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แผนรับสถานการณอุบัติภัยและสาธารณภัยโรงพยาบาลระนอง 

คําจํากัดความ 

 แผนรับสถานการณอุบัติภัยกลุมชนและสาธารณภัยของโรงพยาบาลระนอง ครอบคลุมผูรับอันตราย

จากสถานการณอันตราย หรือผลกระทบจากการเกิดอุบัติภัยและสาธารณภัย ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ

โรงพยาบาลระนอง รวมถึงสถานการณภาวะฉุกเฉินหมู มีผูบาดเจ็บมาโรงพยาบาลระนองในคราวเดียวกันเปน

จํานวนมากเกินกวากําลังเจาหนาที่  ที่ประจําอยูหรืออัตรากําลังปกติ จะใหการดูแลรักษาพยาบาลได          

แบงออกเปน 

 1. แผนรอง หมายถึง แผนรับสถานการณขนาดเล็กมีผูบาดเจ็บตั้งแต 5 คนขึ้นไป แตไมถึง 30 คน 

และมีผูบาดเจ็บสาหัสไมถึง 5 คน 

 2. แผนหลัก หมายถึง แผนรบัสถานการณขนาดใหญมีผูบาดเจ็บตั้งแต 30 คนข้ึนไป หรือมีผูบาดเจ็บ

สาหัส มากกวา 5 คนขึ้นไป 

วัตถุประสงค 

 1. เพื่อกําหนดขอบเขต หนาที่ ความรับผิดชอบของบุคคลากรทุกระดับใหปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และพรอมท่ีจะปฏิบัติการไดตลอด 24 ชั่วโมง 

 2. เพ่ือใหโรงพยาบาลมีแนวทางในการปฏิบัติงานรับสถานการณ เมื่อมีอุบัติภัยและสาธารณภัยได

อยางมีประสิทธิภาพในทุกรปูแบบ 

 3. เพ่ือใหการดูแลรักษาผูบาดเจ็บจากอุบัติภัยและสาธารณภัยเปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว    

ไมสับสนวุนวาย มีการประสานงานอยางเปนระบบ 

 4. เพ่ือลดอัตราการสูญเสียชี วิต ทรัพยสิน และความพิการของผูบาดเจ็บที่ได รับอุบัติภัยและ          

สาธารณภัย 

 5. เพ่ือใหการปฏิบัติงานสอดคลองความเชื่อมโยงเปนแนวทางเดียวกันกับหนวยงานอื่นๆ ในจังหวัด

และทั่วประเทศ 

 6. เพ่ือใหประชาชนเกิดความมั่นใจและศรัทธาในการบริการของโรงพยาบาล และเครือขายบริการ

สุขภาพ 

หลักการวางแผนดําเนินการ 

 1. กําหนดแผนปฏิบัติงานโดยยึดหลักการแบงประเภทผูบาดเจ็บตามความหนักเบาของอาการ 

 2. กําหนดหนาที่รบัผิดชอบของแตละหนวยงานยอย เพ่ือสนับสนุนแผน 

 3. วางมาตรการในการรักษาใหอยูในแนวทางเดียวกัน โดยยึดหลัก Safe Life, Safe Limbs และ 

Safe Function ตามลําดับ 

 4. อบรมและซอมแผนอยางนอยปละ 1 คร้ัง 

 5. ติดตามประเมินผล และปรับเปลี่ยนแผนใหเหมาะสมกับสถานการณอยูเสมอ 
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 6. วางแผนการเตรียมความพรอมดานอุปกรณ จัดหาและบํารุงรักษาอุปกรณที่จําเปนในการบริหาร

จัดการทางการแพทย ในสถานการณสาธารณภัย ไดแก 

  - อุปกรณปองกันตนเองขั้นพ้ืนฐาน ยกเวน กรณีวัตถุอันตราย ประสานงานผูที่เก่ียวของเพ่ือ

ขอความชวยเหลือ 

  - อุปกรณสื่อสาร ไดแก วิทยุสื่อสาร, โทรศัพทมือถือ, โทรโขง, นกหวีด 

  - อุปกรณทางการแพทย จัดเตรียมพรอมบรรจุในกระเปาฉุกเฉินขนาดกะทัดรัด สะดวก ใน

การนําออกปฏิบัติการไดทันที แบงไดดังนี้ กระเปา EMS, เก็บอุปกรณชวยชีวิต, กระเปาเก็บอุปกรณคัดแยก, 

กระเปาเก็บอุปกรณในการยึดตรึงและเคลื่อนยาย 
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แนวทางการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยและสาธารณภัย 

 1. การรับแจงเหตุ  

  1.1 เมื่อศูนยนเรนทรรับแจงเหตุ ตรวจสอบความเท็จจริงของขอมูล โดยสอบถามขอมูลตาม

ฟอรมท่ีรับแจงเหตุ อาจมีการประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เชนตํารวจ มูลนิธิฯ เปนตน 

  1.2 ประสานงานพยาบาลหัวหนาเวรหองอุบัติเหตุและฉุกเฉินรับทราบและปฏิบัติดังนี้ 

  - สั่งการทีมกูชีพปฏิบัติการรับผูบาดเจ็บ ณ  จุดเกิดเหตุ และจัดบุคคลากรไปกับรถ กูชีพตาม

แผนรองหรือแผนหลัก 

  1.3 ประสานงานเครือขายระบบบริการการแพทยฉุกเฉินออกรวมปฏิบัติการ ณ จุดเกิดเหต ุ

  1.4 รายงานผูบังคับบัญชาและหนวยงานที่เก่ียวของรับทราบสถานการณตามลําดับขั้น 

  - สํานักระบบบริการการแพทยฉุกเฉินประจําจังหวัด 

  - ศูนยนเรนทรกลางทางระบบ e-radio หรอื โทรศพัท 

 2. การประกาศใชแผน 

  2.1 พยาบาลหัวหนาเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉินรายงานแพทยเวรประจําหองอุบัติเหตุและ

ฉุกเฉินเพ่ือเตรยีมพรอมในการรักษา และรายงานหัวหนางานหองอุบัติเหตุและฉุกเฉินทราบ 

  2.2 แพทยเวรประจําหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินรายงานผูอํานวยการทราบและพิจารณา

ประกาศใชแผน ในกรณีเรงดวน แพทยเวรสามารถประกาศใชแผนไดทันทีและรายงานใหผูอํานวยการทราบ

เปนลําดับตอไป 

  2.3 ประสารงานกับพนักประชาสัมพันธใหประกาศใชแผนตามที่ผูอํานวยการ/แพทยประจํา

เวรหองอุบัติเหตุและฉุกเฉินสั่งการอนุมัติ 

 กรณีที่เปนแผนรอง 

 - พยาบาลหัวหนาเวรหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน แจงหัวหนากลุมการพยาบาล/รักษาการ/พยาบาลเวร

ตรวจการ เพ่ือมาใหความชวยเหลือและตามเจาหนาที่จากหอผูอื่นมาชวยใหบริการท่ีหองอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

ตามความจําเปน 

 กรณีที่เปนแผนหลัก 

 - ขอความที่ใชประกาศเสยีงตามสาย “เรียกแผนหลักที่ ER ดวน” ซ้ํา 2 ครั้ง 

 - พนักงานขับรถนํารถพยาบาลคันถัดไป เปดไซเรนวิ่งวนรอบๆ ภายในโรงพยาบาลและบานพักหลัง

จากนั้นมาจอดรถหนาหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน1เพ่ือรบัเจาหนาที่11ชุดตอไปออกปฏิบัติงาน 

  2.4 หัวหนางาน/เวร หองอุบัติเหตุและฉุกเฉินกดสัญญาณแจงเหตุ 3 คร้ัง  

  2.5 กรณีเปนอุบตัิภัยสารเคมีใหประสานงานศนูยพิษที่หมายเลข 1367 เพ่ือเตรียมพรอมใน

การสนับสนุนขอมูลดานสารเคมีในการรักษา 
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3. การออกปฏิบัติงานของทีมกูชีพ กําหนดพื้นท่ีในการปฏิบัติงาน เพ่ือการปฏิบัติงานในสถานการณ 

แบงเปน 

 3.1 เขตปฏิบัติการชั้นใน เปนพ้ืนที่จุดเกิดเหตุ เจาหนาท่ีที่ปฏิบัติงาน ณ จุดนี้ มีหนาที่ในการกูภัย 

ผจญเพลิง ควบคุมการรั่วไหลของสารเคมี การตัดกรองเบื้องตน และการนําผูบาดเจ็บไปยังเขตปฏิบัติการ

ชั้นนอก เจาหนาที่ฝายอื่นๆ ไมควรเขามาบริเวณน้ี 

 3.2 เขตปฏิบัติการช้ันนอก เปนพ้ืนที่ที่หางออกมาจากจุดเกิดเหตุ  เปนบริเวณท่ีใชตั้ งหนวย

ประสานงาน ณ จุดเกิดเหตุ หนวยรักษาพยาบาล จุดจอดรถพยาบาล หนวยรับสงผูปวย ศูนยประชาสัมพันธ

และศูนยขาว 

 3.3 ศูนยขาวบัญชาการไมไดอยูบริเวณจุดเกิดเหตุ เปนสถานที่ผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตางๆ 

จะตองมารวมกัน เพ่ือปรึกษาหารือ ติดตามสถานการณ ตัดสินใจ สั่งการ ระดมทรัพยากรเขาสนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

4. หลักการวางแผนและวิธีการดําเนินงานเม่ือเกิดสถานการณ 

     4.1 การสั่งการและการควบคมุกํากับ (Command และ Control) 

4.1.1 Incident Commander มีหนาที่ดังนี้ 

- บังคับบัญชาและรับผิดชอบตอภารกิจ 

- ติดตามสถานการณของผูบาดเจ็บ  ผูเสียชีวิต 

- สั่งระดมทีมรักษาพยาบาล ใหการสนบัสนุน 

- ประสานงานกับหนวยงานตางๆ เชน โรงพยาบาล เครือขายกูภัย ตํารวจ เพื่อรับการสนับสนุนให

รวมปฏิบัติการ 

-เปนผูใหขอมูลขาวสารตอภายในและภายนอกหนวยงาน ตลอดจนสาธารชน 

- สนับสนุนสวัสดิการของทมีปฏิบัติงาน 

- จัดตั้งกองบัญชาการและโครงสรางการปฏิบัติ 

- ประชุมวิเคราะหสถานการณเพ่ือการบริหารจัดการควบคุมสถานการณ  

 4.1.2 ผูสั่งการฝายการแพทย  ณ  จุดเกิดเหตุ  Field Commander มีหนาที่ดังนี้ 

 - ตองกํากับทั้งเหตุการณ  ไมตองลงไปดูผูปวยรายบุคคล พรอมประสานกับ Incident Commander 

