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การฝึกซ้อมระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ (ICS) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
เพื่อรองรับภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  

เขตสุขภาพที่ 1 วันที่ 21 – 23 กรกฎาคม 2559 
 
วัตถุประสงค์ 

1. ทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ของจังหวัดในเขตสุขภาพท่ี1 
และเขตสุขภาพที่ 1 ในระยะเผชิญเหตุกับภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มความรุนแรง ระดับ 2 
(จังหวัดต้องการความช่วยเหลือ เขตจัดการได้เอง) 

2. ทดสอบระบบสื่อสารในภาวะฉุกเฉินทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
3. ทดสอบการปฏิบัติการ และการประสานงานของทีมปฏิบัติการด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EMS , 

Mini – MERT , MERT, MCATT, SRRT/ENV) ร่วมกับทีมกู้ภัยอาคารถล่ม (CM-USAR) ทีมนิติเวช
โดยการสนับสนุนของทีมกองบิน 41 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทหาร โรงเรียนและส่วนอ่ืนๆ  เน้น
การท างานร่วมกันเป็นทีมทั้งในส่วนสาธารณสุขและหน่วยงานอื่นๆ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม การ
จัดการในศูนย์อพยพ (ด้านการแพทย์และสาธารณสุข) และ การจัดการศพในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

 
ขอบเขตการฝึกซ้อม (exercise scope) 

การตอบโต้ด้านการแพทย์และสาธารณสุข รองรับภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ในเขตสุขภาพท่ี 1 
ภัยระดับ  2  (จังหวัดขอความช่วยเหลือจากเขต และเขตจัดการได้เอง) 

 
รูปแบบการฝึกซ้อม (Types of exercise)  ได้แก่ 

1. การฝึกซ้อมชนิดบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 
2. การฝึกซ้อมจริงในพ้ืนที่ ( Field Exercise : FIELD SCALE EXERCISE : FSX) วันที่ 22-23  

กรกฎาคม 2559 สถานที่ฝึกซ้อม อ าเภอแม่ริม  
 
ผู้เข้าร่วมการฝึกซ้อม 

1. บุคลากรสาธารณสุขตามโครงสร้างระบบบัญชาการเหตุการณ์ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
ระดับเขต ระดับจังหวัด และศูนย์วิชาการภายในเขตสุขภาพที่ บุคลากรสาธารณสุขในศูนย์
วิชาการต่างๆ 

2. ทีมปฏิบัติการโต้ตอบทางการแพทย์และสาธารณสุข (EMS , Mini – MERT , MERT, MCATT, 
SRRT/ENV) 

3. ทีมปฏิบัติการกู้ภัยอาคารถล่มเชียงใหม่ (CM-USAR) 
4. บุคลากรจากป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัดและป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เขต 10 ล าปาง 
5. บุคลากรจากเครือข่ายต่างๆได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลค่ายกาวีละ  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่กองบิน 41 กอง
พันพัฒนาที่ 3 มณฑลทหารบกที่ 33 กองพลทหารราบที่ 7 ต ารวจภูธรภาค 5 ทีมชันสูติพลิกศพ
จังหวัดเชียงใหม่ 
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สถานการณ์์จ าลองการฝึกซ้อมระบบบัญชาการณ์เหตุการณ์ (ICS) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
เพื่อรองรับภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เขตสุขภาพที่ 1  

 
สถานการณ์์  ล าดับที่ 1 

วันที่  22 ก.ค. 2559 เวลา 08.00 น. เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.2 ริกเตอร์ บริเวณรอย เลื่อนแม่ทา 
ศูนย์์กลางในเขตต าบลดอนแก้้ว อ าเภอแม่่ริม จังหวัดเชียงใหม่่ ในระดับลึกจากพ้ืนผิวโลก 8 กิโลเมตร 
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวขยายตัวออกจากจุดศูนย์์กลาง แผ่กระจายออกไปเป็นบริเวณกว้าง โดยเฉพาะ
อ าเภอแม่่ริม อ าเภอเมืองเชียงใหม่่ อ าเภอสันทราย อ าเภอดอยสะเก็ด อ าเภอแม่แตง อ าเภอสันก าแพง อ าเภอ
สารภี และอ าเภอหางดง   

