
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงพยาบาลสว่างอารมณ์  อ าเภอสว่างอารมณ์  จังหวัดอุทัยธานี 61150  

ที่  อน 0๐๓๒.๓.๔.๓๐๕/พิเศษ   วันที่       14  ธันวาคม  พ.ศ.2563  

เร่ือง ขออนุญาตน าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะ   

เรียน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

เรื่องเดิม 
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ

ต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ และต้องด าเนินงานตามมาตรฐานเว็บไซต์
ภาครัฐ (Government Website Standard) เพ่ือให้บริการตามภารกิจและอ านวยความสะดวกให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน นั้น 

ข้อเท็จจริง 
ในการนี้ โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ได้ด าเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ในเว็บไซต์

ของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ (ตามเอกสารที่แนบ) 

ข้อเสนอแนะ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาตให้น าข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

 
 

 (นางสาวสุพัณณิกา บุตรโยจันโท) 
   นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
 

- รับทราบ 
- อนุญาต 

 

 
 

(นายปริญญา  พวงศรีทอง) 
นายแพทย์ช านาญการ รักษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 

  
 
 
 
 
 



 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหนว่ยงาน 
โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวดัอุทัยธาน ี

 
ชื่อหน่วยงาน/กลุ่มงาน โรงพยาบาลสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี                           

วัน/เดือน/ปี  14 ธันวาคม 256๓        

หัวข้อ EB_2_หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน       

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)        

 - ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน                  
 - นโยบายยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน                        
 - แผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ  
 - แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการด าเนินงานฯ 
 - หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแกไขปัญหาในการณีที่มีการร้องเรียนฯ    
 - รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับกรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบ   
 - ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง         
 - คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน   
 - คู่มือขั้นตอนการให้บริการ         

URL ที่น าขึ้นเผยแพร่  https://www.sawangarom-hospital.go.th/html.php?id=22   
หมายเหตุ..................................................................................................................... ........................... 

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

 
                  ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 
 
 (สุพัณณิกา บุตรโยจันโท) (นายปริญญา พวงศรีทอง) 
 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ 
      วันที ่  14 ธันวาคม 256๓                 วันที ่  14 ธันวาคม 256๓                
               

ผู้รับผิดชอบน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
 
 

(นางสาวอมรรัตน์ หงส์ยิ้ม) 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

                                              วันที่   14 ธันวาคม 256๓    
 

 



 

คู่มือประชาชน 
กรณีเกิดอุบัติเหตบุนท้องถนน(อบุัติเหตุหมู่) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 

 



คู่มือประชาชน 

กรณีเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน(อุบัติเหตุหมู)่ 

 

 

 

 การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเป็นอุบัติตุเหตุที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรราว 16,000 รายต่อปี ซ ้า
ยังมีเหยื่อผู้บาดเจ็บอีกนับหลายแสนราย และมีผู้เคราะห์ร้ายที่กลายเป็นอัมพาตอีกนับไม่ถ้วน จึงถือได้ว่า
อุบัติเหตุจราจรของไทยนั นเป็นภัยพิบัติระดับชาติอย่างหนึ่ง เสมือนว่าประเทศไทยก้าลังท้าสงครามระดับย่อม
อยู่ กลุ่มประชากรที่มีอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรมากที่สุด คือกลุ่มเพศชาย อายุ 15-24 ปี ที่เป็นพลัง
ขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ (มีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุจราจรมากกว่าผู้หญิงถึง 4 เท่า) ซึ่งการสูญเสียกลุ่มเยาวชน
เหล่านื  ก็ถือเป็นเรื่องที่น่าเศร้ายิ่งนักส้าหรับประเทศชาติและคนในครอบครัว พฤติกรรมการขับขี่คือหนึ่งใน
สาเหตุหลักท่ีท้าให้เกิดอุบัติเหตุ แม้ว่าการเมาแล้วขับนั นถือเป็นปัญหาเหมือนกันทั่วโลก โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาลรื่นเริงต่างๆ แต่ในช่วง “เจ็ดวันอันตราย” ของไทยนั น อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนท้องถนนนั น
พุ่งตัวสูงขึ นมากกว่าเท่าตัว จาก 27 รายต่อวันโดยเฉลี่ย เป็น 52 รายต่อวัน หรือประมาณ 2 รายต่อชั่วโมง 

 แต่ในการเกิดอุบัติเหตุแต่ละครั งประชาชนยังไม่เข้าใจระบบการบริหารจัดการของเจ้าหน้าที่ว่ามี
ขั นตอนอะไรบ้างซึ่งจริงๆแล้วประชาชนควรต้องรู้ขั นตอนและช่องทางรับแจ้งการช่วยเหลือ 

