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หลักการและเหตุผล 

 อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่สามารถเกิดขึน้ได้ตลอดเวลา    สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากความประมาท

และขาดความระมัดระวัง  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  โรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ มีอาคารส านักงาน อาคารภาควิชา อาคารรักษาพยาบาล อาคารหอพักนักศึกษาแพทย์ 

อาคารหอพักพยาบาล แฟลต เป็นจ านวนมาก หากเกิดขึน้จะก่อให้เกิดความสูญเสยีอย่างใหญ่หลวงต่อ

ชีวิตและทรัพย์สิน และยังส่งผลกระทบต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมภายนอกด้วย  ประกอบกับคณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการจัดท ารายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพ่ือการด าเนินการที่เป็นเลิศ Educational Criteria for Performance Excellence (EdPEx) ซึ่ง

จะต้องมีกระบวนการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ และโรงพยาบาล

มหาราชนครเชียงใหม่ จะต้องด าเนินการเตรียมความพร้อมส าหรับการประเมินส าหรับการรับรอง  

(Advanced HA) ตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพด้านสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพและความ

ปลอดภัย 

 ดังน้ัน  เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยอย่างเป็นระบบ 

และสามารถรับมือไดอ้ย่างมีประสทิธิภาพ  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  จึงได้จัดท าแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย เพ่ือให้บุคลากรได้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายที่ เกิดจาก

อัคคีภัย ตลอดจนสามารถปฏิบัต ิการตามแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

 

วัตถุประสงค์ 

 1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติของบุคลากรเมื่อเกิดอัคคีภัย 

2. เพ่ือป้องกันและลดความสูญเสยีทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย 

3. เพ่ือลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

 4. เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านอัคคีภัย 

 

ค าจ ากัดความ 

1. พ้ืนที่เสี่ยง หมายถึง พ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 

2. จุดรวมพล หมายถึง จุดนัดพบบุคลากรที่อพยพหนีไฟจากจุดเกิดเหตุมารวมตัวกันเพ่ือการ

รายงานตัวและเช็คยอดจ านวน จ านวนคนได้รวดเร็วหรือชว่ยเหลอืได้ทันท่วงท ี

3. Code action หมายถึง บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ โดยมีการมอบหมายงานทุกวัน/

ทุกเวรอยา่งชัดเจน ซึ่งแยกเป็น 3 code action ดังนี้
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3.1 Code Action หมายเลข 1 ฝ่ายสื่อสาร  

3.2 Code Action หมายเลข 2 ฝ่ายอพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ 

3.3 Code Action หมายเลข 3 ฝ่ายดับเพลิง 

 

4. รหัสสีความรุนแรง หมายถึง รหัสที่ใช้แจ้งเหตุเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยโดยแบ่งระดับการแจ้ง 

ดังน้ี 

4.1 ไมม่ีรหัสสี หมายถึง เพลงิไหม้เล็กน้อยสามารถดับเพลงิโดยใช้ถังดับเพลิง 

4.2 รหัสสเีหลอืง หมายถึง เพลิงไหม้เบื้องต้นยังไม่สามารถดับเพลิงได้ เตรียมตัวอพยพและ

ต้องประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

4.3 รหัสสีแดง หมายถึง เพลิงไหม้ลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรง ให้อพยพหนีไฟ

ตามแผนฯ  

4.4 รหัสสีขาว หมายถึง เพลงิไหม้ได้รับการควบคุมเรียบรอ้ย และยกเลิกการใช้แผนฯ 

 

ขั้นตอนการปฏิบัตแิผนป้องกันและระงับอัคคีภัย แบ่งเป็น 3 ระยะ ดังนี้ 

 1. การปฏิบัติก่อนเกิดอัคคีภัย เป็นการด าเนินการต่างๆ เพ่ือป้องกันและเตรียมการเผชิญ

เหตุการณ์อัคคีภัยไว้ล่วงหน้า โดยก าหนดให้มีการตรวจตราระบบความปลอดภัย การฝึกอบรมให้

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การเตรียมความพร้อมในการจัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นใน

การป้องกันและระงับอัคคีภัย การรณรงค์และป้องกันอัคคีภัย การเตรียมพร้อมส าหรับการอพยพ และ

การเตรียมพร้อมเพ่ือสนับสนุนการดับเพลิง  

 2. การปฏิบัติระหว่างเกดิอัคคีภัย เป็นการด าเนินการต่างๆ เพ่ือให้การปฏิบัตเิมื่อเกิดอัคคีภัย 

ด้านการดับเพลิงและการอพยพผู้คน เป็นไปอย่างมีระบบ โดยมีการก าหนดแนวปฏิบัติระหว่างเกิด

อัคคีภัยในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ   

 3. การปฏิบัติภายหลังเกิดอัคคีภัย เป็นการด าเนินการต่างๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมข้อมูลความ

เสียหายที่เกิดขึ้นและฟ้ืนฟู ปรับปรุง แก้ไขพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมหรือดี

กว่าเดมิโดยเร็วที่สุด 

 

คู่มือป้องกันและระงับอัคคีภัย ประกอบด้วย 

แผนการปฏิบัตกิ่อนเกิดอัคคีภัย ได้แก่   1. แผนตรวจตรา 

2. แผนอบรม 

3. แผนรณรงค์และป้องกันอัคคีภัย 

แผนการปฏิบัตริะหว่างเกิดอัคคีภัย ได้แก่  4. แผนดับเพลิง 

5. แผนอพยพ 
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แผนการปฏิบัตภิายหลังเกิดอัคคีภัย ได้แก่ 6. แผนบรรเทาทุกข์  

1. แผนตรวจตรา 

เป็นแผนการส ารวจตรวจตราเพ่ือหาความเสี่ยงด้านอัคคีภัย และมีวัตถุประสงค์เพื่อเฝ้าระวัง

ป้องกันการเกิดอัคคีภัยเพ่ือขจัดต้นเหตุของการเกิดเพลงิไหม้ และใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการ

เพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยให้บุคคลากรในหน่วยงานทุกคนทราบเร่ืองการตรวจตรา ได้แก่ การ

ตรวจตราความเสี่ยงด้านอัคคีภัย เช่น แหล่งเชื้อเพลิง/วัตถุอันตราย/ของเสียที่ติดไฟง่าย แหล่งความ

ร้อน ก๊าซ/สารเคมีติดไฟ/สารไวไฟ ความพร้อมการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ  อุปกรณ์

เตือนภัย ฯลฯ 

 

วิธีการด าเนนิการ/ความรับผดิชอบ  

1. ให้ภาควิชา/ฝ่าย/งาน ก าหนดบุคลากรในหน่วยงานรับผิดชอบในการตรวจตรา 

2. ให้บุคลากรที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชา/ฝ่าย/งาน ท าการส ารวจตรวจตราพื้นที่ใน

หน่วยงานตนเองเพ่ือป้องกันการเกิดอัคคีภัย (ตัวอย่างรายงานการตรวจตราตามแบบฟอรม์หน้า 6) 

3. หากตรวจพบว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยดา้นอัคคีภัยอยู่ในสภาพช ารุดไมพ่ร้อม

ใช้งานให้รีบแจ้งผู้บังคับบัญชาเพ่ือเตรียมความพร้อมรับมือกับเหตุการณ์ 

    - กรณีขอ้บกพร่องหัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน แจ้งงานซอ่มบ ารุงเพ่ือด าเนนิการแก้ไข  

      - กรณีไม่มขี้อบกพร่องรวบรวมรายงานการส ารวจให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องจัดท ารายงานสรุปผลการส ารวจส่งให้หัวหน้าภาควิชา/ฝ่าย/งาน 

และรวบรวมรายงานสรุปผลให้กับงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ทุก 3 เดอืน 

ในการตรวจตราพ้ืนที่ภายนอกหน่วยงาน (พื้นที่ส่วนกลาง) ก าหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความ

ปลอดภัยเป็นผูรั้บผิดชอบการตรวจตรา  
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พื้นที่จุดเสี่ยงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้ ภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่   

จากการส ารวจพ้ืนที่จุดเสี่ยงเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้แล้ว อาจลุกลามเป็นอัคคีภัยที่ร้ายแรงซึ่งมี 

