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บทที่ 1
ชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ.
1. ภารกิจ
ชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ. ปฏิบัติการทางการแพทย์ภายในพื้นที่กึ่งเสี่ยงภัย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทางทหารที่ มิใช่ส งครามของ ทบ. ในการตอบสนองต่อภั ยคุกคามไม่ ตามแบบ ทั้ งภายใน และภายนอก
ประเทศ ได้แก่ การช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ การต่อต้านการก่อการร้าย การรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ และการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ
2. การแบ่งมอบ เป็นหน่วยเฉพาะกิจในอัตราของชุดแพทย์สนาม ทบ. มี หน.ชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ.
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
3. ขีดความสามารถ
3.1 จัดตั้งตาบลรวบรวมผู้ปุวยเจ็บขั้นต้นภายในพื้นที่กึ่งเสี่ยงภัยได้ 1 แห่ง สามารถให้การ
รักษาพยาบาลแบบผู้ปุวยนอกได้ไม่เกิน 80 ราย/วัน และรับผู้ปุวยเจ็บไว้สังเกตอาการไม่เกิน 24 ชม. จานวน
ไม่เกิน 5 ราย
3.2 ดาเนินการคัดแยกผู้ปุวยเจ็บจานวนมาก และจัดการรักษาพยาบาลฉุกเฉินให้กับผู้ปุวยเจ็บ
ตามลาดับความรุนแรง รวมถึงจัดการรักษาพยาบาลผู้ปุวยวิกฤติได้อย่างจากัด
3.3 สามารถแบ่งชุดเพื่อปฏิบัติงานได้ 2 ชุด ในกรณีจาเป็นอย่างจากัด
3.4 ทาการส่งกลับสายแพทย์จากชุดปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัย จานวนผู้ปุวยเจ็บนอน 2 ราย/เที่ยว
หรือผู้ปุวยเจ็บนั่ง 4 ราย/เที่ยว
3.5 ทาการส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศด้วยอากาศยานปีกหมุนได้อย่างจากัดในกรณีจาเป็น
3.6 เคลื่อนย้ายด้วยตนเองได้ 100% กรณีปฏิบัติการภายในประเทศ สาหรับการปฏิบัติการภายนอก
ประเทศต้องได้รับการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง
4. การจัด ชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ. ประกอบด้วย 2 ส่วน
4.1 ส่วนที่บังคับการ
4.2 ส่วนรักษาพยาบาล
ชุดแพทย์เผชิญเหตุ
ทบ.

ส่วนที่บังคับการ

ส่วนรักษาพยาบาล
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ส่วนที่บังคับการ มีหน้าที่ควบคุม บังคับบัญชา และกากับดูแลการปฏิบัติการทางการแพทย์ของชุด
แพทย์เผชิญเหตุ ทบ. รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนรักษาพยาบาล ประกอบด้วย หน.ชุดแพทย์
เผชิญเหตุ ทบ. นายสิบสื่อสาร และนายสิบซ่อมบารุง
ส่วนรักษาพยาบาล มีหน้าที่
1. จัดตั้งตาบลรวบรวมผู้ปุวยเจ็บขั้นต้น เพื่อทาการคัดแยกผู้ปุวยเจ็บ จัดการรักษาพยาบาล
ฉุกเฉิน การรักษาพยาบาลผู้ปุวยวิกฤติ และเตรียมการส่งกลับสายแพทย์ไปยังพื้นที่ปลอดภัย
2. ทาการส่งกลับสายแพทย์จากชุดปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัย ทั้งทางพื้นดินและทางอากาศ
อัตราการจัด
ตาแหน่ง
หน.ชุด
นายแพทย์
นายแพทย์
พยาบาล
พยาบาล
พยาบาล
พยาบาล
นายสิบเภสัชกรรม
ผู้ช่วยพยาบาล/นายสิบเสนารักษ์
ผู้ช่วยพยาบาล/นายสิบเสนารักษ์
ผู้ช่วยพยาบาล/นายสิบเสนารักษ์
นายสิบเสนารักษ์
นายสิบเสนารักษ์
นายสิบเสนารักษ์
นายสิบสื่อสาร
นายสิบซ่อมบารุง
พลขับรถ
รวม

เหล่า
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
พ.
-

ยอดกาลังพล (นาย)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
17

หมายเหตุ
- สาเร็จหลักสูตรชั้นนายพัน เหล่า พ.
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อัตรากาลังพลชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ.
วรรค ลำดับ
01
01
02
03
02
01
02
03
04
05
06

ตำแหน่ง
ส่วนที่บงั คับกำร
หน.ชุดแพทย์เผชิญ
เหตุ ทบ.
นำยสิบสือ่ สำร
นำยสิบซ่อมบำรุง
ส่วนรักษำพยำบำล
นำยแพทย์
พยำบำล
นำยสิบเภสัชกรรม
ผู้ช่วยพยำบำล
นำยสิบเสนำรักษ์
พลขับรถ
รวมทังสิ
้ ้น

เหล่ำ อัตรำ

ยอดกำลังพล
เต็ม ลด ลด
1
2

พ.

-

1

1

1

-

-

1
1

1
1

1
-

พ.
พ.
พ.
พ.

-

2
4
1
3

2
4
1
1

2
4
1
1

พ.
-

-

3
1
17

2
1
14

2
12

หมำยเหตุ

- สำเร็ จหลักสูตรชันนำยพั
้
น
เหล่ำ พ.

