


เตรียมแผนเผชิญเหตุไวตั้งแตในยามปกติ

เตรียมกาํลังพลและยุทโธปกรณพรอมปฏิบัติงานทันที
ทีไ่ดรับการรองขอ

เปนผูสนับสนุนตามระบบ(Incidence Command System)

ริเริ่มการปฏิบัติที่จาํเปนในสถานการณวิกฤติเฉพาะหนา
ตามความเหมาะสม

นโยบาย ทบ.ในการตอบสนองตอภัยพิบัติ



Emergencies need

TimeTime

need
Military aids

Other Department aids

Local aids



ยา/เวชภัณฑ + สป.ถาวร สาย พ. ใน 1 ชุดแพทย

ชุดอุปกรณชวยชีวิตฉุกเฉิน

น้ําหนัก 20 กก.

สป.ถาวร สาย.พ.

น้ําหนัก 50 กก.
ยา/เวชภัณฑ

น้ําหนัก 50 กก.

เปลขึ้นลงแนวดิ่ง



ชุดอุปกรณประจําชุดแพทย

1.อุปกรณสื่อสาร

2.Tent

3.ถุงนอน

4.ไฟฉาย

5.MRE



ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก
(ศบภ.ทบ.)

 กองทัพภาคที่ ๑ - ๔
(ศบภ.ทภ.๑ - ๔)

กรมแพทยทหารบก
(ศบภ.พบ.)

หนวยทหาร หนวยแพทย รพ.พระมงกุฏเกลา



อุตรดิตถ
พิษณุโลก

นครสวรรค

อยุธยา

ลพบุรี

สระบุรี

กทม.+ปริมณฑล



เปนผูสนับสนุนตามระบบ 
Incidence Command System

ศปภ.

สพฉ.     ทบ.        สวนราชการ      ทองถิน่

ผูแทนถาวร/ผูแทนหมุนเวียน

ใหการสนับสนนุตามรองขอ





ศูนยบรรเทาสาธารณภัย กองทัพบก
(ศบภ.ทบ.)

 กองทัพภาคที่ ๑ - ๔
(ศบภ.ทภ.๑ - ๔)

กรมแพทยทหารบก
(ศบภ.พบ.)

หนวยทหาร หนวยแพทย รพ.พระมงกุฏเกลา







กรมแพทยทหารบก
รพ.พระมงกุฏเกลา

รพ.อานนัทมหิดล.

กองทัพภาคที่ ๑

กองทัพภาคที่ ๒

กองทัพภาคที่ ๓

กองทัพภาคที่ ๔

ชุดเคลื่อนยายผูปวย ๑
ชุดเคลื่อนยายผูปวย ๒
รพ.สนาม วังนอย 
ชุดแพทยเคลื่อนที่ รพ.พระมงกุฏเกลา
รพ.สนาม ทุงนเรศวร
ชุดแพทยเคลื่อนที่ รพ.อานนัทมหิดล
ชุดแพทยเคลื่อนที่ ๑ (สุรสีห )
ชุดแพทยเคลื่อนที่ ๒ (ธนะรัชต)
ชุดแพทยเคลื่อนที่ ๓ (สุรนารี ๑)
ชุดแพทยเคลื่อนที่ ๔ (สุรนารี ๒)
ชุดแพทยเคลื่อนที่ ๕ (ประจักษ)
ชุดแพทยเคลื่อนที่ ๖ (สรรพสิทธิ์)
ชุดแพทยเคลื่อนที่ ๗ (นเรศวร)
ชุดแพทยเคลื่อนที่ ๘ (สุรศักดิ์มนตรี)
ชุดแพทยเคลื่อนที่ ๙ (วชิราวุธ)

สวนปฏิบัติการ



ชุดเคลื่อนยายผูปวย
12 ต.ค.54-14 ธ.ค.54



 รพ.สนาม วังนอย อยุธยา
16 ตุลาคม 54 – 14 ธ.ค.54



ชุดแพทยเคลื่อนที่
25 ต.ค.54 – 28 ธ.ค.54



หมวดเรือพยาบาล
11/11/11 – 14/12/11



ชุดฟนฟูสภาพจิตใจ
12 พ.ย.54 – 28 ธ.ค.54



ชุดกําจัดยุง/แมลงวัน
10 พ.ย.54 – 31 ม.ค.55



   1 ก.ย.54. – 28 ธ.ค.54
รวม            523  ภารกิจ
                 314  ที่หมาย
         208,582  ผูรับบริการ



บทเรียน
จาก

มหาอุทกภัย



Commander                      

Staff

Task Force Teams

Personnel
Intelligence
Operation
Logistic
Budget
Finance
Public Affair



สวนอํานวยการ

น.ประสานงาน บันทึกประชุม ประจําวัน

รายงานผลการปฏิบัติประจําวัน

ฝายกําลังพล การจัดกําลังพลปฏิบัติงานในชุดตางๆ

สิทธิกําลังพล (ที่พัก อาหาร เบี้ยเลี้ยง)

ฝายขาว สถานการณประจําวัน

เครือขายประสานงาน

ฝายยุทธการ กําหนดพื้นที่ปฏิบัติงาน

ประสานงานหนวยในพื้นที่

สรุปผลการปฏิบัติงาน



ฝายกิจการพลเรือน ขออนุมัติเงินทดรองราชการ(ฝกร.ศบภ.ทบ.)

