ค�ำน�ำ
เพือ่ สนองตอบนโยบายของท่านผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศ์
สุ ขุ ม พั น ธ์ุ บริ พั ต ร ที่ต้องการให้กรุงเทพฯ เป็นมหานครแห่งความปลอดภัย
ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) จึงมีเป้าหมายทีจ่ ะยกระดับในการ
ป้องกันอัคคีภยั ซึง่ เป็นสาธารณภัยทีม่ คี วามเสีย่ งมากทีส่ ดุ ในพืน้ ทีก่ รุงเทพฯ โดยมุง่ เน้น
ไปทีโ่ รงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครทีม่ มี ากถึง 438 โรงเรียน มีครูกว่า 14,300 คน
และนักเรียนกว่า 300,000 คน
โดยทีผ่ า่ นมา สปภ. ได้มกี ารรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมให้ความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการอบรมดับเพลิงและซ้อมหนีไฟให้โรงเรียน
ในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ เป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้ทกุ คนในโรงเรียนสามารถช่วยเหลือตนเอง
และคนรอบข้างได้ในยามที่เกิดเพลิงไหม้
หนังสือคู่มือป้องกันอัคคีภัยส�ำหรับโรงเรียนเล่มนี้ เป็นอีกความตั้งใจในการ
ป้องกันอัคคีภยั ให้แก่โรงเรียนในเชิงรุก โดยจะเป็นกรอบทิศทางในการวางแผนป้องกัน
อัคคีภัยตั้งแต่ระยะก่อนเกิดภัย ขณะเกิดภัย และหลังเกิดภัย เพื่อให้ครูมีความรู้
ความเข้าใจในการจัดท�ำแผนป้องกันอัคคีภัยโรงเรียนของตนเอง ตลอดจนสามารถ
ถ่ายทอดความรูท้ ไี่ ด้รบั ไปยังนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน เพือ่ ให้ทกุ คนในโรงเรียน
ได้มสี ว่ นช่วยท�ำให้โรงเรียนเป็นสถานทีท่ ปี่ ลอดภัยจากอัคคีภยั และเป็นศูนย์รวมความรู้
และความรักของครูและนักเรียนสืบต่อไป

ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กรุงเทพมหานคร

สำรบัญ

รู้ทันอัคคีภัยในโรงเรียน

เตรียมพร้อมป้องกันก่อนเกิดอัคคีภยั
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รู้ทันอัคคีภัยในโรงเรียน
โรงเรียนไม่ได้เปนเพียงสถำนที่ที่ใช้ศึกษำและเปนแหล่งรวมวิชำควำมรู้
เพื่อมอบให้เยำวชนผู้ซึ่งเปนอนำคตของชำติเท่ำนั้น
แต่ยังเปรียบเสมือนบ้ำนหลังที่สองของนักเรียนและครูทุกคน
สถานที่อันเปียมไปด้วยความรักความผูกพันระหว่างครู นักเรียน
และเพื่อนร่วมโรงเรียนเดียวกัน

หากโรงเรียนต้องเสียหายไปกับเพลิงไหม้ ย่อมสร้างความสูญเสีย
และส่งผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสภาพจิตใจของทุกคนในโรงเรียนเป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อความรู้สึกเชื่อมั่น ความไว้วางใจ
ของพ่อแม่ ผู้ปกครองที่มีต่อโรงเรียนอีกด้วย
ถึงแม้อัคคีภัยจะเป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้แทบทุกที่ทุกเวลา
แต่ถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอัคคีภัย รวมถึงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ
ที่ท�าให้เกิดอัคคีภัย เราก็สามารถหาทางป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้
หรือหากเกิดขึ้นแล้ว ก็สามารถผ่อนหนักให้เป็นเบาได้

5

ปจจัยเสี่ยง

ที่ท�ำให้เกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียน
เพลิงไหม้ในโรงเรียนอาจมีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า การเสียดสี
ของกิง่ ไม้ การทับถมของสิง่ ปฏิกลู ต่างๆ จนเกิดเป็นความร้อน หรือเกิดจากความประมาท
ขาดความรู้ ความระมัดระวัง และความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์ของคนในโรงเรียน ยกตัวอย่างเช่น
การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ถูกวิธีจนเกิดไฟฟ้าลัดวงจร การจัดเก็บวัตถุหรือสารเคมีไวไฟ
โดยขาดความระมัดระวัง การจุดไฟเล่นของเด็กนักเรียน เป็นต้น

“

รู้ไหมว่า ที่ผ่านมา
เหตุการณ์ไฟไหม้ในกรุงเทพฯ
เกิดจากไฟฟาลัดวงจรมากที่สุด
ซึ่งเราสามารถช่วยกันป้องกันได้
เพ�ยงใส่ใจ และเพ��มความระมัดระวัง
ให้มากขึ้นนะครับ

”
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3 สาเหตุจากตัวเราเอง

1

ควำมประมำท

มักเกิดจากความไม่ระมัดระวัง
ในการใช้ชีวิตประจ�าวันของเรา
เช่น การใช้หรือจัดเก็บน�้ามัน
กาซ หรือสารเคมีไวไฟอืน่ ๆ เช่น
ทินเนอร์ สีพ่น สีน�้ามัน ฯลฯ
ไว้ในที่ที่อาจเกิดไฟไหม้ได้ง่าย
การหุงต้มอาหารโดยขาดการ
ดูแลหรือลืมปิดถังกาซหุงต้ม
หลังประกอบอาหารเสร็จ การ
จุดไฟไหว้พระแล้วปล่อยทิ้งไว้
การเผาขยะหรื อ หญ้ า แห้ ง
ในโรงเรียนท�าให้ประกายไฟ
ปลิวไปตกในบริเวณทีม่ เี ชือ้ เพลิงอยู่
เป็นต้น

2

3
ควำมรู้เท่ำไม่ถึงกำรณ์

มักเกิดขึ้นจากเด็กนักเรียน เช่น การ
เล่นประทัด ดอกไม้ไฟ หรือจุดฟืนไฟ
เพื่อความสนุกสนาน เป็นต้น

กำรขำดควำมรู้

โดยเฉพาะความรู้ความเข้าใจ
เกี่ ย วกั บ การใช้ อุ ป กรณ์ แ ละ
เครื่ อ งใช้ ไ ฟฟ้ า เช่ น การใช้
สายไฟทีม่ ขี นาดไม่เหมาะสมกับ
กระแสไฟที่ใช้ การใช้เครื่องใช้
ไฟฟ้ า หลายเครื่ อ งที่ เ ต้ า รั บ
อันเดียว สายไฟฟ้าเก่าช�ารุด
เสื่อมสภาพหรือไม่มีฉนวนหุ้ม
การใช้ฟิวส์ไม่ถูกขนาด การใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ได้มาตรฐาน
หรือช�ารุด เป็นต้น ซึ่งล้วนเป็น
สาเหตุท่ีท�าให้เกิดกระแสไฟฟ้า
ลัดวงจรได้
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รู้แล้ว…จะป้องกัน

และบรรเทำอัคคีภัยกันอย่ำงไร
เพราะอัคคีภัยในโรงเรียนเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา จึงต้องมีการเตรียมพร้อมเพื่อป้องกันและระงับ
อัคคีภยั ไว้ล่วงหน้าอย่างรอบด้านและครบวงจร ทั้งในช่วงก่อนเกิดอัคคีภัย ระหว่ำงเกิดอัคคีภัย และ
หลังเกิดอัคคีภัย ตามวัฏจักรการบริหารจัดการอัคคีภัย เพื่อช่วยลดความรุนแรงและลดผลกระทบที่จะเกิด
กับทุกคนในโรงเรียน

วัฏจักรการบริหารจัดการอัคคีภัย
1 ก่อนเกิดอัคคีภัย
อัคคีภัย

การเตรียมความพร้อม
การปองกันและลดผลกระทบ

2 ระหว่ำงเกิดอัคคีภัย
การโต้ตอบและบรรเทาทุกข์
(การจัดการในภาวะฉุกเฉิน)

3 หลังเกิดอัคคีภัย

การฟนฟูและการกอสร้างใหม
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ช่วงเวลาก่อนเกิดอัคคีภัย

เป็ น ช่ ว งเวลาที่ ต ้ อ งเตรี ย มการป้ อ งกั น
เพื่อลดผลกระทบจากอัคคีภัย ด้วยการจัด
ระบบ พัฒนาปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างของโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
สถานที่ ห รื อ จะเป็ น บุ ค ลากรในโรงเรี ย น
การจั ด กิ จ กรรมเพื่ อ เตรี ย มพร้ อ มในการ
รับมือกับภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการปฏิบัติ
ตามวิธกี ารต่างๆ ทีจ่ ะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
หรือช่วยลดโอกาสในการเกิดอัคคีภัย

