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รายงานการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย ในประเทศ และต่างประเทศ 
(ระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน และ ระยะยาวตั้งแต่ 90 วันขึ้นไป) 

 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
 1.1  ชื่อ – นามสกุล นาง อริศรา  บัวน้อย 
   อายุ 48 ปี การศึกษา ปริญญาตรี 
  ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านอุบัติเหตุฉุกเฉิน 
 1.2  ตำแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 
   หน้าที่ความรับผิดชอบ (โดยย่อ) นิเทศงานแก่พยาบาลห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน มุ่งเน้น เพ่ิม
ทักษะในการเฝ้าระวังผู้ป่วยฉุกเฉิน ประสานงานเฝ้าระวังผู้ป่วยฉุกเฉิน 
 1.3  ชื่อเรื่อง / หลักสูตร โครงการอบรมพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน 
   สาขาวิกฤตและฉุกเฉิน 
   เพ่ือ  ศึกษา ฝึกอบรม    ประชุม   ดูงาน   สัมมนา  ปฏิบัติการวิจัย 
   งบประมาณ  เงินงบประมาณกรุงเทพมหานคร     เงินบำรุงโรงพยาบาล 
                   ทุนส่วนตัว   ไม่มีค่าใช้จ่าย 
   จำนวนเงิน  4,000 บาท 
   ระหว่างวันที่  6 มิถุนายน 2565 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2565 สถานที ่ห้องประชุมโยธี ชัน้ 11         
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ โรงพยาบาลราชวิถี  
   คุณวุฒิ/วุฒิบัตรที่ได้รับ ประกาศนียบัตรการพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน 
 
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ได้รับจากการศึกษา ฝึกอบรม ประชุม ดูงาน สัมมนา ปฏิบัติการวิจัย 

 (โปรดให้ข้อมูลในเชิงวิชาการ) 
 2.1 วัตถปุระสงค ์ 
1. สามารถดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตและฉุกเฉินได้ถูกต้อง   
2. พัฒนาทักษะของพยาบาลวิชาชีพให้ทันสมัย          
3. สามารถนำความรู้มาวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง        
4. สามารถใช้เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษต่างๆที่ทันสมัย ได้ถูกต้อง บำรุงรักษาให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 
 2.2 เนื้อหา  
ภาวะวิกฤตโรคหลอดเลือดสมอง ระยะเฉียบพลัน 
 โรคหลอดเลือดสมอง(Stroke fast track) ผู้ป่วยมีอาการโดยฉับพลัน และมีอาการแสดง ดังต่อไปนี้
พูดไม่ชัด ปากตก ยกไม่ข้ึน  
 ประเมินอาการตั้งแต่ เริ่มมีอาการ จนถึงได้รับยาละลายลิ่มเลือด < 4.5 ชม. 
 ประเมิน - สัญญาณชีพ ออกซิเจนในเลือดมากกว่า 95% 
            - ลักษณะการหายใจ  
            - ระบบการไหลเวียนโลหิต 
            - ระดับการรู้สึกตัว  
            - ระบบประสาท ให้คะแนน NIHSS 
 



-2- 
 

 

