หลักสู ตร ๕๑๐๓
นายทหารป้องกันความเสี ยหาย
(Damage Control Officer Course)
แผนกป้องกันความเสี ยหาย กองฝึ กการช่ างกลและป้องกันความเสี ยหาย
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๐

กองฝึ กการช่ างกลและป้ องกันความเสียหาย กฝร.
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คานา
หลักสู ตรนายทหารป้ องกันความเสี ยหาย พ.ศ. ๒๕๕๒ ฉบับนี้ ได้ปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ให้มีความ
ทัน สมัย และมี ค วามเป็ นมาตรฐานตามหลั ก สากลขององค์ ก ารทะเลระหว่ า งประเทศ (Inter Maritime
Organization ;IMO) โดย กฝล. ได้พิจารณาจากประมวลหลักสู ตรนายทหารป้ องกันความเสี ยหาย(กล.ก./นว.ก. )
พ.ศ.๒๕๕๐และหลักสู ตรนายทหารป้ องกันความเสี ยหาย (กล.ข./นว.ข.) พ.ศ.๒๕๔๔ของ กฝร. แล้วเห็ นว่ามี
หัวข้อและขอบเขตของเนื้ อหาใกล้เคียงกับหลักสู ตร การดับไฟและการรัก ษาพยาบาลในเรื อของ กฝร. ที่ได้
รับรองมาตรฐานจากกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี เพียงแต่ ไม่มีหวั ข้อการปฐมพยาบาลในเรื อ และการ
รักษาพยาบาลในเรื อเท่านั้น ทั้งนี้ กรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี ได้รับรองมาตรฐานหลักสู ตรการดับไฟ
และการรักษาพยาบาลในเรื อของ กฝร. ประกอบด้วยหลักสู ตรย่อย ๓ หลักสู ตร ได้แก่ หลักสู ตรดับไฟขั้นสู ง
หลักสู ตรการปฐมพยาบาลภายในเรื อ (การปฐมพยาบาล ๒) และหลักสู ตรการรักษาพยาบาล ภายในเรื อ ดังนั้น
เพื่อให้ผผู ้ า่ นการอบรมหลักสู ตรนายทหารป้ องกันความเสี ยหายของ กฝร. มีสิทธิ เทียบเท่าหลักสู ตร การดับไฟ
และการรักษาพยาบาลในเรื อของ กฝร. และได้รับใบประกาศนียบัตรของกรมการขนส่ งทางน้ าและพาณิ ชย์นาวี
ด้วย จึงเห็ นควรปรับปรุ งหลักสู ตรโดยเพิ่มเติมหลักสู ตรการปฐมพยาบาล ๒ และหลักสู ตรการรักษาพยาบาล
ภายในเรื อ
และควรเพิ่มระยะเวลาการอบรมหลักสู ตรจากเดิม ๔ สัปดาห์ เป็ น ๖ สัปดาห์
เมื่อได้เปิ ดการอบรมตามหลักสู ตรนี้ แล้ว หากพบว่ายังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขให้มีความเหมาะสมเป็ น
ประการใด กฝร. จะได้พิจารณาปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีความสมบูรณ์ข้ ึนในโอกาสต่อไป
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร.
พฤศจิกายน ๒๕๕๐

