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ENV. 3 การป้องกันอัคคีภยั โรงพยาบาลได้รบั การก่อสร้าง จัดเตรียมเครือ่ งมือ ดาเนินงาน และ
บารุงรักษา เพื่อป้องกันอันตรายและความเสียหายจากอัคคีภยั
ENV.3.1 มีนโยบายด้านการป้องกันอัคคีภยั ของโรงพยาบาลเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ENV.3.2 มีผรู้ บั ผิดชอบในการป้องกันอัคคีภยั
ENV.3.3 การก่อสร้างและการต่อเติมอาคารเป็ นไปตามข้อกาหนดของ พรบ. ควบคุมอาคารด้านการป้องกัน
อัคคีภยั
ENV.3.4 มีการตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อป้องกันอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ
ENV.3.5 มีเครือ่ งมือและระบบป้องกันอัคคีภยั ทีเ่ หมาะสม
ENV.3.6 มีทางหนีไฟจากส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ซึง่ สามารถใช้งานได้ทนั ทีเมือ่ เกิดอัคคีภยั
ENV.3.7 มีการแสดงวิธปี ฏิบตั ิ เมือ่ เกิดอัคคีภยั และวิธกี ารเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย ให้เห็นชัดเจนทัวทั
่ ง้ โรงพยาบาล
ENV.3.8 มีการฝึกซ้อมวิธปี ฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ

ขยายความตาม HA
ผูร้ บั ผิดชอบในการป้องกันอัคคีภยั (ENV3.2)
- ผูบ้ ริหารสูงสุด รับผิดชอบในการปฏิบตั ติ าม พรบ. ควบคุมอาคาร เพื่อป้องกันอัคคีภยั ในทุก ๆ
จุดของโรงพยาบาลมีการแต่งตัง้ ผูม้ คี ุณวุฒแิ ละประสบการณ์ เป็นผูร้ บั ผิดชอบด้านการป้องกันอัคคีภยั
- มีระบบให้ผบู้ ริหารและเจ้าหน้าทีท่ ุกคน ตระหนักถึงความรับผิดชอบในการดูแลความปลอดภัยจาก
อัคคีภยั ตามระเบียบข้อบังคับ ทีเ่ กีย่ วข้องการตรวจสอบและปรับปรุง เพื่อป้องกันอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ
- มีการตรวจสอบความปลอดภัยด้านอัคคีภยั โดยหน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในพืน้ ทีต่ ามกาหนดเวลา
และ เมือ่ มีการปรับปรุงดัดแปลงอาคาร
- มีการปฏิบตั ติ ามข้อเสนอแนะของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด้านอัคคีภยั และบันทึกหรือ รายงานเป็น
ลายลักษณ์อกั ษร
- มีการประเมินภาวะเสีย่ งจากอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ โดยผูร้ บั ผิดชอบของโรงพยาบาล
- มีการลดปริมาณการเก็บวัสดุไวไฟ ให้เหลือน้อยทีส่ ุดและเก็บในบริเวณทีก่ าหนด
- มีการตรวจสอบความปลอดภัยของเครือ่ งใช้ไฟฟ้าทุกชนิดทีน่ ามาใช้ในโรงพยาบาล
- เครือ่ งมือและระบบป้องกันอัคคีภยั ทีเ่ หมาะสม (ENV.3.5)
- มีการจัดหาเครือ่ งมือดับเพลิงทีเ่ หมาะสมและเพียงพอ เช่น เครือ่ งดับเพลิง ชุดผจญเพลิง ท่อ ทาง
จ่ายน้ า สายส่งน้าดับเพลิง หัวฉีดดับเพลิง ซึง่ มีแรงดันในท่อส่งน้ าไม่ต่ากว่า 250 ปอนด์
- มีการติดตัง้ เครือ่ งมือ และวางระบบเกีย่ วกับอัคคีภยั ไว้อย่างเหมาะสม ตามประเภทของอัคคีภยั
อันอาจเกิดขึน้ ใน แต่ละพืน้ ที่ โดยให้ความสนใจต่อบริเวณทีม่ อี นั ตราย ได้แก่
- ห้องช่าง / ห้องเครือ่ งกาเนิดไฟฟ้า
- ห้องเก็บเวชระเบียน
- เตาเผาขยะ
- ห้องครัว
- ห้องปฏิบตั กิ ารชันสูตร
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- บริเวณห้องซักฟอก
- ห้องยา คลังยา
- บริเวณทีเ่ ก็บรวบรวมขยะ
- ห้องหรือบริเวณทีใ่ ช้สาหรับการเก็บอุปกรณ์และเครือ่ งมือไวไฟ
- ร้านค้า
- ห้องรักษาพยาบาล และบริเวณเตียงผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้ออกซิเจน
- มีหลักฐานการทดสอบ / บารุงรักษาเครือ่ งมือ และระบบป้องกันอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ
- ไม่มสี งิ่ กีดขวางทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการนาเครือ่ งมือดับเพลิงไปใช้
- มีป้ายแสดงตาแหน่ งของเครือ่ งดับเพลิงชนิดเคมีแห้งชัดเจน
- เป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายควบคุมอาคาร
- ทางหนีไฟกว้างเพียงพอสาหรับการเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ยทีช่ ่วยเหลือตัวเองไม่ได้
- ไม่มกี ารเก็บวัสดุไวไฟไว้บริเวณทางหนีไฟ
- มีป้ายทางออกหนีไฟแสดงไว้ชดั เจน
- ห้องผูป้ ว่ ยและประตูทางออกสู่ทางหนีไฟ ต้องเปิดตลอดเวลา
- มีคาแนะนารายละเอียด เรือ่ งการใช้ทางหนีไฟ
การฝึกซ้อมวิธปี ฏิบตั เิ มือ่ เกิดอัคคีภยั อย่างสม่าเสมอ (ENV.3.8)
- มีการซ้อมดับเพลิงอย่างสม่าเสมอ ภายใต้สภาวการณ์ทแ่ี ตกต่างกัน ทัง้ กลางวันและกลางคืน
- มีการฝึกซ้อมติดต่อ / ประสานงาน กับผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบด้านอัคคีภยั ในพืน้ ที่ กรณี เกิด
อัคคีภยั
- มีการประเมินผลการจัดซ้อม จัดทารายงาน บันทึกรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิง
- เจ้าหน้าทีท่ ุกคนได้รบั การฝึกอบรมแนวทางปฏิบตั ดิ า้ นอัคคีภยั ทุกปี รวมทัง้ การแจ้งสัญญาณ
อัคคีภยั การใช้เครือ่ งมือดับเพลิงวิธกี าร / เส้นทางเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย และทราบว่าควรทาการเคลื่อนย้าย
เมือ่ ใด อย่างไร
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ไฟ

เป็ นพลังงานชนิดหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อมนุ ษย์อย่างมหาศาล เพราะไฟเป็ นต้นกาเนิดของ
พลังงานต่างๆ ทีม่ นุ ษย์นาไปใช้ในชีวติ ประจาวัน แต่ ไฟ” อาจก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ได้ หากขาดความรูห้ รือขาด
ความระมัดระวังในการใช้และการควบคุม ดูแลแหล่งกาเนิดไฟ ประชาชนทัวไปควรรู
่
ภ้ ยันตรายจากไฟไหม้ เพื่อจะได้
มีแผนการควบคุมการใช้ไฟ การใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พร้อมทัง้ เรียนรูว้ ธิ กี ารป้องกันและระงับ
อัคคีภยั เพื่อลดภยันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ สิง่ ทีค่ วรรูไ้ ด้แก่ ภยันตรายจากไฟไหม้, การป้องกันและระงับอัคคีภยั , วิธใี ช้
เครื่องดับเพลิง, ขัน้ ตอนทัง้ 4 เมื่อมีไฟไหม้,หลัก 5 ต้องป้องกันไฟ, บัญญัติ 10 ประการในอาคารสูง, และความรู้
เบือ้ งต้นเพื่อพ้นอัคคีภยั และใช้แก๊สปลอดภัย 10 วิธ ี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1). ภยันตรายจากไฟไหม้
1.1 ไฟไหม้จะมีความมืดปกคลุม ไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ ความมืดนัน้ อาจเนื่องจากอยู่ภายในอาคาร
แล้วกระแสไฟฟ้าถูกตัด หมอกควันหนาแน่ น หรือเป็ นเวลากลางคืน
วิ ธีแก้ไข
ติดตัง้ อุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุ กเฉิน ( Emergency Light ) ซึ่งทางานได้ด้วยแบตเตอรีท่ นั ที ที่
กระแสไฟฟ้าถูกตัด ติดตัง้ เครื่องกาเนิดไฟฟ้าสารอง เมื่อกระ แสไฟฟ้าถูกตัด เตรียมไฟฉายทีม่ กี าลังส่อง
สว่างสูง ไว้ให้มจี านวนเพียงพอในจุดที่สามารถนามาใช้ได้สะดวก ฝึ กซ้อมหนีไฟเมื่อไม่มแี สงสว่าง ด้วย
ตนเองทัง้ ทีบ่ ้าน ที่ทางาน ในโรงแรม หรือ แม้แต่ในโรงพยาบาล โดยอาจใช้วธิ หี ลับ ตาเดิน (ครัง้ แรกๆ
ควรให้เพื่อนจูงไป) และควรจินตนาการด้วยว่าขณะนี้กาลังเกิดเหตุเพลิง ไหม้
1.2 ไฟไหม้จะมีแก๊สพิ ษและควันไฟ ผูเ้ สียชีวติ และบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม้ประมาณ ร้อยละ 90 เป็น
ผลจากควันไฟ ซึง่ มีทงั ้ ก๊าซพิษ และทาให้ขาดออกซิเจน
วิ ธีแก้ไข
จัดเตรียม หน้ากากหนีไฟฉุ กเฉิน (Emergency smoke mask) ใช้ถุงพลาสติกใส ขนาดใหญ่ตกั
อากาศแล้วคลุมศีรษะหนีฝา่ ควัน (ห้ามฝา่ ไฟ) คืบ คลานต่า อากาศทีพ่ อหายใจได้ยงั มีอยูใ่ กล้พน้ื สูงไม่เกิน 1
ฟุต แต่ไม่สามารถทาได้เมือ่ อยูใ่ นชัน้ ทีส่ งู กว่าแหล่ง กาเนิดควัน
1.2 ไฟไหม้จะมีความร้อนสูงมาก หากหายใจเอาอากาศทีม่ คี วามร้อน 150 องศาเซลเซียส
เข้าไป ท่านจะเสียชีวติ ทันที ในขณะทีเ่ มือ่ เกิดเพลิงไหม้แล้วประมาณ 4 นาที อุณหภูมจิ ะสูงขึน้ กว่า 400 องศา
เซลเซียส
วิ ธีแก้ไข ถ้าทราบตาแหน่ งต้นเพลิงและสามารถระงับเพลิงได้ ควรระงับเหตุเพลิงไหม้ ด้วยความรวดเร็ว
ไม่ควรเกิน 4 นาทีหลังจากเกิด เปลวไฟควรหนีจากจุดเกิดเหตุให้เร็วทีส่ ุด ไปยังจุด รวมพล (Assembly area)
1.3 ไฟไหม้ลกุ ลามรวดเร็วมาก เมือ่ เกิดเปลวไฟขึน้ มาแล้ว ท่านจะมีเวลาเหลือในการเอาชีวติ รอดน้อย
มาก
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ระยะการเกิ ดไฟไหม้ 3 ระยะ ดังนี้
1.4.1 ไฟไหม้ขนั ้ ต้น คือ ตัง้ แต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาที สามารถดับได้ โดยใช้เครือ่ งดับเพลิงเบือ้ งต้น แต
ผูใ้ ช้จะต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครือ่ งดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาสระงับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.4.2 ไฟไหม้ขนั ้ ปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมจิ ะ
สูงมากเกินกว่า 400 องศาเซลเซียส หากจะใช้เครื่องดับเพลิง เบื้องต้น ต้องมีความชานาญ และต้องมีอุปกรณ์
จานวนมากเพียงพอ จึงควรใช้ ระบบดับเพลิงขัน้ สูง จึงจะมีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพมากกว่า
1.4.3 ไฟไหม้ขนั ้ รุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนื่องไปแล้ว เกิน 8 นาที และยังมีเชือ้ เพลิงอีก
มากมายอุณหภูมจิ ะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว
การดับเพลิงจะต้องใช้ผทู้ ไ่ี ด้รบั การฝึกพร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขนั ้ รุนแรง
2).การป้ องกันและระงับอัคคีภยั
เมื่อรูภ้ ยันตรายจากไฟไหม้แล้ว การป้องกันมิให้เกิด จะเป็ นหนทางแรกทีป่ ระชาชนทุกคน ควรเลือกปฏิบตั ิ
ซึง่ การป้องกันนัน้ มีหลักอยูว่ ่า
1. กาจัดสาเหตุ
2. คุมเขตลุกลาม
“ ป้องกันอย่าให้เกิด คือ สิง่ ประเสริฐสุด ”
3. ลดความสูญเสีย
2.1). กาจัดสาเหตุ สาเหตุแห่งอัคคีภยั
1.1 ประมาท ในการใช้เชือ้ เพลิง การใช้ความร้อน การใช้ไฟฟ้า
1.2 อุบตั เิ หตุ ทัง้ โดยธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย์
1.3 ติดต่อลุกลาม การนาความร้อน การพาความร้อน การแผ่รงั สีความร้อน
1.4 ลุกไหม้ขน้ึ เอง การทาปฏิกริ ยิ าทางเคมี การหมักหมม อินทรียส์ ารวางเพลิงทัง้ ทางตรงและ ทางอ้อม
2.2). คุมเขตลุกลาม รีบระงับ ยับยัง้ ไฟ ด้วยการทาความเข้าใจในหลัก
ตัวเลขรักษาชีวิต “ 3 – 4 – 6 เดิ นชิ ดขวา รักษาชีวิต “
องค์ประกอบของไฟมี 3 อย่าง คือ
1. ออกซิเจน ( Oxygen )ไม่ต่ากว่า 16 % (ในบรรยากาศปกติม ี 21 %)
2. เชือ้ เพลิง ( Fuel ) ส่วนทีเ่ ป็นไอ (เชือ้ เพลิงไม่มไี อ ไฟไม่ตดิ )
3. ความร้อน ( Heat ) เพียงพอทาให้เกิดการลุกไหม้
ไฟจะติดเมือ่ องค์ประกอบครบ 3 อย่าง ทาปฏิกริ ยิ าทางเคมีต่อเนื่องเป็นลูกโซ่
( Chain Reaction )
เลข 3 คือ องค์ประกอบของไฟ (Component of Fire)
การป้ องกันไฟ คือ การกาจัดองค์ประกอบขอไฟ
การดับไฟ
คือ การกาจัดองค์ประกอบของ ไฟ
โดย คณะกรรมการ ENV รพ.บ้านตาขุน
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วิธกี ารดับไฟ จึงมีอย่างน้อย 3 วิธ ี คือ
1. ทาให้อบั อากาศ ขาดออกซิเจน
2. ตัดเชือ้ เพลิง กาจัดเชือ้ เพลิงให้หมดไป
3. ลดความร้อน ทาให้เย็นตัวลง* และการตัดปฏิกริ ยิ าลูกโซ่ *
เลข 4 คือ ประเภทของไฟ (Classification of Fire)
ไฟมี 4 ประเภท คือ A B C D ซึง่ เป็ นข้อกาหนดมาตรฐานสากล
ไฟประเภท เอ มีสญ
ั ลักษณ์เป็น รูปตัว A สีขาวหรือดา อยูใ่ นสามเหลีย่ มสีเขียว
ไฟประเภท A คือ ไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงทีม่ ลี กั ษณะเป็ นของแข็งเชือ้ เพลิงธรรมดา เช่น ฟืน
ฟาง ยาง ไม้ ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสัตว์ ปอ นุ่น ด้าย รวมทัง้ ตัวเราเอง
วิ ธีดบั ไฟประเภท A ที่ดีที่สุด คือ การลดความร้อน (Cooling) โดยใช้น้า
ไฟประเภท บี มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรูปตัว B สีขาวหรือดา อยูใ่ นรูปสีเ่ หลีย่ ม สีแดง
ไฟประเภท B คือ ไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงทีม่ ลี กั ษณะเป็ นของเหลวและก๊าซ เช่น น้ามันทุก
ชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอ ยางมะตอยจารบี และก๊าซติดไฟทุกชนิด
วิ ธีดบั ไฟประเภท B ที่ดีที่สุด คือ กาจัดออกซิ เจน ทาให้อบั อากาศ โดยคลุมดับ ใช้ผง
เคมีแห้ง/ใช้ฟองโฟมคลุม
ไฟประเภท ซีี มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรูป C สีขาวหรือดา อยูใ่ นวงกลมสีฟ้า
ไฟประเภท C คือ ไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงทีม่ ลี กั ษณะเป็ นของแข็งทีม่ กี ระแสไฟฟ้าไหลอยู่
เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด การอาร์ค การสปาร์ค
วิ ธีดบั ไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟ้ า แล้วจึงใช้กา๊ ซคาร์บอนไดออกไซด์
หรือน้ายาเหลวระเหยที่ไม่มี CFCไล่ออกซิ เจนออกไป
ไฟประเภท ดีี มีสญ
ั ลักษณ์เป็ นรูปตัว D สีขาวหรือดา อยูใ่ นดาว 5 แฉก สีเหลือง
ไฟประเภท D คือไฟทีเ่ กิดจากเชือ้ เพลิงทีม่ ลี กั ษณะเป็ นโลหะและสารเคมีติดไฟ เช่น วัตถุ
ระเบิด, ปุ๋ยยูเรีย (แอมโมเนียมไนเตรต),ผงแมกนีเซียม ฯลฯ
วิธดี บั ไฟประเภท D ทีด่ ที ส่ี ดุ คือ การทาให้อบั อากาศ หรือใช้สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้าเป็ น
อันขาด) ซึง่ ต้องศึกษาหาข้อมูลแต่ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนัน้ ๆ

