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Appropriate management ? 



Osaka HEMS



• 15/12/2016

• 75 years old female

• cardiac arrest

• Initial EKG: VF

• Defibrillation x 3→ refractory VF

• EMS brought to Osaka 

University Hospital



















• EKG: VF
• CPR and Defibrillation
• VA-ECMO (time to ECMO 56 min)

• Coronary angiogram → ACS → PCI
• Admit to ICU





• Progression (Day1-8)

• Therapeutic hypothermia 24hr

• Day 2: off inotrope

• Day 3: off ECMO

• Day4: off IABP

• Day 7: Extubation

• Day 8: E4V5M6, plan transfer to general ward









การแพทย์ฉุกเฉินควรเริ่มมีการดูแลตั้งแต่ตอนไหน ? 





Activation time Response time Scene time โรงพยาบาลที่น าส่ง ทีมที่ร่วมดูแล

2 นาที 12 นาที 60 นาที ศัลยกรรมทรวงอก SAMU/ดับเพลิง



Franco-German Model 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Samu.gif


http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Logo_Samu.gif




Manpower 1 แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Emergency physician)
2. พยาบาล
3. คนขับรถ (ซึ่งเป็น EMT) 



ตัวอย่างผู้ป่วย เป็นผู้ป่วยชายอายุประมาณ 60 ปี มีอาการเจ็บหน้าอก
มากประมาณ 10 นาที ทางศูนย์สั่งการแนะน าให้นั่งรอที่บ้านห้ามออก
แรง (Pre-arrival instruction) ทางศูนย์สั่งการตัดสินใจใช้รถพยาบาล
ฉุกเฉิน ออกดูแลผู้ป่วยที่จุดเกิดเหตุ
Activation time Response time Scene time โรงพยาบาลทีน่ าส่ง ทมีทีร่่วมดูแล

2 นาที 12 นาที 60 นาที ศลัยกรรมทรวงอก SAMU/ดบัเพลิง



ที่จุดเกิดเหตุ นอนบนโซฟาที่บ้าน ซึ่งอยู่ชั้นที่ 3  
แรกรับยังบ่นเจ็บหน้าอกมาก BP  60/40 mmHg หน้าซีด เหงื่อแตก ตัวเย็น 
EKG โดยมาตรฐานการท า EKG = Monitor ECG lead II และท า ECG 12 leads รวมทั้งท า ECG ใน lead 
V3R, V4R, V6, V7, V8 ทุกรายในผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหน้าอก ซึ่งผล ECG ในผู้ป่วยรายนี้ปกติ  
การรักษาที่จุดเกิดเหคุ  NSS 500 cc load, ให้ Aspirin ทางหลอดเลือดด า, เจาะเลือดเก็บไว้ 4 หลอด 
แต่ไม่ให้ออกซิเจนเพราะ ค่า O2 sat > 92%
แพทย์ที่ท าการรักษาคิดถึงภาวะ Aortic dissection จึงแจ้งกลับไปยังศนูย์ SAMU หลังจากนั้นจึงมีการ
ประสานงานไปยังโรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมทรวงอก และน าส่งผู้ป่วย โดยทีม SMUR เป็นทีมที่น า
ผู้ป่วยไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทรวงอก และอภิปรายผลเอ็กซเรย์กับรังสีแพทย์และเป็นทีมที่น าผู้ป่วยไปส่งที่

ห้องผ่าตัดและรายงานประวัติผู้ป่วยให้ศัลยแพทย์ทราบเป็นขั้นตอนสุดท้าย









▪ Though she had no serious external injuries, X-rays indicated internal hemorrhage that was 
compressing her right lung and heart. Within 10 minutes of her arrival, the patient 
again suffered a cardiac arrest, prompting the doctors to inject large doses of epinephrine 
directly into the heart, and to perform an emergency thoracotomy [opening up the chest 
cavity to find and suture the wound]".
…….that the source of the haemorraging was a single lesion, which he described as a partial 
rupture of the left pulmonary vein at the point of contact with the left atrium. The tear 
was sutured and the haemorraging was stopped.





2.Anglo-American Model 

-Paramedics / EMTs → action at scene 
- EP → hospital based.
- Training in EP : hospital base > field-based.
- patient transport to ED . Not in patient unit ! 

“Scoop and run” 
Limited stabilization / treatment at scene

- Definite treatment at ED .  

