หลักสู ตร ๕๑๐๔ การดับเพลิงและกู้ภยั (สั ญญาบัตร)
แผนกป้องกันความเสี ยหาย
กองฝึ กการช่ างกลและป้องกันความเสี ยหาย
กองการฝึ กกองเรื อยุทธการ
พ.ศ.๒๕๕๒

กองฝึ กการช่ างกลและป้ องกันความเสียหาย กฝร.

คำนำ
หลักสู ตรกำรดับเพลิงและกูภ้ ยั (สัญญำบัตร) ปรับปรุ งมำจำกหลักสู ตรเดิม คือ หลักสู ตรกำรดับเพลิงและ
กูภ้ ยั (สัญญำบัตร) ระยะเวลำกำรฝึ กอบรม ๒ สัปดำห์ และขอปรับระยะเวลำกำรฝึ กอบรมเป็ น ๓ สัปดำห์
เพื่อให้หลักสู ตรมีเนื้ อหำครอบคลุมถึงกำรป้ องกันอัคคีภยั กำรดับเพลิง และกำรกูภ้ ยั ประกอบกับจะต้อง
ใช้หลักสู ตรเป็ นแนวทำงในกำรฝึ กอบรม ให้กบั นำยทหำรสัญญำบัตรของหน่วยต่ำง ๆ ใน ทร. เป็ นประจำทุกปี จึง
ได้ทำกำรปรับปรุ งหลักสู ตรใหม่ ให้มีควำมเหมำะสม โดยเน้นเนื้อหำในกำรป้ องกันอัคคีภยั กำรดับเพลิง และกำร
กูภ้ ยั เพิ่มขึ้น ตลอดจนเพิ่มวิชำกำรปฐมพยำบำลขั้นต้น ให้สอดคล้องกับวิทยำกำรในกำรป้ องกันอัคคีภยั กำร
ดับเพลิง และกำรกูภ้ ยั ในปั จจุบนั ดังนั้นจึงต้องปรับปรุ งเนื้ อหำหลักสู ตรใหม่ให้มีควำมเหมำะสมกับวิทยำกำรที่
เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบนั และสำมำรถนำไปปฏิบตั ิได้จริ ง
เมื่อได้เปิ ดกำรอบรมตำมหลักสู ตรนี้แล้ว หำกพบว่ำยังมีขอ้ บกพร่ องควรแก้ไขประกำรใด กฝร. จะดำเนินกำร
ปรับปรุ งให้หลักสู ตรมีควำมสมบูรณ์ข้ ึนในโอกำสต่อไป
กองกำรฝึ กกองเรื อยุทธกำร
มกรำคม ๒๕๕๒