ดังน้ี 

1.   งานโภชนาการ ชัน้ 2 อาคารหอพักพยาบาล 9 

2.   งานพัสดุและยานพาหนะ อาคารจักรกล 

3.   หน่วยบรกิารผ้า อาคารจักรกล 

4.   งานเวชระเบียนและสถิติ 

5.   คลังยา 1 ช้ัน 1 อาคารศรีพัฒน์ 

6.   คลังยา 2 ช้ัน 1 อาคารผา่ตัด 

7.   คลังยา 3 ช้ัน 1 อาคาร 108 

8.   ห้องผลิตยา ช้ัน 1 อาคารผ่าตัด 

9.   ห้องควบคุมก๊าซ ช้ันใต้ดินอาคารศรีพัฒน์ 

10.  หอ้งควบคมุก๊าซ ช้ันใต้ดินอาคารเฉลิมพระบารมี 

11.  โรงผลติออกซิเจนทางการแพทย์ ตรงข้ามอาคารบัณฑิตศึกษา 

12.  ห้องควบคุมประปา ใต้ดินอาคารศรีพัฒน์ 

13.  ห้องควบคุมประปา ช้ันใต้ดินอาคารเฉลิมพระบารมี 

14.  ห้องควบคุมระบบเครอืข่ายคอมพิวเตอร์ ช้ัน 6 อาคารศรีพัฒน์ 

15.  งานห้องสมุด อาคารเรียนรวม ช้ัน 5 – 8  

16.  ทางหนีไฟอาคารสูง ดังน้ี 

 - อาคารบุญสม  มารติ์น 

 - อาคารสุจิณฺโณ 

 - อาคารตะวัน  กังวานพงษ์ 

 - อาคารศรีพัฒน์ 

 - อาคารเฉลิมพระบารมี 

 - อาคารเรียนรวม 

 - อาคารเรียนรวมราชนครนิทร์ 

 - อาคารบัณฑิตศึกษา 

 - อาคารเรียน 50 ป ี

 17. ห้อง Supply Room อาคารศรีพัฒน์
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 6 

ตัวอย่างรายงานสรุปผลการตรวจตราเพื่อเป็นการป้องกันการเกดิอัคคีภัย 

อาคาร________________________________ชั้น____ วัน/เดือน/ปี: ____/_____/_____ 

ภาควชิา/ฝ่าย/งาน_______________________________________ หนว่ยงาน__________________ ผู้ลงบันทึก...................................... 

ประเภทอุปกรณ์ รายการ 

พบปัญหา

หรอืไม่ ปัญหา/อุปสรรค บริเวณ ผลการด าเนินงานแก้ไข 

พบ ไม่พบ 

อุปกรณ์ไฟฟ้า 
ไฟฟ้าลัดวงจร                          จ านวน ........ คร้ัง      

เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าท้ิงไวห้ลังเลิกงาน จ านวน ........ คร้ัง      

อุปกรณ์เตือนภัย 

ไฟฉุกเฉิน      

ป้ายทางหนไีฟ / ผังหนไีฟ ชัดเจน เช่นป้ายบอกทางมีแสงสวา่งตลอดเวลา 

ฯลฯ 
     

เสียงตามสาย      

อุปกรณ์ดับเพลิง 

ถังดับเพลิงพร้อมใชง้าน      

ถังดับเพลิง ติดสูงจากพืน้ไม่เกิน 1.50 เมตร      

สิ่งกีดขวางหนา้ถังดับเพลิง/ตู้ดับเพลิง      

จัดวางอยู่ในสถานท่ีทุกคนรับทราบ มองเห็นชัดเจน      

เส้นทางหนไีฟ 
ประตูหนไีฟปิดตาย เช่น เปิดออกไม่ได้      

สิ่งกีดขวางทางหนไีฟ      

อุปกรณ์

ส านักงาน 

สายไฟฟ้าช ารุด      

วัตถุติดไฟ/ไวไฟ      

เครื่องโทรศัพท์ ใช้งานไม่ได้                 จ านวน ........ คร้ัง      



  

7 
 

2. แผนการอบรม 

เป็นการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ ในเชิงการป้องกัน และปฏิบัติตนเมื่อเกิด

เหตุอัคคีภัยที่อาจน ามาซึ่งความสูญเสยีทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งทรัพย์สินเสยีหาย มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือ

เสยีชีวิต การเรียนการสอนหยุดชะงัก และเสยีโอกาสในการให้บริการ ในการจัดการอบรมก าหนดให้จัดอย่าง

น้อยปีละ 1 คร้ัง ซึ่งมหีัวข้อการฝึกอบรม ดังนี ้ 

1. แผนการป้องกัน และระงับอัคคีภัย 

 2. การดับเพลิงขัน้ต้น และการใช้อุปกรณ์ดับเพลงิประเภทต่างๆ 

 3. การอพยพหนีไฟ และอพยพผู้ป่วย 

 4. การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น และช่วยเหลอืชีวิตผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน 

ในการจัดอบรม ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล ซึ่งการอบรมแต่ละคร้ัง

จะต้องประเมินผลการอบรมทุกครัง้ เพ่ือหาแนวทางพัฒนาการอบรมในครัง้ต่อ ๆ ไป 

 

3. แผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เป็นแผนการรณรงค์ป้องกันและระงับอัคคีภัย ที่จัดท าขึน้เพ่ือให้บุคลากร และนักศึกษาแพทย์ สร้าง

ความตระหนักในเร่ืองการปอ้งกันอัคคีภัย  

 

3.1 แผนรณรงค์ 

เป็นแผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างความจูงใจ และตระหนักถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

โดยมีการส่งเสริมในเร่ืองการป้องกันอัคคีภัยให้เกิดขึ้นในทุกระดับของบุคลากร ให้มีจิตส านึกในการป้องกัน

การเกิดอัคคีภัย โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ผ่านสื่อ

ต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ อย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกในการร่วมกันป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอัคคีภัยอย่างจริงจัง ซึ่งแผนรณรงค์ประกอบดว้ย 

1. มีการจัดกิจกรรม 5 ส. ทุกเดอืน 

2. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเร่ืองเกี่ยวกับสาเหตุการเกิดภัย ความเสียหาย และ

ผลกระทบ ที่เกิดขึน้ เช่น องค์ประกอบของการเกิดเพลิงไหม้ การจัดเก็บวัสดุไวไฟ การใช้ถังดับเพลงิเบื้องต้น 

และผลที่เกิดขึน้จากอัคคีภัย ฯลฯ  

3. ติดต้ังป้ายเตือน วิธกีารปฏิบัตตินในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุ 

4. การใช้ส่ืออินเตอร์เน็ต เพ่ือประชาสัมพันธ์ (YouTube) เช่น การใช้ถังดับเพลิง การเอาตัว

รอดเมื่อเกิดเหตุเพลงิไหม้ ฯลฯ 
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3.2 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

เป็นการฝกึซ้อมเพ่ือทดสอบแผนอัคคีภัย อย่างน้อยให้ด าเนินการปีละ 1 ครัง้ หรือเป็นประจ า

ทุกเดือน ให้งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลรับผิดชอบประเมินผลการฝึกซ้อมแผนฯ เพ่ือใช้เป็นข้อมูล

ประกอบการปรับปรุง ทบทวน และแก้ไขแผนฯ ให้มีประสทิธิภาพมากย่ิงขัน้  

โดยมีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบตาม Code Action และมีการมอบหมายงานทุก

วัน/ทุกเวรอยา่งชัดเจน (ตามภาคผนวก หน้า 26) ดังนี ้

Code Action ก าหนดบทบาท หน้าที่ ของเจา้หน้าที ่

Code Action หมายเลข 1 ฝ่ายสื่อสาร 

Code Action หมายเลข 2 ฝ่ายอพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ 

Code Action หมายเลข 3 ฝ่ายดับเพลิง 

 

4. แผนการดับเพลิง 

เป็นแผนดับเพลงิที่ใช้เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติโดยให้รู้วิธแีจ้งเหตุเพลงิไหม้ รวมทั้งวิธกีาร

ดับเพลิง ซึ่งแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน ดังน้ี 

การก าหนดรหัสสีตามความรุนแรงของสถานการณ์ ดังนี้ 

  - ไม่มีรหัสสี    หมายถึง เพลงิไหม้เล็กน้อย  

- รหัส สีเหลือง หมายถึง เพลงิไหม้เบื้องต้น 

- รหัส สีแดง    หมายถึง เพลงิไหม้รุนแรง  

    - รหัส สีขาว    หมายถึง เพลงิสงบ 

 

4.1 การดับเพลงิเบื้องต้น (ยังไม่มีการประกาศรหัสสี) หมายถึง เมื่อพบเห็นเปลวไฟ จนถึง 

4 นาที สามารถดับได้ โดยใช้ถังดับเพลิง เป็นเพลงิไหม้ที่คนในพืน้ที่เกิดเหตุสามารถระงับเองได้ 

1. ผู้พบเหตุการณ์ 

- แจ้งเหตุให้หัวหน้าภาควิชาฯ /หัวหน้าฝ่ายฯ /หัวหน้างานฯ /หัวหน้าหอผู้ป่วยฯ 

2. หน้าที่ตาม Code Action ณ.จุดเกดิเหตุ 

2.1. Code Action หมายเลข 1 ฝ่ายสื่อสาร เจ้าหน้าที่ของภาควิชา/ฝ่าย/งาน 

- แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัย (ศูนย์วิทยุสื่อสาร) โทร.35500, 38700 และทีมชา่ง 

ข้อความที่แจ้ง ดังน้ี 

“ขณะนี้เกดิไฟไหม้ที่..............ชั้น....... อาคาร.......................สาเหตุจาก..................... 

