II-3 ง. ความปลอดภัยจากอัคคีภยั
ประเด็นสาคัญของแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั ผลการสารวจความพร้อม บทเรียนจากการ
ซ้อมแผน การปรับปรุง
1.ประเด็นสาคัญของแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั
1.1แผนป้ องกันอัคคีภยั มีประเด็นทีส่ ำคัญ ดังนี้
1.1.1กำรเรียนรูว้ ธิ กี ำรป้ องกันกำรเกิดอัคคีภยั มีกำรรณรงค์ให้ทุกหน่วยงำนปฏิบตั ิ ดังนี้
-กำรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ ำ สำยไฟต่ำงๆให้อยูใ่ นสภำพทีป่ ลอดภัยและได้มำตรฐำนทุก
เดือน
-ร่วมกันถอดปลักไฟเครื
๊
อ่ งใช้ไฟฟ้ ำ ทุกชนิด หลังเลิกงำนทุกวัน
-กำรห้ำมสูบบุหรีภ่ ำยในพืน้ ทีโ่ รงพยำบำล
-กำรแจ้งซ่อมแซมเครือ่ งใช้ไฟฟ้ ำ สำยไฟทีช่ ำรุด ทันทีทพ่ี บเห็น
-ส่งเสริมกำรทำกิจกรรม 5 ส.อย่ำงต่อเนื่อง ในทุกพืน้ ทีข่ องหน่วยงำน เพื่อควำมเป็ นระเบียบ
เรียบร้อยง่ำยต่อกำรดูแลรักษำ และมีสถำนที่ ทีง่ ำ่ ยต่อกำรขนย้ำยสิง่ ของเมือ่ เกิดเหตุ
-ไม่จดั วำงสิง่ ของไว้กดี ขวำงบริเวณทำงเข้ำตูเ้ มนส์สวิทซ์ไฟใหญ่ ประตูทำงออกและบริเวณ
ทำงเดินหรือเส้นทำงเคลื่อนย้ำย
1.1.2กำรเตรียมรับอัคคีภยั โดยกำรจัดหำอุปกรณ์ดบั เพลิงให้พร้อมและเพียงพอต่อกำรใช้งำนโดย
ปฏิบตั ดิ งั นี้ :
- กำรดูแลควำมเรียบร้อยของอุปกรณ์ดบั เพลิง ให้ตรวจสอบทุก 1 เดือน โดยเจ้ำหน้ำทีข่ อง
หน่วยงำนพร้อมกับมีกำรบันทึกกำรตรวจสอบไว้ทุกครัง้
-ติดตัง้ วิธกี ำรใช้งำนถังน้ ำยำดับเพลิง ไว้ค่กู บั ถังน้ำยำดับเพลิงทุกถัง
-กำรจัดหำระบบน้ำให้เพียงและพร้อมใช้งำน หำกเกิดอัคคีภยั
1.1.3กำรเรียนรูแ้ ละมีทกั ษะเกีย่ วกับวิธกี ำรใช้งำนอุปกรณ์ดบั เพลิงทุกชนิดโดย
-จัดหำวิทยำกรทีม่ คี วำมรูแ้ ละควำมชำนำญ มำสอนและฝึกวิธกี ำรใช้งำนอุปกรณ์ดบั เพลิงทุก
ชนิดให้แก่เจ้ำหน้ำที่
-จัดส่งเจ้ำหน้ำทีเ่ ข้ำรับกำรฝึกอบรมเฉพำะด้ำนอัคคีภยั
1.1.4กำรจัดลำดับควำมสำคัญของเอกสำรและเครื่องมือต่ำงๆทีต่ อ้ งทำกำรเคลื่อนย้ำย เมือ่ เกิด
อัคคีภยั
โดยกำรติดสลำกสีเช่น
สีแดงหมำยถึง สำคัญมำกต้องเคลื่อนย้ำยเป็ นอันดับแรก ได้แก่
