โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 1/29
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
อนุมัติโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท
วัตถุประสงค์ เพื่อ
1. ให้เจ้าหน้าที่ทีมีส่วนร่วมสามารถช่วยชีวิตโดยลดอัตราตายและพิการของผู้บาดเจ็บอย่างมี
ประสิทธิภาพ
2. จัดรูป แบบการรักษาพยาบาลผู้ บาดเจ็บจานวนมากในคราวเดียวกันจากอุบัติเหตุและ
สาธารณภัยอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
3. ให้แพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องอื่นๆรับรู้บทบาทตนเองมีทักษะและความ
คล่องตัว ในการปฏิบัติงานเพื่อรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย
4. ทุกหน่วยงานมีความพร้อม เตรียมสถานที่ บุคลากร เครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการ
ช่วยเหลือรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจานวนมากได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
5. ให้มีเครือข่าย ระหว่างโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลศูนย์ ลาปาง ทราบช่องทางการ
ประสานงานและสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพ
6. ให้หน่วยสนับสนุนอื่นๆ เตรียมพร้อมที่จะให้ความร่วมมือช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
7. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บจานวนมากในคราวเดียวกัน
เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาแก่ประชาชนและเพิ่มขวัญกาลังใจแก่บุคลากรของโรงพยาบาลขอบเขต เมื่อ
เกิดสถานการณ์อุบัติเหตุหมู่หรือภัยพิบัติในอาเภอเสริมงาม
คานิยามศัพท์
การเจ็บป่วยที่เกิดจากสถานการณ์ที่เกิดโดยกะทันหัน ที่ทาให้เกิดความกระทบกระเทือนต่อ
สุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน โดยมีผู้บาดเจ็บมารักการรักษา ณ สถานพยาบาลในคราวเดียวกันมาก
เกินกว่าเจ้าหน้าที่เวร หรืออัตรากาลังปกติให้การรักษาได้. สาเหตุของอุบัติภัยหมู่
1. เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่นพายุ ไฟไหม้ น้าท่วม ฟ้าผ่า
2. ภัยที่เกิดจากกระทาของมนุษย์ เช่นอุบัติเหตุจราจรต่างๆ เหตุการณ์จลาจล เมื่อเกิด
เหตุการณ์ดังกล่าวมักจะมีผู้ประสบภัยจานวนมากที่ได้รับบาดเจ็บ ตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงถึง
ขั้นเสียชีวิต ประกอบกับทรัพยากรทางการแพทย์ ณ เขตนั้นมักจะไม่เพียงพอกับผู้ป่วยปริมาณ
มาก ดังนั้นการจัดการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นปัจจัยสาคัญต่อความสาเร็จในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วย

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 2/29
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
ครั้งที่ :
อุบัติเหตุหมู่
วันที่ประกาศใช้ :
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
อนุมัติโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ขั้นตอนการแจ้งข่าวการเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ
ผู้ประสบเหตุแจ้งเหตุ

สถานีตารวจ
โทร 191

โรงพยาบาลเสริมงาม
054286117 วิทยุ 154.925

ALS 1
-commander
-Triage
-Treatment/
Communicate
-จราจร/
parking

( ถึงเหตุใน 10 นาที)

ALS 2
-treatment
nurse 2 คน
-EMI 1 คน
- พขร

ที่เกิดเหตุ

โรงพยาบาลเสริมงาม
- กลับบ๎าน
- นอนรพ.หรือสํงตํอ

ศูนย์กู้ชีพ ลาปาง
โทร 1669

FR
ลูกขํายกู๎ชีพ
รพ.เสริมงาม

- ประเมินสถานการณ์
- แจ้งข้อมูล/ขอความช่วยเหลือ
- ปฐมพยาบาล

-ทต.เสริมงาม 054286572/162.550
-ทต.ทุงํ งาม 054286159/162.500
-ทต.เสริมซ๎าย 054836230/162.550
-อบต.เสริมขวา 054209588/162.550
-อบต.เสริมกลาง 054835101/162.525
-สมาคมกู๎ภัย 154.925/245.125

นาสํง
ผู๎บาดเจ็บ

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัต/ิ
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 3/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

การปฏิบัติงานของทีมช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ โดยรถ Ambulance
ทีมปฏิบัติการระดับ Advance 1 รถ นก 1669 ประกอบด้วย
1.แพทย์เวร ER หัวหน้าทีม หรือมอบหมายพยาบาลER M1 (พยาบาลแทน)เป็นCommander
2.พยาบาล ER คนที่1 เวรเช้า /คุณจรัสศรี Loading
3.เวชกิจฉุกเฉินหน้าที่ Triage
4. พยาบาล WARD M2 Treatment
4. พนักงานขับรถ ambulance 1669 Parking. กั้นโซนปลอดภัย ดูการจราจรเบื้องต้น
ทีมปฏิบัติการระดับ Advance 2 ใช้รถ7549 ประกอบด้วย
1.พยาบาล WARD

ประจาจุดรักษาและนาสํงผู๎ป่วย

2. พยาบาล ที่มาจากแฟลต
3. เวชกิจฉุกเฉินคนที่ 2 ทีมคัดแยก สรุปจานวนผู้บาดเจ็บ
4. พนักงานขับรถ ขับรถพร้อมเปิดสัญญาณไฟวับวาบและเสียงไซเรน รอบ รพ. 1 รอบ จากนั้นรับ
เจ้าหน้าที่ที่หน้า ER จอดรถที่ปลอดภัยหันหน้ามารพ.
แผนปฏิบัติการรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติและอุบัติเหตุหมู่ อาเภอเสริมงามแบ่งเป็น 2 ส่วน หลังรับ
แจ้งข่าว

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 4/29
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
ครั้งที่ :
อุบัติเหตุหมู่
วันที่ประกาศใช้ :
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
อนุมัติโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท
คือ 1 แผนตอบโต้ภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ ณ จุดเกิดเหตุ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ตามแนวระบบ
MIMMS
1.1 Command and Control
1.2 Safety
1.3 Communication
1.4 Assessment
1.5 Triage
1.6 Treatment
1.7 transport
2. แผนตอบโต้ภัยพิบัติ/อุบัติเหตุ ในโรงพยาบาล ประกอบด้วย 5 ส่วน
2.1 บัญชาการ(Command and Control)
2.2 แผนงานและข่าวกรอง
2.3 ปฏิบัติการ
2.4 สนับสนุนทางการแพทย์
2.5 พัสดุและการเงิน
2.6 การแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์
รายละเอียดขั้นตอนการตอบโต้ภัยพิบัติที่เกิดเหตุ
1. Command and control (การควบคุมกากับสถานการณ์)
ผู้นาหรือกลุ่มผู้นาจา ต้องรับทราบสถานการณ์ที่จะต้องจัดการเป็นอย่างดี โดยรับข้อมูลจาก
ศู น ย์ สั่ ง การและจากผู้ ที่ อ ยู่ ใ นเหตุ ก ารณ์ จ ากบุ ค ลากรทางด้ า นสาธารณภั ย ที่ ม าถึ ง ก่ อ น
ถ้าไม่มีต้องสอบถามจากคนที่เห็นเหตุการณ์ หลังจากนั้นต้องนาข้อมูลที่ได้มาประมวลถึงความรุนแรง
ของเหตุการณ์ ประมาณการถึงทรัพยากรและแผนที่ต้องใช้ ต่อจากนั้นต้องนาข้อมูลมาประชาสัมพันธ์
ผู้ร่วมงาน เพื่อร่วมกันกาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการทางานร่วมกันได้การกั้นอาณาเขตการ
ปฏิบัติงานชั้นนอกและชั้นในอย่างเคร่งครัด
จะกั้นอาณาเขตอย่างไร
เขตปฏิ บั ติ ก ารชั้ น นอก คื อ เขตที่ กั้ น ประชาชนโดยรอบและผู้ ไ ม่ เ กี่ ย วข้ อ งออกจากเขต
ปฏิบัติการ เพื่อลดความสับสนและทางานได้สะดวก

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 5/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

