
 

 

แผนรับสถานการณ์สาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 

 

 

 

 



แผนรับสถานการณ์สาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ อ าเภอสว่างอารมณ์ 
อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 

  ปี 2563 คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ(พชอ.)อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัด
อุทัยธานี ได้มีมติก าหนดประเด็นในการแก้ไขปัญหาสุขภาพของอ าเภอสว่างอารมณ์ 3 ประเด็น คือ 1.อุบัติเหตุทาง
จราจร 2.ยาเสพติด 3.การจัดการสิ่งแวดล้อมลดโรค 

  ในการแก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุจราจรนั้นจะเน้นการป้องกันและลดความพิการและการเสียชีวิต 
ซ่ึงด้านการปัองกันจะมอบให้หนว่ยงาน องค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนไปก าหนดมาตรการ 

ผู้จัดท าแผนประกอบด้วย 

1. พญ.พิมม์พนิต ศัลยานุบาล  แพทย์ประจ าโรงพยาบาลสว่างอารมณ์   

2. พ.ต.ท.ธนเมศ ธัญญโชติอนันต์  รองผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรสว่างอารมณ์ 
3. พ.ต.ต.นวภณ คะอ็อก   สวป.สถานีต ารวจภูธรสว่างอารมณ์ 
4. นายสรจักษ์ อุงจิตต์ตระกูล     รองนายกเทศมนตรีต าบลสว่างอารมณ์ 
5. นายนิติ  ภัสสัตยางกูร  ปลัดอ าเภอฝ่ายความม่ันคง 

6. นางประไพ พวงชื่น   หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 

7. นายชัชวาลย ์ ศรสุวรรณ  หัวหน้ากลุ่มงานบริการปฐมภูมิและองค์รวม 

8. นายอดุล   สิทธิการ   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

9. นางทิพาพร   น้อยสวรรค์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

10. นางสาวบุญช่วย พิลึกดีเดช  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

11. นางสาวสุมาลี   บุญธนาพิศาน  นักรังสีการแพทย์ 
12. นายวิทยา   สุขารมณ์  พนักงานขับรถยนต์ ส.2 

13. นางสาวชนากานต์  เกียรติสนธิ์  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ 

14. นางสาวพรทิพย์  เล่าปิ่นกาญจน์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

15. นางอรอุมา   โพธิ์กิ่ง   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

16. นายสรศักดิ์   มณีฤทธิ์   นักวิชาการสาธารณสุข 

17. นายศิรวิทย์   น้อยภู่   เภสัชกรปฏิบัติการ 

18. นายไพรัตน์   ใยสวรรค์  พนักงานบริการ 

19. นางสาวเพ็ญนที  มูลเภา   เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ช านาญการ 

20. นายภาณุวัฒน์   ทรัพย์น่วม  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

21. นางสุภาพร   นวกุล   เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
22. นางสาวปิยาภรณ์  มายา   นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ 

23. นางโชติกา   จุ้ยดอนกลอย  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

24. นางสาวปาริชาติ  กมุทชาติ  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 

25. นางณิชารี   คงเวียง   แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ 

26. นางอัญชัญ   ประสิทธิเขตรกิจ  พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 
27. นางสาวปาณิสรา  หินแก้ว   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 



28. นางจุติพร   ปัญญา   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

29. นางสาวดาวเรือง  กอบธัญกรรม  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

30. นางสาวภารดี   สุพลจิตต์  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

31. นางวีรัตน์   แสงระวี   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 

32. นายวัชรเสถียร ว่องวิการณ์  ประธานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขอ าเภอสว่างอารมณ์ 

33. นายพะเยาว์ เก่งเขตรกรณ์  ก านันต าบลสว่างอารมณ์ 

34. นายประสิทธ์ พุ่มกลิ่น   ก านันต าบลพลวงสองนาง 

35. นายชาตรี อนันตเพชร์  ครูโรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 

36. นายจตุภพ ดิษผล   ผู้ช่วยสาธารณสุขอ าเภอสว่างอารมณ์ 
37. นายวีระ  เช้าโต   ผอ.รพ.สต.คลองข่อย 

38. นางทองแท่ง ประสิทธิเขตรกิจ  ผู้แทนภาคประชาชน 

39. นายสุนันท์ บูรณพันธ์  นักข่าวท้องถิ่น 

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 อ าเภอสว่างอารมณ์ได้ประชุมจัดท าแผนรับสถานการณ์สาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ โดย
มีทุกภาคส่วนได้เข้าร่วมจัดท า โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือเตรียมความพร้อมรบัการเกิดอุบัติเหตุทางจราจรบนท้องถนนทั้งในช่วงเวลาเทศกาลและปกติ 
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทีมอขณะเกิดเหตุ 
3. เพ่ือลดการพิการและเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางจราจรท้องถนน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนรับสถานการณ์สาธารณภัยและอุบัติเหตุหมู่ 