หลัก เพื่อกําหนดพื้นที่และจุดเขาออก 

- กระจายงานใหลูกทีมตามสายการบังคับบัญชา โดยลูกทีมที่มาถึงจุดเกิดเหตุตองมารายงานตัวและ

รับคําสั่งจาก Commander 

 - รวมกันประเมินสถานการณเพ่ือการสั่งการที่เหมาะสม 

 - จัดระบบการประสานกับโรงพยาบาลเพ่ือขอทีมมาเสริมความชวยเหลือและจัดการใหการแจง

ขาวสารเพื่อการเตรียมรบัผูปวยที่จะไปโรงพยาบาลตางๆ เปนไปดวยความสะดวกและตอเน่ือง  

 - กํากับใหมีการทํา Triage โดยประสานสั่งการไปยัง Triage Office 

 - ควบคุมกํากับสนับสนุน การชวยเหลือรักษาเบื้องตน  
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 - ควบคุมกํากับทีมจัดรถและบุคลากรในรถที่เหมาะสมเพียงพอ  

 - ประสานกับทีมตํารวจกรณีตอบคําถามหรือใหขาวสื่อมวลชนและกรณีการจัดการเร่ือง การชันสูตร 

     4.2 ดานความปลอดภัย (Safety/Security) 

 4.2.1 การปฏิบัติการชวยเหลือไมเขาพ้ืนที่หากยังไมทราบขอมูลที่แนชัด ใหการชวยเหลือเมื่อ

สถานการณปลอดภัยแลว 

 4.2.2 กอนเขาพ้ืนท่ีจุดเกิดเหตุ เจาหนาท่ีคัดแยกจะสามารถเขาไปไดตอเมื่อทีมกูภัย ควบคุม

สถานการณใหปลอดภัยและ Commanderอนุญาตแลวเทานั้น โดยเฉพาะในกรณีวัตถุอันตราย 

 4.2.3 บุคคลที่ตองเขาไปในพ้ืนที่เสี่ยงภัย จะตองไดรับการตรวจสอบความปลอดภัย ของบุคลากรทั้ง

ชุดท่ีสวมใส อุปกรณปองกันตนเองจาก Safety office เสียกอน  

 4.2.4 กรณีที่เปนวัตถุอันตราย สารเคมี ใหตระหนักวาสารเคมีมีพิษ อาจไมมีกลิ่น และไมระคายเคือง 

การเขาพ้ืนที่เกิดเหตุ ควรเขาทางทิศที่เหนือลมเสมอ  

     4.3 การสื่อสาร และการประสานงาน (Communication)  

 4.3.1 ระบบการสื่อสารประสานงาน ณ จุดเกิดเหตุ ของทีมกูภัยใหมีการประสานงานกับศูนย

นเรนทร ทางชองความถ่ี 11 สําหรับหนวยงานอ่ืนๆ เชน มูลนิธิ, อบต/เทศบาล ใหเจาหนาที่ที่ออกปฏิบัติงาน

ประสานงานกับหนวยงานของตนเองโดยใหหัวหนาทีมของแตละหนวยงานประจําอยู ณ จุดบัญชาการ เพื่อ

ติดตอประสานงานกับศูนยนเรนทร 

 4.3.2 ชองทางประสานงาน ณ จุดเกิดเหตุ ของทีมกูภัยแตละทีม  

 - โรงพยาบาลระนอง ใชคลื่น 155.375 MKHZ 

 - ศูนยนเรนทร ใชคลื่น 154.275 MKHZ 

 - เจาหนาที่กูชีพ/ศูนยเปล ใชคลื่น 155.725 MKHZ 

 - มูลนิธิระนองสงเคราะห ใชคลื่น 168.275 MKHZ 

 - สภอ. เมือง ใชคลื่น 152.700 MKHZ 

 - เทศบาลเมือง ใชคลื่น 162.550 MKHZ 

 4.3.3 ชองทางประสานงานทางโทรศัพทหมายเลข 077-826837, 077-821765, 077-

812630-3 ตอ 1675,1676 ควรเวนการใช 1669 เนื่องจากใชเวลานานเกินไป 

 4.3.4 ชองทางการสื่อสารของ Commander ณ จุดเกิดเหตุ ใหผูที่ทําหนาท่ีเปนเจาหนาที่สื่อสาร

รายงานขอมูล สถานการณ ณ จุดเกิดเหตุ และสื่อสารประสานกับหนวยงานตางๆ โดยกําหนดนามเรียกขาน 

ดังน้ี  

 - ผูสั่งการฝายการแพทย ณ จุดเกิดเหตุ  นามเรียกขาน คือ สั่งการ 

 - หัวหนาทีมคัดแยก    นามเรียกขาน คือ คัดแยก 

 - หัวหนาทีมฝายรักษาพยาบาล  นามเรียกขาน คอื รักษา 

 - เจาหนาที่นําผูบาดเจ็บขึ้นรถพยาบาล นามเรียกขาน คือ แอมบู 

 - ทีมเคลื่อนยายจากจุดเกิดเหตุ   นามเรียกขาน คือ เคลื่อนยาย 
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 - เจาหนาที่สื่อสาร    นามเรียกขาน คือ สื่อสาร 

 - เจาหนาที่ควบคุมรถพยาบาล  นามเรียกขาน คือ ลานจอด 

 - หัวหนาทีมควบคมุการนําสงผูบาดเจ็บ นามเรียกขาน คือ ขนสง 

 Primary triage; triage sieve พรอมทั้งใชปายคัดแยก (Triage Tag) แบบพับแขวนขอมือผูปวยเปน

สัญญาลักษณในการแบงกลุม 

 ในเขตควบคุมชั้นนอก ตองมีการคัดแยกผูบาดเจ็บขั้นตอมา (Secondary Triage : Triage sort) ใน

หนวยรกัษาพยาบาล 

     4.4 การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ (treatment) โดยยึดหลักการชวยชีวิตแบบมุงแกไขปญหาในเรื่อง 

Air way, Breathing และ Circulation โดยเนนความสําคัญของ Protect Spinal Injury ในขณะท่ีนําสง

โรงพยาบาล 

 การรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหต ุทําเทาที่จําเปน โดย 

 - ทําหัตการ Advanced life support ตออาการที่คุกคามตอชีวิต 

 -ทําหัตถการ Immobilization และ Packaging เพ่ือเตรียมการนําสงผูบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล 

 - ทําการประเมิน และคัดแยกผูบาดเจ็บเปนระยะๆ 

 - กรณีเปนวัตถุอันตราย ตองมีการลางพิษ ณ จุดเกิดเหตุ  

 - กรณีผูบาดเจ็บเสียชีวิต ใหคงไว ณ จุดเกิดเหตุกอนจนกวาจะไดรับการตรวจพิสูจนหลักฐานจาก

พนักงานสอบสวนแลว จึงสามารถลําเลียงออกมาได การเคลื่อนยายศพ จะปฏิบัติในกรณีที่ศพกีดขวางการ

ปฏิบัติงานหรือ กรณีจุดเกิดเหตุอาจมีความเสียหายตอศพ และอนุญาตแลวเทานั้น 

 สําหรบักลุมผูบาดเจ็บเล็กนอย ควรใหการนําสงไปรับการรักษาท่ีสถานพยาบาลที่เปน Primary Care 

หรอืบางกรณีอาจรักษาเพียงที่เกิดเหตุ 

     4.5 การขนยายผูบาดเจ็บ (Transport)  โดยการนําผูบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลทีเหมาะสม โดยมี

เจาหนาที่ควบคุมการนําสงผูบาดเจ็บ 

 4.5.1 ข้ันตอนการนําสงผูบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาล 

 - รถพยาบาลหรอืยานพาหนะอ่ืนๆ มาจอดยังจุดเกิดเหตุที่เขตรั้วชั้นนอก 

 - เจาหนาท่ีผูดูแลรถกําหนดจุดจอดรถใหเหมาะสม ประสานงานกับเจาหนาที่ประจําจุดนําสงเพื่อรับ

ผูบาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลที่เหมาะสม 

 4.5.2 ข้ันตอนการขนยายผูบาดเจ็บ (Casualty Flow) 

    - ทําการขนยายผูบาดเจ็บกลุมผูปวยหนักสีแดง และผูปวยกลุมสีเหลืองตามลําดับความเรงดวน 

หลังจากการ 

    - ทํา Triage sort และการชวยเหลือเบ้ืองตนเปนที่เรียบรอย โดยรถพยาบาลและเจาหนาที่นําสง 

    - ทําการขนยายผูบาดเจ็บที่เดินได โดยกําหนดใหผูบาดเจ็บเล็กนอยสีเขียว จาก Triage sieve ถูก

ขนยายไปยังจุดรถพยาบาล โดยไมผาน จุดรักษาพยาบาล อาจใชรถโดยสารหรือรถของพลเมืองดี             

แทนรถพยาบาล 
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    - จัดทําตารางจํานวนผูบาดเจ็บแตละประเภทที่โรงพยาบาลในจังหวัดสามารถรองรับได  

 

 

โรงพยาบาล 

   

ประเภทผูบาดเจ็บ 

ผูปวยสีแดง (คน) ผูปวยสีเหลือง (คน) ผูปวยสีเขียว (คน) ผูปวยสีดํา (คน) 

     

 

 

การจัดสถานท่ี-พ้ืนที่ในการปฏิบัติงาน 

 ใชพ้ืนท่ีอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินทั้งหมด จัดพื้นที่เพ่ือกันผูที่ไมเก่ียวของ ก้ันบริเวณทางเดินเชื่อม

ดานที่ติดกับตึกอํานวยการ โดยแบงพื้นที่ดังนี้ 

 - จุดคดักรองบริเวณดานหนาศูนยรับแจงเหตุและสั่งการ 

 - จุด A บริเวณที่นั่งรอตรวจดานหนาหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 - จุด B บริเวณหองผูปวยรับไวสังเกตอาการ 

 - จุด C บริเวณ Lock ลางตัวและ Resuscitate 

 - จุด D บริเวณทางเขาหองผาตัดเล็ก 
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งานรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลระนอง 

งานอํานวยการท่ัวไป 

สถานที่ บริเวณหนวยงานประชาสัมพันธ 

ผูรบัผิดชอบ 

 - ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรอืผูรักษาราชการแทน 

 - รองผูอํานวยการฝายการแพทย 

 - รองผูอํานวยการฝายบริหาร 

 - รองผูอํานวยการฝายการพยาบาล 

 - แพทยเวรอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 - หัวหนาฝายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ 

