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คู่มือปฏิบัติงานคลินิกตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตราด
เอกสารควบคุม

RS-OCC-02 คู่มือปฏิบัตงิ านคลินิกตรวจสุขภาพ
โรงพยาบาลตราด
ประวัติการแก้ไข :
ครั้งที่
วันที่
00
1 ตุลาคม 2558
01
30 เมษายน 2561
02
1 เมษายน 2562
03
1 เมษายน 2563
04
5 พฤษภาคม 2564

จานวนทั้งหมด 9 หน้า
ประกาศใช้ฉบับแรก
ทบทวนเอกสารทั้งฉบับ
ทบทวนเอกสารทั้งฉบับ
ทบทวนเอกสารทั้งฉบับ
ทบทวนเอกสารทั้งฉบับ

แผ่นที่
------
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ขั้นตอนการมารับบริการศูนย์ตรวจสุขภาพ
ประเภทผู้รับบริการที่เข้ารับบริการ
1. ผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจาปี
2. ผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจาปีที่นัดเป็นหน่วยงาน และให้บริการในโรงพยาบาล
3. ผู้รับบริการตรวจสุขภาพประจาปีที่นัดเป็นหน่วยงาน และให้บริการนอกโรงพยาบาล
4. ผู้รับบริการตรวจสุขภาพเพื่อสมัครงาน
5. ผู้รับบริการตรวจสุขภาพเพื่อศึกษาต่อ
6. ผู้รับบริการตรวจสุขภาพแรงงานต่างชาติ
อัตรากาลัง
1. พยาบาลวิชาชีพประจา 3 คน กรณีลา/ ประชุม บริหารจัดการภายในองค์กร หรือรับการ
สนับสนุนจากกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
2. พนักงานผู้เหลือคนไข้ 2 คน กรณีลา บริหารจัดการภายในองค์กร
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ตรวจสุขภาพเป็นหน่วยงาน
ส่งหนังสือแจ้งเตือนการตรวจสุขภาพประจาปี
ไปตามหน่วยงานราชการ /รัฐวิสาหกิจ /บริษัทเอกชน
รับหนังสือราชการจากหน่วยงานทีต่ ้องการตรวจ
ติดต่อกลับหน่วยงาน พร้อมนัดหมายวันตรวจ /สถานที่ตรวจ
- นัดหมายทางโทรศัพท์/ สื่อออนไลน์
- ถ้าต้องการหนังสือราชการ  ทาหนังสือแจ้งการตรวจเสนอผู้อานวยการโรงพยาบาล

ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ห้องบัตร : ยื่นบัตรล่วงหน้า
- โรงครัว : จัดอาหารว่าง (ถ้ามี)
- ธุรการ : ขอรถ (กรณีให้บริการนอก รพ.) - X-ray : เตรียม X-ray
- ห้องตรวจสุขภาพ : เตรียม EKG
- นรีเวช : ตรวจ Pap smear
- LAB : เจาะเลือด (แจ้งวันตรวจ/กรณีขออัตรากาลัง)
- แพทย์ (ถ้าระบุ)

จัดเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ
- จัดทาสติ๊กเกอร์แปะ tube
- ถ่ายเอกสารรายชื่อ/หนังสือส่งเบิกเงิน
- เขียนใบ X-ray (กรณีให้บริการนอก รพ.)
- พิมพ์รายชื่อใน Computer
ตรวจสุขภาพตามวันนัด

1.

ภายในโรงพยาบาล
1. คัดกรอง ซักประวัติ จัดโปรแกรมตรวจสุขภาพให้เหมาะกับอายุ
2. ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
3. ลงค่าใช้จ่าย LAB, ค่าตรวจ ใน Com และ Print ใบ X-ray
4. เก็บเงินพร้อมออกใบเสร็จ
5. เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ
6. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ถ้ามี)
7. ตรวจ Pap smear - ตรงวันตรวจ  ส่งนรีเวช
 วันหลัง  ออกใบนัด
8. X-ray

ภายนอกโรงพยาบาล
1. ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
2. เจาะเลือด
3. ตรวจ Pep smear
- วันตรวจ  ยื่นรับบัตร OPD
- วันหลัง  ออกใบนัด
4. X-ray
- X-ray ให้ใบ X-ray  เข้า X-ray ในวันนั้น
5. ลงบันทึก LAB, X-ray ใน Com
ติดตามผล LAB, X-ray ให้ถูกต้องตามบุคคล
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ติดตามผล LAB, X-ray ให้ถูกต้องตามบุคคล

งานติดตามลูกค้าเก่า
1. ตรวจสอบว่าหน่วยงาน/บุคคลใดครบกาหนดตรวจ
2. ส่งหนังสือราชการ/จดหมายแจ้งวันครบกาหนดตรวจ
ล่วงหน้า อย่างน้อย 1 เดือน
3. งานประชาสัมพันธ์
- จัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์
- ออกสื่อวิทยุ/ สื่อออนไลน์
- ตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์/ สื่อออนไลน์
- ออกให้บริการติดตาม และให้ความรู้ ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมหลังการตรวจ ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพ

แปลผลการตรวจในใบ LAB , ผล X-ray , และจัดทาใบสรุปผลการตรวจ
และรวบรวมผลการตรวจเป็นรายบุคคล
ส่งให้แพทย์อ่านผล
แยกใบสรุปผลการตรวจ
ส่งคืนห้องบัตร

ลงบันทึกสรุปผลการตรวจในคอมพิวเตอร์

การเงิน
กรณีมีผลผิดปกติ
แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานประกัน เพื่อดึงค่าใช้จ่าย
ในการตรวจทั้งหมด

ตรวจสอบค่าใช้จ่ายให้ถูกต้องตามการตรวจ
ของแต่ละบุคคล พร้อมลงชื่อตรวจสอบ

ปกติ

- - ติดใบนัดพบแพทย์
- - ติดใบนัดตรวจซ้า

แจ้งหน่วยงานรับผลการตรวจ
ภายใน 1 wks.