 อ้าเภอสว่างอารมณ์โดยคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอ้าเภอได้ให้ความส้าคัญในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาด้านอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ช่องทางการช่วยเหลือ 

 กรณีเกิดเหตุประชาชนสามารถติดต่อขอการช่วยเหลือจากหน่วยงาน ดังต่อไปนี  

1.เบอร์โทรศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669  

   

  

 

๒.ศูนย์ประสานงานการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลสว่างอารมณ์ ติดต่อสายตรงที่เบอร์ 056-599-152 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

๓.หน่วยกู้ภัยอุทัยธานี  เบอร์โทร 0565-03302 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การช่วยเหลือกรณีเกิดอุบัติเหต ุ 

 

                                                                                                                               

 

 

 

กรณีผู้แจ้งเหตุมาทางศูนย์ประสานรับเหตุถ้าง่ายที่สุด คือเบอร์ โทร 1669  ผู้แจ้งเหตุควรแจ้งเหตุด้วย
ข้อความดังนี  

 สถานที่เกิดเหตุที่บอกให้ทีมช่วยเหลือพอเข้าใน ไปรับถูก 
 สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ 
 จ้านวนผู้บาดเจ็บทั งหมดโดยประมาณ 
 ชื่อผู้แจ้งเหตุและเบอร์โทรกลับ 

หลังจากได้รับแจ้งเหตุโรงพยาบาลจะประเมินสถานการและเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพร้อม
กันนั นจะวิเคราะห์ตรวจสอบ ข้อมูลประเมินสถานการณ์ ประสานกับหน่วยงานนอกโรงพยาบาล   (ต้ารวจ, 
ปภ., ดับเพลิง, ประปา, เทศบาล,ศูนย์นเรนทร, รพ.ใกล้เคียง : ทัพทัน ลานสัก ลาดยาว,อบต. อส. รพ.สต., 
กู้ภัย, FR, อปพร.) เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยใช้เวลาหลังรับแจ้งเหตุสามารถออกไปรับได้ ไม่เกิน 5 นาท ี

ท้าหน้าที่คัดกรอง  แยกประเภทผู้ป่วย  และสั่งการให้ อาสาสมัคร  พนักงานขับรถ  และเจ้าหน้าที่
กู้ภัย  ขนย้ายผู้บาดเจ็บไปไว้ที่ศูนย์อ้านวยการ โดยแยกกลุ่มผู้บาดเจ็บด้วยแถบป้ายสี ดังนี           
  สีแดง   =  บาดเจ็บมาก    เคลื่อนย้ายด้วย Spinal board 
  สีเหลือง  =  บาดเจ็บปานกลาง เคลื่อนย้ายด้วยเปลตัก เปลสนามหรืออุ้มยก 
  สีเขียว   =  บาดเจ็บเล็กน้อย     เคลื่อนย้ายด้วยการเดินเอง หรือช่วยพยุงเดิน 
 

                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 



ให้การปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ  และประคับประคองเพ่ือให้ผู้บาดเจ็บมีสภาวะคงตัว  (First  aids  
and  Stabilization)  เพ่ือช่วยให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ น  และลดความพิการที่จะเกิดขึ นให้น้อยลง 
โดยทั่วไปจะกระท้าสิ่งต่อไปนี คือ  การเปิดทางเดินหายใจ  ช่วยการหายใจ  การช่วยนวดหัวใจ  การห้ามเลือด 
การป้องกันกระดูกคอหักเคลื่อน  การให้สารน ้าทางหลอดเลือดด้า  การเข้าเฝือกชั่วคราว  เป็นต้น 

การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเพื่อน าส่งโรงพยาบาล  
 

 

 

 

 

 รถพยาบาลของโรงพยาบาลสว่างอารมณ์  น้าส่งผู้บาดเจ็บหนัก(สีแดง) 
 รถของเจ้าหน้าที่กู้ภัย หรือ FR หรือ ชรบ.  น้าส่งผู้บาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) และผู้บาดเจ็บ

เล็กน้อย (สีเขียว) 
 รถของเจ้าหน้าที่ต้ารวจ หรือเจ้าหน้าที่กู้ภัย  น้าส่งผู้บาดเจ็บที่ถึงแก่กรรม ณ จุดเกิดเหตุ (สีด้า)   

หมายเหตุ :ในการเคลื่อนยายผู้ป่วยไม่แนะน าให้ผู้ที่ไม่มีความรู้เคลื่อนย้ายเองเพราะอาจก่อให้เกิดความ
พิการและเสียชีวิตได้     