 FR-KNL-009 / REV 4 
 

Large vessels occlusion ( atherosclerosis/cardioembolic) เกิดจากลิ่มเลือดหัวใจไปเลี้ยงสมอง อาการ
เป็นทันทีทันใด อาจมีอาการใจสั่น ร่วมด้วย 
Small vessel occlusion จากหลอดเลือดอักเสบ หรือจากยาเกิดภาวะเลือดแข็งตัวง่าย ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูงที่ไม่ควบคุม เมื่อมีอาการตีบ/ตัน ขึ้นอยู่กับตำแหน่งสมองหากเกิดแล้วมีโอกาสหายกลับมาเป็นปกติ 
Acute stroke management 
 First thrombolytic agent ( 4.5 hrs ) > Alteplase , 4.5 hrs 
 การร ักษาด ้วยยาละลายลิ ่มเล ือดทางหลอดเล ือดดำ  Recombinant tissue piasminogent 
activator ( rt-PA )  
 0.9 mg/kg ( maximum dose 90 mg ) 
 10% of the dose given as a bolus over 1 minute them infuse over 60 minute 
 ประเมินอาการเปลี่ยนแปลงโดยใช้ NIHSS บันทึกอาการทางระบบประสาทของผู้ป่วย ทุก1 ชั่วโมง
เป็นเวลา 24 ชั่วโมง 
 บันทึกความดันโลหิตและชีพจร 
 ทุก 15 นาทีระหว่างให้ยา rt-PA จนครบ 2 ชั่วโมง 
 ทุก 30 นาที 6ชั่วโมง 
 ทุก 1 ชั่วโมง นาน 16 ชั่วโมง (จนครบ 24 ชั่วโมง) 
 -ควบคุมความดันโลหิตให้น้อยกว่า 180/105 mmHg 
 -หากความดันโลหิตมากกว่า 180/105 mmHg พิจารณาให้ยาลดความดันทางหลอดเลือดดำได้แก่ 
  - Labetalol 10 mg iv then continuous iv infusion 2-8 mg/min 
  - Nicardipine 5 mg/hr ปรับขนาดยาขึ ้นลงตามความดันโลหิต เพื ่อให้ความดัน
โลหิตเป้าหมายน้อยกว่า 180/105 mmHg และลดความดันไม่เกิน 10-15 % ของความดันพ้ืนฐานเดิม 
 หลีกเลี่ยงการเจาะเลือดจากหลอดเลือดแดง หรือหลอดเลือดดำใหญ่ การฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อ การใส่
สายสวนปัสสาวะและการใส่สายให้อาหารในช่วง 24 ชั่วโมงแรก 
 งดน้ำงดอาหาร พิจารณาให้สารน้ำทางหลอกเลือดดำชนิด isotonic solution 
 สังเกตอาการข้างเคียงขณะได้รับยา rt-PA 
  -Angioedema 
  -Anaphylactic reaction 
  -Bleeding : ICH , Bruises or Ecchymosis , gingival oozing 
 หากสงสัยภาวะเลือดออกจากการได้รับยา เช่นมีอาการปวดศรีษะรุนแรง ความดันโลหิตสูงขึ้น
ผิดปกต ิพิจารณาหยุดยาและส่งทำ CT brain ทันท ี
 ผู้ป่วยควรได้รับการดูแลและสังเกตอาการในหอผู้ป่วยหนักหรือหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง           
(Stroke unit) 
 Absolute bed rest เป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายหลังได้รับยา rt-PA 
 ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดสูดสำลัก ควรจัดให้นอนศรีษะสูง 15-30 องศา ส่วนในรายที่ไม่มี
ความเสี่ยงควรจัดให้นอนราบ 
 หากพบ GCS ลดลง ≥ 2 คะแนน หรือคะแนน NIHSS เพิ่มขึ้น ≥4 คะแนน อาจเกี่ยวข้องกับภาวะ
ความดันในกระโหลกศรีษะสูง ( Increase Intracranial Pressure: IICP ) ซึ่งเกิดจากภาวะเลือดออกในสมอง 
ควรรายงานแพทย์ทันทีเพ่ือร่วมประเมินอาการและพิจารณาส่งตรวจ CT brain non contrast 
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 ติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ( monitor EKG ) ใน 24-48 ชั่วโมงแรก เพื่อประเมินภาวะหัวใจเต้นผิด
จังหวะ (Atrial fibriiation : AF) 
 ส่งตรวจ CT brain non contrast ภายหลังได้รับยา rt-PA 24 ชั ่วโมง ก่อนพิจารณาเริ ่มให้ยา 
Antiplatelet เมื่อไม่พบเลือดออกในสมอง หรือภาวะสมองบวม 
 ผู้ป่วยควรได้รับยาต้านเกล็ดเลือด (Antiplatelet ) ภายใน 24-48 ชั่วโมงหลังเกิดโรคหลอดเลือด
สมองอุดตัน 

 การใส่สายสวนเพื่อขยายและดึงลิ่มเลือด ในหลอดเลือดสมอง  
 ข้อบ่งชี้ 

1.มีการอุดตันบริเวณหลอดเลือดใหญ่ในสมอง ( Large vessel occlusion ) 
2.อายุ ≥ 18 ปี 
3.คะแนน NIHSS ≥ 6 คะแนน 
4.คะแนน ASPECTS ≥ 6 คะแนน ( ประเมินจาก CT brain non contrast ) 
5.ต้องได้รับการรักษาโดยการสวนหลอดเลือด ( groin puncture ) ภายใน 6 ชั่วโมงหลังจากเริ่มมี
อาการ 

