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สารบัญ 
 

ภาวะฉุกเฉิน 

• การชวยเหลือผูปวยเจ็บทางยุทธวิธ ี
• การคัดแยกผูปวยเจ็บในการรักษา 
• การดูแลการบาดเจ็บจากการรบในเขตปะทะ 
• ช็อก 
• สัมผัสสารเคมี 
• กระดูกหักและการเขาเฝอก 
• บาดแผลไฟไหม / ไฟฟาดูด 
• อันตรายจากความรอน 
• การปองกันการบาดเจ็บกระดูกคอ 
• การเหนื่อยลาจากการรบ 
• การคัดแยกผูปวยเจ็บในการสงกลับ 
• การดูแลระหวางการสงกลับ 
• ปฏิบัติการกูชีวิต (CPR)  
• งูกัด / สุนัขกัด 
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• ชัก / การปองกันบาดทะยัก 
การรักษาพยาบาลทั่วไป 
• คัน 
• แพ ลมพิษ / เคืองตา 
• ทองเสีย 
• ไขหวัด 
• ไข 
• ปวดเมื่อย 
• โรคกระเพาะ / ปวดฟน 
สรุปแนวทางการชวยเหลือผูปวยเจ็บทาง
ยุทธวิธี สําหรับนายสิบพยาบาล 
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การชวยเหลือผูปวยเจ็บทางยุทธวิธี 
 

• สําหรับกําลังพลของกองทัพบกทุกนาย ตองทําได 
• นายสิบเสนารักษ ตองสามารถนําไปใชงานไดจริงและ

ใหคําปรึกษาตอกําลังพลได 
• เนนแนวทางที่สามารถรักษาชีวิต ซ่ึงตองทําได  ไดแก 

การหามเลือด การดูแลแผลเปดทรวงอก และการ
เปดทางเดินหายใจ  

• ไมเนน CPR การพันแผล ดามเฝอก ฯลฯ  หัตถการ
เหลานี้ใหทําหลังแนวปะทะ 

• แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 
− การดูแล ระหวางปะทะ  ยิงตอบโต หาที่ กําบัง  ลด

การบาดเจ็บเพิ่ม ชวยเหลือตนเองโดยขันชะเนาะ  
− การดูแลในสนามทางยุทธวิธี  
o หามเลือดโดยการกดแผล ถาแขนขามีเลือดออก

มากใหขันชะเนาะ ไมตองคลาย ถาคิดวาคลาย
แลวเลือดออก 
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o หากซึมลงใหปลดอาวุธ
ประจํากายทั้งหมด 

o หากหมดสติใหจับเชย
คางเปดทางเดินหายใจ  

o หากเชยคางแลวหายใจได ใหจัดทาพักฟน  
o หากหายใจไมไดไมตอง CPR ใหดูแลคนอื่นที่คิด

วามีโอกาสรอดไดมากกวา 
o หาแผลเปดที่ทรวงอก หากพบใหหาพลาสติกกด

ปดปากแผล เพื่อกันลมเขา  หากมีพลาสเตอรให
ปด 3 ดานขณะหายใจออก และ จัดใหอยูในทา
นั่ง ถาตองนอนใหนอนทับดานที่มีแผล  (ดังรูป )
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− การสงกลับผูปวยเจ็บ  สอน เนนทาอุมง ายและ
สะดวกในการเคล่ือนยายเพื่อออกจากเขตปะทะ  
และสงกลับในแนวหลังใหเร็วที่สุด 
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การคัดแยกผูปวยเจ็บในการรักษา 
 

• กรณีผูปวยจํานวนมาก ไมสามารถ รักษา ทั้งหมด
พรอมกันได ใหคัดแยกโดย โดยแบงกลุมเปน 
− เรงดวน ตองรักษาทันที เชน ทางเดิน หายใจถูกอุด

กั้น เลือดออกมาก ช็อก แผลดูดทรวงอก  
− รอได  เชน แผลเปดขนาดใหญตางๆ ตาบาดเจ็บ

รุนแรง กระดูกหัก แผลไฟไหม  
− เล็กนอย  ถึงไมรักษาก็ไมอันตราย เชน แผลถลอก 

ฟกช้ํา ขอพลิกแพลง เคล็ดขัดยอก 

− หมดหวัง คิดวามีโอกาสรอดนอย ถูกจัดเมื่อผูปวยมี
จํานวนมากเกินกวาทรัพยากรจะรักษาได 