การแบ่งระดับความรุนแรง แบ่งเป็น 3 ระดับ 

ในที่เกิดเหตุ 

 จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด หรือสีแดง ผู้รับผิดชอบสั่งการ 
แผน 1 3 - 5 1 - 2 ตร/ปลัดป้องกัน 
แผน 2 6 - 10 3 - 4 ตร/ปลัดป้องกัน 
แผน 3 มากกว่าเท่ากับ 11 มากกว่าเท่ากับ 5 นายอ าเภอ/ ผู้รักษาการ 

(ระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก) 

 

ในโรงพยาบาล 

 จ านวนผู้ป่วยทั้งหมด หรือสีแดง ผู้รับผิดชอบสั่งการ 
แผน 1 3 - 5 1 - 2 แพทย์เวร 
แผน 2 6 - 10 3 - 4 ผู้อ านวยการ / ผู้รักษาการ 
แผน 3 มากกว่าเท่ากับ 11 มากกว่าเท่ากับ 5 ผู้อ านวยการ / ผู้รักษาการ 

(ระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอก) 

 

ขั้นตอน 

ระบบงาน สถานที่ ผู้ปฏิบัติงาน แนวทางปฏิบัติ 
1.การรับแจ้งเหตุ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่ง

การ 
ER 

พยาบาล -รับแจ้งเหตุและวิเคราะห์
ตรวจสอบ 
  ข้อมูลประเมินสถาณการณ์ 
-แจ้งผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง 
- ประสานกับหน่วยงานนอก
โรงพยาบาล    
  (ต ารวจ, ปภ., ดับเพลิง, ประปา, 
เทศบาล 
,ศูนย์นเรนทร, รพ.ใกล้เคียง : ทัพ
ทัน ลานสัก ลาดยาว,อบต. อส. 
รพ.สต., กู้ภัย, FR, อปพร.) 
 
 
 



2.การประเมินและ
การประกาศใช้แผน 

ER แพทย์เวร 
ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

-ประเมินสถานการณ์เพ่ือตัดสินใจ
เสนอผู้บริหารฯและประกาศใช้
แผน 
-ประกาศแผนตามค าสั่ง Medical 
Commander 
แผน 1 ใช้ทรัพยากรปกติในงาน
อุบัติเหตุฉุกเฉิน 
แผน 2 ระดมทรัพยากรทุกหน่วย
ในโรงพยาบาล 
แผน 3 ระดมทรัพยากรทุกหน่วย
ในโรงพยาบาลและหน่วยงาน
ภายนอก 

3. การเตรียม
ระบบสื่อสาร 

ER พยาบาลศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการ 

-เตรียมระบบสื่อสารไว้ทุกระบบ : 
โทรศัพท์มือถือ, วิทยุสื่อสาร, โทร
โข่ง 
-จัดท าบัญชีรายชื่อและหมายเลข
โทรศัพท์บุคคลที่ต้องรายงานเมื่อ
ประกาศแผน 
  ภายในโรงพยาบาล : 
ผู้อ านวยการ / แพทย์ 
  ภายนอกโรงพยาบาล :, ต ารวจ, 
ปภ., ดับเพลิง, ประปา, เทศบาล 
,ศูนย์นเรนทร, รพ.ใกล้เคียง : ทัพ
ทัน ลานสัก ลาดยาว,อบต. อส. 
รพ.สต., กู้ภัย, FR, อปพร. 

4. การจัดตั้งกอง
อ านวยการ 

ห้องบัตร -ผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 
-หัวหน้ากลุ่มการ
พยาบาลฯ 
-หน้าหน้าฝ่ายเวชฯ 
-ฝ่ายบริหาร 
-ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

-เป็นผู้บัญชาเหตุการณ์(Hospital   
 Commander) 
-รับรายงาน ประเมินสถานการณ์  
 บัญชาการปฏิบัติการและ
ประสานการ 
 ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน
ภายใน 
 โรงพยาบาล 
-ตัดสินใจและสั่งการเมื่อต้องขอรับ
การ 
 สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
รพ. 
-ควบคุมการให้ข้อมูลแก่
สื่อมวลชนและ 
 ญาติ 