1.เอกสำรสำคัญต่ำงๆ เช่น ทะเบียนประวัตผิ ปู้ ่ วย, ทะเบียนประวัตเิ จ้ำหน้ำที,่ ทะเบียนประวัติ
เครือ่ งมือ, โครงกำรต่ำงๆ, เอกสำรกำรประชุม ฯลฯ
2.อุปกรณ์รำคำแพง เช่น เครือ่ งอัลตร้ำซำวด์, เครือ่ งMonitor EKG , เครือ่ งDefibrillator ,
เครือ่ งInjector ฯลฯ
3.วัตถุสำรเคมี /วัตถุไวไฟ เช่น ถังออกซิเจน , ทินเนอร์ฯลฯ

หมำยเหตุ : สลำกสีแดงให้ตดิ มุมขวำของอุปกรณ์ มองเห็นเด่นชัด ทรงสีเ่ หลีย่ มจัตุรสั
1.1.5กำรให้เจ้ำหน้ำทีท่ ุกคนผ่ำนกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำรด้ำนอัคคีภยั เพื่อ
-ทรำบเกีย่ วกับสำเหตุของกำรเกิดเพลิงไหม้ , วิธปี ้ องกันและวิธปี ฏิบตั เิ มือ่ ประสบเหตุเพลิง
ไหม้
-รับทรำบแผนป้ องกันและระงับอัคคีภยั
-ทรำบตำแหน่งทีว่ ำงถังน้ ำยำดับเพลิง,สำยยำงและท่อน้ำดับเพลิง,สัญญำณกริง่ ,แผงควบคุม
ไฟฟ้ ำ,
เส้นทำงจรำจร,พืน้ ทีเ่ สีย่ งต่อกำรเกิดเพลิงไหม้
-ได้มคี วำมรูแ้ ละมีทกั ษะในกำรใช้ถงั ดับเพลิง
1.1.6กำรซ้อมแผนระงับอัคคีภยั เป็ นประจำทุกปี เพื่อ
-ให้เจ้ำหน้ำทีไ่ ด้มปี ระสบกำรณ์ในกำรปฏิบตั ติ น หำกเกิดอัคคีภยั
-ฝึกควำมพร้อมของบุคลำกร,เครือ่ งมือและอุปกรณ์ต่ำงๆ
-ทรำบสำเหตุและปั ญหำทีเ่ กิดขึน้ ขณะทำกำรซ้อมแผนฯ เพื่อนำมำพัฒนำปรับปรุงระบบต่ำงๆ
ให้มปี ระสิทธิภำพ
1.2แผนระงับอัคคีภยั มีประเด็นทีส่ ำคัญ ดังนี้
1.2.1กำรจัดทำแผนผังสำยกำรบังคับบัญชำและกำรจัดแบ่งเจ้ำหน้ำทีใ่ นหน่วยงำนต่ำงๆ ให้สงั กัด
ในทีมต่ำงๆด้ำนอัคคีภยั พร้อมบทบำทหน้ำที่ เมือ่ เกิดเหตุและแจ้งให้ทุกคนทรำบ
1.2.2กำรจัดทำผังวิธปี ฏิบตั ใิ นกำรระงับอัคคีภยั ให้มคี วำมรวดเร็วและง่ำยต่อกำรปฏิบตั ิ
1.2.3 เบอร์โทรศัพท์ตดิ ต่อของหน่วยงำนรำชกำรภำยนอกทีเ่ กีย่ วข้อง ผูบ้ งั คับบัญชำและเจ้ำหน้ำที่
ทุกคน พร้อมกำหนดรหัสในกำรแจ้งเหตุทส่ี ำคัญ(ของ รพ.กันตังใช้รหัสF1.(Fire1) :เป็ นรหัสกำรแจ้ง
เกิดเหตุเพลิงไหม้ให้เจ้ำหน้ำทีท่ ุกคนทรำบ เพื่อป้ องกันผูป้ ่ วยและญำติเกิดกำรแตกตื่นและF.2 (Fire2)