หลักสู ตร ๕๑๐๓ นายทหารป้ องกันความเสี ยหาย
แผนกป้ องกันความเสี ยหาย กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย
กองการฝึ ก กองเรื อยุทธการ
พ.ศ. ๒๕๕๐
๑. ความมุ่งหมายของหลักสู ตร
เพื่ออบรมนายทหารสัญญาบัตร ซึ่ งมีหน้าที่เกี่ยวกับการป้ องกันความเสี ยหายในเรื อ ให้มีความรู ้
ความสามารถในการป้ องกันความเสี ยหาย ตามตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ารับการศึกษา
นายทหาร ชั้นสัญญาบัตรทุกพรรค-เหล่า ชั้นยศ ร.ต.-น.อ.(พิเศษ)
๓. ระยะเวลาในการศึกษา
๖ สัปดาห์
๔. วิธีดาเนินการศึกษา
๔.๑ ในหนึ่งสัปดาห์ให้มีการศึกษา ๕ วัน
๔.๒ กาหนดเวลาฝึ กหัดศึกษาประจาวัน
๐๖๐๐ – ๐๗๐๐
พลศึกษา
๐๙๐๐ – ๑๒๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อปฏิบตั ิ
๑๓๐๐ – ๑๖๐๐
ศึกษาในห้องเรี ยน หรื อปฏิบตั ิ
๑๖๐๐ – ๑๗๐๐
เวลาของผูบ้ งั คับบัญชา
๑๙๐๐ – ๒๐๐๐
ศึกษาตามลาพัง
๔.๓ การศึกษาในห้องเรี ยนและการฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลาประมาณ ๑๘๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กาหนดการเปิ ดและปิ ดการอบรม เป็ นไปตามแผนการฝึ กและศึกษา ประจาปี ของ กฝร.
๕. การดูกิจการนอกหน่วยและการบรรยายพิเศษ
๕.๑ การดูกิจการนอกหน่วย
กาหนดขึ้นตามความเหมาะสมที่เปิ ดการอบรมแต่ละครั้ง
๕.๒ การบรรยายพิเศษ
เชิญวิทยากรมาบรรยาย เพื่อให้เกิดความรู ้และประสบการณ์แก่ผเู ้ ข้ารับการอบรม เพิม่ ขึ้นตามความเหมาะสม
๖. คะแนนประจาตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร.ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ ตอนที่ ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยคะแนน
ประจาตัว นักเรี ยนทหาร พ.ศ. ๒๕๓๐

-๒๗. การวัดและประเมินผลการศึกษา
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดาเนิน
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สาหรับวิชาที่ไม่กาหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตามความเหมาะสม
๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลการสอบความรู ้
ปฏิบตั ิตามระเบียบ ทร. ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่าด้วยการดาเนิน
การศึกษาของสถานศึกษาซึ่งมิได้จดั การศึกษาเป็ นภาค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิม่ เติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑
๙. กาหนดวิชาในหลักสู ตร
๙.๑ การกาหนดหน่วยกิต กาหนดชัว่ โมงบรรยายประมาณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกาหนด
ชัว่ โมงการปฏิบตั ิประมาณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต และให้เทียบ
เศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ การเรี ยนภาคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ การเรี ยนภาคปฏิบตั ิ ๘ - ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ การฝึ กภาคสนาม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ การกาหนดวิชาในหลักสู ตร ทุกวิชาในหลักสู ตรเป็ นวิชาหลักมีรายชื่อวิชา จานวนชัว่ โมง และหน่วย
กิต ดังนี้
จานวนชัว่ โมง
ชื่อวิชา
หน่วยกิต
ทฤษฎี ปฏิบตั ิ สอบ รวม
การป้ องกันและดับเพลิง
๔๕
การป้ องกันความเสี ยหาย
๓๐
สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
๑๕
การปฐมพยาบาลภายในเรื อ(ปฐมพยาบาล ๒) ๑๕
การรักษาพยาบาลในเรื อ
๓๐
รวม
๑๓๕
๑๐. บรรยายหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรายระเอียดตามผนวกต่อท้ายดังนี้
๑๐.๑.๑ การป้ องกันและดับเพลิง
๑๐.๑.๒ การป้ องกันความเสี ยหาย
๑๐.๑.๓ สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
-

๑๕
๖
๖
๘
๕
๔๐

๑
๑
๑
๑
๑
๕

๖๑
๓๗
๒๒
๒๔
๓๖
๑๘๐

ผนวก ก.
ผนวก ข.
ผนวก ค.

๓.๕
๒
๑
๑
๒
๙.๕

-๓๑๐.๑.๔ การปฐมพยาบาลภายในเรื อ(ปฐมพยาบาล ๒)
ผนวก ง.
๑๐.๑.๕ การรักษาพยาบาลในเรื อ
ผนวก จ.
๑๐.๒ การกาหนดหมายเลขกากับ
๑๐.๒.๑ หมายเลข ๔๒๐๖ เป็ นหมายเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมายเลขกากับวิชากาหนดไว้ในผนวกของวิชานั้น ๆ
๑๐.๒.๓ ตัวเลขในวงเล็บท้ายหัวข้อวิชาของแต่ละผนวก เลขตัวแรกคือชัว่ โมงการสอนทาง
ทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมาย / คือชัว่ โมงการปฏิบตั ิ
รายการผนวก
ผนวก ก. วิชา ๕๑๐๓.๑ การป้ องกันและดับเพลิง
๖๑ ชัว่ โมง หน้า ๔-๖
ผนวก ข. วิชา ๕๑๐๓.๒ การป้ องกันความเสี ยหาย
๓๗ ชัว่ โมง หน้า ๗-๙
ผนวก ค. วิชา ๕๑๐๓.๓ สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
๒๒ ชัว่ โมง หน้า ๑๐-๑๒
ผนวก ง. วิชา ๕๑๐๓.๔ การปฐมพยาบาลภายในเรื อ(ปฐมพยาบาล ๒) ๒๔ ชัว่ โมง หน้า ๑๓-๑๔
ผนวก จ. วิชา ๕๑๐๓.๕ การรักษาพยาบาลในเรื อ
๓๖ ชัว่ โมง หน้า ๑๕-๑๖

