
II-3 ง. ความปลอดภยัจากอคัคีภยั  
ประเดน็ส าคญัของแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ผลการส ารวจความพร้อม บทเรียนจากการ

ซ้อมแผน การปรบัปรงุ 
1.ประเดน็ส าคญัของแผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยั 
    1.1แผนป้องกนัอคัคภียัมปีระเดน็ทีส่ ำคญั ดงันี้ 
       1.1.1กำรเรยีนรูว้ธิกีำรป้องกนักำรเกดิอคัคภียัมกีำรรณรงคใ์หทุ้กหน่วยงำนปฏบิตั ิดงันี้ 
             -กำรตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ำ สำยไฟต่ำงๆใหอ้ยูใ่นสภำพทีป่ลอดภยัและไดม้ำตรฐำนทุก
เดอืน 
            -รว่มกนัถอดปลัก๊ไฟเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ ทุกชนิด หลงัเลกิงำนทุกวนั 
     -กำรหำ้มสูบบุหรีภ่ำยในพืน้ทีโ่รงพยำบำล 
            -กำรแจง้ซ่อมแซมเครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ สำยไฟทีช่ ำรดุ ทนัททีีพ่บเหน็ 
            -ส่งเสรมิกำรท ำกจิกรรม 5 ส.อยำ่งต่อเนื่อง ในทุกพืน้ทีข่องหน่วยงำน เพื่อควำมเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ยงำ่ยต่อกำรดแูลรกัษำ และมสีถำนที ่ทีง่ำ่ยต่อกำรขนยำ้ยสิง่ของเมือ่เกดิเหตุ 
           -ไมจ่ดัวำงสิง่ของไวก้ดีขวำงบรเิวณทำงเขำ้ตูเ้มนสส์วทิซไ์ฟใหญ่  ประตูทำงออกและบรเิวณ
ทำงเดนิหรอืเสน้ทำงเคลื่อนยำ้ย 
       1.1.2กำรเตรยีมรบัอคัคภียั โดยกำรจดัหำอุปกรณ์ดบัเพลงิใหพ้รอ้มและเพยีงพอต่อกำรใชง้ำนโดย
ปฏบิตัดิงันี้   :  
             - กำรดแูลควำมเรยีบรอ้ยของอุปกรณ์ดบัเพลงิ ใหต้รวจสอบทุก 1 เดอืน โดยเจำ้หน้ำทีข่อง
หน่วยงำนพรอ้มกบัมกีำรบนัทกึกำรตรวจสอบไวทุ้กครัง้ 
             -ตดิตัง้วธิกีำรใชง้ำนถงัน ้ำยำดบัเพลงิ ไวคู้่กบัถงัน ้ำยำดบัเพลงิทุกถงั 
             -กำรจดัหำระบบน ้ำใหเ้พยีงและพรอ้มใชง้ำน หำกเกดิอคัคภียั             
       1.1.3กำรเรยีนรูแ้ละมทีกัษะเกีย่วกบัวธิกีำรใชง้ำนอุปกรณ์ดบัเพลงิทุกชนิดโดย 
             -จดัหำวทิยำกรทีม่คีวำมรูแ้ละควำมช ำนำญ มำสอนและฝึกวธิกีำรใชง้ำนอุปกรณ์ดบัเพลงิทุก
ชนิดใหแ้ก่เจำ้หน้ำที ่
             -จดัส่งเจำ้หน้ำทีเ่ขำ้รบักำรฝึกอบรมเฉพำะดำ้นอคัคภียั 
       1.1.4กำรจดัล ำดบัควำมส ำคญัของเอกสำรและเครื่องมอืต่ำงๆทีต่อ้งท ำกำรเคลื่อนยำ้ย เมือ่เกดิ
อคัคภียั 
โดยกำรตดิสลำกสเีช่น 
       สีแดงหมำยถงึ ส ำคญัมำกตอ้งเคลื่อนยำ้ยเป็นอนัดบัแรก  ไดแ้ก่ 
         1.เอกสำรส ำคญัต่ำงๆ เช่น ทะเบยีนประวตัผิูป่้วย, ทะเบยีนประวตัเิจำ้หน้ำที,่ ทะเบยีนประวตัิ

