เอกสารการจัดการความรู้
เรื่อง

การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ นนร.
เพื่อเข้ารับการฝึกทหารที่มีความเสี่ยงสูง
จะเกิดอันตรายต่อร่างกาย
จัดทําเมื่อ ๑๖ ธ.ค. ๕๖
รายชื่อคณะผู้จัดทํา
พันเอกณัฐนนท์ ภุคุกะ
พันตรีวชิ ัย

อินศิริ

พันโทหญิง กนกพร ศรีพิทักษ์
พันโทหญิง พรพิมล เปานิล

โดย
โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.ปีงบประมาณ๒๕๕๗
หน่วย รพ.รร.จปร.

วันที่ ๓๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๗

เรียน ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รร.จปร.
คณะกรรมการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร ขอส่งแผนการจัดการความรู้ แผนที่๑ ประจําปี
งบประมาณ ๒๕๕๗ เรื่อง การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ นนร. เพื่อเข้ารับการฝึกทหารที่มีความเสี่ยงสูงจะ
เกิดอันตรายต่อร่างกาย จัดทําโดย พ.ท.หญิง พรพิมล เปานิล เบอร์ติดต่อ ภายใน๖๒๕๓๑ มือถือ๐๘๔๓๒๖๒๑๖๒๐
รายการ รูปเล่ม
ลําดับ
๑ -ปก
๒ แบบฟอร์มรายงานแผนการจัดการความรู้ รร.จปร.
ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
-คํานํา
-บทสรุปการจัดการความรู้
-สารบัญ
-เนื้อหา -บทที่๑ /-บทที่๒ /-บทที่๓
..........
-บรรณานุกรม
๓ แบบฟอร์มที่ ๑
๔ แบบฟอร์มที่ ๒

เอกสาร

ไฟล์ PDF

√
√

√
---

√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√

√
√
√

หมายเหตุ
เอกสาร ๑-๔
เย็บเล่ม
ตามลําดับ
จํานวน ๒ชุด

ได้ดําเนินการนําไฟล์ PDF ขึ้นบน web sit การจัดการความรู้ รร.จปร.แล้ว
ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร.
ได้ตรวจสอบถูกต้องและเอกสารครบถ้วนของเอกสารแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา
พ.อ.
( ณัฐนนท์ ภุคุกะ )
ประธานคณะกรรมการจัดการความรู้ รพ.รร.จปร.

คํานํา
รพ.รร.จปร. มีภารกิจหลักในการสนับสนุนการฝึกภาคสนามประจําปีของ นนร. ในห้วงสมัยการฝึก
เดือน ม.ค. – เม.ย. ของทุกปี มีการจัดนายสิบเหล่าเสนารักษ์สนับสนุนด้านการรักษาพยาบาลเบื้องต้นให้แก่
นนร. เมื่อได้รับบาดเจ็บจากการฝึกภาคสนามในแต่ละพื้นที่การฝึก และทําการส่งต่อ นนร. ที่บาดเจ็บเกินขีด
ความสามารถเข้ารับการรักษา รพ.ในพื้นที่
การจัดทําโครงการเพิ่มพูนทักษะบุคลากรฯที่ให้การสนับสนุนการฝึกเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้
บุคลากรมีความพร้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพ ปรับระดับความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของ
นายสิบเสนารักษ์ให้ได้มาตรฐานพื้นฐานที่จําเป็นอย่างเท่าเทียมกัน ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของ
นนร. ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาและการประกันคุณภาพโรงพยาบาลซึ่งถือผู้รับบริการเป็น
สําคัญ
รพ.รร.จปร ได้ทําการตรวจร่างกายนนร.ทุกชั้นปี ก่อนการออกฝึก ได้พบกลุ่มโรคและอาการ ช่วงการ
ออกออกฝึ ก คณะผู้จั ดทําจึง รวบรวมข้อมูลที่ จําเป็ นมาไว้ รวมกัน เพื่อที่จะเป็ นประโยชน์กับกําลังพลของ
รพ.รร.จปร.และผู้สนใจ

คณะผู้จัดทํา
ม.ค.๕๗


เรื่อง
บทที่ 1 การเตรียม นนร. ก่อนการออกฝึก
- เอกสารท้ายบท ฉบับที่ 1
บทที่ 2 การเตรียมกําลังพลสนับสนุนการรักษาพยาบาล
-ตัวอย่างท้ายบทฉบับที่ 2
-ตัวอย่างท้ายบทฉบับที่ 3
บทที่ 3 การปฐมพยาบาล
-งูกัด
-ตะขาบกัด
-สุนัขกัด
-แมงป่องและตะขาบกัด
-แมงกะพรุน
บทที่ 4 ภาวะฉุกเฉินที่ต้องให้การปฐมพยาบาล
-การเป็นลม ลมแดด ลมร้อน
-การกู้ชีพ CPR
-บาดแผล
-กระดูกหักและข้อเคลื่อน
-การห้ามเลือดกรณีแผลมี่สิ่งแปลกปลอม
บทที่ 5 การใช้ยา
-แนวทางการใช้ยา
-สรรพคุณและวิธีใช้ยา
-มาเลเรีย(malaria)/ไข้จับสั่น
-ใส้ติ่งอักเสบ
-ท้องเสีย
บทที่ 6 การส่งต่อ
แบบฟอร์มที่ 1
แบบฟอร์มที่ 2

หน้า
1
2
5
6
9
10
11
12
13
13
13
15
15
18
21
25
26
29
35
38
42
43
44
45
46
47

1

บทที่ 1
การเตรียม นนร.ก่อนการออกฝึก
ก่อนที่ นนร.จะออกฝึกภาคสนามประจําปี ในแต่ละปี รพ.รร.จปร.จะทําการตรวจร่างกายคัด
กรอง นนร. ชั้นปี ที่จะทําการฝึกหลักสูตรจู่โจม หลักสูตรส่งทางอากาศ เพื่อคัดกรองความเสี่ยง จากโรคที่อาจ
ทําให้ นนร.เป็นอันตรายจากการฝึก เช่น โรคกระดูกและข้อ โรคลมชัก โรคหอบหืด
ขั้นตอนการดําเนินการ
1.การทบทวนเวชระเบียน เพื่อค้นหาโรคที่ นนร.เคยเป็น และมารักษาที่ รพ.รร.จปร. และค้นหา
ประวัติการเจ็บป่วยของ นนร.จากการส่งต่อไปรพ.อื่น
2.จัดทําแผนงานโครงการ(ตัวอย่างตามเอกสารท้ายบท ฉบับที่ 1)
3.ดําเนินการตามแผนงานโครงการ
4.สรุปและประเมินผล ว่ามี นนร.ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจากการฝึกหรือไม
5.ดําเนินการให้ นนร.ที่มี่ความเสี่ยง ไปตรวจโรคเพิ่มเติม จากแพทย์เฉพาะทางต่อไป
6. เมื่อแพทย์เฉพาะทาง ลงความเห็นว่า นนร.จะเป็นอันตรายจากการฝึก จะออกใบรับรองแพทย์ให้
เพื่อแจ้งให้กองอํานวยการฝึกทราบ

2

๑.ชื่อโครงการ
๒.ชื่อกิจกรรม

เอกสารท้ายบท ฉบับที่ ๑
โครงการตรวจร่างกายนักเรียนนายร้อยเพื่อเข้ารับการฝึกหลักสูตร ส่งทางอากาศและ
หลักสูตรจู่โจม ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕
กิจกรรมการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่ม เมตาโบลิก ในกลุ่ม
นักเรียนนายร้อย ชั้นปี ที่ ๒ และ ๓ และภาวะความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคที่เป็น
อันตรายต่อการฝึกทางทหาร

๓.ผู้รับผิดชอบโครงการ งานสร้างเสริมสุขภาพ หน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รร.จปร.
๔.หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันสภาวะแวดล้อมทางกายภาพ และทางสังคม กําลังเป็นภัยคุกคาม ต่อการดํารงชีวิต
ความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพของบุคคล ต้องตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยอันเนื่องมาจากพฤติกรรมที่
ล้วนสร้างปัญหาต่อสุขภาพ ส่งผลกระทบทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านพฤติกรรม และวิถีชีวิตเพื่อเป็น
การวางแผนงานการสร้างเสริมสุขภาพ ให้กับกลุ่มนักเรียนนายร้อย งานสร้างเสริมสุขภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ
โรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงจัดกิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่ม เมตาโบ
ลิก และภาวะความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อการฝึก ในกลุ่มนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ และ ๓
ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๕ จํานวน ๓๘๖ นาย เพื่อให้นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ มีสุขภาพแข็งแรง
สามารถเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากการฝึกดังกล่าว
๕.วัตถุประสงค์
๕.๑. เพื่อทําการตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อภาวะโรคกลุ่ม เมตาโบลิก สํารวจภาวะสุขภาพ พฤติกรรม
สุขภาพ และภาวะความเสี่ยงต่อกลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อการฝึก ของ นนร.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓
๕.๒. เพื่อดําเนินการสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคแบบองค์รวมให้กับ นนร.
๕.๓. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
๕.๔ เพื่อส่งต่อกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการรักษาอย่างเหมาะสม
๖. กลุ่มเป้าหมาย
๖.๑ นนร.ชั้นปีที่ ๒ จํานวน ๑๙๓ นาย
๖.๒ นนร.ชั้นปีที่ ๓ จํานวน ๑๙๓ นาย
๗. ระยะเวลาดําเนินการ
๗.๑ วันที่ ๘ ต.ค.๕๕ เวลา ๑๕๐๐ – ๒๐๐๐ - ตรวจร่างกาย นนร. ชั้นปีที่ ๒ หลักสูตรส่งทาง
อากาศ
๗.๒ วันที่ ๑๐ ต.ค.๕๕ เวลา ๑๕๐๐ – ๒๐๐๐ - ตรวจร่างกาย นนร. ชั้นปีที่ ๓ หลักสูตรจู่โจม
๘. สถานที่ดําเนินการ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.รร.จปร.
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๙. วิธีดําเนินการ/ กิจกรรม
๙.๑ ขั้นเตรียมการ
๙.๑.๑ เตรียมเอกสารแผนการดําเนินงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๙.๑.๒ คัดกรองประวัติการเจ็บป่วยของ นนร. ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ รายบุคคล จากประวัติผู้ป่วย
๙.๑.๕ วางแผนการแก้ปัญหาและรายงานผลให้ รร.จปร. ( ผ่าน กยข.รร.จปร. ) และ กรม นนร.รอ.
ทราบ
๙.๒. ขั้นปฏิบัติงาน
๙.๒.๑ รับเอกสาร
๙.๒.๒ ชั่งน้ําหนัก - วัดส่วนสูง - วัดรอบเอว
๙.๒.๓ วัดความดันโลหิต
๙.๒.๔ พบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย
๙.๒.๕ สรุปผลการตรวจร่างกายตามโครงการฯ
๙.๒.๖ รายงานผลการปฏิบัติให้ ผบ.รร.จปร. ( ผ่าน กยข.รร.จปร. ) และ กรม นนร.รอ.
๙.๓. ขั้นประเมินผล - ใช้ตัวชี้วัด ดังนี้
๙.๓.๑ ด้านกระบวนการดําเนินการ
- การดําเนินกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน ร้อยละ ๑๐๐
- กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม
ร้อยละ ๑๐๐
๙.๓.๒ ด้านผลการดําเนินการ
-นนร. ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ มีความรู้ความเข้าใจและดูแลสุขภาพตนเองได้
-นนร.ที่ตรวจพบความผิดปกติ ได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางหรือส่งต่อรับการรักษา
ที่เหมาะสม
๑๐. งบประมาณ - โดยใช้งบประมาณงบพัฒนาคุณภาพบริการ ปี ๕๕ ( สปสช. เขต ๔ )
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๒๑๐ บาท ( มีรายละเอียดตามโครงการ ฯ ที่แนบ )
๑๐.๑ ค่าน้ําดื่มสําหรับนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ และ ๓
จํานวน ๓๘๖ นาย ๆละ ๕ บาท
เป็นเงิน ๑,๙๓๐ บาท
๑๐.๒ ค่าอาหารว่างสําหรับเจ้าหน้าที่
จํานวน ๒๐ นาย ๆละ ๒๕ บาท จํานวน ๒ วัน
เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
๑๐.๓ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
๑๐.๓.๑ แพทย์ จํานวน ๒ นาย
-วันละ ๔ ชม.ๆ ละ ๑๐๐ บาท จํานวน ๒ วัน
เป็นเงิน ๑,๖๐๐ บาท
๑๐.๓.๒ พยาบาลวิชาชีพ ๔ นาย และ นายทหารสัญญาบัตร ๑ นาย จํานวน ๕ นาย
- วันละ ๔ ชม.ๆละ ๗๕ บาท จํานวน ๒ วัน
เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
๑๐.๓.๓ นายสิบพยาบาล , ผู้ช่วยพยาบาล จํานวน ๔ นาย
-วันละ ๔ ชม.ๆละ ๕๐ บาท จํานวน ๒ วัน
เป็นเงิน ๑,๔๔๐ บาท
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๑๐.๓.๔ พนักงาน จํานวน ๒ นาย
วันละ ๔ ชม.ๆละ ๓๗.๕๐ บาท จํานวน ๒ วัน เป็นเงิน ๖๐๐ บาท
๑๐.๔ ค่าวัสดุอุปกรณ์
๑๐.๔.๑ ปากกา จํานวน ๒ กล่อง กล่องละ ๒๐๐ บาท
เป็นเงิน ๔๐๐ บาท
๑๐.๔.๒ กระดาษ A ๔ จํานวน ๒ รีม รีมละ ๑๒๐ บาท เป็นเงิน ๒๔๐ บาท
๑๑. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขอนามัยตนเอง และนําไปสู่การลดอัตราการเกิดโรค
ต่างๆในหน่วยฝึก
๑๑.๒ กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัย และสุขภาพตนเองได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสม
๑๑.๓ กลุ่มเป้าหมายสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคกลุ่ม เมตาโบลิก และภาวะความเสี่ยงต่อ
กลุ่มโรคที่เป็นอันตรายต่อการฝึก
ผู้เขียนโครงการ
วิชัย อินศิริ
( วิชัย อินศิริ )
นายทหารประจําหน่วยบริการปฐมภูมิ รพ.รร.จปร.
ผู้รับผิดชอบโครงการ
พ.ต.

พ.อ.

วีรัฐ เกษสาคร
( วีรัฐ เกษสาคร )
ผอ.รพ.รร.จปร.