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๔ผนวก ก.
ชื่อวิชา ๕๑๐๓.๑ การป้ องกันและดับเพลิง
๓.๕ หน่วยกิต (๔๕ -๑๕-๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมได้ทบทวนความรู ้พ้นื ฐานของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ การป้ องกัน
อัคคีภยั อันตรายที่อาจเกิดขึ้นภายในเรื อ และเพิ่มพูนความรู ้เรื่ องการจัดสถานี ปคส. ของเรื อการใช้เครื่ องมือและ
อุปกรณ์ในการดับเพลิง การฝึ กดับไฟเมื่อเกิดอุบตั ิเหตุบนเรื อ ให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการ
อบรม ไปปฏิบตั ิหน้าที่ป้องกันความเสี ยหายเกี่ยวกับการป้ องกันและดับเพลิงในเรื อได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. พลศาสตร์ของไฟ ( ๔/๐ )
๑.๑ ประวัติการ ปคส.
๑.๒ หลักการเกิดปฏิกิริยาเคมีของไฟ
๑.๓ องค์ประกอบของไฟ
๑.๔ การส่ งต่อความร้อนของเชื้อเพลิง
๑.๕ การแบ่งประเภทของเชื้ อเพลิงที่เกิดไฟ
๑.๖ จิตวิทยาเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
๒. การป้ องกันอัคคีภยั ในเรื อ ( ๑๑/๑ )
๒.๑ การจัดสถานีป้องกันความเสี ยหาย
๒.๒ การบันทึกข่าวสารในการ ปคส.
๒.๓ การเตรี ยมความพร้อมขององค์วตั ถุ
๒.๔ การป้ องกันการก่อวินาศกรรมและการก่อการร้ายสากล
๒.๕ ปั จจัยทางกายภาพและอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่ วนบุคคล
๒.๖ ความปลอดภัยในการทางาน
๒.๗ ขั้นตอนการปฏิบตั ิเมื่อเกิดเหตุขณะเรื อเดินและเรื อจอด
๓. เครื่ องมือดับเพลิงขั้นต้นและการใช้ ( ๒/๑ )
๓.๑ เครื่ องมือดับเพลิงแบบก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์
๓.๒ เครื่ องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง
๓.๓ เครื่ องมือดับเพลิงแบบฟอง
๓.๔ เครื่ องมือดับเพลิงแบบน้ าดับเพลิง
๓.๕ เครื่ องมือดับเพลิงแบบสารฮาลอน
๓.๖ ทรายดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
๔. เครื่ องมือดับเพลิงขนาดใหญ่และการใช้ (๓/๓)
๔.๑ หัวฉี ดน้ าดับเพลิงแบบต่าง ๆ
๔.๒ สายสู บน้ าดับเพลิงชนิดต่าง ๆ (แบบบกและแบบเรื อ)

