การจัดการความรู,
คู-มือการตรวจสอบและแข-งขันหน-วยทหารขนาดเล็ก
คณะผู,จัดทำ
๑. พ.ท. บุญเลิศ เรือนแก,ว

อจ.รร.สร.พบ.

๒. พ.อ.หญิง จิราภรณJ ชมศรี

อจ.หน.รร.สร.พบ.

๓. พ.ท. ณัฐพงศJ นะราศรี

อจ.รร.สร.พบ.

๔. พ.ต. ประจวบ วันตา

อจ.รร.สร.พบ.

แผนกวิชาการเสนารักษJ กองการศึกษา
โรงเรียนเสนารักษJ กรมแพทยJทหารบก

พ.ศ. ๒๕๖๑

ส-วนที่ ๑ การรักษาพยาบาลผู,บาดเจ็บและการส-งกลับสายแพทยJ
๑. วัตถุประสงค.
ผู2ที่ได2รบั มอบหมาย จาก พบ.ให2ปฏิบัตหิ น2าที่ หัวหน2า เหลGา พ.ในการตรวจสอบและแขGงขันหนGวยทหาร
ขนาดเล็ก ของกองทัพบก ได2นำคูGมือไปใช2เพื่อเปNนมาตรฐาน ในการตรวจสอบและแขGงขันฯตGอไป
๑.๑ กิจเฉพาะ : การปฐมพยาบาลและการสGงกลับผูป2 Sวยเจ็บ
กิจเฉพาะยGอยที่ ๑ การชGวยเหลือผูป2 Sวยเจ็บทางยุทธวิธี การดูแลผู2ปSวยระหวGางการปะทะ
( การใช2สายรัดห2ามเลือด )
กิจเฉพาะยGอยที่ ๒ การใช2ชุดปฐมพยาบาลประจำกายทหาร (ผ2าแตGงแผล,ผ2าพันแผลแบบยืด
หดได2และผ2าพันแผลสามเหลี่ยม)
กิจเฉพาะยGอยที่ ๓ การเคลื่อนย2ายผู2ปSวยเจ็บ(ด2วยมือเปลGา, ด2วยเปล และเปลดัดแปลง)
๑.๒ เงื่อนไข :
๑.๒.๑ กำลังพลทุกนายจะได2รับการแจกจGายชุดปฐมพยาบาลประจำกายทหาร คนละ ๑ ชุด
๑.๒.๒ กำลังพลทุกนายต2องได2รับการฝ[กในเรื่องการปฐมพยาบาลและการสGงกลับผูป2 Sวยเจ็บใน
เบื้องต2นมากGอน
๑.๒.๓ กำลังพลต2องมีความสามารถใช2อุปกรณ.ประจำกายด2วยความชำนาญเปNนอยGางดี
๑.๒.๔ กำหนดเวลาในการชGวยเหลือผู2ปSวยเจ็บไมGเกิน ๕ นาที ตGอ ๑ กิจเฉพาะยGอย
๑.๓ มาตรฐานการฝ[ก :
๑.๓.๑ เมื่อมีผู2ได2รบั บาดเจ็บ ต2องได2รบั การชGวยเหลือในการปฐมพยาบาลในขั้นต2น
๑.๓.๒ กำลังพลทุกนายสามารถให2การชGวยเหลือผูบ2 าดเจ็บได2อยGางถูกวิธี ด2วยชุดปฐม
พยาบาลที่มีอยูG
๑.๓.๓ กำลังพลมีความสามารถในเคลื่อนย2ายผู2ปSวยเจ็บด2วยเปลดัดแปลงจากอุปกรณ.ทหี่ าได2
งGาย
๑.๓.๔ กำลังพลใน ชป.นทล. สามารถร2องขอการสGงกลับผูป2 Sวยเจ็บจากหนGวยเหนือ หรือ
สามารถนำผู2ปSวยเจ็บสGงเจ2าหน2าทีแ่ พทย.หรือสGงโรงพยาบาลได2อยGางปลอดภัย
๑.๓.๕ การเคลือ่ นย2ายผูบ2 าดเจ็บจากจุดเกิดเหตุและในระหวGางการเคลื่อนย2าย ต2องได2รบั
ความปลอดภัย
๒. วัตถุประสงค.ในการฝ[กตามลำดับขั้น
๒.๑ วัตถุประสงค.ในการฝ[กตามลำดับขั้น เรือ่ งที่ ๑
๒.๑.๑ กิจเฉพาะ : การชGวยเหลือผูป2 Sวยเจ็บทางยุทธวิธี การดูแลผู2ปSวยระหวGางการ
ปะทะ ( การใช2สายรัดห2ามเลือด )
๒.๑.๒ เงื่อนไข : มีผู2ปSวยถูกกระสุนปcนเล็กที่ขาขวาทGอนลGางมีเลือดออกกระดูกไมGหกั