ผูอ้ นุมัติโครงการ
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บทที่ 2
การเตรียมกําลังพลสนับสนุนการรักษาพยาบาล
หลังจากการคัดกรอง นนร. ให้พร้อม สําหรับการฝึกซึงมีความเสี่ยงอันตรายต่อชีวิตแล้ว ทาง
รพ.รร.จปร.ต้องเตรียมความพร้อม กําลังพลในการสนับสนุนการฝึก ในด้านการรักษาพยาบาล ในการออกฝึก
ภาคสนามของ นนร. ซึ่งกําลังพลส่วนใหญ่เป็น นายสิบพยาบาล ในห้วงก่อนการฝึก กําลังพลบางส่วน ไม่ได้
ปฏิบัติงานด้านการรักษาพยาบาล จึงจําเป็น ต้องมีการอบรมและการฝึกทบทวนในเรื่องที่พบบ่อย และมี
ความสําคัญ และทําการรวบรวมเป็นคู่มือการฝึก ให้กับนายสิบพยาบาลที่ออกไปสนับสนุนการฝึกทุกคน จะ
ประกอบด้วย
1.คําสั่งให้ปฎิบัติงานในปีนั้นๆ (ตัวอย่างท้ายบทฉบับที่ 2)
2.รายชื่อนนร.ทุกชั้นปี มีรายละเอียด เลขประชาชน สิทธิการรักษาพยาบาล โรคประจําตัว
3.การปฐมพยาบาลต่างๆ
4.การใช้ยา
5..รายชื่อรพ.ในพื้นที่การฝึก พร้อมเบอร์โทรศัพท์ (ตัวอย่างท้ายบทฉบับที่ 3)
6.เบอร์โทรศัพท์ ติดต่อ กรณีมีปัญหาต่างๆ
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ตัวอย่างท้ายบทฉบับที่ 2

คําสั่งโรงพยาบาลโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
(เฉพาะ)
ที่ ๔๙ / ๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการตรวจร่างกายนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓
---------------------------เพื่อให้การดําเนินการตรวจร่างกายนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ ที่จะเข้ารับการศึกษา
หลักสูตรส่งทางอากาศ ในวันที่ ๘ ต.ค. ๕๕ เวลา ๑๕๐๐ – ๒๐๐๐ ณ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก
รพ.รร.จปร. และนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ ที่จะเข้ารับการศึกษาหลักสูตรจู่โจม ในวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕
เวลา ๑๕๐๐ - ๒๐๐๐ ณ ห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก รพ.รร.จปร. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งให้ผู้มี
รายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดําเนินการ
๑. คณะกรรมการประสานงาน
๑.๑ พ.อ.ณัฐนนท์
ภุคุกะ
๑.๒ พ.ท.หญิงพรรณพิไล สาระผล
๑.๓ พ.ต.วิชัย
อินศิริ
หน้าที่ : ประสานการปฏิบัติกับ กรม นนร.รอ. เกี่ยวกับรายชื่อนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒
และ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๓ , แจ้งกําหนดการตรวจ วัน เวลา สถานที่ และการรายงานผลการตรวจ
๒. คณะกรรมการแพทย์
๒.๑ พ.อ.อภิรัชด์
ทรัพย์ทองคํา ปฏิบัติงานวันที่ ๘ ต.ค. ๕๕
๒.๒ ร.ท.พัฒนพล
ศุภนิตยานนท์ ปฏิบัติงานวันที่ ๘ ต.ค. ๕๕
๒.๓ พ.อ.ยรรยงค์
อิ่มสุวรรณ
ปฏิบัติงานวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕
๒.๔ ร.ท.พัฒนพล
ศุภนิตยานนท์ ปฏิบัติงานวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕
หน้าที่ : ตรวจประเมินสุขภาพร่างกายและลงความเห็นผลการตรวจใน แบบรายงานการ
ตรวจร่างกายประจําปี ( พ. ๒๖ )
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๓. คณะกรรมการจัดเตรียมสถานที่ และสนับสนุน
๓.๑ พ.ต.วิชัย
อินศิริ
๓.๒ จ.ส.อ.อนุศักดิ์
ทองสุวรรณ
๓.๓ จ.ส.อ.โกมิน
ลาวชัย
๓.๔ พลทหาร มว.พล.สร.รพ.รร.จปร.
วันละ ๒ นาย
หน้าที่ : จัดเตรียมสถานที่ตรวจร่างกาย ตลอดจนสนับสนุนการขนย้ายสิ่งอุปกรณ์
๔ . คณะกรรมการประเมินความเสี่ยงสุขภาพ
๔.๑ พ.ท.หญิงพรรณพิไล สาระผล
๔.๒ พ.ต.หญิงสุรดา
รัตนวิเศษ
๔.๓ ร.อ.หญิงจิราภรณ์
วีรศักดิ์สกุล
๔.๔ ร.ท.หญิงชนนิกานต์ ใจวงศ์ษา
๔.๕ ร.ต.หญิงนฤมล
บุญตันทา
๔.๖ ร.ต.หญิงสมสิริ
เจริญหล้า
หน้าที่ : ดําเนินการตรวจคัดกรองความเสี่ยง , ประเมินความเสี่ยงและรายงานผล
๕. คณะกรรมการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และรายงานผล
๕.๑ พ.ท.หญิงพรรณพิไล สาระผล
๕.๒ พ.ต.วิชัย
อินศิริ
๕.๓ พ.ต.หญิงสุรดา
รัตนวิเศษ
๕.๔ นางบูรณี
ลอยเลิศ
๕.๕ น.ส. สุปราณี
อินเป้ง
หน้าที่ : ดําเนินการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผล และรายงานผลการตรวจ
ประเมินสุขภาพให้ รพ.รร.จปร. , รร.จปร. และ กรม นนร.รอ.
๖. คณะกรรมการวางแผนงานสร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค
๖.๑ พ.อ.ณัฐนนท์
ภุคุกะ
๖.๒ พ.ท.หญิงพรรณพิไล สาระผล
๖.๓ พ.ต.วิชัย
อินศิริ
๖.๔ พ.ต.หญิงสุรดา
รัตนวิเศษ
หน้าที่ : วางแผนการดําเนินงานสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เพื่อแจ้งให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดําเนินการ
๗. เจ้าหน้าที่วดั ความดันโลหิต , ชั่งน้ําหนัก , วัดส่วนสูง ,วัดรอบเอว
๗.๑ ร.อ.หญิงจิราภรณ์
วีรศักดิ์สกุล
ปฏิบัติงานวันที่ ๘ ต.ค. ๕๕
๗.๒ ร.ท.หญิงชนนิกานต์
ใจวงศ์ษา
ปฏิบัติงานวันที่ ๘ ต.ค. ๕๕
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๗.๓ จ.ส.อ.หญิงบุญรอด
นุชอําพันธ์
ปฏิบัติงานวันที่ ๘ ต.ค. ๕๕
๗.๔ ส.อ.หญิงสิณิษา
วิเชียรรัมย์
ปฏิบัติงานวันที่ ๘ ต.ค. ๕๕
๗.๕ ร.ต.หญิงนฤมล
บุญตันทา
ปฏิบัติงานวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕
๗.๖ ร.ต.หญิงสมสิริ
เจริญหล้า
ปฏิบัติงานวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕
๗.๗ จ.ส.ท.หญิงฐิติรัตน์
สมจิตร
ปฏิบัติงานวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕
๗.๘ ส.อ.หญิงหนึ่งฤทัย
ตันติยะวงศ์ษา ปฏิบัติงานวันที่ ๑๐ ต.ค. ๕๕
๗.๙ จ.ส.อ.อนุศักดิ์
ทองสุวรรณ ปฏิบัติงานวันที่ ๘,๑๐ ต.ค. ๕๕
๗.๑๐ จ.ส.อ.โกมิน
ลาวชัย
ปฏิบัติงานวันที่ ๘,๑๐ ต.ค. ๕๕
๗.๑๑ นางบูรณี
ลอยเลิศ
ปฏิบัติงานวันที่ ๘,๑๐ ต.ค. ๕๕
๗.๑๒ น.ส.สุปราณี
อินเป้ง
ปฏิบัติงานวันที่ ๘,๑๐ ต.ค. ๕๕
๗.๑๓ พลทหาร มว.พล.สร.รพ.รร.จปร.
วันละ ๖ นาย
หน้าที่ : วัดความดันโลหิต , ชั่งน้ําหนัก , วัดส่วนสูง , วัดรอบเอว
๘ . คณะกรรมการเวชระเบียนและสถิติ
๘.๑ พ.ท.หญิงพรพิมล
เปานิล
๘.๒ พ.ต.หญิงมัลลิกา
นานาศิลป์
หน้าที่ : สนับสนุนข้อมูลด้านเวชระเบียนและประวัติการเจ็บป่วยของนักเรียนนายร้อย
ชั้นปีที่ ๒ และชั้นปีที่ ๓ เพื่อเป็นข้อมูลด้านสุขภาพให้แพทย์ผู้ตรวจทราบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕
พ.อ.

วีรัฐ

( วีรัฐ

เกษสาคร
เกษสาคร )

ผอ.รพ.รร.จปร.
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ตัวอย่างท้ายบทฉบับที่ 3
รายชื่อรพ.ในพื้นที่
ลําดับ
๑

ชื่อ โรงพยาบาล
รพ.อานันทมหิดล

เบอร์โทรศัพท์ รพ. (ธุรการ) เบอร์โทรศัพท์ห้องฉุกเฉิน รพ.
036-785891

ER 036-785891 ต่อ 38123
หรือ 38124

๒

รพ.ค่ายอดิศร

036-211114

ER 036-211114 ต่อ 20

๓

รพ.ค่ายสุรสีห์

034-589302

ER 034-589545

๔

รพ.ค่ายธนะรัชน์

032-622155

ER 032-555399

๕

รพ.ค่ายจักรพงษ์

037-211591

ER 037-211591 ต่อ 144

๖

รพ.ค่ายสุรสิงหนาท

037-226056

ER 037-226056 ต่อ 108

๗

รพ.ค่ายภาณุรังษี

032-328163

ER 032-337014 ต่อ 53060
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บทที่ 3
การปฐมพยาบาล
จากการรวบรวมข้อมูลการเจ็บป่วยของ นนร.ห้วงการฝึกภาคสนาม ในปีก่อนหน้า คณะทํางานด้าน
คุณภาพ ได้จัดทําข้อมูลที่จําเป็น เพื่อเป็นแนวทาง ในการสนับสนุนการรักษาพยาบาล ให้ นนร.สามารถกลับไป
ฝึกได้ให้เร็วที่สุด หากเกิดความสามารถ ให้ดําเนินการส่งต่อได้เร็วและมีประสิทธิภาพ
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล หมายถึง การให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยกะทันหัน ณ
สถานที่เกิดเหตุในระยะเริ่มแรก ก่อนที่จะนําไปพบแพทย์ ผู้ให้การปฐมพยาบาลควรมีความรู้และได้รับการ
ฝึกฝนในการช่วยเหลือผู้ป่วยมาอย่างดี เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยพ้นขีดอันตราย หรือลดอันตรายให้น้อยลง ป้องกัน
ไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนหรือทําให้ผู้ป่วยบาดเจ็บหรือพิการเพิ่มมากขึ้น
ความมุ่งหมายการปฐมพยาบาล
1. เป็นการช่วยชีวิตผู้ป่วยไว้ก่อน
2. เป็นการป้องกันการลุกลามของอากรและบาดแผล
3. ช่วยบรรเทาความเจ็บป่วยและความทรมานให้น้อยลง
4. ถ้าจําเป็นต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเพื่อไปรับการรักษาต่อก็กระทําได้อย่างถูกต้อง
การให้การปฐมพยาบาล สามารถกระทําได้ทันทีที่พบว่ามีผู้ป่วยเจ็บที่ต้องการความช่วยเหลือผู้ที่ให้
การปฐมพยาบาล (First-Aider) ไม่จําเป็นต้องเป็นบุคลากรทางการแพทย์
บุ ค คลทั่ ว ไปก็ ส ามารถฝึ ก ฝนเรื่ อ งการปฐมพยาบาลเกี่ ย วกั บ การปฐมพยาบาลให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยได้
เช่นเดียวกัน แต่ควรจะต้องมีความรู้และเคยฝึกฝนในการให้การปฐมพยาบาลมาแล้วบ้าง มิฉะนั้นแล้วการให้
ความช่วยเหลือโดยไม่มีความรู้หรือความเข้าใจอาจทําให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยเจ็บเพิ่มขึ้น หรืออาจทําให้เกิด
ความพิการขึ้นได้
หลักสําคัญในการปฐมพยาบาล
เมื่อไปพบผู้ป่วยที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือเกิดการเจ็บป่วยกะทันหัน ให้ดําเนินการปฐมพยาบาล ดังนี้
1. ผู้ให้การช่วยเหลือต้องตั้งสติให้มั่นคง ไม่ตื่นเต้นตกใจ เพราะการตัดสินใจที่ถูกต้องขึ้นอยู่กับการควบคุม
สติอารมณ์ที่ดีด้วย
2. จัดสถานที่ป้องกันมิให้คนมามุงดู เพื่อให้อากาศถ่ายเทสะดวก มีแสงสว่างเพียงพอ มีพื้นที่เพียงพอที่จะ
ให้การปฐมพยาบาลได้สะดวก
3. ถ้าผู้ป่วยรู้ตัว ควรพูดคุยให้ผู้ป่วยทราบว่า เรามาให้การช่วยเหลือเพื่อให้ผู้ป่วยอยู่ในอาการสงบพยายาม
พูดให้กําลังใจผู้ป่วย
4. สังเกตสิ่งแวดล้อมรอบๆบริเวณที่เกิดเหตุ เพื่อหาสาเหตุของการเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุ ควรเรียกหา
ความช่วยเหลือเพื่อเป็นพยาน และต้องระวังเรื่องหลักฐานต่างๆในที่เกิดเหตุ
5. ผ่อนคลายเสื้อผ้าและเครื่องรัดต่างๆ เช่น เข็มขัด,เน็คไท ออกอย่างระมัดระวัง ถ้าผู้ป่วยพอมีสติ ควร
อธิบายให้ผู้ป่วยทราบด้วย
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6. อย่าพยายามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในทันที จนกว่าจะทราบว่าผู้ป่วยได้รับอันตรายที่ส่วนใดของร่างกาย
เพื่อให้การป้องกันและรักษาก่อนเคลื่อนย้ายอย่างถูกวิธี
7. พยายามซักถามสาเหตุของการป่วยเจ็บ หรืออุบัติเหตุจากผู้ป่วย ขณะผู้ป่วยยังมีสติอยู่ หรือถ้าผู้ป่วยไม่
รู้ตัวก็ซักถามจากผู้เห็นเหตุการณ์
8. ต้องรีบให้การปฐมพยาบาลแก่ส่วนของร่างกายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายมากที่สุด เช่น
- การช่วยหายใจ (Breathing & Airway)
- การห้ามเลือด (Bleeding & Circulation)
- กระดูกหัก (Broken Bone & Spine)
9. ควรบัน ทึกอาการของผู้ ป่ว ยทุกระยะ ทั้งนี้ เพื่ อให้ แพทย์ได้รับ ความสะดวกและจั ดการให้การรั กษา
ขั้นตอนต่อไปได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
10. ถ้าผู้ป่วยอาเจียนหรือมีสิ่งของอยู่ในปาก ต้องรีบล้วงออกพร้อมทั้งให้เอียงศีรษะไปทางด้านใดด้านหนึ่ง
เพื่อป้องกันมิให้สิ่งแปลกปลอมหลุดหรือสําลักเข้าไปอุดทางเดินหายใจ
11. ตรวจสอบชีพจรของผู้ป่วย (บริเวณข้อมือหรือคอ) เพื่อประเมินดูว่าระบบไหลเวียนของผู้ป่วยยังทํางาน
ได้อยู่หรือไม่
12. ตรวจสอบบริเวณคอ ดูว่าผู้ ป่วยหายใจได้หรือไม่ ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกว่าผู้ ป่วยหายใจได้
หรือไม่
13. ถ้าผู้ป่วยไม่หายใจ ให้จัดการเปิดทางเดินหายใจแล้วช่วยหายใจทันทีโดยวิธีเป่าปาก
14. ตรวจดู ต ลอดร่ า งกายของผู้ ป่ ว ยตั้ งแต่ ศี ร ษะจรดเท้ า ทั้ ง ด้ า นหน้ า และหลั ง ถ้ า พบบาดแผลหรื อ
กระดูกหักต้องให้การรักษาในขั้นต้นก่อน เช่น ห้ามเลือด และดามบริเวณที่มีกระดูกหัก
15. ถ้าสงสัยว่าผู้ป่วยได้รับยาพิษหรือสิ่งของมีพิษ ให้ตรวจดูรอยเปื้อนหรือรอยไหม้บริเวณริมฝีปากและ
ตรวจดูบริเวณรอบๆอาจพบยา,ขวดยา,สลากยา หรือสารพิษ
16. พึงระลึกเสมอว่า การให้ความช่วยเหลือบางชนิดต้องอยู่ภายในขอบเขตจํากัดตามความสามารถของ
ตนเอง เพราะอุบัติเหตุบางชนิดต้องได้รับการรักษาจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น
17. อย่าพยายามวิเคราะห์ หรือวิจารณ์อาการของผู้ป่วยกับผู้ที่อยู่ใกล้เคียง เพราะไม่ทําให้เกิดประโยชน์
และยังทําให้ผู้ป่วยกังวลหรือตื่นตระหนกได้
18. ดําเนินการให้การปฐมพยาบาลจนกว่าแพทย์,พยาบาลจะมาถึง หรือจนกว่าจะนําผู้ป่วยส่งถึง รพ.
การปฐมพยาบาลเมื่อถูกสัตว์มีพิษกัด ต่อย
งูกัด
งู เป็นสัตว์มีพิษ ที่เราพบเห็นกันบ่อยในชีวิตประจําวันซึ่งงูแต่ละชนิดจะมีพิษมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับ
ชนิดของงูนั้นๆ ในปัจจุบันนี้หากได้รับการช่วยเหลืออย่างถูกวิธี ก่อนให้แพทย์ทําการฉีดเซรุ่ม ผู้ป่วยก็รอดชีวิต
ได้ ดังนั้นก่อนที่ผู้ป่วยจะไปถึงมือแพทย์ ควรได้รับการปฐมพยาบาล อย่างถูกต้องเสียก่อนเมื่อเราพบผู้ป่วยที่ถูก
งูกัด ก่อนอื่น ต้องตรวจดูรอยเขี้ยวงูเสียก่อน
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ถ้ากรณีที่งูมีพิษกัด รอยเขี้ยวจะมีลักษณะเป็นแผลลึก 2 รอย และบาดแผลมีลักษณะเขียวช้ํา ให้รีบปฏิบัติ
ดังนี้
หลักการปฐมพยาบาลเมื่อถูกงูกัด
หากถูกงูกัดควรตีงูให้ตายแล้วเก็บซากไปให้แพทย์ตรวจดูว่าเป็นงูประเภทใด จะได้ใช้เซรุ่มต้านพิษงูฉีด
ถูกชนิดและให้สังเกตรอยงูกัด ถ้าเป็นรอยงูกัดของงูพิษ จะปรากฏรอยเขี้ยวงูเป็น 2 จุด อาจเป็นรอยลากยาว
ขณะกระชากหนี หรืออาจพองเป็นถุงน้ํา ถ้างูไม่มีพิษ รอยฟันบนผิวหนังจะเรียงเป็นแถว
พิษของงู
มี 3 ประเภทขึ้นอยู่กับชนิดของงู
1.พิษต่อระบบประสาท (Neurotoxin) เกิดจากงูเห่า งูจงอาง งูสามเหลี่ยมและงูทับสมิงคลา อาการ
เริ่มจากแขนไม่มีแรง กระวนกระวาย ลิ้นเกร็ง พูดจาอ้อแอ้ ตามัว น้ําลายฟูมปาก เนื่องจากกล้ามเนื้อการกลืน
เป็นอัมพาต หยุดหายใจ และตายในที่สุด
2. พิษต่อระบบการแข็งตัวของเลือด (Hematotoxin) เกิดจากงูเขียวหางไหม้ งูแมวเซา และงูกะปะ
อาการ เริ่มจากปวดแผลมาก มีเลือดซึมออกจากแผล เลือดออกจากอวัยวะต่างๆ เช่น เลือดกําเดา เหงือก ไอ
อาเจียน ปัสสาวะและอุจจาระเป็นเลือด เกิดจากภาวะระบบไหลเวียนล้มเหลว ตายในที่สุด
3. พิษต่อกล้ามเนื้อ (Mytotoxin) เกิดจากงูทะเล อาการ เริ่มแรก ปวดกล้ามเนื้อ ต่อมาปัสสาวะสีแดง
คล้ํา จากกล้ามเนื้อถูกทําลาย ตามด้วยไตวาย และหายใจล้มเหลว
การปฐมพยาบาล
1. ล้างแผลด้วยน้ําและสบู่ ไม่ควรใช้เหล้า ยาสีฟัน ขี้เถ้าทาแผล
2. บีบเลือดออกจากแผลให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ไม่ควรใช้ปากดูดหรือเปิดปากแผลด้วยของมีคม
3. ไม่ควรรัดเหนือบาดแผลให้แน่นมาก เพราะจะทําให้อวัยวะส่วนปลายขาดเลือดและเน่าตาย ควรแน่น
พอสอดนิ้วมือได้ 1 นิ้ว
4. การรัด ควรรัดเหนือและใต้บาดแผลประมาณ 3 นิ้วมือ
5. การห้ามเลือดควรใช้ผ้าสะอาดกดแผลโดยตรง
6. พยายามเคลื่อนไหวร่างกายให้น้อยที่สุด เพราะเคลื่อนไหวมากทําให้พิษของงูเข้าสู่กระแสเลือดเร็วขึ้น
7. วางอวัยวะส่วนนั้นให้ต่ําหรือระดับเดียวกับหัวใจ
8. ให้ยาแก้ปวดได้ แต่ห้ามใช้ยาที่มีฤทธิ์แอลกอฮอล์ ยาระงับประสาท ยานอนหลับ ยาดอง
ข้อควรระวัง
- อาการของพิษงูเกิดได้ตั้งแต่ 15-30 นาที หลังถูกกัด หรือ อาจนานถึง 9 ชม. จึงต้องเฝ้าสังเกตอาการ
อย่างต่อเนื่อง
- การฉีดเซรุ่มแก้พิษงู ส่วนใหญ่ทํามาจากม้า ซึ่งอาจแพ้ได้ จึงควรฉีดต่อเมื่อมีอาการของพิษงูเท่านั้น
หลักการปฐมพยาบาลเมื่อถูกตะขาบกัด
“ตะขาบ” ชอบซุกตัวอยู่บริเวณที่อับชื้นและรก เช่น ใต้ตุ่มน้ํา กองไม้ ซากต้นไม้ตาย เด็ก ๆ มักถูก
ตะขาบกัดบ่อย เนื่องจากซุกซนชอบรื้อค้น

