


 
ค ำน ำ 

 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้จัดท าแผนส ารองฉุกเฉิน เพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบงาน และสถานที่ท างานมี

การเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน  โดยได้ค านึงถึงการป้องกัน การจัดการ ความต่อเนื่องของ
การด าเนินการและการฟ้ืนฟูสู่สภาพเดิม โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และมี
ผลกระทบต่อกระบวนการท างานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย จากวิเคราะห์สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินดังกล่าว 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดท าแผนส ารองฉุกเฉินเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ 
ประกอบด้วย แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย แผนส ารองฉุกเฉินและมาตรการเตรียมการป้องกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยในระหว่างการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง  แผนป้องกันความเสียหายด้านระบบเครือข่าย
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) แผนป้องกันและระงับสารเคมีและวัตถุอันตราย แผนป้องกันควบคุมโรค
ระบาด แผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหว และ
อาคารถล่มหรือทรุดตัว แผนก าจัดขยะติดเชื้อ แผนป้องกันปัญหาภัยแล้งวิทยาเขตหนองคาย แผนป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วมวิทยาเขตหนองคาย และแผนป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

โดยในแผนส ารองฉุกเฉินได้ระบุถึงแนวทาง/กิจกรรมในการเตรียมการรองรับ และวิธีการจัดการกับภัย
ต่างๆ เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยขอนแก่นใช้เป็นแนวทางในการเตรียมพร้อมเพ่ือรองรับสถานการณ์ใน
กรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้น ซึ่งแผนส ารองฉุกเฉินนี้ ได้มีการพิจารณาทบทวน และท าการปรับปรุงให้
เหมาะสมและครอบคลุมสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นในการด าเนินงาน ที่สามารถน าไปปฏิบัติให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน ยิ่งขึ้น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นคาดหวังว่าแผนส ารองฉุกเฉินเล่มนี้ จะเป็นแนวทางให้บุคลากรสามารถจัดการ
กับสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ  เพ่ือให้บุคลากรและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัยและสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพต่อไป 
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ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 เห็นชอบให้ส่วนราชการ ได้แก่ กระทรวง กรม 

จังหวัด สถาบันอุดมศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจด าเนินการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ตามขั้นตอนที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าเสนอ คือ 1) สร้างความรู้ความเข้าใจแก่
หน่วยงาน 2) การเตรียมความพร้อมให้ส่วนราชการ 3) ซักซ้อมแผนและน าไปปฏิบัติจริง และ 4) ส่งเสริมให้มี
การบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวทางที่ ก .พ.ร. 
ก าหนด มหาวิทยาลัยจึงต้องด าเนินการจัดท าแผนส ารองฉุกเฉินเพ่ือป้องกันผลกระทบกับการจัดการ
กระบวนการในกรณีที่เกิดภาวะฉุกเฉิน เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตต่อไป 

กอปรกับตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector 
Management Quality Award : PMQA) มาใช้เป็นกรอบการประเมินระบบการบริหารจัดการของส่วน
ราชการและหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2549 เป็นต้นมา ได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการบริหาร
ความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ผ่านกลไกการก าหนดเป็นตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ส าคัญ
ประการหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการเตรียมความพร้อมต่อภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ในหมวดที่ 
6 การจัดการกระบวนการ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบรองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมี
ผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการเพ่ือให้ส่วนราชการจะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ส่วน
ราชการจะต้องมีวิธีการเพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบงาน และสถานที่ท างานมีการเตรียมพร้อมต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
และระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ /ภาวะฉุกเฉิน ซึ่งต้องค านึงถึงการป้องกัน การจัดการ ความ
ต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม ภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉินนี้อาจเกี่ยวข้องกับสภาพ
อากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจลาจล หรือเกิดจากภาวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติก็
ได ้

แผนส ารองฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดท าขึ้นเพ่ือท าให้มั่นใจว่าระบบงาน และสถานที่ท างานมี
การเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน  โดยได้ค านึงถึงการป้องกัน การจัดการ ความต่อเนื่องของ
การด าเนินการและการฟ้ืนฟูสู่สภาพเดิม โดยได้วิเคราะห์สถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น และมี
ผลกระทบต่อกระบวนการท างานที่ส าคัญของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยแผนดังต่อไปนี้ 

1) แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2) แผนส ารองฉุกเฉิน และมาตรการเตรียมการป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างการชุมนุม

ใหญ่ทางการเมือง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

3) แผนป้องกันความเสียหายด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ผู้รับผิดชอบ        
ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ค 



4) แผนป้องกันและระงับสารเคมีและวัตถุอันตราย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
5) แผนป้องกันควบคุมโรคระบาด ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
6) แผนการป้องกันและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
7) แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

8) แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหวและอาคารถล่มหรือทรุดตัว ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

9) แผนก าจัดขยะติดเชื้อ ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

10) แผนป้องกันปัญหาภัยแล้งวิทยาเขตหนองคาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
11) แผนป้องกันปัญหาน้ าท่วมวิทยาเขตหนองคาย ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
12) แผนป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้อง ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
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แผนส ำรองฉุกเฉินมหำวิทยำลัยขอนแก่น | KKU 
 

 

ส่วนที่  1 บทน ำ 

 

1.1 ข้อมูลทั่วไปของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

1.1.1 ประวัติควำมเป็นมำของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นอุดมศึกษาสถานแห่งแรก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแม้ก าเนิดของ

มหาวิทยาลัยจะมีแนวความคิดย้อนหลังไปได้ถึงก่อนสงครามโลกครั้งที่สอง แต่การเตรียมการก่อสร้างอย่าง
จริงจัง กระท ากันในรัฐบาล ฯพณฯ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ในขณะที่เริ่มพัฒนาภูมิภาคส่วนนี้ของประเทศเมื่อ
พุทธศักราช 2505 การลงมือก่อสร้างเริ่มขึ้นในปี 2507 โดยมีมติจัดตั้งสถาบันการศึกษาชั้นสูงด้าน
วิศวกรรมศาสตร์และเกษตรศาสตร์ขึ้นที่บ้านสีฐาน จังหวัดขอนแก่น และเสนอชื่อสถาบันนี้ว่า มหาวิทยาลัย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Khon Kaen Institute of Technology มีชื่อย่อ K.I.T. 
โดยมีสภาการศึกษาแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2508 คณะรัฐมนตรีมีมติให้เปลี่ยนชื่อ 
เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตราพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2509 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาของ
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์รวมทางความคิด สติปัญญาของสังคมและเป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ก่อตั้งขึ้นโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะกระจายโอกาสทางการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษา สู่ภูมิภาค ตั้งอยู่บนพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะเป็นเนินดินลูกคลื่นสีแดง มีชื่อเรียกว่า มอดินแดง บน
พ้ืนที่ประมาณ 5,500 ไร่ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นแห่งนี้ เป็นที่ตั้งของคณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียนการสอน
ถึง 23 คณะ/หน่วยงาน ด้วยกัน นอกจากนี้ยังมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ และหน่วยงานเทียบเท่าคณะ
ประกอบด้วย ศูนย์ ส านัก สถาบัน ให้บริการวิชาการและบริการชุมชน ศูนย์บริการสาธารณูปโภค สหกรณ์
ร้านค้า ที่ท าการไปรษณีย์ หอพัก บ้านพัก แฟลต เรือนรับรอง ธนาคาร โรงเรียน เพ่ือให้บริการแก่บุคลากร 
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างครบครัน งานศึกษาวิจัย และกิจกรรมสาธารณประโยชน์มากมาย เพ่ือให้
สถาบันแห่งนี้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคนี้อย่างแท้จริง พันธกิจส าคัญของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคลอบ
คลุมการบุกเบิก แสวหา และถ่ายทอดวิทยาการในด้านต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ด้วยวิธีการวิจัยและ
วิเคราะห์อย่างรอบคอบ เพ่ือเพ่ิมโอกาสและเสริมคุณภาพชีวิตให้สมบูรณ์ โดยค านึงถึงการประยุกต์ ความรู้
ความคิดใหม่ ๆ ให้ผสมผสานกับภูมิปัญญาอีสานเพื่อเอ้ืออ านวยให้สามารถเผชิญสภาวะวิกฤติ และพัฒนาไปได้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  ให้ มี ค ว าม เป็ นอยู่ ท า งด้ านวั ตถุ และจิ ต ใ จดี ยิ่ ง ขึ้ น ด้ ว ยคว ามสมดุ ลและยั่ ง ยื น 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงเป็นกลไก ในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการทุกสาขา รวมทั้งการ
วางรากฐานให้เป็นศูนย์เอกสาร และสารสนเทศของภูมิภาค โดยอาศัยความร่วมมือการบริหารจัดการที่มี

ส่วนที่  1 บทน ำ 
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ประสิทธิภาพ บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา และปัญญา อันสามารถที่
จะประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาค แก่ประเทศชาติ และขยายสู่ความเป็นสากลต่อไป 
1.1.2 ที่ตั้งและอำณำเขต 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่เลขที่ 123 ถนนมิตรภาพ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มี
เนื้อท่ีประมาณ 5,500 ไร่ ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 4 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นตัว L ทิศตะวันออกติด
ถนนมิตรภาพ ทิศใต้ติดถนนมะลิวัลย์  
1.1.3 ลักษณะพื้นที่ 

บริเวณท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยขอนแก่น อยู่บนที่ที่มีความลาดตั้งแต่ 4% (1:25) จนถึงบริเวณเกือบราบ 
1.6 % (1:60) จุดสูงสุดมีค่าระดับ 205 เมตร ที่บริเวณเหนือสุดของฟาร์มเกษตร และจุดต่ าสุดมีค่าระดับ 155 
เมตร จากระดับน้ าทะเล ที่บริเวณบึงสีฐาน คิดเป็นค่าความแตกต่างระหว่างจุดสูงสุดและต่ าสุดได้ 50 เมตร 
ลักษณะของที่เป็นบริเวณสูงด้านทิศเหนือ ตอนกลางบริเวณมุมหักของตัว L เป็นบริเวณต่ าและมีร่องน้ า 
ส่วนกลางของบริเวณมีความลาดชันน้อย สม่ าเสมอเหมาะส าหรับจัดท าแปลงเพาะปลูก สนามกีฬา หรือบริเวณ
ที่ต้องใช้อาณาเขตท่ีราบกว้าง ด้านทิศใต้เป็นบริเวณท่ีต่ า 
1.1.4 ปณิธำนและปรัชญำ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นศูนย์รวมทางความคิดสติปัญญาของสังคมและมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็น
กลไกในการพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น พึงเป็นผู้ที่กอปรด้วย วิทยา จริยา 
และปัญญา อันที่จะสามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ภูมิภาคแก่ประเทศชาติและขยายสู่ความเป็น
สากลต่อไป 
1.1.5 ตรำประจ ำมหำวิทยำลัย 

 
เป็นรูปเทพยดากระหนาบองค์พระธาตุพนมอัญเชิญมิ่งมงคลประทานแก่สถาบัน สถิตเหนือขอนไม้  

ซึ่งสลักเป็นชื่อมหาวิทยาลัย พื้นหลังแบ่งเป็น 3 ช่อง มีความหมายถึง คุณธรรมของนักศึกษา 3 ประการ ได้แก่ 
วิทยา คือ ความรู้ดี จริยา คือ ความประพฤติดี ปัญญา คือความฉลาด เกิดแต่การเรียนดี และคิดดี 
1.1.6 สีประจ ำมหำวิทยำลัยขอนแก่น คือ สีดินแดง  

คือ สีดินแดง อันมีความหมายโยงไปถึงลักษณะ และภูมินามของพ้ืนที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยการ
อธิบายว่าสีแดงมีลักษณะอย่างไรได้เปรียบเทียบกับสีอิฐมอญจึงมีการเรียกสีแดงนี้ว่า สีอิฐควบคู่กันมา และ
ประกาศในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาบัตรและครุยวิทยฐานะ พ .ศ.2544 ระบุว่าสีประจ า
มหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ สีดินแดง 
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แผนส ำรองฉุกเฉินมหำวิทยำลัยขอนแก่น | KKU 
 

 

1.1.7 ตน้ไม้ประจ ำมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
  ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยขอนแก่น คือ “ต้นกาลพฤกษ์” ต่อมามีการเรียกชื่อทางพฤกษศาสตร์และ
พจนานุกรมว่า“กัลปพฤกษ์”มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Cassia bakeriana Craib วงศ์ Leguminosae ลักษณะเป็น
ต้นไม้ขนาดย่อม พุ่มใบแบนกว้างดอกสีชมพูเมื่อโรยกลายเป็นสีขาวช่วงปลายฤดูหนาวย่างเข้าฤดูร้อนจะทิ้งใบ
ทั้งต้นเพ่ือผลิดอกสีชมพูระเรื่อสลับขาวบานสะพรั่งแลดูสวยงามอ่อนหวานยิ่งนัก ดอกกาลพฤกษ์บานคราใดก็
ถึงเวลาสอบไล่ปิดภาคเรียนเทอมปลาย และจบการศึกษา กาลพฤกษ์จึงเป็นเสมือนต้นไม้แห่งกาลเวลาของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นช่วงที่รุ่นพ่ีก าลังจะจบการศึกษาออกสู่สังคมเพ่ือช่วยกันสร้างสรรค์ประเทศ
ขณะเดียวกันเป็นช่วงที่น้องใหม่ก าลังจะเข้ามาศึกษาและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
  ศาสตราจารย์พิมล กลกิจ ขณะด ารงต าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้น า“ต้นกาลพฤกษ์” 
ขึ้นกราบบังคมทูลถวายองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระบรมราชินีนาถเพ่ือได้ทรงปลูกเมื่อ
คราวเสด็จทรงประกอบพิธีเปิดมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2510 ที่หน้าคณะเกษตรศาสตร์
จึงถือเป็นต้นไม้ประจ าสถาบันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และในการประชุมคณบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 
6/2538 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2538 ได้พิจารณาการเรียกชื่อต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย โดยก าหนดว่า หากใช้
ในราชการใหใ้ช้ค าว่า “กาลพฤกษ”์ 
1.1.8 อัตลักษณ์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีปณิธานที่จะมุ่งสร้างความสุขให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ทั้งนักเรียน 
นักศึกษา บุคลากร ประชาชนในท้องถิ่น และรวมไปถึงประชาคมโลก ด้วยบทบาทของปราชญ์แห่งอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง กับภารกิจด้านการจัดการศึกษาในหลากหลายสาขาวิชา ภารกิจด้านการวิจัย ภารกิจด้านการบริการ
วิชาการ และภารกิจด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งทุกภารกิจด าเนินการโดยใช้เทคโนโลยี และองค์
ความรู้ที่เหมาะสม ขับเคลื่อนทุกภารกิจด้วยความใส่ใจ ห่วงใยในปัญหาของชุมชน และสังคมอย่างแท้จริง  
       นับจากก่อตั้ง จนถึงปัจจุบัน บัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่พร้อมจะ
ท างานด้วยความใส่ใจ ห่วงใย และมีเจตนาร่วมที่มุ่งสร้างสรรค์สิ่งดีให้กับสังคม และชุมชน ด้านการวิจัย 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีเครือข่ายการวิจัยที่เข้มแข็ง มีศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยในหลากหลายสาขา  
สามารถตอบโจทย์ปัญหา และพัฒนาสังคมได้อย่างครอบคลุม มหาวิทยาลัยขอนแก่นเน้นย้ าบทบาทแห่งภูมิ
ปัญญาของสังคมด้วยการเชื่อมต่อสหวิทยาการเข้ากับความต้องการของชุมชน โดยถ่ายโอนองค์ความรู้จากส่วน
งานต่างๆ สู่สังคม และชุมชนผ่านการบริการวิชาการในหลากหลายมิติ และมุ่งเน้นท านุ บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ด้วยความห่วงใย และใส่ใจในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งภารกิจต่างเหล่านี้ ล้วนสะท้อนตัวตนที่
ชัดเจนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น "มหาวิทยาลัยแห่งความสุข" 

 ดังนั้นมหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงก าหนดตราสัญลักษณ์ในการสื่อสารอัตลักษณ์ ที่ผ่านมุมมองของ
นักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  Caring : ควำมใส่ใจ ห่วงใยต่อสังคม 
ภาพเส้นใยใบไม้ แสดงถึงความห่วงใย ใส่ใจ แบ่งปันน้ าใจให้ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
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Connecting : กำรเชื่อมโยงองค์ควำมรู้  
ภาพลายขิดอีสาน แสดงถึงการเชื่อโยง ส่งผ่านองค์ความรู้ เพ่ือ แก้ปัญหา และพัฒนาสังคม 
Creating : กำรท ำงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 
ภาพจั่วอีสานลายแสงอาทิตย์ แสงแห่งปัญญาในการสร้างสรรค์ บัณฑิต งานวิจัย และงานบริการ

วิชาการ 
Happiness : มหำวิทยำลัยแห่งควำมสุข 
ลายเส้นจิตรกรรมฝาผนังอีสาน เป็นภาพคน ซึ่งสื่อถึงความสุข ของ นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 

ประชาชนในภูมิภาค และประชาคมโลก 
 
1.2 แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยขอนแก่น 
     1.2.1 วิสัยทัศน์ 

“มหำวิทยำลัยวิจัยช้ันน ำระดับโลก” 
  

  ค ำอธิบำยวิสัยทัศน์ 
      ภายในปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยขอนแก่นจะเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน าระดับโลกโดยเทียบเคียง
จากการจัดอันดับของสถาบันภายนอกว่าเป็นอันดับ 1 ใน 3 ของประเทศ อันดับ 1 ใน 80 ของเอเชีย 
อันดับ 1 ใน 400 ของโลก  
      มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน การวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม เชื่อมโยง
กับการบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี และการแก้ไข พัฒนาในพ้ืนที่
จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน 
      มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้รับการยกย่องในระดับชาติและระดับนานาชาติว่าเป็นองค์กรที่มีคุณภาพ
การศึกษา การวิจัย การบริหารจัดการที่ดี มีธรรมาภิบาล ตลอดจนมีความสามารถในการบริหารจัดการ
ทรัพยากร ทรัพย์สินและทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดและพ่ึงพา
ตนเองได้ บุคลากรมีความรู้ความสามารถสูง มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดีในการท างาน เป็นองค์กรที่
มีสุขภาวะที่ดี มีบรรยากาศทางวิชาการบนพ้ืนฐานของความภักดีและผูกพันต่อองค์กร 

 
1.2.2 พันธกิจ 

การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลที่มุ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมให้เข้มแข็ง 
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1.2.3 ประเด็นยุทธศำสตร์และเป้ำประสงค์ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 
1. ระบบบริหารจัดการที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีระบบบริหารจัดการที่ดีที่สร้างคุณภาพชีวิต

และความผาสุกในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ในองค์กร (healthy organization) ควบคู่กับการสร้างธรรมาภิบาล
และมาตรฐานการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (high performance 
organization) 

2. การผลิตบัณฑิตที่ดี มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มี
ความรู้ความสามารถทางวิชาการ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะ
และความรับผิดชอบในการท างาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม ใฝ่รู้
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต และมีสมรรถนะระดับสากล 
สามารถแข่งขันกับนานาชาติได้บนพื้นฐานของความเป็นไทย 

3. ด้านการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการสร้างสรรค์และพัฒนา
นักศึกษา ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าต่อสังคม มีคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความรู้และประสบการณ์ท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจอันดีและรู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลงของสังคม และสามารถด ารงชีพอยู่ในสังคมโลกได้
อย่างมีคุณภาพ และคุณธรรม 

4. ด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นมหาวิทยาลัยต้นแบบในการน า เอา
หลักการของการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนางาน 
ประจ าและการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือนา มข.ไปสู่ “มหาวิทยาลัยที่ใช้
การวิจัยเป็นฐานในการพัฒนา (Research Based University)” 

5. ด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันเสริมสร้างศักยภาพของมนุษย์และ
พัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการให้บริการทางวิชาการ 
โดยเป็นที่พ่ึงของสังคมโดยของประเทศ และประเทศในภูมิภาค บน
พ้ืนฐานของความรู้ทางวิชาการสู่การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง อันจะน าไปสู่การชี้น าสังคมทางปัญญา การพัฒนาสังคมฐาน 
รากให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 

6. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี เป็นผู้น าในการอนุรักษ์ ส่งเสริม วิจัย และประยุกต์ใช้ศิลปะและ
วัฒนธรรมเพื่อรักษาคุณค่าและเพ่ิมมูลค่าในระดับชาติและอนุภูมิภาค
ลุ่มน้ าโขง ตลอดจนการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงไปสู่กระบวนการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ 

7. ด้านพัฒนาคุณภาพ และระบบ
ประกันคุณภาพ 

เป็นสถาบันที่สนับสนุนและส่งเสริมให้การประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการบริหารและด าเนินงานทุกระบบขององค์กร เพ่ือ
พัฒนาไปสู่องค์กรแห่งคุณภาพท่ีได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล 
มีสมรรถนะ (Competency) ในการขับเคลื่อนให้บรรลุซึ่งวิสัยทัศน์
แห่งความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าของชาติ ที่สามารถแข่งขันกับ
นานาชาติได ้ 

8. ด้านศิษย์เก่าสัมพันธ์ที่ดี สนับสนุนและส่งเสริมให้ศิษย์ เก่าร่วมสร้างความเข้มแข็งและ
ขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นก้าวไปเป็นสถาบันการศึกษาชั้น
น าของเอเซีย และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีความ
พร้อมด้วย วิทยา จริยา ปัญญา 

9. ด้านชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับจากสังคมและชุมชนในฐานะที่เป็น
สถาบันการศึกษาชั้นน าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

10. การบริหารจัดการทรัพยากร 
ทรัพย์สิน และทรัพย์สินทางปัญญา 
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและพ่ึงตนเองได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีการบริหารจัดการทรัพยากร และทรัพย์สิน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อองค์กรลดการพ่ึงพางบประมาณ
แผ่นดินและมีความมั่นคงทางด้านงบประมาณมากขึ้นจากการจัดหา
รายได้เป็นของตนเอง 
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1.2.4 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategies Map) 
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ส่วนที่ 2 แผนส ำรองฉุกเฉินมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
 

 
2.1  หลักกำรและเหตุผล 

ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. ได้น าเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management 
Quality Award : PMQA) มาใช้เป็นกรอบการประเมินระบบการบริหารจัดการของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐได้ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต ผ่านกลไกการก าหนดเป็นตัวชี้วัด
ตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีเกณฑ์การพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐที่ส าคัญประการหนึ่ง ที่มุ่งเน้นให้ส่วนราชการมีการเตรียมความพร้อมต่อ
ภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้น โดยที่ในหมวด 6 การจัดการกระบวนการ ก าหนดให้ส่วนราชการต้องมีระบบ
รองรับภาวะฉุกเฉินต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการเพ่ือให้ส่วนราชการจะ
สามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ส่วนราชการจะต้องมีวิธีการเพื่อท าให้มั่นใจว่าระบบงานและสถานที่
ท างานมีการเตรียมพร้อม ต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน และระบบการเตรียมความพร้อมต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
ซึ่งต้องค านึงถึงการป้องกัน การจัดการ ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม         
ภัยพิบัต/ิภาวะฉุกเฉินนี้อาจเก่ียวข้องกับสภาพอากาศ สาธารณูปโภค ความปลอดภัย การจลาจล หรือเกิดจาก
ภาวะฉุกเฉินในระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติก็ได้ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงได้จัดท าแผนส ารองฉุกเฉิน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อการจัดการกระบวนการ 
เพ่ือก่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบงานและสถานที่ท างานมีความพร้อมต่อภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่ง แผน
ดังกล่าวไดค้ านึงถึงการป้องกัน การจัดการ ความต่อเนื่องของการด าเนินการ และการท าให้คืนสู่สภาพเดิม 
2.2 วัตถุประสงค ์

2.2.1 เพ่ือเตรียมความพร้อมบุคลากรในการรองรับภัยพิบัติและรองรับภาวะฉุกเฉินที่อาจเกิดข้ึน  
2.2.2 เพ่ือป้องกันความเสียหาย/ลดความเสียหายอันเกิดจากภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน และควบคุม 

ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน 
2.2.3 เพ่ือให้มีเอกสารที่จะน ามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินเป็นไปอย่างมีระบบ ชัดเจน  

ไม่สับสน และลดความสูญเสียจากเหตุการณ์ให้มีน้อยที่สุด 
2.3 นิยำมศัพท์ 

ภำวะฉุกเฉิน หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยมิได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณพ้ืนที่อัน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อบุคคลหรือเสียหายต่อทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

