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แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาป ี

1. วัตถุประสงค ์
          1.1 ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความรู้และทักษะในด้านบรรเทาอุบัติภัยหมู่  และ
สามารถให้การรักษาผู้ประสบเหตุเป็นจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดอัตราตายและพิการของผู้ป่วยที่ได้รับ
บาดเจ็บ 
          1.2 ให้มีการจัดระบบการช่วยเหลือ เมื่อเกิดอุบัติภัยหมู่  ทั้งการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ  และการตั้งรับ
ภายในโรงพยาบาล โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิต โดยตระหนักถึง
ความสำคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อยา่งจำกัด ให้มีประสิทธิภาพ 
          1.3  เพื่อความรวดเร็วในการออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และลำเลียงอย่างถูกต้อง 
          1.4  เพื่อให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากร  เครือ่งมอืใช้ในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจบ็
จำนวนมากอย่างรวดเร็ว 
          1.5  มีระบบการประสานงาน การรกัษา การช่วยเหลือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ขอบข่าย 
          -  ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ใช้เมื่อมกีารประกาศใช้แผนรับอบุัติเหตุหมู่ 
3. เอกสารอ้างอิง 
          -  Hospital Incident 
          -  Command system 
          -  Guide book   
4. คำจำกัดความ 
          4.1 อุบัติภัยหมู่ หมายถึง กรณีที่มีผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์เดียวกันเป็นจำนวนมากที่จำเป็นต้อง
ให้การรักษาอย่างรีบด่วน ทำให้เกิดสถานการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บมารับการบริการคราวเดียวกัน  หรือติดต่อกันเป็น
จำนวนมากเกินกำลังความสามารถของเจ้าหน้าที่เวรปกติจะให้การรักษาได้ ต้องมีการระดมเจ้าหน้าโรงพยาบาล  
มาช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้การรักษาผู้ที่บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ 

          4.2 การคัดแยกผู้ป่วย (Triage) หมายถึง กระบวนการคัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงของการเจ็บป่วยหรือ
การบาดเจ็บในสถานการณ์ที่เกิดเหตุ หรือในแผนกฉุกเฉินให้เร็วและถูกต้องที่สุด เพื่อส่งต่อผู้ป่วยไปรับการรักษาใน
สถานที่ที่เหมาะสม (Right  place) ให้ทันเวลา (Right time) และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง (Right level of care) 

               4.2.1 ผู้ป่วยภาวะเร่งด่วน (ผู้ป่วยหนัก) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือมีอาการ 
เลวลงและอาจทำให้พิการได้ ต้องได้รับการดูแลรักษาภายใน 30 นาที จะถูกส่งในพื้นที่สีแดง มีอาการดังต่อไปนี้ 

- HR <50 หรือ >150 ครัง้/นาที (Adult) และมีภาวะช็อก 
- Severe blood loss และมีภาวะช็อก 
- อาเจียนเป็นเลอืดจำนวนมาก และมีภาวะช็อก 
- Cervical spine injury และมีภาวะช็อก 
- ซีดมากและมสีัญญาณชีพผิดปกต ิ
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- อวัยวะขาดหายไป เช่น แขน ขา มือ เท้า อวัยวะเพศ 
- ตาหลุดจากเบ้า วัสดุปักคาตา  
- อาการอมัพาต แขน ขา อ่อนแรงภายใน 24 ช่ัวโมง 
- Drowsy (GCS< 9) 
- Shock อาการไม่คงที ่
- Severe pain 
- วิตกกังวล หรือมปีัญหาทางจิตอย่างรุนแรง 
- บาดแผล Active bleed ลึกถึงกล้ามเนื้อ 
- ตาบอด หูหนวกทันที ปวดตามาก 
- ผู้ป่วยชักไมรู่้สึกตัว 
- Hypoglycemia น้ำตาลในเลือด <50 mg% 
- Acute dyspnea 

               4.2.2 ผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันไม่ เร่งด่วน (ผู้ป่วยอาการปานกลาง) หมายถึง ผู้ป่วยที่ภาวะ
คุกคามต่อชีวิตหรือพิการ ต้องได้รับการดูแลรักษาภายใน 1 ช่ัวโมง จะถูกนำส่งในพื้นที่สีเหลือง มีอาการดังต่อไปนี้  

- Severe hypertension 
- ผู้ป่วย hyperventilation 
- ผู้ป่วยกระดูกหักโดยไมม่ีอาการ ดังนี้ ชีพจรเบา ชา อัมพาต 
- ผู้ป่วยได้รบัสารพิษหรือสารเคมีภายใน 24 ชม. 
- O2 sat 90 – 95 % หายใจหอบเหนือ่ย 
- เวียนศีรษะ อาเจียน บ้านหมุน ลืมตาไม่ได้ 
- มีภาวะชัก (แต่ยังไม่รู้สกึตัว) 
- อ่อนเพลีย ซึมลง ถามตอบรูเ้รื่อง 
- เมาสุรา ขาดสต ิ

               4.2.3 ผู้ป่วยบาดเจ็บเลก็น้อย หมายถึง ผู้ป่วยที่สามารถรอตรวจได้เมือ่ว่างจากผู้ป่วยลำดับ 1, 2 และ 
3 จะถูกนำส่งในพื้นที่สีเขียว มีอาการดังต่อไปนี้ 

- มีปัญหาวิตกกังวลเล็กน้อย minor injury 
- Non- acute abdominal pain, back pain 
- ปวดศีรษะ อาเจียนปานกลาง 
- ปวดท้องเลก็น้อย รูส้ึกตัวดี 
- มีบาดแผลถลอก เล็กน้อย 

                4.2.4 พื้นที่สีดำ หมายถึง พื้นที่สำหรบัผูป้่วยที่หนักมาก หมดหวัง และเสียชีวิต 

        4.3  ผู้ป่วยวิกฤต หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะคุกคามถึงแก่ชีวิต หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการคุกคามถึงแก่ชีวิต ต้อง
ได้รับการประเมินและรักษาอย่างรวดเร็ว ทันที ภายใน 4 นาที จะถูกนำส่งในพื้นที่สีแดง มีอาการดังต่อไปนี้ 
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- Cardiac arrest 
- Respiratory arrest 
- คลำชีพจรไม่ได้ หมดสตหิายใจเฮือก (Grasping) 
- Unresponsive or responsive to pain only (GCS< 7) 
- ภาวะช็อกรุนแรง มีอาการสับสน หรอืไม่รูส้ึกตัวร่วมด้วย 

          - Systolic BP < 90 mmHg (Adult) or severe shock child (ผูป้่วยเด็กทีม่ี sign of shock
เช่น pulse เบาเร็ว ตัวเย็น สับสน delayed capillary refill > 2 sec 

- Respiratory rate < 10 ครั้ง/นาท ี
- Severe trauma to any body region / multiple injury regions 
- Extreme respiratory distress 
- ชักตลอดเวลา 
- Severe Respiratory distress 
- Acute severe chest pain 
- ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ตกเลือดร่วมกับภาวะช็อก หรือข้อบ่งช้ีจากครรภ์เป็นพิษ 
- Severe head injury 
- Ectopic pregnancy with shock 

4.4 MC. Card หมายถึง บัตรประจำผูป้่วยที่ใช้สำหรบัอุบัตภัิยกลุ่มชน ในสถานการณ์ทีม่ีผูป้่วยได้รับ
บาดเจบ็มาโรงพยาบาลในคราวเดียวกัน และติดต่อกันเป็นจำนวนมากเกินกาลังเจ้าหน้าที่เวร หรืออัตรากำลังปกติ
จะให้การรกัษาได้ 

MC. CARD มีข้อกำหนดใช้ดังนี ้

- ใช้ตั้งแต่มีผู้ป่วยหนัก 5 คนข้ึนไป 
- ใช้แทน OPD Card/ใบ Order ติดใน CHART และเมื่อ Discharge ให้แนบติด OPD Card 

เลย 

กรณีX-RAY 

- เขียนคำสั่งใน MC. CARD 
- ถ้ามีคำสั่ง CT scan ใหเ้ขียนในช่องอื่นๆ (ต้องเขียนใบRequest CT) 
- ผู้ป่วยใสท่่อช่วยหายใจที่ ER ให้Check/ในช่องใส่ทอ่ Endotracheal tube ด้วย เพื่อ 

ช่วยในการเก็บข้อมูล 
- แพทย์เซน็ช่ือทุกครัง้ทีเ่ขียน ORDER และถ้าแพทยท์่านอื่นมีคำสั่งเพิ่ม ควรเซ็นช่ือด้วย 

พยาบาลเมื่อทำTreatment แล้วให้ Check/เขียนทาแล้วและเซ็นกำกบัท้าย Order ทกุครัง้เพื่อป้องกันการทำ
ซำ้ซ้อน 

- พยาบาลหัวหน้าทีมในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละราย ดูแลความเรียบร้อยและเซ็น 
ทุกครั้งก่อนนำผู้ป่วยออกจาก ER 
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- พยาบาลที่ดูแลติดตามนำส่งผู้ป่วยใหเ้ขียนช่ือกำกับตัวบรรจงด้วยทุกครั้ง 
 

5. ผูร้ับผิดชอบ 
         5.1 คณะกรรมการแผนรับอบุัติภัยหมู่โรงพยาบาลกมุภวาปี 
         5.2 บุคลากรของโรงพยาบาลทุกท่าน 
 

6. วิธีปฏิบัต ิ

แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาป ี
1. กรณีที่เกิดเหตุในพื้นที่รับผิดชอบโรงพยาบาลกุมภวาปี และได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติการจากศูนย์กู้ชีพ 

1669 จังหวัดอุดรธานีหรือผู้บังคับบัญชา 

• ทีม EMS จัดทีมและรถพยาบาล 2-3 คันไปที่เกิดเหตุ และประสานงานกับศูนย์กู้ชีพอุดรธานี    
(ดูรายละเอียดแผนสาธารณภัย ภายนอก และแผนสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี) 

• เมื่อมีเหตุให้ EMS รายงานหัวหน้าเวร ER ทราบตามสายการบังคับบัญชา 
โดยหัวหน้าเวร ER จะรายงานหัวหน้าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและเวรตรวจการพยาบาลทราบในลำดับต่อไป 

ขอบเขตหน้าท่ีของโรงพยาบาลในการดำเนินการในการป้องกันและรักษา ผู้ป่วยท่ีได้รับอุบัติภัยหมู่ 
กิจกรรม ภาวะปกต ิ ภาวะฉุกเฉิน 

Pre-hospital care - จัดทีมและรถพยาบาลออกรับผู้ป่วย 
ณ จุดเกิดเหต ุ
- ให้การดูแลเบื้องต้น 
- เคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วย 

จัดทีมและรถพยาบาลออกรับผู้ป่วย ณ จุด
เกิดเหต ุ
- บัญชาการเหตกุารณ์ ณ จุดเกิดเหต ุ
- คัดแยก ดูแลรักษา และส่งต่อผู้ป่วย 
ประสานงานศูนย์สั่งการฯและหน่วยงานอื่น
ที่เกี่ยวข้อง 

In-Hospital care รับผู้ป่วยอุบัตเิหตเุข้ารักษาเต็ม 
กำลังความสามารถและสง่ต่อเมื่อจำเป็น 

- รับสถานการณ์อบุัติเหตุและอุบัติเหตุหมู่
ได ้

Referral care - จัดระบบส่งตอ่ให้มปีระสิทธิภาพ 
- จัดระบบ Referral Information 

- มีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาล
เพื่อดำเนินการช่วยเหลือกันในการส่งต่อ
ผู้ป่วย 
- ประสานงาน เพื่อเคลื่อนย้ายผูป้่วยต่อใน
กรณีโรงพยาบาลไมส่ามารถรองรับได ้
- ประสานอาสาสมัครช่วยเคลื่อนย้ายกรณี
ผู้บาดเจ็บไม่รุนแรง 

Rehabilitation ฟื้นฟูสภาพผูป้่วยหลังจากได้รบัการรักษา
ต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถเท่าหรือ
ใกล้เคียงปกต ิ
 

 

 

 



 

 

7 แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี  

ระบบการสั่งการของโรงพยาบาล (Incident Commander System - ICS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าท่ี 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคับบญัชาเหตุการณ์ (Incident Commander) : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / ผู้ที่ได้รบั
มอบหมายแทน 

1. เป็นผูบ้รหิารที่รบัผิดชอบเหตุการณ์สูงสุด ตอบสนองและรับผิดชอบต่อการจัดการ
อุบัติภัยหมู ่

2. ประสานผูเ้กี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ทั้งหมด 
3. เป็นหัวหน้าผูป้ระสานงาน ติดต่อสือ่สารกับหน่วยงานทางทรัพยากรทั้งหมดทัง้

ภายใน 
4. เป็นผู้ให้ข่าวกับสื่อมวลชน 

Liaison Officer 

Safety officer 

Planning Logistics Operation Finance 

วิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์อย่างต่อเน่ือง 
และวางแผนการทำงานเพื่อ
นำเสนอต่อผู้บัญชา
เหตุการณ์ 

- คณะกรรมการแผนรับ
อุบัติภัยหมู่โรงพยาบาล 
กุมภวาปี 

- แพทย์กลุ่มงาน EM 
- แพทย์กลุ่มงานศัลยฯ 
- แพทย์กลุ่มงานOrtho 
- แพทย์กลุ่มงาน Med 
- แพทย์กลุ่มงานกุมาร 
- แพทย์กลุ่มงานสูติ -นรีเวช 
- แพทย์กลุ่มงานวิสัญญี 
- แพทย์กลุ่มงานเวชศาสตร์
ครอบครัว 
- แพทย์กลุ่มงานอ่ืนๆ 
- กลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาล 
- งานการพยาบาล ER 
- กลุ่มงานผู้ป่วยนอก 
- กลุ่มงานผู้ป่วยใน 
- งานห้องผ่าตัด 

ฝ่ายปฏิบัติการรับผิดชอบใน
การควบคุมสถานการณ์ และ
จัดการทรัพยากรทั้งหมด ที่
เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ 

- กลุ่มงานรังสี 
- กลุ่มงานพยาธิวิทยา และ 
ธนาคารเลือด 
- ฝ่ายบริหาร 
- งานเวชระเบียนและสถิติ 
- กลุ่มงานเภสัชกรรม 
- กลุ่มงานโภชนาการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
- ศูนย์เครื่องมือแพทย์ 
- งานจ่ายกลาง 
- งานพัสดุและซ่อมบำรุง 
- หน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 

รับผิดชอบในการจัดหา
อุปกรณ์ วัตถุดิบ อ่ืนๆที่
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 

- งานการเงิน 
- กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล 
- ประกันสุขภาพ 
- ประกันสังคม 
- สังคมสงเคราะห์ 
- พรบ. 

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ
เหตุการณ์ 

Public information 
officer 
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1. ขัน้ตอนการใช้แผนอุบัติภัยหมู ่

          1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุจากภายนอก (EMS หรือ ER) ให้หัวหน้าเวร ER แจ้งแพทย์เวร ER และรายงาน
หัวหน้ากลุ่มงานในเวลาราชการ นอกเวลาราชการรายงานเวรตรวจการพยาบาล เวรตรวจการพยาบาลรายงาน
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ ได้รับมอบหมาย เพื่อประกาศใช้แผนฯโดยประกาศออกเสียงตามสายที่
ประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง (แผน 1, 2, 3) 
          2. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย สั่งการผ่านรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาลหรือหัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อดำเนินงานตามแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ระดับต่าง ๆ 
          3. ทุกฝ่ายเมื่อรับทราบเหตุให้ปฏิบัติตามแผนฯ นั้น ๆ โดยมีรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล
เป็นผู้ประสานงาน 
          4. หัวหน้า Zone ต่าง ๆ รายงานตัวต่อหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือ ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย หรือ หัวหน้าเวร ER เพื่อรับมอบหน้าที่ 
          5. บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ รายงานตัวที่กองอำนวยการ เพื่อรับมอบหน้าที่ต่อจากนั้นจึงรายงานตัว
กับหัวหน้า zone 
          6. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฯ ที่วางไว้ 
          7. การให้ข่าวจะเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
          8. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สรุปยอดผู้ป่วยไว้เพื่อทำรายงานส่งผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล และประกาศปิดแผนผ่านเสียงตามสาย 3 ครั้ง 

การประกาศแผนอุบัติภัยหมู ่
          ให้หัวหน้าเวรพยาบาล ER รายงานจำนวนผู้บาดเจ็บให้เวรตรวจการพยาบาลทราบ เพื่อพิจารณาหรือ
รายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบแทน และประกาศแผนตามข้ันตอน 

➢  แผนอุบัติภัยหมู่ 1 ผูบ้าดเจบ็ จำนวน 4 - 10 คน 
➢  แผนอุบัติภัยหมู่ 2 ผูบ้าดเจบ็ จำนวน 11- 20 คน 
➢  แผนอบุัติภัยหมู่ 3 ผูบ้าดเจบ็ จำนวน มากกว่า 20 คน 
➢  กรณีที่ผูบ้าดเจ็บ เป็น case Emergency 5 รายข้ึนไปใหป้ระกาศแผน 2 
➢  เมื่อได้ประกาศแผน 1 แล้ว หากมผีู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น อาจปรับเปลี่ยนและประกาศเป็นแผน 2 ได้ 

โดยต้องประกาศเสียงตามสาย 
➢  การประกาศแผนอบุัติภัยหมู่อาจทำได้ถึงแมจ้ำนวนผู้ป่วยอาจไม่ถึงเกณฑ์ หากประเมินแล้ว  

ผู้ป่วยใน ER ที่มีอยูเ่กินศักยภาพการรองรบั 
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เกณฑ์การตัดสินใจในการประกาศใช้แผน 
 

ข้อพิจารณา แผน 1 แผน 2 แผน 3 หมายเหต ุ
1. ลักษณะเหตุการณ์ ไม่รุนแรง รุนแรง รุนแรงมาก **แผน 3 ต้องใช้

คณะกรรมการ
อำนวยการทีมใหญ่ใน
การบริหารจัดการ 
**การกำหนดแผน 
ผู้อำนวยการหรือผูร้ักษา
แทนจะเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกใช้แผนใดแผนหนึง่ 
ผู้บาดเจ็บรุนแรง  
หมายถึง ผูป้่วยที่ได้รับ
บาดเจบ็ทางศีรษะมี
อาการทางสมองและ
หรือได้รบับาดเจบ็
บริเวณหน้าอก ช่องท้อง 
กระดูกแตกหักหรือมีจุด
เลือดออกต่อเนื่อง
จำนวนมากหรือผู้ป่วยที่
ต้องได้รับความช่วยเหลือ
ฟื้นคืนชีพ 

2. จำนวนผู้ป่วย
ทั้งหมด 

4- 10  คน 11 – 20 คน มากกว่า 20 คน 

3. จำนวนผู้ป่วยหนกั ไม่มี 3 - 5  คน มากกว่า  5 คน 
4. ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

จัดการได้
เรียบร้อยที่ห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

จัดการตามระบบ
ปกติได้ 

ไม่สามารถจัดการ
ตามระบบปกติได ้

5. เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่เวรปกติ
และตามจุดอื่นมา

ช่วย 

เจ้าหน้าที่ทัง้หมดใน
โรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ทัง้หมด
ในโรงพยาบาล
และรพ. ใกล้เคียง 

 