13
“พิษของตะขาบ” โดยทั่วไป ไม่ใคร่มีอาการรุนแรง ที่พบบ่อย คือ ปวด บวม แดงเล็กน้อย บริเวณที่
กัดมีรอยเขี้ยวเป็นสองจุด บางรายอาจมีอาการรุนแรง คือ มีไข้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ ใจสั่น และบริเวณแผลที่ถูก
กัดเน่า
เมื่อถูกตะขาบกัด ให้ปฏิบัติดังนี้
1. ล้างบริเวณแผลด้วยน้ําสะอาด ฟอกสบู่ และล้างออกให้หมด ทําซ้ําหลายครั้ง
2. ใช้ครีมยาแก้แพ้ทาบริเวณที่บวมแดง เช่น เพร็ดนิโซโลน
3. ถ้าปวดมากกินยาแก้ปวด พาราเซตามอล และใช้น้ําแข็งวางประคบ
4. ในรายที่มีไข้ ปวดศีรษะ หลังกินยาแล้ว นอนพัก ถ้าอากรไม่ดีขึ้นควรไปพบแพทย์
สุนัขกัด
เมื่อถูกสุนัขทั่วๆ ไปกัด การช่วยเหลือคือรีบล้างบาดแผลด้วยน้ําสะอาด เพื่อล้างน้ําลายและสิ่ง
สกปรกออกจากบาดแผลแล้วจึงทําแผลใส่ยา ให้รับประทานยาแก้ปวดถ้าเกิดอาการปวดที่บาดแผล และควรไป
รับการฉีดยาป้องกันบาดทะยักด้วยกรณีที่ถูกสุนัขบ้ากัด ถ้ายังไม่แน่ใจว่าสุนัขที่กัดนั้นเป็นบ้าหรือไม่ ควร
นําสุนัขนั้นขังไว้ประมาณ10วันเพื่อสังเกตอาการ
ข้อควรปฏิบัติเมื่อถูกสุนัขบ้ากัด
-ใช้น้ําสะอาดล้างบาดแผลมากๆและฟอกสบู่เพื่อล้างน้ําลายของสุนัขออกให้หมด
-ใช้ยาฆ่าเชื้อโรคเช็ดบริเวณแผลและทําแผลให้เรียบร้อย
- รีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อรับการฉีดยาป้องกันบาดทะยักและโรคพิษสุนัขบ้า
แมงป่อง และตะขาบกัด
แมงป่อง และตะขาบ ที่เราพบเห็นมีอยู่หลายชนิดบางชนิดก็มีพิษร้ายแรง ถ้าถูกกัดจะมีอาการบวมแดง
อักเสบและปวดมาก อาจมีอาการเกร็งของกล้ามเนื้อและเกิดอาการชักได้ ให้รีบปฏิบัติดังนี้
- ใช้เชือกรัดบริเวณเหนือบาดแผล เพื่อป้องกันไม่ให้พิษซึมเข้าสู่กระแสเลือด
- บีบเลือดออกจากบาดแผลพอประมาณ เพื่อช่วยรีดพิษออกจากร่างกายได้
- ใช้สําลีชุบแอมโมเนียหอมทาที่แผล และถ้ามีอาการปวดให้ยาแก้ปวดได้
- ถ้าแผลบวมใช้ถุงน้ําแข็งประคบ เพื่อบรรเทาอาการได้
แมงกะพรุน
ช่วงหน้าร้อนนี้ ชายทะเลคือปลายทางของนักเที่ยวคลายร้อนลงเล่นน้ําทะเล อาจจะเจอ"แมงกะพรุน"
มาทักทาย
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1. ให้รีบขึ้นจากน้ําทันที เพราะหากพิษรุนแรงอาจจมน้ําเสียชีวิตได้
2. จากนั้นให้ใช้ทรายแห้งๆ หรือผ้าหนาขัดบริเวณแผล เพื่อให้น้ําเมือกที่ติดอยู่ที่ผิวหนังหลุดออกไป แต่อย่า
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ถูแรงเพราะจะทําให้พิษยิ่งเพิ่มขึ้น แล้วล้างออกด้วย น้ําทะเล แอลกอฮอล์ หรือแอมโมเนีย
3. สําหรับนักดําน้ํา มักนิยมใช้ น้ําส้มสายชู ถอนพิษแมงกะพรุน อาการเจ็บปวดจะทุเลาลง
4. สําหรับชาวบ้านจะใช้ ผักบุ้งทะเล ตําให้ละเอียดแล้วพอกบริเวณบาดแผล หลังจากถูเอาเมือกออกแล้ว
5. ยาระงับปวด ถ้ารุนแรงอาจต้องใช้ Morphine รวมกับยานอนหลับจําพวก Barbiturate และให้ยาแก้
อาการกล้ามเนื้อเกร็ง เป็นตะคริว หรือ ยารักษาอาการอื่นๆ
หมายเหตุ :
มี หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ที่มหาลัยมหิดลได้ทําการทดลองแล้ว พบว่าผักบุ้งทะเล มีคุณสมบัติดังนี้
1.ฤทธิ์ต้านฮีสตามีน โดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ทดลองฤทธิ์ต้านการแพ้ของสารสกัด
จากผักบุ้งทะเล พบว่าได้ผลดี
2.ฤทธิ์ลดการอักเสบ โดยมีสารสกัด ether ของส่วนที่ระเหยได้ของใบ มีฤทธิ์ลดการอักเสบ โดยสารสําคัญ
ในการออกฤทธิ์ลดการอักเสบ คือ Beta-Damascenone และ E-Phytol ซึ่งสกัดได้จากผักบุ้งทะเล มีฤทธิ์ลด
การบีบตัวของกล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือด ทําให้การอักเสบลดลง
นอกจากนี้ในประเทศไทย ยังได้มีการผลิต ครีมที่มีสารสกัดจากใบผักบุ้งทะเลผสม 1% มีฤทธิ์รักษาอาการ
แพ้พิษแมงกะพรุน พบว่าได้ผลดีขึ้นใน 2 วัน เมื่อใช้ครีมทาทันที และยังพบว่าใช้รักษาพิษแมงกะพรุนได้ดี โดย
ยับยั้งการทําลายโปรตีน (Proteolytic) และ hemolytic ของพิษแมงกะพรุน ในรายโดนพิษเป็นแผลเรื้อรังจะ
ใช้เวลา 2 สัปดาห์ ในการทําให้แผลแห้ง และจะหายสนิทใน 1 เดือน นอกจากนี้การใช้สารสกัดใบผักบุ้งทะเล
ด้วยอีเธอร์ก็ให้ผลการรักษาดีเช่นกัน

15

บทที่ 4
ภาวะฉุกเฉินที่ต้องให้การปฐมพยาบาล
ในการสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล ที่หน่วยฝึก มีภาวะที่นายสิบพยาบาล ต้องสังเกต และสามารถให้
การพยาบาลเบื้องต้นได้ หากเกินความสามารถก็สามรถนําส่ง รพ.ที่มีศักยภาพ ได้ทันเวลา นนร.ปลอดภัย
ภาวะที่ควรทราบมีดังนี้
การเป็นลม...ลมแดด...ลมร้อน
1. การเป็นลม (Fainting)
เกิดขึ้นเนื่องจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอในชั่วระยะเวลาหนึ่ง อาการแสดงออกส่วนใหญ่จึงจะเป็น
อาการทางสมอง เช่น หน้ามืด,วิงเวียนศีรษะ,ใจสั่น,คลื่นไส้,หน้าซีด,ผิวหนังเย็น,ชีพจรเบา จนถึงหมดสติ
การปฐมพยาบาล : ให้ผู้ป่วยนอนราบศีรษะต่ํา, มีการระบายอากาศที่ดี อย่าให้คนมุง, คลายเครื่องแต่ง
กายที่รัดออก เช่น เข็มขัด, เน็คไท, ใช้ผ้าชุบน้ําเย็นเช็ดหน้า, แขน, ขา, ลําตัว, ใช้แอมโมเนียชุบสําลีพอหมาดๆ
ให้ผู้ป่วยสูดดมและนอนพักสักครู่ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรพิจารณานําส่งต่อไปยังแพทย์
2. Heat exhaustion
เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่มีอากาศร้อนจัด ร่างกายเสียน้ําและเกลือ พบได้บ่อยในนักกีฬาหรือ
ทหารที่ทํางานกลางแดด อาการที่แสดงพบจะเป็นอาการที่ร่างกายขาดน้ํา ผู้ป่วยจะรู้สึกอ่อนเพลีย, ผิวหนังชื้น
, ซีด, อุณหภูมิร่างกายปกติ, ผู้ป่วยมักจะพอรู้สติ หรืออาจหมดสติชั่วครู่
การปฐมพยาบาล : ให้ผู้ป่วยนอนราบในที่ร่มที่อากาศเย็น และถ่ายเทได้สะดวก. อาจให้ดื่มน้ําเย็นอาจ
ผสมเกลือแร่ได้เล็กน้อย หรือให้ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่ก็ได้, ให้ผู้ป่วยนอนพักอย่าให้ไปทํางานในสภาพอากาศที่
ร้อนอีก
3. Heat stroke
เกิดเนื่องจากภาวะที่ร่างกายอยู่ในสภาพอากาศร้อนอบอ้าวนานเกินไป จนระบบควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกายเสียไป ทําให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยจะมีอาการสับสน, มึนงง, เพ้อ จนถึงหมดสติ,
อุณหภู มิร่างกายจะสูงมาก (40 c) ผิวหนังจะแห้งแดง ไม่มีเหงื่อ ชี พจรเร็วและแรง ต้องแยกภาวะ Heat
exhaustion กับ Heat stroke ออกจากกันให้ได้ เนื่องจากภาวะ Heat stroke เป็นภาวะที่อาจเป็นอันตราย
ถึงแก่ชีวิตได้ ข้อแตกต่างระหว่างอาการของ Heat exhaustion กับ Heat stroke แสดงไว้ในตาราง
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Heat exhaustion

