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ค าน า 
 

อุบัติภัยหมู่ (Mass casualty incident, MCI) คือ ภยัหรือเหตุการณ์ท่ีมีผูบ้าดเจบ็เป็นจ านวนมาก
มากกวา่ 3 คนข้ึน ข้ึนกบับริเวณท่ีเกิดเหตุการณ์ เมือง/ชนบท ไปจนตอ้งระดมก าลงัความช่วยเหลือจากทุกแผนก
ในโรงพยาบาล โดยอาจจ าเป็นตอ้งส่งต่อผูป่้วยไปรักษาต่อท่ีโรงพยาบาลอ่ืนๆทั้งในและนอกจงัหวดั ไม่
จ  าเป็นตอ้งเป็นผูป่้วย trauma เสมอไป    

การจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพือ่ตอบสนอง MCIs   ตอ้งมีความช่วยเหลือดา้นก าลงับุคลากรและ
ทรัพยากรใหเ้พียงพอ  มีการส่ือสาร ประสานงานอยา่งเหมาะสม  จดัเตรียมรถพยาบาลและแผนการเดินทางให้
พร้อม  ดูแลใหก้ารรักษาทางการแพทยอ์ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม  เคล่ือนยา้ยผูป่้วยหรือบาดเจบ็โดยถูกวธีิและมี
ประสิทธิภาพ  ติดตามการรักษาต่อเน่ืองของผูป่้วยหรือผูบ้าดเจบ็ 

ดงันั้น  คณะท างานคู่มือการปฏิบติังาน / คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน  จึงไดจ้ดัท าคู่มือแผนรับ
สาธารณภยัหมู่ข้ึน  เพื่อเป็นแนวทางในการรับสาธารณภยัหมู่    ก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบในโซนต่างๆเพื่อให้
การดูแลรักษาผูป่้วยเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  คณะท างานหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่  คู่มือฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์แก่
บุคลากรในการรับสาธารณภยัหมู่ 
 
 

คณะท างานคู่มือการปฏิบติังาน / คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังาน 
                    คปสอ.ช านิ 
                กุมภาพนัธ์  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

สารบัญ 
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ขั้นตอนการรับแจง้เหตุ        21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                  

แผนการปฏิบัตงิานเมื่อเกดิอุบัตเิหตุหรือสาธารณภยัหมู่ 
 

 

 
รับแจ้งเหตุ 

 

 
ผอ.รพ.ประกาศใช้แผนอุบัติเหตุหมู่ 

 
 

เจ้าหน้าทีเ่ตรียมรับสถานการณ์ ณ จุดต่างๆ 
 

 
ชุดปฏิบัติการณ์ออกรับสถานการณ์ ณ จุดเกดิเหตุ 

 
          จุดเกดิเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
คัดกรองผู้ป่วยแล้วน าส่งโรงพยาบาล 

 



                                                                                  

แผนผงัสถานทีข่อบเขตการปฏบัิติงานรับสาธารณภัยหมู่ 
   เพื่อความสะดวกในการใหบ้ริการรักษาพยาบาล จึงไดก้ าหนดบริเวณ 

     ส าหรับใหบ้ริการผูบ้าดเจ็บ ตามแผนภูมิ ดงัน้ี        N 
                            
 

 

 
  

 

 
 
 
 

 

 
        

               
 
 

 

 
1.  หนา้หอ้งการเงิน , ห้องยา  รับผูบ้าดเจบ็เล็กนอ้ย       ( สีเขียว A ) 

              2.  หอ้ง observe  รับผูบ้าดเจบ็ปานกลาง                       ( สีเหลือง  B ) 
3.  ER    รับผูบ้าดเจบ็หนกั                                             ( สีแดง C  )                                   
4.  จุด scan น้ิวมือ , หนา้ OR  รับผูเ้สียชีวติ                    ( สีน ้าเงิน D ) 

หอ้งยา หอ้งการเงิน 

Minor care. A ล าดบัที ่3 

หอ้ง PV 

 

ห้อง observe / B  ล าดับที ่2 
จุดท าบตัร OPD 

ประชาสัมพนัธ์ 

หอ้งน ้ า 

Screening 
 คดักรอง 

 

 

X - RAY 

ER . C ล าดับที ่1 

Recuscitate 

Refer 

หอ้งตรวจ  2 

    หอ้งตรวจ  1 

    หอ้งตรวจ  3 

โตะ๊  Screen 

หอ้ง Lab 

 

สิทธิบตัร 

Dead  .  ล าดับที ่
4 

 
LR 

OR 

บริเวณเกา้อ้ีนัง่รอตรวจ 
และรอรับยา 

ทางข้ึนตึกอุบติัเหต ุ

 

บนัไดทางข้ึนบริหาร 

ตึกผูป่้วยใน ( Ward ) 

จุดสัญญาณ 

ฉุกเฉิน 

ทางเดินไปแพทยแ์ผนไทย 

 

 

หอ้งพิเศษ 

แพทยแ์ผนไทย 



                                                                                  

แผนการรองรับสาธารณภัยหมู่ 
 

1.  วตัถุประสงค์ 
 แผนการรองรับอุบติัเหตุหมู่ฉบบัน้ีจดัท าข้ึนเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี  ในการรับ
สถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุหมู่  ซ่ึงจะท าใหก้ารบริการผูป่้วยเป็นไปไดอ้ยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง  มี
ประสิทธิภาพและเพิ่มความปลอดภยัต่อชีวติของผูป่้วย 
 

2.  ขอบข่าย  
 แผนการรองรับสาธารณภยัหมู่ฉบบัน้ีใชเ้ป็นแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบติัเหตุหมู่ เพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบเหตุท่ีมารับบริการโรงพยาบาลช านิ  อ.ช านิ  จ.บุรีรัมย ์ท่ีมีขนาด  30  เตียง 
 

3.  นิยามศัพท์ 
อุบัติเหตุ  หมายถึง  เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนโดยไม่คาดหมายมาก่อน  อนัก่อใหเ้กิดการบาดเจบ็ การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ตลอดจนทรัพยากรของชาติ สาเหตุของอุบติัเหตุอาจมาจา การจราจร อุบติัเหตุจากการท างาน อุบติัเหตุ
จากโรงงานหรือในท่ีสาธารณะ อุบติัเหตุภายในบา้น อุบติัเหตุท่ีพบวา่มีอตัราสูงสุด คือ อุบติัเหตุจราจร 
 อุบติัเหตุหมู่  หมายถึง  ภาวะท่ีเกิดข้ึนอยา่งกะทนัหนัท าใหเ้กิดความกระทบกระเทือนต่อสุขภาพชีวติ 
ทรัพยสิ์น และความเป็น อยูต่ามปกติของคนจ านวนมาก อาจรวมถึงการบาดเจบ็หรือสูญเสียชีวติและทรัพยสิ์น
อยา่งมากมาย ในหอ้งฉุกเฉินของโรงพยาบาลเล็กๆ อาจเกิดสภาพซ่ึงถือเป็นอุบติัเหตุหมู่ได ้หากมีผูบ้าดเจบ็หนกั
จากอุบติัเหตุจราจร มาพร้อมกนั 5 – 6 คน หรือบาดเจบ็เล็กนอ้ย 10 คนข้ึนไป 
 เจา้หนา้ท่ี  หมายถึง  ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหดู้แลผูป่้วย 
สาธารณภัยหรือภัยพบิัติ ( Disaster )    หมายถึง  ภยัท่ีเกิดแก่คนหมู่มากหรือส่วนรวม  ไดแ้ก่  อคัคีภยั  วาตภยั  
อุทกภยั  ตลอดจนภยัอ่ืนๆอนัมีมาเป็นสาธารณะ  ไม่วา่จะเกิดจากธรรมชาติท่ีท าใหเ้กิดข้ึน  หรือมีผูท้  าใหเ้กิดข้ึน  
ซ่ึงก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อชีวติ  ร่างกายประชาชน  หรือความเสียหายต่อทรัพยสิ์นของประชาชนหรือรัฐ 
 