ส่งหลักฐานรายละเอียดค่าใช้จา่ ยแนบหนังสือ
จากหน่วยงานที่รับการตรวจ ส่งกลุ่มงาน
ประกัน เพื่อเรียกเก็บค่าใช้จา่ ย
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ตรวจสุขภาพ (WALK IN)
ยื่นบัตรที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ตรวจสอบการใช้สิทธิ พร้อมแจ้งผู้รับบริการก่อนการตรวจ
1. เบิกได้
 เบิกได้เฉพาะตัว (บิดา มารดา สามี ภรรยาเบิกไม่ได้)
2. ประกันสังคม  เบิกไม่ได้ (ชาระ)
3. Uc , Uc (ท)  เบิกไม่ได้ (ชาระ)
4. รัฐวิสาหกิจ  เบิกได้เฉพาะตัว /ญาติสายตรง
(เบิกได้เป็นบางเฉพาะหน่วยงาน  สอบถามจากผู้รับบริการ)

ซักประวัติการเจ็บป่วย การแพ้ยา โรคประจาตัวต่าง ๆ ความประสงค์การเข้ารับการตรวจ
ชั่งน้าหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต
ลงบันทึกค่าใช้จ่ายในคอมพิวเตอร์ (ค่าตรวจ , LAB, X-ray ฯลฯ )
- โปรแกรม  35 ปี
- โปรแกรม  35 ปี
- ตามความประสงค์อื่นๆ หรือตามความเหมาะสม
ชาระเงิน พร้อมออกใบเสร็จ
เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ
Pap smear

EKG

X-ray

ส่งตรวจนรีเวช

ตรวจ ณ ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ส่งรังสีวิทยา

จัดทาสรุปผลการตรวจ
ตรวจตรวจ
ผิดปกติ

ปกติ
ให้สุขศึกษา
พบแพทย์

รับยา

ไม่รับยา
จาหน่าย

6

ตรวจสุขภาพสมัครงาน / ศึกษาต่อ (walk In)
ยื่นบัตรที่ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ตรวจสอบการใช้สิทธิ และความประสงค์
พร้อมรายละเอียดของการตรวจ

ลงบันทึกค่าใช้จ่ายในคอมพิวเตอร์

ชาระเงิน
ตรวจ HIV

ไม่ตรวจ

ให้คาปรึกษา

ตรวจ

เจาะเลือด เก็บปัสสาวะ

X-ray

X-ray

ส่งห้อง X-ray

ตรวจตา/หู

ไม่ X-ray

ตรวจตา/หู

ตรวจ covid-19

ไม่ตรวจ

ส่งห้องตรวจตา/หู

ไม่ตรวจ

ตรวจ covid -19

ส่งคลินิก ARI

นัดฟังผลเลือด
พร้อมพบแพทย์
เพื่อรับใบรับรองแพทย์
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ตรวจแรงงานต่างชาติ (รายเก่า)
ยื่นบัตรแผนกทีแ่ ผนกเวชระเบียน
ตรวจสอบเอกสาร
(พลาสปอร์ต, ใบอนุญาตทางาน,สาเนานายจ้าง, สูติบัตร, รูปถ่าย ฯลฯ

นัดตรวจโควิด-19

ชัง่ น้ าหนัก วัดส่ วนสู ง รับประทานยา

ลงบันทึกค่าตรวจโควิด-19

เก็บเงินค่าตรวจ ค่าบัตรประกันสุ ขภาพ

เก็บเงินค่าตรวจโควิด-19
ออกใบนัดฟังผลตรวจ

เก็บเอกสารส่ ง
กลุ่มงานประกัน
เพื่อทาบัตรประกันสุ ขภาพ

เจาะเลือด เก็บปั สสาวะ

ส่งคลินิก ARI วัดอุณหภูมิ
Swab ตรวจโควิด-19

เอ็กซเรย์
ติดตามผล LAB / X-ray

เมื่อผู้รับบริการตรวจเลือด
x-ray แล้ว

เรียงผล LAB และ X-ray ตามลาดับจากน้อยไปหามาก
จับคู่ผล LAB และผล X-ray ให้ตรงกัน
แพทย์อ่านผลการตรวจ

ผลผิดปกติ

Covid-19

VDRL

สารเสพติด

ปอดผิดปกติ

แพทย์สั่งการรักษาในใบสั่งยา

ติดตามผู้รับบริการให้มาตรวจซ้า
(ติดต่อศูนย์ตรวจสุขภาพ)

ผิดปกติ (ติดต่อ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ)

เก็บแยก OPD Card ไว้กับ
ใบให้การรักษา เก็บไว้ที่
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ติดตามผู้รับบริการ
มารับการรักษาตาม
แนวทางการรักษา
ผู้ป่วยโควิด-19

ติดตามเมื่อ
ผลปกติ

ปกติ

ติดตามผู้รับบริการ
มารับการรักษา
เมื่อผู้รับบริการ
มารับการรักษาติดต่อ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ส่ง ชาระเงินและรับยา
ห้องรับเงินเบอร์ 16

สรุปใบรับรองแพทย์

ผลปกติ/
ตั้งครรภ์

รวบรวมใบรับรองแพทย์
ให้แผนกประชาสัมพันธ์ออกผล

ผิดปกติ

ติดตามผู้รับบริการเพื่อ
- เก็บ AFB 3 วัน
ตามคาสั่งแพทย์

ให้แพทย์สรุปผลใน
ใบรับรองแพทย์
(ไม่ผ่านการตรวจ)

นัดพบแพทย์อายุรกรรม

ปกติ

ผิดปกติ
ให้การรักษา

- ลง ICD 10 ใน Com
- ลงผลใน OPD Card และเก็บแยก OPD Card คืนห้องบัตร

สรุปใบรับรองแพทย์
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Flow การตรวจสุขภาพบุคลากรโรงพยาบาลตราด
บุคลากร รพ.ตราด

สารวจรายชื่อและ
นัดหมายวันนัด

Visit บัตรเพื่อตรวจสุขภาพ

จัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งส่งตรวจ(หลอดเลือด/กระป๋องเก็บปัสสาวะ/ใบเอ็กซเรย์)

ชัง่ น้ าหนัก/วัดส่ วนสู ง/วัดรอบเอว/วัดความดันโลหิ ต ส่ งกลับกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

เจาะเลือด/ตรวจสุขภาพตามความเสี่ยง/เอ็กซเรย์ ตามโปรแกรมการตรวจสุขภาพ

รวบรวมผล/แปลผลการตรวจเลือด/ปัสสาวะ/เอ็กซเรย์ และผลตรวจอื่นๆ

แพทย์ตรวจวินิจฉัย/สรุปผลการตรวจ และนัดพบแพทย์ เมื่อผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ

รายงานผลการตรวจสุขภาพทาง Internet/Intranet
ภายใน 1-2 สัปดาห์ หลังการตรวจ
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แนวทางปฏิบัตเิ มื่อบุคลากร ถูกเข็ม ของมีคมทิม่ ตา/บาด หรื อสั มผัสเลือด/สารคัดหลัง่ ของผู้ป่วยขณะปฏิบัตงิ าน

บุคลากรได้รับอุบัติเหตุจากการทางาน

ล้างทาความสะอาดบาดแผล/ล้างทาความสะอาดที่สัมผัสเลือดหรือสาร
คัดหลัง่ โดยใช้น้าสะอาดปริมาณมากและน้าสบู่ แล้วเช็ดด้วยแผลด้วยน้ายาฆ่าเชื้อ

