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แผนรับอุบัติภัยหมู่  โรงพยาบาลยี่งอเฉลมิพระเกยีรติ ๘๐ พรรษา 
วัตถุประสงค์ 

1.ใหแ้พทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีทุกระดบั มีความรู้และทกัษะในดา้นบรรเทาอุบติัภยัหมู่ และ 
สามารถใหก้ารรักษาผูป้ระสบเหตุเป็นจ านวนมากไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ลดอตัราตายและความ 
พิการของผูป่้วยท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ 

2. ใหมี้การจดัระบบการช่วยเหลือ เม่ือเกิดอุบติัภยัหมู่ ทั้งการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ และการตั้งรับ
ภายในโรงพยาบาล โดยทีมบุคลากรทางการแพทย ์พร้อมดว้ยอุปกรณ์ เวชภณัฑ ์ในการช่วยเหลือชีวิต 

3. เพื่อใหทุ้กหน่วยมีความพร้อมในการเตรียมบุคลากร เคร่ืองมือใชใ้นการรักษาพยาบาลผูบ้าดเจ็บ 
จ านวนมากไดร้วดเร็ว 

4. มีระบบการประสานงาน การรักษา การช่วยเหลือกนัของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 
ขอบเขต 

ระเบียบปฏิบติัฉบบัน้ีใชเ้ม่ือมีการประกาศเรียกใชแ้ผนรับอุบติัภยัหมู่  
 

 ผู้รับผิดชอบ 
แพทย ์พยาบาล และเจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีไดรั้บมอบหมายหนา้ท่ี ตามแผนเตรียมรับอุบติัภยัหมู่ 
 

ค าจ ากดัความ 
 อุบัติเหตุ  หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ไดค้าดหมายมาก่อน อนัก่อใหเ้กิดการบาดเจ็บ   
การสูญเสียชีวิตและทรัพยสิ์น  ตลอดจนทรัพยากรของชาติ สาเหตุของอุบติัเหตุมาจากการจราจร,   
การท างาน, อุบติัเหตุภายในบา้น, ในโรงงานและในท่ีสาธารณะและอุบติัเหตุท่ีพบวา่มีอตัราการเกิดสูงสุดคือ 
อุบติัเหตุจากการจราจรทางบก 
 อุบัติภัยหมู่หรืออุบัติเหตุกลุ่มชน ( Mass Casualty)  หมายถึงการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุคราวเดียวกนั
เป็นจ านวนมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลท่ีจะใหก้ารรักษาตามปกติได ้ซ่ึงมีสาเหตุมาจากภยั
ธรรมชาติ, น ้าท่วม, พาย,ุ  ไฟไหม ้ จากการกระท าของมนุษย ์เช่น ตึกถล่ม,  รถชนกนั, ระเบิด ฯลฯ  

การคัดแยกผู้ป่วย (Triage ) หมายถึง กระบวนการคดัแยกผูป่้วยตามความรุนแรงของการเจ็บป่วย 

หรือการบาดเจ็บในสถานการณ์ท่ีเกิดเหตุ หรือในแผนกฉุกเฉินใหเ้ร็วและถูกตอ้งท่ีสุด เพื่อส่งต่อ 
ผูป่้วยไปรับการรักษาในสถานท่ีท่ีเหมาะสม (right place) ใหท้นัเวลา (right time) และไดรั้บการ 
รักษาท่ีถูกตอ้ง (right level of care)   
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ผู้ป่วยวิกฤต หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีภาวะคุกคามถึงแก่ชีวิต หรือมีภาวะเส่ียงต่อการคุกคามถึงแก่ 
ชีวิต ตอ้งไดรั้บการประเมินและรักษาอยา่งรวดเร็ว ทนัที ภายใน 4 นาที  

ผู้ป่วยภาวะเร่งด่วน (ผู้ป่วยหนัก) หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเสียชีวิต หรือมีอาการ 
เลวลงและอาจท าใหพ้ิการได ้ตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาภายใน 30 นาที  

จะถูกน าส่งใน  พื้นท่ีสีแดง มีอาการดงัต่อไปน้ี 
- Cardiac arrest 
- Respiratory arrest 
- คล าชีพจรไม่ได ้แต่ยงัหายใจอยู่ 
- Unresponsive or responsive to pain only (GCS< 9) 
- ภาวะช็อกรุนแรง มีอาการสับสน หรือไม่รู้สึกตวัร่วมดว้ย 
- Systolic BP < 50 mmHg (Adult) or severe shock child 
- Respiratory rate < 10 คร้ัง/นาที 
- Severe trauma to any body region / multiple injury region 
- Extreme respiratory distress 
- ชกัตลอดเวลาหรือผูป่้วยชกัไม่รู้สึกตวั 
- Severe Respiratory distress 
- Acute severe chest pain 
- ภาวะแทรกซอ้นจากการตั้งครรภ ์ตกเลือดร่วมกบัภาวะช็อก หรือขอ้บ่งช้ีจากครรภเ์ป็นพิษ 