เครือ่งมอื, โครงกำรต่ำงๆ, เอกสำรกำรประชุม ฯลฯ 
         2.อุปกรณ์รำคำแพง เช่น เครือ่งอลัตรำ้ซำวด์, เครือ่งMonitor EKG , เครือ่งDefibrillator ,  
เครือ่งInjector ฯลฯ 
          3.วตัถุสำรเคม ี/วตัถุไวไฟ เช่น ถงัออกซเิจน , ทนิเนอรฯ์ลฯ 



หมำยเหตุ : สลำกสแีดงใหต้ดิมมุขวำของอุปกรณ์ มองเหน็เด่นชดั  ทรงสีเ่หลีย่มจตุัรสั 
       1.1.5กำรใหเ้จำ้หน้ำทีทุ่กคนผ่ำนกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำรดำ้นอคัคภียัเพื่อ 
            -ทรำบเกีย่วกบัสำเหตุของกำรเกดิเพลงิไหม ้, วธิป้ีองกนัและวธิปีฏบิตัเิมือ่ประสบเหตุเพลงิ
ไหม ้
             -รบัทรำบแผนป้องกนัและระงบัอคัคภียั 
            -ทรำบต ำแหน่งทีว่ำงถงัน ้ำยำดบัเพลงิ,สำยยำงและท่อน ้ำดบัเพลงิ,สญัญำณกริง่,แผงควบคุม

ไฟฟ้ำ, 
เสน้ทำงจรำจร,พืน้ทีเ่สีย่งต่อกำรเกดิเพลงิไหม้ 
            -ไดม้คีวำมรูแ้ละมทีกัษะในกำรใชถ้งัดบัเพลงิ 
       1.1.6กำรซอ้มแผนระงบัอคัคภียัเป็นประจ ำทุกปี เพื่อ 
            -ใหเ้จำ้หน้ำทีไ่ดม้ปีระสบกำรณ์ในกำรปฏบิตัติน หำกเกดิอคัคภียั 
            -ฝึกควำมพรอ้มของบุคลำกร,เครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆ 
            -ทรำบสำเหตุและปัญหำทีเ่กดิขึน้ ขณะท ำกำรซอ้มแผนฯ เพื่อน ำมำพฒันำปรบัปรงุระบบต่ำงๆ

ใหม้ปีระสทิธภิำพ  
    1.2แผนระงบัอคัคภียัมปีระเดน็ทีส่ ำคญั ดงันี้ 
       1.2.1กำรจดัท ำแผนผงัสำยกำรบงัคบับญัชำและกำรจดัแบ่งเจำ้หน้ำทีใ่นหน่วยงำนต่ำงๆ ใหส้งักดั

ในทมีต่ำงๆดำ้นอคัคภียั พรอ้มบทบำทหน้ำที่ เมือ่เกดิเหตุและแจง้ใหทุ้กคนทรำบ 
       1.2.2กำรจดัท ำผงัวธิปีฏบิตัใินกำรระงบัอคัคภียัใหม้คีวำมรวดเรว็และง่ำยต่อกำรปฏบิตัิ 
       1.2.3 เบอรโ์ทรศพัทต์ดิต่อของหน่วยงำนรำชกำรภำยนอกทีเ่กีย่วขอ้ง ผูบ้งัคบับญัชำและเจำ้หน้ำที่

ทุกคน  พรอ้มก ำหนดรหสัในกำรแจง้เหตุทีส่ ำคญั(ของ รพ.กนัตงัใชร้หสัF1.(Fire1) :เป็นรหสักำรแจง้
เกดิเหตุเพลงิไหมใ้หเ้จำ้หน้ำทีทุ่กคนทรำบ เพื่อป้องกนัผูป่้วยและญำตเิกดิกำรแตกตื่นและF.2 (Fire2) 
: เป็นรหสักำรแจง้ใหห้น่วยงำนท ำกำรเคลื่อนยำ้ยผูป่้วย  ญำต ิ เจำ้หน้ำทีแ่ละอุปกรณ์เครือ่งมอืต่ำงๆ 
ไปยงัจดุรวมพล) 

