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คํานํา 

 
 โรงพยาบาลหัวหิน เป็นโรงพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุโรคหัวใจและฉุกเฉิน  ขนาด 200 เตียง  ตั งอยู่บนถนน 

เพชรเกษม  ตําบลหัวหิน  อ ําเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ปัจจุบันมีเนือทีทั งหมด  22 ไร่  มีผู ้มารับบริการ

แผนกผู้ ป่วยนอก และผู ้ ป่วยใน  ญาติ รวมถึงบุคลากรของโรงพยาบาลอีกเป็นจํานวนมาก  โรงพยาบาลได้ตระหนักถึง

ความปลอดภัยด้านสารเคมี  ก๊าซ  ว ัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใช้ในการปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ   ซึงอาจก่อให้เกิด

อัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ ได้   อันเป็นเหตุก่อให้เกิดการสูญเสียชีวิต  ทรัพย์สินผู ้ป่วย   ญาติ และเจ้าหน้าทีตลอดจน

ทรัพย์สินทางราชการ โรงพยาบาลหัวหินเป็นสถานพยาบาลทีให้บริการด้านสุขภาพอนามัยในการป้องกันและรักษา

โรค  ส่งเสริมฟืนฟูสุขภาพ  มีหน้าทีต้อ ถวายการรักษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ รวมทั งพระบรมวงศานุวงศ์  เนืองจากโรงพยาบาลหัวหินอยู่ใกลพ้ระราชวังไกลกังวล   ประมาณ  

2  กิโลเมตร  โดยมีแนวทางการให้บริการแบบมุ่งเน้น บริการผู ้ ป่วยเป็นศูนย์กลางแบบองค์รวม ( PCT )  และย ังเป็น

สถานพยาบาลหลัก      
( Main contractor ) ซึงมีผู ้ประกันตนเลือกโรงพยาบาลหัวหิน  จ ํานวน  21,012   คน ( ข้อมูล ณ ว ันที 5 มิ.ย. 2552 ) 
และมีโรงพยาบาลเครือข่าย  5  โรงพยาบาล  สถานอนามัย  11  สถานี 
 ดังนั นโรงพยาบาลหัวหิน  จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมพร้อมด้านอัคคีภัยขึ น  ซึงจากการ

อบรมทําให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ  การเกิดเพลิงไหม้  การป้องกันการเกิดอัคคีภัย  การใช้เครืองมือดับเพลิง

ชนิดต่างๆ   เพือช่วยเหลือ  และขนย ้ายผู ้ ป่วยอย่างถูกวิธี   รวมทั งปลอดภัยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

 หนังสือ คู ่มือระหําสู้ไฟนรก  (Fire Attack ) เล่มนีจัดทําขึ น เพือให้เป็นธรรมนูญความปลอดภัย  และเป็น

คู่มือในการเตรียมความพร้อม  ป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติต่างๆ  สําหรับบุคลากรผู ้ เกียวข้องและผู ้สนใจทุก

ท่าน รวมทั งเป็นส่วนหนึงของการจัดการบริหารความเสียงเพือมุ่งสู่การรับรองคุณภาพโรงพยาบาลต่อไปในอนาคต 

 
 
 
      สภาความปลอดภัยโรงพยาบาลหัวหิน  
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สารบัญ 
 
คํานํา                      หน้า 
แผนผัง ( 1.ทีตัง รพ.  2. บริเวณ  รพ.   3. ตึกสําคัญ ) 

กิตติกรรมประกาศ 
หน่วยงานต่างๆ และจํานวนเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลหัวหิน 
บทที 1  องค์มาตรฐาน 
 1.  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS Certified  โดย สมาคมฯ FARA 

             ปัญหาและความเสียง 

             วิธีด ําเนินการ 

             เกณฑ์ขั นต้นสู่มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS Certified 

 2.  มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพตามเกณฑ์ของ HA โดย พรพ. 

 3.  กฎหมายทีเกียวข้อง 

 4.  โครงสร้างหลักในระบบการป้องกันและระงับอัคคีภยัในโรงพยาบาลหัวหิน 

บทที 2  องค์ความรู้ 

1. ภย ันตรายจากไฟไหม้ 

2. หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย 

3. วิธีใช้เครืองดับเพลิง 

4. ขั นตอนทั ง 4 เมือมีไฟไหม ้

5. หลัก 5 ต้องป้องกันไฟ 

6. บัญญัติ 10 ประการ ในอาคารสูง 

7. ความรู้เบืองต้นเพือพ้นอัคคีภัย 

8. ใช้ก๊าซหุงต้ม ( LPG ) อย่างปลอดภยั 10 วิธี 

9. การใช้สายส่งนํ าดับเพลิง 

10. การใช้รอกหนีไฟ 

บทที 3  ความรู้เรืองก๊าซ-สารเคมี และกัมมันตรังสี ทีใช้ในโรงพยาบาลหัวหิน 

1. ภยันตรายทีเกิดขึน 

2. ก๊าซและสารเคมีทีใช้ในโรงพยาบาล 

- ก๊าซหุงต้ม 

- ก๊าซทางการแพทย ์

- สารเคมี 
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สารบัญ (ต่อ) 

                                                                                                                  หน้า 

 

3. การดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 

4. รังสี  และสารกัมมันตรังสี 

บทที 4  ข้อมูล-สถิติ  การเกิดอัคคีภัย 

1. ภย ันตรายจากไฟไหม้ในโรงพยาบาล 

2. เปรียบเทียบสถิติอัคคีภัยในต่างประเทศกับประเทศไทย 

3. แนวทางปฏิบัติในการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลสากล  

บทที 5  แผนการเตรียมพร้อมรับอัคคีภัย  โรงพยาบาลหัวหิน 

1. อาคาร-สถานที 

2. อุปกรณ์ 

3. บุคลากร 

4. ระบบตรวจสอบ 

บทที 6  แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัย (แผนฉุกเฉิน) โรงพยาบาลหัวหิน 

1. สาระสําคัญของแผน 

2. ชือแผนและการประกาศใช้แผน 

3. การจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน 

4. ขันตอนปฏิบัติเมือเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

5. การเตรียมผู ้ป่วย  อุปกรณ์การแพทย์  ยา  เคมีภัณฑ์ 

 การจําแนกประเภทผู้ ป่วย 

 การจัดทําบัญชีแยกประเภทอุปกรณ์การแพทย์  ยา  และเคมีภัณฑ์ 

 วัสดุครุภัณฑ์อืน  ๆ

6. ขอบเขตปฏิบัติการเฉพาะแผน 

 สถานทีเกียวกับการเกิดเหตุ 

 การควบคุมเพลิงไหม้เล็กน้อย 

 การควบคุมเพลิงไหม้รุนแรง 

 แผนปฏิบัติการเมือเพลิงสงบ 

7. การป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้อมขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

8. แผนปฏิบัติเมือเกิดเพลิงไหม้บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าทีโรงพยาบาล 

9. หน่วยงานสนับสนุน  องค์กรเครือข่าย 
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สารบัญ  (ต่อ) 

                 หน้า 

 

 หน่วยงานช่วยเหลือเมือเกิดเหตุ 

 องค์กรทางการแพทย์เครือข่าย 

บทที 7  แผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ  โรงพยาบาลหัวหิน 

ขันตอนปฏิบัติเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติต่าง  ๆ

1. ขั นตอนปฏิบัติเมือเกิดเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล 

2. ขั นตอนทั ง 4 เมือมีไฟไหม ้

3. บัญญัติ 10 ประการในอาคารสูง 

4. ความรู้เบืองต้นเพือพ้นอัคคีภัย 

5. วิธีใช้เครืองดับเพลิงแบบมือถือ 

6. กรณีสารอันตรายรัวไหล 

7. กรณีมีผู ้ ก่อเหตุไม่สงบในโรงพยาบาล 

8. การปล้นจี 

9. การขู ่วางระเบิด 

10. วัตถุทีต้องสงสัย 

11. นํ าท่วม-พาย-ุแผ่นดินไหว 

12. สึนามิ 

13. ผู้ ป่วยหาย 

14. มีผู ้บาดเจ็บ, หวัใจหยุดเต้น 

15. การปฐมพยาบาล 

16. สาธารณูปโภคขัดข้อง 

บทที 8  แผนปฏิบัติหลังเกิดเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัติ 

บทที 9  สถานการณ์สมมุต ิ

 ภาษาสือสารในโรงพยาบาล 

ภาคผนวก 

             - ค ําสั งแต่งตั ง , ประกาศและกฎระเบียบทีเกียวข้อง 

             - ภาพกิจกรรม 

            -  บรรณานุกรม 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
          คู่มือนี สําเร็จลุล่วงด้วยดีด้วยความเอาใจใส่และคําแนะนําจากคณะวิทยากรของ FARA ซึงนําโดยอาจารย์

คณาทัต จันทร์ศิริ  นายกสมาคม, ประธานฝ่ายวิชาการและบริหาร (CEO)ของสมาคมฯ FARA และประธาน

สมาพันธ์การช่วยชีวิต  ดับเพลิงและกู้ภยัแห่งเอเชีย (ประเทศไทย)  APFA  (Asia Pre-Hospital  and  Fire Rescue  

Federation  Association , Thailand )   ทีกรุณามาให้ความรู้ ข้อแนะนําและเป็นทีปรึกษาตลอดเวลาการอบรม

ตามหลักสูตรสําคัญต่อเนืองทั ง 4 หลักสูตร จนคณะทํางานพร้อมทีจะนําโรงพยาบาลหัวหินสู่ความเป็น

โรงพยาบาลทีมีมาตรฐานในการป้องกันอัคคีภัย  คณะทํางานขอขอบคุณเป็นอย่างสูง 
           ขอขอบคุณผู้อ ํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน ทีกรุณาให้โอกาสและสนับสนุนให้มีการอบรมโครงการ

ป้องกันเหตุอัคคีภัยตามมาตรฐานการดับเพลิงเชิงคุณภาพ  เนืองจากได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของชีวิตและ

ทรัพย์สินเมือเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล  ตลอดจนสนับสนุนให้มีการจัดทําหนังสือ คูมื่อระหํ าสู้ไฟนรก (Fire   

Attack ) ขึ นเพือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเมือเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลหัวหิน 
            ขอขอบคุณฝ่ายบริหาร งานธุรการ งานโภชนาและงานเวชนิทัศน์โรงพยาบาลหัวหินทีสนับสนุนการจัด

สถานที  อุปกรณ์และสือต่างๆ รวมถึงอาหารและเครืองดืมเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาการอบรม 
             สุดท้ายนี ขอขอบคุณผู้ ร่วมทีมงานทุกท่าน หัวหน้าหน่วยงานทุกงานทีสนับสนุนให้บุคลากรใน

หน่วยงานเข้าร่วมรับการอบรมอย่างต่อเนืองและบรรลุผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
 
                                                                                               สภาความปลอดภัยโรงพยาบาลหัวหิน 
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หน่วยงานต่างๆ และจํานวนเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลหัวหิน 

 

ลําดับ หน่วยงาน คําเรียก คําย่อ จํานวน 

1   งานประชาสัมพันธ ์   ประชาสัมพันธ ์ PR 3 

2   งานประกันสุขภาพ   ประกัน - 15 

3   งานเวชระเบียนห้องบัตร   ห้องบัตร - 13 

4   ศูนย์บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน   EMS 9 

5   งานห้องฉุกเฉิน   ห้องฉุกเฉิน ER 23 

6   งานผู ้ ป่วยนอก   ผู ้ ป่วยนอก OPD 42 

7   งานจิตเวชและยาเสพติด   จิตเวช,ยาเสพติด - 4 

8   งานเวชกรรมสังคม   เวชกรรม - 12 

9   งานเวชกรมฟืนฟ ู   กายภาพ PM&R 3 

10   งานเภสัชกรรม   ห้องยา PHA 26 

11   งานรังสีวิทยา   ห้องเอ็กซเรย ์ X-RAY 9 

12   งานพยาธิวิทยาทางคลินิค   ห้องแล็ป LAB 17 

13   งานทันตกรรม   ห้องฟัน DEN 8 

14   งานวิสัญญีพยาบาล   ดมยา ANESTH 10 

15   งานห้องผ่าตัด   ผ่าตัด OR 27 

16   งานไตเทียม   ไตเทียม HD 7 

17   งานห้องคลอด   ห้องคลอด LR 13 

18   งานหอบริบาลผู ้ ป่วยหนักโรคหัวใจ   ผู ้ ป่วยหนักโรคหัวใจ CCU 15 

19   งานหอผู้ ป่วยหนัก   ผู ้ ป่วยหนัก ICU 20 

20   งานหอผู้ ป่วยทารกแรกเกิดและเด็กภาวะวิกฤติ   ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ NICU 15 

21   งานหอผู้ ป่วยกุมารเวชกรรม-ผู ้ ป่วยสงฆ์อาพาธ   ตึกเด็ก,ตึกสงฆ ์ PED,MED 15 

22   งานหอผู้ ป่วยศัลยกรรมชาย   ตึกศัลยกรรมชาย SURG 18 

23   งานหอผู้ ป่วยศัลยกรรมหญิง , สูติ-นรีเวชกรรม   ตึกศัลยกรรมหญิง,นรีเวช SURG.GYNAE 14 

24   งานหอผู้ ป่วยอายุรกรรมชาย   ตึกผู ้ ป่วยอายุรกรรมชาย MED 19 

25   งานหอผู้ ป่วยอายุรกรรมหญิง   ตึกผู ้ ป่วยอายุรกรรมหญิง MED 19 

26   งานหอผู้ ป่วยพิเศษ ชั น 7 ชั น 8   ตึกผู ้ ป่วยพิเศษ VIP 29 

27   งานศูนย์โรคหัวใจ   ศูนยโ์รคหัวใจ HEART 6 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 

ลําดับ หน่วยงาน คําเรียก คําย่อ จํานวน 

28   กลุ่มการพยาบาล กลุ่มการพยาบาล  6 

29   งานเฝ้าระวังติดเชือในโรงพยาบาล   งานป้องกันการติดเชือ IC 1 

30   งานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ   วิชาการ   5 

31   งานเทคโนโลยีสารสนเทศ   โปรแกรมเมอร์ IT 6 

32   งานสวัสดิการสังคม   สังคมสงเคราะห์   2 

33   งานเวชนิทัศน ์   ช่างศิลป์   4 

34   งานห้องสมุด   ห้องสมุด   2 

35   ฝ่ายบริหาร , ธุรการ   บริหาร   5 

36   ฝ่ายการเงิน   การเงิน   7 

37   ฝ่ายพัสดุ   พัสดุ   8 

38   ฝ่ายวิศวกรรมบริการ   วิศวกรรมบริการ ENG 9 

39   ฝ่ายโภชนาการ   โรงอาหาร   13 

40   งานซักฟอก   โรงซักฟอก   9 

41   งานจ่ายกลาง   จ่ายกลาง SUPPLY 12 

42   งานยานพาหนะ   โรงรถ   10 

43   ศูนย์เปล   ศูนย์เปล   13 

44   งานสุขศึกษา   สุขศึกษา   2 

45   งานการเจ้าหน้าที   บุคลากร   4 

46 

  งานสนาม , สถานที ,แม่บ้าน , รักษาความ

ปลอดภัย   งานสนาม   31 

47   งานเลขาองค์กรแพทย ์   องค์กรแพทย ์   2 

48   แพทย์ประจํา   หมอ DOCTOR 38 

49   ทันตแพทย ์   หมอฟัน   6 

    แพทย์ลาศึกษาต่อทั งหมด  3  ท่าน       

 

* รวมเจ้าหน้าทีโรงพยาบาลหัวหินทังหมด   618  ท่าน  ( ข้อมูล วันท ี 30  กรกฎาคม  2552 ) 
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บทท ี1 

 
                                                                   องค์มาตรฐาน 

 

1. มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS Certified โดย สมาคมฯ FARA 
2. มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพตามเกณฑ์ HA. โดย สรพ. 
3. กฎหมายทีเกียวข้อง 
4. โครงสร้างหลักในระบบการป้องกันอัคคีภัย 
 
 

                          1.  มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย FARA-FS Certified โดย สมาคมฯ FARA 
 

ตัวอย่าง ปัญหาและความเสียงต่อการเกิดอัคคีภัย 
 

1. เจ้าหน้าทีหน่วยงานและประชาชนผู้มารับบริการ ขาดความรู้เรืองการป้องกันและระงับอัคคีภัย และไม่ปฏิบัติตาม  
               กฎหมาย 

2. โครงสร้างอาคาร และสภาพแวดล้อมไม่มีความปลอดภัยเพียงพอ 
3. ขาดอุปกรณ์ทีเหมาะสมในการระงับอัคคีภัยและการช่วยชีวิต เมือเกิดเหตุ 
4. ขาดการพัฒนาระเบียบวินัย และการสร้างจิตสํานึกของเจ้าหน้าทีและประชาชนให้ตระหนักในเรืองความปลอดภัย   
    อย่างแท้จริง 
5. องค์กรต่างๆไม่มีมาตรฐานการป้องกันอัคคีภัยทีมีระบบ เป็นรูปธรรมอย่างสากล 
 

วิธีดําเนินการ เพือเข้าสู่มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 
 
  จัดคนรับผิดชอบ 

  หน่วยงานต้องแต่งตั งคณะทํางานขึ นมาเป็นทางการ  ( โดยคําสั ง  

  จากผู ้บริหารสูงสุดขององค์กรเป็นลายลักษณ์อักษร ) เพือจัดทํา 

  แผนแม่บทในการป้องกันและระงับอัคคีภัย(ธรรมนูญความปลอด 

  ภัย) ซึงควรมีผู ้ เชียวชาญด้านอัคคีภัยจากภายนอก (ทีเป็นสมาชิก  

  หรือใช้มาตรฐาน NFPA National Fire Protection  

  Association , USA.) เข้าร่วมในคณะทํางานนี ด้วย เพือให้แผน 

  สามารถนําไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพทีสุด  ร่วมกับผู ้ เชียว 

  ชาญจากภายนอก  อาจเชิญได้จากสมาคมการดับเพลิงและช่วย 

  ชีวิต FARA , หน่วยดับเพลิงของกรุงเทพมหานคร   และหน่วย 

  ดับเพลิงของท้องถิน  ( ซึงเจ้าหน้าทีได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน  

  NFPA หรือเทียบเท่า ) ฯลฯ 
  หลักสําคัญในการบริหารบุคลากร คือ ต้องตั งเป้าหมายให้คนใน 
 องค์การสามารถดําเนินการเองได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูง  
 และมีนโยบายทีชัดเจนต่อเนืองจนย ั งยืน โดยสมาคมฯ FARA  
 ได้ก ําหนด วิสัยทัศน์-พันธกิจ  ให้กับองคก์ารทีต้องการพัฒนา 

 มาตรฐาน   คือ    
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1.1  ทําได้เมือภัย(งาน)มา       มีความรู้  มีความพร้อม ฝึกซ้อมเสมอ 
1.2  รู้ ปัญหาเพือแก้ไข    สํารวจค้นหาความเสียง ประเมิน และร่วมกันแก้ไข   
1.3  เป็นขวัญกําลังใจ     เอือเฟือ อาทร ใส่ใจ และเอาใจใส่ผู ้ ร่วมงาน 
1.4  เพือให้รักสามัคคี    ทุกเป้าหมายต้องก่อให้เกิดความรัก และเกือกูลกันตลอดไป 
 

  ตรวจสอบงบประมาณ 

ควรตรวจสอบงบประมาณทีมีอยู่แล้ว หรือคาดว่าจะมีเพิมเติมมาในอนาคต เพือจะได้เลือกแผนการทํางานที

เหมาะสมโดยทันที  เช่น 

2.1 ถ้ามีงบประมาณมากเพียงพอ  ให้จัดหาอุปกรณ์ทั งหมดทีกําหนดไว้ตามมาตรฐานโดยทันที แล้วจัดการ 

ฝึกอบรม เจ้าหน้าที ให้รู้และเข้าใจวิธีใช้อุปกรณ์เหล่านั น  และการบริหารแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

อย่างสมบูรณ์ 

2.2 มีงบประมาณปานกลาง ก็ให้จัดซืออุปกรณ์เท่าทีจ ําเป็น และตั งงบประมาณผูกพันระยะกลาง (ภายใน 3-5      

      ปี ) สําหรับจัดซืออุปกรณ์ทีเหลือ  แต่ต้องใช้งบประมาณบางส่วนทีมีนั น  จัดการฝึกอบรมบุคลากรให้มี 

      ความรู้เป็น ประการ สําคัญ  พึงระลึกเสมอว่า “คนนําเครือง”    คนมีความรู้ สามารถปฏิบัติได้ดีกว่าคนมี 

      เครืองมือมากมายแต่ ใช้ไม่เป็น 

2.3 มีงบประมาณน้อยมาก  ก็ควรใช้ไปในการพัฒนาบุคลากรก่อน  โดยจัดให้มีการฝึกอบรม (โดยผู ้ ฝึกอบรม

ต้องมีมาตรฐานและเข้าใจข้อกําหนดของ HA. Hospital Accreditation สําหรับโรงพยาบาล หรือมาตรฐาน

อืนๆทีองค์การต้องการ เช่น ISO14001, ISO(TIS)18001 ทําการรณรงค์ให้ความรู้และประชาสัมพันธ ์

เพือให้บุคลากร เหล่านั นสามารถใช้อุปกรณ์ทีมีอยู่แล้วให้เกิดประสิทธิภาพมากทีสุด โดยกําหนดตารางการ

ปฏิบัติเป็นทางการ   

       และต้องมีการประเมินผล 

 

  ตรวจอาคารสถานท ี

สํารวจอาคารและโครงสร้างกายภาพทั งหมด  โดยคณะทํางานขององค์กรและผู ้ เชียวชาญด้านการป้องกันและ

ระงับอัคคีภัย   จากหน่วยงานมาตรฐานแล้วปรับปรุงระบบความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกําหนด  ดังรายการ

ต่อไปนี : 

3.1 หาพืนทีเสียงต่อการเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือภย ันตรายต่าง  ๆแล้วก ําหนดแผนการแก้ไขเป็นรูปธรรม อย่าง  

       สม ําเสมอ 

3.2 จัดตังกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (ต้องมีทีเดียว) ให้สามารถปฏิบัติหน้าทีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หากมีอยู ่

      แล้วให้ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

3.3 กําหนดจุดรวมพล (Assembly Point) ทีสามารถรองรับการอพยพได้อย่างเหมาะสมหากมีอยู่แล้วให้ 

      ปรับปรุง บํารุงรักษา (ควรมีไม่น้อยกว่า 2 จุด แต่ไม่เกิน 4 จุด) 

3.4 กําหนดเส้นทางอพยพหนีไฟทั งบุคคลและทรัพย์สิน  จากทุกๆจุดของพืนที  แล้วจัดทําแผนผังเพือ    

      ประชาสัมพันธ ์ให้ผู ้ ใช้บริการและเจ้าหน้าทีได้รับทราบทั วกัน 

3.5 กําหนดเส้นทางการจราจรในหน่วยงาน โดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้ได้เมือเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออุบัติภัยต่าง ๆ 

      ซึง จะต้องกําหนดทิศทางการจราจร, ก ําหนดบริเวณทีจอดรถดับเพลิง ซึงต้องมีแหล่งนํ าสนับสนุน, บริเวณที 

       จอดรถ บันได บริเวณจอดรถฉุกเฉินต่าง  ๆฯลฯ , ประตูทางเข้า-ออก และประตูฉุกเฉินหากทางเข้า-ออกใช ้

       ไม่ได้  เป็นต้น 
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3.6 จุดติดตงัอุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยอืน  ๆ ทีเหมาะสมกับสถานทีและงบประมาณ เช่น เครือง

ตรวจจับควันและความร้อน( Smoke / Heat Detectors) ,สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้( Fire Alarm), หัวฉีดนํ า

ดับเพลิงอัตโนมัติ( Sprinkler ), แผงควบคุมระบบเตือนภัย( Fire Control Panel ) , ไฟฉุกเฉิน ( Emergency 

light )  มีจ ํานวนเพียงพอและสามารถใช้งานได้หรือไม่ ฯลฯ 

3.7 จุดติดตังอุปกรณ์ดับเพลิง  ทั งเพลิงไหม้เบืองต้น (ถังดับเพลิงแบบยกหิว Portable Fire Extinguisher)  และ

เพลิงไหม้ขั นรุนแรง ( ระบบสายฉีดนํ าดับเพลิง ) แหล่งเก็บนํ าสํารอง,ปั มนํ าดับเพลิง (ดูรายละเอียดในข้อ 1 

เกณฑข์ั นต้นฯ)  

3.8 จุดติดตังอุปกรณ์ช่วยชีวิตอืน  ๆ อาทิ  รอกหนีไฟ ( Fire Escape Device ) เพือใช้นําคนลงจากทีสูง , ท่อผ ้าหนี

ไฟ ( Chute ) , เครืองช่วยหายใจ ( BA.) ทีกฎหมายกําหนดให้มีเพือปฏิบัติงานในบริเวณทีขาดอากาศได้    

เบาะลมช่วยชีวิต ( Air Cushion ), ขวาน, คอ้นปอนด,์เชือก, เปลหาม, หน้ากากฉุกเฉิน, บันไดสําหรับพาด

ระเบียง  เข้าช่วยเหลือผู ้ ติดค้างบริเวณชั น 2   ฯลฯ 

3.9 จุดติดตังกล่อง ERT (ERT Box) คือ กล่องรองรับบัตรประจําตัวผู ้ เข้าไปช่วยเหลือในพืนทีอันตราย 

3.10 ป้ายสือความปลอดภัย (Safety Sign) และป้ายประชาสัมพันธ์ภย ันตรายต่าง  ๆ เช่น ป้ายทางออก(Exit), ป้าย 

        ทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) , ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit) , ป้ายบอกชั น, ป้ายทางตัน , ป้ายจุดติดตั ง   

        อุปกรณ์ดับเพลิง, ป้ายจุดติดตั งสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน , ป้ายบริเวณเก็บวัตถุอันตราย , ป้ายจุดติดตั งรอก  

        หนีไฟ ,  ป้ายห้องหรือแผนกต่างๆ  ฯลฯ ซึงต้องอ่านได้ชัดเจน ทุกมุม ทั งกลางวันกลางคืน (สูงไม่ตํ ากว่า 2  

         เมตร) 
3.11ระบบการติดต่อสือสาร เพือให้ทุกคนในหน่วยงานได้รับข่าวสารฉุกเฉินโดยทันที  อาทิ ระบบเสียงตาม        
       สาย ,หอกระจายข่าว   (โดยใช้เครืองขยายเสียงแบบกําลังไฟ 2 ระบบ คือ ไฟฟ้า และแบตเตอรี), ระบบวิทย ุ
       สือสาร ,ระบบโทรศัพท ์,ระบบติดต่อภายใน (Intercom), ระบบโทรทัศน์วงจรปิด, โทรศัพท์ มือถือ , รถ 
       กระจายเสียง  หรือ  แม้แต่เครืองขยายเสียงทีใช้แบตเตอรี เป็นต้น  สํารวจว่า มีจ ํานวนเท่าใด เพียงพอหรือไม่   
       เนืองจากภาวะฉุกเฉินจะได้รับการตอบสนอง อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ก็ด้วยระบบการสือสารเหล่านี 

  ตรวจอีกทีแผนเดิม 

ทุกองค์การ จะต้องมีแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยอยู่แล้วอย่างแน่นอน แต่อาจไม่ได้นํามาปฏิบัติ  

หรือ แผนฯนั น อาจไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันทีทุกหน่วยงานกําลังมุ่งเน้นไปสู่เป้าหมาย

แห่งการเป็นองค์การทีมีคุณภาพมาตรฐาน ดังนั น จึงควรนําแผนฯเดิมมาวิเคราะห์ และหาทางปรับปรุงแก้ไข 

เพือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นรูปธรรม นํามาปฏิบัติได้ทันที โดยมุ่งเน้นการพึงพา

ตนเอง และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน 

 
 
  ทําเสริมแผนใหม่ 

การจัดทําแผนการโครงการป้องกันและระงบัอัคคีภัยในหน่วยงานขึ นใหม่นั นจะต้องมีการวางแผนกล

ยุทธ์ และแผนปฏิบัติการอย่างมีระบบ กําหนดจุดหมายปลายทาง (ENDS) และแนวทางการดําเนินงาน (Means) 

ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับการพัฒนาองค์กร ซึงมีแนวทาง คือ 

5.1 ก ําหนดเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ ์

5.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ 

5.3  การกําหนดกลยุทธ์และการกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

5.4  การวางแผนและการบริหารแผน (โครงการ) 
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5.1 กําหนดเจตนารมณ์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Intent) อันม ี
     5.1.1  วิสัยทัศน์ (Vision) เพือกําหนดสภาพในอนาคตของการป้องกันอัคคีภัย อันแสดงถึงลักษณะที  
               ปลอดภัยทีสุดทีทุกคนปรารถนา 
     5.1.2   พันธกิจ (Mission) ทีก ําหนดขอบเขตความรับผิดชอบ  มาตรฐานทั งพฤติกรรมและจริยธรรม 
     5.1.3   จุดมุ่งหมาย (Goals) ทีมีผลลัพธ์ด้านต่างๆคือ 

- ความผิดชอบสาธารณะ (Public Responsibility) 
- การใช้ทรัพยากร (Capital & Financial Resources) 
- นวัตกรรม (Innovation) 
- พัฒนาการจัดการ (Managerial Performance and Development) 

     5.1.4  ว ัตถุประสงค์ (Objectives) 
     คือผลงานทีแต่ละหน่วยงานจะต้องปฏิบัติเพือให้บรรลุสู่จุดมุ่งหมายทีก ําหนดโดยมีองค์ประกอบ 
     1. คุณลักษณะของงาน (attributes)  
     2. ตัวชี ว ัด (Index or Indicators) 
     3. เป้าหมาย (target) 

                  4. ห้วงเวลา (timeframe) 

     5.1.5  กลยุทธ์และกลวิธี (Strategies and tactics) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2  การวิเคราะห์สถานการณ์ 
     แนวคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์แบบตะวันออก 

 -  ต ําราพิชัยสงครามของชุนวู ทีมุ่งเน้นการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านต่าง อๆย่างแยบยล เช่น 
         :  “ รู้เขารู้เรา รบร้อยครั งมิพ่าย “ 
         :  “ การสู้รบทีชาญฉลาดทีสุด คือรบน้อยทีสุด “ 
     แนวคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์แบบตะวันตก 
      -  ตัวแบบพืนฐานในการวางแผนกลยุทธ์ของ Harvard Business school 
        : มุ่งเน้นการกําหนดกลยุทธ์ด้วยการประมวลสภาพแวดล้อมภายนอกและการวิเคราะห์สภาพภายใน   
          กิจการ 
 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
1. จุดมุ่งหมายเพือพิจารณา 

: โอกาส (Opportunities) 
: ข้อจ ํากัด (Threats) 
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2. ขอบเขต : สภาพแวดล้อมทัวไป ใช้วิธี PEST ANALYSIS เพือพัฒนา 

P = Politic & Policy  กฎเกณฑ์ของรัฐ – นโยบาย 
E = Economics เศรษฐกิจ งบประมาณ 
S = Socio – Cultural สังคม ว ัฒนธรรม จิตวิญญาณ 
T = Technology วิทยาการ ทีปรับเปลียนตลอดเวลา 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
1. จุดมุ่งหมายเพือพิจารณา – วิเคราะห์ ทรัพยากร และ สมรรถนะขององค์การ ในการใช้ทรัพยากรเพือ

ประเมิน 
: จุดแข็ง  (Strengths) 
: จุดอ่อน (Weaknesses) 

2. ขอบเขต : เพือพิจารณา 
    -  ปัจจัยแห่งความสําเร็จ (Critical Success factors) อันมี 

1. คุณลักษณะของกิจการหรือปัจจัยหลักในการดําเนินกิจการ 
2. ตําแหน่งในการแข่งขัน หรือตําแหน่งทีอยู่บนเส้นทางสู่เป้าหมาย 
3. สภาพแวดล้อมทั วไป 
4. การพัฒนาองค์การ 

    -  โซ่ร้อยค่านิยม (Valve chain) มุ่งวิเคราะห์ความเชือมโยงระหว่างค่านิยมของลูกค้ากับกิจการ เช่น ลูกค้ามี 
        ความนิยมและภูมิใจทีใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์จากองค์การทีเห็นคุณค่ามนุษย์ในด้านความปลอดภัย 

    -  กระบวนการหลักและระบบงาน (Core business processes and systems) 

 

การประเมิน จุดแข็ง(Strengths) ,จุดอ่อน (Weaknesses) ,โอกาส (Opportunities) และข้อจํากัด (Threats)  , 

SWOT  MATRIX เพือให้การประเมินเป็นไปอย่างครอบคลุม จึงจ ําเป็นต้องใช้ผลการประมวลข้อมูลด้านต่างๆ 

มาสรุปและวิเคราะห์ (ในองค์กรธุรกิจทั วไป จะใช้ “การบันทึกคะแนนอย่างมีดุลยภาพ” (Balanced Scorecard) 

ประกอบกับการประเมินทรัพยากร ) 

 

โดยพิจารณา จาก 5 ประเด็นหลัก คือ 

1. ด้านการเงิน    : มูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ ,การหารายได้ ,งบประมาณ 

2. ด้านลูกค้า      : บริการหรือผลิตภัณฑ์ทีดีกว่า ถูกกว่า รวดเร็วกว่า 

3. ด้านปฏิบัติการ : การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน 

4. องค์การ        : บทบาทผู้นํา , การเรียนรู้ในองค์การ , สมรรถนะในการปรับตัว 

5. ทรัพยากร      : ระบบคน , ระบบทุน & ปัจจัย , ระบบสารสนเทศ 
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การจัดทํา SWOT MATRIX 

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่างๆโดยกําหนดหัวข้อขึ นมา 5-10 รายการ ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี 

 
ประเด็น ภายใน ภายนอก 

 S  จุดแข็ง  W  จุดอ่อน  O  โอกาส   T  ข้อจํากัด 
1. ด้านการเงิน 
- มูลค่าเพิมทางเศรษฐกิจ 
- การหารายได ้
- งบประมาณ 
2. ด้านลูกค้า 
- การบริการ / ผลิตภัณฑที์ดีกว่า 
- ราคาถูกกว่า 
- รวดเร็วกว่า 
3. ด้านปฏิบัติการ 
- การพัฒนาคุณภาพ 
- การพัฒนาตลาด 
4. องค์การ 
- บทบาทผู้นํา 
- การเรียนรู้ในองค์การ 
- สมรรถนะในการปรับตัว 
5. ทรัพยากร 
- ระบบคน 
- ระบบทุน & ปัจจัย   
- ระบบสารสนเทศ 

    

 

5.3 การกําหนดกลยุทธ์และการกําหนดแนวทางปฏิบัต ิ
     ก : บทสรุปจากตาราง SWOT MATRIX  
     ข : ก ําหนดกลยุทธ์โดยใช้ Balanced Scorecard 
     ค : ความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์กับการนําไปปฏิบัติ 
     ง : ก ําหนดแนวทางปฏิบัติโดยใช้   7 S  Framework (The Mekinsey) 
 

 
ก. บทสรุปจากตาราง SWOT MATRIX 

  
                 ภายใน  
 

จุดแข็ง 
Strengths 

จุดอ่อน 
Weaknesses 

โอกาส 
Opportunities 

So  Strengths 
รุกไปข้างหน้า 

WO  Strategies 
พัฒนาภายใน 

ข้อจํากัด 
Threats 

ST  Strategies 
ปรับภายนอก 

WT  Strategies 
เปลียนภายใน 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 

ภายนอก 
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พิจารณาตาราง SWOT MATRIX  จะพบว่ามีกลยุทธ์ทีสําคัญ คือ 
1.  รุกไปข้างหน้า              : SO  Strategies  ใช้จุดแขง็ภายใน กับโอกาสภายนอก  รีบเร่งรักไปข้างหน้าอย่าง เต็ม
กําลัง  เช่น พัฒนาการบริการ – ผลิตภัณฑ ์ การตลาด  การขาย  ฯลฯ 
2.  การปรับภายนอก         : ST  Strategies ใช้จุดแข็ง.ภายในปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับข้อจํากัดภายนอก   

               เช่น สร้างความสัมพันธ์ทีดีกับ Suppliers  สร้างพันธมิตร (ดึงศัตรู เป็นมิตร) ฯลฯ 
3. การพัฒนาภายใน          :  WO  Strategies  ใช้โอกาสภายนอกทีเหมาะสม พัฒนาจุดอ่อนภายใน เช่น  
                                            พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้วยการเรียนรู้ , วิจัยและพัฒนาคุณภาพ , พัฒนาระบบ 
                                            การบริหารเพือการเปลียนแปลง ฯลฯ 
4. การปรับเปลียนภายใน  : WT  Strategies  ใช้กลยุทธ์ทีแยบยล  อดทน และระมัดระวัง ปรับเปลียนภายใน  
     ให้เหมาะสมกับอุปสรรคและข้อจํากัดภายนอก  เช่น การจัดระบบ Inventory ,  
                                            การลดต้นทุน , การปรับปรุงกระบวนการ ฯลฯ 

 
ข. กําหนดกลยุทธ์ โดยใช้ Balanced Scorecard 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
ความสัมพันธ์ระหว่าง กลยุทธ์กับการนําไปปฏิบัติ 

:  การนํากลยุทธ์ไปปฏิบัติ มีความสําคัญเช่นเดียวกับการกําหนดกลยุทธ์  อีกทั งมีความสัมพันธ์กันโดยตรง  

ผู ้บริหารจะต้องมีความเข้าใจในการกําหนดแนวทางการนําแผนไปปฏิบัติทีได้ผลดี มิฉะนั นจะเกิดความสูญเสีย

ขององค์การ 
 
 

 

 
การเงิน 

 

   

มูลค่าเพิมวัตถุดิบ 
เติมกําไร 
เอาใจใส่สินทรัพย ์

 

  
 

 

 
ลูกค้า 

   

ได ้รับบริการ / สินค้าดีกว่า 
ประหยัดกว่า 
ได ้รับบริการ / สินค้าเร็วกว่า 

 
  

 
 

 
การปฏิบัติการ 
 

   

พัฒนาการผลิต 
พัฒนาการจัดส่งสินค้า 
เพิมคุณค่าการบริการ 

 
  

 
 

 
พัฒนา
องค์การ 

 

   

ผู ้นําน่ารกั ยุติธรรม 
นโยบายรับได ้
ร่วมเรียนรู ้

 
  

 
 

 
ทรัพยากร 

   

เพิมมูลค่าทรัพยากร (ทังคนและของ) 
รัก  สามัคคี 
พัฒนาระบบสารสนเทศ  

 
  

 

BA
LA

NC
ED

  S
CO

RE
CA

RD
 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 
   ดังแสดงไว้ในตารางความสัมพันธ์ระหว่างกลยุทธ์กับการดําเนินงานต่อไปนี 
 
 
   

 กําหนดกลยุทธ์ 

 ด ี ไม่ด ี

การดํา 

เนิน

การ 

ด ี สัมฤทธิ ผล 
SUCCESS 

แล้วแต่ดวง 
ROULETTE 

ไม่ด ี เกิดปัญหา 
TROUBLE 

ล้มเหลว 
FAILURE 

  
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
S1 – Strategy (กลยุทธ)์    :  กลยุทธ์ด้านต่างๆทีกําหนดขึ นด้วยความชัดเจน สอดคล้องสถานการณ์ สามารถ 
                                            นําไปปฏิบัติได ้
S2 – Structure (บทบาท)  :  ก ําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน การแบ่งงาน อ ํานาจ หน้าที และความ 
                                            รับผิดชอบของทีมงาน 
S3 – Systems (ระบบ)      :  การกําหนดกระบวนการทํางานแต่ละด้าน และการเชือโยงกระบวนการระหว่าง 
                                            กลุ่มงาน 
 
S4 – Style    (แนวคิด)      :  การปรับเปลียนแนวคิดและแนวทางในการทํางานของพนักงาน ให้เป็นไปตาม 
                                            กลยุทธ ์
 
S5 – Staff    (ทีมงาน)       :  การพัฒนาพนักงานในด้านต่างๆทีจําเป็น รวมทั งการสร้างพลังในการทํางาน                    
                                             เป็นทีม (Empowerment) 
S6 – Skills  (ทักษะ)               :  การเพิมพูนความรู้ และทักษะเฉพาะด้านทีจะเป็นประโยชน์ต่อการทํางานให้มี 
                                                 ประสิทธิผล 
 
S7 – Shared Valves (ค่านิยมร่วม) : การสร้างค่านิยมร่วมขององค์การ และพนักงาน  โดยยึดเอาเจตนารมย ์
                                             เชิงกลยุทธ์เป็นธงชัย  ด้วยแนวทางการรณรงค์ทีสําคัญ อันนําไปสู่การสร้าง 
                                             พลังความร่วมมือ 

 
 

ภาพประกอบ

 

กําหนดแนวทางปฏิบัต ิ

โดยใช้ 7S  Framework 
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5.4   การวางแผนและการบริหารแผน (โครงการ) 

ก.  ความจําเป็นและความสําคัญของโครงการ 

ข.  ประเภทและคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ 
ค.  การจัดทําเอกสารแผน 
 

ก.  ความจําเป็นและความสําคัญของแผน(โครงการ)  
เหตุผลทีต้องใช้ ”โครงการ” เป็นกลวธีิในการจัดการ ก็เพราะ 
:  ปัญหาการบริการซับซ้อนมากขึ น 
:  ลูกค้าเปลียนแปลงความต้องการ 
:  ทรัพยากรมีมูลค่าสูงขึ น 
:  การพัฒนาคุณภาพให้การจัดการ 
:  การรับมือกับกลไกใหม่ของการแข่งขันในยุคโลกาภิว ัฒน์ 

 
ข.  ประเภท และคุณลักษณะเฉพาะของโครงการ 

1. โครงการปรับปรุงแก้ไขปัญหา (Improvement Project) 
2. โครงการริเริม หรือนวัตกรรม (Innovative Project) 
3. โครงการวิจัย & พัฒนา  (Research & Development Project) 
 

การวางแผนโครงการ 
การวางแผนโครงการ เป็นจุดเชือมโยงระหว่าง กลยุทธ์ กับการดําเนินงานแผนโครงการ ถือเป็นข้อกําหนดที
สําคญัสําหรับการวางแนวทางในการบริหาร และจัดการโครงการ  ซึงจะต้องใช้เครืองมือดังต่อไปนี 

1.  กระบวนการแก้ปัญหา ( ปัญหา – สาเหตุ – จุดมุ่งหมาย - วิธีแก้  คืออะไร? ) 
2.  ก ําหนดรายละเอียดของวิธีการ (Why – What – Where – When – Who – Whom-How – How much ) 
3.  ความคิดสร้างสรรค ์
4.  การตัดสินใจ 

 
ค.  การจัดทําเอกสารแผน 
มีค ํากล่าวเสมอว่า  คิดแผนเป็น เขียนหนังสือได้ ก็ย่อมจะเขียนแผนได้เสมอ  เพียงแต่ว่าควรใช้ภาษาที
ตรงไปตรงมา หลีกเลียงการใช้สํานวนทีเข้าใจยาก  คิดชือแผนหรือโครงการ โดยระบุชือตรงกับวัตถุประสงค์  
ถ้าจ ําเป็นตอ้งใช้ชือ รหัส (Code Name) ต้องสามารถสือความได้เข้าใจตรงกัน  ส่วนเนือหาของโครงการควร
ครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี 

1. หลักการและเหตุผล  ระบุ 
:  ความเป็นมาของแผน / โครงการ 
:  ปัญหา และสาเหตุ 
:  ผลเสียหาย ถ้าไม่แก้ไข 
:  ความสําคัญตามกลยุทธ ์

2. วัตถุประสงค ์
:  ระบุผลลัพธที์เกิดขึ นหลังจากการดําเนินงานตามแผน หรือโครงการแล้วเสร็จ 
:  ใช้ค ําเริมต้นว่า “เพือ …………..”  
:  ถ้ามีผลลัพธ์หลายด้าน ให้แยกเป็นข้อ  ๆ
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3. เป้าหมาย  ระบุ 
:  ตัวชี ว ัด  ว ัตถุประสงค์ เพือรู้ระดับผลสําเร็จ 
:  เวลา  ปริมาณ  คุณภาพ  พืนที 
:  หรือลักษณะการเปลียนแปลงอืนๆ 
 

4. วิธีด ําเนินงาน  ระบุ 

:  งานทีจะทําในแผนหรือโครงการ 

:  กิจกรรมทีจะต้องดําเนินการในแต่ละงาน 

:  เรียงล ําดับกิจกรรมตามขั นตอนในแต่ละกลุ่มงาน 

5. ระยะเวลาการดําเนินงาน  ระบุ 

:  ระยะเวลารวม  ให้ตรงกับเป้าหมาย 

:  ระยะเวลาในการดําเนินงานแต่ละด้านควรทําตารางเวลาการปฏิบัติงาน ( Schedule ) 

6. สถานที หรือพืนทีดําเนินงาน  ระบุ 

:  สถานที หรือพืนที หรือกลุ่มงาน ตามสภาพทีเป็นจริง 

7. งบประมาณ 

:  ค ํานวณ หรือคิดค่าใช้จ่ายตามรายการของงานในแต่ละกิจกรรมโดยละเอียด 

:  ระบุรายการของงบประมาณ  และค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตามระเบียบของหน่วยงาน 

:  ค ํานึงเรืองความเหมาะสมของค่าใช้จ่าย 

8. ผู้ รับผิดชอบ  

:  ตัวบุคคล หรือหน่วยงาน ทีจะรับผิดชอบโครงการทั งหมด 

:  ตัวบุคคล หรือหน่วยงาน ทีจะรับผิดชอบงานแต่ละด้าน 

9. การติดตามประเมินผล  ระบุ 

:  แนวทางในการติดตามผลการดําเนินงาน 

: แหล่งข้อมูลทีจะใช้ในการติดตาม ตรวจสอบผลงานว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย 

  หรือไม่ 

   10.   ผลทีคาดว่าจะได้รับ 

:  เป็นการคาดการณ์ถึงผลทีเกิดขึ นภายหลังจากงานสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก ําหนด 

:  ผลโดยตรงคืออะไร  และผลโดยอ้อมคืออะไร 

 

  มุ ่งทําไปให้ต่อเนือง (CQI Continuous Quality Improvement) 

ความล้มเหลวของโครงการ หรือแผนใดก็ตาม  มักมีปัจจัยสําคัญอยู่ทีการขาดความต่อเนืองสู่เป้าหมาย

ทีย ั งยืน  ซึงมีพฤติกรรมหลักคือ “งด”, “เลือน” , “แชเชือน” และ “บิดเบือนเป้าหมายเดิม”  ดังนั น หาก

หน่วยงานใดปรารถนาทีจะประสบความสําเร็จในการเป็น องค์กรทีปลอดอัคคีภัย อันเป็นองค์ประกอบสําคัญ

ของโรงพยาบาลทีมีมาตรฐาน HA. หรือองค์กรมาตรฐาน  ก็ควรหาลู่ทางปฏิบัติให้แผนฯ ทีวางไว้อย่างดีแล้วนั น 
ดํารงและดําเนินไปได้อย่างต่อเนืองตลอดไป เฉกเช่นเดียวกับ “ การหายใจของมนุษย์ ทีหยุดเมือใด คือตาย

เมอืนัน ” 
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เกณฑ์ขันต้นสู่มาตรฐานการป้องกันอัคคีภัย 
                                                         FARA-FS (Fire Safety) Certified  
  ติดตังอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยขันต้นจนถึงขันปานกลางอย่างถูกต้อง 

1.1 ติดตั งเครืองดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher)แต่ละประเภท ให้เหมาะสมกับพืนที และ

วัตถุเชือเพลิง  เช่น ในห้องทีต้องการความสะอาด  ห้ามใช้เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง และเครือง

ดับเพลิงทีทําให้เกิดสารพิษหรือสกปรก เป็นอันขาด  อาทิ  ห้องผ่าตัด (OR)  ห้องผู ้ ป่วยหนัก (ICU) ห้อง

ฉุกเฉิน (ER)  ห้องอืน ทีติดตั งเครืองปรับอากาศฯลฯ ให้ใช้เครืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

หรือนํ ายาเหลวระเหยทีไม่มีสารพิษ CFC   และใช้นํ าหรือโฟม ในบริเวณทีเชือเพลิงมีลักษณะเป็น

ของแข็งเชือเพลิงธรรมดา เช่น ยาง ไม ้ผ้า กระดาษ พลาสติก ฯลฯ  
1.2 จํานวนเครืองดับเพลิงซึงมีประสิทธิภาพในการดับเพลิง ไม่ตํ ากว่า 6A-10B ไม่น้อยกว่า 1 เครืองต่อ

พืนที200 ตารางเมตร 

1.3 จํานวนเครืองดับเพลิงไม่น้อยกว่า 1 เครือง ต่อระยะห่างไม่เกิน 20 เมตร 

1.4 ห้ามติดตั งเครืองดับเพลิงสูงจากพืน (ว ัดถึงส่วนสูงสุดของเครืองฯ) เกินกว่า 140 ซ.ม. สําหรับเครืองทีมี

นําหนักเบา (ไม่เกิน 10 กิโลกรัม) และห้ามติดตั งเครืองดับเพลิงขนาดหนัก(เกิน 10 กิโลกรัม) สูงกว่า 90 

ซม. โดยเฉพาะเครืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์   ในหลายๆประเทศนิยมตั งเครืองดับเพลิง

ไว้บนพืน เพือให้สามารถหยิบใช้ได้โดยสะดวกทุกคน 

1.5 ต้องมีระบบดับเพลิงเพือรองรับอัคคีภัยขั นปานกลาง ถึงขั นรุนแรง อาทิ ม้วนสายยางฉีดดับเพลิง (Fire 

Hose Reel ) , สายฉีดดับเพลิงแบบแขวน (Fire Hose Rack)  และม้วนสายผ ้าใบดับเพลิง (Fire Delivery 

Hose)   เป็นต้น พร้อมทั งมีแหล่งเก็บนํ าดับเพลิง (Water Tank) ,เครืองสูบนํ าดับเพลิง (Fire Pump) , ท่อ

ทางจ่ายนํ าดับเพลิง (Fire Hydrant) ,ท่อรับนํ าดับเพลิง ( Inlet Valve)  

 

  มีป้ายสือความปลอดภัย ( Safety Sign ) 

     ทีต้องจัดให้มีเพียงพอ สามารถมองเห็นได้ชัดเจนทุกมุม ในระยะไกล  
     ทังเวลากลางวัน และกลางคืน ส่วนใหญ่  คือป้าย 3 มิติแบบเรืองแสง 

2.1 ป้ายบอกทางหนีไฟ ( Fire Exit ) ใช้เฉพาะช่องทางหนีไฟเท่านั น 

2.2 ป้ายทางออกฉุกเฉิน ( Emergency Exit ) ทีจัดเตรียมไว ้

        แม้จะเป็นหน้าต่าง 

2.3 ป้ายทางเข้า-ออก ( Entrance - Exit ) 

2.4 ป้ายบอกจุดติดตั งอุปกรณ์ป้องกัน-ระงับอัคคีภัย และอุปกรณ์เตือนภัยต่าง อาทิ  เครืองดับเพลิงแบบมือถือ 

(Fire Extinguisher), ตู ้เก็บสายส่งนํ าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) , จุดเปิดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire 

Alarm) ,  จุดติดตั งอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ  เช่น รอกหนีไฟ ( Fire Escape Device ) ฯลฯ 
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             2.  มาตรฐานโรงพยาบาลคุณภาพตามเกณฑ์ของ HA. โดย สรพ. 

2.5 ป้ายบอกชือห้อง หรือช่องทางต่างๆ ทุกช่อง  ทุกประต ูรวมทั งทางตัน , บริเวณอันตราย, ป้ายจุดรวมพล,

ป้ายกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน , ป้ายพืนทีปลอดภัยของแผนก 

2.6 ป้ายระบุ “ห้ามใช้ลิฟต์ เมือเกิดเหตุเพลิงไหม้” ติดไว้นอกลิฟต์ ทุกๆ โถงเข้าลิฟต์ 

2.7 ป้ายบอกความรุนแรงของสารไวไฟ, สารเคมี, สารกัมมันตรังสี, ว ัตถุมีพิษ ฯลฯ 

2.8 ป้ายกฎระเบียบ  ข้อบังคับทีต้องปฏิบัติ  ป้ายจราจร, ป้ายรณรงค์ให้เกิดความปลอดภัย ฯลฯ 

 

 

 
 
 
ป้ายต่างๆเหล่านี จะต้องสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล หลายมุมมอง ทังในเวลากลางวันและกลางคืน 

 
  มีแผนฉุกเฉินและเคยปฏิบตัิตามแผนแล้ว  ซึงอย่างน้อยจะต้องมีรายละเอียดเกียวกับ 

       3.1  แผนกําหนดบุคลากรและหน้าทีตามแผนฉุกเฉิน  ( ดูรายละเอียดในข้อ 7.3  บทที 7 ) 
           3.2  ขั นตอนการปฏิบัติตามแผน   ( ดูรายละเอียดในข้อ 7.4  บทที 7 ) 
          3.3  สถานการณ์สมมุติ 
         3.4  มีรายงานการประเมินผลการฝึกซ้อม แผนฉุกเฉิน ทั งเอกสารภาพถ่าย และวีดิโอ 
 

         

           มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 

แบ่งเนือหาออกเป็น 4 ตอน ดังน ี
ตอนที I   ภาพรวมของการบริหารองค์กร 
ตอนที II  ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล 
ตอนที III กระบวนการดูแลผู ้ ป่วย 
ตอนที IV ผลการดําเนินงานขององค์กร 
 
ตอนที II  ระบบงานสําคัญของโรงพยาบาล ยังได้แบ่งเนือหาออกเป็น 9 บท คือ  
     II-1 การบริหารความเสียง ความปลอดภัย และคุณภาพ (RSQ) 
     II-2 การกํากับดูแลด้านวิชาชีพ(PGF) 
     II-3 สิงแวดล้อมในการดูแลผู ้ ป่วย(ENV) 
     II-4 การป้องกันและควบคุมการติดเชือ(IC) 
     II-5 ระบบเวชระเบียน(MRS) 
     II-6 ระบบการจัดการด้านยา(MMS) 
     II-7 การตรวจทดสอบประกอบการวินิจฉัยโรค และบริบททีเกียวข้อง(DIN) 
     II-8 การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ(DHS) 
     II-9 การทํางานกับชุมชน(COM) 
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                บทที II-3 สิงแวดล้อมในการดูแลผู ้ป่วย(ENV) แบ่งเนือหาออกเป็น 
                 II-3.1  สิงแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย(Physical Environment and Safety) 
                 II-3.2  เครืองมือและระบบสาธารณูปโภค(Equipment and Utility System) 
                 II-3.3  สิงแวดล้อมเพือการสร้างเสริมสุขภาพและการพิทักษ์สิงแวดล้อม(Environment for  Health 
Promotion and Environment Protection)  
               บทที II-3.1  สิงแวดล้อมทางกายภาพและความปลอดภัย(Physical Environment and Safety) 
(มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพฉบับเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี) 
ก.ความปลอดภัยและสวัสดิภาพ 
(1) โครงสร้างอาคารสถานทีขององค์กรเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกําหนดในการตรวจสอบ 

     อาคารสถานที  การออกแบบและการจัดแบ่งพืนทีใช้สอยของอาคารเอือต่อความปลอดภัย ความ 

     สะดวกสบายความเป็นส่วนตัวของผู ้ ป่วย และการทํางานทีมีประสิทธิภาพ. 

(2) มีผู ้ได้รับมอบหมายให้ก ํากับดูแล ระบบงานบริหารอาคารสถานทีและการรักษาความปลอดภัย (อาจ  

     เป็นบุคคลเดียวกันหรือหลายคน). มีการติดตามและปรับปรุงระบบงานดังกล่าวในทุกแง่มุม. 

(3) องค์กรตรวจสอบอาคารสถานทีและสิงแวดล้อมเพือค้นหาความเสียงและการปฏิบัติทีไม่ปลอดภัยด้าน 

     สิงแวดล้อม อย่างน้อยทุกหกเดือนในพืนทีให้บริการผู ้ ป่วย / ผู ้มาเยือน และทุกปีในพืนทีอืน .ๆ 

(4) องค์กรประเมินความเสียงด้านสิงแวดล้อมในเชิงรุก จัดทําแผนบริหารความเสียงด้านสิงแวดล้อมและ 

     นําไปปฏิบัติ เพือลดความเสียงทีระบุไว ้ป้องกันการเกิดอันตราย ตอบสนองต่ออุบัติการณ์ทีเกิดขึ น ธํารง 

    ไว ้ซึงสภาพอาคารสถานทีทีสะอาดและปลอดภัยสําหรับผู ้ ป่วย / ผู ้มาเยือน และบุคลากร. 

(5) บุคลากรทุกคนได้รับความรู้และการฝึกอบรมเกียวกับบทบาทในการสร้างสิงแวดล้อมทีปลอดภัยและ 

     เอือต่อทํางานอย่างมีประสิทธิผล. 