ไม่ทราบผลเลือด/ ไม่ทราบแหล่งที่มาของเลือด/
ผลเลือด Anti-HIV/ Anti-HCV/ HBsAg เป็นบวก

ผลเลือด Anti-HIV/ Anti-HCV/ HBsAg เป็นลบ

ส่งต่อกลุ่มงานอาชีวเวชกรรม

ปฏิบัติตามแนวทาง WI-ICC-07

นัดบุคลากรตรวจหา Anti-HIV/ Anti-HCV
วันที่ 0 ,6 สัปดาห์และ3 เดือน

ผล Anti-HIV /Anti-HCV/ HBsAg
เป็นบวก

ส่ งต่องานปรึ กษา

ผล Anti-HIV/ Anti- HCV/ HBsAg
เป็นลบ

เก็บรวบรวมทะเบียน
รายงาน
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คู่มือ
แผนรับอุบัติภัยจากสารเคมี
โรงพยาบาลตราด

เอกสารควบคุม

คู่มือ
แผนรับอุบตั ิภยั จากสารเคมี โรงพยาบาลตราด
(RS-OCC-04)
ประวัติการแก้ไข :
ครั้งที่
วันที่
00
11 กุมภาพันธ์ 2562
01
1 กุมภาพันธ์ 2563
02
1 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด
ประกาศใช้เอกสารฉบับแรก
ทบทวนเอสารทั้งฉบับ
ทบทวนเอสารทั้งฉบับ

จานวนทั้งหมด 11 หน้า
แผ่นที่
-

คำนำ
อุบัติภัยสารเคมีเป็นเหตุการณ์และคุกคามต่อสุขภาพของประชาชนและคนทำงาน ซึ่งเมือ่ เกิด
เหตุการณ์ขึ้นจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ดังนั้น การเฝ้าระวังเหตุการณ์จากแหล่งข้อมูล
ต่างๆ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการเฝ้าระวังในพื้นที่ต่อไป ดังนั้น กลุ่มงานอาชีวเวช
กรรม โรงพยาบาลตราดได้จัดทำแผนรับอุบั ติภัยสารเคมีโรงพยาบาลตราด เมื่อเกิดสถานการณ์การเกิดอุบั ติภัยจาก
สารเคมีตลอดจนความรุนแรงและผลกระต่อสุขภาพที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อดำเนินการวางแผนกำลังคน การสนับสนุนด้าน
วิชาการและอุปกรณ์ ปกป้องอันตรายสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งวางแผนการจัดทำข้อมูลคำแนะนำการ
ปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนและคู่มือแผนรับอุบัติภัยสารเคมีโรงพยาบาลตราดจึงได้จัดทำขึ้นให้ความรู้ด้านการปฏิบัติ
การเตรียมรับอุ บัติภัยสารเคมี ขั้นตอนการคัดแยกผู้ป่ วย รายละเอียดขั้นตอนปฏิบัติง านการประกาศใช้แผนและ
แผนการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลตราดในภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี มีแนวทางการปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง
ทำให้เกิดความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น และสิ่งแวดล้อม
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม โรงพยาบาลตราด

สารบัญ
หน้า
1. แผนรับอุบัติภัยจากสารเคมีโรงพยาบาลตราด

1

2. แผนผังการเตรียมรับอุบัติภัยและสาธารณภัยโรงพยาบาลตราด
3. ขั้นตอนการคัดแยกและดูแลรักษาผู้ป่วยในการภาวะฉุกเฉิน

2
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4. รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. การประกาศใช้แผนอุบัติภัยสารเคมี
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6. แผนผังการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลตราดในภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
ในเวลาราชการ
7. แผนผังการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลตราดในภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
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นอกเวลาราชการ
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8. พื้นที่การปฏิบัติงานในการฉุกฉิน
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9. การล้างตัว
10. การดูผู้บาดเจ็บที่สัมผัสสารเคมีสำหรับพนักงานขับรถ
11. การดูแลผู้บาดเจ็บที่สัมผัสสารเคมีสำหรับพนักงานรักษาศพ
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แผนรับอุบัติภัยจากสารเคมีโรงพยาบาลตราด
คำว่า “อุบัติภัยสารเคมี” ถูกนำมาใช้เรียกเหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลของสารเคมีอันตรายออกจากที่เก็บโดย
ไม่คาดคิดมาก่อนหรือไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียชีวิต เจ็บป่วย ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อมเสียหาย การอพยพ
ผู้คนหรือจำกัดบริเวณ
อุบัติภัยสารเคมีมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในทุกกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสารเคมี โดยเฉพาะในกิจกรรมการผลิตของ
โรงงานอุตสาหกรรมที่มีสารเคมีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย รวมไปถึงการขนถ่ายเคลื่อนย้ายเคมีภัณฑ์ไปยังผู้ใช้ กระนั้น ก็เป็น
สิ่งที่หลีกเลี่ยงได้โดยการสร้างความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในการประกอบกิจกรรมเหล่านี้ ทั้งนี้เนื่องจากการเกิดอุบัติภัย
แต่ละครั้งหมายถึงการสูญเสียหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจและสุขภาพ
วัตถุประสงค์
1.1. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการรับอุบัติภัยจากสารเคมีของโรงพยาบาลตราด
1.2. เพื่อกำหนดขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของบุคลากรทุกระดับให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.3. เพื่อขอความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่น
1.4. เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงในการประสานงานอย่างเป็นระบบและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ
1.5. เพื่อให้เกิดความพร้อมในการรับอุบัติภัยจากสารเคมีทุกรูปแบบ
ขอบเขต
แผนรับอุบัติ ภัย จากสารเคมี ของโรงพยาบาลตราดครอบคลุม ผู้ได้รับอัน ตรายหรือผลกระทบอุบัติภั ย จาก
สารเคมี ณ จุ ด เกิ ด เหตุ ในเขตพื้ น ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของโรงพยาบาลตราดและผู้ ที่ ม ารั บ บริ ก ารรัก ษาพยาบาล
ณ โรงพยาบาลตราด
นิยามคำศัพท์
อุบัติภัยจากสารเคมี หมายถึง เหตุการณ์หรือผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว อันเกิดจากอุบัติเหตุ การรั่วไหล ไฟไหม้ การระเบิด และการรั่วซึมของสารเคมี
การล้างตัว (Decontaminate) หมายถึงการกำจัดสารเคมี สารพิษหรือสิ่งปนเปื้อนออกโดยวิธีการปัดออก ล้างออก
เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและป้องกันการแพร่กระจายของสารเคมี สารพิษไปสู่ผู้อื่นหรือสิ่งอื่น
แผน 1 หมายถึง แผนรับอุบัติภัยจากสารเคมีของโรงพยาบาลตราด ซึ่งมีผู้ได้รับอุบัติภัยจากสารเคมีจำนวนตั้งแต่
10- 15 คน ที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรง วิกฤตขึ้นไปร่วมอยู่ด้วย
แผน 2 หมายถึง แผนรับอุบัติภัยจากสารเคมีของโรงพยาบาลตราด ซึ่งมีผู้ได้รับอุบัติภัยจากสารเคมีหมู่ 16 คน
ขึ้นไป ทั้งนี้อยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ งานอุบัติเหตุว่าผู้บาดเจ็บอยู่ในกลุ่มใดมาก เช่นถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในบาดเจ็บเล็กน้อย และ
บาดเจ็บปานกลางเท่านั้นอาจจะดำเนินการตามแผน 1 แต่ถ้าผู้บาดเจ็บมีภาวะวิกฤต บาดเจ็บรุนแรง ร่วมด้วยมากกว่า
5 คนขึ้นไป จำเป็นต้องดำเนินการใช้แผน 2