 
การเผชิญเหตุ 

วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัต ิ
1.พ้ืนที่เกิดเหตุ
ประเมินสถานการณ์
ได้ถูกต้อง 
2.เกิดการรับมือ
อย่างเหมาะสม 
3.มีการแจ้ง และ
รายงานตามแผนฯ 
4.ทุกหน่วยงานมีการ
เฝ้าระวังเหตุการณ์ 

1.สสจ.ชม 
2.ศูนย์สั่งการ 
รพ.นครพิงค์ 
3.รพ.นครพิงค์ 
4.ทุกหน่วยงานใน
เขตสุขภาพท่ี 1 
5.ปภ. 
 

1.สสจ.ชม 
2.ศูนย์สั่งการ
รพ.นครพิงค์ 
3.สสจ.
เชียงราย
(ตัวแทนเขต)  
 
 
 

1.พ้ืนที่เกิดเหตุ ปฏิบัติตามแผนรับมือแผ่นดินไหว 
2.สสจ.เชียงใหม่ ตรวจสอบสถานการณ์ เตรียมแผน
รับมือเหตุการณ์ (IAP) และรายงานสถานการณ์ 
3.ศูนย์สั่งการรพ.นครพิงค์ รับข้อมูลข่าวสาร เพ่ือสั่ง
การในช่วงวิกฤต 
3.จังหวัดอ่ืนๆ ติดตามสถานการณ์ และเฝ้าระวัง
พ้ืนที่ และเตรียมการช่วยเหลือจ.เชียงใหม่ 
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สถานการณ์์  ล าดับที่ 2 
วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา  08.20 น. แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้้ส่งผลกระทบและก่อให้เกิด

ความเสียหายต่อโครงสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร สนามบิน ถนน สะพาน โดยเฉพาะอาคารสูงและอาคาร
ที่ก่อสร้างไม่่ได้้มาตรฐาน พังถล่มลงมาหลายอาคาร  ประชาชนในพื้นท่ีแตกตื่น บางส่วนออกมาจากตัวอาคาร 
การติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะ โทรศัพท์ ไม่สามารถติดต่อได้้ แต่ยังสามารถติดต่อสื่อสารทางวิทยุได้ สัญญาณของ
สถานีทวนสัญญาณ (Repeater) ยังใช้ได้  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ออกส ารวจความเสียหายและจัดส่งทีม กู้ภัยอาคารถล่มเข้าให้
ความช่วยเหลือ แต่เนื่องจากมีความเสียหายเป็นบริเวณกว้าง และทีมกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
บางส่วนก็ประสบภัยเอง การเข้าช่วยเหลือและการส ารวจความเสียหาย เป็นไปด้วย ความยากล าบาก 

มีการรายงานความเสียหายของโรงพยาบาลและสถานบริการสาธารณสุขในอ าเภอแม่่ริม อ าเภอเมือง
เชียงใหม่่ อ าเภอสันทราย อ าเภอดอยสะเก็ดและอ าเภอแม่แตง พบความเสียหายมากสุดในอ าเภอแม่ริม
โดยเฉพาะโรงพยาบาลนครพิงค์ พบอาคารสูงด้านทิศเหนือ (อาคาร 1,3,7,8) ได้รับความเสียหายอย่างหนัก
และอาคาร 3 ทั้งอาคารถล่มลงมามีผู้ป่วยและญาติติดอยู่ด้านในใต้อาคารที่ถล่ม ส่วนอาคารทางด้านทิศใต้ 
(อาคารอุบัติเหตุและอาคาร 6) ไม่ได้รับความเสียหายมาก มีรอยร้าวของตัวอาคารเล็กน้อย และศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉิน (ศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค)์ ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้ แต่วิทยุสื่อสารยังใช้
การได้และใช้ไฟฟ้าจากเครื่องปั่นไฟของโรงพยาบาลคาดว่ามีผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่บนตึกทั้งหมด 620 คน 
ได้รับบาดเจ็บและติดอยู่บนอาคารประมาณ 400 คน, ช่วยเหลือตัวเองและเดินออกมาได้ 150 คน , ติดอยู่ใต้
อาคารที่ถล่มประมาณ 20 คน และเสียชีวิตประมาณ 50 คน 
การเผชิญเหตุ 
วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัต ิ
1.พ้ืนที่เกิดเหตุ
ประเมินสถานการณ์
ได้ถูกต้อง 
2.เกิดการรับมือ
อย่างเหมาะสม 
3.มีการแจ้ง และ
รายงานตามแผนฯ 

