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แผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี 

1. วัตถุประสงค ์
          1.1 ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีความรู้และทักษะในด้านบรรเทาอุบัติภัยหมู่ และ
สามารถให้การรักษาผู้ประสบเหตุเป็นจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ลดอัตราตายและพิการของผู้ป่วยที่
ได้รับบาดเจ็บ 
          1.2 ให้มีการจัดระบบการช่วยเหลือ เมื่อเกิดอุบัติภัยหมู่ ทั้งการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ ฃ และการตั้ง
รับภายในโรงพยาบาล โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ในการช่วยชีวิตโดย
ตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้มีประสิทธิภาพ 
          1.3 เพ่ือความรวดเร็วในการออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ และล าเลียงอย่างถูกต้อง 
          1.4 เพ่ือให้ทุกหน่วยมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากร  เครื่องมือใช้ในการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
จ านวนมากอย่างรวดเร็ว 
          1.5 มีระบบการประสานงาน การรักษา การช่วยเหลือกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
2. ขอบข่าย 
          -  ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ใช้เมื่อมีการประกาศใช้แผนรับอุบัติเหตุหมู่ 
3. เอกสารอ้างอิง 
          -  Hospital Incident 
          -  Command system 
          -  Guide book   
4. ค าจ ากัดความ 
          4.1 อุบัติภัยหมู่ หมายถึง กรณีที่มีผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์เดียวกันเป็นจ านวนมากที่
จ าเป็นต้องให้การรักษาอย่างรีบด่วน ท าให้เกิดสถานการณ์ที่มีผู้บาดเจ็บมารับการบริการคราวเดียวกันหรือ
ติดต่อกันเป็นจ านวนมากเกินก าลังความสามารถของเจ้าหน้าที่เวรปกติจะให้การรักษาได้ ต้องมีการระดมเจ้า
หน้าโรงพยาบาลมาช่วยปฏิบัติงานเพื่อให้การรักษาผู้ที่บาดเจ็บอย่างมีประสิทธิภาพ 

          4.2 การคัดแยกผู้ป่วย (Triage) หมายถึง กระบวนการคัดแยกผู้ป่วยตามความรุนแรงของการเจ็บป่วย
หรือการบาดเจ็บในสถานการณ์ที่เกิดตุ หรือในแผนกฉุกเฉินให้เร็วและถูกต้องที่สุด เพ่ือส่งต่อผู้ป่วยไปรับการ
รักษาในสถานที่ที่เหมาะสม (Right  place) ให้ทันเวลา (Right time ) และได้รับการรักษาที่ถูกต้อง (Right 
level of care) 

               4.2.1 ผู้ป่วยภาวะเร่งด่วน (ผู้ป่วยหนัก) หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะเสี่ยงต่อการเสียชีวิต หรือมีอาการ
เลวลงและอาจท าให้พิการได้  ต้องได้รับการดูแลรักษาภายใน 30 นาที จะถูกส่งในพ้ืนที่สีแดง  มีอาการ
ดังต่อไปนี้ 
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- HR < 50 หรือ 150 ครั้ง/นาที (Adult) มีภาวะช็อก 

- Severe blood loss และมีภาวะช็อก 

- อาเจียนเป็นเลือดจ านวนมาก และมีภาวะช็อก 

- Cervical spine injury และมีภาวะช็อก 

- ซีดมากและมีสัญญาณชีพผิดปกติ 

- อวัยวะขาดหายไป เช่น แขน ขา มือ เท้า อวัยวะเพศ 

- ตาหลุดจากเบ้า วัสดุปักคาตา - 

- อาการอัมพาต แขน ขา อ่อนแรงภายใน 24 ชั่วโมง 

- Drowsy (GCS< 9) 

- Shock อาการไม่คงที ่

- Severe pain 

- วิตกกังวล หรือมีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรง 

- บาดแผล Active bleed ลึกถึงกล้ามเนื้อ 

- ตาบอด หูหนวกทันที ปวดตามาก 

- ผู้ป่วยชักไม่รู้สึกตัว 

- Hypoglycemia น้ าตาลในเลือด< 50 mg% 

- Acute dyspnea 

               4.2.2 ผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันไม่เร่งด่วน (ผู้ป่วยอาการปานกลาง) หมายถึง ผู้ป่วยที่ภาวะ
คุกคามต่อชีวิตหรือพิการ ต้องได้รับการดูแลรักษาภายใน 1 ชั่วโมง จะถูกน าส่งในพ้ืนที่สีเหลือง มีอาการ
ดังต่อไปนี้  

- Severe hypertension 

- ผู้ป่วย hyperventilation 

- ผู้ป่วยกระดูกหักโดยไม่มีอาการ ดังนี้ ชีพจรเบา ชา อัมพาต 
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- ผู้ป่วยได้รับสารพิษหรือสารเคมีภายใน 24 ชม. 

- O2 sat 90 – 95 % หายใจหอบเหนื่อย 

- เวียนศีรษะ อาเจียน บ้านหมุน ลืมตาไม่ได้ 

- มีภาวะชัก (แต่ยังไม่รู้สึกตัว) 

- อ่อนเพลีย ซึมลง ถามตอบรู้เรื่อง 

- เมาสุรา ขาดสติ 

               4.2.3 ผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อย ผู้ป่วยที่สามารถรอตรวจได้เมื่อว่างจากผู้ป่วยล าดับ 1 , 2 และ 3 จะ
ถูกน าส่งในพ้ืนที่สีเขียว มีอาการดังต่อไปนี้ 

- มีปัญหาวิตกกังวลเล็กน้อย minor injury 

- Non- acute abdominal pain, back pain 

- ปวดศีรษะ อาเจียนปานกลาง 

- ปวดท้องเล็กน้อย รู้สึกตัวดี 

- มีบาดแผลถลอก เล็กน้อย 

                4.2.4 พื้นที่สีด า หมายถึง พ้ืนที่ส าหรับผู้ป่วยที่หนักมาก หมดหวัง และเสียชีวิต 

          4.3 ผู้ป่วยวิกฤต หมายถึง ผู้ป่วยที่มีภาวะคุกคามถึงแก่ชีวิต หรือมีภาวะเสี่ยงต่อการคุกคามถึงแก่ชีวิต 
ต้องได้รับการประเมินและรักษาอย่างรวดเร็ว ทันที ภายใน 4 นาที จะถูกน าส่งใน 

พ้ืนที่สีแดง มีอาการดังต่อไปนี้ 

- Cardiac arrest 

- Respiratory arrest 

- คล าชีพจรไม่ได้ แต่ยังหายใจอยู่ 

- Unresponsive or responsive to pain only (GCS< 7) 

- ภาวะช็อกรุนแรง มีอาการสับสน หรือไม่รู้สึกตัวร่วมด้วย 

- Systolic BP < 50 mmHg (Adult) or severe shock child 
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- Respiratory rate < 10 ครั้ง/นาที 

- Severe trauma to any body region / multiple injury regions 

- Extreme respiratory distress 

- ชักตลอดเวลา 

- Severe Respiratory distress 

- Acute severe chest pain 

- ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์ ตกเลือดร่วมกับภาวะช็อก หรือข้อบ่งชี้จากครรภ์เป็นพิษ 

- Severe head injury 

- Ectopic pregnancy with shock 

          4.4 MC. Card หมายถึง บัตรประจ าผู้ป่วยที่ใช้ส าหรับอุบัติภัยกลุ่มชน ในสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยได้รับ
บาดเจ็บมาโรงพยาบาลในคราวเดียวกัน และติดต่อกันเป็นจ านวนมากเกินกาลังเจ้าหน้าที่เวร หรืออัตราก าลัง
ปกติจะให้การรักษาได ้

MC. CARD มีข้อก าหนดใช้ดังนี้ 

- ใช้ตั้งแต่มีผู้ป่วยหนัก 5 คนขึ้นไป 

- ใช้แทน OPD. CARD/ใบ Order ติดใน CHART และเม่ือ Discharge ให้แนบติด OPD. CARD เลย 

กรณXี-RAY 

- เขียนค าสั่งใน MC. CARD 

- ถ้ามีค าสั่ง CT scan ให้เขียนในช่องอ่ืนๆ (ต้องเขียนใบRequite CT) 

- ผู้ป่วยใส่ท่อช่วยหายใจที่ ER ให้Check/ในช่องใส่ท่อ Endotracheal tube ด้วย เพื่อช่วยในการเก็บข้อมูล 

- แพทย์เซ็นชื่อทุกครั้งที่เขียน ORDER และถ้าแพทย์ท่านอ่ืนมีค าสั่งเพ่ิมควรเซ็นชื่อด้วย 

- พยาบาลเมื่อท าTreatment แล้วให้ Check/เขียนทาแล้วและเซ็นก ากับท้าย Order ทุกครั้งเพ่ือป้องกันการ
ท าซ้ าซ้อน 



5 
 

- พยาบาลหัวหน้าทีมในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแต่ละราย ดูแลความเรียบร้อยและเซ็นทุกครั้งก่อนน าผู้ป่วย
ออกจาก ER 

- พยาบาลที่ดูแลติดตามน าส่งผู้ป่วยให้เขียนชื่อก ากับตัวบรรจงด้วยทุกครั้ง 

5.ผู้รับผิดชอบ 

         5.1 คณะกรรมการแผนรับอุบัติภัยหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี 

          5.2 บุคลากรของโรงพยาบาลทุกท่าน 
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6.วิธีปฏิบัติ 
แผนรับอุบัติภัยหมู่ 

โรงพยาบาลกุมภวาปี 
1. กรณีท่ีเกิดเหตุในพ้ืนที่รับผิดชอบโรงพยาบาลกุมภวาปี และได้รับค าสั่งให้ออกปฏิบัติการจากศูนย์กู้ชีพ 1669 
จังหวัดอุดรธานีหรือผู้บังคับบัญชา 
          o ทีม EMS จัดทีมและรถพยาบาล 2-3 คันไปที่เกิดเหตุ และประสานงานกับศูนย์กู้ชีพอุดรธานี (ดู
รายละเอียดแผนสาธารณภัย ภายนอก และแผนสาธารณภัยจังหวัดอุดรธานี) 
          o เมื่อมีเหตุให้ EMS รายงานหัวหน้าเวร ER ทราบตามสายการบังคับบัญชา 
โดยหัวหน้าเวร ER จะรายงานหัวหน้าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินและเวรตรวจการพยาบาลทราบในล าดับต่อไป 
ขอบเขตหน้าทีข่องโรงพยาบาลในการด าเนินการในการป้องกันและรักษา ผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติภัยหมู่ 

กิจกรรม ภาวะปกติ ภาวะฉุกเฉิน 
Pre-hospital care - จัดทีมและรถพยาบาลออกรับผู้ป่วย 

ณ จุดเกิดเหตุ 
- ให้การดูแลเบื้องต้น 
- เคลื่อนย้ายและส่งต่อผู้ป่วย 

จัดทีมและรถพยาบาลออกรับผู้ป่วย ณ 
จุดเกิดเหตุ 
- บัญชาการเหตุการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ 
- คัดแยก ดูแลรักษา และส่งต่อผู้ป่วย 
ประสานงานศูนย์สั่งการฯและหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

In-Hospital care รับผู้ป่วยอุบัติเหตุเข้ารักษาเต็ม 
ก าลังความสามารถและส่งต่อเม่ือจ าเป็น 

- รับสถานการณ์อุบัติเหตุและอุบัติเหตุหมู่
ได ้

Referral care - จัดระบบส่งต่อให้มีประสิทธิภาพ 
- จัดระบบ Referral Information 

- มีการประสานงานระหว่างโรงพยาบาล
เพ่ือด าเนินการช่วยเหลือกันในการส่งต่อ
ผู้ป่วย 
- ประสานงาน เพ่ือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยต่อ
ในกรณีโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้ 
- ประสานอาสาสมัครช่วยเคลื่อนย้าย
กรณีผู้บาดเจ็บไม่รุนแรง 

Rehabilitation ฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยหลังจากได้รับการรักษา
ต่างๆ เพื่อให้มีความสามารถเท่าหรือ
ใกล้เคียงปกติ 
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ระบบการสั่งการของโรงพยาบาล (Incident Commander System - ICS) 

 

 

 

 

 

 

 

หน้าที่ 

 

 

 

 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บังคบับัญชาเหตุการณ์ (Incident Commander) 
: ผู้อ านวยการโรงพยาบาล / ผู้ที่ได้รับมอบหมายแทน 
1. เป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบเหตุการณ์สูงสุด ตอบสนองและรับผิดชอบต่อการจัดการอุบัติภัย
หมู่ 
2. ประสานผู้เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ท้ังหมด 
3. เป็นหัวหน้าผู้ประสานงาน ติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานทางทรัพยากรทั้งหมดท้ังภายใน 
4. เป็นผู้ให้ข่าวกับสื่อมวลชน 

Liaison Officer 

Safety officer 

Public information 
officer 

Planning Logistics Operation Finance 

วิเคราะห์ ประเมิน
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง 
และวางแผนการท างานเพื่อ
น าเสนอต่อผู้บัญชา
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 ท่ี
เกิดขึ้นกับเหตุการณ์ 

- กลุ่มงานรังสี 
- กลุ่มงานพยาธิวิทยา และ 
ธนาคารเลือด 
- ฝ่ายบริหาร 
- งานเวชระเบียนและสถิติ 
- กลุ่มงานเภสัชกรรม 
- กลุ่มงานโภชนาการ 
- งานประชาสัมพันธ์ 
- งานเทคโนโลยีและ
สารสนเทศ 
- ศูนย์เครื่องมือแพทย ์
- งานจ่ายกลาง 
- งานพัสดุและซ่อมบ ารุง 
- หน่วยงานสนับสนุนอ่ืนๆ 

รับผิดชอบในการจัดหา
อุปกรณ์ วัตถุดิบ อื่นๆที่
สนับสนุนผู้ปฏิบัติงาน 

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

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการ
เหตุการณ์ 
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1. ขั้นตอนการใช้แผนอุบัติภัยหมู่ 

          1. เมื่อได้รับแจ้งเหตุจากภายนอก (EMS หรือ ER) ให้หัวหน้าเวร ER แจ้งแพทย์เวร ER และรายงาน
หัวหน้ากลุ่มงานในเวลาราชการ นอกเวลาราชการรายงานเวรตรวจการพยาบาล เวรตรวจการพยาบาลรายงาน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือประกาศใช้แผนฯโดยประกาศออกเสียงตามสายที่
ประชาสัมพันธ์ 3 ครั้ง (แผน 1,2,3 ) 
          2. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมาย สั่งการผ่านรองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้าน
การพยาบาลหรือหัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เพ่ือด าเนินงานตามแผนรองรับอุบัติภัยหมู่ระดับ
ต่าง ๆ 
          3. ทุกฝ่ายเมื่อรับทราบเหตุให้ปฏิบัติตามแผนฯ นั้น ๆ โดยมีรองผู้อ านวยการกลุ่มภารกิจด้านการ
พยาบาลเป็นผู้ประสานงาน 
          4. หัวหน้า Zone ต่าง ๆ รายงานตัวต่อหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หรือ ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย หรือ หัวหน้าเวร ER เพ่ือรับมอบหน้าที ่
          5. บุคลากรจากหน่วยงานต่าง ๆ รายงานตัวที่กองอานวยการ เพ่ือรับมอบหน้าที่ต่อจากนั้นจึงรายงาน
ตัวกับหัวหน้า zone 
          6. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนฯ ที่วางไว้ 
          7. การให้ข่าวจะเปน็ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
          8. เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน สรุปยอดผู้ป่วยไว้เพ่ือท ารายงานส่งผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล และประกาศปิดแผนผ่านเสียงตามสาย 3 ครั้ง 
การประกาศแผนอุบัติภัยหมู่ 
          ให้หัวหน้าเวรพยาบาล ER รายงานจ านวนผู้บาดเจ็บให้เวรตรวจการพยาบาลทราบ เพ่ือพิจารณาหรือ
รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือผู้รับผิดชอบแทน และประกาศแผนตามข้ันตอน 

