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- ประกาศใช - หัวหนากลุม

การพยาบาล 

1 ตุลาคม 2560 



คํานํา 
 

แนวปฏิบัติเร่ืองแผนรับอุบัติเหตุหมูในโรงพยาบาลหนองบุญมาก โดยงานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน ฉบับ

นี้จัดทําขึ้นเปนแนวทางใหเจาหนาที่โรงพยาบาลหนองบุญมากทุกทานใชเปนแนวทางในการใหการดูแล

ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมู ทั้งน้ีเพื่อใหผูประสบเหตุไดรับการดูแลที่เหมาะสม  ทันเวลา โดยในแนวปฏิบัติ

ฉบับนี้จะเร่ิมจากการประเมินสถานการณ การเตรียมความพรอมเพื่อรับสถานการณ  การแจงเหตุและการ

ปฏิบัติตามแผน การประเมินผล และการรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ ดังน้ันหวังเปนอยางยิ่งวาแนวปฏบิติั

เร่ืองแผนรับอุบัติเหตุหมูในโรงพยาบาลหนองบุญมาก ในคร้ังน้ีจะเปนประโยชนแกผูปฏิบัติและแกผู

ประสบเหตุเมื่อนําไปปฏิบัติตอไป 

 
                                                                                     ดารุณี  บุญเต็ม 
                                                                            พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนรับอุบัติเหตุหมูในโรงพยาบาลหนองบุญมาก 
งานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน โรงพยาบาลหนองบุญมาก 

วัตถุประสงค 
 1.เพื่อใหบุคคลากรทุกคนทราบหนาที่ของตนเองขณะเกิดอุบัติเหตุหมู  
 2.เพื่อใหเกิดการเตรียมความพรอมดานสถานที่ อุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช ในการรับเหตุอุบัติเหตุ

หมู 
 3.เพื่อใหมีระบบงานในการใหบริการผูบาดเจ็บขณะเกิดอุบัติเหตุหมู 
 4.เพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดีในการรับสงตอ ผูปวย 
 5.เพื่อใหเกิดการบูรณาการความรวมมือของทุกภาคสวนในอําเภอหนองบุญมากเมื่อเกิดอุบัติเหตุหมู 
เปาหมาย 
 ผูบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหมูไดรับการดูแลรักษาที่เหมาะอัตราการเสียชีวิตและพิการลดลง 

 
หลักการและเหตุผล 
 เนื่องจากโรงพยาบาลหนองบุญมากต้ังอยูติดถนน โชคชัย – เดชอุดม ซึ่งเปนเสนทางหลักในการ

สัญจรไปมาระหวางจังหวัดสูภาคอีสานตอนใต การจราจรคอนขางหนาแนน และสวนใหญจะใชความเร็ว

สูงเนื่องจากเสนทางตรงกอใหเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุหมูโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเทศกาล

ประจําป ไดแกเทศกาลสงกรานต เทศกาลปใหมที่มีวันหยุดติดกันหลายวัน ปจจุบันพบวาอัตราการเสียชีวิต

จากอุบัติเหตุจราจรในเสนทางดังกลาวเพิ่มมากขึ้น  
 ดังนั้น โรงพยาบาลหนองบุญมาก โดยหองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน จึงไดจัดทําแผนรับอุบัติเหตุหมูเพื่อ

เปนการเตรียมความพรอมขององคกรและบุคคลากรในการรองรับอุบัติเหตุหมูที่อาจเกิดขึ้นไดตลอดเวลา 
 

องคประกอบของแผนรับอุบัติเหตุหมู 
 1.การประเมินสถานการณเพื่อใชแผน 

 2.การเตรียมความพรอมเพื่อรับสถานการณ 

  2.1 บุคลากร 

  2.2 สถานที ่

  2.3 เคร่ืองมือ เคร่ืองใช รถพยาบาลฉุกเฉิน 

  2.4 หนาที่ ความรับผิดชอบ 

 3.การแจงเหตุและการปฏิบัติตามแผน 

 4.การประเมินผล 

 5.การรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ 

 



1. การประเมินสถานการณเพื่อใชแผน 
 เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมูหรือรับแจงวาเกิดอุบัติเหตุหมู หัวหนาหองอุบัติเหตุ – ฉกุเฉนิ หรือหัวหนาเวร 

หรือแพทยเวร หรือผูอํานวยการ จะเปนผูตัดสินใจเลือกใชแผน ดังรายละเอียดตามตารางที่ 1  
ตารางท่ี1 แสดงการประเมินสถานการณเพื่อเปดใชแผนอุบัติเหตุ 

ขอพิจารณา แผนที่ 1 แผนที่2 
1.เวลาเกดิเหตุ ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 
2.จํานวนผูบาดเจ็บทั้งหมด มากกวาหรือเทากับ 10 คน มากกวาหรือเทากับ 10 คน 
3.จํานวนผูบาดเจ็บหนัก มากกวาหรือเทากับ 4 คน มากกวาหรือเทากับ 3คน 
 

2. การเตรียมความพรอมเพื่อรับสถานการณ 

2.1.บุคลากร 

  2.1.1 ประชุมบุคลากร เพื่อซักซอมความเขาใจแผนงาน หนาที่ความรับผิดชอบปละ 2 คร้ัง

กอนถึงเทศกาลปใหม และกอนถึงเทศกาลสงกรานต 
  2.1.2 ฝกอบรมการชวยฟนคืนชีพใหแกบุคลากรทุกระดับปละ 1 คร้ัง 
  2.1.3 ฝกอบรมการเคลื่อนยายผูปวยใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของปละ 1 คร้ัง 