ภัยพิบัติ หมายถึง อันตรายที่น าไปสู่หายนะภัยที่รุนแรง  เหตุการณรายที่เกิดขึ้นสงผลกระทบต่อ
บุคคลเดียวหรือกระทบตอผูคนในวงกวางคือกระทบตอความมั่นคง และความปลอดภัย ท าใหเกิดปญหาต่อ
จิตใจอยางรุนแรง   

ส่วนที่ 2 แผนส ำรองฉุกเฉินมหำวิทยำลัยขอนแก่น 
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บุคลำกร หมายถึง ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ พนักงานองค์กรใน
ก ากับที่สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมถึงนักเรียน นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2.4 กำรแจ้งข่ำว 
การปฏิบัติตามแผนนี้ จะแจ้งข่าวไปยังหน่วยงานดังต่อไปนี้ 

 ชุดปฏิบัติการพิเศษมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202055, 081-4714443,                
081-4711119, ภายใน 12055, 12066, 11366 

 ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202291,                
081-7085891, ภายใน 12345, 63191 

 สถานีต ารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-204383 ภายใน 12999 

 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (รถรับส่งฉุกเฉิน) โทร. 63667, 63714, 1669, 043-363191 

 สถานีต ารวจภูธรเมืองขอนแก่น โทร. 043-221162, 191 

 ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น โทร.1784, 043-236632 

 ดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่น โทร. 199, 043-221184, 043-234583, 043-224625, 043-234581 
2.5 แผนรองรับภำวะฉุกเฉิน และแนวทำงกำรด ำเนินงำน มหำวิทยำลัยขอนแก่นได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผน
เพื่อรองรับภำวะฉุกเฉิน จ ำนวน 12 แผน ดังนี้ 

ชื่อแผน วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

1.แผนป้องกันและ
ควบคุมอัคคีภัย 

1.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันการ
สูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย 
1.2 เพ่ือสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจาก
เหตุอัคคีภัยแก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการ 
1.3 เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยใน
มหาวิทยาลัย 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
กองอาคารและ
สถานที ่
ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

  
ตลอดทั้งปี 

2.แผนส ารองฉุกเฉิน
แ ล ะ ม า ต ร ก า ร
เตรียมการป้องกัน
และรักษาความสงบ
เรียบร้อยในระหว่าง
การชุมนุมใหญ่ทาง
การเมือง 

2.1 เพ่ือก าหนดมาตรการ และแนวทางที่เหมาะสม
ในการป้องกันและระงับการชุมนุมของฝูงชน 
2.2 เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงาน
ต่างๆ ไว้ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
2.3 เพ่ือช่วยภาครัฐรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง ความมั่นคงของชาติและป้องกันการ
กระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

ฝ่าย
ศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานรักษา
ความปลอดภั ย
และการจราจร/
กองอาคารและ
สถานที่/ทุกคณะ/
หน่วยงาน 

ตลอดทั้งปี 
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ชื่อแผน วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

3.แผนป้องกันความ
เสียหายด้านระบบ
เครือข่ายสารสนเทศ
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร 
(ICT) 

3.1 เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ
ระบบสารสนเทศ ทั้งด้าน Hardware สถานที่
ปฏิบัติงาน ด้าน Softwareและด้านฐานข้อมูล 
3.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่
เกี่ยวข้องมีข้ันตอนและแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและครอบคลุมผลกระทบที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายกับระบบสารสนเทศ 

ฝ่ายวิชาการและ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ศูนย์คอมพิวเตอร์
ผู้ดูแลระบบ  IT 
คณะ/หน่วยงาน 

ตลอดทั้งปี 

4.แผนป้องกันและ
ระงับสารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

4.1 เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตของ
บุคลากรผู้เกี่ยวข้อง และทรัพย์สินของทางราชการที่
เกิดจากสารเคมี และวัตถุอันตราย 
4.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ความ
ปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
4.3 เพ่ือก าหนดมาตรการในการดูแลจัดเก็บและ
รักษาสารเคมีเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
4.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
บุคลากรในส านักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
กองอาคารและ
สถานที่  
คณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการ
ใช้สารเคมีและ
วัตถุอันตราย 

ตลอดทั้งปี 

5.แ ผ น ป้ อ ง กั น
ควบคุมโรคระบาด 

5.1 เพ่ือให้สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาด
ของโรค และลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรค
ระบาด 
5.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการประสานการด าเนินงาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในยามท่ีเกิดการระบาดของ
โรค 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
คณะ
แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลศรี
นครินทร์กอง
อาคารและ
สถานที่ 
คณะ/หน่วยงาน 

ตลอดทั้งปี 

6.แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
และบรรเทาภัยจาก
พายุหมุนเขตร้อน 

6.1 เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติและบรรเทาผลกระทบ
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรที่เกิดจากภัยพายุ
หมุนเขตร้อน  
6.2 เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
กองอาคารและ
สถานที่คณะ/

ตลอดทั้งปี 
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ชื่อแผน วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
6.3 เพ่ือก าหนดมาตรการในการดูแลและป้องกัน
ต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

หน่วยงาน 

7.แผนป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยแล้ง 

7.1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาก
การขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
7.2 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด
ปัญหาภัยแล้งและขาดแคลนน้ าน้ าอุปโภคบริโภค 
7.3 เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางในการรณรงค์การ
ประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
กองอาคารและ
สถานที่ 

ตลอดทั้งปี 

8.แผนป้องกันและ
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า
แผ่ น ดิ น ไหว  แล ะ
อาคารถล่มหรือทรุด
ตัว 

8.1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแผ่นดินไหว 
ความเดือดร้อนจากอาคารถล่มหรือทรุดตัว 
8.2 เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
กองอาคารและ
สถานที่คณะ/
หน่วยงาน 

ตลอดทั้งปี 

9.แผนก าจัดขยะติด
เชื้อ 

9.1 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการ
เก็บ การคัดแยก การรวบรวม  การขนส่ง และการ
ก าจดัขยะมูลฝอยภายในคณะแพทยศาสตร์  
 9.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับตระหนัก และให้ความ
ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อ ในคณะ
แพทยศาสตร์ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้อง  
 9.3 เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพ
และโรงพยาบาลแห่งสุขภาวะ 

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
คณะ
แพทยศาสตร์/
โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ 
 

ตลอดทั้งปี 

1 0 . แ ผ น ป้ อ ง กั น
ปัญหาภัยแล้งวิทยา
เขตหนองคาย 

10.1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
จากการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
10 .2  เ พ่ือ เป็นแนวทางปฏิบัติ และช่ วย เหลื อ
ผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิด

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
วิทยาเขต
หนองคาย 

ตลอดทั้งปี 
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ชื่อแผน วัตถุประสงค์ ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
10.3 เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางในการรณรงค์
การประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

1 1 . แ ผ น ป้ อ ง กั น
ปัญหาน้ าท่วมวิทยา
เขตหนองคาย 

11.1 เพ่ือเตรียมการพร้อมที่จะรับสถานการณน้ า
ท่วม ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
บุคลากรและยานพาหนะ  
11.2 เพ่ือปฏิบัติการแกไขปญหาผลกระทบจากภัย
น้ าท่วมได้อยางมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  
11.3 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหกับบุคลากรได้รับ
ทราบและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ ที่อาจ
เกิดข้ึนได้ทันที  
11.4 เพ่ือให้สามารถบูรณะ ฟนฟู ตัวอาคาร สถานที่ 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่เสียหายใหกลับสู่สภาพปกติ  

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
วิทยาเขต
หนองคาย 

ตลอดทั้งปี 

1 2 . แ ผ น ป้ อ ง กั น
ระบบไฟฟ้าขัดข้อง 

12.1 เพ่ือให้มีข้อมูลเพ่ือจัดการท าแผนเชิงป้องกัน 
และแผนแก้ไขเหต ุ
12.2 เพ่ือให้มีการแก้ไขให้ไฟฟ้าคืนระบบด้วยเวลาที่
รวดเร็ว 
12.3 เพ่ือให้มีแผนเชิงรุกที่สามารถลดปัญหาไฟฟ้า
ดับได้อย่างเป็นรูปธรรม 
12.4 เพ่ือให้ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซม และความ
เสียหายจากผู้ใช้ไฟฟ้า    

ฝ่ายพัฒนาระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน 
กองอาคารและ
สถานที่คณะ/
หน่วยงาน 

ตลอดทั้งปี 
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1. แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
อัคคีภัยเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนมากมีสาเหตุมาจากความประมาทขาดความระมัดระวัง

หรือพลั้งเผลอท าให้ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งทรัพย์สินของรัฐเป็น
จ านวนมาก รวมถึงสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความส าคัญในเรื่องการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัยเนื่องจากมีบุคลากรและผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก ตลอดจนมีวัสดุอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน และเอกสารต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเชื้อเพลิงอย่างดี หากไม่มีการตรวจตราอย่าง
ระมัดระวัง อาจเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอัคคีภัยได้ง่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้จัดท าแผนป้องกันและควบคุม
อัคคีภัยขึ้นเพ่ือเป็นการเตรียมการรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเพลิงไหม้และเป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม
เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นหรือหากเกิดข้ึนแล้วก็สามารถระงับได้อย่างรวดเร็ว  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมและป้องกันการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุอัคคีภัย 
2.2 เพ่ือสร้างความมั่นใจในเรื่องความปลอดภัยจากเหตุอัคคีภัยแก่บุคลากรและผู้มาใช้บริการ 

          2.3 เพ่ือลดอัตราความเสี่ยงต่อการเกิดเหตุอัคคีภัยในมหาวิทยาลัย 
3. ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับอำคำรและสถำนที่ภำยในมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

 มหาวิทยาลัยขอนแก่นอยู่บนพ้ืนที่ประมาณ 5,500 ไร่ ประกอบด้วย คณะ/หน่วยงานที่จัดการเรียน
การสอนถึง 23 คณะ/หน่วยงาน มีโรงพยาบาลหรือหน่วยบริการทางการแพทย์ 5 หน่วยงาน มีที่พักอาศัย
ส าหรับบุคลากรรวมทั้งสิ้น 2,869 หน่วย และมีหอพักนักศึกษา 56 หอพัก มีห้องพัก 5,033 ห้อง และอาคาร
ส านักงานต่างๆอีกจ านวนมาก 
แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบด้วย 3 ระยะ คือ 

ระยะที่ 1 แผนก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย 
(1) แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  
(2) แผนอบรม  
(3) แผนตรวจตรา  

ระยะที่ 2 แผนขณะเกิดเหตุ ประกอบด้วย 
(1) แผนดับเพลิง 
(2) แผนอพยพหนีไฟ 

ระยะที่ 3 แผนหลังเกิดเหตุ 
(1) แผนบรรเทาทุกข์ 
(2) แผนบูรณะฟ้ืนฟู 

2.5.1 แผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย 
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โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
3.1 แผนก่อนเกิดเหตุ 

3.1.1 แผนรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  
     เป็นแผนที่เน้นความส าคัญของการป้องกันและรณรงค์ให้ทุกคนมีจิตส านึกในการป้องกัน
การเกิด อัคคีภัยโดยให้ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเป็นผู้ด าเนินการ ดังนี้ 
        (1) ให้ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยเป็นศูนย์ประสานงานแผนส ารองฉุกเฉิน 
ในการจัดท าแผนการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยส าหรับคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อม
มอบหมายภารกิจหน้าที่ เช่น การก าหนดผู้น าในการอพยพหนีไฟ ก าหนดผู้น าในการขนย้ายทรัพย์สิน ก าหนด
ผู้มีหน้าที่เฝ้ารักษาทรัพย์สินในพื้นที่พัก ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการดับเพลิงขั้นต้น (ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการ
ดับเพลิงขั้นต้น) ก าหนดผู้มีหน้าที่ตรวจสอบว่ามีใครสูญหายหรือไม่เมื่ออพยพหนีไฟ ก าหนดผู้มีหน้าที่ในการ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
        (2) ให้ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยเป็นศูนย์ประสานงานในการแต่งตั้ง
คณะท างานเพ่ือด าเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยของคณะ/หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุก
หน่วยงาน และติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยและการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง 
รวมทั้งการรณรงค์ให้บุคลากรทุกคนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัยโดยการให้ทุก
คนติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจจะเกิดไฟไหม้และการลอบวางเพลิง 

      3.1.2 แผนกำรอบรม 
         เป็นแผนการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย และการอพยพ
หนีไฟส าหรับบุคลากรในคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 
         (1) การฝึกอบรมให้ความรู้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการดับเพลิง
เบื้องต้นวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงประเภทต่างๆ การดูแลอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคาร รวมถึงทราบต าแหน่งที่ตั้ง
เมนสวิทซ์ (คัทเอาท์) และวิธีปฏิบัติในการตัดกระแสไฟฟ้าในกรณีฉุกเฉิน ทราบจุดที่ตั้งของถังดับเพลิงบริเวณ
ใกล้เคียงกับหน่วยงาน จุดตัดกระแสไฟฟ้า (คัทเอาท)์ ภายในหน่วยงานของตนหรือใกล้เคียง และพร้อมที่จะตัด
ไฟได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นทราบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) โดยสัญญาณดังกล่าวจะต้องให้
ทุกคนที่อยู่ภายในอาคารได้ยินทั่วถึงกัน ทราบวิธีการแจ้งเหตุเพลิงไหม้ และการรายงานผู้บังคับบัญชา 
ตลอดจนเรียนรู้วิธีการปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือเบื้องต้น 
          (2) การฝึกซ้อมฝึกปฏิบัติโดยการฝึกซ้อมการระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ให้มีอย่าง
น้อยปีละ1 ครั้ง ทั้งนี้กาฝึกซ้อมตามแผนส ารองฉุกเฉินควรประกอบด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบ การฝึกซ้อม
ย่อย และการฝึกซ้อมสถานการณ์จ าลอง ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของสถานการณ์ปัจจุบัน 

3.1.3 แผนตรวจตรำ  
         เป็นแผนการเฝ้าระวังป้องกันและส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยและความ
เรียบร้อยของอาคาร ส านักงาน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ โดยด าเนินการ ดังนี้ 
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         (1) จัดให้มีคณะผู้ดูแลที่ในการด าเนินการตามแผนการตรวจตรา 
         (2) จัดท าแผนการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) และเครื่องดับเพลิงแบบ
มือถือ 
       (3) ส ารวจตรวจตราระบบความปลอดภัยของอาคารรวมทั้งเครื่องตรวจจับควันถังดับเพลิง  
เส้นทางอพยพหนีไฟ และอ่ืนๆให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด 
       (4) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ส ารวจตรวจตราความปลอดภัยบริเวณส านักงาน อาคาร สถานที่ 
วัสดุ ซึ่งอาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้ทราบถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัยตลอดจนอุปกรณ์เกี่ ยวกับการป้องกันและ
ควบคุมอัคคีภัยหากพบบริเวณใดเป็นจุดเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย ให้รีบแก้ไขหรือเพ่ิมความระมัดระวังเป็นพิเศษ 
       (5) ทดสอบประสิทธิภาพการท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้รวมถึงการซ่อม
บ ารุงและตรวจตราปั๊มน้ า สายท่อน้ า และถังดับเพลิงอุปกรณ์ดับเพลิงภายในอาคารให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยถังดับเพลิงจะต้องมีสารเคมีที่ใช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรที่ก าหนดและเปลี่ยนน้ ายาตาม
วาระและอายุของน้ ายานั้น และต้องติดตั้งในที่เห็นได้ชัดเจนสามารถหยิบใช้งานได้สะดวกไม่มีสิ่งกีดขวาง 
      (6) จัดท าป้ายสื่อความหมายปลอดภัย เช่น “ทางหนีไฟ” ต้องเห็นชัดเจนทั้งกลางวันและ
กลางคืน ป้ายข้อความเตือน “ห้ามใช้ลิฟตข์ณะเกิดเพลิงไหม้”“ทางเข้า” และ “ทางออก” เป็นต้น 
      (7) แจ้งเส้นทางอพยพหนีไฟ และขนย้ายทรัพย์สินให้ทุกคนรับทราบ 
      (8) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ส ารวจ ตรวจตรา อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า สายไฟ ปลั๊กไฟ ให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ ใช้งานได้ดีไม่มีเสียหายหรือช ารุดตลอดจนก าจัดแหล่งสะสมเชื้อเพลิง  เช่น กระดาษและวัสดุ
อ่ืนๆ ที่ติดไฟได้ง่าย เป็นต้น จัดท าผังการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร หน่วยงานผู้ดูแล
อาคาร หรือห้องเวรรักษาความปลอดภัย สถานีต ารวจในพื้นที่และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าป้ายติดให้เห็น
ชัดเจน และท่ัวถึง 
      (9) จัดท าผังการติดต่อสื่อสารหมายเลขโทรศัพท์ของฝ่ายบริหาร  หน่วยงานผู้ดูแลอาคาร 
หรือห้องเวรรักษาความปลอดภัย สถานีต ารวจในพื้นที่และสถานีดับเพลิงใกล้เคียงโดยท าป้ายติดให้เห็นชัดเจน 
และท่ัวถึง 
      (10) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน จัดท าสัญลักษณ์ของบัญชีทรัพย์สินตลอดจนเอกสารส าคัญที่
สามารถขนย้ายได้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเรียงล าดับความส าคัญ เช่น ก าหนดแถบสีแดง หมายถึง             
มีความส าคัญอันดับ 1 ให้ขนย้ายก่อน แถบสีเขียว หมายถึง มีความส าคัญอันดับ 2 ให้ขนย้ายล าดับต่อมา 
พร้อมแจ้งให้ทุกคนในหน่วยงานรับทราบและเข้าใจร่วมกัน 
     (11) ให้ทุกคณะ/หน่วยงาน ส ารวจข้อมูลและเอกสารส าคัญเพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลส ารองใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถน าข้อมูลและเอกสารที่จัดท าส ารองไว้มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ภายหลังเกิดภัยพิบัติ 
     (12) ก าหนดความถี่ในการส ารวจตรวจตราตามแผนการตรวจตราอย่างน้อยปีละ 6 ครั้ง 
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3.2 แผนขณะเกิดเหตุ 
                 3.2.1) แผนดับเพลิง 

                (1) การแจ้งเหตุ 
          เมื่อมีผู้พบเห็นเพลิงไหม้ ในกรณีที่สามารถดับเพลิงขั้นต้นได้ ให้ท าการดับเพลิงทันที ด้วย
อุปกรณ์ดับเพลิงที่มีอยู่ หากไม่สามารถดับเพลิงเองได้ ให้แจ้งผู้รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่หรือผู้บังคับบัญชาทราบ 
หลังจากนั้นแจ้งเหตุเพลิงไหม้ไปยังงานรักษาความปลอดภัยมหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202291,         
081-7085891, ภายใน 12345, 63191 และดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่น โทร. 199, 043-221184,         
043-234583, 043-224625, 043-234581 

     (2) การดับเพลิงขั้นต้น 
  (2.1) ผู้พบเหตุการณ์คนแรกท าการดับเพลิงขั้นต้นด้วยเครื่องดับเพลิงแบบมือถือและ

หากรู้ว่าคัทเอาท์ไฟฟ้าอยู่ที่ไหน ควรรีบสับคัทเอาท์ลงก่อน 
  (2.2) แจ้งเหตุทีง่านรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพ่ือช่วยกันดับเพลิง 
  (2.3) แจ้งชุดปฏิบัติการพิเศษมอดินแดง มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
  (2.4) กรณีไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ให้รีบปิดหน้าต่างประตู ในบริเวณที่เกิดเหตุ

โดยเร็วที่สุด 
  (2.5) ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ประจ าชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วรายงานต่อผู้บัญชาการ

เหตุการณ ์
    (3) การดับเพลิงขั้นลุกลาม 

(3.1) ให้พนักงานขับรถยนต์และเจ้าหน้าที่น ารถยนต์ส่วนกลาง รถยนต์ผู้บริหารและ
รถยนต์ส่วนบุคคลไปจอดยังสถานที่ที่ปลอดภัย (ให้ผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยเป็นผู้ก าหนด
สถานที่ที่ปลอดภัยส าหรับการจอดรถยนต์) 

(3.2) ให้ยามรักษาการณ์จัดการจราจรโดยรอบคณะ/หน่วยงาน เพ่ืออ านวยความ
สะดวกแก่การเคลื่อนย้ายรถยนต์และเอกสารที่ส าคัญ และให้รถดับเพลิงสามารถเข้าดับเพลิงได้โดยสะดวก 

(3.3) ให้เคลื่อนย้ายบุคลากร ทรัพย์สิน และเอกสารที่ส าคัญไปยังจุดรวมพลที่ก าหนด 
(ให้เป็นอ านาจของผู้รับผิดชอบแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัยที่จะเปลี่ยนแปลงจุดรวมพลได้ตามความ
เหมาะสม)  

3.2.2)  แผนอพยพหนีไฟ 
       ในกรณีไม่สามารถท าการดับเพลิงขั้นต้นได้ โดยไฟไหม้ลุกลาม และเจ้าหน้าที่ดับเพลิง

ยังมาไม่ถึงที่เกิดเหตุ ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายสั่งการให้ท าการอพยพบุคลากร ผู้มาติดต่อราชการและเคลื่อนย้าย
ทรัพย์สิน 

        (1) ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ เพ่ือด าเนินการควบคุมพ้ืนที่และอ านวยการ
ปฏิบัติ การแจ้งประกาศ และการแนะน าเจ้าหน้าที่ให้อพยพตามแผนที่ก าหนดไว้ 
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       (2) ก าหนดให้ม ี“จุดรวมพล” ที่ปลอดภัยส าหรับการ อพยพเจ้าหน้าที่ในการอพยพหนี
ไฟเมื่อเพลิงไหม้ข้ันลุกลาม และให้ด าเนินการดังนี้ 

    (2.1) ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
    (2.2) บุคคลที่มีหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ทันที เช่น ผู้ที่ท าหน้าที่ขน

ย้ายทรัพย์สินและเอกสารส าคัญต่างๆ ให้รีบอพยพหนีไฟเป็นต้น 
    (2.3) พนักงานขับรถยนต์ที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ของทางราชการที่จอดภายใน

บริเวณกรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด ให้รีบน ารถยนต์ออกไปจอดยังสถานที่ท่ีปลอดภัย 
    (2.4) ยามรักษาการณ์ด าเนินการปิดการจราจรบริเวณโดยรอบ และจัดการจราจร

ให้ระบายรถยนต์ออกจากบริเวณตึกที่เกิดเพลิงไหม้ไปยังสถานที่ปลอดภัย 
   (2.5) ผู้น าทางหนีไฟ จะเป็นผู้น าทางอพยพหนีไฟไปตามทางออกที่ก าหนดไว้แต่ละ

หน่วยงาน เพ่ือไปยังจุดนัดพบหรือจุดรวมพล ห้ามปีนหนีขึ้นข้างบนและไม่ควรผ่านด้านที่เกิดเพลิงไหม้หากมี
กลุ่มควันให้คลานต่ า และห้ามใช้ลิฟต์เป็นทางหนีไฟ 

   (2.6) ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบให้ตรวจสอบยอดพร้อมรายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์
หากพบว่ายังอพยพหนีไฟออกมาไม่ครบตามจ านวนจริงจะได้ท าการค้นหาเพื่อช่วยชีวิตต่อไป 

   (2.7) หน่วยปฐมพยาบาลท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในกรณีมีผู้เป็นลมบาดเจ็บ
หรือหมดสติให้รีบน าส่งแพทย์ พยาบาลโดยเร็ว 

   (2.8) ควบคุมไม่ให้ใครกลับเข้าไปเก็บสิ่งของส่วนตัวอีก 
3.3 แผนหลังเกิดเหตุ 

                3.3.1 แผนบรรเทำทุกข์ 
    หลังจากระงับเหตุหรือควบคุมสถานการณ์ และยกเลิกภาวะฉุกเฉินแล้ว ให้ด าเนินการ

บรรเทาทุกข์ จากความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนี้  
    (1) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ  
    (2) การส ารวจความเสียหาย  
    (3) การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและก าหนดจุดนัดพบเพ่ือรอรับค าสั่ง  
    (4) การช่วยชีวิตและการค้นหาผู้เสียชีวิต  
    (5) การเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย ทรัพย์สินและผู้เสียชีวิต  
    (6) การประเมินความเสียหายผลการปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้  
    (7) การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย  
   (8) การปรับปรุงแก้ไขเฉพาะหน้าเพื่อให้ภารกิจสามารถดาเนินการได้โดยเร็วที่สุด 

3.3.2 แผนกำรฟื้นฟูบูรณะ 
    (1) ให้ความช่วยเหลือและปฏิรูปฟ้ืนฟูบูรณะขั้นต้นโดยการจัดตั้ง“หน่วยบรรเทาทุกข์” 

