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คำนิยม 


 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพ.ศ.2551 เมื่อวันที่ 23กุมภาพันธ์ 2551ซึ่งเป็นวันถือกำเนิด

ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งมีฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในกำกับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกโดยย่อว่า “สพฉ.” โดยมีภารกิจด้าน

บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ อย่างเท่าเทียม มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเจตนารมณ์ของพระราช

บัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพ.ศ.2551

ปัจจุบันมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อกระจายการบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง

และครอบคลุมทั่วประเทศซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทุกจังหวัดมีหน้าที่ในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินจัดลําดับการให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินตามความรุนแรงให้คำปรึกษา

แก่ประชาชนในการดูแลภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น หรือให้คำแนะนำแก่ผู้ประสบเหตุถึงวิธีการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนที่ชุดปฏิบัติการทางการแพทย์จะไปถึง

การให้คำแนะนำการปฏิบัติการทางการแพทย์เม่ือมีคำร้องขอจากหน่วยปฏิบัติการหรือชุดปฏิบัติการ พร้อมท้ังประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการท้ังในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อบริหารจัดการระบบรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติการในศูนย์รับแจ้งเหตุ

และสั่งการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ในโอกาสนี้กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำคู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการ

แพทย์ฉุกเฉินพ.ศ.2551น้ีให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีและขออำนาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายท่ีทุกท่านเคารพนับถือโปรดดลบันดาลให้ท่านประสพแต่ความสุขความเจริญสืบไป
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วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติการที่ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการสามารถใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติการซักถามการให้คำแนะนำเบื้องต้นแก่ประชาชนผู้แจ้งเหตุ และชุด

ปฏิบัติการระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้ไปในทิศทางเดียวกันเดียวกันสามารถใช้อ้างอิงการปฏิบัติงานได้



ผู้ปฏิบัติการที่ใช้คู่มือเล่มนี้ ควรมีความรู้อย่างน้อยระดับ FR (First Responder) การอธิบายหรือการตอบคำถามที่เกินความสามารถควรปรึกษาผู้ที่มีความรู้

ระดับสูงกว่าเช่นผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือหรือแพทย์ที่ดูแลระบบไม่ควรตอบคำถามในลักษณะคาดการณ์เอง



ท้ายสุดนี้ขอขอบพระคุณ ผู้บริหารระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำจังหวัดทุกจังหวัด ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์ฉุกเฉินประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ทุกจังหวัดศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการทุกจังหวัดชุดปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉินของทุกจังหวัดผู้ปฏิบัติการณศูนย์สื่อสารสั่งการนเรนทร(ศูนย์นเรนทร)พร้อม

ทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือในหลาย ๆ ด้าน ตลอดมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในระบบการรับแจ้งเหตุเพื่อ

ช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อเหตุการณ์ลดปัญหาความพิการและการเสียชีวิตโดยไม่สมควรของประชาชนต่อไป



หากมีข้อบกพร่องอยู่ในคู่มือเล่มนี้คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
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การเจ็บป่วยฉุกเฉินและการพบเหตุ (Detection) การเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นเหตุที่เกิดขึ้นอย่างไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ แม้ว่าจะสามารถเตรียมการ

ป้องกันได้ก็ตาม การจัดให้มีผู้ที่มีความรู้ในการตัดสินใจแจ้งเหตุเมื่อพบเหตุ ซึ่งผู้นั้นอาจเป็นผู้เจ็บป่วยเองหรือคนข้างเคียง เป็นเรื่องที่จำเป็นมาก เพราะว่าจะสามารถ

ทำให้กระบวนการช่วยเหลือมาถึงได้รวดเร็ว ตรงกันข้ามหากล่าช้า นาทีที่สำคัญต่อชีวิตของผู้เจ็บป่วยจะหมดไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งสายเกินแก้ไขได้ การทำงานของชุด

ปฏิบัติการและผู้ปฏิบัติงาน ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยก่อนนำส่งรักษาต่อในสถานพยาบาล ต้องมีศูนย์สื่อสารสั่งการเป็นศูนย์กลางตั้งแต่รับแจ้งเหตุ โดยรับข้อมูล

ผู้ป่วยจากผู้แจ้งซึ่งอาจเป็นผู้ประสบเหตุผู้ป่วยญาติหรือผู้ที่อยู่กับผู้ป่วยศูนย์สื่อสารสั่งการจะรวบรวมข้อมูลตรวจสอบและประเมินสถานการณ์อาการเจ็บป่วยระดับ

ขั้นความรุนแรง ตำแหน่งหรือสถานที่ที่อยู่ของผู้ป่วย จากนั้นจะทำการตรวจสอบค้นหาชุดปฏิบัติการที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะการดูแลที่เหมาะกับระดับความ

รุนแรง และอยู่ใกล้ที่จุดเกิดเหตุหรือสถานที่ที่ผู้ป่วยอาศัยเพื่อมอบภารกิจให้ เมื่อผู้ปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติงานมีปัญหา ตั้งแต่การค้นหาผู้ป่วย หรือไม่

สามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้ ก็สามารถติดต่อเพื่อขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ เพื่อประสานงานและให้คำแนะนำได้ ศูนย์รับแจ้งเหตุและ

สั่งการยังติดตามการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการ ตั้งแต่การเดินทางออกจากที่ตั้งหน่วยจนพบผู้ป่วย การดูแลรักษาเบื้องต้นจนปลอดภัย และนำส่งจนถึงสถานพยาบาล

ที่มีขีดความสามารถเหมาะสมกับความรุนแรงหรือโรคของผู้ป่วย

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจึงมีความสำคัญ เป็นศูนย์กลางของระบบรับส่งข้อมูล ดูแลประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการ และชุดปฏิบัติการ เพื่อทำหน้าที่ดูแล

รักษาผู้ป่วยก่อนถึงโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คล้ายระบบประสาทส่วนกลางที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายให้สัมพันธ์

สอดคล้องกัน

ปัจจุบันมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ครอบคลุมทุกจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศโดยมีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจำนวน 78 แห่ง ส่วนมากมีสถานที่ตั้งอยู่ที่

โรงพยาบาลประจำจังหวัดมี3จังหวัดเท่านั้นที่มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการอยู่ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดคือจังหวัดกาฬสินธุ์อุบลราชธานีและจังหวัดกระบี่

ซึ่งมี2จังหวัดที่มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการสั่งการ2แห่งคือจังหวัดตาก(รพ.แม่สอดและรพ.สมเด็จพระเจ้าตากฯ)และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์(รพ.ประจวบฯและ

รพ.หัวหิน) เพื่อกระจายการบริการการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้าถึงประชาชนเต็มพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีหน้าที่ในการประสานจัดส่งทีมช่วยเหลือที่เหมาะสมไปช่วยเหลือ

ผู้เจ็บป่วยณ จุดเกิดเหตุให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการดูแลภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้นแนะนำผู้ประสบเหตุถึงวิธีการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินก่อนชุดปฏิบัติการจะ

ไปถึงให้คำแนะนำการปฏิบัติงานทางการแพทย์เมื่อมีคำร้องขอจากหน่วยปฏิบัติการหรือชุดปฏิบัติการการประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการทั้งในและนอกเครือข่าย

หลักการเหตุผลสำคัญ และความเป็นมา 
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จากเอกสารการประชุมผู้นิเทศงานEMSวันที่21ม.ค.2551พบว่าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัดทั่วประเทศประสบปัญหาที่พบเป็นส่วนมากคือ

1. ขาดเกณฑ์การคัดแยก(Triage)ผู้ป่วยฉุกเฉินที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

2. การจัดส่งชุดปฏิบัติการออกให้ความช่วยเหลือตามระดับความรุนแรงไม่เหมาะสม

3. ขาดการตรวจสอบคุณภาพการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัด



ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการปฏิบัติงานจากการสะสมประสบการณ์ เป็นส่วนมากทำให้บางครั้งมีความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานและคุณภาพผลงานที่หลากหลายอันเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาและขยายผลโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปสู่พื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินปี พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นองค์กรรับผิดชอบการบริหารจัดการ

การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และเอกชน รวมถึงการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการจัดบริการการ

แพทย์ฉุกเฉินทั้งนี้เหตุผลดังกล่าวได้ปรากฎในส่วนของหมายเหตุเหตุผลประกอบในการประกาศใช้พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉินพ.ศ.2551เห็นความสำคัญในเรื่อง

ดังกล่าวและเพื่อเป็นการสร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ยกระดับคุณภาพบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ตลอดจนวาง

บรรทัดฐานให้กับการเรียนรู้พัฒนาบริการอย่างต่อเนื่อง จึงเห็นควรจัดทำคู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน เพื่ออำนวยความสำเร็จในการ

ปฏิบัติงานและประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
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เงื่อนไขในการใช้งานโทรศัพท์หมายเลข 1669 
1. ใช้เฉพาะการรับแจ้งเหตุในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
2. ใช้เฉพาะการประสานและการจัดส่งความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งในภาวะปกติสาธารณภัยและภัยพิบัติ
3. ใช้ในการตอบคำถามชี้แจงปัญหาฉุกเฉินด้านสุขภาพต่อประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. ใช้ในการตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติในด้านการแพทย์และสาธารณสุขฉุกเฉิน

ด้านบุคคลกร
1. แพทย์
 1.1 เป็นหัวหน้าศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1 คน ปฏิบัติการในเวลาราชการเป็นแพทย์ที่ไม่ควรเป็นผู้บริหารของโรงพยาบาลหรือองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

แต่อนุโลมให้เป็นหัวหน้ากลุ่มงานฯได้หรือแพทย์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหารของโรงพยาบาล
 1.2 ส่วนนอกเวลาและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้มีการจัดเวรให้มีแพทย์ประจำการพร้อมที่จะรับทราบ และให้คำปรึกษาตลอดจนรับผิดชอบทางการแพทย์ใน

การปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติการตามการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการซึ่งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการอยู่ภายในการควบคุมและ
การดูแลของแพทย์

 1.3 เป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการระดับต่างๆที่ผ่านการตัดสินใจผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำศูนย์ฯ
 1.4 การปฏิบัติหน้าที่ของแพทย์ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในห้องของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ แต่สามารถอยู่ในสถานที่ใดก็ได้ ที่สามารถติดต่อด้วยระบบ

สื่อสารที่มี เช่นทาง โทรศัพท์หรือวิธีการใดๆ ได้ตลอดเวลา 
2. ผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ(EmergencyMedicalDispatcher:EMD)
 ในเบื้องต้นควรเป็นพยาบาลที่อยู่ประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัดหรือบุคคลใดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร(EmergencyMedicalDispatcher:

EMD)ปฏิบัติการในเวลาราชการ1คนปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมและการดูแลของแพทย์ดังนี้
 2.1 ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ(EmergencyMedicalDispatcher:EMD)
 2.2 คัดแยกระดับความฉุกเฉินของผู้ป่วยฉุกเฉิน
 2.3 จัดส่งชุดปฏิบัติการระดับต่างๆออกให้การช่วยเหลือตามลำดับความเร่งด่วนของผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างเหมาะสมและรวดเร็ว
 2.4 ให้คำปรึกษาในด้านการรักษาพยาบาลฉุกเฉินแก่ชุดปฏิบัติการรวมถึงการลำเลียงในระหว่างขนย้าย

โครงสร้างและแนวทางการปฏิบัติการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ มีดังนี้ 
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 2.5 ให้คำปรึกษาแก่ประชาชนในการดูแลภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น
 2.6 ให้คำแนะนำแก่ผู้แจ้งเหตุให้ทราบถึงวิธีการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินและการปฏิบัติตนก่อนชุดปฏิบัติการจะไปถึง
 2.7 ประสานงานกับสถานพยาบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการและประสานสั่งการเพื่อการจัดส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน

ไปโรงพยาบาลที่เหมาะสม
 2.8 ประสานงานและแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติการของชุดปฏิบัติการที่ออกปฏิบัติการตามการสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุที่จะสั่งการ
 2.9 บันทึกข้อมูลการสั่งการและข้อมูลปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางระบบเอกสารและระบบโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต ให้เป็น Real time หรือ

เป็นปัจจุบัน(ยกเว้นในกรณีที่ระบบอินเตอร์เน็ตล่มหรือระบบการสื่อสารขัดข้องท่านสามารถลงข้อมูลได้ไม่เกิน1ชั่วโมงหลังนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาลหากท่านไม่
สามารถดำเนินการได้ท่านสามารถขอการช่วยเหลือผ่านศูนย์สื่อสารสั่งการนเรนทรเพื่อลงข้อมูลให้)

 2.10ตรวจสอบความถูกต้องของระบบข้อมูลทั้งทางเอกสารและระบบโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ต
 นอกเวลาราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์จัดให้มีผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ(EmergencyMedicalDispatcher:EMD)เวรละ1คนปฏิบัติหน้าที่เต็ม

เวลาณห้องปฏิบัติการที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัดและจะต้องไม่ปฏิบัติงานซ้ำซ้อนกับงานอื่น (คือจะต้องไม่อยู่เวรที่ห้องอุบัติเหตุและฉุกเฉินหรืออยู่เวร
ปฏิบัติการบนรถAmbulanceในขณะนั้น)

3. ผู้รับแจ้งเหตุและสื่อสาร ควรผ่านการอบรมหลักสูตรหลักสูตรฝึกอบรมผู้รับแจ้งเหตุและสื่อสาร ในเบื้องต้นอย่างน้อยควรผ่านการอบรม BLS ปฏิบัติการใน
เวลาราชการ2คนและนอกเวลาราชการเวรละ2คน(พิจารณาจำนวนผู้ปฏิบัติการตามความเหมาะสมกับปริมาณงานโดยไม่ทำให้คุณภาพการบริการผู้ป่วยฉุกเฉินขาด
ช่วงหรือขาดตอน)โดยให้ทำหน้าที่ดังนี้

 3.1 ในการรับโทรศัพท์รับแจ้งเหตุประสานงานวิทยุสื่อสารและระบบสื่อสารทุกระบบ
 3.2 บันทึกข้อมูลการสั่งการและข้อมูลปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินทั้งทางระบบเอกสารและระบบโปรแกรมทางอินเตอร์เน็ตให้เป็นRealtimeหรือเป็น

ปัจจุบัน (ยกเว้นในกรณีที่ระบบอินเตอร์เน็ตล่มหรือระบบการสื่อสารขัดข้องท่านสามารถลงข้อมูลได้ไม่เกิน 1 ชั่วโมง หลังนำผู้ป่วยฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล หากท่านไม่
สามารถดำเนินการได้ท่านสามารถขอการช่วยเหลือผ่านศูนย์สื่อสารสั่งการนเรนทรเพื่อลงข้อมูลให้)

หมายเหตุ การจัดสรรเจ้าหน้าที่อาจเพิ่มได้มากกว่านี้ตามปริมาณงานที่จังหวัดเห็นตามความเหมาะสมและเจ้าหน้าที่จะต้องไม่อยู่เวรปฏิบัติงานบนรถพยาบาล

หรือเวรอื่นๆในเวลาเดียวกัน
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ด้านอุปกรณ์และระบบสื่อสาร
1. โทรศัพท์สำหรับรับแจ้งเหตุหมายเลข1669ควรเป็นระบบที่สามารถโชว์เบอร์ได้อย่างน้อย2คู่สายหรือมากกว่า2คู่สายตามปริมาณงานหรือตามความ

เหมาะสมที่จังหวัดเห็นสมควร
 1.1 โทรศัพท์ระบบ Private ใช้สำหรับในกรณีที่มีการแจ้งขอความช่วยเหลือฉุกเฉินข้ามจังหวัดโดยต้องโอนสายไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในพื้นที่ที่

รับผิดชอบทุกครั้งเป็น การ Conference 3 สาย โดยไม่ต้องให้ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ ผู้แจ้งเหตุ ต้องโทรศัพท์ใหม่อีก (ทุกจังหวัดสามารถเปิดขอรับบริการการ Conference 3
สาย)

 1.2 โทรศัพท์สำหรับประสานงานในพื้นที่อย่างน้อย1เครื่อง
2. วิทยุสื่อสารระบบVHFแบบประจำที่พร้อมระบบสายอากาศชนิดติดตั้งถาวร
3. วิทยุสื่อสารระบบSSBที่เปิดและสามารถติดต่อกับส่วนต่างๆได้ตลอด24ชม.
4. เครื่องบันทึกเสียงระบบรับแจ้งเหตุที่ต่อบันทึกกับโทรศัพท์1669และระบบสื่อสาร
5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างน้อย2เคร่ืองหรือมากกว่าสำหรับการใช้ระบบแผนท่ีผ่านทางอินเตอร์เน็ตและเคร่ืองพรินเตอร์ใช้งานได้ตลอด24ชม.
6. E-radio หมายถึงระบบวิทยุสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องสามารถใช้ได้ตลอด 24 ชั่วโมงครอบคลุมทั่วประเทศที่มีอินเตอร์เน็ตและ

เครื่องคอมพิวเตอร์ใช้และรับส่งสัญญาณเสียงชัดเจนซึ่งไม่จำเป็นต้องตั้งเครื่องทวนสัญญาณวิทยุเพิ่ม
7. SMS
8. เครื่องโทรสาร
9. มีคู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบการแพทย์ฉุกเฉินที่เป็นแนวทางในการคัดแยก และจัดส่งความช่วยเหลือตาม

ระดับความฉุกเฉิน
10.มีคู่มือปฏิบัติงานทั่วไปเช่น
 10.1แผนที่หมายถึงแผนที่แสดงตำแหน่ง ถนน เส้นทาง พื้นที่รับผิดชอบ สถานที่ตั้งชุดปฏิบัติการ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐ รวมถึงโรงพยาบาลสังกัด

กระทรวงสาธารณสุข และนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เช่น โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาดไทย กลาโหมเป็นต้น และโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้มี
ความคุ้นเคยและสั่งการหรือมอบภารกิจแก่ชุดปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม รวดเร็ว ทันเวลา ทำให้การส่งชุดปฏิบัติการออกไปที่จุดเกิดเหตุเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ

 10.2มีข้อมูลชุดปฏิบัติการในจังหวัดตนเอง และจังหวัดใกล้เคียงจำนวนโรงพยาบาล ภาครัฐทั้งสังกัดโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ
นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเช่นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมหาดไทยกลาโหมเป็นต้นรวมโรงพยาบาลเอกชนพร้อมทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ
ในจังหวัดตนเองและจังหวัดใกล้เคียง
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ด้านสถานที่
เป็นสถานที่จำเพาะ ที่อาจอยู่ติดหรือต่อเนื่องกับห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลประจำจังหวัด หรือสถานที่อื่นๆ ที่เหมาะสมปลอดภัยจากอันตรายต่างๆ เช่น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นต้นและเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน



จิตวิทยาในการสื่อสาร
ผู้ปฏิบัติการประจำศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการเป็นผู้มีบทบาทสำคัญซึ่งจะต้องมีความรู้ ความชำนาญ และใช้กระบวนการการตัดสินใจที่จะเลือกการให้

คำปรึกษาและ หรือจัดส่งชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมออกไปให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง เหมาะสม รวดเร็ว กระบวนการ และทักษะการรับแจ้งเจ็บป่วยฉุกเฉินทางการ

แพทย์ทางโทรศัพท์ และประสานจัดส่งความช่วยเหลือทางการแพทย์ ใช้กระบวนการเดียวกับการบริการปรึกษาแบบเผชิญหน้ากัน มีทักษะที่สำคัญดังต่อไปนี้

(สำนักพัฒนาสุขภาพจิต,2547)

1. ทักษะการฟัง  

 ฟังอย่างตั้งใจ เต็มใจ จะช่วยให้รับรู้อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการของผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ที่ถ่ายทอดออกมากับเสียงทาง

โทรศัพท์เทคนิคสำคัญของการฟังประกอบด้วย1.1การฟังอย่างมีสติ1.2ใส่ใจทุกคำพูด1.3มีไหวพริบคิด1.4ติดตามเรื่องราว

2. การตั้งคำถามการตั้งคำถามควรกระทำอย่างระมัดระวัง เพราะผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่เห็นหน้าผู้ปฏิบัติการที่ให้บริการน้ำเสียงที่

ไม่เหมาะสมในขณะที่ตั้งคำถามจะมีผลกระทบต่ออารมณ์ของผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเจ็บป่วยฉุกเฉินควรตั้งคำถามที่นุ่มนวล จำนวนคำถามไม่มากไม่น้อยเกินไป

เวลาที่ถามคำถามต้องเหมาะสมสิ่งสำคัญผู้ปฏิบัติการจะต้องระลึกเสมอว่าจะตั้งคำถามนั้นเพื่ออะไร

3. การทวนความ การทวนความเป็นการแสดงถึงความสนใจของผู้ให้บริการ ทำให้ผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเจ็บป่วยฉุกเฉิน รู้ว่ายังได้รับความใส่ใจอยู่

ตลอดเวลา เป็นการพูดคำพูดเดิมที่เขาพูดเพื่อให้ผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือเจ็บป่วยฉุกเฉิน ทบทวนความต้องการความรู้สึกของตนเอง อาจทวนแบบสรุปข้อความที่

สำคัญก็ได้เมื่อทวนความแล้วหยุดฟังผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ(พิจารณากระทำอย่างเหมาะสม)
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ข้อพึงตระหนักสำหรับการให้บริการผู้เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินดังนี้
1. รู้ถึงภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยรู้ถึงความเป็นมาของโรคของผู้เจ็บป่วยที่แจ้งเหตุ และมีทักษะการได้มาซึ่งข้อมูลของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้น ได้อย่างถูกต้อง

แม้ไม่ได้เผชิญหน้าหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ
2. การให้การบริการรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน ผู้รับแจ้งเหตุและสื่อสารจะเป็นบุคคลแรกของการให้บริการฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผู้รับแจ้ง

เหตุจึงต้องรู้ว่าจะให้การช่วยเหลือชนิดใดจึงจะเหมาะสมตั้งแต่รู้ว่ามีเหตุจริงจนนำผู้ป่วยฉุกเฉินนำส่งเข้าโรงพยาบาล
3. ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและจัดระบบการส่งความช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในที่เกิดเหตุได้อย่างเหมาะสม
4. การสัมผัสผู้ป่วยฉุกเฉินทางการติดต่อสื่อสารต้องแสดงออกด้วยการมีมารยาทและบริการด้วยความเต็มใจ
5. ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือให้ความช่วยเหลือเท่าที่สามารถทำได้ให้แก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน
6. รู้และเข้าใจถึงวิธีการที่จะต้องปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ป่วยตามข้อกฎหมาย
7. ทำงานร่วมประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการทุกระดับในระบบ/หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตไมตรี
8. จัดหาและเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมง
9. ให้คำแนะนำผู้ป่วยญาติ และผู้แจ้งเหตุ อย่างชัดเจนเป็นระยะๆ ตั้งแต่รับแจ้งเหตุ เมื่อชุดปฏิบัติการช่วยเหลือไปถึงที่เกิดเหตุ และจนถึงการนำผู้ป่วย

ฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล
แนวปฏิบัติการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์ภาวะวิกฤตสุขภาพจิต:กรณีการจัดการSEX–CALL    

ปัญหาเรื่องการสำเร็จความใคร่ทางโทรศัพท์(SexCall)เป็นปัญหาที่พบได้บ่อยซึ่งมีผลกระทบต่อผู้ที่ต้องการการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์และกระทบต่อ
เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการโดยมีแนวทางดังนี้
แนวทางการประเมินผู้ใช้บริการว่าการโทรปรึกษาเป็นลักษณะSexCallหรือไม่

 1.น้ำเสียง 

  1.1 ลักษณะน้ำเสียงแปลกๆเสียงแผ่วเบาเสียงสั่นเสียงกระเส่าเสียงหอบ
  1.2 น้ำเสียงไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาที่พูดพูดแล้วหยุดเป็นช่วงๆ
  1.3 เสียงเดิมคนเดิมโดนเปลี่ยนเรื่องเล่าไปเรื่อยๆเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนปัญหา
  2. คำพูด / เนื้อ หา สาระ  

  2.1 ถามข้อมูลส่วนตัวผู้ให้บริการในเรื่องเพศมีการซักถามเรื่องส่วนตัวที่พาดพิงถึงผู้ปฏิบัติงานเช่นวันนี้ใส่กางเกงในสีอะไรนอนกับสามีบ่อยไหม
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  2.2 มักใช้คำหยาบคายไม่สุภาพในเรื่องเพศ
  2.3 ใช้คำพูดไปในเรื่องเพศมากกว่าเรื่องที่ปรึกษาพูดวกวนเข้าสู่เรื่องเพศบ่อยๆ
  2.4 บอกหรือมีคำพูดตรงไปตรงมาว่าต้องการมีเพศสัมพันธ์หรือใช้คำพูดหยาบคายว่ามีความต้องการปรึกษาเรื่องเพศมีความต้องการร่วมเพศ
  2.5 พูดมาก บรรยายเรื่องราว รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเพศ การมีเพศสัมพันธ์ ขั้นตอนการมีเพศสัมพันธ์ พูดถึงกิจกรรมทางเพศอย่างละเอียด

พูดมากเล่าลีลาพฤติกรรมที่ทำ
  2.6 ใช้คำพูดเรื่องSexมากกว่าเรื่องที่บอกจะปรึกษาและพูดวกเข้ามาเรื่องSexบ่อยๆ
3. เวลา บางคนโทรมาในเวลาไม่แน่นอนบางครั้งโทรมาช่วงกลางคืนดึกบางครั้ง เวลาเดิมดึกๆใกล้รุ่งหรือบางครั้งโทรในเวลากลางวันควรประเมินให้ได้

ว่าเป็นSexCall
การจัดการกับปัญหาSEX–CALL

1. แจ้งมีการโชว์เบอร์
2. ให้ข้อมูลของหน่วยงานในการเน้นย้ำว่า “เป็นหน่วยให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน” แล้วขออนุญาตวางสาย หรือแจ้งว่า “มีสายอื่นรอขอความช่วยเหลือ

เจ็บป่วยฉุกเฉินอยู่ คะ/ครับ ขออนุญาต วางสาย คะ/ครับ” 
3. พูดว่าคุณเคยโทรมาหลายครั้งพูดดักคอ“เราจำเรื่องราวของคุณได้”กรณีมีการโทรศัพท์กลับมาใหม่เป็นครั้งที่2ควรรับและพูดประโยคเดิมถ้าเป็นครั้งที่

3,4...ไม่ควรรับสายอีก
การดูแลตัวเองของผู้ปฏิบัติการระหว่างการให้บริการ
 1. สำรวจความรู้สึกตนเอง 2. มีสติอยู่กับผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ 3. มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือตระหนักในบทบาทหน้าที่
 4. เปลี่ยนอิริยาบถเดินหลับตาเล่นInternet5. เมื่อหงุดหงิดสูดลมหายใจยาวๆลึกๆ 6. ดื่มน้ำเย็นๆ
 7. คลายเครียดด้วยการนวดกดจุดตัวเองฝึกหายใจแบบผ่อนคลาย 8. ดูภาพสวยๆ 9. ส่องกระจก
 10.เขียนความรู้สึกของตนเองลงในกระดาษระบายเช่นเบื่อ 
 11.พยายามทำใจเย็นๆพูดคุยเสียงปกติบอกตัวเองว่าต้องฟังและติดตามพยายามช่วยเหลือเรากำลังปฏิบัติหน้าที่
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ผู้ปฏิบัติการประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการพึงกระทำดังนี้
1. ผู้ปฏิบัติการทุกอัตราต้องประจำอยู่ณศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการตลอด24ชม.(ยกเว้นแพทย์)
2. รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ทันทีที่สัญญาณเข้ามาหรือภายในเสียงกริ่งไม่เกิน 2 ครั้งเพื่อให้การตอบรับโดยเร็วที่สุดด้วยคำพูดที่เป็นมิตรและให้ความสำคัญ

ต่อผู้แจ้งเหตุสูงสุด
3. กล่าวคำทักทายแนะนำสถานที่และแนะนำตัวผู้บัติหน้าที่ทุกครั้ง
 “สวัสดี ครับ(คะ) ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด…… ผม(ดิฉัน)ชื่อ…… รับสายยินดีให้บริการครับ(คะ)” 
4. ให้บริการด้วยคำแนะนำทางการแพทย์และบริการการแพทย์ฉุกเฉินภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ 
5. สั่งการให้ชุดปฏิบัติการออกปฏิบัติการตามเกณฑ์การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยแต่ละครั้งจะต้องผ่านการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติหน้าที่รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ช่วยเหลือหรือในเบื้องต้นคือพยาบาลประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์เท่านั้น
6. ทำการประสานงานเพื่อช่วยเหลือหรือเพื่อจัดหายานพาหนะที่เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อให้ความมั่นใจในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
7. ประสานกับชุดปฏิบัติการเพื่อทราบข้อมูลของผู้ป่วยฉุกเฉินปัญหาแนวทางการดูแลในเบื้องต้น ของชุดปฏิบัติการและความต้องการสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมทั้งระบุสถานพยาบาลที่จะให้ชุดปฏิบัติการนำผู้ป่วยฉุกเฉินไปส่ง
8. ประสานงานกับสถานพยาบาลที่ชุดปฏิบัติการจะนำส่ง หรือกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการลำเลียงขนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน จนกว่าผู้ป่วยฉุกเฉินจะได้รับ

การดูแลจากสถานพยาบาลที่รับนำส่ง
9. โอนสายที่แจ้งข้ามจังหวัดไปยังศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในพื้นที่ที่รับผิดชอบทุกครั้งที่มีการแจ้งข้ามเขต (โดยใช้ระบบ Private net) หรือระบบวิทยุสื่อสาร

หรือระบบการสื่อสารระบบอื่นใดที่จะสามารถให้ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือ ผู้แจ้งเหตุได้รับการตอบสนอง โดยไม่ควรให้ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือ ผู้แจ้งเหตุโทรศัพท์ใหม่ (ต้องมี
การบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรเข้าเพื่อที่จะได้โทรศัพท์ย้อนกลับไปสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลโดยไม่ปล่อยให้เวลาล่วงเลยเพราะเวลาที่ผ่านไปจะทำให้  
ผู้ป่วยฉุกเฉินมีอาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้น) 

10.รับผิดชอบการบัติการฉุกเฉินทางเวชกรรมของชุดปฏิบัติการที่บัติงานภายใต้การสั่งการของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ
11.บันทึกข้อมูลต่างๆทั้งในเอกสารและโปรแกรมคอมพิวเตอร์
12.ดูแลระบบบันทึกเสียงการแจ้งเหตุให้สามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมง
13.ดูแลและตรวจระบบสื่อสารทุกระบบให้สามารถใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมง
14.หน่วยบัติการต่าง ๆ และชุดปฏิบัติการทุกระดับไม่ว่าจะใช้การลำเลียงขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินด้วยพาหนะใด เช่น พาหนะภาคพื้นดิน ทางน้ำ หรือทาง

อากาศยานที่ต้องสามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการได้ตลอด24ชั่วโมงโดยวิธีใดๆก็ได้เช่นทางโทรศัพท์หรือทางวิทยุสื่อสารหรือ
ต้องสามารถติดต่อกับโรงพยาบาลที่จะไปส่งผู้ป่วยได้ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าคือต้องสามารถติดต่อกับแพทย์ผู้ให้คำสั่งการรักษาเพื่อให้เกิดความ
มั่นใจในการปฏิบัติการฉุกเฉิน
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15.หน่วยปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการสามารถโทรศัพท์กลับมาแจ้งศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการด้วยหมายเลข1669ได้ฟรีโดยไม่เสียค่าบริการ

16.ในกรณีเกิดสถานการณ์และเหตุการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติเช่นไฟไหม้วาตภัยโคลนถล่มจราจลฯลฯให้รายงานสถานการณ์มายังศูนย์สื่อสารสั่งการ

นเรนทรสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทราบในเบื้องต้นทันทีหรือภายใน10นาทีทุกครั้งทางระบบสื่อสารที่มีเช่นทางโทรศัพท์วิทยุความถี่154.925เช่นเกิดเหตุ

อะไรที่ไหนพื้นที่รับสถานการณ์ได้หรือไม่และเมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจเร่งด่วนขอให้จัดส่งข้อมูลสถานการณ์และเหตุการณ์นั้นกลับมาที่ศูนย์สื่อสารสั่งการนเรนทรสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติทางโทรสารหมายเลข02-5919140,02-5918914,02-5918873หรือทางโทรศัพท์หมายเลข02-5918873,02-5918905,02-5918914,02-5918936,02-

5918982,02-5919047,02-5919140หรือcallcenter@niems.go.thเพื่อสนับสนุนและประสานความช่วยเหลือต่อไป

17.สำรวจความครอบคลุมของระบบสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ว่าครอบคลุมพื้นที่ในจังหวัดหรือไม่ ทั้งระบบโทรศัพท์พื้นฐาน และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุก

ระบบหากพบปัญหาว่าระบบสัญญาณโทรศัพท์ไม่ครอบคลุมท่านสามารถบริหารจัดการได้ในพื้นที่ หรือในจังหวัดของท่านหรือแจ้งปัญหามาได้ที่สำนักพัฒนาเครือข่าย

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเพื่อดำเนินการต่อไป

ขั้นตอนการรับแจ้้งเหตุการจัดส่งชุดปฏิบัติการออกให้ความช่่วยเหลือแก่่ผู้้ป่่วยฉุกเฉิน
ขั้นตอนที่ 1กล่าวสวัสดีแนะนำหน่วยงานและ/ตนเอง

(สวัสดีคะ/ครับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด………ดิฉันหรือกระผม(ชื่อ……..สกุล……..)รับสายยินดีให้บริการคะ/ครับ

ขั้นตอนที่ 2โดยการสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูล

การสอบถามในทุกกรณี  

1. ผู้ป่่วยเป็นอะไร/มีอาการอย่างไร

2. ผู้ป่วยอยู่ที่ไหน

3. คุณโทรศัพท์จากหมายเลขใด หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (ระบบโทรศัพท์เป็นระบบโชว์เบอร์ซึ่งเราต้องทำการบันทึกไว้ก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันกรณี

สายหลุดศูนย์ฯก็สามารถโทรศัพท์กลับไปที่ผู้แจ้งเหตุได้)

4. ผู้แจ้งชื่ออะไร

5. ผู้ป่วยรู้สึกตัว/รู้สติ(ตื่น,พูดได้)หรือไม่
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6. ผู้ป่วยหายใจปกติหรือไม่ หากไม่แน่ใจ: ถือโทรศัพท์ไปที่ผู้้ป่วยแล้วตรวจดูว่า ทรวงอกผู้ป่วยขยายและยุบ หรือไม่ สอบถามอาการผู้ป่่วย (โดยให้้พยายาม

ขอสนทนากับผู้้ป่วยโดยตรงในกรณีที่ทําได้)จนกระทั่งได้รหัสเริ่มฯ

7. ในกรณีที่ผู้แจ้งเหตุไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยไม่หายใจให้ “กรุณาอยู่่ในสายก่อน”  

 (หากไม่จําเป็นไม่่ให้้ผู้้แจ้งถือสายไว้้เพราะจะทำให้สายอื่นที่ต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินโทรศัพท์เข้ามาไม่ได้เพราะสายไม่ว่าง)

 7.1 โดยให้ผู้แจ้งเหตุถือโทรศัพท์ไปที่ผู้ป่วย

 7.2 ให้ผู้แจ้งเหตุตรวจดูว่าทรวงอกผู้ป่วยขยายและยุบหรือไม่(โดยให้พยายามขอสนทนากับผู้ป่วยโดยตรงในกรณีที่สามารถทำได้)

ในกรณีไม่รู้สึกตัวและ ไม่หายใจ: ตอบสนองด้วยการจัดส่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน ‘รหัสแดง’ แต่ระหว่างที่ชุดปฏิบัติการจะไปถึงควรดำเนินการดังนี้ 

1. “คุณจะช่วยผายปอดและนวดหัวใจให้้แก่ผู้้ป่่วยไปพลางๆ ก่อนจนกว่่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจะไปถึงได้้หรือไม่ดิฉัน/กระผมจะช่วยแนะนําแก่คุณ

ทีละขั้นตอน”

 1.1 ถ้าผู้แจ้งเหตุปฏิเสธว่า“ไม่”ให้้ความมั่นใจแก่่ผู้้แจ้้งเหตุว่่า“ได้จัดส่งชุดปฏิบัติการออกให้การช่วยเหลือแล้ว”* และให้ถือสายไว้ก่อน หากทําได้ * 

 1.2 ถ้าผู้แจ้งเหตุตอบรับว่า “ทำได้” ไปยังคำแนะนำก่อนชุดปฏิบัติการจะไปถึงในหัวข้อ “หัวใจหยุดเต้น/หยุดหายใจ” ่ซึ่งจะต้องทำการนวดหัวใจให้้แก่่

ผู้้ป่วยต่อไปจนกว่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจะไปถึง

2. ในกรณีได้รหัสแดง“กู้้ชีวิต”ให้้คําสั่งแนะนําแก่ผู้้แจ้้งเหตุเพื่อการกู้้ชีพ/ช่วยเหลือผู้ป่่วยระหว่่างรอชุดปฏิบัติการและให้้ผู้รับแจ้งเหตุและสื่อสารท่านอื่นช่วย

สอบถามยืนยันตําแหน่งที่ผู้้่ป่วยฉุกเฉินอยู่และจัดส่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตามเกณฑ์วิธีที่กําหนดไว้้

3. กรณีได้รหัสแดงเหลืองหรือเขียวให้สอบถามยืนยันตําแหน่งท่ีผูป่้วยอยู่แล้วติดต่อและจัดส่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินตามรหัสท่ีได้ตามเกณฑ์วิธีท่ีกําหนดไว้