ผู้มีอำนาจสั่งการใช้แผนและยุติแผนรับอุบัติภัยหมู่   ตามลำดับดังนี ้
          1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี หรือผู้รักษาการ 
          2. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
          3. หัวหน้าทีมแพทย์เวรศัลยกรรม หรือผู้ได้รบัมอบหมาย 
 

การยุติแผนอุบัติภัยหมู ่
          เมื่อไม่มีผูป้่วยติดค้างที่ห้องฉุกเฉิน และห้องเอกซเรย์ ให้ผู้ช่วย ผบ.แผน แจง้ ผบ.แผน ใหป้ระกาศยุติแผน
อุบัติภัยหมู ่
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แผนภูมิการประสานงานในเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ

 - Operator ประกาศเสียงตามสายและแจ้งรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม และรองผูอ้ำนวยการ ฯลฯ 

- หากระบบประกาศเสียงตามสายขัดข้อง ให้ใช้โทรโข่งหรอืโทรศัพท์แจ้งไปยงัหอผู้ป่วยต่าง 
 
 
 
 

 

อุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัยหรือสาธารณภัย 

ผู้ป่วยมาเอง ญาติมาส่ง  เจ้าหน้าที่นำส่ง หน่วยอื่นแจ้งมาทาง รพ. คำพูด วิทยุ 

รับแจง้เหต ุ

หัวหน้าเวรพยาบาล ER / แพทยเ์วร 

แจ้งหัวหน้ากลุม่งานการพยาบาลอบุัติเหต ุ
และฉุกเฉิน (ER) 

แจ้งแพทยห์ัวหน้า 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EM) 
และหัวหน้ากลุม่งานศัลยศาสตร ์

รายงานผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาป ี

ประกาศใช้แผนอบุัติภัยหมู ่
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แผนภูมิการประสานงานนอกเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหต ุ
- กรณีที่ติดต่อผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี ไม่ได้ภายใน 5 นาที ให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

ประกาศใช้แผนอุบัติภัยหมู่ได้ และรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลภายหลัง 
- หากระบบประกาศเสียงตามสายขัดข้อง ให้ใช้โทรโข่งหรือโทรศัพท์แจ้งไปยังหอผู้ป่วยต่างๆ 
- Operator ประกาศเสียงตามสายและแจ้งรองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการ

พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม และรอง
ผู้อำนวยการ ฯลฯ 

อุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัยหรือสาธารณภัย 

ผู้ป่วยมาเอง ญาติมาส่ง เจ้าหน้าที่นำสง่ หน่วยอื่นแจ้งมาทาง รพ. คำพูด วิทยุ 

รับแจง้เหต ุ

หัวหน้าเวรพยาบาล ER / แพทยเ์วร 

 

แจ้งเวรตรวจการพยาบาล 
 

แจ้งแพทยห์ัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หรือ ผู้ไดร้ับมอบหมาย 

และหวัหน้ากลุ่มงานศลัยศาสตร์ 

รายงานผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาป ี

ประกาศใช้แผนอบุัติภัยหมู ่
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การประกาศใช้แผนอุบัติภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกาศสิน้สุดแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บัญชาการแผน 
สั่งประกาศใช้แผน…… 

พยาบาล ER โทรศัพท์แจ้ง 
Operator 

Operator ประกาศแผน/ประกาศ : 
แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านโปรดทราบ แผน 1 /2 /  3 
เริ่มต้น ณ บัดน้ี ให้เจ้าหน้าทีท่ี่
เกี่ยวข้องทุกท่านเข้ารายงานตัว 
ณ กองอานวยการ ห้อง refer 
ประกาศ 3 ครั้ง เว้น 2 นาที 
ประกาศอกี 3 ครัง้ 

Operator ประกาศ : 
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าทีทุ่ก
ท่านโปรดทราบ ขณะนี้
สถานการณ์สงบลงแล้ว ยุติแผน  
1/ 2/ 3 ให้เจ้าหน้าทีทุ่กท่าน
กลับเข้าปฏิบัตงิานตามหน้าทีป่กติ
และโปรดตรวจสอบความ
เรียบร้อย 
ประกาศ 3 ครั้ง เว้น 2 นาที 
ประกาศอกี 3 ครั้ง 

พยาบาล ER แจง้ไปยัง 
Operator 

ผู้บัญชาการแผน 
แจ้งยุติการใช้แผน 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลกุมภวาป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

สถานที่เกิดเหตุ 

ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาล 

ตรวจสอบ 

ออกปฏิบัตกิารทีเ่กิดเหต ุ

1. รายงานหัวหน้าเวรห้องฉุกเฉิน 
/แพทย์เวรห้องฉุกเฉิน 

2. รายงานผูบ้ังคับบัญชา 

สั่งการ 

ในเวลา นอกเวลา 

3. ประกาศแผน 

4. จัดต้ังกองอำนวยการ 

5. จัดบุคลากรเข้าประจำที ่

6. คัดแยกประเภทผูบ้าดเจบ็ 

-หัวหน้างานการพยาบาลอุบัตเิหตุ
และฉุกเฉิน 
-หัวหน้ากลุม่งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร ์
-รองผอ.กลุ่มภารกจิด้าน
การแพทย์/ ด้านการพยาบาล/ 
ด้านการอำนวยการ/ ฝ่าย
บรหิารงานทั่วไป 
-ผอ.โรงพยาบาล/ผู้รักษาการแทน 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงาน 

- หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย 
- พยาบาลเวรตรวจการ 
- เวรตรวจการบรหิาร 
- ผอ.โรงพยาบาล/ผูร้ักษาการ
แทน 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผูบ้ังคับบัญชาของ
หน่วยงานตนเองทราบ 

6.1 ผู้บาดเจ็บกลุม่สเีขียว 6.2 ผู้บาดเจ็บกลุม่สเีหลือง 6.3 ผู้บาดเจ็บกลุม่สีแดง 6.4 ผู้บาดเจ็บกลุม่สีดำ 

7.1 จำหน่ายกลับบ้าน 7.2 รบัรกัษาใน ร.พ. 7.3 ส่งต่อ 7.3 ส่งหอ้งศพ 

8. ประกาศสิ้นสุดแผน 
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แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลกมุภวาป ี
คำจำกัดความ 
 อุบัติเหตุ หมายถึงเหตกุารณ์ทีเ่กิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อน อันก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ การสูญเสียชีวิต 
และทรัพย์สิน ตลอดจนทรัพยากรของชาติ สาเหตุของอุบัติเหตุมาจากการจราจร, การทำงาน, อบุัติเหตุภายในบ้าน
ในโรงงาน และในที่สาธารณะ และอบุัติเหตทุี่พบว่ามอีัตราการเกิดสูง สุดคือ อบุัติเหตุจากการจราจรทางบก 
 
อุบัติเหตุหมู่ หรืออุบัติเหตุกลุ่มชน (Mass Casualty)  

หมายถึง การบาดเจ็บจาก อุบัติเหตคุราวเดียวกันเป็นจำนวนมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่
จะให้การรกัษาตามปกติได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ, น้ำท่วม, พายุ, ไฟไหม้ จากการกระทำของมนุษย์ เช่น 
ตึกถล่ม, รถชนกัน, ระเบิด ฯลฯ 

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลกมุภวาปี   แผนรบัอุบัตเิหตุกลุ่มชน 
โรงพยาบาลกุมภวาปี มี 8 ข้ันตอน : ซึ่งมหีลักการ คือ CSCATTT 

ข้ันตอนที่ 1 รับทราบข่าวสาร 
ข้ันตอนที่ 2 ประกาศใช้แผน 
ข้ันตอนที่ 3 จัดต้ังศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการ 
ข้ันตอนที่ 4 จัดเส้นทางจราจร 
ข้ันตอนที่ 5 จัดบุคลากรเข้าประจำการ 
ข้ันตอนที่ 6 คัดแยกประเภทผู้บาดเจบ็ 
ข้ันตอนที่ 7 ประกาศยุติแผนและรายงานผูบ้ังคับบัญชา 
ข้ันตอนที่ 8 การจัดหอ้งแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์                                       

ขั้นตอนท่ี 1 รับทราบขา่วสาร โดยยึดหลักการ METHANE 
1. การรบัทราบข้อมลูเพื่อเตรียมความพร้อมได้จาก 

1.1 จากผู้นำส่ง 
1.2 จากผูป้่วยที่มาคนแรก 
1.3 จากเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
1.4 จากผูพ้บเห็นเหตุการณ์แจ้ง 

2. การสอบถามรายละเอียดของสถานการณ์จากผู้นำสง่หรอืผู้แจง้เหตุมีดังนี้ 
2.1 สถานที่เกิดเหตจุุดสงัเกตที่เห็นได้ชัด 
2.2 สาเหตกุารเกิดอบุัติเหตหุมู ่

          2.3 จำนวนผู้บาดเจบ็โดยประมาณ กรณีที่มี FR (First responder) ณ จุดเกิดเหตสุามารถ
ประเมินได้ว่ามีผูบ้าดเจ็บหนักจำนวนกีร่าย 

          2.4 ความต้องการการช่วยเหลือต่างๆ เช่น การกู้ภัย (ปภ., ดับเพลิง), การกู้ชีพ (หน่วย
รักษาพยาบาล) 

2.5 ช่ือผู้แจ้งและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ หรือช่องทางการติดต่ออื่นๆ 
2.6 วิเคราะห์และตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข่าว 



 

 

15 แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี  

หมายเหตุ : ผู้รบัแจง้ข่าว ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (1669), แพทย์/พยาบาลห้องฉุกเฉิน 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป 

1. การรบัทราบข่าวสารไม่ว่าจะเริ่มต้นทีจุ่ดใด ให้มีการรายงานไปยังห้องอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 
1.1 ห้องอบุัติเหตุฉุกเฉินยืนยันข่าวสารกับศูนย์EMS โดยหัวหน้างาน/หัวหน้าเวรห้องอุบัติเหต ุ

ฉุกเฉินหรือพยาบาลเวรตรวจการ 
1.2 หัวหน้างาน/หัวหน้าเวรห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือพยาบาลเวรตรวจการ รายงานผู้อำนวยการ 

เหตุฉุกเฉิน และรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาลเพื่อดำเนินการรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาล   
กุมภวาปี เพื่อพิจารณาประกาศใช้แผน 
 

หมายเหตุ * พยาบาลเวรตรวจการ ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการแทนหัวหน้างานอุบัตเิหตุฉุกเฉิน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเหตุการณ์,ตำรวจ
ประชาชนทั่วไป 
 

    ศูนย์EMS 1669 

             ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
หัวหน้างาน, หัวหน้าเวร, พยาบาลเวรตรวจการ* 

    

ทีม EMS ออกเหตุ 

รองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลดา้นการ
พยาบาล 

                ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉินหรอืผู้ได้รบั
มอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาป ี
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หลักการและขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของพ้ืนท่ีในการรองรับแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน  

หลักการของการเตรียมความพร้อมของพื้นที่ คือ เมื่อผู้ประสบอุบัติเหตุกลุ่มชนมาถึงโรงพยาบาลต้องคัด
กรองเข้าสู่โซนเร็วที่สุด ดังนั้นจึงต้องเตรียมพื้นที่โซนต่างๆ ดังนี้  

- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่มีสัญญาณชีพคงที่ออกจากพื้นที่ให้ได้มากที่สุด  
- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระหว่างหน่วยงานให้น้อยที่สุด  
- เคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุกลุ่มชนที่จำเป็นต้องรับรักษาตัวไว้ในโรงพยาบาลเข้าสู่ หอผู้ป่วยในให้

ได้มากและรวดเร็วที่สุด  

ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของพ้ืนท่ี มีดังนี ้ 

1. ศูนย์บัญชาการ บริหารจัดการเตรียมความพร้อมและพ้ืนท่ีรองรับดังนี้  
       1.1 ประเมินความรุนแรงของการดำเนินแผน ทัง้ด้านจำนวนและความรุนแรงของ ผู้ประสบอบุัติเหต ุ 
       1.2 รวบรวมข้อมูลสภาพยอดผู้ป่วยของโรงพยาบาล ขีดจำกัดและความสามารถในการรองรบัผู้

ประสบอบุัติเหตุกลุ่มชนของหน่วยงานผูป้่วยในแต่ละหน่วยงาน  
         1.3 ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ปว่ยอุบัติเหตุและฉุกเฉินหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย
หัวหน้าทีมในแตล่ะโซน และหัวหน้าหอผู้ป่วยใน เรือ่งการเคลื่อนย้ายผูป้่วยและผู้ประสบเหตุและการรับผูป้ระสบ
เหตุไว้ในโรงพยาบาล โดยเรียงลำดบัหน่วยงานผู้ป่วยในทีร่ับ Admit ดงันี ้ 

1.3.1 หน่วยงานผูป้่วยหนัก เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่จำเป็นต้องการการดูแลใกล้ชิด  
1.3.2 หน่วยงานศัลยกรรม  
1.3.3 หน่วยงานศัลยกรรมกระดูก  
1.3.4 หน่วยงานอายุรกรรม  

2. เมื่อเริม่ประกาศใช้แผนอุบัติเหตุกลุ่มชน หน่วยงานนำส่งต้องบริหารจัดการดังนี้  
2.1 ในเวลาราชการ  

- จนท.ศูนยเ์ปล รับผิดชอบเคลื่อนย้ายผู้ประสบอบุัติเหตุกลุม่ชน  

          - คนงานผู้ป่วยใน รบัผิดชอบเคลือ่นย้ายผูป้่วยจากหน่วยงานอุบัตเิหตุและฉุกเฉินสู่ตึก
ผู้ป่วยใน  
2.2 นอกเวลาราชการ  

- จนท.ศูนยเ์ปล รับผิดชอบทัง้หมด โดยจัดแบง่อัตรากำลงัในเวรเป็นสองกลุ่มเพื่อ
รับผิดชอบการเคลื่อนย้ายแต่ละส่วน  

3. หน่วยงานอุบัติเหตแุละฉุกเฉิน บริหารจัดการเตรียมพ้ืนท่ีรองรับผู้ป่วยโซนแดง ดังนี้  
           3.1 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการหรือรอการตรวจวินิจฉัยไปที่ ศัลยกรรมกระดูก/

ศัลยกรรม/อายุรกรรม โดยคนงานผู้ป่วยใน เป็นผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ในเวลาราชการ)  
           3.2 ก่อนการเคลื่อนย้ายทุกราย พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบในพื้นที่ต้องประเมินสภาพผู้ป่วยว่า

สามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม ่โดยเฉพาะสญัญาณชีพต้องคงที่ หากพบผู้ป่วยทีส่ัญญาณชีพไม่คงทีห่้ามเคลื่อนย้าย
ออกนอกหน่วยงาน  
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         3.3 พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบต้องติดตามดูแลผูป้่วยที่เคลือ่นย้าย โดยมีพยาบาลวิชาชีพจาก
หน่วยงาน ศัลยกรรมกระดูก/ศัลยกรรม/อายุรกรรม หน่วยงานละ 1 คน เป็นผู้ช่วยการดูแลผูป้่วยระหว่างดำเนิน
แผน  

         3.4 เมื่อสิ้นสุดแผนพยาบาลวิชาชีพที่รบัผิดชอบต้องประสานงานเพื่อรับผู้ป่วยกลับ  

4. หน่วยงานผู้ป่วยใน สาขาศัลยกรรม บริหารจัดการเตรยีมความพร้อมและพ้ืนท่ีรองรับดังนี้  
4.1 พยาบาลวิชาชีพที่ไดร้ับมอบหมายตามแผนใหเ้ข้าประจำตำแหน่งโซน  

          4.2 หัวหน้าหอผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพจิารณาประเมินความพร้อมของหน่วยงานทัง้ด้าน
อัตรากำลงั Workload และเครื่องมือทางการแพทย์  

          4.3 หัวหน้าหอผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานแจ้งข้อมลูแก่ศูนย์บญัชาการตัง้แต่เริม่
ประกาศใช้แผนอบุัติเหตุกลุ่มชน (เบอร ์7130) เพื่อแจง้ข้อมูลดังต่อไปนี้  

- จำนวนเตียงหรือยอดผูป้่วยปัจจุบัน  

- อัตรากำลังของหน่วยงานในเวร  

                     - ความสามารถในการรองรบัผูป้ระสบอุบตัิเหตุกลุ่มชน ประเภทผู้ป่วยหนกัจำนวนกีร่าย 
และประเภทอื่นจำนวนกีร่าย  

                     - ปญัหาและอปุสรรคที่คาดว่าจะเกิด  
          4.4 ทกุหน่วยงานต้องบริหารจัดการเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พรอ้มใช้ เพื่อความ

รวดเร็วในการรองรบัผูป้่วย 

5. ห้องตรวจผู้ป่วยท่ัวไป บรหิารจัดการพื้นที่โดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทีร่อตรวจไปรบับริการตรวจรักษา ณ 
ห้องตรวจผูป้่วยนอกอื่น ได้แก่ ห้องตรวจโรคทั่วไป 

6. นอกเวลาราชการ ผู้ป่วยทีม่ิใช่ผู้ป่วยวิกฤตใหร้อตรวจภายหลงั ส่วนผูป้่วยวิกฤตให้รับการตรวจพรอ้ม
กับผูป้่วยจากสาเหตุอุบัติภัยกลุ่มชน  

ขั้นตอนท่ี 2 ประกาศใช้แผน 
1. หัวหน้างานอบุัติเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพหรือพยาบาลเวรตรวจการ รายงานผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 

และรองผูอ้ำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล โดยผูอ้ำนวยการเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการรายงานผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายใหม้ีอำนาจในสั่งการ เพือ่ขอคำสั่งประกาศใช้แผนเรียงตามลำดับดังนี ้

1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
2) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการแพทย ์
3) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล 
4) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านอำนวยการ 
5) รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 
6) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ตำแหน่งผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน) 
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เกณฑ์การพิจารณากำหนดแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 

 
ข้อพิจารณา แผน 1 แผน 2 แผน 3 หมายเหต ุ

1. ลักษณะ
เหตุการณ ์

        ไม่รุนแรง        รุนแรง      รุนแรงมาก **แผน 3 ต้องใช้
คณะกรรมการอำนวยการ
ทีมใหญ่ในการบรหิาร
จัดการ 
**การกำหนดแผน 
ผู้อำนวยการหรือผูร้ักษา
แทนจะเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกใช้แผนใดแผนหนึง่ 
ผู้บาดเจ็บรุนแรง  หมายถึง 
ผู้ป่วยที่ได้รบับาดเจบ็ทาง
ศีรษะมีอาการทางสมองและ
หรือได้รบับาดเจบ็บริเวณ
หน้าอก ช่องท้อง กระดกู
แตกหักหรือมีจุดเลือดออก
ต่อเนื่องจำนวนมากหรือ
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับความ
ช่วยเหลือฟื้นคืนชีพ 

2. จำนวนผู้ป่วย
ท้ังหมด 

     4- 10  คน    10 – 20 คน   มากกว่า 20 คน 

3. จำนวน
ผู้ป่วยหนัก 

      ไม่มี         3-5 คน   มากกว่า   5 คน 

4. ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

จัดการได้
เรียบร้อยที่ห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 

จัดการตามระบบ
ปกติได ้

ไม่สามารถจัดการ
ตามระบบปกติได้ 

5. เจา้หน้าท่ีท่ี
รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่เวร
ปกติและตามจุด
อื่นมาช่วย 

เจ้าหน้าที่ทัง้หมด
ในโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ทัง้หมด
ในโรงพยาบาลและ
รพ.ใกล้เคียง 

