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บทบาทของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการรับสาธารณภัย 
 บทบาทของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ แบ่งเป็น 4 ขั้น 
 ขั้นเตรียมการ  เป็นการเตรียมวางแผนก าหนดสถานท่ี ตัวบุคคลและหน้า ท่ี  เ ม่ือย ังไม่ มี 
เหตุการณ์ผดิปกติ เพื่อใหเ้กิดความพร้อมและจดัการซอ้มใหเ้กิดความพร้อมและใหบุ้คลากรไดท้  าความรู้จกั
กบัแผน 
 ขั้นเตรียมพร้อม  เป็นการเตรียมและเร่ิมปฏิบติัการบางส่วนเม่ือเร่ิมเหตุการณ์ผิดปกติข้ึน และ
คาดคะเนวา่จะมีผูป่้วยจ านวนมากมาโรงพยาบาล รวมทั้งเม่ือเร่ิมประกาศใชแ้ผนแลว้ แต่ผูป่้วยยงัมาไม่ถึง
โรงพยาบาล ไดแ้ก่ การเตรียมสถานท่ีและเคล่ือนยา้ยผูป่้วย 
 ขั้นปฏิบัติการ  เม่ือผูป่้วยคนแรกมาถึงโรงพยาบาล และมีผูป่้วยอ่ืน ๆ ตามมาอยา่งต่อเน่ือง 
 ข้ันฟ้ืนฟูสภาพจิตใจ เม่ือเหตุการณ์ก าลงัรุนแรงอยู่ หรือเม่ือเหตุการณ์รุนแรงผ่านไปแลว้ มีการ
สูญเสียทรัพยส์มบติั และสูญเสียชีวิตของผูใ้กลชิ้ด ท าให้เกิดเสียขวญัและก าลงัใจ ตลอดจนความเกรงกลวั
ต่อภยัคุกคามท่ียงัอาจมีอยู ่จ  าเป็นตอ้งมีการฟ้ืนฟูสภาพจิตใจใหก้ลบัเป็นปกติโดยเร็ว 
 

แผนงานหลกั 
การประกาศใช้แผนส่ 
 ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นผูป้ระกาศใชแ้ผน 

การเตรียมสถานที ่
 ห้องฉุกเฉิน  เตรียมสถานท่ีรับผูป่้วย 

1. โถงล่างหนา้หอ้งฉุกเฉิน ใชจ้  าแนกประเภทผูป่้วย 
2. ภายในหอ้งฉุกเฉิน ใหย้า้ยผูป่้วยออก ดงัน้ี  
1) เตรียมพื้นท่ี ซีกขวาใชรั้บผูป่้วยบาดเจบ็มาก 
2) เตรียมพื้นท่ี ซีกซา้ยไวรั้บผูป่้วยบาดเจบ็ปานกลาง 
3) ส่วน Non Trauma ใชรั้บผูป่้วยบาดเจบ็เล็กนอ้ย 
4) ดา้นในสุดและหอ้งแยกใชรั้บผูท่ี้เสียชีวติหรือไม่มีทางรอด 

 ถ้ า มี ผู ้บ า ด เ จ็ บ จ า นวนมาก  ให้ เ ต รี ย มห้ อ ง โถง ตึ ก จัก รพ งษ์  เ พื่ อ ใ ช้ส า ห รับผู ้ ป่ ว ย  
บาดเจบ็นอ้ย หรือรอได ้
 เ ต รี ยมพื้ น ท่ี รอบ ตึก ฉุก เ ฉิน  และประ ตูโรงพยาบาลด้ านห้อง ฉุก เ ฉินและด้ านหน้ า  
ไม่ใหมี้ส่ิงกีดขวางการจราจร เตรียมพื้นท่ีส าหรับจอดรถพยาบาล 2 คนั หลงัหอ้งฉุกเฉิน 
 เตรียม Decontamination area กรณีสงสัยมีการปนเป้ือนสารเคมี หลงัหอ้งฉุกเฉิน 



 ตึกมงกุฏ-เพชรรัตน์ และ ตึก จุฬาภรณ์ ช้ัน 2 ยา้ยผูป่้วยออกไปหอผูป่้วยอ่ืน หรือ Dischargeเพื่อ
ใชเ้ป็นหอผูป่้วย รับผูป่้วยสาธารณภยัทั้งหมด 