ร่วมกับ “หน่วยระงับภัย” 
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    (2) ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บและผู้ป่วยจากเหตุเพลิงไหม้และด าเนินการน าส่งแพทย์เพ่ือรับ
การรักษาอย่างถูกต้อง 

    (3) ขนย้ายผู้ประสบภัยและทรัพย์สินไปยังท่ีปลอดภัย 
    (4) ส ารวจความเสียหายและความต้องการด้านต่างๆ 
    (5) ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจของเจ้าหน้าที่กลับคืนสู่

สภาพปกติโดยเร็ว 
    (6) ปรับปรุง ซ่อมแซมแก้ไขความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพปกติ 
    (7) รักษาความสงบเรียบร้อยของพ้ืนที่เกิดเหตุ 
   (8) ในกรณีที่อาคารของคณะ/หน่วยงาน ได้รับความเสียหายจนใช้ปฏิบัติงานไม่ได้ให้

ด าเนินการจัดหาสถานที่ปฏิบัติราชการชั่วคราวของคณะ/หน่วยงาน และประกาศทางสื่อสาธารณะ เช่น 
หนังสือเวียน บนเว็บไซต์ แจ้งทางอีเมล์ เป็นต้น เพ่ือให้ผู้รับบริการ หน่วยราชการ และประชาชนทั่วไปได้ทราบ
ถึงสถานท่ีและเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อราชการได้ 
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แผนผังกำรปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหม้ในเวลำรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุคนแรก/ผู้ที่อยู่ในเหตกุารณ ์

ตะโกนแจ้งเหต ุ

ระงับ/ป้องกันเหตลุุกลาม 

แจ้งผู้รับผดิชอบดูแลพื้นที/่
ผู้บังคับบัญชา 

ดับเพลิง ณ จดุเกิดเหตดุ้วย
เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 

รับเรื่องแจ้งเข้าชุดปฏิบัติการพิเศษมอดิน

แดง/งานรักษาความปลอดภัย 

ตรวจสอบสถานการณ ์

รายงานผูร้ับผดิชอบดูแล
พื้นที/่ผู้บังคับบัญชา 

รายงานผู้บญัชาการ
เหตุการณ ์

ดับเพลิงได ้

รายงานหัวหน้า
หน่วยงาน 

ดับเพลิงไม่ได ้

ออกจากสถานท่ีเกิดเหตุทันที 

ให้สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน 

รายงานผู้บญัชาการเหตุการณ ์
 

ผู้บัญชาการเหตุการณส์ั่งให้ใช้
แผนอพยพหนีไฟ 

 

ชุดต่างๆปฏิบตัิตามแผน 

เพลิงสงบ 

รายงาน/สรุปเหตุการณ์ ผู้บัญชาการเหตุการณ ์

แผนการดบัเพลิง 

การระงับเพลิงไหม้ขั้นต้น 

การระงับเพลิงไหม้ขั้นลุกลาม 

โทรศัพท์แจ้ง 

สาเหตุที่จะก่อให้เกิดเพลิงไหม ้ โทรศัพท ์

 

เพลิงไหมเ้บื้องต้น 

รายงานผู้บญัชาการ
เหตุการณ ์

คาดว่าจะเกิดขึ้น
อีก 

สิ้นสุดแล้ว 
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แผนผังกำรปฏิบัติเม่ือเกิดเพลิงไหม้นอกเวลำรำชกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเห็นเหตุคนแรก 

กดสัญญาณแจ้งเหตเุพลิงไหม้ 

แจ้งชุดปฏิบัติการพเิศษมอดินแดง/
งานรักษาความปลอดภัย 

ผู้พบเห็นเหตุคนแรกดับเพลิงด้วย
เครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ 

ดับเพลิงได ้

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน 

รายงานผู้บญัชาการ
เหตุการณ ์

ดับเพลิงไม่ได ้

ออกจากสถานท่ีเกิดเหตุทันที 

รายงานหัวหน้าหน่วยงาน 

รายงานผู้บญัชาการเหตุการณ ์
 

ผู้บัญชาการเหตุการณส์ั่งให้ใช้
แผนอพยพหนีไฟ 

 

ชุดต่างๆปฏิบตัิตามแผน 

เพลิงสงบ 

รายงาน/สรุปเหตุการณ์                
ผู้บัญชาการเหตุการณ ์

คาดว่าจะเกิดขึ้น
อีก 

สิ้นสุดแล้ว 

แจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อติดตามสถานการณ์ 
- ชุดปฏิบัติการพเิศษมอดินแดง 

มหาวิทยาลยัขอนแก่น โทร. 043-
202055, 081-4714443, 081-
4711119, ภายใน 12055, 
12066, 11366 

- งานรักษาความปลอดภัย 
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โทร. 043-
202291, 081-7085891, ภายใน 
12345, 63191 

- สถานีต ารวจภูธรย่อย
มหาวิทยาลยัขอนแก่น โทร. 043-
204383 ภายใน 12999 

- ดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่น 
โทร. 199, 043-221184, 043-
234583, 043-224625, 043-
234581 

- แจ้งผู้รับผดิชอบดูแลพื้นที/่
ผู้บังคับบัญชา 
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แผนผังกำรควบคุมอัคคีภัยและกำรอพยพหนีไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดับเพลิงด้วยตนเอง 

ผู้พบเห็นเหตุคนแรก 

ตัดสินใจว่าดับเพลิงได้
ด้วยตนเอง/ไม ่

รายงานผู้บังคับบญัชา
ตามล าดับชั้น 

 

ดบัได ้แจ้งเพื่อนร่วมงาน/
หัวหน้าช่วยดับเพลิง 

ควบคุมเพลิงไหม้ขั้นต้น 

- ตัดกระแสไฟฟ้า 

- แจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 

ควบคุมไฟไหม้ขั้นลุกลาม 

- แจ้งชุดปฏิบัติการพิเศษมอดินแดง/สถานี
ต ารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น/
ดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่น 

- ปฏิบัติหน้าท่ีตามที่ก าหนดไว้ 
- น ารถยนต์ไปจอดไว้ในสถานท่ีปลอดภัย 

- รปภ.จัดการจราจรโดยรอบพื้นที่เกิดเหตุ 

ใช้แผนอพยพหนีไฟ 

- เคลื่อนย้ายคน ทรัพย์สินและเอกสารส าคัญ 

- ตรวจสอบยอด 

- ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- รายงานผู้บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้า
ชุดปฏิบัติการดับเพลิง 

- ควบคุมอย่าให้ใครเข้าไปเก็บสิ่งของส่วนตัว 

ดบัไม่ได ้

ดบัไม่ได ้ ดบัได ้

ดบัไม่ได ้ ดบัได ้
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2. แผนส ำรองฉุกเฉิน และมำตรกำรเตรียมกำรป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อยในระหว่ำง
กำรชุมนุมใหญ่ทำงกำรเมือง 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
การชุมนุมประท้วงของกลุ่มประชาชนอันเกิดจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มพลังทางการเมือง          

กลุ่มนักศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนที่เดือดร้อน ที่มีความคิดที่แตกต่างกัน เพ่ือเรียกร้องให้รัฐบาล
ช่วยแก้ไขปัญหานั้น เนื่องจากปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง และทางประชาธิปไตยค่อนข้างสูง         
จึงท าให้เกิดเหตุการณ์ชุมนุมอยู่เสมอ ประกอบกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ส าคัญของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและความปลอดภัยของข้าราชการในมหาวิทยาลัย
เป็นอย่างมาก ดังนั้น เพ่ือรองรับภาวะฉุกเฉินป้องกันการชุมนุมประท้วง และก่อการจลาจลและจัดการแก้ไข
กับปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือก าหนดมาตรการ และแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและระงับการชุมนุมของฝูงชน 

          2.2 เพ่ือก าหนดอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติของหน่วยงานต่างๆ ไว้
ให้พร้อมปฏิบัติงาน 
          2.3 เพ่ือช่วยภาครัฐรกัษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง ความมั่นคงของชาติและป้องกันการ
กระท าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติในแผนส ารองฉุกเฉิน และมาตรการเตรียมการ
ป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง โดยมีแนวทางการด าเนินการ  
ดังนี้  

3.1   จัดตั้งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรควบคุม และประสำนงำน ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 

(1)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกรรมการ  
(2) รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เป็นกรรมการ 
(3) โรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นกรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี เป็นกรรมการ 
(5) หน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง เช่น เป็นกรรมการ 
   (5.1) ด้านสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม 

           (5.2) ด้านไฟฟ้าและระบบสื่อสาร 
           (5.3) ด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร  

(6) สถานีต ารวจภูธรย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกรรมการ 

2.5.2 แผนส ำรองฉุกเฉิน และมำตรกำรเตรียมกำรป้องกันและรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ในระหว่ำงกำรชุมนุมใหญ่ทำงกำรเมือง 
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(7) ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร เป็นกรรมการและเลขานุการ  
3.2 หำกมีสถำนกำรณ์รุนแรงภำยนอกมหำวิทยำลัยขอนแก่น ซึ่งอำจมีผลกระทบต่อ

มหำวิทยำลัยขอนแก่นให้เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยจัดก ำลังเฝ้ำระวังจุดยุทธศำสตร์
ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น 9 จุด ประกอบด้วย 

จุดยุทธศำสตร์ เหตุผล 

1. ส านักงานอธิการบดี  
 

เป็นศูนย์บัญชาการสูงสุดในการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. สถานีไฟฟ้าย่อย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

เป็นจุดสั่งจ่ายกระแสไฟฟ้าของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นสถานที่ที่มีเป้าหมายส าคัญ หากเกิด
เหตุการณ์รุนแรง 

3. สถานีวิทยุ FM 103 MHz 
 

เป็นศูนย์กระจายข้อมูลข่าวสารทางโทรคมนาคม
ในพ้ืนที่ภาคอีสาน 

4. ภารกิจสื่อสาร ศูนย์คอมพิวเตอร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

เป็นหน่วยงานที่ดูแลระบบการติดต่อสื่อสาร
ระบบโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต 

5. ปั๊มน้ ามัน ปตท. สาขามหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 

เป็นแหล่งน้ ามันเชื้อเพลิง ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
จลาจลขโมยน้ ามันเชื่อเพลิงและการก่อเหตุ
อัคคีภัย เป็นต้น 

6. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ (ประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่ รปภ. คณะแพทยศาสตร์) 

เป็นศูนย์กลางในการรักษาพยาบาล มีผู้ป่วยเข้า
รับการรักษาเป็นจ านวนมาก ควรควบคุมให้อยู่ใน
ความสงบ และมีสารเคมีรุนแรงเก็บอยู่ในส่วน
หวงห้าม ควรให้ความส าคัญในการดูแลความ
ปลอดภัยสูงสุด 

7. อาคารวิทยาศาสตร์ 06 (GPS) 
 

เป็นที่ตั้งของระบบเครือข่ายสื่อสาร (GPS) ซึ่งมี
มูลค่าสูงมาก 

8. ศูนย์อาหารและบริการ 1 (ธนาคารและศูนย์
รวมอุปโภคบริโภค) 
 

เป็นศูนย์กลางด้านการอุปโภคและบริโภค มี
ร้านค้าธนาคารหลายแห่ง และมีประชาชนใช้
บริการเป็นจ านวนมาก 

9. งานประปาและสุขาภิบาล 
 

ดูแลระบบประปาและสุขาภิบาล กรณีเกิดความ
วุ่นวายจะส่งผลต่อประชาชนจ านวนมาก ซึ่งการ
เตรียมการด้านสุขาภิบาลเป็นส่วนที่ส าคัญ 
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3.3 กำรเตรียมกำรด้ำนข้อมูลกำรข่ำว ให้มีกำรติดตำมสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรเมืองว่ำมีส่วน
กระทบกับมหำวิทยำลัยขอนแก่น เช่น มีส่วนที่จะต้องผ่ำนเข้ำมำในพื้นที่หรือไม่ รวมถึงกำร
ติดตำมกำรเคลื่อนไหวของนักศึกษำ บุคลำกรว่ำเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรเคลื่อนไหว  

   มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
               (1) กลุ่มงานสืบสวนและการข่าว 
               (2) เครือข่ายด้านการรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

  กลุ่มนักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนสอบสวนพิเศษ 

  ชมรมวิทยุสมัครเล่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

  KKU Watch 
               (3) เครือข่ายด้านความมั่นคงภายใน จังหวัดขอนแก่น 

3.4 กำรเตรียมกำรด้ำนแผนกรณีฉุกเฉินด้ำนกำรจรำจร เม่ือมีกำรปิดถนนอันเป็นเหตุให้อำจต้อง
ใช้พื้นที่มหำวิทยำลัยขอนแก่นเป็นทำงผ่ำน ได้ก ำหนดให้มีกำรเตรียมกำร ดังนี้ 

             (1) การปิดถนนมิตรภาพ 

 ให้สนับสนุนกรวย และแผงกั้นจราจรแก่ต ารวจจราจร สภ.เมืองขอนแก่น ในการ  
    จัดการระบบจราจร ถนนมิตรภาพ 

 หากจ าเป็นต้องใช้เส้นทางการจราจรในพื้นที่เป็นเส้นทางผ่าน ให้ใช้เส้นทางผ่าน          
    ประตู 2 มอดนิแดง และให้จัดระบบการจราจรแนะน ารถให้ใช้เส้นทางสายหนึ่ง เลี้ยว     
    ซ้ายเข้าทางสโมสรอาจารย์ตรงไปที่วงเวียนคณะเทคนิคการแพทย์ ออกนอก  
    มหาวิทยาลัยโดยใช้เส้นทางหลวงชนบท 

             (2) การปิดถนนมลิวัลย์ 

 ให้สนับสนุนกรวย และแผงกั้นจราจรแก่ต ารวจจราจร สภ.เมืองขอนแก่น ในการ 
    จัดการระบบจราจรถนนมลิวัลย ์

 หากจ าเป็นต้องใช้เส้นทางการจราจรในพื้นที่เป็นเส้นทางผ่าน ให้ใช้เส้นทางผ่าน           
    ประต ู5 สีฐาน และผลักดันออกประตูทางหลวงชนบท หลังโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์ 

3.5 กำรดูแลภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น และกำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำร และ
ข้อเท็จจริงของสถำนกำรณ์ ให้ประชำชนได้รับทรำบ ผ่ำนสื่อด้ำนประชำสัมพันธ์ทุกประเภท 
ของมหำวิทยำลัยขอนแก่น หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองสื่อสาร 

3.6 กำรเตรียมกำรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ด้ำนต่ำงๆ เช่น อัคคีภัย เหตุไฟฟ้ำขัดข้อง น้ ำประปำ
ขัดข้อง ปัญหำด้ำนสำธำรณูปโภค และอ่ืนๆ ท่ีอำจเป็นผลกระทบในภำพรวม  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กองอาคารและสถานที่ ส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร งาน
ไฟฟ้า งานประปาและสุขาภิบาล ส านักบริหารและจัดการทรัพย์สิน 
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3.7 กำรเตรียมกำรด้ำนกำรสื่อสำรทำงโทรคมนำคม โดยให้ศูนย์วิทยุศรีฐำน 
        (1) เฝ้าฟังข้อมูลด้านการข่าวทางวิทยุสื่อสารและคมนาคม 

             (2) พร้อมในการประสานงานทุกส่วน กรณีเกิดเหตุการณ์สามารถประสานงานได้ เช่น การ
ประสานงานหน่วยงานทางทหาร ต ารวจ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 โรงพยาบาล         
ศรีนครินทร์ ผู้บริหารทุกส่วนของมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น 

3.8 กำรเตรียมกำรด้ำนก ำลังส ำรอง ให้เจ้ำหน้ำที่ทุกนำยเตรียมพร้อม หำกมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
อำจถูกเรียกมำปฏิบัติหน้ำที่เร่งด่วน รวมถึงกำรเตรียมกำรด้ำนสวัสดิกำรแก่ผู้มำปฏิบัติหน้ำที่                            

       การจัดเตรียมก าลังส ารองของส านักงานรักษาความปลอดภัยและการจราจร ดังนี้ 
             (1) ข้าราชการ 2 คน 
             (2) พนักงานมหาวิทยาลัย 5 คน  
             (3) ลูกจ้างประจ า 90 คน  
             (4) ลูกจ้างชั่วคราว 47 คน 
             (5) เจ้าหน้าที่ต ารวจประจ า สภ.ย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น 7 คน 
             (6) นักศึกษาอาสาสมัครสืบสวนสอบสวนพิเศษ 80 คน และระดมก าลังเครือข่ายด้านการรักษา
ความปลอดภัย ต่างๆ 

3.9 กำรด ำเนินกำรโครงกำรที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ คือ  โครงกำรตั้งจุดตรวจตำมประตู
ช่องทำงในเวลำวิกำล และกำรตรวจสอบกำรผ่ำนเข้ำ-ออก ประตูช่องทำง เป็นต้น 

3.10 อ่ืนๆ กำรมีเหตุกำรณ์ควำมวุ่นวำยที่นอกเหนือจำกมำตรกำรที่ก ำหนด ให้คณะกรรมกำร
เตรียมรับสถำนกำรณ์และป้องกันเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ ในระหว่ำงที่มีกำรชุมนุมใหญ่ทำง
กำรเมือง เป็นผู้ด ำเนินกำร 

        ทั้งนี้ มาตรการที่ก าหนดขึ้น ให้คณะกรรมการเตรียมรับสถานการณ์และป้องกันเหตุการณ์ความ
ไม่สงบในระหว่างที่มีการชุมนุมใหญ่ทางการเมือง เป็นผู้พิจารณามอบหมายสั่งการ ต่อไป 
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แผนที่มหำวิทยำลัยขอนแก่น กรณีฉุกเฉินด้ำนกำรจรำจร 

 
 
 

 
 



. 27 

 

แผนส ำรองฉุกเฉินมหำวิทยำลัยขอนแก่น | KKU 
 

 

 

3. แผนป้องกันควำมเสียหำยด้ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติงานราชการ ทั้งในส่วนของการ

บริหารจัดการ การจัดเก็บและรวบรวมข้อมูล  รวมไปถึงการประมวลผลระบบงานที่ส าคัญ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นสถานบันการศึกษาซึ่งในการด าเนินงานต่างๆ ตามพันธกิจมหาวิทยาลัยมีการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการในองค์กรเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานมากขึ้น  ระบบดังกล่าว
ถือเป็นทรัพย์สินทางการบริหารที่มีความส าคัญต่อทางราชการจ าเป็นต้องได้รับการดูแลรักษา เพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงปลอดภัย สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ต่อการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น จึงได้จัดแผนป้องกันความเสียหายด้านระบบเครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร (IT 
Contingency Plan) เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันหรือลดผลกระทบจาก
ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการดูแลรักษาระบบ และแก้ไขปัญหาที่อาจส่งผล
กระทบต่อฐานขอ้มูลและสารสนเทศของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

2. วัตถุประสงค์ 
      2.1 เพ่ือป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศ ทั้งด้าน Hardware สถานที่

ปฏิบัติงาน ด้าน Software และ ด้านฐานข้อมูล 
           2.2 เพ่ือให้เจ้าหน้าที่สารสนเทศของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องมีขั้นตอนและแนวทางในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและครอบคลุมผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายกับระบบสารสนเทศ 

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดขั้นตอนการปฏิบัติในการป้องกันความเสียหายด้านระบบเครือข่าย

สารสนเทศและการสื่อสาร ไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้  
3.1 ก่อนเกิดเหตุ  
     การเตรียมการเบื้องต้น โดยมีขั้นตอนดังนี้  

(1) ก าหนดผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและผู้ที่เก่ียวข้อง 

ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่ 

ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ -ก าหนดนโยบาย ให้ข้อเสนอแนะ ค าปรึกษา และก ากับดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้ที่ดูแลระบบ IT  

ผู้ดูแลระบบ IT  -ก ากับดูแล การบ ารุงรักษา การตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องของ 
ระบบ การท าส าเนาฐานข้อมูล  

2.5.3 แผนป้องกันควำมเสียหำยด้ำนระบบเครือข่ำยสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT) 
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ผู้รับผิดชอบ บทบำทหน้ำที่ 

ผู้ปฏิบัติงานด้าน IT  -ท าการดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ส ารองข้อมูล 
ตรวจสอบการท างาน/การให้บริการของระบบอย่างสม่ าเสมอ และ 
ด าเนินการตามแผนเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ  

(2) จัดท าแผนผังการติดต่อฉุกเฉิน (Emergency Call Tree)  
(3) ท าการส ารองข้อมูล ทั้งที่อยู่ในรูปแบบเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงการส ารองระบบ
เว็บไซต์ และเตรียมสถานที่จัดเก็บท่ีปลอดภัย  
(4) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าขัดข้องซึ่งอาจท าความเสียหายแก่เครื่อง            
คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ได้แก่ ติดต้ัง UPS ดูแลให้ใช้งานได้ตลอดเวลา  
(5) จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือที่จ าเป็น เช่น แผ่น Boot disk แผ่นติดตั้งระบบ แผ่น Driver 
อุปกรณ์ ต่างๆ แผ่นสารองข้อมูล ฯลฯ  
(6) ทดสอบ/ทบทวน และปรับปรุงแผนรองรับ รวมทั้งจัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรให้
สามารถปฏิบัติตามข้ันตอนตามที่ระบุในแผนได้ถูกต้อง 

3.2 ขณะเกิดเหตุ  
     การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่อระบบ IT จากด้านต่างๆ คือ  
     (1) ภัยพิบัติด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม อาจเกิดจากเหตุแผ่นดินไหว แหล่งก าเนิดไฟฟ้าขัดข้อง

หรือแรงดันไฟฟ้ากระเพ่ือม ไฟไหม ้พายุ หรือสัตว์กัดแทะ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้  
(1.1)  ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์แม่ข่าย  
(1.2)  น าอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลส ารองติดตัวไปด้วยขณะหนีภัย  
(1.3)  กรณีสัตว์กัดแทะให้หุ้มสายป้องกัน หยอดเจลฆ่าแมลง  
(1.4)  ปฏิบัติตนตามขั้นตอนหนีภัยในแต่ละกรณี  

      (2) ภัยพิบัติด้านระบบ (Systems Threats) อาจเกิดจากการท าลายระบบและข้อมูลโดยเจตนา 
การโจมตีเพ่ือห้ามการบริการ การก่อกวนระบบด้วยโปรแกรม มีข้อปฏิบัติ ดังนี้  
                   (2.1) ปิดการเข้าถึงระบบ/คอมพิวเตอร์/เว็บไซต์  

(2.2)  ตรวจสอบความเสียหายที่เกิดข้ึน  
(2.3)  ตรวจสอบแหล่งที่มา  
(2.4)  ใช้โปรแกรมต่อต้านไวรัส ฯลฯ  
(2.5)  ด าเนินการแก้ไขความเสียหาย เช่น การติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่ ปรับปรุง ระบบ

ความมั่นคงปลอดภัย ลบแฟ้มข้อมูลที่ติดไวรัส 
                (3) ภัยพิบัติด้านบริหารจัดการ (Administrative Threats) อาจเกิดจากการแทรกแซงเว็บไซต์ 
การก่อวินาศกรรม ความผิดพลาดของซอฟแวร์ หรือฮาร์ดแวร์ มีข้อปฏิบัติ ดังนี้  



. 29 

 

แผนส ำรองฉุกเฉินมหำวิทยำลัยขอนแก่น | KKU 
 

 

                (3.1) ปิดกั้นการเข้าถึงเครื่องที่ให้บริการ  
                (3.2) ตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของข้อมูล  
                (3.3) ส ารองข้อมูลล่าสุด เพ่ือเตรียมความพร้อมในสถานการณ์การกู้คืน  
                (3.4) ตรวจสอบปัญหา ปิดช่องโหว่  

3.3 หลังเกิดเหตุ  
(1) ท าการกู้คืนระบบ เครื่องแม่ข่ายให้บริการเว็บกลับสู่สภาวะปกติ 
(2) น า CD-ROM, Hard disk, Tape ที่ส ารองข้อมูลไว้มา Restore กู้ระบบคืนโดยเร็ว  
(3) ตรวจสอบระบบ ความถูกต้องของข้อมูลให้การทางานกลับสู่สภาพเดิม 
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4. แผนป้องกันและระงับสำรเคมีและวัตถุอันตรำย 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นสถานศึกษาซึ่งในการเรียนการสอน มีการใช้สารเคมีในการทดลอง 

วิเคราะห์ และวิจัย รวมถึงการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลศรีนครินทร์  หากมีการบริหารจัดการการใช้  การ
จัดเก็บสารเคมีและวัตถุอันตราย ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตามกฎหมายและหลักวิชาการ จะเป็นสาเหตุให้เกิด
อุบัติภัยสารเคมีส่งผลกระทบต่อ สุขภาพ ชีวิตทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม ของบุคลากรและผู้รับบริการที่เป็น
จ านวนมาก  