- อำจบรรจุนำยสิบเสนำรักษ์
ทดแทน

4. สิ่งอุปกรณ์ (Equipment)
o เตียงผู้ปุวย 4 หลัง
o เปลผู้ปุวย 8 เปล
o เครื่องมือ ER 1 ชุด
o ชุดปฐมพยาบาล และ การคัดแยก
o สป.สายแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ (ตามผนวก ง.)
o รถพยาบาล แบบ 4 เปล 1 คัน
o รถยนต์บรรทุก 2 ½ ตัน 1 คัน
o รถธุรการ 1 คัน
o เต็นท์ปฏิบัติงานทางการแพทย์ 3 หลัง
o อุปกรณ์สื่อสาร วิทยุสื่อสารหลัก 1 ชุด วิทยุสื่อสารแบบเคลื่อนที่ 5 ชุด
o อุปกรณ์ สานักงาน เครื่องบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
o เครื่องปั่นไฟ 15 KW พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (กรณีใช้เต็นท์ ที่ประกอบขึ้นเอง)
o เครื่องมือช่างที่จาเป็น
o เครื่องใช้ส่วนตัว อาหาร น้าดื่ม และอุปกรณ์ยังชีพอื่นๆ
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5. แนวความคิดในการปฏิบัติ
5.1. ชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ. จัดกาลังโดย รพ.ทบ. (ขนาด 90 เตียงขึ้นไป) หรือโดย พัน.สร.บชร. เมื่อ
1) ภารกิจการบรรเทาภัยพิบัติ
ก) สาธารณภัยระดับ 3 ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่ บกปภ.ช. สัง่ การให้ ศบภ.ทบ. รับผิดชอบ
ข) สาธารณภัยระดับ 4 ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติที่ นรม. สั่งการให้ ศบภ.ทบ. รับผิดชอบ
ค) ศบภ.ทบ. จัดกาลังปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติในมิตร
ประเทศ
2) ภารกิจการต่อต้านการก่อการร้าย
ก) การก่อการร้ายด้วยอาวุธเคมี
ข) การเข้าควบคุมพื้นที่ที่คาดการณ์ว่าจะมีผู้ปุวยเจ็บจานวนมาก
3) ภารกิจการรักษาความสงบภายในประเทศ การเข้าควบคุมพื้นที่
5.2 เมื่อปฏิบัติภารกิจ จะทาหน้าที่จัดตั้งตาบลรวบรวมผู้ปุวยเจ็บขั้นต้นภายในพื้นที่กึ่งเสี่ยงภัย (Warm
zone) เพื่อทาการคัดแยกผู้ปุวยเจ็บ จัดการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน จัดการรักษาพยาบาลผู้ปุวยวิกฤติอย่าง
จากัด และเตรียมการส่งกลับสายแพทย์ออกจากพื้นที่กึ่งเสี่ยงภัย โดยการร้องขอ ชุดแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) จาก
ศบภ.ทบ.สน.
5.3 ชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ. สามารถแบ่งชุดเพื่อปฏิบัติงานได้ใน 2 พื้นที่ปฏิบัติการ ในเวลาเดียวกัน
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บทที่ 2
การฝึกอบรมชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ.
1. ความมุ่งหมาย
เพื่อให้กาลังพลหน่วยสายแพทย์ของ ทบ. สามารถจัดชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ. เพื่อตอบโต้ภัยพิบัติด้วย
มาตรฐานเดียวกัน ทันเวลาและ มีประสิทธิภาพ
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่ อ สร้ า งมาตรฐานความรู้ แ ละการฝึ ก ชุ ด แพทย์ เ ผชิ ญ เหตุ ทบ. ของหน่ ว ยสายแพทย์ ทบ.
ในการเป็นทีมตอบโต้ภัยพิบัติ (M-MERT : Military Medical Emergency Response Team)
2.2 เพื่อใช้ตอบสนองนโยบาย ทบ. ในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ
(HADR) และการแพทย์ทหาร (Military Medicine : MM)
3. ขอบเขตการฝึกสอน ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
- การอบรมภาคทฤษฎี 2 วัน
- การฝึกเป็นสถานี 3 วัน
- การฝึกบูรณาการในสนาม 3 วัน
3.1 การอบรมภาคทฤษฎี
3.1.1 โครงสร้างการจัด ภารกิจ ขีดความสามารถ M-MERT
3.1.2 การเตรียมตัวและการเตรียมความพร้อมของชุด M-MERT เพื่อนาทีมลงพื้นที่
1) การสื่อสาร
2) การอานวยการและประสานงาน
3) การส่งกาลังบารุง
3.1.3 การปฏิบัติการทางการแพทย์ที่จาเป็นของชุด M-MERT ในภาวะภัยพิบัติ
1) การคัดแยก
2) Medical treatment
3) Patient Preparedness for Evacuation
3.2 การฝึกภาคสนาม
ทาการฝึกตอบโต้ภัยพิบัติ ในการจาลองสถานการณ์ภัยพิบัติและเหตุการณ์ ดังต่อไปนี้
1) ดินโคลนถล่ม (Land Slide)
2) ตึกถล่ม (Building collapse)
3) สารเคมีอันตรายรั่วไหล (Chemical Leakage)
4) Mass Casualty
3.3 การฝึกแบบบูรณาการในสนาม Scenario Based Exercise
4. ขั้นการประเมินผล
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ภาคปฏิบัติ ในสถานการณ์ที่กาหนดขึ้น
1) ประเมินการกาหนดที่ตั้ง ความเหมาะสม
2) ประเมินการประสานงาน/การรายงานต่อ ผบ.เหตุการณ์ หรือ ศบภ.ทบ.สน.
3) ประเมินการคัดแยกผู้ปุวยเจ็บ ในพื้นที่เกิดเหตุ/ตาบลรวบรวมผู้ปุวยเจ็บ
4) ประเมินการรักษาพยาบาลตามลาดับความเร่งด่วนของผู้ปุวย
5) ประเมินการส่งกลับ/การส่งต่อ และ การเคลื่อนย้ายผู้ปุวยในพื้นที่เกิดเหตุ
5. เครื่องช่วยในการฝึกสอน
ยุทโธปกรณ์ ตามอัตราการจัดเฉพาะกิจ
ผนวก ก
1. Procedure สาหรับ M-MERT ที่สามารถทาได้ก่อนการลาเลียงส่งผู้ป่วยไปยังปลายทาง
1. Difficult airway : Surgical Airway
2. ICD
3. Needle Thoracostomy
4. Vascular access : Cutdown, cavafix, triple lumen
5. Suture
6. Pericardiocenthesis
7. Umbilical cath
2. ควรมีแผนเผชิญเหตุรองรับเหตุการณ์ทไี่ ม่คาดคิด :
1. อุปกรณ์หนักเสียหาย เช่น รถเสีย อุปกรณ์ปั่นไฟเสีย
2. การถูกปล้นสะดม
3. การถูกคุกคาม จากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่น
4. การเจ็บปุวย/อุบัติเหตุของเจ้าหน้าที่ในทีม
3. ระบบเก็บทรัพย์สินผู้ป่วย :
ระบบเก็บทรัพย์สินผู้ปุวย มีขั้นตอนดังนี.้ 1. ลงรายการทรัพย์สินผู้ปุวย โดยระบุตามสายตาที่มองเห็น เช่น สร้อย คล้ายทอง นาฬิกา แหวน ฯลฯ
2. มีพยานยืนยัน
3. มีกล้องถ่ายรูปเก็บไว้เป็นพยาน
4. หากรู้สถานที่ปลายทางชัดเจนให้ส่งทรัพย์สินผู้ปุวยไปกับรถพยาบาลโดยมีการลงนามผู้รับ-ผู้ส่ง
เป็นหลักฐาน โดยสาเนาไว้ 3 ฉบับ ได้แก่
ฉบับที่ 1 ส่งไปกับผู้ปุวย
ฉบับที่ 2 เก็บไว้ในซอง
ฉบับที่ 3 เก็บไว้กับทีม M-MERT
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ทั้งนี้ การจัดทาระบบเก็บทรัพย์สินจะทาในผู้ปุวยแต่ละรายขึ้นกับสภาพผู้ปุวย เพื่อปูองกันทรัพย์สิน
สูญหาย กรณีผู้มารับไม่ใช่ญาติผู้ปุวยจริง เช่น
1. ผู้ปุวยตาย หรือหมดสติ ควรมีรายละเอียดระบุในแถบข้อมือติดตัวผู้ปุวยไปด้วย
2. กรณีผู้ปุวยรู้สึกตัวให้ผู้ปุวยร่วมลงนามรับทราบ และหาที่เก็บทรัพย์สินไว้ใกล้ตัวผู้ปุวย
4. ระบบทาลายเชื้อ : ระบบทาลายเชื้อที่เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ระหว่างการนาไปปฏิบัติภารกิจของทีม
M-MERT ให้ปฏิบัติการทาลายเชื้อเครื่องมือแพทย์โดยวิธีการต้ม ส่วนการทาลายขยะติดเชื้อ แนะนาให้ใช้
วิธีการเผา

ผนวก ข
แบบบันทึกการเก็บทรัพย์สินของผู้ป่วย
วันที่........................................เวลา........................น.
ข้อมูลผู้ป่วย (รู้สึกตัว / ไม่รู้สึกตัว)
1. ชื่อ.....................................................อายุ................ปี
2. สาเหตุ........................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
.............................................................
3. เวลา...........................................................................
4. สถานที่เกิดเหตุ...........................................................
5. สถานีตารวจ...............................................................
6. ผู้นาส่ง........................................................................
 ไม่มี
 มี
รายการทรัพย์สิน
1. ...................................................................................
2. ...................................................................................
3. ...................................................................................
4. ...................................................................................
5. ...................................................................................
6. ...................................................................................
7. ...................................................................................
8. ...................................................................................
7. ...................................................................................

ผู้ลงบันทึก
1. ชือ่ .....................................................................
2. ตาแหน่ง..............................................................
3. พยาน..................................................................
1. ................................................................
ตาแหน่ง..................................................
2. .................................................................
ตาแหน่ง..................................................

การรับทรัพย์สินคืน
วันที่........................................เวลา.........................น.
ชื่อผู้รับ................................................อายุ .............ปี
มีความเกี่ยวข้องเป็น...................................................
หลักฐาน
 บัตรประชาชนเลขที่...........................................
 บัตรข้าราชการเลขที่..........................................
 อื่นๆ ระบุ...........................................................
 สาเนาทะเบียนบ้าน
...............................................................................................
...............................................................................................
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[Y1]

ผนวก ค
การจัดเตรียมยาและเวชภัณฑ์ สาหรับผู้ป่วยในสถานการณ์ภัยพิบัติและอุปกรณ์ที่จาเป็นรถพยาบาล
ฉุกเฉิน อุปกรณ์ช่วยชีวิต รายการเวชภัณฑ์ในรถพยาบาลฉุกเฉิน
รถพยาบาลฉุกเฉินที่ใช้ในการปฏิบัติการภารกิจภาคสนาม
รยพ. ประเภท 5 พร้อม สป.สายแพทย์
วัตถุประสงค์ของการใช้รถพยาบาลฉุกเฉิน
ใช้รับผู้ปุวยเจ็บจากชุด SMOT
1.รายการยาและเวชภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ลาดับที่
รายการเวชภัณฑ์สาหรับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1
Adrenaline 1 : 1,000
2
NAHCO3 (50 cc.)
3
10 % Calcium gluconate ( 10 cc. )
4
Dexamethasone
5
Diazepam ( 10 mg. )
6
50 % Glucose ( 50 cc. )
7
Morphine , pethidine อย่างละ

จานวน
5
2
2
5
5
3
2

หน่วย
Amps
Amps
Amps
Amps
Amps
ขวด
Amps

9

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Atropine
Cordarone
Buscopan
Isodril ( 5 mg. ) Sublingual
ASA ( gr 5 )
Nitroderm
Isomack spray ( กรณี Ischemic Heart Disease )
Immodium
5 % D/NSS 1,000 cc.
NSS 1,000 cc.
RLS , 1,000 cc.
5 % D/W 500 cc.
2 % Xylocane gel

5
5
5
20
10
10
1
20
2
2
2
1
1

Amps
Amps
Amps
Tab
Tab
แผ่น
ขวด
Caps
ขวด
ขวด
ขวด
ขวด
หลอด

หมายเหตุ : กรณีที่เป็นการฝึกอบรมหลักสูตรภาคสนาม
การจัดรายการยาเวชภัณฑ์ในกระเป๋ายา จะจัดทาปูายชื่อยาสมมุติแทน ยาจริง

2. อุปกรณ์ช่วยชีวิตในรถพยาบาลฉุกเฉิน มีดังนี้
ลาดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อุปกรณ์ช่วยชีวิต
Automated External Defibrillator
Mobile Respirator (เครื่องช่วยหายใจชนิดพกพา)
เครื่อง Mobile Suction
เครื่องวัดความดันโลหิต พร้อมหูฟัง 1 อัน
กระเป๋าใส่อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์
กระเป๋ายา
Ambu bag
เปลตัก
O2 tank with pipe ของรถ พร้อมชุดอุปกรณ์ที่ให้ออกซิเจน

จานวน
1
1
1
1
1
1
1
1
2

หน่วย
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
เครื่อง
ใบ
ใบ
ชุด
ชุด
แทงค์
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