๒.๑.๓ มาตรฐาน :
๒.๑.๓.๑ การสั่งการให2ปฏิบัติตGอผู2ปSวยเจ็บ(ระเบียบการนำหนGวย)
๒.๑.๓.๒ ให2ผู2ปSวยเจ็บทำการชGวยเหลือตนเองกGอน ใช2สายยางรัดห2ามเลือดรัด
เหนือต2นขาขวา ( Self aid ) หากสามารถชGวยเหลือตนเองได2 และ
ให2ทำการรบตGอไป
๒.๑.๓.๓ หลีกเลี่ยงการทำให2มผี ู2ปSวยเจ็บเพิ่มเติมจากการถูกซุGมยิงหรือสะเก็ด
ระเบิด ( เข2าที่กำบัง )
๒.๑.๓.๔ เข2าชGวยเหลือผูป2 Sวยเจ็บเมื่อสถานการณ.ปลอดภัย
๒.๑.๓.๕ ทำการประเมินผูป2 Sวยเจ็บตรวจระดับการมีสติด2วยหลักการ
AVPU A = Alert (ตื่น) V = Verbal (เรียกตื่น) P= Pain (เจ็บตื่น)
U = unresponsive (ไมGตื่น)หากผู2ปSวยเจ็บมีระดับความรูส2 กึ ต่ำกวGา
A = Alert ให2ปลดอาวุธ,กระสุนและวัตถุระเบิดทั้งหมดทันที
๒.๑.๓.๖ การประเมินการรักษาตามลำดับ
A = Airway ( ทางเดินหายใจ )
B = Breathing ( ประเมินการรักษาการบาดเจ็บทีท่ รวงอก )
C = Circulation ( ตรวจสอบการมีเลือดไหลหรือตรวจรอยช้ำ )
D = Disability ( ตรวจและแก2ไขภาวะที่กระดูกหัก )
๒.๑.๓.๗ ในกรณีทหี่ 2ามเลือดด2วยสายยางรัดห2ามเลือดเส2นแรกเลือดยังไมGหยุด
ไหล ให2ใช2สายยางรัดห2ามเลือดเส2นทีส่ องโดยให2รัดเหนือเส2นแรก
และทำการแตGง แผลด2วยผ2าแตGงแผล,ผ2าพันแผลม2วน หรือพันทับ
ด2วยผ2าสามเหลี่ยมตGอไป หลังจากนั้นให2ทำเครื่องหมายรูปตัว T
( Tourniquet ) ไว2ที่หน2าผากผู2ปSวยเจ็บด2วยปากกา หรือเลือดของ
ผู2ปSวยเจ็บ ( หากทำไมGได2ให2เปˆดบริเวณที่ใช2สายรัดห2ามเลือดให2เห็น
ชัดเจน
๒.๒ วัตถุประสงค.ในการฝ[กตามลำดับขั้น เรือ่ งที่ ๒
๒.๒.๑ กิจเฉพาะ : การใช2ผ2าแตGงแผล
๒.๒.๒ เงื่อนไข : มีผู2ปSวยถูกกระสุนปcนเล็กที่ขาขวาทGอนลGางมีเลือดออกกระดูกไมGหกั
๒.๓.๓ มาตรฐาน :
๒.๓.๓ .๑ แกะหGอผ2าแตGงแผลออกใช2มือทัง้ สองจับผ2าแตGงแผลที่พบั คลี่ออก ระวังอยGา
ให2สัมผัสด2านทีจ่ ะปˆดแผล
๒.๓.๓ .๒ วางทาบผ2าแตGงแผลด2านสีขาวปˆดลงบนแผลโดยไมGให2ถูกต2องกับสิ่งใด
๒.๓.๓ .๓ ดึงหางผ2าแตGงแผลนั้นให2กางออกทัง้ สองข2าง แล2วพันหางผ2ารอบๆผ2าแตGง
แผล

