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คานา
รายการตรวจสอบสาหรับผู้ชานาญการทหารราบเล่มนี้ จัดทาขึ้นสาหรับทหารราบที่ปฏิบัติ
หน้าที่ และควรมีขีดความสามารถทางด้านการแพทย์ รายการตรวจสอบภายในเล่มนี้จะกล่ าวถึง
ทักษะทางการแพทย์ที่จาเป็นต้องทราบและสามารถปฏิบัติได้ มีการกาหนดเงื่อนไขและการปฏิบัติไว้
เพื่อเป็นมาตรฐาน เพื่อทาให้ทหารราบเป็นกาลังพลที่ส ามารถดูแลตนเองและเพื่อนได้ในเบื้องต้น
เพื่อที่จะช่วยลดความสูญเสียจากการรบได้
หากมีข้อเสนอเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขให้เนื้อหามีความเหมาะสมยิ่งขึ้น สามารถให้ข้อแนะนาได้ที่
แผนกวิชาการเสนารักษ์ กองการศึกษา โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก โทร. ๙๔๓๑๓

โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก
พ.ย. ๒๕๖๑
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การใช้ชุดปฐมพยาบาลประจากายทหารในการห้ามเลือด
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การปฐมพยาบาลโดยการกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นในลาคอของผู้ป่วย
เจ็บที่ยังสติ

๒๒

๑

กิจเฉพาะ

จุดทดสอบ ๑
การร้องขอการส่งกลับสายแพทย์
การร้องขอการส่งกลับสายแพทย์

เงื่อนไขการทดสอบ กาหนดสถานการณ์ให้มีผู้ปุวยเจ็บที่ต้องการการส่งกลับสายแพทย์ โดยให้ใช้ยุทโธปกรณ์
สื่อสารและรูปแบบการร้องขอการส่งกลับสายแพทย์
มาตรฐานการทดสอบ ภายใน ๓ นาที ทาการร้องขอการส่งกลับสายแพทย์
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
วิทยุสื่อสาร ๒ เครื่อง สาหรับผู้เข้าทดสอบหนึ่งเครื่องและกรรมการให้คะแนนหนึ่งเครื่อง, นาฬิกาจับเวลา,
โต๊ะสนาม และแบบฟอร์มทดสอบการร้องขอการส่งกลับสายแพทย์
การเตรียมจุดทดสอบ
ข้อมูลการเจ็บปุวยที่จาเป็นสาหรับการร้องขอการส่งกลับสายแพทย์ และเคลือบแผ่นข้อมูลนี้ด้วยพลาสติก แล้ว
ติด/วางไว้บนโต๊ะสนาม เตรียมวิทยุไว้ ๒ เครื่อง พร้อมทั้งแผ่นข้อมูลแสดงการร้องขอการส่งกลับสายแพทย์
คาสั่งต่อผู้เข้ารับการทดสอบ
“ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดฟัง ณ จุดทดสอบนี้ท่านมีผู้ปุวยเจ็บที่ต้องได้รับการส่งกลับสายแพทย์ ท่านต้องทา
การเตรียมและส่งการร้องขอการส่งกลับสายแพทย์ ท่านมีเวลา ๓ นาทีเพื่อ เตรียมและส่งการร้องขอการ
ส่งกลับสายแพทย์แบบ ท่านเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือไม่
หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนคาแนะนาการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
“เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๓ นาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๒

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๑ การร้องขอการส่งกลับสายแพทย์
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. ร้องขอการส่งกลับสายแพทย์
หัวข้อการวัดผลการปฏิบัติ
ผ่าน
๑. ร้องขอการส่งกลับสายแพทย์
บรรทัดที่ ๑ ตาบลต้นทาง / ตาบลบรรทุก เพื่อให้พาหนะที่จะใช้ในการส่งกลับทราบ
ว่าต้องรับผู้ปุวยที่ไหน และช่วยทาให้หน่วยที่รับการประสานในการส่งกลับสามารถ
วางแผนการใช้เส้นทาง การส่งกลับสาหรับยานพาหนะ (กรณีต้องรับผู้ปุวยมากกว่า
หนึ่งตาแหน่ง)
บรรทัดที่ ๒ ความถี่วิทยุ นามเรียกขาน และ คาลงท้าย ยานพาหนะที่ใช้ในการ
ส่งกลับสามารถติดต่อกับหน่วยที่ร้องขอขณะเดินทางได้ (เมื่อมีการเพิ่มเติมข้อมูล
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือทิศทาง)
บรรทัดที่ ๓ ผู้ป่วยตามความเร่งด่วน เพื่อให้หน่วยควบคุมยานพาหนะในการ
ส่งกลับในการช่วยเหลือในการจัดลาดับความสาคัญของภารกิจ
ด่วนที่สุด
ด่วน
ปกติ
ตามตารางการปฏิบัติประจา
บรรทัดที่ ๔ ความต้องการอุปกรณ์พิเศษ เพื่อเป็นการเตรียมเครื่องมือบรรทุกใน
ยานพาหนะให้พร้อมก่อนเริ่มปฏิบัติภารกิจ
บรรทัดที่ ๕ จานวนผู้ป่วยแยกตามประเภท
จานวนผู้ปุวยนั่ง .....คน
จานวนผู้ปุวยนอน.....คน
เพื่อดูจานวนที่เหมาะสมกับยานพาหนะในการส่งกลับผู้ปุวยเจ็บช่วยให้เกิด
ความรวดเร็ว ณ ตาแหน่งที่ไปรับผู้ปุวย
บรรทัดที่ ๖ ความปลอดภัยของพื้นที่ ทีไ่ ปรับในสถานการณ์สงคราม
– ไม่มีกองกาลังของข้าศึกในพื้นที่
– อาจจะมีกองกาลังของข้าศึกในพื้นที่(เข้ามาด้วยความระมัดระวัง)
– มีกองกาลังของข้าศึกในพื้นที่(เข้ามาด้วยความระมัดระวัง)
– มีกองกาลังของข้าศึกในพื้นที่(ต้องการกาลังทหารคุมกัน)