5.ศูนย์ปฏิบัติการ
ฉุกเฉิน 

ER แพทย์เวร - เป็นผู้บัญชาการท่ี ER  
 (Medical Commander) 
- ท าหน้าที่แทนกองอ านวยการใน
ระยะแรก 
 และประสานงานกับกอง
อ านวยการ 
- สั่งการประสานงานในการ
จัดเตรียมพ้ืนที่รักษาพยาบาลตาม 
Zone 
- ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการ
และหน่วยสนับสนุน 
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานด้าน
การรักษาพยาบาล 

5.1 หน่วยปฏิบัติการ 
 
   5.1.1 Triage 

 
 

ศูนย์เปล 

 
 
- พยาบาล OPD 
- พยาบาลฝ่ายเวช 
- พนักงานเปล 
- พนักงานขับรถ 

 
 
- คัดกรองผู้บาดเจ็บตามความ
รุนแรง 
-ติด Triage tag 
- เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยัง 
zone ต่างๆ 

   5.1.2 
Treatment 
๐ Red zone 
๐ Yellow zone 
๐ Green zone 
๐ Black zone 

 
ห้องฉุกเฉิน 
ห้องคลอด 

OPD 
บันไดทางขึ้นบริหาร 

 
 

แพทย์ พยาบาล 
ตามแผนอุบัติเหตุหมู่ 

 
 
-ให้การรักษาและดูแลผู้ป่วย 
-ให้การดูแลส่งต่อที่ปลอดภัย 

5.2 หน่วยสนับสนุน 
 
   5.2.1 Lab 

 
 

ห้อง Lab 

 
 
เจ้าหน้าที่ห้อง Lab 

 
 
- ช่วยเจาะเลือดผู้บาดเจ็บเพื่อส่ง
ตรวจ 
- เปิดทางด่วนให้กับ Lab ที่ส่ง
จาก ER 
- จ่ายโลหิตตามท่ีได้รับการขอ 

   5.2.2 X-ray ห้อง X-ray เจ้าหน้าที่ X-ray สนับสนุนการตรวจทางรังสีใน
ภาวะฉุกเฉิน 

   5.2.3 กลุ่มงาน 
เภสัชกรรม 

ห้องยา เภสัชกร -จัดเตรียมยา / เวชภัณฑ์ /สารน้ า 
-ประสานกับหน่วยจ่ายกลาง 
เตรียมวัสดุทางการแพทย์ 

   5.2.4 งานเวช
ระเบียน 

ห้องบัตร เจ้าหน้าที่ห้องบัตร, IT -ออก HN สาธารณภัยหมู่ 



   5.2.5 หอผู้ป่วยใน หอผู้ป่วยใน พยาบาล -รายงานจ านวนเตียงที่พร้อมรับ
ผู้ป่วยต่อผู้บัญชาการ 
-เตรียมเตียงรับผู้ป่วย เตรียม
เจ้าหน้าที่/อุปกรณ์ช่วยเหลือ
ฉุกเฉินในการช่วยเหลือ 

   5.2.6 ธุรการ / 
การเงิน 

ธุรการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เก็บรวบรวมค่าใช้จ่าย 

   5.2.7 โภชนาการ หน่วยปฏิบัติการทุกจุด เจ้าหน้าที่งาน
โภชนาการ 

จัดเตรียมสวัสดิการด้านอาหาร
และเครื่องดื่มส าหรับเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานในแต่ละพ้ืนที่ 

   5.2.8 หน่วยจ่าย
กลาง / ซักฟอก 

หน่วยจ่ายกลาง/
ซักฟอก 

เจ้าหน้าที่หน่วยจ่าย
กลาง 

จัดอุปกรณ์เครื่องมือ ผ้าชนิดต่างๆ 
ส่งให้แต่ละจุดสี 

   5.2.9 ฝ่ายบริหาร 
และ รปภ. 

พ้ืนที่โดยรอบ รปภ. ดูแลความปลอดภัย การ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
จัดการจราจรเพื่ออ านวยความ
สะดวก 

   5.2.10 กลุ่มงาน
จิตเวช 

พ้ืนที่โดยรอบ 
บันไดทางขึ้นบริหาร 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายจิตเวช ด าเนินการสร้างขวัญและก าลังใจ 
อาจแบ่งเป็น 2 ชุด 
1. ชุดพ้ืนที่สีด า เพ่ือดูแลด้านจิตใจ
ญาติผู้เสียชีวิต 
2. ชุดพ้ืนที่โดยรอบ เช่น หน้าห้อง
ฉุกเฉิน 