ข. วัสดุและของเสียอันตราย 

(1) องค์กรจัดการต่อวัสดุและของเสียอันตรายอย่างปลอดภัย ด้วยการระบุรายการวัสดุและของเสียอันตราย 

     ทีใช้หรือทีเกิดขึ น, ใช้กระบวนการทีปลอดภัยในการเลือก สัมผ ัส จัดเก็บ  เคลือนย ้าย ใช ้และกําจัด 

     ว ัสดุและของเสียอันตรายดังกล่าว.  

ค. การจัดการกับภาวะฉุกเฉิน 

(1) องค์กรดําเนินการวิเคราะห์ความล่อแหลมต่อการเกิดอันตราย71 เพือระบุภาวะฉุกเฉินทีเป็นไปได้และ 

      องค์กรต้องเข้าไปมีบทบาทในการให้บริการ. 

(2) องค์กรจัดทําแผนรองรับภาวะฉุกเฉิน ครอบคลุมการเตรียมความพร้อมเพือรองรับภัยพิบัติ, การ 

     ด ําเนินงานเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน  และนําไปใช้ปฏิบัติเมือเกิดเหตุการณ์. 

(3) องค์กรดําเนินการฝึกซ้อมอย่างสมําเสมอ เพือทดสอบการจัดการเมือเกิดภาวะฉุกเฉิน. 

ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภัย 

(1) องค์กรจัดทําแผนความปลอดภัยจากอัคคีภัยและนําไปปฏิบัติ. แผนครอบคลุม การป้องกัน / การลด 

     ความเสียงจากอัคคีภัย , การตรวจจับแต่เริมแรก, การดับเพลิง, และการเคลือนย ้าย / ขนย ้ายออกจาก 

  อาคารอย่างปลอดภัยเมือเกิดอัคคีภัยหรือภาวะฉุกเฉิน                                                                                    
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 (2) องค์กรให้ความรู้เพือสร้างความตระหนักทั วทงัองค์กร และดําเนินการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัยอย่าง 

     สม ําเสมอ  มีการค้นหาจุดอ่อนและโอกาสพัฒนา, ประเมินความพร้อมใช้ของเครืองมืออุปกรณ์ต่าง ,ๆ   

     ประเมินประสิทธิผลของการฝึกอบรมเพือรองรับอัคคีภัย, และประเมินความรู้ของบุคลากร  จากการ 

     ฝึกซ้อม. 
(3) องค์กรตรวจสอบ ทดสอบ บํารุงรักษาระบบและเครืองมือต่าง  ๆในการป้องกันและควบคุมอัคคีภัย  

     อย่างสมําเสมอ. 

          
 
 

                   3.  กฎหมายทีเกียวข้อง 

พระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย   พ.ศ.  2542 

 

หมวด 2  การระงับอัคคีภัย 

 มาตรา  15  ให้ผู ้อ ํานวยการดบัเพลิงประจําท้องถิน   เจ้าพนักงานท้องถิน   พนักงานดับเพลิง   และเจ้า
พนักงานตํารวจมีหน้าทีระงับอัคคีภัย  โดยให้ติดเครืองหมายและให้แสดงบัตรประจําตัวเมือบุคคลทีเกียวข้อง
ร้องขอ 
 มาตรา  23  ผู้ใดพบเพลิงเริมไหม้ให้แจ้งต่อเจ้าของ  ผู ้ครอบครอง หรือบุคคลซึงได้รับมอบหมายให้ดูแล
รักษาอาคารหรือสถานทีทีเป็นต้นเพลิง  เพือทําการดับเพลิง  ถ้าไม่ปรากฏตัวบุคคลดังกล่าว  และเพลิงนั นทีอยู่
ในสภาพทีตนสามารถดับได ้ ก็ให้ทําการดับเพลิงนั นทันที  ถ้าเพลิงนั นอยู่ในสภาพทีตนไม่สามารถดับได้  ให้
รีบแจ้งให้เจ้าหน้าทีตามมาตรา 15 ทราบโดยด่วน 
 

หมวด 4  บทกําหนดโทษ    
 มาตรา 32  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23  ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าร้อยบาท 
 มาตรา 35  ผู้ใดแจ้งเหตุหรือให้อาณัติสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อันเป็นเท็จต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
หกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึงหมืนบาท  หรือทั งจ ําทงัปรับ 
 มาตรา  36  ผู ้ ใดไม่มีอ ํานาจโดยชอบด้วยกฎหมาย  ทําลาย  เคลือนย ้าย  กีดขวาง  หรือทําให้เกิดอุปสรรค
ต่อการใช ้ อาณัติสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ เครืองดับเพลิงหรือท่อส่งนํ าดับเพลิง  ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน
สองปี  หรือปรับไม่เกินสีหมืนบาท  หรือทั งจ ําทั งปรับ 
 ถ้าการกระทําความผิดตามวรรคหนึงน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอืน  ผู ้กระทําต้องระวางโทษ   จําคุกไม่เกิน

ห้าปี  หรือปรับไม่เกินหนึงแสนบาท  หรือทั งจําทั งปรับ 
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ประกาศกระทรวงมหาดไทย        

เรือง  การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ 

เพือความปลอดภัยในการทํางานสําหรับลูกจ้าง 

 

 “นายจ้าง”  หมายความว่า  ผู ้ ซึงตกลงรับลูกจ้างเข้าทํางานโดยจ่ายค่าจ้างให้  และหมายความรวมถึงผู ้ ซึง
ได้รับมอบหมายให้ทํางานแทนนายจ้าง  ในกรณีทีนายจ้างเป็นนิติบุคคล  หมายความว่าผู ้ มีอ ํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลนั น  และหมายความรวมถึงผู ้ ซึงได้รับมอบหมายให้ทํางานแทนผู้ มีอ ํานาจกระทําการแทนนิติ
บุคคล 

“ลูกจ้าง”  หมายความว่า  ผู ้ ซึงตกลงทํางานให้แก่นายจ้างเพือรับค่าจ้าง  ไม่ว่าจะเป็นผู ้ รับค่าจ้างด้วย
ตนเองหรือไม่ก็ตาม 

 

หมวด 3 การดับเพลิง 
 

ข้อ 16  การใช้เครืองมือดับเพลิงแบบมือถือนายจ้างต้องปฏิบัติดังต่อไปนี 
(2) ให้นายจ้างจัดให้มีเครืองดับเพลิงตามชนิด  จ ํานวน  และให้ทําการติดตั งดังต่อไปนี 

ง.  เครืองดับเพลิงแบบมือถือทุกเครืองต้องมีเครืองหมายหรือสัญลักษณ์ต้องมีขนาดทีมองเห็นได้
ชัดเจนในระยะไม่น้อยกว่าหนึงเมตรห้าสิบเซนติเมตร 

(3) ข้อปฏิบัติทั วไปเกียวกับเครืองดับเพลิงแบบมือถือ   
ค.  เครืองดับเพลิงแต่ละเครืองมีนํ าหนักสุทธิไม่เกินยีสิบกิโลกรัม  ติดตั งสูงจากพืนทีทํางานไม่น้อย
กว่าหนึงเมตร  แต่ไม่เกินหนึงเมตรสีสิบเซนติเมตร 

ข้อ  19  ให้นายจ้างปฏิบัติเกียวกับอุปกรณ์ดับเพลิงดังต่อไปนี 
(3) จัดให้ลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั นต้นจากหน่วยงานทีทางราชการกําหนด  หรือ

ยอมรับไม่น้อยกว่าร้อยละสีสิบของจํานวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบการ 
ข้อ 20  ให้นายจ้างจัดลูกจ้างเพือทําหน้าทีดับเพลิงโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาทีมีการทํางาน 
ข้อ 21  ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลทีใช้ในการดับเพลิงและการฝึกซ้อมดับเพลิง  
           โดยเฉพาะ เช่น  เสือผ ้า  รองเท้า  ถุงมือ  หมวก  หน้ากากป้องกันความร้อน  หรือควันพิษ เป็นต้น   
           ไว ้ให้ลูกจ้างใช้ในการดับเพลิง 

 

หมวด 8 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และการฝึกซ้อมดับเพลิง 

 
ข้อ 33  ให้นายจ้างจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบการโดยให้ปฏิบัติดังต่อไปนี 

(1) สถานประกอบการตั งแต่สองชั นขึ นไปต้องติดตั งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ชนิดเปล่งเสียง
ให้ลูกจ้างทีทํางานภายในอาคารได้ยินอย่างทั วถึง  โดยมีระดับความดงัของเสียงไม่น้อยกว่าหนึง
ร้อยเดซิเบล (เอ)  ว ัดห่างจากจุดกําเนิดของเสียงหนึงเมตรโดยรอบ 
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                 4. โครงสร้างหลักในระบบการป้องกันอัคคีภัย  ประกอบด้วย 4 P 

Person บุคลากร   

ได้แก่ 
• ผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาล 
• คณะกรรมการแผนกฉุกเฉิน 
• บุคลากรในโรงพยาบาล 
• หน่วยงานภายนอกและหน่วยงาน 
  ทีเกียวข้อง 

Place + Equipment 
สถานทีและอุปกรณ์  

 
• จัดเตรียมสถานที  
•  จัดเตรียมเครืองมือเบืองต้น  
• จัดเตรียมเครืองมือสือสารด้าน 
  ต่างๆ  
• ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ 
  งาน  

Policy นโยบาย 
 
• นโยบาย และแผนดําเนินการ  
• ระเบียบ และข้อปฏิบัติ  
• ค ําสั ง / คู่มือระหํ า สู้ไฟนรก  
• งบประมาณการดําเนินงานของ 
โรงพยาบาล  
 

Practice + Knowledge 
องค์ความรู้ 

 
• จัดอบรมและเผยแพร่  
• จัดกิจกรรมต่างๆเกียวกับอัคคีภัย 
• จัดฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมใน  
  ด้าน  ต่าง  ๆ
• ประเมิน ตรวจสอบผลงาน และ 
  ทบทวน    ปรังปรุงแผน  
  

ด้วยความปรารถนาดีและห่วงใย จากทีม ERT โรงพยาบาลหัวหิน 
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บทท ี2 

  องค์ความรู ้

ความรู้ เรืองอัคคีภัย  ( Fire Prevention And Control ) 
 

 

ไฟ เป็นพลังงานชนิดหนึงซึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างมหาศาล เพราะไฟเป็นต้นกําเนิดของพลังงาน
ต่างๆ ทีมนุษย์นําไปใช้ในชีวิตประจําว ัน แต่ ”ไฟ” อาจก่อให้เกิดภัยอย่างมหันต์ได้ หากขาดความรู้หรือขาด
ความระมัดระวังในการใช้และการควบคุม ดูแลแหล่งกําเนิดไฟ ประชาชนทั วไปควรรู้ภย ันตรายจากไฟไหม้ เพือ
จะได้มีแผนการควบคุมการใช้ไฟ การใช้ความร้อนอย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย พร้อมทั งเรียนรู้วธีิการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย เพือลดภย ันตรายทีจะเกิดขึ น  

สิงทีควรรู้ได้แก่   ภย ันตรายจากไฟไหม้ , หลักการป้องกันและระงับอัคคีภัย , วิธีใช้เครืองดับเพลิง , ขั นตอนทั ง 
4 เมือมีไฟไหม,้ หลัก”5 ต้อง”ป้องกันไฟ, บัญญัติ 10 ประการในอาคารสูง, ความรู้เบืองต้นเพือพ้นอัคคีภัย, ใช้
ก๊าซปลอดภัย 10 วิธี,การใช้สายส่งนํ าดับเพลิง  และการใช้รอกหนีไฟ   โดยมีรายละเอียดดังนี 

 

                         1.  ภยันตรายจากไฟไหม้   Fire Hazardous 
  
        1. ไฟไหม้จะมีความมืดปกคลุม ไม่สามารถมองเห็นอะไรได ้ความมืดนั นอาจเนืองจาก 
     -  อยู่ภายในอาคารแล้วกระแสไฟฟ้าถูกตัด 
      -  หมอกควันหนาแน่น 
     -  เป็นเวลากลางคืน 
         วิธีแก้ไข   -  ติดตั งอุปกรณ์ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ( Emergency Light ) ซึงทํางานได้ด้วย 

                 แบตเตอรีทันทีทีกระแสไฟฟ้าถูกตัด 
             -   ติดตั งเครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง เมือกระแสไฟฟ้าถูกตัด 
             -   เตรียมไฟฉายทีมีก ําลังส่องสว่างสูง ไว ้ให้มีจ ํานวนเพียงพอในจุดทีสามารถนํามาใช้ได้ 
                  สะดวก 

                          -  ฝึกซ้อมหนีไฟเมือไม่มีแสงสว่างด้วยตนเองทั งทีบ้าน ทีทํางาน ในโรงแรมหรือแม้แต่ใน 
                             โรงพยาบาล โดยอาจใช้วิธีหลับตาเดิน (ครั งแรก  ๆควรให้เพือนจูงไป) และควร 
                             จินตนาการด้วยว่า ขณะนี ก ําลัง เกิดเหตุเพลิงไหม ้       

2. ไฟไหม้จะมีก๊าซพิษและควันไฟ     ผู ้ เสียชีวติและบาดเจ็บในเหตุเพลิงไหม ้ประมาณร้อยละ 90  เป็นผล
จากควันไฟซึงมีทั งก๊าซพิษ และทําให้ขาดออกซิเจน 

          วิธีแก้ไข   -  จัดเตรียม หน้ากากหนีไฟฉุกเฉิน (Emergency smoke mask) 

               -  ใช้ถุงพลาสติกใส ขนาดใหญ่ ตักอากาศแล้วคลุมศีรษะหนีฝ่าควัน (ห้ามฝ่าไฟ) 
               -  คืบ คลานตํ า อากาศทีพอหายใจได้ย ังมีอยู่ใกล้พืน สูงไม่เกิน 1 ฟุต แต่ไม่สามารถทําได ้
                  เมือ อยู่ในชั นทีสูงกว่าแหล่งกําเนิดควัน 

3. ไฟไหม้จะมีความร้อนสูงมาก หากหายใจเอาอากาศทีมีความร้อน 150 องศาเซลเซียสเข้าไป  ท่านจะ 
        เสียชีวิตทันที    ในขณะทีเมือเกิดเพลิงไหม้แล้วประมาณ 4 นาที อุณหภูมิจะสูงขึ นกว่า 400 องศา 
        เซลเซียส 
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         วิธีแก้ไข    -  ถ้าทราบตําแหน่งต้นเพลิงและสามารถระงับเพลิงได้ ควรระงับเหตุเพลิงไหม้ด้วย 

                                ความรวดเร็ว ไม่ควรเกิน 4 นาที หลังจากเกิดเปลวไฟ 

                            -   ควรหนีไฟจากจุดเกิดเหตุให้เร็วทีสุด ไปย ังจุดรวมพล 
  
      4. ไฟไหม้ลุกลามรวดเร็วมาก 

 เมือเกิดเปลวไฟขึ นมาแล้ว ท่านจะมีเวลาเหลือในการเอาชีวิตรอดน้อยมาก 

 ระยะการเกิดไฟไหม้ 3 ระยะ  ดังนี  

                 4.1  ไฟไหม้ขันต้น คือ ตั งแต่เห็นเปลวไฟ จนถึง 4 นาท ีสามารถดับได ้โดยใช้เครืองดับเพลิงเบืองต้น  
(Portable Fire Extinguisher) แต่ผู ้ ใช้จะต้องเคยฝึกอบรมการใช้เครืองดับเพลิงมาก่อน จึงจะมีโอกาส ระงับได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

  4.2  ไฟไหม้ขันปานกลาง ถึงรุนแรง คือ ระยะเวลาไฟไหม้ไปแล้ว 4 นาที ถึง 8 นาที อุณหภูมิจะสูงมาก
เกินกว่า 400 องศาเซลเซียส หากจะใช้เครืองดับเพลิงเบืองต้นต้องมีความชํานาญ และต้องมีอุปกรณ์จํานวนมาก
เพียงพอ จึงควรใช้ระบบดับเพลิงขั นสูง(Fire Hose System) ซึงจะมีความปลอดภัย และมี ประสิทธิภาพมากกว่า 

  4.3  ไฟไหม้ขันรุนแรง  คือ  ระยะเวลาไฟไหม้ต่อเนืองไปแล้ว เกิน 8 นาท ีและย ังมีเชือเพลิงอีก 
มากมายอุณหภูมิจะสูงมากกว่า 600 องศาเซลเซียส ไฟจะลุกลามขยายตัวไปทุกทิศทางอย่างรุนแรงและรวดเร็ว  
การดับเพลิงจะต้องใช้ผู ้ ทีได้รับการฝึกพร้อมอุปกรณ์ในการระงับเหตุขั นรุนแรง (Fire Fighting Team) 

 
 

                   2.  การป้องกันและระงับอัคคีภัย    Fire Prevention And Control 
     
    เมือรู้ภย ันตรายจากไฟไหม้แล้ว การป้องกันมิให้เกิด จะเป็นหนทางแรกทีประชาชนทุกคน ควรเลือกปฏิบัติ 
ซึงการป้องกันนั นมีหลักอยู่ว่า 
 
  1. กําจัดสาเหต ุ
  2. คุมเขตลุกลาม 
  3. ลดความสูญเสีย 

 
“ ป้องกันอย่าให้เกิด  คือสิงประเสริฐสุด ” 

 
 
   กําจัดสาเหต ุ  สาเหตุแห่งอัคคีภัย 
  1.1  ประมาท      ในการใช้เชือเพลิง การใช้ความร้อน การใช้ไฟฟ้า 
  1.2  อุบัติเหต ุ        ทั งโดยธรรมชาติ และเกิดจากมนุษย ์
  1.3  ติดต่อลุกลาม    การนําความร้อน การพาความร้อน การแผ่รังสีความร้อน 
  1.4  ลุกไหม้ขึนเอง   การทําปฏิกิริยาทางเคมี, การหมักหมม อินทรีย์สาร 

1.5  วางเพลิง          ทั งทางตรง และ ทางอ้อม 
             คุมเขตลุกลาม    รีบระงับ ย ับย ั งไฟ ด้วยการทําความเข้าใจในหลัก 
 

           ตัวเลขรักษาชีวิต  “ 3 – 4 – 6 เดินชิดขวา  รักษาชีวิต ” 
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เลข 4 คือ ประเภทของไฟ 
         Classification of Fire 

เลข 3 คือ องค์ประกอบของไฟ 

Component of Fire 

 

 
                                     

 
 

 

             
              องค์ประกอบของไฟ    ม ี3 อย่าง คือ 
 1.  ออกซิเจน ( Oxygen )ไม่ตํ ากว่า 16 %  
      (ในบรรยากาศ ปกติจะมีออกซิเจนอยู่ประมาณ 21 %) 
 2.  เชือเพลิง ( Fuel )  ส่วนทีเป็นไอ (เชือเพลิงไม่มีไอ ไฟไม่ติด) 

 3.  ความร้อน ( Heat ) เพียงพอทําให้เกิดการลุกไหม้ 

            ไฟจะติดเมือองค์ประกอบครบ 3 อย่าง  ทําปฏิกิริยาทางเคมีต่อเนืองเป็นลูกโซ่ ( Chain reaction ) 

 
  การป้องกันไฟ   คือ การกําจัดองค์ประกอบของไฟ 
  การดับไฟ   คือ การกําจัดองค์ประกอบของไฟ เช่นกัน 
  วิธีการดับไฟ   จึงมีอย่างน้อย 3 วิธี คือ 
      1.  ทําให้อับอากาศ ขาดออกซิเจน 
      2.  ตัดเชือเพลิง ก ําจัดเชือเพลิงให้หมดไป 
      3.  ลดความร้อน ทําให้เย็นตัวลง 
                                                        **  และการตัดปฏิกิริยาลูกโซ่ ** 
 
 
 
         
 
 
      ไฟม ี4 ประเภท คือ A B C D ซึงเป็นข้อกําหนดมาตรฐานสากล 
      ไฟประเภท เอ  มีสัญลักษณ์เป็น รูปตัว A สีขาวหรือดํา อยู่ในสามเหลียมสีเขียว 
     ไฟประเภท A คือ ไฟทีเกิดจากเชือเพลิงทีมีลักษณะเป็นของแข็ง 

    เชือเพลิงธรรมดา เช่น ฟืน ฟาง ยาง ไม ้ผ ้า กระดาษ พลาสติก หนังสติก 
    หนังสัตว ์ปอ นุ่น ด้าย รวมทั งตัวเราเอง 
   วิธีดับไฟประเภท Aทีดีทีสุด คือ การลดความร้อน (Cooling) โดยใช้นํา 

 
    ไฟประเภท บ ีมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาวหรือดํา อยู่ในรูปสีเหลียม สีแดง 
   ไฟประเภท B คือ ไฟทีเกิดจากเชือเพลิงทีมีลักษณะเป็นของเหลวและก๊าซ 
      เช่น นํ ามันทุกชนิด แอลกอฮอล ์ทินเนอร์ และก๊าซติดไฟทุกชนิด เป็นต้น 
                 วิธีดับไฟประเภท B ทีดีทีสุด คือ กําจดัออกซิเจน ทําให้อับอากาศ  
                 โดยคลุมดับ  ใช้ผงเคมีแห้ง  ใช้ฟองโฟมคลุม 
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เลข 6 คือ เครืองดับเพลิงแบบมือถือ 

Portable Fire Extinguishers 

 

   ไฟประเภท ซี มีสัญลักษณ์เป็นรูป C สีขาวหรือดํา อยู่ในวงกลมสีฟ้า 
  ไฟประเภท C คือ ไฟทีเกิดจากเชือเพลิงทีมีลักษณะเป็นของแข็งทีมี 
    กระแสไฟฟ้าไหลอยู ่เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิด การอาร์ค การสปาร์ค 
    วิธีดับไฟประเภท C ทีดีทีสุด คือ ตัดกระแสไฟฟ้า แล้วจึงใช้ 
                ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ นํายาเหลวระเหยทีไม่ม ีCFC  
                ไล่ออกซิเจนออกไป 
 
 
  ไฟประเภท ด ีมีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว D สีขาวหรือดํา อยู่ในดาว 5 แฉก สีเหลือง 
  ไฟประเภท D คือ ไฟทีเกิดจากเชือเพลิงทีมีลักษณะเป็นโลหะ 

  และสารเคมีติดไฟ  เช่น ว ัตถุระเบิด, ปุ ๋ ยยูเรีย (แอมโมเนียมไนเตรต)  
  ผงแมกนีเซียม ฯลฯ  
 วิธีดับไฟประเภท D ทีดีทีสุด คือ การทําให้อับอากาศ หรือใช้สารเคมีเฉพาะ 
 (ห้ามใช้นําเป็นอนัขาด) ซึงต้องศึกษาหาข้อมูลแต่ละชนิดของสารเคมีหรือโลหะนั น ๆ
 
 

 
 
 
                                                              

 

 

เครืองดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire Extinguisher) หรืออาจเรียกว่าแบบยกหิว มีประโยชน์ในการระงับไฟ
เบืองต้น ไม่ควรฉีดถ้าไม่เห็นแสงไฟ เครืองดับเพลิงมีมากกว่า 20 ชนิด แต่ควรรู้เป็นหลัก 6 ชนิด คือ 

 
 1. เครืองดับเพลิงชนิดกรดโซดา ( Soda  Acid ) 

   ( นิยมบรรจุในถังสีแดงไม่มีสาย ไม่มีคันบีบ )   
   เวลาใช ้ต้องทําให้หลอดบรรจุกรดโซดาแตก ( โดยการทุบปุ ่ มเหนือถัง )   
   เพือทําปฏิริยากบันํ า เกิดก๊าซขับดัน ให้ถือถังคว ําลง แล้วนํ าจะพุ่งผ่านหัวฉีดเข้าดับไฟ 
   ซึงยุ่งยากซับซ้อน ตรวจสอบยาก ปัจจุบันไม่นิยมใช ้ไม่มีจ ําหน่ายในเมืองไทยแล้ว 
   แต่ในต่างประเทศย ังมีใช้อยู่    

      …..ใช้ดับไฟประเภท A อย่างเดียว 

 

 

             2. เครืองดับเพลิงชนดิฟองโฟม  ( Foam ) 
   ( นิยมบรรจุในถังอลูมิเนียมสีครีมหรือถังแสตนเลส มีหัวฉีดเป็นหัวฝักบัว )  
   บรรจุอยู่ในถังทีมีนํ ายาโฟมผสมกับนํ าแล้วอัดแรงดันเข้าไว ้ (นิยมใช้โฟม AFFF)  
   เวลาใช ้ถอดสลักและบีบคันบีบ  แรงดันจะดันนํ าผสมกับโฟมผ่านหัวฉีดฝักบัว 
   พ่นออกมาเป็นฟอง กระจายไปปกคลุมบริเวณทีเกิดไฟไหม ้ทําให้อับอากาศขาด 
   ออกซิเจน และลดความร้อน…  
   …..ใช้ดับไฟประเภท B และ A 
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        3. เครืองดับเพลิงชนิดนําสะสมแรงดัน ( Water Pressure ) 
 ( นิยมบรรจุถังเสต็นเลส ต่างประเทศบรรจุถังกันสนิมสีแดง)  

          บรรจุนํ าอยู่ในถัง แล้วอัดแรงดันนํ าเข้าไว ้  
   จึงเรียกว่า  นํ าสะสมแรงดัน….  

          …..ใช้ดับไฟประเภท A 
 

 
       4. เครืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือซีโอทู             
           (Carbon dioxide)  
              (นิยมบรรจุถังสีแดง  ต่างประเทศบรรจุถังสีดํา)  

 บรรจุก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไว ้ในถังทีทนแรงดันสูง     
 ประมาณ  800 – 1200 ปอนด ์ต่อตารางนิว  ทีปลาย 
 สายฉีดจะมีลักษณะเป็นกระบอกหรือกรวย เวลาฉีดดับเพลิง 
 จะมีเสียงดังเล็กน้อย พร้อมกับพ่นหมอกหิมะออกมาไล่ความ  
 ร้อนและออกซิเจนออกไปควรใช้ภายในอาคารทีต้องการ 
 ความสะอาดโดยฉีดเข้าใกล้ฐานของไฟให้มากทีสุด  
 ประมาณ 1.5 – 2 เมตร เมือใช้งานแล้วจะไม่มีสิงสกปรก  
 หลงเหลือ 
   …….ใช้ดับไฟประเภท C และ B 

 
5. เครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ( Dry Chemical Powder ) 
(นิยมบรรจุถังสีแดง  ต่างประเทศบรรจุถังสีฟ้า)  

            บรรจุผงเคมี ซึง มีหลายชนิด หลายคุณภาพไว้ในถัง แล้วอัดแรงดันเข้าไป   เวลาใช ้
ผงเคมีจะถูกดันออกไปคลุมไฟทําให้อับอากาศ    ควรใช้ภายนอกอาคาร  เพราะผงเคมี 
เป็นฝุ ่ นละอองฟุ ้ งกระจายทําให้เกิดความสกปรก และเป็นอุปสรรคในการเข้าผจญเพลิง 
อาจทําให้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาแพง   เสียหายได…้….  
…….ใช้ดับไฟได้ดีคือ ไฟประเภท B….ผงเคมีไม่เป็นสือไฟฟ้า  
สามารถดับไฟประเภท C ได้ (แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าอาจเสียหาย)  
…การดับไฟประเภท A ต้องมีความชํานาญและควรใช้นําดับถ่าน 

 

 6. เครืองดับเพลิงชนิดนํายาเหลวระเหย ฮาโลตรอน Halotron  
(บรรจุในถังสีเขียว)   
แต่เดิมบรรจุนํ ายาเหลวระเหย ชนิด โบรโม คลอโร ไดฟลูออโร ซึงเป็นสาร CFC 
ไว้ในถัง ใช้ดับไฟได้ดีแต่มีสารพิษและในปัจจุบันองค์การสหประชาชาติประกาศ 
ให้เลิกผลิตพร้อมทั งให้ทุกประเทศลดการใช้จนหมดสิน   เพราะเป็นสารทีทําลาย 
สิงแวดล้อมโลก  บางประเทศถือว่าเป็นสิงผิดกฎหมาย 
:  ปัจจุบันนี นํ ายาเหลวระเหยทีไม่มีสาร CFC มีหลายยีห้อ และหลายชือ 
…..ใช้ดับไฟประเภท C  และ B  ส่วนไฟประเภท A  ต้องมีความชํานาญ 
สามารถฉีดใช้ได้ไกลกว่า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ คือระยะ 3-4  เมตร 
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การตรวจสอบแรงดันในถังดับเพลิง 
 
ถ้ามีมาตรวัด  (Pressure Gauge) ต้องดูทีเข็ม “เข็มตังยังใช้ได้ เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การ” หากแรงดันไม่มี เข็มจะ
เอียงมาทางซ้าย ต้องรีบนําไปเติมแรงดันทันที อย่าติดตั งไว ้ให้คนเข้าใจผิด คิดว่าย ังใช้ได้  การตรวจสอบนีควร
เป็นหน้าทีของผู ้ทีดูแลบริเวณทีติดตังเครืองดับเพลิงนันๆ  ควรตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครัง 

 
                      
 
                    
 
 

 

   
                                                   เข็มตังยังใช้ได้                      เข็มเอียงซ้ายไม่ได้การ 
ถ้าไม่มีมาตรวัด (Pressure Gauge) คือเครืองดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(ซีโอทู) ใช้วิธีชั งนํ าหนักก๊าซ
ทีอยู่ในถัง หากลดลงตํ ากว่า 80 % ควรนําไปอัดเพิมเติม 
 

การบํารุงรักษาเครืองดับเพลิง 
 

เครืองดับเพลิงเป็นอุปกรณ์ทีสําคัญต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นอย่างยิง  จึงควรได้รับการดูแลเอาใจใส่ใหส้ามารถ

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวนาน  ขั นตอนทีสําคัญในการบํารุงรักษา คือ 
1. อย่าติดตั งอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในทีทีอุณหภูมิสูง  มีความชืน หรือเกิดความสกปรกได้ง่าย เช่น ตากแดด ตาก

ฝน ติดตั งใกล้จุดกําเนิดความร้อนต่าง  ๆ อาทิ หม้อต้มนํ า  เครืองจักรทีมีความร้อนสูง เตาหุงต้ม ห้องอบ
ต่างๆ เป็นต้น 

2. ทําความสะอาดตัวถังและอุปกรณ์ประกอบ (สายฉีด,หัวฉีด)เป็นประจําสม ําเสมอ (อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง) 
เพือให้ดูดีมีระเบียบและพร้อมใช้งาน 

3. หากเป็นเครืองดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง  ควรเคลือนผงเคมีทีบรรจุอยู่ภายใน โดยยกถังพลิกคว ํ า-พลิกหงาย 
5-6 ครั ง (จนแน่ใจว่าผงเคมีแห้งไม่จับตัวเป็นก้อน)  อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง 

4. ตรวจสอบสลากวิธีใช ้ป้ายบอกจุดติดตั งป้าย แสดงกําหนดการบํารุงรักษา และผู ้ตรวจสอบ(Maintenance 
Tag) ให้สามารถอ่านออกได้ชัดเจนตลอดเวลา   

 
หากท่านได้ตรวจสอบและบํารุงรักษาตามทีกล่าวมานี แล้ว  อุปกรณ์ของท่านจะมีอายุยืนยาว สามารถใช้ได้ไม่ตํ า
กว่า 5 ปี 
 
หมายเหตุ  ขอให้ระวังผู ้ไม่หวังดี มาหลอกท่านเพือขอนําเครืองดับเพลิงไปเติมแรงดัน หรือผงเคมีแห้ง โดยอ้าง
ว่าเสือมสภาพ  ท่านควรซือเครืองดับเพลิงจากบริษัทขายเครืองดับเพลิงทีรับประกันอย่างน้อย 5 ปี และใน
ระยะเวลารับประกัน  หากแรงดันในถังลดลง โดยทีไม่มีการดึงสายรัดสลักนิรภัย (Safety Pin) ออก  บริษัทขาย
เครืองดับเพลิงนั นจะต้องทําการเติมแรงดันหรือผงเคมีให้ท่านโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
 

“ หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อสมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA ” 
โทร Hotline  081-4844838 , 081-6393529 
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การติดตังเครืองดับเพลิง 
 
1. ให้ติดตั งสูงจากพืน โดยวัดถึงส่วนทีสูงทีสุดของเครืองดับเพลิง  ต้องไม่เกิน 140 ซม.   สําหรับถังดับเพลิง
ขนาดเบาทีมีนํ าหนักรวมไม่เกิน 10 กก.เพือให้ทุกคนสามารถหยิบใช้ได้สะดวกและติดตั งสูงไม่เกิน 90 ซม.
สําหรับถังขนาดหนัก  (บางประเทศวางบนพืน) 
2.   ติดตั งป้ายชี ตําแหน่งไว้เหนือเครืองดับเพลิง   เพือให้มองเห็นได้ชัดเจนในระยะไกล จากทุกมุมมอง  และทั ง 
กลางวันและกลางคืน  

3.  เครืองดับเพลิงทุกเครืองทีติดตั งในประเทศไทย ต้องมีรายละเอียดเป็นภาษาไทยด้วย    

4.  จะต้องมีป้ายระบุระยะเวลาการตรวจสอบบํารุงรักษา (Maintenance Tag)    ทีเครืองดับเพลิงทุกๆเครืองด้วย   
( ซึงก ําหนดให้ตรวจสอบอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง ) 

               3.  วิธีใช้เครืองดับเพลิงแบบมือถือ    How to use fire extinguisher 
   
เครืองดับเพลิงโดยทั วไป จะมีวิธีใช้คล้ายคลึงกันมาก จะมีข้อแตกต่างกันบ้างก็เพียงระยะห่างในการฉีดและการ
จับหัวฉีด โดยเฉพาะอย่างยิง ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์(ซีโอทู) ซึงระยะห่างในการฉีดดับ ต้องเข้าใกล้กว่าเครือง
ดับเพลิงชนิดอืน  ๆกล่าวคือ เครืองดับเพลิงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทีมีปากกรวย ต้องอยู่ห่างประมาณ 1½ ถึง 2 
เมตร ส่วนเครืองดับเพลิงชนิดอืน  ๆอาทิ ผงเคมี นํ า โฟม นํ ายาเหลวระเหย   ระยะห่างฉีดดับประมาณ  3 – 4 
เมตร ดังมีวิธีขั นตอนดังนี 

 ภาพ ขันตอน ท่องจําให้ขึนใจ  ข้อสังเกตและข้อควรระวัง 

 
 

 

การหิวถัง 

 

 

สีนิวเรียงชิดติดกัน 

จับใตค้ันบีบด้านล่าง 

หันสายฉีดไป
ด้านหน้า 

 

ห้ามยกหิวทีโคนสายฉีด  

เพราะอาจทําให้หัก ขาด จนใช้งานไม่ได ้

  

การนําพา 

 

แล้วนําพาไป 

 

ควรนําไปทีเกิดเหตุ 2 ถัง เพือสํารอง ถ้า
ระงับไม่อยู่ในถังเดียว 

 
 

พอเห็นแสงไฟ 

 

ไม่เห็นแสงไฟอย่าฉีด 
 

  

การเข้าดับ 

 

 

ให้เข้าเหนือลม 
 

 

หากเข้าใต้ลม ก๊าซพิษควันไฟจะถูกพัดเข้าหา
ตัว 

 

ระยะเหมาะสม 3 ถึง 4 ม.ถ้าชนิดซีโอทู 1½ ม. ถึง 2 ม. 
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การดึงสลัก 

 

 

 

 

ดึงสลักออกมา 

 

 

 

หมุนให้เส้นพลาสติกทีคล้องสลัก ขาดก่อน 

 

 
 

 

ยกสายฉีด 

 

 

ยกสายฉีดตรงหน้า 

จับปลายให้มั น 

 

ควรสังเกตให้แน่ใจว่า จะนําสายฉีดออก
ใช้ได้อย่างไร 

 

 

 

 

 

 
 

บีบคันบีบ 

 

 

 
 

บีบคันบีบฉับพลัน 

 

 

 

บีบคันบีบอย่างแรง และต่อเนือง 

 

 

 

 

  

 

ส่ายหัวฉีด 

 

ส่ายหัวฉีดไปมา 

 

ส่ายหัวฉีดเพือให้สารดับไฟจากถัง ครอบคลุมฐาน

ของไฟ 

 

เป้าหมายตรงหน้า 

ตามองเป้าหมาย ก้มหรือย่อตัวเล็กน้อย  

เพือหลบควันและความร้อน 

 
 

 

ฉีดทีฐานไฟ 

 

 

ฉีดกลบฐานของไฟ 

ฉีดจากใกล้ไปไกล 

 

เมือแรงดันในถังลดลง ควรก้าวเดินเข้าสู่เป้าหมาย 

อย่างระมัดระวัง 

 

  

 

ดับให้สนิท 

 

 

 

ดับได้แน่นอน 

 

 

ต้องแน่ใจว่าไฟดับ ก่อนถอยอกจากทีเกิดเหตุ 

 

 

 

หมายเหตุ : เครืองดับเพลิงแบบสะสมแรงดัน จะมีประสิทธิภาพในการดับไฟสูง ใน 10 วินาทีแรกเท่านั น 

(ระยะเวลารวมใน 1 ถังส่วนใหญ่ประมาณ 20 วินาที) ก่อนฉีดใช้จึงควรมั นใจว่า จะฉีดได้ถูกเป้าหมาย   
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 1. ก่อนนําเครืองดับเพลิงไปใช ้ต้องมั นใจว่าเครืองดับเพลิงนั นใช้ได้ ใช้ให้ตรงกับประเภทของไฟ และ
เหมาะสมกับสถานที 

2. ควรฉีดใชเ้มือเห็นแหล่งกําเนิดของไฟ  

3. ระวังอันตรายจากแก๊สพิษ ควันไฟ และการขาดอากาศหายใจ 

4. ไม่ควรเข้าดับไฟคนเดียว   

 5. ไม่มั นใจ  อย่าเสียง !  
 

“เดินชิดขวา”  ทิศทางคนไทยเดินอย่างปลอดภัย 
 
เป็นกฎสากลในเรืองทิศทางการเดินอย่างปลอดภัย  คือ ให้เดินสวนทิศรถยนต์วิง  ประเทศไทยเรา  รถวิงชิดซ้าย  
คนจึงเดินชิดขวา เพือจะได้แลเห็นกันทั งรถทั งคน อีกทั งในกรณีฉุกเฉิน ทีมีฝูงชนจํานวนมาก การหนีภัยจะ
ได้รับความปลอดภัยมากขึ น  ไม่สับสนและไม่เกิดการชนหรือกีดขวางทางกัน…..คนไทยทุกคน  จึงควรสํานึก
และปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันนี คือ “รถวิงชิดซ้าย คนเดินชิดขวา” (เวลาสวนกัน)  ยามวิกฤตจําเป็นต้อง
เคลือนย ้ายผู ้คนจํานวนมาก  ในสถานทีคับแคบให้ใช้ค ําว่า “เดินชิดขวา – แถวเรียงเดียว – ห้ามดึง – ห้ามดัน – 
ห้ามผลัก – ห้ามแซง – ก้มตัวตํา” (ในกรณีมีควัน) 

 
สรุป  ตัวเลขรักษาชีวิต  ……… คือ   “3 – 4 – 6  เดินชิดขวา  รักษาชีวิต” 

 
 

  ลดความสูญเสีย  ด้วยการ สํารวจตรวจตรา    จัดหาเครืองมือ   ฝึกปรือผู ้ใช้ 
     
         1 สํารวจตรวจตรา 

                           1.1  อุปกรณ์เตือนภัย 

        :  เครืองดักจับควัน  (Smoke detectors) 
        :  เครืองดักจับความร้อน  (Heat detectors) 
        :  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ (Fire alarm) 
        :  แผงควบคุมอุปกรณ์เตือนภัย  (Fire control panel) ซึงต้องมีทีมดับเพลิงคอย   
           ตอบสนอง 
1.2  อุปกรณ์ส่องสว่างฉุกเฉิน  (Emergency light) 
1.3  อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัต ิ    :   หัวฉีดนํ าอัตโนมัติ (Sprinkler)  ฯลฯ 

                            1.4  อุปกรณ์ดับเพลิงประจําอาคาร 
          :  ระบบท่อยืน  (Stand pipe) 

        :  หัวรับนํ าดับเพลิง  (Inlet Valve) 
           :  ปัมนํ าดับเพลิง  (Fire Pump) 
                      :  ทางจ่ายนํ า  (Fire Hydrant) 
          :  แหล่งเก็บนํ าสํารอง  (Water Tank) 
           :  ม้วนสายยางดับเพลิงในวงล้อ  (Fire Hose Reel) 
          :  สายส่งนํ าดับเพลิงแบบแขวน  (Fire Hose Rack) 
          :  ม้วนสายส่งนํ าดับเพลิง  (Fire Delivery Hose) 
         :  สายสูบนํ าดับเพลิง (Suction Hose) เป็นสายตัวหนอ    
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                      :  เครืองดับเพลิงแบบถือหิวต่าง ๆ   (Portable Fire Extinguisher) 

        :  ฯลฯ 
 

                       1.5  ทางหนีไฟและอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
                                    : ทางหนีไฟ(Fire Exit) ใช้เฉพาะหนีไฟ   

     : ต้องมีประตูทีทนไฟได้ไม่ตํ ากว่า 2 ชั วโมง  
     : ความกว้างของประตูมากกว่า  90 เซนติเมตร 
     : ให้ผลักเข้าไปภายในช่องทางได้ตลอดเวลา    
      :  มีอุปกรณ์ปิดประตูกลับเข้ามาเองโดยอัตโนมัติ (โชคอัพ)  
      : เมือเปิดประตูเข้าไปแล้วต้องมีชานพัก  
      : ช่องทางหนีไฟต้องทําด้วยวัสดุทีเป็นคอนกรีต ทนไฟได้ไม่ตํ ากว่า  2 ชั วโมง   
      : ลูกตั งบันไดสูงไม่เกิน 20 เซนติเมตร  ลูกนอนไม่แคบกว่า  22 เซนติเมตร 
      :  ต้องมีแสงสว่างทีมองเห็นได้ตลอดเวลา  
      : ต้องไม่มีสิงกีดขวาง พืนไม่ลืน 
       :  เครืองปรับแรงดันอากาศในช่องหนีไฟ  (Stair Pressurized) 
       :  มีป้ายบอกตําแหน่งและทิศทางการหนี 

            :  ลานจอดเฮลิคอปเตอร์  (Heliport) 
            :  ลิฟท์ดับเพลิง  (Fire - man Lift) 

                          1.6  อุปกรณ์ช่วยชีวิตอืน ๆ   เช่น  
         :  ท่อผ ้าหนีไฟฉุกเฉิน  (Chute) 
         :  เบาะลมช่วยชีวิต  (Air Cushion) 
         :  รอกหนีไฟ  (Fire Escape Device) 
         :  หน้ากากหนีไฟ  (Smoke Mask) ตามมาตรฐาน 
         :  หน้ากากกันควันพิษแบบมีถังอัดอากาศ  (S.C.B.A. Self Contained Breathing   
             Apparatus) 
         :  บันไดลิง (Emergency Ladder)      
         ฯลฯ 
1.7  ป้ายเตือนเพือความปลอดภัยต่าง ๆ  (Safety Sign) 

                      :  แบบแปลนแผนผังอาคารแต่ละชั น ระบุตําแหน่งห้องต่างๆและอุปกรณ์ป้องกัน  
                                      ระงับอัคคีภัย 
           :  ป้ายทางออก – ทางเข้า (Exit – Entrance)  ใช้เข้า-ออกปกติ 
          :  ป้ายทางออกฉุกเฉิน (Emergency Exit) ใช้เฉพาะเหตุฉุกเฉิน เช่น หน้าต่าง, ทางลับ,  
                                      บันไดลิง 
          :  ป้ายทางหนีไฟ (Fire Exit) ( ใช้เฉพาะเวลาหนีไฟ ) 
          :  ป้ายบอกชั น และบอกทิศทางจะไปชั นไหนต่อ 
          : ป้ายแสดงจุดติดตั ง 
       -  เครืองดับเพลิง 
       -  สายฉีดนํ าดับเพลิง 
       -  สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
   -  รอกหนีไฟ   ฯลฯ 
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          : ป้ายบอกห้องหรือช่องทางทั งหมดทีมี  รวมทั งบอกทางตันด้วย 
                                   : ป้ายแสดงพืนที หรือวัตถุอันตราย 
          : ป้ายห้ามใช้ลิฟท์ เมือเกิดเพลิงไหม ้
 
             2.   จัดหาเครืองมือ เมือสํารวจแล้วว่าย ังขาดสิงใดควรจัดซือ จัดหาตามความเหมาะสม 
 
 

 3.  ฝึกปรือผู ้ใช้ เมือมีอุปกรณ์แล้วควรฝึกอบรมให้บุคลากรมีความรู้โดยเน้นว่า 
   “อย่าเพียงสาธิต   แล้วคิดว่ารู้ คนจะรู้จะต้องฝึก...” และต้องจัดทําแผนฉุกเฉินและทํา     
    การฝึกซ้อมตามแผนนั น ๆ โดยสมําเสมอ อย่างน้อยปีละ 1 ครัง 

 
 

4.  ข ันตอนท ัง 4 เมือมีไฟไหม ้  (Actions to be Considered on Discovering a fire) 
 

 
 
FREE…. Fire!  Let’s FREE 

1. พบเหตุ FIRE   
 
In the event of fire.  Remove  people 
from immediate danger.     
เมือพบเหตุเพลิงไหม ้ ให้แจ้งเหตุ 
( ย ้ายคนออกจากพืนทีอันตรายไปจุดปลอดภัย (Safe Area) ) 
 
 

2. แจ ้งเหต ุRAISE THE ALARM      
 
Raise the alarm and follow your emergency  
procedures. 
แจ้งให้ผู ้อยู่ใกล้ทีเกิดเหตุรู้  และไปกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้
(Fire Alarm) และโทรศัพท์แจ้ง  แล้วมาช่วยกันดับไฟ  
และช่วยเหลืออืน ๆ 

 
3. ระง ับเหต ุEXTINGUISH 
Attempt to extinguish the fire only if you are trained  
and it is safe to do so. 
ผู้ ทีรู้ว่ามีเหตุเพลิงไหม้ ต้องเข้าช่วยกันดับไฟ โดยไม่เสียง 

( ควรฝึกใช้เครืองดับเพลิงให้เป็นทุกคน ) และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 
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4. หนีเหต ุESCAPE 
 
Decide on meeting  place outside where everyone   
will gather after they escape. Crawl low under smoke. 

 ผู ้ไม่มีหน้าทเีกียวข้องกับการดับไฟ  ให้รีบหนีทางช่องหนีไฟทีปลอดภัย 
 ซึงต้องเตรียมไว้อย่างน้อย 2 ทาง (ในทิศทางตรงกันข้าม) ให้หนีลง   
              อย่าหนีขึ น  หากมีกลุ่มควันให้คลานตํ า  แล้วไปรวมตัวทีจุดรวมพล  
              (Assembly area) เพือตรวจสอบจํานวนคนว่าออกมาครบ  หรือติด 
          ค้างในอาคาร 

 
 จุดนัดพบทีเหมาะสม  ควรมีลักษณะดังนี  

 

1. ใกล้และสะดวกต่อการอพยพมากทีสุด ( ใช้เหตุการณ์ละจุดเดียว ) 
2. กว ้างขวางเพียงพอรับผู ้อพยพ พร้อมหน่วยช่วยเหลือและทรัพย์สินทีเคลือนย ้ายมา 
3. หลีกเลียงการข้ามถนนหรือเข้าไปวุ่นวายในถนนจนอาจเกิดอันตราย 
4. จะต้องปลอดภัยจากควันไฟ เปลวไฟ แรงระเบิด 
 

 

                 5.  “ 5 ต้อง ” ป้องกันไฟ 
 

 
            กฎระเบียบทีใช้ในชุมชน 

 1.  ต้องจัดให้เรียบร้อย 
 2.  ต้องคอยซ่อมบํารุง 
 3.  ต้องมุ่งทําตามกฎ 
 4.  ต้องลดความขัดแย้ง 
            5.  ต้องร่วมแรงเตรียมพร้อม 
 

1. ต้องจัดให้เรียบร้อย  จัดบ้านเรือน  สถานทีทํางาน ทีอยู่อาศัยให้เรียบร้อยอย่าให้รกรุงรัง  ระวังเรือง
การเดินสายไฟฟ้า  การเก็บเชือเพลิง และการใช้ความร้อน ควรคํานึงถึงทางหนีเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน
ด้วย ซึงอย่างน้อยต้องมี 2 ทาง และไม่มีสิงกีดขวาง 

2.   ต้องคอยซ่อมบํารุง   ดูแลเอาใจใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า  เครืองจักรกล  เครืองมือหรืออุปกรณ์ที  
      ก่อให้เกิดความ 
      ร้อนให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์และปลอดภัยเสมอ 
3.   ต้องมุ่งทําตามกฎ     ต้องศึกษาและทําความเข้าใจกฎแห่งความปลอดภัยแล้วปฏิบัติตาม     
       อาทิ   ปล่อยให ้เด็กเล่นไฟ  จุดธูปเทียนบูชาพระ โดยไม่ดูแล  สูบบุหรีในทีห้ามสูบ เผาขยะ 
       มูลฝอย  โดยไม่ควบคุม เป็นต้น     

            4.  ต้องลดความขัดแย้ง  ความขัดแย ้ง  ความไม่รัก ไม่สามัคคีกันในชุมชน คือ  ภัยอันมหันต์     
ควรสร้างความกลมเกลียวให้เกิดขึ น  ทั งเพือนบ้านและหน่วยราชการทีเกียวข้อง 
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        5.   ต้องร่วมแรงเตรียมพร้อม 

1.  เตรียมอุปกรณ์ดับเพลิง ( ต้องแน่ใจว่าพร้อมใช)้ นํ าใส่ตุ่มพร้อมภาชนะตัก  ทรายใส่กระป๋อง   
     สํารวจแหล่งนํ า  ตรวจสอบประปาหัวแดงว่ามีนํ าหรือไม่ ใช้ได้หรือเปล่า 

       2.   มีแผนฉุกเฉิน และจัดบุคลากรทําหน้าทีตามแผน   
       3.  เตรียมเส้นทางหนี เส้นทางเข้าระงับเหตุ และจุดรวมพลของชุมชน 

4.  มีการฝึกซ้อมเป็นประจํา อย่างน้อยปีละ 2 ครั ง  
 
                 “พึงระลึกเสมอว่า ไม่มีใครช่วยท่านได้ หากท่านไม่ช่วยตัวเอง” 
 

 
 
 

          ( ข้อควรปฏิบัติเมือพักอาศัยในอาคารสูง ) 
 

1. สํารวจตรวจตรา     
 When you arrive high rise building , take time to read the fire safety and escape information. 

          พึงระลึกเสมอว่า “แม้เพียงย่างก้าวเข้าอาคารสูง  ชีวิตหายไปแล้วครึงหนึง 
          ทีเหลืออีกครึงหนึงท่านจะนําออกมาเองหรือให้มูลนิธิร่วมกตัญ ู นําออกมา” 
           ดังนั น เมือเข้าอาศัยในอาคารใดก็ตาม พึงสํารวจดังต่อไปนี 
           1. อุปกรณ์เตือนภัย 
  - เครืองดักจับควัน  (Smoke Detectors) 
  - เครืองดักจับความร้อน  (Heat Detectors)  ฯลฯ 
           2. อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ  (Sprinkler) 
           3. อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน  (Fire / Emergency Alarm) 
          สํารวจว่าเป็นแบบไหน  ทํางานอย่างไร  อยู ่ทีใด  จํานวนเท่าไรและใช้อย่างไร 

 
2.หาทางหน ี

        Find the two exits nearest your room. Take the time to become familiar  
        with your surroundings and to plan how you can escape in case of fire. 

        ตรวจสอบทางออก(อย่างนอ้ย 2 ทางในทิศทางตรงกันข้าม)บันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
        หน้าต่าง  ระเบียง และอุปกรณ์ในการหนีไฟอืน ๆ ว่าเป็นแบบไหน  ทํางานอย่างไร   
        อยู่ตรงไหน  จ ํานวนเท่าไร  และใช้อย่างไร 
 

3.ในการซ้อม 
            Learn how to find and unlock the door of your room in the dark. 

       เมือเข้าพักอาศัย หรือทํางานในอาคารสูง  ควรฝึกซ้อมการหนีไฟด้วยตนเอง โดยให ้
        หลับตาหรือขณะทีมืดสนิททําการซ้อมหนีออกจากอาคารจดจําตําแหน่งของกุญแจ 
        ห้อง( ติดตัวไปด้วยทุกครั งทีออกจากห้อง) ไฟฉายหน้ากากกันควันอยู่ไหนประต-ู 
        เปิดอย่างไรซ้อมให้ชํานาญ ถ้าเป็นอาคารทีท่านอยู่อาศัยถาวรควรจัดให้มีการซ้อม 
        อพยพทุก 6 เดือน และกําหนดจุดนัดพบ (จุดรวมพล) ถาวรเอาไว้ด้วย 
 
 

 

6.  บัญญัต ิ10 ประการในอาคารสูง    Ten Tips for high rise building 
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4.พร้อมแจ้งภัย       Locate the fire alarm on your floor. 

         เมือพบเหตุไฟไหม ้ให้แจ้งเหตุ โดยตะโกนบอกให้คนใกล้เคียงรับรู้  แล้วกดปุ ่ ม 
         สัญญาณเตือนภัย ก่อนโทรศัพท์แจ้ง …ว่าไฟไหม้ !  ไหม้ทีไหน ...ก่อนเข้าทําการ 
         ระงับเหตุ  (ถ้าสามารถทําได)้ 
 

 

5.ให้รีบเผ่น   
         When you hear the fire alarm, escape, don’t  investigate. 
         เมือไดย้ินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้  หนีให้เร็ว อย่างปลอดภัย อย่าห่วงทรัพย์สิน… 
         ห่วงชีวิต  เดินชิดขวาเอาไว ้ แล้วไปทีจุดนัดพบ   
      

 

6.เน้นปิดอับ  
 If the fire is in your room, get out and close the door. 

         ปิดประตู ้หน้าต่างห้องทีเกิดเพลิงไหม้ให้สนิททีสุด  
         ถ้าทําได(้ต้องแน่ใจว่าไม่มีใครติดอยู่ข้างใน) เพือป้องกันการลุกลาม 
 
 
     7.  อย่าสับสน   
              If the fire is not in your room, leave if you can. 

         ควบคุมสติให้ดี  อย่าตืนเต้นจนทําอะไรไม่ถูก  พิจารณาหาทางออกอย่างปลอดภยั 
        ใช้หลังมือสํารวจความร้อนของห้องทีจะออกไปว่ามีไฟไหม้อยู่หรือเปล่า ถ้ามีความ 
         ร้อนอย่าเปิดประต ู ให้เปิดหน้าต่าง หาทางส่งสัญญาณให้คนมาช่วย 

 
      8.  หาคนช่วย  
       Your  room may be the safest place for you. 

        พยายามทําให้คนข้างนอกรู้ว่า เราติดอยู่ในอาคาร  ถ้าไฟลามมาถึงห้องเรา   
       แล้วออกไปไม่ได.้.ให้ใช้ผ ้าชุบนํ าอุดใต้ประตูหรือช่องโหว่ไม่ให้คว ันเข้า   
       ก่อนส่งสัญญาณทางหน้าต่างด้วยการโบกผ้าและตะโกน 

 
      9.   ช่วยตนเอง   
     Crawl  low in smoke. 

      โอกาสสุดท้าย  หาทางออกโดยการใช้หน้ากากฉุกเฉิน , ถุงพลาสติกใสใหญ่ , ตักอากาศ 
       บริสุทธิ ครอบหัว , ผ ้าชุบนํ าปิดจมูก , หรือหมอบคลาน   หากมีความร้อนสูง อย่าฝาไป  
       เพราะหากหายใจความร้อนเกิน 150 องศาเซลเซียสเข้าไป ปอดจะสุกและเสียชีวิต 
       ถ้าอยู่ในอาคารสูง ใช้รอกหนีไฟ หรือสายฉีดนํ าดับเพลิง  หรือเชือก หรือฉีกผ ้าปูทีนอน 
       ต่อเป็นเชือกลงทางหน้าต่าง 
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      10.  เจ๋ง หรือ จ๋อย   
     You are your best chance of survival. 