หลักสู ตร ๕๑๐๔ กำรดับเพลิงและกูภ้ ยั (สัญญำบัตร)
กองกำรฝึ กกองเรื อยุทธกำร
พ.ศ.๒๕๕๒
๑. ควำมมุง่ หมำยของหลักสู ตร
เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรศึกษำ มีควำมรู ้ควำมสำมำรถเกี่ยวกับกำรป้ องกันและกำรปฏิบตั ิเมื่อเกิดอัคคีภยั
ตลอดจนให้สำมำรถปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูอ้ ำนวยกำรดับเพลิงและกูภ้ ยั ของหน่วยได้อย่ำงมีประสิ ทธิ ภำพ
๒. คุณสมบัติของผูเ้ ข้ำรับกำรศึกษำ
เป็ นนำยทหำรสัญญำบัตร ไม่จำกัดพรรค-เหล่ำ ใน ทร. ชั้นยศ ร.ต.- น.ท.
๓. ระยะเวลำในกำรศึกษำ
๓ สัปดำห์
๔. วิธีดำเนินกำรศึกษำ
๔.๑ ในหนึ่งสัปดำห์ให้มีกำรศึกษำ ๕ วัน
๔.๒กำหนดเวลำฝึ กหัดศึกษำประจำวัน
๐๖๐๐-๐๗๐๐ พลศึกษำ
๐๙๐๐-๑๒๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๓๐๐-๑๖๐๐ ศึกษำในห้องเรี ยน หรื อฝึ กปฏิบตั ิ
๑๖๐๐-๑๗๐๐ เวลำของผูบ้ งั คับบัญชำ
๑๙๐๐-๒๐๐๐ ศึกษำตำมลำพัง
๔.๓ กำรศึกษำในห้องเรี ยนและกำรฝึ กปฏิบตั ิ รวมใช้เวลำประมำณ ๙๐ ชัว่ โมง
๔.๔ กำหนดกำรเปิ ดและปิ ดกำรอบรม เป็ นไปตำมแผนกำรฝึ กและศึกษำประจำปี ของ กฝร.
๕. กำรดูกิจกำรนอกหน่วยและกำรบรรยำยพิเศษ
๕.๑ กำรดูกิจกำรนอกหน่วย
กำหนดขึ้นตำมควำมเหมำะสมที่เปิ ดกำรอบรมแต่ละครั้ง
๕.๒ กำรบรรยำยพิเศษ
เชิญวิทยำกรมำบรรยำยเพื่อให้เกิดควำมรู ้และประสบกำรณ์แก่ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรม เพิ่มขึ้นตำมควำมเหมำะสม
๖. คะแนนประจำตัวนักเรี ยน
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๓ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยคะแนน
ประจำตัวนักเรี ยนทหำร พ.ศ.๒๕๓๐
๗. กำรวัดและประเมินผลกำรศึกษำ
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรดำเนิ น
กำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒
พ.ศ.๒๕๕๑ สำหรับวิชำที่ไม่กำหนดหน่วยกิต ให้ กฝร. ประเมินผลตำมควำมเหมำะสม

-๒-

๘. เกณฑ์ตดั สิ นผลกำรสอบควำมรู ้
ปฏิบตั ิตำมระเบียบ ทร. ว่ำด้วยกำรศึกษำ พ.ศ.๒๕๓๐ หมวด ๒ และระเบียบ ยศ.ทร. ว่ำด้วยกำรดำเนิ น
กำรศึกษำของสถำนศึกษำซึ่งมิได้จดั กำรศึกษำเป็ นภำค พ.ศ.๒๕๔๘ และพร้อมกับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๑
๙. กำหนดวิชำในหลักสู ตร
๙.๑ กำรกำหนดหน่วยกิต กำหนดชัว่ โมงบรรยำยประมำณ ๑๖ ชัว่ โมงเป็ น ๑ หน่วยกิต และกำหนด
ชัว่ โมงกำรปฏิบตั ิประมำณ ๓๒ ชัว่ โมง เป็ น ๑ หน่วยกิต โดยไม่นบั ชัว่ โมงที่สอบคิดเป็ นหน่วยกิต และให้เทียบ
เศษของชัว่ โมงที่เกินหรื อไม่ถึง ๑ หน่วยกิต ดังนี้
๙.๑.๑ กำรเรี ยนภำคทฤษฏี ๔ - ๑๑ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๒ กำรเรี ยนภำคปฏิบตั ิ ๘ – ๒๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๑.๓ กำรฝึ กภำคสนำม ๑๖ - ๔๓ ชัว่ โมง เป็ น ๐.๕ หน่วยกิต
๙.๒ กำรกำหนดวิชำในหลักสู ตร ทุกวิชำในหลักสู ตรเป็ นวิชำหลักมีรำยชื่ อวิชำ จำนวนชัว่ โมง และหน่วยกิต ดังนี้
ชื่อวิชำ
จำนวนชัว่ โมง
หน่วยกิต
ทฤษฎี
ปฏิบตั ิ
สอบ
รวม
- กำรดับเพลิงและกูภ้ ยั
๓๙
๒๔
๒
๖๕
๓.๕
- ไฟประเภทพิเศษ และกำรปฐมพยำบำล
๑๔
๑๐
๑
๒๕
๑
รวม
๕๓
๓๔
๓
๙๐
๔.๕
๑๐. บรรยำยหลักสู ตร
๑๐.๑ มีรำยละเอียดตำมผนวกต่อท้ำยดังนี้
๑๐.๑.๑ กำรดับเพลิงและกูภ้ ยั
ผนวก ก.
๑๐.๑.๒ ไฟประเภทพิเศษ และกำรปฐมพยำบำล
ผนวก ข.
๑๐.๒ กำรกำหนดหมำยเลขกำกับ
๑๐.๒.๑ หมำยเลข ๕๑๐๔ เป็ น หมำยเลขหลักสู ตร
๑๐.๒.๒ หมำยเลขกำกับวิชำ กำหนดไว้ในผนวกของวิชำนั้น ๆ
๑๐.๒.๓ เลขในวงเล็บท้ำยหัวข้อวิชำ หรื อข้อย่อยของหัวข้อวิชำในแต่ละผนวก เลขตัวแรกหมำยถึงชัว่ โมง
สอนทำงทฤษฎี และเลขหลังเครื่ องหมำย / คือกำรสอนในทำงปฏิบตั ิ
รำยกำรผนวก
ผนวก ก. วิชำ ๕๑๐๔.๑ กำรดับเพลิงและกูภ้ ยั
๖๕ ชัว่ โมงหน้ำ ๓ - ๖
ผนวก ข. วิชำ ๕๑๐๔.๒ ไฟประเภทพิเศษ และกำรปฐมพยำบำล
๒๕ ชัว่ โมงหน้ำ ๗ – ๘
พล.ร.ต.
ผบ.กฝร

