แนวทางการจัดทําแผนป้ องกันระงับ
อัคคี ภยั โรงพยาบาลตาลสุม

แนวทางการจัดทําแผนซ้อมอัคคีภยั
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื2อง การป้ องกัน และระงับ อัคคีภ ยั ในสถานประกอบการ
เพื2อ ความปลอดภัย ในการทํา งานของลูก จ้า ง ได้กํา หนดให้น ายจ้า งจัด ทํา แผนป้ อ งกัน และระงับ
อัคคีภยั ประกอบด้วย การตรวจตราการอบรม การรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั การดับเพลิง การอพยพ
หนีไฟ การบรรเทาทุก ข์ และการปฏิรูป ฟืM น ฟูอ งค์ป ระกอบของแผนดัง กล่า วจะดํา เนิน การในภาวะ
ต่างกัน คือ ก่อ นเกิด เหตุเพลิงไหม้ ขณะเกิด เหตุเพลิงไหม้แ ละหลังจากเพลิงสงบแล้ว รายละเอีย ด
แยกได้ดงั นีM
@. ก่อ นเกิ ด เหตุเ พลิ ง ไหม้ ซึ2ง จะประกอบด้ว ยแผนป้ อ งกัน อัค คีภ ยั ต่า ง ๆ R แผน คือ
แผนการอบรมแผนการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยั และแผนการตรวจตา
G. ขณะเกิ ด เหตุเ พลิ ง ไหม้ ซึ2ง จะประกอบด้ว ยแผนเกี2ย วกับ การดับ เพลิง และลดความ
สูญ เสีย โดยประกอบด้วยแผนต่าง ๆ R แผนคือ แผนการดับ เพลิง แผนการอพยพหนีไฟ และแผน
บรรเทาทุกข์ สําหรับแผนบรรเทาทุกข์จะเป็ นแผนที2มกี ารปฏิบตั ติ ่อเนื2องไปจนถึงหลังเหตุเพลิงไหม้
สงบลงแล้วด้วย
J. หลังเหตุเพลิ งไหม้สงบลงแล้ว จะประกอบด้วยแผนที2จะดําเนินการเมื2อเหตุเพลิงไหม้
สงบแล้ว V แผน คือ แผนการบรรเทาทุก ข์ซึ2งดําเนิน การต่อเนื2 องจากภาวะเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ
แผนปฏิรูปฟืM นฟู

การจัดทําแผนต่ าง ๆ
แผนที2เขียนขึนM นีM เป็ นเพียงแนวทางการจัดทําแผนเท่านันM ท่านต้องนํ าไปปรับปรุงเพิม2 เติม
ให้เหมาะสมกับ สถานประกอบการของท่า นเป็ น หลัก สํา คัญ และก่อ ให้เ กิด ประโยชน์ ส ูง สุด ในการ
ป้ องกันและระงับอัคคีภยั
หลักการจัดทําแผน ควรประกอบด้วยหลักสําคัญดังนีM
1. ตั งM คณ ะกรรมการขึ น
M มาจัด ทํ า แผน ประกอบด้ว ยตัว แทนของฝ่ ายต่า ง ๆ ในสถาน
ประกอบการ
2. ในแผนต้องกําหนดบุคคลรับผิดชอบ และพืMนที2ต้องรับผิดชอบอย่างชัดเจน
3. ภารกิจที2ต้องปฏิบตั ใิ นระยะเวลาเดียวกันจะต้องแยกปฏิบตั อิ ย่าให้เป็ นบุคคลเดียวกัน
4. หากสถานประกอบการของท่านทํางานเป็ นกะต้องกําหนดผูร้ บั ผิดชอบทุกกะอย่างต่อเนื2อง
5. แผนที2ต ้อ งปฏิบ ตั ขิ ณะเกิด เหตุเ พลิง ไหม้ต ้อ งชัด เจนไม่ค ลุม เครือ เพราะจะเป็ น ช่ว งเวลาที2
ต้องการความรวดเร็วในการปฏิบตั แิ ละถูกต้องแม่นยํา หลาย ๆ คนอาจจะอยู่ในอาการตกใจ
ซึ2งจะมีผลทําให้เกิดพฤติกรรมที2คาดไม่ถงึ ขึนM ได้ การฝึ กซ้อมบ่อย ๆ จะทําให้ผูป้ ฏิบตั คิ วาม
มันใจและปฏิ
2
บตั ไิ ด้ถูกต้องเมื2อเกิดเหตุการณ์ ขนMึ

มาตรการป้ องกันและระงับอัคคีภยั
วัตถุประสงค์
1. เพื2อเป็ นการป้ องกันการสูญเสียทังM ชีวติ และทรัพย์สนิ จากอัคคีภยั
2. เพื2อสร้างความมันใจในเรื
2
2องความปลอดภัยต่อพนักงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
3. เพื2อลดอัตราการเสีย2 งต่อการเกิดเหตุอคั คีภยั
4. เพื2อสร้างทัศนคติท2ดี ตี ่อพนักงานในสถานประกอบการ
เพื2อให้ชวี ติ และทรัพย์สนิ ทังM หมดในสถานประกอบการมีความปลอดภัยจากอัคคีภยั ควรได้มี
การกําหนดมาตรการการป้ องกันและระงับอัคคีภยั ดังนีM
1. จัด ให้ม รี ะเบีย บป้ อ งกัน และระงับ อัค คีภ ยั ทังM ด้านการจัด อุป กรณ์ ด บ
ั เพลิง การเก็บรักษา
วัต ถุไ วไฟและวัต ถุร ะเบิด การกํา จัด ของเสีย ทีต2 ดิ ไฟง่า ย การป้ อ งกัน ฟ้ า ผ่า การติด ตังM
ระบบสัญ ญาณแจ้ง แหตุเ พลิง ไหม้ การจัด ทํา ทางหนีไ ฟ รวมถึง การก่อ สร้า งอาคารทีม2 ี
ระบบป้ องกันอัคคีภยั
2. จัด ให้ม แี ผนป้ อ งกัน และระงับ อัค คีภ ยั ทังM ในด้า นการตรวจตรา การอบรม การรณรงค์
ป้ องกันอัคคีภยั การดับเพลิง การอพยพหนีไฟ การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟืM นฟูเมื2อ
เกิดอัคคีภยั ขึนM แล้ว
3. จัดให้มชี ่องทางผ่านสู่ทางออกตามมาตรฐานที2กฎหมายกําหนด
4. สําหรับบริเวณทีม2 เี ครื2องจักรติดตังM อยู่ หรือมีกองวัตถุสงิ2 ของ หรือผนัง หรือสิง2 อื2นนันM ต้อง
จัดให้มชี ่องทางผ่านสู่ทางออก ซึ2งมีความกว้างตามมาตรฐานกฎหมายกําหนด
5. จัด ให้ม ท
ี างออกทุก ส่ว นงาน อย่า งน้ อ ยสองทางที2ส ามารถอพยพพนัก งานทังM หมดออก
จากบริเ วณที 2ทํ า งาน โดยออกสู ่ท างออกสุด ท้า ยได้ภ ายในเวลาไม่เ กิน ห้า นาทีอ ย่า ง
ปลอดภัย
6. ทางออกสุดท้าย ซึ2งเป็ นทางที2ไปสู่บริเวณที2ปลอดภัย เช่น ถนน สนาม ฯลฯ
7. ประตูท2ใี ช้ในเส้นทางหนีไฟได้ตดิ ตังM ในจุดที2เห็นชัดเจนโดยไม่มสี งิ2 กีดขวาง
8. ประตูทใ2ี ช้ในเส้นทางหนีไฟเป็ นชนิดที2เปิ ดเข้า ออกได้ทงั M นีMชนิดหนึ2งด้านและสองด้าน
9. ประตูท2ใี ช้ในเส้นทางหนีไฟเป็ นประตูท2เี ปิ ดออกภายนอก โดยไม่มกี ารผูกปิ ดหรือล่ามโซ่
ในขณะปฏิบตั งิ าน
10. จัดวัตถุท2เี มื2อรวมกันแล้วจะเกิดการลุกไหม้ โดยแยกเก็บมิให้มกี ารปะปนกัน
11. จัด ให้ม เี ส้น ทางหนีไ ฟทีป
2 ราศจากจุด ที2พ นัก งานทํา งาน ในแต่ล ะหน่ ว ยงานไปสู่ส ถานที2
ปลอดภัย
12. จัดให้มอี ุปกรณ์ ดบ
ั เพลิงแบบมือถือ และระบบนํMาดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ ประกอบ
13. จัดเตรียมนํMาสํารองไว้ใช้ในการดับเพลิง
14. ข้อ ต่อ สายส่ง นํM า ดับ เพลิง เข้า อาคาร และภายในอาคารเป็ น แบบเดีย วกัน หรือ ขนาด
เท่ากันกับทีใ2 ช้ในหน่ วยดับเพลิงของทางราชการ
15. สายส่งนํM าดับเพลิงมีความยาว หรือต่อกันได้ความยาวที2เพียงพอจะควบคุมบริเวณทีเ2 กิด
เพลิงได้