1.สสจ.ชม 
2.ศูนย์สั่งการ 
3.รพ.นครพิงค์ 
4.รพ.มหาราชฯ 
5.รพ.ค่ายกาวีละ 
6.ทีมชันสูติพลิกศพ 
7.ทุกหน่วยงานในเขต
สุขภาพที่ 1 
8. ส านักงานเขตสุขภาพ
ที่ 1 
9.ปภ. 
10.กองบิน 41 
11อบต ดอนแก้ว 
12.ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ 
13.กองพันพัฒนาที่ 3 
14.กองพลทหารราบที่ 7 
15.ต ารวจภูธรภาค 5 

1.สสจ.ชม 
2.ศูนย์สั่งการ 
3.รพ.นครพิงค์ 
4.อบต ดอนแก้ว 
5.ร.ร.ศึกษา
สงเคราะห์ 
6.กองพันพัฒนาที่ 3 
7.ปภ.และทีม CM-
USAR 
8.กองบิน 41 
9.กองพลทหารราบที่ 
7 
10.ต ารวจภูธรภาค 5 
11.ทีมชันสูติพลิกศพ 

1.พ้ืนที่เกิดเหตุตอบโต้เหตุการณ์ตาม
แผนฯ 
2.ศูนย์สั่งการรพ.นครพิงค์ สั่งการส่งทีม 
EMS ออกรับผู้ป่วย  
3.รพ.นครพิงค์เปิด EOC และจัดท าแผน
เผชิญเหตุและรายงาน สสจ.ชม 
4. สสจ.เชียงใหม่ เปิด EOC และจัดท า
แผนเผชิญเหตุ (IAP) และรายงานฯแก่
ผู้ตรวจราชการ และผู้ว่าราชการจังหวัด
รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5.จังหวัดอ่ืนๆ ติดตามสถานการณ์ และ
เฝ้าระวังพ้ืนที่ และเตรียมการ
ช่วยเหลือจ.เชียงใหม่ 
6.ส านักงานเขตฯ ติดตามสถานการณ์ 
และเตรียมการเปิดศูนย์ EOC และการ
ช่วยเหลือ 
7.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผน 
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สถานการณ์  ล าดับที่ 3 
วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา  09.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่่ ในฐานะผู้อ านวยการจังหวัด ได้้

เรียกหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน มูลนิธิ เข้าประชุมหารือโดยเร่งด่วน เพ่ือประเมิน 
สถานการณ์หาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน พร้อมสั่งการให้แต่ละท้องถิ่นและส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือประชาชน สั่งการให้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพในระดับต าบลและระดับอ าเภอที่ได้รับ
ผลกระทบและให้มีการจัดตั้งศูนย์อพยพระดับจังหวัดที่สนามกีฬา 700 ปี และรายงานให้กระทรวงมหาดไทย
ทราบเป็นระยะพร้อมขอรับการสนับสนุนทีมกู้ภัยจากทั้งในและนอกพ้ืนที่ เข้าค้นหาประชาชนผู้ประสบภัย   
การเผชิญเหตุ 
วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัติ 
1.เพ่ือให้มีการ
ประสานข้อมูลและ
แผน ทั้งหน่วยงานใน
กระทรวงสาธารณสุข
และหน่วยงานอื่นใน 
ระดับจังหวัด 
 

1.สสจ.ชม 
2.ปภ. จ.เชียงใหม่ 
3.มทบ.33 
4.กองพลทหารราบ
ที่ 7 
5.ปภ.เขต 10 
ล าปาง 
6.ต ารวจภูธรภาค 5 
7. หน่วยงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

1.สสจ.ชม 
2.ปภ. จ.เชียงใหม่ 
3.อบต ดอนแก้ว 
4.มทบ.33 
5 ปภ.เขต 10 
ล าปาง 
6.ต ารวจภูธรภาค 5 
 