O2 tank สารองพร้อม regulator (สาหรับส่งต่อผู้ปุวย)
แผ่นกระดานรองหลัง (Spinal Board)
Set ทาคลอด และลูกสูบยาง
ชุดอุปกรณ์ เย็บแผล /ชุดอุปกรณ์ในการทาแผล อย่างน้อย
IV set พร้อมอุปกรณ์ในการฉีดยา อย่างน้อย
ไม้ Splint แขน ขา อย่างละ
Hard collar ขนาดต่างๆ ชนิดปรับขนาดได้
Larygoscope พร้อม Blade
Endotracheal tube(จานวน)
No.8(2),7.5(4),7(3),6(1)5.5(1),5(1),3(1),2.5(1)อย่างละ
Mouth gag ขนาด #2, #3, #4 อย่างละ
Macgil”s forceps
Hand wash
อุปกรณ์ปูองกันการติดเชื้อ(Personal Protective Equipment) เช่น
Mask, goggle, ผ้ากันเปื้อน, รองเท้าบู๊ธ

1
1
2
10
20
2
10
1
1

แทงค์
แผ่น
ชุด
ชุด
ชุด
อัน
ชุด
ชุด
ชุด

5
2
1
ตาม
จานวนคน

อัน
อัน
ชุด

ถุงมือ sterile และ ถุงมือ Disposable ขนาดต่างๆ (S , M , L , XL)
ปูายข้อมือคัดแยกผู้ปุวย สีต่างๆ (แดง เหลือง เขียว น้าเงิน)
สายเทปสาหรับกั้นเขตปฏิบัติงาน
ชามรูปไต หรือ ภาชนะสาหรับรองรับสิ่งคัดหลั่งตามความเหมาะสม
Oximeter
Glucometer & strip
ถุงขยะติดเชื้อ
ผ้ายางปูเตียง

1
200
2
1
1
1
5
5

กล่อง
ปูาย
ม้วน
ใบ
เครื่อง
เครื่อง
ใบ
ผืน

ผนวก ง
ภาพการฝึกแต่ละสถานการณ์
สถานการณ์ดินโคลนถล่ม (Land Slide) ,ตึกถล่ม (Building Collapse) ,สารเคมีอันตรายรั่วไหล (The
Chemical Leakage) และ สถานการณ์ผู้ป่วยเจ็บจานวนมาก (Mass Casualty)
วัตถุประสงค์ เมื่อผ่านการฝึกในสถานีต่างๆ ผู้รับการฝึกจะสามารถ
1) เข้าใจและให้การดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้น ณ ที่เกิดเหตุ เกี่ยวกับอาการของการบาดเจ็บ
ต่างๆ ตามความเร่งด่วน
2) เข้าใจและการปฏิบัติตามระบบบัญชาการณ์สถานการณ์ในที่เกิดเหตุได้อย่างถูกต้อง
3) เข้าใจในเรื่องการสื่อสาร การประสานงาน และการส่งกลับสายแพทย์อย่างถูกต้อง
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ผนวก จ
หลักการคัดแยกในอุบัติภัยหมู่ สาหรับชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ.
แนวทางกาหนดพื้นที่สาหรับชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ.
1. การคัดแยกเบื้องต้นตามลาดับความเร่งด่วนของอาการ (Triage )
2. การรักษาพยาบาลตามลาดับความเร่งด่วนของอาการ พร้อมการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ
3. การช่วยชีวิตชั้นสูง (Advanced Life Support)
4. การคัดแยก เพื่อจัดลาดับการส่งต่อ (Triage Sort)
5. การเตรียมผู้ปุวยเพื่อการส่งกลับสายแพทย์
มีหลักการสาคัญ คือ บริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลื อ
ผู้ปุวยให้ได้จานวนมากที่สุด
การคัดแยกผู้ปุวย (Triage)
ความสาคัญของการคัดแยกผู้ปุวย เพื่อจัดลาดับให้การช่วยเหลือ ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น เช่น
ช่วยหายใจ นวดหัวใจ ห้ามเลือด เข้าเฝือกชั่วคราว เป็นต้น และลาเลียงผู้ปุวยส่งโรงพยาบาลตามความเร่งด่วน
การคัดแยกผู้ปุวย (Triage) จะทาในกรณีอุบัติเหตุหมู่ อุบัติภัย หรือเกิดภัยพิบัติที่มีผู้ปุวยจานวนมาก
การคัดแยกผู้ปุวยในสถานการณ์ไม่ปกติ ได้แก่ Mass Casualty/ Disaster Triage ภัยพิบัติ/ สาธารณ
ภัย/ เหตุก่อความไม่สงบ
• ใช้บัตรหรือแถบริ บบิ้ นสี แดง เหลือง เขียว และดา ในการคัดแยกผู้ ปุว ยเพื่ อความสะดวกในการ
ตัดสินใจเคลื่อนย้ายผู้ปุวยตามลาดับ
• กระทาใน Hot Zone
• ทาการคัดแยกอย่างรวดเร็ว
การแบ่งประเภทสีและระดับความรุนแรง
Color Category
Priority status
Red
Immediate care and transport necessary Priority 1 (P-1)
Yellow Delayed emergency acre and transport Priority 2 (P-2)
Green Minimal injuries and ambulatory patients Priority 3 (P-3)
Black Deceased or fatal injuries
Priority 4 (P-4)