-๓ผนวก ก.
ชื่อวิชำ ๕๑๐๔.๑ กำรดับเพลิงและกูภ้ ยั
๓.๕ หน่วยกิต (๓๙ - ๒๔ – ๒)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมได้มีควำมรู ้ในหลักกำรเกี่ยวกับกำรเกิดไฟ อันตรำยจำกไฟประเภท
ต่ำง ๆ และกำรป้ องกัน เครื่ องมืออุปกรณ์ดบั เพลิงและกำรใช้ กำรป้ องกันอัคคีภยั ในสถำนที่รำชกำร ระเบียบ
ข้อบังคับ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง กำรใช้รถดับเพลิง กำรฝึ กดับเพลิงและกูภ้ ยั ตลอดจนฝึ กปฏิบตั ิเป็ นเจ้ำหน้ำที่
ดับเพลิงและกูภ้ ยั ของหน่วยและเจ้ำหน้ำที่ดบั เพลิงและกูภ้ ยั ประจำรถดับเพลิง
ให้สำมำรถนำควำมรู ้และ
ประสบกำรณ์จำกกำรฝึ กอบรมไปปฏิบตั ิหน้ำที่เป็ นผูอ้ ำนวยกำรดับเพลิงและกูภ้ ยั ของหน่วยได้อย่ำงมี
ประสิ ทธิภำพ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. พลศำสตร์ของไฟ (๖/๐)
๑.๑ ประวัติกำร ปคส.
๑.๒ หลักกำรเกิดปฏิกิริยำเคมีของไฟ
๑.๓ องค์ประกอบของไฟ
๑.๔ พลศำสตร์ของไฟ
๑.๕ กำรส่ งต่อควำมร้อนของเชื้อเพลิง
๑.๖ กำรแบ่งประเภทของเชื้อเพลิงที่เกิดไฟ
๑.๗ จิตวิทยำเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
๑.๘ ชลศำสตร์ในกำรดับเพลิง
๑.๙ วิธีดบั ไฟประเภทต่ำง ๆ
๒. กำรป้ องกันอัคคีภยั ในอำคำรและสถำนที่รำชกำร (๖/๓)
๒.๑ สำเหตุของกำรเกิดไฟฟ้ำลัดวงจร
๒.๒ ระบบน้ ำดับเพลิง
๒.๓ โครงสร้ำงอำคำรและกำรป้ องกันกำรติดต่อลุกลำมเมื่อเกิดอัคคีภยั
๒.๔ เครื่ องตรวจจับเพลิงไหม้และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
๒.๕ กำรจัดสถำนีดบั เพลิงของหน่วย
๒.๖ กำรจัดทำแผนในกำรดับเพลิง
๒.๗ ขั้นตอนกำรปฏิบตั ิเมื่อเกิดอัคคีภยั
๓. ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง (๓/๐)
๓.๑ อทร.๙๒๐๔
๓.๒ อทร.๙๒๐๕
๓.๓ อทร.๙๒๐๖
๓.๔ พรบ.ควบคุมอำคำร
๓.๕ มำตรฐำนกำรป้ องกันอัคคีภยั และระงับอัคคีภยั ประจำอำคำร