เลข 6 คือ เครื่องดับเพลิ งแบบมือ (Portable Fire Extinguishers)
เครือ่ งดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) หรืออาจเรียกว่าแบบยกหิว้ มีประโยชน์ในการระงับ
ไฟเบือ้ งต้น ไม่ควรฉีดถ้าไม่เห็นแสงไฟ เครือ่ งดับเพลิงมีมากกว่า 20 ชนิด แต่ควรรูเ้ ป็นหลัก 6 ชนิด คือ
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1. เครื่องดับเพลิ งชนิ ดกรดโซดา ( Soda Acid )หรือกรดชนิ ดอื่น
(นิยมบรรจุในถังสีแดงไม่มสี าย ไม่มคี นั บีบ)
เวลาใช้ต้องทาให้หลอดบรรจุกรดโซดาแตก (โดยการทุบปุ่มเหนือถัง ) เพื่อ
ทาปฏิรยิ ากับน้ า เกิดแก๊สขับดัน ให้ถอื ถังคว่ าลง แล้วน้ าจะพุ่งผ่านหัวฉีดเข้าดับ
ไฟ ซึง่ ยุง่ ยากซับซ้อน ตรวจสอบยาก ปจั จุบนั ไม่นิยมใช้ ไม่มจี าหน่ ายในเมืองไทย
แล้ว แต่ในต่างประเทศยังมีใช้อยู่
ใช้ดบั ไฟประเภท A อย่างเดียว
2. เครื่องดับเพลิ งชนิ ดฟองโฟม ( Foam )หรือน้าผสมสาร(Water Base)
(นิยมบรรจุในถังอลูมเิ นียมสีครีมหรือถังสแตนเลส มีหวั ฉีดเป็ นหัวฝกั บัว
(Water Base บรรจุถงั สีเขียว)ีูี่ในถังมีน้ ายาโฟมผสมกับน้ าแล้วอัดแรงดันไว้
( นิยมใช้โฟม AFFF ) เวลาใช้ถอดสลักและบีบคันบีบ แรงดันจะดันน้ าผสมกับโฟ
มผ่านหัวฉีดฝกั บัว พ่นออกมาเป็ นฟองกระจายไปปกคลุมบริเวณที่เกิดไฟไหม้ ทา
ให้อบั อากาศขาดออกซิเจน และลดความร้อน ถ้าเป็ น"น้าผสมสาร"Water Base"
จะบรรจุน้ าผสมสารสังเคราะห์จากสมุนไพรบางชนิด มีคุณสมบัติใ นการควบคุ ม
อุณหภูมแิ ละไม่เป็ นสื่อไฟฟ้า แต่การนาไปใช้กบั อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจมีผลเสียจากน้ า
ในระยะยาวได้
ใช้ดบั ไฟประเภท B และ A ( Water base ดับไฟ C ได้ )
3. เครื่องดับเพลิ งชนิ ดน้าสะสมแรงดัน ( Water Pressure )
( นิยมบรรจุถงั แสตนเลส ต่างประเทศบรรจุถงั กันสนิมสีแดง)
บรรจุน้ าอยู่ในถัง แล้วอัดแรงดันน้ าเข้าไว้ จึงเรียกว่า น้ าสะสมแรงดัน ควร
เป็ นเครื่องดับเพลิงหลัก เนื่องจากวัตถุเชือ้ เพลิงประเภท A อาทิ ฟืน ฟาง ยาง ไม้
ผ้า กระดาษ พลาสติก หนังสติก๊ หนังสัตว์ ปอ นุ่ น ด้าย มีอยู่ทวไป
ั ่ และถ้าเป็ น
สถานประกอบการทีม่ พี นักงาน เป็ นจานวนมาก สามารถนามาฝึกสอนการดับเพลิง
ั ้ ้ ามัน ทัวไป
ได้เอง เพียงเติมน้ าแล้วนาไปเติมลมตามปมน
่ สะดวก ประหยัด
ใช้ดบั ไฟประเภท A
4. เครื่องดับเพลิ งชนิ ดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ ซีโอทู (Carbon
dioxide) ( นิยมบรรจุถงั สีแดง ต่างประเทศบรรจุถงั สีดา )
บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว้ในถังทีท่ นแรงดันสูง ประมาณ 800 ถึง1200
ปอนด์ ต่อตารางนิ้ว ทีป่ ลายสายฉีดจะมีลกั ษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เวลาฉีดจะ
มีเ สียงดังเล็ก น้ อ ย พร้อ มกับพ่ นหมอกหิมะออกมาไล่ ค วามร้อ น และออกซิเ จน
ออกไป ควรใช้ภายในอาคารที่ต้องการความสะอาด โดยฉีดเข้าใกล้ฐานของไฟให้
มากทีส่ ุดประมาณ 1.5 – 2 เมตร เมือ่ ใช้งานแล้วจะไม่มสี งิ่ สกปรกหลงเหลือ
ใช้ดบั ไฟประเภท C และ B
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5. เครื่องดับเพลิ งชนิ ดผงเคมีแห้ง ( Dry Chemical Powder )
(นิยมบรรจุถงั สีแดง ต่างประเทศบรรจุถงั สีฟ้า)
บรรจุผงเคมี ซึ่ง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไว้ในถัง แล้วอัดแรงดันเข้าไป
เวลาใช้ ผงเคมีจ ะถู ก ดัน ออกไปคลุ ม ไฟท าให้อ ับ อากาศ และท าปฏิกิร ิย าทาง
เคมี ควรใช้ภายนอกอาคาร เพราะผงเคมีเป็ นฝุ่นละอองฟุ้งกระจายทาให้เกิดความ
สกปรก และเป็ นอุ ปสรรคในการเข้าผจญเพลิง อาจทาให้อุปกรณ์ ไฟฟ้าราคาแพง
เสียหายได้ในโรงพยาบาลบริเวณพืน้ ทีป่ ลอดเชือ้ “ห้ามใช้เด็ดขาด” เพราะผงเคมีท่ี
มีอณูทเ่ี ล็กมาก เป็ นทีแ่ ฝงตัวของเชือ้ โรค (แผนก IC ของโรงพยาบาล HA กรุณา
ตรวจสอบด้วย)
ใช้ดบั ไฟได้ดีคือ ไฟประเภท B
ผงเคมีไ ม่เ ป็ นสื่อ ไฟฟ้า สามารถดับไฟประเภท C ได้ (แต่ อุปกรณ์ ไ ฟฟ้ าอาจ
เสียหาย) การดับไฟประเภท A ต้องมีความชานาญและควรใช้น้าดับถ่าน
6. เครื่องดับเพลิ งชนิ ดน้ายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน ( Halotron )
( นิยมบรรจุถงั สีเขียว)
แต่เดิมบรรจุน้ ายาเหลวระเหย ชนิด BCF Halon โบรโมคลอโร ไดฟลูออ
โร ซึง่ เป็ นสาร CFC ไว้ในถังสีเหลือง ใช้ดบั ไฟได้ดแี ต่มสี ารพิษ และในปจั จุบนั
องค์การสหประชาชาติ ประกาศให้ เลิกผลิตพร้อมทัง้ ให้ทุกประเทศ ลดการใช้จน
หมดสิน้ เพราะเป็นสารทีท่ าลายสิง่ แวดล้อมโลกบางประเทศเช่น ออสเตเลีย ถือว่า
เป็นสิง่ ผิดกฎหมาย
: ปจั จุบนั น้ายาเหลวระเหยทีไ่ ม่มสี าร CFC มีหลายยีห่ อ้ และหลายชื่อ
ใช้ดบั ไฟประเภท C และ B ส่วนไฟประเภท A ต้องมีความชานาญ สามารถฉีด
ใช้ได้ไกลกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไซด์ คือระยะ 3-4 เมตร
การตรวจสอบแรงดันในถังดับเพลิ ง