1

แผนผังการเตรียมรับอุบัติภัยและสาธารณภัยโรงพยาบาลตราด
จุดเกิดเหตุ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
(1669)

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
สนับสนุนข้อมูลทาง
สารเคมี

อุบัติเหตุฉุกเฉิน
(แพทย์เวรห้องฉุกเฉิน,หัวหน้างาน,หัวหน้าเวร)
หนก.การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
หนก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แผนรับอุบัติภัยจากสารเคมี แผน 1
ผู้มารับบริการฉุกเฉิน 10-15 คนที่มี
ผู้บาดเจ็บรุนแรง วิกฤตขึน้ ไป ร่วมอยู่ด้วย

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ.ตราด
(ปภ.)
สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ตราด /ผู้รักษาการฯ
ประกาศใช้แผนอุบัติภัยสารเคมี

แผนรับอุบัติภัยจากสารเคมี แผน 2
ผู้มารับบริการฉุกเฉิน 16 คนขึ้นไปที่มี
ผู้บาดเจ็บรุนแรง วิกฤตขึ้นไป ร่วมด้วยมากกว่า
5 คนขึ้นไป

จัดตั้งศูนย์
อำนวยการ

ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตามแผน RS-AFM-01
คู่มือแผนอุบัติเหตุหมู่ รพ.ตราด

หมายเหตุ
1. แผนรั บ อุ บั ติ ภั ย จากสารเคมี แผน 1 เป็ น แผนที่ มี ค วามรุ น แรงไม่ ม าก ลั ก ษณะงานเกิ ด ขี ด
ความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเอง ต้องระดมบุคลากรภายนอกหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ที่ปฏิบัติงาน ณ เวลานั้นมาช่วยหรือพิจารณาจากเกณฑ์ จำนวนผู้บาดเจ็บหนัก 2-3 ราย และผู้บาดเจ็บปานกลาง
ถึงน้อยจำนวน 10-15 ราย
2. แผนรั บ อุ บั ติ ภั ย จากสารเคมี แผน 2 เป็ น แผนที่ มี ค วามรุ น แรงมาก ลั ก ษณะงานเกิ น ขี ด
ความสามารถของบุคลากรภายในหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉินเอง ต้องระดมบุคลากรภายนอกหน่วยงานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
ที่ปฏิบัติงาน ณ เวลานั้นมาช่วยหรือพิจารณาจากเกณฑ์ จำนวนผู้บาดเจ็บหนัก 5 รายขึ้นไป และผู้บาดเจ็บปานกลาง
ถึงน้อยจำนวนมากกว่า 16 ราย
กรณี เป็น อุบั ติภั ยจากสารเคมี กลุ่ม งานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลตราดรับ ประสานงานจากแพทย์ แ ละ
พยาบาลห้องฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนข้อมูลทางสารเคมีจากศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตรายภาคตะวันออก โรงพยาบาล
ระยอง สายด่ ว นกรมควบคุ ม มลพิ ษ (1650) ส่ ว นปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น และฟื้ น ฟู โทรศั พ ท์ (0 2298 2380-2 ,
082-2314503) กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
2

ขั้นตอนการคัดแยกและดูแลรักษาผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน
อุบัติภัยจากสารเคมี
ผู้บาดเจ็บ / ผู้สัมผัส
สารเคมี
ห้องล้างสารเคมี
จุดคัดกรองผู้บาดเจ็บ
คัดแยกผู้ปว่ ยตามพื้นที่

สีเขียว

กลับบ้าน

สีเหลือง

รับไว้ Ward

Ward เสริม

หมายเหตุ

สีน้ำเงิน

สีแดง

Investigate

OR

กลับบ้าน

Ward

ห้องเก็บศพ

Refer

1. แผนฯ 1 ไม่แบ่งผู้ป่วยตามพื้นที่สีและพื้นที่ในการดูแลผู้บาดเจ็บใช้บริเวณห้องอุบัติเหตุ
และฉุกเฉิน ห้องสังเกตอาการ
2. แผนฯ 2 คัดแยกผู้บาดเจ็บตามพื้นที่สี