ไม่ผ่าน

๓

บรรทัดที่ ๗ การทาเครื่องหมายตาแหน่งของการรับ การใช้รหัส เพื่อช่วยให้ผู้ทาการ
ส่งกลับทราบจุดที่จะรับไม่ควรส่งผ่านข้อมูลสีของแถบหรือควันจนกว่ายานพาหนะ ใน
การส่งกลับจะติดต่อกับหน่วยเพื่อความปลอดภัย ผู้ส่งกลับจะต้องบอกสีและให้หน่วย
ยืนยัน
บรรทัดที่ ๘ สถานะและเชื้อชาติของผู้ป่วย เพื่อช่วยในการวางแผนในการอานวย
ความสะดวกและ การระวังปูองกัน หน่วยที่ให้การสนับสนุนการร้องขอ อาจจะต้อง
เตรียมล่ามในการช่วยเรื่องการสื่อสาร
บรรทัดที่ ๙ อื่นๆ เช่น รายละเอียดเรื่องภูมิประเทศ หรือ เหตุการณ์ คชรน. เพื่อให้
กาลังพลที่ทาการส่งกลับประเมินเส้นทางในการเข้าถึงพื้นที่และรายละเอียดที่สาคัญ
ในการปฏิบัติภารกิจ หรือ ช่วยในการวางแผน การปฏิบัติ เพื่อกาหนด ชนิดของ
ยานพาหนะ ให้เหมาะสมกับภารกิจ และเวลาที่ภารกิจจะสาเร็จ
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๓ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ
วันเดือนปี เป็นการทดสอบซ้า

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๔

จุดทดสอบ ๒
การปฐมพยาบาลเพื่อนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ
กิจเฉพาะ การปฐมพยาบาลเพื่อนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ
เงื่อนไขการทดสอบ
กาหนดให้มีผู้ปุวยเจ็บนอนหมดสติและไม่หายใจ และกาหนดให้เป็นการทดสอบในสถานการณ์ที่ไม่มีการสู้รบ
หรือมีการปนเปื้อนของสารเคมี
มาตรฐานการทดสอบ
๑. ทาการปฐมพยาบาลเพื่อการปฐมพยาบาลเพื่อนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ ภายใน ๕ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
๒. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องปฏิบัติต่อเนื่องจนผู้ปุวยเจ็บหายใจ/มีชีพจร
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
หุ่นฝึกสาหรับการกู้ชีพ, แอลกอฮอล์เช็ดแผล, สาลีก้านหรือสาลีแผ่น, นาฬิกาจับเวลา,
การเตรียมจุดทดสอบ
จัดวางหุ่นฝึกให้นอนคว่า เตรียมแอลกอฮอล์เช็ดแผลพร้อมสาลีก้านหรือสาลีแผ่น เช็ดทาความสะอาดจมูกและ
ปากของหุ่นก่อนเริ่มการทดสอบผู้เข้าการทดสอบทุกนาย
คาสั่งต่อผู้เข้าทดสอบ
“ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดฟัง ในจุดทดสอบนี้ท่านจะได้ทาการทดสอบกับผู้ปุวยเจ็บนอนที่หมดสติและไม่
หายใจ ท่านต้องปฐมพยาบาลเพื่อกู้การหายใจ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านมีเวลา ๕ นาทีในการปฐมพยาบาล
เพื่อกู้การหายใจ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือไม่”
หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนคาแนะนาการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
“เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๕ นาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๕

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๒ การปฐมพยาบาลเพื่อนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. การปฐมพยาบาลเพื่อกู้การหายใจและชีพจร (ตามลาดับขั้นตอน)
การวัดผลการปฏิบัติ
ผ่าน ไม่ผ่าน
ก. พลิกตัวผู้ปุวยเจ็บให้นอนหงายและจัดให้นอนบนวัสดุแข็งและมีผิวเรียบ
๑. นั่งคุกเข่าด้านข้างตัวผู้ปุวยเจ็บ
๒. ยกแขนของผู้ปุวยเจ็บข้างที่อยู่ใกล้เราแล้วยกขึ้นวางเหนือศีรษะของผู้ปุวยเจ็บ
๓. จัดวางขาของผู้ปุวยเจ็บให้ตรงหรือเกือบตรง
๔. วางมือข้างหนึ่งไว้ด้านหลังศีรษะและส่วนคอของผู้ปุวยเจ็บ
๕. จับยึดบริเวณท้องแขนของผู้ปุวยเจ็บด้วยมืออีกข้าง
๖. ดึงตัวผู้ปุวยเจ็บมาด้านที่เรานั่งคุกเข่าโดยจัดท่าผู้ปุวยเจ็บให้แนวศีรษะและคอตรงกับ
แนวลาตัว
๗. ทาการพลิกตัวผู้ปุวยเจ็บ
๘. วางแขนผู้ปุวยเจ็บไว้ด้านข้างลาตัว
“ผู้ปุวยเจ็บหมดสติ และไม่หายใจ”
ข. เปิดทางเดินหายใจ
๑. กดหน้าผาก/เชยคาง (ผู้ปุวยเจ็บต้องไม่มีอาการบาดเจ็บของคอหรือกระดูกสันหลัง)
ก. คุกเข่าลงตรงระดับไหล่ของผู้ปุวยเจ็บ
ข. วางมือข้างหนึ่งลงบนหน้าผากผู้ปุวยเจ็บแล้วกดลง
ค. ใช้น้าหนักฝุามือในการกดหน้าผากให้ศีรษะโน้มไปด้านหลัง
ง. ใช้ปลายนิ้วของมืออีกด้านหนึ่งจับด้านล่างของบริเวณที่เป็นกระดูกขากรรไกร
จ. ดันให้คางเชยขึ้น
ค. ตรวจการหายใจ
๑. ในขณะที่ผู้ปุวยอยู่ในท่าที่จัดเพื่อเปิดทางเดินหายใจแล้ว ให้อิงหูเหนือบริเวณปาก
และจมูกของผู้ปุวยเจ็บ ตามองไปทางหน้าอกและท้องผู้ปุวยเจ็บ
๒. ดูว่าหน้าอกผู้ปุวยเจ็บกระเพื่อมหรือไม่
๓. ฟังเสียงการหายใจเวลาผู้ปุวยเจ็บหายใจออก
๔. ใช้บริเวณแก้มของท่านสัมผัสว่ามีอากาศออกมาจากปากหรือจมูกผู้ปุวยเจ็บหรือไม่