   5.2.11 ทันตกรรม OPD เจ้าหน้าที่แผนกทันตก
รรม 

สนับสนุนการตรวจผู้ป่วย OPD 
วัด vital signs, ช่วยเหลือ
พยาบาล OPD ขณะที่มีอุบัติภัย
หมู่ 

   5.2.12 แผนก
กายภาพ 

OPD เจ้าหน้าที่แผนก
กายภาพ 

ช่วยจุดสีเขียว 
วัด Vital signs, ช่วยเหลือ
พยาบาลในจุด 
สีเขียว 

   5.2.13 แผนกแผน
ไทย 

ห้องคลอด เจ้าหน้าที่แผนกแผน
ไทย 

ช่วยจุดสีเหลือง 
วัด Vital signs, ช่วยเปลี่ยน
เสื้อผ้าผู้ป่วย 
ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 

   5.2.14 งาน พรบ. ห้องบัตร เจ้าหน้าที่ พรบ. ดูแลเรื่อง พรบ. 
 

 

 



                                       แผนการควบคุมก ากับการรับ-ส่งผู้ประสบเหตุ 

ขั้นตอน รายละเอียด ระยะเวลาที่ควบคุม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
ผู้พบเหต ุ โทรศัพท์ เบอร์ 1669หรือ056-

599152   
รายละเอียด ดังนี้ 
 - สถานที่เกิดเหตุ 
 - สาเหตุของการเกิด
อุบัติเหตุ 
 - จ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมด
โดยประมาณ 
 - ชื่อ ต าแหน่ง ที่อยู่ ของผู้
แจ้งข่าว   
 

           ทันที ญาติ/ต ารวจ/กู้ภยั  

ประกาศการใช้แผน -ประกาศแผน 
-ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทันท ี ศูนย์ประสานรับ-ส่ง 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน 

 

ออกรับผู้ประสบ
เหต ุ

ทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน    
ทั้งหมด  3  ทีม   ซึ่งในทีม
ประกอบด้วย พยาบาล  
พนักงานขับรถ  ออกปฏิบัติงาน
ทันที โดยรถพยาบาลคันท่ี 1 
และ 2 ออกพร้อมกันทันที, 
รถพยาบาลคันที่ 3 ออกหลัง
รถพยาบาลคันที่ 1 และ 2  
โดยเร็วที่สุด    
 

ไม่เกิน 5 นาทีและถึงที่เกิด
เหตุไม่เกิน 5-10 นาที 

 

ทีมแพทย์ พยาบาล (ข้ึนอยู่กับ
ระยะทางและ
สถานท่ีเกิดเหตุ) 
กรณไีกลๆให้ FR 
ในพื้นที่น าส่ง
และรถ
โรงพยาบาลไป
รับระหวา่งทาง 
 

คัดกรองและคัด
แยกผู้ประสบเหต ุ

การคัดแยกและคดักรองผู้
ประสบเหตตุามความรุนแรงและ
ใช้ป้านสีคล้องคอตามระดับ
ความรุนแรงพร้อมให้การปฐม
พยาบาล 
น าป้ายแขวนคอตามระดับความ
รุนแรง 
สีแดง      =  บาดเจ็บมาก     
สีเหลือง   =  บาดเจ็บปานกล      
สีเขียว  =  บาดเจ็บเล็กน้อย  
สีด า        =   เสียชีวิต   
 

ระยะเวลาขึ้นอยู่กับ
สถานการณ ์

ทีมแพทย์ พยาบาล 
รพ.สต.,FR 

 

น าส่งโรงพยาบาล - รถพยาบาลของโรงพยาบาล
สว่างอารมณ์  น าส่งผู้บาดเจ็บ
หนัก(สีแดง)    

-  รถของเจ้าหน้าท่ีกู้ภัย หรือ---    
- FR หรือ ชรบ.  น าส่ง
ผู้บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 

ไม่เกิน 5 นาทีและจากท่ีเกิด
เหตุไม่เกิน10-30 นาที 

(ข้ึนอยู่กับระยะทางและ
สถานท่ีเกิดเหตุ) 
 

ทีมEMS กรณไีกลๆให้ FR 
ในพื้นที่น าส่ง
และรถ
โรงพยาบาลไป
รับระหวา่งทาง 
 



และผูบ้าดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว)       
-รถของเจ้าหน้าท่ีต ารวจ หรือ
เจ้าหน้าท่ีกู้ภัย  น าส่งผู้บาดเจ็บ
ที่ถึงแก่กรรม ณ จุดเกิดเหตุ (สี
ด า)    

 

