
 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า     ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2561 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม  2560 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 

 

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
SP –ER – 002 

 
แผนรบัสถานการณ์สาธารณภยัและการตอบโต้ 

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสขุ 
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จงัหวดัเชียงราย 

 
 

ฉบับที ่ 01 
แก้ไขครั้งที ่ 02 

วันบังคับใช้   1 มกราคม 2561 
 

สถานะเอกสาร   เอกสารควบคุม 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า     ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2561 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม  2560 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แผนการเตรียมความพร้อมรบัสาธารณภยัด้านการแพทยแ์ละสาธารณสขุ    
อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จงัหวดัเชียงราย 

เพื่อเป็นการเตรยีมความพรอ้มรองรบัสาธารณภยัและการตอบโตภ้าวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขอ าเภอ
เวยีงเชยีงรุง้ โดยมแีผนและกจิกรรมการด าเนินงานเป็น  4  ระยะ ( 2P2R ) ดงันี้ 

ระยะที ่1  การด าเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ (  Prevention and Mitigation ) 
ระยะที ่2  การเตรยีมพรอ้มรองรบัภาวะฉุกเฉิน  ( Preparedness ) 
ระยะที ่3  การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Response) 
ระยะที ่4  การฟ้ืนฟูหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน ( Recovery) 

 

ระยะท่ี 1  การด าเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ (  Prevention and Mitigation ) 
อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้วเิคราะห์เหตุการณ์ทีม่โีอกาสเกดิขึน้ในพืน้ทีใ่นอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ และมกีารก าหนด
พืน้ทีเ่สีย่ง,จดุเสีย่ง และจดุทีป่ลอดภยัในการรองรบัสถานการณ์ดา้นการแพทยไ์ว ้

 การวิเคราะห์จดุเส่ียง,พื้นท่ีเส่ียง/เหตกุารณ์ท่ีมีโอกาสเกิดในอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
จดุเสีย่ง,พืน้ทีเ่สีย่ง,เหตุการณ์ทีม่ ี

โอกาสเกดิ 
ประเภทผูป้ว่ย พืน้ทีเ่สีย่ง พืน้ทีร่องรบัดา้นการแพทย์

,สาธารณสุข 
1.น ้าท่วม/ดนิถล่ม/ 
ผลกระทบจากเขือ่น 

บาดเจบ็ทางกาย ต.ทุ่งก่อ :บา้นน ้าตก,บา้นทุ่ง
ก่อ,โรงพยาบาล,บา้นโปง่ 
ต.ดงมหาวนั : บา้นแมเ่ผื่อ 
ต.ปา่ซาง : บา้นป่าสา,หว้ย
หา้ง,ป่าซาง,รพ.สต.ป่าซาง 

นพค.35  
โรงเรยีนเวยีงเชยีงรุง้
วทิยาคม 
อบต.ปา่ซาง 

2.อุบตัเิหตุ บาดเจบ็ทางกาย ทุกต าบลตามจดุเสีย่ง EMS รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
FR ในเครอืขา่ย 
รพ.สต.ในเครอืข่ายบรกิาร
สุขภาพเวยีงเชยีงรุง้ 

3.อคัคภียั บาดเจบ็ทางกาย พืน้ทีทุ่กต าบล รพ.เวยีงเชยีงรุง้ (สนาม
หญา้หน้าฝา่ยเวชฯ) 

4.โรคระบาด/โรคตดิต่อทางอากาศ 
โรคไขห้วดัใหญ่ 
ไขเ้ลอืดออก 
 

โรคระบาด พืน้ทีทุ่กต าบล ทมี SRRT เครอืขา่ยบรกิาร
สุขภาพเวยีงเชยีงรุง้ 
รพ.สต.ของแต่ละพืน้ที ่



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า     ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2561 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม  2560 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 การวิเคราะห์จดุเส่ียง,พื้นท่ีเส่ียง/เหตกุารณ์ท่ีมีโอกาสเกิดในอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง(ต่อ) 
จดุเสีย่ง,พืน้ทีเ่สีย่ง,เหตุการณ์ทีม่ ี

โอกาสเกดิ 
ประเภทผูป้ว่ย พืน้ทีเ่สีย่ง พืน้ทีร่องรบัดา้นการแพทย์

,สาธารณสุข 
5.แผ่นดนิไหว บาดเจบ็ทางกาย พืน้ทีทุ่กต าบล รพ.เวยีงเชยีงรุง้ (สนาม

หญา้หน้าฝา่ยเวชฯ) 
5.หมอกควนั โรคทางเดนิหายใจ 

สารพษิในอากาศ 
พืน้ทีทุ่กต าบล ทมี SRRT เครอืขา่ยบรกิาร

สุขภาพเวยีงเชยีงรุง้ 
รพ.สต.ของแต่ละพืน้ที ่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า     ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2561 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม  2560 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

ระยะท่ี 2  การเตรียมพร้อมรองรบัภาวะฉุกเฉิน  ( Preparedness ) 
แผนการจดัเตรียมด้านเวชภณัฑแ์ละยากรณีเกิดอบุติัภยัและสาธารณภยั 
เพื่อบรหิารจดัการ ยา เวชภณัฑต่์างๆใหเ้หมาะสมเพยีงพอต่อการปฏบิตังิาน ประกอบดว้ย 3 แผนหลกั 
แผน แนวทางปฏบิตักิรณเีกดิเหตุการณ์ 

1.แผนการเตรยีมความ
พรอ้มก่อนเกดิเหตุ  
 

1.ส ารองยาบางส่วนใน Stock ยา ER 
2.ส ารองยาและเวชภณัฑใ์น   Sup Stock ยาของหอ้งยา 
3.ระบบส ารองยาและเวชภณัฑ ์ในคลงัยาของโรงพยาบาล 

2.แผนปฏบิตังิาน
ระหว่างเกดิเหตุ 

1. มอบหมายใหเ้ภสชักร , เจา้หน้าทีห่อ้งยาเขา้ปฏบิตังิานในหอ้งยา 
2. จดั ยา และเวชภณัฑ ์วสัดุ อุปกรณ์ เพื่อสนบัสนุนหน่วยรกัษาพยาบาลเคลื่อนทีท่ีอ่อก
ปฏบิตังิานในพืน้ทีท่ีเ่กดิสาธารณภยั 
3. ระบบการประสานขอรบัการสนับสนุน ยา เวชภณัฑจ์ากเครอืข่าย และหน่วยงานอื่นๆ
โรงพยาบาลใกลเ้คยีง ไดแ้ก่ รพศ.ชร. ,รพ.สมเดจ็พระญาณสงัวร,รพ.พญาเมง็ราย เป็นตน้ 
4. การตดิต่อบรษิทัยา เพื่อซือ้ยาเรง่ด่วนตามรายการทีจ่ าเป็น 

3.แผนปฏบิตังิานหลงั
เกดิเหตุ 

1.การสรปุผลการด าเนินงานดา้นยาและเวชภณัฑ ์
2.ส ารวจความเสยีหายของคลงัยาและเวชภณัฑ ์และท ารายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา 

 แผนการเรียกอตัราก าลงัส ารองกรณีเกิดอบุติัภยัและสาธารณภยั 
 

แนวทางการเรยีกอตัราก าลงัส ารองกรณีทีม่ผีูบ้าดเจบ็เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
ในเวลาราชการ กรณมีผีูป้ว่ยเกนิ 5 คน นอกเวลาราชการกรณีมผีูป้่วยเกนิ 5 คน 

ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER (5 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี  3  
2.เวชกจิฉุกเฉิน 1 
3.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย ER 1 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
1.งานหอ้งคลอดและหอ้งผ่าตดั  
    พยาบาลวชิาชพี 3 
    ผูช้่วยเหลอืหอ้งคลอด 1 
2.งานผูป้ว่ยนอก 
    พยาบาลวชิาชพี 3    3.แพทยเ์วร 1  

ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER นอกเวลา (4 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี 3 
2.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย 1 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
1.เจา้หน้าทีเ่วชระเบยีน 1 
2.พนกังานขบัรถ 1 
3.ยาม 1 
4.พยาบาลวชิาชพี IPD 2 
5.ผูช้่วยเหลอื IPD 1 
6.แพทยเ์วร 1 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า     ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2561 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม  2560 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แนวทางการเรยีกอตัราก าลงัส ารองกรณีทีม่ผีูบ้าดเจบ็เขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล 
ในเวลาราชการ กรณมีผีูป้ว่ยเกนิ 5 คน นอกเวลาราชการกรณีมผีูป้่วยเกนิ 5 คน 

ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER (5 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี  3  
2.เวชกจิฉุกเฉิน 1 
3.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย ER 1 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาลโดยการเปิดแผนรบัอุบตัเิหตุ
หมู ่ระดบั 2 (แผน 2) 

ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER นอกเวลา (4 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี 3 
2.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย 1 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
1.เจา้หน้าทีต่ามบา้นพกัในโรงพยาบาล โดยยามในเวร
เปิดไซเลนและเรยีกเจา้หน้าทีต่ามบา้นพกั 
2.เจา้หน้าทีใ่นเขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้  ตามทาง
โทรศพัทโ์ดยเจา้หน้าที ่รพ. คนที ่1 ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
3.หน่วยกู้ชพีทอ้งถิน่ ในเขตทีเ่กดิเหตุและใกลเ้คยีง โดย
พยาบาลหวัหน้าเวร ER ประสานทางวทิยคุลื่นต ารวจ 
153 200 
4.ประสานแม่ขา่ยโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์
1669 เพื่อขอความช่วยเหลอื 

แผนการเรียกอตัราก าลงัส ารองกรณีเกดิโรคระบาดทางอากาศ 
แนวทางการเรยีกอตัราก าลงัส ารองกรณีทีม่ผีูป้ว่ยโรคระบาดทางอากาศ 

ในเวลาราชการ  นอกเวลาราชการ 
ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER (5 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี  3  
2.เวชกจิฉุกเฉิน 1 
3.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย ER 1 
เรียกก าลงัส ารองโดยประสาน 
 นายพเิชษฐ ์  หมัน่คดิ  08 17645177 
 
 เพื่อปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานสอบสวนและ
ควบคุมโรคอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER นอกเวลา (4 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี 3 
2.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย 1 
เรียกก าลงัส ารองโดยประสาน 
นายพเิชษฐ ์  หมัน่คดิ  08 17645177 
 
เพื่อปฏบิตัติามขัน้ตอนการปฏบิตังิานสอบสวนและควบคุมโรค
อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า     ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2561 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม  2560 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 
ส่วนบญัชาการเวียงเชียงรุ้ง (Command Section ;CS) 
 
วตัถุประสงค ์  
          เพื่อใหก้ารบญัชาการในการตอบโตส้าธารณภยั ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุขอ าเภอเวยีงเชยีง
รุง้ มรีะบบบญัชาการสัง่การทีม่ปีระสทิธภิาพ รวดเรว็ ถูกตอ้ง ชดัเจน 
ขอบเขตของงาน 
    1. การบญัชาการในการตอบโตส้าธารณภยั การสัง่การในการตัง้ศูนยบ์ญัชาการ  การตดิตาม
สถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และสัง่การตอบโตส้าธารณภยั 
    2. การประสานงานกบัหน่วยงานภายในและภายนอกเกีย่วกบัการขอสนบัสนุนทรพัยากร และการ
ตดิต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 
    3. ตรวจสอบสถานการณ์ และประเมนิความปลอดภยั  
    4. สื่อสารประชาสมัพนัธ ์และแถลงขา่วสถานการณ์ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 
 
ผูร้บัผดิชอบ 

บทบาทตามโครงสร้าง ICS ผูร้บัผิดชอบ 
ผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
รองผูบ้ญัชาการเหตุการณ์ หวัหน้าสาธารณสุขอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 
ส่วนประชาสมัพนัธ ์ หวัหน้าฝา่ยโภชนาการโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
ส่วนประสานงาน ผูช้่วยสาธารณสุขอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้,หวัหน้ากลุ่มงาน

เวชศาสตรแ์ละบรกิารปฐมภูม ิ
ส่วนความปลอดภยั หวัหน้าฝา่ยบรหิารโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
ส่วนบนัทกึเหตุการณ์ ทนัตแพทย,์พยาบาลวชิาชพีโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
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ระยะท่ี 3  การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน (Response) 
แผนผงัการให้บริการกรณีเกิดสถานการณ์สาธารณภยั ด้านสาธารณสขุ 

อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง   จงัหวดัเชียงราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                    ใช่ 
 
 
 
       
 
 
        ใช ่                  ใช ่          ใช่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบ้ญัชาการพจิารณาปิดศูนยบ์ญัชาการ 

พื้นท่ีเกิดเหตุ 
อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ จงัหวดัเชยีงราย 

ศนูยร์บัแจ้งเหตุ 
งานอุบตัเิหตุและฉุกเฉิน รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 

053-953138 ต่อ 111 / 1669 

พยาบาลหวัหน้าเวร  ER ประเมินสถานการณ์ 
เพื่อแยกกลุ่มผูป้ว่ย 3 กลุ่ม 

ปฏิบติัตาม 
แนวทางการรบัอุทกภยั 
แผ่นดนิไหว ,อคัคภียั 
โทรแจง้หวัหน้างาน ER 
นางมยุร ี  หมัน่คดิ 

08 20338022 

ปฏิบติัตาม 
แนวทางการใหบ้รกิารอุบตัเิหตุ 
-ตดิต่อประสานงานศูนย ์
 พษิวทิยา โรงพยาบาลรามาธบิด ีโทร 1367 
โทรแจง้ หวัหน้างาน ER นางมยุร ี  หมัน่คดิ 

08 20338022 
 

ศนูยเ์ฝ้าระวงัด้านระบาด 
อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

053-953138 ต่อ 126 / 081 7645177 
               1. กลุ่มผูป่้วยโรคติดต่อ  
( ไขห้วดัใหญ่,ไขห้วดันก  , SARS ฯลฯ) 

2. อุบตัเิหตุ
ต่างๆ 

3. ผูป้ว่ยปนเป้ือน,
หมอกควนัพษิ 

ปฏิบติัตาม 
แนวทางขัน้ตอนการ
สอบสวนและควบคุมโรค 
โทรแจง้ 
นายพเิชษฐ ์หมัน่คดิ 
08 17645177 

1. อุทกภยั 
อคัคภียั

แผ่นดนิไหว 

เหตุการณ์สงบ ไมเ่กดิต่อเนื่องมากกว่า 1 วนั 
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ส่วนปฏิบติัการเวียงเชียงรุ้ง (Operations Section ;OS) 
1. วตัถปุระสงค ์  

เพื่อใหป้ฏบิตักิารตอบโตส้าธารณภยั เกีย่วกบัดา้นรกัษาพยาบาล การสอบสวนควบคุมโรค 
อนามยัสิง่แวดลอ้ม การฟ้ืนฟูดา้นสุขภาพจติและการประสานงานระหว่างหน่วยงานเป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ 
2. ขอบเขตของงาน 
2.1 ทมีปฏบิตักิารรกัษาพยาบาล (ER, EMS, DMAT, FR ในเครอืขา่ย, รพ.สต.ในเครอืขา่ย) การจดัทมี
ปฏบิตักิารดา้นรกัษาพยาบาลพรอ้มออกปฏบิตักิารในพืน้ที่เกดิเหตุ และในสถานบรกิาร รวมทัง้การ
ล าเลยีงขนยา้ยผูป้ว่ยวกิฤต การสนับสนุนช่วยเหลอืดา้นการแพทยแ์ก่หน่วยอื่นๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
ภายใตก้ารสัง่การของศูนยบ์ญัชาการเหตุการณ์ทมีประสานงานการรกัษาพยาบาล จดัระบบการ
ประสานงานในระดบัอ าเภอ/จงัหวดั  และประสานงานฝ่ายสนบัสนุนในการจดัระบบสื่อสารของทมี
ประสานงานรวมถงึการส่งต่อผูป้ว่ย 
2.2 ทมีสอบสวนและควบคุมโรค (SRRT)  เตรยีมความพรอ้มทมีและจดัทมีดา้นสอบสวนและควบคุมโรค 
ควบคุมโรคเบือ้งตน้ และควบคุมการระบาดเมื่อมกีารเกดิโรคตดิต่อทีม่าก หรอืผดิปกต ิใหอ้ยู่ในวงจ ากดั 
ในพืน้ทีเ่กดิสาธารณภยั รวมทัง้การจดัระบบเฝ้าระวงัฯ กรณมีกีารจดัตัง้ศูนยพ์กัพงิ 
2.3 ทมีปฏบิตักิารดา้นสาธารณสุข (อาชวีอนามยั)  จดัทมีเฝ้าระวงัอนามยัสิง่แวดลอ้ม  ด าเนินการ
ประเมนิดา้นสุขาภบิาล สิง่แวดลอ้ม และความปลอดภยัดา้น อาหาร น ้า  ขยะ และพาหะน าโรค ในพืน้ที่
เกดิสาธารณภยั 
2.4 ทมีสุขภาพจติ (MCATT)  จดัทมีด าเนินการประเมนิดา้นสุขภาพจติของผูป้ระสบภยั ณ พืน้ทีเ่กดิสา
ธารณภยั  ตดิตามการรบัยาผูป้ว่ยจติเวชเดมิ การเฝ้าระวงัภาวะเครยีดของผูป้ระสบภยั  ทมีเจา้หน้าที่
ปฏบิตังิานตามระยะ  และเฝ้าระวงัป้องกนัไมใ่หเ้กดิการฆา่ตวัตายในรายทีม่อีาการรุนแรง 
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3. ผูร้บัผิดชอบ 
บทบาทตามโครงสร้าง ICS ผูร้บัผิดชอบ 
ฝา่ยปฏบิตักิาร 1. แพทยเ์วรโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้  