หลังทำหัตถการ Thrombectomy 
 ประเมินอาการทางระบบประสาท ทุก 1 ชั่วโมง เพื่อเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น เช่น 
เลือดออกในสมอง สมองบวม การอุดตันลิ่มเลือดซ้ำ (Re-occlusion ) 
 ประเมินสัญญาณชีพ ทุก 15 นาที 1  ชั่วโมง ทุก 30 นาที 6ชั่วโมง และทุก 1 ชั่วโมง จนครบ 24 
ชั่วโมง Keep SBP ≤ 160mmHg 
 ประเมินภาวะเลือดออกโดยตรวจสอบตำแหน่งที่ใส่สายสวนหลอดเลือดบริเวณขาหนีบ เช่น การเกิด
ภาวะเลือดออกซ้ำในตำแหน่งที่ใส่สาย การเกิดก้อนเลือด (Hematoma ) การฉีกขาดของหลอดเลือด (Atrial 
dissection) 
 งดน้ำงดอาหาร และติดตามระดับน้ำตาลในเลือดขณะ NPO 
 จัดท่านอนหงายราบ ยกศรีษะไม่เกิน 30 องศา 
 เหยียดขาตรง งดงอขาข้างที่ทำหัตถการ 6 ชั่วโมง 
 ดูแลติดตามการไหลเวียนเลือดบริเวณขาข้างที ่ทำการรักษาด้วยสายสวนหลอดเลือด ด้วยการ
เปรียบเทียบลักษณะของขาทั้งสองข้าง ประเมินชีพจรบริเวณปลายเท้า เช่น Dorsalis pedis และ posterior 
tablalis ทุก 1 ชั่วโมง 

     ใช้หลัก 6 P ประเมินภาวะลิ่มเลือดอุดตันหลอดเลือดดำส่วนปลาย 
   1. สอบถามอาการปวด (Pain) 
   2. สังเกตอาการซีดของผิวหนัง(Pallor) 
   3. ผิวหนังเย็น(Poikilothermia) 
    4. คลำชีพจรไม่ได้(Pulselessness) 
    5. อาการชา(Paresthesia) 

