
               
ส่วนราชการ  กลุ่มงานอุบัตเิหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลสบเมย ต าบลแมส่วด อ าเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ่งสอน   
ท่ี  มส 0032.305/096   วันที่  2 มีนาคม 2563 
เรื่อง  รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการพฒันางานแมแ่ละเด็กอ าเภอสบเมย ซ้อมแผนเสมือนจริงการส่งต่อ
ผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร เน้นงานแม่และเด็ก อ าเภอสบเมย 
 

เรียน   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย      
 

ตามที่ ด้วย กลุ่มงานบริการผู้ป่วยอุบัตฉุิกเฉิน  โรงพยาบาลสบเมยจัดท าโครงการพัฒนางาน 
แม่และเด็กอ าเภอสบเมย กิจกรรมประชุมและซ้อมแผนเสมือนจริงการส่งต่อผู้ป่วยในถ่ินทุรกันดาร เน้นงานแม่
และเด็ก อ าเภอสบเมยปีงบประมาณ 2563 

 
ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้จัดประชุมช้ีแจง นโยบาย การด าเนินงาน เกี่ยวกับการ 

ซ้อมแผนเสมือนจริงการส่งต่อผู้ป่วยในถ่ินทุรกันดาร เน้นงานแม่และเด็ก อ าเภอสบเมย ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จ
สิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการด าเนินการ ตามรูปภาพและเอกสารแนบมาพร้อมนี้  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพจิารณาอนมุัต ิ

 
 

   ลงช่ือ…………………………….....… 
(นางสายสุนีย์ กุลศิริ) 

คณะกรรมการ/ผู้รบัผิดชอบ 
 

 

ทราบ ไม่ทราบ 
 

   (นายจักรี  คมสาคร) 
ผู้อ านวยการโรงพยาบาล 
 

 

 

 

 

บันทึกข้อความ 



    รายงานการประชุม 

การวางแผนส่งต่อผู้ป่วยในถิ่นทุรกันดาร เน้นงานแม่และเด็ก อ าเภอสบเมย 

     วันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2563 

         ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพส่วนต าบลบ้านสบเมย และ โรงเรียนบ้านสบเมย       
ต.แมส่ามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.นางสายสุนีย์ กุลศิร ิ      พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
2.นางฐิติพร ถ่ินวนา   พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
3.นางทศมา ไพรวัลย์คีร ี   นักวิชาการสาธารณสุข 
4.นางสาวบุณฑริกา ชัยบุตร  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
5.นางณัฐนันท์  ศิริ   พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
6.นางสาวนภัทร  กาญนะองักรู  นักวิชาการสาธารณสุข 
7.นายบุญธรรม  วนาลัยวิมาน  บ้านสบเมย 
8.นางสาวอนอนงค์  ศรีสกุใสบงกช  บ้านสบเมย 
9.นายฉลาด  สดศรีดาวเรือง  อสม.บ้านสบเมย 
10.นายพาลู  เพ็ญเพชรศักดิ ์  บ้านสบเมย 
11.นายสุนทร ธาราวนาพิทักษ์  ครู ร.ร.กลอเซโล 
12.นายก าพล สบืสกลุพรหม  ครู ร.ร.กลอเซโล 
13.ส.อ.ศุกร์ชัย หยกลาภเจริญสิน  หน.ชป.3 
14.นายวศิลป์ อัมพุชินี    ครูร.ร บ้านสบเมย 
15.ว่าที่รต.ชรินทร์ อยู่ไทย   ครูร.ร บ้านสบเมย  
16.นางสาวปรางมาศ  ใจปัญญา  ครูบ้านบ้านสบเมย  
17.นายพีระยุทธ์  สุขสมบูรณ์  ครูร.ร.บ้านบุญเลอ 
18.นายเดชา  ศรีไสวดาวเรือง  ผู้ใหญบ่้านบ้านสบเมย 
19.นายฉัตรชัย ศรีสุขวิมาน  อบต.บ้านสบเมย 
20.นายปฐม  นวลค า    นวก.เชียวชาญสสจ. 
21.นายวิเชียร  สดใสบงกช  บ้านสบเมย 
22.นายวรวุฒิ  ผ่องอ าไพบุษบา  ผู้ใหญบ่้านบญุเลอ 
23.นายวันเฉลิม  พนาพิมาน  อบต.บ้านบุญเลอ 
24.นายเชิดชัย  นาทีทองเด่น  สมาชิกอบต.บ้านสบเมย 
25.นายประสาน เปี่ยมอนันต ์  แพทย์รพ.ศรีสงัวาลย ์
26.นายค าหล้า  สุขสมบูรณ์  พนักงานขับรถรพ.สบเมย 
27.นางสาวชญานิษฐ์  ถ่ินวนา  พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
28.นายทองค า  แปงมลู   สสอ.สบเมย 
29.นายสายัญ  แก้วมูล   จพ.สาธารณสุขช านาญการ 
30.นายอรรจน์  สุขเสริฐ   ทันตแพทย ์
31.นายธรณี  ศรีไสวบุษบา  สมาชิกอบต.บ้านสบเมย 
32.นายนภดล  วิมานคีรีมาส  พรส.บ้านสบเมย 