-๕๔.๓ ชุดและอุปกรณ์ในการเข้าดับเพลิง
๔.๔ เครื่ องสู บน้ าดับเพลิงแบบเคลื่อนที่และแบบประจาที่
๔.๕ เกลียวต่อต่าง ๆ ของสายสู บน้ าดับเพลิง
๔.๖ ฝึ กการใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดต่าง ๆ
๔.๗ ฟองทางกลและเครื่ องประกอบ
๕. เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวติ ( ๔/๒ )
๕.๑ เครื่ องช่วยหายใจแบบต่าง ๆ
๕.๒ การทางานในพื้นที่อบั อากาศ
๕.๓ ลวดช่วยชีวติ และการใช้
๖. ระบบต่าง ๆ ในเรื อ ( ๙/๐ )
๖.๑ ระบบระบายอากาศ
๖.๒ ระบบไฟฟ้า
๖.๓ ระบบสื่ อสารในการ ปคส.
๖.๔ ระบบน้ าดับเพลิง และ ระบบท่อทางต่าง ๆ
๖.๕ เครื่ องตรวจจับเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
๗. ฝึ กดับเพลิง (๐/๘)
๗.๑ การเข้าดับเพลิงทางด้านข้าง
๗.๒ การเข้าดับเพลิงทางด้านบน
๗.๓ การฝึ กเข้าผจญเพลิง ในเชื้อเพลิงแต่ละชนิดที่เกิดการลุกไหม้ในลักษณะไฟขนาดใหญ่
๗.๔ การดับเพลิงโดยใช้ฟองทางกล
๗.๕ การจาลองสถานการณ์
๘. ดูงาน, สัมมนา ( ๑๒/๐)

-๖ สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

-

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
พลศาสตร์ของไฟ
๔
การป้ องกันอัคคีภยั ในเรื อ
๑๑
๑
เครื่ องมือดับเพลิงเบื้องต้นและการใช้
๒
๑
เครื่ องมือดับเพลิงขนาดใหญ่และการ
๓
๓
ใช้
เครื่ องมือและอุปกรณ์ช่วยชีวิต
๔
๒
ระบบต่าง ๆ ในเรื อ
๙
-

- ฝึ กดับเพลิง
- ดูงาน สัมมนา
รวม

๑๒
๔๕

๘
๑๕

หน่วย การวัดและ
กิต ประเมินผล

หมายเหตุ

- สอบ
ข้อเขียน
- ฝึ กปฏิบตั ิ
๓.๕

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. คู่มือการป้ องกันความเสี ยหาย เล่ม ๑ เรี ยบเรี ยงโดย น.ต.สมศักดิ์ ขันธหิ รัญ
๒. วิทยาศาสตร์ วา่ ด้วยการดับไฟของ วศ.ทร. และการป้ องกันอัคคีภยั ของ บก.ตารวจดับเพลิง
๓. คู่มือการเรี ยนของแผนกป้ องกันความเสี ยหาย กฝป.กฝร.
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
--------------------------พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ ผนวก ข.
ชื่อวิชา ๕๑๐๓.๒ การป้ องกันความเสี ยหาย
๒ หน่วยกิต (๓๐ - ๖ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการทรง
ตัวของเรื อ การเตรี ยมเรื อเพื่อต่อต้านความเสี ยหาย มาตรการแก้ไขความเสี ยหาย ผลจากการเสี ยการทรงตัวของ
เรื อ การแก้ไขและการประเมินค่า การแก้ทริ มเรื อ รวมทั้งการอุดปะค้ าจุน ให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการ
ฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่การป้องกันความเสี ยหายของเรื อ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การแบ่งห้องกั้นน้ า (๑/๐)
๑.๑ ความสาคัญและประโยชน์
๑.๒ แฟคเตอร์ ที่เป็ นตัวจากัดในการแบ่งห้องกั้นน้ า
๑.๓ ระบบการให้หมายเลขห้อง
๒. กาลังลอยและการทรงตัวของเรื อ (๓/๐)
๒.๑ แรง ระวางขับน้ า ปริ มาตร กาลังลอยสารอง และฟรี บอร์ ด
๒.๒ การทรงตัว RIGHT ARM, RIGHT MOMENT, METACENTRIC HEIGHT STABILITY
CURVES
๓. อาการเกิดผิวหน้าน้ าอิสระ (๓/๐)
๓.๑ คาจากัดความ
๓.๒ ผลกระทบกระเทือนจาก LOOSE WATER
๓.๓ ผลกระทบกระเทือนจาก COMMUNICATION
๔. อาการเอียงและการประเมินค่า (๑.๕/๐)
๔.๑ คาจากัดความ
๔.๒ การเอียง น้ าหนักนอกศูนย์กลางเมือ GM เป็ นบวก น้ าหนักนอกศูนย์กลางเมือ GM เป็ นลบ
๕. การเสี ยการทรงตัว (๓/๐)
๕.๑ สาเหตุการเสี ยความทรงตัวของเรื อ
๕.๒ การเพิ่มน้ าหนักในที่สูง การลดน้ าหนักในที่ต่าออก
๕.๓ การเสี ยกาลังลอย ๔ ประการ
๕.๔ สาเหตุที่ทาให้น้ าท่วมภายในเรื อ การแบ่งชนิ ดของน้ าท่วมภายในเรื อ
๖. การเตรี ยมเรื อเพื่อต่อต้านความเสี ยหาย (๑.๕/๐)
๖.๑ ข้อมูลที่ตอ้ งนามาพิจารณา
๖.๒ การพิจารณาเกี่ยวกับน้ าหนักและการบรรทุก ๔ ประการ
๖.๓ การเตรี ยมบรรณสารเอกสารต่าง ๆ และการจัดสถานี บตั ร
๖.๔ การฝึ กอบรมกาลังพลประจาเรื อ

