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ต ำแหน่งผู้ช่วยเวชกรรมในศูนย์ส่ือสำรส่ังกำร

• พนักงานรับแจ้งการเจ็บป่วยฉุกเฉิน  :  พรจ ( EMCT : Emergency medical  
call taker)

• ผู้ประสานปฏิบัตกิารฉุกเฉิน : ผปป ( AEMD : Assistance Emergency 
medical Dispatcher)

• ผู้จ่ายงานปฏิบัตกิาร : ผจป ( EMD: Emergency medical Dispatcher)

• ผู้ก ากับปฏิบัตกิารฉุกเฉิน : ผกป( SEMD : Supervisor Emergency 
medical Dispatcher)

• แพทย์อ านวยการปฏิบัตกิารฉุกเฉิน: พอป.( EMCP: Emergency medical 
commander physician )



5R

•Right  Patient
•Right time
•Right Place
•Right Care
•Right Provider



การคดัแยกผู้ป่วย 
-   การคดัแยกโดยศนูยร์บัแจ้งเหตุ 
เจ็บป่วยฉุกเฉิน
-   การคดัแยกในสถานการณ์
อุบตัภิยัหมู่
-   การคดัแยกทีแ่ผนกอุบตัเิหตุและ
ฉุกเฉิน



•ระดบัที ่ 1 สีแดง คอืฉุกเฉินวกิฤติ (Emergency)
•ระดบัที ่ 2สีเหลอืง คอืฉุกเฉินเรง่ดว่น (Urgency)
•ระดบัที่ 3 สีเขยีว คอืฉุกเฉินไมเ่รง่ดว่น (Semi urgency)
•ระดบัที่ 4 สีขาว คอืเจ็บป่วยไมฉุ่กเฉิน (Non urgency)
•ระดบัที่ 5 สีด า          คอืไมม่กีารตอบสนอง 
ไมพ่บผูป่้วยฉุกเฉิน

หลกัเกณฑก์ารจดัล าดบัความ
รุนแรงและเรง่ดว่น 5 ระดบั



กระบวนการคดัแยกตามหลกั ESI



ระบบคดักรอง

Modify 

National triage 

Algorithm







 Telephone Triage (1669 Dispatch)



รูปแบบการตอบสนอง

• รหสัแดง  ตอบสนองให้ถึงตวัผู้ ป่วยภายใน 4 นาที ด้วยทีมท่ีใกล้ท่ีสดุ (EMR/BLS/ALS) ตาม
ด้วยทีมแพทย์ขัน้สงูภายใน 8นาที ใช้ทัง้ไฟวบัวาบและเสียงไซเรน

• รหสัเหลือง ตอบสนองด้วยปฏิบตัิการฉกุเฉินขัน้พืน้ฐาน ภายใน 8 นาที  ตามด้วยทีมแพทย์ขัน้
สงู ภายใน 15 นาที  ใช้ทัง้ไฟวบัวาบและสญัญาณเสียงไซเรน

• รหสัเขียว ตอบสนองด้วยปฏิบตัิการฉกุเฉินขัน้พืน้ฐาน ไม่ใช้ทัง้ไฟวบัวาบและสญัญาณเสียง
ไซเรน

• รหสัขาว ตอบสนองด้วย Telephone Referral/Reccomendation program

• รหสัด า ไม่ตอบสนอง เน่ืองจากไม่มีผู้ ป่วยฉกุเฉิน 



ปัจจยัท่ีมีผลต่อการคดัแยกและจดัล าดบัการจ่ายงาน

•ความเร่งด่วนของอาการที่แจ้งทางโทรศพัท์
•ความรู้และเข้าใจของผู้แจ้งเหตุ
•สถานการณ์ เช่น อบุตัิเหต ุผู้แจ้งมกัไม่อยู่ในท่ีเกิดเหตุ
•ประสบการณ์ของผู้แจ้งเหต ุ
•ความรู้และ ประสบการณ์ของผู้ รับเหต ุ



หลกัการของ CBD 

1 ใช้หลกัการของ ESI  แบ่งระดบัความรุนแรงป็น 5 ระดบั 
2 ก าหนดใหท้กุ CBD มีเกณฑ์ทีเ่ข้าไดก้บัระดบั 1,2   ตรงกนั 
3 ความรุนแรงในระดบั 2 ของทกุ CBD จะมีการใช้ High risk 

situation และ  High risk vital sign มาใช้เป็นเกณฑ์
4 ระดบัความเร่งด่วน 3,4,5 ใช้ค านิยามตามเกณฑ์ของ  กพฉ. มาเป็นเกณฑ์

ควบคมุ 



ระเบียบวธีิในการ Dispatch 

หลกัการ 3 ขัน้ตอน 
ขัน้ท่ี 1 เร่ิมต้นด้วยการใช้ชดุค าถามท่ีต้องถามทกุกรณี 
ขัน้ท่ี 2 ใช้ชดุค าถามตามหลกัการของ CBD โดยใช้ประสบการณ์และความรู้ของ 
Dispatcher ในการซกัประวตัิ
ขัน้ท่ี 3 Activate EMS unit ตามระดบัความรุนแแรง  
             - ใข้อ านาจการตดัสินใจของ Dispatcher 

- รายงาน/ปรึกษา   ผกป. หรือ พอป.