มาตรวัด (Pressure Gauge) เครื่องดับเพลิ ง
ถ้ามีมาตรวัด (Pressure Gauge) ต้องดูทเ่ี ข็ม “เข็มตัง้ ยังใช้ ได้ เข็มเอียงซ้ ายไม่ได้การ” หากแรงดันไม่ม ี
เข็มจะเอียงมาทางซ้าย ต้องรีบนาไปเติมแรงดันทันที อย่าติดตัง้ ไว้ให้คนเข้าใจผิด คิดว่ายังใช้ได้ หากเข็มเอียงไป
ทางขวาอาจเกิดจากความร้อนรอบถัง ทาให้แรงดันในถังสูงขึน้ ซึง่ ไม่มผี ลเสีย การตรวจสอบเครือ่ งดับเพลิงนี้ควรเป็น
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หน้ าที่ของเจ้าของพื้นที่ท่ีติดตัง้ เครื่อ งดับเพลิงนัน้ ๆ ควรตรวจสอบอย่างน้ อ ยเดือ นละ 1ครัง้ ถ้าไม่มมี าตรวัด
(Pressure Gauge) คือเครื่องดับเพลิงชนิด ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(ซีโอทู) ใช้วธิ ชี งน
ั ่ ้ าหนักก๊าซทีอ่ ยู่ในถัง หาก
ลดลงต่ากว่า80 % ควรนาไปอัดเพิม่ เติม
การบารุงรักษาเครื่องดับเพลิ ง
เครือ่ งดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ทส่ี าคัญต่อชีวติ และทรัพย์สนิ เป็นอย่างยิง่ จึงควรได้รบั การดูแลเอาใจใส่ให้
สามารถใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพในระยะยาวนาน ขัน้ ตอนทีส่ าคัญในการบารุงรักษา คือ
1. อย่าติดตัง้ อุปกรณ์ดบั เพลิงไว้ในอุณหภูมสิ งู มีความชืน้ หรือเกิดความ สกปรกได้งา่ ย เช่น ตากแดด ตาก
ฝน ติดตัง้ ใกล้จดุ กาเนิดความร้อนต่างๆ อาทิ หม้อต้มน้ า เครือ่ งจักรทีม่ คี วามร้อนสูง เตาหุงต้ม ห้องอบต่างๆ เป็นต้น
2. ทาความสะอาดตัวถังและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด, หัวฉีด) เป็นประจา สม่าเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1
ครัง้ ) เพื่อให้ดดู มี รี ะเบียบและพร้อมใช้งาน
3. หากเป็ นเครือ่ งดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ควรเคลื่อนผงเคมีทบ่ี รรจุอยูภ่ ายใน โดยยกถังพลิกคว่า-พลิก
หงาย 5-6 ครัง้ (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จบั ตัวเป็นก้อน) อย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้
4. ตรวจสอบสลากวิธใี ช้ ป้ายบอกจุดติดตัง้ ป้าย แสดงกาหนดการบารุงรักษา และผูต้ รวจสอบ
(Maintenance Tag) ให้สามารถอ่านออกได้ชดั เจนตลอดเวลา หากท่านได้ตรวจสอบและบารุงรักษาตามทีก่ ล่าวมานี้
แล้ว อุปกรณ์ของท่านจะมีอายุยนื ยาว สามารถใช้ได้ไม่ต่ากว่า 5 ปี
หมายเหตุ: ขอให้ระวังผูไ้ ม่หวังดี มาหลอกท่านเพื่อขอนาเครื่องดับเพลิงไปเติมแรงดัน หรือผงเคมีแห้ง โดยอ้างว่า
เสื่อมสภาพ ท่านควรซื้อเครื่องดับเพลิงจากบริษทั ขายเครื่องดับเพลิงทีร่ บั ประกันอย่างน้อย 5 ปี และในระยะเวลา
รับประกัน หากแรงดันในถังลดลง โดยทีไ่ ม่มกี ารดึงสายรัด (Lockseal) สลักนิรภัย (Safety Pin) ออก บริษทั ขาย
เครือ่ งดับเพลิงนัน้ จะต้องทาการเติมแรงดัน หรือผงเคมีให้ท่านโดยไม่คดิ ค่าใช้จา่ ย
การติ ดตัง้ เครื่องดับเพลิ ง
ให้ตดิ ตัง้ สูงจากพืน้ โดยวัดถึงส่วนทีส่ ูงทีส่ ุดของเครื่องดับเพลิง ต้องไม่เกิน
140 ซม.สาหรับถังดับเพลิง ขนาดเบาทีม่ นี ้ าหนักรวมไม่เกิน 10 กก. เพื่อให้ทุก
คน “สามารถหยิ บใช้ ได้สะดวก” และติดตัง้ สูงไม่เกิน 90 ซม.สาหรับถังขนาด
หนัก พร้อมติดตัง้ ป้ายชีต้ าแหน่ งไว้เหนือเครื่องดับเพลิงเพื่อให้มองเห็นได้ชดั เจน
ในระยะไกล จากทุก มุมมอง และทัง้ กลางวันและกลางคืน เครื่อ งดับเพลิงทุ ก
เครือ่ งทีต่ ดิ ตัง้ ในประเทศไทย ต้องมีรายละเอียดเป็ น ภาษาไทยด้วย และจะต้องมี
ป้ายระบุระยะเวลาการตรวจสอบบารุงรักษา (Maintenance Tag) ที่เครื่อง
ดับเพลิงทุกๆเครือ่ งด้วย
( ซึง่ กาหนดให้ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง้ โดยเจ้าของพืน้ ที่ )
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วิ ธีใช้เครื่องดับเพลิ งแบบมือถือ
ภาพ

ขัน้ ตอน
การหิว้ ถัง

ท่องจาให้ขนึ้ ใจ

ข้อสังเกตและข้อควรระวัง

สีน่ ้วิ เรียงชิดติดกัน
ห้ามยกหิว้ ทีโ่ คนสายฉีดเพราะอาจทา
จับใต้คนั บีบด้านล่าง
ให้หกั ขาด จนใช้งานไม่ได้
หันสายฉีดไปด้านหน้า
ควร นาไปทีเ่ กิดเหตุ 2 ถัง เพื่อสารอง ถ้าระงับไม่
อยู่ในถังเดียว

การนาพา

แล้วนาพาไป

มองหา
เป้าหมาย

พอเห็นแสงไฟ

การเข้าดับ

ให้เข้าเหนือลม

ระยะห่าง

ระยะเหมาะสม

หากเข้าใต้ลม ก๊าซพิษควันไฟจะถูกพัดเข้าหา
ตัว
3 ถึง 4 ม.ถ้าชนิดซีโอทู 1½ ม. ถึง 2 ม.

การดึงสลัก

ดึงสลักออกมา

หมุนให้เส้นพลาสติกทีค่ ล้องสลัก ขาดก่อน

ยกสายฉีด

ยกสายฉีดตรงหน้า

จับปลายสาย

จับปลายให้มนั ่

บีบคันบีบ

บีบคันบีบฉับพลัน

บีบคันบีบอย่างแรง และต่อเนื่อง

ส่ายหัวฉีด

ส่ายหัวฉีดไปมา

ส่ายหัวฉีดเพื่อให้สารดับไฟจากถัง ครอบคลุม
ฐานของไฟ

การเล็ง

เป้าหมายตรงหน้า

ตามองเป้าหมาย ก้มหรือย่อตัวเล็กน้อยเพื่อ
หลบควันและความร้อน

เป้าหมาย

ฉีดทีฐ่ านไฟ

ทิศทางการฉีด

ฉีดจากใกล้ไปไกล

ดับให้สนิท

ดับได้แน่นอน

ไม่เห็นแสงไฟอย่าฉีด

ควรสังเกตให้แน่ใจว่า จะนาสายฉีดออกใช้ได้
อย่างไร
จับปลายสายฉีดให้แน่น

ฉีดกลบฐานของไฟ
เมื่อแรงดันในถังลดลง ควรก้าวเดินเข้าสู่
เป้าหมายอย่างระมัดระวัง
ต้องแน่ใจว่าไฟดับ ก่อนถอยอกจากทีเ่ กิดเหตุ

หมายเหตุ : เครือ่ งดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน จะมีประสิทธิภาพในการดับไฟสูง ใน 10 วิ นาทีแรก

โดย คณะกรรมการ ENV รพ.บ้านตาขุน

11

เท่านัน้ (ระยะเวลารวมใน 1 ถัง ส่วนใหญ่ประมาณ 20 วินาที) ก่อนฉีดใช้จงึ ควรมันใจว่
่ า จะฉีดได้ถูก เป้าหมาย
: ก่อนนาเครือ่ งดับเพลิงไปใช้ ต้องมันใจว่
่ าเครือ่ งดับเพลิงนัน้ ใช้ได้ และใช้ให้ตรงกับประเภท ของไฟ
: ควรฉีดใช้เมือ่ เห็นแสงไฟเท่านัน้
: ระวังอันตรายจากแก๊สพิษ ควันไฟ และการขาดอากาศหายใจ
: ไม่ควรเข้าดับไฟคนเดียว don’t fight fire alone
: ไม่มนใจ
ั ่ อย่าเสี่ยง! Only if you are trained and it is safe to do so.
“เดิ นชิ ดขวา” ทิ ศทางคนไทยเดิ นอย่างปลอดภัย
เป็นกฎสากลในเรื่องทิศทางการเดินอย่างปลอดภัย คือ ให้เดินสวนทิศรถยนต์วงิ่ ประเทศไทยเรา รถวิง่ ชิด
ซ้าย คนจึงเดินชิดขวา เพื่อจะได้แลเห็นกันทัง้ รถทัง้ คนอีกทัง้ ในกรณีฉุกเฉิน ที่มฝี งู ชนจานวนมาก การหนีภยั จะ
ได้รบั ความปลอดภัยมากขึน้ ไม่สบั สนและไม่เกิดการชนหรือกีดขวางทางกัน …..คนไทยทุกคน จึงควรสานึกและ
ปฏิบตั ไิ ปในแนวทางเดียวกันนี้ คือ
“รถวิ่ งชิ ดซ้าย คนเดิ นชิ ดขวา” (เวลาสวนกัน)
ยามวิกฤติจาเป็ นต้องเคลื่อนย้ายผูค้ นจานวนมาก ในสถานทีค่ บั แคบให้ใช้คาว่า
“เดิ นชิ ดขวา – แถวเรียงเดี่ยว – ห้ามดึง – ห้ามดัน – ห้ามผลัก – ห้ามแซง – ก้มตัวตา่ ”
สรุป ตัวเลขรักษาชีวิต ……… คือ “3 – 4 – 6 เดิ นชิ ดขวา รักษาชีวิต”
3.3).ลดความสูญเสีย โดยใช้ขนั ้ ตอน3ขัน้ คือ
1.สารวจตรวจตรา
2.จัดหาเครือ่ งมือ
3.ฝึกปรือผูใ้ ช้
1). สารวจตรวจตรา
1.1 อุปกรณ์เตือนภัย
: เครือ่ งดักจับควัน (Smoke detectors)
: เครือ่ งดักจับความร้อน (Heat detectors)
: สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire alarm)
: แผงควบคุมอุปกรณ์เตือนภัย (Fire control panel) ซึง่ ต้องมีทมี ดับเพลิงคอยตอบสนอง
: โทรทัศน์วงจรปิด (Close circuit TV)
1.2 อุปกรณ์ส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency light)
1.3 อุปกรณ์ดบั เพลิงอัตโนมัติ
: หัวฉีดน้าอัตโนมัติ (Sprinkler)
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1.4 อุปกรณ์ดบั เพลิงประจาอาคาร
: ระบบท่อยืน (Stand pipe)
: หัวรับน้าดับเพลิง (Inlet Valve)
ั ๊ ้ าดับเพลิง (Fire Pump)
: ปมน
: ทางจ่ายน้า (Fire Hydrant)
: แหล่งเก็บน้าสารอง (Water Tank)
: ม้วนสายยางดับเพลิงในวงล้อ (Fire Hose Reel)
: สายส่งน้ าดับเพลิงแบบแขวน (Fire Hose Rack)
: ม้วนสายส่งน้ าดับเพลิง (Fire Delivery Hose)
: สายฉีดน้ าดับเพลิง (Fire fighting Hose)
: สายสูบน้ าดับเพลิง (Suction Hose) เป็นสายตัวหนอน
: หัวฉีดแบบต่างๆ ( Nozzle)
: เครือ่ งดับเพลิงแบบถือหิว้ ต่าง ๆ (Portable Fire Extinguisher)
: ผ้าห่มดับไฟ (Fire Blanket)
1.5 ทางหนีไฟและอุปกรณ์ช่วยชีวติ ฉุกเฉิน
ทางหนีไฟ (Fire Exit) ใช้เฉพาะหนีไฟ ต้องมีประตูทท่ี นไฟได้ไม่ต่ากว่า 2 ชม.ความกว้างของประตู
มากกว่า 1.10 เมตร ให้ผลักเข้าไปภายในช่องได้ตลอดเวลา และมีอุปกรณ์ปิดประตูกลับเข้ามาเองโดย
อัตโนมัติ (โชคอัพ) เมือ่ เปิดประตูเข้าไปแล้วต้องมีชานพักช่องทางหนีไฟต้องทาด้วยวัสดุทเ่ี ป็นคอนกรีต ทน
ไฟได้ไม่ต่ากว่า 2 ชม. ลูกตัง้ บันไดสูงไม่เกิน 20 ซม. ลูกนอนไม่แคบกว่า 20 ซม. ต้องมีแสงสว่างทีม่ องเห็น
ได้ตลอดเวลาต้องไม่มสี งิ่ กีดขวาง พืน้ ไม่ล่นื เครือ่ งปรับแรงดันอากาศในช่องหนีไฟ (Stair Pressurized)
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ (Heliport)
1.6 อุปกรณ์ช่วยชีวติ อื่น ๆ เช่น ท่อผ้าหนีไฟฉุกเฉิน (Chute) เบาะลมช่วยชีวติ (AirCushion) รอกหนี
ไฟ (Fire Escape Device) หน้ากากหนีไฟ (Emergency Smoke Mask)หน้ากากกันควันพิษแบบมีถงั อัด
อากาศ (S.C.B.A. Self Contained Breathing Apparatus)บันไดลิง (Emergency Ladder)
1.7 ป้ายเตือนเพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ (Safety Sign)
: ป้ายทางออก – ทางเข้า (Exit – Entrance) ใช้เข้า-ออกปกติ
: ป้ายทางออกฉุ กเฉิน (Emergency Exit) เช่น หน้าต่าง, ทางลับ, บันไดลิง
: ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit) ใช้เฉพาะเวลาหนีไฟ
: ป้ายแสดงจุดติดตัง้ เครือ่ งดับเพลิง /สายฉีดน้ าดับเพลิง /สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้
: ป้ายบอกห้องหรือช่องทางทัง้ หมดทีม่ ี รวมทัง้ บอกทางตันด้วย
: ป้ายแสดงพืน้ ที่ หรือวัตถุอนั ตราย
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2). จัดหาเครื่องมือ เมือ่ สารวจแล้วว่ายังขาดสิง่ ใดควรจัดซือ้ จัดหาตามความเหมาะสม
3). ฝึ กปรือผูใ้ ช้
: เมือ่ มีอุปกรณ์แล้วควรฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรูโ้ ดยเน้นว่า
:ต้องจัดทาแผนฉุกเฉินและทาการฝึกซ้อมตามแผนนัน้ ๆ โดยสม่าเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ ครัง้ ละ 10
เทีย่ ว ทุกๆพืน้ ที่ ทุกๆแผนก ทัง้ กลางวัน และกลางคืนโดยปรับเปลีย่ นเหตุการณ์สมมุตไิ ปเรือ่ ยๆ พร้อมทัง้ มี
การประเมินอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ตอนทัง้ 4 เมื่อมีไฟไหม้ (ACTIONS TO BE CONSIDERED ON DISCOVERING A FIRE)
1. พบเหตุ FIRE
In the event of fire. Remove people from
immediate danger area.
เมือ่ พบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งเหตุพร้อมช่วยคนที่
อยูใ่ นอันตราย
2. แจ้งเหตุ ALARM
Raise the alarm and follow your emergency
procedures.แจ้งให้ผอู้ ยูใ่ กล้ทเ่ี กิดเหตุรู้ และไป
กดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และ
ดับไฟ
3. ระงับเหตุ EXTINGUISH
Attempt to extinguish the fire only if you are
trained and it is safe to do so.
ผูท้ ร่ี วู้ ่ามีเหตุเพลิงไหม้ ต้องเข้าช่วยกันดับไฟ (
ควรฝึกใช้เครือ่ งดับเพลิงให้เป็นทุกคน ) และ
ปฏิบตั ติ ามแผนฉุกเฉิน
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4. หนี เหตุ ESCAPE
Decide on meeting place outside where
everyone will gather after they escape. Crawl
low under smoke.
ผูไ้ ม่มหี น้าทีเ่ กีย่ วข้องกับการดับไฟ ให้รบี หนี
ทางช่องหนีไฟทีป่ ลอดภัยซึง่ ต้องเตรียมไว้อย่าง
น้อย 2 ทาง ให้หนีลง อย่าหนีขน้ึ หากมีกลุ่ม
ควันให้คลานต่า แล้วไปรวมตัวทีจ่ ดุ รวม
พล เพื่อตรวจสอบจานวนคนว่าออกมา
ครบ หรือติดค้างในอาคาร
จุดนัดพบที่เหมาะสม ควรมีลกั ษณะดังนี้
1. ใกล้และสะดวกต่อการอพยพมากทีส่ ุด
2. กว้างขวางเพียงพอรับผูอ้ พยพ พร้อมหน่วยช่วยเหลือและทรัพย์สนิ ทีเ่ คลื่อนย้ายมา
3. หลีกเลีย่ งการข้ามถนนหรือเข้าไปวุ่นวายในถนนจนอาจเกิดอันตราย
4. จะต้องปลอดภัยจากควันไฟ เปลวไฟ แรงระเบิด
หลัก"5 ต้องป้ องกันไฟ"
กฎระเบียบทีใ่ ช้ในชุมชน
1. ต้องจัดให้เรียบร้อย
2. ต้องคอยซ่อมบารุง
3. ต้องมุง่ ทาตามกฎ
4. ต้องลดความขัดแย้ง
5. ต้องร่วมแรงเตรียมพร้อม
1. ต้องจัดให้เรียบร้อย จัดบ้านเรือน สถานทีท่ างาน ทีอ่ ยูอ่ าศัยให้เรียบร้อยอย่าให้รกรุงรัง ระวังเรือ่ งการเดิน
สายไฟฟ้า การเก็บเชือ้ เพลิง และการใช้ความร้อน ควรคานึงถึงทางหนีเมือ่ เกิดเหตุฉุกเฉินด้วย ซึง่ อย่างน้อยต้องมี
2 ทาง และไม่มสี งิ่ กีดขวาง
2. ต้องคอยซ่อมบารุง ดูแลเอาใจใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า เครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์ทก่ี ่อให้เกิดความร้อนให้อยู่
ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยเสมอ
3. ต้องมุง่ ทาตามกฎ ต้องศึกษาและทาความเข้าใจกฎแห่งความปลอดภัยแล้วปฏิบตั ติ าม อาทิ ไม่ปล่อยให้เด็ก
เล่นไฟ จุดธูปเทียนบูชาพระโดยไม่ดแู ล สูบบุหรีใ่ นทีห่ า้ มสูบ เผาขยะมูลฝอยโดยไม่ควบคุม
4. ต้องลดความขัดแย้ง ความขัดแย้ง ความไม่รกั ไม่สามัคคีกนั ในชุมชน คือ ภัยอันมหันต์ ควรสร้างความกลม
เกลียวให้เกิดขึน้ ทัง้ เพื่อนบ้านและหน่วยราชการทีเ่ กี่ยวข้อง
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5. ต้องร่วมแรงเตรียมพร้อม
5.1. เตรียมอุปกรณ์ดบั เพลิง ( ต้องแน่ใจว่าพร้อมใช้) น้ าใส่ตุ่มพร้อมภาชนะตัก ทรายใส่
กระป๋อง สารวจ แหล่งน้า ตรวจสอบประปาหัวแดงว่ามีน้ าหรือไม่ ใช้ได้หรือเปล่า
5.2. มีแผนฉุกเฉิน และจัดบุคลากรทาหน้าทีต่ ามแผน
5.3. เตรียมเส้นทางหนี เส้นทางเข้าระงับเหตุ และจุดรวมพลของชุมชน
5.4. มีการฝึกซ้อมเป็ นประจา อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ “พึงระลึกเสมอว่า
"ไม่มีใครช่วยท่ านได้ หากท่านไม่ช่วยตัวเอง”
3.1 ภยันตรายที่เกิ ดขึ้น ก๊าซและสารเคมี ทีม่ ใี นโรงพยาบาลมีอยูห่ ลายรูปแบบและต่างชนิดกัน ซึง่ มีทงั ้ ประโยชน์
และโทษอันร้ายแรง
สาหรับภายในโรงพยาบาลบ้านตาขุน มีการใช้ก๊าซและสารเคมีมากมายหลายชนิด ซึ่งถ้าผูป้ ฏิบตั เิ ก็บรักษา
และมีวธิ กี ารใช้ท่ไี ม่ถูกต้อง ก๊าซและสารเคมีนนั ้ ก็อาจจะกลายเป็ นเชือ้ เพลิง ทีจ่ ะทาให้เกิดเหตุการณ์ภยั แรงตามที่
กล่าวมาแล้วดังกล่าว ดังนัน้ ทางโรงพยาบาลบ้านตาขุน จึงต้องการให้ผปู้ ฏิบตั งิ านทราบถึงวิธกี ารรักษา การนามาใช้
ประโยชน์ และการป้องกันอันตราย อย่างถู กต้องและปลอดภัย เพื่อเป็ นการป้องกันเหตุ ก ารณ์ ร้ายแรงที่อาจ
เกิดขึน้ ทางคณะทางานจึงได้ดาเนินการรวบรวมรายละเอียดของก๊าซ และสารเคมีต่าง ๆ ทีเ่ จ้าหน้าทีค่ วรทราบ ซึง่ มี
รายการดังต่อไปนี้
3.2 ก๊าซและสารเคมีที่ใช้ในโรงพยาบาล
ชื่อสารเคมี

