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จากสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสอีโบลาในกลุ่มประเทศแอฟริกา ส่งผลให้มีผู้ป่วย
และผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมาก โดยอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 60 – 90 % ส่งผลให้มีการเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศต่างๆ ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีโอกาสจะเกิดการ
ระบาดของเช้ือไวรัสอีโบลาได้ 
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เนื่องจากเป็นหน่ึงที่ต้ังของท่าอากาศยานนานาชาติ มีการเดินทางของบุคคลจากต่างประเทศเป็น
จํานวนมาก รวมไปถึงจากประเทศในกลุ่มเส่ียงด้วย ดังนั้นจังหวัดเชียงใหม่จึงมีความเส่ียงและ
จําเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลา โรงพยาบาล
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อาคารสถานท่ี แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งชุดป้องกันการติดเชื้อที่จะต้องมีการเตรียมให้เพียงพอกับ
การดูแลผู้ป่วย 

ทางคณะทํางานอุบัติใหม่ อุบัติซํ้า โรงพยาบาลนครพิงค์ จึงได้จัดทําคู่มือการเตรียมความ
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โรงพยาบาลนครพิงค์ และยินดีรับคําวิจารณ์ต่างๆ ที่จะช่วยให้หนังสือได้รับการพัฒนาและ
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นิยามผู้ป่วยอีโบลาและผู้สมัผัส 

 

นิยามโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

ก. นิยามผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

ข. นิยามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

 

ก. นิยามผู้ป่วยโรคติดเชื้ออีโบลา 

1. ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน (PUI: patient under investigation) 

ผู้ป่วยที่มีไข้ต้ังแต่ 38 องศาเซลเซียสข้ึนไป ร่วมกับ มีประวัติสัมผัสโรคช่วง 21 วัน 
ก่อนเริ่มป่วย ข้อใดข้อหน่ึง ต่อไปนี้ 

- อาศัยอยู่ หรอื เดินทางมาจากประเทศท่ีเกิดโรค 
- สัมผัสผู้ป่วยหรือศพของผู้ป่วยท่ีเข้าเกณฑ์สอบสวน/สงสัยโรคติดเชื้ออีโบลา 
- สัมผัสโดยตรงกับสัตว์จําพวกค้างคาว หนู ลิง สัตว์ป่าเท้ากีบที่มาจากพ้ืนที่เกิด

โรค 
2. ผู้ป่วยสงสัย (Suspected case) 

2.1 ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน ที่มีอาการไข้ ร่วมกับอาการอย่างน้อย 3 อย่างจาก
อาการดังต่อไปน้ี ปวดศีรษะ ปวดข้อ ปวดกล้ามเนื้อ ปวดแน่นท้อง อาเจียน ถ่ายเหลว 
สะอึก กลืนลําบาก ซึม หรือ 

2.2 ผู้ป่วยเกณฑ์สอบสวน ที่มีอาการเลือดออกผิดปกติ หรือ มีอาการรุนแรงท่ีเกิด
กับหลายระบบอวัยวะ 

2.3 ผู้ที่อาศัยอยู่ หรือ เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดของโรคภายใน 21 วัน และ
เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุอ่ืนๆ ที่ชัดเจน 

3. ผู้ป่วยน่าจะเป็น (Probable case) 

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน/ผู้ป่วยสงสัย ที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยหรือศพหรือสารคัด
หล่ังของผู้ป่วยท่ียืนยัน/น่าจะเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
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4. ผู้ป่วยยืนยัน (Confirmed case) 

ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน/ผู้ป่วยสงสัย/ผู้ป่วยน่าจะเป็น ที่มีผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการพบหลักฐานการติดเชื้อไวรัสอีโบลา อย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

- ทั้ง Ebola Realtime และ Conventional RT-PCR ให้ผลบวกจากตัวอย่าง
เลือดที่ตรวจโดยห้องปฏิบัติการอย่างนอ้ย 2 แห่ง รวมทั้งมีผล Nucleotide 
sequencing จากห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 1 แห่ง 

- สามารถแยกเชื้อไวรัสอีโบลา (Viral isolation) 
หมายเหตุ: ณ ปัจจุบัน ห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ยังไม่ทําการแยกเชื้อไวรัสอีโบลาใน
ห้องปฏิบัติการเน่ืองจากต้องการความปลอดภัยสูงในระดับ BSL4 การแยกเชื้อไวรัสอีโบลาต้อง
นําส่งห้องปฏิบัติการ USCDC 

กรณีที่เก็บตัวอย่างก่อนวันที่ 5 หลังเริ่มป่วยแล้วมีผลเป็นลบ ให้เก็บตัวอย่างซํ้าในวันที่ 5 
หลังเริ่มป่วยอีกครั้ง 

การยืนยัน ผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลาแต่ละราย จะพิจารณาจากผลการตรวจทาง
ห้องปฏิบัติการร่วมกับ อาการทางคลินิก และข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา โดยผ่านคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ฯ โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ 

 

5. ตัดออกจากการเป็นผู้ป่วย (discarded) 

ผู้ป่วยที่ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่พบหลักฐานการติดเช้ือไวรัสอีโบลาจาก
การตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน 2 วิธีที่แตกต่างกัน ดังเกณฑ์ต่อไปนี้ 

5.1 ทั้ง Ebola Realtimeและ Convertional RT-PCR ให้ผลลบจากตัวอย่าง
เลือดที่เก็บในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม (อย่างน้อยวันที่ 5 หลังเริ่มมีอาการ) และตรวจโดย
ห้องปฏิบัติการอย่างน้อย 2 แห่ง 

5.2 กรณีที่ไม่สามารถเก็บตัวอย่างเพ่ือตรวจหาการติดเชื้อได้ ให้คณะกรรมการที่
ปรึกษาด้านวิชาการและยุทธศาสตร์ฯ โรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ ร่วนกันพิจารณาข้อมูล
ผู้ป่วย อาการทางคลินิก ระบาดวิทยาและผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือ
ลงความเห็นว่าจะตัดออกจากการเป็นผู้ป่วยหรือไม่ 
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หมายเหตุ: ตัวอย่างท่ีส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ จะต้องเก็บตัวอย่างในวันที่เริ่มมีอาการป่วย
มาแล้ว 3 วันข้ึนไป กรณีที่ให้ผลลบในช่วงไม่เกินสามวันหลังมีอาการดังกล่าว ต้องทําการตรวจซํ้า
อย่างน้อยอีกหน่ึงครั้ง ทั้งนี้เน่ืองจากสามวันแรกหลังมีอาการผลท่ีได้อาจเป็นผลลบปลอม เพราะ
ปริมาณเชื้อน้อย 

 

ข. นิยามผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

ผู้สัมผัส ได้แก่ ผู้สัมผัสใน 3 ข้อต่อไปนี้ 

1.ผู้สัมผัสผู้ป่วย หมายถึง ผู้ที่สัมผัสกับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ด้วยกรณีต่อไปนี้อย่าง
น้อยหนึ่งกรณีภายใน 21 วันก่อนมีอาการป่วย 

- อาศัยอยูใ่นบ้านเดียวกบัผู้ป่วย 
- ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดและสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหล่ังจากร่างกายผู้ป่วยหรือ

เส้ือผ้าของผู้ป่วย 
- สัมผัสกับร่างผู้เสียชีวิตขณะจัดการศพหรือระหว่างงานศพ 
- ทารกท่ีดูดนมมารดาท่ีป่วยด้วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

2.ผู้สัมผัสสัตว์ป่วยหรือตาย หมายถึง ผู้ที่สัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือตายท่ีมาจากแอฟริกา
หรือสัตว์ที่มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการติดเช้ือไวรัสอีโบลา ด้วยกรณีต่อไปน้ีอย่างน้อย
หนึ่งกรณี ภายใน 21 วันก่อนมีอาการป่วย 

- สัมผัสกับสัตว์ป่วยหรือตาย (โดยเฉพาะ ลิง แอนติโลปป่า สัตว์กีบคู่ที่อยู่ในวงศ์วัว
และควาย หนู และค้างคาว) 

- ชําแหละสัตว์ตาย 
- รับประทานเน้ือสัตว์ป่าดิบ 

3.ผู้ปฏิบัติ งานในห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อ ก่อโรค  หมายถึง ผู้ปฏิ บั ติงานใน
ห้องปฏิบัติการตรวจหาเช้ือก่อโรค และได้สัมผัสตัวอย่างส่งตรวจด้วยกรณีต่อไปนี้อย่างน้อยหนึ่ง
กรณี ภายใน 21 วันก่อนมีอาการป่วย 

- สัมผัสตัวอย่างส่งตรวจจากสัตว์ป่วยท่ีมาจากแอฟรกิาท่ีสงสัยโรคติดเชื้อไวรัส 
อีโบลา หรือสัตว์ที่มีผลการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
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แผนระบบบัญชาการเหตุการณ์อีโบลา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

Nakornping Hospital Incident Command System 

For Ebola Outbreak 

NHICS-EBOLA 
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แนวทางการประกาศและใช้แผนระบบบัญชาการเหตุการณ์อีโบลา  
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

(Nakornping Hospital Incident Command System : NHICS-EBOLA) 

 

ข้อบ่งชี้การใช้แผนระบบบัญชาการอีโบลา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

พบผู้ป่วยตามนิยามโรคติดเชื้ออีโบลา (ก.) ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนครพิงค์โดย
ผ่านช่องทางเหล่านี้  

1. ถูกส่งตัวโดยการประสานจากด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชียงใหม่ ผ่าน 1669 
ศูนย์กู้ชีพเวยีงพิงค์ 

2. ผู้ป่วยผ่านระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ศูนย์กู้ชีพเวยีงพิงค์ 
3. ผู้ป่วยจากระบบส่งต่อผ่านศนูย์ประสานการส่งต่อ (Call center) หรือ 
4. ผู้ป่วยมาเองท่ีพบว่าเข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลนครพิงค์ในแผนกผู้ป่วยนอกหรือห้อง

ฉุกเฉิน 
 

การประกาศเปิด-ปิด แผนระบบบัญชาการเหตุการณ์อีโบลาโรงพยาบาลนครพิงค ์

(NHICS-EBOLA) 

 

การประกาศเปิดแผน 

1. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command) เป็นผู้ประกาศใช้แผน 

2. ประกาศทันทีเมื่อมีผู้ป่วยต้องสงสัยว่าจะมีการติดเชื้ออีโบลาเข้ารับการรกัษาท่ีโรงพยาบาล
นครพิงค์ ตามข้อบ่งชี้การใช้แผนระบบบัญชาการอีโบลา โรงพยาบาลนครพิงค์ 

3. การประกาศใช้แผนควรเกิดก่อนการลําเลียงผู้ป่วยเข้าสู่โรงพยาบาล ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
เร่งด่วนให้อยูใ่นดุลยพินิจของผู้มีอํานาจส่ังการ 
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ช่องทางการประกาศใช้แผน NHICS-EBOLA 

1. งานที่เกี่ยวข้องเม่ือได้รับแจ้งหรือทราบว่าจะมีผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื่ออีโบลามาโรงพยาบาล
นครพิงค์ให้แจ้งรายงานผู้อํานวยการหรือผู้ได้รับมอบหมายทราบทันที 

2. ผู้อํานวยการหรือผู้มีอํานาจเปิดแผนแจ้งผู้ประสานงาน (Liaison Officer :LO) เพ่ือ
ประสานผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง ICS ทั้ง 7 คนเพ่ือเปิดแผนและประชุมวางแผนท่ีห้อง
ประชุมศูนยอํ์านวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) หรือศูนย์บัญชาการ (ICP) ตามที่กําหนด
ในเวลาไม่เกนิ 30 นาที 

3. ผู้ประสานงาน (Liaison Officer :LO) แจ้ง Operator ประสานผู้เกี่ยวข้องตามโครงสร้าง 
ICS ทางโทรศัพท์ 

4. Operator ส่ง SMS แจ้งกรรมการบริหารและทีมผู้เกี่ยวข้องในการโต้ตอบเหตุการณ์อีโบ
ลาเพ่ือทราบและเตรียมความพร้อม 

5. ผู้ประสานงาน (Liaison Officer :LO) แจ้งการประกาศใช้แผนในกลุ่ม Line Ebola และ
กลุ่มกรรมการบริหาร 

6. Operator ประกาศแผนทางเสียงตามสายโดยใชร้หัสลับว่า “เจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ 
ขณะน้ีเปิดแผนปฏิบัติการ 111” ประกาศติดต่อกัน 3 ครั้ง 

 

การประกาศปิดแผน 

1. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command) เป็นผู้ประกาศปิดแผน 

2. ประกาศเม่ือไม่มีผู้ป่วยหรือผู้ต้องสงสัยติดเชื้ออีโบลารวมถึงเจ้าหน้าที่ที่สังเกตอาการใน
โรงพยาบาลจนครบ 21 วันแล้ว 

3. ได้รับการอนุมัติให้ปิดแผนจากผู้มีอํานาจในการตัดสินใจ 
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ช่องทางการประกาศปิดแผน NHICS-EBOLA 

1. แจ้งผ่านการประชุมของศูนย์อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) หรือศูนย์บัญชาการ 
(ICP) โต้ตอบเหตุการณ์อีโบลาโรงพยาบาลนครพิงค์ 

2. Operator ส่ง SMS แจ้งกรรมการบริหารและทีมผู้เกี่ยวข้อง ในการโต้ตอบเหตุการณ ์
อีโบลา 

3. ผู้ประสานงาน (Liaison Officer :LO) แจ้งการประกาศใช้แผนในกลุ่ม Line Ebola และ
กลุ่มกรรมการบริหาร 
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โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS : Incident Command System) เพือ่รับมือสถานการณ์ผูป้่วยโรคติดเชื้อไวรสัอีโบลาโรงพยาบาลนครพิงค ์

 IC : ผู้บังคับบัญชาเหตุการณ์ ICS 

1. นพ.ธํารง  หาญวงศ์ (ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์) : 088-2936630 

2. นพ.ภราดร  มงคลจาตุรงค์ (รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์) : 089-9553215 

3. นพ.เจษฎา  จิตตภิรมย์ (รองผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิ) : 086-1870598 

4. นพ.ศิริพจน์ ศรีบัณฑิตกุล (รองผู้อํานวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ) : 081-8833058 

5. นพ.วรจักร จิวะกิดาการ (ประธานองค์กรแพทย์) : 081-8818014 

Lasion นายนรินทร์ เอมกลิ่น (รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร) : 081-6717839 

นพ.ธรณี  กายี (ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน) : 081-8844737 

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ (หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายฯ) : 089-7015933 

นางพิมพินันท์ คํามาวัน (หัวหน้างานระบาดวิทยา) : 090-9632819 

OC : หัวหน้าส่วนปฏิบัติงาน 

1. นพ.ภราดร  มงคลจาตุรงค์ (รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์) :  089-9553215 

2. นางดรุณศรี สิริยศธํารงศ์ (รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล) : 086-5870074 

3. นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน (หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม) : 081-9927476 

4. นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล (หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน) : 089-9530375 

PC : หัวหน้าส่วนวเิคราะห์ วางแผน และทรัพยากร 

1. นพ.เจษฎา  จิตตภิรมย์ (รองผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิ) : 086-1870598 

2. นพ.จตุชัย มณีรัตน์ (รองประธานองค์กรแพทย์) : 089-6323572 

3. นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ (ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านครุภัณฑ์) : 085-0305757 

LC : หัวหน้าสว่นสนับสนุน 

1. นายนรินทร์ เอมกลิ่น (รองผู้อํานวยการฝ่ายบริหาร) :  081-6717839 

2. พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ (ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านวัสดุการแพทย์) : 086-9135454 

3. ทพ.สมบูรณ์ วรรณสาร (ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านอาคารสถานที่) : 081-9604574 

4. น.ส.ระพีพรรณ พวงลัดดาวัลย์ (หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ) : 081-9619764 

FC : หัวหน้าส่วนการบริหาร และการเงิน 

1. น.ส.ระพีพรรณ พวงลัดดาวัลย์ (หัวหน้าฝ่ายการเงินและพัสดุ) :  081-9619764 

2. นางยุพินภรณ์ วรัชย์กิตติยศ  : 089-2640121 

3. นางเสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์ (หัวหน้างานพัสดุ) : 087-1722921 

Safety  พญ.นิษฐา  เขียนประสิทธิ์ (ประธานคณะกรรมการโรคติดเชื้อ) : 081-8853451 

  นพ.อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยา) : 086-9110453 

นพ.สุกิจ พรหมสิริ (ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม) : 087-6080229 

นางรัชนีย์ วงค์แสน (หัวหน้างาน IC) : 086-1835541 

PIO   นพ.ฉัตรชัย  คุณรังสีสมบูรณ์ (ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านประชาสัมพันธ์และโสต) : 089-6316102 

น.ส.ฟองแก้ว  บัวลูน (หัวหน้างานประชาสัมพันธ์) และทีม : 087-1887186 
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ผู้บัญชาการเหตุการณ์  
นพ.ธํารง หาญวงศ ์

088-2936630 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นพ.ฉัตรชัย คุณรังสีสมบูรณ์ 089-6316102 

ฝ่ายประสานงาน : นายนรินทร์ เอมกลิ่น 081-6717839 

ฝ่ายความปลอดภัย : พญ.นิษฐา เขียนประสิทธิ์ 081-8853451 

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ 
นพ.ภราดร  มงคลจาตุรงค์ 089-9553215 

ทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน : นพ.อิทธาวุธ งามพสุธาดล 089-9530375 

หัวหน้าส่วนแผนงาน 
นพ.เจษฏา  จิตตภิรมย์ 086-1870598 

หน่วยทรัพยากร / หน่วยถอนกําลัง 
นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ (หัวหน้า) 085-0305757 
น.ส.พรรณี  มานารักษ์ 081-1120503 
นางปฏิวัติ  กาญจนกามล 081-9526016 
นางพัณณีติ๊บป้อ 081-70653373   

หน่วยข้อมูล / วิเคราะห์ / วางแผน 
นพ.จตุชัย มณีรัตน์ (หัวหน้า) 089-6323572 
นพ.สุรชาย เล้าพรพิชยานุวัฒน์ 081-8832768 
นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล 087-6576416 
พญ.นิษฐา เขียนประสิทธิ์ 081-8853451 
นพ.อภิญญา นิรมิตสันติพงศ์ 086-9110453 
นพ.ฉันทวัฒน์  สุทธิพงษ์ 083-2085439 
นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ 089-7015933 
นางรัชนีย์  วงศ์แสน 086-1835541 
นางรัตนมาลา เทียมถนอม  089-7558849 
นายชัชวาลย์  บุญเรือง 081-3664495 
น.ส.พัชราภรณ์ ชัยแก้ว 082-6235616 
นายมณเทียร ปุณวัตร์ 081-7469474 
นายทศพร ยาณะสาร 086-5352545 
นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะผัด 081-0289408 
น.ส.ณัฐนรี  ใส่ด้วง  087-6617599 

หัวหน้าส่วนสนับสนุน 
นายนรินทร์  เอมกลิ่น 081-6717839 

หัวหน้าส่วนการบริหาร 
น.ส.ระพีพรรณ พวงลัดดาวัลย์ 081-9619764 

หน่วยจัดซื้อ / จัดจ้าง 
นางเสาวคนธ์ เปี้ยสุพงษ์ (หัวหน้า) 087-1722921 
นางภราดร  ใจนันตา 081-9601606 
น.ส.นุสรา ยิ่งดี 089-7015729   

หน่วยชดเชย / เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
นางกรรณิการ์ เจียมจรัสรังสี (หัวหน้า) 
081-8850488  
นางพัชราภรณ์  บุญจูบุตร 089-5539772 

หน่วยบันทึกเวลา 
น.ส.สุชีรา ณ ชียงใหม่ (หัวหน้า) 089-8522613 
น.ส.รักคณา  ตาติโน 085-7199269 

หน่วยค่าใช้จ่าย 
นางยุพินภรณ์ วรัชญ์กิตติยศ (หัวหน้า) 
089-2640121 
นายธิติพงษ์ ปัญจุบรี 081-9503349 

EMS/Disaster/Refer : นพ.บุญฤทธิ์ คําทิพย์ 081-7248155 

ส่วนตอบสนองภาวะฉุกเฉิน  

ทีมเวชกรรมสังคม : นพ.ธีรวัฒน์ วงค์ตัน 081-9927476 

ทีมควบคุมโรค : นางพิมพินันท์ คํามาวัน 090-9632819 

ทีมแพทย์ : นพ.วรจักร จิวะกิดาการ 081-8818014 

ทีมพยาบาล : นางดรุณศรี  สิริยศธํารง 086-5870074 

ส่วนสนับสนุนและฟื้นฟูทางการแพทย์ 

ทีมชันสูตร (Lab): นางจุรี กสินฤกษ์ 083-5167422 

ทีมเภสัชกรรม : ภญ.รศนา  ธนะทิพานนท์ 089-8559324 

ทีมทันตกรรม: ทพญ.กฤษณา ทวีธนากร 081-5305164 

ทีมจิตเวช : พญ.รจนพรรณ นันทิทรรภ 081-7169169 

ทีมเวชกรรมฟื้นฟู : พญ.ชลาทิพย์ ซื่อวัฒนะ 087-6732052 

หน่วยสื่อสาร / ซ่อมบํารุง 
นายอรุณศักดิ์  มิคะนุช (หัวหน้า) 086-6146656 
นายณัฐวุฒิ  รัศมีธรรมจักร  087-1810035 
 
หน่วยบริการทางการแพทย์ 
น.ส.สุพิศ   กิตติรัชดา 089-7009120 

หน่วยเสบียง  
น.ส.พรายรัศมี  เชี่ยวพานิช  081-8869647 

หน่วยพัสดุ / เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
พญ.ลดาวรรณ หาญไพโรจน์ (หัวหน้า) 
086-9135454    
น.ส.จันทร์พลอย  อุตสาคต 089-8352424 
นางฉัตรปวีณ์   ฉัตรชยาลดาสิริ  090-5203866 
นายทนงศักดิ์   ปัญญาอินทร์ 089-4330238          

หน่วยจัดเตรียมพื้นที่สนับสนุน 
นพ.สุกิจ   พรหมศิริ (หัวหน้า) 087-6080229 
นายวิโรจน์   สิงห์จันทร์   086-7329691 
นายบรรจง   ต้นภู  087-1829107 

หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน 
ทพ.สมบรูณ์ วรรณสาร (หัวหน้า) 081-9604574 
นายธันวา สิงห์ใส 084-3536344 

ส่วนบัญชาการ 

ทีมนิติเวช : พญ.ปุยเมฆ เกษมถาวรศิลป์ 084-5950660 

ทีมธนาคารเลือด : นพ.นพพร จึงพิชาญวณิชย ์089-7567899 

ส่วนเครือข่ายบริการ: ทีมสาธารณสุขอําเภอเมืองและอําเภอแม่ริม 

ทีมสิ่งแวดล้อม: น.ส.เอมิกา สิทธิไตรย์  082-3929229 

ผู้เชียวชาญ นพ.พิสิษฐวุฒิ อยุทธ์ 090-9177737 

โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงค์ เตรียมรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  (Incident  Command  System : Organization Chart) 

สาขาบริการ 

สาขาสนับสนุน 
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ทีมปฏิบัติการและบทบาทหน้าที่เฉพาะที่โต้ตอบสถานการณ์อีโบลา 

 

ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

1. ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน    
(EMS) 

- ศูนย์อํานวยการแพทย์
ฉุกเฉิน 1669 

- ห้องฉุกเฉิน 

- ศูนย์ยานพาหนะ 

- รับแจ้งการลําเลียงผู้ป่วย PUI.ผ่าน 1669 จาก
ด่านตรวจคนเข้าเมืองท่าอากาศยานเชยีงใหม ่

- ประเมินและคัดแยกผู้ป่วย PUI.ที่รับแจ้งผ่าน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 

- รายงานผู้บรหิาร ระดับโรงพยาบาลและระดับ
จังหวัด 

- จัดทีมพร้อมชุด PPE ลําเลียงผู้ป่วยทั้งจาก
สนามบิน จากระบบส่งต่อและการลําเลียงผู้ป่วย
ทางรถภายในโรงพยาบาลตามแนวทางที่กําหนด 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

 

 

นพ.ธรณ ี กายี
081-8844737 

นพ.บุญฤทธิ์ 
คําทิพย ์
081-7248155 

น.ส.ณัฐนร ี
ใส่ด้วง  
087-6617599 
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

2. ทีมประสานการส่งต่อ
ผู้ป่วย 
(CALL CENTER) 

- ศูนย์ประสานการส่งต่อ
ผู้ป่วย 

- ห้องฉุกเฉิน 

- รับแจ้งการประสานการส่งต่อผู้ป่วย PUI. จาก
โรงพยาบาลหรือ รพ.สต. 

- รายงานผู้บรหิาร ระดับโรงพยาบาลและระดับ
จังหวัด 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

นพ.ธรณ ี กายี
081-8844737 

น.ส.สุพิศ    
กิตติรัชดา  
089-7009120 

นางสังวาลย์ 
ดีคําปา 
086-9246281 

3. ทีมห้องฉุกเฉิน (ER) - ห้องฉุกเฉิน 

- ศูนย์เปลหน้าห้องฉุกเฉิน 

- ประเมินและคัดแยกผู้ป่วย PUI.ที่เข้ามารักษา 

- รับผู้ป่วย PUI. ที่อาการหนักทั้งที่มาจากระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ระบบส่งต่อ หรือผู้ป่วยมาเอง
ก่อนที่จะขึ้นหอผู้ป่วยแยกติดเชื้อ 3/4 

- รายงานผู้บรหิาร ในระดับโรงพยาบาล 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

นพ.อิทธาวธุ     
งามพสุธาดล   
089-9530375 

น.ส.สุพิศ    
กิตติรัชดา  
089-7009120 
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

4. ทีมผู้ป่วยนอก (OPD) - หน่วยงานเวชระเบียน 

- จุดคัดกรองผู้ป่วยนอก 

- ห้องตรวจผู้ป่วยนอกทุกจุด 

- ห้องตรวจผู้ป่วยแยกโรค
เบอร์ 5  

- ศูนย์เปล 

- ประเมินและคัดแยกผู้ป่วย PUI.ที่เข้ามารักษาใน
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

- ห้องตรวจผู้ป่วยแยกโรคเบอร์ 5 รับผู้ป่วย PUI. ที่
อาการไม่หนกัทั้งที่มาจากระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 
ระบบส่งต่อ หรือผู้ป่วยมาเองก่อนที่จะขึ้นหอ
ผู้ป่วยแยกติดเชื้อ 3/4 

- รายงานผู้บรหิาร ในระดับโรงพยาบาล 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

 

 

 

 

 

 

นพ.จตุชัย 
มณีรัตน์   
089-6323572 

นางฉวีวรรณ 
มหิทธิพงศ์  
081-3665880 
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

5. ทีมหอผู้ป่วยใน 
(WARD) 

- หอผู้ป่วยแยกติดเชื้อ 3/4 

- หอผู้ป่วยอื่นๆที่รับย้าย
ผู้ป่วยเดิมจากหอผู้ป่วย 3/4 

- หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 6 ชั้น 
1-3 

หอผู้ป่วยแยกติดเชื้อ 3/4 

- รับดูแลและสังเกตอาการผู้ป่วยต้องสงสัยติดเชื้อ 
Ebola(PUI)หรือผู้ป่วยที่ติดเชื่อแล้วจํานวน 2 เตียง 

- ดูแล จัดหา และร้องขอทีมปฏิบัติการ วัสดุอุปกรณ์
และชุดป้องกันในการรักษาผู้ป่วยให้เพียงพอ 

- รายงานสถานการณ์ รวบรวมข้อมูลและปัญหาใน
การดูแลผู้ป่วยนําเสนอผู้บริหาร 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

หอผู้ป่วยอื่นๆที่รับย้ายผู้ป่วย 

- รับย้ายผู้ป่วยเดิมจากหอผู้ป่วย 3/4 ให้เสร็จสิ้น
ภายในเวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 

หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 6 ชั้น 1-3 

- รับดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ป่วย  
(Closed Contract) 

 

พญ.นิษฐา 
เขียนประสิทธิ์
081-8853451 

นางกุลดา 
พฤกติวรรธน ์
081-5687654 
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

6. ทีมแพทย์ผู้รักษา - แพทย์อายุรกรรม 

- แพทย์กุมารเวชกรรม 

- แพทย์กลุ่มงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง 

- จัดทีมแพทย์ให้การรักษาผู้ป่วยตามความ
เหมาะสม 

- ประสานทีมแพทย์ผู้เชียวชาญเฉพาะโรคที่จําเป็น
ในการดูแลผู้ป่วย 

- จัดทําแผนการรักษาและรายงานผู้บริหาร 

นพ.วรจักร  
จิวะกิดาการ 
081-8818014 

พญ.ทิพยา 
แสนไชย 
081-7965734 

นพ.สุรชาย เล้า-
พรพิชยานุวฒัน์
081-8832768 

7. ทีมชันสูตร (LAB) - กลุ่มงานชันสูตร 

- ห้องชันสูตร DCR 

- ให้การชันสูตรต่างๆที่จําเป็นตามแนวทางและ
มาตรฐานที่กาํหนด 

- ดูแล จัดหา และร้องขอทีมปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์และชุดป้องกันในการชันสูตรให้เพียงพอ 

- รายงานรวบรวมข้อมูลและปัญหาในการชันสูตร
นําเสนอผู้บริหาร 

นาง จุรี กสินฤกษ์  
083-5167422 
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

8. ทีมธนาคารเลือด        
(BLOOD BANK) 

- งานธนาคารเลือด - จัดหาเลือดให้เพียงพอสําหรับการรักษาผู้ป่วย 

- ดูแล จัดหา และร้องขอทีมปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์และชุดป้องกันในการชันสูตรให้เพียงพอ 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

นพ.นพพร  
จึงพิชาญวณชิย์ 
089-7567899 

9. ทีมรังสี (X-RAY) - หน่วยงานรังสีวิทยา - ให้การบริการทางรังสีวินจิฉัยแก่ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วย 

- ดูแล จัดหา และร้องขอทีมปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์และชุดป้องกันในการชันสูตรให้เพียงพอ 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

พญ.สุนทร ี
มูลรินต๊ะ 
081-7650539 

10. ทีมเภสัชกรรม - กลุ่มงานเภสัชกรรม - จัดหายาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาในการรักษาผู้ป่วย
ให้เพียงพอและเหมาะสม 

- จัดทํา Ebola Set ที่จําเป็นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
ยาและเวชภณัฑ์ 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

 

ภญ.รศนา   
ธนะทิพานนท์ 
089-8559324 
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

11. ทีมความปลอดภัย
จากการติดเชื้อ (IC) 

- หน่วยงานควบคุมและ
ป้องกันการติดเชื่อใน
โรงพยาบาล (IC) 

- ทีมจัดหาและดูแลเก็บรักษา 
Ebola Set และชุด PPE 

- กําหนดแนวทาง มาตรการ และควบคุมดูแล
ป้องกันด้านความปลอดภัยจากการติดเชื้อ Ebola 
รวมทั้งแนวทางด้านการกาํจัดขยะและของเสียที่
เกิดการติดเชื้อทุกแผนกในโรงพยาบาลนครพิงค์
ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเหมาะสม 

- เฝ้าระวัง ติดตามบุคลากร ทีมให้การดูแลผู้ป่วย 

- จัดหา ดูแลและประเมินการใช้อุปการณ์ด้านความ
ปลอดภัย(PPE) รวมทั้ง Ebola set ให้เหมาะสม 

- จัดทําแบบประเมินความพร้อมในการตอบโต้อีโบ
ลาของโรงพยาบาล(Check Lists)อย่างต่อเนื่อง
และรายงานผู้บริหารทราบและแก้ไข 

 

 

พญ.นิษฐา 
เขียนประสิทธิ์
081-8853451 

นางรัชนีย ์
วงค์แสน 
086-1835541 

นางเยาวภา 
จันทร์มา 
089-6329798 

นางเสาวคนธ ์
เปี้ยสุพงษ์ 
087-1722921 

นางฉัตรปวีณ์   
ฉัตรชยาลดาสิริ  
090-5203866      
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

12. ทีมกําจัด ทําลายขยะ
และของเสีย 

- หน่วยงานจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 

- ทําลายขยะและของเสียที่ใช้ในการดูแลผู้ป่วยอีโบ
ลาให้เป็นไปตามมาตรฐานและแนวทางที่ทีมความ
ปลอดภัยจากการติดเชื้อ (IC)กําหนด 

- ดูแล จัดหา และร้องขอทีมปฏิบัติการ วัสดุ
อุปกรณ์และชุดป้องกันให้เพียงพอ 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

 

น.ส.เอมิกา  
สิทธิไตรย ์
082-3929229 

นายกนกศักดิ์  
อินทะรังศี 
081-0275191 

13. ศูนย์ยานพาหนะ - หน่วยงานพาหนะ 

- หน่วยงานบรหิาร 

- งานการแพทย์ฉุกเฉิน 

- จัดรถลําเลียงตามที่กําหนดให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 

- ดูแล จัดหา และร้องขอทีมขับรถ และชุดป้องกัน
ให้เพียงพอ 

- ปฏิบัติงานร่วมกับทีมการแพทย์ฉุกเฉินในการ
ลําเลียงผู้ป่วย 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

 

 

นายธันวา สิงห์ใส  
084-3536344 
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

14. รักษาความปลอดภัย - หน่วยงานรกัษาความ
ปลอดภัย 

- หน่วยงานบรหิาร 

- จัดหาบุคลากรและอุปกรณ์ป้องกันตามที่กําหนด
ในแผน 

- อํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใน
โรงพยาบาล 

- กั้นพื้นที่ กันผู้ไม่เกี่ยวข้องตามที่แผนกําหนด 

- เปิดลิฟต์กรณีมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปหอผู้ป่วย
แยกโรค 3/4 

- ประสานงานตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผน 

นายบรรจง ต้นภู 
0871829107 

15. นิติเวช/หน่วยรักษา
ศพ 

- หน่วยงานนิติเวช 

- ศูนย์ยานพาหนะ(กรณี
ออกไปชันสูตรนอกสถานที่) 

- เก็บรักษาศพกรณีที่รอการทําลายศพหรือรอญาติ
มารับ 

- ทําการชันสูตรพลิกศพกรณีที่ตายโดยไม่ทราบ
สาเหตุและสงสัยผู้ป่วยติดเชื้ออีโบลาทั้งในและ
นอกโรงพยาบาล 

- จัดทีมและอุปกรณีป้องกันให้เหมาะสมและ
เพียงพอ 

พญ.ปุยเมฆ  
เกษมถาวรศิลป์
084-5950660 

นายนภดล  
แสงอุทัย 
0841692311 
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

16. ทีมสอบสวนและ
ควบคุมโรค (SRRT) 

- งานระบาดวิทยา 

- งานเวชกรรมสังคม 

- สสอ.ในอําเภอแม่ริมและ
อําเภอเมือง(ทีม SRRT ใน
อําเภอ) 

- วิเคราะห์ ประเมิน และรายงานสถานการณ์ การ
ระบาด 

- เฝ้าระวังและติดตาม ผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยงทั้งใน
โรงพยาบาลและในชุมชน 

- ทําการสอบสวนและควบคุมโรคเพื่อไม่ให้มีการมี
การกระจายของโรคเพิ่มขึ้นทั้งในโรงพยาบาลและ
ในชุมชน 

- ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเฝ้าระวังและ
ควบคุมโรคทัง้ในระดับชุมชนและระดับจังหวัด 

- ติดตามการจัดการศพในชุมชน 

 

 

 

 

 

นพ.ธีรวัฒน ์
วงค์ตัน  
081-9927476 

นพ.อภิญญา 
นิรมิตสันติพงศ์ 
086-9110453 

นพ.ฉันทวัฒน์  
สุทธิพงษ์  
083-2085439 

นางอุไรวรรณ   
พวงสายใจ 
089-7015933 

นางพิมพินันท์  
คํามาวัน  
090-9632819 
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ทีมปฏิบตัิการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ 

17. ทีมจิตเวช (MCATT) - หน่วยงานจิตเวช 

- สสอ.ในอําเภอแม่ริมและ
อําเภอเมือง (ทีม MCATT 
ในอําเภอ) 

- ให้การประเมิน ป้องกันและแก้ไขผลกระทบภาวะ
ทางสุขภาพจิตของผู้ป่วย ผู้ใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ใน
โรงพยาบาลและประชาชนในชุมชน 

- ให้การรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะทางจิต 

พญ.รจนพรรณ     
นันทิทรรภ 
081-7169169 

นางกมลทิพย์  
เล้าพรพิชยา-
นุวัฒน ์
081-9928379 

18. ทีมสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ์ 

- หน่วยงานสุขศึกษา
ประชาสัมพันธ ์

- ให้ความรู้ในรูปแบบสื่อต่างๆเกี่ยวกับโรคอีโบลา
ทั้งผู้ป่วย เจ้าหน้าที่และชุมชนโดยประสานกับ
หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

 

น.ส.ฟองแก้ว
บัวลูน 
087-1887186 

น.ส.อรุณ ี
กาพย์ชัย 
089-8358957 
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แผนเผชิญเหตุ โรคไวรัสอีโบลา 

Incident Action Plan for infectious disease – Ebola Virus Disease 

 

แผนเผชิญเหตุ โรคไวรัสอีโบลา  

เป็นแผนเผชิญเหตุ กรณีมีผู้ป่วยสงสัยหรือผู้ป่วยโรคไวรัสอีโบลา ได้รับการส่งตัวมา หรือมา
รับบริการท่ีโรงพยาบาลโดยเป็นแผนที่ใช้ในระยะเวลาแรกประสบเหตุการณ์ เพ่ือให้หน่วย
บัญชาการและหน่วยอํานวยการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์ หรือ Incident Command 
System (ICS) ได้ถือปฏิบัติร่วมกันในระยะเวลาเดียวกัน คือระยะเวลาเร่งด่วนต้ังแต่เกิดเหตุการณ์
ภายในสองช่ัวโมงแรก, 2 ถึง 12 ชั่วโมง และหลังจาก 12 ชั่วโมงเป็นลําดับ  ครอบคลุมในประเด็น: 
การป้องกันการแพร่เชื้อ, การกําหนดพ้ืนที่สําหรับคัดแยกผู้ป่วยหนักเบา, การจัดการห้องแยกผู้ติด
เช้ือ, การให้การรักษา, การติดตามค้นหาผู้สัมผัสในบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน, ในครอบครัว
และชุมชน รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ส่ือมวลชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ข้อแนะนํา 

สําหรับผู้บริหารที่เกี่ยวข้องในระบบบัญชาการเหตุการณ์ Incident Command System 
(ICS) ให้ปรับใช้แผนเผชิญเหตุนี้ เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างเป็นเอกภาพของส่วนงานต่างๆใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด และใช้ภาคผนวกในส่วนของ “คู่มือการเตรียมความพร้อมสําหรับบุคลากรใน
การดูแลผู้ป่วย โรคติดเช้ือไวรัสอีโบลา โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2558” เป็น
แนวทางในการตรวจสอบความครบถ้วนของงานที่ให้แต่ละส่วนงานปฏิบัติ 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผน 