 

 
 
 
 
 

  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
      หรือพยาบาลเวรตรวจการ  รองผู้อำนวยการโรงพยาบาล 

 ด้านการพยาบาล 

                        ผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 
                หัวหน้ากลุม่งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หรือผู้ได้รบัมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาป ี

           ประกาศใช้แผน 
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การประกาศใช้แผน เมือ่มีการประกาศใช้แผนจะเริ่มดำเนินการ ดังนี ้
         

1. หัวหน้ากลุม่การพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผูท้ี่ได้รับมอบหมาย 
          1.1 ประเมินข่าวตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  แล้วประกาศใช้แผนโดยประกาศเสียงตามสาย

และสัง่กดกริ่งอบุัติเหต ุ
  1.2 วิธีประกาศใช้แผนทำดังนี ้
ในเวลาราชการ 
 เมื่อหัวหน้างานอุบัติเหตุได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในสั่งการ 
ตามลำดับ กรณีผู้อำนวยการไม่อยู่) ประกาศใช้แผนแจ้งไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้ประกาศใช้
แผนดังนี้ 

1. หัวหน้าเวร ER กดสัญญาณกริ่ง กดเสียงยาวติดต่อกัน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที  
ห่างกันครั้งละ 5 วินาท 

2. เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสาย 3 ครั้ง “แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรด
ทราบ ได้มีอุบัติเหตุหมู่เกิดข้ึนแล้ว ขอให้ทุกคนประจำหน้าที่ตามแผนรับอุบัติเหตุหมู่” (กรณีแผน 2 หรือแผน 3) 

3. รถAmbulanceเปิดไซเรนว่ิงรอบบ้านพักพร้อมประกาศอีก 2 รอบ  

นอกเวลาราชการ 
1. พยาบาลผู้ตรวจการเมื่อได้รบัคำสัง่จากผู้อำนวยการให้ใช้แผน   โทรศัพท์ระดมเจ้าหน้าที่ใน

โรงพยาบาล สั่งการให้พนกังานขับรถเวร เปิดไซเรนรอบบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 2 รอบเพื่อใหเ้จ้าหน้าที่มา
ประจำตามจุดที่ได้รับมอบหมาย 
        2. หัวหน้าเวร ER กดสัญญาณกริ่ง กดเสียงยาวติดต่อกัน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที ห่างกันครัง้ละ 5 
วินาที (กรณีแผน 2 หรอืแผน 3) 
        3. รถAmbulanceเปิดไซเรนว่ิงรอบบ้านพกัพรอ้มประกาศอีก 2 รอบ 

***หมายเหตุ*** 
นอกเวลาราชการใหพ้ิจารณาสถานการณ์ในห้องฉุกเฉินขณะนั้นร่วมด้วย โดยแม้ว่ามีผู้บาดเจ็บน้อยกว่า 

10 คน แต่หากมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้รกัษาการแทนผู้อำนวยการสามารถสัง่การ
ประกาศแผนอุบัตเิหตหุมู่ได้ 

1. ในห้องฉุกเฉินมีผูป้่วยประเภท ESI level 1 มากกว่า 2 ราย 
2. ในห้องฉุกเฉินมีผูป้่วยประเภท ESI level 1 และ 2 รวมมากกว่า 5 ราย 
3. ในห้องฉุกเฉินมีผูป้่วยประเภท ESI level 3 มากกว่า 10 ราย 

ขั้นตอนท่ี 3 การจัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการ 
            1. หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือพยาบาลเวรตรวจการ จะเป็นผู้สัง่การให้เจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้อง 
ดำเนินการจัดเตรียมสถานที่และแจ้งผู้รบับริการ เพื่อเตรียมความพร้อมและมหีน้าที่รบัผิดชอบดังนี้ 

1.1. รับแจ้งเหตุจากศูนย์EMSหรือหรอืหัวหน้าเวรห้องอบุัติเหตุฉุกเฉิน 
1.2. ประเมินสถานการณ์ 
1.3. แจ้งผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล 
1.4. ประสานงานฝ่ายประชาสมัพันธ์ประกาศใช้แผน 

          1.5. ดูแลให้เจ้าหน้าที่หอ้งอบุัติเหตุและฉุกเฉินจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานสำหรับ
อุบัติภัย/อุบัติเหตุเหตุกลุ่มชน 
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          1.6. ระหว่างรอผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมาย หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หรือพยาบาลเวรตรวจการต้องเป็นผู้ประสานงานแทนจนกว่าผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะ
มาถึงในเรื่องต่อไปนี้ 

                1.6.1 จัดเตรียมพื้นทีบ่รเิวณบัญชาการ และพื้นที่ปฏิบัติการ โดยกำหนดพื้นที่รบั
สถานการณ์ ดังนี ้

                         
    1. ศูนย์อำนวยการ ใช้เคาน์เตอร์พยาบาลคัดกรอง OPD 

       2. บริเวณคัดแยก (Triage area) หน้าศูนย์เปล 
       3. บริเวณสีเขียว (Green Zone) พื้นทีห่น้าOPD ศัลยกรรม 
       4. บริเวณสีเหลอืง (Yellow Zone) พื้นทีห่น้า OPD 1 
       5. บริเวณสีแดง (Red Zone) พื้นทีห่้องฉุกเฉิน 
       6. บริเวณสีดำ (Black Zone) พื้นทีโ่ซนชะล้าง 

     1.6.2 การปิดเส้นทางจราจร โดยประสานงานกบัเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
     1.6.3 การจัดบุคลากรเข้าประจำตามแผนที่กำหนด 
     1.6.4 แจ้งทมีห้องผ่าตัดเพื่อทำการงด Case ผ่าตัด ที่ไม่เรง่ด่วน 

                1.6.5 ประสานงานกบั Zone ต่าง ๆ เพื่อบรหิารจัดการเรื่อง การจัดบุคลากรและอปุกรณ์
เครื่องใช้ใหพ้อเพียง 

               1.6.6. กรณีที่มีนักข่าว ญาติผู้ป่วย ที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร พยาบาลเวรตรวจการต้องแจ้งให้
ทราบว่าจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากผู้อำนวยการ ส่วนรายช่ือผู้บาดเจ็บจะแจ้งให้ทราบ ณ งาน
ประชาสัมพันธ์ 

              1.6.7. ส่งข้อมูลที่ทราบให้รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาลและผู้บริหารที่เข้า
มาร่วมในการดำเนินการแผนอุบัติภัย อุบัติเหตุกลุ่มชนในโรงพยาบาล 

2. ผู้บัญชาการแผนฯ เข้าประจำ ณ บริเวณบัญชาการ และระดมเจ้าหน้าที่ทีเ่กี่ยวข้องประจำการบรเิวณ
บัญชาการ 

การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ สถานที่คือ หอ้งศูนย์ประสานหนว่ยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินศูนย์ปฏิบัตกิารเป็น
ศูนย์กลางในการประสานงานของทีมปฏิบัตกิาร บุคลากรประจำศูนย์ปฏิบัติการ ได้แก่ 

1) หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
2) หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก 
3) หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 
4) หัวหน้างานศูนย์ประสานสง่ต่อ เป็นเลขานุการและประสานงานภายในศูนย์ปฏิบัติการ 

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์ปฏิบัติการ คือ 
                       1) จุดรายงานตัวของทีมปฏิบัติการ รายงานตัวภายในห้องศูนย์ประสานงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
โดยมีป้ายรายงานตัวและหน้าที่อยู่ในใบเดียวกัน 
                       2) มอบหมายงานใหท้ีมปฏิบัติการ 
                       3) รบัข้อมลูจากห้องอุบัตเิหตุฉุกเฉิน และส่งต่อข้อมูลให้แก่ศูนย์อำนวยการ 
                       4) รบัแจง้การปรบัแผน และดำเนินการประสานงานบุคลากรในการปรบัแผน 
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การจัดตั้งศูนย์อำนวยการ สถานท่ี คือ เคาน์เตอรพ์ยาบาลคัดกรองศูนย์อำนวยการจะเป็นศูนย์กลางของ
แผน ซึ่งจะมผีู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผูป้ฏิบัติงานแทนเป็นผูร้ับผิดชอบดำเนินการตามแผน ศูนย์นี้จะก่อตัง้
ทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อสถานการณ์คับขันหรือเมื่อมีการประกาศสัญญาณเริ่มใช้แผน บุคลากรประจำศูนย์อำนวยการ 
ได้แก่ 

1) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านต่างๆ 
2) หัวหน้างานซอ่มบำรุง 

โดยมีรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาลเป็นเลขานุการ ประสานงานในศูนย์  

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์อำนวยการ คือ 
1) ประกาศใช้แผนและยุติแผน 
2) สั่งการใหเ้จ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผน 
3) ให้ข่าวและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
4) ปรับแผนใหเ้ข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ 

ขั้นตอนท่ี 4 การจัดเส้นทางจราจร 
เมื่อมีการประกาศใช้แผน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นอก) ของโรงพยาบาลจะดำเนินการจัดเส้น

การจราจร ดังนี้ 
1. กั้นทางเดินรถด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก ให้ผ่านเฉพาะรถฉุกเฉินเท่านั้น 

          2. ผู้ป่วยธรรมดาหรือญาติ จอดรถบริเวณหน้าอาคาร 4 โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล 
ไม่ให้จอดรถกีดขวางทางรถฉุกเฉิน  

3. เส้นทางจราจรบรเิวณหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุญาตให้เฉพาะพาหนะที่นำส่งผู้บาดเจ็บหรือ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน กรณีที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไป เท่านั้น  

4. รถฉุกเฉินที่นำส่งผู้ประสบอุบัติภัย ให้จอดส่งผู้ป่วยบริเวณด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วย
นอก เท่านั้น แล้วขับวนออกไปถนนด้านหน้าตึก  

ขั้นตอนท่ี 5 การจัดบุคลากรเขา้ประจำการ 
1. ทีมการคัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ สถานที่ คือ บริเวณหน้าศูนย์เปล 
    บุคลากรทมีคัดแยกประเภทผู้บาดเจบ็ ได้แก่ 

1) แพทยเ์วชศาสตร์ครอบครัว 
2) หัวหน้างานอบุัติเหตุและฉุกเฉิน , พยาบาลคัดกรอง ER 
3) พยาบาลเวรศูนย์ประสานส่งตอ่, พนักงานเปล, เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 

บทบาทหน้าท่ีของทีมคัดกรอง คือ 
1) ตรวจประเมินผูบ้าดเจ็บเบื้องต้นอย่างรวดเร็วตามหลกั Primary Survey of ATLS 

ในเรื่อง (A) ทางเดินหายใจ, (B) การหายใจ, (C) การไหลเวียนโลหิตและ (D) ระดับความรู้สึกตัว เพือ่คัดแยกระดบั
ความรุนแรงของผูบ้าดเจบ็ 

2) ติดป้ายข้อมือผูบ้าดเจ็บตามความรุนแรงที่คัดแยก 
3) ส่งผู้บาดเจ็บไป Zone ต่าง ๆ ตามความรุนแรงที่คัดแยก  

 หมายเหตุ กรณีอุบัติภัยสารเคมี จะมทีีมล้างตัว, ทีมพยาบาลจากกลุม่งานเวชมา 1 ทีม 

 



 

 

22 แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จุดท่ีเกิดเหต ุ

หน่วยรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 

หน่วยรับและแยกประเภทผู้ป่วย 

บาดเจ็บเล็กน้อย 
(กลุ่ม A) 

บาดเจ็บปานกลาง 
(กลุ่ม B) 

บาดเจ็บหนัก 
(กลุ่ม C) 

ถึงแก่กรรมหรือหมดหวัง 
(กลุ่ม D) 

ตรวจวินิจฉัย ตรวจวินิจฉัย Resuscitation การวนิิจฉัย ห้องรักษาศพ 

ทำแผล ทำแผลหรือรักษาอื่น ๆ 
Operation 

Investigation 

สังเกตอาการ กลับบ้าน กลับบ้าน หอผู้ป่วย        Refer 

นัดมารับบริการรักษาต่อ 
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แผนผังการวางกำลังเจา้หน้าท่ีบริการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ในเวลาราชการ 
 
                   

กลุ่มสีเขียว (กลุ่ม A) 
บาดเจ็บเล็กน้อย 

สถานท่ี 
    - หน้าห้องประกันสังคม  
บุคลากร 
    - กุมารแพทย์, สูติ-นรีเวชแพทย์, 
จักษุแพทย์ 
      พยาบาลตึกเด็ก หัวหน้าทีม 
      พยาบาลตึก PP   
      OPD สูติฯ OPD EYE NCD,  
หน้าท่ี  
    - ให้การรักษาพยาบาล 
    - ให้ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, บันทึกใบ 
IS 

 
  

- จำหน่ายผู้ป่วย 

จุดคัดกรอง 
(Screening Area) 

สถานท่ี 
   - บริเวณศูนย์เปล 
บุคลากร 
   - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
   - หัวหน้างาน OPD, พยาบาลคัด
กรอง ER/OPD, พยาบาล หน.ศูนย์ส่ง
ต่อ 
   -  พนักงานเปล 
   - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
หน้าท่ี 
   - แบ่งกลุ่มผู้ป่วย 
   -  ทำบัตร 
   - รวบรวมรายชื่อผู้ป่วย 

กลุ่มสีดำ (กลุ่ม D) 
เสียชีวิต (คาดว่าต้องเสียชีวิต) 
สถานท่ี 
    - ในห้องชำระล้าง 
บุคลากร 
    - แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน                      
    - พยาบาลคลินิกพิเศษ พยาบาล
วิชาชีพกลุ่มงานเวชกรรมฯ, พยาบาล 
จิตเวช, จนท.ทันตกรรม                                                                                             
หน้าท่ี 
    - บันทึกบาดแผล, ใบ IS 
    - เก็บรักษาทรัพย์สิน 
    - ให้ข้อมูล 

กลุ่มสเีหลือง (กลุ่ม B) 
บาดเจ็บปานกลาง 

สถานท่ี  
    หน้าห้องทำหัตถการ OPD  
บุคลากร 
    - ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, อายุร
แพทย์, ศัลย์ (OPD) 
    - พยาบาลตึก Orthro   
    - พยาบาล OPD GP, OPD Sx, 
Orthro, OPD ENT 
    - พยาบาลตึก LR 
    - พยาบาลห้องทำหัตถการ OPD 
หน้าท่ี 
    - ให้การรักษา / ปฐมพยาบาล / 
บันทึกสัญญาณชีพ, 
       ใบ IS , บาดแผล  ส่ง PT Admit 
refer 
    - ส่งผู้ป่วยเข้า Admit / Refer 

กลุ่มสีแดง (กลุ่ม C)อาการหนัก 
สถานท่ี 
    - บริเวณภายในห้องฉุกเฉิน   
บุคลากร 
    -แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน แพทย์
ประจำ ER, ศัลยแพทย์, ENT 
Maxillofacial 
    - พยาบาล ER, ICU, 
    - พยาบาลตึกอารุยกรรมชาย, หญิง 
และศัลยกรม พร้อมผู้ช่วยเหลือคนไข้
ทุกตึก 
    - ประชาสัมพันธ์ /กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล  (เก็บของมีค่า) 
หน้าท่ี 
     - ปฏิบัติการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
     - บันทึกการพยาบาลก่อนส่งต่อ 
     - บันทึกบาดแผล, ใบ IS 
     - เก็บรักษาทรัพย์สิน   

ฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ 
สถานท่ี 
    - ตามแผนกต่าง ๆ ตามปกติ 
บุคลากร 
    - ฝ่ายบริหาร 
    - เจ้าหน้าที่ห้อง Lab 
    - เจ้าหน้าที่คลังเลือด 
    - เจ้าหน้าที่เภสัช 
    - นักสังคมสงเคราะห์ 
    - โภชนาการ 
    - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
    - รังสีแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสี 

ห้องผ่าตัด 
แพทย์ศัลยกรรม ,แพทย์ Ortho  
วิสัญญี , ทีมผ่าตัด 

หอผู้ป่วยใน 

เก็บทรัพย์สิน 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 

หนว่ยรักษาความปลอดภัย 
สถานท่ี 
 - หน้าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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 แผนผังการวางกำลังเจ้าหนา้ท่ีบริการรับผูป้่วยอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่นอกเวลาราชการ 
 

                   

กลุ่มสีเขียว (กลุ่ม A) 
บาดเจ็บเล็กน้อย 

สถานท่ี 
    - หน้าห้องประกันสังคม  
บุคลากร 
    - กุมารแพทย์, สูติ-นรีเวชแพทย์ 
จักษุแพทย์ 
      พยาบาลตึกเด็ก หัวหน้าทีม 
      พยาบาลตึก PP   
      OPD สูติฯ OPD EYE NCD,  
หน้าท่ี  
    - ให้การรักษาพยาบาล 
    - ให้ข้อมูล, บันทึกข้อมูล, บันทึกใบ 
IS 

 
  

    - จำหน่ายผู้ป่วย 

จุดคัดกรอง 
(Screening Area) 

สถานท่ี 
   - บริเวณศูนย์เปล 
บุคลากร 
   - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
   - หัวหน้างาน OPD, พยาบาลคัด
กรอง ER/OPD, พยาบาล หน.ศูนย์ส่ง
ต่อ 
   -  พนักงานเปล 
   - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
หน้าท่ี 
   - แบ่งกลุ่มผู้ป่วย 
   -  ทำบัตร 
   - รวบรวมรายชื่อผู้ป่วย 

กลุ่มสีดำ (กลุ่ม D) 
เสียชีวิต (คาดว่าต้องเสียชีวิต) 
สถานท่ี 
    - ห้องชำระล้าง 
บุคลากร 
    - แพทยเ์วชศาสตร์ฉุกเฉิน                      
    - พยาบาลคลินิกพิเศษ พยาบาล
วิชาชีพกลุ่มงานเวชกรรมฯ, พยาบาล 
จิตเวช ,จนท.ทันตกรรม                                                                                             
หน้าท่ี 
    - บันทึกบาดแผล, ใบ IS 
    - เก็บรักษาทรัพย์สิน 
    - ให้ข้อมูล 

กลุ่มสีเหลือง (กลุ่ม B) 
บาดเจ็บปานกลาง 

สถานท่ี  
    หน้าห้องทำหัตถการ OPD บุคลากร 
    - ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์, อายุร
แพทย์ 
    - พยาบาลตึก Orthro   
    - พยาบาลOPD GP, OPD Sx , 
Orthro , OPD ENT 
    - พยาบาลตึกLR 
    - พยาบาลห้องทำหัตถการ OPD 
หน้าท่ี 
    - ให้การรักษา / ปฐมพยาบาล / 
บันทึกสัญญาณชีพ, 
       ใบ IS , บาดแผล  ส่ง PT Admit 
refer 
    - ส่งผู้ป่วยเข้า Admit / Refer 

กลุ่มสีแดง (กลุ่ม C)อาการหนัก 
สถานท่ี 
    - บริเวณภายในห้องฉุกเฉิน   
บุคลากร 
    -แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, 
ศัลยแพทย์, ENT, Maxillofacial 
    - พยาบาล ER, ICU, 
    - พยาบาลอายุรกรรมชาย/หญิง, 
ศัลยกรรม พร้อมผู้ช่วยเหลือคนไข้ทุก
ตึก 
    - ประชาสัมพันธ์ /กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล  (เก็บของมีค่า) 
หน้าท่ี 
     - ปฏิบัติการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
     - บันทึกการพยาบาลก่อนส่งต่อ 
     - บันทึกบาดแผล, ใบ IS 
     - เก็บรักษาทรัพย์สิน   

ฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ 
สถานท่ี 
    - ตามแผนกต่าง ๆ ตามปกติ 
บุคลากร 
    - ฝ่ายบริหาร 
    - เจ้าหน้าที่ห้อง Lab 
    - เจ้าหน้าที่คลังเลือด 
    - เจ้าหน้าที่เภสัช 
    - นักสังคมสงเคราะห์ 
    - โภชนาการ 
    - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
    - รังสีแพทย์ เจ้าหน้าที่รังสี 

ห้องผ่าตัด 
แพทย์ศัลยกรรม ,แพทย์ Ortho  
วิสัญญี , ทีมผ่าตัด 

หอผู้ป่วยใน 

เก็บทรัพย์สิน 
- เจ้าหน้าที่การเงิน 

หน่วยรักษาความปลอดภัย 
สถานท่ี 
 - หน้าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตาม Zone ตา่ง ๆ ปฏิบัติดงันี้ 

1. การปฏิบัติการส่วนนอกโรงพยาบาล (Pre-hospital Phase)  
 - รบัแจง้เหตุทาง 1669 
 - วิเคราะห์ว่าเป็น Mass Casualty Incident (MCI) 

           - หัวหน้าเวรรายงานสถานการณ์แกห่ัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน (ใน
เวลาราชการ) หรือแพทยเ์วรหอ้งฉุกเฉิน/เวรตรวจการ (นอกเวลาราชการ) เพื่อรายงานสถานการณ์แกผู่้อำนวยการ
โรงพยาบาลหรอืผูร้ักษาการแทนผูอ้ำนวยการทราบโดยด่วน เพื่อตัดสินใจในการประกาศใช้แผนอบุัติเหตุหมู่   

           - หัวหน้าเวรออกคำสัง่ในการออกเหตุตามแผนการจัดการอบุัติเหตุหมู่โดยทีมที่ออกเหตุออกรถ 
ALS คันที่ 1 (ALS 1) 

           - ปล่อยรถ ALS 1 (ภายใน 2 นาที) พร้อมอุปกรณ์เตรียมรับอบุัติเหตุหมู่ตามแผนการจัดการ
อุบัติเหตุหมู ่

           - รบัรายงานจากหน่วย ALS 1 และประสานงานเป็นระยะๆ 
           - ถ้ามีจำนวนผู้บาดเจบ็ถึงเกณฑ์ที่ต้องใช้ ALS คันที่ 2 ให้ปล่อยรถ ALS 2 ตามแผนการจัดการ

อุบัติเหตุหมู ่
           - ประสานหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง เพื่อขอความช่วยเหลือออกเหตุร่วม 

และประสานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, มูลนิธิตา่งๆ, ตำรวจและหน่วยงานดับเพลิง (ซึง่ข้ึนอยู่
กับสถานการณ์นั้นๆ) 

          - รายงานสถานการณ์แกห่ัวหน้างานการพยาบาลผูป้่วยอุบัติเหตุและฉกุเฉิน เป็นระยะ ๆ 
          - ประสานงานกับทมี ALS1, ALS2 และทีมปฏิบัตกิารร่วมจาก รพ.อื่นๆ เพือ่รายงานสถานการณ์

และร้องขอสนบัสนุนทรพัยากรเพิ่มตามความเหมาะสม 
 

หน่วยรถพยาบาล Ambulance คันท่ี 1 (ALS 1) 
                   ตำแหน่ง จำนวน             หน้าท่ี 

1. พยาบาล ER ( member 5 ) 
2. พยาบาล ER ( member 6 )    
3.  เวชกิจฉุกเฉินระดบักลาง (EMT-I )   
4.  พนักงานขับรถ      
5.  พนักงานเปล (ER)                                                                           

 1 คน 
 1 คน 
 1 คน  
 1 คน 
 1 คน 
        

Field medical commander 
Triage/Treatment 
Communication/Loading 
Lift & Move 
Lift & Move 

 

อุปกรณ์รักษาพยาบาล (เพ่ิมเติมจากอุปกรณ์หลักใน ALS 1) 
           - Mobile BP monitoring            1 
อุปกรณ์ MCI 
           - เสื้อแสดงตำแหนง่หน้าที่ (แจกกอ่นออกรถ)     5 
           - RN (member4) : Field medical commander   1 
           - RN (member3) : Treatment                          1 
           - EMT-I ( EMS ) : Loading                                1 
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           - พนักงานเปล (ER) : First responder                    1 
           - พนักงานขับรถ : เสื้อขาวแดง                              1 
           - วิทยุสือ่สาร (Field medical commander, Treatment, Loading) 3 
 

หน้าท่ี 
          ทุกคนต้องมารายงานตัว ณ ห้องศูนย์สัง่การ เพื่อลงทะเบียนและรับเสื้อพร้อมเตรียมอปุกรณ์เสริมอย่าง
เร่งด่วน ภายในเวลา < 1 นาทีและ Start time น้อยกว่าหรอืเท่ากบั 2 นาที 

  บทบาท 
พยาบาล เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I) พนักงานเปล (ER) พนักงานขับรถ 

1.พยาบาล ER 
 (member 5) 
- เป็นผู้บญัชาการด้านการ
รักษาพยาบาล (Field 
medical commander) 
- รายงานตัวกับ Incident 
commander ณ จุดเกิด
เหต ุ
- มอบหมายหน้าที่ของแต่
ละฝ่าย 
- ดูแลการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่าย และจัดต้ังจุด 
Parking (ดำเนินงานโดย 
FR), Loading 
- รายงานสถานการณ์กบั
ศูนย์สั่งการและพจิารณา
ขอความช่วยเหลือ 
สนับสนุนเพิม่เติม (อาจจะ
มอบหมายให้ EMT-I ศูนย์
สั่งการ รายงานและ
ประสานแทนได้) 
- สรปุข้อมลูสถานการณ์
และผูบ้าดเจ็บหลงัทำการ 
transfer ผูบ้าดเจบ็ครบ
ทั้งหมด 
- สรปุรายงานสถานการณ์
กับ Incident  
commander 
- ตรวจสอบทีมปฏิบัตกิาร
และความปลอดภัยของทีม 

- ประจำจุด Treatment 
- ประสานศูนย์สัง่การเพื่อขอกำลงั
สนับสนุนเพิม่เติมตามความ
เหมาะสม 
- ทำหน้าที่ Loading: ประสาน
รถพยาบาลที่เหมาะสมกับ
ผู้บาดเจ็บแตล่ะประเภท (ตามใบ
Triage Tag) เพือ่นำสง่รพ. ที่
เหมาะสม 
- ยงัคงประจำจุด Treatment & 
Loading เพือ่ประสานงานต่อเนื่อง 
(กรณีรถ ALS1 transfer 
ผู้บาดเจ็บไปยังรพ.) 
- หากมปีัญหา ณ จุดเกิดเหตุให้
รายงานกลับมาที่ Field medical 
commander 

- ประจำจุด Treatment 
- ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์
และให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผูบ้าดเจ็บ 
เช่น collar, spinal 
boardอุปกรณ์ 
pressure dressing, 
splint 
- ช่วยยกเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บข้ึนรถพยาบาล 

- จอดรถ ณ จุดที่
เหมาะสมและ
ปลอดภัย เพื่อนำ
ทีมลงไปประเมิน
สถานการณ์ (30 
ม.) 
- เคลื่อนรถมา
จอด ณ จุด 
Loading และ
กลับรถพยาบาล 
โดยให้หัวรถ
เตรียมเคลื่อนที่
ออกจากจุดเกิด
เหตุเพื่อใหส้ะดวก
ในการ transfer 
ผู้บาดเจ็บไปยัง
รพ. 
- ช่วยยก
เคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บข้ึน
รถพยาบาล 
- นำส่งผู้บาดเจบ็
ไปยังรพ. 
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พยาบาล เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I) พนักงานเปล (ER) พนักงานขับรถ 
 
2.พยาบาล ER 
(member 6) 
- คัดแยกผู้บาดเจบ็ ณ จุด
เกิดเหตุ (Triage sieve) 
- หลงั Triage sieve เสรจ็
สิ้น ให้มารายงานข้อมลูแก่ 
Field medical 
commander ทราบ และ
Operation Section ย้าย
ไปประจำจุด treatment 
สามารถให้การ
รักษาพยาบาลผูบ้าดเจ็บ
ได้ตามศักยภาพที่มี 
- Triage Sort ก่อน 
Loading 
- หากมปีัญหา ณ จุดเกิด
เหตุใหร้ายงานกลบัมาที่ 
Field medical 
commander 

หมายเหต ุ
หลงั ALS 1 นำสง่ผูบ้าดเจ็บเสร็จสิ้น ให้รถ ALS 1 กลบัไปยงัจุดเกิดเหตุเพื่อรับ EMT-I และ พนักงานเปล

กลับรพ. (กรณีที่ยงัคงมีทมีเหลอือยู่ ณ จุดเกิดเหตุ) 
** กรณี Transfer ผู้ป่วย ** 
         - ALS 1 : RN (member4) และ RN (member3) transfer ผู้บาดเจ็บกลบัรพ. 
         - On scene care: EMT-I (EMS) และ พนักงานเปล (ER) ดูแลผู้บาดเจบ็และรอประสาน ALS/BLS/FR 
ทีมอื่นสนบัสนุนตามความเหมาะสม                         

หน่วยรถพยาบาล Ambulance คันท่ี 2 (ALS 2) 
                   ตำแหน่ง จำนวน             หน้าท่ี 

1. พยาบาล ER ( member 2 ) 
2. เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I )   
3.  พนักงานขับรถ      
4.  พนักงานเปล (ER)                                                                           

  1 คน 
  1 คน  
  1 คน 
  1 คน        

Treatment  
Treatment/Lift & Move 
Lift & Move 
Lift & Move 
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อุปกรณ์รักษาพยาบาล (เพ่ิมเติม) 
         - Mobile BP monitoring    1 
         - กระเป๋า ALS 2     1 
        - ชุดยา Emergency    1 
        - ชุด splint (1 ชุด 4 ช้ิน)    1 
หน้าท่ี 
       - ทุกคนต้องมารายงานตัว ณ ห้องศูนย์สั่งการ เพื่อลงทะเบียนและรับเสื้อพร้อมเตรียมอปุกรณ์ 
เสริมอย่างเร่งด่วน ภายในเวลา < 1 นาทีและ Start time น้อยกว่าหรือเท่ากบั 2 นาที 
       - ALS 2 
       - สนบัสนุน ALS 1 ทั้งอปุกรณ์และกำลังคน 
       - Loading ผู้บาดเจ็บนำส่งรพ. 
บทบาท 

พยาบาล เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง (EMT-I) พนักงานเปล (ER) พนักงานขับรถ 
1. พยาบาล ER           
(member 2 ) 
- ดูแลรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บและนำส่ง
ผู้บาดเจ็บไปกับรถ ALS 
2 
 
 
 

- นำอปุกรณ์สนบัสนุนลงไปให้จุด 
treatment (กรณีอุปกรณ์ไม่พอ) 
- ประจำจุด treatment เพือ่ช่วยดูแล
ผู้ป่วย 

ช่วยจัดเตรียมอปุกรณ์
และให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผูบ้าดเจ็บ
ระหว่าง transfer 
- ช่วยยกเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บข้ึนรถพยาบาล 
และนำสง่ผูบ้าดเจ็บไป
กับรถ ALS 2 

- จอดรถ ณ จุด 
parking เพื่อรอจุด 
Loading (EMT-I) 
ประสานใหม้า 
Load ผูบ้าดเจ็บ 
- ช่วยยก
เคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บข้ึน
รถพยาบาล 
- นำส่งผู้บาดเจบ็ไป
ยังรพ. 

 

** กรณี Transfer ผู้ป่วย ** 
             - ALS 2: RN และ พนกังานเปล (ER) transfer ผู้บาดเจ็บกลบัรพ. 
             - On scene care: EMT (Refer) ดูแลผู้บาดเจบ็ ณ จุดเกิดเหต ุ
 

การปฏิบัติการส่วนในโรงพยาบาล (In hospital Phase) 
            1.Triage area (สถานท่ีคัดแยกผู้บาดเจ็บ) 
            สถานท่ี : จุดคัดกรองหน้าศูนย์เปล 
             - บคุลากร :  

 - หัวหน้ากลุม่งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก   1    คน 
           -  พยาบาลหัวหน้าศูนย์ประสานสง่ต่อ   1    คน 
           - พยาบาลประจำจุดคัดกรอง OPD   1    คน 
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           - หลังทราบการประกาศแผนอบุัติเหตุหมู่ใหส้่งตัวแทนไปรายงานตัว ณ จุดรายงานตัว 1 คน 
พร้อมรับป้ายประจำตำแหน่ง 
                     - รบัวิทยุสือ่สาร 1 เครื่อง และมอบใหห้ัวหน้ากลุม่งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพกประจำตัวไว้ 
                     - กรณีมี triage tag จากจุดเกิดเหต ุ
                      - สีแดง : ไม่ต้องคัดกรอง ใหส้่งผูป้่วยเข้า ER ทันท ี
                      - สเีหลือง : คัดกรองผูป้่วยก่อนเข้าห้องฉุกเฉิน (Triage SORT) 
                      - สเีขียว : ไม่ต้องทำการคัดกรอง นำสง่โซนสีเขียวได ้
                      - กรณีไมม่ี triage tag จากจุดเกิดเหตุ : ให้ทำการ triage SORT ก่อนนำส่ง ER 
                      - หลังจากทำการคัดกรองผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าศูนย์ประสานส่งตอ่เข้าไปช่วย 
ปฏิบัติงานในโซนแดง ส่วนหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผูป้ว่ยนอกและพยาบาลประจำจุดคัดกรอง OPD ประจำจุด
คัดกรองตามเดิม 

** การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่และพยาบาลหอ้งฉุกเฉิน ให้ใช้วิธีเขียนรายช่ือลงในกระดาษเพื่อส่งให้
ผู้ช่วยเหลือคนไข้ (ตำแหน่งเดินเอกสาร) เดินไปสง่ยังจุดรายงานตัว พร้อมรบัป้ายประจำตำแหนง่มาให้ เนือ่งจาก
ต้องเตรียมพร้อมรับผู้บาดเจบ็ที่หอ้งฉุกเฉิน 

Zone 1: สีแดง พ้ืนท่ี บริเวณด้านในของหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
ในเวลาราชการบุคลากรประจำ Zone ได้แก ่หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ผู้กำกบัโซนแดง)     
                

ตำแหน่ง จำนวน หมายเหต ุ
1. แพทย์เวรห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ( member 2 ) 
3. พยาบาลหอผูป้่วย อายุรกรรมหญงิ 
๔. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้หอผูป้่วย อายุรกรรมหญงิ 
๕. พยาบาลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน (จากบ้านพัก) 
๖. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ประจำห้อง ER 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน  
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 1 
Refer ในทีม 
 
 
 
 

1. แพทย์เวรศัลยกรรม หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลหอผูป้่วยอายุรกรรมชาย 
3. พยาบาลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน ( member 3)  
4. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ประจำห้อง ER 
5. AEMT 
6. ผู้ป่วยเหลือคนไข้หอผูป้่วยอายุรกรรมชาย 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 2 
Refer ในทีม 
 
 
 

1. แพทย์เวร ENT/Maxillofacial หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลหอผูป้่วย ICU 
3. พยาบาลหอผูป้่วยศัลยกรรม 
4. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้หอผูป้่วยศัลยกรรม 
5. พยาบาลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน (จากบ้านพัก) 
6. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้หอผูป้่วย ICU 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 3 
Refer ในทีม 
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นอกเวลาราชการบุคลากรประจำ Zone ได้แก่ หัวหน้าเวรอบุัติเหตุและฉุกเฉิน (ผู้กำกับโซนแดง)   
มีหน้าที่ในการประสานเคสส่งตอ่ 

                
ตำแหน่ง จำนวน หมายเหต ุ

1. แพทย์เวรห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน (member 2) 
3. พยาบาลหอผูป้่วย อายุรกรรมหญงิ 
๔. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้หอผูป้่วย อายุรกรรมหญงิ 
๕. พยาบาลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน (จากบ้านพัก) 
๖. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ประจำห้อง ER 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน  
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 1 
Refer ในทีม 
รวม 5-6 คน 
 
 
 

1. แพทย์เวรศัลยกรรม หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลหอผูป้่วยอายุรกรรมชาย 
3. พยาบาลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน (member 3)  
4. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ประจำห้อง ER 
5.  AEMT 
6. ผู้ป่วยเหลือคนไข้หอผูป้่วยอายุรกรรมชาย 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 2 
Refer ในทีม 
 
 
 

1. แพทย์เวร ENT/Maxillofacial หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลหอผูป้่วย ICU 
3. พยาบาลหอผูป้่วยศัลยกรรม 
4. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้หอผูป้่วยศัลยกรรม 
5. พยาบาลแผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน (จากบ้านพัก) 
6. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้หอผูป้่วย ICU 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 3 
Refer ในทีม 
 

 

บทบาทหน้าท่ี 
 

แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
- ช่วยฟื้นคืนชีพ, เปิดทางเดิน
หายใจ และเปิดเส้น 
- ให้การ Resuscitations ตาม
แนวทางของ ATLS จนพ้นภาวะ
วิกฤต พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไป
ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหนักหรือ 
หอผูป้่วยใน 
- ทำหัตถการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น เจาะปอด เจาะ
คอ หรือเปิดเส้นเลือดดำ (Cut 
down/central line) เป็นต้น 

- ช่วยแพทย์ในการปฏิบัติการช่วย
ฟื้นคืนชีพ, เปิดทางเดินหายใจ 
เปิดเส้นเลือดเพื่อใหส้ารน้ำและ
เลือด 
- ช่วยแพทย์ Resuscitations จน
พ้นภาวะวิกฤต 
- ช่วยแพทย์ทำหัตถการต่างๆ 
เช่น เจาะปอด เจาะคอ หรือเปิด
เส้นเลือดดำ เป็นต้น 
- ประสานงาน และสง่ต่อผูป้่วย
ขณะเคลื่อนย้ายตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

- ช่วยเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ สำหรบัการ
รักษาพยาบาลหรือทำหัตถการ
ต่าง ๆ 
- รวบรวมและบันทึกรายการ
ทรัพยส์ิน ของมีค่าของผู้บาดเจบ็
ที่ไม่รูส้ึกตัวหรือไม่มญีาติ แล้วส่ง
มอบใหก้ับพยาบาลหัวหน้าเวร
ประจำห้องอบุัติเหตุฉุกเฉิน 
- ทำงานตามมอบหมายงาน 
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Zone 2: สีเหลือง พื้นที่ บริเวณ OPD หน้าหอ้งหัตถการหอ้งตรวจโรคทั่วไป 
ในเวลาราชการ บุคลากรประจำ Zone ได้แก่ พยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ผู้กำกบัโซน 
 

ตำแหน่ง จำนวน หมายเหต ุ
1.แพทย์เวรออร์โธปิดิกส์ หัวหน้าทีม  
2. พยาบาลห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 
3. พยาบาลห้องตรวจโรคทั่วไป(OPD 1) 
4. พยาบาลตึกศัลยกรรมกระดกู 
5. ผู้ช่วยเหลอืห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 
6. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ประจำตึกศลัยกรรมกระดูก  
7. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ห้องตรวจโรคทั่วไป (OPD1) 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 1 
 