ประโยชน์

หน่ วยงานที่ใช้

ก๊าซ
1.คาร์บอนไดออกไซด์ ( Carbondioxide )
2.คลอโรฟลูออโรคาร์บอน(Chlorofluorocarbon )
3.Gas หุงต้ม LPG. ( Liquid Petroleum Gas )
4.ไนตรัสออกไซด์ ( Nitrous Oxide )
5.ออกซิเจน ( Oxygen Gas )
6.เอทิลนิ อออกไซด์ ( Ethylene Oxide )
ของเหลวไวไฟ
1.Alcohol 95%, Alcohol 70%(แอลกอฮอล์)
2.Acetone ( อะซีโตน )
3.Benzoin Tincture ( เบนซอยด์ ทิงเจอร์ )
4.Dicloromethane ( ไดคลอโรมีเทน )
5.Ethyl acetate ( เอทธิล อะซิเตท )
6.Formaldehyde ( ฟอร์มาลดีไฮด์ )

นามาใช้ในการผ่าตัดช่องท้องและนามาใช้
งานห้องผ่าตัด
ในการดับเพลิง
เติมน้ายาเครื่องปรับอากาศ
งานซ่อมบารุง
งานโภชนาการ,
เชือ้ เพลิงหุงต้ม,สเปรย์หวั กรอ
ทันตกรรม
สามารถนาสลบได้เร็วและตื่นจากสลบเร็ว งานห้องผ่าตัด
ใช้ในการช่วยหายใจ
งานหอผูป้ ว่ ยต่างๆ
ฆ่าเชือ้ โรคกับอุปกรณ์ทางการแพทย์
งานจ่ายกลาง
ใช้เป็ น Antiseptic ( ยาฆ่าเชือ้ โรค )
ใช้เตรียมสารเคมีตรวจวิเคราะห์
ใช้เป็ น Antiseptic( ยาฆ่าเชือ้ โรค )
ใช้เตรียมสารเคมีตรวจวิเคราะห์
ใช้เตรียมสารเคมีตรวจวิเคราะห์
ยาฉีดศพ

งานหอผูป้ ว่ ยต่างๆ
งานชันสูตร
งานหอผูป้ ว่ ยต่างๆ
งานชันสูตร
งานชันสูตร
งานหอผูป้ ว่ ยต่างๆ
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7.Fuel Oil ( น้ามันเชือ้ เพลิง )
8.Methanol ( เมทานอล )
9.n-Amyl alcohol ( เอมิลแอลกอฮอล์)
10.Paint ( สี )
11.Tinner ( ทินเนอร์ )
สารเป็ นพิ ษและติ ดไฟ

เชือ้ เพลิงเครื่องยนต์,เตาเผาขยะ
ย้อมสไลด์ ( ชันสูตร )
ใช้เตรียมสารเคมีตรวจวิเคราะห์
งานซ่อมแซมและงานศิลป์
ล้างทาความสะอาดสี

งานซักฟอก
งานชันสูตร
งานชันสูตร
งานซ่อมบารุง
งานซ่อมบารุง

1. Acetic Acid ( อะซีตคิ แอซิด )

ใช้ทาความสะอาดแผล, ล้างเครื่องไตเทียม งานศัลยกรรม,งาน
ไตเทียม,เภสัชกรรม

สารเป็ นพิ ษ ไม่ติดไฟ
1. Ammonium Carbonate (แอมโมเนียม คาบอเนต)
2. Benzyl benzoate ( เบนซิล เบนโซเอต )
3. Chlorhexidine gluconate (คลอเฮกซิดนี กลูโคเนต )
4. Chlorine Powder ( คลอรีน พาวเดอร์ )
5. Chloroform ( คลอโรฟอร์ม )
6.Copper (II) sulfatepentahydrate( คอปเปอร์
ซัลเฟตเพนต่ไฮเดรต )

ผลิตยา , ยาสูดดมแก้วงิ เวียน
ยาฆ่าเหา
น้ายาฆ่าเชือ้
ใช้เป็ นผลิตภัณฑ์ฆา่ เชือ้
ใช้เตรียมสารเคมีตรวจวิเคราะห์

เภสัชกรรม
เภสัชกรรม
งานทันตกรรม
งานซ่อมบารุง
งานชันสูตร

ใช้เตรียมสารเคมีตรวจวิเคราะห์

งานชันสูตร

ใช้เตรียมสารเคมีตรวจวิเคราะห์

งานชันสูตร

น้ายาฆ่าเชือ้
น้ายาฆ่าเชือ้

ห้องผ่าตัด
เด็ก และห้องผ่าตัด

ใช้เตรียมสารเคมีตรวจวิเคราะห์

งานชันสูตร

น้ายาฆ่าเชือ้ ทาความสะอาด

งานชันสูตร

1.Hydrochloric acid (ไฮโดรคลอริค แอซิด)
2.Mono Ethanolamine โมโนเอทธาโนลามีน
3.Silver Nitrate ( ซิลเวอร์ ไนเตรต )
4.Sulfuric acid ( ซัลฟิวริค แอซิด )
5.Trichoroacetic acid ไตรคอโรอะซิตคิ แอซิด
6.Triethanolamine (ไตรเอทธาโนลามีน)
สารเคมีอนั ตรายอื่น ๆ

น้ายาทาความสะอาด และเครื่องกรองน้า
ผลิตยา
ผลิตยา
ผลิตยา
ผลิตยา
ผลิตยา

งานซ่อมบารุง
เภสัชกรรม
เภสัชกรรม
เภสัชกรรม
เภสัชกรรม
เภสัชกรรม

1.Halothane inhalor ฮาโลเทน อินแฮลเลอร์

น้ายาดมสลบชนิดระเหยได้
งานห้องผ่าตัด
งานทันตกรรม , เครื่องวัดความดัน , ปรอท
งานบริการผูป้ ว่ ย
วัดไข้

7.Di-Ammoniumoxalate- Monohydrate( ได
แอมโมเนียมออกซาเลต โมโนไฮเดรต )
8.Glutaraldehyde ( กลูตาราลดีไฮด์ )
9.Iodophor (Iodine Complex) ( ไอโอโดฟอร์ )
10.N,N-Dimethyl-1,4-phenylendiammonium เอ็น
เอ็น ไดเมทธิล วันโฟร์ พีนีลเอ็นไดแอมโมเนียม
11.Sodium hypochlorite โซเดียมไฮโปครอไรด์
สารเป็ นพิ ษและกัดกร่อน