- Severe head injury 
- Ectopic pregnancy with shock 

- HR < 50 หรือ 150 คร้ัง/นาที (Adult) มีภาวะช็อก 
- Severe blood loss และมีภาวะช็อก 
- อาเจียนเป็นเลือดจ านวนมาก และมีภาวะช็อก 
- Cervical spine injury และมีภาวะช็อก 
- ซีดมากและมีสัญญาณชีพผิดปกติ 
- อวยัวะขาดหายไป เช่น แขน ขา มือ เทา้ อวยัวะเพศ 
- ตาหลุดจากเบา้ วสัดุปักคาตา - 
- Drowsy (GCS< 9) 
- Shock อาการไม่คงท่ี 
- Severe pain 
- วิตกกงัวล หรือมีปัญหาทางจิตอยา่งรุนแรง 
- บาดแผล Active bleed ลึกถึงกลา้มเน้ือ 
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- ตาบอด หูหนวกทนัที ปวดตามาก 
- - Hypoglycemia น ้าตาลในเลือด< 50 mg% 
- Acute   dyspnea 

 ผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันไม่เร่งด่วน (ผู้ป่วยอาการปานกลาง) หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีภาวะ 
คุกคามต่อชีวิตหรือพิการ ตอ้งไดรั้บการดูแลรักษาภายใน 1 ชัว่โมง  
จะถูกน าส่งในพื้นท่ีสีเหลือง มีอาการดงัต่อไปน้ี 

- Severe hypertension 
- ผูป่้วย hyperventilation 
- ผูป่้วยกระดูกหกัโดยไม่มีอาการ ดงัน้ี ชีพจรเบา ชา อมัพาต 
- ผูป่้วยไดรั้บสารพิษหรือสารเคมีภายใน 24 ชม. 
- O2 sat 90 – 95 % หายใจหอบเหน่ือย 
- เวียนศีรษะ อาเจียน บา้นหมุน ลืมตาไม่ได ้
- มีภาวะชกั (แต่ยงัไม่รู้สึกตวั) 
- อ่อนเพลีย ซึมลง ถามตอบรู้เร่ือง 
- เมาสุรา ขาดสติ 
 ผู้ป่วยบาดเจ็บเลก็น้อย ผูป่้วยท่ีสามารถรอตรวจไดเ้ม่ือวา่งจากผูป่้วยล าดบั 1 , 2 และ 3 จะ 

ถูกน าส่งในพื้นท่ีสีเขียว มีอาการดงัต่อไปน้ี 
- มีปัญหาวิตกกงัวลเลก็นอ้ย minor injury 
- Non- acute abdominal pain, back pain 
- ปวดศีรษะ อาเจียนปานกลาง 
- ปวดทอ้งเลก็นอ้ย รู้สึกตวัดี 
- มีบาดแผลถลอก เลก็นอ้ย 
 พื้นท่ีสีด า หมายถึง พื้นท่ีส าหรับผูป่้วยท่ีหนกัมาก หมดหวงั และเสียชีวิต 
 
การแบ่งโซน 

โซน สถานท่ี 
โซนแยกผูป่้วย   ลานจอดรถ หนา้งานประชาสัมพนัธ์ 
โซนแดง   หอ้งอุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 
โซนเหลือง   หนา้หอ้ง X-ray 
โซนเขียว   หนา้หอ้งท าแผล ฉีดยา  
โซนด า หนา้หอ้งส านกังานสูติกรรม 
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โรงพยาบาลโรงพยาบาลยีง่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบติัภยั
หมู่และก าหนดการใชแ้ผนดงัน้ี  
 
เกณฑ์การตัดสินใจในการประกาศใช้แผน 
 

ข้อพจิารณา แผน 1 แผน 2 
จ านวนผูป่้วยทั้งหมด 4-5 คน ไม่มี 5 คนขึ้นไป 15 คนขึ้นไป 

จ านวนผูป่้วยหนกั 
( สีแดง ) 

1 คน 2  คน 2 คน ขึ้นไป ไม่มี 

เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ - งานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน  
- งานผูป่้วยนอก  (OPD) 
- งานสูติกรรม  (LR) 
- หากมีผูเ้สียชีวิต ใหง้านเวชปฏิบติั
เขา้ร่วม 
- ในเวรนอกเวลาราชการ  ให้งาน
ผูป่้วยในเขา้ร่วม 

- เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน ท าหนา้ท่ี
รวบรวมและสรุปขอ้มูลผูป่้วย 

 
ทุกคน 

พื้นท่ี หน่วยงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน ตามโซน 
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การประกาศใช้แผน 
  ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลหรือ แพทยเ์วรหรือหวัหนา้งาน ER ประกาศใชแ้ผน แจง้
ประชาสัมพนัธ์เสียงตามสายเพื่อใหป้ระกาศออกเสียงตามสายดงัน้ี 
1.  แผนท่ี 1   กดปุ่ มขอความช่วยเหลือฉุกเฉิน หน่วยงาน OPD  , LR , IPD   ( เวชปฏิบติัฉุกเฉิน กรณีมี

ผูเ้สียชีวิต )  รวมพลท่ีแผนกอุบติัเหตุฉุกเฉิน  
2. แผนท่ี 2   

2.1 กดปุ่ มสัญญาณแจง้เหตุอุบติัภยัหมู่  ใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีตามแผน 
2.2 ประกาศเสียงตามสาย 3 คร้ัง “ แจง้เจา้หนา้ท่ีทุกท่านทราบ  ไดเ้กิดอุบติัภยัหมู่  ขอใหทุ้กคน

ประจ าหนา้ท่ีตามแผนรับอุบติัภยัหมู่ "  ใชเ้ฉพาะแผนท่ี 2  
2.3 ใหพ้นกังานขบัรถเปิดไซเรนรอบโรงพยาบาล  3 รอบ  

3. นอกเวลาราชการใหพ้นกังานหอ้งบตัรโทรศพัทต์ามเจา้หนา้ท่ีท่ีอยูน่อกโรงพยาบาล (พื้นท่ีใกล ้รพ.) 
 