2. หวัหน้างาน ER  
3. จนท.รพ.สต.เครอืขา่ยเวยีงเชยีงรุง้   4. FR ในเครอืขา่ย 

หน่วยปฏบิตักิารดา้นการแพทย์
รกัษาพยาบาล  ทมี  EMS 

1.พยาบาลผูร้บัผดิชอบ EMS  
2.พยาบาลวชิาชพีปฏบิตังิาน ER 
3.พยาบาล,เจา้หน้าที ่รพ.สต.เครอืขา่ยเวยีงเชยีงรุง้ 

ทมีสอบสวนควบคุมโรค( SRRT ) 1.นว.สาธารณสุข รบัผดิชอบงาน SRRT รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
2.นว.สาธารณสุข รบัผดิชอบงาน SRRT รพ.สต.เครอืขา่ย 

ทมีสุขภาพจติ 1.หวัหน้างานสุขภาพจติ รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 
2.เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบงานสุขภาพจติ รพ.สต.เครอืข่าย 

ทมีอนามยัสิง่แวดลอ้ม 1.พยาบาลวชิาชพีผูร้บัผดิชอบงานอาชวีอนามยั รพ. 
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ระยะท่ี 4  การฟ้ืนฟหูลงัเกิดภาวะฉุกเฉิน ( Recovery) 
1.ทมีปฏบิตักิารทุกทมี สรปุรายงานผลการปฏบิตังิาน ต่อทมีฝา่ยวางแผนและวชิาการเพื่อสรปุ 

วเิคราะหผ์ลการด าเนินงานในภาพรวมทัง้หมดเขา้ทีป่ระชุม War room 
2.เสนอขอ้มลูสรปุจาก War room ขอรบัการช่วยเหลอืไปยงัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในกรณทีีเ่กนิ

กว่าศกัยภาพในการจดัการโดยผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการขอรบัการสนบัสนุน 
3.ท าแผนการฟ้ืนฟู หน่วยงาน/ทมีทีเ่กี่ยวขอ้งปฏบิตักิารช่วยเหลอืฟ้ืนฟู 
4.สรปุผลการปฏบิตักิารตอบโตส้ถานการณ์เป็นเอกสาร  โดยทมีฝา่ยวางแผนและวชิาการ 
5.ยตุกิารปฏบิตักิารของ War room 
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ภยัจากอบุติัเหตหุมู่ 
(การบาดเจบ็ทางกาย) 
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แผนปฏิบัตกิารเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉกุเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข :  
กรณีอุบัติเหตุทางถนน  อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

 
วัตถุประสงค์ : เพ่ือเตรียมความพร้อมและด าเนินการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขกรณี
อุบัติเหตุทางถนน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เป้าหมาย:  ก่อนเกิดเหตุ:  มีแผนบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินฯ 
และมีการเตรียมความพร้อมตามแผนฯ กรณีอุบัติเหตุทางถนน 
  ขณะเกิดเหตุ:  1) มีระบบบัญชาการท่ีสั่งการได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สามารถใช้ใน
การสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2) มีระบบฐานข้อมูลและการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด  
    3) ทีมปฏิบัติการสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและ
รวดเร็ว  
  หลังเกิดเหตุ:  มีการถอดบทเรียน เพ่ือปรับปรุงแผนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 

การด าเนินงาน:  แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ  
ระยะที ่1  การด าเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ (  Prevention and Mitigation ) 
ระยะที ่2  การเตรยีมพรอ้มรองรบัภาวะฉุกเฉิน  ( Preparedness ) 
ระยะที ่3  การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Response) 
ระยะที ่4  การฟ้ืนฟูหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน ( Recovery) 
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1. ระยะเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุบัติเหต ุ( Prepraness  ): 
แผนการเตรยีมความพรอ้มดา้นกระบวนการ 7 ประเดน็ 

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1.Command 
การสั่งการ 

เมื่อไดร้ับแจ้งเหตุ ทีมกู้ชีพทีมแรก(พยาบาล 
EMS ในเวรนั้นๆ) เข้าประเมินสถานการณ ์ ณ 
จุดเกิดเหตุเริ่มต้นท าหน้าท่ีเป็น Commander 
ระยะต่อมาทีมกู้ชีพท่ีอาวุโสกว่า ท าหน้าที่เป็น 
Commander ต่อ 

ฝึกอบรมเดือน  
กุมภาพันธ์ – เมษายน 

พยาบาล ER ไม่ใช้ 

2.Safety/security 
ความปลอดภัย 

ทีมกู้ชีพอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง ( โรงพยาบาล ,
หน่วย FR )จะเข้าช่วยเหลือเมือ่สถานการณ์
ปลอดภัยและไดร้ับอนุญาตจากทมีกู้ภัยก่อน
ทุกครั้ง 

ฝึกอบรมเดือน  
กุมภาพันธ์ – เมษายน 

ทีมกู้ชีพเวียงเชียง
รุ้ง 
EMS ,FR,ต ารวจ 
ท้องถิ่น 4 แห่ง 

ไม่ใช้ 

3.Communication 
การสื่อสาร 

1.การสื่อสารหลักใช้วิทยุสื่อสารช่องต ารวจ 
คลื่นความถี่ 153 200 วิทยุสื่อสารช่อง
สาธารณสุข ช่อง 6 คลื่นความถี่ 155 375 
2.การสื่อสารรองใช้โทรศัพท์มือถือ 

ฝึกอบรมเดือน  
กุมภาพันธ์ – เมษายน 

,, ไม่ใช้ 

4.Assessment 
การประเมิน 

การประเมินสถานการณ์ ณ จุดเกิดเหตุ โดย
ทีมกู้ชีพทีมแรก พิจารณาจาก ขนาดของ
อุบัติเหตุ , จ านวนผูเ้สียชีวิต,จ านวน
ผู้ป่วยหนักและผู้บาดเจบ็ 

ฝึกอบรมเดือน  
กุมภาพันธ์ – เมษายน 

,, ไม่ใช้ 

5.Triage 
การคัดแยก 

ทีมกู้ชีพทีมแรกเข้าคัดแยกผู้ป่วยตามการแบ่ง
สี คือ สีแดง ,สเีหลือง,สเีขียว และสีด า 

ฝึกอบรมเดือน  
กุมภาพันธ์ – เมษายน 

,, ไม่ใช้ 

6.Treatment 
การรักษาพยาบาล 

-ณ จุดเกิดเหตุ ให้การรักษาพยาบาลตามการ
แบ่งสี คือสีแดง ,สเีหลือง,สเีขียว และสดี า 
-ในโรงพยาบาลจดั Zone ให้การดูแลดังนี้ สี
แดง บริเวณห้องอุบัตเิหตุและฉุกเฉินท้ังหมด , 
สีเหลืองบริเวณหน้าห้องยาทั้งหมด , สีเขียว
บริเวณหน้าห้องตรวจ OPD และสดี าหรือน้ า
เงินบริเวณหลังห้องยา 

ฝึกอบรมเดือน  
กุมภาพันธ์ – เมษายน 

,, ไม่ใช้ 

7.Transport 
การน าส่ง 

-ณ จุดเกิดเหตุ Commander มีหน้าที่ในการ
ดูแลและจัดรถน าส่งผู้ป่วยท่ีเหมาะสม
ตามล าดับคือสีแดง ,สีเหลือง,สเีขียว และสดี า 
รถ Ambulance ของโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง
มี 4 คัน ,รถกู้ชีพในเครือข่าย จ านวน 4 คัน 
ขอสนับสนุนจากแม่ข่าย 1669 รพ.ใกล้เคียง
คือ รพ.สมเด็จพระญาณสังวร,รพ.แม่ลาว,รพ.
พญาเม็งราย 

ฝึกอบรมเดือน  
กุมภาพันธ์ – เมษายน 

,, ไม่ใช้ 

 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า     ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2561 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม  2560 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 

 

1.ระยะเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุบตัิเหตุ  ( Prepraness  ):  

แผนเตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์ภยัจากอุบตัเิหตุหมู่ (ต่อ) 

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
1.Command  
การสัง่การ 

เสือ้คลุม Commander  โทรโขง่ ตุลาคม  EMT รพ.เวยีง
เชยีงรุง้ 

งบเงนิบ ารงุ รพ.
เวยีงเชยีงรุง้ 

2.Safety/security 
ความปลอดภยั 

อปุกรณ์ป้องกนัตนเองขัน้พืน้ฐานใน
รถพยาบาล (ถุงมอืยาง,แว่นตา,Mask,
เสือ้คลุมสะทอ้นแสง ,รองเทา้บู๊ต,กรวย
จราจร,เทปกัน้อาณาเขต ,ไฟฉาย
,กรรไกร ) 

ตุลาคม  EMT รพ.เวยีง
เชยีงรุง้ 

งบเงนิบ ารงุ รพ.
เวยีงเชยีงรุง้ 

3.Communication 
การสือ่สาร 

วทิยสุือ่สาร,โทรศพัทม์อืถอื,โทรโขง่
,นกหวดี 
ศนูยบ์ญัชาการ  นอกเวลาราชการ หอ้ง
ศนูยค์ณุภาพ 
ในเวลาราชการ หอ้งประชมุชัน้ 2 

ตุลาคม  เจา้หน้าที่
บรหิาร(พสัดุ ) 

งบเงนิบ ารงุ รพ.
เวยีงเชยีงรุง้ 

4.Assessment 
การประเมนิ 

OPD card Trauma ตุลาคม  พยาบาล 
ER,EMT 
รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 

- 

5.Triage  
การคดัแยก 

ป้ายคดัแยกผูป้ว่ย  ธงส ี ปากกา ตุลาคม  EMT รพ.เวยีง
เชยีงรุง้ 

- 

6.Treatment 
การรกัษาพยาบาล 

อปุกรณ์ทางการแพทย ์ -อปุกรณ์
ชว่ยชวีติขัน้พืน้ฐาน 
-อปุกรณ์ชว่ยชวีติขัน้สงู 

ตุลาคม  พยาบาล 
ER,EMT 
รพ.เวยีงเชยีงรุง้ 

งบเงนิบ ารงุ รพ.
เวยีงเชยีงรุง้ 

7.Transport 
การน าสง่ 

-อปุกรณ์ในการยดึตรงึและเคลื่อนยา้ย
ผูป้ว่ย 
-รถ Ambulance จ านวน 4 คนั 
-รถกูช้พี FR ในเครอืขา่ย จ านวน 4 คนั 
-รถจาก นพค.35 จ านวน 1 คนั 

ตุลาคม  พนกังานขบัรถ 
รพ. 
กูช้พีเวยีงเชยีง
รุง้ 
นพค.35 

- 

 

 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า     ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2561 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม  2560 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 

 

1.ระยะเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอุบตัิเหตุ( Prepraness  ) :  

แผนเตรยีมความพรอ้มดา้นการฝึกอบรมภยัจากอุบตัเิหตุหมู่ 

แผนงาน กิจกรรม ระยะเวลาด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
อบรมบุคลากร 
ทุกระดบัใน
โรงพยาบาล 

เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาล กุมภาพนัธ ์– มนีาคม  หวัหน้างาน 
ER และทมี 

รพ.เวยีงเชยีง
รุง้ 

การฝึก
สถานการณ์บน
โต๊ะ (Table top 
exercises) 

เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาลและ
เจา้หน้าทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ 
กูช้พีของ อปท. 4 แห่ง,เจา้หน้าที่
ต ารวจ,ปภ.อ าเภอ,เจา้หน้าที ่รพสต.
ในเครอืขา่ย 7 แห่งรว่มซอ้มแผน 
Table  top  exercises 

มนีาคม  เจา้หน้าที ่รพ. 
เจา้หน้าที่
หน่วยงาน
ต่างๆทุกภาค
ส่วนในอ าเภอ
เวยีงเชยีงรุง้ 

รพ.เวยีงเชยีง
รุง้ 

ฝึกปฏบิตัจิรงิใน
สถานการณ์
จ าลอง 

เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาลและ
เจา้หน้าทีห่น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งไดแ้ก่ 
กูช้พีของ อปท. 4 แห่ง,เจา้หน้าที่
ต ารวจ,ปภ.อ าเภอ,เจา้หน้าที ่รพสต.
ในเครอืขา่ย 7 แห่งรว่มซอ้มแผนฯ 

มนีาคม-เมษายน ,, งบสาธารณภยั
อ าเภอ 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า     ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2561 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม  2560 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 

 

2. ขณะเกิดเหตอุบุติัเหตทุางถนน ( Response ) : 
ประกอบดว้ย 
2.1 แผนภมูกิารรบัแจง้เหตุการณ์ 
2.2 แผนการเรยีกอตัราก าลงัส ารอง 
2.3 แผนการจดัเตรยีมทรพัยากร เวชภณัฑ ์ยา อุปกรณ์ทางการแพทย์ (ใชแ้ผน

รว่มกนัทุกแผน) 
2.4 แผนการแจง้หน่วยเหนือและในพืน้ที่ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

2.1 แผนภมิูการรบัแจ้งเหตกุารณ์อบุติัเหตหุมู่อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 
1. สอบถามข้อมูล                                                                                                                                                                                        
-สถานท่ีเกิดเหต ุ
-สาเหตุการเกิด 
-จ านวนผูบ้าดเจบ็ 
-ช่ือ,เบอร์โทรติดต่อของผูแ้จง้เหตุ 
 
 
 
                                                                                                                                           
         
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

        

2. เจ้าหน้าที ่ ER ได้รับแจ้งเหต ุ
-รายงาน พยาบาล In charge ER/แจง้เจา้หนา้ท่ี ER ท่ีอยูเ่วร 
-วทิย/ุโทร เรียก พนกังานขบัรถเวร EMS  
-โทรแจง้เหตุ 1669  +  และขอความช่วยเหลือ รพ.ใกลเ้คียง 
( กรณทีี ่รพ. ไดร้บัแจง้จากแหล่งอื่นทีไ่มใ่ช่  1669 ) 
 

8. เจ้าหน้าทีทุ่กคนเข้ารายงานตวั  ที ่ER 
-เม่ือไดย้นิเสียงไซเลนจากรถ Refer ใหม้ารายงาน
ตวัท่ีจุดอ านวยการ 
(บริเวณดา้นขา้ง ER ทางไป หอ้งคลอด)  
-รับใบมอบหมายงาน ตรวจสอบหนา้ท่ี + เตรียม
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ี พยาบาล Commander แลว้เขา้
ประจ าจุดต่างๆตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 

3. พยาบาล  In charge ER 
1.วทิย ุแจง้ยาม  “เชียงรุ้ง 304” 
2. Intercom แจง้ IPD เพื่อขอ   
    ความช่วยเหลือ 
3.รายงานแพทยเ์วร/แพทยท่์าน
อ่ืนๆท่ีสามารถติดต่อได ้
4.โทรไปศูนยว์ทิยอุ  าเภอ 053-
953451  ,วทิยุ คลืน่ 157.600 
(สายรุ้ง) ขอก าลงักูชี้พ ทุก อบต. 
5.แจง้หวัหนา้ ER (08 20338022)     
จากนั้นหวัหนา้ ER จะแจง้ 
ผูอ้  านวยการ รพ.08 47102007
หวัหนา้กลุ่มการฯ 08 46142406 
หวัหนา้บริหารฯ 08 40406604 
ระยะแรก   ท าหนา้ท่ีเป็น  
Commander ใน รพ.ก่อน 
หมายเหตุ   
เร่ิมตน้ ขณะท่ีเจา้หนา้ท่ีท่ีรับหนา้ท่ี 
Commander ยงัไม่มาให ้พยาบาล 
In charge ER แจกใบมอบหมาย
งาน 

6.พยาบาล  ER  
คนแรกทีม่าถึง 

-ท าหนา้ท่ีเป็น Commander 
ใน รพ. 
ท าหนา้ท่ีต่อจากพยาบาล  
In charge ER  
 

7.พนักงานขบัรถคนที ่2 
-ขบัรถ Refer  มารับพยาบาล  ท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหอ้อกปฏิบติัการ ณ จุดเกิดเหตท่ีุ
หนา้ตึก OPD ไป จุดเกิดเหต ุ
พนักงานขับรถคนที ่3 ,4 
-ผูป่้วย ณ จุดเกิดเหตุยงัไม่หมด ขบัรถรับผูป่้วย 
-เตรียมรถ Refer เพ่ือส่งต่อผูป่้วยคนท่ี 2 ,3....... 

2.พนักงานขบัรถเวร EMS 
1.ขบัรถ EMS มารับพยาบาลMember 1( R) +พยาบาลMember 2 
    + ผูช่้วยเหลือผูป่้วย ER   ออกปฏิบัตกิาร ณ จุดเกดิเหตุ   
2. พขร. EMS เรียกเวร  พขร. คนท่ี 2   On call   
3. ยกเคล่ือน ยา้ยผูป่้วย สีแดง คนท่ี 1 มา รพ. 
4. เตรียมส่งต่อผูป่้วยคนท่ี 1 ไป รพศ.ชร. 
หมายเหตุ ER เหลือ พยาบาล  In charge ER ,ยาม,ห้องบัตร 
 

1. ได้รับแจ้งเหต ุ
 -จากพลเมืองดี 
 -จากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 053- 935155 
 -จาก 1669 ,053-607105 ,053-953137-8 ต่อ 111 

4. ยามในเวร 
-ขบัรถ Refer   
เปิดไซเลนไปซอยตามบา้นพกั
,แฟลต ประกาศ “ ขณะนีเ้กดิ
อุบัตเิหตุหมู่ขอให้เจ้าหน้าที ่รพ.
ทุกคน รายงานตวัที ่ER ” 
-จากนั้นยามในเวรใหอ้ยูดู่แล
ความเรียบร้อยต่างๆท่ีตึก OPD 
-ขณะท่ียงัไม่มีเจา้หนา้ท่ีมา
รายงานตวัให้ปฏิบตังิานเป็น 
จนท.รพ.คนที ่1 โทรตาม จนท. 
 

