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            การบริหารจัดการเพ่ือพร้อมรับอุบัติเหตุหมู่ 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 ให้แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทกุระดบั มีความรู้และทกัษะในด้านบรรเทาอบุตัิเหตหุมู่และ 
สามารถให้การรักษาผู้ประสบเหตเุป็นจ านวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอตัราตายและความ 
พิการของผู้ป่วยที่ได้รับอบุตัิเหต ุลดการเสียชีวิตท่ีสามารถป้องกนัได้  
 1.2 ให้มีการจดัระบบการช่วยเหลือ เม่ือเกิดอบุตัเิหตหุมู่ ทัง้การช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหต ุและการตัง้รับ 
  ภายในโรงพยาบาล โดยทีมบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมด้วยอปุกรณ์ เวชภณัฑ์ ในการช่วยเหลือ 
 ชีวิต 
 1.3 เพ่ือความรวดเร็วในการออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ ป่วย ณ จุดเกิดเหต ุและล าเลียงอย่างถกูต้อง 

        1.4 องค์กรมีความพร้อมในการรับอบุตัิเหตหุมู่และสามารถประสานงานหน่วยงานต่างๆทัง้ภายในและ  ภายนอกโรงพยาบาล
ในการขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตทุี่เกินขีดความสามารถในการรับผู้ป่วยได้ 
2.ขอบเขต 
       ระเบียบปฏิบติัฉบบัน้ีใชเ้ม่ือมีการประกาศเรียกใช้แผนรับอุบติัเหตุหมู่  
3.นิยามศัพท์ 

     3.1 อบุัติเหตุหมู่ หมายถึง กรณีท่ีมีผูป่้วยภาวะฉุกเฉินจากเหตุการณ์เดียวกนัเป็นจ านวนมากท่ีจ าเป็นตอ้งให้การรักษา อย่างรีบด่วน 
ท าให้เกิดสถานการณ์ท่ีมีผูบ้าดเจ็บมารับการบริการคราวเดียวกนัหรือติดต่อกนัเป็นจ านวนมาก เกินก าลงัความสามารถของเจา้หนา้ท่ี
เวรปกติจะให้การรักษาพยาบาลได ้ตอ้งมีการระดมเจา้หนา้ท่ีโรงพยาบาลมาช่วยปฏิบตัิงานเพ่ือให้การรักษาผูท่ี้บาดเจ็บ อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
    3.2 การคัดแยกผู้ป่วย (Triage ) หมายถึง กระบวนการคดัแยกผูป่้วยตามความรุนแรงของการเจ็บป่วยหรือการบาดเจ็บใน
สถานการณ์ท่ีเกิดเหตุ หรือในแผนกฉุกเฉินให้เร็วและถกูตอ้งท่ีสุด เพ่ือส่งต่อผูป่้วยไปรับการรักษาในสถานท่ีท่ีเหมาะสม (right place) 
ให้ทนัเวลา (right time) และไดร้ับการรักษาท่ีถูกตอ้ง (right level of care) 
   3.2.1 ผู้ป่วยวิกฤต หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีภาวะคุกคามถึงแก่ชีวิต หรือมีภาวะเส่ียงต่อการคกุคามถึงแก่ชีวิต ตอ้งไดร้ับการประเมินและ
รักษาอย่างรวดเร็ว ทนัที ภายใน 4 นาที จะถูกน าส่งใน 
 
พืน้ท่ีสีแดง ( ER )มีอาการดงัต่อไปน้ี 

    - Cardiac arrest 
   - Respiratory arrest 
   - คล าชีพจรไม่ได ้แต่ยงัหายใจอยู่ 
   - Unresponsive or responsive to pain only (GCS< 9) 
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   - ภาวะช็อกรุนแรง มีอาการสับสน หรือไม่รู้สึกตวัร่วมดว้ย 
   - Systolic BP < 50 mmHg (Adult) or severe shock child 
   - Respiratory rate < 10 คร้ัง/นาที 
   - Severe trauma to any body region / multiple injury region 
   - Extreme respiratory distress 
   - ชกัตลอดเวลา 
  - Severe Respiratory distress 
  - Acute severe chest pain 
  - ภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ ์ตกเลือดร่วมกบัภาวะช็อก หรือขอ้บ่งช้ีจากครรภเ์ป็นพิษ 