 แผนอุบัติภัยหมู่ 1 ผู้บาดเจ็บ จ านวน 4 - 10 คน 

 แผนอุบัติภัยหมู่ 2 ผู้บาดเจ็บ จ านวน 11- 20 คน 

แผนอุบัติภัยหมู่ 3 ผู้บาดเจ็บ จ านวน มากกว่า 20 คน 
 กรณีท่ีผู้บาดเจ็บ เป็น case Emergency 5 รายขึ้นไปให้ประกาศแผน 2 

 เมื่อได้ประกาศแผน 1 แล้ว หากมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น อาจปรับเปลี่ยนและประกาศเป็นแผน 2 ได้ โดยต้อง

ประกาศเสียงตามสาย 
 การประกาศแผนอุบัติภัยหมู่อาจท าได้ถึงแม้จ านวนผู้ป่วยอาจไม่ถึงเกณฑ์ หากประเมินแล้วว่าผู้ป่วยใน ER 

ที่มีอยู่เกินศักยภาพการรองรับ 
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เกณฑ์การตัดสินใจในการประกาศใช้แผน 
 
       ข้อพิจารณา            แผน 1          แผน 2           แผน 3         หมายเหตุ 
1.ลักษณะ
เหตุการณ์ 

        ไม่รุนแรง        รุนแรง      รนุแรงมาก **แผน 3 ต้องใช้
คณะกรรมการ
อ านวยการทีมใหญ่ใน
การบริหารจัดการ 
**การก าหนดแผน 
ผู้อ านวยการหรือผู้รักษา
แทนจะเป็นผู้ตัดสินใจ
เลือกใช้แผนใดแผนหนึ่ง 
ผู้บาดเจ็บรุนแรง  
หมายถึง ผู้ป่วยที่ได้รับ
บาดเจ็บทางศรีษะมี
อาการทางสมองและ
หรือได้รับบาดเจ็บ
บริเวณหน้าอก ช่องท้อง 
กระดูกแตกหักหรือมีจุด
เลือดออกต่อเนื่อง
จ านวนมากหรือผู้ป่วยที่
ต้องได้รับความช่วยเหลือ
ฟ้ืนคืนชีพ 

2. จ านวนผู้ป่วย
ทั้งหมด 

     4- 10  คน    11 – 20 คน   มากกว่า 20 คน 

3. จ านวน
ผู้ป่วยหนัก 

ไม่มี         3-5  คน มากกว่า  5 คน 

4. ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

จัดการได้เรียบร้อย
ที่ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

จัดการตามระบบ
ปกติได ้

ไม่สามารถจัดการ
ตามระบบปกติได ้

5.เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่เวรปกติ
และตามจุดอื่นมา
ช่วย 

เจ้าหน้าที่ท้ังหมด
ในโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ท้ังหมด
ในโรงพยาบาล
และร.พ.ใกล้เคียง 

 
ผู้มีอ านาจสั่งการใช้แผนและยุติแผนรับอุบัติภัยหมู่ 
ตามล าดับดังนี้ 
          1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี หรือผู้รักษาการ 
          2. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
          3. หัวหน้าทีมแพทย์เวรศัลยกรรม หรือผู้ได้รับมอบหมาย 
 
การยุติแผนอุบัติภัยหมู่ 
          เมื่อไม่มีผู้ป่วยติดค้างท่ีห้องฉุกเฉิน และห้องเอกซเรย์ ให้ผู้ช่วย ผบ.แผน แจ้ง ผบ.แผน ให้ประกาศ
ยุติแผนอุบัติภัยหมู่ 
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แผนภูมิการประสานงานในเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
 - Operator ประกาศเสียงตามสายและแจ้งรองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล 
หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม และรองผู้อ านวยการ ฯลฯ 
- หากระบบประกาศเสียงตามสายขัดข้อง ให้ใช้โทรโข่งหรือโทรศัพท์แจ้งไปยังหอผู้ป่วยต่าง 

อุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัยหรือสาธารณภัย 

ผู้ป่วยมาเอง ญาติมาส่ง 
เจ้าหน้าที่น าส่ง 

หน่วยอื่นแจ้งมาทาง รพ. ค าพูด วิทยุ 

รับแจ้งเหตุ 

หัวหน้าเวรพยาบาล ER / แพทย์เวร 

แจ้งหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุ 
และฉุกเฉิน (ER) 

แจ้งแพทย์หัวหน้า 
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (EM) 
และหัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ 

รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี 

ประกาศใช้แผนอุบัติภัยหมู่ 
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แผนภูมิการประสานงานนอกเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
- กรณีที่ติดต่อผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี ไม่ได้ภายใน 5 นาที ให้แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
ประกาศใช้แผนอุบัติภัยหมู่ได้ และรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลภายหลัง 
- หากระบบประกาศเสียงตามสายขัดข้อง ให้ใช้โทรโข่งหรือโทรศัพท์แจ้งไปยังหอผู้ป่วยต่างๆ 

อุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัยหรือสาธารณภัย 

ผู้ป่วยมาเอง ญาติมาส่ง 
เจ้าหน้าที่น าส่ง 

หน่วยอื่นแจ้งมาทาง รพ. ค าพูด วิทยุ 

รับแจ้งเหตุ 

หัวหน้าเวรพยาบาล ER / แพทย์เวร 

แจ้งเวรตรวจการพยาบาล 
 

แจ้งแพทย์หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย 

และหวัหนา้กลุม่งานศลัยศาสตร ์

รายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี 

ประกาศใช้แผนอุบัติภัยหมู่ 
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- Operator ประกาศเสียงตามสายและแจ้งรองผู้อ านวยการด้านการพยาบาล หัวหน้ากลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน หัวหน้ากลุ่มงานศัลยกรรม 
และรองผู้อ านวยการ ฯลฯ 
การประกาศใช้แผนอุบัติภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกาศสิ้นสุดแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผู้บัญชาการแผน 
สั่งประกาศใช้แผน…… 

พยาบาล ER โทรศัพท์แจ้ง 
Operator 

Operator ประกาศแผน/ประกาศ : 
แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทุก
ท่านโปรดทราบ แผน 1 /2 /  3 
เริ่มต้น ณ บัดนี้ ให้เจ้าหน้าที่ท่ี
เกี่ยวข้องทุกท่านเข้ารายงานตัว 
ณ กองอานวยการ ห้อง refer 
ประกาศ 3 ครั้ง เว้น 2 นาที 

ประกาศอีก 3 ครั้ง 

Operator ประกาศ : 
แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุก

ท่านโปรดทราบ ขณะนี้
สถานการณ์สงบลงแล้ว ยุติแผน  
1/ 2/ 3 ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน

กลับเข้าปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ
และโปรดตรวจสอบความ

เรียบร้อย 
ประกาศ 3 ครั้ง เว้น 2 นาที 

ประกาศอีก 3 ครั้ง 

พยาบาล ER แจ้งไปยัง 
Operator 

ผู้บัญชาการแผน 
แจ้งยุติการใช้แผน 
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนอุบัติเหตุหมู่ 
โรงพยาบาลกุมภวาปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานที่เกิดเหตุ 

ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาล 

ตรวจสอบ 

ออกปฏิบัติการที่เกิดเหตุ 

1. รายงานหัวหน้าเวรห้องฉุกเฉิน 
/แพทย์เวรห้องฉุกเฉิน 

2. รายงานผู้บังคับบัญชา 
สั่งการ 

ในเวลา นอกเวลา 
3. ประกาศแผน 

4. จัดตั้งกองอ านวยการ 

5. จัดบุคลากรเข้าประจ าที ่

6. คัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ 

-หัวหน้างานการพยาบาลอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 
-หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หัวหน้ากลุ่มงานศัลยศาสตร์ 
-รองผอ.กลุ่มภารกิจด้าน
การแพทย์/ ด้านการพยาบาล/ 
ด้านการอ านวยการ/ ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
-ผอ.โรงพยาบาล/ผู้รักษาการแทน 
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องรายงาน 

- หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์
ฉุกเฉิน หรือ ผู้ได้รับมอบหมาย 
- พยาบาลเวรตรวจการ 
- เวรตรวจการบริหาร 
- ผอ.โรงพยาบาล/ผู้รักษาการ
แทน 
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รายงานผู้บังคับบัญชาของ
หน่วยงานตนเองทราบ 

6.1 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียว 6.2 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเหลือง 6.3 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีแดง 6.4 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีด า 

7.1 จ าหน่ายกลับบ้าน 7.2 รับรักษาใน ร.พ. 7.3 ส่งต่อ 7.3 ส่งห้องศพ 

8.ประกาศสิ้นสุดแผน 
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ค าจ ากัดความ 
 อุบัติเหตุ หมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อน อันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ การสูญเสีย
ชีวิต และทรัพย์สิน ตลอดจนทรัพยากรของชาติ สาเหตุของอุบัติเหตุมาจากการจราจร , การท างาน, อุบัติเหตุ
ภายในบ้าน, ในโรงงาน และในที่สาธารณะ และอุบัติเหตุที่พบว่ามีอัตราการเกิดสูง สุดคือ อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบก 
 อุบัติเหตุหมู่ หรืออุบัติเหตุกลุ่มชน (Mass Casualty) หมายถึง การบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุคราว
เดียวกันเป็นจ านวนมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่จะให้การรักษาตามปกติได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจาก
ภัยธรรมชาติ, น้ าท่วม, พายุ, ไฟไหม ้จากการกระท าของมนุษย์ เช่น ตึกถล่ม, รถชนกัน, ระเบิด ฯลฯ  
 
           รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนรองรับอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลกุมภวาปี  
แผนรับอุบัตเิหตุกลุ่มชน โรงพยาบาลกุมภวาปี มี 8 ขั้นตอน : ซึ่งมีหลักการ คือ CSCATTT 
ขั้นตอนที่ 1 รับทราบข่าวสาร 
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศใช้แผน 
ขั้นตอนที่ 3 จัดตั้งศูนย์อ านวยการและศูนย์ปฏิบัติการ 
ขั้นตอนที่ 4 จัดเส้นทางจราจร 
ขั้นตอนที่ 5 จัดบุคลากรเข้าประจ าการ 
ขั้นตอนที่ 6 คัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ 
ขั้นตอนที่ 7 ประกาศยุติแผนและรายงานผู้บังคับบัญชา 
ขั้นตอนที่ 8 การจัดห้องแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์ 
                                       
 ขั้นตอนที่ 1 รับทราบข่าวสาร โดยยึดหลักการ METHANE 
1.การรับทราบข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมได้จาก 
1.1 จากผู้น าส่ง 
1.2 จากผู้ป่วยที่มาคนแรก 
1.3 จากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
1.4 จากผู้พบเห็นเหตุการณ์แจ้ง 
2.การสอบถามรายละเอียดของสถานการณ์จากผู้น าส่งหรือผู้แจ้งเหตุมีดังนี้ 
2.1 สถานที่เกิดเหตุจุดสังเกตที่เห็นได้ชัด 
2.2 สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุหมู่ 
2.3 จ านวนผู้บาดเจ็บโดยประมาณ กรณีที่มี FR (First responder) ณ จุดเกิดเหตุสามารถประเมินได้ว่ามี
ผู้บาดเจ็บหนักจ านวนกี่ราย 
2.4 ความต้องการการช่วยเหลือต่างๆ เช่น การกู้ภัย (ปภ., ดับเพลิง), การกู้ชีพ (หน่วยรักษาพยาบาล) 
2.5 ชื่อผู้แจ้งและหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ หรือช่องทางการติดต่ออ่ืนๆ 
2.6 วิเคราะห์และตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข่าว 
หมายเหตุ : ผู้รับแจ้งข่าว ได้แก่ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ (1669), แพทย์/พยาบาลห้องฉุกเฉิน 
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สรุป 
1. การรับทราบข่าวสารไม่ว่าจะเริ่มต้นที่จุดใด ให้มีการรายงานไปยังห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
1.1 ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินยืนยันข่าวสารกับศูนย์EMS โดยหัวหน้างาน/หัวหน้าเวรห้องอุบัติเหตุ 
ฉุกเฉินหรือพยาบาลเวรตรวจการ 
1.2 หัวหน้างาน/หัวหน้าเวรห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือพยาบาลเวรตรวจการ รายงานผู้อ านวยการ 
เหตุฉุกเฉินและรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาลเพ่ือด าเนินการรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาล
กุมภวาปีเพ่ือพิจารณาประกาศใช้แผน 
หมายเหตุ * พยาบาลเวรตรวจการ ปฏิบัติหน้าที่นอกเวลาราชการแทนหัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้พบเหตุการณ์,ต ารวจ
ประชาชนทั่วไป 
 

    ศูนยE์MS 1669 

             ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
หัวหน้างาน, หัวหน้าเวร, พยาบาลเวรตรวจการ* 

    ทีมEMS ออกเหตุ 

  รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
          ด้านการพยาบาล 

                        ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 
                หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หรือผู้ไดร้ับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 

  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี 
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หลักการและข้ันตอนการเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ในการรองรับแผนอุบัติเหตุกลุ่มชน  
หลักการของการเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ คือ เมื่อผู้ประสบอุบัติเหตุกลุ่มชนมาถึงโรงพยาบาลต้องคัดกรอง
เข้าสู่โซนเร็วที่สุด ดังนั้นจึงต้องเตรียมพ้ืนที่โซนต่างๆ ดังนี้  
- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน ที่มีสัญญาณชีพคงที่ออกจากพ้ืนที่ให้ได้มากที่สุด  

- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยในระหว่างหน่วยงานให้น้อยที่สุด  

- เคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุกลุ่มชนที่จ าเป็นต้องรับรักษาตัวไว้ในโรงพยาบาลเข้าสู่ หอผู้ป่วยในให้ได้มาก
และรวดเร็วที่สุด  
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ มีดังนี ้ 
1. ศูนย์บัญชาการ บริหารจัดการเตรียมความพร้อมและพื้นที่รองรับดังนี้  
1.1 ประเมินความรุนแรงของการด าเนินแผน ทั้งด้านจ านวนและความรุนแรงของ ผู้ประสบอุบัติเหตุ  
1.2 รวบรวมข้อมูลสภาพยอดผู้ป่วยของโรงพยาบาล ขีดจ ากัดและความสามารถในการรองรับผู้ประสบ
อุบัติเหตุกลุ่มชนของหน่วยงานผู้ป่วยในแต่ละหน่วยงาน  
1.3 ประสานงานกับหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย, หัวหน้า
ทีมในแต่ละโซน และหัวหน้าหอผู้ป่วยใน เรื่องการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุและการรับผู้ประสบเหตุ
ไว้ในโรงพยาบาล โดยเรียงล าดับหน่วยงานผู้ป่วยในที่รับ Admit ดังนี้  
1.3.1 หน่วยงานผู้ป่วยหนัก เตรียมเตียงรองรับผู้ป่วยวิกฤตที่จ าเป็นต้องการการดูแลใกล้ชิด  
1.3.2 หน่วยงานศัลยกรรม  
1.3.3 หน่วยงานศัลยกรรมกระดูก  
1.3.4 หน่วยงานอายุรกรรม  
 