33.นายศิรไท  นทีมีสุข   อสม.บ้านปูท่า 
34.นายปิยะ  บุษบา สดใส  สมาชิกอบต.บ้านสบเมย 
35.นายธีวัฒน์  แสนมังคละ   นายแพทย์รพ.สบเมย 
36.น.ส.หทัยรัตน์ ทองเขียว   นวก.สธ.ชาญการพิเศษ สสจ. 
37.น.ส.วิภาดา  ฟองค า   จพ.สาธารณสุข(เวชกิจ)  
38.นางวาสนา  วงศ์มิตร   นักจัดการทั่วไปรพ.สบเมย 
39.นายณัฐพล  อรุณพุฒนาคีร ี  ครูร.ร.ซิวาเดอ 
40.นายบัญชา  หยกศรีแสงเรือง  ทหารพราน 
41.นายวินัย  สุดก้องไพร   จพ.สาธารณสุขช านาญการ 
42.นางณิชานันท์  บุญมาด า  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
43.นางสาวแสงดาว  เปล่งฉวีวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข 
44.นางสาวเรณู  ศรีไสวดาวเรือง  นวก.รพ.สต.สบเมย 
45.นายเจษฎา ทองนพคุณ    พยาบาลวิชาชีพช านาญการพเิศษ 
46.นายเจรญิ  ดาราเรอืงรอง  บริการทั่วไป 
47.ว่าที่รต.หญิงสายรุ้ง  คทาธร  เจ้าหน้าที่พสัด ุ
48.นางสายพิณ  ค าภีระ   เจ้าพนักงานธุรการ 
49.นายจินโย  หน่อมาลา   ช่างเทคนิค    
50.นางสาวรัชนี  ภัทรพิพัฒนก์านต์ เจ้าพนักงานธุรการ 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

(ประธาน)  เปิดการประชุม โดยนายปฐม นวลค า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
แม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานโดย    นายทองค า แปงมูล สาธารณสุขจังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
1.1.ทบทวนการซ้อมแผนการส่งต่อผู้ป่วยในถ่ินทุรกันดาร  
1.2.แจ้งรายละเอียดสถานการณ์จ าลองมารดาตกเลือดหลังคลอด ทบทวน
และซ้อมแผนบนโต๊ะ โดยเจ้าหน้าที่รพ.สบเมย 
1.3.การน าเสนอบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน 

 
มติท่ีประชุม -    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีผ่านมา 
เลขานุการฯ   ไม่มี 
มติท่ีประชุม   -    มติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่อง สืบเน่ือง 
เลขานุการฯ ไม่มี  
มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

 



ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง เสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 - ไม่มี 
 
มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 
  
10.30 น.เริ่มซ้อมแผนเสมือนจริง 
 

สถานการณ์  ช่วงเดือน สิงหาคม ฝนตกถนนดินโคลน น  าหลาก น  าสาละวินเต็มตลิ่ง เดินทางล าบาก
ทั งทางถนนและทางเรือ หญงิตั งครรภ์ G6P5A1L3 last 6 ปี อายุ 42 ปี ไม่มีโรคประจ าตัว คลอดบุตรที่บ้าน
โดยผดุงครรภ์โบราณเป็นผู้ท าคลอดให้ หลงัจากคลอดบุตรท าคลอดรกแล้ว มีเลอืดออกทางช่องคลอดไม่หยุด 
เปื้อนชุ่มผ้าถุงที่ใส่ 1 ผืน ญาติไปแจ้งและตามเจ้าหน้าที่ ที่ อสม. บ้านโกหง่อคี ให้ไปดูอาการที่บ้าน  
(ตามเอกสารแนบฯ) 
 
วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 

1. น าเสนอการล าเลียงผูป้่วยฉุกเฉินในพื้นที่ทุรกันดารเน้นทางอากาศยาน (Sky Doctor) โดย นพ.
ประสาน เปี่ยมอนันต ์นายแพทย์ช านาญการ  โรงพยาบาลศรีสงัวาลย์ ณ โรงเรียนบ้านสบเมย เนือ้หาเกี่ยวกับ
การด าเนินงานของ ทีม Sky doctor จังหวัดแม่ฮ่องสอน เริม่ตั้งแต่ปฏิบัติการ secondary mission ล าเลียง
ผู้ป่วยจากรพ.ต่างๆในจังหวัดแมฮ่่องสอน ไปยังสถานบริการที่มีศักยภาพสงูกว่า เช่น รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ 
รพ.นครพงิค์ แต่ยังไม่มีการรบัสง่ต่อ ในส่วนของ Primary mission จนกระทัง่ ในปี 2559 ได้เริ่มปฏิบัติการ 
Primary mission โดยรับผู้ป่วยเด็กหายใจเหนือ่ย ในพื้นที่ของรพ.แม่สะเรียง บ้านปอหมื้อ เป็นที่แรก น าสง่ไป
ยังรพ.แม่สะเรียง แล้วได้ด าเนินการมาเรื่อยๆ ปจัจบุัน Sky doctor secondary mission ได้ด าเนินการครบ
ทุกอ าเภอแล้ว ส่วน primary mission เป็นปฏิบัติการที่เน้นให้ทุกอ าเภอมีการร้องขอ โดยเฉพาะอ าเภอที่มี
ความยากล าบากในการเดินทางหรืออ าเภอที่ทรุกันดาร   

2. ทบทวนการซ้อมแผนการสง่ต่อผูป้่วยในถ่ินทุรกันดารเสมอืนจรงิสถานการณ์จ าลองมารดาตกเลือด
หลงัคลอด ณ โรงเรียนบ้านสบเมย 

3. การซ้อมแผนการสง่ต่อผู้ป่วยในสถานการณ์จ าลองมารดาตกเลือดหลังคลอดในพื้นที่ทรุกันดาร ใน
รูปแบบการฝึกซ้อมเสมือนจริง ณ โรงเรียนบ้านสบเมย 

 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืน ๆ 
 
(เลขานุการฯ) 5.1 ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชมุ ดังน้ี 
 
นพ.ประสาน เสนอแนะ การโทรแจ้งเหตุให้ศูนย์สั่งการจังหวัดนั้น การบอกเหตุขอความช่วยเหลือที่ศูนย์
จะต้องให้การช่วยเหลืออย่างแน่นอนก็คือ การบอกสภาพอากาศหรือสภาพพื้นที่ ณ ขณะนั้นที่มีผลกระทบต่อ
ความรวดเร็วในการส่งต่อคนไข้ เช่น ฝนตกหนัก  
 
ครู – จะจัดหาพื้นที่และจัดหาอาหารไว้ในการช่วยเหลือเบื้องต้นช่วงที่ทีมเดินทางมารับส่งผู้ป่วยยังไม่ถึง 