16. ระบบการส่ง นํM า ที2เ ก็บ กัก นํM า ปั มi นํM า และการติด ตังM ได้ร บั การตรวจสอบและรับ รองจาก

วิศวกรโยธาและมีการป้ องกันไม่ให้เกิดความเสียหายเมื2อเกิดเพลิงไหม้
17. จัดให้มเี ครื2องดับเพลิงแบบมือถือที2ใช้สารเคมีเพลิงชนิดคาร์บอนไดออกไซด์ หรือฮารอน
หรือผงเคมีแห้ง หรือสารเคมีดบั เพลิงที2สามารถดับเพลิงประเภท เอ บี ซี และ ดี
18. มีการซ่องบํารุง และตรวจตราให้มสี ารเคมีทใ2ี ช้ในการดับเพลิงตามปริมาตรทีก2 าํ หนดตาม
ชนิดของเครื2องดับเพลิงแบบมือถือ
19. จัดให้มกี ารตรวจสอบสภาพของเครื2องดับเพลิงไม่น้อยกว่าหกเดือนต่อหนึ2งครังM
20. จัดให้มกี ารตรวจสอบการติดตังM ให้อยู่ในสภาพที2ดอี ยู่เสมอ
21. จัด ติด ตังM อุป กรณ์ ดบั เพลิงในที2เห็น ได้ชดั เจน และสามารถหยิบ ใช้งานได้ส ะดวกโดยไม่ม ี
สิง2 กีดขวาง
22. ให้มกี ารดูแลรักษาอุป กรณ์ ดบั เพลิง และการตรวจสอบให้อยู่ในสภาพทีใ2 ช้งานได้ด อี ย่าง
น้ อยเดือนละหนึ2งครังM หรือตามระยะเวลาทีผ2 ูผ้ ลิตอุปกรณ์ นันM กําหนด
23. จัด ให้พ นัก งานเข้า รับ การฝึ ก อบรมการดับ เพลิง ขันM ต้น จากหน่ ว ยงานที 2ท างราชการ
กําหนดหรือยอมรับ
24. จัดให้พนักงานที2ทาํ หน้ าที2ดบ
ั เพลิงโดยเฉพาะอยู่ตลอดเวลาทีม2 กี ารทํางาน
25. จัดให้มอี ุป กรณ์ ป้องกัน อัน ตรายส่วนบุคคลทีใ2 ช้ในการดับ เพลิง และการฝึ กซ้อมดับ เพลิง
โดยเฉพาะ เช่น เสืMอผ้า รองเท้า ถุงมือ หมวก หน้ ากากป้ องกันความร้อนหรือควันพิษ
เป็ นต้น ไว้เพื2อให้พนักงานใช้งานการดับเพลิง
26. ป้ องกันอัคคีภยั ที2เกิดจากการแผ่รงั สี การนําหรือการพาความร้อนจากแหล่งกําเนิดความ
ร้อนสูงไปสู่วสั ดุท2ตี ดิ ไฟง่าย เช่น จัดทําฉนวนหุม้ หรือปิ ดกันM
27. การป้ อ งกัน อัค คีภ ยั จากการทํางานทีเ2 กิด การเสีย ดสีเสีย ดทานของเครื2องจัก รเครื2องมือที2
เกิด ประกายไฟหรือ ความร้อ นสูง ทีอ2 าจทํา ให้เ กิด การลุก ไหม้ เช่น การซ่อ มบํา รุง หรือ
หยุดพักการใช้งาน
28. มีก ารจัด แยกเก็บ วัต ถุไ วไฟ หรือ วัต ถุร ะเบิด รวมตลอดถึง วัต ถุท ี2เ มื2อ อยู่ร วมกัน แล้ว จะ
เกิดปฏิกริ ยิ า หรือ การหมักหมมทําให้กลายเป็ นวัตถุไฟ หรือ วัตถุระเบิดมิให้ปะปนกัน
และเก็บในห้องที2มผี นังทนไฟ และประตูทนไฟที2ปิดได้เอง และปิ ดกุญแจทุกครังM เมื2อไม่มี
การปฏิบตั งิ านในห้องนีMแล้ว
29. วัตถุท2ไี วต่อการทําปฏิกริ ยิ าแล้วเกิดการลุกได้นันM ได้มกี ารจัดแยกเก็บไว้ต่างหาก โดยอยู่
ห่างจากอาคารและวัตถุตดิ ไฟในระยะที2ปลอดภัย
30. ควบคุมมิให้เกิดการรั 2วไหลหรือการระเหยของวัตถุไวไฟ หรือวัตถุระเบิดที2จะเป็ นสาเหตุ
ให้เกิดการติดไฟ
31. มีการจัดทําป้ าย “ห้ามสูบบุหรี2” บริเวณห้องเก็บวัตถุไวไฟ
32. จัดให้มกี ารกําจัดของเสียโดยการเผาในเตาทีอ2 อกแบบสําหรับการเผาโดยเฉพาะ ในทีโ2 ล่ง
แจ้ง โดยห่างจากทีพ2 นักงานทํางานในระยะทีป2 ลอดภัย
33. จัดให้มสี ายล่อฟ้ า เพื2อป้ องกันอันตรายจากฟ้ าผ่า
34. จัด ให้ม รี ะบบสัญ ญาณแจ้ง เหตุเพลิง ไหม้ช นิด เปล่ง เสีย ง ให้พ นัก งานทีท
2 ํางานอยู่ภ ายใน
อาคารได้ยนิ ทัวถึ
2 ง

35. มีการทดสอบประสิทธิภาพในการทํางานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างน้ อย

เดือนละหนึ2งครังM
36. จัด ให้ม กี ลุ ่ม พนัก งานเพื 2อ ทํ า หน้ า ที 2เ กี 2ย วกับ การป้ อ งกัน และระงับ อัค คีภ ยั และมี
ผูอ้ ํานวยการป้ องกันและระงับอัคคีภยั เป็ นผูอ้ ํานวยการในการดําเนินงานทังM ระบบประจํา
อยู่ตลอดเวลา
37. จัด ให้ผู ม้ ห
ี น้ า ที2เ กี2ย วกับ การป้ อ งกัน และระงับ อัค คีภ ยั เข้า รับ การฝึ ก อบรมเกี2ย วกับ การ
ป้ องกันและระงับ อัคคีภยั การใช้อุป กรณ์ ต่าง ๆ ในการดับ เพลิง การปฐมพยาบาล และ
การช่วยเหลือกรณีฉุกเฉิน
38. จัดให้มกี ารฝึ กซ้อมอพยพพนักงานออกจากอาคารไปตามเส้นทางหนีไฟ
39. จัดให้มกี ารฝึ กซ้อมดับเพลิง และฝึ กซ้อมหนีไฟอย่างน้ อยปี ละหนึ2งครังM