ช่ ว งระหว่ า งเกิ ด อั ค คี ภั ย

เป็นช่วงเวลาโต้ตอบสถานการณ์ในภาวะ
ฉุ ก เฉิ น โดยการสั่ ง การ ประสานงาน
และปฏิบตั กิ ารตามหน้าทีท่ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย
รวมถึงแผนการที่วางไว้ เพื่อให้การจัดการ
กับอัคคีภยั เป็นไปอย่างมีระบบ และสามารถ
ยุติเหตุการณ์ได้อย่างรวดเร็ว

ช่วงเวลาหลังเกิดอัคคีภัย

เป็นช่วงเวลาที่ต้องฟื้นฟูสถานที่ สิ่งของ
ที่ถูกท�ำลาย และการให้ความช่วยเหลือ
ผู ้ บ าดเจ็ บ หรื อ ได้ รั บ ความเสี ย หายจาก
อัคคีภัยให้สามารถด�ำรงชีวิตได้ตามปกติ
รวมถึ ง การเร่ ง ซ่ อ มแซมอาคารสถานที่
ให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็ว
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เริ่มจากการ

มอบหมำยหน้ำทีใ่ ห้เหมาะสม

การจะด�าเนินการป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยทั้งในช่วงเวลาก่อนเกิดอัคคีภัย ระหว่างเกิดอัคคีภัย
และหลังเกิดอัคคีภัยได้อย่างครบวงจรนั้น จ�าเป็นต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย
ในโรงเรี ย นขึ้ น เพื่ อ มอบหมายหน้ า ที่ ต ่ า งๆ ให้ บุ ค ลากรในโรงเรี ย นได้ น� า ไปปฏิ บั ติ โดยก� า หนดให้
ผู้อ�านวยการโรงเรียน ครูใหญ่ หรือผู้ที่มีอ�านาจในการสั่งการเป็นผู้อ�านวยการดับเพลิง ผู้ที่มีอ�านาจรองลงมา
ท�าหน้าที่เป็นรองผู้อ�านวยการดับเพลิง ครูและบุคลากรในโรงเรียนเป็นทีมงานในชุดต่างๆ โดยพิจารณาจาก
ผูท้ ม่ี คี วามรูห้ รือความเชีย่ วชาญในเรือ่ งนัน้ ๆ หรือเลือกตามความเหมาะสม ซึง่ อาจจะมีหวั หน้าฝายแต่ละฝาย
คอยควบคุมดูแลอีกชั้นหนึ่ง

คณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงเรียน
ผู้อ�านวยการดับเพลิง

ชื่อ …………………………….. เบอร์ติดต่อ ……………………………..

รองผู้อ�านวยการดับเพลิง

ที่ท�าการ

………………………………………………

ชื่อ ………………………. เบอร์ติดต่อ ……………………….

ฝายปองกันและเตรียมความพร้อม

ฝายระงับอัคคีภัยและอพยพ

หัวหน้าทีม
ชื่อ…………………… เบอร์ติดต่อ…………………….

หัวหน้าทีม
ชื่อ…………………… เบอร์ติดต่อ…………………….

ชุดส�ารวจและรวบรวมข้อมูล

ชุดปฏิบัติการดับเพลิง

ฝายปฐมพยาบาลและเยียวยา

หัวหน้าทีม
ชื่อ…………………… เบอร์ติดต่อ…………………….

ชุดปฐมพยาบาล

ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………

ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………

ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………

ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………

ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………

ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………

ชุดฝกอบรม

ชุดอพยพ

ชุดรักษาความปลอดภัย

ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………
ชื่อ …………………… เบอร์ติดต่อ ……………………

ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์

ชื่อ …………………………….. เบอร์ติดต่อ ……………………………..
ชื่อ …………………………….. เบอร์ติดต่อ ……………………………..
ชื่อ …………………………….. เบอร์ติดต่อ ……………………………..

10

ชุดเยียวยาและฟนฟู

หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
ผูอ้ ำ� นวยกำรดับเพลิง และรองผูอ้ ำ� นวยกำรดับเพลิง
สั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงท�าการดับเพลิง
เมื่อได้รับรายงานว่าไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ให้สั่งการ
โดยใช้แผนอพยพหนีไฟ

ฝ่ำยป้องกันและเตรียมควำมพร้อม

ชุดส�ำรวจและรวบรวมข้อมูล
ส�ารวจและรวบรวมข้อมูลของโรงเรียน เพื่อน�าไป
ท�าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย
ด�าเนินการแก้ไขปรับปรุงอาคารสถานที่เพื่อป้องกัน
และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย

ฝ่ำยระงับอัคคีภยั และอพยพ
ชุดปฏิบตั กิ ำรดับเพลิง

ชุดฝกอบรม
จั ด กิ จ กรรมอบรมให้ ค วามรู ้ แ ก่ ค รู แ ละบุ ค ลากร
ในโรงเรียน
จั ด กิ จ กรรมฝ ก ซ้ อ มอพยพหนี ไ ฟให้ แ ก่ ทุ ก คน
ในโรงเรียน

ชุดอพยพ

ดั บ เพลิ ง เมื่ อ มี ก ารลุ ก ไหม้ เ กิ ด ขึ้ น
โดยใช้ถังดับเพลิงแบบมือถือที่มีอยู่
ตามชั้นต่างๆ เพื่อท�าการดับเพลิง
ในเบือ้ งต้นก่อน หากไม่สามารถควบคุม
เพลิ ง ได้ ใ ห้ ร ายงานผู ้ อ� า นวยการ
ดับเพลิง

ค้นหาและตรวจสอบว่ามีผู้ติดค้าง
อยู ่ ภ ายในอาคารหรื อ ห้ อ งต่ า งๆ
หรือไม่ และต้องมีความเข้าใจหลัก
ในการเคลือ่ นย้าย การปฐมพยาบาล
เบื้องต้นในลักษณะต่างๆ พร้อมทั้ง
สามารถน� า ผู ้ ป ระสบภั ย ออกจาก
อาคารที่ เ กิ ด เหตุ ม ายั ง จุ ด รวมพล
หรือจุดนัดหมายได้อย่างปลอดภัย

ฝ่ำยปฐมพยำบำลและเยียวยำ
ชุดปฐมพยำบำล

แจ้งให้ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ทราบ
เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
ประสานงานกับชุดปฏิบตั กิ ารดับเพลิงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออ�านวยความสะดวก

ดูแลผู้บาดเจ็บทั้งในอาคารที่เกิดเหตุ และในจุดรวมพล
โดยจ�าแนกผูบ้ าดเจ็บและให้การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้นก่อน
แล้วน�าส่งต่อไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียง

ชุดรักษำควำมปลอดภัย

ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก เพือ่ อ�านวย
ความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติ
การดับเพลิงและชุดปฏิบัติการอื่ นๆ
ห้ามผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปบริเวณที่
เกิดเหตุ พร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เกิดเหตุ
หลังเพลิงสงบเพื่อป้องกันเหตุร้าย
ต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

ชุดเยียวยำและฟืน้ ฟู

ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ
ด�าเนินการตรวจสอบความเสียหายและเร่งฟื้นฟู

ชุดประสำนงำนและประชำสัมพันธ์

ประสานงานและประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ�าเป็นตั้งแต่ขั้นตอนก่อนเกิดภัย
แจ้งผู้ปกครองให้มารับลูกหลานและประกาศแจ้งเหตุให้ทุกคนทราบเป็นระยะ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
สรุปสถานการณ์และประชาสัมพันธ์ให้คนในโรงเรียนและชุมชนรอบข้างได้รบั รู้
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1
เตรียมพร้อม

ป้องกันก่อนเกิดอัคคีภัย
ช่วงเวลาก่อนเกิดอัคคีภัย

เป็นช่วงเวลาที่ฝ่ำยป้องกันและเตรียมควำมพร้อม
ของโรงเรียนต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และวางแนวทางป้องกัน
ไม่ให้อัคคีภัยเกิดขึ้นหรือปรับปรุงจุดบกพร่องที่อาจเป็นอุปสรรค
ในการป้องกันอัคคีภัย รวมถึงการแก้ไขสิ่งที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดอัคคีภัย
ตลอดจนเตรียมนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนให้พร้อม
หากจะต้องเผชิญกับเหตุอัคคีภัย ซึ่งการเตรียมการทั้งหลายจะช่วยลดความสูญเสีย
และท�าให้ทุกคนในโรงเรียนได้รับผลกระทบจากอัคคีภัยน้อยที่สุด
การเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันโรงเรียนจากอัคคีภัยที่สามารถท�าได้ คือ
การให้ชุดส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลด�าเนินการส�ารวจพื้นที่
เพื่อประเมินความเสี่ยงและเร่งแก้ไขปรับปรุง รวบรวมข้อมูล
และจัดท�าฐานข้อมูลที่จ�าเป็นส�าหรับป้องกันและระงับอัคคีภัย
รวมถึงการให้ชุดฝกอบรมจัดอบรมเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
อัคคีภัยและจัดกิจกรรมการฝึกซ้อมหนีไฟให้ทุกคนในโรงเรียนอย่างสม�่าเสมอ
โดยมีชุดประสำนงำนและประชำสัมพันธ์คอยให้การสนับสนุนในทุกขั้นตอน
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ส�ำรวจพื้นทีเ่ พื่อประเมินความเสี่ยง