ขั้นตอนการจัดการภาวะฉุกเฉิน 

เจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร/ผู้พบเหตุ   แจ้งให้โรงพยาบาลทราบเหตุทางโทรศัพท์ เบอร์ 1669   ผู้รับแจ้งเหตุสอบถาม 
รายละเอียด ดังนี้ 
  - สถานที่เกิดเหตุ 
  - สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
  - จ านวนผู้บาดเจ็บทั้งหมดโดยประมาณ 
  - ชื่อ ต าแหน่ง ที่อยู่ ของผู้แจ้งข่าว  เพ่ือวิเคราะห์ดูว่าข่าวนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ 
  -ขั้นต่อไปให้ผู้รับแจ้งเหตุ   รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้นทันที เพ่ือการตัดสินใจประกาศใช้
แผนรับสาธารณภัยและภัยพิบัติ 

การประกาศใช้แผนรับสาธารณภัยและภัยพิบัติ    

  ผู้อ านวยการโรงพยาบาล หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้ประกาศใช้แผนรับสาธารณภัยและภัยพิบัติ ทาง
เสียงตามสายของโรงพยาบาล และใช้รถ Ambulance เปิดเสียงไซเรนถึงบ้านพักเจ้าหน้าที่ 
  หัวหน้าหน่วยงานต่างๆที่เก่ียวข้อง  ระดมอัตราก าลังเพ่ือเตรียมพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่    หน่วยงานบริการ
อ่ืนๆชะลอการให้บริการ   เพ่ือเตรียมพร้อมในการช่วยเหลือหน่วยงานอุบัติเหตุและฉุกเฉินประสานงานกับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัย, FR, ต ารวจ, ปภ., อส., อปพร., อบต.  เพ่ือปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุบัติเหตุหมู่ร่วมกัน 

  ทีมรถพยาบาลฉุกเฉิน    ทั้งหมด  3  ทีม   ซึ่งในทีมประกอบด้วย พยาบาล  พนักงานขับรถ  ออก
ปฏิบัติงานทันที โดยรถพยาบาลคันที่ 1 และ 2 ออกพร้อมกันทันที, รถพยาบาลคันที่ 3 ออกหลังรถพยาบาลคันที่ 
1 และ 2  โดยเร็วที่สุด    
  ทีมท่ี 1 : รถพยาบาลฉุกเฉินคันที่ 1 ซึ่งประกอบด้วย บุคลกร ดังนี้ 
   - พยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน(รวมเวชกิจฉุกเฉิน)  3 คน 
   - พนักงานช่วยเหลือห้องคลอด LR  1 คน 
   - พนักงานขับรถ 
  ทีมท่ี 2 : รถพยาบาลฉุกเฉินคันที่ 2 ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
   - พยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน  1 คน 
   - พยาบาล OPD  1 คน 
   - พนักงานขับรถ 



  ทีมท่ี 3 : รถพยาบาลฉุกเฉินคันที่ 3 ซึ่งประกอบด้วยบุคลากร ดังนี้ 
   - พยาบาล IPD  1 คน 
   - พยาบาลฝ่ายเวชศาสตร์ฯ  1 คน 
   - พนักงานขับรถ 

 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบทีมในที่เกิดเหตุ 
  - เจ้าหน้าที่ต ารวจ  : ดูแลความปลอดภัย และระบบ Parking ที่จุดเกิดเหตุ 
  - หน่วยกู้ภัย FR   : เครื่องตัดถ่าง, ปฐมพยาบาล, เคลื่อนย้ายผู้ป่วย, คัดกรองผู้ป่วยและ 
          น าส่ง รพ. 
  - รพ.สต.   : ค้านการปฐมพยาบาล 
  - ปภ., อส., อปพร.  : ดูแลความปลอดภัย, ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และระบบ Parking 
       ที่จุดเกิดเหตุ 
  - อบต.และเทศบาล  : ประสานเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน อ านวยความสะดวก 