      อย่าใช้ลิฟท์เวลาเกิดเพลิงไหม ้ ทําใจเสียเถอะว่า...แล้วแต่บุญแต่กรรม แล้วแต่วาสนา 
      ทีต้องอยู่ในทีๆมีภัย ( ควรเลือกทีอยู ่ ทีทํางาน  ทีปฏิบัติตามกฎหมาย ดูแล้ว เจ้าของ 
      สถานที “ไม่งก” มีอุปกรณ์และมาตรการในความปลอดภัยอย่างมีมาตรฐาน…. 
            (  “เจ๋ง หรือ จ๋อย ก็ต้องคอยระวังเอง” )  

 
 
 
 
 

  ประชาชนคนไทยทังผู ้ใหญ่และเด็กควรรู้และปฏิบัติตามข้อแนะนําดังต่อไปน ี
    
     1.  ไม้ขีดห้ามเล่น  (Matches and lighter are tools  not toy) 
     เด็กๆ ทั งหลายจงจําไว ้ว่า ไม้ขีดและไฟแช็ค เป็นเครืองมือสําหรับผู ้ใหญ่เด็กๆ ไม่มีหน้าทีใช ้  
     ถ้าพบเห็นเพือน ๆ ก ําลังนํามาเล่นให้รีบบอกผู้ใหญ่ และผู ้ใหญ่ควรเก็บไม้ ขีดไฟแช็คไว้ 
    ในทีลับตา 
 
 
    2.  ใช้เป็นเครืองไฟฟ้า  (Use electricity safety) 
     ถ้าเห็นอุปกรณ์ไฟฟ้า  มีควันลอยออกมา หรือมีกลินไหม ้ ให้รีบถอดปลั ก แล้วบอก  
      ผู ้ ใหญ่   “ปิดเครืองใช้ไฟฟ้าทุกครังทีเลิกใช้”  

 
     3.  เตรียมท่าไว้หน ี(Know at least two ways out of every room)  
      ไม่ว่าอยู่ทีไหน  ไปทีใดให้เตรียมทางหนีไว้อย่างน้อย 2 ทาง (ในทิศทางตรงกันข้าม)  
       ดูให้แน่ใจว่าทางหนีใช้ได้ปลอดภัย…จริงๆ 
 
      4.  ฝึกดีจึงปลอดภัย  
        (Practice your  escape plan with an exit drill  every six months) 
         ต้องมีแผนเมือเกิดเหตุเพลิงไหม ้ ในทุกที  แล้วจัดการฝึกซ้อมทุก 6 เดือน ในแผน 
         ควรมีขั นตอน  คือ  พบเหตุ    แจ้งเหตุ  ระงับเหต ุ  หนีเหต ุ
 
       5.  หนีไฟต้องตรวจสอบ  (Test doors before opening them) 
     เมือมีเหตุเพลิงไหม ้ก่อนออกจากห้องให้นั งชันเข่าให้มั นคงหลังประตูแล้วใช้หลังมือแตะ 
    ทีลูกบิดประตูถ้ามีความร้อนสูงอย่าเปิดโดยเด็ดขาดหากไม่ร้อนผิดปกติใหค่้อยๆเปิดออก 
     ช้า ๆ โดยใช้ไหล่คอยหนุนประตูไว ้( ก่อนออกจากห้องอย่าลืมเอากุญแจห้องไปด้วย ) 

 
       6.  คลานหมอบใต้ควัน  (Crawl low under smoke) 
      ควันมีพิษและอันตราย  ให้หมอบคลานตํ าเมือพบหมอกควัน โดยก้มศีรษะสูง 
      จากพืนไม่เกิน 1 ฟุต รีบมุ่งหน้าไปทางหนีไฟ หรือทีปลอดภัยโดยเร็ว   
 
 

 

                   7.  ความรู้เบืองต้นเพือพ้นอัคคีภัย 
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       7.  บอกกันให้ทัว  (Alerts others by shouting“Fire! Everyone outside!” 
       and leave immediately) 
      พบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งเหตุ โดยตะโกนบอกด้วยเสียงอันดัง  “ไฟไหม!้ ๆๆ”   
      บอกด้วยว่าไหม้ทีไหนแล้วรีบหนี (ปล่อยให้ผู ้ ทีฝึกการใช้เครืองดับเพลิงมาแล้ว   
      ทําการระงับเหตุ)  ห้ามตะโกนร้อง “ไฟไหม”้ เมือไม่มีเหตุจริงเป็นอันขาด! 
 

8. รวมตัวจุดหมาย  (Decide on meeting place outside  where  everyone 
    Will  gather after they escapes) 

        ต้องมีจุดนัดพบ (จุดรวมพล) ใกล้สถานทีพักอาศัยหรือทีทํางาน  เมือเกิดเหตุจะ  
       ได้ไปรวมตัวกันตามทีนดัหมายไว ้ แล้วตรวจสอบจํานวนคน เพือหาผู ้ ทีติดค้าง   
       ในอาคาร 

 
9. ดับไฟท่วมตัว  (Stop Drop & Roll)    ( หยุด – ทรุด – แล้วกลิง ) 

          ถ้าไฟไหม้เสือผ ้าหรือตัว  อย่าวิง….ให้หยุด!  แล้วทรุดกายลงกลิงทับไฟ  
        พร้อมเอามือปิดหน้า 

 
 

     10.   อย่ากลัวเมือติดกับ  (If you are trapped) 
      ถ้าติดอยู่ในวงล้อมของไฟให้ปิดประตูให้สนิท  หาผ ้าอุดตามรูทีควันจะเข้า เช่น   
      ช่องใต้ประตู (ถ้ามีนํ าให้ชุบนํ า)  เปิดหน้าต่างส่งสัญญาณด้วยผ ้าโบกเรียกคนให้  
      ช่วย (ถ้ามีโทรศัพท์ ให้เรียกคนใกล้ทีสุด) ถา้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต  เช่น “รอกหนี  
      ไฟ”  (Fire Escape Device) ให้นํามาใช้โดยไม่ต้องรอ ( ในกรณีอยู่อาคารสูง )          
 
 
 
 
 
   1)    ตรวจสอบถังก๊าซและอุปกรณ์ประกอบ ก่อนนําเข้าบ้าน 
   2)    กลินก๊าซรุนแรงผิดปกติ ให้ปิดวาล์วทันที 
   3)    เปิดประต ูหนา้ต่าง ระบายอากาศ ให้ก๊าซเจือจาง 
   4)    อย่าทําให้เกิดประกายไฟใดๆทั งสิน  (ห้ามเปิด หรือปิดเครืองไฟฟ้า) 
   5)    ใช้ไม้กวาด กวาดก๊าซออกนอกบ้าน 
   6)    ตรวจหารอยรัว และแก้ไขทันทีในทีโล่งแจ้ง 
 
   7)    สายส่งก๊าซ และอุปกรณ์ ต้องมีมาตรฐาน 
   8)    อย่าใหส้ายและถัง  อยู่ใกล้ไฟจนเกิดความร้อน 
   9)    ห้องนํ าทีใช้เครืองทํานํ าร้อนก๊าซ  ต้องมีช่องระบายอากาศ 
 10)    ไฟลุกไหม้จากก๊าซ ให้เข้าระงับเหตุปิดวาล์ว   ถ้าทําได้โดยไม่เสียง 
 

 คุณสมบัติของก๊าซ (GAS) 
  เป็นของเหลว ขยายตัวเป็นไอ 250 - 300 เท่า หนักกว่าอากาศ 1.5 – 2 เท่า เบากว่านํ า  ไม่มีสี, ไม่มีกลิน       ( แต่
เติมกลิน เอธิลีน เปอร์แคปเทน เพือให้รู้เมือเกิดการรัวไหล )  เป็นตัวทําละลายยางธรรมชาติ 

 
 

 

 

 

 

               8.  ใช้ก๊าซหุงต้ม( LPG ) อย่างปลอดภัย 10 วิธี 
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เมือไฟลุกไหม้นานกว่า 4 นาที อุณหภูมิความร้อนจะสูงมากขึน  การควบคุมไฟจึงต้องมีอุปกรณ์ทีมี
ประสิทธิภาพสูงขึน  อาท ิ

 สายส่งนําดับเพลิง   ( Fire  Delivery Hose) 
 เครืองสูบนําดับเพลิง (Fire  pump) 
 สายสูบนําดับเพลิง (Suction  Hose) 
 ท่อทางจ่ายนําดับเพลิง (Fire  Hydrant) 

การใช้สายส่งนําดับเพลิง 
1. ท่าแบกสาย   

   ลักษณะของท่าแบกสาย  คือยืนท่าตรง โดยให้สายส่งนํ าดบัเพลิง วางไว้ทีพืนด้านหน้า 

   ม้วนสายไว้ให้ข้อต่อตัวเมียอยู่ด้านใน  ข้อต่อตัวผู ้อยู่ด้านบน และหันเข้าหาตัว   

   วางอยู่ในตําแหน่งห่างจากปลายเท้าด้านขวาประมาณ  1  คืบ(ครึงก้าว) 

    - ค ําบอก-คําสั ง  “ แบกสาย – ทํา “  ( แบกสาย – ค ําบอก / ทํา – ค ําสั ง ) 

    - การปฏิบัติ  ท่านี มี 3 จังหวะ  ( โดยเริมให้ทําปิดจังหวะทีละขั นตอน  นับ 1..,2…,3… ก่อน 

      เมือเห็นว่าคล่องแล้วจึงให้ทําเปิดจังหวะนับต่อเนือง ) 

1.1  จังหวะ 1 เมือได้ยินคําสั งว่า “ทํา” สินสุดลง ให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ 1 ก้าว อย่างรวดเร็ว  
แข็งแรง  ร่างกายย ังคงอยู่ในลักษณะตรง (ถ้าวิทยากรบอกให้ทําปิดจังหวะ ก็ต้องนับ ..1 ด้วย) 

1.2  จังหวะ 2 ให้ย่อคัวลงนั งชันเข่า มือทั งสองข้างจับสายส่งนํ าดับเพลิง ในลักษณะแบมือให้หูข้อต่อตัวเมีย 
อยู่ระหว่างนิวโป้งและนิวชี   จากนั นให้ลุกขึ นยืน พร้อมแบกสายวางไว้บนบ่าด้านขวา  ร่างกายอยู่ใน  
ลักษณะตรง ( พร้อมนับ…2 ) 

1.3  จังหวะ 3 ให้ลดมือซ้ายเฉียดลําตัวลง พร้อมชักเท้าซ้ายชิดกับเท้าขวาในท่าตรง 
 อย่างรวดเร็ว และแข็งแรง (พร้อมนับ…3 ) 

2. ท่าวางสาย 

    ลักษณะของท่าวางสาย  คือกําลังอยู่ในท่าแบกสาย 

    - ค ําบอก-คําสั ง  “ วางสาย – ทํา ” ( วางสาย – ค ําบอก / ทํา – ค ําสั ง ) 

    - การปฏิบัติ  ท่านี มี 3 จังหวะ 

    2.1  จังหวะ 1 เมือได้ยินคําสั งว่า “ทํา” สินสุดลงให้ก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ 1 ก้าว 

           พร้อมยกมือซ้ายจับหูข้อต่อตัวเมียในลักษณะแบบมือให้หูข้อต่ออยู่ระหว่างนิวโป้งและนิวชี     

           ร่างกายอยู่ในลักษณะตรง  ( พร้อมกับนับ…1 ) 

    2.2  จังหวะ 2  ย่อตัวลงนั งชันเข่า  วางสายไว้ด้านหน้าตําแหน่งเดิม แล้วลุกขึ นยืนตรง ( พร้อมนับ…2 ) 

    2.3  จังหวะ 3 ชักเท้าซ้ายชิดเท้าขวา  อยู่ในลักษณะท่าตรงอย่างรวดเร็ว และแข็งแรง  ( พร้อมนับ…3 ) 

 

 

                 9.  การใช้สายส่งนําดับเพลิง   ( Fire Delivery Hose ) 
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3. ท่าส่งข้อต่อ …(เพือวิงสาย) 

ลักษณะของท่าส่งข้อต่อ คือ ก ําลังอยู่ในท่าแบกสาย 

- ค ําบอก-คําสั ง  “ ส่งข้อต่อ – ทํา ” 

- การปฏิบัติ มี 3 ขั นตอน 

3.1 จังหวะ 1  เมือได้ยินคําสั งว่า “ทํา”  ให้ทําตามจังหวะของข้อ 2.1  ( พร้อมนับ…1 ) 
3.2 จังหวะ 2 นั งชันเข่า วางสายไว้ด้านหน้าตําแหน่งเดิม  ใช้มือขวาบิดสายส่งนํ า ให้ข้อต่อตัวผู ้หันออกไป

ด้านหน้า  (พร้อมนับ…2 ) 
3.3 จังหวะ 3  ใช้มือซ้ายจับกุมทีหูข้อต่อตัวเมีย   มือขวาจับข้อต่อตัวผู ้  และส่งไปให้เพือนทีรอรับอยู่ด้าน

ขวามือ  พร้อมกับพูดดังๆว่า “ ข้อต่อ ” ( แทนการนับ 3 )  จากนั นเพือนทีอยู่ด้านหลัง จะเข้ารับข้อต่อตัว
ผู ้ทางด้านขวาของคนส่ง  และใช้เท้าขวาเหยียบสายไว้เพือกันไม่ให้สายหลุดมือ 
เพือนทีอยู่ด้านหน้าจะยกสายส่งนํ าขึ นทั ง 2 มือในลักษณะจับกุม (ไม่ใช่เสียบนิวโป้งและนิวชี แบบท่า
แบกสาย) ยกขึ นระดับหน้าอก  กางข้อศอกทั ง 2 ข้างออกพร้อมวิงสาย(คลีสาย)  วิงไปด้านหน้า โดยให้
สายนํ าฯอยู่ด้านขวา ( จะไม่วิงคอ้มสายเด็ดขาด) 

4.   ท่าสวม(ต่อ)หัวข้อต่อ 

     -  ค ําบอก-คําสั ง  “สวม(ต่อ)ข้อต่อ – ทํา”  ( สวมข้อต่อ – ค ําบอก / ทํา – ค ําสั ง ) 

     -  การปฏิบัติ  ต่อเนืองจากการวิงคลีสายออกจนสุด 

     -  อยู่ในลักษณะท่ายืน โดยก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าประมาณ 1 ก้าว  ย่อเข่าซ้ายลงเล็กน้อย  และให้ขาขวา 

        เหยียดตรึงไปด้านหลัง 

     -  มือซ้ายจับทีหัวข้อต่อตัวเมีย ในลักษณะหงายฝ่ามือและหันข้อต่อเข้าหาตัว เหยียดแขนซ้ายให้ตรึง โดย 

        ใช้หลังมือวางไว้บนหัวเข่าซ้าย 

     -  มือขวาจับข้อต่อตัวผู ้ ในลักษณะจับกําคว ํามือและหันออก  พร้อมต่อข้อต่อท ันที หล ั งคําบอก-คําส ั ง  

        “สวมข้อต่อ-ทํา” 

5.ท่า ปลดข้อต่อ      

      - ลักษณะท่าปลดข้อต่อ จะต่อเนืองมาจาก ท่าต่อหัวข้อต่อ 

      - ค ําบอก-คําสั ง “ปลดข้อต่อ – ทํา” (ปลดขอ้ต่อ – ค ําบอก / ทํา – ค ําสั ง) 

      - การปฏิบัติ คือ เมือได้ยินคําสั งว่า “ทํา” ให้ยกขาคร่อมสายส่งนํ าฯ  

       ใช้หัวเข่าทั งสอง ข้างหนีบหัวข้อต่อตัวผู ้ไว ้ให้แน่นแข็งแรง เท้าตรึง 

       กับที  ก้มลงเล็กน้อย ใช้ก ําลังมือจับหูข้อต่อตัวเมียทั งสองข้าง  แล้วดึงออก 
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ผู ้ทีทําหน้าทีในการดับเพลิง จะต้องได้รับการฝึกฝนมาจึงจะใช้สายส่งนําดับเพลิงชนิดต่างๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  แต่ในขันตอนการใช้อุปกรณ์เหล่านีจะต้องมีสือสัญญาณมือเพือควบคุมนําในการดับเพลิง คู ่มือ
เล่มนีจึงนํามาลงไว้ให้เพือเป็นความรู้เสริมดังต่อไปนี 
การให้สัญญาณมือ  5  สัญญาณ  ตามลําดับดังน ี

1.สัญญาณเปิดนํา บอกให้เปิดนํ า - ค ําบอก“เปิดนํา” (ใช้ในกรณีต้องการนํ า จึงสั งเปิดนํ า) 
               - การปฏิบัต ิเมือจบคําบอกว่า “เปิดนํา”ใหชู้มือขวาหรือซ้ายขึ นเหนือศีรษะแขนเหยียดตรง  หัน 

                   ฝ่ามือไปด้านหน้า  นิวเรียงชิดติดกัน                    

 - เลิกปฏิบัต ิลดมือลง  เมือผู ้ รับสัญญาณมองเห็นแล้วตอบรับ (ทําเช่นเดียวกัน) จึงเอามือลงได ้

2. สัญญาณเร่งนํา  บอกให้เร่งนํา - ค ําบอก “เร่งนํา” (ใช้ในกรณีทีนํ าเบาไป จึงสั ง เร่งนํ า) 
               - การปฏิบัต ิเมือจบคําบอกว่า “เร่งนํา” ให้ยกแขนขวาหรือซ้าย เสมอระดับไหล่ งอข้อศอก 

                   ตั งฉากและกํามือ  โยกทั งแขน ขึ น – ลง เป็นจังหวะ 

              - เลิกปฏิบัต ิลดมือลง  เมือผู ้ รับสัญญาณมองเห็นแล้วตอบรับ(ทําเช่นเดียวกัน)  จึงเอามือลงได ้

             3. สัญญาณเบานํา ...บอกให้เบานํา    - ค ําบอก “เบานํา”    (ใช้ในกรณี นํ าแรงไป จึงสั งเบานํ า) 
              - การปฏิบัติ เมือจบคําบอกว่า “เบานํา” ให้ยกแขนขวาหรือแขนซ้ายขึ นระดับไหล่  คว ําฝ่ามือ  
                นิวเรียงชิดติดกัน แล้วโบกขึ น – ลงสูงระดับไหล่  ทําเป็นจังหวะ 
              - เลิกปฏิบัต ิลดมือลงเมือผู ้ รับสัญญาณมองเห็นแล้วตอบรับ (ทําเช่นเดียวกัน) จึงเอามือลงได ้

 4.  สัญญาณปิดนําชัวคราว ..บอกให้ปิดนําชัวคราว  - ค ําบอก “ ปิดนําชัวคราว”   
    (กรณี ต้องการเปลียนสาย หรือต่อสายใหม่) 

              - การปฏิบัต ิเมือจบคําบอกว่า “ปิดนําชัวคราว” ให้ยกมือขวาหรือซ้ายขึ นเหนือศีรษะแขนเหยียด 
                ตรงยกแขนซ้ายไปด้านหน้าระดับไหล่คว ํามือนิวเรียงชิดติดกันใช้มือทีเหลือโบกเข้าหาตัวแนว 
                ระดับโคนแขนขวา เป็นจังหวะ 
              - เลิกปฏิบัต ิลดมือลง เมือผู ้ รับสัญญาณมองเห็นแล้วตอบรับ (ทําเช่นเดียวกัน) จึงเอามือลงได ้

  5. สัญญาณยกเลิกเก็บสาย ...บอกให้ปิดนํา   - ค ําบอก “ยกเลิกเก็บสาย”  
    (ในกรณีเพลิงสงบ-เลิกปฏิบัติ จึงสั งปิดนํ า) 

              - การปฏิบัต ิเมือจบคําบอกว่า “ยกเลิกเก็บสาย” ให้ก ํามือทั งสอง ยกขึ น ไขว้กัน เหนือศีรษะ 
              - เลกิปฏิบัต ิลดมือลง  เมือผู ้ รับสัญญาณมองเห็นแล้วตอบรับ (ทําเช่นเดียวกัน) 
                จึงเอามือลงได ้
                    

 

 

 

 

 

 

 

การใช้สัญญาณมือ 
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      รอกหนีไฟ  

Fi    Fire  Escape  Device 

 

คืออุปกรณ์ ลักษณะเหมือนรอก ใช้เพือนํา
คนหรือสิ งของลงจากทีสูง เมือเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน  โดยเฉพาะผู ้ทีไม่สามารถช่วย
ตัวเองได ้(บางชนิดอาจนําขึ นได)้  โดยมี
เข็มขัดรัดตัวอยู่ปลายเชือก และระบบของ
รอกจะมีเบรคอัตโนมัติ  เพือนําคนหรือ
สิงของนั นลงด้วยความเร็วทีปลอดภัย 
 

ส่วนประกอบของรอกหนีไฟ 

  ตัวรอก  ทําด้วยโลหะทีแข็งแรง  ข้าง
ในมีระบบเฟืองทด และตัวเบรค เพือช่วย
ลดความเร็ว (ตัวเฟืองนั นควรเป็นโลหะที
เหมาะสม  จะมีอายุใช้งานนาน  บางยีห้อ
ใช้เฟืองพลาสติค  เพือการใช้งานเพียง 2-3 
ครั ง ) 

  สายเคเบิล (Cable)  เส้นแกนกลางเป็น
ลวดสลิงหุ้มด้วยไนลอน หรือฝ้าย  มีความ
ยาวเหมาะสมกับความสูงของอาคาร    

 

ปกติจะใช้ต ํ าสุด 15 เมตร (5 ชั น)  และ
สูงสุดไม่เกิน 30 เมตร(10 ชั น)  (ความยาว
มากกว่านี สามารถสังพิเศษได้ แต่ไม่นิยม  
เพราะการใช้รอกหนีไฟ จะใช้นําลงแค่
ข้ามช่วงเหตุไฟไหม้ระยะไม่ห่างกันมาก
นกั) 

  เข็มขัดรัดตัว (Harness)  ใช้คล้องไว้
ใต้แขนระหว่างอก และมีแถบโลหะเพือรูด
กระชับ  จะมี 1 ชุดอยู่ทีตัวรอก สําหรับ 
รอกทางเดียว  และมี 2 ชุดอยู่ปลายสาย
เคเบิ ลทั ง 2 ข้างของรอกสองทาง 

  ห่วงคล้อง (Eyebolt)  ต้องยึดเหนียว
อย่างแข็งแรงอยู่กับอาคารสถานที  ควร
ติดตั งให้สูงเกิน 2 เมตร (ไม่ควรสูงเกิน
เอือมถึง)  หลังจากติดตั งรอกเข้ากับห่วง
คล้องนี แล้ว ตัวรอกจะต้องอยู่สูงกว่าศีรษะ
ของผู ้ประสบภัย 

10.  การใช้รอกหนีไฟ  Fire Escape Device    และการแบ่งหน้าที ERT เพือฝึกใช้
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 ชนิดของรอกหนีไฟ ถ้าแบ่งชนิดของรอกหนีไฟตามจํานวนการ

ใช้ต่อครั ง จะแบ่งเป็น 2 ชนิด คือ 

  ชนิดใช้ได้คราวละครั งเดียว  คนเดียว  

เมือใช้เสร็จแล้วต้องนําส่งผู ้จ ําหน่ายไปทํา

การกรอกลับคืน  ในประเทศไทยมีขายอยู ่

2 ยีห้อ คือ Exit Traveller และ  Sky Line 

  ชนิดทีใช้ได้หลายครั ง  ซึงแบ่ง

ออกเป็น 2 แบบ คือ  แบบลงทางเดียว และ

ลง 2 ทาง  ซึงทั งสองแบบนี มี

ส่วนประกอบเหมือนกัน  สามารถ

ปรับเปลียนไปมาได ้

 2.1  แบบลงทางเดียว 

รอกชนิดนี เหมาะทีจะใช้สําหรับการกู ้ภัย 

หรือการหนีไฟเฉพาะคน 

ลักษณะรอก 

      2.1.1   ปลายสายเคเบิ ลทั ง 2 ข้าง เป็น

ห่วงคล้อง 

      2.1.2  เข็มขัดรัดตัว ติดกับตัวรอก  คน

จะลงพร้อมกับรอก  ติดห่วงคล้องทีปลาย

สาย เพือยึดติดกับอาคาร 

วิธีใช้  

  ก.  นําชุดรอกมาคล้องปลายสายเคเบิ ล  

เข้ากับห่วงคล้องหรือ สิงยึดเหนียว  

แข็งแรง  ทีควรอยู่สูงกว่าศีรษะของผู ้จะลง 

  ข.  โยนสายเคเบิ ลอีกปลายลงสู่เบืองล่าง 

  ค.  นําเข็มขัดรัดตัว ซึงติดอยู่กับรอก

คล้องเข้าใต้แขนระหวา่งอก 

  ง.  นําตัวออกนอกอาคาร และปล่อยตัวลง  

โดยหันหน้าเข้าหาตึกถ้าตอ้งการ เบรคเพือ

หยุดระหว่างทาง  ใช้มือยึด  ดึงสายเคเบิ ล

อีกข้าง (ควรสวมถุงมือ)  ก็จะสามารถหยุด

เพือชะลอความเร็วได ้ (ต้องฝึกฝนจน

ชํานาญ) 

 จ.   เมือคนแรกลงถึงพืน  คนต่อไปทีจะ

ลง  ต้องดึงสาวสายเคเบิ ลทีติดกับรอก 

ขึ นมาข้างบน   แล้วสลับห่วงคล้องที อยู่

อีกปลาย  นําไปยึดติดอาคาร  และ โยน

สายเคเบิ ลทีเหลือลงข้างล่าง  

 ฉ. ปฏิบัติตามข้อ  ค. ต่อไป 

2.2 แบบลง 2 ทาง 

รอกชนิดนี เป็นทีนิยมมากทีสุด  สามารถ

ใช้งานได้คล่องตัว  สะดวก รวดเร็วและ

ประกอบกับเทคนิคการใช ้ จะมีความ

ปลอดภัยสูง 

มักใช้กันมากในโรงพยาบาล  โรงแรม  
และอาคารคอนโดมิเนียม 
ลักษณะรอก 
    2.2.1  ตัวรอกมีห่วงคล้องเพือยึดติด กับ
อาคาร  ควรติดตั งใช้งาน  บริเวณด้านนอก
อาคาร เพือให ้
สายเคเบิ ลทิ งดิงลงด้านล่างโดยตรง            
   2.2.2  ปลายสายเคเบิลทั ง 2 ข้าง มีเข็มขัด
รัดตัว (Harness) 
   2.2.3  มีเชือกต๋งทีคล้องกับห่วงยึดสาย
รัดตัวทั ง 2 ข้าง 
วิธีใช้  และบุคลากร (เตอร์,ตรึง,ต๋ง,เซฟ) 
 ก.(1) นํารอกมาติดตั งกับห่วงคล้องถาวรที  
ติดยึดอย่างแข็งแรงกับอาคาร  ( เมือ คล้อง
รอกแล้ว ตัวรอกต้องอยู่สูงกว่า ศีรษะของ
ผู ้ลง ( หรือสูงประมาณ  2    เมตร)    และ
สายเคเบิ ลต้องทิ งดิงอยู่ นอกอาคาร )  ผู ้ที
ท ําหน้าทีนี เรียกว่า  “เตอร์” ซึงย่อมาจาก 
Jump  Master   ควรมีมากกว่า 1 คน  สวม
ถุงมือ หนังอย่างดี 
   (2) ติดตั ง”สายเซฟ” (คือเชือกสําหรับดึง 
รั งผู ้ประสบภัย หรือผู ้ฝึกหัด ไว้กัน พลัด
ตก เป็นลําดับที 2 ) โดยปลาย  ข้างหนึงติด
เข็มขัดรัดตัว (Safety  belt) ผู ้ถูกนําลง 
คล้องผ่านห่วง     Snap link พัน 2 รอบ 
(เพือเพิมแรงหนืด) โยงลงไปยังเจ้าหน้าที 
“เซฟ”  คอยดึงรั งหากมีข้อผิดพลา   ข. 
“เตอร์” โยนปลายสายเคเบิ ลทีเหลือ  อีก
ด้านหนึงลงข้างล่าง     พร้อมกับ   เชือกต๋ง 
(คือเชือกทีติดกับเข็มขัดรัด  ตัว
ผู ้ประสบภัย  ใช้ดึงร่างผู ้ประสบภัย ออก
ห่างจากตัวอาคาร  กันการกระทบ 
กระแทก ) 
 ค.  “เตอร์”   นําผู ้ประสบภัย  (แม้เป็น
ผูป่้วยหมดสติ) มาคล้องกับเข็มขัดรัดตัวที
ใต้แขนระหว่างอก  แล้วล็อคไว้  ไม่ให้
เลือนหลุดก่อนนําร่างออกนอก  อาคาร  
โดยหันหน้าเข้าหาตึก ถ้ามีสติ  ให้ยกเท้า
พาดไปทางด้านหลัง ทีละข้าง 

 ง.  “ตรึง”  ย่อมาจาก ผู ้ยึดตรึง   ดีงสาย   

เคเบิ ลไว้ให้ตึง  เพือยึดตรึงร่างผู ้ประ สบ

ภัย ให้อยู่กับที    ไม่เลือนไหลลง   เพือ

ความปลอดภัย  โดย “เตอร์”   ออกคําสังว่า 

“ตรึงดึง”, “ตรึง” ต้องยึดตรึง 

 

แบบลงทางเดียว 

แบบลง 2ทาง 
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ไม่ให้คนเคลือนทีลง แล้วตอบว่า  
 “พร้อม” เตอร์ ออกคําสั งว่า 
“พร้อม”  หรือ  “Stable” (สเตเบิล) 
 จ. “ต๋ง”  ผู ้ท ําหน้าทีดึงเชือกต๋ง ซึง 
 ปลายยึดติดกับเข็มขัดรัดตัว
ผู ้ประสบภัย  คอยฟังคําสั งจาก 
“เตอร์” เมือ    เตอร์”  สั งให้ตรึงดึง  
และ  Stable  แล้วจึงสั งให้   “ต๋งดึง” 
หมายความว่า     ต๋งดึง ร่าง
ผู ้ประสบภัย ให้ห่างจากอา คารเมือ
ต๋งดึงแล้วให้พูดว่า  “พร้อม” 
 ฉ.. “เตอร์”  สั งต่อว่า  “ตรึงปล่อย”   
ผู ้ยึด ตรึงปล่อยสายเคเบิลทียึดอยู่
ทันทีไม่ ต้องค่อยๆ ผ่อน เพราะตัว
รอกมีเบรค อัตโนมัต   ร่างของ
ผู ้ประสบภัยจะ เคลือนทีลง  จนถึง
พืนอย่างปลอดภัย เพียงแต่  “เตอร์” 
ต้องคอยจัดสายเคเบิลไม่ให้ไปเสียด
สีกับร่างผู ้ประสบภัย 
 ช.   ผู ้ประสบภัยคนแรกถึงพืน  
ปลายสาย 
เคเบิลทีมีเข็มขัดรัดตัวฝังตรงข้าม จะ 
ขึ นไปข้างบน เพือพร้อมรับ
ผู ้ประสบภัยคนต่อไป โดยวิธีเดิม 
 ซ.  ในการฝึกซ้อมทุกครั ง ต้องมีผู ้ท ํา
หน้าที “เซฟ” 
     

 

ข้อควรระวัง 
1.  พึงจ ําไว ้ว่า    “ ตรึง ต้องดึงตึง 
 แล้ว  ต๋งดึง  ตรึงจึงปล่อย ” 
2.  และทีสําคัญทีสุดคือ  ทุกคนทีจะ
ทําหน้าทีช่วยชีวิตคนอืน  ต้องได้รับ
การฝึกฝน อย่างสมําเสมอ จนชํานาญ  
มีความมั น  ใจใน เครืองมือ และฝีมือ 
100 %    ตลอดเวลา (สําหรับ FARA 
ต้องมี วุฒิบัตรรับรอง) 
3. อย่าประมาท  เลินเล่อ  หรือล้อเล่น 
4.  ตรวจตราอุปกรณ์ทุกชินส่วนให้
ปลอดภัยก่อนใช้งาน และไม่ใช้รอก
ต่อเนืองนานเกินไป  (ความสูง 3 ชั น 
ไม่เกิน 10  ครั ง)  เพราะจะเกิดความ
ร้อนสูง  จน อุปกรณ์ได้รับความ
เสียหาย 
5. ทําบันทึกการฝึกซ้อม (Log Book)  
ทุก ครั ง  เพือให้ทราบจํานวนการใช้
งาน  (เพือหาความสึกหรอ)  หาก
ได้รับการบํารุงรักษาอย่างดี  สามารถ
ใช้ได้ไม่ตํ ากว่า 500 ครั ง ( ขอ้ก ําหนด
จากโรงงาน  100ครั ง)  ชั วโมงบิน
ของผู ้ ฝึก ( เพือทราบความชํานาญ )  
และเป็นการประเมินผลการทํางาน 
อย่างเป็นรูปธรรม 
     
    สําหรับหน่วยงานทีได้รับ
มาตรฐาน  FARA -  FS Certified  
จะต้องส่งรายงานนีกับ สมาคมฯ 
FARA ด้วยทุกปี 

  

  อุปกรณ์เสริมรอกหนีไฟ 

1. ถุงมือหนัง  อย่างน้อย  4 คู ่(เตอร์ 2 คน  , ตรึง 1 คน   , ต๋ง 1 คน  และ เซฟ  1 คน ) 
2. ปลอกนวมหุ้มสายรัดตัว 2 คู ่เพือรองใต้แขนกันเจ็บ 
3. เชือกต๋ง (ความยาวเท่าความสูงทีต้องการ และขนาดเหมาะมือ) 
4. เปล หรือตะกร้าพิเศษ เพือนําผู ้ประสบภัยลง 
5. สายสลิงยึดติดอาคารเพือคล้องรอกในบริเวณทีไม่มีห่วงคล้องถาวร พร้อมยางรองสายเพือป้องกัน

การครูดกับมุม 
6. สายเซฟ พร้อม สแนปลิง และเข็มชัด 
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การแบ่งหน้าที ERT เพือฝึกใช้รอกหนีไฟ 
 

ลําดับ ทําหน้าท ี จํานวนผู ้ช่วยเหลือ  ทีมบัญชาการ 
1. เตอร์ ERT ครูฝึก  3  คน ผบ.แผน 
2. ตรึง ERT ครูฝึก  1  คน ผู ้ ช่วย 1 
3. ต๋ง ERT ครูฝึก  1  คน ผู ้ ช่วย 2 
4. เซฟ ERT ครูฝึก 1 คน ผู ้ ช่วย 3 
5. ผู ้ เคลือนย ้าย  5 คน / 1 ผู ้ประสบภัย ผู ้ ช่วย 3 
6. ผู ้ประสบภัย ขึ นอยู่กับผู ้ เข้าอบรม  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์ม Log Book (สมุดรายงานการใช้ และบํารุงรักษา รอกหนีไฟ) 
            

ว ันท ี ว ัตถุประสงค์ในการใช ้ รอก จํานวนครังทีใช ้ ผู ้ร ับผิดชอบ หมายเหต ุ
  

 
  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 ข้อแนะนําเพิมเติม 
1. ควรใช้รอกหนีไฟทีมีเฟืองโลหะ 
2. รอกหนีไฟควรเปิดบํารุงรักษาได ้(โดยผู ้ ทีได้รับมอบหมาย) 
3. ต้องฝึกการใช้งานให้ถูกต้องปลอดภัย 
4. ต้องมีการเซฟทุกครั งทีฝึก 

 
“พึงระลึกเสมอว่า  “ผิดพลาดเพียงนิด  ชีวิตดับแน่” 

 

 

ในกรณีฝึกซ้อม ต้องมี “เซฟ” ทุกครัง 

การคล้องห่วงของสายเซฟ 

สายเซฟ จะติดกับเข็มขัด
คล้องเอวของผู ้ลง และ
สาย ต๋ง  จะคล้องอยู่กับ
สายเข็มขัดคล้องตัวผู ้ลง 

ผู ้ทําหน้าที เซฟ จะคอยปล่อยสาย
เซฟ ไม่ ให้ตึ ง เ กินไป (  เพรา ะ
ผู ้ประสบภัยจะไม่ไหลเลือนลง  
และถ้าติดเข็มขัดเซฟตํ า  อาจทําให้
ร่างผู ้ประสบภยัตีลังกาหัว กลับได้ 
)  และพร้อมทีจะดึงรั งไวห้ากมี
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บทที  3 

 

ความรู้ เรืองก๊าซ-สารเคมี และกัมมันตรังสี 
 

1. ภยันตรายทีเกิดขึน 

  อันตรายทีเกิดขึ นจากอุบัติเหตุเป็นสิงทีมนุษย์ไม่สามารถทีจะคาดเดาได้ว่าจะเกิดขึ นเมือใดแต่สิงที

สามารถช่วยให้อุบัติเหตุนั นไม่เกิดขึ นนั น สามารถทําได้ ด้วยความไม่ประมาท มั นตรวจเช็คสภาพรถต่างๆให้

พร้อมใช้งาน ยิงเป็นรถทีขนสารเคมีไวไฟเช่นนี  ยิงต้องมีความระมัดระวังเป็นพิเศษโชคดีทีเหตุการณ์ครั งนี ไม่มี

ผู ้ ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต อุบัติเหตุจากสารไวไฟเคยมีบทเรียนให้กับคนไทยมาแล้วนั นคือเหตุรถแก๊ส

ระเบิดบนถนนเพชรบุรี สร้างความสูญเสียอย่างมากมาย ฉะนั น บุคคลทีเกียวข้องควรคํานึงถึงความปลอดภัยต่อ

ทรัพย์สินตนเองและเพือนมนุษย์รอบข้างอย่างยิงแต่เหตุการณ์ครั งนี แม้จะจบด้วยการไม่มีความสูญเสียต่อชีวิต 

แม้ทรัพย์สินจะไมมากมายอะไร แต่ผลต่อเนืองคือสารเคมีทีเรียกว่าทินเนอร์พวกนี ได้ลงไปตามนํ าตามท่อ

ประปา ซึงกรมควบคุมมลพิษต้องเข้ามาดูแลอย่างใกล้ชิดว่าสารเหล่านี ไหลไปไหนบ้าง ก่อนจะเกิดเหตุรุนแรง

อย่างคาดไม่ถึงต่อไปอย่างเช่นเหตุปลาตายนับแสนตัวในแม่นํ าเจ้าพระยา ซึงขอให้อย่าเกิดกับมนุษย์ทีใช้นํ ากัน

อยู่ทุกว ันเลยอุบัติเหตุครั งนี สามเหตุมาจากเรืองทีควรระมัดระวังอย่างยิง เรืองยางรถนั นสําคัญมาก ยางด้านซ้าย

ของรถคันนี ระเบิดแตกออกขณะทีกําลังพุงลงสะพานข้ามแยกวิภาวดี หน้าม.เกษตรศาสตร์ บางเขน อีกทั งย ังมี

การบรรทุกของหนักบนรถจึงทําให้เสียหลักพลิกคํา ไฟลุกวอดทั งคันอย่างรวดเร็วอุบัติเหตุป้องกันได้ถ้าไม่

ประมาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพ  อุบัติเหตุรถบรรทุกปีบทินเนอร์ พลิกคําเกิดขึ นเมือเช้าวันจันทน์ที 19 มีนาคม 2550 เหตุเกิดบริเวณ แยกวิภาวดี หน้าม.

เกษตรศาสตร์ บางเขน  สาเหตุเกิดจากยางด้านซ้ายของรถคันนี ระเบิด เนืองจากคนขับไม่ตรวจเช็คลมยางก่อน ขับขีและ

บรรทุกของหนัก และขับขีด้วยความประมาท   ภาพจาก http://www.oknation.net/blog/Huizuke 
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2.ก๊าซและสารเคมีทีใช้ในโรงพยาบาล 
 
  2.1 ก๊าซหุงต้ม 

2.1.1 Liquid Petroleum Gas (LPG) 

ลักษณะ ก๊าซ  ไม่มีสี  ไม่มีกลิน  ไวไฟมาก (จึงต้องผสมก๊าซทีมีกลินฉุนเพือให้ได้กลิน 

กรณีเกิดการรัวไหล 

ประโยชน์การใช้งาน เชือเพลิงหุงต้ม 

การเก็บรักษา - ปิดวาล์วให้สนิทเมือเลิกใช้หรือใช้หมดแล้ว 

- เก็บให้ห่างจากความร้อน  วัตถุไวไฟ  เปลวไฟ  หรือประกายไฟ 

- ควรมีอุปกรณ์ล็อคถังบรรจุก๊าซติดกับอาคาร เพือป้องกันถังล้ม 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- การจัดเตรียมถังดับเพลิงและหน้ากากปิดจมูก สําหรับทุกหน่วยงานทีมีการใช้

ก๊าซ LPG 

- หากรัวไหล ถ้าทําได้ให้ปิดวาล์วให้สนิท ให้ระบายอากาศออกจากบริเวณนันให้

เร็วทีสุด ให้ใช้นําฉีดเป็นฝอยเพือลดการลอยของก๊าซระเหยออกมา และห้าม

บุคคลทีไม่เกียวข้องผ่านมาในบริเวณทีเหตุรัวไหลของก๊าซ 

ผลต่อสุขภาพ การสูดดมจะทําให้เกิดอาการคลืนไส้อาเจียนได้ ถ้าความเข้มข้นสูงๆอาจทําให้

สลบได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายออกจากทีเกิดเหตุโดยเร็ว 

- กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ/ออกซิเจนช่วย 

- รีบนําส่งแพทย์ 

การจํากัดเมือใช้งานแล้ว 

หรือหมดอาย ุ

แลกเปลียนถังบรรจุก๊าซถังใหม่ทุกครังกับผู ้จําหน่าย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสูดดม หรือสัมผัสโดยตรง 

- ห้ามสูบบุหรี หรือทําให้เกิดประกายไฟในบริเวณทีตังถังบรรจุก๊าซ 

- เคลือนย้ายบรรจุก๊าซด้วยความระมัดระวัง ห้ามกระแทกถัง 
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  2.2 ก๊าซ 

2.2.1 ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ Carbondioxide gas (CO2) หรือถูกอัดเป็นก๊าซเหลว/ของแข็ง 

ลักษณะ ก๊าซไม่ติดไฟ ไม่นําไฟฟ้า 

ประโยชน์การใช้งาน งานผ่าตัด / ใช้ในการดับเพลิง 

การเก็บรักษา - ปิดวาล์วให้สนิทเมือเลิกใช้หรือใช้หมดแล้ว 

- เก็บให้ห่างจากความร้อน 

การป้องกนัอันตรายจาก

การใช้ 

- สวมใส่ชุดป้องกัน ถุงมือ และหน้ากากปิดจมูก เพือป้องกันการสัมผัสทาง

ผิวหนังและการสูดดมโดยตรง  

- ถ้าสัมผัสกับก๊าซเหลว/ CO2แข็งให้รีบล้างด้วยนําอุ ่นทีสะอาด 

- ถ้าหก/รัวไหล ให้ระบายอากาศออกจากบริเวณนันให้มากทีสุด ไม่สัมผัสสารที

หก/รัวไหล ให้ใช้นําฉีดเป็นฝอยเพือลดไอและการฟุ ้ งกระจาย ถ้าทําได้ให้

พยายามขยับถังให้รัวไหลออกมาเฉพาะก๊าซ แล้วจึงปล่อยให้สารทีหก/รัวไหล

ระเหยไปจนหมด หรือเก็บ CO2 แข็งลงถังโดยไม่ต้องปิดฝา   

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดมจะทําให้เกิดอาการคลืนไส้อาเจียนได้ ถ้าความเข้มข้นสูง อๆาจทําให้

สลบได้ 

- การสัมผัสก๊าซเหลว/ CO2 แข็ง อาจทําให้เนือเยือตายจากความเย็นได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- การสูดดมจะทําให้เกิดอาการคลืนไส้อาเจียนได้ ถ้าความเข้มข้นสูงๆอาจทําให้

สลบได้ 

- การสัมผัสก๊าซเหลว/ CO2 แข็ง อาจทําให้เนือเยือตายจากความเย็นได้ 

การกําจดัเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ปล่อยให้ระเหยไปเอง 

ข้อควรระวัง/คําเตือน หลีกเลียงการสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง 
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2.2.2 ก๊าซไนตรัสออกไซด์ Nitrous  Oxide gas (N2O) หรือถูกอัดเป็นก๊าซเหลว 

ลักษณะ ก๊าซ ไม่มีสี มีกลินเล็กน้อย ไม่ติดไฟ ไม่นําไฟฟ้า 

ประโยชน์การใช้งาน ใช้เป็นยานําสลบในงานผ่าตัด 

การเก็บรักษา เก็บให้ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- หลีกเลียงการสูดดมโดยตรง 

- หากรัวไหล ถ้าทําได้ให้ปิดวาล์วให้สนิท  ให้ระบายอากาศออกจากบริเวณนันให้

เร็วทีสุด 

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดมจะทําให้เกิดอาการตืนเต้น  เวียนศีรษะ  รู้ สึกสบาย  ง่วงนอน  ถ้าสูด

ดมในปริมาณมากและนานสามารถทําให้เกิดภาวะขาดออกซิเจนได้ 

- การสัมผัสก๊าซหรือก๊าซเหลวโดยตรง  อาจทําให้เกิดแผลจนถึงเนือเยือตายจาก

ความเย็นได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

 - เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายออกจากทีเกิดเหตุโดยเร็ว 

 - กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก  ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ/ออกซิเจนช่วย 

 - ถ้าสัมผัสก๊าซเหลว  ให้ล้างด้วยนําอุ ่นสะอาดอย่างน้อย 15 นาท ี

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ปล่อยให้ระเหยไปเอง 

ข้อควรระวัง/คําเตือน  - หลีกเลียงการสูดดมหรือสัมผัสโดยตรง 

 - ควรหลีกเลียงในผู ้ป่วยทีมี Closed space  ในร่างกาย  เช่น  มีลมในลําไส้ท ี

อุดกัน/ในส่วนกลาง และให้ระวังการเกิด Pneumothoram และ Air embolism  

จากการผ่าตัด Posterior fussa craniotomy 
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2.2.3 ก๊าซออกซิเจน Nitrous  Oxygen gas (O2) หรือถูกอัดเป็นก๊าซเหลว 

ลักษณะ ก๊าซ ไม่มีสี มีกลินเล็กน้อย ไม่ติดไฟ แต่ช่วยให้ไฟติด 

ประโยชน์การใช้งาน - ช่วยในการหายใจในผู ้ป่วยทีขาด O2 หรือไม่สามารถหายใจได้เอง 

- ใช้ร่วมกับ N2O หรือ Halothane ในการให้ยาสลบ/ระงับความรู้สึก 

การเก็บรักษา - ปิดวาล์วให้สนิทเมือเลิกใช้หมดแล้ว 

- เก็บถังบรรจุและท่อนําก๊าซให้ห่างจากความร้อน  ประกายไฟ และเปลวไฟ 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ในการเคลือนย้าย/ขนย้ายถังออกซิเจน ให้ใช้รถเข็นมีโซ่คล้อง และฝาครอบจุก

วาล์วเสมอ 

- ตรวจสอบรอยรัวของข้อต่อต่างๆอย่างสมําเสมอ  และทุกครังก่อนและหลังทํา

การเคลือนย้าย/ขนย้ายถังบรรจุออกซิเจน 

- ห้ามสูบบุหรีหรือทําให้เกิดประกายไฟในรัศมีห่างอย่างน้อย 15 เมตร  และ

ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าในรัศมีห่างอย่างน้อย 25 เซนติเมตร  จากถัง/บริเวณทีเก็บ 

- ห้ามสูบบุหรีหรือทําให้เกิดประกายไฟในรัศมีห่างอย่างน้อย 15 เมตร  และ

ติดตังอุปกรณ์ไฟฟ้าในรัศมีห่างอย่างน้อย 25 เซนติเมตร  จากถัง/บริเวณทีเก็บ

ถังออกซิเจน 

- หลีกเลียงการสูดดมโดยตรง 

- ถ้าสัมผัสกับก๊าซเหลวให้รีบล้างด้วยนําอุ ่นทีสะอาด 

- ถ้าหก/รัวไหล  ให้เคลือนย้ายเครืองมือหรือสิงของทีเกิดประกายไฟ/สารติดไฟ  

สารไวไฟ  ให้ออกจากทีเกิดเหตุให้เร็วทีสุด  ไม่สัมผัสสารทีหก/รัวไหล  ให้ใช้นํา

ฉีดเพือลดไอและการฟุ ้ งกระจาย ถ้าทําได้ให้พยายามขยับถังให้รัวไหลออกมา

เฉพาะก๊าซแล้วจึงปล่อยให้สารรัวไหลระเหยไปจนหมด 

- ถ้าเกิดอัคคีภัยให้เลือกสารเคมีดับเพลิงทีเหมาะสม  และพยายามเคลือนย้ายถัง

ทีไม่เสียหายออกห่างจากบริเวณเกิดเหตุโดยเร็วและอย่างระมัดระวัง 

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดมในความเข้มข้นสูงๆ โดยไม่ได้ค่าความชืนทีเหมาะสม  จะทําให้เกิด

การกดการหายใจ  ปอดแฟบ  หัวใจเต้นช้าลง  หลอดเลือดฝอยส่วนปลายหดตัว  

คลืนไส้  อาเจียน  กล้ามเนือกระตุก ชักและอาจหมดสติได้ 

 - การสัมผัสก๊าซเหลวโดยตรง  อาจทําให้เนือเยือไหม้จากความเย็นรุนแรงได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายออกจากทีเกิดเหตุโดยเร็ว 

- กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ 

- เสือผ้าทีเย็นแข็งติดผิวหนังให้ใช้นําอุ ่นล้างให้อ่อนตวัก่อนถอดออกและประคบ

ส่วนทีสัมผัสด้วยผ้าสะอาดชุบนําอุ ่นหลายๆครัง 
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2.2.3 ก๊าซออกซิเจน Nitrous  Oxygen gas (O2) หรือถูกอัดเป็นก๊าซเหลว 

การกําจัดเมือใช้งาน

แล้วหรือหมดอาย ุ

ปล่อยให้ระเหยไปเอง 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - บริเวณเก็บถังออกซิเจนในรัศมีห่างอย่างน้อย 15 เมตร  ห้ามไม่ให้รถทุกชนิด

ผ่าน  ห้ามสูบบุหรี และห้ามใช้อุปกรณ์ทีทําให้ 

 

 

ตารางสรุปผลการทดลองคุณสมบัติการติดไฟของก๊าซออกซิเจน 

 

สถานทีทําการทดลอง ณ เมืองนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา 

 

วัสดุ

เชือเพลิง 

แหล่งกําเนิดไฟ ความเข้มข้นของก๊าซออกซิเจน 

(ร้อยละ) 

ผลการติดไฟ 

เศษผ้าฝ้าย บุหรีจุดไฟแล้ว 21-25 

25-29 

40-80 

- ไหม้ไปเรือยๆโดยไม่มี

เปลวไฟ 

- ไหม้ประมาณ 1-2 นาที

ก่อนติดไฟ 

- ติดไฟทันท ี

เสือขน

สัตว์ 

ไม้ขีดไฟทีจุดแล้ว 21-29 

 

30-60 

- ไหม้ทันทีทีโดนไม้ขีดไฟ 

และเปลวไฟจะดับเมือไม้

ขีดไฟไฟดับ 

- ติดไฟทันท ี

กางเกงผ้า

ฝ้ายหนา 

ไม้ขีดไฟทีจุดแล้ว 21-24 

 

25-34 

 

35-60 

- ผ้าจะไหม้ช้าๆ มีเปลวไฟ

เล็กน้อย โดยเปลวไฟจะไม่

เพิมมากขึน 

- ไม้ขีดไฟจะติดไฟ

ประมาณ 30-60 วินาทีก่อน

จะติดไฟทีผ้าทังผืน 

- ติดไฟทันท ี
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2.3 ของเหลวไวไฟ 

2.3.1 Benzoin tincture (Cinnamic acid) 

ลักษณะ ของเหลวสีนําตาลเข้ม กลินฉุน ไวไฟ 

ประโยชน์การใช้งาน นํายาฆ่าเชือ   

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือขณะใช้ 

- กรณีหก รัวไหล หรือภาชนะบรรจุแตก ให้ซับด้วยผ้าจนแห้ง แยกทิงเป็นขยะ

อันตราย 

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดม ทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ และเกิดอาการเวียนศีรษะ

ได้ 

- การสัมผัส จะระคายเคืองบริเวณผิวหนังทีอ่อนบางและบริเวณทีเป็นแผลได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเท

สะดวก 

- ถ้าสัมผสัผิวหนัง ให้ล้างด้วยนําสะอาดปริมาณมากๆ ถ้าเข้าตาให้นําสะอาดไหล

ล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาท ี

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน หลีกเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 
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                        2.3.2 เอธิลแอลกอฮอล์ 70% และ 95% (Ethyl alcohol, Ethanol) 

ลักษณะ ของเหลวใส ไวไฟมาก 

ประโยชน์การใช้งาน นํายาฆ่าเชือ 

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือขณะใช้ 

- กรณีหก รัวไหล หรือภาชนะบรรจุแตก ให้ซับด้วยผ้าจนแห้ง แยกทิงเป็นขยะ

อันตราย 

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดม ทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ และเกิดอาการเวียนศีรษะ

ได้ 

- การสัมผัส จะระคายเคืองบริเวณผิวหนังทีอ่อนบางและบริเวณทีเป็นแผลได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเท

สะดวก 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยนําสะอาดปริมาณมากๆ ถ้าเข้าตาให้นําสะอาดไหล

ล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาท ี

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน หลีกเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 
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2.3.3 Formaldehyde 

ลักษณะ ของเหลวใส กลินฉุน เป็นพิษ ไวไฟ 

ประโยชน์การใช้งาน นํายาฆ่าเชือสําหรับฉีดศพ   

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือและหน้ากากขณะใช้ 

- หลีกเลียงการสูดดมสารเคม ี

- หากหก/รัวไหล ถ้าทําได้ให้หยุดการรัวไหล และป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งนํา

หรือบริเวณอับอากาศ ให้ใช้นําฉีดเป็นฝอยเพือลดไอระเหย ให้ดูดซับสารเคมีที

หก/รัวไหลด้วยดิน ทราย หรือสารอืนทีไม่ติดไฟ แล้วรวบรวมเก็บไว้ในภาชนะ

พลาสติกทีมีฝาปิดเพือนําไปกําจัดต่อไป    

ผลต่อสุขภาพ - เนืองจากความเป็นพิษ อาจทําให้เสียชีวิตได้ หากสูดดม กลืนกิน หรือดูดซึม

ผ่านผิวหนังเป็นจํานวนมาก 

- การสูดดมหรือสัมผัส จะทําให้เกิดการระคายเคือง หรือแผลไหม้ได้  

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเท

สะดวก 

- กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ/ออกซิเจนช่วย 

- ถ้าผู ้ประสบอันตรายจากการกลืนกินหรือสูดดม ห้ามผายปอดวิธีเป่าปาก ให้ใช้

วิธีผายปอดแบบอืนหรือใช้อปุกรณ์ช่วยหายใจอืนทีเหมาะสม 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ถอดเสือผ้าทีเปือนสารเคมีออก ให้ล้างด้วยนําสะอาด

ปริมาณมากๆ ถ้าเข้าตาให้นําสะอาดไหลล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาท ี

- รีบนําส่งแพทย์ทันท ี

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคมี 

- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้เมือได้รับความร้อน 
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2.3.4 นํามันเชือเพลิง (Fuel oil) 

ลักษณะ ของเหลวไวไฟ 

ประโยชน์การใช้งาน เชือเพลิงเครืองยนต์ เชือเพลิงเตาเผาขยะ   

การเก็บรักษา เกบ็ในภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือขณะใช้ หลีกเลียงการสูดดม 

- กรณีหก รัวไหล ให้ใช้นําฉีดเป็นฝอยเพือลดไอระเหย ให้ซับด้วยดินหรือทราย 

แล้วรวบรวมเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกทีมีฝาปิดเพือนําไปกําจัดต่อไป    

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดม ทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ และเกิดอาการเวียนศีรษะได้ 

- การสัมผัส จะระคายเคืองบริเวณผิวหนัง และอาจเกิดแผลไหม้ได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเทสะดวก 

- กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ/ออกซิเจนช่วย 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยนําสะอาดปริมาณมากๆ ถ้าเข้าตาให้นําสะอาดไหล

ล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาท ี

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลกีเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 

- ห้ามใช้งานสารเคมีใกล้บริเวณทีมคีวามร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ 
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2.3.5 เมธิลแอลกอฮอล์ (Methyl alcohol, Methanol) 

ลักษณะ ของเหลวใส เป็นพิษ ไวไฟมาก 

ประโยชน์การใช้งาน ย้อมสไลด์ในงานชันสูตรและพยาธิวิทยา 

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท ห่างจากความร้อน ประกายไฟ และเปลวไฟ 

การป้องกันอันตราย

จากการใช้ 

- ควรสวมถุงมือและหน้ากากขณะใช้ 

- หลีกเลียงการสูดดมสารเคม ี

- หากหก/รัวไหล ถ้าทําได้ให้หยุดการรัวไหล และป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งนํา

หรือบริเวณอับอากาศ ให้ใช้นําฉีดเป็นฝอยเพือลดไอระเหยโดยห้ามใช้นําฉีด

โดยตรง ให้ซับสารเคมีทีหก/รัวไหลด้วยดิน ทราย หรือสารอืนทีไม่ติดไฟ แล้ว

รวบรวมเก็บไว้ในภาชนะพลาสติกทีมีฝาปิดเพือนําไปกําจัดต่อไป    

ผลต่อสุขภาพ - เนืองจากความเป็นพิษ อาจทําให้เสียชีวิตได้ หากสูดดม กลืนกิน หรือดูดซึมผ่าน

ผิวหนังเป็นจํานวนมาก 

- การสูดดมหรือสัมผัส จะทําให้เกิดการระคายเคือง หรือแผลไหม้ได้  

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเทสะดวก 

- กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ/ออกซิเจนช่วย 

- ถ้าผู ้ประสบอันตรายจากการกลืนกินหรือสูดดม ห้ามผายปอดวิธีเป่าปาก ให้ใช้วิธี

ผายปอดแบบอืนหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจอืนทีเหมาะสม 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ถอดเสือผ้าทีเปือนสารเคมีออก ให้ล้างด้วยนําสะอาดปริมาณ

