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คณะกรรมการอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลนาโพธ์ิ 

 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล        ประธานกรรมการ 
รองผู้อ านวยการฝา่ยการแพทย ์       รองประธานกรรมการ 
หัวหน้างานบริหาร       กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานห้องผ่าตัด      กรรมการ 
หัวหน้างานผู้ป่วยนอก       กรรมการ 
หัวหน้างานผู้ป่วยใน       กรรมการ 
หัวหน้างานห้องคลอด       กรรมการ 
หัวหน้างานห้องผ่าตัด       กรรมการ 
หัวหน้างานNCD        กรรมการ 
หัวหน้างานการเงิน       กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานเวช       กรรมการ 
หัวหน้างานสิทธบัตร       กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม      กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม      กรรมการ 
หัวหน้างานพัสด ุ       กรรมการ 
หัวหน้างานชันสูตรโรค       กรรมการ 
หัวหน้างานรังสีวิทยา       กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาล       กรรมการและเลขานุการ 
หัวหน้างานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
อุบัติเหตุหมู่หมายถึง 
   ค าจ ากัดความ 
 อุบัติเหตุ  หมายถึงเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายมาก่อน อันก่อให้เกิดการบาดเจ็บ  การสูญเสียชีวิต 
และทรัพย์สิน  ตลอดจนทรัพยากรของชาติ สาเหตุของอุบัติเหตุมาจากการจราจร,  การท างาน,  อุบัติเหตุภายในบ้าน,  ใน
โรงงาน และในท่ีสาธารณะ  และอุบัติเหตุท่ีพบว่ามีอัตราการเกิดสูง สุดคือ อุบัติเหตุจากการจราจรทางบก  
 อุบัติเหตุหมู่  หรืออุบัติเหตุกลุ่มชน ( Mass Casualty)  หมายถึง การบาดเจ็บจาก    อุบัติเหตุคราวเดียวกันเป็น
จ านวนมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลท่ีจะให้การรักษาตามปกติได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากภัยธรรมชาติ , น้ าท่วม, 
พายุ,  ไฟไหม้  จากการกระท าของมนุษย์ เช่น ตึกถล่ม,  รถชนกัน, ระเบิด ฯลฯ  
 โรงพยาบาลนาโพธิ์ ก าหนดสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออุบัติเหตุหมู่และก าหนดการใช้แผนและรหัสประจ าแผน
ดังนี้  

 
 



 
 

ตารางก าหนดแผน 

ข้อพิจารณา แผน  1 แผน  2 แผน  3 
 

1.ลักษณะเหตุการณ์ ไม่รุนแรง รุนแรง รุนแรงมาก 

 2.จ านวนผุ้ป่วย ไม่เกิน 10 คน 10-20 คน มากกว่า 20 คน 
3.จ านวนผู้ป่วยหนัก ไม่เกิน 2 คน 3-5 คน มากกว่า 5 คน 
4.ลักษณะการ
ปฏิบัติงาน 

จัดการได้เรียบร้อย
ท่ีห้องฉุกเฉิน 

จัดการได้ตามระบบท่ีปกติ ไม่สามารถจัดการได้ตาม
ระบบปกติได้ 

5.เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ เจ้าหน้าท่ีเวร
ตามปกติ 

เจ้าหน้าท่ีเวรและ  ON CALL จนท.ท้ังหมดใน รพ. 

การประกาศใช้แผน 
 
ในเวลาราชการ 
 เมื่อหัวหน้างานอุบัติเหตุได้รับค าสั่งจากผู้อ านวยการ (หรือรองผู้อ านวยการฝ่ายการแพทย์ เมื่อผู้อ านวยการไม่
อยู่) ประกาศใช้แผนแจ้งไปยังฝ่ายประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย เพื่อให้ประกาศออกเสียงตามสายดังนี้ 

1. กดกร่ิง  3 คร้ังติดต่อกัน 
2. ประกาศ 3 คร้ัง หลังจากกดกร่ิง “ แพทย์ พยาบาล  และเจ้าหน้าท่ีทุกท่านโปรดทราบ  ได้มีอุบัติเหตุหมู่

เกิดขึ้นแล้ว  ขอให้ทุกคนประจ าหน้าท่ีตามแผนรับอุบัติเหตุหมู่ ” (แผน 1, หรือ 2 หรือ 3) 
 