 มีการกําหนดพ้ืนที่สําหรับคัดแยกผู้ป่วย, กาํหนดพ้ืนที่หรือห้องแยกผู้ติดเชื้อ 

 ป้องกันผู้ป่วยและเจ้าหน้าท่ีจากการติดเชื้อ 

 สร้างความม่ันใจในความปลอดภัยสําหรับผู้ป่วย, ผู้ให้บริการ, ผู้รับบริการ 

 เมื่อมีการรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล ให้มีการป้องกันการติดเชื้อไปยังผู้ป่วยอ่ืนๆ 
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การดําเนินการระยะเร่งด่วน (0-2 ชม.) 
ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา การปฏิบัติ เวลาเริ่ม 

ส่วนบัญชาการ
(Command 
Staff) 

 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์
(Incident 
Commander : IC)  

 รับการแจ้งเหตุมีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวน,ผู้ป่วยสงสัย, ผู้ป่วยน่าจะเป็น, ผู้ป่วยยืนยันจากหน่วยงาน
ภายนอก, หรือภายในรพ. (1669 ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์/ศูนย์ประสานการส่งต่อCall Center/OPD/ER) 

 

 แจ้งผู้ประสานงานประกาศใช้แผนบัญชาการเหตุการณ์ ICS  

 จัดโครงสร้างระบบ ICS, กําหนดหัวหน้าส่วนงาน, ทีมงาน, แพทย์เฉพาะทางโรคติดต่อ, นักระบาดวิทยา  

 กําหนดระยะเวลาปฏิบัติการ, วัตถุประสงค์, นัดเวลาและสถานที่ประชุม, พิจารณาช่องทางการสื่อสาร, 
กําหนดใช้เอกสารตามระบบ ICS 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
(Liaison Officer : LO) 

 แจ้งผู้บริหารตามโครงสร้างระบบ ICS, แจ้งกรรมการบริหารโรงพยาบาลผ่านระบบ Line,ที่ตั้งศูนย์
อํานวยการ, แจ้งหอผู้ป่วยที่เกี่ยวข้อง, แผนสํารองผู้ปฏิบัติงานและเตียงสํารอง, แจ้ง EMS ใช้แผนการ
รับส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

 

 ประสาน EMS, หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่, งานควบคุมโรคของ สสจ.ช.ม., รพ.ใกล้ภูมิลําเนาผู้ป่วย 
เพื่อพิจารณารายละเอียดสถานการณ์, ข้อมูลชุมชน, ประมาณการผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรค, หรือผู้เสียชีวิต, 
ประสานขอการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ PPE, บุคลากร, ประสานแพทย์โรคติดเชื้อและ นักระบาดวิทยา
คาดการเชื้อก่อโรค 

 

 ติดต่อสื่อสารกับผู้บัญชาการและหัวหน้าทีมของ ICS  เพื่อทราบความต้องการของส่วนปฏิบัติการ และ
ประสานหน่วยงานของ รพ. ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมตามโครงสร้าง ICS 
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เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
(Public Information 
Officer : PIO)  

 เปิดศูนย์ประชาสัมพันธ์เป็นการเฉพาะ, สื่อสารความเสี่ยงสําหรับผู้ป่วย, ผู้ปฏิบัติงาน และ ชุมชน, แจ้ง
การดําเนินการของ รพ. (การเตรียมความพร้อม, การให้บริการรักษาและการควบคุมโรค) 

 
 
 

 ควบคุมการเผยแพร่ข่าวสาร, ติดตามสถานการณ์ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น, ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้
บัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้าส่วนงานในทีม ICS อย่างสม่ําเสมอ 

 
 

เจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัย 
(The Safety Officer : 
SO)  
 

 วิเคราะห์สถานการณ์และการปฏิบัติการว่ามีผลต่อสุขภาพ และความปลอดภัยด้านต่างๆ ต่อผู้ป่วย, 
บุคลากร และโรงพยาบาลและดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง  

 

 ดูแลด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงให้ใช้อุปกรณ์ PPE อย่างเหมาะสม  

 กําหนดเส้นทางใน รพ. สําหรับการรับ, การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเชื้อ  

 แพทย์โรคติดเชื้อและนัก
ระบาดวิทยา 

 ตรวจสอบร่วมกับแพทย์ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้ข้อมูลแก่ Incident Commander ดังนี้: 
1. จํานวนผู้ป่วยและอาการ รวมทั้งผู้สัมผสัที่ยังไม่ปรากฏอาการ 
2. เชื้อที่เป็นสาเหตุก่อโรคได้, Case definition  
3. ปัญหาด้านการรักษา 
4. สิ่งที่ได้การดําเนินการ เช่น การเพาะเชื้อ, การรักษาแบบประคับประคอง 
5. ความสามารถในการแพร่กระจายเชื้อ, ความรุนแรงของโรค 

 

 ให้แนวทางในการใช้เครื่องป้องกันPPEที่เหมาะสม, ให้คําแนะนําในการแยกผู้ติดเชื้อ  

 เสนอแนะผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วมในการปฏิบัติงานของICS  
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การดําเนินการระยะเร่งด่วน (0-2 ชม.) 
ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา การปฏิบัติ เวลาเริ่ม 

ส่วนปฏิบัติการ 
(Operations)  
 

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ 
(Operation Section 
Chief : OSC) 

 แจ้งสถานการณ์ที่เกิดขึ้น แก่ผู้ปฏิบัติงาน ทั้งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย, ให้คําแนะนําการ
ป้องกันตนเองที่เหมาะสม, ระมัดระวังข่าวลือ 

 

 แจ้งห้องฉุกเฉินถึงความเป็นไปได้ที่จะมีผู้ป่วยติดเชื้อมารับการรักษา, ปรึกษา Liaison Officer ในการ
ประสานงานกับสถานพยาบาลอื่น  

 

แพทย์หัวหน้าทีมห้อง
ฉุกเฉิน 

 ประสานแพทย์โรคติดเชื้อ, ดําเนินการสําหรับโรคติดเชื้อ ประกอบด้วย 

 กําหนดพื้นที่คัดแยกที่เหมาะสม 
 ประเมินผู้ป่วยและผู้สมัผสั ทาํการคัดแยก,  กรณีที่จําเป็นให้ประสานทีมงานความปลอดภัย 
 แจ้งผู้ปฏิบัติงานระวังการติดเชื้อ โดยเฉพาะการทําหัตถการที่มีความเสี่ยง ให้ดําเนินการตาม

คู่มือป้องกันการติดเชื้ออย่างเคร่งครัด 
 ควบคุมกํากับการจัดการห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อให้ถูกวิธี 
 จํากัดการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในรพ.เท่าที่จําเป็น 
 กําหนดผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยติดเชื้อเท่าที่จําเป็น 

 
 

หัวหน้าทีมผู้ป่วยนอก  แจ้งทุก OPD ซักประวัติการเดินทาง, อาการป่วย, ประเมินและตรวจสอบสถานสุขภาพทุกคนที่เข้ามา
รับบริการโรงพยาบาล (ค้นหาคัดกรองกลุ่มเสี่ยง) 

 

หัวหน้าทีมชันสูตร  ตรวจสอบให้มั่นใจในกระบวนการการเก็บ, การนําส่งสิ่งส่งตรวจ, การชันสูตรทางห้องปฏิบัติการ   

หัวหน้าทีมหอผู้ป่วยใน  กําหนดข้อบ่งชี้และลําดับความสําคัญในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งระหว่างWard ภายในรพ. และส่งไป
รพ.อื่นตามความจําเป็น 

 

หัวหน้าทีมแพทย์  แจ้งแพทย์พิจารณาจําหน่ายผู้ป่วยในของรพ.,  รวมทั้งพิจารณายกเลิกผู้ป่วยที่นัดมา รพ.    
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หัวหน้าทีมนิติเวช  เตรียมการเกี่ยวกับศพผู้ติดเชื้อ  

หัวหน้าทีมเภสัชกรรม  จัดหาและสํารองเวชภัณฑ์ให้เพียงพอต่อความต้องการ  

 เตรียมการสําหรับรับการสนับสนุนด้านเวชภัณฑ์จากหน่วยงานภายนอก  

หัวหน้าทีมSRRT  กําหนดให้มีการทําทะเบียนผู้ป่วยฉุกเฉินแยกต่างหาก ถ้าจําเป็น  

ส่วนแผนงาน
Planning 

หัวหน้าส่วนแผนงาน 
(Planning Section 
Chief : PSC) 

 กําหนดระยะเวลาปฏิบัติการ, เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการ, และจัดทําแผนเผชิญเหตุ 
(Incident Action Plan) ร่วมกับผู้บัญชาการเหตุการณ์   

 

หัวหน้าหน่วยทรัพยากร
(Resource Unit) 

 ตั้งระบบการรายงานตัวของบุคลากรที่เข้าปฏิบัติงาน 
ประสานการร้องขอจากส่วนปฏิบัติการและส่วนสนับสนุน 

 

หัวหน้าหน่วยข้อมูล/
วิเคราะห์สถานการณ์/
วางแผน (Situation 
Unit and 
Documentation Unit) 

 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และจัดทําแผนเผชิญเหตุร่วมกับผู้บัญชาการเหตุการณ์  

ส่วนสนับสนุน 
(Logistics)  
 

หัวหน้าส่วนสนับสนุน 
(Logistics Section 
Chief : LSC 

 จัดตั้งระบบสื่อสารและการประสานงานทางโทรศัพท์, วิทยุสื่อสาร, อินเตอร์เน็ต,คอมพิวเตอร์, 
เครื่องพิมพ์และเครื่องทําสําเนา รวมทั้งจัดบุคลากรด้านเทคนิค และงานพิมพ์เอกสาร ณ จุดที่ตั้งการ
ประชุมของศูนย์อํานวยการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์, 
จัดทําข้อกําหนดในการควบคุมฝูงชน รวมทั้งการจัดการจราจรภายในโรงพยาบาล 
ให้การสนับสนุนส่วนปฏิบัติการตามที่ร้องขอ 
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 หัวหน้าหน่วยพัสดุ  จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลให้กับบุคลากรที่มีความเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ป่วย (เช่นผู้ปฏิบัติงานนอก
รพ., ผู้ทําหน้าที่การคัดกรองและแยกผู้สัมผัส, ผู้ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วยที่ติดเชื้อ) 

 

 
 

หัวหน้าหน่วยบริการทาง
การแพทย์ (Medical 
Unit) 

 วางแผนการป้องกันบุคลากรจากการติดเชื้อจากผู้ป่วย,ครอบครัวของบุคลากร และบุคคลอื่นๆ  

 ประมาณการความต้องการที่เพิ่มขึ้นสําหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์, น้ําเกลือ, ออกซิเจน, เครื่องช่วย
หายใจ, เครื่องดูดเสมหะ, อุปกรณ์ PPE ที่จําเป็นต้องใช้ในการส่งต่อผู้ป่วย  และสําหรับผู้ปฏิบัติงาน 

 

 ร่วมกับทีมวางแผนพิจารณาจัดกําลังสํารองผู้ปฏิบัติงาน  
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การดําเนินการระยะกลาง (2-12 ชม.) 
ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา การปฏิบัติ เวลาเริ่ม 

ส่วนบัญชาการ
(Command 
Staff) 
 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident 
Commander : IC) 

 ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) 
ของ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 

 

 ประชุมทีม ICS ร่วมกับกรรมการบริหารโรงพยาบาลเพื่อทบทวนเหตุการณ์ทั้งหมดถึงผลกระทบต่อ
โรงพยาบาล และการวางแผนของทีม ICS 

 

 ตรวจสอบว่าการสื่อสารและการตัดสินใจที่ผ่านมา ได้มีการประสานงานกับการดําเนินงานหน่วยแพทย์
ฉุกเฉินในท้องที่และโรงพยาบาลใกล้เคียงตามความเหมาะสม 

 

 ควบคุมกํากับการดําเนินงานหน่วยงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย/วัตถุประสงค์  

 พิจารณาตัวแทนของโรงพยาบาลเข้าร่วมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของท้องถิ่น  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
(Public Information 
Officer : PIO) 

 ปฏิบัติงานโดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  

 แจ้งสรุปสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันแก่ผู้ป่วยและญาติ, ผู้ปฏิบัติงาน และสื่อมวลชน  

 สื่อสารความเสี่ยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

 ติดต่อครอบครัว/ญาติผู้ป่วย ถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น, และความจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเมื่อจําเป็น 
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เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
(Liaison Officer : LO) 

 ปฏิบัติงานโดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ เจ้าหน้าที่ประสานงาน  

 ติดต่อประสานงานแจ้งข้อมูลสถานการณ์และความต้องการที่จําเป็นกับศูนย์ประสาน EMS, ทีม MERT
ของท้องที่, สาธารณสุขอําเภอภูมิลําเนาผู้ป่วย, สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด, สํานักงานควบคุมโรคเขต
10,  สํานักงานสาธารณสุขเขต 10 และรพ.ใกล้เคียง 

 

 ให้คําแนะนําปัญหาด้านการแพทย์และแนวโน้มของสถานการณ์แก่ทีมแพทย์ฉุกเฉินในท้องที่ โดยการ
ประสานข้อมูลกับงานควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 

 

เจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัย (The Safety 
Officer : SO)  
 

 ปฏิบัติงานโดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  

 ดําเนินการอย่างต่อเนื่องในการดูแลรักษาความปลอดภัยและมาตรการป้องกันส่วนบุคคลสําหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน, ผู้ป่วย, ผู้มารับบริการอื่นๆ ทั้งหมด 

 

 ดําเนินการตรวจสอบการใช้งานที่เหมาะสมของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล(PPE)และกระบวนการคัด
แยกผู้ป่วย 

 

แพทย์โรคติดเชื้อ และ
นักระบาดวิทยา 

 สนับสนุนทีมบัญชาการเหตุการณ์ตามที่ต้องการ; ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสม ทั้งภายใน และ
ภายนอก รพ. 

 

 สนับสนุนทีมรักษา โดยให้ข้อมูลที่บ่งถึงโรคที่เกิด, วิธีการรักษา ตลอดจนการป้องกันการติดเชื้อสําหรับ
บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
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การดําเนินการระยะกลาง (2-12 ชม.) 
ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา การปฏิบัติ เวลาเริ่ม 

ส่วนปฏิบัติการ 
(Operations) 
 

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ 
(Operation Section 
Chief : OSC) 
 

 ปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ  

แพทย์โรคติดเชื้อและนัก
ระบาดวิทยา 

 ควบคุมกํากับภารกิจด้านการรักษา, ดําเนินการเฝ้าระวังโรคทางระบาดวิทยา พิจารณาจากจํานวน
ผู้ป่วย, ผู้สัมผัส 

 

 ควบคุมกํากับการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้ป่วย, บุคลากรของรพ. นัดติดตามดูอาการตามความ
เหมาะสม 

 

 ควบคุมกํากับให้การรักษาต่อเนื่อง, ผู้ป่วยทั้งหมด, ผู้ป่วยห้องแยก, การฝึกสวมใส่อุปกรณ์ PPE  

 ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญควบคุมโรคในการทําความสะอาดปลอดเชื้อสําหรับวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งบริเวณ
โรงพยาบาล 

 

 ประเมินศักยภาพตู้เย็นเก็บศพ ความปลอดภัยในการจัดการผู้ป่วยที่เสียชีวิต 
 

 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
(Public Information 
Officer : PIO) 

 ปฏิบั ติตามบทบาทหน้าที่  โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 

 

 ตั้งศูนย์ให้ข้อมูลญาติผู้ป่วย 
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ส่วนแผนงาน
Planning 

หัวหน้าส่วนแผนงาน 
(Planning Section 
Chief : PSC) 

 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หัวหน้าส่วน
วางแผน 

 

 ทบทวนเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนเผชิญ จากการประสานข้อมูลกับผู้บัญชาการเหตุการณ์และ
หัวหน้าทีมต่างๆ 

 

หัวหน้าหน่วยทรัพยากร 
(Resource Unit) 

 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หน่วยวางแผนและ
สนับสนุนทางเทคนิค 

 

 ติดตามการสนับสนุนกําลังคน, ความพร้อมวัสดุอุปกรณ์  

หัวหน้าหน่วยข้อมูล/
วิเคราะห์สถานการณ์/
วางแผน 

 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หน่วยสถานการณ์
และข่าวกรอง 

 

 รับผิดชอบการทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ทั้งหมด 

 

ส่วนสนับสนุน 
(Logistics)  
 

หัวหน้าส่วนสนับสนุน 
(Logistics Section 
Chief : LSC)  
 

 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หน่วยงาน
สนับสนุนทางเทคนิค 

 

หัวหน้าหน่วยบริการทาง
การแพทย์ 

 ประสานงานกับทีมปฏิบัติการ เพื่อวางแผนป้องกันโรคสําหรับบุคลากรโรงพยาบาล  

 ติดตามสถานสุขภาพบุคลากรของ รพ. ที่สัมผัสผู้ป่วยโรคติดเชื้อ, รายงานข้อมูลแก่ทีมปฏิบัติการ  
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  พิจารณาบุคลากรที่มีปัญหาสุขภาพ (ตั้งครรภ์, ภูมิต้านทานต่ํา) ให้ไปปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงต่ําเป็น
การชั่วคราว 

 

 ประเมินความต้องการ และจัดสํารอง วัสดุอุปกรณ์ , ผลิตภัณฑ์จากเลือด , เวชภัณฑ์ , โดยการ
ประสานงานกับทีมปฏิบัติการ 

 

 เตรียมเรียกกําลังสํารองในการปฏิบัติงาน เผื่อมีความจําเป็น  

 อํานวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์สําหรับการดูแลรักษาผู้ป่วย  

หัวหน้าหน่วยเสบียง  จัดหาอาหาร, น้ํา สําหรับบุคลากรที่มาร่วมปฏิบัติงาน  

ส่วนการ
บริหาร
(Finance/Ad-
ministration)  
 

หัวหน้าส่วนการบริหาร
(Finance/ 
Administration)  

 ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่โดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของหัวหน้าการเงินและ
บริหาร 

 

หน่วยบันทึกเวลา  บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อไว้คํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง  

หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง  อํานวยความสะดวกในการจัดส่งสิ่งของตามความจําเป็น รวมทั้งหาผู้รับจ้างจากภายนอก  

หน่วยชดเชย/ค่าสินไหม
ทดแทน 

 การชดเชย รับผิดชอบในการตรวจความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค่าชดเชยของพนักงาน และเก็บ
บันทึกการได้รับบาดเจ็บและหรือเจ็บป่วยที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน 

 

 การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สืบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สินเสียหายที่
เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน 

 

หน่วยค่าใช้จ่าย  ติดตามค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานทั้งหมด  
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การดําเนินงานระยะหลัง (เกินกว่า 12 ชั่วโมง) 

ส่วนงาน ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา การปฏิบัติ เวลาเริ่ม 

ส่วน
บัญชาการ
(Command 
Staff) 
 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident 
Commander : IC) 

 ประเมินเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ เทียบกับผลการปฏิบัติงาน,  ทบทวนแผนและจัดลําดับ
ความสําคัญ ของภารกิจโดยรวม 

 

 วางแผนกลับสู่การให้บริการปกติโดยประสานกับทีมบัญชาการเหตุการณ์ และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ, 
ปรึกษากับงานบริการการแพทย์ฉุกเฉินและโรงพยาบาลอื่นๆถึงสถานการณ์และแผนของโรงพยาบาล 

 

 ประเมินความสามารถของโรงพยาบาลเพื่อดําเนินการต่อภารกิจด้านการแพทย์  

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
(Public Information 
Officer : PIO) 

 สรุปสถานการณ์เป็นระยะอย่างต่อเนื่องให้แก่ สื่อมวลชน, ผู้ป่วย, ทีมงาน, ครอบครัวผู้ป่วย, และ
ประชาชนที่ต้องการที่หลบภัย 

 

 สื่อสารกับศูนย์ข้อมูลเป็นระยะเพื่อให้ข้อมูลของโรงพยาบาลที่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการให้ข้อมูลแก่
สาธารณะ 

 

 ให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนตามที่ได้รับมอบอํานาจ, ใช้สื่อมวลชนในการส่งข้อความถึงสถานการณ์บังคับให้
ดําเนินการ 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
(Liaison Officer : LO) 

 คงการประสานงานกับหน่วยงานภายนอกเพื่อขอการสนับสนุนในสถานการณ์ที่ยังไม่แน่นอนที่จะ
ตามมา 

 

 รับการปรึกษาจากหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินในพื้นที่ถึงปัญหาสุขภาพและแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น 
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เจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัย (The Safety 
Officer : SO)  
 

 ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยและการใช้อุปกรณ์PPEอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้ป่วย, ทีมงาน, และผู้มา
เยี่ยม 

 

 ประเมินแผนการควบคุมฝูงชน และประเด็นความปลอดภัยด้านอื่นๆกับทีมงานที่เกี่ยวข้อง  

 แพทย์โรคติดเชื้อ และ
นักระบาดวิทยา 

 สนับสนุนทีมบัญชาการเหตุการณ์ด้วยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและ ผลกระทบ  
 สนับสนุนทีมปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องโดยให้ข้อมูลเชื้อที่เป็นสาเหตุและการรักษาเฉพาะ  
 สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาให้คําปรึกษาในการวางแผนปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 

 
การดําเนินงานระยะหลัง(เกินกว่า 12 ชั่วโมง) 

ส่วนงาน หน่วยงาน ระยะเวลา การปฏิบัติ เวลาเริ่ม 
ส่วน
ปฏิบัติการ 
(Operations) 
 

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ 
(Operation Section 
Chief : OSC) 

 ปฏิบัติตามหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม(Checklist) ของ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ  

แพทย์โรคติดเชื้อ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่อง, รวมถึงการดูแลผู้ป่วยและงานห้องแยกผู้ติดเชื้อ   
 ตรวจสอบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ และให้การดูแลที่เหมาะสมตามความจําเป็น  

หัวหน้าทีม 
อาชีวเวชกรรม 
 

 ตรวจสอบให้แน่ใจการกําจัดที่เหมาะสมของขยะติดเชื้อรวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้ง  
 ดําเนินการบํารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานและให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการตรวจสอบ

คุณภาพอากาศในโรงพยาบาล 
 

ส่วนแผนงาน
Planning 

หัวหน้าส่วนแผนงาน 
(Planning Section 
Chief : PSC) 

 ปรับปรุงและแก้ไขแผนปฏิบัติการโดยร่วมมือกับทีมบัญชาการเหตุการณ์และหัวหน้าทีมต่างๆ  
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการไต่ตรองเป็นอย่างดีในการจัดทําแผนเผชิญเหตุ  
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หัวหน้าหน่วยทรัพยากร 
(Resource Unit) 

 ตรวจสอบปริมาณวัสดุอุปกรณ์และแจ้งทีมปฏิบัติการและทีมโลจิสติกส์เพื่อระบุความต้องการที่จําเป็น  

หัวหน้าหน่วยทรัพยากร 
(Resource Unit)  
หน่วยถอนกําลัง 
(Demobilization Unit)  

 ตรวจสอบให้แน่ใจในความพร้อมของแผนการถอนกําลัง  

ส่วนสนับสนุน 
(Logistics)  
 

หัวหน้าส่วนสนับสนุน 
(Logistics Section 
Chief : LSC) 

 ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของ หน่วยงาน
สนับสนุนทางเทคนิค 

 

หน่วยบริการทาง
การแพทย์ (Medical 
Unit)  

 ตรวจสอบสถานะสุขภาพของพนักงานที่มีส่วนร่วมปฏิบัติงาน สนับสนุนหรือช่วยเหลือในกิจกรรมการ
ปลอดเชื้อและให้การดูแลและติดตามทางการแพทย์ที่เหมาะสม 

 

หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง  ดําเนินการต่อเนื่องเพื่ออํานวยความสะดวกในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเวชภัณฑ์สําหรับการ
ปฏิบัติงาน และการรักษาผู้ป่วย 

 

ส่วนการ
บริหาร
(Finance/ad
ministration 

หัวหน้าส่วนการบริหาร
(Finance/ 
Administration) 

 ดําเนินการต่อเนื่องโดยใช้ แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของหัวหน้าการเงินและบริหาร  

หน่วยค่าใช้จ่าย 
 

 ดําเนินการต่อเนื่องเพื่อติดตามค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการ และจัดทํารายงานเสนอผู้บัญชาการ
เหตุการณ์เป็นระยะ 
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การถอนกําลัง และการกู้คืนระบบ 
หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา การปฏิบัติการ เวลาเริ่ม 

ส่วน
บัญชาการ
(Command 
Staff) 
 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
(Incident 
Commander: IC) 

 ตรวจสอบการสิ้นสุดของเหตุการณ์และความสามารถที่จะกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ  
 กํากับดูแลปฏิบัติการถอนกําลัง และการฟื้นฟูการให้บริการตามปกติ  
 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานเสร็จถอนกําลังเสร็จสมบูรณ์  เพื่อจัดทําเอกสารในการให้

ค่าตอบแทนได้ครบถ้วน 
 

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
(Public Information 
Officer :PIO) 

 จัดทําสื่อบรรยายสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  และการฟื้นฟูของการให้บริการตามปกติ แก่เจ้าหน้าที่, 
ผู้ป่วย, ครอบครัว, และผู้อื่น 

 

เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
(Liaison Officer :LO) 

 ติดต่อสื่อสารแจ้งสถานการณ์โรงพยาบาลขั้นสุดท้ายและการสิ้นสุดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้หน่วย
บริการการแพทย์ฉุกเฉินท้องถิ่นและหน่วยใด ๆ ที่จัดตั้งขึ้นนอกรายชื่อหน่วยงานที่ได้ติดต่อ 

 

เจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัย (The Safety 
Officer :SO)  
 

 ตรวจสอบและรักษาสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยในระหว่างการกลับไปปฏิบัติงานตามปกติ  
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การถอนกําลัง และการกู้คืนระบบ 
หน่วยงาน ผู้ปฏิบัติ ระยะเวลา การปฏิบัติการ เวลาเริ่ม 

ส่วน
ปฏิบัติการ
(Operations) 
 

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ 
(Operation Section 
Chief: OSC) 

 ส่งเอกสารทั้งหมดไปให้ทีมแผนงานเพื่อรวบรวมในการถอดบทเรียน(After Action Report)  

ทีมแพทย์ 
 

 กลับไปให้การบริการตามปกติ  

หัวหน้าทีมอาชีวเวช
กรรม 
 

 ตรวจสอบให้แน่ใจว่าวัสดุอุปกรณ์ห้องแยกผู้ป่วย รวมทั้งการไหลเวียนของแรงดันอากาศจะกลับสู่
สถานะปกติก่อนเหตุการณ์เกิด 

 

หัวหน้าสาขาสนับสนุน 
(Support Branch)  

 จัดการจราจรและหน่วยรักษาความปลอดภัยเป็นการให้บริการตามปกติ  

ส่วนแผนงาน
Planning 

หัวหน้าส่วนแผนงาน 
(Planning Section 
Chief :PSC) 

 วางแผนและแจกจ่ายแผนถอนกําลังครั้งสุดท้าย 
 

 

 สรุปการปฏิบัติการให้กับ 
- ทีมบัญชาการเหตุการณ์ และบุคลากรในทมี 
- บุคลากรด้านบริหาร 
- ทีมงานทุกคน 
- อาสาสมัครทุกคน 
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 เขียนรายงานการถอดบทเรียน (After Action Report), การแก้ไขปัญหา (Corrective Action), และ
แผนพัฒนาสําหรับผู้บัญชาการเหตุการณ์ ดังนี้ 
- สรุปรวมเหตุการณ์ที่เกิด 
- สรุปรวมการปฏิบัติการที่ดําเนินการ 
- การปฏิบัติการที่ประสบผลสําเร็จ 
- การปฏิบัติการที่ควรมีการแก้ไขพัฒนา 
- ข้อเสนอแนะสาํหรับการแก้ไขเหตุการณ์ในอนาคต 

 จัดเตรียมข้อมูลทั้งหมดของสถานะและแหล่งที่อยู่ของผู้ป่วย, ทีมงาน, วัสดุอุปกรณ์ ทั้งหมด หลังจากที่
ผู้บัญชาการเหตุการณ์ได้ตรวจสอบแล้ว แจกจ่ายตามความเหมาะสม 

 

ส่วนสนับสนุน 
(Logistics)  
 

หัวหน้าส่วนสนับสนุน 
(Logistics Section 
Chief : LSC) 

 ส่งเอกสารทั้งหมดให้ทีมวางแผนเพื่อรวบรวมเป็นเอกสารถอดบทเรียน (After Action Report)  

หน่วยพัสดุและเวชภัณฑ์
ที่ไม่ใช่ยา (Supply 
Unit)  
 

 สํารวจสินค้าคงคลังของโรงพยาบาลและเติมเต็มตามความจําเป็นและให้สามารถใช้ได้ 
 

 

 สํารวจระดับสินค้าคงคลังของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและประสานงานกับแผนกการเงินเพื่อจัดเติม
เต็มอุปกรณ์ที่จําเป็น 

 

ส่วนการ
บริหาร
(Finance/ad
ministration 

หัวหน้าส่วนการบริหาร
(Finance/ 
Administration) 

 (กรณีมีการทําประกัน) ติดต่อตัวแทนบริษัทประกันสําหรับการดําเนินการขอค่าชดเชย  
 สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดและรายงานเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน ส่งไปให้ส่วนแผนงานสําหรับการรวบรวม

สรุปในรายงานถอดบทเรียน (After Action Report) 
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บทบาทหน้าที่ของกลุ่มภารกิจ 
ด้านการพยาบาล 
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บทบาทหน้าท่ีของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

 

1. โครงสร้างระบบบัญชาการของกลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล 

 

 

IC 

1. ผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
2. รองผู้อํานวยการฝ่ายการแพทย์ 
3. รองผู้อํานวยการด้านบริการปฐมภูมิ 
4. ประธานองค์กรแพทย์ 

OC 

รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล 

ประสานงานและแจ้งข่าว 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
การผู้ป่วยอุบัติเหตุ 

และฉุกเฉิน 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
การพยาบาลผู้ป่วยนอก 
เพ่ือการประสานงาน 

หัวหน้ากลุ่มงาน 
การพยาบาลอายุรกรรม  
เพ่ือการประสานงาน 

ผู้ตรวจการพยาบาล 
เพ่ือการประสานงาน 

หน.เวร และทีมงาน พยาบาลจุดคัดกรอง 

พยาบาลห้องแยกโรค 
หมายเลข 5 

หน.ตึกอยู่ในอาคาร 3 

1. หน.ตึก 3/4 เพ่ือเตรียมพร้อม
ภายใน ward 

2. หน.ตึก อช.1* 

3. หน.ตึก อช.2 * 

4. หน.ตึก MICU1,2,3 * 

*เพ่ือช่วยบริหารจัดการ clear 
ผู้ป่วยไป ward อ่ืน 

- หน .เว ร ตึ ก  3 /4  และ
ทีมงานหรือ 

- หน.เวร ER และทีมงาน 
เพ่ือเตรียมความพร้อม 

รับแจ้งข่าว 

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 
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2. บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีจะต้องปฏิบัติงาน (รายบุคคล) 

 2.1. รองผู้อํานวยการด้านการพยาบาลในฐานะหัวหน้าส่วนปฏิบัติการมีหน้าที่ 

  2.1.1. รายงานสถานการณ์ต่อผู้บริหารระดับ IC เพ่ือทราบและประกาศใช้แผน 

  2.1.2. ทําหน้าท่ีส่ังการให้ทีมพยาบาลเตรียมความพร้อมเพ่ือเตรียมรับต่อภาวะ
ฉุกเฉิน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบต้ังแต่ 

   - หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก 

   - หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอายุกรรม 

   - หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 

   - หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 

 2.2. Job action ของรองผู้อํานวยการด้านการพยาบาล 

  2.2.1. รับผิดชอบในส่วนการจัดหาและกํากับการปฏิบัติงานของทีมพยาบาล 
บุคลากรท่ีเกี่ยวข้องด้านการพยาบาลในทุกแผนกของโรงพยาบาลเพ่ือโต้ตอบเหตุฉุกเฉินทางการ
แพทย์และขอสนับสนุนทรัพยากรท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงาน 

  2.2.2. อํานวยความสะดวกและสนับสนุนให้ทีมพยาบาลและผู้เกี่ยวข้องได้
ปฏิบัติงานอย่างม่ันใจ เฝ้าระวังความเส่ียงและดําเนินการด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าท่ีที่
ปฏิบัติงาน 

 

3. อุปกรณ์ความปลอดภัย 

 - ประสานงานกับฝ่ายสนับสนุนในการจัดหา จัดซ้ือวัสดุ / อุปกรณ์ เครื่องป้องกันสําหรับ
บุคลากรทีมพยาบาลในการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย และมีจํานวนเพียงพอในการ
ปฏิบัติงาน 

 - ประสานงานกับ IC เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจและฝึกอบรมในเรื่องการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้สามารถดูแลความปลอดภัยแก่บุคลากรในหน่วยงานได้ รวมท้ัง
สามารถถ่ายทอดและซักซ้อมบุคลากรในการพร้อมใช้อุปกรณ์ป้องกันได้อย่างถูกต้อง 
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4. การเตรียมพื้นท่ีของหน่วยงาน 

 OPD – จัดเตรียมบริเวณห้องแยกโรค พร้อมบุคลากรในการเฝ้าระวัง ดูแลผู้ป่วย เพ่ือลด
การสัมผัสและแพร่กระจายเช้ือโรคปัจจุบัน จัดเตรียมสถานที่ไว้ที่ห้องหมายเลข 5 

 ER – มีการจัดเตรียมทีมงานเพ่ือปฏิบัติงานในส่วนของเครือข่ายบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
ต้ังแต่การจัดเตรียมรถ ambulance เพ่ือรับ-ส่งผู้ป่วย จัดทีมบุคลากร เพ่ือการปฏิบัติงานไว้อย่าง
เพียงพอ และพร้อมกับสถานการณ์ 

 หอผู้ป่วย 3/4 –จัดเตรียมสถานท่ีเพ่ือพร้อมรับผู้ป่วยไว้พักรักษาโดยจัดเตรียมห้องแยก
เฉพาะ ไม่ปะปนกับผู้อ่ืน ควบคุม ดูแลความสะอาดบริเวณอาคารสถานที่ เพ่ือป้องกันการ
แพร่กระจายเชื้อ ห้องพักรักษาผู้ป่วย ควบคุมอากาศภายในให้เป็น  negative pressure 
ตลอดเวลา มีห้องน้ําภายในห้อง รวมท้ังจัดเตรียมบุคลากรข้ึนปฏิบัติงานเพ่ือดูแลผู้ป่วยอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม 
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5. การสื่อสารและประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ระบบรายงานและบริหารจัดการข้อมูล 

 - ดําเนินการตามแผนบัญชาการเหตุการณ์ ICS ของโรงพยาบาล 

 

7. Check List ของหน่วยงาน 

 - NSO Check list จัดทําไว้แล้ว (ตามเอกสารแนบ) 

 

รองผู้อํานวยการฝา่ยการพยาบาล 

ดรุณศรี  สิริยศธํารง 

โทร. 086-5870074 

OPD 

ฉวีวรรณ  มหทิธิพงศ์ 

โทร- 081-3665880 

IPD 

กุลดา  พฤติวรรธน์ 

โทร. 081-5687654 

ER 

สุพิศ  กิตติรัชดา 

โทร. 089-7009120 

IC 

รัชนีย์วงค์แสน 

โทร. 086-1835541 

ผู้ตรวจการ 

Ward 3/4 

อรศิลป์  ช่ืนกุล 

โทร. 089-6239797 

นอกเวลาราชการ 

ในเวลาราชการ 
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พื้นท่ีปฏิบัติการตามระบบบัญชาการเหตุการณ์สถานการณ์อีโบลา 
(FACILITY) 

 

ศูนย์อํานวยการปฏบิัติการฉุกเฉิน (Emergency Operation Center : EOC)  
โต้ตอบเหตุการณ์อีโบลา 

 เป็นที่ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับสูงใช้ในการบัญชาการเพ่ือการประสานทรัพยากร 
ภารกิจและข้อมูลข่าวสาร 

1. ห้องประชุมห้องผู้อํานวยการโรงพยาบาล กรณีเรยีกประชุมวางแผนหัวหน้าในโครงสร้าง 
ICS ทั้ง 8 คน 

2. ห้องปะชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน : EMS) 
3. ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 4 หรือห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 5 กรณีประชุมทีมโต้ตอบ

ทั้งหมด 
4. ห้องประชุมศิรินิรันดร์อาคาร 8 ชั้น 8 กรณีเปิดแผนโต้ตอบระดับจังหวัด 

 

ศูนย์บัญชาการ (Incident Command Post : ICP) และฐานปฏบิัติการ (Base) 
โต้ตอบเหตุการณ์อีโบลา 

 เป็นจุดส่ังการที่จุดเกิดเหตุหรือใกล้เคียงกับจุดเกิดเหตุรวมถึงสามารถประสานงานและ
บริหารงานส่วนต่างๆ ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่เกิดเหตุ รวมท้ังเป็นที่ปฏิบัติงานของส่วนส่งกําลัง
บํารุง (Logistics) 

1. ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 4 หรือห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 5 
2. ห้องประชุมศิรินิรันดร์อาคาร 8 ชั้น 8 กรณีเปิดแผนโต้ตอบระดับจังหวัด 
3. ห้องประชุมอาคาร 3 ชั้น 4 (ปรับห้องพักแพทย์อายุรกรรมเป็นห้องประชุม)  

 

จุดแถลงข่าวประจําวัน 

1. ห้องประชุมชัชวาลศิรินิรันดร์ อาคาร 8 ชั้น 8 
2. ห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 4 หรือห้องประชุมอาคาร 6 ชั้น 5 
3. ห้องประชุมห้องผู้อํานวยการโรงพยาบาล 
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จุดระดมอุปกรณ์ของท่ีจะใช้กรณีรับการสนับสนุน (Staging Area) 

1. คลังพัสดุโรงพยาบาลนครพิงค์ 
2. ห้องเก็บ PPE อาคาร 3 ชั้น 4 
3. ห้อง Food Bank ศูนย์ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

ท่ีพักชั่วคราวสําหรับผู้ปฏิบัติงานหรือเฝ้าสังเกตอาการ 

1. หอผู้ป่วยพิเศษอาคาร 6 ชั้น 3 ชั้น 2 และช้ัน 1 ตามลําดับ 
2. โรงแรมที่พักตามที่สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกําหนด 

 

หมายเหตุ : 

1. การเลือกพ้ืนที่ปฏิบัติการทั้งหมดอยู่ในอํานาจการตัดสินใจของผู้บัญชาเหตุการณ์(Incident 
Command) 

2. กําหนดให้มีการประชุมทีมงานท่ีเกี่ยวข้องในโครงสร้างของ ICS ในการโต้ตอบเหตุการณ ์
อีโบลาเพ่ือประเมินสถานการณ์ วางแผนและติดตามงานอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งที่ศูนย์
บัญชาการและฐานปฏิบัติการหรือตามที่ผู้บัญชาเหตุการณ์(Incident Command) 

3. กําหนดให้มีการแต่งต้ังทีมเฉพาะในการโต้ตอบสถานการณ์อีโบลาในโรงพยาบาลนครพิงค์ 
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แนวทางการคัดแยกและเฝ้าระวังผู้ป่วย 
เม่ือสงสัยการติดเช้ืออีโบลาจังหวัดเชียงใหม่ 
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แนวทางการคัดแยกและเฝ้าระวังผู้ป่วยเมื่อสงสัยการติดเช้ืออีโบลาจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

การคัดแยกกลุม่ผู้ป่วยหรือ
กลุ่มเฝา้ระวังเป็น 3 กลุ่ม 

กลุ่มท่ี 1 

กลุ่มผู้ป่วย(PUI) 

‐ มีไข้มากกว่า  
38oC และมาจาก
ประเทศกลุ่ม
เส่ียง 

‐ กลุ่มเฝ้าระวังที่
พบว่ามีไข้
มากกว่า 38oC  
ทีหลัง 

กลุ่มท่ี 2 

กลุ่มเฝ้าระวังท่ีเป็นกลุ่ม
เสี่ยงสูง(closed contact) 

‐ บุคคลที่สัมผัส
ใกล้ชิดกับผู้ป่วย 

‐ บุคคลที่นั่งใกล้กับ
ผู้ป่วยรอบๆแถวหน้า 
แถวหลังและ
ด้านข้างรวม 6-8 
คน กรณีที่โดยสาร
กับเครื่องบิน 

กลุ่มท่ี 3 

กลุ่มเฝ้าระวังท่ีเป็นกลุ่ม
เสี่ยงต่ํา 

‐ กลุ่มบุคคลที่ไม่ได้
ใกล้ชิดโดยตรง
กับผู้ป่วยเช่น
บุคคลที่โดยสาร
เครื่องบินที่อยู่
นอกเหนือจาก
แถวท่ีใกล้ชิดกับ
ผู้ป่วย 

‐ บุคคลที่พบว่ามา
จากประเทศกลุ่ม
เส่ียงในชุมชน 

 
Admit 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 
2 เตียง 
โรงพยาบาลมหาราช  
2 เตียง 

เฝ้าระวังในโรงพยาบาล 

โรงพยาบาลสันป่าตอง 12 เตียง 
โรงพยาบาลสารภี 12 เตียง 
 

เฝ้าระวังท่ีบ้านหรือโรงแรม 

จัดทีมควบคุมโรค SRRT  
รพ.สต.เข้าไปเฝ้าติดตามวัด
ไข้วันละ 2 ครั้ง 

มีไข้มากกว่า 38’C 

การลําเลียงผู้ป่วยในกลุ่ม 1 ใช้รถ รพ.นครพิงค์ยกเว้นสายกลาง รพ.สันป่าตองและรพ.สารภี  สายเหนือ(ฝาง แม่อาย ไชยปราการ) 
ใช้รถ รพ.ฝาง สายใต้ต้ังแต่ดอยหล่อลงไปใช้ รพ.จอมทอง การลําเลียงผู้ป่วยในกลุ่ม 2 ใช้รถ รพ.สันป่าตองหรือ รพ.สารภี 
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แผนผังการดําเนินงานกรณีสงสัยโรคระบาดจากต่างประเทศ 

ผ่านด่านควบคุมโรค ท่าอากาศยาน จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ  053-922133 

สสจ. เชียงใหม่ (งานระบาดวิทยา) 

นางสุธีรัตน์  มหาสิงห์ 053-216592 , 0898354242 

นพ.พิสิษฐวุฒิ  อยุทธ์ 086-4123110 

รับแจ้ง-ประเมินสถานการณ์-สอบสวนโรคและประสาน
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

แจ้งผู้บริหาร 

ดร.ทพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัตน 081-8858638 

นางชลลิสา  จริยาเลิศศักด์ิ 089-6352150 

ประสาน 1669  
โรงพยาบาลนครพิงค์ 

เพ่ือ Admit ห้องแยก 

สอบสวนโรคและเก็บ
ตัวอย่าง 

ร่วมกันระหว่าง SRRT 
รพ.นครพิงค์ และ สสจ. 