มากๆ ถ้าเข้าตาให้นําสะอาดไหลล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาท ี

- รีบนําส่งแพทย์ทันท ี

 

การกําจัดเมือใช้งาน

แล้วหรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคมี 

- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้เมือได้รับความร้อน 
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2.4 สารเคมีอืน  ๆ

2.4.1 Benzyl benzoate 

ลักษณะ ของเหลวมีตะกอนขุ ่น สีขาว มีฤทธิกัดกร่อนเล็กน้อย ไม่ติดไฟ 

ประโยชน์การใช้งาน ยาฆ่าเหา หิด โลน 

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท เก็บในทีแห้งและเย็น 

การป้องกันอันตราย

จากการใช้ 

- ควรสวมถุงมือขณะใช้ 

- หลีกเลียงการสูดดมสารเคมีโดยตรง 

- หากหก/รัวไหล ให้ซับสารเคมีทีหก/รัวไหลด้วยดินหรือทราย แล้วรวบรวมเก็บไว้

ในภาชนะพลาสติก และกําจัดเป็นขยะอันตรายต่อไป  

ผลต่อสุขภาพ -การสูดดม/การสัมผัสสารเคมีนี อาจเกิดการระคายเคืองได้ขึนอยู ่กับแต่ละบุคคล 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทมีีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเทสะดวก 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยนําสะอาดปริมาณมากๆ  ถ้าเข้าตาให้ใช้นําสะอาดไหล

ล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบนําส่งแพทย์ 

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคมี 
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2.4.2 Chlorhexidine gluconate 

ลักษณะ ของเหลว เป็นพิษ 

ประโยชน์การใช้งาน นํายาฆ่าเชือ 

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท/ป้องกันแสง เก็บในทีแห้งและเย็น 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือและหน้ากากขณะใช้ 

- หลีกเลียงการสูดดมสารเคม ี

- หากหก/รัวไหลในปริมาณเล็กน้อย ให้ล้างด้วยนําสะอาดลงท่อระบายนํา 

- หากหก/รัวไหลในปริมาณมาก ให้ซับสารเคมีทีหก/รัวไหลด้วยดินหรือทราย 

แล้วรวบรวมเก็บไว้ในภาชนะพลาสติก และกําจัดเป็นขยะอันตรายต่อไป  

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดม ทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจจนถึงหมดสติได้ 

- การสัมผัส อาจเกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนังได้ขึนอยู ่กับแต่ละบุคคล 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยนําสะอาด  ถ้าเข้าตาให้ใช้นําสะอาดไหลล้างผ่านตา

ประมาณอย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบนําส่งแพทย์ 

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

- สารเคมีทีหมดอายุ ให้เจือจางด้วยนําในอัตราส่วน 1:10 แล้วทิงลงท่อระบายนํา  

- ภาชนะบรรจุ ให้ทิงเป็นขยะอันตรายหรือล้างนําอย่างน้อย 3 ครังแล้วนํา

กลับมาใช้ใหม่ 

 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสัมผัสกับสารเคมโีดยตรง โดยเฉพาะตา 
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2.4.3 Glutaraldehyde 

ลักษณะ ของเหลว เป็นพิษ 

ประโยชน์การใช้งาน นํายาฆ่าเชือเครืองมือ Disinfectant 

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท/ป้องกันแสง เก็บในทีแห้งและเย็น 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือและหน้ากากขณะใช้ 

- หลีกเลียงการสูดดมสารเคม ี

- หากหก/รัวไหลในปริมาณเล็กน้อย ให้เช็ดด้วยนําสะอาดผสมแอมโมเนีย แล้ว

ล้างด้วยนําสะอาดปริมาณมาก  ๆ

- หากหก/รัวไหลในปริมาณมาก ให้ซับสารเคมีทีหก/รัวไหลด้วยดินหรือทราย 

แล้วรวบรวมเก็บไว้ในภาชนะพลาสติก และกําจัดเป็นขยะอันตรายต่อไป 

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดม ทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ ปวดศีรษะ แน่นหน้าอกได้ 

- การสัมผัส ทําให้เกิดการระคายเคืองบริเวณสัมผัสได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเท

สะดวก 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ล้างด้วยนําสะอาด  ถ้าเข้าตาให้ใช้นําสะอาดไหลล้างผ่านตา

ประมาณอย่างน้อย 15 นาที แล้วรีบนําส่งแพทย์ 

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

- สารเคมีทีหมดอายุ ให้เจือจางด้วยนําในอัตราส่วน 1:10 แล้วทิงลงท่อระบายนํา  

- ภาชนะบรรจุ ให้ทิงเป็นขยะอันตรายหรือล้างนําอย่างน้อย 3 ครังแล้วนํา

กลับมาใช้ใหม่ 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง โดยเฉพาะตา 
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2.4.4 Halothane 

ลักษณะ ของเหลว ไม่ไวไฟ 

ประโยชน์การใช้งาน เป็นยาดมสลบ 

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท/ป้องกันแสง เก็บในทีแห้งและเย็น 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมชุดป้องกันสําหรับปฏิบัติงานในห้องผ่าตัดขณะใช้สารเคม ี

- หลีกเลียงการสูดดมสารเคม ี

- หากหก/รัวไหล ให้ซับสารเคมีทีหก/รัวไหลด้วยผ้า แล้วล้างด้วยนําสะอาดลง

ท่อระบายนําเพือเข้าระบบบําบัดต่อไป 

- หากเกิดอัคคีภัย ให้ใช้ผงเคมีแห้ง หรือ CO2 ดับเพลิง 

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดม ทําให้เกิดการไอระคายเคือง กดระบบประสาทส่วนกลาง หัวใจเต้น

ผิดจังหวะ กล้ามเนืออ่อนแรง 

- การสัมผัส ทําให้เกิดการระคายเคืองบริเวณทีสัมผัสได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเท

สะดวก 

- กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ/ออกซิเจนช่วย 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ถอดเสือผ้าทีเปือนสารเคมีออก ให้ล้างด้วยนําสะอาดและ

สบู่  ถ้าเข้าตาให้ใช้นําสะอาดไหลล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาท ี

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 

- ล้างมือให้สะอาดด้วยนําสะอาดและสบู่ทุกครังหลังใช้งานสารเคมี 
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2.4.5 Hydrogen peroxide 

ลักษณะ ของเหลวใส เป็นสารออกซิไดซ์ ไวต่อความร้อนและการปนเปือน 

ประโยชน์การใช้งาน ใช้ทําความสะอาดแผล 

การเก็บรักษา เก็บในขวดแก้วสีชาปิดสนิท หลีกเลียงจากความร้อนและแสงสว่าง 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือและหน้ากากขณะใช้ 

- หลีกเลียงการสูดดมสารเคม ี

- หากหก/รัวไหล ให้ใช้นําฉีดเป็นฝอยเพือลดไอระเหย ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่

แหล่งนําหรือบริเวณอับอากาศ ให้ดูดซับสารเคมีทีหก/รัวไหลด้วยผ้าแล้ว

รวบรวมกําจัดเป็นขยะอันตรายต่อไป    

- หากติดไฟ ให้ใช้นําดับเท่านัน ห้ามใช้ผงเคมีแห้ง CO2 ฮาลอน หรือโฟม 

ผลต่อสุขภาพ -การสูดดม การกลืนกิน การสัมผัสสารเคมีนี อาจเกิดการบาดเจ็บ หรือแผลไหม้ 

จนถึงเกิดการเสียชีวิตได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเท

สะดวก 

- กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ/ออกซิเจนช่วย 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ถอดเสือผ้าทีเปือนสารเคมีออก ให้ล้างด้วยนําสะอาด

ปริมาณมากๆ ถ้าเข้าตาให้นําสะอาดไหลล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาท ี

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคมี 
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2.4.6 ปรอท (Mercury, Hg) 

ลักษณะ โลหะเหลวอันตราย เป็นพิษ 

ประโยชน์การใช้งาน ใช้ในเครืองวัดความดัน, ใช้เป็นปรอทวัดไข้, งานทันตกรรม 

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท (ถ้าเป็นไปได้ควรเป็นภาชนะตกไม่แตก) เก็บให้ห่างความ

ร้อน และควรเก็บอุปกรณ์บรรจุปรอทในภาชนะป้องกันการตกแตกอกีชัน  

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือและหน้ากากขณะใช้ 

- เครืองปันอะมัลกัมในงานทันตกรรมต้องมีถาดสแตนเลสรองรับ 

- หากหก/รัวไหล ห้ามสัมผัสสารเคมีโดยไม่ใส่อุปกรณ์ป้องกัน ให้ใช้กระดาษปาด

เช็ดสารเคมีทีหก/รัวไหลใส่ลงในภาชนะแก้วทีบรรจุนําแล้วปิดฝาให้สนิท แล้ว

ระบายอากาศให้ไอปรอทถ่ายเทให้มากทีสุด 

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดมไอระเหยเข้าไป ทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจ เป็นพิษได้ 

- การสัมผัส เกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง อาจดูดซึมผ่านผิวหนังและเป็น

พิษได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอนัตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเท

สะดวก 

- กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ/ออกซิเจนช่วย 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง หรือเข้าตา ให้ถอดเสือผ้าทีเปือนสารเคมีออก ให้ล้างด้วยนํา

สะอาดปริมาณมากๆอย่างน้อย 15 นาที  

- รีบนําส่งแพทย์ 

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

รวบรวมใส่ในภาชนะบรรจุทีมีฝาปิดแล้วทิงเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสูดดมไอหรือการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 
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2.4.7 Molybdenum disulfide (MoS2) 

ลักษณะ ของเหลวใส ติดไฟ 

ประโยชน์การใช้งาน ใช้เป็นสเปรย์กดัสนิม ช่วยคลายน็อต ลดความฝืดของโลหะ 

การเก็บรักษา กระป๋องสเปรย์เก็บในทีแห้งและเย็น ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือขณะใช้ 

- หากหก/รัวไหล ให้ซับสารเคมีทีหก/รัวไหลด้วยดินหรือทราย แล้วรวบรวมเก็บ

ไว้ในภาชนะพลาสติก และกําจดัเป็นขยะอันตรายต่อไป    

- หากติดไฟ ให้ใช้ผงเคมีแห้ง หรือ CO2 ดับเพลิง 

ผลต่อสุขภาพ - การสูดดม ทําให้เกิดการระคายเคืองทางเดินหายใจได้ 

- การสัมผัส อาจเกิดการระคายเคืองบริเวณผิวหนัง และอาจเกิดรอยไหม้ได้ 

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเท

สะดวก 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ถอดเสือผ้าทีเปือนสารเคมีออก ให้ล้างด้วยนําสะอาดและ

สบู่  ถ้าเข้าตาให้ใช้นําสะอาดไหลล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาท ี

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง 
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2.4.8 Sodium hypochlorite (CIHONa) 

ลักษณะ ของเหลว เป็นพิษ มีฤทธิกัดกร่อน  

ประโยชน์การใช้งาน นํายาฆ่าเชือ ทําความสะอาด 

การเก็บรักษา เก็บในภาชนะปิดสนิท/ป้องกันแสง เก็บในทแีห้งและเย็น 

การป้องกันอันตรายจาก

การใช้ 

- ควรสวมถุงมือและหน้ากากขณะใช้ 

- หากหก/รัวไหล ถ้าทําได้ให้หยุดการรัวไหล ป้องกันไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งนําหรือ

บริเวณอับอากาศ ให้ซับสารเคมีทีหก/รัวไหลด้วยดินหรือทราย รวบรวมเก็บไว้

ในภาชนะพลาสติก แล้วจึงส่งกําจัดเป็นขยะอนัตรายต่อไป    

- หากติดไฟ ให้ใช้ผงเคมีแห้ง หรือ CO2 ดับเพลิง 

ผลต่อสุขภาพ - เนืองจากความเป็นพิษ อาจทําให้เสียชีวิตได้ หากสูดดม กลืนกิน ในปริมาณ

มาก 

- การสูดดมหรือสัมผัส จะทําให้เกิดการระคายเคือง หรือเกิดแผลไหม้ได้  

การปฐมพยาบาล

เบืองต้น 

- เคลือนย้ายผู ้ประสบอันตรายไปยังบริเวณทีมีอากาศบริสุทธิ  อากาศถ่ายเท

สะดวก 

- กรณีหยุดหายใจหรือหายใจลําบาก ให้ใช้เครืองช่วยหายใจ/ออกซิเจนช่วย 

- ถ้าผู ้ประสบอันตรายจากการกลืนกินหรือสูดดม ห้ามผายปอดวิธีเป่าปาก ให้ใช้

วิธีผายปอดแบบอืนหรือใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจอืนทีเหมาะสม 

- ถ้าสัมผัสผิวหนัง ให้ถอดเสือผ้าทีเปือนสารเคมีออก ให้ล้างด้วยนําสะอาด

ปริมาณมากๆ ถ้าเข้าตาให้นําสะอาดไหลล้างผ่านตาประมาณอย่างน้อย 15 นาท ี

- รีบนําส่งแพทย์ทันท ี

การกําจัดเมือใช้งานแล้ว

หรือหมดอาย ุ

ทิงพร้อมภาชนะบรรจุเป็นขยะอันตราย 

ข้อควรระวัง/คําเตือน - หลีกเลียงการสูดดมหรือการสัมผัสกับสารเคม ี

- ภาชนะบรรจุอาจระเบิดได้เมือได้รับความร้อน 
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3.  การดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์ 
 

เจ้าหน้าทีทีเกียวข้องทุกคนควรมีความรู้เกียวกับการดูแลระบบก๊าซทางการแพทย์อย่างถูกต้อง  จึงจะ

สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  ซึงมีสาระสําคัญทีควรทราบดังต่อไปนี 
 

การดูแลท่อบรรจุก๊าซ ( Compressed Gas Cylinder Maintenance and Control)  

1.  ห้ามบุคคลทีไม่มีหน้าทีเกียวข้องเข้ามาดําเนินการกับท่อบรรจุก๊าซ 

2.  การเปิด-ปิด และต่อลินท่อบรรจุ ต้องปฏิบัติตามวิธีการต่อไปนี 

    2.1  ก่อนต่ออุปกรณ์ เช่น ลินหรือข้อต่อเข้ากับเกลียวท่อบรรจุ  ต้องเปิดก๊าซไล่ฝุ ่ นผงออก เปิดลินช้าๆโดยหัน 

          มาตรวัดของอุปกรณ์ควบคุมความดันไปด้านทีไม่มีคน  ผู ้ เปิดต้องยืนด้านข้าง ห้ามอยู่ด้านหน้าหรือ 

          ด้านหลัง 

    2.2  การต่ออุปกรณ์กับลินท่อบรรจุ ต้องใช้ประแจขนาดพอดีกับแหวน (nut) ไม่ควรใช้ประแจเลือนทีขนาดไม่    

          พอดีเพราะจะทําให้แหวนบินหรือสึกได้ คีมหรือประแจทีใช้ต้องแน่น  ทําจากเหล็กหรือวัสดุทีเหมาะสมที 

          มีความแข็งแรงพอขันข้อต่อให้แน่น ในกรณีทีใช้อุปกรณ์ควบคุมความดันทีมีเกลียวชนิดปรับความดันได้  

          (low-pressure  screw) ให้คลายเกลียวให้สุดก่อน (ความดัน =0) 

    2.3  ค่อยๆหมุนเกลียวปรับความดันตํ าของอุปกรณ์ควบคุมความดัน  จนได้ความดันใช้งานทีเหมาะสม  ถ้าใช้ 

          อุปกรณ์ควบคุมความดันอัตโนมัติ (preset pressure regulator) ไม่ต้องปรับความดัน 

3.  ขณะใช้งานท่อบรรจุขนาดเล็ก (ขนาด A B D หรือ E) ต้องยึดท่อบรรจุติดกับขาตั ง หรือราวรัดอย่างมั นคง 
เพือป้องกันอุบัติเหตุทีทําให้เสียหาย จากการล้มหรือเลือนหลุด 

4.  ต้องตรวจปี ค.ศ. ทีมีการตรวจสอบสภาพท่อให้ถูกต้อง ท่อขนาดไม่เกิน 500 ลบ.เดซิเมตร ต้องตรวจสอบทุก 
3 ปี และท่อขนาดใหญ่กว่านี ต้องตรวจสอบทุก 5 ปี 

5.  เมือใช้ก๊าซหมดแล้ว ต้องปิดลินของท่อบรรจุทุกครั ง เพือป้องกันสิงสกปรกปนเปือนเข้าไปในท่อ 

6.  ต้องใส่ฝาครอบเพือป้องกันลินท่อบรรจุตลอดเวลา  ต้องใส่ให้เข้าทีโดยขันให้แน่นด้วยมือจนกว่าจะนํามาใช้
งาน 

7.  ต้องป้องกันท่อบรรจุไม่ให้ถูกกระทบกระแทกทีอาจทําให้ส่วนประกอบต่างๆ เช่น ลิ น หรือ อุปกรณ์นิรภัย
เสียหายห้ามวางท่อบรรจุเหล่านี ใกล้ลิฟท์ ทางขึ นลง หรือในทีทีอาจถูกเฉียวชน 

8.  ห้ามกระแทก  ลาก  กลิง หรือใช้ท่อบรรจุสําหรับการอืน เช่น ใช้เป็นลูกกลิ ง หรือใช้ย ันสิงของอืน แม้ว่าจะ
เป็นท่อเปล่าก็ตาม 

9.  ห้ามนําว ัสดุ เช่น ผ ้า มาห่อหุ้มท่อบรรจุออกซิเจน เพราะเป็นวัสดุทีไหม้ไฟได้ 

10. ห้ามนําอุปกรณ์ทีใช้กับท่อบรรจุออกซิเจนไปใช้กับอุปกรณ์อืน เช่น ข้อต่อ เกลียว ลิ น ชุดควบคุมความดัน
หรือมาตรวดั  เพือป้องกันการต่อสลับชนิดก๊าซ 

11. ห้ามดัดแปลงท่อบรรจุหรือลินท่อบรรจุ  เพราะจะทําให้ต่อก๊าซสลับชนิดกันได้ 
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12. ห้ามปรับแต่งอุปกรณ์นิรภัยแบบระบายของท่อบรรจุ เช่น ใช้ว ัสดุอุดรูระบายความดันอย่างถาวร  ทําให้ไม่
สามารถระบายความดันภายในท่อทีเกิน อาจเกิดการระเบิดได ้

13. ห้ามนําอุปกรณ์ทีชํารุดมาใช้งานจนกว่าจะซ่อมแซมโดยช่างผู ้ช ํานาญ หรือเปลียนใหม่ 

14. ห้ามทําให้เกิดประกายไฟใกล้ท่อบรรจุ  ห้ามนําเปลวไฟหรือโคมไฟมาสัมผ ัสโดนลิ นท่อบรรจุหรืออุปกรณ์
นิรภัย ลินทางออกทีมีนํ าแข็งเกาะ ให้ใช้ผ ้าชุบนํ าอุ่นละลาย  ห้ามใช้นํ าเดือดหรืออุปกรณ์ทีให้ความร้อนสูง 

15. ห้ามดัดแปลงเครืองหมายทีประทับลงบนท่อบรรจุ  ห้ามลอกเครืองหมายทีใช้แสดงสิงบรรจุภายในท่อบรรจุ
ออกรวมทั งป้ายทีพิมพ์ลงบนโลหะหรือเครืองหมายทีท่อบรรจุ 

16. ห้ามใช้ออกซิเจนแทนอากาศอัด เพราะเป็นก๊าซช่วยให้ไฟติดและสินเปลือง  ท่อบรรจุออกซิเจนต้องใช้ชือ
ออกซิเจนการแพทย์ให้ถูกต้อง  ไม่ใช้ค ําว่า อากาศ แทน เช่นเดียวกับออกซิเจนเหลวห้ามใช้ค ําว่า อากาศเหลว 
แทน 

17. ห้ามนําก๊าซชนิดอืนมาผสมในท่อบรรจุออกซิเจน  ถ้ามีสิงแปลกปลอมเข้าไปในท่อบรรจุหรือลิ นท่อบรรจุ  
ต้องแจ้งให้ผู ้ ทีรับผิดชอบทราบทนัที  เพือนําไปตรวจสอบและกําจัดออก 

18. ห้ามใช้นํ ามัน และสารไวไฟทุกชนิดเป็นตัวทําความหล่อลืนอุปกรณ์ควบคุมความดันข้อต่อเกลียว หรือมาตร
วัดความดัน 

19. ห้ามใช้มือ ถุงมือ หรือวัสดุทีเปือนนํ ามัน หรือนํ ามันหล่อลืน จับท่อบรรจุ ถังบรรจุ หรืออุปกรณ์ทีเกียวข้อง 

20. การนําออกซิเจนไปใช้กับผู ้ ป่วย  ต้องผ่านอุปกรณ์ควบคุมความดันเสมอ 

21. ท่อบรรจุทีวางตั งอยู่  ต้องคล้องโซ่ หรือยึดอย่างถูกต้อง หรือวางบนล้อเข็นทีมีทียึด 

22. ห้ามล่ามโซ่ หรือยึดท่อบรรจุติดกับอุปกรณ์ทีเคลือนทีได้ เช่น เตียง หรือเต๊นท์ออกซิเจน 

23. ห้ามยึดท่อบรรจุติดกับ หรือวางใกล้กับเครืองทําความร้อน ท่อไอนํ า หรือท่อนําความร้อน 

24. ท่อบรรจุหรือถังบรรจุ ต้องจับด้วยความระมัดระวัง เพือป้องกันอันตรายจากความเย็น 

25. ต้องติดตั งป้ายห้ามสูบบุหรีให้เห็นอย่างชัดเจน 

 

การดูแลสถานทีเก็บท่อบรรจุก๊าซ ( Proper Location for Compressed Gas Keeping ) 

1. ต้องมีการป้องกันฝน แสงแดด และความชืนจากพืน มีการระบายอากาศพอเพียง ไม่อับทึบ  
2. ผนังกั น พืนเพดาน หลังคาประตู ชั นและทียึดต้องทําจากวัสดุทีไม่ติดไฟ หรือทนไฟอย่างน้อย 1 ชั วโมง 
3. ตั งห่างจากแหล่งความร้อน ถ้าอยู่ใกล้กันต้องป้องกันไม่ให้ท่อบรรจุร้อนเกิน 54 องศาเซลเซียส 
4. ให้เก็บท่อบรรจุเต็ม และท่อบรรจุเปล่ารวมในสถานทีเดียวกัน  โดยแยกกลุ่มและติดป้ายแสดงให้เห็นชัดเจน 

จัดเรียงให้สามารถใช้งานได้ตามลําดับทีรับมาจากผู ้จ ําหน่าย 
5. ห้ามเก็บร่วมกับก๊าซไวไฟ ว ัสดุไวไฟหรือติดไฟได้  แต่เก็บร่วมกับก๊าซทางการแพทย์อืนทีไม่ไวไฟได ้
6. ต้องแยกห้องระบบจ่ายก๊าซ หรือทีเก็บท่อบรรจุ ออกจากห้องเครืองผลิตอากาศอัดและเครืองผลิตสูญญากาศ 

เพือป้องกันไฟไหม้ และป้องกันไม่ให้ก๊าซทีออกจากลิ นระบายของท่อบรรจุไปปนกับอากาศทีเข้าสู่เครือง
ผลิต ห้องเครืองผลิตอากาศอัดต้องระบายอากาศเพียงพอ และไม่ให้อากาศทีดูดเข้าไปใช้งานถูกปนเปือน
จากก๊าซทีขับออกจากเครืองผลิตสูญญากาศ 

7. ห้ามติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า  สายไฟฟ้าแรงสูงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ทีทําให้เกิดประกายไฟใกล้ระบบจ่ายก๊าซ  
สวิตช์หรือเต้าเสียบภายในห้อง ต้องสูงจากพืน 1.5 เมตรขึ นไป เพือหลีกเลียงการกระแทก 

8. ห้ามนําว ัสดุทีจุดติดไฟง่าย หรือไม่ผ่านการรับรองมาใช้กับออกซิเจน 
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การดูแลระบบเส้นท่อก๊าซ ( Pipe Line Maintenance ) 

1. ต้องก่อสร้างอย่างมั นคง ใช้ว ัสดุเหมาะสมกับก๊าซและความดันใช้งาน ทางออกกับข้อต่อและข้อต่อลิ นบรรจุ 
ต้องไม่สามารถสลับชนิดกนัได้  ส่วนต่อระหว่างท่อบรรจุกับชุดจ่ายก๊าซต้องเป็นเส้นท่อทีการยืดหยุ่นตัวได้ 
ขณะเปลียนท่อบรรจุป้องกันการชํารุด  จุดเติมออกซิเจนเหลวต้องอยู่บริเวณทีรถบรรทุกออกซิจนเข้าได้
ตลอดเวลา 

2. ห้ามใช้นํ ามัน สารอินทรีย์หล่อลืน ยางและวัสดุทีเป็นอินทรียส์ารสัมผ ัสกับออกซิเจน และอุปกรณ์ที
เกียวข้องทุกชนิดเพือป้องกันไฟไหม้ 

 

การขนส่งและเคลือนย้ายท่อบรรจุ  (  Proper Delivery of Compressed Gas Cylinder ) 

1. บุคคลทีทําหน้าทีขนส่งอุปกรณ์ต้องผ่านการฝึกอบรมอย่างถูกต้อง 
2. ท่อบรรจุขนาดใหญ่ (ขนาดใหญ่กว่า E ขึ นไป) และภาชนะบรรจุทีเป็นถังทีมีนํ าหนักมากกว่า 45.5 กิโลกรัม  

ต้องขนถ่ายโดยใช้รถเข็นอย่างถูกต้อง 
 

การดูแลและบํารุงรักษาระบบก๊าซทังระบบ  ( Gas Supply System maintenance and Monitoring ) 

1. ต้องมีการวางแผนและสามารถรองรับสถานการณ์ทีก๊าซทางการแพทย์ขัดข้องทั งระบบ 
2. ห้ามต่อสายดินของระบบไฟฟ้า หรือของอุปกรณ์ใดๆ เข้ากับระบบเส้นท่อก๊าซทางการแพทย์ 
3. ตอ้งกําหนดแผนการบํารุงรักษาตามคู่มือของกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
4. เมือมีการปรับเปลียนระบบ ต้องตรวจสอบส่วนปลายทางต่อการปรับเปลียนทุกครั ง ก่อนใช้งาน 
5. ต้องตรวจสอบสัญญาณเตือนทั งเสียงและแสงตามกําหนดทีเหมาะสม 
 

การทดสอบระบบก๊าซ ( System Testing and Auditing ) 

เมือติดตั งระบบก๊าซใหม่ ต่อเติมหรือซ่อมแซม ต้องทดสอบระบบก่อนเริมใช้งาน โดยต้องตรวจสอบทุก
ส่วนประกอบตั งแต่แหล่งจ่ายก๊าซถึงทางเปิดออกเพือใช้งาน และบันทึกผลการตรวจสอบเป็นหลักฐาน ผูท้ ําการ
ตรวจสอบขณะติดตั ง คือ ช่างผู ้ควบคุมงานและผู ้ติดตั ง  ต่อจากนั นให้ตรวจสอบการติดตั งครั งสุดท้ายโดย
ผู ้ เชียวชาญด้านระบบก๊าซทางการแพทย์อีกครั งหนึง 

 

 

4. รังสีและกัมมันตภาพรังสี 

 
ค ําว่า “รังสี” เป็นคําทีใช้ทั วไป โดยอาจมี 2 ความหมาย คือ 

1. กัมมันตภาพรังสี (Radioactivity) คือจํานวนของไอโซโทป รังสี ซึงอยู่ในสถานะไม่คงตัว และมีการ
สลายตัวให้รังสีออกมาในช่วงเวลา 1 วินาที 

2. รังสี (Radiation) คือ อนุภาคซึงมีพลังงาน มีทีมาจากการสลายตัวของไอโซโทป รังสี จากรังสีคอสมิค 
และจากเครืองเร่งอนุภาค  พลังงานของรังสีขึ นอยู่กบั แหล่งกําเนิด เช่น รังสีเบตา จากสตรอนเซียม-90  
มีพลังงานสูงสุดเท่ากับ 546 keV รังสีแกมมาจาก โคบอลต-์60 มีพลังงาน 1.17 และ1.33 MeV เป็นต้น 

 
กัมมันตภาพรังสี เป็นคุณสมบัติของธาตุและไอโซโทปบางส่วน ทีสามารถเปลียนแปลงตัวเองเป็นธาตุ หรือ
ไอโซโทปอืน ซึงการเปลียนแปลงนี จะมีการปลดปล่อย หรือส่งรังสีออกมาด้วย ปรากฏการณ์นี ได้พบครั งแรก 
เมือปี 2439 ต่อมาได้มีการพิสูจน์ ทราบว่า รังสีทีแผ่ออกมาในขบวนการสลายตัวของธาตุ หรือไอโซโทป รังสี
นั น ประกอบด้วย 
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- รังสีแอลฟา คือรังสีทีประกอบด้วยอนุภาคแอลฟาทีมีมวล 4 amu มีประจุ + 2 อนุภาค ชนิดนี จะถูกกั นไว้ 
  ด้วยแผ่นกระดาษ หรือเพียงแค่ผิวหนังชั นนอกของคนเราเท่านั น 
- รังสีเบตา คือรังสีทีประกอบด้วยอนุภาคอิเลคตรอน หรือโพสตรอน  รังสีนี มีคุณสมบัติทะลุทะลวงตัวกลาง

ได้ดีกว่ารังสีแอลฟา   สามารถทะลุผ่านนํ าลึกประมาณ 1 นิว หรือประมาณความหมายของผิวเนือทีฝ่า
มือได ้ รังสีเบตาจะถูกกั นได้โดยใช้แผ่นอลูมิเนียมชนิดบาง 

- รังสีแกมมา คือรังสีทีเป็นคลืนแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูง มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับรังสีเอกซ์ ทีสามารถ
ทะลุผ่านร่างกายได้ การกําบังรังสีแกมมา ต้องใช้ว ัสดุทีมีความหนาแน่นสูง เช่น ตะกั ว หรือยูเรเนียม 
เป็นต้น 

 

การใช้ประโยชน์จากรังสี 

ปัจจุบันได้มีการนํารังสี และสารกัมมันตรังสี มาใช้งานต่างๆกัน เช่น ในทางการแพทย์ มีการใช้ในการ
ตรวจวินิจฉัย และบําบัดอาการโรคของผู ้ เจ็บป่วยจากโรคร้ายต่างๆ เช่น การฉาย 
รังสีเอกซ์  การตรวจสมอง  การตรวจกระดกู  และการบําบัดโรคมะเร็ง เป็นต้น  นอกจากนี  ก็มีการใช้งานทาง
รังสีในกิจการอุตสาหกรรม  การเกษตร และการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์  อาทิเช่น การใช้รังสีตรวจสอบรอย
เชือม  รอยร้าว ในชินส่วนโลหะต่างๆ  การใช้ป้ายเรืองแสงในทีมืด  การตรวจอายุว ัตถุโบราณ การถนอมอาหาร
ดว้ยรังสี และการฆ่าเชือโรคในเครืองมือแพทย ์
 

อันตรายจากรังสี 

แม้รังสีจะมีอยู่ล ้อมรอบตัวเราทุกคน  สามารถใช้ประโยชน์จากรังสีได้ แต่ในทางกลับกันก็นับว่ามีความ
เป็นพิษภัยในตัวเองเช่นกัน  รังสีสามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อเซลล์สิงมีชีวิต และถ้าได้รับรังสีสูงมากอาจ
ทําให้มีอาการป่วยทางรังสีได้  ดังนั นผู ้ทีปฏิบัติงานเกียวข้องกับรังสีจะต้องกระทําด้วยความรอบคอบ เพือ
ป้องกันตัวเองและสาธารณชน ไม่ให้ได้รับอันตรายจากรังสีเลย 
 
อันตรายทีเกิดจากรังสี จะมากหรือน้อยขึนอยู ่กับ 

1. ปริมาณรังสีทีรับ 
2. อัตราการได้รับปริมาณรังสีต่อครั ง หรือต่อเวลา แบบเฉียบพลัน หรือไม่เฉียบพลัน ผลของรังสี 
     ก็แตกต่างกัน 
3. ชนิดของรังสี ทีแตกต่างกัน พลานุภาพก็ย่อมแตกต่างกัน 
4. ความไวของอวัยวะทีดูดซับรังสี ถ้าเป็นอวัยวะทีดูดซับรังสีไปสะสมได้ดี อว ัยวะนั นก็จะถูก 
     ทําลายมาก 
 

การป้องกันอันตรายจากรังสี 

การป้องกันอันตรายจากรังสี จะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายได้ ขึ นอยู่กับการบริหารองค์กรความ
ปลอดภัย(Safety organization) ให้มีประสิทธิภาพสูง และประกอบกับผู ้ปฏิบัติงานทางรังสีในหน่วยงานนั น 
ตลอดจนผู้บังคับบัญชาทีรับผิดชอบ  จะต้องร่วมมือกันให้การสนับสนุน และใหค้วามสนใจอย่างต่อเนือง 
ตลอดจนติดตามการจัดการในทุกระดับชั นอย่างระมัดระวัง โดยอาศัยมาตรการต่างๆดังต่อไปนี 

1. การประเมินอันตราย (Hazard evaluation) 
2. การออกแบบสถานทีปฏิบัติการ หรืออุปกรณ์ ( Design of installations or devices) 
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 หลัก 3 ประการในการป้องกันอนัตรายจากรังสี คือ 

1. เวลา  การปฏิบัติงานทางด้านรังสี ต้องใช้เวลาน้อยทีสุด เพือป้องกันมิให้ร่างกายได้รับรังสีเกินมาตรฐาน
ทีกําหนดไว้สําหรับบุคคล 

2. ระยะทาง  ความเข้มของรังสี จะเปลียนแปลงลดลงไปตามระยะทางจากสารต้นกําเนิดรังสี   สําหรับต้น
กําเนิดรังสีทีเป็นจุดเล็กๆ ความเข้มจะลดลงเป็นสัดส่วนกลับ กับระยะทางยกกําลังสอง 

3. เครืองกําบัง  ความเข้มของรังสีเมือผ่านเครืองกําบังจะลดลง จะมาก หรือน้อย ขึ นอยู่กับพลังงานของ
รังสี คุณสมบัติ  ความหนาแน่น และความหนาของวัตถุทีใช ้

 

ต้นกําเนิดรังสีทีอยู ่ใกล้อวัยวะทีรักษา 

การรักษาด้วยรังสี โดยให้ต้นกําเนิดรังสีอยู่ใกล้อว ัยวะทีรักษาซึงเรียกว่า  brachytherapy คือการรักษา
โดยใช้สารกัมมันตรังสีทีปิดสนิท(sealed radioactive sources) เพือให้รังสีทีระยะสั นๆ โดยวิธี interstitial 
application (เสียบไว้ทีก้อนมะเร็ง) Intracavitary  application (ใส่ในโพรงอวัยวะทีรักษา) และ surface 
application (วางไว้ทีผิว) หรือเรียกว่า  mould  จากการรักษาด้วยวิธีเหล่านี  ก้อนมะเร็งจะได้รับปริมาณรังสีสูง 
โดยทีปริมาณรังสีบริเวณรอบๆ ซึงเป็นเนือเยือปกติจะลดลงอย่างรวดเร็ว  ในสมัยก่อน ส่วนใหญ่จะใช้เรเดียม
(Ra-226) เป็นต้นกําเนิดรังสีใน brachytherapy  ปัจจุบันสามารถผลิตสารกัมมันตรังสีอืนๆ มาใช้นอกเหนือจาก
เรเดียม  เช่น  ซีเซียม(Cs-137)   เออริเดียม(Ir-192)   โคบอลต(์Co-60)   และไอโอดีน(I-125)   
 
สารกัมมันตรังสีทีนิยมใช้ในประเทศไทย นอกจากเรเดียม-226 ก็มีซีเซียม-137 และโคบอลต์-60 
  
 เรดียม-226 เป็นสมาชิกตัวทีหกของ uranium series  เรเดียมสลายตัวด้วยครึงชีวิต ประมาณ 1,600 ปี เพือ

เป็นก๊าซเรดอน (radon gas) แร่เรเดียมต้องมี platinum(pt) หนาอย่างน้อย 0.5 มิลลิเมตร เป็นแผ่นกรองรังสี
(filter) ซึงหนาพอทีจะกั นอนุภาคแอลฟาทั งหมด และอนุภาคเบตาเกือบทั งหมดทีปล่อยจากเรเดียม และจาก 
daughter products ของเรเดียม  ดังนั นในการรักษาจึงใช้รังสีแกมมาจากเรเดียมเท่านั น 

 ซีเซียม-137  เป็นสารกัมมันตรังสี ทีให้รังสีแกมมา  สามารถใช้แทนเรดียมใน brachytherapy ได้ทั งแบบ 
interstitial และ Intracavitary ซีเซียมจะอยู่ในรูปแบบของผงทีไม่ละลายนํ า หรือเม็ดเล็กมาก ซึงติดฉลากด้วย
ซีเซียม-137  แล้วใส่ในแคปซูล ทีเป็นเหล็กปลอดสนิม(stainless steel) ทําให้มีลักษณะปลายแหลม หรือ
ปลายมน  ข้อดีกว่าของซีเซียมเมือเทียบกับเรดียม คือ การป้องกันอันตรายจากรังสี จ ําเป็นต้องใช้ว ัสดุทีนํามา
กั นน้อยกว่า เมือเปรียบเทียบจากค่า half-value layer เนืองจากมีครึงชีวิตประมาณ 30 ปี  จึงสามารถใช้ใน
การรักษาเป็นเวลาประมาณ 7 ปี โดยไม่ต้องเปลียน sources ใหม่  แต่ต้องใช้เวลารักษานานขึ นตามการ
สลายตัว 2% ต่อปี 
ซีเซียม-137  ให้รังสีแกมมาด้วยพลังงาน 0.662  MeV ซึงมีความสามารถทะลุผ่านไปในเนือเยือได้เท่าๆกับ 
รังสีแกมมาจากเรดียม 

 โคบอลต์-60  ข้อดีของโคบอลต-์60  ทีสําคัญคือ  มีค่า exposure rate constant สูง  จึงสามารถทําให้ source มี
ขนาดเล็กได้ ขนาดของ applicator ทีใช้จึงเล็กลงด้วย  อย่างไรก็ตาม ก็ย ังมีราคาแพงกว่าซีเซียม และมีครึง
ชีวิตสั น (5.26 ปี)  ทําให้ต้องเปลียน source บ่อย และต้องการระบบตรวจสอบทียุ่งยากกว่า มักจะผลิต 
source ของโคบอลต์ทีใช้ใน brachytherapy ให้เป็นเส้น(wire) หรือเป็นเม็ด  (pellet) 

 

“ภาวะฉุกเฉินทางรังสี” และระดับของความร้ายแรง 

อุบัติเหตุทางรังสี แม้ว่าจะเกิดขึ นจากสาเหตุเดียวกัน แต่ความร้ายแรงของสถานการณ์อาจต่างกันไป ทั งนี ขึ นอยู่
กับปัจจัยทีเกียวข้องหลายประการ เช่น สภาพเหตุการณ์  คุณสมบัติของสารรังสี การดําเนินการแก้ไข
สถานการณ์ และอืนๆเป็นต้น  บางครั งความรุนแรงอาจขยายขอบเขตกว้างออกไป จนอยูใ่นระดับทีไม่สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ให้กลับคืนสู่ภาวะปกติได้   สถานการณ์ดังกล่าวนี เรียกว่า “ภาวะฉุกเฉินทางรังสี” 

 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 
 
ความรุนแรงของสถานการณ์ในภาวะฉุกเฉินทางรังสี  อาจแบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี 

1. ภาวะฉุกเฉินทางรังสี ระดับ 1  สถานการณ์มีขอบเขตอยู่ภายในห้องทดลองห้องปฏิบัติการ หรือภายใน
อาคารหนึงอาคารใด 

2. ภาวะฉุกเฉินทางรังสี ระดับ 2  สถานการณ์ขยายขอบเขตออกไปทั วโรงงาน สถาบันการศึกษาวิจัย หรือ
โรงพยาบาลทีเกิดอุบัติเหตุทางรังสี 

3. ภาวะฉุกเฉินทางรังสี ระดับ 3  สถานการณ์อาจมีผลกระทบต่อสถานทีข้างเคียง 
4. ภาวะฉุกเฉินทางรังสี ระดับ 4  สถานการณ์มีผลกระทบต่อประเทศข้างเคียง 

 

หลักการปฏิบัติภาวะฉุกเฉินทางรังสี 
มีเป้าหมายทีจะแก้ไขสถานการณ์ให้กลับคืนสูสภาวะปกติ  แต่อาจมีมาตรการและแนวทางปฏิบัติงาน

ในรายละเอียดทีแตกต่างกัน  ทั งนี ขึ นอยู่กับระดับความรุนแรงของภาวะฉุกเฉินทางรังสีนั น  ๆ
 

เป้าหมายการแก้ไขสถานการณ์ในแต่ละอุบัติเหตุ   
 

อุบัติเหตุทีเกิดจากรังสีสูญหาย ถูกโจรกรรม หรือทิงโดยปราศจากการควบคุมดูแล 
1. ต้องค้นหาสารรังสีให้พบ 
2. นํากลับไปเก็บไว้ในทีเก็บ ซึงมีความปลอดภัยทางรังสี หรือย ้ายสถานทีเก็บไปย ังทีซึงมีมาตรการ

ควบคุม/ป้องกันอันตรายจากรังสีอย่างรัดกุม 
3. การปฏิบัติการทั งหมด จะต้องควบคุมให้ได้รับปริมาณรังสีตํ าทีสุดเท่าทีสมควรจะยอมให้รับได้ 
4. หากมีผู ้ประสบอุบัติเหตุ จ ําเป็นต้องประเมินระดับปริมาณรังสีทีผู ้ประสบเหตุได้รับ เพือให้การ

รักษาพยาบาลได้ถูกวิธี 
 
อุบัติเหตุเกิดจากการทีรังสีขาดเครืองกําบังรังสี  เกิดการค้างหรือหลุดออกมาจากเครืองกําบังรังสี 

1. สร้างเครืองกําบังรังสีใหม่ หรือนําสารรังสีเข้าเก็บไว้ในเครืองกําบังรังสีทีมีอยู่ 
2. การปฏิบัติงานทั งหมดต้องควบคุมให้ได้รับปริมาณรังสีตํ าทีสุด เท่าทีสมควรจะ 
       ยอมให้รับได ้
3. หากมีผู ้ประสบอุบัติเหตุ จ ําเป็นต้องประเมินระดับปริมาณรังสีทีผู ้ประสบเหตุ 
      ได้รับ เพือให้การรักษาพยาบาลได้ถูกวิธี 

 
อุบัติเหตุเกิดจากสารรังสีแพร่กระจาย 

1. ต้องขจัดความเปรอะเปือนรังสีให้แก่บุคคล เครืองมือ และสถานทีซึงมีการเปรอะเปือนรังสี 
2. รวบรวมเก็บ และกําจัดกากกัมมันตรังสี 
3. การปฏิบัติงานทั งหมดต้องควบคุมให้ได้รับปริมาณรังสีตํ าทีสุด เท่าทีสมควรจะยอมให้รับได้ 
4. หากมีผู ้ประสบอุบัติเหตุ จ ําเป็นต้องประเมินระดับปริมาณรังสีทีผู ้ประสบเหตุได้รับ เพือให้การ

รักษาพยาบาลได้ถูกวิธี 
 

รังสีในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลมีการใช้รังสี คือรังสีเอ็กซเรย์ เป็นรังสีสําคัญในการตรวจวินิจฉัยโรค รังสีเอ็กซเรย์มี
ประโยชน์อย่างมหาศาล แต่รังสีอาจก่อให้เกิดโทษ เป็นผลเสียกับร่างกายของผู ้ รับรังสีในปริมาณสูงได้เช่นกัน 
ดังนั น เพือเป็นการป้องกันอันตรายจากรังสี ทางคณะทํางานจึงได้รวบรวมความรู้และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจาก
รังสี ทีเจ้าหน้าทีควรทราบดังต่อไปนี 
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การป้องกันอันตรายจากการใช้รังสี 
ห้องเอ็กซเรย์ เครืองเอ็กซเรย์ และอุปกรณ์ป้องกันรังสี 
 ผนังรอบห้องต้องก่ออิฐถือปูนหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร หรือถ้าเป็นผนังก่ออิฐถือปูนทั วๆไป ผนังไม้

ต้องบุด้วยแผ่นตะกั วหนา 2-5 มิลลิเมตร 
 ประตูบุด้วยแผ่นตะกั วหนา 2-5 มิลลิเมตร 
 ฉากตะกั วหนา 2-5 มิลลิเมตร หรือกําแพงกันรังสีก่ออิฐถือปูนหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร 
 ช่องสําหรับมองดูผู ้ป่วยขณะปฏิบัติงานทีฉากตะกั ว หรือกําแพงกันรังสี ต้องใส่กระจกตะกั ว หนา 2-5 

มิลลิเมตร 
 ติดตงั Pilot Lamp (หลอดไฟให้แสงสีแดง) ทีหน้าห้องเอ็กซเรย์ และเปิดให้สัญญาณในขณะทํางานและมี

รังสี 
 ติดเครืองหมายแสดงบริเวณรังสี เป็นป้ายสีเหลียมพืนเหลือง มีสัญลักษณ์รูปกังหันสามแฉกสีม่วง มีข้อความ  

“โปรดระวังบริเวณรังสี”  และมีป้ายเตือนพืนสีขาว ด้วยอักษรสีแดง ข้อความ “สตรีมีครรภ์หรือสงสัยว่าจะ
ตั งครรภ์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าทีก่อนเข้าห้องเอ็กซเรย์”   ติดไว้บริเวณประตูหน้าห้องเอ็กซเรย์ 

 จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันรังสีไว ้พร้อมใช้งานได้แก่ 
     1.  ฉากตะกั ว 
     2.  Collimator เป็นส่วนประกอบของเครืองเอ็กซเรย์ ใช้ก ําหนดความกว้าง ยาว ของลําแสง 
     3.  เสือตะกั ว Thyroid shield คือแผ่นตะกั วใช้ปิดบริเวณลําคอ เพือป้องกันรังสีผ่านถึงต่อมไทรอยด์ ซึง
เป็นอวัยวะทีไวต่อการรับอันตรายจากรังสี 
 ผ่านการตรวจสอบการทํางานของเครืองเอ็กซเรย์ต่างๆ และตรวจวัดปริมาณรังสี ณ จุดต่างๆหลังผนังหอ้ง 

ก ําแพง และอุปกรณ์ป้องกันรังสีต่างๆแล้ว ออกใบอนุญาตผลิต และใช้พลังงานรังสีเอ็กซเรย์จากเครือง
เอ็กซเรย์ ต่างๆให้ โดยกองรังสีและเครืองมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 

 

ขณะปฏิบัติงานรังสีวินิจฉัย ให้เจ้าหน้าทีปฏิบัติดังน ี

1.   ให้อยู่ด้านหลังฉากตะกั วหรือกําแพงกันรังสี หรือใส่เสือตะกั ว Thyroid shield และถุงมือตะกั วหาก
จําเป็นต้องอยู่ในบริเวณทีมีรังสีเอ็กซเรย์กระจายออกมา 

2.   ให้ใช้ระยะเวลาในการถ่ายภาพเอ็กซเรย์ หรือส่องตรวจด้วยเอ็กซเรย์ (Fluoroscopy) ให้น้อย                 
       ทีสุดเท่าทีจะทําได ้
3.    พยายามให้อยู่ห่างจากลําแสงเอ็กซเรย์ให้มากทีสุด ขณะทําการปล่อยแสงเอ็กซเรย์ เท่าทีจะ ทําได ้
4.    เจ้าหน้าทีทีตั งครรภ์ ให้ไปปฏิบัติงานในหน้าทีทีไม่มีโอกาสได้รับรังสีเอ็กซเรย์ 
5.    เจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงานเกียวข้องกับรังสีเอ็กซเรย์ต้องติดฟิล์มว ัดรังสีประจําบุคคล  (Film badge) และส่ง 
       ฟิล์มนี ไป 
 ตรวจสอบทีกองรังสีและเครืองมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุกเดือน เพือจะได้ทราบปริมาณรังสีที

ได้รับ  
 หากปริมาณรังสีว ัดได้สูงกว่าปริมาณรังสีทียอมรับได้ตามมาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์ต้อง

หยุดพักการปฏิบัติงานในบริเวณทีมีรังสีเอ็กซเรย์กระจายอยู่ 
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บทท ี4 
 

ข้อมูล-สถิต ิการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลสากล 
 

1. ภยันตรายจากไฟไหม้ในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลเป็นสถานทีให้บริการทางด้านสุขภาพ อาทิ การให้บริการในด้านการรักษา การส่งเสริม 

การป้องกัน การฟืนฟูสุขภาพร่างกาย จากภาวะการเจ็บป่วยของประชาชน นอกจากนี  โรงพยาบาลย ังมีหน่วยงาน

สนับสนุนบริการอืนๆหลายแห่ง เช่น  งานโภชนากร, งานซักฟอก, งานจ่ายกลาง, คลังพัสดุและคลังยา ตลอดจน

บริเวณทีติดตั งหม้อแปลงไฟฟ้า เครืองกําเนิดไฟฟ้า  ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า และระบบปรับอากาศอาคาร ฯลฯ 

โรงพยาบาลจึงเป็นศูนย์รวมของผู ้ ป่วยทีหลากหลาย ตลอดจนทรัพยากรบุคคล และอุปกรณ์เครืองมือทีจ ําเป็นใน

การให้บริการผู ้ ป่วยอีกเป็นจํานวนมาก  ลักษณะการให้บริการของโรงพยาบาลจึงคล้ายสถานประกอบการขนาด

ใหญ่ทีมีความเสียงต่อการเกิดอัคคีภัย แต่อย่างไรก็ดี ข่าวการเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลทั งในและนอกประเทศ

ย ังคงเป็นข่าวให้ทราบถึงความสูญเสียทั งชีวิตและทรัพย์สินจํานวนมูลค่ามหาศาลอยู่เสมอ เช่น 

เหตุการณ์การเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลต่างประเทศ ในวันที 9 ธันวาคม 2549 เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ใน

โรงพยาบาลบําบัดผู ้ ติดยาเสพติดแห่งหนึงในกรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย โดยเพลิงได้เริมลุกไหม้จากชั น 2 ของ

อาคารซึงสูง 8 ชั น หน้าต่างถูกล๊อกไว้หมด มีทางออกเพียงทางเดียว เจ้าหน้าทีดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงไว้

ได้  และสามารถช่วยประชาชนไว้ได้ 150 คน แต่บริเวณทีเกิดเหตุ มีควันหนาแน่นมาก เจ้าหน้าทีดับเพลิงจึงได้

เข้าตรวจสอบตามห้องพบว่าย ังมีผู ้ป่วยหมดสติและเสียชีวิต จากการสําลักควันไฟอีกจํานวนหนึง เนืองจาก

บริเวณกําแพงของโรงพยาบาลคลุมด้วยพลาสติก ซึงเมือเกิดไฟไหม้จะเกิดควันพิษ  เหตุการณ์ไฟไหม้ครั งนี มี

ผู ้ เสียชีวิตทั งสิน 42 คน ในจํานวนนี เป็นเจ้าหน้าทีโรงพยาบาล  2 คน  บาดเจ็บอีก 10 คน ในขณะเกิดเหตุเพลิง

ไหม้ มีผู ้ ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 177 คน รวมทั งเจ้าหน้าทีอีก 15 คน   และในวันที 26  พฤษภาคม 2552  ได้เกิด

เพลิงไหม้ในโรงพยาบาลจังหวัดเบอร์ซา ประเทศตุรกี สาเหตุของเพลิงไหม้เกิดจาก ไฟฟ้าลัดวงจร ทีชั นใต้ดิน

ของอาคาร ไฟลุกลามอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าทีต้องช่วยกันอพยพผู้ ป่วยด้วยความโกลาหล เหตุการณ์ไฟไหม้ครั งนี

ทําให้ผู ้ ป่วยใน ไอซียู 8 คน เสียชีวิต   

เหตุการณ์เกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาลประเทศไทย  เช่น  ว ันที 31 มกราคม 2552 เกิดเหตุเพลิงไหม้ที
บริเวณชั น 1 ตึกกสิกร อาคารวชิรญาณสามัคคีพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ซึงเป็นตึก 3 ชั น  เพลิงได้ลุก
ไหม้ภายในห้องทํางาน เข้าใจว่าน่าจะเกิดจากคอมพิวเตอร์ ไฟลุกลามเพียงบางส่วนของห้องทํางาน แต่ก็ได้มีการ
ขนย ้ายผู ้ป่วยออกจากบริเวณทีเกิดเหตุแล้ว เหตุการณ์ไฟไหม้ครั งนี ครั งนี ผู ้ป่วยปลอดภัย    เมือในวันที 30 
พฤษภาคม 2552 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ที ห้องควบคุมระบบไฟฟ้าในโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ. สงขลา  เจ้าหน้าที
ดับเพลิงระดมรถดับเพลิง 6 คันฉีดนํ ากว่า 30 นาที จึงควบคุมเพลิงไว้ได ้ เนืองจากมีเปลวไฟและกลุ่มควันพวย
พุ่งออกมาจากห้องควบคุมไฟฟ้า เพือไม่ให้ลุกลามไปย ังอาคารผู ้ป่วยใน และตึกอุบัติเหตุ ควบคุมไม่ให้คว ันฟุ ้ ง
กระจายไปทั วโรงพยาบาล  ขณะเกิดเหตุ แพทย์และพยาบาลได้อพยพผู้ ป่วยชั น 2 และชั น 3 ของอาคารผู ้ป่วยใน 
ออกมาภายนอกโรงพยาบาล ท่ามกลางความโกลาหล ขณะทีไฟฟ้าในโรงพยาบาลดับ แต่โชคดีเหตุการณ์ไม่
กระทบผู้ ป่วยห้องไอซียู เนืองจากมีระบบไฟฟ้าสํารอง เหตุการณ์ครั งนีไม่มีผู ้บาดเจ็บแต่อย่างใด  และเมือเร็วๆนี  
ว ันที 24 กรกฎาคม 2552 เกิดเหตุเพลิงไหม้ทีบ้านพักผู ้ป่วยภายใน โรงพยาบาลโรคผิวหนัง สถาบันราชประชา



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 
สมาสัย อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ  เจ้าหน้าทีได้ช่วยกนัระดมฉีดนํ าสกัดเพลิงอยู่นานกว่า 1 ชั วโมง เพลิง
จึงสงบลง สาเหตุการเกิดเพลิงไหม้คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร จากการตรวจสอบพบว่า ไม่มีใครได้รับ
บาดเจ็บ ค่าเสียหายเบืองต้นประมาณ 1 ล้านบาท  

 

2. เปรียบเทียบสถิติอัคคีภัยในต่างประเทศกับประเทศไทย 

ตารางที 1   สถิติการเกิดอัคคีภัย ณ กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ (พืนทีกว้าง 1587 ตารางกิโลเมตร 
ใกล้เคียงกับ กรุงเทพมหานคร 

ปี 

ค.ศ. 

จํานวน

การเกิด 

เหตุ

เพลิง

ไหม้ 

จํานวน

การ

เตือน

สัญญาณ

ผิด 

การให้ 

การ

ช่วยเหลือ 

รวม

จํานวน

อุบัติการณ์ 

เจ้าหน้าที

ที

เสียชีวิต

ใน

อุบัติภัย 

ผู ้

เสีย

ชีวต ิ

จํานวนผู ้

ประสบเหตุ 

/ พนักงาน

ดับเพลิง 

การ

ช่วยเหลือ

ทังหมด 

1992 44,328 64,770 58,073 167,171 1 12 1,489 1,076 

1993 46,426 64,912 57,270 168,607 1 82 1,378 1,039 

1994 47,705 67,294 60,643 175,642 - 86 1,511 570 

1995 55,919 67,739 65,020 190,678 - 111 1,373 499 

1996 51,824 71,209 64,985 188,018 - ไม่สามารถใช้อ้างอิงได้ 

ทีมาจากหนังสือ (LFCDA) London Fire Brigade Headquarters, 8 Albert Embankment, London SE1 7SD Tel: 

0171 582 3811  

ตารางที 2   สถิติการเกิดเพลิงไหม้และการช่วยชีวิตเมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 

ปี 

ค.ศ. 

