
แบบบันทึกการรับแจ�งเหต ุและสัง่การการแพทย�ฉุกเฉิน    จังหวัด ............................... 
 

๑. ข�อมูลท่ัวไป วันที่ ...................................         เลขท่ีปฏิบัติการ(ON)................................................   ลําดับผู�ป-วย(CN).................................. 

        รับแจ�งเหตทุาง       โทรศ ัพทหมายเลข ๑๖๖๙(๑)       โทรศัพท�หมายเลข ๑๖๖๙ (second call)(๒)      
โทรศัพท�หมายเลขอ่ืน ๆ( ๓ )     วิทยุส่ือสาร       วิธีอ่ืน ๆ  

        ชื่อ/รหัสผู�แจ�งเหตุ ........................................................................................................ โทรศ ัพท�ผู�แจ�ง/ความถี่วิทยุ.............................................................................................. 
        สถานท่ีเกิดเหตุ.......................................................................................................................................................................................................................................................... 

๒.  อาการนําสําคัญของผู�ป-วยฉุกเฉินท่ีได�จากการรบัแจ�ง 

 

๓.  อาการ/เหตการณ�/รายละเอียดอ่ืนๆ..................................................................................................................................................................................................... 
๔. การให�รหัสความรุนแรง IDC (Incident Dispatch Code)

(๕)   �แดง(วิกฤติ)  �เหลือง(เร;งด;วน)  �เขียว(ไม;รุนแรง)  �ขาว(ท่ัวไป)  �ดํา(รับบริการสาธารณสุขอ่ืน)  
๕. การสั่งการ (โดยการเห็นชอบของหัวหน�าศูนย�ฯ)    

ชนิดยานพาหนะ(๗) รถ        อากาศยาน เรือ ป.๑ เรือ ป.๒ เรือ ป.๓ เรือประเภทอ ื่นๆ            

ชื่อหน;วยปฏิบัติการ   .......................................................ชื่อชุดปฏิบัติการ .....................................  ประเภทชุดปฏิบัติการ         FR         BLS       ILS          ALS    
 

 รับแจ�ง สั่งการ ออกจากฐาน ถึงท่ีเกิดเหตุ ออกจากที่เกิดเหตุ ถึงรพ. ถึงฐาน 
เวลา (น.) .............น. ................น. ...............น. ................น. ....................น. ...................น. ...................น. 

รวมเวลา (นาที) Response time =……………………นาที 
..................................................นาที  

 ..............................................นาที 

เลข กม. ........................................ ................................................. ........................ ........................ 

ระยะทาง (กม.) รวมระยะทางไป........................................... กม. 
 ระยะทางกลับ...................กม. 

ระยะไป รพ...................................กม.  

 
ทีมผู�ปฏิบัติการ   แพทย� ....................... พยาบาล .......................... เจ�าหน�าท่ี ๑ ............................ เจ�าหน�าที่ ๒ ......................... เจ�าหน�าท่ี ๓ .......................... 

 

๖. การให�รหัสความรุนแรง ณ จุดเกิดเหตุ RC(Response Code) 
(๖)

     
  

    แดง (วิกฤติ)       เหลือง (เร;งด;วน)           เขียว (ไม;รุนแรง)       ขาว (ท่ัวไป)       ดํา รหัส.............

๗. การปฏิบัติการ    

๘.   ชื่อผู�ป-วย 

    ผู�ปSวย ๑. ช ื่อ- สกุล ............................................................. อายุ ...................... ป ี HN ....................................... เลขประจําตวัประชาชน (VN)...................................................... 

    นําส;งท่ีจังหวัด .......................................................................................... นําส;งท่ี ร.พ. .................................................................................................................................. 

    ผู�ปSวย ๒. ช ื่อ- สกุล ............................................................. อายุ ...................... ป ี HN ....................................... เลขประจําต ัวประชาชน..................................................... 
    นําส;งท่ีจังหวัด .......................................................................................... นําส;งท่ี ร.พ. .................................................................................................................................. 

เกณฑ�การนําส;ง(เลือกได�มากกวา ๑ ข�อ)               สามารถรักษาได�                 อยู;ใกล�                มีหลักประกัน              ผู�ปSวยเก;า                เป[นความประสงค� 

การติดต;อสื่อสารกับ ร.พ.ท่ีนําส;ง                        แจ�งวิทยุ                          แจ�งทางโทรศัพท�                    ไม;ได�แจ�ง 
    
 

๙. เพ่ิมเติม เฉพาะ อาการนําสําคัญของผู�ป-วยฉุกเฉินที่ได�จากการรับแจ�ง เปQนรหัส ๒๕ อุบัติเหตุยานยนต� รายละเอียดการกรอกข�อมูลโปรดดูในโปรแกรม 

ทะเบียนรถหมวด.................เลขทะเบียน...............................จังหวัด.....................................  ของผู�ประสบเหตุ        ของคู;กรณี         ไม;สามารถระบุได� 
 

ลงนาม ................................................................................... เจ�าหน�าที่ผู�บันทึก ลงนาม ......................................................................... ผู�รับรอง(แพทย�หรือพยาบาล) 

 

๑.ปวดท�อง หลัง เชิงกราน และขาหนีบ 
๕. หายใจลําบาก 
๙. เบาหวาน 
๑๓. คลุ�มคลั่ง จิตประสาท อารมณ� 
๑๗. ปSวย อ;อนเพลีย 

 

๒. แอนนาฟ]แลกซิส ปฏิกิริยาภูมิแพ�/แมลงกัด 
๖. หัวใจหยุดเต�น 
๑๐. อันตรายจากสภาพแวดล�อม 
๑๔. ยาเก ินขนาด ได�รับพิษ 
๑๘. อัมพาต  (หลอดเลือดสมองตีบ แตก) 

 

๓.  สัตว�กัด 
๗. เจ็บแน;นทรวงอก หัวใจ 

  ๑๑. อ่ืนๆ(เวนวาง) (๔) 
๑๕. มีครรภ คลอด นร ี

 

๔. เล ือดออกไม;ใช;จากการบาดเจ็บ 
๘. สําลักอุดทางเดินหายใจ 
๑๒. ปวดศรีษะ ลําคอ 
๑๖. ชัก 

๒๐.เด็ก ทารก (กุมารเวชกรรม) ๒๑. ถูกทําร�าย บาดเจ็บ ๑๙. หมดสติ ไม;ตอบสนอง หมดสติช ั่ววูบ 
๒๒. ไฟไหม� ลวก ความร�อน กระแสไฟฟcา สารเคมี ๒๓. จมนํ้า หน�าควํ่าจมนํ้า บาดเจ็บเหตุดํานํ้า บาดเจ็บทางนํ้า 
๒๔. พลัดตกหกล�ม อุบัติเหตุ               ๒๕. อุบัติเหตุยานยนต� 

มีการรักษา ไม;มีการร ักษา 
      นําส;ง                ส;งต;อชุดปฏิบัติการระดับสูงกว;า        ไม;นําส;ง 

      เสียชีวิตระหว;างนําส;ง                  เส ียชีวิต ณ จดุเกิดเหตุ 

ผู�ปSวยปฏิเสธการรักษา / ไม;ประสงค�จะไป ร.พ. 

ยกเลิก      ไม;พบเหตุ เสียชีวิตก;อนชุดปฏิบัติการไปถึง 

  