2. เมื่อเริ่มประกาศใช้แผนอุบัติเหตุกลุ่มชน หน่วยงานน าส่งต้องบริหารจัดการดังนี้  
2.1 ในเวลาราชการ  

- จนท.ศูนย์เปล รับผิดชอบเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุบัติเหตุกลุ่มชน  

- คนงานผู้ป่วยใน รับผิดชอบเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินสู่ตึกผู้ป่วยใน  
2.2 นอกเวลาราชการ  

- จนท.ศูนย์เปล รับผิดชอบทั้งหมด โดยจัดแบ่งอัตราก าลังในเวรเป็นสองกลุ่มเพื่อรับผิดชอบการเคลื่อนย้ายแต่
ละส่วน  
3. หน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริหารจัดการเตรียมพ้ืนที่รองรับผู้ป่วยโซนแดง ดังนี้  
3.1 เคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างสังเกตอาการหรือรอการตรวจวินิจฉัยไปที่ ศัลยกรรมกระดูก/ศัลยกรรม/
อายุรกรรม โดยคนงานผู้ป่วยใน เป็นผู้รับผิดชอบในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย (ในเวลาราชการ)  
3.2 ก่อนการเคลื่อนย้ายทุกราย พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ต้องประเมินสภาพผู้ป่วยว่าสามารถ
เคลื่อนย้ายได้หรือไม ่โดยเฉพาะสัญญาณชีพต้องคงที่ หากพบผู้ป่วยที่สัญญาณชีพไม่คงที่ห้ามเคลื่อนย้ายออก
นอกหน่วยงาน  
3.3 พยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบต้องติดตามดูแลผู้ป่วยที่เคลื่อนย้าย โดยมีพยาบาลวิชาชีพจากหน่วยงาน 
ศัลยกรรมกระดูก/ศัลยกรรม/อายุรกรรม หน่วยงานละ 1 คน เป็นผู้ช่วยการดูแลผู้ป่วยระหว่างด าเนินแผน  
3.4 เมื่อสิ้นสุดแผนพยาบาลวิชาชีพที่รับผิดชอบต้องประสานงานเพื่อรับผู้ป่วยกลับ  
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4. หน่วยงานผู้ป่วยใน สาขาศัลยกรรม บริหารจัดการเตรียมความพร้อมและพ้ืนที่รองรับดังนี้  
4.1 พยาบาลวิชาชีพที่ได้รับมอบหมายตามแผนให้เข้าประจ าต าแหน่งโซน  
4.2 หัวหน้าหอผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาประเมินความพร้อมของหน่วยงานทั้งด้านอัตราก าลัง 
Workload และเครื่องมือทางการแพทย์  
4.3 หัวหน้าหอผู้ป่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายประสานงานแจ้งข้อมูลแก่ศูนย์บัญชาการตั้งแต่เริ่มประกาศใช้
แผนอุบัติเหตุกลุ่มชน (เบอร ์7130) เพ่ือแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้  
- จ านวนเตียงหรือยอดผู้ป่วยปัจจุบัน  

- อัตราก าลังของหน่วยงานในเวร  

- ความสามารถในการรองรับผู้ประสบอุบัติเหตุกลุ่มชน ประเภทผู้ป่วยหนักจ านวนกี่ราย และประเภทอ่ืน
จ านวนกี่ราย  

- ปัญหาและอุปสรรคที่คาดว่าจะเกิด  
4.4 ทุกหน่วยงานต้องบริหารจัดการเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้ เพ่ือความรวดเร็วในการ
รองรับผู้ป่วย  
5. ห้องตรวจผู้ป่วยทั่วไป บริหารจัดการพื้นที่โดยเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่รอตรวจไปรับบริการตรวจรักษา ณ ห้อง
ตรวจผู้ป่วยนอกอ่ืน ได้แก่ ห้องตรวจโรคทั่วไป 
6. นอกเวลาราชการ ผู้ป่วยที่มิใช่ผู้ป่วยวิกฤตให้รอตรวจภายหลัง ส่วนผู้ป่วยวิกฤตให้รับการตรวจพร้อมกับ
ผู้ป่วยจากสาเหตุอุบัติภัยกลุ่มชน  
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศใช้แผน 
1. หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินและกู้ชีพหรือพยาบาลเวรตรวจการ รายงานผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 
และรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล โดยผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉินจะด าเนินการรายงาน
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในสั่งการ เพ่ือขอค าสั่งประกาศใช้แผนเรียง
ตามล าดับดังนี้ 
1) ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
2) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการแพทย์ 
3) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล 
4) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านอ านวยการ 
5) รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาระบบสุขภาพ 
6) หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ต าแหน่งผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน) 
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  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
      หรือพยาบาลเวรตรวจการ   รองผู้อ านวยการโรงพยาบาล 

          ด้านการพยาบาล 

                        ผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน 
                หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
หรือผู้ไดร้ับมอบหมายจากหัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
 

          ผู้อ านวยการ 
    โรงพยาบาลกุมภวาปี 

           ประกาศใช้แผน 
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เกณฑ์การพิจารณาก าหนดแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 

       ข้อพิจารณา            แผน 1          แผน 2           แผน 3         หมายเหตุ 
1.ลักษณะ
เหตุการณ์ 

        ไม่รุนแรง        รุนแรง      รุนแรงมาก **แผน 3 ต้องใช้
คณะกรรมการ
อ านวยการทีมใหญ่
ในการบริหารจัดการ 
**การก าหนดแผน 
ผู้อ านวยการหรือ
ผู้รักษาแทนจะเป็นผู้
ตัดสินใจเลือกใช้แผน
ใดแผนหนึ่ง 
ผู้บาดเจ็บรุนแรง  
หมายถึง ผู้ป่วยที่
ได้รับบาดเจ็บทาง
ศีรษะมีอาการทาง
สมองและหรือได้รับ
บาดเจ็บบริเวณ
หน้าอก ช่องท้อง 
กระดูกแตกหักหรือมี
จุดเลือดออกต่อเนื่อง
จ านวนมากหรือ
ผู้ป่วยที่ต้องได้รับ
ความช่วยเหลือฟ้ืน
คืนชีพ 

2. จ านวนผู้ป่วย
ทั้งหมด 

     4- 10  คน    10 – 20 คน   มากกว่า 20 คน 

3. จ านวน
ผู้ป่วยหนัก 

      ไม่มี         3-5  คน   มากกว่า   5 คน 

4. ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

จัดการได้เรียบร้อย
ที่ห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

จัดการตามระบบ
ปกติได ้

ไม่สามารถจัดการ
ตามระบบปกติได ้

5.เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบ 

เจ้าหน้าที่เวรปกติ
และตามจุดอ่ืนมา
ช่วย 

เจ้าหน้าที่ท้ังหมด
ในโรงพยาบาล 

เจ้าหน้าที่ท้ังหมด
ในโรงพยาบาล
และร.พ.ใกล้เคียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



20 
 

การประกาศใช้แผน เมื่อมีการประกาศใช้แผนจะเริ่มด าเนินการ ดังนี้ 
1 หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล/ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
 1.1 ประเมินข่าวตามแผนรับสถานการณ์ฉุกเฉิน  แล้วประกาศใช้แผนโดยประกาศเสียงตามสายและ
สั่งกดกริ่งอุบัติเหตุ 
 1.2 วิธีประกาศใช้แผนท าดังนี้ 
ในเวลาราชการ 
 เมื่อหัวหน้างานอุบัติเหตุได้รับค าสั่งจากผู้อ านวยการ (หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในสั่งการ 
ตามล าดับ กรณีผู้อ านวยการไม่อยู่) ประกาศใช้แผนแจ้งไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพ่ือให้
ประกาศใช้แผนดังนี้ 
        1.หัวหน้าเวร ER กดสัญญาณกริ่ง กดเสียงยาวติดต่อกัน 3 ครั้ง ครั้งละ 10 วินาที ห่างกันครั้งละ 5 
วินาที 
        2.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประกาศเสียงตามสาย 3 ครั้ง “ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรด
ทราบ ได้มีอุบัติเหตุหมู่เกิดขึ้นแล้ว  ขอให้ทุกคนประจ าหน้าที่ตามแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ” (กรณีแผน 2 หรือแผน  
3) 
        3.รถAmbulanceเปิดไซเรนวิ่งรอบบ้านพักพร้อมประกาศอีก 2 รอบ  
นอกเวลาราชการ 
       1. พยาบาลผู้ตรวจการเมื่อได้รับค าสั่งจากผู้อ านวยการให้ใช้แผน   โทรศัพท์ระดมเจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาล สั่งการให้พนักงานขับรถเวร เปิดไซเรนรอบบ้านพักเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล 2 รอบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่
มาประจ าตามจุดที่ได้รับมอบหมาย 
       2. หัวหน้าเวร ER กดสัญญาณกริ่ง กดเสียงยาวติดต่อกัน 3 ครั้ง ครัง้ละ 10 วินาที  ห่างกันครั้งละ 5  
วินาที ( กรณแีผน 2 หรือแผน  3) 
       3. รถAmbulanceเปิดไซเรนวิ่งรอบบ้านพักพร้อมประกาศอีก 2 รอบ 
***หมายเหตุ*** 
     นอกเวลาราชการให้พิจารณาสถานการณ์ในห้องฉุกเฉินขณะนั้นร่วมด้วย โดยแม้ว่ามีผู้บาดเจ็บน้อยกว่า 
10 คน แต่หากมีข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการสามารถสั่ง
การประกาศแผนอุบัติเหตุหมู่ได ้
1. ในห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยประเภท ESI level 1 มากกว่า 2 ราย 
2. ในห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยประเภท ESI level 1 และ 2 รวมมากกว่า 5 ราย 
3. ในห้องฉุกเฉินมีผู้ป่วยประเภท ESI level 3 มากกว่า 10 ราย 
ขั้นตอนที่ 3 การจัดตั้งศูนย์อ านวยการและศูนย์ปฏิบัติการ 
     1. หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉินหรือพยาบาลเวรตรวจการ จะเป็นผู้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
ด าเนินการจัดเตรียมสถานที่และแจ้งผู้รับบริการ เพ่ือเตรียมความพร้อมและมีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้ 
1.1. รับแจ้งเหตุจากศูนย์EMSหรือหรือหัวหน้าเวรห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
1.2. ประเมินสถานการณ ์
1.3. แจ้งผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉินและรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล 
1.4. ประสานงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผน 
1.5. ดูแลให้เจ้าหน้าที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานส าหรับอุบัติภัย/
อุบัติเหตุเหตุกลุ่มชน 
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1.6. ระหว่างรอผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉินหรือ
พยาบาลเวรตรวจการต้องเป็นผู้ประสานงานแทนจนกว่าผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะ
มาถึงในเรื่องต่อไปนี้ 
 1.6.1 จัดเตรียมพ้ืนที่บริเวณบัญชาการ และพ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยก าหนดพื้นท่ีรับสถานการณ์ ดังนี้ 
  1. ศูนย์อ านวยการ ใช้เคาน์เตอร์พยาบาลคัดกรอง 
  2. บริเวณคัดแยก (Triage area) หน้าศูนย์เปล 
  3. บริเวณสีเขียว (Green Zone) พ้ืนที่หน้าOPD ศัลยกรรม 
  4. บริเวณสีเหลือง (Yellow Zone) พ้ืนที่หน้า OPD 1 
  5. บริเวณสีแดง (Red Zone) พ้ืนที่ห้องฉุกเฉิน 
  6. บริเวณสีด า (Black Zone) พ้ืนที่ห้องผ่าตัดเล็ก 
1.6.2 การปิดเส้นทางจราจร โดยประสานงานกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  
1.6.3 การจัดบุคลากรเข้าประจ าตามแผนที่ก าหนด 
1.6.4 แจ้งทีมห้องผ่าตัดเพ่ือท าการงด Case ผ่าตัด ที่ไม่เร่งด่วน 
1.6.5 ประสานงานกับ Zone ต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการเรื่อง การจัดบุคลากรและอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พอเพียง 
1.6.6. กรณีท่ีมีนักข่าว ญาติผู้ป่วย ที่ต้องการข้อมูลข่าวสาร พยาบาลเวรตรวจการต้องแจ้งให้ทราบว่าจะมีการ
แถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากผู้อ านวยการ ส่วนรายชื่อผู้บาดเจ็บจะแจ้งให้ทราบ ณ งานประชาสัมพันธ์ 
1.6.7. ส่งข้อมูลที่ทราบให้รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาลและผู้บริหารที่เข้ามาร่วมในการ
ด าเนินการแผนอุบัติภัย อุบัติเหตุกลุ่มชนในโรงพยาบาล 
2 ผู้บัญชาการแผนฯ เข้าประจ า ณ บริเวณบัญชาการ และระดมเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องประจ าการบริเวณ
บัญชาการ 
การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ สถานที่คือ ห้องศูนย์ประสานหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
ศูนย์ปฏิบัติการเป็นศูนย์กลางในการประสานงานของทีมปฏิบัติการ 
บุคลากรประจ าศูนย์ปฏิบัติการ ได้แก่ 