แผนป้ องกันอัคคีภยั
อุบ ตั เิ หตุต่าง ๆ สามารถเกิด ขึนM ได้ต ลอดเวลา โดยที2บ างครังM เราอาจไม่ท นั รูต้ วั ซึ2งอาจเกิด
จากธรรมชาติห รือ เกิด จากการกระทํา ทีม2 มี ูล เหตุจ ากความประมาท ดัง ในกรณีข องอัค คีภ ยั นั นM
สามารถเกิด ขึ นM ได้ต ลอดเวลา และหากไม่ไ ด้ร บั การดูแ ล ตรวจตราเอาใจใส่ใ ห้ค วามสํ า คัญ
โดยเฉพาะกับองค์การทีม2 กี ารผลิตหรือเรียกว่า “โรงงาน” ซึ2งมักจะเป็ นแหล่งกําเนิดหรือบ่อเกิดของ
อุบตั ภิ ยั นันM ๆ ได้ เนื2 องจากเป็ นจุดรวมพลังงานหลาย ๆ ประเภทอยู่ในระบบของการผลิต รวมทังM
ยังเป็ นการรวมบุคลากรจํานวนมากทีเ2 กี2ยวข้องกับเครื2องจักรอุปกรณ์ ต่าง ๆ หลากหลายชนิด ซึ2งสิง2
เหล่านีMล้วนแต่เป็ นปั จจัยสําคัญทีอ2 าจก่อให้เกิดอุบตั ภิ ยั ชนิดทีเ2 รียกว่า “อัคคีภยั ” ได้
ดังนันM เพื2อ ให้เกิด ความปลอดภัย ขึนM ทังM ชีวติ และทรัพ ย์ส นิ ทังM หมดทีม2 อี ยู่ จึงควรจัด ทําแผน
ป้ องกันอัคคีภยั ขึนM
หน้ าทีข2 องผูร้ บั ผิดชอบในสถานประกอบการในการป้ องกันอัคคีภยั
1. ฝ่ ายบริหารงานทัวไป
2
2. พนักงานทุกคน
3. เจ้าหน้ าทีค2 วามปลอดภัย
1. ฝ่ ายบริ หาร
1.1 การจัดผังโรงงาน ระบบ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้คาํ นึงถึงการเกิดอัคคีภยั
1.2 กําหนดพืMนที2 ควบคุมกระบวนการผลิต เครื2องมือ เครื2องจักรที2อาจเกิดอัคคีภยั
1.3 กําหนดมาตรฐานการปฏิบตั งิ านให้ปลอดภัยจากอัคคีภยั
1.4 ควบคุมการใช้ไฟ การก่อเกิดไฟ เปลวไฟ ประกายไฟ ไฟฟ้ า ความร้อนไฟฟ้ าสถิตย์
หรือวิธกี ารทํางานอื2นใดที2ทาํ ให้เกิดอัคคีภยั เช่น การเชื2อม การตัด การขัด ท่อร้อน
ต่าง ๆ ตลอดจนการขนย้าย ขนส่ง เคลื2อนย้ายสารไวไฟ ผูอ้ นุ ญาตให้มกี ารทํางาน
ดังกล่าวต้องเป็ นผูจ้ ดั การโรงงานหรือผูส้ ่งได้รบั มอบหมาย
1.5 มอบหมายให้มคี ณะกรรมการความปลอดภัยและเจ้าหน้ าที2ความปลอดภัยกําหนด
แผน และการดําเนินการป้ องกันและระงับอัคคีภยั เช่น การฝึ กอบรม การตรวจสอบ
และการปรับปรุงของงาน เป็ นต้น

1.6 ติดตามตรวจสอบกิจกรรมต่าง ๆ ที2เกี2ยวกับการป้ องกันอัคคีภยั
1.7 วางแผนระยะยาวเกี2ยวกับการป้ องกันอัคคีภยั เช่น ในเรื2องการติดตังM ระบบ

ตรวจสอบสารไวไฟหรือควันไฟ ระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัตใิ น
จุดที2มสี ารไวไฟหรือสารติดไฟได้ง่าย
1.8 กําหนดระเบียบและการควบคุมผูร้ บั เหมาหรือบุคคลภายนอกที2ปฏิบตั งิ านเกี2ยวกับ
การก่อเกิดไฟต่าง ๆ
2. หน้ าทีQ ของพนั กงานเกีQ ยวกับการป้ องกันอัคคี ภยั
2.1 พนักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามกฎแห่งความปลอดภัยในการทํางานดังนีM
1) ห้ามก่อไฟในบริเวณที2หวงห้ามหรือในบริเวณโรงงานก่อนได้รบั อนุ ญาตจากผูม้ ี

หน้ าที2รบั ผิดชอบ
2) ห้ามสูบบุหรีใ2 นบริเวณที2มป
ี ้ าย “อันตรายจากสารไวไฟหรือวัตถุระเบิ ด” หรือ
“บริ เวณทีQ ห้ามสูบบุหรีQ” นอกจากสถานทีจ2 ดั ไว้เท่านันM
3) ห้ามทําการซ่อมแซมเครื2องจักรเครื2องมือในบริเวณที2มสี ารไวไฟหรือวัสดุตดิ ไฟ
ได้ง่ายโดยพละการก่อนที2ช่างซ่อมและเจ้าหน้ าที2ความปลอดภัยจะร่วมกันจําทํา
ใบแจ้งซ่อมตามขันM ตอนและวิธกี ารทีก2 าํ หนด
2.2 การควบคุมพืMนทีท
2 ม2ี สี ารไวไฟหรือวัสดุตดิ ไฟได้ง่าย
การนําไฟมาใช้หรือก่อให้เกิดไฟในพืMนที2ใด ๆ ต้องห่างจากบริเวณที2มสี ารไวไฟหรือ
วัสดุตดิ ไฟได้ง่ายอย่างน้ อยในรัศมี pq เมตร กรณีทไ2ี ม่อาจทําให้ต้องทําการป้ องกัน
สารไวไฟหรือวัสดุตดิ ไฟได้ง่ายอย่างปลอดภัยภายใต้การควบคุมของเจ้าหน้ าที2
ความปลอดภัย
2.3 การป้ องกันสถานทีท
2 าํ งานและวิธกี ารทีเ2 ลี2ยงไฟ
1) การป้ องกันการรัวไหลของเชื
2
Mอเพลิงและสารไวไฟต่าง ๆ
- พนัก งานที2พ บเห็น ภาชนะที2ใส่ส ารไวไฟหรือ เชืMอ เพลิง ต่า ง ๆ อยู่ในสภาพที2
ชํารุด หรือ อาจเกิดการรั 2วไหล ให้รบี รายงานผูม้ หี น้ าที2รบั ผิดชอบและกรณีที2พบว่า
การรั 2วไหลนั นM อาจก่อ ให้เกิด อัน ตรายร้า ยแรงหากไม่แ ก้ไ ขให้ร บี ทํา การแก้ไ ขและ/
หรือรายงานผูม้ หี น้ าที2รบั ผิดชอบแก้ไขทันที
2) การกําจัดขยะหรือเศษวัสดุท2ตี ดิ ไฟได้ง่าย
- ขยะหรือ เศษวัส ดุที ต2 ดิ ไฟได้ง ่า ย พนัก งานจะต้อ งเก็บ รวบรวมไว้ใ น
ภาชนะที2ไ ม่ต ดิ ไฟได้ง่า ยและห้า มนํ า ออกจากบริเวณที2ทํา งานไปเก็บ ไว้ในสถานที2
ปลอดภัยอย่างน้ อยวันละ p ครังM ต่อกะ
3) เสืMอผ้าทีเ2 ปี ยกเปืM อนด้วยสารไวไฟ
- เสืMอผ้าทีเ2 ปี ยกเปืM อนด้วยสารไวไฟ พนักงานจะต้องเปลี2ยนเสืMอผ้านันM ทันที
4) การป้ องกันอัคคีภยั จากยานพาหนะ
- พนัก งานที2ใช้ย านพาหนะขนถ่า ยสิง2 ของในบริเวณทีม2 สี ารไวไฟ ถัง แก๊ส
จะต้องระมัดระวังการชน การกระแทก หรือการก่อให้เกิดอัคคีภยั
5) การป้ องกันอันตรายจากไฟฟ้ า

