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บทที่ 1
บทนํา
การป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย เป น ภารกิ จ สํ าคั ญ และจํ าเป นที่ ต อ งมี ก ารเตรีย มการ
รองรับสถานการณไว ตั้งแตยามปกติเพื่อปองกันอันตรายหรือลดความเสียหายที่จะเกิดทั้งกับชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนและเจาหนาที่
ดังนั้น เครื่องมือสําคัญ ที่ชวยในการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉินใหเปนไปอยางเปนระบบและมี
ประสิทธิภาพ จึงเปนความสําคัญที่ตองจัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
โรงพยาบาลดอยเตา ที่สอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. วัตถุประสงค
1.1 เพื่อใหการปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีขั้นตอนอยางเปนระบบ
1.2 เพื่อใหเจาหานาที่โรงพยาบาลดอยเตา รับทราบและเขาใจภารกิจ หลักการ วิธีการอยาง
ชัดเจน
1.3 เพื่อใหองคกรเอกชนและประชาชนมีสวนรวมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. ขอบเขตสาธารณภัย
สาธารณภัย หมายถึง อัคคีภัย วาตภัย อุทกภัย ภัยแลง โรคระบาดในมนุษย โรคระบาด
สัตว โรคระบาดสัตวน้ํา การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบตอสาธารณชน ไมวา
เกิดจากธรรมชาติ มีผูทําใหเกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งกอใหเกิดอันตรายแกชีวิต รางกายของ
ประชาชน หรือความเสียหายแกทรัพยสินของประชาชน
แผนปฏิบั ติก ารในการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ของโรงพยาบาลดอยเตาฉบั บ นี้ กํ าหนด
ขอบเขตของสาธารณภัยไวดังนี้
2.1 ดานสาธารณภัย
(1) ภัยจากอุทกภัยและดินโคลนถลม
(2) ภัยจากพายุหมุนเขตรอน
(3) ภัยจากอัคคีภัย
(4) ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย
(5) ภัยจากการคมนาคมและขนสง
(6) ภัยแลง
(7) ภัยจากอากาศหนาว
(8) ภัยจากไฟปาและหมอกควัน
(9) ภัยจากแผนดินไหวและอาคารถลม
(10) ภัยจากโรคระบาดในมนุษย
(11) ภัยจากโรค แมลง สัตว ศัตรูพืชระบาด
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(12) ภัยจากโรคระบาดสัตวและสัตวน้ํา
(13) ภัยจากเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. หลักการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.1 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลดอยเตารับผิดชอบในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่ และเปนหนวยเผชิญเหตุเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้น มีอํานาจหนาที่
ในการเขาระงับและบรรเทาสาธารณภัยใหยุติโดยเร็ว
3.2 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลดอยเตา รับผิดชอบในการ
อํานวยการ กํากับ ดูแล สั่งการ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในและนอกพืน้ ที่
3.3 กองอํ านวยการป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลดอยเตา จัด ระบบติด ต อ
สื่อสารและแจงขาวระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอด 24 ชั่วโมง
3.4 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลดอยเตา รับผิดชอบในการ
อพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยตามแผนการอพยพ ภายใตการสั่งการของผูอํานวยการโรงพยาบาล
ดอยเตาและแจงใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/อําเภอ/จังหวัดเชียงใหม ทราบทันที
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปของพื้นที่
2.1 สภาพภูมิประเทศ
ประวัติอําเภอดอยเตา
อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูที่ บานแปลง 5 หมูที่ 3 ตําบลทาเดื่อ บนถนนสายฮอดแมตืน (ทางหลวงหมายเลข 1103 กิโลเมตรที่ 33) หางจากตัวเมืองเชียงใหมไปทางทิศใต 125 กิโลเมตร
ไปตามถนนสายเชียงใหม-ฮอด 90 กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข 108) และตามถนนฮอด - แมตืน
(ทางหลวงหมายเลข 1103) พื้นที่อําเภอดอยเตา เดิมอยูในความปกครองของ อําเภอฮอด ประกอบดวย
ตําบลบ านแอ น ตํ าบลมื ด กา ตํ าบลท าเดื่ อ และตํ าบลดอยเต า สมั ย ก อ นการเดิ น ทางไปฮอด ต อ ง
เดินทางดวยความยากลําบาก โดยนั่งรถจากดอยเตาไปบานแมตืนอําเภอลี้เขาไปยังจังหวัดเชียงใหม
แลวจึงยอนกลับมาที่อําเภอฮอด ทํ าใหเสียเวลาในการเดินทาง หลังจากสรางเขื่อนภูมิพ ลเสร็จในป
พ.ศ.2507 ระดับน้ําในลําน้ําปงไดสูงขึ้นกลายเปนอางเก็บน้ําขนาดใหญทวมบานเรือนและพื้นที่ทํากิน
ของราษฎรสองฝ งน้ํ า ป ง ในเขต ตํ า บลบ า นแอ น ตํ าบลมื ด กา และตํ า บลท า เดื่ อ รัฐ บาลโดยกรม
ประชาสงเคราะหจึงจัดตั้งนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพลขึ้นที่ ตําบลทาเดื่อ เพื่อชวยเหลือราษฎรที่อยูใน
เขตนิคมทั้ง 3 ตําบลประมาณ 2,400 ครอบครัว วันที่ 16 ตุลาคม 2515 ยกฐานะเปนกิ่ง อ.ดอยเตา
ทางราชการไดพิจารณาเห็นวา ทั้ง 4 ตําบลคือ ตําบลบานแอน ตําบลมืดกา ตําบลทาเดื่อ และตําบล
ดอยเตา เปนชุมชนที่หนาแนน ป พ.ศ. 2522 จึงยกฐานะเปนอําเภอดอยเตาตามพระราชกฤษฎีกา ยก
ฐานะกิ่งอําเภอดอยเตาเปน อําเภอดอยเตา เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2522 โดยไดรวมเอา ตําบลนาคอเรือ
รวมเขาไปดวย อําเภอดอยเตา จึงมี 5 ตําบล คือ1.ตําบลบานแอน 2.ตําบลมืดกา 3.ตําบลทาเดื่อ 4.
ตําบลดอยเตา 5.ตําบลนาคอเรือ วันที่ 1 พฤษภาคม 2525 มีการปรับปรุงการปกครองของอําเภอดอย
เตา ใหโอนตําบลนาคอเรือกลับไปอยูอําเภอฮอดตามเดิมเพราะสะดวกในการคมนาคมติดตอ วันที่ 19
กรกฎาคม 2526 ตั้งตําบลโปงทุงแยกออกจากตําบลดอยเตา ตั้งตําบลบงตันแยกออกจากตําบลทาเดื่อ
อําเภอดอยเตาจึงมี 6 ตําบล 43 หมูบาน ในปจจุบัน
ขนาดที่ตั้งและอาณาเขต
ที่ตั้ง
ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดเชียงใหมหางจากตัวเมืองเชียงใหม 125 กิโลเมตร ตามทางหลวง
หมายเลข 108 ถนนเชียงใหม- ฮอด และทางหลวงแผนดินหมายเลข 1103 ถนนสายฮอด-แมต่นื มีพื่นที่
ประมาณ 803.918 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 502,448 ไร เปนพื้นที่ภูเขา 659.2 ตารางกิโลเมตร
หรือรอยละ 82 ของพื้นที่ทั้งหมด

๔
อาณาเขต
ทิศเหนือ
ทิศใต
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก

ติดตอกับ ตําบลบานตาล อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม
ติดตอกับ ตําบลนาทราย และตําบลแมลาน อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ติดตอกับ ตําบลแมตื่น อําเภอลี้ จังหวัดลําพูน
ติดตอกับ ตําบลยางเปยง อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม และอําเภอสามเงา
จังหวัดตาก
แผนที่โดยสังเขป
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ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเปนภูเขาเตี้ยและเนินเขาสูงสลับกันประกอบดวยหุบเขาและลําหวย
มีภูเขาสูงโดยรอบ มีรูปรางคลายอางเก็บน้ําเมื่อฝนตกตามลําหวยจะไหลลงสูแมน้ําปงอยางรวดเร็ว
และถามีปริมาณมากจะมีน้ํากักขังเปนทะเลสาบดอยเตา สภาพดินทั่วไปเปนดินปนทรายไมสามารถกัก
เก็บน้ําไดสภาพปาโปรง โดยอาจแบงเปนลักษณะภูมปิ ระเทศออกเปน 3 ลักษณะ คือ
ลักษณะที่ 1 ชวงใจกลาง เดิมเปนที่ราบลุมอุดมสมบูรณ เนื่องจากการสรางเขื่อนภูมิพลจึงเกิด
น้ําทวม สงผลใหพื้นที่ดังกลาวมีสภาพเปนทะเลสาบซึ่งอยูในเขตพื้นที่น้ําทวมของ กฝผ. พื้นที่ประมาณ
58 ตารางกิโลเมตร หรือ 36.250 ไรมีระดับความลาดชันต่ํากวา 260 เมตร จากระดับน้ําทะเลปาน
กลาง ซึ่งเปนผลเนื่องมาจากการสรางเขื่อนภูมพิ ลเสร็จเรียบรอยเมื่อป พ.ศ.2507
ลักษณะที่ 2 สวนริมฝงดานตะวันออกเขตทะเลสาบ เปนพื้นที่ภูเขาเตี้ยและเนินสูงสลับกันความ
ลาดชัน ตั้งแต 260-350 เมตร จากระดั บ น้ําทะเลปานกลาง เป นที่ ตั้ งของแหล งชุม ชนและสถานที่
ราชการตางๆ สําหรับริมฝงดานตะวันตกจะมีเพียง 1 หมูบาน คือ บานหนองบัวคํา หมูที่ 5 ตําบลทาเดื่อ
ในปจจุบันราษฎรไดอพยพยายถิ่นฐานมาอยูบริเวณดานตะวันออก เชนเดียวกันแหลงชุมชนอื่นๆ แต
ยังคงมีราษฎรสวนหนึ่งอยูอาศัยในที่บริเวณเดิมเปนจํานวน 42 หลังคาเรือน
ลักษณะที่ 3 สวนบนขอบอาง มีระดับสูงกวา 50 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลาง พื้นที่โดย
กวางใหญมี่รอยละ 82 ของพื้นที่ทั้งหมดหรือประมาณ 659.2 ตารางกิโลเมตร หรือ 412,000 ไร เปน
พื้นที่ปามีเทือกเขาสลับซับซอน ไมเหมาะตอการเกษตร ภูเขาสูง ไดแก ดอยอุทา ดอยเหลี่ยม ดอยเปา
งาม ดอยจําป ดอยยาว ดอยผาเตน ดอยผาผรา เปนตน
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปของอําเภอดอยเตา มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 24.85 องศาเซลเซียส ใน
ฤดูรอนจะรอนจัดและมีพายุรุนแรง เกิดวาตภัยเปนประจําทุกป ในฤดูหนาวอากาศหนาวจัดมีหมอกปก
คลุ ม พื้นที่ อุ ณ หภูมิเคยต่ําสุ ด ถึง 4 องศาเซลเซีย ส ส วนฤดูรอ นจะรอ นจัด อุ ณ หภูมิประมาณ 41.2
องศาเซลเซียส แหงแลงจัดในฤดูรอนและฤดูหนาว
ปริม าณน้ํ า ฝนเฉลี่ ย ต อ ป จากรายงานการจดบั น ทึ ก สถิ ติ ข องนิ ค มสร างตนเองเขื่ อ นภู มิ พ ล
ป 2545-2551 จะมีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงกวา 997 มิลลิลิตร โดยมีฝนตกสูงสุดในป พ.ศ. 2545 วัดได
1,425.7 มิลลิลิตร และต่ําสุดในป พ.ศ. 2546 วัดได 552.4 มิลลิลิตร สวนใหญฝนจะตกชุกในชวงเดือน
กรกฎาคม – กันยายน ของทุกป
สภาพความแหงแลงของอําเภอดอยเตา กอใหเกิดปญหาการประกอบอาชีพของราษฎรอําเภอ
ดอยเตาตอเนื่องมาเกือบ 10 ปแลว
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การแบงเขตการปกครอง
แบงการปกครองออกเปน 6 ตําบล 43 หมูบาน ดังนี้
ตําบลบานแอน จํานวน 4 หมูบาน พื้นที่ 20 (ตารางกิโลเมตร) ระยะทางจากอําเภอ 22 กม.
ตําบลบงตัน จํานวน 7 หมูบาน พื้นที่ 20 (ตารางกิโลเมตร) ระยะหางจากอําเภอ 18 กม.
ตําบลทาเดื่อ จํานวน 6 หมูบาน พื้นที่ 195 (ตารางกิโลเมตร) เปนที่ตงั้ ของที่วาการอําเภอ
ตําบลมืดกา จํานวน 5 หมูบาน พื้นที่ 276 (ตารางกิโลเมตร) ระยะหางจากอําเภอ 3 กม.
ตําบลดอยเตา จํานวน 10 หมูบาน พืน้ ที่ 123 (ตารางกิโลเมตร) ระยะหางจากอําเภอ 14 กม.
ตําบลโปงทุง จํานวน 11 หมูบาน พื้นที่ 236 (ตารางกิโลเมตร) ระยะหางจากอําเภอ 21 ก ม.
ตารางที่ 1 แสดงจํานวนประชากรแยกตามตําบล
ตําบล
ชาย
หญิง
รวม
1330
1321
2651
ตําบลบานแอน
2398
2428
4826
ตําบลบงตัน
1595
1659
3254
ตําบลทาเดื่อ
1624
1688
3312
ตําบลมืดกา
3274
3237
6511
ตําบลดอยเตา
3391
3191
6582
ตําบลโปงทุง
การปกครองสวนทองถิ่น ประกอบดวยเทศบาลตําบล 1 แหง คือ เทศบาลตําบลทาเดื่อ จัดตั้ง
ขึ้น ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2525 มีเนื้อที่ 12.5 ตารางกิโลเมตร อยูเขต
ตําบลทาเดื่อ 3 หมูบาน คือหมูที่ 1, 2 และ 3 และตําบลมืดกา 3 หมูบาน คือ หมูที่ 1, 2 และหมูที่ 3
ตามลําดับ
องคการบริหารสวนตําบล จํานวน 5 แหง ดังนี้
1. องคการบริหารสวนตําบลบานแอน
2. องคการบริหารสวนตําบลบานบงตัน
3. องคการบริหารสวนตําบลทาเดื่อ
4. องคการบริหารสวนตําบลดอยเตา
5. องคการบริหารสวนตําบลโปงทุง
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2.2 โครงสรางพื้นฐาน
1. การประปา
ปจจุบันมีการแบงการดําเนินงานออกเปน 2 เขต คือในเขตเทศบาล ซึ่งดําเนินงานโดยเทศบาล
ตําบลทาเดื่อและนอกเขตเทศบาลทาเดื่อเปนประปาหมูบาน ซึ่งมีคณะกรรมการประปาหมูบานแตละ
หมูบานดําเนินการกันเอง
2. การไฟฟา
อําเภอดอยเตามีไฟฟาใชเกือบทั้ง 43 หมูบาน ขาดเพียง บานหนองบัวคํา(เกา) หมูที่ 5 ตําบล
ทาเดื่อ บานดอยหลวง หมูที่ 4 และบานดอยแกว หมูที่ 5 ตําบลมืดกา เนื่องจากเปนหมูบานอยูบนภูเขา
สูงและอยูหา งไกล ทําใหยากแกการนําไฟฟาเขาไป
3. โทรศัพท
อําเภอดอยเตา มีโทรศัพททั้งหมดประมาณ 751 หมายเลข แบงเปนโทรศัพทของสวนราชการ
ในครัวเรือน และโทรศัพทสาธารณะภายในหมูบาน
4. การคมนาคม
อําเภอดอยเตาใชคมนาคมทางบก คือ เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 1103 ถนนสายฮอด-แม
ตื่น ซึ่งเปนถนนลาดยางตลอดทั้งสายออกสูตัวจังหวัด อําเภอและชุมชนภายนอก มีระยะทางหางจาก
ตัวเมืองเชียงใหม 125 กิโลเมตร จากอําเภอดอยเตา สามารถเดินทางไปยังตัวเมืองเชียงใหมไดโดยรถ
โดยสารประจําทาง ซึ่งเปนรถเมลโดยสารธรรมดา และถาหากตองการเดินทางจากตัวอําเภอฮอดก็จะ
สามารถนั่งรอรถสองแถว ซึ่งมีคิวรถบริการอยูที่อําเภอดอยเตาและอําเภอฮอด และจากอําเภอฮอดก็
จะมีทารถเมลโดยสารรับบริการ
5. การขนสง
มีจุดขนสงผูโดยสารทั้งหมด 4 จุด คือ
1.ขนสงผูโ ดยสารรถบัสบานดอยเตา หมูที่ 3 ไปยังจังหวัดเชียงใหมวันละ 7 เที่ยว
2.ขนสงโดยสารรถสองแถวจากบานดอยเตา หมูที่ 3 ตําบลดอยเตาไปยังอําเภอฮอด วันละ 7
เที่ยว
3.ขนส ง โดยสารรถ แอร ชั้ น 2 (ขนส ง 99) จาก อํ า เภอจอมท องผ า นอํ า เภอฮอดไป
กรุงเทพมหานคร วันละ 2 เที่ยว
4.ขนสงโดยสารรถแอรชั้น 1 (ยานยนตทั วร) จากจังหวั ด แมฮอ งสอนผานอํ าเภอดอยเตาไป
กรุงเทพมหานครวันละ 1 เที่ยว