4. กรณีได้รหัสขาว/ดํา ไม่่จําเป็นต้้องสอบถามยืนยันตําแหน่งที่ผู้ป่วยอยู่ รวมทั้งไม่่ต้องติดต่อและจัดส่งชุด ปฏิบัติการฉุกเฉิน คงให้เฉพาะคําแนะนําเท่าที่ 

จําเป็็น รวมทั้งแนะนําให้้แจ้งกลับมาอีกครั้งกรณีจําเป็นหรือมีอาการเปลี่ยนแปลง แต่ถ้าไม่แน่ใจว่าเหมาะสมหรือไม่ก็พิจารณาตามความจำเป็น และตามความเหมาะสม

ภายในการควบคุม กำกับดูแล จากแพทย์อีกครั้งหนึ่ง 

5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและให้คําแนะนําระหว่างรอชุดปฏิบัติการไปถึง(อาจเปลี่ยนแปลงรหัสเริ่มต้นได้ตามข้อมูลที่ได้้รับเพิ่มขึ้น)ดังนี้

 5.1 สอบถามชื่อผู้ป่วยและข้อมูลทางทะเบียนราษฎร์ของผู้ป่วย

 5.1 สอบถามชื่อผู้แจ้งหรือผู้ให้การช่วยเหลือและเบอร์โทรศัพท์อีกเบอร์ที่สามารถติดต่อกลับได้สำรองไว้อีกเบอร์หนึ่งในกรณีที่ผู้แจ้งสามารถให้ได้

6. วางสายโทรศัพท์เว้นแต่กรณีรหัสแดงให้สนทนาอยู่กับผู้แจ้งจนกว่าชุดปฏิบัติการจะไปถึงตัวผู้ป่วย
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ขั้นตอนที่ 3  

ประสานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในกรณีที่ต้องประสานจัดส่งชุดปฏิบัติการออกให้การช่วยเหลือ

3.1ชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินให้การรักษาพยาบาลณจุดเกิดเหตุ

3.2สถานพยาบาลที่รับดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน

3.3หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นตำรวจดับเพลิง

ขั้นตอนที่ 4 

ให้คำแนะนำตามเกณฑ์วิธีคัดแยกและจัดลําดับการให้บริการผู้้ป่่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์์





13
แผนภูมิแนวทางการปฏิบัติในการสอบถามทุกกรณี
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รูปแบบการตอบสนอง
“รหัสแดง”  

1. ระยะเวลาในการตอบสนองให้ถึงตัวผู้ป่วยภายใน4นาทีหลังเกิดเหตุในกรณีที่FRหรือBLSอยู่ใกล้ให้FRหรือBLSดำเนินการและตามด้วยALSหรือ

ALSชุดเดียวถ้าอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุโดยให้ถึงตัวผู้ป่่วยภายใน8นาทีหลังเกิดเหตุ

2. ให้้ใช้สัญญาณแสงวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน



“รหัสเหลือง” 

1. ระยะเวลาในการตอบสนองให้ถึงตัวผู้ป่วยภายใน 8 นาทีหลังเกิดเหตุ ในกรณีที่ FR อยู่ใกล้ ให้ FR ดำเนินการแล้วตามด้้วย ILS หรือBLS ทันทีให้้ถึง

ตัวผู้ป่่วยภายใน15นาทีหลังเกิดเหตุหรือถ้าILSหรือBLSอยู่ใกล้ก็ส่งILSหรือBLSเพียงระดับเดียว

2. โดยให้ใช้สัญญาณแสงวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรน



“รหัสเขียว” 

1. ตอบสนองด้วยFRเพียงระดับเดียวโดยให้้ปฏิบัติตามกฎจราจรปกติและไม่่ควรใช้สัญญาณแสงวับวาบหรือเสียงสัญญาณไซเรน



“รหัสขาว” 

1. ตอบสนองด้้วยการส่งต่่อทางโทรศัพท์์ (TelephoneReferral Program) สายโทรศัพท์์จะถูกโอนจากผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการไปยัง ผู้้ให้้คําปรึกษา โดยไม่่มีการ

ส่่ง ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน เว้นแต่่ตํารวจร้้องขอการตอบสนองสําหรับผู้้ป่่วย ‘รหัสขาว’ ควรส่ง FR และ ระบุ ‘ตํารวจ’ “ไว้ตามรหัสดังกล่่าว”ตัวอย่างเช่่น ผู้้ป่วย

เข้าเกณฑ์์21ขาว1ให้กําหนดระบุว่า “21 ตํารวจ 1” คือแทนที่ “ขาว” ด้วยคําว่่า “ตํารวจ”เพื่อบ่งถึงตํารวจร้้องขอเฉพาะกรณีผู้ป่วย“รหัสขาว”

 

“รหัสดํา” ไม่มีการตอบสนองเนื่องจากไม่มีผู้้ป่วยฉุกเฉิน
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รหัสเริ่มปฏิบัติการฉุกเฉินที่เป็นรหัสพิเศษ
เช่น รหัส 99 แดง 9 รหัส 99 เหลือง 9 หรือ รหัส 99 เขียว 9ให้ใช้รหัสดังกล่าวนี้เมื่อไม่่สามารถกําหนดรหัสเริ่มปฏิบัติการฉุกเฉินได้้เช่นกรณีดังต่อไปนี้

1. ยังคงเรียกหาไม่เลิกรา(เดินเข้ามาที่สถานีหรือโทรไปที่โรงพยาบาลหรือผู้้รับผิดชอบอื่นโดยตรง)

2. ผ่านพบเห็นเหตุการณ์์(เช่นขับรถผ่านไม่่ได้ลงไปดูโดยตรง)

3. ขอการส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล

4. ให้้ใช้้รหัสเริ่มปฏิบัติการฉุกเฉินสําหรับกรณีดังกล่าวดังต่อไปนี้

 4.1 รหัส99แดง9–ALSออกปฏิบัติการ

 4.2 รหัส99เหลือง9–ILSหรือBLSออกปฏิบัติการ

 4.3 รหัส99เขียว9–FRออกปฏิบัติการเพียงระดับเดียว





เกณฑ์การคัดแยก และจัดลำดับการให้บริการ 

ผู้ป่วยฉุกเฉินตามเกณฑ์  

(Emergency Medical Triage Protocol and  

Criteria Based Dispatch : CBD) 
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ปวดท้อง/หลัง/เชิงกรานและขาหนีบ

ข้อมูลเบื้องต้น  

ปวดท้องอาจมีสาเหตุจากภาวะหลายอย่างภาวะบางอย่างเป็นภาวะวิกฤตภาวะวิกฤตในอาการปวดท้อง:

 กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด(“Angina”)ซึ่งอาจมาด้วยอาการปวดท้องส่วนบนหรืออาหารไม่ย่อย

 เส้นเลือดแดงใหญ่ส่วนท้องโป่งพอง ซึ่งอาจมาด้วยอาการปวดท้องหรือปวดหลัง (“ปวดบั้นเอว”) และอาจมีอาการหมดสติชั่ววูบหรือเกือบ หมดสติชั่ววูบ

ร่วมด้วย

 มีครรภ์นอกมดลูก ซึ่งอาจมาด้วยอาการปวดท้องส่วนล่างในหญิงวัยเจริญพันธุ์ (12-50 ปี) และอาจมีอาการหมดสติชั่ววูบหรือเกือบหมดสติชั่ววูบร่วมด้วย

ครรภ์นอกมดลูกเกิดขึ้นในหญิงที่ทําหมันแล้วได้ด้วยจึงต้องคํานึงถึงในหญิงวัยเจริญพันธุ์ทุกคนมีปัญหาหลายประการที่อาจทําให้ทราบได้ยากเช่น:

 ปัญหาก:หญิงที่ทําหมันแล้วมักคิดว่าตนไม่มีโอกาสมีครรภ์

 ปัญหาข:หญิงวัยรุ่นมักปฏิเสธการมีครรภ์

 ปัญหาค:อาจเข้าใจผิดว่าเลือดที่ออกเป็นเลือดระดู

 เลือดออกในทางเดินอาหาร อาการอาเจียนเป็นเลือดสดหรือถ่ายอุจจาระดําอาจวิกฤตเพราะเสียเลือด อาเจียนลักษณะคล้ายผงกาแฟ อาจบ่งว่ามีแผลแต่

มักเสียเลือดช้าๆและมักไม่วิกฤตหากไม่มีอาการอื่นๆของการเสียเลือด(เช่นหมดสติชั่ววูบหรือเกือบหมดสติชั่ววูบ)ร่วมด้วย

ภาวะไม่วิกฤตในอาการปวดท้อง ได้แก่:  

 ท้องเสีย(gastroenteritis)

 ไส้ติ่งอักเสบ(appendicitis)

 ลําไส้อุดกั้น(bowelobstruction)

 อุ้งเชิงกรานอักเสบ(pelvicinflammatorydisease:PID)

 โรคถุงน้ำดี(gallbladderdisease)

 นิ่วในทางเดินปัสสาวะ(kidneystone)

 ลมในลําไส้ตามหลังท้องผูก(gassecondarytoconstipation)

 ปวดหลังที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ

อาการปวดหลังอาจเกิดจากสาเหตุหลายอย่างส่วนใหญ่ไม่วิกฤติอาการปวดหลังมักเกี่ยวเนื่องกับกล้ามเนื้อ/โครงร่างเคล็ดขัดยอกแต่ก็อาจเกี่ยวเนื่องกับไตได้

เช่นกัน

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

ปวดท้อง/หลัง/
เชิงกรานและขาหนีบ
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ปวดท้อง/หลัง/เชิงกรานและขาหนีบ

เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’: 

1 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

1 แดง 2 พอรู้สึกตัวมีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: • ผู้ปวยต้องลุกขึ้น

นั ่ง/พิงผนังหรือยืนเพื ่อให้หายใจได้ดีขึ ้น • ซี ่โครงบาน/จมูกบาน/   

ไหปลาร้ายุบ • หายใจมีเสียงดัง • พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ • ผู้ปวย

อาเจียนหรือไม่ • ตัวซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว แรง และลึก • 

หายใจขัด • หายใจเร็วมีโรคหอบหืดร่วมด้วย • หายใจเร็วแต่ไม่มีโรค

หอบอายุมากกว่า 20 ปี 

1 แดง 3 ถ้าไม่เห็นเลือดออกแต่มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปน้ีอย่างน้อย 2 

ข้อ: • เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติ

ชั่ววูบเมื่อนั่ง/ยืน 

1 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลง/ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง 

1 แดง 5 อาเจียนเป็นเลือดสดร่วมกับมีอาการแสดงช็อก 2 ข้อ 

1 แดง 6 ถ่ายอุจจาระดํา/แดงคล้ำร่วมกับมีอาการแสดงช็อก 2 ข้อ 

1 แดง 7กรณีเป็นผู้หญิงเลือดออกทางช่องคลอดจํานวนมาก (ชุ่มผ้าอนามัย 3 

ผืน/ชม.) ร่วมกับมีอาการแสดงช็อก 2 ข้อ 

1 แดง 8 ปวดท้องส่วนล่าง/ปวดกระเพาะอาหาร/ปวดหลัง อายุ > 65 ปี ร่วมกับมี

อาการแสดงช็อก 1 ข้อหรือมากกว่า 

1 แดง 9 ปวดจุกเสียดแน่นยอดอก/ลิ้นปี่ี่/ท้องส่วนบน(เหนือสะดือ) อายุ > 50 ปี  

ร่วมกับมีอาการแสดงช็อก 1 ข้อหรือมากกว่า 

1. ผู้ปวยรู้สึกตัวหรือไม่ สภาพเป็นอย่างไร 

2. เคยได้รับการกระแทกหรือบาดเจ็บบริเวณท้องเมื่อเร็วๆ นี้หรือไม่ 

3. ผู้ปวยรู้สึกอย่างไรเมื่อลุกขึ้นนั่ง 

4. ผู้ปวยมีอาเจียนหรือไม่ 

ถ้าใช่ สิ่งที่อาเจียนออกมามีลักษณะอย่างไร 

5. ผู้ปวยถ่ายอุจจาระต่างไปจากปกติหรือไม่ 

ถ้าใช่, สิ่งที่ถ่ายออกมามีลักษณะอย่างไร 

6. อาการปวดอยู่เหนือหรือใต้สะดือ 

7. กรณีผู้ปวยเป็นหญิง: 

- ผู้ปวยมีครรภ์หรือไม่ 

- ผู้ปวยรู้สึกมึนงง/วิงเวียนหรือไม่ 

- มีเลือดออกทางช่องคลอดมากกว่าปกติหรือไม่ 

- ต้องใช้ผ้าอนามัยกี่ผืนในการซับเลือดจนชุ่มในชั่วโมงที่ผ่านมา 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

1 เหลือง 1 ปวดร่วมกับอาเจียน 
1 เหลือง 2 หายใจขัด 
1 เหลือง 3 ปวดจุกเสียดแน่นยอดอก/ลิ้นปี่/ท้องส่วนบน (เหนือสะดือ) อายุน้อย

กว่า 50 ปี/ปวดไม่เฉพาะเจาะจงอ่ืนๆ มีอาการแสดงช็อกอย่างน้อย 1 ข้อ:
• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบ
เมื่อนั่ง/ยืน 

1 เหลือง 4 ปวดท้องน้อย/หลังฝบั้นเอว/สีข้าง ที่ไม่ได้เกิดจากการบาดเจ็บ และ
อายุ >= 50 ปี 

1 เหลือง 5 ปวดบั้นเอว/ปวดหลัง (นิ่วทางเดินปสสาวะ)  
1 เหลือง 6 ปวดท้องส่วนบน, อายุ > 50 ปี 
1 เหลือง 7 
1 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

• ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 
• ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

‘รหัสเขียว’  

1 เขียว 1 บาดเจ็บขาหนีบ 
1 เขียว 2 ปญหาสายสวนอื่น เว้นสายสวนปสสาวะ 



‘รหัสขาว’ 

1 ขาว 1, 1 ขาว 2 ปวดท้อง/ปวดกระเพาะอาหาร/ปวดหลัง ที่ไม่ได้เกิดจากการ
บาดเจ็บ และอายุ < 50 

1 ขาว 3 ปวดหลังเรื้อรัง 
1 ขาว 4 ปวดสีข้าง 
1 ขาว 5 ปวดขาหนีบ 
1 ขาว 6 ปวดคอ/ปวดหลัง/ปวดไหล่จากการบาดเจ็บ 
1 ขาว 7 ปญหาสายสวนปสสาวะ 
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. หากไม่รู้สึกตัว, ตรงไปยัง ไม่รู้สึกตัว/หายใจปกติ - การดูแลทางหายใจใน 

ผู้ป่วยที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการบาดเจ็บ ตามคําสั่งแนะนํา 

2. อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด แม้ว่าผู้ปวยจะรู้สึกตัวดี 

3. จัดให้ผู้ปวยอยู่ในท่าที่สบาย 

4. ถ้ามีอาการคลื่นไส้อาเจียน ควรจัดให้ผู้ปวยนอนตะแคงไปด้านใดด้านหนึ่ง 

5. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

• อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ, ถ้ามี 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด, ที่เกี่ยวข้อง 

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 
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แอนาฟแล็กซิส/ปฏิกิริยาภูมิแพ้
ข้อมูลเบื้องต้น  

ปฏิกิริยาภูมิแพ้อาจเกิดจากสิ่งใดก็ได้ที่เข้าสู่ร่างกายด้วยวิธีใดๆ ทั้งการกิน การฉีด การหายใจ และการดูดซึม ปฏิกิริยาภูมิแพ้วิกฤตมัก เกิดในผู้ปวยที่เคยมี

ประวัติการเกิดปฏิกิริยาดังกล่าว แต่ก็ไม่เสมอไป ปฏิกิริยาภิแพ้วิกฤติจําเป็นต้องได้รับการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินขั้นสูงใน การประเมินและบําบัดรักษาเพื่อธํารงรักษา

ทางหายใจในกรณีที่คอหอยและกระเดือกบวม รวมทั้งรักษาความดันเลือด  

แอนาฟแล็กซิส เป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้ฉับพลันและรุนแรงจนถึงเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ มีอาการความดันเลือดตก ช็อก (เลือดไปเลี้ยง อวัยวะไม่เพียงพอ) และ

หายใจยากลําบาก  

อาการปฏิกิริยาภูมิแพ้วิกฤต:  

• หายใจติดขัด หายใจยากลําบาก เกิดขึ้นเนื่องจากคอหอยหรือกระเดือกบวม (“หลอดลมตีบเกร็ง”)

• กลืนลําบาก เกิดขึ้นเนื่องจากคอหอยบวม  

• อาการแสดงช็อก(เหงื่อท่วมตัวลุกนั่งแล้วหมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบซีด/ตัวเย็นหรือคลื่นไส้) ซึ่งเกิดขึ้นจากความดันเลือดตกลง 

ประวัติปฏิกิริยาภูมิแพ้วิกฤต ได้แก่ หายใจยากลําบาก กลืนลําบาก หรือมีอาการแสดงช็อก ซึ่งมักรุนแรงขึ้นเมื่อได้รับสิ่งที่แพ้ในครั้ง ถัดไป ปฏิกิริยาภูมิแพ้

วิกฤตอาจใช้เวลาถึงเป็นชั่วโมงจึงเกิดอาการในผู้ปวยบางราย ผู้ปวยที่มีประวัติปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงบางรายอาจมีชุดฉีด เอพิเนฟรินที่แพทย์ได้สั่งไว้ให้ติดตัว ควร

สนับสนุนให้ผู้ปวยใช้ยาดังกล่าวตามที่แพทย์สั่งไว้ด้วย  

อาการปฏิกิริยาภูมิแพ้ไม่วิกฤติ ได้แก่:  

• ลมพิษ;

• คัน;

• บวมณตําแหน่งที่ถูกกัด/ต่อย;

• ใช้ระยะเวลานานกว่าจะเกิดอาการ(มากกว่า2ชั่วโมง)



แอนาฟแล็กซิส
/ปฏิกิริยาภูมิแพ้
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แอนาฟแล็กซิส/ปฏิกิริยาภูมิแพ้

เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

แอนาฟแล็กซิส 
2 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 
2 แดง 2 พอรู้ตัวมีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ผู้ปวยต้องลุกขึ้นนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • ซี่โครงบาน/
จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ • หายใจมีเสียงดัง • ตัวซีดและเหงื่อท่วมตัว   
• หายใจเร็ว แรง และลึก • หายใจเร็วมีโรคหอบหืดร่วมด้วย • หายใจ
เร็วแต่ไม่มีโรคหอบอายุมากกว่า 20 ปี • หายใจขัด 

2 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ:  
• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • ซึมลง • เป็นลม/เกือบเป็นลม/วูบ/
เมื่อนั่งหรือยืน 

2 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลง/ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง 
2 แดง 5 
2 แดง 6 คอหอย/ลิ้นบวม/กลืนลําบาก ร่วมกับพูด/หายใจขัด 

• ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 
• ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 
• ผู้ปวยมีอาการกลืนลําบากหรือไม่ 
• พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ • ผู้ปวยอาเจียนหรือไม่ 
• ผู้ปวยรู้สึกอย่างไรเมื่อลุกขึ้นนั่ง 
 

‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

ปฏิกิริยาภูมิแพ้  
2 เหลือง 1 เคยมีประวัติปฏิกิริยาแอนาฟแล็กซิส (ช็อกภูมิแพ้) เกิดขึ้นภายใน 30 

นาทีหลังการได้รับสิ่งที่แพ้  
2 เหลือง 2 หายใจขัด 
2 เหลือง 3 
2 เหลือง 4 ปฏิกิริยาต่อยา 

• ผู้ปวยเคยมีประวัติปฏิกิริยาภูมิแพ้รุนแรงต่อสิ่งใดหรือไม่ 
ถ้าใช่ ขอรายละเอียดปฏิกิริยาภูมิแพ้ที่ผู้ปวยเคยเป็นครั้งก่อนด้วย 
 
• ผู้ปวยได้รับสิ่งดังกล่าวเมื่อเวลาใด (กี่โมง) 
• ผู้ปวยได้รับสิ่งดังกล่าวมานานเท่าไรแล้ว 
• มีอาการแย่ลงหรือไม่ 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

2 เหลือง 5/2 เหลือง 6/2 เหลือง 7/2 เหลือง 8 หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุ

น้อยกว่า 20 ปี   

2 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

• ผู้ปวยได้รับยาอะไรหรือไม่ 

‘รหัสเขียว’  

‘รหัสขาว’  

2 ขาว 1 คิดถึงการแพ้ แต่ไม่เคยมีประวัติ 

2 ขาว 2 มีปฏิกิริยาเกิดขึ้นใน > 30 นาที ไม่มีหายใจยากลําบาก 

2 ขาว 3 คัน ลมพิษ และ/หรือ ไม่มีหายใจยากลําบาก 

2 ขาว 4 ประวัติเคยมีปฏิกิริยาภูมิแพ้ แต่ไม่ใช่ขณะนี้ 

 

 

คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

• ให้ผู้ปวยพัก 

• อยู่ในความสงบ อย่าตื่นเต้น 

• กดเหล็กในออก หากทําได้  

• ประคบน้ำแข็งบริเวณที่ถูกต่อย 

• รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

• คุณมีชุดฉีดเอพิเนฟรินหรือไม่ 

ถ้ามี คุณใช้หรือยัง 

ให้ผู้ป่วยใช้ตามที่แพทย์เคยสั่งไว้ 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง 

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

• ผู้ปวยมีบัตรแจ้งโรคประจําตัวหรือไม่ 





สัตว์กัด

 ข้อมูลเบื้องต้น

สัตว์กัดอาจวิกฤตได้ โดยเฉพาะงูพิษ ซึ่งพบได้บ่อยในประเทศไทย  

สัตว์กัดวิกฤตซึ่งจําเป็นต้องตอบสนองด้วย‘รหัสแดง’:

1. งูพิษ จําเป็นต้องได้รับปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างเร่งด่วนเพื่อเข้าถึงการบําบัดด้วยเซรุ่ม  

2. เลือดออกมาก ห้ามเลือดแล้วไม่หยุดไหล มีเลือดออกซึ่งห้ามไม่หยุดด้วยการกดด้วยผ้าสะอาด ไม่ควรตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ จนกว่าผู้แจ้งได้ลอง 

ห้ามเลือดแล้วไม่สําเร็จ  

3.  ถูกกัดที่หน้าและลําคอ จัดเป็นวิกฤตเนื่องจากอาจเกิดการอุดกั้นทางหายใจ ดังนั้นการถูกกัดตื้นๆ ที่หน้าและลําคอจึงไม่จัดว่าวิกฤต และไม่ควรตอบสนอง 

ด้วย ‘รหัสแดง’  

4.  หายใจยากลําบาก บ่งว่าทางหายใจมีปญหา หรือในรายที่ถูกสัตว์พิษกัด ทําให้หายใจไม่ได้  



สัตว์กัดอื่นๆ ที่ไม่มีอาการวิกฤตควรได้รับการตอบสนองด้วยรหัสเขียว  

แหล่งข้อมูล: ศูนย์พิษสารสนเทศ โทรศัพท์ 1330.ผู้ปฏิบัติการควรโทรศัพท์ไปยังศูนย์พิษสารสนเทศโดยตรง ถ้าทําได้  

งูพิษในประเทศไทยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

 1. งูพิษต่อระบบประสาท ทำให้มีอาการหนังตาตก ลืมตาไม่ขึ้น ขากรรไกรแข็ง พูดไม่ชัด กลืนน้ำลายไม่ได้ แน่นหน้าอก หายใจไม่สะดวก อัมพาต ได้แก่

งูจงอางงูเห่างูสามเหลี่ยมเป็นต้น

 2. งูพิษต่อระบบโลหิต ทำให้มีอาการบวมบริเวณที่งูกัด มีเลือดซึมตามรอบเขี้ยว มีเลือดออกใต้ผิวหนัง เลือดออกตามไรฟัน เลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็น

เลือดถ่ายอุจจาระถ่ายปัสสาวะเป็นสีดำหรือมีเลือดปนได้แก่งูแมวเซางูกะปะงูเขียวหางไหม้เป็นต้น

 3. งูพิษต่อระบบกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะที่สะโพกและไหล่ได้แก่งูทะเล



สัตว์กัด
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สัตว์กัด
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

3 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 
3 แดง 2 พอรู้ตัวมีอาการหายใจลําบากร่วมกับมีอาการผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ผู้ปวยต้องลุกขึ้นนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • ซี่โครงบาน/
จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ • หายใจมีเสียงดัง • ตัวซีดและเหงื่อท่วมตัว   
• หายใจเร็ว แรง และลึก • หายใจเร็วมีโรคหอบหืดร่วมด้วย • หายใจ
เร็วแต่ไม่มีโรคหอบอายุมากกว่า 20 ปี • ผู้ปวยถูกกัดที่ส่วนใดของ  
ร่างกาย 
• ถูกกัดที่ลําคอ/ใบหน้า • คอหอยและลิ้นบวม/กลืนลําบาก 

3 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 
• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบ
เมื่อนั่ง/ยืน 

3 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลง/ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง 
3 แดง 5 3 แดง 6 ถูกสัตว์พิษร้ายแรงกัด/ต่อย (เช่น งูพิษ งูไม่แน่ใจว่ามีพิษ 

สัตว์มีพิษ หอยเต้าปูน ปลาสิงโต ต่อแตนผึ้ง >10 จุด)สัตว์อื่นๆ 

• ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 
• ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 
• ผู้ปวยมีอาการกลืนลําบากหรือไม่ 
• พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ • ผู้ปวยอาเจียนหรือไม่ 
• ผู้ปวยยังมีเลือดออกอยู่หรือไม่ 
ถ้ามี ให้ใช้ผ้าสะอาดกดที่บาดแผล เลือดหยุดไหลหรือไม่ 
• ผู้ปวยมีสภาพเป็นอย่างไร 
• ผู้ปวยรู้สึกอย่างไรเมื่อลุกขึ้นนั่ง 

‘รหัสเหลือง’  

3 เหลือง 1 ถูกกัดที่ใบหน้าและลําคอ แต่ห้ามเลือดแล้วหยุดได้  
3 เหลือง 2 หายใจขัด 
3 เหลือง 3/3 เหลือง 4/3 เหลือง 5/3 เหลือง 6/3 เหลือง 7/3 เหลือง 8 

หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุน้อยกว่า 20 ปี 
3 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

ในกรณีมีสัตว์กัด ยกเว้นงูกัด 
1. ถูกสัตว์ชนิดใดกัด 
2. โดนกัดที่บริเวณใด 
3. มีอาการอื่นร่วมด้วยหรือไม่ เช่น แน่นหน้าอก หายใจไม่ออก คลื่นไส้อาเจียน   
 หน้าบวม ตัวบวม 
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‘รหัสเขียว’  

3 เขียว 1 ถูกผึ้ง/แตน/ต่อ กัดต่อย  

‘รหัสขาว’ ‘รหัสขาว’ 

3 ขาว 1 บวม/ฟกซ้ำบริเวณที่ถูกกัด/เลีย/สัมผัส  

3 ขาว 2 ถูกสัตว์ไม่มีพิษกัดต่ำกว่าลําคอ ห้ามเลือดแล้วหยุดได้ 

3 ขาว 3 ถูกสัตว์กัด/เลีย/สัมผัส แต่ไม่มีอาการผิดปกติข้างต้น 

• มีอาการบวมบริเวณที่ถูกกัดหรือไม่ 

• เป็นสัตว์เลี้ยงมีเจ้าของควรถามว่า ได้ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าหมือไม่ 

 

คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. ในกรณีผู้ปวยไม่หายใจ หรือถ้าใจหยุดเต้น ให้ช่วยฟื้นคืนชีพ เบื้องต้น  

2. ให้ดูรอยแผล งูพิษกัด จะมีรอยเขี้ยว 1 หรือ 2 จุด (งูไม่มีพิษ แผลจะเป็นรอย

ถลอก) 

3. จัดให้มือหรือเท้าที่ถูกกัด อยู่ระดับเดียวกันหรือต่ำกว่าระดับหัวใจ 

4. หากมีเลือดออก ให้ใช้ผ้าอนามัยหรือผ้าสะอาดโปะลงบนแผล แล้วกดให้แน่น 

 ไม่เอาผ้าออก โปะผ้าลงไปเพิ่ม ถ้าจําเป็น 

5. ให้ผู้ปวยสงบสติอารมณ์ 

6. จับสัตว์ที่กัดไว้ หากทําได้ 

 

• อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง  

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง  

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด, ที่เกี่ยวข้อง  

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น  

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• สัตว์ที่กัดถูกจับไว้ได้หรือไม่  

• หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสัตว์ได้รับแจ้งหรือยัง  

• ลักษณะสัตว์ที่กัดเป็นอย่างไร ให้รายละเอียด 

    

26





เลือดออก(ไม่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บ)
ข้อมูลเบื้องต้น  

ภาวะเลือดออกที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการบาดเจ็บอาจเกี่ยวข้องกับปญหาทางการแพทย์ได้หลายประการ ผู้ปวยอาจมีภาวะวิกฤตได้เนื่องจาก:  

• ปริมาณเลือดที่เสีย หรือ  

• ปญหาดั้งเดิมที่เป็นสาเหตุของการเสียเลือด  

เลือดออกห้ามไม่หยุด เป็นภาวะเลือดออกที่ไม่สามารถห้ามให้หยุดได้ด้วยการใช้ผ้าสะอาดโปะกดลงบนแผลโดยตรง ไม่ควรมีการจัดส่ง ปฏิบัติการ

ฉุกเฉินด้วย ‘รหัสแดง’ จนกว่าผู้แจ้งได้พยายามห้ามเลือดด้วยวิธีดังกล่าวแล้วไม่สําเร็จ  

อาการวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับภาวะเลือดออก:  

1. หมดสติชั่ววูบหรือเกือบหมดสติชั่ววูบ ที่เกี่ยวข้องกับภาวะเลือดออกมักเป็นผลตามจากการเสียเลือดจํานวนมาก และจําเป็นต้องได้รับ  

 การตอบสนองด้วยรหัสแดงเพื่อได้รับการบําบัดทดแทนการสูญเสียเลือด  

2. เหงื่อท่วมตัว (ตัวซีดเย็น) เกี่ยวข้องกับภาวะช็อกมักเนื่องจาการเสียเลือดจากระบบหัวใจและหลอดเลือดโดยตรง  

3. อาเจียนเป็นเลือดแดงหรือแดงคล้ำ มักบ่งถึงการเสียเลือดอย่างรวดเร็วตามหลังภาวะ เลือดออกในทางเดินอาหารหรือปญหาหลอด  

 อาหาร แต่หากสิ่งที่อาเจียนออกมามีลักษณะคล้ายผงกาแฟปนมักแสดงถึงการเสียเลือดช้าๆ และมักไม่วิกฤต  

4. ถ่ายอุจจาระดํา มักเกี่ยวข้องกับภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารซึ่งเสียเลือดจํานวนมาก  

5. เลือดออกทางช่องคลอด ในหญิงมีครรภ์ที่อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ เป็นภาวะรุนแรงได้และจําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วย  

 รหัสแดง  

6. ไอเป็นเลือด อาจมีสาเหตุจากปญหาทางหายใจและมีนัยสําคัญหากปริมาณเลือดที่ออกมีมากกว่าการเป็นรอยเลือดในเสมหะ นักสูบ  

 บุหรี่ที่หลอดลมอักเสบอาจไอและมีเสมหะปนเลือดเล็กน้อยออกมา มักไม่มีผลรุนแรง  

7. ยา โดยเฉพาะยากันเลือดแข็งตัว เช่น Warfarin (Coumadinฎ) Clopidogrel (Plavixฎ) หรือ non steroidal antiinflamatory drugs (aspirin, ibuprofen) อาจก่อให้

เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารได้ ผู้ปวยที่ได้รับยาดังกล่าวอาจมีเลือดออกไม่ หยุดเนื่องจากยาทําให้เลือดไม่แข็งตัว  

ภาวะเลือดออกไม่วิกฤต อาจเป็น:  

1. เลือดกําเดา (เลือดออกในจมูก)  

2. หลอดเลือดขอดแตก  

3. เลือดออกเฉพาะที่ซึ่งห้ามให้หยุดได้ 



เลือดออก
(ไม่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บ)
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เลือดออก(ไม่มีสาเหตุจากการบาดเจ็บ)
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

4 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

4 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ:  

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • พูดได้เพียงประโยค

สั้น ๆ/พูดติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว 

แรง และลึก • หายใจซี่โครงบาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ • หายใจเร็วมี

โรคหอบหืด ร่วมด้วย • หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุมากกว่า 20 ปี 

4 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด 

• หมดสติชั่ววูบหลายครั้งในวันนี้/เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อนั่งหรือยืน 

4 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลง/ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง 

4 แดง 5 อาเจียนเป็นเลือดสด ร่วมกับมีอาการแสดงช็อก 2 ข้อ 

4 แดง 6 ถ่ายอุจจาระดํา ร่วมกับมีอาการแสดงช็อก 2 ข้อ 

4 แดง 7 เลือดออกทางช่องคลอด (ชุ่มผ้าอนามัย 3 ผืน/ชั่วโมง) และมีอาการ

แสดงช็อก 2 ข้อ 

4 แดง 8  

4 แดง 9 ไอเป็นเลือด, และมี: 

• หายใจยากลําบาก หรือ • อาการแสดงช็อก 2 ข้อ 

1. ผู้ปวยมีสภาพเป็นอย่างไร 

2. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

3. ผู้ปวยไอเป็นเลือดหรือไม่ 

ถ้าใช ่ปริมาณเท่าไร และลักษณะเลือดดูเหมือนอะไร 

4. ผู้ปวยรู้สึกอย่างไรเมื่อลุกขึ้นนั่ง 

5. ผู้ปวยอาเจียนหรือไม่ ถ้าใช่ สิ่งที่อาเจียนออกมามีลักษณะอย่างไร  

6. ผู้ปวยอาเจียนมากและนานเพียงใด 

7. ผู้ปวยถ่ายอุจจาระต่างไปจากปกติหรือไม่ 

ถ้าใช ่อุจจาระมีลักษณะอย่างไร 

8. ผู้ปวยมีเลือดออกทางช่องคลอดมากกว่าปกติหรือไม่ 

ถ้าใช ่

• ผู้ปวยต้องใช้ผ้าอนามัยซับเลือดจนชุ่มกี่ผืนในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา  

• กรณีผู้ปวยเป็นหญิงอายุระหว่าง 12-50 ปี ให้ถามว่า ผู้ปวยน่าจะตั้งครรภ์หรือไม่ 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

4 เหลือง 1 ภาวะเลือดออก ที ่ไม่เข้าเกณฑ์ ‘รหัสแดง’ (อาเจียนเป็นเลือด/

ถ่ายอุจจาระดำหรือแดงคล้ำ/ไอเป็นเลือด) 

4 เหลือง 2 หายใจขัด 

4 เหลือง 3 อ่อนแรง/เพลียมาก 

4 เหลือง 4 มีอาการหมดสติชั่ววูบหลายครั้งในวันนั้น 

4 เหลือง 5 

4 เหลือง 6 เลือดกําเดา ห้ามแล้วไม่หยุดไหล 

4 เหลือง 7/4 เหลือง 8 หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุน้อยกว่า 20 ปี 

4 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

• ผู้ปวยมีเลือดออกจากร่างกายส่วนใด 

• ผู้ปวยรู้สึกอ่อนเปลี้ยเพลียแรงหรือไม่ 

*การคัดกรองการติดเชื้อระบบหายใจเพื่อการปกปองผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

และการแนะนํา 

*ดูคําสั่งแนะนําก่อนหน่วยปฏิบัติการไปถึง* 

‘รหัสเขียว’ ‘รหัสเขียว’ 

‘รหัสขาว’  

4 ขาว 1 เลือดออกจากช่องคลอดเป็นหยดๆ 

4 ขาว 2 เลือดกําเดา ห้ามแล้วหยุดได้ 

4 ขาว 3 มีเลือดในปสสาวะหรือปญหาสายสวนปสสาวะ 
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. จัดให้ผู้ปวยนอนลง ยกเว้นเลือดกําเดาไหล 

2. อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด 

3. ถ้ามีเลือดไหลภายนอก ให้ใช้ผ้าสะอาดโปะและกดลงบนแผลแน่นๆ ไม่ให้เอา 

ผ้าออก ให้ใช้ผ้า โปะลงไปเพิ่มในกรณีที่จําเป็น 

4. ถ้าเลือดกําเดาไหล ให้บีบปลายจมูกโดยไม่คลายออก 

5. ถ้าเลือดออกทางช่องคลอด/ทวารหนัก ห้ามไม่ให้ไปนั่งที่โถส้วม 

6. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

*คัดกรองการติดเชื้อระบบหายใจ: 

1. ผู้ปวยมีไข้หรือไม่ 

หากไม่ทราบ ให้ใช้หลังมือแตะตัวผู้ปวยว่าร้อนหรือไม่ 

2. ผู้ปวยมีอาการไอหรือไม่ 

ถ้าใช่ มีอาการไอมานานเท่าไรแล้ว 

3. ผู้ปวยมีผื่นตามตัวหรือไม่ 

ถ้าผู้ปวยมีไข้ ร่วมกับมีอาการไอหรือมีผื่นตามตัว แนะนําให้ป้องกันทางหายใจ 

• อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง 

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• ผู้ปวยใช้ยาอะไรอยู่บ้างหรือไม่ 

ถ้าใช ่เป็นชนิดใด 

• ผู้ปวยมีประวัติการเจ็บปวยหรือการผ่าตัดมาก่อนหน้านี้หรือไม่ 
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หายใจยากลําบาก
ข้อมูลเบื้องต้น  

ภาวะหายใจยากลําบากเกิดขึ้นได้ทุกเวลาที่การไหลของอากาศหรือการแลกเปลี่ยนออกซิเจนและคาร์บอนไดออกไซด์บกพร่อง ร่างกาย จะพยายามเอาชนะ

ความบกพร่องดังกล่าวนี้ด้วยการหายใจให้เร็วและลึกมากขึ้น ภาวะวิกฤตดังกล่าวจําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วยรหัสแดง เพื่อให้การหายใจที่ผิดปกติดังกล่าวกลับ

มาเป็นปกติ  

ปัจจัยวิกฤตที่จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วยรหัสแดง:  

 1. เจ็บแน่นทรวงอก ร่วมกับมีอาการหายใจยากลําบากอาจเกิดจากกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด ปอดบวมน้ำ (pulmonary edema) ลิ่ม เลือดอุดกั้นหลอด

เลือดปอด (pulmonary embolus) หรือปอดอักเสบ (pneumonia).  