นอกเวลาราชการ 

1.พยาบาลหัวหน้าเวรเมื่อได้รับค าสั่งจากแพทย์เวรให้ กดกร่ิง  3 คร้ังติดต่อกัน 
2.ให้ใช้แผนโทรศัพท์ระดม      เจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล 
3. สั่งการให้พนักงานขับรถเวร เปิดไซเรนรอบบ้านพักเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลเพื่อให้เจา้หน้าท่ีมาประจ าตามจุดที่

ได้รับมอบหมาย 
     

 

 

 

 

 

 

 



การแบ่งประเภทผู้บาดเจ็บ 

 แบ่งประเภทผู้บาดเจ็บ 4 กลุ่ม คือ 
 A กลุ่มสีเขียว -  เป็นผู้ป่วยท่ีได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ไม่ต้องการการ  
       รักษาโดยรีบด่วน ไม่มีการเสียเลือด ไม่ต้องรักษาตัว 
       ในโรงพยาบาล 
 
 B กลุ่มสีเหลือง -  เป็นผู้ป่วยท่ีต้องการความช่วยเหลือ และเฝ้าดูอาการ    
                      เปลี่ยนแปลงต่อไป แต่ยังไม่รีบด่วน 
  

Cกลุ่มสีแดง -  เป็นผู้ป่วยประเภทท่ีต้องการความช่วยเหลือ หรือรักษาอย่างรีบด่วน เช่น     ผู้ป่วยใน
ภาวะช็อค  ผู้ป่วยท่ีเสียเลือดมาก  เป็นผู้ป่วยหนัก และต้องรีบท าการผ่าตัดช่วยเหลือ
ด่วน มีโอกาสรอดสูง  

 
 D กลุ่มสีด า - เป็นผู้ป่วยหนักมาก และหมดหวังแล้ว มีโอกาสรอด น้อยหรือเสียชีวิต 
การปฏิบัติเรื่องการติดป้ายข้อมือผู้บาดเจ็บ 
- ถ้าผู้ป่วยเสียชีวิตหรือหมดหวังให้ฉีกแถบสีแดงสีเหลืองสีเขียวท้ิงเหลือแถบสีด าไว้ 
- ถ้าผู้ป่วยหนักให้ฉีกแถบสีเขียวท้ิงเหลือแถบสีแดงไว้ 
- ถ้าผู้ป่วยหนักปานกลาง ให้ฉีกแถบสีเขียวท้ิงเหลือแถบสีเหลืองไว้ 
- ถ้าผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ต้องฉีกอะไรท้ิงให้คงแถบสีไว้ท้ังหมด  

 
คณะท างาน 

กองอ านวยการ 
สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ อุปกรณ์ 

ห้องสิทธิบัตร 1.ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
2.หัวหน้างานบริหาร 
3.หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล 
4.หัวหน้างานการเงิน 

 

1.ตั้งกองอ านวยการ 
2.อ านวยการปฏิบัติงานให้เป็นไป
ตามแผน 
2.ประสานงานกับหน่วยงาน
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง เช่นต ารวจ   
อ าเภอ  หน่วย FR สอ.
โรงพยาบาลข้างเคียง   
โรงพยาบาลแม่ข่าย  ส่งต่อ 
3. วางแผนกระจายอัตราก าลัง 
3.สนับสนุนด้านวัสดุ  อุปกรณ์  
เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ 

1.วิทยุสื่อสาร 
2.โทรศัพท์ภายในภายนอก 
3.สมุดบันทึกการรายงานตัว
ของบุคลากร 
4.ซองงาน 



 
ประชาสัมพันธ์ 

สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ อุปกรณ์ 
สิทธิบัตร นางรัศมี     แมนประโคน         

นายสุรชัย  อภิรติง 
นางยอแสง     สมบูรณ์เรศ 
-นางดวงดาว     เกษจันทร์ 
-นาง น้ าฝน     ใจเท่ียง 
-นางสาวดารารัตน์  ดลตรี 
-นางสุกัญญา    เรียนไธสง 
-นายธีระพงษ์    ศรียอด 
-นายไชยา    นุชัยรัมย์ 
-นางสาวศุภลกัษณ์ ซุยลา 

-จัดประกาศใช้แผนตามค าสั่งของ 
ผอ.โรงพยาบาล 
-ประชาสัมพันธ์ประกาศแผนตาม
ค าสั่งของผอก. 
-แจ้งข่าวสารแก่ญาติตามขอบเขต
หน้าท่ี 
-ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ
ท่ีเกี่ยวข้อง 
-ขึ้นป้ายผู้ได้รับบาดเจ็บและ
ผู้เสียชีวิต 

