
นวัตกรรมในการดับเพลงิ
ของญปีุ่ น

ยาสยุกุ ิซสุกุ ิเจา้หนา้ทหีน่วยดับเพลงิและการจัดการภยัพบิตั ิ
กระทรวงกจิการภายในประเทศและการสอืสาร
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 การใชโ้ดรน

 ระบบหุน่ยนตด์บัเพลงิ

 การจําลองไฟลกุลาม

 รถสะเทนินําสะเทนิบก

 อปุกรณ์ตรวจจับสารเคมรีะยะไกล

 ระบบแจง้เหตฉุุกเฉนิ Net119

 วธิกีารแจง้ขอ้มลูภัยพบิัตทิหีลากหลาย

  #7119 (ศนูยบ์รรเทาทกุขฉุ์กเฉนิ)

 VoiceTra ฉุกเฉนิ
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 บรกิารแปลภาษา 119 โดยลา่มแปลพรอ้มแบบสามสาย



 การใชโ้ดรน

・ ใชรู้ปภาพทถีา่ยเพอืดขูอ้มลูความเสยีหายทเีกดิขนึอยา่งรวดเร็วทนัทหีลงัจากการเกดิภัยพบิตัิ
・ ตรวจสอบภาพเคลอืนไหวทจีอมอนเิตอรแ์บบเรยีลไทม ์กําหนดนโยบายการปฏบิตังิานทสีํานักงานใหญข่องหน่วย

บญัชาการ ใชใ้นปฏบิตักิารคน้หาคน และควบคมุความปลอดภัย ฯลฯ

ไฟป่า

อัคคภัียในอาคาร

การกูภั้ยชว่ยเหลอื

ภัยพบิัตจิากดนิถลม่

จานดาวเทยีม

สํานักงานใหญข่องหน่วยบญัชาการ สํานักงานใหญรั่บมอืภยัพบิตัิ

3* ภาพถา่ยความรอ้น (ทมีาจากสํานักดับเพลงิเมอืงเกยีวโต)



[ตวัอยา่งท ี1] คน้หาผูส้งูอายหุญงิทสีญูหายไป
・คน้หาในนาขา้วทมีพีนืทกีวา้งใหญไ่ดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ

พบรอยเทา้ของคน
ไดข้อ้มลูทมีปีระโยชนใ์นการคน้หา

[ตวัอยา่งท ี2] รวบรวมขอ้มลูดว้ยภาพถา่ยทางอากาศในพนืททีี
เขา้ถงึไดย้าก

・ถา่ยภาพทางอากาศพนืทดีนิถลม่เนอืงจากฝนตกหนักเพอืรวบรวมขอ้มลู

ทราบภาพรวมของความเสยีหายได ้
อยา่งรวดเร็วดว้ยการรวบรวมขอ้มลู
จากภาพถา่ยทางอากาศในบรเิวณที
เจา้หนา้ทไีมส่ามารถเขา้ไปได ้

[ตวัอยา่งท ี3] คน้หาผูส้ญูหายในแมน่าํ

เนอืงจากบรเิวณสันทรายของแมนํ่ามแีสงสะทอ้น
จงึทําใหม้องเห็นไดไ้มช่ดั เมอืใชโ้ดรนถา่ยภาพ
มมุสงูทําใหส้ามารถพบผูส้ญูหายได ้

[ตวัอยา่งท ี4] รวบรวมขอ้มลูของเหตกุารณไ์ฟไหมท้คีลงัสนิคา้ขนาดใหญ่
・ รวบรวมขอ้มลูอยา่งรวดเร็วเพอืใหผู้บ้ัญชาการทเีกดิเหตกํุาหนดนโยบายการปฏบิัตงิาน

สํานักงานใหญข่องหน่วยบัญชาการ ทําความเขา้ใจเกยีวกับสภาพการณ์ไฟไหมโ้ดยการถา่ยภาพมมุสงูดว้ยโดรน