๘
6. การบริการของรัฐ
สวนราชการที่มีสํานักงานตั้งอยูในเขตพื้นที่อําเภอดอยเตา
(1) สวนราชการสวนภูมภิ าคที่สังกัดอําเภอโดยตรง
1. ที่วาการปกครองอําเภอ
2. พัฒนาชุมชนอําเภอ
3. สัสดีอําเภอ
4. ที่ดินอําเภอ
5. สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
6. เกษตรอําเภอ
7. โรงพยาบาลดอยเตา
8. กลุมสงเสริมการปกครองทองถิ่นอําเภอดอยเตา
(2) สวนราชการที่สังกัดกลาง ที่มีสํานักงานอยูในเขตทองถิ่นที่อําเภอดอยเตา มีดังนี้
1. สถานีตํารวจภูธรดอยเตา
2. นิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม
3. หมวดทางการดอยเตา แขวงการทางลําพูน
4. หนวยปองกันปราบปรามประมงน้ําจืดเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
5. หนวยปองกันและรักษาปา ที่ ชม 35 (ดอยเตา)
6. ศูนยบริการการศึกษานอกโรงเรียน
7. สรรพากรพื้นที่สาขาดอยเตา
8. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (ประสานงานอําเภอดอยเตา)
(3) รัฐวิสาหกิจ ที่มีหนวยงานตั้งอยูในเขตอําเภอดอยเตา มีดังนี้
1. หนวยการไฟฟาสวนภูมิภาค
2. ที่วาการไปรษณียดอยเตา
3. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตรฮอด หนวยดอยเตา
4. ที่ทําการชุมสายโทรศัพทอําเภอดอยเตา
5. ธนาคารออมสินสาขาดอยเตา
(4) หนวยงานที่รัฐสงเสริม
1. สหกรณการเกษตรดอยเตา จํากัด
2. สหกรณการเกษตรนิคมสรางตนเองเขื่อนภูมิพล จํากัด
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บทที่ 3
สถานการณความเสี่ยงภัยของพื้นที่
3.1 สถิตกิ ารเกิดภัย
3.1.1 อุทกภัย/โคลนถลม
ป พ.ศ. จํานวนครั้งที่เกิดภัย

2553
2554

(ครั้ง)

จํานวนครัวเรือน
ที่ประสบภัย
(ครัวเรือน)

พื้นที่ประสบภัย
(หมูบาน)

เสียชีวิต
(คน)

บาดเจ็บ
(คน)

1
1

2
3

2
3

-

-

มูลคาความ
เสียหาย
(ลานบาท)

(ที่มา : .................................................. ขอมูล ณ วันที่.......เดือน................พ.ศ.........)
ตัวอยางภัยขนาดใหญ ( วัน /เดือน /ป /สถานที่เกิดภัย /ผูเ สียชีวิต /ผูบ าดเจ็บ /มูลคาความเสียหาย )
3.1.2 วาตภัย
ป พ.ศ. จํานวนครั้งที่เกิดภัย พื้นที่ประสบภัย
(ครั้ง)
(หมูบาน)

จํานวนบานเรือน
เสียหายทั้งหลัง
(หลัง)

จํานวนบานเรือน
เสียหายบางสวน
(หลัง)

มูลคาความ
เสียหาย
(ลานบาท)

2550
2551
2552
(ที่มา : .................................................. ขอมูล ณ วันที่.......เดือน................พ.ศ.........)
ตัวอยางภัยขนาดใหญ (วัน /เดือน /ป /สถานที่เกิดภัย /ผูเสียชีวิต /ผูบาดเจ็บ /มูลคาความเสียหาย )
3.1.3 ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
ป
จํานวนครั้งที่ สถานที่เกิด เสียชีวิต
พ.ศ.
เกิดเหตุ
เหตุ
(คน)
(ครั้ง)
2553
2554

บาดเจ็บ
(คน)

มูลคาความเสียหาย
(ลานบาท)

(ที่มา : ................................................. ขอมูล ณ วันที่.......เดือน................พ.ศ...... ...)
ตัวอยางภัยขนาดใหญ ( วัน /เดือน /ป /สถานที่เกิดภัย /ผูเสียชีวิต /ผูบาดเจ็บ /มูลคาความเสียหาย )

๑๐
3.1.3 ภัยจากอุบัติเหตุจราจรทางถนน
ป สาเหตุ/พฤติกรรมเสี่ยง ประเภทรถ
พ.ศ.
2553
2554

ประเภทถนน

ชวงเวลา
ที่เกิดเหตุ

(ที่มา : ................................................. ขอมูล ณ วันที่.......เดือน................พ.ศ...... ...)
ตัวอยางภัยขนาดใหญ ( วัน /เดือน /ป /สถานที่เกิดภัย /ผูเสียชีวิต /ผูบาดเจ็บ /มูลคาความเสียหาย )
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บทที่ 4
การจัดองคกรและกําหนดผูรับผิดชอบ
4.1 องคกรปฏิบัติ
4.1.1 กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลดอยเตา เปนหนวยเผชิญเหตุ
เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นในพื้นที่ มีหนวยงานรวมปฎิบัติงานและรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทา สา
ธารณภัย
4.1.2 ภารกิจของกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลดอยเตา
(1) อํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับการดําเนินการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยในเขตพื้นที่
(2) สนับสนุนกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงพยาบาลดอยเตา ซึ่งมี
พื้นที่ติดตอ หรือใกลเคียง หรือเขตพื้นที่อื่นเมื่อไดรับการรองขอ
(3) ประสานความรวมมือ กับ สวนราชการ หนวยงาน องคก รปกครองสวนท องถิ่นและ
ภาคเอกชนในการปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกขั้นตอน
เมื่ อคาดวาจะเกิ ดหรื อเกิ ดสาธารณภั ยขึ้ นในพื้ นที่ ให กองอํ านวยการป องกั นและบรรเทา
สาธารณภั ยโรงพยาบาลดอยเต า จั ดตั้ งศู นย อํ านวยการเฉพาะกิ จฯ ปฏิ บั ติ การป องกั นและบรรเทา
สาธารณภัยและใหความชวยเหลือประชาชนในพื้นที่โดยเร็ว
4.2 โครงสรางและหนาที่
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงพยาบาลดอยเตา มีนายแพทยปฏิบัติการ
เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลดอยเตา หัวหนาแผนกหองฉุกเฉิน เปนผูชวยผูอํานวยการฯ หัวหนาหนวยงาน
และภาคเอกชนในพื้นที่รวมปฏิบัติงานและรับผิดชอบในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ เพื่อทํา
หนาที่เปนหนวยงานของผูอํานวยการโรงพยาบาลดอยเตา โดยใหโรงพยาบาลดอยเตา เปนสํานักงานของ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอยเตาแบงออกเปน 6 ฝาย ดังนี้
(1) ฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1.นายจักรพงษ
สมบัติวฒ
ั นวรางกูร นายแพทย
ทําหนาที่ อํานวยการ ควบคุมและกํากับดูแลใหการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิธิผล
(2) ฝายแผนและโครงการ ประกอบดวย
1.นางสาวบุลภรณ มงคล
พยาบาลวิชาชีพ
2.นายบันลือ
เกิดไกล
นักวิชาการสาธารณสุข
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ทํ าหนาที่ เกี่ ย วกั บ งานการวางแผนการป อ งกั นและบรรเทาสาธารณภัย การพั ฒ นา
แผนงานการพัฒนาเกี่ยวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกขั้นตอน งานติดตามประเมินผล งาน
การฝกซ อมแผนฯ งานการจัด ฝ ก อบรมตางๆ และงานการจัด ทํ าโครงการเกี่ ย วกั บ การป อ งกั น และ
บรรเทาสาธารณภัย
(3) ฝายปองกันและปฏิบัติการ ประกอบดวย
1. นางสาววงคอัมพร
ภิญญวงค
พยาบาลวิชาชีพ
2. นายอํานวย
อาจหาญ
พยาบาลวิชาชีพ
3. นายวัชระ
กันทะโย
นักวิชาการสาธารณสุข
ทําหนาที่ ติด ตามสถานการณ รวบรวมขอมูล ประเมินสถานการณ ที่อาจเกิด ขึ้นวาง
มาตรการตางๆ ในการป องกันภัยมิใหภัยเกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นแลวใหไดรับความเสียหายนอยที่สุ ดจัด
ระเบียบแจงเตือนภัย การชวยเหลือประชาชนผูประสบภัย งานการขาว การรักษาความปลอดภัย และ
การปฏิบัติการจิตวิทยา
(4) ฝายฟนฟูบูรณะ ประกอบดวย
1. นายสันติ
หาญจวิณิช นักจัดการงานทั่วไป
2.นางชมภูนุช
ละเอียด
นักวิชาการเงิน
ทํ าหน าที่ สํ ารวจความเสี ย หาย และความต อ งการด านต างๆ จั ด ทํ าบั ญ ชี ผู ป ระสบ
สาธารณภัย ประสานงานกั บทุ กหนวยงานที่ เกี่ ยวของกั บการสงเคราะหผูประสบสาธารณภั ย เพื่ อทํ าหนาที่
สงเคราะหผูประสบสาธารณภัย พรอมทั้งดําเนินการฟนฟูบูรณะสิ่งที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม
หรือใกลเคียงกับสภาพเดิมใหมากที่สุด
(5) ฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย
1. นางสุภาภรณ
บุญเรือง
พยาบาลวิชาชีพ
2. นางสุนา ชัยบาล
พยาบาลวิชาชีพ
ทําหนาที่เปนเจาหนาที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ เผยแพรความรูเกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยและการแถลงขาวขอเท็จจริงเกี่ยวกับความเสียหายและความชวยเหลือ ใหแก
สื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปไดทราบ
(6) ฝายสื่อสาร ประกอบดวย
1. นางสุนา ชัยบาล
พยาบาลวิชาชีพ
2.นายไพฑูรย
สุขปน
พนักงานขับรถยนต
ทําหนาที่วางระบบการติดตอสื่อสารในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ระหวาง
กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับและฝายที่เกี่ยวของ ใหการติดตอเปนไปอยาง
รวดเร็วตอเนือ่ งและเชื่อถือไดตลอดเวลา

๑๓
4.3 การบรรจุกําลัง
4.3.1 ใหใชกําลังเจาหนาที่จากโรงพยาบาลดอยเตา เปนหลัก
4.3.2 ในภาวะปกติ ใหใชกําลังเจาหนาทีจ่ าก งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลดอยเตา
4.3.3 ในภาวะไมปกติหรือเกิดสาธารณภัยขึ้น ใหใชกําลังเจาหนาที่จาก.หนวยงานตางๆ เขาปฏิบัติ
หนาที่เพื่อใหกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพ

กองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโรงพยาบาล

หัวหนางาน
สนับสนุน
ทั่วไป

หัวหนางาน
วางแผน

หัวหนา
ปองกัน
และปฏิบัติการ

ฝาย
ฟนฟูบูรณะ

ฝาย
ประชาสัมพันธ

ฝาย
สื่อสาร

แผนภูมิที่ 4.1 โครงสรางกองอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาลดอยเตา

๑๔
บทที่ 5
การเตรียมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
5.1 วัตถุประสงค
เพื่อเตรียมการดานทรัพยากร ระบบการปฏิบัติการและความพรอมไวรองรับสถานการณ
สาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้น ในดานการปองกัน การบรรเทา และการระงับภัยใหมีความพรอมที่จะเผชิญ
สาธารณภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
5.2 การปฏิบัติ
5.2.1 การปองกันและลดผลกระทบ
จากการประเมิ น ความเสี่ ย งภั ย และความล อ แหลมในเขตพื้ น ที่ โรงพยาบาลดอยเตา เมื่ อ
พิจารณาจากขอมูลสถิติและจากการวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมตางๆ ของ โรงพยาบาลดอยเตา มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดภัยจาก 1)อุทกภัยและดินโคลนถลม /2)โรคระบาดในมนุษย /3)ไฟปาและหมอกควัน/
4)คมนาคมและขนสง ตามลําดับ ซึ่งจะสงผลกระทบที่อาจเปนอันตรายตอประชาชนในเขตพื้นที่ ดังนั้น
โรงพยาบาลดอยเตา จึงกําหนดมาตรการในการปองกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัยที่อาจจะ
เกิดขึ้น โดยการเตรียมการและเตรียมความพรอมดานฐานขอมูล ดานการใหความรูและสรางความ
ตระหนักในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ดานโครงสรางและเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย ดาน
งบประมาณ ดานบุคลากร ดานระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชและพลังงาน และดานการสื่อสาร ดังนี้
(1) การเตรียมการดานฐานขอมูล
(1.1) จัด ทํ าฐานขอ มู ล เพื่ อ การบริห ารจัด การสาธารณภัย เชน ขอ มูล สถิ ติส าธารณภั ย
ขอมูลผูประสบภัย ขอมูลเจาหนาที่และอาสาสมัคร ขอมูลผูเชี่ยวชาญ ขอมูลพื้นที่เสี่ยงภัย เปนตน
(1.2) กระจายขอมูลดานสาธารณภัยไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของตามแผนปฏิบัติการฉบับนี้
ฯลฯ
(2) การสงเสริมใหความรูและสรางความตระหนักดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2.1) ใหสื่อประชาสัมพันธในพื้นที่ เชน วิทยุชุมชน เสียงตามสาย/หอกระจายขาวประจํา
หมูบาน/ชุมชน และเครือขายวิทยุสมัครเลน ฯลฯ มีบทบาทในการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อปลูกฝง
จิตสํานึกดานความปลอดภัย (Safety Mind)
(2.2) ใหความรูความเขาใจแกประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตประจําวัน เชน การ
ใชถนนอยางปลอดภัย การใชอุปกรณไฟฟาภายในบาน การใชแกส LPG เปนตน
(2.3) ใหองคกรเครือขายและอาสาสมัครตางๆ ในพื้นที่มีสวนรวมในการรณรงคเรื่องความ
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง
ฯลฯ

๑๕
(3) การเตรียมการปองกันดานโครงสรางและเครื่องหมายสัญญาณเตือนภัย
(3.1) ประสานหนวยงานจัดหาพืน้ ที่รองรับผูประสบภัยพิบัติ เชน น้ําทวม
(3.2) ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของกอสราง/ปรับปรุงเสนทางเพื่อการสงกําลังบํารุง หรือ
เสนทางไปสถานที่หลบภัย
ฯลฯ
5.2.2 การเตรียมความพรอม
(1) ดานบุคลากร
(1.1) จัดเตรียมเจาหนาที่ปฏิบัติงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความพรอม และ
ซักซอมใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
(1.2) จัดใหมีก ารฝก อบรมเจาหนาที่โรงพยาบาลและหนวยงานที่เกี่ย วขอ งป องกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย
(1.3) จั ด ทํ า บั ญ ชี ผู เชี่ ย วชาญเฉพาะด า น หรื อ เจ า หน า ที่ จ ากหน ว ยงานและองค ก รที่
เกี่ยวของ เพื่อชวยในการจัดการภัยพิบัติหรือการฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับงานปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
(1.4) จัดใหมกี ารฝกอบรมประชาชนที่อยูในพื้นที่เสี่ยงภัยใหมีความพรอมรับมือกับภัยพิบัติ
ที่จะเกิดขึ้นไดดวยชุมชนเองกอนที่หนวยงานภายนอกจะเขามาใหความชวยเหลือ ตามหลักการจัดการ
ความเสี่ ย งจากภั ย พิ บั ติ โ ดยอาศั ย ชุ ม ชนเป น ฐาน (Community Based Disaster Risk Management:
CBDRM)
ฯลฯ
(2) ดานการจัดระบบปฏิบัติการฉุกเฉิน
(2.1) จัดทําแผนปฏิบัติการฉุกเฉินและแผนสํารองของหนวยงานในสังกัด และมีการซักซอม
ตั้งแตยามปกติเพื่อใหมีความพรอมที่จะปฏิบัติไดทันทีเมื่อมีเหตุการณเกิดขึ้น
(2.2) จัดใหมีระบบการติดตอสื่อสารหลั กและสื่อสารสํ ารองระหวางหนวยปฏิบั ติตาง ๆ
ตลอดจนการติดตอสื่อสารภายในไวใหพรอมใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
(2.3) จัดใหมีการประชาสัมพันธขาวสารแกประชาชนและเจาหนาที่เกี่ยวกับการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย เพื่อใหรับทราบเหตุการณที่เปนจริงและทันเหตุการณ
(2.4) จัดใหมีการแจงเตือนภัยและสงสัญ ญาณเตือนภัยใหประชาชนและเจาหนาที่ไดรับ
ทราบลวงหนา เพื่อใหสามารถเตรียมการปองกันชีวิตและทรัพยสินใหปลอดภัยไดทันเวลา
(2.5) จัดใหมเี สนทางอพยพและสถานที่หลบภัยสําหรับประชาชนและเจาหนาที่
(2.6) จัด ให มีม าตรการรัก ษาความปลอดภั ย ความสงบเรีย บรอ ย รวมทั้ งการควบคุ ม
การจราจรและการสัญจรภายในเขตพื้นที่

๑๖
(2.7) จัดใหมีการรับบริจาคและการสงเคราะหผูประสบภัยอยางทั่วถึง เพียงพอ และเปน
ธรรม
ฯลฯ
(3) ดานเครื่องจักรกล ยานพาหนะ วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชและพลังงาน
(3.1) จัดใหมเี ครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุปกรณที่จําเปนใหพรอมใชงานได
(3.2) จัด ทําบัญ ชีเครื่องจัก รกล ยานพาหนะ เครื่องมือ วัสดุอุ ปกรณ ของหนวยงานและ
เครือขายในพื้นที่
(3.3) จัดใหมีเครื่องจักรกล เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณดานสาธารณภัยที่ทันสมัยและใชงาน
ไดสอดคลองกับสถานการณภัยพิบัติ
(3.4) จัดใหมีเครื่องมือและอุปกรณที่จําเปนพื้นฐานสําหรับหมูบาน/ชุมชนเพื่อใหสามารถ
เผชิญภัยพิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน เ ไซเรน/เครื่องไซเรนแบบมือหมุน
(3.5) จัดใหมีการแจงเตือนภัยลวงหนาโดยอาสาสมัครสาธารณสุขและเครือขายเฝาระวัง
และแจงเตือ นภัย ในระดั บ หมูบ าน/ชุมชน โดยใชวิท ยุ เสียงตามสาย หอกระจายขาว ไซเรนเตือ นภัย
โทรโขง นกหวีด หรือสัญญาณเสียงที่กําหนดใชเปนสัญญาณเตือนภัยประจําหมูบาน/ชุมชน
(3.6) จัดใหมนี ้ํามันเชื้อเพลิงสํารองไวเพื่อการปฏิบัติงานในสถานการณฉุกเฉิน
ฯลฯ

๑๗
การจัดพื้นที่พื้นที่ปฏิบัติการในที่เกิดเหตุ สําหรับโรงพยาบาลดอยเตา
พื้นที่ปฏิบัติการในที่เกิดเหตุ /สัญลักษณ
ศูนยบัญชาการเหตุการณ(ICP)

จุดระดมทรัพยากร(staging Area)

S

กรณีโรงพยาบาลเกิดเหตุ
กรณีเหตุเกิดนอกโรงพยาบาล
หองประชุมโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม/หอประชุมเทศบาล หองประชุม 1 โรงพยาบาลดอยเตา
ตําบลทาเดื่อ /หอประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอ
ดอยเตา /หอประชุมที่วาการอําเภอดอยเตา
อาคารพละศึกษา/สนามฟุตบอล ของโรงเรียนดอยเตา
โรงรถ และลานจอดรถ
วิทยาคม
ตึก NCD และฝายเวชปฏิบัติชุมชนและครอบครัว

B

ที่วาการอําเภอดอยเตา /ศูนย ICT ของเทศบาลตําบลทา
เดื่อ
อาคารเรียนของโรงเรียนดอยเตาวิทยาคม

แพทยแผนไทย และกางเต็นทสนาม มีอุปกรณที่นอนใหพรอม

ศูนยเด็กเล็กเทศบาลตําบลทาเดื่อ

หอประชุมผูสูงอายุ, สนามใกลที่เกิดเหตุ

สนามกีฬาเทศบาลตําบลทาเดื่อ /สนามกีฬาโรงเรียน
ดอยเตาวิทยาคม

สนามกีฬาเทศบาลตําบลทาเดื่อ /สนามกีฬาโรงเรียนดอยเตา
วิทยาคม

ฐานที่ตั้ง (Base)

แคมป(Camps)

C
โรงพยาบาลสนาม (Field hospital)

H

ลานจอดและจุดขึ้น-ลงเฮลิคอปเตอร
(Helibases and Helispots)
H-3

๑๘
มาตรฐานรถพยาบาลการแพทยฉุกเฉินระดับสูง โรงพยาบาลดอยเตา
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

รายการ
หมวดยาฉีด
Adrenaline 1 mg / ml
Atropine 0.6 mg / ml
Buscopan 20 mg / ml
10% Calcium gluconate 10 ml
CPM 10 mg / ml
Dexamethasone 4 mg / ml
Diazepam 10 mg
50% Dextrose 50 ml
Furosemide 20 mg / ml
1% Lidocaine
Naloxone ชนิดฉีด 0.5 mg / ml
Sodium bicarbonate 50 ml
Sterile water 10 ml
หมวดยาทาง Oral
ASA (gr V) สําหรับเคี้ยว
Isodril 5 mg อมใตลิ้น
Dimen
Charcoal Activated 5 g / หอ
Fuller s earth
อุปกรณในการใหสารน้ําทางหลอดเลือดดํา
5%D/N/2 1,000 ml
LRS 1,000 ml
0.9% NSS 1,000 ml
0.9% NSS 100 ml
Set Y
Set microdrip
Extension

จํานวน
10 amp
20 amp
2 amp
2 amp
2 amp
2 amp
2 amp
2 vial
2 amp
1 vial
1 amp
1 amp
10 amp
5 tabs
5 tabs
5 tabs
10 หอ
1 กระปุก
2 ขวด
2 ขวด
2 ขวด
1 ขวด
2
2
2

๑๙
ลําดับ
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3

รายการ
T-way
Plug
Medicut No. 18/20/22/24
Syringe 3 cc
Syringe 5 cc / 10 cc
Syringe 50 cc
Syringe irrigation
เข็มฉีดยา No. 18/24/25
พลาสเตอรปดแผล
พลาสเตอรปด IV
Micropore 1”
พลาสเตอรใส 3M
พลาสเตอรเหนียว 1”
สาย Tunique
กระปุกสําลีแหง
อุปกรณสําหรับทําแผล
70% Alcohol 60 ml
Povidine 15 ml
Hibiscrub
แอมโมเนีย 30 ml
NSS Irrigation 1,000 ml
Distill water 1,000 ml
Gauze แผน
Top gauze
Gauze bandage 4”
ไมพันสําสี/ชุด
อุปกรณในการชวยชีวิต
เครื่อง Defibrillator ( มีในรถRF 3 )
Red dot ( มีในรถRF 3 )
Ambu ผูใหญครบชุด

จํานวน
2
2
5/5/5/5
2
2/2
2
1
5/5/5
2
1 แผง
1 มวน
1 มวน
1 มวน
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
1
6
1

๒๐
ลําดับ
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
1
2
3
1
2
1
2
3
4

รายการ
Ambu เด็กโตครบชุด
Ambu เด็กเล็กครบชุด
Laryngoscope / blade ผูใหญ / blade เด็ก (มีในรถ RF3)
ET Tube No. 3 / 4 / 7 / 7.5 (มีในรถ RF3)
Oropharyngeal airway ผูใหญ / เด็กโต / เด็กเล็ก
สายตอ oxygen
Oxygen canular ผูใหญ
Oxygen mask with bag ผูใหญ
Oxygen mask with bag เด็ก
Set พนยาผูใหญครบชุด
Set พนยาเด็กครบชุด
Sulbutamol พนละออง
Beradual fort พนละออง
ชุดหัวตอ Oxygen พรอมถัง / Oxygen Satulator
เครื่อง suction พรอมสายซิลิโคน / T way
สาย suction No. 8 / 16
สาย NG tube No. 12 / 16
ชุดเจาะDTX
อุปกรณในการเคลื่อนยายลําเลียง
Long Spinal Board with Head Immobilizer / สายรัด(มีในรถ RF 3)
เปลตัก
Hard collar ขนาด S / M / L
อุปกรณสําหรับใสเฝอกชั่วคราว
ไมดามแขน / ขา
Elastic Bandage 4” / 6”
อุปกรณในการทําคลอดฉุกเฉิน
Set คลอดฉุกเฉิน
ลูกสูบยางแดง
อุปกรณดูดอากาศในรถ
ไฟสองสวางภายในรถ

จํานวน
1
1
5/5/5
5/5/5/5
5/5/5
1
1
1
1
1
1
1
3
1/1
1/1
2/2
2/2
1
1/1
1
1/1/1
2/2
2/2
1
1
1
1

๒๑
ลําดับ
5 อุปกรณดับเพลิง
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

รายการ

อุปกรณพื้นฐาน
ผาปูเตียง / ผายาง / ผาหม
เครื่องวัดความดันโลหิตพรอม stethoscope
ไฟฉาย
กรรไกร
Urinal
Bed pan
อุปกรณปองกันการติดเชื้อ
Mask
ถุงมือ Disposable No. M / เจลลางมือ
ผายางกันเปอน
ถุงพลาสติก
ถังขยะใสถุงมือ Disposable+ Syringe
ถังขยะติดเชือ้ / กระปุกทิ้งของมีคม
ทิชชูพรอมกลองใส

จํานวน
1
1/1/1
1
1
1
1
1
1
1/1
1
1
1
1/1
1

๒๒
สรุปขอมูลสํารวจวัสดุครุภัณฑทางการแพทย
หนวยงาน ER/LR/OR/IPD/OPD/เวชปฏิบัติชุมชนและครอบครัว
ลําดับ

รายการ

1.
2.
3.
4.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

เครื่องวัดความดันโลหิตแบบลอเลื่อน
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโตะ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
เครื่องชั่งน้ําหนักพรอมที่วัดสวนสูง
เตียงนอนสําหรับผูปวยรวมทั้งหมดที่มีลอและไม
มีลอ
เครื่องฟงเสียงหัวใจ หูฟง No. เด็กเล็ก
เครื่องฟงเสียงหัวใจ หูฟง No. เด็กโต
เครื่องฟงเสียงหัวใจ หูฟง No. ผูใหญ
เครื่องวัดความอิ่มตัวในเลือด
เครื่องฟงหัวใจเด็ก Fetal dropper
เครื่องตรวจสุขภาพทารกในครรภ (NST)

15.
16.
17.
18.