- สายไฟ หลอดไฟ สวิท ช์ม อเตอร์ไ ฟฟ้ า พัด ลม เครื2อ งมือ เครื2อ งจัก รทีใ2 ช้
ไฟฟ้ าที2ม ี หรือใช้อยู่ในบริเวณสารไวไฟหรือวัสดุตดิ ไฟได้ง่าย จะต้องตรวจตราเป็ น
ประจําในเรื2องสภาพทีช2 าํ รุด การต่อไฟ ปลักไฟ
i การต่อสายดิน หรือกรณีอ2นื ใดทีอ2 าจ
เป็ น สาเหตุของอัคคีภยั
6) การป้ องกันการระเบิดของหม้อไอนํMา
ก. ก่อนติดไฟให้ตรวจดูระดับนํMา
ข. ให้ระบายลมภายในเตาเพื2อไล่แก๊สที2ตกค้างในหม้อนํMาออกทุกครังM ก่อติดไฟ
ค. ลิMน นิร ภัย จะต้อ งทดสอบเป็ น ประจํา อย่า งน้ อ ย p ครังM ต่อ เดือ น และถ้า เกิด
การรัวของลิ
2
Mนนิรภัยห้ามใช้วธิ เี พิม2 นํMาหนักหรือตังM ลิMนนิรภัยให้แข็งขึนM
ง. ถ้าถังหม้อไอนํMารัว2 ให้หยุดใช้งานทันทีและรายงานให้มกี ารแก้ไขโดยเร็ว
จ. ให้ตรวจสอบเกจวัดความดันและห้ามใช้ความดันเกินกว่าที2กาํ หนด
ฉ. ถังนํM าแห้งตํ2ากว่าระดับของหลอดแก้วให้รดี ดับไฟ ห้ามสูบนํM าเข้าหม้อไอนํM า
อย่างเด็ดขาดแต่ปล่อยให้เย็นลง
ช. ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อไอนํMาอย่างน้ อยปี ละครังM
7) การป้ องกันอัคคีภยั จากการเชื2อมโลหะ
ก. อุป กรณ์ การเชื2อม สายไฟและข้อต่อทีห2 ลอมหรือชํารุด ต้องทําการแก้ไขให้
อยู่ในสภาพที2ปลอดภัย
ข. ทําการตรวจสอบการรั 2วไหลของข้อต่อและวาล์วเป็ น ประจํา ถ้าพบว่ามีการ
รัวไหลของแก๊
2
สจากถังแก๊สให้หยุดการทํางานที2ใช้ไฟในบริเวณนันM และรีบ
ทํา การป้ องกันแก้ไขโดยเร็ว
ค. ถังแก๊สและถังนํM ามันเชืMอเพลิงต้องวางไว้ห่างจากเปลวไฟประกายไฟ ความ
ร้อ น ท่อ ร้อ ยต่า ง ๆ หรือ ส่ว นของเครื2อ งมือ เครื2อ งจัก รที2อ าจก่อ ให้เ กิด
ความร้อนได้ในระยะ u เมตร
ง. สายไฟ สายแก๊ส ขณะทํา การตัด เชื2อ มต้อ งไม่ก ดี ขวางการทํา งานหรือ ตรง
บริเวณทีอ2 าจเหยียบทับของคนหรือยานพาหนะ
จ. ห้ามทิMงหรือปล่อยหัวเชื2อมไว้โดยไม่ดบั ไฟหรือปิ ดเครื2อง
ฉ. การเชื2อมต้องระวังเปลวไฟ สะเก็ดไฟที2จะถูกลมพัดปลิวไปตกอยู่ในบริเวณ
ทีม2 สี ารไวไฟหรือวัสดุตดิ ไฟได้ง่าย หรือเป็ นอันตรายต่อพนักงานข้างเคียง
8) การเคลื2อนย้ายขนส่งสารไวไฟโดยพนักงาน
ก. การเคลื2อ นย้า ยขนส่ง สารไวไฟห้า มผ่า นหรือ ให้ห ลีก เลี2ย งเส้น ทางที2ม กี าร
ทํางานแล้วเกิดประกายไฟ เปลวไฟ ท่อร้อย สะเก็ดโลหะ ฯลฯ
ข. การขนส่งสารไวไฟให้ระมัดระวังการตกหรือหกเรีย2 ราดบนพืMนที2ทาํ งาน
ค. ให้ใช้วธิ กี ารขน-ยกทีป2 ลอดภัย
ง. ภาชนะทีบ2 รรจุสารไวไฟที2ไม่จาํ เป็ นต้องเปิ ดฝาให้ปิดฝาให้มดิ ชิด
จ. ให้ระมัดระวังการเรียงตังM ที2อาจเกิดการตกหล่นหรือล้มลงมาได้

J. หน้ าทีQ ของเจ้าหน้ าทีQ ความปลอดภัย
3.1 กําหนดเขตพืMนที2เสีย2 งต่อการเกิดเพลิงไหม้
3.2 ตรวจสอบสถานทีล2 ่อแหลมต่อการเกิดอัคคีภยั เป็ นประจํา
3.3 กําหนดรายละเอียดของแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ตลอดจนจัดให้มกี ารอบรม
และฝึ กปฏิบตั เิ ป็ นระยะ ๆ
3.4 จัด หา ซ่อ มบํา รุง และตรวจสอบเครื2อ งดับ เพลิง และอุป กรณ์ ด บั เพลิง ให้อ ยู่ใ น
สภาพทีพ2 ร้อมต่อการใช้งานได้ตลอดเวลา
3.5 ควบคุมการทํางานของผูร้ บั เหมาหรือบุคคลภายนอกในเรื2องทีเ2 กี2ยวกับอัคคีภยั
3.6 ออกใบอนุ ญาตการทํางานในพืMนทีค2 วบคุมอัคคีภยั

แผนการป้ องกันและระงับอัคคีภยั มี
1. แผนการอบรม
2. แผนการอพยพหนีไฟ
3. แผนบรรเทาทุกข์

แผนการอบรม
แผนการอบรม เป็ น แผนทีจ2 ดั ทํา ขึนM สํา หรับ การป้ อ งกัน อัค คีภ ยั ในสถานบริก ารด้า นการ
รักษาพยาบาล โดยกําหนดให้มกี ารอบรมเจ้าหน้ าที2ที2ผูป้ ฏิบตั งิ านทุกคนของสถานบริการด้านการ
รักษาพยาบาลในเรื2องของการดับเพลิงและการหนีไฟ
หลักการจัดทําแผนการอบรม
1. กําหนดบุคคลผูร้ บั ผิดชอบดําเนินการฝึ กอบรม
2. กําหนดหลักสูตรเรื2อง หรือหัวข้อที2จะทําการฝึ กอบรม ได้แก่
- แผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั
- การดับเพลิงขันM ต้น
- การดับเพลิงขันM สูงหรือขันM ก้าวหน้ า
- การใช้อุปกรณ์ ดบั เพลิงประเภทต่างๆ
- การอพยพหนีไฟ
- การปฐมพยาบาลและการช่วยชีวติ
3. เลือกวิธฝี ึ กอบรม
- การบรรยาย
- การอภิปราย
4. กําหนดระยะเวลาที2ใช้ในการฝึ กอบรม
5. กําหนดบุคคลทีจ2 ะเข้าร่วมการฝึ กอบรมให้เหมาะสมกับเรื2องหรือหัวข้อฝึ กอบรม
6. มีการประเมินผลการอบรมทุกครังM

หลักสูตรการฝึ กอบรม
เรืQอง การป้ องกันอัคคีภยั และการระงับอัคคีภยั
วัตถุประสงค์
เพื2อ ให้บุค ลากรโรงพยาบาลตาลสุม เข้าร่วมการฝึ ก อบรมซ้อ มแผนการป้ อ งกัน อัค คีภ ยั และ
การระงับ อัค คีภ ยั มีค วามรู้ ความเข้า ใจในหลัก การสามารถนํ า ไปใช้ก ารฝึ ก ซ้อ มแผนการป้ อ งกัน
อัคคีภยั และการระงับอัคคีภยั อย่างมีประสิทธิภาพ
หัวข้อการฝึ กอบรม
- เพื2อให้ทราบถึงจุดประสงค์ของกฎหมาย
- ความหมายคําว่าอัคคีภยั
- ปั จจัยที2ก่อให้เกิดความรุนแรง
- หลักการป้ องกันอัคคีภยั การจัดระเบียบ
- เพื2อให้ทราบถึงในเรื2องวิธกี ารดับเพลิง หลักการใช้และการใช้อุปกรณ์ ดบั เพลิงเบืMองต้น
(เครื2องดับเพลิง) อย่างถูกต้องและปลอดภัย
คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมรับการฝึ กอบรม
- บุคลากรโรงพยาบาลตาลสุมทุกคน
วิ ธีการฝึ กอบรม
- การบรรยายภาคทฤษฎี
- การอบรมซ้อมแผนอัคคีภยั บนโต๊ะ ( Table Top )
จํานวนผู้เข้ารับการฝึ กอบรม
- บุคลากรโรงพยาบาลตาลสุม จํานวน 141 คน
ระยะเวลาการฝึ กอบรม
ระยะเวลาในการฝึ กอบรม 1 วัน
- การบรรยายภาคทฤษฎี
- การอบรมซ้อมแผนอัคคีภยั บนโต๊ะ ( Table Top )
กําหนดการฝึ กอบรม
- วันที2 20 กันยายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลตาลสุม

วิ ทยากรในการฝึ กอบรม
- การบรรยายภาคทฤษฎี
วิท ยากรในการอบรม นางกุล วนิช ย์ ชื2น จิต ร ตํ า แหน่ ง พยาบาลวิช าชีพ ชํา นาญการ
คณะกรรมการทีมโครงสร้างทางกายภาพและสิง2 แวดล้อม โรงพยาบาลตาลสุม
- การอบรมซ้ อมแผนอัคคี ภยั บนโต๊ะ ( Table Top )
วิท ยากรในการอบรม นางอิน ทิร า นิธ วิ ฒ
ั นพงษ์ ตํา แหน่ ง พยาบาลวิช าชีพ ชํา นาญการ
คณะกรรมการทีมโครงสร้างทางกายภาพและสิง2 แวดล้อม โรงพยาบาลตาลสุม
ผู้รบั ผิ ดชอบในการจัดการอบรม
คณะกรรมการทีมโครงสร้างทางกายภาพและสิง2 แวดล้อม โรงพยาบาลตาลสุม