-๔๔.ระบบป้ องกันอัคคีภยั ในอำคำร (๓/๐)
๔.๑ กำรป้ องกันอัคคีภยั เชิงรับ
๔.๒ กำรป้ องกันอัคคีภยั เชิงรุ ก
๕. เครื่ องมือดับเพลิงขั้นต้นและกำรใช้ (๓/๓)
๕.๑ เครื่ องมือดับเพลิงแบบก๊ำซคำร์ บอนไดออกไซด์
๕.๒ เครื่ องมือดับเพลิงแบบผงเคมีแห้ง
๕.๓ เครื่ องมือดับเพลิงแบบฟอง
๕.๔ เครื่ องมือดับเพลิงแบบน้ ำดับเพลิง
๕.๕ เครื่ องมือดับเพลิงแบบสำรฮำลอน
๕.๖ ทรำยดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์
๖. เครื่ องมือดับเพลิงขนำดใหญ่และกำรใช้ (๓/๓)
๖.๑ หัวฉี ดน้ ำดับเพลิงแบบต่ำง ๆ
๖.๒ สำยสู บน้ ำดับเพลิงชนิดต่ำง ๆ (แบบบกและแบบเรื อ)
๖.๓ ชุดและอุปกรณ์ในกำรเข้ำดับเพลิง
๖.๔ เครื่ องสู บน้ ำดับเพลิงแบบเคลื่อนที่และแบบประจำที่
๖.๕ เกลียวต่อต่ำง ๆ ของสำยสู บน้ ำดับเพลิง
๖.๖ ฝึ กกำรใช้เครื่ องมือและอุปกรณ์ดบั เพลิงชนิดต่ำง ๆ
๖.๗ ฟองทำงกลและเครื่ องประกอบ
๗. เครื่ องมือ อุปกรณ์ช่วยชีวิตและกูภ้ ยั (๖/๖)
๗.๑ เครื่ องช่วยหำยใจแบบอำกำศอัด
๗.๒ ฝึ กกำรค้นหำและช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย
๗.๓ ฝึ กกำรใช้ลวดช่วยชีวติ
๗.๔ กำรใช้เชือกในกำรกูภ้ ยั
๗.๕ คุณลักษณะของเครื่ องตัดและกำรใช้
๗.๖ คุณลักษณะของเครื่ องถ่ำงและกำรใช้
๗.๗ คุณสมบัติของหมอนลมและกำรใช้
๗.๘ คุณสมบัติของถุงลมและกำรใช้
๘. รถดับเพลิงและกำรใช้ (๓/๓)
๘.๑ คุณสมบัติของรถดับเพลิงแบบต่ำง ๆ
๘.๒ ส่ วนประกอบ เครื่ องมือและอุปกรณ์ในรถดับเพลิง
๘.๓ กำรสื่ อสำรและสัญลักษณ์ต่ำง ๆ ในกำรสัง่ กำรเข้ำดับเพลิงของชุดดับเพลิง