 2. การหายใจรับสิ่งอันตรายเข้าไป อาจทําให้เกิดการทําลายเนื้อเยื่อปอดและจําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วยรหัสแดง  

 3. ผู้ป่วยที่หายใจตื้นๆ หรือพูดเต็มประโยคไม่ได้ เนื่องจากหายใจยากลําบากเป็นภาวะที่มีความบกพร่องอย่างมีนัยสําคัญ จําเป็นต้องได้รับการตอบ

สนองด้วย ‘รหัสแดง’.  

 4. ลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดปอด มักเกิดในผู้ปวยตามหลังการผ่าตัดและการแข็งตัวของเลือดผิดปกติ กระดูกขาหักที่ใส่เฝือกไว้หรือ ได้รับถูกจัดให้ไม่

เคลื่อนไหว  

 5. เด็กโรคหอบหืดที่อายุต่ำกว่า 12 ป มักมีอาการปวยรุนแรง จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’  

 6. น้ำลายไหลยืดหรือกลืนลําบาก ร่วมกับมีอาการหายใจยากลําบากอาจเกิดจากฝากล่องเสียงอักเสบ (epiglottitis) หรือปฏิกิริยาภูมิแพ้ จําเป็นต้องได้รับ

การตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’  

ภาวะไม่วิกฤตในอาการหายใจยากลําบาก อาจเกิดจาก:  

	 • หอบหืด (ที่ไม่มีอาการวิกฤต) 

	 • ภาวะระบายลมหายใจเกิน (hyperventilation) 

	 • ไข้หวัดธรรมดา (common cold) 

	 • หลอดลมอักเสบ (bronchitis) 



หายใจยากลําบาก
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หายใจยากลําบากอาจมีอาการ: 

	 • เจ็บขณะหายใจ 

	 • หายใจลึกๆ ไม่ได้ เนื่องจากเจ็บ 

	 • การระบายลมหายใจเกิน (พบน้อย) 

 ประวัติเคยมีอาการหายใจยากลําบากอาจช่วยได้มากในการกําหนดความจําเป็นในการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ หรือ ‘รหัสเหลือง’  

ลักษณะการหายใจ:

 ท่าทางผิดปกติ การหดดึงกล้ามเน้ือหายใจ และการได้ยินเสียงหายใจ เป็นอาการแสดงของการหายใจท่ีต้องทํางานเพ่ิมข้ึนและภาวะ หายใจยากลําบาก ดังน้ี 

	 1. ท่านั่งสามขา: ท่านั่งโน้มตัวไปข้างหน้าและต้องใช้มือยันพื้นเพื่อหายใจ ช่วยให้เด็กที่หายใจยากลําบากหายจได้ดีขึ้นด้วยการจัดโครงสร้างของทางหายใจ  

	 2. การหดดึงกล้ามเนื้อหายใจ: เห็นได้จากเนื้อเยื่อหน้าอกหรือลําคอบุมลงขณะหายใจ บ่งถึงการหายใจที่ต้องทํางานเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ  

	 3. เสียงหวีดขณะหายใจออก: “เสียงแหลมดัง” คล้ายเสียงนกหวีดได้ยินขณะหายใจออก เกิดจากหลอดลมตีบเกร็งหรือทางเดินหายใจขนาดใหญ่บวม  

	 4. เสียงฮื้ดขณะหายใจเข้า (Stridor): เสียงแหลมปร่าได้ยินขณะหายใจเข้า เกิดจากทางเดินหายใจส่วนบนบวมและหดเกร็ง
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หายใจยากลําบาก
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

5 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

5 แดง 2 พอรู้ตัวมีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจไดดีขึ้้น • พูดได้เพียงประโยค

สั ้นๆ/พูดติดขัด • ผู ้ปวยต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเพื ่อหายใจหรือไม่   

• หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว แรง และลึก   

• ซี่โครงบานจมูกบานไหปล้าร้ายุบ • ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่   

• หายใจเร็วมีโรคหอบหืด • หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุมากกว่า 20 ปี 

• หายใจขัด 

5 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด 

• หมดสติชั่ววูบหลายครั้งในวันนี้/เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อนั่งหรือยืน 

5 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลง/ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง 

5 แดง 5  

5 แดง 6 หายใจยากลําบากร่วมกับมีอาการเจ็บทรวงอก: 

1. ผู้ปวยรู้สึกตัวหรือไม่ 

2. ผู้ปวยหายใจปกติหรือไม่ 

3. ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 

4. ผู้ปวยต้องลุกขึ้นนั่งเพื่อหายใจหรือไม่ 

5. ผู้ปวยต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อหายใจหรือไม่ 

6. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

7. ผู้ปวยกําลังทําอะไรอยู่ก่อนการเริ่มมีอาการหายใจยากลําบาก 

8. ผู้ปวยหายใจรับสิ่งใดเข้าไปหรือไม่ 

9. ผู้ปวยเคยมีประวัติปฏิกิริยาภูมิแพ้หรือไม่ 

10. ผู้ปวยเคยมีอาการน้ำลายไหลยืดหรือกลืนยากลําบากหรือไม่ 

ถ้าใช ่อาการดังกล่าวเป็นเหตุให้หายใจยากลําบากใช่หรือไม่  

• ผู้ปวยมียาพ่น/ยากินเพื่อรักษาอาการหายใจยากลําบากอยู่หรือไม่ 

• ผู้ปวยเคยมีปญหาการหายใจยากลําบากมาก่อนหน้านี้บ้างหรือไม่ 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

5 เหลือง 1 รู้สึกซ่า (tingling) หรือชา (numbness) ที่แขนขาหรือรอบปาก  
5 เหลือง 2 หายใจขัด  
5 เหลือง 3   
5 เหลือง 4 หายใจขัดร่วมกับมีอาการไอคล้ายเห่า, อายุ <= 6  
5 เหลือง 5 เจ็บขณะหายใจ  
5 เหลือง 6  

5 เหลือง 7 ผู้ปวยใช้ออกซิเจนที่บ้านและหมดถัง  
5 เหลือง 8 หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุน้อยกว่า 20 ปี  
5 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

1. ผู้ปวยรู้สึกเจ็บ/ปวดบ้างหรือไม่ ถ้าใช่ อาการปวดอยู่ที่ส่วนใดของร่างกาย 
2. ผู้ปวยยังมีปญหาอื่นๆ ในขณะนี้บ้างหรือไม่ 
 
 

‘รหัสเขียว’ ‘รหัสเขียว’ 

5 เขียว 1 ออกซิเจนหมดถัง 
5 เขียว 2 

5 เขียว 3 

5 เขียว 4 ภาวะระบายลมหายใจเกิน (hyperventilation)/อาการตื่นตระหนก  
ในผู้ปวยที่เคยมีอาการเช่นนี้มาก่อน  

5 เขียว 5 

5 เขียว 6 ผู้ปวย/ผู้แจ้งยืนยันขอให้ช่วย โดยไม่มีอาการที่เข้าได้กับรหัสแดงหรือ
รหัสเหลือง 

5 เขียว 7 อื่นๆ 
5 เขียว 8 ถูกสารป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริกไทย 

1. ผู้ปวยใช้ออกซิเจนที่บ้านหรือไม่ 

‘รหัสขาว’  

5 ขาว 1 คัด/แน่นจมูก อาการหวัดธรรมดา  
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. ปลอบให้ผู้ปวยสงบ 

2. ผู้ปวยอาจรู้สึกสบายขึ้นหากประคองให้ลุกขึ้นนั่ง 

3. อย่าให้ผู้ปวยออกแรงหรือเคลื่อนไหวไปมา 

4. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

*การคัดกรองการติดเชื้อระบบหายใจเพื่อการปกปองผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

และการแนะนํา 

*การคัดกรองการติดเชื้อระบบหายใจ 

*ผู้ปวยมีไข้หรือไม่ 

หากไม่ทราบ ให้ใช้หลังมือแตะตัวผู้ปวยว่าร้อนหรือไม่ 

*ผู้ปวยมีอาการไอหรือไม่ 

ถ้าใช่ มีอาการไอมานานเท่าไรแล้ว 

*ผู้ปวยมีผื่นตามตัวหรือไม่ 

หมายเหตุ: หากมีไข้ร่วมกับไอหรือผื่น แนะนําการปกป้องทางหายใจ 

• อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง 

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• กรณีเป็นผู้หญิง: ผู้ปวยใช้ยาคุมกําเนิดหรือไม่ 

• ผู้ปวยโรคประจําตัว/ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัดมาก่อนหรือไม่ 
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หัวใจหยุดเต้น
ข้อมูลเบื้องต้น  

ภาวะหัวใจหยุดเต้น หมายถึงภาวะที่หัวใจล้มเหลวในการส่งเลือดไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญได้เพียงพอ ผู้ปวยในภาวะหัวใจหยุดเต้นจะหมด สติ ไม่ตอบสนอง และ

คลําชีพจรไม่ได้ ร่วมกับมีการหายใจที่ไม่เพียงพอ  

สาเหตุที่ทําให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นมีได้หลายสาเหตุ ซึ่งอาจได้แก่:  

 1. โรคหัวใจและหลอดเลือด  

 2. จังหวะการเต้นหัวใจผิดปกติ  

 3. การหายใจล้มเหลวหรือหยุดหายใจ  

 4. การบาดเจ็บ  

 5. จมน้ำ 

 6. ไฟฟ้าช็อต  

อาการวิกฤตของหัวใจหยุดเต้น:  

 1. หมดสติฉับพลัน  

 2. การหายใจพะงาบหรืออาการหิวอากาศ-หากได้เห็นผู้ปวยขณะหัวใจกําลังหยุดเต้น มักพบอาการหายใจพะงาบหรืออาการหิวอากาศหรือ หายใจ  

ไม่พอ อาการดังกล่าวอาจเป็นอยู่ได้หลายนาที  

 3. การชักสาเหตุขาดอากาศ (hypoxic seizure) อาจพบเห็นได้เป็นการชักสั้นๆ ซึ่งเกิดจากขาดเลือดไหลเวียนไปสมองฉับพลัน  

การหายใจพะงาบ/อาการหิวอากาศ  

ความพยายามหายใจที่ผิดปกติและไม่เพียงพอ มักพบในขณะเริ่มหัวใจหยุดเต้นเรียกว่า “การหายใจพะงาบ/อาการหิวอากาศ” คือการหดตัวของกล้ามเนื้อ  

ดังกล่าวเป็นผลจากสัญญาณที่ส่งมายังกล้ามเนื้อจากก้านสมอง มีลักษณะที่พบบ่อยคือ หายใจช้า อ้าปากหายใจเหมือนงับอากาศ หายใจเสียงคลั่กๆ หรือครวญคราง 

หัวใจหยุดเต้น
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หัวใจหยุดเต้น
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

6 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

6 แดง 2  

6 แดง 3  

6 แดง 4  

6 แดง 5  

6 แดง 6 เสียชีวิตแล้วก่อนถึง (Obvious DOA): 

• ตัวเย็น/แข็ง อายุ < 1 ปี 

หากไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่ ให้ใช้คําถามเพื่อตรวจสอบดังต่อไปนี้: 

1. ผู้ปวยตอบสนองต่อการกระตุ้นของคุณหรือไม่ 

1.1 ตอบสนองเมื่อคุณพยายามเรียกปลุกให้ตื่นหรือไม่ 

1.2 ผู้ปวยตอบคําถามของคุณได้หรือไม่ 

หากไม่แน่ใจว่าหายใจปกติหรือไม่ ให้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้: 

2. ดูที่ทรวงอกผู้ปวยว่า มีการขยับพองขึ้นและยุบลงหรือไม่ 

3. ให้ผู้แจ้งบอกลักษณะการหายใจของผู้ป่วยว่าเป็นอย่างไร โดยแนะนําให้ 

ฟงเสียงและความถี่ของการหายใจ (การหายใจพะงาบ/อาการหิวอากาศ  

ผูพ้บเห็นอาจบอกว่าคล้าย): อ้าปากหายใจเหมือนงับอากาศ กรน หายใจเฮือกๆ 

หายใจเสียงคล่ักๆ ครวญคราง เกือบไม่หายใจ หายใจนานๆ คร้ัง หายใจหยุดๆ  

เป็นช่วงๆ หายใจอ่อนๆ หรือ หายใจหนักๆ  

4. หากผู้แจ้งบอกไม่ได้ว่า ผู้ป่วยหายใจปกติหรือไม่ ให้ถือเสมือนว่า  

ผู้ป่วยหายใจไม่ปกติ และให้ตรงไปยังคำสั่งแนะนำ ภาวะหัวใจหยุดเต้น/

หยุดหายใจ  
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

6 เหลือง 1 เสียชีวิตแล้วก่อนถึง (Obvious DOA):  

• ตัวเย็น/แข็ง อายุ >= 1 yr.  

• ศีรษะขาด  

• ตัวไหม้ดําเป็นตอตะโก จนดูไม่ออกว่าเป็นใคร  

6 เหลือง 2 / 6 เหลือง 3   

6 เหลือง 4 บุคคลที่ทําหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการ สาธารณสุขที่

เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตน หรือเพื่อยุติการ

ทรมานจากการเจ็บปวย  

 

‘รหัสเขียว’ ‘รหัสเขียว’ 

‘รหัสขาว’  

 

คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

• หากไม่รู้สึกตัว ให้ตรงไปดูที่ ไม่รู้สึกตัว/หายใจปกติ - การดูแลทางหายใจใน 

ผูป้ว่ยทีไ่มไ่ดม้สีาเหตจุากการบาดเจบ็ คําส่ังแนะนํา ผูป้วยมีไข้หรือไม่ 

• คําสั่งแนะนําสําหรับภาวะหัวใจหยุดเต้น/หยุดหายใจ กําหนดระบุ 

กลุ่มอายุให้เหมาะสม 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง 

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 
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เจ็บแน่นทรวงอก/หัวใจ
ข้อมูลเบื้องต้น  

เจ็บแน่นทรวงอกอาจเกิดจากสาเหตุได้หลายอย่างภาวะบางอย่างเป็นภาวะวิกฤต แม้ว่าการกําหนดภาวะวิกฤตมักค่อนข้างยาก ข้อมลู ต่อไปน้ีอาจเป็นประโยชน์  

ภาวะวิกฤตในอาการเจ็บแน่นทรวงอก:  

กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนถูกทําลายเนื่องจากขาดเลือดที่มีออกซิเจนไปเลี้ยงอย่างเพียงพอ โดยทั่วไปอาการ เจ็บปวดใน

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมักถูกพรรณาว่า เจ็บแน่นอึดอัดเหมือนมีของหนักๆ กดทับในทรวงอก ร่วมกับมีอาการที่เกี่ยวเนื่องกับ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด   

ได้แก่:  

 1. หายใจไม่เพียงพอ 2. เหงื่อท่วมตัว 3. คลื่นไส้  4. อาเจียน 5. ปวดร้าวไปที่แขน กราม คอ ไหล่ หรือหลัง  

อาการที่เท่ากับมีการเจ็บแน่นทรวงอก:  

แม้โดยทั่วไป อาการเจ็บปวดในภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมักถูกพรรณาว่า เจ็บแน่นอึดอัดเหมือนมีของหนักๆ กดทับในทรวงอกอย่างไรก็ตาม บางครั้ง

ภาวะหัวใจขาดเลือดอาจไม่มีอาการเจ็บปวด หรือมีเพียงปวดแขนหรือไหล่ได้ ทั้งประวัติและอาการที่เกี่ยวข้องจะช่วยในการ ตัดสินใจ  

อาการเจ็บทรวงอกชั่ววูบ (Angina Pectoris) เป็นอาการ เจ็บแน่นทรวงอกซึ่งเกิดขึ้นจากการมีเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจไม่เพียงพอ สามารถแยกจาก

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดโดยมีอาการไม่นานนัก และมักบรรเทาลงเมื่อพักและ/หรืออม/พ่นยาขยายหลอดเลือดหัวใจใต้ลิ้น (เช่น Nitroglycerin: NTG, Isosorbide 

dinitrate)  

หัวใจเหนือห้องบน (Atrium) เต้นเร็วผิดปกติ (Supraventricular Tachy : SVT) ที่ต้องได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ คือมีภาวะหัว ใจเต้นเร็ว/ใจสั่นในผู้ที่เคยมี

อาการเช่นนี้มาก่อน ซึ่งอาจมีหรืออาจไม่มีอาการเจ็บแน่นทรวงอกก็ได้ มีสาเหตุหลายประการที่ทําให้หัวใจเต้นเร็วซึ่ง ไม่วิกฤตและต้องการการตอบสนองเพียง ‘รหัสเขียว’  

ภาวะไม่วิกฤตในอาการเจ็บแน่นทรวงอก ได้แก่:  

 • เจ็บผนังทรวงอก  

 • ปอดอักเสบ  

 • เยื่อหุ้มปอดอักเสบ  

 • กรดไหลย้อนเข้าหลอดอาหาร และ/หรือหลอดอาหารหดเกร็ง  

 • กระดูกซี่โครงหัก  

 • ข้อกระดูกอ่อน-กระดูกซี่โครงอักเสบ และมีกล้ามเนื้อดึงรั้ง  

 เจ็บแน่นทรวงอก/หัวใจ
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เจ็บแน่นทรวงอก/หัวใจ
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

7 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 
7 แดง 2 พอรู้สึกตัวมีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ • พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ/
พูดติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • อาการเจ็บปวดเป็นอยู่นานเท่าไร • ซีด
และเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว แรง และลึก • หายใจเร็วมีโรคหอบหืด   
• หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุมากกว่า 20 ปี • ผู้ปวยพูดประโยค
ยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 

7 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ: 
• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบ
เมื่อนั่ง/ยืน 

7 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลง/ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง 
7 แดง 5 หัวใจเต้นเร็ว/ใจสั่นร่วมกับมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ: 

• เจ็บแน่นทรวงอก • หายใจติดขัด • เหงื่อท่วมตัว • หมดสติชั่ววูบ/
เกือบหมดสติชั่ววูบ 

7 แดง 6 ชาย อายุ >= 40  
7 แดง 7 หญิง อายุ >= 45 
7 แดง 8 เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติช็อก(ฝงเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติไว้แล้ว

เครื่องกระตุกขึ้น) 
7 แดง 9 ชาย/หญิง อายุ > 25 ร่วมกับมีอาการ: หายใจไม่พอมีโรคประจำตัวเช่น

โรคปอด/หลอดเลือดปอด/หลอดเลือด ล้ิน และกล้ามเน้ือหัวใจ/เบาหวาน/ 
ความดันโลหิตสูง 

1. อาการปวดอยู่ที่ส่วนใดของร่างกาย 
2. ผู้ปวยรู้สึกเจ็บปวดที่ส่วนอื่นของร่างกายอีกหรือไม่ 
3. อาการเจ็บปวดเป็นอยู่นานเท่าไร 
4. ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 
5. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 
6. ผู้ปวยมีสภาพเป็นอย่างไร 
7. ผู้ปวยรู้สึกอย่างไรเมื่อลุกขึ้นนั่ง 
8. ผู้ปวยมีอาการคลื่นไส้หรืออาเจียนบ้างหรือไม่ 
9. ผู้ปวยรู้ว่าหัวใจเต้นเร็วผิดปกติหรือไม่ 
10. ผู้ปวยเคยมีภาวะหัวใจเต้นเร็วผิดปกติมาก่อนบ้างหรือไม่  
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‘รหัสเหลือง’ผู้ป่วยพอรู้สึกตัว  

7 เหลือง 1 หัวใจเต้นเร็ว/ใจสั่น ที่ไม่เข้ากับ ‘รหัสแดง’  

7 เหลือง 2/7 เหลือง 3   

7 เหลือง 4 ชาย อายุ < 40  

7 เหลือง 5 หญิง อายุ < 45 

7 เหลือง 6 จุกเสียดยอดอก/ล้ินป่ี: • ชาย, อายุ >= 40 หรือ • หญิง อายุ >= 45 

7 เหลือง 7  

7 เหลือง 8 หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุน้อยกว่า 20 ปี 

7 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

 

‘รหัสเขียว’  

7 เขียว 1 เจ็บกล้ามเนื้อหน้าอก/ซี่โครง 

7 เขียว 6 พอรู้สึกตัวจุกเสียดยอดอก/ลิ้นปี่ 

• ชายอายุน้อยกว่า 40 ปี ไม่มีโรคประจำตัว 

• หญิงอายุน้อยกว่า 45 ปี ไม่มีโรคประจำตัว 

 

‘รหัสขาว’  

7 ขาว 1 ชาย อายุ < 40 หรือ หญิง อายุ < 45 จากการบาดเจ็บทรวงอก  

7 ขาว 2 จุกเสียดยอดอก/ลิ้นปี่:  

 • ชาย อายุ < 40 หรือ • หญิง อายุ < 45 
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. จัดให้ผู้ปวยนั่งหรือนอนลง 

2. ปลอบให้ผู้ปวยสงบ 

3. ผู้ปวยเคยได้รับการสั่งให้ใช้ยาอมหรือยาพ่นขยายหลอดเลือดหัวใจใต้ลิ้นหรือไม่ 

ถ้าเคย และไม่มีอาการเป็นลมหรือมึนศีรษะ - แนะนําให้ผู้ปวยใช้ยาเฉพาะตาม

ที่แพทย์เคยสั่งไว้เท่านั้น 

4. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

1. อายุ 

2. เพศ 

3. อาการนําสําคัญ 

4. เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

5. อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

6. ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง 

7. การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

ก่อนไปถึง:  

• ผู้ปวยใช้ยาอม/พ่นขยายหลอดเลือดหัวใจใต้ลิ้นแล้วหรือไม่ (ดูคําสั่งแนะนําก่อน

หน่วยปฏิบัติการไปถึง) 

• ผู้ปวยเคยได้รับการผ่าตัดหัวใจหรือเคยมีประวัติกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมาก่อน

หรือไม่ 

42



สําลักอุดทางหายใจ
ข้อมูลเบื้องต้น  

ภาวะสําลักอุดทางหายใจเป็นสาเหตุอุดกั้นทางหายใจที่พบได้บ่อยที่สุด ต้องคํานึงถึงการสําลักอุดทางหายใจที่บุคคลใดๆ กําลังกิน อาหารแล้วฟุบลง หรือใน

เด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ  

อาการวิกฤตของสําลักอุดทางหายใจ:  

พูดไม่ออก - เนื่องจากมีการอุดกั้นเต็มทางหายใจ จะมีอาการเขียวคล้ำ 

ในกรณีมีอาการใดที่ผู้แจ้งสงสัยว่ามีการอุดกั้นทางหายใจ ผู้แจ้งควรได้รับคําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึงสําหรับภาวะ สําลักอุด ทางหายใจ ทันที  



สําลักอุดทางหายใจ
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สําลักอุดทางหายใจ
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

8 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

8 แดง 2 พูดหรือร้องไม่ออก/ออกเสียงไม่ได้/ไม่มีเสียงออกมา/มีเสียงออกมาแต่

หายใจไม่โล่ง 

8 แดง 3 มีอาการเขียวคล้ำ  

1. ทรวงอกผู้ปวยขยับพองขึ้นและยุบลงหรือไม่ 

2. ผู้ปวยพูดหรือร้องออกเสียงได้หรือไม่ 

3. ผู้ปวยมีอาการเขียวคล้ำหรือไม่ 

4. ผู้ปวยกําลังกินหรือมีสิ่งใดในปากหรือไม่ 

กรณีเด็กอายุ 6 ขวบหรือน้อยกว่า 

1. เด็กตัวร้อนหรือไม่ 

2. ถ้าแยกภาวะอุดกั้นทางหายใจออกได้ - ไปยังหมวดเด็ก (20) 

‘รหัสเหลือง’  

8 เหลือง 1 หายใจได้โดยไม่ยากลําบาก  

8 เหลือง 2 ยังพูดหรือร้องออกเสียงได/หายใจโล่ง 

8 เหลือง 3/8 เหลือง 4/8 เหลือง 5/8 เหลือง 6/8 เหลือง 7/8 เหลือง 8 

8 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

 

‘รหัสเขียว’  

8 เขียว 1 ช่วยทําให้ทางหายใจโล่งได้แล้ว แต่ผู้ปวยยังยืนยันขอให้ช่วยเหลือ  

‘รหัสขาว’  

8 ขาว 1 ช่วยทําให้ทางหายใจโล่งได้แล้ว  
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สําลักอุดทางหายใจ
คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. หากไม่รู้สึกตัว พูดหรือร้องออกเสียงไม่ได้ ให้ตรงไปดูที่ สําลักอุดทางหายใจ  

 คําสั่งแนะนํา กําหนดทราบกลุ่มอายุผู้ปวย 

2. หากผู้ปวยแลกเปลี่ยนอากาศได้ (เช่น พูด/ร้องออกเสียงได้): 

   2.1 จัดท่าให้ผู้ปวยรู้สึกสบาย 

   2.2 กระตุ้นเร้าให้ไอ 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง 

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 
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เบาหวาน
ข้อมูลเบื้องต้น  

โรคเบาหวานเป็นภาวการณ์เจ็บปวยที่มีสาเหตุจากการสร้างอินซูลินโดยตับอ่อนบกพร่อง โรคเบาหวานบางครั้งอาจควบคุมได้ด้วยอาหาร แต่ก็มีผู้ปวยไม่น้อยที่

จําเป็นต้องใช้ยากินหรือฉีดอินซูลินเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในพิสัยปกติ  

ผู้ปวยโรคเบาหวานที่จําเป็นต้องใช้ยา (ไม่ว่าจะเป็นยากินหรืออินซูลิน) มีความเสี่ยงสูงกว่าปกติต่อการเกิดภาวะระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไปหรือต่ำเกินไปได้ 

และสมองตอบสนองต่อทั้งสองภาวะด้วยอาการระดับความรู้สึกตัวลดลง และทั้งสองภาวะดังกล่าวอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต  

ภาวะเบาหวานวิกฤต:  

ภาวะช็อกอินซูลิน เป็นเหตุที่ผู้ปวยเบาหวานต้องได้รับการรักษาพยาบาลฉุกเฉิบบ่อยที่สุด ภาวะนี้เกิดขึ้นบ่อยที่สุดในผู้ปวยที่ใช้อินซูลินและหรือยากินและ 

เป็นผลให้เกิดความไม่สมดุลของการมีอินซูลินมากเกินไปและมีน้ำตาลไม่เพียงพอซึ่งเกิดขึ้นในผู้ปวยที่กินอาหารได้ไม่เพียงพอ ออกกําลังกายมากเกินไป ได้รับอินซูลิน

มากเกินไป มีไข้หรือเจ็บปวยร่วมกับมีอาการคลื่นไส้อาเจียน ภาวะช็อกอินซูลินมักเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  

ภาวะเลือดมีกรดคีโตน (ketoacidosis) หรือภาวะหมดสติเบาหวาน เป็นภาวะที่มีกรดคั่งในเลือดอันสืบเนื่องจากร่างกายขาดอินซูลิน การขาด 

อินซูลินทําให้ร่างกายสลับจากแหล่งพลังงานปฐมภูมิซึ่งได้แก่คาร์โบฮัยเดรท (น้ำตาล) ไปเผาผลาญไขมันซึ่งทําให้เกิดของเสียในรูปกรด ภาวะกรดคั่งและการเปลี่ยนแปลง

ระดับเกลือแร่ดังกล่าวนี้ก่อให้เกิดภาวะขาดน้ำอย่างมาก รวมทั้งมีอาการช็อกและระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง  

ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง เป็นภาวะที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ มักร่วมกับมีอาการโรคเบาหวาน ภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ เป็นภาวะระดับน้ำตาลใน

เลือดพร่องต่ำกว่าปกติ  

เบาหวาน
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เบาหวาน
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

9 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

9 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ • พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ /

พูดติดขัด • หายใจติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • 

หายใจเร็ว แรง และลึก • หายใจเร็วมีโรคหอบหืด • หายใจเร็วไม่มีโรค

หอบหืดอายุมากกว่า 20 ปี • หายใจติดขัด 

9 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ:  

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อนั่ง/ยืน 

9 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง) 

9 แดง 5 เจ็บแน่นทรวงอก 

9 แดง 6 มีอาการชักร่วมด้วย 

9 แดง 7 ซึมๆ สับสน 

1. ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 

2. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

3. ผู้ปวยมีท่าทางเป็นปกติหรือไม่ 

ถ้าไม ่แตกต่างจากปกติอย่างไร 

4. ผู้ปวยตอบสนอง/ทําตามคําสั่งง่ายๆ ได้หรือไม่ 

5. ผู้ปวยตอบคําถามง่ายๆ ได้อย่างปกติหรือไม่ 

6. ผู้ปวยทราบว่าตัวผู้ปวยเป็นใครและขณะนี้กําลังอยู่ที่ใดหรือไม่ 

7. ผู้ปวยได้ฉีดอินซูลินบ้างหรือไม่ 

8. ผู้ปวยได้รับยาดังกล่าวครั้งล่าสุดเมื่อเวลาใด 

9. ผู้ปวยกินอาหารครั้งล่าสุดเมื่อเวลาใด 

10. ผู้ปวยตรวจระดับน้ำตาลในเลือดครั้งล่าสุดเมื่อเวลาใด ผลเป็นอย่างไร 

11. ผู้ปวยมีสภาพเป็นอย่างไร  

12. ผู้ปวยรู้สึกอย่างไรเมื่อลุกขึ้นนั่ง 

13. ผู้ปวยบ่นว่าเจ็บปวดที่ส่วนใดบ้างหรือไม่  

14 ผู้ปวยมีอาการชักหรือไม่ 
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‘รหัสเหลือง’  

9 เหลือง 1 ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมต่างจากที่เคย 

เป็นหรือแปลกไปจากเดิม  

9 เหลือง 2  

9 เหลือง 3 รู้สึกไม่สบาย อาการไม่จําเพาะเจาะจง 

9 เหลือง 4/9 เหลือง 5/9 เหลือง 6/9 เหลือง 7/9 เหลือง 8 

9 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

 

‘รหัสเขียว’  

9 เขียว 1 ช่วยทําให้ทางหายใจโล่งได้แล้ว แต่ผู้ปวยยังยืนยันขอให้ช่วยเหลือ  

‘รหัสขาว’ ‘รหัสขาว’ 

9 ขาว 1 ตื่น/พูดคุยรู้เรื่อง 

9 ขาว 2 อ่อนเพลีย 

• ผู้ปวยรู้สึกอ่อนเพลียหรือไม่ 

 



คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. หากผู้ปวยหยิบกิน/ดื่มเองไม่ได้ ห้ามไม่ให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใดทางปาก 

2. หากผู้ปวยหยิบกิน/ดื่มได้เอง ให้ผู้ปวยดื่มน้ำหวานสัก 2-3 ช้อนโตะ 

3. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

4. ถ้ามีเครื่องมือตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว แนะนําให้ผู้แจ้งตรวจระดับน้ำตาล

ในเลือดผู้ปวย และให้แจ้งผลแก่ผู้ปฏิบัติการ ฉุกเฉินที่ไปถึงด้วย 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง 

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 
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ภยันตรายจากสภาพแวดล้อม
ข้อมูลเบื้องต้น  

ภยันตรายจากสภาพแวดล้อมอาจเกิดจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนหรือเย็นเกินไป หรือการได้รับสาร/วัตถุอันตราย ภยันตรายจากสภาพแวดล้อม

วิกฤต:  

อุณหภูมิกายสูงเกิน เป็นผลจากการสัมผัสความร้อนเป็นเวลานานซึ่งอาจเกิดขึ้นจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร้อนจัด การออกกําลังกายเป็นเวลานาน (เช่น   

ว่ิงมาราธอน) หรือการทํางาน/ออกกําลังกายในสภาพแวดล้อมท่ีร้อน (เช่น ฝกทหาร รับน้อง ทํางานหน้าเตา) รวมท้ัง อาจเกิดในพนักงานดับเพลิงขณะกําลังปฏิบัติงานได้  

ผู้ปวยวิกฤตจากความร้อนมักมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ดังนี้:  

1. หมดสติ  

2. ชัก  

3. เลือดออกทางจมูกหรือเหงือก  

4. ปสสาวะหรืออุจจาระราด  

5. ตัวเขียว ริมฝีปากเขียว  

6. อาเจียน  

7. กล้ามเนื้อเป็นตะคริวรุนแรง  

8. แน่นหน้าอก  

9. ปวดท้อง  

10. สับสน คือใช้เวลามากกว่า 15 วินาทีในการตอบคําถามง่ายๆ (เวลา บุคคล สถานที่) ไม่ได้ หรือทําเกินคําสั่ง ฝาฝืนคําสั่ง หรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  

11. ไม่มีเหงื่อออกขณะที่เหนื่อยหลังออกกําลังหนัก หรือตัวร้อนจัด  

12. สัญญาณชีพผิดปกติ ได้แก่ อุณหภูมิกายวัดทางปากทวารหนักหรือหูได้สูงกว่า 40 องศาเซลเซียส ชีพจรไม่สม่ำเสมอหรือเร็วกว่า 140 ครั้งต่อนาที หาย

ใจเร็วกว่า 40 ครั้งต่อนาที หรือมีลักษณะหายใจลําบาก ความดันเลือดต่ำหรือสูงผิดปกติ  

ภยนัตรายจากสภาพแวดลอ้ม
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การสัมผัสวัตถุอันตราย อาจมีอันตรายอย่างยิ่งได้ และการตอบสนองทั้งปวงขึ้นกับการสัมผัสและความอันตรายของสิ่ง/สารเคมีที่สัมผัส อุณหภูมิกายต่ำเกิน 

เป็นผลจากการสัมผัสความเย็นจัด (เช่น ทํางานในห้องแช่แข็ง แช่อยู่ในน้ำเย็นจัด อยู่บนภูเขาสูงภาคเหนือในฤดูหนาว) หรือในผู้ปวยที่มีการควบคุมอุณหภูมิกายผิดปกติ 

(เช่น ได้รับยาทางจิตเวชบางชนิด ภาวะพร่องไทรอยด์) ในระยะต้นผู้ปวยอาจมีอาการสับสน คือ ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง หรือหมดสติชั่ววูบ และการสัมผัส

ภาวะเย็นจัดอาจทําให้หัวใจหยุดเต้นได้  

ผู้ปวยวิกฤตจากการสัมผัสความเย็นจัด มักมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่า ดังต่อไปนี้:  

1. หนาวสั่น - จากร่างกายพยายามสร้างความร้อน  

2. รู้สึกชา  

3. ซึมลง ทําตามคําสั่งง่ายๆ ไม่ได้  

4. การทํางานของกล้ามเนื้อลดลง  

5. ระดับความรู้สึกตัวลดลง  

6. สัญญาณชีพอ่อนลง ชีพจรช้า หายใจช้า  

7. เคลื่อนไหวร่างกายบางส่วนไม่ได้ (ในภาวะเย็นจัด)  
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ภยันตรายจากสภาพแวดล้อม
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

10 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

10 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ • พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ 

• หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว แรง และลึก   

• ลําตัว/ริมฝีปากเขียวคล้ำ 

10 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ:  

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบ

เมื่อนั่ง/ยืน 

10 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง)/ตอบเวลา/

สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง

10 แดง 5 ออกกําลังกายหนัก/อยู ่ในสภาพแวดล้อมร้อนจัด และมีเลือดออก 

ผิดปกติ 

10 แดง 6 ชัก

10 แดง 7 ออกกําลังกายหนัก/อยู่ในสภาพแวดล้อมร้อนจัด และมีอาการเกี่ยวข้อง

กับภาวะอุณหภูมิในร่างกายสูงเกินไป อย่างน้อย 2 ข้อ: 

• ไม่มีเหง่ือออก • อาเจียน • กล้ามเน้ือเป็นตะคริวรุนแรง • แน่นหน้าอก  

• ปวดท้อง 

10 แดง 8 ออกกําลังกายหนัก/อยู ่ในสภาพแวดล้อมร้อนจัด และปสสาวะหรือ

อุจจาระราด 

10 แดง 9 เจ็บแน่นหน้าอก/จุกเสียดลิ้นปี่ 

1. เกิดอะไรขึ้น 

2. ผู้ปวยมีอาการ อย่างไร 

3. ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 

4. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

5. ผู้ปวยรู้สึกอย่างไรเมื่อลุกขึ้นนั่ง 

6. ผู้ปวยตอบสนอง/ทําตามคําสั่งง่ายๆ ได้หรือไม่  

7. ผู้ปวยตอบคําถามง่ายๆ ได้อย่างปกติหรือไม่ 

8. ผู้ปวยมีท่าทางเป็นปกติหรือไม่ 

ถ้าไม ่แตกต่างจากปกติอย่างไร 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

10 เหลือง 1 ออกกําลังกายหนัก/อยู่ในสภาพแวดล้อมร้อนจัด และตัวร้อนจัด  

10 เหลือง 2 ถูกควัน/หายใจขัด 

10 เหลือง 3 ออกกําลังกายหนัก/อยู่ในสภาพแวดล้อมร้อนจัด และมีอาการ

เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ไม่มีเหง่ือออก • อาเจียน • กล้ามเน้ือเป็นตะคริวรุนแรง • แน่นหน้าอก  

• ปวดท้อง 

10 เหลือง 4 สารเคมี (กินหรือถูกราด/สาด/กระเด็น) ที่ไม่เข้ากับ ‘รหัสแดง’ 