1.EOC สสจ.ชม สรุปผลการด าเนินงานด้าน
การแพทย์ด้านสาธารณสุขและแผนเผชิญเหตุ
พร้อมทั้งขอการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ใน
การประชุม EOC จังหวัด 
2.EOC สสจ.ชม ส่งตัวแทนเข้าร่วมใน EOC 
จังหวัดเชียงใหม่ 
3. EOC รพ.นครพิงค์เข้าร่วมเป็นทีมปฏิบัติการ
ใน EOC สสจ.เชียงใหม ่
4. อบต.ดอนแก้วจัดตั้งศูนย์อพยพประชาชนใน
พ้ืนที่ดอนแก้ว 
5.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามแผน 
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สถานการณ์  ล าดับที่ 4 
วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา  09.45 น. มีรายงานความเสียหายจากทาง ปภ.จังหวัดดังนี้  
1. เทศบาลนครเชียงใหม่่ รายงานว่ามีอาคารสูง 3 แห่งพังทลายลงมา อีก 5 แห่งไม่มีความ ปลอดภัย 

อาคารขนาดเล็กและบ้านเรือนประชาชนที่โครงสร้างไม่่แข็งแรง จ านวน 80 หลัง พังทลายลงมา มีประชาชน
เดือดร้อน ประมาณ 450,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพอยู่ในที่โล่งแจ้งใกล้้กับท่ีพักอาศัย และยังไม่มี
ความมั่นใจที่จะเข้าตัวอาคาร คาดว่ามีผู้้ติดในอาคารที่ปรักหักพัง ประมาณ 1,800 คน และมี ผู้้เสียชีวิตที่ติด
อยู่ในอาคารต่างๆไม่น้อยกว่า 450 คน  

2.องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว รายงาน่ว่ามีอาคารสูง 1 แห่งพังทลายลงมา อาคารขนาด เล็ก
และบ้านเรือนประชาชนที่โครงสร้างไม่แข็งแรง จ านวน 13 หลัง พังทลายลงมาเช่นกัน มีประชาชน เดือด้ร้อน
ประมาณ 8,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่อพยพอยู่่ในที่โล่งแจ้งใกล้กับที่พักอาศัยและยังไม่มี ความมั่นใจที่จะ
เข้าตัวอาคาร คาดว่ามีผู้้ติดในอาคารที่ปรักหักพัง ประมาณ 150 คน และมีผู้เสียชีวิตที่ติด อยู่ในอาคารต่างๆ 
ไม่่น้อยกว่า่า 10 คน  

3. เทศบาลต าบลแม่โจ้ รายงานว่ามีอาคารสูง 1 แห่งพังทลายลงมา อาคารขนาดเล็กและ บ้านเรือน
ประชาชนที่โครงสร้างไม่แข็งแรง จ านวน 20 หลัง พังทลายลงมาเช่นกัน มีประชาชนเดือดร้อน ประมาณ 
15,000 คน ประชาชนส่วนใหญ่่อพยพอยู่่ในที่โล่่แจ้งใกล้้กับท่ีพักอาศัยและยังไม่มีความม่ันใจที่ จะเข้าตัว
อาคาร คาดว่ามีผู้้ติดในอาคารที่ปรักหักพัง ประมาณ 350 คน และมีผู้้เสียชีวิตที่ติดอยู่ในอาคาร ต่างๆ ไม่น้อย
กว่า 50 คน 
การเผชิญเหตุ 
วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัต ิ
1.มีการจัดท าแผน
เผชิญเหตุที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ที่
เกิดข้ึน 
2.ประเมินทรัพยากร
ที่มีอยู่เพื่อขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติมให้
เพียงพอ 
3.ทีมปฏิบัติการ 
ออกปฏิบัติการตาม 
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

1.EOC รพ.นคร
พิงค์ 
2.EOCสสจ.ชม 
3.ทุกหน่วยงานใน
เขตสุขภาพท่ี 1 
4. EOC เขต
สุขภาพที่ 1 
5.ปภ. จ.เชียงใหม ่
6.อบต ดอนแก้ว 
5. หน่วยงานอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง 
 

