
บนัทกึประชุมคณะท างานอัคคภียั 
วนัที ่20 มถินุายน 2562 เวลา 14.00 น. 

ณ หอ้งประชมุเฉลิมพระเกยีรต ิ80 พรรษา ขัน้ 2 โรงพยาบาลโนนไทย 
 

........................................................... 
ผูเ้ขา้รว่มประชุม 

1. นายธนบดี  เพียงปราชญ์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ    ประธาน 
2. นางวิมลรัตน์  กล้าหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ   กรรมการ 
3. นายศิวภัทร  โชคสุขสมสกุล นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   กรรมการ 
4. นางสาวศุภิสรา  ช านาญจิตต์ เภสัชกรปฏิบัติการ    กรรมการ 
5. นางลดาวรรณ  เอ่ียมสอาด นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   เลขานุการ 
6. นางชนิดา  วณิชาชีวะ เจ้าพนักงานธุรการ    ผู้ช่วยเลขา 

 
ผู้ไมเ่ขา้รว่มประชุม 

1. นางสุธีรา  เสนาสังข์ หัวหน้าพยาบาล พยาบาลวิชาชีพช านาญการพิเศษ  ติดประชมุ 
2. นางสาววัชรินทร์ โคตะนะ  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ   ติดประชมุ 
3. นางสาวภัทรนุช รุจิรวรรธน ์ เภสัชกรช านาญการ    ติดประชมุ 
4. นายศุภชัย  วันสันเทียะ นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ   ติดประชมุ 

 
เปิดประชุมเวลา 14.00 น.  
 

วาระที ่1 เรื่องที่ประธานแจง้ให้ทราบ 
- จัดอบรมวิชาการอัคคีภัยและฝึกปฏิบัติ ฉีด พ่น ถังดับเพลิง วันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562            

เวลา 13.00 น. ผู้เข้าอบรมประมาณวันละ 100 คน วันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ซ้อมแผนบนโต๊ะ 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ซ้อมจริง 

- วันที่ 28 มิถุนายน 2562 ประชุมคณะท างานระดับอ าเภอ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เพ่ือปรึกษาหารือ เพื่อตั้งสถานการณ์ 1,2,3 

- เชิญกู้ชีพทุกแห่งเข้าร่วมซ้อมแผนอัคคีภัยและทุกหน่วยงานที่รถน้ า 
- เชิญนายอ าเภอร่วมซ้อมแผนบนโต๊ะและร่วมซ้อมจริง 
- หน่วยดับเพลิง ขาดผู้บัญชาการจากบุคคลภายนอกคอยสั่งการก่อนเข้าช่วยเหลือ (Fire 

commander) ณ จุดดับเพลิงเพ่ือประสานกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมายังจุดกองอ านวยการ 
- คุณลดาวรรณ เตรียมแผนผังให้ Fire commander เพ่ือใช้ส าหรับดูสถานที่เกิดเหตุ 
- การใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงและเรียกรถดับเพลิงไม่ต้องใช้รถตุ๊กๆของโรงพยาบาล 
- เป้าหมายที่จะซ้อมคือตึกผู้ป่วยใน 3 ชั้น ห้องพิเศษ เพ่ือเชื่อมโยงกับงานคุณภาพ 
- หากเกิดเหตุที่ตึก 3 ชั้น จะมีการเชื่อมโยงไปทุกตึก ย้ายคนไข้ไปที่จุดโรงครัว 
- วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เชิญหัวหน้าทีมแต่ละทีมเพ่ือประชุมเตรียมความพร้อม 

 
วาระที ่2 ทบทวนค าสัง่คณะกรรมการแตล่ะหนว่ย 
- จุดกองอ านวยการ คุณชนิดา วณิชาชีวะ จากกรรมการ เปลี่ยนเป็น ผู้ช่วยเลขา 
- คุณจิดาภา และคุณพัชรี อิงสันเทียะ ท าหน้าที่เพ่ิมเติมคือ ประสานงานด้านข้อมูลข่าวสารระหว่าง

ผู้อ านวยการกองกับหน่วยสื่อสารและประชาสัมพันธ์ 



- หน่วยขนย้ายและรักษาทรัพย์สิน เปลี่ยนชื่อเป็น หน่วยดูแลและรักษาทรัพย์สิน เพ่ิมชื่อจากย้ายจาก
กองอ านวยการมา คือ กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานธุรการ พัสดุ และงานการเงินและบัญชี ยกเว้น     
คุณชนิดา วณิชาชีวะ และคุณจุรีรัตน์ ทับกลาง ยังคงอยู่กองอ านวยการเช่นเดิม 