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

บทบาทหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการ คือ 
1) จุดรายงานตัวของทีมปฏิบัติการ รายงานตัวภายในห้องศูนย์ประสานงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยมีป้ายรายงาน
ตัวและหน้าที่อยู่ในใบเดียวกัน 
2) มอบหมายงานให้ทีมปฏิบัติการ 
3) รับข้อมูลจากห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน และส่งต่อข้อมูลให้แก่ศูนย์อ านวยการ 
4) รับแจ้งการปรับแผน และด าเนินการประสานงานบุคลากรในการปรับแผน 
การจัดตั้งศูนย์อ านวยการ สถานที่ คือ เคาน์เตอร์พยาบาลคัดกรอง 
ศูนย์อ านวยการจะเป็นศูนย์กลางของแผน ซึ่งจะมีผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้ปฏิบัติงานแทนเป็น
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผน ศูนย์นี้จะก่อตั้งทันทีโดยอัตโนมัติเม่ือสถานการณ์คับขันหรือเมื่อมีการประกาศ
สัญญาณเริ่มใช้แผน  
บุคลากรประจ าศูนย์อ านวยการ ได้แก่ 
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1) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลและรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านต่างๆ 
2) หัวหน้างานซ่อมบ ารุง 
โดยมีรองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาลเป็นเลขานุการ ประสานงานในศูนย์  
บทบาทหน้าที่ของศูนย์อ านวยการ คือ 
1) ประกาศใช้แผนและยุติแผน 
2) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผน 
3) ให้ข่าวและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
4) ปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ 
ขั้นตอนที่ 4 การจัดเส้นทางจราจร 
เมื่อมีการประกาศใช้แผน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (นอก) ของโรงพยาบาลจะด าเนินการจัดเส้น
การจราจร ดังนี้ 
1. กัน้ทางเดินรถด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก ให้ผ่านเฉพาะรถฉุกเฉินเท่านั้น 
2. ผู้ป่วยธรรมดาหรือญาติ จอดรถบริเวณหน้าอาคาร 4 โดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแล ไม่ให้จอดรถ
กีดขวางทางรถฉุกเฉิน  
3. เส้นทางจราจรบริเวณหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน อนุญาตให้เฉพาะพาหนะที่น าส่งผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉิน 
กรณีท่ีได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินทั่วไป เท่านั้น  
4. รถฉุกเฉินที่น าส่งผู้ประสบอุบัติภัย ให้จอดส่งผู้ป่วยบริเวณด้านหน้าอาคารอุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก เท่านั้น 
แล้วขับวนออกไปถนนด้านหน้าตึก  
ขัน้ตอนที่ 5 การจัดบุคลากรเข้าประจ าการ 
1. ทีมการคัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ สถานที่ คือ บริเวณหน้าศูนย์เปล 
บุคลากรทีมคัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ ได้แก่ 
1) แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
2) หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน , พยาบาลคัดกรอง ER 
3) พยาบาลเวรศูนย์ประสานส่งต่อ ,พนักงานเปล ,เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
บทบาทหน้าที่ของทีมคัดกรอง คือ 
1) ตรวจประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้นอย่างรวดเร็วตามหลัก Primary Survey of ATLS 
ในเรื่อง (A) ทางเดินหายใจ, (B) การหายใจ, (C) การไหลเวียนโลหิตและ (D) ระดับความรู้สึกตัว เพ่ือคัดแยก
ระดับความรุนแรงของผู้บาดเจ็บ 
2) ติดป้ายข้อมือผู้บาดเจ็บตามความรุนแรงที่คัดแยก 
3) ส่งผู้บาดเจ็บไป Zone ต่าง ๆ ตามความรุนแรงที่คัดแยก  
    หมายเหตุ กรณีอุบัติภัยสารเคมี จะมีทีมล้างตัว, ทีมพยาบาลจากกลุ่มงานเวชมา 1 ทีม 
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แผนภูมิปฏิบัติงานแสดงข้ันตอนในการคัดกรองและรักษาผู้ป่วย 
 

จุดที่เกิดเหตุ 

หน่วยรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน 

หน่วยรับและแยกประเภทผู้ป่วย 

บาดเจ็บเล็กน้อย 
(กลุ่ม A) 

บาดเจ็บปานกลาง 
(กลุ่ม B) 

บาดเจ็บหนัก 
(กลุ่ม C) 

ถึงแก่กรรมหรือหมดหวัง 
(กลุ่ม D) 

ตรวจวินิจฉัย ตรวจวินิจฉัย 
Resuscitation 

การวินิจฉัย 
ห้องรักษาศพ 

ท าแผล ท าแผลหรือ 
รักษาอื่น ๆ 

Operation Investigation 

สังเกตอาการ กลับบ้าน กลับบ้าน หอผู้ป่วย        Refer 

นัดมารับบริการรักษาต่อ 
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แผนผังการวางก าลังเจ้าหน้าที่บริการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่ในเวลาราชการ 

 

กลุ่มสีเขียว (กลุ่ม A) 
บาดเจ็บเล็กน้อย 

สถานที่ 
    - หน้าห้องประกันสังคม  
บุคลากร 
    - แพทย์กุมาร, สูต-ินรีเวช(OPD GYNE) 
จักษุแพทย์ 
      พยาบาลตึกเด็ก หัวหน้าทีม 
      พยาบาลตึก PP   
      OPD สูติฯ OPD EYE NCD,  
หน้าที่  
    - ให้การรักษาพยาบาล 
    - ให้ข้อมูล,บันทึกข้อมูล,บันทึกใบ IS 

 
 

    - จ าหน่ายผู้ป่วย 

จุดคัดกรอง 
(Screening Area) 

สถานที่ 
   - บริเวณศูนย์เปล 
บุคลากร 
   - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
   - หัวหน้างาน OPD,พยาบาลคัด
กรอง er/opd ,พยาบาลหน.ศูนย์ส่งต่อ 
   -  พนักงานเปล 
   - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
หน้าที่ 
   - แบ่งกลุ่มผู้ป่วย 
   -  ท าบัตร 
   - รวบรวมรายชื่อผู้ป่วย 

กลุ่มสีด า (กลุ่ม D) 
เสียชีวิต (คาดว่าต้องเสียชีวิต) 

สถานที่ 
    - ในห้องผ่าตัดเล็ก 
บุคลากร 
    - แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                      
พยาบาลคลินิคพิเศษ พยาบาลวิชาชีพ
กลุ่มงานเวช  ฯ, พยาบาลจิตเวช ,จนท.
ทันตกรรม                                                                                             
หน้าที่ 
    - บันทึกบาดแผล, ใบ IS 
    - เก็บรักษาทรัพย์สิน 
    - ให้ข้อมูล 

กลุ่มสีเหลือง (กลุ่ม B) 
บาดเจ็บปานกลาง 

สถานที่  
    หน้าห้องท าหัตถการ OPD 
บุคลากร 
    - แพทย์ Ortho, อายุรแพทย์,ศัลย์ (OPD 
    - พยาบาลตึก Orthro   
    - พยาบาลOPD GP, OPD Sx , Orthro , 
OPD ENT 
    - พยาบาลตึกLR 
    - พยาบาลห้องท าหัตถการ OPD 
หน้าที่ 
    - ให้การรักษา / ปฐมพยาบาล / บันทึก
สัญญาณชีพ, 
       ใบ IS , บาดแผล  ส่ง PT Admit refer 
    - ส่งผู้ป่วยเข้า Admit / Refer 

กลุ่มสีแดง (กลุ่ม C) 
อาการหนัก 

สถานที ่
    - บริเวณภายในห้องฉุกเฉิน   
บุคลากร 
    -แพทย์ER แพทย์ OPD ศัลย์, ENT 
Maxillo 
    - พยาบาล ER, ICU, 
    - พยาบาลตึกMed ช/ญ,Sx 
พร้อมผู้ช่วยเหลือคนไข้ทุกตึก 
    - ประชาสัมพันธ์ /กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคล  (เก็บของมีค่า) 
หน้าท่ี 
     - ปฏิบัติการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
     - บันทึกการพยาบาลก่อนส่งต่อ 
     - บันทึกบาดแผล, ใบ IS 
     - เก็บรักษาทรัพย์สิน   ฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ 

สถานที่ 
    - ตามแผนกต่าง ๆ ตามปกต ิ
บุคลากร 
    - ฝ่ายบริหาร 
    - เจ้าหน้าท่ีห้อง Lab 
    - เจ้าหน้าท่ีคลังเลือด 
    - เจ้าหน้าท่ีเภสัช 
    - นักสังคมสงเคราะห์ 
    - โภชนาการ 
    - เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน 
    - รังสีแพทย์ เจ้าหน้าท่ีรังสี 

ห้องผ่าตัด 
แพทย์ศัลยกรรม ,แพทย์ 
Ortho  
วิสัญญี , ทีมผ่าตัด 

หอผู้ป่วยใน 

เก็บทรัพย์สิน 
-เจา้หนา้ที่การเงิน 

หน่วยรักษาความปลอดภัย 
สถานที่ 
 - หน้าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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 แผนผังการวางก าลังเจ้าหน้าที่บริการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ-อุบัติภัยหมู่นอกเวลาราชการ 

 

กลุ่มสีเขียว (กลุ่ม A) 
บาดเจ็บเล็กน้อย 

สถานที่ 
    - หน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก  
บุคลากร 
    - แพทย์กุมาร, สูต-ินรีเวช 
    - พยาบาลตึกเด็ก หัวหน้าทีม 
      พยาบาลตึก PP   
หน้าที่  
    - ให้การรักษาพยาบาล 
    - ให้ข้อมูล,บันทึกข้อมูล,บันทึกใบ IS 

 
 

    - จ าหน่ายผู้ป่วย 

จุดคัดกรอง 
(Screening Area) 

สถานที่ 
   - บริเวณศูนย์เปล 
บุคลากร 
   - แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
   - หัวหน้างาน OPD,พยาบาลคัด
กรอง er/opd ,พยาบาลหน.ศูนย์ส่งต่อ 
   -  พนักงานเปล 
   - เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 
หน้าที่ 
   - แบ่งกลุ่มผู้ป่วย 
   -  ท าบัตร 
   - รวบรวมรายชื่อผู้ป่วย 

กลุ่มสีด า (กลุ่ม D) 
เสียชีวิต (คาดว่าต้องเสียชีวิต) 

สถานที่ 
    - ในห้องผ่าตัดเล็ก 
บุคลากร 
    - แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน/แพทย์เวร                       
พยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานอุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน (คิวสุดท้าย) 
หน้าที่ 
    - บันทึกบาดแผล, ใบ IS 
    - เก็บรักษาทรัพย์สิน 
    - ให้ข้อมูล 

กลุ่มสีเหลือง (กลุ่ม B) 
บาดเจ็บปานกลาง 

สถานที่  
    หน้าห้องท าหัตถการ OPD 
บุคลากร 
    - แพทย์ Ortho, อายุรแพทย์ 
    - พยาบาลตึก Orthro หัวหน้าทีม  
    - พยาบาลตึกLR 
    -  
หน้าที่ 
    - ให้การรักษา / ปฐมพยาบาล / บันทึก
สัญญาณชีพ, 
       ใบ IS , บาดแผล  ส่ง PT Admit refer 
    - ส่งผู้ป่วยเข้า Admit / Refer 

กลุ่มสีแดง (กลุ่ม C) 
อาการหนัก 

สถานที ่
    - บริเวณภายในห้องฉุกเฉิน   
บุคลากร 
    -แพทย์ER แพทย์ OPD ศัลย์, ENT 
Maxillo 
    - พยาบาล ER, ICU, 
    - พยาบาลตึกMed ช/ญ,Sx 
พร้อมผู้ช่วยเหลือคนไข้ทุกตึก 
    - เจ้าหน้าท่ีในห้องER  (เก็บของมีค่า) 
หน้าท่ี 
     - ปฏิบัติการช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
     - บันทึกการพยาบาลก่อนส่งต่อ 
     - บันทึกบาดแผล, ใบ IS 
     - เก็บรักษาทรัพย์สิน   

ฝ่ายสนับสนุนอื่น ๆ 
สถานที่ 
    - ตามแผนกต่าง ๆ ตามปกต ิ
บุคลากร 
    - ฝ่ายบริหาร 
    - เจ้าหน้าท่ีห้อง Lab 
    - เจ้าหน้าท่ีคลังเลือด 
    - เจ้าหน้าท่ีเภสัช 
    - นักสังคมสงเคราะห ์
    - โภชนาการ 
    - เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน 
    - รังสีแพทย์ เจ้าหน้าท่ีรังสี 

ห้องผ่าตัด 
แพทย์ศัลยกรรม ,แพทย์ 
Ortho  
วิสัญญี , ทีมผ่าตัด 

หอผู้ป่วยใน 

เก็บทรัพย์สิน 
-เจา้หนา้ที่การเงิน 

หน่วยรักษาความปลอดภัย 
สถานที่ 
 - หน้าตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานตาม Zone ต่าง ๆ ปฏิบัติดังนี้ 
              1 การปฏิบัติการส่วนนอกโรงพยาบาล (Pre-hospital Phase)  
- รับแจ้งเหตุทาง 1669 
 - วิเคราะห์ว่าเป็น Mass Casualty Incident (MCI) 
 - หัวหน้าเวรรายงานสถานการณ์แก่หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ในเวลา
ราชการ) หรือแพทย์เวรห้องฉุกเฉิน/เวรตรวจการ (นอกเวลาราชการ) เพื่อรายงานสถานการณ์แก่
ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหรือผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการทราบโดยด่วน เพ่ือตัดสินใจในการ
ประกาศใช้แผนอุบัติเหตุหมู่   
– หัวหน้าเวรออกค าสั่งในการออกเหตุตามแผนการจัดการอุบัติเหตุหมู่โดยทีมท่ีออกเหตุออกรถ ALS 
คันที่ 1 (ALS 1) 
 - ปล่อยรถ ALS 1 (ภายใน 2 นาที) พร้อมอุปกรณ์เตรียมรับอุบัติเหตุหมู่ตามแผนการจัดการอุบัติเหตุ
หมู่ 
 - รับรายงานจากหน่วย ALS 1 และประสานงานเป็นระยะๆ 
 - ถ้ามีจ านวนผู้บาดเจ็บถึงเกณฑ์ที่ต้องใช้ ALS คันที่ 2 ให้ปล่อยรถ ALS 2 ตามแผนการจัดการ
อุบัติเหตุหมู ่
 - ประสานหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชนใกล้เคียง เพื่อขอความช่วยเหลือออกเหตุร่วม และ
ประสานกับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, มูลนิธิต่างๆ, ต ารวจและหน่วยงานดับเพลิง 
(ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานการณ์นั้นๆ) 
 - รายงานสถานการณ์แก่หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นระยะ ๆ 
 - ประสานงานกับทีม ALS1, ALS2 และทีมปฏิบัติการร่วมจากรพ.อ่ืนๆ เพื่อรายงานสถานการณ์และ
ร้องขอสนับสนุนทรัพยากรเพิ่มตามความเหมาะสม 
 

หน่วยรถพยาบาล Ambulance คันที่ 1 (ALS 1) 
                   ต าแหน่ง จ านวน             หน้าที่ 

1. พยาบาล ER ( member 4 ) 
2. พยาบาล ER ( member 5 )    
3.  เวชกิจฉุกเฉินระดับกลาง (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 (เพิ่มเติมจากอุปกรณ์หลักใน ALS 1) 
- Mobile BP monitoring                             1 
อุปกรณ์ MCI 
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- เสื้อแสดงต าแหน่งหน้าที่ (แจกก่อนออกรถ)           5 
- RN (member4) : Field medical commander  1 
- RN (member3) : Treatment                         1 
- EMT-I ( EMS ) : Loading                               1 
- พนักงานเปล (ER) : First responder                  1 
- พนักงานขับรถ : เสื้อขาวแดง                            1 
- วิทยุสื่อสาร (Field medical commander, Treatment, Loading)   3 
 
หน้าที ่
- ทุกคนต้องมารายงานตัว ณ ห้องศูนย์สั่งการ เพ่ือลงทะเบียนและรับเสื้อพร้อมเตรียมอุปกรณ์ 
เสริมอย่างเร่งด่วน ภายในเวลา < 1 นาทีและ Start time น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 นาท ี
 
บทบาท 
 
             พยาบาล  เวชกิจฉุกเฉิน

ระดับกลาง (EMT-I)  
   พนักงานเปล (ER)     พนักงานขับรถ 

1.พยาบาล ER ( 
member 4 ) 
- เป็นผู้บัญชาการด้านการ
รักษาพยาบาล (Field 
medical commander) 
- รายงานตัวกับ Incident 
commander ณ จุดเกิด
เหตุ 
- มอบหมายหน้าที่ของแต่
ละฝ่าย 
- ดูแลการปฏิบัติงานของ
แต่ละฝ่าย และจัดตั้งจุด 
Parking (ด าเนินงานโดย 
FR), Loading 
- รายงานสถานการณ์กับ
ศูนย์สั่งการและพิจารณา
ขอความช่วยเหลือ 
สนับสนุนเพิ่มเติม (อาจจะ
มอบหมายให้ EMT-I ศูนย์
สั่งการ รายงานและ
ประสานแทนได้) 

