
แผนรองรับสาธารณภยั คปสอ.สวนผ้ึง 

 

วัตถุประสงค   

1. เพ่ือเปนแนวทางในการเตรียมพรอมดานสาธารณสุขในการรองรับสาธารณภัย 

2. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติการดานสาธารณสุขในการรองรับและบรรเทาสาธารณภัย 

3. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติการฟนฟูสภาพ ภายหลังการดําเนินการตามแผนรองรับและ

บรรเทาสาธารณภัย 

 

ขอบเขต 

  ดําเนินการชวยเหลือดานสาธารณสุขในการเตรียมความพรอม การปฏิบัติตามแผนและการฟนฟู

สภาพ โดยประสานการปฏิบัติงานกับสวนราชการ  ภาคเอกชน  และประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีเกิดภัยพิบัติ 

 

ความรับผิดชอบ 

 การดําเนินการตามแผนรองรับสาธารณภัย เปนบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบของทุกคน โดยปฏิบัติ

ตามคําสั่งผูบัญชาการเหตุการณ (Commander) หรือผูแทนท่ีไดรับมอบหมาย และปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ

ของหนวยงานท่ีกําหนดไว ตามระบบการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS) 

 

คํานิยาม 

 ๑) สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย  วาตะภัย  อุทกภัย  ตลอดจนภัยอ่ืนท่ีเกิดจากธรรมชาติ  หรือมี

ผูทําใหเกิดข้ึน  กอใหเกิดอันตรายตอรางกาย  ชีวิต  ทรัพยสิน  ของประชาชนหรือของรัฐ    

 ๒) ระบบการบัญชาการเหตุการณ (Incident Command System : ICS)  หมายถึง ระบบท่ีใชการ

สัง่การ ควบคุม และประสานงานความรวมมือของแตละหนวยในการบริหารสถานการณฉุกเฉิน ระบบดังกลาว

เปนระบบปฏิบัติการเพ่ือการระดมทรัพยากรไปยังท่ีเกิดเหตุ เพ่ือบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินใหสามารถปกปอง

ชีวิต ทรัพยสินและสิ่งแวดลอม  ไปอยางบรรลุเปาหมาย  และมีประสิทธิภาพ 



๓. การส่ือสารตามหลัก “มีเทน” (METHANE) หมายถึง การแจ้งข่าว, รับข่าว ท่ีครอบคลุม 

ใจความสําคญั เพ่ือการจดัการ ได้แก่ 

   M = Major Incidence    - เป็นเหตภุยัพิบตัขินาดใหญ่หรือไม ่

E  = Exact Location  - สถานท่ีหรือจดุพิกดัท่ีเกิดเหต ุ

   T  = Type of Incidence  - ประเภทและลกัษณะของเหตกุารณ์ 

H = Hazards   - ในจดุเกิดเหตยุงัมีความเส่ียงอนัตรายอยูห่รือไม ่

A = Access   - การเดนิทางเข้าจดุเกิดเหตขุองผู้ชว่ยเหลือ 

N = Number  of  Casualties  - จํานวนและความรุนแรงของผู้ประสบเหต ุ

   E = Emergency Services - กําลงัท่ีขอรับการสนบัสนนุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อมูลพืน้ฐาน 

 

แผนท่ีอาํเภอสวนผึง้ 

สาวกะเหร่ียงเคียงถ่ินตะนาวศรี  ลําภาชีแก่งส้มแมวแนวหินผา  ธารนํา้ร้อนบอ่คลงึตดิตรึงตา  นํา้ผึง้ป่า

หวานซึง้ติดตรึงใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๑ พืน้ท่ี 

ท่ีตัง้  อําเภอสวนผึง้ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกของจงัหวดั  มีอาณาเขตติดตอ่กบัพืน้ท่ีการปกครองข้างเคียง  

ดงันี ้

ทิศเหนือ  ตดิตอ่กบัอําเภอดา่นมะขามเตีย้  จ.กาญจนบรีุ 

ทิศตะวนัออก  ติดตอ่กบัอําเภอจอมบงึและอําเภอบ้านคา 

ทิศใต้  ตดิตอ่กบัอําเภอบ้านคา 

ทิศตะวนัตกติดตอ่กบัอําเภอมะริด  จ.ทวาย ประเทศพมา่ 

๑.๒ เขตการปกครอง 

 

อาํเภอ พืน้ท่ี 

(ตร.กม.) 

หมู่บ้าน เทศบาล อบต. ความหนาแน่น 

(คน/ตร.กม.) 

ประชากร 

(คน) 

สวนผึง้ ๑,๐๐๕.๐๘ ๓๗ ๒ ๔ ๔๐.๐๙ ๔๐,๒๙๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑.๓ ทรัพยากรด้านสาธารณสุข 

 ๑.๓.๑ สถานบริการ 

 อําเภอสวนผึง้ ประกอบด้วย  โรงพยาบาล  ๑ แหง่  สสอ. ๑ แหง่ รพ.สต. ๙ แหง่ 

 ๑.๓.๒ บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 

ตาํแหน่ง จาํนวน(คน) หมายเหตุ 

แพทย์ ๕  

ทันตแพทย์ ๘  

เภสัชกร ๕  

พยาบาลวิชาชีพ ๕๑  

นักวิชาการสาธารณสุข ๓  

เทคนิคการแพทย์ ๔  

รังสีเทคนิค ๑ ผู้ช่วย ๑ คน 

เจ้าพนักงานสาธารณสุข ๒  

เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ๒  

  

  

  

 

 

 



๑.๓.๓ ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 

 ๑.หน่วยกู้ชีพ  ประกอบด้วย  โรงพยาบาล  ๑  แหง่  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ๓  แหง่ มลูนิธิ ๒ 

แหง่ 

 ๒.บุคลากรท่ีผ่านการอบรมกู้ชีพ 

  พยาบาลวิชาชีพ (ACLS,ATLS)    ๑๑   คน 

  AEMT       ๑ คน 

  EMT     ๑๒  คน 

  FR     ๑๕ คน 

 ๓.ยานพาหนะ 

  รถบญัชาการณ์    ๑ คนั 

รถระดบั ALS    ๔ คนั 

  รถระดบั BLS    ๔ คนั 

  รถระดบั FR    ๑ คนั 

  รถ/อปุกรณ์ตดั-ถ่าง   ๑ ชดุ 

   

 

 

 

 

 



ปฏิทนิสาธารณภัยประจาํปี 

  

ประเภทของภัย ชนิดของภัย ระยะเวลา(เดือน) 

ภยัธรรมชาต ิ อทุกภยัดนิโคลนถลม่ พฤษภาคม-ตลุาคม 

ภยัธรรมชาตแิละการกระทําของ

มนษุย์ 

ไฟป่าและหมอกควนั กมุภาพนัธ์-เมษายน 

ภยัจากการกระทําของมนษุย์ ภยัจากการคมนาคมขนสง่ เฝา้ระวงัตลอดปี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผูบัญชาการณเหตุการณ 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นายแพทยฉัทฐกร  ธัญเกียรติ  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๙๔๑๗๕๖๒ 

สํารอง  :  ๑.นางวารี สายันหะ    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๙๔๓๓๑๖๔  

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ บังคับบัญชา สั่งการ และเปนผูนําในการตอบสนองเหตุการณ  

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

-ติดตามสถานการณของสาธารณภัย 

-ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัยในการเตรียมความพรอม 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -สั่งการในการใชแผนรองรับสาธารณภัย 

-ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัย 

 -มอบหมาย  ตัดสินใจ  สั่งการ และเปนผูนําในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 -ประชุมสรุปผลการบริหารจัดการสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 



เจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นางยุพา  เจริญนุช  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๘๕๖๙๕๑๐ 

สํารอง  :  ๑.นางวารี เฉลี่ยสมบูรณ   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๗-๑๖๐๓๕๓๙ 

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ เผยแพรขอมูล  ขาวสาร  และปฏิสัมพันธกับสื่อ 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ติดตามสถานการณของสาธารณภัย 

-ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัยในการเตรียมความพรอม 

 ๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัย 

 -จัดตั้งศูนยใหขอมูลขาวสารตอสาธารณชน 

-เผยแพรขาวใหสื่อมวลชนและเจาหนาท่ีท่ีรวมปฏิบัติงาน 
 

-รับและจัดหาขอมูลขาวสารมาวางแผนในการตอบโตสาธารณภัย 

 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 -ประชุมสรุปผลการบริหารจัดการสาธารณภัย 

 -รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคระบบการเผยแพรขอมูลขาวสาร 

 

 

 



เจาหนาที่ประสานงาน 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นางสาวอรทัย  กองแกว  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๓-๐๓๖๓๖๓๘ 

สํารอง  :  ๑.นางวารี สายันหะ    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๙๔๓๓๑๖๔ 

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ เปนจุดติดตอประสานงานหนวยงานท่ีชวยสนับสนุนการปฏิบัติงานท้ังภายในและภายนอก 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ติดตามสถานการณของสาธารณภัย 

-ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัยในการเตรียมความพรอม 

-เตรียมขอมูล  รายชื่อผูท่ีสามารถติดตอไดของหนวยงานตางๆในสวนท่ีเก่ียวของกับ 

สาธารณภัย 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัย 

 -จัดระบบประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ  ท้ังภายใน  และภายนอก 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 -รวบรวมขอมูลหนวยงานท่ีรวมปฏิบัติการ 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคระบบประสานงาน 

 

 

 

 

 

 



เจาหนาที่ควบคุมความปลอดภัย 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นายนิรันดร  โมรา  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๗-๖๘๐๙๗๘๔ 

สํารอง  :  ๑.นายสุพจน  เฉลีย่สมบูรณ   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๙-๘๓๖๖๘๓๘ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  ใหคําแนะนําผูบัญชาการในเรื่องเก่ียวกับความปลอดภัยในสถานการณ 

 ๒.๒  ปฏิบัติงานรวมกับสวนปฏิบัติการในการดูแลดานความปลอดภัยของพ้ืนท่ีปฏิบัติการ  บุคลากรท่ี

ปฏิบัติงาน 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ติดตามสถานการณของสาธารณภัย 

-ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัยในการเตรียมความพรอม 

 -ประเมินภาวะอันตรายจากสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน  ตรวจสอบอุปกรณปองกัน  ความพรอมในการใช

งาน 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัย 

 -ระบุขอควรคํานึงในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานแตละวัน 

 -กําหนดจุดปลอดภัย  พ้ืนท่ีปฏิบัติการ  จุดอพยพ 

 -ประสานหนวยงานภายนอกกรณีตองการขอมูลดานความปลอดภัยในการบริหารจัดการสาธารณภัยท่ี

เกิดข้ึนเพ่ือใหคําแนะนําผูบัญชาการเหตุการณ  ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี 

 -บันทึกอุบัติการณของอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

 



๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 -รายงานอุบัติการณของอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 

 -ตรวจสอบอุปกรณปองกันสวนบุคคล  รวบรวม  จัดเก็บเพ่ือใชในครั้งตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ฝายปฏิบัติการ 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นางสาวนาตญา  มีสุข  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๖-๔๐๘๑๘๒๘ 

สํารอง  :  ๑.นายอนันต  ริมธีรกุล   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๙๔๔๘๔๑๕ 

  

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ มอบหมาย  สั่งการ  ทีมในฝายปฏิบัติการในการบริหารจัดการสาธารณภัย 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ติดตามสถานการณของสาธารณภัย 

 -ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัยในการเตรียมความพรอม 

-ประสานงานกับทีมในฝายปฏิบัติการเพ่ือเตรียมพรอมกรณีเกิดสาธารณภัย 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัย 

 -เปนผูนําทีมฝายปฏิบัติการในการจัดการสาธารณภัยอยางเหมาะสม 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 -ประชุมสรุปผลการบรหิารจัดการสาธารณภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 



 

ทีมรักษาพยาบาล 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นางสาวชะโลม  วิเศษโกสิน  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๑๙๗๖๐๖๑ 

สํารอง  :  ๑.นางสาวน้ําออย  ทองดอนนอย   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๒๕๔๗๑๖๔ 

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ คัดแยก  ดูแลรักษา  ประสานงานสงตอผูปวย 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ประสานงานกับทีมรักษาพยาบาลเพ่ือเตรียมพรอมกรณีเกิดสาธารณภัย 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -จัดทีมออกปฏิบัติการใหการรักษาพยาบาล  นําสงผูปวย 

-จัดทีมออกหนวยเคลื่อนท่ี 

-ประสานหัวหนาฝายปฏิบัติการเม่ือตองการความชวยเหลือในดานการรักษาพยาบาล 

-รายงานขอมูลดานการรักษาพยาบาล  ผูบาดเจ็บจากสาธารณภัย  ใหกับหัวหนาฝายปฏิบัติการ  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมรักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 



ทีมสอบสวนควบคุมโรค/ภัยพิบัต ิ

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นางสุรียพร  ชวยเชียร  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๐-๖๒๑๑๑๘๖ 

สํารอง  :  ๑.นายภรณรงค  สมรรถชัย   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๓-๓๑๓๘๕๓๒ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  ปฏิบัติการดานสอบสวน  ควบคุมโรค 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ประสานงานทีมสวบสวน  ควบคุมโรค  เพ่ือเตรียมความพรอม 

 -ทบทวนแผนการสอบสวน  ควบคุมโรค 

-เตรียมอุปกรณในการสอบสวน  ควบคุมโรค  

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ปฏิบัตกิารสอบสวนโรค  การระบาดของโรค  การควบคุมโรค 

-รายงาน  และสงขอมูลใหหัวหนาฝายปฏิบัติการ  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมสอบสวนควบคุมโรค 

 

 

 

 

 



ทีมเฝาระวังวิเคราะหโรคและภัยสุขภาพ 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นางสาวจันทรจิรา  พวงแกว หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๖-๘๐๒๐๙๙๒ 

สํารอง  :  ๑.นายอภิสิทธิ์ เวชศาสตร   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๙๔๑๓๖๗๖ 

  

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  หาสาเหตุ  ปจจัยของการระบาดของโรคไดอยางถูกตอง  ทันเหตุการณ 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ประสานทีมเตรียมความพรอม 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

-สํารวจประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคและภัย 

-รายงาน  และสงขอมูลใหหัวหนาฝายปฏิบัติการ 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมเฝาระวังวิเคราะหโรคและภัยสุขภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทีมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมฉุกเฉิน 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  : นางสาวณภัทธมนต  สุขศรีเลิศวิชัย หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๕๘๗๕๕๖๓ 

สํารอง  :  ๑.นายวสันต  รัศมีกอบกุล  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๕-๔๒๕๖๔๑๙ 

  

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  ประเมินสิ่งแวดลอมดานสุขาภิบาล  ควบคุม  จัดการดานสุขาภิบาลใหปลอดภัยตอสุขภาพ   

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ประสานงานทีมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมฉุกเฉิน เพ่ือเตรียมความพรอม 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -จัดสุขาภิบาล  น้ํา  อาหาร  ขยะ  สวม  ในพ้ืนท่ีเกิดสาธารณภัยใหเหมาะสม 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอมฉุกเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทีมสุขศึกษาประชาสัมพันธ 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นางศิริวรรณ  สงวนสิงห  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๗-๐๓๕๒๕๐๗   

สํารอง  :  ๑.นายนัณทรชนก  ฤทธิ์สุข    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๕-๗๐๓๙๗๑๐ 

   ๒.นางชยุดี  พระแกว    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๐๐๕๓๓๒๘ 

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ ใหความรูเรื่องโรคตางๆท่ีเก่ียวกับสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -เตรียมความรู  สื่อในใหความรูดานโรคท่ีเก่ียวกับสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน  

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ใหความรูในการดูแลตนเองในสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมสุขศึกษาประชาสัมพันธ 

 

 

 

 

 

 

 

 



ทีมฟนฟูสภาพจิต 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :นางสาวเสาวนีย  เมืองดวง  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๐๐๙๗๗๘๑ 

สํารอง  :  ๑.นางนฤมล   ติดงาม     หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๙-๙๐๙๘๐๖๘๙ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  ใหบริการดูแลดานอารมณ  จิตใจ  ของเจาหนาท่ี  ผูปวย  และบุคคลอ่ืนๆ 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ประสานทีมฟนฟูสภาพจิตเตรียมความพรอม 

 -ทบทวนแผนการฟนฟูสุขภาพจิต  

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -จัดบริเวณในการดูแลผูปวยดานสุขภาพจิต 

 -ใหการดูแลผูปวย  ผูประสบภัยตามแผนท่ีกําหนดไว 

 -ติดตามเยี่ยมผูปวย 

 -บันทึกกิจกรรมการปฏิบัติงาน 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมฟนฟูสภาพจิต 

 

 

 

 

 



ทีมพิสูจนเอกลักษณบุคคล 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :ทพ.ญ.กุลยา  ปริปุรณะ   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๖๗๑๑๖๐๓ 

สํารอง  :  ๑.นายประชา สุขสวัสดิ์   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๑๙๐๘๙๒๔ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ จัดเก็บศพ 

 ๒.๒  บันทึก  ขอมูล  ทรัพยสิน  จํานวนผูเสียชวีิต 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -เตรียมอุปกรณในการจัดเก็บศพ 

 -สมุดบันทึกขอมูลผูเสียชีวิต 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ประสานงาน/ก้ันพ้ืนท่ีในการจัดเก็บศพ 

 -จัดเก็บศพตามแนวทางท่ีกําหนดไว 

 -บันทึก  ขอมูล  ทรัพยสิน  จํานวนผูเสียชีวิต 

 -ประสานทีมนิติเวชเพ่ือชันสูตรศพ 

  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมพิสูจนเอกลักษณบุคคล 

 

 

 

 



โรงพยาบาลสนาม 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :นายธงชัย  คารมชิต หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๘-๙๘๐๐๐๙๗ 

สํารอง  :  ๑. นางนัฏกธร  พันธุจันทร   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๐๑๐๔๒๙๑ 

   ๒.นายพรสมพล  ทับทองดีเลิศ   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๙๒๕๘๗๕๙ 