๖

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๒ การปฐมพยาบาลเพื่อนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ต่อ)
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. การปฐมพยาบาลเพื่อนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ตามขั้นตอน)
การวัดผลการปฏิบัติ
๑. การปฐมพยาบาลเพื่อนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (ตามขั้นตอน)
ง. การเปุาปากเพื่อเปิดทางเดินหายใจ
๑. ในขณะที่ผู้ปุวยอยู่ในท่าที่จัดเพื่อเปิดทางเดินหายใจแล้ว ให้บีบจมูกของผู้ปุวยเจ็บ
เบาๆ โดยใช้มือข้างที่กดหน้าผากของผู้ปุวยเจ็บ
๒. หายใจเข้าตามปกติ แล้วประกบปากของท่านลงบนปากของผู้ปุวยเจ็บให้แน่น
๓. เปุาลมลงไปสองครั้ง (๑ วินาทีต่อครั้ง) โดยพักหายใจเข้าระหว่างการเปุาปากแต่ละ
ครั้ง และให้มองว่าอกของผู้ปุวยเจ็บมีการยุบหรือพองตัวหรือไม่ และให้ฟังและหรือ
สัมผัสอากาศที่ผู้ปุวยเจ็บหายใจออกมาในจังหวะการหายใจออก
“ท่านเห็นว่าหน้าอกของผู้ปุวยเจ็บมีการยุบหรือพองตัวขึ้นลง”
จ. ตรวจชีพจรทุกๆ ๕ ถึง ๑๐ วินาที
๑.จับชีพจรโดยใช้นิ้วชี้และนิ้วกลางวางบนคอตรงบริเวณด้านข้างของลูกกระเดือก
ฝั่งที่อยู่ใกล้ตัวท่านมากที่สุด ไม่ใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจร?
๒. “ผู้ปุวยเจ็บมีชีพจร แต่ไม่หายใจ”
ก. เปุาปากผู้ปุวยเจ็บหนึ่งครั้งทุกๆ ๕ – ๖ ครั้ง / วินาที (๑๐ ถึง ๑๒ ครั้งต่อหนึ่ง
นาที).
ข. ตรวจสอบการหายใจและชีพจรซ้าทุกๆ ๒ นาที
ค.ทาต่อเนื่องจนกว่าผู้ปุวยเจ็บหายใจได้เอง
หรือจนกว่าผู้ที่ผ่านการฝึกการปฐม
พยาบาลเข้าสนับสนุนหรือจนกว่าแพทย์สั่งให้หยุด หรือจนกว่าท่านไม่สามารถทาต่อ
ได้แล้ว “ผู้ปุวยหายใจเองได้แล้ว”
ฉ. เมื่อผู้ปุวยเจ็บหายใจและมีชีพจร จัดให้ผู้ปุวยนอนในท่าพักฟื้น
๒. ทาการประเมินการปฏิบัติ ๑ ภายใน ๕ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ
วันเดือนปี เป็นการทดสอบซ้า

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๗

จุดทดสอบ ๓
การดูแลผู้ป่วยเจ็บจากความร้อน
กิจเฉพาะ ดูแลผู้ปุวยเจ็บจากความร้อน
เงื่อนไขการทดสอบ
กาหนดให้ผู้เข้ารับการทดสอบทาการปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บที่มีอาการเป็นลมแดด แต่ไม่มีอาการบาดเจ็บ
รุนแรงอื่นๆ
มาตรฐานการทดสอบ
ทาการปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บจากความร้อน (โรคลมแดด) (ตามลาดับขั้นตอน) ภายใน ๕ นาที
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
หุ่นฝึก, แผ่นประคบเย็น ๕ แผ่น, ถังใส่น้าแข็ง, แผ่นรองเขียน, ดินสอ, นาฬิกาจับเวลา, โต๊ะสนาม และ
แบบฟอร์มทดสอบการดูแลผู้ปุวยเจ็บจากความร้อน
การเตรียมจุดทดสอบ
เตรียมหุ่นฝึก เตรียมถังน้าแข็งพร้อมแผ่นประคบเย็น ๕ แผ่น (ใช้แผ่นประคบเย็นซ้า)
คาสั่งต่อผู้เข้ารับการทดสอบ
“ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดฟัง ในจุดทดสอบนี้ท่านจะได้ทาการทดสอบกับผู้ปุวยเจ็บจากความร้อน ท่านต้อง
ทาการปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บจากความร้อน (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านมีเวลา ๕ นาทีในการปฐมพยาบาล
ผู้ปุวยเจ็บจากความร้อน (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือไม่”
หากมีคาถาม ให้ทวนคาสั่งซ้า แต่ไม่ต้องขยายความ
รอห้าวินาที แล้วสั่ง “เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๕ นาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๘

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๓ การดูแลผู้ป่วยเจ็บจากความร้อน
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. ปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บจากความร้อน (ตามลาดับขั้นตอน)
หัวข้อการวัดผลการปฏิบัติ
๑. ปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บจากความร้อน (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. พิสูจน์ทราบประเภทของการปุวยเจ็บ (โรคลมแดด)
ข. ผู้เข้ารับการทดสอบต้องสามารถระบุอาการของโรคลมแดดได้ถูกต้อง ๑๐๐%
๑. อุณหภูมิร่างกายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เกิน ๔๑ องศาเซลเซียส
๒. ผิวหนังร้อนและแห้ง
๓. วิงเวียนศีรษะ
๔ ปวดหัว
๕. คลื่นไส้
๖. มึนงง
๗. อ่อนเพลีย
๘. หมดสติ
๙. อาจมีอาการชัก
๑๐. ชีพจรและการหายใจแผ่วแต่เร็ว
ค. การปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บโรคลมแดดที่ถูกต้อง (ผู้ปุวยเจ็บที่ยังมีสติ)
๑. คลายเสื้อผ้าให้หลวม
๒. ให้ผู้ปวุ ยนอนลงและยกเท้าให้สูง
๓. ประคบตัวผู้ปุวยด้วยแผ่นประคบเย็น
ก. ขาหนีบ
ข. รักแร้
ค. รอบๆ คอ
ง. ลาตัว
(ผู้เข้าทดสอบต้องไม่ยืนคร่อมหรือคลุมใบหน้าของผู้ปุวยเจ็บ)
ง. สังเกตอาการผู้ปุวยเจ็บว่า ทาการส่งกลับสายแพทย์
๒. ประเมินการปฏิบัติ ๑ ภายใน ๕ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ
วันเดือนปี เป็นการทดสอบซ้า

