
น.พ.ชาตร ีเจริญชวีะกุล
เลขาธิการสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ



2



1.1จดัเตรียมแผนรับภัยพิบัตทิุกระดับ แตกตางตามพื้นที่
1.2ประสานแผนรับภัยพิบัตกิบัหนวยงานที่เกี่ยวของทุกระดบั
1.3เตรียมความพรอมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

A.เตรียมความพรอมดานการสื่อสาร  ไดแก  

หมายเลขโทรศัพทแจงเหตุฉุกเฉนิ 1669,1646,1860,1784

วทิยุ :-VHF,  SSB ,ระบบโทรศัพท 

ผานดาวเทียยม ตลอดตลอด    2424ชั่วโมงชั่วโมง

BB. . เตรียมพรอมเตรียมพรอม  ทีมปฎิบัติการทีมปฎิบัติการ

1.4.ซอมแผนบอยๆ
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1.1จดัเตรียมทําแผนรับมือ ภัยพิบัติ

- ภัยพิบัตจิากธรรมชาติ เชน สึนามิ,แผนดนิไหว,ดนิถลม

- ภัยพิบัตจิากการกระทําของมนุษย เชน กีฬาสี,ไฟไหม

ระดับของแผนแยกเปน  4 ระดบั 

ระดับ 1 = ภัยพิบัติขนาดเล็ก  ทองถิ่นจัดการไดเอง

ระดับ 2 =ภัยพิบัติขนาดใหญ เกินขีดความสามารถของทองถิ่น

ระดับ 3 = ภัยพิบัติขนาดรุนแรง เกินความสามารถของจังหวัด

ระดับ 4 = ภัยพิบัติขนาดรายแรง ตองอาศัยบริหารวิกฤตการณ  

ในระดับชาติ 4



1.2 ประสานแผนรับมือ ภัยพิบัตกิับหนวยงานที่เกี่ยวของ

ทุกระดบั (ผูประสานสิบทิศ)

ระดับทองถิ่น สถานีอนามัย ,อบต.,กํานัน ผูใหญบาน, อปพร.ฯลฯ

ระดับอําเภอ  รพช., สสอ.,นายอําเภอ,ตํารวจฯลฯ

ระดับ จังหวัด รพท/ศ,สสจ.,ผูวาราชการจังหวัด, ปภ.จังหวัด ,ทหาร 

,ตํารวจ,เทศบาล, อบจ.,มลูนิธิ,ภาคเอกชน ฯลฯ                        

ระดับ ชาติ สธ., สปสช.,กรม ปภ.,มหาดไทย.,กลาโหม,ภาคเอกชน ฯลฯ
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1.3A การเตรียมความพรอมศูนยสื่อสารและสั่งการการ

ปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินเพื่อรับภัยพิบัติทุกระดับ

ระดับชาติ -> ศูนยสื่อสารและสั่งการ นเรนทร 1669

ระดับจังหวัด -> ศนูยสื่อสารและสั่งการการปฏิบัติการ

การแพทยฉุกเฉินจังหวัด และศูนย เอราวัณ ของ กทม.

1.3B ประสานงานเพื่อระดมทรัพยากรทาง

การแพทยฉุกเฉิน  ทั้งดานบุคลากร   

 เวชภัณฑ  วัสดุภัณฑและครุภัณฑ
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1.3B  การเตรียมความพรอมของหนวยปฏิบัติการการแพทย

ฉุกเฉิน

หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง โดยอากาศยาน (จนท.

พรอมเฮลิคอปเตอร และอุปกรณ)

ครอบคลมุ  ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ(ใกลคลอด)

หนวยครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ 

หนวยปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉินระดับสูง ALS (จนท.พรอมรถ

และอุปกรณ) จํานวน 1,018 หนวยครอบคลุมทุกพื้นที่

ทั่วประเทศ 7



เตรียมความพรอมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน

หนวยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน BLS/FR(จนท.พรอมรถและอุปกรณ) 

จํานวน 4,913 หนวย ครอบคลมุเกินครึ่งหนึ่งของประเทศ

รวมผูปฏิบัติงานทั้งสิ้น  96,454  คน
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การตรวจสอบขอมูลและขอเท็จจริงเกี่ยวกับภัยที่เกิด 
กับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อ
ระบุประเภท... มอบนปช. เสื้อแดง

ประเมินสถานการณ และความรนุแรง

ตั้งสติ ตั้ง WAR ROOM

ประสานการสั่งการ และการปฏิบัติ
กําหนดการสั่งการ

ระดับ/บุคคล ที่สามารถสั่งการ Incident Commander

ลําดับขั้นการปฏิบัติการ
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ประสานการสั่งการ และการปฏิบัต(ิตอ)

กําหนดเขตพื้นที่การปฏิบัติการ

เขตปฏิบัติการชั้นใน(Inner Cordon‐bronze  area)

เปนเขตปฏิบัติการที่ตองรีบกูภัย คัดแยกผูบาดเจ็บแลวนําออกจากพื้นที่

เขตปฏิบัตการชันนอก (Outer Cordon‐Silver area)

เปนเขตรักษาเบื้องตนเพื่อเตรียมสงตอ และประสานขอมูล

ศนูยสั่งการ (Beyond The Scene‐gold area)เปนศนูย
บัญชาการและสนับสนนุทรัพยากร
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– การรักษา ณ จุดเกิดเหตุ(Treatment)

เพื่อชวยชีวิตผูไดรับบาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ โดยเริ่มจาก 
อาสาสมัคร ( FR) พนักงานกูชีพ (EMT)  ประกอบดวย

• การคัดกรองผูปวย (Triage)

• การใหการรักษา (Treatment) 

• การสงตอ (Transport)

