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อุบัติเหตุหมู 
 
แผนท่ี  1  (ผูบาดเจ็บ  2 – 5  ราย  ไมมีผูปวยหนัก  แพทย + เจาหนาท่ี  ER  จัดการไดเอง) 
พยาบาลคนท่ี  1   ประเมิน  ประกาศแผน  ใหการรักษาพยาบาล 
พยาบาลคนท่ี  2/3   คลองปายอุบัติเหตุ  ใหการรักษาพยาบาล 
คนงาน   เข็นผูปวย  อํานวยความสะดวก 
 
แผนท่ี  2  (ผูบาดเจ็บ  2 – 15  ราย  ผูปวยประเภทสีแดง  ไมเกิน  1  ราย  แพทย + เจาหนาท่ี  ER + 
เจาหนาท่ีปฏิบัติงานอยู  จัดการไดเอง) 
พยาบาลหัวหนาเวรER     รายงานหัวหนากลุมภารกิจดานการพยาบาลหรือเวรตรวจการประจําวัน ประเมิน 
   ประกาศใชแผน 
 
พยาบาลประชาสัมพันธ / พยาบาลER 

คัดแยกผูบาดเจ็บ,คลองปายอุบัติเหตุหมู 
 
พยาบาลคนER /พยาบาลLR   

ใหการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บประเภทสีแดงท่ีหองER 
พยาบาล IPD / OPD     
   ใหการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บประเภทสีเหลือง /สีเขียว  ท่ีหองฉีดยาทําแผล  
คนงาน   เข็นผูปวย  อํานวยความสะดวก 
 
แผนท่ี  3  (ผูบาดเจ็บมากกวา  15  ราย ผูปวยประเภทสีแดงเกิน  1  ราย  ตองใชเจาหนาท่ีท้ังหมดของ  

โรงพยาบาล) 
พยาบาลER   ประเมินสถานการณ  รายงานผูอํานวยการ  ประกาศแผน   
เจาหนาท่ีทุกคน  ปฏิบัติตามคูมือแผนรับอุบัติเหตุโรงพยาบาลสวนผึ้ง 
การปฏิบัติการรับอุบัติเหตุหมู 
ข้ันตอนปฏิบัตินอกโรงพยาบาล 
หนวย EMS          ทีมกูชีพชุดแรก               
 หัวหนาทีม  พยาบาลกูชีพ                                                                1 คน 
  สมาชิก   EMT/ ผูชวยเหลือคนไข/พนักงานเวรเปล                                1 คน 
  พนักงานขับรถ                                                                                      1 คน 
 
 
 
 



หนาท่ี                  ทีมกูชีพชุดแรก(พยาบาลหัวหนาทีมเปนผูบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ) 
1. ออกปฏิบัติงานภายใน 2 นาที หลังไดรับคําสั่ง 
2. เม่ือถึงจุดเกิดเหตุหัวหนาทีมประเมินสถานการณอยางคราว ๆ แลวรายงานใหศูนย 
    กูชีพพญาผึ้งทราบ 
3. สั่งเคลื่อนยายผูบาดเจ็บจากพ้ืนท่ีอันตรายมายังสถานท่ีปลอดภัย 
4. กําหนดเขตปฏิบัติการชั้นในและชั้นนอก กําหนดจุดสีผูบาดเจ็บตามความรุนแรง 
5. ใหการรักษาพยาบาลตามลําดับความรุนแรง 
6. ประสานงานกับศูนยกูชีพพญาผึ้งเพ่ือขออัตรากําลังสนับสนุนมายังศูนยกูชีพพญาผึ้ง 

 
EMT/ผูชวยเหลือคนไข/พนักงานเวรเปล 
หนาท่ี 

1. ก้ันเขตปฏบัติการชั้นในและชั้นนอกวางกรวยสีตามจุดตาง ๆ ตามท่ีหัวหนาทีมกําหนด 
2. เคลื่อนยายผูบาดเจ็บไปตามจุดท่ีกําหนด 
3. ใหการปฐมพยาบาลตามความรุนแรง 
4. ประสานงานกับศูนยกูชีพพญาผึ้ง 