อย่างไรก็ตามหากบุคลากรปราศจากความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนขาดความระมัดระวังในเรื่องความ
ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการขนส่ง การเก็บรักษา การน าเข้ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหลังจากเสร็จสิ้น
ภารกิจแล้วควรก าจัดหรือท าลายอย่างถูกวิธี อาจท าให้เกิดอุบัติเหตุ และน ามาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตของ
บุคลากร ทรัพย์สินของทางราชการ ผู้เกี่ยวข้องในบริเวณใกล้เคียง และพ้ืนที่ภายนอกโดยรอบรัศมีวงรอบ
ประมาณ 1 กิโลเมตร ตลอดจนการท าลายสิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ ดังนั้น มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงต้องมี
มาตรการป้องกันและระงับปฏิกิริยาของสารเคมีและวัตถุอันตราย ซึ่งอาจจะก่อภัยร้ายแรงขึ้นได ้

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือป้องกันและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตของบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง และทรัพย์สินของทางราชการ

ที่เกิดจากสารเคมี และวัตถุอันตราย 
2.2 เพ่ือเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน 
2.3 เพ่ือก าหนดมาตรการในการดูแลจัดเก็บและรักษาสารเคมีเพ่ือให้เกิดความปลอดภัย 
2.4 เพ่ือเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน บุคลากรในส านักงานและผู้เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติได้

อย่างถูกต้อง 
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 

   โดยในแผนนี้ประกอบด้วยมาตรการป้องกัน และปฏิบัติการเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน โดยแบ่งประเภทของ
เหตุฉุกเฉิน และระดับความรุนแรง ดังนี้ 

3.1 ประเภทของเหตุฉุกเฉิน 

 อันตรายจากการเกิดเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ 

 อันตรายจากการเกิดเหตุฉุกเฉินสารเคมีหก/รั่วไหล 

 อันตรายจากการเกิดเหตุฉุกเฉินก๊าซรั่วไหล 

 อันตรายจากการเกิดเหตุฉุกเฉินรังสีรั่วไหล 
          3.2 ระดับความรุนแรงของเหตุฉุกเฉิน แบ่งได้ 3 ระดับ คือ 

2.5.4 แผนป้องกันและระงับสำรเคมีและวัตถุอันตรำย 
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     ระดับที่ 1 ระดับความรุนแรงเล็กน้อย ผู้พบเหตุฉุกเฉินสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
โดยใช้อุปกรณ์รับเหตุฉุกเฉินที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงระงับเหตุ โดยไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อื่น 

     ระดับที่ 2 ระดับความรุนแรงปานกลาง ผู้พบเหตุฉุกเฉินไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน เช่น ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน หรือหน่วยงานภายนอก และอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย 

     ระดับที่ 3 ระดับความรุนแรงมาก ผู้พบเหตุฉุกเฉินไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วยตนเอง 
ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้อ่ืน เช่น ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน หรือหน่วยงานภายนอก และอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
4.1 กำรปฏิบัติก่อนเกิดเหตุ ประกอบด้วย 

4.1.1 การป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทางดังนี้ 
(1) การประเมินความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายเพ่ือประเมินโอกาสหรือความ

เป็นไปได้ที่จะเกิดภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบเพ่ือน าไปก าหนด
มาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัย 

(2) เสริมสร้างความรู้ และวิธีการบริหารจัดการให้แก่บุคลากรในคณะ/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
4.2 กำรเตรียมควำมพร้อม 

4.2.1 การเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน และระงับเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้จากสารเคมี ก๊าซ 
(1) ถังดับเพลิง จัดให้มีถังดับเพลิงเพื่อใช้ระงับเหตุเพลิงไหม้ตามจุดต่างๆ ซึ่งมปีระเภทของ 

ถังดับเพลิง ดังนี้ 

  ถังดับเพลิงชนิด HALON ระงับเหตุเพลิงไหม้จากแอลกอฮอล์ น้ ามัน และก๊าซ  

  ถังดับเพลิงชนิด NON-CFC ระงับเหตุเพลิงไหม้จากแอลกอฮอล์ น้ ามันและก๊าซ  

  ถังดับเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ ระงับเหตุเพลิงไหม้ท่ีเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้า  

  ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ระงับเหตุเพลิงไหม้ ไม้ ผ้า กระดาษ และพลาสติก ทั้งนี้
เจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบ ได้ตรวจสอบถังดับเพลิงเดือนละ 1 ครั้ง และจัดท ารายงานสรุป
เก็บ 

(2) อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector)จัดให้มีอุปกรณ์ตรวจจับควันไฟ ตามจุด 
ต่างๆ ควบคู่ไปกับจุดที่ติดตั้งถังดับเพลิงโดยการตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ปีละ 1 ครั้ง 

(3) สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm)จัดให้มีการติดตั้งปุ่ม (Fire Alarm) ไว้ตามจุด 
ต่างๆโดยตรวจสอบความสามารถแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทุก 1 เดือน แล้วท ารายงานสรุปจัดเก็บเป็นหลักฐาน 

(4) อุปกรณ์ระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล จัดให้มีอุปกรณ์ระงับเหตุสารเคมีรั่วไหล หมอนดูดซับ  
วัสดุดูดซับสารเคม ีทรายดูดซับ ให้ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ เดือนละ 1 ครั้ง 
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4.2.2 การก าหนดเส้นทางหนีไฟโดยส ารวจเส้นทางหนีไฟแต่ละพ้ืนที่ของอาคาร เพ่ือติดป้ายระบุ 
เส้นทางหนีไฟ ซึ่งได้มีการตรวจสอบเป็นระยะมิให้มีสิ่งกีดขวาง 

4.2.3 จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเมื่ออพยพบุคลากรและทรัพย์สินของทางราชการในขณะเกิด 
เพลิงไหม้  

4.2.4 การอบรมเกี่ยวกับอัคคีภัย 
4.2.5 การสื่อสารกรณีฉุกเฉินจัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก และระบบสื่อสารรอง โดยจัดหา 

เครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอ  
4.3 กำรปฏิบัติเม่ือเกิดเหตุ 
      การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน มีแนวทางดังนี้ 

4.3.1 กำรป้องกันเหตุฉุกเฉินเพลิงไหม้ 
   เพ่ือป้องกันระดับความรุนแรงของการเกิดไฟไหม้ และมิให้เกิดการระเบิดเนื่องจากเป็นอาคารที่

ประกอบด้วยสารเคมี และวัตถุอันตรายต่างๆ จึงมีมาตรการในการควบคุมที่เข้มงวดแตกต่างจากอาคารอ่ืนๆ 
โดยมีขั้นตอนให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานในอาคาร ผู้เกี่ยวข้อง และผู้อยู่เวรรักษาการณ์ด าเนินการในขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

             (1) ขั้นตอนกำรปฏิบัติกำรระงับเพลิงไหม้ 
                 (1.1) กรณีเหตุฉุกเฉินขั้นต้น       

ขั้นตอน ผู้ด ำเนินกำร 
1. ผู้พบเหตุฉุกเฉินใช้ถังดับเพลิงที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุดับเพลิง 
2. ดึงสลักออกจากที่บีบ 
3. ใช้มือจับหัวฉีดโดยให้ชี้ไปที่ฐานของเปลวไฟ 
4. ยืนให้ห่างจากไฟประมาณ 1.5-2 เมตร แล้วบีบคันโยก 
5. ฉีดไปที่ฐานของเพลิงแล้วกวาดไปมาจนไฟดับ ระวังการเกิดการติดไฟซ้ า 
6. กรณีแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้ระบุต าแหน่งวัสดุที่เกิดเพลิงไหม้ และความ
รุนแรงให้ชัดเจน 
7. ด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ก าหนดมาตรการแก้ไข
และป้องกัน 
8. กรณีแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ให้ระบุต าแหน่ง วัสดุที่เกิดเพลิงไหม้และความ
รุนแรงให้ชัดเจน 
9. หากไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได้ให้ด าเนินการแจ้งอพยพตามแผน
ฉุกเฉินการระงับเหตุเพลิงไหม้บุคลากรไปที่จุดรวมพล หรือประกาศภาวะ
ฉุกเฉิน เพ่ือด าเนินการ 
 

ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
งานรักษาความปลอดภัย 
และบุคลากรคณะ/หน่วยงาน 
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
 
งานรักษาความปลอดภัย 
และบุคลากรคณะ/หน่วยงาน 
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                            (1.2) กรณีเหตุฉุกเฉินขั้นรุนแรงปำนกลำงและมำก 

ขั้นตอน ผู้ด ำเนินกำร 
10. กรณีท่ีไม่สามารถดับด้วยตนเองได้ ต้องกดปุ่ม Fire Alarm เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือ 
11. เมื่อประเมินแล้วไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้แจ้งอพยพและ
ด าเนินกาตามแผนอพยพ 
12. บุคลากรคณะ/หน่วยงานทุกคนอพยพไปที่จุดรวมพล 
13. ตรวจนับจ านวนคนค้นหาผู้สูญหาย 
14. ด าเนินการตัดระบบไฟฟ้า 
15. งานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงจัดหาและน าถังดับเพลิงเข้า
ช่วยระงับเหตุ 
16. เมื่อประเมินแล้วไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้แจ้งหน่วยงาน
ภายนอกใกล้เคียงเพื่อขอความช่วยเหลือในการระงับเหตุฉุกเฉิน 
17. บุคลากรคณะ/หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบตามแผนฉุกเฉิน เตรียม
ความพร้อมก่อนหน่วยงานภายนอกใกล้เคียงมาถึง 
18. ผู้บัญชาการเหตุการณ์/ งานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่จาก
หน่วยงานภายนอก ก าหนดแนวทาง 
 
 
19. ด าเนินการระงับเหตุฉุกเฉินตามแนวทางที่ก าหนดโดยใช้รถน้ าดับเพลิง
เข้ากับจุดรับน้ าดับเพลิง และใช้จุดจ่ายน้ าที่อยู่ใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ทั้งนี ้ต้องอยู่ระยะปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 
20. เมื่อประเมินแล้วสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้กั้นแยกพ้ืนที่เพ่ือ
ด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุ สรุปความเสียหาย และแจ้งผู้บัญชาการ
เหตุการณ์เพ่ือพิจารณาประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
21. ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
22. บุคลากรคณะ/หน่วยงาน ปฏิบัติงานตามปกติ โดยชุดปฏิบัติงานเหตุ
ฉุกเฉินต้องประชุมเพ่ือสอบสวนหาสาเหตุ และสรุปผลการระงับเหตุฉุกเฉิน
ดังกล่าวจัดท ารายงานสรุปและจัดเก็บ 

ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
 
งานรักษาความปลอดภัย 
 
บุคลากรคณะ/หน่วยงานทุก
คน 
ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจ 
ผู้รับผิดชอบ 
งานรักษาความปลอดภัย 
หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 
งานรักษาความปลอดภัย 
 
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์/ 
/งานรักษาความปลอดภัย 
/เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
ภายนอก 
เจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน 
ภายนอกและผู้เกี่ยวข้อง 
 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์และงาน
รักษาความปลอดภัย 
 

งานรักษาความปลอดภัย 
 
บุคลากรส านักและผู้เกี่ยวข้อง 
งานรักษาความปลอดภัย 
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  (2) กำรป้องกันเหตุฉุกเฉินสำรเคมีหก/รั่วไหล 
                                       (2.1) กรณเีหตุฉุกเฉินข้ันต้น 

ขั้นตอน ผู้ด ำเนินกำร 
1. ผู้พบเหตุฉุกเฉินหยุดการรั่วไหลและหาวัสดุดูดซับสารเคมีหากสามารถท า
ได้ 
2. หากไม่สามารถควบคุมได้ให้แจ้งงานรักษาความปลอดภัยโดยแจ้ง
รายละเอียดเกี่ยวกับ ชนิดของสารเคมีท่ีหกรั่วไหลปริมาณต าแหน่งที่หก
รั่วไหล เป็นต้น หรือกดปุ่ม Fire Alarm เพ่ือขอความช่วยเหลือ 
3. งานรักษาความปลอดภัยหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงเข้าตรวจสอบและเข้า
ช่วยเหลือการระงับเหตุ 

ผู้พบเหตุ 
ผู้พบเหตุและผู้พบเหตุรั่วไหล 
 
 
งานรักษาความปลอดภัย 
และผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 

            (2.2) กรณเีหตุฉุกเฉินขั้นรุนแรงปานกลางและมาก 

ขั้นตอน ผู้ด ำเนินกำร 

4. หากไม่สามารถควบคุมเหตุฉุกเฉินได้ให้ด าเนินการแจ้งอพยพพนักงานไปที่จุด
รวมพล หรือประกาศภาวะฉุกเฉิน เพ่ือด าเนินการตามแผนฉุกเฉินการระงับ
สารเคมีรั่วไหล 

5. ทีมระงับเหตุสารเคมีรั่วไหลจัดเตรียมทีมและสวมชุดป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่น ชุดกันสารเคมี แว่นตากันสารเคมี ถุงมือกันสารเคมี หน้ากาก
ป้องกันไอระเหยสารเคมี และรองเท้ากันสารเคม ี

6. กั้นแยกห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าในพ้ืนที่ และจัดท าแนวกั้นเพ่ือจ ากัดการ
รั่วไหลของสารเคมีป้องกันไม่ให้สารเคมีที่หก / รั่วไหลไหลลงสู่ท่อระบายน้ า 
แม่น้ า ชั้นใต้ดินหรือบริเวณท่ออากาศ และติดป้ายเตือนอันตราย 

7. ส ารวจทิศทางลม ระบายอากาศ เข้าระงับเหตุบริเวณเหนือลมหยุดการหก / 
รั่วไหลถ้าท าได้โดยไม่เสี่ยงที่จะได้รับอันตราย 

8. ใช้ตัวดูดซับสารเคมีที่หก/ รั่วไหล ด้วยดิน ทราย หรือวัสดุดูดซับที่เฉื่อย อย่าใช้
ขี้เลื่อย หรือสารไวไฟในการดูดซับสาร 

9. ก าจัดทรายที่ดูดซับสารเคมีโดยตักใส่ภาชนะบรรจุปิดฉลาก“ขยะอันตราย”
และส่งก าจัดท าความสะอาดบริเวณท่ีสารเคมีหก /รั่วไหล ด้วยน้ า 

10. ผู้สั่งการเหตุฉุกเฉินประเมินสถานการณ์ หากสามารถควบคุมสถานการณ์ได้
แล้วให้รายงานต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์เพ่ือพิจารณาประกาศยกเลิกภาวะ
ฉุกเฉิน 

งานรักษาความปลอดภัย 
และบุคลากรส านัก 
 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
 
 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
 
 

ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
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ขั้นตอน ผู้ด ำเนินกำร 

11. ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
12. สอบสวนหาสาเหตุก าหนดการแก้ไขและป้องกัน และสรุปผลการระงับเหตุ

ฉุกเฉินสารเคมีรั่วไหล 
13.จัดท ารายงานสรุปและจัดเก็บ 

งานรักษาความปลอดภัย 
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
งานรักษาความปลอดภัย 

       (2.3) ข้อควรระวังในกำรระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสำรเคมีที่หก/รั่วไหลเป็นสำรกัด
กร่อน 

     สารเคมีเป็นสารกัดกร่อน เช่น Hydrochloric acid, Hydrofluoric acid, 
Acetic acid, Sulfuric acid, Sodium hydroxide, Potassium hydroxide เป็นต้น จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

     (2.3.1) ถ้าสารเคมีท่ีหก/รั่วไหลเป็นกรด สามารถท าให้เจือจางด้วยน้ า หรือท าให้
เป็นกลางด้วยเบส เช่น Sodium hydroxide หรือ Sodium bicarbonate เป็นต้น 

   (2.3.2) ถ้าสารเคมีที่หก/รั่วไหลเป็นเบส สามารถท าให้เจือจางด้วยน้ า หรือท าให้
เป็นกลางด้วยกรดเช่น Hydrofluoric acid, Acetic acid, Sulfuric acid เป็นต้น 

       (2.4) ข้อควรระวังในกำรระงับเหตุฉุกเฉินกรณีสำรเคมีที่หก/รั่วไหลเป็นสำรไวไฟ 
                                  สารเคมีที่เป็นของเหลวไวไฟ ได้แก่ น้ ามันเชื้อเพลิง, ทินเนอร์, Acetone, 
Ethanol, Methanol, Isopropanol เป็นต้น จะต้องปฏิบัติดังนี้ 
                       (2.4.1) กั้นแยกบริเวณท่ีสารเคมีหก/ รั่วไหลเป็นพื้นที่อันตราย 
                                  (2.4.2) ให้เคลื่อนย้ายแหล่งจุดติดไฟทั้งหมดออกไป 
                       (2.4.3) ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีไม่ก่อให้เกิดประกายไฟ ในการก าจัดสารเคมีที่
หก/ รั่วไหลที่เป็นสารไวไฟ 
                       (2.4.4) ฉีดน้ าให้เป็นฝอยเพื่อลดการเกิดไอระเหย 

       (2.5) ข้อควรระวังกรณีสำรเคมีที่หก/รั่วไหลเป็นสำรเคมีที่สำมำรถติดไฟได้เองเม่ือ
สัมผัสอำกำศ 

     สารเคมีที่สามารถติดไฟได้เองเมื่อสัมผัสอากาศ เช่น ฟอสฟอรัสขาว ฟอสฟอรัส
เหลืองโซเดียมซัลไฟด์ เป็นต้น จะต้องปฏิบัติดังนี้ 

     (2.5.1) บริเวณที่มีการหก/รั่วไหลต้องท าให้เปียกอยู่เสมอโดยฉีดน้ าเป็นฝอย 
หรือใช้ดินเปียกทรายเปียก หรือสารที่ไม่ติดไฟคลุมไว้เพ่ือลดไอระเหย 

     (2.5.2) ท าความสะอาดบริเวณท่ีหก/รั่วไหลด้วยน้ า 
                           (2.6) ข้อควรระวังกรณีสำรเคมีที่หก/รั่วไหลเป็นปรอท 

      (2.6.1) โรยผงก ามะถัน อย่างน้อย 15 นาที หรือดูดซับด้วย ดิน ทราย หรือสาร
ดูดซับที่ไม่ติดไฟหลังจากนั้นให้คลุมด้วยแผ่นพลาสติก เพ่ือป้องกันการกระจาย 
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         (2.6.2) หลังจากท าความสะอาดบริเวณที่มีปรอทหก/รั่วไหลแล้ว อาจใช้ 
แคลเซียมซัลไฟต์หรือโซเดียมไธโอซัลเฟต ช่วยในการท าให้ปรอทที่หลงเหลืออยู่เป็นกล 

            (3) กำรป้องกันเหตุฉุกเฉินก๊ำซรั่วไหล 

                      (3.1) กรณเีหตุฉุกเฉินข้ันต้น 
ขั้นตอน ผู้ด ำเนินกำร 

1. ผู้พบเหตุปิดวาล์วก๊าซที่รั่วไหลหากสามารถปิดได้ และสวมอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายเช่นหน้ากากป้องกันการหายใจชุดระงับเหตุฉุกเฉินหากเป็นก๊าซที่มีพิษ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
2. แจ้งส่วนงานรักษาความปลอดภัยเพื่อด าเนินการจัดการก๊าซรั่วไหลระบุชนิด
ของก๊าซ ปริมาณ ต าแหน่งที่ก๊าซรั่วไหล 
3. ส ารวจทิศทางลม กั้นแยกพ้ืนที่ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบริเวณท่ีก๊าซ
รั่วไหลติดป้ายเตือนอันตรายอย่างน้อยระยะ 50 –100 เมตรโดยรอบ รีบอพยพ
คนออกจากบริเวณที่เกิดเหตุและให้อยู่เหนือลมอย่างน้อย 500 เมตร 

ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
 
 
ผู้พบเหตุฉุกเฉิน 
 
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
/งานรักษาความปลอดภัย 

            (3.2) กรณเีหตุฉุกเฉินข้ันรุนแรงปานกลางและมาก 

ขั้นตอน ผู้ด ำเนินกำร 

4. ระบายอากาศในพ้ืนที่โดยการเปิดหน้าต่าง ประตู 
 
5. ส ารวจ และหยุดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประกายไฟ กรณีท่ีเป็นก๊าซติดไฟหรือก๊าซ
ไวไฟ 
 
6. ประเมินสถานการณ์หากเหตุฉุกเฉินไม่สามารถควบคุมได้ให้กดสัญญาณ Fire 
Alarm ด าเนินการตามแผนอพยพรีบอพยพคนออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุและให้
อยู่เหนือลมอย่างน้อย 500 เมตรกรณีก๊าซไวไฟเกิดการรั่วไหลและติดไฟ 
โดยเฉพาะถังก๊าซไวไฟที่มีแรงดันอาจจะระเบิดและเกิดอันตรายกับคนที่อยู่
บริเวณใกล้เคียงได้ 
7. ให้ด าเนินการดับไฟก่อนแล้วปิดวาล์วเพ่ือป้องกันการติดไฟซ้ า 
 
8. ประเมินสถานการณ์หากไม่สามารถควบคุมได้ให้ติดต่อหน่วยงาน 
ภายนอกเพ่ือขอความช่วยเหลือ 
9. ติดต่อหน่วยงานภายนอกเพ่ือขอความช่วยเหลือ 
 

ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่ 
/งานรักษาความปลอดภัย 
ผู้รับผิดชอบในพ้ืนที่/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
งานรักษาความปลอดภัย 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
 
 
 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน/ 
งานรักษาความปลอดภัย 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
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10. เมื่อเหตุฉุกเฉินกลับสู่สภาวะปกติให้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติ 
11. ผู้เกี่ยวข้องด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุและก าหนดมาตรการ 
แก้ไขป้องกันเหตุฉุกเฉิน และจัดท ารายงานสรุป 
12. ด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้ 
ก าหนดมาตรการแก้ไขและป้องกัน 

 
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
ผู้เกี่ยวข้อง 

       (3.3) ข้อควรระวัง 
                                   (3.3.1) ก๊ำซอะเซทีลีน (Acetylene gas) 

 เป็นก๊าซที่มีความไวไฟสูงระดับ 4 สามารถติดไฟได้เองที่ 299 
องศาเซลเซียส และท าปฏิกิริยารุนแรงมากระดับ 3 

 ขีดของการระเบิด UEL 100 % LEL 1.5 % ขีดจ ากัดความไวัไฟ 
LFL 2.3 % UFL 100% 

 หล่อเย็นภาชนะท่ีเกิดเพลิงไหม้ด้วยสเปรย์น้ า 

 สามารถเกิดการระเบิดได้ถ้าผสมกับอากาศหรือสารออกซิไดส์หรือ
สัมผัสกับโลหะทองแดงเงิน ปรอท 

 เผาไหม้สลายตัวให้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอน
นอกไซด์ 

                                   (3.3.2) ก๊ำซคำร์บอนมอนน๊อกไซด์ (Carbon monoxide gas) 

 เป็นก๊าซที่มีความไวไฟสูงระดับ 4 สามารถติดไฟได้เองที่ 605 
องศาเซลเซียส เป็นอันตรายต่อสุขภาพมาก ระดับ 3 

 ขีดของการระเบิด UEL 12.5 % LEL 74 % 

 หล่อเย็นภาชนะท่ีเกิดเพลิงไหม้ด้วยสเปรย์น้ า 

 อันตรายจากระบบเลือด การหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ และ
ระบบไหลเวียนโลหิต 

 ไม่ควรใช้ภายในห้องใต้ดิน 
                                   (3.3.3) ก๊ำซออกซิเจน (Oxygen Gas) 

 เป็นก๊าซท่ีมีอันตรายต่อสุขภาพระดับ 3 มีผลกระทบต่อการหายใจ 
ระบบประสาทการมองเห็นและการได้ยิน หมดสติ 

 เมื่อสัมผัสกับสารไวไฟจะท าให้เกิดเพลิงไหม้ หรือการระเบิด 

 อาจย้ายภาชนะที่รั่วออกไปบริเวณที่ปลอดภัย หรือ ย้ายสารไวไฟ
ออกจากบริเวณสารที่รั่วไหล 
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 ไม่ควรใช้ภายในห้องใต้ดิน 
 

       (4) กำรป้องกันเหตุฉุกเฉินรังสีรั่วไหล 
      (4.1) กรณีเหตุฉุกเฉินรังสีรั่วไหล 

ขั้นตอน ผู้ด ำเนินกำร 
1. ตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณควบคุมรังสีหรือไม่ ทันท ี
 
2. ปิดการท างานของระบบทั้งหมด พร้อมตรวจสอบสถานะของระบบว่ามีการ
รั่วไหลของรังสี ณ ต าแหน่งใด 
3. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่รังสี 
 