  2.1.4 ฝกอบรมใหแกทีมกูชีพ กูภัย ตํารวจบาน อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน ตํารวจ เร่ือง

การประเมินสถานการณอุบัติเหตุหมูและการสื่อสาร ปละ 1 คร้ัง 

  2.1.5 สงบุคลากรอบรมภายนอกเร่ืองการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ และฉุกเฉิน ปละ 2 คร้ัง/คน

 2.2 การเตรียมสถานที่ 

ตารางท่ี 2 แสดงการกําหนดสถานที่เพื่อรับอุบัติเหตุหมู 

ลักษณะบริการ แผนที่ 1 แผนที่ 2 

1.ศนูยอํานวยการ หองทําบัตรตึกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน หองทําบัตรตึกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 

2.จุดคัดกรองผูปวย หนาหองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน หนาหองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 

3.จุดรับผูบาดเจ็บเล็กนอย หนาหองทันตกรรม หนาหองทันตกรรม 

4.จุดรับผูบาดเจ็บปานกลาง ในหองอุบัติเหตุเตียงทําหัตถการ 

2 และ3  หองผาตัดเล็ก 

ในหองอุบัติเหตุเตียงทําหัตถการ 

2 และ3  หองผาตัดเล็ก 

5.จุดรับผูบาดเจ็บหนัก ในหองอุบัติเหตุเตียงทําหัตถการ 

1  และจุด Resuscitation 

ในหองอุบัติเหตุเตียงทําหัตถการ 

1  และจุด Resuscitation 

6.จุดรับผูหมดหวังหรือผูเสียชีวิต หองลางตัวตึกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 

และอาคารเก็บรักษาศพผูเสียชีวิต 

หองลางตัวตึกอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 

และอาคารเก็บรักษาศพผูเสียชีวิต 

 
 



 รูปท่ี 1  แสดงแผนผังการรับอุบัติภัยหมู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 เคร่ืองมือเคร่ืองใช และรถพยาบาลฉุกเฉิน 

o ประชาสัมพันธ 

 เตรียมเบอรโทรศัพทบุคลากรโรงพยาบาลที่พักอยูในอําเภอหนองบุญมาก 

 เตรียมเบอรโทรศัพทของสถานีตํารวจ มูลนิธิฯ โรงพยาบาลในเครือขาย เมื่อ

จําเปนตองขอความชวยเหลือ 

 เตรียมรถเข็นน่ัง รถเข็นนอน ใหพรอมใชงาน โดยการตรวจนับจํานวนและตรวจ

สภาพการพรอมใช มีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร 

o หองอุบัติเหตุฯ 

 เตรียมชุดหัตถการตางๆ ใหเพียงพอและพรอมใชงาน เชน Suture, Dressing, Cut 

down, ICD (Intercostal drainage) ถาไมเพียงพอแจงหนวยจายกลางขอเคร่ืองมือ

สนับสนุน 

 เตรียมออกซเิจนใหพรอมใช โดยการเปดดูปริมาณและมีการตรวจสภาพพรอมใช

งานทุกวัน 

 เตรียมรถเขน็น่ัง รถเขน็นอน ใหพรอมใชงาน โดยการตรวจนับจํานวนและตรวจ

สภาพการพรอมใช มีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร 

 เตรียมไมดามแขน ขา ขนาดตางๆ กระดานรองหลัง ใหมีสภาพพรอมใชและจํานวน

เพียงพอ 

 



 เตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอ เชน ถุงมือ ผากันเปอน 

แวนตา 

 เตรียมแบบบันทึกประวัติผูใชบริการ ผูปวยอุบัติเหตุ – คดี เก็บไวในที่ที่มองเห็น

ชดัเจนและเพยีงพอ 

 ตรวจสภาพความพรอมใชงานของวิทยุสื่อสาร โดยการทดสอบความชัดเจน (ว.16) 

กับลูกขายทุกวัน 

 จัดเตรียมแบบฟอรมสําหรับการรับแจงเหตุจากบุคคลภายนอก 

 

 

รูปแสดงตัวอยางปายผูกขอมือผูบาดเจ็บหนัก คนที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ปายผูกขอมือผูปวยอบุัติเหตุหมู 
บาดเจ็บหนัก 

ช่ือ-สกุล........................................................ 

 X-ray ........................................................... 

Lab............................................................... 
 

1 

Time P R BP 

ผูบันทึก ........................................................ 



รูปแสดงแบบบันทึกประวัติผูรับบริการดานหนา

มาโดย :  มาเอง           ญาต ิ       ตํารวจ         พลเมืองด ี   กูภัย     EMS    อื่น ๆ(ระบุ) ……………..

ผูนําสง  ………………………………. ที่อยู ………...……………………………………….. โทร ……………….

อาการสําคัญ / สาเหต ุ…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

ว.ด.ป. เกิดเหต ุ……../…..…./….... เวลา …….…….น. ว.ด.ป. แรกรับ …..../…..…./….... เวลา …….…….น.

ชื่อ-สกุล ………………………………………………………. HN …………………….

เพศ       ชาย      หญิง    วันเกิด …………….. อาย ุ………… ป  สถานภาพสมรส        โสด        คู หยา หมาย

ที่อยูเลขที ่ …….…… หมู  ………..  ถนน  ……………...……………… ตําบล  ………………………………...

อําเภอ …………………………………จังหวัด …………………………… โทร …………………………………..