ไฟ

ไหม้

อาคาร 

เฉลีย

เวลาถึง

เป้าหมาย 

ไฟ

ไหม้

อืน  ๆ

เฉลีย

เวลาถึง

เป้าหมาย 

การ

ช่วยชีวิต 

เฉลีย

เวลาถึง

เป้าหมาย 

กู ้ภัย

อืน  ๆ

เฉลีย

เวลาถึง

เป้าหมาย 

รวม

ปฏิบัติ

การณ์ 

1999 29,429 4:18 

นาที 

32,083 4:54 

นาที 

156,573 4:36 

นาที 

171,708 5:23 

นาที 

  

2000 29,217 4:17 

นาที 

29,221 4:46 

นาที 

153,279 4:19 

นาที 

176,148 5:15 

นาที 

  

2001 27,788 4:16 

นาที 

29,655 4:46 

นาที 

155,396 4:14 

นาที 

172,638 5:13 

นาที 

  

2002 26,248 4:13 

นาที 

25,315 4:46 

นาที 

158,481 4:21 

นาที 

170,867 5:15 

นาที 

  

2003 27,105 4:20 

นาที 

24,015 4:51 

นาที 

173,694 4:32 

นาที 

178,156 5:21 

นาที 

  

  ทีมาของข้อมูล  :  FIRE DEPARTMENT City of New York 
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1. ไฟไหม้อาคาร   คือ ไฟไหม้อาคาร บ้านเรือน สิงปลูกสร้าง 
2. ไฟไหม้อืน  ๆ    คือ ไฟไหม้ทีไม่ใช่อาคาร  เช่น ขยะ  ต้นไม ้ หญ้า  รถยนต ์ เรือ  ฯลฯ 
3. การช่วยชีวิต    คือ การบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน ไม่เกียวกับไฟไหม ้
4. กู้ภัยอืน  ๆ       คือ การกู้ภัย หรือดําเนินการอืน  ๆทีไม่ใช่ทั งไฟไหม้ และบริการทางการแพทย ์
 

 

 

 

ตารางที 3   สถิติการเกิดอัคคีภัย ณ กรุงเทพมหานคร  ขนาดพืนที 1,565 ตารางกิโลเมตร 

ปี

ค.ศ. 

จํานวน

การเกิด 

เหตุ

เพลิง

ไหม้ 

จํานวน

เพลิง

ไหม้ราย

ใหญ่ 

จํานวน

เพลิง

ไหม้ราย

เล็ก 

มูลค่าความ

เสียหาย 

เจ้าหน้าที

ที

เสียชีวิต

ใน

อุบัติภัย 

ผู ้เสียชีวิต จํานวนผู ้

ประสบเหตุ 

/ พนักงาน 

ดับเพลิง 

2538 565 51 514 689,948,012 - 26 60 

2539 664 49 615 1,109,991,600 - 19 54 

2540 615 43 573 867,295,940 2 28 154 

2541 514 49 465 279,358,340 - 30 62 

2542 531 35 496 167,869,630 - 15 72 

2543 402 46 356 289,828,000 - 25 57 

2545 404 42 362 238,918,800 - 16 54 

2546 209 23 186 142,470,900 - 6 30 

ทีมา : http//www.fire.police.go.th/stat2.html 

 

 

 จากตารางที 1, 2 และ 3 ข้อมูลการเก็บสถิติภายในประเทศไทยกับต่างประเทศ     ทําให้พบว่าข้อมูลใน

ประเทศไทยมีความแตกต่างกับข้อมูลต่างประเทศอย่างมาก เนืองจากประเทศไทยอาจจะย ังไม่มีผู ้ ให้ความสําคัญ

เกียวกับการเก็บสถิติภายในประเทศไทยซึงมีความสําคัญเป็นอย่างมาก 
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 ตารางที 4   ข้อมูลสถิติเหตุเพลิงไหม้ในโรงพยาบาล ประเทศสหรัฐอเมริกา (เฉลียปีละ) โดยข้อมูล       
                    ปี 1994-1998 

หน่วยงาน เหตุเพลิง

ไหม้ 

เสียชีวิต ผู ้บาดเจ็บ เสียหาย 

- โรงพยาบาล และโรงพยาบาล

เฉพาะทาง 

1,900 ครั ง 4 96 53 ล้านดอลล่าร์ 

- คลินิก และคลีนิคเฉพาะทาง 200 ครั ง - 1 1.7 ล้านดอลล่าร์ 

- สถานพยาบาลทั วไป 400 ครั ง - 8 2.2 ล้านดอลล่าร์ 

รวมเฉลียปีละ 2,600 5 107 9.2 ล้านดอลล่าร์ 

ทีมา : U.S. Fire Problem Overview Report (หน้า 128) NFPA Analysis and Research Quincy, MA 

 
 

   ตารางที 5   สถิติเหตุแห่งอัคคีภัยในโรงพยาบาลจากการวิจัยของ NFPA รายงานฉบับที 2920 
สาเหตุ เหตุเกิด(ร้อยละ) หมายเหตุ 

สูบบุหรี 32 ตาย 45 ราย และบาดเจ็บ 48 ราย 

วางเพลิง 13.8 ตาย 11 ราย และบาดเจ็บ 14 ราย 

การหุงต้มอาหาร 10   

ระบบการเดินสายไฟฟ้า (แสงสว่าง รวมทั งบาล

ลาสต)์ 

8   

 ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค และเปลวประกาย 6.1 ตาย  33 ราย และบาดเจ็บ 12 ราย 

เครืองอบแห้ง (เครืองปรับอากาศ  เครืองทํา

ความเย็น) 

3.6   

แท่งเทียน 2.6   

อุปกรณ์ทําความร้อน 2.1   

เครืองอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค ( เอ็กซเรย ์

คอมพิวเตอร์ โทรศัพท ์) 

2   

เครืองกําเนิดไฟฟ้า 1.3   

เตาเผา 1.1   

โทรศัพท ์ วิทย ุ เครืองถ่ายภาพ 0.8   

เครืองมือตรวจทางชีวภาพ 1.1   

ลิฟท ์ บันไดเลือน 0.8   

อุปกรณ์อืนๆ 0.5   

ครืองมือเครืองใช้อืน  ๆ 10.3   

ย ังไม่ทราบ 3.9   

ทีมา : NFPA National Fire Protection Association สหรัฐอเมริกา www.nfpa.com 
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 ตารางที 6  สถิติสถานการณ์อัคคีภัยในประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2545 – 2551 
 

 

ทีมา : กรมป้องกันและบรรเทาสารธารณภัย 
 
 ตารางที 7  ระดับความรุนแรง  ความล่อแหลม การบริหารจัดการความเสียงจากสาธารณภัย 
                ในประเทศไทย 
 

ประเภทภัย 

ระดับความ

รุนแรง 

ระดับความ

ล่อแหลม 

ระดับการบริหาร

จัดการ 

ระดับความ

เสียง 

อุทกภัย สูง ปานกลาง ปานกลาง สูง 

พายุไต้ฝุ ่ นและพายุหมุน สูง สูง ปานกลาง ปานกลาง 

แผ่นดินไหว ตํ า ต ํ า ไม่ดี ปานกลาง 

โคลนถล่ม ปานกลาง ตํ า ไม่ดี ปานกลาง 

ภัยแล้ง สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

อัคคีภัย สูง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 

วัตถุระเบิด สูง ปานกลาง ไม่ดี สูง 

อุบัติเหตุ สูง ปานกลาง ไม่ดี สูง 

โรคระบาดมนุษย ์ ตํ า ต ํ า ปานกลาง ตํ า 

โรคพืช ปานกลาง ตํ า ไม่ดี ปานกลาง 

สังคมไม่สงบ ตํ า ต ํ า ไม่ดี ปานกลาง 

การอพยพข้าวของผู ้

หลีภัย ปานกลาง ตํ า ปานกลาง ปานกลาง 

ทีมา: Strengthened Disaster Management Strategies in Thailand, aproject of the Royal  Thai Government, 
March 1994 (THA/88/004); Bangkok 
 
 
 
 
 

ปี 

พ.ศ.  

จํานวน 

(ครัง) 

จํานวน

(จังหวัด) 

ความเสียหาย 

บาดเจ็บ (คน)  เสียชีวิต (คน) มูลค่า (ล้านบาท) 

2545 1,135 74 150 24 805.81 

2546 2,267 76 167 56 565.54 

2547 1,727 76 69 31 487.02 

2548 1,559 62 68 48 931.91 

2549 1,734 66 66 37 1,083.84 

2550 1,901 71 156 45 875.79 

2551 1,696 61 92 30 1,424.89 
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ตารางที 8  การเรียงล ําดับระดับความเสียงของสาธารณภัยในประเทศไทย 
 

ลําดับ ประเภทภัย ระดับความเสียง ตัวเลขนําหนัก 

1 อุทกภัย สูง 2.39 

2 อุบัติเหตุ สูง 2.37 

3 ว ัตถุระเบิด สูง 2.34 

4 พายุไต้ฝุ ่ น ปานกลาง 2.31 

5 ภัยแล้ง ปานกลาง 2.24 

6 อัคคีภัย ปานกลาง 2.20 

7 โคลนถล่ม ปานกลาง 2.15 

8 แผ่นดินไหว ปานกลาง 1.97 

9 สังคมไม่สงบ ปานกลาง 1.87 

10 โรคพืช ปานกลาง 1.77 

11 โรคระบาดมนุษย ์ ตํ า 1.63 

ทีมา : Strengthened Disaster Management Strategies in Thailand, a project of the Royal Thai Government, 
March 1994 (THA/88/004); Bangkok 
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ตารางที 9  สรุปสถานการณ์อัคคีภัยของประเทศไทยตังแต่ พ.ศ. 2532 – 2551 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา http://61.19.54.137/public/disaster01/data20y/fire20y_2.pdf 

 ข้อมูล ณ วันที 31 ธันวาคม 2551 ศูนย์อํานวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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ตารางที 10 สถิติเกิดอัคคีภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทีมา : http://direct.disaster.go.th/disaster01/disas_04_03.ht     
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3. แนวทางปฏิบัติการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลสากล 

 

3.1 โครงสร้างกายภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล (NFPA) มุ่งเน้นการป้องกันการแพร่กระจายของ

ไฟและควัน 

3.2 ควรจัดเส้นทางให้พร้อมสําหรับอพยพบุคคล  ทั งผู ้ ป่วยและอืน ๆ ได้สะดวกในทุก ๆ จุด  เช่น ทําทาง

ลาด  ทางเชือม ฯลฯ 

3.3 ติดตั งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทีเจ้าหน้าทีทุกคนได้ยิน  โดยแยกระบบไฟออกจากระบบไฟฟ้าทีใช้

งานโดยทั วไป  และมีระบบไฟฉุกเฉิน  พร้อมทั งก ําหนดให้มีการตรวจตราเป็นประจํา  เพือให้พร้อมใช้งาน 

3.3.1 โรงพยาบาลได้มีการจัดวางอุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในตําแหน่งทีเหมาะสมและเป็นตําแหน่งทีสังเกตพบ

ง่าย 

3.3.2 บริเวณทีวางอุปกรณ์ดับเพลิงไม่มีสิงกีดขวาง 

3.3.3 อุปกรณ์ดับเพลิงมีการตรวจซ่อมบํารุงอย่างสมําเสมอ 

3.3.4 โรงพยาบาลได้มีการจัดทําเครืองหมายทางหนี ไฟทีทุกพบเห็นได้ชัดเจนทุกจุด 

3.4 สํารวจและจัดทําทางหนีไฟ ประตูกันไฟ  ประตูกันควัน  พร้อมทั งทําแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟ

อย่างน้อย  2 ทางไว้ในสถานทีทํางานทุกหน่วยทีเห็นได้ชัดเจน และประชุมชี แจงให้เจ้าหน้าทีทราบ 

3.5 จัดทําสถานทีเก็บวัสดุ  อุปกรณ์ สารเคมีไวไฟ  นํ ามันเชือเพลิง ให้อยู่ในทีเหมาะสม  และปลอดภัย 

ควบคุม  ไม่ให้มีการเก็บหรือวางวัสดุไวไฟหรือสารติดไฟง่าย กีดขวางเส้นทางหนีไฟ 

3.6 สํารวจอุปกรณ์ไฟฟ้าทีใช้ภายในโรงพยาบาลทุกเดือนเพือป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร   ควรปฏิบัติดังนี    

3.6.1 อุปกรณ์ไฟฟ้าต้องต่อสายดิน 

3.6.2 ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนนํามาใช้งาน 

3.6.3 ระมัดระวังการใช้สารไวไฟใกล้อุปกรณ์ไฟฟ้า 

3.6.4 ควรตรวจสอบสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก ๆ เดือน 

3.6.5 ควรตรวจสอบบริเวณทีมีนํ าซึมและอยู่ใกล้สายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า 

3.7 จัดฝึกอบรม ให้มีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันระงับอัคคีภัย แก่บุคลากรในโรงพยาบาลอย่าง

ต่อเนือง  และจัดให้มีการซ้อมปฏิบัติตามแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยอืนๆ ทุกแผนก และซ้อม

ใหญ่ทั งระบบ 

 

4 มาตรการอืน ๆ ทีเกียวข้อง 

 

4.1 ห้ามทิงผูป่้วยทีช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ให้อยู่ตามลําพัง 

4.2 จัดสถานทีสูบหรีโดยเฉพาะ  ห้ามสูบบุหรีในสถานทีทีไม่อนุญาตให้สูบหรือใกล้ว ัตถุไวไฟ 

4.3 ควรจัดสถานทีจอดรถทีใช้ก๊าซธรรมชาติโดยเฉพาะ 
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5 การฝึกอบรม 

 

5.1 อบรมให้ความรู้เจ้าหน้าทีทุกคนเกียวกับการป้องกันอัคคีภัย  และสร้างจิตสํานึกระวังอัคคีภัย 

5.2    อบรมเจ้าหน้าทีทุกคนให้สามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกวิธี จัดให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินภายใน  

         โรงพยาบาล 
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บทที 5 

แผนการเตรียมพร้อมรับอัคคีภัย 

โรงพยาบาลหัวหิน 

 
เพือให้มีการเตรียมความพร้อมรับอัคคีภัยในโรงพยาบาลหัวหิน  ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ
แก้ไขสถานการณ์ ลดความรุนแรง ความเสียหายทีจะเกิดขึ น เพือให้ผู ้มารับบริการ เกิดความมั นใจ ไว ้วางใจ
ว่า เมือมารับบริการในโรงพยาบาลหัวหินจะมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีเนือหาในแผนการ
เตรียมพร้อม ดังนี 
 

  

1. ด้านอาคารสถานทีดําเนินการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานทีข้อกําหนด หรือทีเกียวข้อง

กับข้อกําหนดของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล 

1.1. กําหนดเวลาทีต้องสํารวจและดําเนินการทุก  ๆ 1 เดือน  

1.2. ต้องดําเนินการแต่งตั งผู ้ รับผิดชอบพืนทีอย่างชัดเจน โดยมุ่งเน้นพืนทีต่อไปนี 

1.2.1. อาคารให้บริการผู ้ ป่วย จ ํานวน 4 อาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติ, อาคารสงฆ์อาพาธ, อาคาร

ผู ้ ป่วยนอกกุมาร-นรีเวช, อาคารกายภาพและแพทย์แผนไทย 

1.2.2. อาคารพักเจ้าหน้าที จ ํานวน 6 อาคาร 

1.2.3. อาคารสนับสนุนบริการและอาคารประกอบเชิงอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มงานรังสีฯ,  คลัง

พัสดุและเวชภัณฑ์, อาคารระบบ, งานโภชนาการ, งานหน่วยจ่ายกลาง, งานซักฟอก, อาคาร

พักขยะ, ระบบบําบัดนํ าเสีย ฯลฯ ซึงเป็นงานทีต้องใช้พลังงานไฟฟ้า, ความร้อน, เชือเพลิง

จากก๊าชและนํ ามัน 

1.2.4. อาคารสํานักงาน หรือสํานักงานของหน่วยงาน สํารวจ ทําเครืองหมายเอกสารและสถานที

เก็บเอกสารสําคัญ 

1.3. บริเวณพืนทีอันตรายภายในโรงพยาบาล ทีต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่ 

1.3.1. บริเวณทีเก็บถังออกซิเจน ( จ ํานวน 2 จุด) ทุกๆ ว ัน 

1.3.2. บริเวณทีเก็บออกซิเจนเหลว 1 จุด ทุกๆ ว ัน 

1.3.3. บริเวณทีเก็บก๊าชหุงต้ม 1 จุด ทุกๆ ว ัน 

1.3.4. บริเวณทีเก็บนํ ามันเชือเพลิงสําหรับเครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง และเครืองสูบนํ าดับเพลิง หรือ

ใช้ประโยชน์อืน ทุกๆ 7 ว ัน 

1.3.5. จุดติดตั งท่อส่งนํ าจากระบบประปา และอุปกรณ์ดับเพลิงเบืองต้น (พ.ศ.2552) โรงพยาบาล

หัวหินมีอยู่แล้ว ดังนี 

1.4. ถังเก็บนํ าใต้ดินจํานวน 8 จุด สามารถเก็บนํ าได้รวมประมาณ 500 คิว แบ่งเป็น 

1.4.1. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีความจุประมาณ 360 คิว 

1.4.2. อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั น ความจุประมาณ 20 คิว 

แผนการเตรียมพร้อมรับอัคคีภัย 
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1.4.3. ระบบประปาอาคารเก่า ความจุประมาณ 30 คิว 

1.4.4. อาคารพักเจ้าหน้าที 2,3,4,6 หลังละ 20 คิว และหลังที 5 จ ํานวน 10 คิว 

1.5. หอถังสูงจ ํานวน  6 จุด สามารถเก็บนํ าได้รวมประมาณ 380 คิว แบ่งเป็น 

1.5.1. อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มีความจุประมาณ 280 คิว 

1.5.2. อาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั น ความจุ 10 คิว 

1.5.3. อาคารพักเจ้าหน้าที 2,3,4 หลังละ 20 คิว 

1.5.4. ระบบประปาอาคารเก่า ความจุประมาณ 30 คิว 

1.6. กําหนดเส้นทางอพยพหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน รวมทั งจุดติดตั ง ERT Box   แล้วจัดทําแผนผัง

แสดงให้คนทั วไปเห็นได้ชัดเจนในจุดสําคัญของทุกอาคาร 

1.7. กําหนดกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน คือ ห้องประชาสัมพันธ ์ชั น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 

1.8. กําหนดจุดรวมพลพร้อมติดตั งป้ายให้สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน ซึงได้ก ําหนดไว้ 3 จุด 

1.8.1. จุดรวมพลที 1 ลานเอนกประสงค์หน้าศาลาหลวงพ่อทวด 

1.8.2. จุดรวมพลที 2 ลานกีฬาบริเวณอาคารพักเจ้าหน้าที 

1.8.3. จุดรวมพลที 3 สนามหญ้า โรงเรียนพาณิชย์การหัวหิน 

หมายเหต ุ ในแผนฉุกเฉิน ได้จ ําแนกพืนทีออกไปดังนี 

 จุดเกิดเหต ุ( Immediate Danger Area )  หมายถึง พืนทีซึงเป็นจุดกําเนิดของการเกิด

อัคคีภัย และต่อเนือง มีอันตรายสูงมาก  ทั งความร้อน ควัน ผู ้ ทีอยู่ในบริเวณนี ต้องถูกอพยพไปย ังจุด

ปลอดภัยทันที 

 พืนทีอันตราย ( Danger Area )  หมายถึง พืนทีโดยรอบจุดเกิดเหตุ ระยะห่างขึ นกับความ

รุนแรงของการเกิดอัคคีภัย เมือประกาศแผนฉุกเฉิน  ต้องมีการอพยพผู้ ป่วยและทรัพย์สิน 

 พืนทีเสียง ( Risk Area )  หมายถึง พืนทีรอบนอกพืนทีอันตราย ซึงเมือมีการประกาศแผน

ฉุกเฉิน ไม่ต้องมีการอพยพผู้ ป่วยและทรัพย์สิน แต่ต้องคอยเฝ้าระวัง เพราะอยู่ในภาวะเตรียมพร้อม 

 จุดปลอดภัย ( Safe Area )  หมายถึง พืนทีปลอดภัยซึงหน่วยงานของอาคารนั น ก ําหนดให้

เป็นทีนัดพบ หรือรวมตัวกัน เมือเกิดเหตุฉุกเฉิน ก่อนมีการประกาศแผนฉุกเฉินเพือย ้ายไปย ังจุดรวมพล 

 จุดรวมพล ( Assembly Area )  หมายถึง พืนทีปลอดภัยซึงรองรับการอพยพการส่งต่อ 

ทรัพย์สิน ผู ้ ป่วย และผู ้ประสบภัยเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน  มีไม่น้อยกว่า 2 จุด แต่ไม่เกิน 4 จุด ประกาศใช้ครั งละ 

1 จุดเท่านั นเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน และต้องติดตั งป้ายบอกให้เห็นชัดเจน 

 

 กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (Emergency Response  Room )  หมายถึง 

สํานักงานทีใช้ในการบริหารงานของกลุ่ม ERT โดยมีผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉินเป็นหัวหน้า มีแผนผังแสดง

สายบังคับบัญชาของบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน 
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 เป็นสถานทีเก็บอุปกรณ์ เครืองมือทีจ ําเป็นเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟฉาย เก้าอี วิทย ุ

 เป็นศูนย์ปฏิบัติการเมือเกิดเหตุฉุกเฉิน  ดังนั นจึงจ ําเป็นต้องมีอุปกรณ์สือสาร 

โทรศัพท ์วิทยุสือสาร วิทยุกระจายเสียง   ร่มกันแดดกันฝน  แผนผังในหน่วยงาน 

                หมายเหต ุ   * กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน สามารถย ้ายทีตั งได้   ตามความเหมาะสมตามคําสั ง        

                                      ผู ้บัญชาการ แผนฉุกเฉิน เมือประกาศใช้แผนฉุกเฉินจะย ้ายไปย ังจุดรวมพลทื  

                                      ประกาศใช้และมีป้าย แสดงไว้ชัดเจนว่าย ้ายกองบัญชาการแผนฉุกเฉินไปจุดรวม  

                                      พลใด 

                        * กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน ควรมีเพียงทีเดียว   และต้องมีป้ายแสดงไว้ชัดเจน 

 จุดจอดรถบันได  หมายถึง พืนทีสําหรับจอดรถบันไดเมือเกิดอัคคีภัย  โดยประสานงาน

กับทางเทศบาในการจัดพืนทีสําหรับจอด และจัดทําป้ายสัญลักษณ์ ห้ามจอด แสดงไว้เพือให้รถบันได

สามารถจอดได ้เมือเกิดอัคคีภัย 

 จุดจอดรถพยาบาล  หมายถึง พืนทีสําหรับจอดรถพยาบาล เพือเคลือนย ้ายผู ้ ป่วย เมือเกิด

อัคคีภัย อยู ่ณ จุดรวมพลทีประกาศใช ้

 จุดจอดรถดับเพลิง  หมายถึง พืนทีสําหรับจอดรถดับเพลิง เมือเกิดอัคคีภัย ควรอยู่ใกล้

แหล่งนํ า และจัดทําป้ายสัญลักษณ์ ห้ามจอด แสดงไว้เพือให้รถดับเพลิงสามารถจอดได้ทันทีเมือเกิดอัคคีภัย 

 จุดติดตังกล่อง ERT (ERT BOX) คือ กล่องรองรับบัตรประจําตัวผู ้ เข้าไปช่วยเหลือใน

พืนทีอันตรายกําหนดเส้นทางจราจรในโรงพยาบาลเมือมีเหตุฉุกเฉิน โดยกําหนด 

 ประตูที   1  เป็นประตูทางเข้า 

 ประตูที  2  เป็นประตูทางออก  

1.8.4. กําหนดจุดจอดรถดับเพลิง หรือรถบันได (พ.ศ.2552) ก ําหนดไว้ด้านหน้ามุมอาคารทิศเหนือ

และทิศไต ้จ ํานวน 2 จุด 

1.8.5. กําหนดสถานทีเก็บอุปกรณ์ในการดับเพลิง เช่น สายส่งนํ าดับเพลิง(Fire Delivery Hose) ,

หัวฉีดดับเพลิง (Nozzle) ฯลฯและอุปกรณ์ช่วยชีวิตอืนๆตามมาตรฐาน  อาทิ หน้ากากกัน

ควันพิษ (S.C.B.A.) , รอกหนีไฟ ( Fire Escape  Device)ไว ้ในอาคารสูงตามมาตรฐาน, เชือก 

(Rope) ,ขวาน  (Axe), บันไดลิง (Emergency Ladder) ฯลฯ  ณ กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน 
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จุดรวมพลที 2 

จุดรวมพลที 3 

จุดจอดรถดับเพลิง 
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2. อุปกรณ์มีการเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมใช้ตลอดเวลา ดังนี 

2.1. อุปกรณ์เตือนภัย  

2.1.1. เครืองตรวจจับควัน (Smoke detectors)    

2.1.2. เครืองตรวจจับความร้อน  (Heat detectors)  

2.1.3. สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm)   

                       (กําหนดให้มีตามมาตรฐานสําหรับในอาคารทีสร้างใหม่) 

2.1.4. เสียงตามสายในเวลาราชการ (Intercommunication)  

2.1.5. เครืองขยายเสียงแบบใช้แบตเตอรี 

2.1.6. รถ Ambulance ทีมีเครืองขยายเสียง 

2.1.7. หอกระจายข่าว ทีใช้เครืองขยายเสียงแบบกําลังไฟ 2 ระบบ คือ ไฟฟ้า และแบตเตอรี  

2.2. อุปกรณ์ดับเพลิง ( Fire extinguisher )  

2.2.1. เครืองดับเพลิงแบบยกหิว ไม่น้อยกว่า 1 เครือง ต่อพืนที 200 ตารางเมตร ทุกระยะไม่เกิน 20 

เมตร ติดตั งในระดับความสูงโดยวัดจากพืนถึงส่วนทีสูงทีสุด 90 ซม.  

2.2.2. เครืองสูบนํ าดบัเพลิง (Fire pump)ชนิดติดตั งถาวร (พ.ศ.2552 มี 1 เครือง)  พร้อมสายส่งนํ า

ดับเพลิง (Fire Delivery Hose) ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

2.2.3. สายส่งนํ าดับเพลิง (Fire Delivery hose)   พร้อมหัวฉีดปรับฝอยได ้ ต้องจัดให้มีเพียงพอ 

(พ.ศ.2552 มี 30 เมตร 6 เส้น) และ (มีอย่างน้อยชั นละ 1 เส้นภายในปี พ.ศ.2555) 

2.2.4. ท่อทางจ่ายนํ า(ประปาหัวแดง) (Fire Hydrant)ต้องดําเนินการให้การประปาฯ จัดติดตั งให้

เพียงพอเมือเกิดเหตุเพลิงไหม ้ (อย่างน้อย 2 จุดภายในปี พ.ศ.2552) 

2.3. อุปกรณ์อุปกรณ์สํารองไฟฟ้า และแสงสว่าง จะต้องดําเนินการติดตั งให้เพียงพอต่อการใช้งาน  

2.3.1. เครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง (Generator) ขนาด 800  KVA จํานวน 1 เครือง สําหรับอาคาร

เฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารสนับสนุน 5 ชั น   

2.3.2. เครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารอง (Generator) ขนาด 125 KVA จํานวน 1 เครือง สําหรับอาคารเดิม 

2.3.3. เครืองสํารองไฟ (UPS) ขนาด 80 KVA สําหรับห้องผ่าตัด 4 ห้อง, หอผู ้ ป่วยหนัก และ หน่วย

ไตเทียม 

2.3.4. เครืองสํารองไฟ (UPS) ขนาด 250 KVA สําหรับหอผู้ ป่วยชั น 10  

2.3.5. จัดให้มีไฟฉุกเฉิน (Emergency light)ประจําอาคารทุกอาคาร และทุกหน่วยงาน โดยเฉพาะ

ห้องปฏิบัติการพิเศษ เช่น ห้องผ่าตัด, ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 

2.3.6. จัดให้มีกระบอกไฟฉายกําลังไฟสูง (Flash Light)  

2.4. อุปกรณ์ป้องกันภัย และช่วยชีวิต  โรงพยาบาลจะต้องกําหนดให้มีอุปกรณ์ดังต่อไปนี 

2.4.1. เสือชุดดับเพลิงประกอบด้วย เสือคลุมดับเพลิง(Fireman Suit), หมวกดับเพลิง(Fireman 

Helmet), รองเท้าดับเพลิง(Fireman Boot) , ถุงมือหนัง  อย่างน้อย  6 ชุด ภายในปี พ.ศ.2552 
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(ทีมา : มาตรฐาน : ทีมทีเข้าผจญเพลิงจะต้องได้รับการคุ้มครองป้องกันภัยส่วนบุคคลตามประกกระทรวง

มหาดไทย เรืองการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการเพือความปลอดภัยในการทํางานสําหรับ

ลูกจ้าง ประกาศ ณ ว ันที 21 พฤศจิกายน 2534  ข้อที 21: ให้นายจ้างจัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน

บุคคลทีใช้ในการดับเพลิงและ  การฝึกซ้อมดับเพลิงโดยเฉพาะ เช่น เสือผ ้า  รองเท้า   ถุงมือ  หมวก  

หน้ากากป้องกันความร้อน หรือควันพิษ เป็นต้น ไว ้ให้ลูกจ้างใช้ในการดับเพลิง )  

2.4.2. บันไดลิง (Emergency Ladder) ทุกอาคารทีมีความสูงไม่เกิน 2 ชั น  

2.4.3. หน้ากากหนีไฟ (Emergency Smoke mask) (กฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2548) 

2.4.4. หน้ากากกันควันพิษแบบมีถังอัดอากาศ(SCBA .Self Contained Breathing Apparatus) 7 ชุด    

(มาตรฐาน : ทีมทีจะต้องใช้คือ  1. ดับเพลิง-กู้ภัย  2. ทีมกู้ชีพ  และ Fire Marshal  แต่ละทีมที

เข้า  ปฏิบัติการจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน  

 ชุดป้องกันสารเคมี( Level C) จ ํานวน. 3 ชุด  ( เพือเข้าควบคุมสารเคมีอันตราย) 

 ถุงพลาสติกกันร้อนขนาดใหญ่ (ถุงฉุกเฉิน) เพือใช้คลุมศีรษะ ฝ่าควัน ให้มีจ ํานวนที

เหมาะสม  

 รอกหนีไฟ(Fire Escape Device) ทุกอาคารทีมีความสูงตั งแต่ 2 ชั นขึนไป ชั นละ 2 ตัว และ

ติดตั งห่วง คล้องอย่างน้อยชั นละ 4 จุด ซึงก ําลังดําเนินการให้เพียงพอตามมาตรฐาน ปี 

พ.ศ.2552 มีขนาด 30 เมตร 1 ตัว ขนาด 15 เมตร 1 ตัว (ปี พ.ศ.2553 อย่างน้อย 30 เมตร 2 

ตัว และ 15 เมตร 2 ตัว) 

 เชือก (Rope) เพือใช้ในกรณีฉุกเฉินต่าง  ๆ  

 เปลนอนพร้อมสายรัด เพือใช้ในการเคลือนย ้ายผู ้ ป่วยทีช่วยตัวเองไม่ได้  ให้เพียงพอต่อ

ความต้องการโดยเฉพาะในหอผู้ ป่วย  

2.5. อุปกรณ์สือสาร  

 โทรศัพท์ภายในอาคารผู ้ ป่วยและหน่วยงาน สามารถต่อออกภายนอกโรงพยาบาลได ้

 วิทยุสือสาร ( Radio transceiver ) ควรมีจ ํานวนตามความเหมาะสม ( มาตรฐาน : ทีม

ฉุกเฉิน ERT ระดับแกนนํา ต้องมีใช้ครบถ้วนตลอดเวลาทีปฏิบัติหน้าที )  

 รวบรวมเบอร์โทรศัพท์มือถือของเจ้าหน้าที 

2.6. ป้ายสือความปลอดภัย  เช่นป้ายบอกทางเข้า-ออก หรือหนีไฟ , ป้ายจุดติดตั งอุปกรณ์ , ป้ายเตือนภัย

ต่างๆ ,ป้ายบอกชั น  ฯลฯ  เป็นต้น ซึงต้องอ่านไดช้ัดเจน ทุกมุม ทั งกลางวันกลางคืน (สูงไม่ตํ ากว่า 

2 เมตร)  

2.7. อุปกรณ์ช่วยชีวิตทางการแพทย์ฉุกเฉิน และประจํารถ Ambulance 

2.7.1. ถัง oxygen พร้อม oxygen บรรจุเต็มถัง 

2.7.2. เครือง suction ทีใช้งานได้พร้อมสาย suction 

2.7.3. เปลหามคนไข ้, Spinal board หรืออืนๆ ทีเหมาะสม 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 

2.7.4. Defibrillator   เครืองกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้า 

2.7.5. Set resuscitation  (ชุดช่วยฟืนคืนชีพ) ประกอบด้วย 

 Endotracheal tube ทุกขนาด (ท่อสอดทางเดินหายใจ) 

 Airway ทุกขนาด (อุปกรณ์ป้องกันการกัดท่อหายใจ) 

 Laryngoscope (เครืองมือช่วยในการสอดท่อหายใจ) 

 Ambu bag  (อุปกรณ์ช่วยเพิมปริมาณอากาศ ในกรณีผู ้ ป่วยไม่สามารถหายใจได)้ 

 Mask ทุกขนาด (อุปกรณ์ครอบปากจมูก ป้องกันการรัวไหลของอากาศขณะปั ม 

 ยาสําหรับ resuscitation  (ยาสําหรับช่วยฟืนคืนชีพ) 

 Adrenaline (ยากระตุ้นการเต้นของหัวใจ , ช่วยขยายหลอดลม) 

 Sodium bicarbonate (ลดความเป็นกรดในกระแสเลือด กรณีคนไข้หยุดหายใจนาน

เกิน ปกติ หรือหายใจไม่ดี) 

 Atropine  (ตัวต้านฤทธิ ยาฆ่าแมลงบางกลุ่ม และเพิมอัตราการเต้นของหัวใจ) 

 Morphine  (ยาแก้ปวดรุนแรง – ปวดเนืองจากกล้ามเนือหัวใจขาดเลือด) 

 Nitroglycerine  (ยาขยายหลอดเลือดหัวใจ และลดความดันโลหิต) 

 ASA gr I  (แอสไพริน เกรน ว ัน)  (ลดการรวมตัวของลิมเลือดในหลอดเลือดหัวใจ) 

 Xylocaine  (ยาชา – เพือลดการทํางานของหัวใจ) 

 Ringer lactate Solution (นํ าเกลือชนิดหนึง – ใช้กรณีการสูญเสียเลือด) 

 Set ทําแผล pack พร้อมใช้งาน  (: Plastic bandage , Top Gauze ,Cotton (สําลี)  

 เครืองวัดความดันโลหิตควรเป็นแบบ Digital 

 Stethoscope (หูฟัง – อุปกรณ์ช่วยฟังเสียงต่างๆ ในร่างกาย) 

 Ventilator ทีมีคุณภาพ  

 pulse oximeter  (เครืองวัดปริมาตรออกซิเจนในเนือเยือ) 

 เฝือกคอ (Collar) 

 เฝือกแขน – ขา (Sprint) 

 ถุงมือทางการแพทย ์

 Mask ปิดปากจมูกกันติดเชือ 

 

3. ด้านบุคลากร โรงพยาบาลหัวหินเน้น “คนนําเครือง” โดยฝึกเจ้าหน้าทีให้มีความรู้และต้องสอนต่อได้  

3.1. กําหนดนโยบาย และแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาล พร้อมทั งประกาศเผยแพร่

ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั วกัน  
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3.2. คําสั งประกาศแต่งตั ง ผู ้บัญชาการ และคณะกรรมการ แผนฉุกเฉิน ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย

ของโรงพยาบาล พร้อมทั งก ําหนด อ ํานาจหน้าที ความรับผิดชอบ แต่ละงานอย่างชัดเจนเป็นลาย

ลักษณ์อักษร ซึงจะดําเนินการในปี พ.ศ2552 

3.3. จัดอบรมเพือสร้างความรู้ความเข้าใจในการระงับและป้องกันอัคคีภัยแก่ บุคลากรภายใน

โรงพยาบาล และดําเนินการอย่างต่อเนืองให้บรรลุเป้าหมาย 100% ภายในเวลา  3 ปี (พ.ศ.2555) 

จัดการอบรมให้เจ้าหน้าทีทีมาปฏิบัติงานใหม่ในโรงพยาบาลทุกปี และจัดอบรมทบทวนทุกปี  

3.4. จัดอบรมเพือสร้างให้เจ้าหน้าทีในโรงพยาบาลทุกท่าน สามารถปฏิบัติหน้าทีตามแผนฉุกเฉิน(ERT)  

ในระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี  

3.5. ฝึกอบรมการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และเคลือนย ้ายผู ้ ป่วย (Lifting – Moving)  

แก่บุคลากรภายในโรงพยาบาลครบถ้วน  

3.6. ฝึกอบรมการช่วยชีวิต การปฐมพยาบาล การช่วยฟืนคืนชีพ และการใช้เครืองมือทางการแพทย์

ฉุกเฉิน ให้กับเจ้าหน้าทีโรงพยาบาล 100%  ภายในระยะเวลา 1 ปี และดําเนินการอย่างต่อเนือง

เพือคงจํานวนผู้ เคยผ่านการอบรมไว้ในระดับเดิม  

3.7. จัดให้มีการซ้อมปฏิบัติตามแผนป้องกันระงับอัคคีภัยและอุบัติภัยอืนๆ ทุกแผนก ปีละ 1 ครั ง (ครั ง

ละ 5 เทียว) และซ้อมใหญ่ทั งระบบ อย่างน้อยปีละ 1 ครั ง (ครั งละ 10 เทียว) 

3.8. ตรวจสอบเครืองดับเพลิงแบบมือถือ โดยเจ้าของพืนทีบริเวณนั น  ๆ ทุกเดือนๆ ละ 1 ครั ง โดย

บันทึกในป้ายบํารุงรักษา(Maintenance Tag) 

3.9. มีการตรวจสอบระบบเครืองกําเนิดไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน (Automatic Generator) โดยเจ้าหน้าฝ่าย

วิศวกรรมบริการ เดือนละ 1 ครั ง  

3.10. ตรวจสอบ การทํางานของสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้(Fire Alarm) โดย ERT และฝ่ายวิศวกรม

บริการ เดือนละ 1 ครั ง  

3.11. ตรวจสอบ แหล่งนํ าสํารองให้มีเพียงพอตลอดเวลา  โดย ERT 
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4. ระบบตรวจสอบ 

แบบฟอร์มการตรวจสอบอุปกรณ์ ทีใช้ในการระงับอัคคีภัย    

อุปกรณ์ต่างๆ 
สภาพการใช้งาน อายุ

การใช้

งาน 

สิงทีต้อง

ปรับปรุง 

วันที

ตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบ 

พร้อมใช้ ขัดข้อง 

1. อุปกรณ์เตือนภัย 

      - สัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้

   
 

  

      - เครืองตรวจจับควัน    
 

  

      - เครืองตรวจจับความร้อน    
 

  

      - เสียงตามสาย    
 

  

      - เครืองขยายเสียงแบบใช้
แบตเตอรี 

   
 

  

      - หอกระจายข่าว    
 

  

      - รถ Ambulance    
 

  

2. อุปกรณ์ดับเพลิง 

- เครืองดับเพลิงแบบถือหิว 

   
 

  

       - เครืองสูบนํ าดับเพลิง (แบบ
ติดตั งถาวร) 

   
 

  

       - เครืองสูบนํ าดับเพลิงแบบ
หาบหาม 

   
 

  

       - สายส่งนํ าดับเพลิง    
 

  

       - ม้วนสายยางดับเพลิงในวง
ล้อ 

   
 

  

       - สายสูบนํ าดับเพลิง    
 

  

       - ท่อประปาหัวแดง    
 

  

       - แหล่งนํ าสํารอง    
 

  

3. อุปกรณ์ส่องสว่าง 

       - เครืองกําเนิดไฟฟ้า 

   
 

  

       - นํ ามัน ( สําหรับเติมเครือง
กําเนิดไฟฟ้า ) 

   
 

  

       - ไฟฉุกเฉิน    
 

  

       - ไฟฉาย 
 

   
 

  
 
 
 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 

อุปกรณ์ต่างๆ 
สภาพการใช้งาน อายุ

การใช้

งาน 

สิงทีต้อง

ปรับปรุง 

วันที

ตรวจสอบ 
ผู้ตรวจสอบ 

พร้อมใช้ ขัดข้อง 

4. อุปกรณ์หนีไฟ 

- เสือชุดคลุมดับเพลิง 
      

      - หน้ากากหนีไฟ       

     -  หน้ากากกันควันพิษแบบมีถัง
อัดอากาศ(SCBA)       

     -  ถุงพลาสติกกันร้อน       

     -  เปลนอนพร้อมสายรัด       

    -  รอกหนีไฟ       

    -  เชือก       

5. อุปกรณ์สือสาร 

- โทรศัพท์ภายใน 
      

     -  โทรศัพท์ภายนอก       

     -  วิทยุมือถือ       

6. ป้ายเตือนเพือความปลอดภัย
ต่างๆ 

-  ป้ายทางออก 
  

    

       -  ป้ายทางออกฉุกเฉิน       

      -  ป้ายหนีไฟ       

      -  ป้ายแสดงจุดติดตั ง (เครือง
ดับเพลิง,สัญญาณ  แจ้งเหตุเพลิง
ไหม,้ สายฉีดนํ าดับเพลิง 
 

  

    

     -   ป้ายบอกห้องหรือช่องทาง
ทั งหมด   รวมทั งทางตัน 
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แบบฟอร์มตรวจอาคารสถานทีและอุปกรณ์ 

ทีใช้ในแผนเตรียมพร้อมรับอัคคีภัยและอุบัติภัย 

 

 อาคาร……………………………………………. 

 วัน เดือน ปี ทีตรวจสอบ…………………………. 

 

พืนทีเสียงต่อการเกิดอัคคีภัย 
และอุบัติภัย 

สิงทีตรวจพบ สิงทีต้องแก้ไข ว.ด.ป.ตรวจสอบ 
ครังต่อไป 

ผู ้ตรวจสอบ 
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บทที 6 
 

แผนปฏิบัติการระงับอัคคีภัย(แผนฉุกเฉิน)โรงพยาบาลหัวหิน 
 

1.    สาระสําคัญของแผน 
2.   ชือแผนและการประกาศใช้แผน 
3    ทีมปฏิบัติการและการจัดบุคลากร 
4    ขันตอนปฏิบัติการ 
5     การเตรียมผู ้ป่วย อุปกรณ์การแพทย์ ยา และเคมีภัณฑ์ 

5.1 การจําแนกประเภทผู้ ป่วย 
5.2 อุปกรณ์การแพทย,์ ยา, เวชภัณฑ ์
5.3 ว ัสดุครุภัณฑ์อืน  ๆ

6. ขอบเขตปฏิบัติการเฉพาะแผน 

       6.1 การควบคุมเพลิงไหม้เล็กน้อย 

       6.2 การควบคุมเพลิงไหม้รุนแรง 

7. การป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้อมขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

8. แผนปฏิบัติเมือเกิดเพลิงไหม้บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาล 

9. หน่วยงานสนับสนุน, องค์กรเครือข่าย 

       9.1 หน่วยช่วยเหลือเมือเกิดอัคคีภัย 

       9.2 องค์กรทางการแพทย์ทีขอเชิญเป็นเครือข่าย 

1  สาระสําคัญของแผน 

แ ผ น ป ฏิบั ติ ก า ร ข ณ ะ เ กิ ด เ พ ลิ ง ไ ห ม้ เ ป็ น ก า ร ป ฏิบั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ก ฎ ห ม า ย ข อ ง ป ร ะ ก า ศ    

กระทรวงมหาดไทย เรือง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ เพือความปลอดภัยสําหรับ

ลูกจ้าง และระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงข้อบัญญัติของสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพ

โรงพยาบาล (HA.Thailand) ซึงเป็นส่วนหนึงของแผนฉุกเฉินของโรงพยาบาล  เพือให้บุคลากรได้ทราบถึง

การป้องกันและระงับอัคคีภัย ทั งสามารถปฏิบัติเพือเตรียมพร้อมรับเหตุฉุกเฉินทีอาจเกิดขึ นในโรงพยาบาล

ได ้

2  ชือแผนและการประกาศใช้แผน 

ชือแผน “ แผน  199 ”   

การประกาศใช้แผน 

             2.1 กรณีเพลิงไหม้แรกเริม  “ แผน 199 ” 

ให้เจ้าหน้าทีกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (บก.แผน) ประกาศผ่านเสียงตามสาย หรือหอกระจายข่าว  หรือใช้

รถพยาบาล(Ambulance) วิงประกาศ ด้วยข้อความดังนี “โปรดทราบ ๆ ขอเชิญผู ้เกียวข้องเข้าร่วมแผน

199…………… ( จุดทีเกิดเหต ุ) เวลาน ี”  ( ประกาศต่อเนืองไม่ตํากว่า 6 ครัง ห่างกันไม่เกิน 3 วินาที ) 
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หมายเหต ุ  “ แผน199 ” คือรหัสเฉพาะเจ้าหน้าที รพ.หัวหินเพือ ไม่ให้ผู ้ ทีไม่เกียวข้องในการปฏิบัติ ตาม

แผนฯแตกตืนจากเหตุเพลิงไหม ้ หากสามารถระงบัเหตุได้แล้ว ให้ประกาศด้วยข้อความว่า 

“โปรดทราบ  ๆ ขอยกเลิกแผน199ที…….เวลาน ี”(ประกาศไม่ตํากว่า 6 ครัง ห่างกันไม่เกิน 3 วินาท)ี 

2.2   กรณีเพลิงไหม้รุนแรง หรือระเบิดรุนแรงฉุกเฉิน   “แผนรุนแรงฉุกเฉิน” 

ผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน ประกาศใช้แผนฉุกเฉินแล้วให้เจ้าหน้าทีในกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน(บก.แผน) 

ประกาศผ่านเสียงตามสาย   และกดสัญญาณเตือนภัย   ด้วยข้อความดังนี“โปรดทราบ ๆ ขณะนีเกิดเหตุเพลิง

ไหม้รุนแรง (ระเบิด)   ที……….(จุดเกิดเหต ุ ) ขอให้เจ้าหน้าทีทุกท่าน ปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง”            

( ประกาศต่อเนืองไม่ตํากว่า 6 ครัง ห่างกันไม่เกิน 3 วินาท ี)เมือเหตุรุนแรงสงบลงโดยไม่มีอันตรายต่อเนือง

ให้ประกาศด้วยข้อความว่า“โปรดทราบ ๆเหตุ.......... ได้ยุติลงแล้ว  ขอให้ทุกท่านปฏิบัติงานได้ตาม

ข้อกําหนด” ( ประกาศต่อเนืองไม่ตํ ากว่า 6 ครั ง ห่างกันไม่เกิน 3 วินาที )  

2.3 กรณีเพลิงไหม้ ทีไม่สามารถระงับได้ “แผนฉุกเฉิน” 

ผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน ประกาศใช้แผนฉุกเฉินแล้วให้เจ้าหน้าทีในกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน(บก.แผน) 

ประกาศผ่านเสียงตามสาย   และกดสัญญาณเตือนภัย   ด้วยข้อความดังนี 

 “โปรดทราบ ๆ ขณะนีเกิดเหตุเพลิงไหม้ท…ี..(จุดเกิดเหต ุ ) ขอให้เจ้าหน้าทีทุกท่านปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน  

โดยใช้จุดรวมพลท.ี..และประกาศให้บริเวณ…… เป็นพืนทีอันตราย ” 

     ( โดยเปิดไฟวับวาบสีนํ าเงิน (Strobe Light) เพือยืนย ันเหตุฉุกเฉินซึงเป็นทีสังเกตของคนหูหนวก   และ 

ประกาศต่อเนืองไม่ตํากว่า 6 ครัง ห่างกันไม่เกิน 3 วินาท ี) เมือประกาศไปแล้ว 3 ครั ง ให้กดสัญญาณเตือน

ภัย (General Alarm) เป็นเสียงยาว 3 นาที (แต่ไม่เกิน 5 นาที ) และรถพยาบาลฉุกเฉิน (Ambulance)   วิงเปิด

ไซเลนและประกาศด้วย 

2.4  ในกรณีที บก.แผนฉุกเฉินถูกไฟไหม้ด้วยหรือไม่สามารถใช้งานได้   ให้ย ้ายไปทีจุดรวมพลทีกําหนด  

2.5  การยุติแผนฉุกเฉิน 

ผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินออกคําสั งยุติแผนโดยให้เจ้าหน้าที บก.แผนฉุกเฉินประกาศผ่านเสียงตามสาย หรือ

ใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน  วิงประกาศ  ด้วยข้อความดังนี  

“โปรดทราบ  โปรดทราบ  แผนฉุกเฉินท…ี…….. (จุดเกิดเหต)ุ สินสุดลงแล้ว ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าท ี

ตามปกต ิ”  (ให้ประกาศไม่ตํากว่า 6 ครัง ห่างกันไม่เกิน 3 วินาท)ี 

2.6 ในกรณีทีเกิดเหตุเพลิงไหม้จริงขณะกําลังซ้อมแผนอยู ่  หรือเหตุการณ์อืนๆในลักษณะเดียวกันให้

ประกาศด้วยว่า “นีไม่ใช่การซ้อม ๆ” แล้วประกาศตามระเบียบเดิม (ห้ามนําข้อความประโยคนีมาใช้ เมือไม่

มีเหตุการณ์เป็นอันขาด) 

หมายเหตุ :  พืนทีอันตราย  คือ บริเวณ หรืออาคาร-สถานที ทีมีผู ้อาศัยพักพิง ใช้ประโยชน์อยู่  ตกอยู่ใน

ภาวะอันตรายอาจมีควันไฟ เปลวไฟ ก๊าซพิษ ฯลฯ หรือผลกระทบทีมีอันตรายต่อมนุษย์  จ ําเป็นต้องอพยพ

บุคคล และทรัพยสิ์นสําคัญทันทีทีประกาศแผนฉุกเฉิน ( รายละเอียดเพิมเติม ในหัวข้อ 6.1 ) 
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3.ทีมปฏิบัติการ และการจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน (ERT Emergency Response Team) 

                                                                    ทีมบัญชาการ                                        

                                                                  

                                                   -                                                                                       

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

                                                                                                                                     

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

                    หมายเหตุ ผู ้ช่วย ต้องมีมากกว่า 1 คน เพือสํารองไว้ปฏิบัติหน้าที   
                  ได้รอบคลุม ตลอด 24 ชัวโมง  แต่ ปฏบัิติหน้าทีเมือเกิดเหตุคราวละคนเดียวเท่านัน 
                 :  ส่วนจํานวนคนในทีมต่างๆทีคิดเป็นร้อยละ   สามารถปรับเปลียนได้ตามความเหมาะสม   และเมือปฏิบัติ 
                  หน้าทีทีรับผิดชอบ เสร็จแล้ว  ให้ไปช่วยทีมอืน  ๆ
                 : ERT คือ ทุกคนในหน่วยงานนนัๆ ทีได้รับการฝึก ให้สามารถรู้  เข้าใจ และมีประสบการณ์ในการดับไฟ Fire   
                Service, กู ้ ภัย Rescue Service,  กู ้ ชีพ Emergency Medical Service  โดยการจัดการทีเป็นระบบชัดเจน  บน  
                กระบวนการคุณภาพ ทีใช้หลัก  TQM    Total  Quality  Management 

ข้อกําหนดเรืองสถานทีตามแผนฉุกเฉิน 
กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน  บก.แผน  
(Emergency Response Room)  
คือ สํานักงานในการบริหารแผนฉุกเฉิน หาก
ไม่ สามารถปฏิบัติงานได ้ให้ย ้ายไปจุดรวมพล 
เรียกว่า Command Post 
จุดรวมพล Assembly Area  คือพืนทีปลอดภัย
ทีรองรับการอพยพ ของทั งคนและทรัพย์สินได้  
( ซึงควรมีมากกว่า 1 แต่ไม่เกิน 4 และใช้กรณี
เกิดเหตุครั งละจุดเดียวเท่านั น ) 
จุดปลอดภัย  Safe Area คือจุดรองรับการ
อพยพเฉพาะ-หน่วยงาน  ก่อนประกาศแผน
ฉุกเฉิน จะต้องมีทุกส่วนงาน 

ผูบ้ัญชาการแผนฉุกเฉิน 
ผบ.แผน ( Incident Commander )  (สีนํ าเงิน) 

 

               --- CEO ของหน่วยงาน 

         ---- วิศวกรความปลอดภัย 
         ---- ผู ้เชียวชาญพิเศษ 

 

ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 2 
ผู ้ช่วย 2 ( Fire Marshal )  (สีแดง) 

 

ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 

 ผู ้ช่วย 1 ( Aide 1)   (สีเขียว) 

ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3 
ผู ้ช่วย 3  ( Aide 3)   (สีเหลือง) 

  

              
          ทีมเช็คชีวิต – ติดต่อ

Evacuation&Communication 
 
: จัดระบบตรวจสอจํานวนคนและ 
   ภาวะอันตราย (Safety) 
: ประกาศส่งสัญญาณเตือนภัย 
   (จาก บก.แผน) 
:  แจ้งเจ้าหน้าทีของรัฐตามคําสั ง IC,   
ประชาสัมพันธ(์Public Information ) 
:  ตรวจเช็คคนและอพยพไป  ณ  จุด  
    รวมพล 
:ดูแลการส่งต่อผู้ ป่วย(Transportation) 
: ชําระล้างสารอันตราย (Decon) 
: สังคมสงเคราะห์ (Welfare) 
     ( จํานวนคน 30 % )  

                    
 

ทีมช่างฉุกเฉิน 
Engineer 

:ควบคุมระบบไฟฟ้าและนํ า        
ดับเพลิง  (Water &  
   Electricity  Supply) 
: ควบคุมก ๊าซและสารอันตราย 
(Hazmat and gas  Control) 

: รือถอน ทําลายสิงกีดขวาง 
: เตรียมพร้อมเครืองช่วยชีวิต 
(Rescue Tool) 

   ( จํานวนคน 10 % ) 

               
 
ทีมเคลือนย้ายทรัพย์สิน-กู ้
ชีพ  Resource & Medical   
: ควบคุมเคลือนย้ายทรัพย์สิน 
สําคัญทีได้รับมอบหมาย และ 
สนับสนุนก ํ าลังบํารุง(Logistics) 
: จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

และกู ้ ชีพ (Extrication) 
: ปฐมพยาบาลผู้ประสบภัย 
   (Treatment) 
: ดูแลผู้ปฏิบัติงา(Rehabilitation)   
         ( จํานวนคน 20 % ) 

   
          

ทีมรักษาความสงบ-จราจร
Security & Traffic 

:  ใช้เครืองก ั น จัดการจราจรทั ง 

คนทงัรถ (Access Control ) 
:  เช็คผู้ เข้าช่วยเหลือให้หยอด 
บัตรลงใน ERT Box 
:  ป้องก ันเหตุร้าย – ลักทรัพย ์ 
บุกรุก (Crime Scenes) 
:  อ ํานวยความสะดวกให้หน่วย 

ช่วยเหลือ 
:  ประสานก ับเจ้าหน้าทีตํารวจ  
( Police Liaison) 
      ( จํานวนคน 10 % ) 

        
ทีมดับเพลิง - กู ้ภัยFire 

Fighting & Rescue 
:  ดับเพลิงขั นต้น และควบคุม
เพลิงปานกลาง ถึงรุนแรง โดย
ไม่เสียง (Staging) 
:  ประสานงานก ับหน่วย
ดับเพลิงภาย นอก และหน่วย
บรรเทาสาธารณภัย 
:  ตรวจสอบและปฏิบัติการ
ควบคุมสารอันตราย (Hazmat  
Team) 
            ( จํานวนคน 30 % ) 
 

ข้อก ําหนดหน้าทีของทีมบัญชาการผบ.แผน 
( มีมากกว่า 1 คน ) 

มีหน้าทีใช้แผนฯ , ประกาศเลิกแผน , 
อนุมัติค่าใช้จ่าย , ประธานในการแถลงข่าว 
ผู ้ช่วยฯ 1 – 2 – 3 (มีมากกว่า 1 คน) 
มีหน ้ าทีรายงาน ผบ. , แก ้ ไขสถานการณ์ ,  
ควบคุมการปฏิบ ัติงาน , สอบสวนสาเหต ุ
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ทีมปฏิบัติการ และการจัดบุคลากรตามแผนฉุกเฉิน (ERT Emergency Response Team) 

 

 

                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูบ้ ัญชาการแผนฉุกเฉิน (ผบ.แผนฯ) 
     คนท ี1  นางสาวธรณิศ     แสงอรุณ 
        คนท ี2  พ.ญ.ศีระษา       แซ่เนี ยว 
       คนท ี3  นางสาวอรอนงค์  หงษ์ชุมแพ 
      คนท ี4  น.พ.นิร ันดร์       จ ันทร์ตระกูล 

ผู ้ ช่วยผู ้บ ัญชาการแผนฉุกเฉิน 1. 
( ผู ้ ช่วย  1 ) 

    คนที 1  นางสาวสําเภา   แซ่เล้า 
    คนที  2  นางสาวดวงใจ  ทองห่อ 
   คนท ี3  นางสาววรรณรี  แก ้วปินทอง 
       

ผู ้ ช่วยผู ้บ ัญชาการแผนฉุกเฉิน 2. 
( ผู ้ ช่วย 2 ) (Fire Marshal) 
 คนที  1  นายเกรียงศักดิ   อุ่นแดง 

               คนท ี  2  น.พ.สุวิทย์       ปานดิษฐ์ 
               คนท ี 3  น.พ.วิช ัย         เจริญกิจภ ัณฑ์ 

                   

ทีมเช็คชีวิต- ติดต่อ 

นางสาวสิริมา แสงสุวรรณ  
หัวหน้าทีม 
นางสาวศศิธร สุรทานต์นนท ์
นางนราพร  บุดดีว ัน 
นางทองสุข  เรืองสีแสง 
นางยุพาวรรณ  อารีพงษ ์
นางสุธาร ัตน์   นุชเจริญ 
นายณรงค์พล  ส ันติวิกรานนท ์
นางพรสุรีย ์   คล ้ ายสงค์ 
นางนิภาวรรณ  รอดสาย 
นางสาวว ันเพ็ญ  สู่ประโคน 
นางเพชรร ัตน์   ภู่ประภา 
 

ทีมช่างฉุกเฉิน 

นายทิฆัมพร ท ัพภมาน  
หัวหน้าทีม 
นายธราธิป เหมือนท่าไม ้
นายปิยะพงศ์  สบายสุข 
 

ทีมดับเพลิง-กู ้ภัย 

นายเผด็จ  คงหิร ัญ   หัวหน้าทีม 
นายเริงศักดิ    เขมา 
ท.พ.อัญชลี   ว่องวานิช 
นางร ัติกาล  บ ัวเจริญ 
นางสาวอัญร ักษ์  แสงจันทร์ 
นางสาวณพัฐอร  ชูสกุล 
นางอร ัญญา  เทพศิร ิ
นายจตุพงษ์   โชติมาภรณ์ 
นางสาวเสาวล ักษณ์  สุวรรณเอียม 
นายเกลือ    แก ้ วทอง 
 

ทีมเคลือนย้ายทรัพย์สิน-กู ้ชีพ 

นางสาวสุนันท์  ลอ้เจริญ  
 หัวหน้าทีม 
นางวริญทราภรณ์   พินนาส ัก 
นางสาวพรเพ็ญ  งดงาม 
นางจินตนา   วิชญเศรณี 
นางสุจินตนา   ศุกระศร 
นางณัฐนันท์   จ ันทมละ 
นางสาวศิริรุ่ง   แซ่คู 

ทีมรักษาความสงบ-จราจร 

นางสาวธันยม ัย เจริญว ัฒนะ    
 ห ัวหน้าทีม 
    นางสุมณฑา  ม่วงศรี 
    นางสาวสมปอง  หม ั นคิด 

 
 

ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3. 