- ประจ าจุด Treatment 
- ประสานศูนย์สั่งการ
เพ่ือขอก าลังสนับสนุน
เพ่ิมเติมตามความ
เหมาะสม 
- ท าหน้าที่ Loading : 
ประสานรถพยาบาลที่
เหมาะสมกับผู้บาดเจ็บ
แต่ละประเภท (ตามใบ
Triage Tag) เพ่ือน าส่ง
รพ.ที่เหมาะสม 
- ยังคงประจ าจุด 
Treatment & Loading 
เพ่ือประสานงานต่อเนื่อง 
(กรณีรถ ALS1 transfer 
ผู้บาดเจ็บไปยังรพ.) 
- หากมีปัญหา ณ จุดเกิด
เหตุให้รายงานกลับมาที่ 
Field medical 
commander 

- ประจ าจุด Treatment 
- ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์
และให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ 
เช่น collar, spinal 
board,อุปกรณ์  
pressure dressing, 
splint 
- ช่วยยกเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาล 

- จอดรถ ณ จุดที่
เหมาะสมและปลอดภัย 
เพ่ือน าทีมลงไปประเมนิ
สถานการณ์ (30 ม.) 
- เคลื่อนรถมาจอด ณ 
จุด Loading และกลับ
รถพยาบาล โดยให้หัวรถ
เตรียมเคลื่อนที่ออกจาก
จุดเกิดเหตุเพื่อให้สะดวก
ในการ transfer 
ผู้บาดเจ็บไปยังรพ. 
- ช่วยยกเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาล 
- น าส่งผู้บาดเจ็บไปยัง
รพ. 
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             พยาบาล  เวชกิจฉุกเฉิน
ระดับกลาง (EMT-I)  

   พนักงานเปล (ER)     พนักงานขับรถ 

- สรุปข้อมูลสถานการณ์
และผู้บาดเจ็บหลังท าการ 
transfer ผู้บาดเจ็บครบ
ทั้งหมด 
- สรุปรายงานสถานการณ์
กับ Incident  
commander 
- ตรวจสอบทีมปฏิบัติการ
และความปลอดภัยของ
ทีม 
2.พยาบาล ER 
(member 3 ) 
- คัดแยกผู้บาดเจ็บ ณ จุด
เกิดเหตุ (Triage sieve) 
- หลัง Triage sieve เสร็จ
สิ้น ให้มารายงานข้อมูลแก่ 
Field medical 
commander ทราบ และ
Operation Section ย้าย
ไปประจ าจุด treatment 
สามารถให้การ
รักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บ
ได้ตามศักยภาพท่ีม ี
- Triage Sort ก่อน 
Loading 
- หากมีปัญหา ณ จุดเกิด
เหตุให้รายงานกลับมาที่ 
Field medical 
commander 

 

หมายเหตุ 
 หลัง ALS 1 น าส่งผู้บาดเจ็บเสร็จสิ้น ให้รถ ALS 1 กลับไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อรับ EMT-I และ พนักงานเปล
กลับรพ. (กรณีที่ยังคงมีทีมเหลืออยู่ ณ จุดเกิดเหตุ) 
** กรณี Transfer ผู้ป่วย ** 
- ALS 1 : RN (member4) และ RN (member3) transfer ผู้บาดเจ็บกลับรพ. 
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- On scene care : EMT-I (EMS) และ พนักงานเปล (ER) ดูแลผู้บาดเจ็บและรอประสาน ALS/BLS/FR ทีม
อ่ืนสนับสนุนตามความเหมาะสม                         
หน่วยรถพยาบาล Ambulance คันที่ 2 (ALS 2) 
                   ต าแหน่ง จ านวน             หน้าที่ 

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 

อุปกรณ์รักษาพยาบาล (เพ่ิมเติม) 
- Mobile BP monitoring   1 
- กระเป๋า ALS 2     1 
- ชุดยา Emergency    1 
- ชุด splint (1 ชุด 4 ชิ้น)   1 
หน้าที ่
- ทุกคนต้องมารายงานตัว ณ ห้องศูนย์สั่งการ เพ่ือลงทะเบียนและรับเสื้อพร้อมเตรียมอุปกรณ์ 
เสริมอย่างเร่งด่วน ภายในเวลา < 1 นาทีและ Start time น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 นาท ี
- ALS 2 
 - สนับสนุน ALS 1 ทั้งอุปกรณ์และก าลังคน 
 - Loading ผู้บาดเจ็บน าส่งรพ. 
บทบาท 
พยาบาล เวชกิจฉุกเฉิน

ระดับกลาง (EMT-I) 
พนักงานเปล (ER) พนักงานขับรถ 

1.พยาบาล ER ( 
member 2 ) 
- ดูแลรักษาพยาบาล
ผู้บาดเจ็บและน าส่ง
ผู้บาดเจ็บไปกับรถ ALS 2 
 
 
 

- น าอุปกรณ์สนับสนุนลง
ไปให้จุด treatment 
(กรณีอุปกรณ์ไม่พอ) 
- ประจ าจุด treatment 
เพ่ือช่วยดูแลผู้ป่วย 

ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์
และให้การช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้บาดเจ็บ
ระหว่าง transfer 
- ช่วยยกเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาล 
และน าส่งผู้บาดเจ็บไป
กับรถ ALS 2 

- จอดรถ ณ จุด parking 
เพ่ือรอจุด Loading 
(EMT-I) ประสานให้มา 
Load ผู้บาดเจ็บ 
- ช่วยยกเคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บขึ้นรถพยาบาล 
- น าส่งผู้บาดเจ็บไปยัง
รพ. 

** กรณี Transfer ผู้ป่วย ** 
- ALS 2 : RN และ พนักงานเปล (ER) transfer ผู้บาดเจ็บกลับรพ. 
- On scene care : EMT (Refer) ดูแลผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 
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                  การปฏิบัติการส่วนในโรงพยาบาล (In hospital Phase) 
1 Triage area (สถานที่คัดแยกผู้บาดเจ็บ) 
 สถานที ่: จุดคัดกรองหน้าศูนย์เปล 
 - บุคลากร : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 1    คน 
-  พยาบาลหัวหน้าศูนย์ประสานส่งต่อ   1    คน 
- พยาบาลประจ าจุดคัดกรอง OPD    1    คน 
- หลังทราบการประกาศแผนอุบัติเหตุหมู่ให้ส่งตัวแทนไปรายงานตัว ณ จุดรายงานตัว 1 คน พร้อมรับป้าย
ประจ าต าแหน่ง 
- รับวิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง และมอบให้หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกพกประจ าตัวไว้ 
- กรณีมี triage tag จากจุดเกิดเหตุ 
- สีแดง : ไม่ต้องคัดกรอง ให้ส่งผู้ป่วยเข้า ER ทันท ี
- สีเหลือง : คัดกรองผู้ป่วยก่อนเข้าห้องฉุกเฉิน (Triage SORT) 
- สีเขียว : ไม่ต้องท าการคัดกรอง น าส่งโซนสีเขียวได้ 
- กรณีไม่มี triage tag จากจุดเกิดเหตุ : ให้ท าการ triage SORT ก่อนน าส่ง ER 
- หลังจากท าการคัดกรองผู้ป่วยเรียบร้อยแล้ว ให้หัวหน้าศูนย์ประสานส่งต่อเข้าไปช่วย 
ปฏิบัติงานในโซนแดง ส่วนหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและพยาบาลประจ าจุดคัดกรอง OPD
ประจ าจุดคัดกรองตามเดิม 
** การรายงานตัวของเจ้าหน้าที่และพยาบาลห้องฉุกเฉิน ให้ใช้วิธีเขียนรายชื่อลงในกระดาษเพ่ือส่งให้ผู้ช่วย
เหลือคนไข ้(ต าแหน่งเดินเอกสาร) เดินไปส่งยังจุดรายงานตัว พร้อมรับป้ายประจ าต าแหน่งมาให้ **เนื่องจาก
ต้องเตรียมพร้อมรับผู้บาดเจ็บที่ห้องฉุกเฉิน 
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Zone 1: สีแดง พื้นที่ บริเวณด้านในของหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
บุคลากรประจ า Zone ได้แก่ หัวหน้าแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (ผู้ก ากับโซนแดง)                    

ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
1. แพทย์เวรห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( member 2 ) 
3. พยาบาลหอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 
4 ผู้ช่วยเหลือคนไข้หอผู้ป่วย อายุรกรรมหญิง 
5. พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (จากบ้านพัก) 
6. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจ าห้อง ER 

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

ทีม 1 
Refer ในทีม 
 
 
 
 

1. แพทย์เวรศัลยกรรม หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
3. พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ( member 5 ) ** 
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจ าห้อง ER 
5. AEMT 
6. ผู้ป่วยเหลือคนไข้หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 

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

ทีม 2 
Refer ในทีม 
 
 
 

1. แพทย์เวร ENT หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลห้อง ICU 
3. พยาบาลหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้อายุรกรรมชาย 
5. พยาบาลแผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (จากบ้านพัก) 
6. AEMT 

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

ทีม 3 
Refer ในทีม 
 

 
บทบาทหน้าที่ 

แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
- ช่วยฟื้นคืนชีพ, เปิดทางเดิน
หายใจ และเปิดเส้น 
- ให้การ Resuscitations ตาม
แนวทางของ ATLS จนพ้นภาวะ
วิกฤต พร้อมที่จะเคลื่อนย้ายไป
ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วยหนักหรือ หอ
ผู้ป่วยใน 
- ท าหัตถการต่าง ๆ ตามความ
เหมาะสม เช่น เจาะปอด เจาะคอ 
หรือเปิดเส้นเลือดด า (Cut 
down/central line) เป็นต้น 

- ช่วยแพทย์ในการปฏิบัติการช่วย
ฟ้ืนคืนชีพ, เปิดทางเดินหายใจ 
เปิดเส้นเลือดเพ่ือให้สารน้ าและ
เลือด 
- ช่วยแพทย์ Resuscitations จน
พ้นภาวะวิกฤต 
- ช่วยแพทย์ท าหัตถการต่างๆ 
เช่น เจาะปอด เจาะคอ หรือเปิด
เส้นเลือดด า เป็นต้น 
- ประสานงาน และส่งต่อผู้ป่วย
ขณะเคลื่อนย้ายตามหน่วยงาน
ต่าง ๆ 

- ช่วยเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์
ทางการแพทย์ ส าหรับการ
รักษาพยาบาลหรือท าหัตถการ
ต่าง ๆ 
- รวบรวมและบันทึกรายการ
ทรัพย์สิน ของมีค่าของผู้บาดเจ็บ
ที่ไม่รู้สึกตัวหรือไม่มีญาติ แล้วส่ง
มอบให้กับพยาบาลหัวหน้าเวร
ประจ าห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
- ท างานตามมอบหมายงาน 
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Zone 2: สีเหลือง พ้ืนที่ บริเวณ OPD หน้าห้องหัตถการห้องตรวจโรคทั่วไป 
บุคลากรประจ า Zone ได้แก่ พยาบาลหัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลออร์โธปิดิกส์ ผู้ก ากับโซน 

ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
1. แพทย์เวรออร์โธปิดิกส์ หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 
3. พยาบาลห้องตรวจศัลยกรรมทั่วไป 
4. พยาบาลห้องตรวจโรคทั่วไป 
5. พยาบาลห้องตรวจENT 
6. พยาบาลตึกศัลยกรรมกระดูก 
7. เจ้าหน้าที่ห้องเฝือกห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 
8. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ประจ าห้อง ตึกศัลยกรรมกระดูก 

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

ทีม 1 
 

1. แพทย์เวรศัลยกรรม หัวหน้าทีม 
2. พยาบาลห้องตรวจศัลยกรรม 
2. พยาบาลห้องตรวจจักษุ  
4. พยาบาลห้องตรวจอายุรกรรม 
5. พยาบาลห้องคลอด 
6. พยาบาลตึกหลังคลอด 
7. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ประจ าห้องคลอด 

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

ทีม 2 
 
 
 

 
บทบาทหน้าที่ 

แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 
- ให้การรักษา ดูแลการหยุด
เลือด  
- ท าการ Splint ในรายที่สงสัย
กระดูกหัก  
- ท าแผล เย็บแผล สังเกต
อาการและอาการแสดงที่อาจ
เปลี่ยนแปลงเป็น Zone สีแดง
ได ้ 
 

- ท าการพยาบาลผู้บาดเจ็บ  
- ตรวจวัดสัญญาณชีพ สัญญาณประสาท 
สังเกตและเฝ้าระวังอาการเปลี่ยนแปลง
อย่างใกล้ชิด และรายงานแพทย์ประจ า 
Zone ทันทีท่ีมีอาการเปลี่ยนแปลง  
- ส่งตรวจพิเศษต่างๆ (ควรรอให้โซนสีแดง
ได้รับการตรวจวินิจฉัยเรียบร้อยก่อน)  
- ประสานงานพยาบาลใน Zone อ่ืนๆ 
เมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง  
- รวบรวมและบันทึกรายการทรัพย์สิน 
ของมีค่าของผู้บาดเจ็บที่ไม่รู้สึกตัวหรือไม่มี
ญาติที่จ าเป็นต้องเข้าห้องผ่าตัด แล้วส่ง
มอบให้กับพยาบาลหัวหน้าเวรER 

- ช่วยเตรียมเครื่องมือ 
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 
ส าหรับการรักษา พยาบาล
หรือท าหัตถการต่าง ๆ  
- ท างานตามมอบหมายงาน  
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Zone สีเขียว สถานที่ : บริเวณหน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 
บุคลากรประจ า Zone ได้แก่หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้กุมารเวชกรรม (ผู้ก ากับโซนเขียว)       

ต าแหน่ง จ านวน หมายเหตุ 
1. แพทย์เวรกุมารเวชกรรม หัวหน้าทีม 
2 . พยาบาลวิชาชีพจากตึกเด็ก 
3. พยาบาลห้องฉีดยา  
4. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ตึกกุมารฯ  
 

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

ทีม 1 
 

1.แพทย์สูตินรีเวช (แพทย์เวร)    หัวหน้าทีม   
2.พยาบาลวิชาชีพตึกผู้ป่วยสูตินรีเวช 
3. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ตึกผู้ป่วยสูตินรีเวช              

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

ทีม 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- หลังทราบการประกาศแผนอุบัติเหตุหมู่ให้ไปรายงานตัว ณ จุดรายงานตัวพร้อมรับป้ายประจ าต าแหน่ง 
 - ผู้ก ากับโซนเขียวรับวิทยุสื่อสาร 1 เครือ่ง 
 - รับรายงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากพยาบาลประจ าโซน 
 - รายงานปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไปยัง Operation section chief 
-  รอฟังค าสั่งจาก Operation section chief เพียงคนเดียวเท่านั้น 
 หน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าโซนเขียว 
- รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุหมู่จากเสียงตามสายประกาศแผน(1,2,3) 
- รายงานตัว ณ จุดรายงานตัว (หน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก) พร้อมรับป้ายประจ าต าแหน่ง 
- ท าการรักษาพยาบาลผู้ป่วย 
- รายงานผู้ก ากับโซนเขียว (ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น) ในกรณีท่ีมีปัญหา 
– แยกย้ายกลับเมื่อประกาศยุติแผนอุบัติเหตุหมู่เท่านั้ 
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4.5 Moribund area (โซนผู้ป่วยเสียชีวิต) 
 สถานที ่: บริเวณห้องผ่าตัดเล็ก 