พนักงานขับรถ 
หนาท่ี 

1. จอดรถในจุดท่ีเหมาะสม 
2. ชวยเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 
3. ขับรถนําผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาล 

 
 
ภารกิจของทีมกูชีพทีเขาถึงจุดเกิดเหตุในลําดับตอมา 

1. จะตองมารายงานตัว ณ จุดบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุซ่ึงในระยะแรกจะกําหนดใหรถพยาบาลคัน
แรกเปนจุด บัญชาการ 

2. ทีมท่ีมาถึงทีหลังหากมีหัวหนาท่ีอาวุโสกวา  จะตองทําหนาท่ีบัญชาการตอจากผูบัญชาการเดิม 
3. ทีมท่ีเหลือแยกยายกันออกปฏิบัติการตามท่ีไดรับมอบหมายจากผูบัญชาการ ณ จุดเกิดเหตุ 
4. พนักงานขับรถนํารถออกไปจอดท่ีจุดจอดรถพยาบาลโดยท่ีรถพยาบาลท่ีมีประสิทธิภาพสูงจอดใน

ลําดับตนๆเพ่ือรอรับผูปวยหนักสงโรงพยาบาลกอน 
5. ควรจอดรถพยาบาลโดยหันหัวรถออก  เพ่ือใหสามารถออกปฏิบัติการไดทันที 
6. มีการประสานงานและสื่อสารกับหัวหนาทีมของตนเองตลอดเวลา 

 
 
 
 
 



ตําแหนงและหนาท่ีของทีมเครือขายกูชีพ  ดังตอไปนี้ 
             แพทย/ พยาบาลกูชีพ / EMT/ผูชวยเหลือคนไข/พนักงานเปล  (กรณีเจาหนาท่ีไมเพียงพอให

เจาหนาท่ีกูชีพ 1 ทานสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดมากกวา 1 อยาง ตามมอบหมายภารกิจจากหัวหนาทีมกู
ชีพ  (  กรณีเจาหนาท่ีกูชีพสามารถใชการติดตอส่ือสารทางวิทยุส่ือสารได)   

 
1. ผูบัญชาการเครือขายกูชีพ(แพทยหรือพยาบาลทีมีความอาวุโสและความชํานาญการณ จุดเกิดเหตุ) 

   -         บังคับบัญชาและรับผิดชอบตอภารกิจ 
    -          ดูแลใหเกิดความปลอดภัยของผูปฏิบัติงานและผูประสบเหตุ 
    -          ประเมินสถานการณทีจุดเกิดเหตุ 
    -          ประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆและควบคุมตัดสินใจการปฏิบัติงานภายในทีมกูชีพ 

2. เจาหนาท่ีสื่อสาร มีหนาท่ีติดตอสื่อสารระหวาง 
-         ผูบัญชาการเครือขายกูชีพ  กับ  ผูบัญชาการของหนวยงานอ่ืน 
-  ผูบัญชาการเครือขายกูชีพ  กับ  บุคลากรในเครือขาย 
- จุดเกิดเหตุ  กับ  โรงพยาบาลท่ีจะนําสง 
- ผูบัญชาการเครือขายกูชีพ  กับ  เจาหนาท่ีในรถพยาบาล 
- ตรวจสอบและหามการสื่อสารระหวางลูกขายในแตละหนวยท่ีติดตอกันเอง  เพราะจะทําใหเกิด

การสับสนในการปฏิบัติงานและรับคําสั่ง 
- นอกจากนี้ยังเปนผูเลือกวิธีสื่อสารท่ีเหมาะสมตอสถานการณนั้นๆ เชน  วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท

บาน  โทรศัพทมือถือ fax 
3. เจาหนาท่ีดานความปลอดภัย (  safety  officer  ) มีหนาท่ีดูแลดานความปลอดภัยของบุคลากร