5. เจ้าหน้าทีห้่องบัตร/เปล 
-ยกกล่องรับอุบติัเหตุหมู่ 
(อยูท่ี่ Stock ER) มาเตรียมไว้
บริเวณบอร์ดทางไป LR 
-เตรียมรถ Emergency  , รถ 
Suction ของ LR มาไวท่ี้ ER 
-เตรียม Set ท าแผล,น ้ ายาต่างๆ 
มาวางท่ี เคาวเ์ตอร์ ER 
แลว้ปฏิบติัการ ท่ีหอ้งบตัร 
คน้ OPD card ของผูป่้วย 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

9. เจ้าหน้าท่ีทุกคนเข้าประจ าจดุท่ีได้รบัมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
            
            
            
            
            
            
      
 

                            ใหก้ารดแูลผูป้ว่ยตามระดบัความรุนแรง 
 

            
            
            
            
            
            

           

จุดคดักรอง 
บริเวณทางลาดข้ึนตึก OPD ดา้นหนา้ 
พยาบาลทีท่ าหน้าทีค่ดักรอง รับตะกร้าอุปกรณ์จากกล่องรับอุบติัเหตุหมู่
(OPD card รูปคน, ป้ายขอ้มือแยกสี) อยูจุ่ดคดักรองเม่ือผูป่้วยมาท าหนา้ท่ีคดั
กรองแยกประเภทผูป่้วย แจก OPD card รูปคน, ป้ายขอ้มือตามสี ส่งผูป่้วย
ไปตามจุด A ,B ,C , D 
จุด A 
บริเวณหนา้หอ้งตรวจทั้งหมด 
รับผูป่้วยบาดเจ็บเลก็นอ้ย( สีเขียว ) 

จุด C 
ER ทั้งหมด 
รับผูป่้วยบาดเจ็บสาหสั( สีแดง ) 
 

จุด B 
บริเวณ ดา้นหนา้หอ้งยา 
รับผูป่้วยบาดเจ็บปานกลาง 
( สีเหลือง ) 
 
 

จุด D 
บริเวณทางเดินดา้นหลงัหอ้งยา 
รับผูป่้วยหมดหวงัเสียชีวติ 
( สีด า ,น ้ าเงิน ) 
 

 

พยาบาล IPD ,ผู้ช่วยเหลอืผู้ป่วย IPD ในเวร 
พยาบาล IPD คนที ่1 
1.เม่ือไดย้นิเสียงไซเลนจากรถ Refer ใหม้ารายงานตวัท่ีจุด
อ านวยการ (บริเวณดา้นขา้ง ER ทางไป หอ้งคลอด) 
ขณะท่ียงัไม่มีผูป่้วยเขา้มา รพ.ช่วย  In charge ER เตรียมอุปกรณ์ รอ
รับผูป่้วย ,รับกล่องส าหรับพยาบาล IPD 
พยาบาล IPD คนที ่2 
1.เม่ือไดย้นิเสียงไซเลนจากรถ Refer ใหม้ารายงานตวัท่ีจุด
อ านวยการ (บริเวณดา้นขา้ง ER ทางไป หอ้งคลอด) 
2.เตรียมพร้อมรับผูป่้วยสีเหลือง ณ บริเวณดา้นหนา้หอ้งยา 
ผู้ช่วยเหลอืผู้ป่วย IPD ในเวร 
1. ใหเ้ตรียมรถท าแผล , Set ท าแผล , Set Suture ,น ายา ต่างๆฯลฯ 
ออกมา Zone รับผูป่้วยสีเหลือง 
2. จดัเตรียม Zone รับผูป่้วยสีเหลือง บริเวณดา้นหนา้หอ้งยา 
3.รับใบมอบหมายงานท่ีกล่องมอบหมายงาน  ท่ีบอร์ดดา้นขา้งหอ้ง 
ER    
 

1.กรณี D/C 
-ใหก้ารดูแลผูป่้วย, Observe 
อาการผูป่้วยจน Stable 
-ใหค้  าแนะน าผูป่้วยและญาติ
เร่ืองแนวทางการปฏิบติัตวัการ
สงัเกตอาการผิดปกติต่างๆ 
-เบอร์  EMS ติดต่อกรณีผูป่้วยมี
อาการผิดปกติ 

2.กรณี Refer 
ปฏิบติัตามแนวทางการ Refer 
1. ผูป่้วยหนกั On ET tubeใหพ้ยาบาล Refer ไป พร้อมผูช่้วยเหลือผูป่้วย 
2.กรณีผูป่้วยไม่ได ้On ET Tube มีอาการหนกัใหพ้ยาบาลท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหไ้ป Refer ไปพร้อมผูป่้วย 
3.กรณี  Refer   ผูป่้วยมากกวา่  3 คน ให ้Commander    โทร 1669 
( รพศ.ชร. ) ประสานขอรถ Refer  
 

3.กรณี Admit 
ใหป้ฏิบติัตามแนวทางการ
Admit 
ใหค้  าแนะน าแนวทางการ
รักษาพยาบาลใหแ้ก่ผูป่้วย
และญาติ 

เหตุการณ์สงบ แจ้งผู้อ านวยการ,แพทย์เวร เพือ่ประกาศยุตแิผน 
พยาบาลเวร ER รวบรวมเอกสารต่างๆ ส่งรายงานใหศู้นยส์ัง่การ รพศ.ชร, งานประกนั ฯลฯ 
 สรุปปัญหาอุปสรรคต่างๆใหที้มการรักษาพยาบาลโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

  
 
2.2 แผนการเรียกอตัราก าลงัส ารองภยัจากอบุติัเหตหุมู่ 
ก าหนดแผนรบัภยัจากอุบตัเิหตุหมู ่3 ระดบั พจิารณาจาก ลกัษณะของเหตุการณ์ ,จ านวนผูป้ว่ย,จ านวน
ผูป้ว่ยหนกั ดงัน้ี 

ระดบัความรุนแรง ลกัษณะของเหตุการณ์ ,จ านวนผูป้ว่ย แนวทางการปฏบิตังิาน 
 ระดบั 1 -ลกัษณะของเหตุการณ์ไม่รุนแรง  

-มจี านวนผูป้ว่ยทัง้หมดไมเ่กนิ 10 คน  
-จ านวนผูป้ว่ยหนกัไมเ่กนิ 2 คน 

ใหก้ารรกัษาพยาบาลโดยเจา้หน้าทีท่ี่
ปฏบิตัติามเวรปกต ิทีอ่ยูป่ฏบิตังิานใน
เวรนัน้ๆ 

ระดบั 2 -ลกัษณะของเหตุการณ์รุนแรง  
-มจี านวนผูป้ว่ยทัง้หมด  10 - 20 คน 
-จ านวนผูป้ว่ยหนกั   3-5  คน 

ใหก้ารรกัษาพยาบาลโดยเจา้หน้าทีท่ี่
ปฏบิตัติามเวรปกต ิ
และเปิดแผนรบัอุบตัเิหตุหมู่โดย
เจา้หน้าทีท่ ัง้หมดในโรงพยาบาล 

ระดบั 3 -ลกัษณะของเหตุการณ์รุนแรงมาก 
-มจี านวนผูป้ว่ยทัง้หมด  มากกว่า 20  คน 
-จ านวนผูป้ว่ยหนกัมากกว่า  5  คน 

เปิดแผนรบัสาธารณภยัระดบัอ าเภอ 
ปฏบิตังิานโดยเจา้หน้าทีท่ ัง้หมดใน
โรงพยาบาลรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง
ทีท่ ัง้หมดในอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ทัง้หมด 
และ โรงพยาบาลในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
แนวทางการเรียกอตัราก าลงัส ารองกรณีภยัจากอบุติัเหตหุมู่ 

ระดบัความรุนแรง แนวทางการเรยีกอตัราก าลงัส ารอง 
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

ระดบั 1 ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER (5 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี  3  
2.เวชกจิฉุกเฉิน 1 
3.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย ER 1 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
1.งานหอ้งคลอดและหอ้งผ่าตดั  
    พยาบาลวชิาชพี 3 
    ผูช้่วยเหลอืหอ้งคลอด 1 
2.งานผูป้ว่ยนอก 
    พยาบาลวชิาชพี 3 
3.แพทยเ์วร 1  

ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER นอกเวลา (4 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี 3 
2.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย 1 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
1.เจา้หน้าทีเ่วชระเบยีน 1 
2.พนกังานขบัรถ 1 
3.ยาม 1 
4.พยาบาลวชิาชพี IPD 2 
5.ผูช้่วยเหลอื IPD 1 
6.แพทยเ์วร 1 

 ระดบั 2 ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER (5 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี  3  
2.เวชกจิฉุกเฉิน 1 
3.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย ER 1 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาลโดยการ
เปิดแผนรบัอุบตัเิหตุหมู ่ระดบั 2 (แผน 
2) 

ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER นอกเวลา (4 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี 3 
2.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย 1 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
1.เจา้หน้าทีต่ามบา้นพกัในโรงพยาบาล โดยยามใน
เวรเปิดไซเลนและเรยีกเจา้หน้าทีต่ามบา้นพกั 
2.เจา้หน้าทีใ่นเขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้  ตามทาง
โทรศพัทโ์ดยเจา้หน้าที ่รพ. คนที ่1 ทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
3.หน่วยกู้ชพีทอ้งถิน่ ในเขตทีเ่กดิเหตุและใกลเ้คยีง 
โดยพยาบาลหวัหน้าเวร ER ประสานทาง 
วทิยคุลื่นต ารวจ 153 200 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

ระดบัความรุนแรง แนวทางการเรยีกอตัราก าลงัส ารอง 
ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

ระดบั 3 ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER (5 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี  3  
2.เวชกจิฉุกเฉิน 1 
3.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย ER 1 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาลโดยการ
เปิดแผนรบัอุบตัเิหตุหมู ่ระดบั 3 (แผน 
3) 
ประสานหน่วยเหนือ 1669 เพื่อขอก าลงั
สนบัสนุน 

ใชอ้ตัราก าลงัทีข่ ึน้ปฏบิตังิาน ER นอกเวลา (4 ) 
1.พยาบาลวชิาชพี 3 
2.ผูช่้วยเหลอืผูป้ว่ย 1 
 
เรียกก าลงัส ารองจาก 
1.เจา้หน้าทีต่ามบา้นพกัในโรงพยาบาล โดยยามใน
เวรเปิดไซเลนและเรยีกเจา้หน้าทีต่ามบา้นพกั 
2.เจา้หน้าทีใ่นเขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้  ตามทาง
โทรศพัทโ์ดยเจา้หน้าที ่รพ. คนที ่1 ทีไ่ดร้บั
มอบหมาย 
3.หน่วยกู้ชพีทอ้งถิน่ ในเขตทีเ่กดิเหตุและใกลเ้คยีง 
โดยพยาบาลหวัหน้าเวร ER ประสานทางวทิยคุลื่น
ต ารวจ 153 200 
4.ประสานหน่วยเหนือ 1669 เพื่อขอก าลงัสนบัสนุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

ผงัแสดงการก าหนดสถานทีเ่พือ่รับสาธารณภัยในโรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 
 

 
ฝา่ยเวชปฏบิตัฯิ                ตกึผูป้ว่ย                         
                                                                        

         หอ้งฟนั     CSG 
 
 
 

    หอ้งคลอด        หอ้งผ่าตดั           ตกึNCD 
 

                     หอ้งพกั                   stock 
                     ศูนย ์         หอ้ง 

                  ฉีดยา   คุณภาพ     เกบ็ Film 
    
 หอ้งฉุกเฉิน         X-Ray  
    กลุ่ม C      สหกรณ์ 

 
จดุคดั 
กรอง    OPD                การเงนิ  งานประกนั  
ผูป้ว่ย                  กลุ่ม B 

 
   หอ้งยา      กลุ่ม D 

                           หน้าหอ้งตรวจ 
            กลุ่ม A 

  
หอ้งบตัร              1       2 3 4               
                                                                       หอ้งชนัสตูร 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 2.3 การจดัเตรียมด้านอปุกรณ์การแพทยใ์นระหว่างเกิดเหต ุ

 
1.อุปกรณ์ป้องกนัตนเองขัน้พืน้ฐาน 2.อุปกรณ์สื่อสาร 3.อุปกรณ์ทางการแพทย ์

อุปกรณ์ ม ี ไมม่ ี
1.ถุงมอืยางแบบหนา /  
2.หมวกนิรภยั /  
3.แว่นตา /  
4.Mask /  
6.กระบงัหน้า  / 
7.เครือ่งป้องกนัเสยีง /  
8.เสือ้สะทอ้นแสง /  
9.เสือ้คลุม /  
10.รองเทา้บู๊ต /  
11.กรวยจราจร /  
12.เทปกัน้อาณาเขต /  
13.ไฟฉาย /  
14.มดีพก/กรรไกร /  
15.กลอ้งส่อง
ทางไกล 

 / 

16.พลุไฟ  / 
อปุกรณ์ Incident 
commander 

  

1.แผนที ่  / 
2.บอรด์ ปากกา /  
อปุกรณ์ทัว่ไป   
1.บตัรประจ าตวั /  
2.สมดุจด ปากกา /  

 
อุปกรณ์ ม ี ไมม่ ี

1.วทิยสุื่อสาร /  
2.โทรศพัทม์อืถอื /  
3.นกหวดี /  
4.โทรโขง่ /  
5.รถสื่อสาร /   

 
อุปกรณ์ ม ี ไมม่ ี

อปุกรณ์คดัแยก   
1.ป้ายคดัแยก /  
2.ปากกา /  
3.ธงส ี /  
อปุกรณ์ช่วยชีวิต   
1.Suction /  
2.Orapharyngeal 
airway 

/  

3.Nasopharygeal 
airway 

 / 

4.face shield /  
5.pocket mask /  
6.Asherman chest 
seal 

 / 

7.absorbent 
pressure dressing 

 / 

อปุกรณ์ช่วยฟ้ืนคืน
ชีพ 

  

1.Endotracheal tube /  
2.Lalyngeal Mask 
Airway 

/  

3.mask with /  



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

1.อุปกรณ์ป้องกนัตนเองขัน้พืน้ฐาน 2.อุปกรณ์สื่อสาร 3.อุปกรณ์ทางการแพทย ์
3.กลอ้งถ่ายรปู /  
4.เงนิพก /  
5.น ้า /  

 
 

reservoir bag 
4.ถงั oxygen /  
5.bag –valve-mask 
set 

 / 

6.Needle 
thoracocentesis 

/  

7.Defibillator /  
อุปกรณ์ ม ี ไมม่ ี

8.Intravenous drugs /  
9.Intravenous 
cannula and fluid 

/  

10.Intraosseous 
needle 

/  

11.Intravenous 
agent 

 / 

12.Long spinal 
board 

/  

อปุกรณ์ทาง
การแพทยอ่ื์นๆ 

  

1.Surgical 
cricothyrotomy 

 / 

2.Automatic 
ventilation 

 / 

3.Chest drain set 
with drainage bag 

 / 

4. 12 Lead EKG /  
5.External pacing  / 
6.Rapid infusion  / 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

1.อุปกรณ์ป้องกนัตนเองขัน้พืน้ฐาน 2.อุปกรณ์สื่อสาร 3.อุปกรณ์ทางการแพทย ์
device 
7. cut down set /  
8.Pressure infuser  / 
9.Amputation set  / 
10.anaesthesia , 
general 

 / 

11. anaesthesia , 
local 

 / 

12.Analgesia , 
intravenous 

 / 

13.medical 
emergencies 
 

/  

อุปกรณ์ ม ี ไมม่ ี
อปุกรณ์ในการยึด
ตรึงและเคล่ือนย้าย
ผูป่้วย 

  

1.Splint /  
2.Traction splint  / 
3.Vacuum mattress  /  

 
 
 
 
 
 
 
    



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

                       2.4 แผนการแจ้งหน่วยเหนือ และในพืน้ท่ี ในระหว่างเกิดอบุติัเหตหุมู่ 
 

                           ความรุนแรงระดบั 3 
          พยาบาล  In charge  ER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

รายงานแพทยเ์วร 
ประจ าวนัทีเ่กดิเหตุ 

 

Intercom แจง้ IPD  
ขอความช่วยเหลอื 

1.โทร 1669 
   เพื่อประสานความ 
   ช่วยเหลอื จาก รพ. 
   ใกลเ้คยีง 

2.โทรแจง้ต ารวจ 053-953155 
วทิยแุจง้ ปภ.อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ คลื่น ความถีห่ลกั 
157 500   นามเรยีกขาน สายรุง้  หรอื 053-953451 
ต่อ 18  ขอความช่วยเหลอื กูช้พี FR ในเครอืขา่ย 

หวัหน้างาน ER 
1.รายงานผูอ้ านวยการ รพ.  
2.รายงานหวัหน้ากลุ่มการ ฯ 
3.แจง้หวัหน้าฝ่ายบรหิาร เพื่อขอความช่วยเหลอื 

รายงานหวัหน้า
งาน ER 

08 20338022 

ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล/ผูแ้ทน 
รายงาน สสจ.ชร 

 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 
 

3.ระยะหลงัเกิดเหต ุ( Recovery ) 
ฝา่ย/งาน การด าเนินการ 

1.บรหิารงานทัว่ไป 
ฝา่ยแผน,ประสานงานประเมนิผล 
หน่วยสนบัสนุนดา้น เทคโนโลย ีฯลฯ 

-รวบรวมความเสยีหายดา้นทรพัยส์นิ ,สุขภาพ 
ค่าใชจ้่ายต่างๆ 
-ขอ้มลูผูร้บับรกิาร  Back up  ขอ้มลูเกบ็ไว ้
-รว่มประเมนิผลการปฏบิตังิาน ,ถอดบทเรยีน 