ส่งรายงานเบือ้งต้น 

ให้ สคร.10 และ 

สํานักระบาดวิทยา 

รายงานการสอบสวน                 
และติดตามผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

กรณีการกักกันผูส้ัมผสัโรค 

ประสาน รพ.กองบิน 41, สคร.10, สสจ.ร่วมกันคัดกรองผู้ป่วยที่
สนามบิน (ใช้แบบฟอร์ม ต.8 ในการคัดกรอง) 

มีอาการ 

Admit 

รพ.นครพิงค์, รพ.มหาราช 

***ศูนย์กู้ชีพ 1669 ผู้ประสาน*** 

ชาวต่างชาติ 

ประสาน รพ.สนัป่าตอง รพ.สารภี และโรงแรมที่ได้เตรียมไว้ 

(นางสุธีรัตน์  มหาสิงห์ ผู้ประสาน)  

มีอาการภายหลัง 

กรณีถ้าเปน็คนไทย 

1.ให้คําแนะนะห้องพัก      

2.พักที่บ้าน และติดตาม เฝ้าระวัง 7 วัน โดย 
SRRT พ้ืนที่  

 
ไม่มีอาการ 

มีผู้ป่วยเข้าขา่ยสงสยัโรคอีโบลา 
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แนวทางการรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเช้ือ 
ไวรัสอีโบลาโรงพยาบาลนครพิงค์ 
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แนวทางการรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชือ้ไวรัสอีโบลา โรงพยาบาลนครพิงค ์

ผู้ป่วยมาจากสนามบิน/มาจากระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน(EMS) 

ผู้ป่วยมาจากระบบส่งต่อ รพช./รพ.เอกชน 
/PCU/เครือข่ายบริการ 

เวชระเบียน/
ประชาสัมพันธ์/

OPD/ER 
(กรณีไม่ด่วน) 

ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 แจ้ง 

1. นพ.ธรณี/นพ.บุญฤทธิ์/ณัฐนรี/  
แพทย์เวร EMS/ผอ./สสจ. 

2. นพ.ธรณี รายงาน ผอ.และ นพ.สสจ 
3. ห้องฉุกเฉิน:โทร  1105 
4. ศูนย์ส่งต่อ(Call Center):9264,9252 
5. ศูนย์ยานยนต์: โทร 3327,3320 
6. รปภ. : โทร 1182 

 

ศูนย์ส่งต่อ(Call Center):053-999264 แจ้ง 

1. แพทย์เวรอายุรกรรม/กุมารเวชกรรม 
2. หอผู้ป่วย 3/4 : 2300,2230 หัวหน้าหอ

ผู้ป่วย 
3. ผู้ตรวจการพยาบาล (กรณีนอกเวลา) 
4. รายงานผู้บริหารตามลําดับชั้น 
5. งานระบาดวิทยา:2318,2319, 

พิมพินันท์ คํามาวัน 081-8819867 
6. ประสาน ระบบ การ Admit (ยกเว้นกรณี

ผ่าน OPD No.5 หรือ ER) 
7. ประสานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 กรณี

ท่ีต้องออกไปรับผู้ป่วย 

จุดคัดกรอง/OPD No.5:1150 แจ้ง 

1. เตรียมห้องแยก OPD No.5 ย้าย
ผู้ป่วยอ่ืนๆออกและรับผู้ป่วยสงสัย 

2. พยาบาลเวรผู้รับผิดชอบห้องแยก 
3. แพทย์ห้อง No.13 
4. แพทย์เวรอายุรกรรม/ 

กุมารเวชกรรม 

ER 
(ผู้ป่วยหนัก) 

เข้าห้องแยกที่ 
ER 

(แพทย์ พยาบาล 
ER ประเมิน) 

การเตรียมความพร้อมทีม 1669 

1. ทีมลําเลียงผู้ป่วยมีคนขับรถ 1 คน พยาบาล 
1 คน เวชกิจ 1 คน สวมชุด PPE ครบชุด
(ตามที่กําหนด) 

2. กรณีผู้ป่วยไม่รุนแรงให้ใช้คนขับรถ 1 คน
และเวชกิจ 1 คนสวมชุด PPE ครบชุด
(ตามที่กําหนด) 

3.  ใช้รถฉุกเฉินทะเบียน ขฉ433 ชมและ 
พขร.ไม่ให้สัมผัสกับผู้ป่วยและเป็นผู้ทํา
ความสะอาดรถ 

4. เส้นทางการลําเลียงใช้ประตูด้านทิศเหนือ 
และจุดจอดรถตรงข้ามศาลาพักญาติ 

5. รปภ.ช่วยกันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพ้ืนท่ี
ลําเลียง อํานวยความสะดวกเส้นทางเดินรถ
และจุดจอดรถในโรงพยาบาล และเปิดลิฟต์
ตึกผู้ป่วย 3/4 

6. เวชกิจฉุกเฉินเป็นผู้ทําความสะอาดลิฟต์ 

หอแยกผู้ป่วย(หอผู้ป่วย 3/4): แจ้ง 

1. แพทย์เวรอายุรกรรม/กุมารเวชกรรม 
2. หัวหน้าหอผู้ป่วย 3/4 
3. ผู้ตรวจการพยาบาล(กรณีนอกเวลา) 
4. รายงานผู้บริหารตามลําดับชั้นเพ่ือ

พิจารณาเปิดระบบ ICS ของ รพ. 
5. ประสานหอผู้ป่วยและเปลเพ่ือย้ายผู้ป่วย

เดิม 3/4 ออก 
6. เตรียมพ้ืนท่ีและอัตรากําลังรองรับผู้ป่วย 
7. ประสานหน่วยงานห้อง Lab,X-Ray,และ

ห้องเลือดและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
8. งานระบาดวิทยา:2318,2319, 

พิมพินันท์ คํามาวัน 081-8819867 

งานระบาดวิทยาและเวชกรรมสังคม : รับผิดชอบด้านการสอบสวนและควบคุมโรค และเฝ้าติดตามผู้สัมผัส(Contact Cases)ทุกวันเป็นเวลา 21 วัน 
กรณีมีการสัมผัสคนไข้หรือสารคัดหลั่งให้สวม PPE ครบชุด 

รายงาน ผอ. หรือรักษาการฯทันที 

รายงาน ผอ. หรือ 
รักษาการฯทันที 

ชุดป้องกัน (PPE) 
- เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานท่ีหอแยกผู้ป่วย 

3/4 ให้สวม PPE ครบชุดทุกชิ้น(ตามที่
กําหนด) 

ประสาน 
1. รายงานผู้บริหารตามลําดับชั้น 
2. งานระบาดวิทยา:2318,2319 
3. หอผู้ป่วย 3/4 : 2300,2201 หัวหน้า

หอผู้ป่วย 
4. ประสาน ระบบ การAdmit 
5. ประสานเปลลําเลียงผู้ป่วย 

ชุดป้องกัน (PPE) 
1. กรณีไม่ได้สัมผัสคนไข้ให้ใช้ N-95 
2. กรณีมีการสัมผัสคนไข้หรือสารคัด

หลั่งให้สวม PPE ครบชุด(ตามที่
กําหนด) 

3. พนักงานเปลสวม PPE ครบชุด 
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เส้นทางการลําเลียงผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอโีบลาจาก OPD หรือ ER ไปหอผู้ป่วย 3/4 

 

หมายเหตุ 

1. จะใช้รถ ขฉ 433 ชม 
ลําเลียง 

2. ใช้พยาบาลจาก OPD 
หรือ ER( PPE) 

3. ใช้คนขับรถ( PPE) 
4. ใช้เส้นทางตามเส้นสี

แดงทึบ 
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การรับผู้ป่วยจากระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ  
และแนวทางการดูแลสําหรับแผนกห้องฉุกเฉิน     

โรงพยาบาลนครพิงค์จังหวัดเชียงใหม่ 
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ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ 

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 

1. คัดกรองผู้ป่วยท่ีสงสัยติดเชื้ออีโบลา ทางโทรศัพท์หมายเลข 1669 
2. ประสานงานทั้งภายใน และภายนอก โรงพยาบาล 

อัตรากําลัง ในเวลา นอกเวลา (เช้า บ่าย ดึก) 

- เช้า พยาบาล 1, เวชกิจ และเจ้าหน้าที่ส่ือสาร 3 
- บ่าย พยาบาล 1, เวชกิจ และเจ้าหน้าที่ส่ือสาร 3 
- ดึก เวชกิจ และเจ้าหน้าท่ีส่ือสาร 2 

บทบาทหนา้ท่ีของบุคลากรท่ีจะต้องปฏิบัติงาน (รายบุคคล) 

กรณีการเตรียมการ และป้องกันการแพร่กระจาย ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่จะมีผู้ป่วย 

เวชกิจ และเจ้าหน้าท่ีส่ือ ทุกวัน ทุกเวร 

1. มีหน้าท่ีซักประวัติผู้ป่วยท่ีสงสัยเข้าข่ายติดเชื้ออีโบลา  
(ไข้ >38 องศา, มีประวัติเข้าประเทศท่ีเป็นพ้ืนที่ระบาดของเช้ือ ภายใน  21 วัน) 

2. เมื่อมีผู้สงสัยแจ้งแพทย์อํานวยการ, หัวหน้าการแพทย์ฉุกเฉิน และหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุ
และส่ังการ เพ่ือรายงานผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิจารณาเปิดแผนรับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อ
ไวรัสอีโบลา 

กรณีได้รับแจ้งว่ามีเคสสงสัยอีโบลา 

เวชกิจ และเจ้าหน้าท่ีส่ือสาร คนท่ี 1 

1. ประสานข้อมูล อาการคนไข้ ตามแบบฟอร์มการซักประวัติ 
2. แจ้ง นพ.ธรณี กาย,ี นพ.บุญฤทธิ์ คําทิพย์ และ น.ส.ณัฐนรี ใส่ด้วง 
3. ประสานทีมออกปฏิบัติการการแพทยฉุ์กเฉิน, ห้องฉุกเฉิน, ศูนย์ยานพาหนะ 

เวชกิจ และเจ้าหน้าท่ีส่ือ คนท่ี 2 

1. ประสานข้อมูล อาการคนไข้ ตามแบบฟอร์มการซักประวัติ 
2. ประสานทีมเตรียมรับผู้ป่วยในโรงพยาบาล   
3. ประสานศูนย์ประสานการส่งต่อ 
4. ประสานหน่วยรักษาความปลอดภัย 
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อุปกรณ์ความปลอดภัย 

มีพยาบาลเวร EMS / ER ดูเรื่องการสวมและถอดชุด PPE อย่างถูกต้อง 

การเตรียมพื้นท่ีของหน่วยงาน 

 ใช้พ้ืนพ่ีปฏิบัติการเดิม ไม่ต้องเปล่ียนแปลง 

 

การสื่อสารและประสานงาน 

1. นพ.ธรณ ีกายี, นพ.บุญฤทธิ์ คําทิพย ์และ น.ส.ณัฐนรี  ใส่ด้วง  
2. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และนายแพทยส์าธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
3. ห้องฉุกเฉิน โทร. 1105 
4. Call center โทร. 9264, 9252 
5. ศูนย์ยานยนต์ โทร. 3327, 3320 
6. หน่วยงานรกัษาความปลอดภัย โทร. 1182 

 

ระบบรายงานและบริหารจัดการข้อมูล 

 ให้ จนท.ศูนย์รายงานตามลําดับข้ัน เม่ือเจอเหตุ ดังนี้ 
1. พยาบาลเวร EMS, แพทยเ์วร EMS 
2. น.ส.ณัฐนรี ใส่ด้วง โทร : 087-6617599 
3. นพ.บุญฤทธิ์ คําทิพย์ โทร : 081-7248155 
4. นพ.ธรณ ีกายี โทร : 081-8844737 

 รายงานข้อมลูผู้ป่วยตาม แบบรายงานอุบัติการณ์ของศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ  
จ.เชียงใหม ่

 

Checklist ของหน่วยงาน 

 ซักข้อมูลคนไข้ให้ครบตาม แบบฟอร์มการซักประวัติ 
 รายงานทุกส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
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หน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) รพ.นครพิงค์ 

 

บทบาทหน้าท่ีของ EMS รพ.นครพิงค์ 

ให้บริการ รถ และทีมรับผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยติดเชื้ออีโบลา ทั้งใน และนอกโรงพยาบาล 

 

อัตรากําลัง ในเวลา และนอกเวลา 

 พยาบาล และเวชกิจที่มีหน้าท่ีออก EMS ประจําเวรเหมือนในภาวะปกติ ดังนี้ 

- เวรเช้า พยาบาล ER 1, เวชกิจศูนย์ส่ังการ 1 
- เวรบ่าย พยาบาลศูนย์ส่ังการ 1, เวชกิจ ER 1 
- เวรดึก พยาบาล ER 1, เวชกิจศูนย์ส่ังการ 1 

 

บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีจะต้องปฏิบัติงาน  

1.พนักงานขับรถ 

- เตรียมรถพยาบาล ทะเบียน ขฉ. 433 ชม จอดอยู่ลานจอดหน้า ER กุญแจอยู่ที่ห้อง
ศูนย์ส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน 

- เมื่อได้รับการแจ้งจากศูนยเ์วียงพิงค์ ให้ขับรถมารับทีมที่หน้าห้องศูนย์ส่ังการ พร้อมเอา
อุปกรณ์ในรถออก (เอาไปเท่าที่จําเป็นตามอาการคนไข้) 

- พนักงานขับรถ สวมชุด PPE level C ที่ห้องศูนย์ส่ังการ 
- ขับรถไปยังจุดหมายปลายทาง (ประสานจุดเข้า-ออก ให้ชัดเจน) 
- ห้ามลงรถ 
- ส่ือสารกับ รพ. ด้วยวิทยติุดรถพยาบาล, ส่ือสารกับทีมสามารถเปิดกระจกกั้นห้อง

โดยสารได้อย่างระมัดระวัง 
- เข้า รพ. ทางประตูทิศเหนือ และจุดจอดรถตรงข้ามศาลาพักญาติ 
- เมื่อส่งผู้ป่วยแล้ว ให้ทําความสะอาดรถพยาบาลด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์ บริเวณ

ที่ว่างใกล้โรงเผาขยะของ รพ. 
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2. พยาบาล 

- ขอข้อมูลอาการผู้ป่วยให้ได้มากท่ีสุด เพ่ือเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย 
- ใส่ชุด PPE level C ที่ห้องศูนย์ส่ังการ 
- ข้ึนรถพยาบาล ทะเบียน ขฉ. 433 ชม ที่จะมารอรับหน้าห้องศูนย์ส่ังการ 
- ถึงจุดนัดพบ ให้ประเมินผู้ป่วยรายงานศูนย์ส่ังการ 
- สัมผัส รักษาผู้ป่วยเท่าท่ีจําเป็น ตามหลัก Universal precaution  
- รายงานการเปล่ียนแปลงเป็นระยะกับศูนย์ส่ังการ 
- รถจอดตรงข้ามศาลาพักญาติ ส่งคนไข้ข้ึนตึกผู้ป่วย 3/4 

3. เวชกิจ 

- ช่วยพยาบาลเตรียมอุปกรณ์ให้เหมาะสมในการดูแลผู้ป่วย 
- ใส่ชุด PPE level C ที่ห้องศูนย์ส่ังการ 
- ข้ึนรถพยาบาล ทะเบียน ขฉ. 433 ชม ที่จะมารอรับหน้าห้องศูนย์ส่ังการ 
- ถึงจุดนัดพบ ให้ประเมินผู้ป่วยรายงานศูนย์ส่ังการ 
- สัมผัส รักษาผู้ป่วยเท่าท่ีจําเป็น ตามหลัก Universal precaution  
- รายงานการเปล่ียนแปลงเป็นระยะกับศูนย์ส่ังการ 
- รถจอดตรงข้ามศาลาพักญาติ ส่งคนไข้ตึกผู้ป่วย 3/4 

อุปกรณ์ความปลอดภัย 

- PPE level C อย่างน้อย 3 ชุด สําหรบั พนักงานขับรถ พยาบาล และเจ้าหน้าที่เวช
กิจ 

- อุปกรณ์ และนํ้ายาทําความสะอาดรถ 
การเตรียมพื้นท่ีของหน่วยงาน 

- ชุด PPE level C อยู่ที่ห้องศูนย์รับแจ้งเหตุ และส่ังการ 
- เตรียมท่ีจอดรถหน้าห้องศูนย์รับแจ้งเหตุ และส่ังการ 
- เตรียมพ้ืนที่ใส่ชุด PPE level C 

การสื่อสารและประสานงาน 

- การส่ือสารกบัศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการ ทางวิทย ุ
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การรับผู้ป่วยจากระบบส่งต่อการรักษา โรงพยาบาลนครพิงค์ 
(Referral  Center) 

 

บทบาทหน้าท่ีของศูนย์ส่งต่อการรักษาโรงพยาบาลนครพิงค์ 

1. คัดกรองผู้ป่วยท่ีสงสัยติดเชื้ออีโบลาจากระบบส่งต่อผู้ป่วยทุกโรงพยาบาลและโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพระดับตําบล (รพ.สต.) ผ่านหมายเลข 053-999264 

2. ประสานงานกับศูนย์รับแจ้งเหตุและส่ังการการแพทย์ฉุกเฉิน 1669 จังหวัดเชียงใหม ่
3. ประสานงานหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก โรงพยาบาล 

อัตรากําลัง ในเวลา และนอกเวลา 

 เวรเช้า พยาบาล 2 คน เจ้าหน้าที่ข้อมูล 1 คน 
 เวรบ่าย พยาบาล 1 คน 
 เวรดึก พยาบาล 1 คน 

บทบาทหน้าท่ีของบุคลากรท่ีจะต้องปฏิบัติงาน  

เมื่อมีการประสานการส่งต่อผู้ป่วยท่ีต้องสงสัยเข้าข่ายติดเช้ืออีโบลา ตามนิยาม (ก.) ให้
ดําเนินการดังนี้ 

1. แจ้งแพทย์ห้องฉุกเฉิน นพ.ธรณ ีกาย ีเพ่ือรายงานผู้อํานวยการโรงพยาบาลพิจารณาเปิด
แผนรับผู้ป่วยสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

2. แจ้งแพทย์เวรอายุรกรรมหรือกุมารเวชกรรมตามเวรที่กําหนด 
3. แจ้ง หอผู้ป่วย 3/4 : 2300, 2230 เพ่ือเตรียมรับผู้ป่วย 
4. แจ้งผู้ตรวจการพยาบาล(กรณีนอกเวลา) เพ่ือบริหารจัดการ 
5. แจ้งงานระบาดวิทยา : 2318, 2319 ตามเวรหรือนางพิมพินันท์ คํามาวัน 081-8819867 
6. ประสาน ระบบ การ Admit กรณีที่มาถึงแล้ว Admit เลย (ยกเว้นกรณีผู้ป่วยผ่านทาง

ระบบ OPD หรือ ER) 
7. ประสานศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 กรณีที่ต้องการรถและทีมลําเลียงออกไปรับผู้ป่วย 
8. การเตรยีมรบัผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

 
 
 



57 
 
 

 

 

ผู้ป่วยมาจากสนามบิน/มาจากระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) 

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669  
1. ซักประวัติตามแบบฟอร์มการ

ซักประวัติ 
2. แจ้ง นพ.ธรณี/นพ.บุญฤทธ์ิ/

แพทย์อํานวยการ(แพทย์เวร 
EMS)/ณฐันรี (นพ.ธรณีเป็น
ผู้รายงานผู้บริหารตามลําดับ
ช้ัน) 

3. แจ้งห้องฉุกเฉนิ โทร 
1105,1106 

4. แจ้ง call center โทร 
1176,9252,9264 

5. แจ้งศูนย์ยาน โทร 3320,3327 
6. แจ้ง รปภ. โทร 1182 

ER เบอร์โทร 1105, 1106 
1. กรณีผู้ป่วยอาการไม่

รุนแรง ให ้Incharge/
พยาบาลเจ้าของเคส ใน
เวลาแจ้ง OPD เบอร์ 5 
เพ่ือเตรียมห้องแยก 
นอกเวลาให้แจ้งแพทย์
เวร ER ตรวจรักษา ทีม
แพทย์และพยาบาล
เจ้าของเคสให้สวมชุด 
PPE ครบชุด 

2. กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรง 
ให้เข้าห้องแยกที่ ER 
แพทย์และพยาบาล ER 
สวมชุด PPE ครบชุด 

3. แจ้ง รปภ. ปิดก้ันประตู
ห้องฉุกเฉินด้านหน้า 
และประตูห้องสังเกต
อาการ ผู้ป่วยที่จะเข้า
รักษาใน ER ให้เข้า
ประตูด้านหลัง ข้าง ห้อง  
x-ray เบอร์ 114 

4. ประสานระบบ Admit 
ward 3/4 

5. ผู้ช่วยเหลือคนไข้ ER 
เป็นผู้ทําความสะอาด
พ้ืน, อุปกรณ์การแพทย์
ที่ใช้กับผู้ป่วย สวมชุด 
PPE ครบชุด 

6. กรณีที่ต้องใช้พนักงาน
เปลในการเข็นผู้ป่วย
อาการรุนแรง ให้สวมชุด 
PPE ครบชุด  

ศูนย์ส่งต่อ (Call Center) 
1176, 9252, 9264 
1. แจ้งแพทย์เวร Ebola 

คนที่ 1 และคนที่ 2  
2. ในเวลาราชการแจ้ง นพ.

อิทธาวุธ /น.ส.สุพิศ ให้
รายงานผู้บริหาร
ตามลําดับช้ัน 

3. นอกเวลาแจ้ง 
Supervisor 

4. แจ้งงานระบาดวิทยา 
โทร 2318, 2319 

5. ประสานระบบ Admit 
(ยกเว้นกรณีผา่น OPD, 
ER) EMS (ทีมลําเลียง) 

1. กรณีผู้ป่วยอาการไม่รุนแรง:ทีม
ประกอบด้วย พขร. 1 คน เวช
กิจ 1 คน สวมชุด PPE ครบชุด 
(พขร.ไม่ต้องสัมผัสผู้ป่วย) 

2. กรณีผู้ป่วยอาการรุนแรง:ทีม
ประกอบด้วย พยาบาล 1 คน 
เวชกิจ 1 คน พขร. 1 คน สวม
ชุด PPE ครบชุด (พขร.ไม่ต้อง
สัมผสัผู้ป่วย) 

3. พขร.เตรียมรถ ทะเบียน ขฉ. 
433 ชม. ไว้หน้าห้องศูนย์รับ
แจ้งเหตุและสัง่การ พร้อม
ลําเลียงผู้ป่วยเข้าประตูทางทิศ
เหนือ และจอดจุดจอดตรงข้าม
ศาลาพักญาติ เมื่อส่งผู้ป่วย
เสร็จ นํารถไปทําความสะอาด
ที่ลานว่างข้างโรงกําจัดขยะ 

4. เวชกิจและพยาบาลที่นําผู้ป่วย
ส่ง admit ward 3/4 ให้ถอด
ชุดไว้ที่ ward 3/4 (ถอดให้ถกู
หลัก) 

ผู้ป่วยมาจากระบบส่งต่อ รพช./
รพ.เอกชน/PCU/เครือขา่ย

ผู้ป่วยมาจากบ้าน ไม่ได้ผ่านจุด
คัดกรองท่ี OPD เบอร์ 5 

หอแยกผู้ป่วย (หอผู้ป่วย 3/4) 
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แนวทางการดูแลสําหรับแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) 

แนวทางการดูแลสําหรับแผนกผู้ป่วยใน และห้องแยกโรคติดเชื้อ (IPD) 
 

แนวทางการดูแลผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อ 
ไวรัสอีโบลา ที่มารับบริการ 
ในโรงพยาบาลนครพิงค์ 



59 
 

 

 

 

 

แนวทางการดูแลสําหรับแผนกผู้ป่วยนอก  

(OPD) 
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พยาบาลจุดคดักรอง 
นางสายสุดา สุทธีรัตน์ชัยชาญ  (โทร  1150)                      
 
ที่จุดคัดกรอง 
1.ให้ผูส้งสัยใส ่surgical mask 
2.พยาบาลใส่ Mask N95 
3.โทรฯแจ้งพยาบาลห้องเบอร์ 5  Clear พื้นที่ในห้อง TB 
4.โทรฯแจ้งหัวหน้า OPD เพื่อบริหารจัดการเรื่องอื่นๆต่อ 
5.คัดแยกผูส้งสัย/ผู้สมัผัสแจง้เหตุผลความจําเป็นต้องย้ายไป
ห้องเบอร์ 5/ติดติดป้ายสัญญาลักษณ ์
6.กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่กําหนด  
7.เมื่อได้รับแจ้ง clear พื้นที่ เคลื่อนย้ายผู้สงสัยไปที่ห้องเบอร์ 
5 และผู้สมัผสัไปที่มุมความรู้ ข้างห้องเบอร์ 5 
8.นํากล่อง Ebola set จากจุดคัดกรอง ไปห้องเบอร์ 5 
ที่ห้องเบอร์ 5 
1.พยาบาล ใส ่Full PPE 
2.ซักประวัติการเจ็บป่วยเพิ่มเติม,วัดสัญญาณชีพ พร้อม
บันทึกในใบแทน OPD card และแบบฟอรม์คัดกรอง Ebola 
3.รายงานแพทย์เวรตามที่หัวหน้างาน OPD ประสานไว้ 
4.ซักประวัติข้อมูลส่วนบุคล/ข้อมูลทั่วไปเพื่อโทรฯแจ้งห้อง
บัตรทําเวชระเบียนและ register 
5.กรณีแพทย์มาตรวจที่ห้องเบอร์ 5 ช่วยแพทย์ในขณะตรวจ 
6.กรณี Admit ประสานพยาบาลตึก 3/4 และพยาบาล EMS 
1669 เพื่อให้ประสานรถนําผูส้งสัยไปส่ง ward 3/4 
 

ผังแนวทางปฏิบัติ กรณีพบผู้สงสัยติดเชื้อ Ebola ที่จุดคัดกรอง แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ (ในเวลาราชการ) 

 

 

 

กรณีพบผู้สงสยัที่จุดคัดกรอง 

หัวหน้างาน OPD 
นางฉวีวรรณ มหิทธิพงศ์ 
โทร  1163 
เมื่อได้รับแจ้ง 
1.แจ้งหัวหน้ากลุ่มภารกิจการ
พยาบาล 
2.แจ้งแพทย์อายุรกรรมตึก 3/4 
3.แจ้งงานระบาดวิทยา  
4.บริหารจัดการ 
  * หาอัตรากําลังเสริมเพื่อ
ให้บริการอื่นๆ ตามปกติ 
  * ดูแลการกั้น Ebola zone 

พยาบาลห้องเบอร์ 5 
นางพัชรี ธีระสวัสดิ์  โทร 2275 
เมื่อได้รับแจ้ง 
1.แจ้ง รปภ. เตรียมพื้นที่ 
2.แจ้งผู้ป่วย+ญาติเพื่ออพยพ 
  * ล้อ/เปล ประสานพนักงานเปล
เคลื่อนย้ายตามลําดับไปจุดที่กําหนด 
  * เดินได้เคลือ่นย้ายออกประตูหลัง 
3.ติดป้ายสัญลกัษณ์ใหผู้้ป่วย TB  
4.ย้ายเอกสาร+อุปกรณ์ผู้ป่วยTB 
ออก 
5.นําโทรศัพท์ไร้สายวางที่ห้องเบอร์ 5 
6.ติดป้าย”เขตคัดกรองผู้สงสัยติดเชื้อ 
Ebola”พร้อมแจ้งพยาบาลคัดกรอง 
ให้เคลื่อนย้ายผู้สงสัย/ผูส้ัมผสัได้ 
7.ปิดประตูส่วนกลาง ออกจากห้อง
เบอร์5 ทางประตูหลัง 

พนักงานเปล โทร 
1149,1103 
เมื่อได้รับแจ้ง 
1.ลากแผงกั้นรถหน้า OPD 
ระบุ”เขตคัดกรองฯ”  
2.เคลื่อนย้ายผูป้่วย TB.ล้อ/
เปลไปที่จุดกําหนด(ข้างทาง
ขึ้นหน้าศูนย์จองพิเศษ) 
3.กันผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่เขต
ปลอดภัย ,กั้นเชือก กันเขต 
Ebola zone ตามที่กําหนด 
 

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย โทร 1182 
เมื่อได้รับแจ้ง 
1.แจ้งหัวหน้า รปภ. 
2. clear พื้นที่รองรับผู้ป่วย 
TB ตามที่กําหนด 
3.กันรถไม่ให้มาหน้า OPD 
4.กันผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในเขต
ปลอดภัย 
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พยาบาลคัดกรอง 
นางวันทนา ยาใจ  (โทร  2324)                                       
 
ที่จุดซักประวัติหน้าห้องตรวจ OPD 13 
1.ให้ผูส้งสัยใส ่surgical mask 
2.พยาบาลใส่ Mask N95 
4.แจ้งหัวหน้าห้องตรวจ OPD เพื่อบริหารจัดการเรื่องอื่นๆต่อ 
5.คัดแยกผูส้งสัย/ผู้สมัผัสแจง้เหตุผลความจําเป็นต้องย้ายไป
ห้องเบอร์ 5  พร้อมติดป้ายสัญญาลักษณ ์
6.กันผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ไปยังจุดที่กําหนด  
7.เมื่อได้รับแจ้ง clear พื้นที่ เคลื่อนย้ายผู้สงสัยไปห้องเบอร์ 5 
และผู้สมัผสัไปมุมความรู้ข้างห้องเบอร์ 5 ตามเส้นทางที่กําหนด 
พร้อมนํา Ebola setจากจุดคัดกรอง ไปห้องเบอร์ 5ด้วย 
ที่ห้องเบอร์ 5 
1.พยาบาลใส่ Full PPE 
2.ซักประวัติการเจ็บป่วยเพิ่มเติม,วัดสัญญาณชีพ พร้อมบันทึก
ในใบแทน OPD card และแบบฟอร์มคัดกรอง Ebola 
3.รายงานแพทย์เวรตามที่หัวหน้างาน OPD ประสานไว้ 
4.บันทึก Register number /ประวัติการรักษาอื่นที่จําเป็นใน
ใบแทนเวชระเบียนตามการแจ้งประสานจากหัวหน้าห้องตรวจ 
5.กรณีแพทย์มาตรวจที่ห้องเบอร์ 5 ช่วยแพทย์ในขณะตรวจ 
6.กรณี Admit ประสานพยาบาลตึก 3/4 และพยาบาล EMS 
1669 เพื่อให้ประสานรถนําผูส้งสัยไปส่ง ward 3/4 
 

ผังแนวทางปฏิบัติ กรณีพบผู้สงสัยติดเชื้อ Ebola ที่หน้าห้องตรวจ 13 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ (ในเวลาราชการ) 

 

 

 

กรณีพบผู้สงสยัที่หน้าห้องตรวจ OPD13 

หัวหน้าห้องตรวจ OPD 13 
นางวราภรณ์ ธรรมประวัติ 
โทร  2324 
เมื่อได้รับแจ้ง 
1.โทรฯแจ้งพยาบาลห้องเบอร์ 5  
Clear พื้นที่ในห้อง TB 
2.แจ้งหัวหน้างาน OPD เพื่อบริหาร
จัดการเรื่องอื่นๆ ต่อ 
3.ดูแลการกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ไม่เกี่ยวข้อง
เข้าใกล้ผูส้งสัย/สัมผสั พร้อม clear 
เส้นทางเคลื่อนย้ายไปห้องเบอร์ 5   
4.แจ้งแพทย์อายุรกรรมตึก 3/4 
5.แจ้งงานระบาดวิทยา  
6.ปฏิบัติงานบริการของห้องตรวจ
ตามปกติ 
 

พยาบาลห้องเบอร์ 5 
นางพัชรี ธีระสวัสดิ์ โทร 2275 
เมื่อได้รับแจ้ง 
1.แจ้ง รปภ. เตรียมพื้นที่ 
2.แจ้งผู้ป่วย+ญาติเพื่ออพยพ 
  * ล้อ/เปล ประสานพนักงานเปล
เคลื่อนย้ายตามลําดับไปจุดที่กําหนด 
  * เดินได้เคลือ่นย้ายออกประตูหลัง 
3.ติดป้ายสัญลกัษณ์ใหผู้้ป่วย TB 
4.ย้ายเอกสาร+อุปกรณ์ผู้ป่วยTB ออก 
5.นําโทรศัพท์ไร้สายวางที่ห้องเบอร์ 5 
6.ติดป้าย”เขตคัดกรองผู้สงสัยติดเชื้อ 
Ebola”พร้อมแจ้งหัวหน้าห้องตรวจ 
OPD 13 เคลื่อนย้ายผู้สงสัย/ผู้สัมผัสได้ 
7.ปิดประตูส่วนกลาง และออกจากห้อง
เบอร์  5 ทางประตูหลัง 

พนักงานเปล โทร 
1149,1103 
เมื่อได้รับแจ้ง 
1.ลากแผงกั้นรถหน้า OPD 
ระบุ”เขตคัดกรองฯ”  
2.เคลื่อนย้ายผูป้่วย TB.ล้อ/
เปลไปที่จุดกําหนด(ข้างทาง
ขึ้นหน้าศูนย์จองพิเศษ) 
3.กันผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่เขต
ปลอดภัย ,กั้นเชือก กันเขต 
Ebola zone ตามที่กําหนด 
 

พนักงานรักษาความ
ปลอดภัยโทร 1182 
เมื่อได้รับแจ้ง 
1.แจ้งหัวหน้า รปภ. 
2. clear พื้นที่รองรับผู้ป่วย 
TB ตามที่กําหนด 
3.กันรถไม่ให้มาหน้า OPD 
4.กันผู้เกี่ยวข้องให้อยู่ในเขต
ปลอดภัย 
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แนวทางการดําเนินงานเคลื่อนย้ายผู้ป่วย TB เมื่อพบผู้ป่วยสงสัยติดเชื้ออีโบลา 

ผู้ป่วยเดินได้ออกด้านหลังประตูห้องตรวจเบอร์ 7 (1192) 
(ศิริพร,พัชรี,อภิษฎา) 

ล้อเข็น, เปลนอนออกด้านหน้า พักรอ บริเวณถนนหลังห้องบัตร (ข้างศูนย์จองห้อง
พิเศษ) ระหวา่งรอเคลียรพ์ื้นที่หลังป้อมยาม (พนักงานเปล) 1149,1103, (1105 ER) 

ติดป้ายหน้าห้อง TB เขตคัดกรองผู้ป่วยสงสัยติดเชื้ออีโบลา (พัชรี)  

 

 

 
จุดคัดกรองโทรแจ้ง จนท.ห้อง TB 

ห้อง TB โทรแจ้งยาม (1182) เคลียร์พื้นที่ 
หลังป้อมยาม 

เคลียร์ของในห้อง TB 

(อภิษฎา) 

แจ้งจุดคัดกรอง (1150) ยา้ยผู้สงสัยติดเชื้ออีโบลาเข้าห้อง TB 
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แผนผังการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา ที่ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (OPD) 
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แนวทางการดูแลสําหรับแผนกผู้ป่วยใน  

และ ห้องแยกโรคติดเช้ือ (IPD) 
 