19.
20.
22.
23.
24.
25.

จํานวน
ทั้งหมด
2
4
5
2
48

ดี

ชํารุด

2
1
5
2
48

1
-

1
20
6
3
1

6
3
-

1
1
1

เครื่องตรวจหู ตา
เครื่องดูดเสมหะ
เครื่อง Infusion pump
เครื่องSyringe pump

1,1
5
3
-

1,1
5
3
-

-

EKG 12 lead
EKG monitor
เครื่องดูฟลม
รถ/ลอ เข็นเครื่องมือแพทย (ลอ Emer)
เครื่องอัลตราซาวน
Radian warmer

2
1
1
2
2
1

2
1
1
2
-

1

-

หมายเหตุ

ดําเนินการ
สอบถาม
ราคา

ดําเนินการ
สอบถาม
ราคา

๒๓
ลําดับ
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
35.
37.
38.
43.
44.
45.
46.
48.
49.
50.
52.
53.

รายการ
Incubator
เครื่องสองไฟ (on photo)
โคมไฟ
เตียงทําคลอด และตรวจภายใน
ชุด Ambubag เด็กเล็ก
ชุด Ambubag เด็กโต
ชุด Ambubag ผูใหญ
เลื่อยตัดเฝอก
Defibrillator
ตระแกรงลางแผลสแตนเลส
ลอใส Chartของแพทย
ลอยาเคลื่อนที่
เมโย/over bed
เครื่องชั่งน้ําหนักเด็กแบบนอน
กระเปา EMS
กระเปาออกหนวย
กระติกวัคซีน
ปรอทวัดไข
ถังออกซิเจน

จํานวน
ทั้งหมด
1
2
2
2
2
3
6
1
1
1
1
1
5
1
2
1
2
300
40

ดี

ชํารุด

2
2
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๒๔
การจัดเตรียมวัสดุครุภัณฑสําหรับโรงพยาบาลสนาม
ลําดับ
รายการ
1 รถฉีดยา พรอมชุดใหนํา้ เกลือและน้ําเกลือ
2 รถทําแผล พรอม set dressing and suture
3 เตียงนอนที่เคลื่อนที่ไดแบบมีลอและไมมีลอ
4 ลอรถ Emergency พรอมชุดเครื่องมือชวยชีวิตแบบเรงดวน
5 ถุงมือ sterile ขนาดตาง ๆ
6 Defibrillator
7 Dina map
8 เมโย/over bed
9 ตระแกรงลางแผลสเตนเลส
10 โคมไฟ
สํารวจอุปกรณของ SRRT
ลําดับ
รายการ
1 หนากาก N-95
2 รองเทาบูท (ตองมี)
3 แบบฟอรมสอบสวนโรค
4 วัคซีนตางๆ เบิกจายเปนรายจากฝายเภสัชกรรม
5 เครื่องพนหมอกควัน
6 ชุดปองกันเชื้อในกรณีโรคระบาด (กําลังจัดหา/รองขอจากงาน
ควบคุมโรค สํานักงานสาธารณสุขเชียงใหม)

จํานวน
1
1
1
1
อยางละ 1 กลอง
1
1
1
1
1

จํานวน
100
10
200 ชุด
2 เครื่อง
-

๒๕
รายการวัสดุครุภัณฑทางการแพทยหองปฏิบัติการ
ลําดับ
รายการ
1 เครื่อง Automate Blood chemistry
2 เครื่อง Automate Complete blood cells count
3 เครื่อง Automate Electrolyte
6 เครื่อง Automate ESR
7 เครื่อง Match เลือดงานธนาคารเลือดโดยวิธี Gel
8 เครื่องตรวจ ปสสาวะ
9 เครื่องตรวจ Micro bilirubin
10 เครื่อง Hematocrit centrifuge
11 เครื่องปนเลือด
12 กลองจุลทรรศน
13 การสํารองเลือด

จํานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
กรุปละ 5 ยูนิต

๒๖
แบบสํารวจวัสดุและครุภัณฑ สําหรับใชในกรณีฉุกเฉิน โรงพยาบาลดอยเตา อําเภอดอยเตา จังหวัดเชียงใหม

ที่

รายการ

จํานวนที่มีใน
ร.พ.ดอยเตา

สภาพที่
ใชงานได

1

เต็นท

-

-

2

เสื่อ

13 ผืน

ดี

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

รถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ 4 ประตู
รถยนตกระบะ 2 ประตู
รถยนตโดยสาร 12 ที่นั่ง
รถพยาบาล
รถจักรยานยนต
สํารองน้ํามันเครื่องกําเนิดไฟฟา
สํารองน้ํามันใชกับรถยนต
คอมพิวเตอร PC
คอมพิวเตอรโนตบุค
เครื่องปริ้นเตอร
เครื่องสแกนเนอร
เครื่องโทรสาร
วิทยุสื่อสารแมขาย
วิทยุสื่อสาร
เครื่องถายเอกสาร
เครื่องโรเนียว
เรือกูภัย (เรือพาย)

2 คัน
2 คัน
4 คัน
1 คัน
400 ลิตร
400 ลิตร
48 เครื่อง
6 เครื่อง
36 เครื่อง
5 เครื่อง
2 เครื่อง
1 เครื่อง
7 เครื่อง
1 เครื่อง
3 ลํา

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

สถานที่หาเพิ่มได
เทศบาลทาเดื่อ,อบต.ทาเดื่อ
,หมวดการทางดอยเตา
วัดบานชาง,ร.ร ดอยเตา
วิทยาคม, วัดบานแปลง 5
เทศบาล,อบต,อําเภอ
เทศบาล,อบต,อําเภอ
ร.ร.ดอยเตาวิทยาคม
สสอ. รพ.สต.
เทศบาลทาเดื่อ,อบต.ทาเดื่อ
เทศบาลทาเดือ่ ,อบต.ทาเดื่อ
เทศบาลทาเดื่อ,อบต.ทาเดื่อ
เทศบาลทาเดื่อ,อบต.ทาเดื่อ
เทศบาลทาเดื่อ,อบต.ทาเดื่อ
เทศบาลทาเดื่อ,อบต.ทาเดื่อ
เทศบาลทาเดื่อ,อบต.ทาเดื่อ
โรงพยาบาลดอยเตา
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๒๗
บทที่ 6
การปฏิบัติในภาวะฉุกเฉิน
6.1 วัตถุประสงค
6.1.1 เพื่ อ ดํ าเนินการระงับ ภัย ที่ เกิ ด ขึ้นใหยุ ติล งโดยเร็ว หรือ ลดความรุนแรงของภั ยที่ โดยการ
ประสานความรวมมือจากทุกภาคสวน
6.1.2 เพื่อรักษาชีวิต ทรัพยสิน และสภาวะแวดลอมที่ไดรับผลกระทบจากการเกิดภัยพิบัติใหสูญเสียนอย
ที่สุด
6.2 การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ
ศู น ย อํ า นวยการเฉพาะกิ จ ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย โรงพยาบาลดอยเต า
ประกอบดวย นายแพทยปฏิบั ติก าร เป นผูอํานวยการศูนย อํานวยการเฉพาะกิ จฯ หัวหนางานอุ บั ติ
ฉุกเฉิน ที่ไดรับมอบหมายเปนรองผูอํานวยการศูนยฯ และเจาหานาที่โรงพยาบาลดอยเตา เปนผูชวย
ผูอํ านวยการศูน ย รับ ผิด ชอบในการอํ านวยการ ควบคุ ม กํ ากั บ ดู แลและสั่ งการในการป อ งกั นและ
บรรเทาสาธารณภัย โดยใหโรงพยาบาลดอยเตา เปนที่ทําการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ มีโครงสราง
หนาที่และหนวยงานปฏิบัติการรวมประจําศูนยฯ แบงเปน 1 คณะ 8 ฝาย ดังนี้
1. คณะที่ปรึกษา ประกอบดวย
1. นายแพทยสมบูรณ
พันธวงค
2. นายสันติ
หาญจวณิช
3. นางประทุมพร
คําแสน
4. นางสาววงคอัมพร
ภิญญวงค
มีหนาที่ใหคําแนะนํา ปรึกษา และสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยของ
ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ โรงพยาบาลดอยเตา
2. ฝายอํานวยการ ประกอบดวย
1. นายแพทยจักรพงษ
2. นางประทุมพร
3. นางสาวบุลภรณ
4. นางสาววงคอัมพร
5. นางน้ําทิพย
6. นางสุภาภรณ
7. นางชมพูนุช

สมบัติวรางกูร
คําแสน
มงคล
ภิญญวงค
ธิปาง
บุญเรือง
ละเอียด

๒๘
มีหนาที่ดังนี้
(1) อํานวยการ ควบคุม กํากับดูแล การปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ
(2) ประสานและติดตามผลการปฏิบัติของฝายตางๆ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย
ใหเปนไปตามนโยบายและการสั่งการของผูอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ
(3) บริหารจัดการงานธุรการ งานการเงินและการเบิกจาย งานพัสดุและงานประชุมตางๆ
(4) บริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ และขาวกรองตางๆ
(5) วิเคราะหสถานการณและรายงานผลทุกระยะจนกวาเหตุการณกลับสูภาวะปกติ
(6) ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารใหสื่อมวลชนและประชาชนทราบ
(7) ประสานการตรวจเยี่ยมของผูบังคับบัญชาและหนวยงาน
(8) จัดระบบสื่อสารและโทรคมนาคมใหสามารถใชงานไดตลอดเวลา
(9) ประสานหนวยงานองคกรที่เกี่ยวของในการชวยเหลือประชาชน
(10) รับเรื่องราวรองทุกข
3. ฝายปฏิบัติการเฝาระวัง สอบสวน ประกอบดวย
1.นางสาววงคอัมพร
ภิญญวงค
2.นายอํานวย
อาจหาญ
3. นายวัชระ
กันทะโย
มีหนาดังนี้
(1) ติดตามขอมูลการพยากรณอากาศและสถานการณสาธารณภัย
(2) เฝาระวัง ติดตาม ประเมินสถานการณ และแจงเตือนภัยตลอด 24 ชั่วโมง
(3) วิเคราะหสถานการณและรายงานผลการดําเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบทุกระยะ
(4) ติดตามสถานการณสาธารณภัยอยางตอเนื่องจนกวาเหตุการณกลับสูภาวะปกติ
4. ฝายปฏิบัติการดานการแพทย ประกอบดวย
1.นายปณิธิ
ธรรมสอน
2.นางสุภาภรณ
บุญเรือง
3..นางสุนา
ชัยบาล
4. นายธนภัทร
พอจิตร
5. นางสาวอินทิราณี เขียวคํารพ
6. นางสาวรัตติกาล สุขเจริญ
7. นายไพฑูรย
สุขปน

๒๙
มีหนาที่ดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ดําเนินการคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย
อพยพผูประสบภัยไปสูพื้นที่ปลอดภัย
จัดหาที่อยูอาศัยชั่วคราวแกผปู ระสบภัย
ใหการรักษาพยาบาลและบริการการแพทยฉุกเฉินในพื้นที่เกิดเหตุ และพื้นที่อพยพ
รักษาความสงบเรียบรอยของพื้นที่ประสบภัยและ พื้นที่รองรับการอพยพ
บริหารจัดการผูเสียชีวิตใหเปนไปดวยความถูกตอง และเรียบรอย
จัดระบบสงกําลังบํารุงเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติงาน

5. ฝายประชาสัมพันธ ประกอบดวย
1. นางสุภาภรณ
บุญเรือง
2.นางสุนา
ชัยบาล
3. นายอํานวย
อาจหาญ
4. นายจีราพันธ
ตั่นปนตา
มีหนาที่ดังนี้
(1) ประชาสั ม พั น ธ ข า วสาร ข อ เท็ จ จริ งของสถานการณ แ ละการให ความช วยเหลื อให
ประชาชนไดรับทราบอยางถูกตองทันเหตุการณและตอเนื่อง
(2) ประสานความรวมมือกับสื่อมวลชนทุกประเภท เพื่อสนับสนุน ควบคุมสถานการณและ
การแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง
(3) กรณีที่มีขาวเชิงลบใหดําเนินการตรวจสอบขอมูลขาวสารพรอมทั้งชี้แจงขอเท็จจริงให
สาธารณชนไดรับทราบ
6. ฝายสื่อสาร ประกอบดวย
1. นางสาวบุลภรณ
มงคล
2. นายวิชาญ
คําใหญ
3. นายจีราพันธ
ตั๋นปนตา
มีหนาที่ดังนี้
(1) ติดตั้ง กํากับดูแล ระบบสื่อสารใหศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ กับพื้นที่ที่ประสบภัย
(2) เชื่อมตอระบบสื่อสารระหวางศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ กับเครือขายตางๆ
(3) จัดวางระบบสารสนเทศใหกับศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ
(4) เชื่อมตอฐานขอมูลตางๆ และใหบริการอินเตอรเน็ตใหกับศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ
(5) ถายทอดสัญญาณและประชุมทางไกลดวยภาพ (VDO conference)

๓๐
7. ฝายรับบริจาค ประกอบดวย
1. นางสาววิจิตรา
วงคอินทร
2. นายสิทธิโชค
ยาวิชัย
3. นางนิพาพร
ใหมพรม
มีหนาที่ดังนี้
(1) รับบริจาคเงิน สิ่งของ และออกใบเสร็จการรับบริจาคใหถูกตอง
(2) จัดทําบัญชีรับ-จาย สิ่งของบริจาคใหถูกตอง
(3) จั ด เก็ บ รั ก ษาสิ่ ง ของที่ ไ ด รั บ บริ จ าค และจั ด ส ง สิ่ ง ของที่ ไ ด รั บ บริ จ าคตามที่
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ มอบหมาย
8. ฝายรักษาความสงบเรียบรอย ประกอบดวย
1. นายสันติ หาญจวิณชิ
2. นายอนิวรรต
แกวจา
3. นายนรเทพ
ตาจี๋
มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจตราและปองกันการโจรกรรม
(2) รักษาความความปลอดภัยสถานที่ เกิด สาธารณภัย พื้นที่ รองรับ การอพยพ บานพั ก
ชั่วคราวและสถานที่ใกลเคียง
(3) จัดระเบียบการจราจรในพื้นที่เกิดสาธารณภัย พื้นที่รองรับการอพยพบานพักชั่วคราว
และพืน้ ที่ใกลเคียง
9. ฝายฟนฟูบูรณะ ประกอบดวย
1. นายขวัญเชิญ คํานิมิตร
2. นายเมษา
แกวยะ
มีหนาที่ดังนี้
(1) สํารวจและประเมินความเสียหายและความตองการของผูประสบภัย
(2) ใหการสงเคราะหผูประสบภัย
(3) จัดหาปจจัยสี่ เชน อาหาร น้ําดื่ม ที่จําเปนแกผูประสบภัย เจาหนาที่และอาสาสมัคร ฯลฯ