บิดา / มารดา …………………….. / …………………….. ประวัติแพยา ไมแพ

โรคประจําตัว …………………………………………….. แพยา (ระบ)ุ ………………………..

โรงพยาบาลหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา

FO-MDR-01 Rev.03 หนา 1

Head ปกต ิ       ผิดปกต ิ…………………………. Pelvis / Back          ปกต ิ       ผิดปกต ิ………………………….

Neck ปกต ิ       ผิดปกต ิ…………………………. Extremities       ปกต ิ       ผิดปกต ิ………………………….

Chest ปกต ิ       ผิดปกต ิ…………………………. Muscle power

Heart ปกต ิ       ผิดปกต ิ………………………….

Lungs ปกต ิ       ผิดปกต ิ………………………….

Abdomen        ปกต ิ       ผิดปกต ิ…………………………

Other ……………………………………………………………………………………………………………………….

ตรวจรางกาย ( Physical examination )

ประเภท Emergent Urgent Non-urgent               

Trauma Non trauma    DBA

Consult แพทย         Yes  เวลา     …….…………. น. No    

มาด ูผป.เวลา ……………… น. แพทย Order ทางโทรศัพทเวลา ………………………. น.

Rt. Lt.

Upper

Lower

BW ……………… Kgs.

1



รูปแสดงแบบบันทึกประวัติผูรับบริการดานหลัง 

Rt.Rt.LtLt..

FO-MDR-01 Rev.03 หนา 2

X-ray ………………………………………………….

………………………………………………...

Result……………………………………………………

……………………………………………………

Dx. ……………………………………………………………………………………………………………………...

Rx. .…...……………………………………………….… ………………………………………………..…………..

.…...………………..………………………………… …………………………………………..………………

.…...………………..………………………………… …………………………………………..………………

ลงชื่อ ……………...………...……...….……… / ……….……………...……………….… ผูตรวจ / แพทยเวร

เวลา ปญหา กิจกรรมพยาบาล ประเมินผล

การใหขอมูลผูปวย / ญาติ        โรค / ปญหาของผูปวย        การปฏิบัติตัว / การดูแลผูปวย การสังเกตอาการผิดปกติ

การใชยา กําหนดนัด / การมาตรวจตามนัด  ลงชื่อ …………………………………..………….. ผูปวย / ญาติ

จําหนาย ว.ด.ป. ……/…..…/…….. เวลา …………….น. โดย  กลับบาน Admit         Refer …………….          Death

 

 



รูปแสดงแบบรับการแจงเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ตึกผูปวยใน 

 เตรียมชุดหัตถการตางๆ ใหพรอม เชน Dressing, Cut down, ICD จัดเตรียมสภาพใหพรอมใช

และจํานวนเพยีงพอ 

 เตรียมอุปกรณ เคร่ืองมือ เคร่ืองใชชวยชีวิตฉุกเฉินใหพรอมใช เชน รถ Emergency, Suction, 

Defibrillation ดวยการตรวจนับจํานวนและตรวจสภาพความพรอมใชงานทุกวันทุกเวร มี

หลักฐานแสดงเปนลายลักษณอักษร 

 จัดเตรียมเวชภัณฑที่จําเปน รวมทั้งนํ้ายาตางๆ ใหเพียงพอพรอมใชงาน 

 เตรียมเสานํ้าเกลือใหเพียงพอและพรอมใชงาน 

o หอง X –RAY 

 เตรียม Film X-RAY ขนาดตางๆ ใหเพียงพอใชงาน 

 เตรียมหองและน้ํายาในการลาง Film ใหพรอมใชงาน 

 ตรวจสภาพเคร่ือง X – RAY ไวพรอมใชงานทุกวัน 

o หองชันสูตร (Lab) 

 เจาะกลุมเลือดบุคลากรทุกคนในโรงพยาบาลและทําบัญชีไว 

 ทําบัญชีผูประสงคจะบริจาคโลหิตในสถานการณฉุกเฉิน เชน ประชาชนในอําเภอหนองบุญ

มาก และเจาหนาที่ในหนวยงานราชการตางๆ ของอําเภอหนองบุญมาก 

 

แบบบนัทึกการรับแจงเหตุ 

 

ว.ด.ป……./………/………... เวลา……………….น. 

เหตกุารณ…………………………………………………………………………………………………..……… 

………………………………………………………………………………….………………………………… 

สถานที่เกิดเหต…ุ………………………………………………………………………………….……………… 

……………………………………………………………………………………………………………….…… 

     จํานวนผูบาดเจ็บทั้งหมด……………………ราย 

              เดินได…………………….ราย 

              เดินไมได………………….ราย 

รับแจงทาง   วิทยุ   โทรศัพท  อ่ืนๆ ระบุ .............................. 

นามผูแจง…………………………………………………………………… 

นามผูรับ……………………………………………………………………. 



o ฝายบริหาร 

 เตรียมเคร่ืองปนไฟฉุกเฉินใหพรอมใช 

- เขียนวิธีการปนๆ ไฟฟาฉุกเฉินไวภายในหองปนไฟฟา 

- กาํหนดวิธกีารตรวจสอบสภาพสปัดาหละ 1 คร้ัง 

 เตรียมรถพยาบาลฉุกเฉินใหพรอมใชงานตลอดเวลา 

 กําหนดระเบียบการใหรถพยาบาลฉุกเฉินไวเปนลายลักษณอักษร 

 กําหนดระเบียบการอยูเวรและการตามพนักงานขับรถ 

 กําหนดผูรับผิดชอบดูแลรถเปนลายลักษณอักษร 

 กําหนดวิธีการตรวจสอบสภาพพรอมใชงานของรถพยาบาลฉุกเฉินมีหลักฐานการตรวจสอบ

เปนลายลักษณอักษร 

 จัดเตรียมปาย กระดานเคลื่อนที่สําหรับติดประกาศรายชื่อผูไดรับบาดเจ็บ, ผูเสียชีวิต, ผูที่ถูก

สงไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลอ่ืน 

 จัดระบบการรักษาความปลอดภัย มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน 

 จัดทําเคร่ืองหมายจราจร บริเวณหามจอดรถ บริเวณจอดรถใหชดัเจน เพื่อไมใหมรีถจอด

ขวางทางขึ้นลงของรถรับสงผูบาดเจ็บ 

o หนวยจายกลางและโรงซักฟอก 

 เตรียมกอส, สําลี, Top gauze, Set หัตถการตางๆ ใหเพียงพอที่จะเบิกใชเมื่อฉุกเฉิน 

 จัดเตรียมผาทุกชนิด เชน ผาปูเตียง, ผาขวางเตียง, ผายาง, ผาถุง, เสื้อผาผูปวยใหเพียงพอและ

พรอมใชงานเมื่อฉุกเฉิน 

o ฝายทันตกรรมฯ 

 จัดเตรียมอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช Set หัตถการตางๆ ใหเพียงพอที่จะใชเมื่อฉุกฉิน 

 รับปรึกษา Case กรณีมีผูบาดเจ็บในชองปาก 

o ฝายเภสัชกรรมชุมชน 

 จัดเตรียมยาและเวชภัณฑใหเพียงพอที่จะเบิกใชเมื่อฉุกเฉิน 

 จัดและแจกยาแกผูใชบริการ กรณีกลับบาน 

o กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน 

 จัดเตรียม Set ทําแผล หัตถการ ใหพรอมใชเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน 

 จัดเตรียมบุคลากรเพื่อดูแลผูปวยบาดเจ็บเลก็นอย และผูปวยหมดหวัง เสียชีวิต 

 

 

 

 



2.4 หนาท่ีความรับผิดชอบ 

 จุดศูนยอํานวยการ 

 ตารางท่ี 3 แสดงตําแหนงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ณ.จุดศูนยอํานวยการ จําแนกรายแผน 

 

แผนที่ 1 แผนที่2 

-   ผูอํานวยการโรงพยาบาล -  แพทยเวร 

-   หัวหนาฝายทันตสาธารณสุข            -  พยาบาลหัวหนาเวร 

-  หัวหนากลุมการพยาบาล              

-  หัวหนาฝายบริหาร  

 

 หนาท่ีรับผิดชอบ 

1.สํารวจบุคลากรแตละจุดวาปฏิบัติงานไดดวยความเรียบรอยหรือไม เพื่อชวยจัดอัตรากําลังให

เหมาะสม 

2.การติดตามบุคลากรใหมาปฏิบัติงานตามแผน โดยการประกาศเสียงตามสายและใหสัญญาณ 

Emergency call 

3.ประสานงานกับโรงพยาบาลใกลเคียง เชน รพ.มหาราชนครราชสีมา  รพ.ครบุรี  รพ.เสิงสาง และ

รพ.หนองกี่ เพื่อขอความชวยเหลือดานบุคลากรหรือรถพยาบาลเพื่อสงตอ 

4.ประสานงานกับโรงพยาบาลถึงโรงพยาบาลที่จะสงผูปวยไปรักษาตอ เพื่อจะไดเตรียมความพรอม

ในการรับผูบาดเจ็บ 

5.ประสานงานขอความชวยเหลือดานตางๆกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมสนับสนุนใหการ

ชวยเหลือผูบาดเจ็บ 

6.กรณีจําเปนตองแถลงขาวตอสื่อมวลชน ผูอํานวยการหรือผูไดรับมอบหมายเทาน้ันที่จะเปนผูแถลง

ขาว 

7.ประสานงานกับเจาหนาที่ตํารวจ และเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยเร่ืองการรักษาความปลอดภัย

ขณะปฏิบัติหนาที่ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



จุดคัดกรองผูบาดเจ็บ 
 ตารางท่ี 4 แสดงตําแหนงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ณ.จุดคัดกรองผูบาดเจ็บ 

แผนที่ 1 แผนที่ 2 
-หัวหนากลุมการพยาบาล -หัวหนาเวร ER 
-หัวหนางานผูปวยนอกหรือตัวแทนแผนก -พยาบาล ON CALL 
-หนาหนาเวร ER -พนักงานเปล (ผูชวยใหปายสี) 

-หัวหนางานประกนั -เจาหนาที่หองบัตร (ผูชวยใหปายสี) 
-พนักงานเปล (ผูชวยใหปายสี) -พนักงานรักษาความปลอดภัย (ผูชวยใหปายสี) 
-เจาหนาที่หองเวชระเบียน (ผูชวยใหปายสี)  
 
หนาท่ีรับผิดชอบ 
1.คัดแยกผูบาดเจ็บ เอใหสามารถชวยเหลือไดตามลําดับความสําคัญเรงดวนในการรักษาพยาบาล โดยแบง

ผูบาดเจ็บออกเปน 4 กลุมดังน้ี 
1.1  ผูบาดเจ็บหนัก ใชสัญลักษณ 

1.2 ผูบาดเจ็บปานกลาง ใชสัญลักษณ

สแีดง 

1.3 ผูบาดเจ็บเล็กนอย ใชสัญลักษณ

 สีเหลือง 

1.4 ผูหมดหวังหรือเสียชีวิตลง ใชสัญลักษณ

 สเีขียว 

เกณฑในการคัดแยกประเภทผูบาดเจ็บดังแสดงในตารางที่ 5 

 สีดํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 5 แสดงการคดัแยกผูบาดเจ็บ 