 

วิทยุ  

 
หน่วยเคล่ือนที่เร็ว (ผู้ที่อยู่ เวร ER ขนะนั้น) 

สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ อุปกรณ์ 

 ผู้ท่ีอยู่ เวร ER ขณะนั้น 
1.แพทย์เวร 
2. นายวิทยา แมนประโคน 
3.นางรัศมี  แมนประโคน  
(Commander) 
4.นายอดุลย์ ช านิกล้า 
5.นางพัชรินทร์ ศรียอด 
6. นางดวงเดือน  นามไธสง 
7. นายนพรัตน์   นพไธสง 
8.นางสาว จงรัก เคลื่อนไธสง 
6.พนักงานขับรถยนต์ทุกคน
(การส่งทีม EMS ส่งอย่างน้อย 2 
ทีม) 

1.การส ารวจ ประเมินสถานการณ์  
2.ติดต่อประสานงานกลับมายังศูนย์
สั่งการ เพื่อเตรียมทีมและการ
ช่วยเหลือท่ีเหมาะสม 
3. ท าหน้าท่ี incidence commander 
ประเมินสถานการณ์ จ านวน
ผู้บาดเจ็บ ติดต่อศูนย์สั่งการเพื่อ
พิจารณาขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยอื่น  
4.คัดแยกผู้บาดเจ็บ จัดตั้ง zone เพื่อ
การดูแลรักษาเบ้ืองต้น(กรณีท่ี
จ าเป็น) จัดพื้นท่ีคัดแยกผู้บาดเจ็บ
ตามประเภท เพื่อให้ทีมต่อมาท่ีเข้ามา
ช่วยเหลือ สามารถท างาน เคลื่อนย้าย
ผู้บาดเจ็บไปยังโรงพยาบาลท่ี
เหมาะสมได้ตามล าดับ 

อุปกรณ์ 
1.รถ ambulance 

2. เสื้อสะท้อนแสง  

3.กรวยจราจร 

4.กล่องเคร่ืองมือและยาฉุกเฉิน 
ปฐมพยาบาล 
5.ไม้ดามแขนขา 
6.บัตรแยกประเภทผู้ป่วย 
7.วิทยุสื่อสารประจ า
รถพยาบาล 
8.เคร่ืองขยายเสียง 
9.Ambu bage  
10.ไฟฉาย   หูฟัง 
 
 

 



หน่วย FR 

สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ อุปกรณ์ 
 
 

หน่วย FR 
 

-ประเมินสถานการณ์ 
-ปิดกั้นบริเวณท่ีเกิดเหตุเป็นเขต
ควบคุมช้ันนอก/ช้ันใน 
-ควบคุมการจราจร 
-แจง้ข่าวการขอรับการสนับสนุน 
-เตรียมจุดการรักษาพยาบาล 
-ปฏิบัติการทันทีภายใต้การดูแล
ของหัวหน้าทีม กู้ชีพที่เดินทาง
มาถึงในภายหลัง 
-ล าเลียงผู้ป่วยออกจากจุดเกิดเหตุ 
เมื่อหน่วยกู้ชีพอื่นๆเดินทางมาถึง 

1.รถ ambulance 
2. เสื้อสะท้อนแสง  
3.กรวยจราจร 
4.ไม้ดามแขนขา 
5.บัตรแยกประเภทผู้ป่วย 
 
 

หน่วยคัดกรองผู้ป่วยหน้าตึกอุบัติเหต ุ (ช่วยสีแดง) 

สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ อุปกรณ์ 

ลานหน้าห้อง
อุบัติเหตุและ
ฉุกเฉิน 

พยาบาลงาน OPD 
1.นางยุพร   ธรรมธรานุรักษ์ 
2.นางมณีรัตน์ แข่งขัน 
3.นางเปรมจิตต์ เบญจมาศ 
4.นางพัชรินทร์ ศรียอด 
5.น.ส.วิไลวรรณ  วรรณภู 
6.น.ส.พึงใจ  ไชยสงค์ 
 
 

หน้าที่ 
1.ประเมินสภาพผู้ป่วยเพื่อให้การ
พยาบาลก่อนและหลัง 
2. แยกประเภทผู้ป่วย 
3. ให้การปฐมพยาบาลเร่งด่วน 
4. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังพื้นท่ีแต่ละ
ประเภท 
5. ฉีกป้าย คัดแยก เก็บเวชระเบียน 
6. ช่วยผู้ป่วยสีแดง  และ  สีเหลือง 
 