อสม. –ส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน โดยความร่วมมือของชุมชน เครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ที่
สามารถหาแนวทางหรือมาตรการป้องกันภาวะฉุกเฉินได้มากกว่า โรคอื่นๆ และเจ้าหน้าที่สา ธารณสุขควร
จัดหา วัสดุ อุปกรณ์ในการประเมินและช่วยเหลือเบื้องต้นให้กับอสม.ไว้ โดยเฉพาะในถ่ินทุรกันดาร การเข้าถึง
ยาก 
เจ้าหน้าท่ี รพ.สต. สบเมย – ในส่วนของการประสานงาน ควรมีแบบฟอร์มในส่วนของการรับแจ้งเหตุ และ
การแจ้งเหตุในพื้นที่ที่สอดคล้องและกระชับ เพื่อให้ได้ข้อมูลเฉพาะที่ต้องการครอบคลุม จะได้แจ้งขอความ
ช่วยเหลือจากศูนย์สั่งการที่รวดเร็ว ฉับไว  
เจ้าหน้าท่ีศูนย์สั่งการจังหวัดแม่ฮ่องสอน – การติดต่อศูนย์สั่งการ สามารถประสานขอความช่วยเหลือทาง 
1669 เหมือนกับการแจ้งเหตุออก EMS ได้เลย แต่อาจจะพุ่งประเด็นไปที่มคีวามยากล าบากอย่างไร ในการสง่
ต่อ เช่นเรื่องการเดินทาง สภาพอากาศ ณ ขณะนั้น บอกใจความส าคัญ เช่น ขอล าเลียงทางอากาศได้หรือไม่? 
พอป.จังหวัดแม่ฮ่องสอน – การประสานงานเพื่อขอใช้เฮลิคอปเตอร์ ถ้าหากการสื่อสารดี สามารถส่งเป็นคลิป
ผู้ป่วยให้ดูได้แค่สั้นๆ 2-3 นาที จะช่วยประกอบการตัดสินใจในการช่วยเหลือได้เร็วข้ึน   
ทีม Sky doctor – ในการเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือส าหรับเข้าให้การช่วยเหลือในพื้นที่ หากส่งข้อมูลผู้ป่วย
ครอบคลุม จะสามารถเตรียมเครื่องมือ ยา เวชภัณฑ์ต่างๆได้พร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเหมาะสม และใน
ส่วนของเลือดที่จะให้ผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด สามารถเตรียมไปให้ผู้ป่วยได้เลย โดยการส่งข้อมูล Group 
เลือดให้ศูนย์สั่งการและ ทีม sky doctor ด้วย   
  
มติท่ีประชุม   -    รับทราบ 

 (ประธาน)   -    ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในวันน้ี ขอปิดการประชุม  

เลิกประชุมเวลา 14.30 น. 
 
       ลงช่ือ                               
ผู้จดรายงานการประชุม                                                        (นางสายสุนีย์  กุลศิริ) 

                        พยาบาลวิชาชีพช านาญการ 
 
 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม                                 ลงช่ือ     (นายจักรี  คมสาคร) 

                            ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสบเมย 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปภาพรวมการท าแผนส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในถิ่นทุรกันดาร  
 

สถานการณ ์Case PPH จาก Uterine atony 
(ช่วงเดือน สิงหาคม ฝนตกถนนดินโคลน น  าหลาก น  าสาละวินเต็มตลิ่ง เดินทางล าบากทั งทางถนน

และทางเรอื) หญงิตั งครรภ์G6P5A1L3 last 6 ปี อายุ 42 ปี ไม่มีโรคประจ าตัว คลอดบุตรทีบ่้านโดยผดงุครรภ์
โบราณเป็นผู้ท าคลอดให้ หลงัจากคลอดบุตรท าคลอดรกแลว้ มีเลือดออกทางช่องคลอดไมห่ยุด เปื้อนชุ่มผ้าถุง
ที่ใส่ 1 ผืน ญาติไปแจ้งและตามเจ้าหน้าที่ ที่ อสม. โกหง่อคี ให้ไปดูอาการที่บ้าน  
อสม. ไปทีบ่้านพร้อมอุปกรณ์กระเป๋าปฐมพยาบาล กลอ่ง PPH set box (ให้ท าจรงิทุกขั นตอน) 

1. Scene safety 
2. ประเมินระดับความรูส้ึก (รู้สกึตัวดี อ่อนเพลีย พูดคุยรู้เรื่อง มีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น หน้าซีด) 
3. ซักประวัติตามหลัก Sample 
4. ความรุนแรงของภาวะตกเลือด (เลอืดออกชุ่มผ้าถุงที่ใส่ทั งผนื( 500 cc.) ) 
5. คล ามดลูก  (ไม่แข็งตัว)  
6. วัดV/S ( T:36.8 BP=100/60mmHg. PR=100/min RR=20/min )  
7. โทรศัพท์ หรือ วอ ไปยังรพ.สต.สบเมยเพื่อขอความช่วยเหลอื (รพ.สต.สบเมย แนะน าให้คลึงมดลกู ใช้