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๙

จุดทดสอบ ๔
การปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ศีรษะ
กิจเฉพาะ ปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บที่มีบาดแผลเปิดที่ศีรษะ
เงื่อนไขการทดสอบ
ผู้เข้ารับการทดสอบต้องทาการปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บที่มีบาดแผลเปิดที่ศีรษะ ผู้ปุวยเจ็บหายใจได้ ผู้เข้ารับ
การทดสอบจะต้องใช้ผ้ายืดพันแผลห้ามเลือดของผู้ปุวยเจ็บ หรืออุปกรณ์ทาแผลจากชุดปฐมพยาบาล
มาตรฐานการทดสอบ
๑. ทาการปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ศีรษะ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
๒. ทาแผลโดยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติม
๓. จัดให้ผู้ปุวยเจ็บอยู่ในท่าที่เหมาะสม
๔. ตรวจดูแผลว่าผ้าพันแผลยังอยู่กับที่
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
ทหารหนึ่งนายหรือหุ่นฝึก, ผ้ายืดพันแผลห้ามเลือดหรืออุปกรณ์ทาแผล, ชุดปฐมพยาบาล, นาฬิกาจับเวลา,
และแบบฟอร์มทดสอบการปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ศีรษะ
การเตรียมจุดทดสอบ
หุ่นหรือผู้ที่แสดงเป็นผู้ปุวยเจ็บ จาลองบาดแผลเปิดที่ศีรษะผู้ปุวยเจ็บ
คาสั่งต่อผู้เข้ารับการทดสอบ
“ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดฟัง ขณะนี้ ท่านจะเห็นว่ามีผู้ปุวยเจ็บที่มีบาดแผลเปิดที่ศีรษะ ซึ่งจะต้องทาการปฐม
พยาบาลบาดแผลเปิดที่ศีรษะให้แก่ผู้ปุวยเจ็บ ท่านมีเวลา ๒ นาที ในการปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ศีรษะ
ให้แก่ผู้ปุวยเจ็บ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือไม่”
หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนคาแนะนาการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
“เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๒ นาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๑๐

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๔ การปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ศีรษะ
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. ปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ศีรษะ (ตามลาดับขั้นตอน)
หัวข้อการวัดผลการปฏิบัติ
๑. ปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ศีรษะ (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. จัดให้ผู้ปุวยอยู่ในท่าที่เหมาะสม (ผู้ปุวยรู้สึกตัวและมีบาดแผลขนาดเล็กที่หนังศีรษะ)
๑. จับให้ผู้ปวุ ยอยู่ในท่านั่ง
ข. เปิดดูแผล
ค. ทาแผลให้ผู้ปุวย
๑. ทาแผลโดยใช้ผ้าปิดแผลปิดลงไปที่บาดแผล
๒. ปิดขอบมุมของผ้าปิดแผลเรียบร้อย
๓. พันผ้าปิดแผลอย่างแน่นหนา
๔. ไม่พันผ้าพันแผลปิดทับนัยน์ตาและหู หรือมัดผ้าแน่นจนทาให้ผู้ปุวยเจ็บหายใจ
ไม่ออก
จ. คอยสังเกตผู้ปุวยว่ามีอาการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ ทาการส่งกลับ
สายแพทย์
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๒ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)

เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ

วันเดือนปี

เป็นการทดสอบซ้า

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑๑

จุดทดสอบ ๕
การปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง
กิจเฉพาะ ปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บที่มีบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง
เงื่อนไขการทดสอบ
ผู้เข้ารับการทดสอบต้องทาการปฐมพยาบาลผู้ปุวยเจ็บที่มีบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง ผู้ปุวยเจ็บหายใจได้ ผู้เข้ารับ
การทดสอบจะต้องใช้ผ้ายืดพันแผลห้ามเลือดของผู้ปุวยเจ็บ หรืออุปกรณ์ทาแผลจากชุดปฐมพยาบาล
มาตรฐานการทดสอบ
๑. ทาการปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
๒. ทาแผลโดยไม่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บเพิ่มเติม
๓. จัดให้ผู้ปุวยเจ็บอยู่ในท่าที่เหมาะสม
๔. ตรวจดูแผลว่าผ้าพันแผลยังอยู่กับที่
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
ทหารหนึ่งนายหรือหุ่นฝึก, ผ้ายืดพันแผลห้ามเลือดหรืออุปกรณ์ทาแผล, ชุดปฐมพยาบาลยุทธวิธีประจาบุคคล
ดินสอ, นาฬิกาจับเวลา, โต๊ะสนาม และแบบฟอร์มทดสอบการปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง
การเตรียมจุดทดสอบ
หุ่นหรือผู้ที่แสดงเป็นผู้ปุวยเจ็บ ชุดบาดแผลเทียม จาลองบาดแผลเปิดที่ช่องท้องของผู้ปุวยเจ็บ
คาสั่งต่อผู้เข้ารับการทดสอบ
“ขณะนี้ จะเห็นว่ามีผู้ปุวยเจ็บที่มีบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง ซึ่งท่านจะต้องทาการปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ช่อง
ท้องให้แก่ผู้ปุวยเจ็บ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านมีเวลา ๒ นาที ในการปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง
(ตามลาดับขั้นตอน) ท่านเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือไม่”
หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนคาแนะนาการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
“เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๒ นาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๑๒