-๘๗. มาตรการแก้ไขความเสี ยหาย (๑.๕/๐)
๗.๑ มาตรการแก้ไขทันที
๗.๒ การแก้ GM และการทรงตัวของเรื อให้ดีข้ ึน
๗.๓ การแก้น้ าหนักนอกศูนย์กลาง การทาให้กาลังลอยสารองดีข้ ึน แก้ทิม บรรเทาแรงเค้นที่เกิดขึ้นกับ
แนวเส้นกระดูกงู กงของเรื อ
๘. ผลกระทบที่เกิดจากน้ าท่วมห้องนอกศูนย์กลาง (๒/๐)
๙. ทริ ม (๓/๐)
๑๐. การเกยตื้น (๓/๐)
๑๑. ความทนทะเล ( ๑/๐)
๑๒. การประสพอากาศเลว ( ๒/๐)
๑๓. การทดลองเอียงเรื อ (๑.๕/๐)
๑๔. การอุดปะเรื อ (๑/๒)
๑๔.๑ ความมุ่งหมายของการอุดปะเรื อ
๑๔.๒ ชนิดของรอยทะลุ การอุดปะรอยทะลุ การอุดปะรอยแยก หรื อแตกตะเข็บ การอุดปะท่อ
๑๔.๓ ฝึ กอุดปะเรื อ
๑๕. การค้ าจุน (๑/๒)
๑๕.๑ ความมุ่งหมายของการค้ าจุน
๑๕.๒ แบบต่าง ๆ ของการค้ าจุน
๑๕.๓ ฝึ กการค้ าจุนเรื อ
๑๖. การปะท่อโลหะแบบต่าง ๆ (๑/๒)
๑๖.๑ ความมุ่งหมายในการปะท่อ
๑๖.๒ การปะท่อแบบต่าง ๆ
๑๖.๓ ฝึ กการปะท่อแบบต่าง ๆ

-๙สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ

การแบ่งห้องกั้นน้ า
กาลังลอยและการทรงตัวของเรื อ
อาการเกิดผิวหน้าน้ าอิสระ
อาการเอียงและการประเมินค่า

๑
๓
๓
๑.๕

-

การเสี ยการทรงตัว
การเตรี ยมเรื อเพื่อต่อต้านความเสี ยหาย
มาตรการแก้ไขความเสี ยหาย
ผลกระทบที่เกิดจากน้ าท่วมห้องนอก
ศูนย์กลาง
- ทริ ม
- การเกยตื้น
- ความทนทะเล
- การประสพอากาศเลว
- การทดลองอียงเรื อ
- การอุดปะเรื อ
- การค้ าจุน