ผู้แจ้ง นาย/นาง/นางสาว...........................   ต าแหน่ง..................เบอร์โทรศัพท์...............” 
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- สื่อสารกับหน่วยงานข้างเคียงให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนอัคคีภัยในหน่วยงาน

ของตนเอง  

- ประเมินสถานการณ์กับทีมผจญเพลิงคณะ หากพบว่าจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้

ประสานงานกับศูนย์วิทยุ 

2.2. Code Action หมายเลข 2 ฝ่ายอพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่

ของภาควิชา/ฝ่าย/งาน  

- ขนย้ายผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่ส าคัญออกจากพื้นที่ที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ (ไปยัง

ทิศทางกันข้ามกับจุดเกิดเหตุ) 

2.3. Code Action หมายเลข 3 ฝ่ายดับเพลิง เจ้าหน้าที่ของภาควิชา/ฝ่าย/งาน  

- น าถังดับเพลิง ดับเพลิงเบือ้งต้น 

- ควบคุม/จ ากัดการลุกลามของไฟและควัน โดยปิดประตู/หน้าต่างเพ่ือไม่ให้ไฟและ

ควันลุกลามไปยังพ้ืนที่อื่น ๆ 

3. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ทีมผจญเพลิง)  

- เข้าไปยังจุดเกิดเหตุ และประเมินสถานการณ์  หากไม่สามารถดับเพลิงได้ ให้

ประสานงานกับศูนย์วิทยุสื่อสาร เพ่ือรายงานให้ผู้อ านวยการแผนฯ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ขอใช้รหัสสี

เหลอืง 

หากไฟไหม้รุนแรงลุกลามรายงานให้ผู้อ านวยการแผนฯ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ขอใช้รหัสสีแดง 

4. ทีมประชาสัมพันธ์  

- ประกาศแจ้งเหตุผ่านระบบกระจายเสยีง ดังนี ้ประกาศชุดละ 3 ครัง้ เว้นช่วง 1 นาที 

และประกาศซ้ า ชุดละ 3 ครัง้ไปเร่ือย ๆ  จนกว่าเหตุการณ์จะเปลี่ยนแปลง ข้อความ 

“โปรดทราบ โปรดทราบ ขณะนี้เกดิ รหัสสี.............. ที่หอผู้ป่วย / หน่วยงาน 

......... ชั้น.......... อาคาร........ ขอให้ทุกท่านในอาคาร.........เคลื่อนย้ายไปจุดรวมพล....... ”  

4.2 การดับเพลิงเบื้องต้น (รหัสสีเหลือง)* หมายถึง เมื่อไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาที ถึง 8 นาที 

อุณหภูมิจะสูงมากเกินกว่า 400 องศาเซลเซียส   

4.3 การดับเพลิงรุนแรง (รหัสสีแดง)  หมายถึง ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเน่ืองไปแล้ว เกิน 8 

นาที อุณหภูมิจะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว   

4.4 เพลิงสงบ (รหัสสีขาว) หมายถึง สามารถควบคุมเพลิงได้เหตุการณ์สงบ ศูนย์วิทยุ

รายงาน ผู้อ านวยการแผนฯ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ขออนุมัติปิดแผนฯ 

*หมายเหตุ : ขั้นตอนการปฏิบัติงานต้ังแต่การดับเพลงิเบื้องต้น (รหัสสเีหลือง) ให้ปฏิบัติตามหน้าที่

รับผิดชอบตามหน้า 11  
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หน้าที่ของทีมปฏิบัตงิานตามแผนระงับอัคคีภัย 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ่

ล าดับขั้นตอน หน้าที่รับผิดชอบ 

1. ผู้พบเหตุการณ์ - แจ้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกิดเหตุ 

2. Code action หมายเลข 2 

ฝ่ายอพยพคน/เคลื่อนย้าย

อุปกรณ์ 

- อพยพขนย้ายผู้ป่วย และอุปกรณ์ที่ส าคัญออกจากพ้ืนที่ที่เกิดเหตุเพลงิไหม้ 

(ไปยังทิศทางกันข้ามกับจุดเกิดเหตุ) ก่อนจะใช้ถังดับเพลงิ 

3. Code Action หมายเลข 1 

ฝ่ายสื่อสาร 

- แจ้งหน่วยรักษาความปลอดภัย (ศูนย์วิทยุสื่อสาร) โทร.35500, 38700  

- สื่อสารกับหน่วยงานข้างเคียงให้เตรียมพร้อมปฏิบัติตามแผนอัคคีภัยใน

หน่วยงานของตนเอง 

- ประเมินสถานการณก์ับทีมผจญเพลงิคณะ หากพบว่าจ าเป็นต้องเคลื่อนย้ายให้

ประสานงานกับศูนย์วิทยุ 

4. Code Action หมายเลข 3 

ฝ่ายดับเพลิง 

- น าถังดับเพลิง ดับเพลิงเบือ้งต้น 

- ควบคุม/จ ากัดการลุกลามของไฟและควัน โดยปิดประตู/หน้าต่างเพื่อไมใ่ห้

ไฟและควันลุกลามไปยังพืน้ที่อื่น ๆ 

5. ศูนย์วิทยุ 

กรณยัีงไม่มีการประกาศรหัสสี : รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ C1 

- รายงานสถานการณ์ให้ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ 

- ประสานงานกับทีมผจญเพลงิคณะ และทีมชา่ง 

กรณรีหัสสีเหลือง 

- รายงานสถานการณ์ให้ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ เพ่ือขออนุมัติใช้

รหัสสีเหลอืง 

- ประสานงานกับทีมช่าง ,ทีมรักษาพยาบาล, ทีมประชาสัมพันธ ์และฝ่าย

อพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (C2) ให้เตรียมพร้อมด าเนินตามแผนฯ 

- ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือเตรียมพร้อมกับเหตุการณ์ 

กรณรีหัสสีแดง 

- รายงานสถานการณ์ให้ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ เพ่ือขออนุมัติใช้

รหัสสีแดง 

- ประสานงานกับทีมช่าง ,ทีมรักษาพยาบาล, ทีมประชาสัมพันธ์ ทีมรักษา

ความปลอดภัย และฝ่ายอพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (C2) ให้ด าเนนิตามแผนฯ 

กรณรีหัสสีขาว : รับแจ้งจากหน่วยงานภายนอกสามารถดับเพลงิได้ 

- รายงานสถานการณ์ให้ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ เพ่ือขออนุมัติใช้

รหัสสีขาว เพ่ือปิดแผนฯ 
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ล าดับขั้นตอน หน้าที่รับผิดชอบ 

- ประสานงานกับทีมประชาสัมพันธ์ 

6. ผู้อ านวยการ/รอง

ผู้อ านวยการแผนฯ 

- รองคณบดดีา้นกายภาพ

และสิ่งแวดล้อม 

- ผู้ช่วยคณบดดีา้นอาคาร

สถานที่และสิ่งแวดล้อม 

- รับฟังรายงานสถานการณ์จากศูนย์วิทยุ 

- สั่งการผ่านศูนย์วิทยุไปยังทีมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

กรณรีหัสสีแดง 

- ประสานงานกับผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ เพ่ือใช้แผน

อุบัตภิัยหมู่ 

7. ทีมช่าง 

รับค าสั่ง : ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ผ่านศูนย์วิทยุ 

กรณยัีงไม่มีการประกาศรหัสสี : รับแจ้งเหตุจากเจ้าหน้าที่ C1 

- น าทีมเข้าประจ าจุดเกิดเหตุเตรียมพร้อมเพ่ือเตรียมตัดไฟฟ้า ประปา ก๊าซ

ทางการแพทย์ 

กรณรีหัสสีเหลือง 

- ประจ าจุดตัดไฟในพืน้ที่เกิดเหตุ 

- ควบคุมเครื่องสูบน้ าดับเพลงิ, ก๊าซทางการแพทย,์ ตู้ควบคุมระบบแจ้งเหตุ

เพลงิไหม้ 

กรณรีหัสสีแดง 

- ปลอ่ยสัญญาณกร่ิง แจ้งอพยพ 

- ท าการเข้าตัดไฟแผงวงจรหลักและโซนใกลเ้คียง (ในกรณีเกิดการลุกลามไป

ยังโซนอื่น) 

- ปิดระบบก๊าซทางการแพทย์ 

8. ทีมรักษาพยาบาล 

(หัวหน้างานการพยาบาล

ผู้ป่วยฉุกเฉิน ER) 

 

 

 

รับค าสั่ง : ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ผ่านศูนย์วิทยุ 

กรณรีหัสสีเหลือง 

- เตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉิน จัดเวชภัณฑ์และอุปกรณ์รักษาพยาบาล 

กรณรีหัสสีแดง 

- ประสานงานกับฝ่ายอพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ (C2) เพ่ือชว่ยอพยพ/

เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังจุดรวมพล 

9. ทีมประชาสัมพันธ์ 

รับค าสั่ง : ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ผ่านศูนย์วิทยุ 

- ประกาศเหตุผ่านระบบกระจายตามรหัสสีของสถานการณ์ (เหลอืง แดง 

ขาว) 