2.หน่วยปฏบิตักิารดา้นการแพทย ์ -สรปุขอ้มลู วเิคราะห์  ในเหตุการณ์เพื่อประเมนิผลการด าเนินงานดา้นการ
รกัษาพยาบาล 
-รว่มกบัคณะกรรมการระดบัอ าเภอสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุ 
ถอดบทเรยีน 

3.ทมีสอบสวนโรค -รว่มกบัคณะกรรมการระดบัอ าเภอสอบสวนการเกดิอุบตัเิหตุ 
ถอดบทเรยีน 

4.ทมีสุขภาพจติ -จดัหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีแ่ละทมีจติเวชออกหน่วยในพืน้ทีท่ีเ่กดิเหตุการณ์ตามระยะ 
ระยะวกิฤต ิ( 72 ชัว่โมงแรกหลงัเกดิเหตุ ) 
ระยะฉุกเฉิน (72 ชัว่โมง – 2 สปัดาห ์) 
ระยะหลงัไดร้บัผลกระทบ (2 สปัดาห ์– 3 เดอืน ) 
ระยะฟ้ืนฟู ( หลงัเกดิเหตุการณ์ 3 เดอืน ) 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
แผนการเตรียม 
  ความพร้อม 
  กรณีอทุกภยั 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แผนการเตรียมความพร้อมกรณีอทุกภยั ประกอบด้วย 4 ระยะ 
ระยะที ่1  การด าเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ (  Prevention and Mitigation ) 
ระยะที ่2  การเตรยีมพรอ้มรองรบัภาวะฉุกเฉิน  ( Preparedness ) 
ระยะที ่3  การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Response) 
ระยะที ่4  การฟ้ืนฟูหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน ( Recovery) 

 
แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอทุกภยั 

ก าหนดแผนรบัอุทกภยั  3 ระดบั พจิารณาจาก ลกัษณะของเหตุการณ์และความรุนแรง  ดงันี้ 
 

แผนอุทกภยั ระดบัความรุนแรง 
แผนอุทกภยั 1 รองรบั กรณฝีนตกตดิต่อกนัเป็นเวลานานมนี ้าท่วมขงับรเิวณหน้าโรงครวั 

 
แผนอุทกภยั 2  รองรบัระดบัน ้าสงูอยา่งต่อเนื่องเริม่เอ่อเขา้บรเิวณอาคาร โซนดา้นหลงั ไดแ้ก่ โรงครวั 

ซกัฟอก คลงัวสัดุการแพทย ์ คลงัยา 
 

แผนอุทกภยั 3 รองรบัเมือ่ระดบัน ้าสงูอยา่งต่อเนื่องและเอ่อเขา้ท่วมพืน้ทีทุ่่งนาโดยรอบโรงพยาบาล ท่วม
อาคารโซนดา้นหลงัของโรงพยาบาลทัง้หมด ถงึขอบพืน้ตกึ OPD , IPD   
รพ.ไมส่ามารถรบับรกิารผูป้่วยได ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 
วเิคราะหจ์ดุเสีย่งส าคญัและแผนป้องกนัสถานทีส่ าคญัภายในโรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 

จดุส าคญั สถานทีต่ ัง้ โอกาสเสีย่ง การป้องกนั 
1.คลงัวสัดุการแพทย ์ อาคารชัน้เดยีว สงู ก่อสรา้งแนวกัน้น ้าท่วมเป็น

คอนกรตี/ มแีผนการเคลื่อนยา้ย 
2.คลงัยาและเวชภณัฑ ์ อาคารชัน้เดยีว สงู ก่อสรา้งแนวกัน้น ้าท่วมเป็น

คอนกรตี/ มแีผนการเคลื่อนยา้ย 
3.คลงัวสัดุงานบา้นงานครวั อาคารชัน้เดยีว สงู กระสอบทราย/มแีผนเคลื่อนยา้ย 
4.โรงไฟฟ้า  สงู ยกพืน้ระบบไฟฟ้าทัง้หมด 
5.ซกัฟอก อาคารชัน้เดยีว สงู กระสอบทราย/มแีผนเคลื่อนยา้ย 
6.หน่วยจา่ยกลาง อาคารชัน้เดยีว สงู กระสอบทราย/มแีผนเคลื่อนยา้ย 
7.โรงครวั อาคารชัน้เดยีว สงู กระสอบทราย/มแีผนเคลื่อนยา้ย 
8.อาคารซ่อมบ ารงุ อาคารชัน้เดยีว สงู กระสอบทราย/มแีผนเคลื่อนยา้ย 
9.โซนบา้นพกัชัน้ล่างทัง้หมด  สงู กระสอบทราย/มแีผนเคลื่อนยา้ย 
10.ตกึผูป้ว่ยนอก ตกึ 2 ชัน้ ต ่า  
11.ตกึผูป้ว่ยใน อาคารชัน้เดยีว

ยกสงู 
ต ่า  

 
หมายเหตุ    กระสอบทราย และเครือ่งสบูน ้า ขอสนบัสนุนจาก อปท.และส านกังานป้องกนัและ 
                    บรรเทาสาธารณภยัอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

1.1 แผนการเตรยีมความพรอ้มดา้นกระบวนการ 7 ประเดน็ 
กระบวนการ แนวปฏบิตัขิองอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

1.Command 
การสัง่การ 

1.ระบบการเตอืนภยั  
-ทมีบรหิารงานทัว่ไปตดิตามสถานการณ์อากาศจากศูนยป้์องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ
เวยีงเชยีงรุง้  โทรศพัท ์053 953451 ต่อ 18 
ทมีประชาสมัพนัธข์องโรงพยาบาล ประกาศการเฝ้าระวงัทุกเชา้ ในฤดฝูน 
-ก าหนดจดุอา้งองิเพื่อเตรยีมขนยา้ยสิง่ของและอุปกรณ์ต่างๆไวท้ีส่งู 
2.เมือ่เกดิเหตุน ้าท่วม  จดัระบบการขนยา้ยสิง่ของ ,ระบบการขนยา้ยผูป้ว่ย 

2.Safety/security 
ความปลอดภยั 

1.ประเมนิความปลอดภยัของผูป้ว่ยทีน่อนใน รพ.,ผูป้ว่ยทีต่รวจที ่ER,OPD 
2.ประเมนิความปลอดภยัเจา้หน้าทีต่ามบา้นพกั 
3.ทมีกูช้พีอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ ( โรงพยาบาล ,หน่วย FR )จะเขา้ช่วยเหลอืเมือ่สถานการณ์
ปลอดภยัและไดร้บัอนุญาตจากทมีกู้ภยัก่อนทุกครัง้ 

3.Communication 
การสื่อสาร 

1.การสื่อสารหลกัใชว้ทิยสุื่อสารช่องต ารวจ คลื่นความถี ่153 200 
วทิยสุื่อสารช่องสาธารณสุข ช่อง 6 คลื่นความถี ่155 375  2.การสื่อสารรองใชโ้ทรศพัทม์อืถอื 

4.Assessment 
การประเมนิ 

กรณนี ้าท่วมในโรงพยาบาล 
-ประเมนิความปลอดภยัของผูป้ว่ยทีน่อนใน รพ.,ผูป้ว่ยทีต่รวจที ่ER,OPD 
กรณนี ้าท่วมในเขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้และมผีูบ้าดเจบ็(ไมท่่วม รพ.) 
-เมือ่ทมีกู้ภยัอ าเภอ อนุญาตใหท้มีกูช้พีเขา้ช่วยเหลอื ณ จดุเกดิเหตุ ทมีกูช้พีทมีแรกเขา้ประเมนิ
สถานการณ์ พจิารณาจาก จ านวนผูป้ว่ย จ านวนผูป้ว่ยหนกั 

5.Triage คดัแยก ทมีกูช้พีทมีแรกเขา้คดัแยกผูป้ว่ยตามการแบ่งส ีคอื สแีดง ,สเีหลอืง,สเีขยีว และสดี า 
6.Treatment 
การรกัษาพยาบาล 

กรณนี ้าท่วมในโรงพยาบาล 
-ใหบ้รกิารเฉพาะกรณอุีบตัเิหตุและฉุกเฉินทีจ่ าเป็น 
กรณนี ้าท่วมในเขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้และมผีูบ้าดเจบ็ (ไมท่่วม รพ.) 
-ณ จดุเกดิเหตุ ใหก้ารรกัษาพยาบาลตามการแบ่งส ีคอืสแีดง ,สเีหลอืง,สเีขยีว และสดี า 
     ในโรงพยาบาลจดั Zone ใหก้ารดแูลดงันี้ สแีดง บรเิวณหอ้งอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทัง้หมด , สี
เหลอืงบรเิวณหน้าหอ้งยาทัง้หมด , สเีขยีวบรเิวณหน้าหอ้งตรวจ OPD และสดี าหรอืน ้าเงนิบรเิวณ
หลงัหอ้งยา 

7.Transport 
การน าส่ง 

พาหนะในการขนส่งผูป้ว่ยในโรงพยาบาลกบัภายนอก ไดแ้ก่ รถ 4 wheel , ขอสนบัสนุนรถจาก 
นพค.35 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

1.2 แผนเตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นก่อนเกดิอุทกภยั 
กระบวนการ อุปกรณ์ทีจ่ดัเตรยีมเพิม่เตมิทีจ่ าเพาะ 

1.Command 
การสัง่การ 

จดัตัง้ ศูนยอ์ านวยการ ( WAR ROOM ) หอ้งประชุมชัน้ 2 โรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 

2.Safety/security 
ความปลอดภยั 

-ระบบไฟส ารอง เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าสามารถส ารองได ้ 36 ชัว่โมง 
-ไฟฉุกเฉินในอาคาร ทีใ่หบ้รกิารผูป้ว่ย ER,IPD ,LR 
-จดัสรา้งแนวกัน้น ้าในอาคารทีเ่สีย่งต่อน ้าท่วมขงั อาคารคลงัวสัดุการแพทย ์คลงัยา 
ซกัฟอก 
-ยกพืน้เครือ่งก าเนิดไฟฟ้าใหส้งูกว่าระดบัน ้า 

3.Communication 
การสื่อสาร 

1.การสื่อสารหลกั วทิยสุื่อสาร  
–สถานีแมข่่ายใชไ้ด ้24 ชัว่โมง 
วทิยสุื่อสารใน รพ. ทัง้หมด 14 เครือ่ง (Mobile 2 , Handy 8 ,ในรถ Ambulance 4 ) 
วทิยเุครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ 8 เครือ่ง 
วทิยเุครอืขา่ยกูช้พี FR 4  เครือ่ง 
2.ระบบการสื่อสารส ารอง โทรศพัทม์อืถอื ,โทรศพัทภ์ายใน 

4.Assessment 
การประเมนิ 

เสน้แนวกัน้น ้าในอาคารทีเ่สีย่งต่อน ้าท่วมขงั อาคารคลงัวสัดุการแพทย ์คลงัยา ซกัฟอก 

5.Triage 
การคดัแยก 

- 

6.Treatment 
การรกัษาพยาบาล 

-ออกซเิจนเหลว มปีรมิาณส ารองใชไ้ดไ้มต่ ่า 10 วนั,ออกซเิจน Tank ส ารอง 28 ถงั 
-ยาและเวชภณัฑ ์มปีรมิาณส ารองไมต่ ่ากว่า 1 เดอืน 
-น ้าดื่ม มปีรมิาณส ารอง 4 วนั 
-น ้าใช ้ มปีรมิาณน ้าสะอาดส ารองใชไ้ดไ้มน้่อยกว่า 24 ชัว่โมง จากนัน้ขอสนบัสนุนจาก
อปท.ในอ าเภอและหน่วย นพค.35 
 

7.Transport 
การน าส่ง 

รถยนตข์องโรงพยาบาล 8 คนั 
( รถ Refer 3 คนั, รถตู ้12 ทีน่ัง่ ,รถวโีก ้4 wheel ,รถ มติซ ู, รถวอลโว ,และรถนิสสนั) 
 

 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
1.3 แผนเตรยีมความพรอ้มดา้นการฝึกอบรมการเตรยีมพรอ้มรบัอุทกภยั 
 

การอบรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
อบรมบุคลากรทุกระดบัใน
โรงพยาบาล 

เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาล 1 ครัง้/ปี 

การฝึกสถานการณ์บนโต๊ะ  
(Table top exercises) 

เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาล 1 ครัง้/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 

ขัน้ตอนปฏิบติังานระหว่างเกิดเหตอุทุกภยั 
                                                                                                                                                           
 
 
 
                                                                              แจ้ง  
 
 
 
        แจ้ง  
       

ผู้อ านวยการประกาศใช้แผน 
 
             
 
 
 
 
 
                                  เจ้าหน้าทุกคนรวมพลเพ่ือแบ่งจดุขนย้ายของ 8 ทีม 
 

 

1. การเตือนภยั 
1.บริหาร ประกาศเฝ้าระวงัทุกเช้าในพืน้ที่
ทีม่คีวามเสีย่งสงูต่อการเกดิน ้าท่วม 
     -คลงัวสัดุการแพทย ์
     -คลงัยาและเวชภณัฑ ์
     -คลงัวสัดุงานบา้นงานครวั 
     -โรงไฟฟ้า  
     -ซกัฟอก/Supply 
     -โรงครวั 
     -อาคารซ่อมบ ารงุ 
     -โซนบา้นพกัชัน้ล่างทัง้หมด 
ใหเ้ตรยีมการขนยา้ยสิง่ของและอุปกรณ์
ต่างๆไวใ้นทีส่งู 
2.ก าหนดจุดอา้งองิเพื่อเตอืนภยั 
   2.1 ในโรงพยาบาล กรณทีีฝ่นตก
ตดิต่อกนั 
          มนี ้าท่วมขงับรเิวณดา้นหน้าโรงครวั 
   2.2 นอกโรงพยาบาล สงัเกตจากบรเิวณ 
         ทุ่งนาดา้นหลงัโรงพยาบาล 

2. เม่ือเกิดเหตนุ ้าท่วม 
พนกังานรกัษาความปลอดภยั/ผูพ้บเหตุ 

ทมี 1 คลงัวสัดุการแพทย ์,ทมี 2 คลงัยาและเวชภณัฑ ์, ทมี 3 คลงัวสัดุงานบา้นงานครวั,ทมี 4 โรงไฟฟ้า 
ทมี 5 ซกัฟอก  ทมี 6 Supply ทมี โรงครวั  ทมี 7 อาคารซ่อมบ ารงุ 
ทมี 8 รถยนตข์องโรงพยาบาล 8 คนั ( รถ Refer 3 คนั, รถตู ้12 ทีน่ัง่ ,รถวโีก ้4 wheel ,รถ มติซ ู, รถวอลโว ,และรถนิสสนั) 
 

ในเวลาราชการ   นอกเวลาราชการ 
แจง้หวัหน้าบรหิารงานทัว่ไป     หวัหน้าเวร ER   
ช่างไฟฟ้าตดักระแสไฟฟ้า         แจง้หวัหน้างาน/ฝ่าย 

  ยามท าหน้าทีต่ดักระแส 
 ไฟฟ้า 

3.แจ้งเจ้าหน้าท่ีใน รพ.โดย   3.แจ้งหน่วยงานภายนอก 
Intercom                             1. บรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ 
โทรศพัท ์                  โทร 053-953451 
เสยีงตามสาย   2.  นพค.35 
คนแจง้เหตุ         โทร 053-953051 
กริง่ 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002   

 
 

ระบบการให้บริการผู้ป่วยขณะเกิดน ้าท่วม 
 

1.1 แพทยแ์ละพยาบาลหวัหน้าเวรประเมนิความปลอดภยัของผูป้ว่ยนอน กรณี   
      จ าเป็นตอ้ง Refer หรอื ฝาก Admit ต่อ รพ.ใกลเ้คยีง ประสานโรงพยาบาล 
      สมเดจ็พระญาณสงัวร,โรงพยาบาลพญาเมง็ราย 

       1.2 ใหบ้รกิารผูป้ว่ยรบับรกิาร ER  กรณีอบุติัเหตแุละฉุกเฉิน เฉพาะท่ีจ าเป็น  
       1.3 การจดัเตรยีมพาหนะ ส าหรบัขนถ่ายผูป้ว่ยใน โรงพยาบาลกบัภายนอก ไดแ้ก่  

- รถ 4 wheel 
- ขอสนบัสนุนรถ,เรอืทอ้งแบน จาก นพค.35 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 

แผนปฏิบติังานหลงัเกิดเหตอุทุกภยั 
ฝา่ย/งาน การด าเนินการ 

1.บรหิารงานทัว่ไป -ส ารวจความเสยีหายของทรพัยส์นิของทางราชการและรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 
-จดัอตัราก าลงัเพื่อช่วยกนัท าความสะอาดละเคลื่อนยา้ยวสัดุอุปกรณ์
ของหน่วยงานทีน่ ้าท่วมใหเ้ขา้ทีเ่ดมิ 
 

2.ทมี IC , SRRT เฝ้าระวงัและคน้หาโรคทีเ่กดิหลงัน ้าท่วม 
 

3.คณะกรรมการทมี
บรรเทาสาธารณภยั
และการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ประสานขอความช่วยเหลอืขอก าลงัสนบัสนุนจากหน่วย นพค.35 ,
เทศบาล  เพื่อด าเนินการชะลา้งสิง่สกปรกต่างๆทีม่ากบัน ้าท่วม 