Heat stroke

ใบหน้า

ซีด

แดง

ผิวหน้า

ชื้น

แห้งและร้อน

เหงื่อ

มาก

ไม่มีเหงื่อ

อุณหภูมิร่างกาย

ปกติ

สูงมาก

ชีพจร

เบาและเร็ว

แรงและเร็ว

ภาวะหมดสติ

ไม่ค่อยพบ

พบได้บ่อย

การปฐมพยาบาล : ภาวะ Heat stroke เกิดจากร่างกายไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายได้ การปฐม
พยาบาลต้องทําเพื่อช่วยการระบายความร้อนออกจากร่างกายให้เร็วที่สุด ควรปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. พยายามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยเร็ว เพื่อช่วยลดอัตราการตายและความ
พิการของผู้ป่วย
2. ระหว่างเตรียมการนําส่ง ให้ปฏิบัติเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย โดยถอดเสื้อผ้าผู้ป่วยออก จัดให้อยู่ใน
ที่ที่อุณหภูมิต่ํา ถ้าเป็นไปได้ให้แช่ผู้ป่วยลงในถังน้ําแข็ง ถ้าทําไม่ได้ใช้ผ้าชุบน้ําเย็นเช็ดตามตัว, แขน ,ขา ตลอด
จนกว่าอุณหภูมิร่างกายจะลดลงเหลือ < 38 C
3. เริ่มให้สารน้ํากับผู้ป่วยทันที ถ้าผู้ป่วยไม่รู้สติ ควรเริ่มเปิดเส้นเลือดให้น้ําเกลือ
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คําแนะนํากรมแพทย์ทหารบก
เรื่อง คําแนะนําการป้องกันและการปฐมพยาบาลการเจ็บป่วยจากความร้อน
การเจ็บป่วยจากความร้อน (Heal Injury) มักเกิดขึ้นในห้วงการฝึกทหารใหม่ (ผลการวิจัยของ พบ.)
ปัจจัยที่ส่งเสริมการเจ็บป่วย ได้แก่ ความไม่เคยชินต่อสภาพแวดล้อมและการฝึก สภาพอากาศร้อนจัด ไม่มีลม
พัดและความชื้นของอากาศสูง การใส่เสื้อผ้าหนาและปกปิดร่างกายมิดชิดเกินไป การเจ็บป่วย การออกกําลัง
กายหรือฝึกหนักเกินไป การได้รับน้ําไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกาย รับประทานอาหารมากเกินไป
การดื่มสุราก่อนออกกําลังกาย การได้รับยาขับปัสสาวะ ยาที่ยับยั้งการหลั่งเหงื่อ ในรายที่อาการรุนแรงที่
เรียกว่าโรคลมร้อน (Heat Stroke) อาจเสียชีวิตหรือพิการ พบ. จึงขอแนะนําการป้องกันและการปฐมพยาบาล
เจ็บป่วยจากความร้อน โดยหลีกเลี่ยงปัจจัยส่งเสริมดังกล่าวและปฏิบัติดังต่อไปนี้
1. ฝึกให้ร่างกายทหารใหม่มีความเคยชินต่อความร้อน โดยจัดการฝึกเป็นชั่วโมงต่อห้วงเวลา จากน้อย
ไปหามาก เช่น วักแรก ฝึกช่วงเช้า 1 ชั่วโมง ช่วงบ่าย 1 ชัว่ โมง วันที่ 2 ฝึกช่วงเช้า 1 ชั่วโมง ช่วงบ่าย 1 ชั่วโมง
ครึ่ง หลังจากนั้นให้เพิ่มการฝึกช่วงละ ครึ่ง-1 ชั่วโมง เป็นต้น
2. ให้ติดตามการตรวจสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงต่อการเกิดการเจ็บป่วยเนื่องจากความร้อน ดังนี้
2.1 ติดตามค่าดัชนีความร้อนจากเครื่องวัดอุณหภูมิพิเศษ ซึ่งหาข้อมูลได้ที่ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อม
ของกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่ฝึก หรือข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ของ พบ. ที่ http://www.amed.rta.mi.th
เปิดดูที่คําแนะนําเรื่อง Heat Stroke กับการฝึกทหารใหม่ สําหรับหน่วยใน กทม. ให้ถามที่โรงพยาบาลพระ
มงกุฎเกล้า โทร 2458156 , 93448 หรือที่กองเวชกรรมป้องกัน พบ. โทร 2455617 , 94420 หรืออาจติดต่อ
ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศของอากาศในพื้นที่การฝึกจากสถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาใกล้
พื้นที่ฝึก
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2.2 จัดธงสัญญาณ เตรียมน้ําดื่มสําหรับทหารและดําเนินการฝึกตามตารางดังต่อไปนี้
สัญญาณธง

ดัชนีความร้อน

ความชื้นสัมพัทธ์

ปริมาณน้ําดื่ม

เวลาฝึกหนักที่อาจ

(Heat Index)

(เปอร์เซ็นต์)

ลิตร/ชั่วโมง

ทําได้ใน 1 ชั่วโมง

ธงขาว

น้อยกว่า 27 องศา

55-60

อย่างน้อยครึ่งลิตร

ทําได้ต่อเนื่อง

ธงเขียว

27-32 องศา

60-65

อย่างน้อยครึ่งลิตร

50 นาที

ธงเหลือง

32-40 องศา

65-70

อย่างน้อย 1 ลิตร

45 นาที

ธงแดง

41-54 องศา

70-75

อย่างน้อย 1 ลิตร

30 นาที

ธงดํา

มากกว่า 54 องศา

มากกว่า 75

อย่างน้อย 1 ลิตร

20 นาที

* ให้ใช้ค่าความชื้นสัมพัทธ์กรณีที่ไม่สามารถหาค่าดัชนีความร้อนได้ หากหาข้อมูลดังกล่าวไม่ได้อาจใช้ความชื้น
และอุณหภูมิของอากาศประกอบการพิจารณาในการฝึก
** เวลาที่เหลือจากการฝึกหนักใน 1 ชั่วโมง อาจฝึกเบาๆหรือฝึกในร่มได้
3. ให้ทหารใหม่ได้ดื่มน้ําให้เพียงพอในระหว่างการฝึกอย่างน้อยชั่วโมงละ ครึ่งถึง 1 ลิตร
4. ในกรณีที่ทหารมีอาการผิดปกติซึ่งเป็นอาการนําของการเจ็บป่วยจากความร้อน ได้แก่ เป็นตะคริว
ที่แขน ขา หน้าท้อง อาเจียน เวียนศีรษะ เลือดกําเดาออก มีไข้ ให้หยุดพัก ทําการปฐมพยาบาล และสังเกต
อาการ หากมี กรณีเร่งด่วน หรือ อาการที่น่าจะเป็นอันตรายถึงชีวิต

การกู้ชีพ CPR
1. เรียก แล้ว เขย่าตัว (ระวังการบาดเจ็บกระดูกสันหลัง)
เรี ย กเพื่ อปลุกให้ ผู้ป ระสบเคราะห์ หรื อผู้ ป่ว ยตอบสนอง และอาจตบเบาๆบริ เวณหั วไหล่ โดยต้ อง
ระมัดระวังไม่ให้คอเคลื่อนที่ หากสงสัยมีการบาดเจ็บที่กระดูกคอ ในระหว่างนี้ให้ประเมินผู้ป่วยและประเมิน
สิ่งแวดล้อมว่ามีความปลอดภัยต่อตัวผู้ช่วยเองและผู้ป่วยหรือไม่ พร้อมทั้งตัดสินใจโดยเร็วที่จะ CPR หรือไม่
2. ตะโกนให้คนมาช่วย และเรียกหน่วยพยาบาล
หาผู้มาช่วย CPR และหาหน่วยพยาบาลฉุกเฉินมาช่วยเหลือโดยเร็ว ซึ่งเราควรทราบหมายเลขติดต่อ
ในพื้นที่ หรือหมายเลข ๑๖๖๙
3. คุกเข่าศีรษะ แหงนศีรษะ/เชยคาง ดูสิ่งแปลกปลอมในปาก/จมูก
(ถ้าบาดเจ็บกระดูกคอให้ยกขากรรไกรล่างมาข้างหน้าอย่างเดียว)
HEAD TILT + CHIN LIFT หรือ JAW THRUST
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การแหงนศีรษะเป็นการเปิดทางเดินหายใจในระดับเลยคอหอย ส่วนการยกคางหรือขากรรไกรล่าง
ช่วยไม่ให้ลิ้นที่อ่อนแรงตกลงไปปิดช่องหายใจ ขั้นตอนนี้ ต้องระมัดระวังการบาดเจ็บที่กระดูกคอมากเป็นพิเศษ
4. เอียงแก้มใกล้จมูกสัมผัสลมหายใจ ๕-๑๐ วินาที
เป็นการประเมินว่าหลังจากการเปิดทางเดินหายใจแล้ว ผู้ป่วยหายใจได้เองหรือไม่
ถ้าไม่หายใจ .........................
5. เป่าปาก ๒ ครั้ง ไม่เกิน ๑๐ วินาที ดูการยกของทรวงอก
โดยเป่าด้วยลมหายใจที่ไม่รุนแรงเกินไปและใช้เวลา ๑ วินาที เหลือบดูการยกหรือการขยายของหน้า
ยก รอจนหายใจออกสุดแล้วเป่าครั้งที่สอง
6. จับชีพจรที่คอ
จับชีพจรที่คอ ๕-๑๐ วินาที ถ้าไม่มีชีพจร ........................ ใช้นิ้วมือ ๒ หรือ ๓ นิ้ว กดคลําชีพจรที่ข้าง
ลูกกระเดือก โดยใช้เวลาไม่น้อยกว่า ๕ วินาที แต่ไม่เกิน ๑๐ วินาที ในการประเมินดังกล่าว
7. กดหน้าอกระหว่างราวนม
กดหน้าอกระหว่างราวนม กดลึก ๑.๕-๒ นิ้ว อัตรา ๑๐๐ ต่อนาที หลังจากเปิดเสื้อผ้าหรือเอาสิ่งกีด
ขวางออกแล้ว ให้รีบกดหน้าอก โดยตําแหน่งความแรงและความถี่ตามที่กําหนด โดยการกดครั้งแรกให้ค่อยๆ
กดเพื่อป้องกันไม่ให้กดแรงเกินไป หลักจากได้ความรู้สึกถูกต้องแล้ว ให้กดลึกตามกําหนด
8. เป่าปาก ๒ ครั้ง
เป่าปาก ๒ ครั้ง สลับทุกการกดหน้าอกครบ ๓๐ ครั้ง เมื่อกดหน้าอกครบ ๓๐ ครั้ง ให้สลับด้วยการ
เป่าปาก ๒ ครั้ง ไม่ว่าจะมีผู้ช่วยหรือไม่โดยการสลับควรทําอย่างคล่องแคล่วว่องไง
9. ทําครบ ๕ รอบ
ทําครบ ๕ รอบ (ประมาณ ๒ นาที) จับชีพจร/การหายใจ ถ้าไม่มี.......................ให้กดหน้าอกต่อรอบ
ใหม่ทันที
10. ถ้ามีคนช่วย
ถ้ามีคนช่วยให้สลับหน้าที่โดยเร็วทุกรอบ (๕ ยก) ทําจนกว่ามีผู้มารับหน้าที่ต่อ.....................
หมายเหตุ
- ระวังความปลอดภัยตนเอง จากสิ่งแวดล้อม (ก๊าสพิษ,สารเคมี,รถชน ฯลฯ)
- ระวังอย่าให้ผู้ป่วยบาดเจ็บมากขึ้น
- การเป่าปาก ถ้าไม่ปลอดภัยอาจพิจารณาไม่ปฏิบัติ
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ขั้นตอนการปฏิบัติ CPR

ผู้ป่วยหมดสติ

ปลุก – เขย่าตัว / ขอความช่วยเหลือ

ประเมินผู้ป่วย

ผู้ป่วยหายใจ

ผู้ป่วยไม่หายใจ

จัดท่าพักฟื้น

เปิดทางเดินหายใจ
ผายปอด 2 ครั้ง
จับชีพจร

มีชีพจร

ผายปอด 2 ครั้ง

ไม่มีชีพจร

นวดหัวใจ 30 ครั้ง
ต่อการผายปอด 2 ครั้ง
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บาดแผล
เป็นภาวะที่ผู้ป่วยได้รับอันตรายจากวัตถุภายนอก ทําให้ผิวหนังและเนื้อเยื่อได้รับอันตราย แบ่งได้เป็น
บาดแผลเปิด (ถ้าผิวหนังฉีกขาด) และบาดแผลปิด (ผิวหนังไม่ฉีกขาด บาดแผลช้ําบวม)
ลักษณะของบาดแผลชนิดต่างๆ
1. บาดแผลแบบเปิด
1.1 บาดแผลถูกของแหลมทิ่ม,แทง (Penetrated Wound)
1.2 บาดแผลถูกของมีคมบาด (Incised Wound)
1.3 บาดแผลฉีกขาด (Lacerated Wound)
1.4 บาดแผลถลอก (Abrasion Wound)
2. บาดแผลแบบปิด
บาดแผลชนิดนี้ ผิวหนังไม่ฉีกขาดแต่จะเกิดอันตรายที่เนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ทําให้เกิดรอยช้ําบวมและ
ห้อเลือด (Hematoma)
การให้การปฐมพยาบาลขั้นต้น เมื่อเกิดบาดแผล
1. ตรวจดูสภาพทั่วไปของผู้ป่วย เช่น ทางเดินหายใจ,การหายใจ,ชีพจร ว่าปกติดีหรือไม่
2. ถ้ามีเลือดออกให้ควบคุมให้เลือดหยุด วิธีที่ดีที่สุดคือ ใช้ผ้าสะอาดวางบริเวณแผลแล้วกดให้แน่น
จนกว่าเลือดจะหยุด หรืออาจใช้ผ้ายืดพันแน่น อย่าให้แน่นมากจนเลือดไม่สามารถไปเลี้ยงส่วนปลายของ
ร่างกายส่วนที่อยู่ต่อจากแผลได้
3. ถ้ามีวัสดุค้างอยู่ในแผล ไม่ควรดึงออกทันทีเพราะอาจทําให้เลือดออกมากหรืออาจทําให้เกิด
อันตรายต่อเส้นเลือดหรือเส้นประสาทเพิ่มเติมได้ ควรใช้ผ้าสะอาดปิดไว้แล้วพันให้แน่น รีบนําส่งโรงพยาบาล
4. ปิดแผลด้วยผ้าพันแผลที่สะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อและช่วยห้ามเลือด
5. ยกส่วนที่มีบาดแผลให้สูง เพื่อลดปัญหาเลือดออก
6. ประคบเย็น เพื่อลดอาการบวมและปวด
7. ถามประวัติการรักษา ได้รับวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
การให้การปฐมพยาบาลบาดแผลเฉพาะชนิด
1. บาดแผลถลอก (Abrasion)
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สาเหตุ ผิวหนังถูไถไปกับพื้นผิวที่ขรุขระและแข็ง ทําให้ผิวหนังกําพร้าหลุดลอกออกไปเหลือแต่หนังแท้
การรักษา ทําความสะอาดแผลด้วยน้ําสะอาด, ฟอกสบู่ นําสิ่งสกปรกที่ปนเปื้อนออกทายาทําแผลป้องกันการ
ติดเชื้อ ปิดแผลและทําแผลทุกวัน
2. บาดแผลช้ําบวม (Contusion)
สาเหตุ ถูกกระแทกด้วยของไม่มีคม ทําให้เลือดออกใต้ชั้นผิวหนัง
การรักษา ประคบด้วยน้ําแข็ง (cold pack) ให้ยาแก้ปวด
3. บาดแผลฉีกขาด (Lacerated)