4. การปฏิบัติงานต้องควบคุมให้ได้รับปริมาณรังสีต่ าสุดเท่าที่สามารถกระท าได้ 
5. ห้ามบุคคลผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าใกล้พ้ืนที่ควบคุมเด็ดขาด 
6. ประกาศภาวะฉุกเฉิน 
7. แจ้งเหตุภาวะฉุกเฉินทางรังสีมายังส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติเพ่ือขอความ
ช่วยเหลือทันที 
8. เมื่อเหตุฉุกเฉินกลับสู่สภาวะปกติให้ประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉิน 
9. ด าเนินการสอบสวนหาสาเหตุและมาตรการป้องกัน 
10. จัดท ารายงานและจัดเก็บ 

ผู้ด าเนินการ/ผู้พบเหตุ/
ผู้เกี่ยวข้อง 
ผู้เกี่ยวข้อง 
 
ผู้เกี่ยวข้อง และ             
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
ผู้เกี่ยวข้อง 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
ชุดปฏิบัติการเหตุฉุกเฉิน 
 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
ผู้เกี่ยวข้อง 
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5.แผนป้องกันควบคุมโรคระบำด 
 
 

1. หลักกำรและเหตุผล 
ในปัจจุบัน ได้เกิดโรคติดต่อหลายชนิด จัดเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่คุกคามต่อสุขภาพของคนทั้ง

ทางด้านร่างกายจิตใจสังคมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซ่ึงท าให้เกิดความโกลาหลของประชาชนในบริเวณที่มีการ
แพร่ระบาดของโรคได้เป็นอย่างมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ที่ให้บริการด้าน
การแพทย์และสาธารณสุข  ดังนั้นเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคติดต่อไม่ให้เกิดการระบาด
แพร่กระจายเชื้อในวงกว้าง จึงได้จัดท าแผนป้องกันควบคุมโรคระบาดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้สามารถป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค และลดอัตราการป่วยและตายด้วยโรค

ระบาด 
2.2 เพ่ือเป็นแนวทางในการประสานการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในยามที่เกิดการระบาด

ของโรค 
3. กำรป้องกัน 

บุคลากรทุกคนสามารถป้องกันตนเองจากภาวะเจ็บป่วยได้ด้วยการรักษาร่างกายให้แข็งแรง เพ่ือให้
เกิดภูมิต้านทานโรค โดยการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออกก าลังกาย การพักผ่อน และผ่อนคลาย
ความเครียด การบริหารจิต งดสิ่งเสพติดและพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ งดบุหรี่ มีสุขอนามัยที่ดี รักษาสิ่งแวดล้อม 
ติดตามข่าวสารต่างๆ เพื่อรับรู้ความเป็นไปของโลก เป็นต้น 

4. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยมีแผนการด าเนินการ/แนวทางการเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรค ดังนี้ 

4.1 แผนการด าเนินการรองรับสถานการณ์การควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่
ชนิด A H1N1 

4.2 แผนการรองรับสถานการณ์การควบคุมการระบาดของโรคไข้หวัดนก 
4.3 แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคกรณีสงสัยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) 

 
 
 
 
 
 

2.5.5 แผนป้องกันควบคุมโรคระบำด 
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4.1) แผนกำรด ำเนินกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรควบคุมกำรระบำดของโรคไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ชนิด 
A H1N1 

สถำนกำรณ์ กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ  
ระดับท่ี 1 สถำนกำรณ์ปกต ิ
ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ ่
มารับการตรวจรักษาใน  
โรงพยาบาลวันละไม่เกิน  
30 ราย 
หมำยเหตุ :  
- กรณีผู้ป่วยมารับการรักษา 
ไม่เกิน 30 ราย แต่มาจาก 
สถานท่ีเดียวกันให้ปฏิบัติตาม 
สถานการณ์ระดับท่ี 2 

1. คัดกรองผู้ป่วยด้วย "แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองไขห้วัดใหญ่ 
2009 ด้วยตนเอง"  แล้วส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา  ณ ห้อง
ตรวจ 
    1.1 ในเวลา (08.00 - 15.00 น.)  
         1.1.1 ผู้ป่วยเด็กรับการตรวจรักษาท่ี OPD กุมารเวชกรรม  
         1.1.2 ผู้ป่วยผู้ใหญ ่รับการตรวจรักษาท่ี OPD GP 
   1.2  นอกเวลา    
         1.2.1  ผู้ป่วยรบัการตรวจรักษาท่ี OPD AE  

จุดบริการด่านหน้า/
ห้องตรวจต่างๆ 
 

  

  

  

  

  

2. จัดเตรยีมพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการตรวจรักษาผู้ป่วย หัวหน้าห้องตรวจ  

3.  มอบหมายบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบตรวจรักษาผู้ป่วย หัวหน้าห้องตรวจ  

4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดในการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรคจากละอองฝอยเสมหะ (Droplet 
precautions) เน้นการล้างมือและสวมผ้าปิดปากปดิจมูก  

บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

    

    

  
5. กรณีผู้ป่วยต้องไดร้ับการตรวจ PCR  ให้เก็บสิ่งส่งตรวจ ณ ห้อง
ตรวจนั้นๆ   กรณีผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้
ตรวจ PCR ที่ห้องตรวจ และโทรศพัท์แจ้งงานห้องปฏิบัติการเวช
ศาสตร์ ชันสูตร เบอร์โทรศัพท์ 66983  เวลา  14.00 น. ของทุก
วัน  

แพทย์ พยาบาล จนท.
ห้องปฏิบัติการฯ 

    

    
    

  6. กรณีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ปฏิบัติตาม  แพทย ์ พยาบาล   

   " แนวทางการปฏิบัติในการดูแลรกัษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญส่าย
พันธุ์ใหม่ชนิด A/H1N1ในรพ. ศรนีครินทร์ฉบับปรบัปรุงวันท่ี 29 
ธ.ค 2552" 

  

    

  7. เน้นการให้ค าแนะน าด้านการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย พยาบาล 

  
8. เขียนรายงานโรค  รง.506 ส่งหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อทุก
วัน  

พยาบาล/ผู้ช่วย
พยาบาล 

ระดับท่ี 2 สถำนกำรณ์ 
กำรระบำดที่พบผู้ป่วยไม่
มำก 
ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดใหญ ่
มารับการตรวจรักษาใน รพ. 
พร้อมกัน โดยมาจากสถานท่ี 

1. คัดกรองผู้ป่วยด้วย "แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองไขห้วัดใหญ่ 
2009 ด้วยตนเอง"  แล้วส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา   ณ ห้อง
ตรวจ 

จุดบริการด่านหน้า/
ห้องตรวจต่างๆ 

  

    1.1 ในเวลา  (08.00 - 16.00 น.)    

         1.1.1 ผู้ป่วยเด็กรับการตรวจรักษาท่ี OPD กุมารเวชกรรม    

         1.1.2 ผู้ป่วยผู้ใหญ ่รับการตรวจรักษาท่ี OPD GP   
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สถำนกำรณ์ กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ  
เดียวกันจ านวนเวรละตั้งแต ่ 
5 รายขึ้นไป 

   1.2  นอกเวลา      

         1.2.1  ผู้ป่วยรบัการตรวจรักษาท่ี OPD AE    

  2. จัดเตรยีมพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการตรวจรักษาผู้ป่วย หัวหน้าห้องตรวจ  

  
3.  มอบหมายบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบตรวจรักษาผู้ป่วย(คลินิก
สีขาว) 

หัวหน้าห้องตรวจ  

  4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดในการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรคจากละอองฝอยเสมหะ (Droplet 
precautions) เน้นการล้างมือและสวมผ้าปิดปากปดิจมูก  

บุคลากรที่เกีย่วข้อง 

    

    

ระดับที่ 2 (ต่อ)  5. รายงานพยาบาลควบคุมโรคตดิเชื้อ (นางประกาย พิทักษ์ 
ผู้รับผิดชอบด้านระบาดวิทยาโรคติดต่อ) เพื่อสอบสวนการระบาด
ของโรค และรายงาน ผตก. / หัวหน้างานบริการพยาบาล/ รอง 
ผอ.รพ.ฝา่ยสร้างเสริมสุขภาพ 

  

    

    

    

  6. สุ่มตรวจ PCR  ในผู้ป่วยจ านวน 3-5 ราย  โดยใหเ้ก็บสิ่งส่งตรวจ  แพทย์ / พยาบาล 

  
ณ ห้องตรวจนั้นๆ กรณผีู้ป่วยท่ีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล
ให ้   

  ตรวจ PCR ที่หอผู้ป่วยและโทรศัพท์แจ้งงานห้องปฏิบัติการฯ    

  เบอร์โทร 66983 เวลา 14.00 น. ของทุกวัน    

  7. กรณีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ปฏิบัติตาม แพทย์ / พยาบาล 

  

"แนวทำงกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่สำยพันธุ์ใหม่ 
ชนิด A/  H1N1 ใน รพ.ศรีนครินทร์ ฉบับปรับปรุงวันที่ 29 ธ.ค.
2552"   

  8. เน้นการให้ค าแนะน าด้านการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย  แพทย์ / พยาบาล 

  
9. ทีม SRRT ด าเนินการสอบสวนโรคและควบคุมการะบาดของ
โรค  

 
SRRT/ PCU / สสจ. 
 

ระดับท่ี 3 สถำนกำรณ์กำร
ระบำดที่พบผู้ป่วยจ ำนวน
มำก 
มีผู้ป่วยมาตรวจพร้อมกัน
จ านวนมากและมาจากต่าง
สถานท่ีกันจ านวนเวรละ
ตั้งแต ่30 รายขึ้นไป 
 
 

1. คัดกรองผู้ป่วยด้วย "แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองไขห้วัดใหญ่ 
2009ด้วยตนเอง" 

จุดคัดกรอง/ห้องตรวจ
ทุกห้องตรวจ 

2. พยาบาลหัวหน้าเวร OPD AE ที่ท าหน้าท่ีเป็น Manager  
รายงาน ผู้ตรวจการแผนกอุบัตเิหตุฉุกเฉิน  / หัวหน้างานบริการ
พยาบาล / ผู้ตรวจการนอกเวลา / พยาบาลควบคุมโรคติดเชื้อ/ 
อาจารย์ AE Manager  
3. จัดพื้นท่ีในการตรวจรักษาผู้ป่วย ท่ีจุดคัดกรองผูป้่วย อาคาร สว.
2 ช้ัน 2 

พยาบาลหัวหน้าเวร 
OPD AE 
  
  
พยาบาล AE/ ICN/
หัวหน้าหน่วยอาคารฯ 
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4. ส่งผู้ป่วยเข้ารบัการตรวจรักษาที่จุดคัดกรองผู้ป่วยอาคาร สว.2 
ช้ัน 2 

แพทย์ / พยาบาล 

  

  
  

5.  หัวหน้างานบริการพยาบาล/ ผู้ตรวจการนอกเวลา  จัดหา
อัตราก าลังเพิม่เตมิ ดังน้ี 
    5.1  พยาบาล  จ านวน  2 คน  
    5.2  ผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน  1 คน  
    5.3  พนักงานการแพทย ์ จ านวน  1 คน  
6. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดในการปฏิบัตติามมาตรการป้องกัน
การแพร่กระจายเชื้อโรคจากละอองฝอยเสมหะ (Droplet 
precautions) เน้นการล้างมือและสวมผ้าปิดปากปดิจมูก 
7. เน้นการให้ค าแนะน าการปฏิบตัติัวของผู้ป่วย 
8. กรณีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ปฏิบัติตาม"
แนวทางปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญส่ายพันธ์ุใหม ่
ชนิด A/H1N1 ในโรงพยาบาลศรนีครินทร์ ฉบับปรับปรุงวันที่ 
ธันวาคม  2552" 

หัวหน้างานบริการ
พยาบาล/ ผตก./ รอง
ผอ. ฝ่ายสร้างเสรมิ
สุขภาพ 
  
บุคลากรที่เกีย่วข้อง 
 
 
พยาบาล 
แพทย์ / พยาบาล 
  

  
  
  
  
  
  

  
9. ทีม SRRT สอบสวนโรคและควบคุมการระบาดของโรคและ
ควบคุมการระบาดของโรค 

SRRT/ PCU / สสจ. 

 
4.2) แผนกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรควบคุมกำรระบำดของโรคไข้หวัดนก 

สถำนกำรณ์ กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ  
ระดับท่ี 1-2 สถำนกำรณ์  
ในระยะเร่ิมแรก 
เพ่ือเฝ้ำระวังโรคไข้หวัดนก 
ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก 
ที่มีประวัติสัมผัสสัตว์ปีก  
ป่วยตายผิดปกติโดยชัดเจน 
มารับการตรวจรักษาใน  
โรงพยาบาล จ านวน 1-2 
รายจากพื้นที่ต่างกัน 

1. คัดกรองผู้ป่วยด้วย "แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองไข้หวัดนก 
ด้วยตนเอง"  แล้วส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา  ณ ห้องตรวจ
จ าเพาะโรค 

จุดบริการด่านหน้า/ห้อง
ตรวจต่างๆ 
  

    1.1 ในเวลา  (08.00 - 14.00 น.)    

         1.1.1 ผู้ป่วยเด็ก ให้แจ้งพยาบาลห้องตรวจกุมาร  พยาบาลห้องตรวจกุมาร 

         1.1.2 ผู้ป่วยผู้ใหญ่ แจ้งพยาบาลห้องตรวจอายุรกรรม   
เพื่อดูแลช่วยเหลือแพทย์ในตรวจรักษา ให้การพยาบาล และเก็บ
สิ่งตรวจ ตามขั้นตอนการรักษา 

พยาบาลห้องตรวจอายุรก
รรม 
  

   1.2  นอกเวลา      
         1.2.1  ผู้ป่วยรับการตรวจรักษาที่ห้องแยกโรคหอผู้ป่วย
อุบัติเหตุ 

พยาบาลห้องตรวจอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 

  2. จัดเตรียมพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการตรวจรักษาผู้ป่วย หัวหน้าห้องตรวจ  

  3.  มอบหมายบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบตรวจรักษาผู้ป่วย หัวหน้าห้องตรวจ  
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สถำนกำรณ์ กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ  

  4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคจากการสัมผัสสารคัดหลั่งและ
ทางอากาศเน้นการล้างมือ สวมผ้าปิดปากปิดจมูก และเสื้อคลุม  

บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

    

    

  5. รายงานพยาบาลควบคุมโรคติดต่อ นางประกาย  พิทักษ์  
หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ เพื่อสอบสวนการระบาดและ
ควบคุมโรค และรายงาน ผตก. / หัวหน้างานบริการพยาบาล / 
รอง ผอ.รพ.ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ทราบสถานการณ์  
และสั่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดต่อไป 

แพทย์ / พยาบาล/  

  พยาบาลควบคุมโรคติดต่อ 

    

    
    

  6. กรณีผู้ป่วยต้องได้รับการตรวจ RT- PCR เพื่อยืนยันการ
วินิจฉัย และการระบาดโรคไข้หวัดนกให้เก็บสิ่งส่งตรวจ ณ ห้อง
ตรวจจ าเพาะโรคโดยบันทึกประวัติผู้ป่วยในใบแจ้งประวัติผู้ป่วย
สงสัยไข้หวัดนก 

แพทย์ / พยาบาล/  
 พยาบาลควบคุมโรคติดต่อ   

  

  
    6.1  เบิกอุปกรณ์ตรวจและส่งสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องเจาะเลือด
ผู้ป่วยนอก    

  หรือหน่วยทะเบียนกลาง  งานห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร   

      6.2  ห้องปฏิบัติการฯ จะท าการตรวจวเิคราะห์ในเวลา 
13.00 น. และรายงานผลในระบบโรงพยาบาล เวลา 16.30-
17.00 น. หรือหน่วยทะเบียนกลาง  งานห้องปฏิบัติการเวช
ศาสตร์ชันสูตร 

  

  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการฯ  

    

  
7. การถ่ายภาพรังสีปอด ใช้ {ortable X-ray ในห้องตรวจ
จ าเพาะโรค เจ้าหน้าท่ีรังสีเทคนิค 

  8. กรณีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ปฏิบัติตาม แพทย ์ พยาบาล   

  "แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก   

  ในรพ. ศรีนครินทร์ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 เมษำยน 2554"   

  
9. เน้นการให้ค าแนะน าด้านการปฏิบัติตัวของผู้ป่วย ป้องกันการ
แพร่เช้ือ พยาบาล 

  10. รายงานโรค  รง.506  ส่งหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อทุกวัน  พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล 

  11. เฝ้าระวัง ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เป็นเวลา 7-10 วัน  พยาบาลควบคุมโรคติดต่อ 

  
12. ด าเนินการควบคุมโรค ประสานงานกับหน่วยงาน
สาธารณสุข ปศุสัตว์   

ห น่ ว ย ร ะ บ า ด วิ ท ย า
โรคติดต่อ 

  
13. ให้ข่าว ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการปฎบัติป้องกันโรค
ไข้หวัดนก  

รองผู้อ านวยการฝ่ายสร้าง
เสริมสุขภาพ 

  
14.ให้สุขศึกษา ค้นหาผู้ป่วยและสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติใน
ชุมชน  

 พ ย า บ า ล เ ว ช ป ฏฺ บั ติ
ครอบครัว/อสม. 
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สถำนกำรณ์ กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ  
ระดับท่ี 3-4 สถำนกำรณ์ 
สถำนกำรณ์โรคไข้หวัดนก  
ที่กำรแพร่ระบำดจำกคนสู่
คน ในวงจ ำกัด 
ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก 
มารับการตรวจรักษาใน รพ. 
พร้อมกัน โดยมาจาก
สถานท่ีเดียวกันจ านวน 3-5 
รายขึ้นไป หรือต่างสถานท่ี
กัน  จ านวน 5 รายขึ้นไป 

1. คัดกรองผู้ป่วยด้วย "แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองไข้หวัดนก 
จุดบริการด่านหน้า/ห้อง
ตรวจต่างๆ 

ด้วยตนเอง"  แล้วส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา  ณ ห้องตรวจ
จ าเพาะโรค   

    1.1 ในเวลา  (08.00 - 14.00 น.)    

         1.1.1 ผู้ป่วยเด็ก ให้แจ้งพยาบาลห้องตรวจกุมาร    

         1.1.2 ผู้ป่วยผู้ใหญ่ แจ้งพยาบาลห้องตรวจอายุรกรรม   

เพื่อดูแลช่วยเหลือแพทย์ในตรวจรกัษา ให้การพยาบาล และเก็บ
สิ่งตรวจ ตามขั้นตอนการรักษา 

  

  

   1.2  นอกเวลา    หัวหน้าห้องตรวจ  
         1.2.1  ผู้ป่วยรับการตรวจรักษาที่ห้องแยกโรคหอผู้ป่วย
อุบัติเหตุ หัวหน้าห้องตรวจ  

2. จัดเตรียมพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการตรวจรักษาผู้ป่วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  3.  มอบหมายบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบตรวจรักษาผู้ป่วย   

  4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดในการปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคจากการสมัผสัสารคัดหลั่งและ
ทางอากาศเน้นการล้างมือ สวมผา้ปิดปากปิดจมูก และเสื้อคลุม  

  

    

    

  5. รายงานพยาบาลควบคุมโรคติดต่อ นางประกาย  พิทักษ์  แพทย์ / พยาบาล 

  
หน่วยระบาดวิทยาโรคตดิต่อ เพื่อสอบสวนการระบาดและ
ควบคุมโรค และรายงาน ผตก. / หัวหน้างานบริการพยาบาล / 
รอง ผอ.รพ.ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ทราบสถานการณ ์ 
และสั่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาดต่อไป 

พยาบาล หน่วยระบาด
วิทยาโรคติดต่อ 

    

 
  

  6.  หัวหน้างานบริการพยาบาล/ ผู้ตรวจการนอกเวลา  จัดหา
อัตราก าลังเพิม่เตมิ ดังน้ี  

  

    

      6.1  พยาบาล  จ านวน  2 คน    

      6.2  ผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน  1 คน    

      6.3 พนักงานการแพทย์ 1 คน   

  
7. การถ่ายภาพรังสีปอด ใช้ {ortable X-ray ในห้องตรวจคัด
กรอง  

เจ้าหน้าท่ีรังสเีทคนิค 

  8. กรณีผู้ป่วยต้องไดร้ับการตรวจ RT- PCR เพื่อยืนยันการ
วินิจฉัย และการระบาดโรคไข้หวัดนกให้เก็บสิ่งส่งตรวจ ณ ห้อง
ตรวจจ าเพาะโรคโดยบันทึกประวตัิผู้ป่วยในใบแจ้งประวตัิผู้ป่วย
สงสัยไข้หวัดนก 

แพทย์ / พยาบาล 

  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการฯ  
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สถำนกำรณ์ กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ  

  
    8.1  เบิกอุปกรณ์ตรวจและส่งสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องเจาะเลือด
ผู้ป่วยนอก หรือหน่วยทะเบียนกลาง  งานห้องปฏิบัติการเวช
ศาสตร์ชันสูตร 

พ ย า บ า ล  / พ นั ก ง า น
การแพทย์ 

    

      8.2  ห้องปฏิบัติการฯ จะท าการตรวจวเิคราะห์ในเวลา 
13.00 น. และรายงานผลในระบบโรงพยาบาล เวลา 16.30-
17.00 น. หรือหน่วยทะเบียนกลาง  งานห้องปฏิบัติการเวช
ศาสตร์ชันสูตร 

  

    

    

  9. หากมีผู้ป่วยมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ป่วยเข้ามาในห้องตรวจทีละ
ราย  ผู้ป่วยท่ีเหลือให้รอหน้าห้อง โดยมรีะยะห่างของผู้ป่วยแต่
ละราย ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต  ผู้ป่วยทุกรายต้องสวมหน้ากาก
อนามัยและปฏิบัตติาม Respiratory Hygiene and Cough 
Etiquette อย่างเคร่งครดั 

  

    

    

    

  10. กรณีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ปฏิบัติตาม แพทย์ / พยาบาล 

  "แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคไข้หวัดนกใน
รพ. ศรีนครินทร์ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 เมษำยน 2554" 

SRRT/ PCU / สสจ. 
จุดคัดกรอง/ห้องตรวจทุก
ห้องตรวจ   

  11. หากผู้ป่วยไม่ได้อยู่รักษารับไว้เป็นผู้ป่วยใน มีข้อปฏิบัติดังนี้   

  
     11.1 หากผู้ป่วยต้องซื้อยา ควรให้ญาติหรือเจ้าหน้าที่ไปซื้อ
เพื่อป้องกัน   

  การแพร่กระจายเช้ือบริเวณหน้าห้องยา หน้าห้องการเงิน   

      11.2 ให้ค าแนะน าด้านการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหยุดงาน หยุด
เรียนรักษาตัวอยู่ท่ีบ้าน ไม่เดินทางไปยังบริเวณที่มีคนหนาแน่น   
จนกว่าจะพ้นระยะแพรเ่ชื้อ 

  

    

    

  
12. รายงานโรค  รง.506  ส่งหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อทุกวัน  พยาบาลหัวหน้าเวร OPD 

AE 

  
13. เฝ้าระวัง ติดตามผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วย เป็นเวลา 7-10 วัน 
หากมีไข ้

พยาบาล หน่วยระบาด
วิทยาโรคติดต่อ 

  
มีอาการทางระบบหายใจหรืออาการผิดปกติอื่น ๆ ต้องมาพบ
แพทย์ทันที 

พยาบาล หน่วยระบาด
วิทยาโรคติดต่อ 

  
14. ด าเนินการควบคุมโรค ประสานงานกับหน่วยงาน
สาธารณสุข ปศุสัตว์   

พยาบาล หน่วยระบาด
วิทยาโรคติดต่อ 

  
15. ให้ข่าว ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนการปฏิบัติป้องกันโรค
ไข้หวัดนก    

  
16.ให้สุขศึกษา ค้นหาผู้ป่วยและสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติใน
ชุมชน  

แพทย์ / พยาบาล/ PCU/
อสม. 
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ระดับ5-6 สถำนกำรณ์ 
ที่กำรระบำด 
แพร่จำกคนสู่คนในวง
กว้ำง 
ผู้ป่วยสงสัยโรคไข้หวัดนก 
มารับการตรวจรักษาใน รพ. 
พร้อมกัน โดยมาจาก
สถานท่ี 
เดียวกันจ านวน 3 -5 ราย  
หรือต่างสถานท่ีกัน   
จ านวน10-20 รายขึ้นไป 
  

1. คัดกรองผู้ป่วยด้วย "แบบฟอร์มการตรวจคัดกรองไขห้วัดนก 
ซักประวัตติามแบบฟอรม์ ส่งผู้ป่วยเข้ารับการตรวจรักษา    
( ณ  ห้องตรวจที่จัดเป็นไว้พิจารณาเมื่อจัดตั้งเป็นโรงพยาบาล
สนาม) 