10. ทีมผจญเพลิงคณะ รับค าสั่ง : ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ผ่านศูนย์วิทยุ 
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ล าดับขั้นตอน หน้าที่รับผิดชอบ 

กรณยัีงไม่มีการประกาศรหัสสี : ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ C1 ฝ่ายสื่อสาร และ

ศูนย์วิทยุ โทร.35500, 38700 

กรณรีหัสสีเหลือง 

- ควบคุมเพลงิไมใ่ห้ไฟลุกลามด้วยถังดับเพลงิ และสายฉีดน้ าดับเพลงิ 

- กรณีไม่สามารถความคุมเพลงิได้ประสานงานกับศูนย์วิทยุเพ่ือแจ้ง

หน่วยงานภายนอกเข้าช่วยเหลอื 

- รายงานสถานการณ์ให้ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผน 

กรณรีหัสสีแดง : ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 

- ช่วยเหลอืผู้ที่ติดอยู่ในอาคาร 

11. Code action หมายเลข 2 

ฝ่ายอพยพคน/เคลื่อนย้าย

อุปกรณ์ 

 

รับค าสั่ง: ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ผ่านศูนย์วิทยุ 

กรณรีหัสสีเหลือง 

- เตรียมจัดล าดับการอพยพ ผู้ป่วย และญาต ิน าไปยังจุดปลอดภัย/รวมพล 

- เป็นผูน้ าทางบุคลากร ผู้ป่วย และญาติอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้ 

กรณรีหัสสีแดง 

- อพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ไปยังจุดรวมพล 

- เช็คจ านวนคนในหน่วยงาน/จ านวนผู้ป่วย 

วิธีการเคลื่อนย้าย ดังนี ้ในกรณี แนวราบ ไปด้านตรงข้ามที่เกิดเหตุ แนวดิ่ง 

ไปช้ันที่ต่ ากว่าที่เกิดเหตุไฟไหม้ 2-3 ช้ัน 

11. ทีมรักษาความปลอดภัย 

รับค าสั่ง: ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ผ่านศูนย์วิทยุ 

กรณรีหัสสีแดง : ประสานงานหน่วยงานภายนอก 

- อ านวยความสะดวกให้หน่วยงานดับเพลงิ/เจา้หน้าที่ต ารวจ และหน่วยงาน

ที่มาชว่ยเหลอื 

- ก ากับการจราจร และกั้นเขตพืน้ที่อันตราย 

- ป้องกันผู้ที่ไม่มหีน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพืน้ที่อันตรายและพื้นที่ส าคัญอื่น ๆ

ป้องกันเหตุร้ายต่างๆ รวมทั้งป้องกันการลักทรัพย์ 

- รายงานสถานการณ์ให้กับศูนย์วิทยุ 

12. หน่วยงานภายนอก 

- เข้าควบคุมเพลงิไหม้ 

- ประสานงานกับศูนย์วิทยุเพ่ือรายงานสถานการณ์ 

- รับแจ้งจากศูนย์วิทยุเพ่ือค้นหาผู้ติดอยู่ในอาคาร 

 
 

หมายเหตุ : การก าหนดตัวบุคคลและหน้าที่เพื่อระงับเหตุเพลงิไหม้ อยู่ภาคผนวก ก หน้าที่ 34 
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5. แผนอพยพ 

แผนอพยพหนีไฟ เป็นการก าหนดขึ้นเพ่ือความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินของพนักงาน และ

ทรัพย์สินของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย

มอบหมายหนา้ที่รับผิดชอบในแตล่ะทีม ดังนี ้  

  - ผู้อ านวยการดับเพลิง รองคณบดดีา้นกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

  - รองผู้อ านวยการดับเพลิง ผู้ช่วยคณบดดีา้นอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 

  - หัวหน้าทีมรักษาพยาบาล หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยฉุกเฉิน 

  - ผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ 

 

วิธีการด าเนนิการ/ความรับผดิชอบ 

1. Code action หมายเลข 2 ฝ่ายอพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน/หอ

ผู้ป่วยในพ้ืนที่ที่เกิดเหตุ  

- ได้ยินเสยีงประชาสัมพันธ์ประกาศ รหัสสีแดง 

- เป็นผูน้ าทางบุคลากร ผู้ป่วย และญาติอพยพหนีไฟตามทางออกที่จัดไว้  

- ท าการอพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ไปยังจุดรวมพล ในกรณีต้องอพยพคนให้อพยพผู้ที่

อยู่ในช้ันที่เกิดเหตุเพลงิไหม้ก่อน จากน้ันให้อพยพคนที่อยูใ่นช้ันที่สูงขึน้ไป ตามล าดับ เช่นไหม้ที่ช้ัน 5 ให้

อพยพจากช้ัน 5 ไปช้ัน 6 เป็นต้น 

- ตรวจสอบ ตรวจนับ จ านวนบุคลากร ผู้ป่วย และญาติ ที่อยู่ในพืน้ที่เกิดเหตุอัคคีภัย ณ.จุด

รวมพล   

- หากพบว่ามีผูติ้ดค้างอยู่ในอาคาร แจ้งให้ผูอ้ านวยการแผนฯ เพ่ือขออนุญาตประสานงาน

กับหน่วยงานภายนอกเข้าค้นหาผู้ติดอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุ 

 

ล าดับการอพยพคน ดังนี้ 

ล าดับที่ 1   ผู้ที่สามารถช่วยเหลอืตัวเองได้ สามารถเดนิเองได้ 

ล าดับที่ 2   ผู้ที่ต้องมคีนช่วยพยุง น่ังรถเข็น 

ล าดับที่ 3   ผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ นอนเปล 

ล าดับที่ 4   ผู้ที่ใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิต 

*วิธีการจ าแนกประเภทผู้ป่วยและวิธีการอพยพผู้ป่วย ให้ดูตามภาคผนวก ข  หน้า 51 

ล าดับการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ ดังนี้ 

ล าดับที่ 1   วัตถุไวไฟ ติดไฟง่าย 

ล าดับที่ 2   แฟม้ข้อมูลส าคัญ ประวัติผู้ปว่ย 

ล าดับที่ 3   อุปกรณ์ราคาแพงที่เคลื่อนย้ายได้ 
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2. ก าหนดจุดนัดพบ หรือจุด “รวมพล” จุดนัดพบบุคลากรที่อพยพหนีไฟจากจุดเกิดเหตุมา

รวมตัวกันเพ่ือการรายงานตัวและเช็คยอดจ านวนคนไดร้วดเร็วหรือชว่ยเหลอืได้ทันท่วงที  

จุดรวมพล 

 จุดที่ 1 สนามหญา้หน้าอาคาร 108  

 จุดที่ 2 สนามฟุตบอล 

 จุดที่ 3 สนามบาสเกตบอล ข้างอาคารสันทนาการ 

 จุดที่ 4 สนามหญา้หน้าอาคารนิมมานเหมินทร ์

ทั้งน้ี จุดรวมพลให้แยกเป็น 2 สว่น คือ สว่นที่ 1 ของบุคลากร และสว่นที่ 2 ของผู้ป่วยและญาติ 

 

3. ก าหนดจุดรองรับผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องนอนบนเตียง และมี

เคร่ืองช่วยหายใจฯ ไปยังสถานที่ที่ปลอดภัยภายในอาคารอื่น ๆ ที่สามารถรองรับการอพยพผู้ป่วยหนักจาก

อาคารที่เกิดอัคคีภัย  

 

จุดรองรับผู้ป่วยหนักที่ไม่สามารถเดนิ 

  1. พ้ืนที่บรเิวณ......................ช้ัน.........................อาคารบุญสม  มารติ์น 

  2. พ้ืนที่บรเิวณ......................ช้ัน.........................อาคารสุจิณฺโณ 

  3. พ้ืนที่บรเิวณ......................ช้ัน.........................อาคารศรีพัฒน์ 

  4. พ้ืนที่บรเิวณ......................ช้ัน.........................อาคารเฉลิมระบารมี 

  5. พ้ืนที่บรเิวณ......................ช้ัน.........................อาคารศูนย์ความเป็นเลศิทางการแพทย์ 
 

4. ก าหนดจุดรองรับผู้ป่วยทั่วไป และผู้ป่วยหนัก ในกรณีที่ผู้ป่วยทั่วไปและผู้ป่วยหนัก มีมาก

เกินกว่าที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จะรองรับการรักษาพยาบาลได้  ซึ่งเป็นหน่วยงานภายนอก 

(โรงพยาบาลอื่น ๆ) ที่ต้ังอยู่ใกลก้ับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนคร

เชียงใหม่ ได้แก่  

- โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ 

- โรงพยาบาลสวนปรุง 

- โรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่  

 