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  และปฏิบัติงานใหการรักษาพยาบาลตามแผนท่ีกําหนด 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ติดตามสถานการณของสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน 

 -เตรียมอุปกรณ  บุคลากรในการตั้งโรงพยาบาลสนาม 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -รับคําสั่งจากหัวหนาฝายปฏิบัติการ 

-ออกปฏิบัติการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามใหการคัดแยก  รักษาพยาบาล  ประสานการสงตอผูปวย 

-ประสานขอความชวยเหลือในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  ดานการรักษาพยาบาลกับหัวหนาฝาย

ปฏิบัติการ 

-รายงานขอมูลดานการรักษาพยาบาลใหกับหัวหนาฝายปฏิบัติการ 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมโรงพยาบาลสนาม 

 

 

 

 



ฝายวางแผนและขาวกรอง 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :  นางบุญนภา  ทรงพร หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๑๙๑๓๔๗๐ 

สํารอง  :  ๑นายสุพจน เฉลี่ยสมบูรณ         หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๙-๘๓๖๖๘๓๘ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 รวบรวมขอมูล  ประเมินสถานการณ  และสถานะของทรัพยากร 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ติดตาม  คาดการณสถานการณท่ีนาจะเกิดสาธารณภัย 

 -ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัยในการเตรียมความพรอม 

-ประสานงานกับทีมในฝายวางแผนและขาวกรองเพ่ือเตรียมพรอมกรณีเกิดสาธารณภัย 

-เตรียมขอมูลทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัย 

 -ชี้แจงแผนเผชิญเหตุท่ีเก่ียวของกับสาธารณภัยใหผูเก่ียวของเขาใจ 

 -สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศตามการรองขอ 

 -บันทึกเหตุการณของสถานการณการใหการชวยเหลือตางๆ 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 -ประชุมสรุปผลการบรหิารจัดการสาธารณภัย 

 -รวบรวมขอมูลปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานนํามาวิเคราะหประเมินผล 

 

 



จัดทําแผนปฏิบัต ิ

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :นายนิรันดร  โมรา หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๗-๖๘๐๙๗๘๔ 

สํารอง  :  ๑.นายสุพจน เฉลี่ยสมบูรณ    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๙-๘๓๖๖๘๓๘ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ จัดทําแผนรองรับสาธารณภัย 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -จัดใหมีการซอมแผนรองรับสาธารณภัย 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ชี้แจงใหทุกฝายบริหารจัดการตามบทบาทหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

 -ติดตามสถานการณ  วางแผน  นําแผนมาใชและปรับปรุงตามสถานการณ   

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 -ประชุมสรุปผลการบรหิารจัดการสาธารณภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรค  นํามาปรับปรุงแผนใหเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การจัดการทรัพยากร 

๑.   ช่ือผูรับผิดชอบ นางสาวฉันทนา  จันทรโพธิ์ศรี   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๙๔๒๑๙๑๕ 

สํารอง ๑. นางวาร ี เฉลี่ยสมบูรณ หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๗-๑๖๐๓๕๓๙ 

๒. หนาท่ี 

๒.๑ ประเมินและคาดการณสถานการณจากขอมูล จํานวน สภาพและประเภทผูบาดเจ็บ ความ

ตองการสิ่งทดแทนเพ่ือประเมินและวางแผนการใชเรื่องทรัพยากร 

๒.๒ เตรียมทรัพยากรท่ีใชสํารองกรณีฉุกเฉิน ท้ังคน สิ่งของ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือ ยานพาหนะ   

เปนตน 

๒.๓ บันทึกขอมูลและกิจกรรมในการบริหารจัดการทรัพยากร รายงานหัวหนาทีมฝายวางแผนและ

ขาวกรอง  

๓. การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 ๓.๑  เตรียมขอมูล ความพรอมดานบุคลากร วัสดุ อุปกรณทางการแพทย 

  -  จํานวนบุคลากร 

  -  เตียงผูปวย 

-  ถังออกซิเจน 

-  เครื่องดูดเสมหะ 

-  เครื่องวัดความดัน 

-  เครื่องตรวจระดับน้ําตาล 

-  อุปกรณเคลื่อนยายข้ันพ้ืนฐาน 

-  เสาน้ําเกลือ 

-  Defibrillation 

ฯลฯ 

๔.  การดําเนินการขณะเกิดภัย 

-บริหารจัดการดานทรัพยากร ประสานงานกับสวนปฏิบัติการในการจัดสรรอัตรากําลัง วัสดุอุปกรณ

ทางการแพทยใหมีพรอมใชอยางเหมาะสมและคุมคา 

๕.  การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 



ประเมินสถานการณและวิเคราะหขาวกรอง 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :นางสาวอรทัย  กองแกว  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๓-๐๓๖๓๖๓๘ 

สํารอง  :  ๑.น.ส.โสวิชญา แกวใสทับ    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๔-๗๐๕๙๘๐๔ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ ติดตามขอมูลขาวสารดานสาธารณภัยท่ีจะเกิดข้ึน 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ติดตาม  วิเคราะหขอมูลขาวสารดานสาธารณภัย  รายงานหัวหนาฝายวางแผนและขาวกรอง 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ติดตามสถานการณสาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน  และรายงานหัวหนาฝายวางแผนและขาวกรองเปนระยะ 

  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในสถานการณสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 



สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  : นายอภิศักดิ์  บุญเลิศ  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๐-๙๓๗๙๘๓๙ 

สํารอง  :  ๑.นายสันติ ทองนิ่ง      หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๓-๓๘๐๘๘๗๗ 

  

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  สนับสนุนเทคโนโลยี  และนําขอมูลการบริหารจัดการสาธารณภัยมาจัดรูปแบบสารสนเทศเพ่ือ

เผยแพรขอมูล  การรายงานขอมูล  

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -เตรียมอุปกรณดานเทคโนโลยีในการสนับสนุน 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

-สนับสนุนดานเทคโนโลยีตามความเหมาะสม 

 -นําขอมูลการบริหารจัดการสาธารณภัยมาจัดรูปแบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพรขอมูล  การรายงาน

ขอมูล  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

 

 

 



ธุรการและบันทึกเหตุการณ 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  : นางสาววลัยพันธ  ใหมเอ่ียม หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๙-๕๔๙๙๗๙๙ 

สํารอง  :  ๑.นางรุจิรา พันธุสขุ  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๙-๕๕๐๒๕๒๖ 

  

๒. หนาท่ี  : 

 ๑. ทําหนาท่ีเปนธุรการของแผน ICS ในการดาํเนินงานตามแผนและการประสานงานกับหนวยงาน

ตางๆ 

 ๒. ทําหนาท่ีในการบันทึกการประชุมวางแผน 

 ๓. รวบรวมขอมูลท่ีไดจากทีมตางๆในแผน ICS มารวบรวมบันทึกเหตุการณท่ีเกิดข้ึนทุกข้ันตอนของ

แผน ตั้งแตกอนเกิดภัย  ขณะเกิดภัย  หลังเกิดภัย 

 ๔. บันทึกการปฏิบัติงาน ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน รายงานใหหัวหนาทีมฝายวางแผนและ

ขาวกรองทราบ 

 

๓. การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 - ทบทวนบทบาทหนาท่ีแผนรองรับสาธารณภัยในสวนท่ีเก่ียวของกับงานธุรการและการบันทึก

เหตุการณ 

๔. การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 - รับคําสั่งจากหัวหนาสวนวางแผนและขาวกรอง  

 - บันทึกการประชุม  สถานการณตั้งแตเริ่มเกิดเหตุ การจัดการกับสาธารณภัย รายงานใหกับหัวหนา

สวนวางแผนและขาวกรองทราบ 

 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 - รวบรวมขอมูล ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 



ติดตามประเมินผล 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :นางสาวธารารัตน  สัญญะโม  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๙-๙๑๘๑๓๙๐ 

สํารอง  :  ๑.นางวารี  เฉลี่ยสมบูรณ   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๗-๑๖๐๓๕๓๙ 

   

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  นําขอมูล  การปฏิบัติงานในการบริหารจัดการสาธารณภัยมาประเมินผล 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ทบทวนบทบาทหนาท่ีแผนรองรับสาธารณภัยในสวนท่ีเก่ียวของกับงานติดตามประเมินผล 

 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

-รวบรวมขอมูลการดําเนินการ  การปฏิบัติการในแตละฝายมาวิเคราะหประเมินผล 

-รายงายผลการประเมินการดําเนินการตอหัวหนาฝายวางแผนและขาวกรอง 

  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมติดตามประเมินผล 

-รายงานขอมูลการติดตามประเมินผลตอหัวหนาฝายวางแผนและขาวกรอง 

 

 

 

 

 



ฝายสนับสนุน 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  : นางสาวศุภลักษณ     เกรียงไกรสร  หมายเลขโทรศัพท ๐๘๖-๗๗๗๘๖๒๓  

สํารอง  :  ๑.นายอนันต ริมธีระกุล   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๙๔๔๘๔๑๕ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  บริหารจัดการในการดําเนินงานดานการสื่อสารและขนสง  ท่ีพัก  อาหาร  เครื่องดื่ม  ยา  และ