• กรณีผู้ปุวยเด็กที่คาดว่าอายุมากกว่า 8 ปีขึ้นไป ให้ประมาณว่าน้าหนักมากกว่า 45 กิโลกรัมก็ใช้ระบบ
การคัดแยกนี้ได้
IMMEDIATE Red Tag 1 มีลมหายใจหลังเปิดทางเดินหายใจ
- อัตราการหายใจ >30 ครั้ง/นาที
- มี Capillary refill ช้ากว่า 2 วินาที
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- ระดับการรู้สติไม่ดี
• อาการและอาการแสดงรุนแรงมาก
• รู้ชื่อสารพิษที่เป็นของเหลวที่ได้รับ
DELAYED Yellow Tag 2 มีอาการบาดเจ็บที่มีข้อจากัดในเรื่องเวลาสาหรับการรักษาหรือควบคุมในสถานที่เกิดเหตุ
• อาการและอาการแสดงรุนแรงปานกลางถึงน้อย
• รู้ชื่อหรือสงสัยว่าได้รับสารพิษที่เป็นของเหลว
• รู้ชื่อสารพิษประเภทละอองฝอย
• อยู่ใกล้กับจุดที่สารพิษรั่วไหล
MINOR Green Tag 3 ช่วยตัวเองได้(Ambulatory) อาจมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยที่ไม่ต้องการการรักษา
ทันทีทันใด
• อาการและอาการแสดงเล็กน้อย
• ไม่รู้ชื่อสารพิษหรือแค่สงสัยว่าสัมผัสกับไอพิษละอองพิษหรือสารพิษที่เป็นของเหลว
DECEASED/ EXPECTANT Black Tag 4 หายใจเองไม่ได้แม้เปิดทางเดินหายใจให้แล้ว
• อาการและอาการแสดงรุนแรงมากที่สุด
• ได้รับสารพิษและมีผลต่อระบบประสาท
• ไม่ตอบสนองต่อยาต้านพิษ
สูตรท่องจา “ARPM”
Ability to get up and walk (Ambulatory)
Respiratory status
Perfusion status
Mental status
• Ability to walk (ambulatory or “walking wounded”)
• ผู้ปุวยที่สามารถลุกเดินได้ในที่เกิดเหตุ แม้ว่าจะมีการบาดเจ็บใดๆก็ตามประกาศและแจ้งให้ผู้ปุวยเดินไป
ที่จุดดูแลรักษาธงสีเขียว[Y2]
• ถือว่าเป็นระดับที่รุนแรงน้อยที่สุด
• ไม่ควรให้ผู้ปุวยกลุ่มนี้เดินไปเดินมาในที่เกิดเหตุ
• Respirations เริ่มต้นประเมินผู้ปุวยที่เดินไม่ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ตามลาดับดังนี้
• looking, listening and feeling สาหรับการหายใจ นับ 1-6 ว่าหายใจได้กี่ครั้ง คูณด้วย 10 เป็นอัตราการ
หายใจต่อนาที
• if RR > 30 , ติดปูาย “แดง” และเคลื่อนไปประเมินผู้ปุวยคนต่อไป
• if RR < 30 , ประเมิน perfusion
• ถ้าไม่พบการหายใจ open airway ถ้าเริ่มหายใจ นับอัตราการหายใจโดยนับ 1-6
• กรณีที่หายใจได้ช้า ตื้น ไม่เพียงพอหรือต้องใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจใดๆ ติดปูาย “แดง”
• ถ้าเปิดทางเดินหายใจแล้ว ผู้ปุวยยังไม่หายใจ ติดปูาย “ดา”
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• Perfusion
ประเมิน capillary refill and radial pulse ถ้าแขนขาขาดประเมินข้างที่ไม่ขาด หรือถ้าขาดสองข้างให้ติด
ปูาย “แดง”
• if capillary refill < 2 sec และ radial pulse is present ประเมิน mental status เป็นลาดับต่อไป
• if capillary refill > 2 sec หรือ radial pulse is absent ติดปูาย “แดง”
• keep in mind à capillary refill time ขึ้นกับหลายๆปัจจัย : age, sex, environment ดังนั้น radial
pulse อาจเป็นตัวบ่งชี้สภาวะการไหลเวียนโลหิตที่ดีกว่า
• Mental status
• พึงระลึกไว้ว่า ถ้ามาถึงขั้นตอนนี้ได้ ผู้ปุวยต้องมีอัตราการหายใจ < 30, หายใจเองได้เพียงพอ, คลา radial
pulse ได้ และมี capillary refill < 2 sec
• ประเมินผู้ปุวย โดยให้ผู้ปุวยทาตามสั่ง คือ กานิ้วมือผู้ตรวจ
• ถ้าผู้ปุวยทาตามได้ ติดปูาย “เหลือง”
• ถ้าผู้ปุวยไม่สามารถทาตามได้ ไม่ alert หรือไม่ตอบสนอง ติดปูาย “แดง”
Jump START Pediatric Triage system
- START triage อาจเกิดข้อผิดพลาดในเด็กได้ เพราะเด็กที่อายุต่ากว่า 8 ปีมีสรีรวิทยาการหายใจ
การไหลเวียนโลหิตแตกต่างจากผู้ใหญ่
- Jump START : พัฒนามาเพื่อคัดแยกผู้ปุวยเด็กโดยเฉพาะ
- สาหรับเด็กอายุ 1-8 ปี
- ในเหตุก ารณ์ ส าธารณภั ย ที่ผู้ บ าดเจ็ บ มีจ านวนมาก การแยกและประเมิน อายุ เด็ ก ค่อ นข้ า งยาก
ถ้าผู้ปุวยใดก็ตามที่ผู้ประเมินจากภายนอกแล้วคิดว่าเป็นเด็กก็ให้ใช้การคัดแยกนี้ได้
จุดแตกต่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่
- ผู้ใหญ่: severe head injury/severe blood loss àcirculatory failure à respiratory arrest
- เด็ก: respiratory arrest à circulatory failure and cardiac arrest
- ดังนั้น Respiratory arrest ในเด็กจึงเกิดขึ้นในระยะเวลาที่น้อยกว่าผู้ใหญ่มาก
- ทารก (อายุน้อยกว่า12 เดือน) มีการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาที่รวดเร็วและแตกต่างจากเด็กโตมาก
- การคัดแยกทารกโดยใช้ Jump START system จึงต้องตั้งใจและประเมินให้แม่นยา โดยทั่วไป
ถ้าเราไม่พบการบาดเจ็บภายนอกใดๆที่ตัวทารก ติดปูาย “เขียว”
Jump START ใช้เกณฑ์เช่นเดียวกันกับ START
Ability to walk around the scene (Ambulatory)
Respiratory status
Perfusion status
Mental status
*** สาหรับเด็ก เวลาที่ใช้ประเมินจะลดลงเหลือเพียง 15 วินาทีต่อผู้ปุวย 1 ราย
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Jump START Ambulatory
- ให้คัดแยกโดยรวมเด็กที่มีความผิดปกติเดินไม่ได้หรือพิการมาตั้งแต่เด็กด้วย
- โดยถ้าไม่พบลักษณะความรุนแรงต่อสัญญาณชีพ ติดปูาย“เขียว”
Jump START Breathing
- If RR 15-45 ประเมิน pulse
- If RR <15 >45 ติดปูาย “แดง”
- ถ้าไม่หายใจหรือหายใจเฮือก ไม่สม่าเสมอ open airway à ถ้าเริ่มหายใจด้วยตนเอง ติดปูาย “แดง”
- ถ้าเปิดทางเดินหายใจและ ตรวจ radial pulseไม่ได้ แล้วเด็กยังไม่หายใจ ติดปูาย “ดา”
- เหตุที่ต้องประเมิน pulse เพราะจากสรีรวิทยาของเด็กดังกล่าวเบื้องต้นแล้ว พบว่า หากพบ cardiac
arrest แล้ว แสดงว่าร่างกายเด็กได้ผ่านพ้น Respiratory arrest ไปแล้ว โอกาสที่จะฟื้นคืนกลับมามีน้อยมาก
- แต่ถ้ายังคลา radial pulse ได้หลังจาก open airway à ให้ช่วยหายใจ โดยปากหรืออุปกรณ์
15 วินาที (ประมาณ 5 breaths)
- ถ้ายังคงไม่หายใจ ติดปูาย “ดา”
- ถ้าเริ่มหายใจ ติดปูาย “แดง”
Jump START Perfusion
- ถ้า peripheral pulse คลาได้ ประเมิน mental status
- ถ้าไม่มี peripheral pulse ติดปูาย “แดง”
- Peripheral pulse ควรตรวจสอบในข้างที่มีการบาดเจ็บน้อยที่สุด
- ในเด็กที่มีการบาดเจ็บ Capillary refill ไม่ต้องทา เนื่องจากเชื่อถือได้น้อยมาก
Jump START Mental status
- ในเด็กให้ใช้ ระบบประเมิน AVPU
- หากเด็กมีระดับการรู้สึกตัว A, V หรือ P ติดปูาย “เหลือง”
- หากเด็กไม่ตอบสนองใดๆ (U) หรือ ตอบสนอง pain ด้วยเสียงอืออาหรือการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ
ติดปูาย “แดง”
รูปแบบอื่นๆที่อาจใช้ในการคัดแยก
• Triage sieve and sort
• ตัดการประเมิน “M” mental status ออกไป
การจัดลาดับชั้นของพื้นที่
• Hot zone : พื้นที่เสี่ยงภัยคัดแยกผู้ปุวย ซึ่งผู้ปฏิบัติการต้องชานาญสูงเนื่องจากต้องเข้าออกพื้นที่
อย่างรวดเร็วและเท่าที่จาเป็น
• Warm zone : พื้นที่กึ่งเสี่ยงภัย คัดแยกผู้ปุวย ดูแลรักษาพยาบาลเบื้องต้นและเป็นจุดรับผู้ปุวยโดย
ชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ.
• Cold zone : พื้นที่ปลอดภัยสาหรับเจ้าหน้าที่สนับสนุนและผู้บริหารระดับสูงผู้สื่อข่าวเพื่อติดตาม
สถานการณ์
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การประเมินเพื่อเตรียมรับเหตุเกิดอุบัติภัยสารเคมีโดยประเมินจาก
1. จานวนผู้ปุวยแยกประเภทความรุนแรง (เขียวเหลืองแดง) โดยประมาณ
2. ชนิดของสารเคมีหรือลักษณะการเกิดเหตุ
3. ความพร้อมในการล้างตัว ณ จุดเกิดเหตุหรือก่อนส่งต่อมาโรงพยาบาล
4. ความเพียงพอของรถส่งต่อมาโรงพยาบาล
5. ในกรณีที่ไม่ทราบว่าเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือไม่ให้สงสัยว่าผู้ปุวยที่รับมาจะได้รับการปนเปื้อน
จากสารเคมี
การส่งต่อจากที่เกิดเหตุไปยังโรงพยาบาล
ในการส่งต่อผู้ปุวยที่ได้รับสารเคมีไปยังบริเวณอื่นจะต้องมีหลักการในการส่งต่อคือ
1. ทาการล้างตัวผู้ปุวยเสมอเมื่อจะส่งต่อผู้ปุวยข้ามโซนและก่อนนาขึ้นรถส่งต่อ
2. หากเป็นไปได้ควรมีการเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนส่งต่อโดยเฉพาะรายที่มีการปนเปื้อนมาก
3. รถส่งต่อควรเปิดโล่งให้มากที่สุดเพื่อการระบายอากาศ
การช่วยฟื้นคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation: CPR) หมายถึง วิธีการช่วยให้การหายใจ และการ
ไหลเวียนโลหิตกลับคืนเป็นปกติ
การช่วยฟื้นคืนชีพ
1. การช่วยชีวิตขั้นต้น (Basic Life Support : BLS)
A = Airway
B = Breathing
C = Circulation
2. การช่วยชีวิตขั้นสูง (Advance Cardiac Life Support: ACLS)
A+B+C
D = Defibrillation + Drug
E = EKG monitoring
- การช่วยชีวิต (CPR) ต้องทาในเวลา 4-6 นาที
- การทา Defibrillation ได้ < 3 นาที จะช่วยให้อัตราการรอดชีวิตสูง 70-80%
ในคนปกติมีชีวิตอยู่ได้ด้วยระบบสาคัญ 2 ระบบ คือ
- ระบบหายใจ : ปอด
- ระบบไหลเวียนเลือด : หัวใจ
สาเหตุที่ทาให้หยุดหายใจ
- จมน้ า สิ่ งแปลกปลอมอุดกั้น ทางเดินหายใจ สู ดดมควันเข้าไปมาก ได้รับยาเกินขนาด ไฟฟูาดูด
กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน สมองเสียการทางาน
สาเหตุที่ทาให้หัวใจหยุดเต้น
- กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือเกิดภายหลังภาวะหยุดหายใจ
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ขั้นตอนการช่วยชีวิตขั้นต้น (Basic Life Support: BLS)
- ขั้นที่ 1เรียกดูว่ารู้ตัวหรือไม่
ควรมองดูรอบตัวที่ผู้หมดสตินอนอยู่ว่าปลอดภัยก่อน แล้วจึงเข้าไปข้างตัวผู้หมดสติ เขย่าตัวเบาๆ
พร้อมตะโกนถามว่า คุณเป็นอย่างไรบ้าง
- ขั้นที่ 2 เรียกหาความช่วยเหลือ (Call for help)
หากผู้ ปุ ว ยหมดสติ ให้ ร้ องขอความช่ว ยเหลื อจากผู้ ที่อยู่บริเวณนั้น และขอให้ คนโทรศัพท์แจ้ง
หมายเลข 1669 หรือ 191 ให้ตารวจไปแจ้งรถพยาบาลอีกต่อหนึ่ง
- ขั้นที่ 3 ขั้นที่ 3 คลาชีพจร (C=Carotid Pulse) ไม่เกิน10 วินาที
- ขั้นที่ 4 หาตาแหน่งวางมือบนหน้าอก
ผู้ช่วยเหลือคุกเข่าข้างตัวผู้ปุวย ใช้มือคลาขอบกระดูกชายโครงซี่ล่างสุดเลื่อนเข้ามาตรงกลางลาตัว
จนถึงกระดูกลิ้นปี่ วัดจากกระดูกลิ้นปี่ขึ้นไป 2 นิ้วมือแล้ววางส้นมือชิดนิ้วมือ หรือวางส้นมือที่กระดูกกึ่งกลาง