ตึกนิติเวช ส าหรับเคล่ือนยา้ยผูเ้สียชีวติแลว้จากหอ้งฉุกเฉินไปเก็บไว ้
 ตั้งศูนยอ์  านวยการท่ี ห้องเบอร์ 9 ตึกจักรพงษ์ 
 เตรียมบริเวณส าหรับติดรายช่ือผูป่้วยท่ีโตะ๊เจา้หนา้ท่ีเวรเปล หน้าห้องฉุกเฉิน 
 ตึกสิ รินธร  ให้งดผ่าตัดผู ้ป่วย อ่ืนท่ีไม่จ  า เ ป็นก่อน แล้ว เตรียมส าหรับรับผู ้ป่วยจากเหตุ 
สาธารณภยั โดยใชห้อ้งผา่ตดัสิรินธร 3 ก่อน ถา้เตม็จึงใชห้อ้งผา่ตดัสิรินธร 2 ดว้ย 
การระดมก าลงัเจ้าหน้าที ่และการมอบหมายความรับผดิชอบ 
 ระดมก าลงัแพทย ์พยาบาล เวรเปล เจา้หนา้ท่ีหอ้งบตัร ประชาสัมพนัธ์ รปภ. 
 การระดมก าลังเป็นหน้าท่ีของศูนย์โทรศัพท์ ซ่ึงจะประกาศออกทางเคร่ืองกระจายเสียงของ 
โรงพยาบาล เป็นระยะ ๆ ทุก 1 นาที รวม 10 นาที ต่อจากนั้นทุก 5 นาที จนครบ 30 นาที 
 โทรศพัทร์ายงานการประกาศใชแ้ผนให้ทราบตามบญัชีรายช่ือ  รวมทั้งหอพกัแพทย ์หอพกันิสิต 
หอพกัพยาบาล 
 นอกจากนั้น เม่ือแต่ละหน่วยงานไดรั้บแจง้เหตุแลว้ ตอ้งมีแผนระดมก าลงัของหน่วยงานดว้ย 
พยาบาล    

 รายงานตวัท่ีศูนยอ์  านวยการ 
แพทย์  

 รายงานตวัท่ีห้องฉุกเฉิน พร้อมทั้งรับแจกซอง ซ่ึงภายในบรรจุปลอกแขนกาชาด, ป้ายคลอ้งคอ, 
แผนผงัสถานท่ี และหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติั โดยอาจารยแ์พทย ์แพทยป์ระจ าบา้นและนิสิตแพทยเ์วช
ปฏิบติัจะไดรั้บการมอบหมายใหไ้ปประจ าท่ีจุดต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  

1.   บริเวณโถงหน้าห้องฉุกเฉิน ส าหรับจ าแนกประเภทผู้ป่วย (บัตรสีขาว) มี 
 -     อาจารยแ์พทยศ์ลัยกรรม  จ านวน 1     คน 
 -     แพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม ปี 3 ข้ึนไป   จ านวน 1     คน 

  2.    บริเวณผู้ป่วยบาดเจ็บรุนแรงในห้องฉุกเฉิน (บัตรสีแดง) มี 
3. อาจารยแ์พทยศ์ลัยกรรม จ านวน 2     คน 
 แพทย ์Trauma จ านวน 5 ทีม ประกอบดว้ย  
4. แพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม ปี 3 ข้ึนไป จ านวน 5     คน 
5. แพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม ปี 2  ข้ึนไป      จ านวน 5     คน 
6. นิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั (Extern)                          จ านวน 5  คน 

(แต่ละทีมประกอบดว้ยแพทยป์ระจ าบา้น ปี 3  จ  านวน 1 คน, แพทยป์ระจ าบา้น ปี 2  
จ  านวน 1 คน และ นิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั จ านวน 1 คน) 



7. อาจารยแ์พทยอ์อร์โธปิดิกส์ จ านวน 1 คน 
8. แพทยป์ระจ าบา้นออร์โธปิดิกส์ ปี 3 จ านวน 2  คน 
9. แพทยป์ระจ าบา้นออร์โธปิดิกส์ ปี 2 จ านวน 2  คน 