  ๐ เมื่อถึงสถานที่เกิดเหตุ    พยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 1 ท่าน (ของทีมที่1) เป็น หัวหน้าทีม
ปฏิบัติงาน (Field medical commander) เป็นผู้ติดต่อส่งข่าวสาร  รายงานเหตุการณ์ที่พบให้ศูนย์อ านวยการ
ทราบ  ได้แก่  สถานที่เกิดเหตุ  เหตุที่เกิด  จ านวนผู้บาดเจ็บ  และอาการของผู้บาดเจ็บโดยประมาณ 
  ๐ หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน (Field medical commander) สั่งการให้ตั้งหน่วยรักษาพยาบาลช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บ  ณ  จุดเกิดเหตุ ในบริเวณท่ีปลอดภัย  และยกเครื่องมือ  อุปกรณ์ของเครื่องใช้ในการช่วยเหลือ
ผู้บาดเจ็บลงมาไว้ที่หน่วยฯ  เพ่ือพร้อมที่จะปฏิบัติงาน 
  ๐ หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน (Field medical commander)  ท าหน้าที่คัดกรอง  แยกประเภทผู้ป่วย  และ
สั่งการให้ อาสาสมัคร  พนักงานขับรถ  และเจ้าหน้าที่กู้ภัย  ขนย้ายผู้บาดเจ็บไปไว้ที่ศูนย์อ านวยการ โดยแยกกลุ่ม
ผู้บาดเจ็บด้วยแถบป้ายสี ดังนี้          
  สีแดง   =  บาดเจ็บมาก    เคลื่อนย้ายด้วย Spinal board 
  สีเหลือง   =  บาดเจ็บปานกลาง เคลื่อนย้ายด้วยเปลตัก เปลสนามหรืออุ้มยก 
  สีเขียว   =  บาดเจ็บเล็กน้อย     เคลื่อนย้ายด้วยการเดินเอง หรือช่วยพยุงเดิน 
พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่มากับรถคันที่ 1,2 และ 3 ท าหน้าที่ 
  ๐ ให้การปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ  และประคับประคองเพ่ือให้ผู้บาดเจ็บมีสภาวะคงตัว  (First  aids  
and  Stabilization)  เพ่ือช่วยให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น  และลดความพิการที่จะเกิดขึ้นให้น้อยลง 
โดยทั่วไปจะกระท าสิ่งต่อไปนี้คือ  การเปิดทางเดินหายใจ  ช่วยการหายใจ  การช่วยนวดหัวใจ  การห้ามเลือด การ
ป้องกันกระดูกคอหักเคลื่อน  การให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า  การเข้าเฝือกชั่วคราว  เป็นต้น 
  ๐  การเคลื่อนย้ายเพ่ือน าส่งโรงพยาบาลอย่างถูกวิธี   และการจัดล าดับความรุนแรง  (Transportation 
and Triage process)  เมื่อให้การปฐมพยาบาลและคัดแยกผู้บาดเจ็บแล้ว  จะต้องประคับประคองเพ่ือให้



ผู้บาดเจ็บมีสภาพร่างกายท่ีคงตัว อยู่ในระดับที่มีการท างานของระบบการหายใจ     การเต้นของหัวใจที่ดี
พอสมควรขณะน าส่งโรงพยาบาล 

 
 

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเพื่อน าส่งโรงพยาบาลสว่างอารมณ์   
   รถพยาบาลของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  น าส่งผู้บาดเจ็บหนัก(สีแดง)    
  รถของเจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือ FR หรือ ชรบ.  น าส่งผู้บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) และผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 
(สีเขียว)       
  รถของเจ้าหน้าที่ต ารวจ หรือเจ้าหน้าที่กู้ภัย  น าส่งผู้บาดเจ็บที่ถึงแก่กรรม ณ จุดเกิดเหตุ (สีด า)    

  ๐ Field commander รายงานให้ศูนย์อ านวยการ/ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ทราบทุกครั้ง   ก่อนที่จะ
น าผู้บาดเจ็บแต่ละรายออกมาจากจุดเกิดเหตุ  พร้อมทั้งรายงานอาการของผู้ป่วย   
การช่วยเหลือที่ให้กับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ เพ่ือการเตรียมพร้อมรับผู้ป่วยที่โรงพยาบาลได้อย่างเหมาะสมกับสภาพ
อาการของผู้ป่วย 
  ๐ เมื่อส่งผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลแล้ว ถ้ายังมีผู้บาดเจ็บเหลืออยู่ ณ จุดเกิดเหตุ ให้รีบกลับไปรับผู้ป่วย ณ 
จุดเกิดเหตุอีกทันที 

ศูนย์อ านวยการ 
  ๐ สถานที่  บริเวณห้องบัตร 
  ๐ คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
   - ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
   - หัวหน้ากลุ่มการพยาบาลฯ 
   - หน้าหน้าฝ่ายเวชฯ 
    - ฝ่ายบริหาร 
   - ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
  ๐ หน้าที่ความรับผิดชอบ 
     1. ประกาศใช้แผนฯ หรือปรับเปลี่ยนแผนฯ 
     2. อ านวยการ ควบคุมการปฏิบัติงาน 
     3. ประสานงานกับทีมปฏิบัติการและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกโรงพยาบาล 
     4. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เตรียมบอร์ดและรวบรวมรายชื่อผู้บาดเจ็บทั้งหมดเพ่ือรายงาน 
        ผู้บัญชาการแผน 
     5. ฝ่ายบริหาร เก็บรวบรวมทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บ เพ่ือมอบคืนให้กับญาติผู้บาดเจ็บ 