 -หัวหนาฝายธุรการ 

 - หัวหนาพัสด ุ

 - หัวหนาชาง 

หนาที่ 

 1. ผูอํานวยการโรงพยาบาล หรือผูรักษาราชการแทน 

  1.1 รับแจงรายงานขอมูลขาวสาร จากประชาสัมพันธ/ศูนยรับแจงเหตุ จัดตั้ งศูนย

อํานวยการ โดยใหผูมีอํานาจสั่งการ หรือผูที่ไดรับมอบหมายประจําศูนย ตลอดเวลาเพื่ออํานวยการและ

ประสานงาน 

  1.2 ประกาศใชแผนรับอุบัติภัยกลุมชนและสาธารณภัย และประกาสยดเลิกแผนเมื่อ 

เหตุการณกลับเขาสูภาวะปกติ 

  1.3 อํานวยการ สั่งการ ควบคุมดูแล ติดตอประสานงานกับฝาย/กลุมงาน/งานตางๆ ใหมี

การปฏิบัติตามแผน 

  1.4 ใหขอมูลขาวสาร ใหสัมภาษณ แกหนวยงานอ่ืน และผูบังคบับัญชาระดับสูงข้ึนไป  

 

 2. รองผูอํานวยการฝายการแพทย  ใหการสนับสนุนบุคลากร เครื่องมือเครื่องใชทางการแพทยให

เพียงพอตอการรักษาพยาบาลทั้งในโรงพยาบาลและจุดเกิดเหตุ 

 3. รองผูอํานวยการฝายบริหาร/หัวหนาธุรการ/หัวหนาพัสดุและหัวหนาชาง  

  3.1 บริหารจัดการเร่ืองการเตรียมพ้ืนที่สําหรับรองรับผูมารับบริการ 

  3.2 สั่งการจัดการพิมพเอกสารที่เกี่ยวของกับเหตุการณอุบัติภัย จัดการเร่ืองการจราจร 

ความปลอดภัย และการใชยานพาหนะ  

   3.3 จัดเตรียมความพรอมของวัสดุอุปกรณ เวชภัณฑตางๆ ใหเพียงพอ 

   3.4 จัดใหเจาหนาที่ซอมบํารงุมาประจําอยูที่ศูนยอํานวยการ 
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 4. รองผูอํานวยการฝายพยาบาลและผูชวยหัวหนาพยาบาล 

  4.1 สนับสนุนบุคลากรทางการพยาบาลและเครื่องมือ 

  4.2 ประสานงานกับโภชนาการเกี่ยวกับเร่ืองอาหารและเครื่องดื่มสําหรับบุคลากร ที่มา

ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 

 5. หัวหนาฝายสุขศึกษาและประชาสัมพันธ  

  5.1 รับคาํสั่ง ประกาศใชแผน ประกาศยกเลิกแผน 

  5.2 รับแจงการรับทราบแผนจากเจาหนาที่ตึกตางๆ  

  5.3 รับรายงานตัวบุคลากรที่มาปฏิบัติงานตามแผนอุบัติภัยและสาธารณภัย 

  5.4 จัดทําแผนภูมิสถานที่รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท ที่สามารถติดตอประสานงานได 

  5.5 ประสานงานกับหัวหนา Zone ตางๆ รวบรวมราบชื่อผูบาดเจ็บและตรวจสอบความถูกตอง 

  5.6 ใหขอมูลเก่ียวกับรายชื่อผูบาดเจ็บแกญาติและผูมาติดตอ  

  5.7 ติดประกาศรายชื่อผูบาดเจ็บใหทราบและเห็นเดนชัด 

  5.8 ประชาสัมพันธเรื่องอ่ืนๆ ตามท่ีไดรบัมอบหมาย 

การคัดกรองผูบาดเจ็บ 

สถานที่    บริเวณดานหนาศูนยรับแจงเหตุสั่งการ  

ผูรบัผิดชอบ  

   -  พยาบาลหัวหนางานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน/หัวหนาเวร 

   -  พยาบาลหัวหนาวิสัญญีพยาบาล 

   -  พยาบาลหัวหนางานหองผาตัด 

   -  เจาหนาที่เวชระเบียน  3  คน 

   -  พยาบาลเวรตรวจการ (นอกเวลาราชการ)  

หนาที่  

 คัดแยกผูบาดเจ็บ และใหจําแนกประเภทซ้ํา จากที่รถนําสงผูบาดเจ็บมาโรงพยาบาล ตามกลุมอาการ

ออกเปน 4 กลุมประเภทอาการ และจําแนกประเภทจัดสงผูบาดเจ็บไปยังจุดตางๆ ตามที่ไดกําหนดไวเปนจุด

ทําการรักษาพยาบาล 

งานเวชระเบียนและสถิติ 

สถานที่  หองเวชระเบียน (หองบัตร) และหนวยรักษาพยาบาล Zone ตางๆ 

ผูรบัผิดชอบ เจาหนาท่ีเวชระเบียน, เจาหนาที่หองบัตร 

หนาที่ 

 1.จัดเจาหนาที่เวชระเบียนออกปฏิบัติหนาที่ดังน้ี  

 - เจาหนาที่สวนหนึ่งทําหนาที่บันทึกประวัติผูบาดเจ็บ ทําบัตร 
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 - เจาหนาที่จํานวน 3 คน ปฏิบัติงาน ณ จุดคัดกรอง ชวยเหลือแยกประเภทผูบาดเจ็บโดยผูกขอมือ

ดวยผาแถบสี ตามประเภท ผูบาดเจ็บที่แพทยและพยาบาลผูรับผิดชอบไดจําแนกแลว พรอมทั้งตรวจสอบ

หมายเลขบัตรใหตรงกับบัตรตรวจโรคพิเศษใหกับผูบาดเจ็บทุกคน 

 2. เตรียมบัตรตรวจโรคพิเศษ (เวชระเบียนอุบัติเหตุหมูแยกตามกลุมสีตางๆ สีเขียว, สีเหลือง, สีแดง, 

สีสีขาว) 

 3. เจาหนาที่เวชระเบียนที่เหลือและเสร็จงานจากจุดคัดกรองผูบาดเจ็บใหกระจายไปชวยเหลือ ตาม

จุดรักษาพยาบาลตางๆ และตึกผูปวยใน เพื่อทําการซักประวัติไปทําบัตรเวชระเบียนผูปวย 

 4. กรณีรับไวในโรงพยาบาลจะนําผูบาดเจ็บไปหอผูปวยในและทําบัตรลงทะเบียนรับไวภายหลัง กรณี

กลับบานทําหนาที่บันทึกประวัติผูบาดเจ็บใหเสร็จสิ้น กอนจําหนายกลับบาน 

 5. เรงรัดการซักประวัติ การทําบัตรเวชระเบียนตางๆ ใหเสรจ็สิ้นโดยรวดเร็วและถูกตอง 

 6. ลงทะเบียน สรุปผล และนําเสนอศูนยอํานวยการใหทราบโดยเร็ว จําแนกจํานวนผูบาดเจ็บ, 

รายชื่อผูบาดเจ็บ/และเสียชีวิต, อาการบาดเจ็บ, ประเภทผูบาดเจ็บ, และหอผูปวยที่รบัไวรักษา 

 7. นอกเวลาราชการ เจาหนาที่ เวชระเบียนท่ีอยูในเวรวันนั้น รายงานหัวหนางานเวชระเบียน        

เพื่อดําเนินการตามเจาหนาที่เวชระเบียนข้ึนมาสมทบชวยเหลือ และมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติตามแผน 

งานหอผูปวย 
สถานที่ หนวยงานศลัยกรรมชาย/ศัลยกรรมหญิง/กุมารเวชกรรมหนวยงานอายุรกรรมชาย/อายุรกรรมหญิง 
ผูรบัผิดชอบ  
 - แพทยจากกลุมงานศัลยกรรม 1 คน, ศัลยกรรมกระดูก 1 คน ดูแลผูปวยศัลยกรรมชาย, หญิง, 
กุมารเวชกรรม 
 - แพทยจากกลมงานอายุรกรรม/ศัลยกรรม ดูแลผูปวยที่หองผูปวยหนัก 
 - พยาบาลประจําการ, พนักงานผูชวยเหลือคนไข, คนงานจากตึกศัลยกรรมชาย/ศัลยกรรมหญิง/
กุมารเวชกรรม/อายุรกรรมชาย/อายุรกรรมหญิง (กรณีอัตรากําลังไมเพียงพอใหแจงศูนยอํานวยการทราบ) โดย
ปฏิบัติดังนี ้
 1. หอผูปวยศัลยกรรมชาย ใหเจาหนาที่จากหอผูปวยอายุรกรรมชาย, หอผูปวยพิเศษ 4,5 ,พยาบาล
พัฒนาการไปชวยปฏิบัติงาน 
 2. หอผูปวยศัลยกรรมหญิง ให เจาหนาที่จากหอผูปวยอายุรกรรมหญิง, หอผูปวยพิเศษ 4,5 , 
พยาบาล ANC ไปชวยปฏิบัติงาน 
 3. หอผูปวยอายุรกรรมชาย ใหเจาหนาท่ีจากหอผูปวยศัลยกรรมชาย, หอผูปวยพิเศษ 1,2 ไปชวย
ปฏิบัติงาน 
 4.หอผูปวยอายุรกรรมหญิง ใหเจาหนาท่ีจากหอผูปวยศัลยกรรมหญิง, หอผูปวยพิเศษ 1,2 ไปชวย
ปฏิบัติงาน 
 5. หอผูปวยกุมารเวชกรรม ใหเจาหนาที่จากหอผูปวยศัลยกรรมชาย, ศัลยกรรมหญิง, หอผูปวยพิเศษ 
6,7 ไปชวยปฏิบัติงาน 
เมื่อประกาศใชแผนฯ ใหปฏิบัติดังนี้ 
 1. แจงใหผูปวย และญาติในหอผูปวยทราบ 
 2. ใหผูปวยเดินได ออกมานั่งที่มานั่งระเบียงหนาตึก 
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 3. ผูปวยที่เดินไมได จัดเตียงชิดไปทางดานในหนวยงาน 
 4. เตรียมเตียงใหวาง พรอมท่ีจะรับผูปวยและเสริมเตยีงได ถาไมพอ 
 5. จัดทีมรักษา มอบหมายหนาที่รบัผิดชอบใหเหมาะสมกับผูปวย 
 6. เตรียมอุปกรณการรักษาใหพรอม 
หนาที่ 
 1. ตรวจบันทึก ความดันโลหิต ชีพจร การหายใจ 