  - Severe head injury 
  - Ectopic pregnancy with shock 

3.2.2 ผู้ป่วยภาวะเร่งด่วน (ผู้ป่วยหนัก) หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีภาวะเส่ียงต่อการเสียชีวิต หรือมีอาการ 
เลวลงและอาจท าให้พิการได ้ตอ้งไดร้ับการดูแลรักษาภายใน 30 นาที จะถูกน าส่งในพืน้ท่ี 
สีแดง ( ER )มีอาการดงัต่อไปน้ี 
  - HR < 50 หรือ 150 ครั้ ง/นาที (Adult) มีภาวะช็อก 
  - Severe blood loss และมีภาวะช็อก 
 - อาเจียนเป็นเลอืดจ านวนมาก และมีภาวะช็อก 
 - Cervical spine injury และมีภาวะช็อก 
 - ซีดมากและมีสัญญาณชีพผิดปกติ 
 - อวยัวะขาดหายไป เช่น แขน ขา มือ เทา้ อวยัวะเพศ 
 - ตาหลุดจากเบา้ วสัดุปักคาตา - 
 - อาการอมัพาต แขน ขา ออ่นแรงภายใน 24 ชัว่โมง 
 - Drowsy (GCS< 9) 
 - Shock อาการไม่คงท่ี 
 - Severe pain 
 - วิตกกงัวล หรือมีปัญหาทางจิตอย่างรุนแรง 
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 - บาดแผล Active bleed ลึกถึงกลา้มเน้ือ 
  - ตาบอด หูหนวกทนัที ปวดตามาก 
  - ผูป่้วยชกัไม่รู้สึกตวั 
 - Hypoglycemia น ้าตาลในเลอืด< 50 mg% 
 - Acute   dyspnea 
3.2.3 ผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันไม่เร่งด่วน (ผู้ป่วยอาการปานกลาง) หมายถึง ผูป่้วยท่ีมีภาวะ 
คุกคามต่อชีวิตหรือพิการ ตอ้งไดร้ับการดูแลรักษาภายใน 1 ชัว่โมง จะถูกน าส่งในพืน้ท่ีสี 
เหลือง ( ผู้ป่วยใน ชาย หรือหญิง แยกตามเพศ)มีอาการดงัต่อไปน้ี 
   - Severe hypertension 
   - ผูป่้วย hyperventilation 
  - ผูป่้วยกระดูกหักโดยไม่มีอาการ ดงัน้ี ชีพจรเบา ชา อมัพาต 
  - ผูป่้วยไดร้ับสารพิษหรือสารเคมีภายใน 24 ชม. 
  - O2 sat 90 – 95 % หายใจหอบเหน่ือย 
  - เวียนศีรษะ อาเจียน บา้นหมุน ลืมตาไม่ได้ 
 - มีภาวะชกั (แต่ยงัไม่รู้สึกตวั) 
- อ่อนเพลีย ซึมลง ถามตอบรู้เร่ือง 
- เมาสุรา ขาดสต ิ
3.2.4 ผู้ป่วยบาดเจ็บเล็กน้อย ผูป่้วยท่ีสามารถรอตรวจไดเ้ม่ือว่างจากผูป่้วยล าดบั 1 , 2 และ 3 จะ 
ถูกน าส่งในพืน้ท่ีสีเขียว ( OPD )มีอาการดงัต่อไปน้ี 
- มีปัญหาวิตกกงัวลเล็กนอ้ย minor injury 
- Non- acute abdominal pain, back pain 
- ปวดศีรษะ อาเจียนปานกลาง 
- ปวดทอ้งเล็กนอ้ย รู้สึกตวัด ี
- มีบาดแผลถลอก เลก็นอ้ย 
3.2.5 พืน้ท่ีสีด า ( เรือนเป่ียมสุข )หมายถึง พ้ืนท่ีส าหรับผูป่้วย เสียชีวิต 
3.3 OPD.Card (ส าหรับผู้ป่วยอุบัติเหตุ อุบัติภัยหมู่) หมายถึง บตัรประจ าผูป่้วยท่ีใชส้ าหรับอุบตัิภยักลุ่มชน ในสถานการณ์ท่ีมีผูป่้วย
ไดร้ับบาดเจ็บมาโรงพยาบาลในคราวเดียวกนั และติดตอ่กนัเป็นจ านวนมากเกินก าลงัเจา้หนา้ท่ีเวร หรืออตัราก าลงัปกติจะให้การ
รักษาได ้
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4.เคร่ืองชีว้ัด 