๒.๓.๓ .๔ ผูกปลายหางผ2าทั้งสองให2แนGน อยGา ! ผูกเงื่อนให2ปมทีผ่ ูก ตรงกับบาดแผล
๒.๓ วัตถุประสงค.ในการฝ[กตามลำดับขั้น เรือ่ งที่ ๓
๒.๓.๑ กิจเฉพาะ : การใช2ผ2าพันแผลแบบยืดหดได2
๒.๓.๒ เงื่อนไข : ผูป2 Sวยเจ็บมีบาดแผลถลอกที่แขนขวาทGอนลGาง วางผ2าแตGงแผลปˆดบาดแผล
แล2ว ให2พันรัดโดยวิธีพันแบบเกลียว
๒.๓.๓ มาตรฐาน :
๒.๓.๓.๑ การจับถือผ2าพันแผลแบบยืดหดได2 วางม2วนผ2าพันแผลลงบนฝSามือขวาหรือ
ข2างที่ถนัดถนัด ใช2หัวแมGมือเปNนสGวนบังคับม2วนผ2ามิให2หลุดรGวงได2งGาย
๒.๓.๓.๒ ทาบปลายผ2าอยูGบนสGวนทีจ่ ะพันบริเวณข2อมือ พันผ2าทับลงบนปลาย
ผ2าพันแผล ๑ รอบ เหลือปลายผ2าไว2พับย2อนกลับ แล2วพันทับปลายผ2าอีก
๑ – ๒ รอบเปNนการทำให2จุดเริม่ ต2นของผ2าพันแผลแนGนอยูกG ับที่
๒.๓.๓.๓ พันเปNนเกลียวทับซ2อนกันขึ้นมาบนแขน หลาย ๆ รอบให2เรียบสม่ำเสมอ
กระชับ ไมGแนGนเกินไปจนทำให2เลือดไหลเวียนไมGสะดวก
๒.๓.๓.๔ ใช2ตะขอหรือเข็มกลัดซGอนปลายเกี่ยวปลายผ2ากับสGวนที่พันเพื่อยึดปลายผ2าให2
แนGน หรือตัดแยกปลายของผ2าพันแผลออกเปNนสองแฉก แล2วผูกแฉกทัง้ สอง
ตรงโคนผ2าที่แยกแล2วผูกปมทับบนผ2าพันแผลที่ได2พันไว2
๒.๔ วัตถุประสงค.ในการฝ[กตามลำดับขั้น เรือ่ งที่ ๔
๒.๔.๑ กิจเฉพาะ : การทำเปลดัดแปลงโดยใช2เสื้อกันฝนหรือผ2าหGมนอน ไมGต2องใช2ไม2ทำคาน
เปล
๒.๔.๒ เงื่อนไข : เคลื่อนย2ายผูป2 Sวยเจ็บด2วยเปลดัดแปลง ระยะ ๒๐๐ เมตร เพื่อนำไปสGงยัง
รถยนต.ของหนGวย
๒.๔.๓ มาตรฐาน :
๒.๔.๓.๑ นำผ2าหGมนอนหรือเสือ้ กันฝนมาพับครึ่งตามขวาง ม2วนขอบผ2าด2านกว2างทัง้
สองด2านเข2าหากัน ให2มมี ีขนาดกว2างพอกับขนาดตัวผูป2 Sวยเจ็บ
๒.๘.๓.๒จับและพยุงผู2ปSวยเจ็บตะแคงด2านใดด2านหนึ่ง
๒.๘.๓.๓ นำผ2าหGมทีท่ ำเปNนเปลมารองรับด2านหลังผูป2 Sวยเจ็บ ให2พอดีกับความยาวลำตัว
และผ2าหGม
๒.๔.๓.๔ จับพลิกผูป2 Sวยเจ็บนอนหงาย ลงบนผ2าหGมหรือเสื้อกันฝนทีท่ ำเปNนเปล
๒.๔.๓.๕ ใช2ผู2หามเปล ๔ คน จับผ2าหGมสGวนทีม่ 2วน หงายมือขึ้น ทั้ง ๒ มือยกผู2ปSวยเจ็บ
ขึ้นพร2อมกัน เคลื่อนย2ายผูป2 Sวยเจ็บไปยังรถยนต.
๒.๕ วัตถุประสงค.ในการฝ[กตามลำดับขั้น เรือ่ งที่ ๕
๒.๕.๑ กิจเฉพาะ : การทำเปลดัดแปลงโดยใช2เสื้อเครื่องแบบสนาม