4.กลุ่มการพยาบาล -เคลื่อนยา้ยผูป้ว่ยและวสัดุอุปกรณ์เขา้หน่วยงานเดมิ 
-จดัหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีแ่ละทมีจติเวชรว่มออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่
ในพืน้ทีเ่ขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ทีเ่กดิเหตุอุทกภยั กรณทีีม่กีารรอ้งขอ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 
 
 
 

แผนการเตรียม 
  ความพร้อม 

         กรณีเกิดอคัคีภยั 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แผนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอคัคีภยัประกอบด้วย 4 ระยะ 
ระยะที ่1  การด าเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ (  Prevention and Mitigation ) 
ระยะที ่2  การเตรยีมพรอ้มรองรบัภาวะฉุกเฉิน  ( Preparedness ) 
ระยะที ่3  การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Response) 
ระยะที ่4  การฟ้ืนฟูหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน ( Recovery) 
แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดอคัคีภยั 

1.1 แผนการเตรยีมความพรอ้มดา้นกระบวนการ 7 ประเดน็ 
กระบวนการ แนวปฏบิตัขิองอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

1.Command 
การสัง่การ 

จดุอ านวยการ (จดุรวมพล) 
1.กรณไีฟไหม ้Zone ดา้นหน้า รพ. = โรงรถหน้า OPD 
2.กรณไีฟไหม ้Zone ดา้นหลงั รพ. = หน้าบา้นพกัเจา้หน้าที่ 

2.Safety/security 
ความปลอดภยั 

1.ประเมนิความปลอดภยัของผูป้ว่ยทีน่อนใน รพ.,ผูป้ว่ยทีต่รวจที ่ER,OPD 
2.ประเมนิความปลอดภยัเจา้หน้าทีต่ามบา้นพกั 
กรณทีีเ่กดิอคัคภียัสถานทีอ่ื่นๆในเขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 
3.ทมีกูช้พีอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ ( โรงพยาบาล ,หน่วย FR )จะเขา้ช่วยเหลอืเมือ่สถานการณ์
ปลอดภยัและไดร้บัอนุญาตจากทมีกู้ภยัก่อนทุกครัง้ 

3.Communication 
การสื่อสาร 

กรณเีกดิเหตุในโรงพยาบาล 
แจ้งเจ้าหน้าท่ีใน รพ.โดย   Intercom ,โทรศพัท,์เสยีงตามสาย,คนแจง้เหตุ,กริง่ 
แจ้งหน่วยงานภายนอก  โทรศพัท ์หน่วยดบัเพลงิเทศบาล โทร 053-953118 
แจง้เจา้หน้าทีต่ ารวจ โทร 053-953155 และสาธารณภยัอ าเภอ โทร 053953451 
กรณเีกดิเหตุสถานทีอ่ื่นๆนอกโรงพยาบาล 
การสื่อสารหลกัใชว้ทิยสุื่อสารช่องต ารวจ คลื่นความถี ่153 200 
วทิยสุื่อสารช่องสาธารณสุข ช่อง 6 คลื่นความถี ่155 375 

4.Assessment 
การประเมนิ 

กรณเีกดิเหตุในโรงพยาบาล 
-ประเมนิความปลอดภยัของผูป้ว่ยทีน่อนใน รพ.,ผูป้ว่ยทีต่รวจที ่ER,OPD 
กรณเีกดิเหตุในเขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้และมผีูบ้าดเจบ็(ไมม่ไีฟไหม ้รพ.) 
-เมือ่ทมีกู้ภยัอ าเภอ อนุญาตใหท้มีกูช้พีเขา้ช่วยเหลอื ณ จดุเกดิเหตุ ทมีกูช้พีทมีแรกเขา้ประเมนิ
สถานการณ์ พจิารณาจาก จ านวนผูป้ว่ย จ านวนผูป้ว่ยหนกั 

5.Triage คดัแยก ทมีกูช้พีทมีแรกเขา้คดัแยกผูป้ว่ยตามการแบ่งส ีคอื สแีดง ,สเีหลอืง,สเีขยีว และสดี า 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

กระบวนการ แนวปฏบิตัขิองอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 
6.Treatment 
การรกัษาพยาบาล 

กรณีเกิดเหตุในโรงพยาบาล (ไฟไหม้ Zone ด้านหลงัของ รพ.) 
-ใหบ้รกิารเฉพาะกรณอุีบตัเิหตุและฉุกเฉินทีจ่ าเป็น 
ไฟไหม้ Zone ด้านหน้าของ รพ. 
-ประสาน 1669 เพื่อใหบ้รกิาร รพ.สนามเฉพาะกรณอุีบตัเิหตุและฉุกเฉินทีจ่ าเป็น 
กรณีเกิดเหตุในเขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้งและมีผูบ้าดเจบ็(ไม่มีไฟไหม้ รพ.) 
-ณ จดุเกดิเหตุ ใหก้ารรกัษาพยาบาลตามการแบ่งส ีคอืสแีดง ,สเีหลอืง,สเีขยีว และสดี า 

7.Transport 
การน าส่ง 

1.ขนยา้ยผูป้ว่ยเป็นอนัดบัแรก โดยขนยา้ยไปจดุรวมพล 
2.ขนยา้ยสิง่ของในหน่วยงานตามล าดบัคอื 1.สแีดง (ความจ าเป็นสงู) 2.สเีหลอืง 3.สเีขยีว 

1.2 แผนเตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นก่อนเกดิอคัคภียั 
กระบวนการ อุปกรณ์ทีจ่ดัเตรยีมเพิม่เตมิทีจ่ าเพาะ 

1.Command 
การสัง่การ 

จดัตัง้ จดุอ านวยการ  1.กรณไีฟไหม ้Zone ดา้นหน้า รพ. = โรงรถหน้า OPD 
                                  2.กรณไีฟไหม ้Zone ดา้นหลงั รพ. = หน้าบา้นพกัเจา้หน้าที่ 

2.Safety/security 
ความปลอดภยั 

ถงัดบัเพลงิทุกจดุบรกิาร  
ระบบไฟฟ้า ปิดสะพานไฟ  คดัเอาท ์ Mainbreaker ใน Zoneทีเ่กดิไฟไหม ้
ไฟฉุกเฉินในอาคาร ทีใ่หบ้รกิารผูป้ว่ย ER,IPD ,LR 

3.Communication 
การสื่อสาร 

1.การสื่อสารหลกั วทิยสุื่อสาร   สถานีแม่ขา่ยใชไ้ด ้24 ชัว่โมง (กรณทีีไ่ฟฟ้าไมด่บั) 
วทิยสุื่อสารใน รพ. ทัง้หมด 14 เครือ่ง (Mobile 2 , Handy 8 ,ในรถ Ambulance 4 ) 
วทิยเุครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ 8 เครือ่ง   วทิยเุครอืขา่ยกูช้พี FR 4  เครือ่ง 
2.ระบบการสื่อสารส ารอง โทรศพัทม์อืถอื ,โทรศพัทภ์ายใน 

4.Assessment 
การประเมนิ 

- 

5.Triage  
การคดัแยก 

ป้ายคดัแยกผูป้ว่ย 
 

6.Treatment 
การรกัษาพยาบาล 

-ออกซเิจนเหลว มปีรมิาณส ารองใชไ้ดไ้มต่ ่า 10 วนั,ออกซเิจน Tank ส ารอง 28 ถงั 
-ยาและเวชภณัฑ ์มปีรมิาณส ารองไมต่ ่ากว่า 1 เดอืน 
-น ้าดื่ม มปีรมิาณส ารอง 4 วนั 
-น ้าใช ้ มปีรมิาณน ้าสะอาดส ารองใชไ้ดไ้มน้่อยกว่า 24 ชัว่โมง จากนัน้ขอสนบัสนุนจากอปท.ใน
อ าเภอและหน่วย นพค.35 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

7.Transport 
การน าส่ง 

รถ Ambulance จ านวน 4 คนั 
รถกูช้พีในเครอืข่าย (FR) จ านวน 4 คนั 
ขอสนบัสนุนรถ Ambulance จากแม่ขา่ย 1669 

 
1.3 แผนเตรยีมความพรอ้มดา้นการฝึกอบรมการเตรยีมพรอ้มรบัอคัคภียั 
 

การอบรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
อบรมบุคลากรทุกระดบัในโรงพยาบาล 
 

เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาล 1 ครัง้/ปี 

การฝึกสถานการณ์จ าลองเหตุการณ์
ไฟไหมใ้นโรงพยาบาล 
 

เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาล 1 ครัง้/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แผนปฏิบติังานขณะเกิดเหตอุคัคีภยั (กรณใีนเวลาราชการ) 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

หัวหน้างานที่เกดิเหตุแจง้บริหาร (โทร 101) 
[IPD1 / L1] 

NAงานทีเ่กดิเหตุ เขา้ระงบัเหต ุ
 พร้อมถงัดบัเพลิง 

IPD2 / L2 
- ตรวจสอบ เตรียมความพร้อมของ
ทรัพยสิ์น และเตรียมพร้อม 
  เคล่ือนยา้ยทรัพยสิ์น 

IPD3 / L3 
- ตรวจสอบ เตรียมความพร้อมรายช่ือ
ผูป่้วยและเจา้หนา้ท่ีในงาน และ
เตรียมพร้อมเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
 หัวหน้าบริหาร ไปท่ีเกิดเหตุประเมินสถานการณ์ 

- ทมีดบัเพลงิ เขา้สมทบช่วยดบัเพลิง  (3 คน) 
- ทมีช่าง ไปหอ้งควบคุมไฟฟ้า (1 คน) 

ประกาศยกเลิกแผน เพลิงลกุลาม 

ประกาศเป็นเขตอนัตราย         ส ารวจความเสียหาย      ตั้งกรรมการสอบสวน        ฟ้ืนฟ ู       ปรับปรุง
พ้ืนท่ี         

ทีมดูแลผูป่้วย 
- ER / LR/ OPD 
-FR ในเครือข่าย 

ผูพ้บเหตุเพลิงไหมร้้องขอความช่วยเหลือ 
(แจง้เหตุ) 

เจา้หนา้ท่ีบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

บริหารแจง้ ผอ.เพ่ือไปสู่กองบญัชาการ (หอ้งการเงินและพสัดุ) 

บรหิารประกาศเสยีงตามสาย  Code 199  

เพลิงสงบ 

ยา้ยไปจุดรวม
พลหนา้ตึก 
เวชฯ 

ทีม
ปฏิบติัการ
(จุดรวมพล) 

ทมีดบัเพลงิ ทีมรักษา 
ความสงบ 
 

 ยาม 

ทีมช่าง 

เจา้หน้าทีทุ่กคนรายงานตวั ณ จดุรวมพล 

ทีมยา้ยทรัพยสิ์น 
(งานเวช ฯ) 

เพลิงสงบ 
กองอ านวยการ 
ผอ.รพ. 
หวัหนา้บริหาร 
หวัหนา้งานเวช 
หวัหนา้ห้องยา 

 

1.หวัหนา้กลุ่มการ
พยาบาล 
2. หวัหนา้งาน OPD 
3. จนท.ธุรการ  

 

หวัหน้าบรหิาร เสนอใชแ้ผนฉุกเฉิน      ผอ.ออกค าสัง่ใชแ้ผนฉุกเฉิน    ประกาศใชแ้ผนฉุกเฉิน (Code 200)                               

ทีมยา้ย 
ผูป่้วย 

 

ประกาศยกเลิก
แผน 

ทีมบรรเทา
ทุกข ์

เจ้าหน้าทีทุ่ก
คนรายงานตวั 
ณ.จุดรวมพล 

เครือข่าย (ดบัเพลิง นพค.35,
ต ารวจ  ,ความมัน่คง) 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แผนปฏิบติังานขณะเกิดเหตอุคัคีภยั (กรณนีอกเวลาราชการ) 
                                                                                                                      

                                                                          
 

                            เจา้หน้าทีบ่รเิวณทีเ่กดิเหตุประเมนิความรนุแรง 
 
 
 
 
 

              แจง้   
 
Commander = หวัหน้างาน/ฝา่ยรบัทราบ      
 
 
            แจง้ผูอ้ านวยการ รพ.  
                                            
 
         
หวัหน้าเวรแจง้     
     
 
 
    ขนยา้ยคนและสิง่ของ ไปจุดอ านวยการ(จุดรวมพล) 
หมายเหตุ 1.ขนยา้ยผูป้ว่ยเป็นอนัดบัแรก 2.ขนยา้ยสิง่ของในหน่วยงานตามล าดบัคอื  
2.1สแีดง (ความจ าเป็นสงู) 2.2สเีหลอืง 2.3สเีขยีว(แต่ละหน่วยงานก าหนดล าดบัการขนยา้ยอุปกรณ์) 

            

             

ผูพ้บเหตุการณ์แจง้เจา้หน้าทีใ่นหน่วยงาน 

แจ้งเจ้าหน้าทีท่ีพ่กัในใน รพ.โดย  แจ้งหน่วยงานภายนอก 
Intercom    1. หน่วยดบัเพลิงเทศบาล 
โทรศพัท ์      โทร 053-953118 
เสียงตามสาย   2. แจง้เจา้หนา้ท่ีต ารวจ  053 953155 
คนแจง้เหต ุ กร่ิง  3. สาธารณภยัอ าเภอโทร 053953451,วทิยแุจง้ ปภ.อ าเภอ 
   เวยีงเชียงรุ้ง คล่ืน ความถ่ีหลกั 157 500   นามเรียกขาน 17   

จดุอ านวยการ(จดุรวมพล) 
1.กรณไีฟไหม ้Zone ดา้นหน้า รพ.  2.กรณไีฟไหม ้Zone ดา้นหลงั รพ. 
  -โรงรถหน้า OPD    -หน้าบา้นพกัเจา้หน้าที่ 

เหตุการณ์สงบผูบ้งัคบับญัชาแผนพจิารณาประกาศยกเลกิแผน สรปุและรายงานผูบ้งัคบับญัชา
ตามล าดบั 

ทมีขนย้ายประจ าหน่วยงาน 
ขนยา้ยคนและส่ิงของ ไปจุดอ านวยการ 
 

สีเหลือง (แผนปฏิบติัการท่ี 1) 
เพลงิไหมเ้บือ้งตน้ สามารถควบคุม

ดว้ยหน่วยงานเอง 

สีแดง (แผนปฏิบติัการท่ี 2) 
เพลงิไหมร้นุแรงต้องเรยีกคนช่วยเหลอื 

(ภายใน 4 นาท)ี 

Commander = 
แพทยเ์วรหรือหวัหนา้

เวรER/IPD 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แผนปฏิบติังานหลงัเกิดเหตอุคัคีภยั 
ฝา่ย/งาน การด าเนินการ 

1.บรหิารงานทัว่ไป -ส ารวจความเสยีหายของทรพัยส์นิของทางราชการและรายงานต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 
-จดัอตัราก าลงัเพื่อช่วยกนัท าความสะอาดและเคลื่อนยา้ยวสัดุอุปกรณ์
ของหน่วยงานทีเ่กดิไฟไหมใ้หเ้ขา้ทีเ่ดมิ 
 

2.ทมี IC , SRRT เฝ้าระวงัและคน้หาโรคทีเ่กดิหลงัเกดิไฟไหม ้
 

3.คณะกรรมการทมี
บรรเทาสาธารณภยั
และการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ประสานขอความช่วยเหลอืขอก าลงัสนบัสนุนจากหน่วย นพค.35 ,
เทศบาล ,ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ เพื่อด าเนินการขน
ยา้ยสิง่ของ 

4.กลุ่มการพยาบาล -เคลื่อนยา้ยผูป้ว่ยและวสัดุอุปกรณ์เขา้หน่วยงานเดมิ 
-จดัหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีแ่ละทมีจติเวชรว่มออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนที่
ในพืน้ทีเ่ขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ทีเ่กดิเหตุอคัคภียั กรณีทีม่กีารรอ้งขอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
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หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 
 
 
 
 

แผนการเตรียม 
  ความพร้อม 

กรณีเกิดแผน่ดินไหว 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แผนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดแผน่ดินไหวประกอบด้วย 4 ระยะ 
ระยะที ่1  การด าเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ (  Prevention and Mitigation ) 
ระยะที ่2  การเตรยีมพรอ้มรองรบัภาวะฉุกเฉิน  ( Preparedness ) 
ระยะที ่3  การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Response) 
ระยะที ่4  การฟ้ืนฟูหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน ( Recovery) 
แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดแผน่ดินไหว 

1.1 แผนการเตรยีมความพรอ้มดา้นกระบวนการ 7 ประเดน็ 
กระบวนการ แนวปฏบิตัขิองอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

1.Command 
การสัง่การ 

จดุอ านวยการ (จดุรวมพล) 
สนามหญา้หน้าฝ่ายเวชศาสตรแ์ละการบรกิารปฐมภูม ิ

2.Safety/security 
ความปลอดภยั 

1.ประเมนิความปลอดภยัของผูป้ว่ยทีน่อนใน รพ.,ผูป้ว่ยทีต่รวจที ่ER,OPD 
2.ประเมนิความปลอดภยัเจา้หน้าทีต่ามบา้นพกั 
กรณทีีเ่กดิแผ่นดนิไหวสถานทีอ่ื่นๆในเขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 
3.ทมีกูช้พีอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ ( โรงพยาบาล ,หน่วย FR )จะเขา้ช่วยเหลอืเมือ่
สถานการณ์ปลอดภยัและไดร้บัอนุญาตจากทมีกู้ภยัก่อนทุกครัง้ 