        6. อาการอัมพาต(Paralysis) 
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ภาวะวิกฤตทางระบบหัวใจและหลอดเลือด 
Fast Track Acute STEMI 
คือช่องทางด่วนรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกมาก 
อย่างเร็วที่สุด ไม่ควรเกิน12ชั่วโมง 
แนวทางการรักษาโดยการเปิดหลอดเลือดหัวใจ(reperfusion therapy) 
First medical contact (FMC) หมายถึงผู้เห็นเหตุการณ์คนแรก ณ จุดแรกท่ีพบผู้ป่วย 
 โดยเป็นแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่ทางการแพทย ์หรือผู้ที่สามารถแปลผล ECG และทำ defibrillation ได ้
STEMI diagnosis หมายถึงเวลาที่ให้การวินิจฉัยว่าเป็นSTEMI จาก ECG จุดนี้จะเริม่นับเวลาเป็น “0” ปัจจุบัน 
 ใช้คำว่า “STEMI diagnosis to fibrinolysis or wire crossingtime” แทนคําเดิมคือ “door-to-needle” 
และ “door-to- balloon” 
           Primary PCI strategy หมายถึงแนวทางส่งผู้ป่วยไปสวนหัวใจและ เปิดหลอดเลือดที่อุดตันทันที นับ
เวลาจาก การวินิจฉัย STEMI ถึง wire crossing  
ESC 2017 guidelines include: 
 การใช้fibrinolysis ในการ reperfusion strategy, the maximum time delay from Dx.STEMI to 
treatment has been shortened from 30 minutes in 2012 to 10 minute in 2017.  
กําหนดคํานิยาม ของ FMC (First Medical Contact) 
 - ทำ EKGภายใน 10นาท ี
 - ได้รับยาภายใน 10 นาท ี
 - ได้รับการส่งต่อเพ่ือถ่างขยายหลอดเลือด 90นาท ี
 การให้ออกซิเจน เฉพาะเมื่อ ออกซิเจนในเลือด < 90%ถ้าให้มากเกินอาจเกิด Vasospasm and 
injury myocardium 
 LBBB and RBBB are now considered equal for 
recommending urgent angiography when patients have ischemic symptoms. 
  Time to angiography after fibrinolysis 2-24 hr. 
 Aspirin 162 mg.ให้ใน STEMI ลดอัตราตาย 40% 
 FMC ควรให้ ASA gr. V เคี้ยวทันทีแม้จะมีประวัติกินอยู่ก็ให้โหลดใหม่ร่วมกับโหลด Clopidogrel 
300 mg. (ขนาด75mg = 4 เม็ด) แต่ถ้าอายุ> 75 ให้แค่ 75 mg 
Fibrinolytic therapy 
ยาละลายลิ่มเลือดที่ใช้ในประเทศไทยมี 2 กลุ่ม 
 1. กลุ่ม fibrin-specific agent ได้แก่ tenecteplase(TNK) และ tissue-type plasminogen 
activator (t-PA) หรือ alteplase 
 2. กลุ่ม non-fibrin specific ได้แก่ streptokinase (SK)แนะนําให้ใช้กลุ่ม fibrin-specific มากกว่า 
SK แต่ข้ึนกับบริบทของแต่ละสถานพยาบาลด้วย 
 ขนาดยาป้องกันการเกิดลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยยาละลายลิ่มเลือด 
 Unfractionated heparin (UFH) 
 ให้ขนาดเริ่มต้น 60 ยูนิต ต่อ กก. (ไม่เกิน 4,000 ยูนิต) ทางหลอดเลือดดำ 
 และ ให้ต่อในขนาด 12 ยูนิต ต่อ กก.ต่อ ชม. (ไม่เกิน 1,000 ยูนิต ต่อ ชม)โดยปรับให้ได้ค่า aPTT 
อยู่ในเกณฑ์ 1.5-2.0 เท่า 
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 Enoxaparin ในผู้ป่วยอาย<ุ75ปี 
 ให้ขนาด 30 มก.ทางหลอดเลือดดํา จากนั้น 15 นาที 
แล้วให้ในขนาด  1 มก. ต่อ กก. ทางใต้ผิวหนังทุก 12 ชม.(ขนาดยาที่ให้ใต้ผิวหนังสองครั้งแรก รวมกัน 
 ไม่เกิน 100 มก.) 
 หากอายุ≥75 ปี 
  ให้ขนาด 0.75 มก. ต่อ กก.ทางใต้ผิวหนังทุก 12 ชม. 
  โดยไม่ต้อง ให้ทางหลอดเลือดดำก่อน 
 (ขนาดยาที่ให้ใต้ผิวหนังสองครั้งแรก รวมกันไม่เกิน 75 มก.) 
 ข้อห้ามในการให้ยาละลายลิ่มเลือด 
 โรคหรือภาวะที่หา้มให้โดยเด็ดขาด! 
- มีประวัติเลือดออกในสมอง (hemorrhagic stroke) 
- มีประวัติสมองขาดเลือด (ischemic stroke) ภายใน 6 เดือน 
- ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเคยผ่าตัดใหญ่ภายใน 1 เดือน 
- เลือดออกในระบบทางเดินอาหาร หรือภายในช่องท้อง ภายใน6 สัปดาห์สงสัยว่าอาจมีaortic dissection 
- ได้รับการเจาะในตําแหน่งที่ไม่สามารถกดหยุดเลือดได้ภายใน 24 ชั่วโมง เช่น การเจาะชิ้นเนื้อตับ การเจาะ