1.EOCสสจ.ชม 
2. ปภ. จ.
เชียงใหม่ 
3.อบต ดอน
แก้ว 
4. EOC เขต 
5. EOC สสจ.
น่าน 
6. หน่วยงาน
อ่ืนๆที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 

1.EOC สสจ.เชียงใหม่ จัดท าแผนเผชิญเหตุ (IAP) สั่ง
การตามแผนและขอสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น 
รวมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับ 
2. EOC นครพิงค์ จัดท าแผนเผชิญเหตุ (IAP) สั่งการ
ตามแผนและขอสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น จาก 
EOC สสจ.ชม รวมทั้งรายงานผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับ 
3.ส านักงานเขตฯ ประเมินสถานการณ์ และเปิด 
EOCเขต(สถานที่เดียวกับ EOC สสจ.เชียงใหม่) 
จัดท าแผนเผชิญเหตุและส ารวจทรัพยากรของจังหวัด
ต่างๆในเขต  
4.จังหวัดอ่ืนๆ ส ารวจทรัพยากรและรายงาน EOC 
เขต เพ่ือรองรับการช่วยเหลือ EOC สสจ.เชียงใหม่ 
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สถานการณ์์  ล าดับที่ 5 
วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา  10.30-15.30 น.นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะบัญชาการ

ทางการแพทย์จังหวัด ได้รับรายงานเพิ่มเติมเข้ามาที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเชียงใหม่โดยศูนย์รับแจ้ง
เหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินรายงานผลกระทบของโรงพยาบาลดังนี้คือ  

1. โรงพยาบาลนครพิงค์ ไม่สามารถให้บริการรักษาผู้ป่วยได้และต้องย้ายผู้ป่วยออกจากตัวตึก
ทั้งหมดจ านวน 500 คน โดยมีผู้ป่วยหนักท่ีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจจ านวน 50 คน ผู้ป่วยที่
ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ 200 คน ผู้ป่วยที่ต้องการผ่าตัดใหญ่ 30 คน(บาดเจ็บสมอง 5 คน บาดเจ็บ
ทรวงอกและบาดเจ็บช่องท้อง 10 คน บาดเจ็บเส้นเลือดร่วมกับกระดูกหัก 2 คน บาดเจ็บกระดูก
แขนขาหัก 10 คน และผ่าตัดเจ็บป่วยทั่วไปจาก Peritonitis 3 คน )ผู้ป่วยติดใต้อาคาร 50 คน 
และผู้เสียชีวิตอีก 60 คน 

2. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มีอาคารสุจิโนมีรอยร้าว และมีผู้ป่วยเข้าไปรักษาจ านวนมาก
และสามารถรองรับผู้ป่วยได้อีก 50 รายและรองรับผู้ป่วยหนักท่ีต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ10 ราย 

3. โรงพยาบาลสันทรายมีรอยร้าวของอาคารผู้ป่วยในแต่ยังสามารถให้บริการได้ แต่ตึกผู้ป่วยนอกไม่
สามารถให้บริการได้มีผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นจ านวนมาก 

4. โรงพยาบาลแม่แตง โรงพยาบาลดอยสะเก็ด โรงพยาบาลสันก าแพงพบรอยร้าวเล็กน้อย ยังให้
บริการผู้ป่วยได้แต่มีผู้ป่วยเข้าไปรักษาจ านวนมาก บุคลากรไม่เพียงพอ 

5. โรงพยาบาลหางดง โรงพยาบาลสารภี โรงพยาบาลแม่วางพบรอยร้าวเล็กน้อย ยังให้บริการ
ผู้ป่วยได ้

6. โรงพยาบาลและสถานบริการสุขภาพอ่ืนๆยังไม่มีรายงานความเสียหาย 
7. ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอสนับสนุนทีมแพทย์พยาบาล 

ปฐมพยาบาลและตรวจรักษา ที่จุดอพยพของประชาชนไร้ที่อยู่อาศัย ประมาณ 1,500 คน ณ.ที่
สนามกีฬา 700 ปี 