- บุคลากร : 
1. แพทย์(แผน 1) : จ านวน    1    คน 
1.1 แพทยป์ระจ าห้องฉุกเฉิน    1    คน 
 แพทย์ (แผน 2) : อัตราก าลังเสริม   1    คน    
 1.2 แพทย์จิตเวช     
2. พยาบาล : จ านวน     3   คน 
2.1 หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัย (ผู้ก ากับโซนด า)  1   คน 
2.2 พยาบาลวิชาชีพกลุ่มงานเวช  ฯ   1   คน 
2.3 พยาบาลศูนย์ต่อเนื่อง    1   คน 

หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวอนามัย (ผู้ก ากับโซนด า)  
- หลังทราบการประกาศแผนอุบัติเหตุหมู่ให้ไปรายงานตัว ณ จุดรายงานตัวพร้อมรับป้ายประจ าต าแหน่ง 
- ผู้ก ากับโซนด ารับวิทยุสื่อสาร 1 เครื่อง 
- รับรายงานและแก้ไขปัญหาต่างๆ จากพยาบาลประจ าโซน 
- รายงานปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ไปยัง Operation section chief 
 - รอฟังค าสั่งจาก Operation section chief เพียงคนเดียวเท่านั้น 
 หน้าที่เจ้าหน้าที่ประจ าโซนด า 
 - รบัแจ้งเหตุอุบัติเหตุหมู่จากเสียงตามสายประกาศแผน (1,2,3) 
 - รายงานตัว ณ จุดรายงานตัว (หน้าห้องสุคติ) พร้อมรับป้ายประจ าต าแหน่ง 
 - บันทึกประวัติบาดแผล ลักษณะภายนอก และบันทึกการพยาบาล 
 - ให้การดูแลผู้ที่เสียชีวิตและญาติตามแนวทางการดูแลแบบองค์รวม 
- ดูแลตกแต่งศพร่วมกับ จนท.มูลนิธิฯ 
 - แพทย์เป็นผู้ชันสูตรพลิกศพและออกใบรับรองการเสียชีวิต 
- รายงานผู้ก ากับโซนด า (ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียวเท่านั้น) ในกรณีที่มีปัญหา 
 - เก็บทรัพย์สินให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บทรัพย์สิน (ฝ่ายการเงิน) โดยเก็บสิ่งของมีค่า (เช่น สร้อยก าไล โทรศัพท์
กระเป๋าเงิน) ไว้ 1 ถุง และ สิ่งของไม่มีค่าไว้อีก 1 ถุง (เช่น เสื้อผ้า เข็มขัด รองเท้า) มัดปากถุงให้เรียบร้อยและ
แปะหรือเขียน HN ผู้ป่วยข้างถุง 
 - ติดต่อญาติเพ่ือรับศพ/แจ้ง จนท.มูลนิธิฯย้ายศพ/รถรพ.ไปฝากห้องเก็บศพเมื่อครบ 2 ชั่วโมง 
– แยกย้ายกลับเมื่อประกาศยุติแผนอุบัติเหตุหมู่เท่านั้น 
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หน่วยเปล (Stretcher unit) 
 ผู้รับผิดชอบ : หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
 สถานที ่: ศูนย์เปล 
 หน้าที ่
 - เตรียมเจ้าหน้าที่เวรเปลและเปลให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการ ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
 - หากเจ้าหน้าที่พบปัญหาให้รายงาน หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก กรณีหัวหน้ากลุ่มงานการ
พยาบาลผู้ป่วยนอกไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ให้รายงานต่อหัวหน้าพยาบาลเพ่ือประสานงานต่อไป 
 - กลับมาท าหน้าที่ตามปกติเม่ือมีประกาศยุติแผนอุบัติเหตุหมู่เท่านั้น 

งานหอผู้ป่วยใน 
ผู้รับผิดชอบ หวัหน้าหอผู้ป่วย 
1.พยาบาลประจ าหอผู้ป่วย 
2.แพทย์ประจ าหอผู้ป่วย 
หน้าที่ความรับผิดชอบ  
1.เตรียมบุคลากรเพ่ือปฏิบัติงานตามแผน 
2.เตรียมเตียงส าหรับรับผู้ป่วย 
3.เตรียมอุปกรณ์เพ่ิมเม่ือการประการแผนฉุกเฉิน 
4.รายงานแพทย์ทราบเพื่อมีการประกาศแผนฉุกเฉิน 
5.รับผู้ป่วยและตรวจสอบบันทึกเพ่ิมเติม 
6.สรุปยอดรับผู้ป่วย รายงาน และประสานงานกับกองอ านวยการ 
งานสิทธิบัตร 
ผู้รับผิดชอบ 

1.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 

2.หัวหน้าห้องสิทธิบัตร 

3.เจ้าหน้าที่สิทธิบัตร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1.เตรียมบุคลากรเสริมกรณีเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชน 

2.ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยก่อนจ าหน่าย 

3.ตามตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย Admit  

4.ประสานงานกรณีมีการส่งต่อผู้ป่วย 
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งานห้องผ่าตัด 
ผู้รับผิดชอบ 

1.แพทย์ศัลยกรรมทั่วไป 
2.แพทย์ศัลยกรรมกระดูก 
3.แพทย์และพยาบาลวิสัญญี 
4.พยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด 
5.พยาบาล และเจ้าหน้าที่พยาบาลห้องผ่าตัด 
6.พนักงานเปลห้องผ่าตัด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.รับผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจรักษาและพิจารณา เห็นสมควรให้ได้รับการผ่าตัดจากกลุ่มสีเหลือง สี
แดงและจากตึกศัลยกรรม 
2.เตรียมอุปกรณ์ในการท าผ่าตัดให้พร้อมอยู่เสมอ 

งานผู้ป่วยหนัก 
ผู้รับผิดชอบ 

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยหนัก 

2.เตรียมรับผู้ป่วยจากกลุ่มสีแดง และผู้ป่วยจากห้องผ่าตัด 

งานห้องสังคมสงเคราะห์ 

ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้าหน่วยสังคมสงเคราะห์ 

2.เจ้าหน้าที่สังคมสงเคราะห์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.ช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยที่มีรายได้น้อย 

2.ช่วยติดตามญาติผู้ป่วยและส่งผู้ป่วยกลับบ้าน 

3.เตรียมเสื้อผ้าส ารอง ส าหรับผู้ป่วยที่จ าหน่ายกลับบ้าน 

งานเภสัชกรรม 

ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
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2.เภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกร 

3.เจ้าหน้าที่ห้องยา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1.เตรียมและจ่ายยาพร้อมทั้งเวชภัณฑ์ส าหรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 

2.ช่วยสนับสนุนการจ่ายยาและวัสดุครุภัณฑ์เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 

3.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดท ารายการวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นและเบิกของเหล่านี้มาเก็บส ารอง

ไว้  
งานรังสีวิทยา  
ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 
2.รังสีแพทย ์
3.เจ้าหน้าที่รังสีวิทยา 
4.คนงานห้องเอกซเรย์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.เตรียมห้องเอกซเรย์ และอุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ 
2.บริการเอกซเรย์ให้ผู้ป่วยทั้งในและนอกสถานที่ 

 
งานคลังเลือด 
ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้างานคลังเลือด (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน) 
2.เจ้าหน้าที่คลังเลือด 
3.คนงานคลังเลือด 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.ติดต่อประสานงานกับคณะอ านวยการเพ่ือขอรับบริจาคโลหิตจากประชาชน หรือหน่วยงาน
ราชการหรือเอกชน 
2.เตรียมโลหิตส ารองไว้เพ่ือใช้ในการรักษาและผ่าตัด 

งานประชาสัมพันธ์ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.รับแจ้งข่าวอุบัติเหตุจากภายนอก 
2.รายงานหัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน, ผู้อ านวยการ 
3.ประกาศการใช้แผนอุบัติเหตุหมู่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ได้ทราบ 
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4.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น จ านวน, เพศ, รับไว้รักษา, กลับบ้าน, ผ่าตัด ส่งต่อไป
โรงพยาบาลอื่นหรือเสียชีวิต 
5.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ทราบโดยทั่วถึง 
6.เป็นศูนย์ส าหรับสอบถามเหตุการณ์ต่าง ๆ 
7.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทราบเหตุการณ์ที่ถูกต้อง 

งานเวชระเบียนและสถิต ิ
ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ 
2.เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและวิชาการ 
3.หัวหน้างานเวชระเบียน และสถิติ 
4.เจ้าหน้าที่เวชระเบียน 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.ซักข้อมูลชื่อ อายุ ที่อยู่ ในบัตร Screen ที่ข้อมือผู้ป่วยแต่ละกลุ่มสี 
2.ปั๊มตรายางอุบัติเหตุหมู่และลงตัวเลขในบัตรที่มุมบนด้านขวา OPD. Card ให้ตรงกับบัตร 
Screen  
3.รับผิดชอบในการซักประวัติและช่วยจดบันทึกบาดแผลจากบัตรติดข้อมูลลงใน OPD. Card ทุก
กลุ่มสี 
4.ประสานกับเจ้าหน้าที่อุบัติเหตุและฉุกเฉินเกี่ยวกับรายชื่อและจ านวนผู้ป่วยอุบัติเหตุทั้งหมด 
5.รวบรวมและท ารายงานจ านวนผู้ป่วยทั้งหมดเสนอผู้อ านวยการ 

งานโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 
2.โภชนาการ 
3.เจ้าหน้าที่โภชนาการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.จัดเตรียมอาหารเพิ่มเติมส าหรับผู้บาดเจ็บ 
2.จัดสวัสดิการน้ าดื่มหรืออาหารส าหรับเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน 

งานหน่วยจ่ายกลาง 
ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง 
2.เจ้าหน้าที่หน่วยจ่ายกลาง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน 
2.ช่วยในการสนับสนุนอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลให้มีอย่างเพียงพอแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

งานรักษาความสงบ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
2.หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
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3.หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย 
4.เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
1.ช่วยจัดการจราจรบริเวณโรงพยาบาลและทางเดินระหว่างตึกผู้ป่วย 
2.ช่วยรักษาความสงบบริเวณท่ีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
3.ช่วยกันญาติ และเจ้าหน้าที่ที่ไม่เก่ียวข้องออกจากบริเวณท่ีปฏิบัติงาน 

งานไฟฟ้า 
ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้าหน่วยซ่อมบ ารุง 
2.เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.เตรียมก าลังไฟส ารองให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือไฟดับ 

งานประปา 
ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 
2.เจ้าหน้าที่ช่างประปา 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.เตรียมและส ารองน้ าใช้ไว้ส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

งานยานพาหนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
2.หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
3.หัวหน้ายานพาหนะ 
4.พนักงานขับรถ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.เตรียมสถานที่ส าหรับจอดรถพยาบาลของโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มาร่วมปฏิบัติงาน 
2.เตรียมรถ อุปกรณ์ ในรถพยาบาลให้พร้อมที่จะใช้ได้ 
3.จัดเจ้าหน้าที่ประจ ารถพยาบาลและเตรียมพร้อมที่รับ – ส่งผู้ป่วย 
4.รับผิดชอบในการสั่งรถพยาบาลออกปฏิบัติงาน  

งานซักฟอก 
ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้าหน่วยซักฟอก 
2.เจ้าหน้าที่หน่วยงานซักฟอก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.จัดเตรียมส ารองเสื้อผ้า, ผ้าปูที่นอนและท่ีจ าเป็นส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

งานนิติเวช  
ผู้รับผิดชอบ 

1.แพทย์หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว 
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2.แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 
3.เจ้าหน้าทีน่ิติกร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.ตรวจสอบ บันทึกคดี 
2.ชันสูตรบาดแผล, ศพ 
3.รวบรวมหลักฐานทางคดี  

งานเวชนิทัศน์ 
ผู้รับผิดชอบ 

1.หัวหน้าหน่วยงานสุขศึกษา 
2.เจ้าหน้าที่เวชนิทัศน์ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.บันทึกภาพผู้ป่วย, เหตุการณ์เม่ือเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2.เก็บรวบรวมภาพที่ส าคัญ และประโยชน์ไว้ส าหรับใช้จัดนิทรรศการ 
3.เขียนป้ายปิดประกาศต่าง ๆ  