๓๑
6.3 การปฏิบัติ
6.3.1 เมื่อ เกิ ดหรือคาดวาจะเกิดภัยพิบั ติขึ้นในเขตพื้นที่ ใหผูอํ านวยการโรงพยาบาลดอยเตาเขา
ดําเนินการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็ว และแจงใหผูอํานวยการอําเภอทราบทันที
6.3.2 กรณีพื้นที่เกิดหรือจะเกิดภัยพิบัติอยูในความรับผิดชอบของหนวยงานหลายคน ผูอํานวยการ
โรงพยาบาลจะใช อํ านาจหรือปฏิ บั ติหนาที่ ไปพลางก อนก็ ได แล วแจ งใหผู อํ านวยการท องถิ่ นอื่ นทราบ
โดยเร็ว และกรณีผูอํานวยโรงพยาบาลมีความจําเปนตองไดรับความชวยเหลือจากเจาหนาที่ของรัฐ
หรือหนวยงานของรัฐที่อยูนอกเขตพื้นที่ของตน ใหแจงผูอํานวยการอําเภอ/ผูอํานวยการจังหวัดแลวแต
กรณีเพื่อสั่งการโดยเร็วตอไป
6.3.3 ผูอํานวยการเขตพื้นที่ที่ติดตอหรือใกลเคียง มีหนาที่สนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยแกผูอํานวยการซึ่ งรับ ผิดชอบในการป อ งกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ เกิด ขึ้นในพื้นที่ ติด ตอ หรือ
ใกลเคียงนั้น
6.3.4 ใหผูอํานวยการรับผิดชอบสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและ
ทรัพยสินที่เสียหายไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการ
รับการสงเคราะหและฟนฟู

๓๒

โครงสรางระบบบัญชาการเหตุการณของโรงพยาบาลดอยเตา
ฝายประชาสัมพันธ : นางสุนา ชัยบาล

ผูบัญชาเหตุการณ : ICS
นพ.จักรพงษ สมบัติวัฒนางกูร

ฝายประสานงาน : นางสาวบุลภรณ มงคล
ฝายความปลอดภัย : ทพ.ตอพงษ เลิศกลกิจ

หัวหนาสวนปฏิบัติการ
นพ.ปณิธิ ธรรมสอน
ทีมปฏิบัติการแพทย/รักษาพยาบาล/ลําเลียงอากาศยาน :
1. นางสาวสุภาภรณ บุญเรือง และทีมงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
2 .นางสาววิจิตรา วงคอินทร และทีมงานผูปว ยใน
3. นางสาวอังคณา ลาวัน และทีมงาน (refer ภาคพืน้ ดินและ
อากาศยาน)

ทีมสอบสวนควบคุมโรคและอนามัยสิ่งแวดลอม :
นางสาววงคอัมพร ภิญญวงค และทีมงาน
ทีมโรงพยาบาลสนาม :นางวรินทร อุนใจละ และทีมงาน
ทีม อสม./ภาคประชาชน : นายอํานวย อาจหาญ
และทีมงาน
ทีมสุขภาพจิต : น.ส.พิมพวิมล ปนจันทรคํา และทีมงาน
ทีมคุมครองผูบริโภค/เภสัชกรรม :
ภก.แววใจ ประยงคยอย และทีมงาน
ทีมปฏิบัติการชันสูตร : นางสาวนันทวรรณ ชนะพิศและทีมงาน
ทีมจัดการศพจํานวนมาก: นายวิมล มาติ และทีมงานชันสูตร

หัวหนาสวนแผนงาน
นางสาวบุลภรณ มงคล
หัวหนาหนวยทรัพยากร
นางชมพูนุช ละเอียด
หัวหนาหนวยประเมินสถานการณ
นางสาวกรวิกา ผิวขาว
หัวหนาหนวยเอกสาร/การรายงานผลขอมูล
1. นายบันลือ เกิดไกล
2. นายวัชระ กันทะโย
3. นายวิชาญ คําใหญ
หัวหนาหนวยถอนกําลัง
1.นายขวัญเชิญ คํานิมิตร และทีมงาน

หัวหนาสวนสนับสนุน
นายสันติ หาญจวณิช
1.ดานการสนับสนุน
1.1 หัวหนาหนวยพัสดุ/คลังพัสดุนาง
น้ําทิพย ธิปางและทีมงาน
1.2 หัวหนาหนวยจัดเตรียมพืน้ ที่
นายประยงค ทองคําและทีมงาน
1.3 หัวหนาหนวขนสง/ยานพาหนะ
นายไพฑูรย สุขปน

2.ดานการบริการ
2.1 หัวหนาหนวยสื่อสาร
นางสาวรัตติกาล แกวจา
2.2 หัวหนาหนวยเสบียง
นางรัตนา บึง้ ยา และทีมงาน
2.3 Medical unit หนวยบริการทาง
การแพทย
นายอํานวย อาจหาญและทีมงาน

หัวหนาสวนบริหาร
นางประทุมพร คําแสน
หัวหนาหนวยจัดซื้อจัดจาง
นางน้ําทิพย ธิปาง
หัวหนาหนวยบันทึกเวลา
นางสาวอรพินท สุธรรม
หัวหนาหนวยคาใชจาย
นายโกสินทร เฉลียว
หัวหนาหนวยชดเชย/เรียกรอง
สินไหมทดแทน
นางสาววรารัตน ปนจินะ

๓๓
บทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานเตรียมความพรอมรับภัยพิบัติ
บทบาทหนาที่

กิจกรรมที่รับผิดชอบ
สวนบัญชาการ(Command Staff)
-ประกาศแผนและปฏิบัติหนาที่เปนผูบัญชาการณเหตุการณ
ผูบัญชาการเหตุการณ
(Incident Commander: IC) -มอบหมายหนาที่ใหหัวหนางานแตละตําแหนงตามแผนที่กําหนด
-รับรายงานพรอมประเมินสถานการณ คาดการณสถานการณลวงหนา
เพื่ อ ขอรั บ การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานต า งๆที่ เ กี่ ย วข อ งสนั บ สนุ น
ทรัพยากรตามความตองการของหนวยงานตางๆ
-ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของดานขอมูลขาวสารและทรัพยากร
-ติดตามสถานการณและประชุมทีมงาน
-รายงานสถานการณ ใ ห ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด ทราบเป น ระยะจนกว า
สถานการณจะเขาสูภาวะปกติ
-อนุญาตการออกขาวมอบหมายใหเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
เจาหนาที่ดานความปลอดภัย -รับคําสั่งจากผูบัญชาการณเหตุการณ
(The Safety Officer : SO)
-นัดหมายฝายที่ปฏิบัติงานดานความปลอดภัยและมอบหมายภารกิจ

-ติดตามสถานการณและสรุปใหผูบัญ ชาการณ เหตุการณ รับ ทราบเป น
ระยะจนกวาเหตุการณจะเขาสูภาวะปกติ
เจ า หน า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ -รับคําสั่งจากผูบัญชาการณเหตุการณ
( Public Information Officer -จัดตั้งศูนยใหขอมูลขาวสารตอสาธารณชน
-การใหขาวทุกขาวตองผานการตรวจสอบจากผูบัญชาการเหตุการณ
: PIO)
-ผูบัญชาการเหตุการณเปนผูแถลงขาว
-ใหขาวแกสื่อมวลชนถึงบริเวณที่เสี่ยงตอโรคและสถานที่ที่สามารถเขาถึง
ได โดยประสานกับหัวหนางานดานความปลอดภัย
-ใหขอมูลแกประชาชนเพื่อการเฝาระวังและควบคุมโรค
-รวบรวมขอมูลรายงานความคืบหนาของการดําเนินงานจากฝายตางๆ
-ประสานงานประสานกั บหนวยสนับสนุนดานกําลังคนหากตองการให
ขาวเพื่อหาอาสาสมัครและแจงวิธีการประสานจากอาสาสมัครไปยังหนวย
สนับสนุนดานกําลังคน

๓๔
บทบาทหนาที่
กิจกรรมที่รับผิดชอบ
เจ าห น าที่ ป ร ะ ส า น งา น -รับคําสั่งจากผูบัญชาการณเหตุการณ
-ประสานงานขอกําลังสนับสนุนจากฝายสนับสนุนทั่วไป
(Liaison Officer : LO)
-ทบทวนโครงสร า งหน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ งเพื่ อ สร า งเครื อ ข า ยการ
ประสานงานและชองทางการติดตอสื่อสารกับหัวหนางานประชาสัมพันธ
-ใหขาวสารและประสานงานกั บ หนวยงานสาธารณสุ ข ที่ เกี่ ย วขอ งเพื่ อ
สรางเครือขาย
-ประสานงานกับศูนยสั่งการของหนวยอื่นๆ
-จัด ตั้งเครือขายการติด ตอสื่อ สารระหวางหนว ยงานที่ เกี่ ย วของ ไดแก
หนวยสั่งการ หนวยงานสาธารณสุขตางๆ และหนวยงานอื่นๆที่ปฏิบัติ
งานรวม รวมกั บ ฝายประชาสั มพั นธ แจงสถานการณ ข องหนวยงานให
หนวยงานอื่นๆทราบ
-ติ ด ต อ ประสานงานงานกั บ หั ว หน างานหน ว ยอื่ น ๆที่ เกี่ ย วข อ งและ ให
ขอมูลที่สําคัญรวมทั้งขอมูลที่มีการเปลี่ยนแปลง
- ขอรับการชวยเหลือและขอขอมูลสําคัญระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
-ประสานงานกับหัวหนางานสนับสนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนกําลังคนดาน
การแพทย แ ละสาธารณสุ ข /แรงงาน จั ด ส ง กํ า ลั งคนที่ ต อ งการเป น
อาสาสมัครเขาชวยตามจุดตางๆที่รองขอตามความเหมาะสม
สวนสนับสนุน (Logistics)
หัวหนางานสนับสนุนทั่วไป -รับคําสั่งจากผูบัญชาการณเหตุการณและประสานงานฝายตางๆในงาน
สนับสนุนทั่วไปเพื่อใหการสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รองขอ
-ประสานงานกั บ หั ว หน า ฝ า ยทรั พ ยากรบุ ค คลโรงพยาบาลต า งๆที่
เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อขอรับการสนับสนุนดานการแพทยและสาธารณสุข
พรอมทั้ง อาสาสมัครตางๆ เมื่อไดรับการประสานงานจากหัวหนาฝาย
ประสานงาน
Communication unit

สาขาบริการ
จัดตั้งฝายสื่อสารใหประสานงานกับผูบัญชาการณเหตุการณไดงา ย
-จัดตั้งเครือขายวิทยุ และสนับสนุนวิทยุในพื้นที่จําเปน
-ประเมิ น เครือ ข ายโทรศั พ ท ทั้ งภายในและนอกหนว ยงานรายงานให ผู
บัญชาการณเหตุการณทราบ
-ใหคําแนะนําผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับการรายงานและการติดตอสื่อสาร
-จัดเก็บรายงานการสื่อสารทั้งหมด ติดตามบันทึกขอมูลทั้งหมดที่ไดรับ
จากภายในและภายนอกหนวยงาน
-จัดทําระบบเพื่อประกาศรหัสเรียกขานหรือรหัสแผนแกผูเกี่ยวของ

๓๕
บทบาทหนาที่
Medical unit

กิจกรรมที่รับผิดชอบ
-มีหนาที่ จัด ทํ าแผนการบริก ารทางการแพทย และให บ ริก ารทางการ
แพทย เ บื้ อ งต น (First Aid and light medical treatment) แก เ จ า หน า ที่
ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่เกิดเหตุ

Food unit

-รับคําสั่งจากหัวหนางานสนับสนุนทั่วไป
-ประมาณการปริม าณอาหารที่ ต อ งใชและบริห ารจัด การคงคลั งด าน
อาหารและน้ําดื่มและการสํารองพรอมทั้งรายงานหัวหนาฝายสนับสนุน
-ประสานงานกั บ หั ว หน า ฝ า ยสนั บ สนุ น กํ า ลั ง คนและเจ า หน า ที่ ด า น
การแพทยและสาธารณสุขและแจกจายอาหารและน้ําดื่ม
-ประสานงานและรายงานหัวหนาฝายสนับสนุนทั่วไปเปนระยะ

Supply unit

Facilities unit

สาขาสนับสนุน
-รับคําสั่งจากหัวหนางานสนับสนุนทั่วไป
-จัด ทํ าบั ญ ชีจัด ซื้อ จัด จางที่ แยกออกจากการปฏิ บั ติงานปกติเพื่ อ ใชใน
เหตุการณเฉพาะกิจ
-ประสานการทํางานรวมกับงานพัสดุ เวชภัณฑยา/มิใชยา supply
-ดําเนินการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบปฏิบัติที่ไดรับมอบหมาย
-ประสานชี้แจงรายละเอียดกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับพัสดุ เวชภัณ ฑ
วัสดุและอุปกรณตางๆที่เกี่ยวกับการแพทยและที่ไมเกี่ยวกับการแพทย
-สํารวจคลังและรายงายตอหัวหนาสวนสนับสนุน
-จัดสงพัสดุ เวชภัณฑตางๆสงใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
-สรุปการบัญชีของการจัดซื้อสงฝายการเงินการคลังทุกวัน
-รับคําสั่งจากหัวหนางานสนับสนุนทั่วไป
-รับผิดชอบจัดตั้ง และเตรียมสถานที่ที่ใชในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน
รวม ทั้ งแต ง ตั้ งผู จั ด ก ารเพื่ อดู แลฐาน (Incident Base) และแค ม ป
(Camps)ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในสถานที่ และบริเวณที่ เกิ ด เหตุ
โดยรวมทั้งใหบริการดานอื่นๆ อาทิสุขอนามัย ระบบไฟฟาและการรักษา
ความสะอาดของพื้นที่ดังกลาว