4.1เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบตัิงานสามารถปฏิบตัิงาน เพ่ือป้องกันการบาดเจ็บที่รุนแรงขึน้/ความพิการ/การเสียชีวิตท่ีสามารถ  ป้องกนัได้ 
โดยการบริหารจดัการ ให้การดูแล ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอบุตัิเหตหุมู่ได้อย่างถกูต้องเหมาะสม ตามแผนที่ก าหนดไว้ 
4.2เจ้าหน้าที่มีทกัษะในการช่วยเหลือผู้ ป่วยอบุตัิเหตจุ านวนมาก 

       4.3องค์กรมีความพร้อมในการรับอบุตัิเหตหุมู่ 
5.เอกสารอ้างอิง 

คู่มือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล 
  เร่ืองการป้องกนัการเกิดอบุตัิเหตจุราจร สถาบนัการแพทย์ด้านอบุตัิเหตุและสาธารณภยั  
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสขุ 

6.ความรับผิดชอบ 
แพทย์  พยาบาลและเจ้าหน้าที่ทกุคนที่ได้รับมอบหมายหน้าที่ ตามแผนเตรียมรับอบุตัิเหตหุมู่  

7. วิธีปฎิบัติ  
โรงพยาบาลได้ก าหนดแผนปฏิบัติการด้านการรักษาพยาบาล  รองรับอบุตัิ เหตหุมู่ และมีเกณท์  
การตดัสินใจในการประกาศใช้ คือ  

 7.1  เกณท์การตัดสินใจในการประกาศใช้แผน  
 

ข้อพิจารณา แผน 1 แผน 2 แผน 3 
ลกัษณะเหตุการณ์ เล็ก กลาง ใหญ่ 
จ านวนผูป่้วยทั้งหมด ≥  3 คน (ไม่เกิน 5 คน) 5-10 คน  มากกว่า 10 คน 
จ านวนผูป่้วยหนกั อาจไม่มี หรือเท่ากบั1 คน 1-2 คน ≥  3 คน 
ลกัษณะการปฏิบตัิงาน จดัการไดภ้ายในเวร (ตามเพ่ิม

กรณีมี X-ray ,Refer ) 
ตอ้งจดัการเพ่ิมโดยเรียกเวร 
Refer,พยาบาลเสริม1-2 คน , 
X-ray  

ไม่สามารถจดัการตามปกติได ้

เจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบ จนท.เวร จนท.เวร/จนท. หอ้งคลอด เป็นหนา้ท่ีของเจา้หนา้ท่ี
โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

    7.2 เกณฑ์การส้ินสุดแผน 
 เม่ือไม่มีผูป่้วยติดคา้งท่ีห้องฉุกเฉิน และห้องเอกซเรย ์ให้ผูช่้วย ผบ.แผน ( หัวหนา้งาน 
ER) แจง้ ผบ.แผน ให้ประกาศยุติแผนอุบตัิเหตุหมู่ 
หมายเหตุ : เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีเขา้ร่วมแผนอุบตัิเหตุหมู่ ให้มารายงานตวัต่อผูช่้วยผบ.แผน ทุกคนเพ่ือรับมอบป้ายช่ือ และต าแหน่ง
หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบ ก่อนลงในแผนอุบตัิเหตุหมู่ และรายงานตวัก่อนกลบัและคืนป้ายช่ือทุกครั้ งหลงัเสร็จส้ินแผน 



   โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่   กลุ่มงานการพยาบาล หน้า 5/11 
  งานอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ฉบบัที่  ก.  แก้ไขครัง้ที่ 2 

  วิธีปฏิบตัิท่ี : WI-ER-006 วนัที ่1  ตลุาคม  2559 

เร่ือง : การบริหารจดัการเพื่อพร้อมรับอบุติัเหตหุมู่ ผู้ทบทวน :กลุ่มงานการพยาบาล 

ผู้จดัท า : พยาบาลวิชาชีพประจ างานอบุตัิเหตฉุกุเฉิน ผู้อนมุตัิ : ผู้อ านวยการโรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