แผนการอพยพเคลืQอนย้ายในบริบทของการเป็ นโรงพยาบาลเฉพาะกิจ
โรงพยาบาลตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. Gkl4
วัตถุประสงค์
เพื2อ ให้บ ุค ลากรโรงพยาบาลตาลสุม เข้า ร่ว มการฝึ ก อบรมซ้อ มแผนการป้ อ งกัน อัค คีภ ยั
และการระงับอัคคีภยั มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการสามารถนําไปใช้การฝึ กซ้อมแผนการป้ องกัน
อัคคีภยั และการระงับอัคคีภยั อย่างมีประสิทธิภาพ วันที2 20 กันยายน พ.ศ. 2564 โดยได้รบั เกียรติ
จาก นางกุลวนิชย์ ชื2นจิตร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ และ นางอินทิรา นิธวิ ฒ
ั นพงษ์ พยาบาล
วิช าชีพ ชํ า นาญการ พร้อ มด้ว ยคณ ะกรรมการทีม โครงสร้า งทางกายภาพและสิ ง2 แวดล้อ ม
โรงพยาบาลตาลสุม ณ ห้องประชุมราชาวดี ชันM 2 ตึกผูป้ ่ วยนอก โรงพยาบาลตาลสุม

หัวข้อการฝึ กอบรม
1. การบรรยายภาคทฤษฎี
- เพื2อให้ทราบถึงจุดประสงค์ของกฎหมาย
- ความหมายคําว่าอัคคีภยั
- ปั จจัยที2ก่อให้เกิดความรุนแรง
- หลักการป้ องกันอัคคีภยั การจัดระเบียบ
- เพื2อให้ทราบถึงในเรื2องวิธกี ารดับเพลิง หลักการใช้และการใช้อุปกรณ์ ดบั เพลิงเบืMองต้น
(เครื2องดับเพลิง) อย่างถูกต้องและปลอดภัย
2. การอบรมซ้ อมแผนอัคคี ภยั บนโต๊ะ ( Table Top )
จากเหตุการณ์สมมติ เหตุเกิดทีโ2 รงพยาบาลตาลสุม อุบลราชธานี ซึ2งเป็ นโรงพยาบาลชุมชนฯ
ขนาด Rq เตียง ตังM อยูใ่ นเขตอําเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี มีเจ้าหน้าทีป2 ฏิบตั งิ านทังM หมด 141 คน
โรงพยาบาลตาลสุม มีอาคารให้บริการแก่ผปู้ ่ วย อาคารสนับสนุ น 4 อาคาร อาคารทีพ2 กั อาศัย
5 อาคาร สถานีดบั เพลิงทีอ2 ยูใ่ กล้ทส2ี ดุ อยูห่ า่ งจากโรงพยาบาล ประมาณ 3 กิโลเมตร
เพื2อให้เกิดความพร้อมในระบบการป้ องกันอัคคีภยั ของโรงพยาบาลตาลสุม คณะกรรมการ
อาชีวะอนามัย และความปลอดภัย โรงพยาบาลตาลสุม จึงจัด ให้ม ีก ารซ้อ มปฏิบ ัติต ามแผนอัค คีภ ัย
โรงพยาบาล ประจําปี พ.ศ.2564 ขึนM ในวันนีMดว้ ยเหตุการณ์ และสถานทีส2 มมุตเิ พื2อให้เหมาะสมกับการ
ฝึกซ้อมโดยจะเริม2 ขึนM ณ บัดนีM ขอให้ทกุ ท่านเตรียมพร้อม 5- 4 -3 -2 -1- เริม2
ณ วัน ที2 20 กัน ยายน 2564 เวลา 14.00 น. นายวิช ชา แสงวงศ์ พบเห็น กลุ่ม ควัน ที2ห้อง
เทคนิคการแพทย์ โดยมีกลุม่ ควันกระจายและมีเปลวไฟกําลังลุกลาม ด้วยความตกใจจึงต้องร้องตะโกน
ให้คนช่วย ว่า

1. เกิดไฟไหม้ทห2ี อ้ งเทคนิคการแพทย์ แล้วรีบนําเครือ2 งดับเพลิงเข้าไปควบคุม
- หัวหน้าเวร (ห้องเทคนิคการแพทย์ ) โทรแจ้งห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินและฝ่ ายบริหารงานทัวไป
2
- หัวหน้าเวร (ตึกเทคนิคการแพทย์ ) : กระผม ชือ2 นายรังสรรค์ แนบชิด
ตําแหน่ง หัวหน้าเวร ขอแจ้งเหตุเพลิงไหม้ทบ2ี ริเวณห้องเทคนิคการแพทย์ ในขณะนีMไฟกําลังลุก
ไหม้ครับ
2. ( ณ ห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน)
- หัวหน้าเวร อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน :โทรแจ้งศูนย์ยานพาหนะ เพือ2 เตรียมรถไซเลนประกาศ
ไฟไหม้
- หัวหน้าเวร ศูนย์ยานพาหนะ :โปรดทราบ โปรดทราบ ขณะนีMเกิดเหตุเพลิงไหม้ทบ2ี ริเวณ
ห้องเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าทีผ2 เู้ กีย2 วข้องเข้าปฏิบตั กิ ารระดับ F1 ด้วยครับ (ประกาศ
แผน 3 ครังM ห่างกันไม่เกิน 3 วินาที)
- หัวหน้าเวร อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน : แจ้งช่างของโรงพยาบาลตาลสุม
- หัวหน้าเวร อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน : โทรแจ้งดับเพลิง เทศบาลตาลสุม
- หัวหน้าเวร อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน : โทรแจ้ง ไฟฟ้ าอําเภอตาลสุม
- หัวหน้าเวร อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน : โทรแจ้งตํารวจอําเภอตาลสุม
- หัวหน้าเวร อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน : โทรแจ้งประปาอําเภอตาลสุม
- หัวหน้าเวร อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน : โทรแจ้งผูบ้ งั คับบัญชาตามลําดับ
3. ณ จุดเกิดเหตุ
ทีมดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุ ประเมินสถานการณ์ แล้วไม่สามารถควบคุมได้ (เครื2องดับเพลิงไม่
สามารถดับได้แล้ว) ทีมดับเพลิงแจ้งหัวหน้าเวรจุดเกิดเหตุ
- ขออนุมตั ใิ ห้ใช้แผน F3
- ทีมดับเพลิง ณ จุดเกิดเหตุแจ้งไป ห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน ขออนุมตั ใิ ช้แผน F3 โดยใช้
รถเปิ ดสัญญาณไซเลน
4. ณ ห้องอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน
- หัวหน้ าเวร อุบตั ิเหตุ และฉุ กเฉิน : แจ้ง ศูนย์ยานพาหนะ นํ ารถฉุ กเฉินออกประกาศ
สัญญาณไซเลน อีกครังM โปรดทราบ โปรดทราบ ขณะนีMเกิดเหตุเพลิงไหม้ทบ2ี ริเวณห้อง
เทคนิคการแพทย์ แจ้งเจ้าหน้าทีผ2 เู้ กีย2 วข้อง (F3) ด้วยครับ (ประกาศแผน 3 ครังM ห่าง
กันไม่เกิน 3 วินาที)
- ผูอ้ าํ นวยการเหตุการณ์ (แพทย์เวร) : ประเมินสถานการณ์เพือ2 กําหนดจุดรวมพล
5. ทีมผูน้ ําทางหนีไฟ หัวหน้าทีมและสมาชิกในทีม ถือธง นําเจ้าหน้าทีแ2 ละผูป้ ่ วยทีอ2 ยูใ่ นจุดเกิดเหตุ
อพยพไปยังจุดรวมพล
ผู้อํานวยการดับเพลิงหลังจากรับแจ้งเหตุ : สังการให้
2
รวมพลที2จุดรวมพล จุดที2 1 จุดที2 2
และจุดรวมพล (สําหรับผูป้ ่ วยติดเชือM COVID – 19 )
หัวหน้ าเวร อุบตั เิ หตุและฉุ กเฉิน : เจ้าหน้ าที2และผู้ป่วยทุกท่าน รีบออกจากจุดเกิดเหตุไป
รวมตัวกันทีจ2 ดุ รวมพล จุดที.2 1 จุดที2 2 และจุดรวมพล (สําหรับผูป้ ่ วยติดเชือM COVID – 19 )