หมายเหต ุ เม่ือประกาศใชแ้ผนแลว้รายงานใหผู้อ้  านวยการโรงพยาบาลทราบ 
 

 
ข้อปฏิบัติในการปฏิบัติตามแผน 

1. ใชห้มายเลขประจ าตวัผูป่้วยแทนการใชช่ื้อผูป่้วยเพื่อความสะดวกรวดเร็ว ซ่ึงจะเป็นหมายเลขตรง
กบัหมายเลขท่ีผกูขอ้มือของผูป่้วย 
2.  การบนัทึกการตรวจพบ ใหบ้นัทึกในแบบบนัทึกอุบติัเหตุ   
3.  การสั่งการรักษาใหเ้ขียนค าสั่งในช่องแบบบนัทึกอุบติัเหตุ และท าเคร่ืองหมาย / เม่ือปฏิบติัแลว้ 
4.  การใชโ้ทรศพัท ์ควรใชเ้ท่าท่ีจ าเป็น 
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การรับแจ้งข่าวอุบัติเหตุ 
- ในกรณีท่ีมีผูแ้จง้ข่าวจากนอกโรงพยาบาล ผูรั้บแจง้ข่าวเป็นงานอุบติัเหตุ -ฉุกเฉินหรืองานบริหาร 

ควรสอบถามรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
1. สถานท่ีเกิดเหตุ 
2. สาเหตุการเกิดอุบติัเหต ุ
3. จ านวนผูรั้บบาดเจ็บ และผูบ้าดเจ็บหนกั 
4. คาดวา่จะมาถึงโรงพยาบาลเม่ือไร 
5. ช่ือผูแ้จง้ข่าว 
- ผูรั้บแจง้ข่าวตอ้งรายงานต่อหัวหน้าเวร ER / หัวหน้างาน ER  เพื่อแจ้งผูอ้  านวยการโรงพยาบาล  

แพทย ์เพื่อประกาศใชแ้ผน  
- ถา้มีผูน้ าส่ง  หัวหนา้เวรงานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉินหรือหัวหนา้งาน ER ตอ้งรีบรายงานต่อผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล  แพทยเ์วร เพื่อประกาศใชแ้ผน 

 
           ข้ันตอนการรับแจ้งเหตุในเวลาราชการ                                 ข้ันตอนการรับแจ้งเหตุนอกเวลาราชการ    

 
                

 
 
         
 
         
 
 
         
 
 
 
 

รับแจง้เหตุ 

หวัหนา้เวร ER 

ประกาศแผนอุบติัภยัหมู่  

แจง้หวัหนา้งาน ER 

รายงานผูอ้  านวยการ 
หรือแพทยเ์วร 

รับแจง้เหตุ 

หวัหนา้เวร ER 

แพทยเ์วร 

ประกาศแผนอุบติัภยัหมู่  
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การจัดอตัราก าลงัและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร     แผนปฏิบัติการ อุบัติภัยหมู่         
ประเภท 

ผู้ป่วย / งาน 
สถานท่ี 

การจัดอตัราก าลงัในเวลาราชการ การจัดอตัราก าลงันอกเวลาราชการ 
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ อุปกรณ์ 

หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ 

1. กอง
อ านวยการ 
 

บริเวณท า
บัตร
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล หรือ
หวัหนา้กลุ่มการ
พยาบาลหรือ
หวัหนา้ฝ่ายแผน
ยทุธศาสตร์ 
- หวัหนา้บริหาร 
-หวัหนา้งาน
ผูป่้วยนอก 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร หวัหนา้งานผูป่้วย
นอก หรือหัวหนา้
งานสารสนเทศ 

เจา้หนา้ท่ีงาน
สารสนเทศ 

1.เป็นผูอ้  านวยการแผน 
2.ติดต่อประสานงานสั่งการ 
ทั้งภายใน-ภายนอก รพ. ควบคุมการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผน จนกวา่
สถานการณ์ จะยติุ ส ารองเตียง ไวรั้บ
ผูป่้วย  
3.รวบรวม ใหข้่าวสารขอ้มูลผูบ้าดเจ็บ  
ผูเ้สียชีวิต 

- บอร์ดผูบ้าดเจ็บ 
ตีตาราง 
- สมุดการ
รายงานตวัของ
เจา้หนา้ท่ี 

2. คัดกรอง 
 

บริเวณท่ี
จอดรถ รับ-
ส่ง ผู้ป่วย 
หน้าประชา-
สัมพนัธ์ 

หวัหนา้งาน
อุบติัเหตุและ
ฉุกเฉินหรือ
หวัหนา้เวร 

1.พยาบาลคดักรอง 
2.พนกังานขบัรถ 
3.เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร 
4.เวรเปล และ
คนงานภาคสนาม 
 

พยาบาลคดักรองงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

1.พนกังานขบัรถ 
2.เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร 
3.เวรเปล 

1. รับผูป่้วยและคดักรองผูป่้วยเป็น 4 

กลุ่ม  -สีแดง - สีเหลือง- สีเขียว- ด า 

2. ผกูป้ายขอ้มือสีตามประเภทผูป่้วย 

3. ส่งผูป่้วยไปตามจุดคดัแยก 

4. ท าบตัรโดยเจา้หนา้ท่ีห้องบตัร 

โซนเหลืองและเขียวใหล้งช่ือ โซน

แดงและด าใหล้งเลขตามป้ายขอ้มือ 

- กล่องอุปกรณ์
โซนคดักรอง  
1. ป้ายขอ้มูล
ผูป่้วย2. รถนัง่,รถ
นอน 
3. หูฟัง 1 อนั 
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ประเภท 
ผู้ป่วย / งาน 