 2. สังเกตและรายงานอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น 

 3. ชวยเหลือแพทยในการทําหัตถการตางๆ 

 4. เจาะเลอืดสงตรวจ หรอืสงคลังเลือดเพ่ือขอเลือด 

 5. การเตรียมและฉีดยา ใหสารน้ํา ใหเลือด 

 6. เตรียมผูปวยที่ตองผาตัด 

 7. รวบรวมจํานวนผูปวยและอาการการบาดเจ็บ 

 8. ติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน 

งานหองผาตัด 

สถานที่ หองผาตัดอาคาร 3 ชั้น 3 

ผูรบัผิดชอบ แพทยจากกลุมงานศัลยกรรม และศัลยกรรมออรโธปดิกส 

หนาที่  

 1. เตรียมเครื่องมือเครื่องใชทุกอยางใหพรอม 

 2. เตรียมหองผาตัดใหพรอมที่จะทําผาตัดฉุกเฉินไดทันทีโดยงดทาํผาตัดรายปกติไวกอน 

 3. ออกไปกับรถ Ambulance ชวยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุ 2 คน พรอมนํา AMBU Bag ไปดวย 

 4. ออกไปชวยสมทบที่งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

 5. หัวหนาหองผาตัดหรือรักษาการแทนชวยคัดแยกผูบาดเจ็บ ณ จุดคดักรอง 

 6. พยาบาลหองผาตัด ชวยเหลือผูบาดเจ็บ ณ จุดตรวจรักษา Zone B และ C 

ในเวลาราชการ 

 หัวหนาหองผาตัดหรือรักษาการรับผิดชอบบริเวณจุดคัดกรองผูบาดเจ็บดานหนาหนวยงานอุบัติเหตุ

และฉุกเฉิน และมอบหมายพยาบาลวิชาชีพประจําที่จุดตางๆ ตามแผน 

นอกเวลาราชการ  

 หัวหนาเวรหองผาตัดรับผิดชอบบริเวณจุดคัดกรองผูบาดเจ็บดานหนาหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

และเปนผูรับผิดชอบในการตามหัวหนางาน และมอบหมายพยาบาลวิชาชีพประจําที่จุดตางๆ ตามแผน 

งานวิสัญญีพยาบาล 

สถานที่ หองผาตัดอาคาร 3 ชั้น 3  

ผูรบัผิดชอบ พยาบาลวิสัญญี 

หนาที่ 

 1. เตรียมเครื่องมือพรอมท่ีจะใหยาระงับความรูสึกในผูบาดเจ็บที่ตองทําการผาตัด 
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 2. ออกไปกับรถ Ambulance ชวยเหลือ ณ ที่เกิดเหตุ 2 คน พรอมนํา AMBU Bag ไปดวย 

 3. ออกไปสมทบชวยเหลือดูแลรกัษาพยาบาลผูบาดเจ็บ ณ กลุมผูปวย C 

ในเวลาราชการ 

 หัวหนางานวิสัญญีหรือรักษาการรับผิดชอบบริเวณจุดคัดกรองและมอบหมายวิสัญญีพยาบาลไป

ประจําจุดตางๆ ตามแผน 

นอกเวลาราชการ 

 ตามเวรวิสัญญีพยาบาลในวันนั้น เวรจะเปนผูรบัผิดชอบในการตามหัวหนางานวิสัญญีและหัวหนางาน

วิสัญญีจะเปนผูพิจารณาตามวิสัญญีพยาบาลมาสมทบ 

งานผูปวยนอก 

สถานที่ แผนกผูปวยหนัก อาคาร 3 ชั้น 3 

ผูรบัผิดชอบ  

 - แพทยจากกลุมงานอายุรกรรม 

 - เจาหนาที่หองผูปวยหนัก 

 - เจาหนาที่หองลางไต 

หนาที่  

 1. เตรียมสถานที่และเตียงโดยยายผูปวยที่อาการดีขึ้นแลวออกนอกหองผูปวยหนัก เพ่ือเตรียมเตียงให

วางเพ่ือเตรียมความพรอมรับผูปวยได 

 2. เตรียมเครื่องมือ เครื่องใช และอุปกรณตางๆ ไวใหพรอม 

 3. จัดมอบหมายใหพยาบาลวิชาชีพชวย ณ จุด C 1.2 คน 

งานเภสัชกรรม 

สถานที่  หองยาผูปวยในอาคารเอ็กซเรย/คลังยา 

ผูรบัผิดชอบ  

 - เจาหนาที่เภสัชกร 

 - ผูชวยเภสัชกร 

หนาที่ 

 จัดเตรียมยาและเวชภัณฑอื่นๆ ใหพรอมรับผูบาดเจ็บสถานการณฉุกเฉิน อุบัติภัยกลุมชนอยูเสมอ 

และจัดเตรียมสารน้ํา ไดแก 0.9% NSS,RLS มาไวที่หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่เสาขางตูเย็นเก็บยา 

นอกเวลาราชการ 

 เจาหนาท่ีเวรหองยานอกเวลาราชการรายงานใหหนาเภสัชกรรมทราบและแจงใหผูรับผิดชอบมา

สมทบ 

งานธนาคารเลือด 

สถานที่ หองธนาคารเลือด 

ผูรบัผิดชอบ เจาหนาที่ธนาคารเลือด 
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หนาที่ 

 จัดหาจํานวนโลหิตใหไวและพรอมใชอยูเสมอ ปกติธนาคารเลือดจะมีโลหิตสํารองไวจายดังนี้ 

  Group A 10 unit 

  Group B 10 unit 

  Group O 10 unit 

  Group AB 5   unit 

 กรณีเลือดสํารองหมดหรือไมพอใช ธนาคารเลือดจะติดตอขอความรวมือไปยังหนวยงานตอไปนี้ คือ 

 1. ร.25 พัน 2 คายรัตนรังสรรค 

 2. กองรอยอาสารักษาดินแดนจังหวัดระนอง 

 3. กองรอย ตชด. 415 ตําบลบางนอน 

 4. ประกาศรับบริจาค จากผูมีจิตศรัทธา 

นอกเวลาราชการ 

 เวรธนาคารเลือดจะเปนผูพิจารณาตามเวรตอไปมาชวยสมทบ 

งานชันสูตร 

 ใชกําลังเจาหนาท่ี ที่ปฏิบัติการอยูตามปกติ ถาเปนอกเวลาราชการมีเจาหนาที่เวร 1 คน ใหศูนย

อํานวยการพิจารณาตามเจาหนาท่ีมาสมทบ 

งานรังสีวิทยา 

สถานที่ อาคารเอ็กซเรย 

ผูรบัผิดชอบ 

 - แพทยหัวหนากลุมงานรังสีวิทยา 

 - เจาหนาที่เอ็กซเรย 

หนาที่ 

 1. จัดทําแผนฯ ของหนวยงานเพ่ือไมใหเกิดความสับสนของการถายฟลมเอ็กซเรย 

 2. ประเมินศักยภาพการใหบริการรังสี ไดแก จํานวนเคร่ืองตรวจและความพรอมใชระยะเวลาที่ใชใน

การสงฟลม 

 3. จัดเตรียมอุปกรณ CPR ไวใหพรอมอยูเสมอ 

 4. จัดลําดับความสําคัญกอนหลังผูบาดเจ็บที่จะเอ็กซเรย ตามความเรงดวนและประเภทผูบาดเจ็บ 

 5. จัดระเบียบของเปลนั่ง เปลนอน ผูบาดเจ็บท่ีรอเอ็กซเรย ไมใหกีดขวางทางจราจร 

 6. กรณีฉุกเฉินใหตามเจาหนาที่จากกลุม A มาชวยเหลือ 

นอกเวลาราชการ 

 เจาหนาที่เวรเอ็กซเรย พิจารณาตามเจาหนาที่ มาสมทบตามความเหมาะสม 

งานจายกลาง 

สถานที่ อาคารงานจายกลาง 
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ผูรบัผิดชอบ  

 -พยาบาลวิชาชีพงานจายกลาง 

 -พยาบาลเทคนิคงานจายกลาง 

 -เจาหนาที่จายกลาง 

หนาที่ 

 จัดเตรียมวัสดุทางการแพทยที่ปราศจากเชื้อใหกับฝายตางๆ ในโรงพยาบาลโดยนําไปใหบริการที่

หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน บริเวณดานขางใกลกับหองจายยาผูปวยใน 

นอกเวลาราชการ 

 โทรศัพทตามเจาหนาที่งานจายกลางดังนี้ 

 - คุณสุดา พุมเกลี้ยง เบอรโทร 0840601400 

งานเวชภัณฑที่ไมใชยา 

สถานที่ อาคารเอ็กซเรย หองหมายเลข 18  

ผูรบัผิดชอบ เจาหนาที่งานเวชภัณฑที่ไมใชยา 

หนาที่ 

 จัดเตรียมวัสดุเวชภัณฑทางการแพทยใหกับฝายตางๆ ในโรงพยาบาลโดยใหบริการที่หนวยงาน วมย. 

บรเิวณดานขางใกลกับหองจายยาผูปวยใน กรณีที่อุปกรณีไมเพียงพอ 

นอกเวลาราชการ  

 โทรศัพทตามเจาหนาที่ วมย. 

 - คุณ เสาวณี ขอประดิษฐ เบอรโทร 0936201468 

 - คุณ สุพรรณ ยังอุน เบอรโทร 0817377599 

งานโภชนาการ 

สถานที่ อาคารโภชนาการ 

ผูรบัผิดชอบ  

 - เจาหนาที่โภชนาการ 

 -เจาหนาที่งานครัว 

หนาที่  

 1. ฝายโภชนาการจะสํารองขาวสาร อาหาร ของแหงตลอดจนสิ่งจําเปนอ่ืนๆ 

 2. เม่ือมีอุบัติเหตุกลุมชน พรอมสนับสนุนดานอาหารและเครื่องดื่มสําหรับเจาหนาท่ีที่มาปฏิบัติงาน

และผูบาดเจ็บสถานการณอุบัติภัยกลุมชนที่มารับบริการเมื่อไดรบัมอบหมายใหดําเนินการจากศูนยอํานวยการ 

นอกเวลาราชการ 

 โทรศัพทตามเจาหนาที่งานโภชนาการ ดังนี้ 

 - คุณสุธา แดนงเูหลื่อม เบอรโทร 0982361495 
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งานประชาสัมพันธ 

สถานที่ หองประชาสัมพันธ อาคารอํานวยการ 

ผูรบัผิดชอบ เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

หนาที่ 

 1. จัดทําแผนปฏิบัติงาน เมื่อเกิดเหตุอุบัติภัยกลุมชนตามลําดับขั้นตอน 

 2. เมื่อรับแจงเร่ืองอุบัติเหตุกลุมชน รีบประสานงานหองศนูยรับแจงเหตุและสั่งการนเรนทรทราบเพ่ือ

ดําเนินการตามขั้นตอน 

 3. รายงานผูอํานวยการหรือรักษาราชการผูอํานวยการ หัวหนางานการแพทยและการพยาบาล 

 4. เมื่อไดรับคําสั่งใหใชแผนรับอุบัติภัยกลุมชนใหรีบดําเนินการประกาศใชแผนรับอุบัติภัยกลุมชน