2.Mercury (ปรอท) ( เมอร์ควิ รี่ )
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3.1 แนวทางปฏิ บตั ิ การป้ องกันและระงับอัคคีภยั ในโรงพยาบาลระดับสากล
1. โครงสร้างกายภาพให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล (NFPA) มุง่ เน้นการป้องกันการแพร่กระจายของไฟ
และควัน
2. ควรจัดเส้นทางให้พร้อมสาหรับการอพยพบุคคล ทัง้ ผูป้ ว่ ยและอื่นๆ ได้สะดวกในทุกๆจุด เช่น ทาทาง
ลาดทางเชื่อม ฯลฯ
3. ติดตัง้ สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท่เี จ้าหน้าทีท่ ุกคนได้ยนิ โดยแยกระบบไฟออกจากระบบไฟฟ้าทีใ่ ช้งาน
โดยทัวไป
่ และมีระบบไฟฉุกเฉิน พร้อมทัง้ กาหนดให้มกี ารตรวจตราเป็นประจา เพื่อให้พร้อมใช้งาน
4. สารวจและจัดทาทางหนีไฟ ประตูกนั ไฟ, ประตูกนั ควัน พร้อมทัง้ ทาแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟอย่าง
น้อย 2 ทางไว้ในสถานทีท่ างานทุกหน่วยทีเ่ ห็นได้ชดั เจนและประชุมชีแ้ จงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบ
5. จัดทาสถานทีเ่ ก็บวัสดุ อุปกรณ์ สารเคมีไวไฟ น้ามันเชือ้ เพลิง ให้อยูใ่ นทีเ่ หมาะสม และปลอดภัย ควบคุม
ไม่ให้มกี ารเก็บหรือวางวัสดุไวไฟหรือสารติดไฟง่าย กีดขวางเส้นทางหนีไฟ
โรงพยาบาลบ้านตาขุน เป็นสถานบริการทีใ่ ห้บริการในด้านสุขภาพแก่ประชาชน เพื่อลดภาวะเสีย่ ง และลด
ภาวะที่จะก่อให้เกิดอันตราย โรงพยาบาลจึงมีการเตรียมความพร้อมรับเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดภัย
พิบตั ิและอุบตั เิ หตุต่างๆ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตั ใิ นโรงพยาบาลทุกคนมีความพร้อ มในการปฏิบตั ิการและสามารถ
ปฏิบตั ไิ ปในแนวทางเดียวกันในการช่วยเหลือ จึงได้จดั ทาแผนการเตรียมรับอัคคีภยั ในโรงพยาบาลชามะนาว เพื่อให้
ผู้มาใช้บริการที่โรงพยาบาล เกิดความมันใจและไว้
่
วางใจว่าเมื่อมาใช้บริการในโรงพยาบาลจะมีความปลอดภัยใน
ชีวติ และทรัพย์สนิ โดยมีเนื้อหาดังนี้ คือ
1. ชื่อแผนและการประกาศใช้แผน
2. ทีมปฏิบตั กิ ารและการจัดบุคลากร
3. ขัน้ ตอนปฏิบตั กิ าร
4. การเตรียมผูป้ ว่ ย อุปกรณ์การแพทย์ ยา และเคมีภณ
ั ฑ์
4.1 การจาแนกประเภทผูป้ ่วย
4.2 อุปกรณ์การแพทย์, ยา, เวชภัณฑ์
4.3 วัสดุครุภณ
ั ฑ์อ่นื ๆ
5. ขอบเขตปฏิบตั กิ ารเฉพาะแผน
5.1 การควบคุมเพลิงไหม้เล็กน้อย
5.2 การควบคุมเพลิงไหม้รุนแรง
6. การป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
7. แผนปฏิบตั เิ มือ่ เกิดเพลิงไหม้บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าทีข่ องโรงพยาบาล
8. หน่วยงานสนับสนุ น ,องค์กรเครือข่าย
8.1 หน่วยช่วยเหลือเมือ่ เกิดอัคคีภยั
8.2 องค์กรทางการแพทย์ทข่ี อเชิญเป็นเครือข่าย
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3.2 สาระสาคัญของแผน
แผนปฏิบตั กิ ารขณะเกิดเพลิงไหม้ เป็ นการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรือ่ ง การป้องกันและระงับอัคคีภยั ในสถานประกอบการ เพื่อความปลอดภัยสาหรับลูกจ้าง และระเบียบของกระทรวง
สาธารณสุข รวมถึงข้อบัญญัติของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (HA.Thailand) ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ง
ของแผนฉุ กเฉินของโรงพยาบาลชามะนาว เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงการป้องกันและระงับอัคคีภยั ทัง้ สามารถ
ปฏิบตั เิ พื่อเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึน้ ในโรงพยาบาลได้
3.3 ชื่อแผนและการประกาศใช้แผน
ชื่อแผนและการประกาศใช้แผน
1. กรณี เ พลิ ง ไหม้ แรกเริ่ ม “แผน....................” ให้เ จ้าหน้ าที่กองบัญ ชาการแผนฉุ กเฉิ น (บก.
แผน) ประกาศผ่านเสียงตามสายหอกระจายข่าว หรือ ใช้รถพยาบาล(Ambulance) วิง่ ประกาศ ด้วยข้อความ
ดังนี้ “โปรดทราบ ๆ ขอเชิ ญ ผู้เกี่ ย วข้ องร่ วมประชุ มกับคุณอัค คี ที่ ………(จุด ที่ เกิ ด เหตุ ) เวลา
นี้ ”( ประกาศจานวนไม่น้อยกว่า 6 ครัง้ ห่างกันไม่เกิ น 3 วิ นาที )
หมายเหตุ “คุณอัคคี” คือ รหัสเฉพาะเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลทราบ เพื่อไม่ให้ผทู้ ไ่ี ม่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ติ ามแผน
ฯแตกตื่นจากเหตุเพลิงไหม้ หากสามารถระงับเหตุได้แล้ว ให้ประกาศด้วยข้อความว่า
“โปรดทราบ ๆ ขอยกเลิ กการประชุมร่วมกับคุณอัคคีที่…….เวลานี้ ”(ประกาศไม่ต่ากว่า 6 ครัง้ ห่าง
กันไม่เกิน 3 วินาที)
2. กรณี เพลิ งไหม้ หรือระเบิ ดรุนแรงฉุกเฉิ น “แผนรุนแรงฉุกเฉิ น”ผูบ้ ญ
ั ชาการแผนฉุกเฉินไปทีจ่ ุด
เกิดเหตุ ี้เจ้าหน้าทีใ่ นกองบัญชาการแผนฉุ กเฉิน(บก.แผน)ประกาศผ่านเสียงตามสาย ด้วยข้อความดังนี้
“โปรดทราบ ๆ ขณะนี้ เกิ ดเหตุเพลิ งไหม้รนุ แรง(ระเบิ ด) ที่…………. (จุดเกิ ดเหตุ) ขอให้เจ้าหน้ าที่ทุก
ท่านปฏิ บตั ิ ด้วยความระมัดระวัง
( ประกาศต่อเนื่องไม่ต่ ากว่า 6 ครัง้ ห่างกันไม่เกิน 3 วินาที ) หากยังมีการลุกลามขยายตัวออกไป
ผู้
บัญชาการแผนฉุกเฉินออกคาสังใช้
่ แผนฉุกเฉิน
3. กรณี เพลิ งไหม้ ที่ไม่สามารถระงับได้ “แผนฉุกเฉิ น”
ผูบ้ ญ
ั ชาการแผนฉุกเฉิน ออกคาสังใช้
่ แผนฉุกเฉิน แล้วให้เจ้าหน้าทีใ่ นกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน(บก.แผน)
เปิดไฟวับวาบสีน้ าเงิน (Strobe Light)
เพื่อยืนยันเหตุฉุกเฉินซึง่ เป็ นทีส่ งั เกตของคนหูหนวกแล้วประกาศผ่านเสียงตามสาย, หอกระจายข่าว ด้วย
ข้อความดังนี้ “โปรดทราบ ๆ ขณะนี้ เกิ ดเหตุเพลิ งไหม้ที่…………. (จุดเกิ ดเหตุ) ขอให้เจ้าหน้ าที่ทุก
ท่านปฏิ บตั ิ ตามแผนฉุกเฉิ น โดยใช้จดุ รวมพลที่ ……และประกาศให้บริ เวณ……….เป็ นพื้นที่
อันตราย ” ( โดยประกาศต่อเนื่องไม่ต่ากว่า 6 ครัง้ ห่างกันไม่เกิน 3 วินาที เมือ่ ประกาศไปแล้ว 3 ครัง้ ให้
กดสัญญาณเตือนภัย (General Alarm) เป็นเสียงยาว 3 นาที (แต่ไม่เกิน 5 นาที ) และรถพยาบาลฉุกเฉิน
(Ambulance) วิง่ เปิดไซเลนและประกาศด้วย
4. ในกรณี ที่ บก.แผนฉุกเฉิ นถูกไฟไหม้ด้วยหรือไม่สามารถใช้งานได้สะดวก ให้ยา้ ยไปทีจ่ ดุ รวมพลที่
กาหนด
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5. การยุติแผนฉุกเฉิ น
ผูบ้ ญ
ั ชาการแผนฉุกเฉินออกคาสังยุ
่ ตแิ ผน โดยให้เจ้าหน้าที่ บก.แผนฉุกเฉินประกาศผ่านเสียงตามสาย หอ
กระจายข่าวหรือใช้รถพยาบาลฉุกเฉินวิง่ ประกาศ ด้วยข้อความดังนี้“โปรดทราบ โปรดทราบ แผนฉุกเฉิ น
ที่……….. (จุดเกิ ดเหตุ) สิ้ นสุดลงแล้ว ขอให้ทุกท่านปฏิ บตั ิ หน้ าที่ตามปกติ ”
(ให้ประกาศไม่ต่ากว่า 6 ครัง้ ห่างกันไม่เกิน 3 วินาที)
6. ในกรณี ที่เกิ ดเหตุเพลิ งไหม้จริ ง ขณะกาลังซ้อมแผนอยู่ หรือเหตุการณ์อื่นๆในลักษณะเดียวกัน
ให้ประกาศด้วยว่า “นี่ ไม่ใช่การซ้อม ๆ“แล้วประกาศตามระเบียบเดิ ม
(ห้ามนาข้อความประโยคนี้มาใช้ เมือ่ ไม่มเี หตุการณ์เป็นอันขาด)
หมายเหตุ: พืน้ ทีอ่ นั ตราย คือ บริเวณ หรืออาคาร-สถานที่ ทีม่ ผี อู้ าศัยพักพิง ใช้ประโยชน์อยู่ ตกอยูใ่ นภาวะ
อันตรายอาจมีควันไฟ เปลวไฟ ก๊าซพิษ ฯลฯ หรือ
ผลกระทบทีม่ อี นั ตรายต่อมนุษย์ จาเป็นต้องอพยพ
บุคคล และทรัพย์สนิ สาคัญทันทีทป่ี ระกาศแผนฉุกเฉิน ( รายละเอียดเพิม่ เติม ในหัวข้อ 6.6.1 )
6.3 ทีมปฏิ บตั ิ การ และการจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิ น
6.4 ขัน้ ตอนปฏิ บตั ิ การ
6.5 การเตรียมผู้ป่วย และทารกแรกเกิ ด อุปกรณ์ การแพทย์ ยา เคมีภณ
ั ฑ์ ในโรงพยาบาล
6.5.1การจาแนกประเภทผู้ป่วย ให้พจิ ารณาตามอาการของโรคและความสามารถในการช่วยตัวเองรวมทัง้
การพิจารณาถึงการเคลื่อนย้ายก่อน-หลังอย่าง
เหมาะสม โดยแบ่งผูป้ ว่ ยเป็ น 3 กลุ่ม:
- กลุ่มผู้ป่วยประเภท 1 สีแดง หมายถึงผูป้ ว่ ยในระยะวิกฤต
- ผูป้ ว่ ยหนักมาก หรือสิน้ หวัง เช่น Coma โรคร้ายแรงระยะสุดท้าย
- ผูป้ ว่ ยทีใ่ ช้เครือ่ งช่วยหายใจ
- ผูป้ ว่ ยกระดูกต้นคอหัก และตรึงกับเตียงเพื่อดึงคอ
- ผูป้ ว่ ย Immediate post operation บางส่วน
- เด็กแรกเกิดทีต่ อ้ งใช้เครือ่ งช่วยหายใจ
- กลุ่มผู้ป่วยประเภท 2 สีเหลือง หมายถึงผูป้ ว่ ยทีพ่ น้ ระยะวิกฤตแต่ยงั ช่วยตัวเองไม่ได้ เช่น
- ผูป้ ว่ ยอัมพาตทัง้ ตัวหรือบางส่วน Paralysis
- ผูป้ ว่ ยหลังทาการผ่าตัดPost operation
- ผูป้ ว่ ย Immobilized
- ผูป้ ว่ ยแขนขาอ่อนแรง Weakness
- ผูป้ ว่ ย เด็ก
- เด็กแรกเกิด
- กลุ่มผู้ป่วยประเภท 3 สีเขียว หมายถึงผูป้ ว่ ยทีช่ ่วยตัวเองได้ หรือผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รังทีไ่ ม่รนุ แรง
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วิ ธีปฏิ บตั ิ
1. แพทย์หรือพยาบาลเป็ นผูจ้ าแนกประเภทผูป้ ว่ ย ตัง้ แต่รบั เข้าเป็ นผูป้ ว่ ยใน รวมทัง้ การรับผูป้ ว่ ย
ฉุกเฉินโดยทาสัญลักษณ์ส ี แสดงให้เห็นชัดเจน
2. ให้ใช้กระดาษสีตดิ ทีป่ ้ ายท้ายเตียงของผูป้ ว่ ยในหอผูป้ ว่ ยทุกเตียง และมีเครือ่ งหมายเป็ นป้าย
คล้องข้อมือผูป้ ว่ ย
3. ผูป้ ว่ ยประเภท 3 สีเขียว ให้ผปู้ ว่ ยช่วยตัวเอง และอาจมอบหมายให้ช่วยเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ยอื่นที่
ช่วยตัวเองไม่ได้เต็มที่
4. กลุ่มผูป้ ว่ ยประเภท 2 สีเหลือง ถ้ามีญาติหรือผูป้ ว่ ยประเภท 3 สีเขียวให้ขอความช่วยเหลือในการ
เคลื่อนย้าย
5. กลุ่มผูป้ ว่ ยประเภท 1 สีแดง ทีไ่ ม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย ปฏิบตั เิ หมือนกลุ่มผูป้ ว่ ย
ประเภท 2 สีเหลืองยกเว้นคนไข้ทม่ี อี าการหนักมาก
หรือเรือ้ รัง ควรพิจารณาเคลื่อนย้ายเป็นรายสุดท้าย ถ้ามีเวลาพอ
การเตรียมการก่อนส่งต่อผูป้ ่ วย
1. กิจกรรม : ประเมินสภาพผูป้ ว่ ย สรุปปญั หา และการให้การรักษาพยาบาลเบือ้ งต้น ให้คาแนะนาผูป้ ว่ ย
และญาติเรือ่ งการรักษาต่อ
ผูร้ บั ผิดชอบ : แพทย์ , พยาบาล
เกณท์ชว้ี ดั