ล�าดับแรก ชุดส�ารวจและรวบรวมข้ อมูลจะต้องส�ารวจพื้นที่ทั้ง ภายในโรงเรีย นและพื้นที่บริ เวณ
รอบนอกโรงเรียน เพื่อดูว่ามีบริเวณใดที่ล่อแหลมหรือมีสภาพที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยได้ง่าย หลังจากนั้น
จึงน�าข้อมูลพื้นที่เสี่ยงที่ส�ารวจได้มาท�าเป็นผังแสดงพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย เพื่อด�าเนินการแก้ไข
หรือปรับปรุงพื้นที่ต่อไป

“

มาดูกันดีกว่าครับ
ว่าเราควรจะต้อง
ส�ารวจ
อะไรกันบ้าง

”

ส�ำรวจพื้นที่ภำยในโรงเรียน

เป็นการส�ารวจดูวา่ ภายในโรงเรียนมีบริเวณใดบ้างทีเ่ สีย่ ง
ต่อการเกิดอัคคีภัย อาจจะเป็นบริเวณที่มีกระดาษจ�านวนมาก
บริเวณที่มีการใช้กาซหุงต้มและวัตถุไวไฟ บริเวณที่มักมีการ
ก่อไฟเป็นประจ�า และบริเวณทีเ่ ก็บอุปกรณ์เครือ่ งใช้ไฟฟ้าต่างๆ

ตัวอย่ำงพื้นที่ภำยในโรงเรียนที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย
ห้องสมุด ห้องเก็บของที่มีกระดาษเป็นจ�านวนมาก
◉ โรงอาหารที่ใช้กาซหุงต้มในการประกอบอาหาร
◉ ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ที่มีกาซและวัตถุไวไฟ
◉ เตาเผาขยะ และจุดที่มักมีการเผาใบไม้หรือ
กิ่งไม้แห้งในโรงเรียน
◉ ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ห้องโสตทัศนูปกรณ์
ที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
◉ ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงเรียน

◉
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“

2 เรื่องที่จะต้องส�ารวจ
คือ พื้นที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย
(RED ZONE) ต่างๆ และ
กิจกรรมที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย
นะครับ

ส�ำรวจพื้นที่
ภำยนอกโรงเรียน

”

เป็นการส�ารวจดูวา่ ภายนอกโรงเรียนมีบริเวณใด
ที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย รวมถึงเมื่อเกิดอัคคีภัยแล้ว
มีโอกาสลุกลามมายังโรงเรียนได้มากน้อยเพียงใด
โดยส�ารวจตั้งแต่บริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยและชุมชนหนาแน่น
หรือสถานทีท่ มี่ กี ารใช้พลังงานไฟฟ้า พลังงานเชือ้ เพลิง
หรือพลังงานความร้อนต่างๆ

ตัวอย่ำงพื้นที่ภำยนอกโรงเรียน
ที่เสี่ยงต่ออัคคีภัย
ชุมชนใกล้เคียงที่มีคนอาศัยอยู่หนาแน่น
และบ้านเรือนส่วนใหญ่มีโครงสร้างเป็นไม้
◉ ร้านค้าหรืออาคารสถานที่ที่จ�าหน่าย
เชื้อเพลิงและวัตถุไวไฟ เช่น ปัมน�้ามัน
ร้านขายกาซหุงต้ม ปัมแกส เป็นต้น
◉ อาคารสถานที่ที่มีการจุดไฟใช้งาน
อยู่เป็นประจ�า เช่น ร้านอาหาร ศาลเจ้า
เป็นต้น
◉ ที่ชุมนุมคนจ�านวนมาก เช่น ตลาด อาคาร
พาณิชย์ อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่
ศูนย์การค้า โรงมหรสพ ฯลฯ
◉
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ส�ำรวจแหล่งน�้ำที่ใช้ในกำรดับเพลิง
นอกจากการส�ารวจพื้นที่เพื่อประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จ�าเป็นในยาม
เกิดอัคคีภัย ก็คือ แหล่งน�้า เพราะบางครั้งอัคคีภัยเกิดขึ้นในจุดที่รถดับเพลิงไม่สามารถเข้าถึง จึงจ�าเป็นต้อง
น�าน�า้ จากแหล่งน�า้ ใกล้เคียงกับสถานทีเ่ กิดเหตุมาใช้ดบั เพลิง ดังนัน้ ชุดส�ารวจและรวบรวมข้อมูลจะต้องส�ารวจ
แหล่งน�้า เพื่อช่วยให้เราสามารถก�าหนดเส้นทางในการน�าน�้ามาใช้ได้

ตัวอย่ำงแหล่งน�้ำภำยในโรงเรียน
บ่อเลี้ยงปลาในลานพระพุทธรูป
สระบัวหน้าโรงเรียน
สระว่ายน�้า
แท็งก์เก็บน�้าส�าหรับอุปโภคและบริโภค

ในโรงเรียนของเรายังมี
แหล่งน�า้ ตรงจุดไหนอีกบ้างนะ
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ตัวอย่ำงแหล่งน�้ำภำยนอกโรงเรียน
คู คลอง หนอง บึง น�้าที่มีอยู่ตามธรรมชาติ
บ่อบ�าบัดน�้าเสีย
บ่อกักเก็บน�้าเพื่อใช้ในการท�าเกษตรกรรม
หัวจ่ายน�้าดับเพลิง (ประปาหัวแดง)

“

หลังจากส�ารวจพื้นที่เสี่ยง
และแหล่งน�้าทั้งในโรงเรียน
และนอกโรงเรียนเรียบร้อยแล้ว
ก็ถึงขั้นตอนของการน�า
ผลการส�ารวจที่ได้ไปจัดท�า
เป็นแผนผังแสดงพื้นที่
กันได้เลยครับ

”
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ตัวอย่างจัดท�าแผนผังแสดงพื้นทีแ่ ละแหล่งน�้ำ
เมื่อส�ารวจพื้นที่เรียบร้อยแล้ว สิ่งที่ชุดส�ารวจและรวบรวมข้อมูลจะต้องท�าเป็นอันดับต่อมา ก็คือ
การจัดท�าแผนผังแสดงพื้นที่ของโรงเรียนและแหล่งน�้าใกล้เคียง ซึ่งจะช่วยให้ง่ายต่อการน�าข้อมูลไปใช้
ในการท�าแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย ขณะเดียวกันก็สามารถปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงได้ต่อไป
คลอง
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พื้นที่วัด

พื้นที่วัด

2
1

3
13

พื้นที่วัด

10
5

ทางเข้า-ออก

7

8

6

15

11

4
ถนนด้านหน้าโรงเรียน

1.
2.
3.
4.
5.
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สวนหย่อม
อาคารเรียน 1
อาคารเรียน 2
ศาลพระภูมิ
สนามเด็กเล่น

ทาง
เข้า-ออก

12

9
ถนนด้านหน้าโรงเรียน
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6.
7.
8.
9.
10.

สหกรณ์
เสาธง
หอพระ
ป้อม รปภ.
อาคารเรียน 3

11.
12.
13.
14.
15.
16.