10 เหลือง 5 ถูกความเย็นจัด และผู้ปวยที่ควบคุมอาการหนาวสั่นไม่ได้ 

10 เหลือง 6 ภยันตรายอื่นๆ 

10 เหลือง 7/10 เหลือง 8 

10 เหลือง 9 ไม่ได้ข้อมูลยืนยันจากผู้แจ้ง 

• ผู้ปวยสัมผัสความร้อน ความเย็น หรือสารเคมี จากแหล่งใด 

‘รหัสเขียว’  

10 เขียว 1  

10 เขียว 2 ถูกภยันตรายอื่นๆ แต่อาการไม่รุนแรง/ไม่จําเพาะ 

10 เขียว 3/10 เขียว 4/10 เขียว 5/10 เขียว 6/10 เขียว 7 

10 เขียว 8 ถูกสารป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริกไทย 

 

‘รหัสขาว’  

10 ขาว 1 ไม่มีอาการ แต่มีประวัติสัมผัส  
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

การสัมผัสความร้อน 

1. คลายหรือถอดเสื้อผ้าผู้ปวยออกเพื่อช่วยระบายความร้อน 

2. อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด 

การสัมผัสสารเคม ี

1. อย่าแตะต้องตัวผู้ปวย ควรสวมถุงมือในการปฏิบัติงาน 

2. ให้ผู้ปวยถอดเสื้อผ้าที่ปนเปื้อนออก หากทําได้ 

3. ล้างสารเคมีออกจากตาอย่างต่อเนื่อง ถอดเลนส์สัมผัส 

4. ถ้าสารเคมีเป็นผง ให้ปดออก ห้ามใช้น้ำล้าง 

5. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี (รวมทั้งข้อมูลความปลอดภัย : Material Safety 

Data Sheet ถ้ามี)  

6. อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด 

การสัมผัสความเย็น 

1. ถ้าผู้ปวยหนาวและแห้ง ห่มผ้าให้ผู้ปวยให้เกิดความอบอุ่น 

2. ถ้าผู้ปวยหนาวและเปียก ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปียกออกและห่มผ้าให้ผู้ปวย 

3. อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด 

• อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี  

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง • อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง • การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• ระยะเวลาสัมผัส นานเท่าใด 
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ปวดศีรษะ/ภาวะผิดปกติของตา/หู/คอ/จมูก
 ข้อมูลเบื้องต้น

ปวดศีรษะวิกฤตมักเกิดจากมีความดันเพิ่มขึ้นภายในกะโหลกซึ่งมีปริมาตรจํากัด เมื่อความดันเพิ่มขึ้นในที่ซึ่งมีปริมาตรจํากัดจึงทําให้ สมองถูกกดและระบบ

ประสาททํางานแย่ลง  

ภาวะวิกฤตในอาการปวดศีรษะ:  

เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง (subarachnoid hemorrhage) มักเกิดจากหลอดเลือดที่เลี้ยงสมองโปงพอง หลอดเลือดส่วนที่โปงพอง อาจมีเลือดรั่ว

ออกมาเวลาใดก็ได้แต่ส่วนใหญ่มักกระตุ้นให้เกิดโดยสิ่งใดที่ทําให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เช่น:  

 1. การออกแรง  2. การร่วมเพศ  3. ภาวะเครียด  

ผู้ปวยมักมีอาการนําสําคัญคือ ปวดศีรษะรุนแรงเกิดขึ้นฉับพลันอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ผู้ปวยมักมีภาวะทางประสาทแย่ลง เช่น:  

 1. สับสน  2. ระดับความรู้สึกตัวลดลง  3. เวียนศีรษะ  4. เสียการทรงตัวหรือการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ  

 5. ร่างกายซีกใดซีกหนึ่งอ่อนแรง (ระบบประสาททํางานแย่ลง)  6. พูดลําบากหรือพูดเสียงพร่า  

 7. มองเห็นมัว/เห็นภาพซ้อน  8. แขนขาอ่อนแรง/อัมพาต  9. เหงื่อท่วมตัว   10. อาเจียน  

เลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางอาจเกิดขึ้นได้ในบุคคลทุกวัย แต่มักพบบ่อยในช่วงอายุ 20-50 ปี ผู้สูบบุหรี่และหญิงที่ใช้ยาเม็ดคุมกําเนิดมีความเสี่ยง  

ต่อเลือดออกในสมองมากขึ้น  

เลือดออกในเนื้อสมอง (intracerebral hemorrhage) มักมีอาการคล้ายเลือดออกใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลาง แต่มักเกิดในผู้สูงอายุ มากกว่า (> 50 ปี) และเป็นภาวะ

วิกฤตเนื่องจากการเพิ่มความดันในกะโหลกทําให้สมองถูกทําลาย  

ภาวะไม่วิกฤตในอาการปวดศีรษะ ได้แก่:  

 1. ปวดศีรษะหลังถูกกระแทกกระเทือน ซึ่งอาจเกิดขึ้นหลังบาดเจ็บศีรษะเล็กน้อย  

 2. ปวดศีรษะไมเกรน ซึ่งอาจมีอาการชาและอ่อนแรงร่วมด้วย แต่โดยทั่วไปผู้ปวยมักมีประวัติเคยมีอาการเช่นนี้มาก่อน  

 3. ปวดศีรษะตึงเครียด  





ปวดศีรษะ/ภาวะผิดปกติของ
ตา/หู/คอ/จมูก

54



ปวดศีรษะ/ภาวะผิดปกติของตา/หู/คอ/จมูก
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

12 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

12 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ผู้ปวยต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • พูดได้เพียง

ประโยคสั้นๆ/พูดติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว   

• หายใจเร็ว แรง และลึก • หายใจซี่โครงบาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ   

• หายใจติดขัด • หายใจเร็วมีโรคหอบหืด • หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืด

อายุมากกว่า 20 ปี 

12 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อลุกนั่ง/ยืน 

12 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง)/ตอบเวลา/

สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง

12 แดง 5 ปวดศีรษะรุนแรงเกิดข้ึนฉับพลัน ร่วมกับมีอาการข้อใดข้อหน่ึงดังต่อไปน้ี: 

• พูดเสียงพร่า • เห็นภาพมัว/ภาพซ้อน • อ่อนแรง/อัมพาต • อาเจียน 

1. อาการปวดศีรษะเกิดขึ้นทันทีทันใดหรือค่อยๆ เพิ่มขึ้น 

2. ผู้ปวยมีปญหาการมองเห็นบ้างหรือไม่ อย่างไร 

3. ผู้ปวยตอบคําถามง่ายๆ ได้อย่างปกติหรือไม่ 

4. ผู้ปวยทราบหรือไม่ว่าตนเองอยู่ที่ใดและเป็นใคร 

5. อาการปวดศีรษะคร้ังน้ีแตกต่างจากการปวดศีรษะท่ีผูป้วยเคยเป็นมาก่อนหรือไม่ 

6. ผู้ปวยกําลังทําอะไรอยู่ขณะเริ่มมีอาการปวดศีรษะ 

7. ผู้ปวยมีท่าทางเป็นปกติเหมือนที่เคยเป็นอยู่หรือไม่ 

ถ้าไม ่แตกต่างจากเดิมอย่างไร 

8. ผู้ปวยมีสภาพเป็นอย่างไร 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

12 เหลือง 1 ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง แต่ยังคงพูดและเดินได้  

• ผู้ปวยมีอาการปวดตามร่างกายบริเวณอื่นบ้างหรือไม่ 

12 เหลือง 2 หายใจขัด 

12 เหลือง 3  

12 เหลือง 4 มองเห็นภาพผิดไปจากปกติ 

12 เหลือง 5 เวียนศีรษะ/การทรงตัวผิดปกติ 

12 เหลือง 6/12 เหลือง 7 

12 เหลือง 8 หายใจเร็ว ไม่มีโรคหอบหืดอายุน้อยกว่า 20 ปี 

12 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

 

‘รหัสเขียว’  

12 เขียว 1 ผู้ปวยพึงได้รับบาดเจ็บมา ปวดศีรษะ, หลังการบาดเจ็บศีรษะ,  

ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ‘รหัสแดง’  

 

‘รหัสขาว’ ‘รหัสขาว’ 

12 ขาว 1 ปวดศีรษะและไม่เคยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไมเกรน 

12 ขาว 2 ปวดศีรษะและได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นไมเกรน 

12 ขาว 3 เจ็บศีรษะ/ใบหน้า/ลําคอเล็กน้อย 

12 ขาว 4 เจ็บตา หู จมูก คอหอย ปาก ฟน 

1. ผู้ปวยเพิ่งปวยหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ 

2. ผู้ปวยเคยมีประวัติการปวดศีรษะมาก่อนหรือไม่ 
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด 

2. จัดให้ผู้ปวยอยู่ในท่าที่สบายที่สุด 

3. กรณีมีเลือดกําเดาไหล ให้บีบปลายจมูกและให้หายใจทางปากแทน 

4. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง  

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• ผู้ปวยมีบัตรแจ้งโรคประจําตัวหรือไม่  
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คลุ้มคลั่ง/ภาวะทางจิตประสาท/อารมณ์
 

ข้อมูลเบื้องต้น  

ปญหาทางจิตประสาท/อารมณ์มักไม่ค่อยเป็นปญหาวิกฤต หากผู้ปวยไม่ได้มีอันตรายคุกคามต่อตนเองหรือผู้อื่น อย่างไรก็ตาม บางครั้ง การแยกปญหาทาง  

จิตประสาท/อารมณ์จากการเจ็บปวยทางกายอาจค่อนข้างยาก เช่น เบาหวานหรือปฏิกิริยาจากยา  

การตอบสนองวิกฤติในผู้ป่วยจิตประสาท/อารมณ์:  

1. มีแผลถูกแทง ซึ่งเกิดจากการกระทําตนเองซึ่งมักพบมีบาดแผลเหนือข้อมือหรือข้อเท้า  

2. ผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ อาจมีอาการคล้ายมีปญหาทางจิตประสาท/อารมณ์ เช่น จะสับสน เพ้อ เป็นต้น 

3. ยาเกินขนาด ในผู้ปวยพยายามฆ่าตัวตาย  

การตอบสนองไม่วิกฤต อาจได้แก่:  

1. แผลฉีกขาดที่ข้อมือซึ่งห้ามเลือดให้หยุดได้  

2. เมาจากการกินยากล่อมหรือยากระตุ้นประสาท  

3. เมาสุรา ที่ยังรู้สึกตัว  

4. มีพฤติกรรมต่างจากที่เคยเป็นในผู้ปวยที่มีประวัติทางจิตเวชกรรม  





คลุ้มคลั่ง/ภาวะทางจิตประสาท
/อารมณ์
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คลุ้มคลั่ง/ภาวะทางจิตประสาท/อารมณ์
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

13 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

13 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ • พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ  

• หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว แรง และลึก 

13 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อลุกนั่ง/ยืน 

13 แดง 4 มีอาการตามหลังการบาดเจ็บ อย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้: 

13 แดง 5 เลือดออกห้ามไม่หยุด/ไม่สามารถห้ามเลือดได้ 

13 แดง 6 ชักตามหลังการบาดเจ็บ/ชักร่วมด้วย  

13 แดง 7 มีอาการเพ้อคลุ้มคลั่ง/เพ้อตื่นเต้น ตํารวจหรือเจ้าหน้าที่ระงับภัยร้องขอ

การเตรียมพร้อมเนื่องจากผู้ปวยมีภาวะคุกคามอันอาจจะเป็นอันตราย

ต่อตนเองและผู้อื่น  

13 แดง 8 พยายามฆ่าตัวตายด้วยการยิง แทง บดทับ หรือมีบาดแผลเจาะทะลุ

เหนือมือหรือเท้า หรือด้วยวิธีอื่นๆ เช่นเกระโดดจากที่สูง การแขวนคอ 

การกระแทก การตี การฟน ใช้ของมีคมกรีดร่างกาย 

1. เกิดอะไรขึ้น 

2. ที่เกิดเหตุสถานการณ์ปลอดภัยหรือไม่ 

3. มีเหตุการณ์น่าสงสัยในบริเวณนั้นหรือไม่  

ถ้าใช่ กรุณาให้รายละเอียด 

4. ผู้ปวยมีอาวุธหรือเข้าถึงอาวุธได้หรือไม่ 

5. ผู้ปวยมีอันตรายต่อตนเองหรือไม่ 

ถ้าใช ่ด้วยสิ่งใด เช่น มีด ปืน ฯลฯ 

6. มีการบาดเจ็บอะไรบ้าง 

7. มีส่วนใดของร่างกายบ้างที่บาดเจ็บ 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

13 เหลือง 1 บาดเจ็บจากการทําร้ายตนเอง 

13 เหลือง 2/13 เหลือง 3  

13 เหลือง 4 ตื่นตระหนก ไม่ทราบประวัติว่าเคยเป็นมาก่อน 

13 เหลือง 5 มีพฤติกรรมต่างจากที่เคยเป็น  

13 เหลือง 6/13เหลือง7/13 เหลือง 8  

13 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

1. คุณคิดว่าผู้ปวยอาจทําอันตรายตนเองหรือไม่ 

ถ้าใช ่ด้วยสิ่งใด 

2. ผู้ปวยตอบสนอง/ทําตามคําสั่งง่ายๆ ได้หรือไม่ 

3. ผู้ปวยตอบคําถามง่ายๆ ได้อย่างปกติหรือไม่ 

4. ผู้ปวยได้รับยาหรือดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมีอาการหรือไม่ 

5. ผู้ปวยมีท่าทางเป็นปกติหรือไม่ 

ถ้าไม ่แตกต่างจากปกติอย่างไร 

‘รหัสเขียว’  

13 เขียว 1/13 เขียว 2/13 เขียว 3 อื่นๆ 

13 เขียว 4 ตื่นตระหนก ในผู้ปวยที่มีประวัติเคยมีอาการเช่นนี้มาก่อน  

(hyperventilation)  

13 เขียว 5 ห้ามเลือดแล้วหยุด 

13 เขียว 6 ผู้ปวย/ผู้แจ้งยืนยันขอให้ช่วย  

13 เขียว 7 ตํารวจร้องขอการเตรียมพร้อม กรณีมีภาวะคุกคามต่อตนเองหรือ 

ผู้อื่น  

13 เขียว 8 ถูกสารป้องกันตัว เช่น แกสน้ำตาหรือสเปรย์พริกไทย 

13 เขียว 9 สถานการณ์ไม่ปลอดภัย/มีตัวประกัน 
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‘รหัสขาว’ ‘รหัสขาว’ 

13 ขาว 1 ผู้ปวยขาดยาทางจิตเวชกรรม 1. ผู้ปวยเพิ่งปวยหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ 

2. ผู้ปวยเคยมีประวัติการปวดศีรษะมาก่อนหรือไม่ 

 

คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด 

2. จัดให้ผู้ปวยอยู่ในท่าที่สบายที่สุด 

3. กรณีมีเลือดกําเดาไหล ให้บีบปลายจมูกและไม่คลายให้ผู้ปวยหายใจทางปาก

แทน 

4. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

1. อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี -รวมถึงรายละเอียดสิ่งต้องสงสัย/

พาหนะด้วย 

2. อายุ 

3. เพศ 

4. อาการนําสําคัญ 

5. เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง  

6. อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

7. ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด, ที่เกี่ยวข้อง  

8. การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 
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ยาเกินขนาด/ได้รับพิษ
ข้อมูลเบื้องต้น  

ยาหลายชนิดออกฤทธิ์กดระบบประสาทกลาง ได้แก่:  
ยาอนุพันธ์ฝน (narcotic medications): heroin, morphine, methadone, meperidine, oxycodone, and codeine  
ยานอนหลับ (sedative medications): all benzodiazepines, all barbituates, sleeping pills, tranquilizers หรือ “downers”  
ยาต้านภาวะซึมเศร้า (tricyclic antidepressants): amitryptyline, doxepin, amoxapine, trazodone, maprotiline, desipramine, imipramine, และ protriptyline  
ยาดังกล่าวนี้กดการหายใจของผู้ปวย ผู้ปวยอาจไม่รู้สึกตัวได้ได้อย่างรวดเร็วหลังจากกินเข้าไป และมีความจําเป็นต้องตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’  
ยาบ้าและสารกระต้นประสาทกลางอื่นๆ อาจก่อให้เกิดอาการรุกรี้รุกรน ความดันเลือดสูงขึ้น หรืออาการทางหัวใจขึ้นได้  
การได้รับยาเกินขนาด/พิษวิกฤต:  

1. เจตนาได้รับเกินขนาด/ฆ่าตัวตาย ด้วยยาที่มีไว้เพื่อการบําบัดรักษา  
2. มีอาการหายใจยากลําบากหรือกลืนลําบาก หลังจากกินเข้าไป  
3. กินสารเคมี เช่น ผลิตภัณฑ์ทําความสะอาด methanol สารทําละลาย หรือไซยาไนด์  
4. การเมาสุรา (เอทธานอล) ในผู้ป่วยอายุน้อย อาจวิกฤตเนื่องจากมักมีแนวโน้มดื่มปริมาณมากๆ อย่างรวดเร็วในเวลาสั้นๆ ทําให้หมดสติอย่างรวดเร็ว

และกดการหายใจได้  
5. ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับได้รับยาเกินขนาด/พิษอื่น  

ภาวะไม่วิกฤต อาจเกิดจากการกินยาเกินขนาดดังต่อไปนี้ เช่น:  
1. แอสไพริน  
2. พาราเซตามอล  
3. ยาสามัญประจําบ้านส่วนใหญ่  
4. สารหลอนประสาท (เช่น LSD, PCP, เห็ดขี้ควายหรือเห็ดโอสถลวงจิต ผล/เมล็ดลําโพง ฯลฯ) 
5. สารกัดกร่อน คือสารที่กัดทำลายเนื้อเยื่อของร่างกายโดยเร็ว เช่น กรด ด่าง ฟีนอล (phenol) ไอโอดีน (iodine) เป็นต้น สารเหล่านี้ทำให้เกิดแผลไหม้บริเวณ

ปาก ลิ้น หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร เจ็บปวดรุนแรง อาเจียนออกมาเป็นเลือดสีดำ 
ภาวะดังกล่าวน้ีมักไม่จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วย‘รหัสแดง’แต่ควรได้รับการประเมินโดยชุดปฏิบัติการBLSเพ่ือส่งต่อไปยังสถานพยาบาลท่ีเหมาะสม
แหล่งข้อมูล:ศูนย์พิษสารสนเทศ โทรศัพท์ 1330. ผู้ปฏิบัติการควรโทรศัพท์ไปยังศูนย์พิษสารสนเทศโดยตรงถ้าทําได้

ยาเกินขนาด/ได้รับพิษ
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ยาเกินขนาด/ได้รับพิษ
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’: 

14 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 

14 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ • พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ   

• ลําตัว/ริมฝีปากเขียวคล้ำ • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว   

• หายใจเร็ว แรง และลึก 

14 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบ

เมื่อนั่ง/ยืน 

14 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง)/ตอบเวลา/

สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง - เว้นแต่เกิดจากการดื่มสุรา 

14 แดง 5 เจตนา/อุบัติเหตุด้วยยาที่ใช้บําบัดรักษา < 2 ชั่วโมงหลังจากกินเข้าไป 

14 แดง 6 ชัก, สาเหตุจากแอลกอฮอล์ และ/หรือยาเกินขนาด หรือถอนยา 

14 แดง 7 มีอาการเพ้อคลุ้มคลั่ง/เพ้อตื่นเต้น ตํารวจ/เจ้าหน้าที่ระงับภัยร้องขอ  

14 แดง 8 เมาสุราเฉียบพลัน (ไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า)  

• อายุ < 17 และ/หรือ • กินยาอื่นร่วมด้วย ทุกช่วงอายุ 

14 แดง 9 กินสารกัดกร่อนเข้าไป และมีอาการกลืนลําบาก 

1. ผู้ปวยพูดโต้ตอบได้ด้วยประโยคยาวๆ หรือไม่ 

2. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

3. ผู้ปวยตอบสนอง/ทําตามคําสั่งง่ายๆ ได้หรือไม่ 

4. ผู้ปวยตอบคําถามง่ายๆ ได้อย่างปกติหรือไม่ 

5. ผู้ปวยมีอาการกลืนลําบากหรือไม่ 

6. ผู้ปวยได้รับยา/สารใด 

7. ผู้ปวยดื่มแอลกอฮอล์ด้วยหรือไม่ 

ถ้าใช ่ผู้ปวยอายุเท่าไร/ถูกบังคับให้ดื่มหรือไม่ 

8. ผู้ปวยใช้ยาเพื่อความเพลิดเพลิน (recreational drugs)? 

ถ้าใช่ เป็นยาชนิดใด 

9. เป็นยาที่ใช้เพื่อการบําบัดรักษาใช่หรือไม่ 

ถ้าใช ่เป็นยาชนิดใดและปริมาณเท่าไร 

10. ผู้ปวยมีอาการชักหรือไม่ 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’: 

14 เหลือง 1 เจตนา/อุบัติเหตุ ด้วยการรับประทานยาสามัญประจําบ้าน 

14 เหลือง 2 หายใจขัด 

14 เหลือง 3 สงสัยว่ากินยาเกินขนาด แต่ผู้ปวยปฏิเสธการกินยาหรือไม่ทราบชัด

เจนว่าผู้ปวยกินสาร/ยาเกินขนาดหรือไม่ 

14 เหลือง 4 สารเคมี (กินเข้าไป หรือ ถูกสาด) ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ‘รหัสแดง’  

14 เหลือง 5 เจตนา/อุบัติเหตุ ด้วยยาที่ใช้บําบัดรักษา มากกว่าหรือเท่ากับ  

2 ชั่วโมงหลังกินเข้าไป  

14 เหลือง 6 มีอาการผิดปกติจากการใช้ยาซึ่งไม่ทราบชัดเจนว่าเป็นยาใด  

14 เหลือง 7 ดื่มแอลกอฮอล์ร่วมกับยาอื่น แต่ยังตอบสนองต่อสิ่งเร้าได้  

14 เหลือง 8 ทราบชัดเจนว่าเมาสุรา-ระดับความรู ้สึกตัวลดลงหรือไม่กับที ่ 

ไม่เข้าเกณฑ์ ‘รหัสแดง’ 

14 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

1. ถ้าสิ่งที่ผู้ปวยกินเข้าไปเป็นยา ยานั้นเป็นยาที่ใช้เพื่อการบําบัดรักษาใช่หรือไม่ 

ถ้าใช่ ปริมาณเท่าไร 

2. ผู้ปวยกินยา/สารเข้าไปแล้วนานเท่าใด 

 

‘รหัสเขียว’  

14 เขียว 1 ทราบชัดเจนว่าเมาสุรา โดยไม่มียาอื่นร่วมด้วย และยังตอบสนอง 

ต่อสิ่งเร้าได้  

14 เขียว 2 มีอาการผิดปกติ (ผลข้างเคียง) จากการใช้ยา แต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 

‘รหัสแดง’ หรือ ‘รหัสเหลือง’  

14 เขียว 3 ยา/สารพื่อความเพลิดเพลินต่างๆ ที่มีอาการแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ 

‘รหัสแดง’ หรือ ‘รหัสเหลือง’  

14 เขียว 4/14 เขียว 5/14 เขียว 6/14 เขียว 7  

14 เขียว 8 สารป้องกันตัว (เช่น สเปร์พริกไทย)  
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‘รหัสขาว’ ‘รหัสขาว’ 

4 ขาว 1 ไม่มีอาการผิดปกติใดๆ แต่ได้รับยา/สารเข้าไป และไม่เข้าหลักเกณฑ์

รหัสอื่น  

1. ผู้ปวยเพิ่งปวยหรือได้รับบาดเจ็บหรือไม่ 

2. ผู้ปวยเคยมีประวัติการปวดศีรษะมาก่อนหรือไม่ 



คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. พยายามให้ผู้ปวยอยู่ในบ้าน/บริเวณนั้น, หากปลอดภัย 

2. รวบรวมภาชนะบรรจุของยา/สารที่ผู้ปวยได้รับเข้าไป 

3. ไม่ราดน้ำรดตัวผู้ปวย 

4. หากผู้ปวยไม่รู้สึกตัว ตรงไปยัง ไม่รู้สึกตัว/หายใจปกติ - การดูแลทางหายใจใน  

ผู้ปวยที่ไม่ได้มีสาเหตุจากการบาดเจ็บ ตามคําสั่งแนะนํา 

5. อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด 

6. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

7. ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง 

8. การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น รายงานสังเขปจําเพาะ  

• อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง  

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด, ที่เกี่ยวข้อง  

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

1. ผู้ปวยคลุ้มคลั่ง/อาจทําร้ายหรือไม่ มีอาวุธหรือไม่  

2. ผู้ปวยมีท่าทางเป็นปกติหรือไม่ ถ้าไม่ แตกต่างจากปกติอย่างไร  

3. ผู้ปวยอาเจียนหรือไม่  

65



มีครรภ์/คลอด/นรีเวช
ข้อมูลเบื้องต้น  

ด้วยเหตุที่การมีครรภ์และการคลอดทารกเป็นกระบวนการธรรมชาติและไม่ใช่การเจ็บปวย แม้ส่วนใหญ่เป็นการคลอดปกติ การตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ จึง
ควรทําทุกการคลอดที่น่าจะมีอันตรายทั้งหมด ไม่เฉพาะเพียงช่วยมารดาแต่ยังต้องช่วยทารกแรกคลอดด้วย การมีถุง น้ำคร่ำแตกอาจบ่งว่าการคลอดอาจมีอันตราย 
นอกจากนี้การตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ ยังมีข้อบ่งชี้สําหรับการคลอดที่มีปญหาหรือมีปญหาเกิดขึ้น ระหว่างการตั้งครรภ์ไตรมาสสุดท้ายด้วย  

ปัญหาการตั้งครรภ์/การคลอดวิกฤต:  

ภาวะพิษแห่งครรภ์ระยะชักหรือก่อนชัก เป็นสภาวะเจ็บปวยรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในไตรมาสสุดท้ายของการมีครรภ์ มีอาการสําคัญคือ ความดันเลือดสูงขึ้น  
สารน้ำคั่งในร่างกาย และชัก (กรณีรุนแรงมาก)  

เลือดออกทางช่องคลอดในหญิงอายุครรภ์ > 20 สัปดาห์ อาจเป็นอันตรายได้เนื่องจากการสูญเสียเลือดอย่างรวดเร็วผ่านรก มักเกี่ยวข้องกับ ภาวะรก
เกาะต่ำ (placenta previa) ซึ่งเป็นภาวะที่รกบางส่วนหรือทั้งหมดอุดกั้นปากมดลูก 

ภาวะรกลอกก่อนกําหนด (Abruptio placentae) ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อรกลอกตัวจากผนังมดลูกก่อนคลอดทารกและเป็นผลให้มีเลือดออกจากตําแหน่งดังกล่าว 
มักเป็นผลของการบาดเจ็บ ผู้ปวยอาจช็อกได้อย่างรวดเร็ว  

บาดเจ็บช่องท้องร่วมกับมดลูกหดและบีบตัวในหญิงอายุครรภ์ > 20 สัปดาห์ ควรได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ เนื่องจากหญิงอายุครรภ์  
>20 สัปดาห์ มีโอกาสที่ทารกจะรอดชีวิตหากคลอดออกมา  

เจ็บท้องคลอดหรือมดลูกหดบีบตัว ซึ่งมีระยะระหว่างการหดบีบตัว < 2 นาทีในครรภ์แรก หรือมีระยะระหว่างการหดบีบตัว < 5 นาทีในครรภ์ ถัดไป ซึ่งผล
ที่ตามมามักมีระยะการคลอดสั้นลงเนื่องจากปากมดลูกและทางออกอุ้งเชิงกรานถูกดึงรั้งก่อนระหว่างการคลอด  

การคลอดก่อนกําหนด > 4 สัปดาห์ ซึ่งการคลอดอาจฉับพลันขึ้นและทารกอาจจําเป็นต้องได้รับการดูแลขั้นสูง  
การคลอดท่าก้น - เมื่อส่วนนําของทารกเป็นร่างกายส่วนอื่นที่ไม่ใช่ศีรษะ  
สายสะดือย้อย - เมื่อสายสะดือคลอดก่อนทารกซึ่งอาจทําให้ทารกขาดออกซิเจนได้  
ภาวะหรืออาการไม่วิกฤต ได้แก่:  
1. บาดเจ็บช่องท้องโดยไม่มีการหดบีบตัวของมดลูกร่วมด้วย  
2. บาดเจ็บช่องท้องในหญิงอายุครรภ์ < 20 สัปดาห์  
3. ปวดท้อง  
4. เลือดออกทางช่องคลอด/ตะคริวในหญิงอายุครรภ์ < 20 สัปดาห์  
ภาวะดังกล่าวนี้ควรได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสเหลือง’ หรือ ‘รหัสเขียว’ ร่วมกับการนําส่งโรงพยาบาลที่มีขีดความสามารถทางสูติกรรมที่ใกล้ที่สุด  

มีครรภ์/คลอด/นรีเวช

66



มีครรภ์/คลอด/นรีเวช
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’: 

15 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ 
15 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ • พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ   
• หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว แรง และลึก 

15 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 
• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบ
เมื่อนั่ง/ยืน 

15 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง)/ตอบเวลา/
สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง  

15 แดง 5 เลือดออกทางช่องคลอด ร่วมกับมีภาวะข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
• อายุครรภ์ > 20 สัปดาห์ 
• มีเลือดออกมาก (ชุ่มผ้าอนามัย 3 แผ่น/ชั่วโมง) ร่วมกับมีอาการแสดง
ช็อก 1 ข้อหรือมากกว่า 

15 แดง 6 ชัก: • อายุครรภ์ > 20 สัปดาห์ 
15 แดง 7 ทารกกำลังคลอดออกมาโผล่ออกมา  
15 แดง 8 เจ็บท้องคลอด/มดลูกหดบีบตัว:  

• ครรภ์แรก ระยะระหว่างการหดบีบตัวของมดลูก < 2 นาที  
• ครรภ์ถัดไป ระยะระหว่างการหดบีบตัวของมดลูก < 5 นาที 
• การคลอดครั้งก่อน มีระยะเจ็บครรภ์ < 1 ชั่วโมง 

15 แดง 9 ภาวะแทรกซ้อน; ทารกท่าก้น หรือส่วนนำของทารกเป็นร่างกายส่วนอื่น
ที่ไม่ใช่ศีรษะ 

15 แดง 10 บาดเจ็บช่องท้อง ร่วมกับมดลูกหดบีบตัว อายุครรภ์ > 20 สัปดาห์ 

1. ผู้ปวยมีเลือดออกหรือไม่ 
ถ้าใช่ ใช้ผ้าอนามัยไปกี่ผืนในหนึ่งชั่วโมงที่ผ่านมา 
2. ผู้ปวยมีสภาพเป็นอย่างไร 
3. เมื่อลุกขึ้นนั่ง ผู้ปวยรู้สึกเป็นอย่างไร 
4. ผู้ปวยมีอาการมดลูกหดบีบตัวมานานเท่าไรแล้ว 
5. การหดบีบตัวของมดลูกแต่ละครั้งห่างกันกี่นาที 
6. ครรภ์นี้เป็นครรภ์แรกใช่หรือไม่ 
7. ผู้ปวยอยู่ไกลแค่ไหน 
8. มีการบาดเจ็บบ้างหรือไม่ 
9. ผู้ปวยมีอาการชักบ้างหรือไม่ 
10. ผู้ปวยรู้สึกมีลำไส้เคลื่อนไหวเพิ่มขึ้นหรือไม่ 
11. ถ้าคลอดทารกแล้ว เด็กหายใจหรือไม่ 
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มีครรภ์/คลอด/นรีเวช
‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’: 

15 เหลือง 1 เลือดออกทางช่องคลอด  

15 เหลือง 2/15 เหลือง 3  

15 เหลือง 4 บาดเจ็บช่องท้อง ปวดท้อง อายุครรภ์ > 20 สัปดาห์  

15 เหลือง 5  

15 เหลือง 6 ครรภ์แรก เจ็บท้องคลอด ไม่มีน้ำเดิน หรือมูกเลือด  

ปวดท้องมากกว่า 24 ชั่วโมง  

15 เหลือง 7 ครรภ์ถัดไป เจ็บท้องคลอด ไม่มีน้ำเดิน หรือมูกเลือด อายุครรภ์ >  

8 สัปดาห์ (37 สัปดาห์) 

15 เหลือง 8 หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุ < 20 ปี 

15 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

• ผู้ปวยมีปญหาระหว่างตั้งครรภ์บ้างหรือไม่ 

 

 

‘รหัสเขียว’  

15 เขียว 1 อายุครรภ์ < 20 สัปดาห์ ปวดท้อง ไม่มีเลือดออก  

 • ไม่ใช่มีครรภ์ ปวดท้อง ไม่มีเลือดออก 

15 เขียว 2  ไม่ใช่มีครรภ์ มีเลือดออกทางช่องคลอด 

15 เขียว 4  อายุครรภ์ > 20 สัปดาห์ ได้รับบาดเจ็บช่องท้องไม่ปวด 

15 เขียว 6  เจ็บท้องคลอดไม่มีน้ำเดินหรือมูกเลือด  

ท้องแรกปวดท้อง < 24 ชั่วโมง 

 

‘รหัสขาว’  

15 ขาว 1 อายุครรภ์ < 20 สัปดาห์ เป็นตะคริว ปวดท้องไม่มีเลือดออก 

15 ขาว 2 ถุงน้ำคร่ำแตก (น้ำเดิน) ไม่มีการหดบีบตัวของมดลูก  
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. อย่าให้ผู้ปวยไปนั่งส้วม 

2. จัดให้ผู้ปวยนอนตะแคงทับข้างซ้าย 

3. ห่มผ้าให้ผู้ปวยอบอุ่น 

4. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

5. จัดหาผ้าหรือผ้าขนหนูสะอาดไว้  

6. ถ้าทารกจวนคลอด (ศีรษะทารกเริ่มโผล่) เจ็บท้องคลอด / มดลูกหดบีบตัว   

ตรงไปยัง คลอดทารก คําสั่งแนะนํา 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง  

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 
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ชัก
ข้อมูลเบื้องต้น  

ชักเป็นผลของการควบคุมวงจรไฟฟ้าในสมองไม่ได้ตามปกติ เป็นเหตุให้วงจรในสมองทั้งหมดถูกจุดชนวนจนเป็นผลให้มีอาการชัก หมดสติ และหยุดหายใจ 

การมีไข้ชักซึ่งพบได้บ่อยในเด็กอายุ < 6 ปี มักมีระยะชักช่วงสั้นๆ เกร็งกระตุกทั้งตัว (grand mal) และหยุดได้เองโดยไม่ต้องทําอะไร การชักในเด็กอายุ < 6 ปี ให้คาดไว้  

ก่อนว่าเป็นอาการไข้ชักหากไม่มีอาการใดเข้าเกณฑ์วิกฤตตามรายการข้างล่าง  

เกณฑ์บ่งการชักวิกฤตซึ่งควรได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’:  

ช่วงระยะชัก > 5 นาทีหรือชักหลายครั้ง (มากกว่า 3 ครั้งต่อชั่วโมง) มีอันตรายเนื่องจากการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญ และสมอง ทํางานผิดปกติ

ในช่วงระยะชัก  

ปวดศีรษะรุนแรง ผู้ปวยมีอาการชักตามหลังการปวดศีรษะรุนแรง บ่งถึงการมีเลือดออกในสมอง ภาวะเลือดออกดังกล่าวนี้เป็นเหตุให้มีการเพิ่ม แรงดันใน

สมองซึ่งมีโอกาสทําให้สมองเลื่อนได้ การให้รายละเอียดการชักที่ดีจะช่วยชี้ถึงตําแหน่งที่เลือดออกได้ และผู้ปวยดังกล่าวต้องได้รับการ บริบาลและนําส่งโรงพยาบาล  

อย่างเร่งด่วน  

ผู้ป่วยเบาหวานที่มีอาการชัก มักเกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำและควรได้รับการแก้ไขระดับน้ำตาลในเลือดทันที  

หญิงมีครรภ์ที่มีอาการชัก ควรได้รับการประเมินภาวะพิษแห่งครรภ์ และสภาพการไหลเวียนเลือดและการได้รับออกซิเจนของทารก  

ยาและ/หรือแอลกอฮอล์เกินขนาดที่มีอาการชัก เป็นภาวะวิกฤตเนื่องจากการชักจากการได้รับพิษ/ยาเกินขนาดมักมีการชักซ้ำๆ  

ผู้ป่วยที่เพิ่งบาดเจ็บศีรษะซึ่งมาดว้ยอาการชัก อาจเป็นผลตามจากการมีเลือดออกคั่งใต้หรือเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก ทําให้มีแรงดันกดลงบน สมอง ซึ่ง

จําเป็นต้องได้รับการบรรเทาโดยเร็วที่สุดเท่าที่ทําได้  

ผู้แจ้งส่วนใหญ่อาจทราบหรืออาจไม่ทราบประวัติการชักของผู้ปวย ดังนั้นหากได้ประวัติเพิ่มเติมในระหว่างสนทนา อาจเพิ่มหรือ ลดระดับรหัสตอบสนองได้  



ชัก
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ชัก
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’: 

16 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว 

16 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ:  

• ต้องลุกนั่ง/ยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • พูดได้แต่ประโยคสั้นๆ/  

พูดติดขัด • ซีโครงบาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ • หายใจมีเสียงดัง   

• ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็วมีโรคหอบหืด   

• ไม่มีโรคหอบหืดอายุ > 20 ปี • หายใจขัดโดยไม่มีอาการข้างต้นร่วม  

16 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด  

• เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อลุกนั่ง/ยืน  

16 แดง 4 กําลังชัก  

16 แดง 5 ชักหลายครั้ง > 3 ครั้งต่อชั่วโมง 

16 แดง 6 มีอาการชักหลังบาดเจ็บศีรษะภายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา  