จุดบริการด่านหน้า/ห้อง
ตรวจต่างๆ 

  
พยาบาลICN /หน่วยอาคาร
สถานท่ี/ 

    1.1 ในเวลา  (08.00 - 16.00 น.)  ทีมผู้บริหาร 

         1.1.1 ผู้ป่วยเด็ก ให้แจ้งพยาบาลห้องตรวจกุมาร    

         1.1.2 ผู้ป่วยผู้ใหญ่ แจ้งพยาบาลห้องตรวจอายุรกรรม   

เพื่อดูแลช่วยเหลือแพทย์ในตรวจรกัษา ให้การพยาบาล และเก็บ
สิ่งตรวจ ตามขั้นตอนการรักษา 

  

  

   1.2  นอกเวลา    หัวหน้าห้องตรวจ  
         1.2.1  ผู้ป่วยรับการตรวจรักษาที่ห้องแยกโรคหอผู้ป่วย
อุบัติเหตุ หัวหน้าห้องตรวจ  

  2. จัดเตรียมพื้นท่ีเฉพาะส าหรับการตรวจรักษาผู้ป่วย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

  3.  มอบหมายบุคลากรเฉพาะ รับผิดชอบตรวจรักษาผู้ป่วย   

  4. บุคลากรที่เกี่ยวข้องเคร่งครัดในการปฏิบัตติามมาตรการ
ป้องกันการแพร่กระจายเช้ือโรคจากการสมัผสัสารคัดหลั่งและ
ทางอากาศเน้นการล้างมือ สวมผา้ปิดปากปิดจมูก เสื้อคลุม และ
สุขอนามัยส่วนบุคคล 

  

    

    

  5. รายงานพยาบาลควบคุมโรคตดิต่อ นางประกาย  พิทักษ์  
หน่วยระบาดวิทยาโรคตดิต่อ เพื่อสอบสวนการระบาดและ
ควบคุมโรค และรายงาน ผตก. / หัวหน้างานบริการพยาบาล / 
รอง ผอ.รพ.ฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้ทราบสถานการณ ์ 
และสั่งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การระบาด จัดตั้ง
โรงพยาบาลจัดตั้งโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามและห้องตรวจ
คดักรองช่ัวคราว 

แพทย์ / พยาบาล 

  
พยาบาล หน่วยระบาด
วิทยาโรคติดต่อ 

    

    
  
  

  
  

  6.  หัวหน้างานบริการพยาบาล/ ผู้ตรวจการนอกเวลา  จัดหา
อัตราก าลังเพิม่เตมิ ดังน้ี  

  

    

      6.1  พยาบาล  จ านวน  3 คน    

      6.2  ผู้ช่วยพยาบาล  จ านวน 2  คน    

      6.3 พนักงานการแพทย์ 1 คน 
7. การถ่ายภาพรังสีปอด ใช้ Portable X-ray ในห้องตรวจคัด
กรอง เจ้าหน้าท่ีเอกเรย์ที่ถ่ายภาพรังสีให้ผู้ป่วย ปฏิบัติตามหลัก

  

  เจ้าหน้าท่ีรังสีเทคนิค 
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สถำนกำรณ์ กำรด ำเนินกำร ผู้รับผิดชอบ  

  ป้องกันการติดเชื้อแผ่นฟลิ์มห่อหุม้ด้วยพลาสติก เมื่อสิ้นสดุการ
ถ่ายภาพ ถอดถุงพลาสติกทิ้งในถุงขยะติดเชื้อ 
8. กรณีผู้ป่วยต้องไดร้ับการตรวจ RT- PCR เพื่อยืนยันการ
วินิจฉัย และการระบาดโรคไข้หวัดนกให้เก็บสิ่งส่งตรวจ ณ ห้อง
ตรวจจ าเพาะโรคโดยบันทึกประวตัิผู้ป่วยในใบแจ้งประวตัิผู้ป่วย
สงสัยไข้หวัดนก 
    8.1  เบิกอุปกรณ์ตรวจและส่งสิ่งส่งตรวจ ณ ห้องเจาะเลือด
ผู้ป่วยนอก หรือหน่วยทะเบียนกลาง  งานห้องปฏิบัติการเวช
ศาสตร์ชันสูตร 

  

    

  แพทย์ / พยาบาล 

  เจ้าหน้าท่ีห้องปฏิบัติการฯ  

    

  
พ ย า บ า ล  / พ นั ก ง า น
การแพทย์ 

    

      8.2  ห้องปฏิบัติการฯ จะท าการตรวจวเิคราะห์ในเวลา 
13.00 น. และรายงานผลในระบบโรงพยาบาล เวลา 16.30-
17.00 น. หรือหน่วยทะเบียนกลาง  งานห้องปฏิบัติการเวช
ศาสตร์ชันสูตร 

  

    

    

  9. หากมีผู้ป่วยมากกว่า 1 ราย ให้ผู้ป่วยเข้ามาในห้องตรวจทีละ
ราย  ผู้ป่วยที่เหลือให้รอหน้าห้อง โดยมีระยะห่างของผู้ป่วยแต่
ละราย ไม่น้อยกว่า 3 ฟุต  ผู้ป่วยทุกรายต้องสวมหน้ากาก
อนามัยและปฏิบัติตาม 
Respiratory Hygiene and Cough Etiquette อย่างเคร่งครดั 

  

    

    

    

  10. กรณีผู้ป่วยต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลให้ปฏิบัติตาม แพทย์ / พยาบาล 

  "แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรดูแลรักษำผู้ป่วยโรคไข้หวัดนก SRRT/ PCU / สสจ. 

  
ในรพ. ศรีนครินทร์ฉบับปรับปรุงวันที่ 1 เมษำยน 2554" จุดคัดกรอง/ห้องตรวจทุก

ห้องตรวจ 

  11. หากผู้ป่วยไม่ได้อยู่รักษารับไว้เป็นผู้ป่วยใน มีข้อปฏิบัติดังนี้   

       11.1 หากผู้ป่วยต้องซื้อยา ควรให้ญาตหิรือเจ้าหน้าท่ีไปซื้อ
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเช้ือบริเวณหนา้ห้องยา หน้าห้อง
การเงิน 

  

    

      11.2 ให้ค าแนะน าด้านการปฏิบัติตัวของผู้ป่วยหยุดงาน หยุด
เรียนรักษาตัวอยู่ท่ีบ้าน ไม่เดินทางไปยังบริเวณที่มีคนหนาแน่น   
จนกว่าจะพ้นระยะแพรเ่ชื้อ 

  

    

    

  
12. รายงานโรค  รง.506  ส่งหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อทุกวัน  พยาบาลหัวหน้าเวร OPD 

AE 

  13. เฝ้าระวัง ติดตามผู้สมัผสัใกล้ชิดผู้ป่วย เป็นเวลา 7-10 วัน 
หากมีไข้มีอาการทางระบบหายใจหรืออาการผิดปกติอื่น ๆ ต้อง
มาพบแพทย์ทันที 

พยาบาล หน่วยระบาด
วิทยาโรคติดต่อ 
พยาบาล หน่วยระบาด
วิทยาโรคตดิต่อ   
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14. ด าเนินการควบคุมโรคในชุมชน   
ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุข ปศุสัตว์จังหวัด  

พยาบาล หน่วยระบาด
วิทยาโรคตดิต่อ 

  15. ให้ข่าว ประชาสมัพันธ์ แจ้งเตอืนการปฏิบัติป้องกันโรค
ไข้หวัดนก ข่าวสถานการณ์การระบาดของโรคไขห้วัดนก 

งานประชาสัมพันธ์ 

  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

  
16.ให้สุขศึกษา ค้นหาผู้ป่วยและสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติใน
ชุมชน  

แพทย์ / พยาบาล/ PCU/
อสม. 

 
4.3) แนวทำงกำรเฝ้ำระวัง สอบสวนและรำยงำนโรคกรณีสงสัยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 
(Enterovirus) 
แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนและรายงานโรคกรณีสงสัยติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) ที่มี

อาการรุนแรง และการระบาดของโรคมือเท้าปาก โรงพยาบาลศรีนครินทร์  คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น การจ าแนกผู้ป่วย แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ผู้ป่วยมีไข้ร่วมกับอาการหอบเหนื่อยเฉียบพลัน และมีอาการหรืออาการแสดงที่บ่งชี้การติดเชื้อใน
ระบบประสาทส่วนกลาง (CNS infection) อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้  

 ชัก/เกร็ง (seizure/convulsion) หรือ  

 สั่น (tremor) หรือ 

 แขน ขาอ่อนแรง (acute flaccid paralysis) หรือ 

 ตรวจร่างกายพบ myoclonic jerk หรือ 

 ตรวจร่างกายพบ meningeal sign  
ไม่ว่าผู้ป่วยจะมีหรือไม่มีอาการของโรคมือ เท้า ปาก (Hand-foot-mouth disease) หรืออาการของ

โรคแผลในปากโดยไม่มีผื่นหรือตุ่มน้าที่ฝ่ามือ (Herpangina) 
ข้อปฏิบัติ 

 รายงานผู้ป่วยทุกรายภายใน 24 ชั่วโมง โดยส่งรายละเอียดผู้ป่วยตามแบบฟอร์มรายงาน
สอบสวนโรคมือเทาปาก- EV ไปที่ หน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ งานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลศรี
นครินทร์ และหน่วยระบาดวิทยาโรคติดต่อ รายงานส านักงานสาธารณสุขขอนแก่น เพ่ือส่งต่อให้ 
ส านักระบาดวิทยา(โทรสาร 02-591-8579) 

           หมายเหต ุในรายที่ผู้ป่วยมีอาการโรคมือ เท้า ปาก (Hand-foot-mouth disease) หรือมีอาการแผล
ในปากเพียงอย่างเดียว (Herpangina) ร่วมด้วย ให้รายงานโรคตามระบบรายงาน 506 ด้วย โดยรายงานผู้ป่วย
จากรหัส ICD 10 ทั้งรหัส B 08.4 และ B 08.5 
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 สอบสวนโรค สัมภาษณ์ผู้ป่วย ญาติ และค้นหาผู้ป่วยเพ่ิมเติมจากสมาชิกครอบครัวในบ้าน
โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก และในชุมชนเดียวกัน โดยทีมสอบสวนโรค SRRT โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และ 
PCU 

 เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามแนวทางท่ีก าหนด (เฉพาะผู้ป่วย และครอบครัว) 
 พิจารณาส่งต่อให้กุมารแพทย์เป็นผู้ดูแล 

2. ผู้ป่วยมีอำกำรของโรคมือ เท้ำ ปำก (Hand-foot-mouth disease) หรือโรคแผลในคอหอย 

(Herpangina) ร่วมกับมีไข้สูง ≥ 39 องศาเซลเซียส และมีอาการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
2.1 อาเจียน 
2.2 ท้องเสีย 
2.3 ซึม 
2.4 หอบเหนื่อย 
2.5 อาการทางระบบประสาทส่วนกลาง (ดังขา้งต้น) 

ข้อปฏิบัติ 

 ด าเนินการรายงาน สอบสวน และเก็บตัวอย่าง เช่นเดียวกับกรณีผู้ป่วยแบบที่ 1 รายงานโรค
ตามระบบรายงาน 506 ด้วย โดยรายงานผู้ป่วยจากรหัส ICD10 ทั้งรหัส B08.4(Hand-foot-mouth 
disease) และ B08.5 (Herpangina) 
3. ผู้ป่วยมีอำกำรของโรคมือ เท้ำ ปำก (Hand-foot-mouth disease) หรือมีโรคแผลในคอ

หอย(Herpangina) ที่ไม7มีอำกำรรุนแรง (ไมค่รบตามเกณฑ์ข้อ 1 หรือขอ้ 2) 
ข้อปฏิบัติ 

 รายงานโรคตามระบบรายงาน 506 ด้วย โดยรายงานผู้ป่วยจากรหัส ICD10 ทั้งรหัส B08.4 
และ B08.5 และควบคุมโรคตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 

 ตรวจสอบว่ามีผู้ป่วยเป็นกลุ่มก่อนในหมู่บ้าน ศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก โรงเรียนหรือไม่ 
 หากพบผู้ป่วยมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ไดแ้ก่ 

 ผู้ป่วยมากกว่า 2 ราย ในศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก หรือห้องเรียนเดียวกันภายใน 1 
สัปดาห์ 

 ผู้ป่วยมากกว่า 5 ราย ในโรงเรียนเดียวกัน หรือหมูบ่้านเดียวกันภายใน 1 สัปดาห์ 
ข้อปฏิบัติ 

 รายงานโรคตามระบบรายงาน 506 ด้วย โดยรายงานผู้ป่วยจากรหัส ICD10 ทั้งรหัส B08.4 
(Hand-foot-mouth disease) และ B08.5 (Herpangina)  

 สอบสวนโรคและรายงานผลการสอบสวนโรค ตามแบบฟอร์ม สอบสวนโรคมือเท้าปาก 
ในคูม่ือนิยามโรคติดเชื้อ และส่งที่ส านักงานป้องกันควบคุมโรค 

 เก็บตัวอย่างส่งตรวจ (ตามแนวทางท่ีก าหนด) 
 ควบคุมโรคตามแนวทางของกรมควบคุมโรค 
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แนวทำงกำรเก็บตัวอย่ำงส่ งตรวจทำงห้องปฏิบัติกำร กรณีสงสัยกำรติดเชื้อเอนเทอโรไวรัส 71               
(Enterovirus 71) 

 ส ำหรับผู้ป่วย ที่มีอาการทางระบบประสาทส่วนกลางและหอบเหนื่อยเฉียบพลัน รวมทั้งผู้ป่วยโรคมือ
เท้าปาก และHerpangina ที่มีอาการรุนแรง ให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ที่สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังต่อไปนี้ 
1) เลือด (Clotted blood) ปริมาณ 3 มิลลิลิตร ปั่นแยกซีรั่ม โดยเก็บ 2 ครั้ง ห่างกัน 2 สัปดาห์ 
2) Throat swab หรือ Tracheal suction ใส่ใน viral transport media (VTM) ส าหรับเอนเทอโร
 ไวรัส(สีชมพู) ภายในช่วงสัปดาห์แรกหลังวันเริ่มมีไข้ 
3) อุจจาระจ านวน 8 กรัม ในตลับเก็บตัวอย่าง ภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังวันเริ่มมีไข้  

 กรณีที่ไม่สำมำรถเก็บตัวอย่ำงข้ำงต้นได้ อาจพิจารณาเก็บส่งตัวอย่างดังต่อไปนี้ 
4) Rectal swab (ในกรณีผู้ป่วยรุนแรง) ใส่ใน VTM ส าหรับเอนเทอโรไวรัส (สีชมพู) 
5) น้ าไขสันหลัง (CSF) ปริมาณ 2 มิลลิลิตร ใส่ภาชนะปลอดเชื้อ 

 ส ำหรับผู้สัมผัสร่วมบ้ำนของผู้ป่วยอำกำรรุนแรง ให้เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังต่อไปนี้ 
1) ตัวอย่าง Throat swab ใน viral transport media (VTM) ส าหรับ เอนเทอโรไวรัส (สีชมพู) 
ภายในช่วงสัปดาห์แรกหลังวันเริ่มป่วย 
2) ตัวอย่างอุจจาระจ านวน 8 กรัม ในตลับเก็บตัวอย่าง ภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังวันเริ่มป่วย 

 ส ำหรับผู้ป่วยมือเท้ำปำกที่พบเป็นกลุ่มก้อน เช่น พบผู้ป่วยในศูนย์เด็กเล็ก สถานรับเลี้ยงเด็ก 
โรงเรียนชั้นอนุบาล หรือชั้นประถมศึกษา ที่มีอาการ Herpangina หรือ HFMD มากกว่า 2 คนขึ้นไป
ในเวลา 1 สัปดาห์ หรือพบผู้ป่วยมากกว่า 5 ราย ในโรงเรียนเดียวกัน หรือหมู่บ้านเดียวกันภายใน 1 
สัปดาห์ ให้พิจารณาการเก็บตัวอย่างดังต่อไปนี้   
1) กรณีพบผู้ป่วยน้อยกว่ำ 20 คน ให้เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยจ านวน 5 คนที่มีประวัติไข้ หรือมีอาการ 
Herpangina/Hand-foot-mouth lesion ในกลุ่มก้อนเดียวกัน  

2)  กรณีพบกำรระบำดเป็นกลุ่มก้อนตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป ให้เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วย 6 - 10 คนที่มี
ประวัติไข้ หรือมีอาการ Herpangina/Hand-foot-mouth lesion ในกลุ่มก้อนเดียวกัน 

เก็บตัวอย่างส่งตรวจที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ดังนี้ 

1) ตัวอย่าง Throat swab ใน viral transport media (VTM) ส าหรับเอนเทอโรไวรัส (สีชมพู) 

ภายในช่วงสัปดาห์แรกหลังวันเริ่มป่วย 

2) ตัวอย่างอุจจาระจ านวน 8 กรัม ในตลับเก็บตัวอย่าง ภายใน 2 สัปดาห์แรกหลังวันเริ่มป่วย 

          ทั้งนี้ให้เลือกส่งตัวอย่ำงจำกผู้ป่วยท่ีเก็บตัวอย่ำงได้ครบถ้วนมำกที่สุดเป็นหลัก    
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หมำยเหตุ ส าหรับวิธีการน าส่งตัวอย่างอุจาระ Throat swab หรือเลือดที่ปั่นแยกซีรั่มแล้วให้ใส่ถุงพลาสติกรัด
ยางและแช่ตัวอย่างในน้ าแข็งที่มากเพียงพอจนถึงปลายทาง ในกรณีที่ไม่สามารถส่งได้ทันที ให้เก็บในช่องแช่
แข็ง สามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารการเก็บและน าส่งตัวอย่างตรวจ โรค มือ เท้า ปาก ของ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
   เนื่องจากสภาพอากาศปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจท าให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้  
ซึ่งอาจท าให้เกิดภัยจากพายุหมุนเขตร้อนเป็นภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากและส่งผลกระทบเป็นบริเวณ
กว้างซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพายุดังกล่าวอาจสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างมาก จึงต้อง
มีการเตรียมการเพื่อป้องกันความเสียหายและลดผลกระทบที่จะเกิดข้ึนให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนการปฏิบัติการและบรรเทาภัยจากพายุหมุนเขตร้อน เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานได้
ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพ่ือให้มีแนวทางปฏิบัติและบรรเทาผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรที่เกิดจากภัยพายุ
หมุนเขตร้อน  
2.2  เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถฟ้ืนฟูพ้ืนที่
ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติโดยเร็ว 
2.3  เพ่ือก าหนดมาตรการในการดูแลและป้องกันต้นไม้และสิ่งปลูกสร้างที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดภัยจาก พายุหมุนเขตร้อนได้ ดังนี้ 
          3.1 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 
         3.1.1 กำรป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทำงดังนี้ 
        (1) ประเมินความเสี่ยงภัยจากพายุหมุนเขตร้อน โดยการประเมินภัยและความล่อแหลม
เพ่ือประเมินโอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อน รวมทั้งศึกษาวิธีลดผลกระทบเพ่ือน าไป
ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 
        (2) ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัย และจัดท าแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยจากพายุ
หมุนเขตร้อน รวมทั้งข้อมูลพื้นที่ปลอดภัยเพื่อรองรับการอพยพให้เป็นปัจจุบัน  
        (3) จัดท าฐานข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์การกู้
ชีพกู้ภัย เพ่ือให้พร้อมเรียกใช้งานได้ทันทีเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน  
        (4) พัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับพายุหมุนเขตร้อนให้มีความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน  
        (5) เสริมสร้างความรู้และความตระหนักแก่บุคลากร เกี่ยวกับการป้องกันและการปฏิบัติ
ตนอย่างถูกต้องและปลอดภัยจากพายุหมุนเขตร้อน 

2.5.6. แผนปฏิบัตกิำรและบรรเทำภัยจำกพำยุหมุนเขตร้อน 
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        (6) จัดท าสรุปบทเรียน (Lesson Learnt) ของการเกิดพายุหมุนเขตร้อนครั้งส าคัญ เพ่ือ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการในอนาคต  
 
         3.1.2 กำรเตรียมควำมพร้อม มีแนวทางดังนี้ 
       (1) จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ เช่น อาสาสมัครแจ้งเตือน
ภัย อาสาสมัครกู้ชีพ 
       (2) ให้ความรู้แกบุ่คลากรโดยเน้นการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
       (3) จัดท าบัญชีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพายุหมุนเขตร้อน  
         (4) จัดท าแผนปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาพายุหมุนเขตร้อนแบบบูรณาการ ในทุกระดับให้
สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง   
       (5) จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้น าไปใช้
ได้ทันทีในกรณีท่ีเกิดภัย  
       (6) ส ารองปัจจัยสี่ตามความจ าเป็นและเหมาะสม เพ่ือรองรับการอพยพและให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย  
       (7) เตรียมความพร้อมและส ารองพลังงาน  
       (8) จัดเตรียมระบบสื่อสารหลัก ระบบสื่อสารรอง และระบบสื่อสารส ารองที่จ าเป็น พร้อม
ทั้งจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์สื่อสารให้เพียงพอและใช้งานได้ตลอดเวลา 
       (9) จัดเตรียมสถานที่ปลอดภัยเพ่ือรองรับผู้ประสบภัย พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกและ
สาธารณูปโภคท่ีจ าเป็น  
         3.2 ขณะเกิดภัย 
       กำรบริหำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้ 
       3.2.1 เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดพายุหมุนเขตร้อน ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกันและ
แก้ไขปัญหาพายุหมุนเขตร้อนตามระดับความรุนแรง  
      3.2.2 กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสถานที่เก็บรักษาสิ่งของและ
เงินบริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพ่ือให้เกิดเอกภาพ และเป็นประโยชน์แก่ผู้ ประสบภัยอย่างเสมอภาค และ
ทันเหตุการณ์   
         3.2.3 กรณีท่ีจ าเป็นต้องประสานความช่วยเหลือให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯประสานงานเพ่ือขอ
ความช่วยเหลือ  
      3.2.4 ด าเนินการตรวจพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลในกรณีมีผู้เสียชีวิต  
 3.3 หลังเกิดภัย 
       กำรจัดกำรหลังเกิดภัย  มีแนวทาง ดังนี้ 
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       3.3.1) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ด าเนินการประเมินความเสียหายและความต้องการเบื้องต้น 
โดยจัดท าบัญชีรายชื่อผู้ประสบภัยและทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้
ผู้ประสบภัยไว้เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 
       3.3.2) จัดหาที่พักอาศัยชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย สภาพ
จิตใจ  
       3.3.3) การจัดการศพผู้เสียชีวิต มีแนวทางดังนี้  
    (1) จัดหาสถานที่เก็บรักษาศพและพ้ืนที่ในการพิสูจน์เอกลักษณ์ศพผู้เสียชีวิต  
    (2) การพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับ ให้เป็นไปตามข้อตกลงความร่วมมือการ
ปฏิบัติงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลและการส่งกลับในกรณีภัยพิบัติร้ายแรง ระหว่างกรมป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัยกับส านักงานต ารวจแห่งชาติ      
     (3) การเคลื่อนย้ายศพ ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ควบคุมการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวิต
และหน่วยงานอ่ืนตามความจ าเป็น 
      3.3.4) ป้องกัน เฝ้าระวัง และควบคุมโรคท่ีอาจจะเกิดขึ้นทั้งด้านร่างกายและจิตใจ หน่วยงานหลัก 
ได้แก่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
      3.3.5) ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัย ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้สามารถด ารงชีวิตและ
ประกอบอาชีพได้อย่างปกติ  
      3.3.6) ฟ้ืนฟูและจัดการระบบสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งระบบบ าบัดน้ าเสีย สถานที่ก าจัดขยะมูลฝอย 
และบ่อน้ าบาดาลที่ได้รับผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนให้ใช้การได้ดังเดิม  
      3.3.7) ฟ้ืนฟูโครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่
สภาพเดิม รวมทั้งแก้ไขปัญหาภาวะมลพิษต่างๆ 
      3.3.8) ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ในเขตพ้ืนที่ที่เกิดเหตุด าเนินการฟื้นฟูบูรณะความเสียหายใน
เบื้องต้นโดยใช้งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ก่อน กรณีที่เกินขีดความสามารถให้
พิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และแก้ไขเพ่ิมเติม 

      3.3.9) จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนที่มีต่อชีวิต ทรัพย์สิน เพ่ือน าไปเป็นข้อมูล 
ในการบริหารจัดการภัยจากพายุหมุนเขตร้อนในอนาคต 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
สภาพความแห้งแล้งของลมฟ้าอากาศ อันเกิดจากการที่มีฝนน้อยกว่าปกติ หรือฝนไม่ตกต้องตาม