• การควบคมุคุณภาพ

– ระหวางดําเนินการทุกขั้นตอนตองมีการจัดการใหเปนไปตาม

มาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของผูปฏิบัติ และผูปวย
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การดําเนินการในกรุงเทพมหานคร

กระทรวงสาธารณสุข, กทม. และสถาบันการแพทย

ฉุก เ ฉินแหงชาติ   ได เต รียมความพรอมโดยไดประสาน
โรงพยาบาลทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขต 
กทม.เตรียมความพรอม ตลอด 24 ชั่วโมง. โดยไดดําเนินการ  
ดังนี้



2.1 การ จัดตั้ ง วอร รู มขึ้ นที่ กระทรวงสาธารณสุข  โดย มี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข เปนประธาน มีปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  ผูบริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ ทีมงานกรุงเทพมหานคร และ สภากาชาดไทยเปน
กรรมการ

2.2 วางแผนรองรับผูบาดเจ็บจากเหตุการณฉุกเฉิน  โดยสถาบัน
การแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ .)ไดประสานงานกับศูนยเอราวัณ  ซึ่ง
รับผิดชอบในพื้นที่กทม. โดยวางกําลังไว 4 มุมเมืองครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งกทม.
และปริมณฑล



2.3 ไดสํารองเตียงวาง มากกวา 400 เตียง สํารองคลังเลือดหมูละ 
200 ยูนิต หองผาตัด หองฉุกเฉิน แพทยผูเชี่ยวชาญทุกสาขา พยาบาล
และเจาหนาที่ประจําการหองฉุกเฉิน ตามหอผูปวยหนัก อ็อกซิเจนเหลว
ระบบทอใหญ สามารถใชกับผูปวยหนักได 7 วัน ทุกอยางเตรียมการพรอม
ไว 100 เปอรเซ็นต ตลอด 24 ชั่วโมง

2.4 เตรียมโรงพยาบาลรอบนอกกทม. เชน โรงพยาบาลในจังหวัด
นนทบุรี ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี นครปฐม ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา 
ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาครและสมุทรปราการ  ใหเตรียมพรอมทีม
แพทยฉุกเฉิน ไว ณ ที่ รพ.รามา และ มูลนิธิ พอ.สว. พรอมปฏิบัติการ
ทันที



2.5 มีรถกูชีพจากโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชน จํานวน 67 คัน  
และหนวยกูชีพจากมูลนิธิที่ไดมาตรฐานอีก 60 คัน

2.6 มีบุคลากรทางการแพทยปฏิบัติหนาที่  จํานวน 1,369 คน
รายละเอียดตามตาราง 1.2



2.7 กรุงเทพมหานคร
รัฐบาลประกาศสถานการณ ฉุก เ ฉิน ที่มีความร ายแรง  ในเขตทอง ที่

กรุงเทพมหานคร  และ ปริมณฑล วันที่ 11เมษายน 2552

เหตุการณวันที่ 12‐14 เมษายน 2552



วันที่ 12 เมษายน 2552  ไดเกิดการปะทะระหวางเจาหนาที่
ทหารกับกลุมผูชุมนุมเสื้อแดง  ที่กระทรวงมหาดไทย มีผูบาดเจ็บ 16 
รายเหตุการณดังกลาว ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่องถึงเชามืดของ
วันที่13 เมษายน 2552 ไดเกิดการปะทะระหวางเจาหนาที่ทหารกับ
กลุมผูชุมนุมเสื้อแดง  และกลุมผูชุมนุมเสื้อแดงกับชาวบานขึ้นหลาย
จุด  ซึ่งทําใหมีผูบาดเจ็บจํานวนทั้งสิ้น 136 ราย  และมีผูเสียชีวิต
จํานวน 2 ราย  
รายละเอียดตามตาราง 2.1



ตารางตาราง  2.12.1 สรุปจํานวนผูบาดเจ็บฉุกเฉินสรุปจํานวนผูบาดเจ็บฉุกเฉิน  กรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานคร  ระหวางวันที่ระหวางวันที่  1313‐‐1414  เมษายนเมษายน    25522552



3.การฟนฟูและสงมอบภารกิจหลังการดําเนินการ
(Rehabilitation)

ประสานสงมอบภาระกิจแกองคกรที่เกี่ยวของในการฟนฟู

เยียวยาแกผูประสบภัย

กระทรวงสาธารณสุข ,สพฉ.‐> ขอมูลสาเหตุ/จํานวน 

การบาดเจ็บ  การตาย และ ฟนฟูสภาพจิตใจ

กระทรวงมหาดไทย /กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย/มลูนิธิตางๆกับการชวยเหลือสงเคราะหศพ  และ 
การฟนฟูบานเรือน/สาธารณูปโภค     

อปท. ‐>การฟนฟูบานเรือน/สาธารณูปโภค ฯลฯ
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4.การถอดบทเรียนจากเหตุการณ
(After Action Review)

ประสานหนวยงานที่เกีย่วของเก็บรวบรวมขอมลู

ประมวล/วิเคราะหผลขอมลู

สังเคราะหผลเปนองคความรูเพื่อเปนแนวทางการ

ปรับปรุงการดําเนนิงาน และเปนแหลงขอมลูในการ
สืบคน
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“ชีวิตที่เหลอื เพื่อพัฒนาEMS”
ใหครอบคลุมทุกเขตทั่วไทย

เตรียมความพรอม ซอมบอยๆ
คอยๆประสาน งานสําเร็จ ทกุเขตทั่วไทย
ทกุชวีิตจะปลอดภัย โปรดเรียกใชบริการ 

1669

M  O  T  T  O
นายแพทยชาตรี เจริญชีวะกุล
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