ลักษณะอาการ ผูบาดเจ็บหนัก ผูบาดเจ็บปานกลาง ผูบาดเจ็บเล็กนอย ผูหมดหวัง/เสียชีวติ 

1 Coma score < 15 คะแนน = 15 คะแนน = 15 คะแนน = 3 คะแนน 

2 การหายใจ แนนหนาอกหายใจลําบาก หายใจปกต ิ หายใจปกต ิ ไมหายใจ 

3 ระบบไหลเวียน ชีพจรมากกวา 100 ครั้ง/นาที   

และเบาเร็ว 

ชีพจรปรกต ิ

(60-100 ครั้ง/นาที) 

ชัดเจน 

ชีพจรปรกต ิ      

(60-100 ครั้ง/นาที) 

 ชัดเจน 

ไมมีชีพจร 

4 ลักษณะบาดแผล

และอาการ

บาดเจบ็ 

- Multiple Injury บาดแผล

หลายแหงและขนาดใหญมี

เลือดออกจาํนวนมาก 

- มีลักษณะสงสัยวากระดูกที่

อวัยวะที่สําคัญหักหรือขาด

เจ็บ เชน บาดเจบ็ที่กระดูก

ตนคอ หลังตนขา 

- มีแผลฉีกขาดมี

เลือดออกไมมากมี

อาการที่สงสัยวา

กระดกูหกัของ

อวัยวะสวนปลาย 

เชน แขน ขา มือ  

เทา 

- มีบาดแผลเล็กนอย

ทั่วไป 

- มีอาการฟกชํ้าของ

กลามเนื้อ 

- มีอาการบาดเจบ็

รุนแรงของอวัยวะที่

สําคญัหลายแหง 

- มีการสูญเสียอวัยวะ 

ที่สําคัญอยางชัดเจน 

 

1. ผูกปายขอมือผูบาดเจ็บที่คัดแยกแลวใหตรงกับลักษณะของการบาดเจ็บ 

2. ลงเวลาแรกรับผูบาดเจ็บลงใน แบบบันทึกประวัติผูใชบริการ ผูปวยอุบัติเหตุ – คดี 

3. แยก แบบบันทึกประวัติผูใชบริการ ผูปวยอุบัติเหตุ – คดี ออกจากปายขอมือ ไปเก็บไวที่ชองเก็บ แยกตาม

ประเภทผูปวย 

4. เมื่อคัดแยกผูบาดเจ็บเสร็จสิ้นแลว ใหไปประจําจุดบริการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย 

 

จุดทําบัตรและลงทะเบียน 

ตารางท่ี 6 แสดงตําแหนงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการทําบัตร/ลงทะเบียนผูบาดเจ็บ 

 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 

- เจาหนาที่หองเวชระเบียน 

- เจาหนาที่บันทึกขอมูล 

- คนงานหองอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน 

- เจาหนาที่งานประกันฯ 

- เจาหนาที่หองเวชระเบียน 

- คนงานหองอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน 

- คนงานหองคลอด 

 

 



หนาที่ความรับผิดชอบ 

- ชวยเจาหนาที่จุดคัดกรองผูกปายขอมือสําหรับผูปวยอุบัติเหตุหมูไวที่ขอมือผูบาดเจ็บตามที่คัดแยก

ประเภทไวแลว 

- ซักประวัติตามรายละเอียดในแบบบันทึกประวัติผูใชบริการ เทาที่ได 

- การซักประวัติ ถามชื่อ – นามสกุล และที่อยู หรืออาการผูบาดเจ็บ ไมควรรุมลอมถามผูบาดเจ็บพรอม

กนัหลายๆ คน 

- รวบรวมรายชื่อผูบาดเจ็บ / เสียชีวิตทั้งหมด 

- รวบรวมหลกัฐาน พรบ. 

หลังเหตกุารณสงบแลว 

- หลังเหตุการณสงบเรียบรอยแลว ซักประวัติเพิ่มเติมในสวนที่ยังไมครบถวน 

- นําแบบบันทึกประวัติผูใชบริการทุกใบมาตรวจสอบประวัติเกาในเคร่ือง Computer หากไมพบ

ประวัติเกาใหกรอกประวัติใหมเขา 

 

จุดรักษาพยาบาลกลุมผูบาดเจ็บหนัก (สีแดง) 

ตารางท่ี 7 แสดงตําแหนงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  ณ   จุดดูแลผูบาดเจ็บหนัก 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 

- แพทยเวร 

- หัวหนางานอุบัติเหตุฯ 

- วิสัญญีพยาบาล 

- พยาบาลเวรหองอุบตัิเหตุ- ฉุกเฉิน 

- คนงานหองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(ผูชวยใหการดูแล) 

- พยาบาลหองคลอด 

- แพทยเวร 

- พยาบาลหัวหนาเวรหองอุบตัิเหตุ- ฉุกเฉิน 

- พยาบาลเวรหองอุบตัิเหตุ- ฉุกเฉิน 

- พยาบาล on call** 

- คนงานหองอุบัติเหตุ- ฉุกเฉิน(ผูชวยใหการดูแล) 

- พยาบาลหองคลอด 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

- เมื่อผูบาดเจ็บถูกสงเขามาใหพยาบาลวัดสัญญาณชีพ (Vital signs) หรือประเมินสภาพผูบาดเจ็บ โดยให