ในขณะปฏิบัติงาน เชน 
- ตรวจสอบการสวมใสอุปกรณปองกันตัว 
- ดูแลบุคลากรท่ีเหนื่อยหรือออนเพลียใหออกมาพัก 
- กําหนดจุดเสี่ยง  จุดท่ีอาจเกิดภยันตรายซํ้า  และหามาตรการปองกัน 
- ประสานงานเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีบาดเจ็บ  ถูกสารเคมี  ติดเชื้อ 

4. เจาหนาท่ีคัดกรองท่ีจุดเกิดเหตุ  มีหนาท่ีคัดกรองในข้ัน  triage  sieve(ในเขตปฏิบัติการชั้นในตามจุดท่ี
กําหนด) 

5. เจาหนาท่ีคัดกรองท่ีจุดรักษาพยาบาล  มีหนาท่ีคัดกรองในข้ัน  triage  sort(ในเขตปฏิบัติการชั้นนอก
ตามจุดท่ีกําหนด) 

 
6. เจาหนาท่ีจุดรักษาพยาบาล  มีหนาท่ีชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการ 

- รักษาเบื้องตนแกผูบาดเจ็บ  รวมท้ังการบันทึกขอมูลท่ีสําคัญตางๆ 
7. เจาหนาท่ีจุดจอดรถพยาบาล  มีหนาท่ี 

- ดูแลการจอดรถท่ีจุดจอดรถพยาบาลใหเปนระเบียบและพรอมออกปฏิบัติงาน 
- มีรายชื่อของพนักงานขับรถและทะเบียนรถทุกคัน  เพ่ือจัดลําดับการออกปฏิบัติงาน 



- ประสานงานกับเจาหนาท่ีจุดนําสงผูบาดเจ็บข้ึนรถพยาบาล  เพ่ือสงรถไปรับเม่ือผูบาดเจ็บ                 
ไดรับการดูแลเบื้องตนและพรอมสําหรับการนําสง 

8. เจาหนาท่ีจุดนําสงผูบาดเจ็บข้ึนรถพยาบาล  มีหนาท่ี 
- ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือกําหนดเสนทางการเขามารับผูบาดเจ็บและเสนทางการ

ออกจากท่ีเกิดเหตุ 
- จัดลําดับกอนหลังของผูบาดเจ็บท่ีจะถูกนําสง 
- ประสานงานกับเจาหนาท่ีจุดจอดรถพยาบาล  เพ่ือใหรถเขาามารับผูบาดเจ็บอยางเปนระเบียบ 
- แจงใหพนักงานขับรถทราบวาผูบาดเจ็บท่ีจะนําสงมีอาการอยางไร  ใหการรักษาเบื้องตน                       

อยางไร  อาจเกิดปญหาอะไรระหวางนําสง  และจะนําสงโรงพยาบาลใด 
 
การเคล่ือนยาย แยกเปน 2 ประเภท 
1. การเคล่ือนยายฉุกเฉิน 

หมายถึง มีความจําเปนตองยายผูบาดเจ็บออกจากพ้ืนท่ีนั้นทันที อาจจะยังไมไดตรวจหรือ 
ใหการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บเลยก็ได 

2. การเคล่ือนยายไมฉุกเฉิน 
หมายถึง    เคลื่อนยายผูบาดเจ็บออกไปจากท่ีนั้นแตไมจําเปนตองกระทําอยางฉุกเฉินทันที 

จะตองไมทําใหมีการบาดเจ็บเพ่ิมมากข้ึนและควรคํานึงถึงขอตอไปนี้ 
1. ผูบาดเจ็บตองมีสติสัมปชัญญะ 
2. ไดรับการตรวจเรียบรอยแลว 
3. จะตองไมมีเลือดออกรุนแรง 
4. ถากระดูกหักตองดามหรือเขาเฝอกใหเรียบรอยกอน 

ข้ันตอนปฏิบัติ 
1. คัดกรองแยกประเภทผูบาดเจ็บโดยแขวนปายสีท่ีขอมือ 

1.1 กรณีไปถึงท่ีเกิดเหตุกอนหนวยงานอ่ืน 
- คัดแยกผูบาดเจ็บและ เคลื่อนยายไปยังจุดท่ีกําหนดไว 
-เม่ือหนวยงานอ่ืนมาชวยเหลือมากข้ึนใหเคลื่อนยายผูบาดเจ็บมาไวยังจุดรวม 
ท่ีเตรียมไวแลว  คัดแยกไปตามจุดเพ่ือใหการชวยเหลือตามความเรงดวน 