7.3 ก าหนดแผนอุบัติภัยหมู่ไว้ 3 ระดับ โดยก าหนดจากจ านวนของผูท่ี้ไดร้ับอุบตัิภยัหมู่ 
7.3.1 แผนเล็ก ใชร้หัส 01 เม่ือมีผูไ้ดร้ับบาดเจ็บ ≥  3 คน (ไม่เกิน 5 คน) 
7.3.2 แผนกลาง ใชร้หัส 02 เม่ือมีผูไ้ดร้ับบาดเจ็บ มีจ านวน 5-10 คน 
7.3.3แผนใหญ่ ใชร้หัส 03 เม่ือมีผูไ้ดร้ับบาดเจ็บมากกว่า 10 คน 
7.4. ก าหนดสถานท่ีให้เหมาะสมกับแผนอุบัติเหตุหมู่ 
- ศูนยอ์  านวยการ หรือศูนยบ์ญัชาการ ใชพ้ื้นท่ีบริเวณหนา้ห้องกลุ่มการพยาบาล 
- บริเวณรับ และจ าแนกผูป่้วย (Triage area) ใชพ้ื้นท่ีบริเวณทางเขา้หนา้ห้องฉุกเฉิน 
-บริเวณผูป่้วยท่ีตอ้งการความช่วยเหลือรีบด่วน (ผูป่้วยอาการหนกัมาก) ใชส้ัญลกัษณ์ สีแดง 
ให้ใชพ้ื้นท่ี Zone A ในห้องฉุกเฉิน 
- บริเวณผูป่้วยท่ีตอ้งการความช่วยเหลือดว่น (ผูป่้วยหนกั) ใชส้ัญลกัษณ์ สีเหลอืง ให้ใชพ้ื้นท่ี Zone B ตึกผูป่้วยชายและหญิง 
- บริเวณผูป่้วยบาดเจ็บเล็กนอ้ย ใชส้ัญลกัษณ์ สีเขียว ใหใ้ชพ้ื้นท่ี Zone C ใชพ้ื้นท่ี OPD  
- บริเวณผูป่้วยหมดหวงัหรือตาย ใชส้ัญลกัษณ์ สีด าใชพ้ื้นท่ี   ถา้มีญาติมารับภายใน 2 ชม ให้เอาไวห้นา้ ห้องน ้า ห้องฉุกเฉิน  ถา้ไม่มี
ญาติมารับ ให้เอาไปไวท่ี้เรือน เป่ียมสุข                                                                
                                                                    ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับแจ้งเหต ุ

หวัหน้าเวร ER 

ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 

รายงานผู้อ านวยการ
โรงพยาบาล 

ประกาศแผน
อบุติัเหต ุอบุติัภยัหมู่ 

แจ้งหวัหน้ากลุ่ม
การพยาบาล 

แจ้งหวัหน้างาน ER แจ้งแพทย์เวร 

ติดต่อเจ้าหน้าท่ี
งานต่างๆ 
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 การประกาศใช้แผนอุบัติภัยหมู่ หมายเหตุ ใช้ในและนอกเวลาราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดเร่ิมต้นปฏิบัติแผน : เมื่อประกาศใชแ้ผนแลว้ 
1. เจา้หนา้ที่ ที่มีหนา้ที่ก  าหนดตามแผน ให้มารายงานตวัที่ศูนยอ์  านวยการทนัที (ศูนยอ์  านวยการ 
ตั้งอยูท่ี่หนา้ห้องกลุ่มการพยาบาล) 
2. เมื่อรายงานตวัเสร็จแลว้ให้แยกไปอยูต่ามพ้ืนที่สีที่ก  าหนด รับบตัรมอบหมายหนา้ที่ 
 
การประกาศส้ินสุดแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริหารประกาศ(ประชาสมัพนัธ์) แพทย์/
พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีทกุท่านโปรดทราบ 
แผนปฏิบติัการ 03 เร่ิมต้น  ให้เจ้าหน้าท่ีท่ี
เกี่ยวข้องรายงานตวัท่ีศนุย์อ านวยการ เป็น

การด่วน 
ประกาศ 2 ครัง้ เว้น 2 นาที  

ประกาศอีก 2 ครัง้ 
( นอกเวลา กดกร่ิง และประสานโดย

โทรศัพท์ 

ในเวลาหวัหน้าเวร 
ER กดกร่ิงสญัญาณ 
3ครัง้ / แจ้งบริหาร 
 นอกวลา หวัหน้าเวร 
ER กดกร่ิงสญัญาณ  