๑.แพทย์เวรอายุรกรรม หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลห้องตรวจศัลยกรรม 
3. พยาบาลห้องตรวจENT 
4. พยาบาลห้องคลอด 
5. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ประจำห้องคลอด 
6. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ห้องตรวจ ENT  
7. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ห้องตรวจศัลยกรรม 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
 

ทีม 2 
 
 
 

 

นอกเวลาราชการ (รับกญุแจห้องประจำ Zone ได้ท่ีห้องฉุกเฉิน) 
บุคลากรประจำ Zone ได้แก่ พยาบาลห้องคลอด ผูก้ำกับโซน มีหน้าที่ช่วยเหลือแพทย์ในการสั่งการสง่

ตรวจ และบันทึกเวชระเบียน   
 

ตำแหน่ง จำนวน หมายเหต ุ
๑.แพทย์เวรอายุรกรรม หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลห้องคลอด 
3. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ประจำห้องคลอด 
4. พยาบาลเวรสง่ต่อผูป้่วย* 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 1 
 

1.แพทย์เวรออร์โธปิดิกส์ / แพทย์เวรใน* หัวหน้าทีม  
2. พยาบาลตึกศัลยกรรมกระดกู 
3. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ประจำตึกศลัยกรรมกระดูก  
 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
 

ทีม 2 
 
 
 

 

บทบาทหน้าท่ี ประจำโซนสีเหลือง 
 

แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
- ให้การรักษา ดูแลการหยุดเลือด  
- ทำการ Splint ในรายทีส่งสัย
กระดูกหัก  
- ทำแผล เย็บแผล สงัเกตอาการ

- ทำการพยาบาลผู้บาดเจบ็  
- ตรวจวัดสญัญาณชีพ สัญญาณ
ประสาท สงัเกตและเฝ้าระวัง
อาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด 

- ช่วยเตรยีมเครื่องมือ อุปกรณ์ทาง
การแพทย ์สำหรบัการรักษา 
พยาบาลหรือทำหัตถการต่าง ๆ  
- ทำงานตามมอบหมายงาน  
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แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข ้
และอาการแสดงที่อาจ
เปลี่ยนแปลงเป็น Zone สีแดงได้  
 

และรายงานแพทย์ประจำ Zone 
ทันทีที่มอีาการเปลี่ยนแปลง  
- ส่งตรวจพเิศษต่างๆ (ควรรอให้
โซนสีแดงไดร้ับการตรวจวินิจฉัย
เรียบร้อยกอ่น)  
- ประสานงานพยาบาลใน Zone 
อื่นๆ เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง  
- รวบรวมและบันทึกรายการ
ทรัพยส์ิน ของมีค่าของผู้บาดเจบ็
ที่ไม่รูส้ึกตัวหรือไม่มญีาติที่
จำเป็นต้องเข้าห้องผ่าตัด แล้วส่ง
มอบใหก้ับพยาบาลหัวหน้าเวร
ER 

- อปุกรณ์ที่ต้องเตรียมมาด้วย ได้แก่ 
เครื่องวัด BP แบบล้อลากหรอืตั้ง
โต๊ะ เสาน้ำเกลือชุดทำแผล(หากมี) 
อย่างละ 3 ชุด รถ treatment  1 
คัน 
 

 

หมายเหต ุ
- พยาบาลเวรสง่ต่อ ให้มาช่วยเหลือผูป้่วยบาดเจ็บสีเหลือง ระหว่างรอทำหน้าทีส่่งตอ่ผูป้่วยฉุกเฉิน 
- หากไม่มีแพทย์ออร์โธปิดิกส์ในวันน้ัน ให้แพทย์เวรในทำหน้าที่แทน 
- ให้แพทย์และพยาบาลในทีมเป็นผู้คีย์สง่ตรวจเพิ่มเติมใน HosXp และสามารถสั่งการรกัษาในใบสัง่ยา และ

นำไปยื่นที่ห้องยาได้เลย เพื่อใหฝ้่ายเภสัชคีย์ยาให้ 
- มีเจ้าหน้าที่พรบ.ประจำทุก Zone หากมปีัญหาเรื่องสิทธ์ิใหต้ิดต่อเจ้าหน้าที่พรบ.ใน Zone  
- เวชภัณฑ์และสารน้ำ สามารถไปรับได้ทีท่างหอ้งยา 

 

 
Zone สีเขียว สถานที่: บรเิวณหน้าหอ้งตรวจศัลยกรรมกระดูก 
ในเวลาราชการ บุคลากรประจำ Zone ได้แก่หัวหน้ากลุม่งานการพยาบาลผู้กุมารเวชกรรม (ผู้กำกบัโซนเขียว)  
      

ตำแหน่ง จำนวน หมายเหต ุ
1. แพทย์เวรกุมารเวชกรรม หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลวิชาชีพจากตึกเด็ก 
3. พยาบาลห้องตรวจกุมาร 
4. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ตึกกุมารฯ /ห้องตรวจ 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       ๒ คน 

ทีม 1 

1. แพทย์สูตินรีเวช (แพทย์เวร)    หัวหน้าทีม   
2. พยาบาลวิชาชีพตึกผู้ป่วยนรีเวช 
3. พยาบาลห้องตรวจผูป้่วยนรเีวช 
4. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ตึกผู้ป่วยสูตินรเีวช /ห้องตรวจ          

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       ๒ คน  

ทีม 2 
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ตำแหน่ง จำนวน หมายเหต ุ
1. จักษุแพทย์ หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลห้องตรวจจกัษุ 
3. พยาบาลห้องตรวจอายุรกรรม(NCD) 
4. ผู้ช่วยเหลอืผูป้่วยจักษุ/NCD 

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 
       ๒ คน 

ทีม ๓ 
 
 
 
 

 

 
นอกเวลาราชการ (รับกญุแจห้องประจำ Zone ได้ท่ีห้องฉุกเฉิน) 

บุคลากรประจำ Zone ได้แก่ พยาบาลหอผู้ป่วยนรเีวช (ผู้กำกับโซนเขียว) มีหน้าที่ช่วยแพทย์ในการสัง่การ
ส่งตรวจ และบันทึกเวชระเบียน   

 

ตำแหน่ง จำนวน หมายเหต ุ
1. แพทย์สูตินรีเวช (แพทย์เวร)    หัวหน้าทีม   
2. พยาบาลวิชาชีพตึกผู้ป่วยนรีเวช 
3. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ตึกผู้ป่วยสูตินรเีวช  

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 1 

1. แพทย์เวรกุมารเวชกรรม/จักษุแพทย์* หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลวิชาชีพจากหอผูป้่วยกุมารฯ 
3. ผู้ช่วยเหลอืคนไข้ ตึกกุมารฯ  

       1 คน 
       1 คน 
       1 คน 

ทีม 2 
 
 
 

 

- หลงัทราบการประกาศแผนอุบัตเิหตหุมู่ให้ไปรายงานตัว ณ จุดรายงานตัวพร้อมรบัป้ายประจำตำแหน่ง 
- ผู้กำกบัโซนเขียวรับวิทยสุื่อสาร 1 เครือ่ง 
- รับรายงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากพยาบาลประจำโซน 
- รายงานปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไปยัง Operation section chief 
- รอฟงัคำสั่งจาก Operation section chief เพียงคนเดียวเท่านั้น 

หน้าท่ีเจ้าหนา้ท่ีประจำโซนเขียว 
          - รับแจ้งเหตุอบุัติเหตุหมูจ่ากเสียงตามสายประกาศแผน(1,2,3) 
          - อปุกรณ์ที่ต้องเตรียมมาด้วย ได้แก่ เครื่องวัด BP แบบลอ้ลากหรือตั้งโต๊ะ เสาน้ำเกลอื ชุดทำแผล(หากม)ี 
อย่างละ 3 ชุด รถ treatment  1 คัน 
         - รายงานตัว ณ จุดรายงานตัว (หน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดกู) พรอ้มรบัป้ายประจำตำแหนง่ 
         - ทำการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
         - รายงานผู้กำกับโซนเขียว (ผูบ้ังคับบัญชาเพียงคนเดยีวเท่านั้น) ในกรณีทีม่ีปัญหา 
         - แยกย้ายกลับเมื่อประกาศยุติแผนอุบัตเิหตหุมูเ่ท่านัน้ 
         - การส่งตอ่ผูป้่วย ให้ส่งต่อตามลำดับความเรง่ด่วนของผูป้่วย โดยใช้พยาบาลเวรส่งตอ่ 
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หมายเหต ุ
- หากไม่มีแพทย์เวรกุมารและจักษุแพทย์ ใหผู้้อำนวยการเหตุ ตามแพทย์เฉพาะทางในแผนกอื่นที่เหลอื

ตามดุลยพินิจ 
- ให้แพทย์และพยาบาลในทีมเป็นผู้คีย์สง่ตรวจเพิ่มเติมใน HosXP และสามารถสั่งการรกัษาในใบสัง่ยา 

และนำไปยื่นทีห่้องยาได้เลย เพื่อใหฝ้่ายเภสัชคีย์ยาให ้
- มีเจ้าหน้าทีพ่รบ.ประจำทุก Zone หากมีปัญหาเรื่องสทิธ์ิให้ติดต่อเจ้าหน้าทีพ่รบ.ใน Zone  
- เวชภัณฑ์และสารน้ำ สามารถไปรับได้ทีท่างห้องยา 

**ขณะเกิดอุบัตเิหตุหมู่ หากหอผู้ป่วยต้องการอัตรากำลังเสริม ให้ทางหัวหน้าเวรประจำตึกตามกำลังเสริมตาม
เกณฑ์ของแต่ละตึกได้** 

4.5 Moribund area (โซนผู้ป่วยเสียชีวิต) 
สถานท่ี: บริเวณห้องชะล้าง 
บุคลากร : 
         1. แพทย์(แผน 1) : จำนวน     1   คน 
                    1.1 แพทยป์ระจำห้องฉุกเฉิน    1   คน 
            แพทย์ (แผน 2) : อัตรากำลังเสริม    1   คน    
                    1.2 แพทยจ์ิตเวช     
         2. พยาบาล : จำนวน      3   คน 
                    2.1 หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัย (ผู้กำกบัโซนดำ)  1   คน 
                    2.2 พยาบาลวิชาชีพกลุม่งานเวช  ฯ   1   คน 
                    2.3 พยาบาลศูนย์ต่อเนื่อง     1   คน 

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามยั (ผู้กำกับโซนดำ)  
        - หลงัทราบการประกาศแผนอุบัติเหตุหมู่ให้ไปรายงานตัว ณ จุดรายงานตัวพร้อมรบัป้ายประจำตำแหนง่ 
        - ผู้กำกบัโซนดำรับวิทยสุื่อสาร 1 เครื่อง 
        - รับรายงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากพยาบาลประจำโซน 
        - รายงานปญัหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไปยัง Operation section chief 
        - รอฟังคำสั่งจาก Operation section chief เพียงคนเดียวเท่านั้น 
หน้าท่ีเจ้าหนา้ท่ีประจำโซนดำ 
        - รับแจง้เหตุอุบัตเิหตหุมูจ่ากเสียงตามสายประกาศแผน (1,2,3) 
        - รายงานตัว ณ จุดรายงานตัว (หน้าหอ้งสุคติ) พร้อมรับป้ายประจำตำแหนง่ 
        - บันทึกประวัติบาดแผล ลักษณะภายนอก และบันทกึการพยาบาล 
        - ใหก้ารดูแลผูท้ี่เสียชีวิตและญาติตามแนวทางการดูแลแบบองค์รวม 
        - ดูแลตกแต่งศพร่วมกับ จนท. มูลนิธิฯ 
        - แพทยเ์ป็นผู้ชันสูตรพลิกศพและออกใบรบัรองการเสียชีวิต 
        - รายงานผูก้ำกับโซนดำ (ผูบ้ังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น) ในกรณีที่มีปญัหา 
        - เก็บทรัพยส์ินให้แกเ่จ้าหน้าทีเ่ก็บทรพัย์สิน (ฝ่ายการเงิน) โดยเกบ็สิง่ของมีค่า (เช่น สร้อยกำไล โทรศัพท์
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กระเป๋าเงิน) ไว้ 1 ถุง และ สิ่งของไม่มีค่าไว้อีก 1 ถุง (เช่น เสื้อผ้า เข็มขัด รองเท้า) มัดปากถุงใหเ้รียบรอ้ยและแปะ
หรือเขียน HN ผู้ป่วยข้างถุง 
        - ติดต่อญาติเพื่อรับศพ/แจ้ง จนท.มลูนิธิฯย้ายศพ/รถรพ.ไปฝากห้องเก็บศพเมื่อครบ 2 ช่ัวโมง 
        - แยกย้ายกลับเมื่อประกาศยุติแผนอบุัติเหตุหมู่เท่านัน้ 

หน่วยเปล (Stretcher unit) 
ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอบุัติเหตแุละฉุกเฉิน 
สถานท่ี : ศูนย์เปล 
บทบาทหน้าท่ี 
          - เตรียมเจ้าหน้าทีเ่วรเปลและเปลให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ ในการเคลื่อนย้ายผูป้่วย 
          - หากเจ้าหน้าที่พบปัญหาใหร้ายงาน หัวหน้ากลุม่งานการพยาบาล ผูป้่วยนอก กรณีหัวหน้ากลุม่
งานการพยาบาลผู้ป่วยนอกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้รายงานต่อหัวหน้าพยาบาลเพื่อประสานงานต่อไป 
          - กลบัมาทำหน้าที่ตามปกติเมื่อมปีระกาศยุติแผนอบุัติเหตหุมูเ่ท่านั้น 

งานหอผู้ป่วยใน 
ผู้รับผิดชอบ:  หัวหน้าหอผู้ป่วย 
          1. พยาบาลประจำหอผูป้่วย 
          2. แพทยป์ระจำหอผูป้่วย 
หน้าท่ีความรับผิดชอบ  
        1. เตรียมบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามแผน 
        2. เตรียมเตียงสำหรบัรบัผู้ป่วย 
        3. เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเมื่อการประการแผนฉุกเฉิน 
        4. รายงานแพทย์ทราบเพื่อมกีารประกาศแผนฉุกเฉิน 
        5. รับผู้ป่วยและตรวจสอบบันทึกเพิ่มเติม 
        6. สรุปยอดรับผูป้่วย รายงาน และประสานงานกบักองอำนวยการ 

งานสิทธิบัตร 
ผู้รับผิดชอบ : รองผู้อำนวยการฝ่ายบรหิาร 

1. หัวหน้าห้องสทิธิบัตร 

2. เจ้าหน้าที่สทิธิบัตร 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ  

1. เตรียมบุคลากรเสรมิกรณีเกิดอบุัติเหตุกลุม่ชน 

2. ตรวจสอบสทิธิผูป้่วยก่อนจำหน่าย 

3. ตามตรวจสอบสิทธิผูป้่วย Admit  

4. ประสานงานกรณีมีการสง่ต่อผูป้่วย 
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งานห้องผ่าตัด 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป 
2. แพทย์ศัลยกรรมกระดกู 
3. แพทย์และพยาบาลวิสญัญ ี
4. พยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด 
5. พยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัด 
6. พนักงานเปลห้องผ่าตัด 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
                1. รับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรกัษาและพจิารณา เห็นสมควรให้ได้รับการผ่าตัดจากกลุม่สเีหลือง สีแดง
และจากตึกศัลยกรรม 

2. เตรียมอปุกรณ์ในการทำผ่าตัดให้พร้อมอยู่เสมอ 

งานผู้ป่วยหนัก 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แพทย์หัวหน้าหน่วยงาน ICU 
2. แพทย์ศัลยกรรม  
3. แพทย์ศัลยกรรมกระดกู 
4. พยาบาลหัวหน้างาน ICU 
5. พยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาล ICU 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1.ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนกั 

2.เตรียมรบัผูป้่วยจากกลุ่มสีแดง และผู้ป่วยจากหอ้งผ่าตัด 

งานห้องสังคมสงเคราะห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยสงัคมสงเคราะห ์

2. เจ้าหน้าที่สงัคมสงเคราะห ์

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. ช่วยสงเคราะห์ผูป้่วยที่มรีายได้น้อย 

2. ช่วยติดตามญาติผู้ป่วยและส่งผู้ป่วยกลับบ้าน 

3. เตรียมเสื้อผ้าสำรอง สำหรับผู้ป่วยทีจ่ำหน่ายกลบับ้าน 

งานเภสัชกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้ากลุม่งานเภสัชกรรม 
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2. เภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกร 

3. เจ้าหน้าที่ห้องยา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 

1. เตรียมและจ่ายยาพร้อมทั้งเวชภัณฑ์สำหรบัผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

2. ช่วยสนับสนุนการจ่ายยาและวัสดุครุภัณฑเ์มื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3. ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง จัดทำรายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จำเป็นและเบิกของเหล่าน้ีมาเก็บสำรองไว้  
 
งานรังสีวิทยา  
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้ากลุม่งานรังสีวิทยา 
2. รังสีแพทย ์
3. เจ้าหน้าที่รงัสีวิทยา 
4. คนงานห้องเอกซเรย ์

หนา้ท่ีความรับผิดชอบ 
1. เตรียมห้องเอกซเรย์ และอปุกรณ์ให้พรอ้มอยูเ่สมอ 
2. บริการเอกซเรย์ใหผู้้ป่วยทัง้ในและนอกสถานที่ 

 

งานคลังเลือด 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้างานคลงัเลือด (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผูแ้ทน) 
2. เจ้าหน้าที่คลังเลือด 
3. คนงานคลังเลือด 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
               1. ติดต่อประสานงานกบัคณะอำนวยการเพื่อขอรับบรจิาคโลหิตจากประชาชน หรือหน่วยงานราชการ
หรือเอกชน 

2. เตรียมโลหิตสำรองไว้เพื่อใช้ในการรักษาและผ่าตัด 

งานประชาสัมพันธ ์
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ 
2. หัวหน้าฝ่ายสุขศึกษา 
3. เจ้าหน้าที่แผนกประชาสัมพันธ์ 
4. เจ้าหน้าที่ห้องโทรศัพท ์

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. รับแจง้ข่าวอุบัติเหตุจากภายนอก 
2. รายงานหัวหน้ากลุม่งานอบุัติเหตุและฉุกเฉิน, ผู้อำนวยการ 
3. ประกาศการใช้แผนอบุัติเหตหุมู่ตามคำสั่งผู้บงัคับบญัชาให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ได้ทราบ 
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                4. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกบัผูป้่วย เช่น จำนวน, เพศ, รับไว้รกัษา, กลับบ้าน, ผ่าตัด สง่ต่อไป
โรงพยาบาลอื่นหรือเสียชีวิต 

5. ประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกบัผูป้่วยให้ทราบโดยทั่วถึง 
6. เป็นศูนย์สำหรบัสอบถามเหตุการณ์ต่าง ๆ 
7. ประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทราบเหตุการณ์ที่ถกูต้อง 

งานเวชระเบียนและสถิติ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้ากลุม่งานพฒันาคุณภาพบรกิารและวิชาการ 
2. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพฒันาคุณภาพบรกิารและวิชาการ 
3. หัวหน้างานเวชระเบียน และสถิต ิ
4. เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. ซักข้อมลูช่ือ อายุ ที่อยู่ ในบัตร Screen ที่ข้อมือผู้ป่วยแต่ละกลุ่มส ี
2. ปั๊มตรายางอุบัตเิหตหุมู่และลงตัวเลขในบัตรทีมุ่มบนด้านขวา OPD. Card ให้ตรงกบับัตร Screen  