1.2. กรณีไปยังท่ีเกิดเหตุหลังหนวยงานอ่ืน 
- หัวหนาทีมประสานงานกับหนวยงานท่ีปฏิบัติงานอยูเพ่ือใหการทํางานไปในแนวทางเดียวกัน
โดยใหเคลื่อนยายผูบาดเจ็บมายังจุดรวมเพ่ือทําการคัดแยกประเภทผูบาดเจ็บ 
- หากมีการรวมผูบาดเจ็บไวยังสถานท่ีปลอดภัยแลวใหคัดกรองแยกประเภทผูบาดเจ็บแลว 
 เคลื่อนยาย ไปยังจุดท่ีกําหนดไว 

2. ใหการรักษาพยาบาลและปฐมพยาบาลเบื้องตนตามความรุนแรงของผูบาดเจ็บ 
3. หากอัตรากําลังไมเพียงพอใหหัวหนาทีมรายงานใหศูนยกูชีพพญาผึ้งทราบเพ่ือขอความชวยเหลือ 
4. หลังจากคัดกรองแยกประเภทไดหมดแลวใหรายงานศูนยกูชีพพญาผึ้งทราบจํานวนท่ีแนนอนท้ังหมด 
    ของผูบาดเจ็บ และจํานวนผูบาดเจ็บแตละประเภทเพ่ือทางโรงพยาบาลจะไดเตรียมรับสถานการณไดถูกตอง 



5. เคลื่อนยายผูบาดเจ็บสงโรงพยาบาลตามความรุนแรงและขณะสง  ใหประสานงานศูนยกูชีพพญาผึ้งทราบ 
   เพ่ือเตรียมความพรอมรบัผูบาดเจ็บ 
6. เม่ือสถานการณคลี่คลายเคลื่อนยายผูบาดเจ็บมายังโรงพยาบาลแลว รายงานใหศูนยกูชีพพญาผึ้งทราบกอน 
    ยายอัตรากําลังกลับโรงพยาบาล 
ข้ันตอนการปฏิบัติในโรงพยาบาล 
1. เม่ือประกาศใชแผนอุบัติเหตุหมูใหเจาหนาท่ีท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกหนวยงานรายงานตัวและลงทะเบียน 

1.1 จุดสีแดง สีเหลือง สีเขียว สีดํา จุดประชาสัมพันธ งานชาง หนวยจายกลาง โรงครัว 
พนักงานขับรถ หนวยสนับสนุนอ่ืนๆ ลงทะเบียนท่ีศูนยอํานวยการ 
1.2 หองยา หอง Lab หอง X-Ray ผูปวยใน ลงทะเบยีนท่ีหนวยงานของตนเองและนําสงท่ีศูนย 
อํานวยการ 

2. ใหหนวยงานดังตอไปนี ้เคล่ือนยายเครื่องมือ วัสดุอุปกรณการแพทย ซ่ึงจําเปนตองใชมาเตรียมพรอม
ตาม 
     จุดท่ีกําหนดดังนี้ 
ผูปวยใน  เครื่องวัดความดันไวจุดสีเหลือง  รถ Suction ไวจุดสีแดง    รถเข็นทําแผลไวจุดสี

เขียว 
เตียงผาใบ ไวจุดสีเหลือง,ผามานไวท่ีจุดสีดํา 

หองคลอด   รถ Emergency Laryngoscope โคมไฟผาตัด  BP monitor ไวจุด 
สีแดง 

หนวยจายกลาง                เตรียมวัสดุอุปกรณสนับสนุนเพ่ิมเติมท่ีบริเวณหนาหอง Computer 
3. ปฏิบัติงานตามจุดท่ีไดรับมอบหมาย แบงไดดังนี้ 
3.1 ศูนยอํานวยการ อยูหองบัตร เบอรโทรศัพท 112 
ประกอบดวย 
    - ผูอํานวยการโรงพยาบาล 