: ผูป้ ว่ ยได้รบั การประเมินสภาพวินิจฉัยโรค ดูแลก่อนการส่งต่อ
: ผูป้ ว่ ยและญาติมคี วามพร้อมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
2. กิจกรรม : บันทึกข้อมูลในใบขอ refer ให้ชดั เจน ครบถ้วนพร้อมผลการตรวจอื่นๆ เช่น ผล Lab,X-ray
EKG ฯลฯ
ผูร้ บั ผิดชอบ : แพทย์ , พยาบาล
เกณท์ชว้ี ดั : ข้อมูลผูป้ ว่ ยในใบ refer มีความถูกต้องชัดเจน ครอบคลุมปญั หาของผูป้ ว่ ย
3. กิจกรรม : ตรวจสอบรถพยาบาล อุปกรณ์ เวชภัณท์ ให้พร้อมทีจ่ ะใช้ระหว่างนาส่ง
ผูร้ บั ผิดชอบ : พนักงานขับรถ , พยาบาลเจ้าของไข้
เกณท์ชว้ี ดั : มียานพาหนะอุปกรณ์เวชภัณท์ พร้อมทีจ่ ะใช้งาน
4. กิจกรรม : ประสานงานโรงพยาบาลทีจ่ ะรับผูป้ ว่ ยทางโทรศัพท์ หรือวิทยุทุกราย โดยให้รายละเอียด ดังนี้
( ชื่อ-สกุลผูป้ ว่ ย , อายุ , การวินิจฉัยโรคเบือ้ งต้น, สาเหตุท่ี refer , การรักษาทีใ่ ห้กบั ผูป้ ว่ ยแล้ว , สิง่
ทีต่ อ้ งเตรียมรับผูป้ ว่ ย
ผูร้ บั ผิดชอบ : แพทย์ , พยาบาล , เจ้าหน้าทีส่ ่อื สาร
เกณท์ชว้ี ดั : มีการตอบรับและพร้อมทีจ่ ะรับผูป้ ว่ ย , ข้อมูลการประสานงานครบถ้วนไม่มขี อ้
ขัดแย้ง
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5. กิจกรรม : ดูแลให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยตามสภาพปญั หาก่อนส่งต่อ โดยพยาบาลทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
และมีความพร้อมในการปฏิบตั งิ าน
ผูร้ บั ผิดชอบ : พยาบาล
เกณท์ชว้ี ดั : ผูป้ ว่ ยปลอดภัยไม่มภี าวะคุกคามชีวติ
การดูแลผูป้ ่ วยขณะนาส่ง
1. กิจกรรม : วัดสัญญาณชีพ อาการเปลีย่ นแปลงทางสมองในกรณีผปู้ ว่ ยบาดเจ็บทีศ่ รีษะหรือ
ผูป้ ว่ ยไม่รสู้ กึ ตัวทุก 15-30 นาที
ผูร้ บั ผิดชอบ : แพทย์ , พยาบาล
เกณท์ชว้ี ดั : มีการวัดสัญญาณชีพตามเวลาทีก่ าหนด
2. กิจกรรม : ประเมินผูป้ ่วยทุก 30 นาที หรือ 1 ชม. ตามสภาพผูป้ ว่ ยและบันทึกข้อมูล
ผูร้ บั ผิดชอบ : พยาบาล
เกณท์ชว้ี ดั : มีการบันทึกการประเมินผูป้ ว่ ยและอาการเปลีย่ นแปลง
3. กิจกรรม : ให้การดูแลผูป้ ว่ ยอย่างต่อเนื่องตามสภาพปญั หาแต่ละราย เช่น การได้รบั O2และ
สารน้ าทางหลอดเลือดดา,
การ suction ,การ hyperventilation ในผูป้ ว่ ย head injury ที่ GCS< 10 ฯลฯ
ผูร้ บั ผิดชอบ : แพทย์ , พยาบาล
เกณท์ชว้ี ดั : ผูป้ ว่ ยได้รบั การรักษาพยาบาลต่อเนื่อง ตามแผนการรักษาของแพทย์
4. กิจกรรม : หากผูป้ ว่ ยมีอาการเปลีย่ นแปลงสู่ภาวะวิกฤต ให้การช่วยเหลือในเบือ้ งต้น
หรือขอความช่วยเหลือตามระบบ และนาส่ง รพ. ทีอ่ ยูใ่ กล้ทส่ี ุด
ผูร้ บั ผิดชอบ : พยาบาล
เกณท์ชว้ี ดั : ผูป้ ว่ ยได้รบั การแก้ไขในเบือ้ งต้น
: การประสานงานและการสนับสนุ นซึง่ กันและกัน
5. กิจกรรม : สรุปปญั หา และการให้การพยาบาลผูป้ ว่ ยระหว่างนาส่ง ให้แก่แพทย์หรือพยาบาลที่
รับการส่งต่อ
ผูร้ บั ผิดชอบ : แพทย์ , พยาบาล
เกณท์ชว้ี ดั : ข้อมูลผูป้ ว่ ยระหว่างนาส่งครบถ้วน
: แนวทางในการวางแผนรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง
เกณท์มาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยก่อนและระหว่างการนาส่ง
- ผูป้ ว่ ยอุบตั เิ หตุทม่ี ี GCS น้อยกว่า 10 จะต้อง intubated ก่อนนาส่ง
- ผูป้ ว่ ย multiple injury ทุกรายควรมี CXR และควรใส่ ICD ก่อนนาส่ง ถ้าสงสัยว่า
มี pneumothorax
- ผูป้ ว่ ยทีม่ ี hemodynamic instability จะต้องได้รบั IV fluid resuscitation ทีเ่ พียงพอ
ด้วย intravenous canulationขนาดใหญ่เบอร์ 18 ในตาแหน่งทีไ่ ม่ leak
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- ผูป้ ว่ ยทีม่ บี าดแผล จะต้องได้ first Aid management อย่างดี โดยเฉพาะบาดแผลทีม่ เี ลือดออกควร
ทาให้เลือดหยุดก่อนนาส่ง
- ผูป้ ว่ ยทีม่ กี ระดูกหัก จะต้องรีบนาส่งโรงพยาบาลศูนย์ภายใน 6 ชัวโมง
่
- ผูป้ ว่ ยทีม่ อี าการหนัก จะต้องมีพยาบาลเฝ้าติดตามดูแลระหว่างการนาส่ง
- ผูป้ ว่ ยทีใ่ ส่ท่อช่วยหายใจ ควรได้รบั การดูแลอย่างถูกต้องเช่น
- ได้รบั การดูดเสมหะ
- Assist ventilation เมือ่ ผูป้ ว่ ยหายใจเองได้ไม่พอ
- ผูป้ ว่ ย head injury GCS<10 ทีไ่ ด้รบั การใส่ End tracheal tube แม้จะหายใจเองได้ ก็
ควร hyperventilationทุกราย เพื่อช่วยลดภาวะ
increase intracranial pressure
- ผูป้ ว่ ยทีม่ ี blunt injury เหนือ clavicle ควรใส่ hard collar ก่อนการนาส่ง
6.5.2 จัดทาบัญชีแยกประเภท อุปกรณ์ การแพทย์ ยา เคมีภณ
ั ฑ์ ทรัพย์สิน และเอกสารสาคัญ ฯลฯ
สิง่ ของที่สาคัญที่สุด บรรจุในตู้ หรือลิ้นชักเหล็กอย่างเบา แล้วติ ดสติ กเกอร์สีเหลืองมะนาว ซึ่ง
ระบุหมาย เลขทรัพย์สนิ ทีต่ งั ้ และ ผู้รบั ผิ ดชอบในการเคลื่อนย้าย 3 คนต่ อ 1 ชิ้ น ของแต่ ละห้ อง ผู้ที่
ไม่มีชื่ออยู่ใน Sticker ห้ามยกย้ายโดยเด็ดขาด ซึง่ จะทาให้ทรัพย์สนิ ทีจ่ ะได้รบั การเคลื่อนย้ายมีอยู่ไม่มาก
นัก เพราะขึน้ อยูก่ บั จานวนเจ้าหน้าทีท่ งั ้ หมด
( สูตร : 20% ของเจ้าหน้ าที่ (ทีมเคลื่อนย้ายฯ-กู้ชีพ) หารด้วย 3(คือเจ้าหน้ าที่ ผร้ ู บั ผิดชอบครอบคลุม
เวลา 24 ชม.= จานวนทรัพย์สินสาคัญที่
ข้อพิ จารณา ดังนี้
1. สิง่ ของทีม่ คี วามสาคัญต่อองค์กร หรือทีม่ รี าคาแพง
2. มีน้ าหนักเบา สามารถเคลื่อนย้ายได้ดว้ ยคนเพียงคนเดียว
3. ต้องระบุผรู้ บั ผิดชอบในการเคลื่อนย้าย ทัง้ ในและนอกเวลาราชการ
4. บรรจุอย่างเรียบร้อย
อุปกรณ์สาคัญสาหรับกู้ชีพที่จะนาไปจุดรวมพล ซึง่ ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจัดทา CheckList ไว้วธิ ี
ปฏิบตั จิ ะเคลื่อนย้ายได้)
1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หน่วยงานจัดทาบัญชีแยกประเภทวัสดุไว้
2. กาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการเคลื่อนย้ายสิง่ ของแต่ละชิน้ และจัดอยูใ่ นกลุ่มเคลื่อนย้ายทรัพย์สนิ -กูช้ พี
( ห้ามกลับเข้ามาย้ายทรัพย์สนิ รอบสอง )
3.เตรียมถุงพลาสติกใสอย่างหนา, เหนียวทีม่ เี ครือ่ งหมายหรือชื่อของหน่วยงานเพื่อบรรจุสงิ่ ของแยก
ชิน้
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6.5.3 วัสดุครุภณ
ั ฑ์อื่นๆ
1. กาหนดประเภทของทีต่ อ้ งเก็บรักษา ต้องย้ายหนีไฟ
2. ประเภทของทิง้ ได้
3. ประเภทของทีต่ อ้ งควบคุมอย่างรัดกุม เนื่องจากเป็นเชือ้ เพลิง
วิ ธีปฏิ บตั ิ
1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ /หน่วยงานจัดทาบัญชี และสัญลักษณ์ทม่ี องเห็นได้ง่าย เอาไว้
2. กาหนดผูร้ บั ผิดชอบในการเคลื่อนย้ายสิง่ ของแต่ละชิน้
3. มีถุงพลาสติกทีม่ เี ครือ่ งหมายหรือชื่อของหน่วยงานเพื่อบรรจุสงิ่ ของแยกชิน้
6.6 ขอบเขตปฏิ บตั ิ การเฉพาะแผน แผนอัคคี (เริ่ มเกิ ดเพลิ งไหม้)
1. ทันทีท่ไี ด้รบั ทราบการเกิดเหตุเพลิงไหม้ สมาชิกหน่ วยปฏิบตั กิ ารแผนฉุ กเฉิน (ERT) จะต้อง
ปฏิบตั ติ าม”แผนอัคคี” ทันที
2. ผูช้ ่วยผูบ้ ญ
ั ชาการ 2(Fire Marshal) ปฏิบตั หิ น้าที่ ณ จุดเกิดเหตุ โดยทันที พร้อมประเมิน
สถานการณ์และรายงานไปยัง ผบ.แผน ที่ บก.แผน
- ต้องการกาลังสมทบเพิม่ เติม (คน, อุปกรณ์) หรือไม่ เพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉิน ไม่ให้ลุกลามไป
- จะต้องทาการอพยพผูป้ ว่ ยและบุคลากรไปจุดปลอดภัยหรือไม่
- เสนอผูบ้ ญ
ั ชาการแผนฉุกเฉินเพื่อประกาศใช้แผนฉุกเฉิน หรือยุตแิ ผนฯ
- ดูแลเจ้าหน้าทีท่ ป่ี ฏิบตั งิ าน ณ จุดเกิดเหตุให้ปลอดภัย
6.6.1สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเกิ ดเหตุ ( พื้นที่ฉุกเฉิ น ) ประกอบด้วย 6 จุดด้วยกันคือ
1. จุดที่เกิ ดเหตุ ( Immediate Danger Area )
- มีสถานการณ์คบั ขัน แล้วแต่ลกั ษณะการลุกไหม้ของไฟทีเกิดขึน้
- การปฏิบตั กิ ารจะต้องรวดเร็วและถูกต้อง โดยยึดหลักว่าให้มคี วามปลอดภัยสูงสุด การสูญเสียน้อย
ทีส่ ุดและปฏิบตั ไิ ด้คล่องตัว
- หลักการคือ ผูท้ อ่ี ยูใ่ กล้ไฟหรืออุปกรณ์ใกล้ไฟ ต้องรีบนาออกมาก่อน เพื่อดับเพลิงเบือ้ งต้นให้
เร็ว ทีส่ ุดขณะเดียวกันให้พจิ ารณาถึงความปลอดภัย
ในชีวติ ผูป้ ว่ ยให้มากเป็ นอันดับหนึ่ง
- ปญั หาแทรกซ้อนคือ ความตื่นตระหนกตกใจของผูป้ ว่ ย ทาให้ควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้ หรือบาง
รายมีอาการแทรกซ้อนของหัวใจขึน้ มาได้
- การปฏิบตั กิ ารอันดับแรกคือ การแจ้งเหตุ ต่อมาคือเตรียมพร้อมอพยพคน-การประสานงาน
โดยผูท้ เ่ี ป็ นบุคลากรตามแผนฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุนนั ้ ๆ จะต้องดาเนินการตามขัน้ ตอนของแผน
2. พื้นที่อนั ตราย ( Danger Area )(จุดใกล้เคียงที่เกิ ดเหตุ) สถานการณ์ยอ่ มตึงเครียด
- สิง่ ทีต่ อ้ งทาคือ การเคลื่อนย้ายหรือควบคุมสิง่ ต่างๆทีเ่ ป็นเชือ้ เพลิงไม่ให้ตดิ ต่อลุกลาม
- เตรียมการเคลื่อนย้ายทรัพย์สนิ และผูป้ ว่ ยไปยังทีจ่ ดุ รวมพล
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- ส่งคนไปช่วยทีจ่ ดุ เกิดเหตุ ก่อนเข้าบริเวณต้องนาป้ายชื่อประจาตัว หยอดลงในกล่อง ERT
Box และทีค่ วรคานึงถึงคือญาติผปู้ ว่ ย ซึง่ จะต้องควบคุมและอพยพคนเหล่านี้ ให้ไปในที่
ปลอดภัย บางครัง้ อาจต้องขอความช่วยเหลือจากญาติผปู้ ว่ ยในการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ หรือตัว
ผูป้ ว่ ยเอง
3. พื้นที่เสี่ยง (จุดห่างที่เกิ ดเหตุ) สถานการณ์ไม่ตงึ เครียด
- จะต้องมีการเตรียมการ รับดูแลผูป้ ว่ ย และอุปกรณ์ต่างๆจากหอผูป้ ว่ ยทีก่ าลังเกิดเหตุ นามาฝาก
ไว้ การดูแลความปลอดภัยในตัวตึกเอง การส่งคนไปช่วยกันคนเข้าไปมุงดูทเ่ี กิดเหตุ ซึง่ จะเป็ นอุปสรรคต่อ
การระงับอัคคีภยั และช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
4. จุดปลอดภัย ( Safe Area )
5. จุดรวมพล ( Assembly Area )
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คณะทางานแผน