 
สถานท่ี 

การจัดอตัราก าลงัในเวลาราชการ การจัดอตัราก าลงันอกเวลาราชการ  
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
อุปกรณ์ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ 

3.โซนแดง 
 

ห้อง
อุบัติเหต-ุ
ฉุกเฉิน 

-    แพทยเ์วรงาน
อุบติัเหตุและ
ฉุกเฉินหรือ
หวัหนา้เวร งาน
อุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน 
  

1.  พยาบาลงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
2.พยาบาลงานสูติ
กรรม 
3.แพทยง์านอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 

- หวัหนา้งาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน
หรือหวัหนา้เวร งาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

1.  พยาบาลงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน
2.  แพทยเ์วร 
 

1. ตรวจประเมินสภาพผูป่้วย,  
บนัทึกประวติั,อาการ,  สั่งการ
รักษา 

2. อาการ,  สั่งการรักษา 
3.  เตรียมช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
4. ท าหตัถการช่วยชีวิตฉุกเฉินต่างๆ  
5. ใหก้ารรักษาพยาบาล ตาม

แผนการรักษา 
6. ประเมินสภาพผูป่้วยโดยวดั V/S, 

N/S    เป็นระยะ พร้อมลงบนัทึก 
7. ประสานงานกบัหน่วยรักษาอ่ืน ๆ 

เช่นหอผูป่้วยใน  ห้องLab    ส่งต่อ 
รพอ่ืน 

8. บนัทึกบาดแผล 
9. บนัทึก IS 
10. เก็บรักษาทรัพยข์องผูป่้วย 
11. ใหข้อ้มูล 
12. เก็บทรัพยสิ์น 

 

- วสัดุ ครุภณัฑ ์
ท่ีมีในหอ้ง
อุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 
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ประเภท 
ผู้ป่วย / งาน 

 
สถานท่ี 

การจัดอตัราก าลงัในเวลาราชการ การจัดอตัราก าลงันอกเวลาราชการ  
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
อุปกรณ์ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ 

4.โซนเหลือง 
 

หน้าห้อง  
X-ray 
 

หวัหนา้งานผูป่้วย
ในหรือหวัหนา้
เวรผูป่้วยในทีม 1 
 

1.พยาบาลงานผูป่้วย
ใน 
2.พยาบาลตึก
ทศวรรษ 
3.แพทย ์OPD 

หวัหนา้งานผูป่้วยใน
หรือหวัหนา้เวร
ผูป่้วยในทีม 1 
 

1.พยาบาลผูป่้วยใน 

2.พยาบาลตึก

ทศวรรษ 

3.แพทย ์

1. ประเมินสภาพผูป่้วยบนัทึกประวติั, 

อาการ สั่งการรักษา 

2. ใหก้ารพยาบาลตามแผนการรักษา, 

ท าแผล  หา้มเลือด, ให ้IV, ดาม

กระดูกท่ีหกั 

3. บนัทึก V/S, N/S 

4. ใหค้  าแนะน าผูป่้วยและญาติ 

5. ดูแลความสะอาดของ    ร่างกาย

และอ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วย 

6. บนัทึกบาดแผล 

7. บนัทึกใบ IS 

-รถใหน้ ้าเกลือ

จากงานสูติกรรม 

-ในกล่อง

เคร่ืองมือผูป่้วย

อุบติัเหตุหมู่โซน

สีเหลือง 

ประกอบดว้ย 

1. น ้ายาต่างๆ 

2.ชุดท าแผล 5ชุด 

3.ชุดเยบ็แผล3ชุด 

4. ส าลีและ

แอมโมเนีย 

5. ไมด้าม 

6. น ้าเกลือและ

อุปกรณ์ให ้IV 

7. ใบ IS  
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ประเภท 
ผู้ป่วย / งาน 

 
สถานท่ี 

การจัดอตัราก าลงัในเวลาราชการ การจัดอตัราก าลงันอกเวลาราชการ  
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
อุปกรณ์ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ 

5. โซนเขียว 
 

หน้าห้องท า
แผล ฉีดยา  

หวัหนา้งานสูติ
กรรมหรือ
หวัหนา้เวรสูติ
กรรม 
 

1.พยาบาลหอ้งฉีดยา 
ท าแผล 
2.พยาบาลงานผูป่้วย
นอก 
3.พยาบาลงาน ANC 
4. เจา้หนา้ท่ีหอ้ง Lab 
5. แพทยเ์วรผูป่้วยใน 
 

หวัหนา้งานสูติกรรม
หรือหวัหนา้เวรสูติ
กรรม 

 

1.พยาบาล OPD 
นอกเวลา 
2.พยาบาลงานสูติ
กรรม 
3.เจา้หนา้ท่ีหอ้ง Lab 

4.  แพทย ์

1. ตรวจประเมินสภาพผูป่้วย บนัทึก

ประวติัอาการ สั่งการรักษา 

2. ใหก้ารพยาบาลตามแผนการรักษา 

3. ใหค้  าแนะน าผูป่้วยก่อนจ าหน่าย 

4. บนัทึกบาดแผล 

5. บนัทึกใบ IS VIS 

-วสัดุ ครุภณัฑ ์

ท่ีมีในหอ้งท า

แผล ฉีดยา  

 