ภาพไฟไหมท้คีลังสนิคา้ขนาดใหญ่

แมนํ่าทปีฏบิตักิารกูภ้ัยทางนํา

แปลงนา พนืทภีัยพบิตัดินิถลม่

ตวัอยา่งการใชง้านทสีํานกัดบัเพลงิ
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 ระบบหุน่ยนตด์บัเพลงิ

・ ใชเ้มอืเกดิอคัคภีัยใหญแ่ละภัยพบิัตพิเิศษทเีจา้หนา้ทหีน่วยดับเพลงิไมส่ามารถเขา้ใกลพ้นืทไีด ้
・ ระบบหุน่ยนตดั์บเพลงิประกอบดว้ยหุน่ยนต ์4 ตัว ไดแ้ก ่1. หุน่ยนตล์าดตระเวนและสงัเกตการณ์

ทางอากาศ 2. หุน่ยนตล์าดตระเวนและสังเกตการณ์ทางพนื 3. หุน่ยนตฉ์ดีนํา 4. หุน่ยนตต์อ่สาย
ยางฉีดนํา

[ลกัษณะเดน่]
○ ทนความรอ้นสงู สามารถปฏบิตักิารดบัเพลงิไดแ้มเ้ป็นพนืทภียัพบิตัใินปิโตรเคมคีอมเพล็กซท์ี
คาดวา่จะมคีวามรอ้นสงู
○ หุน่ยนตต์ดัสนิใจเพอืไปยงัจุดทเีกดิไฟไหมเ้อง 
○ หุน่ยนตแ์ชรแ์ละวเิคราะหข์อ้มลูระหวา่งหุน่ยนตก์นัเอง และปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ
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<ภาพตวัอยา่งการฏบิตังิานของระบบหุน่ยนตด์บัเพลงิ>

หุน่ยนตล์าดตระเวนและสงัเกตการณ์ทางอากาศ

หุน่ยนตฉ์ีดนํา

หุน่ยนตล์าดตระเวนและสงัเกตการณ์ทางพนื หุน่ยนตต์อ่สายยางฉีดนํา

ไปยังแหลง่นํา→

Scrum Force



หุน่ยนตใ์นระบบหุน่ยนตด์บัเพลงิ ระบบสงัการ ยานพาหนะขนสง่

 1. หุน่ยนตล์าดตระเวนและสงัเกตการณ์ทางอากาศ

ฟังกช์นัการทํางาน
・ สํารวจสถานการณ์ของพนืทภีัยพบัิตดิว้ยกลอ้งถา่ยภาพความ

รอ้น ฯลฯ
・ ตรวจดจูุดฉีดนําจากทางอากาศ
・ สง่ขอ้มลูไปยังหุน่ยนตฉ์ีดนํา
・ ขนึบนิลงจอดโดยอตัโนมตัแิละควบคมุการบนิอตัโนมตั ิ

 2. หุน่ยนตล์าดตระเวนและสงัเกตการณ์ทางพนื

ฟังกช์นัการทํางาน
・ สํารวจสถานการณ์ของพนืทภียัพบิตัดิว้ย

กลอ้งถา่ยภาพความรอ้น ฯลฯ
・ สํารวจเสน้ทางวงิของหุน่ยนตฉี์ดนํา
・ สํารวจจดุทนํีาจะฉีดลงจากภาคพนืดนิ
・ สง่ขอ้มลูไปยังหุน่ยนตฉี์ดนํา
・ ควบคมุการวงิอตัโนมตั ิ

↑ภาพการฉีดนํา

 3. หุน่ยนตฉ์ีดนํา

ฟังกช์นัการทํางาน
・ ปลอ่ยนําและโฟมดับเพลงิตามขอ้มลูทไีดจ้าก

หุน่ยนตล์าดตระเวนและสังเกตการณ์
・ ทนความรอ้นไดส้งูสดุในโลก
・ เคลอืนทไีปยังตําแหน่งฉีดนําไดเ้อง

 4. หุน่ยนตต์อ่สายยางฉีดนํา

ฟังกช์นัการทํางาน :
・ เก็บสายยางใหญเ่สน้ผา่นศนูยก์ลาง 150 มม. 