ตรวจน้ำไขสันหลัง เป็นต้น 
- หา้มให้ SK ซ้ำในกรณทีี่เคยได้ SK มาก่อน 
โรคหรือภาวะที่ไม่ควรให้ 
- มีประวัติเป็น transient ischemic attack (TIA) ภายใน 6 เดือน 
- ได้รับยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด (anticoagulant therapy) 
- ได้รับการช่วยกูฟ้ื้นคืนชีพ (CPR) นาน >10 นาที 
-  มีความดันโลหิตสูงมากกว่า180/110 มม.ปรอท 
-  มีการติดเชื้อที่ลิ้นหัวใจ (infective endocarditis) 
-  ผู้ป่วยตั้งครรภ์ 
ควรพิจารณาส่งต่อเพ่ือทำการขยายหลอดเลือดหัวใจชนิดปฐมภูมิในผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว หรือผู้ป่วยที่พบ 
คาดว่าจะเกิดภาวะ Cardiogenic Shockหากผู้ป่วยสามารถรับการขยายหลอดเลือดหัวใจได้ในเวลาทีเ่หมาะสม 
การตดิตามผู้ป่วยที่ได้รับยาละลายลิ่มเลือด 
 1. ต้องสังเกตอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาการเหนื่อยของผู้ป่วยและอาการทั่วไป ตลอดจนติดตาม
สัญญาณชีพ และคลื่นไฟฟ้าหัวใจ อย่างใกล้ชิด 
 2. ต้องติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 12 lead ทุกๆ30 นาทีเพ่ือประเมินการเปิดหลอดเลือดหัวใจ ได้แก่  
อาการเจ็บเค้นอกลดลง 
         คลื่นไฟฟ้าหัวใจ ST segmentควรลดต่ำลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในช่วงเวลา 90-120 นาที
หลังเริ่มให้ยาละลายลิ่มเลือด  อาจเกิด Reperfusion arrhythmia 
 3. ควรส่งต่อผู้ป่วย 
หากหลอดเลือดหัวใจไม่เปิดหลังการให้ยาละลายลิ่มเลือดภายใน 90 นาทีควรส่งต่อไปถานพยาบาลที่มีความ
พร้อมโดยเร็วที่สุด เพื่อรับการรักษาด้วย PCI (rescue PCI)โดยประเมินจากอาการและ ECG (ST segment 
ลดลงจากเดิม <50%) 
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ภาวะฉุกเฉินวิกฤตทางออร์โธปิดิกส์   
 Open fracture 
 Compartment syndrome 
Open fracture : ภาวะกระดูกหักแบบเปิด (open fracture) คือภาวะการบาดเจ็บซึ่งกระดูกที่หักมีช่องทาง
เชื่อมต่อกับสิ่งแวดล้อมภายนอกผ่านทางเนื้อเยื่ออ่อนที่มีรอยฉีกขาด พบได้ประมาณ 4 % ของการเกิด
กระดูกหักทั้งหมด โดยมีอุบัติการณ์แบบเปิดในกระดูกยาว( long bone ) อยู่ที ่ 11.5 รายต่อประชากร
100,000ราย ต่อปี 
 การจำแนกประเภทของภาวะกระดูกหักแบบเปิดในปัจจุบัน นิยมแบ่งตาม Gustilo & Anderson 
classification ซึ่งประเมินความรุนแรงจากปัจจัยทั้งหมด 4 หัวข้อ ได้แก่ 
 1.ขนาดของแผลกระดูกหักแบบเปิด (size of wound) 
 2.การปนเปื้อน ( degree of contamination ) 
 3.ระดับการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่ออ่อนบริเวณใกล้เคียง ( degree of soft tissue injury ) 
 4.รูปแบบของกระดูกที่หัก ( configuration of fracture ) 
ภาวะแทรกซ้อน 
 1.ภาวะช็อค ( Shock ) 
 2.ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง ( Compartment syndrome ) 
 3.ภาวะลิ่มไขมันในกระแสเลือด ( Fat embolism ) 
 4.ภาวะลิ่มเลือดอุดตัน ( Thromboembolism ) 
 5.การติดเชื้อ (Infection ) 
 6.ภาวะกระดูกติดช้า ( Delay union ) 
 7.ภาวะกระดูกไม่ติด (Nonunion ) 
เป้าหมายของการรักษา 
 1.การทำให้กระดูกเชื่อมติดกันกลับมาใช้งานได้ดังเดิม(Union & fracture) 
 2.การจัดกระดูกให้เข้าที่อย่างเหมาะสม 
 3.การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากกระดูกหักและการบาดเจ็บของเนื้อเยื่อ 
หลักในการรักษากระดูกหักแบบเปิด 
 1. ให้สารน้ำ 
 2.ให้ยาปฎิชีวนะ 
 3.ล้างทำความสะอาดและตกแต่งบาดแผล 
 4.ดูแลตามสภาพบาดแผล 
 5.ดามกระดูก โดยการใส่เฝือก (Cast,splint ) การถ่วงน้ำหนัก (Traction ) การใส่โลหะยึดตรึง
กระดูกภายนอกหรือภายใน (External or internal fixation ) 
การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักแบบเปิด 
 1.การประเมินและการดูแลผู้ป่วย ตามหลักการของ Advance Trauma Life Support (ATLS) ให้
ความสำคัญกับการช่วยชีวิตผู ้ป่วย ตรวจหาและรักษาภาวะคุกคามติ ่ชีวิตของผู ้ป่วย ( life threatening 
condition ) เป็นอันดับแรก 
 2.การแก้ไขและช่วยเหลือภาวะฉุกเฉินทางออร์โธปิดิกส์ 
 - การห้ามเลือดและการทำแผล 
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 - การดามข้อและกระดูก 
 - การจัดการความปวด การประคบเย็น การยกอวัยวะส่วนปลายสูง 
 - การป้องกันการติดเชื้อโดยยึดหลัก aseptic technique 
 3.การช่วยแพทย์ในการเตรียมทำหัตถการต่างๆ เช่น การ on Skeleton traction 
 4.การเตรียมการผ่าตัดทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 
 5.การพยาบาลหลังผ่าตัด 
COMPARTMENT SYNDROME : ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูง เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความดันใน
ช่องกล้ามเนื้อที่จำกัดเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เนื้อเยื่อที่ถูกห่อหุ้มอยู่ในช่องกล้ามเนื้อ ได้แก่ กล้ามเนื้อ  เส้นประสาท 
และหลอดเลือด ขาดเลือดมาเลี้ยงจนเกิดความเสียหายและตาย เป็นได้ท้ังชนิดเฉียบพลันและเรื้อรัง 
ภาวะความดันในช่องกล้ามเนื้อสูงในออร์โธปิดิกส์แบ่งได้ 2 แบบ 
 Acute compartment syndrome เป็นชนิดที่พบได้บ่อยที่สุด โดยภาวะดังกล่าวจะเกิดขึ้นภายใน
เวลาไม่กี่ชั่วโมงหรือไม่กี่วันหลังจากผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง เช่น กระดูกแขน หรือขาหัก เป็นต้นถ้าไม่
รักษาก็จะนำไปสู่ความเสียหายของกล้ามเนื้ออย่างถาวร 
 Chronic compartment syndrome โดยปกติแล้วมักไม่ส่งผลอันตราย มักเกิดข้ึนบริเวณก้น ต้นขา 
ขาส่วนล่างโดยเฉพาะบริเวณหน้าแข้ง ความหนักและความถี่ของการออกกำลังกายเป็นอีกปัจจัยที่เพิ่มความ
เสี่ยงในการเกิดภาวะนี้ได้ซึ่ง compartment syndrome ชนิดนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย แต่จะพบมาก
ในคนที่อายุต่ำกว่า 40 ปี จะมีอาการปวดภายใน 30 นาทีของการออกกำลังกาย และ อาการจะทุเลาลงเมื่อ
หยุดพัก 