เขตปฏิบัติ การชั้น ใน คือ เขตที่กั้น บุ คลากรทางสาธารณภัยออกจากจุดเกิดเหตุในรัศมีที่พ้นจาก
อันตรายที่อาจเกิดจากเหตุการณ์นั้น จะกั้นรัศมีเท่าไรขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทั่วไป
1. ชั้นในจะกั้นประมาณ 100 ฟุต (33 เมตร) จากจุดเกิดเหตุ แต่กรณีที่เหตุการณ์รุนแรงเท่านั้น
จะกั้ น ห่ า งตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในกรณี ส ารเคมี รั่ ว ไหลต้ อ งกั้ น ระยะห่ า ง
ตาม Emergency Response Guide book
2. การกั้นอาณาเขตในกรณีสารเคมีจะแบ่งพื้นที่ดังนี้
o
เขตปนเปื้อน คือ จุดเกิดเหตุ ยังมีการปนเปื้อนและรั่วไหลของสารเคมี
o
เขตล้างตัว คือ พื้นที่จัดเตรียมสาหรับการล้างสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับผู้ป่วย
o
เขตปฏิบัติการ คือ พื้นที่ปฏิบัติการคัดแยกรักษาพยาบาล
ทางเข้าออกในแต่ละชั้นเขต ต้องมีเจ้าหน้าที่ Safety คอยควบคุมการเข้าออกของบุคลากร
ว่าเหมาะสมหรือไม่ เนื่องจากผู้ปฏิบัติการในแต่ละเขตพื้นที่ ต้องสวมชุดป้องกันสารเคมีตามระดับ
ความรุนแรงของพื้นที่และเหตุการณ์ที่เผชิญ ทางเข้าและทางออกควรแยกกัน
การตั้งพื้นที่ปฏิบัติการ ควรอยู่เหนือลมและบนพื้นที่สูงกว่าระดับจุดเกิดเหตุหรืออย่างใด
อย่างหนึ่ง ตามความอานวยของพื้นที่
1.พื้นที่คัดแยก จะมีการจัดตั้งกรณีที่ เจ้าหน้าที่คัดแยกไม่สามารถเข้าไปในเขตชั้นในได้ มักจะ
อยู่ใกล้กับทางเข้าออกของเขตชั้นใน
2. จุดรักษาพยาบาล 3 พื้นที่ ตามระดับความรุนแรงของการคัดแยก
o

o
o

พื้นที่ผู้ป่วยหนัก (สีแดง) ควรตั้งในพื้นที่ที่สะดวกในการเข้าถึงจุดนาส่งแต่
ไม่ห่างจากจุดคัดแยกมากเกินไป
พื้นที่ผู้ป่วยบาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) ตั้งใกล้พื้นที่สีแดง
พื้นที่ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อย (สีเขียว) เป็นผู้ป่วยที่ไม่ต้องการการรักษา
เร่งด่วน ณ จุดเกิดเหตุสามารถนาส่งโรงพยาบาลได้เลย ดังนั้นในบาง
สถานการณ์ อาจไม่มีการตั้งส่วนนี้แต่จะนาส่งโดยรถพยาบาลขั้นพื้นฐาน
เมื่อพร้อม

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 6/29
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
ครั้งที่ :
อุบัติเหตุหมู่
วันที่ประกาศใช้ :
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
อนุมัติโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท
3. จุดนาส่ง ตั้งอยู่ใกล้จุดรักษาพยาบาล อยู่ในบริเวณที่รถพยาบาลเข้าถึงได้
4. จุดจอดรถ อาจอยู่นอกหรือในเขตปฏิบัติการ แต่ต้องมีการจัดการจราจรให้เป็นทางเดียว
ไม่มีสิ่งกีดขวางจราจรและเข้าถึงจุดนาส่งได้ง่าย
2. Safety
ผู้ น าหรื อ ผู้ ที่ รั บ ผิ ด ชอบหน้ า ที่ นี้ ต้ อ งเฝ้ า ระวั ง ความเสี่ ย งและอั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บาดเจ็บ รวมถึงการดูแลเรื่องความเหมาะสมของการแต่งกาย ชุดป้องกันตนเองให้
เหมาะสมกับสถานการณ์นั้นๆ และพื้นที่เขตปฏิบัติการที่จะเข้าไปปฏิบัติการ
3. Communication
เจ้าหน้าที่สื่อสารมีหน้าที่สื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและภายในเหตุการณ์ตามคาสั่งของ
ผู้นา เพื่อลดความสับสนในการใช้ช่องสัญญาณ และความคับคั่งของการใช้ช่องสัญญาณ รูปแบบการ
สื่อสารที่ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่สื่อสารจะอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่รักษาพยาบาลประสานตรงกับเจ้าหน้าที่
นาส่ง และเจ้าหน้าที่นาส่งประสานตรงกับเจ้าหน้าที่จุดจอดรถเท่านั้น การรายงานสถานการณ์ไปยัง
ศูนย์สื่อสารยึดหลักการ METHANE
M = ภัยหมู่: เป็นอุบัติภัยหมู่หรือไม่
E = รู้จุด: เหตุเกิดที่ไหน
T = รู้เหตุ: เหตุอะไร เช่น อุบัติเหตุจราจร เพลิงไหม้ ดินถล่ม
H = เภทภัย: เป็นเหตุที่มีอันตรายหรือไม่
A = ไปพบ: ทีมสนับสนุนจะต้องใช้เส้นทางไหนที่ปลอดภัยในการเข้าสนับสนุน
N = ผู้ประสบ: มีผู้บาดเจ็บประมาณเท่าไร
E = ครบช่วย: ทีมสนับสนุนในเหตุแล้วเท่าไรและต้องการเพิ่มเท่าไร

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 7/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

4. Assessment
การประเมิ น สถานการณ์ ต้ อ งท าโดยเจ้ า หน้ า ที่ ทุ ก ระดั บ ชั้ น และมี ก ารประเมิ น อย่ า ง
ต่อเนื่อง เนื่องจากเหตุการณ์มักจะเปลี่ยนแปลงได้เสมอ บทบาทในการประเมินทรัพยากร จะเด่นชัด
ในบทบาทของผู้นาและเจ้าหน้าที่แต่ละส่วน เพื่อจะจัดสรรทรัพยากรที่มีและขอเพิ่มทรัพยากรจาก
หน่วยงานภายนอกได้ โดยส่วนมากจะมีการโยกย้ายทรัพยากร ที่ปฏิบัติการสาเร็จแล้วไปช่วยในส่วน
ที่ยังมีการปฏิบัติการอยู่ เช่น เจ้าหน้าที่ส่วนคัดแยกเมื่อคัดแยกผู้บาดเจ็บหมดแล้วก็จะถูก มอบหมาย
ให้ไปช่วยส่วนรักษาพยาบาลต่อไป
5. Triage
มีแนวทางการประเมินแยกผู้บาดเจ็บเล็กน้อยและค้นหาผู้ป่วยหนักด้วย MASS triage คือ triage
sieve และ Triage sort

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 8/29
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
ครั้งที่ :
อุบัติเหตุหมู่
วันที่ประกาศใช้ :
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
อนุมัติโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท
6. Treatments
เป็นจุดที่ทรัพยากรควรจะขาดแคลนมากที่สุด หัวหน้าจุดรักษาพยาบาลควรเป็นคนที่มี
ความสามารถไม่ น้ อยกว่ า ผู้ น า ซึ่ง จุ ด นี้ ที่จ ะมีก ารท า Triage sort ที่ จะคัด แยกผู้ ป่ว ยละเอี ย ด
มากกว่า Triage sieve ซึง่ Triage sort จะเป็นการคัดแยกผู้ป่วยทุติยภูมิเพื่อลดความผิดพลาดในการ
คัดแยกปฐมภูมิ ในบางครั้งอาจพบผู้ป่วยสีเหลืองเป็นสีแดง และจะมีการย้ายจุดรักษาที่เหมาะสมได้
การจัดพื้นที่ในการรักษาพยาบาลตามความรุนแรงของการบาดเจ็บ
พื้นที่สีแดง : ควรมีหัวหน้าเป็นแพทย์
พื้นที่สีเหลือง: ควรมีหัวหน้าเป็นเวชกิจฉุกเฉินระดับกลางเป็นอย่างน้อย
พืน้ ที่สีเขียว : ควรมีหัวหน้าเป็นเวชกิจฉุกเฉินระดับพื้นฐานเป็นอย่างน้อย บางครั้งอาจไม่มีการ
รักษาผู้ป่วยสีเขียว ณ จุดเกิดเหตุ อาจนาส่ง โรงพยาบาลปลายทางได้เลย
หลักการรักษาในสถานการณ์สาธารณภัย
ให้ ก ารรั ก ษาแค่ เ พี ย งการน าส่ ง ผู้ บ าดเจ็ บ ไปถึ ง ยั ง สถานพยาบาลที่ เ หมาะสม อย่ า ง
ปลอดภัย โดยเบื้องต้นเป็นที่การรักษาตาม Primary Survey (Save and run) อย่างไรก็ดีไม่มีกฎ
ตายตัว ในการรักษา ณ จุดเกิดเหตุขึ้นอยู่กับความยืดเยื้อของสถานการณ์ หรือยานพาหนะในการ
นาส่ง บางครั้งถ้ามีการตั้ง รพ.สนาม อาจมีการรักษาขั้นสูงเพื่อรักษาชีวิตผู้บาดเจ็บต่อได้
7. Transport
เจ้าหน้าที่จุดนาส่ง (Loading officer)
ต้องประสานกับเจ้าหน้าที่รักษาพยาบาล, เจ้าหน้าที่จุดจอดรถและโรงพยาบาลปลายทาง ใน
การนาส่งผู้ป่วยถูกที่ถูกเวลา และยานพาหนะที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่จุดนาส่งจาเป็นต้องมี Surge
capacity (รายการแสดงจานวนเตียงที่โรงพยาบาลสามารถรับผู้ป่วยได้กี่เตียง) รายการเหล่านี้จะช่วย
ในการตัดสินใจนาส่งผู้ป่วยออกไปแบบกระจายไม่ไปแออัดที่โรงพยาบาลใด โรงพยาบาลหนึ่งหรือ
ส่งไปยังโรงพยาบาลที่ไม่มีศักยภาพเหมาะสมกับผู้บาดเจ็บ