ยาว 300 ม.
มว้นเขา้ออกเองอตัโนมตั ิ(ทแีรกของโลก)

・ ควบคมุการวงิอตัโนมตัไิปยังแหลง่นํา

การพัฒนาเทคโนโลยทีน
ความรอ้นสําหรับสายยาง

 5. ระบบสงัการ

ยานพาห
นะขนสง่

ฟังกช์นัการทํางาน
・ วเิคราะหข์อ้มลูทไีดจ้าก หุน่ยนต์
・ เสนอการปฏบิตังิานของหุน่ยนตใ์หก้บั

เจา้หนา้ที
・ สง่คําสงัการปฏบิตังิานไปยังหุน่ยนต์
・ คํานวณตําแหน่งฉีดนําอตัโนมตัิ
・ คาดการณ์ตําแหน่งทนํีาจะฉีดลงจากการ

ประมวลผลภาพถา่ย

ฟังกช์นัการทํางาน
・ ขนสง่ระบบหุน่ยนตด์ับเพลงิและ

เป็นฐานทมีันหลกั
・ บรรทกุเครอืงกําเนดิไฟฟ้า
・ ขนถา่ยคอนเทนเนอรด์ว้ย

ฮกุโรล

↑ลักษณะภายนอกของหุน่ยนต์

↑ลักษณะภายนอกของยานพาหนะ

↑ลักษณะภายนอกของระบบ

↑ลักษณะภายนอกของหุน่ยนต ์(โหมดลอ้)

↑โหมดตนีตะขาบ

↑ลักษณะภายนอกของหุน่ยนต์
↑ภาพตอนบนิ

↑ลักษณะภายนอกของหุน่ยนต์

↑สง่สายยางฉีดนํา
ออกไปอตัโนมัต ิ
ควบคมุการมว้นเก็บ

พัฒนาหัวจา่ยนํา/โฟม

6



 รถสะเทนินําสะเทนิบก

・ยานพาหนะชนดิพเิศษทเีนน้การกูภ้ัยในพนืทนํีาทว่มเนอืงจากคลนืสนึามแิละพายขุนาดใหญ่
・ปฏบิัตกิารกูภ้ัยและการขนสง่เจา้หนา้ทแีละอปุกรณ์ในพนืทนํีาทว่มทคีอ่นขา้งลกึและพนืทดีนิถลม่

〈水陸両用車で球種痛

[รถสะเทนินําสะเทนิบก
ขนาดกลาง]

ตนีตะขาบขบัเคลอืน 8 ลอ้ 85 แรงมา้
ความเร็วสงูสดุ : บนพนืดนิ 22.4 กม./ชม.

บนนํา 5.6 กม./ชม.
ความยาวรถ 4.2 ม.
ความกวา้งรถ 2.3 ม.
ความสงูรถ 2.5 ม.
จํานวนผูโ้ดยสาร บนพนืดนิ 8 คน

บนนํา 6 คน

[รถบกักสีะเทนินําสะเทนิบก]

ตนีตะขาบขบัเคลอืน 8×8 ลอ้ 31 แรงมา้
ความเร็วสงูสดุ : บนพนืดนิ 15.0 กม./ชม.

บนนํา 4.0 กม./ชม.
ความยาวรถ 3.0 ม.
ความกวา้งรถ 1.5 ม.
ความสงูรถ 1.9 ม.
จํานวนผูโ้ดยสาร บนพนืดนิ 6 คน

 บนนํา 4 คน
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<ชว่ยเด็กอนุบาลทถีกูนําทว่มขงัดว้ยรถสะเทนินําสะเทนิบก>