ธงจํานวน 6 สี ดังนีo
สีนํoาเงิ น
- กลุม่ งานบริหารทัวไป
2 จํานวน 8 คน
- งานยุทธศาสตร์สาธารณสุข จํานวน 2 คน
- กลุม่ งานกายภาพบําบัด จํานวน 3 คน
- หัวหน้ากลุม่ การพยาบาล จํานวน 1 คน
- งานสุขาภิบาลป้ องกันและควบคุมโรค จํานวน 4 คน
- คลินิกผูส้ งู อายุ จํานวน 5 คน
สีชมพู
- ศูนย์ชา่ งเทคนิค จํานวน 2 คน
- กลุม่ งานโภชนาการ จํานวน 4 คน
- งานสวน จํานวน 2 คน
- งานซักฟอก จํานวน 2 คน
- งานจ่ายกลาง จํานวน 5 คน
- งานทําความสะอาด จํานวน 4 คน
ธงสีนํoาเงิ น ธงสีชมพู ไปยังจุดรวมพลทีQ 1 สนามบาสเกตบอลหน้ าแฟลตเก่า
สีแดง

- กลุม่ งานบริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม จํานวน 7 คน
- กลุม่ งานแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก จํานวน 6 คน
- ศูนย์ยานพาหนะ จํานวน u คน
สีเขียว
- แพทย์ จํานวน 4 คน
- งานผูป้ ่ วยนอก จํานวน 4 คน
- งานอุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน จํานวน 19 คน
- งานเวชระเบียน จํานวน 3 คน
- กลุม่ งานประกันสุขภาพ จํานวน 4 คน
- กลุม่ งานเทคนิคการแพทย์ จํานวน 6 คน
- กลุม่ งานเภสัชกรรม จํานวน 10 คน
สีเหลือง
- เจ้าหน้าทีห2 อ้ งเก็บเงิน จํานวน 1 คน
- กลุม่ งานรังสีการแพทย์ จํานวน 2 คน
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จํานวน 2 คน
- งานห้องคลอด จํานวน 2 คน
- งานผูป้ ่ วยใน จํานวน 10 คน
- กลุม่ งานทันตกรรม จํานวน 6 คน
ธงสีแดง ธงสีเขียว ธงสีเหลือง ไปยังจุดรวมพลทีQ 2 สนามฟุตบอล

สีขาว (โรงพยาบาลเฉพาะกิ จ)
- เจ้าหน้าที2 ประจําตึก โรงพยาบาลเฉพาะกิจ จํานวน 5 คน
- กลุม่ ผูป้ ่ วยติดเชือM COVID -19
ธงสีขาว ไปยังจุดรวมพลผูป้ ่ วยติ ดเชืoอ COVID -19 ด้านหลังตึกผูป้ ่ วยใน
6. ฝ่ ายเคลือ2 นย้ายภายใน-ภายนอก นับทีมโดย เวรเปล มายังจุดเกิดเหตุ ขนย้ายทรัพย์สนิ แล้ว
รายงานตัวต่อผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง (รายงานทรัพย์สนิ ทีข2 นมามีอะไรบ้าง...1,2,3......)
เวรเปล: ผม นายเกียรติศกั ดิ ˆ ปั ญญาโรจน์ หัวหน้าทีมเคลื2อนย้ายภายใน-ภายนอก มีเจ้าหน้าที2
เข้าร่วมปฏิบตั กิ ารทังM หมด 5 ท่าน เราพร้อมที2จะปฏิบตั หิ น้ าที2นําผูป้ ่ วยและเจ้าหน้ าที2ไปจุดรวมพลที2
จุดที2 1 จุดที2 2 และจุดรวมพล (สําหรับผูป้ ่ วยติดเชือM COVID – 19 )
7. เวรเปล ประกาศให้ทุกคนไปรวมกันที2จุดรวมพลจุดที2 จุดที2 1 จุดที2 2 และจุดรวมพล (สําหรับ
ผูป้ ่ วยติดเชือM COVID – 19 )
เวรเปล: เจ้าหน้าทีแ2 ละผูป้ ่ วยทุกท่าน รีบออกจากจุดเกิดเหตุไปรวมตัวกันที2 จุดที2 1 จุดที2 2
และจุดรวมพล (สําหรับผูป้ ่ วยติดเชือM COVID – 19 )
8. สมาชิกฝ่ ายเคลือ2 นย้ายภายใน-ภายนอก นําทีม คนย้ายสิง2 ของไปยังจุดรวมพล ตามสัญลักษณ์
หมายเลข 1,2,3
9. ฝ่ ายส่งเสริมการปฏิบตั กิ าร นําทีมโดย พนักงานขับรถคนที2 2 ให้ปฏิบตั กิ ารดังนีM
1. วิง2 ไปเอาถังดับเพลิงแต่ละจุด
2. เจ้าหน้าทีท2 ท2ี ราบเหตุเพลิงไหม้และต้องการเข้ามาช่วยเหลือดับเพลิง
3. สําหรับการเกิดอัคคีภยั ในบริเวณเครือ2 งจักร ชุดดับเพลิงควรมาจากชุดดับเพลิงในสถานทีน2 นั M
ผูท้ ม2ี าช่วยเหลือควรช่วยเหลือในการลําเลียงอุปกรณ์ดบั เพลิง
4. คอยรับคําสังจากผู
2
อ้ าํ นวยการดับเพลิง ให้คอยอยูบ่ ริเวณเพลิงไหม้
10. เมือ2 รถดับเพลิงมาถึง คนทีเ2 ห็นนําทางแจ้งรถดับเพลิงมายังจุดเกิดเหตุ
11. หน่วยตรวจสอบเจ้าหน้าที2 ตรวจนับจํานวนเจ้าหน้าทีแ2 ละญาติคนไข้วา่ ครบหรือไม่ แล้วรายงาน
ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง
หัวหน้าทีต2 รวจสอบ เจ้าหน้าที2 : ดิฉนั นางศศิธร คงสกุล หัวหน้าทีมตรวจสอบเจ้าหน้าที2 มีผู้
ร่วมทีมทังM หมด 18 คน ขณะนีMตรวจสอบเจ้าหน้าทีม2 ที งั M หมด 141 ท่าน ผูป้ ่ วยทัวไป
2 15 ท่าน ญาติ
ผูป้ ่ วยทัวไป
2 15 ท่าน ผูป้ ่ วยติดเชือM COVID-19 35 ท่าน ครบคะ/ไม่ครบค่ะ (กรณีไม่ครบ เห็นครังM
สุดท้ายทีไ2 หน………. ส่งทีมกูภ้ ยั เข้าค้นหา)
12. ทีมช่างรายงาน ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง ว่าควบคุมเพลิงได้แล้ว
หัวหน้ าจุดเกิดเหตุ : เรียนท่านผู้อํานวยการดับ เพลิง ขณะนีM ทีมดับ เพลิงและเทศบาลตําบล
ตาลสุมสามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว จึงเรียนให้ผอู้ าํ นวยการรับทราบเพือ2 ประกาศยกเลิกแผนต่อไป
13. ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง ประกาศยกเลิกแผน

การจัดการอบรม วันทีQ 20 กันยายน 2564 ณ ห้ องประชุมราชาวดี โรงพยาบาลตาลสุม
- ประธานกล่าวเปิ ดการอบรม

- การบรรยายภาคทฤษฎี ให้ความรู้เจ้าหน้ าทีQ โรงพยาบาล

- การอบรมซ้ อมแผนอัคคี ภยั บนโต๊ะ ( Table Top )

ผังการซ้อมแผนอัคคีภยั รพ.ตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ประจําปี พ.ศ. 2564
จากเหตุการณ์สมมติ เหตุเกิดทีโ2 รงพยาบาลตาลสุม อุบลราชธานี ซึ2งเป็ นโรงพยาบาลชุมชนฯ
ขนาด 30 เตียง ตังM อยูใ่ นเขตอําเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี มีเจ้าหน้าทีป2 ฏิบตั งิ านทังM หมด 141 คน
โรงพยาบาลตาลสุม มีอาคารให้บริการแก่ผปู้ ่ วย อาคารสนับสนุ น 4 อาคาร อาคารทีพ2 กั อาศัย
5 อาคาร สถานีดบั เพลิงทีอ2 ยูใ่ กล้ทส2ี ดุ อยูห่ า่ งจากโรงพยาบาล ประมาณ 3 กิโลเมตร
เพื2อให้เกิดความพร้อมในระบบการป้ องกันอัคคีภยั ของโรงพยาบาลตาลสุม คณะกรรมการ
อาชีวะอนามัย และความปลอดภัย โรงพยาบาลตาลสุม จึงจัด ให้มีก ารซ้อมปฏิบ ัติต ามแผนอัค คีภ ัย
โรงพยาบาล ประจําปี พ.ศ.2564 ขึนM ในวันนีM ด้วยเหตุการณ์และสถานทีส2 มมุตเิ พือ2 ให้เหมาะสมกับการ
ฝึกซ้อม
เพลิงไหม้บริเวณห้องเทคนิค
การแพทย์ เวลา p4.qq น.

