันเชื้อรา หากสงสัยวามี

การติดเชื้อ

ปฏิบติังานถอืเปนทรัพยสนิของรัฐและไมอนญุาต
ใหนําไปใชโดยไมไดรับความยินยอม

จรรยาบรรณเจาหนาทีค่นหาและกูภยั
1. ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถ

ดวยความซือ่สตัย เสมอภาค ไมเลือกเพศ ศาสนา
วรรณะ และปฏิบัติดวยความเทาเทียมกัน
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คล่ืนความถี่สําหรับการประสานงานรวมระหวางหนวยงานของรัฐ  

ยานความถี่ / ระบบ คลื่นความถี่ (MHz) การใชงาน 

HF / SSB 4.866 

4.869 / 7.529 / 7.715 / 9.916 

ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 

ชองสื่อสาร 

VHF / FM 161.200 

137.425 / 142.425 / 

147.425 / 166.475 /171.475 

ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 

ชองสื่อสาร (Simplex) 

UHF / FM 449.025 

444.025 

ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 

ชองสื่อสาร 
 

คลื่นความถี่สําหรับการประสานงานรวมระหวางหนวยงานของรัฐ และมูลนิธิหรือ 

สมาคมท่ีจดทะเบียนเพ่ือดําเนินการท่ีเกี่ยวของกับสาธารณกุศลหรือสาธารณภัย  
ยานความถี่ / ระบบ คลื่นความถี่ (MHz) การใชงาน 

VHF / FM 161.225 ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 

ชองสื่อสาร 
 

คล่ืนความถ่ีสําหรับการประสานงานรวมระหวางหนวยงานของรัฐ และประชาชน 

ยานความถี่ / ระบบ คลื่นความถี่ (MHz) การใชงาน 

HF / SSB หรือ 

HF / AM หรือ 

HF / FM 

27.155 / 27.215 ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 

(เฉพาะสถานีในกิจการทางทะเล 

เทาน้ัน ) 

VHF / FM 78.5 / 145.000 /245.000 / 

245.500 

161.200 

ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 

 

ชองเรียกขานและแจงเหตุฉุกเฉิน 
(เฉพาะนิติบุคคล หรือหนวยงาน 

ของรัฐท่ีไดรับอนุญาตใหใชคลื่น

ความถี่ยาน VHF แลวเทาน้ัน ) 

 

2. ขยนัและเอาใจใสในบทบาทท่ีรับผดิชอบ
3. ปฏิบัติตอผู อ่ืนดวยความเคารพ มี

มารยาทและเห็นอกเห็นใจโดยไมมีพฤติกรรม
ขมขูหรือรังควาน

4. ปฏิบัติงานตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ

และสมเหตุสมผล
5. มีความเปนมืออาชีพ รักษาความนา

เชื่อถือไดเปนอยางดีและเหมาะสม
 6. ใชทรัพยากรใหเหมาะสมกับการ

ปฏิบั ติ งาน (มีความเพี ยงพอ เหมาะสม

และไมเกินความจําเปน)
7. ไมใหขอมูลท่ีผิดพลาดหรือทําให

เขาใจผดิสําหรับการใหขอมูลอยางเปนทางการ
8. ดําเนนิการตามข้ันตอนท่ีเหมาะสมและ

เปดเผยเพือ่หลีกเล่ียงความขัดแยง (ดําเนนิการ
ตามความเปนจริงและเห็นไดชัด)

9. ไมนําขอมูลภายในมาใชอยางผิด
วัตถปุระสงค ไมเหมาะสม หรือการใชตําแหนง
อํานาจหนาท่ีในทางท่ีเปนประโยชนแกตน

10. ปฏิบัติตนในฐานะเจาหนาท่ีของรัฐ
อยางเต็มความสามารถตลอดเวลา

11. ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับจรรยา-
บรรณเจาหนาท่ีคนหาและกูภัย

12. ไมอนุญาตใหสมาชิกทีมคนหาและ
กูภัยท่ีรวมปฏิบติัการใชสือ่สงัคมใดๆ ในระหวาง
หวงการปฏิบัติงาน

13. รูปภาพ / วีดีโอ ท่ีบันทึกในหวงการ
ปฏิบัติงานถือเปนทรัพยสินของรัฐ และไม
อนุญาตใหนําไปใชโดยไมไดรับความยินยอม

ระบบการตดิตอสือ่สาร
 คล่ืนความถีส่าํหรับการประสานงานรวม
หัวหนาผู ควบคุมทีมคนหาและกู ภัย

จะตองทําการจัดต้ังและวางระบบการติดตอ
สือ่สารเพือ่ใหทีมสามารถดํารงการติดตอสือ่สาร
ไดตลอดเวลา และมีความเปนเอกภาพในการ
บริหารจัดการ

ภาคผนวก
บัญชีรายช่ือผูตดิตอ
ศูนยนิรภัยกรมปองกันและบรรเทา

สาธารณภัย 1784
สํานักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

กทม. 199
ศูนยเอราวัณ กรุงเทพมหานคร 1646
ศูนยนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข

1669
วิ ศวกรรมสถานแห งประเทศไทยฯ

0 2184 4600 - 9
กรมควบคุมมลพิษ (เหตุสารเคมี/วัตถุ

อันตราย) 1650
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ (เหตุรังสี)

08 9200 6243
ตํารวจ 191
การไฟฟานครหลวง 1130
การไฟฟาสวนภูมิภาค 1129
การประปานครหลวง 1125
การประปาสวนภูมิภาค 1662

ระบบการติดตอสื่อสาร : คลื่นความถ่ีสําหรับการประสานงานรวม

***ขอขอบคณุเจาของภาพถายทกุภาพทีเ่รานํามาลงประกอบบทความนีด้วยครบั***