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://webboard.sanook.com/forum/?action=dlattach;topic=2397806.0;attach=711334;image&imgrefurl=http://webboard.sanook.com/forum/2397806_15332074&usg=__euuHF-hOEw21gDDg_qTvHzUsC4Q=&h=400&w=800&sz=18&hl=th&start=2&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=So3E98M4wFmMGM:&tbnh=72&tbnw=143&prev=/images?q=%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%81%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B2&um=1&hl=th&cr=countryTH&rlz=1T4ADFA_enTH390TH392&tbs=isch:1,ctr:countryTH&ei=55JvTZ7NCaTKcJDKuPsC
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.vcharkarn.com/uploads/4/4426.jpg&imgrefurl=http://www.vcharkarn.com/vcafe/33093&usg=__iGsvRLnXVe0cEl5hJw3TPtJWWY8=&h=130&w=258&sz=11&hl=th&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=60T9kGvMb8IT2M:&tbnh=56&tbnw=112&prev=/images?q=%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2&um=1&hl=th&cr=countryTH&rlz=1T4ADFA_enTH390TH392&tbs=isch:1,ctr:countryTH&ei=EpNvTY7zJYuPccSvxfsC
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.bloggang.com/data/vuw/picture/1223889129.png&imgrefurl=http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=vuw&month=10-2008&date=12&group=1&gblog=3&usg=__RCYx1VZtiNFQS5m5Ffalh6JHDs4=&h=400&w=800&sz=16&hl=th&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=6K-G9GN98FL8dM:&tbnh=72&tbnw=143&prev=/images?q=%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C&um=1&hl=th&cr=countryTH&rlz=1T4ADFA_enTH390TH392&tbs=isch:1,ctr:countryTH&ei=LJNvTZPGCsfMcLfsqfsC
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.timegenie.com/flags/ir.png&imgrefurl=http://tha.timegenie.com/country.time/ir&usg=__9L4KW4XuDCRFrI3miDK7x1Pk3fY=&h=71&w=125&sz=4&hl=th&start=1&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=VzWKgtiKXA9YMM:&tbnh=51&tbnw=90&prev=/images?q=%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99&um=1&hl=th&cr=countryTH&rlz=1T4ADFA_enTH390TH392&tbs=isch:1,ctr:countryTH&ei=M5NvTemfK8XBcZfFtfsC
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ประเทศไทย ? 











* Thai creativity; ambulance on wheels.









EMERGENCY CALL



http://www.thaiemsinfo.com/autopagev4/show_page.php?topic_id=131&auto_id=6&TopicPk=









คนไข้หัวใจหยุดเต้นมาห้องฉุกเฉินอย่างไร ?



รพ.ภมิูพลอดุลยเดช

รพ.นพรตันร์าชธานี

รพ.ต ารวจ

วิทยาลยัแพทยศาสตรก์รุงเทพมหานคร

และวชิรพยาบาล รพ.ราชวิถี

รพ.กลาง

รพ.ตากสิน

รพ.เจริญกรุงประชารกัษ์

รพ.เลิดสนิ
โซน 1 วิทยาลยัแพทยศาสตร์

กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล

โซน 2 โรงพยาบาลกลาง

โซน 3 โรงพยาบาลตากสิน

โซน 4 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารกัษ์

โซน 5 โรงพยาบาลเลิดสิน

โซน 6 โรงพยาบาลนพรตันราชธานี

โซน 7 โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โซน 8 โรงพยาบาลราชวิถี

โซน 9 โรงพยาบาลต ารวจ

รายช่ือโรงพยาบาลแม่โซน

แผนทีแ่สดงทีต่ั้งโรงพยาบาลในระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉิน 

กรุงเทพมหานคร





กหดห ากด















MD.

AEMT

EMT

EMR

พรจ.
EMD

SEMD
Online

Off line

CT
AEMD

Emergency Patient

paramedic

Medical Protocol

Dispatch protocol

Medical Direction systemEMS Personnel 

ที่มา : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ



1. พนักงานรับแจ้งเหตุ (Call Taker) = พรจ.
2. ผู้ประสานงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (Assistant EMD) = ผปป
3. ผู้จา่ยงานปฏิบัติการฉุกเฉิน (Emergency Medical Dispatcher) = ผจป.
4. ผู้ก ากับปฏิบัติการฉุกเฉิน (Supervisor EMD) = ผกป.