เวชภัณฑอยางเหมาะสม  เพียงพอ 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ติดตามสถานการณของสาธารณภัย 

-ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัยในการเตรียมความพรอม 

 -ประสานทีมสวนสนับสนุนในการเตรียมความพรอม 

  

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัย 

 -ดําเนินการดานการสื่อสารและขนสง  ท่ีพัก  อาหาร  เครื่องดื่ม  ยา  และเวชภัณฑอยางเหมาะสม  

เพียงพอ  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 -ประชุมสรุปผลการบรหิารจัดการสาธารณภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมสวนสนับสนุน 

 

 

 



สื่อสารและขนสง 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  : นางชนิดา  เพียซาย  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๙-๑๐๗๔๒๒๒ 

สํารอง  :  ๑.นายธีรพงษ  บัวเผื่อน    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๖-๑๗๔๑๓๐๖ 

  

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ ทําหนาท่ีดานการสื่อสาร  ประสานงาน   

 ๒.๒  จัดยานพาหนะใหเพียงพอ  เหมาะสมกับงาน 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ตรวจสอบอุปกรณดานการสื่อสารใหพรอมใช 

 -ตรวจสอบยานพาหนะใหพรอมใช 

  

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -วางแผนการใชชองทางในการสื่อสารใหสามารถติดตอประสานงานกันได 

 -จัดยานพาหนะใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ี  สาธารณภัยท่ีเกิดข้ึน  ปริมาณคน  อุปกรณ  หรือผูปวย 

  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมสื่อสารและขนสง 

 

 

 

 



ที่พัก  อาหารและเคร่ืองดื่ม 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :นางสาวณิชนันทน  สกุลวงศพัทธ หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๔-๓๔๙๕๗๗๙ 

สํารอง  :  ๑.นางวันเพ็ญ  บุตรดี   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๗-๐๘๑๙๔๘๖ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ เตรียมท่ีพัก  อาหารและน้ําดื่ม ใหกับผูปฏิบัติงาน 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -เตรียมความพรอมดานท่ีพัก  อาหารและเครื่องดื่ม 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

-ดําเนินการจัดท่ีพักสําหรับผูปฏิบัติงานกรณีปฏิบัติงานนอกโรงพยาบาล 

-ประกอบอาหาร  จัดน้ําดื่มใหผูปฏิบัติงาน 

  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยาและเวชภัณฑ/สารเคมีอุปกรณ 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ  :นายสุพจน  จันทภูมิ   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๗-๙๙๙๗๕๘๓ 

สํารอง  :  ๑.นายสมเกียรติ เอ๊ียสกุล    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๖-๑๖๖๔๔๘๐ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ บริหารจัดการยาและเวชภัณฑใหมีเพียงพอ  เหมาะสมในการจัดการสาธารณภัย 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -เตรียมยาและเวชภัณฑใหเพียงพอ 

 -ประสานพัสดุในการติดตอแหลงจัดซ้ือสํารอง 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ออกหนวยเคลื่อนท่ี/โรงพยาบาลสนามรวมกับฝายปฏิบัติการ 

 -จัดแจกยาใหกับผูรับบริการ 

 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



ประสาน/จัดหาดานสุขาภิบาล 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ :   นายจรัญ  เฟองมา    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๙-๐๐๙๒๘๑๕ 

สํารอง  :  ๑.นายเนรมิต ศรีครุฑ    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๐-๗๘๘๔๔๗๘ 

  

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  จัดการดานสุขาภิบาลใหกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัย 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -เตรียมความพรอมเครื่องมือ  อุปกรณ  ฯลฯ  ดานสุขาภิบาล 

  

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -จัดบริเวณท้ิงขยะ  กําจัดขยะใหถูกหลักสุขาภิบาล 

 -ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดหา  น้ําประปา  ไฟฟา  สวม  เปนตน  ใหกับทีมบริหารจัดการ

สาธารณภัย   

  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 



ฝายพัสดุและการเงิน 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ :  นางสาวอนันตญา  อ่ิมวงษ  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๕-๖๖๐๖๔๑๒ 

สํารอง  :  ๑.นายนิรันดร จันทวี    หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๐-๘๘๓๕๖๐๓ 

  

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑  บริหารจัดการดานพัสดุใหมีเพียงพอ  และดานการเงินอยางเหมาะสม  

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ประงานทีมเพ่ือเตรียมความพรอม 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ประชุมวางแผนรวมกับทีมบริหารจัดการสาธารณภัย 

  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

 -ประชมุสรุปผลการบริหารจัดการสาธารณภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีมพัสดุและการเงิน 

 

 

 

 

 

 

 



หนวยจัดซื้อพัสด ุ

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ : นางสาวสุดาพร  นุชกําบัง  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๐-๐๒๑๐๙๐๙ 

สํารอง  :  ๑.นายกูเกียรติ สุขขี   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๒-๒๙๔๓๒๖๑ 

  

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ บริหารจัดการ  วัสดุ  อุปกรณ  ยา  เวชภัณฑ  ใหมีเพียงพอ  เหมาะสม 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -เตรียมพรอมในการหาแหลงจัดซ้ือพัสดุ 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ดําเนินการจัดหา  จัดซ้ือ  วัสดุ  อุปกรณ  ยา  เวชภัณฑ  ฯลฯ 

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บัญชี-การเงิน 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ :นางสาวรังสิมา  ไทสุน  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๔-๐๑๗๓๑๑๖ 

สํารอง  :  ๑.นายนิรันดร จันทวี   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๐-๘๘๓๕๖๐๓ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ ติดตามการใชจาย  รวบรวมคาใชจายท้ังหมด 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -เตรียมความพรอมดานบัญชี-การเงิน 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -จัดทําการเงินการบัญชีปจจุบัน 

 -สรุปคาใชจายแจงหัวหนาฝาย 

  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรคในทีม 

 

 

 

 

 

 

 



หนวยชดเชย 

๑.ช่ือผูรับผิดชอบ : นางสาวกฤชญา  ไชยพรหม  หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๐-๖๕๖๘๗๗๔ 

สํารอง  :  ๑.น.ส. บงกช ดอกไมงาม   หมายเลขโทรศัพท  ๐๘๑-๗๖๓๔๗๘๔ 

    

๒.หนาท่ี  : 

 ๒.๑ รับผิดชอบตรวจสอบเก่ียวกับคาชดเชยของเจาหนาท่ีกรณีไดรับบาดเจ็บ/เจ็บปวยท่ีเก่ียวกับเหตุ

ฉุกเฉิน 

๓.การเตรียมความพรอมกอนเกิดภัย 

 -ทบทวนระเบียบคาชดเชยของเจาหนาท่ีกรณีไดรับบาดเจ็บ/เจ็บปวยท่ีเก่ียวกับ 

สาธารณภัย 

๔.การดําเนินการขณะเกิดภยั 

 -ตรวจสอบความถูกตองของเอกสารเก่ียวกับคาชดเชยของเจาหนาท่ี 

 -เก็บบันทึกการเจ็บปวย  การไดรับบาดเจ็บ  ท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน 

  

๕.การดําเนินการหลังเกิดภัย 

-รวบรวมขอมูลปญหา  อุปสรรค 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สาธารณภัย 

ER,SRRT  รวบรวมขอมูลวิเคราะหสถานการณ 

ER  รายงานผูอํานวยการ 

มีขอบงชี้ในการ

ประกาศแผน 

ตั้งศูนยอํานวยการ 

(งานยุทธศาสตร) 

 

ประกาศแผน 

(ผูอํานวยการ) 

เหตุสงบประกาศยกเลิกแผน 

บริหารจัดการสถานการณ 

(คณะกรรมการศูนยอํานวยการ) 

 

ใช 

ไมใช 

แผนผังการประกาศแผนรองรับสาธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฝาระวัง 



ข้ันตอนการปฏิบัติงานการประกาศแผน 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน วัสดุ/อุปกรณ ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.รวบรวมขอมูล แบบรายงานสถานการณ งานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน 

งานระบาด 

 

๒.รายงานผูอํานวยการ แบบรายงานสถานการณ งานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน  

๓.ประกาศแผน/เฝาระวัง* ขอบงชี้การประกาศแผน ผูอํานวยการโรงพยาบาล  

๔.แจงประชาสัมพันธ(ประกาศ

แผน) 

แนวทางการประกาศ** งานอุบัติเหต-ุฉุกเฉิน  

๕.ตั้งศูนยอํานวยการ หองประชุม/เครื่องเสียง/

ไมล/คอมพิวเตอร/

Projector 

งานยุทธศาสตร  

๖.บริหารจัดการภัยตามแผน

รองรับสาธารณภัย 

แผนรองรับสาธารณภัย คณะกรรมการบริหาร

จัดการสาธารณภัย 

คําสั่งท่ี 

๗.ยกเลิกแผน  ผูอํานวยการโรงพยาบาล  

๘.สรุปและประเมินผลการ

บริหารจัดการสาธารณภัย 

 คณะกรรมการบริหาร

จัดการสาธารณภัย 

 

 

 