สาเหตุ ผิวหนังฉีกขาดเนื่องจากของมีคม ผ่านตลอดทุกชั้นของผิวหนัง
การรักษา ห้ามเลือด ทําความสะอาดแผล,ฉีดยาชา ตรวจดูแผลว่ามีอันตรายต่อเนื้อเยื่อใดบ้าง เช่น กล้าม
เนื้อ,เอ็น,เส้นประสาท ถ้ามีสิ่งปนเปื้อนหรือวัสดุแปลกปลอมต้องเอาออกให้หมด ล้างทําความสะอาดแผล ตัด
แต่งบาดแผล เอาส่วนเนื้อเยื่อที่ตายออก ถ้าแผลสะอาดดีก็สามารถเย็บปิดแผลได้ ถ้าเป็นแผลเปิดที่มีการ
ปนเปื้อนมาก อาจเปิดแผลไว้,นัดทําแผลทุกวัน แนะนําผู้ป่วยเรื่องการดูแลแผล,วันตัดไหม,อาการผิดปกติของ
แผลที่ต้องกลับมาพบแพทย์ก่อนนัด เช่น ปวดมากขึ้น แผลบวม มีน้ําเหลืองหรือหนองออกจากแผล สุดท้ายคือ
การพิจารณาให้วัคซีนป้องกันบาดทะยัก
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4. บาดแผลถูกทิ่มแทง

สาเหตุ ถูกของมีคมทิ่มแทงทะลุผ่านผิวหนังเข้าไปจนถึงเนื้อเยื่อด้านล่าง
การรั กษา ขึ้น อยู่ กับความลึกของแผลและการปนเปื้ อนของแผล ฟอกทํ าความสะอาดแผล ถ้ าแผลลึ ก,
ปนเปื้อนมาก,รูเปิดขนาดเล็ก อาจต้องเปิดปากแผลให้กว้างขึ้นแล้วล้างทําความสะอาดแผลให้ถึงก้นแผล ทํา
แผลถ้าแผลปนเปื้อนมาก อาจพิจารณาให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย ถ้าวัตถุที่ทิ่มแทงยังค้างอยู่ในแผล ไม่ควรดึงออก
ทันทีจนกว่าจะดูแล้วว่าไม่มีอันตราย หรือส่งโรงพยาบาลแล้ว พิจารณาให้วัคซีนป้องกันบาดทะยัก
5. บาดแผลถูกสัตว์กัดหรือคนกัด
สาเหตุ ถูกสัตว์หรือคนกัดจนเป็นแผลฉีกขาดหรือแผลถลอก
การรักษา ทําความสะอาดแผล ให้ถือว่าเป็นแผลสกปรก,ปนเปื้อนมาก ให้ทําแผลอย่างสะอาด ไม่ควรเย็บปิด
แผล,พิจารณาให้ยาปฏิชีวนะ,วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก,วัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ํา
6. บาดแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก
สาเหตุ ถูกไฟไหม้หรือน้ําร้อนลวก ความรุนแรงแบ่งเป็นระดับตามความลึกของผิวหนังที่ได้รับอันตราย
การรักษา แบ่งตามระดับความลึก
ระดับที่ 1 มีลักษณะเป็นแค่ผื่นแดง,ทําความสะอาดแผล,ให้ยาแก้ปวด
ระดับที่ 2 แผลมีตุ่มพองมีน้ําใสๆไม่จําเป็นต้องเจาะตุ่มพองนั้นออก ทําความสะอาดแผล,ทายาทําแผล
ไฟไหม้,ให้ยาแก้ปวด ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก
ระดับที่ 3 ผิวหนังจะดําแข็งไม่มีความรู้สึก ฟอกทําความสะอาด อาจจะตัดผิวหนัง ส่วนที่ดําแข็งออก
ทําแผลเหมือนระดับที่ 2 ให้ยาแก้ปวด,ยาปฏิชีวนะ,วัคซีนป้องกันบาดทะยัก
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ข้อพิจารณา
ถ้าบาดแผลไฟไหม้น้ําร้อนลวก ระดับที่ 2 ขึ้นไป จนมีพื้นที่กว้างอาจต้องพิจารณาให้สารน้ําทางเส้นเลือด
ทันที
การทําความสะอาดบาดแผล
หมายถึง การชะล้างสิ่งสกปรก การกําจัดเนื้อตายหนอง สิ่งแปลกปลอม ออกจากบาดแผล ป้องกัน
การติดเชื้อ และกําจัดจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในบาดแผลให้หมดไปโดยเร็ว
จุดประสงค์
การทําแผล

เพื่อชําระล้างบาดแผลให้สะอาด
ป้องกันไม่ให้บาดแผลได้รับบาดเจ็บหรือกระทบกระเทือนจากสิ่งต่างๆ
เพื่อซับเลือด น้ําเหลือง หนอง ออกจากบาดแผล
ป้องกันการปนเปื้อน จากสิ่งสกปรก
เพื่อใส่ยาช่วยให้แผลหายเร็วขึ้น
เพื่อยึดท่อระบายเลือดและหนองออกจากแผล
ช่วยให้ผู้ป่วยสุขสบายทั้งร่างกายและจิตใจ
ลดค่าใช้จ่ายซึ่งอาจเพิ่มมากขึ้น

1. ทําแผลแห้ง คือการใช้ Providine หรือ Alcohol 70% , 0.9% NSS เช็ดรอบๆแผลในรัศมี 1 นิ้ว
ต้องเช็ดคราบเลือดออกให้หมด เช่น แผลเย็บ แผลผ่าตัด แล้วจึงปิดด้วยผ้าก๊อส (ห้ามฟอกแผล)
2. ทําแผลเปียก มีหลักการดังนี้
1. เช็ดรอบๆแผลด้วยโปรวีดีน/แอลกอฮอลล์ 70% / น้ําเกลือ ในรัศมี 1 นิ้ว โดยการชุบหมาดๆ (ห้ามล้างแผล
ด้วยแอลกอฮอลล์)
2. ในแผลใช้น้ําเกลือล้างแผลค่อยๆเช็ดคราบน้ํายาออกให้หมด ถ้ามีกลิ่นหรือสกปรกมากใหฟอกด้วยสบู่เหลว
(providinescrub) ผสมน้ําเกลือฟอกให้เกิดฟอง ล้างออกให้หมด
3. ใช้ผ้าก๊อสเช็ดหรือซับแผลให้แห้งสนิท ไม่ใช้สําลีแผลจะติด
4. ทาแผลด้วยยาที่แพทย์ระบุให้ใช้ เช่น แผลไฟไหม้ ถูกของร้อน
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กระดูกหักและข้อเคลื่อน
เมื่อมีแรงมากกระทําต่อกระดูกและข้อ อาจทําให้มีอาการตั้งแต่ข้อแพลง,เอ็นฉีกขาด,กระดูกร้าว,จนถึง
กระดูกหัก
7.1 ข้อเคลื่อน (Dislocation) เป็นภาวะที่กระดูกเคลื่อนออกจากข้อต่อ ทําให้มีอาการข้อเคลื่อน,
มีอาการผิดรูปของข้อนั้น , ไม่สามารถเคลื่อนไหวข้อได้ กระดูกที่เคลื่อนออกไปอาจไปกดทับเส้นเลือดหรือ
เส้นประสาทได้
การปฐมพยาบาล ควรให้ข้อที่เคลื่อนนั้นอยู่นิ่งๆให้ยาแก้ปวด,ไม่ควรพยายามดันข้อให้กลับเข้าที่เพราะจะทํา
ให้ผู้ป่วยเจ็บปวดมากขึ้นและอาจทําให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเพิ่มเติมได้ ควรนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
7.2 ข้อแพลง (Sprain) เป็นภาวะที่เอ็นรอบๆข้อถูกแรงกระทําให้ยืดออกหรือฉีกขาด อาการมีดังนี้ คือ
ปวด , บวมรอบๆข้อ , อาจมีรอยช้ําบวมบริเวณที่ได้รับอันตราย , กดเจ็บ
การปฐมพยาบาล ให้ยาปวด,ให้ส่วนที่ได้รับอันตรายอยู่นิ่งๆประคบเย็น,ยกส่วนที่มีอาการให้สูงขึ้น เพื่อลด
อาการบวม
7.3 กล้ามเนื้อฉีกขาด (Strain) เป็นภาวะที่กล้ามเนื้อถูกยืดออกมากจนเกิดอาการล้าหรือฉีกขาด ปวดและ
บวม , เคลื่อนไหวกล้ามเนื้อนั้นไม่ได้หรือจะปวดมากถ้าเคลื่อนไหวหรือเกร็งกล้ามเนื้อนั้น
การปฐมพยาบาล ให้ยาแก้ปวด,ประคบเย็น,ให้ส่วนที่ได้รับอันตรายอยู่นิ่งๆ ยกส่วนนั้นให้สูง
7.4 กระดู ก หั ก (Fracture) เมื่ อ มี แ รงมากระทํ า ที่ ก ระดู ก จนเกิ ด ความแข็ ง แรงของกระดู ก จะทํ า ให้
กระดูกหัก แบ่งเป็น
7.4.1 กระดู กหั กแบบปิ ด (Close

fracture) กระดู กส่ ว นที่ หั กจะไม่มีทางติ ดต่อกั บ สิ่งแวดล้ อม

ภายนอก แบ่งตามความรุนแรงได้ตั้งแต่กระดูกร้าว, กระดูกหักแต่ไม่เคลื่อนออกจากที่, กระดูกหักแล้วเคลื่อน
ออกจากที่ อาการที่พบ คือ บวมและปวดบริเวณที่กระดูกหัก มีอาการผิดรูปของอวัยวะบริเวณนั้น
7.4.2 กระดูกหักแบบเปิด (Open fracture) กระดูกส่วนที่หัก มีทางติดต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอก
หรือแทงทะลุออกมานอกเนื้อ ซึ่งจะทําให้เกิดการปนเปื้อนจนติดเชื้อได้ อาการที่พบ คือ
บวมและปวด , กระดูกบริเวณนั้นผิดรูป หรือเห็นกระดูกทะลุออกมาที่แผล
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การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก
1. ให้ การปฐมพยาบาลฉุ ก เฉิ น ทั่ ว ไปก่ อ น เช่ น ช่ ว ยการหายใจ,ห้ า มเลื อ ด,ตรวจดู แ ผลให้ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ น
จนกระทั่งผู้ป่วยพ้นภาวะฉุกเฉินที่คุกคามชีวิต จนอาการคงที่
2. พยายามดามกระดูกส่วนที่หักให้อยู่นิ่งมากที่สุด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายเพิ่มมากขึ้นและจะช่วยลด
อาการเจ็บปวดของผู้ป่วยลงได้
3. อย่าพยายามดันกระดูกกลับเข้าที่ เพราะอาจก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มมากขึ้น
4. การดามกระดูก ควรดามให้อยู่ระหว่างข้อต่อที่อยู่บนและล่างข้อต่อส่วนของกระดูกที่หัก
5. ตรวจดูชีพจรและความรู้สึกของผู้ป่วยในส่วนที่อยู่ต่อไปจากบริเวณที่กระดูกหักถ้าคลําชีพจรไม่ได้หรือส่วน
นั้นเย็น,สีซีดลงแสดงว่ามีอันตรายต่อเส้นเลือด ทําให้เลือดไปเลี้ยงไม่พอ ควรรีบนําส่งโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด
6. ถ้าสงสัยว่าจะมีกระดูกสันหลังหัก ควรระวังในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้มากที่สุด ควรใช้เปลหรือกระดานแข็ง
เคลื่อนย้ายผู้ป่วย
การห้ามเลือด

การรักษา
เป้าหมาย
-

ห้ามเลือด
ป้องกันภาวะช็อก
ลดโอกาสการติดเชื้อให้น้อยที่สุด
เตรียมนําผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
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1. ถอดหรือตัดเสื้อผ้าเพื่อให้เห็นบาดแผลชัดเจน ระวังสิ่งของมีคมเช่นเศษแก้วที่อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวคุณ
2. ใช้ผ้าทําแผลปลอดเชื้อหรือผ้าสะอาดปิดบาดแผลแล้วกดลงไปตรงๆหรือใช้นิ้วมือหรือฝ่ามืออย่าเสียเวลาหา
ผ้าทําแผล

3. ยกส่วนบาดเจ็บให้สูงกว่าระดับหัวใจของผู้บาดเจ็บ จับส่วนที่บาดเจ็บอย่างนุ่มนวล ถ้ามีกระดูกหักร่วมด้วย

การห้ามเลือดกรณีแผลที่มีสิ่งแปลกปลอม
การรักษา
เป้าหมาย
• ห้ามเลือด แต่ไม่กดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในบาดแผลอีก
• ขอความช่วยเหลือทางการแพทย์
1. ห้ามเลือดด้วยการกดแน่นๆข้างๆแผลและยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงขึ้น
2. ใช้ผ้าก๊อสเล็กๆปิดบาดแผลเพื่อลดโอกาสติดเชื้อ แล้วใช้ผ้ารองข้างๆบาดแผลให้สูงพอที่จะพันแผลได้โดยไม่
มีอะไรไปกดบาดแผลโดยตรง ถ้ารองผ้าข้างๆบาดแผลสูงพอไม่ได้ ให้พันรอบๆของนั้นๆ
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3. ส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล
การทําแผลกระดูกหัก
1. ให้ผู้บาดเจ็บอยู่นิ่งๆประคองและจับส่วนที่บาดเจ็บอย่างมั่นคง อย่าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บโดยไม่จําเป็น
2. ถ้ามีบาดแผล ห้ามเลือดโดยกดลงบนบาดแผลด้วยผ้าทําแผลหรือผ้าสะอาด วางผ้าทําแผลรอบบาดแผลและ
ใช้พันอีกครั้งให้อยู่กับที่