1.บัตรแยกประเภทผู้ป่วย 
2.ไฟฉาย 
3.หูฟัง 
4.BP 

สีแดงหมายถึง  บาดเจ็บหนักต้องช่วยชีวิต หรือ ผ่าตัดฉุกเฉิน 

สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ อุปกรณ์ 

ห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน 

พยาบาลงาน ER + OPD  + OR
ช่วย    แพทย์เวร ขณะนั้นเป็น
หัวหน้า  
1.นางดวงเดือน นามไธสง 
2.นางนิชานันท์ ประการะโพธิ์ 
3.นางเปรมจิตต์ เบญจมาศ 
4.นายอดุลย์  ช านิกล้า 

-หยุดให้บริการผู้ป่วยท่ีไม่เร่งด่วนโดย
ส่งไปท่ี OPD หรือนัดตรวจวันหลัง เพื่อ
เตรียมสถานท่ีรองรับผู้บาดเจ็บท่ีจะ
น าส่งมาในโรงพยาบาล  ช้ีแจงแก่ผู้ป่วย
หรือญาติท่ีมารับบริการให้เข้าใจ  
-ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยหนักหรือผู้ป่วย
ท่ีต้องฟื้นคืนชีพ 

อุปกรณ์ ช่วยชีวิต 
Set dressing  จาก  ER 



5. นายนพรัตน์ นพไธสง 
6.นางสาคร  ช านิกล้า 
7.นางรัศมี   แมนประโคน 
8.นางสุพิชชา เสนาวงศ์ 
9.นางสาวพึงใจ ไชยสงค์ 
10.นางสาววิไลวรรณ วรรณภู 
11.น.ส.บุษราวรรณ 
 ไชยชนะวงค์ 
12.นายปิยวุฒิ  ช่ืนไธสง 
13.นางผ่องแผ้ว สืบส าราญ 
14.นางปริญญา     จันทร์มาค้อ 

-ให้การช่วยเหลือแพทย์ในการวาง
แผนการรักษาผู้ป่วยหนัก 
-ปฐมพยาบาลตามความเหมาะสม 
-เตรียมผู้ป่วยส่งต่อ 
-สังเกตอาการ ลงบันทึกรายงานอาการ
และสัญญาณชีพ 
-รวบรวมรายช่ือผู้บาดเจ็บส่งฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ 
-เก็บทรัพย์สินผู้ป่วยไม่รู่สึกตัว 
 

สีเหลือง 

สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ หน้าที ่ อุปกรณ์ 
หน้าห้องอัลต
ราซาวด์ 
 

ทีมรักษาพยาบาล 
พยาบาล จาก  เวช+  WARD  
1.นายพูนทรัพย์   สุขโสม 
2.นางธารินี สุขโสม 
3.นางอรอุมา เทวรัตน์ 
4.นายพิระนันต์  บุราสิทธิ์ 
5.นางขจรจิต  สิงห์ไธสง 
6.นางสาวภัทราพร จรูญไธสง 
7.นายคมสันต์  โพธิเกตุ 
8.นางสาวเพชรรัตน์ ใสงาม 
9.นางภาวินี  เล็งไธสง 
10.น.ส.ภัทราวดี  ยาไธสง 
11.น.ส.ณัฐชรินทร์ ปุราชะกา 
12.นางสาวอมรรัตน์ ยัดไธสง 
13.นางสาวกิตติมา กุมขุนทด 
14.นางสาวอนุชจิรา จายไธสง 
15.นายทองเพชร ปุราถาเน 
16. นางจินตนา แพงไธสง 
 

- ให้การช่วยเหลือผู้ป่วยรีบด่วนบาง  CASE  
และการรายงานแพทย์ 
- ท าแผลและเย็บแผลเพื่อห้ามเลือด 
- ดามแขน  ขา หรืออวัยวะท่ีมีกระดูกหัก 
- เคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งต่อหรือadmitเข้าward 
- สังเกตอาการ ลงบันทึกรายงานอาการและ
สัญญาณชีพ 
- ปฐมพยาบาลท้ังร่างกายและจิตใจ 
- รวบรวมรายช่ือผู้บาดเจ็บส่งประชาสัมพันธ์ 
 

อุปกรณ์ 
Set dressing  จาก  
ER 

 
 