3

รายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. การรับแจ้งเหตุ
1.1 ศูนย์ รับแจ้งเหตุที่ ห้อ งอุ บัติ เหตุ และฉุ กเฉิน รับแจ้ ง โดยสอบถามชนิ ดของสารเคมี จำนวนผู้บ าดเจ็ บ
สถานที่เกิดเหตุ ตามแบบฟอร์มรับแจ้งเหตุ
1.2 พนักงานประชาสัมพันธ์เมื่อได้รับแจ้งเหตุให้โอนโทรศัพท์ไปที่ศูนย์รับแจ้งเหตุห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
เพื่อสอบถามรายละเอียดการเกิดเหตุ
2. พยาบาลประจำศูนย์รับแจ้งเหตุรายงานให้พยาบาลหัวหน้าเวรห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินทราบและปฏิบัติดังนี้
2.1 รายงานแพทย์เวรประจำห้องอุบตั ิเหตุและฉุกเฉินทราบเพื่อเตรียมพร้อมในการรักษาผู้บาดเจ็บ
2.2 เตรียมความพร้อมของทีมและอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับการปฏิบัติงาน
2.3 กรณี เป็ น อุ บั ติ ภั ย จากสารเคมี ใ ห้ ป ระสานงานกั บ กลุ่ ม งานอาชี ว เวชกรรมโรงพยาบาลตราด
เพื่อเตรียมพร้อมให้การสนับสนุนข้อมูลด้านสารเคมี และประสานงานกับกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและ
อาชีวอนามัย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด 039-511011 ต่อ 313 / ศูนย์รักษาพิษสารเคมีอันตราย
ภาคตะวันออก โรงพยาบาลระยอง 038-611104 ต่อ 2127 email. posion_rayoung@yahoo.com /
สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ (1650 ) /ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟูโทรศัพท์ (0 2298 2380-2, 0822314503) ในการสนับสนุนข้อมูลด้านสารเคมี
3. แพทย์เวรประจำห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินรายงานผู้อำนวยการทราบและพิจารณาประกาศใช้แผนฯ
ในกรณี เร่งด่ วนแพทย์เวรสามารถประกาศใช้แผนได้ทั นที และรายงานให้ผู้ อำนวยการทราบเป็ น ลำดั บ
ต่อไป
4. ประสานงานกับพนักงานประชาสัมพันธ์ให้ประกาศแผนฯตามที่ผู้อำนวยการ/แพทย์ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินสั่งการ
ข้อความที่ใช้ในการประกาศแผนฯ
**กรณีสารเคมีใช้ข้อความ โดยประกาศเป็นชุดๆละ 3 ครั้ง เว้นช่วงครั้งละ 2 วินาที
แผน 1
“ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้มี แผน 1 สารเคมีที่ ER”
แผน 2
“ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้มี แผน 2 สารเคมีที่ ER”
เมื่ อ เหตุ ก ารณ์ ส งบพนั ก งานประชาสั ม พั น ธ์ ป ระกาศยกเลิ ก การใช้ แ ผนฯตามที่ ผู้ อ ำนวยการ/แพทย์ เวร
ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินสั่งการโดยใช้ข้อความ
“ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกท่านโปรดทราบ ขณะนี้ยกเลิกแผน..... สารเคมี”
5. แพทย์ พยาบาลและเจ้ า หน้ า ที่ อื่ น ๆ ปฏิ บั ติ ก ารดู แ ลผู้ ป่ ว ยตามแผน RS-AFM-01คู่ มื อ แผนอุ บั ติ เหตุ ห มู่
รพ.ตราด
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การประกาศใช้แผนอุบัติภัยสารเคมี
ในเวลาราชการ :
นอกเวลาราชการ :
ในเวลาราชการ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้รักษาการฯเป็นผู้ประกาศใช้แผน
ผู้รักษาการฯ/แพทย์เวรเป็นผู้ประกาศใช้แผน

โทร 039 520216 ต่อ 236,230 กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลตราด

นอกเวลาราชการ กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมโรงพยาบาลตราด ดังนี้
ลำดับที่ 1 นางปาริชาติ สืบสอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ 2 น.ส. พรพนิต ปวงนิยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ 3 นางอารียา แสงชัยภูมิ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
ลำดับที่ 4 นางสาวพรวิมล กอเดช นักวิชาการสาธารณสุข

โทร.08 9114 5095
โทร 08 0616 7988
โทร 08 6335 0401
โทร.09 6836 7589

สาธารณสุขอำเภอเมืองตราด
ลำดับที่ 1 นายนุกูล กองทรัพย์ สาธารณสุขอำเภอเมือง
โทร 08 9404 5888
ลำดับที่ 2 นายโชติรัชต์ เงาฉาย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โทร 08 1687 7097
กลุ่มงาน อนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย สสจ.ตราด ดังนี้
ลำดับที่ 1 นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 08 3789 4754
ลำดับที่ 2 นายธานี เข้งนุเคราะห์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โทร 08 0569 9215
หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. การจัดสรรกำลังเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตามแผน RS-AFM-01 คู่มือแผนอุบัติเหตุหมู่ รพ.ตราด
2. กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
- ประชุมหาแนวทางการรักษาเบื้องต้นร่วมกับแพทย์เวรห้องฉุกเฉิน
- ให้คำแนะนำเกี่ยวกับอันตรายของสารเคมี การป้องกันอันตรายจากสารเคมีในขณะปฏิบัติงาน
- ร่วมเป็นทีมสอบสวนโรค เก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ตามแบบฟอร์มรายงานการสอบสวนโรค
- บันทึกข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล และจัดทำรายงานการสอบสวนโรค ประสานกับ ศูนย์รักษาพิษสารเคมี
อันตรายภาคตะวันออก โรงพยาบาลระยอง เสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับ
- สอบสวนโรค ประชาชนที่ได้รับผลกระทบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
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แผนผังการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลตราดในภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
ในเวลาราชการ
จุดเกิด
เหตุ

ศูนย์รับแจ้งเหตุห้องฉุกเฉิน
(1669)

แจ้งเหตุการณ์

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ.
ตราด (ปภ.)

ศูนย์รักษาพิษสารเคมี
อันตรายภาคตะวันออก
โรงพยาบาลระยอง โทร038611104 ต่อ 2127
งานอาชีวอนามัยสาธารณสุข
อำเภอเมืองตราด โทร 039520236
กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม
และอาชีวอนามัย สสจ.ตราด
โทร ‘koง
039-511011ต่อ 313
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตราด
สอบสวนโรค /ให้คำแนะนำ

สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดตราด

หน.งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน
หนก.การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน

อุบัติภัยจากสารเคมี

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม
โรงพยาบาลตราด โทร 039520216 ต่อ 230,236

แพทย์/พยาบาลเวรห้องฉุกเฉิน
ประเมินสถานการณ์

สนับสนุน
ข้อมูลทาง
สารเคมี

หนก.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศใช้แผนฯ โดย
ประชาสัมพันธ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราด/
รักษาการฯ
ตัดสินใจประกาศใช้แผน
อุบัติภัยสารเคมี

แผนรับอุบัติภัยจาก
สารเคมี แผน 1 ผู้มา
รับบริการฉุกเฉิน 1015 คนที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรง
วิกฤตขึ้นไป ร่วมอยู่ด้วย

แผนรับอุบัติภัยจาก
สารเคมี แผน 2
ผู้มารับบริการฉุกเฉิน 16 คนขึ้น
ไปที่มีผู้บาดเจ็บรุนแรง วิกฤตขึ้น
ไป ร่วมด้วยมากกว่า 5 คนขึ้นไป

จัดตั้งศูนย์อำนวยการ

จุดล้างตัวสารเคมี

แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตามแผน
RS-AFM-01 คู่มือแผนอุบัติเหตุหมู่
รพ.ตราด

หมายเหตุ
1. จัดตั้งศูนย์อำนวยการเมื่อมีการประกาศใช้แผนฯ หรือเป็นอุบัติภัยจากสารเคมีทั้งแผน1 และแผน 2
2. เมื่อเหตุการณ์สงบเข้าสู่ภาวะปกติ ให้มีการประกาศยกเลิกการใช้แผนโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ตราด/ผู้รักษาการแทน หรือแพทย์เวรห้องฉุกเฉินตามแต่สถานการณ์
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แผนผังการปฏิบัติงานของบุคลากรโรงพยาบาลตราดในภาวะฉุกเฉินจากสารเคมี
นอกเวลาราชการ
จุดเกิด
เหตุ
อุบัติภัยจากสารเคมี

ศูนย์รับแจ้งเหตุห้องฉุกเฉิน
(1669)

พยาบาลเวรห้องฉุกเฉินประเมิน
สถานการณ์
แจ้งเหตุการณ์

สำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย จ.
ตราด (ปภ.)