๒.๕.๒ เงื่อนไข : เคลื่อนย2ายผูป2 Sวยเจ็บด2วยเปลดัดแปลง โดยใช2เสื้อเครื่องแบบสนาม ระยะ
๒๐๐ เมตร เพื่อนำไปสGงยังรถยนต.ของหนGวย
๒.๕.๓ มาตรฐาน :
๒.๕.๓.๑ นำเสื้อเครื่องแบบสนาม ๓ ตัว ติดกระดุมอกเสื้อให2ครบทุกเม็ดกลับเสื้อด2าน
ในออก ให2แขนเสื้ออยูGด2านใน วางเรียงให2คอเสื้อไปทางเดียวกัน
๒.๕.๓.๒ นำไม2คานที่มีความแข็งพอที่จะทำคานเปล รับน้ำหนักผู2ปSวยเจ็บได2 ยาว
ประมาณ ๒๐๐ เมตร สอดไม2คานเปล ผGานแขนเสื้อทัง้ ๓ ตัว ให2ปลายไม2
เสมอกัน ยาวพอทีจ่ ะจับยกได2สะดวก
๒.๕.๓.๓ จับและพยุงผูป2 Sวยเจ็บตะแคงด2านใดด2านหนึง่ นำเปลดัดแปลงมารองรับ
ด2านหลังผูป2 Sวยเจ็บ ให2พอดีกับความยาวลำตัว
๒.๕.๓.๔ จับพลิกผูป2 Sวยเจ็บนอนหงาย ลงบนเปลที่ทำขึ้น
๒.๕.๓.๕ ผูกเชือกที่ไม2กับเปล ติดตัวผู2ปวS ยเจ็บ สามเส2น ( ที่หน2าอก เอวและที่ข2อเท2า )
๒.๕.๓.๕ ใช2ผู2หามเปล ๔ คน หันหน2าไปทางปลายเท2าผู2ปSวยเจ็บ จับปลายไม2
ทั้ง สี่ปลาย ยกผู2ปSวยเจ็บขึ้นพร2อมกัน เคลื่อนย2ายผู2ปSวยเจ็บไปยังรถยนต.
๓. คำแนะนำทางธุรการ
๓.๑ ห2วงเวลาที่ใช2ในการฝ[ก :
๓.๒ สถานที่ฝก[ :
๓.๓ ผู2เข2ารับการฝ[ก :
๓.๔ ผู2ฝ[กและผู2ชGวยผู2ฝก[ :
๓.๕ เครื่องช-วยฝYกและยุทโธปกรณJ :
๓.๕.๑. ชุดปฐมพยาบาลประจำกายทหาร(ผ2าแตGงแผล,ผ2าสามเหลี่ยม,สายยางรัดห2าม
เลือด,ผ2ากอซ,ผ2าพันแผลแบบยืดหดได2 , ถุงมือ ฯลฯ) จำนวน ๑๒ ชุด
๓.๕.๒. เปลสนาม
จำนวน ๑ เปล
๓.๕.๓. อุปกรณ.ในการทำเปลดัดแปลง
๓.๕.๓.๑ กระสอบปSาน
จำนวน ๒ ใบ
๓.๕๓.๒ ผ2าหGมนอน
จำนวน ๑ ผืน
๓.๕.๓.๓ เสือ้ เครือ่ งแบบสนาม
จำนวน ๔ ตัว
๓.๕.๓.๔ เสื้อกันฝน
จำนวน ๑ ตัว
๓.๕. ๔.ไม2ไผG สำหรับทำคานเปล ขนาด เส2นผGาศูนย.กลาง ๒นิ้วยาว ๒๐๐ ซ.ม.
จำนวน ๒ อัน
๓.๕.๕. ชุดบาดแผลสมมุติ (Moulage Set)
จำนวน ๑ ชุด
๓.๖ หลักฐานอ,างอิง :