3.    บริเวณผู้ป่วยบาดเจ็บปานกลาง รอการรักษาได้ ในห้องฉุกเฉิน (บัตรสีเหลอืง) มี 
10. อาจารยแ์พทยอ์อร์โธปิดิกส์ จ านวน 2 คน 
11. อาจารย ์แพทยศ์ลัยกรรม จ านวน 1 คน 
12. แพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม ปี 2 จ านวน 2  คน 
13. แพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม ปี 1 จ านวน 2  คน 
14. แพทยป์ระจ าบา้นออร์โธปิดิกส์ ปี 3 จ านวน 2 คน 
15. แพทยป์ระจ าบา้นออร์โธปิดิกส์ ปี 2 จ านวน 2 คน 
16. นิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั (Extern) จ านวน 10 คน 

4.    บริเวณผู้ป่วยบาดเจ็บเลก็น้อย ในห้องฉุกเฉินหรือโถงตึกจักรพงษ์ (บัตรสีเขียว) มี 
17. แพทยป์ระจ าบา้น ศลัยกรรม ปี 2 จ านวน 1 คน 
18. แพทยป์ระจ าบา้น ศลัยกรรม หรือออร์โธปิดิกส์ ปี 1 จ านวน 1 คน 
19. แพทยป์ระจ าบา้น ฝ่ายอ่ืนๆ อยา่งนอ้ย จ านวน 3 คน 

หากมีแพทยป์ระจ าบา้นฝ่ายอ่ืน และ/หรือ นิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั (Extern) ท่ีไม่มีหน้าท่ีในบริเวณอ่ืน 
ใหร้วมดูแลผูป่้วยบาดเจบ็บริเวณน้ี 

5.    บริเวณผู้ป่วยเสียชีวติ (บัตรสีด า) 
20. แพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม ปี 1 หรือ 2 จ านวน 1  คน 
21. แพทยป์ระจ าบา้นนิติเวชศาสตร์ จ านวน 1  คน 

6.    หอรับผู้ป่วยสาธารณภัย (ตึก จุฬาภรณ์ ช้ัน 2 และ ตึกมงกุฎ-เพชรรัตน ช้ัน 2)  
(บัตรสีขาว) 
22. แพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม ปี 2 จ านวน 1  คน 
23. แพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม ปี 1 จ านวน 1  คน 
24. นิสิตแพทยเ์วชปฏิบติั (Extern)                          จ านวน 5  คน 

7.   ศูนย์อ านวยการ (หน่วยเวรเปล) (บัตรสีขาว) 
25. ผูบ้ริหารโรงพยาบาลและฝ่ายการพยาบาล (ไม่ตอ้งมารับซองมอบหมายหนา้ท่ี) 
26. อาจารยแ์พทยจ์ากฝ่ายต่างๆ (ตอ้งมารับซองมอบหมายหนา้ท่ีท่ีหนา้หอ้งฉุกเฉินก่อน) 
27. แพทยป์ระจ าบา้นฝ่ายต่างๆ มารอรับมอบหมายหนา้ท่ี (มารับซองมอบหมายหนา้ท่ีท่ีหนา้ห้องฉุกเฉิน

ก่อน) 



8. ทีมแพทย์ที่ห้องผ่าตัดสิรินธร  ประกอบดว้ย  อาจารยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม,  
ออร์โธปิดิกส์ และวสิัญญี นอกเหนือจากท่ีมารับซองมอบหมายหนา้ท่ีท่ีหนา้ห้องฉุกเฉิน (ให้ไปห้องผา่ตดั
เลย ไม่ตอ้งมารับซองมอบหมายหนา้ท่ีท่ีหนา้หอ้งฉุกเฉิน) 
28. อาจารยแ์พทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรม 
29. อาจารยแ์พทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นออร์โธปิดิกส์ 
30. อาจารยแ์พทยแ์ละแพทยป์ระจ าบา้นวสิัญญี 

 เวรเปล   รายงานตวัท่ีศูนยเ์วรเปล ตึกจกัรพงษ ์
 เจ้าหน้าทีห้่องบัตรผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการให้เจา้หนา้ท่ีห้องบตัรหนา้ห้องฉุกเฉินมาด าเนินการ

