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สรุปผลการด าเนินโครงการ  
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  
1. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2565 

2. ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ 
 2.1 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมสุขภาพจิต  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมสุขภาพจิต ป้องกันและควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตตลอดช่วงชีวิต 
 2.2 สอดคล้องกับยุทธศาสตร์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นระดับตติยภูมิภายใต้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
 2.3 เป้าประสงค์สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 เป้าประสงค์ที่ 4 ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมต่อการให้บริการเฉพาะทาง                   
           (Modernization and Healing Environment) 

3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  อนุกรรมการโครงสร้างพ้ืนฐาน คณะกรรมการบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
4. หน่วยงานที่ร่วมด าเนินการ  กลุ่มงานโครงสร้างพ้ืนฐาน 

5. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลเพ่ือให้ผ่ าน 
การประเมินคุณภาพโรงพยาบาล (HA) ตามมาตรฐาน HA ก าหนดบทที่ 5 การบริหารสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
(ENV) ซึ่ง ENV.3 การป้องกันอัคคีภัยโรงพยาบาลต้องมีนโนบายและผู้รับผิดชอบในการป้องกันอันตราย และความเสียหาย
จากอัคคีภัย มีการตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องป้องกันอัคคีภัยอย่างสม่ าเสมอ มีเครื่องมือและระบบป้องกันอัคคีภัย
อย่างเหมาะสม โดยจัดหาเครื่องดับเพลิง มีการติดตั้งเครื่องมือ และให้ความสนใจต่อพ้ืนที่อันตราย มีหลักฐาน  
การตรวจสอบ การบ ารุงเครื่องมือ มีป้ายและต าแหน่งของเครื่องดับเพลิงชัดเจน ตลอดจนการฝึกซ้อมวิธีปฏิบัติ  
เมื่อเกิดอัคคีภัย เจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับการฝึกอบรมอัคคีภัยทุกปีรวมทั้งการแจ้งสัญญาณอัคคีภัย  การใช้เครื่องดับเพลิง 
วิธีการและเส้นทางเคลื่อนย้ายผู้ป่วย การติดต่อประสานงานหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านอัคคีภัยในพ้ืนที่ รวมทั้ง  
มีการประเมินผลหลังซ้อมแผนอัคคีภัยนั้น 

 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในสถาบันฯ คณะกรรมการบริหาร
สิ ่งแวดล้อมและความปลอดภัย จึงจัดโครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยประจ า 
ปีงบประมาณ 2565 ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันฯ มีความรู้ ทักษะ ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยและอพยพ 
หนีไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน  
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6. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือให้บุคลากรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดอัคคีภัย 
       2. เพ่ือให้บุคลากรของสถาบันมีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันระงับอัคคีภัยโดยเป็นตามเกณฑ์ 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
 บุคลากรสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จ านวน 78 คน 

8. ระยะเวลาด าเนินการ  
 วันที่ 21-22 เมษายน 2565 

9. พื้นที่ด าเนินการ 
 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

10. งบประมาณ 
 เงินบ ารุง จ านวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) ใช้จ่ายไปจ านวน 49,840 บาท (สี่หมื่นเก้าพันแปดร้อย 
สี่สิบบาทถ้วน) 

11. ผลการด าเนินงาน  
ตัวช้ีวัด หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. KPI หลัก (ผลลัพธ์/Outcomes)  
  1.1 อุบัติการณ์การเกิดความเสี่ยงด้านอัคคีภัย เรื่อง 0 0 
2. KPI รอง (ผลผลิต/Outputs)    
  2.1 ร้อยละของบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการ 
  2.2 ร้อยละบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ เรื่อง
การป้องกันอัคคีภัยในโรงพยาบาล 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

90 
95 

82 
82.30 

 
12. สรุปผลและข้อเสนอแนะ  
 1. การจัดโครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2565 อยู่ในช่วงระบาด
ของโรคโควิด-19 บุคลากรบางส่วนติดโควิด-19 และอยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูง บุคลากรกลุ่มดังกล่าวต้องเข้าการรักษาและ 
กักตัวเพ่ือไม่ให้แพร่เชื้อ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยได้จัดท าคลิปบันทึก 
การซ้อมอัคคีภัยและเอกสารแผนอัคคีภัย เผยแพร่ทางเพจสถาบันเพ่ือให้บุคลากรที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ หรือบุคลากร
ใหม่รับชมและศึกษาวิธีการเอาตัวรอดเม่ือเกิดอัคคีภัยในหน่วยงาน  
 2. ผลการประมินการฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รพ. เสมือนจริง ประจ าปีงบประมาณ 2565  
ใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุจากจุดเกิดเหตุไปยังจุดรวมพล ภายใน 2 นาที 15 วินาที  บุคลากรมี 
ความตั้งใจ สามารถซ้อมแผนดับเพลิงได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งประเมินโดยครูฝึก ส านักบรรเทาสาธารณภัย 
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เทศบาลนครขอนแก่น แต่ยังขาดอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น ไฟฉายแบบLED  หมวกดับเพลิง รองเท้าชุดดับเพลิง 
และป้ายหนีไฟแบบสะท้อนแสง 
 3. อยากให้มีการซ้อมแผนอัคคีภัยนอกเวลาราชการช่วงกลางคืน  
ข้อเสนอแนะ 
 จ านวนผู้ เข้าร่วมโครงการไม่ เป็นไปตามเป้ าหมายที่ วางไว้  ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือให้  
รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่มงานทุกงาน แจ้งให้บุคลากรในกลุ่มงานสังกัดเข้าร่วมทุกคนโดยมอบรองผู้อ านวยการ  
และหัวหน้ากลุ่มก ากับติดตามบุคลากรที่มีเหตุจ าเป็นที่ไม่สามารเข้าร่วมโครงการได้ให้ท าแบบทดสอบประเมิน 
ความรู้เบื้องต้นแผนอัคคีภัย และศึกษาข้อมูลเอกสารและคลิปแผนซ้อมอัคคีภัย เสนอผู้บริหารน าหลักสูตรการซ้อม  
แผนอัคคีภัยเข้าสู่แผนพัฒนาตนเองของบุคลากรทุกคน เพ่ือสร้างความตระหนักความส าคัญของแผนอัคคีภัยแก่
บุคลากร 
13. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