6.โซนด า 
 
 
 

หน้าห้อง
ส านักงาน
สูติกรรม 
  
 
 

-หวัหนา้งานเวช
ปฏิบติัชุมชน  
 
 
 
 
 
 

1.เจา้หนา้ท่ีงานเวช
ปฏิบติัชุมชน 

2.งานจิตเวชชุมชน 
3.แพทย/์พยาบาล 
(หลงัจากเสร็จภารกิจใน
จุดอื่น) 
4.เจา้หนา้ท่ี
สารสนเทศ เพื่อ
ถ่ายรูปเก็บหลกัฐาน 

- พยาบาลงานสูติ

กรรม 
 
 

1.แพทย ์/ พยาบาล 
2.แพทย/์พยาบาล 
(หลงัจากเสร็จภารกิจใน
จุดอื่น) 

 

1. บนัทึกบาดแผล  

2. เก็บรักษาทรัพยสิ์นของผูป่้วย

(ผูต้าย) 

3. ดูแลความเรียบร้อย ใหศ้พ 

4. ใหข้อ้มูล 

5. บนัทึกใบ IS VIS 

-ในกล่อง

เคร่ืองมือ ผูป่้วย

อุบติัเหตุหมู่โซน  

ด า 
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หน่วยงาน สถานท่ี เจ้าหน้าทีป่ระจ าจุด หน้าที่ความรับผิดชอบ 

งานผู้ป่วยใน 

 
 

หอผูป่้วยใน  

ตึกทศวรรษ 
 

1. หวัหนา้หอผูป่้วย 

2. พยาบาลประจ าหอผูป่้วย 

3. แพทยป์ระจ าหอผูป่้วย 
 

1. เตรียมบุคลากรเพื่อปฏิบติังานตามแผน 

2. เตรียมเตียงส าหรับรับผูป่้วย 

3. เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเม่ือการประการแผนฉุกเฉิน 

4. รายงานแพทยท์ราบเพื่อมีการประกาศแผนฉุกเฉิน 

5. รับผูป่้วยและตรวจสอบบนัทึกเพิ่มเติม 

6. สรุปยอดรับผูป่้วย รายงาน และประสานงานกบักอง

อ านวยการ 

งานเภสัชกรรม 
 

หอ้งเภสัชกรรม 
 

1. หวัหนา้งานเภสัชกรรม 
2. เภสัชกรและผูช่้วยเภสัชกร 
3. เจา้หนา้ท่ีหอ้งยา 

 
 
 

1.   เตรียมและจ่ายยาพร้อมทั้งเวชภณัฑส์ าหรับผูบ้าดเจ็บฉุกเฉิน 
2.  ช่วยสนบัสนุนการจ่ายยาและวสัดุครุภณัฑเ์ม่ือเกิดสถานการณ์

ฉุกเฉิน 
3. ใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  จดัท ารายการวสัดุ  ครุภณัฑท่ี์จ าเป็น

และเบิกของเหล่าน้ีมาเก็บส ารอง 
4. เก็บรวบรวมทรัพยสิ์นของผูป่้วย (นอกเวลาราชการ) 

งานเวชระเบียนและสถิติ 
 

แผนกเวชระเบียน 1. หวัหนา้งานเวชระเบียน และสถิติ 
2. เจา้หนา้ท่ีเวชระเบียน 

 

1. ซกัขอ้มูลช่ือ อาย ุ ท่ีอยู ่ในบตัร  Screen  ท่ีขอ้มือผูป่้วยแต่
ละกลุ่มสี 

2. ท าบตัร OPD.  Card ใหก้บัผูป่้วยในโซนสีแดง ซ่ึงจะตอ้ง 
Refer ก่อน 

3. จดัเจา้หนา้ท่ีออกเก็บทะเบียนผูบ้าดเจ็บในโซนต่างๆ 
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หน่วยงาน สถานท่ี เจ้าหน้าท่ีประจ าจุด หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานชันสูตรโรค 

 
หอ้งชนัสูตร    เจา้หนา้ท่ีงานชนัสูตร 

 
.-  ตรียมสนบัสนุนการปฏิบติัการวินิจฉยัโรค ( ตรวจเลือด                 
ปัสสาวะ อ่านผลอยา่งรวดเร็ว 

งานหน่วยจ่ายกลาง 
 

จ่ายกลาง 
 

เจา้หนา้ท่ีหน่วยจ่ายกลาง 
 

1. จดัเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองใชต้่าง ๆ ประจ าตามโซนสีต่างๆ 
2. ช่วยในการสนบัสนุนอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลให้มีอยา่ง

เพียงพอแก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
งานซักฟอก 

 
ซกัฟอก 

 
เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานซกัฟอก 

 
- จดัเตรียมส ารองเส้ือผา้,  ผา้ปูท่ีนอนและท่ีจ าเป็นส าหรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

งานยานพาหนะ 
 

ยานพาหนะ 
 

พนกังานขบัรถ 
 

1. เตรียมสถานท่ีส าหรับจอดรถพยาบาลของโรงพยาบาล
ใกลเ้คียงท่ีมาร่วม ปฏิบติังาน 

2. เตรียมรถ อุปกรณ์  ในรถพยาบาลใหพ้ร้อมท่ีจะใชไ้ด ้
3. จดัเจา้หนา้ท่ีประจ ารถพยาบาลและเตรียมพร้อมท่ีรับ – ส่ง  
4. รับผิดชอบในการสั่งรถพยาบาลออกปฏิบติังาน ทั้งรถของ