หน. งานอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สำนักงาน
สาธารณสุข
จังหวัดตราด

หนก. การพยาบาลอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
กลุ่มงานอาชีวเวชกรรม รพ.ตราด
1.นางปาริชาติ สืบสอน โทร 089-1145095
2.น.ส.พรพนิต ปวงนิยม โทร 080-6167988
3.นางอารียา แสงชัยภูมิ โทร 086-3350401
4.น.ส.พรวิมล กอเดช โทร 096-8367589
-สายด่วนกรมควบคุมมลพิษ (1650)
-ส่วนปฏิบัติการฉุกเฉินและฟื้นฟู
โทร 082-2314503, 02-2952380
-ศูนย์พิษวิทยา รพ.รามาธิบดี
โทรศัพท์/โทรสาร 1367 กด 0 ติดต่อ
เจ้าหน้าที่ กด 10 เพื่อส่งโทรสาร

สนับสนุนข้อมูล
ทางสารเคมี

หนก. เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประกาศใช้แผนโดย
โอปะเรเตอร์

แผนรับอุบัติภัยจาก
สารเคมี แผน 1 ผู้มา
รับบริการฉุกเฉิน
10-15 คน ที่มีผู้บาดเจ็บ
รุนแรง วิกฤตขึ้นไป ร่วม
อยู่ด้วย

แผนรับอุบัติภัยจาก
สารเคมี แผน 2
ผู้มารับบริการฉุกเฉิน 16
คนขึ้นไปที่มีผบู้ าดเจ็บ
รุนแรง วิกฤตขึ้นไป ร่วม
ด้วยมากกว่า 5 คนขึ้นไป

ผู้รักษาการฯ/แพทย์เวร
ตัดสินใจประกาศใช้แผน
อุบัติภัยสารเคมี

จัดตั้งศูนย์อำนวยการ

สสอ.เมือง
1.นายชำนาญ ชำปฏิ
โทร 089-8315717
2.นายโชติรัชต์ เงาฉาย
โทร 081-6877079
สสจ.ตราด
1.นายทรงวิทย์ ภิรมย์ภักดิ์
โทร 083-7894754
2.นายธานี เข้งนุเคราะห์
โทร 080-5699215

กลุ่มงานอาชีวเวชกรรมรพ.ตราด
สอบสวนโรค /ให้คำแนะนำ

จุดล้างตัวสารเคมี

แพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่อื่นๆ
ปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยตามแผน
RS-AFM-01 คู่มือแผนอุบัติเหตุหมู่
รพ.ตราด

หมายเหตุ
1. จัดตั้งศูนย์อำนวยการเมื่อมีการประกาศใช้แผนฯ หรือเป็นอุบัติภัยจากสารเคมีทั้งแผน1 และแผน 2
2. เมื่อเหตุการณ์สงบเข้าสู่ภาวะปกติ ให้มีการประกาศยกเลิกการใช้แผนโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาล
ตราด/ผู้รักษาการแทน หรือแพทย์เวรห้องฉุกเฉินตามแต่สถานการณ์
7
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พื้นที่การปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน

อาคารโรงอาหารโรงพยาบาลตราด

เวร
เปล

โอพีดี
ศัลยกรรม

ห้อง
บัตร

จุดล้างตัว
สารเคมี

ห้อง
อุบัติเหตุ
ฉุกเฉิน(ER)