( ผู ้ช่วย  3 ) 

             คนท ี1  พ.ญ.ศรีกนก   วิสุทธิวิเศษ 
             คนท ี2  พ.ญ.อภิรดี     โชติกิตติพงศ ์
             คนท ี3  นางอาทิตยา    คําสวน 

ผู ้บ ัญชาการแผนฉุกเฉิน มีหน ้ าทีประกาศใช ้ แผนฯ, ประกาศเลิกแผน, อนุม ัติค่าใช ้ จ่าย, ประธานในการแถลงข่าว 
ผู ้ ช่วยผู ้บ ัญชาการฯ  มีหน ้ าทีรายงาน ผบ.แผนฯ, แก ้ ไขสถานการณ์, ควบคุมการปฏิบ ัติงาน, สอบสวนสาเหตุ 
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- ปะทะยบัยังไฟ รอ  
  กําลังเสริมจาก   
  จากหน่วยช่วย 
  เหลือภายนอก 
- นําทางและให้ 
  ข้อมูลกับหน่วย 
  ช่วยเหลือ 

- รายงานผู้ช่วย 2 

  

 
ดับเพลิง-กู ้ภัย 

- แจ้งหน่วยดับ 
   ดับเพลิง 
- แจ้งผู้บริหาร 
- แจ้งองค์กร 
   เครือข่าย 
- เตรียมย้าย 
  บก.แผนไปจุด 
  รวมพลเพือ 
  ปฏิบัติงานได้ 
  คล่องตัวขึน 
 

- เคลือนย้ายผู้ป่วย 
- อพยพคนไปทีจุด 
  รวมพลแล้วส่งต่อ 
ผู้ป่วย 
- ตรวจสอบผู้ทีอาจติด 
   ค้างใน อาคาร แล้วทํา 
  เครืองหมาย                    
- นําบัตรจาก ERT Box  
   มาตรวจสอบ 
- เช็คจํานวนคนที จุด
รวมพล และผู้ส่งต่อ 
- รายงานผู้ช่วย 1 

- ควบคุมไฟฟ้า   
  ทังหมด 
- สนับสนุนนํา 
  ในการดับเพลงิ 
- ทําลายสิงกีดขวาง 
- เตรียมเครืองมือ 
  ช่วยชีวิต 
- รายงานผู้ช่วย 1 
 
 

 

4  ขันตอนปฏิบ ัติการ 

 

 
 
 
 
 

 

( ตัวอย่างเกิดโรงพยาบาล ) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                     

 

บุคลากรทีได ้ร ับมอบหมายหน้าทีเหล่านี โดยกําหนดเบื องต ้นในปี  พ.ศ. 2552  ซึงจะต ้องเพิมเติมขึ นต่อไปจนครบ  100 % 

เหตุเพลิงไหม้แรกเริม 

ผู ้พบเหตุการณ์ร้องขอความช่วยเหลือ (แจ้งเหตุ) 

      เจ้าหน้าทีบริเวณทีเกิดเหต ุ

 
ประกาศแผนเป็นรหัส ให้รู้เพียงคนภายใน 

 
ย้ายผู ้ประสบภัยจากจุดเหตุไปจุดปลอดภัยถ้าจําเป็น(Safe Area) 

- ผบ.แผน – ไปสู่ บก.แผน 
- ผู ้ช่วย 2 (Fire Marshal) – ไปทีเกิดเหตุ 
- ทีมดับเพลิง-กู ้ภัย  – เข้าระงับเหตุ 
- ช่างฉุกเฉิน – ตัดไฟ – จ่ายนํ า-ควบคุมก๊าซ &

สารเคมี 
- รักษาความสงบ/จราจร – ปฏิบัติการ 
- ผู ้ช่วย. 1 – ตรวจรายชือผู ้ทีอยู่ในพืนทีอันตราย, 

ตรวจสอบการทํางานทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ และทีม
ช่างฉุกเฉิน ,  เตรียมยานพาหนะเพือส่งต่อ 

:  ผู ้ช่วย 3 – ตรวจความพร้อมย้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์กู ้ชีพ 
:  เช็คชีวิตติดต่อ – ยา้ยคนทีจุดเกิดเหตุ(ถ้ามี)สู่จุดปลอดภัย-    
   เตรียมย ้ายคนพืนทีอันตราย 
:  เคลือนย้ายฯ-กู ้ชีพ – เตรียมพร้อมย้ายทรัพย์สินสําคัญทีได้ 
  รับมอบหมาย  และอุปกรณ์กู ้ชีพ 

ประกาศยกเลิกแผน 
 

 
เพลิงสงบ 

 
เพลิงลุกลาม (แผนฉุกเฉิน) 

 
 
Fire Marshal เสนอใช้แผนฉุกเฉิน                   ผบ.แผน – ออกคําสังใช้แผน                    ประกาศใช้แผนฉุกเฉิน 

 
จนท. บก.แผน 

 
เช็คชีวิต-ติดต่อ 

 
ช่างฉุกเฉิน 

 
รักษาความสงบจราจร 

 
เพลิงสงบ 

 
เคลือนย้ายฯ-กู ้ชีพ 

- จัดระบบจราจรทังภาย 
  ใน และภายนอก 
- อํานวยความสะดวกให้ 
  หน่วยช่วยเหลือ 
- ตรวจสอบคนเข้า-ออก 
- ดูแลทรัพย์สินทีเคลือน  
  ย้ายมา 
- ประสานงานกับตํารวจ 

-เคลือนย้ายทรัพย์ 
สิน 
 สําคัญทีได้รับมอบ 
 หมาย                       
 -เตรียมการปฐม
พยาบาล 
-รอคําสังเข้าค้นหา 
  ผู้ติดค้าง (ถ้าม)ี  
  และไม่เสียง 
- รายงานผู้ช่วย 3  
 

ประกาศเป็นเขตอันตราย               ตั งกรรมการสอบสวน                 ฟืนฟู                        ปรับปรุงพืนที 

 
แจ้ง  บก.แผน (ERT) 

 
เข้าระงับเหตุ 

(ระวังอันตราย) 
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  5.    การเตรียมผู ้ป่วย และทารกแรกเกิด อุปกรณ์การแพทย์ ยา เคมีภัณฑ์ ในโรงพยาบาล 

  

 

 

 

 

               เ พลิงไหม้ หรือระเบิดรุนแรง 

งฉุกเฉิน 

ผู ้พบเหตุ ร้องขอความช่วยเหลือ 

เจ้าหน้าทีบริเวณทีเกิดเหตุ 

ช่วยผู ้บาดเจ็บ อพยพคนไปจุดปลอดภัย แจ้ง บ.ก.แผน เหตุรุนแรงฉุกเฉิน ดับไฟ - ควบคุมพืนทีอันตราย 

 
ประกาศกระจายเสียงเหตุรุนแรงฉุกเฉิน 

ด้วยข้อความ “โปรดทราบๆ ขณะนีเกิดเหตุ เพลิงไหม้/รุนแรงฉุกเฉินท…ี…………ขอให้ทุกท่านใช้ความระมัดระวัง”     

(ประกาศไม่ตํากว่า 6 ครังห่างกันไม่เกิน 3 วินาที) 

 
 ผบ.แผน           :   ไปจุดเกิดเหตุ รีบออกคําสังใช้แผนฉุกเฉิน (ถ้าจําเป็น)      

 ผู ้ช่วย 2 Fire Marshal  :  ไปจุดเกิดเหตุควบคุมสถานการณ์  พร้อมทีมดับเพลิงและกู ้ภัยสารอันตราย 

 ทีมดับเพลิง-กู ้ภัย   :  เข้าระงับเหตุ หากพบผู ้ประสบภัยให้ช่วยเหลือก่อน  แล้วส่งมอบให้กู ้ชีพ, 

                                        ประสานงานกับหน่วยดับเพลิงและกู ้ภัยภายนอก   ป้องกันสารอันตราย 
 ผู ้ช่วย 1    :  เข้าพืนทีอันตรายทีต่อเนืองจากจุดเกิดเหตุ ต้องอพยพผู ้ป่วย  ควบคุม ประสานงาน-    
                          ตรวจสอบการปฏิบัติการ ทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ และทีมช่างฉุกเฉิน 
 เช็คชีวิต-ติดต่อ  :  เจ้าหน้าที บก.แผน ย ้าย บก.แผน ไปทีจุดรวมพลทีประกาศ,  ขอความช่วย  

                                  เหลือจากดับเพลิง, โรงพยาบาลเครือข่าย, หน่วยกู ้ภัย, ต ํารวจ ฯลฯ 

    :  ย ้ายผู ้ป่วย (Patient), เจ้าหน้าที,   ญาติ  ไปจุดรวมพล ส่งต่อผู ้ป่วยหนัก 

      :  ตรวจสอบหาผู ้ติดค้าง รวบรวมรายชือผู ้ถูกส่งต่อ , สังคมสงเคราะห์ 

 ช่างฉุกเฉิน     :  ตัดกระแสไฟ, จ่ายนํ า, ควบคุมก๊าซ-สารอันตราย, ควบคุมวัตถุเชือเพลิง, สนับสนุนเครืองมือ 

 ผู ้ช่วย 3     :  ควบคุมทีมกู ้ชีพพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตไปจุดรวมพล  ประสานงานกับหน่วยกู ้ชีพภายนอก 

     :  ย ้ายผู ้ประสบภัย (Casualty) , ตรวจสอบการปฏิบัติงานทีมรักษาความสงบ-จราจร 

 เคลือนย้ายทรัพย์สิน - กู ้ชีพ      :  ย ้ายทรัพย์สินสําคัญทีได้รับมอบหมาย และอุปกรณ์ช่วยชีวิต 

             :  จัดพืนทีปฐมพยาบาล และปฐมพยาบาลผู ้ประสบภัย 

             :  รอคําสังเข้าช่วยเหลือผู ้ติดค้าง (ถ้ามี) โดยไม่เสียง 

             :  ดูแลผู ้ปฏิบัติงาน (Rehab) 

 รักษาความสงบ-จราจร   :  จัดกั นบริเวณพืนทีอันตราย Access Control ไม่ให้ผู ้ไม่เกียวข้องผ่าน จัดการจราจร    

                                              ป้องกันการบุกรุก  อ ํานวยความสะดวกให้หน่วยช่วยเหลือ 
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 5.    การเตรียมผู้ป่วย และทารกแรกเกิด อุปกรณ์การแพทย์ ยา เคมีภัณฑ์ ในโรงพยาบาล 

        5.1  การจําแนกประเภทผู ้ป่วย ให้พิจารณาตามอาการของโรคและความสามารถในการช่วยตัวเอง 

รวมทั งการพิจารณาถึงการเคลือนย ้ายก่อน-หลังอย่างเหมาะสม โดยแบ่งผู ้ ป่วยเป็น กลุ่ม: 

กลุ ่มผู ้ป่วยประเภท 1 สีแดง   หมายถึงผู ้ ป่วยในระยะวิกฤต         
-  ผู ้ ป่วยหนักมาก หรือสินหวัง เช่น Coma โรคร้ายแรงระยะสุดท้าย 
-  ผู ้ ป่วยทีใช้เครืองช่วยหายใจ                 
-  ผู ้ ป่วยกระดูกต้นคอหัก และตรึงกับเตียงเพือดึงคอ 
-  ผู ้ ป่วย Immediate post operation บางส่วน   
-  เด็กแรกเกิดทีต้องใช้เครืองช่วยหายใจ 

กลุ ่มผู ้ป่วยประเภท 2 สีเหลือง หมายถึงผู ้ ป่วยทีพ้นระยะวิกฤต แต่ย ังช่วยตัวเองไม่ได้ เช่น                     
   -  ผู ้ ป่วยอัมพาตทั งตัวหรือบางส่วน Paralysis 
   -  ผู ้ ป่วยหลังทําการผ่าตัด Post operation 
   -  ผู ้ ป่วย Immobilized 
   -  ผู ้ ป่วยแขนขาอ่อนแรง Weakness 
   -  ผู ้ ป่วย เด็ก 
   -  เด็กแรกเกิด 

        กลุ ่มผู ้ป่วยประเภท 3 สีเขียว   หมายถึงผู ้ ป่วยทีช่วยตัวเองไดห้รือผู ้ ป่วยโรคเรือรังทีไม่รุนแรง   

วิธีปฏิบัต ิ

1. แพทย์หรือพยาบาลเป็นผู ้จ ําแนกประเภทผู้ ป่วย ตั งแต่รับเข้าเป็นผู ้ป่วยใน รวมทั งการ
รับผู ้ ป่วยฉุกเฉิน  โดยทําสญัลักษณ์สี แสดงให้เห็นชัดเจน 

2. ให้ใช้กระดาษสีติดทีป้ายท้ายเตียงของผู ้ป่วยในหอผู้ป่วยทุกเตียง และมีเครืองหมาย
เป็นป้ายคล้องข้อมือผู ้ ป่วย 

3. ผู้ป่วยประเภท 3 สีเขียวให้ผู ้ป่วยช่วยตัวเอง และอาจมอบหมายให้ช่วยเคลือนย ้าย
ผู ้ ป่วยอืนทีช่วยตัวเองไม่ได้เต็มที   

4. กลุ่มผูป่้วยประเภท 2 สีเหลือง  ถ้ามีญาติหรือผู ้ป่วยประเภท  สีเขียว  ให้ขอความ
ช่วยเหลือในการเคลือนย ้าย 

5. กลุ่มผู ้ ป่วยประเภท 1 สีแดง ทีไม่สามารถช่วยตัวเองได้เลย ปฏิบัติเหมือนกลุ่มผู ้ป่วย
ประเภท 2 สีเหลือง   ยกเว ้นคนไข้ทีมีอาการหนักมากหรือเรือรัง ควรพิจารณา
เคลือนยา้ยเป็นรายสุดท้าย  ถ้ามีเวลาพอ 

6. ต้องมีการแนะนํา และเอกสารรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั งแผนผังแสดง บก.
แผน ,จุดรวมพล , จุดติดตั งอุปกรณ์ดับเพลิง, เส้นทางหนี และอุปกรณ์หรือระบบการ
ช่วยชีวิตพิเศษ เช่น หน้ากากกันควัน ,รอกหนีไฟ,  ไฟฉาย เป็นต้น ให้ผู ้ป่วยในพร้อม
ญาติรับทราบ โดยเซ็นชือเป็นลายลักษณ์อักษร 

 
 การเตรียมการก่อนส่งต่อผู ้ป่วย 
 
 1. กิจกรรม      :  ประเมินสภาพผู้ ป่วย สรุปปัญหา และการให้การรักษา  
                            พยาบาลเบืองต้น ให้ค ําแนะนําผู ้ ป่วยและญาติเรืองการ  รักษาต่อ 
     ผู ้รับผิดชอบ :  แพทย ์, พยาบาล 
     เกณฑ์ชีวัด   :  ผู ้ ป่วยได้รับการประเมินสภาพวินิจฉัยโรค ดูแลก่อนการส่งต่อ 
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                      : ผู ้ ป่วยและญาติมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 
 
 
  2. กิจกรรม       :  บันทึกข้อมูลในใบขอ refer ให้ชัดเจน ครบถ้วน พร้อมผลการตรวจอืน  ๆ 
                              เช่น ผล   Lab , X-ray EKG  ฯลฯ 
      ผู ้รับผิดชอบ :  แพทย ์, พยาบาล 
      เกณฑ์ชีวัด    :  ข้อมูลผู ้ ป่วยในใบ refer มีความถูกต้องชัดเจน ครอบคลุม ปัญหาของผู ้ ป่วย 

 3. กิจกรรม       :  ตรวจสอบรถพยาบาล อุปกรณ์ เวชภณัฑ ์ให้พร้อมทีจะใช้ระหว่างนําส่ง                      

      ผู ้รับผิดชอบ :  พนักงานขับรถ , พยาบาลเจ้าของไข ้
      เกณฑ์ชีวัด      :  มียานพาหนะอุปกรณ์เวชภัณฑ ์พร้อมทีจะใช้งาน      
  4. กิจกรรม       :  ประสานงานโรงพยาบาลทีจะรับผู ้ ป่วยทางโทรศัพท์ หรือวิทยุทุกราย โดยให ้                                      
                   รายละเอียด ดังนี   ชือ-สกุลผู ้ ป่วย , อาย ุ, การวินิจฉัยโรคเบืองต้น ,  
                              สาเหตุที refer , การรักษาทีให้กับผู ้ ป่วยแล้ว , สิงทีต้องเตรียมรับผู ้ ป่วย 
      ผู ้รับผิดชอบ  :  แพทย ์, พยาบาล  , เจ้าหน้าทีสือสาร 
      เกณฑ์ชีวัด     :  มีการตอบรับและพร้อมทีจะรับผู ้ ป่วย  ,  ข้อมูลการประสานงานครบถ้วน 
                        ไม่มีข้อขัดแย ้ง 
  5. กิจกรรม       :  ดูแลให้การพยาบาลผู ้ ป่วยตามสภาพปัญหาก่อนส่งต่อ โดยพยาบาลทีมี 
                              ความรู้ความสามารถ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
      ผู ้ รับผิดชอบ  :  พยาบาล   
      เกณฑชี์ วัด      :  ผู ้ ป่วยปลอดภัยไม่มีภาวะคุกคามชีวิต 
 
การดูแลผู ้ป่วยขณะนําส่ง  
  1. กิจกรรม      :  ว ัดสัญญาณชีพ อาการเปลียนแปลงทาง 
                             สมองในกรณีผู ้ ป่วยบาดเจ็บทีศีรษะ                              
                             หรือผู ้ ป่วยไม่รู้สึกตัวทุก  15-30 นาที                       
      ผู ้รับผิดชอบ :  แพทย ์, พยาบาล                                                          

เกณฑ์ชีวัด   :  มีการวัดสัญญาณชีพตามเวลาทีก ําหนด 
  2. กิจกรรม        :  ประเมินผู ้ ป่วยทุก 30 นาที หรือ 1 ชม. ตามสภาพผู้ ป่วยและบันทึกข้อมูล      
      ผู ้รับผิดชอบ :  พยาบาล 
      เกณฑ์ชีวัด    :  มีการบันทึกการประเมินผู ้ ป่วยและอาการ เปลียนแปลง 
  3. กิจกรรม      : ให้การดูแลผู ้ ป่วยอย่างต่อเนืองตามสภาพปัญหาแต่ละราย เช่น การได้รับ  O2 และ   
                              สารนํ าทางหลอดเลือดดํา , การ suction ,การ hyperventilation  ในผู ้ ป่วย head injury   
                              ที GCS< 10 ฯลฯ 
      ผู ้รับผิดชอบ  :  แพทย ์, พยาบาล 
      เกณฑ์ชีวัด     :  ผู ้ ป่วยได้รับการรักษาพยาบาลต่อเนือง ตามแผนการรักษาของแพทย ์
  4. กิจกรรม       : หากผู ้ ป่วยมีอาการเปลียนแปลงสู่ภาวะวิกฤต ให้การช่วยเหลือในเบืองต้น 
                           หรือขอความช่วยเหลือตามระบบ และนําส่ง รพ. ทีอยู่ใกล้ทีสุด 
      ผู ้รับผิดชอบ  : พยาบาล 
       เกณฑ์ชีวัด    : ผู ้ ป่วยได้รับการแก้ไขในเบืองต้น 
                           :  การประสานงานและการสนับสนุนซึงกันและกัน 
 

ซ้อมแผนฯ รพ.หัวหิน มิ.ย.52 

525252522552 
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5.   กิจกรรม      :  สรุปปัญหา และการให้การพยาบาลผู ้ ป่วยระหว่างนําส่ง ให้แก่แพทย ์
                            หรือพยาบาลทีรับการส่งต่อ 
     ผู ้รับผิดชอบ  :  แพทย ์, พยาบาล 
     เกณฑ์ชีวัด      :  ข้อมูลผู ้ ป่วยระหว่างนําส่งครบถ้วน 
                        :  แนวทางในการวางแผนรักษาพยาบาลอย่างต่อเนือง 

 

เกณฑ์มาตรฐานการดูแลผู ้ป่วยก่อนและระหว่างการนําส่ง 
- ผู้ ป่วยอุบัติเหตุทีมี GCS น้อยกว่า 10 จะต้อง intubated ก่อนนําส่ง 
- ผู้ ป่วย multiple injury ทุกรายควรมี CXR และควรใส่ ICD ก่อนนําส่ง ถ้าสงสัยว่ามี 

pneumothorax 
- ผู้ ป่วยทีมี hemodynamic instability  จะต้องได้รับ IV fluid resuscitation ทีเพียงพอด้วย  

intravenous canulation ขนาดใหญ่เบอร์ 18 ในตําแหน่งทีไม่ leak 
- ผู้ ป่วยทีมีบาดแผล จะต้องได ้first Aid management อย่างดี โดยเฉพาะบาดแผลทีมี

เลือดออก ควรทําให้เลือดหยุดก่อนนําส่ง 
- ผู้ ป่วยทีมีกระดูกหัก จะตอ้งรีบนําส่งโรงพยาบาลศูนย์ภายใน 6 ชั วโมง 
- ผู้ ป่วยทีมีอาการหนัก จะต้องมีพยาบาลเฝ้าติดตามดูแลระหว่างการนําส่ง 
- ผู้ ป่วยทีใส่ท่อช่วยหายใจ ควรได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง                                 

                           เช่น         -  ได้รับการดูดเสมหะ   
         -  Assist ventilation เมือผู ้ ป่วยหายใจเองได้ไม่พอ  
         -  ผู ้ ป่วย head injury GCS<10 ทีได้รับการใส่ Endotracheal tube แม้จะหายใจ  
            เองได ้ก็ควร hyperventilation ทุกราย เพือช่วยลดภาวะ increase  
             intracranial pressure 
         -  ผู ้ ป่วยทีมี blunt injury เหนือ clavicle ควรใส่ hard collar ก่อนการนําส่ง 

 
5.2  จัดทําบัญชีแยกประเภท อุปกรณ์การแพทย์ ยา เคมีภัณฑ์ ทรัพย์สิน และเอกสารสําคัญ ฯลฯ 

     สิงของทีสําคัญทีสุด บรรจุในตู ้หรือลินชักเหล็กอย่างเบา  แล้วติดสติกเกอร์สีเหลอืงมะนาว  ซึง
ระบุหมาย  เลขทรัพย์สิน  ทีตั ง และผู ้รับผิดชอบในการเคลือนย้าย 3 คนต่อ 1 ชิน ของแต่ละห้อง     
ผู ้ทีไม่มีชืออยู ่ใน Sticker ห้ามยกย้ายโดยเด็ดขาด  
ซึงจะทําให้ทรัพย์สินทีจะได้รับการ เคลือนย ้ายมีอยู่ไม่มากนัก 
เพราะขึ นอยู่กับจํานวนเจ้าหน้าทีทังหมด 
( สูตร :  20% ของเจ้าหน้าท(ีทีมเคลือนย้ายฯ-กู ้ชีพ)  หารด้วย 3  
(คือเจ้าหน้าทีผู ้รับผิดชอบครอบคลุมเวลา 24 ชม.= จํานวนทรัพย์สิน 
สําคัญทีจะ เคลือนย้ายได้ ) 
     1.  สิงของทีมีความสําคัญต่อองค์กร หรือทีมีราคาแพง 
     2.  มีนํ าหนักเบา สามารถเคลือนยา้ยได้ด้วยคนเพียงคนเดียว 
     3.  ต้องระบุผู ้ รับผิดชอบในการเคลือนย ้าย ทั งในและนอกเวลาราชการ 
     4.  บรรจุอย่างเรียบร้อย 
 
อุปกรณ์สําคัญสําหรับกู ้ชีพทีจะนําไปจุดรวมพล ซึงทุกหน่วยงานทีเกียวข้องจัดทํา Check List ไว ้    
( ดูรายการในบทที 5  หัวข้อ 5.2 เรืองอุปกรณ์ …ข้อย่อยที 7 ) 
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    วิธีปฏิบัต ิ

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หน่วยงานจัดทําบัญชีแยกประเภทวัสดุไว้   
2. ก ําหนดผู้ รับผิดชอบในการเคลือนย ้ายสิงของแต่ละชินและจัดอยู่ในกลุ่มเคลือนย ้ายทรัพย์สิน-  
    กู้ชีพ( หากมีเหตุรุนแรง ห้ามกลับเข้ามาย ้ายทรัพย์สินรอบสอง ) 
3. เตรียมถุงพลาสติกใสอย่างหนา,เหนียวทีมีเครืองหมายหรือชือของหน่วยงานเพือบรรจุสิงของ  
    แยกชิน 

5.3   วัสดุครุภัณฑ์อืน  ๆ
 1. ก ําหนดประเภทของทีต้องเก็บรักษา ต้องย ้ายหนีไฟ 
 2. ประเภทของทิงได ้
 3. ประเภทของทีต้องควบคุมอย่างรัดกุม เนืองจากเป็นเชือเพลิง 
วิธีปฏิบัต ิ

1. หัวหน้ากลุ่มงานฯ/หน่วยงานจัดทําบัญชีแยกประเภทวัสดุไว้   
2. ก ําหนดผู้ รับผิดชอบในการเคลือนย ้ายสิงของแต่ละชินและจัดอยู่ในกลุ่มเคลือนย ้ายทรัพย์สิน- 
    กู้ชีพ( หากมีเหตุรุนแรง ห้ามกลับเข้ามาย ้ายทรัพย์สินรอบสอง ) 
3. เตรียมถุงพลาสติกใสอย่างหนา,เหนียวทีมีเครืองหมายหรือชือของหน่วยงานเพือบรรจุสิงของ 
    แยกชิน 

 
6   ขอบเขตปฏิบัติการเฉพาะแผน 
 แผน 199  ( เมือเริมเกิดเพลิงไหม้ ) 

1.  ทันทีทีได้รับทราบการเกิดเหตุเพลิงไหม ้สมาชิกหน่วยปฏิบัติ                                           
     การแผนฉุกเฉิน(ERT) จะต้องปฏิบัติตาม  “แผน 199”  ทันที      
2.  ผู้ ช่วยผู ้บัญชาการ 2 (Fire Marshal) ปฏิบัติหน้าที ณ จุดเกิดเหตุ          
    โดยทันที พร้อมประเมินสถานการณ์ และรายงานไปย ัง               
     ผบ. แผนที บก.แผน 

        - ต้องการกําลังสมทบเพิมเติม (คน, อุปกรณ์) หรือไม่  
                          เพือควบคุมเหตุฉุกเฉิน ไม่ให้ลุกลามไป 

- จะต้องทําการอพยพผู้ ป่วยและบุคลากรไปจุดปลอดภัยหรือไม่ 
- เสนอผู้บัญชาการแผนฉุกเฉินเพือประกาศใช้แผนฉุกเฉิน หรือยุติแผนฯ 
- ดูแลเจ้าหน้าทีทีปฏิบัติงาน ณ จุดเกิดเหตุให้ปลอดภัย 
 

 6.1  สถานทีทีเกียวข้องกับการเกิดเหต ุ( พืนทีฉุกเฉิน ) ประกอบด้วย 6 จุดด้วยกันคือ 
1. จุดทีเกิดเหต ุ ( Immediate Danger Area ) 

- มีสถานการณ์คับขัน แล้วแต่ลักษณะการลุกไหม้ของไฟทีเกิดขึ น 
- การปฏิบัติการจะต้องรวดเร็วและถูกต้อง โดยยึดหลักว่าให้มีความปลอดภัยสูงสุด การ

สูญเสีย 
       น้อยทีสุด และปฏิบัติได้คล่องตัว 
- หลักการคือ ผู ้ ทีอยู่ใกล้ไฟหรืออุปกรณ์ใกล้ไฟ ต้องรีบนําออกมาก่อน เพือดับเพลิง

เบืองต้นให้เร็ว ทีสุด  ขณะเดียวกันให้พิจารณาถึงความปลอดภัยในชีวิตผู ้ ป่วยให้มาก
เป็นอันดับหนึง 

- ปัญหาแทรกซ้อนคือ ความตืนตระหนกตกใจของผู ้ ป่วย ทําให้ควบคุมสติอารมณ์
ไม่ได ้หรือบางรายมีอาการแทรกซ้อนของหัวใจขึ นมาได้ 
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- การปฏิบัติการอันดับแรกคือ การแจ้งเหต ุ ต่อมาคือเตรียมพร้อมอพยพคน-การ
ประสานงาน โดยผู ้ ทีเป็นบุคลากรตามแผนฉุกเฉินในจุดเกิดเหตุนั น  ๆจะต้อง
ดําเนินการตามขั นตอนของแผน 

2. พืนทีอันตราย ( Danger Area )(จุดใกล้เคียงทีเกิดเหต)ุ สถานการณ์ย่อมตึงเครียด 
- สิงทีต้องทําคือ การเคลือนย ้ายหรือควบคุมสิงต่างๆทีเป็นเชือเพลิงไม่ให้ติดต่อลุกลาม 
-     เตรียมการเคลือนย ้ายทรัพย์สิน และผู ้ ป่วยไปย ังที 
      จุดรวมพล 

                           -     ส่งคนไปช่วยทีจุดเกิดเหตุ ก่อนเข้าบริเวณต้องนํา    

                                  ป้ายชือประจําตัว หยอดลงใน  

                                  กล่อง   ERT Box  และทีควรคํานึงถึงคือญาติ 

                                  ผูป่้วย ซึงจะต้องควบคุมและอพยพคน  

                                  เหล่านี  ให้ไปในทีปลอดภัย  บางครั งอาจต้องขอความช่วยเหลือจากญาติผู ้ ป่วยใน 

                                  การเคลือนย ้ายอุปกรณ์ 

                 3.  พืนทีเสียง (จุดห่างทีเกิดเหต)ุ  สถานการณ์ไม่ตึงเครียด 

- จะต้องมีการเตรียมการ รับดูแลผู ้ ป่วย และอุปกรณ์ต่างๆจากหอผู้ป่วยทีก ําลังเกิดเหตุ 
นํามาฝากไว้  การดูแลความปลอดภัยในตัวตึกเอง การส่งคนไปช่วยกันคนเข้าไปมุงดู
ทีเกิดเหตุ ซึงจะเป็นอุปสรรคต่อการระงับอัคคีภัย และช่วยเหลือผู ้ประสบภัย 

 4. จุดปลอดภัย ( Safe Area ) 
 5. จุดรวมพล  ( Assembly Area )             
 6. กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน  

                   (บก.แผน  - Emergency Response Room )                    

 

        6.2   การควบคุมเพลิงไหม้เล็กน้อย  
กรณีเกิดเพลิงไหม้เล็กน้อยสามารถดับเพลิงเองได้ 
เมือเจ้าหน้าทีพบเหตุไฟไหม้ให้ปฏิบัติดังนี 
1. ตั งสติให้ดี ควบคุมอารมณ์ และจิตใจให้สงบ                                                                               
2. แจ้งเหตุให้คนใกล้ชิดทราบ แล้วแจ้งไปย ังกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน ( บก.แผนฯ)  
3. ด ําเนินการระงับเหตไุฟไหม้เบืองต้นอย่างปลอดภัยไม่เสียง (ห้ามดับไฟโดยลําพัง Don’t fight  
     fire alone) 
4. ห้ามเปิดหน้าต่างในขณะเกิดไฟไหม้เป็นอันขาดเพือไม่ให้ออกซิเจนเข้ามาบริเวน ณ จุดเกิดเหตุ  
   (ยกเว ้นผู ้ เชียวชาญซึงมีอุปกรณ์พร้อมการผจญเพลิง) 
5. หัวหน้าหน่วยงานแจ้งให้เจ้าหน้าทีในหน่วยงานทราบและปฏิบัติ  
ตามแผนฯร่วมกับ Fire Marshal ทีมดับเพลิงและช่างฉุกเฉิน 
6.หยุดการใช้ไฟฟ้า และตัดวงจรไฟฟ้าในพืนที                                                       
7. ควบคุมวัสดุเชือเพลิง เช่น สําลี กระดาษ ผ ้า Alcohol   ไม่ให ้                        
 ติดต่อลุกลาม 
8. ปิดวาล์วก๊าซต่าง  ๆทั งหมด       
9.ใช้เครืองดับเพลิงทีมีประจําในหน่วยงาน และหน่วยงานข้างเคียง 
ทีใกล้ทีสุดให้ช่วยนําอุปกรณ์ดับเพลิงมาระงับเหตุ 

              10. เตรียมพร้อมเพือการอพยพเคลือนย ้าย 
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       11. หัวหนา้หน่วยงานร่วมกับผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน รายงานผู ้บังคับบัญชาตามลําดับชั น 
 
6.3   การควบคุมเพลิงไหม้รุนแรง “แผนฉุกเฉิน”  
        เหตุการณ์เพลิงไหม้รุนแรงมากเกินกว่าจะดับได้ทัน 
       1.  หน่วยงานเจ้าของพืนทีต้นเพลิง 

 -   ควบคุมเพลิงเบืองต้นตามข้อ  6.2                                  
  -   Fire Marshal รายงานผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 
                    เพือเสนอประกาศใช้แผนฉุกเฉิน                                                  
          *  ประกาศใช้แผนฯ  โดย ผบ.แผน                             
       *  กดสัญญาณแจ้งเหต ุ โดย เจ้าหน้าท ีบก.แผน 
               -  ยุติการรักษาและกิจกรรมอืน ๆ  ทีไม่จ ําเป็นทุกชนิดเพือปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับ  
                  มอบหมาย และคัดกรองผู ้ ป่วย (ซึงควรคัดกรองไว้แล้วตามปกติ) เพือการอพยพ 
      *  ดําเนินการเคลือนย้ายผูป่้วยไปยังสถานทีทีกําหนดไว้ โดยเริมจากกลุ ่มผู ้ป่วย                   
                        ประเภทแดง, เหลือง, เขียว   ตามลําดับ 
        *  จุดรวมพล 1  ตามที ผบ.แผนฯสัง   
                            เป็นจุดรองรับผู ้ป่วยทุกประเภท ทรัพย์สิน  
                             เจ้าหน้าที และญาติผู ้ป่วย 
               -   เจ้าหน้าทีหน่วยงานต้นเพลิง ทีมช่างฉุกเฉิน ทีมดับเพลิง                     
                    เข้าปฏิบัติการควบคุมเพลิง                                 
         *  ตัดวงจรไฟฟ้าภายในทันท ี                                                                                                               
                         *  ควบคุม และจัดการวัสดุเชือเพลิงไม่ให้ติดต่อลุกลาม  
                             หากทําได้โดยไม่อันตราย 
                         *   ปิดวาล์วออกซิเจน , ไนตรัสออกไซด์ และ Vacuum 
             -  ทีมเคลือนย้ายทรัพย์สิน-กู ้ชีพ เคลือนย ้ายทรัพย์สินและอุปกรณ์ช่วยชีวิตที  
                      รับผิดชอบจากทั งอาคาร ตามแนวทางปฏิบัติ ข้อ  5.1 
                  *    เคลือนย้ายสิงของ ตามวิธีปฏิบัติข้อ 5.2 และ ข้อ 5.3 
         *   สถานทีรองรับผู ้ป่วย และทรัพย์สิน ได้แก่ 
                               จุดรวมพลท ี1 ลานหลวงพ่อทวด  หรือ 
                                จุดรวมพลท ี2 บริเวณสนามหน้าแฟลต หรือ  
                                จุดรวมพลท ี3 สนามโรงเรียนพาณิชย์ ตามที ผบ.แผนสัง       
             
        2.   กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน  ( บก.แผน ) 

-  กดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน เมือประกาศใช้แผนฉุกเฉินแล้ว 3 ครั ง 
-  บุคลากรในแผนฉุกเฉิน ปฏิบัติตามภารกิจทีได้รับมอบหมาย 
-  ประสานงานขอรับการสนับสนุนการช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

 -  อ ํานวยความสะดวกและประสานงานการดับเพลิง กู้ภัย เคลือนย ้าย           
                     การจราจรและรักษาความปลอดภัย 
                -  ประสานกับหัวหน้าทีมต่าง  ๆเพือการปฏิบัติหน้าทีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 -  แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพือให้การปฏิบัติการรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 -  เมือเหตุการณ์สงบลง ประกาศสินสุดแผนฉุกเฉิน 
                -  ร่วมกับ Fire Marshal และหน่วยงานเจ้าของพืนทีต้นเพลิง ประเมินความเสียหายเพือ  
                     สรุปให้ผู ้บังคับบญัชา 
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3.  หน่วยงานอืนๆ  
        -  เตรียมความพร้อมผู ้ ป่วย อุปกรณ์การแพทย ์ยา และเคมีภัณฑ ์ตามแผนฯ 
        -  หอผู ้ ป่วยใกล้เคียง เตรียมพืนทีรองรับผู ้ ป่วยประเภท 1 และ ประเภท 2 จากหอผู้ ป่วยต้นเพลิง 
        -  งดผ่าตัดผู ้ ป่วยทีย ังไม่เริม   
        -  กรณีทีก ําลังผ่าตัด ผ่าตัดต่อให้เสร็จโดยเร็ว ด้วยวิธีทีง่ายและไม่เป็นผลเสียต่อผู ้ ป่วย โดย   
            ผู ้ ป่วย อาจต้องมาผ่าตัดขั นสุดท้ายในภายหลัง 
        -  เตรียมห้องผ่าตัด เพือรองรับผู ้ ป่วยทีอาจต้องการรักษา จากหน่วยงานต้นเพลิง 
        -  เจ้าหน้าทีทีเหลือให้ระดมกันไปช่วยเคลือนย ้ายผู ้ ป่วยและทรัพย์สินจากหน่วยงานต้น   
            เพลิง ตามทีได้รับมอบหมาย 
4.  บุคลากรในแต่ละหน่วยงาน มีหน้าท ี
       4.1.บทบาทแพทย์เมือเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
             -  งดตรวจผู ้ ป่วยนอก 
             -  หยุดการผ่าตัด โดยวิธีการ Damage control 
                 และให้ผู ้ ป่วยฟืนทันที 
              -  ยุติการกระตุ้นคลอด หรือดําเนินการคลอด 
                 ให้สินสุดด้วยวิธีการทีเหมาะสม                                                             
              -  เข้าประจําการจุดต่างๆ เพือปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ของหน่วยงาน   
      4.2 หัวหน้าตึกผู ้ป่วยใน / ตึกผ่าตัด  (เช็คชีวิต-ติดต่อ) 
              -  ร่วมประจําหอผู ้ ป่วยทีตนเองมีผู ้ ป่วยดูแล 
              -  แยกประเภทผู้ ป่วยทีคัดกรองไว้แล้วอย่างชัดเจน และเตรียมปฏิบัติตามข้อ  5.1 
              -  วิสัญญีพยาบาล พร้อมอุปกรณ์ช่วยหายใจ เข้าช่วยเหลือผู ้ ป่วยเพือการเคลือนย ้าย 
                  * หายใจเอง ลุกนั งยืนได้เอง [ ประเภท 3 (สีเขียว)] ช่วยตัวเอง 
                  * หายใจเองได ้แต่ลุกเดินไม่ได ้[ ประเภท 2 (สีเหลือง)] คนงาน, ญาติ 4 คน/   ผู ้ ป่วย 1 คน 
                  * หายใจเองไม่ได ้[ ประเภท 1 (สีแดง)] พยาบาล, คนงาน, ญาติ รวม 5 คน/     ผู ้ ป่วย 1 คน 
    4.3 แพทย์ประจําตึกผู ้ป่วยอุบัติเหตุฉุกเฉิน, เจ้าหน้าทีห้องปฏิบัติการ, เจ้าหน้าทีเอกซเรย์  ห้องทันตกรรม       
            -  ยุติการตรวจ และการรักษาทีไม่จ ําเป็นทุกชนิด 
            -  ดูแลการสั งการเคลือนย ้ายผู ้ ป่วยและสิงของตามข้อ  5.2และข้อ  5.3 
            - เตรียมพืนทีทีจุดรวมพล 1 เพือรองรับผู ้ ป่วยทีเคลือนย ้ายมา ยกเว ้น ผบ.แผนฯ.เป็นผู ้     
               ประกาศใช้จุดรวมพลที 2    
   4.4  พยาบาลหอผู ้ป่วยใน 
            -  แจ้งเจ้าหน้าทีในหอผู้ ป่วย ผู ้ ป่วย ญาติและควบคุมอย่าให้มี การชุลมุน 
            -  ยุติการรักษาทีไม่จ ําเป็นต่อการมีชีพ เช่น การให้สารละลายทางเส้นเลือด การทํา EKG 
            -  เตรียมผู ้ ป่วยทีต้องเฝ้าระวังในการเคลือนย ้ายได้แก่ ผู ้ ป่วยประเภท 1 สีแด และประเภท 2 สีเหลือง 
            -  เตรียมการดูแลในสถานการณ์ทีไม่มีไฟฟ้าใช ้
            - จัดแบ่งคนงาน เจ้าหน้าทีรับผิดชอบ (เช็คชีวิต-ติดต่อ)ช่วยเหลือผู ้ ป่วย  
               แยกตามประเภท 
            - กลุ่มประเภท 1 สีแดงและประเภท 2 สีเหลืองให้ญาติและเจ้าหน้าที  

              ช่วยเคลือนย ้าย 

ซ้อมแผนฯ รพ.หัวหิน มิ.ย.52 

ซ้อมแผนฯ รพ.หัวหิน มิ.ย.52 
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            -  กลุ่มประเภท 3 สีเขียว ให้ช่วยเหลือตัวเองหรือให้ผู ้ ป่วยประเภท3  

              ช่วยเคลือนย ้ายผู ้ ป่วย กลุ่มประเภท 1 สีแดง  และประเภท 2 เหลือง                 

 

                   -  ดูแลควบคุมเจ้าหน้าที หรือคนงานรับผิดชอบ อุปกรณ์การแพทย์และสิงของตามข้อ 5.2                    

                       และข้อ 5.3                                                                         

                  -  อพยพผู้ ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าทีออกทางหนีไฟ หรือทางออกฉุกเฉิน 

 5.  พยาบาลผู ้ป่วยนอก และพยาบาลตึกอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
     - ประกาศให้ผู ้ ป่วยและญาติทีมาตรวจรักษารับทราบ 
     -  ผู ้ ป่วยหนักใน ER จัดเจ้าหน้าทีร่วมกับญาติช่วยการเคลือนย ้าย 
                -  จัดแยกประเภทอุปกรณ์การแพทย ์ยา และเคมีภัณฑ ์ตามข้อ 5.2, ข้อ 5.3 และเคลือนย ้าย     
                   ไปย ังจุดเก็บรักษา 
6.  เภสัชกร  เจ้าหน้าทีห้องยา 
     -  แบ่งพืนทีรับผิดชอบตามคําสั ง 
     -  ควบคุมร่วมกับคนงาน เจ้าหน้าที เคลือนย ้าย  เวชภัณฑ์ทีได้รับมอบหมายออกจากคลงั  
7.  เจ้าหน้าทีธุรการ  การเงิน  ห้องบัตร 
    - เก็บเอกสารสําคัญมาก และสามารถนําออกได้ง่าย 
8.  คนงานพนักงานช่วยเหลือคนไข้( เวรเปล ) 
    -  ช่วยเหลือผู ้ ป่วยประเภท 1 และประเภท 2 ในการเคลือนย ้าย 
               -  รับผิดชอบเคลือนย ้ายสิงของต่าง  ๆตามทีได้รับมอบหมาย 
9.  หน่วยงานอืนๆ 
               -  ปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับมอบหมาย 
 

ลําดับก่อนหลังการเคลือนย้าย 

-  ชั นล่างสุดให้เคลือนย ้ายทันที ทีประกาศแผนฉุกเฉิน โดยไม่กีดขวางชั นอันตราย  

-  ชั นเกิดเพลิงไหม้ลงก่อน 

-  ชั นสูงจากชั นต้นเพลิงทีละชั นจนถึงชั นบนสุด ให้เคลือนย ้ายผู ้ ป่วยและญาติ ออกทางออกฉุกเฉินที  

   ปลอดภัย 

-  ชั นตํ ากว่าชั นต้นเพลิงทีละชั นจนหมด 

-  คนสุดท้ายของแต่ละชั น ให้สัญญาณชั นถัดไป พร้อมตรวจสอบผู้ ติด    

   ค้าง และทําเครืองหมายกากบาท พร้อม เซ็นชือกํากับด้วยปากกาเมจิก    

   ก่อนออกจากพืนทีอันตรายต้องนําป้ายชือผู ้ เข้าช่วยเหลือจาก ภายนอก   

    ในกล่อง ERT Box ออกมาเช็คชือด้วย 

 -  ไม่มีการย ้อนกลับเข้าอาคารอีก 

วิธีการเคลือนย้าย 

1 ใช้ว ัสดุทีมีอยู่ เช่น เปลสนาม  Soft Stretcher  รถนอน  รถนั ง   ผ ้าปูทีนอน   

    ผ ้าห่ม ลงจากอาคารตามทีฝึกซ้อม 

ซ้อมแผนฯ รพ.หัวหิน มิ.ย.52 
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2. ก ําหนดทิศทางในการเคลือนย ้าย เมือมีประกาศใช้แผนให้เคลือนยา้ย ผู ้ ป่วยและอุปกรณ์ดังนี 

     2.1  ให้เคลือนย ้ายลงจากชั นทีเกิดเหตุ  จากหน้า หรือหลังชั นของอาคาร  

     2.2   การเคลือนย ้ายไปในทิศทางตรงข้ามกับไฟ โดยใช้ช่องทางทีโล่งกว้างและใช้ทางออกฉุกเฉิน 

     2.3  ให้ด ําเนินการย ้ายผู ้ ป่วยเป็นอันดับแรกและพิจารณาเคลือนย ้ายอุปกรณ์เป็นอันดับถัดไป 

     2.4   เมือออกจากตัวอาคารหรืออยู่ในเขตพืนทีปลอดภัยให้ทําการตรวจเช็คจํานวนสมาชิกในชั นว่าครบ

หรือไม่ เพือจะได้แจ้งกับเจ้าหน้าทีต่อไป 

การหนีไฟอย่างปลอดภัยและไม่สําลักควัน 

1. การหนีไฟควรหนีไฟทางทางออกฉุกเฉิน(หรือบันไดหนีไฟ) ทีใกล้ทีสุด ,ห้ามใช้ลิฟตข์ณะเกิดไฟไหม ้

2. ถ้าจ ําเป็นต้องฝ่าควันไฟให้หมอบคลานโดยแนบใบหน้าให้ชิดกับพืนมากทีสุดจะทําให้ไม่สําลักควัน 

3.ใช้ผ ้าชุบนํ าหมาดๆปิดจมูกจะช่วยไม่ให้สําลักควัน แต่ย ังขาดออกซิเจน และแสบตา 

4. ผ่อนลมหายใจเข้าออกสั นๆ อย่าพยายามกลั นหายใจเพราะจะทําให้เกิดการสูดลมหายใจทีแรงซึงทําให้    

   สําลักควัน 

5.หาถุงพลาสติก ตักอากาศแล้วคลุมศีรษะฝ่าควัน(ห้ามฝ่าไฟซึงจะมีออกซิเจนในการหายใจ และไม่แสบตา

แต่จะใช้ได้ประมาณ 2-3 นาทีเท่านั น 

ข้อไม่ควรปฏิบัติเมือเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

1.อย่าใช้เวลานานในการเก็บทรัพย์สินหรือเอกสารส่วนตัว 

2.อย่าอยู่ในห้องนํ าเพือเอานํ าไว ้ลดความร้อน 

3.อย่าวิง ให้เดินเร็ว ในระหว่างอยู่ในบันไดหนีไฟ 

4.อย่าก่อความสับสนอลหม่าน โดยการส่งเสียงเอะอะโวยวาย โดยไม่จ ําเป็น 

5.ไม่ควรหนีไฟทันทีเมือได้ยินสัญญาณฉุกเฉิน ควรฟัง รายละเอียดจุดอันตราย และจุดรวมพลก่อน  เพือจะ

ได้ปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง 

6. 4  แผนปฏิบัติการเมือเพลิงสงบ (ดูเนือหาในบทท ี8 ) 

 

7.   การป้องกันผลกระทบต่อสิงแวดล้อมขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

 1.พนักงานรักษาความปลอดภัย กนันํ าจากการดับเพลิงไม่ให้ไหลลงสู่ทางระบายนํ าสาธารณะโดย

ใช้กระสอบทรายปิดทางระบายนํ า 

 2.พนักงานรักษาความปลอดภัยสูบนํ าจากการดับเพลิงจากรางระบายนํ าฝนลงระบบบําบัดนํ าเสีย 

 3.พนักงานสวน , สนาม ดําเนินการจัดการขยะตามระเบียบปฏิบัติเรืองการจัดการขยะ 
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8.   แผนปฏิบัตเิมือเกิดเพลิงไหม้บริเวณบ้านพักของเจ้าหน้าทีโรงพยาบาล 

 1. การประกาศใช้แผน 

  ด ําเนินการเหมือนกับขั นตอนในการดําเนินการเมือเกิดเพลิงไหม้ในหอผู้ ป่วยและอาคารบริการ   

              แต่ผู ้  รายงาน  คือเจ้าของบ้านหรือผู ้ประสบเหตุคนแรก 

 2. ดับเพลิงเบืองต้น 

     2.1 เจ้าของบ้านหรือเพือนบ้านดําเนินการตัดไฟฟ้า ภายในบ้านพักนั น 

              2.2 เจ้าของบ้านหรือเพือนบ้านทําการดับเพลิงเบืองต้นด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงทีมีอยู่ใน  

                        บริเวณนั น 

    2.3 เจ้าหน้าทีดับเพลิงของโรงพยาบาลเมือได้ยินประกาศแผนใหรี้บไปย ังทีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

          พร้อมด้วยอุปกรณ์ในการดับเพลิง ได้แก่ เครืองดับเพลิงแบบมือถือ และอุปกรณ์อืนๆ เพือ   

                      ด ําเนินการ ดับเพลิง ตัดต้นเพลิง และให้ความช่วยเหลือในการดบัเพลิงแก่หน่วยงานภายนอก    

                      และจัดเตรียม แหล่งนํ าในการดับเพลิงโดยช่างฉุกเฉิน 

 3. การขนย้ายทรัพย์สิน 

           3.1 เจ้าของบ้านและเพือนบ้านช่วยกันขนย ้ายทรัพย์สิน 

             3.2 เจ้าหน้าทีของโรงพยาบาลทีไม่ติดการให้บริการบนอาคารผู ้ ป่วยไปช่วยในการขนย ้าย     

                       ทรัพยสิ์นตามทีได้มอบหมาย 

9.   หน่วยงานสนับสนุน 
9.1 หน่วยช่วยเหลือเมือเกิดอัคคีภัย 
 

ลําดับท ี หน่วยช่วยเหลือ เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ คลืนความถีวิทยุสือสาร 

1 

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย

เทศบาล 032-511-666  

 เมืองหัวหิน หรือ  199  

2 สถานีตํารวจภูธรหัวหิน 032-511-027 152.875 

  หรือ  191  

3 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหัวหิน 032-512-215-6  

4 มูลนิธิหัวหิน 032-511-153 155.475 

5 ค่ายนเรศวรหัวหิน 032-516-433  

6 ค่ายพระราม 6 032-442-355-6  

      ปิดการจราจรบริเวณถนนรอบโรงพยาบาล อํานวยความสะดวกในการระบายรถออกจากโรงพยาบาล  
      ร ักษาความปลอดภ ัยและอํานวยช่วยเหลือผู ้ ป่วยทีช่วยตัวเองไม่ได ้ ดูแลทรัพย ์สินสิงของ 
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9.2  องค์กรทางการแพทย์ทีขอเชิญเป็นเครือข่าย 

- โรงพยาบาลต่างๆ ทีอยู ่ในเครือข่ายได้แก่ 
 

ลําดับท ี รายชือโรงพยาบาล เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 

1 โรงพยาบาลซานเปาโลหัวหิน 032-532-576 

2 

สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระ

เกียรติ 032-511-024 

3 โรงพยาบาลปราณบุรี 032-825-565 

4 โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต ์ 032-555-399 

5 โรงพยาบาลสามร้อยยอด 032-688-558 

6 โรงพยาบาลชะอํา 032-571-007 
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บทที 7 

 แผนเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติ โรงพยาบาล หัวหิน 

 

 ไม่มีใครจะล่วงรู้ได้ว่า ในเวลาทีย ังมาไม่ถึงนั น จะมีอะไรเกิดขึ นบ้าง ดังนั นการเตรียมความพร้อม

เพือทีจะรับสิงทีอาจจะเกิดขึ นโดยทีเราไม่รู้ตัวก็ย่อมเป็นสิงทีจะช่วยให้ หน่วยงานของเราเกิดความเสียหาย

น้อยทีสุด จึงได้มีการจัดทําแผนเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติในโรงพยาบาลหัวหิน และได้มีการแบ่ง

ประเภทของการเกิดภัยพิบัติไว ้ดังนี 

 1.  ภัยพิบัติประเภททีไม่ทราบมาก่อน 

 2.  ภัยพิบัติประเภททีอาจทราบหรือไม่ทราบ 

 3.  ภัยพิบัติประเภททีทราบล่วงหน้า 

  
          ได้มกีารแบ่งประเภทภัยพิบัติตามห้วงเวลา คือ 

1.  ไม่ทราบมาก่อน              
 เหตุไฟไหม ้  
 เหตุปล้น-จี   
 เหตุก่อวินาศกรรม   
 เหตุตึกถล่ม                     

2.  อาจทราบหรือไม่ทราบ    
 กรณีสารอันตรายรัวไหล          
 เหตุขูว่างระเบิด  
 กรณีทําร้ายตนเอง  
 กรณีพาย ุ                               
 กรณีแผ่นดินไหว     
 นํ าท่วมฉับพลัน      
 กรณีผู ้ ป่วยทําร้ายเจ้าหน้าที      
 เหตุจับตัวประกัน    

3.  ทราบล่วงหน้า                 
 กรณีนํ าท่วมปกติ        
 กรณีภัยสงคราม 

 

ขันตอนปฏิบัติ เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติต่างๆ  อาทิ : 

1. ขั นตอนปฏิบัติเมือเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล 

2. ขั นตอนทั ง 4 เมือมีไฟไหม้  

3. บัญญัติ 10 ประการในอาคารสูง 

4. ความรู้เบืองต้น เพือพ้นอัคคีภัย 

5. กรณีทีมีผูก่้อเหตุไม่สงบในโรงพยาบาล 

6. การปล้นจี 
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7. การขู ่วางระเบิด 

8. วัตถุทีต้องสงสัย 

9. นํ าท่วม – พายุ – แผ่นดินไหว 

10. สึนามิ 

11. ผู้ ป่วยหาย 

12. มีผู ้บาดเจ็บ , หัวใจหยุดเต้น 

13. สาธารณูปโภคขัดข้อง 
 
 