แผนการดําเนินงาน การรับ Admit ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา  

หอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ (3/4)  โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
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Call Center / ER / OPD  แจ้งหอผู้ป่วยและผู้ตรวจการ 

หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ  :  นางอรศิลป์ ชื่นกุล โทร.2300/2301/2307/089-6329797  

                          :  นอกเวลาแจ้งเวรผู้ตรวจการ ติดต่อผ่าน Operator 

1. รายงานหัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม : นางกุลดา พฤติวรรธน์ โทร.2404/2462/2405/2440 /081-5687654  

2. รายงานหัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล : นางดรุณศรี สิริยศธํารง โทร.9267 /9206 /086-5870074 

3. รายงานแพทย์ : ประธาน PCT-Med พญ.ทิพยา แสนไชย  โทร.081-7965734 : พญ.นิษฐา   เขียนประสิทธิ์  โทร.081-8853451 

4. แจ้งสถานการณ์ให้ผู้ร่วมทีม ควบคุมนิเทศการย้ายผู้ป่วยไปยังหอผู้ป่วยที่รองรับ และการรับผู้ป่วย Ebola 

5. แจ้งหัวหน้าหอผู้ป่วยท่ีเก่ียวข้องเตรียมการรับย้ายผู้ป่วยวัณโรค : หอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย-หญิง กุมารเวชกรรม (เอกสารแนบ) 

6. รายงานความก้าวหน้าของสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชา : นางกุลดา พฤติวรรธน์, นางดรุณศรี สิริยศธํารง ตามลําดับ 

พยาบาล หัวหน้าเวร 

1. รับแจ้งรับผู้ป่วย Ebola จากหัวหน้าหอผู้ป่วย 

2. รายงานแพทย์  เพ่ือย้ายผู้ป่วยเดิมออก  

ในเวลารายงานแพทย์ประจําหอผู้ป่วย นอกเวลารายงานแพทย์เวร  

3. ประสานหัวหน้าหอผู้ป่วย อายุรกรรมชาย-หญิง เพ่ือให้ข้อมูลผู้ป่วยที่จะ
ย้าย  นอกเวลาให้ข้อมูลผู้ตรวจการ 

4. บัญชาการภายในหอผู้ป่วย 

5. ประสาน รปภ.  : นายบรรจง ต้นภู  

โทร.1182 /087-1829107) เตรียมสถานที่ 

6. แจ้งช่างเตรียมล็อคลิฟท:์ นายอรุณศักด์ิ มิคะนุช   

โทร.3317 /3318 (089-6146656/087-1758250) 

7. ประสานห้อง LAB  จุลชีวิทยา โทร. 2268  

เตรียมชุดเก็บspecimen ส่งตรวจ PCR Ebola 

ห้อง LAB  แจ้งศูนย์วิทย์ฯมารับส่ิงส่งตรวจ 

8. แจ้งเวชกรรมสังคมสอบสวนโรค 

9. รายงานความก้าวหน้าของสถานการณ์ให้หัวหน้า 3/4 

รายงานแพทย์เวรEbola (เอกสารแนบ) 

 เพ่ือเตรียมพร้อมตรวจรักษาผู้ป่วย 

พนักงานช่วยเหลอืคนไข้ (WC) 

1. ดูแลจัดเตรียมห้องแยกสําหรับผู้ป่วย 

2. เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเช่น น้ํายาทําลายเช้ือ 

3. ช่วยพยาบาลจัดเตรียมความพร้อมย้ายผู้ป่วย
เดิมและรับผู้ป่วย Ebola 

พยาบาล General  

1. แจ้งผู้ป่วยและญาติถึงเหตุผลความจําเป็นในการย้ายผู้ป่วย 

2. แขวนป้ายแยกประเภทผู้ป่วยเรียงลําดับการเคล่ือนย้าย 

3. ประสานศูนย์เปล เตรียมการเคล่ือนย้ายผู้ป่วย  

4. ดูแลเคล่ือนย้ายเวชระเบียนผู้ป่วยไปพร้อมกับผู้ป่วย 

5. ช่วยดูแลการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ สถานที่ และอุปกรณ์ 

 

พยาบาล Medication 

1. เตรียมความพร้อมสถานที่ โซนสะอาด โซนสกปรก 

2. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์การรับผู้ป่วย Ebola & PPE 

3. เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ภายในห้องอุปกรณ์เจาะเลือด ชุดให้สารนํ้า  
Oxygen  อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน 

4. สวม Full PPE พร้อมแพทย์เข้าตรวจร่างกาย วัดสัญญาณชีพ 

5. ทํากิจกรรมการพยาบาลตามแผนการรักษา 

พนักงานช่วยเหลอืคนไข้ 

1. ช่วยเตรียมพร้อมสถานท่ี 

2. ช่วยพยาบาลจัดเตรียมความพร้อมย้ายผู้ป่วย
เดิมและรับผู้ป่วย Ebola 

3. สวม PPE เตรียมทําความสะอาดพ้ืน ตาม
ผู้ป่วยและหลังพยาบาลออกจากห้องผู้ป่วย 

พนักงานทําความสะอาด 

1. สวม PPE เตรียมทําความสะอาด 

2. ทําความสะอาดห้องผู้ป่วย 

3. ทํ าความสะอาดอุปกรณ์  เค ร่ืองใช้  เช่น  
แว่นตา รองเท้าบู๊ท 

4. เก็บขยะ 
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**กรณีรับผู้ป่วยหนัก case ท่ี 2  : เรียกทีมสนับสนุน ตามตารางเวรแนบ 

: ให้พยาบาลทีมสนับสนุนมาปฏิบัติหน้าที่เป็น Circulate ประสานงานแทนพยาบาลหัวหน้าเวร  
และพยาบาลคนที่ 1 ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับพยาบาล General+Medication 

 

 

อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) ท่ีสํารองไว้ท่ีหอผู้ป่วย 3/4 
 

อุปกรณ์ป้องกัน (PPE) 

- N95 mask 

- ถุงมือ disposable 

- ชุดกาวน์กันน้ํา/ชุดหมี 

- ผ้ากันเปื้อนพลาสติก 

- แว่นตา (Goggle) 

- หน้ากาก (Face shield) 

- หมวกคลุมศีรษะ 

- ถุงคลุมรองเท้า 

- รองเท้าบู๊ท 
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แผนผังการปฏิบัติงานแพทย์เวรอีโบลา 
 

 ได้รับแจ้งจากหอผู้ป่วย 3/4 

1. โทรแจ้ง second call, intern เวร 

2. ทบทวนการถอดใส่ PPE 

3. ถามอาการและV/S 

4. ใส่ PPE และเข้าห้องตรวจพร้อมพยาบาล 

5. ถอด PPE อาบนํ้า 

6. สั่งการรักษา ที่เคาน์เตอร ์

การสังเกตระหว่างปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย 

ที่วินิจฉัยติดเช้ือไวรัสอีโบลา 

1.1 ไม่มีอาการ ให้วัดไข้ตัวเองทุกวันจนถึง 21วัน หลังจากสัมผัส
ครั้งสุดท้าย 

1.2. ถ้ามีไข้ ถ่ายเหลว อาเจียน อ่อนเพลีย เลือดออกตามตัว ไม่
ทราบสาเหตุ 

 แจ้ง  IC ในเวลาราชการหรือในโรงพยาบาล 
 แจ้ง 1669 นอกเวลาราชการหรือนอกโรงพยาบาล 
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แผนการย้ายผู้ป่วยวัณโรคกรณีรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 
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การเตรียมความพร้อมทางห้องปฏิบัติการ  

(DRA: Designated  Receiving  Area) 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานห้อง DRA 
 

 

 

 

หัวหน้ากลุ่มงานฯ /รก. หัวหน้ากลุ่มงานฯ รับแจ้งจากตึกผู้ป่วย 3/4  

หัวหน้ากลุ่มงานฯ /รก. หัวหน้ากลุ่มงานฯ 

แจ้งเวรตรวจวิเคราะห์ตามตารางเวรห้อง DRA 

ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของห้องปฏิบัติการ DRA 

1. นางจุรี กสิณฤกษ์   เบอร์โทร. 083-5167422  ภายใน 2277 

2. นางวรวรรณ  วสุโสภาพล เบอร์โทร. 081-5957616  ภายใน 2271 

3. นายธิติพัทธ์ ธีรานันท์พงษ์ เบอร์โทร. 081-9937517  ภายใน 2272 

4. นางจันทพร นิลชน  เบอร์โทร. 081-5311146  ภายใน 2268 

5. นางเบ็ญจวรรณ  ทมโยธา เบอร์โทร. 089-1250454  ภายใน 2248 

รายงานผลทางระบบคอมพิวเตอร์ 

แจ้งเจ้าหน้าที่ประจําตึก 3/4 พิมพ์รายงานผล 

พนักงานห้องทดลองทําความสะอาดห้อง DRA เก็บขยะติดเช้ือที่Autoclave ทิ้ง 
และเก็บอุปกรณ์ที่ Autoclave 

เมื่อมีผู้ป่วยต้องสงสัยต้องการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ตึกผู้ป่วยทําการ 
Request Lab และเจาะเลือด 

 

ตึกผู้ป่วย 3/4  แจ้งผู้รับผิดชอบดังน้ี 

สคร./วสค. แจง้ศูนย์วิทย์ฯ
ในการส่งตรวจยืนยัน 

Ebola 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานห้อง DRA 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ 

เมื่อเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มงานฯ/ผู้ปฏิบัติงานแทนหัวหน้ากลุ่มงานฯ(ตาม
ตารางเวรการปฏิบัติงานห้อง DRA) ว่าแพทย์ต้องการส่ง LAB ห้อง DRA ให้เตรียมตัวถอด
เครื่องประดับและเก็บโทรศัพท์มือถือ ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  ดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 เตรียมน้ํายา/อุปกรณ์ ท่ีงานโลหิตวิทยาและจุลทรรศนศาสตร์ 

LAB คนท่ี 1 LAB คนท่ี 2 

1.1 เตรียมนํ้ากล่ันแบ่งใส่ Tube EDTA 3 mL
จํานวน 2 Tube 

1.2 เตรียม 0.5% Sodium hypochlorite 
จํานวน 1 ลิตร 

1.3 แบ่ง 0.5% Sodium hypochlorite ใส่ 
Tube EDTA 3 mLจํานวน 1 Tube 

1.4 เตรียม 0.5% Sodium hypochlorite ใส่
ขวด foggy จํานวน 1 ขวด 

1.1 เตรียม 0.5% Sodium hypochlorite 
สําหรับแช่ goggle จํานวน 5 ลิตร 

1.2 เตรียม 70% Alcoholใส่ขวด foggy 
จํานวน 1 ขวด 

1.3 เตรียม น้ํากล่ันใส่ขวด foggy จํานวน 1 
ขวด 

1.4 เตรียมรองเท้าแตะ 2 คู่ 

ขั้นตอนท่ี 2 เปลี่ยนชุดปฏิบัติงานและสวมชุด PPE ท่ีห้องสวมชุด PPE  ณ หอผู้ป่วย 3/4 

ขั้นตอนท่ี 3  เตรียมสถานท่ี/เครื่องมือในห้อง DRA 

LAB คนท่ี 1 LAB คนท่ี 2 

3.1 ตรวจสอบใบ Request  
3.2 เปิด BSC II ให้ครบทุกสวิทซ์ไฟฟ้า 
3.3 เตรียม Strip สําหรับการตรวจวิเคราะห์ 
3.4 เตรียมอุปกรณ์สําหรับปฏิบัติงาน ได้Auto 

Pipette , Rack , Tube balance เครื่อง 
Centrifuge เป็นต้น 

3.5 ทําความสะอาด BSC II กอ่นปฏิบัติงาน 
3.6 เปิดเครื่อง Dry Chemistry 

3.1 ตรวจสอบ Request 
3.2 เปิดสวิทซ์ไฟฟ้า 
3.3 เปิดเครื่องปรับอากาศ ที่อุณหภูมิ 20 C0 
3.4 เปิดเครื่อง Centrifuge 
3.5 เปิดคอมพิวเตอร์ 
3.6 ทดสอบอุปกรณ์ส่ือสาร 
3.7 เตรียม control CBC ออกมาไว้นอกตู้เย็น 
3.8 เตรียมกระดาษท่ีฉีดพ่น 0.5% Sodium 

hypochlorite ส่งให้ LAB 1 เพ่ือทําความ
สะอาด 
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ขั้นตอนท่ี 4 รับสิ่งส่งตรวจ 

LAB คนท่ี 1 LAB คนท่ี 2 

4.1 รับส่ิงส่งตรวจที่บรรจุอยู่ในกล่องนําส่งห้อง 
DRA 

4.2 ทําความสะอาดด้านนอกกล่องด้วย  70% 
Alcohol 

4.3 เปิดกล่องนําส่งใน BSC II 
4.4 นํากล่องนําส่งท้ิงในขยะติดเชื้อ 
4.5 ทําความสะอาดด้านนอกกระป๋องท่ีบรรจุ 

Tube ด้วย  70% Alcohol  
4.6 เปิดฝากระป๋องนํา Tube เลือดออกมาวาง

ใน Rack 

4.1 เปิดประตูให้ Lab 1 
4.2 เตรียมกระดาษท่ีฉีดพ่น 70% Alcohol 

ส่งให้ LAB 1 เพ่ือทําความสะอาด 

ขั้นตอนท่ี 5 ทําการตรวจวิเคราะห์ 

LAB คนท่ี 1 LAB คนท่ี 2 

5.1 ถ้ามี test ทาง Immunology ให้ป่ัน
แยก Serum ก่อนโดยนํา bucket ออกจาก
เครื่องป่ันมาเปิดใน BSC II ใส่ Tube เลือด 
ใน bucket ที่เขียนว่า S และใส่Tube 
balanceใน bucket ที่เขียนว่า B ปิดฝา 
bucket ก่อนนําเข้าเครื่อง Centrifuge  

5.2 ในระหว่างรอเวลาในการป่ันแยก 
serum ให้ทําการตรวจวิเคราะห์ CBC 

5.3 ทําการทดสอบ Dry Chemistry รอผล
ประมาณ 7 นาที  เมื่อผล Lab Print ออก
จากเครื่อง ให้นํามาแนบกระจกเพ่ือให้ LAB 
2 บันทึกผล 

5.4 ทําการทดสอบทางด้าน Immunology 
โดยนํา bucket ที่ใส่ Tube เลือด ออกจาก
เครื่องป่ัน และนํามาเปิดใน BSC II ก่อนเปิด
ฝา bucket ให้ทําความสะอาดด้วย  70%  
Alcohol 

5.1 ทํา Control CBC 
5.2 รอเครื่อง Print ผล CBC  
5.3 บันทึกผล Chemistry ลงในใบส่งตรวจ

ทางห้องปฏิบัติการ DRA (FR-LAB-272) 
โดยมีการทบทวนผลกับ Lab 1 

5.4 บันทึกผล Immunologyลงในใบส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ DRA (FR-LAB-
272)โดยมีการทบทวนผลกับ Lab 1 

5.5 ลงผลในระบบ SSB  และ Fax ใบส่ง
ตรวจทางห้องปฏิบัติการ DRA (FR-LAB-
272) และใบ Print CBC มาท่ี 2296  
เพ่ือให้แต่ละงานที่รับผิดชอบ Approve 
ผลการวิเคราะห์อีกครั้ง 
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ขั้นตอนท่ี 6 ทําความสะอาดเครื่อง CBC  

LAB คนท่ี 1 LAB คนท่ี 2 

6.1 Load 0.5% Sodium hypochlorite 1 
tube ตามด้วย น้ํากล่ัน 2 tube 

6.2 เก็บ Specimen  CBC ,Tube 0.5% 
Sodium hypochlorite และนํ้ากล่ัน 2 
tube ทิ้งลงขยะติดเชื้อใน BSC II 

6.1 ช่วยส่ง Tube น้ํายา0.5% Sodium 
hypochlorite  1 Tube และนํ้ากล่ัน 1 
Tube ให้ Lab 1 

6.2 ปิดเครื่อง CBC 

 
ขั้นตอนท่ี 7 ทําความสะอาดอุปกรณ ์

LAB คนท่ี 1 LAB คนท่ี 2 

7.1 ทําความสะอาดอุปกรณ์ที่จะนํากลับมาใช้
ใหม่ ด้วย 0.5% Sodium 
hypochlorite  เช่น 
Autopipette,Rack , Bucket  เป็นต้น 
ใส่ถุงแดงแยกจากขยะติดเชื้อ มัดปากถุง
หลวมๆ และใส่ถุงใส 2 ชั้น มัดปากถุง
หลวมๆ ใส่ในตะกร้าสําหรับเข้าเครื่อง 
Autoclave เพ่ือนึ่งฆ่าเช้ือ 

7.1 ตรวจสอบปริมาณนํ้ากล่ันในเครื่อง 
Autoclave เทน้ํากล่ันใส่เครื่อง 
Autoclave ตามที่กําหนด 

7.2 เตรียมกระดาษท่ีฉีดพ่น0.5% Sodium 
hypochlorite  ให้ Lab 1 สําหรับเช็ด
อุปกรณ์ 

7.3 เตรียมตะกร้าสําหรับ Autoclaveให้ 
Lab 1 

 
ขั้นตอนท่ี 8 ทําความสะอาด BSC II 

LAB คนท่ี 1 LAB คนท่ี 2 

8.1 ปิดเครื่องทําความสะอาด Dry 
Chemistry 

8.2 ทําความสะอาด BSC II 

8.1 เตรียมกระดาษท่ีฉีดพ่น 0.5% Sodium 
hypochloriteให้ LAB 1 ทําความสะอาด
รอบแรก 

8.2 เตรียมกระดาษท่ีฉีดพ่น น้ํากล่ันให้ LAB 1 
ทําความสะอาดเครื่องมือรอบท่ี 2 

 
 
 
 

 



79 
 
ขั้นตอนท่ี 9 เก็บรวบรวมขยะตดิเชื้อ 

LAB คนท่ี 1 LAB 2 

9.1 เก็บขยะติดเช้ือทุกชนิดใส่ถุงขยะสีแดง
ปิดปากถุงหลวมๆ 

9.2 นําใส่ถุงใส 2 ชั้นปิดปากถุงหลวมๆ 
9.3 วางในตะกร้าเข้าเครื่อง Autoclave เพ่ือ

นึ่งฆ่าเช้ือ 
9.4 นําตะกร้าเข้าเครื่อง Autoclaveโดยวาง

ตะกร้าที่ใส่ถุงขยะติดเชื้อด้านล่าง และ
อุปกรณ์ที่จะนํากลับมาใช้ใหม่  วางไว้
ด้านบน 

9.1 ส่งยางมัดถุงให้  Lab 1 
9.2 ส่งถุงใสให้ Lab 1 
9.3 ส่งยางมัดถุงให้  Lab 1 
9.4 เปิดประตูหลังห้องให้ Lab 1 
9.5 เปิดฝาเครื่อง Autoclave  
9.6 เปิดเครื่อง Autoclave ต้ังค่าการทํางาน 
9.7 เปิดประตูหลังห้องให้ Lab 1 

 
 
ขั้นตอนท่ี 10 ปิดเครื่องมือ 

LAB คนท่ี 1 LAB คนท่ี 2 

10.1 เช็ดทําความสะอาดด้านนอกเครื่อง 
CBC, Centrifugeด้วย 1% Sodium 
hypochlorite 1 ครั้ง และเช็ดด้วยน้ํา
กล่ันอีก 1 ครั้ง 

10.2 ช่วยดูความเรียบร้อยในการปิดเครื่องมือ 

10.1 ปิดเครื่อง CBC 
10.2 ปิด Centrifuge 
10.3 ปิดคอมพิวเตอร์ 
10.4 ปิดเครื่องปรับอากาศ 
10.5 ปิด BSC II และเปิด UV ทิ้งไว้ 
10.6 ปิดไฟฟ้า 
10.7 หยิบรองเท้าแตะในถุงออกมา  2 คู่ 
10.8 เปิดประตูห้องให้ Lab 1 
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ขั้นตอนท่ี 11 ถอด PPE และอาบน้าํทําความสะอาดร่างกาย 

LAB คนท่ี 1 LAB คนท่ี 2 

11.1 เดินออกจากห้อง DRA 
11.2 ถอด PPE ตามวิธีปฏิบัติ 
11.3 อาบน้ําทําความสะอาดร่างกายให้ LAB 

1 อาบน้ําก่อน 
11.4  แต่งตัวแล้วออกจากWard 3/4 

11.1 เปิดประตูให้ Lab 1 และออกจากห้อง 
DRA 

11.2 เตรียมรองเท้าแตะวางที่พ้ืน 2 คู่ 
11.3 ถอด PPE ตามวิธีปฏิบัติ 
11.4 อาบน้ําทําความสะอาดร่างกาย 
11.5 แต่งตัวแล้วออกจาก Ward 3/4 

 
ขั้นตอนท่ี 12  ทําความสะอาดห้อง DRA เก็บขยะติดเชื้อท่ี Autoclave ท้ิง และเก็บอุปกรณ์ท่ี 
Autoclave  

 พนักงานห้องทดลอง 

12.1 เตรียม 1% Sodium hypochlorite ประมาณ 5-10 ลิตร 
12.2 เปล่ียนชุดปฏิบัติงาน และแต่งชุด PPE 
12.3 เก็บอุปกรณ์ที่ Autoclave เข้าที่ 
12.4 ทําความสะอาดพ้ืนด้วย 1% Sodium hypochlorite ตามวิธีปฏิบัติ 
12.5 ล้างทําความสะอาดอุปกรณ์เก็บเข้าที่ 
12.6 ล้าง goggle ,face shield  
12.7 ทําความสะอาดเครื่อง Autoclave 
12.8 เก็บขยะติดเช้ือที่ Autoclave ทิ้งในถุงขยะสีแดงที่หอผู้ป่วย เพ่ือนําไปเผาทําลาย 
12.9 ออกจากห้อง DRA และถอด PPE ตามวิธีปฏิบัติ 
12.10 อาบน้ําทําความสะอาดร่างกาย 
12.11 แต่งตัวแล้วออกจาก Ward 3/4 
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การ Request Lab ห้องปฎิบัติการ DRA 

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์  โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

 

 

 



82 
 

การเตรียมรับมือผูป้่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา กลุ่มงานรังสีวิทยา 

 

1. บทบาทหน้าท่ีของหน่วยงานรังสีวิทยาท่ีจะต้องทํา 

1.1. เอกซเรย์ ผู้ป่วยโดยใช้เครื่องเอกซเรย์เคล่ือนที่ (Portable) 

1.2. รายงานผลการตรวจเอกซเรย์ 

1.3. ประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี ที่เกี่ยวข้อง 

1.4. การป้องกันการติดเชื้อของเจ้าหน้าที่ ที่ไปเอกซเรย์  เคล่ือนที่ (Portable) 

 

2. อัตรากําลัง เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานดังนี้ 

2.1. เวรเช้า 2 คน 
(นักรังสีหรือเจ้าพนักงานรงัสีการแพทยแ์ละ พนง.การแพทย์และรงัสีเทคนิค) 

2.2. เวรบ่าย 2 คน 
(นักรังสีหรือเจ้าพนักงานรงัสีการแพทยแ์ละ พนง.การแพทย์และรงัสีเทคนิค) 

2.3. เวรดึก 2 คน 
(นักรังสีหรือเจ้าพนักงานรงัสีการแพทยแ์ละ พนง.การแพทย์และรงัสีเทคนิค) 

 

3. บทบาทหน้าท่ีของบุคลากร ท่ีจะต้องปฏิบัติงาน (รายบุคคล)  

ในเวลาราชการ  เป็นนักรังสีหรือเจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ผู้หญิงและ พนง.การแพทย์
และรังสีเทคนิคเรียงตามXR NO. (หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ) 

 

4. นอกเวลาราชการ  เวรเช้า เวรบ่าย เวรดึก  (หัวหน้าเวรรับผิดชอบ) 

- เจ้าหน้าที่ ที่อยู่เวร ตึกเอกซเรย์ เบอร์ 22 มีหน้าที่ไปเอกซเรย์ Portable ห้องตรวจเบอร์ 5,  
ตึก 3/4 

- เจ้าหน้าที่ ที่อยู่เวรตึกเอกซเรย์อุบัติเหตุ มีหน้าที่ไป เอกซเรย์ Portable ห้องแยก ห้องฉุกเฉิน 
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5. อุปกรณ์ เตรียมไว้ 10 ชุด ไว้ท่ีแผนก (เสื้อคลุม, หมวก, Mask, รองเท้าบูท, ถุงมือ, แว่นตา) 

- มีเครื่องเอกซเรย์ Portable ประจําอยู่ที่ห้องตรวจ เบอร์ 5 

- มีเครื่องเอกซเรย์ Portable ประจําอยู่ที่ ตึก 3/4 

 

6. การรายงานผลเอกซเรย์ 

ในเวลาราชการ  

- ฟิล์มที่เอกซเรย์เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ Portable รายงานรังสีแพทย์เวรเช้าแปรผล 

- แปรผลฟิล์มเอกซเรย์เสร็จ เจ้าหน้าที่ เคาน์เตอร์ เบอร์โทร 2289  แจ้งให้ห้องตรวจหรือ
เจ้าหน้าท่ี ตึก 3/4  มารับผลเอกซเรย์ ไปรายงานแพทย์ที่ห้องตรวจ 

นอกเวลาราชการ 

- ฟิล์มท่ีเอกซเรย์เสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ Portable รายงานรังสีแพทย์เวร  เช้า, บ่าย, ดึก 
แปรผล 

- แปรผลฟิล์มเอกซเรย์เสร็จ เจ้าหน้าที่ เคาน์เตอร์ เบอร์โทร 2289  แจ้งให้ห้องตรวจหรือ
เจ้าหน้าท่ี ตึก 3/4  มารับผล 

 

Flow การประสานงาน 
 

 

 

กลุ่มงานรังสีวิทยา 

ตึก 3/4 พัสดุ การเงิน IC เวชกรรม 

เฝ้าระวัง 
การติดเช้ือ 

เบิก 
อุปกรณ์ 

เบิก
ค่าตอบแทน 

ป้องกัน 
การติดเช้ือ 

Portable OPD
เบอร์ 5ห้องแยก
ER และตึก 3/4 

OPD/ER 
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FLOW ปฏิบัติงาน 
 

 

 

 

ผู้ป่วยสงสัยเข้าข่ายติดเช้ือไวรัสอีโบลา มาโรงพยาบาลนครพิงค์ 

เจ้าหน้าที่ห้องตรวจ เบอร์ 5โทรแจ้ง เจ้าหน้าที่ ตึก 3/4โทรแจ้ง 

เจ้าหน้าที่ห้องเอกซเรย์เบอร์ 22 (เบอร์โทร 2289) 

ในเวลาราชการ นอกเวลาราชการ 

PT.เดิน PT.หนัก 

Portable ห้องเบอร์ 5 
จนท.ผู้หญิงเรียงตาม XR NO. 
พนง.ผู้ชาย เรียงตาม XR NO. 

ฟิล์มเอกซเรย์ แล้วรายงานรังสีแพทย์  

รังสีแพทย์แปรผล 

แจ้งให้เจ้าหน้าที่ OPD, ตึก 3/4   นําผลไปรายงายแพทย์ ห้องตรวจ / WARD 

PT.เดิน PT.หนัก 

Portable 
ห้องเบอร์ 5
จนท.ตึก22 

Portable 
ห้องแยก ER 

จนท.ตึก
อุบัติเหตุ 

Portable    
ตึก 3/4 

จนท.ตึก22 

Portable 
ห้องแยก 
จนท.ตึก
อุบัติเหตุ 

Portable    
ตึก 3/4 

จนท.ตึก22 
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การประเมินและรักษา 
ผู้ได้รับผลกระทบจากสุขภาพจิต 
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ผู้ป่วยอีโบลาเข้ารับการรักษา 

สํารวจความต้องการช่วยเหลือ 

และปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ 

คัดกรองด้านสุขภาพจิต
(2Q) แก่ผู้ป่วยและญาติ
พบความเสี่ยงหรือไม่ 

ส่งพบจิตแพทย์ 

รายงานผล 

ให้สุขภาพจิต 

แนวทางการดูแลทางด้านจิตเวช 
เมื่อโรคอโีบลาระบาดในโรงพยาบาลนครพิงค์ 

 

 

 

ไม่ใช่ 

ใช่ 
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แนวทางการดูแลทางด้านจิตเวชเมื่อโรคอีโบลาระบาดในชุมชน 
 

คัดกรองในกลุ่มผู้ประสบภาวะวิกฤตท่ีมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต  

1. กลุ่มผู้สูญเสียบุคคลในครอบครัว/ทรัพย์สิน 
2. กลุ่มผู้ป่วยท่ีมีประวัติการรักษาทางจิตเวช หรือใช้สารเสพติด 
3. กลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก 
4. กลุ่มผู้พิการและเจ็บป่วยโรคเร้ือรัง 
5. กลุ่มผู้ท่ีต้องการบริการด้านสุขภาพจิต 
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เกิดการระบาดของโรคอีโบลา 

ในชุมชน 

สํารวจความต้องการช่วยเหลือ 

และปฐมพยาบาลทางด้านจิตใจ 

คัดกรองด้านสุขภาพจิต
(BS4)ศึกษาพบความเสี่ยง

หรือไม่ 

ให้การช่วยเหลือตามสภาพปัญหา 

ติดตามดูแลต่อเน่ืองภายใน2สัปดาห์ 

รายงานผล 

ให้สุขภาพจิต 

แนวทางการดูแลทางด้านจิตเวชเมื่อโรคอีโบลาระบาดในชุมชน 
ระยะฉุกเฉิน(72 ชั่วโมง – 2 สัปดาห์แรก ของการระบาด) 

 

 

 

ไม่ใช่ 

ใช่ 
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ติดตามกลุ่มเสี่ยงที่คัดกรองพบ
ปัญหา 

คัดกรอง  

(ST5 , DS8) 

พบความเสี่ยงหรือไม่ 

ให้การช่วยเหลือ/บําบัด/ส่งต่อ 

ติดตามดูแลต่อเน่ือง 

รายงานผล 

ติดตามเฝ้าระวัง 

แนวทางการดูแลทางด้านจิตเวชเมื่อโรคอีโบลาระบาดในชุมชนระยะ
หลังได้รบัผลกระทบ (2 สปัดาห์ – 3 เดือนหลังการระบาด) 

 

 

 

 

ไม่ใช่ 

ใช่ 



90 
 

 

 

 

 

แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวน ควบคุมโรค 
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แนวทางการเฝ้าระวังโรค Ebola สําหรับสถานบริการ 

เครือข่ายโรงพยาบาลนครพิงค์ (รพ.สต. และ รพ.สาขา) 

 

 

 

 

ผู้รับบริการที่มีประวัติการเดินทางมาจากประเทศ ที่กําลังระบาดของ
โรคไวรัสอีโบลา  ภายใน 21 วันได้แก่ ประเทศไลบีเรีย  เซียร์ราลีโอน 
กินี  หรือประเทศที่องค์การอนามัยโลก ประกาศเป็นพ้ืนที่เสี่ยง 

แยกผู้ป่วยให้รอตรวจ และรอสัมภาษณ์ ใน
ห้องแยกจากผู้ป่วยรายอ่ืน 

เจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์ ต้องใส่ อุปกรณ์ป้องกัน
การติดเช้ือ ได้แก่ mask, ถุงมือ,ชุดกาวน์ 

ในเวลาราชการ   

โทรประสาน งานระบาดวิทยา รพ.นครพิงค์ 
โทร 053-999200 ต่อ 2318 ,2319 

นอกเวลาราชการ  

โทรแจ้ง 1669 เพ่ือรับผู้ป่วยหรือประสานผ่าน 
Call center โรงพยาบาลนครพิงค์ 
โทร 053-999264 
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แนวทางการสอบสวนกรณีสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

 

 

พบผู้ป่วยสงสัย OPD / ER / IPD / PCU 

ในเวลาราชการ : แจ้งทีม SRRT ที่เบอร์ 2318,2319 
นอกเวลา : แจ้ง 
ลําดับที่ 1.เจ้าหน้าที่เวชกรรมสังคมตามตารางเวร (Operator)  
ลําดับที่ 2.เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา 

นางพิมพินันท์ คํามาวัน 081-8819867 หรือ นางอวยพร จินาวงศ์ 083-2065559 
 น.ส.วราวรรณ อินทิพย์ 095-4528679  หรือ นายภาณุพงศ์ วงศ์ศรี 088-4334740  
 

1. ถามข้อมูลผู้ป่วย ประวัติเสี่ยง อาการป่วย รายช่ือผู้สัมผัสจากญาติหรือเพ่ือนร่วมเดินทาง(ตามแบบฟอร์ม 1
ภาคผนวก) 
2. สัมภาษณผ์ูป่้วยในห้องแยกในหัวข้อเดียวกันที่ถามจากญาติหรือเพ่ือนผู้ป่วย 
3. เก็บข้อมูลจากเวชระเบียนผู้ป่วยในส่วนของอาการ ผลการตรวจร่างกาย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ
รวมทั้งถ่ายรูปผลการตรวจเอ็กซเรย์ และข้อมูลอ่ืนๆตามแบบฟอร์มที่ 1 

1. รายงานเบ้ืองต้นให้ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ และผู้บังคับบัญชา ตามลําดับ 
2. ส่งข้อมูลให้งานระบาดวิทยา สสจ.เชียงใหม่ : นางสุธีรัตน์ มหาสิงห์ 089-8354242 โทรสาร 053-221363 
3. ประสานศูนย์วิทย์ฯ เชียงใหม่ดําเนินการบรรจุและนําส่งตัวอย่างส่งตรวจกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1. พิจารณาว่าเข้าเกณฑ์ที่ต้องดําเนินการกักกันผู้สัมผัสหรือไม่ โดยขอความเห็นจากผู้เช่ียวชาญและผู้บริหาร 
(ตามเกณฑ์ในแนวทางการสอบสวนโรค) 
2. ประสานทีม SRRT อําเภอเมืองออกสอบสวนโรคในชุมชน 
3. ติดตามผู้สัมผัสเชิงรุกจนครบ 21 วัน 

หากพบผู้สัมผสัที่มีอาการป่วยให้ส่งพบแพทย์และสอบสวน
โรคทันทีเมื่อพบว่าเป็นผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์สอบสวนโรค 

‐ เตรียมชุด PPE 
‐ เตรียมแบบสอบสวนโรค 

‐ เตรียมเทปบันทึกขณะ
สัมภาษณ ์
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โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ SRRT โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

 

 
ได้รบัแจ้ง เหตุการณ์ ข้อมูล : งานระบาด ยืนยันการระบาด 

กรณีเกิดการระบาดใน
โรงพยาบาล 

แผนผังที่ 1 

รวมทีม ควบคุมเฉพาะภายในรพ. 

และประสานหน่วยงานที่ดูแลพื้นที่เกิดเหตุด้วย
ช่องทางต่างๆเช่นโทรศัพท์  
หรือ line หรือ e-mail  

กรณีเกิดการระบาดในชุมชน 

เครือข่ายอําเภอแม่ริม  และอําเภอเมือง 

แผนผังที่ 2 

ทีมควบคุมใน
โรงพยาบาล 

แผนผังที่ 3 

ทีมลงพื้นที่ 
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แผนผังที่ 1: โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ SRRT โรงพยาบาลนครพิงค์ (SRRT_1) 
 

 

 

การโต้ตอบสถานการณ์กรณีเกิดการระบาดในโรงพยาบาล  

1. ภาณุพงศ์  วงศ์ศรี 
2. พัชรี  ธีรสวัสดิ์ 
3. อภิษฎา พรมมา 
4. ศิริพร ศรีบุญเรือง 

ทีม 2 
ประสานงานทีมดูแล รักษา 
สอบสวนโรคใน Ward 

 
1. อุไรวรรณ  พวงสายใจ 
2. พิมพินันท์  คํามาวัน 
3. อรทัย  ต้อนรับ 
 

ทีม 3 
ควบคุมสิ่งแวดล้อม 

 

ศูนย์ปฏบิัติการ    
 

หน้าที่  
1. นําเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร 
2. ประสานทีมงาน สสจ, 
สคร, สํานักระบาด 
3. ร่วมกับประชาสัมพันธ์ใน
โรงพยาบาล 
4. ร่วมต้อนรับผู้เกี่ยวข้อง 
 
 

1. อวยพร  จินาวงศ์ 
2. วาสนา   แต้เจริญ 
3. นิคม หมื่นจันทร์ 
4. สุนทรีย์  ชุมชอบ 

หน้าที่  
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในโรงพยาบาล
เช่น OPD , ER , Ward , Lab  และอื่นๆ 
2. รวบรวมข้อมูลทั้งในและนอกโรงพยาบาล เช่น 
จํานวนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้ง OPD และ Admit  
3. สรุปยอดผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาลแต่
ละวัน  
4. สอบสวนโรค OPD , ER  
5. ประสานทีม SRRT. ในพื้นที่ 

ทีม 1 
ประสานงานกลาง 

1. วราวรรณ อินทิพย์ 
2. กิรณา  จอมวิเชียร 
3. ละวิวรรณ สีตะวัน 
4. รักษิณา ยาจันทร ์
5. วรัสฐยา  ฝัน้ปันวงษ์ 

หน้าที่  
1.ประสานงานแผนกผู้ป่วยใน ที่
ผู้ป่วย Admit. กรณีต้องการข้อมูล
เพิ่มเติมหรือส่ง specimen
เพิ่มเติม / ประสานห้อง Lab 
2. ช่วยทีมงานสอบสวนโรค 

หน้าที่  
1. สอบสวนโรคตาม Ward  
2. ติดตามอาการผู้ป่วย/ 
การเปลี่ยนแปลง 
3. สรุปยอดประจําวัน (ผู้ป่วยใน) 
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แผนผังที่ 2 : โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ SRRT โรงพยาบาลนครพิงค์ (SRRT_2) 
 

 

 

การโต้ตอบสถานการณ์กรณีเกิดระบาดในชุมชน พื้นที่เครือข่ายอําเภอเมือง และอําเภอแม่ริม : ทีมตั้งรับในโรงพยาบาล 

1. วราวรรณ อินทิพย์ 
2. ละวิวรรณ สีตะวัน 
3. พัชรี  ธีรสวัสดิ์ 
4. อภิษฎา พรมมา 
5. ศิริพร ศรีบุญเรือง 
 

ทีม 2 
ประสานงานทีมดูแล และ

ทีมรักษา ใน Ward 
 

1. อุไรวรรณ  พวงสายใจ 
2. อรทัย  ต้อนรับ 
 
 

ทีม 3 
สอบสวนโรคใน ward 

และควบคุมสิ่งแวดล้อมใน รพ. 
 