ขอพิจารณา 
1) วิธีพิจารณาคัดแยกผูปวยอาการหนัก  โดยใหผูปวยสง

เสียงและพยายามลุกเอง ผูปวยที่อาการหนักจะทํา
ไมได 
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2) รายละเอียดการบาดเจ็บแตละอวัยวะสําหรับนายสิบ
เสนารักษ  ไมจําเปนตอง เนนใหแก กําลังพลทั่วไป  
เนื่องจากไมมีเวลา 

3) อันตรายจากแรงระเบิด อาจมองไมเห็นภายนอก 
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การดูแลการบาดเจ็บจากการรบในเขตปะทะ 
 
การบาดเจ็บที่จมูก (มีเลือดหรือน้ําไหลออกมา) 
• บีบจมูกเขาหากัน หรือใชสําลีอุดจมูกแลวบีบไว 
การบาดเจ็บที่ตา 
• ใหพับกระดาษเปนถวย เล็กๆปดตาที่บาดเจ็บและปด

ขางที่ดีดวยเพื่อไมใหกลอกตาไปมา  หามกดหรือพัน
รัดจนแนน 

 
การบาดเจ็บที่ห ู
• อาจมีอาการ เล็กนอยหรือมีแคหูอื้อแตตองคํานึงวา

อาจมีแกวหูฉีกขาดจากแรงระเบิด หากมีเลือดหรือน้ํา
ออกมา ใหเช็ดสําลีใหแหง อยาลางหรือหยอดหู 
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ทรวงอก 
• มีแผลที่อก ใหปดดวยพลาสติก หรือวาสลีนกอซ 
• หากยังหายใจหอบ อาจมีเลือดหรือลมในชองอก ให

เจาะปอดดวยเข็มใหญตอกับ ไซริง  โดยเจาะแนว
เดียวกับราวนม ใตไหปลาราขางที่บาดเจ็บ (เหนือ
ซ่ีโครงที่ 3   หามเจาะดานในของราวนม 

 
ชองทอง 
• แรงระเบิดอาจทําใหลําไสทะลุ อวัยวะภายในแตกจะ

ปวดทอง คล่ืนไส อาเจียน 
• หากอวัยวะโผลหามยัดกลับ ใหหุมอวัยวะดวยผากอซ

ชุบน้ํา เคล่ือนยายทานอนงอเข าใหหนาทองหยอน 
หามใหอาหาร/น้ํา ทางปาก 
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บาดแผลเลือดออก 
• การหามเลือดที่ดีที่สุดคือการกดแผล 
• หากเปนที่แขนขา กดแผลแลวเลือดไมหยุด หรือ

เลือดออกมาก  หรือ แขนขาขาด  ควรขันชะเนาะแลว
ทําเครื่องหมาย บงบอกไวที่ตัวผูปวยดวย  เปดบริเวณ
ที่ขันชะเนาะใหเห็นชัดเจน 

• หากไดรับการขัดชะเนาะมาแลว ใหตรวจดู บาดแผล
และประเมินการขันชะเนาะวาจําเปนหรือไม หากคิด
วาจําเปนใหขันชะเนาะที่ผิวหนังโดยตรง ไมขันผาน
เส้ือผา ถาไมจําเปนใหหามเลือดวิธีอื่น 

• คลําชีพจรที่อยูเหนือบาดแผลใหพบ แลวกดไวจะชวย
หามเลือดได 

• หากมีวัตถุยื่นออกม านอกแผล อยาพยายามนํา
ออกมา ใหพันผาทับไดเลย 

• ใชน้ําเกลือลางแผล  บาดแผลรุงริ่งใหตัดเนื้อตายออก  
ปดแผลดวยกอซหรือผาสะอาด อยาใหโดนน้ํา 
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• แผลสงครามสวนใหญสกปรก ไมตองเย็บ  รอทําแผล
ทุกวันใหสะอาดกอนจึงเย็บ ยกเวนเย็บหามเลือด 

• การใหยาฆาเชื้อปองกันติดเชื้อ ใหเมื่ออยูในแนวหลัง
แลว ใช ไดคลอกซาซิลิน (250 มก.) เบ้ืองตน 1 เม็ด 
4 เวลา กอนอาหาร อยางนอย 5 วัน หรือในรูปฉีด
แลวแตกรณี 
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ช็อก 
 