ผู้ประสานงาน  ท าหน้าที่ 
  - ประสานงานระหว่างจุดสี และศูนย์อ านวยการ 



  - รวบรวมทรัพย์สินผู้บาดเจ็บแต่ละจุดสี ส่งให้ฝ่ายบริหาร ศูนย์อ านวยการ 
  - รวบรวมรายชื่อผู้บาดเจ็บแต่ละจุดสี/ผู้เสียชีวิต ส่งฝ่ายประชาสัมพันธ์ ศูนย์อ านวยการ 

 

สถานที่แยกประเภทผู้ป่วย(จุดคัดกรอง)   ใช้บริเวณหน้าศูนย์เปล 
บุคลากร ได้แก่ 
 ๐ พยาบาล OPD  1 คน  ท าหน้าที่ คัดแยกผู้ป่วยออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ 
  ประเภทท่ี 1   สีแดง   ได้แก่กลุ่มผู้บาดเจ็บสาหัส  ต้องรีบให้การช่วยเหลือทันที  หากให้การรักษาล่าช้า
อาจท าให้เสียชีวิตได้ภายใน  10 - 15  นาที  เช่น ผู้ป่วยที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดตัน  หายใจล าบาก   ตกเลือด
อย่างรุนแรงจากอวัยวะในช่องท้อง  เสียเลือดมาก  มีภาวะช็อค  หรือมีเลือดหรือลมคั่งในช่องปอด  เป็นต้น 

  ประเภทท่ี 2   สีเหลือง   ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บปานกลาง  ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจท าให้เสียชีวิตได้
ภายในเวลาเป็นชั่วโมง  หรือเกิดโรคแทรกซ้อน  ผู้บาดเจ็บประเภทนี้ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาล เช่น   ผู้ป่วย
กระดูกหัก   ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเก่ียวกับ   ความดันโลหิต  ชีพจร  หายใจ   หรือสงสยัว่าจะมีการบาดเจ็บของ
อวัยวะภายใน  เป็นต้น 

  ประเภทท่ี 3   สีเขียว  ได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บไม่รุนแรง เช่นมีบาดแผลถลอก  
บาดแผลฉีกขาดแต่ไม่ลึกมากนัก  และไม่อยู่บริเวณอวัยวะส าคัญ 

  ประเภทท่ี 4   สีด า  ได้แก่ผู้ป่วยถึงแก่กรรมหรือหมดหวังแล้ว  เช่นผู้ปว่ยไม่หายใจ  ม่านตาขยายเต็มที่  
และไม่ตอบสนองต่อแสง   และไม่มีการตอบสนองต่อความรู้สึกเจ็บปวดใดๆ 

๐ พยาบาลฝ่ายเวชฯ  1 คน  ท าหน้าที่ 
  วัด vital signs และผูกป้ายที่ต่างๆ ที่ข้อมือหรือข้อเท้าผู้ป่วย ตามประเภทของผู้ป่วย 
   ประเภทสีแดง   ส่งไปห้องฉุกเฉิน 
   ประเภทสีเหลือง   ส่งไปบริเวณห้องคลอด 
   ประเภทสีเขียว    ส่งไปบริเวณ OPD 
   ประเภทสีด า    ส่งไปบริเวณข้างบันไดทางขึ้นบริหาร (Moribund / Morgue area) 
๐ พนักงานเปล 1 คน และ พนักงานขับรถ 1 คน ท าหน้าที่ น าส่งผู้ป่วยไปยังจุดสีต่างๆ 

จุดสีแดง  : ห้องฉุกเฉิน  ให้บริการผู้ป่วยภาวะวิกฤต 
  บุคลากร 
  ๐ แพทย์  2 คน 
     :  ให้การรักษาพยาบาล  ท าหัตถการช่วยชีวิตผู้ป่วย 
  ๐ พยาบาล ER  1 คน , พยาบาล IPD  1 คน , พยาบาล LR  1 คน (หากไม่มีเคสคลอด) และ  
     พยาบาลทีมรถพยาบาลฉุกเฉินทั้ง 3 ทีม เมื่อกลับมา 
     :  วัด Vital signs, Glasgow coma score สังเกตสภาพอาการแรกรับ ลักษณะของบาดแผล    และ