*การเฝาระวัง  งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉินเปนผูแจงหัวหนาฝาย/งานใหรับทราบเพ่ือเตรียมความพรอม  

**ประชาสัมพันธโรงพยาบาลแจงวา “ประกาศแผน ICS สถานการณ........................บริเวณ(สถานท่ีเกิดเหตุ)”

จํานวน  ๓  ครั้ง 

 

 

 

 

 



สาธารณภัย 

หัวหนาทีมรักษา 

หัวหนาทีมรักษา 

ปฏิบัติการ 

Mini-MERT ปฏิบัติการ 

ศักยภาพ

การดูแล 

สงทีมชวยเหลือ หนวยแพทยเคลื่อนท่ี 

ผูปวย > ๕๐ ราย 

โรงพยาบาลสนาม 

ผูปวย > ๑๐๐ ราย 

หัวหนาสวนปฏิบัติการ 

หัวหนาสวนปฏิบัติการ 

ได 

ไมได 

แผนผังการปฏิบัติงานของทีมรักษาพยาบาล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้ันตอนการปฏิบัติงานทีมรักษาพยาบาล 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ทรัพยากร ผูรับผิดชอบ หมายเหตุ 

๑.ออกปฏิบัติการเม่ือไดรับ

คําสั่งโดย ทีม Mini-MERT 

ทีมประกอบดวยเจาหนาท่ี  ๕  

คน คือ แพทย ER ๑ คน 

พยาบาล ER  ๒  คน (Leader 

กับ Member)   EMT ๑  คน  

พนักงานขับรถ ๑  คน(เวรกูชีพ)  

พรอมดวยวัสดุ อุปกรณทาง

การแพทย  รถกูชีพ    

 

หัวหนาทีมรักษาพยาบาล รับคําสั่งจาก

หัวหนาสวน

ปฏิบัติการ 

๒.ประเมินและรายงาน

สถานการณ 

-แนวทางการประเมิน

สถานการณ 

-แนวทางการรายงาน

สถานการณ 

ทีม Mini-MERT  

๓.จัดทีมชวยเหลือตาม

ความเหมาะสมตาม

สถานการณ 

-แนวทางการจัดหนวยแพทย

เคลื่อนท่ี 

-แนวทางการตั้งโรงพยาบาล

สนาม 

หัวหนาทีมรักษาพยาบาล  

๔.ชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ แผนอุบัติเหตุหมูนอก

โรงพยาบาล 

ทีม Mini-MERT  

๕.ประสานและนําสงผูปวย  ทีม Mini-MERT  

 

 

 

 

 

 

 



การจัดเจาหนาท่ีทดแทนในสวนท่ีออกปฏิบัติการ 

๑.แพทย  ใหจัดแพทย  OPD/IPD  ทดแทนแพทยเวร  ER 

๒.พยาบาล  ใหบริหารจัดการจากหนวยงานอ่ืนทดแทนกอน  ระหวางรอพยาบาลท่ีเรียกข้ึนมาทดแทนจากเวร

ถัดไป  ดังนี้ 

 เวรเชา  ทดแทนโดยเวรบาย 

 เวรบาย  ทดแทนโดยเวรดึก 

 เวรดึก  ทดแทนโดยเวรเชาวันถัดไป 

กรณีเกิดปญหาเรื่องจํานวนบุคลากรใหบริหารจัดการตามความเหมาะสม 

๓.EMT  ใหบริหารจัดการเชนเดียวกับพยาบาล 

๔.พนักงานขับรถ  ใหตามพนักงานขับรถสํารองมาทดแทน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขอมูลดานการติดตอส่ือสาร 

หนวยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

หนวยงาน โทรศัพท โทรสาร คลื่นความถ่ีวิทยุ หมายเหตุ 

สสจ.ราชบุร ี ๐๓๒-๓๒๖๒๖๘ 

๐๓๒-๓๓๗๔๕๔ 

๐๓๒-๓๒๕๒๒๕ ๑๕๔.๙๗๕  

สสอ.สวนผึ้ง ๐๓๒-๓๙๕๑๕๕ ๐๓๒-๓๙๕๑๕๕ ๑๕๔.๙๗๕  

สสอ.บานคา ๐๓๒-๗๒๑๐๑๗ ๐๓๒-๗๒๑๐๑๗ ๑๕๔.๙๗๕  

ศูนยสั่งการ ๐๓๒-๓๒๘๖๖๖ 

๑๖๖๙ 

 ๑๕๔.๙๗๕  

รพ.ราชบุรี ๐๓๒-๗๑๙๖๐๐  ๑๕๔.๙๗๕  

รพ.บานโปง ๐๓๒-๒๒๒๘๓๖-๗  ๑๕๔.๙๗๕  

รพ.ดําเนินสะดวก ๐๓๒-๒๔๕๒๔๕  ๑๕๔.๙๗๕  

รพ.โพธาราม ๐๓๒-๓๕๕๓๐๐  ๑๕๔.๙๗๕  

รพ.ยุพราชฯ ๐๓๒-๒๖๑๕๕๓  ๑๕๔.๙๗๕  

รพ.เจ็ดเสมียน ๐๓๒-๓๙๗๑๑๒  ๑๕๔.๙๗๕  

รพ.วัดเพลง ๐๓๒-๓๙๙๒๙๐-๑  ๑๕๔.๙๗๕  

รพ.บางแพ ๐๓๒-๓๘๑๑๔๘-๙  ๑๕๔.๙๗๕  

รพ.ปากทอ ๐๓๒-๒๘๑๕๘๕  ๑๕๔.๙๗๕  

ศูนยวิศวกรรมการแพทย ๐๓๒-๓๓๗๒๕๘ ๐๓๒-๓๒๑๙๘๑   

สนง.ปองกันควบคุมโรคติดตอ ๐๓๒-๓๑๐๗๖๑๒ ๐๓๒-๓๓๘๕๘๐   



ท่ี ๔  ราชบุร ี

 

 

หนวยงานราชการ/ เอกชน   

หนวยงาน โทรศัพท โทรสาร คล่ืนความถี่วิทยุ หมายเหตุ 

สภ.ราชบุร ี ๐๓๒-๓๑๕๔๙๖-๗  ๑๕.๐๕๗.๐  

สภ.สวนผึ้ง ๐๓๒-๓๙๕๑๑๑  ๑๕.๓๔๘.๐  

สภ.บานคา ๐๓๒-๗๒๑๐๐๔  ๑๕.๕๖๘.๕  

การไฟฟาราชบุรี ๐๓๒-๓๒๒๓๔๙    

การไฟฟาสวนผึ้ง ๐๓๒-๓๖๔๔๑๔                            

การไฟฟาจอมบึง ๐๓๒-๒๖๑๑๘๙ 

๐๓๒-๒๖๑๘๗๘                          

   

การประปาอําเภอสวนผึ้ง ๐๓๒-๓๖๔๓๙๗ ๐๓๒-๒๒๘๖๘๖   

องคการโทรศัพทจ.ราชบุรี ๐๓๒-๓๒๗๒๐๓    

องคการโทรศัพทอ.จอมบึง ๐๓๒-๒๖๑๕๔๒    

เทศบาลปาหวาย ๐๓๒-๓๖๔๕๑๗ ๐๓๒-๓๖๔๑๙๗   

เทศบาลสวนผึ้ง ๐๓๒-๓๙๕๒๔๒    

อบต.สวนผึ้ง ๐๓๒-๓๙๕๔๙๘    

อบต.ทาเคย ๐๓๒-๒๒๘๗๑๘/๙    

อบต.ตะนาวศรี ๐๓๒-๓๙๕๔๒๖    



อบต.ปาหวาย ๐๓๒-๓๖๔๔๒๒    

อบต.บานคา ๐๓๒-๗๒๑๐๐๘    

อบต.หนองพันจันทร ๐๓๒-๗๓๑๖๓๕/๘    

อบต.บานบึง ๐๓๒-๒๒๘๘๗๐/

๘๖๑ 

   

หนวยงาน ๐๓๒ โทรสาร คล่ืนความถี่วิทยุ หมายเหตุ 

ตชด.๑๓๗ ๐๓๒-๓๙๕๑๕๘  ๑๕.๔๗๕.๐  

คายทัพพญาเสือ ๐๓๒-๓๙๕๒๐๕  ๑๕.๗๙๕.๐  

สนง.พัฒนาสังคมและความ

ม่ันคง ราชบุรี 

๐๓๒-๓๓๗๖๒๐ ๐๓๒-๓๒๑๙๘๑   

สนง.ประกันสังคม จ.ราชบรุี ๐๓๒-๓๒๓๕๑๘    

สปสช.ราชบุร ี ๐๓๒-๓๓๒๕๙๐-๒    

มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ ๐๓๒-๓๒๓๗๖๐  ๑๖.๘๔๗.๕  

มูลนิธิประชานุกูล ๐๓๒-๓๒๓๐๘๖  ๑๖.๘๒๗.๕  

มูลนิธิรวมใจการกุศล ๐๓๒-๓๕๓๓๕๐  ๑๖.๘๒๗.๕  

มูลนิธิสวางราชบุร ี ๐๓๒-๒๓๓๗๓๓  ๑๖.๘๗๗.๕  

 

 

 