: เป็ นรหัสกำรแจ้งให้หน่วยงำนทำกำรเคลื่อนย้ำยผูป้ ่ วย ญำติ เจ้ำหน้ำทีแ่ ละอุปกรณ์เครือ่ งมือต่ำงๆ
ไปยังจุดรวมพล)
1.2.4แนวทำงปฏิบตั ขิ องหน่วยงำนและทีมต่ำงๆ กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
2.ผลการสารวจความพร้อม :
*ผลกำรตรวจสอบเครือ่ งมือและอุปกรณ์ดำ้ นอัคคีภยั โดยทีมเจ้ำหน้ำทีค่ วำมปลอดภัยของโรงพยำบำล
และทีม 5 ส. เมือ่ วันที่ 6-10 มีนำคม 2560:
1.ถังดับเพลิงเคมี (ชนิดBCF. Non-CFC) จำนวน 25 ถัง มีกำรตรวจสอบสภำพทัง้ ภำยนอกและ
ภำยในถังทุกต้นเดือน โดยตรวจสอบเกย์วดั ระดับแรงดันและน้ ำยำภำยในถัง,ตรวจสอบสภำพน้ ำยำ
(โดยกำรพลิกตะแคงถัง ขึน้ -ลง)และทดลองฉีดน้ำยำเล็กน้อย 3 เดือน/ครัง้ และดูสำยยำงมิให้มกี ำรอุดตัน
จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ
-ถังดับเพลิงเคมี(ถังเขียว)ติดตัง้ ในห้องผ่ำตัด ละตึกผูป้ ่ วยในชำยมีน้ ำยำเคมีเสื่อมไปจุดละ1 ถัง
จำกกำรทีเ่ ข็มวัดระดับน้ำยำตกไปทำงซ้ำย เหตุจำกแรงดันในถังรัวไหล
่
จึงได้ดำเนินกำรให้บริษทั ฯที่

ดูแล (อยูใ่ นระยะประกัน) นำถังดับเพลิงทีไ่ ม่สำมำรถใช้งำนได้ไปทำกำรอัดน้ำยำเคมีใหม่ ให้มสี ภำพ
พร้อมใช้งำน ส่วนถังดับเพลิงเคมี ใบอื่นๆทีห่ มดอำยุตำมระยะเวลำ ก็จะมีกำรสำรวจทุดต้นเดือน หำก
หมดอำยุกจ็ ะมีกำรนำไปอัดน้ำยำเคมีใหม่ทนั ที
2.สัญญำณเตือนภัย 3 จุด (จุดใหญ่ทห่ี อ้ งบัตร) ทีมดับเพลิงจะเป็ นผูก้ ดทดสอบสัญญำณเตือนภัย6
เดือน/ครัง้ เพื่อทดสอบสภำพควำมดังและพร้อมใช้งำนของสัญญำณ ครัง้ ล่ำสุดได้มกี ำรทดสอบในกำร
ซ้อมแผนอัคคีภยั ของรพ. เมื่อวันศุกร์ท่ี 8 กรกฎำคม 2559 พบว่ำระบบสัญญำณเตือนภัยและเสียงตำม
สำยบำงส่วนประสบปั ญหำในกำรใช้งำนจึงได้กำหนดให้มกี ำรตรวจสอบ และทดสอบระบบสัญญำณเตือน
ภัยและเสียงตำมสำยอย่ำงสม่ำเสมอ เพื่อให้มสี ภำพพร้อมใช้งำน เมือ่ เกิดเหตุกำรณ์จริง
3.กำรใช้สำยยำงดับเพลิง ทีมดับเพลิง รพ.ได้มกี ำรฝึกซ้อมทักษะในกำรใช้สำยยำงดับเพลิงตำมแผน
ของทีมฯ3เดือน /ครัง้ ให้แก่เจ้ำหน้ำทีร่ กั ษำควำมปลอดภัยของ รพ. จำนวน 6 คน โดยวิทยำกรของ รพ.