• คือ ภาวะที่เลือดเล้ียงรางกายไมเพียงพอ 
• สวนใหญเกิดจากเสียเลือด (บาดแผล /ไฟไหม ) หรือ

เสียน้ํา (อาเจียน /ทองเสีย ) อาการเริ่มจากชีพจรเร็ว 
ตอมาชีพจรเบา จนซึมลง ตัวเย็นซีดและเสียชีวิต  

• หามเลือดถามีเลือดออก นอนยกขาสูง หมผาหม 
• เจ็บปวยทั่วไปเริ่มใหน้ําเกลือทางเสนเลือดเมื่อชีพจร

เร็วมากกวา 100 ครั้งตอนาที  
• ในสนามรบเริ่มใหน้ําเกลือทางเสนเลือดเมื่อคลําชีพ

จรที่ขอมือไมไดหรือเบาลง ถาน้ําเกลือไมพอ ใหเลือก
ใหในคนที่สามารถหามเลือดไดแลว 

• ใชเข็มขนาด 18 เปดเสนเดียว ให NSS หรือ RLS ให
ไหลโดยอิสระ บันทึกการให แลวรีบสงกลับ 
 
 
 



 
15 

สัมผัสสารเคม ี
 

• กอนเขาไปชวย หากบริเวณยังปนเปอน ตองปองกัน
ตัวเองใหไดกอน หากไมมีใหหมผาปองโจ 

• หากถูกสารกัดกรอนผิวหนัง ใหพยายามซับสารเคมี
ออก หากไมมีเวลา ใหลางดวยน้ําเปลามากๆ  

• หากเปนระเบิดฟอสฟอรัสขาวใหพยายามลางน้ํา คีบ
กอนออก อยาใหสัมผัสอากาศ 

• หากสัมผัสแกสน้ําตา ใหผ่ึงลมใหไอแกสระเหย อยา
ลางน้ํา หากไมมีหนากากกันแก ส ใหใชผาชุบน้ําปด
ปากแลวหนีออกมาใหเร็วที่สุด 
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กระดูกหักและการเขาเฝอก 
 

• การดามแมไมชวยรักษาชีวิต แตอาจชวยรักษา
อวัยวะได ถากระดูกหักรุนแรง 

• ฉีดยาแกปวด จัดแขนขาใหอยูในทาปกติที่สุด  แตไม
ตองดันกระดูกกลับเขาที่ ดามต้ังแตขอบนถึงขอลาง
ตอจุดที่สงสัยวาหัก ใหอยูนิ่งๆ มากที่สุด 

• ถอดเครื่องประดับออกจากแขนขาขางที่หัก 
• หากหาไมดามไมได ใหดามกับลําตัวหรือขาอีกขาง 
• กอนและหลังดาม ควรตรวจเช็คชีพจรปลายแขน –  

ขาที่ดาม หากคลํา ชีพจร ไมได  ขาซีด เย็น ใหรีบ
สงกลับเรงดวน 
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บาดแผลไฟไหม 
 

• นําออกจากเพลิงไหม ดับไฟดวยผาผืนใหญคลุม หรือ
ใชน้ําจากกระติก ราด  พยายามถอดเครื่องประดับ
บริเวณที่ไหมต้ังแตแรก  

• กอนจะดูแผล ใหดูการหายใจกอนเสมอ  
• ดู ใชน้ําเกลือทําความสะอาดแผ ล ลางส่ิงปนเปอน 

แลวปดดวยก อซชุบน้ําเกลือใหความชุมชื้น กอนพัน
ทับดวยผายืดกันปนเปอน หามใสยาอื่นๆ ในแผล 
 

ไฟฟาดูด 
 

• ตัดกระแสไฟ หาผาแหงหรือไมเข่ียผูปวยออกมา 
• บาดแผลรักษาเหมือนแผลไฟไหม 
• สงกลับทุกครั้งแมบาดแผลเล็กนอย ไมมีอาการ 
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อันตรายจากความรอน 
 

• อาการเริ่มจากเปนตะคริว ขาบวม ปวดศีรษะ ปวด
ทอง จนซึมลง  เพอ สับสน พูดไมรูเรื่อง  ทหารอาจ
เดินออกนอกแถว อาการรุนแรงจะไขสูง ผิวหนังรอน
แหง ไมมีเหง่ือ ปากคลํ้า ซีด หายใจเร็ว ชีพจรเบาเร็ว 
หมดสติ จนเสียชีวิต 