 
วาระที ่3 การจ าลองสถานการณ ์ 
- เหตุเกิดที่ตึกผู้ป่วยใน3/1 ฝั่งตรงข้ามห้องพิเศษ 1 เมื่อคนงาน A พบเหตุเพลิงไหม้ ให้แจ้งหัวหน้างาน

และหัวหน้าแจ้งเจ้าหน้าที่ในจุดท าการดับเพลิงโดยใช้ถังดับเพลิง ต่อมาหัวหน้างานประสานงานทีม 
ENV เพ่ือขอทีมช่วยดับเพลิงโดยใช้สายยางดับเพลิงและระหว่างนั้นหัวหน้างานก็ประสานงานไปยัง
กลุ่มงานบริหารฯขอทีมสนับสนุนช่วยดับเพลิง แจ้งท าการดับไฟฟ้า และแจ้งผู้อ านวยการทราบ เพื่อ
พิจารณาประกาศใช้แผน “คณุหมอ BURN” และประสานบุคคลภายนอกในการขอรถดบัเพลงิมาเพื่อ
เตรยีมความพร้อมกรณีทีเ่จา้หนา้ทีโ่รงพยาบาลโนนไทยไมส่ามารถดบัเพลงิได้ 
 
สรปุถอดบทเรยีนจากการซ้อมแผนอคัคภียั ป ี2560 

- ปี 2562 มีมติจากทีมคณะท างานจะใช้สถานที่ในการฝึกซ้อมคือ อาคารใหม่ 3 ชั้น ซึ่งเป็นอาคารสูงมี
ผู้ป่วยนอนรักษา ทั้ง 2 ชั้น การจัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยค่อนข้างล าบาก ทีมงานยังขาดความรู้และ
ทักษะ มีความจ าเป็นต้องขอความร่วมมือจากเครือข่ายที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ค าแนะน า
และร่วมฝึกซ้อมด้วยกัน โดยจะประชุมทีมระดับอ าเภอในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 ช่วงบ่ายโมงเป็น
ต้นไป 

- ส าหรับสถานการณ์การเกิดอัคคีภัยต้นเพลิงจะเกิดที่บริเวณห้องควบคุมระบบออกซิเจนและ
สุญญากาศ ซึ่งอยู่ในห้องเดียวกัน เกิดการระเบิดและลุกลามทั้งอาคาร 

- การระบุจ านวนผู้ป่วยและความรุนแรงระดับใด จ านวนเท่าไร มอบคุณวิมลรัตน์หัวหน้างานอุบัติเหตุ
และฉุกเฉินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด าเนินการ 

- ทีม ENV ส ารวจเส้นทางเข้า – ออก และประสานกลุ่มงานบริหารฯและ ITเพ่ือวาดแผนผังอาคารที่จะ
ใช้จ าลองสถานการณ์ 

- แผนที่/แผนผังโดยรวมของโรงพยาบาลที่จะใช้ซ้อมแผนบนโต๊ะใช้ของเดิมที่มีอยู่  
- ตึกผู้ป่วยใน 3/1 ต้องหาผู้ที่ประกาศแจ้งห้ามใช้ลิฟท์ 
- คนไข้ แดง เหลือง เขียว ด า รอคุณวิมลรัตน์ จ าลองสถาการณ์ 
- คนไข้สมมติ 40 คน เจ้าหน้าที่ 10 คน นักแสดงเป็นอสม. 
- ทีม FR ร่วมซ้อมขนย้ายผู้ป่วย 
- ทีมคณะท างานขอนัดดูพ้ืนที่จริงอีกทีก่อนประชุมวันที่ 28 มิถุนายน 2562 
- ส ารวจจุดรวมพลและพิจารณาหน่วยงาน 
- การปรับเปลี่ยนบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือความเหมาะสมและทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

คนไข้นอนรถเข็นให้ใช้ตุ๊กตาแทนตัวจริงเนื่องจากกลัวตกใจและกลัวความสูง 
- ซ้อมชั้น 3 ด้วย และประสานเรื่องรถกระเช้ามีความสูงได้กี่ชั้น 

 
ปิดประชุม เวลา 16.20 น. 

 

                    
 (นางชนิดา วณิชาชีวะ)       (นางลดาวรรณ เอ่ียมสะอาด) 
   ผู้บันทึกประชุม             ผู้ตรวจบันทึกประชุม 
 
 