ฤดูกาล เป็นระยะเวลานานกวาปกติและครอบคลุมพ้ืนที่บริเวณกว้าง อาจท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าดื่มน้ าใช้ 
พืชพันธุ์ไม้ตางๆ ขาดน้ า ท าให้ไม่เจริญเติบโตตามปกติเกิดความเสียหาย ความแห้งแล้งเป็นภัยธรรมชาติ
ประเภท หนึ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจ าทุกปี  โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางของประเทศไทย 
เพราะเป็นบริเวณที่อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เข้าไปไม่ถึง ซึ่งหากปี ใดที่ไม่มีพายุเคลื่อนผ่ านเลยก็
จะก่อให้เกิดความแห้งแล้งรุนแรงมากขึ้น อันเนื่องมาจากฝนทิ้งช่วงยาวนาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นตั้งอยู่บน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบสูง ปัญหาการขาดแคลนน้ าและภัยแล้งในเขตพ้ืนที่จึง
เป็นปัญหาส าคัญของภูมิภาคนี้  

ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือให้คณะ/หน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภคบริโภค 
2.2 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดปัญหาภัย

แล้งและขาดแคลนน้ าน้ าอุปโภคบริโภค 
2.3 เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางในการรณรงค์การประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ า ดังนี้ 
          3.1 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย  
        3.1.1 กำรป้องกันและลดผลกระทบ มีแนวทาง ดังนี้ 
               (1) ประเมินความเสี่ยงภัยแล้ง โดยการประเมินภัยและความล่อแหลม เพ่ือประเมินโอกาส
หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยแล้งและผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคลากร ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง    
      (2) จัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องมือ เครื่องจักร เพ่ือให้พร้อมเรียกใช้งาน
ได้ทันทีเม่ือเกิดภัยแล้ง  
          (3) เสริมสร้างความรู้และความตระหนัก ให้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์
ภัยแล้ง ประกอบด้วย ก าหนดมาตรการประหยัดการใช้น้ า  
        3.1.2 กำรเตรียมควำมพร้อม มีแนวทาง ดังนี้ 
       (1) จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลืองานเจ้าหน้าที่ 

2.5.7 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้ง 
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      (2) ก าหนดมาตรการประหยัดน้ าแบบ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยแห่งชาติและแผนอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
      (3) เตรียมความพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะวัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีเมื่อเกิดภัย   

   3.2 ขณะเกิดภัย 
        กำรบริหำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน  มีแนวทาง ดังนี้ 
        3.2.1 เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกัน
และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามระความรุนแรง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ 
        3.2.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือ
ประหยัดการใช้น้ าอุปโภคบริโภค  

   3.3) หลังเกิดภัย 
         กำรจัดกำรหลังเกิดภัย  มีแนวทางดังนี้ 
         3.3.1 ส ารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ 
         3.3.2 จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยแล้ง เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยแล้งใน
อนาคต  
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1. หลักกำรและเหตุผล 
ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากอาจก่อให้เกิดแผ่นดินไหว อันมีสาเหตุ

หลักมาจากการขยับเคลื่อนตัวของเปลือกโลก การสั่นสะเทือนนี้อาจมีระดับความรุนแรงขั้นต่ าที่ไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายใดๆแต่บางครั้งก็อาจมีระดับความรุนแรงในขั้นที่เป็นอันตรายจนก่อให้เกิดความเสียหายอย่าง
ใหญ่หลวงได้ซึ่งล้วนก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพที่เป็นไปโดยธรรมชาติ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการทรุดตัวของ
อาคาร 

ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาแผ่นดินไหว และอาคารถล่มหรือทรุดตัว เพ่ือให้คณะ/
หน่วยงานได้ใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการป้องกันหรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาจากแผ่นดินไหว ความเดือดร้อนจากอาคารถล่มหรือทรุดตัว 

2.2 เพื่อใหก้ารด าเนินการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพ และสามารถฟ้ืนฟูพื้นที่

ประสบภยัใหก้ลบัสู่สภาวะปกตโิดยเร็ว 
3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

          3.1 ก่อนเกิดเหตุ  
     3.1.1 การก าหนดมาตรฐานการก่อสร้างอาคารในมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้สามารถต้านแรง 

แผ่นดินไหว และปรับปรุงแก้ไขมาตรการปลอดภัยของตึกและอาคาร 
3.1.2  การติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางราชการจากวิทยุโทรทัศน์และเชื่อ 

ฟังค าเตือนอย่างเคร่งครัด 
3.1.3  ให้มีการตรวจสภาพของอาคารหากไม่แข็งแรงให้ประสานแจ้งผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีการ 

เสริมความแข็งแรง รวมทั้งควบคุมการก่อสร้างอาคารให้สามารถต้านทานแรงแผ่นดินไหวการจัดท าฐานข้อมูล
เพ่ือใช้ในการก ากับตรวจสอบอาคาร 

3.1.4 ก าหนดแนวทางและจัดท าคู่มือการตรวจสอบอาคาร โดยประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ให้มี 
การตรวจสอบในลักษณะบูรณาการ 

3.1.5 ซักซ้อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ โดยก าหนดวิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหวและก าหนด 
จุดนัดพบที่ปลอดภัย เมื่อมีการพลัดพรากหรือเตรียมการเพ่ือการอพยพเคลื่อนย้ายไปอยู่ที่ปลอดภัย 

3.1.6 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ในการป้องกันภัยให้ เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ 
 
 

2.5.8 แผนป้องกันและแก้ไขปัญหำแผ่นดินไหว และอำคำรถล่มหรือทรุดตวั 
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3.2 ระหว่ำงเกิดเหตุ 
3.2.1 ไม่ตื่นตกใจ พยายามควบคุมสติอย่างสงบ อยู่ในที่แข็งแรงปลอดภัย ถ้าอยู่ในอาคารให้ยืน

หรือหมอบอยู่ในส่วนของอาคารที่มีโครงสร้างแข็งแรงที่สามารถรับน้ าหนักได้มาก หรืออยู่
ใต้โต๊ะที่แข็งแรง เพ่ือป้องกันอันตรายจากสิ่งปรักหักพังร่วงหล่นลงมา อยู่ให้ห่างจากประตู 
หน้าต่าง สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งห้อยแขวน 

3.2.2 ติดตามเหตุการณ์และค าเตือนของทางราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
ไม่ตื่นตกใจ 

3.2.3 จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจตามแผนที่ก าหนดไว้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ ที่
เกิดภัยและเป็นศูนย์กลางในการประสานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

3.2.4 จัดระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณท่ีได้รับความเสียหาย โดยเฉพาะบริเวณอาคารที่ถล่ม 

3.2.5 ด าเนินการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัยรวมทั้งเคลื่อนย้ายทรัพย์สินขององค์กรไปไว้ใน
พ้ืนที่ปลอดภัย 

3.2.6 กรณีจ าเป็นต้องรับบริจาคความช่วยเหลือด้านต่างๆ จากสาธารณชน ให้ศูนย์อ านวยการ
เฉพาะกิจฯ จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดสถานที่
เก็บรักษาสิ่งของและ เงินบริจาค รวมทั้งวิธีการแจกจ่ายเพ่ือให้เกิดเอกภาพ และเป็น
ประโยชน์แก่ผู้ประสบภัยอย่างเสมอภาค และทันเหตุการณ์ 

3.3 หลังเกิดเหตุ  
3.3.1 ให้ศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจฯ ส ารวจความเสียหาย และจัดท าบัญชีรายชื่ อผู้ประสบภัย

และทรัพย์สินที่เสียหายไว้เป็นหลักฐาน พร้อมทั้งออกหนังสือรับรองให้ผู้ประสบภัย ไว้
เป็นหลักฐานในการรับการสงเคราะห์และฟ้ืนฟู 

3.3.2 จัดสถานที่พักอาศัยชั่วคราว และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยด้านสุขภาพอนามัย 
สภาพจิตใจ 

3.3.3 ฟ้ืนฟูโครงสรา้งพื้นฐานและสิง่สาธารณูปโภคทีไ่ดร้บัความเสยีหายใหก้ลบัสู่สภาพเดมิและ

สามารถใชง้านไดอ้ย่างถาวรโดยเร็ว 
3.3.4 จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากอาคารถล่ม ที่มีต่อชีวิต ทรัพย์สินของบุคลากร เพ่ือน าไป

เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่มในอนาคต 
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1. หลักกำรและเหตุผล 
มหาวิทยาลัยขอนแก่นมีคณะแพทยศาสตร์ซึ่งมีโรงพยาบาลศรีนครินทร์ เป็นหน่วยบริการสุขภาพ

ให้แก่นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและประชาชนด้านรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพ ควบคุม ป้องกันและฟ้ืนฟู
สภาพ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งในโรงพยาบาลอาจท าให้เกิดขยะมูลฝอยทั่วไปและขยะมูลฝอยติดเชื้อ ซึ่งล้วน
ก่อให้เกิดปัญหาแก่สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลและชุมชนใกล้เคียง โดยเฉพาะขยะมูลฝอยติดเชื้อซึ่งเป็นมูลฝอย
ที่เป็นผลมาจากกระบวนการให้บริการรักษาพยาบาล การตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค การศึกษาวิจัยที่
ด าเนินการทั้งในมนุษย์และสัตว์ และมีเตียงรับผู้ป่วยไว้รักษาพยาบาลภายในโรงพยาบาล ถ้าหากมีการจัดการ
ไม่ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลจะท าให้เกิดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของบุคลากรในโรงพยาบาล       
ผู้มาใช้บริการและประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อภาวะสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคนใน
ชุมชนรอบข้าง 

ดังนั้นเพ่ือให้มีความพร้อมในการรับมือกับขยะติดเชื้อ และลดความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพอนามัย
ของบุคลากรในโรงพยาบาล ผู้มาใช้บริการและประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง จึงได้จัดท า แผนการก าจัด
ขยะติดเชื้อขึ้นเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเก็บ การคัดแยก การรวบรวม  การขนส่ง และการ

ก าจดัขยะมูลฝอยภายในคณะแพทยศาสตร์  
       2.2 เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับตระหนัก และให้ความร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อ ในคณะ
แพทยศาสตร์ และปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  
    2.3 เพ่ือสนับสนุนนโยบายการสร้างเสริมสุขภาพและโรงพยาบาลแห่งสุขภาวะ 

3. ค ำจ ำกัดควำม 
3.1 บุคลากร หมายถึง บุคลากรทางการแพทย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกคน ทุกระดับ รวมทั้ง

นักศึกษาที่ปฏิบัติงานในคณะแพทยศาสตร์ 
3.2 ขยะมูลฝอยในคณะแพทยศาสตร์  หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เกิดจากส่วนของการเรียนการสอนใน

หลักสูตรและงานวิจัยของหน่วยงานด้านห้องปฏิบัติการ กระบวนการดูแลรักษาผู้ป่วย การ
ให้บริการผู้ป่วยและญาติ  รวมทั้งการบริหารจัดการในทุกหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ซึ่ง
แบ่งเป็น 3 ประเภทดังนี้  

           3.2.1 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ หมายถึง ขยะมูลฝอยที่เป็นผลจากกระบวนการรักษาพยาบาล การ
ตรวจวินิจฉัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค และการศึกษาวิจัยที่จัดท าขึ้นทั้งในมนุษย์และสัตว์ เช่น ส าลี  ผ้าก๊อซ 

2.5.9 แผนกำรก ำจัดขยะติดเช้ือ 
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กระบอกฉีดยา  กระบอกเจาะเลือด  ชุดให้เลือด  เศษชิ้นเนื้อรก ถุงใส่ปัสสาวะ สายสวน และท่อระบายต่างๆ 
ผ้าอ้อมส าเร็จรูป  ผ้าอนามัย  ตลับเก็บอุจจาระ  กระป๋องเก็บปัสสาวะ  หลอดบรรจุเลือดและขวดวัคซีน เป็น
ต้น 
         3.2.2 ขยะมูลฝอยไม่ติดเชื้อ หมายถึง เศษวัสดุ  อุปกรณ์ท่ีใช้ภายในส านักงาน เช่น เศษกระดาษ 
วัสดุส านักงานเศษอาหาร  ถุงพลาสติก  กล่องโฟมบรรจุอาหาร  ซองบรรจุวัสดุทางการแพทย์  เป็นต้น  
               3.2.3 ขยะมูลฝอยพิเศษ  หมายถึง ขยะมูลฝอยที่มีความยุ่งยากในการเก็บและต้องก าจัดด้วย
วิธีการที่แตกต่าง จากขยะมูลฝอยติดเชื้อและไม่ติดเชื้อ ได้แก่  
                         (1) ขยะมูลฝอยมีคมที่อยู่ ในกระบวนการดูแลรักษา วินิจฉัยและการปฏิบัติทาง
ห้องปฏิบัติการ เช่น เข็มฉีดยา  เข็มแทงเส้นเลือดด าเพ่ือให้น้ าเกลือ (Medicut, Scalp vein) หลอดยา 
หลอดแก้วแตก ปรอทแตก ขวดยาแตก ฝาขวดโลหะ เข็มเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว (Blood lancet) ใบมีดผ่าตัด
ต่างๆ เข็มเย็บ แผ่นสไลด์แก้ว ขวดวัคซีน 
          (2) ขยะมูลฝอยเคมีบ าบัด หมายถึง ยาเคมีบ าบัดและอุปกรณ์ที่สัมผัสยาเคมีบ าบัดทุก
ชนิด เช่น ขวดยาเคมีบ าบัด  ภาชนะบรรจุยาเคมีบ าบัด  กระบอกฉีดยาเคมีบ าบัด และอุปกรณ์ผสมยาเคมี
บ าบัดทุกชนิด ขวดน้ าเกลือที่ผสมเคมีบ าบัด  สิ่งของต่างๆ ที่สัมผัสกับสารเคมีบ าบัดและกัมมันตภาพรังสี 
(ยกเว้นของมีคม) 
          (3) ขยะมูลฝอยถุงมือใช้แล้วทิ้ง  หมายถึง ถุงมือที่ใช้ในกระบวนการตรวจรักษาผู้ป่วย
และไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก  ซึ่งในทางทฤษฎีควรก าจัดด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ า (Autoclave) เพ่ือท าการ
ท าลายเชื้อแล้วน าถุงมือที่ผ่านกระบวนการท าลายเชื้อไปหลอมเพ่ือจัดท าผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ในปัจจุบันยังขาด
เครื่องมืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสมจึงต้อง “เผา” โดยกระบวนการพิเศษและไม่น ากลับมาใช้ใหม่ ได้แก่ เช่น ถุงมือที่
ใช้จับหรือสัมผัสเลือด สารคัดหลั่งของผู้ป่วย ถุงมือที่ใช้จับอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ปนเปื้อนเชื้อโรค ถุงมือที่ใช้ตรวจ
รักษาผู้ป่วย  
         (4) ขยะมูลฝอยสารพิษ หมายถึง  วัสดุ อุปกรณ์ที่เหลือจากการใช้งาน และมีพิษต่อ
สุขภาพร่างกายของ มนุษย์  รวมทั้งมีผลต่อสิ่งแวดล้อม  เช่น  ถ่านไฟฉาย หรือ แบตเตอรี่ที่หมดอายุ กระป๋อง
สเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลงทุกชนิด  หลอดนีออน  (Fluorescent) เป็นต้น 
                         (5) ขยะมูลฝอยน ากลับมาใช้ได้อีก รีไซเคิล (Re-cycle) หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์สิ่งของที่ใช้
ภายในอาคาร ส านักงานสามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก เช่น กระดาษ กล่องกระดาษ พลาสติก ขวดนม 
ขวดเพท ขวดน้ า ขวดน้ าเกลือ กระป๋องเครื่องดื่มทุกชนิด ขวดยา ถุงมือปราศจากเชื้อท่ีช ารุด (ยกเว้น ขวดยาเคมี 
ขวดวัคซีน) แกลลอนทุกขนาด เป็นต้น 
          (6) ขยะกัมมันตภาพรังสี หมายถึง เศษหรือส่วนที่เกิดจากการใช้สารกัมมันตรังสีชนิดต่างๆ 
ในการวินิจฉัยโรค  
          (7) ขยะสารเคมีจากห้องปฏิบัติการ หมายถึง สารเคมีที่เป็นอันตรายและมีพิษที่ผ่านการใช้
งานในห้องปฏิบัติการ เช่น Ethanol, Methanol, Phenol, Formalin และ Toluene เป็นต้น 
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4. แผนผังกำรปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในคณะแพทยศำสตร์   
ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนกำรปฏิบัต ิ ผู้เกี่ยวข้อง 

     

  - บุคลากร   

          หน่วยงาน/ภาควิชา - ผู้ป่วย 1 ขยะมูลฝอยติดเชื้อ  

  - ญาติ 2 ขยะมูลฝอยไม่ติดเชื้อ  

   3 ขยะมูลฝอยพิเศษ  

บุคลากร          แยกประเภทของขยะ     - ของมีคม หน่วยควบคุม 

      - เคมีบ าบัด การติดเชื้อ 

      - ถุงมือ  

หัวหน้า/     ก าหนดบริเวณที่ตั้งของถังขยะ     - สารพิษ  

หน่วยงาน     ในหน่วยงาน     - รีไซเคิล  

หอผู้ป่วย/      - กัมมันตภาพรังสี  

ภาควิชา/ 
แม่บ้าน 

 
 

    - สารเคมีจาก 

     ห้องปฏิบัติการ  

 

บุคลากร        ทิ้งขยะให้ถูกประเภท   ส านักงานอาชีว- 

    อนามัยและความ- 
    ปลอดภัย 
คนงาน            เก็บรวบรวมขยะ         - ในหน่วยงาน  

          - ที่พักขยะ หน่วยอาคาร 

  - เส้นทาง  และสถานท่ี/ 

คนงาน                 ขนส่งขยะ - ความปลอดภัย  บริษัทเอกชน 

  - ก าหนดเวลา   

     

คนงาน               การพักขยะ        - ในหน่วยงาน  

         - ที่พักขยะ  

     

คนงาน         การก าจัดขยะใน รพ.        - เผา คนงาน 

                  - จ าหน่าย งานซ่อมบ ารุง 

                                 ไม่ได้        - นึ่งไอน้ า งานพัสดุ 

              -  เทศบาล   
             -  บริษัทเอกชน                

  ส านักงานอาชีว- 
อนามัยและความ 
ปลอดภัย 
 

 

 

 
 

ได ้
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5. แนวทำงกำรปฏิบัติ 
5.1 บุคลากร ผู้ป่วย ญาติและผู้ใช้บริการ แยกขยะตามประเภทของขยะ และทิ้งขยะให้ถูกประเภท
โดย 

               5.1.1 ขยะไม่ติดเชื้อ ทิ้งในถังขยะท่ีมีถุงพลาสติกสีด า 
               5.1.2 ขยะติดเชื้อ ทิ้งในถังขยะที่มีถุงพลาสติกสีแดง และเป็นถังขยะที่มีฝาปิด 
               5.1.3 ขยะพิเศษ ที่มีการแยกทิ้งเฉพาะดังนี้ 
                      (1) ขยะของมีคม ทิ้งในกล่องบรรจุของมีคมหรือแกลลอนพลาสติกอย่างหนา 
                      (2) ขยะเคมีบ าบัด ทิ้งในถังขยะที่มีถุงพลาสติกสีเหลืองและมีสัญลักษณ์ยารักษาโรคมะเร็ง
ก ากับติดถุง 
                      (3) ขยะถุงมือที่ใช้แล้วทิ้ง ทิ้งในถุงพลาสติกใส 
                      (4) ขยะสารพิษ ทิ้งในถังขยะที่มีถุงพลาสติกสีเหลืองเช่นเดียวกันกับถุงบรรจุขยะเคมีบ าบัด 
และเขียนสติ๊กเกอร์ก ากับติดถุงว่าขยะสารพิษ 
                      (5) ขยะรีไซเคิล ทิ้งในถังพลาสติกขนาดใหญ่ หรือ กล่องกระดาษ 
                      (6) ขยะกัมมันตภาพรังสี ทิ้งในภาชนะรองรับเฉพาะตามมาตรฐานขององค์กรปรมาณูเพ่ือ
สันติ 
                      (7) สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ บรรจุใส่ขวดสารเคมีหรือแกลลอนที่บรรจุสารเคมีเดิม  
          5.2 ทุกหน่วยงานก าหนดที่ตั้งของถังขยะแต่ละประเภทให้ชัดเจน มีป้ายแสดงลักษณะประเภทของ
ขยะ 
          5.3 ทิ้งขยะตามประเภท (ตาม ข้อ 5.1.3) 
          5.4 เมื่อขยะมีปริมาณ ¾ ของถุงขยะ คนงานเป็นผู้รวบรวมและเก็บถุงขยะโดยมัดปากถุงให้แน่น และ
แสดงป้ายประเภทขยะบนถุงขยะทุกถุง 
          5.5 คนงานน าขยะบรรจุในรถเข็นขยะและขนส่งไปไว้ในที่พักขยะตามที่โรงพยาบาลก าหนด โดย
ระมัดระวังเรื่องการตกหล่นของขยะ 
               5.5.1 การขนส่งขยะจะก าหนดเวลาที่ชัดเจน ในเวลา 10.00 น. และ 14.00 น.  
               5.5.2 เน้นความปลอดภัยในการเก็บและขนส่งขยะ ซึ่งคนงานผู้ปฏิบัติงานจะต้องระมัดระวัง
อันตรายจากการบาดเจ็บจากของมีคม การใช้เครื่องป้องกันร่างกายที่ถูกต้องเหมาะสมในการปฏิบัติงาน ได้แก่ 
สวมหมวก สวมผ้าปิดปากปิดจมูก สวมถุงมือยางหนา ผ้ากันเปื้อน และรองเท้าบู๊ท 
               5.5.3 การวางขยะในที่พักขยะ จะต้องแยกตามประเภทของขยะ โดยการยกถุงจากรถเข็นขยะวาง
ในภาชนะรองรับด้วยความระมัดระวัง ห้ามใช้ไม้หรือเหล็กในการยกถุงขยะ ห้ามโยนถุงขยะ 
               5.5.4 คนงานขนขยะส่วนกลาง (หน่วยอาคารและสถานที่) รวบรวมและบรรจุขยะในรถเข็นขยะ 
ตามเส้นทางที่ก าหนดด้วยความระมัดระวัง 
               5.5.5 การก าจัดขยะ 
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                      (1) ถุงขยะติดเชื้อและขยะถุงมือ  ก าจัดโดยการเผาในเตาเผา ด้วยอุณหภูมิ 760-1,000 oC 
โดยบริษัทเอกชน และเทศบาล 
                      (2) ถุงขยะไม่ติดเชื้อ น าไปวางในคอนเทนเนอร์บรรจุขยะเพ่ือน าส่งให้เทศบาลด าเนินการ
ก าจัดต่อไป 
                      (3) ถุงขยะสารพิษ  น าไปพักไว้ที่พักขยะสารพิษเพ่ือน าส่งเทศบาล 
                      (4) ถุงขยะเคมีบ าบัด น าไปพักไว้ที่พักขยะเพ่ือด าเนินการเผาที่อุณหภูมิ 800-1,200oC โดย
บริษัทเอกชน 
                      (5) ขยะรีไซเคิล น าไปรวมไว้ในบริเวณก าหนดเพื่อให้ผู้รับซื้อขยะมาจัดการต่อไป 
                      (6) ขยะกัมมันตภาพรังสีรวบรวมไว้  ณ ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร์ เพ่ือรวบรวม
จัดส่งไป ท าลายตามมาตรฐานของส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติแห่งประเทศไทย 
                      (7) สารเคมีจากห้องปฏิบัติการ รวบรวมไว้ ณ ห้องพักสารเคมีที่โรงพยาบาลก าหนด เพ่ือ
จัดส่งให้กับบริษัทเอกชน น าไปท าลายตามมาตรฐานกระทรวงอุตสาหกรรม   โดยก่อนการขนย้ายให้แจ้ง
ส านักงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพ่ือจัดท ารายชื่อสารเคมีที่จะส่งก าจัดก่อนทุกครั้ง 
              5.5.6 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับขยะทุกขั้นตอนจะต้องล้างถังขยะรถเข็นขยะด้วยน้ าและผงซักฟอกทุก
ครั้งที่มีการขนส่งขยะ           
         5.6 กำรป้องกันกำรติดเชื้อในขณะปฏิบัติงำนเกี่ยวกับขยะ  
               5.6.1 การแต่งกายและสวมเครื่องป้องกันร่างกายที่เหมาะสม ครบตามที่ก าหนด  
               5.6.2 เตรียมอุปกรณ์ให้ครบ เช่น ถุงขยะส ารอง เมื่อเกิดกรณีถุงรั่ว  
         5.6.3 ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นท่าทางการยก และสิ่งแปลกปลอมต่างๆ  
               5.6.4 เมื่อเกิดอุบัติเหตุถูกของมีคมให้รีบล้างมือปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วติดต่อหน่วยควบคุมการ
ติดเชื้อทันที  
               5.6.5 เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานควรล้างมืออย่างถูกวิธีทุกครั้ง และอาบน้ าเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนกลับ 
          5.6.6 บุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการก าจัดขยะต้องได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปี  
         5.7 กำรประเมินกำรปฏิบัติกำรจัดกำรขยะมูลฝอยในโรงพยำบำล โดยปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจ าทุก
เดือน และมีเกณฑ์การประเมินดังนี้   
               5.7.1 การเก็บและแยกขยะถูกต้องตามประเภทขยะในโรงพยาบาล 
                      (1) ขยะติดเชื้อ ใส่ถุงพลาสติกสีแดง 
                      (2) ขยะไม่ติดเชื้อ ใส่ถุงพลาสติกสีด า 
                      (3) ขยะพิเศษ 
                          (3.1)  ขยะของมีคม ได้แก่ เข็ม ใบมีด/Slide แก้ว ใส่กล่องพลาสติกสีแดง Ampule และ 
Vial ยา ใส่แกลลอนสีด า Set IV fluid ทิ้งในถุงพลาสติกสีแดง โดยจัดเก็บปลายแหลมไม่ให้ทิ่มทะลุออกมาหรือ
ทิ้งในกล่องกระดาษท่ีบรรจุในถุงพลาสติกสีแดง 
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                           (3.2) ขยะเคมีบ าบัด / กัมมันตรังสี ใส่ถุงพลาสติกสีเหลือง 
                           (3.3)  ขยะถุงมือใช้แล้วทิ้ง ใส่ถุงพลาสติกใส 
                           (3.4)  ขยะสารพิษ ได้แก่ ประเภทของแข็ง ใส่ถุงพลาสติกใสเล็กแล้วรวมทิ้งใน
ถุงพลาสติกสีเหลือง ส่วนของเหลวใส่ในขวดปิดฝาให้สนิท และบรรจุในถุงพลาสติกสีเหลือง 
                            (3.5)  ขยะรีไซเคิล ใส่ถุงพลาสติกใส หากมีจ านวนมากให้ใช้ภาชนะจัดเก็บตามความ
เหมาะสม       
                            (3.6) ขยะรกผู้ป่วย  (Placenta)  ใส่ถุงพลาสติกสีแดง 
               5.7.2 มีป้ายบอกประเภทของขยะชัดเจนและถูกต้อง    
               5.7.3 ถังขยะติดเชื้อมีฝาปิดมิดชิดใช้กลไกการปิดเปิดด้วยเท้า 
               5.7.4 คนงานเก็บขยะใช้อุปกรณ์ป้องกันการสัมผัสขยะท่ีถูกต้องเหมาะสม  ได้แก่  ผ้ากันเปื้อน  ถุง
มือยางชนิดยาว  ผ้าปิดปากปิดจมูก และ รองเท้าบู๊ท 
               5.7.5 มีการติดสติ๊กเกอร์ระบุประเภทขยะมูลฝอย วันที่และหอผู้ป่วย/หน่วยงานบนถุงขยะก่อน
น าไปไว้ที่พักขยะ   
         5.8  ดัชนีชี้วัด 
       5.8.1 อัตราการได้รับบาดเจ็บถูกของมีคมจากการปฏิบัติงานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยลดลง 
                5.8.2 ร้อยละความถูกต้องของการแยกประเภทขยะมูลฝอยมากกว่า ร้อยละ 80 
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1. หลักกำรและเหตุผล  
จากสภาพภูมิประเทศสถานที่ตั้งของวิทยาเขตหนองคาย ซึ่งตั้งอยู่บนที่ดอน คือที่โคกสูงหนองเดิ่น ซึ่ง