                3. รับผิดชอบในการซกัประวัติและช่วยจดบันทึกบาดแผลจากบัตรติดข้อมลูลงใน OPD. Card ทกุ
กลุ่มส ี

4. ประสานกับเจ้าหน้าที่อบุัติเหตุและฉกุเฉินเกี่ยวกับรายช่ือและจำนวนผูป้่วยอุบัตเิหตุทัง้หมด 
5. รวบรวมและทำรายงานจำนวนผู้ป่วยทัง้หมดเสนอผู้อำนวยการ 

งานโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 
2. โภชนาการ 
3. เจ้าหน้าที่โภชนาการ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมอาหารเพิม่เตมิสำหรบัผูบ้าดเจ็บ 
2. จัดสวัสดิการน้ำดื่มหรืออาหารสำหรบัเจ้าหน้าทีม่าปฏิบัตงิาน 

งานหน่วยจ่ายกลาง 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง 
2. เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน 
2. ช่วยในการสนับสนุนอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลให้มีอย่างเพียงพอแกห่น่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานรักษาความสงบ 



 

 

39 แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี  

ผู้รับผิดชอบ 
1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
3. หัวหน้าหน่วยรกัษาความปลอดภัย 
4. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. ช่วยจัดการจราจรบริเวณโรงพยาบาลและทางเดินระหว่างตึกผูป้่วย 
2. ช่วยรักษาความสงบบริเวณทีเ่จ้าหน้าทีป่ฏิบัติงาน 
3. ช่วยกันญาติ และเจ้าหน้าที่ที่ไมเ่กี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ปฏิบัติงาน 

งานไฟฟ้า 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง 
2. เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     1. เตรียมกำลังไฟสำรองใหพ้ร้อมเมื่อเกิดเหตกุารณ์ฉุกเฉินหรือไฟดบั 

งานประปา 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้ากลุม่ภารกจิด้านบริการปฐมภูมิ 
2. เจ้าหน้าที่ช่างประปา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. เตรียมและสำรองน้ำใช้ไว้สำหรบัเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

งานยานพาหนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
3. หัวหน้ายานพาหนะ 
4. พนักงานขับรถ 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. เตรียมสถานที่สำหรบัจอดรถพยาบาลของโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มาร่วมปฏิบัติงาน 
2. เตรียมรถ อุปกรณ์ ในรถพยาบาลให้พร้อมทีจ่ะใช้ได้ 
3. จัดเจ้าหน้าทีป่ระจำรถพยาบาลและเตรียมพร้อมที่รบั – ส่งผู้ป่วย 
4. รับผิดชอบในการสั่งรถพยาบาลออกปฏิบัตงิาน  
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งานซักฟอก 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยซักฟอก 
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานซักฟอก 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
     1. จัดเตรียมสำรองเสือ้ผ้า, ผ้าปูที่นอนและที่จำเป็นสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

งานนิติเวช  
ผู้รับผิดชอบ 

1. แพทย์หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
2. แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
3. เจ้าหน้าที่นิติกร 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบ บันทกึคดี 
2. ชันสูตรบาดแผล, ศพ 
3. รวบรวมหลกัฐานทางคดี  

งานเวชนิทัศน ์
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยงานสุขศึกษา 
2. เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์/โสตทัศนศึกษา 

หน้าท่ีความรับผิดชอบ 
1. บันทึกภาพผูป้่วย, เหตกุารณ์เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2. เก็บรวบรวมภาพทีส่ำคัญ และประโยชน์ไว้สำหรับใช้จัดนิทรรศการ 
3. เขียนป้ายปิดประกาศต่าง ๆ  
 

ขั้นตอนท่ี 6 คัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ แบ่งตามระดบัความรุนแรงของการบาดเจบ็ โดยแบ่งเป็น 4 Zone ดงันี ้
6.1 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีแดง (Critically ill) เป็นผู้บาดเจ็บข้ันวิกฤตที่ต้องการรักษาพยาบาลรีบด่วน หรือ

ต้องทำ การพื้นคืนชีพ (Level I injury) ตัวอย่างได้แก่  airway obstruction fail chest, pneumothorax, 
hemorrhagic  shock, opened fracture crash wound เป็นต้น 
     6.2 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเหลือง (Moderately ill) เป็นผู้บาดเจ็บปานกลางที่มีความจำเป็นต้องรับไว้ดูแล
รักษาในโรงพยาบาลต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยแต่ไม่รับด่วน (level II injury) ตัวอย่างเช่น head injury, closed  
fracture of principle base, blunt chest & abdomen trauma 
     6.3 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียว (Mildly ill) เป็นผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่มีความผิดปกติของการหายใจ และ
การไหลเวียน สามารถกลับบ้านได้ ตัวอย่างเช่น abrasion, laceration wound, closed fracture of small 
bone 
     6.4 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีดำ (Morgue) เป็นผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลหรือบาดเจ็บสาหัส
มากเกินกว่าจะรักษา ตัวอย่างเช่น brain dead 
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ขั้นตอนท่ี 7 ประกาศยุติแผน และรายงานผู้บังคับบัญชา  
การปฏิบัติก่อนการสิ้นสุดแผน 

การปฏิบัติต่อผู้เจบ็ป่วย 
 -  บาดเจบ็เล็กน้อย กลับบ้านได้และนัด Follow up 
 -  ผูบ้าดเจ็บปานกลาง รับไว้รกัษาในโรงพยาบาล 
 -  ผูบ้าดเจ็บรุนแรง รับไว้รักษาในโรงพยาบาลหรอื Refer 
 -  ผู้หมดหวัง ผู้รับผิดชอบให้การดูแลในจุดน้ีติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่แพทย์เวรชันสูตร ญาติ หรือ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ 
 การเก็บทรัพย์สินผู้ป่วย เก็บไว้เฉพาะผู้ป่วยหนักหรือหมดสติหรือเสียชีวิต โดยกรอกแบบฟอร์ม
บัตรรายการสิ่งของที่ติดตัวผู้ป่วย โดยต้องมีพยาน 2 คน ลงช่ือใบบัตรรายการนั้น และทรัพย์สินที่เก็บไว้ให้ส่งมอบ
กับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
 

การเก็บข้อมลู 
 พยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่เวชระเบียน ประชาสัมพันธ์และนักสังคม
สงเคราะห์ รวบรวมข้อมูลลงในทะเบียนอุบัติเหตุหมู่เกี่ยวกับ 
  - รายช่ือผู้ได้รบับาดเจบ็ทั้งหมด 
  - จำนวนผู้บาดเจบ็เล็กน้อย ทีร่ับยากลบับ้าน 
  - จำนวนผู้บาดเจบ็ทีร่ับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
  - จำนวนผู้บาดเจบ็ทีส่่งต่อไปรักษาทีอ่ื่น 
  - จำนวนผู้เสียชีวิต 
โดยติดรายช่ือผู้บาดเจบ็ทัง้หมดไว้ทีห่น้าตึกอุบัตเิหตุและหนา้ห้องประชาสัมพันธ์ 

7.1 จำหนา่ยกลบับา้น 
           7.1.1 พยาบาลประจำพ้ืนท่ี 
   1. ตรวจสอบข้อมลูจากบัตรบันทกึผูบ้าดเจ็บ 
   2. รวบรวมเอกสาร (ถ้ามี) เช่น หลักฐานประกอบสิทธิบัตรตา่งๆ, ใบนัดตรวจโรค 
   3. ให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ 
   4. ลงบันทึกในแบบสถานการณ์ประจำพื้นที่ 
   5. ให้ผู้บาดเจบ็นำบัตรผูกข้อมือไปรับยาจากหอ้งจ่ายยา  
   6. ส่งแบบบันทึกสถานการณ์ประจำพื้นที่ให้ศูนย์บัญชาการ 
             7.1.2 ห้องจ่ายยา  
   1. รับบัตรบันทึกฯ จากผู้บาดเจบ็ 
   2. จ่ายยาตามรายการคำสั่งแพทย ์
   3. รวบรวมและจัดทำรายการยาและเวชภัณฑ์เพื่อขออนุมัติ 
              7.1.3 ห้องบัตร 
   1. ซักประวัติ ทำบัตรประวัติใหผู้บ้าดเจบ็เฉพาะในรายที่แพทย์นัดตรวจ 
   2. รวบรวมบัตรบันทึกผู้บาดเจบ็เพื่อส่งเวชสถิติจัดทำรายงาน 
     7.2 รับไว้ในโรงพยาบาล 
  7.2.1 พยาบาลประจำพ้ืนท่ี 
   1. ตรวจสอบข้อมลูจากบัตรบันทกึผูบ้าดเจ็บ 
   2. เตรียมความพร้อมผู้บาดเจบ็ 
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   3. รายงานและส่งตอ่อาการ การรกัษาให้พยาบาลประจำตึกทราบ 
   4. ลงบันทึกในแบบบันทกึสถานการณ์ประจำพื้นที ่
   5. แจ้งศูนย์บัญชาการเพือ่ประสานงานพนักงานเปลทำการเคลื่อนย้ายผูบ้าดเจ็บ 
     7.3 ส่งห้องเก็บศพ 
  7.3.1 เจ้าหน้าท่ีฝา่ยประจำพ้ืนท่ี 
   1. จัดเตรียมความพร้อมใหผู้้เสียชีวิต ตามหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาล 
   2. เก็บและรวบรวมทรัพยส์ิน จัดทำบัญชีไว้ 
   3. กรณีไม่มีรถกลบั ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าทีมู่ลนิธิสว่างฯ เพื่อนำศพกลบั 
   4. กรณีเป็นคดี แพทยเ์ขียนใบสง่ต่อเพื่อฝากศพที่ รพศ.โดยรถโรงพยาบาลนำสง่ 
  7.3.2 กรณญีาตมิารบัศพกลับ 
   1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร, ใบรบัรองการตายออกโดยแพทยผ์ู้รบัผิดชอบ 
   2. ให้ญาติสายตรงเซ็นรบัใบรับรองการตายและรบัศพกลับ 
 

การประกาศยุติแผน 

1. ในเวลาราชการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอุบัตเิหตุและฉุกเฉินรายงานผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน 
และ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล โดยผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการรายงานผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลหรอืผูท้ี่ได้รับมอบหมายใหม้ีอำนาจในสั่งการ เพือ่ขอคำสั่งประกาศ ยุติแผน ได้แก่  

1. ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล  
2. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการแพทย์  
3. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล  
4. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านอำนวยการ  
5. รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาระบบสุขภาพ  
6. หัวหน้ากลุม่งานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ตำแหนง่ผูอ้ำนวยการเหตุฉุกเฉิน)  

2. นอกเวลาราชการ พยาบาลเวรตรวจการรายงานผู้อำนวยการเหตุฉุกเฉิน และรองผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลด้านการพยาบาล โดยผูอ้ำนวยการเหตุฉุกเฉินจะดำเนินการรายงานผู้อำนวยการโรงพยาบาลนอกเวลา
ราชการ หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายให้มีอำนาจในสั่งการดงัข้างต้น เพื่อขอคำสั่งประกาศยุติแผน  

การประกาศยุติแผน  
วิธียกเลิกแผน  :  “ ประกาศ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โปรดทราบขณะนี้แผนปฏิบัติการอุบัติเหตุ

หมู่ ยุติแล้วเลิกแผนได ้โปรดสำรวจสิ่งของ เวชภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน” 
ให้ประกาศ 3 ครั้ง เว้นครั้งละ 5 วินาที 

ขั้นตอนท่ี 8 การจัดห้องแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์  
1. ห้องแถลงข่าวตั้งอยู่ที่ห้องประชุมโดยผู้ที่ทำหน้าที่แถลงข่าว คือ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมาย  
2. การประชาสัมพันธ์  

- มีการติดป้ายกระดาน เพื่อประกาศรายช่ือผูบ้าดเจบ็บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  
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                    - เจ้าหน้าที่เวชระเบียนที่อยู่ในแต่ละ Zone รวบรวมรายช่ือส่งที่ศูนย์ปฏิบัติการและส่งให้ศูนย์
อำนวยการ เพื่อรวบรวมเตรียมการแถลงข่าวและประกาศประชาสัมพันธ์หัวหน้าทีมช่วยเหลือแต่ละทีม จะ
พิจารณาจำหน่ายผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่โดยเขียนคำสั่งลงในบัตรบันทึก ผู้บาดเจ็บ (บัตรผูกข้อมือ)  

 

สรุปขั้นตอนในการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ - อุบัติภัยหมู ่

1. เมื่อทราบข่าวให้แจ้งผู้อำนวยการสั่งใช้แผนอุบัติเหตุหมู่ สั่งหน่วยแพทย์ เคลื่อนที่ไปที่เกิดเหตุเพื่อ
แยกแยะคนไข้หนักเบามาก่อนหลัง 

2. แยกคัดผู้ป่วยที่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นกลุ่มหนัก, เบา ตามสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ตามหอ
ผู้ป่วยต่าง ๆ ให้ส่งเจ้าหน้าที่ พนักงานเปล, คนงานหอผู้ป่วยทุกคน ให้มารวมที่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพื่อ
ช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

3. แต่ละหอผู้ป่วยและหน่วยงานเตรียมพร้อมดังกลา่วไว้ข้างต้นงานผู้ป่วยหนัก,หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก, 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง, หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย, เตรียมเตียงสำรองไว้รับผู้ป่วยให้พร้อม ห้องผ่าตัดเตรียมระดม
เจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อม เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ และห้องเลือดเตรียมคนให้พร้อม ห้องยาเตรียมยาและ
เวชภัณฑ์ให้พร้อม 

  4. ตั้งศูนย์อำนวยการ เพื่อสั่งให้เป็นไปตามแผนและตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพื่อติดต่อประสานงานและ
รายงานความเคลื่อนไหว 

5. ให้หน่วยรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบในโรงพยาบาล ให้ญาติอยู่เป็นที่อย่างมีระเบียบเรียบร้อย 
6. ให้ฝ่ายสนบัสนุนเตรียมพร้อม เช่น ฝ่ายจ่ายกลาง ฝ่ายโภชนาการ เป็นต้น  

 
แผนผังโรงพยาบาลในเหตุสาธารณภัยหมู ่

 

ทางขึ้น จุดจอดรถฉุกเฉินและรถกู้ชีพ 
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ทางเข้าจุด Triage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone สีแดง 
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Zone สีเหลือง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone สีเขียว 
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Zone สีดำ 
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7. ตัวชี้วัด  
- เจ้าหน้าที่ทกุท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้  

8. เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง  
- 

9. การเก็บเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร สถานท่ีเก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา ผู้เข้าถึงเอกสาร 
แผนรับอุบัติภัยหมู ่ ทุกหน่วยงานใน

โรงพยาบาล 
คณะกรรมการ เรียงตามลำดับ 3 ปี ผู้ปฏิบัตงิานทุกท่าน 

 

10. หน้าท่ีตา่งๆของบุคลากรตาม Guideline Hospital Incident Command System (HICS) 
 

Hospital Incident Management Team 
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ภาคผนวก 
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คำสั่งโรงพยาบาลกุมภวาปี  
ท่ี        / 256๕ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับสถานการณ์อุบัตเิหตุหมู่  
 

ด้วยโรงพยาบาลกุมภวาปีจะจัดทำโครงการเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่ กรณีอุบัติเหตุจราจร เพื่อรองรับ
สถานการณ์จริงที่อาจเกิดข้ึนในพื้นที่อำเภอกุมภวาปี และอำเภอใกล้เคียง และจะทำการซ้อมรับอุบัติ เหตุหมู่
ดังกล่าวในวันที่    

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรจุเป้าหมายที่กำหนดไว้ โรงพยาบาลกุมภวาปีขอ
แต่งตั้งคณะกรรมการซ้อมแผนเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน ประจำปี 256๕ ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอำนวยการ   ประกอบด้วย 
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกุมภวาป ี    ประธาน 
2. รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ฯ    รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ฯ    รองประธานกรรมการ 
4. รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล    รองประธานกรรมการ 
5. รองผู้อำนวยการภารกิจด้านพฒันาระบบบริการฯ  รองประธานกรรมการ 
6. รองผู้อำนวยการภารกิจด้านปฐมภูม ิ    รองประธานกรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มภารกจิด้านบริการปฐมภูม ิ   กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มงานสูติ-นรีเวชกรรม    กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม                                  กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม                                 กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม                       กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์             กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มงานวิสัญญีวิทยา     กรรมการ 
14. หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก                       กรรมการ 
15. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม                                  กรรมการ 
16. หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา                                  กรรมการ 
17. หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์                            กรรมการ 
18. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม                                  กรรมการ 
19. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                        กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 
1) ประกาศใช้แผนและยุติแผน 
2) สั่งการใหเ้จ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผน 
3) ให้ข่าวและอำนวยความสะดวกต่าง ๆ 
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4) ปรับแผนใหเ้ข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ 

2. คณะกรรมการดำเนินงาน  ประกอบด้วย 
1.1  ทีมการคัดแยกประเภทผูบ้าดเจ็บ  

สถานท่ี คือ บริเวณหน้าศูนย์เปล 
        แพทย์ OPD ห้องตรวจที่ 2   ประธาน 

              พยาบาลคัดกรอง OPD   กรรมการ 
                        พยาบาลเวรศูนย์ประสานส่งต่อ  กรรมการและเลขาฯ 

บทบาทหน้าท่ีของทีมคัดกรอง คือ 

1) ตรวจประเมินผูบ้าดเจ็บเบื้องต้นอย่างรวดเร็วตามหลกั Primary Survey of ATLS 

ในเรื่อง (A) ทางเดินหายใจ, (B) การหายใจ, (C) การไหลเวียนโลหิตและ (D) ระดับความรู้สึกตัว เพือ่คัดแยก
ระดับความรุนแรงของผูบ้าดเจ็บ 

2) ติดป้ายข้อมือผูบ้าดเจ็บตามความรุนแรงที่คัดแยก 

        3) ส่งผู้บาดเจ็บไป Zone ต่าง ๆ ตามความรุนแรงที่คัดแยก  

หมายเหตุ กรณีอุบัติภัยสารเคมี  ทีมพยาบาลจากกลุ่มภารกจิด้านบรกิารปฐมภูมิ 1 ทีมช่วยล้างตัว 
 

1.2  คณะกรรมการปฏิบัตกิารนอกโรงพยาบาล ( Pre-hospital ) 
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                 ประธานกรรมการ 
พยาบาลหน.แผนกอุบัตเิหตุและฉุกเฉิน      กรรมการ 
พยาบาลและ จนท.ER        กรรมการ ** 
หัวหน้าศูนย์ยานพาหนะ        กรรมการ 
เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจ ส.ภ.อ.กุมภวาปี ทีม 1             กรรมการ 
เจ้าหน้าที่ประชาธรรม                                        กรรมการ 
เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพตำบล                                   กรรมการ 
พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง           กรรมการ 
หัวหน้าศูนย์สง่ต่อและEMS       กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ**หัวหน้าแผนกมอบหมายหน้าที ่

บทบาทหน้าท่ี 
 1. จัดเตรียมอุปกรณ์การคัดแยกผู้ป่วย  ยาฉุกเฉินและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลในรถ Ambulance 