3. กรณีที่กระดูกขาหัก พันขาทั้งสองข้างให้ชิดกันที่เข่าข้อเท้า ที่เหนือและล่างตําแหน่งที่บาดเจ็บ ถ้าเป็น
กระดูกแขนหัก ใช้ผ้าคล้องแขน และถ้าจําเป็นพันรอบแขนกับลําตัวอีกชั้นหนึ่งเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บอื่นๆ
อีก
4. โทรศัพท์ขอรถพยาบาล ยกและประคองส่วนที่บาดเจ็บ ถ้าเป็นไปได้ตรวจการไหลเวียนเลือดที่มือหรือเท้า
ทุก 10 นาที
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บทที่ 5
การใช้ยา
การเจ็บป่วยของ นนร. ขณะในห้วงการฝึก แผนกเภสัชกรรมจักเตรียมยาที่สามารถรักษาอากรขั้นต้นได้
ระดับหนึ่ง นายสิบต้องสามารถใช้ยาได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ตามหลักการบริหารยา คณะทํางานด้าน
คุณภาพ ร่วมกับแพทย์ ได้รวบรวมการใช้ยา การสังเกตอาการ ข้อควรระวังในการใช้ยาไว้ดังนี้
หลักการใช้ยาที่ถูกต้อง ควรตระหนักไว้เสมอว่า
1. ใช้ยาให้ถูกโรค
2. ใช้ยาให้ถูกคน
3. ใช้ยาให้ถูกเวลา
4. ใช้ยาถูกขนาด
5. ใช้ยาถูกวิธี
การรับประทานยา
ยารับประทานเป็นรูปแบบยาที่ใช้รักษาโรคอย่างกว้างขวางที่สุด เนื่องจากเป็นวิธีใช้ยาที่ง่ายที่สะดวก
อย่างมาก โดยทั่วไปการรับประทานยาขณะท้องว่างจะทําให้ยาถูกดูดซึมได้มากที่สุด แต่ยาบางชนิดอาจถูก
กําหนดให้รับประทานในเวลาแตกต่างออกไป ด้วยเหตุผลที่จําเป็นอื่นๆ
วิธีการรับประทานยามีหลายรูปแบบ ได้แก่
1. ยาก่อนอาหาร
ให้รับประทานก่อนอาหาร (รวมทั้งนม ขนม) 30-60 นาที (ระยะเวลาก่อนอาหาร 30-60 นาที หรือ
หลังอาหาร 2 ชั่วโมง เป็นช่วงเวลาที่กระเพาะว่าง)
ยาที่ให้กินก่อนอาหารมักเป็นยาที่มีข้อจํากัด หากกินลงไปแล้วมีอาหารร่วมอยู่ด้วยในกระเพาะอาหาร จะลด
การดูดซึมของยา ทําให้ยาออกฤทธิ์ได้ไม่เท่าที่ควรหรือไม่ได้ผลเลย ได้แก่ ยารักษาโรคติดเชื้อบางชนิด
นอกจากนั้นยาที่ใช้ป้องกันการคลื่นไส้ อาเจียน เช่น ดอมเพอริโดน (โมติเลียม) ต้องกินก่อนอาหาร 30
นาที จึงจะได้ผลเต็มที่และป้องกันการคลื่นไส้ อาเจียนหลังจากผู้ป่วยกินอาหารได้
2. ยาพร้อมอาหารหรือหลังอาหารทันที
ให้รับประทานอาหารครึ่งหนึ่งแล้วรับประทานยา แล้วจึงรับประทานอาหารต่อจนอิ่ม หรือรับประทาน
อาหารคําสุดท้ายแล้วรับประทานยาทันที
ยาที่แนะนําให้รับประทานหลังอาหารทันทีจะเป็นยาที่มีฤทธิ์กัดและไซ้กระเพาะอาหาร ทําให้เกิด
อาการคลื่นไส้ อาเจียน ถ้ากินตอนท้องว่าง ยาเหล่านี้ ได้แก่ แอสไพริน ยารักษาโรคปวดข้อบางชนิด การกินยา
หลังอาหารทันทีช่วยลดอาการคลื่นไส้ลงได้ และป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารจากยาเหล่านี้ด้วย
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3. ยาหลังอาหาร
ให้รับประทานหลังอาหาร 15-30 นาที
ยาหลังอาหาร 1-2 ชั่วโมง เช่น ยาลดกรด สําหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบว่าเป็นแผลในกระเพาะอาหาร
แพทย์มักสั่งให้ กินอาหาร 1-2 ชั่วโมง เนื่องจากพบว่าระดับของกรดในกระเพาะอาหารจะมีปริมาณสูงสุ ด
ในช่วง 1-2 ชั่วโมง หลังอาหาร นอกจากนี้แพทย์ยังสั่งให้กินยาลดกรดก่อนนอนด้วย เพราะในช่วงเวลากลางคืน
จะมีการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารมามากเช่นกัน
4. ยาก่อนนอน
รับประทานก่อนเข้านอน 15-30 นาที
5. ยาตามอาการต่างๆ
เช่น รับประทาน ๒ เม็ด ทุก 4-6 ชั่วโมง หมายความว่า รับประทานครั้งละ 2 เม็ด เมื่อมีอาการปวด
ถ้าต่อมามีอาการปวดอีกแต่ยังไม่ถึง 4-6 ชั่วโมง ยังไม่ควรทาบประทานยานั้นซ้ําอีก เพราะอาจเกิดพิษจากยา
เกินขนาดได้ ต้องรอให้ครบอย่างน้อย 4 ชั่วโมง จึงจะรับประทานยาครั้งต่อไปได้
หมายเหตุ : การลืมรับประทายาครั้งหนึ่ง ให้รีบรับประทานทันทีที่นึกขึ้นได้ แต่ถ้าใกล้ถึงเวลามื้อต่อไปแล้ว ให้
ข้ามมื้อที่ลืมไปเสีย อย่าเพิ่มขนาดยาเป็น 2 เท่า ในมื้อต่อไปเป็นอันขาด
การใช้ยาหยอดตา ป้ายตา
1.ล้างมือให้สะอาดและเช็ดแห้ง
2.ถ้ามีขี้ตา ใช้สําลีชุบน้ําสะอาดเช็ดออกก่อนทุกครั้ง
3.เตรียมยา โดยเขย่าขวดยาหยอดตาก่อนเปิดฝาขวด หรือเปิดฝาหลอดยาป้ายตา
4.นอนหรือนั่งแหงนหน้าขึ้น มือข้างหนึ่งดึงหนังขอบตาล่างลงให้เป็นกระพุ้ง อีกมือหนึ่งจับหลอดยา
โดยกะประมาณให้ปลายหลอดห่างจากตาเล็กน้อย ระวังไม่ให้ปลายหลอดแตะกับหนังตาหรือขนตา เพราะจะ
ทําให้ปนเปื้อนฝุ่นสกปรกหรือเชื้อโรคได้ ซึ่งมีผลทําให้ยาเสื่อมคุณภาพและอาจเพิ่มโรคจากที่เป็นอยู่แล้วด้วย
หยดยาหยอดตาลงไปในกระพุ้ งขอบตาล่ างตามจํ านวนที่ ร ะบุ ไว้ในฉลาก ปล่ อยหนั งตาคื น สภาพ
กระพริบ ตา 2-3 ครั้ ง เพื่ อให้ย าเข้ าตาได้ทั่วถึ ง แล้ วพั กหลับ ตาสักครู่ หรื อบี บยาป้ ายตายาวประมาณครึ่ ง
เซนติเมตรลงไปในกระพุ้งขอบตาล่าง หลับตาแล้วคลึงหนังตาเบาๆให้ยากระจายทั่วตา
5. ปิดฝาขวดหรือหลอดให้สนิท เก็บในอุณหภูมิต่ํากว่า 30 องศาเซลเซียส (บางชนิดต้องเก็บในตู้เย็น
ในส่วนที่ไม่ใช่ช่องแช่แข็ง) ควรเก็บให้พ้นแสงและพ้นมือเด็ก
หมายเหตุ : - ยาหลอดตาเมื่อเปิดใช้แล้วไม่ควรเก็บไว้นานเกิน 1 เดือน
- เมื่อต้องหยอดตามากกว่า 1 ชนิด ในคราวเดียวกัน ควรเว้นเวลาหยอดห่างกันประมาณ 15 นาที
- เมื่อต้องหยอดตาและป้ายตาในเวลาเดียวกัน ให้หยอดยาก่อนสักครู่แล้วจึงป้ายตา
การใช้ยาหยอดหู
1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดแห้ง
2. ถ้ามีน้ําเหลืองหรือมีหนอง ควรเช็ดออกด้วยสําลีพันปลายไม้ทุกครั้งก่อนหยอดตา
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3. นอนหรือนั่งตะแคงหูข้างที่เป็นขึ้น หยดยาลงไปตามจํานวนที่ระบุ ระวังอย่าให้ปลายหลอดยาแตะ
ถูกหูเพราะจะทําให้ปนเปื้อนฝุ่นสกปรกหรือเชื้อโรคได้
4. อยู่ในท่านั้นประมาณ 15 นาทีแล้วจึงเอนศีรษะกลับคืนปกติ ซับน้ํายาที่ไหลจากหูทิ้ง
5. เมื่อเปิดใช้ยาหยอดหูแล้ว ไม่ควรเก็บส่วนที่เหลือไว้นานเกิน 1 เดือน
การใช้ยาเหน็บทวารหนัก
1. อาบน้ําทําความสะอาดร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณทวานหนัก (ก้น) ให้สะอาดดี และควรใช้ยาเหน็บ
หลังถ่ายอุจจาระเรียบร้อยแล้ว
2. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดแห้ง
3. แกะยาออกจากกระดาษห่อ จัดท่านอน ใช้นิ้วจับยาสอดเข้าในทวารหนักโดยเอาปลายมนเข้าให้ลึก
หลังจากนั้นควรนอนนิ่งๆสักพัก อย่ารีบลุกเดิน เสร็จแล้วล้างมือให้สะอาด
การใช้ยาเหน็บช่องคลอด (เว้น)
1. ล้างมือให้สะอาดและเช็ดแห้ง หากเป็นไปได้ควรอาบน้ําทําความสะอาดร่างกายให้เรียบร้อยด้วย
2. แกะยาออกจากแผง จุ่มเม็ดยาในน้ําสะอาดพอให้ชุ่ม เพื่อให้ลื่นสอดใส่ช่องคลอดได้ง่าย
3. ในท่านอน ใช้นิ้วดันสอดยาเข้าในช่องคลอดให้ลึกที่สุด หลังจากนั้นควรนอนนิ่งๆสักพัก อย่ารีบลุก
เดินเสร็จแล้วล้างมือให้สะอาด กรณีถ้ายานั้นให้ใช้ตอนก่อนนอนเหน็บแล้วนอนต่อไปได้เลย
คําแนะนําพิเศษ
- ควรกินยานี้ก่อนอาหาร : - ปฏิชีวนะบางชนิด เช่น Dicloxacillin,Azithromycin
- ยาแก้คลื่นไส้ อาเจียน เช่น Domperidone,Metoclopramide
- ควรกินยานี้หลังอาหารทันที : - แอสไพริน
- ยารักษาโรคปวดข้อ เช่น Brufen,Indomethacin,Diclofenac
- ควรกินยานี้หลังอาหาร 1-2 ชั่วโมง เช่น ยาลดกรด (Alum milk)
- กินยานี้ควรดื่มน้ําตามมากๆ มี ๒ กรณี
- ยาที่มีผลข้างเคียงทําให้คลื่นไส้ อาเจียนมาก นอกจากควรกินยาหลังอาหารทันทีแล้วยังต้องดื่มน้ําตา
มมากๆด้วย เพื่อลดผลข้างเคียงของยา
- ยาที่ตกตะกอนในไตได้ง่าย จึงต้องดื่มน้ํามากๆ ได้แก่ ยาพวกซัลฟา (Bactrim)
- กินยานี้แล้วอาจง่วงนอน
กินยานี้แล้วอาจง่วงนอนจะต้องระวังเมื่อขับรถหรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล ยาประเภทนี้มักเป็น
ยาแก้แพ้สําหรับผื่นคัน ลมพิษ เช่น ไฮดรอกไซซิน หรือยาที่ใช้ลดน้ํามูก เช่น คลอเฟนนิรามีน ยาป้องกันการ
เมารถ เมาเรือ เมื่ อกิ นเข้ าไปจะมี ผ ลข้ างเคี ย งทํ าให้เกิ ดอาการง่ วงนอน เนื่องจากยาเหล่านี้ มีผลต่ อระบบ
ประสาทส่วนกลาง จึงควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานยนต์ หรือทํางานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล
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ยาที่มีผลกดระบบประสาทโดยตรง ได้แก่ ยาคลายเครียด เช่น ไดอะซีแพม ยานอนหลับ ก็ต้องมีคําเตือนนี้
เช่ น กั น และที่ สํ า คั ญ การกิ น ยาที่ มี ผ ลต่ อ ระบบประสาทเหล่ า นี้ ควรต้ อ งงดการดื่ ม สุ ร าหรื อ เครื่ อ งดื่ ม
แอลกอฮอล์ต่างๆ โดยเด็ดขาด
- ควรกินยานี้ติดต่อกันทุกวันจนหมด
ยาบางชนิดเป็นยาที่บรรเทาอาการ เมื่อหายแล้วหรืออาการดีขึ้นก็หยุดยาได้ แต่ยารักษาโรคติดเชื้อ
เช่น อะม็อกซีซิลลิน
อีริโธรมัยซิน จําเป็นต้องกินยาเพื่อรักษาโรคอย่างต่อเนื่องสักระยะหนึ่ง จะนานแค่ไหนขึ้นกับชนิดและความ
รุนแรงของโรค เช่น ต้องกินยาติดต่อกัน 7-10 วัน เพื่อให้แน่ใจว่ายาได้ไปทําลายเชื้อที่ก่อโรคหมดสิ้นแล้ว ไม่
หลงเหลือที่จะกระตุ้นการดื้อยาได้
คําแนะนําการกินยาเป็นช่วงระยะเวลาติดต่อกินนี้ ยังอาจพบในโรคบางชนิด เช่น โรคข้ออักเสบเรื้อรัง
บางชนิด หรือโรคแผลในทางเดินอาหาร ซึ่งอาจต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนานถึง 6 สัปดาห์ จึงจะ
สามารถทําให้แผลในกระเพาะอาหารหรือลําไส้สมานได้เป็นปกติ หากไม่ทําตามคําแนะนํานี้ก็อาจจะต้องกลับ
เป็นแผลซ้ําอีกได้
- เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน ได้แก่ ยาลดกรดชนิดเม็ด จะมีคําแนะนําให้เคี้ยวยาให้ละเอียดก่อนกลืน
ทั้งนี้เพื่อหวังผลให้ยาที่ถูกเคี้ยวแล้วนั้นกระจายตัวในส่วนของทางเดินอาหารได้อย่างทั่วถึง ทําให้ได้
ผลการรักษาที่ดีที่สุด สําหรับยาลดกรดชนิดน้ําขาวนั้น ควรเขย่าขวดก่อนรินยารับประทาน เพื่อให้ยาในขวด
กระจายตัวอย่างสม่ําเสมอ ทําให้ได้ตัวยาในปริมาณที่ถูกต้อง
อันตรายจากการใช้ยา
1. การแพ้ยา
การแพ้ยา เป็นภาวการณ์เกิดปฏิกิริยาของร่างกายที่มีกับยา โดยภูมิต้านทานของร่างกายแสดงการ
ต่อต้านยาด้วยสัญญาณว่าเป็นภัยต่อร่างกาย ทําให้เกิดการหลั่งสารหลายชนิดขึ้นในร่างกาย เช่น ฮีสตามีน สาร
ที่หลั่งออกมานี้จ ะก่อให้เกิดอาการแพ้ต่างๆ เช่ น อักเสบ บวม แดง คัน ไปจนถึงการเกิดปฏิกิริยาต่างๆ ที่
รุนแรงจนถึงแก่ชีวิตได้
การแพ้ยา แบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด
1. การแพ้ยาที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใด
ก. อะนาฟัยแลกซีส (Anaphylaxis) เป็นอาการแพ้ที่พบได้น้อยแต่ว่ารุนแรงถึงชีวิต เนื่องจาก
หลอดลมตีบ ความดันโลหิตต่ํา หมดสติ อาการที่เกิดขึ้นรวดเร็วมาก ต้องทําการรักษาอย่างทันท่วงที มิฉะนั้น
อาจเสียชีวิตได้ ยาที่มีโอกาสทําให้เกิดอาการแพ้เช่นนี้ เช่น เพนนิซิลิน ยาฉีดทุกชนิด
ข. อาการแพ้อื่นๆ เช่น มีอาการผื่นคัน บวม มีไข้ หากหยุดยา 2-3 วัน ไข้ก็จะหายไป บางครั้งอาจ
เกิดอาการหอบหืด คัดจมูกได้
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2. การแพ้ยาแบบทิ้งช่วง
ร่างกายจะแสดงอาการหรือมีการตอบสนองต่อยาหลังจากได้รับยาไปแล้ว 1-2 วัน อาการที่พบ ได้แก่
ผื่นแดงอักเสบ เม็ดเลือดขาวลดลง โลหิตจาง แผลในกระเพาะอาหารจนถึงไตถูกทําลาย
2. ยาเสื่อมสภาพ
โดยทั่วไปยาทุกชนิดจะมีอายุระยะหนึ่งแล้วจะหมดอายุ ซึ่งหมายถึงหมดประสิทธิภาพในการรักษา ไม่
ควรนํามาใช้อีก เราทราบวันหมดอายุของยาได้จากฉลากยา แผงยา หรือข้างกล่องยา
หากกรณีมีระบุเฉพาะวันผลิตก็ไม่ควรใช้ยานั้นหลังจากที่ผลิตแล้ว 5 ปี สําหรับยาทั่วไป หรือไม่เกิน 3
ปี สําหรับยาปฏิชีวนะ แม้ว่าจะยังไม่พบว่ายานั้นเปลี่ยนสภาพไปจากปกติเมื่อมองดูด้วยตาเปล่าก็ตาม
ลักษณะการเสื่อมสภาพของยา
ยาเม็ด เม็ดยาแตกร่วน สีซีด หรือเปลี่ยนสี ถ้าเป็นยาเม็ดเคลือบน้ําตาล เม็ดยาจะเยิ้มเหนี่ยว ยาบางชนิดเมื่อ
เสียจะมีกลิ่นหรือลักษณะเปลี่ยนไป
ยาแคปซูล แคปซูลจะบวม พองออก หรือจับกัน ผงยาในแคปซูลเปลี่ยนสี เช่น ยาเตตร้าซัยคลินที่เสียแล้ว ผง
ยาจะเปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นน้ําตาล ซึ่งเป็นอันตรายต่อไตมาก
ยาน้ําแขวนตะกอน ตะกอนจะจับกันเป็นก้อนแข็ง เขย่าแรงๆก็ไม่กระจายตัว หรือ สี กลิ่น รส เปลี่ยนไปจาก
เดิม
ยาน้ําเชื่อม ยาจะขุ่นมีตะกอน สีเปลี่ยน มีกลิ่นบูดเปรี้ยวหรือรสเปรี้ยว
ยาขี้ผึ้ง มีการแยกตัว แข็งเกินไปจนบีบไม่ออก หรือสีของยาเปลี่ยนไป มีจุดด่างดําเกิดขึ้น
ยาฉีดชนิดผง ผงยาเกาะตัวกัน ต้องใช้เวลานานในการละลาย สียาเปลี่ยนไป หรือเวลาดูดยาเข้าหลอดฉีดยา
แล้วทําให้เข็มอุดตัน
การเก็บรักษายาที่ถูกวิธี
การเก็บรักษายาให้คงสภาพและปลอดภัยต่อการหยิบใช้ สามารถปฏิบัติได้ ดังนี้
1.เก็บยาในที่แสงแดดส่องไม่ถึง
2.เก็บยาให้พ้นมือเด็ก
3.เก็บยาใช้ภายนอกแยกคนละส่วนกับยารับประทาน
4.ยาบางประเภท ควรเก็บในตู้เย็น เช่น
- ยาหยอดตาที่เปิดใช้แล้ว
- ยาปฏิชีวนะที่เป็นรูปผงใส่น้ําผสมแล้ว (เมื่อผสมน้ําแล้วควรใช้ภายใน 7 วัน)
- ยาเหน็บทวารหนัก
- ยาฉีดพวกวัคซีน ซีรั่ม หรืออินซูลิน
5. การเก็บรักษาในตู้เย็น ควรเก็บในชั้นธรรมดาของตู้เย็น ห้ามเก็บยาในช่องทําน้ําแข็ง เพราะทําให้ยา
เป็นน้ําแข็ งเสื่อมคุ ณภาพได้ และไม่ เก็บยาที่ ข้างประตูตู้เย็นหรื อช่องเก็ บผัก ซึ่งอาจมีความเย็นไม่เพียงพอ
นอกจากนี้ควรบรรจุยาในภาชนะที่มิดชิด เพื่อไม่ให้ชื้นแฉะจนฉลากยาหลุดหรือเลอะเลือนอ่านไม่ออก และ
ควรเก็บในที่ปลอดภัยจากการที่เด็กจะไปหยิบกินได้
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6. ยาที่บรรจุในแผง ควรเก็บทั้งในรูปแผง และแกะเม็ดยาออกจากแผงเมื่อจะรับประทานเท่านั้น
เพราะการแกะเม็ดยาจากแผงเก็บไว้ในขวดหรือตลับยานานๆอาจเสื่อมสภาพเร็วขึ้น
7. เมื่อใช้ยาควรต้องปิดภาชนะบรรจุให้สนิททุกครั้ง เพื่อป้องกันความชื้นในอากาศ หรือเกิดอุบัติเหตุ
หกเลอะเทอะเมื่อต้องการใช้ในครั้งต่อไป
8. ควรหมั่นตรวจสอบการเก็บรักษายาให้ถูกต้องอย่างสม่ําเสมอ เช่น ยาทุกชนิดต้องมีฉลากกํากับอ่าน
ได้ชัดเจนจัดทิ้งยาที่หมดอายุหรือเสื่อมสภาพไปแล้ว ไม่นําภาชนะหรือซองยาที่ใช้หมดแล้วไปบรรจุยาชนิดอื่น
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แนวทางการจ่ายยา