16 แดง 7 ปวดศีรษะรุนแรง ก่อนมีอาการชัก 

16 แดง 8 ชักที่เป็นผลตามจากใช้แอลกอฮอล์/ยาเกินขนาด หรือการถอน  

16 แดง 9 หญิงมีครรภ์ > 20 สัปดาห์  

16 แดง 10 เบาหวาน  

1. ผู้ปวยชักติดต่อกันนานเท่าไร 

2. ผู้ปวยยังกําลังชักอยู่หรือไม่ 

3. ผู้ปวยเคยมีประวัติการชักมาก่อนหน้านี้หรือไม่ 

4. ผู้ปวยเป็นเบาหวานหรือไม่ 

5. กรณีเป็นผู้หญิง มีครรภ์หรือไม่ 

ถ้าใช ่อายุครรภ์กี่สัปดาห์  

6. ผู้ปวยใช้ยา/แอลกอฮอล์ในช่วงนี้บ้างหรือไม่ 

7. ผู้ปวยเพิ่งได้รับบาดเจ็บศีรษะมาหรือไม่ 

ถ้าใช ่ตั้งแต่เมื่อไร 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

16 เหลือง 1 ไม่เคยมีประวัติชัก  

16 เหลือง 2 ไม่เคยมีประวัติชักจากภาวะเครียด/ถูกขัดใจ/ตื่นตระหนก/หายใจ

มากเกิน  

16 เหลือง 4 ชัก ในผู้ที่มีประวัติเคยชักมาก่อน  

16 เหลือง 5 ชัก ในผู้ที่ไม่ทราบประวัติว่าเคยชักมาก่อนหรือไม่  

16 เหลือง 6  

16 เหลือง 7/16 เหลือง 8 หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุ < 20ปี  

16 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

 

 

 

‘รหัสเขียว’  

16 เขียว 1 เคยมีอาการจากภาวะเครียด/ถูกขัดใจ/ตื่นตระหนก/หายใจมากเกิน  

‘รหัสขาว’  

16 ขาว 1 ไม่มีอาการชัก เพียงแต่สัญญาณบอกเหตุก่อนชัก (เช่น เห็นแสงวูบวาบ)   
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. เคล่ือนย้ายส่ิงของให้ห่างจากผูป้วยจนพ้นระยะท่ีอาจล้มทับหรือกระทบกระแทกได้  

2. ไม่ผูกมัดผู้ปวย 

3. ไม่สอดสิ่งใดเข้าในปากผู้ปวย 

4. หลังจากหยุดชัก ดูว่าผู้ปวยหายใจหรือไม่ อย่างไร 

5. จัดท่าให้ผู้ปวยนอนตะแคงบนพื้น ไม่นอนบนเตียงเพราะอาจตกลงมาได้ 

6. ถ้าผู้ปวยที่ชักเป็นเด็ก ให้ถอดเสื้อผ้าออกแล้วเช็ดตัวด้วยผ้าหมาดๆ 

7. หากไม่รู้สึกตัวหลังการชัก ตรงไปยัง การควบคุมทางหายใจในผู้ป่วยหมดสติ

ที่การหายใจปกติ (ไม่ใช่เหตุบาดเจ็บ) 

8. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง  

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• ผู้ปวยมีบัตรแจ้งโรคประจําตัวหรือไม่ 
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ป่วย/อ่อนเพลีย(ไม่จําเพาะ/ไม่ทราบสาเหตุ)/อื่นๆ
 

ข้อมูลเบื้องต้น 

การป่วย (ไม่ทราบ) กลุ่มนี้ต้องใช้เฉพาะเมื่อไม่มีอาการนําสําคัญจําเพาะหรือเข้าไม่ได้กับกลุ่มอื่นเท่านั้น 

ภาวะความดันเลือดสูงหรืออุณหภูมิกายสูง ที่ปราศจากอาการวิกฤตอื่นๆ ร่วมด้วย ไม่เป็นภาวะที่เป็นอันตรายต่อชีวิต 



ป่วย/อ่อนเพลีย(ไม่จําเพาะ/
ไม่ทราบสาเหตุ)/อื่นๆ
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ป่วย/อ่อนเพลีย(ไม่จําเพาะ/ไม่ทราบสาเหตุ)/อื่นๆ
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

17 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว   

17 แดง 2  มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ:  

• ต้องลุกนั่ง/ยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • พูดได้แต่ประโยคสั้นๆ/  

พูดติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว 

ซี่โครงบาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ • หายใจเร็วมีโรคหอบหืด   

• หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุ > 20 ปี • หายใจเร็วมีโรคหอบหืด 

• หายใจขัดโดยไม่มีอาการข้างต้นร่วมด้วย  

17 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ:  

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด  

• เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อลุกนั่ง/ยืน  

17 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง)/ตอบเวลา/

สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง    

17 แดง 5/17 แดง 6/17 แดง 7/17 แดง 8/17 แดง 9 

1. ผู้ปวยรู้สึกอย่างไรเมื่อลุกขึ้นนั่ง 

2. ผู้ปวยมีสภาพเป็นอย่างไร 

3. ให้รายละเอียดว่าผู้ปวยกําลังทําอะไร 

4. ผู้ปวยบ่นว่าอะไรบ้างหรือไม่ 

5. ผู้ปวยตอบสนอง/ทําตามคําสั่งง่ายๆ ได้หรือไม่ 

6. ผู้ปวยตอบคําถามง่ายๆ ได้อย่างปกติหรือไม่ 

7. ผู้ปวยมีท่าทางเป็นปกติหรือไม่ 

ถ้าไม่ แตกต่างจากปกติอย่างไร 

8. ผู้ปวยมีอาการเจ็บปวดบ้างหรือไม่ ที่ส่วนใดของร่างกาย 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

17 เหลือง 1 ทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้  

17 เหลือง 2 ไม่อยากทำตามคำสั่งง่ายๆ  

17 เหลือง 3 

17 เหลือง 4 เวียนศีรษะ/การทรงตัวผิดปกติ  

17 เหลือง 5 อ่อนแรงทั่วร่างกาย/เจ็บปวดทั่วๆ ร่างกาย  

17 เหลือง 6  

17 เหลือง 7 องค์กร/ผู้เฝ้าระวังสุขภาพ ยืนยันภาวะฉุกเฉินการแพทย์  

17 เหลือง 8 หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืดอายุน้อยกว่า 20 ปี 

17 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

*คัดกรองการติดเชื้อระบบหายใจ - ดู คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง 

 

‘รหัสเขียว’  

17 เขียว 1 อ่อนแรงทั่วร่างกาย 

17 เขียว 2 เจ็บปวดทั่วๆ ร่างกายไม่มีตำแหน่งเฉพาะเจาะจง 

17 เขียว 3 

17 เขียว 4 เวียนศีรษะ/การทรงตัวผิดปกติ 

17 เขียว 5 ไม่สามารถติดต่อกลับได้ 

17 เขียว 6 ผู้ปวย/ผู้แจ้งยืนยันขอให้ช่วย 

17 เขียว 7 องค์กร/ผู้เฝ้าระวังสุขภาพ ยืนยันภาวะฉุกเฉินการแพทย์  
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‘รหัสขาว’  

17 ขาว 1 อาการไข้หวัด (ทุกอายุ): 

• คลื่นไส้/อาเจียน • หนาวสั่น • เจ็บคอหอย/ ไอ/คัดจมูก • ปวดศีรษะ

/ปวดเมื่อยตามตัว 

17 ขาว 2 ความดันเลือดสูง  

17 ขาว 3 มีไข้/อุณหภูมิกายสูง 

17 ขาว 4 อื่นๆ ที่เห็นว่าฉุกเฉิน 

 

 

คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. ห่มผ้าให้ผู้ปวยอบอุ่น 

2. จัดให้ผู้ปวยอยู่ในท่าที่สบาย 

3. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

การคัดกรองการติดเชื้อระบบหายใจ: 

1. ผู้ปวยมีไข้หรือไม่ 

ถ้าไม่ทราบ ให้แตะตัวผู้ปวยด้วยหลังมือ รู้สึกว่าตัวผู้ปวยร้อนหรือไม่  

2. ผู้ปวยมีอาการไอหรือไม่ 

ถ้าใช่ มีอาการไอมานานเท่าไรแล้ว 

3. ผู้ปวยมีผื่นตามตัวหรือไม่ 

หมายเหตุ: หากมีไข้ร่วมกับไอหรือผื่น แนะนําการปกปองทางหายใจ 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

* แนะนําการปกป้องการหายใจ 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัดที่เกี่ยวข้อง 

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• กรณีที่ผู้ปวยไม่ได้เป็นบุคคลในครอบครัว: 

ได้มีการตรวจหาบัตรเตือนระวังภาวะการแพทย์ของผู้ปวยหรือยัง 

ได้มีการตรวจหาอินซูลินในตู้เย็นหรือยัง 
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อัมพาต(หลอดเลือดสมองตีบ/แตก)
ข้อมูลเบื้องต้น  

โรคหลอดเลือดสมองหรืออุบัติเหตุหลอดเลือดสมอง (CVA) อาจเกิดจากเลือดที่ไหลไปเลี้ยงสมองหยุดชะงักเป็นระยะนานพอที่ทําให้สมองถูกทําลาย 

อย่างถาวร ภาวะสมองขาดเลือดชั่วคราว (transient ischemic attack: TIA) เป็นภาวะที่เลือดไปเลี้ยงสมองชะงักเช่นกันแต่ไม่นานพอที่ทําให้สมองถูกทําลายอย่าง

ถาวร ซึ่งอาจมีระยะตั้งแต่ 30 นาทีถึง 2 ชั่วโมง ทําห้มีอาการคล้ายอัมพาต. ผู้ปวยโรคหลอดเลือดสมองมักมีอาการพูดลําบากหรือพูดไม่ชัด ซึ่งสืบเนื่องจากสมองทํางาน

ผิดปกติ  

อาการพูดลําบากนี้พบได้บ่อย โดยไม่จําเป็นต้องมีระดับ ความรู้สึกตัวลดลงหรือการหายใจยากลําบาก โรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มักไม่เป็น 

อันตรายถึงชีวิต แม้มีบางกรณีที่มีภาวะซึ่งเป็นอันตราย ถึงชีวิต 

กรณีวิกฤต:  

หลอดเลือดแดงหรือกระเปาะหลอดเลือดแตก อาจเกิดขึ้นในเนื้อเยื่อสมองทําให้ผู้ปวยมีอาการอัมพาตร่วมกับระดับความรู้สึกตัวลดลง การหายใจยาก 

ลําบาก ชัก หรือปวดศีรษะรุนแรง 

โรคหลอดเลือดสมองอาจขยายตัวจนทําให้สมองทํางานผิดปกติรุนแรง ร่วมกับอาการระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือการหายใจ ยากลําบาก  

ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีอาการคล้ายอัมพาต อาจเป็นเพียงอาการระดับน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูงธรรมดาได้  

โดยสรุป โรคหลอดเลือดสมองส่วนใหญ่มักไม่จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ แต่พึงคํานึงถึงอาการวิกฤตซึ่งอาจนําไปสู่ ปญหาที่เป็นอันตราย 

ต่อชีวิตที่ร่วมกับมีอาการอัมพาตได้  

ควรมีข้อมลูของโรงพยาบาลท่ีมีระบบ Fast tract ในการรับผูป้วย เพ่ือการประสานส่งไปยังโรงพยาบาลดังกล่าวได้รวดเร็วจนกว่าผูป้วยฉุกเฉินจะพ้นภาวะวิกฤติน้ัน 

อัมพาต(หลอดเลือด
สมองตีบ/แตก)
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อัมพาต(หลอดเลือดสมองตีบ/แตก)
เกณฑ์คัดแยก  คําถามมุ่งจุดสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

18 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว 
18 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/ยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • พูดได้แค่ประโยคสั้น ๆ/พูด
ติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว ซี่โครง
บาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ • หายใจเร็ว มีโรคหอบหืด • หายใจเร็ว 
ไม่มีโรคหอบหืดอายุ > 20 ปี • หายใจขัดโดยไม่มีอาการข้างต้นร่วม
ด้วย  

18 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 
• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด 
• เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อลุกนั่ง/ยืน 

18 แดง 4 ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง)/ตอบเวลา/
สถานท่ี/บุคคลไม่ถกูต้องร่วมกับมีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ 

18 แดง 5 ปวดศีรษะรุนแรงกะทันหัน (ไม่ใช่ไมเกรน) ร่วมกับมีอาการข้อใด 
ข้อหนึ่งดังต่อไปนี้: 

• พูดไม่ชัด  • เห็นภาพมัว/เห็นภาพซ้อน 
• แขนขาไม่มีแรง/อัมพาต • เหงื่อท่วมตัว • อาเจียน 

18 แดง 6 อัมพาต/พบมีหน้าเบี้ยวข้างใดข้างหนึ่ง/กําลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีก
เดียว < 3 ชั่วโมง 

18 แดง 7 มีอาการเกร็งกระตุก 
18 แดง 8 ไม่มีอาการเกร็งกระตุก อายุ > 45 ปี 
18 แดง 9 เบาหวาน 

1. ผู้ปวยปวดศีรษะหรือไม่ 
2. ผู้ปวยพูดไม่ชัดเหมือนปกติหรือไม่ 
3. ผู้ปวยตอบสนอง/ทําตามคําสั่งง่ายๆ ได้หรือไม่ 
4. ผู้ปวยตอบคําถามง่ายๆ ได้อย่างปกติหรือไม่ 
5. ถ้าไม่เหมือนปกติ, แตกต่างจากเดิมอย่างไร  
6. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 
7. ผู้ปวยเป็นโรคเบาหวานหรือไม่ 
8. ผู้ปวยมีอาการปวดที่ใดบ้างหรือไม่ 
 

79



อัมพาต(หลอดเลือดสมองตีบ/แตก)
‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

18 เหลือง 1 กําลังกล้ามเนื้ออ่อนแรง/สูญเสียการรับความรู้สึก (ชา)/ยืนหรือเดิน

ไม่ได้  

18 เหลือง 2 หายใจขัด  

18 เหลือง 3 ร่วมมือทำตามคำสั่งง่ายๆ •ไ ม่อยากทำ  

18 เหลือง 4  

18 เหลือง 5  

18 เหลือง 6 มีอาการอัมพาต/กําลังกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกเดียวมากกว่าหรือ

เท่ากับ 3 ชั่วโมง  

18 เหลือง 7 ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง; พูดไม่ปะติดปะต่อ หรือพูด 

ลําบากมากกว่าหรือเท่ากับ 3 ชั่วโมง 

18 เหลือง 8 หายใจเร็วไม่มีโรคหอบหืด อายุน้อยกว่า 20 ปี 

18 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

*คัดกรองการติดเชื้อระบบหายใจ - ดู คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง 

 

‘รหัสเขียว’  

18 เขียว 1 เบาหวาน  

‘รหัสขาว’  

18 ขาว 1 มีประวัติบาดเจ็บที่ศีรษะมาก่อน (ภายใน 3 วัน) 

18 ขาว 2 ไม่มีประวัติบาดเจ็บที่ศีรษะมาก่อน (ภายใน 3 วัน) 
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คําสั่งแนะนําก่อนหน่วยปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. ปลอบให้ผู้ปวยสงบ 

2. อย่าให้ผู้ปวยเคลื่อนไหว 

3. จัดคอให้ตรง (ไม่ให้หนุนหมอน) 

4. อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด 

5. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด, ที่เกี่ยวข้อง  

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• ผู้ปวยมีประวัติการเจ็บปวยหรือการผ่าตัดมาก่อนหน้านี้หรือไม่  
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หมดสติ/ไม่ตอบสนอง/หมดสติชั่ววูบ
 

ข้อมูลเบื้องต้น

ภาวะหมดสติ/ไร้การตอบสนอง เป็นอาการอีกอย่างหนึ่งที่วินิจฉัยแยกโรคได้ไม่ง่ายนัก เป็นอาการที่ต้องได้รับการมองหาอาการวิกฤตที่อาจร่วมกับปญหา

การเจ็บปวยซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิต ให้ใช้อาการวิกฤตในการกําหนดแผนการจัดส่งชุดปฏิบัติการฉุกเฉินแทนที่จะมองหาการวินิจฉัย  



หมดสติ/ไม่ตอบสนอง/
หมดสติชั่ววูบ
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หมดสติ/ไม่ตอบสนอง/หมดสติชั่ววูบ
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

19 แดง 1 ยืนยันได้ว่า ยังไมรู้่สึกตัว  

19 แดง 2 พอรู้สึกตัวมีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกขึ้นนั่ง/ยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • พูดได้แต่ประโยคสั้นๆ/พูด

ติดขึ้น • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็วซีโครง

บาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ • หายใจเร็ว มีโรคหอบหืด/ไม่มีโรคหอบ

หืดอายุ > 20 ปี • หายใจขัดโดยไม่มีอาการข้างต้นร่วมด้วย 

19 แดง 3 พอรูสึ้กตัวร่วมกับมีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปน้ีอย่างน้อย 1 ข้อ:  

• เหง่ือท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • เป็นลม/เกือบเป็นลมเม่ือลุกน่ัง/ยืน 

19 แดง 4  ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง)/ตอบเวลา/

สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง 

19 แดง 5  

19 แดง 6  พอรู้สึกตัว มีอาการเกร็งกระตุก 

19 แดง 7  พอรูสึ้กตัว ร่วมกับมีอาการเจ็บแน่นทรวงอก/ใจส่ัน ในผูป้วยอายุ >40 ปี 

19 แดง 8 พอรู้สึกตัวร่วมกับมีโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 

19 แดง 9 เบาหวาน 

1. ผู้ปวยตอบสนองต่อการกระตุ้นของคุณหรือไม่ 

2. ตอบสนองต่อเสียงของคุณ (ผู้ปวยตอบคําถามของคุณได้หรือไม่) 

3. ตอบสนองเมื่อคุณพยายามเรียกปลุกให้ตื่นหรือไม่ 

4. ผู้ปวยหมดสติครั้งนี้เป็นครั้งแรกในวันนี้ใช่หรือไม่ 

5. ผู้ปวยกําลังทําอะไรอยู่ก่อนหมดสติ สภาพแวดล้อมร้อนจัด เย็นจัด 

ผู้ปวยตัวร้อนหรือไม่ 

6. ผู้ปวยมีอาการอะไรขณะก่อนหมดสติบ้างหรือไม่ 

7. ผู้ปวยได้รับยา สารเสพติด หรือแอลกอฮอล์ก่อนหมดสติบ้างหรือไม่ 

8. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

9. ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 

10. ผู้ปวยรู้สึกอย่างไรเมื่อลุกขึ้นนั่ง 

11. ผู้ปวยมีอาการหัวใจเต้นเร็ว/ใจสั่นหรือไม่ 

12. ผู้ปวยมีอาการเจ็บปวด/ไม่สบายหรือไม่ ที่ส่วนใดของร่างกาย 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

19 เหลือง 1 ไม่ยืนยันการหมดสติ ผู้แจ้งไม่สามารถเข้าไปปลุก/เรียกผู้ปวยได้  

19 เหลือง 2 หายใจขัด  

19 เหลือง 3 หมดสติชั่ววูบ ร่วมกับมีอาการปวดศีรษะ  

19 เหลือง 4 หมดสติชั่ววูบเป็นตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป  

19 เหลือง 5 ผู้ปวยร่วมมือทำตามคำสั่งง่ายๆ เช่น ยกแขนซ้ายขึ้น /ทำไม่ได้ 

19 เหลือง 6 ผู้ปวยร่วมมือทำตามคำสั่งง่ายๆ เช่น ยกแขนซ้ายขึ้น /ไม่อยากทำ 

19 เหลือง 7 พอรู้สึกตัวร่วมกับมีอาการเจ็บแน่นทรวงอก/ใจสั่น  

ในผู้ปวยอายุ < 40 ปี  

19 เหลือง 8  หายใจเร็ว ไม่มีโรคหอบหืด อายุ < 20 ปี  

19 เหลือง 9  ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

*คัดกรองการติดเชื้อระบบหายใจ - ดู คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง 

 

‘รหัสเขียว’  

19 เขียว 1  ฟุบอยู่กับพวงมาลัยยานพาหนะ - พิจารณาแจ้งตํารวจ  

19 เขียว 2  ทราบชัดเจนว่าเมาสุรา โดยไม่มียาอื่นร่วมด้วย (ตอบสนองได้) 

19 เขียว 3 มีประวัติบาดเจ็บที่ศีรษะมาก่อน 

19 เขียว 4  

19 เขียว 5 หมดสติชั่ววูบเป็นครั้งแรกในวันนี้ 

 

‘รหัสขาว’  

19 ขาว 1 หน้ามืดแต่ไม่หมดสติ  

19 ขาว 2 ไม่มีประวัติบาดเจ็บที่ศีรษะมาก่อน 
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. การควบคุมทางหายใจในผู้ปวยหมดสติที่การหายใจปกติ (ไม่ใช่เหตุบาดเจ็บ) 

คําสั่งแนะนํา 

2. ถ้ารู้สึกตัวแล้วจัดให้ผู้ปวยนอนลง 

3. ถ้าผู้ปวยอาเจียนจัดให้ผู้ปวยนอนตะแคง 

4. กรุณาอย่าทิ้งผู้ปวยเตรียมพร้อมทําการช่วยฟื้นคืนชีพผู้ปวย 

5. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• ผู้ปวยมีประวัติการเจ็บปวยหรือการผ่าตัดหรือไม่  

• ผู้ปวยมีบัตรแจ้งโรคประจําตัวหรือไม่  
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เด็ก(กุมารเวชกรรม)


การได้มาซึ่งข้อมูลในผู้ปวยฉุกเฉินที่เป็นเด็กเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง ผู้ปวยส่วนใหญ่มักอายุน้อยเกินกว่าที่จะบ่งชี้อาการนําสําคัญหรือให้ รายละเอียดอาการที่
เกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ เด็กเล็กๆ ที่ปวยหรือช็อก มักไม่มาด้วยอาการที่พบโดยทั่วไปเหมือนผู้ใหญ่ ที่ทําให้คํานึงถึงและตรวจ พบอาการแสดงวิกฤตได้ตั้งแต่ระยะต้นๆ ด้วย
เหตุนี้ การบริการการแพทย์ฉุกเฉินจึงยอมรับการอ้างอิงจาก “อาการสาม” (pediatric triangle) เพื่อกําหนดทราบสภาวะของผู้ปวยเด็ก  

อาการสามดังกล่าว ได้แก่ 1. ลักษณะปรากฏทั่วไป (APPEARANCE) 2. งานการหายใจ (WORK OF BREATHING) และ 3. อาการแสดงการไหลเวียนเลือดที่
ผิวหนัง (CIRCULATION SKIN SIGNS) การวัดสัญญาณชีพทั่วไป เช่น ชีพจรและ ความดันเลือด มักใช้ในการกําหนดทราบภาวะผู้ปวยเด็กขาดเสถียรภาพไม่ได้ และ
เนื่องจากการประเมินดังกล่าวใช้การดูเป็นหลัก จึงอาจประเมิน ได้ง่ายด้วย คําถามสําคัญและความร่วมมือของผู้แจ้ง  

ลักษณะปรากฏทั่วไป (APPEARANCE):  

ลักษณะปรากฏทั่วไปบอกอย่างยิ่งถึงภาวะได้ออกซิเจน การได้รับเลือดของสมอง และการทํางานของระบบประสาทกลาง มีองค์ประกอบหลายประการที่  
ประกอบกันเป็นลักษณะปรากฏทั่วไป:  

1. ความตื่นตัว (Alertness): เด็กตอบสนองหรือไม่: ไม่อยู่นิ่ง กระวนกระวาย หรือเซื่องซึม  
2. การดึงดูดความสนใจไม่ได้ (Distractibility): สามารถดึงดูดความสนใจของเด็กได้ด้วยสิ่งล่อหรือไม่  
3. การกล่อมให้นิ่งได้ (Consolability): พ่อแม่หรือผู้เลี้ยงเด็กกล่อมให้เด็กรู้สึกสบายขึ้นได้หรือไม่  
4. การสบตา (Eye contact): เด็กคงการสบตาได้หรือไม่  
5. การพูด/ร้อง (Speech/Cry): การพูด/ร้องเป็นอย่างไร: เสียงอ่อนหรืออู้อี้หรือแหบห้าวหรือไม่  
6. การเคลื่อนไหวด้วยตนเอง (Spontaneous motor activity): เด็กมีการเคลื่อนไหวหรือไม่ กล้ามเนื้อมีกําลังดีหรือไม่  
7. สีผิว (Color): ผิว เด็กเป็นสีชมพูหรือไม่ หรือซีด หมองคล้ำ หรือเป็นดวงๆ  
งานการหายใจ (WORK OF BREATHING):  

ท่าทางผิดปกติ การดึงรั้งกล้ามเนื้อหายใจ และการได้ยินเสียงหายใจ เป็นอาการแสดงถึงการเพิ่มงานการหายใจและการหายใจ ยากลําบาก  
1. ท่านั่งสามขา (Tripod position): โน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อหายใจ ซึ่งอาจช่วยให้เด็กหายใจได้ดีขึ้นด้วยการทําให้ทางหายใจเหยียดตรงขึ้น  
2. การดึงรั้งกล้ามเนื้อหายใจ (Retractions): การมองเห็นเนื้อเยื่ออ่อนบุมลงไปในผนังทรวงอกหรือลําคอ บ่งถึงการเพิ่มงานการหายใจอย่างมี นัยสําคัญ  
3. เสียงหวีด (Wheezes): เสียงแหลมดังซึ่งได้ยินขณะหายใจออกคล้ายเสียงนกหวีด เกิดจาก หลอดลมตีบเกร็งหรือทางหายใจขนาดใหญ่บวม  
4. เสียงฮื้ดขณะหายใจเข้า (Stridor): เสียงแหลมปร่าได้ยินขณะหายใจเข้า เกิดจากทางหายใจส่วนบนบวมและหดเกร็ง  

เด็ก(กุมารเวชกรรม)
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อาการแสดงการไหลเวียนเลือดที่ผิวหนัง (CIRCULATION/SKIN SIGNS):  

อาการแสดงที่ผิวหนังสะท้อนโดยตรงถึงสภาวะระบบไหลเวียนเลือด  

• สีผิว (Skin Color): ปกติหรือไม่: สีชมพู เป็นดวงๆ ซีด หรือหมองมัว  

อาการเขียวคล้ำ (Cyanosis) เป็นอาการที่พบในระยะท้ายๆ และมักใช้ประเมินเด็กปวยไม่ค่อยได้  

• อุณหภูมิ (Temperature): ปกติหรือไม่: ร้อน หรือ เย็น  

• เวลาเติมเต็มหลอดเลือดฝอย (Capillary Refill Time): วิธีที่แม่นยําที่สุดในการประเมินสภาวะระบบไหลเวียนของผู้ปวยทุกคน กดปลายเล็บ จนเห็นสีชมพูจาง

ลงแล้วปล่อย สีชมพูที่ปลายเล็บควรกลับมาภายใน 2 วินาที หากช้ากว่านี้บ่งถึงปญหาการกําซาบเลือด  

ภาวะไข้ชัก: เกิดขึ้นได้บ่อยใน เด็กอายุ <6 ปี มักเป็นระยะสั้นๆ ชักทั้งตัว (grand mal หรือgeneralized body convulsions) และหยุดได้ เองโดยไม่ต้องทําอะไร 

การชักในเด็กอายุ <6 ขวบ จึงมักสันนิษฐานว่าเป็นภาวะไข้ชัก  
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เด็ก(กุมารเวชกรรม)
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

20 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว  
20 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• หายใจแล้วหน้าอกบุม • กระสับกระส่าย ต้องผุดลุกผุดนั่ง/ต้องนั่ง  
โน้มตัวไปข้างหน้า ใช้มือยันเพื่อช่วยให้หายใจได้ • หายใจเร็ว  
และดูเหนื่อย/ต้องผงกศีรษะช่วยให้หายใจได้้ • พูดได้ประโยคสั้น  
• หายใจเร็ว แรง และลึก 

20 แดง 3 พอรู้สึกตัว/ร่วมกับมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ:  
• ริมฝีปากเขียวคล้ำ • ตัวลายเป็นจ้ำๆ/ผิวลายเป็นดวงๆ • ตัวซีดเย็น 
• ตัวอ่อนปวกเปียก  
• เป็นลม/เกือบเป็นลมมื่อลุกนั่ง/ยืน • กระหม่อมบุม/ตาโหล/ปากแห้ง/
ปสสาวะน้อย  

20 แดง 4 เด็กมีอาการผิดปกติต่อไปนี้บ้างหรือไม่  
• เงียบผิดปกติ • เงื่องหงอย/ เซื่องซึม • น้ำลายไหลยืดร่วมกับอาการ
กลืนลําบาก 

20 แดง 5 มีไข้ ร่วมกับมีเลือดออกโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ  
20 แดง 6 ชัก: หลายครั้ง > 3 ครั้งต่อชั่วโมง   
20 แดง 7 ยืนยันได้ว่ากินสารกัดกร่อน/ไม่แน่ใจว่ากินสารกัดกร่อน ร่วมกับมีอาการ

กลืนลําบาก  
20 แดง 8 กินยา/สารพิษ น้ำมันที่ไม่ใช่อาหาร เช่น น้ำมันกาด น้ำมันสน ยืนยันได้

ว่ากินมา < 30 นาที 
20 แดง 9 ภาวะผิดปกติแต่กําเนิดที่มีอันตรายต่อชีวิต 

1. เด็กตอบสนองต่อการกระตุ้น/เร้าหรือไม่ 
2. เด็กดูเป็นอย่างไร 
3. สีผิวของเด็กเป็นอย่างไร 
4. เด็กมีอาการหายใจยากลําบากหรือไม่ 
5. เด็กกินอะไรเข้าไปหรือไม่ หรือมีสิ่งใดในปากเด็กหรือไม่ 
6. เด็กชักหรือไม่ 
7. เด็กปวยมาก่อนหรือไม่ 
ถ้าใช่ เด็กปวยมานานเท่าไร 
ถ้าใช่ อาการเริ่มอย่างรวดเร็ว (ภายใน 10 ชั่วโมง) หรือไม่ 
8. เด็กมีไข้หรือตัวร้อนหรือไม่ 
9. เด็กมีน้ำลายไหลยืดหรือมีความยากลําบากขณะกลืนหรือไม่ 
หมายเหตุ: พิจารณาผู้แจ้งที่น่าสงสัย/การทารุณกรรม ตรวจสอบ ประวัติอดีต! 

พิจารณาแจ้งตํารวจ 
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‘รหัสเหลือง’  

20 เหลือง 1 อาเจียนหรือถ่ายเหลวมากกว่า10ครั้งใน1วัน 

20 เหลือง 2 หายใจขัด 

20 เหลือง 3/20 เหลือง 4 เด็กมีอาการผิดปกติอย่างน้อย1ข้อ 

 • เซื่องซึม/เงื่องหงอย • เงียบผิดปกติ • มีน้ำลายไหลยืดร่วมกับ

อาการกลืนลำบาก  

20 เหลือง 5 มีไข้ • มีเลือดออกโดยไม่ได้รับบาดเจ็บ เช่น มีจุดเลือดออก  

เลือดกำเดา อาเจียนเป็นเลือด ถ่ายเป็นเลือด 

20 เหลือง 6 ชัก น้อยกว่า 3 ครั้งต่อชั่วโมง 

20 เหลือง 7 กินยา/สารพิษ/สารกัดกร่อนน้ำมันที่ไม่ใช่อาหาร:  

• ยืนยันไม่ได้ชัดเจน • ไม่มีอาการกลืนลําบาก • กินมาแล้ว > 30 นาที 

20 เหลือง 8 กินสารไฮโดรคาร์บอน/ได้รับยาเกินขนาด:  

• ไม่ยืนยันยันชัดเจน • กินมาแล้ว > 30 นาที 

20 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอืยดอาการของเด็กไม่ได้ 

 

‘รหัสเขียว’  

20 เขียว 1 มีไข้ < 4 หรือ > 7 วัน ร่วมกับมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 ข้อ:  

 • กรีดร้องกวนผิดปกติ • กล่อมให้หยุดร้องไม่ได้ • อายุ < 3 เดือน 

 • อาการขาดสารน้ำ เช่นกระหม่อมบุม ตาโหล ปากแห้ง ปสสาวะน้อย  

 • อาเจียน/ถ่ายเหลว > 10 ครั้งใน 1 วัน  

20 เขียว 2 • มีไข้ 4-7 วัน 

20 เขียว 3 • เด็กมีความผิดปกติแต่กำเนิด/พิการ และต้องการความช่วยเหลือ 
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‘รหัสขาว’  

20 ขาว 1 มีผื่นตามตัว  

20 ขาว 2 ปวดฟน/ปวดหู  

20 ขาว 3 มีไข้ (ทุกคนที่เข้าไม่ได้กับ ‘รหัสอื่น’) 

20 ขาว 4 อาการไม่จําเพาะอื่นๆ 

20 ขาว 5 กล่อมแล้วเงียบ 

20 ขาว 6 มีไข้ < 4 หรือ > 7 วัน อายุน้อยกว่า 3 เดือน 

20 ขาว 7 มีไข้ < 4 หรือ > 7 วัน อายุมากกว่า 3 เดือน 

 



คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. กล่อมให้เด็กสงบ  

2. ถ้ามีไข้ชัก ให้ถอดเสื้อผ้าออกแล้วเช็ดตัวเด็กด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ 

3. ถ้าผู้ปวยไม่รู้สติและหายใจไม่ปกติ ตรงไปยัง คําสั่งแนะนําสําหรับภาวะหัวใจ

หยุดเต้น/หยุดหายใจ 

• อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 
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ถูกทําร้าย/บาดเจ็บ
ข้อมูลเบื้องต้น  

โดยสถิติแล้ว การถูกทําร้ายบาดเจ็บมักไม่ใคร่จะต้องตอบสนองด้วย ‘รหัสวิกฤต’ อย่างไรก็ตาม การได้ข้อมูลที่แม่นยําเกี่ยวกับอาวุธ และการบาดเจ็บมีความ

สําคัญเพื่อกําหนดทราบการบาดเจ็บเจาะทะลุ (ถูกยิงหรือถูกแทง) เหนือมือหรือเท้า การตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ อาจ จําเป็นสําหรับผู้ปวยบาดเจ็บศีรษะร่วมกับการมี

ระดับความรู้สึกตัวลดลง  

ภาวะเลือดออกห้ามไม่หยุด คือภาวะเลือดออกที่ควบคุมไม่ได้ด้วยการใช้ผ้าสะอาดกดโดยตรงที่บาดแผล การจัดส่งปฏิบัติการฉุกเฉิน ด้วย ‘รหัสแดง’ 

ไม่พึงกระทําจนกว่าผู้แจ้งได้พยายามห้ามเลือดแล้วไม่สําเร็จ  

บาดเจ็บศีรษะ  

อาการบ่งชี้ความรุนแรงการบาดเจ็บที่สําคัญที่สุดในผู้ปวยบาดเจ็บศีรษะ ได้แก่ ระดับความรู้สึกตัว ผู้ปวยที่มีระดับความรู้สึกตัวลดลง บ่งชี้ถึงการบาดเจ็บ

สมอง ซึ่งมักเป็นภาวะเลือดคั่งรอบๆ สมอง (ใต้หรือเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก: subdural or epidural hematoma) หรือ ในเนื้อสมอง (intracerebral hematoma) เนื้อเยื่อ

สมองบวมจากการกระทบกระแทก อาจเป็นเหตุให้ระดับความรู้สึกตัวลดลงได้เช่นกัน  

ผู้ปวยที่ไม่รู้สติและไม่ตอบสนองอย่างชัดเจน บ่งชี้ว่าสมองทํางานผิดปกติอย่างรุนแรงและจําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ ทันที  

กลวิธานการบาดเจ็บมีความสําคัญในการประเมินการบาดเจ็บทุกกรณี  

การบาดเจ็บศีรษะมักพบร่วมกับมีการขาดเจ็บกระดูกสันหลังส่วนคอ และไม่ควรเคลื่อนย้ายหรือขยับตัวผู้ปวยบาดเจ็บศีรษะจนกว่าผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินจะ

มาถึงตัวผู้ปวย เว้นแต่มีภาวะอันตรายต่อชีวิต  

อาการวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับการบาดเจ็บศีรษะ ได้แก่:  

1. ระดับความรู้สึกตัวลดลง  

2. ผู้ปวยต่อต้านขัดขืนอย่างไร้เหตุผล - มักเกิดจากมีเลือดคั่งในสมองส่วนหน้า  

3. หายใจยากลําบาก - มักเกิดจากการบาดเจ็บทางหายใจหรืออวัยวะที่เกี่ยวข้อง  

4. ชัก ตามหลังการบาดเจ็บศีรษะ  

อาการไม่วิกฤตของการบาดเจ็บศีรษะ ได้แก่:  

1. การหมดสติชั่ววูบ (< 5 นาที) ตามด้วยการตื่นและรู้สึกตัวดี (พบได้บ่อย แต่ไม่บ่งชี้ถึงปจจัยเสี่ยงวิกฤตในการประเมินผู้บาดเจ็บศีรษะ)  

2. ภาวะหลงลืมเหตุการณ์ที่ก่อการบาดเจ็บ  

ถูกทําร้าย/บาดเจ็บ
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ถูกทําร้าย/บาดเจ็บ
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

21 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ  
21 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/ยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • พูดได้แค่ประโยคสั้นๆ/ 
พูดติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • ตัวซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว 
ซี่โครงบาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ  

21 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ:  
• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อลุกนั่ง/
ยืน 

21 แดง 4 มีอาการตามหลังการบาดเจ็บ อย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้: 
• ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง) • ชัก   
• ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง • ต่อสู้ขัดขืนอย่างไร้เหตุผล  