“สายฟ้ า 001”

คณะทางานช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ เพื่อให้การป้องกันอัคคีภยั การดับเพลิง การช่วยชีวติ การเคลื่อนย้าย
ผูป้ ระสบภัย และการรักษาความสงบภายในโรงพยาบาลบ้านตาขุน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โรงพยาบาลบ้านตาขุน
จึงขอแต่งตัง้ คณะทางาน ดังต่อไปนี้
1. ทีมอานวยการดับเพลิ ง ดังนี้
1. ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
2. รองอานวยการฝ่ายแพทย์
3. หัวหน้าฝา่ ยบริหาร
4. หัวหน้าฝา่ ยการพยาบาล
5. หัวหน้าฝา่ ยประกันฯ สารสนเทศ
6. งานแผนงานฯ
7. งานประชาสัมพันธ์

ผูบ้ ญ
ั ชาการ แผนฯ
รองผูอ้ านวยการแผน คนที่ 1
รองผูอ้ านวยการแผน คนที่ 2
รองผูอ้ านวยการแผน คนที่ 3
เลขานุการ บก.
ผูช้ ่วยเลขานุการ บก.
เจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์

หน้ าที่
1. สังการให้
่
คณะทางานปฏิบตั ติ ามแผนช่วยเหลือ – ป้องกันอัคคีภยั
2. สังการให้
่
กระทา/ละเว้นการกระทา เพื่อประโยชน์ต่อทางราชการสูงสุด
3. สังการเพื
่
่อให้ได้มาซึง่ การช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก
4. ประสานงาน ดับเพลิง ตารวจ หน่วยงานภายนอก
5. แจ้งประชาสัมพันธ์ให้กระจายข่าวโดยเร็วทัง้ ภายในและภายนอก
6. การแถลงข่าว
2. ทีมทางานดับเพลิ ง ดังนี้
1. หัวหน้างานสนับสนุ นฯ
ประจาเวร
2. หัวหน้างานอาคารสถานที่
ประจาเวร
3. พนักงานเปล ประจาเวร
ประจาเวร
4. พนักงานขับรถ ประจาเวร
ประจาเวร
หน้ าที่
1. เข้าระงับเพลิงเบือ้ งต้น และประเมินสถานการณ์
2. ประสานงานทีมช่างฉุกเฉิน
3. ประสานทีมเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย ญาติ เจ้าหน้าที่
3. ประสานงานกับหน่วยดับเพลิงภายนอก
4. พิจารณาและปฏิบตั หิ น้าทีต่ ามสถานการณ์ทเ่ี กิดเหตุ
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3. ทีมทางานช่ างฉุกเฉิ น ดังนี้
1. หัวหน้างานช่าง
ประจาเวร
2. ผูช้ ่วยงานช่วยช่าง
ประจาเวร
3. เวร C ช่าง
ประจาเวร
4. พนักงานสวน
ประจาวัน
หน้ าที่
1. ควบคุมระบบไฟฟ้า ให้หยุดทางานในบริเวณทีเ่ กิดเหตุทนั ที
2. ปิดวาล์ว O 2 , N 2O
3. ประสานงานกับไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค/ประปา
4. รือ้ ถอนทาลายสิง่ กีดขวาง
4. ทีมเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน ดังนี้
1. งานพัสดุ
2. งานการเงิน
3. งานชันสูตร
4. งานกายภาพ
5. งานจ่ายกลาง
6. กลุ่มงานเวชฯ
7. กลุ่มงานแพทย์แผนไทย
หน้ าที่
1.
2.
3.
4.

ตรวจเช็ค วัสดุ/ครุภณ
ั ฑ์/อุปกรณ์ทส่ี าคัญ เอกสารทีร่ บั ผิดชอบเพื่อเคลื่อนย้ายไปยังจุดนัดหมาย
ประสานงานกับทีมเช็คชีวติ ทีมเคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย
ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายทรัพย์สนิ
เตรียมความพร้อมของเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ในการให้การช่วยเหลือ /รักษาพยาบาลผูบ้ าดเจ็บผูป้ ว่ ย

5. ทีมทางานรักษาความปลอดภัย ประกอบด้วย
1. เจ้าหน้าที่ พขร.รถราชการ/พขร.รีเฟอร์
2. เจ้าหน้าทีต่ ารวจจราจร
3. อพปร./รภป./กู้ภยั ฯ
หน้ าที่
1. สนับสนุนอานวยความสะดวกปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าที่
2. ป้องกันเหตุภยั – ลักทรัพย์ ณ. จุดเกิดเหตุ
3. ช่วยอานวยความสะดวก ด้านจราจร
4. อานวยความสะดวกให้หน่วยงานดับเพลิง เข้าปฏิบตั งิ าน
5. ประสานงานกับเจ้าหน้าทีต่ ารวจ
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6. ทีมคณะทางานกู้ชีพ – ส่งรักษาต่อต่อ

ดังนี้

1. งานอุบตั เิ หตุ-ฉุกเฉิน
2. งานห้องคลอด
3. พนักงานขับรถตูพ้ ยาบาล คันที่ 1
4. พนักงานขับรถตูพ้ ยาบาล คันที่ 2
หน้ าที่
1.
2.
3.
4.

จัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวติ ฉุกเฉิน
ค้นหาผูป้ ระสบภัย
ปฐมพยาบาลภาคสนาม และส่งต่อ
ประสานงานกับหน่วยเช็คชีวติ – ติดต่อเพือ่ ค้นหาผูป้ ว่ ย

7. ทีมทางานเช็คชีวิต – ติ ดต่อสื่อสาร
1. งานให้คาปรึกษา
2. งานฝากครรภ์
3. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มการพยาบาล
4. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มการพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก
5. เจ้าหน้าทีก่ ลุ่มการพยาบาลผูป้ ว่ ยใน
หน้ าที่
1. รายงานการตรวจเช็คผูประสบภัย ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
2. ส่งสัญญาณเตือนภัยตามระบบความปลอดภัย
3. เคลียพืน้ ที/่ สถานที/่ เส้นทาง จุดรองรับตามสถานการณ์
8. ทีมทางานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ ญาติ / เจ้าหน้ าที่
ประกอบด้วย งานผูป้ ว่ ยนอก-ผูป้ ว่ ยใน/งานสนับสนุ นทุกฝา่ ย
1. งานผูป้ ว่ ยใน
2. งานผูป้ ว่ ยนอก
3. งานสนับสนุนบริการ
4. งานเอ็กซเรย์
5. งานประกันและสารสนเทศ
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หน้ าที่
1. ตรวจเช็คบุคลากร/ผูป้ ว่ ย/ญาติ เจ้าหน้าที่ เพื่อเคลื่อนย้ายไปยังจุดนัดหมาย
2. ประสานงานกับหน่ วยเช็คชีวติ เพื่อเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย
3. ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายบุคคล เคลื่อนย้ายผูป้ ว่ ย
4. เตรียมความพร้อมของเครือ่ งมือ อุปกรณ์ ในการให้การช่วยเหลือ /รักษาพยาบาลผูบ้ าดเจ็บ/ผูป้ ว่ ย
9. คณะทางานสวัสดิ การ
1. งานธุรการฝา่ ยบริหาร
2. งานธุรการฝา่ ยงานเวชฯ
3. งานทันตกรรม
4. งานเภสัชกรรม
หน้ าที่
1. จัดสวัสดิการ อาหาร / น้า บริการแก่ผรู้ ว่ มงานระหว่างปฏิบตั งิ าน
2. จัดทางบประมาณการดาเนินการตามแผนอัคคีภยั
3. สรุปผล รายละเอียดความเสีย่ งหาย สูญเสีย เสนอ ผบ.แผน เพื่อแถลงข่าว

เบอร์ด่วน ควรจา
-

ไฟไหม้ (ปภ.)
การแพทย์ฉุกเฉิน
ที่วา่ การบ้านตาขุน
เทศบาลบ้านเชียวหลานฯ
การประปา บ้านตาขุน

199
1669
077 397029
077 346097
077 397325

- เหตุด่วน เหตุร้าย
- สภ.บ้านตาขุน
- เทศบาลบ้านตาขุน
- ศูนย์กภู้ ยั บ้านตาขุน-พนม
- การไฟฟ้ า สาขาบ้านตาขุน

191
077 397013
077 261347
092 3361669
077 929626
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ตารางกาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนรับสถานการณ์อัคคีภัยในหน่วยงาน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจาปี 2561
วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน
***********************************************************************************
รุ่นที่ 1 ภาคเช้า
เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
เวลา 09.00 น.- 11.00 น.

ลงทะเบียน
บรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมสาธิตการใช้เครื่องมือในการ
ระงับอัคคีภัย

เวลา 11.00 น. – 12.00 น.

ฝึกปฏิบัติในการระงับอัคคีภัย การค้นหา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการอพยพหนีไฟ

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

............................................................................................................................. ..........................................................
รุ่นที่ 2 ภาคบ่าย
เวลา 13.00 น. – 13.30 น.

ลงทะเบียน

เวลา 13.30 น. – 15.30 น.

บรรยายความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พร้อมสาธิตการใช้เครื่องมือในการ
ระงับอัคคีภัย

เวลา 15.30 น. – 16.30 น.

ฝึกปฏิบัติในการระงับอัคคีภัย การค้นหา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการอพยพหนีไฟ
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ตารางกาหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการและซ้อมแผนรับสถานการณ์อัคคีภัยในหน่วยงาน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจาปี 2559
วันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลบ้านตาขุน
****************************************************************

เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการ ซ้อมแผนการอพยพหนีไฟและซ้อมแผน Table top
การระงับอัคคีภัย การค้นหา การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการอพยพหนีไฟ

เวลา 12.00 น. – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น. – 14.00 น.

เตรียมความพร้อมของสถานที่เกิดเหตุและสถานการณ์สมมุติ

เวลา 14.00 น. – 16.00 น.

ซ้อมแผนรับสถานการณ์ไฟไหม้ในหน่วยงาน

เวลา 16.00 น. – 16.30 น.

สรุปบทเรียนและประเมินผล
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แบบทดสอบการอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร และซ้อมแผนรับสถานการณ์อคั คีภยั ในหน่วยงาน
โรงพยาบาลบ้านตาขุน ประจาปี …………… วันที…
่ …เดือน...............…พ.ศ..........
ชื่อ................................... สกุล.......................... ตาแหน่ง................................รุ่นที.่ ..................
1. ถังดับเพลิงชนิดใด ทีฉ่ ีดและทาให้เกิดความสกปรก เสียหายต่อวัสดุอุปกรณ์ ทาให้มองไม่เห็นต้นเพลิง
และทางหนีไฟ
1. ชนิดน้ าอัดแรงดัน
2. ชนิดบีซเี อฟ BCF
3. ชนิดผงเคมีแห้ง
4. ชนิดก๊าซซีโอทู CO2
2. การใช้เครือ่ งดับเพลิงดับไฟทีก่ าลังลุกไหม้ จากอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร (มีกระแสไฟอยู)่ ให้ได้ผลดีทส่ี ุด
และถูกวิธ ี ควรทาอย่างไร
1. ใช้เครือ่ งดับเพลิงฉีดไปเรือ่ ย ๆ จนกว่ากระแสไฟจะตัดเองโดยอัตโนมัติ
2. ใช้เครือ่ งดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้งฉีดให้หมดถัง แล้วรีบออกจากทีเ่ กิดเหตุทนั ที ไฟจะดับเอง
3. ใช้เครือ่ งดับเพลิงทีไ่ ม่เป็ นสื่อกระแสไฟฟ้า เช่น เครือ่ งดับเพลิง CO2 ทาการฉีดดับทันที แล้วหยุดดู (ถ้ามีการ
ลุกไหม้อกี ก็ให้ฉีดซ้าเป็ นระยะๆ ) เพื่อไม่ให้ไฟลุกไหม้ขน้ึ มาอีก
4. ใช้น้าฉีดไปเรือ่ ย ๆ จนกว่ากระแสไฟจะตัดเอง
3. ลานจอดรถควรติดตัง้ ทีเ่ ครือ่ งดับเพลิงชนิดใด
1. บีซเี อฟ
2. ชนิดโฟม
3. ชนิดผงเคมีแห้ง
4. ก๊าซซีโอทู
4. เมือ่ ท่านเข้ามาทางานในอาคาร สิง่ ทีท่ ่านควรศึกษา
1. แผนผังการหนีไฟของตึก
2. แผนผังของสถานทีท่ างานชัน้ ต่างๆ
3. ทีต่ งั ้ ห้องพักผ่อน/อุปกรณ์ให้ความบันเทิง
4. การปฐมพยาบาลเฉพาะในโรงพยาบาล
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5. ขัน้ ตอนในการดับเพลิงต่อไปนี้ ขัน้ ตอนใดเป็ นขัน้ ตอนทีต่ อ้ งปฏิบตั เิ ป็ นอันดับแรก
1. ช่วยผูต้ ดิ อยูใ่ นทีเ่ กิดเหตุ
2. เข้าล้อมวงบริเวณทีเ่ กิดเหตุ
3. ทาการดับเพลิง
4. ประเมินสถานการณ์

6.