อาคารเรียน 4
ห้องน�้า
อาคารส�านักงาน
ศาลาวัด
โบสถ์วัด
ประปาหัวแดง

มาเขียนแผนผังโรงเรียนกันเถอะ
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ปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยง
เมื่อรู้แล้วว่ามีความเสี่ยงอยู่บริเวณใด ก็ถึงเวลาด�ำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมสิ่งต่างๆ
ที่จ�ำเป็นต้องมีเพื่อลดความเสี่ยงและเสริมสร้างการป้องกันอัคคีภัยให้รัดกุมมากยิ่งขึ้น

ตัวอย่างสิ่งที่ต้องแก้ไขเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย
จัดเก็บเชื้อเพลิงและสารเคมีไวไฟ
ให้เป็นระเบียบ หากอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยง
ต่อการติดไฟ ควรหาที่จัดเก็บใหม่
◉ หากมีกองกระดาษทีไ่ ม่ใช้แล้ว ขยะอันตราย
ที่ติดไฟได้ หรือกองใบไม้แห้ง ให้รีบก�ำจัด
ออกจากบริเวณโรงเรียน
◉ ดูว่าเตาเผาขยะตั้งอยู่ในจุดที่เหมาะสม
หรือไม่ และในขณะใช้งานต้องคอย
เฝ้าระวังเสมอ
◉ สายไฟฟ้าต่างๆ ในโรงเรียนต้องไม่ขาด
หรือมีรอยฉีก ถ้าสายเก่าให้เปลี่ยนเป็น
สายใหม่และต้องต่อสายไฟอย่างแน่นหนา
◉ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชิ้น ต้องไม่เก่าจนเกินไป
และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
◉
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เลือกขนาดของสายไฟให้เหมาะสมกับการ
ใช้งาน อุปกรณ์ไฟฟ้าทีใ่ ช้กระแสไฟมาก
ต้องใช้สายไฟฟ้าขนาดใหญ่ ถ้าอุปกรณ์
ไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้าน้อยก็ใช้สายไฟ
ขนาดเล็กลงมา
◉ ตรวจดูขนาดของฟิวส์ให้มีขนาดเหมาะสม
กับการใช้งาน
◉ หากมีเสียงดังผิดปกติทบ
ี่ ริเวณสวิตช์ หรือ
แผงควบคุมไฟฟ้า อาจเกิดจากอุปกรณ์นนั้
ความร้อนสูง ให้รีบท�ำการแก้ไขโดยด่วน
◉ หากพบว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ผิดปกติ
เช่น ขั้วหลอดเปลี่ยนเป็นสีด�ำ ให้ท�ำการ
เปลี่ยนหลอดทันที
◉

ตัวอย่างสิ่งที่ต้องปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อการป้องกันที่รัดกุม
สภาพทางเดินรอบอาคารต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และต้องเหมาะสมกับการอพยพเคลื่อนย้าย
ยามเกิดเหตุ
◉ ทางเข้า-ออกของโรงเรียน ต้องมีเส้นทางในบริเวณโรงเรียนทีใ่ ห้รถดับเพลิงสามารถเข้าไปได้
รวมทั้งมีทางเข้า-ออกอาคารส�ำหรับให้หน่วยกู้ภัยเข้าไปปฏิบัติงาน
◉ แหล่งน�้ำหากมีสภาพเสื่อมโทรม ควรปรับปรุงฟื้นฟูให้เป็นแหล่งน�้ำเพื่อใช้ดับเพลิงได้
ตลอดเวลา
◉ แผนผังของโรงเรียน ควรส่งให้สถานี
ดับเพลิงใกล้เคียง เพื่อบอกต�ำแหน่งที่ตั้ง
ของโรงเรียน
◉ ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับและสัญญาณ
แจ้งเตือนอัคคีภัย
◉ ติดตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง เช่น ถังดับเพลิง
มือถือให้เพียงพอ
◉
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รวบรวมและจัดทำ�ฐานข้อมูลในโรงเรียน
นอกเหนือจากการประเมินความเสี่ยงและการปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงแล้ว การรวบรวมข้อมูล
และจัดท�ำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัย เช่น แผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ แบบแปลนอาคาร
และต� ำ แหน่ ง ที่ ตั้ ง อุ ป กรณ์ ดั บ เพลิ ง หมายเลขโทรศั พ ท์ ทั้ ง ของบุ ค ลากรในโรงเรี ย นและหน่ ว ยงาน
ให้ความช่วยเหลือภายนอก ก็เป็นสิ่งที่ชุดส�ำรวจและรวบรวมข้อมูลควรจะต้องจัดท�ำไว้ ซึ่งชุดประสานงาน
และประชาสัมพันธ์สามารถน�ำข้อมูลที่ได้ไปเผยแพร่ให้รับรู้กันอย่างทั่วถึงได้ต่อไป

ตัวอย่างแผนผังเส้นทางอพยพหนีไฟ
เส้นทางเดิน (ตามลูกศร)
อาคาร 1

อาคาร 3
สนามเด็กเล่น

เสาธง

อาคาร 2

ห้องสุขา

หอพระ
ธนาคาร
ขยะ
โรงอาหาร

พื้นที่ปฏิบัติงาน

จุดรวมพล
ถนนด้านหน้าโรงเรียน
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ประตู 1

ประตู 2

ลองวาดดู...แผนผังเสนทางหนีไฟของเรา
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ตัวอย่ำงแบบแปลนอำคำรเรียนและต�ำแหน่งที่ตั้งอุปกรณ์ดับเพลิง
แบบแปลนอาคารเรียน เป็นภาพแสดงให้เห็นส่วนประกอบและต�าแหน่งของห้องต่างๆ ภายใน
อาคารเรียน เช่น ระเบียง ห้องเรียน ห้องน�้า ห้องประชุม โรงอาหาร บันได นอกจากนี้แบบแปลนอาคาร
ยังบอกให้เรารูถ้ งึ ต�าแหน่งทีม่ กี ารติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิง เพือ่ ในยามทีเ่ กิดอัคคีภยั จะสามารถหยิบมาใช้ได้ทนั ที
และยังบอกถึงต�าแหน่งที่มีทรัพย์สินมีค่าต่างๆ ที่จ�าเป็นต้องเคลื่อนย้ายในยามฉุกเฉินอีกด้วย

“

เราสามารถระบุ
ต�าแหน่งของอุปกรณ์ดับเพลิงที่มี
รวมถึงทรัพย์สินที่สามารถ
เคลื่อนย้ายลงในแปลนได้
ด้วยการใช้สัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายแทน
นะครับ

”

ห้องเรียน

ชั้น 3

ห้องเรียน

ชั้น 2

ห้องประชุม

ชั้น 1

โรงอาหาร
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แบบแปลนอาคารของเรา...หนาตาเปนแบบนี้เอง

25

ไม่พลำดกำรสื่อสำร
ด้วยกำรท�ำผังหมำยเลขโทรศัพท์
ในยามที่เกิดเหตุอัคคีภัย การติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลในโรงเรียนกับองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือ
ภายนอกเป็นอีกสิ่งที่ส�าคัญมาก ชุดส�ารวจและรวบรวมข้อมูลจึงควรประสานงานกัน โดยรวบรวมหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคลากรในโรงเรียน เช่น ผู้บริหารโรงเรียน ครู ผู้ดูแลอาคารสถานที่ (คณะกรรมการป้องกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน) รวมถึงหน่วยงานภายนอก เช่น ส�านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สถานีดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง น�ามาจัดท�าเป็นผังหมายเลขโทรศัพท์และประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนและทั่วถึง

หมำยเลขที่ควรรู้
หน่วยงำนในสังกัด กทม.

หน่วยงำนอื่นๆ

199

191

สปภ. กทม. (ดับเพลิง กทม.)

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย

1555

1554

สายด่วน กทม.
1646

ศูนย์เอราวัณ ส�านักการแพทย์
กทม.
0 2437 6631-5

ส�านักการศึกษา
กทม.
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หน่วยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล

หมำยเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
หมำยเลขที่ควรรู้
199 สปภ. กทม. (ดับเพลิง กทม.)
1555 สายดวน กทม.
1646 ศูนย์เอราวัณ ส�านักการแพทย์ กทม.
0 2437 6631-5 ส�านักการศึกษา กทม.
191 แจ้งเหตุดวนเหตุร้าย
1554 หนวยแพทย์กู้ชีวิต วชิรพยาบาล

โรงพยาบาลใกล้เคียง
โทรศัพท์
………………………

คณะกรรมการปองกัน
และระงับอัคคีภัยในโรงเรียน
(จากหน้า 12)
สถานีต�ารวจพื้นที่
โทรศัพท์
………………………

ส�านักงานเขตพื้นที่
โทรศัพท์
………………………

สถานีดับเพลิงใกล้เคียง
โทรศัพท์
………………………
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อบรม ฝกซ้อม

การ
และ
เพื่อความปลอดภัยจากอัคคีภัย
การเตรียมบุคลากรในโรงเรียนให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉิน ด้วยการอบรมเพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอัคคีภัย รวมถึงสามารถระงับหรือจัดการกับอัคคีภัยได้อย่างทันท่วงที เป็นสิ่งที่
ต้องปฏิบตั ิ และควรจัดให้มกี ารฝกซ้อมอพยพหนีไฟให้แก่ทกุ คนในโรงเรียนอย่างสม�า่ เสมออย่างน้อยปละ 2 ครัง้