ทรวงอก (Sternum) ระหว่างราวนมสองข้างของผู้ปุวย และมืออีกข้างประสานทับหลังมือข้างที่วาง
- ขั้นที่ 5 กดหน้าอก 30 ครั้ง
กดหน้ าอก โดยให้ แขนเหยี ยดตรง โน้ มตั วให้ หั วไหล่ อยู่ เหนื อผู้ ปุ วย กดหน้ าอกลงตรงๆ ให้ แรง
กดในแนวดิ่ง กดให้อกยุบลงไปอย่างน้อย 2 นิ้ว ทาเป็นจังหวะต่อเนื่อง 30 ครั้ง อัตราเร็วอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาที
- ขั้นที่ 6 เปิดทางเดินลมหายใจ (A = Airway)
1. วิธีดันหน้าผากและดึงคาง (Head tilt and chin lift) : ใช้ได้กับผู้หมดสติที่ไม่มีการบาดเจ็บ
ที่ศีรษะและคอ โดยเอาฝุามือข้างหนึ่งดันหน้าผาก และนิ้วชี้และนิ้วกลางของมืออีกข้างดันคาง ใช้นิ้วมือดึ ง
เฉพาะขากรรไกรล่าง โดยไม่กดเนื้ออ่อนใต้คาง ให้หน้าผู้ปุวยเงยขึ้น
2. วิธียกขากรรไกรล่าง (Jaw thrust maneuver): ใช้กับผู้ปุวยที่บาดเจ็บที่ศีรษะและคอ ผู้ช่วยเหลือ
อยู่ด้านศีรษะของผู้ปุวย วางมือทั้งสองข้างไว้ที่แก้มของผู้ปุวย และเอาศอกยันกับพื้นไว้ใช้นิ้วหัวแม่มือกดกระดูก
ใต้ขากรรไกรล่างตรงมุมปากทั้งสองข้าง นิ้วทั้งหมดที่เหลือเกี่ยวกระดูกขากรรไกรล่างดึงขึ้น
- ขั้นที่ 7 ตรวจดูว่าหายใจหรือไม่ (B = Breathing)
โดยตาจ้องดูการเคลื่อนไหวของหน้าอกว่ากระเพื่อมขึ้นลงหรือไม่ ใช้เวลาตรวจไม่เกิน 3-5 วินาที
- ขั้นที่ 8 ช่วยหายใจ 2 ครั้ง ใช้ Mask ครอบปากและจมูกผู้ปุวย ตามองที่หน้าอกผู้ปุวยและเปุาลม
เข้าไปจนหน้าอก กระเพื่อมขึ้นนาน 1 วินาทีแล้วถอนปากออก (เปุาลม 2 ครั้งในการช่วยหายใจครั้งแรก)
แต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการช่วยหายใจ สามารถข้ามขั้นตอนช่วยหายใจ และช่วยเฉพาะนวดกดหน้าอกอย่างเดียว
(Hand only CPR)
- ขั้นที่ 9 ช่วยหายใจ 2 ครั้ง สลับกับกดหน้าอก 30 ครั้ง ทาไปอย่างน้อย 5 รอบ แล้วหยุดประเมิน
ผู้ปุวย ถ้ายังไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ หัวใจไม่เต้น ก็ช่วย หายใจสลับกับกดหน้าอกอีก คราวละ 5 รอบ (ประมาณ
2 นาที) จนกว่าผู้ปุวยจะรู้สึกตัว หรือจนกว่ารถพยาบาลและทีมช่วยเหลือจะมา
สรุปขั้นตอนวิธีการช่วยคืนชีพขั้นต้น
1. ประเมินระดับความรู้สึกตัว
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2. เรียกหาความช่วยเหลือ
3. คลาชีพจร (ไม่เกิน 10 วินาที)
4. การหาตาแหน่งกดหน้าอก 2 นิ้วมือ เหนือรอยต่อกระดูกหน้าอกกับลิ้นปี่ หรือกึ่งกลางระหว่าง
ราวนมสองข้าง
5. ความลึกในการกดหน้าอก 2 นิ้ว อัตราเร็วการกดหน้าอก ≥ 100 ครั้ง/นาที กดต่อเนื่องอย่างน้อย
30 ครั้ง จานวน 5 รอบ
6. การเปิดทางเดินหายใจ
- Head tilt & chin lift
- Jaw thrust
7. การช่วยหายใจ
- เปุาลม 10-12 ครั้ง/นาที
- ใส่ท่อ ET-tube 8-10 ครั้ง/นาที
ระยะเวลาการเปุาลม 1 วินาที ช่วยหายใจ 2 ครั้ง และนวดกดหน้าอก 30 ครั้ง สลับกัน จนครบ 5 รอบ
8. อัตรากดหน้าอก: การช่วยหายใจ = 30: 2 (ทั้งผู้ช่วยเหลือ 1 และ 2 คน)
เอกสารอ้างอิง
1. หนั งสือ คู่มือพัฒนาทีมปฏิบั ติการฉุกเฉินทางการแพทย์ ระดับตติยภูมิ เพื่อเตรียมความพร้อม
รองรับภาวะภัยพิบัติ
2. หนังสือ 68W advanced Field Craft Combat Medic Skills.
3. หนังสือ หลักการคัดแยกในอุบัติภัยหมู่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
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ผนวก ฉ
การดูแลบาดแผลและการบริหารยาในภาวะเกิดภัยพิบัติ
( Wound Care And Medication Administration In Disaster )
ภาวะภัยพิบัติ ( Disaster ) เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลก มีโอกาสเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
จะส่งผลกระทบในวงกว้างเกินขอบเขต ความสามารถของคนในท้องถิ่นหรือบุคลากรเฉพาะ พื้นที่หรือแหล่ง
ทรัพยากรในพื้นที่ใกล้เคียงจะช่วยเหลือได้ ต้องอาศัยการจัดการช่วยเหลือดูแลจาก แหล่งทรัพยากรภายนอก
หรือจากนานาประเทศที่มีความพร้อม ทุกประเทศต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น
ชุดแพทย์เผชิญเหตุ ทบ. สามารถเข้าถึงพื้นที่และตอบสนองต่อในหลายบทบาทและในระยะต่างๆของ
การเกิดภาวะภัยพิบัติ และจะต้องสามารถทางานร่วมกับหน่วยอื่นๆ ได้อย่างเป็นระบบมีประสิทธิภาพ ทั้งการ
ประสานงานหรือสื่อสารกันได้ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลบาดแผลและการบริหารยาให้สาหรับผู้บาดเจ็บ ซึ่งควร
มีแนวทางในการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
บาดแผลจากอุบัติเหตุ ( Traumatic wounds )
บาดแผลจากอุบั ติ เหตุ มีตั้ ง แต่ บ าดแผลเล็ ก ๆ น้อ ยๆ ไปจนถึง บาดแผลขนาดใหญ่ ที่อ าจลึ ก ลง
ไปถึงกล้ ามเนื้อ เส้น เอ็น หรือเส้น เลื อด ซึ่งอาจทาให้ เสี ยเลือดมากจนหมดสติและเสียชีวิตได้ ผู้ ปุว ยที่ได้
รับบาดแผลทุกราย ต้องได้รับการทาการตรวจเบื้องต้น ( Primary Survey ) เพื่อประเมินหาภาวะฉุกเฉิน
ที่ซ่อนอยู่ การบันทึกประวัติและบันทึกบาดแผลมีความสาคัญ การบันทึกประวัติต้องตรงกับความเป็นจริง
และครบถ้วนสมบูรณ์ทุกบาดแผล
ประวัติสาคัญได้แก่ อาการปวด บวม และการทางานของแขนขาบริเวณแผล ชนิดของการบาดเจ็บ
ประวัติโรคประจาตัวและแพ้ยา มีสิ่งแปลกปลอม ( Foreign body ) ในบาดแผลหรือไม่ รวมทั้งประวัติ
การรับประทานอาหารครั้งสุดท้าย การตรวจบาดแผลควรเขียนบรรยายรูปบาดแผล อธิบายลักษณะบาดแผล
เช่น แผลถลอก, แผลฉีกขาด, บาดแผลที่ชิ้นส่วนของอวัยวะขาดหายไป บรรยายขนาด บริเวณ ตาแหน่ง
มีเลือดไหลซึมอย่างครบถ้วน
การห้ามเลือดในแนวทางของทหาร
การเสี ย เลื อดที่พบได้บ่ อยคือ การเสี ยเลื อดบริเวณแขนขาการบาดเจ็บต่อเส้ นเลื อดขนาดใหญ่
สามารถทาให้เกิดภาวะช็อคและนาไปสู่การเสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเส้นเลือดใหญ่บริเวณต้นขา (Femoral
vessels) ฉีกขาด เราจะเสียชีวิตในเวลา 3 นาทีเท่านั้น
ดังนั้นทหารทุกนายที่ออกปฏิบัติภารกิจจึงต้องมีความรู้ในการปูองกันการเสียเลือด ควรมีสายรัด
ห้ามเลื อดประจ ากาย และต้องทาการฝึ กและรู้วิธีการใช้อย่างถูกต้อง การห้ามเลื อดสามารถกระทาการ
ช่วยเหลือตัวเองได้ในเบื้องต้น (self-aid) ควรใช้สายยางรัดห้ามเลือดเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกในการห้ามเลือด
ระหว่างการปะทะ
วิธีการห้ามเลื อดที่สาคัญในสนามคือ การใช้สายยางรัดห้ ามเลือด การขันชะเนาะ และ การกดลง
บนบาดแผลด้วยผ้าแต่งแผลและผ้าพันแผลม้วนแบบยืดได้ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ใช้สายยางรัดห้ามเลือด
- ใช้ได้กับการตกเลือดที่แขนขา แขนขาขาด ถูกระเบิด บาดแผลฉกรรจ์
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- ต้องรัดให้แน่นพอที่จะทาให้เลือดหยุดได้
- การสังเกตโลหิตที่ออกหลังจากรัดแน่นพอ คือเลือดจากหลอดเลือดแดงหยุดไหล แต่เลือดจาก
หลอดเลือดดา ในส่วนที่อยู่ต่าลงไปของแขนขาจะไหลออกจนกระทั่งเลือดที่อยู่ในหลอดเลือดดานั้นไหลออก
หมดจึงจะหยุด ฉะนั้น อย่ารัดให้แน่ นขึ้นอีก ถ้ารัดแน่นเกินไปทาให้ขาดเลือดไปเลี้ยงส่วนที่ต่ากว่าสายรัด
ทาให้เนื้อเยื่อส่วน นั้นตาย/ตัดอวัยวะนั้นทิ้ง
- การวางสายรัดห้ามเลือดควรรัดเหนือต้นแขนหรือต้นขา เพราะแขนขาท่อนล่างมีกระดูก 2 อัน
คู่ขนาน หลอดเลือดแดงจะอยู่ระหว่างกระดูก เมื่อรัดที่แขนขาท่อนล่างจะถูกกระดูกค้าไว้ ไม่ได้รัดหลอดเลือดแดง
- ห้ามใช้สายยางรัดห้ามเลือด รัดบนข้อศอกและหัวเข่า
ข้อควรจา : การใช้สายยางรัดห้ามเลือดและวิธีขันชะเนาะ ไม่ควรคลายสายรัดออกจนกว่า
จะถึงมือแพทย์ เพราะอาจทาให้เสียเลือดมาก/เป็นอันตรายแก่ชีวิต ต้องรีบนาผู้บาดเจ็บส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด
ข้อดี : ของวิธีการห้ามเลือดด้วยวิธีนี้ คือ ทาได้ง่ายและรวดเร็ว ได้ผลดีที่สุด เหมาะสมที่จะ
ใช้ในช่วงเวลาที่มีการปะทะต่อสู้กัน
ข้อเสีย : เพิ่มความเจ็บปวดให้แก่ผู้บาดเจ็บและทาให้เส้นประสาท หลอดเลือดและเนื้อเยื่อ
ได้รับบาดเจ็บและขาดเลือดมาเลี้ยงของอวัยวะที่ต่ากว่าสายรัดอาจต้องตัดอวัยวะนั้นทิ้งไป
1.1 วิธีการใช้สายยางรัดห้ามเลือด
1. ยืดสายยางรัดออกให้มากที่สุด แล้วพันรัดที่บริเวณต้นแขนหรือต้นขา พัน 2 รอบ รัดลง
บนเสื้อผ้าได้โดยไม่ต้องตัดเสื้อผ้าออก ผูกเงื่อนตายให้แน่นที่สุด
2. ในกรณีที่ใช้สายยางรัดเส้นที่ 1 แล้วเลือดยังไม่หยุดไหล ให้ใช้สายยางรัดห้ามเลือด อันที่
2 รัด เหนือสายรัดเส้นที่ 1 ขึ้นมา 2 นิ้ว พัน 2 รอบ ห้ามถอดเส้นแรกออก ใช้ผ้าแต่งแผลปิดบาดแผล
3. ห้ามคลายสายยางรัดออกโดยเด็ดขาด จนกว่าจะถึงมือแพทย์ เขียนตัว T ไว้ที่หน้าผาก
ผู้บาดเจ็บด้วยปากกา หรือ ใช้เลือดของผู้บาดเจ็บเขียน
4. บันทึกเวลารัดสายยางไว้ในบัตรบันทึกผู้ปุวยเจ็บ และบริเวณที่ที่เจ้าหน้าที่แพทย์สามารถ
มองเห็นได้ง่าย
2. วิธีการใช้ ขันชะเนาะแบบแสวงเครื่อง
สามารถประกอบขึ้น จากวัสดุที่ยืดหยุ่นมีความแข็งแรง เช่น ผ้าก๊อซ ผ้ามัสลิน หรือเสื้อผ้า ควรมีความ
กว้างประมาณ 2 นิ้ว โดยใช้ร่วมกับวัตถุแข็งเป็นแท่ง
ขั้นตอนในการปฏิบัติการใช้ขันชะเนาะแบบแสวงเครื่อง
1. ใช้ผ้าสามเหลี่ยมทาเป็นผ้าคราวาท หรือวัสดุที่ใช้ควรมีความกว้างไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว ไม่ควรใช้
หวาย เชือก ลวดหรือวัสดุที่มีขนาดเล็ก เพราะอาจบาด/ตัดเนื้อได้
2. วางขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องที่บริเวณต้นแขนต้นขา
3. ผูก 1 เงื่อน
4. วางไม้ที่จะใช้ในการขันชะเนาะลงไป
5. ผูกเงื่อนอีกหนึ่งครั้งรอบๆไม้ที่ใช้ในการขันชะเนาะ
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6. หมุนแท่งขันจนกระทั่งขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องแน่น และเลือดแดงสดๆหยุดไหลและ
คลาชีพรไม่ได้
7. ผู กยึ ดปลายไม้ด้ว ยเงื่อ นตาย เพื่ อไม่ใ ห้ ไม้ค ลายหมุนกลั บ ใช้ผ้ าแต่งแผลปิด แผลไว้แล้ ว
นาส่งแพทย์โดยเร็ว
8. บริเวณขันชะเนาะไม่ควรให้อะไรมาบดบังสายตาเพื่อให้สังเกตได้ง่าย
9. ทาเครื่องหมายตัว T บนหน้าผากผู้บาดเจ็บ ถ้าไม่มีอะไรเขียน อาจใช้เลือดของผู้บาดเจ็บเขียน
10. จดเวลาที่ทาการขันชะเนาะ รวมไปถึงการจับชีพจรและการหายใจ
11. ควรเก็บแขน/ขา/ชิ้นส่วนที่ขาดไปกับผู้บาดเจ็บ อย่าให้ผู้บาดเจ็บเห็นซึ่งจะทาให้ผู้บาดเจ็บ
เสียกาลังใจ