 อปุกรณ์ตรวจจับสารเคมรีะยะไกล (การรับมอืกบัการกอ่การรา้ยโดยใชส้ารเคม)ี

นอกจากสามารถตรวจจับสารเคมเีป็นบรเิวณกวา้งจากระยะไกลไดอ้ย่างทนัทแีลว้ ยังสามารถระบสุารทเีป็นสาเหตแุละ
แปลงออกมาเป็นภาพใหเ้ห็นไดง่้าย จงึสามารถปฏบิตักิารกูภั้ยไดอ้ยา่งรวดเร็ว พรอ้มกบัรักษาความปลอดภัยของเจา้หนา้ที
ไดอ้กีดว้ย

รปูการแสดงผลเป็นภาพรปูการแสดงผลเป็นภาพ (ภาพตวัอยา่ง)

อปุกรณ์ตรวจจบัสารเคมรีะยะไกล

เครอืงตรวจจบั
สารเคมแีบบพกพา

ตวัอยา่งการใช้ตวัอยา่งการใช้

  
 

  

  

     

 

 
 
   

  
   

 

    
       

  

    

 

  
    
     

   

  
   

 

    
       

  

    

 

  
    
    

  
 

  

  

     

 

 

   

  

  

  
    

     

 

 

 

   
 

   

   

 

 

 

 

   

   

   

 

 

 

 

   

   

  

  

  
    

     

 

 

 

   
 

   

  

  

  
    

     

 

 

 

   
 

 
   

  
   

 

    
       

  
    

 

  
    
    

 
   

  
   

 
    

       

  

    

 

  
    
    

   

   

 

 

 

 

   Hot Zone

Warm Zone
Cold Zone

จดุสงั
การ

ใชง้านรว่มกบัเครอืงตรวจจบัแบบพกพาชว่ยใหส้ามารถปฏบิตังิานไดอ้ยา่งปลอดภยัและแนน่อนยงิขนึ

คณุสมบตั ิคณุสมบตั ิ

ระบบ
ควบคมุ กลอ้ง

สเปกโทรมเิตอร์
แบตเตอรคีู่

แบบชารจ์

(ใชง้านได ้4 ชม.)

แปลงสารเคมทีเีป็นสาเหตหุลายๆ ชนดิ
ออกมาเป็นภาพเพอืใหเ้ห็นไดง้า่ย และ
สามารถระบสุารเคมไีดทั้นทใีนระยะประมาณ 
5 กม. ไมว่า่ในชว่งกลางวนัหรอืกลางคนื

[สารหลักๆ ทสีามารถตรวจจับได]้
・สารทําลายประสาท (ทาบนุ, ซารนิ, โซมาน, VX)
・สารทําลายเซลลผ์วิหนังและเนอืเยอื 

(ซลัเฟอร ์มัสตารด์, ไนโตรเจนมัสตารด์, ลวิไิซต)์
・สารทําลายระบบหายใจ (ฟอสจนี, คลอโรพคิรนิ)
・สารทําลายเม็ดเลอืด (ไฮโดรเจนไซยาไนด,์ อารซ์นี)
・TIC (ไฮโดรเจนซลัไฟด,์ ซลัเฟอรไ์ดออกไซด,์

แอมโมเนยี, กรดอะซตีกิ) ฯลฯ
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แสดง
เป็น
ภาพ



 การจําลองไฟลกุลาม

อยูใ่นระหว่างการวจิยัพฒันาแบบจําลองทนํีาขอ้มลูสภาพเมอืงและสภาพอากาศมาใชอ้ย่างแมน่ยํา เพอืใหท้ราบการ
ลกุลามของไฟในเขตเมอืงไวล้ว่งหนา้ และทราบมาตรการป้องกนัและความอันตราย

วจัิยพัฒนาการคาดคะเนสภาพการณ์ลกุลามของไฟและ
ความเสยีหายโดยละเอยีด จากกรณีตัวอยา่งอัคคภัียและการ
ใชก้ลไก “ประกายไฟ” “ไฟลกุโหม”