กำรอบรมให้ควำมรู้
แก่บุคลำกรในโรงเรียน
หากเกิ ด เหตุ อั ค คี ภั ย ขึ้ น ในโรงเรี ย น ผู ้ ท่ี มี
บทบาทในการจัดการกับภาวะฉุกเฉินคือบุคลากร
ทัง้ หลายในโรงเรียน ไม่วา่ จะเป็นผูอ้ า� นวยการ ครู หรือ
นักการภารโรง ส่วนเด็กนักเรียนนั้น แม้จะไม่มีหน้าที่
โดยตรง แต่ก็สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ หญ่ให้ราบรืน่ เช่น เมือ่ เจอเหตุอคั คีภยั ให้รบี แจ้งครู
ดั ง นั้ น ชุ ด ฝ ก อบรมจึ ง ควรจั ด กิ จ กรรมการอบรม
ให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ อั ค คี ภั ย และการระงั บ อั ค คี ภั ย
อย่างถูกวิธี เพื่อให้ทุกคนมีความพร้อมที่จะรับมือ
กับสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ไฟ 3 อย่ำง

องค์ประกอบ ก่อเกิด

ไฟจะเกิดขึ้นไดเมื่อมี 3 องคประกอบ
ที่ทําปฏิกิริยาซึ่งกันและกันในสภาวะที่เหมาะสม
หากขาดองคประกอบใดองคประกอบหนึ่งไป
ไฟก็ไมสามารถเกิดขึ้นได

1 เชือ้ เพลิง มีทั้งที่เป็น

ของแข็ง เช่น ถ่านไม้ ถ่านหิน
กระดาษ ผ้า ของเหลว เช่น
น�้ามันเชื้อเพลิง แอลกอฮอล์
และก า ซ เช่ น ก า ซหุ ง ต้ ม
กาซมีเทน เป็นต้น

2 ควำมร้อน เป็นตัวท�าให้

เชื้ อ เพลิ ง มี อุ ณ หภู มิ สู ง ขึ้ น
จนเกิ ด เป็ น ประกายไฟและ
จุดไฟติด

2

เชื้อ

น
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O

มร้อ

ท�าให้เกิดปฏิ กิ ริ ย าเผาไหม้
ซึ่ ง ไฟจะสามารถจุ ด ติ ด ได้
ก็ตอ่ เมือ่ มีออกซิเจนในอากาศ

เพล

ิง

ควำ

3 ออกซิเจน เป็นตัว

1

2
3

ออกซิเจน

รู้จักไฟ รู ้วิธีดับไฟตามประเภทของไฟ
ไฟถูกแบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ A B C D
และ K ตามข้ อ ก� า หนดมาตรฐานสากล NFPA

(NATION FIRE PROTECTION ASSOCIATION)

ไฟแต่ ล ะประเภทเกิ ด จากเชื้ อ เพลิ ง ต่ า งชนิ ด กั น
และต้องดับด้วยวิธีการที่ไม่เหมือนกัน

A

B

ลักษณะของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็ง เช่น ฟืน ฟาง
ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก รวมถึง
ร่างกายมนุษย์
วิธีดับไฟ
การลดความร้อนโดยใช้น�้า
ลักษณะของเชื้อเพลิง
เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นของเหลว เช่น น�า้ มันทุกชนิด
ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ ยางมะตอย จาระบี
และกาซ
วิธีดับไฟ
ท�าให้อับอากาศโดยการคลุมดับ หรือใช้
ผงเคมีแห้ง ใช้ฟองโฟมคลุม เพื่อก�าจัด
ออกซิเจน

C

ลักษณะของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่เป็นของแข็งและมีกระแสไฟไหลอยู่ เช่น
อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด
วิธีดับไฟ
ตัดกระแสไฟฟ้า แล้วใช้กา ซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ
น�า้ ยาเหลวระเหยทีไ่ ม่มี CFC เพือ่ ไล่ออกซิเจนออกไป

D

ลักษณะของเชื้อเพลิง
เชื้อเพลิงที่เป็นโลหะและสารเคมีติดไฟ เช่น วัตถุ
ระเบิด ปุย ยูเรีย (แอมโมเนียไนเตรต) ผงแมกนีเซียม
วิธีดับไฟ
การท�าให้อับอากาศหรือใช้สารเคมีเฉพาะ เช่น
ผงเกลือแกง (SODIUM CHLORIDE) หรือทรายแห้ง
*ห้ามใช้น�้าเด็ดขาด
ลักษณะของเชื้อเพลิง
เชือ้ เพลิงทีเ่ ป็นโลหะติดไฟ น�า้ มันติดไฟ ทีอ่ อกแบบ
มาส�าหรับใช้งานในห้องครัวโดยเฉพาะ
วิธีดับไฟ
การท�าให้อับอากาศหรือใช้สารเคมีเฉพาะ
*ห้ามใช้น�้าเด็ดขาด

K

FIRE RATING

FIRE RATING คือ ระดับความสามารถในการดับไฟของถังดับเพลิง

ตัวเลขที่อยู่หน้าตัวอักษรที่บอกประเภทของไฟ ยิ่งมาก ความสามารถ
ของการดับไฟก็ยิ่งสูง เราจ�าเป็นต้องสังเกต เพราะเมื่อเจออัคคีภัย
จะได้ใช้ถังดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับปริมาณของไฟที่ลุกไหม้
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ถังดับเพลิงชนิดต่างๆ และการเลือกใช้ให้เหมาะกับประเภทของไฟ
ถังดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ดับเพลิงขนาดเล็กที่บรรจุสารเคมีชนิดต่างๆ ไว้ ซึ่งสารเคมี
แต่ละชนิดมีหน้าที่ในการน�ำไปใช้งานที่แตกต่างกัน

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง (Dry Chemical)

เป็นถังสีแดงมีผงเคมีแห้งอยูใ่ นถัง เวลาใช้ผงเคมีจะถูกดันออก
ไปปกคลุมไฟ ท�ำให้อบั อากาศ เหมาะกับการดับไฟประเภท A B
และ C มีขอ้ เสียคือฟุง้ กระจาย และอาจท�ำให้อปุ กรณ์เครือ่ งใช้
ไฟฟ้าเสียหายได้

ถังดับเพลิงชนิดฟองโฟม (Foam) เป็นถังอะลูมเิ นียม

สีครีมหรือถังสแตนเลส มีหวั ฉีดเป็นฝักบัว มีนำ�้ ยาโฟมผสมกับ
น�ำ้ อัดแรงดันอยูข่ า้ งใน เวลาใช้แรงดันจะดันน�ำ้ ผสมกับโฟม
ออกมาทางฝักบัว กระจายไปปกคลุมบริเวณไฟไหม้ ท�ำให้
อับอากาศและช่วยลดความร้อน ใช้ดบั ไฟประเภท A และ B

ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือ CO2
(Carbon dioxide) เป็นถังสีแดง ปลายสายฉีด

มีลักษณะเป็นกระบอกกรวย เวลาฉีดน�้ำยาที่ออกมา
จะเหมือนหมอกหิมะ ท�ำหน้าที่ไล่ความร้อนและออกซิเจนออก
เหมาะส�ำหรับดับไฟในอาคาร ใช้ดับไฟประเภท B และ C

ถังดับเพลิงชนิดสารสะอาด เป็นถังสีเขียว

ข้างในมีสารเคมีเหลวระเหยอยู่ เมื่อฉีดแล้วจะระเหยไปเอง
ไม่ต้องท�ำความสะอาด เหมาะกับการดับไฟประเภท A B
และ C สามารถใช้งานในห้องที่มีเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์

ถังดับเพลิงชนิดน�้ำสะสมแรงดัน เป็นถังสแตนเลส

มีน�้ำที่อัดแรงดันอยู่ในถัง สามารถใช้ดับไฟประเภท A เท่านั้น

ถังดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน�้ำ (Low Pressure
Water Mist) เป็นถังสแตนเลส ข้างในมีสารเคมีสะอาดอยู่