-๕๙. กำรดับเพลิง (๓/๖)
๙.๑ กำรประเมินควำมเสี่ ยงในกำรเข้ำควบคุมสถำนกำรณ์
๙.๒ เทคนิคกำรเข้ำผจญเพลิงในอำคำร
๙.๓ กำรเข้ำดับเพลิงทำงด้ำนข้ำง
๙.๔ กำรเข้ำดับเพลิงทำงด้ำนบน
๙.๕ กำรเข้ำดับเพลิงขนำดใหญ่
๙.๖ กำรดับเพลิงโดยใช้ฟองทำงกล
๙.๗ กำรฝึ กจำลองสถำนกำรณ์
๑๐. ดูงำน, สัมมนำ (๓/๐)
สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ
-พลศำสตร์ของไฟ
-กำรป้ องกันอัคคีภยั ในอำคำรและ
สถำนที่รำชกำร
-ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมำยที่
เกี่ยวข้อง
-ระบบป้ องกันอัคคีภยั ในอำคำร
-เครื่ องมือดับเพลิงขั้นต้น และกำรใช้
-เครื่ องมือและอุปกรณ์ดบั เพลิง
ขนำดใหญ่ และกำรใช้
-เครื่ องมือ อุปกรณ์ช่วยชีวติ และกูภ้ ยั
-รถดับเพลิงและกำรใช้
-กำรดับเพลิง
-ดูงำน/สัมมนำ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๖
๖

๓

๓

-

๓
๓
๓

๓
๓

๖
๓
๓
๓
๓๙

๖
๓
๖
๒๔

หน่วย
กิต

กำรวัดและ
กำร
ประเมินผล

หมำยเหตุ

สอบควำมรู ้
สอบปฏิบตั ิ
๓.๕

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. คู่มือกำรป้ องกันควำมเสี ยหำย เล่ม ๑ เรี ยบเรี ยงโดย น.ต.สมศักดิ์ ขันธหิ รัญ
๒. วิทยำศำสตร์ วำ่ ด้วยกำรดับไฟของ วศ.ทร. และกำรป้ องกันอัคคีภยั ของ บก.ตำรวจดับเพลิง
๓. คู่มือกำรเรี ยนของแผนกป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝป.กฝร.

๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

-๖ อทร.๙๒๐๔ คู่มือกำรปฏิบตั ิเกี่ยวกับสถำนี ดบั เพลิงของหน่วยต่ำงๆ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง พ.ศ.๒๕๔๓
อทร.๙๒๐๕ มำตรฐำนพัสดุ ปคส.ทร.
อทร.๙๒๐๖ หลักเกณฑ์กำรกำหนดเครื่ องมือดับเพลิงขั้นต้นของ ทร.
พรบ.ควบคุมอำคำร กรมโยธำ ฯ กระทรวงมหำดไทย
มำตรฐำนกำรป้ องกันอัคคีภยั วสท.

ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรช่ำงกลและป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

