
รายงานการประชุมเตรยีมการซอ้มแผนรบัอุบัติเหตุหมู่ 
วันท่ี 4 เมษายน 2565 

ณ ห้องประชุมบรหิาร ชัน้ 2 โรงพยาบาลหนองบุญมาก 
เร ิม่ประชุมเวลา 08.30 น. 
วาระท่ี 1 ประธานแจง้ล าดับการประเมินผลการซอ้มแผน ดังน้ี 
 1. ณ จุดเกิดเหตุ (Pre-Hospital) มีรายการดังต่อไปน้ี 
 - การเจง้เหตุ โดยพลเมืองดีโทรแจง้ 1669 > ไปท่ีศูนย์อุบัติเหตุ > แจง้มาท่ี ER รพ. หนองบุญมาก > 
แจง้ผู้อ านวยการ รพ.  >  ประกาศใชแ้ผน 
 - การประชาสัมพันธ ์มเีจา้หน้าท่ี ประชาชน ถ่ายท าข่าว ณ จุดเกิดเหตุ 
 - การประกาศใชแ้ผน มีการประเมินสถานการณ์ มีการแจง้ผู้บรหิารรบัทราบ ก่อนการประกาศใชแ้ผน  
 - การประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- การบัญชาการจราจร 
 เมื่อได้รบัแจง้เหตุ สามารถควบคุม และปิดก้ันการจราจรได้ดี ได้รบัการสนับสนุนจากเจา้หน้ท่ีต ารวจ 
และอปพร. มีการจัดเส้นทางเท่ียง เพื่อให้การเดินรถ เป็นไปด้วยความสะดวก เรยีบรอ้ย มีการจัดวาง
อัตราก าลังได้อย่างเพียงพอกับสถานการณ์ 
- การบัญชาการ การรกัษาพยาบาล 
 มีการแจง้เหตุจรงิ มีการประเมินสถานการณ์ ก่อนการประกาศเปิดใชแ้ผน มีแพทย์เวร ER ในการ
คัดแยกผู้ป่วย แบ่งโซน แดง เหลือง เขียวอย่างชดัเจน มีรถกู้ชพีในการออกเหตุเพียงพอ มีการแจง้ผู้บรหิาร 
รบัทราบ มีทีมคัดแยก ทีมรกัษาท่ีพรอ้มเพรยีง ในส่วนของ รพ.สต. ได้มีการประสานงานทางโทรศัพท์แจง้
หัวหน้ารพ.สต.มีอุบัติเหตุหมู่ และจะมีการคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวจ านวน 13 รายไปรบัการรกัษา                 

เกิดเหตุ 

พลเมืองดี โทรแจง้ 1669 ศูนย์อุบัติเหตุ ห้องฉกุเฉิน รพ.หนองบุญมาก หน่วยกู้ชพีทุกหน่วย 

สภ.หนองบุญมาก 

แจง้นายกเทศมนตร ี

แจง้นายอ าเภอ 

ออกตรวจสอบเหตุ 

แจง้ ฮกุ 31 หนองหัวหัวแรต 
ออกตรวจสอบเหตุ 

แจง้ผู้อ านวยการแจง้
ผู้อ านวยการ รพ.หนองบุญมาก 

รพ.หนองบุญมาก 

แจง้ทีมตัดถ่าง 

แจง้ รพ.สต. แจง้ สสอ. 