ทันที โดยแจงไปที่หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ใหกดสัญญาณแจงอุบัติ ภัยหมูใหทุกคนภายในเขต

โรงพยาบาลทราบประกาศเสียงตามสายวา “แผนหลักท่ี ER ดวน” โดยประกาศซ้ํา 2 ครั้ง 

 5. ประกาศใหผูปวยและญาติผูปวยทราบ กันผูเก่ียวของออกจากหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ที่

ตรวจรักษาเพ่ือไมใหกีดขวางการชวยเหลือผูปวย โดยใชเครื่องขยายเสียงขนาดเล็กและเสียงตามสายใน

โรงพยาบาล 

 6. ประสานงานกับศูนยอํานวยการและหนวยงานตางๆทั้งภายในและภายนอกเพ่ือขอรับการ

สนับสนุน 

 7. ติดตอเจาหนาที่หลักประกันสุขภาพ เพ่ือมาดําเนินการเก่ียวกับ พรบ. ผูประสบภัยจากรถ 

 8. ติดตามหาขอมูลจํานวนผูบาดเจ็บ รายชื่อผูบาดเจ็บ อาการ และการรักษาพยาบาลและสรุป

นําเสนอศูนยอํานวยการโดยเร็วและถูกตอง 

 9. จัดทําบอรดรายชื่อ จํานวนผูบาดเจ็บ และหอผูปวยท่ีรับรักษาไว เพ่ือประชาสัมพันธใหประชาชน

ทราบ 

 10. จัดเตรยีมเอกสารใหเจาหนาที่มารายงานตัวปฏิบัติงาน ท่ีศูนยอํานวยการ 

 11. ติดตอประสานงานอ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 

นอกเวลาราชการ 

 เจาหนาที่ประชาสัมพันธเวรในวันนั้นแจงหัวหนางานประชาสัมพันธทราบและตามเจาหนาที่อื่นๆ มา

ชวยเหลือตามความเหมาะสม 

งานศูนยเปล 

สถานที่ ศูนยเปล บริเวณหนาอาคารอํานวยการ 

ผูรบัผิดชอบ  

 - พนักงานเปลที่ปฏิบัติงานในชวงเวลานั้น 

 - พนักงานทําความสะอาดจากหนวยงานหอผูปวยอื่นๆ ที่ปฏิบัติงานในขณะน้ัน 

หนาที่ 



-16- 
 

 1. จัดเจาหนาที่ประจําที่ศูนยเปล เพื่อรับการประสานงานการนําสงผูบาดเจ็บไปหนวยงานตางๆ 

ตลอดระยะเวลาตั้งแตประกาศใชแผน จนประกาศยกเลิกแผน 

 2. จัดเตรียมอุปกรณเปลนั่ง/เปลนอนใหพรอมใชงาน ตรวจสอบปริมาณออกซิเจนใหมีพรอมใชงานอยู

เสมอ 

 3. ไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดยชวยกันกับญาติผูบาดเจ็บ หรือบุคคลที่ไม

เกี่ยวของ 

 4. รับผูบาดเจ็บดานหนาอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ไปจุดคัดกรองเพื่อผูกบัตรขอมือผูบาดเจ็บ

อุบัติภัยกลุมชน 

 5. เคลื่อนยายผูบาดเจ็บเพื่อสงตรวจทางหองปฏิบัติการหรือเอ็กซเรย ตามคําสั่งแพทย 

 6. เคลื่อนยายผูบาดเจ็บไปหองผาตัดไปหองผาตัด หอผูปวย หองยา หรือกลับบาน 

 7. เมื่อนําผูบาดเจ็บสงหนวยงานหอผูปวยเรียบรอยแลว ใหรีบนําเปลกลับมาที่จุดรับผูบาดเจ็บ เพ่ือ

ยายผูบาดเจ็บคนตอไป 

 8. เมื่อประกาศยกเลิกแผน เหตุการณเขาสูภาวะปกติ ใหทําความสะอาดเปล เพ่ือเตรียมความพรอม

ใชตอไป 

 

งานรักษาความสงบ จราจร ไฟฟา ประปา ยานพาหนะ 

งานรักษาความปลอดภัย 
ผูรบัผิดชอบ 
 - ยามท่ีปฏิบัติหนาที่ในชวงนั้น 
 - แจงหัวหนายามหรือธุรการ ตามเจาหนาที่ยามคนอื่นมาชวยตามความเหมาะสม  
หนาที่ 
    1. ไปปฏิบัติงานที่หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินโดย กันญาติผูปวย หรือบุคคลที่ไมเก่ียวของไมใหเขา
ไป บรเิวณตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉินท่ีเปนบริเวณที่ใหการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บ 
    2. จัดพื้นท่ีควบคุม จัดการผูไมเก่ียวของออกจากพื้นที่ที่กําหนด 
    3. ดูแลรักษาความปลอดภัยทั่วไป 
 
งานจราจร 
ผูรบัผิดชอบ 
 - ยามท่ีปฏิบัติหนาที่ในขณะนั้น 
 - แจงหัวหนายามหรือธุรการ ใหตามเจาหนาท่ียามอ่ืนมาสมทบชวยเหลือตามความเหมาะสม 
 - ธุรการติดตอประสานงานกับเจาหนาที่ตาํรวจจราจรมาอํานวยความสะดวกหนาโรงพยาบาล 
หนาที่ 
    1.จัดการจราจรบรเิวณดานหนาตึกผูปวยนอกและดวนหนาหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหคลองตัว
อยาใหมีรถจอดกีดขวางการจราจร โดยเด็ดขาด 
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   2. จัดการจราจรที่นําผูปวยอุบัติภัยหมูมาสงที่หนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินใหเปนระบบวิ่งทางเดียว 
กลาวคือว่ิงเขาประตูทางโรงพยาบาลมาจอดที่ดานหนาหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
    3. กันไมไหรถญาติผูปวยหรือผูที่ไมเก่ียวของ เขามาในโรงพยาบาล เพราะจะกีดขวางการจราจร 
    4. รถที่จําเปนตองเขามาในโรงพยาบาลใหไปจอดที่ดานหลังหรือดานนอกโรงพยาบาล 
    5. ติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจใหมาอํานวยความสะดวกบริเวณดานหนาโรงพยาบาลอยา
ใหรถอ่ืนมากีดขวางทางเขา-ออก ของโรงพยาบาล 
งานไฟฟา 
ผูรบัผิดชอบ ชางไฟฟาโรงพยาบาล 
หนาที่ 
    1. ดําเนินการใหไฟฟาในโรงพยาบาล มีใชตลอดเวลา 
    2. ตรวจเช็คเคร่ืองปนไฟ ของโรงพยาบาลใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
    3. สํารองอะไหลและอุปกรณไฟฟาท่ีจําเปนใหพรอมและเพียงพอ 
    4. จัดเวรชางไฟฟาตลอด 24 ชั่วโมง ที่สามารถตามไดเมื่อไฟฟาขัดของ 
    5. เมื่อเกิดอุบัติภัยหมู ใหชางไฟฟาที่รับผิดชอบอยูประจําโรงพยาบาลพรอมจะดําเนินการแกไขทันที 
ถาเกิดไฟฟาขัดของ 
นอกเวลาราชการ 
      ชางไฟฟาที่อยูเวรวันนั้น  กรณีท่ีตองการกําลังชวยใหตามชางไฟฟาที่เหลือมาชวย 
งานประปา 
ผูรบัผิดชอบ ชางประปาโรงพยาบาล 
หนาที่ 
    1. ดําเนินการใหมีน้ําประปาใชไดตลอดเวลา 
    2. สํารองอะไหลอุปกรณประปาที่จําเปนใหพรอมและเพียงพอ 
    3. จัดเวรชางประปาตลอด 24 ชั่วโมง ที่สามารถตามไดเมื่อขัดของ 
นอกเวลาราชการ 
ชางประปาที่อยูเวรวันนั้นกรณีที่ตองการกําลังชวยเหลือใหตามชางประปาที่เหลือมาชวยหรือตามหัวหนาชาง
มาชวย 
 
งานยานพาหนะ 
ผูรบัผิดชอบ พนักงานขับรถที่ปฏิบัติงานในวันนั้น นอกเวลาราชการพนักงานท่ีขับรถอยูเวรวันนั้นติดตอ 
ธุรการเพื่อตามพนักงานที่ขับรถคนอ่ืน ที่ไมได ปฏิบัติหนาที่หรือเวรมาชวยเหลือตามความเหมาะสม 
หนาที่ 
    1. จัดเตรียมรถพยาบาลใหพรอมใชงานตลอดเวลา 
    2. รถของโรงพยาบาลมี 11 คัน จําแนกเปน 
  2.1 รถ Ambulance 6 คัน 
  2.2 รถตู TOYOTA 3 คัน 
  2.3 รถกระบะ พอสว. 1 คัน 
  2.4 รถกระบะ TOYOTA 2 ตอน 1 คัน 
    3. รถ Ambulance ใชออกไปจุดเกิดเหตุพรอมเจาหนาท่ีพยาบาลเพ่ือขนยายผูบาดเจ็บ 2 คัน 
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    4. รถอื่นใชดานประสานงานและบริการ หรือใชเคลื่อนยายผูบาดเจ็บไดถาจําเปน 
งานหลักประกันสุขภาพ 
ผูรบัผิดชอบ 
 - แพทยเจาของไข 
 - พยาบาลเวรสงตอผูปวย 
 - พนักงานขับรถ 
หนาที่ 
 จัดให มีระบบสงตอผูบาดเจ็บไปรักษาในสถานบริการพยาบาลอ่ืนๆ เตรียมความพรอมของรถ 
Ambulance และทีมพยาบาลสงตอ 
 1. ผูบาดเจ็บที่พนขีดอันตรายแลวและอยูในระหวางพักฟนหากมีจํานวนแออัดใหติดตอสงไปยังสถาน
บรกิารระดับรองลงมา หรอืติดตอโรงพยาบาลใกลเคียง 
 2. ผูบาดเจ็บที่เกินขีดความสามารถของแพทยในการรักษาใหติดตอประสานงานไปยังโรงพยาบาลใน
เครอืขายที่มีขีดความสามารถมากกวา ตามความเหมาะสม 
 
การปฏิบัติการรักษาผูบาดเจ็บตามกลุมตางๆ  

หนวยรักษาผูบาดเจ็บกลุม C ติดปายหมายเลขสีแดง 

สถานที่ พ้ืนที่ภายในหองฉุกเฉิน บริเวณ  Resuscitation  (บริเวณปายสีแดง Zone C บาดเจ็บสาหัส) 

ผูรบัผิดชอบ  

 - แพทยจากกลุมงานศัลยกรรม (หัวหนาทีม)  