 

 



ขอมูลทรัพยากรดานยานพาหนะ  อุปกรณกูชีพ  กูภัย 

หนวยงาน ยานพาหนะ จํานวน(คัน) หมายเหตุ 

เทศบาลตําบลสวนผึ้ง รถดับเพลิงขนาด  ๒,๐๐๐  ลติร ๑  

 รถดับเพลิงขนาด  ๔,๐๐๐  ลติร ๑  

 รถบรรทุกน้ําขนาด  ๕,๐๐๐  ลิตร ๑  

 รถกระเชา ๑  

เทศบาลตําบลปาหวาย    

    

อบต.สวนผึ้ง รถกูชีพพรอมอุปกรณชวยชีวิต

พ้ืนฐาน 

๑  

 รถบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาด  

๖,๐๐๐  ลิตร 

๑  

 รถกระเชาดัดแปลง ๑  

อบต.ตะนาวศรี รถเคลื่อนท่ีเร็วพรอมอุปกรณกูภัย ๑  

 รถกูชพีพรอมอุปกรณชวยชีวิต

พ้ืนฐาน 

๑  

 รถบรรทุกน้ําดับเพลิงขนาด  

๑๐,๐๐๐  ลิตร 

๑  

อบต.ทาเคย รถกูชีพพรอมอุปกรณชวยชีวิต

พ้ืนฐาน 

๑  

 รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ๑  

อบต.ปาหวาย รถบรรทุกน้ําดับเพลิง ๑  

มูลนิธิประชานุกูล รถกูชีพพรอมอุปกรณชวยชีวิต

พ้ืนฐาน 

๑  

 อุปกรณตัดถาง ๑  

มูลนิธิปฐมบรมราชานุสรณ รถกูชีพพรอมอุปกรณชวยชีวิต

พ้ืนฐาน 

๑  

 

 

 



แนวทางการออกหนวยแพทยเคล่ือนท่ี 

ประกอบดวยบุคลากร  ๘-๑๐  คน  ดังนี้ 

 ๑.  แพทย  ๑  คน  :  หวัหนาเวชปฏิบัติจัดแพทยออกหนวย  ๑  คน  หรือใหเหมาะสมกับ

สถานการณ 

 ๒.  พยาบาล  ๔-๕  คน  ดังนี ้

  ๒.๑  พยาบาลเวชปฏิบัติ  ๑  คน  บริหารจัดการพยาบาลเวชปฏิบัติในพ้ืนท่ีกอน  กรณีจัดหา

ไมได  ใหจัดพยาบาลเวชปฏิบัติในโรงพยาบาลแทน 

  ๒.๒  พยาบาล  Screen  ๒  คน  บริหารจัดการพยาบาลในพ้ืนท่ีกอน  กรณีจัดหาไมได  ให

จัดพยาบาล  OPD  Supply  ของโรงพยาบาลแทน 

  ๒.๓  พยาบาลทําหัตถการ  ๑  คน  บริหารจดัการจากหนวยงาน  IPD  LR  ของโรงพยาบาล 

  ๒.๔  พยาบาลสงตอ,EMS  ๑  คน  บรหิารจัดการจากหนวยงาน  ER  ของโรงพยาบาล 

 ๓.  เภสชักร  ๑  คน  หวัหนางานจัดเภสัชกร  ๑  คน  กรณีเจาหนาท่ีพอเพียงใหจัดเจาพนักงาน  

เภสัชกรชวย  ๑  คน 

 ๔.  พนักงานกูชีพ  ๑  คน  ชวยพยาบาลสงตอผูปวย/EMS 

 ๕.  ทีมสุขภาพจิต  ๑  คน  คุณเสาวนีย  เมืองดวง จัดทีมรวมกับพ้ืนท่ี 

 ๖.  พนักงานขับรถ  ๒  คน  รถเจาหนาท่ีพรอมอุปกรณ  ๑  คัน  รถสงตอ/EMS  ๑  คัน 

การเตรียมยา  เวชภัณฑ  และวัสดุอุปกรณ 

๑. อุปกรณในการตรวจ  พยาบาล Screen  รับผิดชอบ 

๒. อุปกรณกูชีพและรถฉุกเฉิน  พยาบาล  EMS  รับผิดชอบ 

๓. อุปกรณในการทําหัตถการ  พยาบาลทําหัตถการรับผิดชอบ  กรณีพยาบาลในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

หนาท่ีนี้   ใหประสานงานกับหัวหนาสวนปฏิบัติการ  เพ่ือจัดเตรียมอุปกรณในสวนท่ีขาด 

๔. เตรียมยาและเวชภัณฑ  เภสัชกรรับผิดชอบ 



๕. การเตรียมอุปกรณ  เวชภัณฑ  ในการฟนฟูสภาพจิตใจ  คุณเสาวนีย  เมืองดวง  รับผิดชอบ 

๖. การเตรียมรถ  พยาบาล  EMS  ประสานงานกับงานยานพาหนะ 

๗. สมุดลงทะเบียนตางๆ  เชน  ลงทะเบียนเจาหนาท่ีออกปฏิบัติการ  ลงทะเบียนผูรับบริการ  

พยาบาล  Screen  รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการตั้งโรงพยาบาลสนาม 

 ๑.  การเลือกสถานท่ี  หัวหนาสวนปฏิบัติการรับผิดชอบ  โดยใหเจาหนาท่ีประสานงานติดตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๒.  การจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณเครื่องมือในการดูแลผูปวย  หัวหนาทีมรักษาพยาบาลรับผิดชอบ 

  IPD : Ward  รับผิดชอบ 

  OPD : OPD รับผิดชอบ 

  ER  :  ER  รับผิดชอบ 

  ยาและเวชภัณฑตางๆ  เภสัชกรรับผิดชอบ 

  วัสดุสํานักงาน  เครื่องอุปโภคบริโภค  น้ําดื่ม  เสบียงอาหาร  สวนสนับสนุนรับผิดชอบ 

  การฝกอบรม  ปฐมนิเทศอาสาสมัคร  สสช.  รับผิดชอบ 

 ๓.  ระบบการดูแลรักษาผูปวย  ตามตารางการจัดแบงพ้ืนท่ีการบริการและบุคลากรในโรงพยาบาล

สนาม 

 ๔.  ระบบบริหารจัดการผูปวยนอก,หอผูปวย,การจัดเวรประเมินความเพียงพอของการใหบริการ  

หัวหนาทีมการรักษาพยาบาลรับผิดชอบ 

 ๕.  ระบบการขนสงตางๆ   

ระบบการสงตอผูปวย  ทีมรักษาพยาบาลรับผิดชอบรวมกับสวนสนับสนุน(ฝายสื่อสารและ

ขนสง) 

การขนสงวัสดุ  อุปกรณทางการแพทย  อ่ืนๆ   สวนสนับสนุน( ฝายสื่อสารและขนสง )

รับผิดชอบ 

ขยะติดเชื้อ  ทีมฝายสุขาภิบาลและสิ่งแวดลอม รับผิดชอบ 

การจัดการศพและการเคลื่อนยายศพ  ฝายจัดการศพ รับผิดชอบ 

 



๖.  ระบบการเชื่อมโยง   

  ระบบเวชระเบียน  เวชระเบียนรับผิดชอบ 

  การติดตอสื่อสารท่ัวไประหวางโรงพยาบาลสนามกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ  งานสื่อสาร

รับผิดชอบ 

๗. ระบบการปองกันควบคุมการติดเชื้อและการแพรกระจายเชื้อ  สวนเฝาระวัง สอบสวนโรค 

ควบคุมโรค รวมกับเจาหนาท่ี  IC  โรงพยาบาล 

๘. ระบบสนับสนุน  ดานสาธารณูปโภค  ท่ีพักบุคลากร  โภชนาการ  เครื่องปนไฟ  เครื่องกรองน้ํา  

ประปา  หัวหนาสวนสนับสนนุ รับผิดชอบ 

๙. ระบบรักษาความปลอดภัยของบุคลากร  ผูปวย  ยา  และเวชภัณฑ  และอุปกรณตางๆ  หัวหนา

สวนสนับสนุน มอบหมายเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย  รับผิดชอบ 

๑๐.   งานสังคมสงเคราะหและจิตวิทยา  หัวหนาศูนยประกันรับผิดชอบงานสงคมสงเคราะห  คุณ

เสาวนียรับผิดชอบงานจิตวิทยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดการผูเสียชีวิต 

 

๑.  สอบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต   

๒.  ลงขอมูลการเสียชีวิตในแบบรายงาน    

๓.  เขียนชื่อผูปวย  ติดไวท่ีขอมือขางใดขางหนึ่ง 

๔.  เคลื่อนยายศพไปไวท่ีโรงเก็บศพของโรงพยาบาล 

๕.  นําศพใสถุงพลาสติกปดปากถุงใหเรียบรอย  รอญาติมารับ 

๖.  ลงทะเบียนในสมุดลงรับศพและใบรับรองการตาย 

๗.  การตรวจพิสูจนเอกลักษณบุคคลเทาท่ีสามารถทําได     

๘.  การจําหนายผูเสียชีวิต   ใชแนวทางการดําเนินงานเรื่องการจําหนายผูปวยเสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงาน 

รายงานผูเสียชีวิตเนื่องจากอุทกภัย 

1.  ชื่อผูเสียชีวิต.....................................................................................เพศ   ชาย     หญิง 

2.  อายุ................ป...............เดือน.....................วัน เชื้อชาติ........................................................ 