3.Communication 
การสื่อสาร 

การสื่อสารหลกัใชว้ทิยสุื่อสารช่องต ารวจ คลื่นความถี ่153 200 
วทิยสุื่อสารช่องสาธารณสุข ช่อง 6 คลื่นความถี ่155 375 
 

4.Assessment 
การประเมนิ 

กรณเีกดิเหตุในโรงพยาบาล 
-ประเมนิความปลอดภยัของผูป้ว่ยทีน่อนใน รพ.,ผูป้ว่ยทีต่รวจที ่ER,OPD 
-เมือ่ทมีกู้ภยัอ าเภอ อนุญาตใหท้มีกูช้พีเขา้ช่วยเหลอื ณ จดุเกดิเหตุ ทมีกูช้พีทมีแรกเขา้
ประเมนิสถานการณ์ พจิารณาจาก จ านวนผูป้ว่ย จ านวนผูป้ว่ยหนกั 

5.Triage คดัแยก ทมีกูช้พีทมีแรกเขา้คดัแยกผูป้ว่ยตามการแบ่งส ีคอื สแีดง ,สเีหลอืง,สเีขยีว และสดี า 
6.Treatment 
การรกัษาพยาบาล 

-ประสาน 1669 เพื่อใหบ้รกิาร รพ.สนามเฉพาะกรณอุีบตัเิหตุและฉุกเฉินทีจ่ าเป็น 
กรณีเกิดเหตุในเขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้งและมีผูบ้าดเจบ็ 
-ณ จดุเกดิเหตุ ใหก้ารรกัษาพยาบาลตามการแบ่งส ีคอืสแีดง ,สเีหลอืง,สเีขยีว และสดี า 

7.Transport 
การน าส่ง 

1.ขนยา้ยผูป้ว่ยเป็นอนัดบัแรก โดยขนยา้ยไปจดุรวมพล 
2.ขนยา้ยสิง่ของในหน่วยงานตามล าดบัคอื 1.สแีดง (ความจ าเป็นสงู) 2.สเีหลอืง 3.สี
เขยีว 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
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วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
1.2 แผนเตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์ทีจ่ าเป็นก่อนเกดิ 

กระบวนการ อุปกรณ์ทีจ่ดัเตรยีมเพิม่เตมิทีจ่ าเพาะ 
1.Command 
การสัง่การ 

จดัตัง้ จดุอ านวยการ   
สนามหญา้หน้าฝ่ายเวชศาสตรแ์ละการบรกิารปฐมภูม ิ

2.Safety/security 
ความปลอดภยั 

ระบบไฟฟ้า ปิดสะพานไฟ   
ไฟฉุกเฉินในอาคาร ทีใ่หบ้รกิารผูป้ว่ย ER,IPD ,LR 

3.Communication 
การสื่อสาร 

1.การสื่อสารหลกั วทิยสุื่อสาร   สถานีแม่ขา่ยใชไ้ด ้24 ชัว่โมง (กรณทีีไ่ฟฟ้าไมด่บั) 
วทิยสุื่อสารใน รพ. ทัง้หมด 14 เครือ่ง (Mobile 2 , Handy 8 ,ในรถ Ambulance 4 ) 
วทิยเุครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ 8 เครือ่ง 
วทิยเุครอืขา่ยกูช้พี FR 4  เครือ่ง 
2.ระบบการสื่อสารส ารอง โทรศพัทม์อืถอื ,โทรศพัทภ์ายใน 

4.Assessment 
การประเมนิ 

- 

5.Triage 
การคดัแยก 

ป้ายคดัแยกผูป้ว่ย 
 

6.Treatment 
การรกัษาพยาบาล 

-ออกซเิจนเหลว มปีรมิาณส ารองใชไ้ดไ้มต่ ่า 10 วนั,ออกซเิจน Tank ส ารอง 8 ถงั 
-ยาและเวชภณัฑ ์มปีรมิาณส ารองไมต่ ่ากว่า 1 เดอืน 
-น ้าดื่ม มปีรมิาณส ารอง 4 วนั 
-น ้าใช ้ มปีรมิาณน ้าสะอาดส ารองใชไ้ดไ้มน้่อยกว่า 24 ชัว่โมง จากนัน้ขอสนบัสนุนจาก
อปท.ในอ าเภอและหน่วย นพค.35 

7.Transport 
การน าส่ง 

รถ Ambulance จ านวน 3 คนั 
รถกูช้พีในเครอืข่าย (FR) จ านวน 4 คนั 
ขอสนบัสนุนรถ Ambulance จากแม่ขา่ย 1669 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
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วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
1.3 แผนเตรยีมความพรอ้มดา้นการฝึกอบรมการเตรยีมพรอ้มรบัแผ่นดนิไหว 
 

การอบรม กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลา 
อบรมบุคลากรทุกระดบัในโรงพยาบาล 
 

เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาล 1 ครัง้/ปี 

การฝึกสถานการณ์จ าลองเหตุการณ์
แผ่นดนิไหวเวยีงเชยีวงรุง้ 
 

เจา้หน้าทีทุ่กคนในโรงพยาบาล 1 ครัง้/ปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
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ขัน้ตอนปฏิบติังานระหว่างเกิดแผน่ดินไหว 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อเกิดแผ่นดินไหวเครือข่าย ( รพ.สามารถให้บริการ ) 

            
            
            
            
            
            
            
            

       ยาม ขบัรถ Refer เปิดไซเรนรอบ รพ.  
       ประกาศแผน สาธารณภยั  ให ้จนท.ทุกคน  
       รวมตวัท่ี จุดรวมพล (หนา้ตึกเวชฯ) 
                      
                
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

        

IN charge ER 
รับแจง้  เกิดสาธารณภยั ท่ีโรงพยาบาลหรือในเขตอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

ให ้In charge ERโทรแจง้ 1.ปภอ.2.หน่วย นพค.35 เพื่อขอความช่วยเหลือ 3.โทรแจง้หวัหนา้ ER 
 

1.ปภอ.รับแจ้งเหตุจาก รพ. 
ทางวทิย ุคล่ืน 157 600 นามเรียกขาน สายรุ้ง 
หรือทางโทรศพัท ์053-953451 ตอ่ 18  
ศนูยวิ์ทยุ อ าเภอ 
วทิยแุจง้เครอืขา่ยป้องกนัฯอ าเภอและเจา้หน้าทีต่ ารวจ  
-หน่วย FR ในเครอืขา่ย เขา้ร่วมปฏบิตักิาร 
เบอร์โทร เทศบาล 053-953118 , อบต.ทุ่งก่อ 053-953174 

อบต.ป่าซาง 053-173661,    อบต.ดงมหาวนั 0899561473 
 

 

2.หน่วย นพค.35 กรป.กลาง 
ทางโทรศัพท์ 053-953051 
เขา้ปฏิบติัการช่วยเหลือ ใน รพ.ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนๆในอ าเภอ 

หัวหน้าทมีป้องกนัสาธารณภัยอ าเภอ 
   เขา้ร่วมบญัชาการดา้นสาธารณภยั ณ จุดรวมพล  
หนา้ตึกเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการดา้นปฐมภูมิ 
 

หัวหน้าทมีต ารวจ 
เขา้ร่วมบญัชาการ ดา้นการดูแลทรัพยสิ์น,ดา้น
การจราจร,ดา้นการรักษาความสงบ 

ณ จุดรวมพล หนา้ตึกเวชศาสตร์ครอบครัวและ
บริการดา้นปฐมภูมิ 

 

เจา้หนา้ท่ีทุกคนรายงานตวั 
รับมอบหมายงาน 
ปฏิบติังานตามใบมอบหมายงาน 

เหตุการณ์สงบ ไมเ่กดิต่อเนื่องมากกว่า 1 วนั 

 

ผูบ้ญัชาการพจิารณาปิดศูนยบ์ญัชาการ 

หัวหน้า ER 
รายงานฝ่ายวางแผน 
รายงานผูอ้  านวยการ 
-เพื่อพิจารณาเปิดแผน
แผน่ดินไหว  
-จดัตั้ง War room ตึกเวชฯ 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 
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วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 

แผนปฏิบติังานหลงัเกิดเหตแุผ่นดินไหว 
เป้าหมาย  เพือ่ใหผู้ไ้ดรั้บผลกระทบไดรั้บการเยยีวยาทั้งดา้นร่างกายและจิตใจ 

   เพื่อรวบรวมรายงานความสูญเสียท่ีเกิดกบัผูรั้บบริการและเจา้หนา้ท่ี 

ฝา่ย/งาน การด าเนินการ 
1.บรหิารงานทัว่ไป -ประสานกองช่าง,วศิวกร ผงัเมอืง เพื่อส ารวจความเสยีหาย อาคารต่างๆ 

-ส ารวจความเสยีหายของทรพัยส์นิของทางราชการและรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชา
ตามระดบัชัน้ 
 

2.ทมี IC , SRRT เฝ้าระวงัและคน้หาโรคทีเ่กดิหลงัเกดิเหตุการณ์ 
 

3.คณะกรรมการทมี
บรรเทาสาธารณภยั
และการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ประสานขอความช่วยเหลอืขอก าลงัสนบัสนุนจากหน่วย นพค.35 ,เทศบาล ,ป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ เพื่อขอสนบัสนุนเตน็ต ์,อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

4.กลุ่มการพยาบาล -การบรหิารจดัการดา้นอตัราก าลงัในการดแูลผูป้ว่ยกรณทีีเ่ปิดโรงพยาบาลสนาม 
-จดัหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีแ่ละทมีจติเวช 
รว่มออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีใ่นพืน้ทีเ่ขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ทีเ่กิดเหตุ 
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แผนการเตรียมความพรอ้ม 

กรณีการปนเป้ือนสารเคมีต่างๆ 
  และวตัถอุนัตราย 
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แผนการเตรียมความพร้อมกรณีการปนเป้ือนสารเคมีต่างๆ
และวตัถอุนัตราย ประกอบด้วย 4 ระยะ 

ระยะที ่1  การด าเนินการป้องกนัและลดผลกระทบ (  Prevention and Mitigation ) 
ระยะที ่2  การเตรยีมพรอ้มรองรบัภาวะฉุกเฉิน  ( Preparedness ) 
ระยะที ่3  การตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน (Response) 
ระยะที ่4  การฟ้ืนฟูหลงัเกดิภาวะฉุกเฉิน ( Recovery) 

แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดการปนเป้ือนสารเคมีต่างๆและวตัถอุนัตราย  
อ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ เป็นอ าเภอขนาดเลก็ไม่มสีถานประกอบการหรอืโรงงานอุตสาหกรรม ดงันัน้การ
ปนเป้ือนสารเคมต่ีางๆและวตัถุอนัตรายต่างๆ จงึมคีวามเสีย่งค่อนขา้งน้อย แต่อาจเกดิจากสารเคมทีาง
การเกษตร โดยจดัระดบัความรนุแรง ดงันี้ 
 

ระดบัความรุนแรง เหตุการณ์ แนวทางการปฏบิตังิาน 
ระดบั 1 -ลกัษณะของเหตุการณ์ไม่รุนแรง  

-มจี านวนผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัสารเคมทีัง้หมด
ไมเ่กนิ 2 คน  

ใหก้ารรกัษาพยาบาลโดยเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตัิ
ตามเวรปกต ิทีอ่ยู่ปฏบิตังิานในเวรนัน้ๆ 

ระดบั 2 -ลกัษณะของเหตุการณ์รุนแรง  
-มจี านวนผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัสารเคมทีัง้หมด  
10 คน 

ใหก้ารรกัษาพยาบาลโดยเจา้หน้าทีท่ีป่ฏบิตัิ
ตามเวรปกต ิ
และเปิดแผนรบัอุบตัเิหตุหมู่โดยเจา้หน้าที่
ทัง้หมดในโรงพยาบาล 

ระดบั 3 -ลกัษณะของเหตุการณ์รุนแรงมาก 
-มจี านวนผูป้ว่ยทีไ่ดร้บัสารเคมทีัง้หมด  
มากกว่า 15-20 คน 

เปิดแผนรบัสาธารณภยัระดบัอ าเภอ 
ปฏบิตังิานโดยเจา้หน้าทีท่ ัง้หมดใน
โรงพยาบาลรว่มกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งที่
ทัง้หมดในอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ทัง้หมด 
และ โรงพยาบาลในพืน้ทีใ่กลเ้คยีง 

 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
แผนปฏิบติังานระหว่างเกิดการปนเป้ือนสารเคมีต่างๆและวตัถอุนัตราย 
ประกอบดว้ย 
1.การสัง่การและการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
2.การจดัสถานทีร่องรบักรณีเกดิการปนเป้ือนสารเคมต่ีางๆและวตัถุอนัตราย 
3.ขอ้มลูและศูนยป์ระสานงานสารเคมแีละการรกัษา 
 

1.การสัง่การและการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีโ่รงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 
 
 
 
 
 

            
            
            
            
         
 
            
           
 
 
    ไมใ่ช ่    ใช ่
 
หมายเหตุ  กรณีผูป้ว่ยสมัผสัสารเคมใีหป้ระสานศนูยพ์ษิวทิยา โรงพยาบาลรามาธบิด ี      
โทร 1367   ทุกราย 

1. เจ้าหน้าท่ี  ER ได้รบัแจ้งเหตผุู้ป่วยสมัผสั
สารเคมี 

 -จากพลเมอืงด ี
 -จากเจา้หน้าทีต่ ารวจ 053 935155 
  -จาก 1669   ฯลฯ 

ผูป้ว่ยมา ถงึ โรงพยาบาล 
ไปจดุลา้งสารเคม ีเพื่อช าระลา้งสารเคม ี

-บรเิวณจดุลา้งเปลดา้นขา้ง OPD 

ผูป่้วย
จ านวน
มาก 

ใหก้ารบรกิาร
ผูป้ว่ยไดร้บั

อุบตัเิหตุตามปกต ิ

ปฏบิตัติามแนวทางการ
ใหบ้รกิาร 

ผูป้ว่ยอุบตัเิหตุหมู่ 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 
 2.การจดัสถานทีร่องรบักรณีเกดิการปนเป้ือนสารเคมตี่างๆและวตัถุอนัตราย 
 

พืน้ทีป่ฏบิตักิาร สถานทีร่องรบักรณเีกดิการปนเป้ือนสารเคมแีละวตัถุอนัตราย 
จดุคดักรองผูป้ว่ย บรเิวณดา้นหน้า  ทางขึน้ OPD 

 
บรเิวณลา้งตวัผูป้ว่ย บรเิวณทีล่า้งเปลดา้นขา้ง OPD 

 
ผูป้ว่ยกลุ่มสแีดง บรเิวณหอ้งอุบตัเิหตุและฉุกเฉินทัง้หมด 

เป็นพืน้ทีใ่หก้ารรกัษาพยาบาล กลุ่มผูป้ว่ยทีม่อีาการรนุแรง ไม่
รูส้กึตวั มภีาวะ Shock  เป็นตน้ 
 

ผูป้ว่ยกลุ่มสเีหลอืง บรเิวณหน้าหอ้งยาทัง้หมด 
เป็นพืน้ทีใ่หก้ารรกัษาพยาบาล กลุ่มผูป้ว่ยบาดเจบ็ปานกลาง ไม่
มภีาวะ Shock  
 

ผูป้ว่ยกลุ่มสเีขยีว บรเิวณหน้าหอ้งตรวจ OPD 
เป็นพืน้ทีใ่หก้ารรกัษาพยาบาล กลุ่มผูป้ว่ยบาดเจบ็เลก็น้อย 
 

ผูป้ว่ยสนี ้าเงนิหรอืสดี า บรเิวณทางเดนิดา้นหลงัหอ้งยา 
เป็นพืน้ทีใ่หก้ารรกัษาพยาบาล กลุ่มผูป้ว่ยหมดหวงัหรอืเสยีชวีติ 
 

 
   
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
 
3.ขอ้มลูและศูนยป์ระสานงานสารเคมแีละการรกัษา 
 

หน่วยงาน การตดิต่อ 
ศูนยพ์ษิวทิยาโรงพยาบาลรามาธบิด ี 1367 
ศูนยพ์ษิวทิยาโรงพยาบาลศริริาช 
-ดา้นขอ้มลู 
-ดา้นหอ้งปฏบิตักิาร 

 
02-4197007 
02-4197317 

ศูนยพ์ษิวทิยาภาคเหนือ 0-53112188-90 
ส านกัโรคจากการประกอบอาชพีและ
สิง่แวดลอ้ม 

0-259-4383 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัเชยีงราย 0-5391-0300 
โรงพยาบาลศูนยเ์ชยีงรายประชานุเคราะห์ 0-5371-1300 

เรือ่ง  
ฐานความรูเ้รือ่งความปลอดภยัดา้นสารเคม ี http://chemtrack.trf.or.th 
ศูนยข์อ้มลูวตัถุอนัตรายและเคมภีณัฑ(์กรม
ควบคุมมลพษิ) 

http://msds.pcd.go.th 

ขอ้มลูสารเคมเีป็นภาษาไทยของกรมอนามยั 
กระทรวงสาธารณสุข 
 

http://www.anamai.moph.go.th/chemnet 

       
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
แผนปฏิบติังานหลงัเกิดการปนเป้ือนสารเคมีต่างๆและวตัถอุนัตราย 

 
ฝา่ย/งาน การด าเนินการ 

1.ทมี IC , SRRT เฝ้าระวงัและคน้หาโรคทีเ่กดิหลงัเกดิเหตุการณ์ 
 

2.คณะกรรมการทมี
บรรเทาสาธารณภยั
และการตอบโตภ้าวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข 

ประสานขอความช่วยเหลอืขอก าลงัสนบัสนุนจากหน่วย นพค.35 ,เทศบาล ,ป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัอ าเภอ เพื่อขอสนบัสนุนเตน็ต ์,อุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ 