ลงทะเบียนผูป่้วยท่ีห้องฉุกเฉิน  และป้อนขอ้มูลเขา้คอมพิวเตอร์ ถา้จ าเป็นจะตอ้งใชเ้จา้หนา้ท่ีห้อง
บตัรท่ีตึก ภปร ดว้ย 

 รปภ. ใหห้วัหนา้เวรมารายงานตวัท่ีหอ้งฉุกเฉินพร้อมทั้งก าลงัเสริม 
 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ในเวลาราชการให้มาสนบัสนุนการปฏิบติังานด้านประชาสัมพนัธ์ ท่ี

บริเวณโตะ๊เจา้หนา้ท่ีเวรเปล หนา้หอ้งฉุกเฉิน 

การเตรียมพร้อมส าหรับหน่วยงานสนับสนุน 
 หน่วยงานสนับสนุนอ่ืนให้เตรียมพร้อม เช่น ฝ่ายรังสีวิทยา , ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร ,  
ฝ่ายธนาคารเลือด, ฝ่ายเภสัชกรรม, ฝ่ายเวชภณัฑ,์ ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบ าบดั, ฝ่ายนิติเวชศาสตร์, ฝ่าย
เลขานุการ, ฝ่ายประชาสัมพนัธ์, หน่วยจ่ายกลาง, หน่วยแม่บ้าน, ฝ่ายบริหารงานอาคารและ 
ส่ิงแวดลอ้ม, หน่วย รปภ., หน่วยยานยนต,์ หน่วยวศิวกรรมและงานช่าง, ฝ่ายเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

ขั้นตอนการปฏบิัติเมื่อผู้ป่วยมาถึง 
จ าแนกประเภทผู้ป่วย 
 แพทยอ์าวโุสและแพทยป์ระจ าบา้นศลัยกรรมปีท่ี 3 ข้ึนไป มาประจ าท่ีโถงหนา้ห้องฉุกเฉิน เพื่อท า
หนา้ท่ีจ าแนกประเภทผูป่้วยออกเป็น 

1. บาดเจบ็รุนแรง ตอ้งรีบใหก้ารรักษาเร่งด่วน ซ่ึงจะผกู บัตรสีแดง ติดขอ้มือ 
2. ผูป่้วยบาดเจบ็ปานกลางจ าเป็นตอ้งรับการรักษา แต่ไม่เร่งด่วน จะผกู บัตรสีเหลือง 
3. ผูป่้วยบาดเจบ็เล็กนอ้ยท่ีรอการรักษาได ้ จะผกู บัตรสีเขียว 
4. ผูป่้วยเสียชีวติแลว้หรือไม่มีทางรอด จะใช ้บัตรสีด ำ ผกูติดขอ้มือ 

 

ลงทะเบียนผู้ป่วยและจ่ายชุดเวชระเบียนด้วยระบบหมายเลขฉุกเฉินโดยไม่ถามช่ือ 
 ในการจ าแนกผูป่้วย ไม่ตอ้งใชช่ื้อผูป่้วย แต่ให้ใช้หมายเลขฉุกเฉินตั้งแต่เลข 1 แทนช่ือผูป่้วยใน
บตัรผูป่้วยนอกและเวชระเบียน หมายเลขน้ีใชไ้ดใ้นการขอโลหิต, ขอตรวจ Lab, และในการบรรจุผูป่้วย 