ศูนย์ปฏบิัติการ       
 

หน้าที่  
1. นําเสนอข้อมูลแก่ผู้บริหาร 
2. ประสานทีมงาน สสจ
,สคร, สํานักระบาด 
3. ร่วมกับประชาสัมพันธ์ใน
โรงพยาบาล 
4. ร่วมต้อนรับผู้เกี่ยวข้อง 
 

1. อวยพร  จินาวงศ์ 
2. วาสนา   แต้เจริญ 
 
หน้าที่  
1. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆใน
โรงพยาบาลเช่น OPD, ER, Ward, Lab  และ
อื่นๆ 
2. รวบรวมข้อมูลทั้งในและนอกโรงพยาบาล
เช่น จํานวนผู้ป่วยที่มารับบริการทั้ง OPD และ 
Admit  
3. สรุปยอดผู้ป่วยที่มารับบริการในโรงพยาบาล
แต่ละวัน  
4. สอบสวนโรค OPD , ER  
5. ประสานทีม SRRT. ในพื้นที่ 

ทีม 1 
ประสานงานกลาง 

1. กิรณา  จอมวิเชียร 
2. ธีรนุช   หอมนาน 
3. วรัสฐยา  ฝั้นปันวงษ์ 
4. รักษิณา ยาจันทร์ 

หน้าที่  
1. ประสานงานแผนกผู้ป่วยใน 
ที่ผู้ป่วย Admit. กรณีต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่ง 
specimen เพิ่มเติม / ประสาน
ห้อง Lab 
2. ช่วยทีมงานสอบสวนโรค 
 

หน้าที่  
1. สอบสวนโรคตาม Ward  
2. ติดตามอาการผู้ป่วย/ 
การเปลี่ยนแปลง 
3. สรุปยอดประจําวัน (ผู้ป่วยใน) 
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แผนผังที่ 3: โครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ SRRT โรงพยาบาลนครพิงค์ (SRRT_3) 
 

 

 
1. ทีม

ประสานงาน

1. พิมพินันท์  คํามาวัน 
2. สุนทรี  ชุมชอบ 
3. นิคม  หมื่นจันทร ์

2. ทีมเก็บและส่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการ 

1. ดารา ชัยสง่าพงษ์ 
2. ดาราพร นันต๊ะ 

4. ควบคุมโรค 
และสิ่งแวดล้อม 

3. สอบสวน
โรค 

1. นภัสกร  สมิเปรม 
ร่วมกับ SRRT ในพื้นที ่

 

1. ภาณุพงศ์  วงศ์ศรี 
ร่วมกับ SRRT ในพื้นที ่

หน้าที่  
1. สอบสวนโรคเบื้องต้น /เก็บ
รวบรวมข้อมูล / วิเคราะห์ปัญหา  
และ ประเมินสถานการณ ์
2. ยืนยันการระบาดของโรค 
3. แจ้ง SRRT ในพื้นที ่
4. ประสานข้อมูลต่างๆ ใน
โรงพยาบาล 
5. ประสานพื้นที่ประชาสัมพันธ์/ให้
ข้อมูลการควบคุมโรคแก่ประชาชน 
6. รวบรวมข้อมูลส่งให้โรงพยาบาล 
7. ประสานงานระหว่างหน่วยงาน 

หน้าที่ 
- เก็บและส่งตัวอย่างทาง
ห้องปฏิบัติการ 

หน้าที่ 
- สอบสวนโรค 

หน้าที่ 
- ควบคุมโรคและสิ่งแวดล้อม 

การโต้ตอบสถานการณ์กรณเีกิดระบาดในชุมชน พืน้ทีเ่ครือข่ายอําเภอเมือง และอําเภอแม่ริม : ทมีปฏิบัติการในพื้นที ่
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งานปอ้งกันและควบคุมการติดเช้ือ 
ในโรงพยาบาล  (IC) 

 

การจัดการสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม 

การจัดการขยะและส่ิงปนเป้ือน 

การทําความสะอาดรถพยาบาลหลังรับผู้ป่วย  

การทําความสะอาดและทําลายเชื้อพื้นผิวเครื่อง Portable X-ray 

การทําความสะอาดและทําลายเชื้อประจําวันบริเวณพื้นผิวห้องแยก  

การทําความสะอาดและทําลายเชื้อพื้นผิวสัมผัสเปลรับผู้ป่วย 

การทําความสะอาดเปลรับศพ  

แนวทางในการปฏิบัติสําหรับการจัดการผ้าเป้ือน  

แนวทางในการปฏิบัติสําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 

แนวทางการดูแลบุคลากรผู้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยอีโบลา 
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งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

อัตรากําลังในเวลาราชการ   พยาบาล 3 (รวมหัวหน้างาน)  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 

บทบาทหน้าท่ี ป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเช้ือจากผู้ป่วยไปสู่บุคลากร ผู้มารับบริการ 
และส่ิงแวดล้อม 

 

แผนการดําเนินงาน กรณีมีผู้ป่วยโรคติดเช้ือไวรัสอีโบลามารับบริการ 

 

 

 

OPD walk in รับแจ้งจากหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล 

สนามบิน/call center/รับแจ้งจากหัวหน้ากลุ่มภารกิจการพยาบาล 

หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลควบคุมป้องกันการติดเชื้อ;รัชนีย์วงค์แสน โทร.1178(086-1835541) 

1. รายงานอายุรแพทย์โรคติดเช้ือ พญ.นิษฐา เขียนประสทิธ์ิ 081-8853451 

2. แจ้งสถานการณ์ให้ผู้ร่วมทมี /เตรียมความพร้อมอัตรากําลัง 

3. รายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคของสถานการณ์ให้ผู้บังคับบัญชา (นางดรุณศรี สิริยศธํารง 081-8840611, 086-5870074) 

4. ปฏิบัติงานตามโครงสร้างระบบบัญชาการในส่วน Safety และฝ่ายวิเคราะห์ วางแผนงาน 

ICN 1 น.ส.สทุธิพนัธ์ ถนอมพันธ์ (089-7005592) 

1. รับแจ้งจากหัวหน้างาน 

2. ควบคุมนิเทศการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
กระบวนการรับผู้ป่วย Ebola (แผนกผู้ป่วยใน) 

3. ให้ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานทันทีถ้าเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่
ปลอดภัย 

4. ดําเนินการเฝ้าระวังบุคลากรกลุ่มสมัผสัโรคแผนกผู้ป่วยใน 

5. รายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคของสถานการณ์ให้
หัวหน้ากลุ่มงานฯ  

ICN 2 น.ส.สังวาลย์แปงตา (089-4297889)  

1. รับแจ้งจากหัวหน้างาน 

2. ควบคุมนิเทศการป้องกันและควบคุมการติดเช้ือใน
กระบวนการรับผู้ป่วย Ebola (แผนกผู้ป่วยนอก) 

3. ให้ข้อมูลกับผู้ปฏิบัติงานทันทีถ้าเห็นการปฏิบัติงานที่ไม่
ปลอดภัย 

4. ดําเนินการเฝ้าระวังบุคลากรกลุ่มสมัผสัโรคส่วนด่านหน้า 

5. รายงานความก้าวหน้าปัญหาอุปสรรคของสถานการณ์
ให้หัวหน้ากลุ่มงาน  

พนักงานธรุการ ช่วยพยาบาลจัดเตรียมความพร้อมในกิจกรรมต่างๆ ตาม สั่งการ 
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มาตรการสําคัญในการป้องกันการแพร่กระจายเช้ือ 

EVD (Ebola Viral Disease) ที่ ICN ดูแลความปลอดภัย 

องค์ประกอบ มาตรการ หมายเหตุ 

การคัดกรองผู้ป่วย 1. ใช้นิยามโรคตามประกาศล่าสุดผู้ป่วยที่มีไข้สูง (T> 38oC) มี
ประวัติเดินทางจากพ้ืนที่  ที่มีการระบาดของโรค คือ ประเทศกินี,  
ไลบีเรีย, เซียร์ราลีโอน (เป็นพ้ืนที่ ที่มี่รายงานระบาด) หรือมีประวิ
สัมผัสผู้ป่วยท่ีสงสัยภาย  ภายใน 21 วัน 

2. พยาบาลสวม N.95  (เม่ือต้องสัมผัสผู้ป่วย  สารคัดหล่ังของ
ผู้ป่วยต้องสวม Full  PPE) 

3. ให้ผู้ป่วยอยู่ในบริเวณ Screening areaและให้สวม  Surgical 
Mask  

 

สถานท่ีดูแลผู้ป่วย 1. มีการจัดสถานท่ีแยกผู้ป่วยท่ีเหมาะสม OPD/IPD 

2. มีการจํากัดคนผ่านเข้าออก 

3. มีการทําความสะอาดทําลายเช้ือส่ิงแวดล้อมท่ีปนเป้ือนอย่าง
ถูกวิธี 

 

ก า ร ส ว ม อุ ป ก รณ์
ป้องกัน 

1. มีอุปกรณ์ป้องกันสําหรับการปฏิบัติงาน(ตามเกณฑ์ข้ันตํ่า) 

2. บุคลากรสวมและถอด PPE อย่างถูกต้อง 

 

อุปกรณ์ ในการดูแล
ผู้ปวย 

1. มีอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 

2. มีการทําลายเช้ือ ทําให้ปราศจากเช้ืออุปกรณ์อย่างถูกวิธี 

 

การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 1. บุคลากรสวมและถอด PPE อย่างถูกต้อง 

2. เคล่ือนย้ายตามเส้นทางที่กําหนด 

3. ทําความสะอาด/ทําลายเชื้อรถเข็น เปล รถยนต์อย่างถูกวิธี 

 

การดูแลผู้ป่วย 1. บุคลากรสวมและถอด PPE อย่างถูกต้อง 

2. บุคลากรปฏิบัติตามหลักการ Infection control อย่างเคร่งครัด 
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การทําความสะอาด
มือ 

1. มีอุปกรณ์อํานวยความสะดวกเรื่อง HH ในหน่วยงานเพียงพอ 
เหมาะสม 

2. บุคลากรล้างมือถูกต้อง ตามกิจกรรมที่ควรปฏิบัติ 

 

การทําความสะอาด
สิ่งแวดล้อม 

1. มีอุปกรณ์/น้ํายาทําลายเชื้อในการทําความสะอาดส่ิงแวดล้อม
ในหน่วยงานเพียงพอ เหมาะสม 

2. บุคลากรทําความสะอาดส่ิงแวดล้อมถูกต้อง ตามกิจกรรมท่ีควร
ปฏิบัติ 

 

การจัดการผ้าเปื้อน 1. บุคลากรสวมและถอด PPE อย่างถูกต้อง 

2. บรรจุผ้าเป้ือนในถุงพลาสติคสีแดงอย่างน้อย 2 ชั้น 

3. เคล่ือนย้ายผ้าเป้ือนในเส้นทางที่กําหนด 

4. ทําความสะอาดรถเข็น/รถขนส่งด้วยนํ้ายาทําลายเช้ือ 

5. ซักผ้าตามแนวปฏิบัติการจัดการผ้าติดเชื้อ 

 

การจัดการขยะ 1. บุคลากรสวมและถอด PPE อย่างถูกต้อง 

2. บรรจุขยะในถุงพลาสติคสีแดงอย่างน้อย 2 ชั้น 

3. เคล่ือนย้ายขยะในเส้นทางที่กําหนด 

4. ทําความสะอาดรถเข็น/รถขนส่งด้วยนํ้ายาทําลายเช้ือ 

 

การบริหารจัดการศพ 1. บุคลากรสวมและถอด PPE อย่างถูกต้อง 

2. บรรจุศพในถุงพลาสติคอย่างน้อย 2 ชั้น 

3. เคล่ือนย้ายศพในเส้นทางที่กําหนด 

4. ทําความสะอาดเปลเข็นศพด้วยนํ้ายาทําลายเช้ือ 

 

การเฝ้าระวังการติด
เชื้อในบุคลากร 

1. ลงทะเบียน/ติดตามบุคลากรที่ สัม ผัส ผู้ ป่วย/อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย ภายใน 21 วัน 

2. ให้คําแนะนําแก่บุคลากรในการเฝ้าระวังตัวเอง 
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***รายละเอียดอ้างอิงคู่มือ แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข 
กรณีเตรียมรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2557 จนกว่าจะมีฉบับ
ปรับปรุง 

 

แนวทางการเฝ้าระวังบุคลากรท่ีสัมผัสผู้ปว่ยเชื้อ  Ebola 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 

 

1. ให้บุคลากรที่สัมผัสผู้ป่วย / สารคัดหล่ัง / ชิ้นส่วนอวัยวะ /  อุปกรณ์ที่ปนเป้ือนจากผู้ป่วย 
Ebola  ให้ลงทะเบียนในแบบบันทึกข้อมูลบุคลากรที่ สัมผัสผู้ป่วยเช้ือ  Ebola  ภายหลังที่
ปฏิบัติงานทุกครั้งซ่ึงกําหนดให้บุคลากรด่านหน้าได้แก่  EMS   พนักงานขับรถ  ER   OPD   X – 
ray  ให้ลงทะเบียนท่ีห้อง  IC  และรับคําแนะนํา พร้อมท้ัง  Thermometer  สําหรับวัดไข้   ส่วน
หน่วยงานผู้ป่วยในให้ลงทะเบียนท่ีหอผู้ป่วย 3 / 4  

2. ให้บุคลากรสังเกตอาการหากพบอาการผิดปกติได้แก่ 

- มีไข้ร่วมกับอาเจียนหรือท้องเสียให้สวม  Surgical  mask  แล้วรีบมาโรงพยาบาลทันที
โดยโทรศัพท์ประสานงานเบ้ืองต้นได้ที่งาน IC   เวลาราชการ  053 – 999200 ต่อ 1178 นอก
เวลาราชการแจ้ง 

1. พ.ญ.นิษฐา  เขียนประสิทธิ ์  โทรศัพท์  081 – 8853451  
2. นางรัชนีย ์  วงค์แสน  โทรศัพท์  086 – 1835541 
3. น.ส.สุทธิพันธ ์  ถนอมพันธ์  โทรศัพท์  086 – 7005592 

 
3. ระยะเวลาในการติดตามบุคลากรหลังสัมผัสผู้ป่วยคือ  21  วัน   ในระหว่างน้ี  ขอความร่วมมือ
บุคลากรงดเดินทางไกล   งดการใช้ระบบขนส่งมวลชน  หลีกเล่ียงการไปในท่ีสาธารณะท่ีมีผู้คน
จํานวนมาก 
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แนวทางในการปฏิบัติสําหรับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 
โรงพยาบาลนครพิงค์กรณีผู้ป่วยสงสยั/ป่วยจากเชื้อไวรัสอีโบลา 

 

หน่วยงานสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการมูลฝอยติดเช้ือที่เกิด
จากผู้ป่วยสงสัย/ป่วยจากเช้ือไวรัสอีโบลา ให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล  

 

อัตรากําลังท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน  เจ้าหน้าที่จากงานสุขาภิบาลและส่ิงแวดล้อม 2 คน โดยเริ่ม
ปฏิบัติงานขนย้ายมูลฝอย ในเวลา 6.00 – 6.30 น.     

 

หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีจะต้องปฏิบัติ 

พนักงานคนท่ี 1   

1.  เตรียมอุปกรณ์เพ่ือรองรับมูลฝอยติดเชื้อ 

2.  เคล่ือนย้ายมูลฝอยจากหอผู้ป่วย 3/4  ไปยังโรงจํากัดมูลฝอยติดเชื้อ 

3. นํามูลฝอยติดเชื้อเข้าเตาเผาอุณหภูมิสูง โดยกําหนดอุณหภูมิไว้ที่ 800 – 1200  0C 

4. ทําความสะอาดยานพาหนะท่ีใช้สําหรับเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ 

พนักงานคนท่ี 2 

1. เตรียมพ้ืนที่และอํานวยความสะดวกสําหรับการเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ  

2. เตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดและฆ่าเชื้อ 

3. ทําความสะอาดบริเวณพ้ืนและในลิฟท์ และบริเวณที่มูลฝอยติดเชื้อปนเป้ือนสู่
ส่ิงแวดล้อม 

4. ขับรถเพ่ือ รับ- ส่ง มูลฝอยติดเชื้อตามจุดที่กําหนด 
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***หากมีสารคัดหล่ังของผู้ป่วยปนเปื้อนส่ิงแวดล้อม เช่น ถุงขยะรั่ว  ให้เจ้าหน้าที่สวมเครื่อง
ป้องกัน ได้แก่ ถุงมือยางหนา, ผ้ากันเป้ือนพลาสติก,เส้ือคลุมกันน้ํา, รองเท้าบูท, N-95 mask   
แล้วทําความสะอาดบริเวณน้ันทันที โดยเช็ดบริเวณท่ีเป้ือนด้วยกระดาษชําระออกให้มากท่ีสุด ทิ้ง
กระดาษชําระนั้นในถุงมูลฝอยติดเชื้อ เช็ดบริเวณน้ันด้วยนํ้ายา Disinfectant (1% hypochlorite 
ในอัตราส่วน น้ํายา 100 ซีซี ผสมน้ํา 1ลิตร) จากน้ันให้เช็ดออกให้แห้งโดยผ้าอย่างน้อย 7 – 10 
ผืน   ผ้าที่ใช้แล้วให้ทิ้งเป็นมูลฝอยติดเชื้อ หลังจากทําความสะอาดเสร็จ 

 

จุดรับส่งมูลฝอยติดเชื้อ   

1. พนักงานคนท่ี 1 รับมูลฝอยติดเชื้อจากหอผู้ป่วย 3/4 

2. ยานพาหนะจอดรอรับมูลฝอยติดเชื้อบริเวณหน้าอาคารผู้ป่วย 3  

3. ยานพาหนะเคล่ือนย้ายมูลฝอยติดเชื้อจากบริเวณอาคารผู้ป่วย 3 ไปยังโรงกําจัดมูลฝอยติดเชื้อ 

 

ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

1. รับประสานงานจากหอผู้ป่วย 3/4 เมื่อมีผู้ป่วยสงสัย/ป่วยจากเชื้อไวรัสอีโบลา 
2. แจ้งเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานทราบเพ่ือเตรียมตัวสําหรับการปฏิงานสําหรับการจัดการมูล

ฝอยติดเชื้อ  
3. เตรียมอุปกรณ์เพ่ือรองรับมูลฝอยติดเชื้อและอุปกรณ์สําหรับป้องส่วนบุคคลให้พร้อม

สําหรับการปฏิบัติงาน  
4. โทรประสานงานหอผู้ป่วย 3 / 4 เพ่ือแจ้งให้หน่วยงานทราบ  กอ่นที่จะรับมูลฝอยติดเชื้อ 
5. พนักงานคนท่ี  1  ลงทะเบียนผู้สัมผัสเช้ืออีโบลา ก่อนปฏิบัติงานทุกครั้ง 
6. พนักงานคนท่ี 1 สวมอุปกรณ์ป้องกัน ได้แก่ ถุงมือยางหนา, ผ้ากันเป้ือนพลาสติก,เส้ือคลุม

กันน้ํา, รองเท้าบูท, N-95 mask , HoodและFace shield  
พนักงานคนท่ี 2 สวมชุดปฏิบัติงานตามปกติ  

7. พนักงานคนท่ี 1 นําถัง/กล่องถุงมูลฝอยติดเชื้อที่ปิดผนึกแล้วใส่ในภาชนะรองรับมูลฝอยท่ี
เตรียมไว้  

8. พนักงานคนท่ี 1 นําภาชนะรองรับมูลฝอยติดเชื้อไปยังรถที่จอดรอตามจุดที่กําหนด 
เคล่ือนย้ายไปยังโรงกําจัดมูลฝอยติดเชื้อเพ่ือเผาทําลาย 
พนักงานคนที่ 2 เตรียมเปิดลิฟท์และทําความสะอาดภายในลิฟท์เม่ือเคล่ือนย้ายมูลฝอยติด
เช้ือเสร็จ 
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9. พนักงานคนท่ี 1 นําถัง/กล่องถุงมูลฝอยติดเชื้อเข้าเตาเผาอุณภูมิสูงโดยกําหนดอุณหภูมิไว้ที่
800–1200 0C 

10. พนักงานคนท่ี 2 เตรียมถุงแดงขนาดกลางซ้อน 2 ชั้น ให้พนักงานคนที่ 1 ถอดอุปกรณ์
ป้องกัน 

11. พนักงานคนท่ี 1 ถอดถุงมือพร้อมเส้ือคลุมทิ้งลงถุงแดง  แล้วทําความสะอาดมือด้วยนํ้ายา
ทําลายเช้ือชนิดไม่ใช้น้ํา และถอดผ้าปิดปาก-จมูกทิ้งลงถุงแดง      

12. พนักงานคนท่ี 1 ทําความสะอาดมือด้วยนํ้ายาทําลายเช้ือชนิดไม่ใช้น้ํา ถูมือให้ทั่วรอจนแห้ง 
แล้วสวมถุงมือ 

13. พนักงานคนท่ี 1 ฉีดพ่นภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีใช้เคล่ือนย้ายให้ทั่วด้วยแอลกอฮอล์ 70%  
14. พนักงานคนท่ี 1 ฉีดพ่นทําความสะอาดพาหนะท่ีใช้เคล่ือนย้ายให้ทั่วด้วยนํ้ายา 

Disinfectant (1% hypochlorite ในอัตราส่วน น้าํยา 100 ซีซี ผสมน้ํา 1ลิตร) 
15. พนักงานคนท่ี 1 รวบถุงขยะติดเชื้อที่บรรจุอุปกรณ์ป้องกัน ตามลําดับดังนี้ 

a. ปิดปากถุงทีละชั้นด้วยเชือก  ผูกให้แน่นและฉีดพ่นแอลกอฮอล์ 70% รอบๆ ถุงทั้ง 
2 ชั้น 

b. นําถุงมูลฝอยติดเชื้อท่ีรวบแล้วใส่ลงกล่องเพ่ือเผาทําลาย   
16. ล้างมือด้วยนํ้าและนํ้ายาทาํลายเช้ือ 4%คลอเฮกซิดีนกลูโคเนต   

 

เครื่องป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ได้แก่ ถุงมือยางหนา, ผ้ากันเป้ือนพลาสติก,เส้ือคลุมกันน้ํา, 
รองเท้าบูท,N-95 mask , Hood และFace shield 
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การเตรียมความพร้อมด้านสุขศึกษาและการประชาสัมพันธ์ 

 

1.บทบาทหน้าท่ี งานประชาสัมพันธ์ 

 1.1. รับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าว เช่น ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และประชาชนท่ัวไป 

 1.2. ขออนุญาตผู้บริหาร เพ่ือดําเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

1.3. ทําข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แก่ ส่ือมวลชน และประชาชนท่ัวไป 

1.4. ผลิตส่ือสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ 

1.5. ประสานให้การต้อนรับ รับรอง และอํานวยความสะดวกแก่ส่ือมวลชนที่เข้ามาทําข่าว
ประชาสัมพันธ์ 

1.6. รายงานข้อมูลข่าวสารผ่านส่ือต่างๆ เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ 
ฯลฯ 

1.7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

2.อัตรากําลังในเวลา และ นอกเวลา  

 2.1. ในเวลา ตามจํานวนท่ีปฏิบัติจริง จํานวน 7 คน และคณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ัง 

 2.2. นอกเวลา  (บ่าย/ดึก)  จํานวน  4 คน 
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3.บทบาทหน้าท่ีของบุคคลท่ีปฏิบัติงาน และคณะทํางาน 

 3.1. เจ้าหน้าท่ีประจําจุดโอเปอร์เรอเตอร์และติดต่อสอบถาม 

  คนท่ี 1. รับ- โอน โทรศัพท์ 

  คนท่ี 2. ตอบคําถามผู้มาติดต่อ 

  คนท่ี 3. ประกาศข้อมูลข่าวสาร 

3.2. เจ้าหน้าท่ีประจําจุดประชาสัมพันธ ์หรือ กองอํานวยการที่ต้ัง 

  คนท่ี 1. รับข้อมูลข่าวสารจากผู้บริหาร 

  คนท่ี 2. ผลิตข่าวสาร และส่ือประชาสัมพันธ์ 

  คนท่ี 3. รับส่ือมวลชนทุกแขนง 

  คนท่ี 4. ถ่ายภาพ ภ่ายวีดิโอ 

 3.3. กําหนดแนวทางและวางแผนดําเนินงานการส่ือสารความเส่ียงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

 3.4. ส่ือสารประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสู่ประชาชนเพ่ือป้องกันการ
ต่ืนตระหนก และสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงานป้องกันควบคุมโรค 

 3.5. แนะนําแหล่งข้อมูลเรื่องโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ถูกต้องให้ประชาชนได้ค้นหา 

 3.6. ติดตามเฝ้าระวังข่าวสารทางส่ือสาธารณะ 

 3.7. จัดทําข้อมูลข่าวข่าวสารในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ให้ผู้บริหารช้ีแจงส่ือมวลชน 

 3.8. ดําเนินการเตรียมส่ือมวลชน เตรียมสถานที่ในกรณีที่มีการจัดแถลงข่าว 

 3.9. สรุปและรายงานผลการดําเนินงานส่ือสารความเส่ียงโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

 

4.อุปกรณ์ความปลอดภัย 

 4.1. หน้ากากอนามัย, ถุงมือ, รองเท้าบูท ของผู้ปฏิบัติงาน 

 4.2. ชุดป้องกันเช้ือโรค ในกรณีต้องเข้าไปถ่ายรูป-วีดีโอ ณ จุดที่มีการระบาด 

 4.3. อุปกรณ์ป้องกันการปนเป้ือนสําหรับอุปกรณ์การปฏิบัติงาน 

 4.4. อ่ืนๆ 
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5.การเตรียมพื้นท่ีของหน่วยงาน (ผังและแผนท่ี) 

 5.1. จุดโอเปอร์เรเตอร์  ตึกอุบัติเหตุ ชั้น 1 

 5.2. สํานักงานประชาสัมพันธ์ ตึกอํานวยการ ชั้น 2 

 5.3. ศูนย์อํานวยการอีโบลา 

 5.4. อ่ืนๆ 

 

6.การประสานงานผู้ปฏิบัติงาน 

 6.1. นพ.ฉัตรชัย    คูณรังสีสมบูรณ์      

ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านประชาสัมพันธ์และโสต  089-6316102 

 6.2. น.ส.ฟองแก้ว บัวลูน     

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์     087-1887186 

 6.3. งานโอเปอร์เรเตอร์    โทร.    0, 1101, 1102, 1177 

   นางเกสร  คําตัน     083 - 4716889 

   นางเบญจวรรณ พรหมมา  081 - 6719764 

   นางเพ็ญสุดารัตน์ ทนันชัย  089 - 4340919  

 6.4.งานประชาสัมพันธ์   โทร. 1169 , 9235 

   นางวันเพ็ญ  สกุลพันธ์    089 - 4336359 

   นายโองการ  สืบยิ้ม   081 - 6813675 

   นายศิลป์ชัย  สมพงษ์   081 - 7466983 
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Flow Chart งานประชาสัมพันธ์ 
 

ขั้นตอน บทบาทหน้าท่ี 

1. รับข้อมูลข่าวจากผู้บริหาร/แหล่งข่าว 

2. ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทที่กําหนดตามแผนงาน 

 - ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านประชาสัมพันธ ์ 

- โอเปอร์เรเตอร์ รับคําส่ังให้ประกาศเปิด-ปิดแผน 

- จนท. ในหน่วยงานประจําที่ได้รับมอบหมายตามแผน 

- บทบาท ณ ศูนย์อํานวยการ 

         - อ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

3. สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

4. จบการกระบวนการทาํงาน 
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แนวทางการดําเนินงานของหน่วยรักษาความปลอดภยั 
 

 

 

รับแจ้งผู้ป่วยสงสัย โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

จากOPD / ศูนย์ส่ังการกูช้ีพเวียงพิงค ์

อัตรากําลัง : ในเวลา  4 คน / นอกเวลา 3 คน 

หมายเลขโทรศัพท์ : 1182 

หัวหน้าหน่วยรักษาความปลอดภัย : นายบรรจง  ต้นภู   โทรศัพท์ : 087-1829107 

กรณีผู้ป่วยอยู่ OPD เบอร์ 5 กรณีผู้ป่วยประสานมาจาก
สนามบิน /Refer 

รปภ.1 อํานวยความสะดวก
ประตูที่ 1 และกันญาติ  

รปภ .2 อํานวยความสะดวก
ป ระ ตู ที่  2  แ ล้ วม าป ระ จํ า
ตําแหน่งกดลิฟท์ นําผู้ป่วยข้ึน
ห้องแยกโรคติดเชื้อ 3/4  

รปภ.3 อํานวยความสะดวกจุด
จอดรถAmbulance ที่ทางเข้า
หอผู้ป่วย  3/1 

รป ภ .4   กั น ญ า ติ ร ะ ห ว่ า ง
ทางเดิน ตึก 3 ไป ตึก 8 
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งานบริหารจัดการศพ 

 
การจัดการศพที่ตายในโรงพยาบาล 

การจัดการศพที่ตายนอกโรงพยาบาล(นิติเวช) 
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การบริหารจัดการศพ  การป้องกันการติดเช้ือจากศพโรคตดิตอ่อันตราย 

ตามพระราชบัญญั ติโรคติดต่อ พ .ศ . 2523 มาตรา 8 เมื่อปรากฏแก่เจ้าพนักงาน
สาธารณสุขว่าได้เกิด หรือมีเหตุสงสัยว่าได้เกิดโรคติดต่ออันตรายอย่างใดเกิดข้ึนในบ้าน โรงเรือน 
สถานท่ี หรือพาหนะใด    ให้เจ้าพนักงานสาธารณสุขมีอํานาจที่จะดําเนินการเอง ประกาศหรือ
ออกคําส่ังเป็นหนังสือให้ผู้ใดดําเนินการดังต่อไปนี้ได้....ข้อ (6) ให้นําศพหรือซากสัตว์ซ่ึงปรากฏหรือ
มีเหตุสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายไปรับ การตรวจ หรือจัดการทางแพทย์ หรือจัดการแก่ศพ
หรือซากสัตว์นั้นด้วยประการอ่ืนใด เพ่ือป้องกันการแพร่หลายของโรค เนื่องจากหากมีการจัดการ
ศพไม่ถูกต้องอาจเกิดอันตรายทําให้เกิดการแพร่กระจายเช้ือโรคได้   การจัดการศพ โรคติดต่อ
อันตรายมีแนวทางการปฏิบัติดังนี้ 

การทําความสะอาดศพ 

1. ผู้ทําหน้าที่ จัดการตกแต่งศพต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันได้แก่ สวมหมวกคลุมศีรษะ  แว่นป้องกัน
ตา ผ้าปิดปากปิดจมูก ชนิด N 95 ถุงมือสะอาด เส้ือคลุมชนิดกันน้ํา และหรือผ้าพลาสติกกันเป้ือน 
2. ทําความสะอาดศพตามปกติ 
3. ห่อหุ้มศพด้วยผ้าพลาสติก 2 ชั้น และปิดผนึกด้วยแถบกาว หรือบรรจุในถุงพลาสติกซิปล็อค 

การปฏิบัติของพนักงานเคลื่อนย้ายศพ 

1. พนักงานเคล่ือนย้ายศพต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันได้แก่ สวมหมวกคลุมศีรษะ  แวนป้องกันตา ผ้า
ปิดปากปิดจมูก ชนิด N 95 ถุงมือสะอาด เส้ือคลุมชนิดกันน้ํา และหรือผ้าพลาสติกกันเป้ือน ขณะ
ทําการขนยายศพ  
2. ทําความสะอาดเปลเข็นศพ ด้วยนํ้ายาฆ่าเชื้อ 1% Sodium hypochlorite 

การปฏิบัติท่ัวไปท่ีจําเป็น 

1. แนะนําให้ญาติดําเนินการเผาหรือฝังศพโดยเร็ว ห้ามเปิดถุงบรรจุศพ 
2. หากมีความจําเป็นในการชันสูตรศพ  ต้องดําเนินการในห้อง negative air pressure และผู้ที่
ปฏิบัติงานต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันได้แก่ สวมหมวกคลุมศีรษะ  แวงนป้องกันตา ผ้าปิดปากปิด
จมูก ชนิด N 95 ถุงมือสะอาด เส้ือคลุมชนิดกันน้ํา ผ้าพลาสติกกันเป้ือน และรองเท้าบู้ท  เมื่อเสร็จ
ถอดอุปกรณ์ป้องกันอย่างถูกวิธีแล้วรีบทําความสะอาดมือ และอาบน้ําทําความสะอาดร่างกาย 
3. ทําลายเชื้ออุปกรณ์ทุกชนิดท่ี ใช้กับศพ และเครื่องป้องกันร่างกายชนิดใช้แล้วท้ิงอย่างถูกวิธี 
กรณีใช้น้ํายาให้ใช้น้ํายาฆ่าเชื้อ 1% Sodium hypochlorite แช่ทําลายเช้ือ 30 นาที 
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โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 

แนวทางการเคลื่อนย้ายศพผู้เสียชีวติ หรือผู้เสียชีวิตสงสัยอีโบลา 
 

 

 

คําแนะนําญาติ (ควรให้คําแนะนําได้ทุกหน่วยงาน) 

1.กรณีญาติมีความประสงค์รับศพกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนา จะต้องแจ้ง SRRT เพ่ือควบคุม กํากับ  

2.กรณีญาติไม่ประสงค์นํากลับไปประกอบพิธีทางศาสนา ให้หน่วยรักษาศพ ประสาน วัด หรือสุสาน ที่ได้กําหนดไว้ 

ผู้เสียชีวิตในห้องแยกโรค หอผู้ป่วยโรคติดเช้ือ 
ถูกห่อด้วยผ้าห่อศพ และพลาสติก 2 ช้ัน โดย

ช้ันนอกสุดเป็นถุงซิ๊บล็อค 

พยาบาลหอผู้ป่วยโรคติดเช้ือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่
หน่วยงานรักษาศพ โทร: 3328 

เจ้าหน้าที่หน่วยงานรักษาศพ  

1.นํารถเข็นมารับศพพร้อมอุปกรณ์สวม PPE 

2.ตรวจสอบความเรียบร้อยในการห่อศพ 

3. เคลื่อนย้ายศพ จากหอผู้ป่วยไปยังหน่วยงาน
รักษาศพตามเส้นทางที่กําหนด 

4.นําศพเก็บไว้ในตู้เย็นแช่ศพ  

1.สรุปการเสียชีวิตจาก Ebola :เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
รักษาศพ เป็นผู้ดําเนินการจําหน่ายศพ  

2.สรุปการเสียชีวิตไม่ชัดเจน : เจ้าหน้าที่หน่วยรักษา
ศพ แจ้งแพทย์นิติเวชเพ่ือดําเนินการชันสูตรพลิกศพ 

พยาบาลหอผู้ป่วยโรคติดเช้ือ โทร
แจ้งเจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา 

ในเวลาราชการ : แจ้ง พิมพินันท์ 
คํามาวัน 090-9632819 

นอก เวลาราชการ  : แจ้ ง  เวร
สอบสวนโรคนอกเวลาราชการได้
24ช่ัวโมง โดยสามารถติดต่อผ่าน 
Operator  

พยาบาลหอผู้ป่วยโรคติดเช้ือ 
โทรแจ้ง ญาติผู้ป่วยทราบเพ่ือ
ติดต่อดําเนินการจําหน่ายศพ  

เจ้าหน้าที่งานระบาดวิทยา แจ้ง 
SRRT ในพ้ืนที ่เพ่ือดําเนินการ
ควบคุมการจัดการศพในชุมชน 



113 
 
ข้อปฏิบัติสําหรับการจัดการเกี่ยวกับศพ 

 

1. พยาบาลท่ีทําหน้าท่ีจัดการตกแต่งศพต้องสวมเครื่องป้องกันร่างกาย ได้แก่  

- N95 mask 

- Disposable gloves 

- เส้ือคลุมกันน้ํา 

- ผ้ากันเป้ือนพลาสติก 

- แว่นป้องกันตา 

- หมวกคลุมศรีษะ 

- รองเท้าบูท 

2. ห่อหุ้มศพด้วยผ้าพลาสติก 2 ชั้น และปิดผนึกด้วยแถบกาว 

3. ตามพนักงานเคล่ือนย้ายศพมาที่หอผู้ป่วย 

4. พนักงานเคล่ือนย้ายศพต้องสวมเครื่องป้องกันร่างกายได้แก่ 

- Surgical mask 

- Disposable glove 

- ผ้ากันเป้ือนพลาสติก 

- รองเท้าบูท 

5. เก็บศพในตู้เย็นแช่ศพใส่ศพในโลงที่ผนึกอย่างแน่นหนาก่อนเคล่ือนย้ายศพออกจากโรงพยาบาล 

6. ดําเนินการการเผาหรือฝังศพโดยเร็ว 

7. อุปกรณ์ทุกชนิดที่ใช้เก็บศพ และเครื่องป้องกันร่างกายต่างๆ ให้ถือเป็นขยะมูลฝอยติดเช้ือ
ทั้งหมด เมื่อเสร็จส้ินภารกิจ ต้องท้ิงในถุงมูลฝอยติดเชื้อมัดปากถุงให้แน่นและท้ิงลงในภาชนะ
รองรับภายในห้อง 

8. ผ้าทุกชนิดที่ ใช้กับศพ ให้ทิ้ งในถุงมูลฝอยติดเชื้อมัดปากถุงให้แน่น แล้วใส่ในถุงผ้าที่มี
เครื่องหมายกาชาด ส่งงานบริการผ้า 
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9. หากมีสารคัดหล่ังของผู้ป่วยปนเป้ือนส่ิงแวดล้อม เช่น พ้ืน เตียงตรวจ ให้พนักงานทําความ
สะอาด สวมเครื่องป้องกัน ได้แก่ 

- N95 mask 

- Rubber gloves 

- เส้ือคลุมกันน้ํา 

- ผ้ากันเป้ือนพลาสติก 

- รองเท้าบู๊ต 

แล้วจึงเช็ดบริเวณที่เป้ือนด้วยกระดาษชําระออกให้มากท่ีสุด ทิ้งกระดาษชําระน้ันในถุงมูล
ฝอยติดเชื้อ แล้วราดบริเวณท่ีเป้ือนด้วยน้ํายา 0.5% Hypochlorite ทิ้งไว้นาน 30 นาที แล้วเช็ดถู
ตามปกติ 
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แผนผังการจัดการศพท่ีสงสัยติดเชื้อไวรัสอีโบลา (นิติเวช) 
 

 

 

ศพ 

ในโรงพยาบาล นอกโรงพยาบาล 

ป่วยอีโบลา 

เข้าขั้นตอนกระบวนการจัดการศพติดเช้ือ 
อีโบลาและทําความสะอาด  

พ้ืนที่ปนเป้ือน ตามมาตรา 8(6) 

พรบ.โรคติดต่อ 

ทีมสอบสวนโรค 

- สอบสวนหา Contact case 

- ทําการ Quarantine ตาม 

มาตรา 8(2) พรบ.โรคติดต่อ 

ทีมจัดการศพระดับเขต 

- เก็บตัวอย่างยืนยันโรค 

- จัดการศพ Pack ศพใส่ถุง 

- ทําการฆ่าเช้ือถุงเก็บศพ 

- นําศพไปเก็บในจุดที่กําหนด 

ตายผิดธรรมชาติ เฉพาะการ
ตายไม่ปรากฏเหตุและมีประวัติ
การเดินทาง/อาการติดเช้ือไวรัส 