ผูป้ ระสบเหตุ(คุณวิชชา แสงวงศ์ )

โทรแจ้งหัวหน้าเวร
อุบตั เิ หตุฉุกเฉิน

ผูป้ ระสบเหตุ นําถังดับเพลิงหน้าห้องอุบตั เิ หตุฉุกเฉิน
ไปดับเพลิงเบือM งต้นพร้อมกับ เวรเปล ทีอ2 ยูเ่ วรตัดไฟ
หัวหน้าเวรโทรแจ้ง ตึกโรงพยาบาลเฉพาะกิจ
ปิ ดระบบออกซิเจนไปป์ ไลน์

รายงานหัวหน้าเวรและสังการให้
2
ผูป้ ระสบเหตุดบั เพลิงเบือM งต้น

ควบคุมเพลิงไม่ได้
หัวหน้าเวร อุบตั เิ หตุและฉุกเฉิน โทร
แจ้งศูนย์ยานพาหนะ เตรียมรถไซเลน
ประกาศไฟไหม้

ประชาสัมพันธ์: โปรดทราบ โปรดทราบ ขณะนีMเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ทบ2ี ริเวณห้องเทคนิคการแพทย์ เจ้าหน้าทีผ2 ูเ้ กีย2 วข้องเข้า
ปฏิบตั กิ ารระดับ Fp ด้วยครับ (ประกาศแผน R ครังM ห่างกันไม่
เกิน R วินาที) ศูนย์ยานพาหนะประกาศ

ทีมช่างมาทีจ2 ดุ เกิดเหตุนําถังดับเพลิง
จากจุดอืน2 ไปช่วยดับเพลิง,ตัดไฟ,
ขนของ

รายงานแพทย์เวร
(ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง)

ควบคุมเพลิงไม่ได้

ประกาศใช้แผนระงับ
อัคคีภยั แผน R และแจ้ง
ประชาสัมพันธ์
-กดกริง2 ยาว Š วินาที

หัวหน้าเวรอุบตั เิ หตุและฉุกเฉินโทรแจ้ง
หัวหน้ากลุม่ งานบริหารทัวไปเพื
2
อ2 แจ้ง
เทศบาลและสถานีตาํ รวจ
-หัวหน้าบริหารแจ้งผูอ้ าํ นวยการ รพ.
ปฏิบตั ติ ามแผน

แผนอพยพหนี ไฟ
แผนอพยพหนีไ ฟนั นM กํา หนดขึนM เพื2อ ความปลอดภัย ของชีว ติ และทรัพ ย์ส นิ ของบุค ลากร
โรงพยาบาลตาลสุมในขณะเกิดเหตุเพลิงไหม้
แผนอพยพหนีไ ฟที 2กํ า หนดขึนM นั นM มีอ งค์ป ระกอบต่า งๆ เช่น หน่ ว ยตรวจสอบจํา นวน
บุคลากรผูน้ ําทางหนีไฟ จุดนัดพบ หน่ วยช่วยชีวติ และยานพาหนะ ฯลฯ ควรได้กาํ หนดผูร้ บั ผิดชอบ
ในแต่ละหน่ วยงานโดยขึนM ตรงต่อผูอ้ าํ นวยการอพยพหนีไฟหรือผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง ดังนีM
- ผูอ้ าํ นวยการอพยพหนีไฟหรือผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง ชื2อ นายแพทย์ชานนท์ พันธ์นิกุล
- ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอพยพหนีไฟหรือผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง ชื2อ นายชัยรัตน์ พันธุ์ผาสุก
ในแผนดังกล่าวควรกําหนดให้มกี ารปฏิบตั ดิ งั นีM
1. หน่ ว ยงานตรวจสอบจํา นวนเจ้า หน้ า ที2 ผู ป้ ่ วย มีห น้ า ที2ต รวจนับ จํา นวนเจ้า หน้ า ทีว2 ่า
ผูป้ ่ วยมีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที2ปลอดภัยครบทุกคนหรือไม่
2. ผูน้ ําทางหนีไฟ จะเป็ นผูน้ ําทางเจ้าหน้ าที2 ผูป้ ่ วย อพยพหนีไฟไปตามทางออกที2จดั ไว้
3. จุด นัด พบ หรือ เรีย กอีก อย่า งว่า “จุด รวมพล” จะเป็ น สถานทีท2 ีป2 ลอดภัย ซึ2ง เจ้า หน้ า ที2
สามารถที2จ ะมารายงานตัว และทํา การตรวจสอบนับ จํา นวนได้ หากพบว่า เจ้า หน้ า ที2
ผูป้ ่ วย อพยพไฟหนีออกมาไม่ครบตามจํานวนจริง ซึ2งหมายถึงมีเจ้าหน้ าทีต2 ดิ อยู่ในพืMนที2
ทีเ2 กิดอัคคีภยั
4. หน่ วยช่วยชีวติ และยานพาหนะ จะเข้าค้น หาและทําการช่วยชีวติ เจ้าหน้ าที2ทีย2 งั ติดค้าง
อยู่ในอาคารหรือในพืMนที2ท2ไี ด้เกิดอัคคีภยั รวมถึงกรณีของเจ้าหน้าที2ออกมาอยู่ท2จี ุดรวม
พลแล้ว มีอ าการเป็ น ลม ช็อ ค หมดสติห รือ บาดเจ็บ เป็ น ต้น หน่ ว ยช่ว ยชีว ติ และ
ยานพาหนะจะทํา การปฐมพยาบาลเบืMอ งต้น และติด ต่อ หน่ ว ยยานพาหนะให้ในกรณีท2ี
พยาบาลหรือแพทย์พจิ ารณาแล้วต้องนําส่งโรงพยาบาล

แผนการอพยพหนี ไฟ
FIRE EVACUATION PLAI
หน้ าทีQ รบั ผิ ดชอบ
1.ผูอ้ าํ นวยการอพยพหนีไฟ
2.ผูช้ ่วยผูอ้ าํ นวยการอพยพหนีไฟ
3.หน่ วยตรวจสอบผูป้ ่ วยและเจ้าหน้ าที2
หมายถึง มีหน้ าที2ตรวจนับจํานวนเจ้าหน้ าที2ผูป้ ่ วยว่า
มีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณที2ปลอดภัย
ครบทุกคนหรือไม่

4.ผูน้ ําทางหนีไฟ (อาคารผูป้ ่ วยนอก อาคารกลุ่มงาน
บริการด้านปฐมภูมแิ ละองค์รวม อาคารโรงครัว จ่าย
กลางและซักฟอก
หมายถึง จะเป็ นผูน้ ําทางเจ้าหน้ าที2 ผูป้ ่ วยอพยพหนีไฟ
ไปตามทางออกที2จดั ไว้

ผู้ปฏิ บตั ิ การ
1.นายแพทย์ชานนท์ พันธ์นิกุล
2.นายชัยรัตน์ พันธุ์ผาสุก
หัวหน้ าทีม : นางศศิธร คงสกุล
ผูร้ ่วมทีม :
1. นางปวีณา จึงสุวดี
2. นางอินทิรา นิธวิ ฒ
ั นพงษ์
3. นางสาวศิรพิ ร ไชยสัตย์
4. นางสาวพัชรี บุญชิต
5. นางสาวปาริชาติ ผลานันต์
6. นายการุณ บุญครอบ
7. นายรังสรรค์ แนบชิด
8. นางสาวมยุร ี พุทธวรรณ์
9. นายนพพร แสงงาม
10. นางกชกร บุญครอบ
11. นางสาววิลดั ดา คงยืน
12. นางพัณณิตา พีระพรปั ญญา
13. นางไพบูลย์ หรรษา
14. นางสาวอังสุมาลิน นาคํา
15. นายพินิจ คูณทรัพย์
16. นางพีรญา สารักษ์
17. นางสาวประคอง บุดดารวม (กรรมการบ้านพัก)
18. นางสาววิลาวรรณ แสนทวีสุข (กรรมการ
บ้านพัก
หัวหน้ าทีม : นางสาววิไลวรร บุญประชม
ผูร้ ่วมทีม :
1. นางสาวธุวานันท์ ภูมทิ อง
2. นางสาวเพียงพร ภูมลิ าํ เนา
3. นางบรรยง จันทร์วตั ิ
4. นางสาวชินัญญา พรมศิร ิ
5. นางสาวโชติกา พราวศรี
6. นางสาวสังวาลย์ แสงเดือน (กรรมการบ้านพัก)
7. นางจิรารัตน์ จันดาประดิษฐ์ (กรรมการ
บ้านพัก)
8. นางกวนจา สังข์ทอง
9. นางสาวกฐิน เลิศศรี