เมือ่ ฉีดจะไม่มฝี นุ่ ฟุง้ กระจาย ท�ำให้ใช้งานได้ทงั้ ในร่มและกลางแจ้ง
สามารใช้งานในห้องทีม่ เี ครือ่ งใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
ใช้ดบั เพลิงประเภท A B C และ K
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กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยและกำรปฐมพยำบำล
หากเกิดอัคคีภยั ขึน้ โอกาสทีจ่ ะมีผไู้ ด้รบั บาดเจ็บจากไฟและอาการบาดเจ็บอืน่ ๆ ย่อมเกิดขึน้ ได้
การปฐมพยาบาลอย่างรวดเร็วและถูกต้อง รวมถึงการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บอย่างถูกวิธี
จะสามารถช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บ หรือช่วยบรรเทาความเจ็บปวด ป้องกันไม่ให้อาการบาดเจ็บ
รุนแรงขึ้น ดังนั้น การให้ความรู้เรื่องการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บและการปฐมพยาบาล
จึงเป็นเรื่องส�าคัญ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บในยามที่เกิดอัคคีภัยได้

การชวยเหลือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

การเคลื่อนย้ายโดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์

การเคลือ่ นย้ายผูบ้ าดเจ็บ สามารถท�าได้ 2 วิธี
คือ การเคลือ่ นย้ายด้วยมือเปล่า และการเคลือ่ นย้าย
ด้วยอุปกรณ์

จะเป็นการเคลื่อนย้ายด้วยเปลพยาบาล หรือสิ่งที่
น�ามาใช้แทนในยามฉุกเฉิน เช่น เสื้อผ้าสอดไม้คาน
ผ้าห่มเย็บกลางติดกัน เก้าอี้ เป็นต้น

การเคลื่อนย้ายด้วยมือเปลา จะมีท่าทางในการ

การปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บจากไฟไหม้

เคลื่อนย้ายต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับจ�านวน
ผู้ช่วยเหลือ หากมีผู้ช่วยเหลือ 1 คน สามารถ
เคลื่อนย้ายด้วยการพยุงเดิน การแบกด้วยสะโพก
ถ้ามีผู้ช่วยเหลือ 2 คน สามารถเคลื่อนย้ายด้วยการ
นั่งบนมือประสานกัน การยกหน้ายกหลัง การแบก
ให้หลังชนกัน แต่ในกรณีที่ผู้บาดเจ็บมีรูปร่างใหญ่
และอาการสาหัส จ�าเป็นต้องใช้ผู้ช่วยเหลือจ�านวน
3-4 คน และต้องอาศัยความพร้อมเพรียง
และรวดเร็วในการเคลื่อนย้าย

หยุดยั้งความร้อนทันที
1. ดับความร้อนด้วยการใช้นา�้ ราด หรือใช้ผา้ หนาๆ คลุมตัว
2. ถอดเสือ้ ผ้าทีถ่ กู ไฟไหม้และเครือ่ งประดับออกให้หมด
3. ปิดแผลด้วยผ้าปิดแผลหรือผ้าสะอาด
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กำรฝกซ้อมอพยพ
นอกจากการฝกอบรมแล้ว การฝกซ้อมอพยพจากที่เกิดเหตุไปยังบริเวณที่ปลอดภัยก็เป็นสิ่งส�าคัญที่จะ
ป้องกันความสูญเสียต่อชีวติ และร่างกาย ซึง่ เป็นหน้าทีข่ องชุดฝกอบรมทีค่ วรจะจัดให้มกี ารซ้อมหนีไฟในโรงเรียน
เป็นประจ�า อย่างน้อยปละ 2 ครั้ง เพื่อให้ทุกคนสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการอพยพได้อย่างถูกต้อง

ขั้นตอนปฏิบัติส�ำหรับกำรฝกซ้อมอพยพหนีไฟ

1 เตรียมกำรฝกซ้อม

โดยก�าหนดวันและเวลาที่จะใช้ฝกซ้อม
และแจ้งให้ทุกคนในโรงเรียน
และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับรู้

2 จัดเตรียมอุปกรณ์

และเครื่องมือที่ต้องใช้ในการฝกซ้อม
เช่น ถังดับเพลิง ไฟฉาย นกหวีด
เป็นต้น

3 จัดท�ำแผนอพยพ

และก�าหนดเส้นทางที่จะใช้อพยพ
ซึ่งจะต้องไม่อยู่ในบริเวณที่อาจกีดขวาง
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
และเป็นพื้นที่ที่สามารถจัดการ
ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บได้
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จุดรวมพล

“

การฝึกซ้อมอพยพ
สามารถท�าได้ 3 รูปแบบ
ตามความเหมาะสม
ดังนี้ครับ
รูปแบบที่ 1 เปนการฝกซอมเพื่อสราง
ความรูค วามเขาใจสถานการณในภาพรวม
มีการบรรยายถึงแผนการปองกันและ
ระงับอัคคีภัยในหองประชุมหรือสถานที่
เพียงสถานที่เดียว โดยมีผูอํานวยการ
และครูเปนผูสาธิตและสั่งการ

รูปแบบที่ 2 เปนการฝกซอมโดยการ
จําลองสถานการณและแบงหนาที่
ใหบุคลากรในโรงเรียนไดลองปฏิบัติ
เพื่อใหบุคลากรไดรูถึงขอบเขต
การปฏิบัติงานในหนาที่ตางๆ
มีการสาธิตและทดลองใชอุปกรณจริง
จึงจําเปนตองมีเจาหนาที่เขามา
ใหความรูและควบคุมดูแล

”

รูปแบบที่ 3 เปนการฝกซอม
เต็มรูปแบบ ทั้งการตั้งเหตุการณสมมติ
การสงสัญญาณแจงเตือน กําหนด
เสนทางอพยพที่ใชหนีไฟ ดําเนินตาม
ขั้นตอนการอพยพและเขาระงับเหตุ
ซึ่งจะทําใหเห็นถึงกระบวนการตางๆ
วามีปญหาและอุปสรรคหรือไม
เพื่อหาทางปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป
ซึ่งในการฝกซอมแบบนี้จําเปนอยางยิ่ง
ที่จะตองใหเจาหนาที่ผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญเขามาดําเนินการ
ฝกซอมให

33

ตัวอย่างการซ้อมอพยพเต็มรูปแบบ

สถานการณ์สมมติ

ภายใต้

สถานการณ์สมมติ
เกิ ด เหตุ เ พลิ ง ไหม้ เ นื่ อ งจากไฟฟ้ า ลั ด วงจร
บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคารเรียน A คุณครูท่ีพบเห็น
เหตุ ก ารณ์ ค นแรกตะโกนแจ้ ง เหตุ และแจ้ ง ชุ ด
ประสานงานและประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน จากนั้น
จึงได้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมีสูตรน�้ำเข้าท�ำการ
ดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับได้ จึงไปเปิดสัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมรายงานสถานการณ์ไปยัง
ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์เพื่อประสานขอ
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก และรายงานต่อ
ไปยังผูอ้ ำ� นวยการโรงเรียนซึง่ ท�ำหน้าทีเ่ ป็นผูอ้ ำ� นวยการ
ดับเพลิงของโรงเรียน

จุดต้นเพลิงบริเวณชั้น 1 อาคารเรียน A
คุณครูที่พบเห็นเหตุการณ์คนแรกได้ใช้เครื่องดับเพลิงชนิดเคมี
สูตรน�้ำเข้าท�ำการดับเพลิง แต่ไม่สามารถดับได้

ชุดปฏิบัติการดับเพลิงของโรงเรียนเข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
แต่ไม่สามารถดับเพลิงได้

ทางเดินระหว่างอาคาร

อพยพหนีไฟและระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
ทันทีที่ผู้อ�ำนวยการดับเพลิงได้รับแจ้ง ก็จะรีบ
สั่งการให้ชุดอพยพของโรงเรียนท�ำการอพยพนักเรียน
ไปยั ง จุ ด รวมพลตามเส้ น ทางหนี ไ ฟที่ ไ ด้ จั ด ท� ำ ไว้
พร้อมทั้งสั่งการให้ชุดปฏิบัติการดับเพลิงของโรงเรียน
เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้ทันที เมื่อพบผู้บาดเจ็บที่ขา
1 ราย ชุ ด ปฐมพยาบาลของโรงเรี ย นได้ ท� ำ การ
ปฐมพยาบาลผูบ้ าดเจ็บเบือ้ งต้น ก่อนน�ำส่งโรงพยาบาล
อาคารเรียน B
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อ�ำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ดับเพลิง
ขณะทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารดับเพลิงของโรงเรียนยังไม่
สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ เจ้าหน้าที่จากสถานี
ดับเพลิงใกล้เคียงซึ่งได้รับการประสานงานก็เดินทาง

เจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงใกล้เคียง
เข้าระงับเพลิงไหม้