รส.๒๑ – ๑๑ การปฐมพยาบาลสำหรับทหาร
รส.๘ – ๓๕ การพันผ2าและการเข2าเฝcอก
รส. ๘ –๕0 การลำเลียงผู2ปSวยและบาดเจ็บ
๔. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติและการใช,เวลา
ลำดับ
การปฏิบัติ
ขั้น
คาบที่ ๑ กลGาวนำ
บรรยาย - ความมุGงหมายของการปฐมพยาบาล
- สาธิต/บรรยายชุดปฐมพยาบาลประจำกายทหาร
-สรุปตอบข2อซักถาม
คาบที่ ๒.๑ กิจเฉพาะยGอยที่ ๑-๕
๒-๔ แบGงผูเ2 รียนเปNน ๓ กลุGม
บรรยาย
กลุGมที่ ๑ ฝ[กทักษะการชGวยชีวิตทางยุทธวิธี (ในระหวGางการปะทะ) การ
/ฝ[ก
ห2ามเลือด
ทักษะ
กลุGมที่ ๒ ฝ[กทักษะการใช2ชุดปฐมพยาบาลประจำกายทหาร (ผ2าแตGงแผล,
ผ2าพันแผลแบบยืดหดได2และผ2าพันแผลสามเหลี่ยม)
กลุGมที่ ๓ ฝ[กทักษะการสGงกลับผู2ปSวยเจ็บ (การเคลื่อนย2ายด2วยเปล
ดัดแปลง)
-สรุปตอบข2อซักถาม
รวมเวลาทั้งสิ้น

เวลาที่ใช,
๕ นาที
๔๐นาที
๑๕นาที
๑๘๐ นาที

๒๔๐ นาที

๕. ข,อคิดเห็นและรายละเอียดเพิ่มเติม :คำอธิบายและชี้แจงตามกิจเฉพาะย-อยที่กำหนด ขั้นตอนการฝYกและปฏิบัติ ตามผนวก ... คู-มือการ
ปฐมพยาบาลสำหรับทหาร (ฉบับแก,ไข รส.๒๑-๑๑) และคู-มือการช-วยชีวิตของนายสิบพยาบาล ( Combat
Medic Care )
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
...............................................................................

๑.

ส-วนที่ ๒ แนวทางในการตรวจสอบและแข-งขัน ชป.นทล. ( ๑๒ นาย )

การสาธิตการตรวจสอบและแขGงขันฯ ๕ วัน ณ ศร.จว.ประจวบคิรีขันธ.
๑.๑ จัดเตรียมเอกสารอ2างอิงในการตรวจสอบอบรมกรรมการและสาธิต (ทภ.๑ – ๔ และ
ศฝยว.ทบ.)
๑.๑.๑ คูGมือการชGวยเหลือชีวิตของนายสิบพยาบาล ( Combat Medic Care )
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๑.๒ คูGมือวGาด2วย หนGวยทหารขนาดเล็ก พ.ศ. ๒๕๕๔
๑.๒ การจัดทำป”ญหาฝ[กรGวมกับกองอำนวยการตรวจสอบ
๑.๒.๑ ประสานกองอำนวยการตรวจสอบในหัวข2อเรื่องการจัดทำกิจเฉพาะที่
กรมแพทย.ทหารบกรับผิดชอบ
๑.๒.๓ ประชุมชี้แจงและหาแนวทางรGวมกันในกิจเฉพาะ เงื่อนไข มาตรฐาน
กิจสายแพทย.ในป”ญหาบงการ โดย หน.เหลGา พ. ( พบ. )เปNนผู2ดำเนินการทั้ง
กรรมการ ทภ.๑ – ๔ และนอก ทภ. ( ศฝยวทบ. ) โดยยึดถือเอกสารหลักฐาน
ตามข2อ ๑.๑
๑.๒.๔ สรุปแบบประเมินการตรวจสอบและแขGงขัน กิจเฉพาะ เงือ่ นไข มาตรฐาน
การรักษาพยาบาลผูบ2 าดเจ็บและการสGงกลับสายแพทย. ตามที่ ยศ.ทบ.
มอบหมายให2 เหลGา สายวิทยาการที่รบั ผิดชอบ
๑.๓ การสาธิตกิจเฉพาะ การรักษาพยาบาลผูบ2 าดเจ็บและการสGงกลับสายแพทย.
๑.๓.๑ หน.กรรมการ ( พบ. ) ให2คำสัง่ เปNนสGวนๆ ( การมอบภารกิจ )
สถานการณ. ภารกิจ การปฏิบัติ การชGวยรบ การบังคับบัญชาและการ
ติดตGอสื่อสาร
๑.๓.๒ ชุด ชป.นทล.ให2คำสัง่ สัง่ เตือน ,คำสั่งยุทธการ ( ระเบียบการนำหนGวย )
รับภารกิจ การออกคำสัง่ เตือน จัดทำแผนขั้นต2น เริ่มต2นการเคลื่อนย2าย
เทGาทีจ่ ำเปNน การลาดตระเวนตรวจภูมิประเทศ ทำแผนทีส่ มบูรณ.
ออกคำสั่งที่สมบูรณ. กำกับดูแล
๑.๓.๓ เริ่มปฏิบัติภารกิจ ( เคลื่อนย2ายหนGวยออกจากทีร่ วมพล )ขั้นการนำหนGวย
๑.๓.๔ เริ่มสถานการณ. ชุด ชป.นทล.ถูกซุGมโจมตี (ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ )
๑.๓.๕ กำหนด กำลังพลใน ชุด ชป.นทล.ได2รับบาดเจ็บ ตามป”ญหาฝ[ก (ปฏิบัติตาม
กิจเฉพาะ เขื่อนไข มาตรฐาน )
๑.๓.๖ ทบทวนหลังการปฏิบัติ ( สรุปการสาธิตและเน2นย้ำการปฏิบตั ิตามนโยบาย
ยศ.ทบ. )
๒. ขั้นการตรวจสอบและแขGงขัน ชป.นทล. ๑๒ นาย
๒.๑ ตรวจภูมิประเทศ เพื่อมาวางแผนการตรวจสอบตามกิจเฉพาะทีร่ ับผิดชอบ