แจง้เทศบาลหนองหัวแรต 



ท่ี รพ.สต. ใช้เวลาในจุดเกิดเทตุประมาณ 1 ชั่วโมง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยแล้วเสรจ็ เวลา 14.30 น. จึงสามารถ          
ปิดสถานการณ์ และมีการสรุปแผนเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุได้ 
 นายแพทย์ มีการคัดแยกผู้ป่วย แยกโซนไว้อย่างถูกต้องชัดเจน มีการซักซ้อม และเตรยีมความ
พรอ้มได้ดี มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยสีแดงได้รวดเรว็ ปลอดภัย มีการส่ือสาร และการประสานงานท่ีดี 
 2. การปฏิบัติการทางการแพทย์ในโรงพยาบาล (In-Hospital) 
 2.1 การประกาศใชแ้ผน / การส่ือสาร/ หัวหน้าเวร ER 
 มีการประกาศใชแ้ผนเวลา 14.10 น. มีการรายงานสถานการณ์ต่อผู้อ านวยการ รพ เมื่อรบัแจง้เหตุ
เบ้ืองดัน ประกาศใชแ้ผนอุบัติเหตุหมู่แผน สามารถบรหิารงานได้ในเวลาท่ีเหมาะสมหัวหน้าวร ER ท าหนัาท่ี
ได้ดี มีการแจง้เจา้หน้าท่ีในเวร และแบ่งบทบาทหน้าท่ีได้เหมาะสม มีการประสานผู้เก่ียวข้องท้ังในและนอก
โรงพยาบาลและประชาสัมพันธใ์ห้เจ้าหน้าท่ี รพ.รบัทราบ มีการแจง้ศูนย์บัญชาการ และประสานงานกับศูนย์
บัญชาการได้ดี การส่ังทีมออกปฏิบัติการเป็นไปอย่างรวดเรว็ โดยแจง้รถ EMS คันท่ี 1 ออกรบัทันที มีการให้
ข้อมูลกับบุคลากรจากหน่วยงานอื่นท่ีเข้ามาชว่ยใน Zone มีการรายงานข้อมูลกับศูนย์บัญชาการ และประสาน
ขอความชว่ยเหลือจากศูนย์บัญชาการได้เหมาะสม 
 ความคิดเห็นภาพรวม 
 รอระยะเวลาออกประเมินจุดเกิดเหตุนานประมาณ 15 นาที ซึง่ใชเ้วลาค่อนข้างนาน 
 การเรยีกอัตราก าลังเสรมิเพื่อมาช่วยประจ าจุด ระบบ emergency call เรยีกได้ทีละจุด ท าให้ใน
การตามจุดอื่นค่อนข้างต้องใชเ้วลา 
 2.2. ศูนย์บัญชาการ 
 การรบัรายงานตัวจากหัวหน้าแต่ละโซน พรอ้มท้ังการแจกเอกสารท าได้ดี มีการประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นเป็นระยะๆ และมีรบัรายงาน และผู้รายงานเป็นช่วงๆ การท างานเป็นไปด้วยความราบร ืน่
บุคลากรมีจ านวนเพียงพอ 
 ความคิดเห็นภาพรวม 
 ควรมีเคร ือ่งมือท่ีใช้ในการส่ือสารมากกว่าน้ี ป้ายท่ีคล้องคอควรบ่งชี้ให้ชัดเจน เช่น ผู้บัญชาการ
สถานการณ์ เลขาประจ าศูนย์ ผู้รบัรายงานจากโซนต่างๆ ประสานงานศูนย์ Refer 
 2.3 การออกชว่ยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ 
 การประเมินสถานการณ์สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องครบถ้วน มีการรายงานตัวกับ commander           
เจ้าหน้าท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ี ท่ีได้รบัมอบหมายได้อย่างถูกต้องเหมาะสม มีการจัดโซนพื้นท่ีแบ่งแยก
ผู้บาดเจบ็ Zone สีแดง เหลือง เขียว ชดัเจน 
 ความคิดเห็นภาพรวม 
 การส่ือสารและการส่ังการในจุดเกิดเหตุไม่ค่อยชดัเจน ทึม FR ท่ีช่วยใน Team treatment ยังไม่
ทราบหน้าท่ีของตนเอง และยังไม่ทราบว่าต้องรบัค าส่ังจากใคร 
 2.4 การจดัการจราจรภายในโรงพยาบาล 
 มีการจัดการจราจรภายในโรงพยาบาล มีการต้ังกรวยเพื่อปิดก้ันการจราจรได้เหมาะสม จ านวน
เจา้หน้าท่ี รปภ. เพียงพอ สามารถดูแลระบบจราจร บรเิวณจุดคัดกรองหน้า OPD , ER ได้ดี 
 2.5 การคัดกรองแยกประเภทหน้า ER 
 มีเจ้าหน้าท่ีประจ าจุดคัดกรองเพียงพอ มีการแยกประเภทและคัดกรองได้ถูกต้อง รวดเรว็ มีการ
ประสานงานภายในทีมได้ดีมีเคร ือ่งมือในการคัดกรองครบถ้วน สามารถคัดกรองผู้ใด้รบับาดเจบ็อย่าง 
ถูกต้อง มีเปลนอนและรถน่ังในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างถูกต้องเหมาะสม 
 