การเตรียมความพร้อมรับภัยพบิัติ 
 - ศึกษาความเส่ียงท่ีจะเกิดภยัพิบติัในชุมชน 

- มีระบบสัญญาณเตือนภยั                                                                                                                          
- มีการฝึกอบรมใหป้ระชาชนมีความรู้ในการเตรียมความพร้อม 

 - เตรียมแผน  ก าหนดการประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 - ซอ้มแผน  สร้างเครือข่ายเฝ้าระวงั  ช่วยเหลือ  สนบัสนุน  และล าเลียงขนยา้ย 
 - ประเมินผล  ปรับปรุงแกไ้ข  พฒันาใหท้นัสมยัและสามารถปฏิบติัไดจ้ริง 
การเตรียมความพร้อมซ้อมแผนรับอุบัติภัยหมู่ 

- ประชุมกลุ่มการพยาบาลเพื่อวางแผนด าเนินงานและจดัท าแผนฯ จดัท าโครงการ 
 - เสนอโครงการต่อผูอ้  านวยการโรงพยาบาลช านิ 



                                                                                  

 - ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อวางแผนการซอ้มอุบติัเหตุหมู่ ก  าหนดวนั 
เดือน  ปี  ท่ีจะซอ้มแผน 
 - ประชุมเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลช านิเพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจ และเตรียมความพร้อมของเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งทุกฝ่าย 
 - เสนอโครงการต่อคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดบัอ าเภอและเชิญร่วมประเมินผลการ
ซอ้มรับอุบติัเหตุหมู่ 
 -  แต่งตั้งคณะท างาน มอบหมายงาน แบ่งหนา้ท่ีรับผดิชอบ 
 - ประสานงานกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประชุมวชิาการ ซกัซอ้มความเขา้ใจและเตรียมความ
พร้อมในการซอ้มรับอุบติัเหตุหมู่ 
 -  ด าเนินการซอ้มรับอุบติัเหตุหมู่และสรุปประเมินผล 
ขั้นตอนการเตรียมพร้อม 
1. ระยะเตรียมความพร้อม 
 - จดัท าแผน  เนน้ป้องกนัและลดผลกระทบของสาธารณภยั 
 - ซอ้มแผนร่วมกนักบัหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในชุมชน 
2. ระยะฉุกเฉินและวกิฤต 
 - การคน้หาและกูภ้ยั 
 - การช่วยชีวติและการรักษาพยาบาล 
 - การล าเลียงขนยา้ย 
 - การจดัการเร่ืองศพ 
 - การดูแลดา้นจิตใจทั้งผูป่้วยและญาติ 
3. ระยะกลาง 
 - การป้องกนัภาวะแทรกซอ้นและผลกระทบต่างๆ  เช่น  โรคระบาด  เคร่ืองอุปโภคบริโภค 
 - การลงพื้นท่ีเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบภยั 
 - การดูแลดา้นจิตใจ 
4. ระยะยาว  ( ระยะฟ้ืนฟู ) 
 - การส่งเสริมและสนบัสนุนส่ิงท่ีจ  าเป็นในการด ารงชีวิต 
 - การดูแลใหค้  าแนะน าและค าปรึกษาในชุมชน 
รูปแบบของแผนเตรียมรับอุบัติภัยหมู่ 
1. แผนรับอุบติัภยัหมู่  ณ  จุดเกิดเหตุ 
2. แผนรับอุบติัภยัหมู่ในโรงพยาบาล 
 1. แผนรับอุบัติภัยหมู่  ณ  จุดเกดิเหตุ 
 เป็นการจดัระบบการช่วยเหลือ  ณ  จุดเกิดเหตุโดยมีบุคลากรทางการแพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียว 
ขอ้ง  เช่น  ต ารวจ  อาสาสมคัร  ดบัเพลิง  เป็นตน้  มาร่วมกนัช่วยเหลือขนยา้ยล าเลียงส่งโรงพยาบาล 



                                                                                  

 หลกัการช่วยเหลือ  ณ จุดเกิดเหตุ 
 1. การประเมินสถานการณ์และรายงานเหตุการณ์  ขอก าลงัสนบัสนุน 
   2. การควบคุมและจ ากดัพื้นท่ีอนัตราย  รวมถึงการจดัการเส้นทางจราจร 
 3. เคล่ือนยา้ยผูป่้วยมายงัท่ีปลอดภยัเพื่อจดัเป็นท่ีคดัแยกผูเ้จบ็ป่วย 
 4. แบ่งกลุ่มผูเ้จบ็ป่วย  ผูบ้าดเจบ็ 
 5. การช่วยชีวติและการปฐมพยาบาล 
 6. การล าเลียงส่งโรงพยาบาล 
 7. การส่ือสาร 
 การแบ่งกลุ่มผู้บาดเจ็บ ( Triage )  แบ่งเป็น  4  กลุ่ม  ดงัน้ี 
 1. สีแดง   อาการหนกั  ตอ้งช่วยเหลือทนัที 
 2. สีเหลือง  อาการปานกลาง  รอไดร้ะยะเวลาหน่ึง  
 3. สีเขียว  อาการเบา  เดินไดแ้ละช่วยเหลือตวัเองได ้
 4. สีด า   เสียชีวติ   หรือไม่มีทางรอด 
 การช่วยชีวติและการปฐมพยาบาล 
กรณีพบผูบ้าดเจบ็คนเดียว ใหช่้วยเตม็ท่ี 
กรณีพบผูบ้าดเจบ็หลายคน ช่วยชีวติ  ปฐมพยาบาลแลว้ส่งผูป่้วยหนกัไปโรงพยาบาล  ตามดว้ยผูบ้าดเจบ็

ปานกลางและผูบ้าดเจบ็เล็กนอ้ย 
กรณีพบผูบ้าดเจบ็หมู่ ช่วยชีวติผูท่ี้มีโอกาสรอดชีวิตมากท่ีสุด  ลดขั้นตอนการช่วยฉุกเฉินท่ีไม่จ  าเป็นลง 

เนน้ขนยา้ยล าเลียงผูป่้วยหนกัไปโรงพยาบาล  พร้อมดูแลผูบ้าดเจ็บปานกลาง
เพื่อใหมี้โอกาสรอดชีวิตหรือลดภาวะแทรกซอ้น  ตามดว้ยผูบ้าดเจบ็เลก้นอ้ย 

 อุปกรณ์ทีค่วรมีในอุบัติภัยหมู่ 
 -  ป้ายขอ้มือ 
 -  เทปกั้นหรือธงก าหนดบริเวณ 
 - ไฟฉายหรือไฟสปอร์ตไลท์ 
 - เส้ือสะทอ้นแสง 
 -  เคร่ืองมือส่ือสาร  ควรเป็นโทรโข่ง 
 2. แผนรับอุบัติภัยหมู่ในโรงพยาบาล 
 การเตรียมพร้อมเพื่อวางแผนตั้งรับอุบติัภยัหมู่ในโรงพยาบาล  จะตอ้งมีคณะกรรมการรับผดิชอบอยา่ง
ชดัเจน  ประกอบดว้ย 
 1. ผูอ้  านวยการ 
 2. รองผูอ้  านวยการ 
 3. หวัหนา้กลุ่มงานต่างๆในโรงพยาบาล 
 4. ท่ีปรึกษานอกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  ต ารวจ  อาสาสมคัร  องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นตน้ 