หน้ าทีQ รบั ผิ ดชอบ
5.ผูน้ ําทางหนีไฟ (อาคารผูป้ ่ วยใน โรงพยาบาลเฉพาะ
กิจ)
หมายถึง จะเป็ นผูน้ ําทางเจ้าหน้ าที2 ผูป้ ่ วยอพยพหนีไฟ
ไปตามทางออกที2จดั ไว้ ณ จุดรวมพลผูป้ ่ วยติดเชืMอ
COVID-19

ผู้ปฏิ บตั ิ การ
หัวหน้ าทีม : นายศิรวิ ฒ
ั น์ สุโภภาค
ผูร้ ่วมทีม:
1. นางศริญญา อินทร์โสม
2. นางสาวกิตญ
ิ าภรณ์ วันทา
3. นางสาววรางคณา อุ่นแก้ว
4. นางสาวณัฐนันท์ สุนพัฒน์

6.หน่ วยช่วยชีวติ และยานพาหนะ
หมายถึง จะเข้าค้นหาและทําการช่วยชีวติ เจ้าหน้ าที2
ผูป้ ่ วยที2ยงั ติดค้างอยู่ในอาคารหรือในพืMนที2ท2ไี ด้เกิด
อัคคีภยั รวมถึงกรณีของเจ้าหน้ าที2ท2อี อกมาอยู่ท2จี ุดรวม
พลแล้วมีอาการเป็ นลม ช็อค
หมดสติหรือบาดเจ็บ เป็ นต้น หน่ วยช่วยชีวติ และ
ยานพาหนะจะทําการปฐมพยาบาลเบืMองต้น และติดต่อ
หน่ วยงานยานพาหนะให้ในกรณีท2พี ยาบาลหรือแพทย์
พิจารณาแล้วต้องนําส่งโรงพยาบาล

หัวหน้ าทีม: นายแพทย์ชานนท์ พันธ์นิกุล
ผูร้ ่วมทีม:
1. แพทย์หญิงปั ทมา สงวนตระกูล
2. นางกุลวนิชย์ ชื2นจิตร
3. นางปวีณา จึงสุวดี
4. นางสาวศศิธร ธานี
5. นางสาวประคอง บุดดารวม
6. นางสาวพริMมพราว ทองเก้า
7. นางสาวพัชรี บุญชิต
8. นางสาววิลดั ดา คงยืน
9. นางสาวสุทธาสินี จันทร์สวัสดิ ˆ
10. นางสาวยุภาพร วารี
11. นางสาวพรทิพย์ หมายเกืMอ
12. นางสาวกรกมล รุ่งราษี
13. นางสาววราภรณ์ ปั จฉาพร
14. นายศิรวิ ฒ
ั น์ สุโภภาค
15. นางศริญญา อินทร์โสม
16. นายพงษ์พทิ กั ษ์ ทองพูน
17. นายวินัย ทํานุ
18. นายสถาพร นาคคํา
19. นายสมภาร พันธ์ศรี
20. นายทรงพล สุขสําราญ
21. นายบุญธรรม ผุยผง
22. นายพิบูลย์ บุดดี
23. นายวายุ ดวงบุตร
24. นายชาคริต ดวงบุตร
25. นายกิตติพงษ์ มงคลเลิศ

แผนอพยพหนี ไฟ
หัวหน้าทีมจุดเกิดเหตุ อพยพผูป้ ่ วยและเจ้าหน้าที2
ไปยังจุดรวมพล จุดที2 2 สนามฟุตบอล

ฝ่ ายเคลือ2 นย้ายภายใน-ภายนอก
รายงานตัวต่อผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง
เพือ2 เคลือ2 นย้ายสิง2 ของ

ฝ่ ายตรวจสอบเจ้าหน้าที2 (ไม่เกิน 5
นาที)ตรวจนับจํานวนเจ้าหน้าทีแ2 ละ
ญาติคนไข้

ฝ่ ายส่งเสริมการปฏิบตั กิ าร
รายงานตัวต่อผูอ้ าํ นวยการดับเพลิงเพือ2
เข้าช่วยเหลือการดับเพลิง

ทีมช่างรายงาน ควบคุมเพลิง

ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง
ประกาศยกเลิกแผน
ประกาศ : ขณะนีMทมี ดับเพลิงและเทศบาลตําบล
ตาลสุมสามารถดับไฟได้แล้ว จึงขอประกาศ
ยกเลิกแผนอัคคีภยั ครับ

แผนบรรเทาทุกข์
แผนบรรเทาทุกข์จะประกอบด้วยหัวข้อต่ าง ๆ ดังนีo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

การประสานงานกับหน่ วยงานของรัฐ
การสํารวจความเสียหาย
การรายงานตัวของเจ้าหน้ าที2ทุกฝ่ าย และกําหนดจุดนัดพบของบุคลากรเพื2อรอรับคําสัง2
การช่วยชีวติ และขุดค้นหาผูเ้ สียชีวติ
การเคลื2อนย้ายผูป้ ระสบภัย ทรัพย์สนิ ของผูเ้ สียชีวติ
การประเมินความเสียหาย ผลการปฏิบตั งิ านและรายงานสถานการณ์ เพลิงไหม้
การช่วยเหลือสงเคราะห์ผูป้ ระสบภัย
การปรับปรุงแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้ าเพื2อให้ธุรกิจสามารถดําเนินการได้โดยเร็วที2สุด

แผนบรรเทาทุกข์ โอกาสพัฒนา
1) สํารวจความเสียหาย นํ าทีมโดยช่างและเจ้าของตึกและผู้ร่วมทีม โดยสํารวจว่าความเสียหาย
ทังM หมดเป็ นเงิน ............บาท รายงานความเสียหายแก่ผอู้ าํ นวยการดับเพลิง
2) สรุปการช่วยชีวติ และค้นหาผูป้ ระสบภัย นํ าทีมโดยงานอุบตั เิ หตุและฉุ กเฉิน และผูร้ ่วมทีม โดย
สํารวจว่ามี ผูป้ ่ วยทีบ2 าดเจ็บปานกลางแต่เดินไม่ได้ ....... คน ผูป้ ่ วยทีช2 ว่ ยเหลือตัวเองได้ .....คน
3) สรุปการช่วยชีวติ และค้นหาผูป้ ระสบภัย รพ.เฉพาะกิจ นํ าทีมโดย นายศิรวิ ฒ
ั น์ สุโภภาค และผู้
ร่วมทีม โดยสํารวจว่ามี ผูป้ ่ วยติดเชือM COVID – 19 …………คน
4) สรุปการเสียชีวติ (หัวหน้าจุดเกิดเหตุ) ให้รายงานว่าไม่มผี เู้ สียชีวติ .....คน เสียชีวติ ........คน
5) ทังM 3 ทีมต้องรายงานให้กบั นางศศิธร คงสกุล ทราบเพือ2 รายงานผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง
6) สรุปผลการปฏิบตั งิ านและรายงานสถานการณ์เพลิงไหม้
7) ผูอ้ าํ นวยการดับเพลิงปิ ดเหตุการณ์

ผังแผนบรรเทาทุกข์
ทีมสํารวจความเสียหาย รายงานความ
เสียหายแก่ผอู้ าํ นวยการ

ทีมสรุปการเสียชีวติ สํารวจผูเ้ สียชีวติ

ทีมช่วยชีวติ และค้นหาผูป้ ระสบภัย
สํารวจผูป้ ่ วยทีบ2 าดเจ็บ

ทีมสรุปผลการปฏิบตั งิ านและรายงาน
สถานการณ์

ทังM 4 ทีมต้องแจ้งให้หวั หน้าเวรทราบ เพือ2 รายงานผูอ้ าํ นวยการดับเพลิง

ภาคผนวก
ผังโรงพยาบาลตาลสุม

จุดรวมพล จํานวน 3 จุดรวมพล

- จุดรวมพลจุดที2 1 สนามบาสเกตบอลหน้าแฟลตเก่า

- จุดรวมพลจุดที2 2 บริเวณสนามฟุตบอล

- จุดรวมพลจุดที2 3 บริเวณด้านหลังอาคารศูนย์ยานพาหนะ

จุดรวมพล โรงพยาบาลเฉพาะกิจ

- จุดรวมพลผูป้ ่ วยติดเชืMอ COVID – 19 บริเวณด้านหลังตึกผูป้ ่ วยใน