3. การกดโดยตรงที่บาดแผล
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1. ให้ใช้นิ้วมือที่สะอาดหรือผ้าสะอาด วางและกดโดยตรงบนบาดแผล จนกว่าเลือดจะหยุดไหล
ตามภาพ ที่ 1 เป็นการบีบปลายหลอดเลือดที่ฉีกขาดให้เข้ามาหากั น และเป็นการอุดหลอดเลือดไม่ให้เลือด
ไหลออกมา และชะลอให้เลือดไหลช้า เมื่อเลือดออกนอกหลอดเลือดจะแข็งตัวภายใน 3-5 นาที ลักษณะ
ของบาดแผลเล็ กน้ อ ย ใช้ เวลาในการกดประมาณ 5-10 นาที เลื อดจะหยุด เมื่อเลื อดหยุ ดให้ ใช้ ผ้ าก็อ ซ
หรือแต่งแผลปิด และพันด้วยผ้าพันแผลแล้วรีบทาการส่งกลับทางการแพทย์

ภาพที่ 1 การกดลงบนบาดแผล
ถ้าเลือดยังไหลออกอีกใช้ผ้าแต่งแผลอีกผืนวางทับบนผ้าผืนเดิมแล้วพันให้แน่นด้วยผ้าพันแผล
ม้วนแบบยืดได้ (Elastic bandage) โดยดึงให้ยึดพอควรแล้วจึงพันทับลงไปเป็นการเพิ่มแรงกดลงบนบาดแผล
ช่วยห้ามเลือด ห้ามเปลี่ยนผ้าแต่งแผลผืนเดิม เพราะจะทาให้ลิ่มเลือดที่แข็งแล้วหลุดออก เลือดจะไหลออกมาอีก
ตามภาพที่ 2

ภาพที่ 2 การใช้ผ้าผืนใหม่พันซ้าบนผ้าผืนเดิม
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การใช้ผ้าแต่งแผล
การปกปิดบาดแผลด้ว ยผ้าแต่งแผล มีความจาเป็นในการปฐมพยาบาลผู้ปุว ยเจ็บเพราะจะทาให้
ดูดซับเลือด และปูองกันแบคทีเรียเข้าสู่บาดแผล ทั้งยังช่วยลดความเจ็บปวดของบาดแผลได้ ผ้าแต่งแผลยัง
เป็นอุปกรณ์ในการห้ามเลือดที่ออกจากบาดแผลโดยเพิ่มแรงกดที่บาดแผลร่วมกับการพันด้ว ยผ้าพันแผล
ผ้าแต่งแผลเป็นผ้าสะอาดปราศจากเชื้อใช้สาหรับปิดแผลโดยตรง