       1.2.4แนวทำงปฏบิตัขิองหน่วยงำนและทมีต่ำงๆ กรณเีกดิเหตุเพลงิไหม้ 
 
  2.ผลการส ารวจความพร้อม :  
*ผลกำรตรวจสอบเครือ่งมอืและอุปกรณ์ดำ้นอคัคภียั โดยทมีเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยัของโรงพยำบำล
และทมี 5 ส. เมือ่วนัที ่6-10 มนีำคม 2560:  
     1.ถงัดบัเพลงิเคม ี(ชนิดBCF. Non-CFC) จ ำนวน 25 ถงั มกีำรตรวจสอบสภำพทัง้ภำยนอกและ
ภำยในถงัทุกตน้เดอืน  โดยตรวจสอบเกยว์ดัระดบัแรงดนัและน ้ำยำภำยในถงั,ตรวจสอบสภำพน ้ำยำ
(โดยกำรพลกิตะแคงถงั ขึน้-ลง)และทดลองฉีดน ้ำยำเลก็น้อย 3 เดอืน/ครัง้ และดสูำยยำงมใิหม้กีำรอุดตนั 
จำกกำรตรวจสอบ พบว่ำ 

          -ถงัดบัเพลงิเคม(ีถงัเขยีว)ตดิตัง้ในหอ้งผ่ำตดั ละตกึผูป่้วยในชำยมนี ้ำยำเคมเีสื่อมไปจดุละ1 ถงั
จำกกำรทีเ่ขม็วดัระดบัน ้ำยำตกไปทำงซำ้ย เหตุจำกแรงดนัในถงัรัว่ไหล จงึไดด้ ำเนินกำรใหบ้รษิทัฯที่



ดแูล (อยูใ่นระยะประกนั) น ำถงัดบัเพลงิทีไ่มส่ำมำรถใชง้ำนไดไ้ปท ำกำรอดัน ้ำยำเคมใีหม ่ใหม้สีภำพ
พรอ้มใชง้ำน ส่วนถงัดบัเพลงิเคม ีใบอื่นๆทีห่มดอำยตุำมระยะเวลำ กจ็ะมกีำรส ำรวจทุดตน้เดอืน หำก
หมดอำยกุจ็ะมกีำรน ำไปอดัน ้ำยำเคมใีหมท่นัท ี 

     2.สญัญำณเตอืนภยั 3 จุด (จดุใหญ่ทีห่อ้งบตัร) ทมีดบัเพลงิจะเป็นผูก้ดทดสอบสญัญำณเตอืนภยั6
เดอืน/ครัง้ เพื่อทดสอบสภำพควำมดงัและพรอ้มใชง้ำนของสญัญำณ ครัง้ล่ำสุดไดม้กีำรทดสอบในกำร
ซอ้มแผนอคัคภียัของรพ. เมื่อวนัศุกรท์ี ่8 กรกฎำคม 2559 พบว่ำระบบสญัญำณเตอืนภยัและเสยีงตำม
สำยบำงส่วนประสบปัญหำในกำรใชง้ำนจงึไดก้ ำหนดใหม้กีำรตรวจสอบ และทดสอบระบบสญัญำณเตอืน
ภยัและเสยีงตำมสำยอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อใหม้สีภำพพรอ้มใชง้ำน เมือ่เกดิเหตุกำรณ์จรงิ 