 - แพทยกลุมงานศัลยกรรมกระดูกและขอ 

 -แพทยจากกลุมงานอายุรกรรม 

 - แพทยเวรประจําตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(เมื่อกลับจากจุดเกิดเหตุแลว) 

 - พยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Leader 1) 

 - พยาบาลวิชาชีพจากหนวยงานหองผาตัด 2-3 คน 

 - พยาบาลวิสัญญี 2 คน 

 - พยาบาลวิชาชีพ 2 คน และคนงาน 1 คน จากหนวยงานหองผูปวยหนัก 

 - คนงานจากหนวยงานอุบัติเหตุละฉุกเฉิน 

 - พยาบาลและเจาหนาที่ Zone อ่ืนๆ ที่ไมมีผูบาดเจ็บ 

หนาที่  

 1. แพทยและเจาหนาที่ทุกคนรายงานตัวที่ศูนยอํานวยการและปายระบุหนาที่และพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 2. แพทยทําหนาที่ตรวจรักษาผูบาดเจ็บ บันทึกสภาพบาดแผลและการตรวจรักษาลงในบัตรผูก

 ขอมือผูบาดเจ็บอุบัติภัยกลุมชน 

 3. แพทยจากกลุมงานศัลยกรรม/ศัลยกรรมกระดูกและขอ/อายุรกรรม มหีนาที่รับผิดชอบผูบาดเจ็บ 

จากกลุม C ทั้งหมด โดยแพทยศัลยกรรมเปนหัวหนาทีมแพทย 

  3.1 ปฏิบัติหัตถการเพื่อชวยใหพนภาวะวิกฤต ชวยฟนคนืชีพ (CPR), ใสทอชวยหายใจ 
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  3.2 ใหการรักษาแกผูบาดเจ็บสาหัส และตองรักษาอยางรีบดวน เชน Shock, หายใจขัดของ  

กอนสงเขาหองผาตัดหรือหองผูปวยหนัก 

     3.3 เขียนใบ Refer, ใบสงตรวจ CT Scan, เขียนใบรับรองการตาย และใหขอมูลกับญาติ 

(ถามี)  

 4. พยาบาลวิชาชีพ Leader 1 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (หัวหนาทีม C) จัดเตรียมอุปกรณและ

สถานที่ 

     4.1 ควบคุมและกํากับ การลงบันทึกขอมูล อาการสําคัญ, การตรวจรางกายของแพทย, 
กิจกรรมการรักษา, การสง investigate ตางๆ การประเมินสภาพผูบาดเจ็บ กอนจําหนาย และจัดเจาหนาที่
นําสงผูบาดเจ็บทุกราย 
     4.2 ตรวจสอบการรวบรวมทรัพยสินผูบาดเจ็บของสมาชิกทีม บันทึกเปนหลักฐาน เก็บใสถุง
ที่จัดเตรียมไว มีพยานรบัทราบอยางนอย 2 คน 
     4.3 จัดลําดับการจําหนายผูบาดเจ็บออกจากหนวยงาน โดยบันทึกใน Flowchart ผูบาดเจ็บ
ประเภท C และประสานงานกับหัวหนาเวร และพยาบาลหอผูปวยที่จะนําสงเพ่ือสงตอประวัติอาการรักษาที่ได
ใหไปแลว กอนจําหนายผูบาดเจ็บออกจาหนวยงาน 
     4.4 เมื่อประกาศยกเลิกใชแผนและเหตุการณสงบใหเก็บบัตรประจําตัวเจาหนาที่และ
รวบรวมอุปกรณสงคืนหัวหนาทีม 
  4.5 หัวหนาทีมสรุปยอดผูปวยตาม Flow Chart รายงานใหหัวหนาเวรรับทราบ 
 5. พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 
     5.1 ปฏิบัติหนาที่เก็บรวบรวมทรัพยสินของผูบาดเจ็บบันทึกเปนหลักฐานมีพยานรับทราบ
อยางนอย 2 คน และมอบถุงทรัพยสินของผูบาดเจ็บพรอมบันทึกใหกับหัวหนาทีม 
     5.2 ชวยทําหัตถการเพ่ือชวยใหผูบาดเจ็บพนภาวะวิกฤติตามแผนการรักษาของแพทยการ
ดูแลทําความสะอาดบาดแผล,การหามเลือด, การใสสายสวนปสสาวะ, การดามอวัยวะสวนที่หัก เปนตน  
     5.3 ลงบันทึกจํานวนผูบาดเจ็บและลักษณะการบาดเจ็บ, หอผูปวยที่รับไวรักษารายงาน
หัวหนาทีมทราบ 
     5.4 ประสานงานเบิกคืนอุปกรณ  Sterile, Set หัตถการตางๆ จากหนวยงานจายกลางเพ่ือ
จัดเตรยีมใหพรอมใชตอไป  
 6. พยาบาลวิชาชีพงานหองผาตัดปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 
     6.1 รายงานตัวตอพยาบาลหัวหนาทีม C รับปายระบุหนาท่ีและพื้นที่รับผิดชอบ 
     6.2 ประเมินสภาพผูบาดเจ็บ ประเมินสัญญาณชีพ, N/S ระดับความรูสึกตัว ชวยแพทยทํา
หัตถการตางๆ เชน เจาะปอด, Cut down การใหสารน้ํา ใหยา การเย็บแผล 
     6.3 บันทึกกิจกรรมการรักษาพยาบาล การสง Investigate ตางๆ และเปนพยานในการจัด
ตรวจนับทรัพยสิน  
     6.4 ประสานงานหัวหนาทีมกอนจําหนาย ผูบาดเจ็บออกจากหนวยงาน 
     6.5 ติดตามนําสงผูบาดเจ็บตามท่ีไดรบัหมอบหมายจากหัวหนาทีม 
     6.6 ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ใหนําอุปกรณท่ีนํามาจากหนวยงานกลับคืนหนวยงานดวย 
 7. พยาบาลวิชาชีพจากงานวิสัญญีปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 
     7.1 รายงานตัวตอพยาบาลหัวหนาทีม C รับปายระบุหนาท่ี และพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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     7.2 ประเมินสภาพผูบาดเจ็บ ระดับความรูสึกตัว ชวยใสทอชวยหายใจ, CPR, ใหยาและให
สารน้ําในผูบาดเจ็บวิกฤติตามแผนการรักษาของแพทย 
     7.3 บันทึกกิจกรรม การรักษาพยาบาล การสง Investigate  ตางๆ และเปนพยานในการ
จัดการตรวจนับทรัพยสิน 
     7.4 ประสานงานหัวหนาทีมกอนการจําหนายผูบาดเจ็บออกจากหนวยงาน 
     7.5 ติดตามนําสงผูบาดเจ็บตามท่ีไดรบัมอบหมายจากหัวหนาทีม 
     7.6ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ใหนําอุปกรณที่นํามาใช กลับคืนหนวยงานดวย 
 8. พยาบาลหนวยงานผูปวยหนัก ปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 
     8.1 รายงานตัวตอพยาบาลหัวหนาทีม C รับปายระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ 
     8.2 ประเมินสภาพผูบาดเจ็บ ระดับความรูสึก ชวยผูปวยใหพนวิกฤติตามแผนการรักษาของ
แพทย ดูแลทําความสะอาดบาดแผล, การหามเลือด, การใสสายสวนปสสาวะ การดามอวัยวะสวนที่หัก เปน
ตน  
     8.3 บันทึกกิจกรรม การรักษาพยาบาล การสง Investigate ตางๆ และเปนพยานในการ
จัดการตรวจนับทรัพยสิน 
  8.4 ประสานงานหัวหนาทีมกอนการจําหนายผูบาดเจ็บออกจากหนวยงาน 
     8.5 ติดตามนําสงผูบาดเจ็บตามท่ีไดรบัมอบหมายจากหัวหนาทีม 
     8.6 ภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ใหนําอุปกรณท่ีนํามาใช กลับคืนหนวยงานดวย 
 9. พนักงานผูชวยเหลือคนไข ปฏิบัติหนาที่ดังนี ้
     9.1 รายงานตัวตอพยาบาลหัวหนาทีม C รับปายระบุหนาท่ีความรับผิดชอบ 
    9.2 อํานวยความสะดวกและชวยเหลือเจาหนาท่ีทั้งทีม C และทีม B 
   9.3 จัดเตรียมอุปกรณ set หัตถการตาง ๆ  
     9.4 ตรวจนับและทําความสะอาดอุปกรณภายหลังใชงานเสร็จสิ้น  
 10. พนักงานทําความสะอาด ปฏิบัติหนาที่ดังนี้  
     10.1 รายงานตัวตอพยาบาลหัวหนาทีม C รับปายระบุหนาที่ความรับผิดชอบ 
     10.2 อํานวยความสะดวกและชวยเหลือเจาหนาที่ทั้งทีม C และทีม B 
     10.3 ชวยจัดเตรียมสถานที่ในการตรวจผูบาดเจ็บ เตียงตรวจ โตะจัดวางอุปกรณ ถังขยะ 
ตะแกรงลางแผล 
     10.4 นําสงสิ่งสงตรวจทางหองปฏิบัติการ ชวยลําเลียงผูบาดเจ็บ  
 11. เมื่อประกาศยกเลิกแผนฯ และเหตุการณ สงบใหเจาหนาที่ทุกคนคืนบัตรประจําตัวเจาหนาที่และ
รวบรวมอุปกรณ มอบหมายใหเจาหนาที่ประจําพ้ืนที่สงคืนER 
หนวยรักษาผูบาดเจ็บกลุม B ติดปายหมายเลขสีเหลือง 
สถานที่  พ้ืนที่ดานในบริเวณหองสังเกตอาการ (บริเวณปายสีเหลือง Zone B บาดเจ็บปานกลาง) 
ผูรบัผิดชอบ  
 - แพทยจากกลุมงานหูคอจมูก (หัวหนาทีม)  
 - แพทยจากกลุมงานสูติ-นารีเวชกรรม  
 - พยาบาลวิชาชีพหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน (Leader2) 
 - พยาบาลวิชาชีพจากหองผาตัด 2 คน  
 - พยาบาลวิชาชีพจากหองคลอด 1-2 คน 
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 - พยาบาลวิชาชีพจากตึกกุมารเวชกรรม 1-2 คน  
 - คนงานจากหองคลอด, กุมารเวชกรรม ตึกละ 1 คน 
 - พยาบาลและเจาหนาที่ของหอผูปวยอื่น ที่อยูเวรสามารถปฏิบัติหนาที่ได รวมถึงที่ไมไดอยูเวรอาศัย
อยูในบานพักในโรงพยาบาลรับทราบจากการประกาศใชแผน 
หนาที่  
 1. แพทยและเจาหนาที่ทุกคนรายงานตัวกับศูนยอํานวยการ 
 2.แพทยหัวหนากลุมงานหูคอจมูกปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาทีม B แพทยจากกลุมงานหูคอจมูก/แพทย
จากกลุมงานสูติ-นารีเวชกรรม ชวยตรวจรักษาผูบาดเจ็บ บันทึกสภาพบาดแผล และการตรวจรักษาลงในใน
บันทึกเวชระเบียน อุบัติภัยหมู เขียนใบสั่งการการรกัษาผูบาดเจ็บ 
    3. ขั้นเตรียมการ/การเตรยีมอุปกรณและสถานที่ / บทบาทหนาที่รับผิดชอบ 
  3.1 พยาบาลวิชาชีพ Leader 2 งานอุบัติเหตุและฉุกเฉินเปนผูควบคุมทีม ปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 
  3.1.1 รับปายระบุพื้นท่ีรับผิดชอบและบทบาทหนาที่, แบบฟอรมการบันทึกผูบาดเจ็บ 
Zone B  