3ครัง้  

ในเวลา ผอ.รพ / 
นอกเวลา แพทย์
เวรประกาศใช้แผน

อบุติัเหตหุมู่ 

บริหารประกาศ(ประชาสมัพนัธ์) แพทย์/
พยาบาลและเจ้าหน้าท่ีทกุท่านโปรด
ทราบ ขณะนีส้ถานการณ์สงบลงแล้ว 
สิน้สดุแผนปฏิบติัการ 03 เร่ิมต้น  ให้

เจ้าหน้าท่ีทกุท่านกลบัเข้าปฏิบติังานตาม
หน้าท่ีปกติ 

ประกาศ 2 ครัง้ เว้น 2 นาที  
ประกาศอีก 2 ครัง้ 

ในเวลาหวัหน้าเวร 
ER กดกร่ิงสญัญาณ 
3 ครัง้ / แจ้งบริหาร 
 นอกวลา หวัหน้าเวร 
ER กดกร่ิงสญัญาณ 

3 ครัง้  

ในเวลา ผอ.รพ / 
นอกเวลา แพทย์เวร
ประกาศยติุแผน
อบุติัเหตหุมู่ 
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การประกาศส้ินสุดแผน 
1. ผูบ้ญัชาการแผน พิจารณาสถานการณ์ เมื่อเห็นว่าเขา้สู่ภาวะปกติให้ประกาศส้ินสุดแผน 
2. เจา้หนา้ที่บริหาร (ประชาสัมพนัธ์ ) ประกาศส้ินสุดแผน  
 
                
 
                
 
 
 
 
 

- คดี                                                                           - หัวหน้าเวรประเมิน                                                                    - แนะน า 
- อุบตัิเหตุ                                                                  - ให้ค าแนะน า                                                                              -  ส่ังการ 

         - ฉุกเฉิน                                                                    -  ส่ังการ                                                                                        - ประสานงาน 
 

 
 
                             - พยาบาล 2                                             - พยาบาล 1                                                                        - อาสากูชี้พ1-2 คน 
                             - เวชกิจฉุกฉิน1                                       - เวชกิจฉุกเฉิน1                                                                 - พนกังานขบัรถ 1 
                   

                                                              ( ถึงเหตุใน 10 นาที หรือตามระยะทาง) 
 
                                                                                                                        - ประเมินสถานการณ์ 
                                                                                                                        - แจ้งข้อมูล/ขอความช่วยเหลือ 
                                                                                                                       - ปฐมพยาบาล 
 
                          
 
 

 
 

 

เจ็บป่วย-อุบัตเิหตฉุุกเฉนิ 
 

ผู้ประสบเหตุแจ้งเหตุ 

สถานีต ารวจ 
โทร 191 

 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 
045-399112วิทยุ 155.775 
 
 

       ศูนย์ EMS1669       

ALS 
ทีม EMS  รพ.
ศรีเมืองใหม่ 

BLS 
ทีม EMS 
รพ .ศรีเมือง

ใหม่ 
 

FR 
ลกูข่ายกู้ชีรพ.
ศรีเมืองใหม ่

ท่ีเกิดเหตุ 
 

ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน รพ.ศรีเมืองใหม่                         

จุดคัดกรอง 

ER 
ผู้ป่วยสีแดง 

ตึกผู้ป่วยใน 
ผู้ป่วยสีเหลือง 

OPD 
ผู้ป่วยสีเขียว 

เรือนเป่ียมสุข 
ผู้ป่วยสีด า 
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 จดุเกดิเหตุ

คัดแยกครัง้ที ่1
โดย EMS

คัดแยกครัง้ที ่2
โดยแพทยพ์ยาบาล

จดุเตรยีม
ขนยา้ย

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

โรงพยาบาล

1 – ฉุกเฉนิ

2 – รบีดว่น

3 – เล็กนอ้ย

เสยีชวีติ

ทีเ่ก็บศพช ัว่คราว

จดุรกัษาพยาบาล

1 – ฉุกเฉนิ

2 – รบีดว่น
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เดนิได้

หายใจ

อตัราการหายใจ

ชพีจร

ล าดบัที ่3 
(เล็กนอ้ย)

ตาย

ล าดบัที ่1 
(ฉุกเฉนิ/ทนัท)ี

ล าดบัที ่2 
(รบีดว่น)

ใช่

ใช่

ไม่

ไม่

เม ือ่เปิดทางเดนิ
หายใจ

9 หรอืต า่กวา่ 

30 หรอืมากกวา่

10 - 29
มากกวา่ 120 

120 หรอื      
ต า่กวา่ 

คดัแยกคร ัง้ที ่1: Triage Sieve
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ข ัน้ตอนการขนยา้ยผูป่้วย