๓๖
บทบาทหนาที่
Ground support unit

กิจกรรมทีร่ ับผิดชอบ
-จัดตั้งฝายขนสงใหสามารถประสานงานกับผูบัญชาการเหตุการณไดงาย
-ประเมิ นความต อ งการด านการขนย าย ผู ป ว ย บุ ค ลาการ ทรัพ ยากร
รวมทั้งยาเวชภัณฑ อุปกรณตางๆ ประสานงานกับหนวยกําลังสนับสนุน
กําลังคนทั่วไปเพื่อชวยเหลือการปฏิบัติการ
-จัด บริเวณที่ จอดรถ ยานพาหนะ พรอ มอุ ป กรณ สํ าหรับ เคลื่อ นย าย
ผูปวย โดยประสานงานกับหัวหนาทีมปฏิบัติการดานการแพทย
-ประสานงานกั บ หั ว หน า ด า นความปลอดภั ย เพื่ อ ประเมิ น จุ ด รั บ ส ง ที่
ปลอดภัย
-บันทึกขอมูลการขอรับการสนับสนุน การใชยานพาหนะ และสรุปผล
การดําเนินงานดานการขนสงเสนอผูบัญชาการเหตุการณ
-จัดหาเชื้อเพลิงสําหรับใชในการปฏิบัติงาน

สวนการบริหาร(Finance/administration)
หั วห น าส ว น ก ารบ ริ ห าร -มีหนาที่ตรวจสอบการใชจายที่เกี่ยวของกับการตอบโตเหตุฉุกเฉิน จัดทํา
(Finance /Administration) บัญ ชี จัดซื้อจัดหาวัสดุอุป กรณ บันทึ กเวลาการปฏิบัติงานและประเมิน
คาใชจาย (Cost Accounting and Procurements)
หนวยบันทึกเวลา

-บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อไวคํานวณคาใชจายที่เกิดขึ้น
อาทิ คาเบี้ยเลี้ยง

-มีหนาที่จัดซื้อ/จัดหา/ดําเนินการเชาเครื่องมือ/อุปกรณ จัดทําขอตกลง
ทางการเงิ น รวมทั้ ง รั บ ผิ ด ชอบในการบั น ทึ ก เวลาการใช เ ครื่ อ งมื อ /
อุปกรณดังกลาว
หน ว ยชดเชย/ค า สิ น ไหม -รับ ผิ ด ชอบคํ า นวณค า ชดเชย และเรี ย กร อ งค า สิ น ไหมทดแทนให แ ก
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของดังนี้
ทดแทน
1.การชดเชย รับ ผิด ชอบในการตรวจความถูก ตองของเอกสารเกี่ ยวกั บ
คาชดเชยของพนักงาน และเก็บบันทึกการไดรับบาดเจ็บและหรือเจ็บปวย
ที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน
2.การเรียกรองคาสินไหมทดแทน สืบสวนการเรียกรองคาสินไหมทดแทน
กรณีทรัพยสินเสียหายที่เกี่ยวของกับเหตุฉุกเฉิน
หนวยจัดซื้อจัดจาง

หนวยคาใชจาย

-รับผิดชอบในการรวบรวมขอมูลคาใชจายทั้งหมดประมาณการคาใชจาย
และเสนอแนะแนวทางลด/ประหยัดคาใชจาย

๓๗
บทบาทหนาที่

กิจกรรมที่รับผิดชอบ

สวนแผนงาน (Planning)
หั ว ห น า ส ว น แ ผ น ง า น มีหนาที่หลักในการจัดทําแผนเผชิญ เหตุ (Incident Action Plan: IAP) เพื่อ
(Planning Section Chief : เป นแนวทางในการพั ฒ นายุ ท ธวิธี ก ารปฏิบั ติงานใหบ รรลุ วั ตถุ ป ระสงค
ตลอดจนรวบรวม ประเมิ น ผลขอ มู ล และรัก ษาสถานะของทรัพ ยากร
PSC)
(Prepare action Plan – maintain recourse and situation status)
หนวยทรัพยากร
(Resource Unit)

-รั บ ผิ ด ชอบในการรายงานตั ว (Check - in) และรั ก ษาสถานะของ
ทรั พ ยากรทั้ ง กํ า ลั ง คน และเครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ พั ส ดุ ค รุ ภั ณ ฑ ที่ ไ ด รั บ
มอบหมายภารกิจใหสงไปปฏิบัติงาน

หนวยถอนกําลัง
(Demobilization Unit)

-ในกรณี ที่เกิดเหตุการณ ขนาดใหญ และซับซอน หนวยนี้จะรับผิดชอบ
วางแผนถอนกําลังทรัพ ยากรที่ เสร็จสิ้นภารกิจใหเปนไปอยางมีระเบี ยบ
เรียบรอย และปลอดภัย
-มีหนาที่รวบรวม และประเมินผลขอมูลสถานการณ
จัดเตรียมรายงานสถานการณ และรายงานสรุป

หนวยสถานการณ
(Situation Unit)
หนวยเอกสาร
(Documentation Unit)
หั วห น าส วน ป ฏิ บั ติ ก าร
( Operation Section Chief
: OSC)

-รับผิดชอบแผนเผชิญเหตุ (Incident Action
Plan: IAP) ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวของกับเหตุการณทั้งหมด

-มีหนาที่ความรับผิดชอบในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติทาง
ยุทธวิธี โดยจะดําเนินการตามที่ไดระบุไวในแผนเผชิญเหตุ ( IAP) ที่สวน
แผนงานจัดทําขึ้น รวมทั้งมีหนาที่ดูแลความปลอดภัยของเจาหนาที่คนหา
และกูภัย และรายงานสถานการณใหผบู ัญชาการเหตุการณทราบ
สวนปฏิบัติการ (Operations)
หั วห น าส วน ป ฏิ บั ติ ก าร -มีหนาที่ความรับผิดชอบในการอํานวยการและประสานการปฏิบัติทาง
( Operation Section Chief ยุทธวิธี โดยจะดําเนินการตามที่ไดระบุไวในแผนเผชิญ เหตุ ( IAP) ที่สวน
แผนงานจัดทําขึ้น รวมทั้งมีหนาที่ดูแลความปลอดภัยของเจาหนาที่คนหา
: OSC)
และกูภัย และรายงานสถานการณใหผูบัญชาการเหตุการณทราบ
สวนตอบสนองภาวะฉุกเฉิน -มีหนาที่ปฏิบัติการตามยุทธวิธี จัดสรรและกํากับดูแลทรัพยากรในการ
ตอบโตเหตุฉุกเฉิน (Direct Tactical Actions)
-ทีมปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน/ทีมลําเลียงผูป วยภาคพื้นดินและอากาศ
-ทีมสอบสวนควบคุมโรคและอนามัยสิ่งแวดลอม
-ทีมโรงพยาบาลสนาม
-ทีมแพทยและองคกรแพทย
-กลุมงานการพยาบาลและองคกรพยาบาล

๓๘
บทบาทหนาที่

กิจกรรมที่รับผิดชอบ
ส ว นสนั บ สนุ น และฟ นฟู -ฝายหองปฏิบัติการชันสูตรสํารองโลหิต
-ฝายเภสัชกรรม/คุมครองผูบริโภค
ทางการแพทย
-ฝายทันตกรรม
-ฝายสุขภาพจิตและกลุมงานเวชกรรมฟนฟู
-ทีมอสม./ภาคประชาชน

๓๙
บทที่ 7
การอพยพ
7.1 วัตถุประสงค
7.1.1 เพื่อเปนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนและสวนราชการและสามารถ
ดําเนินการอพยพเคลื่อ นย ายเป นไปอยางมีระบบสามารถระงับ การแตกตื่นเสีย ขวัญ ของประชาชนไปสู
สถานที่ปลอดภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ
7.1.2 เพื่อเปนการเคลื่อนยายสวนราชการมาอยูในเขตปลอดภัยและสามารถใหการบริการประชาชน
ได
7.2 การปฏิบัติ
โรงพยาบาลดอยเตาทําหนาที่ใหการสนับสนุนอพยพประชาชนในเขตพื้นที่ พรอมทั้งปฏิบัติตามการ
สั่งการของ กอ.ปภ.อําเภอ/จังหวัด และดําเนินการดังนี้
7.2.1 การเตรียมการอพยพ
(1) จัดทําแผนอพยพในพื้นที่เสี่ยงจากสาธารณภัย
(2) จัดหาสถานที่ปลอดภัยสําหรับการอพยพประชาชน
(3) จัดเตรียมเสนทางอพยพหลักและเสนทางสํารองที่ไมขัดขวางตอการปฏิบัติการทางทหาร
(4) จัดทําปายแสดงสัญญาณเตือนภัยบอกเสนทางอพยพไปสูสถานที่ปลอดภัย
(5) จัดเตรียมสรรพกําลังหนวยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือหนวยอพยพ
(6) จัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ เชน รถยนตขับเคลื่อน 4 ลอ ไฟฉาย
พลุสองสวาง นกหวีด เสื้อชูชีพ ฯลฯ
(7) จัดประชุมหรืออบรมใหความรูในการชวยเหลือตัวเองเมื่ออยูในภาวะฉุกเฉิน
(8) จัดใหมีการฝกซอมแผนอพยพจากสาธารณภัย
(9) จัดทําคูมือการอพยพจากสาธารณภัย ใหประชาชนศึกษา
7.2.2 องคกรสนับสนุน ประกอบดวย
(1) สวนราชการและหนวยงานตางๆ ในเขตพื้นที่มีหนาที่ปฏิบัติการปองกันและบรรเทาสาธารณ
ภัยรวมในสวนที่เกี่ยวของ และใหการสนับสนุนตามอํานาจหนาทีข่ องแตละหนวยงาน
(2) องค ก รเอกชน มู ล นิ ธิ มี ห น า ที่ ใ ห ก ารสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ งานตามแผน หรื อ ตามที่
ผูอํานวยการทองถิ่นสั่งการในกรณีที่เกิดสาธารณภัย
(3) ประชาชนในหมูบ าน/ชุ มชน มีหนาที่ ใหก ารสนับ สนุนการปฏิบั ติงานตามแผน หรือตามที่
ผูอํานวยการทองถิ่นสั่งการในกรณีที่เกิดสาธารณภัย

7.2.3 ขั้นตอนการอพยพ

๔๐
เมื่อคาดวาจะเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่ ใหผูอํานวยการทําการแจงเตือนประชาชนและสวน
ราชการ ใหเตรียมพรอมรับสถานการณและเตรียมการอพยพในกรณีที่จําเปนตามแผนการอพยพ ดังนี้
(1) การเตรียมการกอนอพยพ
(1.1) ใหจัดทําแผนการอพยพโดยกําหนดรายละเอียด ดังนี้
(1.1.1) สํารวจและจัดทําบัญชีจํานวนผูอพยพไวลวงหนา
(1.1.2) กําหนดเขตพื้นที่รวมพลและพื้นที่รองรับการอพยพไวใหชัดเจน
(1.1.3) กําหนดเจาหนาที่และความรับผิดชอบในการอพยพไวลวงหนา
(1.1.4) สํารวจยานพาหนะ น้ํามันเชือ้ เพลิง ระบบการสื่อสารสําหรับการอพยพ
(1.1.5) กําหนดเสนทางอพยพหลัก และเสนทางรองที่ชัดเจน
(1.1.6) กําหนดสถานที่ปลอดภัยเปนพื้นที่รองรับการอพยพ
(1.1.7) กําหนดระเบียบปฏิบัติในการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบรอย
ในการอพยพ และการอยูอาศัยในพื้นที่รองรับการอพยพตลอดจนการอพยพกลับ
(1.1.8) ใหบริการในการดํารงชีพ และระบบสาธารณสุขตามสมควร
(1.1.9) จัดใหมีส่งิ สาธารณูปโภค และสิ่งอํานวยความสะดวกเพิ่มเติม
(1.1.10) ใหแบงพื้นที่อพยพออกเปนกลุม จัดทําทะเบียนและระเบียบการปกครอง
(1.2) ใหจัดแบงประเภทของบุคคลตามลําดับเรงดวน ดังนี้
(1.2.1) ผูปวยทุพพลภาพ คนพิการ คนชรา เด็ก และสตรีตามลําดับ
(1.2.2) บุคคลหรือประชาชนทั่วไปที่ไมมีความจําเปนในการปฏิบัติการในพื้นที่
(1.3) ใหจัดเตรียมพื้นที่รองรับการอพยพไวลวงหนาใหเปนตามลักษณะความจําเปน ดังนี้
(1.3.1) ตองหางจากพืน้ ที่อันตราย
(1.3.2) ตองไมกีดขวางหรือเหนี่ยวรั้งการปฏิบัติการ
(1.3.3) เปนพื้นที่ที่สามารถจัดการดานสุขลักษณะได
(1.3.4) มีความสะดวกในเสนทางคมนาคม
(1.3.5) มีสิ่งอํานวยความสะดวกและระบบสาธารณูปโภคตามสมควร
(2) การจัดระเบียบสถานที่อพยพและการอํานวยความปลอดภัย
(2.1) การจัดระเบียบสถานที่อพยพ
(2.1.1) ใหประสานงานกับหนวยงานที่เปนเจาของสถานที่และพื้นที่ปลอดภัย และจัดพื้นที่
ใหเหมาะสมกับจํานวนผูอ พยพ
(2.1.2) ใหทําความสะอาดสถานที่ที่ใชสําหรับการอพยพใหถูกสุขลักษณะ
(2.1.3) ใหจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานในสถานที่ปลอดภัยหรือสถานที่อพยพ
(2.1.4) ใหจัดระเบียบพื้นที่อพยพ โดยแบงพื้นที่เปนกลุมครอบครัวหรือกลุมชุมชน
(2.2) การอํานวยความปลอดภัย
(2.2.1) ใหจัดระเบียบเวรยามในการรักษาความสงบเรียบรอยตามความเหมาะสม
(2.2.2) ใหการสนับสนุนดานการรักษาความปลอดภัยในเขตพื้นที่รองรับการอพยพ

๔๑

(3) การแจ งความเคลื่ อ นไหวของสถานการณ ให โรงพยาบาลดอยเต า ติ ด ตามความ
เคลื่อนไหวของสถานการณการเกิดสาธารณภัยอยางใกลชิด และประชาสัมพันธใหทราบถึงสถานการณ
เปนระยะๆ เพื่อลดความตื่นตระหนกของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัย ในกรณีที่มีการยกเลิกสถานการณ
สาธารณภัยควรมีการยืนยันใหชัดเจน และแจงใหผูอพยพเตรียมพรอมอพยพกลับตอไป
(4) การอพยพกลับ
(4.1) เมื่อไดรับแจงวาสถานการณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ตอง
ทราบเสนทางกลับสูหมูบาน/ชุมชน รวมทั้งตรวจสอบสภาพยานพาหนะสําหรับการอพยพใหพรอมกอนออก
ปฏิบัติหนาที่ และติดตอประสานงานกับผูนําหมูบาน/ชุมชน ทุกระยะใหเตรียมตัวสําหรับการอพยพกลับและ
รอรับแจงจุดอพยพกลับที่ตั้งเดิมอยางปลอดภัย
(4.2) กรณีประชาชน เมื่อไดรับแจงวาสถานการณภัยไดสิ้นสุดลงแลว ตองใหความรวมมือ
และเตรียมตัวใหพรอมสําหรับการอพยพกลับ และรอรับแจงจุดอพยพกลับ
(4.3) กรณีผูนําหมูบาน/ชุมชน ใหจัดระเบียบและจัดลําดับกอนหลังของการอพยพอยาง
เปนระบบไปสูที่ตั้งเดิม และประสานงานการอพยพกับเจาหนาที่ที่ดําเนินการควบคุมดูแลการอพยพ