บันทึกลงในป้ายสีผูกข้อมือผู้ป่วย ช่วยเหลือแพทย์ในการช่วยชีวิตผู้ป่วย  หรือในการท าหัตถการต่างๆ ให้การรักษา
ตามแผนการรักษาของแพทย์ และบันทึกลงในป้ายผูกข้อมือผู้ป่วย 
  ๐ ผู้ช่วยเหลือคนไข ้ER 
  ๐ พนักงานขับรถพยาบาลคันที่ 1 

จุดสีเหลือง  : ห้องคลอด 
  บุคลากร 
  ๐ พยาบาลฝ่ายยุทธฯ  2 คน และ พยาบาล OPD  1 คน 
     : ประเมินและบันทึกสภาพอาการ/การเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย ท าหัตถการและให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น เช่น ให้ IV fluid, ส่ง X-ray, ท าแผล/ดามกระดูก เพ่ือรอแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ โดยหากผู้ป่วยมีอาการ
เปลี่ยนแปลงแย่ลงให้รีบรายงานแพทย์ และย้ายผู้ป่วยไปยังจุดสีแดง 
  ๐ ผู้ช่วยช่วยเหลือคนไข ้LR  1 คน  
     : ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย  เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ 
  ๐ แผนกแผนไทย 
     : วัด V/S , ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
  ๐ พนักงานขับรถพยาบาลคันที่ 2 

จุดสีเขียว  : OPD 
  บุคลากร 
  ๐ พยาบาลฝ่ายเวชฯ  2 คน 
     : ประเมินและบันทึกสภาพอาการ/การเปลี่ยนแปลงผู้ป่วย ท าหัตถการและให้การรักษาพยาบาล
เบื้องต้น เช่น ให้ IV fluid, ส่ง X-ray, ท าแผล/ดามกระดูก เพ่ือรอแพทย์ตรวจเยี่ยมอาการ โดยหากผู้ป่วยมีอาการ
เปลี่ยนแปลงแย่ลงให้รีบรายงานแพทย์ และย้ายผู้ป่วยไปยังจุดสีแดง 
  ๐ พนักงานช่วยเหลือฝ่ายเวช  1 คน 
     : ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้า เตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ  
  ๐ แผนกกายภาพ 
     : วัด V/S ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าผู้ป่วย ช่วยเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
  ๐ พนักงานขับรถพยาบาลคันที่ 3 

หมายเหตุ :   
แผนกทันตกรรม ช่วยพยาบาล OPD (วัด Vital signs , ซักประวัติเบื้องต้น) ผู้ป่วยที่มาเข้ารับการตรวจ OPD 
ในช่วงที่มีอุบัติภัยหมู่ 
 

 

 



 

 

จุดสีด า  : ข้างบันไดทางขึ้นบริหาร 
  บุคลากร 
  ๐ ทีมจิตเวช 
     : โดยแบ่งเป็น 2 ชุด คือพ้ืนที่สีด า และ พื้นที่โดยรอบ เพื่อดูแลด้านจิตใจผู้บาดเจ็บ-ญาติ และญาติ
ผู้เสียชีวิต 
  ๐ พยาบาลฝ่ายยุทธฯ  2 คน 
     : ตรวจดูม่านตาผู้ป่วย สังเกตอาการและลักษณะบาดแผล สภาพร่างกาย และการแต่งกายของผู้ป่วย
แรกรับ และบันทึกลงในใบแทน (รบ.1ต 02) ให้ละเอียดครบถ้วน 
     : รวบรวมทรัพย์สิน และมอบให้ผู้ประสานงาน เพ่ือส่งฝ่ายบริหาร 
- เมื่อแพทย์และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร่วมกันชันสูตรพลิกศพเสร็จเรียบร้อยแล้ว พนักงานเปลน าศพไปไว้ที่ ด้านในห้อง
ฉุกเฉินเพ่ือรอญาติ 
- เมื่อญาติมาติดต่อขอรับศพ ซักถามประวัติโดยละเอียดอีกครั้งหนึ่ง บันทึกลงในบัตรผู้ป่วย ให้ญาติที่ใกล้ชิดเซ็น
รับทรพัย์สิน เซ็นชื่อรับศพ และให้ไปช าระเงินค่าบริการต่างๆ แล้วจึงให้ไปติดต่อขอรับใบชันสูตรพลอกศพ เพ่ือไป
แจ้งตาย และรับใบมรณะบัตรเพ่ือน าไปจ าหน่ายออกจากทะเบียนบ้านของผู้ป่วย 
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