อีโบลาภายในเวลา 30 วัน  
ก่อนเสียชีวิต 

ตํารวจปิดก้ันสถานที่เก็บศพ  
ตามมาตรา 9 พรบ.โรคติดต่อ 

แจ้งทีมจัดการศพระดับเขตและทีม
สอบสวน 

แจ้งผลการตรวจแก่ตํารวจ/แพทย์

ทําการชันสูตรพลิกศพและเกบ็ตัวอย่างส่งตรวจ เพ่ือทําการยืนยันเช้ือ ณ จุดที่พบศพ 
 (เก็บ Buccal Mucosa, เลือด) 

สงสัยอีโบลา 

แจ้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
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แผนผังการเคลื่อนย้ายศพผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอโีบลาจากหอผู้ปว่ยแยกเชื้อ 3/4 ไปห้องเก็บศพ 

 

แนวทาง 

1. ห่อศพ 3 ชั้น 
2. แจ้งหน่วยรักษาศพ 
3. แจ้ง รปภ.กันเส้นทาง 
4. แจ้งพนักงานเปล 
5. ทบทวนการใส่ การถอด

ชุดให้พนักงานเปล 
6. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยตาม

เส้นทางสีแดงทึบ 
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ระบบสนับสนุนทรัพยากร 

ในโรงพยาบาลนครพิงค์ 
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วัสดุและครุภัณฑ์ 

 

กลุ่มพัสดุและบํารุงรักษา   

1. บทบาทหน้าท่ีหน่วย 

1.1. สนับสนุนด้านวัสดุการแพทย์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา   

1.2. วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ วัสดุสํานักงาน    วัสดุงานบ้านงานครัว  และอ่ืน ๆ  

1.3. รับวัสดุ  ตรวจรับ  เก็บรักษา ควบคุมบัญชี รับ-จ่าย 

1.4. จ่ายพัสดุให้กับหน่วยเบิกที่ใช้ 

1.5. รายงานค่าใช้จ่ายให้กับศูนย์  Ebola 

 

2. อัตรากําลงั 

- เจ้าหน้าท่ีจัดซ้ือ    3  คน 

- เจ้าหน้าท่ีรับวัสดุ ตรวจรับ ลงบัญชี  3  คน 

- เจ้าหน้าท่ีจ่ายพัสดุให้กับหน่วยเบิก   3  คน 

 

3.บทบาทหน้าท่ีบุคลากร  

การจัดซ้ือ 

         1.  ได้รับใบขออนุมัติจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

         2.  หาผู้ขาย พร้อมกับให้ผู้ขายเสนอราคา 

         3.  ขออนุมัติซ้ือพร้อมออกใบส่ังซ้ือให้ ผอก.ลงนามให้กับผู้ขาย 

         4.  ส่งใบส่ังซ้ือไปให้ผู้ขาย 

         5.  ส่งสําเนาให้งานคลังพัสดุรับทราบและรอรับของ   

         6.  เก็บสําเนาเข้าแฟ้ม 
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งานคลังรับพัสดุ  

 1. ได้รับสําเนาการส่ังซ้ือวัสดุต่างๆ    

 2. รับพัสดุเข้าคลังจากผู้ขาย  พร้อมแจ้งให้บัญชีออกใบตรวจรับพัสดุ 

 3. นัดกรรมการตรวจรับ 

 4. เจ้าหน้าท่ี บัญชีควบคุมในบัญชีรับ – จ่าย  

 5. รับใบเบิกจากหน่วยเบิกที่ขอเบิกวัสดุ 

 6. ตัดจ่ายวัสดุออกจากบัญชีควบคุมบัญชี 

เจ้าหน้าที่จ่ายวัสดุ 

 1.  เจ้าหน้าท่ีจัดจ่ายได้รับใบเบิกจากเจ้าหน้าที่ควบคุมบัญชี 

 2.  จ่ายวัสดุให้กับหน่วยเบิก 

 3.  ตรวจนับวัสดุกับหน่วยเบิก 

 4.  เซ็นจ่ายวัสดุในใบเบิก 

 5.  ตรวจนับวัสดุ กับหน่วยเบิกให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมรับของ 

 6.  เก็บสําเนาเข้าแฟ้ม 

 

4.รายงานข้อมูลการใช้วัสดุให้กับศูนย์  Ebola  

รายงานทาง  MIS 

รายงานทาง  Line 

รายงานเป็นเอกสาร 
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Flow ประสานงาน ก่อน Ebola ระบาด 
 

 

 

หน่วยเบิก ประสาน IC ใน
การเบิกพัสดุ 

คลังพัสดุ 

หน่วยเบิก15
หน่วย 

ตรวจนับของออกจากคลังพัสดุ 

คลังพัสดุ+หน่วยเบิก 

ตัดในระบบบัญชีจ่ายพัสดุ 

จ่ายพัสดุ 

รายงานคณะกรรมการ Ebola 

-กรณีก่อน Ebola ระบาดรายงานทุกวันศุกร์ 

-กรณี Ebola ระบาดรายงานทุกวัน 

รับของ        
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Flow ประสานงาน กรณี Ebola กําลังระบาด 
 

 

 

หน่วยเบิก หน่วยทรัพยากร/หน่วยถอน
กําลังให้ความเห็นชอบในการ

คลังพัสดุ 

หน่วยเบิก15
หน่วย 

ตรวจนับของออกจากคลังพัสดุ 

คลังพัสดุ+หน่วยเบิก 

ตัดในระบบบัญชีจ่ายพัสดุ 

จ่ายพัสดุ 

รับของ 

รายงานคณะกรรมการ Ebola 

-กรณีก่อน Ebola ระบาดรายงานทุกวันศุกร์ 

-กรณี Ebola ระบาดรายงานทุกวัน 
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รายการวัสดุการแพทย์, เวชภัณฑ์มิใช่ยา 

 

 

ลําดบั
ท่ี 

รายการ จํานวน 

1 ผ้าปูเตียงเคลือบลามิเนต ขนาด 80x200 เซนติเมตร ชนิดไม่ปลอดเช้ือ 100 ชิ้น 

2 ถุงหุ้มรองเท้า Boot Cover โพลีเอสเตอร์ 100 คู ่

3 ถุงหุ้มขาและเท้าแบบยาวเคลือบลามิเนต 100 คู ่

4 เส้ือกาวน์กันน้ําแบบโพลีเอสเตอร์ (พลาสติก) 100 ตัว 

5 ถุงคลุมศีรษะ (Hood) 100 ชิ้น 

6 ชุดหมี (Coverall Laminate suit) 100 ชุด 

7 แว่นตาเซฟต้ี3 M 50 ชิ้น 

8 Face Shield 10 ชิ้น 

9 รองเท้าบู๊ทส้ัน 86 คู ่

10 กระดาษเช็ดมือแบบพิเศษ (กระดาษไวป์ออลแอล 10 ไวเปอร์ สีขาว) 10 หีบ 
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แผนปฏิบัติการสนับสนุนสําหรับป้องกันกรณีผู้ป่วยท่ีได้รับเชื้ออีโบลา 
 

1. 3/4 มีเวร 3 คน วันละ 3 เวร เวรละ 2 ครั้ง 

ดังนั้น วันละ 20 ชุด ข้ันตํ่า x 30 = 600 + 20 = 620 ชุด 

แพทย์ 1 คน x 3 เวร x 31 = 93 ชุด 

2. ห้อง Lab วันละ 2 ชุด x 30 + 1 = 62 ชุด 

3. ER แพทย์ 1 ชุด พยาบาล 1 ชุด เปล 1 ชุด = วันละ 3 x 31 = 93 ชุด 

4. EMS = 3 x 31 = 93 ชุด 

5. OPD = 3 x 31 = 93 ชุด 

1 ชุด ประกอบด้วย 9 รายการ x 1,054 = 9,486 ชุด 
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PPE Set 
 

ท่ี รายการ รหัส 

PPE Set 1 (Full) PPE Set 2 (Half) 

ชุด
หมี 
(M) 

ชุด
หมี 
(L) 

เสื้อ
กาวน์
กระ 
โปรง 

ชุด
หมี 
(M) 

ชุด
หมี 
(L) 

เสื้อ
กาวน์
กระ 
โปรง 

1 ชุดหมี (Coverall Laminate suit) 001ช07003 / /  / /  

2 เส้ือกาวน์ #L (Disposible) ห้องผ่าตัด 001-0238   /   / 

3 Face Shield 003F07008 / / / / / / 

4 ผ้าแม๊สกรองละเอียด TB 003ผ02001 / / / / / / 

5 ผ้ากันเป้ือน 001-0162 / / / / / / 

6 ถุงคลุมศีรษะ (Hood) 001ถ14003   /   / 

7 
ถุงหุ้มขาและเท้าแบบยาว 
เคลือบลามิเนต 

001ถ14002   /   / 

8 
ถุงหุ้มรองเท้า Boot Cover  
โพลีเอสเตอร์ 

001ถ14001 / / / / / / 

9 แว่นตาเซฟต้ี 3M 001ว01004 / / /    

10 รองเท้าบู๊ท 02-2141 / / /    

 

หมายเหตุ 

รายการท่ี 1-9 ให้เบิกในคลังวัสดุการแพทย์ 9 เบิกวัสดุวิทย์, การแพทย์ (D00) 

รายการท่ี 10 ให้เบิกในคลังพัสดุ (1) เบิกวัสดุงานบ้าน (D184) 

รองเท้าบู๊ทมีหลายเบอร์ ได้แก่ 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5 และ 12 
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สรุปจํานวนชุด PPE งานคลังพัสดุ ประกอบด้วย 

 

1. ชุดเต็ม (Full) 

1.1. ชุดหมี (M)   จํานวน 42 ชุด 

1.2. ชุดหมี (L)   จํานวน 39 ชุด 

1.3. ชุดเส้ือกาวน์กระโปรง  จํานวน 38 ชุด  รวมจํานวน 119 ชุด 

 

2. ชุด ครึ่ง (Half)  

2.1. ชุดหมี (M)   จํานวน 17 ชุด 

2.2. ชุดหมี (L)  

2.3. ชุดเส้ือกาวน์กระโปรง  จํานวน 21 ชุด  รวมจํานวน 38 ชุด 

 

รวมท้ังสิ้น 157 ชุด 
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PPE รับสนับสนุนจาก สสจ. 
 

ลําดบั รายการ จํานวน 

1 

รองเท้าบูท (คู่)   
เบอร์ 6 3 
เบอร์ 7 2 
เบอร์ 9 3 
เบอร์ 11 10 
เบอร์ 12 3 

รวม 21 

2 
    
เจลล้างมือ (ขวด) 30 
    

3 

Mask (ชิ้น)   
N-95 210 
P-100 1 

รวม 211 

4 
ถุงขยะติดเชื้อสีแดง (ห่อ) 3 
    

5 
ถุงหุ้มรองเท้า (คู่) 100 
    

6 

ชุดป้องกันเช้ือโรค (ชุด)   
Microgard 3000 size M 7 
Microgard 3000 size L 7 
Microgard 2000  22 
Microgard 2000 size (ไม่มีหมวก) 2 
3M 11 
    

รวม 49 
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ลําดบั รายการ จํานวน 

7 

ถุงมือยางแบบยาว (คู่)   
เบอร์ 8 25 
เบอร์ 9 27 

รวม 52 
ถุงมือยางส้ัน 100 

    

8 
กระจังหน้าแบบใช้แล้วทิ้ง (อัน) 12 
    

9 
แว่นตา (อัน) 32 
    

10 
โซเดียมไฮโปคลอไรด์ (แกลลอน) 3 
(1 แกลลอน =4.5 ลิตร)   

11 
ถุงเก็บศพ (ถุง) 6 
    

 

 

สามารถร้องขอการสนับสนุนชุด PPE เพ่ิมเติมได้จาก 

1. สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ งานควบคุมโรค โทรศัพท์ 053-211048 

2. สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 เชียงใหม่ โทรศัพท์ 053-140774 

3. สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ 02-5910870 

4. สํานัก โรคติดต่ออุ บั ติ ให ม่  กรมควบคุมโรค  กระทรวงสาธารณ สุข  โทรศัพท์  
02-5903238, 02-8903159 

5. สายด่วนกรมควบคุมโรค โทรศัพท์ 1422 
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ภาคผนวก 
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กําหนดภารกิจและผู้รับผิดชอบตามโครงสร้าง
ระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

โรงพยาบาลนครพิงค์โต้ตอบอีโบลา 
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กําหนดภารกิจและผู้รับผิดชอบตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์โรงพยาบาลนครพิงค์โต้ตอบอีโบลา 

ส่วนบญัชาการ(Command Staff) 
รายการงาน บทบาทหนา้ที ่ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้บัญชาการเหตุการณ ์
(Incident 
Commander: IC) 

เป็นผู้รับผิดชอบการจัดการกับเหตุการณ์ซึ่งมีบทบาทสําคญัทั้งในเรื่องการกําหนดวัตถุประสงค์ในการบริหาร
จัดการต่อเหตุการณ์ให้แนวทางการจัดทําแผนเผชิญเหตุประเมินความต้องการของเจ้าหน้าที่รวมทั้งสร้างความ
มั่นใจในความปลอดภัยของเหตุการณ์และให้ข้อมูลผูท้ี่มีสว่นเกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งหมดของเหตุการณ์ในภาพรวม ทั้งนี้ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะรับผิดชอบกิจกรรมและหน้าที่ในทุก
ด้านจนกว่าจะมีการมอบหมายหรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 

นพ.ธํารง หาญวงศ์ 
088-2936630  

เจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ ์
(Public Information 
Officer :PIO) 

มีหน้าที่ความรบัผิดชอบ เป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารแก่สื่อมวลชนและหน่วยงานอื่นๆ โดยจะ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งสาเหตุการเกิดภัย ความเสียหายที่เกิดขึ้น การช่วยเหลือที่
ดําเนินการไปแล้ว และแผนการที่จะดําเนินการต่อไป เพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่
ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่มีความเป็นปัจจุบันโดยในเหตุการณ์หนึ่งๆ ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพียง 1 คน  และอาจมีผู้ช่วยได้ตามความจําเป็นและเหมาะสม 

นพ.ฉัตรชัย   
คุณรังสีสมบูรณ์   
089-6316102 

 
เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน 
(Liaison Officer :LO) 

มีหน้าที่ความรบัผิดชอบเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสนับสนุนและช่วยเหลือ
การปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมดโดยในแต่ละเหตุการณ์  
ผู้บัญชาการเหตุการณ์จะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสานงานเพียง  1  คน  แต่อาจมีผู้ช่วยได้ตามความจําเป็นและ
เหมาะสมแล้วแต่กรณ ี

นพ.ธรณี  กายี 
081-8844737 

เจ้าหน้าที่ด้านความ
ปลอดภัย(The Safety 
Officer :SO) 

มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามดูแลประเมินความเสี่ยงและดําเนินมาตรการด้านความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานรวมทั้งให้คําแนะนําด้านความปลอดภัยแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์โดยในแต่ละเหตุการณ์ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์ จะสามารถแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยเพียง 1 คน  และอาจมีผู้ช่วยได้ตามความจําเป็น
และเหมาะสมแล้วแต่เหตุการณ์ 
 

พญ.นิษฐา 
เขียนประสิทธิ์ 
081-8853451 
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ส่วนอํานวยการ(General Staff) 
ส่วนปฏิบัติการ (Operations) 

รายการงาน บทบาทหนา้ที ่ ผู้รับผิดชอบ 
หัวหน้าส่วน
ปฏิบัติการ  
(Operation Section 
Chief: OSC) 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอํานวยการและประสานงานการปฏิบัติงานตามยุทธวิธีในการโต้ตอบเหตุฉุกเฉิน
ทางการแพทย์ (Direct Tactical Actions) โดยจะดําเนินการตามที่ได้ระบุไว้ในแผนเผชิญเหตุ (Incident Action 
Plan) ที่ส่วนแผนงานจัดทําขึ้น จัดสรรและกํากับดูแลทรพัยากรในการตอบโต้ตามแผน รวมทั้งมีหน้าที่ดูแลความ
ปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานและรายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

นพ.ภราดร      
มงคลจาตุรงค์ 
089-9553215 
 

ส่วนตอบสนองภาวะฉุกเฉิน 
ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน
และส่งต่อ 

EMS/Disaster/Refer  

รับผิดชอบโต้ตอบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในส่วนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน การจัดหาทีมโตตอบภัย
พิบัติทั้งในและนอกโรงพยาบาล ขอสนับสนุนทรัพยากรที่จาํเป็นในการปฏิบัติงาน ประสานงานในส่วนเครือข่าย
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน และเครือข่ายอื่นๆ จัดตั้งระบบสื่อสารในส่วนเผชิญเหตุรวมถึงรับผิดชอบประสานส่วนที่
เกี่ยวข้องในการส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานบริการให้เหมาะสม 

นพ.บุญฤทธิ์ 
คําทิพย์ 
081-7248155 

ทีมเวชศาสตร์ฉุกเฉิน รับผิดชอบโต้ตอบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในส่วนการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ทั้งหมดที่แผนกฉุกเฉนิ 

ขอสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 

นพ.อิทธาวุธ 
งามพสุธาดล   
089-9530375 

ทีมแพทย์ รับผิดชอบในส่วนการจัดหาและกํากับการปฏิบัติงานของแพทย์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับแพทย์(เช่น เลขาแพทย์)ใน
ทุกแผนกทั้งหมดของโรงพยาบาลเพื่อโต้ตอบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ ขอสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงาน 

นพ.วรจักร  
จิวะกิดาการ 
081-8818014 

ทีมพยาบาล รับผิดชอบในส่วนการจัดหาและกํากับการปฏิบัติงานของพยาบาล บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลในทุกแผนก
ทั้งหมดของโรงพยาบาลเพื่อโต้ตอบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์และขอสนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 

นางดรุณศรี  สริิยศ-
ธํารง 086-5870074 
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รายการงาน บทบาทหนา้ที ่ ผู้รับผิดชอบ 
ทีมอาชีวเวชกรรม  รับผิดชอบโต้ตอบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในส่วนการปฏิบัติงานด้านงานอาชีวเวชกรรมและขอสนับสนุน

ทรัพยากรที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
นางวลีลักษณ์          
พิพัฒน์รัตนถาวร       
081-9938379 

ทีมควบคุมโรค  รับผิดชอบโต้ตอบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ในส่วนการปฏิบัติงานด้านงานควบคุมโรคและขอสนับสนุนทรัพยากรที่
จําเป็นในการปฏิบัติงาน 

นางพิมพินันท์ 
คํามาวัน  
090-9632819 

ทีมนิติเวช  รับผิดชอบงานด้านชันสูตรพลิกศพและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันการจัดการศพ พญ.ปุยเมฆ  
เกษมถาวรศิลป์  
084-5950660 

ส่วนสนับสนุนและฟืน้ฟูทางการแพทย์ 
ทีมชันสูตร (Lab) รับผิดชอบงานด้านการตรวจชันสูตรทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการโต้ตอบสถานการณ์ นางจุรี กสินฤกษ์       

083-5167422 
ทีมธนาคารเลือด  รับผิดชอบงานด้านการจัดหา สนับสนุนและการสํารองเลือดให้มีเพียงพอต่อการช่วยเหลือ นพ.นพพร  

จึงพิชาญวณิชย์  
089-7567899 

ทีมเภสัชกรรม  รับผิดชอบงานด้านการจัดหา สนับสนุนและการสํารองยาและเวชภัณฑ์ ภญ.รศนา   
ธนะทิพานนท์  
089-8559324 

ทีมจิตเวช  รับผิดชอบเฝ้าระวัง ค้นหาและให้การรักษาผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบทางจิตจากภาวะฉุกเฉินทั้งในระยะแรกและ
ระยะฟื้นฟู 

พญ.รจนพรรณ         
นันทิทรรภ 
081-7169169 
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รายการงาน บทบาทหนา้ที ่ ผู้รับผิดชอบ 
ทีมทันตกรรม รับผิดชอบในการให้การรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางทันตกรรมจากภาวะฉุกเฉินทั้งโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งอาจ

พบได้ในระยะแรกและระยะฟื้นฟู 
ทพญ.กฤษณา   
ทวีธนากร  
081-5305164 

ทีมเวชกรรมฟื้นฟู  รับผิดชอบในการให้การรักษาและฟื้นฟูทางกายภาพกับผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะฉุกเฉินจัดหาและขอ
สนับสนุนทรัพยากรที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 

 

พญ.ชลาทิพย์  
ซื่อวัฒนะ  
087-6732052 

ส่วนเครือข่ายบริการ(CUP) 
ทีมสาธารณสุขระดับ
อําเภอ 

ประสานงานระหว่าง ICS รพ. และ ICS อําเภอ ตลอดจนร่วมทีมปฏิบัติการในพื้นที ่ สาธารณสุขอําเภอ 
 
เมือง:  
นางอินทนีย์ มุ้งเงิน  
081-7839549  
 
แม่ริม: 
นางมุกดา ชาเทพ 
081-8858819 
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ส่วนแผนงาน (Planning) 
รายการงาน บทบาทหนา้ที ่ ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าส่วนแผนงาน 
(Planning Section Chief 
:PSC) 

มีหน้าที่หลักในการจัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนรวบรวมประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์ จดัทํารายงานสถานการณ์ วิเคราะห์และรักษาสถานะของทรัพยากรที่มีอยู่ 
(Prepare action Plan – maintain recourse and situation status) รับผิดชอบ
หน่วยงานย่อย   4  หน่วย คอื  หน่วยทรัพยากรและหน่วยถอนกําลัง / หน่วยประเมิน
สถานการณ์  /  หน่วยเอกสารและการรายงานข้อมูล    

นพ.เจษฎา จิตตภิรมย์  
086-1870598 
 

หน่วยทรัพยากร 
(Resource Unit)  
 หน่วยถอนกําลัง 
(Demobilization Unit) 

รับผิดชอบในการรายงานตัว (Check - in) และรักษาสถานะของทรัพยากรทั้งกําลังคนและ
เครื่องมืออุปกรณ์พัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ส่งไปปฏิบัติงานตลอดจน
รับผิดชอบวางแผนถอนกําลังทรัพยากรที่เสร็จสิ้นภารกิจให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อย
และปลอดภัย 

นพ.พงษ์ศักดิ์ โสภณ (หัวหน้า) 
085-0305757 
น.ส.พรรณีมานารักษ์ 
081-1120503 

นางพัณณีติ๊บป้อ 
081-70653373 
นางปฏิวัติกาญจนกามล 
081-9526016 

หน่วยข้อมูล/วิเคราะห์
สถานการณ์/วางแผน       
(Situation Unit and 
Documentation Unit)  

มีหน้าที่รวบรวมประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลของสถานการณ์เพื่อจัดการวางแผนร่วมกับ
ฝ่ายปฏิบัติการ จัดเตรียมรายงานสถานการณ์และรายงานสรุป รับผิดชอบการทําแผนเผชิญ
เหตุ (Incident ActionPlan: IAP) ตลอดจนเก็บรักษาเอกสารที่เกี่ยวขอ้งกับเหตุการณ์
ทั้งหมด 

นพ.จตุชัย มณีรัตน์ (หัวหน้า) 
089-6323572 
นพ.สุรชาย เล้าพรพิชยานุวัฒน์ 
081-8832768 
นพ.อมรชัย กริชนิกรกุล 
087-6576416 
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พญ.นิษฐา เขียนประสิทธิ์ 
081-8853451 
นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ 
 089-7015933 
นางรัชนีย์  วงศ์แสน 
 086-1835541 
นางรัตนมาลา เทียมถนอม   
089-7558849 
นายชัชวาลย์  บุญเรือง 
081-3664495 
น.ส.พัชราภรณ์ ชัยแก้ว 
082-6235616 
นายมณเทียร  ปุณวัตร์ 
081-7469474 
นายทศพร ยาณะสาร 
086-5352545 
นายณัฐวุฒิ  อินต๊ะผัด  
081-0289408 
น.ส.ณัฐนรี  ใสด่้วง  
087-6617599 
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ส่วนสนับสนุน (Logistics) 
หัวหน้าส่วนสนับสนนุ 
(LogisticsSection Chieft : 
LSC) 

มีหน้าที่จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  การบริการ  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงบุคลากรที่
สามารถใช้เครือ่งมือ ยานพาหนะเมื่อได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนปฏิบัติการ หรือ
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้งร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุในส่วนของการสนับสนุนให้
ส่วนปฏิบัติการ  ทั้งด้านการสื่อสารโดยจัดทําแผนการสือ่สาร  วิธีการสื่อสาร  การแจกจ่าย
อุปกรณ์สื่อสาร  การจัดตั้งและกํากับดูแลศนูย์สื่อสาร  การสถาปนาระบบสื่อสาร , การบริการ
ทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ , การจัดหาอาหารและน้ําดื่ม
สําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ  และสุขอนามัยสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน / 
กําหนดชนิด  ประเภทของวัสดุ   และการจัดซื้อ จัดหา  วัสดุอุปกรณ์ / การจัดเตรียมสถานที่
สนับสนุนการปฏิบัติงาน   รวมทั้งจัดผู้ดูแลฐานปฏิบัติการ  แคมป์ที่พัก   และการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานที่   และบรเิวณที่เกิดเหตุโดยรวม  / การสนับสนุนภาคพื้นดิน  เรื่องการขนส่ง  
อํานวยความสะดวกด้านการขนส่งเคลื่อนย้ายบุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์ให้แก่ส่วนปฏิบัติการ 
 

นายนรินทร์  เอมกลิ่น  
081-6717839 
 

สาขาบริการ (Service Branch) 
รายการงาน บทบาทหนา้ที ่ ผู้รับผิดชอบ 

การสื่อสาร (Communication 
Unit) 

รับผิดชอบจัดทําแผนการสื่อสาร วิธีการสือ่สาร แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน ระบบ สื่อสาร 
รวมทั้งจัดตั้ง และกํากับดูแลศูนย์การสื่อสาร (Incident Communication Center) และ
สถาปนาระบบ สื่อสาร 
 

นายอรุณศักดิ์  มิคะนุช
(หัวหน้า) 086-6146656 
นายณัฐวุฒิ  รศัม-ี
ธรรมจักร  087-1810035 
 

หน่วยบริการทางการแพทย์  
(Medical Unit) 

มีหน้าที่จัดทําแผนการบริการทางการแพทย์ในรูปแบบหน่วยปฐมพยาบาลและให้บรกิารทางการ
แพทย์เบื้องต้น (First Aid and light medical treatment) แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินที่
ปฏิบัติงาน ณ พื้นที่เกิดเหตุ 

น.ส.สุพิศกิตติรัชดา   
089-7009120 

 



138 
 

รายการงาน บทบาทหนา้ที ่ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยเสบียง (Food Unit) รับผิดชอบการจัดหาอาหารและน้ําดื่มสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ น.ส.พรายรัศมี  เชี่ยว-

พานิช  081-8869647 
 สาขาสนับสนนุ (Support Branch)  
หน่วยพัสดุและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา 
(Supply Unit) 

มีหน้าที่กําหนดประเภท /ชนิด และจํานวนของวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติ  จัดเก็บ
และแจกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดระบบคงคลัง 

พญ.ลดาวรรณ 
หาญไพโรจน์(หัวหน้า)
086-9135454    
นางฉัตรปวีณ์               
ฉัตรชยาลดาสิริ           
090-5203866 
นายทนงศักดิ์ 
ปัญญาอินทร ์
089-4330238          
 

หน่วยจัดเตรียมพื้นที่สนับสนุน 
(Facilities Unit) 

รับผิดชอบจัดตั้ง และเตรียมสถานที่ทีใ่ช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้งแต่งตั้งผู้จัดการ
เพื่อดูแลฐาน (Incident Base) และแคมป์(Camps)ตลอดจนรักษาความปลอดภัยในสถานที่และ
บริเวณที่เกิดเหตุโดยรวมทั้งให้บริการด้านอื่นๆอาทิสุขอนามัยระบบไฟฟ้าและการรักษาความ
สะอาดของพื้นที่ดังกล่าว 

นพ.สุกิจ พรหมศิริ
(หัวหน้า) 087-6080229 
นายวิโรจน์   สงิห์จันทร์   
086-7329691 
 

หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน 
(Ground Support Unit) 

รับผิดชอบจัดทําแผนการขนส่ง (Transportation) อํานวยความ สะดวก ด้านการขนส่ง การ
จัดหาเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งจัดระบบขนส่งเคลื่อนย้ายบุคลากร 
เสบียง  รวมทัง้วัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการ 
 
 

ทพ.สมบรูณ์ วรรณสาร 
(หัวหน้า) 081-9604574 
นายธันวา สิงห์ใส  
084-3536344 
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ส่วนการบริหาร(Finance/administration) 
รายการงาน บทบาทหนา้ที ่ ผู้รับผิดชอบ 

หัวหน้าส่วนการบริหาร
(Finance/Administration) 

มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจัดทําบัญชีจัดซื้อจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์บันทึกเวลาการปฏิบัติงานและประเมินค่าใช้จ่าย 
(Cost Accounting and Procurements) 

น.ส.ระพีพรรณ 
พวงลัดดาวัลย์ 
081-9619764 

หน่วยบันทึกเวลา   บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อไว้คํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยง น.ส.สุชีรา ณเชียงใหม่
(หัวหน้า) 
089-8522613 
น.ส.รักคณา  ตาติโน 
085-7199269 

หน่วยจัดซื้อจัดจ้าง มีหน้าที่จัดซื้อ/จัดหา/ดําเนินการเช่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ จัดทําข้อตกลงทางการเงิน  รวมทั้ง
รับผิดชอบในการบันทึกเวลาการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ดังกล่าว 

นางเสาวคนธ์เปี้ยสุพงษ์ 
(หัวหน้า) 
087-1722921 
นางภราดร  ใจนันตา  
081-9601606 

หน่วยชดเชย/ค่าสินไหมทดแทน รับผิดชอบคํานวณค่าชดเชย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
1.การชดเชย รับผิดชอบในการตรวจความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค่าชดเชยของพนักงาน 
และเก็บบันทึกการได้รับบาดเจ็บและหรือเจบ็ป่วยที่เกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน 
2.การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สืบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณีทรัพย์สนิเสียหาย
ที่เกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน 

นางกรรณิการ์ เจียมจรัส
รังสี(หัวหน้า) 
 081-8850488 
นางยุพินภรณ์ 
วรัชญ์กิตติยศ  
089-2640121 
นางพัชราภรณ์  บุญจูบุตร 
089-5539772      
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รายการงาน บทบาทหนา้ที ่ ผู้รับผิดชอบ 
หน่วยค่าใช้จ่าย รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายทัง้หมด 

ประมาณการค่าใช้จ่ายและเสนอแนะแนวทางลด/ประหยัดค่าใช้จ่าย 
นายธิติพงษ์ปัญจบรี
(หัวหน้า) 081-9503349 
น.ส.รสสุคนธ์  กวงไหม 
086-1967319 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) 

ของ ผู้บัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

 

บทบาทหน้าท่ี 

 รับผิดชอบการจัดการกับเหตุการณ์ซ่ึงมีบทบาทสําคัญทั้งในเรื่องการกําหนดวัตถุประสงค์
ในการบริหารจัดการต่อเหตุการณ์ให้แนวทางการจัดทําแผนเผชิญเหตุประเมินความต้องการของ
เจ้าหน้าที่รวมทั้งสร้างความม่ันใจในความปลอดภัยของเหตุการณ์และให้ข้อมูลผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมดของเหตุการณ์ในภาพรวมท้ังนี้ผู้บัญชาการ
เหตุการณ์จะรับผิดชอบกิจกรรมและหน้าที่ในทุกด้านจนกว่าจะมีการมอบหมายหรือแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต่อไป 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

ภารกิจ/กิจกรรม 

ระยะแจ้งเหตุและประเมินสถานการณ์ 

 รับแจ้งสถานการณ์จากส่วนวางแผน และข่าวกรอง 
 ประเมินสถานการณ์  ประเมินระดับความรุนแรงของสถานการณ์และประกาศใช้แผน 

o ระดับ 1 ความรุนแรงระดับพ้ืนที่ พ้ืนที่ช่วยเหลือตนเองได้ 
o ระดับ 2 ความรุนแรงระดับอําเภอ ต้องขอความช่วยเหลือจากโซนอําเภอ 
o ระดับ 3 ความรุนแรงระดับจังหวัด ต้องขอความช่วยภายในจังหวัด 
o ระดับ 4 ความรุนแรงระดับจังหวัด ต้องขอความช่วยเหลือจากจังหวัดอ่ืน 

 จัดต้ังจุดบัญชาการเหตุการณ์ 
 ต้ังชื่อเหตุการณ์และระบุพ้ืนที่ 
 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีกําหนด เพ่ือแสดงตน 

ระยะการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 

 รับรายงานและจัดบุคลากรเข้าโครงสรา้ง ICS 
 กําหนดนโยบาย วัตถุประสงค์และวางแผนปฏิบัติในภาพรวม(ICS 202) 
 ประเมินความพร้อมของทรัพยากรและศักยภาพของหน่วยงาน/องค์กรที่เกีย่วข้อง และ

ประสานให้เข้าร่วมในศูนย์ส่ังการ 
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ระยะการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ (ต่อ) 

 ประเมินข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้อง และมอบหมายเจ้าหน้าที่เพ่ือจัดหาข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วน
ที่ขาด 

 กําหนด และประกาศมาตรการความปลอดภัย และแจ้ง/ติดประกาศให้ทราบทั่วกัน 
 สรุปภารกิจแก่เจ้าหน้าท่ีอํานวยการบรหิารงาน เจ้าหน้าที่ส่วนบัญชาการ และเจ้าหน้าที่

อ่ืนๆ และมอบมายภารกิจ 
 แจ้งเวลา และสถานท่ีสําหรับการประชมุวางแผนครัง้แรก 

ระยะปฏิบัติการและประเมินผล 

 ประชุมทีมงานตามวาระการประชุม ประสานภารกจิเจ้าหน้าที่ส่วนบัญชาการและ
เจ้าหน้าท่ีอ่ืนๆ 

 ประกาศระดับ/ขนาดของสถานการณ์ตามแนวทางที่ถูกกําหนดไว้ในแผน 
 อํานวยการให้เจ้าหน้าท่ีเตรียมแผน/การจัดหาอัตรากําลัง และทรัพยากรเพ่ิม 
 ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและเป้าหมายดําเนินการ ตรวจสอบให้มั่นใจว่าเจ้าหน้าที่ทุก

ระดับรับทราบตรงกัน 
 เตรียม Incident Action Plan และอนุมัติแผน 
 เตรียมแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน Contingency planning 
 อนุมัติการร้องขออัตรากําลัง และงบประมาณ 
 อนุมัติการให้ข่าวสารสาธารณะต่อหัวหน้าประชาสัมพันธ์ 
 ประเมินระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ 
 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
 ประเมินว่าเป้าหมายภารกิจสําเร็จหรอืไม่ 
 จัดระบบประเมินทรัพยากรท่ีร้องขอและทรัพยากรท่ีส่งออกไปปฏิบัติภารกิจแล้ว 
 ประเมินติดตามทรัพยากรสําคัญที่ร้องขอ รวมถึงการถอนทรัพยากรตามความเหมาะสม 
 สรุปภารกิจของหน่วยงานและทบทวนภารกิจ 
 ทบทวน Incident Action Plan เพ่ือความถูกต้อง 
 ประเมินความก้าวหน้าของงานท่ีมอบหมายเป็นระยะ 
 ส่ือสารกับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับทราบปัญหาและความก้าวหน้า

ในการดําเนนิการเป็นระยะๆ 
 วิเคราะห์ ทบทวนเหตุการณ์และยกเลิกการประกาศแผน 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)  ของ เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

 

บทบาทหน้าท่ี 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นศูนย์กลางการติดต่อส่ือสารกับเจ้าหน้าที่จากหน่วยงาน
สนับสนุนและช่วยเหลือการปฏิบัติงาน ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
เหตุการณ์ทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

ภารกิจ/กิจกรรม 

 ประสานงานทีมอํานวยการ และหัวหน้าของแต่ละส่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการเปิด
ศูนย ์

 ปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกคน (Common 
Responsibilities) 

 รายงานตัว แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ สถานท่ีที่กําหนดเพ่ือรับมอบหมายงาน 
 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรืออ่ืนๆตามท่ีกําหนด เพ่ือแสดงตน 
 รับฟังการสรปุงานจากผู้บัญชาการเหตุการณ์/เจ้าหน้าที่ประสานงานคนปัจจุบัน (ถ้ามี) 
 ระบุหน่วยงาน องค์กรที่รว่มปฏิบัติภารกิจทั้งในแง่การปฏิบัติภารกิจโดยตรง และในแง่การ

เป็นหน่วยสนับสนุนจากภายนอก 
 ระบุข้อมูลหน่วยปฏิบัติและหน่วยสนับสนุนตามรายการต่อไปนี้ พร้อมทั้งบันทึกผู้เข้าร่วม

ปฏิบัติภารกจิตามแบบฟอร์ม ICS203  
o รายช่ือผู้ประสานงานของหน่วยงาน  องค์กร 
o ความถ่ีคล่ืนวทิยุในการส่ือสาร 
o หมายเลขโทรศัพท์ 
o ข้อตกลงล่วงหน้าระหว่างหน่วยงาน 
o ประเภทและจํานวนทรัพยากร 
o จํานวนบุคลากร 
o รายละเอียดของบุคลากรและเครื่องมือต่าง ๆ 
o ข้อจํากัดและขีดความสามารถของหน่วยงาน 

 ประสาน/สรุป การดําเนนิการสนับสนุนระหว่างตัวแทนหน่วยงานต่าง ๆ 
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ภารกิจ/กิจกรรม (ต่อ) 

 การประสานขอสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ จากหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง 
 รับข้อมูลสรุปสถานการณ์ จากส่วนวางแผน เพ่ือนําเสนอผู้บัญชาการต่อไป 
 สรุปและรวบรวมข้อมูลทรพัยากร ข้อจํากัดและขีดความสามารถของหน่วยงานต่างๆ เสนอ

ในท่ีประชุมวางแผน 
 ประสานงานกับ Public Information Officer and Incident Commander เพ่ือให้ข่าว

ส่ือมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วย 
 ร่วมประชุมจัดทําแผนเผชิญเหตุ 
 ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์กับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนต่างๆหรือที่หน่วยงานท่ีร้อง

ขอข้อมูล 
 ประเมินการปฏิบัติงานร่วมระหว่างองค์กรต่างๆ และระบุปัญหาการทํางานร่วมกันที่อาจ

เกิดข้ึนแจ้งให้ผู้บัญชาการทราบ 
 แจ้งปัญหาด้านทรัพยากร การส่ือสาร ยุทธวิธีและการปฏิบัติงานที่พบให้ทีมบริหาร

สถานการณ์ฉุกเฉินทราบและแก้ไข 
 ร่วมประชุมวางแผนกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะๆ ให้มีการพูดคุยสรุป

เหตุการณ ์
 ทั้งเหตุปกติและเหตุการณ์พิเศษเพ่ือระบายความกังวลใจของผู้ปฏิบัติ (Debrief) 
 ส่งมอบเอกสารให้ส่วนวางแผน และข่าวกรอง 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)  ของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 

 

บทบาทหน้าท่ี 

 รับผิดชอบติดตาม  ดูแล ประเมินความเส่ียงและดําเนินมาตรการด้านความปลอดภัยแก่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  รวมทั้งให้คําแนะนําด้านความปลอดภัยแก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์  