เองทีผ่ ่ำนกำรฝึกอบรมมำจำก วิทยำลัยป้ องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จ.สงขลำ ในกำรฝึกซ้อม
เจ้ำหน้ำทีข่ องทีมฯเกีย่ วกับควำมรูแ้ ละกำรฝึกทักษะในเรือ่ ง กำรแบกสำยยำง , กำรคลีส่ ำยยำง , กำรต่อ
สำยยำง , กำรจับหัวเหล็กฉีดน้ำและ กำรเก็บสำยยำง ทีถ่ ูกต้องปลอดภัย กำรประเมินผลกำรฝึกซ้อม
แผนอัคคีภยั เมือ่ วันศุกร์ท่ี 8 กรกฎำคม 2559 พบว่ำเจ้ำหน้ำทีข่ องทีมดับเพลิง รพ.สำมำรถปฏิบตั ไิ ด้
ถูกต้องตำมขัน้ ตอนและมีควำมรวดเร็ว
4.กำรติดตัง้ ระบบท่อจ่ำยน้ำดับเพลิง : ปั จจุบนั ระบบท่อจ่ำยน้ ำดับเพลิงมี อยู่ 2 จุด คือ ทีห่ น้ำหน่วย
จ่ำยกลำง และข้ำงอำคำรชันสูตรพลิกศพ
5.กำรติดตัง้ เครือ่ งดักจับหมอกควัน จำนวน 8 ตัวในพืน้ ทีเ่ สีย่ ง 5 จุด ได้แก่ สำนักงำนช่ำงบำรุง,คลัง
วัสดุ,คลังเวชภัณฑ์,คลังยำและคลังน้ำเกลือ โดยมีแผงควบคุมและแจ้งเตือนเหตุ ติดตัง้ อยูภ่ ำยในห้อง
บัตร ซึง่ มีเจ้ำหน้ำทีป่ ฏิบตั งิ ำนอยู่ 24 ชัวโมง(เกิ
่
ดเหตุกำรณ์ไฟฟ้ ำลัดวงจรทีแ่ ผงไฟในคลังเวชภัณฑ์ 1
ครัง้ เครือ่ งดักจับหมอกควันสำมำรถทำงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ โดยกำรส่งสัญญำณเสียงเตือนภัย
มำยังห้องบัตร 2 ครัง้ เจ้ำหน้ำทีใ่ นห้องบัตรได้รบี แจ้งให้เจ้ำหน้ำทีใ่ นจุดเกิดเหตุ รบั ทรำบและสำมำรถดับ
ไฟได้อย่ำงทันท่วงที)
6.กำรปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยให้มปี ระสิทธิภำพและครอบคลุมทุกพืน้ ทีใ่ นโรงพยำบำล โดยมีกำร
ปรับปรุงระบบเสียงตำมสำยใหม่ทงั ้ โรงพยำบำล และติดตัง้ ลำโพงเพิม่ เติมในหน่วยงำนและจุดภำยนอก
7.จำกกำรจัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบตั กิ ำร กำรป้ องกันและระงับอัคคีภยั กำรซ้อมแผนอัคคีภยั เมือ่ วันที่
6-8 กรกฎำคม 2559 พบว่ำเจ้ำหน้ำทีก่ ลุ่มเป้ ำหมำยเข้ำร่วมอบรม คิดเป็ น 89.9 %,เจ้ำหน้ำทีไ่ ม่ได้เข้ำ
รับกำรอบรม คิดเป็ น 2.2 % (สำเหตุจำกติดประชุม / รำชกำร)และเจ้ำหน้ำทีก่ ลุ่มเป้ ำหมำยทีเ่ ข้ำร่วม
อบรมผ่ำนกำรฝึกทักษะในกำรป้ องกันอัคคีภยั และกำรใช้ถงั ดับเพลิง คิดเป็ น 100 %และผลกำรฝึกซ้อม
แผนอัคคีภยั ในวันที่ 8 กรกฎำคม 2559มีบุคลำกรเข้ำร่วมกำรฝึกซ้อมแผนอัคคีภยั คิดเป็ น 95 % หลัง