โรค

1. สอบถามการแพ้ยาทุกครั้ง และจดบันทึก
2. จ่ายยาเพียง 2-3 วัน เพื่อดูอาการอย่างใกล้ชิดรีบส่งต่อโรงพยาบาลถ้าอาการไม่ดีขึ้น
อาการ
แนวทางการจ่ายยา

1.ท้องเสีย
1.1 ท้องเสียธรรมดา ถ่ายเหลว,ไม่มีไข้

1.ORS แก้เพลีย 1 ซองผสมน้ํา 1 แก้ว จิบบ่อยๆจ่าย 3 ซอง
2.อาจจ่าย Loperamide (Imodium) ยาหยุดถ่ายได้ 1 เม็ดทุก 6 ชม.
จ่าย 1 เม็ด
3.ให้ทานอาหารอ่อน งดนม,ผลไม้

1.2 ท้องเสียติดเชื้อ

ถ่ายเหลวมีกลิ่นเหม็น

จ่ายยาฆ่าเชื้อและยาตามอาการ

คาว,ปวดท้อง,อาเจียน,มี 1.Norflox 400 mg 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง หลังอาหาร จ่าย 6 เม็ด มื้อ
ไข้

แรกให้ทาน 2 เม็ด Stat ทันที
2.Buscopan แก้ปวดท้อง 1 เม็ดทุก 6 ชม.เวลามีอาการ จ่าย 6 เม็ด
3.Domperidone แก้อาเจียน 1 เม็ด 3 ครั้ง ก่อนอาหาร จ่าย 6 เม็ด
4. Paracet 500 mg ยาลดไข้ 1-2 เม็ดทุก 4 ชม. เวลามีอาการ
จ่าย 6 เม็ด
5.ORS แก้เพลีย 1 ซองผสมน้ํา 1 แก้ว จิบบ่อยๆ จ่าย 3 ซอง
6.ให้ทานอาหารอ่อน งดนม,ผลไม้

2.ไข้หวัด
2.1 หวัดธรรมดา

มีน้ํามูก,จาม,ไอแห้งๆ
หรือไอมีเสมหะ

จ่ายยาตามอาการ
1.CPM ลดน้ํามูก 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร จ่าย 6 เม็ด
2.Dextro ไอแห้งๆ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร จ่าย 6 เม็ด

2.2 หวัดติดเชื้อ

มีน้ํามูกเขียวข้น,เหลือง
คันคอ,คันหู,เจ็บคอ,มีไข้

จ่ายยาแก้อักเสบและยาตามอาการ
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1.Amoxy 500 mg แก้อักเสบ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
จ่าย 10 เม็ด หรือกรณีแพ้ยากลุ่ม Penicillin จ่าย Roxithmycin
1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนอาหาร ½ ชม. จ่าย 10 เม็ด
2.CPM ลดน้ํามูก 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร จ่าย 6 เม็ด
3.Dextro ไอแห้งๆ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร จ่าย 6 เม็ด
4.Para 500 mg ลดไข้,แก้ปวด ครั้งละ 1-2 เม็ดทุก 4 ชม. เวลามีอาการ
จ่าย 6 เม็ด
3. แพ้,คัน

แพ้พืช,ฝุ่น,อาหาร
,ลมพิษ มีผื่นคัน

4. ปวดท้อง

ท้องอืด.ปวด,แสบ,จุก
,แน่น มีแก๊สในกระเพาะ
อาหารมาก

1.CPM แก้แพ้,คัน 1 เม็ดวันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร จ่าย 6 เม็ด
2.0.1% T.ACream ทาบางๆบริเวณที่เป็นวันละ 2 ครั้งจ่าย 1 หลอด
1.Buscopan แก้ปวดท้องเกร็ง 1 เม็ดทุก 6 ชม.เวลามีอาการจ่าย 3 เม็ด
2.Antacil Gel ลดกรด,เคลือบกระเพาะ 2 ชต. วันละ 3-4 ครั้ง
จ่าย 1 ขวด
3.Air-x แก้ท้องอืด,ขับลม 1-2 เม็ดวันละ 3 ครั้ง เคี้ยวให้ละเอียดก่อน
กลืน จ่าย 6 เม็ด

โรค
5. แผลอักเสบ

อาการ

แนวทางการจ่ายยา

บริเวณแผลมีบวม,แดง

1.Amoxy 500 mg หรือ Dicloxa 250 mg ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง

,ร้อน,ปวด,มีไข้

หลังอาหาร จ่าย 10 เม็ด หรือกรณีแพ้ยากลุ่ม Penicillin จ่าย
Roxithmycin 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น ก่อนอาหาร ½ ชม. จ่าย 10
เม็ด
2.Paracet 500 mg 1-2 เม็ดทุก 4 ชม.เวลาปวด,มีไข้ จ่าย 6 เม็ด
3.Brufen 400 mg ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันที เวลา
ปวด,มีไข้สูง จ่าย 6 เม็ด

6. กล้ามเนื้ออักเสบ

ปวด,เมื่อย บริเวณ
กล้ามเนื้อ

1.Diclofenac 25 mg ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันทีหรือ
Brufen 400 mg ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันทีจ่าย 6 เม็ด
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2.ปวดไม่มาก Para 500 mg 1-2 เม็ดทุก 4 ชม.อย่างเดียว
3.Baim ทาบริเวณที่ปวดวันละ 2-3 ครั้ง จ่าย 1 หลอด
7. แผลร้อนในในปาก แผลในปาก,ลิ้น

1.Trinolone 1 g ทาบริเวณที่เป็นบ่อยๆวันละ 3-4 ครั้ง 1 ซอง
2.Brufen 400 mg ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันที กรณี
ปวดมาก 6 เม็ด
3.แนะนําดื่มน้ํามากๆ

8. ตาอักเสบ

มีขี้ตา,ตาแดง,แสบเคือง 1.ล้างตาด้วย Boric acid ให้สะอาด
ตา

2.หยอดตาด้วย Dexaoph eye 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง
3.Para 500 mg ครั้งละ 1-2 เม็ดทุก 4 ชม.ถ้าปวดมาก จ่าย 6 เม็ด
4.ผ้าก๊อสปิดตากันฝุ่นละอองกรณีอักเสบมาก

9. แมลงกัด-ต่อย

ถูกแมลงกัดต่อยมีอาการ 1.ใช้ Ammonia ทาบริเวณที่ถูกกัด-ต่อย บางๆถ้ามีเหล็กในให้ดีงออก
ปวด บวม,แดง,ร้อน,มี
ผื่นขึ้น

2.ให้ยาแก่แพ้ CPM ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหาร จ่าย 6 เม็ด
3.ให้ Prednisolone ครั้งละ 2 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันที จ่าย 6
เม็ด (1 วัน) หรือครั้งเดียวเพื่อลดอาการแพ้ทันที
4.ให้ยาแก้ปวด Para 500 mg ครั้งละ 1-2 เม็ดทุก 4 ชม.หรือ Brufen
400 mg ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันที จ่าย 6 เม็ด
(กรณีคนไข้ต้องไม่แพ้ยากลุ่ม Nsaids)
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สรรพคุณและวิธีใช้ยา
ชื่อยา
1.Amoxycillin 500 mg

สรรพคุณ
เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น ไข้หวัดที่มีโรคแทรก
ซ้อน มีน้ํามูก เสมหะข้นเหลือง,เขียว

2.Roxithromycin

เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น ไข้หวัดที่มีโรคแทรก
ซ้อน มีน้ํามูก เสมหะข้นเหลือง,เขียว
(สําหรับคนแพ้ยากลุ่ม Pennicillin)

วิธีการใช้ยา
1.ครั้งละ 2 เม็ด 2 ครั้งหลังอาหาร เช้า-เย็น

หมายเหตุ
จ่ายอย่างน้อย 3 วัน(10 เม็ด)

2.ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้ง หลังอาหาร
ครั้งละ 1 เม็ดวันละ 2 ครั้ง เช้า-เย็น

จ่ายอย่างน้อย 3 วัน(10 เม็ด)

ก่อนอาหาร ½ ชั่วโมง

เป็นยาปฏิชีวนะ ใช้รักษาแผลติดเชื้ออักเสบ ฝี หนอง
3.Dicloxa 250 mg
4.Brufen 400 mg
5.Bromhexine(Bisolvon)
6.Bisacodyl
7.Buscopan

ลดไข้ บรรเทาปวดเมื่อยตามร่างกาย ปวดศรีษะ ไมเกรน
บรรเทาอาการไอ,ละลายเสมหะ
ยาระบาย บรรเทาอาการท้องผูก
บรรเทาอาการปวดท้องเกร็ง
บรรเทาอาการแพ้ ได้แก่ ลมพิษ,ผื่นคัน,หวัด,แพ้อากาศ,แพ้ฝุ่นละออง,ลด

8.Chiorpheniramine

น้ํามูก

(CPM)

บรรเทาอาการไอที่ไม่มีเสมหะ

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร

จ่ายอย่างน้อย 3 วัน(10 เม็ด)

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหารทันที

ยาระคายเคืองกระเพาะอาหาร

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร
ครั้งละ 1-2 เม็ดก่อนนอน
ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้งเวลามีอาการ
ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้งหลังอาหาร

อาจทําให้ง่วงนอน มึนงง

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้งหลังอาหาร

9.Dextromethorphan

ลดอาการอักเสบของระบบกล้ามเนื้อและข้อ บรรเทาอาการปวด

10.Diclofenac

รักษาการติดเชื้อแบคทีเรียในทางเดินปัสสาวะ,กระเพาะอาหารและลําไส้ ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 ครั้งหลังอาหารทันที

11.Norfloxacin 400 mg

รวมถึงโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้งหลังอาหาร

บรรเทาอาการคลื่นไส้,อาเจียน
12.Domperidone(Motilium)

ลดไข้ บรรเทาปวด

15.Air-X

ยาระคายเคืองกระเพาะอาหาร
จ่ายอย่างน้อย 3 วัน

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3 ครั้งก่อนอาหาร
ครั้งละ 1-2 เม็ด ทุก 4 ชั่วโมงเวลามีอาการ

13.Paracetamol(Sara)

14.Prednisolone
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ยาในกลุ่มสเตียรอยด์ ต้านการอักเสบในอาการแพ้หรืออาการอักเสบ