 2.6 การปฏิบัติการดูแลรกัษาโซนสีแดง 
 หัวหน้าทีมมีการรายงานตัว และรบัซองเอกสารได้ถูกต้อง การมอบหมายงานในกลุ่มพยาบาลท าได้
ชดัเจน มีปรมิาณบุคลากรเพียงพล แพทย์ 4 ท่าน มีการเตรยีมความพรอ้ม การแบ่งทีมในการเข้าดูแลแต่ละ
Case มีการมอบหมายได้ชัคเจน ท าให้ดูแลได้หมาะสม มีการจัดแจงอุปกรณ์ บอกจุดวางของ และแนะน า
สถานท่ีได้ดี เคร ือ่งมือ อุปกรณ์เพียงพอ สามารถรายงานและให้ข้อมูลกับศูนย์บัญชาการได้ถูกต้อง มีการ
ประสานกับเจ้าหน้าท่ีทีมกรณีมี X-ray หรอืขอรถ Refer มีการเก็บทรพัย์สินของผู้ได้รบับาดเจ็บได้ถูกต้อง          
มีการให้ข้อมูลของผู้ได้รบับาดเจบ็กับญาติ 
 ความคิดเห็นภาพรวม 
 เจ้าหน้าท่ีจาก OR ไม่สามารถลงมาช่วยได้ เน่ืองจากมี Case ในขณะน้ัน แต่มีการบรกิารจัดการ
อัตราก าลังได้ดี มีการตามจุดบรกิารท่ีจะมาชว่ย Zone สีแดง โดยตรง เจา้หน้าท่ีจากจุดต่างๆมารายงานตัว
ก่อนข้างชา้ 
 2.7 การปฏิบัติการดูรกัษาโซนสีเหลือง 
 หัวหน้าทีม มีการรบัรายงานตัวได้ถูกต้อง มีการแนะน าโซน มีการมอบหมายงานได้ดี มีการ Check 
จ านวนบุคลากรและแพทย์ให้เพียงพอ และแบ่งทีมบุคลากรเข้า Case ท่ีชดัเจนว่ามีใครบ้าง ทั้งแพทย์และ 
พยาบาลมีการให้ข้อมูลผู้ป่วยเละญาติได้จรงิ มีการประสานงานกับหน่วยงานข้างเคียงได้ดีมีอุปกรณ์เคร ือ่งมือ
ท่ีเพียงพอ 
 ความคิดเห็นภาพรวม 
 ควรมีการก าหนดชอ่งการจราจร หรอืจุดจอดรถเข็ญ เปลนอน ควรมีการตามแพทย์ประจ า Zone 
โดยระบu Application , MED หญิง ,ชาย ,พิเศษ ไม่ได้รบัสัญญาณ Emergency call alarm 
 2.8 การปฏิบัติการดูแลรกัษาโซนสีเขียว 
 โรงพยาบาลมีความพรอ้มเพียงในการรบัผู้ป่วย มีการประสานขอก าลังเจ้าท่ีจาก รพ.สต.หนองหัว
แรตมีบุคลากร ใน z0ne เพียงพอต่อผู้ได้รบับาดเจบ็ มีการมอบหมายงานในทีม ท าให้การค าเนินงานเป็นไป
ด้วยความราบร ืน่บุคลากรเพียงพอต่อการดูแลผู้ป่วยหัวหน้าทีมมีการบรหิารจัดการในการเข้าตรวจได้อย่าง
เป็นระบบ ทีมมีความกระตือรอืรน้ในการให้บรกิาร หัวหน้าทีมมีการติดต่อประสานงาน มีการส่ือสารในทีมได้
อย่างมีประสิทธภิาพ 
 ความคิดเห็นภาพรวม 
 ไม่ได้มีรบัประสานว่าต้องซกัประวัติลง ER card และด้านอุปกรณ์เคร ือ่งมือไม่มีอุปกรณ์วัดสัญญาณชพี 
(ไม่ได้ประสานว่าต้องเอาเคร ือ่งมือวัด V S มา) 
 29. การปฏิบัติการดูแลรกัษาโซนสีน้าเงนิ 
 หัวหน้าทีมสามารถท าหน้าท่ีได้ดี บุคลากรเพียงพอ มีการมอบหมาย แบ่งบทบาทหน้าท่ีได้ชัดเจน         
มีการบันทึกทรพัย์สินของผู้เสียชวีติได้อย่างถูกต้อง มีการให้ข้อมูลกับญาติผู้เสียชวีติ รายงานศูนย์ได้ครบถ้วน 
 ความคิดเห็นภาพรวม 
 สถานท่ี บรเิวณตึกกายภาพคับแคบ เสนอการแก้ไขโดยนอกเวลาราชการ สถานท่ีบรเิวณ              
กลุ่มงานปฐมภูมิในเวลาราชการ ให้พื้นท่ีบรเิวณตึกกายภาพ หากมี Case เยอะ ให้เปิดใชห้้องกายภาพเพิ่ม 
 2.10 การบรหิารจดัการรถ 
 รถคันท่ี 1 สามารถออกปฏิบัติการได้อย่างรวดเรว็ทันเวลาภายในระยะเวลา 10 นาที และเมื่อกลบัถึง 
รพ. มีการจอดแสตนบาย ตามจุดท่ีก าหนดไว้ 
 