วจัิยพัฒนาเพอืใหส้ามารถทราบขอ้มลูระดับความ
อันตรายของอัคคภัียลว่งหนา้หลายชวัโมงจาก
โมเดลการลกุลามของไฟ และบกิดาตา้ของสภาพ
อากาศ

[ผลลัพธ]์
การประกาศเผยแพรก่ารพยากรณ์ความเสยีงจากอัคคภัียตามขอ้มลู

สภาพอากาศแบบเรยีลไทมทํ์าใหป้ระชาชนตระหนักเกยีวกับการป้องกัน
อัคคภัียมากขนึ

คาดการณ์ความเสยีงในการเกดิอัคคภัีย

[ผลลัพธ]์
ความสามารถในการรับมอืฉุกเฉนิปรับปรงุดขีนึจากการจัดหา

เครอืงมอืเพอืวางแผนป้องกันอัคคภัีย และวธิกีารป้องกันประกายไฟ

วธิป้ีองกันอัคคภัีย

แสดงความเสยีงในการเกดิอคัคภัียลว่งหนา้ไดน้านหลายชวัโมงดว้ยตารางแบง่ส ี
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ระวงัตน้เพลงิ!
ความเสยีงในการเกดิ
อคัคภีัยเพมิสงูขนึ



ขนัตอนการแจง้เหต ุ(ภาพตวัอยา่ง)
ศนูยข์อ้มลู

(ผูป้ระกอบการ
เอกชน)

 

สมารต์โฟน ฯลฯ อปุกรณ์สอืสารเฉพาะทาง 
(คอมพวิเตอร)์

ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต

ขอ้มลูทแีจง้
＋

ขอ้มลูทมีกีารลงทะเบยีนไวแ้ลว้

โตต้อบผา่นทางแชท

ขอ้มลูทแีจง้
(ขอ้มลูตําแหน่งทอียู,่ 

รายละเอยีดการแจง้เหต)ุ

หนา้จอสมารต์โฟนหนา้จอสมารต์โฟน

สํานักดับเพลงิ

หนา้จอรบัแจง้เหตขุองสํานกัดบัเพลงิหนา้จอรบัแจง้เหตขุองสํานกัดบัเพลงิ

ผูแ้จง้เหตุ

สง่การแจง้เหตแุลว้
สามารถแชทได ้<11:09>

สวสัดคีะ่ สํานกัดบัเพลงิคสุมุกิาเซกคิะ่
ไดร้บัการแจง้เหตเุรยีบรอ้ยแลว้
กรณุารอสํานกัดบัเพลงิตอบกลบัสกัครู่

โตต้อบผา่นทางแชทกรอกรายละเอยีดการแจง้เหต ุ
(แบบตัวเลอืก)

คสุมุกิาเซกิ

วันทแีจง้
เหตุ 2019-08-27

เวลาแจง้
เหตุ 11:09:17

ประเภท
ของการ
แจง้

ฉุกเฉนิ
ชอื ทาโร กูช้พี

ทอียู่
คสุมุกิาเซก ิเขตชโิยดะ 
โตเกยีว
2-1-2

อายุ 89
เพศ ชาย
ประเภท
ของ
สถานที

บา้น

โตต้อบผา่นทางแชท

ผา่นทางอนิเทอรเ์น็ตหรอื IP-VPN 

 ระบบแจง้เหตฉุุกเฉนิ Net119

ระบบททํีาใหผู้ท้มีคีวามบกพรอ่งทางการไดย้นิและการพดูสามารถแจง้เหต ุ 119 ไดท้กุเวลา
และจากทกุทใีนประเทศ โดยการกดปุ่ มหรอืกรอกขอ้มลูบนหนา้จอสมารต์โฟน
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อเีมลทลีงทะเบยีนไว ้
ฯลฯ

ระบบป้องกนัภยัพบิตัแิบบ
ไรส้าย

(ลําโพงนอกอาคาร)