การคัดแยกผู้ป่วยเม่ือมาถึงโรงพยาบาล         

 การคัดแยกผู้ป่วยออกเป็น 4 ประเภท ดังนี  
  ประเภทท่ี 1   สีแดง   ได้แก่กลุ่มผู้บาดเจ็บสาหัส  ต้องรีบให้การช่วยเหลือทันที  หากให้การรักษา
ล่าช้าอาจท้าให้เสียชีวิตได้ภายใน  10 - 15  นาที  เช่น ผู้ปว่ยที่มีภาวะทางเดินหายใจอุดตัน  หายใจล้าบาก   
ตกเลือดอย่างรุนแรงจากอวัยวะในช่องท้อง  เสียเลือดมาก  มีภาวะช็อค  หรือมีเลือดหรือลมคั่งในช่องปอด 
หากมีอาการหนักจะประสานและส่งต่อไปโรงพยาบาลอุทัยธานี 

  ประเภทท่ี 2   สีเหลือง   ได้แก่กลุ่มผู้ป่วยบาดเจ็บปานกลาง  ถ้าไม่ได้รับการรักษาอาจท้าให้เสียชีวิต
ได้ภายในเวลาเป็นชั่วโมง  หรือเกิดโรคแทรกซ้อน  ผู้บาดเจ็บประเภทนี ต้องรับไว้รักษาในโรงพยาบาลหรือส่ง
ต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลอุทัยธานี เช่น   ผู้ปว่ยกระดูกหัก   ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับ   ความดันโลหิต  
ชีพจร  หายใจ   หรือสงสัยว่าจะมีการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน  เป็นต้น 

  ประเภทท่ี 3   สีเขียว  ได้แก่ผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บไม่รุนแรง เช่นมีบาดแผลถลอก  
บาดแผลฉีกขาดแต่ไม่ลึกมากนัก  และไม่อยู่บริเวณอวัยวะส้าคัญ ให้การรักษาพยาบาลเสร็จสามารถกลับบ้าน
ได้ 

  ประเภทท่ี 4   สีด า  ได้แก่ผู้ป่วยถึงแก่กรรมหรือหมดหวังแล้ว  เช่นผู้ปว่ยไม่หายใจ  ม่านตาขยาย
เต็มที่  และไม่ตอบสนองต่อแสง   และไม่มีการตอบสนองต่อความรู้สึกเจ็บปวดใดๆ 



Flow Chart การช่วยเหลือกรณีอุบัติเหตุทางจราจร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรณีเกิดเหต ุ

ถึงจุดเกิดเหตุเหต ุ

คัดคัดกรองแยก
คัดกรองแบ่ง

ระดับความรุนแรง
และแยกระดับ

ศูนย์รับ-ส่งต่อ
แพทย์ฉกุเฉิน 

 

ใช้เวลาไมเ่กิน 5 นาที 

ใช้เวลาไมเ่กิน 5-10 นาที 

ขึ นอยู่กับระยะทางสถานท่ีเกิดเหต ุ

ผู้แจ้งเหต ุโทร 1669 

หรือ 056-599152 

ประสานงาน
และออกรับเหต ุ

 

รพ.สว่างอารมณ ์

ต้ารวจ, ปภ.กู้ภัย.อปพร. 
รพ.สต.FR,อบต. 

 

ศูนย์นเรนทร,รพ.อุทัยธานี 

น้าป้ายแขวนคอตามระดับความรุนแรง 
สีแดง   =  บาดเจ็บมาก     
สีเหลือง      =  บาดเจ็บปานกล      
สีเขียว  =  บาดเจ็บเล็กน้อย  
สีด้า           -   เสียชีวิต   
   

กลับบ้านได้ นอน
โรงพยาบาล 

ส่งต่อ 

ประเมินสถานการณ์ทั่วไปและ
จัดการสิ่งแวดล้อม 

 

แยกจุดพยาบาลตามระดบัความรุนแรง 
สีแดง   =  บาดเจ็บมาก     
สีเหลือง      =  บาดเจ็บปานกล     สี
เขียว  =  บาดเจ็บเล็กน้อย  
สีด้า           -   เสียชีวิต   
   


	ให้การปฐมพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ  และประคับประคองเพื่อให้ผู้บาดเจ็บมีสภาวะคงตัว  (First  aids  and  Stabilization)  เพื่อช่วยให้ผู้บาดเจ็บมีโอกาสรอดชีวิตมากขึ้น  และลดความพิการที่จะเกิดขึ้นให้น้อยลง โดยทั่วไปจะกระทำสิ่งต่อไปนี้คือ  การเปิดทางเดินหายใจ  ช...
	การเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเพื่อนำส่งโรงพยาบาล

