แบบทดสอบการอบรมเชิ งปฏิ บตั ิ การ และซ้อมแผนรับสถานการณ์ อคั คีภยั ในหน่ วยงาน
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 แล้ว
หยุดดู (ถ้ามีการลุกไหม้อกี 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
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.
1.
2.
3.
4.

เป็นสัญลักษณ์ของเพลิงประเภทใด
ประเภททีเ่ กิดจากโลหะติดไฟ เช่น แมกนีเซียม โปรแตสเซียม ติตาเนียม
ประเภททีเ่ กิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทีม่ กี ระแสไฟฟ้าไหลอยู่ เช่น โทรทัศน์ เตารีด ฯลฯ
ประเภททีเ่ กิดกับเชือ้ เพลิงของเหลว เช่น น้ามัน ไขมัน
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
10. ไฟทีเ่ กิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าลัดวงจร (ไฟช็อต) ท่านควรนาถังดับเพลิงชนิดใด ไปทาการดับเพลิงโดยไม่
เกิดอันตรายจากการถูกไฟฟ้าดูด จึงเหมาะสมทีส่ ุด
1. ผงเคมีแห้ง
2. โฟม
3. น้า
4. ก๊าซซีโอทู หรือ บีซเี อฟ

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 ท่านจะทา
อย่างไรทีถ่ ูกต้อง
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
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/เหตุจ้-ี ปล้น
4. 10 แผนฯ แผนป้องกันไฟไหม้/น้ าท่วม/อุบตั เิ หตูหมู/่ แผ่นดินไหว/ขูว่ างระเบิด/เหตุจ-้ี ปล้น
จับตัวประกัน/พยายามฆ่าตัวตาย/สารเคมีรวไหล/ผู
ั่
ป้ ว่ ยทาร้ายเจ้าหน้าที่