สีเขียว 

สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ อุปกรณ์ 

หน้าห้องตรวจ (ทีมห้องคลอด + ห้องผ่าตัดทัน
ตะ ) 
 1.ทันตแพทย์ 
2.นางจันทร์เพ็ญ     สังฆมะณี 
3.นางยุพิน  บุญรับ 
4.นางดวงใจ       ศิริเดชอุดม     
5.นางสุกัลยา  พร้ิวไธสง 
6.นางจ าปูน  โพธิบัติ 
7.นางไกรสร  เลไธสง 
8.น.ส.สุพัตรา ทองพูน 
5.นางวันเพ็ญ   โพธิข า 
8.น.ส.วราภรณ์  พลแสน 
9.นางบัวพันธ์ ศรีคุณ 
 

- ให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเล็ก ๆ น้อย 
ๆ 
- ท าแผล ล้างแผลถลอกฉีกขาดเลก็ ๆ 
น้อย ๆ 
- การวัดสัญญาณชีพ  ลงบันทึกรายงาน
อาการ 
- ให้สุขศึกษา ให้ค าแนะน าญาต ิ
- ท าทะเบียนรายช่ือส่งประชาสัมพันธ์ 
- Mental  support 

- อุปกรณ์ 
Set dressing  จาก  
ER *  

 
สีด า 

สถานที่ตั้ง ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ อุปกรณ์ 

-ข้างห้อง ER สมาชิกทีม  
(ทีม end of life) 
1.นางล าดวน รูไธสง 
2.นางรวีวรรณ ปะทิเก 
3.นางขจรจิต สิงห์ไธสง 
2.นายอุเทน ศิรเสนาสังข ์
3.นายอรัญณี ปุราชะธัมมัง 
 
 
 

หน้าที ่
- บันทึกบาดแผลและสภาพศพ 
- บันทึกรายช่ือหรือลักษณะศพ 
- น าป้ายข้อมือส่งห้องอุบัติเหตุ
ฉุกเฉินพร้อมลักษณะบาดแผล
สภาพศพและลักษณะบุคคลเพื่อ
ติดต่อญาติ 
- น ารายช่ือลักษณะจ านวนศพส่ง
ฝ่ายประชาสัมพันธ์  เพื่อประกาศ
เรียกญาติแจ้งข่าวร้าย 
- เก็บทรัพย์สินผู้ป่วยส่งER เพื่อ
ติดต่อญาติมารับ 
 

Set dressing  จาก  
ER *อุปกรณ์  
แต่งศพ  *ใบบันทึก
ทรัพย์สินจากER 
 

 

 



งานหอผู้ป่วยใน 

สถานที่  : หอผูป้่วยที่รบัผู้ป่วยอุบัติเหตุ 
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหอผู้ป่วย 

2. พยาบาลประจ าหอผู้ป่วย 

3. แพทย์ประจ าหอผู้ป่วย 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. เตรียมบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามแผน 

2. เตรียมเตียงส าหรับรับผู้ป่วย 

3. เตรียมอุปกรณ์เพิ่มเมื่อการประการแผนฉุกเฉิน 

4. รายงานแพทย์ทราบเพื่อมีการประกาศแผนฉุกเฉิน 

5. รับผู้ป่วยและตรวจสอบบันทึกเพิ่มเติม 

6. สรุปยอดรับผู้ป่วย รายงาน และประสานงานกับกองอ านวยการ 

 

งานสิทธิบัตร 
สถานที่  : ห้องสิทธบิัตร 

ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าห้องสิทธิบัตร 

2. เจ้าหน้าท่ีสิทธิบัตร 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

1. เตรียมบุคลากรเสริมกรณีเกิดอุบัติเหตุกลุ่มชน 

2. ตรวจสอบสิทธิผู้ป่วยก่อนจ าหน่าย 

3. ตามตรวจสอบสิทธิผู้ป่วย Admit  

4. ประสานงานกรณีมีการส่งต่อผู้ป่วย 

 

 

 

 



งานห้องผ่าตัด 

สถานที่  : ห้องผ่าตัด 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แพทย์ 
2. พยาบาลวิสัญญี 
3. พยาบาลหัวหน้าห้องผ่าตัด 
4. พยาบาล และเจ้าหน้าท่ีพยาบาลห้องผ่าตัด 
5. พนักงานเปลห้องผ่าตัด 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. รับผู้ป่วยท่ีได้รับการตรวจรักษาและพิจารณา เห็นสมควรให้ได้รับการผ่าตัดจากกลุ่มสีเหลือง สีแดง 
2. เตรียมอุปกรณ์ในการท าผ่าตัดให้พร้อมอยู่เสมอ 