มาถึง ชุดรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนก็จะเข้ามา
อ�ำนวยความสะดวก โดยควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก
ให้รถดับเพลิงเข้ามาปฏิบัติการได้สะดวก
หลังเพลิงสงบ
ชุดรักษาความปลอดภัยของโรงเรียนใช้แถบ
สีแดงปิดกั้นอาคารที่เกิดเหตุ รวมทั้งเฝ้าระวังไม่ให้มี
ใครเข้าไปได้ และชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์
ของโรงเรี ย นจะท� ำ การรายงานสรุ ป เหตุ ก ารณ์ ใ ห้
ผูป้ กครองและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้รบั ทราบ
ต่อไป

ประตูห
น

้าโรงเร

ียน

ประปาหัวแดง

ทุกคนมารวมกันที่จุดรวมพล
ตามเส้นทางอพยพที่ท�ำไว้

ชุดปฐมพยาบาลของโรงเรียน
ท�ำการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ
ก่อนน�ำส่งโรงพยาบาล

35

36

2
รับมือมั่นใจ

ขณะเกิดอัคคีภัย ดับไฟรวดเร็ว
แม้ว่าจะเตรียมการมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่เหตุการณ์ไฟไหม้ก็อาจเกิดขึ้นได้
ดังนั้น ในขณะที่เกิดเหตุอัคคีภัยขึ้นในโรงเรียน การปฏิบัติการ
เพื่อระงับอัคคีภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบและสามารถยุติสถานการณ์ลงได้อย่างรวดเร็ว
จะเป็นการช่วยลดผลกระทบที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการรักษาชีวิตและทรัพย์สิน
รวมทั้งเป็นการรักษาขวัญและกำ�ลังใจของทุกคนในโรงเรียน

การจะรับมือกับเหตุอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันท่วงที เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยโรงเรียนอย่างเคร่งครัด
และรวดเร็ว โดยเฉพาะฝ่ายระงับอัคคีภัยและอพยพ
และฝ่ายปฐมพยาบาลและเยียวยา โดยมีชุดประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์คอยให้การสนับสนุน
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ปฏิบัติการเมื่อเกิดอัคคีภัย

เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกต้องตะโกนแจ้งเหตุ และด�ำเนินการดับไฟ
ด้วยถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้เคียง
หากผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกเป็นนักเรียน ให้รีบไปแจ้งครูที่อยู่ใกล้ที่สุด หรือโทรศัพท์ติดต่อไปยัง
หมายเลขตามผังโทรศัพท์ที่จัดท�ำขึ้น ยกเว้นกรณีที่ไฟไม่รุนแรง นักเรียนสามารถดับเองได้ และให้รายงาน
ต่อครูทันทีที่ดับไฟเรียบร้อย
หลังจากนั้น ถ้าผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกสามารถดับเพลิงด้วยถังดับเพลิงมือถือได้ ให้แจ้งไปยัง
ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ เพื่อที่ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์จะได้แจ้งผลของการ
ระงับอัคคีภัยไปยังผู้อ�ำนวยการดับเพลิง
แต่ในกรณีทดี่ บั เพลิงด้วยถังดับเพลิงมือถือไม่ได้ ให้ผพู้ บเห็นเหตุการณ์คนแรกแจ้งไปยังชุดประสานงาน
และประชาสัมพันธ์ เพื่อด�ำเนินการติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก พร้อมประกาศแจ้ง
สถานการณ์ให้ทุกคนในโรงเรียนรู้เป็นระยะๆ และให้ผู้พบเห็นเหตุการณ์คนแรกไปเปิดสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ที่อยู่ใกล้ที่สุด พร้อมรายงานสถานการณ์ไปยังชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์ เพื่อจะได้
รายงานไปยังผู้อ�ำนวยการดับเพลิง แล้วรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุทันที
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ทั น ที ที่ ผู ้ อ� ำ นวยการดั บ เพลิ ง ได้ รั บ
แจ้งเหตุจากผูพ้ บเห็นเหตุการณ์คนแรก ให้ดำ� เนินการ
สั่ ง การให้ ชุ ด อพยพ ท� ำ การอพยพเคลื่ อ นย้ า ย
นั ก เรี ย น บุ ค ลากร และทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ออกจาก
สถานที่เกิดเหตุทันที และสั่งการให้ชุดปฏิบัติการ
ดับเพลิงเข้าควบคุมสถานการณ์และท�ำการระงับ
เหตุเพลิงไหม้ในขั้นต้น ส่วนชุดอพยพก็ท�ำหน้าที่
พานักเรียนและบุคลากรคนอืน่ ๆ ในโรงเรียนออกไป
ยังจุดรวมพลตามเส้นทางในแผนการอพยพที่วางไว้
เมื่อพนักงานดับเพลิงเดินทางมาถึงสถานที่
เกิ ด เหตุ ให้ ชุดรักษาความปลอดภัย อ� ำ นวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ ควบคุมบริเวณทางเข้า-ออก
เพื่ อ ให้ ร ถดั บ เพลิ ง เข้ า มาปฏิ บั ติ ก ารได้ พร้ อ ม
ปิดกั้นไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณที่
เกิดเพลิงไหม้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่และชุดปฏิบัติการ
ดับเพลิงได้ท�ำการระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง
ในขณะนั้น เมื่อชุดอพยพน�ำทุกคนไปยัง
จุดรวมพลเรียบร้อยแล้ว ให้ตรวจนับจ�ำนวนนักเรียน
และบุคลากรว่าครบตามจ�ำนวนหรือไม่ หากไม่ครบ

ให้ ด� ำ เนิ น การค้ น หาผู ้ ติ ด ค้ า งทั น ที โดยมี
ชุดปฐมพยาบาลติดตามไปให้การดูแลด้วย
โดย ชุ ด ปฐมพยาบาล จะด� ำ เนิ น การ
ปฐมพยาบาลเบื้ องต้ นให้ แก่ นัก เรี ย นและบุ ค ลากร
ที่ ไ ด้ รั บ บาดเจ็ บ แล้ ว รี บ น� ำ ส่ ง โรงพยาบาลที่ อ ยู ่
ใกล้เคียง
หลังจากที่เพลิงสงบให้ชุดประสานงานและ
ประชาสั ม พั น ธ์ ร ายงานสรุ ป เหตุ ก ารณ์ ไ ปยั ง
ผู ้ ป กครองของนั ก เรี ย นและประชาชนในชุ ม ชน
ใกล้เคียงได้รับรู้ และผู้อ�ำนวยการโรงเรียนรายงาน
สรุปสถานการณ์ให้ผู้อ�ำนวยการเขตได้รับทราบ
และ ชุ ด เยี ย วยาและฟื ้ น ฟู เ ข้ า ประเมิ น
สถานการณ์ แ ละด� ำ เนิ น การเยี ย วยาเบื้ อ งต้ น ทั น ที
หลั ง เพลิ ง สงบ ระหว่ า งนี้ ชุ ด ประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ต้องรายงานความคืบหน้าให้คนใน
โรงเรี ย น ผู ้ ป กครองของนั ก เรี ย น และประชาชน
ในชุ ม ชนใกล้ เ คี ย งได้ รู ้ เ ป็ น ระยะๆ เพื่ อ มิ ใ ห้ เ กิ ด
ความสับสนหรือตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ
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ปฏิบตั กิ ำรเมือ่ เกิดเพลิงไหม้
ผู้พบเห็นเหตุการณ์
คนแรก

แจ้งชุดประสานงาน
และประชาสัมพันธ์

แจ้งผู้อ�านวยการดับเพลิง

ตะโกนแจงเหตุ

ดับเพลิง
ด้วยถังดับเพลิง
ดับเพลิงได้

ดับเพลิงไม่ได้

แจ้งชุดประสานงาน
และประชาสัมพันธ์

แจ้งชุดประสานงาน
และประชาสัมพันธ์
เพื่อขอความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานข้างนอก

แจ้งผู้อ�านวยการดับเพลิง
ให้สัญญาณ
แจ้งเหตุเพลิงไหม้
แจ้งชุดประสานงาน
และประชาสัมพันธ์
แล้วรีบออกจากสถานที่เกิดเหตุ
อพยพหนีไฟ

รายงานผู้อ�านวยการดับเพลิง

แผนการดับเพลิง
เพลิงสงบ
การระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นต้น
รายงาน/สรุปเหตุการณ์
การระงับเหตุเพลิงไหม้ขั้นรุนแรง
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“

จะเห็นไดวา การระบุชื่อ
และหมายเลขโทรศัพทของผูที่
ไดรับมอบหมายหนาที่ รวมถึง
การจัดผังหมายเลขโทรศัพท
ของหนวยงานใหความชวยเหลือ
ภายนอกเอาไวตั้งแตแรกจะทําให
เราสามารถติดตอและประสานงาน
ไดอยางรวดเร็วนะครับ