ขั้นตอนที่ 6 คัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ 
แบ่งตามระดับความรุนแรงของการบาดเจ็บ โดยแบ่งเป็น 4 Zone ดังนี้ 
    6.1 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีแดง (Critically ill) เป็นผู้บาดเจ็บขั้นวิกฤตที่ต้องการรักษาพยาบาลรีบด่วน หรือ
ต้องท า การพ้ืนคืนชีพ (Level I injury) ตัวอย่างได้แก่ airway obstruction fail chest, pneumothorax, 
heamorrhagic  shock, opened fracture crash wound เป็นต้น 
    6.2 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเหลือง (Moderately ill) เป็นผู้บาดเจ็บปานกลางที่มีความจ าเป็นต้องรับไว้ดูแล
รักษาในโรงพยาบาลต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยแต่ไม่รับด่วน (level II injury) ตัวอย่างเช่น head injury, 
closed  fracture of principle base, blunt chest & abdomen trauma 
    6.3 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีเขียว (Mildly ill) เป็นผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่มีความผิดปกติของการหายใจ และการ
ไหลเวียน สามารถกลับบ้านได้ ตัวอย่างเช่น abrasion, laceration wound, closed fracture of small 
bone 
    6.4 ผู้บาดเจ็บกลุ่มสีด า (Morgue) เป็นผู้บาดเจ็บที่เสียชีวิตก่อนมาถึงโรงพยาบาลหรือบาดเจ็บสาหัสมาก
เกินกว่าจะรักษา ตัวอย่างเช่น brain dead 
ขั้นตอนที่ 7 ประกาศยุติแผน และรายงานผู้บังคับบัญชา  
การปฏิบัติก่อนการสิ้นสุดแผน 
การปฏิบัติต่อผู้เจ็บป่วย 
 -  บาดเจ็บเล็กน้อย กลับบ้านได้และนัด Follow up 
 -  ผู้บาดเจ็บปานกลาง รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
 -  ผู้บาดเจ็บรุนแรง รับไว้รักษาในโรงพยาบาลหรือ Refer 
 - ผู้หมดหวัง ผู้รับผิดชอบให้การดูแลในจุดนี้ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่แพทย์เวรชันสูตร ญาติ 
หรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
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 การเก็บทรัพย์สินผู้ป่วย เก็บไว้เฉพาะผู้ป่วยหนักหรือหมดสติหรือเสียชีวิต โดยกรอกแบบฟอร์ม
บัตรรายการสิ่งของที่ติดตัวผู้ป่วย โดยต้องมีพยาน 2 คน ลงชื่อใบบัตรรายการนั้น และทรัพย์สินที่เก็บไว้ให้ส่ง
มอบกับผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ 
การเก็บข้อมูล 
 พยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าที่ เวชระเบียน ประชาสัมพันธ์และนัก
สังคมสงเคราะห์ รวบรวมข้อมูลลงในทะเบียนอุบัติเหตุหมู่เกี่ยวกับ 
 - รายชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด 
 - จ านวนผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ที่รับยากลับบ้าน 
 - จ านวนผู้บาดเจ็บที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล 
 - จ านวนผู้บาดเจ็บที่ส่งต่อไปรักษาท่ีอ่ืน 
 - จ านวนผู้เสียชีวิต 
 โดยติดรายชื่อผู้บาดเจ็บทั้งหมดไว้ที่หน้าตึกอุบัติเหตุและหน้าห้องประชาสัมพันธ์ 
    7.1 จ าหน่ายกลับบ้าน 
          7.1.1 พยาบาลประจ าพื้นที่ 
  1. ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรบันทึกผู้บาดเจ็บ 
  2. รวบรวมเอกสาร (ถ้ามี) เช่น หลักฐานประกอบสิทธิบัตรต่างๆ, ใบนัดตรวจโรค 
  3. ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพ 
  4. ลงบันทึกในแบบสถานการณ์ประจ าพื้นที่ 
  5. ให้ผู้บาดเจ็บน าบัตรผูกข้อมือไปรับยาจากห้องจ่ายยา  
  6. ส่งแบบบันทึกสถานการณ์ประจ าพื้นที่ให้ศูนย์บัญชาการ 
            7.1.2 ห้องจ่ายยา  
  1. รับบัตรบันทึกฯ จากผู้บาดเจ็บ 
  2. จ่ายยาตามรายการค าสั่งแพทย์ 
  3. รวบรวมและจัดท ารายการยาและเวชภัณฑ์เพ่ือขออนุมัติ 
             7.1.3 ห้องบัตร 
  1. ซักประวัติ ท าบัตรประวัติให้ผู้บาดเจ็บเฉพาะในรายที่แพทย์นัดตรวจ 
  2. รวบรวมบัตรบันทึกผู้บาดเจ็บเพื่อส่งเวชสถิติจัดท ารายงาน 
    7.2 รับไว้ในโรงพยาบาล 
 7.2.1 พยาบาลประจ าพื้นที่ 
  1. ตรวจสอบข้อมูลจากบัตรบันทึกผู้บาดเจ็บ 
  2. เตรียมความพร้อมผู้บาดเจ็บ 
  3. รายงานและส่งต่ออาการ การรักษาให้พยาบาลประจ าตึกทราบ 
  4. ลงบันทึกในแบบบันทึกสถานการณ์ประจ าพ้ืนที่ 
  5. แจ้งศูนย์บัญชาการเพ่ือประสานงานพนักงานเปลท าการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ 
    7.3 ส่งห้องเก็บศพ 
 7.3.1 เจ้าหน้าที่ฝ่ายประจ าพื้นที่ 
  1. จัดเตรียมความพร้อมให้ผู้เสียชีวิต ตามหลักเกณฑ์ของโรงพยาบาล 
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  2. เก็บและรวบรวมทรัพย์สิน จัดท าบัญชีไว้ 
  3. กรณีไม่มีรถกลับ ให้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างฯ เพ่ือน าศพกลับ 
  4. กรณีเป็นคดี แพทย์เขียนใบส่งต่อเพ่ือฝากศพที่ รพศ.โดยรถโรงพยาบาลน าส่ง 
 7.3.2 กรณีญาติมารับศพกลับ 
  1. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร, ใบรับรองการตายออกโดยแพทย์ผู้รับผิดชอบ 
  2. ให้ญาติสายตรงเซ็นรับใบรับรองการตายและรับศพกลับ 
การประกาศยุติแผน 
1. ในเวลาราชการ หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉินรายงานผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน และ 
รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล โดยผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉินจะด าเนินการรายงานผู้อ านวยการ
โรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในสั่งการ เพ่ือขอค าสั่งประกาศ ยุติแผน ได้แก่  
1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาล  
2. รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการแพทย์  
3. รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านการพยาบาล  
4. รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านอ านวยการ  
5. รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาระบบสุขภาพ  
6. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (ต าแหน่งผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน)  
2. นอกเวลาราชการ พยาบาลเวรตรวจการรายงานผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉิน และรองผู้อ านวยการโรงพยาบาล
ด้านการพยาบาล โดยผู้อ านวยการเหตุฉุกเฉินจะด าเนินการรายงานผู้อ านวยการโรงพยาบาลนอกเวลาราชการ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในสั่งการดังข้างต้น เพ่ือขอค าสั่งประกาศยุติแผน  
การประกาศยุติแผน  
วิธียกเลิกแผน  :  “ ประกาศ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โปรดทราบขณะนี้แผนปฏิบัติการอุบัติเหตุหมู ่ยุติ
แล้วเลิกแผนได ้โปรดส ารวจสิ่งของ เวชภัณฑ์ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของท่าน” 
ให้ประกาศ 3 ครั้ง เว้นครั้งละ 5 วินาที 
ขัน้ตอนที่ 8 การจัดห้องแถลงข่าว และประชาสัมพันธ์  
1. ห้องแถลงข่าวตั้งอยู่ที่ห้องประชุมลีลาวดีโดยผู้ที่ท าหน้าที่แถลงข่าว คือ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลวารินช า
ราบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย  
2. การประชาสัมพันธ์  
- มีการติดป้ายกระดาน เพ่ือประกาศรายชื่อผู้บาดเจ็บบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์  

- เจ้าหน้าที่เวชระเบียนที่อยู่ในแต่ละ Zone รวบรวมรายชื่อส่งที่ศูนย์ปฏิบัติการและส่งให้ศูนย์อ านวยการ เพ่ือ
รวบรวมเตรียมการแถลงข่าวและประกาศประชาสัมพันธ์  
     หัวหน้าทีมช่วยเหลือแต่ละทีม จะพิจารณาจ าหน่ายผู้บาดเจ็บออกจากพ้ืนที่โดยเขียนค าสั่งลงในบัตรบันทึก 
ผู้บาดเจ็บ (บัตรผูกข้อมือ)  
สรุปขั้นตอนในการรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ - อุบัติภัยหมู่ 

1.เมื่อทราบข่าวให้แจ้งผู้อ านวยการสั่งใช้แผนอุบัติเหตุหมู่ สั่งหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปที่เกิดเหตุเพื่อ
แยกแยะคนไข้หนักเบามาก่อนหลัง 
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2.แยกคัดผู้ป่วยที่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เป็นกลุ่มหนัก, เบา ตามสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ ตามหอ
ผู้ป่วยต่าง ๆ ให้ส่งเจ้าหน้าที่ พนักงานเปล, คนงานหอผู้ป่วยทุกคน ให้มารวมที่งานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
เพ่ือช่วยกันเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

3.แต่ละหอผู้ป่วยและหน่วยงานเตรียมพร้อมดังกล่าวไว้ข้างต้นงานผู้ป่วยหนัก, หอผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก, 
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง, หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย, เตรียมเตียงส ารองไว้รับผู้ป่วยให้พร้อม ห้องผ่าตัดเตรียม
ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องมือให้พร้อม เจ้าหน้าที่เอกซเรย์ และห้องเลือดเตรียมคนให้พร้อม ห้องยาเตรียมยา
และเวชภัณฑ์ให้พร้อม 

 4.ตั้งศูนย์อ านวยการ เพ่ือสั่งให้เป็นไปตามแผนและตั้งฝ่ายประชาสัมพันธ์ เพ่ือติดต่อประสานงานและ
รายงานความเคลื่อนไหว 

5.ให้หน่วยรักษาความปลอดภัยรักษาความสงบในโรงพยาบาล ให้ญาติอยู่เป็นที่อย่างมีระเบียบเรียบร้อย 
6.ให้ฝ่ายสนับสนุนเตรียมพร้อม เช่น ฝ่ายจ่ายกลาง ฝ่ายโภชนาการ เป็นต้น  
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แผนผังโรงพยาบาลในเหตุสาธารณภัยหมู่ 
 
ทางขึ้น จุดจอดรถฉุกเฉินและรถกู้ชีพ 
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ทางเข้าจุด Triage 
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Zone สีแดง 
 
 
Zone สีเหลือง 
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Zone สีเขียว 
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Zone สีด า 
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7.ตัวช้ีวัด  
- เจ้าหน้าที่ทุกท่านสามารถปฏิบัติงานได้ตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้  
8.เอกสารที่เกี่ยวข้อง  
- 
9.การเก็บเอกสาร 
 

ชื่อเอกสาร สถานที่เก็บ ผู้รับผิดชอบ การจัดเก็บ ระยะเวลา ผู้เข้าถึงเอกสาร 
แผนรับอุบัติภัย

หมู ่
ทุกหน่วยงานใน

โรงพยาบาล 
คณะกรรมการ เรียงตามล าดับ 3 ปี ผู้ปฏิบัติงานทุก

ท่าน 
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10.หน้าที่ต่างๆของบุคลากรตาม Guideline Hospital Incident Command System (HICS) 

Hospital Incident Management Team 
 
                                                                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Public  Information 
Officer 

Liaison  Officer 

Logistics Section Chief 

Safety  Officer 

Operations Section Chief Planning Section Chief 

Finance/Administration 
Section Chief 

Staging Manager 

Incident  
Commander 

Medical – Technical 
Specialists 

 

Medical Care Branch 
Director 

Resources Unit Leader Service Branch Director 

Support Branch Director Situation Unit Leader 

Documentation Unit 
Leader 

Time Unit Leader 

Procurement Unit Leader 

Compensation/Claims 
Unit Leader 

Demobilization Unit 
Leader 

Cose Unit Leader 

Infrastructure Branch 
Director 

Security Branch Director 

HazMat Branch Director 

Business Continuity 
Branch Director 

Patient Family 
Assistance Branch 
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ภาคผนวก 
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ค าสั่งโรงพยาบาลกุมภวาปี (ร่าง) 
ที่        / 2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่  
 

     ด้วยโรงพยาบาลกุมภวาปีจะจัดท าโครงการเตรียมรับอุบัติเหตุหมู่ กรณีอุบัติเหตุจราจร เพ่ือรองรับ
สถานการณ์จริงที่อาจเกิดข้ึนในพื้นท่ีอ าเภอกุมภวาปี และอ าเภอใกล้เคียง และจะท าการซ้อมรับอุบัตเิหตุหมู่
ดังกล่าวในวันที่    

     เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และบรรจุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โรงพยาบาลกุมภวาปี
ขอแต่งตั้งคณะกรรมการซ้อมแผนเตรียมรับเหตุฉุกเฉิน ประจ าปี 2564 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ   ประกอบด้วย 
1. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี   ประธาน 
2. รองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ฯ   รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร ฯ   รองประธานกรรมการ 
4. รองผู้อ านวยการฝ่ายการพยาบาล   รองประธานกรรมการ 
5. รองผู้อ านวยการภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการฯ รองประธานกรรมการ 
6. รองผู้อ านวยการภารกิจด้านปฐมภูม ิ   รองประธานกรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ  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. หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์                          กรรมการ 
18. หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม                                 กรรมการ 
19. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน                       กรรมการและเลขานุการ 
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มีหน้าที ่

1) ประกาศใช้แผนและยุติแผน 

2) สั่งการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผน 

3) ให้ข่าวและอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 

4) ปรับแผนให้เข้ากับสถานการณ์นั้น ๆ 

2.คณะกรรมการด าเนินงาน  ประกอบด้วย 
1.1  ทีมการคัดแยกประเภทผู้บาดเจ็บ  

สถานที่ คือ บริเวณหน้าศูนย์เปล 

 แพทย์ OPD ห้องตรวจที่ 2  ประธาน 

       พยาบาลคัดกรอง OPD   กรรมการ 

       พยาบาลเวรศูนย์ประสานส่งต่อ  กรรมการและเลขาฯ 

บทบาทหน้าที่ของทีมคัดกรอง คือ 

1) ตรวจประเมินผู้บาดเจ็บเบื้องต้นอย่างรวดเร็วตามหลัก Primary Survey of ATLS 

ในเรื่อง (A) ทางเดินหายใจ, (B) การหายใจ, (C) การไหลเวียนโลหิตและ (D) ระดับความรู้สึกตัว เพ่ือคัด
แยกระดับความรุนแรงของผู้บาดเจ็บ 

2) ติดป้ายข้อมือผู้บาดเจ็บตามความรุนแรงที่คัดแยก 

     3) ส่งผู้บาดเจ็บไป Zone ต่าง ๆ ตามความรุนแรงที่คัดแยก  

หมายเหตุ กรณอุีบัติภัยสารเคมี  ทีมพยาบาลจากกลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ 1 ทีมช่วยล้างตัว 
 
1.2  คณะกรรมการปฏิบัติการนอกโรงพยาบาล ( Pre-hospital ) 

แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน                 ประธานกรรมการ 
พยาบาลหน.แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน      กรรมการ 
พยาบาลและ จนท.ER        กรรมการ ** 

หัวหน้าศูนย์ยานพาหนะ        กรรมการ 

เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจ ส.ภ.อ.กุมภวาปี ทีม 1             กรรมการ 

เจ้าหน้าที่ประชาธรรม                                        กรรมการ 

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพต าบล                                   กรรมการ 

พยาบาลและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลห้วยเกิ้ง           กรรมการ 

หัวหน้าศูนย์ส่งต่อและEMS       กรรมการและเลขานุการ 

หมายเหตุ**หัวหน้าแผนกมอบหมายหน้าที่ 
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มีหน้าที ่

1. จัดเตรียมอุปกรณ์การคัดแยกผู้ป่วย  ยาฉุกเฉินและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ปฐมพยาบาลในรถ 
Ambulance 

           2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุมายังพ้ืนที่หน่วยรับ และคัดแยกผู้ป่วยเพื่อส่งต่อหน่วย
วินิจฉัยและ  รักษาผู้ป่วย 

    3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบและจัดแยกผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม แล้วส่งไปตามกลุ่มต่าง ๆ โดยจัด 
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบติดป้ายผูกข้อมือ 

    4. ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนการเคลื่อนย้าย 
    5. ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเคลื่อนย้ายและเตรียมรับผู้ป่วย 
 
แผนปฏิบัติการรับอุบัติภัยหมู่ในสถานพยาบาล 
หน่วยคัดแยกผู้บาดเจ็บ  ( สถานที่ศูนย์เปล )ประกอบด้วย 

                 1. หัวหน้างาน OPD                                           ประธานกรรมการ  

                 2. พยาบาลคัดกรอง  OPD                                    กรรมการ 

                 3. หน.ศูนย์ประสานและส่งต่อ                                กรรมการและเลขานุการ 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีหน้าที ่

1. ประกาศการใช้แผนอุบัติเหตุหมู่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ ได้ทราบ 
2. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น จ านวน, เพศ, รับไว้รักษา, กลับบ้าน, ผ่าตัด     ส่งต่อไป
โรงพยาบาลอื่นหรือเสียชีวิต 
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ทราบโดยทั่วถึง 
4. เป็นศูนย์ส าหรับสอบถามเหตุการณ์ต่าง ๆ 
5. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทราบเหตุการณ์ที่ถูกต้อง 

       6. เขียนรายชื่อผู้บาดเจ็บติดประกาศที่บอร์ดหน้าจุดคัดกรอง OPD1 

พยาบาลคัดกรอง มีหน้าที่ 

1.ตรวจแยกผู้ป่วยออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 

1.1.กลุ่ม A รู้สึกตวัดีเดินได้บาดเจ็บเล็กน้อย  

1.2.กลุ่ม B รู้สึกตัวดีเดินไม่ได้เช่น กระดูกหัก ปวดท้อง เจ็บหน้าอก บาดแผลขนาดใหญ่  