3.กลุ่มการพยาบาล -จดัหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีแ่ละทมีจติเวช 
รว่มออกหน่วยแพทยเ์คลื่อนทีใ่นพืน้ทีเ่ขตอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ทีเ่กดิเหตุ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 

 
 
แผนการเตรียม 
  ความพร้อม 

         กรณีเกิดโรคติดต่อ    
             ทางอากาศ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
แผนการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดโรคติดต่อทางอากาศ 

1.แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดโรคติดต่อทางอากาศ 
การแบ่งระดบั      แบ่งเป็น 2 ระดบั  ดงันี้ 
 ระดบั 1  มกีารรายงานว่าผูป้ว่ยสงสยัไขห้วดัใหญ่สายพนัธุใ์หม ่และมกีารสอบสวนโรคโดยทมี  
               SRRT  
 ระดบั 2  มกีารรายงานผลการสอบสวนโรคโดยทมี SRRT ว่ามผีูป้ว่ย/ผูส้งสยั และผูส้มัผสัโรค 
แผนเตรียมความพร้อมด้านอปุกรณ์ท่ีจ าเป็นก่อนเกิดโรคติดต่อทางอากาศ 

กระบวนการ อุปกรณ์ทีจ่ดัเตรยีมเพิม่เตมิทีจ่ าเพาะ 
1.Command 
การสัง่การ 

โทรศพัทภ์ายนอก,  โทรศพัทม์อืถอื 

2.Safety/security 
ความปลอดภยั 

-อุปกรณ์ป้องกนัการตดิเชือ้และแพรก่ระจายเชือ้ : เสือ้คลุม,  หน้ากากอนามยั (Surgical mask),  
N 95,  กระบงัหน้า,  ถุงมอื,  แว่นตา 

3.Communication 
การสื่อสาร 

1.การสื่อสารหลกั วทิยสุื่อสาร   สถานีแม่ขา่ยใชไ้ด ้24 ชัว่โมง (กรณทีีไ่ฟฟ้าไมด่บั) 
วทิยสุื่อสารใน รพ. ทัง้หมด 14 เครือ่ง (Mobile 2 , Handy 8 ,ในรถ Ambulance 4 ) 
วทิยเุครอืขา่ยบรกิารสุขภาพ 8 เครือ่ง 
วทิยเุครอืขา่ยกูช้พี FR 4  เครือ่ง 
2.ระบบการสื่อสารส ารอง โทรศพัทม์อืถอื ,โทรศพัทภ์ายใน 

4.Assessment 
การประเมนิ 

-  อุปกรณ์การประเมนิสญัญาณชพี : ปรอทวดัไข,้  เครือ่งวดัความดนัโลหติ 
-  อุปกรณ์การตรวจวนิิจฉัย : หฟูงั,  ไฟฉาย,  ไมก้ดลิน้,   

5.Triage 
การคดัแยก 

จดุคดักรองผูป้ว่ยแยกจากจุดใหบ้รกิารปกต,ิ   อุปกรณ์การตรวจวดัสญัญาณชพี,   

6.Treatment 
การรกัษาพยาบาล 

- เวชภณัฑย์า : ยาต้านไวรสัไขห้วดัใหญ่ (oseltamivir),  ยาปฏชิวีนะ,  ยาขบัเสมหะ,  ยาลดไข,้  
ยาช่วยชพีทีจ่ าเป็น,  เจลลา้งมอื 

- -  เวชภณัฑท์ีไ่มใ่ช่ยา : เครือ่งวดัความอิม่ตวัของออกซเิจนในเลอืด (Pulse oximetor),  หอ้ง
แยกโรคผูป้ว่ยตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจ,  โรงพยาบาลสนาม,   

7.Transport 
การน าส่ง 

รถ Ambulance จ านวน 4 คนั 
รถกูช้พีในเครอืข่าย (FR) จ านวน 4 คนั 
ขอสนบัสนุนรถ Ambulance จากแม่ขา่ย 1669 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
แผนการเตรียมความพร้อมรบัสถานการณ์การระบาดโรคไข้หวดัใหญ่ 

แบ่งเป็น 3 ระยะ 
1. ระยะเตรยีมการ(ป้องกนัและควบคุมโรคก่อนการระบาด) 
2. ระยะมกีารระบาดของโรค 
3. ระยะด าเนินการหลงัการระบาดของโรค 

ระยะเตรียมการ 
1. การเตรยีมความพรอ้มดา้นแผนงาน 

 แต่งตัง้คณะกรรมการด าเนินงานระดบัโรงพยาบาลและระดบัอ าเภอ 
 ก าหนดบทบาทหน้าทีค่วามรบัผดิชอบทีช่ดัเจน 
 ประชุมชีแ้จงนโยบายและแนวทางการปฏบิตังิานแก่คณะกรรมการ 
 คณะกรรมการรว่มกนัจดัท าแผนเพื่อรองรบัสถานการณ์การระบาด 
 ด าเนินการฝึกซอ้มแผนโดยการซอ้มแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercises) ปีละ 1 ครัง้ 
 สรปุผลการปฏบิตังิานในการเตรยีมความพรอ้มและพฒันาแผนการด าเนินงานให้

สามารถน าไปสู่การปฏบิตัเิมือ่เกดิการระบาด 
2. การเตรยีมความพรอ้มดา้นบุคลากร 

 จดัอบรมใหค้วามรูแ้ก่บุคลากรทีเ่กีย่วขอ้งทุกหน่วยงาน เรือ่ง ความรูท้ ัว่ไปเรือ่งโรคและ
การปฏบิตัติวัตามหลกัการป้องกนัการตดิเชือ้ 

 มกีารจดัเตรยีมอตัราก าลงั,  อตัราก าลงัเสรมิทดแทน  การบรหิารจดัการบุคลากรในการ
รองรบัการดแูลผูป้ว่ย/ผูท้ีส่งสยัไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร 

3. การเตรยีมความพรอ้มดา้นอาคารสถานที ่สิง่แวดลอ้มและความปลอดภยั 
3.1  การเตรยีมความพรอ้มดา้นอาคาร/ สถานที่ 

 มหีอ้งแยกผูป้ว่ยโรคตดิต่อระบบทางเดนิหายใจ โดยมกีารตรวจสอบใหพ้รอ้มใชง้าน
เสมอ 

 จดัเตรยีมพืน้ทีส่ าหรบัการคดักรองและการตรวจวนิิจฉยัผูป้ว่ยสงสยัโรคตดิต่อระบบทาง
เดนิทางหายใจทีเ่ป็นสดัส่วน  โดยแยกจากจดุบรกิารปกต ิ(ใหก้ารบรกิารแบบ One 
Stop Service) 

 จดัเตรยีมพืน้ทีร่องรบัผูป้ว่ยโดยแยกจากพืน้ทีบ่รกิารผูป้่วยทัว่ไป 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 จดัเตรยีมโรงพยาบาลสนามในกรณทีีม่กีารระบาดของโรคและเกนิขดีความสามารถใน
การรองรบัของโรงพยาบาล(ตามแนวทางการจดัตัง้โรงพยาบาลสนาม) 

 
3.2 การเตรยีมความพรอ้มระบบการป้องกนัและควบคุมการตดิเชือ้และหลกัการแพรก่ระจายเชือ้

ตามหลกั Isolation Precaution ดงันี้ 
 การจดัการและดแูลสุขภาพบุคลากร : การตรวจสุขภาพประจ าปีและการไดร้บั

วคัซนีป้องกนัโรค 
 การท าความสะอาด การท าลายเชือ้และการท าใหป้ราศจากเชือ้ 
 ระบบการแยกผูป้ว่ย 
 ระบบการเคลื่อนยา้ยผูป้ว่ย 
 แนวทางการส่งต่อผูป้ว่ย 
 การจดัการขยะ/สิง่ปฏกิูล,  ระบบการบ าบดัน ้าเสยี และคุณภาพอากาศ 

4. การเตรยีมความพรอ้มดา้นวสัดุ อุปกรณ์และครภุณัฑ์ 
 การเตรยีมเวชภณัฑย์า โดยมกีารจดัท าแผนส ารองยาและเวชภณัฑ์ 
 การเตรยีมเวชภณัฑท์ีไ่มใ่ช่ยา  มกีารส ารองเวชภณัฑท์ีใ่ชใ้นการตรวจรกัษาและ
ป้องกนัการตดิเชือ้ เช่นหน้ากากอนามยั,  Alcohol Hand Rub ใหเ้พยีงพอ 
 วางแผนส ารองในการยมืยาและเวชภณัฑใ์นกรณทีีม่กีารระบาดในวงกวา้ง 

 
ระยะมีการระบาดของโรค 

1. รบัทราบเหตุการณ์ (มกีารรายงานว่าพบผูป้ว่ยหรอืสงสยั) งานSRRT  ปฏบิตังิานตามแนว
ทางการสอบสวนโรคและแจง้ผลการสอบสวนแก่คณะกรรมการทราบ  

2. กรณพีบมผีูป้ว่ยและมกีารระบาดของโรค จดัประชุมคณะกรรมการเพื่อด าเนินการตามแผนงาน 
3. คณะกรรมการด าเนินงาน ตามบทบาทหน้าทีใ่นแผนรองรบัสถานการณ์การระบาด 

 จดัจดุคดักรอง วนิิจฉยัและรกัษาผูป้ว่ยและผูส้มัผสั แยกจากกจดุบรกิารปกต ิ
 จดัหอผูป้ว่ยส าหรบัผูป้ว่ยโรคตดิเชือ้ระบบทางเดนิหายใจโดยเฉพาะแยกจากหอผูป้่วย

ปกต ิ   กรณมีผีูป้ว่ยจ านวนมาก คณะกรรมการพจิารณาเปิดโรงพยาบาลสนามและ
ประสานขอความรว่มมอืจากหน่วยงานต่างๆ ตามแผนปฏบิตังิาน 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 กรณผีูป้ว่ยมอีาการรุนแรงตอ้งใชเ้ครือ่งช่วยหายใจหรอืมอีาการปอดอกัเสบขัน้รุนแรง 
พจิารณาส่งต่อผูป้ว่ยไปรบัการรกัษาต่อเน่ืองโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะหต์าม
แนวทางการส่งต่อผูป้ว่ย 

 ประชาสมัพนัธใ์หค้วามรูแ้ก่ประชาชน   เพื่อลดความตื่นตระหนกและสามารถปฏบิตัติวั
ไดถู้กตอ้งเพื่อสามารถลดการแพรก่ระจายเชือ้และควบคุมการระบาดของโรคได ้

4. ประเมนิสถานการณ์การระบาดของโรคเป็นระยะๆ   กรณทีีม่กีารระบาดมากและไม่สามารถ
ควบคุมได ้คณะกรรมการมกีารประสานงานกบัหน่วยงานระดบัจงัหวดัเพื่อขอความช่วยเหลอืใน
การดแูลรกัษาผูป้ว่ยและควบคุมโรค 

5. สรปุประเมนิผลการด าเนินงานและบนัทกึฐานขอ้มลู เพื่อน าไปสู่การพฒันาแผนงานในปีต่อไป 
 
 

ระยะด าเนินการหลงัการระบาดของโรค 
1. ประเมนิสถานการณ์และสรุปผลกระทบดา้นสุขภาพของประชาชนและเจา้หน้าสาธารณสุข 
2. ส่งเสรมิการฟ้ืนฟูสุขภาพกายและสุขภาพจติ ในผูป้ว่ยและผูส้มัผสั  โดยการประสานงานกบัทมี

สุขภาพจติ 
3. ตดิตามสถานการณ์อยา่งต่อเนื่อง เนื่องจากอาจมกีารระบาดระลอกใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แผนผงั 1 ขั้นตอนการปฏบัิติงานสอบสวนและควบคุมโรค โรงพยาบาลเวยีงเชียงรุ้ง 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานระบาดวทิยา* 

ตรวจสอบและยนืข่าวการ
ป่วย 

สอบสวนโรค ณ สถานท่ี
รักษา เพื่อยนืยนัการวนิิจฉยั
และรวบรวมขอ้มูลการรักษา 

สอบสวนโรคในพ้ืนท่ี โดย 
- คน้หาผูป่้วยรายแรก 
- คน้หาผูป่้วยท่ีเขา้นิยาม 
- เก็บวตัถุตวัอยา่งส่งตรวจ 
- รวบรวมขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง 

วเิคราะห์ขอ้มลูโดย 
- หาความสมัพนัธ์ระหวา่ง

บุคคล,เวลา,สถานท่ี 
- ตั้งสมมติฐานของตน้เหต ุ
- พิสูจน์สมมติฐาน 

สรุปสาเหตุและขอ้เสนอแนะ
ในการควบคุมการระบาด 

แกไ้ขตน้เหตุและ
ควบคุมการระบาดโดย
ใชผ้ลจากการสอบสวน
โรค 

D-SRRT ** 

 เตรียมสอบสวนโรคในพ้ืนท่ี 
โดยตรวจสอบขอ้มูลเดิม, 
ก าหนดนิยาม, หาความรู้ท่ี
เก่ียวขอ้ง,ประสาน LAB 

 เตรียมอุปกรณ์ในการควบคุม
โรค 

 ประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 ประสาน สอ. เจา้ของพ้ืนท่ี 

ควบคุมการระบาดเบ้ืองตน้
ทนัที(โดยไม่ตอ้งรอผลการ
สอบสวนโรค)(ภายใน 24 
ชัว่โมง) 

ติดตามผลการควบคุมโรค 

โดยการเฝ้าระวงัเชิงรุก 

P - SRRT 

ฝ่ายสาธารณสุของคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ทีว่่าการอ าเภอ 
เวยีงเชยีงรุง้ 

ปศุสตัวอ์ าเภอ 

โรค
ระบาด? 

ใช่ 

แจง้
แหล่งขา่ว 

 

ไมใ่ช่ 

รนุแรง
? 

ขออนุมตัจิดัตัง้ War Room 

น้อย 

เขียนรายงานการสอบสวนโรค 
รายงานใหห้น่วยงานต่างๆท่ี

เก่ียวขอ้งทราบ 
 

สิน้สุดการปฏบิตังิาน 

มาก 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

หมายเหตุ; หมายเลขโทรศัพท์ในการแจ้งข่าว 

 
* โรงพยาบาลเวยีงเชยีงรุง้ 

ในเวลาราชการ  053 – 953137-8  ต่อ  126 
 นอกเวลาราชการ 

 คนแรกทีแ่จง้      คุณพเิชษฐ ์    หมัน่คดิ              
           เบอรโ์ทรศพัท ์081 – 7645177 

 กรณีตดิต่อคนแรกไมไ่ดใ้หแ้จง้  คุณภาณุพงศ์     มณีวรรณ์   
  เบอรโ์ทรศพัท ์085 – 6256829 

 กรณีตดิต่อคนทีส่องไมไ่ดใ้หแ้จง้  คุณเกศนีิ    พนัธป์ระยรู  
  เบอรโ์ทรศพัท ์086 – 1963318 

 
** ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเวยีงเชยีงรุง้ 

ในเวลาราชการ  053 – 953086 
 นอกเวลาราชการ 

 คนแรกทีแ่จง้    คุณบรรพต   วงัวล     
          เบอรโ์ทรศพัท ์089 - 5567302 

 กรณีตดิต่อคนแรกไมไ่ดใ้หแ้จง้  คุณภทัทยิา  ยีห่ลา้   
                           เบอรโ์ทรศพัท ์ 089-9999687 

 
 

 

 

 

 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แผนผงังานเฝ้าระวงัทางระบาดวทิยา(รง 506) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แพทยว์นิิจฉยัโรค( OPD, IPD, ER ) ลง
ในคอมพวิเตอรต์ามรายละเอยีดของ

โปรแกรม HosXP 

เจา้หน้าทีง่านระบาดวทิยาท าการ
คน้หาโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงั/รายงาน 
ตามเกณฑม์าตรฐานของงานระบาด
วทิยา โดยใชโ้ปรแกรม HosXP ทุก

วนัท าการ และวนัอาทติย ์

น าขอ้มลูทีไ่ดบ้นัทกึลงใน
โปรแกรม R 506 

สง่งานระบาด  สสจ.
เชียงราย 

เจ้าหน้าที่สถานีอนามยั
วินิจฉยัโรค 

บนัทกึโรคทีต่อ้งเฝ้าระวงั ลง
ในโปรแกรม R506 ของ

สถานีอนามยั 

วิเคราะห์ข้อมลูทกุสิน้
สปัดาห์เพื่อหาภาวะเสีย่ง
ของการเกิดโรคระบาด 

จดัท ารายงานผลการวเิคราะห ์

น าเสนอรายงานต่อ 
 ผอ.รพ. 
 สสอ.เวยีงเชยีงรุง้ 
 หน่วยงาน อื่นๆทีเ่กีย่วขอ้ง 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
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หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 

 

 

 

 

 

แผนการเตรียม 
  ความพร้อม 
การช่วยเหลือด้าน 

           สขุภาพจิตผูป้ระสบภยั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

แนวปฏิบติัการช่วยเหลือด้านสขุภาพจิตผูป้ระสบภยัอ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  
 

แบ่งเป็น 4 ระยะ ดงันี้ 
1. ระยะเตรยีมการ 
2. ระยะวกิฤต ิและฉุกเฉิน (72 ชัว่โมงแรกหลงัเกดิเหตุ – 2 สปัดาห)์ 

ระยะวกิฤต ิ(72 ชัว่โมงแรกหลงัเกดิเหตุ) 
ระยะฉุกเฉิน (72 ชัว่โมง – 2 สปัดาห)์ 

3. ระยะหลงัไดร้บัผลกระทบ (2 สปัดาห ์– 3 เดอืน) 
4. ระยะฟ้ืนฟู (หลงัเกดิเหตุ 3 เดอืนขึน้ไป) 