จากหัวหนาเวร 
 3.1.2 แจกปายหนาที่มอบหมายงานใหเจาหนาที่ผูรวมปฏิบัติงานในทีม 
 3.1.3 ประสานงานกับพยาบาลหัวหนาเวร ขอกําลังสนับสนุน ถาไมเพียงพอ 
 3.1.4 เตรียมสถานท่ีและอุปกรณภัณฑตางๆ ใหพรอมในการรับผูบาดเจ็บ 
 3.1.5 ประสานงานกับแพทย และรับคาํสั่ง 
 3.1.6 ควบคุมและกํากับ การลงบันทึก อาการสําคัญ, การบันทึกการตรวจรางกายของ

แพทย, การประเมินสภาพผูบาดเจ็บ, กิจกรรมการรักษา และการปฏิบัติหัตการตางๆ, การสง investigate 
ตางๆ ตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสารกับผูบาดเจ็บตามแผนการรักษาของแพทย ใหเรียบรอย กอน
ประสานงานหัวหนาเวร เพ่ือจําหนายผูบาดเจ็บออกจากหนวยงาน 

 3.1.7 ตรวจสอบรายการการจัดเก็บทรัพยสินและบันทึกรายการใหถูกตองกอนสงมอบให
หัวหนาเวร 

 3.1.8 สรุปยอดผูบาดเจ็บในพ้ืนที่รับผิดชอบตามแบบฟอรม 
 3.1.9 ตรวจสอบความเรียบรอยของสถานท่ีและความสะอาดหลังเหตุการณกลับสูภาวะปกติ

โดยดูแลควบคุม การทํางาน ของพนักงานทําความสะอาด  
     3.2 พยาบาลวิชาชีพงานหองผาตัด, งานหองคลอด, งานกุมารเวชกรรม, ปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 
  3.2.1 รายงานตัวกับพยาบาลหัวหนาทีม B พรอมรับปายระบุหนาที่และพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  3.2.2 ประเมินสภาพผูบาดเจ็บ ตรวจวัดสัญญาณชีพ ระดับความรูสึกตัว บันทึกสภาพ
บาดแผลตางๆ 
  3.2.3 ชวยแพทยทําหัตถการตางๆ เชน ICD, Cut down, ทําแผล/เย็บแผล,ดามกระดุกที่
หักใหสารน้ํา 
  3.2.4 ปฏิบัติหนาที่เก็บรวบรวมทรัพยสินของผูบาดเจ็บบันทึกเปนหลักฐานมีพยานรูเห็น
อยางนอย 2 คน (กรณีที่รับผูบาดเจ็บไวนอนโรงพยาบาล)  
  3.2.5 สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง และรายงานความผิดปกติ ดําเนินการยายผูบาดเจ็บที่มี
อาการเปลี่ยนแปลงรุนแรงข้ึน 
  3.2.6 ติดตามนําสงผูบาดเจ็บตามที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาทีม 
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  3.2.7 บันทึกจํานวนผูบาดเจ็บ ลักษณะบาดแผลและหอผูปวยที่ รับรักษาไวรายงานให
หัวหนาทีมทราบ 
  3.2.8 กรณีแพทยจําหนายผูบาดเจ็บกลับบานใหคําแนะนํา และการสังเกตอาการ การ
ปฏิบัติตน และอาการผิดปกติที่ตองรีบมาพบแพทย กอนใหไปรับยา 
    3.3 คนงาน จากหองคลอด และ กุมารเวชกรรม ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 
  3.3.1 รายงานตัวกับพยาบาลหัวหนาทีม B พรอมรับปายระบุหนาที่และพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  3.3.2 ชวยจัดเตรียมสถานท่ี ในการตรวจรับผูบาดเจ็บ เตรียมเตียง โตะตรวจ ถุงใสเสื้อผา 
รองเทาผูบาดเจ็บ  
  3.3.3 ชวยพยาบาลภายในทีมเปลี่ยนเสื้อผา ดามอวัยวะสวนท่ีหัก 
  3.3.4 จัดเตรียมอุปกรณในการกําจัดขยะ  
  3.3.5 รวบรวมถุงขยะ ท้ิงบริเวณที่พักขยะดานหลังหนวยงาน  เม่ือประกาศยกเลิกแผน และ
จัดสถานที่กลับคืนสูภาวะปกติ 
 4. เม่ือประกาศยกเลิกแผน และเหตุการณสงบใหเจาหนาที่ทุกคน คืนบัตรประจําตัวเจาหนาที่และ 
รวบรวมเก็บอุปกรณ  ตางๆ มอบหมายใหเจาหนาที่ประจําพ้ืนที่สงคืน ER และรับผิดชอบในการเก็บ อุปกรณ
ตางๆ ที่นํามาจากหนวยงานของตนเองกลับหนวยงานใหเรียบรอย 
 5. กรณีไมพบผูบาดเจ็บในกลุม B ใหไปรายงานตัวที่ศูนยอํานวยการเพื่อพิจารณากระจายกําลัง
ชวยเหลือผูบาดเจ็บในกลุมอ่ืนตามความเหมาะสม 
หนวยรักษาผูบาดเจ็บกลุม A ติดปายหมายเลขสีเขียว 
สถานที่  บริเวณท่ีนั่งรอตรวจดานหนาหนวยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  (บริเวณปายสีเขียว Zone A บาดเจ็บ
เล็กนอย) 
ผูรบัผิดชอบ 
 - แพทยจากกลุมงานกุมารเวชกรรม (หัวหนาทีม) 
 - แพทยจากกลุมงานจักษุวิทยา 
 - พยาบาลหัวหนาแผนกผูปวยนอก 
 -พยาบาลประจําการจากตึกหลังคลอด, พิเศษ 1,2,4,5 หนวยงานไตเทียม, Counselling และ 
ผูปวยนอก (ในเวลาราชการ)  
 - คนงานจากตึกหลังคลอด, พิเศษ 1,2,4,5 หนวยงานไตเทียม และผูปวยนอก ตึกละ 1 คน 
 - พยาบาลและเจาหนาที่ อื่นๆ ของหอผูปวยอื่นๆ ที่อยูเวรและสามารถปฏิบัติงานไดรวมถึงท่ีไมไดอยู 
เวรอาศัยอยูในบานพักในโรงพยาบาลรับทราบจากการประกาศใชแผนฯ  
หนาที่  
    1. แพทยและเจาหนาที่ทุกคนรายงานตัวที่ศูนยอํานวยการ 
    2. แพทยหัวหนากลุมงานกุมารเวชกรรมปฏิบัติหนาท่ีเปนหัวหนาทีม A แพทยจากกลมงานกุมารเวช
กรรม/แพทยจากกลุมงานจักษุวิทยา ชวยตรวจรักษาผูบาดเจ็บ บันทึกสภาพบาดแผลและการตรวจรกัษาลงใน
บัตรผูกขอมือ เวชระเบียนผูบาดเจ็บอุบัติภัยกลุมชน ใหการตรวจรักษา และเขียนใบสั่งการรักษาผูบาดเจ็บ  
   3. หัวหนางานแผนกผูปวยนอก เปนผูควบคุมทีม ปฏิบัติหนาที่ ดังนี้ 
  3.1 เตรียมการ/เตรยีมอุปกรณ/สถานที่ โดยคนงานจากหอผูปวย ชวยจัดเตรียมสถานท่ี  
 - รับปายระบุพ้ืนที่รับผิดชอบและบทบาทหนาที่ แบบฟอรมการบันทึกผูบาดเจ็บ  Zone A จาก 
หัวหนาเวรงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 
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 -แจกปายหนาที่มอบหมายงานใหเจาหนาที่ผูรวมปฏิบัติงานในทีม 
 - ประสานงานกับ พยาบาลหัวหนาเวร ขอกําลังสนับสนุนถาไมเพียวพอ 
 - เตรียมสถานที่และอุปกรณเวชภัณฑตางๆ และรับผิดชอบเบิก set หัตถการตางๆ ที่หนวยงานจาย 
กลางนํามาไวท่ีดานใน ER ใหพรอมในการเตรียมรับผูบาดเจ็บ 
 - ประสานงานเจาหนาที่หองเวชระเบียน ตรวจสอบชื่อ-สกุลผูบาดเจ็บใหถูกตองตรงกันและตรวจสอบ 
เอกสารใหเรยีบรอยกอนจําหนายผูบาดเจ็บ 
 - สรุปยอดผูบาดเจ็บในพ้ืนที่รับผิดชอบตามแบบฟอรม 
 - ควบคุมดูแลการจัดเก็บทําความสะอาด อุปกรณ/สถานท่ีใหพรอมใช ในสภาพเดิมเมื่อประกาศ
ยกเลิกแผน 
  3.2 พยาบาลวิชาชีพจากงานผูปวยนอก/งานหลังคลอด/งานไตเทียม/งานพิเศษ 1,2,4,5 
ปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 
 - รายงานตัวกับพยาบาลหัวหนาทีม A พรอมรับ Flow chat ปายระบุพ้ืนที่และหนาที่รบัผิดชอบ 
 - ประเมนิสภาพผูบาดเจ็บ ตรวจสัดสัญญาณชีพ ระดับความรูสึก บันทึกสภาพบาดแผลตางๆ รบัคําสั่ง
แพทย 
 - ปฏิบัติหัตถการตามแผนการรักษาของแพทย เชน ทําแผล เย็บแผลหรือตกแตง บาดแผลที่ไมสาหัส 
การเขาเฝอก เปนตน  
 - บันทึกกิจกรรมการรักษาและการพยาบาลในใบบันทึกเวชระเบียนใหครบถวนกอนมอบใบสั่งยาให
ผูบาดเจ็บไปรับยาที่หองจายยา  แนะนําสถานที่ในการรับยา 
 - ใหคําแนะนําการปฏิบัติตน การรับประทานยา และ อาการท่ีตองมาพบแพทยกอนวันนัด  
     3.3 คนงานจากตึกหลังคลอด, คนงานจากตึกพิเศษ 1,2,4,5 งานไตเทียม และผูปวยนอก 
ปฏิบัติหนาที่ดังน้ี 
 - รายงานตัวกับหัวหนาทีม A พรอมรับปายระบุพื้นที่และหนาที่รับผิดชอบ 
 - ชวยจัดเตรยีมสถานท่ีในการตรวจผูบาดเจ็บ โตะตรวจ เกาอี้ รถทําแผล เปนตน 
     3.4 ตรวจสอบเอกสานใหถูกตอง ครบถวน กอนจําหนายผูบาดเจ็บออกจากหนวยงาน 
     3.5 บันทึกจํานวนผูบาดเจ็บ ชื่อ-สกุล และลักษณะบาดแผลตามแบบฟอรมที่กําหนดไวใน 
Flow chart ใหครบถวน รายงานใหหัวหนาทีมทราบ 
 4. เม่ือประกาศยกเลิกแผน และเหตุการณสงบใหเจาหนาที่ทุกคนคืนบัตรประจําตัวเจาหนาที่ และ
รวบรวมเก็บอุปกรณตางๆ มอบหมายใหเจาหนาที่ประจําพื้นที่สงคืน ER และรับผิดชอบในการเก็บอุปกรณที่
นํามาจากหนวยงานตนเองกลับหนวยงานใหเรียบรอย 
 5. กรณีไมพบผูบาดเจ็บในกลุม A ใหไปรายงานตัวที่ศูนยอํานวยการเพื่อพิจารณากระจายกําลัง
ชวยเหลือผูบาดเจ็บในกลุมอ่ืนตามความเหมาะสม 
หนวยรักษาผูบาดเจ็บกลุม D ติดปายหมายเลขสีขาว 
สถานที่ พ้ืนที่ดานในบริเวณหองผาตัดเล็กและลางเคร่ืองมือ (บริเวณปายสีน้ําเงิน Zone D เสียชีวิต) 
ผูรบัผิดชอบ 
 - แพทยจากกลุมงานนิติเวช (หัวหนาทีม) 
 - แพทยจากกลุมงานเวชกรรมสังคม 
 - พยาบาลประจําการ จากหอผูปวยพิเศษ 6,7, พยาบาลประจําการแผนกจิตเวช/เวชกรรมสังคม 
 - ผูชวยเหลือคนไขและคนงานจากหอผูปวยพิเศษ 6,7, คนงานจากแผนกจิตเวชและเวชกรรมสังคม 
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หนาที่  
    1. แพทยและเจาหนาที่ทุกคนรายงานตัวที่ศูนยอํานวยการ 
    2. แพทยหัวหนากลุมงานนิติเวชปฏิบัติหนาที่เปนหัวหนาทีม D แพทยจากกลุมงานเวชกรรมสังคม
ตรวจรักษาผูปวยหนักมาก และสิ้นหวัง คอยดูแลอาการท่ัวไปและตกแตงบาดแผล ชี้แจงใหญาติเขาใจและ
ยอมรับ 
    3. ลงผลบันทึกผลการชันสูตรพลิกศพ และเขียนหนังสือรับรองการตาย 
    4. ลงบันทึกสภาพบาดแผลและลักษณะอาการบาดเจ็บของผูเสียชีวิตในใบบันทึกเวชระเบียนอุบัติภัยหมู 
    5. พยาบาลหอผูปวยพิเศษ 6 เปนผูควบคุมทีม ปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 
  5.1 รายงานตัวกับหัวหนาเวร ER พรอมรับปายระบุพื้นที่และหนาที่รับผิดชอบและบทบาท
หนาที่แบบฟอรมการบันทึก ผูบาดเจ็บ  Zone D แจกปายหนาที่มอบหมายงานใหเจาหนาที่ผูรวมปฏิบัติงาน
ในทีม 
  5.2 ตรวจสอบความเรียบรอยของเอกสารและทรัพยสินของผูเสียชีวิตใหเรียบรอยกอนสง
มอบใหหัวหนาเวร ER  
  5.3 ตรวจสอบรายงาน จัดเก็บทรัพยสิน ลงบันทึกรายการใหถูกตองกอนสงมอบใหหัวหนาเวร 
  5.4 สรปุยอดผูบาดเจ็บในพื้นที่รบัผิดชอบ ตามแบบฟอรม  
  5.5 ควบคุมการดําเนินการจัดเก็บอุปกรณ สงคืนอุปกรณ และเวชภัณฑตางๆ และความ
สะอาดพื้นที่ใหพรอมใชงานในสภาพเดมิ เมื่อเหตุการณสงบประกาศยกเลิกแผน 
 6. พยาบาลประจําการจากหนวยงานพิเศษ 6,7 พยาบาลเวชกรรมสังคม, พยาบาลจิตเวช ปฏิบัติ
หนาที่ดังนี้ 
  6.1 รายงานตัวกับหัวหนาทีม D พรอมรับปายระบุพ้ืนที่และเจาหนาท่ีรับผิดชอบ  
  6.2 ลงบันทึกสภาพบาดแผล และลักษณะของเส้ือผาผูเสียชีวิตในใบบันทึก เวชระเบียน
อุบัติภัยหมู 
  6.3 เขียนรหัสชื่อผูเสียชีวิต ในสมุดชันสูตรศพ และหนังสือรับรองการตาย ใหตรงกับปาย
ขอมือผูเสียชีวิต 
  6.4 ลงบันทึกการจัดเก็บทรัพยสินลงในแบบฟอรมการจัดเก็บทรัพยสินรวมกับพยาบาลใน
ทีมมพียานรูเห็นอยางนอย 2 คน  
  6.5 ดูแลทําความสะอาดรางกายและบาดแผลเบื้องตน 
  6.6 อธิบายใหญาติเขาใจขั้นตอนในการรับศพ และชวย support จิตใจ 
  6.7 หลังเสร็จสิ้นใหดําเนินการจัดเก็บอุปกรณ สงคืนอุปกรณและเวชภัณฑตางๆ และความ
สะอาดของพื้นที่ใหพรอมใชงานในสภาพเดิม 
 7. ผูชวยเหลือคนไข/คนงานจาก หนวยงานพิเศษ 6,7  
  7.1 รายงานตัวกับหัวหนาทีม D รับปายระบุ หนาที่ และพื้นที่รับผิดชอบ 
  7.2 จัดเตรียมสถานที่เพ่ือรองรับผูบาดเจ็บท่ีเสียชีวิต  และเตรียมอุปกรณในการดูแลความ
สะอาดรางกาย ภายหลังแพทยทําการชันสูตรพลิกศพแลว 
  7.3 ชวยเหลือพยาบาลในทีมตมที่ไดรับมอบหมาย 
  7.4 ดําเนินการจัดเก็บอุปกรณ สงคืนอุปกรณและเวชภัณฑตางๆ และความสะอาดพ้ืนให
พรอมใชงานในสภาพเดิม เมื่อเหตุการณสงบประกาศยกเลิกแผน 
 8. ประสานงานกับศนูยอํานวยการ รวบรวมจํานวนและรายชื่อผูเสียชีวิตสงศูนยอํานวยการ 
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 9. เมื่อประกาศยกเลิกแผนแลวและเหตุการณสงบใหเจาหนาที่ทุกคนคืนบัตรประจําตัวเจาหนาท่ีและ
รวบรวมอุปกรณ มอบหมายใหเจาหนาที่ประจําพ้ืนที่สงคืน ER 
 10. กรณีไมพบผูบาดเจ็บในกลุม D ใหไปรายงานตัวที่ศูนยอํานวยการเพ่ือพิจารณากระจายกําลัง
ชวยเหลือผูปวยในกลุมอื่นตามความเหมาะสม 
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ตรวจสอบขอมูลทันที 