21 แดง 5 เลือดออกห้ามไม่หยุด  
21 แดง 6 ชัก  • ผู้ปวยบาดเจ็บที่ส่วนใดของร่างกาย 
21 แดง 7 มีกระดูกหักตำแหน่ง ต้นคอ/หลัง/กระดูกเชิงกราน/ต้นขา/ต้นแขน 
21 แดง 8 ถูกยิง,ถูกแทงบริเวณ ศีรษะ/คอ ทรวงอก ช่องท้อง อื่นๆ  

• ห้ามเลือดให้หยุดได้ด้วยการกดแน่นๆ หรือไม่ 
21 แดง 9 เกณฑ์อุบัติภัยหมู่ 

1. ผู้ต้องสงสัยยังคงอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ 

ถ้าใช่, กรุณาให้รายละเอียด แล้วแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

2. ที่เกิดเหตุปลอดภัยหรือไม่ 

3. กรุณาให้รายละเอียดว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น 

4. ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 

5. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

6. ผู้ปวยตอบสนองและทําตามคําสั่งง่ายๆ ได้หรือไม่ 

7. ผู้ปวยตอบคําถามง่ายๆ ได้อย่างปกติหรือไม่ 

8. ผู้ปวยต่อต้านขัดขืนอย่างไร้เหตุผล (ท่าทางคล้ายอยากต่อสู้กับคุณ) หรือไม่ 

9. ผู้ปวยมีอาการชักหรือไม่ 

10. ผู้ปวยถูกทําร้ายด้วยอะไร 

11. ผู้ปวยมีเลือดออกหรือไม่ ถ้าใช่: • มากเพียงใด • นานเท่าไร 

12. ผู้ปวยเพิ่งบาดเจ็บศีรษะหรือไม่ ถ้าใช่: บาดเจ็บมานานเท่าไรแล้ว 
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‘รหัสเหลือง’  

21 เหลือง 1 ถูกยิง ถูกแทง บริเวณ แขน/ขา  

21 เหลือง 2 หายใจขัด  

21 เหลือง 3 บาดเจ็บไม่รุนแรงจากการถูกอาวุธ  

21 เหลือง 4 • แขนขาหักหลายแห่ง • กระดูกต้นขาหัก • สะโพกหักและ/หรือ

เคลื่อน  

21 เหลือง 5 หมดสติชั่ววูบครั้งเดียว ตามหลังการบาดเจ็บ  

21 เหลือง 6/21 เหลือง 7  

21 เหลือง 8 บาดเจ็บไม่ทราบสาเหตุ  

21 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

 

‘รหัสเขียว’  

21 เขียว 1 มีกระดูกหักส่วนอื่นๆ ที่เหลือ  

21 เขียว 2 บาดเจ็บศีรษะ/ลําคอเล็กน้อย  

21 เขียว 3  

21 เขียว 4 กระดูกหัก/เคลื่อนแห่งเดียว: • แขนขา  

21 เขียว 5 ถูกประทุษร้ายทางเพศ  

21 เขียว 6  

21 เขียว 7 ตํารวจร้องขอการสนับสนุน/ตรวจสอบการบาดเจ็บ  

21 เขียว 8 ถูกสารป้องกันตัว เช่น สเปรย์พริกไทย  
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‘รหัสขาว’  

21 ขาว 1 ไม่มีกระดูกหัก  

21 ขาว 2 วิตกกังวลแต่ไม่ปรากฏการบาดเจ็บ  

21 ขาว 3 เจ็บปวดจากการผ่าตัด/หัตถการที่เพิ่งได้ทําไป  

21 ขาว 4 กระดูกหัก/เคลื่อนแห่งเดียว: • นิ้วมือ/นิ้วเท้า  

21 ขาว 5 แผลถลอก/ฉีกขาดเล็กน้อย ห้ามเลือดให้หยุดได้แล้ว  

 

 

คําสั่งแนะนําก่อนหน่วยปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. อย่าขยับเขยื้อน/แตะต้องวัตถุที่เสียบติดอยู่ที่ตัวผู้ปวย 

2. ไม่แตะต้องอาวุธหรือรบกวนที่เกิดเหตุ 

3. สงวนพยานหลักฐาน 

4. หากไม่รู้สึกตัว ตรงไปยัง การควบคุมทางหายใจในผู้ปวยหมดสติที่การหายใจ

ปกติ (การบาดเจ็บ) คําสั่งแนะนํา 

5. จัดให้ผู้ปวยนอนลงและอยู่ในความสงบ 

6. ถ้ามีเลือดออก ให้ใช้ผ้าอนามัยหรือผ้าสะอาดวางปดบนแผลแล้วกดลงให้แน่น 

ไม่เอาผ้าออก ถ้าจําเป็น ให้ใช้ผ้าอนามัยหรือผ้าสะอาดโปะลงไปเพิ่ม แล้วกด  

แน่นๆ 

7. ไม่ควรให้ผู้ปวยถอดเสื้อผ้าหรืออาบน้ำ 

8. ห่มผ้าให้ผู้ปวยอบอุ่น 

9. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

• อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 

• อายุ 

• เพศ 

• อาการนําสําคัญ 

• เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

• อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

• ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  

• การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• มีการแจ้งตํารวจแล้วหรือยัง 
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ไหม้/ลวก-ความร้อน/กระแสไฟฟา/สารเคมี

 ข้อมูลเบื้องต้น

อาการไหม้/ลวกอาจเกิดจากความร้อน สารเคมี กระแสไฟฟ้า กัมมันตรังสี หรือแสงแดด  

อาการไหม้/ลวกจําแนกได้เป็นระดับดังนี้:  

ระดับที่หนึ่ง (first degree) เป็นเฉพาะที่ผิวๆ ชั้นบนสุด  

ระดับที่สอง (second degree) เป็นตุ่มพองและแดงลึกลงไป  

ระดับที่สาม (third degree) เป็นการทําลายผิวหนังตลอดทั้งทุกชั้น และอาจไหม้เกรียม/ดํา หรือขาว/แห้ง ก็ได้  

อาการไหม้/ลวกของทางเดินหายใจมีอันตรายมาก เนื่องจากการบวมจะก่อให้เกิดการอุดกั้นทางหายใจตามมา ความรุนแรงของการไหม้ จําแนกได้ด้วย   

‘กฎแห่งเก้า (Rule of Nines)’  

 

การบาดเจ็บไหม้/ลวกวิกฤต:  

อาการไหม้/ลวกระดับที่สองหรือสาม > 20% ของผิวกายในผู้ใหญ่ (อายุ >15 ป) หรือ >10% ในเด็ก เป็นอันตรายเนื่องจากจะมีการ  

สูญเสียสารน้ำผ่านพื้นผิวที่ไหม้อย่างรวดเร็ว ทำให้สูญเสียการควบคุมอุณหภูมิกายบนพื้นผิวที่ไหม้ และสูญเสียผิวหนังในการป้องกันการติดเชื้อ  

การไหม้/ลวกทางหายใจ (ท่อลม จมูก ปาก กล่องเสียง หรือปอด) ร่วมกับมีอาการกลืนลําบาก เสียงแหบ หรือหายใจยากลําบาก  

ไฟฟาช็อต เป็นอันตรายเนื่องจากมีการทําลายเนื้อเยื่อร่างกายซึ่งมองไม่เห็นตลอดทางที่กระแสไฟฟ้าผ่าน กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์หรือสูงกว่า ก่อให้เกิดการทํา

ลายเนื้อเยื่อและทำลายการทํางานกระแสไฟฟ้าหัวใจอย่างมีนัยสําคัญ  

การสูดสําลักควัน มีความสําคัญซึ่งมักเกี่ยวข้องกับการหายใจรับคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไป ควรสงสัยในผู้ปวยไม่รู้สติหรือระดับความรู้สึกตัวลดลง  



ไหม้/ลวก-ความร้อน/
กระแสไฟฟา/สารเคมี
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ไหม้/ลวก-ความร้อน/กระแสไฟฟา/สารเคมี
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง, หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

22 แดง 1 ไม่รูสึ้กตัว หรือ ไม่หายใจ อย่าขยับตัวผูป้วยโดยเฉพาะส่วนศรีษะ และคอ 

22 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจไดดีขึ้น • พูดได้เพียงประโยค

สั้นๆ/พูดติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว 

ซี่โครงบาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ 

22 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ: 

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบ

เมื่อนั่ง/ยืน 

22 แดง 4 มีอาการตามหลังการบาดเจ็บ อย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้: 

• ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง) • ชัก 

• ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง • ต่อสู้ขัดขืนอย่างไร้เหตุผล 

22 แดง 5 เลือดออกห้ามไม่หยุด 

22 แดง 6 ไหม้ทางหายใจ จมูก ปาก คอ: แสดงโดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 1 

ข้อ • เสียงแหบ • พูดลําบาก • กลืนลําบาก/ชัก  

22 แดง 7 ไหม้/ลวกผิวกาย: > 20% ในผู้ใหญ่ และ > 10% ในเด็ก 

22 แดง 8 ไฟฟ้าช็อตจากสายไฟโดยตรงหรือกล่องจัดจ่ายไฟฟ้า 

22 แดง 9 เกณฑ์อุบัติภัยหมู่ 

1. ผู้ต้องสงสัยยังคงอยู่ในบริเวณนั้นหรือไม่ 

2. ผู้ปวยมีแผลไหม้/ลวกที่ส่วนใดของร่างกายบ้าง  

3. กรุณาให้รายละเอียดด้วยว่าแผลแต่ละแห่งกว้างเพียงใด  

4. ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่  

5. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

6. ผู้ปวยมีอาการกลืนลําบากหรือไม่ 

7. ผู้ปวยมีแผลไหม้/ลวกที่ศีรษะหรือใบหน้าหรือไม่ ถ้ามี: 

ผู้ปวยมีอาการไอหรือไม่ 

8. ขนจมูกของผู้ปวยถูกไฟไหม้ด้วยหรือไม่ 

9. ผู้ปวยถูกไหม้รอบๆ ปากหรือจมูกด้วยหรือไม่  

10. ถ้าเป็นผู้ชาย, มีหนวดถูกไหม้บ้างหรือไม่ 

11. ผู้ปวยถูกไฟฟ้าช็อตอย่างไร 

12. ผู้ปวยมีการชักหลังบาดเจ็บหรือไม่ 

13. ขณะนี้ผู้ปวยยังมีเลือดออกอยู่หรือไม่ 

14. ผู้ปวยถูกไหม้/ลวก/สารกัดกรอนสิ่งใด 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

22 เหลือง 1 ของเหลวร้อนหกราด 

22 เหลือง 2 หายใจขัด 

22 เหลือง 3 ไฟฟ้าช็อตจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ไม่เข้าเกณฑ์ ‘รหัสแดง’ 

22 เหลือง 4 

22 เหลือง 5 สารเคมีไหม้ตา 

22 เหลือง 6 ไหม้/ลวกผิวกาย: • ผู้ใหญ่ 10-20% • เด็ก 5-10% 

22 เหลือง 7 แบตเตอรี่ระเบิด 

22 เหลือง 8 ไหม้/ลวกที่มือ เท้า หรืออวัยวะเพศ 

22 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

1. ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าช็อต จากเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดใด  

2. ผู้ปวยยังคงติดอยู่กับแหล่งกระแสไฟฟ้าหรือไม่  

3. ผู้ปวยมีการบาดเจ็บอย่างอื่นๆ ด้วยบ้างหรือไม่ 

 

‘รหัสเขียว’  

22 เขียว 3 ไฟฟ้าช็อตจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ไม่มีอาการ  

22 เขียว 6 ไหม้/ลวกผิวกาย: • ผู้ใหญ่ < 10% • เด็ก < 5%  

22 เขียว 8 ถูกสารป้องกันตัว เช่น แกสน้ำตาหรือสเปรย์พริกไทย  

 

‘รหัสขาว’  

22 ขาว 1 ถูกไม้ขีดไฟ/บุหรี่จี้เล็กน้อย  

22 ขาว 2 ไหม้จากความเย็นจัด  

22 ขาว 3 มีอาการแสบร้อนจากการถูกแดด 
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

สําหรับการไหม้/ลวกทุกประเภท: 
1. ถ้าผู้ปวยไม่รู้สติ ตรงไปยัง การควบคุมทางหายใจในผู้ป่วยหมดสติที่การ

หายใจปกติ (การบาดเจ็บ) คําสั่งแนะนํา 
2. ถ้าผู้ปวยไม่รู้สติและไม่หายใจปกติ ตรงไปยัง คําสั่งแนะนําสําหรับภาวะหัวใจ

หยุดเต้น/หยุดหายใจ 
ไฟฟา: (ไฟฟ้าช็อต ฟ้าผ่า): 
1. ตัดกระแสไฟฟ้า (ปดสวิตช์ สับคัทเอาท์ออก) โดยคำนึงถึงความปลอดภัย 
ความร้อน: (ไฟไหม้ การสูดสําลักควัน วัตถุร้อน ของเหลวร้อน) : 
1. นําผู้ปวยออกจากแหล่งความร้อน 
2. ถ้าสิ่งที่ทําให้ไหม้/ลวกยังคงอยู่บนผิวหนัง (น้ำมันร้อน ยางมะตอย พลาสติก) 

รดบริเวณที่ไหม้ด้วยน้ำเย็นสะอาด (ไม่ใช่น้ำแข็ง) 
• สําหรับการไหม้จากความร้อนอื่นๆ leave burn area exposed.  
สารเคมี:  
* อย่าผลีผลาม อยู่เหนือลม อยู่ห่างไกล จากบริเวณหกรั่วไหล ไอระเหย ฟูมและ

ควัน 
1. ให้ผู้ปวยถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนสารเคมีออก หากทําได้ (ไม่ควรถอดเสื้อออกผ่าน

ศีรษะ อาจต้องตัด ถ้าจําเป็น)  
2. กรณีสารเคมีเข้าตา ให้รินน้ำผ่านตามากๆ (กรณีผู้ปวยใส่เลนส์สัมผัส ให้ถอด  

ออกก่อน)  
3. กรณีสารเคมีเป็นผง ให้ปดออก ห้ามใช้น้ำล้าง  
4. หาข้อมูลสารเคมีเพิ่มเติม (เอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี : MSDS ถ้ามี)  

1. อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 
2. อายุ 
3. เพศ 
4. อาการนําสําคัญ 
5. เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 
6. อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
7. ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  
8. การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 
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จมน้ำ/หน้าคว่ำจมน้ำ/บาดเจ็บเหตุดําน้ำ/บาดเจ็บทางน้ำ
 

ข้อมูลเบื้องต้น  

ประเด็นสําคัญที่ต้องระลึกเสมอว่า มักมีการบาดเจ็บศีรษะและคอเกิดขึ้นได้บ่อยในผู้ปวยอุบัติเหตุทางน้ำหรือผู ้ปวยหน้าคว่ำจมน้ำ นอกจากนี้อุบัติเหตุ

ประดาน้ำมักมีฟองอากาศอุดหลอดเลือดหรือน้ำหนีบเกิดร่วมด้วย  

 

อุบัติการณ์วิกฤต:  

การหายใจยากลําบากซึ่งแย่ลงในการบาดเจ็บทางน้ำภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลังการจมน้ำ  

อุบัติเหตุประดาน้ำ (Scuba diving accidents) วิกฤตเนื่องจากมีโอกาสเกิดฟองอากาศอุดหลอดเลือดหรือโรคเคซองชนิดปวดแขนขาและ ท้องได้  

คําแนะนําเพิ่มเติมซึ่งสามารถให้แก่ผู้แจ้ง ณ ที่เกิดเหตุการณ์ คือการทําให้ผู้ปวยรักษาอุณหภูมิกายให้อบอุ่นด้วยการห่มผ้าห่มที่แห้ง และอุ่นระหว่างรอ  

ชุดปฏิบัติการไปถึง  

 

อุบัติการณ์ไม่วิกฤต:  

สภาพจมน้ำ ของผู้ปวยอาจมีนัยสําคัญเนื่องจากผู้ปวยดังกล่าวจํานวนมากอาจมีปญหาปอดหลังจาก (ถึง 24 ชั่วโมง) ได้รับการช่วย ขึ้นมาจากน้ำและเห็น 

ว่าไม่มีปญหา  

จมน้ำ/หน้าคว่ำจมน้ำ/
บาดเจ็บเหตุดําน้ำ/บาดเจ็บทางน้ำ
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จมน้ำ/หน้าคว่ำจมน้ำ/บาดเจ็บเหตุดําน้ำ/บาดเจ็บทางน้ำ
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

23 แดง 1 ไม่รู้สึกตัว หรือ ไม่หายใจ อย่าขยับตัวผู้ปวยโดยเฉพาะส่วนศีรษะและ

คอ  

23 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้ • พูดได้เพียงประโยค  

สั้นๆ พูดติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว

ซี่โครงบาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ  

23 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ:  

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบ

เมื่อนั่ง/ยืน 

23 แดง 4 มีอาการตามหลังการบาดเจ็บ อย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้:  

• ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง) • ชัก  

• ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง • ต่อสู้ขัดขืนอย่างไร้เหตุผล 

23 แดง 5 เลือดออกห้ามไม่หยุด บริเวณสรีษะ/คอ/ทรวงอก/ช่องท้อง 

23 แดง 6 ผู้ปวยชักหลังจากจมน้ำ 

23 แดง 7 อุบัติเหตุการดําน้ำด้วยเครื่องประดาน้ำ  

23 แดง 9 เกณฑ์อุบัติภัยหมู่  

1. ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 

2. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

3. ผู้ปวยดําน้ำด้วยเครื่องประดาน้ำหรือไม่ 

4. ผู้ปวยชักหลังจากจมน้ำหรือไม่ 

5. ผู้ปวยมีตำแหน่งบาดแผลส่วนใดของร่างกาย 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

23 เหลือง 1 จมน้ำ/หน้าคว่ำจมน้ำ ผู้ปวยรู้สึกตัว 

23 เหลือง 2 หายใจขัด 

23 เหลือง 3 สําลักน้ำ/มีอาการไอ 

23 เหลือง 4 • แขนขาหักหลายแห่ง • กระดกูต้นขาหัก • สะโพกหักและ/หรือเคล่ือน 

23 เหลือง 5 บาดเจ็บอื่นๆ: ศีรษะ/คอ/หลัง/ลําตัว/มีอาการปวดคอ 

23 เหลือง 6 ผู้ปวยได้รับการยืนยันว่าจมน้ำ > 1 นาที ที่ไม่เข้าเกณฑ์ ‘รหัสแดง’  

23 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

1. ผู้ปวยจมอยู่ใต้น้ำนานเท่าไร 

2. ผู้ปวยได้รับการช่วยขึ้นจากน้ำใช่หรือไม่ 

3. ผู้ปวยกําลังทําอะไรอยู่ก่อนเกิดเหตุการณ์ 

 

‘รหัสเขียว’  

23 เขียว 1 บาดเจ็บทางน้ำเล็กน้อย ผู้ปวยไม่จมน้ำ: • แผลฉีกขาดที่ห้ามเลือดให้

หยุดได้  

23 เขียว 4 บาดเจ็บทางน้ำเล็กน้อย ผู้ปวยไม่จมน้ำ: • กระดูกแขน/ขาหัก/เคลื่อน

ตําแหน่งเดียว  

 

‘รหัสขาว’  

23 ขาว 1 บาดเจ็บทางน้ำเล็กน้อย ผู้ปวยไม่จมน้ำ:  

• แผลถลอก/ฉีกขาดเล็กน้อย ห้ามเลือดให้หยุดได้ • ฟกซ้ำ  

23 ขาว 4 บาดเจ็บทางน้ำเล็กน้อย ผู้ปวยไม่จมน้ำ:  

• กระดูกนิ้วเท้า/นิ้วมือหัก/เคลื่อนตําแหน่งเดียว 
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. หากไม่รู้สึกตัว/ไม่หายใจ ให้ตรงไปดูที่ หัวใจหยุดเต้น คําสั่งแนะนํา  

2. อย่าลงไปในน้ำ 

3. โยนเสื้อชูชีพ/ทุ่นลอยน้ำให้ผู้ปวยเกาะ ถ้าหาได้ 

4. ห่มผ้าให้ผู้ปวยอบอุ่น 

 

 

1. อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 

2. อายุ 

3. เพศ 

4. อาการนําสําคัญ 

5. เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

6. อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

7. ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  

8. การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• ผู้ปวยอยู่บนบกหรือในเรือหรือยัง 
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พลัดตกหกล้ม/อุบัติเหตุ/เจ็บปวด
ข้อมูลเบื้องต้น  
การทํางานบริการการแพทย์ฉุกเฉินภาคสนามในการบาดเจ็บมักตั้งอยู่บนฐานกลวิธานการบาดเจ็บ และการประเมินเพื่อจัดลําดับการ จัดส่งปฏิบัติการฉุกเฉิน

ในอาการนําสําคัญกลุ่มนี้ขึ้นกับกลวิธานการบาดเจ็บเป็นสําคัญ  
การจัดลําดับความสําคัญวิกฤต:  
พลัดตกหกล้มร่วมกับมีปัญหาอาการที่มีนัยสําคัญ เช่น เจ็บแน่นทรวงอก มึนงง ปวดศีรษะ หรือเบาหวาน อาจนํามาซึ่งการเจ็บปวยที่เป็นอันตรายต่อชีวิต

ซึ่งควรได้รับการประเมิน  
อุบัติเหตุอุตสาหกรรมร่วมกับการบาดเจ็บกระแทกหรือเจาะทะลุ เหนือมือและเท้ามีโอกาสกระทบอวัยวะสําคัญหรือเสียเลือดอย่างมีนัยสําคัญ ส่วนของ

แขนขาถูกตัดขาดเหนือระดับนิ้วมือหรือนิ้วเท้า ควรได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’ เนื่องจากมักมีการเสียเลือดอย่างมีนัยสําคัญ บาดเจ็บไขสันหลัง จําเป็นต้อง
ได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’สําหรับภาวะช็อกประสาท (neurogenic shock)  

เลือดออกห้ามไม่หยุด เป็นภาวะเลือดออกที่ควบคุมไม่ได้ด้วยการใช้ผ้าอนามัยหรือผ้าสะอาดปดกดลงบนบาดแผลโดยตรง การจัดส่งชุดปฏิบัติการ  
ฉุกเฉินด้วย ‘รหัสแดง’ ไม่พึงกระทําจนกว่าผู้แจ้งจะได้พยายามห้ามเลือดแล้วไม่สําเร็จ  

บาดเจ็บศีรษะ - อาการบ่งชี้ความรุนแรงของการบาดเจ็บในผู้ปวยบาดเจ็บศีรษะคือระดับความรู้สึกตัว ผู้ปวยที่มีระดับความรู้สึกตัวลดลงบ่งชี้ถึงการบาดเจ็บ
มองสมอง ซึ่งมักเกิดจากการมีเลือดคั่งรอบๆ สมอง (เลือดออกคั่งใต้หรือเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก) หรือในเนื้อเยื่อสมอง (เลือดออกคั่งในเนื้อสมอง) เนื้อเยื่อสมองบวม
จากสมองฟกซ้ำ (contusion) อาจเป็นสาเหตุทําให้ระดับความรู้สึกตัวแย่ลงได้ ผู้ปวยที่ไม่รู้สติ/ ไม่ตอบสนอง อย่างชัดเจนเกิดจากสมองทํางานผิดปกติอย่างรุนแรงและ
จําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’  

กลวิธานการบาดเจ็บเป็นประเด็นสําคัญในการประเมินการบาดเจ็บทั้งหลาย การบาดเจ็บที่ศีรษะมักพบร่วมกับมีการบาดเจ็บของกระดูกคอได้บ่อยมาก และไม่
ควรเคลื่อนย้ายผู้ปวยบาดเจ็บศีรษะจนกว่าชุดปฏิบัติการ ฉุกเฉินจะอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุการณ์ เว้นแต่มีภาวะอันตรายต่อชีวิต  

อาการวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับบาดเจ็บศีรษะ ได้แก่:  
1. ระดับความรู้สึกตัวลดลง  
2. ผู้ปวยต่อต้านขัดขืนอย่างไร้เหตุผล - มักเกิดจากการมีเลือดออกคั่งในสมองส่วนหน้า  
3. หายใจยากลําบาก - มักเกิดจากปญหาทางหายใจหรือการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง  
4. ชัก ตามหลังการบาดเจ็บศีรษะ  
อาการไม่วิกฤตของบาดเจ็บศีรษะ ได้แก่:  
1. หมดสติชั่วครู่ (< 5 นาที) ตามด้วยการตื่นและพูดคุยรู้เรื่องดี (พบได้บ่อยและไม่บ่งชี้ถึงปจจัยเสี่ยงวิกฤตในการประเมินการ บาดเจ็บศีรษะ)  

2. การลืมเหตุการณ์ที่ก่อการบาดเจ็บ  



พลัดตกหกล้ม/อุบัติเหตุ/
เจ็บปวด
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พลัดตกหกล้ม/อุบัติเหตุ/เจ็บปวด 
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

24 แดง 1 ไม่รูสึ้กตัว หรือ ไม่หายใจ อย่าขยับตัวผูป้วยโดยเฉพาะส่วนศรีษะและคอ  

24 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น • พูดได้เพียงประโยค

สั้นฯ/พุดติดขัด  

• หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว แรงซี่โครงบาน/

จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ  

24 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ:  

• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด  

• หมดสติชั่ววูบ/เกือบหมดสติชั่ววูบเมื่อนั่ง/ยืน 

24 แดง 4 มีอาการตามหลังการบาดเจ็บ อย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้: 

• ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง) • ชัก 

• ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง • ต่อสู้ขัดขืนอย่างไร้เหตุผล 

24 แดง 5 เลือดออกห้ามไม่หยุดบริเวณศรีษะ/คอ//ทรวงอก/ช่องท้อง  

24 แดง 6 ผู้ปวยมีชักหลังการบาดเจ็บ 

24 แดง 7 ถูกตัดขาด/ถูกบดคาเหนือนิ้วมือ/นิ้วเท้า 

24 แดง 8 มีอาการอัมพาต /ขยับไม่ได้/ตกจากที่สูงเกินกว่า 5 เมตร 

24 แดง 9 เกณฑ์อุบัติภัยหมู่ มีกระดูกต้นคอ/หลัง/กระดูกต้นแขน/ต้นขา/กระดูก

เชิงกราน/หัก 

1. ผู้ปวยพูดประโยคยาวๆ ได้เต็มประโยคโดยไม่ติดขัดหรือไม่ 

2. ผู้ปวยหายใจตื้นๆ ถี่ๆ หรือไม่ 

3. พูดได้เพียงประโยคสั้นๆ • ผู้ปวยตอบสนอง/ทําตามคําสั่งง่ายๆ ได้หรือไม่ 

4. ผู้ปวยตอบคําถามง่ายๆ ได้อย่างปกติหรือไม่ 

5. ผู้ปวยต่อต้านขัดขืนอย่างไร้เหตุผลหรือไม่ (คล้ายอยากต่อสู้กับคุณ 

6. ผู้ปวยตกจากที่สูงเท่าไร 

7. ผู้ปวยตกลงบนอะไร 

8. มีส่วนใดของร่างกายถูกตัดขาดบ้างหรือไม่ 

9. ยังมีส่วนที่ถูกตัดขาดออกไปอยู่หรือไม่ 

10. ผู้ปวยกระดิกนิ้วมือและนิ้วเท้าได้หรือไม่ 

11. ผู้ปวยมีเลือดออกหรือไม่ 

ถ้าใช่ จากที่ใด 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

24 เหลือง 1 หมดสติชั่ววูบครั้งเดียว 

24 เหลือง 2 หายใจขัด 

24 เหลือง 3 นิ้วมือ/นิ้วเท้าถูกตัดขาด/ถูกบดติด/เจ็บแน่นหน้าอก/เวียนศรีษะ

ปวดศีรษะมึนงง 

24 เหลือง 4 • แขนขาหักหลายตําแหน่ง • กระดูกต้นขาหักตําแหน่งเดียว  

• สะโพกหักและ/หรือเคลื่อน 

24 เหลือง 5 บาดเจ็บศีรษะ/ลําคอ/ไหล่เล็กน้อย 

24 เหลือง 6 ผู้ปวยติดคาอยู่ ไม่มีการบาดเจ็บชัดเจน 

24 เหลือง 7 การพลัดตกหกล้มที่เกี่ยวเนื่องกับอาการ: 

• เจ็บแน่นทรวงอก • เวียนศีรษะ • ปวดศีรษะ • เบาหวาน/  

มีอวัยวะแขน/ขา/ส่วนอื่นขาดติดค้างอยู่เคลื่อนย้ายได้ 

24 เหลือง 9 ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้ 

1. มีการบาดเจ็บชัดเจนหรือไม่ 

2. ผู้ปวยมีอาการปวดหรือเจ็บปวยก่อนการพลัดตกหกล้มบ้างหรือไม่ 

3. กรณีอุบัติเหตุ ส่วนใดของร่างกายที่บาดเจ็บ 

 

 

‘รหัสเขียว’  

24 เขียว 1 บาดแผลฉีกขาดน่ากลัว/ห้ามเลือดให้หยุดได้แล้ว  

24 เขียว 2 เจ็บปวดสะโพก  

24 เขียว 3 พลัดตกจากที่สูงกว่า 5 เมตร  

24 เขียว 4 แขนขาหัก/เคลื่อนตําแหน่งเดียว  

24 เขียว 6 ผู้ปวย/ผู้แจ้งยืนยันขอให้ช่วย  
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‘รหัสขาว’  

24 ขาว 1 บาดแผลฉีกขาดเล็กน้อย (ห้ามเลือดให้หยุดได้แล้ว) กระทบกระแทก

หรือฟกซ้ำ  

24 ขาว 2 เป็นผู้เกี่ยวข้องในอุบัติเหตุ ไม่มีอาการผิดปกติ /แขน /ขาขยับได้แต่มี

อาการปวด 

24 ขาว 3 เจ็บปวดคอ/หลัง/ไหล่  

24 ขาว 4 นิ้วมือหรือนิ้วเท้าหัก/เคลื่อน 

 

 

คําสั่งแนะนําก่อนหน่วยปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. หากไม่รู้สึกตัว ตรงไปยัง ไม่รู้สึกตัว/หายใจปกติ - การดูแลทางหายใจ (การ
บาดเจ็บ) คําสั่งแนะนํา 

• ถ้าบาดเจ็บจากเคร่ืองจักร ปดให้เคร่ืองจักรหยุดเดิน (Try to locate maintenance). 
• อย่าเคลื่อนย้ายผู้ปวย (กรณีไม่มีภยันตราย). 
• อย่าให้ผู้ปวยเคลื่อนไหว 
• ห่มผ้าห่มให้ผู้ปวย และปลอบให้อยู่ในความสงบ อย่าตื่นเต้น 
• อย่าให้ผู้ปวยกิน/ดื่มสิ่งใด 
• หากมีเลือดออก ให้ใช้ผ้าอนามัยหรือผ้าสะอาดโปะลงบนแผล แล้วกดให้แน่น   

ไม่เอาผ้าออก ถ้าเลือดออกมาก ให้ใช้ผ้าอนามัยหรือผ้าสะอาดโปะลงไปเพิ่ม   
แล้วกดแน่นๆ 

• เก็บชิ้นส่วนอวัยวะ/ผิวหนังที่ถูกตัดขาด ใส่ไว้ในถุงพลาสติกสะอาดก่อนและแช่
ลงในน้ำแข็ง ไม่แช่ลงในน้ำแข็งโดยตรง 

• รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

1. อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 
2. อายุ 
3. เพศ 
4. อาการนําสําคัญ 
5. เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 
6. อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 
7. ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  
8. การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 
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อุบัติเหตุยานยนต์
ข้อมูลเบื้องต้น  

การทํางานปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินภาคสนามในการบาดเจ็บมักตั้งอยู่บนฐานกลวิธานการบาดเจ็บ และการประเมินเพื่อจัดลําดับการ จัดส่งชุดปฏิบัติการใน  

อาการนําสําคัญกลุ่มนี้ขึ้นกับกลวิธานการบาดเจ็บเป็นสําคัญ  

การจัดลําดับความสําคัญวิกฤต:  

การบาดเจ็บที่ยืนยันได้หรือไม่ทราบชัดเจนซึ่งเป็นผลตามกลวิธานต่อไปนี้:  

1. พาหนะ (รถยนต์/รถจักรยานยนต์) ชนกับ สิ่งที่ตั้งอยู่กับที่  

2. รถยนต์ ชนกับ คนเดิน  

3. รถยนต์ ชนกับ รถจักรยานยนต์หรือรถจักรยาน  

4. ผู้ประสบภัยกระเด็นหลุดจากพาหนะ  

5. เข้าเกณฑ์อุบัติภัยหมู่  

เกณฑ์วิกฤตอื่นๆ ได้แก่ผู้ปวยมีอาการดังต่อไปนี้:  

1. บาดเจ็บศีรษะและระดับการรู้สติลดลง  

2. เจ็บแน่นทรวงอกก่อให้เกิดอุบัติเหตุ  

3. ไม่รู้สติ/ไม่หายใจ  

 

เกณฑ์ไม่วิกฤตสําหรับอุบัติเหตุยานยนต์ ได้แก่:  

1. อุบัติเหตุรถพลิกคว่ำ (มีอุบัติการณ์การบาดเจ็บที่เป็นอันตรายต่อชีวิตต่ำ)  

2. ผู้ปวยที่เดินได้ในที่เกิดเหตุ 

3. ตํารวจร้องขอการประเมินการบาดเจ็บ  

4. อุบัติเหตุยานยนต์ความเร็วต่ำ  

 

อุบัติเหตุยานยนต์
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บาดเจ็บศีรษะ - อาการบ่งชี้ความรุนแรงของการบาดเจ็บในผู้ปวยบาดเจ็บศีรษะที่ดีที่สุดคือระดับความรู้สึกตัว ผู้ปวยที่มีระดับความรู้สึกตัวลดลง บ่งชี้ถึงการ

บาดเจ็บของสมอง ซึ่งมักเกิดจากการมีเลือดคั่งรอบๆ สมอง (เลือดออกคั่งใต้หรือเหนือเยื่อหุ้มสมองชั้นนอก) หรือในเนื้อเยื่อสมอง (เลือดออกคั่งในเนื้อสมอง)  

เนื้อเยื่อสมองบวมจากการสมองฟกซ้ำ (contusion) อาจเป็นสาเหตุทําให้ระดับความรู้สึกตัวแย่ลงได้ ผู้ปวยที่ไม่รู้สติ/ ไม่ ตอบสนองอย่างชัดเจนเกิดจากสมองทํา

งานผิดปกติอย่างรุนแรงและจําเป็นต้องได้รับการตอบสนองด้วย ‘รหัสแดง’  

กลวิธานการบาดเจ็บเป็นประเด็นสําคัญในการประเมินการบาดเจ็บทั้งหลาย  

การบาดเจ็บศีรษะมักพบร่วมกับมีการบาดเจ็บกระดูกคอได้บ่อยมาก และไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ปวยบาดเจ็บศีรษะจนกว่าชุดปฏิบัติ การแพทย์ฉุกเฉินจะอยู่ใน

บริเวณที่เกิดเหตุการณ์ เว้นแต่มีภาวะอันตรายต่อชีวิต  

 

อาการวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับบาดเจ็บศีรษะ ได้แก่:  

1. ระดับความรู้สึกตัวลดลง  

2. ผู้ปวยต่อต้านขัดขืนอย่างไร้เหตุผล - มักเกิดจากการมีเลือดออกคั่งในสมองส่วนหน้า  

3. หายใจยากลําบาก - มักเกิดจากปญหาทางหายใจหรือการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง  

4. ชัก ตามหลังการบาดเจ็บศีรษะ  

อาการไม่วิกฤตของบาดเจ็บศีรษะ ได้แก่:  

1. หมดสติชั่วครู่ (< 5 นาที) ตามด้วยการตื่นและพูดคุยรู้เรื่องดี (พบได้บ่อยและไม่บ่งชี้ถึงปจจัยเสี่ยงวิกฤตในการประเมินการ บาดเจ็บศีรษะ)  

2. การลืมเหตุการณ์ที่ก่อการบาดเจ็บ  
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อุบัติเหตุยานยนต์
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

25 แดง 1 ไม่รูสึ้กตัว หรือ ไม่หายใจ อย่าขยับตัวผูป้วยโดยเฉพาะส่วนศรีษะและคอ 
25 แดง 2 มีอาการหายใจผิดปกติอย่างน้อย 1 ข้อ: 

• ต้องลุกนั่ง/พิงผนังหรือยืนเพื่อให้หายใจได้ดีขึ้น• พูดได้เพียงประโยค
สั้นฯ/ติดขัด • หายใจมีเสียงดัง • ซีดและเหงื่อท่วมตัว • หายใจเร็ว 
ซี่โครงบาน/จมูกบาน/ไหปลาร้ายุบ 

25 แดง 3 มีอาการแสดงช็อก โดยมีอาการต่อไปนี้อย่างน้อย 2 ข้อ:  
• เหงื่อท่วมตัว • ซีดและผิวเย็นชืด • เป็นลม/เกือบเป็นลมเมื่อลุกนั่ง/ยืน 

25 แดง 4 มีอาการตามหลังการบาดเจ็บ อย่างน้อย 1 ข้อดังต่อไปนี้: 
• ระดับความรู้สึกตัวลดลงหรือไม่ร่วมมือ (ไม่ทําตามคําสั่ง) • ชัก  
• ตอบเวลา/สถานที่/บุคคลไม่ถูกต้อง • ต่อสู้ขัดขืนอย่างไร้เหตุผล 

25 แดง 5 เลือดออกห้ามไม่หยุดบริเวณศีรษะ/คอ/ทรวงอก/ช่องท้อง 
25 แดง 6 ชักหลังการบาดเจ็บ 
25 แดง 7 ผู้ปวยกระเด็นออกจากพาหนะ • มีคนเสียชีวิต • รถยนต์ชนคนเดินเท้า 

• ติดภายใน • มีคนเจ็บมากกว่า 3 คน 
25 แดง 8 ยานยนต์ความเร็วสงู ไม่มีผูใ้ดกระเด็นออกจากพาหนะ ชนด้วยกลวิธาน 

ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้:  
• พาหนะ ชนกับ สิ่งที่ตั้ง/ตรึง/หยุดอยู่กับที่ • พาหนะ ชนกับ คนเดิน  
• พาหนะ ชนกับ พาหนะ (ชนประสานงา/t-bone) ขยับแขน/ขาไม่ได้ 

25 แดง 9 เกณฑ์อุบัติภัยหมู่ มีกระดูกหักบริเวฌ ต้นคอ/หลัง/ต้นขา/ต้นแขน/
กระดูกเชิงกราน 

1. ผู้แจ้งหยุดดูหรือขับรถผ่าน 
2. มีผู้บาดเจ็บกี่คน 
3. ผู้ปวยตอบสนองตามคําสั่งง่ายๆ ได้หรือไม่ 
4. ผู้ปวยหายใจขัดหรือไม่ 
5. ผู้ปวยออกมานอกยานพาหนะได้ทุกคนแล้วหรือยัง 
ยังมีผู้ใดติดอยู่ในรถเนื่องจากบาดเจ็บหรือไม่ 
6. มีผู้ใดกระเด็นจากรถบ้างหรือไม่ 
7. ยานยนต์ดังกล่าวมีความเร็วเพียงใด 
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‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

25 เหลือง 1  อุบัติเหตุบาดเจ็บ: 

 • พาหนะความเร็วต่ำ • ผู้ประสบภัยเดินได้ • ไม่ทราบว่าบาดเจ็บ

ที่ใดบ้าง • หมดสติชั่ววูบ 

25 เหลือง 2  รถพลิกคว่ำ  

25 เหลือง 3  ผู้ปวยพอรู้สึกตัว 

25 เหลือง 4  ผู้ประสบภัยยังติดอยู่ในรถ ขยับ แขน/ขาได้มีปวดบริเวณศีรษะ/

คอ/หลัง/ลำตัว 

25 เหลือง 9  ผู้แจ้งตรวจสอบยืนยันรายละเอียดอาการของผู้ปวยไม่ได้  

• ผู้ปวยให้รายละเอียดได้หรือไม่ว่าเจ็บที่ส่วนใดของร่างกายบ้าง 

 

 

‘รหัสขาว’  

25 ขาว 1 ไม่มีกระดูกหัก 

25 ขาว 2 ผู้ปวยขยับแขนขาได้แต่มีอาการปวด 
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คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

1. อย่าเคลื่อนย้ายผู้ปวย (กรณีไม่มีภยันตราย) 

2. หากมีเลือดออก ให้ใช้ผ้าอนามัยหรือผ้าสะอาดโปะลงบนแผล แล้วกดให้แน่น 

ไม่เอาผ้าออก! ถ้าเลือดยังออกมาก ให้ใช้ผ้าอนามัยหรือผ้าสะอาดโปะลงไปเพิ่ม 

แล้วกดแน่นๆ 

3. หากไม่รู้สึกตัว ให้ตรงไปดูที่ ไม่รู้สติ/การหายใจปกติ - การดูแลทางหายใจ   

(การบาดเจ็บ) คําสั่งแนะนํา 

4. รวบรวมยาที่ผู้ปวยใช้ทั้งหมดไว้ และเตรียมนํายาไปพร้อมผู้ปวยด้วย 

1. อันตรายในบริเวณที่เกิดเหตุ ถ้ามี 

2. อายุ 

3. เพศ 

4. อาการนําสําคัญ 

5. เกณฑ์คัดแยกที่ใช้กําหนดการตอบสนอง 

6. อาการอื่นที่เกี่ยวข้อง 

7. ประวัติการเจ็บปวย/การผ่าตัด ที่เกี่ยวข้อง  

8. การปฏิบัติการของหน่วยงานอื่น 

รายงานสังเขปจําเพาะ 

• มีภยันตรายอื่นหรือไม่  

• ไฟไหม้?  