5. ชุดช่วยชีวิตและยานพาหนะ จะเข้าค้นหาและท าการช่วยชีวิตเจ้าหน้าที่ บุคคลภายนอก 

และผู้ป่วย ที่ยังติดค้างอยู่ในอาคาร หรือในพืน้ที่ที่เกิดอัคคีภัย รวมถึงกรณีของเจ้าหน้าที่ที่ออกมาอยู่จุดรวม

พลแล้วมีอาการเป็นลม ช็อก หมดสติ หรือบาดเจ็บ หน่วยช่วยชีวิตและยานพาหนะจะท าการปฐมพยาบาล

เบื้องต้น และติดต่อหน่วยยานพาหนะให้ล าเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้ป่วย ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องน าส่ง

หน่วยงานภายนอก (โรงพยาบาลอื่นๆ) 



  

17 
 

**เมื่อประกาศรหัสสีแดง ผู้อ านวยการ/รองผู้อ านวยการแผนฯ ประสานงานกับผู้อ านวยการ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่เพ่ืออนุมัติใช้แผนอุบัติภัยหมู่ และด าเนินตามแผนฯ (ตามภาคผนวก หน้า 

37)  

  

ประสานงาน 
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ผังบรเิวณพ้ืนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ 

 

 

 

 

                    

              

 

  

 

 

 

 

 

1 
2 

3 

4 

จุดรวมพล ก าหนดใหม้ี 4 จุด ดังนี ้

จุดที่  1   สนามหญา้หน้าอาคาร 108  

จุดที่  2  สนามฟุตบอล 

จุดที่  3  สนามบาสเกตบอล ข้างอาคารสันทนาการ 

จุดที่  4  สนามหญา้หน้าอาคารนิมมานเหมินทร์ 
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6. แผนบรรเทาทุกข์ 

เป็นการด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือส ารวจรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นและฟ้ืนฟู ปรับปรุง 

แก้ไขพ้ืนที่ที่ได้รับความเสยีหายให้กลับคืนสูส่ภาพเดิมหรือดีกว่าเดิมโดยเร็วที่สุด ประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ 

ดังน้ี 

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  

2. การส ารวจความเสยีหาย 

3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย และก าหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพ่ือรอรับค าสั่ง 

4. การช่วยชีวิตและขุดค้นหาผู้เสยีชีวิต 

5. การอพยพผู้ประสบภัย ทรัพย์สินของผู้เสียชีวิต 

6. การประเมินความเสยีหาย ผลการปฏิบัตงิานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 

7. การช่วยเหลอืสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 

8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือให้การด าเนินกิจการของคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราชนครเชยีงใหม่ สามารถด าเนินการได้โดยเร็วที่สุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

20 
 

ก าหนดหน้าที่รับผดิชอบของผู้ปฏิบัติการในแผนบรรเทาทุกข ์

หน้าที่รับผิดชอบ ผู้ปฏิบัติ 

1. การประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ 
หัวหน้าทีม ……………………………………………............. 

พนักงานร่วมทีม...............................................  

2. การส ารวจความเสียหาย 
หัวหน้าทีม ……………………………………………............. 

พนักงานร่วมทีม...............................................  

3. การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและ

ก าหนดจุดนัดพบของบุคลากร 

หัวหน้าทีม ……………………………………………............. 

พนักงานร่วมทีม...............................................  

4. การช่วยชีวิตและค้นหาผู้ประสบภัย 
หัวหน้าทีม ……………………………………………............. 

พนักงานร่วมทีม...............................................  

5. การอพยพผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและ

ผู้เสียชีวิต 

หัวหน้าทีม ……………………………………………............. 

พนักงานร่วมทีม...............................................  

6. การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบัติงาน 

และการรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้ 

หัวหน้าทีม ……………………………………………............. 

พนักงานร่วมทีม............................. .................. 

7. การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
หัวหน้าทีม ……………………………………………............. 

พนักงานร่วมทีม...............................................  

8. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อใหก้าร

ด าเนนิกิจการของคณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงพยาบาลมหาราช

นครเชยีงใหม่สามารถด าเนินการได้โดยเร็วที่สุด 

หัวหน้าทีม ……………………………………………............. 

พนักงานร่วมทีม...............................................  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 

แบบฟอร์มรายงานผล
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แบบฟอร์มรายงานเหตุเพลิงไหม้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

 

หน่วยงานที่เกิดเหตุ....................................................... จุดที่เกิดเหตุ ............................................ 

เพลงิไหม้เกิดขึน้ในวันที่ ............เดอืน..............................พ.ศ. .................เวลา .................น. 

1. รายงานผูอ้้านวยการแผน เวลา .......................................น. 

2. ทีมดับเพลงิโรงพยาบาล มาถึงเวลา ................................น. 

3. ประกาศแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (รหัสแดง) เวลา .....................................น. 

4. ทีมอพยพ/เคลื่อนย้ายเร่ิมด าเนินการเวลา...................................น. 

5. รถดับเพลงิท้องที่ถึงที่เกิดเหตุ เวลา.................................น. 

6. ทีมค้นหามาถึงที่เกิดเหตุเวลา..........................................น. 

7. เจ้าหน้าที่ต ารวจ มาถึงเวลา ............................................น. 

8. เพลงิสงบ เวลา................................................................น. 

9. ความเสยีหาย ไฟไหม้ลุกลามไปทั้งหมด จ านวน .................................ช้ัน / ห้อง 

10. จ านวนบุคลากรได้รับบาดเจ็บ จ านวน ..................คน ระบุการบาดเจ็บ...................................... 

11. จ านวนบุคลากรที่เสยีชีวิต จ านวน ..................คน ระบุสาเหตุ..................................................... 

12. ทรัพย์สินเสยีหาย 

จ านวนทรัพย์สินที่เสยีหาย ...................................................................... 

13. จ านวนอุปกรณ์ดับเพลงิที่ใช้ไป  

 จ านวนเคร่ืองดับเพลงิเคมีมอืถอื ถังแดง........... เครื่อง ถังเขียว...............เครื่อง อื่นๆ..................... 

14. สิ่งที่ไหม้ไฟเกิดจาก 

สาเหตุ        บุคคล        ไฟฟ้า       อุบัตเิหตุ          อื่นๆ ......................................... 

15. เหตุผลของการขยายขอบเขตเพลงิไหม้ 

- เวลาในการเข้าผจญเพลงิ ...................นาที  

- ระยะเวลาแจ้งเหตุ ...............................นาที 

- เวลาที่เสยีไปกับการเดนิทางถึงที่เกิดเหตุ .............................นาที 

- เวลาที่ปฏิบัติการดับเพลิง ………………………………….นาที 

บันทึกเพิ่มเติม 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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บันทึกการตรวจสอบทรัพย์สิน เมื่อเกดิอัคคีภัย 

จุดรวมพล........................................................... 

หน่วยงานที่เกิดเพลงิไหม้.................................................จุดเกิดเหตุ.................................................... 

เพลงิไหม้เกิดขึน้ในวันที่....................เดอืน...............................พ.ศ.............................เวลา...............น. 

จ านวนผู้ป่วยในแผนก........................คน  จ านวนเจ้าหน้าที่ขึ้นปฏิบัตงิาน...........................คน ดังน้ี 

ล าดับ รายการทรัพย์สิน แผนก หมายเหตุ 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

บันทึกเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุ

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ........................................................ผู้บันทึก 
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แบบประเมินสรุปผลการฝึกซ้อมอัคคีภัย 

หน่วยงาน :_________________________  วันท่ี:_____________________  

สถานท่ีเกิดเหตุ :________________________________ พบเพลิงไหม้เวลา : _____________ น.  
หน่วยงานข้างเคียง : ____________________   
จ านวนผู้ร่วมซ้อม :_______ คน, แบ่งเป็นบุคลากร: ____ คน, ผู้ป่วย : ____ คน  
จ าแนกระดับความรุนแรงผู้ป่วย: เขียว :_____  คน เหลอืง :_____ คน และแดง :_____ คน 

สถานที่อพยพ/เคลื่อนย้ายไปยัง จุดปลอดภัย : _____________ และจุดรวมพล: ______________ 
 

เจ้าหน้าท่ี/
เหตุการณ์ 

หน้าท่ี เวลา ผู้รับผิดชอบ 

ณ. จุดเกิดเหตุ 
ไม่มีสี  - 

ผู้พบเห็น แจ้งเจ้าหน้าท่ี C1  - 

C1 

แจ้งศูนย์วิทยุ  

 
แจ้งเจ้าหน้าท่ี C3  
แจ้งเจ้าหน้าท่ี C2  

แจ้งหน่วยงานข้างเคียง  
C2 อพยพ/เคล่ือนย้ายไปยังจุดตรงกันข้าม   
C3 เข้า ปิดประตู / หน้าต่าง ก๊าซทางการแพทย์   

C3 
เริ่มดับเพลิง (ใช้ถังดับเพลิง)   

หากไม่สามารถดับเพลิงได้ แจ้งกลับไปยัง
เจ้าหน้าท่ี C1 

 
 