• ปองกันโดยด่ืมน้ํา  ใหเพียงพอ เวลาฝกใหปฏิบัติตาม
ตามธงสีอยางเครงครัด ไมใสเส้ือผามิดชิดคอยๆ อ อก
กําลังกายจากนอยไปมาก พักด่ืมน้ําบอยๆ พักผอนให
เพียงพอ งดสุรา หากเปนไขใหงดฝก  หลีกเล่ียงการ
ทานยา CPM 

• หากมีอาการนาสงสัย ถึงแมตัวจะเย็น ใหรีบนําเขาที่
รม ถอดเส้ือผา ถายังมีสติใหด่ืมน้ําเกลือแร 

• การระเหยของเหง่ือระบายความรอนไดดีที่สุด 
• หากมีน้ํา เย็นอยูใกลเคียง ใหใชผาชุบน้ําเย็นจัด ถูตัว

แรงๆ จนผิวเปนสีแดง ทั่วทั้งตัว 
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• หากหาน้ําเย็นไมได ใหใชน้ําธรรมดาเช็ดตัว เนนตาม
ขอพับแขน ขา ใช เครื่องพนละอองน้ํา (ฟอกกี้) พน 
แลวใชพัดเปาใหน้ําระเหย รีบสงกลับเร็วที่สุด 
 

การปองกันการบาดเจ็บกระดูกคอ 
 

• ในระหวางปะทะ  ไมตองสนใจเรื่องนี้ 
• ผูปวยอุบัติเหตุ  ใหปองกันการบาดเจ็บกระดูกตนคอ

ทุกครั้ง  หากการบาดเจ็บมีสาเหตุจากการกระแทก  
ยกเวนผูปวยบอกไดวา “ไมปวดตนคอ” 

• ปองกันโดยยึดตรึงคอใหต้ังตรงกับลําตัว เคล่ือนยาย
และรักษาโดยระมัดระวัง 
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การเหน่ือยลาจากการรบ 
 

• ความเครียดและความกดดัน ทําใหเหนื่อยลาจากการ
รบได โดยที่ผูปวยอาจไมรูตัว 

• อาการออนเพลีย นอนไมหลับ พูดเร็ว กาวราวหรือ
เงียบขรึมกวาปกติ ไมทานอาหาร ความจําส้ัน 
อารมณออนไหวงาย 

• การแกไขและปองกัน พยายามพูดใหกําลังใจ บอกวา
เขามีความสําคัญตอหนวย แตตอนนี้อาจตองการ
พักผอนบาง ใหหายใจเขาลึกๆ แลวคอยๆ ผอนออก
ชาๆ หรือยกหัวไหลข้ึนลงชาๆ ด่ืมน้ําบอยๆ แบงปน
อาหารกินกับคนอื่น อยาใหอยุคนเดียวตามลําพัง ให
หาบัดด้ีอยูดวย อยาใหมีขาวลือคลุมเครือ 

• ตองใหหางไกลจากเหลาและยาเสพติด 
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การคัดแยกผูปวยเจ็บในการสงกลับ 
 

• ในการสงกลับ  ใหจัดประเภทผูปวย เพื่อเรียงลําดับ
การรักษา ดวนมากใหเขาพาหนะทีหลัง เพื่อให
ออกมากอน แบงเปน 
− ดวนที่สุด  อาการไมคงที่ ตองรักษา ตอภายใน 2 

ชม. เชน เลือดออกขันชะเนาะแลว บาดเจ็บทาง
สมอง แผลเปดทรวงอก แขนขาขาดเลือด ช็อก 

− ดวน  ตองรักษาตอภายใน 4 ชม . เชน บาดเจ็บ
ดวงตา บาดเจ็บชองทอง แผลเปดกระดูกหัก              

− ปกติ อาการไมทรุด ใน 24 ชม. เชน กระดูกหักที่

ไมมีแผลเปด ผูปวยจิตเวช ผูปวยกลุมหมดหวัง 

− ดวนยุทธการ  แมอาการไมเรงดวน แตมีความ
จําเปนตอภารกิจตองรีบสงกลับ 
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การดูแลระหวางการสงกลับ 
 