กรณุาอพยพ

ข้อมลูขีปณาวธุนาํวถิ ี

เคเบลิทวี ี
วทิยชุมุชน ฯลฯ

สํานกังานเทศบาล ฯลฯ

อเีมลแบบกาํหนด
พนืที

อเีมลขา่วฉุกเฉนิ

ระบบป้องกนัภยัพบิตั ิ
แบบไรส้าย

(ตวัรบัสญัญาณของ
แตล่ะครวัเรอืน)

บรษิทั
โทรศพัทม์อืถอื

ตวัอยา่งวธิกีารแจง้ขอ้มลู คณุสมบตัหิลกั

ระบบป้องกนัภยัพบิตั ิ
แบบไรส้าย

・ แจง้ขอ้มลูผา่นลําโพงนอกอาคารและตัวรับสัญญาณของแตล่ะ
ครัวเรอืนทตีดิตังไวใ้นแตล่ะบา้น

CATV
(เคเบลิทวี)ี

・ สามารถแจง้ขอ้มลูโดยขนึเป็นตัวอักษรบนหนา้จอโทรทัศน์

วทิยชุมุชน ・ใชส้ถานวีทิย ุFM ทมีอียูเ่ดมิได ้
・ในสถานการณ์ปกตเิครอืงรับสัญญาณในอาคารสามารถใชเ้ป็นวทิยไุด ้

ระบบการลงทะเบยีน
ทางอเีมล

・ สง่อเีมลไปยังเจา้หนา้ทพีนักงานและประชาชนทลีงทะเบยีนการใช ้
บรกิารไว ้
・สง่ไดฉั้บไว สามารถใชโ้ดยทําสัญญากับผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม

อเีมลแบบกาํหนดพนืที
อเีมลขา่วฉุกเฉนิ

・สง่อเีมลไปยังโทรศัพทม์อืถอืในพนืททีกํีาหนด
・สง่ไดฉั้บไวมาก สามารถใชโ้ดยทําสัญญากับผูใ้หบ้รกิารโทรคมนาคม

ตวัอยา่งการทาํใหว้ธิกีารแจง้ขอ้มลูมคีวามหลากหลาย

 วธิกีารแจง้ขอ้มลูภัยพบิัตทิหีลากหลาย

・ในกรณีทเีกดิภัยพบิัต ิอาท ิฝนตกหนักหรอืพายไุตฝุ้่ น การสอืสารเรอืงคําแนะนําการอพยพอยา่งรวดเร็วและ
แมน่ยําแกป่ระชาชน เป็นเรอืงสําคัญ
・จําเป็นตอ้งสรา้งระบบการแจง้ขอ้มลูทมีคีวามสมบรูณ์ และทําใหว้ธิกีารสง่ขอ้มลูมคีวามหลากหลาย      
โดยพจิารณาจากสถานการณ์จรงิของทอ้งถนิ
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มกีารจัดเตรยีมตวัรับสญัญาณของแตล่ะครัวเรอืนในพนืททีตีอ้งอพยพโดยทันทเีมอืเกดิฝนตกหนัก เพอืใหม้นัใจวา่ขอ้มลู
ตา่งๆ เชน่ คําแนะนําในการอพยพจะสง่ถงึครัวเรอืนทมีผีูส้งูอายอุยู่

ภาพตัวอยา่งการแจง้ขอ้มลู

12

ระบบป้องกนัภยัพบิตัแิบบไรส้าย (ตวัรบัสญัญาณของแตล่ะครวัเรอืน)

สถานถีา่ยทอด

สถานกีระจายเสยีงนอกอาคาร

ตวัรบัสญัญาณของแตล่ะครวัเรอืน

สถานกีระจายเสยีงนอกอาคาร
สถานกีระจายเสยีงนอกอาคาร

สถานกีระจายเสยีงนอกอาคาร

สํานักงานเทศบาล

ตวัรบัสญัญาณของแตล่ะครวัเรอืน



○ ไปโรงพยาบาลดไีหม

○ เรยีกรถพยาบาลดไีหม

○ จะปฐมพยาบาลอยา่งไร

ใหคํ้าแนะนําเรอืงสถาบัน
การแพทย์

ประชาชน

เรยีกรถพยาบาลดว่น

อาการฉุกเฉนิ

 ศนูยบ์รรเทาทกุขฉุ์กเฉนิ (♯7119)