เป็นสัญลักษณ์ของเพลิงประเภทใด
1. ประเภททีเ่ กิดจากโลหะติดไฟ เช่น แมกนีเซียม โปรแตสเซียม ติตาเนียม
2. ประเภททีเ่ กิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ กี ระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น โทรทัศน์ เตารีด ฯลฯ
3. ประเภททีเ่ กิดกับเชือ้ เพลิงของเหลว เช่น น้ามัน ไขมัน
4. ประเภททีเ่ กิดกับเชือ้ เพลิงของแข็ง เช่น ไม้ กระดาษ

7. หัวฉีดน้าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle) ทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ในห้องต่าง ๆ ของอาคาร สามารถฉีดน้าได้โดยอาศัย
หลักการอะไร
1. แรงดันน้าจากเครือ่ งสูบน้ าดับเพลิง
2. ควันไฟไปสัมผัส
3. ทุบให้หลอดแตก
4. เปลวไฟและอุณหภูมคิ วามร้อนในบริเวณทีเ่ กิดเหตุ
8. เครือ่ งดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง,บีซเี อฟ และ ก๊าซซีโอทู ขนาด 10-15 ปอนด์ สามารถฉีดได้
(โดยเฉลีย่ ) นานเท่าไร
1. 30-35 วินาที
2. 20-25 วินาที
3. 10-15 วินาที
4. 1 นาที
9 . ไฟทีเ่ กิดจาก ไม้ กระดาษ ผ้า ยาง พลาสติก ควรดับด้วยวิธใี ด จึงจะมีประสิทธิภาพดีทส่ี ุด
1. ลดอุณหภูมคิ วามร้อน (ทาให้เย็นตัวลง)
2. แยกเชือ้ เพลิงออกจากกัน
3. ถูกทุกข้อ
4. ทาให้อากาศหมดไป
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10. ไฟทีเ่ กิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟช็อต) ท่านควรนาถังดับเพลิงชนิดใด ไปทาการดับเพลิงโดยไม่
เกิดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด จึงเหมาะสมทีส่ ุด
1. ผงเคมีแห้ง
2. โฟม
3. น้า
4. ก๊าซซีโอทู CO2 หรือ บีซเี อฟ BCF
11 . เมือ่ ท่านพบเหตุเพลิงไหม้ ในห้องนอนของท่าน ท่านทาอย่างไร
1. เอาน้าสาด ให้ดบั
2. ประเมินความรุนแรงของการลุกไหม้
3. รีบวิง่ หนี
4. ประเมินและแจ้งห้องข้างเคียงทราบ
12 . ให้ท่านลาดับแผนการแจ้งเหตุเมือ่ พบเหตุเพลิงไหม้ ในโรงพยาบาลบ้านตาขุน
1. พบเหตุ-หนีเหตุ-แจ้งเหตุ-ระงับเหตุ
2. พบเหตุ-ระงับเหตุ-หนีเหตุ-แจ้งเหตุ
3. พบเหตุ-แจ้งเหตุ-ระงับเหตุ-หนีเหตุ
4. ไม่มขี อ้ ไหนถูก
13 . เมือ่ พบเหตุเริม่ มีควันไฟออกกองเอกสารในคลังย่อยประตูไม่ได้ล๊อคแต่ไม่ใช้งานของเรา ท่านจะทาอย่างไรที่
ถูกต้อง
1. เดินเลีย่ งไม่บอกใคร ไม่รไู้ ม่เห็น
2. แจ้งผูค้ นใกล้เคียงแล้ว แยกเชือ้ เพลิงออกจากกัน
3. เดินแจ้งเจ้าของงาน
4. ไม่มขี อ้ ไหนถูก
14 . การป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้มหี ลักกีข่ อ้
1. 3 ข้อ
2. 4 ข้อ
3. 5 ข้อ
4. 8 ข้อ
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15 . ท่านคิดว่า โรงพยาบาลของท่านควรมีแผนฉุกเฉิน ทัง้ หมดกีแ่ ผน
1. 3 แผนฯ แผนป้องกันไฟไหม้/น้ าท่วม/อุบตั เิ หตูหมู่
2. 5 แผนฯ แผนป้องกันไฟไหม้/น้ าท่วม/อุบตั เิ หตูหมู/่ แผ่นดินไหว/ขูว่ างระเบิด
3. 6 แผนฯ แผนป้องกันไฟไหม้/น้ าท่วม/อุบตั เิ หตูหมู/่ แผ่นดินไหว/ขูว่ างระเบิด/เหตุจ-้ี ปล้น
4. 10 แผนฯ แผนป้องกันไฟไหม้/น้ าท่วม/อุบตั เิ หตูหมู/่ แผ่นดินไหว/ขูว่ างระเบิด/เหตุจ-้ี ปล้น
จับตัวประกัน/พยายามฆ่าตัวตาย/สารเคมีรวไหล/ผู
ั่
ป้ ว่ ยทาร้ายเจ้าหน้าที่
สายด่วนสาหรับแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย
1. แจ้งเหตุด่วน-เหตุรา้ ยทุกชนิด โทร. 191
2. แจ้งอัคคีภยั สัตว์เข้าบ้าน โทร. 199
3. ศูนย์ความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท โทร. 1146
4. สายด่วนตารวจท่องเทีย่ ว โทร. 1155
5. ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ โทร. 1192
6. กองปราบปราม โทร. 1195
7. อุบตั เิ หตุทางน้า กองบัญชาการตารวจ โทร. 1196
8. สายด่วนกรมเจ้าท่า, เหตุด่วนทางน้ า โทร. 1199
9. กองอานวยการรักษาความมันคงภายในราชอาณาจั
่
กร โทร. 02-241-2051
10. กรมควบคุมมลพิษ โทร. 1650
11. ศูนย์สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินสารเคมี โทร. 02-298-2387, 086-130-2386
12. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(กลาง) โทร. 1784
สายด่วนแจ้งเหตุฉุกเฉิ น/กู้ชีพ/กู้ภยั
1. ศูนย์ประชาบดี แจ้งคนหาย โทร. 1300
2. ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม โทร. 1356
3. หน่วยแพทย์กชู้ วี ติ วชิรพยาบาล โทร. 1554
4. ศูนย์รอ้ งทุกข์กรุงเทพมหานคร โทร. 1555
5. ศูนย์เอราวัณ สานักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร โทร. 1646
6. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โทร. 1669
7. ศูนย์เตือนภัยพิบตั แิ ห่งชาติ โทร. 192
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สายด่วนบริ การทางการแพทย์
1. สายด่วนยาเสพติด กรมการแพทย์ โทร. 1165
2. สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โทร. 1330
3. ศูนย์พษิ วิทยา โรงพยาบาลรามาธิบดี โทร. 1367
4. สายด่วนสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา โทร. 1556
5. สานักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย โทร. 02-251-0385, 02-251-0582, 02-252-6913
6. สายด่วนศูนย์รบั บริจาคอวัยวะ สภากาชาดไทย โทร. 1666
7. สายด่วนกรมสุขภาพจิต โทร. 1667
สายด่วนสาหรับแจ้งเหตุเกี่ยวกับสาธารณูปโภค
1. การไฟฟ้านครหลวง โทร. 1130
2. การไฟฟ้าส่วนภูมภิ าค โทร. 1129
3. การประปานครหลวง โทร. 1125
4. การประปาส่วนภูมภิ าค โทร. 1662
5. ชลประทานบริการประชาชน โทร. 1460
สายด่วนติ ดต่อหน่ วยงานราชการ
1. วุฒสิ ภา โทร. 1102
2. กรมศุลกากร โทร. 1164
3. สานักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค โทร. 1166
4. สานักงานคณะกรรมการการเลือกตัง้ โทร. 1171
5. ศูนย์บริการข่าวอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา โทร. 1182
6. สายด่วนประกันภัย โทร. 1186
7. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื โทร. 1362
8. สายด่วนศาลปกครอง โทร. 1355
9.สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน โทร. 02-547-1806
10. กรมการค้าต่างประเทศ โทร. 1385
11. สานักงานประกันสังคม โทร. 1506
12. กรมการปกครอง สานักทะเบียนราษฎร์ โทร. 1548
13. ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย โทร. 1567
14. กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 1579
15. กระทรวงพลังงาน โทร. 02-129-3344
16. ศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน โทร. 02-140-7000
17. การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย โทร. 1672
18. ผูต้ รวจการแผ่นดินรัฐสภา โทร. 1676
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19. กรมการจัดหางาน โทร. 1694
20. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระทรวงการคลัง โทร. 1689
21. กรมสรรพสามิต โทร. 1713
22. กระทรวงวัฒนธรรม โทร. 1765
23. ศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชน โทร. 1111
สายด่วนติ ดต่อธนาคาร/สถาบันการเงิ น
1. ธนาคารออมสิน โทร. 1115, 02-299-8000
2.ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย โทร. 1357, 02-265-3000
3. ธนาคารกรุงเทพ โทร. 1333, 02-645-5555
4. ธนาคารกรุงไทย โทร. 1551
5. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา โทร. 1572
6. ธนาคารทหารไทย โทร. 1558
7. ธนาคารซิตแ้ี บงก์ โทร. 1588
9. ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด (ไทย) โทร. 1595
10. ธนาคารธนชาต โทร. 1770
11. ธนาคารกสิกรไทย โทร. 02-888-8888
12. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย โทร. 02-626-7777
13. ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร. 02-777-7777
14. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร. 02-645-9000
15. ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน) โทร. 02-285-1555
สายด่วนสอบถามข้อมูลการขนส่ง
1. ตารวจทางหลวง โทร. 1193
2. ศูนย์ควบคุมและสังการจราจร
่
โทร. 1197
3. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) โทร. 1348
4. บริษทั ขนส่ง จากัด โทร. 1490 เรียก บขส.
5. ศูนย์บริการข้อมูลผูใ้ ช้ทางพิเศษ (ทางด่วน) โทร. 1543
6. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โทร. 1543
7. กรมการขนส่งทางบก โทร. 1584
8. ศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง โทร. 1586
9. การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 1690
10. บริษทั โอเรียนท์ ไทย แอร์ไลน์ จากัด โทร. 1126
11. บริษทั สายการบินนกแอร์ จากัด โทร. 1318
12. ศูนย์ขอ้ มูลข่าวสาร การบินไทย โทร. 02-545-3321
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13. ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ โทร. 02-132-1888
14. ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3191, 02-269-3199
15. แผนกสื่อสาร การท่าเรือแห่งประเทศไทย โทร. 02-269-3481, 02-269-3484
16. กรมการบินพลเรือน โทร. 02-286-0506, 02-286-0594
17. การรถไฟแห่งประเทศไทย โทร. 02-621-8701
18. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (MRT รถไฟใต้ดนิ ) โทร. 02-624-5200
สายด่วนสาหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามบริ การโทรคมนาคม
1. TOT โทร. 1100
2. AIS โทร. 1175
3. TRUE โทร. 1331
4. DTAC โทร. 1678
สายด่วนบริ การค้นหาเบอร์โทรศัพท์
1. บริการสอบถามข้อมูลโทรศัพท์ BUG โทร. 1113
2. บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์ TOT โทร. 1133
3. บริการค้นหาเบอร์โทรศัพท์สมุดหน้าเหลือง โทร. 1188
สายด่วนสาหรับแจ้งเหตุหรือสอบถามเรื่องอื่น ๆ
1. สอบถามเวลามาตรฐานประเทศไทย สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ โทร. 02-577-5100
2. บริษทั ไปรษณียไ์ ทย จากัด โทร. 1545
3. สถานีวทิ ยุ จส.100 โทร. *1808 (ฟรี) หรือ 1137 (มีค่าบริการ)
4. สถานีวทิ ยุ สวพ.91 โทร. 1644
5. สถานีวทิ ยุรว่ มด้วยช่วยกัน โทร. 1677
6. สมาคมเสริมสร้างครอบครัว โทร. 1761
7. ศูนย์พทิ กั ษ์เด็ก เยาวชนและสตรี โทร. 1192
8. ศูนย์รบั แจ้งการเงินนอกระบบ โทร. 1359
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ขอขอบคุณ
- คณะครูฝึก จากสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
https://th-th.facebook.com/ddpmsurat/

- มาตรฐานการป้องกันอัคคีภยั และช่วยชีวติ FARA-FS สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวติ FARA
https://www.se-ed.com/product-publisher/

- สถาบันฝึกดับเพลิงและกู้ภยั ชัน้ สูง ไทยไฟร์ ทาฟต้า THAI FIRE & RESCUE TRAINING ACADEMY
(TFRTA) www.thaifire.com/
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