                                                                                  

 5. ผูช้  านาญการท่ีเก่ียวขอ้งในแผนนั้นๆ 
 บุคลากร  ประกอบด้วย 
 1. ฝ่ายอ านวยการทัว่ไป 
 2. ฝ่ายปฏิบติัการรักษาพยาบาล 
 3. ฝ่ายสนบัสนุนอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง  เช่น  หอ้งบตัร  หอ้งยา  งานชนัสูตร  งานเอก๊ซเรย ์ เป็นตน้ 
 มีหน้าที่รับผดิชอบ  ดังนี้ 

1.  แพทย ์ มีหนา้ท่ี ตรวจประเมินวนิิจฉยั สั่งการรักษา หรือท าการช่วยพื้นคืนชีพในรายท่ีมีขอ้บ่งช้ี 
 2. พยาบาลวชิาชีพ มีหนา้ท่ี บริหาร จดัการใหก้ระบวนการรักษาพยาบาลเป็นไปดว้ยความสะดวก 
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไดแ้ก่ 
        -  ประเมินคดักรองอาการ ใหก้ารช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ช่วยพื้นคืนชีพ 
        -  ใหก้ารพยาบาลตามแผนการรักษา 
        -  ประสานงานกบัหน่วยงานต่างๆ เพื่อการส่งต่อท่ีถูกตอ้งและเหมาะสม 
        -  จดัหาและเตรียมเวชภณัฑต่์างๆใหพ้ร้อม 
 3. เวชกิจฉุกเฉิน  มีหนา้ท่ีให้การพยาบาลทัว่ไป ตรวจวดัสัญญาณชีพ ท าแผล ช่วยท าหตัถการ ช่วย
เตรียมเคร่ืองมือ ใหก้ารพยาบาลตามแผนการรักษา 
 4.  พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ มีหนา้ท่ี ช่วยแพทยแ์ละพยาบาลในการใหก้ารช่วยเหลือทัว่ไป เช่น ช่วย
จดัเตรียมเคร่ืองมือ ช่วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วย ท าความสะอาดและจดัเก็บเคร่ืองมือ ตลอดจนช่วยเหลืองานอ่ืนๆตามท่ี
ไดรั้บมอบหมาย 
 5.  พนกังานขบัรถ มีหนา้ท่ี ขบัรถพยาบาลเปิดไซเลนซ์ตามบา้นพกัเพื่อขอก าลงัฉุกเฉินจากเจา้หนา้ท่ีท่ี
ไม่ไดป้ฏิบติังาน บริการยานพาหนะ ขบัรถรับส่งผูป่้วยตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 6.  ประชาสัมพนัธ์ มีหนา้ท่ี ประกาศใหเ้จา้หนา้ท่ีทุกหน่วยงานทราบเก่ียวกบัการใชแ้ผนอุบติัเหตุ ให้
ขอ้มูลผูบ้าดเจ็บ ผูเ้สียชีวติ แก่ญาติและเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 7.  เจา้หนา้ท่ีฝ่ายอ่ืนๆ เช่น ฝ่ายบริหารทัว่ไป, ฝ่ายทนัตกรรม, ฝ่ายเภสัชกรรม, งานเวชปฏิบติั, งาน
สิทธิบตัร, งานสุขาภิบาล ,  โรงครัว , หน่วยจ่ายกลาง  มีหนา้ท่ี ช่วยสนบัสนุนและอ านวยความสะดวกในส่วนท่ี
เก่ียวขอ้งและหนา้ท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 การคัดแยกผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
 1. เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการตรวจรักษาพยาบาลตามความเร่งด่วน 
 2. เพื่อใหผู้ป่้วยท่ีอยูใ่นภาวะเร่งด่วนมีส่ิงคุกคามชีวิตไดรั้บการรักษาอยา่งรวดเร็ว  ทนัเวลา 
 3. เพื่อใหผู้ป่้วยไดรั้บการประเมินและส่งต่ออยา่งถูกตอ้ง 
 4. เพื่อควบคุมการหมุนเวยีนของผูป่้วยใน  ER  ลดการคบัคัง่ของผูป่้วย 
 5. เพื่อลดระยะเวลาการรอคอย 
 6. เพื่อลดความเครียดของผูป่้วย  ญาติ  และผูใ้หบ้ริการ 
 



                                                                                  

การก าหนดแผนรองรับสาธารณภัยหมู่ 

 แผนที ่1  ใชส้ าหรับอุบติัเหตุกลุ่มชนหรืออุบติัเหตุหมู่ขนาดท่ีมีผูบ้าดเจบ็ไม่เกิน 10 คน เกิดข้ึนใน
ระยะเวลาอนัสั้น สามารถใชอ้ตัราก าลงัปกติของเจา้หนา้ท่ีในแผนอุบติัเหตุปฏิบติัการช่วยเหลือได ้

 แผนที ่2  ใชส้ าหรับอุบติัเหตุขนาดใหญ่ท่ีมีผูบ้าดเจบ็เกิน 10 คน และมีผูบ้าดเจบ็สาหสั 3-5 คน ไม่
สามารถใชอ้ตัราก าลงัปกติของเจา้หนา้ท่ีในแผนกอุบติัเหตุปฏิบติัการช่วยเหลือไดเ้พียงพอ ตอ้งขออตัราก าลงั
เจา้หนา้ท่ีเพิ่มเติมและขอความช่วยเหลือจากแผนกอ่ืนๆ 
 

การเตรียมบุคลากร 
 1.  จดัประชุมวชิาการเชิงปฏิบติัการแก่เจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลช านิ, เจา้หนา้ท่ีต ารวจ, อสม., อาสากูชี้พ, 
อปภร. จ านวน 4 เร่ือง ไดแ้ก่ การป้องกนัการติดเช้ือจากการปฏิบติังาน, การปฐมพยาบาล, การเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
และการช่วยพื้นคืนชีพ 
 2.  จดัประชุมเจา้หนา้ท่ีทุกระดบัของโรงพยาบาลช านิ เจา้หนา้ท่ีจากหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งไดแ้ก่ 
เจา้หนา้ท่ีจากส านกังานสาธารณสุขอ าเภอช านิ เจา้หนา้ท่ีต ารวจ อสม. อาสากูชี้พ อปภร. เพื่อซกัซอ้มความเขา้ใจ
ในลกัษณะงาน การเตรียมสถานท่ี และบทบาทหนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบเพื่อความชดัเจน และง่ายต่อการปฏิบติัเป็น
แนวทางเดียวกนั 
 

การเตรียมสถานที่ 
 เพื่อความชดัเจนและง่ายต่อการปฏิบติัเป็นแนวทางเดียวกนัจึงก าหนดเขตแยกประเภทผูป่้วย  ดงัน้ี 
 1.  สีแดง สถานท่ี  หอ้งอุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
 2.  สีเหลือง สถานท่ี  หอ้งสังเกตอาการ ( observe )  
 3.  สีเขียว สถานท่ี  หนา้หอ้งการเงิน , หนา้ห้องยา 
 4.  สีน ้าเงินหรือด า   สถานท่ี ขา้งบนัไดทางข้ึนบริหาร  หนา้หอ้ง OR 
 5. จุดคดักรอง สถานท่ี   จุดคดักรองด่านหนา้  หนา้ OPD  ทางข้ึนตึก 
 6. ศูนยอ์  านวยการ  , จุดประชาสัมพนัธ์ สถานท่ี     หนา้หอ้งบตัร   
 