8. ทีม CM-USAR ร้องขอทีมแพทย์เข้าร่วมทีมในการผ่าตัดผู้ป่วยที่ติดใต้ตึกจ านวน 2 คน 
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การเผชิญเหตุ 
วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัต ิ
1.มีการจัดท าแผนเผชิญ
เหตุที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน 
2.ประเมินทรัพยากรที่มี
อยู่เพื่อขอรับการ
สนับสนุนเพิ่มเติมให้
เพียงพอ 
3.ทีมปฏิบัติการ ออก
ปฏิบัติการตาม 
สถานการณ์อย่าง
เหมาะสม 

1.EOC รพ.นครพิงค์ 
2.EOCสสจ.ชม 
3.ทุกหน่วยงานในเขต
สุขภาพที่ 1 
4. EOC เขตสุขภาพท่ี 1 
5.โรงพยาบาลมหาราช
นครเชียงใหม่ 
6. โรงพยาบาลค่ายกาวี
ละ 
7.ปภ. 
8.กองบิน 41 
9.อบต ดอนแก้ว 
10.ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ 
11.กองพันพัฒนาที่ 3 
12.กองพลทหารราบที่ 7 
13.ต ารวจภูธรภาค 5 
14.หน่วยงานอื่นๆท่ี
เกี่ยวข้อง 
 

1.EOCสสจ.ชม 
2. EOC เขต 
4. EOC สสจ.แพร่ 
, เชียงราย,พะเยา  
5.โรงพยาบาล
มหาราชนคร
เชียงใหม่ 
6. โรงพยาบาล
ค่ายกาวีละ 
 
 
 

1. EOC สสจ.เชียงใหม่ และ รพ.นคร
พิงค์ 
สั่งการให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามขึ้นใน
พ้ืนที่อ าเภอแม่ริมและอ าเภอสันทราย 
และท าการย้ายผู้ป่วย 
โรงพยาบาลนครพิงค์ท้ังหมดไปยัง
โรงพยาบาลอื่นๆ  
2.EOC สสจ.เชียงใหม่ รายงานผู้ตรวจ
ราชการฯเพ่ือร้องขอทีมสนับสนุนจาก
จังหวัดอ่ืนและส่งผู้ป่วยรักษายัง
โรงพยาบาลในเขตสุขภาพที่ 1 
3. EOC เขต สั่งการให้ทีม MERT จาก 
จ.แพร่ จ.น่าน เข้าปฏิบัติการที่ รพ.
สนาม ณ. อ.สันทรายและทีม MERT จ.
ล าปาง จ.เชียงราย ที่โรงพยาบาลสนาม
ที่ อ.แม่ริม 
4. EOC เขตสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียม
ความพร้อมของทีม mini MERT , SRRT 
, MCATT และทีม ENV รวมทั้ง
จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และรอฟังค าสั่งเพื่อออก
ปฏิบัติการ 
5.จังหวัดอ่ืนๆ รายงานความพร้อมของ
ทรัพยากรต่างๆ ให้ EOC เขต  
6. EOC เขตสั่งการให้จังหวัดต่างๆ 
จัดส่งทีม............. 
และวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์
.......................................เข้าปฏิบัติการ
ในพ้ืนที่เกิดเหตุในจังหวัดเชียงใหม่ 
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สถานการณ์  ล าดับที่ 6 
วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา  11.00 น. เกิด Aftershock ขนาด 4.8 ริกเตอร์ บริเวณต าแหน่งเดิมท่ีเกิด

แผ่นดินไหว ท าให้อาคาร สูงในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ท่ีแตกร้าว พังทลายลงมาอีก 2 อาคาร อาคารขนาด
เล็กและบ้านเรือน ประชาชนที่โครงสร้างไม่่แข็งแรง อีก 42 หลัง และมีทีมกู้้ภัยที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่่ 1 ทีมที่
โรงพยาบาลนครพิงค์ ติดอยู่ในซากอาคาร จ านวน 3 คน  อาคารอุบัติเหตุและเสาวิทยุศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์พังลง
ไม่สามารถติดต่อสื่อสารได้ ประชาชนส่วนใหญ่่เกิดความหวาดกลัว และเริ่มมีข่าวลือในทางลบ เกี่ยวกับภัย
พิบัติ แผ่นดินไหวในครั้งนี้   
การเผชิญเหตุ 
วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัต ิ
1.ให้มกีารจัดหา
ระบบสื่อสาร ที่
ตอบสนองต่อการ
เผชิญเหตุ 
2.ให้มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์แก่
ประชาชนเพื่อลด
ความตื่นตระหนก 
3.ผู้ได้รับผลกระทบ
ด้านสุขภาพจิตได้รับ
การดูแลอย่าง
เหมาะสม 
 