ได้ยินประกาศรหัสสีเหลือง  - 
C2 เตรียมจัดล าดับการอพยพผู้ป่วย   
C3 เข้า ปิดประตู / หน้าต่าง ก๊าซทางการแพทย์   

ทีมดับเพลิงคณะ เข้ามายังจุดเกิดเหตุ   
ทีมดับเพลิงคณะ แจ้งกลับศูนย์วิทยุในกรณี ไม่สามารถดับเพลิงได้   

ทีมช่างคณะ เข้าประจ าจุดตัดน  า ไฟ แก๊สทางการแพทย์   
ได้ยินประกาศรหัสสีแดง  - 

ทีมช่างคณะ ดึงสัญญาณแจ้งเหตุ   
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C2 
เริ่มอพยพผู้ป่วย/เคล่ือนย้ายอุปกรณ์ไปยังจุดรวม

พล 
 

 

ทีมช่าง เข้าตัดไฟแผนวงจรหลัก/ใกล้เคียง   
ทีมดับเพลิง
เทศบาล 

มาถึงจุดเกิดเหตุ  - 
เพลิงสงบ  - 

ได้ยินประกาศรหัสขาว  - 

ปัญหาที่พบ ณ.จุดเกิดเหตุ : 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
เจ้าหน้าท่ี/
เหตุการณ์ 

หน้าท่ี เวลา ผู้รับผิดชอบ 

ณ. กองอ านวยการ 
ผู้อ านวยการแผนฯ ได้รับรายงานเกิดเหตุเพลิงไหม้   

ศูนย์วิทย ุ แจ้งทีมดับเพลิงเทศบาล   

ขออนุมัติประกาศรหัสสี 
สีเหลือง:_____ 
สีแดง:______ 
สีขาว:______ 

 

ผอ.รพ.มหาราช
นครเชียงใหม่ 

เปิดแผนอุบัติภัยหมู่ 
 

 

ทีมดับเพลิง
เทศบาล 

รายงานตัวต่อ ผอ.แผนฯ 
 

 

เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัย 

แจ้งผู้ติดอยู่ภายในอาคารแก่ ผอ.แผนฯ 
 

 

ผู้อ านวยการแผนฯ ประกาศปิดแผน   

ปัญหาที่พบ ณ.กองอ านวยการ : 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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เจ้าหน้าท่ี/
เหตุการณ์ 

หน้าท่ี เวลา ผู้รับผิดชอบ 

ณ. จุดรวมพล 
เริ่มตั งจุดรวมพล จัดเตรีมสถานท่ีรวมพล   

ผู้อพยพ บุคลากร กลุ่มแรกมาถึง   
ผู้อพยพ ผู้ป่วยสีเขียว กลุ่มแรกมาถึง   
ผู้อพยพ ผู้ป่วยสีเหลือง แดง มาถึง   

เจ้าหน้าท่ี ER คัดกรองผู้ป่วย   
จัดเตรียมสถานท่ีเรียบร้อย   
ได้ยินเสียงประกาศรหัสขาว   

เจ้าหน้าท่ี C2 
สรุปยอดผู้อพยพ และผู้ติดอยู่ภายในอาคารให้แก่

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
 

 

ปัญหาที่พบ ณ. จุดรวมพล : 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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แบบฟอร์มเตรยีมความพร้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 

ที ่ ประเด็นการตรวจ 

ผลการตรวจ 

ด าเนนิการ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

1 การแตง่ต้ังคณะท างานจัดท าแผนป้องกันและ

ระงับอัคคีภัยภายในหน่วยงาน 
   

2 การอนุมัติแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยภายใน

หน่วยงาน 
   

3 การระบุความส าคัญของปัญหา    

4 การก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน    

5 การก าหนดขอบเขตของแผน    

6 การรวบรวมข้อมูลของหน่วยงาน    

 ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน    

 ข้อมูลบุคลากร /ผู้ปว่ย    

 ข้อมูลเคร่ืองมอื เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ใน

การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   

7 การปฏิบัตกิ่อนเกิดอัคคีภัย 

 การตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย    

- การมอบหมายหนว่ยงานรับผิดชอบใน

การตรวจตราความปลอดภัยเกี่ยวกับ

อัคคีภัย 

   

- การจัดท าแบบฟอรม์การตรวจตราความ

ปลอดภัยเกี่ยวกับอัคคีภัย 
   

 การรณรงค์ เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับ การป้องกันและระงับอัคคีภัย 
   

- การมอบหมายหนว่ยงานรับผิดชอบการ

รณรงค์ เผยแพร่ และเสริมสร้างความรู้

เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

   

 การฝึกเพื่อทดสอบแผนป้องกันและระงับ

อัคคีภัยภายในหน่วยงาน 

- การมอบหมายหนว่ยงานรับผิดชอบการ

ฝึกเพื่อทดสอบแผนป้องกันและระงับ
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ที ่ ประเด็นการตรวจ 

ผลการตรวจ 

ด าเนนิการ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

อัคคีภัยภายในหน่วยงาน 

 การเตรียมพร้อมส าหรับการอพยพหนีไฟ    

- การจัดท าแผนอพยพหนีไฟของหน่วยงาน    

- การก าหนดผูน้ าอพยพหนีไฟ     

- การก าหนดผูท้ าหน้าที่ตรวจสอบยอดผู้

อพยพ 
   

- การก าหนดผูท้ าหน้าที่ชุดปฐมพยาบาล    

- การจัดท าบัญชีรายช่ือเจ้าหน้าที่ที่

ปฏิบัตงิานของหน่วยงาน 
   

 - การจัดท าบัญชีเอกสารและทรัพย์สนิ

ส าคัญของ ทางราชการที่ต้องขนย้ายเมื่อ

เกิดเหตุเพลงิไหม้ 

   

- การมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบใน

การขนย้ายและเก็บรักษาทรัพย์สิน 

เอกสาร และทรัพย์สินส าคัญของทาง

ราชการ 

   

8 การปฏิบัตริะหว่างเกิดอัคคีภัย    

 การก าหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างเกิด

อัคคีภัยในเวลาราชการ 

   

- การก าหนดแนวทางการแจ้งเหตุเพลงิ

ไหม้ 

   

- การก าหนดช่องทาง/หมายเลขโทรศัพท์

รับแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 

   

- การก าหนดแนวทางปฏิบัติในการ

ดับเพลิง 

   

- การก าหนดแนวทางปฏิบัติในการอพยพ

หนีไฟ 

   

 การก าหนดแนวทางปฏิบัติระหว่างเกิด    
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ที ่ ประเด็นการตรวจ 

ผลการตรวจ 

ด าเนนิการ

แล้ว 

อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

ยังไม่ได้

ด าเนนิการ 

อัคคีภัยนอกเวลาราชการ 

9 การปฏิบัตหิลังเกิดอัคคีภัย    

 การก าหนดแนวทางปฏิบัติหลังเกิดอัคคีภัย    

 การก าหนดแนวทางในการรวบรวมความ

เสยีหาย   ทีเ่กิดขึน้ 

   

10 การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ    

 การก าหนดแนวทางการแปลงแผนไปสูก่าร

ปฏิบัต ิ

   

 

หมายเหตุ   ท าเครื่องหมาย ✓ ในช่องผลการตรวจที่สอดคล้องกับข้อเท็จจรงิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ตรวจ............................................................................... 
(                                            ) 

  ต ำแหน่ง           

  วันท่ี................................................................................ 
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ตัวอย่างแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในหน่วยงาน 
 

1. ก าหนดเจ้าหน้าที่ในภาควิชา/ฝ่าย/งาน เป็นผูรั้บผิดชอบในงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 

2. ก าหนดหนา้ที่ และความรับผิดชอบในการเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย โดยมีการ

ก าหนด Code Action และมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน ทุกวัน ทุกเวร 

Code Action หมายเลข 1 ฝ่ายสื่อสาร 

ผู้รับผิดชอบ......................................................... 

Code Action หมายเลข 2 ฝ่ายอพยพคน/เคลื่อนย้ายอุปกรณ์ 

ผู้รับผิดชอบ........................................................ 

Code Action หมายเลข 3 ฝ่ายดับเพลิง 

ผู้รับผิดชอบ........................................................ 