เจ้าหน้าที่รับผดิชอบงานตามจุดบริการต่างๆ 
 1.  ศูนย์อ านวยการ 
      สถานท่ี    บริเวณหนา้ห้องบตัร 
      ผูรั้บผดิชอบ 

- ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลช านิ 
- หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล 
- หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

     หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- ประกาศใชแ้ผนรับอุบติัเหตุหมู่ 



                                                                                  

- สนบัสนุนบริหารสั่งการ 
- อ านวยความสะดวกและควบคุมการปฏิบติังาน 
- รายงานเหตุการณ์และแจง้ข่าวสารตามขอบเขต 
- ติดต่อประสานงานภายในและนอกโรงพยาบาล 
- ประสานงานดว้ยบุคลากรให้เพียงพอ เหมาะสมทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล 
- ประสานงานกบัทีมทุกทีมในแผนฯ 
- วเิคราะห์แกไ้ขปัญหาอ่ืนๆ 

2. ประชาสัมพนัธ์  ( ในเวลาราชการ ) 
    สถานท่ี    บริเวณหนา้ห้องบตัร 
    ผูรั้บผดิชอบ 
     -   จนท. ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
    หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
     -   ประชาสัมพนัธ์ประกาศตามบา้นพกัและภายในโรงพยาบาล 
     -   รายงานเหตุการณ์และแจง้ข่าวสารตามขอบเขต 
     -   ประชาสัมพนัธ์แจง้รายละเอียดผูรั้บบริการ   รายงานเหตุการณ์และแจง้ข่าวสารตามขอบเขต 
 

3.  หน่วยเคลือ่นที ่ ณ จุดเกดิเหตุ (EMS) 
      ผูรั้บผดิชอบ 

- แพทย ์(กรณีแพทยเ์พียงพอ) 1 คน 
- พยาบาลวชิาชีพ ER  1 คน 
- เวชกิจฉุกเฉิน   1 คน 
- พนกังานเปล   1 คน 
- พนกังานขบัรถ   1  คน 

      หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- เตรียมยานพาหนะและอุปกรณ์บนรถใหพ้ร้อม 
- คดักรองผูป่้วย ใหก้ารพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ 
- เคล่ือนยา้ยผูป่้วยส่งโรงพยาบาล 

4.  จุดคัดกรองผู้ป่วย (Screening  Area) 
      สถานท่ี   หนา้ตึก  OPD 
      ผูรั้บผดิชอบ 

- แพทย ์(กรณีมีแพทยเ์พียงพอ)  1  คน 
- พยาบาลวชิาชีพ  OPD อยา่งนอ้ย 1  คน  (ถา้ในเวลาราชการอาจมากกวา่ 1 คน ) 
- พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ OPD   



                                                                                  

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- ประเมินสภาพผูป่้วยเพื่อใหก้ารรักษาตามล าดบัก่อนหลงั 
- คดักรองประเภทผูป่้วยเพื่อใหก้ารรักษาพยาบาลตามความเร่งด่วน 
- เคล่ือนยา้ยผูป่้วยไปยงัจุดบริการแต่ละประเภท 
•    เม่ือคดักรองเสร็จแบ่งอตัราก าลงัเขา้ช่วยจุดสีแดงและสีเหลือง 

5.  ทมีการรักษาพยาบาล 
     5.1  จุดบริการผู้ป่วยหนัก (Resuscitation) พืน้ทีสี่แดง 
      สถานท่ี   หอ้งอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน  (ER) 

       ผูรั้บผดิชอบ 
- แพทยเ์วรอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน   
- พยาบาลเวรอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน  
- วสิัญญีพยาบาล     
- พนกังานช่วยเหลือคนไข ้ ER  
- เวชกิจฉุกเฉิน  ( EMT – I )  
หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- ช่วยเหลือผูป่้วยหรือผูป่้วยท่ีตอ้งช่วยพื้นคืนชีพ 
- สังเกตอาการ วดัสัญญาชีพ ลงบนัทึก และรายงานอาการ 
- ใหก้ารช่วยเหลือแพทยใ์นการวางแผนการรักษาพยาบาล 
- ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยตามความเหมาะสมกบัสภาพผูป่้วย 
- เตรียมผูป่้วยส่งต่อ 
- ประสานงานเพื่อส่งต่อผูป่้วย 
- เก็บรวบรวมทรัพยสิ์นมีค่า ลงทะเบียน 
- รวบรวมรายช่ือผูบ้าดเจบ็ส่งจุดประชาสัมพนัธ์ 
5.2  จุดบริการผู้ป่วยบาดเจ็บปานกลาง (Observe) พืน้ทีสี่เหลอืง 
สถานท่ี   บริเวณห้องสังเกตอาการขา้ง  ER 
ผูรั้บผดิชอบ 
- พยาบาลหอ้งคลอด   ( หวัหนา้ทีม ) 
- พนกังานช่วยเหลือคนไข ้  LR  
หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- ใหก้ารพยาบาลรีบด่วนในบาง Case รายงานแพทยเ์ม่ือมีขอ้บ่อช้ี 
- ท าแผล เยบ็แผล 
- ถามอวยัวะท่ีมีกระดูกหกั  ช่วยใส่เฝือก 
- สังเกตอาการ วดัสัญญาณชีพ ลงบนัทึก และรายงานอาการ 



                                                                                  

- ใหก้ารรักษาพยาบาลทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 
- ช่วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วยส่งต่อหรือรับไวรั้กษาต่อในตึกผูป่้วยใน 
- รายงานรายช่ือผูบ้าดเจบ็ส่งจุดประชาสัมพนัธ์ 
5.3  จุดบริการผู้บาดเจ็บเลก็น้อย (Minor  Care) 
สถานท่ี   บริเวณหนา้ห้องยา  , หนา้หอ้งการเงิน 
ผูรั้บผดิชอบ 
-  พยาบาลหอ้ง  ward   ( หวัหนา้ทีม ) 
- พนกังานช่วยเหลือคนไข ้   ward 
หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- ใหก้ารพยาบาลผูป่้วยบาดเจบ็เล็กนอ้ย 
- ท าแผล, ฉีดยา 
- สังเกตอาการ วดัสัญญาณชีพ ลงบนัทึก และรายงานอาการ 
- ใหสุ้ขศึกษา ใหค้  าแนะน าแก่ผูป่้วยและญาติ 
- ตรวจรักษาและสั่งจ่ายยา  กรณีผูป่้วยบาดเจบ็เล็กนอ้ย  ไม่ตอ้งรอพบแพทย ์ สามารถกลบับา้น 

ได ้ อนุญาตใหพ้ยาบาลสั่งยาใหผู้ป่้วยไดเ้ลย  ผูป่้วยจะไดไ้ม่ตอ้งรอนาน   
- รวบรวมรายช่ือผูบ้าดเจบ็ส่งจุดประชาสัมพนัธ์ 
5.4  จุดบริการผู้ป่วยเสียชีวติ (สีน า้เงิน) 
สถานท่ี   ขา้งบนัไดทางข้ึนบริหาร  หนา้ห้อง OR 
ผูรั้บผดิชอบ 
- ทีมหอ้งชนัสูตร 
หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- ติดป้ายขอ้มือศพ 
- บนัทึกรายช่ือ  ลกัษณะบุคคล สภาพศพ และลกัษณะบาดแผล 
- รวบรวมรายช่ือหรือลกัษณะบุคคลและจ านวนศพส่งจุดประชาสัมพนัธ์เพื่อประกาศหาญาติ 
- แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจเพื่อชนัสูตรศพ 
- ปลอบใจญาติผูเ้สียชีวติ 