• กอนการสงกลับคนไข พยายามตรวจเช็คความ
เรียบรอย บันทึกการรักษาที่ทําไว หากไมมี
แบบฟอรม ใหใชวิธีเขียนลงบนหนาผากหรือตัวผูปวย
ใหเห็นเดนชัด โดยเฉพาะการขันชะเนาะ แผลเปด
ทรวงอก และสารน้ําที่ใหทางหลอดเลือด 

• นายสิบ เสนารักษ  ดูแลระหวางสงกลับ ใหตรวจดู
ผูปวยเปนระยะโดยดู 
− การหายใจ  หากหมดสติใหเปดทางเดินหายใจ ให

ออกซิเจน ชวยหายใจหากไมหายใจ 
− การไหลเวียนเลือด  หมั่นตรวจชีพจร ปรับสารน้ํา 

หากผูปวยปวดบริเวณขันชะเนาะใหยาแกปวด 
หามคลายขันชะเนาะเด็ดขาด ใหหมผาหม 
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ปฏิบัติการกูชีวิต (CPR) 
 

• CPR อาจสามารถกูชีวิต คนที่หมดสติ จากสําลักควัน 
จมน้ํา ไฟฟาช็อต โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือด
สมอง ฯลฯ ได แตไมสามารถกูชีวิตผูปวยที่บาดเจ็บ
จากการรบได หากทําในสนามรบ 

• ไมจําเปนตองสอนกําลังพลทั่วไปในสนามรบ 
• เมื่อพบคนหมดสติ  ลักษณะไมหายใจหรือหายใจ

พะงาบ ใหเขยาตัวแรงๆ หากไมต่ืน ใหรองหาคนชวย 
เพื่อใหคนชวยรีบตามรถพยาบาล (โทร. 1669) 

• หากผูปวยไมมีอาการเดนชั ดของการอุดกั้นทางเดิน
หายใจ ไดแก ไมไดสําลักควันหรืออาหาร ไมไดจมน้ํา 
ใหเริ่มจากการคลําชีพจรไดเลย  แตหากมีอาการ
ดังกลาว ใหเริ่มจากเปดทางเดินหายใจกอน 
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• คลําชีพจรที่คอเปนอันดับแรก หากไมมีชีพจรภายใน 
10 วินาที ใหเริ่มกดหนาอกไดเลย (หากนําไปสอน
กําลังพลทั่วไป ไมตองคลําชีพจร ใหกดหนาอกไดเลย) 
หากมีชีพจรใหขามไปดูการหายใจ 

• กดหนาอกโดยประสานมือวางสันมือบนครึ่งลางของ

กระดูกหนาอก (2 นิ้วมือเหนือจากกระดูกล้ินป) 
• แขนเหยียดต้ังฉากกับลําตัวผูปวย ใชสะโพกเปนจุด

หมุน กดลึกอยางนอย 2 นิ้ว (5 ซม.) เร็วอยางนอย 
100 ครั้งตอนาที 
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• หลังจากกด 30 ครั้ง ใหเปดทางเดินหายใจใหโลงดวย
การ เชย คาง แลวเปาปาก  แตหากสงสัยวามีการ
บาดเจ็บที่กระดูกคอดวยใหใชวิธียกกระดูกขากรรไกร
ข้ึน (ข้ันตอนนี้หากนําไปสอนกําลังพลทั่วไป ใหกด
หนาอกตอเนื่องไดเลย) 

 
 
 
 
 
• ถาไมหายใจ ใหเปดทาง
เดินหายใจ บีบจมูก เปาปาก 
2 ครั้งติดกัน โดยหายใจเขา

สุดเปาออกใหหมด สังเกตการเคล่ือนไหวของทรวง
อกรอใหลมออกใหหมด แลวเปาเขาไปใหม  

• สลับกดหนาอก 30 ครั้ง: เปาปาก 2 ครั้ง 
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• หากมีผูชวยชีวิต 2 คน ใหสลับหนาที่ทุก 2 นาที (ทุก
การกดหนาอกสลับเปาปากครบ 5 รอบ) 

• หากมีหนากากชวยหายใจ (แอมบูแบ็ก) ใหบีบทุก 6-
8 วินาท ีในขณะที่อีกคนกดหนาอกตอเนื่อง 

• อยาเสียเวลาคลําชีพจรบอย อยางมากคือทุก 2 นาที 
คลําดูวามีชีพจรหรือไม หากมีใหหยุดกดหนาอก แต
ชวยหายใจตอ 