อาการป่วยทไีมฉุ่กเฉนิ

เบอรโ์ทรเฉพาะ
(#7119)

[ความเป็นมาของจํานวนการออกปฏบิตักิารฉุกเฉนิทเีพมิขนึ]
・ เนอืงจากไมม่บีรกิารใหคํ้าปรกึษาแกป่ระชาชนวา่ในกรณีเกดิเหตจุะตอ้งเรยีกรถพยาบาลหรอืไปทสีถาบันการแพทย ์จงึมกีารแจง้เหตมุายังเบอร ์

119
・ความตอ้งการคําปรกึษาฉุกเฉนิเพมิขนึ เนอืงจากการเพมิขนึของครอบครัวเดยีว ทําใหไ้มม่คีนในครอบครัวทคีอยใหคํ้าปรกึษาเรอืงอาการป่วยอยู่

ใกลต้ัว

[ประสทิธผิลของศนูยบ์รรเทาทกุขฉุ์กเฉนิ]
1. การใชร้ถพยาบาลอยา่งถกูตอ้งเหมาะสม
・สดัสว่นของผูป่้วยอาการไมร่นุแรงลดลง (ค.ศ.2006 60.3% →ค.ศ.2018 54.5% (สํานักดับเพลงิโตเกยีว))
・พบผูป่้วยทมีอีาการหนักแอบแฝงอยูแ่ละทําการชว่ยเหลอื
・ควบคมุการออกปฏบิัตกิารฉุกเฉนิทไีมม่คีวามเรง่ดว่น

2. อํานวยความสะดวกใหก้ับระบบการแพทยฉุ์กเฉนิในภาพรวม
ลดภาระของสถาบันทางการแพทย ์เชน่ การใหคํ้าปรกึษาเรอืงการรักษาฉุกเฉนิ และควบคมุการรับจํานวนผูป่้วยนอกเวลาของสถาบันทาง
การแพทย์

3. ใหค้วามสบายใจแกป่ระชาชนทรีูส้กึเป็นกังวล
ผูใ้ชบ้รกิารประมาณ 90% ตอบวา่ “มปีระโยชนม์าก” และ “มปีระโยชน”์ (หน่วยดับเพลงิเมอืงโอซากา้)

[สถานการณ์ปจัจบุนั]
・จํานวนการออกปฏบิัตกิารฉุกเฉนิเพมิขนึอยา่งมาก

 (2008   ประมาณ 5.1 ลา้นครัง → 2018   ประมาณ 6.61 ลา้นครัง)

  #7119 (ศนูยบ์รรเทาทกุขฉุ์กเฉนิ)
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・เวลาทรีถพยาบาลไปยังทเีกดิเหตแุละเวลาทใีชใ้นการสง่ผูป่้วยเขา้โรงพยาบาล
ลา่ชา้ขนึ

(เวลาทใีชเ้ดนิทางถงึทเีกดิเหต ุ : 2008 7.7 นาท ี→ 2018 8.7 นาท)ี
(เวลาทใีชใ้นการสง่ผูป่้วยเขา้โรงพยาบาล : 2008 35.0 นาท ี→ 2018 39.5 นาท)ี