     3.กำรใชส้ำยยำงดบัเพลงิ ทมีดบัเพลงิ รพ.ไดม้กีำรฝึกซอ้มทกัษะในกำรใชส้ำยยำงดบัเพลงิตำมแผน
ของทมีฯ3เดอืน /ครัง้ ใหแ้ก่เจำ้หน้ำทีร่กัษำควำมปลอดภยัของ รพ. จ ำนวน 6 คน โดยวทิยำกรของ รพ.
เองทีผ่่ำนกำรฝึกอบรมมำจำก วทิยำลยัป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยั  จ.สงขลำ ในกำรฝึกซอ้ม
เจำ้หน้ำทีข่องทมีฯเกีย่วกบัควำมรูแ้ละกำรฝึกทกัษะในเรือ่ง กำรแบกสำยยำง , กำรคลีส่ำยยำง , กำรต่อ
สำยยำง , กำรจบัหวัเหลก็ฉีดน ้ำและ กำรเกบ็สำยยำง ทีถู่กตอ้งปลอดภยั กำรประเมนิผลกำรฝึกซอ้ม
แผนอคัคภียั เมือ่วนัศุกรท์ี ่8 กรกฎำคม 2559  พบว่ำเจำ้หน้ำทีข่องทมีดบัเพลงิ รพ.สำมำรถปฏบิตัไิด้
ถูกตอ้งตำมขัน้ตอนและมคีวำมรวดเรว็ 

    4.กำรตดิตัง้ระบบท่อจำ่ยน ้ำดบัเพลงิ : ปัจจุบนัระบบท่อจำ่ยน ้ำดบัเพลงิม ีอยู ่2 จดุ  คอื ทีห่น้ำหน่วย
จำ่ยกลำง และขำ้งอำคำรชนัสตูรพลกิศพ 

    5.กำรตดิตัง้เครือ่งดกัจบัหมอกควนั จ ำนวน 8 ตวัในพืน้ทีเ่สีย่ง 5 จดุ ไดแ้ก่ ส ำนักงำนช่ำงบ ำรุง,คลงั
วสัดุ,คลงัเวชภณัฑ,์คลงัยำและคลงัน ้ำเกลอื โดยมแีผงควบคุมและแจง้เตอืนเหตุ ตดิตัง้อยูภ่ำยในหอ้ง
บตัร ซึง่มเีจำ้หน้ำทีป่ฏบิตังิำนอยู ่24 ชัว่โมง(เกดิเหตุกำรณ์ไฟฟ้ำลดัวงจรทีแ่ผงไฟในคลงัเวชภณัฑ ์1 
ครัง้ เครือ่งดกัจบัหมอกควนัสำมำรถท ำงำนไดอ้ย่ำงมปีระสทิธภิำพ โดยกำรส่งสญัญำณเสยีงเตอืนภยั
มำยงัหอ้งบตัร 2 ครัง้ เจำ้หน้ำทีใ่นหอ้งบตัรไดร้บีแจง้ใหเ้จำ้หน้ำทีใ่นจุดเกดิเหตุรบัทรำบและสำมำรถดบั
ไฟไดอ้ยำ่งทนัท่วงท)ี 

    6.กำรปรบัปรงุระบบเสยีงตำมสำยใหม้ปีระสทิธภิำพและครอบคลุมทุกพืน้ทีใ่นโรงพยำบำล  โดยมกีำร
ปรบัปรงุระบบเสยีงตำมสำยใหมท่ัง้โรงพยำบำล และตดิตัง้ล ำโพงเพิม่เตมิในหน่วยงำนและจดุภำยนอก  

 7.จำกกำรจดัโครงกำรอบรมเชงิปฏบิตักิำร กำรป้องกนัและระงบัอคัคภียั กำรซอ้มแผนอคัคภียั เมือ่วนัที ่
6-8 กรกฎำคม 2559 พบว่ำเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มเป้ำหมำยเขำ้รว่มอบรม คดิเป็น 89.9 %,เจำ้หน้ำทีไ่มไ่ดเ้ขำ้
รบักำรอบรม คดิเป็น 2.2 % (สำเหตุจำกตดิประชุม / รำชกำร)และเจำ้หน้ำทีก่ลุ่มเป้ำหมำยทีเ่ขำ้รว่ม
อบรมผ่ำนกำรฝึกทกัษะในกำรป้องกนัอคัคภียัและกำรใชถ้งัดบัเพลงิ คดิเป็น 100 %และผลกำรฝึกซอ้ม
แผนอคัคภียั ในวนัที ่8 กรกฎำคม 2559มบีุคลำกรเขำ้ร่วมกำรฝึกซอ้มแผนอคัคภียั คดิเป็น 95 % หลงั
กำรซอ้มแผนอคัคภียัเสรจ็สิน้คณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผูป้ระเมนิทัง้จำกภำยในและภำยนอก
โรงพยำบำล มกีำรรว่มประชุมเพื่อรบัทรำบปัญหำ, ขอ้เสนอแนะต่ำงๆและก ำหนดแนวทำงในกำรแกไ้ข 
ปรบัปรงุ ต่อไป 