เจ้าหน้าที่จุดจอดรถ (Parking officer)
มีหน้าที่ควบคุมความเป็นระเบียบของรถพยาบาลและพาหนะ อื่น ๆ ที่จาเป็นต้องเข้ามาใน
จุดจอดรถ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้งานพาหนะนาส่งผู้ป่วยและต้องควบคุมพลขับรถแต่ละคัน
ให้สามารถเรียกใช้งานได้ทันที ที่มีการร้องขอจากเจ้าหน้าที่นาส่ง โดยมากจากให้พลขับอยู่ประจา
รถ ปิดแอร์ เปิดหน้าต่าง เพื่อให้พลขับสามารถรับรู้ถึงสภาพแวดล้อมหรือภยันตรายภายนอกที่อาจ
มีการเปลี่ยนแปลง

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 9/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

รายละเอียดขั้นตอนการตอบโต้ภัยพิบัติที่โรงพยาบาล
ลาดับการประสานงานหลังรับแจ้งเหตุ โรงพยาบาลเสริมงาม ในเวลาราชการ
รับแจ๎งเหตุ จากจุดเกิดเหตุ

ฝ่ายบริการการรักษาพยาบาล

หัวหน๎าเวร ER

แจ๎งหัวหน๎างาน ER

แจ๎งแพทย์เวร

แจ๎งหัวหน๎ากลุํม
การพยาบาล

รายงานผู๎อานวยการ
โรงพยาบาล

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ติดตํอเจ๎าหน๎าที่
งานตํางๆ

ประกาศแผน
อุบัติเหตุ อุบัติภัยหมูํ
โซน 1. ผู้ป่วยวิกฤต สีแดง ห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 2. ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง สีเหลือง หน้าโถง ER
3. ผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อย สีเขียว หน่วยงานผู้ป่วยนอก 4. ผู้เสียชีวิตอาคารอเนกประสงค์

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 10/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

ลาดับการประสานงานหลังรับแจ้งเหตุ โรงพยาบาลเสริมงาม นอกเวลาราชการ
รับแจ๎งเหตุ จากจุดเกิดเหตุ

ฝ่ายบริการการรักษาพยาบาล

หัวหน๎าเวร ER

แจ๎งหัวหน๎างาน ER

แจ๎งแพทย์เวร

แจ๎งหัวหน๎ากลุํม
การพยาบาล

รายงานผู๎อานวยการ
โรงพยาบาล

ฝ่ายบริหาร

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ติดตํอเจ๎าหน๎าที่
งานตํางๆ

ประกาศแผน
อุบัติเหตุ อุบัติภัยหมูํ
โซน 1. ผู้ป่วยวิกฤต สีแดง ห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน 2. ผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรง สีเหลือง หน้าโถง ER
3. ผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อย สีเขียว หน่วยงานผู้ป่วยนอก 4. ผู้เสียชีวิตอาคารอเนกประสงค์
หมายเหตุ นอกเวลาราชการพยาบาลห้องฉุกเฉินช่วยดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อย หลังจากเสร็จสิ้น
ภารกิจดูแลผู้ป่วยสีแดงในห้องฉุกเฉินหมดแล้ว

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 11/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

เกณฑ์การตัดสินใจในการประกาศใช้แผน
ข้อพิจารณา
แผน 1
แผน 2
ลักษณะเหตุการณ์
เล็ก
กลาง
จานวนผู้ป่วยทั้งหมด
ไม่เกิน 10 คน
11-20 คน
จานวนผู้ป่วยหนัก(แดง) อาจไม่มี หรือไม่เกิน 2
3-4คน
คน
ลักษณะการปฏิบัติงาน จัดการได้ภายในเวร
ต้องจัดการเพิ่มโดย
อัตรากาลังใน
เรียกเวรเสริมและขอ
อ.เสริมงาม
กาลังสนับสนุนจาก
รพ.ข้างเคียง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
จนท. รพ.เสริมงาม
จนท.รพ.เสริมงามและ
รพ.ใกล้เคียง
หมายเหตุ
เบอร์โทรศัพท์ รพ.เกาะคา 054-281992,054-282269
เบอร์โทรศัพท์ รพ.สบปราบ 054-296252,054-296085
เบอร์โทรศัพท์ รพ.ลาปาง 054-237400
ประสานศูนย์สั่งการ รพ.ลาปาง 1669

แผน 3
ใหญ่
มากกว่า 21 คน
≥ 5 คน
ไม่สามารถจัดการ
ตามปกติได้ อัตรากาลัง
จาก รพ.ข้างเคียงและ
รพ.ลาปาง
จนท.รพ.เสริมงาม รพ.
ใกล้เคียงและ รพ.
ลาปาง

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 12/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

การจาแนกประเภทผู้บาดเจ็บ ในโรงพยาบาล
การแยกประเภทผู้บาดเจ็บแบ่งตามลักษณะการบาดเจ็บ และการให้การพยาบาล ได้ 4 กลุ่ม
1.ผู้บาดเจ็บโซน สีแดง ผู้บาดเจ็บหนัก ต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน เช่นผู้ป่วยอยู่ในภาวะ
shock ผู้ป่วยเสียเลือดมาก หายใจลาบาก ใส่ท่อช่วยหายใจ ส่งไปER
2.ผู้บาดเจ็บโซนสีเหลือง ผู้บาดเจ็บปานกลาง กระดูกหัก ต้องได้รับการตรวจโดยละเอียดและเฝ้าดู
อาการที่เปลี่ยนแปลงต่อไปแต่ไม่รีบด่วนมากนัก ส่งไป โถงหน้าห้อง ER
3.ผู้บาดเจ็บโซนสีเขียว ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องรับการรักษาหรือช่วยเหลืออย่างรีบด่วนอาจกลับ
บ้านได้ หรือนัดมารับยาภายหลังได้ เช่นกระดูกหักธรรมดาไม่มีการเสียเลือดมาก บาดแผลถลอก
เล็กน้อย ส่งไปบริเวณหน้า OPD (บริเวณรับผู้ป่วย ล้อเข็น NCD)
4.ผู้บาดเจ็บโซน D ใช้ป้ายข้อมือสีน้าเงิน/ดา ผู้เสียชีวิต ส่งไปอาคารเอนกประสงค์
หมายเหตุ หากมีผู้ป่วยคงค้าง เช่นผู้ป่วย ต้องพ่นยาที่ ER ให้ย้ายผู้ป่วยพร้อมถังออกซิเจน มาที่หน้า
ห้องน้าผู้ป่วย OPD โดยมีพยาบาลจาก NCD มาดูแล

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี
คาประกาศใช้แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่/กลุ่มชน

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 13/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

“ประกาศแจ้งจากผู้อานวยการโรงพยาบาลเสริมงาม (หรือแพทย์เวร)
ขอประกาศแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ
-ขณะนี้เกิดอุบัติเหตุหมู่(ลักษณะรถ การเกิดเหตุ)....................................................................
-บริเวณ(สถานที)่ ..................................................................................................................
-มีผู้รับบาดเจ็บประมาณ.......................................คน
จึงขอประกาศใช้แผนรองรับอุบัติเหตุหมู่ “ฉุกเฉินระดับ1 รหัสสีเขียว”ตั้งแต่บัดนี้ ขอให้
หัวหน้าหน่วยงานทุกท่านมารายงานตัว ณ จุดอานวยการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้มาประจายังหน่วย
ของตนเองตั้งแต่บัดนี้ ขณะนี้รถพยาบาลฉุกเฉินชุดแรกได้ออกไปรับผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ ขอ
ความร่วมมือให้ญาติผู้ป่วยหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกรุณาปฏิบัติตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่และรอรับ
บริการหน้าห้องตรวจ สาหรับผู้ป่วยที่รอรับยากรุณาอยู่หน้าห้องยาสาหรับเจ้าหน้าที่ ที่ต้องการติดต่อ
จุดอานวยการ ติดต่อด้วยโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 106
จึงประกาศให้ทุกท่านทราบและขออภัยผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ในความไม่สะดวกในครั้ง
นี้ขอบคุณครับ”
เมื่อได้รับสัญญาณแจ้งสถานการณ์ฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบให้ปฏิบัติดังนี้
1.การจัดเตรียมสถานที่
เจ้าหน้ าที่ลูกจ้ าง Lab, ศูนย์เปล, เจ้าหน้าที่ภาคสนาม, เจ้าหน้าที่ห้องฟัน , ศูนย์สิทธิ์
ออกมาช่วยจัดสถานที่ผู้ป่วยและประชาสัมพันธ์แนะนาญาติผู้ป่วยในการเตรียมรับสถานการณ์