 

งานเภสัชกรรม 

สถานที่  :  ห้องยาใน และห้องยานอกเวลาราชการ  
 

ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 
2. เภสัชกรและผู้ช่วยเภสัชกร 
3. เจ้าหน้าท่ีห้องยา 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เตรียมและจ่ายยาพร้อมท้ังเวชภัณฑ์ส าหรับผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 
2. ช่วยสนับสนุนการจ่ายยาและวัสดุครุภัณฑ์เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
3. ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  จัดท ารายการวัสดุ  ครุภัณฑ์ท่ีจ าเป็นและเบิกของเหล่านี้มาเกบ็ส ารองไว้  
 

 

 

 

 

 

 



งานรังสีวิทยา  
สถานที่  : ห้องเอกซเรย ์

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้างานรังสีวิทยา 
2. เจ้าหน้าท่ีรังสีวิทยา 
3. คนงานห้องเอกซเรย์ 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เตรียมห้องเอกซเรย์ และอุปกรณ์ให้พร้อมอยู่เสมอ  
2. บริการเอกซเรย์ 

 

งานชันสูตรโรค 
สถานที่  : ห้องชันสูตรโรค  

ผู้รับผิดชอบ 
1. หัวหน้างาน (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือผู้แทน) 
2. พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
3. คนงาน 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ติดต่อประสานงานกับคณะอ านวยการเพื่อขอรับบริจาคโลหิตจากประชาชน หรือหน่วยงานราชการหรือ
เอกชน 

2. เตรียมโลหิตส ารองไว้เพื่อใช้ในการรักษาและผ่าตัด 

 

งานประชาสัมพันธ์ 
สถานที่  : ห้องประชาสัมพันธ ์

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. งานธุรการ/การเงิน 
2. งานพัสดุ 
3. เจ้าหน้าท่ีแผนกประชาสัมพันธ ์
4. เจ้าหน้าท่ีห้อง X-ray  (ช่วยประกาศแผนอุบัติเหตุหมู่) 
5. เจ้าหน้าท่ีงานแผนงาน/นโยบาย(น.ส. ศุภลักษณ์  ซุยลา) 



 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. รับแจ้งข่าวอุบัติเหตุจากภายนอก 
2. รายงานหัวหน้ากลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน,  ผู้อ านวยการ 
3. ประกาศการใช้แผนอุบัติเหตุหมู่ตามค าสั่งผู้บังคับบัญชาให้เจ้าหน้าท่ีต่าง ๆ ได้ทราบ  
4. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วย เช่น จ านวน, เพศ, รับไว้รักษา, กลับบ้าน, ผ่าตัด     ส่งต่อไปโรงพยาบาลอื่น

หรือเสียชีวิต 
5. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยให้ทราบโดยท่ัวถึง 
6. เป็นศูนย์ส าหรับสอบถามเหตุการณ์ต่าง ๆ 
7. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อทราบเหตุการณ์ท่ีถูกต้อง 

8. บันทึกการใช้วิทยุตามแบบฟอร์ม 

งานห้องบัตร / เวชระเบียนและสถิติ 
สถานที่  : แผนกเวชระเบียน  

 
ผู้รับผิดชอบ 
           1.หัวหน้างานเวชระเบียน และสถิติ 

2.เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน 
3.คนงานห้องบัตร 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ซักข้อมูลช่ือ อายุ  ท่ีอยู่ ในบัตร  Screen  ท่ีข้อมือผู้ป่วยแต่ละกลุ่มสี 
2. ป๊ัมตรายางอุบัติเหตุหมู่และลงตัวเลขในบัตรท่ีมุมบนด้านขวา OPD. Card ให้ตรงกับบัตร Screen  
3. รับผิดชอบในการซักประวัติและช่วยจดบันทึกบาดแผลจากบัตรติดข้อมูลลงใน OPD.  Card  ทุกกลุ่มสี 
4. ประสานกับเจ้าหน้าท่ีอุบัติเหตุและฉุกเฉินเกี่ยวกับรายช่ือและจ านวนผู้ป่วยอุบัติเหตุท้ังหมด 
5. รวบรวมและท ารายงานจ านวนผู้ป่วยท้ังหมดเสนอผู้อ านวยการ 

 

งานโภชนาการ 
สถานที่  : โรงอาหาร 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าฝ่ายโภชนาการ 
2. โภชนาการ 
3. เจ้าหน้าท่ีโภชนาการ 



หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมอาหารเพิ่มเติมส าหรับผู้บาดเจ็บ 
2. จัดสวัสดิการน้ าดื่มหรืออาหารส าหรับเจ้าหน้าท่ีมาปฏิบัติงาน 

 

 

งานหน่วยจ่ายกลาง 
สถานที่  : หน่วยจ่ายกลาง 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยจ่ายกลาง 
2. เจ้าหน้าท่ีหน่วยจ่ายกลาง 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. จัดเตรียมอุปกรณ์เคร่ืองใช้ต่าง ๆ ในกรณีฉุกเฉิน 
2. ช่วยในการสนับสนุนอุปกรณ์ในการรักษาพยาบาลให้มีอย่างเพียงพอ                 แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

 

งานรักษาความสงบ 

สถานที่  : ฝ่ายธุรการ 
 

ผู้รับผิดชอบ 
1. รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
3. หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย 
4. เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. ช่วยจัดการจราจรบริเวณโรงพยาบาลและทางเดินระหว่างตึกผู้ป่วย 
2. ช่วยรักษาความสงบบริเวณท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน 
3. ช่วยกันญาติ และเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณท่ีปฏิบัติงาน  

 

 

 

 



งานไฟฟ้า 
สถานที่  : หน่วยไฟฟ้า 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยไฟฟ้า 
2. เจ้าหน้าท่ีไฟฟ้า 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เตรียมก าลังไฟส ารองให้พร้อมเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรือไฟดับ 
 

งานประปา 
สถานที่  :  หน่วยประปา 

ผู้รับผิดชอบ 
1. หัวหน้าหน่วยประปา 
2. เจ้าหน้าท่ีช่างประปา 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบ 

1. เตรียมและส ารองน้ าใช้ไว้ส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

งานยานพาหนะ 
สถานที่  :  หน่วยยานพาหนะ 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าฝ่ายบริหาร 
2. หัวหน้าฝ่ายธุรการ 
3. หัวหน้ายานพาหนะ 
4. พนักงานขับรถ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. เตรียมสถานท่ีส าหรับจอดรถพยาบาลของโรงพยาบาลใกล้เคียงท่ีมาร่วม        ปฏิบัติงาน 
2. เตรียมรถ อุปกรณ์  ในรถพยาบาลให้พร้อมท่ีจะใช้ได้ 

3. จัดเจ้าหน้าท่ีประจ ารถพยาบาลและเตรียมพร้อมท่ีรับ – ส่ง (พยาบาล,วิสัญญีพยาบาล)  
4. รับผิดชอบในการสั่งรถพยาบาลออกปฏิบัติงาน ท้ังรถของโรงพยาบาลบุรีรัมย์ และของโรงพยาบาล

ใกล้เคียงท่ีมาร่วมปฏิบัติงาน 

 



งานซักฟอก 
สถานที่  :  อาคารบรกิารชั้น 2 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยซักฟอก 
2. เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานซักฟอก 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. จัดเตรียมส ารองเสื้อผ้า,  ผ้าปูท่ีนอนและท่ีจ าเป็นส าหรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

 

 

งานนิติเวช  
สถานที่  :  แผนกคด ี 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. แพทย์/ แพทย์เวรชันสูตร 
2. พยาบาลเวร 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. ตรวจสอบ บันทึกคดี 
2. ชันสูตรบาดแผล,  ศพ 
3. รวบรวมหลักฐานทางคดี  

 

งานเวชนิทัศน์ 
สถานที่  :  ห้อง IT 

 
ผู้รับผิดชอบ 

1. หัวหน้าหน่วยงานเวชนิทัศน ์
2. เจ้าหน้าท่ีเวชนิทัศน ์

หน้าที่ความรับผิดชอบ 
1. บันทึกภาพผู้ป่วย, เหตุการณ์เมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน 
2. เก็บรวบรวมภาพที่ส าคัญ และประโยชน์ไว้ส าหรับใช้จัดนิทรรศการ 
3. เขียนป้ายปิดประกาศต่าง ๆ  

 
 