ถุงตวงเลือด ประเมินสัญญาณชีพทกุ 5 นาที และออกเดินทางไปช่วยเหลือ) 
8. ท าการนวดคลึงมดลกู,ใช้ถุงตวงเลือดประเมินเลือดทีอ่อกและท าการวัดประเมินV/Sทุก 5 นาที 

เมื่อจนท.จากรพ.สต.สบเมยมาถึง (ให้ท าจรงิทุกขั นตอน) 
1. Scene safety 
2. ประเมินระดับความรูส้ึก (รู้สกึตัวดี มีอาการกระสับกระส่าย มีอาการเหงื่อออก ตัวเย็น หน้าซีด) 
3. ซักประวัติตามหลัก Sample 
4. วัดV/S (T:36.5 BP=90/60mmHg. PR=120/min RR=20/min) 
5. ยังมีเลือดออกทางช่องคลอดเรื่อยๆไม่หยุด (800cc.)  
6. คล ามดลูก (ไม่ได้)  
7. consult รายงานแพทย์ รพ.สบเมย ทางไลน์ /วิทยุ/โทรศัพท์ ท าการช่วยเหลือตามแผนการรักษาดังนี  

7.1 On 0.9% NSS 1,000 ml IV load   
7.2 Synto 10 unit IM stat  
7.3 Add synto 20 unit + NSS 1000 ml IV drip 240 ml/hr. 
7.4 Methergin 1 amp IM stat 

แพทย์ advice ให้  Cytotec 4 tab SL stat และ On condom balloon ทางรพ.สต.ให้ข้อมูล
ว่าไม่มียาและไม่เคยท า 

8. ประเมินหลงัช่วยเหลือ ( หญงิหลังคลอดเริ่มซมึลง,คล ามดลกูพบว่ามดลกูแข็งตัวยังไม่แข็งตัวดี ,วัดV/S 
T:36.3 BP=80/50mmHg. PR=130/min ,RR:30/min เลอืดออกช่องคลอดเรื่อยๆ (มากกว่า 1000 
cc) ) 

9. รายงานอาการเปลี่ยนแปลงให้แพทยร์พ.สบเมย  



(จะประสานการรบัผูป้่วยทางอากาศยานให้ (primary mission)และ Advice ให้ Monitor V/S +
อาการและรายงานอาการให้ทุก 15 นาที)  
 

ER รพ.สบเมย (  โทรประสานกับ 1669  และประสานไปยงัพอป.(หมอตูน)) 
1. ประสาน 1669 เพื่อขอฮ.ในการรับผู้ป่วย ณ บ้านสบเมย โดยรายงาน Problem list ,Rxที่ได้ให้แล้ว 

อาการและสถานการณ์ แจ้งแก่ พอป.(หมอตูน) เพื่อร่วมกันก าหนดรพ.ปลายทางที่รบัสง่ต่อ คือรพ.แม่
สะเรียง และก าหนดพื นที่จอดเฮลิคอปเตอรท์ั งต้นทาง (รพ.สต.สบเมย) และปลายทาง (กรมทหาร
พรานที่ 36 ค่ายเทพสงิห)์ 

2. ท าการแจง้แก่เจ้าหน้าที่ในพื นทีเ่รื่องการอนุมัติทางอากาศยานเพื่อเตรียมผู้ป่วย และเตรียมพื นทีจ่อด
เฮลิคอปเตอร์  

ทีม Sky doctor ( ทีมแพทย์ พยาบาลจากรพ.ศรีสงัวาลย์ เดินทางไปทีส่นามฉกร.7 ขึ นฮ.มาถึงจอดทีจุ่ด
จอดฮ.บ้านสบเมย ) 

1. ออกปฏิบัตกิาร ณ จุดเกิดเหตุ(บ้านหญิงหลงัคลอด) 
2. เตรียมอปุกรณ์การช่วยเหลือให้พร้อม  
3. เตรียมอปุกรณ์ ตามหลักการช่วยเหลือ 

- A: advanced airway ผู้ใหญ,่ เด็ก 
- B: ventilator, Et CO2 
- C: crystalloid, colloid, PRC group O, IO, tamponade, foley cath  
- D: DTX, drug, methergine, oxytocin,cytotec 
- E: warm blanket 
- F: fixation 
- G: Oxygen 

4. พบผู้ป่วย: V/S = temp 36.2 C BP 70/50 mmHg PR 124/min RR 30/min with subcostal 
retraction SpO2 90% 
Skin: pale, cold ,E2V3M5 ,Exam: active bleeding from vagina 1L and continue 
bleeding 