ประสานงานกับหนวยงานพลเรือน

ฝายสงกําลังบํารุง บัญชีคุม สป.ถาวร

สรุปความสิ้นเปลืองยา/เวชภัณฑ รายวัน

ฝายงบประมาณ รวบรวมประมาณการความตองการงบประมาณ

เสนอขออนุมัติประมาณการงบประมาณ

ฝายการเงิน จัดทําบัญชีการใชจายงบประมาณ

ยืมเงินเพื่อใชในการดําเนินการ

รวบรวมหลักฐานการใชหนี้เงินยืม

ฝายประชาสัมพันธ    ประสานสื่อมวลชน/เอกสารแถลงขาว



ประชุม ศปภ.
ประชุม ศบภ.ทบ.
วิทยุ/โทรศัพทประสานงาน
คําสั่งปฏิบัติราชการ
บัญชีกําลังพล
บัญชีสป.ถาวร
บัญชีสป.สิ้นเปลือง
ประมาณการงบประมาณ
บัญชีคาใชจาย
รายงานผลการปฏิบัติ

ยืนยันที่หมาย

รับภารกิจ

ตรวจสอบความพรอม

ปฏิบัติภารกิจ

ประสานงานเพิ่มเติม

สรุปผลการปฏิบัติงาน

เบิก-จาย สป.

วงรอบปฏิบัติงาน ๑๐ วัน
อาหารบูด
ถุงยังชีพไมพอ
ความตองการมาก/หลากหลาย
การประสานงาน
ภารกิจ ณ.ที่หมาย

หนวยแพทยเคลื่อนที่

กองบังคับการ

ปญหา/ขอขัดของ



การปองกนัตนเองเปนความเรงดวนแรก
     1.ความปลอดภัยของผูปวย  
     2.ทรัพยสินของทางราชการ

การเตรียมแผนอพยพผูปวยควรเปนความลับ
การอพยพผูปวยอาการหนัก(แดง)มีความเสี่ยงสูง
การอพยพผูปวยไมหนัก(เหลือง/เขยีว)ชวยลดภาระของ รพ.

ปองกันสวนสําคัญ 2 ชั้น
    หมอแปลงไฟ
    ระบบสาธารณูปโภค
    ระบบคอมพิวเตอร











การพัฒนา
ชุดเคลื่อนยายผูปวย

เครื่องมือแพทย
แสงสวาง
พัดลมระบายความรอน
เครื่องมือสื่อสาร
ระบบนําทาง



สวนตางๆ ของ  รพ.สนาม (วังนอย)
    ผูปวยนอกและฉุกเฉิน          ผูปวยใน

       แผนกเภสัชกรรม

          บริเวณดานหนา

    เวชระเบียน และคัดกรอง          สังเกตอาการ



รพ.คายจิรประวัติ จว.นครสวรรค



การจัดตั้ง รพ.สนาม
   1. ใชอาคารวางเปลา
   2. ขยายขีดความสามารถของ รพ.เดิม

การจัดเฉพาะกิจ
   1.บุคลากร
   2.สิ่งอุปกรณ/เครื่องมือแพทย
   3.ยา+เวชภัณฑ
   4.อาคาร/สถานที่
   5.สาธารณูปโภค

มาพรอม
ผูปวย

เจาบาน



ชุดแพทยเคลื่อนที่แบบพิเศษ
ขีดความสามารถ
-เขาถึงพื้นที่ได(ลุยน้ําลึก ไมเกิน ๑๒๐ ซม.)
-ตรวจโรคทั่วไป/จายยา
-ชวยชีวิตฉุกเฉินขัน้สูง
-เคลื่อนยายผูปวย(นอน ๖ ราย + นัง่ ๘ ราย)
-แจกถุงยังชีพ

กําลังพล
-แพทย ๑ พยาบาล ๑ ส.พยาบาล ๒ พลขับ ๑

ยุทโธปกรณ
-เครื่องมือแพทยดูแลผูปวยอาการหนักในระหวางเคลื่อนยาย
-ยาและเวชถัณฑ(ผูปวย ๒๐๐ ราย/วัน)
-เครื่องมือตรวจโรคทั่วไป
-รถยนตบรรทุกขนาดใหญ
-ถุงยังชีพ









หมวดเรือพยาบาลทหารบก

                บก.มว.
  เรือพยาบาลใหญ (น.๑,ส.๑)
  รถบรรทุกขนาดใหญ (ส.๑)

          ตอนเรือพยาบาลที่ ๑ - ๔
    เรือพยาบาลใหญ (น.๑,ส.๓)
    เรือพยาบาลกลาง (ส.๒)
    เรือพยาบาลเล็ก (ส.๑)
    รถบรรทุกขนาดใหญ (ส.๑)
    รถพยาบาลขนาดใหญ (น.๑,ส.๑)

- ตรวจภูมิประเทศ
- ประสานงาน
- ควบคุมการปฏิบตัิงาน

- ตรวจโรคทั่วไป/จายยา
- ทําแผล/เย็บแผล/ฉีดยา
- เคลื่อนยายผูปวย
- ชวยชีวิตฉุกเฉิน
- ใหคําแนะนําสุขภาพกาย/ใจ
- แจกจายถุงยังชีพ





          บทเรียน
สติ/หลักการ/นโยบาย
เอกภาพในการสั่งการ
ความรวมแรงรวมใจ
ความเสียสละ
การบูรณาการ
การประสานงาน
อดทน/ใหอภัย

เตรียมแผน/ยุทโธปกรณ/กําลังพล   พรอมปฏิบัติงาน
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