 
ระยะเตรียมการ 

- รบันโยบายแนวทางการด าเนินงานจากผูอ้ านวยการโรงพยาบาล/หวัหน้างานปฏบิตักิารดา้น
การแพทย ์

- แต่งตัง้คณะท างานช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติผูป้ระสบภยัพบิตัทิุกระดบัในเครอืขา่ยบรกิาร
สุขภาพ 

- ก าหนดบทบาทหน้าทีข่องคณะท างาน 
- ประชุมชีแ้จงนโยบายแก่คณะท างานเพื่อเตรยีมความพรอ้ม 
- พฒันาองคค์วามรูค้ณะท างานเรือ่งการฟ้ืนฟูสุขภาพจติแก่ผูป้ระสบภยั 
- คณะท างานจดัท าแผน และขัน้ตอนการปฏบิตัเิพื่อซอ้มแผน 
- ด าเนินการซอ้มแผนแบบบรูณาการโดยการซอ้มแผนบนโต๊ะ (Tabletop Exercise) 
- สรปุ/ประเมนิผลการปฏบิตังิานเตรยีมความพรอ้มและรายงานให้ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล/

หวัหน้างานปฏบิตักิารดา้นการแพทย์ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

ระยะวิกฤติและฉุกเฉิน 
1. ระยะวิกฤติ (72 ชัว่โมงแรกหลงัเกิดเหต)ุ 
- รบัทราบเหตุการณ์ / รบัค าสัง่จากหวัหน้างานปฏบิตักิารดา้นการแพทย ์
- ประธานคณะท างาน/รองประธาน ประสานคณะท างานเครอืขา่ยบรกิารสุขภาพในพืน้ที ่/ ลง

พืน้ทีเ่พื่อประเมนิ/ตรวจสอบสถานการณ์ 
- ประชุมคณะท างานช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติ และก าหนดแผนปฏบิตักิาร/ ประสานงานทมี

สุขภาพจติระดบัจงัหวดั (กรณมีผีูป้ระสบภยั/ผูไ้ดร้บัผลกระทบมากกว่า 30 คน)  
- ประธานคณะท างาน/รองประธาน ประสานงาน กบั ....  เพื่อวางแผนลงปฏบิตังิานช่วยเหลอื

ดา้นสุขภาพจติพืน้ที่ 
- คณะท างานปฏบิตังิานในพืน้ที/่ ส ารวจความตอ้งการ  และคดักรอง/ประเมนิปญัหา

สุขภาพจติผูป้ระสบภยัในชุมชน (กรณผีูป้ระสบภยัทีไ่ดร้บับาดเจบ็ทางกายที ่รบัรกัษาใน
โรงพยาบาล ใหส้่งประเมนิปญัหาสุขภาพจติตามระบบ) 

กรณีคดักรองแล้วมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสขุภาพจิตใหส้่งต่อเพื่อดแูล
ต่อเนื่องทีง่านสุขภาพจติ ร.พ. เวยีงเชยีงรุง้  

กรณีคดักรองแล้วไม่มีความเส่ียงส่งต่อสถานีอนามยัเพื่อเฝ้าระวงั 
- สรปุประเมนิผลการปฏบิตังิาน และบนัทกึฐานขอ้มลู 
- รายงานผลการปฏบิตังิานให ้หวัหน้างานปฏบิตักิารดา้นการแพทย/์ ผูอ้ านวยการทราบ 

 
2. ระยะฉุกเฉิน (72 ชัว่โมง – 2 สปัดาห)์ 

- ประธานคณะท างาน/รองประธาน ประสานงาน กบั ....  เพื่อวางแผนลงปฏบิตังิาน
ช่วยเหลอืดา้นสุขภาพจติพืน้ที่ 

- คณะท างานปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่พื่อตดิตาม และคดักรอง/ประเมนิปญัหาสุขภาพจติ
ผูป้ระสบภยัในชุมชนซ ้า 

 กรณีคดักรองแล้วมีความเส่ียงต่อการเกิดปัญหาสขุภาพจิต ใหก้ารปฐม
พยาบาลทางจติใจเบือ้งตน้ และใหส้่งต่อเพื่อดแูลต่อเนื่องทีง่านสุขภาพจติ ร.พ. เวยีงเชยีงรุง้  

       กรณีคดักรองแล้วไม่มีความเส่ียงส่งต่อสถานีอนามยัเพื่อเฝ้าระวงั 
- สรปุประเมนิผลการปฏบิตังิาน และบนัทกึฐานขอ้มลู 
- รายงานผลการปฏบิตังิานให ้หวัหน้างานปฏบิตักิารดา้นการแพทย/์ ผูอ้ านวยการทราบ 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
ระยะหลงัได้รบัผลกระทบ (2 สปัดาห ์– 3 เดือน) 

- คณะท างานน าขอ้มลูดา้นสุขภาพจติของผูป้ระสบภยัในพืน้ทีม่าวางแผนการด าเนินการ
ช่วยเหลอือยา่งต่อเนื่องจากระยะระยะวกิฤตแิละฉุกเฉิน 

- คณะท างานปฏบิตังิานในพืน้ทีเ่พื่อใหก้ารเยยีวยาจติใจผูป้ระสบภยั และกลุ่มเสีย่งในพืน้ที ่
พรอ้มกบัตดิตาม และคดักรอง/ประเมนิภาวะสุขภาพจติของผูป้ระสบภยัเพื่อประเมนิสภาพ
ปญัหาสุขภาพจติปจัจุบนัเพื่อการดแูลอยา่งเหมาะสม โดยการเยีย่มบา้น หรอือื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 

- คณะท างานใหค้วามรูแ้ก่ผูป้ระสบภยัในพืน้ที ่เรือ่งการดูแลตนเองทางดา้นจติใจ การส่งเสรมิ
การดแูลจติใจกนัเองในชุมชน 

- สรปุประเมนิผลการปฏบิตังิาน และบนัทกึฐานขอ้มลู 
- รายงานผลการปฏบิตังิานให ้หวัหน้างานปฏบิตักิารด้านการแพทย/์ ผูอ้ านวยการทราบ 
- ส่งต่อขอ้มลูของผูป้ระสบภยัใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่เช่น อบต.  
 
ระยะฟ้ืนฟ ู(หลงัเกิดเหตุการณ์ 3 เดือน) 
- คณะท างานน าขอ้มลูดา้นสุขภาพจติของผูป้ระสบภยัในพืน้ทีม่าวางแผนการด าเนินการ

ช่วยเหลอือยา่งต่อเนื่องจากระยะหลงัไดร้บัผลกระทบ 
- ตดิตามประเมนิสภาพจติใจ/การดแูลต่อเน่ือง/การคน้หาผูม้ปีญัหาสุขภาพจติรายใหม ่(Early 

Detection and Early Intervention) 
- สรปุประเมนิผลการปฏบิตังิาน และบนัทกึฐานขอ้มลู 
- รายงานผลการปฏบิตังิานให ้หวัหน้างานปฏบิตักิารดา้นการแพทย/์ ผูอ้ านวยการทราบ 
- ส่งต่อขอ้มลูของผูป้ระสบภยัใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งในพืน้ที ่เช่น อบต.  
 

 
 

 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 

บทบาทหน้าท่ีของฝ่ายวางแผน 
 

ฝ่ายวางแผน 

แผนการเตรยีมความพรอ้ม 
ก่อนเกดิเหตุ 

ขัน้ตอนปฏบิตังิานระหว่างเกดิเหตุ 
 

แผนปฏบิตังิานหลงัเกดิเหตุ 

1.ประเมนิสถานการณ์/ความเสีย่ง 
2.เตรียมความพร้อมด้านทรพัยากร 
และสถานที ่
3.จดัท าแผนปฏบิตักิาร 
4.ซอ้มเหตุการณ์จ าลอง 

1 . รั บ ข้ อ มู ล แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น
สถานการณ์ 
2.รายงานสถานการณ์ใหผู้บ้งัคบั 
บญัชา 
3.Check in บุคลากรและมอบหมาย
งานไปสงักดัต าแหน่งต่าง ๆ 
4.รวบรวมขอ้มลู และรายงาน
สถานการณ์ 

1.ประเมนิผลการด าเนินงาน 
2.สรปุการด าเนินงาน PHER 
(ความเสยีหายทรพัยส์นิ, สุขภาพ, งบ) 
3.ฟ้ืนฟู เยยีวยา ผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

 
 

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยประเมินสถานการณ์ และประเมินผล 

หน่วยประเมินสถานการณ์ และประเมินผล 
แผนการเตรยีมความพรอ้ม 

ก่อนเกดิเหตุ 
ขัน้ตอนปฏบิตังิานระหว่างเกดิเหตุ 

 
แผนปฏบิตังิานหลงัเกดิเหตุ 

1.ส ารวจ ประเมนิ วเิคราะห์จุดเสี่ยง/
พืน้ทีเ่สีย่ง 
2.รวบรวมข้อมูลอุบตักิารณ์, การเกิด
เหตุประวตัศิาสตร/์พยากรณ์ 
3.เฝ้าระวงัเหตุการณ์ 

1 . รวบรวมข้อมูล ระหว่ าง เกิด 
วเิคราะหใ์ห ้ICS สัง่การ/ตดัสนิใจ 

1.วเิคราะหผ์ลกระทบ/ส่วนขาดของแต่ 
ละกลุ่ม 2,4,5 
2.ประเมินความพึงพอใจของพื้นที่เกิด
เหตุ 
3.สรปุผล ICS 

 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยวิเคราะหข่์าวกรอง 

หน่วยวิเคราะหข่์าวกรอง 
แผนการเตรยีมความพรอ้ม 

ก่อนเกดิเหตุ 
ขัน้ตอนปฏบิตังิานระหว่างเกดิเหตุ 

 
แผนปฏบิตังิานหลงัเกดิเหตุ 

1.เตรยีมความพรอ้มบุคลากร 
ทุกระดบั 
-พืน้ทีเ่สีย่งเกดิเหตุ 
-หน่วยบรกิาร 
2.เตรยีมความพรอ้มดา้นอุปกรณ์ 
ในการสนบัสนุน เพื่อการลงพืน้ทีเ่พื่อ
จดัเกบ็ขอ้มลู 
3.เตรยีมความพรอ้มดา้นการสื่อสาร
ทุกระดบั 

1.รบัแจง้ขา่วสาร 
2.วเิคราะหส์ถานการณ์ขา่วสาร 
ทีไ่ดร้บัแจง้ผ่านทุกช่องทาง 
- เจา้หน้าทีแ่จง้น่าเชื่อถอื 
-ลงพืน้ทีเ่พื่อประเมนิสถานการณ์ 
3.แจง้ผลการวเิคราะหข์า่วสาร 
ไปยงัหน่วยประเมนิสถานการณ์ 

1.ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์
การปฏบิตังิานในเหตุการณ์สาธารณภยั 
เพื่อประเมนิผลการด าเนินงานของหน่วย
ขา่วกรอง 

 

บทบาทหน้าท่ีของหน่วยสนับสนุนทางเทคนิค IT 

หน่วยสนับสนุนทางเทคนิค IT 
แผนการเตรยีมความพรอ้ม 

ก่อนเกดิเหตุ 
ขัน้ตอนปฏบิตังิานระหว่างเกดิเหตุ 

 
แผนปฏบิตังิานหลงัเกดิเหตุ 

1.ก าหนดบุคลากรผูร้บัผดิชอบว่า 
หากเกดิเหตุการณ์สามารถตดิต่อกบั
ใคร 
2.จดัเตรยีมอุปกรณ์ 

1.ตดิตัง้อุปกรณ์, สถานที่ 
2.เตรยีมความพรอ้มของระบบ 
3.เชค็ความพรอ้มของอุปกรณ์ 

1.ตรวจเชค็อุปกรณ์หลงัจากใชเ้สรจ็แลว้
ว่ามคีวามเสยีหายหรอืไม ่หากเสยีตอ้ง
ซ่อม 
2.Back up ขอ้มลูเกบ็ไว ้



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
หน่วยส่งก าลงับ ารงุ 

ขณะเกิดเหตุการณ์ 

 จดัหาสิง่อ านวยความสะดวก บรกิารและจดัหาวสัดุ สถานทีท่ างานของหน่วยสนบัสนุน

อื่นๆ รวมทัง้การช่วยเหลอืและอ านวยความสะดวกส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน 

 งานขนส่งและยานพาหนะ 

 ท างานรว่มกบัหน่วยงานอื่น 

 จดัหาอุปกรณ์การสื่อสารทีท่นัสมยั 

 จดัเตรยีมบรเิวณจอดรถยนต์ 

 จดัทมีสนบัสนุนดา้นการสื่อสารและขนส่ง 

 จดัทมีรกัษาความปลอดภยั เพื่อประเมนิพืน้ทีป่ลอดภยัในการจดัยานพาหนะและขนส่ง 

 จดัเตรยีมศูนยป์ฏบิตักิารเคลื่อนที่ 

 จดัทมีสนบัสนุนยาและเวชภณัฑก์ารแพทย์ 

ฝ่ายบริหารและงบประมาณ 
ขณะเกิดเหตุการณ์ 

 การจดัการทรพัยากรบุคคล 

 จดัหาอาหาร น ้าดื่ม ส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน 

 จดัหาอุปกรณ์เครือ่งอุปโภคและบรโิภคส าหรบัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิาน 

 ด าเนินการเกีย่วกบัค่าใชจ้่ายทีต่อ้งชดใชใ้นสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 

 เปิดบญัชรีบับรจิาคช่วยเหลอืผูป้ระสบภยั 

 รบับรจิาค ออกใบโมทนาบตัร 

 จดัเตรยีมเอกสารการเซน็ชื่อขึน้ปฏบิตังิาน และด าเนินการเบกิ OT ใหผู้ป้ฏบิตังิาน

ล่วงเวลา 

 เตรยีมระเบยีบ กฎหมาย รวมทัง้ค าสัง่ต่างๆทีเ่กีย่วขอ้ง 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

หลงัเกิดเหตกุารณ์ 

 บรหิารงบประมาณ ตดิตามความสิน้เปลอืง ค่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ 

 รวบรวมหลกัฐานการใชจ้่ายงบประมาณ 

 เบกิจา่ยค่าใชจ้า่ยจากงบกลาง 

 รวบรวมขอ้มลูผูบ้รหิาร ผูเ้กีย่วขอ้ง และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งใหเ้ป็นปจัจบุนั 

 

เจ้าหน้าท่ีควบคมุความปลอดภยั มีหน้าท่ีและบทบาทคือ 
 จดัท าเสน้ทางการจราจรและอ านวยความสะดวก 

 เฝ้าระวงัสภาพความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

 จดัท ามาตรการทีส่่งเสรมิใหเ้กดิความปลอดภยัของผูป้ฏบิตังิาน 
ขณะเกิดเหตุการณ์ 

 ประเมนิสถานการณ์ เพื่อวางแนวทางการควบคุมความปลอดภยั 

 

บทบาทหน้าท่ี  งาน IC 
ก่อนเกิดเหต ุ

1. จดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายส่วนบุคคลโดยตรวจสอบจ านวน อายกุารใชง้านและความพร้อมใช้ 
2. ใหค้วามรู้บุคลากรและฝึกปฏิบติับุคลากรทุกปีในการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัร่างกายส่วนบุคคล และการ

ป้องกนัการแพร่กระจายเช้ือ 
3. สนบัสนุนใหบุ้คลากรไดรั้บวคัซีนป้องกนัการติดเช้ือท่ีจ  าเป็นหรือมีแนวโนม้ของการระบาด เช่น 

วคัซีนไขห้วดัใหญ่  
4. หาแหล่งสนบัสนุนอุปกรณ์ส ารองในกรณีท่ีตอ้งใชอุ้ปกรณ์จ านวนมาก เช่น รพ.สต. หรือ รพ. ใกลเ้คียง 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง 

คู่มือรับสถานการณ์สาธารณภัยและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข 
 ( Standard Operating Procedure : SOP ) อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง 

หน่วยงาน : โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง หน้า  1   ของ    
วันที่เริ่มใช้ : 1 มกราคม 2560 

วันที่แก้ไข : 30 ธันวาคม 2559 
ทะเบียนเอกสาร :  SP-ER-002 

 
ขณะเกิดเหต ุ( IC ) 

1. ใหค้  าแนะน าในเร่ืองเก่ียวกบัความปลอดภยัในสถานการณ์ 
2. สนบัสนุนอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายส่วนบุคคล 

กรณจี านวนผูป้ระสบภยัมจี านวนมาก อุปกรณ์ไมเ่พยีงพอ ด าเนินการประสาน รพ.สต.
หรอื รพ. ใกลเ้คยีง เพื่อขอสนบัสนุนอุปกรณ์ป้องกนัรา่งกายส่วนบุคคลเพิม่ หรอืประสานงาน
วสัดุการแพทยแ์ละพสัดุเพื่อประสานงานตวัแทนจ าหน่ายอุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 

3. ท างานร่วมกบัส่วนปฏิบติัการเพื่อใหแ้น่ใจวา่บุคลากรท่ีปฏิบติังาน ในพื้นท่ีปฏิบติังานอยา่งปลอดภยั 
หลงัเกิดเหต ุ( IC ) 

1. สรุปปัญหา/อุปสรรคต่อการปฏิบติังานในดา้นความปลอดภยัของบุคลากรและรายงานผล 
2. ตรวจประเมินความเสียหาย 
3. จดัเตรียมจดัเตรียมอุปกรณ์ป้องกนัร่างกายส่วนบุคคลทดแทน 
4. ถอดบทเรียนเพิ่มเติม 

 
 