วิธีการใช้ผ้าแต่งแผล

1

2

3

4

5

1. แกะกล่องกระดาษ และ ห่อพลาสติกออกใช้มือทั้งสองข้างจับหางผ้าไว้ตามขั้นตอนที่ 1
2. ใช้มือสองข้างจับหางผ้าสองข้างของของผ้าแต่งแผลถือผ้าแต่งแผลไว้เหนือแผล โดยด้านสีขาว
คว่าลงบน บาดแผล ตามขั้นตอนที่ 2
3. ดึงหางทั้งสองจนผ้าแต่งแผลขยายออกและวางผ้าแต่งแผลลงบนบาดแผล และเก็บปลายผ้า
ตามขั้นตอนที่ 3
4. จับผ้าแต่งแผลไว้ด้วยมือข้างหนึ่ง มืออีกข้างหนึ่งพันหางผ้าพันรอบๆผ้าพันแผลประมาณครึ่งหนึ่ง
ของผ้าพันแผล นั้นเหลือหางผ้าไว้ยาวพอผูกเงื่อนได้ ตามขั้นตอนที่ 4
5. พั น หางผ้ า อี ก ข้ า งทั บ อี ก ครึ่ ง หนึ่ ง ของผ้ า แต่ ง แผลที่ เ หลื อ ให้ ปิ ด มิ ด บาดแผลควรพั น หางผ้ า
ไปทางด้านข้างของผ้า แต่งแผลตามขั้นตอนที่ 4
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6. ผูกหางผ้าทั้งสองข้างเป็นเงื่อนตายไว้ริมด้านนอกของผ้าพันแผล อย่า! ผูกเงื่อนไว้บนแผล เพื่อให้
เลือดไปเลี้ยงขาที่บาดเจ็บในส่วนที่ยังดีอยู่ ผูกผ้าพันแผลให้แน่นพอที่จะไม่หลุด แต่อย่าแน่นมากจนกระทั่ง
เกิดการขาดเลือดไปเลี้ยงส่วนที่ดี ตามขั้นตอนที่ 5
- ตรวจสอบการไหลเวียนของเลือดด้านล่าง หากผิวหนังด้านล่างของผ้าแต่งแผล เย็น เขียว
ซีด มีสีช้า มีอาการชาและชีพจรเต้นช้าลง แสดงว่าผ้ากดแน่นเกินไป ให้ คลายผ้าออกและผูกใหม่อีกครั้ง
หากยังไม่มีการไหลเวียนของเลือด ส่งผู้บาดเจ็บให้แพทย์โดยเร็วที่สุด
การทาความสะอาดแผล แบบ Wet dressing
ขั้นตอนการทาความสะอาดบาดแผล
1. แจ้งให้ผู้ปุวยทราบ จัดท่าให้เหมาะสมและซักถามอาการแพ้ยา ( 5 R )
2. เตรียมอุปกรณ์ในการทาความสะอาดบาดแผล
3. ล้างมือให้สะอาด เปิด Set ทาความสะอาดบาดแผล ตามหลักปราศจากเชื้อ
4. ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อในการใส่ถุงมือ sterile
5. ทาความสะอาดบาดแผล โดยใช้น้ายา 70% Alcohol เช็ดรอบบาดแผล โดยเช็ดวนจากในออกนอก
เป็นบริเวณกว้าง 2 – 3 นิ้ว
6. หลังจากนั้นใช้น้ายา Nss / Povidine เช็ดทาความสะอาดภายในแผลให้สะอาด โดยหากบาดแผล
มีความสกปรกมาก สามารถให้ Povidine Scrub ฟอกทาความสะอาดบาดแผลได้
7. หลังจากนั้นอาจใช้ ผ้าก๊อสชุบ Normal saline หรือ Povidine ใส่ไว้ในแผล เนื่องจากอาจมีสาร
คัดหลั่งซึ่งจะขัดขวางการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ และเป็นการดูดซับสารคัดหลั่งและให้ความชุ่มชื้ นแก่เนื้อเยื่อ
หากทิ้งไว้จะทาให้เกิดการติดเชื้อเพิ่มขึ้น
8. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อส ตามขนาดของบาดแผล
9. ปิดพลาสเตอร์ตามแนวขวางของลาตัว
การทาความสะอาดแผล แบบ Dry dressing
ขั้นตอนการทาความสะอาดบาดแผล
1. แจ้งให้ผู้ปุวยทราบ จัดท่าให้เหมาะสมและซักถามอาการแพ้ยา ( 5 R )
2. เตรียมอุปกรณ์ในการทาความสะอาดบาดแผล
3. ล้างมือให้สะอาด เปิด Set ทาความสะอาดบาดแผล ตามหลักปราศจากเชื้อ
4. ใช้เทคนิคปราศจากเชื้อในการใส่ถุงมือ sterile
5. ทาความสะอาดบาดแผลโดยใช้น้ายา 70% Alcohol เช็ดรอบบาดแผล โดยเช็ดวนจากในออกนอก
เป็นบริเวณ กว้าง 2 – 3 นิ้ว
6. หลังจากนั้นตรวจสอบลักษณะของบาดแผล แห้งดี ไม่มีสารคัดหลั่ง หรือ ลักษณะที่แสดงถึงการติดเชื้อ
ของบาดแผล
7. อาจใช้ Povidine Solution ทาบนแผลได้เล็กน้อย เพื่อช่วยในการรักษาบาดแผล
8. ปิดแผลด้วยผ้าก๊อส ตามขนาดของบาดแผล
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9. ปิดพลาสเตอร์ตามแนวขวางของลาตัว
การเย็บแผล
ในกรณีที่สถานการณ์ปลอดภัย และผู้บาดเจ็บมีเลือดออกจากบาดแผลมาก จาเป็นต้องทาการเย็บแผล
เพื่อห้ามเลือดและรีบนาส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด การประเมินบาดแผลต้องคานึงถึงปริมาณการเสียเลือด ระดับ
สัญญาณชีพ ขนาดและลักษณะของบาดแผล ในกรณีที่ขอบแผลมีการขาด ไม่เรียบควรทาการตัด ตกแต่งขอบ
แผล และหากบาดแผลเสี่ยงต่อการติดเชื้อไม่ควรทาการเย็บแผล
วัตถุประสงค์ของการเย็บแผล
1. เพื่อการห้ามเลือด Stop Bleeding
2. เพื่อซ่อมแซมส่วนที่บาดเจ็บ Reconstruction
3. ลดอาการปวดและการติดเชื้อ Decrease pain and infection
4. เพิ่มการหายของแผล Increase healing of ulcer
วัสดุในการเย็บแผล
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ วัสดุที่ละลายได้เองและชนิดที่ไม่ละลาย
1. วัสดุที่ละลายได้เอง (Absorbable Sutures) ประกอบด้วยเส้นใยธรรมชาติ เช่น
- Plain catgut ละลายได้เร็ว 5-10 วัน ใช้เย็บกล้ามเนื้อที่ไม่ลึกมาก ไม่ต้องใช้แรงในการดึงรั้งมาก
เช่น บริเวณปาก ลาตัวที่แผลไม่ลึก
- Chromic catgut ละลายได้ช้า 10-20 วัน ไม่ค่อยระคายเคือง ใช้ในการเย็บกล้ามเนื้อที่ต้องใช้
ระยะเวลานานเพื่อที่จะทาให้แผลติด
2. วัสดุที่ไม่ละลายเอง (Non-Absorbable Sutures) เช่น
- Silk ราคาถูก ผูกปมง่ายและไม่คลาย มีหลายขนาด 0/0 มีขนาดใหญ่ แรงดึงรั้งมาก เหมาะสาหรับ
เย็บแผลบริเวณที่มีผิวหนังหนา เช่น หนังศีรษะ 2/0, 3/0 และ 4/0 สาหรับเย็บบริเวณเท้า แขนขา ลาตัว
- Nylon เส้นเหล่านี้มีความแข็งแรงมากกว่า silk แต่ผูกปมยากและคลายง่าย
- Staples วัสดุที่เย็บเป็นโลหะอาจมาในรูปแบบสาเร็จรูป ซึ่งใช้เฉพาะงาน เช่น ต่อกระเพาะหรือลาไส้

การฉีดยาชา
1. Xylocaine without adrenaline เป็นยาชาเฉพาะที่ที่ออกฤทธิ์ได้เร็วมาก การกระจายฤทธิ์ได้ดี
และมีฤทธิ์อยู่ได้นานไม่ระคายเคือง
2. Xylocaine with adrenaline ซึ่งมีฤทธิ์ทาให้เส้นโลหิตหดตัว เลือดที่ออกจากบาดแผลจะออกน้อยลง
เหมาะสาหรับผู้ปุ วยที่มีเลือดออกจากบาดแผลมาก แต่ควรระวังในการฉีด โดยเฉพาะอวัยวะส่วนปลายของ
ร่างกาย เช่น ปลายนิ้วมือ นิ้วเท้า ติ่งหู ซึ่งมีฤทธิ์ทาให้เส้นโลหิตหดตัวทาให้เกิด Cyanosis และ gangrene
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ลักษณะการเย็บแผล แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. เย็บแผลโดยใช้ไหมต่อเนื่อง (continuous interupted) โดยผูกปมเฉพาะเข็มแรกและเข็มสุดท้าย
2. เย็บแผลโดยใช้ไหมผูกเป็นปมแยกเป็นอัน ๆ ( Interupted ) ได้แก่
- การเย็บแบบสองชั้น ( mattress interrupted ) โดยใช้เข็มเย็บใต้ผิวหนังลึกจากขอบแผลข้าง
หนึ่งไปยังอีกข้างหนึ่งแล้วย้อนกลับมา เย็บที่ขอบแผลตื้นๆใกล้ตาแหน่งแรก แล้วจึงผูกปม วิธีนี้จะไม่มีเส้นไหม
เย็บข้ามขอบแผล
- การเย็บธรรมดา ( plain interupted ) โดยใช้เข็มตักเนื้อใต้ผิวหนังที่จะเย็บเพียงครั้งเดียว
และผูกไหมเป็นปมไว้ด้านข้าง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้มาก และมักใช้ในการเย็บในกรณีห้ามเลือดแบบเร่งด่วน