กำรซ้อมแผนอัคคีภยั เสร็จสิน้ คณะกรรมกำรดำเนินงำนและผูป้ ระเมินทัง้ จำกภำยในและภำยนอก
โรงพยำบำล มีกำรร่วมประชุมเพื่อรับทรำบปั ญหำ, ข้อเสนอแนะต่ำงๆและกำหนดแนวทำงในกำรแก้ไข
ปรับปรุง ต่อไป

3.บทเรียนที่ได้รบั จากการซ้อมแผน :
- จำกกำรทีไ่ ม่ได้มกี ำรทดสอบอุปกรณ์ในกำรดับเพลิงอย่ำงสม่ำเสมอ ทำให้พบปั ญหำ คือ
-ระบบสัญญำณเตือนภัยและเสียงตำมสำยบำงส่วนประสบปั ญหำในกำรใช้งำน
*แนวทางการดาเนิ นการแก้ไข / ปรับปรุง:
-ให้มกี ำรตรวจสอบ และทดสอบระบบสัญญำณเตือนภัยและเสียงตำมสำยอย่ำงสม่ำเสมอ
เพื่อให้มสี ภำพพร้อมใช้งำน เมือ่ เกิดเหตุกำรณ์จริง
*ประโยชน์ ที่ได้รบั จากการดาเนิ นโครงการ (หลังกำรจัดโครงกำร) :
1.ผูเ้ ข้ำร่วมอบรมมีควำมรูเ้ กี่ยวกับอัคคีภยั เพิม่ ขึน้ สำมำรถนำควำมรูแ้ ละทักษะ ไปใช้ในกำรป้ องกัน
ระงับอัคคีภยั ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ
2.หำกเกิดอัคคีภยั ขึน้ เจ้ำหน้ำทีส่ ำมำรถปฏิบตั งิ ำนและให้กำรช่วยเหลือผูป้ ่ วย / ผูบ้ ำดเจ็บ ได้อย่ำง
รวดเร็ว ปลอดภัย และเกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วข้องให้น้อยทีส่ ุด
3.เจ้ำหน้ำทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ ำนส่วนใหญ่เข้ำใจบทบำท หน้ำทีค่ วำมรับผิดชอบของตนเองและสำมำรถปฏิบตั ไิ ด้
ถูกต้อง มีควำมเป็ นระเบียบไม่สบั สนเวลำเกิดเหตุ
4.เป็ นกำรทดสอบสภำพควำมพร้อมใช้งำนของเครือ่ งมือและอุปกรณ์ต่ำงๆทีเ่ กี่ยวข้อง เช่น ระบบเสียง
ตำมสำย, ระบบน้ ำและเครือ่ งมือในกำรดับเพลิง เป็ นต้น
5.เตรียมควำมพร้อมในกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงพยำบำลและหน่วยงำนทีเ่ กี่ยวข้อง ให้มปี ระสิทธิภำพ
เมือ่ เกิดเหตุภยั พิบตั ิ
มาตรฐาน
38. กำรจัดทำแผน ฝึกซ้อม ตรวจสอบระบบ
เพื่อป้ องกันอัคคีภยั

Score
ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้ า
3  พัฒนำระบบสัญญำณเตือนภัยและเสียงตำมสำย

ของ รพ.ให้มปี ระสิทธิภำพ
 ปรับปรุงแผนกำรป้ องกันและระงับอัคคีภยั ของ
รพ.และหน่วยงำนให้มคี วำมสมบูรณ์เพิม่ ขึน้
 ติดตัง้ เครือ่ งดักจับหมอกควันเพิม่ เติมในพืน้ ที่
เสีย่ ง