 อาการและอาการแสดง 
- Pain เป็นอาการปวดที่รุนแรง โดยจะปวดลึกๆ ปวดตลอดเวลา การตรวจร่างกายมักพบว่ามี  

pain on passive stretching ของระยางค์ส่วนปลาย อาการจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แม้ได้รับยาแก้ปวดอาการก็
ไม่ทุเลา 

- Pallor อาการซีด เกิดจากเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายลดลง สามารถประเมินได้จากสีผิว 
- Paresthesia อาการชา เนื ่องจากเส้นประสาททำงานผิดปกติ เช่น อาการปวดแสบปวดร้อน 

(burning) หรือคล้ายถูกเข็มแทง (prickling) หรือมีอาการชา (numbness) 
- Paralysis การเคลื่อนไหวไม่ได้ อ่อนแรง ซึ่งเกิดจากกล้ามเนื้อขาดเลือดมาเลี้ยง จะพบในระยะหลัง 

เมื่อกล้ามเนื้อและเส้นประสาทถูกทำลายหมด 
- Pulselessness การคลำชีพจรของอวัยวะส่วนปลายไม่ได้ หรือคลำได้แต่เบากว่าอีกข้างในระดับ

เดียวกัน มักพบร่วมกับอาการบวมของแขน ขา ข้างนั้นและเย็นซีดผิดปกติ 
  ภาวะวิกฤตทางER 