๒.๒ บรรยายสรุปกลับ ในการตรวจภูมปิ ระเทศ เพือ่ ให2 คณะกรรมการตรวจสอบเข2าใจ
ตรงกันและการรับสGงระหวGางสถานีเพื่อประสานงาน
๒.๓ รับแบบประเมินการตรวจสอบและแขGงขัน ที่ กองอำนวยการตรวจสอบ
๒.๔ ดำเนินการตรวจสอบตามกิจเฉพาะ เงื่อนไข มาตรฐาน ชุด ชป.นทล.หนGวยแรกจนถึง
หนGวยสุดท2าย ( ควรเปNน หน.กรรมการคนเดียวกัน )
๓. การนับคะแนนและประกาศผล
๓.๑ หน.กรรมการ รับซองคะแนนของกิจเฉพาะทีร่ ับผิดชอบ
แล2วเปˆดอGานคะแนนหนGวยแรกจนถึงหนGวยสุดท2าย( เจ2าหน2าที่กองอำนวยการ
ตรวจสอบเปNนผู2บันทึก )
๓.๒ ประธานประกาศผลคะแนนอยGางไมGเปNนทางการให2หนGวยที่เข2ารับการตรวจสอบและ
แขGงขันทราบ
๔. ข2อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา
๔.๑ เอกสารและหลักฐานในการตรวจสอบแขGงขัน ถ2าเปNนไปได2ควรได2รับ อนุมัติ
จาก ยศ.ทบ.เพื่อเปNนแนวทางเดียวกันทัง้ กองทัพบก ( ในกรณีที่หนGวยทำการฝ[ก
และทบทวนมาในหลักสูตรของหนGวยเอง เชGน ผู2ชำนาญทางทหารราบ )
๔.๒ ในแบบประเมินการตรวจสอบ ควรเพิ่ม ระเบียบการนำหนGวยในหัวข2อการ
ตรวจสอบด2วยเพราะเปNนการปฏิบัติที่ ชป.นทล.จะต2องปฏิบัติ
๔.๓ ควรมีการตรวจสอบรายละเอียดรายการยาและเวชภัณฑ.ในกระเป—านายสิบ
พยาบาล ให2กำหนดไว2ในหัวข2อ การตรวจแผนบรรทุกเปNนบุคคล
๔.๔ ยศ.ทบ.กำหนดให2ผู2ที่ทำหน2าที่ นายสิบพยาบาล ห2ามติดเครื่องหมายกาชาด
ในเครื่องแบบชุดฝ[กประกอบเครื่องแบบสนาม ( เนื่องจากไมGพราง )

คณะผู,จัดทำ
แผนกวิชาการเสนารักษJ กองการศึกษา
โรงเรียนเสนารักษJ กรมแพทยJทหารบก

๕. พ.อ.หญิง จิราภรณJ

ชมศรี

อจ.หน.รร.สร.พบ.

๖. พ.ท. บุญเลิศ เรือนแก,ว

อจ.รร.สร.พบ.

๗. พ.ท. ณัฐพงศJ นะราศรี

อจ.รร.สร.พบ.

๘. พ.ต. ประจวบ วันตา

อจ.รร.สร.พบ.