หากไมแ่นใ่จ ใหค้ําปรกึษาฉุกเฉนิ
ทางโทรศพัท์

แนะนําสถาบนั
การแพทย ์

 แพทย ์พยาบาล ผูใ้หคํ้าปรกึษาเป็นคนใหค้ําปรกึษา

・ ทําความเขา้ใจกบัอาการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ

・ ใหคํ้าแนะนําเกยีวกบัความฉุกเฉนิ วธิกีารปฐม

พยาบาล วธิกีารเขา้รับการตรวจรักษา สถาบนัทาง

การแพทยท์เีหมาะสม เป็นตน้

 สรา้งระบบเรยีกรถพยาบาลทนัที

หากเรอืงทปีรกึษาเป็นเรอืงฉุกเฉนิ

 โดยหลกัแลว้ใหบ้รกิาร 24 ชม. 365 วนั



ลกัษณะเดน่ของ VoiceTra ฉุกเฉนิ

・46 ประโยคสําหรับหน่วยกูภ้ัยรองรับ 15 ภาษา* 

・สามารถใชส้อืสารกบัผูท้มีคีวามบกพร่องทางการไดย้นิไดด้ว้ยเชน่กนั
* ภาษาทรีองรับ

ภาษาองักฤษ, จนี (ตวัยอ่), จนี (ดงัเดมิ), เกาหล,ี ไทย, ฝรงัเศส, สเปน, อนิโดนเีซยี, เวยีดนาม, พมา่, รัสเซยี, มาเลย,์ 
เยอรมนั, เนปาล, โปรตเุกสของบราซลิ 

 VoiceTra ฉุกเฉนิ
แอปแปลภาษา VoiceTra มกีารบนัทกึประโยคทใีชบ้อ่ยในการสนทนาไวเ้ป็น “ประโยค

พนืฐาน” เพอืใหเ้จา้หนา้ทกีูภั้ยสอืสารกับผูบ้าดเจ็บดว้ยเสยีงภาษาตา่งประเทศและขอ้ความบน
หนา้จอ  
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V

ขนัตอนการแปลภาษาโดยลา่มแปลพรอ้มแบบสามสายขนัตอนการแปลภาษาโดยลา่มแปลพรอ้มแบบสามสาย

ตอนแจง้เหต ุ119

ผูแ้จง้เหตชุาวตา่งชาติ

2. สง่ตอ่
แปลภาษาตา่งประเทศ

 (ภาษาญปีุ่ น)

ผูส้งัการทสํีานกัดบัเพลงิ

โทรศพัทส์ามสาย

1. แจง้เหตเุบอร ์119
(ภาษาตา่งประเทศ)

3. แจง้และตรวจสอบ
รายละเอยีดทางโทรศพัท์
(ภาษาตา่งประเทศ)

ศนูยแ์ปลภาษาทางโทรศพัท์
(สถานประกอบการเอกชน)

4. แจง้และตรวจสอบ
รายละเอยีดทางโทรศพัท์
(ภาษาญปีุ่ น)

V

ตอนไปกูภ้ยัที
สถานทเีกดิเหตุ

ศนูยแ์ปลภาษาทางโทรศพัท์
(สถานประกอบการเอกชน)

สมาชกิกลุม่
ดบัเพลงิคนตา่งชาติ

ภาษาตา่งประเทศ ภาษาญปีุ่ น

สลบักันถอืโทรศพัท์

แปลภาษา

 บรกิารแปลภาษา 119 โดยลา่มแปลพรอ้มแบบสามสาย
ในการแจง้เหตทุางหมายเลข 119 โดยชาวตา่งชาตแิละการปฏบิตักิารกูภั้ยทมีชีาวตา่งชาตอิยู่

ในทเีกดิเหตุ มกีารปฏบิตักิารอยา่งรวดเร็วและถกูตอ้งโดยใชศ้นูยล์า่มแปลภาษาเพอืแปลภาษา
หลกัๆ ทางโทรศพัทต์ลอด 24 ชม. 365 วัน
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ขอบคณุครับ

* หากมคํีาถามเกยีวกบัการบรรยายน ีกรณุาตดิตอ่สอบถามทดีา้นลา่ง

สว่นความรว่มมอืระหวา่งประเทศ 
กองคุม้ครองพลเรอืนและป้องกันภัยพบิัตแิหง่ชาต ิ
หน่วยดบัเพลงิและการจัดการภัยพบิัต ิ
กระทรวงกจิการภายในประเทศและการสอืสาร

Email : fdma.kokusai@soumu.go.jp