• น้ำ?  

• Wires down?  
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บุคลากรการแพทย์แจ้ง/สัญญาณชีพ/ผลการตรวจผิดปกติ
เกณฑ์คัดแยก  คําถามสําคัญ•ขอพูดกับผู้ปวยโดยตรง หากทําได้้! 

‘รหัสแดง’ ‘รหัสแดง’ 

26 แดง 1 คลื่นไฟฟ้าหัวใจผิดปกติ Arrhythmia 

• Rule out MI 

26 แดง 2 ความอิ่มออกซิเจน < 90% (Oxygen sat.) 

26 แดง 3 ความดันเลือดขณะหัวใจบีบตัว < 90 มม.ปรอท Systolic 

26 แดง 4 ระดับกลูโคสในเลือด < 60 มก.% และมีระดับความรู้สึกตัวลดลง 

26 แดง 5 ผู้ปวยจําเป็นต้องได้รับสารน้ำ/ยาฉีดเข้าหลอดเลือดดํา 

26 แดง 6 ชีพจร > 130 หรือ < 60 /นาที 

26 แดง 7 School Nurse advising patient/student needs Diastat 

26 แดง 8 Provider is currently administering medication for this chief complaint  

26 แดง 9 แพทย์/พยาบาลยืนยันว่า ผู ้ปวยจําเป็นต้องได้รับยา epinephrine,  

ร้องขอ ALS response ‘รหัสเหลือง’ 

1. มีแพทย์/พยาบาลอยู่ที่บริเวณนั้นหรือไม่ 

• ถ้าไม่ ให้ไปที่บัตรอาการนําสําคัญอื่น 

ถ้ามี ให้ขอพูดโดยตรงกับ แพทย์/พยาบาล โดย 

• ผู้ปวยเป็นอย่างไร 

• Vital signs เป็นอย่างไร เท่าไร 

• คุณให้การรักษาพยาบาลอะไรไปแล้วบ้าง 

 

‘รหัสเหลือง’ ‘รหัสเหลือง’ 

26 เหลือง 1 Non-Cardiac 

26 เหลือง 2 Stable patient 

26 เหลือง 3 No medications 

26 เหลือง 4 BP > 90 

26 เหลือง 5 O2 sat. > 90 

26 เหลือง 6 Pulse Rate between 60-130 

• ต้องการเคลื่อนย้ายผู้ปวยไปพบแพทย์ไช่หรือไม่ 

 

 

บุคลากรการแพทย์แจ้ง/
สัญญาณชีพ/ผลการตรวจผิดปกติ
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‘รหัสเขียว’  

26 เขียว 1 Standby/transport assist 

• Private ambulance not available 

 

 

คําสั่งแนะนําก่อนชุดปฏิบัติการไปถึง รายงานสังเขป 

• ควรมีเจ้าหน้าที่ไปกับผู้ปวยด้วยจนถึงพบแพทย์ 1. อายุ 

2. เพศ 

3. อาการสำคัญ  

4. อาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

5. ประจำการเจ็บปวย/การค่าวัดที่เกี่ยวข้อง  

6. การปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น  
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คำแนะนำก่อนชุดปฏิบัติการจะไปถึง  

Dispatch life support 



คำแนะนำก่อนชุดปฏิบัติการจะไปถึงDispatchlifesupport
1. มีใครที่อยู่บริเวณนั้นรู้เรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพบ้างหรือไม่ (แม้ผู้เคยได้รับการฝกช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ไม่ได้ทําเป็นประจํา ก็จําเป็นต้องได้รับคําสั่ง แนะนํา)  

2. นําโทรศัพท์ไปใกล้ๆ ผู้ปวย หรือเคลื่อนย้ายผู้ปวยไปใกล้โทรศัพท์ แล้วเปดลําโพง (hand free) ถ้าทําได้  

3. กรุณาตั้งใจฟง กระผม/ดิฉันจะบอกคุณว่าให้ทําอย่างไรนะครับ/คะ  

3.1 จัดให้ผู้ปวยนอนหงายราบลงไปที่พื้น  

3.2 เปลื้อง/ปลดกระดุมเสื้อให้เผยหน้าอกผู้ปวย  

3.3 คุกเข่าลงข้างๆ ผู้ปวย (กรณีผู้ช่วยเหลือถนัดขวา ให้เข้าช่วยทางด้านขวาของผู้ปวย และกลับกันกรณีผู้ช่วยเหลือถนัดซ้าย)  

3.4 ใช้นิ้วของคุณกวาดสิ่งที่อยู่ในปากผู้ปวยออกให้หมดก่อน  

3.5 ใช้มือของคุณอีกข้างหนึ่ง ยกคางผู้ปวยขึ้น ให้ศีรษะผู้ปวยแหงนไปข้างหลัง 

 ก. จัดให้ผู้ปวยนอนหงายราบลงไปที่พื้น  

 ข. เปลื้อง/ปลดกระดุมเสื้อให้เผยหน้าอกของผู้ปวย  

 ค. ใช้มือของคุณอีกข้างหนึ่ง ยกคางผู้ปวยขึ้น ให้ศีรษะผู้ปวยแหงนไปข้างหลัง แล้วเปาลมลงไปในปอดผู้ปวย 2 ครั้ง  

 ง. เสร็จแล้ว กลับมาที่โทรศัพท์! กระผม/ดิฉันจะประสานให้ชุดปฏิบัติการออกไปช่วยโดยเร็วที่สุด หากกระผม/ดิฉันกําลัง ประสานชุดปฏิบัติการอยุ่   

 กรุณาอย่าวางสายไปก่อนนะครับ/คะ  

4. สังเกตดูว่า ผู้ปวยขยับเคลื่อนไหวหรือมีการหายใจปกติหรือไม่  

4.1 (ถ้าใช่): ตะแคงตัวผู้ปวย และเฝ้าตรวจดูการหายใจของผู้ปวย จนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

 4.2 (ถ้าไม่): กรุณาตั้งใจฟง กระผม/ดิฉันจะบอกคุณว่าให้ทําอย่างไรต่อไป  

 4.2.1  วางส้นมือของคุณลงบนตรงกลางหน้าอกของผู้ปวย ให้อยู่ระหว่างหัวนม ทั้ง 2 ข้าง 

 4.2.2  วางมืออีกข้างหนึ่งซ้อนบนมือข้างนั้น  

 4.2.3  กดนวดลงไปหนักๆ ให้ยุบลงลงไป 3-5 เซนติเมตร (1   -2 นิ้ว) โดยใช้เฉพาะส่วนส้นมือของคุณเท่านั้น  

 4.2.4  ทําอย่างนี้ 30 ครั้ง เหมือนคุณปัมหน้าอกผู้ปวย  

 4.2.5  นับออกเสียงดังๆ ให้กระผม/ดิฉันได้ยินเสียงคุณ เช่นตัวอย่างนี้ 1-2-3-... ถึง 30 

 4.2.6  ดูให้แน่ใจว่าส้นมือของคุณอยู่ตรงกลางหน้าอกของผู้ปวย ระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง แล้วปม 30 ครั้ง  

1 
2 
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 4.2.7  ยกคางผู้ปวยขึ้น ให้ศีรษะผู้ปวยแหงนไปข้างหลัง  

 4.2.8  ปมหน้าอกผู้ปวยอีก 30 ครั้ง  

 4.2.9 ทําอย่างนี้ต่อไป: ปมหน้าอกผู้ปวย 30 ครั้ง เป็นเวลาประมาณ 2 นาที (5 รอบ) 

 4.2.10 ทําอย่างนี้ต่อไปจนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

  4.2.11 กระผม/ดิฉันจะฟงและคอยช่วยแนะนําคุณทางโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา สงสัยอะไรสอบถามได้ทันทีนะครับ/คะ หมายเหตุ: ถ้าผู้แจ้งรายงานว่า  

 ผู้ป่วยอาเจียน บอกให้ผู้แจ้งทําดังต่อไปนี้:  

1) ตะแคงตัวผู้ปวยไปข้างใดข้างหนึ่ง  
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คำแนะนำก่อนชุดปฏิบัติการจะไปถึงDispatchlifesupport
หัวใจหยุดเต้น/หยุดหายใจในเด็ก 1-8 ป  

1. มีผู้ใดทราบวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพเด็กบ้างหรือไม่ (แม้ผู้เคยได้รับการฝกช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ไมได้ทําเป็นประจํา ก็จําเป็นต้องได้รับคําสั่งแนะนํา) 

2. กรุณาตั้งใจฟง กระผม/ดิฉันจะบอกคุณว่าให้ทําอย่างไรนะครับ/คะ 

 2.1 อุ้มเด็กไปวางนอนหงายราบลงไปที่พื้นแข็ง (โตะหรือพื้น) ใกล้ๆ โทรศัพท์  

 2.2 เปลื้อง/ปลดกระดุมเสื้อให้เผยหน้าอก  

 2.3 ใช้นิ้วของคุณกวาดสิ่งที่อยู่ในปากผู้ปวยออกให้หมดก่อน  

 2.4 ใช้มือของคุณอีกข้างหนึ่ง ยกคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะเด็กแหงนไปข้างหลัง  

3. ตรวจดูว่า เด็กมีการหายใจปกตหิรือไม่  

 (ถ้าใช่): จัดให้เด็กนอนตะแคง และเฝาตรวจดูการหายใจของเด็ก จนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

 (ถ้าไม่): ช่วยหายใจให้เด็กอีกครั้ง ตั้งใจนะครับ/คะ ใช้มือของคุณอีกข้างหนึ่ง ยกคางเด็กขึ้น ให้ศีรษะ  

 เด็กแหงนไปข้างหลัง 

 •  เสร็จแล้ว กลับมาที่โทรศัพท์! กระผม/ดิฉันจะประสานให้ชุดปฏิบัติการออกไปช่วยโดยเร็วที่สุด หากกระผม/ดิฉัน กําลังประสานชุดปฏิบัติการอยู่  

   กรุณาอย่าวางสายไปก่อนนะครับ/ค่ะ  

4. ตรวจดูอีกครั้งว่า เด็กมีการหายใจปกติหรือไม่ 

  4.1 (ถ้าใช่): จัดให้เด็กนอนตะแคง และเฝ้าตรวจดูการหายใจของเด็ก จนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

  4.2 (ถ้าไม่): กรุณาตั้งใจฟง กระผม/ดิฉันจะบอกคุณว่าให้ทําอย่างไรต่อไป  

4.2.1 วางส้นมือ (เพียงข้างเดียว) ของคุณลงบนตรงกลางหน้าอกของเด็ก ให้อยู่ระหว่างหัวนม 2 ข้าง 

4.2.2 กดนวดให้ยุบลงลงไป 2-3 เซนติเมตร (1 นิ้ว)  

4.2.3 ทําอย่างนี้ 30 ครั้ง เหมือนคุณปัมหน้าอกผู้ปวย  

4.2.4 นับออกเสียงดังๆ ให้กระผม/ดิฉันได้ยินเสียงคุณ เช่นตัวอย่างนี้ 1-2-3-... ถึง 30 

4.2.5 ดูให้แน่ใจว่าส้นมือของคุณอยู่ตรงกลางหน้าอกของผู้ปวย ระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง แล้วปม 30 ครั้ง  

4.2.6 ยกคางผู้ปวยขึ้น ให้ศีรษะผู้ปวยแหงนไปข้างหลัง  
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4.2.7 ปมหน้าอกผู้ปวยอีก 30 ครั้ง  

4.2.8 ทําอย่างนี้ต่อไป: ปมหน้าอกผู้ปวย 30 ครั้ง เป็นเวลาประมาณ 2 นาที (5 รอบ) 

4.2.9 ทําอย่างนี้ต่อไปจนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

    กระผม/ดิฉันจะฟงและคอยช่วยแนะนําคุณทางโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา สงสัยอะไรสอบถามได้ทันทีนะครับ/คะ หมายเหตุ: ถ้าผู้แจ้งรายงานว่า  

  ผู้ป่วยอาเจียน บอกให้ผู้แจ้งทําดังต่อไปนี้:  

 ตะแคงตัวผู้ปวยไปข้างใดข้างหนึ่ง  
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หัวใจหยุดเต้น/หยุดหายใจในทารก 0-12 เดือน  

1. มีผู้ใดทราบวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพทารกบ้างหรือไม่ (แม้ผู้เคยได้รับการฝกช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ไมได้ทําเป็นประจํา ก็จําเป็นต้องได้รับคําสั่งแนะนํา) 

2. อุ้มเด็กมาใกล้ๆ โทรศัพท์ 

3. กรุณาตั้งใจฟง กระผม/ดิฉันจะบอกคุณว่าให้ทําอย่างไรนะครับ/คะ 

 3.1 วางเด็กนอนหงายราบลงบนโตะ  

 3.2 เปลื้อง/ปลดเสื้อให้เผยหน้าอก  

 3.3 ใช้นิ้วของคุณกวาดสิ่งที่อยู่ในปากผู้ปวยออกให้หมดก่อน 

 3.4 ยกคางเด็กขึ้นเล็กน้อย ตรวจดูให้คอตรง  

 3.5 เสร็จแล้ว กลับมาที่โทรศัพท์! กระผม/ดิฉันจะประสานให้ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินออกไปช่วยโดยเร็วที่สุด หากกระผม/ดิฉันยังกําลัง ประสานชุดปฏิบัติการ  

 ฉุกเฉินอยู่ กรุณาอย่าวางสายไปก่อนนะครับ/คะ  

4. ตรวจดูว่า เด็กมีการหายใจปกตหิรือไม่  

 4.1 (ถ้าใช่): จัดให้เด็กนอนตะแคง และเฝาตรวจดูการหายใจของเด็ก จนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

 4.2 (ถ้าไม่): ช่วยหายใจให้เด็กอีกครั้ง ตั้งใจนะครับ/คะ ยกคางเด็กขึ้นเล็กน้อย ตรวจดูให้คอตรง  

 4.3 เสร็จแล้ว กลับมาที่โทรศัพท์นะครับ/คะ!  

5. ตรวจดูอีกครั้งว่า เด็กมีการหายใจปกติหรือไม่ 

 (ถ้าใช่): จัดให้เด็กนอนตะแคง และเฝ้าตรวจดูการหายใจของเด็ก จนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

  (ถ้าไม่): กรุณาตั้งใจฟง กระผม/ดิฉันจะบอกคุณว่าให้ทําอย่างไรต่อไป  

 6.1 วางปลายนิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง รวม 3 นิ้ว ของคุณลงบนตรงกลางหน้าอกของเด็ก ให้นิ้วชี้อยู่ระหว่างแนวหัวนมทั้งสองข้างยกนิ้วชี้ขึ้นแล้วใช้  

 นิ้วกลางและนิ้วนางกดหน้าอก  

 6.2  กดนวดให้ยุบลงลงไปเล็กน้อย 1-3 เซนติเมตร (½ - 1 นิ้ว)  

 6.3 ทํา 5 ครั้ง เร็วๆ  

 6.4 นับออกเสียงดังๆ ให้กระผม/ดิฉันได้ยินเสียงคุณทางโทรศัพท์ ดังตัวอย่าง: 1-2-3-4-5  

 6.5 ไปทําก่อน แล้วกลับมาที่โทรศัพท์อีกครั้งนะครับ/คะ  
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7. ตั้งใจฟงอีกครั้งนะครับ/คะ  

 7.1 ต่อไป ยกคางเด็กขึ้นเล็กน้อย ตรวจดูให้คอตรง  

 7.2 แล้ววางปลายนิ้วหัวแม่มือและนิ้วกลาง ของคุณลงบนตรงกลางหน้าอกของเด็ก ให้อยู่ระหว่างหัวนม  

 7.3 กดนวดให้ยุบลงลงไปเล็กน้อย 1-3 เซนติเมตร (½1 นิ้ว) ทํา 5 ครั้ง เร็วๆ  

 7.4 นับออกเสียงดังๆ 1-2-3-4-5 กดนวดอก 1-2-3-4-5  

 7.5 ตั้งใจทํานะครับ/คะ  

 7.6 ทําอย่างนี้ต่อไปจนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

 7.7 กระผม/ดิฉันจะฟงและคอยช่วยแนะนําคุณทางโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา สงสัยอะไรสอบถามได้ทันทีนะครับ/คะ หมายเหตุ: ถ้าผู้แจ้งรายงานว่า เด็ก 

  อาเจียน, บอกให้ผู้แจ้งทําดังต่อไปนี้:  

   ตะแคงศีรษะเด็กไปข้างใดข้างหนึ่ง 
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คำแนะนำก่อนชุดปฏิบัติการจะไปถึงDispatchlifesupport
1. มีผู้ใดทราบวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพบ้างหรือไม่ (แม้ผู้เคยได้รับการฝกช่วยฟื้นคืนชีพ แต่ไมได้ทําเป็นประจํา ก็จําเป็นต้องได้รับคําสั่งแนะนํา)  

2. ถือโทรศัพท์ไปใกล้ๆ บุคคลนั้น แล้วเปดลําโพง (hand free) ถ้าทําได้  

3. กรุณาตั้งใจฟง กระผม/ดิฉันจะบอกคุณว่าให้ทําอย่างไรนะครับ/คะ  

 3.1 จัดให้ผู้ปวยนอนหงายราบลงไปที่พื้น  

 3.2 สอดหมอนหรือผ้าห่มพับหนาๆ ไว้ใต้หลังส่วนเอวข้างขวาของผู้ปวย (ให้ผู้ปวยตะแคงซ้ายเล็กน้อย)  

 3.3 เปลื้อง/ปลดกระดุมเสื้อให้เผยหน้าอกผู้ปวย  

 3.4 คุกเข่าลงข้างๆ ผู้ปวย (กรณีผู้ช่วยเหลือถนัดขวา ให้เข้าช่วยทางด้านขวาของผู้ปวย และกลับกันกรณีผู้ช่วยเหลือถนัดซ้าย)  

 3.5 ใช้นิ้วของคุณกวาดสิ่งที่อยู่ในปากผู้ปวยออกให้หมดก่อน 

 3.6 ใช้มือของคุณอีกข้างหนึ่ง ยกคางผู้ปวยขึ้น ให้ศีรษะผู้ปวยแหงนไปข้างหลัง  

 โปรดฟังอีกครั้ง:  

 1)  จัดให้ผู้ปวยนอนหงายราบลงไปที่พื้น  

 2)  สอดหมอนหรือผ้าห่มพับหนาๆ ไว้ใต้หลังส่วนเอวข้างขวาของผู้ปวย (ให้ผู้ปวยตะแคงซ้ายเล็กน้อย)  

 3)  เปลื้อง/ปลดกระดุมเสื้อให้เผยหน้าอกของผู้ปวย  

 4)  ใช้มือของคุณอีกข้างหนึ่ง ยกคางผู้ปวยขึ้น ให้ศีรษะผู้ปวยแหงนไปข้างหลัง 

 5)  เสร็จแล้ว กลับมาที่โทรศัพท์! กระผม/ดิฉันจะประสานให้ชุดปฏิบัติการออกไปช่วยโดยเร็วที่สุด หากกระผม/ดิฉันกําลัง ประสานชุดปฏิบัติการอยู่  

 กรุณาอย่าวางสายไปก่อนนะครับ/คะ  

4. สังเกตดูว่า ผู้ปวยขยับเคลื่อนไหวหรือมีการหายใจปกตหิรือไม่  

 4.1 (ถ้าใช่): ตะแคงตัวผู้ปวยทับข้างซ้าย และเฝ้าตรวจดูการหายใจของผู้ปวย จนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

 4.2 (ถ้าไม่): กรุณาตั้งใจฟง กระผม/ดิฉันจะบอกคุณว่าให้ทําอย่างไรต่อไป  

4.2.1 วางส้นมือของคุณลงบนตรงกลางหน้าอกของผู้ปวย ให้อยู่ระหว่างหัวนม  

4.2.2 วางมืออีกข้างหนึ่งซ้อนบนมือข้างนั้น  

4.2.3 กดนวดลงไปหนักๆ ให้ยุบลงลงไป 3-5 เซนติเมตร (1   -2 นิ้ว) โดยใช้เฉพาะส่วนส้นมือของคุณเท่านั้น  1 
2 
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4.2.4 ทําอย่างนี้ 30 ครั้ง เหมือนคุณปมหน้าอกผู้ปวย  

4.2.5 นับออกเสียงดังๆ ให้กระผม/ดิฉันได้ยินเสียงคุณ เช่นตัวอย่างนี้ 1-2-3-...30 

4.2.6 ดูให้แน่ใจว่าส้นมือของคุณอยู่ตรงกลางหน้าอกของผู้ปวย ระหว่างหัวนมทั้งสองข้าง แล้วปม 30 ครั้ง  

  4.2.7 สลับยกคางผู้ปวยขึ้น ให้ศีรษะผู้ปวยแหงนไปข้างหลัง แล้วบีบจมูกผู้ป่วยให้แน่น 

  4.2.8 เป่าลมลงไปในปอดผู้ป่วยอีก 2 ครั้ง และสลับปัมหน้าอกผู้ปวยอีก 30 ครั้ง  

  4.2.9 ทําอย่างนี้ซ้ำต่อไป: ปัมหน้าอกผู้ปวย 30 ครั้ง แล้วเป่าปอดผู้ป่วย 2 ครั้ง  

  4.2.10 ทําอย่างนี้ต่อไปจนกว่าชุดปฏิบัติการช่วยเหลือจะมาถึง  

  4.2.11 กระผม/ดิฉันจะฟงและคอยช่วยแนะนําคุณทางโทรศัพท์อยู่ตลอดเวลา สงสัยอะไรสอบถามได้ทันทีนะครับ/คะ หมายเหตุ: ถ้าผู้แจ้งรายงานว่า  

   ผู้ป่วยอาเจียน, บอกให้ผู้แจ้งทําดังต่อไปนี้:  

   1) ตะแคงตัวผู้ปวยไปข้างใดข้างหนึ่ง  
   หมายเหต:ุ 2) หากเป็นหญิงต้ังครรภ์แก่ให้นอนหงายราบลง เพราะมดลกูจะกดลงบนหลอดเลือดใหญ่ในช่องท้อง (iliac vessels, the inferior vena cava  

และ abdominal aorta). เพื่อลดแรงกดดังกล่าว ผู้ทําการกู้ชีพต้องสอดหมอนหรือผ้าห่มพบหนาๆ ใต้หลังส่วนเอว ข้างขวา เพื่อให้มดลูกเอียงไป  
ข้างซ้ายของช่องท้อง ซึ่งจะทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น  

ข้อมูลเบื้องต้น: สาเหตุที่ทําให้หัวใจหยุดเต้นระหว่างการมีครรภ์ อาจเกิดจากภาวะดังต่อไปนี้:  

1. ลิ่มเลือดอุดกั้นหลอดเลือดปอด  

2. ภาวะเลือดพร่องปริมาตร (hypovolemia: เลือดไปเลี้ยงลดลงเนื่องจากเลือดออกภายใน)  

3. น้ำคร่ำอุดกั้นหลอดเลือด (amniotic fluid embolism)  

4. โรคหัวใจแต่กําเนิด/เกิดขึ้นภายหลัง  

5. การบาดเจ็บ  

6. สิ้นสุด-CPR Pregnant PAI  
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ตัวชี้วัดการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน 


ประเด็นในการตรวจติดตามการใช้คู่มือการจัดการและปฏิบัติงานในระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์พร้อมทั้ง

มีการวิเคราะห์ผลงานและเชื่อมโยง ปัจจัยที่ทำให้ผลงานสำเร็จหรือปัญหาอุปสรรคที่จะทำให้การดำเนินงานด้านระบบรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉินไม่บรรลุเป้าหมาย เพื่อการ

พัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินอย่างต่อเนื่องและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน จากการประเมินสถานการณ์การใช้คู่มือฯ ดังกล่าว ตัวชี้วัดในระบบการรับแจ้งเหตุผู้ป่วยฉุกเฉิน

ควรมีดังนี้

1. อัตราการเรียกใช้บริการการแพทย์ฉุกเฉินผ่านหมายเลข1669

2. อัตราความถูกต้องในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินตามระดับความรุนแรง E (แดง)ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ เทียบกับผลการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน

ณจุดเกิดเหตุ

3. อัตราความถูกต้องในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินตามระดับความรุนแรง U (เหลือง) ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ เทียบกับผลการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน

ณจุดเกิดเหตุ

4. อัตราความถูกต้องในการคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินตามระดับความรุนแรง N (เขียว) ของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ เทียบกับผลการประเมินผู้ป่วยฉุกเฉิน

ณจุดเกิดเหตุ

5. อัตราการผู้ป่วยฉุกเฉิน(กลุ่มผู้ป่วย)ได้รับการแนะนำการช่วยฟื้นคืนชีพจากคำแนะนำของศูนย์รับแจ้งเหตุฯก่อนชุดปฏิบัติการจะไปถึงความรวดเร็ว

6. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงเวลาสั่งการให้ชุดปฏิบัติการออกให้บริการ

7. ระยะเวลาตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนถึงเวลาที่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงไปถึงผู้ป่วยฉุกเฉิน

8. ระยะเวลาตั้งแต่ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูงไปถึงผู้ป่วยฉุกเฉินจนถึงสถานพยาบาลที่นำส่งผู้ป่วยฉุกเฉินความพึงพอใจ

9. อัตราความพึงพอใจของผู้ป่วยฉุกเฉินหรือญาติผู้ป่วยฉุกเฉินที่ได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

10.อัตราความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง

11.อัตราความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง

12.อัตราความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับพื้นฐาน

13.อัตราความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับเบื้องต้น

14.อัตราความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการประจำจังหวัด
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123
การพัฒนา EMD (Emergency Medical Dispatcher) 



การพัฒนา EMD (Emergency Medical Dispatcher) ซึ่งสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติตระหนักและเห็นความสำคัฐพร้อมทั้งให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ

เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศ โดยนำ Computer aids dispatch  และถ่ายทอดความรู้งานบริการรับแจ้งเหตุ

เจ็บป่วยฉุกเฉินให้แก่บุคลากรอื่นที่ปฏิบัติงานใน/นอกศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่มีความเกี่ยวข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งนำระบบสื่อสารและสารสนเทศ

มาใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งการฝึกอบรมหลักสูตรผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ (EMD)ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพัฒนาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

พัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติการและเพิ่มประสบการณ์ ในการที่จะคัดแยก สั่งการช่วยเหลือ หรือตัดสินใจ ส่งชุดปฏิบัติการออกให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ในการพัฒนา

หลักสูตรดังกล่าวอยู่ในช่วงที่ผู้ทรงคุณวุฒิ ปรับเนื้อหาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น  ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 53 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรนี้ใช้

กลวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เป็นกลวิธีหลักเพื่อมุ่งเน้นให้เกิดกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งในส่วนของ

ผู้เข้ารับการอบรมและสืบต่อเป็นวิทยากรแบบบูรณาการ เพื่อประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินด้านการรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินต่อไปโดยมี

เนื้อหาหลักสูตรดังนี้

1. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

2. พระราชบัญญัติและระเบียบข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน

3. บทบาทผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการ

4. ระบบสื่อสารและสารสนเทศที่ใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

5. การรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์

6. การคัดแยกผู้ป่วยฉุกเฉินทางโทรศัพท์เพื่อการสั่งการ

7. การตัดสินใจ

8. การให้คำแนะนำและปรึกษาก่อนชุดปฏิบัติการไปถึงกับหน่วยปฏิบัติการชุดปฏิบัติการผู้ป่วยฉุกเฉินหรือผู้แจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ

9. การบริหารจัดการกับผู้ที่มีปัญหาวิกฤติทางสุขภาพจิต

10.การควบคุมกำกับ

11.เทคนิคการสื่อสารพฤติกรรมบริการและจริยธรรม

12.การใช้คู่มือและComputeraidsdispatch

13.การบันทึกข้อมูลการปฏิบัติงาน
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ขอบเขตในบทบาทของการเป็นผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ(EMD)

การรับแจ้งเหตุและสั่งการการช่วยเหลือทางการแพทย์ เป็นงานการให้บริการประชาชนในภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งผู้ปฏิบัติการจะต้องมีความรู้ ความชำนาญ

และใช้กระบวนการ การตัดสินใจที่จะเลือกการให้คำปรึกษา และ/หรือจัดชุดปฏิบัติการที่เหมาะสมออกไปให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โดยมีข้อพึงตระหนัก

สำหรับการให้บริการผู้เจ็บป่วยในภาวะฉุกเฉินดังนี้

1.รู้ถึงภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน โดยรู้ถึงความเป็นมาของโรคของผู้เจ็บป่วยที่แจ้งเหตุ และมีทักษะข้อมูลของอาการผิดปกติที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องแม้ไม่ได้

เผชิญหน้าหรืออยู่ในเหตุการณ์นั้นๆ

2.การให้การบริการรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินซึ่งผู้รับแจ้งเหตุและสื่อสารCall Taker (ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรCall Takerตามที่ กพฉ.รับรอง) หรือผู้รับ

แจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ (EMD)จะเป็นบุคคลแรกของการให้บริการฉุกเฉินในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเบื้องต้นนี้ผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือต้องรู้

ว่าจะให้การช่วยเหลือชนิดใดจึงจะเหมาะสมตั้งแต่รู้ว่ามีเหตุจริงจนนำผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้าโรงพยาบาล

3.ปฏิบัติการอย่างรวดเร็วและจัดระบบการให้ความช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในที่เกิดเหตุได้อย่างเหมาะสม

4.การสัมผัสผู้เจ็บป่วยทางการติดต่อสื่อสารต้องแสดงออกด้วยการมีมารยาทและบริการด้วยความเต็มใจ

5. ไม่ปฏิเสธความช่วยเหลือ

6. รู้และเข้าใจถึงวิธีการที่จะต้องปฏิบัติในกรณีที่เกี่ยวข้องกับญาติผู้ป่วยตามข้อกฎหมาย

7.ทำงานร่วมและประสานงานกับหน่วยบริการทุกระดับในระบบ/หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องอย่างมีจิตไมตรี

8.จัดหาและเตรียมอุปกรณ์และสิ่งของต่างๆให้พร้อมที่จะใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมง

9. ให้คำแนะนำผู้ป่วยและญาติอย่างชัดเจนเป็นระยะตั้งแต่รับแจ้งเหตุจนทีมช่วยเหลือไปถึงโรงพยาบาล

โดยมีเป้าหมายในการช่วยชีวิตป้องกันการบาดเจ็บและการสูญเสียหน้าที่ของอวัยวะ นับตั้งแต่จุดเกิดเหตุและให้การดูแลอย่างต่อเนื่องณ จุดเกิดเหตุและบน

ยานพาหนะที่นำส่งผู้ป่วยจนถึงโรงพยาบาลซึ่งสถานที่ที่ปฏิบัติงานอยู่ในศูนย์รับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน

 

ปรัชญาในการกำหนดหลักสูตร
1. ความสำเร็จสูงสุดของการรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน จะเกิดขึ้นได้จะต้องประกอบด้วยการทำงานเป็นทีม การมีระบบการดูแลร่วมกับหน่วยปฏิชาติ

กระบวนการให้คำปรึกษาสั่งการและควบคุมการดูแลที่ได้มาตรฐาน

2. ผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ (EMD) เป็นสมาชิกที่สำคัญ และจำเป็นของทีมในการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถที่จะลดลงอัตราการตาย

และความพิการลงได้ด้วยการปฏิบัติงานในภารกิจของที่ปฏิบัติในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่มีความรู้ความชำนาญด้านการดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน



125

3. ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการบริการฉุกเฉินทางการแพทย์ เป็นหน่วยบริการหลักที่สำคัญที่มีคุณภาพ โดยจัดโอกาสให้

บุคลากรในศูนย์รับแจ้งเหตุดังกล่าวได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง

4. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติมีบทบาทในการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพระบบบริการโดยเฉพาะการรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินตามแนวทางที่กำหนด



วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1.เพื่อให้ผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ (EMD) หรือในเบื้องต้นเป็นพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ให้มีความรู้ ความ

สามารถในการตัดสินใจ/หรือสั่งการส่งความช่วยเหลือณจุดเกิดเหตุโดยการประเมินอาการและวินิจฉัยปัญหาของผู้เจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็ว

2.เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการที่ปฏิบัติงานมีทักษะในการประสานความร่วมมือระหว่างทีมงานที่เกี่ยวข้องและการทำงานเป็นทีม

3.เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและทีมงาน

4.เพื่อผลักดันให้เกิดระบบรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินที่สามารถให้บริการประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วมีประสิทธิภาพโปร่งใสครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งจังหวัด

โดยความร่วมมือขององค์กรภาครัฐภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. เพื่อพัฒนาศูนย์รับแจ้งเหตุโดยเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งของการพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สามารถถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์รูป

แบบการดำเนินการแก่บุคลากรในศูนย์รับแจ้งเหตุต่างๆ ทั้งภายใน/นอกเครือข่าย ที่กำลังแสวงหาแนวทางเพื่อการพัฒนา อันเป็นการกระชับเวลาของกระบวนการพัฒนา

ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในงานการรับแจ้งเหตุให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและเกิดผลสัมฤทธิ์



ผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังของหลักสูตร
ผู้ปฏิบัติงานที่ผ่านหลักสูตรนี้แล้วสามารถปฏิบัติงานได้ตามบทบาทต่อไปนี้

1.ให้การส่งชุดปฏิบัติการ /คำแนะนำปรึกษาแก่หน่วยปฏิบัติการ ชุดปฏิบัติการและประชาชนเพื่อช่วยชีวิต บรรเทาภาวะคุกคามและป้องกันภาวะแทรกซ้อน

รวมทั้งการวางแผนเพื่อปลอดภัยในภาวะสุขภาพของผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

2.เป็นผู้ประสานการช่วยเหลือดูแล ซึ่งในการดูแลทางคลินิกบางครั้ง ต้องมีบทบาทเป็นผู้ประสานการรับคำสั่งทางการแพทย์ เฉพาะสาขาให้กับบุคลากรของ