• หากผูปวยกลับมาหายใจไดเอง ใหจัดทาพักฟน  
กรณีจมน้ํา สลักอาหาร สําลักควันไฟ 
• ใหเริ่มดวยการเปดทางเดินหายใจและเปาปาก 2 ครั้ง 

หากเปาไมเขา พยายามลวงเอาส่ิงแปลกปลอมออก 
แลวจึงเริ่มคลําชีพจร 
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งูกัด 
 

• ทําแผล และปดแผลตามปกติ หยุดการเคล่ือนไหว
สวนที่โดนกัดโดยการพันเฝอก หามขันชะเนาะหรือ
รัดเหนือแผล ปฏิบัติตามหลักปฏิบัติการกูชีวิต 

• หากไมแนใจวางูมีพิษหรือไม ใหรีบสงแพทย 
 

สุนัขกัด 
 

• เบ้ืองตนลางน้ําสบูมากๆ ลางเอาน้ําลายออก 
• แผลสุนัขกัดเปนแผลสกปรก ไมต องเย็บ รอทําแผล

ทุกวันจนสะอาดจึงคอยเย็บ ยกเวนเย็บหามเลือด  
• หากไมมั่นใจวาสุนัขฉีดยาตอเนื่องในรอบ 2 ปที่ผาน

มา หรือกักบริเวณดูอาการไมได หรือไมมีเหตุจูงใจให
กัด หรือสุนัขปวย ใหไปฉีดวัคซีนปองกัน 
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ชัก 
 

• จัดผูปวยในทาตะแคง ไมตองหาอะไรมาใสปาก 
• ถาหายใจหอบลึก มือจีบเกร็ง มีเรื่องขัดใจ อาจเปน

การหายใจเร็วธรรมดา ใหหายใจในถุงกระดาษ 
• รีบสงแพทยใหเร็วที่สุด 
 
 

การปองกันบาดทะยัก 
 

• เมื่อมีแผลเปดทุกชนิด ใหสงกลับเพื่อฉีดปองกัน
บาดทะยักทุกราย ยกเวน  เคยฉีดบาดทะยักครบ 3 
ครั้งติดตอกันมากอน  (เชน จําประวัติฉีดวัคซีนตอน
เด็กไดครบ หรือเคยมีบาดแผลฉีดวัคซีนครบ ) และ
เคยไดเข็มลาสุดภายใน 5 ปที่ผานมา (เชน พลทหาร
จะไดรับการฉีดเข็มเดียวเมื่อเขาฝกทุกนาย) 
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คัน 
 

• อยาใหผูปวยเกา ใหยาแกคัน CPM หรือ ไฮดรอกซิ
ซีน (อาตาแรกซ) อยางใดอยางหนึ่ง 1 เม็ดเวลาคัน  

• ดูลักษณะผ่ืน หากเปนผ่ืนเม็ดเล็กๆ แดงๆ กระจาย
ทั่วไปตามบริเวณที่แพ ใหหาส่ิงที่แพใหเจอ เชน สบู 
ผงซักฟอก แมลง เพื่อหลีกเล่ียงและทาครีมแกแพ 

• หากพบผิวหนังสีจางลง (เกล้ือน ) ผ่ืนเล็กๆ กระจาย
เปนวงสีแดง (กลาก) หรือผิวหนังลอกตามงามมืองาม
เทา (น้ํากัดเทา) ใหรักษาความสะอาด อยาใหผิวหนัง
อับชื้น ใชผงโรยเทา และทายารักษาเชื้อรา  

• หากไมแนใจวาเปนผ่ืนแพหรือเชื้อรา ใหรักษาแบบ
เชื้อรากอน 

• คาลาไมน ทาชวยแกคัน แตไมลดผ่ืน 
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แพ / ลมพิษ 
 

• เกิดจากการแพที่รุนแรง อาจมีผ่ืนลมพิษกอน หนา
บวม ปากบวม ไปจนถึงหายใจขัด จนหยุดหายใจ 

• หาก หายใจหอบเหนื่อยมาก ใหปฏิบัติตามหลัก
ปฏิบัติการกูชีวิต และใหอะดรีนาลีน ฉีดเขากลามเนื้อ 
(หามฉีดเขาเสนเลือดเด็ดขาด) 

 