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 14/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

เขตปฏิบัติการหมายถึง
1. จุดอานวยการ หรือศูนย์บัญชาการ ใช้พื้นที่บริเวณหน้าห้องบัตร
2. บริเวณรับ และจาแนกผู้ป่วย (Triage area) ใช้พื้นที่บริเวณจุดจอดรับส่งผู้ป่วยหน้าห้อง
ฉุกเฉิน
3. บริเวณผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือรีบด่วน (ผู้ป่วยอาการหนักมาก) ใช้สัญลักษณ์ สี
แดงให้ใช้พื้นที่ในห้องฉุกเฉิน
4. บริเวณผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (ผู้ป่วยหนัก) ใช้สัญลักษณ์ สีเหลือง ให้ใช้พื้นที่
โถงหน้าห้องฉุกเฉิน
5. บริเวณผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อย ใช้สัญลักษณ์ สีเขียว ให้ใช้พื้นที่ OPD
6. บริเวณผู้ป่วยหมดหวังหรือตาย ใช้สัญลักษณ์ สีดา ใช้พื้นที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์

การจัดอัตรากาลังหลักและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร แผนปฏิบัติการ อุบัติเหตุกลุ่มชน หรือการบาดเจ็บหมู่ (Mass casualty)
ประเภท
ผู๎ป่วย / งาน
สถานที่
1. กองอานวยการ บริเวณหน๎า
Administration
ห๎องกลุํม
area
การ
พยาบาล

2. งานคัดกรอง
Screening area

3. งานผู๎บาดเจ็บ
เล็กน๎อย
(A)

การจัดอัตรากาลังในเวลาราชการ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
1. ผอก. รพ.
1 คน
2.หน. กลุํมการฯ
1 คน
3.หน. ฝ่ายบริหาร/
1 คน
จนท.บริหาร
4.งาน พรบ./
1 คน
5.หัวหน๎างาน ทุก
12 คน
หนํวยงาน
บริเวณทาง - หน.กลุํมการ๚
1 คน
จอดรถ รับ- - จนท. ฝ่ายบริหาร
1 คน
สํง ผู๎ป่วย - จนท.ห๎องบัตร
3 คน
หน๎า ER
- จนท.พรบ.
2 คน
- คนงานสนาม
3 คน
- พนักงานเปล
1 คน
- จนท.ชําง
1 คน
-จนท.ห๎องฟัน
2 คน
-IT
1 คน

การจัดอัตรากาลังนอกเวลาราชการ
ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
- แพทย์เวร ER
1 คน
1. เป็นผู๎อานวยการแผน
- หน. เวร ER
1 คน
2, ประสานงานทัง้ ภายใน-ภายนอก รพ. ควบคุมการปฏิบตั ิงานให๎เป็นไปตาม
แผน จนกวําสถานการณ์ จะยุติ สารองเตียง ไว๎รับผูป๎ ่วย ,
3. เตรียมประสานและเก็บหลักฐาน เรื่อง พรบ.
4. รายงาน/รับรายงานการเตรียมพร๎อมของแตํละหนํวยงาน
5.วางแผนแก๎ไขปัญหา
6.รายงานสถานการณ์ สสจ./แถลงขําว/ให๎ขําว
- แพทย์เวร ER
1 คน
แพทย์ :- จาแนกผู๎ป่วยตามอาการ/คัดกรองซ้า
- หน. เวร ER
1 คน
พยาบาล :- ผูกป้ายข๎อมือ ตามกลุมํ ผู๎บาดเจ็บ
- คนงาน
1 คน
- สํงผู๎ป่วยไปรักษาแตํละจุด ตามประเภทผู๎บาดเจ็บ 4 จุด
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
1 คน
- รวบรวมยอดผู๎ป่วยเบือ้ งต๎น หลังคัดกรอง 4 จุด
( ในเวรบําย
จนท.ห๎องบัตร ทาบัตรผู๎ป่วยตามสี แดง เหลือง เขียว ดา ตามลาดับ
WARD)
1 คน
เวรเปล / คนงานภาคสนาม :- ชํวยเข็น ผป. x-ray , admit.
- รปภ.
IT/จนท.แผนงาน/จนท.ห๎องฟัน:- เมื่อยุติแผน สรุปยอดผู๎ป่วย ประชาสัมพันธ์ ให๎
ข๎อมูลเบื้องต๎นติดบอร์ดทีห่ น๎า ER/ ดึงข๎อมูลจาก thairefer
จนท.ฝ่ายบริหาร:- ชํวยดูแลทรัพย์สิน
จนท.ทุกทําน:- ให๎เสริมในจุดอืน่ ๆ เมื่อเสร็จสิ้นหน๎าทีร่ ับผิดชอบ

-หนํวยงาน
ผู๎ป่วยนอก
-กรณีนอก
เวลา ER

- พยาบาล ER
(บําย)
พยาบาล ER (ดึก)
- จนท. จากบ๎านพัก
ตามสถานการณ์

- แพทย์คนที่ 2
- พยาบาล OPD
-พยาบาล PCU
- ทันตาภิบาล
- จนท. ห๎องยา
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎

1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
1 คน
1 คน

1 คน
1คน
1 คน
1คน

พยาบาล:- ซักประวัติและบันทึก ในแบบซักประวัติ บันทึกบาดแผล และการ
ตรวจรักษา
- ให๎การปฐมพยาบาล ทาแผลเล็กน๎อย ให๎คาแนะนา
จนท.ห๎องยา:- รวบรวมใบสั่งยาไปยื่นและรับยาที่ห๎องยา
- รับยาทีห่ ๎อง ER นอกเวลาราชการ
จนท.ทุกทําน:- ให๎เสริมในจุดอืน่ ๆ เมื่อเสร็จสิ้นหน๎าทีร่ ับผิดชอบ

อุปกรณ์
กลํองรับ
รายงาน ผัง ICS
รายชื่อ เบอร์
โทรบุคคล
ผู๎เกี่ยวข๎อง

- กลํองป้ายผูก
ข๎อมือคัดกรอง
ผู๎ป่วย ที่รถ
อุบัติเหตุหมูํ ER

- รับกลํองที่ ER
บาดเจ็บเล็กน๎อย
A มีชุดทาแผล
น้ายาทาแผลเบื้องต๎น

ประเภท
ผู๎ป่วย / งาน
4. งานผู๎บาดเจ็บ
รุนแรง เหลือง
(B)

สถานที่
หนํวยงาน
หน๎าห๎อง
โถง ER

5. งานรักษา
ในห๎อง
พยาบาลผู๎บาดเจ็บ อุบัตเิ หตุ
วิกฤต Severely ill ฉุกเฉิน
patient area
สีแดง
(C)

6. งานเก็บศพ
ผู๎เสียชีวิต Dead
patient area ( D )

อาคาร
อเนก
ประสงค์

การจัดอัตรากาลังในเวลาราชการ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
- แพทย์คนที่ 2
1 คน
- หัวหน๎างานWard
1 คน
-พยาบาลWard
3คน
-พยาบาล NCD
2 คน
-ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
1 คน
-คนงานความ
1 คน
สะอาด
-เภสัชกร
1 คน
-จนท.จํายกลาง
1คน
- แพทย์เวร ER
1 คน
-หัวหน๎างาน ER
1คน
- พยาบาล ER
1 คน
-พยาบาล OPD
2 คน
-อัตรากาลังตาม**
3-6 คน
แนวทางการจัด
อัตรากาลังเสริม
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
2 คน
- คนงาน เปล
1 คน
- เภสัชกร
1 คน
-จนท.จํายกลาง
1 คน

การจัดอัตรากาลังนอกเวลาราชการ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
- พยาบาล Ward
2 คน
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
1 คน
- จนท. จากบ๎านพัก
ตามสถานการณ์

- ศุภศิลป์ (เอ็ม)
- พนักคนงาน
- พยาบาลจิตเวช

- ยามรักษาการณ์

1 คน
1 คน
1 คน

- แพทย์เวร ER
- พยาบาล ER
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
- คนงาน
- จนท. จากบ๎านพัก
ตามสถานการณ์