ทางเข้า

เข้าสู่คู่มือแผน
อุบัติเหตุหมู่
รพ.ตราด
RS-AFM-01

จุดคัดกรองผู้ป่วย
ศูนย์รับแจ้งเหตุ -ห้อง
ประสานส่ง -ต่อผู้ป่วย
อาคารผู้ป่วยนอก

พื้นที่สีม่วง

บริเวณจุดคัดกรองผู้ป่วยกรณีเป็นอุบัติภัยสารเคมีหน้าห้องล้างตัว

พื้นที่สีส้ม
พื้นที่สีฟ้า

ห้องล้างตัวผู้บาดเจ็บสัมผัสสารเคมี
ศูนย์รับแจ้งเหตุห้องประสาน-ส่งต่อผู้ป่วย

พื้นที่สีแดง
พื้นที่สีเขียว

ห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ( ER )
เวรเปล ห้องบัตร โอพีดีศัลย์ฯ อาคารผู้ป่วยนอก
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ทีมล้างตัวผู้บาดเจ็บ และการเปลี่ยนทีม
** ทีมสำหรับล้างตัวผู้บาดเจ็บ คือทีมห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ประกอบด้วย
พยาบาลวิชาชีพ 1 คน
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 คน
คนงาน 1 คน
** ต้องมีการเปลี่ยนทีมที่ล้างตัวทุกครึ่งชั่วโมง ครั้งละ 1 คน หรือแล้วแต่ละเหตุการณ์การเกิดเหตุ
ขั้นตอนการปฏิบัติการ EMS สารเคมี ณ จุดเกิดเหตุ
1. การออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือออกไปยังจุดเกิดเหตุต้องได้รับทราบข้อมูลชนิดและอันตรายของสารเคมี การ
ป้องกันอันตรายของเจ้าหน้าที่ ทิศทางการพัดของลม ต้องทราบจุดหรือตำแหน่งที่ปลอดภัยและผู้ประสานงาน ณ จุดเกิดเหตุ
ได้แก่ ชื่อ – สกุล เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
2. การออกปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือออกไปยังจุดเกิดเหตุต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับขึ้นทุกครั้งเพื่อ
ความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน
ในเวลาราชการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้ประกาศใช้แผนและ/หรือรักษาการฯ
นอกเวลาราชการ รายงานแพทย์เวรเป็นผู้ประกาศใช้แผนและ/หรือรักษาการฯ
3. เมื่อออกปฏิบัติการและไปถึงจุดเกิดเหตุต้องให้รายงานตัวกับผู้อำนวยการหรือผู้รักษาการแทน ในภาวะฉุกเฉิน
(ED) EMERGENCY DIRECTOR
4. จัดเตรียมอุปกรณ์ ให้ พร้อม ได้แก่ อุปกรณ์ ช่วยชีวิต ยาและเวชภัณฑ์ อุ ปกรณ์ ล้างตา ออกซิเจน ชุดป้องกั น
สารเคมี ถุงมือและรองเท้าบู๊ตป้องกันสารเคมี ผ้ายางหรือถุงพลาสติกเพราะผู้บาดเจ็บอาจมีอาการอาเจียน
5. พนักงานขับรถและทีมแพทย์ พยาบาลที่เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บควรสวมชุดป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
6. เมื่อหน่วยบริการพยาบาลช่วยเหลื อ ณ จุดเกิดเหตุ ( EMS ) ถึงจุดปฏิบัติการแล้วควรรายงานกลับมายังห้อง
ฉุกเฉินเกี่ยวกับลักษณะของเหตุการณ์ ความรุนแรง จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ หน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ สารเคมีที่เกี่ยวข้อง
เท่าที่ทราบ
7. หลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้น คือ การช่วยเหลือระบบหายใจ การให้สารน้ำ การลดความเจ็บปวด และ
ผู้บาดเจ็บจากสารเคมีควรได้รับการล้างตัวตามความเหมาะสม และถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนสารเคมีออกและใช้ผ้ายาง
หรือ ถุง พลาสติก คลุ มร่างกายผู้บ าดเจ็บ โดยให้ค ลุม ตั้ง แต่ศี รษะถึง ปลายเท้า เคลื่อนย้ ายผู้ป่ วยโดยใช้ อุป กรณ์ ก าร
เคลื่อนย้ายที่เหมาะสม
8. เปลเข็นนอนที่นำส่งผู้บาดเจ็บต้องได้รับการปูด้วยพลาสติกหรือห่อตัวผู้บาดเจ็บด้วยพลาสติก
9. ขณะนำส่งผู้บาดเจ็บต้องให้ออกซิเจน 100% ตลอดเวลา (ยกเว้นสารเคมีที่มีข้อห้ามในการให้ออกซิเจน
เช่น พาราควอท) และถ้ามีถั งออกซิเจนสำรองอยู่ในรถพยาบาลให้น ำถัง ออกซิเจนไว้ ที่ จุดเกิ ดเหตุ เพื่อ ช่วยเหลื อ
ผู้บาดเจ็บรายอื่น
10. รถที่นำส่งผู้บาดเจ็บต้องได้รับการชำระล้ างก่อนนำไปใช้ต่อไป ฉีดล้างทำความสะอาดภายในและเปิด
ประตู หน้าต่าง ระบายอากาศให้แห้ง
11. ทีมพยาบาลและพนักงานขับรถควรได้รับการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ หลังจากปฏิบัติงานแล้ว
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การล้างตัว(Decontaminate)
วัตถุประสงค์และประโยชน์
1. เพื่อลดการปนเปื้อนทำให้ผู้บาดเจ็บไม่ได้รับพิษจากสารเคมีที่ติดตัวเพิ่ม ทำให้พิษเจือจางลง เป็นการ
ลดปฏิกิริยาของสารเคมี
2. เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของสารพิษไปสู่ผู้รักษาและบุคคลอื่นๆ และทำให้ห้องฉุกเฉินเป็นเขต
สะอาด
ทีมล้างตัว(Decontaminate)
ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการล้างตัวให้กับผู้บาดเจ็บ ต้องสวมใส่เครื่องมือป้องกันตนเองได้แก่
1. ชุดป้องกันสารเคมี
2. ผ้าอ้อมพลาสติก
3. ถุงมือป้องกันสารเคมี
4. แว่นตาป้องกันสารเคมีหรือหมวกที่มีกระจกบังหน้า
5. หน้ากากป้องกันสารเคมี
6. รองเท้ายางป้องกันสารเคมี
ขั้นตอนการปฏิบัติหลังล้างตัวผู้บาดเจ็บเสร็จแล้ว
1. ล้างตัวผู้ปฏิบัติการเริ่มด้วยบริเวณที่ปนเปื้อนมากที่สุด และdecontaminate ตามแบบด้านบน
เหมือนเป็นผู้บาดเจ็บ แต่ให้สวมชุดป้องกันตัวไว้กอ่ น
2. จัดเก็บหรือทิ้ง PPE ในถุง หรือภาชนะที่เตรียมไว้
3. จัดเก็บหรือทิ้งเครื่องมือเข้าถุงหรือภาชนะที่เตรียมไว้
4. ตรวจร่างกายทีมงาน หลังจากปฏิบัติงานสำเร็จ
ขั้นตอนการล้างตัว(Decontaminate)ทั่วไป
1. ปลดและจัดเก็บสิ่งของมีค่าของผู้บาดเจ็บ
2. ถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออกใส่ในถุงพลาสติกและปิดปากให้เรียบร้อย
3. ถ้ามีบาดแผลให้ใช้น้ำชำระล้าง ถ้าไม่มีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบาดแผลไม่ต้องคุ้ยแล้วปิดไว้ด้วย
ผ้าก๊อซ และล้างตามขั้นตอน
4. ล้างตัวด้วยน้ำแรงและมากพอสมควรใช้น้ำสบู่หรือHypochlorite และใช้ฟองน้ำหรือแปรงถูตัว
เริ่มล้างจากจากศีรษะไปปลายเท้า
5. ล้างเท้าก่อนเข้าไปยังบริเวณต่อไปเพื่อไม่ให้นำสิ่งปนเปื้อนเข้าไปด้วย
6. เช็ดตัวให้แห้ง
7. ให้สวมเสื้อผ้าสะอาดหรือคลุมด้วยผ้าสะอาด
หลักการสำคัญในการทำการล้างตัวผู้บาดเจ็บ
1. ถ้าผู้บาดเจ็บไม่เคยได้รับการล้างพิษให้ทำการล้างพิษเบื้องต้นทันที
2. มีสารเคมีหลายชนิดที่เมื่อถูกน้ำแล้วจะมีปฏิกิริยารุนแรงวิธีที่ดีที่สุดคือใช้น้ำปริมาณมากล้างเอา
สารเคมีออกให้หมด การใช้น้ำปริมาณมากจะทำให้ปฏิกิริยาลดลงหรือไม่เกิดขึ้น ซึ่งมีข้อดีกว่าปล่อย
ให้สารเคมีติดอยู่บนตัวของผู้บาดเจ็บ เพราะถ้าไม่ล้างออกสารเคมีจะทำปฏิกิริยากับ เหงื่อที่ตวั
ผู้บาดเจ็บเอง จึงจำเป็นต้องเอาสารเคมีออกให้หมด
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3. ระยะเวลาการล้างผิวหนังหรือตาอาจเปลี่ยนแปลงตามสารเคมีและการสัมผัส สารที่มีฤทธิ์เป็นด่าง