โรงพยาบาล และของโรงพยาบาลใกลเ้คียงท่ีมาร่วม
ปฏิบติังาน 

หน่วยรักษาความ
ปลอดภัย 

 

ป้อมยาม เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
                         (กั้นโซน) 
 

1. ช่วยจดัการจราจรบริเวณโรงพยาบาลและทางเดินระหวา่งตึก
ผูป่้วย 

2. ช่วยรักษาความสงบบริเวณท่ีเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังาน 
3. ช่วยกนัญาติ ท่ีไม่เก่ียวขอ้งออกจากบริเวณปฏิบติังาน 
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หน่วยงาน สถานท่ี เจ้าหน้าท่ีประจ าจุด หน้าที่ความรับผิดชอบ 
งานประชาสัมพนัธ์ 

 
หนา้หอ้งบตัร 

 
1. เจา้หนา้ประชาสัมพนัธ์ 
2. เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 

1. รับแจง้ข่าวอุบติัเหตุจากภายนอก 
2. รายงานหวัหนา้กลุ่มงานอุบติัเหตุและฉุกเฉิน,  ผูอ้  านวยการ 
3. รวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วย เช่น จ านวน, เพศ, รับไวรั้กษา, 

กลบับา้น  ส่งต่อไปโรงพยาบาลอ่ืนหรือเสียชีวิต 
4. ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วยใหท้ราบโดยทัว่ถึง 
5. เป็นศูนยส์ าหรับสอบถามเหตุการณ์ต่าง ๆ 
6. ประสานงานกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ เพื่อทราบเหตุการณ์ท่ีถูกตอ้ง 

งานทันตกรรม 
 

บริเวณเหลือง  โซนเขียว 
โซนด า 

 

เจา้หนา้ท่ี งานทนัตกรรม 
 

1. ช่วยซกัประวติัส าหรับท าบตัรใหผู้ป่้วยโซนเขียว 
 2.  เก็บทรัพยสิ์นในเวลาราชการ 

งานจิตเวชชุมชน หอผูป่้วยหรือหน่วยงานต่างๆ นกัจิตวิทยาและทีมงาน - ด าเนินการสร้างขวญัและก าลงัใจกบัผูป่้วย , ญาติและ 
ผูป้ฏิบติังาน  
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แผนภูมิแสดงข้ันตอนการปฏิบัติตามแผน 
                จุดเกิดเหตุ 

 
ผูบ้าดเจ็บถูกส่งมา                                                                                                              แจง้ข่าวสารทาง  
                                                                                                                                             โทรศพัท ์ / วิทยส่ืุอสาร                                                                                                                                                                                                      
                                                                                  โรงพยาบาล   

 
                                                                   พยาบาลคดักรอง  /  ผูรั้บข่าวาสาร 
ในเวลาราชการ                                                                                                               นอกเวลาราชการ 

 
ผูอ้  านวยการ/ แพทย ์/หัวหนา้ ER / หวัหนา้เวร ER                                                                  หวัหนา้เวร ER 
 

            ประกาศใชแ้ผน   
 

ในเวลาราชการ                                                                                                               นอกเวลาราชการ 
บุคลากรเขา้ประจ าท่ี                                                                                       เวรขบัรถเปิดไซเรนรอบบา้นพกั  
                                                                                                           โทรศพัทต์ามเจา้ท่ีท่ีอยูน่อกโรงพยาบาล 
                                                                               กองอ านวยการ 

                                                                                                                                                                                                                                            
          คดักรองผูป่้วย 

 
 

โซนแดง                              โซนเหลือง                                     โซนเขียว                                            โซนด า 
บาดเจ็บหนกั                     บาดเจ็บปานกลาง                          บาดเจ็บเลก็นอ้ย                                    เสียชีวิต 
 
Resuscitate  ตรวจวินิจฉยั       ตรวจวินิจฉยั                               ตรวจวินิจฉยั                         ชนัสูตรพลิกศพ 
 
                  ส่งต่อ /  dead         ท าแผล / รักษา                            ท าแผล / รักษา                        มอบศพใหญ้าติ 
 
                                               สังเกตอาการ                                 กลบับา้น 
 
                                              ส่งต่อ / Admit 
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การปฏิบัติก่อนการส้ินสุดแผน 
 
การปฏิบัติต่อผู้เจ็บป่วย 
 -  บาดเจ็บเลก็นอ้ย กลบับา้นไดห้รือนดั Follow up 
 -  ผูบ้าดเจ็บปานกลาง รับไวรั้กษาในโรงพยาบาลหรือ Refer 
 -  ผูบ้าดเจ็บรุนแรง  Refer หรือ เสียชีวิต 
 - ผูห้มดหวงัหรือเสียชีวิต ผูรั้บผิดชอบใหก้ารดูแลในจุดน้ี และติดต่อประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี / แพทย์
เวรชนัสูตร / ญาติ หรือเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 

 - การเก็บทรัพยสิ์นผูป่้วย เก็บไวเ้ฉพาะผูป่้วยหนกัหรือหมดสติหรือเสียชีวิต โดยกรอกแบบฟอร์ม
บตัรรายการส่ิงของท่ีติดตวัผูป่้วย โดยตอ้งมีพยาน 2 คน ลงช่ือใบบตัรรายการนั้น และทรัพยสิ์นท่ีเก็บไวใ้ห้ 
ส่งมอบกบังานเภสัชกรรมรับผิดชอบในเวลาราชการ  งานเภสัชกรรมในนอกเวลาราชการ 
 