3.  อาชีพ...............................ลักษณะงานท่ีทํา.............................................................................. 

4.  ท่ีอยูปจจุบัน บานเลขท่ี...................หมูท่ี............ตําบล...........................อําเภอ........................ 

     จังหวัด........................................... 

5.  โรคประจําตัว/ ความพิการ....................................................................................................... 

6.  ประวัติการดื่มสุรา................................................................................................................... 

7.  วันท่ีหาย............เดือน................ พ.ศ.............วันท่ีพบศพ.............เดือน..............พ.ศ.............. 

8.  สาเหตุและลักษณะการตาย (ระบุอยางละเอียด)......................................................................... 

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

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

9.   ความเชี่ยวและความลึกของน้ําท่ีจุดเกิดเหตุ............................................................................. 

10. วันท่ีน้ําเริ่มทวมในพ้ืนท่ีท่ีเกิดเหตุ ในรอบปจจุบัน..................................................................... 

ชื่อผูรายงาน............................................................ เบอรโทรศัพท............................................... 

สถานท่ีปฏิบัติงาน.....................................................ตําบล........................................................... 

อําเภอ......................................................................จังหวัด......................................................... 

วันท่ีเขียนรายงาน............................เดือน...................................พ.ศ...................... 

 



กรุณาสงแบบรายงานนี้ไปท่ีสํานักงานปองกันควบคุมโรคและสํานักระบาดวิทยา 

Fax. 0-2591-8579 

E-mail : outbreak@health.m 

oph.go.th, borworn67@gmail.com, thanalawjum@gmail.com 
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แบบรายงานโรค/กลุมอาการที่เฝาระวังในจุดอพยพจากสภาวะอุทกภัย รายวัน 

สําหรับหนวยบริการสาธารณสุขยอย / โรงพยาบาล 
 

ตําบลท่ีใหบริการ ……......……………อําเภอ....………………จังหวัด…………………………………… 

หนวย / โรงพยาบาลท่ีรายงาน....................................................วัน/เดือน/ปท่ีใหบริการ............................... 

จํานวนผูประสบอุทกภัยมารับบริการท้ังหมด..............................................คน 
 

           จํานวนผูปวย 

1. อุจจาระรวงเฉียบพลัน (Acute diarrhoea)      …………… 

2. อาหารเปนพิษ (Food poisoning)       …………… 

3. ถายเปนมูกเลือด (Dysentery)       …………… 

4. สงสัยเลปโตสไปโรซิส (Suspected Leptospirosis)     …………… 

5. สงสัยไขเลือดออก (Suspected DF / DHF / DSS)     …………… 

6. ปอดอักเสบเฉียบพลัน(Acute pneumonia)     

 …………… 

7. ตาแดงจากการติดเชื้อ (Haemorrhagic conjunctivitis)    …………… 

8. ไขหวัด หรือสงสัยไขหวัดใหญ       …………… 

9. โรคมือ เทา ปาก (Hand foot mouth disease)     …………… 

10. ไขออกผื่นสงสัยโรคติดตอ เชน หัด หัดเยอรมัน สุกใส    …………… 

11. การปวยเปนกลุมกอน(ท่ีไมอยูในโรคขางบน และเปนโรคแพรระบาดไดงาย) ระบุโรค

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

รายช่ือผูปวยท่ีตองสงตอไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล หรือ ไดสอบสวนเฉพาะรายเบ้ืองตน 

ลําดั

บท่ี 

ช่ือ – นามสกุล อา

ยุ 

ท่ีพักปจจุบัน / เบอร

โทรศัพท 

การวินิจฉัย วันเริ่ม

ปวย 

รพ.ท่ีรับ 

refer 

ปจจัยเส่ียง

ท่ีสงสัย 

(ถามี) 

        

        

        

        

        

ผูรายงาน ชื่อ-สกุล...............................................................ตําแหนง............................................................... 

แบบฟอรม ๑_๒๕ ต.ค.๕๔ 



 

กรุณาสงแบบรายงานนี้ไปท่ีสํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค Fax: 0-2591-8579 หรือ 

E-mail: outbreak@health.moph.go.th เพ่ือการเฝาระวังการระบาดของโรคในสถานการณอุทกภัย 
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แนวทางการจัดประชาสัมพันธสุขศึกษาเคล่ือนท่ี 

๑. จัดเตรียมเนื้อหาการปองกันโรคติดตอและการปฏิบัติตัว   ไดแก ขอปฏิบัติดานสุขภาพ  อาหาร น้ํา    สวม   

ขอควรระวังจากสัตวมีพิษ   การปองกันอันตรายจากไฟฟา  การปองกันอันตรายจากอัคคีภัย ฯลฯ 

 

๒. ประสานงานหนวยงานท่ีเก่ียวของ (องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ  อําเภอ)  ใน

การดําเนินงานรวมกัน 

 

๓. ประสานอาสาสมัคร  (อสม.  นักเรียน  กลุมจิตอาสา)  ชวยกระจายความรู 

 

๔. ประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ    ไดแก  การจัดรถติดเครื่องกระจายเสียง   การเขารวมการประชุมของ

หมูบาน  อําเภอ   หรือการประชุมกลุมกิจกรรมตางๆ    ผานเสียงตามสายของอปท.  ผานหอกระจายขาวของ

หมูบาน  ผานวิทยุชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แนวทางการจัดการดานสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม 

1. น้ําสะอาด   

 1.1  ตมน้ําเดือด นาน 5 นาที  

 1.2  ใชคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อ  

- ชนิดผง ผสมผงปูนคลอรีน 60 % ในอัตราสวน คลอรีน ½ ชอนชาในน้ํา 1 แกว คนใหเขา

กัน   ท้ิงไวใหตกตะกอน รินเฉพาะสวนท่ีเปนน้ําใสผสมในน้ําสะอาด 10 ปบ ตั้งท้ิงไวประมาณ 30 

นาที กอนนําไปใช 

- ชนิดเม็ด ขนาด 3 กรัม ใชผสมน้ํา 1,000 ลิตร 

- ชนิดน้ํา  ใชหยด ลงในน้ํา 1- 2  หยด  ตอน้ํา  1  ลิตร 

 1.3  ใชสารสมชนิดกอน   กวนในน้ํา  สังเกตตะกอนในน้ําเริ่มจับตัว  น้ําสารสมออก  ใชมือเปลากวน

น้ําตออีก 1 – 2  นาที  ตั้งท้ิงไวจนตกตะกอน  ใชสายยางจุมไปท่ีกนภาชนะ   บริเวณท่ีเกิดตะกอน  ดูด

ตะกอนออกจนหมด  เหลือแตน้ําใส     เติมคลอรีนตามปริมาณท่ีกําหนด  จึงนําไปใช 

  

การเฝาระวังคุณภาพน้ํา 

 1.  การตรวจลักษณะตามกายภาพ  ดูดวยตาเปลา 

 2.  การตรวจคุณภาพน้ําบริโภคดานแบคทีเรีย  ดวยชุดทดสอบ ว.111 (คาปกติ ไมพบโคลิฟอรม

แบคทีเรีย) 

 3.  การวัดคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ํา  ดวยชุดทดสอบ ว.720 (คาปกติ 0.2 - 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร) 

 

2.  การจัดการขยะมูลฝอย 

 2.1  แยกขยะแตละประเภท  เปนขยะเปยก  ขยะแหง  รวบรวมใสถุงดํา   มัดปากถุงใหแนน รอการ

นําไปกําจัดจากหนวยงานท่ีเก่ียวของ 



2.2  ขยะสิ่งปฏิกูลท่ียอยสลายได  เชน  เศษอาหาร  ซากสัตว  ใหขุดหลุมลึก 0.5 – 1.0 เมตร และคัด

แยกขยะ   สิ่งปฏิกูล  รวบรวมใสหลุม  โรยดวยปูนขาวและฝงกลบดวยดิน 

 

 

2.3  การกําจัดขยะดวยวิธีอยางงาย 

 -  การเผา 

 -  การฝง 

 -  หมักทําปุย 

3.  การควบคุมแมลงและพาหะนําโรค 

 3.1  กําจัดแหลงเพาะพันธุแมลงและพาหะนําโรค  โดยการเก็บขยะมูลฝอย  ระบายน้ําขังในบริเวณ