เป็นที่โคก ส่วนมากเป็นเนินดินลูกรัง ปัจจุบันวิทยาเขตหนองคาย มีบ่อกักเก็บน้ าอยู่ จ านวน 3 บ่อ แต่บ่อที่ใช้
ในการเก็บกักน้ ายังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร บางบ่อน้ าจะแห้งในช่วงหน้าแล้ง ยิ่งถ้าหากในปีใด มีฝนน้อย
มากกว่าปกติ ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ปริมาณน้ าที่กักเก็บไว้ อาจจะมีไม่เพียงพอต่อการใช้ในกิจกรรมด้านต่างๆ 
ของวิทยาเขต และปัจจุบัน  

ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนป้องกันและแก้ปัญหาภัยแล้งของวิทยาเขตหนองคาย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินการป้องกัน หรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น  

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
 2.2 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดปัญหาภัย
แล้งขาดแคลนน้ าอุปโภค บริโภค 
 2.3 เพ่ือก าหนดมาตรการแนวทางในการรณรงค์การประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดปัญหาภัยแล้งและ

ขาดแคลนน้ า ดังนี้ 
3.1 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 
     3.1.1 กำรป้องกันและลดผลกระทบ  มีแนวทาง ดังนี้ 

   (1)  ประเมินความเสี่ยงภัยแล้ง โดยการประเมินภัยและความล่อแหลม เพื่อประเมินโอกาส
หรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยแล้งและผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคลากร ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง 

   (2)  จัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องมือ เครื่องจักร เพ่ือให้พร้อมเรียกใช้
งานทันทีเม่ือเกิดภัยแล้ง 

   (3)  เสริมสร้างความรู้ความตระหนัก ให้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์ภัย
แล้ง ประกอบด้วย ก าหนดมาตรการประหยัดการใช้น้ า 

     3.1.2 กำรเตรียมควำมพร้อม  มีแนวทาง ดังนี้ 
             (1)  จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่  
             (2)  ก าหนดมาตรการประหยัดน้ าแบบ ให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.5.10 แผนป้องกันปัญหำภัยแล้งวิทยำเขตหนองคำย 
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             (3)  เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นเพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที เมื่อเกิดภัย 

3.2 ขณะเกิดภัย  
 กำรบริหำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้ 
      3.2.1 เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยแล้ง/ขาดแคลนน้ า ให้จัดตั้งศูนย์อ านวยการเฉพาะกิจป้องกัน

และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ตามระดับความรุนแรง พร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจ าศูนย์ฯ 
      3.2.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพ่ือ

ประหยัดการใช้น้ าอุปโภค บริโภค 
3.3 หลังเกิดภัย 
 กำรจัดกำรหลังเกิดภัย มีแนวทาง ดังนี้ 
      3.3.1 ส ารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือ 
      3.2.2 จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยแล้ง เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยแล้งใน

อนาคต 
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1. หลักกำรและเหตุผล  
จากสภาพภูมิประเทศสถานที่ตั้งของวิทยาเขตหนองคาย คือท่ีโคกสูงหนองเดิ่น ซึ่งแม้จะเป็นที่สูง แต่ก็

มีพ้ืนที่หลายส่วนที่เป็นที่รับน้ า โดยจะมีน้ าจากภายนอกที่มีการไหลเข้าสู่ภายพ้ืนที่ภายในหลายทาง และก็จะมี
การระบายออกภายนอกหลายช่องทางเช่นกัน ในพื้นที่ภายในนั้น มีบางพ้ืนที่เป็นทางน้ าและเป็นร่องน้ าเดิม ซึ่ง
ชุมชนเดิมได้มีการสร้างคันคูดินกักน้ าไว้บางส่วน และจากการที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการจัดตั้งวิทยาเขต
หนองคายและมีการพัฒนาพ้ืนที่ในการสร้างถนน สร้างอาคารและสถานที่ต่างๆ จึงท าให้เส้นทางการไหลของ
น้ ามีการเปลี่ยนไป และหากเกิดฝนตกหนัก มีปริมาณน้ าที่มาก อาจเกิดปัญหาการระบายน้ าไม่ทัน ก็จะเกิดน้ า
ท่วมในหลายพื้นท่ี โดยเฉพาะอาคารปฏิบัติการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร อาคารประมง และถนนเข้าวิทยาเขต
หนองคาย เป็นต้น ซึ่งจะประสบปัญหาเกือบทุกปี  

ดังนั้น จึงได้จัดท าแผนป้องกันและแก้ปัญหาน้ าท่วมของวิทยาเขตหนองคาย เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินการป้องกัน หรือลดผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดข้ึนจากปัญหาน้ าท่วมวิทยาเขตหนองคาย 

2. วัตถุประสงค์ 
           2.1 เพ่ือเตรียมการพร้อมที่จะรับสถานการณน้ าท่วม ทั้งในด้านวัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
บุคลากรและยานพาหนะ  

2.2 เพ่ือปฏิบัติการแกไขปญหาผลกระทบจากภัยน้ าท่วมได้อยางมีประสิทธิภาพและทันท่วงที  
2.3 เพ่ือเปนการประชาสัมพันธใหกับบุคลากรได้รับทราบและพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ ที่อาจ

เกิดข้ึนได้ทันที  
2.4 เพ่ือให้สามารถบูรณะ ฟนฟู ตัวอาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ ที่เสียหายใหกลับสู่สภาพปกติ  

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย เตรียมพร้อมรับสถานการณ์การเกิดปัญหาน้ าท่วม ดังนี้ 
3.1 ก่อนเกิดภัย ประกอบด้วย 

               3.1.1 กำรป้องกันและลดผลกระทบ  มีแนวทาง ดังนี้ 
   (1)  ประเมินความเสี่ยงภัยน้ าท่วม โดยการประเมินภัยและความล่อแหลม เพ่ือประเมิน

โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ าท่วมและผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อบุคลากร ทรัพย์สินและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกันและบรรเทาภัยน้ าท่วม 

   (2)  จัดท าข้อมูลก าลังเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร เครื่องมือ เครื่องจักร เพ่ือให้พร้อมเรี ยกใช้
งานทันทีเม่ือเกิดภัยน้ าท่วม 

   (3)  เสริมสร้างความรู้ความตระหนัก ให้แก่บุคลากร เกี่ยวกับการเตรียมรับสถานการณ์ภัย
น้ าท่วม ประกอบด้วย ก าหนดมาตรการในการด าเนินงานเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบที่จะให้เกิดน้ าท่วม 

 

2.5.11 แผนป้องกันปัญหำน้ ำท่วมวิทยำเขตหนองคำย 
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      3.1.2 กำรเตรียมควำมพร้อม  มีแนวทาง ดังนี้ 
              (1)  จัดตั้งและฝึกอบรมอาสาสมัครเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่/บุคลากร  
              (2)  ก าหนดมาตรการป้องกันน้ าท่วมให้สอดคล้องกับแผนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยแห่งชาติและแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
              (3)  เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ์ ที่จ าเป็นเพ่ือด าเนินการ

ลดความรุนแรงของน้ าท่วม และพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันที เมื่อเกิดภัย 
3.2 ขณะเกิดภัย  
 กำรบริหำรจัดกำรในภำวะฉุกเฉิน มีแนวทาง ดังนี้ 
 3.2.1 เมื่อได้รับข้อมูลการเกิดภัยน้ าท่วม ให้จัดส่งเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา

ภัยน้ าท่วม โดยจัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ และด าเนินการแก้ไขปัญหาตามระดับความรุนแรง ตามแนวทางที่ได้
ก าหนดไว้  

 3.2.2 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยน้ าท่วมทราบเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน เพ่ือทราบแนวทางปฏิบัติ ในการหลีกเลี่ยงหรือลดความเสียหายที่จะเกิดจากภัยน้ าท่วม 

3.3 หลังเกิดภัย 
  กำรจัดกำรหลังเกิดภัย มีแนวทาง ดังนี้ 
 3.3.1 ส ารวจความเสียหายของอาคารสถานที่ และด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซม และให้ความ

ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ าท่วม 
 3.2.2 จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากภัยน้ าท่วม เพ่ือเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการภัยน้ า

ท่วมในอนาคต 
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1. หลักกำรและเหตุผล  
เพ่ือมีแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟฟ้าดับ โดยไม่อยู่ในแผนดับไฟฟ้า แยกประเด็นจากสาเหตุ

ต่างๆ 2  ปัจจัย  ได้แก่  สภาพแวดล้อม  การขัดข้องของอุปกรณ์  ซึ่งการด าเนินการโดยการด าเนินการตาม
แผนการป้องกันก่อนเกิดเหตุ (Preventive Maintenance) และการแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ โดยจะได้ประโยชน์ 
ดังนี้   

1.1 สามารถมีข้อมูลเพ่ือจัดการท าแผนเชิงป้องกัน และแผนแก้ไขเหตุ 
1.2 มีการแก้ไขให้ไฟฟ้าคืนระบบด้วยเวลาที่รวดเร็ว 
1.3 มีแผนเชิงรุกท่ีสามารถลดปัญหาไฟฟ้าดับได้อย่างเป็นรูปธรรม 
1.4 ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซม  และความเสียหายจากผู้ใช้ไฟฟ้า    

งานไฟฟ้า กองอาคารและสถานที่ เป็นงานที่รับผิดชอบให้บริการระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ทั้งหมด เนื่องจากไฟฟ้าเป็นปัจจัยเกื้อหนุนที่ส าคัญ ที่สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกด้าน ให้
เกิดประสิทธิภาพ มีคุณภาพมั่นคง เชื่อถือได้ ในปัจจุบันระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นระบบส่ง
จ่ายก าลังขนาดใหญ่ มีวงจรสายส่งไฟฟ้าจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงมหาวิทยาลัยขอนแก่น หลายวงจร สายป้อน 
และสามารถเชื่อมโยงถึงกันทุกระบบ โดยภารกิจที่ส าคัญของงานไฟฟ้าได้พยายามอย่างดีที่สุดในการดูแลและ
รักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าในระบบส่งและจ่ายก าลังไฟฟ้า ให้สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ย่างต่อเนื่อง ลดปัญหากระแสไฟฟ้า
ดับ ซึ่งแม้ว่าจะมีมาตรการในการป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าดับแล้วก็ตาม แต่ในบางช่วงเวลายังมีการเกิดไฟฟ้าดับ
อยู่หลายครั้ง โดยสาเหตุต่างๆ จากภายนอกที่งานไฟฟ้าไม่สามารถควบคุมได้ เช่น เกิดพายุ ลมแรงพัดกิ่งไม้ 
ต้นไม้ขนาดใหญ่หักทับแนวสายส่งไฟฟ้า เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า ซึ่งสาเหตุต่างๆ ที่ไฟฟ้าดับโดยที่
ไม่ได้อยู่ในแผนดับไฟฟ้าสรุปได้ดังนี้ 1) สภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม 2) เหตุขัดข้องทางเทคนิค 3) จากสัตว์
ต่างๆ ที่เกาะกับอุปกรณ์สายส่งไฟฟ้า 

2. วัตถุประสงค์ 
2.1) เพ่ือให้มีข้อมูลเพื่อจัดการท าแผนเชิงป้องกัน และแผนแก้ไขเหตุ 
2.2) เพ่ือให้มีการแก้ไขให้ไฟฟ้าคืนระบบด้วยเวลาที่รวดเร็ว 
2.3) เพ่ือให้มีแผนเชิงรุกท่ีสามารถลดปัญหาไฟฟ้าดับได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2.4) เพ่ือให้ลดค่าใช้จ่ายการซ่อมแซม และความเสียหายจากผู้ใช้ไฟฟ้า    

3. ขั้นตอนกำรปฏิบัติ/แนวทำงกำรด ำเนินงำน 
 3.1 แผนกำรป้องกันด้ำนกำยภำพ ที่มีปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้ไฟฟ้ำขัดข้อง 

     การป้องกันโดยรวมแล้วเป็นการป้องกันตามปัจจัยต่างๆ ที่ตรวจพบดังนี้ 

2.5.12 แผนป้องกันระบบไฟฟ้ำขัดข้อง 
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     3.1.1 การป้องกันจากสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม โดยการตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้ออกจากแนวสาย
ส่งไฟฟ้าอยู่เป็นประจ า การปรับปรุงออกแบบขยายเขตไฟฟ้าแรงสูงโดยน าสายไฟฟ้าผังลงใต้ดิน ปรับปรุงระบบ
จราจร การวางอุปกรณ์ป้องกันเสาไฟฟ้าจากการชนของรถยนต์ 

     3.1.2 เหตุขัดข้องทางเทคนิค แก้ไขโดยปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ติดตั้งในระบบให้ดีมีพิกัดการ
รับภาระเพ่ิมข้ึน ให้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความคงทน มาตรฐาน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างให้อยู่ในมาตรฐานการ
ติดตั้งต่างๆ ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ตามวาระอย่างสม่ าเสมอ 

     3.1.3 จากสัตว์เลื้อยคลานเช่น งู กระรอก นก ตุ๊กแก ที่จะท าให้ไฟฟ้าดับได้ โดยตัดแต่งกิ่งไม้ตาม
แนวส่งสายไฟฟ้า ติดตั้งอุปกรณ์กันงู กระรอก ตามเสาไฟฟ้าในสายส่ง ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอุปกรณ์ครอบหรือปิด
มิดชิดในส่วนที่เปลือย เพื่อกันไม่ให้มีการสัมผัสจากสัตว์หรือคนหรือวัสดุที่น าไฟฟ้าได้ 

     3.1.4 จัดท าแผนบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบส่งจ่าย ระบบผลิตตามวาระให้มีความ
สม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

 3.2 แผนเชิงรุก โดยร่วมสร้างความเข้าใจและตกลงในการที่หน่วยงานคณะต่างๆ จะต้องดูแลและ
บ ารุงรักษาเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองของตนเองให้ใช้งานได้อย่างทันท่วงที มีการเตรียมความพร้อมของ
บุคลากรควบคุมหรือรับผิดชอบในการเปิดเครื่องก าเนิดไฟฟ้าของตนเอง จัดเตรียมความพร้อมของเครื่อง ของ
น้ ามันเชื้อเพลิงและมีการซ้อมแผนการจ่าไฟฟ้าฉุกเฉินในส่วนรับผิดชอบของตนเอง 

      3.3 แผนกำรประสำนงำน  เมื่อเกิดเหตุต้องแยกประเด็นว่าไฟฟ้าดับจากการไฟฟ้า  (115 กิโลโวลท์
แอมป์) หรือดับจากไฟฟ้าภายในที่จ่ายจากสถานีไฟฟ้ารงสูงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แบ่งผู้รับผิดชอบที่จะ
สามารถประสานงานตามล าดับ ดังนี้ 

   3.3.1 หากไฟฟ้าแรงสูงระบบ115 กิโลโวลท์ดับ  เจ้าหน้าที่อยู่เวรกะ ต้องประสานไปที่ สถานีจ่าย
ไฟฟ้า(ขอนแก่น1) หัวหน้าสถานีไฟฟ้า หัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน  แจ้งศูนย์ข่าววิทยุ (รปภ.) ชุดปฎิบัติการ
พิเศษ  งานประปา  รองอธิการฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้นฐาน ตามล าดับ  

      3.3.2 หากไฟฟ้าดับวงจรระบบ 22 กิโลโวลท์แอมป์ ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น เจ้าหน้าที่อยู่
เวร ต้องประสานงานกับ หัวหน้างาน หัวหน้าสถานไฟฟ้าแรงสูง หัวหน้าหน่วยควบคุมระบบไฟฟ้าแรงสูง ศูนย์
ข่าววิทยุ (รปภ.) ชุดปฏิบัติการพิเศษ และหน่วยงานส าคัญที่อยู่แต่ละวงจร เช่นวงจรที่ 5 หรือ 6 ต้องแจ้ง
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วงจรที่ 4 ต้องแจ้งศูนย์คอมพิวเตอร์ วงจรที่ 2 ต้องแจ้งงานประปา เป็นต้น 
          3.3.4 การสร้างเครือข่ายแจ้งเหตุและซ่อมบ ารุงรักษาประจ าอาคาร ซึ่งงานไฟฟ้าได้มีเครือข่าย
ช่างประจ าอาคารในปัจจุบันอยู่มากกว่า 100 คนที่สามารถ แจ้งเหตุและแก้ไขปัญหาระบบภายในคณะ อาคาร
ของตนเองเบื้องต้น สามารถแจ้งเหตุที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าได้ผ่านช่องทางหลากหลายเช่น โทรศัพท์ แจ้งทาง
วิทยุ ส่วนกรณีที่ไม่เร่งด่วนแจ้งทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในและภายนอก ใบแจ้งซ่อมต่างๆ จึงท าให้ลด
ระยะเวลาในการค้นหาหรือตรวจสอบเมื่อระบบส่งจ่ายกระแสไฟฟ้าเกิดขัดข้อง งานไฟฟ้าจะเข้ าไปด าเนินการ
ได้ทันที อีกทั้งหากพบเหตุและสามารถซ่อมแซมก่อนที่จะช ารุด เพ่ือการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมลงได้อีก
มาก 
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         3.3.5 หน่วยงานซ่อมแซมที่มีความพร้อม การเตรียมความพร้อมทั้งแผนการบ ารุงรักษา 
แผนการแก้ไข เครื่องวัสดุอุปกรณ์ส ารอง วัสดุซ่อมทดแทน เตรียมเครื่องมือและจัดส่งบุคลากรที่มีความ
เชี่ยวชาญที่กลุ่มงานที่รับแจ้งและซ่อมแซมได้ตลอด 24 ชั่วโมง (งานซ่อมบ ารุงและปฏิบัติการพิเศษ) สามารถ
เข้าแก้ไขซ่อมแซมได้ทันท ี

        3.3.6 จัดเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้มีหน้าที่ซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ฝึกอบรมด้านช่าง ด้าน
ทักษะการปฏิบัติงาน  มีความรู้เฉพาะด้าน  เฉพาะอุปกรณ์  และระบบไฟฟ้า  ทบทวนแผนงาน  แผนปฏิบัติ
การอยู่ตลอดเวลา 

             3.3.7 จัดหาอุปกรณ์ขนาดใหญ่เพ่ือสนับสนุนการท างานเพ่ือความรวดเร็วในการซ่อมแซม เช่น 
รถยนต์  รถเครน รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้า วัสดุป้องกันส่วนบุคคล และวัสดุการซ่อมให้เกิดความรวดเร็ว บุคคลมี
ความเชื่อมั่นในการท างาน  เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.4 กำรด ำเนินกำรแก้ไขเมื่อเกิดเหตุ ตำมล ำดับ ดังนี้  

      3.4.1 ใช้แผนการประสานงาน 
      3.4.2 ใช้แผนป้องกันด้านกายภาพ 
      3.4.3 สรุปผลงาน แจ้งตามข้ันตอน 
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มติทีป่ระชุมคณบดี (เฉพาะเรื่อง) 
ครั้งที่ 1/2556 

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 

ณ ห้องประชุมศรีกาลพฤกษ์ ชั้น 1 อาคาร 6 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 (ร่าง) แผนส ารองฉุกเฉินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นเสนอแนะ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยควรมีแผนส ารองฉุกเฉินเพ่ิมเติมได้แก่ แผนป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้งของวิทยาเขต
หนองคาย แผนแก้ไขเรื่องระบบการระบายน้ า แผนการก าจัดขยะติดเชื้อไว้ในประเภทวัตถุอันตราย และแผน
ป้องกันระบบไฟฟ้าขัดข้องรวมถึงการมีไฟฟ้าส ารอง เพราะส่งผลกระทบต่อการเรียนการ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
ประสานงานไปยังการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพ่ือขอเพ่ิมสายไฟส ารองให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว 

2. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับสภาวะภัยแล้งที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ดังนั้นแผนการใช้น้ าต้องจัดท า
ไว้ให้ละเอียดรอบคอบและชัดเจน 

3. แผนส ารองฉุกเฉินซึ่งควรบรรจุไว้ในแผนส ารองฉุกเฉินของมหาวิทยาลัยนั้น ควรเป็นแผนฉุกเฉินที่
ไม่ได้เกิดเหตุเป็นประจ าแต่เป็นแผนความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเท่านั้น 

รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้ชี้แจงข้อมูลเ พ่ิมเติม ว่าเรื่องของระบบไฟฟ้า
ส ารองนั้น มหาวิทยาลัยก าลังพัฒนาระบบวงจรไฟฟ้าส ารองเพ่ือให้ตัดต่อไฟฟ้าได้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนั้น
มหาวิทยาลัยยังได้มีมาตรการเกี่ยวกับระบบน้ า โดยจะบ าบัดน้ าเสีย (ยกเว้นน้ าจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์) 
เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม ่

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นชอบ (ร่าง) แผนส ารองฉุกเฉินมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
 