การเกบ็ข้อมูล 
 พยาบาลวิชาชีพงานผูป่้วยอุบติัเหตุและฉุกเฉินร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีเวชระเบียนและฝ่ายบริหารรวบรวมขอ้มูล
ลงในทะเบียนอุบติัเหตุหมู่เก่ียวกบั 
 - รายช่ือผูไ้ดรั้บบาดเจ็บทั้งหมด 
 - จ านวนผูบ้าดเจ็บเลก็นอ้ย ท่ีรับยากลบับา้น 
 - จ านวนผูบ้าดเจ็บท่ีรับไวรั้กษาในโรงพยาบาล 
 - จ านวนผูบ้าดเจ็บท่ีส่งต่อไปรักษาท่ีอ่ืน 
 - จ านวนผูเ้สียชีวิต 
 โดยติดรายช่ือผูบ้าดเจ็บทั้งหมดไวท่ี้หนา้งานอุบติัเหตุ-ฉุกเฉินและบอร์ดประชาสัมพนัธ์ 
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แผนรับอุบัติภัยหมู่  กรณีผู้ป่วยสงสัย 
 

การจัดอตัราก าลงัและขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของบุคลากร     แผนปฏิบัติการ อุบัติภัยหมู่         
ประเภท 

ผู้ป่วย / งาน สถานท่ี 
การจัดอตัราก าลงัในเวลาราชการ การจัดอตัราก าลงันอกเวลาราชการ 

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ อุปกรณ์ 
หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ 

1. กอง
อ านวยการ 
 

บริเวณท า
บัตร
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน 

- ผูอ้  านวยการ
โรงพยาบาล หรือ
หวัหนา้กลุ่มการ
พยาบาลหรือ
หวัหนา้ฝ่ายแผน
ยทุธศาสตร์ 
- หวัหนา้บริหาร 
-หวัหนา้งาน
ผูป่้วยนอก 

เจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริหาร หวัหนา้งานผูป่้วย
นอก หรือหัวหนา้
งานสารสนเทศ 

เจา้หนา้ท่ีงาน
สารสนเทศ 

1.เป็นผูอ้  านวยการแผน 
2.ติดต่อประสานงานสั่งการ 
ทั้งภายใน-ภายนอก รพ. ควบคุมการ
ปฏิบติังานใหเ้ป็นไปตามแผน จนกวา่
สถานการณ์ จะยติุ ส ารองเตียง ไวรั้บ
ผูป่้วย  
3.รวบรวม ใหข้่าวสารขอ้มูลผูบ้าดเจ็บ  
ผูเ้สียชีวิต 

- บอร์ดผูบ้าดเจ็บ 
ตีตาราง 
- สมุดการ
รายงานตวัของ
เจา้หนา้ท่ี 

2. คัดกรอง 
 

บริเวณท่ี
จอดรถ รับ-
ส่ง ผู้ป่วย 
หน้าประชา-
สัมพนัธ์ 

หวัหนา้งาน
อุบติัเหตุและ
ฉุกเฉินหรือ
หวัหนา้เวร 

1.พยาบาลคดักรอง 
2.พนกังานขบัรถ 
3.เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร 
4.เวรเปล และ
คนงานภาคสนาม 
 

พยาบาลคดักรองงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

1.พนกังานขบัรถ 
2.เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร 
3.เวรเปล 

1. รับผูป่้วยและคดักรองผูป่้วยเป็น 4 

กลุ่ม  -สีแดง - สีเหลือง- สีเขียว- ด า 

2. ผกูป้ายขอ้มือสีตามประเภทผูป่้วย 

3. ส่งผูป่้วยไปตามจุดคดัแยก 

4. ท าบตัรโดยเจา้หนา้ท่ีห้องบตัร 

- กล่องอุปกรณ์
โซนคดักรอง  
1. ป้ายขอ้มูล
ผูป่้วย2. รถนัง่,รถ
นอน 
3. หูฟัง 1 อนั 
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โซนเหลืองและเขียวใหล้งช่ือ โซน

แดงและด าใหล้งเลขตามป้ายขอ้มือ 

 

ประเภท 
ผู้ป่วย / งาน 

 
สถานท่ี 

การจัดอตัราก าลงัในเวลาราชการ การจัดอตัราก าลงันอกเวลาราชการ  
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
อุปกรณ์ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าท่ี หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ 

3.โซนแดง 
 

ห้อง
อุบัติเหต-ุ
ฉุกเฉิน 

-    แพทยเ์วรงาน
อุบติัเหตุและ
ฉุกเฉินหรือ
หวัหนา้เวร งาน
อุบติัเหตุและ
ฉุกเฉิน 
  

1.  พยาบาลงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน 
2.พยาบาลงานสูติ
กรรม 
3.แพทยง์านอุบติัเหตุ
และฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
 

- หวัหนา้งาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน
หรือหวัหนา้เวร งาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน 

1.  พยาบาลงาน
อุบติัเหตุและฉุกเฉิน
2.  แพทยเ์วร 
 

13. ตรวจประเมินสภาพผูป่้วย,  
บนัทึกประวติั,อาการ,  สั่งการ
รักษา 

14. อาการ,  สั่งการรักษา 
15.  เตรียมช่วยชีวิตฉุกเฉิน 
16. ท าหตัถการช่วยชีวิตฉุกเฉินต่างๆ  
17. ใหก้ารรักษาพยาบาล ตาม