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๕ การปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. ปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง (ตามลาดับขั้นตอน)
หัวข้อการวัดผลการปฏิบัติ
๑. ปฐมพยาบาลบาดแผลเปิดที่ช่องท้อง (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. จับให้ขาของผู้ปุวยเจ็บตั้งเข่าขึ้น
ข. เปิดดูแผล ไม่ให้มีสิ่งใดปกคลุมแผล
ค. ไม่แตะต้องอวัยวะที่หลุดออกมา ด้วยมือเปล่า
ง. ทาแผลให้ผู้ปุวย
๑. ทาแผลโดยใช้ผ้าปิดแผลปิดลงไปที่บาดแผล
๒. ปิดขอบมุมของผ้าปิดแผลเรียบร้อย
๓. พันผ้าปิดแผลอย่างแน่นหนา
๔. ทาแผลเรียบร้อยและแน่นหนาเพียงพอ ผ้าปิดแผลไม่ลื่นหลุด
ฉ. คอยสังเกตผู้ปุวยว่ามีอาการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ ทาการส่งกลับ
สายแพทย์
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๒ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)

เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ

วันเดือนปี

เป็นการทดสอบซ้า

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑๓

จุดทดสอบ ๖
การปฐมพยาบาลจุดที่คาดว่ามีกระดูกหัก
กิจเฉพาะ ปฐมพยาบาลจุดที่คาดว่ามีกระดูกหัก ด้วยเฝือกแสวง
เงื่อนไขการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบพบผู้ปุวยเจ็บที่แขนหรือขาอาจจะหัก
มาตรฐานการทดสอบ
ทาการปฐมพยาบาลจุดที่คาดว่ามีกระดูกหัก ให้แล้วเสร็จภายใน ๓ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
ทหารหนึ่งนายหรือหุ่นฝึก, ไม้ดาม, ผ้าสามเหลี่ยม ๔ ผืน, นาฬิกาจับเวลา, และแบบฟอร์มทดสอบเพื่อประดับ
เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ การปฐมพยาบาลจุดที่คาดว่ามีกระดูกหัก
การเตรียมจุดทดสอบ
หุ่นหรือผู้ที่แสดงเป็นผู้ปุวยเจ็บ ใช้ชุดบาดแผลเทียม จาลองจุดกระดูกหักบนแขนหรือขาของผู้ปุวยเจ็บ (ใช้ไม้
ดาม สิ่งรองรับส่วนที่บาดเจ็บ และผ้าสามเหลี่ยมซ้า)
คาสั่งต่อผู้เข้ารับการทดสอบ
“ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดฟัง ขณะนี้ จะเห็นว่ามีผู้ปุวยเจ็บที่คาดว่าแขนหรือขาน่าจะหัก ซึ่งต้องได้รับการปฐม
พยาบาลจุดที่คาดว่ามีกระดูกหัก (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านมีเวลา ๓ นาที ในการปฐมพยาบาลจุดที่สงสัยว่ามี
กระดูกหักให้แก่ผู้ปุวยเจ็บ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือไม่”
หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนคาแนะนาการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
“เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๓ นาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๑๔

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๖ การปฐมพยาบาลจุดที่คาดว่ามีกระดูกหักด้วยเฝือกแสวง
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. ปฐมพยาบาลจุดที่คาดว่ามีกระดูกหัก (ตามลาดับขั้นตอน)
หัวข้อการวัดผลการปฏิบัติ
๑. ปฐมพยาบาลจุดที่คาดว่ามีกระดูกหัก (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. แจ้งแก่ผู้ปุวยเจ็บว่าจะเป็นผู้ทาการปฐมพยาบาล
ข. เลือกใช้เฝือกแสวงที่มีความยาวพอเหมาะสาหรับการดามกระดูกอยู่เหนือและใต้จุด
ที่มีกระดูกหัก
ค. ตรวจสอบการไหลเวียนของเลือดใต้จุดที่มีกระดูกหัก ทั้งก่อนและหลังเข้าเฝือก
ง. วางเฝือกแสวงระหว่างบริเวณที่เป็นกระดูก
จ. มัดเฝือกอย่างน้อยสี่จุด (สองจุดเหนือจุดที่หัก และอีกสองจุดข้างใต้จุดที่หัก) เพื่อให้
เฝือกอยู่กับที่ ไม่เคลื่อน
ฉ. ผูกเงื่อนตายที่เฝือกให้ห่างจากจุดที่บาดเจ็บ
ช.ยึดแขนหรือขาข้างที่ใส่เฝือกโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมเพื่อปูองกันไม่ให้มีการเคลื่อนไหว
อวัยวะที่หัก
ซ. ตรวจสอบเฝือกว่ายังอยู่กับที่ ไม่ขยับเขยื้อน
ฌ. คอยสังเกตผู้ปุวยว่ามีอาการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ ทาการส่งกลับ
สายแพทย์
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๓ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)

เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ

วันเดือนปี

เป็นการทดสอบซ้า

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑๕

จุดทดสอบ ๗
การปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้
กิจเฉพาะ ปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้
เงื่อนไขการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบพบว่ามีผู้ปุวยเจ็บจากไฟไหม้
มาตรฐานการทดสอบ ทาการปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ ให้แล้วเสร็จภายใน ๒ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
ทหารหนึ่งนายหรือหุ่นฝึก, อุปกรณ์ทาแผล, ชุดปฐมพยาบาล, นาฬิกาจับเวลา, และแบบฟอร์มทดสอบการปฐม
พยาบาลบาดแผลไฟไหม้
การเตรียมจุดทดสอบ
หุ่นหรือผู้ที่แสดงเป็นผู้ปุวยเจ็บ ใช้ชุดบาดแผลเทียม จาลองจุดที่เป็นแผลไฟไหม้บนแขนหรือขาของผู้ปุวยเจ็บ
(ใช้อุปกรณ์ทาแผลซ้า)
คาสั่งต่อผู้เข้ารับการทดสอบ
“ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดฟัง ขณะนี้ จะเห็นว่ามีผู้ปุวยเจ็บที่มีบาดแผลจากไฟไหม้ ซึ่งต้องได้รับการปฐม
พยาบาลบาดแผลที่เกิดจากไฟไหม้ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านมีเวลา ๓ นาที ในการปฐมพยาบาลบาดแผลไฟ
ไหม้ให้แก่ผู้ปุวยเจ็บ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือไม่”
หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนคาแนะนาการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
“เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๓ นาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๑๖

ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๗ การปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้
ยศ

สังกัด

กิจเฉพาะ ๑. ปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ (ตามลาดับขั้นตอน)
หัวข้อการวัดผลการปฏิบัติ
๑. ปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม้ (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. กาจัดสิ่งทีท่ าให้เกิดไฟไหม้
ข. ทาแผลให้ผู้ปุวยเจ็บ
๑. วางผ้าพันแผลลงไปที่บาดแผล
๒. ปิดขอบมุมของผ้าปิดแผลเรียบร้อย
๓. พันผ้าปิดแผลแน่นพอเหมาะ
๔. พันแผลตรงบริเวณที่ไหม้อย่างเบามือ ไม่ใช้แรงกดและไม่แน่นจนเกินไป แต่ไม่
หลวมจนผ้าพันแผลเลื่อนหลุดได้
ค. คอยสังเกตผู้ปุวยว่ามีอาการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ ทาการส่งกลับ
สายแพทย์
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๒ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)

เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ

วันเดือนปี

เป็นการทดสอบซ้า

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑๗

จุดทดสอบ ๘
การปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันหรือควบคุมภาวะช็อก
กิจเฉพาะ ปฐมพยาบาลเพื่อปูองกันหรือควบคุมภาวะช็อก
เงื่อนไขการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบพบผู้ปุวยเจ็บที่หายใจได้ และไม่มีอาการตกเลือดหรือเลือดออกจน
ควบคุมไม่ได้ แต่แสดงอาการหลายอย่างที่แสดงถึงภาวะช็อก
มาตรฐานการทดสอบ ทาการปฐมพยาบาลเพื่อปูองกันหรือควบคุมภาวะช็อก ให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๓
นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
ทหารหนึ่งนายหรือหุ่นฝึก, ผ้าห่ม, นาฬิกาจับเวลา, และแบบฟอร์ม ทดสอบเพื่อประดับเครื่องหมาย
ผู้ชานาญการทหารราบ การปฐมพยาบาลเพื่อปูองกันหรือควบคุมภาวะช็อก
การเตรียมจุดทดสอบ
หุ่นหรือผู้ที่แสดงเป็นผู้ปุวยเจ็บ แสดงอาการและสัญลักษณ์ของภาวะช็อก และให้จัดเตรียมผ้าห่มหรือร่มเงาให้
พร้อมสาหรับผู้เข้ารับการทดสอบ
คาสั่งต่อผู้เข้ารับการทดสอบ
“ผู้เข้ารับการทดสอบทุกคนโปรดฟัง ขณะนี้มีผู้ปุวยเจ็บที่แสดงอาการและสัญลักษณ์ของภาวะช็อก ซึ่งจะต้อง
ได้รับการปฐมพยาบาลเพื่อปูองกันหรือควบคุมภาวะช็อกให้แก่ผู้ปุวยเจ็บ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านมีเวลา ๓
นาทีในการปฐมพยาบาลเพื่อปูองกันหรือควบคุมภาวะช็อคให้แก่ผู้ปุวยเจ็บ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านเข้าใจสิ่งที่
ต้องปฏิบัติหรือไม่”
หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนคาแนะนาการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
“เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๓ นาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๑๘

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๘ การปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันหรือควบคุมภาวะช็อก
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. ปฐมพยาบาลเพื่อปูองกันหรือควบคุมภาวะช็อก (ตามลาดับขั้นตอน)
หัวข้อการวัดผลการปฏิบัติ
๑. ปฐมพยาบาลเพื่อปูองกันหรือควบคุมภาวะช็อก (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. ผู้เข้ารับการทดสอบกล่าวระบุสัญลักษณ์และอาการของภาวะช็อก (๕ ข้อจาก ๙
ข้อ)
๑. เหงื่อออกมาก แต่ตัวเย็น
๒. ตัวซีด
๓. กระสับกระส่าย
๔. กระหายน้า
๕. มีเลือดออกมาก ตกเลือด
๖. สับสน
๗. หายใจเร็วกว่าปกติ
๘. ผิวหนังเป็นจ้าๆ สีม่วง
๙. คลื่นไส้ และ/หรือ อาเจียน
ข. จัดให้ผู้ปุวยเจ็บอยู่ในท่าที่ถูกต้อง
๑. จับให้ผู้ปวุ ยนอนหงาย
๒. วางเท้าของผู้ปุวยให้สูงกว่าระดับศีรษะ
ค. คลายเสื้อผ้าออกให้หลวม
ง. รักษาร่างกายผู้ปุวยเจ็บให้อยู่ในอุณหภูมิที่พอเหมาะ ปูองกันไม่ให้ร่างกายร้อน
เกินไปหรือเย็นเกินไป
จ. ไม่ตื่นตระหนก และให้ความมั่นใจแก่ผู้ปุวยเจ็บ
ฉ. คอยสังเกตผู้ปุวยว่ามีอาการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ ทาการส่งกลับ
สายแพทย์
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๓ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ

วันเดือนปี เป็นการทดสอบซ้า

ผ่าน

ไม่ผ่าน

ผ่าน

ไม่ผ่าน

๑๙

จุดทดสอบ ๙
การใช้ชุดปฐมพยาบาลประจากายทหารในการห้ามเลือด
กิจเฉพาะ ใช้ชุดปฐมพยาบาลประจากายทหารในการห้ามเลือด
เงื่อนการทดสอบ
กิจเฉพาะที่ ๑. ผู้เข้ารับการทดสอบพบว่ามีผู้ปุวยเจ็บกาลังเลือดไหลออกที่ขาท่อนล่าง
กิจเฉพาะที่ ๒. ผู้เข้ารับการทดสอบพบว่ามีผู้ปุวยเจ็บกาลังเลือดไหลออกที่ขาท่อนบน
มาตรฐานการทดสอบ
๑. ใช้อุปกรณ์ในชุดปฐมพยาบาลในห้ามเลือดให้แล้วเสร็จภายใน ๕ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
๒. ทาการห้ามเลือด เพื่อควบคุมภาวะเสียเลือด โดยไม่ทาให้ผู้ปุวยเจ็บมีอาการแย่ลง
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
ทหารหนึ่งนายหรือหุ่น, ชุดปฐมพยาบาลประจากายทหาร และ ผ้าสามเหลี่ยม นาฬิกาจับเวลา และแบบฟอร์ม
ทดสอบการห้ามเลือดด้วยชุดอุปกรณ์ประจากายทหาร
การเตรียมจุดทดสอบ
หุ่นหรือผู้ที่แสดงเป็นผู้บาดเจ็บ และใช้ชุดบาดแผลเทียม จาลองจุดที่เป็นแผลเลือดออกบนขาของผู้ปุวยเจ็บ
(ใช้อุปกรณ์ห้ามเลือดซ้า)
คาสั่งต่อผู้เข้ารับการทดสอบ
“ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดฟัง ขณะนี้ ผู้เข้ารับการทดสอบพบผู้บาดเจ็บมีเลือดออกภายนอก และจะต้องใช้
อุปกรณ์ในชุดปฐมพยาบาลประจากายทหารให้แก่ผู้ปุวยเจ็บ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านมีเวลา ๕ นาทีในการ
ห้ามเลือด (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านเข้าใจสิ่งที่ต้องปฏิบัติหรือไม่”
หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนคาแนะนาการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
“เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๕ นาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๒๐

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๙ การใช้ชุดปฐมพยาบาลประจากายทหารห้ามเลือด
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. ใช้ผ้าแต่งแผล และผ้าพันแผลม้วนแบบยืดในการห้ามเลือด (ตามลาดับขั้นตอน)
หัวข้อการวัดผลการปฏิบัติ
ผ่าน
๑. ใช้ผ้าแต่งแผลกดแผลห้ามเลือด และ ใช้ผ้าพันแผลม้วนแบบยืด (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. เปิดแผล ถอดเสื้อผ้า เคลื่อนย้ายอุปกรณ์หรือส่งกีดขวางออกจากบริเวณแผล เพื่อ
จะได้ทาแผลได้ (ผู้ทดสอบ พบบาดแผลที่ขา)
ข. ยกขาที่มีบาดแผลให้อยู่สูงกว่า ระดับหัวใจ
ค. ใช้ผ้าแต่งแผล ด้วยการแกะห่อผ้าแต่งแผลออก ใช้มือทั้งสองข้างจับผ้าแต่งแผลที่พับ
คลี่ออก ระวังอย่าให้สัมผัสด้านที่จะปิดแผล
ง. วางผ้าแต่งแผลด้านสีขาวปิดลงบนแผลเพื่อให้เลือดหยุดไหล
จ. กดแผลเพื่อห้ามเลือด ๓ วินาที (เลือดหยุดไหล)
ฉ. พันแผล ด้วยการดึงหางผ้าแต่งแผลให้กางออกทั้งสองข้าง แล้วพันหางผ้าแต่งแผล
แล้วผูกเงื่อนตาย
กรณีที่เลือดยังไหลไม่หยุด (ยังมีเลือดไหลออกจากบาดแผลอยู่)
ช. ใช้ผ้าแต่งแผลผืนใหม่พันซ้าลงบนผืนเดิมหลายๆชั้น และ/หรือใช้ผ้าพันแผลม้วน
แบบยืดหดได้ พันให้แน่นตั้งแต่ข้อเท้าจนเหนือบาดแผล
ซ. เมื่อควบคุมให้เลือดหยุดไหลได้แล้ว ตรวจสอบชีพจรที่อวัยวะนั้นๆ เพื่อดูว่าไม่ได้
พันแผลแน่นเกินไป (คลาเจอชีพจร)
ถ. คอยสังเกตผู้ปุวยว่ามีอาการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่ ทาการส่งกลับ
สายแพทย์
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๕ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
เหตุที่ไม่ผ่าน
ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ

วันเดือนปี เป็นการทดสอบซ้า

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน

๒๑

กิจเฉพาะที่ ๒. การใช้สายยางรัดห้ามเลือดในการห้ามเลือด (ตามลาดับขั้นตอน)
๑. ใช้สายยางรัดห้ามเลือด (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. ยืดสายยางรัดออกให้มากที่สุดแล้วรัดบริเวณต้นแขนหรือต้นขา ห้ามคลายสายยาง
รัดออกโดยเด็ดขาดจนกว่าจะถึงมือแพทย์
ข.เขียนตัว T ( Tourniquet) ที่หน้าผากผู้บาดเจ็บ
ค.บันทึกเวลารัดสายยางรัดห้ามเลือดไว้ในบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ง่าย
ง. ถ้าเลือดไม่หยุดไหลให้ใช้สายยางรัดเส้นที่ ๒ รัดเพิ่ม เหนือสายยางรัดห้ามเลือดอัน
แรกประมาณหนึ่งฝุามือ
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๕ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ

ผ่าน

ไม่ผ่าน

วันเดือนปี เป็นการทดสอบซ้า

กิจเฉพาะที่ ๓.การใช้การขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องกับบาดแผลเปิดที่แขน ขา (ตามลาดับขั้นตอน)
๑. ใช้สายยางรัดห้ามเลือด (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. การทาแถบผ้ามีความกว้างไม่ต่ากว่า 2 นิ้ว
ข. วางขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องรอบต้นแขน-ต้นขา
ค. ทาการผูกปม แล้ววางไม้ขันบนปมผ้านั้น
ง. ทาการผูกทบปมเหนือไม้ให้แน่น
จ. ทาการหมุนไม้ขันเพื่อขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องให้แน่นจนกระทั่งเลือดหยุดไหล
ฉ.ยึดไม้ขันเพื่อกันไม่ให้ขันชะเนาะแบบแสวงเครื่องคลายเกลียวโดยใช้แถบผ้าหรือเทป
พันรอบแขนขา ถ้าใช้แถบผ้าพันให้ผูกหางผ้าให้แน่น
ช. ทาเครื่องหมาย T ( Tourniquet) ลงบนหน้าผากผู้บาดเจ็บและลงเวลาที่รัดสายรัด
ห้ามเลือดแบบแสวงเครื่อง
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๕ นาที (ตามลาดับขั้นตอน)
เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ

ผ่าน
วันเดือนปี เป็นการทดสอบซ้า

ไม่ผ่าน

๒๒

จุดทดสอบ ๑๐
การปฐมพยาบาลโดยการกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นในลาคอของผู้ป่วยเจ็บที่ยังมีสติ
กิจเฉพาะ ปฐมพยาบาลโดยการกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นในลาคอของผู้ปุวยเจ็บที่ยังมีสติ
เงื่อนไขการทดสอบ ผู้เข้ารับการทดสอบพบว่ามีผู้ปุวยเจ็บที่มีอาการหายใจลาบาก เนื่องจากมีวัตถุ
แปลกปลอมติดอยู่ในลาคอ
มาตรฐานการทดสอบ
๑. ทาการปฐมพยาบาลโดยกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นในลาคอของผู้ปุวยเจ็บที่ยังมีสติ (ตามลาดับ
ขั้นตอน)
๒. กาจัดสิ่งกีดขวางในลาคอ โดยการรัดกระตุกใต้ลิ้นปี่ จนกระทั่งผู้ปุวยเจ็บสามารถพูดหรือหายใจได้
ยุทโธปกรณ์ประจาจุดทดสอบ
ทหารหนึ่งนายแสดงเป็นผู้ปุวยเจ็บ, นาฬิกาจับเวลา, และแบบฟอร์มทดสอบ การปฐมพยาบาลโดยการกาจัดสิ่ง
แปลกปลอมที่อุดกั้นในลาคอของผู้ปุวยเจ็บที่ยังมีสติ
การเตรียมจุดทดสอบ
ทหารที่แสดงเป็นผู้บาดเจ็บและมีภาวะหายใจลาบาก เนื่องจากมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นในลาคอ
คาสั่งต่อผู้เข้ารับการทดสอบ
“ผู้เข้ารับการทดสอบโปรดฟัง ขณะนี้ ท่านพบว่ามีผู้ปุวยเจ็บที่ยังไม่หมดสติที่กาลังหายใจลาบาก เนื่องจากมีสิ่ง
แปลกปลอมอุดกั้นในลาคอ ท่านจะต้องทาการปฐมพยาบาลโดยการกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นในลาคอของ
ผู้ปุวยเจ็บที่ยังมีสติ (ตามลาดับขั้นตอน) โดยมีเวลา ๔๕ วินาทีในการปฏิบัติ (ตามลาดับขั้นตอน) ท่านเข้าใจสิ่ง
ที่ต้องปฏิบัติหรือไม่”
หากมีข้อสงสัยให้ทบทวนคาแนะนาการปฏิบัติให้ผู้เข้ารับการทดสอบทราบอีกครั้งหนึ่ง
“เริ่มปฏิบัติ”
จับเวลาให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติจนครบ ๔๕ วินาที แล้วสั่ง “เลิกทา”

๒๓

เครื่องหมายผู้ชานาญการทหารราบ
ใบบันทึกคะแนน
จุดทดสอบ ๑๐ การปฐมพยาบาลโดยการกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นในลาคอของผู้ป่วยเจ็บที่ยังมีสติ
ผู้ทดสอบ (ชื่อ นามสกุล)
ยศ
สังกัด
กิจเฉพาะ ๑. ทาการปฐมพยาบาลโดยการกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นในลาคอของผู้ปุวยเจ็บที่ยังมีสติ
(ตามลาดับขั้นตอน)
หัวข้อการวัดผลการปฏิบัติ
ผ่าน ไม่ผ่าน
๑. ทาการปฐมพยาบาลโดยการกาจัดสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นในลาคอของผู้ปุวยเจ็บที่ยังมี
สติ (ตามลาดับขั้นตอน)
ก. ตรวจสอบว่าผู้ปุวยเจ็บมีสิ่งอุดกั้นในทางเดินหายใจขั้นรุนแรง
ข. ทาการรัดกระตุกใต้ลิ้นปี่
๑. ยืนข้างหลังผู้เจ็บปุวย
๒. โอบแขนทั้งสองข้างรอบเอวของผู้เจ็บปุวย (สอดเข้าไปข้างใต้เสื้อเกราะกัน
กระสุน หากมี)
๓. กามือข้างหนึ่ง
๔.วางกาปั้นด้านนิ้วหัวแม่โปูงไปที่ท้อง โดยอยู่เหนือสะดือเล็กน้อย และอยู่ใต้ปลาย
กระดูกหน้าอก
๕. ใช้มืออีกข้างจับมือข้างที่เป็นกาปั้น
๖. กดมือทั้งสองข้างเข้าหาตัวเร็วๆ
ค. คอยสังเกตผู้ปุวยว่ามีอาการใดๆ ที่จะเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิตหรือไม่
ง. มีการขอความช่วยเหลือทางการแพทย์เพื่อทาการรัดกระตุกใต้ลิ้นปี่จนกว่าสิ่ง
แปลกปลอมจะหลุดออก
๒. ปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อ ๑ ภายในเวลา ๔๕ วินาที (ตามลาดับขั้นตอน)

เหตุที่ไม่ผ่าน
ลงชื่อกรรมการ

ผ่าน
วันเดือนปี เป็นการทดสอบซ้า

ไม่ผ่าน

๒๔

เอกสารอ้างอิง
๑. Expert Infantryman Badge USAIS PAMPHLET 350-6
๒.คู่มือราชการสนาม ๒๑-๑๑ เรื่องการปฐมพยาบาลสาหรับทหาร
๓.คู่มือราชการสนาม ๘-๑๐-๖ เรื่องการส่งกลับทางการแพทย์ในเขตยุทธบริเวณ

คณะผู้จัดทา
แผนกวิชาการเสนารักษ์ กองการศึกษา
โรงเรียนเสนารักษ์ กรมแพทย์ทหารบก

๑. พ.อ.หญิง จิราภรณ์

ชมศรี

อจ.หน.รร.สร.พบ.

๒. พ.ท. บุญเลิศ เรือนแก้ว

อจ.รร.สร.พบ.

๓. พ.ท. ณัฐพงศ์ นะราศรี

อจ.รร.สร.พบ.

๔. พ.ต. ประจวบ วันตา

อจ.รร.สร.พบ.