(ER) 

ตรวจสอบขอมูลทันที 

(ER) 

พยาบาลหัวหนาเวรงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 

(ER) 
แจงผูอํานวยการหรือรักษาการ (ไมเกิน 10 นาที) 

(ER) 

แพทยเวรประกาศใชแผน(หลัก

ตรวจสอบเหตุภายใน 15 นาที) 

ฝายบริหาร (ภายใน 20 นาที)                               

กดสัญญาณฉุกเฉิน 30 วินาที 

(คนงาน) 

เจาหนาที่ปฏิบัติงานตามจุด

ที่ไดรับมอบหมาย (ภายใน 

20 นาที) 

Flow Chart การปฏิบัติเม่ือเกดิอุบัติภัยหมูหรือกลุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            - แจงแพทยเวร (ไมเกิน 3 นาที)  

           - ตามพนักงานขับรถ (ไมเกิน 3 นาที)      

                    - ตามเจาหนาที่งานผูปวยใน (ไมเกิน 10 นาที)  
 

                          - แจงกลุมงานที่เก่ียวของ 

                      - ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

รับขอมูล(ประชาสัมพันธ) 

สรุปปญหาอุปสรรค ถอดบทเรียน รายงานผูบังคับบัญชา 

ภายใน 1 สัปดาห (หัวหนางาน ER) 

ในเวลา(ER) นอกเวลา(ER) 

(ER

)

รถพยาบาลฉุกเฉิน เปดไซเรนรอบบานพัก

โรงพยาบาล 1 รอบ(บบีแตร  วินาที)(พนกังานขบัรถ) 

 

   ประกาศยกเลิกแผน 
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วิธีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

กําหนดการประเมินผลการซอมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลระนอง 

1. ผูรับผิดชอบในการประเมิน 

ลําดับที่ จุดบริการ 
ผูรับผิดชอบในการประเมิน

หนวยงาน 

ผูรับผิดชอบในการประเมิน

หนวยงานภายนอก 

1 จุดเกิดเหต ุ - สนง.ปภ 

2 จุดคัดกรองผูปวย นายชาคร วิภาดาวุฒิกุล รพ.กะเปอร 

3 จุด A นางอาภรณรัตน ปานโป ประธานมลูนิธิฯ 

4 จุด B น.ส. สมภร จ่ันจํารัส สสจ.ระนอง 

5 จุด C นางเพชรดา พัฒนทอง สสจ.ระนอง 

6 จุด D นางอัศนีย เตโชวิทวัสกุล สสจ.ระนอง 

 

2. รายละเอียดการประเมิน  กําหนดแบบฟอรมการประเมินดังนี้ 

แบบประเมินจุด……………………. 

ขอดี/จุดแข็ง 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

ปญหาและอุปสรรค/จุดดอย 

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

ขอเสนอแนะ/คําแนะนํา 

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 

3. สรุปการซอมแผน โดยผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือผูที่รกัษาการแทน ซึ่งทําหนาที่เปนผูบัญชาการ

เหตุการณ 

 