- หัวหนางานทันตกรรม 
- หัวหนาฝายบริหาร 
- หัวหนากลุมภารกิจดานการพยาบาล 
- หัวหนางานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 

หนาท่ี  สั่งการ/ ประสานงานท้ังภายในและภายนอกโรงพยาบาล  แกไขปญหาใหกับหนวยงาน 
 แกไขสถานการณตาง ๆ  

3.2 จุดคัดแยก (Triage) อยูบริเวณทางข้ึนตึกผูปวยนอก 
ประกอบดวย  

- พยาบาลประชาสัมพันธจํานวน 1 คน และพยาบาลวิชาชีพ OPD จํานวน1 คน 
(หัวหนาจุด)   (นอกเวลาราชการใหพยาบาล  ERคัดแยกแทน ) 
- พนกังานเปล 4 คน (เวรเปล 2 คน , คนงาน OPD , คนงานบริหาร ) 

 
หนาท่ี 



- คัดแยกประเภทผูบาดเจ็บ แดง เหลือง เขียว ดํา พรอมท้ังคลองปายอุบัติเหตุหมู 
 และสั่งการใหสงผูบาดเจ็บไปยังจุดสีท่ีคัดแยกไว 

3.3 จุดสีแดง อยูบริเวณหองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน เบอรโทรศัพท 110 
ประกอบดวย 

 - แพทย 
- พยาบาลประจําหองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (หัวหนาจุด) 
- พยาบาลวิชาชีพศูนยประกัน,วิสัญญีพยาบาล 
- พยาบาล OPD , LR 
- คนงานประจําหอง ER , EMT-B 

หนาท่ี 
   - ใหดําเนินการคลองปายปฏิบัติหนาท่ีประจําจุดสีแดง 

 - ใหการรักษาพยาบาลผูปวยบาดเจ็บรุนแรงตามมาตรฐาน 
- คนงานนําตูอุบัติเหตุหมูมาไวหนาหอง ER พรอมกับนําปายคลองมือผูปวยไป 
ใหจุดคัดแยก นําปายการปฏิบัติหนาท่ีของจุดสีแดง สีเหลือง สีเขียวไปไวท่ีจุดสีนั้นๆ 
- EMT-B  ประจําวิทยุหากมี  EMS เสริมใหเจาหนาท่ีวิทยุเขามาปฏิบัติงานแทน 
- สรุปผลการปฏิบัติงานสงศูนยอํานวยการ 

3.4 จุดสีเหลือง อยูบริเวณหองฉีดยาทําแผลและบริเวณหนาหนวยรับรอง เบอรโทรศัพท 114, 111 
ประกอบดวย 
   - พยาบาลผูปวยใน (หัวหนาจุด) 

 - พยาบาล  PCU จํานวน 3 คน , OR 
 - คนงานผูปวยใน , ผูชวยเหลอืคนไขผูปวยใน 
 - คนงานหองคลอด 

หนาท่ี 
 - ใหดําเนินการคลองปายปฏิบัติหนาท่ีประจําสีเหลือง 
- บริหารจัดการสถานท่ีหนาหองฉีดยาทําแผลใหพรอมรองรับผูปวย 
- ใหการรักษาพยาบาลผูบาดเจ็บปานกลางพรอมลงทะเบียนกิจกรรมผูรับบริการอุบัติเหตุ-
ฉุกเฉิน และรวบรวมสงท่ีหอง ER 
- สรปุผลการปฏิบัติงานสงศูนยอํานวยการ 

 
3.5 จุดสีเขียว อยูบริเวณท่ีทํางาน PCU เบอรโทรศัพท 162 
ประกอบดวย 

- พยาบาลประจําแผนก PCU (หัวหนาจุด) 
- เจาหนาท่ีศูนยขอมูล 
- ผูชวยเหลือคนไข OPD 

- คนงานบริหาร (จํานวน 2 คน) 
หนาท่ี 



 - ใหดําเนินการคลองปายปฏิบัติหนาท่ีประจําสีเขียว 
- บริหารจัดการสถานท่ีใหพรอมรองรบัผูบาดเจ็บ 
- ใหการพยาบาลผูบาดเจ็บเล็กนอยพรอมลงทะเบียนกิจกรรมผูรับบริการอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน 
- รวบรวมทะเบียนกิจกรรมสงท่ีหอง ER 