การดูแลแบบ 1 ตอ 1 เพื่อประเมินสภาพผูบาดเจ็บวามากนอยเพียงใด ตองใหการชวยเหลืออยางไร 

จากน้ันจึงจะชวยเหลือผูบาดเจ็บตามลาํดับความเรงดวน ดังน้ี 



1. หมดสติ ไมหายใจ คลําชีพจรที่ขาหนีบหรือคอไมได 

2. เลอืดออกมากอยางรวดเร็วและตลอดเวลา 

3. สัญญาณชีพผิดปกติ 

4. มอืเทาเยน็ซดี เหงื่อออก 

5. มบีาดแผลใหญมากและหลายแหง เชน Multiple fracture 

- เมื่อผูบาดเจ็บทุกคนถูกประเมินอาการแลว ผูบาดเจ็บหนักบางรายอาจตองการพยาบาลดูแล 2 – 3 คน 

- ใหการรักษาพยาบาลโดยแพทย บันทึกประวัติและการรักษาลงใน แบบบันทึกประวัติผูใชบริการและใบ

สงตอกรรีที่ตองสงตอ 

- ผูบาดเจ็บหนักที่ตองสงตอ จัดเตรียมสิ่งที่ตองสงไปพรอมผูบาดเจ็บ เชน ภาพถายรังสี ใบสงตอ ผลการ

ตรวจทางหองปฏิบัติการ 

- เก็บทรัพยสินของผูบาดเจ็บ บันทึกรายการทรัพยสิน ลงทะเบียน โดยมีพยานอยางนอย 1 คน 

 

จุดดูแลผูบาดเจ็บปานกลาง (สีเหลือง) 

ตารางท่ี  8 แสดงตําแหนงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   ณ   จุดดูแลผูบาดเจ็บปานกลาง 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาล / แพทยเวร 

- หัวหนาตึกผูปวยในและพยาบาลเวรตึกผูปวยใน 

- คนงานตึกผูปวยใน 

- แพทยเวร 

- พยาบาลหัวหนาเวรตึกผูปวยใน 

- คนงานตึกผูปวยใน 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

- พยาบาลหัวหนาตึกผูปวยใน หรือหัวหนาเวรตึกผูปวยในและพยาบาลอีก 1 คน เปนผูวัดสัญญาณชีพ

และประเมินสภาพผูบาดเจ็บตามลําดับความเรงดวน 

- ใหการรักษาพยาบาลเบื้องตน ถาพบวามีอาการผิดปรกติตองรายงานแพทยทันที 

- ผูปวยบาดเจ็บปานกลางตองสงพบแพทยทุกราย 

- บันทึกประวัติและการรักษาพยาบาลลงใน แบบบันทึกประวัติผูใชบริการ 

 

 

 

 

 



จุดรักษากลุมอาการผูบาดเจ็บเล็กนอย (สีเขียว) 

ตารางท่ี 9 แสดงตําแหนงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   ณ   จุดดูแลผูบาดเจ็บเลก็นอย 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 

- ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

- พยาบาลหนาหองตรวจ 

- เจาหนาที่กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ

ชุมชน 

- คนงานหองตรวจ 

- เจาหนาที่หองทันตสาธารณสุข 

- แพทยเวร 

- พยาบาล on call 

- เจาหนาที่หองทันตสาธารณสุข 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

- ผูบาดเจ็บเล็กนอย ทําการดูแลและตรวจรักษาพยาบาลที่หนาในหองทันตกรรม และทําหัตถการหนา

หองทันตกรรม 

- เมื่อใหบริการเสร็จ สงไปรับยาที่หองยา 

 

จุดรักษาพยาบาลกลุมผูหมดหวังหรือเสียชีวิต (สีดํา) 

ตารางท่ี 10 แสดงตําแหนงเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ   ณ   จุดดูแลผูหมดหวังหรือเสียชีวิต 

แผนท่ี 1 แผนท่ี 2 

- เจาหนาที่กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและ

ชุมชนและคนงานในฝาย 

- พนักงานขับรถและพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

- บันทึกประวัติและลักษณะบาดแผล สาเหตุการตายลงใน แบบบันทึกประวัติผูใชบริการ ถาไมทราบชื่อ

ใหเขียนรูปราง ลักษณะ เสื้อผา 

       - ตกแตงบาดแผลทําความสะอาด 

       - เก็บศพที่หองเก็บศพ  และหองลางตัวตึกอุบัติเหตุ 

 

 

 



3.การแจงเหตุและการปฏิบัติตามแผน 

เมื่อเกิดอุบัติเหตุหมูหรืไดรับแจงเหตุ ใหปฏิบัติดังตอไปน้ี 

1.ผูรับแจงใหลงบันทึกตามแบบรับแจงเหตุโดยสอบถามขอมูลใหไดมากที่สุดตามแบบ 

ฟอรมที่กําหนด 

2.แจงหัวหนางานอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน หรือพยาบาลหัวหนาเวรหองอุบัติเหตุ เพื่อประเมินสถานการณและ

ประกาศใชแผน 

3.เปดสัญญาณแจงเหตุ เพื่อเตรียมความพรอมของบุคลากรและเตรียมอุปกรณ สถานที่ โดยเปดสัญญาณนาน 1 