Transport

จดุรกัษา
พยาบาล

จดุขนยา้ย
ผูป่้วย

จดุจอด
รถพยาบาล

เขา้

ออก

เขตช ัน้นอกเขตช ัน้ใน
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                                           แผนภูมิการประสานงานสถานการณ์ อุบัติเหตุหมู่ (นอกเวลาฯ) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                
 

 

จุดเกิดเหตุ 
ผู้ประสบเหตุแจ้งเหตุ 

โทร  1669 / 045-399112 ต่อ 107/094-5103188 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

1.สสอ .ศรีเมืองใหม่ 
045-399098 

2.ที่ว่าการอ าเภอศรีเมือง
ใหม่  
       045-399057 
3.เทศบาลอ าเภอศรีเมือง
ใหม่ 
       045-399123 
 
 
 

 
 
 

แพทย์เวร 
1.รับรายงาน
เหตุการณ์ 
2.ส่ังการประกาศใช้  
 แผน อ.หมู่ 
3.ทีม  EMS  รพ.  รับ
ผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 
 

 
 

หัวหน้าเวร ER 

ลูกข่ายกู้ชีพ 
1.กู้ชีพหนามแท่ง 
081-6693837 
2.กู้ชีพดอนใหญ่ 
08190702922 
3.กู้ชีพเอือดใหญ่ 
094-9027551 
4.กู้ชีพลาดควาย 
099-7188909 
5.กู้ชีพนาเลิน 
082-3667659 
6.กู้ชีพแก้งกอก 
082-1330446 
7.กู้ชีพค าไหล 
091-3467203 
8.กู้ชีพนาค า 
085-4791795 
9.กู้ชีพสงยาง 
087-6497350 
10.กู้ชีพวาริน 
093-0747551 
11.กู้ชีพตะบ่าย 
091-8300990 
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                       แผนภูมิการประสานงานสถานการณ์ อุบัติเหตุหมู่ (ในเวลาฯ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
              

จุดเกิดเหต ุ
ผู้ประสบเหตุแจ้งเหตุ 

โทร 1669 045-399112 ต่อ 107/094-5103188 

โรงพยาบาลศรีเมืองใหม่ 

หัวหน้าเวร ER 

ลูกข่ายกู้ชีพ 

1.กู้ชีพหนามแท่ง 
081-6693837 
2.กู้ชีพดอนใหญ่ 
08190702922 
3.กู้ชีพเอือดใหญ่ 
094-9027551 
4.กู้ชีพลาดควาย 
099-7188909 
5.กู้ชีพนาเลิน 
082-3667659 
6.กู้ชีพแก้งกอก 
082-1330446 
7.กู้ชีพค าไหล 
091-3467203 
8.กู้ชีพนาค า 
085-4791795 
9.กู้ชีพสงยาง 
087-6497350 
10.กู้ชีพวาริน 
093-0747551 
11.กู้ชีพตะบ่าย 
091-8300990 
กรณีขอสนับสนุน  การออก
รับผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ 

 
1.สสอ .ศรีเมืองใหม่ 

045-399098 
2.ที่ว่าการอ าเภอศรีเมืองใหม่  
       045-399057 
3.เทศบาลอ าเภอศรีเมืองใหม่ 
       045-399123 
 

 
 

1. หวัหน้าเวรรายงานหวัหน้าหน่วยงาน 
2. หวัหน้าเวรรายงนแพทย์เวร    
3. หวัหน้าเวรสัง่การออก EMS 
4. หวัหน้าหน่วยงานรายงานหวัหน้า
กลุ่มการพยาบาล 
5. หวัหน้ากลุ่มการพยาบาลรายงาน 
     ผู้อ านวยการ 
6. ผู้อ านวยการสัง่การประกาศแผน  
    อุบตัิเหตหุมู ่
7. หวัหน้ากลุ่มการพยาบาล 
    ประสานงานให้ประชาสมัพนัธ์ 
    ประกาศแผนอ.หมู ่
8. ประสานงานตามสถานการณ์ 
       *ประชาสัมพันธ์ 

กด    0* 
 

 
สภ.ศรีเมืองใหม่ 

โทร.  
045-399081 
กรณี  เหตุด่วน
เหตุร้าย / คดี    / 
จราจร  
-โทร 191 

 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการการรักษาพยาบาล 