๓
๑.๕
๑.๕
๒

-

๓
๓
๑
๒
๑.๕
๑
๑

๒
๒

- การปะท่อโลหะแบบต่าง ๆ
รวม

๑
๓๐

๒
๖

-

หน่ว
ยกิต

การวัดและ
การ
ประเมินผล

หมายเหตุ

- สอบ
ข้อเขียน
- สอบปฏิบตั ิ
๒

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
คู่มือการเรี ยน วิชาป้ องกันความเสี ยหาย เล่ม ๒
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
--------------------------พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๐ ผนวก ค.
ชื่อวิชา ๕๑๐๓.๓ สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
๑ หน่วยกิต (๑๕ - ๖ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ สงคราม นิวเคลียร์ ชี วะ เคมี การ
ป้ องกัน การใช้หน้ากากป้ องกันตนเอง การค้นหาผูป้ ระสบภัย คุณลักษณะของไฟประเภทพิเศษ และ การดับไฟ
ประเภทพิเศษ
เพื่อให้สามารถนาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่ป้องกันความ
เสี ยหายของเรื อ และบรรเทาความเสี ยหายที่จะเกิดขึ้นกับบุคคล เมื่อได้รับอันตรายจากสารพิษ เคมี ชีวะ และ
กัมมันตรังสี ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. สงคราม นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี (๔/๐)
๑.๑ สงครามนิวเคลียร์
๑.๑.๑ การระเบิดอากาศ ผิวพื้น และใต้พ้นื
๑.๑.๒ พลังงานที่เกิดจากระเบิดแต่ละชนิด
๑.๑.๓ คลื่นแรงระเบิดในอากาศ
๑.๑.๔ การเปลี่ยนแปลงของความกดดัน
๑.๑.๕ ผลที่เกิดจากคลื่นแรงระเบิดต่อสิ่ งก่อสร้าง
๑.๑.๖ ความเสี ยหายของเรื อ เนื่องจากคลื่นแรงระเบิด
๑.๑.๗ คลื่นสั่นสะเทือน ความเสี ยหายเนื่องจากคลื่นสั่นสะเทือน และเนื่องจากลูกคลื่น
๑.๑.๘ ชนิดของกัมมันตรังภาพรังสี และหน่วยวัดกัมมันตภาพรังสี
๑.๑.๙ ปริ มาณกัมมันตรังภาพรังสี และอาการที่เกิดกับบุคคลที่ได้รับ
๑.๒ สงครามชีวะ
๑.๒.๑ ความมุ่งหมายของสงครามเชื้ อโรค
๑.๒.๒ ลักษณะของเชื้อโรคที่ใช้ บัคเตรี กิตเคทเซี ย ไวรัส เชื้อรา โปรตัวซัว และพิษต่าง ๆ
๑.๒.๔ วิธีการนาเชื้อโรคไปใช้ ข้อแนะนาในการสังเกต การป้ องกันและข้อเตือนใจ
๑.๓ สงครามเคมี
๑.๒.๑ ความมุ่งหมายของสงครามเคมี
๑.๒.๕ คุณลักษณะของสารเคมี และอาการที่เกิดกับบุคคล
๑.๒.๒ วิธีการนาสารเคมีไปใช้ การป้ องกันและการตรวจสอบ
๒. ฝึ กการป้ องกันสงคราม นชค.ในเรื อ ( ๓/๑.๕)
๒.๑ การเตรี ยมการป้ องกันสงคราม นชค.
๒.๒ การปฏิบตั ิของศูนย์ ปคส. เมื่ออยูใ่ นเขตสงคราม

- ๑๑ ๓. เครื่ องวัดกัมมันตภาพรังสี และการใช้ (๒/๑)
๓.๑ THE FILM BADGE, THE IM SERIES POCKET DOSIMETERS,THE DT – 60 PDMASS
CASUALTY DOSIMETER
๓.๒ เครื่ องอ่าน CP – 95 A ID
๓.๓ เครื่ อง RADIAC แบบ AN/PDR – 27, แบบ AN/PDE – 43,แบบ AN/PDR – 56, แบบ
AN/PDR – 65 และเครื่ องวัดกัมมันตรังสี แบบอื่น ๆ
๓.๔ ฝึ กการวัดกัมมันตภาพรังสี
๔. หน้ากากและชุดป้ องกันและการใช้ (๓/๑.๕)
๔.๑ คุณลักษณะและส่ วนประกอบของหน้ากากและชุดป้ องกัน
๔.๒ ขีดความสามารถและข้อจากัด
๔.๓ การระวังรักษาหน้ากากป้ องกัน HD MK-5 และหน้ากากอื่น ๆ
๔.๔ คุณลักษณะของชุด IMPREGNATED CLOTHING และชุด WET WEATHER
CLOTHING
๔.๕ ฝึ กการใส่ และถอดหน้ากาก HD MK – และหน้ากากแบบอื่น ๆ
๔.๖ ทดลองรั่วทดลองการกระชับหน้า
๔.๗ ฝึ กความเชื่ อมัน่ ในการสวมใส่ หน้ากากในห้องที่มีสารพิษ (แก๊สน้ าตา)
๕. ไฟประเภทพิเศษ ( ๓/๒ )
๕.๑ ชนิดของไฟประเภทพิเศษ ที่เกิดจากสารเคมีประเภทของแข็ง ของเหลว และก๊าซ เช่น
แมกนีเซียม โซเดียม เทอร์ไมท์ ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียมไนเตรท ดินประสิ ว ดินปื น อีเธอร์ แอลกอฮอล์
ก๊าซหุ งต้ม เป็ นต้น
๕.๒ คุณสมบัติของไฟประเภทพิเศษ และการดับไฟที่เกิดจากสารเคมีชนิดต่าง ๆ
๕.๓ อันตรายของไฟประเภทพิเศษชนิดต่าง ๆ ที่จะเกิดกับบุคคลและนักดับไฟ
๕.๔ การจัดทีมเข้าดับไฟประเภทพิเศษ