5. Treatment  
A: On Et tube No 7.5 mark 20 , check position, ET CO2 
B: Ambu bag 

 C: IV fluid 2 เส้น No.18 , PRC push 2 unit, Temponade, Retain foley cath ( ถ้ายัง
ไม่ได้ท า) 

D: methergine ,oxytocine (ถ้ายังไม่ได้ให้) 
E: keep warm 

6. Re assessment : E3VtM5 temp 36.5 BP 90/60 PR 120 ,O2 sat 
99%.......................................................................................................................... .............................. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
. 

7. ปรึกษา พอป.เรื่อง pre-flight assessment 



8. แจ้งศูนย์สัง่การจังหวัดเรือ่งอาการของผู้ป่วย 
9. ยืนยันโรงพยาบาลปลายทาง 
10. ล าเลียงหญิงหลังคลอดและบุตรไปยงัจุด จอด ฮ. 

ขั้นตอนการช่วยเหลือหญิงที่มีอาการตกเลอืดหลงัคลอดบุตรทีบ่้าน ส าหรบัเจ้าหน้าที่พสช. 
1. Scene safety 
2. Primary assessment >>>ABCD 
3. Secondary assessment >>>วัด V/S , ตรวจร่างกาย , ซัก Hx ตามหลกั Sample 
4. Treatment 

- คลึงมดลูก    
- ใช้ถุงตวงเลือดประเมินเลือดที่ออก 
- On IVF (ถ้าท าได้) 
- On O2 (ถ้ามี) 
- ท าการวัดประเมินV/Sทุก 5 นาที 

5. โทรศัพท์ หรือ วอ ขอความช่วยเหลือ 
6. Re assessment 

ขั้นตอนการช่วยเหลือหญิงที่มีอาการตกเลอืดหลงัคลอดบุตรทีบ่้าน ส าหรบัเจ้าหน้าที่รพ.สต. 
ให้การรกัษาเบือ้งตน้ตามค าสั่งแพทย์ ดังนี้ 

1. Scene safety 
2. assessment วัด V/S , ตรวจร่างกาย , ซัก Hx ตามหลัก Sample 
3. รายงานแพทย์ + ขอความช่วยเหลือ Treatment เพิ่มเตมิ 

- On 0.9% NSS 1,000 ml IV load   
- Synto 10 unit IM stat  
- Add synto 40unit + NSS 1000 ml IV drip 240 ml/hr. 
- Methergin 1 amp IM stat 
- คลึงมดลูก    
- ประเมินภาวะเลือดประเมินออกตอ่เนื่อง 
- ท าการวัดประเมินV/Sทุก 5 นาที 

4. Re assessment + รายงานอาการทกุ 15 นาทีหรือเมื่อมีอาการเปลี่ยนแปลง 
 
1. ศักยภาพเจ้าหน้าท่ีและเครือข่าย  

การเดินทางในพื นที่จริง อาจจะต้องใช้เวลา โดยเฉพาะในฤดูฝน ดังนั น เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุต้องมี
ความรู้ในการจัดการ การประสานงานที่เหมาะสม และเครือข่ายในพื นที่ จะต้องมีความรู้ ความสามารถในการ
ช่วยเหลือเบื องต้น รวมถึง มีการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการให้การดูแล ปฐมพยาบาลเบื องต้น ให้พร้อม
ใช้ ดังนั นจึงควรมีการพัฒนาศักยภาพเช่น การอบรมเรื่องการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในพื นที่ทุรกันดาร แก่
เครือข่ายในพื นที่ทุกพื นที่เสี่ยง เช่น พสช. อสม. ครู ผู้ใหญ่บ้าน อบต. ทหาร ชาวบ้านในพื นที่ เป็นต้น  
2. แผนการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน  



ควรมีการจัดท าแผนการช่วยเหลือผู้ป่วยที่เกิดภาวะฉุกเฉินที่มีประสิทธิภาพ โดยมีควรมีความร่วมมือ
ในทุกภาคส่วน ทั งสาธารณสุข มหาดไทย โดยเฉพาะเครือข่ายต่างๆในพื นที่ ดังที่กล่าวมา เนื่องจากรู้สภาพ
ปัญหาในพื นที่มากที่สุด และที่ส าคัญคือ สามารถน าแผนมาใช้ได้ในสถานการณ์จริง  
3. ด้านการสื่อสาร  
ผอ. น าเสนอ ในทุกโรงเรียนในเขตต าบลแม่สามแลบ ส่วนใหญ่มี internet ดังนั นสามารถใช้ internet ของ
โรงเรียนในการติดต่อสื่อสารได้  