นาท ี

 วิธีเปดสัญญาณฉุกเฉิน 

ขั้นตอน  - สั่งเปดเคร่ืองเสียงยกหู               กด5611 #            วางหู 

  - กดที่ปุมสัญญาณฉุกเฉินดานหลังโตะที่หัวหนาเวรน่ังทํางานนาน 1 นาที 

  - สั่งปดเคร่ืองเสียง            ยกหู กด 5601 #           วางหู 

 - ประกาศเสียงตามสาย 

NOTE : กรณีเคร่ืองเสียงเปดอยูแลวไมตองใชคําสั่งเปด 

 

คําประกาศ 

“ เน่ืองจากในขณะน้ี โรงพยาบาลหนองบุญมาก ไดรับแจงการเกิดอุบัติเหตุหมู มีผูบาดเจ็บเปน

จาํนวน..........ราย  จึงขอประกาศใชแผนรับอุบัติเหตุหมูแผนท่ี........ขอใหเจาหนาท่ีทุกทาน ประจํา ณ. จุดท่ี

รับผิดชอบ เพื่อรับอุบัติเหตุภัยในคร้ังน้ีดวย คะ/ครับ ” 

4.เจาหนาที่ทุกคนในโรงพยาบาลเขาประจําจุดที่รับผิดชอบ จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ ใหพรอมใชงาน

และเพียงพอ 

5.ยกเลิกแผนเมื่อเหตุการณเขาสูสภาวะปกติแลว ผูอํานวยการโรงพยาบาลหรือแพทยเวร หรือผูแทนซึ่ง

รับผิดชอบที่จุดอํานวยการเปนผูพิจารณาและตัดสินยกเลิกการใชแผน โดยอาจมอบหมายใหหัวหนาเวรเปนผู

ประกาศออกเสียงตามสาย แจงใหทราบโดยทั่วกัน  

คําประกาศ  

“ เน่ืองจากในขณะน้ี โรงพยาบาลหนองบุญมาก ไดใหการชวยเหลือผูบาดเจ็บคร้ังน้ีเรียบรอยแลว เหตุการณ

เขาสูภาวะปกติแลว ทางโรงพยาบาลขอขอบคุณเจาหนาท่ีทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดี ”  

 

4. การประเมินผล 

หลังจากมีการประกาศใชแผนรับอุบัติเหตุหมูของโรงพยาบาลหัวหนาเวรมีหนาที่สรุปผลการ 

ปฏิบัติงานและบันทึกเปนลายลักษณอักษรตามแบบประเมินเพื่อจัดเก็บไวเปนขอมูลในการพัฒนาแผนตอไป 

 



แบบประเมินในการรับอุบัติเหตุหมู โรงพยาบาลหนองบุญมาก ( ณ.จุดเกิดเหตุ ) 

วัน/เดือน/ป เกิดเหตุ.............................. เวลาประมาณ.......................น.  เวลาถึงโรงพยาบาล........................ 

             นอกเวลาราชการ                                     ในเวลาราชการ 

จํานวนทีมที่เขาชวยเหลือ  . ......................ทีม  จําแนกเปน   ทีมระดับ  Advance……………ทีม 

BLS……………ทีม FR………………ทีม  / กูภัย................ทีม   / ดับเพลิง........................ทีม   

ตํารวจ.....................ทีม     ปภ..........................ทีม   ปกครอง........................ทีม  อ่ืน.......................ทีม 

สถานทีเ่กดิเหตุ................................................................................................................................................ 

จํานวนผูประสบเหตุทั้งหมด...................................ราย (ที่จุดเกิดเหตุ) 

ผูบาดเจ็บ..................................................................ราย    ผูเสียชีวิต.....................................................ราย 

หัวขอการประเมิน ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

แกไข 

1 

NA 

1.ทีมแรกที่พบเหตุทําหนาที่ถูกตอง 

 - ไมเขาเผชิญเหตุ 

-สื่อสาร METHANE 

-กั้นเขต 

-แจงจุด Parking และทางเขา – ทางออกของทีมชวยเหลือ 

     

2.ทีมที่มีผูบังคับบัญชาระดับสูงกวารับหนาที่บัญชาการ

เหตุการณ .ทีมระดับรองรายงาน สถานการณและทรัพยากร 

     

3.ทีม Triage ต้ังจุดประเมินโดยไมรักษา ทีมกูชีพเคลื่อนยายเขา

โซน แดงเหลอืง เขยีว 

     

4.Loading สื่อสารขอมูลกับแมขายถูกตอง      

5.Parking จัดระเบียบรถแยกตามประเภท      

6.ทีมพยาบาลนําสงผูปวย ตามลําดับความรุนแรง      

7.ทีมกูชีพนําสงผูปวยถูกตองตามลําดับความรุนแรง      

8.ผูบัญชาการณเหตุการณสั่งปดแผน      

รวมคะแนน  

 

 

 

 

 

 
 



สรุปประเด็นท่ีตองแกไขปรับปรุง/ขอเสนอแนะ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

จํานวนผูปฏิบัติงาน 

1. แพทย......................................คน 

2. พยาบาล..................................คน 

3. เวชกจิ......................................คน 

4. กูชีพ.........................................คน 

5. พนักงานชวยการพยาบาล..................................คน 

6. ตํารวจ.....................................นาย 

7. ปองกันภัยฝายพลเรือน..........................................นาย 

8. พนักงานดับเพลงิ...................นาย 

9. เจาหนาที่อ่ืนๆ.........................นาย 

 

ผูประเมิน..............................................................................ตําแหนง..................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินในการรับอุบัติเหตุหมู โรงพยาบาลหนองบุญมาก ( ณ.โรงพยาบาล ) 

วัน/เดือน/ป เกิดเหตุ.............................. เวลาประมาณ.......................น.  เวลาถึงโรงพยาบาล........................ 