1.  ขันตอนปฏิบัติเมือเกิดเหตุฉุกเฉินในโรงพยาบาล 

   ตั งสติให้ได้ อย่าตืนตกใจเสียขวัญ 

   ให้ระลึกเสมอว่าจะมีความสับสนวุ่นวายเกิดขึ นระหว่างเกิดเหตุ 

   เมือมีเหตุฉุกเฉินต่างๆในโรงพยาบาล แจ้งเจ้าหน้าทีทุกหน่วยทางเสียงตามสายหรือ                     

        หอกระจายข่าว  โดยประกาศเป็นรหัสเฉพาะ 

   ขณะเกิดเหตุควรใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสือสารเท่าทีจ ําเป็นเท่านั น 

   ปฏิบัติหน้าทีของตนตามทีได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์ แล้วจึงไปช่วยภารกิจอืน 

 

 

 

2.  ขันตอนทัง 4 เมือมีไฟไหม้  ได้แก่ 

 
   

 

   1.  พบเหต ุ

   เมือพบเหตุเพลิงไหม ้ ให้แจ้งเหตุพร้อมช่วยคนทีอยู่ในอันตราย 

 

 

 

 

 

 

 

โทรหมายเลขฉุกเฉิน    กด  O 
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   2. แจ้งเหต ุ

   แจ้งให้ผู ้อยู่ใกล้ทีเกิดเหตุรู้  และไปกดสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม ้  

    (Fire Alarm) และดับไฟ 

 

  

   3.  ระงับเหต ุ

   ผู ้ ทีรู้ว่ามีเหตุเพลิงไหม ้ต้องเข้าช่วยกันดับไฟ ( ควรฝึก 

   ใช้เครืองดับเพลิงให้เป็นทุกคน ) และปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 

  

    

   4.  หนีเหต ุ

   ผู ้ไม่มีหน้าทีเกียวข้องกับการดับไฟ  ให้รีบหนีทางช่องหนีไฟที  

   ปลอดภัยซึงต้องเตรียมไว้อย่างน้อย 2 ทาง  ให้หนีลง  อย่าหนี  

   ขึ น  หากมีกลุ่มควนัให้คลานตํ า  แล้วไปรวมตัวทีจุดรวมพล    

   เพือตรวจสอบจํานวนคนวา่ออกมาครบ  หรือติดค้างในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

3.  บัญญัติ 10 ประการในอาคารสูง 

 

 1. สํารวจตรวจตรา  พึงระลึกเสมอว่า “แม้เพียงย่างก้าวเข้าอาคารสูง 

 ชีวิตหายไปแล้วครึงหนึง    ทีเหลืออีกครึงหนึง ท่านจะนําออกมาเองหรือ 

ให้มูลนิธิร่วมกตัญ  ูนําออก มา” ดังนั น เมือเข้าอาศัยในอาคารใดก็ตาม 

       พึงสํารวจดังต่อไปนี 
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1.1   อุปกรณ์เตือนภัย 

      -  เครืองดักจับควัน (Smoke Detectors) 

      -  เครืองดักจับความร้อน (Heat Detectors) ฯลฯ 

1.2 อุปกรณ์ดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) 

1.3 อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน (Fire / Emergency Alarm) สํารวจว่าเป็นแบบไหน  

ทํางานอย่างไร อยู่ทีใด จ ํานวนเท่าไร และใช้อย่างไร 

 
2. หาทางหนี   ตรวจสอบทางออก (อย่างน้อย 2 ทาง)  

บันไดหลัก  บันไดหนีไฟ  หน้าต่าง  ระเบียง และอุปกรณ์ในการหนีไฟ 

อืน ๆ ว่าเป็นแบบใด  อยู่ทีใด  จ ํานวนเท่าไร  และใช้อย่างไร 
 

 
 
 

   3. มีการซ้อม   เมือเข้าพักอาศัย หรือทํางานในอาคารสูง ควรฝึกซ้อมการหนีไฟ 

   ด้วยตนเองโดยให้หลับตา หรือขณะทีมืดสนิท  ทําการซ้อมหนีออกจากอาคาร  จดจํา 

  ต ําแหน่งของกุญแจห้อง( นํากุญแจห้องพักติดตัวไปด้วยทุกครั งทีออกจากห้อง) ไฟฉาย 

 หน้ากากกันควันอยู ่ไหน ประตูเปิดอย่างไร ซ้อมให้ชํานาญ ถ้าเป็นอาคารทีท่านอยู ่

 อาศัยถาวร ควรจัดให้มีการซ้อมอพยพทุก 6 เดือน และกําหนดจุดนัดพบ (จุดรวมพล)   

                            ถาวรเอาไว้ด้วย 
 

4.  พร้อมแจ้งภัย   เมือพบเหตุไฟไหม้ให้แจ้งเหตุโดยตะโกนบอกให้ 

คนมาช่วยท่านต้องทราบว่าจะโทรศัพท์ไปแจ้งทีไหนในอาคารกดปุ ่ ม 

สัญญาณเตือนภัยทีไหนอย่างไรก่อนทีจะเข้าทําการระงับเหตุ (ถ้าสามารถทําได)้ 

 
  

5.  ให้รีบเผ่นหนี  ให้เร็ว อย่างปลอดภัย อย่าห่วงทรัพย์สิน....ห่วงชีวิต  

เดินชิดขวาเอาไว ้(เวลาสวนกัน)  แล้วไปทีจุดนัดพบ (จุดรวมพล) 
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6.  เน้นปิดอับ   ปิดประตู ้หน้าต่างห้องทีเกิดเพลิงไหม้ใหส้นิททีสุด ถ้า 

ทําได ้(ต้องแน่ใจว่าไม่มีใครติดอยู ่ข้างใน) เพือป้องกันการลุกลาม 

 

 
  

7.  อย่าสับสน ควบคุมสติให้ด ี  อย่าตืนเต้นจนทําอะไรไม่ถูก 

  พิจารณาหาทางออกอย่างปลอดภัย  ใช้หลังมือสํารวจความร้อนของห้อง 

ทีจะออกไป  และสังเกตว่ามีไฟไหม้อยู่หรือเปล่า ถ้ามีความร้อนอย่าเปิด 

ประตู  ให้เปิดหน้าต่าง หาทางส่งสัญญาณให้คนมาช่วย 

 

 
   8.  หาคนช่วย   พยายามทําให้คนข้างนอกรู้ว่า เราติดอยู่ในอาคาร 

  ถ้าไฟลามมาถึงห้องเรา แล้วออกไปไม่ได…้……ให้ใช้ผ ้าชุบนํ าอุด           

ใต้ประตูหรือช่องโหว่ไม่ให้คว ันเข้า ก่อนส่งสัญญาณทางหน้าต่างด้วยการ 

โบกผ้าและตะโกน 
 

 
 

 

   9.  ช่วยตนเอง   โอกาสสุดท้าย หาทางออกโดยการใชห้น้ากาก 

ฉุกเฉิน, ถุงพลาสติกใสใหญ่, ตักอากาศบริสุทธิ ครอบหัว, ผ ้าชุบนํ าปิด 

จมูก, พร้อมผ้าห่มชุบนํ าชุ่มๆ ฝ่าความร้อนโดยวิงตํ าหรือหมอบคลานถ้าอยู่ 

ในอาคารสูงใช้รอกหนีไฟหรือสายฉีดนํ าดับเพลิงหรือเชือกหรือฉีกผ ้าปู 

 ทีนอนต่อเป็นเชือกลงทางหน้าต่าง 
 
  

    10.  เฮง หรือ ซวย   อย่าใช้ลิฟตเ์วลาเกิดเพลิงไหม ้ทําใจเสียเถอะว่า 

...แล้วแต่บุญแต่กรรม แล้ว แต่วาสนาทีต้องอยู่ในที ๆ มีภัย   ควรเลือกทีอยู ่

 ทีทํางาน ทีปฏิบัติตามกฎหมาย มีอุปกรณ์และมาตรการในความปลอดภัย 

อย่างมีมาตรฐาน…เฮงหรือซวย ก็ด้วยตัวท่านเอง! 
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4.  ความรู้เบืองต้นเพือพ้นอัคคีภัย 

1. ไม้ขีดห้ามเล่น   
เด็กๆ ทั งหลายจงจําไว ้ว่า ไม้ขีดและไฟเช็ค  เป็นเครืองมือสําหรับผูใ้หญ่ เด็กๆ ไม่มีหน้าที
ใช ้  ถ้าพบเห็นเพือน ๆ ก ําลังนํามาเล่นให้รีบบอกผู้ใหญ่ และผู ้ใหญ่ควรเก็บไม้ขีดไฟเช็ค 
ไว ้ในทีลับตา 
 
 

 
 

2. ใช้เป็นเครืองไฟฟ้า   
ควรแนะนําวิธีใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างถูกวิธี  และปลอดภัยให้กับสมาชิกในบ้าน และถ้า
เห็นอุปกรณ์ไฟฟ้า   มีคว ันลอยออกมา หรือมีกลินไหม ้ ให้รีบถอดปลั ก แล้วบอกช่าง
ไฟฟ้า  ควร “ปิดเครืองใช้ ไฟฟ้าทุกครังทีเลิกใช้” 
 

 
 

 
3.   เตรียมท่าไว้หน ี 
ไม่ว่าอยู่ทีไหน   ไปทีใด  ให้เตรียมทางหนีไว้อย่างน้อย 2 ทาง หรือเตรียมอุปกรณ์
ช่วยชีวิต ดูให้แน่ใจว่าทางหนีใช้ได้ปลอดภัย 
 
 
 
4.    ฝึกดีจึงปลอดภัย   
ต้องมีแผน รองรับเหตุไฟไหม ้ทั งทีบ้านและทีทํา งาน แล้วจัดการฝึกซ้อมทุก 6 เดือน   ใน
แผนควรมีขั นตอน คือ พบเหตุ – แจ้งเหตุ – ระงับเหตุ – หนีเหต ุ
 
 

 
 

5.    หนีไฟต้องตรวจสอบ     
อยู่ในอาคารทีมีไฟไหม ้จะเปิดประตูต้องระวังก่อนออกจากห้องให้นงัชันเข่าให้มั นคง 
หลังประต ูแล้วใช้หลังมือแตะทีลูกบิดประตูถ้ามีความร้อนสูง อย่าเปิดโดยเด็ดขาดแต่หาก
ไม่ร้อนผิดปกติให ้ค่อยๆ เปิดออกช้า  ๆโดยใช้ไหล่คอยหนุนประตูไว ้“อย่าลืมเอากุญแจ 
ห้องไปด้วย”หากออกไปพบควันและความร้อนรุนแรง ให้กลับมาทีห้อง 
 

6.  คลานหมอบใต้ควัน     
ควันมีพิษและอันตราย  ให้หมอบคลานตํ าเมือพบหมอกควัน โดยก้มศีรษะสูงจากพืนไม่
เกิน 1 ฟุต รีบมุ่งหน้าไปทางหนีไฟ หรือทีปลอดภัยโดยเร็ว (ควรเตรียมถุงใสครอบหัว 
Emergency Bag ไว ้จะปลอดภัยกว่า) เพราะการคลานตํ า จะไม่สามารถทําได้จากชั นบน
ลงชั นล่างทีมีควัน 
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7.  บอกกันให้ทัว    
พบเหตุเพลิงไหม้ให้แจ้งเหตุ โดยตะโกนบอกด้วยเสียงอันดัง“ไฟไหม้! ๆๆ” บอก
ด้วยว่าไหม้ทีไหน แล้วรีบหนี (ปล่อยให้ผู ้ ทีฝึกการใช้เครืองดับเพลิงมาแล้ว ทํา
การระงับเหตุ)  ห้ามตะโกนร้อง “ไฟไหม้” เมือไม่มีเหตุจริงเป็นอันขาด! 
 

 
 
8.   รวมตัวจุดหมาย   
 ต้องมีจุดนัดพบ (จุดรวมพล) ใกล้สถานทีพักอาศัยหรือทีทํางาน   เมือเกิดเหตุจะ
ได้ไปรวมตัวกันตามทีนัดหมายไว้   แล้วตรวจสอบจํานวนคน เพือหาผู ้ ทีติดค้าง
ในอาคาร 
 
 

 
 

 
 9.    ดับไฟท่วมตัวเมือไฟลุกติดเสือผ้าท่าน พึงจําไว้ว่า ให้หยุด –ทรุด – 
แล้วกลงิ (Stop - Drop - Roll ) 
    รูปที  1.  (Stop) หยุด อย่าวิง  ตั งสติ 
    รูปที  2   (Drop) ทรุดตัวลงนอนเหยียดกาย ใช้มือทั ง 2 ปิดหน้า 
    รูปที  3   (Roll) กลิงตัวให้ร่างกายทับไฟไว้ 
 

 
 
 

 

10.   อย่ากลัวเมือติดกับ   ถ้าติดอยู่ในวงล้อมของไฟให้ปิดประตูใหส้นิท  หาผ ้า
อุดตามรูทีควันจะเข้า เช่น กายทับไฟไว้ช่องใต้ประตู     (ถ้ามีนํ าให้ชุบนํ า)  เปิด
หน้าต่างส่งสัญญาณด้วยผ ้าโบกเรียกคนให้ช่วย (ถ้ามีโทรศัพท์ ให้เรียกคนใกล้
ทีสุด) ถ้ามีอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น “รอกหนีไฟ” (Fire Escape Device) ให้นํามาใช้
โดยไม่ต้องรอ (ในกรณีอยู ่อาคารสูง) 

 

 

 

5.  การปล้นจ ี

ถ้าเผชิญหน้ากับคนร้าย ให้ปฏิบัติตามคําสังของคนร้าย อย่าแสดงตนเป็นวีระบุรุษ 

ให้คํานึงถึงความปลอดภัยของตนเองเป็นอันดับแรก 

สังเกตและจดจํารูปพรรณของคนร้ายดังน ี

  ลักษณะรูปร่าง และการแต่งตัว 

  บุคลิกลักษณะพิเศษ ถ้ามี 

  สิงของทีถูกนําไป, อาวุธทีคนร้ายใช ้

  เส้นทาง, พาหนะทีคนร้ายใช้หลบหนี 
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โทรศัพท์แจ้งเหตุฉุกเฉิน  กด O  และปฏิบัติดังน ี

บอกเล่ารายละเอียดของเหตุการณ์ สถานทีเกิดเหตุทีชัดเจน เพือ 

  Operator จะประสานงานกับเจ้าหน้าทีตํารวจ  

  Operator ประสานหน่วยงานรักษาความปลอดภัย และผู ้อ ํานวยการแนะนําให้ผู ้ ที 

       พบเห็นเหตุการณ์รออยู่ก่อน 

 ไม่ควรแตะต้องสิงของใดๆ ในทีเกิดเหตุ 

 

 6.  การขู ่วางระเบิด  

ตังสติให้ดีและอย่าโวยวาย ให้คิดว่าเป็นเรืองจริงไว้ก่อนพูดโต้ตอบด้วยความสุภาพ และมีสติ 

1.   บันทึกคําพูดทีขู ่ไว้โดยละเอยีด    (ขณะพูดโทรศัพท์ ส่งสัญญาณแจ้งให้ผู ้อืนรู้ 

และแจ้งตํารวจอย่างรวดเร็ว) 

    ระเบิดจะเกิดขึ นเมือไหร่ 

    วางระเบิดไว้ทีใด 

    ระเบิดมีลักษณะเช่นไร 

    ระเบิดชนิดอะไร 

    อะไรจะทําให้เกิดระเบิดขึ น 

    เหตุผลในการวางระเบิด 

2.   แจ้งเจ้าหน้าทีอืน โทรศัพท์ฉุกเฉิน บอกว่ามีการขู ่วางระเบิด 

    บอกชือ และทีอยู่ของท่าน 

    สถานทีทีขู ่วางระเบิดและเวลาทีถูกก ําหนดให้ระเบิดทํางาน 

    อย่าใช้สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

 

 

7.  วัตถุทีต้องสงสัย    

  ถ้าพบวัตถุต้องสงสัยว่าเป็นระเบิดอย่าแตะต้อง 

  1. เตือนผู ้คนทีสญัจรไปมา ว่ามีว ัตถุต้องสงสัย อาจเป็นระเบิด ถ้าอยู่ในอาคารให้ใช้ทางหนีไฟ 

    ไปทีจุดรวมพล ( ต้องเป็นจุดรวมพลทีห่างจากอาคารนั น 500 เมตร  

 2. อพยพผู้คนออกจากบริเวณทีเป็นอันตราย 

 3. โทรศัพท์แจ้งเหตุหมายเลข   กด O   และรายงานสถานทีพบเห็น 

     กั นบริเวณและปิดทางเข้าออก 

     อย่าใช้สัญญาณเตือนอัคคีภัย  

   4. ห้ามใช้ลิฟต ์เพราะถ้าเกิดระเบิด ท่านอาจจะติดอยู่ในลิฟต ์
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   5. ในระหว่างทีออกจากอาคาร ให้ระวังรถฉุกเฉิน ทีจะเข้ามาด้วยความเร็ว 

   6. ด ําเนินการตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เรืองการขู ่วางระเบิด 

 

เสียงของผู ้โทรศัพท์แจ้ง                                            เสียงทีอยู ่เบืองหลัง 

 สําเนียง (ระบุ )  ..............................................                    เสียงบนท้องถนน ........................................... 

สิงขัดขวาง ( ระบุ ) .........................................                     เสียงภายในบ้าน .............................................. 

การออกเสียง ( ดัง , ค่อย,นุ่ม ฯลฯ ) ...................                  เสียงอากาศยาน .............................................. 

คําพูด ( เร็ว , ช้า ) .............................................                    เสียงพูดคุย .................................................... 

ถ้อยคํา ( ชัดเจน , อู ้อี  ) ......................................                   เสียงเครืองจักรกล ......................................... 

อาการ ( ราบเรียบ , มีอารมณ์ ฯลฯ ...................                    อืนๆ .............................................................. 

ท่านจําเสียงได้หรือไม่ ...................................... 

ถ้าจําได้ท่านคิดว่าใคร ......................................                     อืนๆ  

เป็นบุคคลทีคุ ้นเคยในพืนทีหรือไม่....................                    เพศของผู ้โทรศัพท์มาขู ่  ................................. 

                                                                                              อายุ ( ประมาณ ) ............................................ 

ลักษณะคําขู ่                                                                          วันที ............................................................... 

พูดไม่ติดขัด .....................................................                     ระยะเวลาในการพูด ...................................... 

ตะกุกตะกัก .....................................................                       หมายเลขโทรศัพท์ทีท่านใช้อยู ่..................... 

ฉุนเฉียว .......................................................... 

เป็นเสียงบันทึกเทปไว้ ..................................... 

เป็นการอ่านข้อความโดยผูขู้ ่  ........................... 

ใช้วาจาหยาบคาย ............................................ 

อืนๆ ............................................................... 

 

 

8.นําท่วม  พายุ  แผ่นดินไหว   

นําท่วม 

ก่อนเกิดนําท่วม 

  เก็บสิงของทีมีค่า และอุปกรณ์ต่างๆไว้สูงเหนือบริเวณทีระดับนํ าจะท่วมถึง 

ขณะเกิดนําท่วม 

  อพยพผู้คนออกจากบริเวณอันตรายไปย ังทีทีปลอดภัย 

  ขนย ้ายสารเคมี ไปย ังทีปลอดภัยโดยไม่ทําให้หกหล่นหรือปนเปือน 

  ตัดกระแสไฟฟ้า เครืองใช้ไฟฟ้าทีจะเกิดอันตรายจากภาวะนํ าท่วม  
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พาย ุ     

ก่อนเกิดพาย ุ

  ปิดหน้าต่างโดยเอาผ ้าเทปติดกระจกเพือป้องกันกระจกแตกกระจายหล่นลงมาโดนผู้ อืนและตนเอง 

  เคลือนย ้ายผู ้ ป่วย และสิงของออกจากห้องทีไม่สามารถปิดประตูหรือหน้าต่างไดข้ณะเกิดพาย ุ

  หลบอยู่ในอาคาร 

  หลบภัยอยู่ในบริเวณทีแข็งแรงทีสุดของอาคาร 

  ถ้าพายุจะพัดหลังคาขึ นไปให้รีบเปิดหน้าต่างออก 

 

แผ่นดินไหว 

ขณะเกิดการสันสะเทือน   ถ้าอยู ่ในอาคาร : ให้อยู ่ในอาคารไปก่อน 

  แนะนําให้ผู ้ อืนปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

  อย่าใช้ลิฟต,์ หลีกเลียงการขึ นลงบันได  , หาทีกําบัง 

  หลบอยู่ใต้โต๊ะ 

  อยู่ให้ไกลจากหน้าต่าง หรือ สิงทีจะตกหล่นมาทับได้ 

  ถ้าอยู ่นอกอาคาร : อย่าเข้าไปในอาคาร 

  แนะนําผู ้ อืนให้ปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

  อยู ่ในทีโล่ง ห่างไกลจากสิงก่อสร้าง, ต้นไม้, สายไฟฟ้าและสิงของทีตกหล่นมาทับได้ 

 

อพยพผู ้คนจากบริเวณทีเป็นอันตราย ถ้าปลอดภัยพอทีจะทําหลังจากแผ่นดินไหวสงบ 

  การดําเนินการต้องระมัดระวัง อันตรายจากสายไฟฟ้าและอืน ๆ

  อาจมีการไหวตามมาอีก (Aftershock) และจะมีของตกหล่นมาได้อีก 

  รายงานตัวต่อหัวหน้าหน่วยงานของท่าน ถ้าไม่สามารถกลับมาหน่วยงานได้ ให้รายงานตัว 

      กับหน่วยงานทีใกล้ทีสุด 

  ด ําเนินการตามแผนรับภัยธรรมชาติ (ถ้ามี) 

 

9.  สึนาม ิ

คลืนยักษ์ทีเกิดจากแผ่นดินไหวแนวตังใต้นํา 

ข้อควรสังเกต 

1. ถ้าคุณอยู่ใกล้ชายหาดทะเลลึก และรู้สึกว่ามีเหตุแผ่นดินไหว ให้รีบขึ นสู่ทีสูง ห่างจากชายหาดโดย

ทันที มิต้องรอสัญญาณเตือน สึนามิ 

2. ถ้าท่านสังเกตเห็นระดับนํ าลดลงผิดปกติ พึงระลึกเสมอว่านั นคือสัญญาณของการจะเกิด สึนามิ ให้

รีบหนีขึ นสู่ทีสูงทีแข็งแรงห่างจากชายหาด 
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3. หา้มลงไปสํารวจในชายหาดเมือเห็นระดับนํ าลดลงเป็นอันขาด 

4. ถ้ามีสัญญาณหรือมีผู ้ เตือนให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดโดยทันที 

5. ถ้าท่านลอยลําอยู่ในเรือใกล้ชายหาด เมือสังเกตเห็นอาการผิดปกติดังกล่าวข้างต้น ให้นําเรือออก

จากชายฝังให้มากทีสุด 

6.   ให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดทางวิทยุตลอดเวลา 

 

                  
   
 
10.  ผู ้ป่วยหาย 

  ให้ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าผู ้ ป่วยหายจริง เริมค้นหาบริเวณใกล้เคียง 

  บันทึกรูปพรรณของผู ้ ป่วย 

  ให้พนักงานประกาศเรียกผู ้ ป่วยทางเสียงตามสาย แจ้ง 

  ผู ้ตรวจการ 

  แพทย์ผู ้ดูแลผู ้ ป่วย 

  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

  ขั นตอนการให้บริการ 

  ผู ้ปก ครองผู ้ ป่วย หรือ ญาติ 

  เจ้าหน้าทีตํารวจ 

(เอกสารเกียวกับประวัติและการรักษาของผู ้ ป่วย จะต้องปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันเสมอ) 

 

 

ถ้าพบเห็นผู ้ป่วยกําลังหน ี

  แจ้งเจ้าหน้าทีอืนๆ ก่อนทีจะออกติดตามผู ้ ป่วยหรือจับผู ้ ป่วย 

  ถ้าผู ้ ป่วยไม่ยินยอม ให้ติดตามในระยะทีปลอดภัย 

  อย่าติดตามไปในทีเปลียวตามลําพัง 

  ติดต่อผู ้ตรวจการบอกตําแหน่งและสถานทีครั งสุดท้ายทีพบเห็นผู ้ ป่วย 

ถ้าผู ้ป่วยกลับมา 

  แจ้งให้ทุกฝ่ายทีเกียวข้องทราบ 
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11.  มีผู ้บาดเจ็บ, หัวใจหยุดเต้น 

กรณีมีผู ้บาดเจ็บผู ้บาดเจ็บทีต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างทันทีคือมีภาวะหัวใจหยุดเต้น หรือหยุดหายใจ 

ให้แจ้งเจ้าหน้าทีใกล้เคียง ขอความช่วยเหลือด่วน 

โทรศัพท์แจ้ง หมายเลข   กด O                      

 ระบุอายุ : ผู ้ ใหญ่ หรือ เด็ก 

 ระบุความต้องการการช่วยเหลือ ได้แก่ ทางอายุรกรรม หรือ ศัลยกรรม 

 แจ้งสถานทีทีชัดเจน - ห้อง 

   - หอผู ้ ป่วย 

   - อาคารผู ้ ป่วย 

ผู ้ป่วยหัวใจหยุดเต้น หรือ หยุดหายใจ 

โทรศัพท์แจ้ง หมายเลข   กด O                      

 ระบุอายุ : ผู ้ ใหญ่ หรือ เด็ก 

 แจ้งสถานทีทีชัดเจน 
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บทที 8 

แผนปฏิบัตกิารหลังเกิดเหตุอัคคีภัยและภัยพิบัต ิ

 

8.1 แผนปฏิบัติการหลังเกิดเหตุอัคคีภัยโรงพยาบาลหัวหิน 

8.2 แผนปฏิบัติการหลังเกิดภัยพิบัติโรงพยาบาลหัวหิน 

 

8.1 แผนปฏิบัติการหลังเกิดเหตุอัคคีภัยโรงพยาบาลหัวหิน 

เพลิงสงบ 

ผบ.แผนประกาศเป็นเขตอันตราย 

ค้นหาสาเหต ุ ฟืนฟูและปรับปรุงพืนท ี

เช็คชีวิตติดต่อ 

 

- รวบรวมรายชือ

ผู ้บาดเจ็บ เสียชีวิต 

- ดูแลผู ้บาดเจ็บให้

ได้รับการ

รักษาพยาบาล 

- แจ้งตํารวจกรณีมี

ผู ้ เสียชีวิต 

ช่างฉุกฉิน 
 
- รือถอนซาก

ปรับหักพัง 
- เก็บ/ตรวจสอบ

จํานวนและซ่อม

เครืองใช ้

ดับเพลิง 
 
- รือถอนซาก

ปรับหักพัง 
- เก็บและทํา

ความสะอาด

เครืองมือ

เครืองใช ้

เครืองย้าย 
ทรัพย์สิน-กู ้ชีพ 
- ล ําเลียง

ผู ้ประสบภัย 
- คืนทรัพย์สิน

ให้เจ้าของ 
 
- ดูแลทรัพย์สิน

ของทางการ 

รักษาความ

สงบ-จราจร 
- ควบคุมพืนที

เกิดเหตุ 

- จัดการจราจร 

สรุปผลการปฏิบัติตามแผนอัคคีภัย 

เสนอผู ้อํานวยการ 

กําหนดและทําการซ้อมแผนอัคคีภัย 
ของโรงพยาบาลต่อไป 

- ตั งคณะกรรมการสอบสวน 

- สรุปผลการสอบสวน 
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8.2 แผนปฏิบัติการหลังเกิดภัยพิบัติโรงพยาบาลหัวหิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

กําหนดและทําการซ้อมแผนอัคคีภัยของโรงพยาบาล 
 

แผนปฏิบัติการหลังเกิดภัยพิบัติ 

 

ผบ.แผนสํารวจพืนทีเกิดเหต ุ
 

ดูแลผู ้บาดเจ็บ  ผู ้เสียชีวิต  ผู ้ปฏิบัติหน้าที 

 

ฟืนฟูและปรับปรุงพืนท ี
 

สรุปผลการปฏิบัติงาน 
 

เสนอผู ้อํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
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 ประกาศ เป็นเขตอันตราย 

     ผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉินเป็นผู ้ประกาศบริเวณจุดเกิดเหตุเป็นเขตอันตราย 
 
 ตังคณะกรรมการสอบสวน 

    ผู้อ ํานวยการโรงพยาบาลหัวหินพร้อมผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉินกําหนดและตั งคณะกรรมการ

สอบสวน ค้นหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าว  พร้อมทั งสรุปให้ผู ้อ ํานวยการรับทราบ  เพือดําเนินการแก้ไข

ต่อไป  โดยมีบันทึกเป็นลายอักษร 
 

 ฟืนฟูและปรับปรุงพืนทีในอาคารโรงพยาบาล 
         1. ทุกหน่วยงานจะต้องตรวจสอบของมีค่าหรือเอกสารต่างๆ ว่ามีเอกสารชํารุดเสียหายหรือสูญหาย  
              หรือไม่ 
       2. งานสุขศึกษาและประชาสัมพนัธ์เป็นผู ้ประสานต่างๆของราชการ เช่น 

             โรงพยาบาลใกล้เคียงเขตจังหวัดเพชรบุรีและเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

             ประชาสงเคราะห์จังหวัด, มูลนิธิหัวหิน 

             กาชาดหัวหิน, เทศบาลอําเภอหัวหิน 
             หน่วยบรรเทาสาธารณภัย, อปพร. 
       3. การช่วยชีวิตและขุดค้นผู ้เสียชีวิต 
      4.  การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู ้ประสบภัย 
            4.1 จัดให้ผู ้ประสบเหตุเพลิงไหม้, อุทกภัย,  วาตภัย, แผ่นดินไหว, อาคารถล่ม, ภัยจากคลืนสึนามิ

ทีไม่สามารถมีทีพักอาศัยเองได้  ให้เข้าพักในสถานทีจัดเตรียมไว้ชัวคราว 
  4.2 กรณีจากสารเคมีและวัตถุอันตราย  ให้ผู ้เชียวชาญเกียวกับสารเคมีและวัตถุจากหน่วยงานที

เกียวข้อง เข้าไปยังบริเวณทีเสียหาย  และตรวจสอบว่ามีผลกระทบข้างเคียงหรือมีสารเคมีและวัตถุ

อันตรายตกค้างหรือไม่  เพือดําเนินการแก้ไขให้บริเวณทีเกิดและบริเวณข้างเคียงเกิดความปลอดภัย 
           5. การปรับปรุงแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพือให้โรงพยาบาลสามารถดําเนินการได้โดยเร็วทีสุด  โดย

แต่ละหน่วยมีหน้าทีรับผิดชอบดังน ี
 5.1 ทีมบัญชาการ                   

                 สั งและควบคุมเจ้าหน้าทีให้สํารวจความเสียหาย  และจํานวนผู้ประสบภัยโดยเร็วและ   

                      ถูกต้อง 

                ควบคุมดูแลเจ้าหน้าทีให้การสงเคราะห์แก่ผู ้ประสบอัคคีภัยให้เรียบร้อย  และทั วถึง 

 ทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ 

   รวบรวมรายชือผู ้บาดเจ็บ เสียชีวิต  และผู ้ ทีส่งไปรักษาทีโรงพยาบาลใกล้เคียง  เพือความ   

         สะดวกในการดําเนินการช่วยเหลือ  และติดต่อให้ญาติทราบ 
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   ประกาศให้ผู ้ ป่วยและญาติผู ้ ป่วยทีประสบเหตุเพลิงไหม้ทราบถึงทีพักชั วคราว ซึง 

        เจ้าหน้าที ได้ก ําหนดไว้ 

   ประกาศให้ผูป้ระสบเหตุเพลิงไหม้ทราบว่าจะได้รับการสงเคราะห์และบรรเทาทุกข์ได้ทีไหน  

        อย่างไร 

 ทีมช่างฉุกเฉิน 

 จัดการถอนซากปรักหักพัง  ซึงน่าจะเป็นอันตรายออกไปให้หมด 

 นําเครืองมือเครืองใช้ในการตัดต้นเพลิงออกจากบริเวณเพลิงไหม้กลับเข้าทีตังตามปกติ  และ 
       สํารวจตรวจสอบให้ครอบจํานวน 
 จัดซ่อมเครืองมือเครืองใช้ให้สะอาด พร้อมทีจะใช้งานได้ในคราวต่อไป 
 หากเครืองมือเครืองใช้ชนิดใดชํารุด  หรือเสียหายใช้การไม่ได้  ให้รายงานผู ้บังคับบัญชาเพือ 
       ขออนุมัติจัดหาไว้ให้ครบอยู ่เสมอ 

 ทีมดับเพลิง 

 จัดการถอนซากปรักหักพัง  ซึงน่าจะเป็นอันตรายออกไปให้หมด 

 นําเครืองมือเครืองใช้ในการดับเพลิงกลับเข้าที  เพือไม่ให้กีดขวางการจราจร 

 จัดซ่อมเครืองมือเครืองใช้ให้เรียบร้อย 

 หากเครืองมือเครืองใช้ชนิดใดชํารุด  หรือเสียหายใชก้ารไม่ได้ ให้รายงานผู ้บังคับบัญชาเพือ  

       ขออนุมัติจัดหาไว้ให้ครบอยู่เสมอ 

 ทีมเคลือนย้ายทรัพย์สิน-กู ้ชีพ 

 จัดการให้เจ้าของทรัพย์สินได้รับสิงของของตน  โดยสะดวกและถูกต้อง 

 ล ําเลียงผู ้ประสบภัย  ไปสู่ทีทีปลอดภัย 

 ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการจนกว่าหน่วยงานทีเป็นเจ้าของทรัพย์มารับคืน 

 ทีมรักษาความสงบ-จราจร 

 เก็บเครืองกั นจราจร  เพือให้การจราจรเป็นไปด้วยความสะดวก 

 ควบคุมดูแลมิให้บุคคลอืนใด  ซึงไม่มีหน้าทีเกียวข้องเข้าไปในเขตไฟไหม้ 

 

หอผู ้ป่วยและอาคารบริการ 

1. งานซ่อมบํารุง  คนงานและแม่บ้านทีประจําหน่วยงานนั น  ช่วยกันทําความสะอาดละรือ

ซากปรักหักพังทีจะเกิดอันตรายออก 

2. หัวหน้าตึก  หรือหัวหน้าหน่วยงานทีเกิดเหตุ ทําการสํารวจและทําบัญชีความเสียหายที

เกิดขึ น  เพือรายงานต่อผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาล 
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3. หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล ประสานงานในการจัดสถานทีให้ผู ้ ป่วยพัก(ในกรณีทีเกิดเพลิง

ไหม้อาคารจนไม่สามารถใช้เป็นทีพักได้) และจัดบุคลากรเป็นชุดสํารองขึ นปฏิบัติงาน

ในทันที 

4. รองผู ้อ ํานวยการฝ่ายการแพทย์ ประสานงานในการจัดหาบุคลกรทางการแพทย์ไปดูแล

ผู ้ ป่วย ณ สถานทีเหมาะสม 

5. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั วไป ประสานในการจัดหาสถานทีทํางานให้แก่หน่วยงานที

ประสบเหตุการณ์เพลิงไหม้  จนไม่สามารถใช้งานได ้

6. เจ้าหน้าทีในหน่วยงานทีเกิดเพลิงไหม้  ให้จัดเตรียมหรือจัดหาเครืองมือ  และอุปกรณ์

เพือให้สามารถให้บริการได้ตามความเหมาะสม 

 

            บ้านพัก 

1. งานซ่อมบํารุง เจ้าของบ้าน  และคนงาน  ทําความสะอาดและรือสิงปรักหักพังทีจะเกิด  

อันตรายออกจากทีเกิดเหตุ 

2. เจ้าของบ้านทําการสํารวจจัดทําบัญชีรายการความเสียหายทีเกิดขึ น เพือเสนอต่อ  

      ผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาล เพือพิจารณาดําเนินการต่อไปตามความเหมาะสม 

 

ผู ้ทีได้รับบาดเจ็บ 

 ดูแลให้ได้รับการรักษาพยาบาลทีเหมาะสม 

 แจ้งญาติของผู ้บาดเจ็บให้ทราบ 

 ในกรณีทีผู ้ ทีได้รับบาดเจ็บเกิดทุพพลภาพ  ให้รายงานคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาล

ทราบเพือพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป 

สําหรับผู ้ทีเสียชีวิต 

 แจ้งเจ้าหน้าทีตํารวจให้ทราบตามกฎหมาย  เพือชันสูตรพลิกศพ  ร่วมกับแพทย์ว่าเสียชีวิตจาก

สาเหตุใด 

 ตรวจสอบชือ-สกุล  ทีอยู่ให้ถูกต้อง  และติดต่อให้ญาติทราบเพือมารับศพ 

 ในกรณีทีไม่ทราบชือ-สกุล ของผู ้ เสียชีวิตหรือไม่มีญาติมาติดต่อให้ด ําเนินการประสานงานกับ

เจ้าหน้าทีตํารวจ  นิติเวช หรือมูลนิธิต่างๆ เพือมารับศพไปดําเนินการต่อ 

 ประสานงานกับคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล  ในเรืองค่าชดเชยและขอบเขตความ

รับผิดชอบตามความเหมาะสม 
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บทที 9 
 

สถานการณ์สมมุตแิละภาษาสือสารในโรงพยาบาล 

การซ้อมแผนฉุกเฉิน 

 โรงพยาบาลหัวหิน  (ระดับหนึง)   ประจําปี พ.ศ. 2552 
 

 จากเหตุการณ์สมมุติ เหตุเกิดขึ นที โรงพยาบาลหัวหิน  ซึงเป็นโรงพยาบาลทั วไปขนาด 200  เตียง ตั งอยู่
ในเขต  อ. หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    มีเจ้าหน้าทีปฏิบัติงาน  650  คน  สังกัดสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 มีพืนที  22 ไร่ 
 มีอาคารให้บริการผู ้ ป่วย  4  อาคาร อาคารสนับสนุน 1 อาคาร   อาคารทีพักอาศัย 6  อาคาร    ซึงอาคาร

ทั งหมดนี มีอาคารสูงตั งแต่  3  ชั นขึ นไป 8  อาคาร 
 สถานีดับเพลิงทีอยู่ใกล้ทีสุด อยู่ห่างประมาณ 4  กิโลเมตร 
 เพือให้เกิดความพร้อมในระบบการป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลหัวหิน     คณะกรรมการบริหาร

โรงพยาบาล  จึงจัดให้มีการซ้อมปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน ประจําปี พ.ศ 2552 ขึ นในวันนี ด้วยเหตุการณ์
และสถานทีสมมุติเพือให้เหมาะสมกับการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน โดยจะเริม  ณ บัดนี……… 5    4   3    2   
1……เริม  (เสียงดนตรี ประมาณ 15 วินาที) 

 
          เวลา 12.30 น. ของ ว ันที 29  ก.ค. 2552  คุณสํารวย  อุราเจริญ  พนักงานประจําตึกห้องผ่าตัด  ได้แลเห็น

ควันลอยออกมาจากห้องผ่าตัด  ทราบต่อมาภายหลังว่า  ไฟฟ้าลัดวงจร ทีเครือง UPS แล้วประกายไฟ
ลุกไหม้ถูกกล่องกระดาษและพลาสติก  เกิดเปลวไฟลุกไหม้ในระยะเริมต้น  และมีกลุ่มควัน    ด้วย
ความตกใจ   คุณสํารวย ร้องเรียกให้คนทีอยู่บริเวณใกล้เคียงเข้ามาช่วย “ ไฟไหม้  ไฟไหม้ ช่วยด้วย 
ช่วยด้วย ไฟไหม้   ช่วยด้วย ”    ขณะนั น คุณสิริมา   ซึงอยู่ใกล้ทีเกิดเหตุ ได้ยินเสียงจึงวิงเข้าไปด ู  พอ
ทราบว่ามีเหตุเพลิงไหม้ก็รีบไปหยิบถังดับเพลิงเข้าระงับเหตุ  ส่วนผู ้พบเหตุคุณสํารวย  พอตั งสติได้ก็
โทรศัพท์แจ้งไปย ังกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน หมายเลข 8888     “ดิฉัน สํารวย  พนักงานประจําตึก
ผ่าตัด ขอรายงานเหตุเพลิงไหม้ขึน ทีห้องผ่าตัด ชัน 4   อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ   ซึงอาจลุกลามไปยัง
ตึก ICU…” 

 เจ้าหน้าทีกองบัญชาการแผนฉุกเฉิน คุณนราพร  ทบทวนคํารายงาน จนทราบรายละเอียดชัดเจนแล้ว  
จึงประกาศเสียงตามาตัดสายโดยใช ้ code “แผน199” ทีรู้ความหมายเฉพาะเจ้าหน้าทีของโรงพยาบาล
ว่า เกิดเหตุเพลิงไหม้ด้วยข้อความ คือ 

               “โปรดทราบ โปรดทราบ ขอเชิญผู ้ทีเกียวข้องร่วมประชุมกับนายแพทย์อัคค ีพร้อมกันเวลาน ี         
                 ที ชัน 4 ห้องผ่าตัดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ”      
                 (ประกาศไม่ตํ ากว่า  6 ครั ง ห่างกันไม่เกิน 3 วินาที) 

 คุณพรเพ็ญ incharge ของตึก ICU เมือได้ยินเสียงประกาศ จึงรีบสั งการให้พยาบาลผู ้ ช่วย 2 คน แยกกัน
ไปสํารวจจุดปลอดภัยว่าระหว่างจุดปลอดภัยที 1 และ 2   จุดใดปลอดภัยกว่ากัน     ซึงผลการสํารวจ
พบว่า จุดปลอดภัยที 1 คือบริเวณหน้าลิฟท์ทางลงบนัได 

          เวลา 12.32 น.  เจ้าหน้าทีประจําแผนฉุกเฉิน คือ ERT เมือได้ยินประกาศเสียงตามสายด้วย code   
                 “แผน 199 ”  ก็รีบปฏิบัติตามแผนคือ  
 ผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน (ผบ.แผน)  คุณธรณิศ  แสงอรุณ   ซึงอยู่บริเวณชั น 9 ห้องธุรการ  รีบตรงไปย ัง

กองบญัชาการแผนฉุกเฉิน  แผนกประชาสัมพันธ ์   
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 ผู ้ช่วย 2 Fire Marshal    คุณเกรียงศักด ิ รีบไปสู่จุดเกิดเหตุ  คือ  ชั น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯได้กลิน

คลอรีนอย่างรุนแรง และพบว่าคุณสิริมานอนหมดสติอยู่บริเวณใกล้ทีเกิดเหตุ  จึงรีบถอยห่างพร้อมทั ง
ตะโกนให้ผู ้อยูใ่นบริเวณนั นถอยออกมา...จากนั นแจ้งไปย ัง ผบ.แผน เพือให้ทีมเคลือนย ้ายทรัพย์สิน-กู้
ชีพ เข้ามาช่วยเหลือผู ้หมดสติ  ซึงขณะนนัผู ้ ช่วย 3 ก ําลังจะเข้าปฏิบัติงานทีฉุกเฉิน ได้ฟังวิทยุอยู่จึง
รับทราบคําสั งจาก ผบ.แผนและปฏิบัติตาม  โดยวิทยุสั งทีมกู้ชีพเตรียมอุปกรณ์พร้อมเข้าช่วยเหลือโดย
ด่วน 

 ทีมดับเพลิงและกู ้ภัย  ERT ของหน่วยงานทีอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ (30 % ของเจ้าหน้าทีในหน่วยงาน) นํา
ถังดับเพลิงไปสมทบพร้อมสวมใส่ชุดป้องกันสารเคมีและเครืองช่วยหายใจ BA รีบตรงไปช่วยเหลือผู ้
หมดสติ และนําส่งไปย ังทีมเคลือนย ้ายทรัพย์สิน-กู้ชีพ  เพือทําการปฐมพยาบาล  แล้วทําการเก็บวัตถุ
สารเคมีออกมา  ส่วนทีมดับเพลิงทีอยู่ไกลจากจุดเกิดเหตุ (เจ้าหน้าทีทีอยู่หน่วยงานอืน )ๆ ก็สวมชุด
ป้องกันแล้วนําสายฉีดนํ าดับเพลิง เข้าระงับเหตุ  

 ผู ้ช่วย 1  คุณสําเภา  ซึงทํางานอยู่ห้องฉุกเฉิน  รีบตรงไปย ังพืนทีอันตรายทีจ ําเป็นต้องอพยพคน คือตึก 
ICU  ทีอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ โดย Incharge รายงานว่า จุดปลอดภัยที 1 (Safe Area) สามารถใช้ได้   ผู ้ ช่วย 
1 จึงทําการควบคุมการปฏิบัติหน้าทีของทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ ตรวจสอบ-วางแผนและสั งการเคลือนย ้าย
ผู ้ ป่วย  และเจ้าหน้าที ICU ทีอาจได้รับอันตรายจากควัน - ความร้อนและสารเคมี ไปย ังจุดปลอดภัย 1   

 ทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ   ในพืนทีอันตรายคือ ตึก ICU รวมถึงหอผู้ป่วยทีอยู่ในพืนทีเดียวกันคือ ศูนย์ไต
เทียม ห้องคลอด หอพักผู ้ ป่วยหลังคลอด หอผู้ ป่วยศัลยกรรมชายหญิง   ทีมเช็คชีวิต-ติดต่อของตึกอืนๆ 
ทีเข้ามาช่วยเหลือ  ต้องนําบัตรพนักงานหย่อนลงกล่องฉุกเฉิน ( ERT Box) ก่อนเข้าพืนทีอันตราย  ทํา
การตรวจสอบรายชือผู ้ป่วย ย ้ายผู ้ป่วยหนักลงเปลและบีบ Ambu Bag ให้กับผู ้ป่วยทีถอดเครืองช่วย
หายใจ  

 ทีมช่างฉุกเฉิน ควบคุมไฟฟ้าบริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารสนบัสนุน 5ชั น แล้วแจ้งไปย ัง
อาคารต่อเนือง ว่าอาจต้องตัดกระแสไฟฟ้า ถ้าเพลิงกระจายตัวออกไป 

 รถพยาบาลเตรียมพร้อมสตาร์ทเครืองรถ  เวชกรฉุกเฉินจาก ER รีบเข้าไปร่วม ตรวจสอบอุปกรณ์
ประจํารถ ให้พร้อมปฏิบัติงาน  แล้วจอด คอยฟังประกาศต่อไป ณ แผนกยานพาหนะ 

 ผู ้ช่วย 3 คุณ แพทย์หญิงศรีกนก กําลังปฎิบัติหน้าทีทีห้องฉุกเฉิน รีบเข้าพืนทีอันตราย คือ ICU เพือ
ควบคุมการปฏิบัติหน้าที ของทีมเคลือนย ้ายทรัพย์สิน–กู้ชีพ และรีบไป ER เพือดูแลการเตรียมอุปกรณ์
ช่วยชีวิตต่างๆ พร้อมทั งควบคุมทีมรักษาความสงบจราจร โดยวิทยุสือสาร 

 ทีมเคลือนย้ายทรัพย์สิน–กู ้ ชีพ ตรวจสอบทรัพย์สิน-เวชภัณฑ์ เครืองมือแพทย์ฉุกเฉิน ทีได้รับ
มอบหมาย เช่น Defibrillator , IV fluid set , กระเป๋าฉุกเฉิน , Suction แบบเท้าปั ม , ถังออกซิเจน , 
Ambu bag , และประเภทยา อันมี Adrenaline , Glucose , Sodium bicarbonate , Mophine   เตรียม
อุปกรณ์ช่วยชีวิต อาทิ เครืองช่วยหายใจ BA. และรอกหนีไฟ ให้พร้อมทําการเคลือนย ้ายได้ทันที  ถ้ามี
ประกาศแผนฉุกเฉิน 

 ทีมรักษาความสงบจราจร  นําแถบกั นเขต (Barricade Tape)และแผงกั นจราจร  มาจัดกั นบริเวณ
ทางเดินผ่านอาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารสนับสนุน 5ชั น  ไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าบริเวณ
อันตราย  พร้อมทั งระบายบุคคลทีไม่เกียวข้องออกห่างจากจุดเกิดเหตุให้มากทีสุด  พร้อมตรวจสอบให ้
ERT ทีจะเข้าไปช่วยเหลือในพืนทีอันตราย หยอดบัตรพนักงานลงในกล่อง ERT Box 

         เวลา 12.33 น.   Fire  Marshal  คุณเกรียงศักด ิได้วิทยุรายงาน  ผบ.แผน ซึงขณะนี ปฏิบัติหน้าที ณ  
                กองบัญชาการแผนฉุกเฉินว่าไม่สามารถระงับเหตุได ้ขอเสนอให้ใช้แผนฉุกเฉิน “ผบ.แผน ครับ  
                ขณะนี   เพลิงได้กระจาย ตัวอย่างรวดเร็ว ลุกลามติดผ้าม่านและกล่องกระดาษ บริเวณนัน     
                มีถังแอลกอฮอล์อยู ่ด้วย  ไม่สามารถระงับเหตุได้  ทําให้เพลิงไหม้ขยายตัวขันรุนแรง  ผม   
               ขอเสนอให้ใช้ แผนฉุกเฉิน  โดยใช้จุดรวมพลท ี1 และพืนทีอันตราย คือ พืนทีบริเวณห้อง 
                ผ่าตัด อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคาร สนับสนุน5ชัน  ” 
 ผบ.แผน สอบถามทบทวน Fire  Marshal อีกครั งให้มั นใจว่า ไฟลุกลามอย่างรุนแรง จนไม่สามารถ

ระงับเหตุได ้  แล้วจึงมีค ําสั งทางวิทยุสือสารให้ใช้แผนฉุกเฉินโรงพยาบาลหัวหิน   ด้วยข้อความว่า   
“ดิฉัน ธรณิศ  แสงอรุณ  ในฐานะผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉินรพ.หัวหิน  ขอประกาศใช้แผนฉุกเฉินและ
กําหนดให้บริเวณอาคาร อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารสนับสนุน 5ชัน  เป็นพืนทีอันตราย โดยใช้
จุดรวมพลท ี1”  
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 เจ้าหน้าที บก.แผน  คุณนราพร  จึงเปิดไฟวับวาบสีนํ าเงิน (Strobe Light) เพือยืนย ันแผนฉุกเฉินและ

เป็นทีสังเกตของคนหูหนวก ก่อนประกาศกระจายเสียงให้ทราบโดยทั วกัน  
“โปรดทราบ  โปรดทราบ ขณะนีได้เกิดเหตุเพลิงไหม้ทีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารสนับสนุน 5
ชัน    ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตาม แผนฉุกเฉิน และกําหนดให้อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคาร
สนับสนุน 5ชัน    เป็นพืนทีอันตราย โดยให้ใช้จุดรวมพลที 1”                  ( ประกาศต่อเนืองกันไม่ตํ า
กว่า  6  ครั ง  ห่างกันไม่เกิน  3  วินาที  เมือประกาศครั งที 3 ให้เปิดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉิน (General 
Alarm)  ไม่ตํ ากว่า  2  นาที และไม่นานเกิน 5  นาที )   

       เวลา 12.34 น.    เมือแผนฉุกเฉินถูกประกาศใช ้ ทุกคนในพืนทีอันตรายของโรงพยาบาลหัวหิน  รีบปฏิบัติ
ตามแผนทีกําหนดไว ้คือ 
 เจ้าหน้าที บก.แผน คุณนราพรโทรศัพท์ติดต่อหน่วยดับเพลิงเทศบาล โดยแจ้งว่า “ดิฉันชือ นราพร  ค่ะ  

ขณะนีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โรงพยาบาลหัวหิน เบอร์โทร 032 - 523000 ไฟได้
ลุกลามอย่างรวดเร็ว ไม่สามารถควบคุมได้  ขอให้รถดับเพลิงเข้าทางประตดู้านหน้าของโรงพยาบาล
ด้วยค่ะ ” เสร็จแล้วจึงติดต่อหน่วยช่วยเหลืออืน  ๆตามแผนทีวางไว ้พร้อมทั งแจ้งโรงพยาบาลเครือข่าย  
อาทิ โรงพยาบาลปราณบุรี โรงพยาบาลชะอํา  โรงพยาบาลสามร้อยยอด  ศนูย์บรรเทาสาธรณภัยกาชาด
หัวหิน  ค่ายนเรศวร 

 ผบ.แผน คุณธรณิศ  สั งให้เจ้าหน้าที บก.แผน ย ้ายไปย ังจุดรวมพลที 1  เพือความสะดวกในการสั งการ 
และติดป้ายบอกว่า ขณะนี บก.แผน ย ้ายไปจุดรวมพลที 1 แล้ว 

 ผู ้ช่วย 1 คุณสําเภา  รีบไปย ังจุดรวมพลที 1 พร้อมรายชือผู ้ป่วยและเจ้าหน้าทีในพืนทีอันตราย คือ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ และอาคารสนับสนุน 5ชั น           แล้วสั งการให้รถพยาบาลมารับผู ้ป่วยหนัก  
ส่งต่อย ังโรงพยาบาลเครือข่าย 

 ทีมเช็คชีวิต – ติดต่อ ทําการเคลือนย ้ายผู ้ ป่วยจากตึก ICU เคลือนย ้ายเจ้าหน้าทีอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 
ทีจุดปลอดภัย  ไปย ังจุดรวมพลที 1 โดยมีก ําลังส่วนหนึง คอยเช็คจํานวนทีจุดรวมพล  ส่วนทีเหลือ
สํารวจตามห้องและพืนทีต่าง  ๆในอาคารทีประกาศเป็นพืนทีอันตราย ให้ละเอียดทุกซอกทุกมุม เพือหา
ผู ้ทีติดค้าง  แล้วทําเครืองหมายกากบาทให้ชัดเจน ด้วยปากกาและเซ็นชือกํากับ     เมือสําเร็จตาม
ขั นตอนเรียบร้อยแล้ว  ก่อนออกจากพืนทีอันตราย นําบัตรพนักงานในกล่อง ERT   BOX ไปทีจุดรวม
พลที 1  รายงายผลการสํารวจให้ผู ้ ช่วย 1 คุณสําเภาได้รับทราบ 

 ทีมช่างฉุกเฉิน  ทําการควบคุมกระแสไฟฟ้าในพืนทีอันตรายให้ครบ แจ้งเทศบาล ให้มาสนับสนุนนํ า
สํารอง  พร้อมทั งเฝ้าระวังการทํางานของปัมนํ าดับเพลิง และเตรียมพร้อมทีจะตัดกระแสไฟฟ้าบริเวณ
ต่อเนืองทีเกิดเหตุ หากมีการลุกลามแพร่กระจายออกไป   

 รถพยาบาลทีเตรียมพร้อมอยู่ทีแผนกยานพาหนะ เคลือนตัวมาย ังจุดรวมพลทีกําหนด รับผู ้ป่วยหนักที
เคลือนย ้ายมาจากจุดปลอดภัยของ ICU พร้อมพยาบาลเจ้าของไข ้ ส่งต่อไปโรงพยาบาลเครือข่าย โดย
ผู ้ ช่วย 1 ทําการบันทึกชือผู ้ ป่วยและพยาบาล , หมายเลขรถพยาบาล และเป้าหมายการส่งต่อ 

 ผู ้ช่วย 2  Fire  Marshal    สั งถอนกําลังทีมดับเพลิงทีเกินความจําเป็นพร้อมผู ้พบเหตุเพลิงไหม้จ ํานวน 
4 คน ซึงนําโดยคุณเผด็จ ออกจากทีเกิดเหตุ  ไปรายงานตัวเพือแจ้งยอดผู ้ ทีปฏิบัติงานในทีเกิดเหตุอีก 7 
คน รวมทั งFire Marshal 
กับ ผบ.แผน ณ จุดรวมพลที 1  แล้วให้คุณเกลือ  คอยรอเป็นผู ้นําพาหน่วยดับเพลิงภายนอกเข้าสู่ทีเกิด
เหตุ   ทีเหลือแยกย ้ายกันไปช่วยเหลือทีมต่าง  ๆ

 ผู ้ช่วย 3  แพทย์หญิงศรีกนก  นําทีมเคลือนย ้ายทรัพย์สินและกู้ชีพ  เคลือนย ้ายทรัพย์สินสําคัญทีได้รับ
มอบหมาย พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต  เครืองมือแพทย์ และยาทีเตรียมไว้ ไปย ังจุดรวมพล  แล้วจัดเตรียม
พืนทีปฐมพยาบาล (First Aid Station) เพือรองรับผู ้ประสบภัย 

 ทีมรักษาความสงบ – จราจร  จัดระบบจราจร ภายในโรงพยาบาลตลอดจนถนนหน้าโรงพยาบาล 
เพือให้เกิดความสะดวกต่อหน่วยช่วยเหลือต่างๆ พร้อมทั งดูแลทรัพย์สินสําคัญของโรงพยาบาลและ
ป้องกันการบุกรุก 

 หัวหน้าทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ  ได้ดูแลผู ้ ป่วยทีเคลือนย ้ายมา  แล้วรีบทําการส่งต่อผู ้ ป่วยอาการหนัก คือ 
ผู ้ป่วยรายที 1   เป็นผู ้ ป่วย ศ ํลยกรรม Partail gut obstruction (อ่านว่า พาเทียล – กัด –อ๊อบ – สตรัก – 

ชั น แปลว่า ล ําไส้อุดตันบางส่วน ) Post op OR Explor lap c Lt. colostomy (อ่านว่า โพส-
ออบ-โออา-เอ็ก-ปอ-แลป-วิท-เล็ฟ-โคลอสโตมี แปลว่า หลังผ่าตัดหน้าท้องร่วมกับทําการ
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ยกลําไส้ออกทางหน้าท้องด้านซ้าย ) unconscious (อ่านว่า อันคอนเชียส แปลว่า ไม่
รู้สึกตัว ) on ET tube c Respirator (อ่านว่า ออน-อีที-ทิว-วิท-เรส-ไป-เร-เตอ  แปลว่า ใส่
ท่อช่วยหายใจและใช้เครืองช่วยหายใจ ) on IV Fluid ( อ่านว่า ออน-ไอวี-ฟลูอิด แปลว่า 
ให้สารนํ าทางหลอดเลือดดํา ) vital sign ( อ่านว่า ไวทอล-ซาย แปลว่า สัญญาณชีพ ) BP 
100/60 mmHg ( ตัวเต็ม Blood Pressure อ่านว่า บลัช-เพลช-เชอ แปลว่า ความดันโลหิต ) 
Pulse = 96 ครั งต่อนาที ( อ่านว่า เพล้า แปลว่าชีพจร )  

ผู ้ป่วยรายที 2  ผู ้ ป่วย อายุรกรรม  Congestive Heart fail. c AR  ( อ่านว่า คอนเจสทีฟ-ฮารท-์ 
                       เฟลว-  วิท- เอ-อา  ย่อมาจาก Aortic regurgitation อ่านว่า เอ-ออ-ติค- รี-เกอ-จิ-เต-ชั น  
                       แปลว่า ลิน หัวใจ รัว )  Conscious (อ่านว่า คอน-เชียส แปลว่า รู้สึกตัว), on Et tube c  
                       Respirator (อ่านว่า ออน-อีที-ทิว-วิท-เรส- ไป-เร-เตอร์ แปลว่าใส่ท่อช่วยหายใจและใช ้
                       เครืองช่วยหายใจ  มี  ให้ยา Sedative (อ่านว่า  ซีเดทีบ )     แปลว่า ยาสงบประสาท ) โดย 
                      ใช ้Infusion pump   อ่านว่า อิน-ฟิว-ชั น-ปั ม แปลว่า เครืองควบคุมสารนํ า  มี HR irregular   
                       ( อ่านว่า ฮาร์ท-เรท เออ-เร็ก-ก-ูลา   แปลว่า อัตราการเต้นของหัวใจไม่สมําเสมอ )   V/S   
                       (ตัวเต็ม Vital Sign  อ่านว่า ไว-ทอล-ซาย  แปลว่า สัญญาณชีพ) , BP 160/100 mmHg(ตัว 
                        เต็ม Blood   Pressure  อ่านว่า บลัด-เพรช-เชอร์ แปลว่า ความดันโลหิต) , Pulse= 120  
                        ครั งต่อนาที (อ่านว่า เพล้า  แปลว่า ชีพจร) , Retain Foley’s Catheter(อ่านว่า รี-เทน-โฟ 
                       เล่ย-์แคท-ตี-เตอร์แปลว่าใส่  สายสวน ปัสสาวะ) ช่วยเหลือตนเองได้น้อย 

     ผู ้ป่วยรายที 3   ผู ้ ป่วย ศัลยกรรมประสาท Ventriculr Hemorrhage ( อ่านว่า เวน-ทริ- คิว-ล่า ฮี- 
                             มอ- เร็จ  แปลว่า มีเลือดออกในสมอง On Endotracheal Tube with Respirator ( อ่านว่า  
                             ออน- เอ็น- โด-เทร-เคียล-ทูบ วิธ-เรส-ไป-เร-เตอร์ แปลว่า ใส่ท่อช่วยหายใจและใช ้ 
                             เครืองช่วยหายใจ) Unonscious (อ่านว่า อัน- คอน-เชียส แปลว่า ไม่รู้สึกตัว ),  on IV  
                             Fluid ( อ่านว่า ออน-ไอ วี-ฟลูอิด แปลว่า ให้สารนํ าทางหลอดเลือดดํา ) มีแผลผ่าตัดที  
                             ศีรษะเย็บปิดก๊อซไว้  ทํา  ventriculostomy ( อ่านว่า เว็น-ทริค-คิว-ลอส-โท-มี แปลว่า การ 
                             สร้างทางเชือมเพือระบาย  นํ าหรือเลือดออกจากสมอง ) มีสายต่อจากสมอง 1 สาย vital  
                             sign ( อ่านว่า ไวทอล- ซาย  แปลว่า สัญญาณชีพ ) BP 110/60 mmHg ( ตัวเต็ม Blood  
                             Pressure อ่านว่า บลัช- เพลช-เชอ แปลว่า ความดันโลหิต ) Pulse = 78 ครั งต่อนาที ( อ่าน 
                             ว่า เพล้า แปลว่า ชีพจร )  

           เวลา  12.36  น.   หัวหน้าทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ  ได้รับแจ้งว่า มีผู ้สูญหายไป  2  คน จากการบอกเล่าของ
ผู ้ ป่วยว่า ญาติทีเป็นคุณยาย อาย ุ69 ปี และหลานสาว อาย ุ13 ปี ได้หายไป  คาดว่าอาจติดค้างอยู่บริเวณชั น 4 
ทีมีช่องทางตัน ซึงเป็นทีตั งตู ้เก็บเอกสารบังตาอยู่  โดยทีทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ ไม่ได้เข้าไปตรวจสอบ   จึง
รายงานให้ผู ้ ช่วย 1 ทราบ และแจ้งต่อ ผบ.แผนทันที 
 ผบ.แผน  พิจารณาสถานการณ์แล้วเหน็ว่า มีเพียงหมอกควันหนาแน่น จึงมอบหมายให้ แพทย์หญิงศรี

กนก   ผู ้ ช่วย 3 สั งการทีมกู้ชีพทีรอปฏิบัติการ  โดยสวมเครืองช่วยหายใจ BA. พร้อมอยู่แล้ว 3 คนเข้า
ช่วยเหลือผู ้ ติดค้างในทิศทางตรงข้ามจุดเกิดเหตุ และตรงไปย ังบริเวณน่าสงสัย คือช่องทางตันของชั นที 
3 ทันที......... (ดนตรี ...นานเพียงพอให้ลงรอกหนีไฟได้) 

          เวลา  12.37 น.  ทีมกู ้ ชีพ  ก็ได้พบผู ้ติดค้างหมดสติทั ง 2 คน อยู่ในบริเวณทีคาดหมาย ซึงมีอาการหายใจ
เบา  จึงแจ้งวิทยุให้ผู ้ ช่วย 3   ซึงอยู่ทีจุดรวมพล เตรียมการช่วยเหลือ  แล้วนําทั งตา และหลาน ออกมายงั
ระเบียงข้างอาคาร ICU  โดยใช้รอกหนีไฟ  เคลือนย ้ายลงมาเบืองล่าง….. (ดนตรี ....เว้นช่วงให้นานพอเริม 
CPR)     
     ขณะนําตัวคุณตามาถึงจุดปฐมพยาบาล  ทีมกู้ชีพตรวจพบว่า คุณตาซึงมีประวัติการเป็นโรคหัวใจอยู่แล้ว  
หัวใจหยุดเต้น  จึงรีบทํา CPR   โดยเร่งด่วน      ภายใต้การควบคุมของหัวหน้าทีมกู้ชีพ  ซึงในทีสุดก็
ตัดสินใจใช้เครืองกระตุ้นหัวใจ  Defibrillator ...............( ดนตรี .....เว้นระยะเวลาให้การแสดงอย่าง
เหมาะสม) 

           เวลา  12.40 น.   หลานสาว อายุ 13 ปี ซึงหมดสติเพราะตกใจ ได้รับการปฐมพยาบาลจนฟืนคืนสติได้
อย่างรวดเร็วก่อนนําส่งต่อไป เพือสังเกตอาการ ย ังห้องฉุกเฉินโดยรถพยาบาล 
 ทีมกู้ชีพทีเสร็จสินภารกิจการช่วยคุณตาและหลานแล้ว ก็ออกมาย ังจุดรวมพลเพือรายงานตัวกับ ผบ.