- สรุปผลการปฏิบัติงานสงศูนยอํานวยการ 
3.6 จุดสีดํา อยูบริเวณหนาหองทันตสาธารณสุข เบอรโทรศัพท 129 
ประกอบดวย 

 - เจาหนาท่ีหองทันตกรรม 
หนาท่ี 

 - บริหารจัดการสถานท่ีหนาหองทันตสาธารณสุข ใหพรอมรองรับผูเสียชีวิต 
- ลงทะเบียนรายชื่อผูเสียชีวิต ติดปายขอมือ เก็บและลงทะเบียนทรัพยสนิผูเสียชีวิต 
- สรุปผลการปฏิบัติงานสงศูนยอํานวยการ 

3.7 ประชาสัมพันธ อยูบริเวณหนาเคานเตอรเวรเปล 
ประกอบดวย 

 - เจาหนาท่ีฝายบริหาร (หัวหนาจุด) 
   - เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 
หนาท่ี  

- จัดเตรียมอุปกรณในการประชาสัมพันธ 
- เขียนรายชื่อผูบาดเจ็บท้ังหมด 
- เปนผูประชาสัมพันธญาติและบุคคลภายนอก 

3.8 หองบัตร อยูท่ีหองบัตร  เบอรโทรศัพท 112 
ประกอบดวย  

- เจาหนาท่ีหองบัตร (หัวหนาจุด) 
หนาท่ี  

- นํากลองอุปกรณของจุดสดีํา จุดประชาสัมพันธข้ึนมาวางไวท่ีจุดลงทะเบียน 
- ทําประวัติผูบาดเจ็บท่ีมีบัตรอุบัติเหตุหมูโดยเริ่มจากสีแดง  เหลือง  เขียว ดํา     ตามลําดับ 
 - รวบรวมบัตรอุบัติเหตุหมู ใสแฟมประวัติผูรับบริการ 

3.9 ฝายสนับสนุนการรักษา อยูแผนกเดิม 
- ฝายเภสัชกรรม เบอรโทรศัพท     119 
- ฝายชันสูตร เบอรโทรศัพท          113 
- แผนกเอกซเรย เบอรโทรศัพท     131 
- กายภาพ                                       137 

3.10 ฝายสนับสนุนการบริการและอํานวยความสะดวก 
- งานชาง คนสวน 
- หนวยจายกลาง 
- งานโภชนาการ 



-ศูนยขอมูล 
-คลังวัสดุ 
- พนักงานขับรถ 
- ยาม 

3.11 หอผูปวยใน   เบอรโทรศัพท 132 , 146 
- พยาบาลประจําหอผูปวยในบางสวนปฏิบัติงานท่ีเดิมเพ่ือรอรับผูบาดเจ็บ 

4. พนักงานขับรถนํารถ Ambulance ข้ึนมาจอดเตรียมพรอมบริเวณดานหนาตึกผูปวยนอกพรอมท้ัง 
ชวยเหลือเคล่ือนยายผูปวยตามท่ีไดรับมอบหมาย 
5. เจาหนาท่ีไมสามารถเปล่ียนจุดปฏิบัติงานเองยกเวนกรณีท่ีไดรับมอบหมายจากศูนยอํานวยการ 
6. เม่ือทรพัยากรไมเพียงพอหรือตองการความชวยเหลือใหรองขอตอศูนยอํานวยการ 
7. กรณีหัวหนาทีมไมอยูใหตั้งหัวหนาทีมช่ัวคราวข้ึนทําหนาท่ีแทนไดตามความเหมาะสม 
8. ยามจัดระเบียบการจราจรเพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการรับสงผูบาดเจ็บ 
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ตําแหนงและหนาท่ีของทีมเครือขายกูชีพ  ดังตอไปนี้ 
 