๔๒
บทที่ 8
การฟนฟูและบูรณะ
8.1 หลักการปฏิบัติฟนฟูบูรณะ
โรงพยาบาลดอยเตา รับผิดชอบในการฟ นฟู บูรณะในเขตพื้นที่ โดยการนําทรัพยากรที่มีอยูทั้ง
กําลังคน ทรัพยสิน เครื่องมือของเอกชนเขารวมในการปฏิบัติ ดังนี้
8.1.1 จัดใหมีการรักษาพยาบาลแกผูประสบภัยอยางตอเนื่องจนกวาจะหายเปนปกติ จัดที่พักอาศัย
ชั่วคราว และระบบสุขาภิบาลแกผูประสบภัยในกรณีที่ตองอพยพจากพื้นที่อันตราย
8.1.2 ใหมีก ารประสานงานระหวางหนวยงานของรัฐ และองคก รภาคเอกชนในการสงเคราะห
ผูประสบภัยใหเปนไปอยางมีระบบ รวดเร็ว ทั่วถึง และหลีกเลี่ยงความซ้ําซอนในการสงเคราะหผูประสบภัย
โดยจัดทําบัญชีรายชื่อผูป ระสบภัยไวเปนหลักฐานเพื่อการสงเคราะหผูประสบภัย
8.1.3 ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหกลับคืนสูสภาพปกติโดยเร็ว
8.2 การฟนฟูผูประสบภัยและพื้นที่ประสบภัยใหโรงพยาบาลดอยเตา ดําเนินการดังนี้
8.2.1 การฟนฟูผูประสบภัย
(1) ใหจัดตั้งหนวยบรรเทาทุกขเพื่อปฏิบัติการในขั้นตน ดังนี้
(1.1) ใหการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บและผูปวย
(1.2) ใหขนยายผูประสบภัยและทรัพยสินไปยังที่ปลอดภัย
(1.3) ใหการเลี้ยงดูผูประสบภัยที่ไมสามารถชวยตัวเองไดในระยะแรก
(1.4) ใหการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยแกบุคคลและสถานที่รวมกับ
หนวยงานรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
(2) หลังจากการชวยเหลือของหนวยบรรเทาทุกขขั้นตนใหดําเนินการ ดังนี้
(2.1) สํารวจความเสียหายและจัดทําบัญชีรายชื่อผูประสบภัยและทรัพยสินที่เสียหาย
ไวเปนหลักฐาน พรอมทั้งออกหนังสือรับรองใหผูประสบภัยไวเปนหลักฐานในการรับการสงเคราะหและ
ฟนฟู
(2.2) สงเคราะหผูประสบภัยตามบัญชีที่สํารวจใหมีมาตรการและระเบียบที่รัดกุม
(2.3) ประชาสัมพันธเพื่อเสริมสรางขวัญและกําลังใจของประชาชนใหกลับสูสภาพเดิม
(2.4) ใหการรักษาและจัดบริการดานสาธารณสุขแกผูประสบภัยอยางตอเนื่อง
(2.5) ปองกันโรคระบาดทั้งคนและสัตว

8.2.2 การฟนฟูพื้นที่ประสบภัย
โรงพยาบาลดอยเตา ดําเนินการภายหลังที่ภัยยุติหรือผานพนไปแลวโดยการซอมแซม
สภาพพื้นที่และบูรณะโครงสรางพื้นฐานที่ชํารุดเสียหายใหกลับคืนสูสภาพเดิม ดังนี้

๔๓
(1) ทํ าการสํ ารวจความเสี ย หายทุ ก ด านอย างละเอี ย ด ทั้ งระบบสาธารณู ป โภคและสิ่ ง
สาธารณประโยชนตางๆ
(2) ทํ าการซ อมแซมสวนที่เสียหาย ตามที่ พิจารณาเห็นวาเป นสิ่งที่ส ามารถซอมแซมได
โดยเร็ว เพื่อใหสามารถใชการไดตามปกติ
(3) ให ห นว ยงานที่ รับ ผิ ด ชอบโครงสรางพื้ น ฐานดํ าเนิ นการฟ นฟู ซ อ มแซม และบู รณะ
โครงการที่ไดรับความเสียหาย ดังนี้
(3.1) ระบบไฟฟ า ดํ าเนินการโดยการไฟฟ าส วนภู มิภาค และการไฟฟ าฝายผลิ ตแห ง
ประเทศไทย
(3.2) ระบบประปา ดําเนินการโดยการประปาสวนภูมิภาค
(3.3) ระบบโทรคมนาคมและการติดตอสื่อสาร ดํ าเนินการโดยบริษั ท ทีโอที จํากั ด
(มหาชน) และ บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
(3.4) สถานที่ราชการ โรงเรียน สถานศึกษา วัด และโบราณสถาน ดํ าเนินการโดย
หนวยงานที่รับผิดชอบ
(3.5) พื้นที่ประสบภัย เชน การเก็บซากปรักหักพัง การตรวจสอบความแข็งแรงของ
อาคาร การออกแบบวางผังเมือง การจัดหาแหลงน้ําอุปโภคบริโภค การจัดทําภูมิทัศน ดําเนินการโดยกรม
โยธาธิการและผังเมือง กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา และหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

๔๔
บทที่ 9
การประสานการปฏิบัติกับหนวยงานอื่นๆ
9.1 การประสานการปฏิบัติกับสวนราชการ
(9.1.1) วัตถุประสงค
(1) เพื่อใหสวนราชการในพื้นที่มีแผนและขั้นตอนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) เพื่อเปนการประสานการปฏิบัติกับทม./ทต./อบต.ที่ติดตอหรือใกลเคียงกันในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ภายใตการสั่งการของผูอํานวยการทองถิ่น
(9.1.2) การปฏิบัติ
โรงพยาบาลดอยเตาประสานการปฏิบัติกับสวนราชการและ ทน./ทม./ทต./อบต. ดังนี้
(1) กอนเกิดสาธารณภัย
(1.1) จัดทําแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นใหสอดคลองกับแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
(1.2) จัดใหมีการซักซอมแผนปฏิบัติการฯเปนประจําอยางสม่ําเสมอทุกป
(1.3) จัดใหมีมาตรการ โครงการ กิจกรรม ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใต
งบประมาณของทองถิ่น
(1.4) จัดใหมีอุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องหมาย สั ญญาณ หรือสิ่งอื่นใดในการแจงให
ประชาชนไดทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย
(1.5) จัดใหมีการฝกอบรมเจาหนาที่และประชาชนในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(2) ขณะเกิดสาธารณภัย
(2.1) ให โรงพยาบาลดอยเตา ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการในการปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยของ
(2.2) จัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ และแบงอํานาจหนาที่ตามโครงสราง
(2.3) ใหความชวยเหลือผูประสบภัยตามอํานาจหนาที่ตามโครงสราง
(2.4) ทําการอพยพประชาชนผูป ระสบภัยตามอํานาจหนาที่
(2.5) จัดเจาหนาที่ประสานงานกับ กอ.ปภ.ทม./ทต./อบต.ขางเคียง และ กอ.ปภ.อําเภอ/
กอ.ปภ.จังหวัด ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
(2.6) ใหนําเครื่องมือ เครื่องใช ฯลฯ มาใชในการชวยเหลือผูป ระสบสาธารณภัย
(2.7) กรณีที่ไมสามารถควบคุมสถานการณและจัดการระงับภัยได ใหรองขอความชวยเหลือ
จาก กอ.ปภ.อําเภอ/กอ.ปภ.จังหวัด ตามลําดับ
(3) หลังเกิดสาธารณภัย
(3.1) ทําการสํารวจความเสียหายและสิ่งสาธารณประโยชน

๔๕
(3.2) จั ด ทํ า บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ป ระสบภั ย และให ก ารสงเคราะห ผู ป ระสบภั ย เป น ไปตาม
หลั กเกณฑและวิธี ดําเนินการใหความชวยเหลือ ผูป ระสบภัย พิบัติก รณี ฉุก เฉิ น พ.ศ. 2551 และระเบี ย บ
กระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546
9.2 การประสานการปฏิบัติกับองคการสาธารณกุศล
(9.2.1) วัตถุประสงค
(1) เพื่อระงับภัยที่เกิดขึ้นใหยุติโดยเร็ว ดวยการผนึกกําลังจากอาสาสมัครภาคประชาชน มูลนิธิ
องคการสาธารณกุศล ฯลฯ
(2) เพื่ อ รั ก ษาความเป น ระเบี ย บในการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ช ว ยเหลื อ ประชาชนของเจ า หน า ที่
ผูรับผิดชอบ และอาสาสมัคร มูลนิธิ องคการสาธารณกุศล ฯลฯ
(3) เพื่อเปนการประสานความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชนในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยภายใตการสั่งการของผูอํานวยการทองถิ่น
(9.2.2) การปฏิบัติ
ให โรงพยาบาล ดําเนินการดังนี้
(1) กอนเกิดสาธารณภัย
(1.1) จัดทําบัญชีรายชื่อองคการสาธารณกุศลพรอมสถานที่ตั้ง รายชื่อผูติดตอประสานงาน
หมายเลขโทรศัพท และทรัพยากรที่สามารถใหการสนับสนุนได
(1.2) ใหองคการสาธารณกุศลจัดเจาหนาที่ประสานงานกับ กอ.ปภ.ทน./ทม./ทต./อบต.
ตลอด เวลา 24 ชั่วโมง พรอมอุปกรณและกําลังคนที่สามารถปฏิบัติภารกิจได
(2) ขณะเกิดสาธารณภัย
(2.1) เมื่ อ เกิ ด สาธารณภั ย ขึ้ น ถ า องค ก ารสาธารณกุ ศ ลไปถึ ง พื้ น ที่ ป ระสบภั ย ก อ น
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหกั้นเขตพื้นที่อันตรายและกันไมใหผูที่ไมเกี่ยวของเขาไปยังพื้นที่อันตราย พรอมทั้ง
แจงหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทราบโดยทันที เพื่อดําเนินการควบคุมสถานการณสาธารณภัย
(2.2) กรณี ที่ ได รับ การประสานจาก กอ.ปภ.ทน./ทม./ทต./อบต. ให จัดชุดเคลื่ อนที่ เร็ว
ออกไปยังที่เกิดเหตุ และใหรายงานตัวที่ ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ฯ โรงพยาบาลดอยเตาเพื่อรับมอบ
ภารกิจ
(3) หลังเกิดสาธารณภัย
(3.1) ชวยเหลือเจาหนาที่หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการรักษาความปลอดภัยในสถานที่
เกิดเหตุ และพื้นที่รองรับการอพยพ
(3.2) ประสานหนวยแพทยและพยาบาล อีกทั้งใหการรักษาพยาบาลเบื้องตนแกผูประสบ
สาธารณภัย พรอมทั้งลําเลียงผูไดรับบาดเจ็บสงโรงพยาบาล
(3.3) อพยพชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยไปยังที่ปลอดภัย หรือพื้นที่รองรับการอพยพ

๔๖
(9.3) การประสานงาน
(9.3.1) ในภาวะปกติ โรงพยาบาลดอยเตา เปนหนวยงานหลักในการประสานงานกับองคการ สา
ธารณกุศลในพื้นที่
(9.3.2) ในภาวะฉุ ก เฉิ น เมื่ อ เกิ ด เหตุ ส าธารณภั ย ขึ้ น หรื อ มี ก ารประกาศเขตภั ย พิ บั ติ ใ นพื้ น ที่
ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ รายงานตัวที่ศูนยอํานวยการเฉพาะกิจ ฯ ที่จัดตั้งขึ้นแลวแตกรณีเพื่อประสานการ
ปฏิบัติ

๔๗
เบอรโทรศัพทหัวหนาสวนราชการอําเภอดอยเตา
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ชื่อ-สกุล
นายชาตรี
กิตติธนดิตถ
นายวิจัย
เพ็ญพัฒนากุล
พ.ต.อ.ภูริฑัตต
พันธกุล
พ.ต.ท.ธงชัย
กรรณิการ
นายเจษฎา
โพธิ์ตาก
พ.ต.ดํารง
โกนสัก
นายวิสูตร
เจริญเมืองมูล
นายทนงศักดิ์
หนอตุน
นายสุพจน
วิโรจนรัตโนดม
นางอัญชลี
พลมณี
นายกิติพัฒน
เตจะยา
นายสมบูรณ
พันธวงค
น.ส.เพชรลดา
ใจแนน
นางกรรณิกา
อุปโยคิน
น.ส.อรวรีย
ฟองจันทร
นายนิคม
เมฆะ
นายยงยุทธ
ภูมิดวง
นายวิเชียร
โนจะ
นายกิตติวัฒน
อินทรวิชัย
นายชิตพล
ศรีจันทร
นายประยุทธ
พชเดช
วาที่ ร.ต.บัญญัติ
คํามาสาร
นายคมกฤตย
เมธะปญญา
น.ส.พิมพพิศโสมฑ โชติชัยธนาการ
นายสมชาย
ศรีใจสถาน
นายบุญเทง
คําเมา
นายปกรณ
ภูดอนตอง

ตําแหนง
นายอําเภอดอยเตา
ปลัดฯฝายบริหารปกครอง
ผูกํากับฯสถานีตํารวจดอยเตา
สารวัตรฯสถานีตํารวจภูธรแมกา
พัฒนาการอําเภอ
สัสดีอําเภอ
เกษตรอําเภอ
สาธารณสุขอําเภอ
วัฒนธรรมอําเภอ
ที่ดินอําเภอ
ไปรษณียอําเภอ
ผูอํานวยการโรงพยาบาลดอยเตา
สรรพากรอําเภอ
ทองถิ่นอําเภอ
ผอ.กศน.อําเภอดอยเตา
ผอ.โรงเรียนดอยเตาวิทยาคม
เจาหนาที่กีฬา
ผูปกครองนิคมสรางเขื่อนฯ
หัวหนาฝายประมงน้ําจืด
หัวหนาหนวยปองกันรักษาปาชม35
ผูจัดการสหกรณเกษตรดอยเตา
ผูจัดการสหกรณนิคมอําเภอดอยเตา
ผูจัดการ ธกส.สาขาดอยเตา
ผูจัดการธนาคารออมสินสาขาดอยเตา
หัวหนาไฟฟาอําเภอดอยเตา
นายกเทศมนตรี ต. ทาเดื่อ
นายก อบต. ทาเดื่อ