สรุป - สามารถใช้ internet ,เครือข่ายโทรศัพท์มือ ในบางพื นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนต่างๆ ดังนั น ควร
มีการก าหนดจุดที่สามารถสื่อสารได้ เช่น มีป้ายบอก และใส่ลงในแผนฯ ให้ชัดเจน ส่วนวิทยุสื่อสาร สามารถ
ใช้ได้ในส่วนของสาธารณสุข เช่น ใน รพ.สต.สบเมย ,สสช.บุญเลอ สสช.แม่ตอละ แต่ยังมีปัญหา Repeater ส่ง
สัญญาณไม่ถึง ก าลังด าเนินการให้ช่างลงพื นที่เพื่อแก้ไขปัญหา และสามารถขอความร่วมมือทหารพรานในการ
ใช้วิทยุสื่อสาร กรณีจ าเป็นได้  และรพ.สต.สบเมย สามารถใช้โทรศัพท์บ้านสัญญาณผ่านดาวเทียม ได้ในช่วงฤดู
หนาวและฤดูร้อน 
4. การเดินทาง สามารถล าเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้ทางบก ทางน  า และอากาศ  

4.1 ทางเรือ – โดยในภาวะปกติใช้การเดินทางโดยเรือ แล้วน าผู้ป่วยไปเปลี่ยนถ่ายที่รพ.สต.           
แม่สามแลบ ให้รพ.สบเมย มารับช่วงต่อ น าส่งรพ.สบเมย หรือ รพ.แม่สะเรียง แล้วแต่ความหนักเบาของเคส 
แต่มีข้อจ ากัดเรื่องเวลา ซึ่งสามารถล าเลียงผู้ป่วยได้เฉพาะตอนกลางวัน ตั งแต่ 06.00 - 18.00 น. แต่ถ้าเวลา
กลางคืน ยังมีข้อจ ากัด เนื่องจากมีความอันตราย และมีข้อจ ากัดเรื่องของชายแดนไทย พม่า ซึ่งหากจ าเป็นต้อง
น าเรือออก ต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ฝั่งพม่าด้วย แต่ส่วนใหญ่ ถ้าสามารถดูแลที่ รพ.สต.ได้ ก็จะให้ดูแลจนถึง
ช่วงเวลาเช้าที่สามารถน าส่งได้ จึงค่อยน าส่งผู้ป่วย   

คุณเดชา ศรีไสวดาวเรือง ผู้ใหญ่บ้านบ้านสบเมย เสนอแนะว่า อยากให้มีเรือพยาบาลส าหรับ
ล าเลียงผู้ป่วย โดยเฉพาะ มีสัญญาณหวอด้วย จะเป็นสัญลักษณ์สากล และน่าจะมีการขออนุญาตทั งฝั่ง
เจ้าหน้าที่ประเทศไทย และประเทศพม่าไว้ด้วย เพราะจะสามารถล าเลียงผู้ป่วยในเวลากลางคืนได้ หากเป็น
คนไข้หนัก ที่จะต้องส่งต่ออย่างรีบด่วน รอไม่ได้  

คุณสายสุนีย์ ทางผู้รับผิดชอบงานจะน าข้อเสนอแนะไปหาแนวทางด าเนินการว่าสามารถปฏิบัติได้
มากน้อยแค่ไหน จะต้องใช้ความร่วมมือของหลายๆ ฝ่ายร่วมกัน และน าเสนอขึ นไปทางจังหวัดประสานขอึ
ความร่วมมือ 

4.2 ทางรถ – ใช้เวลาในการเดินทางยาวนาน ถนนมีความยากล าบาก สามารถเดินทางได้ในช่วงฤดู
หนาว กับฤดูร้อน  

4.3 ทางอากาศ – ก าลังด าเนินการในส่วนของหาพิกัดจุดจอเฮลิคอปเตอร์ช่ัวคราว ซึ่งเกือบครบทุก
พื นที่  
 