ตาง ๆ หรือขุดรางระบายน้ําเสีย หรือกลบฝงแหลงน้ําเสียในระยะ  30  เมตร จากบอน้ํา 

 3.2  ประสานงานหนวยงานเรื่องการพนสารเคมีกําจัดยุง  แมลง 

3.3   สํารวจ/ใสทรายกําจัดแหลงเพาะพันธยุงลาย  

4.  สุขา 

 4.1  การรักษาความสะอาดของหองน้ํา  หองสุขา 

 4.2  จัดใหมีอางลางมือ  สบู  ผาเช็ดมือ  

5.  อาหาร  

 5.1  รับประทานอาหารท่ีปรุงสุก  สะอาด   

 5.2  อาหารปรุงสุกเก็บในภาชนะท่ีปกปดมิดชิด 

 5.3  ลางมือใหสะอาดทุกครั้งกอนรับประทานอาหาร  และหลังจากเขาหองสวม 



5.4  ลางผักสด  ผลไม   ดวยน้ําสะอาด  2 – 3 ครั้ง  หรือผสมผงปูนคลอรีน ½ ชอนชากับน้ํา 20 

ลิตร แชผักท้ิงไว 15 - 30 นาทีจะฆาเชื้อโรคได  หรือ  ผสมดางทับทิม 5 เกล็ดตอน้ํา 4  ลิตร แชผักท้ิงไว 

 

 

 

 

 



แผนการดําเนินงานดานการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย  :  การชวยเหลือดานจิตใจผูประสบภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

 

กิจกรรม รายละเอียด วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

1. ศูนยอํานวยการอําเภอสั่งการ 

 

- สั่งการตามลําดับข้ันตอน 

- รวมประชุมรับทราบเหตุการณ/นโยบาย 

-ประสานงานทบทวนความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานรวมกับฝายตาง ๆ 

- สถานการณปญหา ความ
ตองการชวยเหลือ 

- ทะเบียนศูนยพักพิงท้ังหมด/ศูนย
พักพิงท่ีเปดดําเนินการ 

- รายละเอียดผูประสานงาน
ท้ังหมด 

-  ศูนยอํานวยการอําเภอ 

2. ประชุมชี้แจงทีม MCATT /  ในอําเภอ - ทบทวนบทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบซักซอม

ความเขาใจในการดําเนินงานใหเปนไปในแนวทาง

เดียวกัน 

-  แจกเอกสารในการปฏิบัติการ 

    @ แผนปฏิบัติการ/ตารางเวรปฏิบัติงาน 

    @ ผังการติดตอประสานงาน 

    @ ผังไหลการปฏิบัติงาน 

    @ ตัวอยางแบบประเมินคัดกรอง 

- ผังไหลการปฏิบัติงาน 

- แผนผังการปฏิบัติงาน 

- คูมือการปฏิบัติงาน   

- แบบประเมินคัดกรองดังนี้ 

1.แบบคนหากลุมเสี่ยงในผูใหญ      

(BS 4 ) 

2. แบบประเมินภาวะสุขภาพจิต

เด็ก 

-  ผูประสานงานทีม 

MCATT อําเภอ 



 3.แบบคัดกรอง ST-5 ,DS-8 

 4. แบบCries13,CDI/CES-D 

 5. แบบรายงาน MCATT1 

,MCATT2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการดําเนินงานดานการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย  :  การชวยเหลือดานจิตใจผูประสบภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

 

กิจกรรม รายละเอียด วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

3. คัดกรองเบื้องตน 3.1  ประสานและปฏิบัติงานรวมกับแผนกลงทะเบียนผูประสบภัย 

3.2  ประเมินเบื้องตนเพ่ือคนหากลุมเสี่ยงโดยแบบคัดกรอง ดังนี้ 

    @ ผูใหญ  

        # คนหากลุมเสี่ยงตามแบบ BS 4 ภายใน72 ชั่วโมง – 2 

สัปดาห  

    @เด็ก  

         # คนหาตามแบบประเมินภาวะสุขภาพจิตเด็กตามชวงอายุ 

 3.3 วิเคราะหผลการคัดกรองเบื้องตนเพ่ือจําแนกผูมีปญหา

สุขภาพจิต  ดังนี้ 

      3.3.1. กลุมไมเสี่ยง  สงเขาท่ีพักเขาสูระบบการดูแลปกติ   (จัด 

                กิจกรรมบําบัด) 

- ทะเบียนผูประสบภัย ท้ังหมด 
- แบบประเมินคัดกรองดังนี้ 

1..แบบคนหากลุมเสี่ยงในผูใหญ     

(BS 4 ) 

2..แบบรายงาน     

 MCATT 1 ,MCATT 2 

3.แบบประเมินภาวะสุขภาพจิตเด็ก 

 

 

- อสม.ผูผานการ

อบรม/   จิตอาสา 

- ทีม MCATT 

อําเภอ 

 



     3.3.2. กลุมเสี่ยง  รายเกา   

                       -   สงพบจิตแพทย ภายใน 24 ชม. 

                           -   พบพยาบาลจิตเวชทีม MCATT อําเภอ     

                            ติดตามประเมินซํ้าทุก 2 สัปดาห          

    3.3.3. กลุมเสี่ยง  รายใหม 

                       - เฝาระวัง และสงเขากลุมทํากิจกรรมบําบัด 

                        - ข้ึนทะเบียนกลุมเสี่ยงในแบบ MCATT 2  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนการดําเนินงานดานการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย  :  การชวยเหลือดานจิตใจผูประสบภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ  

 

กิจกรรม รายละเอียด วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

4. คัดกรองผูมีปญหาสุขภาพจิต 4.1  คัดกรองกลุมเสี่ยงตามรายชื่อจากแบบรายงาน MCATT.2

ในชวง 2 สัปดาห-3 เดือน 

     - คัดกรองดวยแบบ ST5/ DS8 ในผูใหญ 

     -  คัดกรองดวยแบบ Cries13,CDI/CES-Dในเด็ก 

4.2 วิเคราะหผลการคัดกรองเพ่ือจําแนกระดับความรุนแรงดังนี้ 

       ในผูใหญ 

         4.2.1  เครียดสูง คะแนน ST-5  = 8-15  

        4.2.2 ซึมเศรา คะแนน DS-8 ขอ 1-6  ≥ 3 

        4.2.3 เสี่ยงฆาตัวตาย คะแนน DS-8 ขอ 7-8  =  1-2 

       ในเด็ก  

- แบบคัดกรอง ST-5 ,DS-8 

- แบบคัดกรองCries13,CDI/CES-D 

- แบบรายงาน MCATT 1 ,MCATT 2 

 

ทีม MCATT อําเภอ   



       4.2.4 อายุ ≥ 8 ป ใชแบบ Cries13  

                คะแนนตั้งแต 25 คะแนน = มีความเสี่ยงตอภาวะ

ผลกระทบจากเหตุการณภัยพิบัติในเด็ก(PTSD) 

       4.2.5 อาย≤ุ13 ปใช แบบ CDI  

                คะแนนตั้งแต 15 คะแนน = มีความเสี่ยงตอภาวะ

ซึมเศรา 

       4.2.6 อายุ ≥ 13 ปใชแบบCES-D  

                คะแนนตั้งแต 22 คะแนน = มีความเสี่ยงตอภาวะ

ซึมเศรา 

4.3 บันทึกคะแนนการคัดกรองครั้งท่ี 1ในทะเบยีน MCATT.2  

 

 

 

 

 

 



 

แผนการดําเนินงานดานการแพทยและสาธารณสุขเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัย  :  การชวยเหลือดานจิตใจผูประสบภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ 

 

กิจกรรม รายละเอียด วัสดุอุปกรณ/เครื่องมือ ผูรับผิดชอบ 

5.สงผูมีปญหาสุขภาพจิตพบทีม MCATT อําเภอ 

 

- สงพบจิตแพทยเพ่ือบําบัดรักษา  

- พยาบาลจิตเวชใหคําปรึกษา  

- ติดตาม/ประเมินซํ้าทุก 2 สัปดาห 

- รายงาน MCATT.1 และ MCATT.2 

- แบบคัดกรอง ST-5 ,DS-8 

- แบบรายงาน MCATT.1 ,MCATT 2 

ทีม MCATT อําเภอ 

 

6.จัดกิจกรรมบําบัดดานจิตใจ 

 

- จัดตารางกิจกรรมบําบัดดานจิตใจ 

 - จัดมุมใหคําปรึกษารายกลุม-บุคคล  

- เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมบําบัด  เพ่ือ

ประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของในการเสริมสราง

กิจกรรมบําบัด เชน การวาดรูป-ระบายสี โดย 

กศน. ธรรมเยียวยาจิตใจโดยพระ เปนตน 

- แบบบันทึกกิจกรรมบาํบัด 

- แบบบันทึกการใหคําปรึกษา 

- ตารางการจัดกิจกรรมประจําวัน 

ทีม MCATT อําเภอ 

 

7. ปด Case / จําหนายออกจากศูนย พักพิง - รายงานการปด Case กรณี -   ทะเบียนรายงานการปด Case  ทีม MCATT อําเภอ 



          @   กรณีกลับภูมิลําเนา 

         @   ยายศูนยพักพิง 

         @   เสียชวีิต 

         @   ดูแลครบตามเกณฑกรม

สุขภาพจิต    

 

8.รายงานขอมูลศูนยประสาน MCATT จังหวัด 

 

- รายงาน MCATT.1 ทุกวัน  

- รายงาน MCATT.2 ทุก 2 สัปดาห 

- แบบรายงาน MCATT.1 ,MCATT 2 ทีม MCATT อําเภอ 

 

 

 