     5.5  จุดรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล 
     สถานท่ี   ตึกผูป่้วยใน 
     ผูรั้บผดิชอบ 

- แพทย ์
- พยาบาล  ward  เวรนั้นๆ 
- พนกังานช่วยเหลือประจ าเวรนั้นๆ 
 



                                                                                  

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- เตรียมเตียงและอุปกรณ์รับผูป่้วย 
- รับ Admit ผูป่้วย 
- ส่งผูป่้วย x – ray, ส่งส่ิงส่งตรวจหอ้งชนัสูตร 
- สังเกตอาการ วดัสัญญาณชีพและลงบนัทึกอาการ 
- รายงานแพทยเ์ม่ือมีขอ้บ่งช้ี 
- ประสานงานและเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเพื่อส่งต่อ 
- บริหารจดัการเก่ียวกบับริการของงานผูป่้วยใน 

 

                 6.  จุดบริการชันสูตรโรค 
      สถานท่ี    หอ้งชนัสูตรโรค 
      ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีงานชนัสูตรโรค 
      หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

- เตรียมเคร่ืองมือ  อุปกรณ์หอ้งปฏิบติัการใหพ้ร้อม 
- จดัส ารองเลือดใหพ้ร้อม 
- รับผดิชอบจุดสีน ้าเงิน (ผูป่้วยเสียชีวติ) 

 

                   7.  จุดบริการ x - ray 
          สถานท่ี    หอ้ง  x – ray 
       ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีงาน  x – ray 
       หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

- เตรียมเคร่ืองมือ อุปกรณ์ x – ray ใหพ้ร้อม 
- ดูแลใหบ้ริการ x-ray   

 

                   8.  จุดบริการเภสัชกรรม 
                    สถานท่ี    หอ้งเภสัชกรรม 
       ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีงานเภสัชกรรม 
       หนา้ท่ีรับผิดชอบ 

- สนบัสนุนเวชภณัฑฉุ์กเฉิน 
- จดัและจ่ายยาผูบ้าดเจบ็ท่ีกลบับา้น 
- พนกังานช่วยเหลือผูช้ายช่วยเหลือจุดพนกังานเปลช่วยเหลือในหอ้ง  x-ray 

 

                  9.  ห้องการเงิน 
                   สถานท่ี    หอ้งการเงิน (หอ้งเบอร์ 7) 
       ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีการเงิน 



                                                                                  

       หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- คิดค่าบริการรักษาพยาบาล 
- บนัทึกค่าบริการรักษาพยาบาล 

                   10.  ฝ่ายสิทธิบัตร 
                    สถานท่ี    หอ้งบตัร 
       ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีสิทธิบตัร 
       หนา้ท่ีรับผิดชอบ    

- บนัทึกและรวบรวมหลกัฐาน พ.ร.บ. 
- ช่วยจุดบริการท าบตัร 
- ตรวจสอบสิทธิการรักษา 

 

                   11.  จุดบริการท าบัตร 
                    สถานท่ี    หอ้งบตัร 
       ผูรั้บผดิชอบ   พนกังานช่วยเหลือ  OPD ประจ าหอ้งบตัร   1   คน 
       หนา้ท่ีรับผิดชอบ    

- บนัทึกประวติัและท าบตัรผูป่้วย 
- แจง้ข่าวสารตามขอบเขต 

 

                   12.  ฝ่ายบริหารทัว่ไป 
       ผูรั้บผดิชอบ   หวัหนา้และเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหารทัว่ไป 
       หนา้ท่ีรับผิดชอบ    

- เตรียมสมุดโทรศพัทห์น่วยงานต่างๆ ใหพ้ร้อม 
- อ านวยความสะดวกเร่ืองการส่ือสาร 
- อ านวยความสะดวกยานพาหนะ 
- เตรียมห้องประชุมเพื่อประเมินผลการปฏิบติังาน 

 

หน่วยสนับสนุนอื่นๆ 
1. ฝ่ายปฏิคม 

     ผูรั้บผดิชอบ 
     -    โรงครัว  ,  หอ้งนวดแผนไทย 
     หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
     -   บริการน ้าด่ืม  และดูแลดา้นสวสัดิการแก่ผูป่้วย  ญาติ  และเจา้หนา้ท่ีจุดต่างๆ 
    2.  ทนัตกรรม 

                   ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีงานทนัตกรรม 



                                                                                  

       หนา้ท่ีรับผิดชอบ    
- ช่วยจุดโซนสีเขียว บนัทึกขอ้มูลผูบ้าดเจบ็  วดัสัญญาณชีพ  และช่วยปฐมพยาบาล  ช่วยซกัประ 

วติั  ท าบตัร  ประสานงานกบัหอ้งบตัรและจุดประชาสัมพนัธ์ 
                   3.  งานหน่วยจ่ายกลาง 
                    ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีงานหน่วยจ่ายกลาง 
       หนา้ท่ีรับผิดชอบ    

- จดัเตรียมอุปกรณ์จ่ายกลางใหพ้ร้อม 
- สนบัสนุนอุปกรณ์จ่ายกลางเม่ือฉุกเฉินไม่พอใช ้
- ช่วยเหลือจุดศูนยเ์ปล  ช่วยเข็นผูป่้วย 
4.  งานสุขาภิบาล 

      ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีงานสุขาภิบาล 
       หนา้ท่ีรับผิดชอบ    

- ช่วยจุดโซนสีเหลือง บนัทึกขอ้มูลผูบ้าดเจบ็  วดัสัญญาณชีพ  และช่วยปฐมพยาบาล  ช่วยซกั 
ประวติั  ท าบตัร  ประสานงานกบัหอ้งบตัรและจุดประชาสัมพนัธ์ 
      5.  ประชาสัมพนัธ์  ( นอกเวลาราชการ ) 

     ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีห้องยา 
      หนา้ท่ีรับผิดชอบ    

     -   ประชาสัมพนัธ์ประกาศตามบา้นพกัและภายในโรงพยาบาล 
     -   รายงานเหตุการณ์และแจง้ข่าวสารตามขอบเขต 
     -   ประชาสัมพนัธ์แจง้ผูรั้บบริการท่ีมารับบริการขณะซอ้มแผนฯ 
     6.  ศูนย์ช่าง 
     ผูรั้บผดิชอบ   เจา้หนา้ท่ีศูนยช่์าง 

      หนา้ท่ีรับผิดชอบ    
     -  ช่วยเหลือบริหารจดัการจุดศูนยเ์ปล  บริการรถเขน็รับส่งผูป่้วย 
     7.  ยาม  ,  คนสวน 
     หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
     -  ดูแลจดัการเร่ืองเส้นทางการจราจร  จดัการเร่ืองเส้นทางการเดินรถดูแลพื้นท่ีจอดรถ 
     -  ดูแลความสงบและความเรียบร้อย 
     8.  นส. จีรณา   ถาวรรัมย ์  เจา้พนกังานห้องสมุด 
     หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
     -  ช่วยโซนสีเหลือง  บนัทึกขอ้มูลผูบ้าดเจบ็  วดัสัญญาณชีพ  และช่วยปฐมพยาบาล   
     9. นส. อริสรา  ทองทา  นกัวชิาการสาธารณสุข 
         นส. กรกมล      เกิดในหลา้    เจา้พนกังานธุรการ 