 1 .นายวัชรินทร์  เอี่ยมศรี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ที่ปรึกษา 
 2. นางสาวสงกรานต์   แก้วศิริ  นักจัดการงานทั่วไป         หัวหน้าโครงการ 
 3. นางถิรดา  ทัลค ามุล   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ คณะท างาน 

4. นางสาวรพีพรรณ  ชาทองยศ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ คณะท างาน 
 5. นายสมเพ็ชร     กลางเภา  นายช่างเทคนิค   คณะท างาน 
          6. นางอนงค์ลักษ์  สีหาโนน  นักวิชาการพัสดุ   คณะท างาน 
          7. นางสาวเบญญาภา  วาดสูงเนิน   นักวิชาการสถิติ   คณะท างาน 
          8. นางสาวปรียาภัทร  แสงหาชัย              นักวิชาการเงินและบัญชี  คณะท างาน  
 9. นางปาริชาต  เพ็ชรค า   เจ้าพนักงานธุรการ  คณะท างาน 
 10. นายณัฐวุฒิ  ลาวกลาง  นายช่างเทคนิค   เลขานุการ 
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14. ภาคผนวก  
14.1 ก าหนดการ 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมป้องกันระงับอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัย ปีงบประมาณ 2565 

วันที่ 21-22 เมษายน 2565 เวลา 08.30–16.30 น. 
ห้องประชุมชั้น 3 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

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

ว/ด/ป กิจกรรม หมายเหตุ 

วันที่ 21 เมษายน 2565   

เวลา 08.00–08.30 น. ลงทะเบียน  

เวลา 08.30-08.40 น. เปิดการอบรม โดยผู้อ านวยการสถาบันฯ   
นายศักรินทร์  แก้วเฮ้า 

 

เวลา 08.40–09.00 น. ชี้แจงรายละเอียดแนวทางการด าเนินงานป้องกันอัคคีภัย ของสถาบัน 
โดย นายวัชรินทร์  เอี่ยมศรี ประธานคณะกรรมการ ENV 

 

เวลา 09.00-11.00น. บรรยาย หัวข้อ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ 
โดย นายเอกภัณฑ์ บุญกัณฑ์ ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากส านักบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 

 

เวลา 11.00-12.00น. บรรยาย หัวข้อ การป้องกันแหล่งก าเนิดของการติดไฟ 
โดยนายไมตรี ทองสงคราม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากส านักบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 

 

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  

เวลา 13.00-14.00 น. บรรยายหัวข้อ การปฏิบัติตนเมื่ออยู่ในสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ 
โดย นายไมตรี  ทองสงคราม เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากส านักบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 

 

เวลา 14.00-16.30 น. บรรยายหัวข้อ เครื่องดับเพลิงประเภทต่างๆ/วิธีดับเพลิงตามชนิดของเครื่อง 
ดับเพลิง 
โดย นายมนูญ มุ่งค าภา ครูฝึกป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จากส านักบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 

 

วันที่ 22 เมษายน 2565   

เวลา 09.00-12.00 น. ฝึกปฏิบัติ Table Top ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รพ. เสมือนจริง 
กลุ่มที่ 1 แผนการดับเพลิงของหน่วยงาน 
นายเอกภัณฑ์ บุญกัณฑ์/ นายไมตรี  ทองสงคราม   
ส านักบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 
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ว/ด/ป กิจกรรม หมายเหตุ 

/งานดับเพลิง เทศบาลต าบลพระลับ 
กลุ่มที่ 2 การค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 
นายมนูญ มุ่งค าภา /นายโกศล  แดนสีแก้ว  
ส านักบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 
/งานดับเพลิง เทศบาลต าบลพระลับ 

เวลา 12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม  

เวลา 13.00-16.00 น. ฝึกปฏิบัติ ซ้อมแผนดับเพลิงและอพยพหนีไฟ รพ. เสมือนจริง 
กลุ่มที่ 1 แผนการดับเพลิงของหน่วยงาน 
นายเอกภัณฑ์ บุญกัณฑ์/ นายไมตรี  ทองสงคราม   
ส านักบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 
/งานดับเพลิง เทศบาลต าบลพระลับ 
กลุ่มที่ 2 การค้นหาและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย 
นายมนูญ มุ่งค าภา /นายโกศล  แดนสีแก้ว  
ส านักบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครขอนแก่น 
/งานดับเพลิง เทศบาลต าบลพระลับ 

 

เวลา 16.00-16.30 น. สรุปผลการซ้อมแผนดับเพลิงอพยพหนีไฟ 2565  
*หมายเหตุ เวลา 10.30 -10.45 และ 14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
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