หน่วยปฏิบัติการหรือชุดปฏิบัติการณจุดเกิดเหตุ

3.ให้การดูแลหน่วยปฏิบัติการหรือชุดปฏิบัติการในการให้ข้อมูลการอำนวยความสะดวกและการปฏิบัติการฉุกเฉินณจุดเกิดเหตุซึ่งอยู่นอกโรงพยาบาล

4. เป็นผู้สื่อสาร–สั่งการเพื่อการช่วยเหลือโดยใช้ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการตัดสินใจทางคลินิกภายใต้ข้อมูลที่ชัดเจนครบถ้วน
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5.เป็นผู้พิทักษ์สิทธิผู้ป่วยโดยการควบคุมคุณภาพการปฏิบัติงานของตนเองหน่วยปฏิบัติการและชุดปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดรวมทั้งการ

ช่วยป้องกันผู้เจ็บป่วยให้ได้รับความปลอดภัยจากการช่วยเหลือทุกกรณี

6.เป็นผู้ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของงานบริการรับแจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินจากการวิเคราะห์บันทึกรายงาน การทบทวนข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน

หรือสถิติต่างๆ

7.เป็นผู้ถ่ายทอดความรู้และทักษะให้แก่ผู้ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องๆ
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ภาคผนวก 
1.เบอร์โทรศัพท์ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการแต่ละจังหวัด

ข้อมูลเลขหมายที่จัดทำระบบโทรศัพท์  “1669”  

ลำดับที่ ชื่อจังหวัด โรงพยาบาล ที่อยู่ เลขหมายนำหมู่ เลขหมายตาม 

1 กระบี่ รพ.กระบี่ย้ายมา

สสจ.กระบี่1กันยายน52

325ถ.อุตรกิจต.ปากน้ำ

อ.เมืองจ.กระบี่ 

075612232 75612158 075611190

hunting

number

 

2 กรุงเทพมหานคร ศูนย์เอราวัณสำนักการ

แพทย์กรุงเทพมหานคร

514ถ.หลวง

เขตป้อมปราบฯ

กรุงเทพมหานคร 

022246138 022246139 022246140 022253901-

022253904

3 กาญจนบุรี รพ.พหลพลพยุหเสนา ถ.แสงชูโตต.บางแพรก

อ.เมืองจ.กาญจนบุรี 

034587950 034587951-

034587959

034510009 

4 กาฬสินธุ์ สำนักงานสาธารณสุข

จังหวัดกาฬสินธิ์

ถ.กาฬสินธุ์ต.กาฬสินธุ์

อ.เมืองจ.กาฬสินธุ์

043816500 

5 กำแพงเพชร รพ.กำแพงเพชร 18ถ.ราชดำเนิน

ต.ในเมืองอ.เมือง

จ.กำแพงเพชร 

055714803 055714705   

6 ขอนแก่น รพ.ขอนแก่น รพ.ขอนแก่นถ.ศรีจันทร์

อ.เมืองจ.ขอนแก่น 

043230192 043230193 043230194 043230195 043230196

7 จันทบุรี รพ.สมเด็จพระปกเกล้า 38ถ.เลียบเนินต.วัดใหม่

อ.เมืองจ.จันทบุรี 

039301658    
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ลำดับที่ ชื่อจังหวัด โรงพยาบาล ที่อยู่ เลขหมายนำหมู่ เลขหมายตาม 

8 ฉะเชิงเทรา รพ.ฉะเชิงเทรา 174ถ.มรุพงษ์

ต.หน้าเมืองอ.เมือง

จ.ฉะเชิงเทรา 

038535308    

9 ชลบุรี รพ.ชลบุรี 69ม.2ถ.สุขุมวิท

ต.บ้านสวนอ.เมือง

จ.ชลบุรี 

038931846    

10 ชัยนาท รพ.ชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาท

อ.เมืองจ.ชัยนาท 

056410005    

11 ชัยภูมิ รพ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิ

ถ.บรรณาการอ.เมือง

จ.ชัยภูมิ 

044818247    

12 ชุมพร รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 222ถ.พิศิษฐ์พยาบาล

ต.ท่าตะเภาอ.เมือง

จ.ชุมพร 

077512253    

13 เชียงราย รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 1039ถ.สถานพยาบาล

ต.เวียงอ.เมือง

จ.เชียงราย 

053600516    

14 เชียงใหม่ รพ.นครพิงค์ 159ม.4ต.ดอนแก้ว

อ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ 

053121031 053121082 053121084 053121052 

15 ตรัง รพ.ตรัง 69ถ.โคกขันต.ทับเที่ยง

อ.เมือง จ.ตรัง 

075590020 075571645   
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16 ตราด รพ.ตราด 108ถ.สุขุมวิท

ต.วังกระแจะอ.เมือง

จ.ตราด 

039512100 039525228   

17 ตาก รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน

มหาราช

295ถ.พหลโยธินอ.เมือง

จ.ตาก 

055517876    

  รพ.แม่สอด 175/16ถ.ศรีพาณิช

อ.แม่สอดจ.ตาก 

055533618    

18 นครนายก รพ.นครนายก ข1-100ต.นครนายก

อ.เมืองจ.นครนายก 

037311600    

19 นครปฐม รพ.นครปฐม 196ถ.เทศา

ต.พระปฐมเจดีย์อ.เมือง

จ.นครปฐม 

034271624 034271586 034271914  

20 นครพนม รพ.นครพนม 270ถ.อภิบาลบัญชา

อ.เมืองจ.นครพนม 

042516387    

21 นครราชสีมา รพ.มหาราชนครราชสีมา 49ถ.ช้างเผือกต.ในเมือง

อ.เมืองจ.นครราชสีมา 

044342309 044342552 044341550 044342103 044342104

22 นครศรีธรรมราช รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 198ถ.ราชดำเนิน

ต.ในเมืองอ.เมือง

จ.นครศรีธรรมราช 

075356336 075346792   

23 นครสวรรค์ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 43ถ.อรรณกวี

ต.ปากน้ำโพอ.เมือง

จ.นครสวรรค์ 

056210392    
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24 นนทบุรี รพ.พระนั่งเกล้า 206ถ.นนทบุรี1

ต.บางกระสออ.เมือง

จ.นนทบุรี 

025272385 025261407   

25 นราธิวาส รพ.นราธิวาส 80ถ.ระแงะมรรคา

ต.บางนาดอ.เมือง

จ.นราธิวาส 

073530073    

26 น่าน รพ.น่าน 1ถ.วรวิชัยต.ในเวียง

อ.เมืองจ.น่าน 

054772135    

27 บุรีรัมย์ รพ.บุรีรัมย์ 18ถ.หน้าสถานีรถไฟ

ต.ในเมืองอ.เมือง

จ.บุรีรัมย์ 

044601059 044601056 044601295 044615001 

28 ปทุมธานี รพ.ปทุมธานี 7 ถ.ปทุมธานี - ลาดหลุมแก้ว

ต.บางปรอกอ.เมือง

จ.ปทุมธานี 

025811817 025811917   

29 ประจวบคีรีขันธ์ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 237ถ.พิทักษ์ชาติ

ต.ประจวบอ.เมือง

จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

032611178 032604839 032611447  

  รพ.หัวหิน 30/2ถ.เพชรเกษม

ต.หัวหินอ.หัวหิน

จ.ประจวบคีรีขันธ์

032522779 032523042 032523043  



131

ลำดับที่ ชื่อจังหวัด โรงพยาบาล ที่อยู่ เลขหมายนำหมู่ เลขหมายตาม 

30 ปราจีนบุรี รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 32/7ม.12ต.ท่างาม

อ.เมืองจ.ปราจีนบุรี 

037214256    

31 ปัตตานี รพ.ปัตตานี 2ถ.หนองจิกอ.เมือง

จ.ปัตตานี 

073332391    

32 พระนครศรี

อยุธยา

รพ.พระนครศรีอยุธยา 46/1ม.4ต.ประตูชัย

อ.พระนครศรีอยุธยา

จ.พระนครศรีอยุธยา 

035256010    

33 พะเยา รพ.พะเยา 269ม.11ต.ต๋อมอ.เมือง

จ.พะเยา 

054484403 054484403 054484403  

34 พังงา รพ.พังงา 436ถ.เพชรเกษม

ต.ท้ายช้างอ.เมือง

จ.พังงา 

076413319 076413451   

35 พัทลุง รพ.พัทลุง 421ถ.ราเมศร์อ.เมือง

จ.พัทลุง 

074617295 074614208 074615042  

36 พิจิตร รพ.พิจิตร 136ถ.บึงสีไฟอ.เมือง

จ.พิจิตร 

056616460 056616497   

37 พิษณุโลก รพ.พระพุทธชินราช 90ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก

อ.เมืองจ.พิษณุโลก 

055252928    

38 เพชรบุรี รพ.พระจอมเกล้า 53ถ.รถไฟต.คลอง

กระแชงอ.เมือง

จ.เพชรบุรี 

032402071    
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ลำดับที่ ชื่อจังหวัด โรงพยาบาล ที่อยู่ เลขหมายนำหมู่ เลขหมายตาม 

39 เพชรบูรณ์ รพ.เพชรบูรณ์ 203ถ.สามัคคีชัยอ.เมือง

จ.เพชรบูรณ์ 

056720010 056720664   

40 แพร่ รพ.แพร่ 144ถ.ช่อแฮต.ในเมือง

อ.เมืองจ.แพร่ 

054533428    

41 ภูเก็ต รพ.วชิระภูเก็ต 353ถ.เยาวราช

ต.ตลาดใหญ่อ.เมือง

จ.ภูเก็ต 

076354177 076354418   

42 มหาสารคาม รพ.มหาสารคาม 168 ถ.ผดุงวิถี ต.ตลาด

อ.เมืองจ.มหาสารคาม 

043725117 043712597   

43 มุกดาหาร รพ.มุกดาหาร 24ถ.พิทักษ์พนมเขต

ต.มุกดาหารอ.เมือง

จ.มุกดาหาร 

042615470 042615036 042615064 042612742 

44 แม่ฮ่องสอน รพ.ศรีสังวาลย์ 101ถ.สิงหนาทบำรุง

อ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน 

053613070 053611951   

45 ยโสธร รพ.ยโสธร 26ถ.แจ้งสนิทต.ตาดทอง

อ.เมืองจ.ยโสธร 

045712792 045714288 045715530  

46 ยะลา รพ.ยะลา 152ถ.สิโรรสอ.เมือง

จ.ยะลา 

073214290 073212401 073212402  

47 ร้อยเอ็ด รพ.ร้อยเอ็ด 111ถ.สุริยเดชบำรุง

ต.ในเมืองอ.เมือง

จ.ร้อยเอ็ด 

043516209 043515584 043516215  
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48 ระนอง รพ.ระนอง 11ถ.กำลังทรัพย์

ต.เขานิเวศน์อ.เมือง

จ.ระนอง 

077822029    

49 ระยอง รพ.ระยอง 36ถ.สุขุมวิทต.ท่าประดู่

อ.เมืองจ.ระยอง 

038617631 038624542   

50 ราชบุรี รพ.ราชบุรี 85/1ถ.สมบูรณ์กุล

ต.หน้าเมืองอ.เมือง

จ.ราชบุรี 

032328151    

51 ลพบุรี รพ.ลพบุรี 260ถ.พหลโยธิน

ต.เขาสามยอดอ.เมือง

จ.ลพบุรี 

036424887    

52 ลำปาง รพ.ลำปาง 280ถ.พหลโยธิน

ต.พระบาทอ.เมือง

จ.ลำปาง 

054238016 054238017 054228192  

53 ลำพูน รพ.ลำพูน 177ม.11ต.ต้นธงอ.เมือง

จ.ลำพูน 

053560364    

54 เลย รพ.เลย 32/1ถ.มลิวรรณ

ต.กุดป่องอ.เมืองจ.เลย 

042862136 042862137 042862138 042862139 042862140

55 ศรีสะเกษ รพ.ศรีสะเกษ 0859ถ.กสิกรรม

ต.เมืองใต้อ.เมือง

จ.ศรีสะเกษ 

045643464 045644437   
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56 สกลนคร รพ.สกลนคร 1041ม.10ถ.เจริญเมือง

ต.ธาตุเชิงชุมอ.เมือง

จ.สกลนคร 

042970506 042970507 042970508 042970509 042970510

57 สงขลา รพ.หาดใหญ่ 182ถ.รัถการต.หาดใหญ่

อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 

074262371 074262407   

58 สตูล รพ.สตูล 55/1ถ.หัตถกรรมศึกษา

ต.พิมานอ.เมืองจ.สตูล 

074721225    

59 สมุทรปราการ รพ.สมุทรปราการ 71ถ.จักกะพากต.ปากน้ำ

อ.เมืองจ.สมุทรปราการ 

021738630 023880525   

60 สมุทรสงคราม รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708ถ.ประสิทธิพัฒนา

ต.แม่กลองอ.เมือง

จ.สมุทรสงคราม 

034740155    

61 สมุทรสาคร รพ.สมุทรสาคร 1500ถ.เอกชัยต.มหาชัย

อ.เมืองจ.สมุทรสาคร 

034410002    

62 สระแก้ว รพ .สมเด ็ จพระย ุพราช

สระแก้ว

รพ.สมเด็จพระยุพราช

สระแก้วอ.เมือง

จ.สระแก้ว 

037421424    

63 สระบุรี รพ.สระบุรี 18ถ.เทศบาล4

ต.ปากเพรียวอ.เมือง

จ.สระบุรี 

036212470    
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64 สิงห์บุรี รพ.สิงห์บุรี 917ต.บางพุทราอ.เมือง

จ.สิงห์บุรี 

036513042 036512143 036512144  

65 สุโขทัย รพ.สุโขทัย โรงพยาบาลสุโขทัย

ต.บ้านกล้วยอ.เมือง

จ.สุโขทัย 

055610280 055610825 055614336  

66 สุพรรณบุรี รพ.เจ้าพระยายมราช 950ถ.พระพันวษา

ต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมือง

จ.สุพรรณบุรี 

035528092 035528093   

67 สุราษฎร์ธานี รพ.สุราษฎร์ธานี 56ม.2ถ.ศรีวิชัย

ต.มะขามเตี้ยอ.เมือง

จ.สุราษฎร์ธานี 

077206415 077206487   

68 สุรินทร์ รพ.สุรินทร์ 68 ถ.หลักเมืองต.ในเมือง

อ.เมืองจ.สุรินทร์ 

044519812 044518832 044516034  

69 หนองคาย รพ.หนองคาย 1158 ถ.มีชัย ต.ในเมือง

อ.เมืองจ.หนองคาย 

042422586 042423504 042412140 042412153 

70 หนองบัวลำภู รพ.หนองบัวลำภู 199ม.13ต.วศวงศ์

ต.หนองบัวอ.เมือง

จ.หนองบัวลำภู 

042313238 042313091 042313016  

71 อ่างทอง รพ.อ่างทอง 3ถ.เทศบาล6ต.อ่างแก้ว

อ.เมืองจ.อ่างทอง 

035610076 035611375   
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72 อำนาจเจริญ รพ.อำนาจเจริญ 201ถ.อรุณประเสริฐ

ต.บุ่งอ.เมือง

จ.อำนาจเจริญ 

045452757    

73 อุดรธานี รพ.อุดรธานี รพ.อุดรธานี ถ.เพาะนิยม

ต.หมากแข้งอ.เมือง

จ.อุดรธานี 

042221735 042221821 042221695 042223702 

74 อุตรดิตถ์ รพ.อุตรดิตถ์ 38ถ.เจษฎาบดินทร์

ต.ท่าอิฐอ.เมือง

จ.อุตรดิตถ์ 

055409015    

75 อุทัยธานี รพ.อุทัยธานี 56 ถ.รักการดี ต.อุทัยใหม่

อ.เมืองจ.อุทัยธานี 

056571287    

76 อุบลราชธานี สนง.สาธารณสุข

จ.อุบลราชธานี

259ถ.พรหมเทพ

ต.ในเมืองอ.เมือง

จ.อุบลราชธานี 

045244804 044518832 044516034  



137

รายงานการกำหนดเลขหมายโทรศัพท์ประจำโรงพยาบาลจำนวน76จังหวัดทั่วประเทศเปดใช้บริการPrivatenet

ลำดับ ชื่อโรงพยาบาล ที่อยู่ หมายเลขภายใน เลขหมายติดตั้ง 

1 สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 514สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครถ.หลวงเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกทม 022239401-3

2 รพ.สมุทรปราการ 71ถ.จักกะพากต.ปากน้ำอ.เมืองจ.สมุทรปราการ 202 021738630

3 รพ.พระนั่งเกล้า โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าอ.เมืองจ.นนทบุรี 203 025261407

4 รพ.ปทุมธานี 7ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้วต.บางปรอกอ.เมืองจ.ปทุมธานี 204 025811917

5 รพ.ราชบุรี 85/1ถ.สมบูรณ์กุลต.หน้าเมืองอ.เมืองจ.ราชบุรี 301 032328151

6 รพ.พระจอมเกล้า 53ถ.รถไฟต.คลองกระแชงอ.เมืองจ.เพชรบุรี 302 032402071

7 รพ.ประจวบคีรีขันธ์ 237ถ.พิทักษ์ชาติต.ประจวบอ.เมืองจ.ประจวบคีรีขันธ์ 303 032604839

8 รพ.นครปฐม 196ถ.เทศาต.พระปฐมเจดีย์อ.เมืองจ.นครปฐม 304 034271624

9 รพ.สมุทรสาคร 1500ถ.เอกชัยต.มหาชัยอ.เมืองจ.สมุทรสาคร 305 034425728

10 รพ.พหลพลพยุหเสนา ถ.แสงชูโตต.บางแพรกอ.เมืองจ.กาญจนบุรี 306 034513187

11 รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า 708ถ.ประสิทธิพัฒนาต.แม่กลองอ.เมืองจ.สมุทรสงคราม 307 034716304

12 รพ.พระนครศรีอยุธยา 46/1ม.4ต.ประตูชัยอ.พระนครศรีอยุธยาจ.พระนครศรีอยุธยา 308 035244266

13 รพ.เจ้าพระยายมราช 950ถ.พระพันวษาต.ท่าพี่เลี้ยงอ.เมืองจ.สุพรรณบุรี 309 035511175

14 รพ.อ่างทอง 3ถ.เทศบาล6ต.อ่างแก้วอ.เมืองจ.อ่างทอง 310 035616265

15 รพ.สระบุรี 18ถ.เทศบาล4ต.ปากเพรียวอ.เมืองจ.สระบุรี 311 036230131

16 รพ.ลพบุรี 260ถ.พหลโยธินต.เขาสามยอดอ.เมืองจ.ลพบุรี 312 036424910

17 รพ.สิงห์บุรี 917ต.บางพุทราอ.เมืองจ.สิงห์บุรี 313 036512846

18 รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ 32/7ม.12ต.ท่างามอ.เมืองจ.ปราจีนบุรี 314 037214286

19 รพ.นครนายก ข1-100ต.นครนายกอ.เมืองจ.นครนายก 315 037311754
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20 รพ.สระแก้ว รพ.สมเด็จพระยุพราชสระแก้วอ.เมืองจ.สระแก้ว 316 037421545

21 รพ.ชลบุรี 69ม.2ถ.สุขุมวิทต.บ้านสวนอ.เมืองจ.ชลบุรี 317 038272830

22 รพ.ฉะเชิงเทรา 174ถ.มรุพงษ์ต.หน้าเมืองอ.เมืองจ.ฉะเชิงเทรา 318 038535308

23 รพ.ระยอง 36ถ.สุขุมวิทต.ท่าประดู่อ.เมืองจ.ระยอง 319 038624542

24 รพ.พระปกเกล้า 38ถ.เลียบเนินต.วัดใหม่อ.เมืองจ.จันทบุรี 320 039324131

25 รพ.ตราด 108ถ.สุขุมวิทต.วังกระแจะอ.เมืองจ.ตราด 321 039520267

26 รพ.อุดรธานี 33ถ.เพาะนิยมอ.เมืองจ.อุดรธานี 401 042223702

27 รพ.หนองบัวลำภู 199ม.13ต.วศวงศ์ต.หนองบัวอ.เมืองจ.หนองบัวลำภู 402 042313091

28 รพ.หนองคาย 1158ถ.มีชัยต.ในเมืองอ.เมืองจ.หนองคาย 403 042413672

29 รพ.นครพนม 270ถ.อภิบาลบัญชาอ.เมืองจ.นครพนม 404 042512363

30 รพ.มุกดาหาร 24ถ.พิทักษ์พนมเขตต.มุกดาหารอ.เมืองจ.มุกดาหาร 405 042615362

31 รพ.สกลนคร 1041ม.10ถ.เจริญเมืองต.ธาตุเชิงชุมอ.เมืองจ.สกลนคร 406 042970506

32 รพ.เลย 32/1ถ.มลิวรรณต.กุดป่องอ.เมืองจ.เลย 407 042862120

33 รพ.ขอนแก่น 56ถ.ศรีจันทร์ต.ในเมืองอ.เมืองจ.ขอนแก่น 408 043247585

34 รพ.ร้อยเอ็ด 111ถ.สุริยเดชบำรุงต.ในเมืองอ.เมืองจ.ร้อยเอ็ด 409 043516209

35 รพ.มหาสารคาม 168ถ.ผดุงวิถีต.ตลาดอ.เมืองจ.มหาสารคาม 410 043725117

36 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ 3/38ถ.บายพาส-ทุ่งบน.ต.กาฬสินธุ์อ.เมืองจ.กาฬสินธุ์ 411 043812587

37 รพ.มหาราชนครราชสีมา 49ถ.ช้างเผือกต.ในเมืองอ.เมืองจ.นครราชสีมา 412 044341009

38 รพ.สุรินทร์ 68ถ.หลักเมืองต.ในเมืองอ.เมืองจ.สุรินทร์ 413 044519812
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39 รพ.ศรีสะเกษ 0859ถ.กสิกรรมต.เมืองใต้อ.เมืองจ.ศรีสะเกษ 414 045613071

40 รพ.บุรีรัมย์ 18ถ.หน้าสถานีรถไฟต.ในเมืองอ.เมืองจ.บุรีรัมย์ 415 044601059

41 รพ.ชัยภูมิ โรงพยาบาลชัยภูมิถ.บรรณาการอ.เมืองจ.ชัยภูมิ 416 044816267

42 รพ.อำนาจเจริญ ถ.อรุณประเสริฐอ.เมืองจ.อำนาจเจริญ 417 045511254

43 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบล 259ถ.พรหมเทพต.ในเมืองอ.เมืองจ.อุบลราชธานี 418 045250040

44 รพ.ยโสธร 26ถ.แจ้งสนิทต.ตาดทองอ.เมืองจ.ยโสธร 419 045715530

45 รพ.นครพิงค์ 159ม.4ต.ดอนแก้วอ.แม่ริมจ.เชียงใหม่ 501 053121031

46 รพ.ลำพูน 177ม.11ต.ต้นธงอ.เมืองจ.ลำพูน 502 053510361

47 รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ 1039ถ.สถานพยาบาลต.เวียงอ.เมืองจ.เชียงราย 503 053600613

48 รพ.ลำปาง 280ถ.พหลโยธินต.หัวเวียงอ.เมืองจ.ลำปาง 504 054222621

49 รพ.พะเยา 269ม.11ต.ต๋อมอ.เมืองจ.พะเยา 505 054431540

50 รพ.แพร่ 144ถ.ช่อแฮต.ในเมืองอ.เมืองจ.แพร่ 506 054533420

51 รพ.น่าน 1ถ.วรวิชัยต.ในเวียงอ.เมืองจ.น่าน 507 054772169

52 รพ.พระพุทธชินราช 90ถ.ศรีธรรมไตรปิฎกอ.เมืองจ.พิษณุโลก 508 055247235

53 รพ.อุตรดิตถ์ 38ถ.เจษฎาบดินทร์ต.ท่าอิฐอ.เมืองจ.อุตรดิตถ์ 509 055403217

54 รพ.ชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทอ.เมืองจ.ชัยนาท 510 056414614

55 รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 295ถ.พหลโยธินอ.เมืองจ.ตาก 511 055517877

56 รพ.สุโขทัย 2/1ม.12ถ.จรดวิถีถ่องต.บ้านกล้วยอ.เมืองจ.สุโขทัย 512 055614336

57 รพ.กำแพงเพชร 18ถ.ราชดำเนินต.ในเมืองอ.เมืองจ.กำแพงเพชร 513 055714803
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58 รพ.เพชรบูรณ์ 203ถ.สามัคคีชัยอ.เมืองจ.เพชรบูรณ์ 514 056720010

59 รพ.สวรรค์ประชารักษ์ 43ถ.อรรถกวีต.ปากน้ำโพอ.เมืองจ.นครสวรรค์ 515 056217278

60 รพ.อุทัยธานี 56ถ.รักการดีต.อุทัยใหม่อ.เมืองจ.อุทัยธานี 516 056571523

61 รพ.ศรีสังวาลย์ 101ถ.สิงหนาทบำรุงอ.เมืองจ.แม่ฮ่องสอน 517 053613112

62 รพ.พิจิตร 136ถ.บึงสีไฟอ.เมืองจ.พิจิตร 518 056616497

63 รพ.ยะลา 152ถ.สิโรรสอ.เมืองจ.ยะลา 701 073215918

64 รพ.ปัตตานี 2ถ.หนองจิกอ.เมืองจ.ปัตตานี 702 073332885

65 รพ.นราธิวาส 80ถ.ระแงะมรรคาต.บางนาดอ.เมืองจ.นราธิวาส 703 073516771

66 รพ.หาดใหญ่ 182ถ.รัถการต.หาดใหญ่อ.หาดใหญ่จ.สงขลา 704 074262371

67 รพ.พัทลุง 421ถ.ราเมศร์อ.เมืองจ.พัทลุง 705 074615042

68 รพ.สตูล 55/1ถ.หัตถกรรมศึกษาต.พิมานอ.เมืองจ.สตูล 706 074711532

69 รพ.ตรัง 69ถ.โคกขันต.ทับเที่ยงอ.เมืองจ.ตรัง 707 075217504

70 รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช 198ถ.ราชดำเนินต.ในเมืองอ.เมืองจ.นครศรีธรรมราช 708 075356336

71 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ถ.อุตรกิจต.ปากน้ำอ.เมืองจ.กระบี่ 709 075612232

72 รพ.วชิระภูเก็ต 353ถ.เยาวราชต.ตลาดใหญ่อ.เมืองจ.ภูเก็ต 710 076354177

73 รพ.พังงา 436ถ.เพชรเกษมต.ท้ายช้างอ.เมืองจ.พังงา 711 076413319

74 รพ.สุราษฎร์ธานี 56ม.2ถ.ศรีวิชัยต.มะขามเตี้ยอ.เมืองจ.สุราษฎร์ธานี 712 077206415

75 รพ.ชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 222ถ.พิศิษฐ์พยาบาลต.ท่าตะเภาอ.เมืองจ.ชุมพร 713 077507467

76 รพ.ระนอง 11ถ.กำลังทรัพย์ต.เขานิเวศน์อ.เมืองจ.ระนอง 714 077813300

ข้อมูล มกราคม 2553 
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หมายเหตุ   

 -ลำดับที่2รพ.สมุทรปราการเปลี่ยนเลขหมายจากเดิม023880525เป็นเลขหมาย021738630 

 -ลำดับที่31รพ.สกลนครเปลี่ยนเลขหมายจากเดิม042715392เป็นเลขหมาย042970506เมื่อวันที่26สิงหาคม2551 

 -ลำดับที่32รพ.เลยเปลี่ยนเลขหมายจากเดิม042861050เป็นเลขหมาย042862120 
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อภิธานศัพท์และความหมายเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

คำศัพท์ภาษาไทย คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ความหมายเชิงปฏิบัติการ รายการอ้างอิง 

การแพทย์ฉุกเฉิน EmergencyMedicine หมายถึง (1)การปฏิบัติการฉุกเฉิน

(2)การศึกษา

 (3)การฝึกอบรม

 (4)การค้นคว้า

 (5)การวิจัย

 (6)การป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

 ทั้ง(1)–(6)เกี่ยวกับการประเมินการจัดการการบำบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉินนับแต่

การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บป่วยฉุกเฉินจนถึงการดำเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบำบัดรักษา

ให้พ้นภาวะฉุกเฉินจำแนกเป็นการปฏิบัติการในชุมชนการปฏิบัติการต่อผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอก

โรงพยาบาลและในโรงพยาบาล

ม.3วรรค1พรบ.

การแพทย์ฉุกเฉิน

พ.ศ.2551

ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน Emergency Medica l

System

หมายถึงระบบต่างๆเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 

ผู้ป่วยฉุกเฉิน (EmergencyPatient) หมายถึง บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการป่วยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการดำรง

ชีวิตหรือการทำงานของอวัยวะสำคัญ จำเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการ และการ

บำบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันการเสียชีวิตหรืออาการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรือ

อาการป่วยนั้น

พรบ.การ แพทย์

ฉุกเฉิน2551

สถานพยาบาล (MedicalCareFacility) หมายถึงสถานพยาบาลของรัฐรวมถึงสถานพยาบาลในกำกับของรัฐสถานพยาบาลของ

สภากาชาดไทย สถานพยาบาลตามกฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานพยาบาลอื่น

ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

พ.ร.บ.การแพทย์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2551

มาตรา33
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ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EmergencyMedical

Operation)

หมายถึง การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวการณ์เจ็บป่วยฉุกเฉิน

จนถึงการดำเนินการให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับการบำบัดรักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการ

ประเมิน การจัดการ การประสานงาน การควบคุมดูแล การติดต่อสื่อสาร การลำเลียงหรือ

ขนส่งผู้ป่วย การตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งนอกสถาน

พยาบาลและในสถานพยาบาล

(ม.3วรรค2พรบ.

การแพทย์ฉุกเฉิน

พ.ศ.2551)

หน่วยปฏิบัติการ EmergencyOperation

Division

หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน ได้แก่ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กรมส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรมควบคุมโรคกรมอุตุนิยมฯสำนักงานตำรวจแห่ง

ชาติ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ สถานีอนามัย ศูนย์รับแจ้ง

เหตุประสานการช่วยเหลือและสั่งการ สถานพยาบาล องค์เอกชน มูลนิธิ องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น รวมถึงคณะบุคคล หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน

และหน่วยงานอื่นๆที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน

(ม.3วรรค6พรบ.

การแพทย์ฉุกเฉิน

พ.ศ.2551)

แพทย์ฉุกเฉิน EmergencyPhysician หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินตามที่แพทยสภากำหนด 

พยาบาลฉุกเฉิน EmergencyNurse หมายถึงผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลฉุกเฉินตามที่สภาการพยาบาลกำหนด 

เวชกรฉุกเฉินระดับสูง EMT-P(Emergency

MedicalTechnicians–

Paramedic)

หมายถึงผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับสูง(EMT-P)ตามที่กพฉ.รับรอง 
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เวชกรฉุกเฉิน

ระดับกลาง

EMT–I(Emergency

MedicalTechnicians–

Intermediate)

หมายถึงผู้ผ่านการศึกษาหลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับกลาง(EMT–I)ตามที่กพฉ.รับรอง 

เวชกรฉุกเฉินระดับต้น EMT–B

(EmergencyMedical

Technicians–Basic)

หมายถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร“หลักสูตรเวชกรฉุกเฉินระดับต้น”

(EMT-B)ตามที่กพฉ.รับรอง



ผู้ขับพาหนะฉุกเฉิน (AmbulanceVehicle

Driver)

หมายถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ขับพาหนะฉุกเฉินตามที่กพฉ.รับรอง 

ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน

เบื้องต้น

(FirstResponder) หมายถึงผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นตามที่กพฉ.รับรอง 

อาสาฉุกเฉินชุมชน (Community Emergency

Volunteer)

หมายถึงอาสาสมัครช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินชุมชน 

ผู้รับแจ้งเหตุและสื่อสาร CallTaker หมายถึงผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรCallTakerตามที่กพฉ.รับรอง 

ผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ช่วยเหลือ

Emergency Medica l

Dispatcher(EMD)

หมายถึงผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรEMDตามที่กพฉ.รับรอง 

ผู้ปฏิบัติการ Emergency Medica l

Personnel

หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ตามที่คณะกรรมการการแพทย์

ฉุกเฉินกำหนดให้รวมหมายถึงบุคคลใดท่ีปฏิบัติการฉุกเฉินนับต้ังแต่บุคคลผู้พบเห็นเหตุการณ์ผู้

ช่วยเหลือ ตลอดจนผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และสาธารณสุข ที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย

ฉุกเฉินได้แก่

 1. ผู้พบเห็นเหตุการณ์และแจ้งเหตุหรือผู้ช่วยเหลือเฉพาะเหตุ

 2. ผู้รับแจ้งเหตุและสื่อสาร(CallTaker)

(ม.3วรรค4พรบ.

การแพทย์ฉุกเฉิน

พ.ศ.2551)
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   3. ผู้รับแจ้งเหตุและสั่งการช่วยเหลือ(EmergencyMedicalDispatcher:EMD)

 4. อาสาสมัครฉุกเฉินชุมชน(CommunityEmergencyVolunteer)

 5. ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(Firstresponder)

 6. เวชกรฉุกเฉินระดับต้น(EMT-B)

 7. เวชกรฉุกเฉินระดับกลาง(EMT-I)

 8. เวชกรฉุกเฉินระดับสูง(EMT-P)

 9. พยาบาลฉุกเฉิน(EmergencyNurse:EN)

 10. พยาบาลกู้ชีพ(PreHospitalEmergencyNurse:PHEN)

 11. แพทย์(Physician)

 12. แพทย์ฉุกเฉิน(Emergencyphysician:EP)

 13. ผู้บัญชาการทางการแพทย์(MedicalCommander)(ในสถานการณ์สาธารณภัย)

 14. ผู้ขับพาหนะฉุกเฉิน(AmbulanceVehicleDriver)

 15. กรรมการและอนุกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน(EmergencyMedicalCommittee&

SubCommittee:EMCs&EMSCs)

 16. พนักงานและลูกจ้างสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (Emergency Medical

InstituteofThailandPersonnel:EMIT)

 17. หัวหน้าชุดปฏิบัติการ(EmergencyTeamChief:ETC)

 18. หัวหน้าฝ่ายการแพทย์ฉุกเฉิน(EmergencyMedicalChief:EMC)

 19. หัวหน้าสำนักงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวั.(Provincial Chief of Emergency

MedicalOffice:PCEMO)

 20. บุคลากรอื่นๆตามที่กพฉ.กำหนด
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ผู้บัญชาการ

(ในสถานการณ์

สาธารณภัย)

Commander หมายถึงผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรCommanderตามที่กพฉ.รับรอง 

ชุดปฏิบัติการ EmergencyMedicalUnit หมายถึง ชุดที่จัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉิน ประกอบด้วยผู้ปฏิบัติการ พาหนะ เวชภัณฑ์

เครื่องมือต่างๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการฉุกเฉิน ประเภทของชุดปฏิบัติการต่างๆ เป็นไปตาม

ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติกำหนดตัวอย่างของชุดปฏิบัติการได้แก่

1. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น(FirstResponseUnit:FR)

2. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น(BasicLifesupportUnit:BLS)

3. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง(IntermediateLifeSupportUnit:ILS)

4. ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง(AdvancedLifeSupportUnit:ALS)



ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน

ระดับสูง

(AdvancedLifeSupport

Unit:ALS)

หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพระดับสูงที่ขึ้นทะเบียนพาหนะกับสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแล้วพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพระดับสูงและ ผู้ปฏิบัติการต่างๆ อย่างน้อยต้องเป็น

แพทย์พยาบาลกู้ชีพหรือเวชกรฉุกเฉินระดับสูงเป็นหัวหน้าชุดที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการ

แพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



ชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน

ระดับกลาง

(IntermediateLife

SupportUnit:ILS)

หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ประกอบด้วยพาหนะรถกู้ชีพระดับกลางที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการ

แพทย์ฉุกเฉินแล้วพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพระดับกลางและ ผู้ปฏิบัติการต่างๆ อย่างน้อยต้องเป็น

เวชกรฉุกเฉินระดับกลางที่มีชื่อในขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว



ช ุดปฏ ิบ ัต ิการฉ ุกเฉ ิน

ระดับพื้นฐาน

(BasicLifesupportUnit

:BLS)

หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพระดับพื้นฐานที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันการ

แพทย์ฉุกเฉินแล้วพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพระดับพื้นฐานและ ผู้ปฏิบัติการต่างๆอย่างน้อยต้องเป็น

เวชกรฉุกเฉินระดับต้นที่มีชื่อในขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว
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ช ุดปฏิบ ัต ิการฉ ุกเฉ ิน

เบื้องต้น

(First Response Unit :

FR)

หมายถึง ชุดปฏิบัติการที่ประกอบด้วยพาหนะกู้ชีพระดับเบื้องต้นที่ขึ้นทะเบียนรถกับสถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแล้วพร้อมอุปกรณ์กู้ชีพระดับเบื้องต้นและ ผู้ปฏิบัติการต่างๆ ขึ้นอย่างน้อย

ต้องเป็นอาสาสมัครปฏิบัติการฉุกเฉินที่มีชื่อในขึ้นทะเบียนกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว



ศูนย์รับแจ้งเหตุและ

สั่งการ

DispatchCenter หมายถึง ศูนย์หรือหน่วยปฏิบัติการที่มีระบบเครือข่ายการสื่อสารและความเหมาะสมของ

ทรัพยากรในพื้นที่ มีหน้าที่รับแจ้งเหตุจากประชาชนโดยตรง รับแจ้งผ่านศูนย์รับแจ้งเหตุ

ฉุกเฉินอื่น หรือรับแจ้งเหตุฉุกเฉินจากแหล่งอื่น เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เพื่อสื่อสาร

ประสานการช่วยเหลือสั่งการและควบคุมกำกับการปฏิบัติการของหน่วยปฏิบัติการและชุด

ปฏิบัติการ บันทึกข้อมูลการให้บริการ และรับรองการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและ

ชุดปฏิบัติการ และหน่วยปฏิบัติการ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยว

กับการปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
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