1.สบส 
2.ทีม MCATT
สสจ.ชม 
3.PIO เขต 

1.สบส 
2.ทีม MCATT 
สสจ.ชม 
3.PIO เขต 

1.สบส. และ EOC สสจ.ชม มีแผนรองรับ
ระบบสื่อสาร 
[ ICP แต่ละจังหวัดใช้ด้วยกัน (155.475 ) , EOC 
กลาง (154.925) ] , single side band(upper) + 
check วอ.16 
2.PIO เขตจัดท าสื่อเพ่ือประชาสัมพันธ์และสรุปผล
การปฏิบัติการ เพื่อเตรียมการแถลงข่าวของเขต 
3.ทีม MCATT เตรียมแผนเผชิญเหตุส าหรับผู้ได้รับ
ผลกระทบทางสุขภาพจิต และออกปฏิบัติการ 
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สถานการณ์์  ล าดับที่ 7 
วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา18.30 น.โรงพยาบาลสนามที่อ าเภอสันทราย รวมทั้งผู้บาดเจ็บจาก

แผ่นดินไหว จ านวน ทั้งสิ้น 200 คนต้องย้ายผู้ป่วย ไปยังโรงพยาบาลอ าเภอ /จังหวัดใกล้เคียง บาดเจ็บหนัก
จ านวน 50 คน , ใช้เครื่องช่วยหายใจจ านวน 10 คน , ต้องการผ่าตัดจ านวน 10 คน, มีผู้ป่วยที่จ าเป็นต้องใช้
อากาศยานในการล าเลียง 2 คน และพบผู้เสียชีวิตจ านวน 10 คน   
การเผชิญเหตุ 
วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัติ 
1.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาพยาบาล
และส่งต่ออย่าง
เหมาะสม 
2.เพ่ือให้มีการจัดหา
ทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ 

1.EOC รพ.สัน
ทราย 
2.EOC สสจ.ชม 
3.ทุกหน่วยงานใน
เขตสุขภาพท่ี 1 
4. EOC เขต
สุขภาพที่ 1 
5. หน่วยงานอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง 

1.EOC รพ.สัน
ทราย 
2.EOC สสจ.ชม 
3. EOC เขต
สุขภาพที่ 1 
4. รพ.ล าปาง 
5.รพ.ล าพูน 

1.EOC สสจ.ชม ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
เขต ตามสถานการณ์ 
2.EOC เขตสั่งการให้จังหวัด/ หน่วยงาน …………..
สนับสนุน................. 
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สถานการณ์  ล าดับที่ 8 
วันที่ 22 ก.ค. 2559เวลา 19.30 รับแจ้งที่ศูนย์อพยพ สนาม 700 ปี มีผู้ป่วยจ านวนมากเริ่มมีอาการ

ปวดท้อง ท้องเสีย คลื่นไส้อาเจียน บางคนมีอาการเป็นลมและความดันโลหิตต่ า มีไข้  มีรายงานขั้นต้นประมาณ 
100 คนและมีจ านวนเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเวลา 22.00 มีรายงานเพิ่มขึ้นประมาณ 400 คน และต้องการเข้า
โรงพยาบาลจ านวน 100 คน 
การเผชิญเหตุ 
วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัติ 
1.เพ่ือให้เกิดการ
รักษาพยาบาลใน
ศูนย์อพยพอย่าง
เหมาะสม 
4.ให้มีการจัดระบบ
เฝ้าระวัง และ
สอบสวนโรคในศูนย์
อพยพ และสามารถ
ควบคุมโรคได้
ทันท่วงที 

1.EOC สสจ.ชม 
2. EOC เขต
สุขภาพที่ 1 
3.สคร.และทีม 
SRRT 
4.อบต. ดอนแก้ว 
5. หน่วยงานอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง 