                                                                                  

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
-  ช่วยสิทธิบตัรซกัประวติัและท าบตัรผูป่้วย  ประสานงานกบัฝ่ายประชาสัมพนัธ์ 

 

หน่วยราชการทีเ่กีย่วข้อง 
1. สถานีต ารวจภูธรอ าเภอประค า 
2. ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอช านิ 
3. เทศบาลต าบลประค า 
4. อาสากูชี้พ  ,  องคก์ารบริหารส่วนต าบลทั้ง  5  ต าบล 

 

หนา้ท่ีรับผิดชอบ 
- รับแจง้ข่าวอุบติัเหตุและแจง้ข่าวอุบติัเหตุแก่โรงพยาบาล 
- อ านวยความสะดวกงานจราจร ณ จุดเกิดเหตุ 
- ใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วยเบ้ืองตน้ ณ จุดเกิดเหตุ 
- ช่วยเคล่ือนยา้ยผูป่้วยส่งโรงพยาบาล 
- ประสานงานช่วยเหลือผูบ้าดเจบ็ 

 

การจัดเตรียมอุปกรณ์ 
1.  หน่วยเคลือ่นที่ทัว่ไป ณ จุดเกดิเหตุ 
 อุปกรณ์ 

1. กล่องเคร่ืองมือและยาฉุกเฉินปฐมพยาบาล 
2. ไมด้ามแขน ขา 
3. วทิยส่ืุอสารประจ ารถพยาบาล 
4. เคร่ืองขยายเสียง 
5. ไฟฉาย 
6. ไมก้ระดาน  CPR 
7. อุปกรณ์ช่วยฟ้ืนคืนชีพ 
8. บตัรแยกประเภทผูป่้วย 

 

2.  หน่วยคัดกรองผู้ป่วยหน้าตึกอุบัติเหตุ 
 อุปกรณ์ 

1. รถเขน็นัง่และรถเขน็นอน โดยระดมมาจากจุดต่างๆ ในโรงพยาบาล 
2. เปลนอน 
3. เคร่ืองมือคดักรองผูป่้วย เช่น ไฟฉาย  หูฟัง  ไมด้ามหลงั  ถุงมือ  ป้ายแยกประเภทผูป่้วย 

 

 



                                                                                  

3.  บริเวณจุดสีแดง 
 เป็นบริเวณผูป่้วยอาการหนกั ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ตอ้งไดรั้บการช่วยเหลือเร่งด่วน เช่น อยูใ่นภาวะช็อก เสีย
เลือดมาก ทางเดินหายใจอุดตนั บางรายตอ้งช่วยฟ้ืนคืนชีพ หรือ ตอ้งใหส้ารน ้าต่างๆ 
 อุปกรณ์ 

1. ชุด  Resuscitate 
2. เคร่ืองวดัความดนัโลหิต  หูฟัง 
3. ชุดให ้O 2  
4. ชุดใหส้ารน ้าและยาท่ีจ าเป็น 
5. รถ  Emergency  พร้อมเวชภณัฑฉุ์กเฉิน 
6. ชุดไมด้ามอวยัวะท่ีหกั 
7. ชุดท าแผล เยบ็แผล, ชุด  Cut down, ชุดเจาะหลงั, ชุดเจาะปอด 
8. ใบบนัทึกบาดแผล, ใบบนัทึกทรัพยสิ์น, ใบ  Doctor Order 
9. เคร่ือง  Defibrillation 
10. เคร่ือง  Suction 
11. เคร่ือง  EKG 
12. สมุดส่งผูป่้วยเพื่อรักษาต่อ 

 

4.  บริเวณจุดสีเหลือง 
 เป็นบริเวณผูป่้วยอาการปานกลาง หรือผูบ้าดเจบ็ท่ีควรไดรั้บการตรวจละเอียดและเฝ้าดูอาการ
เปล่ียนแปลง แต่ยงัไม่เร่งด่วน 
 อุปกรณ์ 

1. ชุดท าแผล  ชุดเยบ็แผล  ชุดใส่เฝือก 
2. ชุดใหส้ารน ้า  สารน ้า 
3. เคร่ืองวดัความดนัโลหิต  หูฟัง  ไฟฉาย  ไมก้ดล้ิน 
4. ชุดไมด้ามอวยัวะท่ีหกั 
5. รถท าแผลอยา่งนอ้ย  1  คนั 
6. เสาน ้าเกลือ 
7. ใบบนัทึกบาดแผล, ใบบนัทึกทรัพยสิ์น, ใบ  Doctor Order 
8. สมุดส่งผูป่้วยเพื่อรักษาต่อ 

 

5.  บริเวณจุดสีเขียว 
 เป็นบริเวณผูป่้วยอาการเบาหรือผูบ้าดเจบ็เล็กนอ้ย 
 อุปกรณ์ 

1. รถท าแผลอยา่งนอ้ย   1  คนั 



                                                                                  

2. เสาน ้าเกลือ 
3. ชุดท าแผล 
4. ใบบนัทึกบาดแผล 
5. เคร่ืองวดัความดนัโลหิต  หูฟัง 
 

6.  บริเวณจุดสีน า้เงิน 
 เป็นบริเวณผูป่้วยเสียชีวติ 
 อุปกรณ์ 

1. ชุดท าแผล  เยบ็แผล 
2. ใบบนัทึกทรัพยสิ์น 
3. สมุดรับรองการตาย 
4. แบบบนัทึกการชนัสูตรการพลิกศพ 
5. ใบบนัทึกบาดแผล 

7.  งานรับผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล 
 อุปกรณ์ 
 อุปกรณ์ประจ าตึกผูป่้วยใน 
 

ขั้นตอนการรับสาธารณภัยหมู่ 
การรับแจ้งเหตุ 
 ผูรั้บแจง้ข่าวสอบถามรายละเอียดตามแบบฟอร์ม คือ 

- สถานท่ีเกิดเหตุ 
- สาเหตุของการเกิดอุบติัเหตุ 
- จ านวนผูบ้าดเจบ็โดยประมาณ 
- ช่ือ – สกุล  เบอร์โทรศพัทผ์ูแ้จง้ 
- การแจง้ต ารวจรับทราบ 

 

การประกาศใช้แผน 
 ผู้ตัดสินใจประกาศใช้แผน 1 
  แพทยเ์วร หวัหนา้งานอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน หรือพยาบาลหวัหนา้เวร 
 บุคลาการ 

- ในเวลาราชการ แพทยเ์วร เจา้หนา้ท่ีและพนกังานช่วยเหลือคนไขป้ระจ าแต่ละหน่วยงาน 
- นอกเวลาราชการ แพทยเ์วร เจา้หนา้ท่ีและพนกังานช่วยเหลือคนไขทุ้กคนในเวรนั้นๆ 

ผู้ตัดสินในประกาศใช้แผน 2 
- ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลช านิ หรือแพทยเ์วร 



                                                                                  

- หวัหนา้กลุ่มการพยาบาล หรือพยาบาลหวัหนา้เวรอุบติัเหตุฉุกเฉิน 
บุคลากร 

- ในเวลาราชการ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลช านิ แพทยเ์วร เจา้หนา้ท่ีและพนกังานช่วยเหลือคน 
ไขป้ระจ าแต่ละหน่วยงาน 