รุนแรงอาจต้อ งใช้เวลานาน 10 ถึง 15 นาที การสัมผั สกับ ไอของสารอาจใช้เพี ยงการล้างเบาๆ
(irrigate) และใช้เวลาไม่นาน
4. การล้างเอาสารที่ไม่ละลายน้ำหรือเป็นน้ำ มันที่ติดอยู่บนผิวหนังหรือผมจำเป็นต้องล้างด้วยสบู่หรือ
แชมพู น้ำยาล้างมือ หรือน้ำยาล้างจาน ใช้แปรงที่มีขนอ่อนถูเบาๆ แปรงขนแข็งจะทำให้ผิวหนังลอก
และทำให้สารเคมีเข้าสู่ร่างกายได้ แต่อย่างไรก็ตามน้ำเป็นตัวล้างที่ดีที่สุดเสมอ
5. สนใจการปนเปื้อนที่ตาและผิวหนังที่เป็นบาดแผลก่อน เมื่อทำความสะอาดแผลแล้วไม่ควรให้มี
การปนเปื้อนอีก โดยการปิดแผลด้วยผ้าปิดชนิดกันน้ำสำหรับสารเคมีบางชนิดเช่น ด่างชนิดแรง
จะต้องล้างผิวหนังที่สัมผัสและตาด้วยน้ำหรือน้ำเกลือเป็นเวลานาน
6. การสัมผัสที่ตา ต้องเอา contact lens ออกและ irrigate ตานั้นด้วยน้ำหรือน้ำเกลือที่หยดจาก
ชุดให้สารน้ำทางเลือดหรือใช้ Morgan lens ล้างโดยให้น้ำไหลจากหัวตาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำ ไล่วัตถุ
แปลกปลอมเข้ าไปในท่ อ น้ ำตา การใช้ ย าชา เช่ น 0.5 % tetracaine อาจมี ค วามจำเป็ น เพื่ อ ลด
blepharospasm และอาจต้องใช้ที่ดึงเปลือกตาเพื่อที่จะล้างตาได้ทั่วถึง พยายามหาเศษสารเคมีใน
บริเวณ conjunctival sac ดูค่าความเป็นกรดด่าง และ irrigate จน ph ได้ 7 ถึง 7.5 และถ้ามีการ
ปนเปื้อนที่จมูกด้วยต้องล้างและดูดออกบ่อยๆเพื่อป้องกันวัตถุแปลกปลอมเข้าไปในรูจมูก
7. การสัมผัสที่ผิวหนัง ให้ใช้น้ำล้างแรงๆที่ผิ วหนังและผมประมาณ 3- 5นาที ในกรณีที่เป็นสารน้ำมัน
หรือมีไขมัน หรือเป็นสารที่ติดผิวหนังต้องถูออกด้วยสบู่อ่อนหรือแชมพูไม่ควรใช้น้ำ ร้อนหรือแปรงถู
แรงๆเพราะทำให้เกิดรอยถลอกและเส้นเลื อดที่ผิวหนังขยายตัวทำให้มีโอกาสที่สารพิษจะถูกดูดซึม
เข้าทางผิวหนังได้
การดูผู้บาดเจ็บที่สัมผัสสารเคมีสำหรับพนักงานขับรถ
เมื่อได้รับแจ้งให้ออกปฏิบัติหน้าที่กับทีม EMS ต้องทราบ
1. ข้อมูลเบื้องต้นของสารเคมีว่ามีอันตรายอย่างไร ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่จำเป็นตามชนิดของ
สารเคมี เช่น ชุดป้องกันอันตราย หน้ากากกรองสารเคมี แว่นตา ถุงมือ รองเท้าบู๊ท
2. ควรทิศทางลมว่าพัดจากไหนไปไหน จะจอดรถที่ไหนจึงจะปลอดภัย
3. เมื่อไปถึงเวลาจอดรถให้จอดเอาหน้ารถออกเพื่อเตรียมพร้อม
4. หลังจากส่งผู้บาดเจ็บเสร็จแล้วให้ทำความสะอาดรถโดยล้างภายนอก และ ภายในรวมถึง อุปกรณ์
อื่นๆ ที่อยู่ในรถ เช่น เปลผู้ป่วย เบาะนั่ง ฯลฯ ด้วยน้ำให้สะอาด เปิดประตูหน้าผึ่งลม ให้แห้งสนิท
การดูผบู้ าดเจ็บที่สัมผัสสารเคมีสำหรับพนักงานรักษาศพ
การรับผู้ป่วยเสียชีวิตนอกโรงพยาบาลจากสารเคมี
1. แยกศพไว้ต่างหาก สวมถุงพลาสติกบรรจุศพหรือห่อด้วยพลาสติกให้มิดชิด เพื่อป้องกันการ
แพร่กระจายของสารเคมี และติดป้ายแสดง “ ผู้เสียชีวิตจากสารเคมียังไม่ได้ล้างตัว”
2. เมื่อเหตุการณ์สงบ และห้องล้างตัวใช้ล้างตัวผู้บาดเจ็บจากสารเคมีที่มีชีวิตหมดแล้ว จึงนำศพมา
ชำระล้างร่างกายให้สะอาด และนำไปรักษาที่ห้องพักศพตามระบบปกติ
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แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุ
รายละเอียดการรับแจ้ง
วันที่เกิดเหตุ.................................................................. เวลาที่เกิดเหตุ…………………………………………………………………..
ชื่อผู้แจ้ง…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
โทรศัพท์………………………………………….
วันที่รับแจ้ง........................................................................................... เวลา…………………………………………………………..
ชื่อสารเคมี.............................................................................................................................................................
UN No…………………………………………………………………CAS No…………………………………………………………………..
อันตรายของสารเคมี..............................................................................................................................................
จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บ...........................................................................................................................................
ชนิดของการบาดเจ็บ.............................................................................................................................................
ระยะเวลาที่คาดว่าผู้ป่วยจะมาถึง..........................................................................................................................
ทิศทางลม..............................................................................................................................................................
บริเวณที่เกิดเหตุ
 สถานประกอบการ/โกดัง/โรงงาน/ชุมชน..................................................................................................................
ประกอบกิจการ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สาเหตุของการเกิดเหตุ......................................................................................................................................................
ลักษณะการเกิดเหตุ หรือมลพิษ
 อุบัติภัยสารเคมีรั่วไหล
 น้ำมันรั่ว ไหลในทะเล
 ระเบิด / เพลิงไหม้
 น้ำเสีย
 ฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  เขม่าควัน  กากของเสีย
 เสียงดัง
รายละเอียด
.........................................................................................................................................................……………………………
….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
การดำเนินการช่วยเหลือในขณะนี้
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
ความเดือดร้อน หรือผลกระทบ
 แม่น้ำ ลำคลอง น้ำเสีย
 ประชาชนเจ็บป่วย / เสียชีวิต
 ประชาชนได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
 ทรัพย์สินเสียหาย
รายละเอียด
เพิ่มเติม………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ผู้รับข่าว......................................................................................................................................................... .......