 



 ความคิดเห็นภาพรวม 
 มีรถ EMS ขับออกไปโดยไม่รอทีมใน ER มีเจา้หน้าท่ี ER ว ิ่งออกมาเรยีก 
 ไม่สามารถประเมิน เร ือ่งรถ ณ จุดเกิดเหตุได้ เน่ืองจากทีมประเมินไม่ได้เข้าไปประจ าท่ีทันทีจุดเกิดเหตุ 
 2.11 การส่ือสารการประชาสัมพันธ ์
 มีความพรอ้มของเจา้หน้าท่ี มีการรายงานตัวก่อนการปฏิบัติหน้าท่ี มีการประชาสัมพันธใ์ห้บุคลากร
ทราบ มีการติดตามข้อมูลจากศูนย์บัญชาการเป็นระยะๆ มีการแจ้งรายชื่อผู้บาดเจ็บส่ือสารท่ีบอรด์ มีการ
ประกาศใชแ้ผน เวลา 14.10 น. มีการให้ข้อมูลกับญาติอย่างเหมาะสม มีการประกาศยุติแผนได้เวลา 15.00 น. 
 ความคิดเห็นภาพรวม 
 ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่าเป็นหน้าท่ีของใครในการประชาสัมพันธ์กรณีเกิดเหตุ ใน/นอก              
เวลาราชการ โดยไม่มีเง ื่อนไขว่าเป็นการซ้อม เพื่อเป็นการฝึกและลดความสับสนของผู้ปฏิบัติ รวมถึงการ
ประเมินพื้นท่ีท่ีได้รบัทราบการประชาสัมพันธว์่าได้ยิน/ทราบท่ัวถึงหรอืไม่ 
 ควรมีการก าหนดหัวหน้าทีม และเลขาทีมไว้ล่วงหน้า ซึ่งอาจจะเกิดปัญหากรณีสถานการณ์จรงิ
หัวหน้าทีมและเลขาทีมไม่อยู่ในพื้นท่ี 
 โอกาสพัฒนา เร ือ่งความชดัเจนเร ือ่ง Patient Identification 
 2.12 MCATT การดูแลภาวะจิตใจ 
 มีการก าหนดจุดรองรบัท่ีชดัเจน มีป้ายบ่งบอกชดัเจน มีการจัดเก้าอี้ส าหรบัพักรอ มีเปลนอนไว้ใน
กรณีฉุกเฉิน มีการเตรยีอุปกรณ์ตามแนวทางการด าเนินงานและจดัต้ังศูนย์ 
 มีการแบ่งบทบาทหน้าท่ีอย่างชัดเจน เลขา MCATT ท าหน้าท่ีประธานจัดต้ังศูนย์ MCATT มี
นักจติวทิยาในทีม 1 ท่าน โดยแบ่งบทบาทหน้าท่ีชดัเจน แบ่งหน้าท่ีประสานงานระหว่างจุดภายใน ER และใน
พื้นท่ีภายในศูนย์ MCATT 
 มีการรายงานตัว ณ ศูนย์บัญชาการและแจง้ผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ 
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(นางสาวจงรกั สุวรรณรตัน์) 
นายแพทย์ช านาญการพเิศษ รกัษาการในต าแหน่ง 

ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองบุญมาก 

ผู้บันทึกการประชุม 
 
 
 

(นายกิตติศักด์ิ จูกระโทก) 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 

(นางดารุณี บุญเต็ม) 
พยาบาลวชิาชพีช านาญการ 
หัวหน้ากลุม่งานการพยาบาล 