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

ภารกิจ/กิจกรรม 

 ปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกคน (Common 
Responsibilities) 

 รายงานตัว แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ สถานท่ีที่กําหนดเพ่ือรับมอบหมายงาน 
 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรืออ่ืนๆตามท่ีกําหนด เพ่ือแสดงตน 
 รับฟังการสรปุงานจากผู้บัญชาการเหตุการณ์/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยคนปัจจุบัน (ถ้ามี) 
 ตรวจสอบสถานการณ์ของอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนในพื้นที่เกิดเหตุ 

o ทํารายงานอุบัติการณ์ของอุบัติเหตุตามระบบของหน่วยงาน 
o เสนอวิธีปฏิบัติเพ่ือป้องกันเหตุต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ละหน่วยงานเกี่ยวข้อง 
o ตรวจสอบข้อมูล การสุขาภิบาล อาหารปลอดภัย และความปลอดภัย ทุกด้านกับ

ผู้ช่วย 
 ด้านความปลอดภัยก่อนประชุมวางแผน 
 ประเมินและระบุภาวะอันตรายจากเหตุการณ์ ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันว่ามีและพร้อมใช้

งาน 
 ประเมินและระบุกิจกรรมที่อาจเกิดอันตราย 
 จัดเจ้าหน้าท่ีและดําเนินงานดังน้ี  ทั้งนี้ให้ประสานงานกับส่วนวางแผน และข่าวกรอง และ

ส่วนสนับสนุน 
o หากมีหน่วยงานหลายหน่วยเกีย่วข้องให้ร่วมงานกับเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย

ของหน่วยงานอ่ืนๆ 
o หากมีจุดอันตรายหลายจุดอาจต้องมีผู้ช่วยด้านความปลอดภัยประจําจุดต่างๆ 
o ร้องขอการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตามสายงานการส่ังการ 

 ตรวจสอบกลวิธีการดําเนนิงาน หากมีความเส่ียงจากความไม่ปลอดภัยให้เสนอทางเลือก  
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ภารกิจ/กิจกรรม (ต่อ) 

 วางมาตรการเสริมหรือเปล่ียนกลวิธ ี
 ระบุกิจกรรมที่จะช่วยแก้ไขหรือลดอันตราย/ดูแลให้เกิดการปฏบัิติและให้แจ้งผู้บัญชาการ

และหน่วยปฏิบัติทราบ 
 ประชุมวางแผนร่วมกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเพ่ือวางกลวิธีการดําเนนิงาน เป็น

ระยะๆ 
 ประชุมสรุปอุบัติเหตุ/การบาดเจ็บ ให้คําแนะนําเพ่ือการป้องกัน 
 ร่วมประชุมจัดทําแผนเผชิญเหตุ 
 เตรียม/ส่งมอบ/อนุมัติข้อมูลเอกสารด้านความปลอดภัย Safety Message (ICS 202)ให้

ส่วนวางแผน และข่าวกรอง 
 ประสานการดําเนินการกรณีภาวะความเครียดของเจ้าหน้าที่ สารพิษ สารเคมี และภาวะ

Coordinate critical incident stress, hazardous materials, and other 
debriefings, as necessary 

 ส่งมอบเอกสารให้ส่วนวางแผน และข่าวกรอง 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)  ของ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

 

บทบาทหน้าท่ี 

 เป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารแก่ส่ือมวลชนและหน่วยงานอ่ืนๆ โดยจะ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน ทั้งสาเหตุการเกิดภัย ความเสียหายท่ีเกิดข้ึน การ
ช่วยเหลือที่ดําเนินการไปแล้ว และแผนการที่จะดําเนินการต่อไป เพ่ือรายงานผู้บังคับบัญชา และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนได้รับทราบสถานการณ์ที่มีความเป็นปัจจุบันในเหตุการณ์หนึ่งๆ 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

ภารกิจ/กิจกรรม 

 ปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกคน (Common 
Responsibilities) 

 รายงานตัว แก่ผู้บัญชาการเหตุการณ์ ณ สถานท่ีที่กําหนดเพ่ือรับมอบหมายงาน 
 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรืออ่ืนๆตามท่ีกําหนด เพ่ือแสดงตน 
 รับฟังการสรปุงานจากผู้บัญชาการเหตุการณ์/ประชาสัมพันธ์คนปัจจุบัน (ถ้ามี) 
 ติดตามสถานการณ์ให้เป็นปัจจุบัน 
 ระบุสถานท่ีประสานงานกับส่ือมวลชน (จุดเกิดเหตุหรือที่ศูนย์) 
 บันทึกและแจ้งรายช่ือส่ือมวลชนท่ีมาแล้ว 
 ร่วมประชุมวางแผนกับทีมบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเป็นระยะๆ 
 ร่วมประชุมจัดทําแผนเผชิญเหตุ  
 แจ้งปัญหาอุปสรรคและข้อจํากัดของสารสนเทศ 
 แจ้งข้อตกลง วิธีปฏิบัติของศูนย์ประสานข้อมูลและระบบบูรณาการข้อมูล 
 ประเมินความจําเป็นของระบบการแจ้งเตือนภัยและการเตรียมพร้อมโดยคํานึงถึง

กลุ่มเป้าหมายในพื้นที ่
 แจ้งมาตรการป้องกันตนเองต่อประชาชนโดยประสานรายละเอียดจากส่วนปฏิบัติการ 
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ภารกิจ/กิจกรรม (ต่อ) 

 เตรียมการแถลงข่าวเบ้ืองต้นให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้  
ข้อมูลที่ควรแถลงต่อมาควรประกอบด้วย 

o การแจ้งเตือนภัย 
o การให้รายละเอียดสาเหตุ ขนาดและสถานการณ์ ขณะรายงาน 
o ภารกิจที่กาํลังดําเนินการช่วยเหลือและทรัพยากรท่ีกําลังปฏิบัติงาน 
o แผนการฟ้ืนฟูระยะส้ันและระยะยาว 

 เตรียมพ้ืนทีท่ํางาน วัสดุอุปกรณ์ โทรศัพท์ แต่งต้ังผู้ช่วยประชาสัมพันธ์เพ่ือร่วมปฏิบัติงาน
ในศูนย์ฯ 

 รวบรวมข้อมลูของพ้ืนที่ประสบภัย 
 รวบรวมข้อมลูระหว่างประเทศ (ถ้ามี) 
 สร้างเครือข่ายการประสานงานกับส่ือมวลชนแยกออกจากศูนย์บัญชาการ 
 วางกําหนดการแถลงข่าว 
 ประสานกับฝ่ายส่งกําลังบํารุงเพ่ือต้ังศูนย์สายด่วนเพ่ือตอบคําถามประชาชนเพื่อลดข่าวลือ 

โดยเตรียมคําตอบล่วงหน้าให้ผู้รับโทรศัพท์สายด่วน 
 รวบรวมและติดตามสถานการณ์จากฝ่ายวางแผนเป็นระยะๆ 
 วิเคราะห์ รวบรวมปัญหาอุปสรรคของการให้ข่าวของผู้บัญชาการเหตุการณ ์
 เตรียมข่าวท่ีผ่านการอนุมติัของผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
 ตรวจสอบว่าข่าวไม่มีการขัดแย้งกัน 
 แจ้งสถานท่ีและเวลาแถลงข่าวและแจ้งให้ทีมบริหารเข้าร่วม 
 แถลงข่าวและปิดประกาศเอกสารในที่เหมาะสม 
 บันทึกการให้สัมภาษณ์ทุกครั้งและสําเนาข่าวทุกข่าวที่แถลง 
 ติดต่อและแก้ข่าวจากส่ือมวลชนท่ีลงข่าวผิดพลาด 
 แจ้งข่าวสารท่ีเป็นปัจจุบันให้ผู้บริหารที่ไม่ได้ปฏิบัติงานหรือหยุดพักอย่างสม่ําเสมอ 
 ใช้อีเมล/อ่ืนๆเพ่ือส่ือสารให้เป็นปัจจุบัน 
 ติดต้ังโทรศัพท์สายในสําหรับผู้ปฏิบัติ 
 เตรียมคําแถลงข่าวท่ีเป็นมาตรฐานและข่าวต้องไปในทิศทางเดียวกัน 
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ภารกิจ/กิจกรรม (ต่อ) 

 ประสานข้อมูลการแถลงข้าวของหน่วยงานอ่ืน 
 ตอบสนองต่อการขอข้อมูลข่าวสาร 
 รวบรวมและส่งมอบข่าว เอกสารและสรุปให้ส่วนวางแผนรวบรวมเอกสารเป็นระยะๆ 
 สรุปวิธีการให้ข่าวกรณีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 ให้มีการพูดคยุสรุปเหตุการณ์ทั้งเหตุปกติและเหตุการณ์พิเศษเพ่ือระบายความกังวลใจของ

ผู้ปฏิบัติ (Debrief) 
 ส่งมอบเอกสารให้ส่วนวางแผน และข่าวกรอง 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม(Checklist)  ของ หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ 

 

บทบาทหน้าท่ี 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการอํานวยการและประสานงานการปฏิบัติงานตามยุทธวิธีใน
การโต้ตอบเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์ (Direct Tactical Actions) โดยจะดําเนินการตามที่ได้ระบุ
ไว้ในแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan) ที่ส่วนแผนงานจัดทําข้ึน จัดสรรและกํากับดูแล
ทรัพยากรในการตอบโต้ตามแผน รวมท้ังมีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
และรายงานสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ทราบ 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

ภารกิจ/กิจกรรม 

 ปฏิบัติตามหน้าท่ีความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินทุกคน  (Common 
Responsibilities) 

 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ หรืออ่ืนๆตามท่ีกําหนด เพ่ือแสดงตน 
 รับฟังการสรปุงานจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ และเจ้าหน้าที่ระดับบริหารอ่ืนๆ 
 ทําความเข้าใจโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรที่ม ี
 เตรียมเอกสาร 

o Group Assignment List (204) 
o Unit Log  (214) 

o Operational Planning 
o Work Sheet (215) 

 จัดองค์กร มอบหมายงาน ให้คําปรึกษาแนะนํา แกท่ีมที่ทํางานในพ้ืนที่ปฏิบัติการโดย
โครงสร้างภายใต้บังคับบัญชาได้แก่ 

o หัวหน้าสาขา 
o หัวหน้าพ้ืนที่หรือกลุ่ม 

o หัวหน้าหน่วย 
o หัวหน้าทีมปฏิบัติงาน 

 วางแผน IAP ร่วมกับทีมผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
 ประชุมสรุปสถานการณ์รว่มกับหัวหน้าทีมทุกทีม 
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ภารกิจ/กิจกรรม (ต่อ) 

 เตรียมแผนปฏิบัติการของฝ่ายภายใต้แผน IAP    
o ประเมินสถานการณ์ และทบทวนแนวทางปฏิบัติการ 
o ประเมินทรัพยากรท่ีมีและที่สามารถหาได้ 
o คาดหมายสถานการณ์ที่อาจเกิดข้ึนต่อไป เช่นสภาพอากาศ โอกาสเกิด 
o ประเมินระบบการส่ือสาร 
o ประเมินผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนกับส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่ 
o ประเมินค่าใช้จ่ายคร่าวๆและทรัพยากรท่ีจําเป็นต้องใช้ 
o มอบหมายทรัพยากรท่ีต้องใช้กับทีมระดับต่างๆ 

 สรุปภารกิจของทีมปฏิบัติงานเข้าในส่วนหน่ึงของ IAP 
 สรุปภารกิจให้ทีม/หน่วยปฏิบัติงานทราบ และมอบ IAP ให้ทีมงาน 
 แจ้งหน่วยทรพัยากรให้ทราบถึงทีม/หน่วยท่ีถูกส่งออกไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที ่
 จัดระบบรายงานความต้องการทรัพยากรเข้าใน IAP 
 แจ้งรายงานสถานการณ์เป็นระยะๆ ให้ทีม/หน่วยงานในความรบัผิดชอบ 
 อํานวยการด้านการปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความปลอดภัย

และสวัสดิการของเจ้าหน้าท่ี 
o ติดต่อทีม/หน่วยเป็นระยะเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของงาน การปรับแผน การ

เปล่ียนแปลงของสถานการณ์จากหน่วยประเมิน/ทมี/หน่วย 
o ร่วมวางแผนแก้ไขเหตุการณ์ที่ยังไม่เรยีบร้อย 
o ปรับแผน IAP และแจ้งทีมบริหาร 

 การบริหารจัดการจุดระดมพล (Staging Area) 
o กําหนดพ้ืนที่ 
o ประเมินทรัพยากรท่ีต้องใช้ 
o ประเมินระยะเวลาการปฏิบัติงานเพ่ือการสนับสนุนทรัพยากรต่อเนื่อง เช่น น้ํามัน 

อาหาร สุขาภิบาล 
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ภารกิจ/กิจกรรม (ต่อ) 

 เตรียมทีม/หน่วยปฏิบัติงาน 
o รวมและจัดกลุ่มทีมงานจาก

ทรัพยากรเด่ียว/หน่วย/ทมี โดย
ประเมินจากความเช่ียวชาญ 
สาขา ภารกจิ 

o แต่งต้ังหัวหน้าทีม 

o มอบหมายภารกิจ 
o ส่งมอบทรัพยากรท่ีต้องใช้ และ

ระบบรายงานสถานการณ์และ
ความต้องการสนับสนุนต่อเนื่อง 

o จัดระบบติดต่อส่ือสาร 
ภารกิจ/กิจกรรม (ต่อ) 

 บริหารการปรับกําลังทีมใหม่/ถอนกําลัง 
o เมื่อต้องการใช้ทีมงานลดลง หรือต้องการผู้ปฏิบัติงานในทีมสําหรบัภารกิจพิเศษ 

โดยให้ปรับทรัพยากรท่ีใชใ้นภารกิจไปพร้อมกัน 
o กรณีถอนกําลังให้แจ้งล่วงหน้าให้มากท่ีสุดก่อนมีการถอนกําลัง 

 ประเมินความต้องการทรพัยากร/บุคลากร 
o ประเมินความก้าวหน้าของปฏิบัติการและสถานการณ์ล่าสุด 
o รับรายงานจากทีม/หน่วย 
o ความพอเพียงของทีมงาน 
o ความพอเพียงของทรัพยากรชนิดและปริมาณที่ต้องการ 
o เวลาและสถานท่ีจัดส่ง 
o อํานวยการและติดต่อส่ือสารการสนับสนุน 

 แจ้งแผนการสนับสนุนทรัพยากร/บุคลากรต่อฝ่ายบูรณาการสนับสนุน 
o ประเมินความต้องการทรพัยากร จากสถานการณ์การคาดการทรัพยากรท่ีต้องใช้ 
o แจ้งแผนปฏิบัติการการนําทรัพยากรและบุคลากรในการออกปฏิบัติงาน 

 รายงานสถานการณ์ด้านปฏิบัติการและเหตุการณ์พิเศษต่อทีมผู้บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน 
o รายละเอียด/ชนิดของเหตุการณ ์
o พ้ืนที่/ตําแหน่ง 
o ขนาดความรนุแรง 
o ผู้ได้รับผลกระทบ  

(ไม่ควรแจ้งชื่อทางวิทยุ) 

o การปฏิบัติการท่ีทําไปแล้ว 
o ความต้องการสนับสนุน 
o บันทึกแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 

 จัดทําบันทึกของการปฏิบัติงาน (ICS 214) 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)  ของ หัวหน้าส่วนวางแผนและข่าวกรอง 

 

บทบาทหน้าท่ี 

 หน้าที่หลักในการจัดทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) เพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตลอดจนรวบรวมประเมินและวิเคราะห์
สถานการณ์  จัดทํารายงานสถานการณ์  วิเคราะห์และรักษาสถานะของทรัพยากรท่ีมีอยู่  
(Prepare action Plan – maintain recourse and situation status) รับผิดชอบหน่วยงาน
ย่อย   4  หน่วย คือ  หน่วยทรัพยากรและหน่วยถอนกําลัง / หน่วยประเมินสถานการณ์  /  
หน่วยเอกสารและการรายงานข้อมูล 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

 

หน่วยทรัพยากร(Resource Unit) หน่วยถอนกําลัง (Demobilization Unit) 

  รับผิดชอบในการรายงานตัว (Check - in) และรักษาสถานะของทรัพยากรทั้ง
กําลังคนและเครื่องมืออุปกรณ์พัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ส่งไปปฏิบัติงาน
ตลอดจนรับผิดชอบวางแผนถอนกําลังทรัพยากรท่ีเสร็จส้ินภารกิจให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ
เรียบร้อยและปลอดภัย 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

หน่วยสถานการณ์ (Situation Unit) 

  หน้าท่ีรวบรวมประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลของสถานการณ์เพ่ือจัดการวางแผน
ร่วมกับฝ่ายปฏิบัติการ จัดเตรียมรายงานสถานการณ์และรายงานสรุป 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

หน่วยเอกสาร   (Documentation Unit)  

  รับผิดชอบการทําแผนเผชิญเหตุ (Incident Action Plan: IAP) ตลอดจนเก็บ
รักษาเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทั้งหมด 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 
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ภารกิจ/กิจกรรม 

ระยะแจ้งเหตุและประเมินสถานการณ์ 

 รับแจ้งข่าวจากหน่วยสถานการณ์   
 ร่วมประเมินสถานการณ์กับหน่วยสถานการณ์และแจ้งสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการ

เหตุการณ์ทราบในเบ้ืองต้น 
 ตรวจสอบการประเมินสถานะทรัพยากรของหน่วยสถานการณ์  
 ส่ังการให้หนว่ยวางแผนสํารวจข้อมูล และวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในศูนย ์
 ส่ังการให้หนว่ยวางแผนประสานการเปิดศูนย์กับส่วนสนับสนุน 
 ร่วมประชุมยอ่ยกับผู้บัญชาการเหตุการณ์ และหัวหน้าส่วนปฏิบัติการก่อนประชุม 

War Room  
 รายงานตัวต่อผู้บัญชาการเหตุการณ์ในที่ประชุม ศูนย์บัญชาการเหตุการณ ์
 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์เพ่ือแสดงตน 

 

ระยะการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 

 ตรวจสอบกิจกรรมตาม Check List ของหน่วยสถานการณ์และหน่วยวางแผน 
 ตรวจสอบการทําและส่งรายงานเบ้ืองต้นให้ผู้บริหารระดับเขต และกระทรวง ทราบ 

 

ระยะปฏิบัติการและประเมินผล 

 ตรวจบันทึกการประชุมและทําระบบติดตามและดูแลทรัพยากร  
 ประสานการทําแผนติดต่อส่ือสาร และแผนด้านการแพทย์รว่มกบัฝ่ายส่งกําลังบํารุง 
 ประสานและทําแผนคมนาคมร่วม กับส่วนปฏิบัติการและส่วนสนับสนุน 
 ประสานแผนด้านความปลอดภัยรว่มกบัเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
 ประสานส่วนปฏิบัติการเพ่ือนําข้อมูลมาสรุปสถานการณ์ให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ 
 เตรียมแผนถอนกําลังและประเมินติดตามการดําเนนิการตามแผนถอดกําลัง 
 บันทึกกิจกรรมในแบบบันทึก  
 เชิญคณะกรรมการทุกส่วน ประชุมถอดบทเรียนฯ หลังปิดศูนย์ ICS ภายใน1 สัปดาห์ 

(หน่วยวางแผน) 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)   
ของ หน่วยวางแผนและสนับสนุนทางเทคนิค 

 

บทบาทหน้าท่ี 

 รับผิดชอบในการรายงานตัว (Check - in) และรักษาสถานะของทรัพยากรทั้งกําลังคน
และเครื่องมืออุปกรณ์พัสดุครุภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายภารกิจให้ส่งไปปฏิบัติงานตลอดจนรับผิดชอบ
วางแผนถอนกําลังทรัพยากรที่เสร็จส้ินภารกิจให้เป็นไปอย่างมีระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

ภารกิจ/กิจกรรม 

ระยะแจ้งเหตุและประเมินสถานการณ์ 

 ร่วมประเมินสถานการณ์กับผู้เกี่ยวข้องในส่วนวางแผน 
 ร่วมประเมินสถานะภาพทรัพยากร จาก SOP ของ ส่วนสนับสนุน และส่วนปฏิบัติการ   
 ประสานส่วนสนับสนุน (หน่วยสถานท่ีและวัสดุ) สํารวจวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในศูนย ์
 ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมข้อมูลในศูนย์ฯ  
 ประสานการเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ กับส่วนสนับสนุน 
 ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์และวางแผนเบ้ืองต้นกับ IC , หัวหน้าส่วนวางแผน  
 รายงานตัวผู้บัญชาการเหตุการณ์ ในท่ีประชุม ศูนย ์ICS 
 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์เพ่ือแสดงตน 

ระยะการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 

 เตรียมเจ้าหน้าท่ีเพ่ือประเมินสถานการณ์ในพ้ืนที่กรณีผู้บัญชาการเหตุการณล์งตรวจสอบ
พ้ืนที่เกิดเหตุ 

 ขอสนับสนุนเจ้าหน้าท่ีหรอืผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เมื่อมีความจําเป็น 
 ร่วมกับหน่วยสถานการณ์ ในการรวบรวมและแสดงสถานการณ์ ข้อมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ 

แผนท่ี ความถูกต้องของข้อมูล แผนผัง พิกัดเส้นทางคมนาคม ให้คณะกรรมการตาม
โครงสร้าง ICS ทราบ 

 สรุปและรวบรวมข้อมูลทรพัยากร ข้อจํากัดและขีดความสามารถของหน่วยงานต่างๆ เสนอ
ในท่ีประชุมวางแผน 
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ระยะปฏิบัติการและประเมินผล 

 ร่วมกับหน่วยสถานการณ์ ในการประสานแผนการติดต่อส่ือสาร และแผนด้านการแพทย์
ร่วมกับฝ่ายส่งกําลังบํารุงเพ่ือจัดวางแผนปฏิบัติการ เพ่ือบันทึกข้อมูล 

 ร่วมกับหน่วยสถานการณ์ ในการประสานแผนการคมนาคมรว่ม กับหน่วยปฏิบัติ  และ
ส่วนสนับสนุนเพ่ือจัดวางแผนปฏิบัติการเพ่ือบันทึกข้อมูล 

 วางแผนถอนกําลัง  
 แจกจ่ายแผนถอนกําลัง 
 ประเมินติดตามการดําเนนิการตามแผนถอนกําลัง 
 บันทึกกิจกรรมICS 214 
 เชิญประชุมคณะกรรมการทุกส่วน ประชุมถอดบทเรียนฯ หลังปิดศูนย์ ICS ภายใน1 

สัปดาห์และบันทึกสรุปผลการถอดบทเรียน และทํารายงานนาํเสนอ หัวหน้าส่วนวางแผน 
เพ่ือเสนอผู้บัญชาการ เหตุการณ์ และเก็บรวบรวมรายงานท่ีเกีย่วข้อง 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)  ของ หน่วยสถานการณ์และข่าวกรอง 

 

บทบาทหน้าท่ี 

 หน้าท่ีรวบรวมประเมินและวิเคราะห์ข้อมูลของสถานการณ์เพ่ือจัดการวางแผนร่วมกับฝ่าย
ปฏิบัติการ จัดเตรียมรายงานสถานการณ์และรายงานสรุป 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

ภารกิจ/กิจกรรม 

ระยะแจ้งเหตุและประเมินสถานการณ์ 

 รับแจ้งข่าวจากพ้ืนที่เกิดเหตุและหาข้อมูลเพ่ิมเติม 
 แจ้งหัวหน้าส่วนวางแผนจนท.หน่วยวางแผน เพ่ือร่วมประเมินสถานการณ์ ระดับความ

รุนแรง 
 ติดตามสถานการณ์อยา่งต่อเน่ืองและรายงานหัวหน้าส่วนวางแผน 
 ร่วมประชุมประเมินสถานการณ์และวางแผนเบ้ืองต้นกับส่วนวางแผนและผู้บัญชาการ

เหตุการณ ์
 ทบทวนเหตุการณ์ตาม ICS 201 
 รายงานตัวกบัส่วนบัญชาการในที่ประชุม ศูนย์ ICS 
 ติดเครื่องหมายสัญลักษณ์เพ่ือแสดงตน 

ระยะการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ 

 รับแจ้งการประกาศใช้แผนปฏิบัติการฯ ตามระดับความรุนแรงจากส่วนบัญชาการ 
 รวบรวมข้อมลูเพ่ือนําเสนอในการประชุม War Room ได้แก่ สถานการณ์ ข้อมูล

สารสนเทศท่ีสําคัญ  
 แผนท่ี แผนผัง พิกัดเส้นทางคมนาคมและทีมที่ออกปฏิบัติการช่วยเหลือในพ้ืนที่เกิดเหตุ 
 จัดทํารายงานเบ้ืองต้นเพ่ือส่งให้ผู้บริหารระดับเขต และกระทรวงทราบ 
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ระยะปฏิบัติการและประเมินผล 

 ติดตามสถานการณ์อยา่งต่อเน่ืองและบันทึกในแบบฟอร์ม ICS 201 
 ติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามคําส่ังของผู้บัญชาการเหตุการณ์

ทุกครั้ง 
 ติดตามสถานภาพของทรัพยากรทีใ่ช้ในการปฏิบัติการทั้งหมด 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist)  ของ หน่วยงานสนับสนุนทางเทคนิค 

 
บทบาทหน้าท่ี 
 จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  การบริการ  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  รวมถึงบุคลากรที่
สามารถใช้เครื่องมือ ยานพาหนะเมื่อได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนปฏิบัติการ หรือ
ตามแผนเผชิญเหตุที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้งร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุในส่วนของการสนับสนุนให้ส่วน
ปฏิบัติการ  ทั้งด้านการส่ือสารโดยจัดทําแผนการสื่อสาร  วิธีการส่ือสาร  การแจกจ่ายอุปกรณ์
ส่ือสาร  การจัดต้ังและกํากับดูแลศูนย์ส่ือสาร  การสถาปนาระบบส่ือสาร , การจัดหาอาหารและ
น้ําด่ืมสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกิดเหตุ  และสุขอนามัยสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน / 
กําหนดชนิด  ประเภทของวัสดุ   และการจัดซ้ือ จัดหา  วัสดุอุปกรณ์ / การจัดเตรียมสถานท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติงาน   รวมท้ังจัดผู้ดูแลฐานปฏิบัติการ  แคมป์ที่พัก   และการรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ี   และบริเวณท่ีเกิดเหตุโดยรวม  / การสนับสนุนภาคพ้ืนดิน  เรื่องการขนส่ง   
อํานวยความสะดวกด้านการขนส่งเคล่ือนย้ายบุคลากร  วัสดุ  อุปกรณ์ให้แก่ส่วนปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 
สาขาบริการ (Service Branch) 

การสื่อสาร (Communication Unit) 
  รับผิดชอบจัดทําแผนการส่ือสารวิธีการส่ือสาร แจกจ่ายอุปกรณ์ที่ใช้สนับสนุน
ระบบส่ือสาร รวมท้ังจัดต้ัง และกํากับดูแลศูนย์การส่ือสาร (Incident Communication 
Center) และสถาปนาระบบส่ือสาร 
ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 
หน่วยเสบียง (Food Unit) 
  รับผิดชอบจัดหาอาหารและนํ้าด่ืมสําหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุ 
ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

 
สาขาสนับสนุน (Support Branch) 

หน่วยพัสดุและเวชภัณฑ์ท่ีไม่ใช่ยา (Supply Unit) 
  มีหน้าที่กําหนดประเภท /ชนิด และจํานวนของวัสดุ/อุปกรณ์ ที่ต้องการใช้ในการ
ปฏิบัติ  จัดเก็บและแจกจ่ายวัสดุ/อุปกรณ์ และจัดระบบคงคลัง 
ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 
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หน่วยจัดเตรียมพื้นท่ีสนับสนุน (Facilities Unit) 
  รับผิดชอบจัดต้ัง และเตรียมสถานท่ีที่ใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
แต่งต้ังผู้จัดการเพ่ือดูแลฐาน (Incident Base) และแคมป์ (Camps) ตลอดจนรักษาความ
ปลอดภัยในสถานท่ีและบริเวณท่ีเกิดเหตุโดยรวมทั้งให้บริการด้านอ่ืนๆอาทิสุขอนามัย
ระบบไฟฟ้าและการรักษาความสะอาดของพ้ืนที่ดังกล่าว 
ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 
หน่วยสนับสนุนภาคพื้นดิน (Ground Support Unit) 
  รับผิดชอบจัดทําแผนการขนส่ง (Transportation) อํานวยความ สะดวก ด้านการ
ขนส่ง การจัดหาเชื้อเพลิงสําหรับพาหนะท่ีใช้ในการปฏิบัติงานรวมทั้งจัดระบบขนส่ง
เคล่ือนย้ายบุคลากร เสบียง  รวมทั้งวัสดุ/อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการ 
ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรม (Checklist) ของหัวหน้าการเงินและบริหาร 

 

บทบาทหน้าท่ี 

 มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายท่ีเกี่ยวข้องกับการตอบโต้เหตุฉุกเฉินจัดทําบัญชีจัดซ้ือจัดหา
วัสดุ อุปกรณ์ บันทึก เวลาการปฏิ บั ติงานและประเมินค่ าใช้ จ่าย  (Cost Accounting and 
Procurements) 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

หน่วยบันทึกเวลา   

  บันทึกเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพ่ือไว้คํานวณค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน อาทิ ค่า
เบ้ียเล้ียง 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

 

หน่วยจัดซ้ือจัดจ้าง 

  มีหน้าที่จัดซ้ือ/จัดหา/ดําเนินการเช่าเครื่องมือ/อุปกรณ์ จัดทําข้อตกลงทางการเงิน  
รวมทั้งรับผิดชอบในการบันทึกเวลาการใช้เครื่องมือ/อุปกรณ์ดังกล่าว 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

 

หน่วยชดเชย/ค่าสินไหมทดแทน 

  รับผิดชอบคํานวณค่าชดเชย และเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้แก่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดังนี้ 

1. การชดเชย รับผิดชอบในการตรวจความถูกต้องของเอกสารเกี่ยวกับค่าชดเชย
ของพนักงาน และเก็บบันทึกการได้รับบาดเจ็บและหรือเจ็บป่วยท่ีเกี่ยวกับเหตุฉุกเฉิน 

2. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน สืบสวนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนกรณี
ทรัพย์สินเสียหายท่ีเกี่ยวข้องกับเหตุฉุกเฉิน 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 
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หน่วยค่าใช้จ่าย 

  รับผิดชอบในการรวบรวมข้อมูลค่าใช้จ่ายทั้งหมด และประมาณการค่าใช้จ่ายและ
เสนอแนะแนวทางลด/ประหยัดค่าใช้จ่าย 

ผู้รับผิดชอบ............................................................................................ 

 

ภารกิจ/กิจกรรม 

ระยะเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์ 

 กลุ่มงานท่ีเกี่ยวข้องจัดทําโครงการฯ เพ่ือหาแหล่งงบประมาณ 
 เตรียมความพร้อมของบุคลากร (ซักซ้อมตามภารกจิหน้าที่ เนื่องจากเป็นงานที่ทําประจํา) 
 ต้ังวงเงินสํารองเผ่ือเหตุฉุกเฉิน (รู้แหล่งเงินสํารองท่ีแน่นอน) 

 

ระยะปฏิบัติการรับสถานการณ์ 

 รับประมาณการค่าใช้จ่ายจากส่วนต่างๆ 
 จัดทําสัญญายืมเงิน 
 จัดทําบันทึกขออนุมัติเบิก-จ่าย 
 จัดทําแบบบันทึกลงเวลาการทํางานและลงทะเบียนเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานทุกทีม 
 จัดทํารายงานการเดินทาง 
 จัดทําแบบขออนุมัติทํางานล่วงเวลา 

 

ระยะหลังสถานการณ์ 

 จัดทําเอกสารเพ่ือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน 
 สรุปรายงานค่าใช้จ่าย  และรายงานผลการดําเนินการ 
 รวบรวมและจัดเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย 

 



164 
 

 

 

 

 

แบบบันทึกระบบบัญชาการ 

ICS FORMS 
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แบบรายงานสรุปสถานการณ์(ICS 201) 

ชื่อเหตุการณ ์

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

วันที ่

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

เวลา 

..................................... 
สถานท่ีเกิดเหตุ  

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

ศูนย์บัญชาการ 

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

ผู้บัญชาการเหตุการณ ์

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

เหตุการณ์และสถานการณ์ที่ได้รับการกระทบ 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปสถานการณ์ด้านความปลอดภัยที่อาจกระทบต่อการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

จัดทําโดย......................................... ตําแหน่ง............................. ลายเซ็น......................... 

วันที่................................................... เวลา................................... ICS 201 หน้า 1 
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แบบวัตถุประสงค์ของเหตุการณ์ (ICS 202) 

ชื่อเหตุการณ์ 

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

จากวันท่ี......................................... ถึงวันท่ี...................................... 

จากเวลา......................................... ถึงเวลา...................................... 

วัตถุประสงค์ 

 

 

 

 

เน้นยํ้าห้วงเวลาปฏิบัติการ 

 

ข้อควรตระหนักในเหตุการณ์ 

 

 

 

ต้องการแผนด้านความปลอดภัย ณ.จุดเกิดเหตุ ใช่ ไม่ใช่ 

แผนเผชิญเหตุ(IAP) 

ICS 202วัตถุประสงค์เหตุการณ์ ICS 206 เอกสารแนบอ่ืนๆ 

ICS 203แบบมอบหมายหน้าท่ีองค์กร ICS 207ผังโครงสร้างองค์กร  

ICS 204แบบมอบหมายเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงาน ICS 208แผนด้านความปลอดภัย  

ICS 205แบบบญัชีการติดต่อสื่อสาร แผนท่ี / แผนผัง  

ICS 205 แบบบัญชีการติดต่อวิทยุ การพยากรณ์อากาศ/กระแสนํ้า  

จัดทําโดย...................................................... ตําแหน่ง......................................... ลายเซ็น.................................... 

รับรองโดยผู้บัญชาการเหตุการณ์ ชื่อ................................................. ลายเซ็น.................................... 

วันท่ี.............................................................. เวลา............................................... ICS 202 



167 
 

แบบบันทึกการรายงานตวัของหัวหน้าส่วนตา่งๆ ท่ีเข้าร่วมปฏบิัติการ (ICS 203)  

ชื่อเหตุการณ์......................................................สถานท่ีเกิดเหตุ..................................................... 

วันที่..........................เวลา................................. สถานท่ีศูนย์บัญชาการ........................................... 

ส่วนบัญชาการ 

ส่วนบัญชาการ ช่ือ – สกุล ลายเซ็น เบอร์โทร 

ผู้บัญชาการเหตุการณ์    

เจ้าหน้าที่ประสานงาน    

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย    

เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์    

ส่วนอํานวยการ 

ส่วนวางแผนและข่าวกรอง ช่ือ – สกุล ลายเซ็น เบอร์โทร 

หัวหน้าส่วนวางแผนและข่าวกรอง    

หน่วยทรัพยากร    

หน่วยประเมินสถานการณ์    

หน่วยเอกสารและวางแผน    

หน่วยถอนกําลัง    

ส่วนสนับสนุน ช่ือ – สกุล ลายเซ็น เบอร์โทร 

หัวหน้าส่วนสนับสนุน    

หน่วยจัดซื้อพัสดุ    

หน่วยจัดเตรียมพ้ืนที่    

หน่วยยานพาหนะและขนส่ง    

หน่วยสื่อสาร    

หน่วยอาหารเครื่องด่ืม 
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ส่วนบริหารและการเงิน ช่ือ – สกุล ลายเซ็น เบอร์โทร 

หัวหน้าส่วนบริหาร    

หน่วยจัดซื้อ/จัดจ้าง    

หน่วยบันทึกเวลา    

หน่วยค่าใช้จ่าย    

หน่วยชดเชย/เรียกร้องค่าสินไหม    

ส่วนปฏิบัติการ  ช่ือ – สกุล ลายเซ็น เบอร์โทร 

หัวหน้าส่วนปฏิบัติการ    

ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)    

ทีมประสานการส่งต่อผู้ป่วย     
(CALL CENTER) 

   

ทีมห้องฉุกเฉิน(ER)    

ทีมผู้ป่วยนอก (OPD)    

ทีมหอผู้ป่วยใน (WARD)    

ทีมแพทย์ผู้รักษา    

ทีมชันสูตร (LAB)    

ทีมธนาคารเลือด (BLOOD BANK)    

ทีมรังสี (X-RAY)    

ทีมเภสัชกรรม    

ทีมความปลอดภัยจากการติดเช้ือ (IC)    

ทีมกําจัด ทําลายขยะและของเสีย    

ศูนย์ยานพาหนะ    

รักษาความปลอดภัย    
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ส่วนปฏิบัติการ ช่ือ – สกุล ลายเซ็น เบอร์โทร 

นิติเวช/หน่วยรักษาศพ    

ทีมสอบสวนและควบคุมโรค   (SRRT)    

ทีมจิตเวช(MCATT)    

ทีมสุขศกึษาประชาสัมพันธ์    
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แบบบันทึกการปฏิบตัิงานหน่วยปฏบิตัิการ (ICS 214) 

ชื่อเหตุการณ์...............................................สถานท่ีปฏิบัติการ.......................................................... 

ชื่อทีมปฏิบัติการ................................................................................................................................ 

วัตถุประสงค์การปฏิบัติการ............................................................................................................... 

วันที่.......................ระยะเวลาดําเนินการ..........................ผู้รายงาน.................................................. 

รายช่ือคณะทํางานในทีม 

ช่ือ-สกุล ตําแหน่ง ลายเซ็น เบอร์โทรศัพท์ ความถี่วิทยุ 

     

     

     

     

     

     
บันทึกกิจกรรม 

เวลา กิจกรรม 
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แบบบันทึกข้อมูลบุคลากรที่สัมผัสผู้ป่วย Ebola 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ตําแหน่ง หน่วยงาน วันที่สัมผัส 
ระยะเวลา 
ที่สัมผสั 

กิจกรรมที่ทํา 
เบอร์โทรศัพท ์
ที่ติดต่อได้ 
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แบบฟอร์มการประเมินผู้ป่วยจิตเวช 
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ชื่อ-นามสกุล............................................................................ อายุ .................ปี     

วัน/เดือน/ปีที่ประเมิน ............../............./............ ตึกพัก…............…ที่นอน…............….. 