- นอกเวลาราชการ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลช านิ แพทยเ์วร เจา้หนา้ท่ีและพนกังานช่วยเหลือ 
คนไขทุ้กคนในเวรนั้นๆ 

- แพทยแ์ละเจา้หนา้ท่ีท่ีพกัภายในบา้นพกั 
วธีิการ 

ในเวลาราชการ 
1. เม่ือพยาบาลหวัหนา้เวรอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน ไดรั้บค าสั่งจากผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหรือแพทยเ์วร 

 ประกาศใชแ้ผน เปิดสัญญาณฉุกเฉินท่ีตึกอุบติัเหตุ เป็นระยะๆ  3  คร้ัง 
2. ประกาศขอหน่วยเคล่ือนท่ี ขอรถ Ambulance  พร้อมแพทย ์พยาบาลประจ ารถด่วน ซ ้ า 3  คร้ัง 
3. ประกาศใชแ้ผน “โปรดทราบๆ ใชแ้ผนปฏิบติัการแผน 1, 2”  ซ ้ า  3  คร้ัง 
 

นอกเวลาราชการ 
1. เจา้หนา้ท่ีเวรหอ้งอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน แจง้แพทยเ์วร แพทยเ์วรประกาศใชแ้ผน โดยขบัรถพยาบาล 

เปิดไซเลนซ์ไปตามบา้นพกั 
2. ใชโ้ทรศพัทห์รือวทิยส่ืุอสาร แจง้เจา้หนา้ท่ีเวรในจุดต่างๆ 

 

การปฏิบัติก่อนส้ินสุดแผน 
 การปฏิบัติต่อผู้ป่วยบาดเจ็บ 

1. บาดเจบ็เล็กนอ้ย รับยากลบับา้นได ้หรือนดัพบแพทย ์
2. บาดเจบ็ปานกลางใหก้ลบับา้นได ้หรือนดัพบแพทย ์หรือรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล 
3. บาดเจบ็รุนแรงรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล หรือส่งไปรับการรักษาต่อ 
4. ผูป่้วยเสียชีวติ ผูรั้บผิดชอบติดต่อจุดประชาสัมพนัธ์เพื่อติดต่อญาติหรือแจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
การเก็บทรัพยสิ์นผูป่้วย เก็บไวเ้ฉพาะผูป่้วยหนกั หมดสติ หรือเสียชีวติ โดยบนัทึกรายละเอียดส่ิงของท่ี

ติดตวัผูป่้วย ลงในแบบฟอร์มบนัทึกการเก็บรักษาและส่งคืนทรัพยสิ์น 
การเกบ็ข้อมูล 
1. รายช่ือผูบ้าดเจบ็ทั้งหมด 
2. จ านวนผูบ้าดเจบ็เล็กนอ้ยท่ีกลบับา้น 
3. จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ีรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล 
4. จ านวนผูบ้าดเจบ็ท่ีส่งต่อไปรักษาท่ีอ่ืน 
5. จ านวนผูป่้วยท่ีเสียชีวติ 

 



                                                                                  

การประกาศเลกิใช้แผน 
1. ผูต้ดัสินใจประกาศเลิกใชแ้ผน คือ ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลประค า หรือผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีรักษา 

ราชการแทน 
2. วธีิการประกาศเลิกใชแ้ผน โดยประกาศเสียงตามสาย “ขณะน้ีเหตุการณ์สงบเรียบร้อย แลว้  

ขอใหเ้จา้หนา้ท่ีปฏิบติังานตามปกติ”  ประกาศ  3  คร้ัง 
 

สรุปข้ันตอนในการรับผู้บาดเจ็บจากสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ อุบัติภัยหมู่ 
1. เม่ือไดรั้บแจง้ข่าวใหร้ายงานผูอ้  านวยการ หรือแพทยเ์วร 
2. ประกาศใชแ้ผน กดสัญญาณเตรียมรับสถานการณ์ 
3. ส่งหน่วยเคล่ือนท่ีเร็วไปด าเนินการ ณ จุดเกิดเหตุ พร้อมดว้ยอุปกรณ์การช่วยชีวติเบ้ืองตน้และ 

คดักรองผูบ้าดเจบ็เพื่อส่งโรงพยาบาล 
4. คดักรองผูบ้าดเจบ็หนา้ห้องอุบติัเหตุ – ฉุกเฉิน และเคล่ือนท่ียา้ยผูบ้าดเจบ็ประเภทต่างๆ ไปยงั 

บริเวณท่ีก าหนดไวต้ามแผนการซอ้มรับอุบติัเหตุหมู่ 
5. หน่วยงานต่างๆ ส่งเจา้หนา้ท่ีและอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชไ้วใ้หพ้ร้อม และใหเ้จา้หนา้ท่ีมา 

รวมกนับริเวณจุดท่ีไดรั้บมอบหมาย 
6. งานเภสัชกรรรมเตรียมสนบัสนุนยาและเวชภณัฑใ์หพ้ร้อม 
7. งานชนัสูตร จดัเตรียมเจา้หนา้ท่ีไวใ้หพ้ร้อม 
8. ฝ่ายบริหาร ตั้งศูนยอ์  านวยการเพื่อติดต่อประสานงาน รายงานเหตุการณ์ อ านวยความสะดวก 

เร่ืองการส่ือสาร ยานพาหนะ เตรียมห้องประชุมเพื่อประเมินผล 
9. ยาม รักษาความสงบภายในโรงพยาบาล  ดูแลเร่ืองเส้นทางการเดินรถ  การจราจร 
10. ใหฝ่้ายสนบัสนุนเตรียมพร้อม เช่น งานบริการอาหาร เคร่ืองด่ืม  
11. เม่ือส้ินสุดการใชแ้ผนรับอุบติัเหตุหมู่ เจา้หนา้ท่ีทุกคนจะตอ้งด าเนินการ ดงัน้ี 

- ดูแลจดัสถานท่ีใหเ้รียบร้อยในจุดท่ีไดรั้บมอบหมาย 
- ร่วมประชุมประเมินผลในการซอ้มแผนรับสาธารณภยัหมู่ 

 

การประสานงานนอกหน่วยงาน 
1. แจง้ศูนยรั์บแจง้เหตุและสั่งการจงัหวดับุรีรัมย ์ 1669  เพื่อช่วยประสานงานขอความช่วยเหลือจาก 

โรงพยาบาลขา้งเคียง  และหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
2. แจง้  สสจ.บุรีรัมย ์ เพื่อประสานงานแจง้ต่อนายแพทย ์สสจ. บุรีรัมย ์ ในเวลาราชการโทรไปท่ี 

หมายเลข  044 – 601057  นอกเวลาราชการ  แจง้คุณเทียนทอง  บุญยรางกลู  หมายเลขโทรศพัท ์ 0815475633 
 

 
 
 



                                                                                  

การใช้ OPD Card ส าหรับผู้บาดเจ็บ 
จัดไว้เป็นชุดประกอบด้วย 

1. บตัรผกูขอ้มือเพื่อใชใ้นการคดักรอง 
2. ใบบนัทึกบาดแผล 
3. ใบบนัทึกทรัพยสิ์น 
4. ใบ  Doctor Order 
5. แบบฟอร์มซกัประวติัผูป่้วย 

 

บัตรผูกข้อมือเพือ่ใช้ในการคัดกรอง 
1.   กลุ่ม A   สีเขียว ผูบ้าดเจบ็เล็กนอ้ย 
2.   กลุ่ม B   สีเหลือง ผูบ้าดเจบ็ปานกลาง 
3.   กลุ่ม  C   สีแดง ผูป่้วยหนกั 
4.   กลุ่ม D   สีน ้าเงิน ผูป่้วยเสียชีวติ 

ป้ายผูกข้อมอื    
   

 
 
                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การเบิกเงินสวสัดิการ 

ฝ่ายบริหารจดัเบิกเงินสวสัดิการไวท่ี้หอ้งการเงินจ านวน  2,000  บาท  ใหพ้ยาบาลหวัหนา้เวรเป็นผูเ้บิก 
เม่ือมีการใชจ่้ายเงินใหน้ าใบเสร็จหรือ  slip  การจ่ายเงิน  น าส่งท่ีหอ้งการเงินเพื่อจดัท าบญัชีและเป็นหลกัฐาน
การเบิกสวสัดิการส ารองใชค้ร้ังต่อไป 

Time………….. 
BP……………. 
PR……………. 
RR……………. 