3.บทเรียนท่ีได้รบัจากการซ้อมแผน :  

- จำกกำรทีไ่มไ่ดม้กีำรทดสอบอุปกรณ์ในกำรดบัเพลงิอยำ่งสม ่ำเสมอ ท ำใหพ้บปัญหำ คอื    

            -ระบบสญัญำณเตอืนภยัและเสยีงตำมสำยบำงส่วนประสบปัญหำในกำรใชง้ำน  

*แนวทางการด าเนินการแก้ไข / ปรบัปรงุ:  

                -ใหม้กีำรตรวจสอบ และทดสอบระบบสญัญำณเตอืนภยัและเสยีงตำมสำยอยำ่งสม ่ำเสมอ 
เพื่อใหม้สีภำพพรอ้มใชง้ำน เมือ่เกดิเหตุกำรณ์จรงิ 

*ประโยชน์ท่ีได้รบัจากการด าเนินโครงการ (หลงักำรจดัโครงกำร) :  

1.ผูเ้ขำ้รว่มอบรมมคีวำมรูเ้กี่ยวกบัอคัคภียัเพิม่ขึน้ สำมำรถน ำควำมรูแ้ละทกัษะ ไปใชใ้นกำรป้องกนั 
ระงบัอคัคภียัไดอ้ยำ่งมปีระสทิธภิำพ 

2.หำกเกดิอคัคภียัขึน้ เจำ้หน้ำทีส่ำมำรถปฏบิตังิำนและใหก้ำรช่วยเหลอืผูป่้วย / ผูบ้ำดเจบ็ ไดอ้ย่ำง
รวดเรว็ ปลอดภยั และเกดิควำมเสยีหำยต่อทรพัยส์นิทีเ่กีย่วขอ้งใหน้้อยทีสุ่ด 

3.เจำ้หน้ำทีผู่ป้ฏบิตังิำนส่วนใหญ่เขำ้ใจบทบำท หน้ำทีค่วำมรบัผดิชอบของตนเองและสำมำรถปฏบิตัไิด้
ถูกตอ้ง มคีวำมเป็นระเบยีบไมส่บัสนเวลำเกดิเหตุ 

4.เป็นกำรทดสอบสภำพควำมพรอ้มใชง้ำนของเครือ่งมอืและอุปกรณ์ต่ำงๆทีเ่กี่ยวขอ้ง เช่น ระบบเสยีง
ตำมสำย, ระบบน ้ำและเครือ่งมอืในกำรดบัเพลงิ เป็นต้น 

5.เตรยีมควำมพรอ้มในกำรประสำนงำนระหว่ำงโรงพยำบำลและหน่วยงำนทีเ่กี่ยวขอ้ง ใหม้ปีระสทิธภิำพ
เมือ่เกดิเหตุภยัพบิตั ิ

 
มาตรฐาน Score ประเดน็ในแผนการพฒันา 1-2 ปีข้างหน้า 

38. กำรจดัท ำแผน ฝึกซอ้ม ตรวจสอบระบบ 
เพื่อป้องกนัอคัคภียั 

3  พฒันำระบบสญัญำณเตอืนภยัและเสยีงตำมสำย
ของ รพ.ใหม้ปีระสทิธภิำพ 

 ปรบัปรงุแผนกำรป้องกนัและระงบัอคัคภียัของ 
รพ.และหน่วยงำนใหม้คีวำมสมบรูณ์เพิม่ขึน้ 

 ตดิตัง้เครือ่งดกัจบัหมอกควนัเพิม่เตมิในพืน้ที่
เสีย่ง 

 

 

 