- ๑๒ -

สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

-

สงครามนิวเคลียร์ ชีวะ เคมี
การป้ องกันสงคราม นชค. ในเรื อ
เครื่ องวัดกัมมันตภาพรังสี และการใช้
หน้ากาก ชุดป้ องกัน และการใช้
ไฟประเภทพิเศษ
รวม

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๔
๓
๒
๓
๓

๑.๕
๑
๑.๕
๒

๑๕

๖

หน่วย
กิต

การวัดและ
การ
ประเมินผล

หมายเหตุ

- สอบ
ข้อเขียน
๑

รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑. สงครามนิวเคลียร์ และการป้ องกันกัมมันตภาพรังสี กองการศึกษา กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
--------------------------พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๓ ผนวก ง.
ชื่อวิชา ๕๑๐๓.๔ การปฐมพยาบาลภายในเรื อ(ปฐมพยาบาล ๒)
๑ หน่วยกิต (๑๕ -๘ - ๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการปฐมพยาบาล ให้สามารถ
นาความรู ้และประสบการณ์จากการฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้าที่การป้ องกันความเสี ยหายอันจะเกิดขึ้นกับบุคคล ได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยา(๑.๕/๑)
๒. หลักทัว่ ไปในการปฐมพยาบาล(๐.๕/๐)
๓. เครื่ องมือ/อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลขั้นต้น(๑/๑)
๔. การช๊อค ลมแดด ลมร้อน ตะคริ ว(๐.๕/๐)
๕. การห้ามโลหิ ต และการพันผ้า(๑/๑)
๖. บาดแผลที่ถูกไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก และการศัลยกรรมบาดแผล(๑/๑)
๗. อันตรายจากสัตว์มีพิษ(๑/๐)
๘. การผายปอด(๑/๑)
๙. ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน กระดูกหัก(๑/๐)
๑๐. การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ(๑/๑)
๑๑. การให้ออกซิเจน(๑/๑)
๑๒. อาการที่แสดงถึงความมีชีวิต(๐.๕/๐)
๑๓. วิธีการเกี่ยวกับการปราศจากเชื้อโรค และการดูแลรักษาเครื่ องมือแพทย์(๑/๐)
๑๔. หลักการใช้ยาและการฉีดยา(๒/๑)
๑๕. อันตรายจากรังสี (๑/๐)

- ๑๔ สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา
- กายวิภาคศาสตร์ และสรี รวิทยา
- หลักทัว่ ไปในการปฐมพยาบาล
- เครื่ องมือ/อุปกรณ์ในการปฐมพยาบาล
ขั้นต้น
- การช็อค ลมแดด ลมร้อน ตะคริ ว

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๑.๕
๑
๐.๕
๐
๑
๑
๐.๕

หน่วย การวัดและการ หมายเหตุ
กิต
ประเมินผล

๐

- การห้ามโลหิ ต และการพันผ้า
๑
๑
- บาดแผลที่ถูกไฟไหม้หรื อน้ าร้อนลวก
๑
๑
และการศัลยกรรมบาดแผล
- อันตรายจากสัตว์มีพิษ
๑
๐
- การผายปอด
๑
๑
- ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน กระดูกหัก
๑
๐
- การเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ
๑
๑
- การให้ออกซิเจน
๑
๑
- อาการที่แสดงถึงความมีชีวิต
๐.๕
๐
- วิธีการเกี่ยวกับการปราศจากเชื้อโรค และ
๑
๐
การดูแลรักษาเครื่ องมือแพทย์
- หลักการใช้ยาและการฉีดยา
๒
๑
- อันตรายจากรังสี
๑
๐
- สอบข้อเขียน
รวม
๑๕
๘
๑
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑.คู่มือการฝึ กอบรมการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลในเรื อของแผนกการฝึ กและศึกษา กอง
นาวิกเวชกิจ โรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรื อสัตหี บ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
--------------------------พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