ยาเป็นพิษต่อตับถ้ากินในขนาด

ต่างๆ เช่น โรคหอบหืด,ผิวหนังอักเสบ

มากๆ

ลดแก๊สในกระเพาะอาหาร,ขับลม

ครั้งละ 2-3 เม็ด วันละ 3 ครั้งประมาณ 3 วัน

ครั้งละ 1-2 เม็ด วันละ 3 ครั้งหลังอาหาร

ชื่อยา

สรรพคุณ

วิธีการใช้ยา
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หมายเหตุ

16.ORS

บรรเทาอาการสูญเสียน้ําและเกลือแร่จาก ท้องเสีย,เสียเหงื่อมาก

1 ซองละลายน้ํา 1 แก้ว จิบบ่อยๆ

17.Antacil Gel

ลดกรดในกระเพาะอาหาร,บรรเทาอาการปวดแสบ-จุก-แน่นท้อง

ครั้งละ 2 ช้อนโต๊ะ วันละ 4 ครั้งหลังอาหาร
1 ชั่วโมงและก่อนนอน

18.Carminative mixture

บรรเทาอาการปวดท้อง,ขับลม,จุกแน่นบริเวณยอดอกหรือใต้ลิ้นปี่

ครั้งละ 1-2 ช้อนโต๊ะ วันละ 3-4 ครั้ง

,ท้องอืด
บรรเทาอาการไอ
19.Brown mixture
20.0.1% T.A. Cream

ใช้ทาผื่นผิวหนังที่เกิดจากการแพ้ต่างๆบรรเทาอาการอักเสบจากแมลง
สัตว์กัดต่อย

จิบได้บ่อยๆ
ทาบางๆบริเวณที่เป็น วันละ 2-3 ครั้ง

ใช้ทาผื่นผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา
21.Clotrimazole cream

บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ

ทาบางๆบริเวณที่เป็น วันละ 2 ครั้ง

22.Analgesic cream

ป้ายแผลในปาก,ลิ้น

ทาบางๆบริเวณที่มีอาการ

23.Trinolone

รักษาอาการตาแดง,เยื่อบุตาขาวอักเสบ

ทาได้บ่อยๆ

24.Dexaoph eye drop

รักษาอาการแพ้,เคืองตา เช่น แพ้ฝุ่น,ควัน

หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง

25.Opsil-A eye drop

บรรเทาอาการวิงเวียง,เป็นลม,แมลงสัตว์กัดต่อย

หยอดตาครั้งละ 1-2 หยด วันละ 3-4 ครั้ง
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เปิดใช้แล้วเก็บได้แค่ 1 เดือน

26.Ammonia spirit

บรรเทาอาการเคืองตาจากฝุ่นละออง

ใช้ดมแก้วิงเวียงหรือทาบริเวณที่แมลงกัดต่อย

เปิดใช้แล้วเก็บได้แค่ 1 เดือน

27.Boric acid

ยาฆ่าเชื้อ

ใช้ล้างตาเมื่อมีฝุ่นละอองเข้าตา

28.Povidine solution

น้ําเกลือฆ่าเชื้อ

ทาแผลสด

29.NSS solution

ยาฆ่าเชื้อ

ใช้ล้างแผล

30.Alcohol 70% 450 ml

แก้เพลีย

เช็ดทําความสะอาดแผล

31.Nacl 600 mg

ครั้งละ 1 เม็ด วันละ 2 ครั้งหลังอาหาร ใช้อม
หรือกลืนพร้อมน้ํา เวลาเดินทางไกล

หมายเหตุ

1. คนไข้มีประวัติแพ้ยากลุ่ม Penicillins ห้ามใช้ยา Amoxy และ Cloxa ให้ใช้ยา Roxithromycin แทน
2. คนไข้มีประวัติแพ้ Para (แต่ไม่แพ้ยากลุ่ม Nsaid) ถ้ามีไข้หรือปวดให้ใช้ยา Brufen หรือ Diclofenac
3. คนไข้แพ้ยากลุ่ม Nsaid ห้ามใช้ยา Brufen หรือ Diclofenac ถ้ามีไข้หรือปวดให้ใช้ยา Para แทน

หรือใช้ NSS 100 ml
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มาลาเรีย (Malaria) / ไข้จับสั่น
สาเหตุ

: ถูกยุงก้นป่องที่มีเชื้อมาลาเรียกัด

แหล่งระบาด

: บริเวณที่มีภูเขาสูง ป่าทึบ และบริเวณแหล่งน้ําลําธาร

อาการ

: ไข้ ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามตัว คลื่นไส้อาเจียน เบื่ออาหาร
ลักษณะเฉพาะ มีอาการหนาวสั่น เรียกว่า ไข้จับสั่น

การรักษา

: ให้ยาและเช็ดตัวลดไข้
: ควรพาผู้ป่วยไปพบแพทย์เพื่อการรักษาที่ถูกต้องตามอาการ

การป้องกัน

ควรป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัดดังนี้
: สวมเสื้อผ้าให้มิดชิด (ควรใช้ผ้าสีอ่อน)
: ทายากันยุง
: นอนในมุ้ง
ยุงพาหะนําโรคไข้มาลาเรีย ในประเทศไทย

คือ ยุงก้นปล่อง (Anopheles) ที่เรียกอย่างนี้ เพราะเวลาที่ยุงกัดคนมันจะเกาะโดยยกก้นขึ้นทํามุมกับ

ผิวหนัง 45 องศา
ลักษณะการเกาะของยุงก้นปล่องขณะดูดกินเลือด
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ไส้ติ่งอักเสบ
สาเหตุ

: เกิดจากการอุดตันของไส้ติ่ง อาจเป็นเศษอุจจาระ พยาธิ

อาการ

: เริ่มจากปวดบริเวณรอบสะดือ
: ปวดท้องน้อยด้านขวา
: ไข้ คลื่นไส้ อาเจียน หรือท้องเสียร่วมด้วย

การรักษา

: ควรรีบนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล
: ให้ผู้ป่วยงดน้ํางดอาหารเพื่อความรวดเร็วในการผ่าตัด
: การกินยาแก้ปวดอาจทําให้ตรวจพบอาการของโรคได้ช้าและไส้ติ่งอาจแตกได้

ถ้าปวดท้องร่วมกับกดเจ็บที่ท้องน้อยด้านขวาให้สงสัยไส้ติ่งอักเสบไว้ก่อนเสมอ
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ท้องเสีย

สาเหตุ

: อาหารและน้ําที่ดื่มไม่สะอาด
: แพ้อาหาร
: ผลข้างเคียงจากการใช้ยา โดยฌพาะยาปฏิชีวนะ
: เครียด

อาการ

: ถ่ายอุจจาระเหลวอย่างน้อย 3 ครั้ง ใน 1 วัน
: ปวดท้อง ถ่ายเหลว อ่อนเพลีย ท้องอืด
: คลื่นไส้อาเจียน

การรักษา

: รับประทานอาหารอ่อนเหลวย่อยง่าย (งดนม ไข่ ผลไม้)
: รับประทานเกลือแร่และยาฆ่าเชื้อตามแผนการรักษา
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บทที่ 6
การส่งต่อ
เมื่อให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ หน่วยฝึกแล้ว เห็นว่าเกินศักยภาพ สมควรส่งต่อไปยังโรงพยาบาล
ที่มีศักยภาพเพียงพอ นายสิบพยาบาลประจําหน่วยฝึกต้องมีความรู้เรื่องสิทธิการรักษาพยาบาล ของนนร. โดย
พื้นฐาน สํานักงานประกันสุขภาพของรพ.ได้ทําการตรวจสอบสิทธิให้เป็ยปัจจุบัน ก่อนออกฝึกแล้ว
การพา นนร. ไปตรวจโรคที่ รพ.ในพื้นที่การฝึก
1. จะต้องให้ นนร.นําบัตรประชาชน (หรือบัตรอื่นที่มีรูปถ่ายและเลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลัก เช่นใบขับขี่)
ไปด้วยทุกครั้ง ถ้ามีบัตรทองให้นําบัตรทองไปด้วย เพื่อ รพ.นั้นๆจะได้ตรวจสอบสิทธิ นนร.ได้
2. นายสิบพยาบาลสามารถตรวจสอบสิทธิของ นนร.เบื้องต้นจากบัญชีรายชื่อของ นนร.ทั้ง ๔ ชั้นปีที่ได้แจกจ่าย
ไปในแต่ละหน่วยฝึก
3. นายสิบพยาบาลต้องประสานกับแพทย์ผู้รักษาหรือ จนท.ที่เกี่ยวข้องของ รพ.ที่พา นนร.ไปรับการรักษา ว่า
ขอให้ นนร.ใช้ สิ ทธิ เป็ น กรณี อุบั ติเหตุ/ ฉุ กเฉิ น โดย รพ.นั้ น ๆ สามารถทําการเรี ย กเก็ บ ค่ าใช้ จ่ ายจาก สนง.
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ (รพ.รร.จปร. ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย) ซึ่ง รพ.รร.จปร. ได้มีหนังสือแจ้งไปยัง
รพ.ต่างๆ ในพื้นที่การฝึกแล้ว ยกเว้น กรณีที่ นนร. ใช้สิทธิกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉินครบ 2 ครั้งแล้ว ให้ รพ.นั้นๆ
รวบรวมค่าใช้จ่ายแล้วเก็บจาก รพ.รร.จปร.เอง เมื่อเสร็จสิ้นการฝึก
สิทธิในการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มีสิทธิเบิกได้ (เบิกต้นสังกัดของบิดา/มารดา,นนส.)
- ใช้สิทธิได้จนกระทั่งอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์ โดยต้องชําระเป็นเงินสดไปก่อนแล้วจึงไปทําเบิกคืนภายหลัง
(ยกเว้น นนส.สามารถใช้สิทธิเบิกได้จนจบการศึกษา)
- เมื่ ออายุ เกิ น ๒๐ ปี บริ บู ร ณ์ แล้ ว และไม่ มีสิ ทธิการรั กษาพยาบาลอื่ น (เช่ น สิ ทธิ ป ระกั น สั งคม) จะต้ องขึ้ น
ทะเบียนบัตรทองทุกคน
ในกรณีที่แพทย์ผู้รักษาหรือ จนท.ที่เกี่ยวข้อง ไม่ให้ใช้สิทธิเป็นกรณีอุบัติเหตุ/ฉุกเฉิน ให้ประสานกับ สนง. UC
รพ.รร.จปร. (๐๓๗-๓๙๓๐๐๒,๐๓๗-๓๙๓๐๑๐-๔ ต่อ ๖๒๙๕๗,๐๘๑-๒๙๘๔๑๒๑,๐๘๔-๓๖๒๑๖๒๐)
หมายเหตุ
ในห้วงการฝึกหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อ สนง.ประกันสุขภาพรพ.รร.จปร. ได้
ทันที เบอร์ติดต่อ
- พ.ท.หญิง พรพิมล
๐๘๔-๓๖๒๑๖๒๐
- สนง.ประกันสุขภาพฯ ๐๓๗-๓๙๓๐๐๒,๐๓๗-๓๙๓๐๑๐-๔ ต่อ ๖๒๙๕๗
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แบบฟอร์มที่ ๑ การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ/จังหวัด (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : รพ.รร.จปร.
ประเด็นยุทธศาสตร์

เป้าประสงค์ (objective)

การรักษาความมั่นคงของรัฐ

ความสําเร็จในการเตรียม
กําลังสนับสนุน การแก้ไข
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่
รับผิดชอบ

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํา
รับรอง
ร้อยละความสําเร็จในการ
เตรียมกําลังสนับสนุน การ
แก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่รับผิดชอบ

เป้าหมายของตัวชี้วัด
ร้อยละ 90

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
: การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ
นนร. เพื่อเข้ารับการฝึกทหารที่
มีความเสี่ยงสูง จะเกิดอันตราย
ต่อร่างกาย

องค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่เลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ
แผนการจัดการความรู้

ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรัฐ ( มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางการทหาร ที่พึงประสงค์
ของกองทัพบก : การพัฒนาเพื่อความทันสมัย )

แผนที่ ๑

องค์ความรู้ที่จําเป็น : การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ นนร. เพื่อเข้ารับการฝึกทหารที่มีความเสี่ยงสูง จะเกิด
อันตรายต่อร่างกาย
เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :
1. เพื่อให้ นนร.เข้ารับการฝึกภาคสนาม ได้อย่างปลอดภัย
2. เพื่อให้ กําลังพลที่สนับสนุนการฝึกภาคสนาม นนร. เข้าใจการปฎิบัติ และสามารถปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทํา KM :
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ลําดับ

แบบฟอร์มที่ ๒ แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
ชื่อส่วนราชการ : รพ.รร.จปร.
ประเด็นยุทธศาสตร์ : การรักษาความมั่นคงของรัฐ ( มุ่งผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้เป็นผู้นําทางทหารที่พึงประสงค์ของ กองทัพบก : การพัฒนาเพื่อทันสมัย )
องค์ความรู้ที่จําเป็น : การตรวจประเมินภาวะสุขภาพ นนร. เพื่อเข้ารับการฝึกทหารที่มีความเสี่ยงสูง จะเกิดอันตรายต่อร่างกาย
กิจกรรม
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เครื่องมือ/ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ CMP
อุปกรณ์

๑

๒

การบ่งชี้ความรู้
- สมาชิกกลุ่มได้ร่วมกันระดมสมองเพื่อ
ค้นหาความรู้ที่พึงประสงค์
- คําสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- สิทธิการรักษาพยาบาล
- การป้องกันและการปฐมพยาบาลการ
เจ็บป่วย
จากความร้อน
- การกู้ชีพการใช้ยา
การสร้างและแสวงหาความรู้
- ค้นคว้าข้อมูลจากระบบสารสนเทศ
(Google)
- ค้นคว้าข้อมูลจากกรมแพทย์
- รวบรวมข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

๑๐ ต.ค.๕๖ จํานวนสมาชิก
ของ KM
team

พ.ค.๕๖

จํานวนแหล่ง
ข้อมูลที่สอบ
ทานได้

๔ คน

KM team

- ฐานความรู้
- ชุมชนฝึก
ปฏิบัติ

รพ.รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,
๕

๔
- Internet
แหล่งข้อมูล - กรมแพทย์
- แพทย์ผู้มี
ประสบการณ์

- ฐานความรู้
- ชุมชนฝึก
ปฏิบัติ

รพ.รร.จปร. ๑,๔
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๓

๔

๕

๖

๗

การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
- คําสั่งสนับสนุน
- สิทธิการรักษา
- การป้องกันและการปฐมพยาบาล
- การใช้ยา
การประมวลและกลั่นกรองความรู้
- นําร่างคู่มือที่จัดทําขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบ (แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ, กรม
แพทย์)
การเข้าถึงความรู้
- นําร่างคู่มือที่ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ
แล้ว ให้กําลังพลในหน่วยปฏิบัติ ศึกษา
และสะท้อนกลับ
การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นําข้อมูลที่ได้จัดทําเป็นคู่มือ

๗.๑ การเรียนรู้
- จัดอบรมบุคลากรในหน่วย
- เผยแพร่ในระบบสารสนเทศ

- คณะ
กรรมการฯ

ฐานความรู้

รพ.รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,
๕

๓

- กรมแพทย์
- แพทย์ที่มี
ประสบการณ์

- ระบบพี่
เลี้ยง

รพ.รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,
๕

ไม่น้อยกว่า
๒ ทาง

- Internet
- หนังสือเวียน

- Internet
หนังสือเวียน

รพ.รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,
๕

ธ.ค.๕๖

ความชัดเจน
เข้าใจ แล
เข้าถึงข้อมูล

๑๐๐ %

ม.ค.๕๗

จํานวน
ผู้เชี่ยวชาญที่
ตรวจสอบ

ม.ค.-มี.ค.
๕๗

จํานวน
ช่องทาง

มี.ค.๕๗

จํานวนการจัด
ประชุม/
ผู้เข้าร่วม
ประชุม

๑/๒๐

เมย..๕๗

จํานวนผู้เข้า
รับการอบรม

๒๐

- กําลังพล
รพ.รร.จปร.

- เวทีการ
จัดการแลก
เปลี่ยน
เรียนรู้(ห้อง
ประชุม)
- กําลังพล
- ระบบพี่
เลี้ยง
รพ.รร.จปร.
- ตัวแทนหน่วย - แพทย์ผู้มี
ที่เกี่ยวข้อง
ประสบการ
ณ์

รพ.รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,
๕

รพ.รร.จปร. ๑,๒,๓,๔,
๕