1.3.กลุ่ม C บาดเจ็บสาหัส อาจรู้สึกตัวบ้างหรือไม่รู้สึกตัวเลย (Shock, Unconscious)  

1.4.กลุ่ม D พวกสิ้นหวัง หรือเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาล  

  -ประชาสัมพันธ์ให้ญาติและผู้ไม่เก่ียวข้องให้ความสะดวกในการรักษาพยาบาลโดยไม่กีดขวาง 

2.ประสานการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยัง Zone ต่างๆ 

อุปกรณ์ 
1. วิทยุมือถือ 
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2. ไฟฉาย 
3. หูฟัง 
4. ป้ายข้อมือ 
5. เปลนอน/รถเข็นนั่ง 

 หน่วยรับผู้ป่วยประเภท A  ( สถานทีO่PD หน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดูกและข้อ ) 

มีหน้าที ่

1. วัดสัญญาณชีพ ให้การรักษาโดยการตกแต่งบาดแผล 
2. คัดกรองผู้ป่วยส่ง X-ray และตรวจชันสูตร เพ่ือรอแพทย์ตรวจ 
3. ประเมินอาการ สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง 

        4. ให้ค าแนะน าผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน 

       

      หน่วยรับผู้ป่วยประเภท B  สถานที่หน้า ห้องท าหัตถการ OPD1  
มีหน้าที ่

 1. วัดสัญญาณชีพ  ประเมินอาการ  
 2. ให้การรักษาโดยการตกแต่งบาดแผล เย็บแผล 
 3. คัดกรองผู้ป่วย กระดูกหักส่ง X-ray และตรวจชันสูตรอื่น ๆ รอแพทย์ 
 4. ช่วยแพทย์ท าหัตถการ  จัดเตรียมอุปกรณ์และช่วยใส่เฝือก 
 5. ประเมินอาการซ้ า และสังเกตอาการทางสมอง  
 6. ให้การรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ กรณีผู้ป่วย Admitted 
 7. แนะน าผู้ป่วยก่อนกลับบ้าน 
 8. จัดเก็บรวบรวมทรัพย์สินที่ติดตัวผู้ป่วย และลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน  
         
     หน่วยรับผู้ป่วยประเภท C  สถานที่ ห้อง ER  

มีหน้าที ่

1. ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยที่อาการบาดเจ็บสาหัสอย่างรีบด่วน 
2.ใส่ท่อทางเดนิหายใจเปิดทางเดินหายให้ใจให้โล่ง 
3. วัดสัญญาณชีพ และสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอย่างใกล้ชิด 
4. ช่วยเหลือผู้ป่วยตามขั้นตอนของภาวะวิกฤต 
5. จัดเก็บรวบรวมทรัพย์สินที่ติดตัวผู้ป่วย และลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน 

หมายเหตุ *** แผนก ER  จัดเตรียมบัตรประจ าตัวเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบแต่ละหน่วย อุปกรณ์การคัด
กรองผู้ป่วย ป้ายผูกข้อมือผู้ป่วย ***** 

  หน่วยรับผู้ป่วยประเภท D  สถานที่  ห้องผ่าตัดเล็ก ในห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
หมายเหตุ ** หัวหน้าฝ่ายมอบหมายหน้าที่ 

มีหน้าที ่

          1. ชันสูตรพลิกศพและลงหลักฐาน 
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 2.ดูแล ตกแต่งบาดแผลให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย 

 3. เก็บทรัพย์สินที่มีค่า ลงบันทึกในสมุดไว้เป็นหลักฐาน 

 4. ให้ค าแนะน าญาติเรื่องการจัดการศพ การรับศพ หลักฐานการรับศพ และการแจ้งตาย 
 

หน่วยส่งต่อผู้ป่วยไปรักษาที่สถานพยาบาลอ่ืน 
ผู้รับผิดชอบ 

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

             หมายเหตุ ** มาปฏิบัติการที่ ER 

มีหน้าที ่

1. เตรียมเอกสารส่งต่อและส่งข้อมูล ประสานศูนย์ส่งต่อ 

2. ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยในระหว่างการส่งต่อผู้ป่วยไปสถานพยาบาลอ่ืน 

3. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ ในรถ Ambulance ให้พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที 

4. การลงทะเบียนส่งต่อผู้ป่วย และบันทึกขอใช้รถพยาบาล 

5. ส่งต่ออาการของผู้ป่วยต่อสถานพยาบาลอ่ืน 

 
  หน่วยรับผู้ป่วยตึกผู้ป่วยใน  

ผู้รับผิดชอบ 

1. กุมารแพทย ์                                           ประธาน   
2. พยาบาลแผนกผู้ป่วยใน                        กรรมการ 
3. พยาบาลแผนกผู้ป่วยในที่ขึ้นมาช่วย                          กรรมการ 
4. หัวหน้าแผนกผู้ป่วยในทุกแผนก                               กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่

1. จัดเตรียมผู้ป่วยตามแผนปฏิบัติการเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
2. จัดอัตราก าลังเพื่อดูแลผู้ป่วยให้เพียงพอ 
3. เตรียมอุปกรณ ์และเวชภัณฑ์ให้เพียงพอ 
4. ประสานงานกับคณะกรรมการอ านวยการ เมื่อเกิดปัญหาด้านอัตราก าลัง หรือเวชภัณฑ์ที่ไม่
เพียงพอ 
5. ให้การช่วยเหลือหน่วยรับผู้ป่วยประเภท C โดย จัดส่งพยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ พร้อมอุปกรณ์
ช่วยฟื้นคืน ชีพ ไปสนับสนุน 
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หน่วยจ่ายยาเวชภัณฑ์ 
ผู้รับผิดชอบ 
1. หัวหน้าฝ่ายเภสัชฯ                                                 ประธาน 
2. เภสัชกรทุกท่าน                                                     กรรมการ 
3. ผู้ช่วยเภสัชกรทุกท่าน                                              กรรมการ 
4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเภสัชฯทุกท่าน                                      กรรมการ 
5. เภสัชฯPCT  ER                                                     กรรมการและเลขานุการ 

 

มีหน้าที ่

1. จัดจ่ายยา และวัสดุภัณฑ์        
2. อธิบายวิธีการใช้ยาแก่ผู้รับบริการ 
3. เตรียมพร้อมส าหรับสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ 
4. สรุปรวบรวมรายการการใช้ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ  

 

     หน่วยจ่ายกลาง 
ผู้รับผิดชอบ 

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

 

มีหน้าที ่

           1. จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ 

           2. จัดส่งอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ กรณีอุปกรณ์ไม่เพียงพอในหน่วยบริการ 

           3. สรุปรวบรวมปริมาณการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือในแต่ละหน่วยบริการ 

    งานโภชนาการ 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยโภชนาการ                       ประธาน 
2. เจ้าหน้าที่หน่วยโภชนาการทุกท่าน   กรรมการ 

มีหน้าที ่

1. จัดเตรียมอาหาร เครื่องดื่ม ส าหรับเจ้าหน้าที่และผู้บาดเจ็บ 
2. ดูแล ต้อนรับ อ านวยความสะดวกกับผู้มาแสดง และแขกท่ีมาสังเกตการณ์ 

 

หน่วยเตรียมชุมชนและสร้างสถานการณ์ 
ผู้รับผิดชอบ 
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1. หัวหน้าฝ่ายเวชปฏิบัติชุมชน                      ประธาน 
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายเวชปฏิบัติชุมชนทุกท่าน   กรรมการ 

มีหน้าที ่

        1. จัดหาทีมผู้แสดงสถานการณ์จ าลอง 

       2. ประชุมผู้แสดง จัดสถานที่จ าลองเหตุการณ์ให้เสมือนสถานการณ์จริง 
3. ตกแต่งบาดแผลผู้บาดเจ็บให้เหมือนสภาพจริง 
4. จัดหายานพาหนะที่ใช้ในการจ าลองสถานการณ์ 
 
 
 

หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยและการจราจร 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยซ่อมบ ารุง                             ประธาน 
2. เจ้าหน้าที่ศูนย์ซ่อมบ ารุง                    กรรมการ 
3. เจ้าหน้าที่ต ารวจสภอ.กุมภวาปี ทีม 2          กรรมการ 
4. หน่วย รปภ.                                                           กรรมการ 

มีหน้าที ่

1. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยการจราจร 
2. รักษาความสงบเรียบร้อยในบริเวณจัดกิจกรรมการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 
3. ก าหนดเส้นทางในการน าส่งให้สะดวกและรวดเร็ว 
 
คณะกรรมการประเมินผล 

ผู้รับผิดชอบ 

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

 

มีหน้าที ่

1. จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผลการซ้อมรับอุบัติเหตุกลุ่มชนแก่ผู้เข้ารับการซ้อม 
2. สรุปปัญหา อุปสรรค ในการด าเนินงาน และแนวทางแก้ไขให้คณะกรรมการอ านวยการ 
3. น าเสนอข้อมูลต่องานที่เก่ียวข้อง ทั้งในและนอกโรงพยาบาล และส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  
 

     คณะกรรมการจัดอาคารสถานที่ และเวชระเบียน 
ผู้รับผิดชอบ 

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

 

มีหน้าที ่

1. จัดสถานที่ให้โล่ง เพ่ือความสะดวกในการปฏิบัติงาน 
2. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยและประชาชนออกจากบริเวณสถานการณ์ โดยเคลื่อนย้ายไปรอที่หน้าห้อง CT 

scan 
3. จัดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมชื่อผู้บาดเจ็บ 
4. จัดเตรียมบัตรให้พร้อม และเพียงพอ 
5. จัดเจ้าหน้าที่เข้าท าบัตรที่จุดรับผู้ป่วยโดยแบ่งผู้รับผิดชอบตามประเภทผู้บาดเจ็บ 
6. รวบรวมและท ารายงานเสนอผู้อ านวยโดยด่วนที่สุดถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้บาดเจ็บ 
 
 
 

    คณะกรรมการสื่อสารและยานพาหนะ 
ผู้รับผิดชอบ 

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

มีหน้าที ่

1. ติดต่อส่งข่าวสารจากผู้ประสบเหตุถึงโรงพยาบาล เพื่อเตรียมรับสถานการณ์อย่างเร่งด่วน 
2. ส่งข่าวเพื่อรายงานหน่วยเหนือและ ประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นท้ังภาครัฐ 
และเอกชน 
3. จัดเตรียมอุปกรณ์สื่อสาร  ระบบการสื่อสารให้ติดต่อประสานกันได้ โดยสะดวก รวดเร็ว ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4. จัดเตรียมรถยนต์ และน้ ามันเชื้อเพลิง พร้อมพนักงานขับรถให้พร้อมในการด าเนินงาน ตั้งแต่ขั้น
เตรียมจนปิดกิจกรรม และประสานโรงพยาบาลลูกข่ายเพ่ือเตรียมพร้อมก าลังสนับสนุนยายพาหนะ 

 

   คณะกรรมการสุขศึกษา  

ผู้รับผิดชอบ 

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

1. บันทึกภาพนิ่ง 
2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 

 

 

ขอให้คณะกรรมการทุกท่านที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามที่ได้รับมอบหมายต่อไป หากมี
ข้อขัดข้อง ขอให้รายงานให้ทราบด้วย 

                สั่ง  ณ  วันที่  1   เดือน มกราคม    พ.ศ.  2564 
 
           
                                                       ( นายเกรียงศักดิ ์  เอกพงศ ์) 
           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกุมภวาปี 
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แบบบันทึกผู้บาดเจ็บ ณ บริเวณคัดกรอง 

แผ่นที่ …………… 
 

No. เพศ ชื่อ - สกลุ ประเภทผู้ป่วย หมายเหตุ 

   แดง เหลือง เขียว ด า  

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        
 

ผู้บันทึก ……………………………………. 
วันที่ ………./…………………./…………. 
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แบบบันทึกสถานการณ์ประจ าบริเวณ 
(    )  สีแดง    (    )   สีเหลือง   (   )    สีเขียว     (    )    สีด า 

 
No
. 

เพศ ชื่อ- สกุล การวินิจฉัย การรักษา ผลการรักษา 

    IV Suture X-
ray 

OR รับไว้ ส่งต่อ กลับ 
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ลักษณะบัตรรายการของติดตัวผู้ป่วย 

หมายเหตุ ทรัพย์สินผู้ป่วยรวบรวมเก็บไว้ที่ตึกอุบัติเหตุ โดยมีหัวหน้างานอุบัติเหตุ  
  และฉุกเฉิน หรือพยาบาลวิชาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบและรวบรวม 

 
 
 
 

บัตรรายการของตดิตวัผู้ป่วย Mass Casualty 
 

 ช่ือ ……………………………………….. นามสกลุ………………………………….. 
 มีดงัน้ี 
 

1. เงินสดจ านวน …………………………………………….. บาท 
2. นาฬิกาเรือนสีคลา้ย ………………………………………..เรือน 
3. สร้อยคอสีคลา้ย ……………………………………………เส้น 
4. แหวนสีคลา้ย……………………………………….….……วง 
5. กระเป๋าสตางค ์………………………………………….….ใบ 
6. กระเป๋าเอกสาร ……………………………………….……ใบ 
7. แวน่ตา………………………………………………….…..อนั 
8. ใบขบัข่ี …………………………………………………….ใบ 
9. บตัรประจ าตวัประชาชน …………………………………..ใบ 
10. อ่ืน ๆ 

………………………………………….………………………………………
…………………….…………….  
 
    ผูบ้นัทึก ………………………. 
    ผูม้อบของ…………………….. 
    ผูรั้บของ………………………. 
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บัญชีผูกข้อมือเพื่อใช้ในการ Screening 
 
กลุ่ม A สีเขียว  ผู้ป่วยเบา บาดแผลเล็กน้อย หน้าห้องตรวจศัลยกรรมกระดูก 
กลุ่ม B สีเหลือง           ผู้ป่วยหนักปานกลางหน้าห้องหัตถการห้องตรวจโรค 
กลุ่ม C สีแดง  ผู้ป่วยหนัก ให้อยู่ในบริเวณห้องฉุกเฉิน 
กลุ่ม D สีด า  ผู้ป่วยหมดหวัง หรือ DOA ให้ส่งห้องผ่าตัดเล็ก 
 

 

   

 

 

 

 

 

ผูป่้วยรายน้ีไดรั้บการ 
Screen แลว้ใหผู้ ้
Screen ฉีกมุมน้ีท้ิง 

เม่ือการตรวจเรียบร้อยแลว้ใหฉี้กมุมน้ีท้ิง 

   รูป                                                       รูป 
 
 
 
 

โรงพยาบาลกมุภวาปี 
 
 
 

    D 

    C 

    B 

    A 

ถา้ผูป่้วย DOA หรือหมดหวงัใหฉี้กแถบแดง-
เหลืองท้ิง เหลือแถบสญัญลกัษณ์สีด า 

ถา้ผูป่้วยหนกัมาก ใหฉี้กแถบเขียว-เหลืองท้ิง 
เหลือแถบสญัญลกัษณ์สีแดง 

ถา้ผูป่้วยหนกัปานกลาง ใหฉี้กแถบสีเขียวท้ิง 
เหลือแถบสญัญลกัษณ์สีเหลือง 

ถา้ผูป่้วยเบา ไม่ตอ้งฉีกอะไรท้ิง 
คงสญัญลกัษณ์สีเขียวไว ้
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