- ๑๕ -

ผนวก จ.
ชื่อวิชา ๕๑๐๓.๕ การรักษาพยาบาลในเรื อ
๒ หน่วยกิต (๓๐ - ๕ -๑)
ความมุ่งหมายทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ารับการอบรมมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การรักษาพยาบาล การดูแลผูป้ ่ วย
ประสพภัยการปฐมพยาบาลแบบเร่ งด่วน ไปปฏิบตั ิหน้าที่แก้ปัญหาการพยาบาล และบรรเทาความเสี ยหายที่จะ
เกิดขึ้นกับบุคคล ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
หัวข้อวิชาและขอบเขตของเนื้อหา
๑. การปฐมพยาบาลแบบเร่ งด่วน (๓/๒)
๒. การดูแลผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุต่างๆ ( ๒/๐)
๓. ทิศทางและการแก้ปัญหาการพยาบาลแก่ผปู ้ ่ วยอุบตั ิเหตุ (๒/๐)
๔. โรคต่างๆ (๒/๐)
๕. การติดสุ รา และยาเสพติด ( ๒/๐ )
๖.การดูแลฟันและช่องปาก (๒/๑)
๗.สู ติ – นรี เวชวิทยา (๒/๐)
๘.การดูแลทางการแพทย์สาหรับผูป้ ่ วยประสบภัย และผลกระทบจากอุณหภูมิ (๒/๐)
๙.พิธีการผูเ้ สี ยชีวติ ในทะเล,การแต่งศพ (๑/๐)
๑๐.การช่วยเหลือภายนอกและการส่ งต่อ (๒/๐)
๑๑.การทาคลอดเบื้องต้น (๒/๐)
๑๒.การป้ องกันโรค (๒/๐)
๑๓.การเก็บบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ (๒/๐)
๑๔.การใช้ยา และเครื่ องมือทางการแพทย์ (๒/๑)
๑๕.การจัดหาเครื่ องมือทางการแพทย์ และการดูแลรักษา/บรรยายสรุ ป (๒/๑)

- ๑๖ สรุ ปเวลาที่สอน
หัวข้อวิชา

จานวนชัว่ โมง
บรรยาย ปฏิบตั ิ
๓
๒
๒
๒
-

หน่วย
กิต

การวัดและการ
ประเมินผล

หมายเหตุ

- การปฐมพยาบาลแบบเร่ งด่วน
- การดูแลผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
- ทิศทางและการแก้ปัญหาการพยาบาลแก่
ผูป้ ่ วยอุบตั ิเหตุ
- โรคต่างๆ
๒
- การติดสุ รา และยาเสพติด
๒
- การดูแลฟันและช่องปาก
๒
๑
- สู ติ – นรี เวชวิทยา
๒
- การดูแลทางการแพทย์สาหรับผูป้ ่ วย
๒
ประสบภัยและผลกระทบจากอุณหภูมิ
- พิธีการผูเ้ สี ยชีวติ ในทะเล,การแต่งศพ
๑
- การช่วยเหลือภายนอกและการส่ งต่อ
๒
- การทาคลอดเบื้องต้น
๒
- การป้ องกันโรค
๒
- การเก็บบันทึกข้อมูลทางการแพทย์
๒
- การใช้ยา และเครื่ องมือทางการแพทย์
๒
๑
- สอบข้อเขียน
- การจัดหาเครื่ องมือทางการแพทย์ และ
๒
๑
- สอบปฏิบตั ิ
การดูแลรักษา/บรรยายสรุ ป
รวม
๓๐
๕
๒
รายชื่อแบบเรี ยนและเอกสารที่ใช้
๑.คู่มือการฝึ กอบรมการปฐมพยาบาลและการรักษาพยาบาลในเรื อของแผนกการฝึ กและศึกษา กอง
นาวิกเวชกิจ โรงพยาบาล อาภากรเกียรติวงศ์ ฐานทัพเรื อสัตหี บ
ผูจ้ ดั ทา
กองฝึ กการช่างกลและป้ องกันความเสี ยหาย กฝร. และ กองพัฒนาและประเมินผลการฝึ ก กฝร.
--------------------------พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