งานเปล 

สถานที่ : ลานหน้าห้อง อุบัติเหตุและฉกุเฉิน 
ผู้รับผิดชอบ 

1. เปล 

2. คนสวน 

3. งานช่าง 

4. งานจ่ายกลาง   (ผู้ชาย) 
หน้าท่ี : บริการเปล 
 

การปฏิบัติก่อนการสิ้นสุดแผน 
 
การปฏิบัติต่อผู้เจ็บป่วย 
 -  บาดเจ็บเล็กน้อย กลับบ้านได้และนัด Follow up 
 -  ผู้บาดเจ็บปานกลาง รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
 -  ผู้บาดเจ็บรุนแรง รับไว้รักษาในโรงพยาบาลหรือ Refer 
 - ผู้หมดหวัง  ผู้รับผิดชอบให้การดูแลในจุดนี้  และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี แพทย์เวรชันสูตร  ญาติ หรือ
เจ้าหน้าท่ีต ารวจ 
 การเก็บทรัพย์สินผู้ป่วย เก็บไว้เฉพาะผู้ป่วยหนักหรือหมดสติหรือเสียชีวิต โดยกรอกแบบฟอร์มบัตรรายการ
สิ่งของท่ีติดตัวผู้ป่วย โดยต้องมีพยาน 2 คน ลงช่ือใบบัตรรายการนั้น และทรัพย์สินท่ีเก็บไว้ให้ส่งมอบกับผู้ท่ีมีหน้าท่ี
รับผิดชอบ 
 
การเก็บข้อมูล 
 พยาบาลวิชาชีพงานผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉินร่วมกับเจ้าหน้าท่ีเวชระเบียน ประชาสัมพันธ์รวบรวมข้อมูลลงใน
ทะเบียนอุบัติเหตุหมู่เกี่ยวกับ 
 - รายช่ือผู้ได้รับบาดเจ็บท้ังหมด 
 - จ านวนผู้บาดเจ็บเล็กนอ้ย ท่ีรับยากลับบ้าน  
 - จ านวนผู้บาดเจ็บท่ีรับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
 - จ านวนผู้บาดเจ็บท่ีส่งต่อไปรักษาท่ีอื่น 
 - จ านวนผู้เสียชีวิต 
 โดยติดรายช่ือผู้บาดเจ็บท้ังหมดไว้ท่ีหน้าตึกอุบัติเหตุและหน้าห้องประชาสัมพันธ์ 
 
 

  



 
 
 

แบบบันทึกผูบ้าดเจ็บ ณ บรเิวณคัดกรอง 
แผ่นที่ …………… 

 

No. เพศ ชื่อ - สกุล ประเภทผู้ป่วย หมายเหตุ 
   แดง เหลือง เขียว ด า  
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

 
ผู้บันทึก …………………………………….  

วันท่ี ………./…………………./…………. 



 

 
 

แบบบันทึกสถานการณ์ประจ าบริเวณ 

(    )  สีแดง    (    )   สีเหลือง   (   )    สีเขียว     (    )    สีด า 

 

No. เพศ ช่ือ- สกุล การวินิจฉัย การรักษา ผลการรักษา 
    IV Sut

ure 
X-
ray 

OR รับไว้ ส่งต่อ กลับ 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
ใบแจ้งการเกิดอุบัติเหตุหมู่ 

ใบรับแจ้งการเกิดอุบัติเหตุหมู่วันท่ี..................................................เวลา..............น. 
1.สถานท่ีเกิดเหต.ุ............................................... 
2.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุหมู.่....................................................... 
3.จ านวนผู้บาดเจ็บ 
   อาการหนัก.......................คน              
   ผู้เสียชีวิต................คน                    
   บาดเจ็บเล็กน้อย-ปานกลางคน....................คน 
4.ช่ือสกุลผู้แจ้งเหตุ.................................................................โทรศัพท์............................................                 
 ช่ือผู้รับแจ้งเหตุ.......................ต าแหน่ง............................ 
ผู้อ านวยการแผน.................................... 

 

 
      

บัตรรายการของติดตัวผู้ป่วย Mass Casualty 
ช่ือ ……………………………………….. นามสกุล………………………………….. 
 มีดังนี้ 

1. เงินสดจ านวน…………………………….. บาท 
2. นาฬิกาเรือนสีคล้าย ………………………..เรือน 
3. สร้อยคอสีคล้าย ……………………………เส้น 
4. แหวนสีคล้าย…………….….……..............วง 
5. กระเป๋าสตางค์ ………………………….….ใบ 
6. กระเป๋าเอกสาร ……………………….……ใบ 
7. แว่นตา………………………………….…..อัน 
8. ใบขับขี่ …………………………………….ใบ 
9. บัตรประจ าตัวประชาชน …………………..ใบ 
10. อื่น ๆ ……………………… 

 ผู้บันทึก …………………. 
 ผู้มอบของ…………………….. 
 ผู้รับของ............................................................. 

 
 