1 คน
บ2คน
ด2คน
1 คน
1 คน

1 คน

ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบ
แพทย์:- รักษาพยาบาล ตามอาการ / สังเกตอาการ / สํงรักษาใน รพ.
พยาบาล:- ซักประวัติและบันทึก ในแบบซักประวัติ บันทึกบาดแผล และการ
ตรวจรักษา สํง lab สํง X ray ตกแตํงบาดแผล ดาม on IVF. ให๎คาแนะนา
จนท.ห๎องยา:- จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของยาและเวชภัณฑ์
- นอกเวลาราชการ เรียก 1คุณนิลลาวรรณ ลือน๎อย 2 คุณ ทัย
จนท.จํายกลาง จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของอุปกรณ์ sterile set
- นอกเวลาราชการ เรียกจาก 1คุณกันยา ก๎อนแหวน
2 คุณขอดคา ก๋องแกํน
จนท.ทุกทําน:- เสริมในจุดอื่นๆ เมื่อเสร็จสิ้นหน๎าที่รับผิดชอบ
- ซักประวัติและบันทึก ในแบบซักประวัติ บันทึกบาดแผล และการตรวจรักษา
- ชํวยฟื้นคืนชีพ
- ให๎การรักษาพยาบาลเรํงดํวน
- สํงรักษาตํอใน / นอก รพ.
- บันทึกรายละเอียดใน com.
- ให๎คาแนะนา / สํงไปรับยาทีห่ ๎องยาในเวลาราชการ / รับยาที่ห๎อง ER นอกเวลา
ราชการ
จนท.ห๎องยา:- จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของยาและเวชภัณฑ์
- นอกเวลาราชการ เรียก 1คุณนิลลาวรรณ ลือน๎อย
2 คุณ ทัย
จนท.จํายกลาง จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของอุปกรณ์ sterile set
- นอกเวลาราชการ เรียกจาก 1คุณกันยา ก๎อนแหวน
2 คุณขอดคา ก๋องแกํน
- ชํวยดูแลศพ ให๎ข๎อมูลแกํญาติ และการมารับใบมรณะบัตร
- รํวมชันสูตรกับแพทย์
- ปลอบโยนให๎กาลังใจแกํญาติผปู๎ ่วย

อุปกรณ์
- ชุดทาแผล /
เย็บแผล น้ายา
ทาแผล ใช๎ของ
หนํวยงาน และ
ขอเสริมที่
supply
-อุปกรณ์การ
ดามรับที่ ER
- อุปกรณ์
ทั้งหมดในห๎อง
ER/ emergency
set ตํางๆ เชํน
cut down/ set
ICD/
Emergency cart
/ telemed

- รับกลํองที่ ER
/ D สมุดบันทึก
บาดแผล /
ชันสูตร

ประเภท
ผู๎ป่วย / งาน
7. รับผู๎ป่วยที่เกิด
เหตุ

สถานที่
จุดเกิดเหตุ

การจัดอัตรากาลังในเวลาราชการ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
รถคันที่ 1
1 คน
- พนักงานขับรถ
1 คน
- แพทย์/พยาบาล
ER
1 คน
-AEMI
1 คน
- พยาบาล
ER/triage

การจัดอัตรากาลังนอกเวลาราชการ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
รถคันที่ 1
1 คน
พนักงานขับรถคน
ที่ 1
1 คน
-พยาบาล ER
1 คน
-AEMI
1 คน
-พยาบาล ward

ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบ
- ออกปฏิบตั ิงาน ณ จุดเกิดเหตุ
- ให๎การปฐมพยาบาล และชํวยฟื้นคืนชีพเบื้องต๎น
- คัดกรองผู๎ป่วย และเคลื่อนย๎าย นาผู๎ป่วยที่มปี ัญหาเรํงดํวน เข๎ามารักษาใน รพ.
กํอน ผู๎บาดเจ็บเล็กน๎อยเป็นลาดับตํอมา ผู๎เสียชีวิตเป็นลาดับสุดท๎าย
- ชํวยสํงตํอผู๎ป่วยไปรักษาตํอที่ รพ.อื่น

ประจาจุดรักษาและนาสํงผู๎ป่วย
รถคันที่ 2
รถคันที่ 2
1 คน
1.พยาบาล LR
เจ๎าหน๎าที่บ๎านพัก
1 คน
2. พยาบาล คัด
ตามสถานการณ์ /
แยกผู๎ป่วย /
เรียกตามแผนการ
พยาบาล ward
จัดอัตรากาลัง
1 คน
3. AEMI
1 คน
4. พนักงานขับรถ
หมายเหตุ กรณีส่งต่อทั้ง 2 คัน ประสาน รพ.ข๎างเคียงสนับสนุนอัตรากาลังพยาบาลและ รถ refe
การรวบรวมรายงานข้อมูล ยอดอุบัติเหตุหมู่เบือ้ งต้น ประสาน admin/IT กาลังประสานเพื่อดึงข๎อมูลจาก Thai refer
การเก็บ ทรัพย์สินผู้ป่วย ในรายทีไ่ มํรู๎สึกตัว และไมํมีญาติสายตรงมาด๎วย ให๎ปฏิบตั ิดังนี้
1. อุบัติเหตุหมูํ ในเวลาราชการ จนท. ฝ่ายบริหารเป็นผู๎รับผิดชอบ ในการเก็บทรัพย์สิน
2. อุบัติเหตุหมูํ นอกเวลาราชการ พยาบาล Member ที่ ER เป็นผู๎รับผิดชอบ ในการเก็บทรัพย์สิน และมีพยาน 2 คน สํงทรัพย์สินและเอกสารให๎ จนท. การเงิน ในเวลาราชการ
- เจ้าหน้าที่เปล คนงานสนาม พนักงานเปล จนท.ชําง จนท.ห๎องฟัน ที่ต๎องเข๎ามาชํวยขนย๎าย ผู๎ป่วยให๎รออยูํทหี่ ๎องศูนย์สิทธิ
อัตรากาลัง 1. อัตรากาลังนี้เป็นอัตรากาลังขั้นต่าที่แตํละหนํวยงงานจะสํงไปตามZone สามารถปรับได๎ตามสถานการณ์จริง
2.หนํวยงานสนับสนุนบริการ อื่น ได๎แกํ ห๎องบัตร,งานประกัน,LAB, XRAY,ห๎องยา,พขร.ให๎ปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนทุกแผนอยํางเต็มที่
3. เจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. ที่เข๎ามาชํวยเหลือให๎เข๎าชํวยเหลือ ตาม จุด แดง เหลือง เขียว ตามลาดับ

อุปกรณ์
กลํอง/- กระเป๋า
ออก EMS เสื้อ
สะท๎องแสง
วิทยุสื่อสาร
ตํางๆ Triage
tag/ธงสี/โทร
โขํง
อุปกรณ์ที่ทีม 1
ร๎องขอ

การจัดอัตรากาลังหลักและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร แผนปฏิบัติการ อุบัติเหตุกลุ่มชน หรือการบาดเจ็บหมู่ ( Mass casualty ) ในเวลาราชการ
ประเภท
ผู๎ป่วย / งาน
สถานที่
1. กองอานวยการ บริเวณหน๎า
Administration
ห๎องกลุํม
area
การ
พยาบาล

2. งานคัดกรอง
Screening area

3. งานผู๎บาดเจ็บ
เล็กน๎อย
(A)

การจัดอัตรากาลังในเวลาราชการ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
1. ผอก. รพ.
1 คน
2.หน. กลุํมการฯ
1 คน
3.หน. ฝ่ายบริหาร/
1 คน
จนท.บริหาร
4.งาน พรบ./
1 คน
5.หัวหน๎างาน ทุก
12 คน
หนํวยงาน
บริเวณทาง - หน.กลุํมการ๚
1 คน
จอดรถ รับ- - จนท. ฝ่ายบริหาร
1 คน
สํง ผู๎ป่วย - จนท.ห๎องบัตร
3 คน
หน๎า ER
- จนท.พรบ.
2 คน
- คนงานสนาม
3 คน
- พนักงานเปล
1 คน
- จนท.ชําง
1 คน
-จนท.ห๎องฟัน
2 คน
-IT
1 คน

-หนํวยงาน
ผู๎ป่วยนอก
-กรณีนอก
เวลา ER

- แพทย์คนที่ 2
- พยาบาล OPD
-พยาบาล PCU
- ทันตาภิบาล
- จนท. ห๎องยา
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎

1 คน
1 คน
1 คน
2 คน
1 คน
1 คน

ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบ
1. เป็นผู๎อานวยการแผน
2, ประสานงานทัง้ ภายใน-ภายนอก รพ. ควบคุมการปฏิบตั ิงานให๎เป็นไปตาม
แผน จนกวําสถานการณ์ จะยุติ สารองเตียง ไว๎รับผูป๎ ่วย ,
3. เตรียมประสานและเก็บหลักฐาน เรื่อง พรบ.
4. รายงาน/รับรายงานการเตรียมพร๎อมของแตํละหนํวยงาน
5.วางแผนแก๎ไขปัญหา
6.รายงานสถานการณ์ สสจ./แถลงขําว/ให๎ขําว
แพทย์ :- จาแนกผู๎ป่วยตามอาการ/คัดกรองซ้า
พยาบาล :- ผูกป้ายข๎อมือ ตามกลุมํ ผู๎บาดเจ็บ
- สํงผู๎ป่วยไปรักษาแตํละจุด ตามประเภทผู๎บาดเจ็บ 4 จุด
- รวบรวมยอดผู๎ป่วยเบือ้ งต๎น หลังคัดกรอง 4 จุด
จนท.ห๎องบัตร ทาบัตรผู๎ป่วยตามสี แดง เหลือง เขียว ดา ตามลาดับ
เวรเปล / คนงานภาคสนาม :- ชํวยเข็น ผป. x-ray , admit.
IT/จนท.แผนงาน/จนท.ห๎องฟัน:- เมื่อยุติแผน สรุปยอดผู๎ป่วย ประชาสัมพันธ์ ให๎
ข๎อมูลเบื้องต๎นติดบอร์ดทีห่ น๎า ER/ ดึงข๎อมูลจาก thairefer
จนท.ฝ่ายบริหาร:- ชํวยดูแลทรัพย์สิน
จนท.ทุกทําน:- ให๎เสริมในจุดอืน่ ๆ เมื่อเสร็จสิ้นหน๎าทีร่ ับผิดชอบ

อุปกรณ์
กลํองรับรายงาน ผัง ICS
รายชื่อ เบอร์โทรบุคคล
ผู๎เกี่ยวข๎อง

พยาบาล:- ซักประวัติและบันทึก ในแบบซักประวัติ บันทึกบาดแผล และการ
ตรวจรักษา
- ให๎การปฐมพยาบาล ทาแผลเล็กน๎อย ให๎คาแนะนา
จนท.ห๎องยา:- รวบรวมใบสั่งยาไปยื่นและรับยาที่ห๎องยา
- รับยาทีห่ ๎อง ER นอกเวลาราชการ
จนท.ทุกทําน:- ให๎เสริมในจุดอืน่ ๆ เมื่อเสร็จสิ้นหน๎าทีร่ ับผิดชอบ

- รับกลํองที่ ERบาดเจ็บ
เล็กน๎อยA มีชุดทาแผล
น้ายาทาแผล-เบื้องต๎น

- กลํองป้ายผูกข๎อมือคัด
กรองผู๎ป่วย ที่รถ
อุบัติเหตุหมูํ ER

ประเภท
ผู๎ป่วย / งาน
4. งานผู๎บาดเจ็บ
รุนแรง เหลือง
(B)

สถานที่
หนํวยงาน
ผู๎ป่วยใน

5. งานรักษา
ในห๎อง
พยาบาลผู๎บาดเจ็บ อุบัตเิ หตุ
วิกฤต Severely ill ฉุกเฉิน
patient area
สีแดง
(C)

6. งานเก็บศพ
ผู๎เสียชีวิต Dead
patient area ( D )

อาคาร
อเนก
ประสงค์

การจัดอัตรากาลังในเวลาราชการ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
- แพทย์คนที่ 2
1 คน
- หัวหน๎างานWard
1 คน
-พยาบาลWard
3คน
-ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
1 คน
-คนงานความ
1 คน
สะอาด
-เภสัชกร
1 คน
-จนท.จํายกลาง
1คน
- แพทย์เวร ER
-หัวหน๎างาน ER
- พยาบาล ER
-อัตรากาลังตาม**
แนวทางการจัด
อัตรากาลังเสริม
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
- คนงาน เปล
- เภสัชกร
-จนท.จํายกลาง

1 คน
1คน
1 คน
3-6 คน

- จนท. ฝ่ายสุขา
- พนักคนงาน
- พยาบาลจิตเวช

1 คน
1 คน
1 คน

2 คน
1 คน
1 คน
1 คน

ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบ
แพทย์:- รักษาพยาบาล ตามอาการ / สังเกตอาการ / สํงรักษาใน รพ.
พยาบาล:- ซักประวัติและบันทึก ในแบบซักประวัติ บันทึกบาดแผล และการ
ตรวจรักษา สํง lab สํง X ray ตกแตํงบาดแผล ดาม on IVF. ให๎คาแนะนา
จนท.ห๎องยา:- จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของยาและเวชภัณฑ์

อุปกรณ์
- ชุดทาแผล / เย็บแผล
น้ายาทาแผล ใช๎ของ
หนํวยงาน และขอเสริมที่
supply
-อุปกรณ์การดามรับที่ ER

จนท.จํายกลาง จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของอุปกรณ์ sterile set
จนท.ทุกทําน:- เสริมในจุดอื่นๆ เมื่อเสร็จสิ้นหน๎าที่รับผิดชอบ

- ซักประวัติและบันทึก ในแบบซักประวัติ บันทึกบาดแผล และการตรวจรักษา
- ชํวยฟื้นคืนชีพ
- ให๎การรักษาพยาบาลเรํงดํวน
- สํงรักษาตํอใน / นอก รพ.
- บันทึกรายละเอียดใน com.
- ให๎คาแนะนา / สํงไปรับยาทีห่ ๎องยาในเวลาราชการ / รับยาที่ห๎อง ER นอกเวลา
ราชการ
จนท.ห๎องยา:- จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของยาและเวชภัณฑ์

- อุปกรณ์ทั้งหมดในห๎อง
ER/ emergency set ตํางๆ
เชํน cut down/ set ICD/
Emergency cart / telemed

จนท.จํายกลาง จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของอุปกรณ์ sterile set

- ชํวยดูแลศพ ให๎ข๎อมูลแกํญาติ และการมารับใบมรณะบัตร
- รํวมชันสูตรกับแพทย์
- ปลอบโยนให๎กาลังใจแกํญาติผปู๎ ่วย

- รับกลํองที่ ER / D
สมุดบันทึกบาดแผล /
ชันสูตร

ประเภท
ผู๎ป่วย / งาน
7. รับผู๎ป่วยที่เกิด
เหตุ

สถานที่
จุดเกิดเหตุ

การจัดอัตรากาลังในเวลาราชการ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
รถคันที่ 1
1 คน
- พนักงานขับรถ
1 คน
- แพทย์/พยาบาล
ER
1 คน
-AEMI
1 คน
- พยาบาล
ER/triage

ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบ
- ออกปฏิบตั ิงาน ณ จุดเกิดเหตุ
- ให๎การปฐมพยาบาล และชํวยฟื้นคืนชีพเบื้องต๎น
- คัดกรองผู๎ป่วย และเคลื่อนย๎าย นาผู๎ป่วยที่มปี ัญหาเรํงดํวน เข๎ามารักษาใน รพ.
กํอน ผู๎บาดเจ็บเล็กน๎อยเป็นลาดับตํอมา ผู๎เสียชีวิตเป็นลาดับสุดท๎าย
- ชํวยสํงตํอผู๎ป่วยไปรักษาตํอที่ รพ.อื่น

อุปกรณ์
กลํอง/- กระเป๋าออก EMS
เสื้อสะท๎องแสง วิทยุ
สื่อสาร ตํางๆ Triage tag/
ธงสี/โทรโขํง

ประจาจุดรักษาและนาสํงผู๎ป่วย
อุปกรณ์ที่ทีม 1 ร๎องขอ
รถคันที่ 2
1 คน
1.พยาบาล LR
1 คน
2. พยาบาล คัด
แยกผู๎ป่วย /
พยาบาล ward
1 คน
3. AEMI
1 คน
4. พนักงานขับรถ
หมายเหตุ กรณีส่งต่อทั้ง 2 คัน ประสาน รพ.ข๎างเคียงสนับสนุนอัตรากาลังพยาบาลและ รถ refer
การรวบรวมรายงานข้อมูล ยอดอุบัติเหตุหมู่เบือ้ งต้น ประสาน admin/IT กาลังประสานเพื่อดึงข๎อมูลจาก Thai refer
การเก็บ ทรัพย์สินผู้ป่วย ในรายทีไ่ มํรู๎สึกตัว และไมํมีญาติสายตรงมาด๎วย ให๎ปฏิบตั ิดังนี้
1. อุบัติเหตุหมูํ ในเวลาราชการ จนท. ฝ่ายบริหารเป็นผู๎รับผิดชอบ ในการเก็บทรัพย์สิน
2. อุบัติเหตุหมูํ นอกเวลาราชการ พยาบาล member ที่ ER เป็นผู๎รับผิดชอบ ในการเก็บทรัพย์สิน และมีพยาน 2 คน สํงทรัพย์สินและเอกสารให๎ จนท. การเงิน ในเวลา
ราชการ
- เจ้าหน้าที่เปล คนงานสนาม พนักงานเปล จนท.ชําง จนท.ห๎องฟัน ที่ต๎องเข๎ามาชํวยขนย๎าย ผู๎ป่วยให๎รออยูํทหี่ ๎องศูนย์สิทธิ
อัตรากาลัง 1. อัตรากาลังนี้เป็นอัตรากาลังขั้นต่าที่แตํละหนํวยงงานจะสํงไปตามZone สามารถปรับได๎ตามสถานการณ์จริง
2.หนํวยงานสนับสนุนบริการ อื่น ได๎แกํ ห๎องบัตร,งานประกัน,LAB, XRAY,ห๎องยา,พขร.ให๎ปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนทุกแผนอยํางเต็มที่
3. เจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. ที่เข๎ามาชํวยเหลือให๎เข๎าชํวยเหลือ ตาม จุด แดง เหลือง เขียว ตามลาดับ

การจัดอัตรากาลังหลักและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร แผนปฏิบัติการ อุบัติเหตุกลุ่มชน หรือการบาดเจ็บหมู่ ( Mass casualty ) นอกเวลาราชการ
ประเภท
การจัดอัตรากาลังนอกเวลาราชการ
ผู๎ป่วย / งาน
สถานที่
ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
1. กองอานวยการ บริเวณหน๎า - แพทย์เวร ER
1 คน
1. เป็นผู๎อานวยการแผน
Administration
ห๎องกลุํม - หน. เวร ER
1 คน
2,ประสานงานทั้งภายใน-ภายนอก รพ. ควบคุมการปฏิบตั ิงานให๎เป็นไปตาม
area
การ
แผน จนกวําสถานการณ์ จะยุติ สารองเตียง ไว๎รับผูป๎ ่วย ,
พยาบาล
3. เตรียมประสานและเก็บหลักฐาน เรื่อง พรบ.
4. รายงาน/รับรายงานการเตรียมพร๎อมของแตํละหนํวยงาน
5.วางแผนแก๎ไขปัญหา
6.รายงานสถานการณ์ สสจ./แถลงขําว/ให๎ขําว
2. งานคัดกรอง
บริเวณทาง - แพทย์เวร ER
1 คน
แพทย์ :- จาแนกผู๎ป่วยตามอาการ/คัดกรองซ้า
Screening area
จอดรถ รับ- - หน. เวร ER
1 คน
พยาบาล :- ผูกป้ายข๎อมือ ตามกลุมํ ผู๎บาดเจ็บ
สํง ผู๎ป่วย - คนงาน
1 คน
- สํงผู๎ป่วยไปรักษาแตํละจุด ตามประเภทผู๎บาดเจ็บ 4 จุด
หน๎า ER
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
1 คน
- รวบรวมยอดผู๎ป่วยเบือ้ งต๎น หลังคัดกรอง 4 จุด
( ในเวรบําย
จนท.ห๎องบัตร ทาบัตรผู๎ป่วยตามสี แดง เหลือง เขียว ดา ตามลาดับ
WARD)
1 คน
เวรเปล / คนงานภาคสนาม :- ชํวยเข็น ผป. x-ray , admit.
- รปภ.
IT/จนท.แผนงาน/จนท.ห๎องฟัน:- เมื่อยุติแผน สรุปยอดผู๎ป่วย ประชาสัมพันธ์ ให๎
ข๎อมูลเบื้องต๎นติดบอร์ดทีห่ น๎า ER/ ดึงข๎อมูลจาก thairefer
จนท.ฝ่ายบริหาร:- ชํวยดูแลทรัพย์สิน
จนท.ทุกทําน:- ให๎เสริมในจุดอืน่ ๆ เมื่อเสร็จสิ้นหน๎าทีร่ ับผิดชอบ

อุปกรณ์
กลํองรับรายงาน ผัง ICS รายชื่อ
เบอร์โทรบุคคลผู๎เกี่ยวข๎อง

- กลํองป้ายผูกข๎อมือคัดกรอง
ผู๎ป่วย ที่รถอุบัติเหตุหมูํ ER

ประเภท
ผู๎ป่วย / งาน
3. งานผู๎บาดเจ็บ
เล็กน๎อย
(A)

4. งานผู๎บาดเจ็บ
รุนแรง เหลือง
(B)

การจัดอัตรากาลังนอกเวลาราชการ
สถานที่
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
-หนํวยงาน - พยาบาล ER
1 คน
ผู๎ป่วยนอก (บําย)
-กรณีนอก พยาบาล ER (ดึก)
1คน
เวลา ER
- จนท. จากบ๎านพัก
1 คน
ตามสถานการณ์
1คน
โถงหน๎า
- พยาบาล Ward
2 คน
ห๎อง ER
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
1 คน
- จนท. จากบ๎านพัก
ตามสถานการณ์

5. งานรักษา
ในห๎อง
พยาบาลผู๎บาดเจ็บ อุบัตเิ หตุ
วิกฤต Severely ill ฉุกเฉิน
patient area
สีแดง
(C)

- แพทย์เวร ER
- พยาบาล ER
- ผู๎ชํวยเหลือคนไข๎
- คนงาน

1 คน
บ2คน
ด2คน
1 คน
1 คน

ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบ
พยาบาล:- ซักประวัติและบันทึก ในแบบซักประวัติ บันทึกบาดแผล และการ
ตรวจรักษา
- ให๎การปฐมพยาบาล ทาแผลเล็กน๎อย ให๎คาแนะนา
จนท.ห๎องยา:- รวบรวมใบสั่งยาไปยื่นและรับยาที่ห๎องยา
- รับยาทีห่ ๎อง ER นอกเวลาราชการ
จนท.ทุกทําน:- ให๎เสริมในจุดอืน่ ๆ เมื่อเสร็จสิ้นหน๎าทีร่ ับผิดชอบ
แพทย์:- รักษาพยาบาล ตามอาการ / สังเกตอาการ / สํงรักษาใน รพ.
พยาบาล:- ซักประวัติและบันทึก ในแบบซักประวัติ บันทึกบาดแผล และการ
ตรวจรักษา สํง lab สํง X ray ตกแตํงบาดแผล ดาม on IVF. ให๎คาแนะนา
จนท.ห๎องยา:- จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของยาและเวชภัณฑ์
- นอกเวลาราชการ เรียก 1.คุณนิลวรรณ ลือน๎อย 2 .คุณ ทัย
จนท.จํายกลาง จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของอุปกรณ์ sterile set
- นอกเวลาราชการ เรียกจาก 1.คุณกันยา ก๎อนแหวน
2 .คุณขอดคา ก๋องแกํน
จนท.ทุกทําน:- เสริมในจุดอื่นๆ เมื่อเสร็จสิ้นหน๎าที่รับผิดชอบ
- ซักประวัติและบันทึก ในแบบซักประวัติ บันทึกบาดแผล และการตรวจรักษา
- ชํวยฟื้นคืนชีพ
- ให๎การรักษาพยาบาลเรํงดํวน
- สํงรักษาตํอใน / นอก รพ.
- บันทึกรายละเอียดใน com.

อุปกรณ์
- รับกลํองที่ ERบาดเจ็บ
เล็กน๎อยA มีชุดทาแผล น้ายา
ทาแผล-เบื้องต๎น

- ชุดทาแผล / เย็บแผล น้ายาทา
แผล ใช๎ของหนํวยงาน และขอ
เสริมที่ supply
-อุปกรณ์การดามรับที่ ER

- อุปกรณ์ทั้งหมดในห๎อง ER/
emergency set ตํางๆ เชํน cut
down/ set ICD/ Emergency cart
/ telemed

ประเภท
ผู๎ป่วย / งาน

6. งานเก็บศพ
ผู๎เสียชีวิต Dead
patient area ( D )
7. รับผู๎ป่วยที่เกิด
เหตุ

สถานที่

อาคาร
อเนก
ประสงค์
จุดเกิดเหตุ

การจัดอัตรากาลังนอกเวลาราชการ
ขอบเขตหน๎าที่และความรับผิดชอบ
ตาแหนํง
จานวนบุคลากร
- จนท. จากบ๎านพัก
- ให๎คาแนะนา / สํงไปรับยาทีห่ ๎องยาในเวลาราชการ / รับยาที่ห๎อง ER นอกเวลา
ตามสถานการณ์
ราชการ
จนท.ห๎องยา:- จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของยาและเวชภัณฑ์
- นอกเวลาราชการ เรียก 1.คุณนิลลาวรรณ ลือน๎อย
2 .คุณ ทัย
จนท.จํายกลาง จัดเตรียม/ดูความพร๎อมของอุปกรณ์ sterile set
- นอกเวลาราชการ เรียกจาก 1.คุณกันยา ก๎อนแหวน
2 .คุณขอดคา ก๋องแกํน
- ยามรักษาการณ์
1 คน
- ชํวยดูแลศพ ให๎ข๎อมูลแกํญาติ และการมารับใบมรณะบัตร
- รํวมชันสูตรกับแพทย์
- ปลอบโยนให๎กาลังใจแกํญาติผปู๎ ่วย
- ออกปฏิบตั ิงาน ณ จุดเกิดเหตุ
รถคันที่ 1
พนักงานขับรถคนที่ 1
1 คน
- ให๎การปฐมพยาบาล และชํวยฟื้นคืนชีพเบื้องต๎น
-พยาบาล ER
1 คน
- คัดกรองผู๎ป่วย และเคลื่อนย๎าย นาผู๎ป่วยที่มปี ัญหาเรํงดํวน เข๎ามารักษาใน รพ.
-AEMI
1 คน
กํอน ผู๎บาดเจ็บเล็กน๎อยเป็นลาดับตํอมา ผู๎เสียชีวิตเป็นลาดับสุดท๎าย
-พยาบาล ward
1 คน
- ชํวยสํงตํอผู๎ป่วยไปรักษาตํอที่ รพ.อื่น
ประจาจุดรักษาและนาสํงผู๎ป่วย
รถคันที่ 2
เจ๎าหน๎าที่บ๎านพัก
ตามสถานการณ์ /
เรียกตามแผนการ
จัดอัตรากาลัง