หลักการเย็บแผล
1. ยึดหลักปราศจากเชื้อ (Sterile Technique) โดยเฉพาะการใส่ถุงมือปราศจากเชื้อ
2. เลือกเข็มให้เหมาะกับแผลที่จะเย็บ
- เข็ม Cutting คือเข็มที่มีคมด้านข้าง ใช้สาหรับเย็บบริเวณ พังผืด ผิวหนัง และเอ็นต่างๆ
- เข็มกลม (Round) ใช้สาหรับเย็บเนื้อที่อ่อนและไม่ต้องการให้ขอบเข็มบาดเนื้อ ได้แก่ การเย็บ
ลาไส้ กล้ามเนื้อ ต่อมต่างๆ และหลอดเลือด
- เข็มโค้งมาก สาหรับเย็บแผลแคบๆ เข็มโค้งน้อย สาหรับแผลที่มีเนื้อที่เย็บกว้าง
3. การจับ Needle Holder โดยสอดนิ้วโปูง กับนิ้วนาง เข้าในเครื่องมือ ตลอดเวลา และจับให้ด้ามอยู่
ในอุ้งมือ นิ้วชี้วางใกล้ข้อต่อ Needle Holder
4. ใช้ Needle Holder จับเข็มประมาณ 1/3 ค่อนมาทางโคนเข็ม ปักเข็มลงตรงๆ ให้ตั้งฉากกับ
ผิวหนังที่จะเย็บ
5. หมุนมือให้ปลายเข็มโผล่ขึ้นที่ผิวหนังอีกด้าน หมุนตามความโค้งของเข็ม ต้องระวังเข็มหักห้ามฝืน
6. จานวนเข็มของการเย็บขึ้นอยู่กับความยาวของแผล ความห่างแต่ละ stitch ห่างกันประมาณ 1 ซ.ม.
7. วิธีผูก รอบแรก ใช้ไหมด้านที่ยาวพันปลาย Needle Holder 1 รอบ ทวนเข็มนาฬิกา ดึงไหมให้พอตึงมือ
รอบสอง ใช้ไหมด้านที่ยาวพันปลาย Needle Holder 1 รอบ ตามเข็มนาฬิกา ดึงไหมให้แน่น
8. การตัดไหม - ใช้ปากคีบชนิดไม่มีเขี้ยวจับปลายไหมส่วนที่อยู่เหนือปมผูกไว้ ดึงเบาๆ ให้ปมไหม
ยกขึ้น ตัดใต้ปม

9. ใช้มือข้างที่ถนัดถือกรรไกรตัดไหมแนวราบขนานกับผิวหนัง ตัดไหมยาวประมาณ 0.5 – 1 ซม.
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- ระยะเวลาของการตัดไหม
- โดยทั่วไปใช้ระยะเวลา 7 วัน
- ใบหน้า 3-5 วัน
- แขน/ลาตัว 5-14 วัน
- ขา/ข้อต่อต่างๆ 14-21 วัน
- แผลติดไม่ดี ให้ตัดไหม 1 stitch เว้น 1 stitch
เมื่ อ ผู้ บ าดเจ็ บ เกิ ด บาดแผลขึ้ น ร่ า งกายจะตอบสนองโดยแสดงอาการเจ็ บ ปวดอย่ า งเฉี ย บพลั น
ความปวดชนิดเฉียบพลัน ( Acute pain ) หมายถึง ความปวดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เกิดขึ้นไม่เกิน 6 เดือน
เป็ น ความปวดที่ มีส าเหตุ มาจากการบาดเจ็บ หรื อ การอัก เสบเป็น ส่ ว นใหญ่ วิธี ก ารระงั บ ปวดโดยใช้ ย า
ตามแนวทางนี้ จะเน้นเฉพาะวิธีที่มีใช้กันทั่วไป เช่นการฉีดยาทางหลอดเลือดดา และการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
การฉี ดยาเข้า กล้ ามเนื้ อ ยาจะถูก ดูด ซึม เร็ ว เพราะมี เลื อดมาเลี้ ยงมาก แต่ อาจจะเกิด อัน ตรายต่ อ
เส้ น ประสาทหรื อ ฉี ด เข้ า หลอดเลื อ ดได้ เนื่ อ งจากกล้ า มเนื้ อ เป็ น เนื้ อ เยื่ อ ที่ ท นต่ อ การระคายเคื อ งได้ ดี
ยาที่มีความเหนียวข้น และระคายเคืองต่อเนื้อเยื่อ หรือมีส่วนผสมของน้ามันก็สามารถฉีดเข้ากล้ามเนื้อได้
ตาแหน่งสาหรับฉีดยา บริเวณสาหรับฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อมีดังนี้
1. ตาแหน่งการฉีดยาบริเวณ Dettoid muscle (กล้ามเนื้อต้นแขน) คือ บริเวณที่อยู่ต่ากว่า
ขอบล่างของ acromion precess 2 นิ้ว เป็นบริเวณที่มีกล้ามเนื้อมาก ควรฉีดบริเวณส่วนกลางของกล้ามเนื้อ
ซึ่งมีขอบเขตเป็นรูปสามเหลี่ยม

2. ตาแหน่งการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อสะโพก (Glutens muscle)
แบ่งสะโพกออกเป็น 3 ส่วนใช้ landmark 2 แท่ง คือ anterior superior iliac spine และ
coccyx ลากเส้นสมมุติระหว่าง 2 จุด แบ่ง เส้นสมมุติออกเป็น 3 ส่วนเท่าๆ กัน ตาแหน่งที่ฉีดยาได้คือส่วน
แรกนับจาก anterior superior iliac spine โดยฉีดต่ากว่าระดับของ iliac crest ประมาณ 2-3 นิ้วมือ
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3. กล้ามเนื้อ Vastus lateralis (กล้ามเนื้อหน้าขา)
แบ่งหน้าขาตามความยาว (จาก greater trochanter ไปยัง lateral femoral condyle) ออกเป็น 3 ส่วน
ส่วนกลางเป็นส่วนที่เหมาะสมสาหรับฉีด

ขั้นตอนการฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ
1. ล้างมือสาหรับเตรียมยาและคานวณยาได้ถูกต้องตามปริมาณที่ต้องการ โดยปริมาณยาที่ฉีดเข้า
กล้ามเนื้อสะโพกหรือหน้าขาแต่ละครั้งได้ไม่เกิน 5 cc.ถ้าฉีดเข้ากล้ามเนื้อต้นแขน ฉีดครั้งหนึ่งไม่เกิน 2 cc.
2. ตรวจสอบชื่อผู้ปุวยอีกครั้ง เลือกตาแหน่งและจัดท่าผู้ปุวยในการฉีดยา
3. ใช้สาลีชุบแอลกอฮอล์ 70 % เช็ดทาความสะอาดตาแหน่งที่ฉีดยา โดยเช็ดจากจุดที่ฉีดยาวนออก
นอกเป็นวงกว้าง 2-3 นิ้ว และรอให้แอลกอฮอล์แห้งก่อนทาการฉีดยา
4. ไล่อากาศออกจากกระบอกฉีดยาแต่ให้เหลือฟองอากาศไว้เท่าเม็ดถั่วเขียว
5. ตรึงผิวหนังที่จะฉีดยาให้ตึง ด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด
6. แทงเข็มทามุมกับผิวหนัง ถ้าตาแหน่งกล้ามเนื้อที่จะฉีดยาให้ผู้ปุวยมีขนาดเล็กให้ทามุม 60 องศา
หรือตาแหน่งกล้ามเนื้อที่จะฉีดยาให้ผู้ปุวยมีขนาดใหญ่ให้ทามุม 90 องศา โดยกล้ามเนื้อต้นแขนให้แทงเข็มลึก
1-11/2 นิ้ว และ/หรือ กล้ามเนื้อสะโพกให้แทงเข็มลึก 11/2 – 2 นิ้ว
7. ยึดตรึงหัวเข็มติดกับผิวหนัง และตรวจสอบว่าไม่มีการแทงเข็มเข้าเส้นเลือด ถ้าแทงเข็มเข้าเส้นเลือด
ให้หยุดฉีด ถอนเข็มทันที และเลือกตาแหน่งฉีดยาใหม่
8. เดินยาเข้าช้าๆอย่างสม่าเสมอจนครบตามจานวน
9. ใช้สาลีปิดบริเวณที่ฉีดก่อนดึงเข็มออกโดยเร็ว
10. พูดคุยและสังเกตอาการผู้ปุวยหลังได้รับการฉีดยาแล้ว
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11. บันทึกการให้ยาในแบบบันทึกและจัดเก็บอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
สิ่งสาคัญยิ่งคือการรวบรวมข้อมูลในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นการเตรียมแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาล
เมื่ อเกิ ดภาวะภั ย พิ บั ติ เพื่ อ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส ามารถปฏิ บั ติ ง านได้อ ย่า งมีป ระสิ ท ธิภ าพ ทั้ง ในระดับ ท้ องถิ่ น
ระดับประเทศและ ระดับสากล
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