•ผูป่้วยมอีาการอยา่งไร
•ผูป่้วยอยูท่ีไ่หน
• โทรศัพทต์ดิตอ่กลบัหมายเลขใด
•ชือ่ผูต้ดิตอ่
•ผูป่้วยรูส้ต/ิรูต้วัหรอืไม่
•ผูป่้วยหายใจปกตหิรอืไม่
•กรุณาอยูใ่นสายกอ่น ก าลงัส่งหน่วย
ปฏบิตักิารแพทยฉุ์กเฉินออกไป

1 ค าถามทีต้่องถามทกุ
กรณี



All callers Interrogation

•การซักถามเป็นที่ต้องกระท าทุกครัง้ ที่รับโทรศัพท์ 
วัตถุประสงค์เพื่อ การก าหนด ระบุข้อมูลที่จ าเป็นส าหรับ
การจัดส่งความช่วยเหลือ และตรวจสอบเบือ้งต้นว่ามี
ภาวะคุกคามต่อชีวิตหรือไม่



ถ้าสงสัยรหสัแดง ต้องถาม
ข้อ 1 กอ่น

CBD1 ปวดท้อง หลงั เชงิ
กราน
CBD2อาการภูมแิพ ้ อนาไฟ
แลกซสิ
CBD3สัตวก์ดั
CBD4เลอืดออก
CBD5หายใจล าบาก
CBD6 หวัใจหยุดเต้น 
CBD7เจ็บแน่นหน้าอก
CBD8อุดกัน้ทางเดนิหายใจ 
ส าลกั
CBD9เบาหวาน
CBD10ภยัอนัตรายจาก

CBD11
CBD12ปวดศีรษะ ล าคอ
CBD13 คลุ้มคลัง่ จติประสาท
CBD14 สารพษิ ยาเกนิขนาด
CBD15 คลอด นรเีวช
CDB16 ชกั
CBD17 ออ่นเพลยี
CBD18 แขนขาออ่นแรง พูดล าบาก ปากเบีย้ว
CBD19 หมดสต ิ วูบเป็นลม
CBD20 เด็ก ทารก
CBD21ถูกท าร้าย/บาดเจ็บ
CBD22ไฟไหม/้อุบตัเิหตุจากการลวก/ไฟช๊อต
CBD23ตกน ้า/จมน ้า/บาดเจ็บเหตุด าน ้า/บาดเจ็บทางน ้า
CBD24 พลดัตกหกล้ม
CBD25 อุบตัเิหตุจราจร 

2.ค าถามทีต่้องถามตามกลุม่อาการทีไ่ดร้บัแจ้ง
Criteria Base Dispatching : CBD



CBD  1 
อาการ ปวดทอ้ง / หลงั เชิงกราน ขาหนีบ
มีภาวะวกิฤตในอาการทอ้ง กลา้มเน้ือหวัใจขาดเลือด ท่อเลือดแดงในทอ้งโป่งพอง ครรภน์อก
มดลูก  เลือดออกในทางเดินอาหาร อาเจียน

• ท้องเสีย  ไส้ติ่งอักเสบ ล าไส้อุดตัน   โรคถุงน า้ดี   น่ิวในทางเดนิ
ปัสสาวะ

• ลมในล าไส้ตามด้วยท้องผูก อุ้งเชิงกรานอักเสบ 
ภาวะวิกฤตที่กลุ่มอาการปวดท้อง
กล้ามเนือ้หวัใจขาดเลือด 
ตัง้ครรภ์นอกมดลุก
เลือดออกในทางเดนิอาหาร







CBD 2 
แอนำไฟแลก็ซิส / ปฏิกริิยำภูมิแพ้

• ปฏกิริิยาภูมิแพ้ จากสิ่งใดกไ็ด้ เข้าสู่ร่างกาย เป็นปฏกิริิยาเฉียบพลัน และรุนแรง จึง
เป็นอันตรายต่อชีวิต ไม่มีอาการความดันเลือดตก เลือดไปเลีย้งอวัยวะไม่เพียงพอ 

• แอนาฟิแล๊กซิส เป็นปฏริิยาภูมิแพ้เฉียบพลันและรุนแรงจนถงึแก่ชีวิต
• อาการแสดงของภาวะแพ้รุนแรง  เช่น 
- หายใจติดขดั หายใจยากล าบาก 
- กลืนล าบาก
- อาการแสดงช๊อก 

•  



CBD 3 
สัตวก์ดัแพทย์

• สัตว์กัดวิกฤต ท่ีจ าเป็นต้องตอบสนองด้วยปฏิบัตกิารขัน้สูง ได้แก่ งูพษิ ป็นต้น หรือ  
เลือดออกมาก ห้ามเลือดแล้วไม่หยุดไหล