เคืองตา 
 

• ถามีส่ิงแปลกปลอมเขาตา หรือไมแนใจ ใหลางตา 
และพลิกเปลือกตาเข่ียส่ิงแปลกปลอมออก 

• ถาตาแดงอักเสบ ใชยาหยอดตาชนิดฆาเชื้อ ปดตาไว 
แยกของใชจากคนอื่น ใหลางมือบอยๆ  

• ถาคันตามากใหยาแกแพชวยได 
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ทองเสีย 
 

• เปนกลไกของรางกายในการกําจัดเชื้อโรค สามารถ
หายไดเองโดยไมตองรักษา 

• อันตรายจากการขาดเกลือแร ใหด่ืมผงน้ําตาลเกลือ
แรแทนน้ําเปลา จิบบอยๆ ทีละนอยๆ 

• ยาหยุดถาย เมื่อตองปฏิบัติภารกิจ หากไมจําเปนไม

ควรใช ทาน 2 เม็ดทุก 4 ชม. จนกวาจะหยุดถาย 

• ยาแกปวดทอง เมื่อปวดมาก 1 เม็ดเวลาปวด 

• ยาฆาเชื้อใชเมื่อถายเปนมูกเลือด , มีไขสูง ให นอร

ฟอรกซาซิน (400 มก.) 1 เม็ด เชา-เย็น 3 วัน  

• หากทานไมได มีไขสูง ซูบ อิดโรย หรือเปนเรื้อรัง
มากกวา 7 วัน ใหพบแพทย 
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ไขหวัด 
 

• อาการไอ จาม น้ํามูก เสมหะ เจ็บคอ ครั่นเนื้อครั่น
ตัว มีไข สวนใหญหายไดเองโดยไมตองใชยา 

• ไมมียาใดทําใหหายไดทันที ให รักษาตามอาการ 
พักผอนมากๆ จะทําใหหายเร็วข้ึน 

• หากมีไข ใหยาลดไข พาราเซตามอล (500 มก.) 2 
เม็ด ทุก 4-6 ชม. รวมกับเช็ดตัวลดไข ดวยน้ํา
ธรรมดา ตามขอพับของรางกาย 

• ถามีน้ํามูก ใหยาลดน้ํามูก เชน CPM 1 เม็ด 3 เวลา 
• ถาไอมาก ใหยาแกไอ เชน เด็กโตรเมโทรฟาน 
• ถามีเสมหะใหด่ืมน้ําเยอะๆ  
• ถาเจ็บคอ ใหอมยาอมแกเจ็บคอ หรือด่ืมน้ําอุนๆ 
• ยาฆาเชื้อ ไมชวยแกเจ็บคอแมแตนอย  ใหเมื่อเจ็บคอ 

โดยมีอาการตอไปนี้อยางนอย 2 อยาง 
− มีไขสูง 
− ไมไอ 
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− พบตอมทอนซิลบวมแดง หรือมีหนอง 
• หากมีอาการให อะมอกซีซิลลิน (500) 1 เม็ด 3 เวลา 

หรือ 2 เม็ด 2 เวลา ติดตอกันอยางนอย 7 วัน 
• อยาใหผูปวยนําโรคไปติดตอในหนวย ใหลางมือ

บอยๆ ใชชอนกลาง ใสหนากากอนามัยถาเปนไปได 
นอนแยกจากคนอื่น หรือ สลับหัว-เทา กับคนขางๆ 

• หากมีไขสูงมากกวา 48 ชม. ออนเพลียมากจนลุกไม
ไหว ด่ืมน้ําทานขาวไมได หายใจเร็ว ใหพบแพทย 
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ไข 
 

• ไขตัวรอน สวนใหญเกิดจากการติดเชื้อ อยาเพิ่งรีบให
ยาลดไข  พยายาม ซักหาอาการอื่นๆ กอน เชน ไอ 
น้ํามูก ของไขหวัด หรือ ทองเสีย 

• บางครั้งผูปวยมีแตไขอยางเดียว โดยไมมีอาการอื่น 
เรียกวา ไขไมทราบสาเหตุ ซ่ึงอาจเกิดไดจากโรคอะไร
ก็ได เชนไขเลือดออก ไขมาลาเรีย ปนตน 

• การรักษา ใหทานยาลดไข และเช็ดตัวลดไข อยาให
ทานยาแกปวด  เชน แอสไพริน ไดโคลฟแนค (โวทา
เรน) หรือ ไอบรูโพรเฟน (บรูเฟน) เด็ดขาด 