แผน ......(ดนตรี) 
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          เวลา  12.42  น.   หน่วยดับเพลิงจากเทศบาล จ ํานวน 15 คน โดยการนําของนายช่างสมจิตร   ได้มาถึง
โรงพยาบาลและเข้ารายงานตัวต่อ  ผบ.แผน ณ จุดรวมพลที 1 
 ผบ.แผน  ให้ข้อมูลแก่ทีมดับเพลิงเทศบาล ถึงเหตุการณ์ทีเกิดขึ นและมอบหมายให ้คุณเริงศักดิ   ERT 

ของโรงพยาบาลทีถอนกําลังออกมาจากจุดเกิดเหตุ  เป็นผู ้นําหน่วยดับเพลิงจากภายนอกเข้าสู่ทีเกิดเหตุ 
เพือเปลียนกําลัง ERT  ทีเหลือทั งหมด รวมทั ง Fire Marshal  ออกมารายงานตัวต่อ ผบ.แผน  ทีจุดรวม
พล  

           เวลา  12.55  น.   เพลิงสงบ เจ้าหน้าทีสามารถควบคุมสถานการณ์ได ้ ผู ้ป่วยได้รับการส่งต่อไปสู่ที
ปลอดภัย  ผู ้ประสบเหตุได้รับการช่วยเหลือ จนสุดความสามารถ 
 ผบ.แผน  ปรึกษากับผู ้ ช่วยทั ง 3 จนแน่ใจว่าวิกฤตการณ์ผ่านพ้นไปแล้ว จึงออกคําสั ง ยกเลิกการใช้แผน

ฉุกเฉิน โดยคุณนราพร  ประกาศจากเครืองขยายเสียงของรถพยาบาล ณ จุดรวมพลด้วยข้อความ คือ 
     “ โปรดทราบ  โปรดทราบ  ขณะนีเพลิงได้สงบลงแล้ว  ขอประกาศยกเลิกการใช้แผนฉุกเฉิน   
        รพ.หัวหิน   ณ เวลาน”ี     
       ( ประกาศไม่ตํ ากว่า 6 ครั ง  ห่างกันไม่เกิน  3 วินาที ) 
 ไฟวับวาบสีนํ าเงิน (Strobe Light) ถูกปิดลง  เหตุการณ์เริมคลีคลาย   
 

 จากเหตุการณ์น ีสรุปความเสียหายทีเกิดขนึคือ 
:  มีผู ้ เสียชีวิต  2  ราย        :  มีผู ้บาดเจ็บสาหัส  3  ราย         :  มีผู ้บาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย 
:  ความเสียหายทีเกิดขึ น รวมมูลค่าทรัพย์สินเบืองต้นประมาณ  4 ล้านบาท  มีทั งอาคารสถานที   
   อุปกรณ์ต่างๆ  และเครืองมือแพทย ์
 

  ส่วนสาเหตุทีเกิดเพลิงไหม้ กําลังอยู ่ในระหว่างการสอบสวน 
  …ท่านผู ้มีเกียรติค่ะ  การซ้อมแผนฉุกเฉินโรงพยาบาลหัวหิน ขอยุติลงเพียงเท่าน ี ขอความกรุณาปรบมือ
ให้กับผู ้ร่วมการฝึกซ้อมทุกท่านด้วยค่ะ……  สวัสด ี
 
 
 

                                          เงือนไขในการเขียนเหตุการณ์สมมุต ิและการซ้อมแผนฯ 
1.   จุดเกิดเหตุ จะต้องเป็นจุดเสียงสุด ที ERT ลงมติไว ้
2.   เหตุการณ์ ต้องเริมจากเพลิงขนาดเล็ก และมีการเผาสารเคมี แล้วขยายลุกลามจนต้องอพยพ 
3.   ต้องมีผู ้ เสียชีวิต อย่างน้อย 2 คน  และบาดเจ็บไม่น้อยกว่า 5 คน 
4.   พืนทีเกิดเหตุ ต้องใกล้กับหอผู้ ป่วยหนัก เพือจะได้ฝึกเคลือนย ้าย 
5.   หากโรงพยาบาลมีอาคาร 3 ชั นขึ นไป  ต้องมีการเคลือนย ้ายด้วย “รอกหนีไฟ” 
6.   ต้องมีผู ้ ติดค้างอยู่ในอาคารอย่างน้อย 2 คน  และหัวใจหยุดเต้น 1 คน 
7. ต้องมีการอพยพคนจากจุดเกิดเหตุ (Immediate Danger Area) ไปทีจุดปลอดภัย (Safe Area) ในทันที

ด้วย 
8. หากมีผู ้ ช่วยเหลือจากภายนอก เข้าอาคารต้องมีระบบตรวจสอบชือและจํานวนคนด้วย (หย่อนบัตร

ประจําตัวลงกล่อง ERT Box) 
9. ต้องมีการส่งต่อโดยรถพยาบาล  1 คัน  5 รอบ (ผู ้ ป่วย 4 รอบ  ผู ้ประสบภัย 1 รอบ) 
10. ทีมเคลือนย ้ายทรัพย์สินและกู้ชีพ ต้องติดสติกเกอร์ สีเหลืองมะนาว บนทรัพย์สินทีจะเคลือนย ้าย  ซึง

ต้องมีนํ าหนักไม่ตํ ากว่า  5 กิโลกรัม 
11. ค่าเสียหายทรัพย์สินจะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 2 ล้านบาท 
12. ต้องซ้อมตามแผนนี ให้ได้อย่างน้อย 10 เทียว ด้วยเจ้าหน้าทีขององค์กรเอง โดยมี FARA เป็นวิทยากรพี

เลี ยง 
13. จะต้องส่ง DVD ฝึกซ้อม ทีตัดต่อเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 ว ัน จากวันทีซ้อม  โดยพากย์ภาษาไทย  และ

มีบทบรรยายภาษาอังกฤษ 
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ภาษาสือสารในโรงพยาบาล 

 

1.หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

1 อี อาร์ ER Emergency Room ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

2 โอ พี ดี OPD Out Paitent  Department แผนกผู้ ป่วยนอก 

3 ไอ พี ดี IPD In Paitent  Department แผนกผู้ ป่วยใน 

4 เอ็นไอ ซี ย ู NICU NewBorn Intensive Care Unit แผนกผู้ ป่วยทารกแรกเกิดวิกฤต 

5 ไอ ซี ย ู ICU Intensive Care Unit แผนกผู้ ป่วยหนัก 

6 ซี ซี  ย ู CCU Cardiac Care Unit แผนกผู้ ป่วยหนักโรคหวัใจ 

7 โอ อาร์ OR Operation Room ห้องผ่าตัด 

8   อะแนส ANEST Anesthesia Department แผนกวิสัญญี 

9 สัน SURG Surgery Department แผนกผู้ ป่วยศัลยกรรม 

10 เหม็ด MED Medecine Department แผนกผู้ ป่วยอายุรกรรม 

11 ออร์ โธ ORTHO Orthopedic Department แผนกผู้ ป่วยศัลยกรรมกระดูก 

12 อี เอ็น ที ENT Ear – Nose -  Thoat Center แผนกผู้ ป่วยหู คอ จมูก 

13 เอ เอ็น ซี ANC Ante Natal Clinic แผนกฝากครรภ ์

14 ตึกเด็ก PED Pediatic Department แผนกกุมาร 

15 บลัด แบงค ์ BB Blood Bank ธนาคารเลือด 

16 แอล อาร์ LR Labour Room ห้องคลอด 

17 พี พี PP Post Patum แผนกหลังคลอด 

18 พี ซี ย ู PCU Primary Care Unit หน่วยงานเวชกรรมสังคม 

19 พี ที PT Physical Therapy แผนกกายภาพบําบัด 

20 เอ็กซ์ สะ เรย ์ X-RAY X – RAY แผนกรังสีวิทยา 

21 ห้องแลป LAB Laboratory แผนกพยาธิวิทยา 

22 ห้องฟัน DENT Dental Department แผนกทันตกรรม 

23 ห้องโพส POST Post Mortem Room ห้องเก็บศพ 

24 ซัพพลาย  Supply หน่วยจ่ายกลาง 

25 ไกเน่ GYNAE Gynecology Department แผนกนรีเวชกรรม 

26 ห้องยา PHA  กลุ่มงานเภสัชกรรม 
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1.หน่วยงานต่างๆของโรงพยาบาล ( ต่อ ) 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

27 โรงรถ   งานยานพาหนะ 

28 โรงครัว   งานโภชนาการ 

29 งานช่าง   หน่วยงานวิศวกรรมบริการ 

30 เวรเปล   ศูนย์เปล 

31 ยาม   งานรักษาความปลอดภัย 

 

 

2. อุปกรณ์ / เครืองมือ / ภาษาเกียวกับอัคคีภัย 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

1 อี อาร์ ที E R T Emergency Respond Team ทีมตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 

2 ไฟร์ มาร์แชล  Fire Marshal ผู ้ควบคุมการดับเพลิงในทีเกิดเหตุ 

3 ไฟร์ อะลาม  Fire Alarm สัญญาณแจ้งเหตุเมือเกิดไฟไหม ้

4 อีเมอร์เจนซี เอ็กซ์

ซิส 

 Emergency exit ทางออกฉุกเฉิน 

5 อีเมอร์เจนซี ไลท ์  Emergency ligth ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน 

6 ไฟร์ เอสเคป ดี

ไวท ์

 Fire escape device รอกหนีไฟ 

7 ไฟร์ เอกซ์ซิส  Fire Exit ทางหนีไฟ 

8 ไฟร์ โฮส รีล  Fire Hose Reel สายยางดับเพลิงในวงล้อ 

9 ไฟร์ โฮส แรกซ ์  Fire Hose Rackl สายส่งนํ าดับเพลิงแบบแขวน 

10 ไฟร์ ไฮแดรนซ ์  Fire Hydrant ทางจ่ายนํ า 

11 ฮีด ดี เทคเตอร์  Heat Detector เครืองตรวจจับความร้อน 

12 สโมค  ดี เทคเตอร์  Smoke Detector เครืองตรวจจับควัน 

13 สโมค มาสค ์  Smoke Mask หน้ากากหนีไฟ 

14 สปริงเกอร์  Sprinkler หัวฉีดนําดับเพลิงอัตโนมัติ 

15 บี เอ BA Self Contained Breathind 

Apparatus 

หน้ากากหายใจแบบมีถังอากาศ 

 สําหรับใล่ป้องกันควันไฟ -  ก๊าซ

พิษ 

 

 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 
3.อุปกรณ์ / เครืองมือ / ภาษาเกียวกับการแพทย์ 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

1 ชาร์ท  Chart แฟ้มประวัติผู ้ ป่วย 

2 ดิฟริบ  Defribillartor เครืองกระตุกหัวใจ 

3 เบิร์ด  Brid เครืองช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน 

4 เบนเหน็ด  Bennet เครืองช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 

5 มาสค ์  Mask หน้ากากใช้ครอบเมือต้องการช่วย

หายใจ 

6 แอม บู แลนซ ์  Ambulance รถพยาบาลฉุกเฉิน 

7 บลัดเพรสเชอร์ BP Blood Pressure ความดันโลหิต 

8 โคม่า  Coma อาการหนัก 

9 ซาร์ส SARS Severe Acute Respiratory 

Syndrome 

โรคระบบทางเดินหายใจเฉียบพลัน

ร้ายแรง 

10 ซี ที CT Computerized Tomography การเอ็กซ์เรย์ด้วยเครืองคอมพิวเตอร์ 

11 ซี พี อาร์ CPR Cardio Pulmonary 

Resuscitation 

การช่วยฟืนคืนชีพ 

12 ดิสชาร์ด D/C Discharge การจําหน่ายผู ้ ป่วย 

13 ดี เอ็ม DM Diabetes Millitus โรคเบาหวาน 

14 ไดแอ็ก Dx. Diagnosis การวินิจฉัยโรค 

15 ทรีทเม้นท ์ Rx. Treatment การรักษา 

16 ที พี อาร์ TPR Temperature Pluse Respiration การวัดอุณหภูมิ, ชีพจร, การหายใจ 

17 พาราไลท ์  Paralysis อัมพาต 

18 รีเฟอร์  Refer การส่งต่อผู ้ ป่วย 

19 วอร์ด  Ward หอผู ้ ป่วย 

20 อะเรส Arrest Cardiac arrest ภาวะหัวใจหยุดเต้น 

21 อัลตร้า ซาวด ์ U/S Ultrasound การตรวจด้วยคลืนเสียง 

22 อี เค จี EKG Eletro Cardiography การตรวจคลืนไฟฟ้าหัวใจ 

23 เอชเอ็น H..N. Hospital Number เลขทะเบียนประจําตัวผู ้ ป่วยทั วไป 

24 เอ เอ็น A..N. Amission Number เลขทะเบียนประจําตัวผู ้ ป่วยใน 

25 เอ็นอาร์ NR Non Resuscitation ไม่ช่วยฟืนคืนชีพ 

26 แอ๊ดมิด Amit Amission การรับผู ้ ป่วยเข้ารับการรักษาใน

โรงพยาบาล 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 
3.อุปกรณ์ / เครืองมือ / ภาษาเกียวกับการแพทย์ (ต่อ) 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

27 แอมบู   เครืองมือหายใจชนิดใช้มือบีบป้อน

ออกซิเจนเข้าสู่ปอดและกําหนดจังหวะ

การบีบ 

28 โอพีดีการ์ด   เอกสารประวัติผู ้ ป่วยนอก 

29 ไอ วี ฟลูอิด   สารนําหลอดเลือดดํา 

30 ซักชั น   การดูดเสมหะ 

31 อินชาร์ด   หัวหนา้เวร 

32 คอน เชียส  conscious รู้สึกตัว 

33 อัน คอนเชียส  Unconscious ไม่รู้สึกตัว 

34 อี ที ทิว E.T tube Endotracial Tube ท่อช่วยหายใจ 

35 ไวทัลไซน ์ V/S Vital sign สัญญาณชีพ 

36 โพส ออบ Post op Post opeartion หลังผ่าตัด 

37 เรส ไป เร เตอร์  Respirator เครืองช่วยหายใจ 

38 เพล้า  Pulse ชีพจร 

39 ฮาร์ท เรท HR Heart Rate อัตราการเต้นของหัวใจ 

40 อะบอดชั น  Abortion การแท้งบุตร 

41 แอย แซส  Abscess ฝี การอักเสบ 

42 อาร์ ไต ตีส  Arthritis ข้ออักเสบ 

43 ไซริง  Syringe กระบอกฉีดยา 

44 นีดเดิล  Needle เข็มฉีดยา 

45 สะเต็ด  Stethoscope เครืองตรวจฟังของแพทย ์

46 เบลด  Blade ใบมีด 

47 เบิน  Brun บาดแผลไฟไหม ้

48 เอตรียม  Atrium หลอดเลือดแดง 

49 เวน ตริ เคิล  Ventricle หลอดเลือดดํา 

50 เบล พาวซี  Bell palsy อัมพาตบางส่วนของใบหน้า 

51 เบรน  Brain เกียวกับสมอง 

52 เบรน อินจูรี  Brain Inkury บาดเจ็บทีศีรษะ 

53 เบรน แอบแซส  Brain Abscess ฝีในสมอง 

 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 
 

3.อุปกรณ์ / เครืองมือ / ภาษาเกียวกับการแพทย์ (ต่อ) 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

54 คา ตา แลค  Cataract ต้อกระจก 

55 เซล ลู ไล ตีส  Cellulits เนือเยือใต้ผิวหนังอักเสบ 

56 เคลบ ลิป  Cleft lip ปากแหว่ง 

57 เคลบ พาเลท  Cleft palate เพดานโหว ่

58 เซอ ดร ซิส  Cirrhosis โรคตับอักเสบเรือรัง หรือ ตับแข็ง 

59 คาร์ ดิ  โอ  Cardio เกียวกับหัวใจ 

60 คอนเจสถีบ 

ฮาร์ทเฟเรีย 

CHF Congestive heart failure ภาวะหัวใจล้มเหลว 

61 คอน จัง ไต ว่า  Conjuniva เยือบุตา 

62 อะเบรชัน วูนด ์  Abrsion wound แผลถลอก 

63 ไดอะเบติก คี

โตอะสิโดซิส 

DKA Diabetic ketoacis ภาวะทีมีนํ าตาลในเลือดสูงและตรวจ

พบ 

คีโตนในเลือดหรือในปัสสาวะ 

64  เอก ไค โม ซิส  Ecchymosis จ ําเขียว 

65 เอก โทร ปิก เพ

รก แนน ซี 

 Ectopic pregnancy ท้องนอกมดลูก 

66 เอ็ม โบ ลิ ซึม  Enbolism การอุดตันของหลอดเลือดแดง 

67 อีพิดูรอล ฮีมา

โตม่า 

EPH Epidural Hematome มีก้อนเนืออยู่ระหว่างศีรษะและเยือหุ้ม

สมองชั นนอก 

68 ฟิส ตู ล่า  Fistula รูทะลุทีผิดปกติ 

69 แฟกเจอร์ Fr. Fracture การหักของกระดูก 

70 กอล สะโตน  Gall stone นิวในถุงนํ าดี 

71 แกงกรีน  Gangrene ภาวะทีมีเนือตายจากขาดเลือดไปเลี ยง.. 

72 กลู โค ม่า  Glaucoma ต้อหิน 

73 เก๊าท ์  Gout ข้ออักเสบ 

74 ฮีมาโตม่า  Hematoma จ ําเลือดจํานวนมากทีออกใต้ผิวหนัง 

75 ฮีโมรอยด ์  Hemorrhoid ริดสีดวงทวาร 

76 เฮปปาติก เฟเรีย  Hepatic failure ภาวะตับวาย 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 
3.อุปกรณ์ / เครืองมือ / ภาษาเกียวกับการแพทย์ (ต่อ) 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

77 เฮอร์เนีย  Hernia ไส้เลือน 

78 ไฮเปอร์ไกซีเมีย  Hyperglycemia ภาวะนํ าตาลในเลือดสูง 

79 ไฮโปไกซีเมีย  Hypoglycemia ภาวะนํ าตาลในเลือดตํ า 

80 ไมเกรน  Migraine มีอาการปวดศีรษะและตามัวลงหรือ

ปวดศีรษะข้างเดียว 

81 ไซนัสไซตีส  Sinusitis การอักเสบของโพรงจมูก 

82 สะไตดอร์  Stridor ความผิดปกติจากภาวการณ์ตีบแคบ

ของทางเดินหายใจ 

83 สะโตรค  Stroke โรคหลอดเลือดสมอง 

84 เวอไทโก ้  Vertigo อาการบ้านหมุน หรือเวียนศีรษะ 

85 ไซโกมาติก เฟก

เจอร์ 

 Zygomatic fracture กระดูกโหนกแก้มหัก 

86 แอมพูเตชั น  Amputation การตัดออก 

87 เอ เค แอมพู

เตชั น 

AK 

Amputaion 

Aboveknee Amputation การตัดขาเหนือเข่า 

88 บี เค แอมพู

เตชั น 

BK 

Amputaion 

Belowknee Amputation การตัดขาใต้เข่า 

89 แอบเพนเด็กโต

มี 

 Appendectomy การตัดไส้ติงออก 

90 ไบออบซี  Biopsy การตัดชินเนือบางส่วนไปตรวจทาง

พยาธิวิทยา 

91 เบอร์ โฮล  Burr hole การเจาะรูทีกะโหลกศีรษะ 

92 ซีซ่ารียน เซ็กชั น  Caesarean section การตัดเอาเด็กออกทางหน้าท้อง 

93 โคลอสโตม ี  Colostomy การเอาลําไส้ส่วน colon เปิดออกทาง

หน้าท้อง 

94 คาร์นีเอ็กโตม ี  Craniectomy การผ่าตัดเปิดกะโหลกศีรษะมีการตัด

กะโหลกศีรษะทิงและเย็บหนังศีรษะ

คลุมปิด 

95 คาร์นีโอโตม ี  Craniotomy การผ่าตัดสมองและอวัยวะทีอยู ่ภายใน 

ภายหลังจะปิดกะโหลกศีรษะดังเดิม 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 
3.อุปกรณ์ / เครืองมือ / ภาษาเกียวกับการแพทย์ (ต่อ) 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

96 โคโรนารี อา

เทอรี  

บายพาส กราฟ 

CABG Coronary atery bypass 

graft 

การทําทางเบียงให้กับหลอดเลือดแดง

โคโรนารีเพือให้หัวใจมีเลือดมาเลี ยง

เพิมขึน 

97 เอ็กปอร์เลป Explor Lap Explor Laparotomy การผ่าตัดปิดเข้าไปในช่องท้อง 

98 ไอ ซี ดี I C D Intercostal drainage การเจาะระบายช่องเยือหุ้มปอด 

99 แกสเต็กโตมี  Gasterectomy การตัดกระเพาะอาหารออก 

100 ฮีสเตอเร็กโตมี  Hysterctomy การตัดมดลูกออก 

101 โอ อาร์ ไอ เอฟ ORIF Open reduction internal 

fixation 

การผ่าตัดเพือจัดกระดูกเข้าทีและใส่

เหล็กเพือยึดตรึงกระดูกให้แน่น 

102 เพสเมกเกอร์ Pace Pacemaker เป็นอุปกรณ์สําหรับควบคุมการเต้น

ของหัวใจ 

103 สะปลีนเน็กโตมี  Spienectomy การตัดม้ามออก 

104 สกาว เทกชั น  Skull traction การดึงถ่วงนํ าหนัก(กระดูกต้นคอหัก) 

105 สะเต็นท ์  Stent การใส่สายยางหรือโลหะค้างไว้ใน

อวัยวะทีเป็นท่อเพือป้องกันการอุดตัน 

106 โทราโคโตมี  Thoracotomy การผ่าตัดในช่องอก  เพือผ่าตัดปอด

หัวใจและหลอดอาหารส่วนต้น 

107 อะเลท  Alert รู้สึกตัวดี 

108 อะซีสโตลี  Asystole หัวใจหยุดเต้น 

109 คอนฟิวชั น  Confusion สับสน 

110 คอนเว ้าชั น  Convulsion ภาวะชัก 

111 เครบปิเตชั น  Crepitation เสียงผิดปกติจากการขยายตัวของปอด 

112 ไซยาโนซิส  Ciyanosis ภาวะเขียวคลํ า 

113 ดรอซี  Drowsy ภาวะหลับทีกระตุ้นจะตืนและหลับอีก 

114 ฮีมอบไทซีท  Hemoptysis อาการไอเป็นเลือด 

115 ฮาร์ท บล็อก  Heart block หัวใจไม่เต้น 

116 เฮมิพลีเจีย  Hemiplegia อัมพาตครึงซีกลําตัว 

117 เพอริคาร์ไดตีส  Pericarditis เยือหุ้มหัวใจอักเสบ 

118 แบรดคี  คาร์เดีย  Bradycardia หัวใจเต้นช้า 

 



คู่มือระหํา สู ้ไฟนรก 
 
3.อุปกรณ์ / เครืองมือ / ภาษาเกียวกับการแพทย์ (ต่อ) 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

119 สะติบเนส  Stiffness การติดแข็ง 

120 สะตุพอร์  Stupor ภาวะง่วงงง กระตุ้นรุนแรงตอบสนอง 

121 แทกกี คาร์เดีย  Tachcardia หัวใจเต้นเร็ว 

122 อาร์ริททีเมีย  Arrhythmia ภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ 

123 ทูนิเก ้  Tourniquet แผ่นรัดห้ามเลือด 

124 วีดซิง ซาวน ์  Wheeze sound เสียงหายใจหวีด เกิดจากหลอดลมตีบแคบ 

125 ซี เอ CA Carcinoma โรคมะเร็ง 

126 ซี โอ พี ดี COPD Chronic Obstructive 

Pulmonary Diseas 

โรคถุงลมโปร่งพอง 

127 เค วี โอ KVO Keep Vien Opened การให้สารนํ าปริมาณเล็กน้อยเพือเลี ยงเส้น

เลือดดํา 

128 ซี วี พี CVP Central Venous 

Pressure 

แรงดันหลอดเลือดดําส่วนกลาง 

129 คัท ดาวน ์  Cutdown การเปิดหลอดเลือดดําขนาดกลางใส่สาย

ยางเพือให้สารนํ าหรือยารวมถึงสารอาหาร 

130 พี ย ู PU Peptic ulcer โรคกระเพาะทีเกิดจากมีแผลในกระเพาะ

อาหาร 

131 เอ็ม ไอ MI Myocardial Infraction ภาวะกล้ามเนือหัวใจตายเฉียบพลัน 

132 นิวโมเนีย  Pneumonia โรคปอดบวม 

133 รีเทน ฟอเล่ 

แคท 

 Retianed foley’s cath ใส่คาสายสวนปัสสาวะ 

134 เบรน ทูเมอร์  Brain Tumor มีเนืองอกทีสมอง 

135 พิว พิว  pupil ม่านตา 

136 ซีครีชั น 

ออบสตั ก 

 Secretion Obstruc เสมหะอุดกั น 

137 ฮีมาโตคริท HCT hematocrit ความเข้มข้นของเลือด 

138 คาร์ เอกซิเดน  Car accident ประสบอุบัติเหตุรถยนต์ชน 

139 แอสม่า  Asthma โรคหอบ 

140 เอ็ม ซี เอ MCA Motorcycle accident ประสบอุบัติเหตุรถมอเตอร์ไซด์ชน 
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3.อุปกรณ์ / เครืองมือ / ภาษาเกียวกับการแพทย์ (ต่อ) 

ลําดับ คําอ่าน/คําเรียก คําย่อ คําเต็ม คําแปล 

141 เฮด อินจูรี  Head injury ได้รับบาดเจ็บทีศีรษะ 

142 อีพิเล็บซี  Epilepsy โรคลมชัก 

143 ออกซิเจน แคนูล่าร์  O2 Canular การให้ออกซิเจนทางจมูก 

144 ออกซิเจน แมส วิท 

แบ็ก 

 O2 Mask c Bag การให้ออกซิเจนทางหน้ากาก 

145 เอ็น จี ทิว  NG Tube การให้อาหารทางสายยาง 

146 พัลโมนารี เอฟ

ฟิวชั น 

 Pulmonary 

effussion 

มีนํ าในช่องปอด 

147 โคม่า สกอร์  Coma SCORE ระดับความรู้สึกตัว 
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ภาคผนวก 
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คําสัง โรงพยาบาลหัวหิน 

ที      1102 / 2552 

 

เรือง แต่งตังคณะกรรมการ ดําเนินงานป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติ และจัดทําคู ่มือระหํา สู้ไฟนรก 

---------------------------------------------------------------------------- 

เพือให้การดําเนินงานตามแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยของโรงพยาบาลหัวหินเป็นไปตาม

วัตถุประสงค์         และบรรลุเป้าหมาย ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินการป้องกันและระงับ

อัคคีภัยและภัยพิบัติอืนๆ จึงแต่งตั งคณะกรรมการดําเนินงานป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงพยาบาลหัว

หิน ดังรายชือต่อไปนี 

           คณะกรรมการทีปรึกษา 

1.  ผู ้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                   กรรมการทีปรึกษา 

2.  รองผู ้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์                   กรรมการทีปรึกษา 

3.  นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน                             กรรมการทีปรึกษา              

4.  นายอําเภอหัวหิน                               กรรมการทีปรึกษา 

5.  หัวหน้างานบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลเมืองหัวหิน                               กรรมการทีปรึกษา                                   

6.  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์         กรรมการทีปรึกษา 

7.  ผู ้ก ํากับสถานีตํารวจภูธรหัวหิน                    กรรมการทีปรึกษา  

8.  ผู ้บังคับการกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศตํารวจตระเวนชายแดน       กรรมการทีปรึกษา 

9.  สาธารณสุขอําเภอหัวหิน                          กรรมการทีปรึกษา                                       

10. นายคณาทัต จันทร์ศิริ          ประธานฝ่ายวิชาการและบริหาร CEO                    กรรมการทีปรึกษา 

                                                  สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวติ FARA         

           มีหน้าท ี

ให้ค ําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะ  ตลอดจนวินิจฉัย  แก้ไขปัญหาระหว่างดําเนินงาน 

คณะกรรมการอํานวยการ 

1. นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล ผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน                        กรรมการ 

2. นายวิชัย  เจริญกิจภัณฑ์     รองผู ้อ ํานวยการฝ่ายการแพทย ์                   กรรมการ  

3. น.ส.ศีระษา  แซ่เนี ยว           รองผู ้อ ํานวยการกลุ่มภารกิจด้านบริการตติยภูม     กรรมการ 

4. นายเจริญ  นภาพงศ์สุริยา   รองผู ้อ ํานวยการกลุ่มภารกิจแพทย์ศาลสตร์ศึกษา     กรรมการ 

                                 และการศึกษาอบรม      
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5. นางวรรณา  สุวรรณธัย       รองผู ้อ ํานวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล          กรรมการ 

6. นายสินธิชัย  บัวงาม       รองผู ้อ ํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ     กรรมการ 

7. น.ส.อรอนงค์  หงษ์ชุมแพ     รองผู ้อ ํานวยการกลุ่มภารกิจด้านอํานวยการ     กรรมการ 

 

          มีหน้าท ี

ให้ค ําปรึกษาแนะนํา เสนอแนะ  ตลอดจนวินิจฉัย สั งการ แก้ไขปัญหาระหว่างดําเนินงาน 

 

          คณะกรรมการดําเนินงาน 

1. นางสาวอัญชลี  ว่องพานิช  ทันตแพทย์ชํานาญการ   ประธานกรรมการ 

2.  นางสาวสุนันท์  ล้อเจริญ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รองประธานคนที 1 

3.  นางจินตนา  วิชญเศรณี  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  รองประธานคนที 2 

4. นางสาวธรณิศ    แสงอรุณ  นกัจัดการงานทั วไปชํานาญการ       กรรมการ 

5. นางสาวสําเภา     แซ่เล้า           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               กรรมการ 

6.  นายเกรียงศักดิ    อุ่นแดง  นายช่างเทคนิคชํานาญงาน                   กรรมการ 

7.  นางสาวศรีกนก  วิสุทธิวิเศษ      นายแพทย์ชํานาญการ           กรรมการ 

8.  นางสาวศศิธร  สุรทานต์นนท ์       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               กรรมการ 

9.  นางนราพร  บุดดีว ัน                ผู ้จ ัดการฝ่ายประชาสัมพันธ ์   กรรมการ 

10.  นางทองสุข  เรืองสีแสง               พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

11. นางยุพาวรรณ  อารีพงษ์            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   กรรมการ 

12. นางสุธารัตน์  นุชเจริญ        ผู ้ ช่วยเหลือคนไข ้                กรรมการ 

13.  นายณรงค์พล  สนัติวิกรานนท์   เภสัชกรชํานาญการ                          กรรมการ 

14.  นางพรสุรี  คล้ายสงค์              เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  กรรมการ 

15.  นางสาวนิภาวรรณ  รอดสาย     นักวิชาการคอมพิวเตอร์       กรรมการ 

16.  นางเพชรรัตน์  ภู่ประภา           พนักงานประจําตึก    กรรมการ 

17.  นายฑิฆัมพร  ฑัพมาน             ช่างเทคนิค    กรรมการ 

18.  นายธราธิป  เหมือนท่าไม ้        ช่างเทคนิค                             กรรมการ 

19.  นายปิยะพงษ์  สบายสุข            ช่างอุปกรณ์การแพทย์                                กรรมการ 

20.  นายเผด็จ  คงหิรัญ                ลูกมือช่าง                      กรรมการ 

21.  นายเริงศักดิ   เขมา                    จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย์ชํานาญงาน        กรรมการ 

22.  นางสาวรัติกาล  บัวเจริญ     ผู ้จ ัดการฝ่ายอาคารสถานที  กรรมการ 

23.  นางสาวอัญรักษ์  แสงจันทร์    นักวิชาการสาธารณสุข                                กรรมการ 

24.  นางสาวอรัญญา  เทพศิริ  พนักงานประจําตึก                                      กรรมการ 
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25.  นายจตุพงษ์  โชติมาภรณ์          เจ้าหน้าทีระบบคอมพิวเตอร์                  กรรมการ 

26.  นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณเอียม  เจ้าหน้าทีบันทึกข้อมูล              กรรมการ 

27.  นายเกลือ  แก้วทอง   ยาม                                     กรรมการ 

28. นางสุนันทา  ส้มภา                               แม่บ้าน     กรรมการ 

29.  นางวริญทราภรณ์  พินนาสัก           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               กรรมการ 

30.  นางสาวพรเพ็ญ  งดงาม   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             กรรมการ 

31.  นางสุจินตนา  ศุกระศร  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 

32.  นางอัจฉรี  สมบูรณ์อยู่สกุล          พยาบาลวิชาชีพ                                กรรมการ 

33.  นางรัฐนันท์  จันทมาละ                พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน     กรรมการ 

34.  นางสาวศิริรุ่ง  แซ่ค ู    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     กรรมการ 

35.  นางสาวธันยมัย  เจริญวัฒนะ  เจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน  กรรมการ 

36.  นางสาวสุมณฑา  ม่วงศรี  นกัโภชนาการชํานาญการ  กรรมการ 

37.  นางสมปอง  หมั นคิด         เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  กรรมการ 

38. นางสาวสิริมา  แสงสุวรรณ         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ               กรรมการและ                                                                                

                                                                                                               เลขานุการฯ 

39.  นางสาววันเพ็ญ  สู่ประโคน                นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ   กรรมการและ 

                                           เลขานุการฯ  
  
มีหน้าทีดังน ี

1.ดําเนินงานบริหารความเสียงเพือป้องกันอัคคีภัย รวมทั งภัยพิบัติต่างในโรงพยาบาลหัวหิน โดย

บริหารงานในรูปแบบของสภาความปลอดภัยในโรงพยาบาลหัวหิน 

2.วางแผนจัดงบประมาณเพือดําเนินการจัดโครงสร้างกายภาพ สิงแวดล้อมความปลอดภยั ให้ได้มาตรฐาน 

HA. 

3.จัดทําคู่มือการป้องกันระงับอัคคีภัยและภัยพิบัติในโรงพยาบาล เพือเป็นข้อปฏิบัติและเผยแพร่ความรู้

ให้แก่เจ้าหน้าที และผู ้มาใช้บริการในโรงพยาบาลหัวหิน 

4.ดําเนินการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ และรณรงค์ป้องกันระงับอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าทีและองค์กร

เครือข่ายของโรงพยาบาลหัวหิน 

5.จัดบุคลากรเพือรองรับแผนฉุกเฉิน และดําเนินการซ้อมแผนตามข้อกําหนดในคู่มือ  
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ทั งนี ให้คณะกรรมการทีได้รับแต่งตั งปฏิบัติหน้าทีให้บรรลุเป้าหมาย ตามวัตถุประสงค์ของโรงพยาบาลหัว

หิน โดยเคร่งครัด 

 

ทั งนี ตั งแต่บัดนี เป็นตน้ไป 

 

   สั ง ณ ว ันที   30  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2552 

 

 
               (นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล) 
          ผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
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คําสัง โรงพยาบาลหัวหิน 

ที   1103 /2552 

 

เรือง แต่งตังคณะกรรมการแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัยและภัยพิบัติโรงพยาบาลหัวหิน 

---------------------------------------------------------------------------- 

ด้วยโรงพยาบาลหัวหินได้ดําเนินการจัดโครงสร้างกายภาพ สิงแวดล้อมและความ

ปลอดภัยตามมาตรฐาน Hospital Accreditation (HA) เพือให้การดําเนินการสอดคล้องกับข้อกําหนดด้าน

การป้องกันอัคคีภัยของโรงพยาบาลหัวหิน          จึงขอแต่งตังคณะกรรมการแผนฉุกเฉินรองรับอัคคีภัย

พิบัติอืนๆ Emergency Response Team (ERT) ทังภายใน              และโดยรอบโรงพยาบาล ตลอด 24 

ชัวโมง ประกอบด้วย 

 

คณะกรรมการบัญชาการแผนฉุกเฉิน 

1. ผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน ผบ.แผน (Commander) 

         คนที 1. นางสาวธรณิศ  แสงอรุณ            นักจัดการงานทั วไปชํานาญการ            ผบ.แผนคนที 1 

         คนที 2. นางสาวศีระษา  แซ่เนี ยว          นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ                   ผบ.แผนคนที 2 

         คนที 3. นางสาวอรอนงค์   หงษ์ชุมแพ       เภสัชกรชํานาญการพิเศษ                      ผบ.แผนคนที 3 

         คนที 4. นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล          ผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน            ผบ.แผนคนที 4 

 มีหน้าทีดังน ี 

 1. เข้าปฏิบัติหน้าที ณ กองบัญชาการแผนฉุกเฉิน (บก.แผน) โดยทันที ก่อนพิจารณาประกาศใช้แผน  

ฉุกเฉิน          

 2. สนับสนุนและประสานงานการปฏิบัติการตามแผนฯ 

       3. อนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนฯ 

       4. ประกาศยกเลิกแผนฉุกเฉินฯ 

       5. สรุปผลรายงานผลความเสียหายต่อผู ้บังคับบัญชา และแถลงข่าวร่วมกับผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน 

       6. ให้ปฏิบัติหน้าทีเหตุการณ์ละคนเดียว ตามลําดับ 1 ถึง 4 

       7. ร่วมดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุของการเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติ 

       8. ฟืนฟูพืนทีทีได้รับความเสียหายจากการเกิดอัคคีภัยและภัยพิบัติ 
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ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 1 ( ผู ้ช่วย 1)( Aide 1.) 

         คนที 1. นางสาวสําเภา  แซ่เล้า          พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             ผช.1 คนที 1 

         คนที 2. นางสาวดวงใจ  ทองห่อ         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ            ผช.1 คนที 2 

         คนที 3. นางสาววรรณรี  แก้วปินทอง  พยาบาลวชิาชีพชํานาญการ           ผช.1 คนที 3 

     มีหน้าทีดังน ี

               1. ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ และช่างฉุกเฉิน  โดยปฏิบัติหน้าที ณ จุดรวมพล 

               2. แก้ไขสถานการณ์ในส่วนรับผิดชอบ เพือให้การอพยพคน รวดเร็วและปลอดภัยครบถ้วน 

        3. ดูแลจัดเตรียมอุปกรณ์อํานวยความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคทั งก่อนเกิดเหตุ และขณะเกิดเหตุ 

        4. ดูแลการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกทีเกียวข้อง 

               5. รายงานผลการการปฏิบัติงานในหน่วยงานทีรับผิดชอบต่อผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 

               6. เตรียมรถพยาบาลเพือการส่งต่อ   

        7. ให้ปฏิบัติหน้าทีเหตุการณ์ละคนเดียวตามลําดับ 1 ถึง 3 

 

 ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 2 (ผู ้ช่วย 2) ( Fire Marshal ) (Aide 2) 

      1.  นายเกรียงศักดิ   อุ่นแดง       นายช่างเทคนิคชํานาญงาน                    ผช. 2 คนที 1 

      2.  นายสุวิทย์  ปานดิษฐ        นายแพทยช์ํานาญการ                              ผช. 2 คนที 2 

      3.  นายวิชัย  เจริญกิจภัณฑ์        นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ                     ผช.2  คนที 3 

      มีหน้าทีดังน ี

      1. เข้าสู่ทีเกิดเหตุพร้อมทีมดับเพลิงทันที และรายงานสถานการณ์ต่อผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน พร้อมทั ง  

           เป็นผู ้ เสนอใช ้แผนฉุกเฉินเมือเห็นสมควร 

             2. แก้ไขสถานการณ์ 

             3. ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง-กู้ภัย 

             4. รายงานผลการปฏิบัติงานของทีมดับเพลิง-กู้ภัย 

             5. ให้ความสะดวกกับหน่วยช่วยเหลือจากภายนอก 

 

ผู ้ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3 (ผู ้ช่วย 3) (Aide 3) 

      1.  นางสาวศรีกนก  วิสุทธิวิเศษ  นายแพทย์ชํานาญการ              ผช. 3 คนที 1 

      2.  นางสาวอภิรดี  โชติกิตติพงษ ์  นายแพทย์ชํานาญการ                  ผช. 3 คนที 2 

      3.  นางอาทิตญา  ค ําสวน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ         ผช. 3 คนที 3 
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     มีหน้าทีดังน ี

            1. ควบคุมการปฏิบัติงานของทีมเคลือนย ้ายทรัพย์สิน-กู้ชีพ และรักษาความสงบจราจร โดยปฏิบัติหน้าที  

                 ณ จุดรวมพล 

            2. ดูและการเคลือนย ้ายทรัพย์สินสําคัญ มาทีจุดรวมพล และเตรียมการช่วยเหลือผู ้ ติดค้างในอาคาร เมือ 

                 รับทราบจาก ทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ และปฐมพยาบาล 

            3. รายงานผลการปฏิบัติงานในหน่วยงานทีรับผิดชอบต่อผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 

            4. ให้ปฏิบัติหน้าทีเหตุการณ์ละคนเดียวตามลําดับ 1 ถึง 3 

 

คณะกรรมการปฏิบัติตามแผนฉุกเฉิน 

2. ทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ (Evacuation & Communication) ประกอบด้วย 

        1.  นางสาวสิริมา  แสงสุวรรณ       พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   หัวหน้า 

         2.  นางสาวศศิธร  สุรทานต์นนท ์            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ             รองหัวหน้า 

         3.  นางนราพร  บุดดีว ัน                         ผู ้จ ัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์   

         4.  นางทองสุข  เรืองสีแสง                     พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

         5.  นางยุพาวรรณ  อารีพงษ์           พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

          6.  นางสุธารัตน์  นุชเจริญ                       ผู ้ ช่วยเหลือคนไข ้            

          7.  นายณรงค์พล  สันติวิกรานนท์           เภสัชกรชํานาญการ                                

           8.  นางพรสุรี  คล้ายสงค์                         เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน   

           9.  นางสาวนิภาวรรณ  รอดสาย              นักวิชาการคอมพิวเตอร์   

           10. นางสาววันเพ็ญ  สู่ประโคน              นักกายภาพบําบัดปฏิบัติการ    

           11.  นางเพชรรัตน์  ภู่ประภา                   พนักงานประจําตึก  

         มีหน้าทีดังน ี

                1. ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั วกัน เมือได้รับแจ้งเหตุเบืองต้น (โดยใช้รหัสเพือป้องกันการแตกตืน) 

                2. ส่งสัญญาณเตือนภัยให้ทราบโดยทั วกันเมือไม่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได ้และประกาศแผนฉุกเฉิน 

             เมือได้รับคําสังจากผู ้บัญชาการแผนฯ 

                3. แจ้งดับเพลิง/ตํารวจ และหน่วยงานเกียวข้อง ตามคําสั ง 

                4. จัดระบบการตรวจสอบจํานวนคนทีอยู่ในพืนที และเตรียมอุปกรณ์ทีใช้อพยพ 

         5. อพยพคนไข ้ญาติคนไข ้และเจ้าหน้าที พร้อมอุปกรณ์ ไปย ังจุดรวมพล เมือประกาศแผนฉุกเฉิน 
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6. ตรวจเช็ค เจ้าหน้าที/ผู ้ ป่วย/ญาติ และผู ้มาติดต่อเพือหาผู ้ ติดค้างในอาคาร หากพบว่ามีผู ้ ติดค้าง ให ้  

แจ้ง  ผบ.แผน เพือสั งการให้ทีมเคลือนย ้ายทรัพย์สิน-กู้ชีพเข้าช่วยเหลือ 

             7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู ้ ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 1 โดยเฉพาะการตรวจเช็คจํานวนคนว่า 

                   ครบ หรือขาด ด้วยความเร็ว 

3. ทีมช่างฉุกเฉิน (Engineer) ประกอบด้วย 

        1.  นายฑิฆัมพร  ฑัพมาน                     ช่างเทคนิค                     หัวหน้า 

         2.  นายธราธิป  เหมือนท่าไม ้                        ช่างเทคนิค                     รองหัวหน้า 

         3.  นายปิยะพงษ์  สบายสุข                          ช่างอุปกรณ์การแพทย ์                       

    มีหน้าทีดังน ี

                1. ตัดไฟฟ้าเฉพาะบริเวณทีเกิดเหตุทันที (ไม่ใช่ทั งโรงพยาบาล) 

                2. สนับสนุนนํ าในการดับเพลิง 

                3. ประสานงานกับการไฟฟ้า/การประปา 

                4. เตรียมอุปกรณ์ และพร้อมทีจะช่วยชีวิต หรือ รือถอน ทําลายสิงกีดขวาง ร่วมกับทีมดับเพลิง และ 

                    ทีมเคลือนย ้ายทรัพย์สิน-กู้ชีพ 

                5. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู ้ ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 1 

4. ทีมดับเพลิง- กู ้ภัย (Fire fighting & Rescue) ประกอบด้วย 

          1.  นายเผด็จ  คงหิรัญ             ลูกมือช่าง                                          หัวหน้า 

          2.  นายเริงศักดิ   เขมา                          จพ.วิทยาศาสตร์การแพทย ์     รองหัวหน้า 

          3.  นางสาวอัญชลี  ว่องพานิช                  ทันตแพทย์ชํานาญการ                

          4.  นางสาวรัติกาล  บัวเจริญ                     ผู ้จ ัดการอาคารและสถานที   

          5.  นางสาวอัญรักษ์  แสงจันทร์             นักวิชาการสาธารณสุข                                                        

          6.  นางสาวอรัญญา  เทพศิริ           พนักงานประจําตึก                                 

          7.  นายจตุพงษ์  โชติมาภรณ์                   เจ้าหน้าทีคอมพิวเตอร์                        

          8.  นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณเอียม          พนักงานประจําตึก                

          9.  นายเกลือ  แก้วทอง             ยาม                                    

         10. นางสุนันทา  ส้มภา   แม่บ้าน 

      มีหน้าทีดังน ี

           1. เข้าทําการดับเพลิงขั นต้น และขั นปานกลาง ณ จุดเกิดเหตุทันทีทีรับทราบ 

           2. หาเครืองดับเพลิงสนับสนุนไปย ังจุดเกิดเหตุ 
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           3. ประสานงานกับทีมช่างฉุกเฉิน เพือป้องกันการติดต่อลุกลาม 

           4. ประสานงานกับทีมดับเพลิงภายนอก 

           5. เตรียมพร้อมเครืองช่วยชีวิต ทีจ ําเป็นต้องใช้ในบริเวณเพลิงไหม้ 

           6. พิจารณาสถานการณ์เพือการดําเนินการควบคุมเพลิง ร่วมกับหน่วยช่วยเหลือภายนอก 

           7. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู ้ ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 2 (Fire Marshal) 

 
5.  ทีมเคลือนย้ายทรัพย์สิน-กู ้ชีพ (Resource & Medical) ประกอบด้วย 

          1.  นางสาวสุนันท์  ล้อเจริญ        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ          หัวหน้า  

          2.  นางวริญทราภรณ์  พินนาสัก              พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                    รองหัวหน้า      

          3.  นางสาวพรเพ็ญ  งดงาม               พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ                  

          4.  นางจินตนา  วิชญเศรณี        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

          5.  นางสุจินตนา  ศุกระศร         พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

          6.  นางอัจฉรี  สมบูรณ์อยู่สกุล                พยาบาลวิชาชีพ    

          7.  นางรัฐนันท์  จันทมาละ                     พยาบาลเทคนิคชํานาญงาน     

          8.  นางสาวศิริรุ่ง  แซ่ค ู        พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ     

 

           มีหน้าทีดังน ี

                 1. ควบคุม ดูแลเคลือนย ้ายทรัพย์สินสําคัญทีได้รับมอบหมาย ไปย ังจุดรวมพล 

                 2. ประสานงานกับทีมเช็คชีวิต-ติดต่อ เพือหาผู ้ ติดค้างในอาคาร 

                 3. ปฐมพยาบาลเบืองต้นผู ้ประสบภัย และส่งต่อพยาบาลเครือข่าย 

                 4. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู ้ ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3 

 
6. ทีมรักษาความสงบ-จราจร (Security & Traffic) ประกอบด้วย 

          1.  นางสาวธันยมัย  เจริญวัฒนะ         เจ้าพนักงานห้องสมุดชํานาญงาน          หัวหน้า 

          2.  นางสาวสุมณฑา  ม่วงศรี           นักโภชนาการชํานาญการ              รองหัวหน้า 

          3.  นางสมปอง  หมั นคิด         เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน  

       มีหน้าทีดังน ี

           1. ป้องกันการบุกรุก 

           2. ป้องกันเหตุร้าย-ลักทรัพย ์

           3. ใช้เครืองกั นจัดการจราจรภายใน และรอบบริเวณโรงพยาบาล 

           4. อ ํานวยความสะดวกให้หน่วยดับเพลิง และหน่วยช่วยเหลือ 

           5. ประสานงานกับเจ้าหน้าทีตํารวจ 
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          6. รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู ้ ช่วยผู ้บัญชาการแผนฉุกเฉิน 3 

 
 
ทั งนี ให้คณะกรรมการทีได้รับการแต่งตั งปฏิบัติหน้าทีตามทีได้รับมอบหมายอย่างเคร่งครัด 
   

   สั ง ณ ว ันที   30  พฤศจิกายน    พ.ศ.  2552 

 

 
               (นายนิรันดร์  จันทร์ตระกูล) 
          ผู ้อ ํานวยการโรงพยาบาลหัวหิน 
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    กิจกรรมการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลหัวหิน  
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        กิจกรรมการซ้อมแผนอัคคีภัย โรงพยาบาลหัวหิน(ต่อ)   
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