2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตมุายังพื้นทีห่น่วยรบั และคัดแยกผู้ป่วยเพื่อสง่ต่อหน่วยวินิจฉัยและ  
รักษาผูป้่วย 

3. จัดเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบและจัดแยกผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุม่ แล้วส่งไปตามกลุม่ต่าง ๆ โดยจัด เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบติดป้ายผูกข้อมอื 

4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนการเคลื่อนย้าย 
5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพือ่เคลือ่นย้ายและเตรียมรบัผูป้่วย 
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แผนปฏิบัติการรบัอุบัติภัยหมู่ในสถานพยาบาล 
หน่วยคัดแยกผู้บาดเจ็บ  ( สถานที่ศูนย์เปล )ประกอบด้วย 

1. หัวหน้างาน OPD                                            ประธานกรรมการ  
2. พยาบาลคัดกรอง  OPD                                    กรรมการ 
3. หน.ศูนย์ประสานและสง่ต่อ                                กรรมการและเลขานุการ 

เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์มีหน้าท่ี 

1. ประกาศการใช้แผนอบุัติเหตหุมู่ตามคำสั่งผู้บงัคับบญัชาให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ได้ทราบ 
2. รวบรวมข้อมลูเกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น จำนวน, เพศ, รบัไว้รักษา, กลับบ้าน, ผ่าตัด     ส่งต่อไปโรงพยาบาล

อื่นหรือเสียชีวิต 
3. ประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกบัผูป้่วยให้ทราบโดยทั่วถึง 
4. เป็นศูนย์สำหรบัสอบถามเหตุการณ์ต่าง ๆ 
5. ประสานงานกบัหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทราบเหตุการณ์ที่ถกูต้อง 
6. เขียนรายช่ือผูบ้าดเจบ็ติดประกาศทีบ่อร์ดหน้าจุดคัดกรอง OPD1 

พยาบาลคัดกรอง มีหน้าท่ี 
1. ตรวจแยกผูป้่วยออกเป็น 4 กลุม่ คือ 

1.1.กลุม่ A รู้สกึตัวดีเดินได้บาดเจ็บเลก็น้อย  
1.2.กลุม่ B รูส้ึกตัวดีเดินไม่ได้เช่น กระดูกหกั ปวดท้อง เจ็บหน้าอก บาดแผลขนาดใหญ่  
1.3.กลุม่ C บาดเจบ็สาหัส อาจรูส้ึกตัวบ้างหรือไม่รูส้ึกตัวเลย (Shock, Unconscious)  
1.4.กลุม่ D พวกสิ้นหวัง หรือเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล  

    - ประชาสัมพันธ์ใหญ้าติและผู้ไม่เกี่ยวข้องให้ความสะดวกในการรกัษาพยาบาลโดยไม่กีดขวาง 
2. ประสานการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจบ็ไปยัง Zone ต่างๆ 

อุปกรณ ์
1. วิทยุมือถือ 
2. ไฟฉาย 
3. หูฟัง 
4. ป้ายข้อมือ 
5. เปลนอน/รถเข็นน่ัง 

หน่วยรับผู้ป่วยประเภท A  (สถานที่ OPD หน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดกูและข้อ) 
บทบาทหน้าท่ี 

1. วัดสัญญาณชีพ ให้การรักษาโดยการตกแต่งบาดแผล 
2. คัดกรองผู้ป่วยสง่ X-ray และตรวจชันสูตร เพื่อรอแพทยต์รวจ 
3. ประเมินอาการ สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง 

        4. ให้คำแนะนำผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน 
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หน่วยรับผู้ป่วยประเภท B  (สถานทีห่น้า ห้องทำหัตถการ OPD1)  
บทบาทหน้าท่ี 

 1. วัดสัญญาณชีพ  ประเมินอาการ  
 2. ให้การรักษาโดยการตกแต่งบาดแผล เยบ็แผล 
 3. คัดกรองผู้ป่วย กระดกูหักส่ง X-ray และตรวจชันสูตรอื่น ๆ รอแพทย ์
 4. ช่วยแพทย์ทำหัตถการ  จัดเตรียมอปุกรณ์และช่วยใส่เฝือก 
 5. ประเมินอาการซ้ำ และสังเกตอาการทางสมอง  
 6. ให้การรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ กรณีผูป้่วย Admitted 
 7. แนะนำผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน 
 8. จัดเกบ็รวบรวมทรัพย์สินที่ติดตัวผู้ป่วย และลงบัญชีไว้เปน็หลักฐาน 

หน่วยรับผู้ป่วยประเภท C  (สถานที่ ห้อง ER)  
บทบาทหน้าท่ี 

1. ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาการบาดเจ็บสาหสัอย่างรีบด่วน 
2. ใส่ท่อทางเดินหายใจเปิดทางเดินหายให้ใจให้โลง่ 
3. วัดสัญญาณชีพ และสงัเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกลชิ้ด 
4. ช่วยเหลือผู้ป่วยตามข้ันตอนของภาวะวิกฤต 
5. จัดเกบ็รวบรวมทรัพย์สินที่ติดตัวผู้ป่วย และลงบัญชีไว้เปน็หลักฐาน 

หมายเหตุ *** แผนก ER  จัดเตรียมบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ที่รบัผิดชอบแต่ละหน่วย อุปกรณ์การคัดกรองผู้ป่วย 
ป้ายผูกข้อมือผูป้่วย ***** 

หน่วยรับผู้ป่วยประเภท D  (สถานที่  ห้องผ่าตัดเล็ก ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน) 
หมายเหตุ ** หัวหน้าฝ่ายมอบหมายหน้าที ่  

บทบาทหน้าท่ี 

     1. ชันสูตรพลกิศพและลงหลักฐาน 
 2. ดูแล ตกแต่งบาดแผลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 
 3. เก็บทรัพยส์ินที่มีค่า ลงบันทึกในสมุดไว้เป็นหลักฐาน 

 4. ให้คำแนะนำญาติเรือ่งการจัดการศพ การรับศพ หลักฐานการรบัศพ และการแจง้ตาย 

หน่วยส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาท่ีสถานพยาบาลอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แพทย์เวร Consult                                              ประธาน ** 
2. พยาบาล LR ที่ขึ้นมาช่วย/พยาบลที่ดูแลผู้ป่วย      กรรมการ ** 
3. พยาบาล ER ที่ขึ้นมาช่วย/พยาบาลที่ดูแลผู้ป่วย      กรรมการ ** 
4. หัวหน้าศูนย์ยานพาหนะ                                        กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ ** มาปฏิบัติการที่ ER 
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บทบาทหน้าท่ี 

1. เตรียมเอกสารสง่ต่อและส่งข้อมูล ประสานศูนย์ส่งตอ่ 

2. ดูแลให้การพยาบาลผูป้่วยในระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลอื่น 

3. เตรียมอปุกรณ์ เครื่องมือ ในรถ Ambulance ให้พร้อมทีจ่ะใช้งานได้ทันท ี

4. การลงทะเบียนส่งตอ่ผูป้่วย และบันทกึขอใช้รถพยาบาล 

5. ส่งต่ออาการของผูป้่วยต่อสถานพยาบาลอื่น 

หน่วยรับผู้ป่วยตึกผูป้่วยใน  
ผู้รับผิดชอบ 

1. กุมารแพทย ์                                   ประธาน   
2. พยาบาลแผนกผูป้่วยใน              กรรมการ 
3. พยาบาลแผนกผูป้่วยในที่ข้ึนมาช่วย                  กรรมการ 
4. หัวหน้าแผนกผู้ป่วยในทกุแผนก                       กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 

1. จัดเตรียมผูป้่วยตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
2. จัดอัตรากำลังเพื่อดูแลผูป้่วยให้เพียงพอ 
3. เตรียมอปุกรณ์ และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ 
4. ประสานงานกบัคณะกรรมการอำนวยการ เมื่อเกิดปญัหาด้านอัตรากำลงั หรอืเวชภัณฑ์ที่ไม่เพียงพอ 
5. ให้การช่วยเหลือหน่วยรับผู้ป่วยประเภท C โดย จัดส่งพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พร้อมอุปกรณ์ช่วยฟื้น

คืน ชีพ ไปสนับสนุน 

หน่วยจ่ายยาเวชภัณฑ ์
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าฝ่ายเภสัชฯ                                                 ประธาน 
2. เภสัชกรทกุท่าน                                                     กรรมการ 
3. ผู้ช่วยเภสัชกรทกุท่าน                                              กรรมการ 
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชฯทุกท่าน                                      กรรมการ 
5. เภสัชฯPCT  ER                                                     กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 

1. จัดจ่ายยา และวัสดุภัณฑ์        
 2. อธิบายวิธีการใช้ยาแก่ผู้รับบรกิาร 
 3. เตรียมพร้อมสำหรบัสนบัสนุนยาและเวชภัณฑ์ 
 4. สรุปรวบรวมรายการการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ  
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หน่วยจ่ายกลาง 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าแผนกหน่วยจ่ายกลาง    ประธาน 
2. เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลางทุกท่าน             กรรมการ 
3. พยาบาล ICN      กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 

           1. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ 
           2. จัดส่งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ กรณีอปุกรณ์ไมเ่พียงพอในหน่วยบริการ 
           3. สรุปรวบรวมปรมิาณการใช้อุปกรณ์ เครือ่งมอืในแต่ละหน่วยบริการ 

งานโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยโภชนาการ                       ประธาน 
2. เจ้าหน้าที่หน่วยโภชนาการทกุท่าน   กรรมการ 

บทบาทหน้าท่ี 

1. จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม สำหรบัเจ้าหน้าที่และผู้บาดเจ็บ 
2. ดูแล ต้อนรับ อำนวยความสะดวกกบัผูม้าแสดง และแขกที่มาสงัเกตการณ์ 

หน่วยเตรียมชุมชนและสร้างสถานการณ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติชุมชน                       ประธาน 
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชปฏิบัติชุมชนทุกท่าน   กรรมการ 

บทบาทหน้าท่ี 

        1. จัดหาทีมผู้แสดงสถานการณ์จำลอง 
       2. ประชุมผู้แสดง จัดสถานที่จำลองเหตุการณ์ใหเ้สมือนสถานการณ์จริง 

3. ตกแต่งบาดแผลผูบ้าดเจ็บให้เหมือนสภาพจริง 
4. จัดหายานพาหนะที่ใช้ในการจำลองสถานการณ์ 

หน่วยรักษาความสงบเรยีบร้อยและการจราจร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยซ่อมบำรุง                       ประธาน 
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมบำรงุ              กรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่ตำรวจสภอ.กมุภวาปี ทีม 2    กรรมการ 
4. หน่วย รปภ.                                                     กรรมการ 

บทบาทหน้าท่ี 

1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรกัษาความสงบเรียบรอ้ยการจราจร 
2. รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณจัดกจิกรรมการซ้อมแผนอุบัตเิหตหุมู่ 
3. กำหนดเส้นทางในการนำสง่ใหส้ะดวกและรวดเร็ว 
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คณะกรรมการประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบ 

1. ผช.หัวหน้าพยาบาลด้านวิชาการ              ประธาน 
2. คณะกรรมการ QIC                                              กรรมการ 
3. เลขานุการกลุม่การพยาบาล                         กรรมการและเลขานุการ 

 

บทบาทหน้าท่ี 

1. จัดทำแบบฟอรม์การประเมินผลการซ้อมรับอุบัติเหตุกลุม่ชนแก่ผู้เข้ารับการซ้อม 
2. สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไขให้คณะกรรมการอำนวยการ 
3. นำเสนอข้อมลูต่องานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในและนอกโรงพยาบาล และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  

คณะกรรมการจัดอาคารสถานท่ี และเวชระเบยีน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าห้องบัตร     ประธาน 
2. พนักงานห้องบัตรทุกคน    กรรมการ 
3. พนักงานเปล     กรรมการ 
4. เจ้าหน้าที่งานเวชสถิต ิ    เลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 

1. จัดสถานที่ใหโ้ลง่ เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและประชาชนออกจากบรเิวณสถานการณ์ โดยเคลื่อนย้ายไปรอที่หน้าหอ้ง CT scan 
3. จัดเจ้าหน้าทีร่ับผิดชอบในการรวบรวมช่ือผูบ้าดเจ็บ 
4. จัดเตรียมบัตรให้พร้อม และเพียงพอ 
5. จัดเจ้าหน้าทีเ่ข้าทำบัตรที่จุดรับผู้ป่วยโดยแบ่งผู้รบัผิดชอบตามประเภทผู้บาดเจบ็ 
6. รวบรวมและทำรายงานเสนอผู้อำนวยโดยด่วนที่สุดถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้บาดเจบ็ 

คณะกรรมการสื่อสารและยานพาหนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. รองหัวหน้าบริหาร               ประธาน 
2. พนักงานขับรถทุกคน     กรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบรหิาร     กรรมการ 

บทบาทหน้าท่ี 

1. ติดต่อส่งข่าวสารจากผู้ประสบเหตุถึงโรงพยาบาล เพื่อเตรียมรบัสถานการณ์อย่างเรง่ด่วน 
2. ส่งข่าวเพื่อรายงานหน่วยเหนือและ ประสานงานขอความช่วยเหลอืจากหน่วยงานอื่นทัง้ภาครัฐ และ

เอกชน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร  ระบบการสื่อสารให้ติดต่อประสานกันได้ โดยสะดวก รวดเร็ว ระหว่าง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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4. จัดเตรียมรถยนต์ และน้ำมันเช้ือเพลงิ พร้อมพนักงานขับรถให้พรอ้มในการดำเนินงาน ตั้งแต่ข้ันเตรียม
จนปิดกจิกรรม และประสานโรงพยาบาลลกูข่ายเพื่อเตรียมพร้อมกำลงัสนบัสนุนยายพาหนะ 

คณะกรรมการสขุศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติชุมชน             ประธาน 
2. เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา                       กรรมการ 
3. คณะกรรมการสุขศึกษาโรงพยาบาล             กรรมการ 
4. นักวิชาการสุขศึกษา                                 กรรมการและเลขานุการ 

บทบาทหน้าท่ี 

1. บันทึกภาพน่ิง 
2. จัดทำป้ายประชาสมัพันธ์ 

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รบัการแตง่ตั้ง ปฏิบัติงานใหส้ำเร็จตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป หากมี
ข้อขัดข้อง ขอให้รายงานใหท้ราบด้วย 

            สั่ง  ณ  วันที่  1   เดือน มีนาคม    พ.ศ.  2565 
 
           
                                                       ( นายเกรียงศักดิ์   เอกพงศ์ ) 
           ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกมุภวาปี 
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แบบบันทึกผู้บาดเจ็บ ณ บริเวณคัดกรอง 

แผ่นท่ี …………… 
 

No. เพศ ช่ือ - สกุล ประเภทผูป้่วย หมายเหต ุ

   แดง เหลือง เขียว ดำ  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

ผู้บันทึก ……………………………………. 
วันท่ี ………./…………………./…………. 

 
 

 



 

 

58 แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี  

 
แบบบันทึกสถานการณ์ประจำบริเวณ 

(    )  สีแดง    (    )   สีเหลือง   (   )    สีเขียว     (    )    สีดำ 
 

No
. 

เพศ ชื่อ- สกุล การ
วินิจฉัย 

การรักษา ผลการรักษา 

    IV Suture X-
ray 

OR รับไว้ ส่ง
ต่อ 

กลับ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

 
 
 



 

 

59 แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี  

ลักษณะบัตรรายการของติดตัวผู้ป่วย 
 

หมายเหตุ ทรัพยส์ินผูป้่วยรวบรวมเกบ็ไว้ที่ตึกอบุัติเหตุ โดยมีหัวหน้างานอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน หรือพยาบาลวิชาชีพ 
เป็นผู้รบัผิดชอบและรวบรวม 

 
 
 
 
 

บัญชีรายการของติดตัวผู้ป่วย Mass Casualty 
 

 ช่ือ ………………………………………………………………….นามสกลุ……………………………………………………………. 
 มีดังนี ้
 

1. เงินสดจำนวน ……………………………………………...........บาท 
2. นาฬิกาเรือนสีคล้าย ……………………………………………….เรือน 
3. สร้อยคอสีคล้าย …………………………………………………….เส้น 
4. แหวนสีคล้าย……………………………………….….…………….วง 
5. กระเป๋าสตางค์ ………………………………………….…………..ใบ 
6. กระเป๋าเอกสาร ……………………………………….…………….ใบ 
7. แว่นตา………………………………………………….……............อนั 
8. ใบขับข่ี ………………………………………………………............ใบ 
9. บัตรประจำตัวประชาชน ………………………………............ใบ 
อื่น ๆ ………………………………………….…………………………………………………………….…………………….