             นอกเวลาราชการ                                     ในเวลาราชการ 

สถานทีเ่กดิเหตุ................................................................................................................................................ 

จํานวนผูประสบเหตุทั้งหมด...................................ราย (ที่นําเขาโรงพยาบาล) 

ผูบาดเจ็บ..................................................................ราย    ผูเสียชีวิต.....................................................ราย 

หัวขอการประเมิน ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

แกไข 

1 

NA 

1.เมื่อรับแจงเหตุ หัวหนาเวรแจงผอ.ทราบ ประกาศเปดแผน/ปด

แผน 

     

2.จุดอํานวยการมีเจาหนาที่ประจําจุดและทําหนาที่ไดถูกตองตาม

แผน 

     

3.จุดคัดกรองผูบาดเจ็บมีเจาหนาที่ประจําจุดและทําหนาที่ได

ถูกตองตามแผน ไดแก ผูกปายใหระดับ แยก OPD CARD จากปาย 

     

4.จุดทําบัตรมีเจาหนาที่ประจําจุดและทําหนาที่ไดถูกตองตามแผน 

ไดแก ชวยผูกปายขอมือ ซักประวัติ รวบรวมรายชื่อผูบาดเจ็บ 

     

5.จุดรับผูบาดเจ็บหนักมีเจาหนาที่ประจําจุดและทําหนาที่ได

ถูกตองตามแผน ไดแก  บันทึกการตรวจรางกายและการรักษาผาน 

OPD CARD  รักษาผูปวยถูกตองตามระดับและตามพื้นที่ 

     

6.จุดรับผูบาดเจ็บปานกลางมีเจาหนาที่ประจําจุดและทําหนาที่ได

ถูกตองตามแผน ไดแก บันทึกการตรวจรางกายและการรักษาผาน 

OPD CARD  รักษาผูปวยถูกตองตามระดับและตามพื้นที่ 

     

7.จุดรับผูบาดเจ็บเล็กนอย มีเจาหนาที่ประจําจุดและทําหนาที่ได

ถูกตองตามแผน ไดแก บันทึกการตรวจรางกายและการรักษาผาน 

OPD CARD  รักษาผูปวยถูกตองตามระดับและตามพื้นที่ 

     

8.จุดรับผูเสียชีวิตมีเจาหนาที่ประจําจุดและทําหนาที่ไดถูกตองตาม

แผน ไดแก บันทึกการตรวจรางกายและการรักษาผาน OPD 

CARD  รักษาผูปวยถูกตองตามระดับและตามพื้นที่ 

 

 

 

 

     

  



หัวขอการประเมิน ดีมาก 

4 

ดี 

3 

พอใช 

2 

แกไข 

1 

NA 

9.กรณีสงตอผูปวยมีเจาหนาที่นําสงเรียงลําดับดังน้ี  ER  IPD  

OPD  VIP  Supply   

     

10จุดประชาสัมพันธมีเจาหนาที่ประจําจุดและทําหนาที่ไดถูกตอง

ตามแผน ไดแก แจงชื่อผูบาดเจ็บ เก็บรักษาทรัพยสินผูปวย  

รายงานรายชื่อ ผูปวยสงตอ นอนรพ. เสียชีวิต แกศูนยอํานวยการ 

     

11.หองยา มีเจาหนาที่ประจําจุดและทําหนาที่ไดถูกตองตามแผน 

ไดแก จายยาตามคําสั่งการรักษาใน OPD CARD , เกบ็ OPD 

CARD หลังจายยาผูปวยแลวนําสงเวชระเบียน ,ตัดปายขอมือที่

หอยแขนผูบาดเจ็บออก 

     

 

สรุปประเด็นท่ีตองแกไขปรับปรุง/ขอเสนอแนะ 

จํานวนผูปฏิบัติงาน 

1. แพทย......................................คน 

2. พยาบาล..................................คน 

3. เวชกจิ......................................คน 

4. กูชีพ.........................................คน 

5. พนักงานชวยการพยาบาล..................................คน 

6. ตํารวจ.....................................นาย 

7. ปองกันภัยฝายพลเรือน..........................................นาย 

8. พนักงานดับเพลงิ...................นาย 

9. เจาหนาที่อ่ืนๆ.........................นาย 

 

ผูประเมิน..............................................................................ตําแหนง..................................................... 

 

 

 

 

 



5.การรายงานผลใหผูเกี่ยวของทราบ 

หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดและประเมินผลการรับเหตุตามแบบฟอรมเรียบรอยแลว ใหหวัหนา

เวรจัดทําบันทึกสรุปเหตุการณทั้งหมดและผลการประเมินแผนรับอุบัติเหตุหมู เสนอแกผูบังคับบัญชาของ

โรงพยาบาลหนองบุญมากตามลําดับขั้น ในวันราชการตอมาในทันที 

 

 

ตัวชี้วัด 

เจาหนาที่โรงพยาบาลหนองบุญมากปฏิบัติตามแผนรับอุบัติเหตุหมูมีคะแนนผานเกณฑการประเมิน

รอยละ 70 ทั้งในและนอกโรงพยาบาล 

 วิธีการประเมิน 

ทุกเหตุการณของการเกิดอุบัติเหตุหมู จากแบบฟอรมประเมินผล 

ผูรับผิดชอบ 

นางดารุณี บุญเต็ม 

 

                                                                     ลงชื่อ............................................ 

                                                                                 ( นางดารุณี บุญเต็ม)  

                                                                พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 

                                                                                   2  มีนาคม  2561 


	แบบบันทึกการรับแจ้งเหตุ