แต่เม่ือในระยะต่อมาไดมี้เวลาถามช่ือ และตรวจดูหลกัฐานอ่ืนๆ แลว้ ให้ใช้ช่ือและท่ีอยู่จริง แต่ให้วงเล็บ
หมายเลขฉุกเฉินไวท้า้ยช่ือดว้ย บตัรผูป่้วยนอกใหผ้กูติดขอ้มือผูป่้วย 
 เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนผูป่้วยนอกจะมาปฏิบัติการท่ีโถงหน้าห้องฉุกเฉิน เพื่อผูกเบอร์ฉุกเฉิน  
ให้ผูป่้วย และน าบตัรเวชระเบียนผูป่้วยนอกท่ีเตรียมไวก่้อนทั้งชุดและมีหมายเลขข้ึนตน้ดว้ย 600xxx/59  
มาใชใ้นขั้นตอนน้ีจะไม่มีการถามช่ือและท่ีอยู่ แต่ให้ส่งผูป่้วยต่อมาไปสู่พื้นท่ีท่ีเตรียมไวต้ามความรุนแรง
โดยใหเ้สียเวลานอ้ยท่ีสุด 
 ผูป่้วยท่ีเสียชีวติก่อนมาถึงโรงพยาบาลแลว้ ก็ตอ้งมีหมายเลขใหด้ว้ย 
ส่งต่อผู้ป่วยทีจ่ าแนกประเภทแล้วไปให้การรักษา ณ บริเวณทีก่ าหนดไว้ 

- พื้นท่ีในหอ้งฉุกเฉินดา้นขวา ส าหรับผูป่้วยบตัรสีแดง 
- พื้นท่ีในหอ้งฉุกเฉินดา้นซา้ย ส าหรับผูป่้วยบตัรสีเหลือง  
- พื้นท่ีในหอ้งฉุกเฉิน non trauma ส าหรับผูป่้วยบตัรสีเขียว ถา้มีผูป่้วยในห้องฉุกเฉินมากให้ใช้

บริเวณโถงตึกจกัรพงษ ์
- ดา้นในสุดของหอ้งฉุกเฉิน ส าหรับผูป่้วยบตัรสีด า รอการเคล่ือนยา้ยไปตึกนิติเวช อีกทีหน่ึง 

 

ติดตามถามช่ือและทีอ่ยู่ผู้ป่วย เพือ่ลงทะเบียนด้วยระบบคอมพวิเตอร์ 
 เม่ือผูป่้วยถูกน าไปส่งท่ีหอ้งฉุกเฉินและบริเวณต่างๆ แลว้ เจา้หนา้ท่ีของห้องฉุกเฉินจะตามไปถาม
ช่ือและท่ีอยู่ เขียนลงในแบบฟอร์มลงทะเบียนผู ้ป่วยห้องฉุกเฉิน พร้อมทั้ งเขียนหมายเลขฉุกเฉิน 
ท่ีใช้ให้ตรงกันไว้ท่ีมุมแบบฟอร์ม เพื่อส่งให้เจ้าหน้าท่ีเวชระเบียนผู ้ป่วยนอกเป็นผู ้ป้อนข้อมูลเข้า
คอมพิวเตอร์โดยเร็ว 
 ในการป้อนขอ้มูลเข้าคอมพิวเตอร์ให้วงเล็บหมายเลขฉุกเฉินไวท้า้ยช่ือด้วย ถ้าเป็นผูป่้วยท่ีไม่
ทราบช่ือใหบ้นัทึกวา่ไม่ทราบช่ือ และวงเล็บหมายเลขฉุกเฉินท่ีใชไ้วท้า้ยช่ือเช่นกนั 
 

ติดตามการเคลือ่นย้ายผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉิน 
 พยาบาลหอ้งฉุกเฉินมีหนา้ท่ีติดตามการเคล่ือนยา้ยผูป่้วยออกจากห้องฉุกเฉิน โดยการลงบนัทึกไว ้ 
เช่น ไปหอ้งผา่ตดั, ไปท า CT, ไป ward, กลบับา้น, เสียชีวติ 
 ผูป่้วยท่ีบริเวณโถงตึกจกัรพงษ ์ใหเ้ป็นหนา้ท่ีของพยาบาลตึก ภปร ลงบนัทึก 

ในกรณีท่ีผูป่้วยได้รับการบรรจุ ให้หอผูป่้วยแจง้การโยกยา้ย กลับบา้น เสียชีวิต ให้ศูนยบ์รรจุ
ผูป่้วยทราบตามปกติ และแจง้ศูนยอ์  านวยการทราบทุกคร้ัง 
 ผูป่้วยท่ีบาดเจบ็ไม่รุนแรง ไดรั้บการรักษาเป็นผูป่้วยนอก เม่ือจะกลบัจะตอ้งท าบนัทึกการกลบัของ
ผูป่้วยกลุ่มน้ีดว้ย 
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