1.EOC สสจ.ชม 
3. EOC เขต
สุขภาพที่ 1 
3.สคร.และทีม 
SRRT 
4.อบต. ดอน
แก้ว 
5.รพ.ทุกแห่งใน
สังกัดเขต
สุขภาพที่ 1 

1.EOCเขตสั่งการให้จังหวัด…………..สนับสนุน.......... 
2.ทีมรักษาพยาบาล ในศูนย์อพยพ ท าการ
รักษาพยาบาลผู้ป่วย ในศูนย์อพยพ และจัดหา
โรงพยาบาลส าหรับผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารักษาใน
โรงพยาบาล หรือ ท าการรักษา ตามอาการผู้ป่วย  
3.ทีมรักษาพยาบาล ในศูนย์อพยพ ประเมินจ านวน
ยาและเวชภัณฑ์ ที่ต้องการ และขอสนับสนุนจาก 
EOC สสจ.เชียงใหม ่
4.ทีม SRRT ท าการสอบสวน ควบคุมโรค และ
รายงานเข้า EOC 

 
สถานการณ์์  ล าดับที่ 9 

วันที่ 22 ก.ค. 2559 เวลา 21.30-24.00 น. โรงพยาบาลสนามที่อ าเภอแม่ริม มีผู้ป่วยจ านวน 200 คน 
มีผู้บาดเจ็บหนักจ านวน 10 คน , ใช้เครื่องช่วยหายใจจ านวน 3 คน , ต้องการผ่าตัดจ านวน 2 คน 
การเผชิญเหตุ 
วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัติ 
1.เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
การรักษาพยาบาล
และส่งต่ออย่าง
เหมาะสม 
2.เพ่ือให้มีการจัดหา
ทรัพยากรอย่าง
เพียงพอ 

2.EOC สสจ.ชม 
4. EOC เขต
สุขภาพที่ 1 
5. หน่วยงานอื่นๆ
ที่เก่ียวข้อง 

2.EOC สสจ.ชม 
3. EOC เขต
สุขภาพที่ 1 
 

1.EOC สสจ.ชม ขอรับการสนับสนุนทรัพยากรจาก
เขต ตามสถานการณ์ 
2.EOC เขตสั่งการให้จังหวัด/ หน่วยงาน …………..
สนับสนุน................. 
3. EOC เขตสั่งการให้เครื่อนย้ายผู้ป่วยตาม
แผนปฏิบัติการ 
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สถานการณ์์  ล าดับที่ 10 
วันที่ 23 ก.ค. 2559 เวลา  08.30 น.รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขและทีมสาธารณสุขฉุกเฉินได้เข้า

ตรวจเยี่ยมประเมินสถานการณ์และการช่วยเหลือ พร้อมเข้าให้ก าลังใจทีม รวมทั้งเข้าร่วมประชุม ของ EOC 
เขตสุขภาพท่ี 1 ซึ่งมีการสรุปผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา   
การเผชิญเหตุ 
วัตถุประสงค์ ผู้ตอบสนอง ผู้เล่น ประเด็น/ภารกิจ/การปฏิบัต ิ
1.ให้มีการจัดการใน 
EOC ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.สรุปแผน
ด าเนินงานที่ผ่านมา
3.วางแผนโต้ตอบใน
ระยะต่อไป 
4.วางแผนด้านการ
ให้ข้อมูลกับสื่อและ
ประชาชน 

1. ส่วนวางแผน 
เขต 
2. EOC เขต 
3.PIO เขต 
 

1. EOC เขต 
2. PIO เขต 
 

1. ส่วนวางแผน สรุปผลการเผชิญเหตุ  ทรัพยากรที่
ใช้ และต้องการสนับสนุน แล้วน าเสนอต่อ IC  
2. EOC เขต ประเมินสถานการณ์เพ่ิมเติม  และ
จัดท าแผน IAP ส าหรับวันที่ 23 ก.ค. และวันต่อๆไป 
3. PIO จัดเตรียมข่าว ส าหรับ การแถลงข่าว รวมทั้ง
เตรียมสถานที่ และนักข่าว 

 
 
 
 
 
 
 

 