หมายเลขโทรศัพท
081-8691272
089-8557117
086-1905771
081-7167724
081-7693476
085-7163116
089-7556906
087-5744344
081-4723489
081-8823838
081-8841493
089-7595209
084-3721304
084-9490439
081-7249285
081-9604603
089-2298071
081-9801095
089-5680537
083-3191147
081-9929763
086-1944536
081-9921650
086-9137515
086-1867139
086-1873084
084-3789365

๔๘
เบอรโทรศัพท
ลําดับที่
28
29
30
31
32

ชื่อ-สกุล
นายอินตา
จักรปน
นายเสารหลา
ปูผา
นายนิราศ
วรรณดี
นายสนธยา
พรหมเสน
นายอุดม
แดงติ๊บ

ตําแหนง
นายก อบต. ดอยเตา
นายก อบต. โปงทุง
นายก อบต. บงตัน
นายก อบต. บานแอน
ปศุสัตวอําเภอ

หมายเลขโทรศัพท
086-9110322
089-2626062
089-5543874
087-1747091
089-2712744

๔๙

ภาคผนวก

๕๐
แนวทางการคัดกรองและดูแลรักษาผูปว ยโรคซึมเศราของโรงพยาบาลดอยเตา
ผูทสี่ งสัยวาเปนโรคซึมเศรา

ผูคัดกรองโตะซักประวัติ

ไมมีทั้ง 2 ขอ

คัดกรองภาวะซึมเศรา
ดวยแบบคัดกรอง 2Q

ไมพบภาวะซึมเศรา

ใชอยางนอย 1 ขอ
คัดกรองภาวะซึมเศราดวย
แบบคัดกรอง 9Q

Mild 7-12
คะแนน

< 7 คะแนน ไมพบโรคซึมเศรา

Moderate 13-18 คะแนน
ใหคําแนะนําเบื้องตน
และใหสุขศึกษาญาติ
Severe ≥ 19 คะแนน
เฝาระวัง

Rx+Counseling +ใหสุขศึกษาญาติเฝาระวัง Admit/Refer
ถามี Hight-risk suicide
Refer + Counseling +ใหสุขศึกษาญาติเฝาระวัง

คัดกรองภาวะซึมเศราดวยแบบคัดกรอง 8Q

Mild 1-8
คะแนน

ใหคําแนะนําเบือ้ งตน
และใหสุขศึกษาญาติ
เฝาระวัง

Moderate 9-16 คะแนน

Rx+Counseling +ใหสุขศึกษาญาติเฝาระวัง +F/u 2 wks

Severe ≥ 17 คะแนน

Rx+Counseling +ใหสุขศึกษาญาติเฝาระวัง Admit/Refer

OPD,ER

คุณอรุณี สุตาคํา

IPD,ชุมชน

คุณพิมพวมิ ล ปนจันทรคํา

พบพยาบาลจิตเวช

สงพบแพทย

๕๑

WORK FlOW การสอบสวนโรคติดตอที่สําคัญ
SRRT อําเภอดอเตา จังหวัดเชียงใหม
รพ.ท./รพช./รพ.สต./องคการปกครอง
สวนทองถิ่น/อื่นๆ
พบการระบาดของโรค
แจงทางโทรศัพท/Fax/อื่นๆ
รับทราบขาวสาร/เรื่องแจง
รายงานเบือ้ งตน

ยืนยันตรวจสอบขอเท็จจริง

ไมใช

ใช

เฝาระวังตอไป

โรคเรงดวนที่รุนแรงหรือโรคที่
สําคัญตองดําเนินการ

โรคไมรุนแรง

พื้นที่สามารถจัดการไดดี

พิจารณา

จัดการได

จังหวัดตองออกสอบสวน
ประชุมวางแผนการ
ดําเนินการและประสาน
หนวยงานที่เกี่ยวของ

แจงพื้นที่สอบสวนควบคุมตามมาตรการ

ออกดําเนินการควบคุมและ
สอบสวนโรคตามแนวทางการ
ดําเนินงานรายโรค

รายงานผูบริหาร

ติดตามประเมินสถานการณ

ออกดําเนินการควบคุมและ
สอบสวนโรคตามแนว
ทางการดําเนินงานรายโรค

จัดการไมได
จัดการได

ติดตามเฝาระวังผลมี 2 เทา ของ
ระยะฝกตัวเกิดขึน้ หรือไม

มี

ไมมี

สรุปผล/รายงานสถานการณ
ตามขั้นตอน

จัดการไมได

๕๒
กรณีไดรับรายงานการระบาดของโรค
ศูนยSRRT จังหวัด / โรงพยาบาลที่พบผูปวย
รายงาน

ยืนยันผล รวบรวมขอมูลเพิ่มเติม
ศูนย SRRT อําเภอ

สามารถเขาพื้นที่ภายใน 24 ชม.

รายงานผูบริหารเพื่อสั่งการและ
ติดตามสถานการณอยางตอเนือ่ ง
ไมสามารถเขาพื้นที่ไดภายใน 24ชม.
ประสานงาน

หัวหนาทีม/เจาหนาที่หลัก/ทีมงาน
ประสานงานศูนยSRRT อําเภอ
เขตติดตอเพื่อดําเนินการ เตรียม
อุปกรณ ยานพาหนะเพื่อเขา
ดําเนินการในพื้นที่

สงรายงานเบือ้ งตนแกผูบริหาร

รายงานสรุปผลการ
ดําเนินการแกผูบริหาร

ศูนย SRRT อําเภอเขต
ติดตอรับทราบขอมูล
ประสานพื้นที่รวมดําเนินการ

ศูนย SRRT
ตําบล/PCU
ประสานพื้นที่

พื้นที่ดําเนินการ
-สอบสวนการระบาดของโรค
-คนหาผูปว ยรายใหม
-สุขศึกษาประชาสัมพันธ
-ควบคุมปองกันโรค
-เฝาระวังการเกิดโรคซ้ํา

รายงานสถานการณเบือ้ งตนแกศูนย SRRT อําเภอทางโทรศัพท

ทีมSRRT อําเภอ เขาพื้นที่หลัง 24 ชม.
-ตรวจสอบเพิ่มเติมกระบวนการควบคุมปองกันโรค
-รายงานสรุปผลการดําเนินงานแกผูบริหาร

๕๓
แนวทางการเฝาระวังโรคติดเชื้อกลุมEnterovirus ชนิดรุนแรง
(Hand-foot and mouth disease(HFMD) และ Enterovirus 71 infection)
Acute fever with cardiac (with or without myocarditis)
Hand-foot and mouth disease ซึ่ งอาการรุน แรง เช น อาการทางระบบประสาท ระบบทางเดิ น
หายใจ และระบบหัวใจและหลอดเลือด หรือผูปวย Hand-foot and mouth disease ที่จําเปนตอง
เขารับ การรัก ษาในโรงพยาบาล ClusterของHFMD ในบุ ค คลใกลชิด (บ านหรือ หอ งเรีย นเดีย วกั น )
ตั้งแต 2 คนขึ้นไป

พิ จ ารณ า Admit (ห อ งแ ย ก )
ตามความเหมาะสมใหการรักษา
ตามความเหมาะสมปรึ ก ษ า
แพทยแผนกโรติดเชื้อ

รายงาน สสจ.
ทันที

การตรวจสําหรับEnteroviruses
-ทํา throat swab or NP swab for viral
isolation(Enterovirus)
-เก็บ stool or rectal swab for viral
isolation(Enterovirus)
-เก็บ Blood clot 3-5 ml foe
microneutralization test
Spacimen ปนแยก และเก็บไวที่ serum lab
serlogyกอน เก็บSpacimenหางจาก first
Spacimen อยางนอย 14 วัน ปนแยกและสง
paired sera ไปที่กรมวิทยาศาสตรการแพทย

ทีมSRRTดําเนินการ
- สอบสวนโรคในชุมชน
- คนหาผูปวยเพิ่มเติม
- ใหความรูถึงวิธีการติดตอของโรค
- ตรวจศูนยเด็กเล็ก โรงเรียนอนุบาล โรงเรียน
ประถม
- พิจารณาหยุดเรียนในชัน้ หรือทั้งโรงเรียนอยาง
นอยหนึ่งสัปดาห
- รายงาน สคร. และสํานักระบาดวิทยา

แนวทางคัดกรองโรคไขหวัดใหญสายพันธใหม โรงพยาบาลดอยเตา
ผูปวยไข ไอ เจ็บคอ อาการคลายไขหวัดใหญ + มีประวัติเสี่ยงตอการติดเชื้อ

ผูปวยอาการไมรุนแรง และไมใชกลุมเสี่ยง

 แยกตรวจ ณ จุดตรวจ
 ไมทํา Throat swab
 รักษาตามอาการ , ไมพิจารณาใหยา
ตานไวรัส
 แนะนําตรวจซ้ํา หากอาการไมดขี ึ้น

HCWs






Throat swab ทุกคน
ให Tamiflu 5 วันกอนรอผล PCR
ICN ตามผล PCR + ทานยาตอจนครบ
หยุดทานยา

ผูปวยกลุม เสี่ยงตอโรครุนแรง
 อายุ < 5 ป > 65 ป
 หญิงตั้งครรภ
 ผูที่โรคประจําตัวเรื้อรัง เชน ปอด
หัวใจ เบาหวาน ไต ตับ มะเร็ง
เอดส เปนตน
 ผูปวยที่มีภูมคิ ุมกันต่ําทุกกรณี
 ผูที่ไดยาแอสไพรินเปนเวลานาน

ผูปวย Acute exacerbation of
Asthma, COPD, CHF, ผูปวย
Community acquired
pneumonia

1. ถาอาการไมรุนแรง ไมตองadmit ไมตอง swab
 รักษาตามอาการ
 ให Tamiflu 5 วัน ตามดุลยพินิจของแพทยผูรักษา
2. อาการรุนแรง พิจารณา Throat swab / nasopharyngeal aspiration กอน
admit หรือ Refer
 รับผู้ป่วยนอน AIIR ห้ องแยก หรื อ ward ชาย
 เจ้ าหน้ าทีใช้ หลัก droplets precautions
ใช้ หลัก airborne precautions กรณีมีหตั ถการส่งเสริ มให้ เกิด Neubulization หรื อ respiratory
secretion suction หรื อเข้ าใกล้ ผ้ ปู ่ วยน้ อย

อาการรุนแรง ดังนี้
 มีอาการของ LRI เชน หอบมาก
O2sat ต่ํา เจ็บหนาอก
 มีอาการนอกปอด เชน อาการ
ทางสมอง หัวใจ
 มีไขมากกวา 3 วัน
 มีภาวะ Dehydration รับประทาน
อาหารไมได หรือไดนอ ยลง

พิจารณา Throat swab /
nasopharyngeal aspiration กอน
admit หรือ Refer

แนวทางการดําเนินงาน กรณีโรคไขหวัดใหญสายพันธุเม็กซิโก สําหรับโรงพยาบาล จ. เชียงใหม

- ผูปวยมีอาการ ไข มากกวา 38 องศา รวมกับ
- อาการอยางใดอยางหนึง่ ไดแก น้ํามูก ไอ เจ็บคอ หายใจผิดปกติ (หอบ ลําบาก) ปวดกลามเนื้อ หรือแพทย
วินิจฉัยสงสัยวาเปนปอดบวม หรือไขหวัดใหญ
ประวัติ ขอใดขอหนึ่ง ดังนี้
1. อาศัยหรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่พบผูปว ยไขหวัดใหญสายพันธุเม็กซิโก หรือสัมผัสใกลชิดกับผูปวยที่
เดินทางมาจากพื้นที่เสีย่ ง (ติดตามขอมูลพืน้ ที่เสี่ยงจากเว็ปสํานักระบาดวิทยา
www.epid.moph.go.th) ในระยะ 7 วันกอนปวย
2. มีผูปวยรวมบานหรือที่ทาํ งานปวยสงสัยโรคไขหวัดใหญหรือปอดอักเสบ 2 รายขึ้นไปภายใน 1 สัปดาห
3. ผูปวยปอดบวมที่เปนบุคลากรสาธารณสุข/ผูปวย Hospital Acquire pneumonia
4. ผูปวยปอดบวมรุนแรงหรือเสียชีวิตที่หาสาเหตุไมได
Admit หองแยก

รายงาน สสจ.เชียงใหม
ตามแบบรายงาน
โทร : 053-216592
Fax : 053-221363 , 216671
สสจ.ชม.รายงานสํานัก
ระบาดและสคร.10
Fax : 054-281027
02-5901784

สง Lab

 Nasopharyngeal aspirate หรือ
Nasopharyngeal Swab หรือ Throat Swab

 Clot Blood/Serum 2 ครั้งหางกัน 14 วัน สง
ศูนยวิทย ชม. พรอมใบนําสง
โทร : 053-112188 ตอ 606
 สง CXR กรณีมีอาการหอบเหนื่อย หรือสงสัย
Pneumonia

พิจารณาใหยา Tamiflu
ตามดุลยพินิจของแพทย
ขนาดยา
ผูใหญ :
1 เม็ด (75 mg) เชา-เย็นทาน 5 วัน
เด็ก :

 น้ําหนัก < 15 กก. ให 30mg
เชา-เย็น ทาน 5 วัน

 น้ําหนัก 16-23 กก. ให 45
mg เชา-เย็น ทาน 5 วัน

 น้ําหนัก 24 -40 กก. 60 mg
ประสานทีม SRRT
 สอบสวนโรคในโรงพยาบาล และในชุมชน ภายใน 24 ชม.
 ใหสุขศึกษา
 เฝาระวังโรคในชุมชน และติดตามผูสัมผัสใกลชดิ 7 วัน
กรณีผูปวย PCR Positive
 พิจารณากักกัน/จํากัดการเดินทางเขาออกในชุมชนตามความจําเปน
 ตรวจ Lab และให Tamiflu ในผูสัมผัสใกลชิด

เชา-เย็น ทาน 5 วัน

 มากกวา 40 กก.ใหเทาผูใหญ
หมายเลขโทรศัพท ผูประสานงานจังหวัด
1. นางสุธีรัตน มหาสิงห 089-8354242
2. นางโชษิตา คุมตลอด 081-9007565
3. นางทินมณี ทิพยปญญา 081-9613629

การสงตอผูปวย ทําไดในกรณีทเี่ กินศักยภาพของสถานบริการในการดูแลผูปวย หรือไมมีความพรอมดานบุคลากร/อุปกรณการแพทย