 

9. ผูบัญชาการเครือขายกูชีพ 
10. เจาหนาท่ีสื่อสาร มีหนาท่ีติดตอสื่อสารระหวาง 

-         ผูบัญชาการเครือขายกูชีพ  กับ  ผูบัญชาการของหนวยงานอ่ืน 
-  ผูบัญชาการเครือขายกูชีพ  กับ  บุคลากรในเครือขาย 
- จุดเกิดเหตุ  กับ  โรงพยาบาลท่ีจะนําสง 
- ผูบัญชาการเครือขายกูชีพ  กับ  เจาหนาท่ีในรถพยาบาล 
- ตรวจสอบและหามการสื่อสารระหวางลูกขายในแตละหนวยท่ีติดตอกันเอง  เพราะจะทําใหเกิด
การสับสนในการปฏิบัติงานและรับคําสั่ง 
- นอกจากนี้ยังเปนผูเลือกวิธีสื่อสารท่ีเหมาะสมตอสถานการณนั้นๆ เชน  วิทยุสื่อสาร  โทรศัพท
บาน  โทรศัพทมือถือ fax 

11. เจาหนาท่ีดานความปลอดภัย (  safety  officer  ) มีหนาท่ีดูแลดานความปลอดภัยของบุลากรในขณะ
ปฏิบัติงาน เชน 

- ตรวจสอบการสวมใสอุปกรณปองกันตัว 
- ดูแลบุคลากรท่ีเหนื่อยหรือออนเพลียใหออกมาพัก 
- กําหนดจุดเสี่ยง  จุดท่ีอาจเกิดภยันตรายซํ้า  และหามาตรการปองกัน 
- ประสานงานเพ่ือรักษาบุคลากรท่ีบาดเจ็บ  ถูกสารเคมี  ติดเชื้อ 

12. เจาหนาท่ีคัดกรองท่ีจุดเกิดเหตุ  มีหนาท่ีคัดกรองในข้ัน  triage  sieve 
13. เจาหนาท่ีคัดกรองท่ีจุดรักษาพยาบาล  มีหนาท่ีคัดกรองในข้ัน  triage  sort 
14. เจาหนาท่ีจุดรักษาพยาบาล  มีหนาท่ีชวยเหลือแพทยและพยาบาลในการ 

- รักษาเบื้องตนแกผูบาดเจ็บ  รวมท้ังการบันทึกขอมูลท่ีสําคัญตางๆ 
15. เจาหนาท่ีจุดจอดรถพยาบาล  มีหนาท่ี 

- ดูแลการจอดรถท่ีจุดจอดรถพยาบาลใหเปนระเบียบและพรอมออกปฏิบัติงาน 
- มีรายชื่อของพนักงานขับรถและทะเบียนรถทุกคัน  เพ่ือจัดลําดับการออกปฏิบัติงาน 
- ประสานงานกับเจาหนาท่ีจุดนําสงผูบาดเจ็บข้ึนรถพยาบาล  เพ่ือสงรถไปรับเม่ือผูบาดเจ็บ                 
ไดรับการดูแลเบื้องตนและพรอมสําหรับการนําสง 

16. เจาหนาท่ีจุดนําสงผูบาดเจ็บข้ึนรถพยาบาล  มีหนาท่ี 
- ประสานงานกับเจาหนาท่ีตํารวจเพ่ือกําหนดเสนทางการเขามารับผูบาดเจ็บและเสนทางการ
ออกจากท่ีเกิดเหตุ 
- จัดลําดับกอนหลังของผูบาดเจ็บท่ีจะถูกนําสง 
- ประสานงานกับเจาหนาท่ีจุดจอดรถพยาบาล  เพ่ือใหรถเจามารับผูบาดเจ็บอยางเปนระเบียบ 
- แจงใหพนักงานขับรถทราบวาผูบาดเจ็บท่ีจะนําสงมีอาการอยางไร  ใหการรักษาเบื้องตน                 
อยางไร  อาจเกิดปญหาอะไรระหวางนําสง  และจะนําสงโรงพยาบาลใด 