 3. การก าหนดหนว่ยงานสื่อสารกับหน่วยงานข้างเคียงเมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย 

 4. ก าหนดผังเสน้ทางหนีไฟของหน่วยงาน 
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แผนผังระบบบัญชาการเหตุการณ์ในอุบัติภัยหมู่ (Incident Command System) 
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ภาคผนวก ข  

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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1. การเกดิไฟ 

ไฟเกิดจากการรวมตัวขององค์ประกอบ 3 ประการ ที่รวมตัวกันจนได้สัดส่วน 

1. เชือ้เพลงิ (FUEL) คือสิ่งที่ติดไฟและลุกไหม้ได้ 

2. ความร้อน (HEAT) คือ ความร้อนที่เหมาะสมและเพียงพอ สามารถท าอุณหภูมิสูงจนท าให้สาร

เชือ้เพลงิจุดติดไฟ เช่น สะเก็ดไฟ ลูกไฟจากการเช่ือม เครื่องจักรร้อน ไฟฟ้าช็อต เปลวไฟ บุหร่ี ฟ้าผ่า ฯลฯ 

3. อากาศ (OXYGEN) ในบรรยากาศทั่วไปมีออกซิเจน ประมาณ 21 % อยู่แลว้ ซึ่งสามารถท าให้ช่วย

ติดไฟได้ 

 

     

      

      

      

    

     

     

 

 

2. ประเภทของไฟ 

1. ประเภท A คือ เพลงิที่ไหม้ที่เกิดจากเชือ้เพลงิของแข็ง เช่น ไม ้ผ้า กระดาษ ปอ นุ่น ยาง พลาสติก

เคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะส าหรับใช้ในการดับไฟ คือ เคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ าสะสมแรงดัน เคร่ืองดับเพลิงชนิด

โฟมสะสมแรงดัน เคร่ืองดับเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง ABC เคร่ืองดับเพลงิชนิดก๊าซเหลวระเหย ที่ไม่ท าลายมลภาวะ 
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2. ประเภท B คือ เพลิงที่ไหม้ในของเหลวติดไฟและก๊าซติดไฟ  เช่น น้ ามัน ก๊าซหุงต้ม จาระบี สารละลาย

เครื่องดับเพลิงที่เหมาะส าหรับใช้ดับไฟ คือ เครื่องดับเพลงิชนิดโฟมสะสมแรงดัน เครื่องดับเพลงิชนิดผงเคมี

แห้ง A B C เคร่ืองดับเพลงิชนิดคาร์บอนไดออกไซด ์เคร่ืองดับเพลงิชนิดก๊าซเหลวระเหย ที่ไม่ท าลายมลภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

3. ไฟประเภท C สัญลักษณ์ ตัวอักษร C อยู่ในรูปวงกลม พื้นสฟ้ีา ตัวอักษรสดี าสัญลักษณ์ที่เป็นรูปภาพ 

จะเป็นรูป ปลั๊กไฟที่ลุกติดไฟเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่มีกระแสไฟฟ้า  เครื่องดับเพลิงที่เหมาะส าหรับดับไฟ 

คือ เคร่ืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง A B C เคร่ืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เครื่องดับเพลงิชนิด

ก๊าซเหลวระเหยที่ไมท่ าลายมลภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

4. ไฟประเภท D สัญลักษณ์ ตัวอักษร D อยู่ในรูปดาวห้าแฉก พืน้สเีหลอืง  ตัวอักษรสีด าสัญลักษณ์ 

ที่เป็นรูปภาพจะเป็นรูป เฟืองโลหะติดไฟ เป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงที่เป็น โลหะลุกติดไฟเคร่ืองดับเพลิงที่

เหมาะส าหรับดับไฟ  คือ  เครื่องดับเพลงิชนิดผงเคมี โซเดยีม ครอไรด ์ 
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5. ไฟประเภท K สัญลักษณ์ตัวอักษร K อยู่ในรูปหกเหลี่ยมด้านเท่า พืน้สดี า ตัวอักษรสขีาวสัญลักษณ์ 

ที่เป็นรูปภาพ  จะเป็นรูปกระทะท าอาหารที่ลุกติดไฟเป็นไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงน้ ามันท าอาหาร น้ ามันพืช  

น้ ามันจากสัตว์ และไขมันเคร่ืองดับเพลิงที่เหมาะส าหรับดับไฟ  คือ  เคร่ืองดับเพลิงชนิดน้ าผสมสาร

โปตัสเซี่ยมอะซิเตท  

 

 

 

 

 
 

 

3. ประเภทของถังดับเพลิง 

 1. ชนิดผงเคมีแห้ง สามารถดับไฟได้เกือบทุกประเภท A B C ยกเว้น CLASS  K  ราคาถูก  หาซือ้ง่าย 

แต่มีข้อเสียคือเมื่อฉีดออกมาจะฟุ้งกระจาย และเมื่อเราท าการฉีดแล้ว จะฉีดจนหมดหรือไม่หมดถัง แรงดัน

จะตก ไมส่ามารถใช้งานได้อีก ต้องสง่บรรจุใหม่ เป็นถังสีแดง  

   

   

   

   

   

   

  

2. ชนิดเคมีสูตรน้ า หรือ Low Pressure Water Mist สารเคมีจะเป็นน้ ายาชื่อว่า “ABFFC” ที่ใช้ส าหรับ

การดับไฟได้ดี ไมเ่ป็นสื่อน าไฟฟ้า สามารถดับไฟได้ทุกประเภท A B C และ K ราคากลางๆ แต่จะแพงกว่าถัง

ชนิดเคมีแห้ง เหมาะกับใช้ในบ้าน เน่ืองจากสามารถดับไฟที่เกิดจากน้ ามันทอดในครัวเรือนได้ และหากมีการ

ใช้งานแล้ว ฉีดสารเคมีไม่หมด ยังสามารถใช้ต่อจนหมดได้ ถังมีหลายสี แล้วแต่ผู้จ าหน่าย ได้แก่ สีฟ้า แส

ตนเลส หรือบางรายใช้สีเขียว 
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 3. ชนิดสารสะอาด หรือ ฮาโลตรอนวัน สารเคมีภายในบรรจุก๊าซ Halotron-1 เมื่อฉีดแล้วจะระเหย

ไปเอง ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับไฟได้ทุกประเภท A B C เหมาะส าหรับการใช้งานในห้องคอมพิวเตอร์ 

คลีนรูม ไลน์การผลติ ห้องไฟฟ้า ห้องเก็บอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

 

    

     

 

 

 

 

4. ชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) สารเคมีภายในบรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซที่ฉีด

ออกมาจะเป็นไอเย็นจัด คล้ายน้ าแข็งแห้ง ลดความร้อนของไฟได้ ไม่ทิ้งคราบสกปรก สามารถดับไฟได้

ประเภท B C เหมาะส าหรับการใช้งานในห้องเคร่ืองจักร Line การผลิตอุตสาหกรรมอาหาร เป็นถังสีแดง 

ปลายกระบอกฉดีจะใหญ่ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ชนิดโฟม สารเคมีภายในบรรจุโฟม เมื่อฉีดออกมาจะเป็นฟองโฟมคลุมผิวเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ จึง

สามารถดับไฟได้ประเภท A B แต่ไม่สามารถน าไปดับไฟประเภท C ไดเ้พราะเป็นสื่อน าไฟฟ้า เหมาะส าหรับ

ภาคอุตสาหกรรม ดับเชื้อเพลงิประเภททินเนอร์ และสารระเหยติดไฟ เป็นถังแสตนเลส 
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4. วิธีการใช้ถังดับเพลิง 

1. เข้าไปทางเหนือลมโดยห่างจากฐานของไฟประมาณ  2 - 3  เมตร 

2. ดงึสลักหรือลวดที่ร้ังวาลว์ออก 

3. ยกหัวฉีดปากกรวยช้ีไปที่ฐานของไฟ  ( ท ามุมประมาณ  45  องศา ) 

4. บีบไกเพื่อเปิดวาลว์ให้กา๊ซพุ่งออกมา 

5. ให้ฉีดไปตามทางยาว  และกราดหัวฉีดไปช้า ๆ 

6. ดับให้สนิทจนแนใ่จแล้ว จึงฉดีต่อไปข้างหน้า 

ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้วางอยู่ในระดับต่างกัน  ให้ฉีดจากข้างลา่งไปหาข้างบน  และถ้าน้ ามันร่ัวไหล

ให้ฉีดจากปลายทางที่ร่ัวไหลไปยังจุดที่ร่ัวไหล  และเหตุเพลิงไหม้ที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า ที่มีกระแสไฟฟ้า

ไหลอยู่  ต้องรบีตัดกระแสไฟฟ้ากอ่น  เพ่ือป้องกันมิให้เกิดการลุกไหม้ขึน้มาอีกได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. วิธีการตรวจสอบถังดับเพลิง 

1. ดูที่เข็มในมาตรวัด (Pressure Gauge) ของถังดับเพลิง เคร่ืองดับเพลงิที่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได ้

เข็มจะชี้ที่ช่องสเีขียว (สังเกตตามรูป) แต่ถ้าเข็มเอียงมาทางซ้ายแสดงว่าแรงดันไม่มี ต้องรีบน าไปเติมแรงดัน

ทันที ซึ่งควรตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดอืน 

2. ตรวจ สายฉีด หัวฉีด อย่าให้มผีงอุดตัน เป็นประจ าทุกเดอืน 

3. ถ้าไฟไหม้ หรือกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง ให้สง่ไปตรวจสอบและบรรจุใหม่ 
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4. สภาพบรรจุของถังดับเพลงิต้องไม่บุบ หรือบวม และไมข่ึน้สนิม 