เสียชีวติ 

บาดเจ็บสาหัส 

บาดเจ็บปานกลาง 

บาดเจ็บเลก็น้อย 
 

 

 

 

 

- ถา้ผูป่้วยเสียชีวติใหฉี้กแถบแดง เหลือง 
เขียว ใหเ้หลือแถบสีน ้ าเงิน 

- ถา้ผูป่้วยหนกัมาก ใหฉี้กแถบเหลือง เขียว
ท้ิง เหลือแถบสีแดง 
- ถา้ผูป่้วยหนกัปานกลาง ใหฉี้กแถบสีเขียว
ท้ิง เหลือแถบสีเหลือง 
- ถา้ผูป่้วยเบา ไม่ตอ้งฉีกแถบสีอะไรท้ิง คง
แถบสีเขียวไวเ้หมือนเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                  

                
 
                
 
 
 
 
 
                           - คดี                                                                           - หวัหนา้เวรประเมิน                                                               - แนะน า      
                           - อุบติัเหต ุ                                                                 - ให้ค  าแนะน า                                                                         -  สัง่การ      
                           - ฉุกเฉิน                                                                    -  สัง่การ                                                                                  - ประสานงาน 
 
 
 
                                - พยาบาล 2                                                - พยาบาล 1                                              -  EMTI    1  
                                - ผูช่้วยฯ 1                                                  - ผูช่้วยฯ 1                                                - พนกังานขบัรถ 1 
                    - พนกังานขบัรถ 1                                      - พนกังานขบัรถ 1                         - ผูช่้วยฯ  1 

                                                   
                                                                                           ( ถึงเหตใุน 10 นาที ) 
                                                                                                 - ประเมินสถานการณ์ 
                                                                                                 - แจง้ขอ้มูล/ขอความช่วยเหลือ  / ปฐมพยาบาล 
                                                                                                  
                                                                                                         - กลบับา้น 
                                                                                                         - นอนรพ.หรือส่งต่อ 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแจง้เหตุ 

หวัหนา้เวร ER 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

รายงานผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล 

ประกาศแผน
อุบติัเหตุ อุบติัภยัหมู่ 

แจง้หวัหนา้กลุ่ม
การพยาบาล 

แจง้หวัหนา้งาน ER แจง้แพทยเ์วร 

ติดต่อเจา้หนา้ท่ี
งานต่างๆ 

ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ 
 

เจ็บป่วย-อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 

ผู้ประสบเหตุแจ้งเหตุ 

สถานีต ารวจ 
โทร 044609091 

 

โรงพยาบาลช านิ 
044609054 

 
 

ศูนยส์ัง่การรพ.บุรีรัมย์
โทร 1669 

ALS 
ทีม EMS  รพ.

ช านิ 

BLS 
ทีม EMS 
รพ .ช านิ 

 

BLS 
ทีม EMS 
รพ .ช านิ 

 

ท่ีเกิดเหต ุ
 

ER รพ.ช านิ 



                                                                                  

การประกาศใช้แผนอุบัติภัยหมู่   หมายเหตุ    ใช้ในและนอกเวลาราชการ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

จุดเร่ิมต้นปฏิบัติแผน : เม่ือประกาศใชแ้ผนแลว้ 
1. เจา้หนา้ท่ี ท่ีมีหนา้ท่ีก าหนดตามแผน ใหม้ารายงานตวัท่ีศูนยอ์  านวยการทนัที (ศูนยอ์  านวยการตั้งอยูท่ี่หนา้ 
OPD) 
 2. เม่ือรายงานตวัเสร็จแลว้ใหแ้ยกไปอยูต่ามพื้นท่ีสีท่ีก าหนด รับบตัรมอบหมายหนา้ท่ี 
 
การประกาศส้ินสุดแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประกาศส้ินสุดแผน 
1. ผูบ้ญัชาการแผน พิจารณาสถานการณ์ เม่ือเห็นวา่เขา้สู่ภาวะปกติใหป้ระกาศส้ินสุดแผน 
2. เจา้หนา้ท่ีบริหาร  /  เสียงตามสาย   ประกาศส้ินสุดแผน  
 
  การแบ่งโซน   1. ผูป่้วยวกิฤต สีแดง ห้องอุบติัเหตุ ฉุกเฉิน 
                         2. ผูป่้วยบาดเจบ็รุนแรง / บาดเจบ็ปานกลาง สีเหลือง หอ้งสังเกตอาการ 
                        3. ผูป่้วยบาดเจบ็เล็กนอ้ย สีเขียว  หนา้หอ้งการเงิน 
                        4. ผูเ้สียชีวติ  สีน ้าเงิน   หนา้   OR     

 

บริหารประกาศ แพทย/์พยาบาลและ
เจา้หนา้ท่ีทุกท่านโปรดทราบ แผนปฏิบติั
การ02 เร่ิมตน้ ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
รายงานตวัท่ีศูนยอ์  านวยการ เป็นการด่วน 

ประกาศ 2 คร้ัง เว้น 2 นาท ี 
ประกาศอกี 2 คร้ัง 

( นอกเวลา กดกร่ิง และประสานโดย
โทรศัพท์ 

ในเวลา   หวัหนา้เวร ER 
กดกร่ิงสัญญาณ 3 คร้ัง / 
แจง้บริหาร 
 นอกเวลา หวัหนา้เวร ER 
กดกร่ิงสัญญาณ 3 คร้ัง  

ในเวลา ผอ.รพ / นอก
เวลา แพทยเ์วร
ประกาศใชแ้ผน

อุบติัเหตุ อุบติัภยัหมู่ 

บริหารประกาศ แพทย/์พยาบาลและ
เจา้หนา้ท่ีทุกท่านโปรดทราบ ขณะน้ี
สถานการณ์สงบลงแลว้ ส้ินสุด
แผนปฏิบติัการ 02  ใหเ้จา้หนา้ท่ีทุก
ท่านกลบัเขา้ปฏิบติังานตามหนา้ท่ีปกติ 

ประกาศ 2 คร้ัง เว้น 2 นาที  
ประกาศอกี 2 คร้ัง 

ในเวลา  หวัหนา้เวร ER 
แจง้บริหาร / แจง้
ประชาสัมพนัธ์ 
นอกเวลา หวัหนา้เวร ER  
แจง้ประชาสัมพนัธ์ 

ในเวลา ผอ.รพ / นอก
เวลา แพทยเ์วร
ประกาศยติุแผน
อุบติัเหตุ อุบติัภยัหมู่ 