-๗ผนวก ข.
ชื่อวิชำ ๕๑๐๔.๒
ไฟประเภทพิเศษ และกำรปฐมพยำบำล
๑ หน่วยกิต (๑๔ – ๑๐ – ๑)
ควำมมุ่งหมำยทัว่ ไป เพื่อให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมมีควำมรู ้เกี่ยวกับสำรเคมีที่เกิดกำรเผำไหม้ กำรป้ องกันและลด
อันตรำยจำกสำรพิษ ให้ผเู ้ ข้ำรับกำรอบรมเข้ำใจในเรื่ องกำรทำงำนในพื้นที่อบั อำกำศ และกำรปฐมพยำบำลต่อ
ผูป้ ระสบภัยอันเกิดจำกอัคคีภยั ตลอดจนให้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเคลื่อนย้ำยผูบ้ ำดเจ็บ
หัวข้อวิชำและขอบเขตของเนื้อหำ
๑. อันตรำยจำกไฟประเภทพิเศษ ( ๓/๒ )
๑.๑ ชนิดของไฟประเภทพิเศษ ที่เกิดจำกสำรเคมีประเภทของแข็ง ของเหลว และก๊ำซ เช่น
แมกนีเซียม โซเดียม เทอร์ ไมท์ ฟอสฟอรัส โปรแตสเซียมไนเตรท ดินประสิ ว ดินปื น อีเธอร์ แอลกอฮอล์
ก๊ำซหุ งต้ม เป็ นต้น
๑.๒ คุณสมบัติของไฟประเภทพิเศษ และกำรดับไฟที่เกิดจำกสำรเคมีชนิดต่ำง ๆ
๑.๓ อันตรำยของไฟประเภทพิเศษชนิดต่ำง ๆ ที่จะเกิดกับบุคคลและนักดับไฟ
๒. กำรป้ องกันและลดอันตรำยจำกสำรพิษ นชค. (๓/๒)
๒.๑ กำรทำงำนในพื้นที่อบั อำกำศ
๒.๒ หน้ำกำกป้ องกันสำรพิษ ชีวะ เคมี
๒.๓ ฝึ กควำมเชื่อมัน่ ในกำรใช้หน้ำกำกป้ องกันสำรพิษ ชีวะ เคมี
๓. กำรปฐมพยำบำลขั้นต้น (๖/๓)
๓.๑ ควำมมุ่งหมำยในกำรปฐมพยำบำลขั้นต้น
๓.๒ กำรเกิดบำดแผล ชนิดของบำดแผลและกำรห้ำมเลือด
๓.๓ กระดูกหักและกำรเข้ำเฝื อก
๓.๔ กำรโดนงูกดั และกำรขันชะเนำะ
๓.๕ กำรโดนไฟ น้ ำร้อนลวก กรดและด่ำงหำกถูกผิวหนังร่ ำงกำย รวมทั้งกำรลดพิษ
๓.๖ กำรช็อค กำรผำยปอดช่วยชีวิตแบบต่ำง ๆ
๓.๗ ฝึ กปฏิบตั ิในกำรปฐมพยำบำลผูป้ ่ วย
๔. กำรเคลื่อนย้ำยผูบ้ ำดเจ็บ (๒/๓)
๔.๑ กำรพิจำรณำสภำพกำรบำดเจ็บของผูป้ ่ วย
๔.๒ วิธีกำรเคลื่อนย้ำยผูบ้ ำดเจ็บ
๔.๓ ฝึ กกำรเคลื่อนย้ำยผูบ้ ำดเจ็บแบบต่ำง ๆ
๔.๔ กำรเคลื่อนย้ำยผูป้ ระสบภัยจำกที่สูง

-๘สรุ ปเวลำที่สอน
หัวข้อวิชำ

- อันตรำยจำกไฟประเภทพิเศษ
และ สำรเคมีต่ำง ๆ
- กำรป้ องกันและลดอันตรำยจำก
สำรพิษ นชค.
-กำรปฐมพยำบำลขั้นต้น
-กำรเคลื่อนย้ำยผูบ้ ำดเจ็บ
รวม

จำนวนชัว่ โมง
บรรยำย ปฏิบตั ิ
๓

๒

๓

๒

๖
๒
๑๔

๓
๓
๑๐

หน่วย
กิต

กำรวัดและ
กำร
ประเมินผล

หมำยเหตุ

- สอบควำมรู ้
- สอบปฏิบตั ิ
๑

รำยชื่อแบบเรี ยนและเอกสำรที่ใช้
๑. สงครำมนิวเคลียร์ และกำรป้ องกันกัมมันตภำพรังสี กองกำรศึกษำ กรมวิทยำศำสตร์ ทหำรบก
๒. หนังสื อกำรปฐมพยำบำลเบื้องต้น วิทยำลัยพยำบำล พร.
๓. หนังสื อกำรเคลื่อนย้ำยผูบ้ ำดเจ็บ กองบรรเทำสำธำรณภัย กรมตำรวจ
๔. คู่มือกำรระงับอุบตั ิภยั จำกวัตถุอนั ตรำย กรมควบคุมมลพิษ
ผูจ้ ดั ทำ
กองฝึ กกำรช่ำงกลและป้ องกันควำมเสี ยหำย กฝร. และ กองพัฒนำและประเมินผลกำรฝึ ก กฝร.

พล.ร.ต.
ผบ.กฝร.