เบอร์โทร / บุคคลท่ีติดต่อได้ 

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

กลุ่มเส่ียงท่ีควรได้รับการประเมินคัดกรองภาวะสุขภาพจิต ด้วยแบบประเมิน ST5 และ DS8   
มีดังนี้ 

กลุ่มเสี่ยงท่ีควรได้รับการประเมินคัดกรองภาวะสขุภาพจติด้วยแบบประเมิน 
ST5 และ DS8 

มี ไม่มี 

1.1มีประวัติการรักษาทางจิตเวชมาก่อน  หรือใช้ยาทางจิตเวช  เช่น ยาคลาย
เครียด  ยานอนหลับ 

  

1.2  เคยใช้สารเสพติด  เช่น สุรา, กญัชา, ยาบ้า ฯลฯ  ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา   

1.3มีโรคเรื้อรังท่ีต้องกินยาทุกวัน หรือความพิการท่ีต้องการดูแลพิเศษหรือไม่    

1.4  ท่านรู้สึกเครียด กังวล ท้อแท้ ส้ินหวัง จนรบกวนการดําเนนิชีวิต ในช่วง 2 
สัปดาห์นี้  

  

 

      ***  เมื่อพบข้อใดข้อหน่ึง ให้ส่ง ทีม MCATT / พยาบาล / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมิน
คัดกรองภาวะสุขภาพจิต ด้วยแบบประเมิน ST5 และ DS8  

 

 

ข้อมูลค้นหากลุ่มเสี่ยง 4 ข้อ (BS 4) 

(สําหรับเจ้าหน้าท่ีหรืออาสาสมัคร) 
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ชื่อ-สกุล............................................................................................................   

 

ขอให้ท่านลองประเมินตนเองโดยให้คะแนน 0-3 ที่ตรงกับความรู้สึกของท่าน 

  คะแนน  0 หมายถึง  แทบไม่มี 

  คะแนน  1 หมายถึง  เป็นบางครั้ง 

  คะแนน  2 หมายถึง  บ่อยครั้ง 

  คะแนน  3 หมายถึง  เป็นประจํา 

 

คะแนนรวม .................................... 

 

ข้อท่ี ในระยะ 2-4 สัปดาห์ 
คะแนน 

0 1 2 3 

1. มีปัญหาการนอน นอนไม่หลับหรือนอนมาก     

2. มีสมาธิน้อยลง     

3. หงุดหงิด/กระวนกระวายใจ/ว้าวุ่นใจ     

4. รู้สึกเบ่ือ เซ็ง     

5. ไม่อยากพบปะผู้คน     

แบบประเมินความเครียดกรมสุขภาพจิต (ST-5) 
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การแปลผล 
 คะแนน  0-4  เครียดน้อย 
 คะแนน  5-7  เครียดปานกลาง 
 คะแนน  8-9  เครียดมาก 
 คะแนน  10-15  เครียดมากท่ีสุด 
หมายเหตุ      ระดับความเครียดมากขึ้นไป  ถือว่ามีความเสี่ยง 
 
คําแนะนํา 
1.  เครียดน้อย  เป็นความเครียดในชีวิตประจําวัน ซ่ึงแต่ละคนสามารถปรับตัวได้เองไม่เกิดปัญหา
สุขภาพของตนเอง และท่านยังสามารถช่วยดูแลบุคคลอ่ืน ๆ ในครอบครัวและชุมชนได้ด้วย 
2. เครียดปานกลาง  ในภาวะวิกฤต หรือภัยพิบัติ ๆ จะทําให้บุคคลต้องเตรียมพร้อมในการจัดการ
กับปัญหาต่าง ๆ จนทําให้เกิดความเครียดเพิ่มข้ึนในระดับปานกลาง ซ่ึงยังถือว่าเป็นปกติเพราะทํา
ให้เกิดความกระตือรือร้นในการเผชิญปัญหา 
3. เครียดมากในภาวะวิกฤตหรือภัยพิบัติต่าง ๆ อาจทําให้เกิดการตอบสนองที่รุนแรงข้ึนชั่วคราวซ่ึง
มักจะลดมาเป็นปกติหลังเหตุการณ์ อย่างไรก็ตามท่านควรมีการจัดการกับความเครียดดังต่อไปนี้ 

- การฝึกการหายใจคลายเครียด 
- การพูดคุยกับคนใกล้ชิด การสวดมนต์ไหว้พระ การช่วยเหลือผู้อ่ืนที่ประสพปัญหา จะ
ช่วยให้ความเครียดลดลง 
- การมีความหวังว่า เราจะฝ่าฟันอุปสรรคหรือปัญหาครั้งนี้ไปได้และมองเห็นด้านบวก เช่น 
อย่างน้อยก็ยังรักษาชีวิตไว้ได้ มีคนเห็นใจและมีการช่วยเหลือจากฝ่ายต่าง ๆ 
- มองข้ามความขัดแย้งเก่า ๆ ในอดีตและรวมตัวกันช่วยให้ชุมชนผ่านวิกฤตไปได้ 
- ภายใน 2 สัปดาห์ ท่านควรไปพบแพทย์เพ่ือประเมินซํ้าว่าความเครียดลดลงหรือไม่ 
เพราะความเครียดท่ีมากและต่อเน่ืองอาจนําไปสู่โรควิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และเส่ียงต่อ
การฆ่าตัวตายได้ ซ่ึงจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ 

4.เครียดมากท่ีสุด  เป็นความเครียดที่รุนแรงซ่ึงส่งผลกระทบต่อภาวะร่างกาย ทําให้อ่อนแอ 
เจ็บป่วยง่าย และต่อภาวะจิตใจจนอาจทําให้เกิดโรควิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า และเส่ียงต่อการฆ่า
ตัวตายจะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์ทันที และได้รับการดูแลต่อเนื่องไปอีก 3-6 สัปดาห์ 
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ชื่อ-สกุล............................................................................................................อายุ........................ปี
  

คําชี้แจง   โปรดกาเคร่ืองหมาย  √  ลงในช่อง  ที่ท่านเลือกว่าตรงหรือใกล้เคียงกับความรู้สึก
จริงของท่านมากท่ีสุด โปรดตอบให้ครบทุกข้อ 

 

ในช่วงท่ี 2 สัปดาห์ท่ีผ่านมา  
ท่านมีอาการและความรู้สกึนึกคิดต่อไปน้ีหรือไม่ 

มี ไม่มี 

1. รู้สึกจิตใจหม่นหมองหรือเป็นทุกข์จนอยากร้องไห้ (เกือบตลอดท้ังวัน)   

2. รู้สึกหมดอาลัยตายอยาก   

3. รู้สึกไม่มีความสุข หมดสนุก กับส่ิงท่ีชอบและเคยทํา   

4. คิดอะไรได้ช้ากว่าปกติ   

5. รู้สึกอ่อนเพลียง่ายเหมือนไม่มีแรง   

6. นอนหลับๆ ต่ืน ๆ หลับไม่สนิท   

7. รู้สึกส้ินหวัง เป็นทุกข์จนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไป   

8. กําลังคิดฆ่าตัวตาย   

 

 

 

 

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า 
และความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (DS8) 
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การแปลผล 

1.  ถ้าตอบคําถามว่า  

มี เท่ากับ  1  คะแนน 

 ไม่มี เท่ากับ  0 คะแนน 

2.  คําถามข้อ 1-6 เป็นคําถามของแบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ถ้าตอบว่า “มี” ต้ังแต่ 3 ข้อข้ึนไป 
หรือ 3 คะแนนข้ึนไป หมายถึง มีภาวะซึมเศร้า ควรได้รับบริการปรึกษาหรือพบแพทย์เพ่ือการ
บําบัดรักษา 

3.  คําถามข้อ 7-8 เป็นคําถามของแบบคัดกรองความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย ถ้าตอบว่า “มี”            
ตั้งแต่ 1 ข้อขึ้นไป หรือ 1 คะแนนขึ้นไป  หมายถึง   มีความเส่ียงต่อการฆ่าตัวตาย ควรได้รับ
บริการปรึกษาหรือ  พบแพทย์เพ่ือการบําบัดรักษา 
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แบบฟอร์มสอบสวนโรค 
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แบบฟอร์มตรวจสอบกิจกรรมโรงพยาบาล 

 (Hospital Checklist) 
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Hospital Checklist การเตรียมความพร้อมรับมือ Ebola   

ในโรงพยาบาลนครพิงค์  จ.เชียงใหม่ 
C=Completed; IP=In Progress; NS=Not Started 

ท่ี รายการ C IP NS หมายเหตุ 
1 การดําเนินการเชื่อมประสานในระดับจังหวัด 

1. มีระบบ Incident Command System ในระดับจังหวัด 
2. ทีมคณะกรรมการมีส่วนรว่มในการจัดทําระบบ Incident Command 

System ในระดับจังหวัด 
3. มีการซักซ้อมการใช้แผน Incident Command System ในระดับจังหวัด 

 
/ 
/ 
 
/ 

   

2 การเฝ้าระวังโรคในโรงพยาบาลในส่วนด่านหน้า 
1. มีระบบการคัดกรองผู้ป่วย OPD (ตามนิยามสํานักระบาดฯ) 
2. ผู้รับผิดชอบการคัดกรองผู้ป่วย OPD ได้ศึกษา CPG และจัดทํารายละเอียด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติงานจนเกิดความคล่องตัว 
3. ผู้รับผิดชอบการคัดกรองผู้ป่วย ER ได้ศึกษา CPG และจัดทํารายละเอียด

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งซักซ้อมการปฏิบัติงานจนเกิดความคล่องตัว 
4. ติดโปสเตอร์เฝ้าระวัง หรือแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์สําหรับผู้ที่เดินทางกลับจาก

ประเทศกลุ่มเส่ียง 

  
/ 
/ 
 
 
 
/ 

 
 
 
 
/ 
 

 

3 การเตรียมความพร้อมดา้นสถานท่ี 
1. มีการจัดสถานท่ีแยกผู้ป่วยท่ีเหมาะสม ณ.จุดคัดกรอง 
2. มีการจัดสถานท่ีแยกผู้ป่วยท่ีเหมาะสม ณ.ห้องฉุกเฉิน 
3. มีการจัดสถานท่ีแยกผู้ป่วยท่ีเหมาะสม ณ.หอผู้ป่วยแยกโรค 
4. มีการจัดสถานท่ีในการตรวจทางห้องปฏิบัติการ DRA 

 
 
 
 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

  

4  การเตรียมความพร้อมดา้นอุปกรณ์/เครื่องมือ/อุปกรณ์ป้องกัน 
1. มีอุปกรณ์ป้องกันสําหรับการปฏิบัติงาน(ตามเกณฑ์ข้ันตํ่า) 
2. มีช่องทางในการประสานงานฉุกเฉินเพ่ือขอสนับสนุน PPE 
3. มีระบบการจัดหา/จัดซ้ือเพ่ือสํารองใช้ในโรงพยาบาล 
4. มีอุปกรณ์/เครื่องมือในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยท่ีเหมาะสม เพียงพอต่อการ

ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
/ 

 
/ 
/ 
/ 

  
 
 
กําลังส่ังซ้ือ 
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ท่ี รายการ C IP NS หมายเหตุ 
5 การเตรียมความพร้อมระบบบริหารจัดการภายในโรงพยาบาล 

1. มีการซ้อมการใช้แผน Incident Command System ในระดับโรงพยาบาล 
2. มีการจัดทําระบบบริหารจัดการในหน่วยงานย่อยท่ีเกี่ยวข้อง 

  
/ 

  

6 การเตรียมความพร้อมระบบการป้องกันควบคุมโรค   
1. ทีมคณะกรรมการศึกษา CPG  การดูแลรักษา ผู้ป่วยตามแนวทางหลักจากคู่มือ 

แนวทางเวชปฏิบัติสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข กรณีเตรียม
รับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา ฉบับวันที่ 4 กนัยายน 2557  

2. ทีมคณะกรรมการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานที่สําคัญๆของ รพ. อยา่ง
ครอบคลุม  

3. มีการประชุมให้ความรู้  ชีแ้จง บทบาทหน้าที่  ซักซ้อมแนวทางการดําเนินงาน
ในหัวหน้าหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล 

4. หนว่ยงานย่อยจัดทํา SOP และซักซ้อมแนวทางการดําเนินงานในเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงาน 

5. มีการซักซ้อมแผนการรับ – ส่งผู้ป่วยท่ีเชื่อมโยงเป็นระบบทั้งโรงพยาบาล 

    

7 ความปลอดภัยของระบบท่ีวางไว ้
1. มีการติดตามประเมินผลการเตรียมความพร้อมในระดับโรงพยาบาล 
2. มีการติดตามประเมินผลการเตรียมความพร้อมในระดับหน่วยงานย่อย 
3. มีการติดตามประเมินผลการเตรียมความพร้อมในระดับบุคคล 

    

 

วันที่ประเมิน……………/………………/….………………… 

ผู้ประเมิน………………………………………………………… 
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คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการเฝ้าระวัง 
และตอบโต้ภาวะฉุกเฉนิทางด้านสาธารณสุข  

โรงพยาบาลนครพิงค์ 
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(ร่าง)...คําสั่งโรงพยาบาลนครพิงค ์

ที่........../2558 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข  

โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

ตามที่  ประเทศไทยจะต้องพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพ มีการ
ตรวจจับการระบาดของโรคและภัยคุกคามด้านสาธารณสุข  พัฒนาสมรรถนะของช่องทางเข้าออกประเทศ  
พัฒนาสมรรถนะทางห้องปฏิบัติการ และวางมาตรการป้องกันควบคุมเพ่ือลดผลกระทบต่อการเดินทาง  การ
ขนส่งระหว่างประเทศ หากเกิดภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health 
Emergencies of International Concern หรือ PHEIC)  

องค์การอนามัยโลก ขอความร่วมมือให้ทุกประเทศ มีระบบเฝ้าระวังและรับมือกับภาวะฉุกเฉิน
ทางด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548  โดยศูนย์ประสานกฎ
อนามัยระหว่างประเทศ  กรมควบคุมโรค ซึ่งหน่วยงานที่ต้องให้ความร่วมมือในจังหวัดเชียงใหม่ได้แก่ 
สํานักงานป้องกันควบคุมโรคที่10 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ด่านควบคุมโรคระหว่างประเทศ ท่า
อากาศยานเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมือง ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรับมือ กับภัยด้านต่างๆ ในพ้ืนที่ อาทิเช่น โรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ํา ภัยด้านอุบัติเหตุจากท้องถนน ภัย
พิบัติทางธรรมชาติ ภัยจากสารเคมีและสารพิษ ภัยจากการประกอบอาชีพ ซึ่งอาจส่งผลกระทบ รุนแรง ต่อ
สุขภาพประชาชน และชุมชน  

เพ่ือให้โรงพยาบาลนครพิงค์มีระบบการเฝ้าระวังและรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข 
ให้ได้ตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 มีการ ดําเนินงานเฝ้าระวัง และเตรียมความพร้อมรับมือกับ
ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขมีการดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ
(HA)รวมท้ังมีการดําเนินงานตามมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (มอก 18001-
2542 /OHSAS 18001:2007) อย่างต่อเน่ือง และมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการเฝ้าระวังและ
รับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข โรงพยาบาลนครพิงค์ ดังน้ี 
 

 
/1.คณะกรรมการ... 
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1. คณะกรรมการอํานวยการ 

1. ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ รองประธาน 
3. รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลด้านบริการปฐมภูมิ กรรมการ 
4. รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาระบบบริการ กรรมการ 

และสนับสนุนบริการสุขภาพ 
5. รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล กรรมการ 
6. รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร กรรมการ 
7. กรรมการบริหารโรงพยาบาลนครพิงค์ กรรมการ 
8. ประธานองค์กรแพทย์ กรรมการ 
9. ประธานคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือ   กรรมการ 
10. ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านสถานการณ์ฉุกเฉิน กรรมการและเลขานุการ 
11. หัวหน้างานควบคุมป้องกันการติดเช้ือในโรงพยาบาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. หัวหน้างานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. หัวหน้างานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. หัวหน้างานอุบัติเหตุฉุกเฉิน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 
1. กําหนดนโยบาย และกลยุทธ์การเฝ้าระวังและรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข  

ของโรงพยาบาลนครพิงค์ 
2. ให้คําปรึกษา และสนับสนุนการดําเนินงานของคณะทํางานเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน

สาธารณสุขในทุกภัยของโรงพยาบาลนครพิงค์ 
3. ประสานและร้องขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
4. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่/บริการข้อมูลให้กับหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 
5. ควบคุมกํากับติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 

 
2.  คณะทํางานเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

1. รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ ประธานกรรมการ 
2. รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลด้านบริการปฐมภูมิ รองประธานกรรมการ 
3. รองผู้อํานวยการฝ่ายการพยาบาล        กรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม      กรรมการ 

 
/5.หัวหน้า... 
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5. หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน      กรรมการ 
6. ประธานคณะกรรมการควบคุมป้องกันโรคติดเช้ือ      กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม      กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม      กรรมการ 
9. หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม      กรรมการ 
10. หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา       กรรมการ 
11. หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม      กรรมการ 
12. หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์      กรรมการ 
13. หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช       กรรมการ 
14. หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช       กรรมการ 
15. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลป้องกันและคุมการติดเช้ือในโรงพยาบาล  กรรมการ 
16. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอายุรกรรม     กรรมการ 
17. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลศัลยกรรม     กรรมการ 
18. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลกุมารเวชกรรม     กรรมการ 
19. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน   กรรมการ 
20. หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก     กรรมการ 
21. หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม     กรรมการ 
22. หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป     กรรมการ 
23. หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท     กรรมการ 
24. หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1      กรรมการ 
25. หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2      กรรมการ 
26. หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3      กรรมการ 
27. หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคติดเช้ือ      กรรมการ 
28. หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1      กรรมการ 
29. หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 2      กรรมการ 
30. หัวหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 1      กรรมการ 
31. หวัหน้าหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย 2      กรรมการ 
32. หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ1      กรรมการ 
33. หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ2      กรรมการ 
34. หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม      กรรมการ 
35. นายโดมทอง เหมธุลินทร์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 

 
/36.นายอภิญญา... 
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36. นายอภิญญา นิรมิตสันติพงศ์ นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
37. นายฉันทวัฒน์    สุทธิพงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ   กรรมการ 
38. นางวลีลักษณ์ พิพัฒน์รัตนถาวร พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ  กรรมการ 
39. นางสาวอนงค์ ปัญญา  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
40. นายสมบูรณ์   ขันเมือง  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
41. นางกาญจนา    ป่ินแก้ว  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
42. นางดวงรัตน์ สุวรรณ  เภสัชกรชํานาญการ   กรรมการ 
43. นางอุไรวรรณ พวงสายใจ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ   กรรมการ 
44. นางจันทพร   นิลชน  นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ 
45. นางอรุณี กาพย์ไชย  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  กรรมการ 
46. นายเสาวคนธ์ เป้ียสุพงษ์ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  กรรมการ 
47. นางสาวฟองแก้ว บัวลูน  นักประชาสัมพันธ์   กรรมการ 
48. นายธรณี กายี  นายแพทย์ชํานาญการพิเศษ     กรรมการและเลขานุการ 
49. นายบุญฤทธ์ิ คําทิพย์  นายแพทย์ชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
50. นางพิมพินันท์ คํามาวัน   พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
51. นางอวยพร จินาวงศ์    พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
52. นางสาวณัฐนรี    ใส่ด้วง      พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
บทบาทหน้าที่ 
1. กําหนดมาตรการ และวางแผนการจัดการในการป้องกันและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ทั้งใน

และนอกโรงพยาบาลนครพิงค์ ให้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้ และพิจารณาแนวทาง
ดําเนินการไปสู่การปฏิบัติ 

2. ติดตามความก้าวหน้า และให้การสนับสนุนการดําเนินงานประเมินผลการดําเนินงาน  ทบทวน
มาตรการ การจัดการ และรายงานผลการดําเนินการต่อคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 

3. จัดระบบการเฝ้าระวังและรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ของโรงพยาบาลนครพิงค์ 
รวมทั้งเช่ือมโยงการดําเนินงานกับเครือข่าย  

4. ดําเนินการเฝ้าระวัง เตรียมความพร้อม และรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข ทั้งใน และ
นอกโรงพยาบาลนครพิงค์ 

5. วางแผนการบริหารจัดการโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ําต้ังแต่การเฝ้าระวัง  การเตรียมความพร้อม  จนถึง
ภาวะวิกฤต เมื่อเกิดการระบาดในโรงพยาบาล 

 
 

/6.วางแผน... 
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6. วางแผนพัฒนางาน และมอบหมายให้ผู้เก่ียวข้องนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพและ
นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้รับบริการ  บุคลากร และประชาชน
ทั่วไป 

7. ประสานงาน สนับสนุน ร่วมปฏิบัติงานกับทีมปฏิบัติการต่างๆ(ทีมเฝ้าระวังสอบสวนเคลื่อนที่เร็ว 
(SRRT) ทีมการแพทย์ฉุกเฉิน( EMS)และทีมสุขภาพจิต( MCATT ) ในระดับตําบล ระดับโซน และ
ระดับอําเภอ ในพ้ืนรับผิดชอบ รวมทั้งหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งในระดับจังหวัด ระดับเขต และ
ระดับประเทศ 

8. สนับสนุนข้อมูลวิชาการให้กับหน่วยงานในโรงพยาบาล องค์กรต่างๆ และประชาชนในพ้ืนที่  
9. ติดตาม  ควบคุม  กํากับ  ประเมินผล และนําเสนอผลการดําเนินงานต่อผู้อํานวยการโรงพยาบาลเพื่อ

วินิจฉัยสั่งการ 
10. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และรายงานสถานการณ์ ตามความเหมาะสม 
11. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
3.  คณะทํางานสนับสนุนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข 

1. รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 
2. หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี รองประธานกรรมการ 
3. หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบํารุงรกัษา      กรรมการ 
4. หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ    กรรมการ 
5. หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์      กรรมการ 
6. หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ     กรรมการ 
7. หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพและวิจัย    กรรมการ 
8. หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน      กรรมการ 
9. นายอรุณศักด์ิ  มิคะนุช  นายช่างเทคนิคชํานาญงาน  กรรมการ 
10. นายจํารัส  สุรินต๊ะ  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ  กรรมการ 
11. นายเกตุ  ถ้วยเหลือง นายช่างต่อท่อ    กรรมการ 
12. นายธวัชชัย วงศ์สวย  นายช่างไฟฟ้า    กรรมการ 
13. นายธนกฤต ชัยภัทรกุลภรณ์ นายช่างไฟฟ้า    กรรมการ 
14. น.ส.พัณณี      ต๊ิบป้อ  เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน  กรรมการ 
15. นางสาวเอมิกา     สิทธิไตรย์ นักวิชาการสาธารณสุข   กรรมการ 
16. นางสาวนุสรา ย่ิงดี  นักวิชาการพัสดุ     กรรมการและเลขานุการ 

 
 

/บทบาท... 



191 
 

บทบาทหน้าที่ 
มีหน้าที่ หรือตามแผนเผชิญเหตุที่ได้กําหนดไว้ รวมทั้งร่วมพัฒนาแผนเผชิญเหตุในส่วนของการ

สนับสนุนให้ส่วนปฏิบัติการ  ทั้งด้านการ , การบริการทางการแพทย์แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉินที่
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่  จัดหาสิ่งอํานวยความสะดวก  การบริการ  และวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  รวมถึงบุคลากรที่
สามารถใช้เครื่องมือ ยานพาหนะเมื่อได้รับการร้องขอรับการสนับสนุนจากส่วนปฏิบัติการที่เผชิญเหตุ 

1. ให้การสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการหรือเมื่อได้รับการร้องขอด้านต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับส่วนบริหาร 
2. กําหนดชนิด  ประเภทของวัสดุ   และการจัดซื้อ จัดหา  วัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการโต้ตอบหรือ

เมื่อได้รับการร้องขอ 
3. จัดหางบประมาณในการใช้ในแผนปฏิบัติการและดําเนินการ 
4. การจัดเตรียมสถานที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ที่พัก   และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่

บริเวณที่เกิดเหตุโดยรวม 
5. การจัดหาอาหารและนํ้าด่ืมสําหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เกิดเหตุ  และสุขอนามัยสําหรับ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 
6. สนับสนุนด้านระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. จัดระบบสื่อสารโดยจัดต้ังและกํากับดูแลศูนย์สื่อสาร  การสถาปนาระบบสื่อสาร  การแจกจ่าย

อุปกรณ์สื่อสาร และวิธีสื่อสาร 
8. การสนับสนุนการลําเลียงและอํานวยความสะดวกด้านการขนส่งเคลื่อนย้ายบุคลากร วัสดุ  

อุปกรณ์ให้แก่ส่วนปฏิบัติการ 
9. สนับสนุนและประเมินการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านคุณภาพ 
10. ดําเนินงานอ่ืนๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
  ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
 สั่ง  ณ  วันที่        พ.ศ. 2558 
 
 
 
 (นายธํารง  หาญวงค์) 
 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 
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เบอร์โทรศัพท์ส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ตาม โครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์เพื่อเตรียมรับสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโรคอีโบลา 

รายชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

ส่วนอํานวยการ 

นพ.ธํารง  หาญวงศ์ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค์ 088-2936630 thamrong_utt_54@hotmail.com 

นพ.ภราดร  มงคลจาตุรงค์ รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลฝ่ายการแพทย์ 089-9553215 m_paradorn@hotmail.com 

นพ.เจษฏา  จิตตภิรมย ์ รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลด้านบริการปฐมภูม ิ 086-1870598 jjittapirom@hotmail.com 

นพ.ศิริพจน์  ศรีบัณฑิตกุล รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลด้านพัฒนาคุณภาพบริการ 081-8833058 dr_siripoj@yahoo.com 

นายนรินทร์  เอมกลิ่น รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร 081-6717839 narin839@gmail.com 

นางดรุณศรี  สิริยศธาํรง รองผู้อํานวยการโรงพยาบาลฝ่ายการพยาบาล 086-5870074 daroonsri@hotmail.com 

นพ.วรจักร  จิวะกิดาการ ประธานองค์กรแพทย ์ 081-8818014 vorachakc@hotmail.com 

นพ.ฉัตรชัย  คูณรังษีสมบูรณ ์ นายแพทย์เชีย่วชาญ 089-6316102 chatchai.koon@gmail.com 

นพ.ธรณ ี กาย ี หัวหน้าระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน 081-8844737 toraneekayee@gmail.com 

พญ.นิษฐา  เขียนประเสริฐ ประธานคณะกรรมการควบคุมป้องกันการติดเชื้อ 081-8853451 tee_2008@yahoo.co.th 

น.ส.ฟองแก้ว  บัวลูน หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์ 081-1887186 fongkaew_pr @hotmail.com 
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รายชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

ส่วนปฏิบตัิการ 

นพ.ธีรวัฒน์  วงค์ตัน หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม 081-9927476 thirasmart@yahoo.com 

นพ.อิทธาวธุ  งามพสุธาดล หัวหน้ากลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน 089-9530375 wuth04@yahoo.com 

นพ.บุญฤทธิ์  คําทิพย ์ หัวหน้าศูนยส์ั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน 081-7248155 bkamthip@gmail.com 

พญ.ปุยเมฆ  เกษมถาวรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มงานนิติเวช 084-5950660  

นางกุลดา  พฤติวรรธน์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาบาลผู้ป่วยอายรุกรรม 081-5687654 pkulada@gmail.com 

นางพิมพินันท์  คํามาวัน หัวหน้างานระบาดวิทยา 090-9632819 epidnkphospital@gmail.com 

น.ส.เอมิกา  สิทธิไตรย ์ หัวหน้างานสิ่งแวดล้อม 082-3929229  

ส่วนสนบัสนนุและฟื้นฟูทางการแพทย ์

นพ.นพพร  จึงพิชาญวณชิย ์ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธวิิทยา 089-7567899  

พญ.รจนพรรณ  นันทิทรรภ หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช 081-7169169  

พญ.ชลาทิพย์  ซื่อวฒันะ หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู 087-6732052  

นางจุรี  กสินฤกษ์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย ์ 083-5167422  
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รายชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

ภญ.รศนาธนะ  ทิพานนท์ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม 089-8559324 Rasanaa@gmail.com 

ภญ.ดวงรัตน์  สุวรรณ หัวหน้าแผนกห้องยาผู้ป่วยนอก 084-6114200 ckade.2510@gmail.com 

ทพญ.กฤษณา  ทวธีนากร รองหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม 081-5305164  

ส่วนแผนงาน 

นพ.จตุชัย  มณีรัตน์ รองประธานองค์กรแพทย ์ 089-6323572  

นพ.พงษ์ศักดิ์  โสภณ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านสวสัดิการสังคมและประกันสุขภาพ 085-0305757  

นพ.สุรชาย เล้าพรพิชยานุวัฒน ์ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรม 081-8832768  

นพ.อมรชัย  กริชนิกรกุล หัวหน้ากลุ่มงานข้อมูลและสารสนเทศ 087-6576416  

นพ.อภิญญา  นิรมิตสันติพงศ์ นายแพทย์ชาํนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 086-9110453  

นพ.ฉันทวัฒน์  สุทธิพงษ์ นายแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 083-2085439 bossmedcmu@gmail.com 

น.ส.พรรณี  มานารักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล 081-9527754  

นางปฏิวัติ  กาญจนกามล หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบคุณภาพและวิจัย 081-9526016 patiwatk@hotmail.co.th 

น.ส.พัณณี  ติ๊บป้อ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 081-7065373  
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รายชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

น.ส.นุสรา  ยิง่ดี นักวิชาการพัสดุ 089-7015729  

นางอุไรวรรณ  พวงสายใจ หัวหน้างานพัฒนาเครือข่ายและส่งเสริมป้องกันโรค 089-7015933 uraila@hotmail.com 

นางรัชนีย์  วงศ์แสน 
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกัน

การติดเชื้อ 
086-1835541 wong_saen@hotmail.com 

นางรัตนมาลา  เทียมถนอม หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 089-7558849 ratmala.nkp@gmail.com 

นายชัชวาล  บุญเรือง นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 081-3664495 c_chatch@yahoo.com 

น.ส.พัชราภรณ์  ชัยแกว้ เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน 082-6235616  

นายมณเฑียร  ปุณวัตร ์ นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 081-7469474 maetang01@gmail.com 

นายทศพร  ยาณะสาร นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 086-5352545  

นายณัฐวฒุิ  อินต๊ะผัด เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 081-0289408 tpayao@gmail.com 

น.ส.ณัฐนรี  ใส่ด้วง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 087-6617599 peenuttar@gmail.com 

ส่วนสนบัสนนุ 

พญ.ลดาวรรณ  หาญไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านครภุัณฑ์การแพทย ์ 086-9135454 doctorladawan@gmail.com 
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รายชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

นพ.สุกิจ  พรหมศิริ ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านสภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 087-6080229  

ทพ.สมบรูณ์  วรรณสาร ผู้ช่วยผู้อํานวยการด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม 081-9604574  

น.ส.สุพิศ  กติติรัชดา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 089-7009120 Kittiratcha@yahoo.co.th 

นายอรุณศักดิ์  มิคะนุช นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 086-6146656  

นายณัฐวฒุิ  รัศมีธรรมจักร พนักงานบริการ 087-1810035  

น.ส.พรายรัศมี  เชี่ยวพานิช หัวหน้ากลุ่มงานโภชนศาสตร์ 081-8859647  

น.ส.จันทร์พลอย  อุตสาคต พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 089-8352424  

นางฉัตรปวีณ์  ฉัตรชยาลดาสิริ เจ้าพนักงานพัสดุชํานาญงาน 090-5203866  

นายทนงศักดิ์  ปัญญาอินทร์ นายช่างเทคนิคชํานาญงาน 089-4330238  

นายวิโรจน์  สิงห์จันทร์ นายช่างเทคนิค 086-7329691  

นายบรรจง  ต้นภู ช่างปูน 087-1829107  

นายธันวา  สิงห์ใส หัวหน้าพนักงานขับรถ 084-3536344  
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รายชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

ส่วนการบรหิาร 

น.ส.ระพีพรรณ  พวงลัดดาวัลย ์ หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี 081-9619764  

น.ส.สุชีรา  ณ เชียงใหม ่ นักทรัพยากรบุคคล 089-8522613  

นางเสาวคนธ์  เปี้ยสุพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบํารุงรักษา 087-1722921  

น.ส.รักคณา  ตาติโน นักวิชาการการเงินและบัญชี 085-7199269  

นางภราดร  ใจนันตา เจ้าพนักงานพัสดุ 081-9601606  

นางกรรณิการ์  เจียมจรัสรังสี หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการสังคมและประกันสุขภาพ 081-8850488 nai_kanni@hotmail.com 

นางพัชราภรณ์  บุญจูบุตร นักวิชาการการเงินและบัญชี 089-5539772  

นางยุพินภรณ์  วรัชญ์กิตติยศ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 089-2640121  

นายธิติพงษ์  ปัญจุบรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 081-9503349  

องค์กรแพทย์ 

นพ.มนต์ชัย  แก้วลาย หัวหน้ากลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 081-5959196  

นพ.โดมทอง  เหมธุลินทร ์ นายแพทย์เชีย่วชาญ 081-9262912  
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รายชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

พญ.ปรารถนา  ลีนศิริมากลุ นายแพทย์เชีย่วชาญ 089-7002922  

พญ.พรสุดา  กฤษติกาเมษ นายแพทย์เชีย่วชาญ 087-1833926  

พญ.สุนทรี  มูลรินต๊ะ หัวหน้ากลุ่มงานรังสีวิทยา 081-7650539  

กลุ่มการพยาบาล 

นางเยาวภา  จันทร์มา หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักกุมารเวชกรรม 089-6329798 Jyaoulapa@gmail.com 

นางจินดา  คูณสมบัติ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายรุกรรมหญิง 1 087-1921639 Koon_Jinda@hotmail.com 

นางวันเพ็ญ  ศุภตระกูล หัวหน้าหอผู้ป่วยอายรุกรรมหญิง 2 081-8811145 Pen_Supha@hotmail.com 

นางเพลินพิศ  เยาวพรหมสิริ หัวหน้าหอผู้ป่วยอายรุกรรมชาย 1 089-5538993 Plearnpid1669@ hotmail.com 

นางวิไลพร  หอมทอง หัวหน้าหอผู้ป่วยอายรุกรรมชาย 2 084-4069364 Dang.apn@gmail.com 

นางอัษฎา  สุทธเสนา หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษอายุรกรรม 089-8511307 ausdhas@gmail.com 

นางบังอร  เขื่อนคํา หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 1 086-9112215 bangon.khueukum@gmail.com 

นางดรุณี  ไชยวงค ์ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 2 081-7464240 tchai2508@hotmail.com 

นางจรรยา  กาวีเมือง หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม 3 091-0673085 chanyakwm@gmail.com 
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รายชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

นางฉวีวรรณ  มหิทธิพงศ ์ หัวหน้าแผนกผู้ป่วยนอก 081-3665880 ไม่มี 

นางอรศิลป์  ชื่นกุล หัวหน้าหอผู้ป่วยโรคติดเชื้อ 089-6329797 orasilpc@hotmail.com 

นางรัชนีย์  วงค์แสน หัวหน้างานป้องกันและคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล 086-1835541 Wong_saen@hotmail.com 

นางอิสรีย์  ตระกูลพานิชยก์ิจ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป 080-6762442 Sbype@hotmail.com 

น.ส.นาฏยา  เอื้องไพโรจน์ หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท 089-8533320 nataya_ua@hotmail.com 

น.ส.สุพิศ  กติติรัชดา หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 089-7009120 Surat_cha1@hotmail.com 

น.ส.ดรุณี  เสมอรัตนะชาติ หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 1 088-2523681 kknpleortho@ gmail.com 

น.ส.พยอม  สุวรรณ หัวหน้าหอผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2 086-9103507 payomsuwan@ gmail.com 

นางอุไร  สินไพบูลย์ หัวหน้าหอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 081-3872177 Uraihiso@ gmail.com 

นายจํารัส  สุรินต๊ะ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 083-5697456  

งานช่างเทคนิค 

นายเกตุ  ถ้วยเหลือง นายช่างต่อท่อ 089-7009420  

นายธวัชชัย  วงศ์สวย นายช่างไฟฟ้า 084-5436080  
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รายชื่อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ E-mail 

นายธนกฤต  ชัยภัทรกุลภรณ์ นายช่างไฟฟ้า 053-999200  

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม 

นางวลีลักษณ์   

พิพัฒน์รัตนถาวร 
พยาบาลวิชาชีพชํานาญการพิเศษ 081-9938379  

นายสมบูรณ์  ขันเมือง พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ   

แผนกห้องฉุกเฉิน 

น.ส.อนงค์  ปัญญา พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 081-0897992  

กลุ่มงานรังสีวิทยา 

นางกาญจนา  ปิ่นแก้ว พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 053-999200  

กลุ่มงานเภสัชกรรม 

นางดวงรัตน์  สุวรรณ เภสัชกรชํานาญการ 084-6114200  

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์    

นางจันทพร  นิลชน นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ 081-5311146  
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กลุ่มงานสุขศึกษา 

นางอรุณี  กาพย์ไชย นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ 089-8358957  

กลุ่มงานเวชกรรมสังคม 

นางอวยพร  จินาวงศ ์ พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ งานระบาดวิทยา 083-2065559 Peemim55@gmail.com 

น.ส.วราวรรณ  อินทิพย ์ นักวิชาการสาธารณสุข งานระบาดวิทยา 095-4528679 enjoywarawan@hotmail.com 

นายภาณุพงศ์  วงศ์ศร ี นักวิชาการสาธารณสุข งานระบาดวิทยา 088-4334740 Panupongaes132@gmail.com 

กลุ่มงานนิติเวช 

นายนภดล  แสงอุทัย เจ้าพนักงานธุรการ กลุ่มงานนิติเวช 084-1692311  
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เอกสารอ้างอิง 
 

1.คณะทํางาน คู่มือจัดต้ังโรงพยาบาลสนามรองรับโรคระบาด จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงาน 

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่(2557).คู่มอืจัดต้ังโรงพยาบาลสนามรองรับโรคระบาด จังหวัด
เชียงใหม่ Chiang Mai Field Hospital Manual : Outbreak.พิมพ์ครั้งที่1,เชียงใหม่:สยามพิมพ์
นานา 

 

2.สํานักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค(2556).แนวทางการเฝ้าระวัง สอบสวนโรค และการ 

ทําลายเช้ือในพ้ืนที่ กรณโีรคติดเชื้อไวรัสอีโบล.พิมพ์ครั้งที่1,กรงุเทพฯ:โรงพิมพ์สํานักระบาดวิทยา 
กรมควบคุมโรค 

 

3.คณะทํางานด้านการวินจิฉัย ดูแลรักษาและควบคุมป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล  

กระทรวงสาธารณสุข รว่มกับอาจารยค์ณะแพทยศาสตร์จากมหาวิทยาลัย และชมรมควบคุมโรค
ติดเชื้อในโรงพยาบาล แห่งประเทศไทย ฉบับวันที่ 4 กันยายน 2557(2557).แนวทางเวชปฏิบัติ
สําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข กรณเีตรียมรับผู้ป่วยสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา.
พิมพ์ครั้งที่1,กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์สถาบันบําราศนราดูร 

 

 4.Introduction to Incident Command System [online]. [cited 2013 Nov 16]; 
Available from:http//training.dema.gov/EMIWeb/IS/is100blst.asp 

 

5.โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา[online]/2014.Available from URL 
:http://beid.ddc.moph.go.th/th_2011/ upload/files/Ebola_TH_People.pdf 