 การป้องกันและจัดการสถานการณ์รุนแรงในห้องฉุกเฉิน : สถานการณ์ท่ีก่อให้เกิดความรุนแรงทั้งทาง
ร่างกายและจิตใจแก่บุคลากรและผู้รับบริการ 
 ทางวาจา ได้แก่ การดูถูกเหยียดหยาม ตะคอก กดดัน การทำให้ผู้อ่ืนรู้สึกด้อยค่า  อับอาย หวาดกลัวหรือ
เสียเกียรติ รวมไปถึงการถ่ายภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะต้องการนำไปเผยแพร่หรือไม่ก็ตาม 
 ทางกาย ได้แก่ การทำร้ายร่างกายทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะก่อให้เกิดบาดแผลหรือไม่ก็ตาม รวมไปถึงการ
ละเมิดทางเพศ 
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5 ขั้นตอนเวลาเกิดสถานการณ์ความรุนแรงในห้องฉุกเฉิน 
 1.ประเมินความเสี่ยง 
 2.เจรจาไกล่เกลี่ย 
 3.การผูกยึดตัวผู้ก่อเหตุ 
 4.การควบคุมพฤติกรรมด้วยยา 
 5.ประเมินภาวะที่เป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต 
 หลังเหตุการณ์สงบ 
- ระวังเหตุการณ์เกิดซ้ำ 
- ให้หน่วยรักษาความปลอดภัยอยู่ควบคุมสถานการณ์ 

  - ให้ข้อมูลกับญาติและผู้เกี่ยวข้องกับผู้ก่อเหตุ และให้แยกผู้ก่อเหตุออกไป หากยังคลุ้มคลั่งอยู่ 
- รักษา เยียวยา ฟื้นฟู จิตใจผู้ได้รับผลกระทบ 
- ประเมินความเสียหายด้านทรัพย์สิน 
- ทบทวนเหตุการณ์ หาจุดบกพร่องและปรับปรุง พัฒนาแผน 
- พูดคุย รับฟัง เห็นใจ และให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้จิตแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์เข้ามามีส่วนร่วม 
- ผู้บริหารชี้แจงหรือแถลงการณ์ เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจใน

มาตรการการจัดการความรุนแรงของโรงพยาบาล 
 ภาวะวิกฤตฉุกเฉินทางต่อมไร้ท่อ 
           1.ภาวะฉุกเฉินจากโรคของต่อมไทรอยด์ ได้แก่  

2.ภาวะฉุกเฉินจากต่อมหมวกไตทำงานต่ำเฉียบพลัน  
3.ภาวะฉุกเฉินจากโรคเบาหวาน  
 

2.3 ประโยชน์ที่ได้รับ 
  2.3.1  ต่อตนเอง      . 
     สามารถดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤต และฉุกเฉินได้ถูกต้อง พัฒนาทักษะของพยาบาล
วิชาชีพให้ทันสมัย นำความรู้มาวิเคราะห์ แก้ปัญหา วางแผนเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง   
          .       

1.3.2  ต่อหน่วยงาน           
 มุ่งเน้นเพิ่มทักษะในการเฝ้าระวังผู้ป่วยวิกฤตและฉุกเฉิน นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับ

การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัย และการบำรุงรักษาให้พร้อมใช้ตลอดเวลา   
          .       

1.3.3   อ่ืน ๆ (ระบุ)       
 นำความรู้ที่ได้รับมา นิเทศงานแก่พยาบาลห้องอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และ พยาบาลจบ
ใหม่ที่เรียนรู้งาน รวมถึง นักศึกษาพยาบาล         
 
 
     .       
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ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรค  ** จำเป็นต้องระบุ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน อย่างละเอียด**  
 3.1 การปรับปรุง             . 
  เนื้อหาในการฝึกอบรมมีความสำคัญ อยากให้จัดส่งผู้เข้าอบรมได้มากกว่า 1 คน 
             .     
 3.2  การพัฒนา            .   

จัดส่งผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว หมุนเวียนให้ครบทุกหอผู้ป่วย  
            .     
            . 
ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ         . 
  หากมีการจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวจาก สถาบัน หรือ หน่วยงานอื่น เห็นควรเวียนแจ้งให้เข้า
รับการอบรมโดยทั่วถึง              . 
                . 
 
 
  ลงชื่อ……………………………………………ผู้รายงาน 

            (..................................................)  
 
 
 
  ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน 

            (..................................................)  
 
 
 
 

ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชา   
.                . 
                . 
                . 
                . 
  
 
  ลงชื่อ……………………………………………หัวหน้าส่วนราชการ 

               (............................................ ...............) 