5. อายุการใช้งาน ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) มีอายุประมาณ 5 ปี ชนิดฮาโลตรอนวัน 

(ถังสีเขียว) และชนิดก๊าซ CO2 มีอายุประมาณ 10 ป ี

6. ถังดับเพลงิชนิดผงเคมีแห้ง (ถังสีแดง) หากมีการใช้งานแล้ว ต้องน าไปเติมสารเคมีใหม่ทุกครัง้ 

 

 

   

   

    

 

 

 

 

  

6. อุปกรณ์ส าหรับป้องกันอัคคีภัย 

 1. อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

    

    

    

    

    

    

    

 

    

2.  อุปกรณ์ตรวจจับความรอ้น (Heat Detector)   
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3. อุปกรณ์ใช้คนกดแจ้งเหตุไฟไหม้ (Manual Switch) 

     

     

     

     

     

     

     

      

 

 

4. หัวฉีดน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ สามารถฉีดน้ าโดยอาศัยหลักการเมื่ออุณหภูมิความร้อนสูง ในบริเวณ

ที่เกิดเหตุ            

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 5. สายฉีดน้ าดับเพลงิ หัวฉีดดับเพลิง 
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7.การจ าแนกประเภทผู้ป่วยและวิธีการอพยพผู้ป่วย 

ในการอพยพผู้ป่วยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน จะมีการจ าแนกประเภทผู้ป่วยตามอาการของโรคและความสามารถในการ

ช่วยเหลอืตนเอง โดยแบ่งผู้ป่วยเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มผู้ป่วยประเภทที่ 1 หมายถึงผู้ป่วยในระยะวิกฤติ เช่น 

- ผู้ป่วยหนักมาก หรือสิน้หวัง 

- ผู้ป่วยท่ีใช้เครื่องช่วยหายใน 

- ผู้ป่วยท่ีกระดูกต้นคอหัก และตรึงกับเตียงเพื่อตึงคอ 

- ผู้ป่วยหลังผ่าตัดวันแรก 

- เด็กแรกเกิดท่ีตอ้งใชเ้ครื่องช่วยหายใจ 

กลุ่มผู้ป่วยประเภทที่ 2 หมายถึงผู้ป่วยในระยะวิกฤติแต่ยังช่วยเหลือตนเองไม่ได้ เช่น 

- ผู้ป่วยอัมพาตท้ังตัวหรือบางส่วน 

- ผู้ป่วยหลังท าการผ่าตัด 

- ผู้ป่วยท่ีไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ด้วยตัวเอง 

- ผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง 

- ผู้ป่วยเด็ก เด็กอ่อน 

กลุ่มผู้ป่วยประเภทที่ 3 หมายถึงผู้ป่วยทีช่่วยตนเองได้หรือผู้ป่วยโรคเร้ือรังไม่รุนแรง  

ในการอพยพผู้ป่วยประเภทท่ี 1 และ 2 ต้องมีผู้ช่วยเหลอืเนื่องจากผู้ป่วยไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองได้ ยกเวน้

ผู้ป่วยท่ีมีอการหนักมากหรือเรือ้รัง ควรพิจารณาเคลื่อนย้ายเป็นล าดับสุดท้าย ส่วนผู้ป่วยประเภทท่ี 3 ใหผู้้ป่วยช่วยเหลอื

ตนเองโดยการรวมกลุ่มกันและมผีู้น าอพยพไปยังจุดปลอดภัยหรือจุดรวมพล และอาจมอบหมาบใหช้่วยอพยพผู้ป่วยท่ีช่วย

ตนเองไม่ได้เตม็ท่ี (อ้างอิงจากคณะกรรมการด าเนินงานป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ โรงพยาบาลหัวหนิ,2553) ซึ่งมี

วธิกีารอพยพผู้ป่วยดังนี้ 

1) วธิกีารอพยพผู้ป่วยโดยการพยุงเดิน เหมาะส าหรับผู้ป่วยท่ีรู้สึกตัว แต่แขนขาหรือขาข้างใดข้างหนึ่งเจ็บหรืออ่อน

แรง การพยุงเดินมีวิธีการดังนี ้(นเรศวร. มหาวทิยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์, 2560) 

(1) ผู้ช่วยเหลอืยืนเคียงข้างผู้ป่วย หันหน้าไปทางเดียวกัน แขนข้างหนึ่งของผู้ป่วยพาดคอ 

(2) ผู้ช่วยเหลอืจับมือผู้ป่วยไว ้ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลอืโอบเอวและพยุงเดิน 
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ภาพแสดงการอพยพผู้ป่วยโดยการพยุงเดิน (พิชญา สุธวีรีะขจร,2560) 

2) วธิกีารอพยพผู้ป่วยโดยการอุ้ม (นเรศวร. มหาวิทยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์, 2560) 

(1) การอุ้มโดยมีผู้ช่วยเหลอืคนเดียว วธินีีใ้ช้กับผู้ป่วยท่ีมีน้ าหนักตัวน้อยซึ่งไม่มีบาดแผลรุนแรง หรือกระดูกหัก

โดยการช้อนใต้เขา่และประคองด้านหลัง หรืออุ้มทาบหลัง 

(2) การอุ้มโดยมีผู้ช่วยเหลอืมากกวา่ 1 คน เหมาะส าหรับผู้ป่วยในรายท่ีไม่รู้สึกตัว แต่ไม่ควรใช้ในรายท่ีมีการ

บาดเจ็บของล าตัว หรือกระดูกหัก 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการอพยพผู้ป่วยโดยการอุ้ม (พิชญา สุธวีรีะขจร,2560) 

3) วธิกีารอพยพผู้ป่วยโดยการลาก วธินีีใ้ช้ในกรณีฉุกเฉิน เช่น เกิดไฟไหม้ ฯลฯ ท่ีตอ้งเคลื่อนย้ายออกจากท่ีเกิด

เหตุให้เร็วท่ีสุด (นเรศวร. มหาวทิยาลัย. คณะพยาบาลศาสตร์, 2560) 

(1) ผู้ช่วยเหลอื ลากโดยใช้มือสอดใต้รักแร้ลากถอยหลังหรือจับข้อเท้าลากถอยหลัง ไม่ควรลากไปด้านข้างของ

ผู้ป่วย 

(2) ระวังไม่ให้สว่นของร่างกายผู้ป่วยโค้งงอ โดยเฉพาะส่วนของคอและล าตัว การลาดจะลดอันตรายลงถ้าใช้ผ้า

หม่ เสื่อ หรือแผ่นกระดานรองล าตัวผู้ป่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการอพยพผู้ป่วยโดยการลาก (พิชญา สุธวีีระขจร,2560) 
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4) วธิกีารอพยพผู้ป่วยโดยใช้รถเข็นเปลนอนหรือรถเข็น (มหดิล. มหาวทิยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 

2560) 

(1) ในการใช้รถเข็นเปลนอนข้ึนลงทางลาดชั้น ศรีษะของผู้ป่วยต้องอยู่สูงกวา่ตัวเสมอ 

(2) เข็นรถเข็นในทางตรง ไม่เข็นเอียง หรือเข็นแนวขวางข้องเปลนอน 

(3) ตั้งหลักและระมัดระวังก่อนการเลีย้วรถเพื่อไม่ให้เกิดแรงเหว่ียงท่ีเป็นอันตรายกับผู้ป่วย ก่อนการเลีย้ง

ส ารวจการล็อคของล้อรุเข็นว่าพร้อมท่ีจะเลีย้ว 

(4) การเข็นในทางขรุขระต้องเข็นช้า ๆใหผู้้ป่วยได้รับการกระทบกระเทือนน้อยท่ีสุด เพื่อลดความเสี่ยงท่ีจะท าให้

ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บ 

 

 
 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการอพยพผู้ป่วยโดยใช้เปลเข็นหรือรถเข็น (พิชญา สุธวีรีะขจร,2560) 

5) วธิกีารอพยพผู้ป่วยโดยใช้เปลหาม (มหดิล. มหาวิทยาลัย, คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, 2560) 

(1) เริ่มต้นดว้ยการอุ้มผู้ป่วยนอนราบบนเปล จากนั้นควรใหผู้้ช่วยเหลอืคนหนึ่งเป็นคนออกค าสั่งใหย้กและหาม

เดิน เพื่อความพร้อมเพรียงและนุ่มนวล 

(2) ผู้ช่วยเหลอื 4 คน สองคนหามทางศีรษะ อีกสองคนหามทางด้านปลายเท้าและหันหน้าไปทางเดียวกัน โดย

ผู้ช่วยเหลอืท่ีหามทางด้านปลายเท้าจะเดินน าหน้า หากต้องบีบ  AMBU Bag (อุปกรณ์ช่วยเพิ่มปริมาณอากาศ ในกรณีผู้ป่วยไม่

สามารถหายใจได้) จะท าใด้สะดวก ยกเวน้การข้ึนท่ีสูงใหศ้รีษะไปก่อน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพแสดงการอพยพผู้ป่วยโดยใช้เปลเข็น (สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต,2560) 
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