• ระหวางนี้ ใหทายากันยุง กางมุง หามยุงกัดเด็ดขาด 
• หากออนเพลียมาก ทานขาวไมได ใหพบแพทยเลย 
• หากอาการไมหนัก ใหรอ 72 ชม. แลวจึงพบแพทย 
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ปวดเมื่อย 
 

• มักเกิดจากการใชงานกลามเนื้อมากเกินไป  ผิดทา 
หรือขาดการอบอุนรางกายกอนออกกําลังกาย 

• การรักษาที่สําคัญที่สุดคือการพักการใชงาน ใชยา
นวด พันดวยผายืดเพื่อลดการเคล่ือนไหว  

• หากปวดมากใหทานยาแกปวด เชน แอสไพริน ได
โคลฟแนค (โวทาเรน ) หรือ ไอบรูโพรเฟน (บรูเฟน ) 
อยางใดอยางหนึ่ง  1 เม็ด หลังอาหารเวลาปวด เมื่อ
หายปวดจากยาตองใหผูปวยพัก อยาใชงานตอ 

• ถาบาดเจ็บปวดบวมรวมดวย ใหประคบน้ําแข็ง 24 
ชม.แรก หลังจากนั้นประคบรอน 

• ถามีประวัติอุบัติเหตุกระทบกระเทือน ปวดมาก หรือ
บวมมาก ใหพบแพทย 
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โรคกระเพาะ 
 

• เกิดจากน้ํายอยหล่ังมาก เครียด ทานเยอะทองอืด 
ด่ืมสุรา ทานยาแกปวด หรือทานอาหารไมเปนเวลา  

• อาการปวดทองล้ินป โดยไมมีไข  
• รักษาโดยแนะนําปฏิบัติตัวใหถูกตอง ทานยาแก

ทองอืด, ยาลดกรด 

 

ปวดฟน 
 

• ใชยาอุดฟนหยอดสําลีแลวกัดไว ใหทานยาแกปวด 

• สงทันตกรรมเพื่อทําฟนเมื่อหายปวดฟนแลว 

• หากปวดบวมมาก มีไขสูง กลืนลําบาก หรือหายใจ

ลําบาก ใหรีบสงกลับ 
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สรุปแนวทางการชวยเหลือผูปวยเจ็บ 

ทางยุทธวิธี สําหรับนายสิบพยาบาล 
 

• เรียงลําดับกอน -หลัง สําหรับ นายสิบ เสนารักษ  
แบงเปน 3 ข้ันตอน ไดแก 
− การดูแลระหวางปะทะ  ยิงตอบโต หาที่กําบัง เพื่อ

ลดการบาดเจ็บเพิ่ม ส่ังทหารให ชวยเหลือตนเอง
หรือคูบัดด้ีโดยขันชะเนาะ  

− การดูแลในสนามทางยุทธวิธี เมื่อสถานการณสลบ
แลว จึงเริ่มปฐมพยาบาล ตามลําดับดังนี:้ 
o ผูปวยซึมหรือหมดสติใหปลดอาวุธ 
o หากสงสัยทางเดินหายใจอุดตัน ใหจับเชยคาง 

จัดผูปวยในทาพักฟน 
o ทําการปดแผลเปดทรวงอก หาก สงสัยวามีลมรั่ว

ในชองอก ใหเจาะปอด 
o ตรวจดูบาดแผลเลือดออกที่ยังไมไดหามเลือด 

แลวหามเลือด 
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o ดูบาดแผลและประเมินการขันชะเนาะในตอน
แรกวาจําเปนหรือไม หากคิดวาจําเปนใหขัน
ชะเนาะที่ผิวหนังโดยตรง ไมขันผานเส้ือผา ถาไม
จําเปนใหหามเลือดวิธีอื่น 

o เขียนเวลาที่ขันชะเนาะไวที่ตัวผูปวยใหเห็นชัด 
o หากมีบาดแผลเลือดออก คลําชีพจรขอมือไมได 

ใหน้ําเกลือ 
o ดูแผลที่ตา ถามีใหครอบปดตาไว อยากด 
o ทําแผลที่เหลือ 
o ถาปวดมากใหยาแกปวด ถาตองกลับไปรบตอให

กิน แตถาตองสงกลับใหฉีดยาไดเลย 
o ดามกระดูกที่สงสัยวาหัก 
o ใหกําลังใจผูปวย 

− การสงกลับผูปวยเจ็บ ลําดับตามความเรงดวน 