• กัดหน้า ล าคอ เหนือราวนม

• หายใจยากล าบาก บ่งบอกว่าหายใจมีปัญหา หรือในรายท่ีถูกสัตว์พษิกัด ท าให้หายใจไม
ได้ 





CBD 4 
เลือดออก ไม่มีสาเหตุจากการบาดเจบ็

• ผู้ ป่วยอาจมีภาวะวิกฤต ได้จาก ปริมาณเลือดที่เสียไป ปัญหาเดิมที่เป็นเลือดให้เสียเลือด  อาการที่วิกฤตที่
เก่ียวข้องเชน่ หน้ามืด วบูหมดสติ เหง่ือทว่มตวั  อาเจียนเป็นเลือดแดงหรือคล า้  ถ่ายอจุจาระด าหรือคล า้ 
เลือดออกจากชอ่งคลอด ไอเป็นเลือด 





อาการวกิฤตท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาวะเลือดออก

• หมดสติชัว่วบูหรือเกือบหมดสติ
• เหง่ือท่วมตวั หรือ ตวัซีดเย็น
• อาเจียนเป็นเลอืดแดง หรือแดงคล า้
• ถ่ายอจุจาระสดี า 
• เลอืดออกทางช่องคลอด
• ไอเป็นเลอืด ประวตัิกินยากนัเลอืดแข็งตวั





ปัจจยัวกิฤตท่ีจ าเป็นตอ้งไดรั้บการตอบสนองดว้ยปฏิบติัการขั้นสูง

• เจ็บแนน่หน้าอก       การหายใจรับสิง่อนัตรายเข้าไป
• ผู้ ป่วยหายใจหอบๆ พดูเต็มประโยคไมไ่ด้   ลิม่เลือดอดุกัน้หลอดเลอืดปอด
• เด็กโรคหอบหืด ที่อายกุวา่ 12    น า้ลายไหลยืดหรือกลนืล าบาก 
การซกัประวตัิ หายใจล าบาก เจ็บขณะการหายใจ ลกัษณะการหายใจ มี
เสยีงหวีดขณะที่หายใจเข้าออก เสยีงแหลมดงั  เสยีงอืด้ขณะหายใจเข้า 









CBD 9 
เบาหวาน

•ภาวะช๊อคหมดสติ ภาวะเบาหวาน น า้ตาลสงูหรือต ่า มีไข้ ซมึ 
อาเจียน  ซึง่สว่นใหญ่ท่ีพบคือ ภาวะน า้ตาลในเลือดต ่า หรือ สงู





CBD 10 
ภยนัตรายจากสภาพแวดลอ้ม

•ภยนัตรายจากสภาพแวดล้อม สว่นใหญ่เกิดจาก อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีร้อน หรือเยน็เกินไป หรือการได้รับสาร วตัถอุนัตราย 
อาจเกิดจากการออกก าลงักายเป็นเวลานาน วิ่งมาราธอน หรือ
ท างาน ออกก าลงักายในสภาพแวดล้อมท่ีร้อน





CBD 11
เวน้วา่ง































CBD 25  
อุบติัเหตุยานยนต์

•การบาดเจ็บที่ยืนยนัได้ ว่าเป็นผลจากกลวิธาน พาหนะ ชนกบั
สิ่งท่ีตัง้อยู่กบัที่

•รถยนต์ ชนกบัคนเดิน
•รถยนต์ ชนกบั รถยนต์หรือรถจกัรยาน
•ผู้ประสบภยักระเด็นหลดุจากพาหนะ
•เข้าเกณฑ์อบุตัิเหตหุมู่





Discharge By dispatch   CBD

• ค าแนะน า CPR adult 

• ค าแนะน า CPR เด็ก 1-8

• ค าแนะน า CPR ทารก

• ค าแนะน า CPR หญิงตัง้ครรภ์

• ค าแนะน า Airway obstruction

• ค าแนะน า CPR c AED 



ความหมายของรหสัท่ีใชใ้นการปฏิบบติัการ

• เลขปฏิบตัิการ คือ ล าดบัของการปฏิบตัิการที่ออกโดยคอมพิวเตอร์เม่ือบนัทกึการออกปฏิบตัิการ 12  หลกั
• เลขที่ศนูย์สัง่การจงัหวดั คือ เลขที่ศนูย์สัง่การของจงัหวดั ออกปฏิบตัิการแตล่ะวนั  สว่นใหญ่จะนบัตัง้แต ่

00.01-24.00  น.



ผลการรักษา

ผู้ ป่วยเสียชีวิตได้ 2  ที่ กรณี Pre hos

1. ณ จดุเกิดเหต ุก่อนเราไปถึง 

2. ณ ER  น าสง่แล้ว



รายขอ้การประเมิน

• ทางเดินหายใจ

• การห้ามเลือด

• การให้สารน า้

• การดามกระดกู