ในกรณีที่เกิดอัคคีภัยขึ้นนอกเวลาราชการ หรือ
เกิดในชวงวันหยุดที่ไมมีการเรียนการสอน ใหผูพบเห็น
เหตุ ก ารณ ค นแรกติ ด ต อ ไปยั ง ชุ ด ประสานงานและ
ประชาสั ม พั น ธ พร อ มทั้ ง ติ ด ต อ ขอความช ว ยเหลื อ
ไปยังหนวยงานภายนอกดวย
และรีบทําการดับเพลิงดวยถังดับเพลิงมือถือ
หากดั บ เพลิ ง ไม ไ ด ใ ห ร ายงานผู  อํ า นวยการดั บ เพลิ ง
อีกครั้ง เพื่อผูอํานวยการดับเพลิงจะไดมายังสถานที่
เกิ ด เหตุ และสั่ ง การให ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารดั บ เพลิ ง เข า มา
ทําการระงับเพลิงในขั้นตน ระหวางที่เจาหนาที่กําลัง
เดินทางมา
เมื่ อ เจ า หน า ที่ ม าถึ ง ให ผู  อํ า นวยการดั บ เพลิ ง
สั่งการใหทําการระงับเพลิงขั้นรุนแรงทันที

”
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3
เยียวยำและฟ��นฟู
หลังเพลิงสงบ

หลังจำกเหตุอัคคีภัยสงบลง
เปนช่วงเวลำของกำรบรรเทำทุกข์และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ตลอดจนซ่อมแซมสิ�งที่ช�ารุดเสียหายและฟ��นฟูบูรณะอาคารสถานที่ให้คืนสู่สภาพเดิม
จนสามารถเปิดเรียนได้ตามปกติ ซึ่งสิ�งเหล่านี้เป็นสิ�งที่ทางโรงเรียน
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งด�าเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
เพื่อฟ��นฟูขวัญและก�าลังใจให้ทุกคนในโรงเรียน
การจัดการหลังเกิดอัคคีภัย จะครอบคลุมตั้งแต่การประเมินความเสียหายทั้งหมด
การเยียวยาผู้ประสบภัยในระยะยาว การฟ��นฟูบูรณะอาคารสถานที่
การประชาสัมพันธ์เพื่อสรุปสถานการณ์ ไปจนถึงการติดตามและประเมินผล
โดยอาศัยบทเรียนและสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงมาประกอบการจัดท�าแผน
เตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยครั้งใหม่
ให้รอบคอบและรัดกุมมากยิ�งขึ้น
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ประเมินความเสียหาย

เป็นหน้าที่ของชุดเยียวยาและฟื้นฟูและชุดประสานงานและ
ประชาสัมพันธ์ที่ด�ำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่หลังเพลิงสงบ โดยประสาน
ส�ำนักงานเขตพื้นที่ เข้ามาท�ำการประเมินความเสียหายในทุกด้าน
ไม่ว่าจะเป็นจ�ำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ทรัพย์สินต่างๆ ของคน
ในโรงเรียน สื่อการเรียนการสอน อุปกรณ์การเรียน และอาคารเรียน
เพื่อจัดท�ำบัญชีรายชื่อและบัญชีทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน
ในการด�ำเนินการฟืน้ ฟูเยียวยาต่อไป ขณะเดียวกันก็ประเมินความต้องการ
ว่าโรงเรียนมีความจ�ำเป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือใดบ้างในช่วงระหว่าง
รอการบูรณะฟื้นฟู เช่น การจัดหาสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน
ชั่วคราว อุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน เป็นต้น

เยียวยาผู้ประสบอัคคีภัย

เป็นการบรรเทาทุกข์ภยั ในระยะยาว ทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
ซึง่ ทางโรงเรียนจะต้องประสานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
เช่น ส�ำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) องค์กรการกุศล
ตลอดจนหน่ ว ยงานทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชน ให้ เ ข้ า มาช่ ว ยเหลื อ
มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และให้การสงเคราะห์ด้านอื่นๆ
รวมถึงการดูแลนักเรียนจนกว่าสภาพร่างกายและจิตใจจะเป็นปกติ
พร้อมกลับมาเรียนได้ กรณีของครูหรือบุคลากรก็เช่นเดียวกัน ต้องดูแล
จนกว่าจะกลับมาท�ำงานได้ตามปกติ

ฟื้นฟูบูรณะอาคารสถานที่

การฟื้นฟูบูรณะอาคารสถานที่จะต้องท�ำทันทีหลังจากที่เพลิง
สงบแล้ ว โรงเรี ย นต้ อ งด� ำ เนิ น การติ ด ต่ อ ขอความช่ ว ยเหลื อ ไปยั ง
หน่วยงานราชการทีส่ ามารถให้ความช่วยเหลือได้ เช่น ส�ำนักงานเขตพืน้ ที่
ส�ำนักการศึกษา กทม. ให้เข้ามาส�ำรวจความเสียหาย เพื่อประเมิน
งบประมาณในการก่อสร้างใหม่หรือฟืน้ ฟูบรู ณะของเดิม และเร่งซ่อมแซม
ให้โรงเรียนกลับมาใช้จัดการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด
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ประชำสัมพันธ์เพื่อสรุปสถานการณ์

ถึงแม้ว่าในขณะเกิดเหตุอัคคีภัย ชุดประสานงานและประชาสัมพันธ์จะคอยรายงาน
สถานการณ์แก่ผปู้ กครองเป็นระยะๆ แล้ว แต่หลังเพลิงสงบก็ยงั มีความจ�าเป็นต้องประชาสัมพันธ์
สรุปสถานการณ์ เพือ่ ช่วยสร้างความเข้าใจทีถ่ กู ต้อง ป้องกันความเข้าใจผิด ตลอดจนความสับสน
อลหม่านจากกระแสข่าวลือต่างๆ ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ และเป็นการเรียกความไว้วางใจจากประชาชน
และบุคคลทั่วไปให้กลับคืนมาอีกด้วย

ติดตำมและประเมินผล

หลังจากการด�าเนินการฟื้นฟูเยียวยาต่างๆ เสร็จสิ้นลง ให้ผู้อ�านวยการโรงเรียน ครู และ
ผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการติดตามและประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปญหาอัคคีภัยที่เกิดขึ้น
ทั้งด้านการเกิดอัคคีภัย การบรรเทาและระงับอัคคีภัย การให้ความช่วยเหลือและด้านอื่นๆ
เพื่อจะได้รู้ถึงข้อบกพร่องและน�าไปสู่การวางแผนป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นในอนาคต
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ตรวจสอบให้แน่ใจ เพิม่ ความปลอดภัยในโรงเรียน
ตรวจสอบสิง่ ทีต่ อ้ งท�ำ ก่อนเกิดอัคคีภยั
เตรียมพร้อมก่อนเกิดอัคคีภัย

ผลกำรด�ำเนินงำน
ท�ำแล้ว

ยังไม่ได้ท�ำ

หมำยเหตุ

1. กำรส�ำรวจพื้นที่เพื่อประเมินควำมเสี่ยง
ส�ารวจพื้นที่ภายในโรงเรียน
ส�ารวจพื้นที่ภายนอกโรงเรียน
ส�ารวจแหล่งน�้าที่ใช้ในการดับเพลิง
ท�าแผนผังโรงเรียนและแหล่งน�้า
2. ปรับปรุงพื้นที่เพื่อลดควำมเสี่ยง
แก้ไขเพื่อลดความเสี่ยง
ปรับปรุงและเพิ่มเติมเพื่อการป้องกันที่รัดกุม
3. รวบรวมและจัดท�ำฐำนข้อมูล
ในโรงเรียน
แบบแปลนอาคารเรียน
ผังหมายเลขโทรศัพท์
4. กำรอบรมและฝกซ้อม
เพื่อควำมปลอดภัยจำกอัคคีภัย
อบรมให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงเรียน
การฝกซ้อมอพยพหนีไฟ

ทบทวนสิ่งที่ต้องท�ำ ขณะและหลังเกิดอัคคีภัย
กำรด�ำเนินงำน

รับมือมั่นใจ
ขณะเกิดอัคคีภัย ดับไฟรวดเร็ว

เยียวยำ
และฟื้นฟูหลังเพลิงสงบ
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ปฏิบัติการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเพลิงไหม้
และแผนการอพยพหนีไฟ
ประเมินความเสียหาย
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเยียวยา
ผู้ประสบอัคคีภัยและฟื้นฟูบูรณะอาคารสถานที่
ประชาสัมพันธ์เพื่อสรุปสถานการณ์
ติดตามและประเมินผล
จัดท�าแผนใหม่ให้รัดกุมยิ่งขึ้น

หมำยเหตุ