  
 

ผู้บันทกึ …………………………………………………………………………… 
ผู้มอบของ………………………………………………………………………… 
ผู้รบัของ……………………………………………………………………………. 
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บัตรผูกข้อมือเพ่ือใช้ในการ Screening 

กลุ่ม A สเีขียว  ผู้ป่วยเบา บาดแผลเล็กน้อย หน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดกู 
กลุ่ม B สีเหลอืง           ผู้ป่วยหนกัปานกลางหน้าห้องหัตถการหอ้งตรวจโรค 
กลุ่ม C สีแดง  ผู้ป่วยหนกั ให้อยู่ในบริเวณห้องฉุกเฉิน 
กลุ่ม D สีดำ  ผู้ป่วยหมดหวัง หรือ DOA ให้สง่หอ้งผ่าตัดเล็ก 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ป่วยรายน้ีได้รับการ 
Screen แล้วให้
ผูS้creen ฉีกมุมน้ีทิ้ง 

เม่ือการตรวจเรียบร้อยแล้วให้ฉีกมุมน้ีทิ้ง 

   รูป                                                       รูป 
 
 
 
 

โรงพยาบาลกุมภวาปี 
 
 
 
    D 

    C 

    B 

    A 

ถ้าผู้ป่วย DOA หรือหมดหวังให้ฉีกแถบแดง-
เหลืองทิ้ง เหลือแถบสัญลักษณ์สีดำ 

ถ้าผู้ป่วยหนักมาก ให้ฉีกแถบเขียว-เหลืองทิ้ง 
เหลือแถบสัญลักษณ์สีแดง 

ถ้าผู้ป่วยหนักปานกลาง ให้ฉีกแถบสีเขียวทิ้ง 
เหลือแถบสัญลักษณ์สีเหลือง 

ถ้าผู้ป่วยเบา ไม่ต้องฉีกอะไรทิ้งคงสัญลักษณ์สีเขียว
ไว้ 
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อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) 
 

“อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล” (Personal Protective Equipment, PPE) หมายถึง เครื่องแต่งกายพิเศษ
และวัสดุอปุกรณ์ที่บุคคลใช้สวมใส่ปกปิดร่างกาย เพือ่ป้องกนัการ สมัผสักับเช้ือโรค ช่วยป้องกัน และ ลดโอกาสติด
เช้ือ ได้แก ่

1. อุปกรณ์ป้องกันใบหนา้และดวงตา (Face and Eye protection) 
ป้องกันอันตรายทีจ่ะเกิดกับดวงตา ใบหน้า จากการกระเด็นของวัตถุ สารคัดหลัง่ และสารอันตราย  

 
2. อุปกรณ์ป้องกันศีรษะ ( Head protection ) 
ป้องกันการกระเด็นของวัตถุ สารคัดหลั่ง และสารอันตราย หากผมยาวควรรวบหรือมัดผมก่อนสวม

หมวกคลมุผม 

 
3. อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ (Respiratory protection) 
 ป้องกันการสูดดมสารคัดหลั่ง หรือป้องกันการกระเด็นเข้าปาก  

                 
 

4. อุปกรณ์ป้องกันมือ (Hand protection) 
 ป้องกันอันตรายจากการสัมผสัโดยตรงกับวัตถุ สารคัดหลัง่ และป้องกันสารคัดหลั่งแทรกเข้าทาง

ผิวหนัง 
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5. อุปกรณ์ป้องกันเท้า (Foot protection) 
 ป้องกันอันตรายจากการหกหล่นหรือสมัผสัสารคัดหลั่ง 

 
 
6. อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย  (Body protection) 
ป้องกันการปนเปื้อนหรือหกกระเด็นของสารคัดหลั่ง ควรเปน็เสื้อคลุมแขนยาว ทำจากวัสดุกันน้ำ 
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ตัวอย่างการแต่งกายในหน่วยปฏิบัติการ 

    
    หน่วยปฏิบัติการท่ัวไป         หน่วยปฏิบัติการในผู้บาดเจ็บสงสัยติดเชื้อ COVID-19 
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แนวทางการจัดการศพติดเชื้อ หรือสงสยัติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

การเตรียมบุคลากรสำหรบัการจัดการศพติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
 

ทีมจัดการศพติดเชื้อ 
อันตราย 

จำนวน (คน) หน้าท่ี การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล (PPE) 

หัวหน้าทีม 1 - ควบคุมขั้นตอนการ
เก็บศพให้ เป็นไปตาม
แนวทาง  
- ตรวจสอบการใส่และ
ถอดชุด PPE ของ
สมาชิกในทีม 
 - ช่วยสอดถุงศพใบที่
สองลอดใต้ศพ ขณะ
เจ้าหน้าที่บรรจุศพยกศพ
ลอย ข้ึนจากเปล
เคลื่อนย้ายศพ  
- เก็บตัวอย่างสิง่สง่ตรวจ
เพื่อยืนยัน เช้ือ 

ชุด scrub + Surgical cap 
+ Face shield/Goggles + 
Surgical mask* + 
Coverall or Long-sleeve 
impermeable gown + 
Double gloves + shoe 
cover *เปลี่ยนเป็น N95 
mask กรณีเกบ็ Tracheal 
suction 

เจ้าหน้าที่บรรจุศพ 2-3 - ยกศพและบรรจุศพใส่
ถุงศพ 
- เช็ดน้ำยาฆ่าเช้ือ
ภายนอกถุงศพ 

ชุด scrub + Surgical cap 
+ Face shield/Goggles + 
Surgical mask + 
Coverall + Double 
gloves + Boot + Boot 
cover 

เจ้าหน้าที่ฆ่าเช้ือ 1 - เช็ดน้ำยาฆ่าเช้ือรถเข็น
ศพ 
 - สง่อุปกรณ์สำหรับการ
ฆ่าเช้ือ ภายนอกถุงให้
เจ้าหน้าที่บรรจุศพ 
- กด/บีบแอลกอฮอล์
ล้างมือให้ เจ้าหน้าที่คน
อื่น 

ชุด scrub + Surgical cap 
+ Face shield/Goggles + 
Surgical mask + 
Coverall or Long-sleeve 
impermeable gown + 
Double gloves + shoe 
cover 
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การเตรียมวัสดุอุปกรณส์ำหรับการจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดการศพติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
1. ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้หัวหน้าทีมพูดคุยช้ีแจงทำความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานแต่

ละท่านและแนวทางการปฏิบัติงาน ทบทวนข้ันตอนการใส่และถอดชุด PPE และทบทวนข้ันตอนการบรรจุศพใส่ถุง
ศพ 

2. ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ให้ครบถ้วนพร้อมใช้งาน กรณีใช้น้ำยาฆ่าเช้ือเป็น 0.5% 
Hypochlorite solution ให้เตรียมน้ำยาใช้วันต่อวัน เนื่องจากน้ำยาไม่มีความคงตัว 

3. ให้ผู้ปฏิบัติงานใส่ชุด scrub หรือชุดเครื่องแบบในการปฏิบัติงานเดินทางไปยังพื้นที่ที่ศพอยู่ โดยยังไม่
ต้องสวมใส่ชุด PPE 

4. เมื่อเดินทางไปถึงพื้นที่ปฏิบัติงาน ให้ทำการซักประวัติสอบสวนโรคจากญาติผู้ตาย บุคลากรทาง
สาธารณสุขที่เป็นผู้ดูแลก่อนเสียชีวิต และเจ้าหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ก่อนจะเข้าไปยังพื้นที่ที่ศพอยู่ 

5. ก่อนการเข้าไปในพื้นที่ที่ศพอยู่ ให้ผู้ปฏิบัติงานใส่ชุด PPE ตามที่กำหนด และให้หัวหน้าทีมตรวจสอบ 
ความเรียบร้อยของชุด PPE อีกครั้งก่อนเข้าพื้นที่ 

6. เข้าไปในพื้นที่ที่ศพนั้นอยู่ กรณีเสียชีวิตในบ้านให้ผู้ปฏิบัติงานเปิดประตูหน้าต่างเพื่อให้มีแสงสว่างใน
การทำงานและการระบายอากาศ 

7. ถ่ายรูปผู้ตายเพื่อใช้ในการระบุบุคคล โดยถ่ายให้เห็นสภาพศพทั้งตัวจากด้านบนหรือด้านข้าง และถ่าย
ใบหน้าตรงของศพ 
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8. กรณีเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ให้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตายที่น่าจะสัมผัสกับผู้ตายใส่ถุงขยะติดเช้ือ 
หากเป็นเอกสารสำคัญและของมีค่าให้ท้าการถ่ายรูปและจดบันทึก พร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานสอบสวนรับทราบ 

9. กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล ให้ถอดอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ทั้งหมดออกจากผู้ตาย ยกเว้น 
ท่อ สาย และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่สัมผัสกับทางเดินหายใจและปอดของผู้ตาย 

10. ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจหาสารพันธุกรรมของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ตามแนวทาง ในกรณีที่ยังไม่เคย
ตรวจ 
หรือยังไม่ทราบผลการตรวจยืนยันการติดเช้ือ 

11. ก่อนทำการบรรจุศพใส่ถุง ให้ใช้สำลีก้อนชุบ 0.5% Hypochlorite solution อุดในรูจมูก ช่องปาก 
และปลายเปิด 
ของท่อต่าง ๆ รวมทั้งผูกมัดสาย Nasogastric tube เพื่อป้องกันการไหลของสารคัดหลั่งออกมาเปรอะเปื้อน
ในขณะท้าการยกศพใส่ถุงศพ 

12. ทำการบรรจุศพใส่ถุงศพตามขั้นตอน 
13. เมื่อนำศพใส่ถุงบรรจุศพแล้ว ให้ถอดชุด PPE ออก แล้วเก็บใส่ถุงขยะติดเช้ือแยกกันระหว่างอุปกรณ์

ใช้แล้วทิ้ง กับอุปกรณ์ที่จะนำไปฆ่าเช้ือแล้วเอากลับมาใช้ซ้ำ 
14. แจ้งเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่เคลื่อนย้ายศพดำเนินการยกศพข้ึนรถเพื่อ

เคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่เก็บศพ โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ยกศพใส่ถุงมือยางชนิดใช้แล้วทิ้ง ไม่ต้องใส่ชุด PPE 
 

กรณีผู้เสียชีวิตท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคหรือมีผลตรวจยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นการตายผิด
ธรรมชาติหรือการตายระหว่างการควบคุมของเจ้าพนักงานท่ีจำเป็นต้องชันสูตรพลิกศพ 

- ให้แพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพทำการถ่ายรูปศพและสถานที่ที่พบศพจากระยะไกล (อย่างน้อย 6 ฟุต) โดยไม่
ต้องให้พนักงานสอบสวนและเจ้าพนักงานชันสูตรพลิกศพอื่น ๆ เข้าไปในพื้นที่ที่ศพนั้นอยู่ 

- หากภายหลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรายงานว่าผู้ตายไม่มีการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้
แพทย์ผู้ชันสูตรพลิกศพแจ้งพนักงานสอบสวนเพื่อร่วมดำเนินการชันสูตรพลิกศพโดยละเอียดอีกครั้ง 

- หากภายหลังผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการรายงานว่าผู้ตายมีการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ให้แพทย์
ผู้ชันสูตรพลิกศพใช้รูปถ่ายในครั้งแรกเป็นข้อมูลในการออกรายงานชันสูตรพลิกศพเท่าที่สามารถให้รายละเอียดได้ 
กรณีมีความจ้าเป็นต้องท้าการตรวจภายนอกศพอีกครั้งเพื่อตรวจบันทึกบาดแผลภายนอกที่สำคัญต่อการระบุ
สาเหตุและพฤติการณ์การตาย ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมชุด PPE เหมือนกับเจ้าหน้าที่บรรจุศพตามตารางที่ 2 และทำ
การบรรจุศพด้วยถุงใส่ศพใหม่อีกครั้งตามขั้นตอนภายหลังเสร็จสิ้นการตรวจศพ 

 

เมื่อผู้ปฏิบัติงานเดินทางกลับมาถึงโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของตน 
- ให้ถอดเปลี่ยนชุดทำงาน ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ำ และสบู่ทันที 
- นำถุงขยะติดเช้ือที่มีสิ่งของเครื่องใช้ของผู้ตายไปเก็บรวมกับศพผู้ตาย 
- นำถุงขยะติดเช้ือที่มีอุปกรณ์ reusable ส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบทำความสะอาดฆ่าเช้ือ 
- นำถุงขยะติดเช้ือที่มีอุปกรณ์ non-reusable และขยะติดเช้ืออื่น ๆ ส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบกำจัด

ขยะติดเช้ือ 
- นำส่งสิ่งส่งตรวจไปยังห้องปฏิบัติการ 
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แนวทางการเก็บสิ่งส่งตรวจจากศพเพ่ือตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
1. กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล 

- กรณีผู้ป่วยเสียชีวิตในโรงพยาบาล และมีการเก็บสิ่งส่งตรวจไปแล้ว แต่ยังไม่ทราบผลการตรวจ  
ให้รอผลการตรวจก่อนทำการเก็บศพใส่ถุงศพตามแนวทาง โดยไม่ต้องทำการเก็บสิ่งส่งตรวจอีก 

- หากผู้ป่วยได้รับการใส่ท่อช่วยหายใจก่อนเสียชีวิต ให้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจจาก Tracheal  
suction ใส่ภาชนะปลอดเช้ือ โดยไม่ต้องใส่ในหลอด VTM (แนะนำให้ทำใน Airborne Infection Isolation 
Rooms; AIIRs และผู้เก็บต้องใส่หน้ากาก N95) หรือตัดปลายท่อช่วยหายใจที่สัมผัสกับสารคัดหลั่งใส่ในหลอด 
VTM 

- หากผู้ป่วยไม่ได้รับการใสท่่อช่วยหายใจ ให้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจส่วนบนด้วย 
วิธี Nasopharyngeal swab 

2. กรณีพบศพเสียชีวิตนอกโรงพยาบาล ให้ทำการเก็บสิ่งส่งตรวจจากทางเดินหายใจส่วนบนด้วยวิธี 
Nasopharyngeal swab 

3. การเก็บ Nasopharyngeal swab 
- ให้ใช้ Synthetic fiber swab (Dacron หรือ Rayon swab) ที่มีก้านเป็นพลาสติก ห้ามใช้  

Calcium alginate swabหรือ swab ที่มีก้านเป็นไม้ เนื่องจาก swab ประเภทดังกล่าวอาจมีหรือปนเปื้อนสารที่
ยับยั้งไวรัสและกระบวนการ PCR 

- วิธีการเก็บ Nasopharyngeal swab ให้สอด swab เข้าไปในรูจมูกในแนวขนานกับเพดานปาก 
ให้ลึกที่สุด ทิ้ง swab ไว้ 2-3 วินาที เพื่อให้ดูดซึมสารคัดหลั่ง และทำอีกข้างด้วย swab อันเดิม 

- ใส่ swabs ลงไปในหลอดปลอดเช้ือที่มีviral transport media (VTM) 2-3 ml ทันทีหลังการ 
เก็บ 

4. การเก็บ Lung swab 
- ให้ใช้ Synthetic fiber swab ที่มีก้านเป็นพลาสติก เหมือนกับการเก็บ Nasopharyngeal  

swab 
- วิธีการเก็บ Lung swab ให้ใช้ swab เช็ดซับใน Trachea, Bronchi, และ Cut surface ของ 

เนื้อปอดทั้งสองข้าง 
- ใส่ swabs ลงไปในหลอดปลอดเช้ือที่มี viral transport media (VTM) 2-3 ml ทันทีหลังการ 

เก็บ 
5. การเก็บรักษาสิ่งส่งตรวจ เมื่อเก็บตัวอย่างแล้วต้องแช่ในกระติกน้ำแข็งทันที หรือเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ 

4-8 องศาเซลเซียส แล้วนำส่งห้องปฏิบัติการภายใน 24 ช่ัวโมง 
6. การบรรจุและขนส่งสิ่งส่งตรวจ 

- ก่อนเก็บตัวอย่างจากศพควรเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเก็บตัวอย่างให้พร้อม เขียน 
รายละเอียดผู้ตาย เช่นช่ือผู้ตาย ชนิดของตัวอย่าง วันเดือนปีบนฉลากข้างหลอดให้ครบถ้วน ปิดทับฉลากด้วยวัสดุ
กันน้ำ 

- เมื่อเก็บตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วถอดถุงมือช้ันนอกสุด เปลี่ยนสวมใส่ถุงมือคู่ใหม่ ท้าการฆ่า 
เช้ือภายนอกหลอดวัตถุตัวอย่างโดยเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลบนฉลากข้างขวด 
หรือหลอดวัตถุตัวอย่างอีกครั้ง 

- บรรจุหลอดวัตถุตัวอย่างใส่ถุงซิป 2 ช้ัน ทำการฆ่าเช้ือภายนอกถุงซิปโดยเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือ 
- นำหลอดวัตถุตัวอย่างที่อยู่ในถุงซิปใส่กล่องหรือภาชนะที่มีฝาล็อคปิดมิดชิด ตั้งหลอดวัตถุ 

ตัวอย่างในสภาพต้ังตรงเพื่อป้องกันการหกกระจายของตัวอย่าง เช็ดน้ำยาฆ่าเช้ือภายนอกกล่องหรือภาชนะที่ขนส่ง
ตัวอย่าง 
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          แผนผังท่ี 1 : ขั้นตอนการบรรจุศพใส่ถุงศพ กรณเีสียชีวิตในโรงพยาบาล 

  
 

 



 

 

70 แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี  

แนวทางการจัดการศพมสุลิมท่ีเสียชีวิตหรือสงสัยเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 

1. ห้ามญาติผู้เสียชีวิตและผู้มาเยี่ยม สัมผัสหรือจูบศพ (มัยยิต) 
2. ให้บุคคลที่เป็นมุสลิมทำการตะยัมมุมแทนการอาบน้ำศพ ในห้องปลอดเช้ือหรือสถานที่ที่จัดเตรียมไว้

เฉพาะ โดยผู้ทำหน้าที่ตะยัมมุมสวมชุด PPE เหมือนกับเจ้าหน้าที่เก็บสิ่งส่งตรวจ (ตารางที่ 2) หากเป็นไปได้ผู้ทำ
หน้าที่ตะยัมมุมควรเป็นบุคลากรทางสาธารณสุขที่เคยผ่านการอบรมการใส่และถอดชุด PPE มาก่อน 

3. ข้ันตอนการตะยัมมุมเป็นดังนี้ 
1) ให้ผู้ท้าตะยัมมุมตั้งเจตนา (เนียต) ว่า “ข้าพเจ้าต้ังใจตะยัมมุมแทนการอาบน้ำให้แก่ศพน้ี เพื่อ 

อัลลอฮ์ตาอาลา” โดยให้เนียตขณะยกฝ่ามือข้ึนหลังจากตบฝุ่นแล้ว 
2) ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบฝุ่นครั้งที่หนึ่ง เพื่อลูบบริเวณใบหน้าศพ 
3) ใช้ฝ่ามือทั้งสองข้างตบฝุ่นครั้งที่สอง แล้วใช้ฝ่ามือขวาลูบมือขวาของศพถึงข้อศอก หลังจากนั้น 

ใช้ฝ่ามือซ้ายลูบมือซ้ายของศพจนถึงข้อศอกหรืออย่างน้อยที่สุดลูบให้ถึงข้อมือทั้งสองข้าง 
4. หากการสัมผัสศพโดยตรงนั้นไม่ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ทำตะยัมมุม อนุญาตให้ทำตะยัมมุมบน

ถุงบรรจุศพโดยไม่ต้องแกะถุงออก และให้ปฏิบัติตามข้ันตอนที่ระบุในข้อที่ 3 การทำตะยัมมุมบนถุงบรรจุศพที่ผ่าน
การทำความสะอาดฆ่าเช้ือแล้วให้ผู้ทำตะยัมมุมสวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งช้ันเดียว โดยไม่ต้อง
สวม PPE เต็มชุด 

5. หลังการตะยัมมุมใหป้ิดถุงบรรจุศพ โดยถือเอาถุงบรรจุศพเปน็กะฝั่น ข้ันตอนการบรรจุศพและทำความ
สะอาดฆ่าเช้ือภายนอกถุงบรรจุศพให้กระทำเหมือนกับการจัดการศพติดเช้ือตามปกติ (แผนผังที่ 1 และ 2) 

6. ให้ผู้ท้าหน้าที่ตะยัมมุมทำการละหมาดให้แก่ศพ ณ สถานที่นั้น ก่อนการเคลื่อนย้ายศพ 
7. กรณีทำตะยัมมุมได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ศพแล้ว ให้รีบนำศพไปฝังที่สุสาน (กุโบร์) ทันที 
8. หากยังมิได้ละหมาดญะนาซะห์ให้แก่ศพ ให้ญาติของผู้เสียชีวิต (เฉพาะญาติใกล้ชิดเท่านั้น) ละหมาดที่

สุสาน โดยให้ผู้ร่วมละหมาดป้องกันตนเองโดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และเว้นระยะห่าง
ระหว่างกัน 2 เมตร 

9. ให้ฝังศพผู้เสียชีวิตในท่านอนตะแคงขวาหันหน้าไปทางกิบลัต (ทิศตะวันตก) กรณีไม่มีบุคลากรหรือ
แพทย์มุสลิม ขอให้ทางโรงพยาบาลหรือญาติของผู้เสียชีวิตติดต่อคณะกรรมการอิสลามประจ้าจังหวัด หรืออิหม่าม
ในพื้นที่ของผู้เสียชีวิต มารับศพไปจัดการละหมาดและฝังทันที โดยให้ปฏิบัติตามค้าแนะน้าของเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข อย่างเคร่งครัด จนการฝังแล้วเสร็จ ทั้งนี้ หากจังหวัดใดไม่มีคณะกรรมการอิสลามประจ้าจังหวัด ให้
โรงพยาบาลหรือญาติของผู้เสียชีวิต ติดต่อมายังสำนักจุฬาราชมนตรี หมายเลขโทรศัพท์ 02-9494278, 02-
9494288, 02-9494312-3, 094-5535655, 089-6353554 เพื่อประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 
 