อุปกรณ์

- รับกลํองที่ ER / D สมุด
บันทึกบาดแผล /ชันสูตร
กลํอง/- กระเป๋าออก EMS เสื้อ
สะท๎องแสง วิทยุสื่อสาร ตํางๆ
Triage tag/ธงสี/โทรโขํง

อุปกรณ์ที่ทีม 1 ร๎องขอ

หมายเหตุ กรณีส่งต่อทั้ง 2 คัน ประสาน รพ.ข๎างเคียงสนับสนุนอัตรากาลังพยาบาลและ รถ refer
การรวบรวมรายงานข้อมูล ยอดอุบัติเหตุหมู่เบือ้ งต้น ประสาน admin/IT กาลังประสานเพื่อดึงข๎อมูลจาก Thai refer
การเก็บ ทรัพย์สินผู้ป่วย ในรายทีไ่ มํรู๎สึกตัว และไมํมีญาติสายตรงมาด๎วย ให๎ปฏิบตั ิดังนี้
1. อุบัติเหตุหมูํ ในเวลาราชการ จนท. ฝ่ายบริหารเป็นผู๎รับผิดชอบ ในการเก็บทรัพย์สิน
2. อุบัติเหตุหมูํ นอกเวลาราชการ พยาบาล Member ที่ ER เป็นผูร๎ ับผิดชอบ ในการเก็บทรัพย์สิน และมีพยาน 2 คน สํงทรัพย์สินและเอกสารให๎ จนท. การเงิน ในเวลาราชการ
- เจ้าหน้าที่เปล คนงานสนาม พนักงานเปล จนท.ชําง จนท.ห๎องฟัน ที่ต๎องเข๎ามาชํวยขนย๎าย ผู๎ป่วยให๎รออยูํทหี่ ๎องศูนย์สิทธิ
อัตรากาลัง 1. อัตรากาลังนี้เป็นอัตรากาลังขั้นต่าที่แตํละหนํวยงงานจะสํงไปตามZone สามารถปรับได๎ตามสถานการณ์จริง
2.หนํวยงานสนับสนุนบริการ อื่น ได๎แกํ ห๎องบัตร,งานประกัน,LAB, XRAY,ห๎องยา,พขร.ให๎ปฏิบัติหน๎าที่สนับสนุนทุกแผนอยํางเต็มที่
3. เจ๎าหน๎าที่ รพ.สต. ที่เข๎ามาชํวยเหลือให๎เข๎าชํวยเหลือ ตาม จุด แดง เหลือง เขียว ตามลาดับ

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 25/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

การประกาศยกเลิกแผน
เกณฑ์การสิ้นสุดแผน
เมื่อไม่มีผู้ป่วยติดค้างที่ห้องฉุกเฉิน และห้องเอกซเรย์ ให้ผู้ช่วย ผบ.แผน ( หัวหน้างานER)
แจ้ง ผบ.แผน ให้ประกาศยุติแผนอุบัติเหตุหมู่
คาประกาศยกเลิกแผน
ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลหรื อ ผู้ รั ก ษาการแทน สั่ ง ประกาศ ยกเลิ ก แผน เจ้ า หน้ า ที่
ประชาสัมพันธ์ ประกาศข้อความ ดังนี้
“ขณะนี้เหตุการณ์ได้เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว ขอยกเลิกการปฏิบัติการตามแผนรองรับอุ บัติเหตุ
หมู่และ
สาธารณภัย ขอให้เจ้าหน้าที่กลับเข้าปฏิบัติงานตามปกติ”
ประกาศ 2 ครั้ง เว้น 2 นาที แล้วประกาศซ้าอีก 2 ครั้ง
หมายเหตุ
ผู้รับผิดชอบประกาศ คาประกาศใช้แผน/ประกาศยกเลิกแผน รองรับอุบัติเหตุกลุ่มชน ตามลาดับ
1. น.ส.ศศิวิมล ศรียศ
2. น.ส. ประภาพร ฟองแก้วงาม
3. น.ส.ดวงใจ หมูเทพ

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 26/29
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
ครั้งที่ :
อุบัติเหตุหมู่
วันที่ประกาศใช้ :
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
อนุมัติโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท
ภาคผนวก ก
แผนเรียกอัตรากาลังเสริม ER กรณีมีผู้ป่วยสีแดงพร้อมกัน 2 คนขึ้นไป
พบผู้ป่วยมากกว่า 2 คน
ขึ้นไป

หัวหน้าเวร ER แจ้งหัวหน้ากลุ่มการเบอร์
108 หรือ 0843781443

ประสานทีมการช่วยเหลือตามลาดับ

สีแดง 1 คน
สีแดง 2 คน
สีแดง 3 คน
อัตรากาลัง ER
อัตรากาลัง
โทรศัพท์ อัตรากาลัง โทรศัพท์
1.ให้การช่วยเหลือ Airway Triage Nurse 106
NCD
139
2.ให้การช่วยเหลือ Breathing LR
115
OR
108/107
3.AEMT ให้การช่วยเหลือ
WARD
120
OPD
107
Circulation+ยา
4ลงบันทึกประวัติการรักษา
หมายเหตุ
1. เมื่อมีอัตรากาลังเสริมจากหน่วยงานอื่น
2. พยาบาล ER ต้องแยกทีมเพื่อเป็นหัวหน้าทีมในการให้การช่วยเหลือผู้ป่วย
3. โทรศัพท์หาผู้ประสานงานแทนตามลาดับ
3.1 คุณสมศรี จันทร์เทวี 108 (0843781443)
3.2 คุณดวงใจ หมูเทพ หัวหน้า ER (0617961735)

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 27/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

ภาคผนวก ข
ลักษณะบัตรรายการของติดตัวผู้ป่วย
บัตรรายการของติดตัวผู้ป่วย Mass Casualty
ชื่อ ……………………………………….. นามสกุล...............................................................
มีดังนี้
1.
เงินสดจานวน …………………………………………….. บาท
2.
นาฬิกาเรือนสีคล้าย ………………………………………..เรือน
3.
สร้อยคอสีคล้าย ……………………………………………เส้น
4.
แหวนสีคล้าย………………………………………….……วง
5.
กระเป๋าสตางค์ ………………………………………….….ใบ
6.
กระเป๋าเอกสาร ……………………………………….……ใบ
7.
แว่นตา………………………………………………..…..อัน
8.
ใบขับขี่ …………………………………………………….ใบ
9.
บัตรประจาตัวประชาชน …………………………………..ใบ
10. อื่น ๆ ………………………………………….……………
……………………………………………….…………….
ผู้บันทึก ……………………….
ผู้มอบขอ.................................................. พยานเจ้าหน้าที่
................................................................
ผู้รับของ................................................... พยานผู้รับของ
................................................................

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 28/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

แบบบันทึกสถานการณ์ประจาหน่วยงาน
( ) สีแดง ( ) สีเหลือง ( ) สีเขียว ( ) สีดา
No. เพศ

ชื่อ- สกุล

การ
วินิจฉัย

การรักษา

ผลการรักษา

IV Suture X-ray OR รับไว๎

สํง
ตํอ

กลับ

โรงพยาบาลเสริมงาม
วิธีปฏิบัติ work instruction
เรื่อง : การรองรับสถานการณ์ภัยพิบัติ/
อุบัติเหตุหมู่
จัดทาโดย :
ตรวจสอบโดย :
งานอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน
นางสมศรี จันทร์เทวี

รหัสเอกสาร : WI-NURแก้ไข
ฉบับที่ 1 หน้าที่ : 29/29
ครั้งที่ :
วันที่ประกาศใช้ :
อนุมัติโดย :
นายแพทย์สิทธิกร สาริวาท

เอกสารอ้างอิง
คู่มือระบบบัญชาการเหตุการณ์ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข. สาหรับการจัดการในภาวะสา
ธารภัย/ภัยพิบัติ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