แผนการรักษา 
18. ประเมินสภาพผูป่้วยโดยวดั V/S, 

N/S    เป็นระยะ พร้อมลงบนัทึก 
19. ประสานงานกบัหน่วยรักษาอ่ืน ๆ 

เช่นหอผูป่้วยใน  ห้องLab    ส่งต่อ 
รพอ่ืน 

20. บนัทึกบาดแผล 
21. บนัทึก IS 
22. เก็บรักษาทรัพยข์องผูป่้วย 
23. ใหข้อ้มูล 

- วสัดุ ครุภณัฑ ์
ท่ีมีในหอ้ง
อุบติัเหตุ-ฉุกเฉิน 
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24. เก็บทรัพยสิ์น 
 

ประเภท 
ผู้ป่วย / งาน 

 
สถานท่ี 

การจัดอตัราก าลงัในเวลาราชการ การจัดอตัราก าลงันอกเวลาราชการ  
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 

 
อุปกรณ์ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ 

4.โซนเหลือง 
 

หน้าห้อง  
X-ray 
 

หวัหนา้งานผูป่้วย
ในหรือหวัหนา้
เวรผูป่้วยในทีม 1 
 

1.พยาบาลงานผูป่้วย
ใน 
2.พยาบาลตึก
ทศวรรษ 
3.แพทย ์OPD 

หวัหนา้งานผูป่้วยใน
หรือหวัหนา้เวร
ผูป่้วยในทีม 1 
 

1.พยาบาลผูป่้วยใน 

2.พยาบาลตึก

ทศวรรษ 

3.แพทย ์

1. ประเมินสภาพผูป่้วยบนัทึกประวติั, 

อาการ สั่งการรักษา 

2. ใหก้ารพยาบาลตามแผนการรักษา, 

ท าแผล  หา้มเลือด, ให ้IV, ดาม

กระดูกท่ีหกั 

3. บนัทึก V/S, N/S 

4. ใหค้  าแนะน าผูป่้วยและญาติ 

5. ดูแลความสะอาดของ    ร่างกาย

และอ านวยความสะดวกใหผู้ป่้วย 

6. บนัทึกบาดแผล 

7. บนัทึกใบ IS 

-รถใหน้ ้าเกลือ

จากงานสูติกรรม 

-ในกล่อง

เคร่ืองมือผูป่้วย

อุบติัเหตุหมู่โซน

สีเหลือง 

ประกอบดว้ย 

1. น ้ายาต่างๆ 

2.ชุดท าแผล 5ชุด 

3.ชุดเยบ็แผล3ชุด 

4. ส าลีและ

แอมโมเนีย 

5. ไมด้าม 

6. น ้าเกลือและ
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อุปกรณ์ให ้IV 

7. ใบ IS  
ประเภท 

ผู้ป่วย / งาน 
 

สถานท่ี 
การจัดอตัราก าลงัในเวลาราชการ การจัดอตัราก าลงันอกเวลาราชการ  

ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

อุปกรณ์ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ หัวหน้าโซน เจ้าหน้าที่ 

5. โซนเขียว 
 

หน้าห้องท า
แผล ฉีดยา  

หวัหนา้งานสูติ
กรรมหรือ
หวัหนา้เวรสูติ
กรรม 
 

1.พยาบาลหอ้งฉีดยา 
ท าแผล 
2.พยาบาลงานผูป่้วย
นอก 
3.พยาบาลงาน ANC 
4. เจา้หนา้ท่ีหอ้ง Lab 
5. แพทยเ์วรผูป่้วยใน 
 

หวัหนา้งานสูติกรรม
หรือหวัหนา้เวรสูติ
กรรม 

 

1.พยาบาล OPD 
นอกเวลา 
2.พยาบาลงานสูติ
กรรม 
3.เจา้หนา้ท่ีหอ้ง Lab 

4.  แพทย ์

1. ตรวจประเมินสภาพผูป่้วย บนัทึก

ประวติัอาการ สั่งการรักษา 

2. ใหก้ารพยาบาลตามแผนการรักษา 

3. ใหค้  าแนะน าผูป่้วยก่อนจ าหน่าย 

4. บนัทึกบาดแผล 

5. บนัทึกใบ IS VIS 

-วสัดุ ครุภณัฑ ์

ท่ีมีในหอ้งท า

แผล ฉีดยา  

 

6.โซนด า 
 
 
 

หน้าห้อง
ส านักงาน
สูติกรรม 
  
 
 

-หวัหนา้งานเวช
ปฏิบติัชุมชน  
 
 
 
 
 
 

1.เจา้หนา้ท่ีงานเวช
ปฏิบติัชุมชน 

2.งานจิตเวชชุมชน 
3.แพทย/์พยาบาล 
(หลงัจากเสร็จภารกิจใน
จุดอื่น) 
4.เจา้หนา้ท่ี
สารสนเทศ เพื่อ

- พยาบาลงานสูติ

กรรม 
 
 

1.แพทย ์/ พยาบาล 
2.แพทย/์พยาบาล 
(หลงัจากเสร็จภารกิจใน
จุดอื่น) 

 

6. บนัทึกบาดแผล  

7. เก็บรักษาทรัพยสิ์นของผูป่้วย

(ผูต้าย) 

8. ดูแลความเรียบร้อย ใหศ้พ 

9. ใหข้อ้มูล 

10. บนัทึกใบ IS VIS 

-ในกล่อง

เคร่ืองมือ ผูป่้วย

อุบติัเหตุหมู่โซน  

ด า 
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ถ่ายรูปเก็บหลกัฐาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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