Emergency Medical Dispatch (EMD)

Priority dispatch  
Prearrival instruction



Phone triage
▪ การคัดแยกคนไข้ ตามระดับความ

รุนแรง เร่งด่วน ความส าคัญ และ
ความเสี่ยง โดยที่ผู้ท าการคัดแยก 
ไม่ได้อยู่ ณ ที่แห่งเดียวกับคนไข้

Priority dispatch



Telephone triage

▪ ITEMS

▪ CBD แบบเดิม

▪ ประสบการณ์ ของ call taker and EMD. แต่ละคน / แต่ละศูนย์สั่งการ









ITEMS























EMS RAMA





หลักสูตรปริญญาตรี ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทยศาสตร์บัณฑิต (ไทย)
Bachelor of Paramedicine (อังกฤษ) 





Primary Survey 
X : Control arterial bleeding
A : Airway and Cervical spine protection 

B : Breathing and Ventilation 

C : Circulation and Hemorrhagic control 

D : Disability

E : Exposure and Environmental control

Secondary Survey 
SAMPLE 
S : Sign and symptom 
A : Allergy 
M : Medication 
P : Past history / Pregnancy
L : Last meal / 

last menstrual period 
E : Event   

Head to Toe evaluation 

MIST-VS-ETA



Platinum 10 mins 
ให้ท าการดูแลผู้บาดเจ็บที่จุดเกิดเหตุโดยใช้เวลาสั่นที่สุด และ ท าเฉพาะ Life-threatening 
intervention ส าหรับ reversible life-threatening condition เท่านั้น  
- life-threatening condition ที่ต้องใช้ platinum 10 mins : 
1. Inadequate / threatened airway 
2. Impaired ventilation : หายใจช้า หรือ เร็ว / O2 Sat < 94% ในผู้บาดเจ็บที่ให้ 100% O2 mask with bag 
10-11LPM แล้ว / Dyspnea / Open pneumothorax / Flail chest / Tension pneumothorax / สงสัย 
pneumothorax
3. มีเลือดออกจากแผลภายนอกที่รุนแรง หรือ สงสัย Internal hemorrhage
4. GCS ≤ 13 หรือ motor < 6 / ชัก / sensory หรือ motor deficit
5. Penetrating trauma บริเวณ ศีรษะ คอ ล าตัว ต้นแขน ต้นขา
6. นิ้วมือ น้ิวเท้าขาด (Amputation) หรือ เกือบจะขาด (near-amputation)
7. Significant trauma : ผู้บาดเจ็บมีโรคประจ าตัวบางอย่าง เช่น coronary heart disease, COPD, bleeding 
disorder, อายุ > 55 ปี, Hypothermia, Burn, Pregnancy



Combat Application Tourniquet (C-A-T) 
- ขนาดของ Tourniquet ที่มีความเหมาะสมและปลอดภัยควรมีความกว้างอย่างน้อย 1.5 นิ้วหรือ 4 ซม. 
- ไม่สามารถใช้สายยางรัดแขนที่ใช้รัดเพื่อเปิดเส้นเลือดมาท า Tourniquet ได้
- ใช้เฉพาะเลือดที่ออกจากส่วนระยางค์เท่านั้น 
- รัดจนคล าชีพจรที่ส่วนปลายไม่ได้หรือจนเลือดหยุด 
- ถ้าไม่สามารถหยุดเลือดได้สามารถรัด Tourniquet เพิ่มในต าแหน่งทีเ่หนือจากต าแหน่งเดิมได้ 
- จากการศึกษาพบว่าสามารถท า Tourniquet ได้นานถึง 120-150 นาทีในห้องผ่าตัดโดยไม่มี
ภาวะแทรกซ้อน





การท าการรัดบริเวณสะโพก เม่ือสงสัยมีกระดูกเชิงกรานหัก
ควรท าในกรณีใด

1. สงสัยผู้บาดเจ็บมีกระดูกสะโพกหัก (ท าที่จุดเกิดเหตุ)   

2. สงสัยผู้บาดเจ็บมีกระดูกสะโพกหัก (ท าหลังจากน า
ผู้บาดเจ็บขึ้น Ambulance)   

3. สงสัยผู้บาดเจ็บมีกระดูกสะโพกหัก (ท าที่ห้องฉุกเฉิน)   

4. ผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อก + ได้รับการวินิจฉัยเป็น กระดูก
สะโพกหัก จาก x-ray (ก่อน admit)
5. ผู้บาดเจ็บที่มีภาวะช็อก + ได้รับการวินิจฉัยเป็น กระดูก
สะโพกหัก จาก x-ray + ต้องการ refer

National Association of Emergency Medicine Technicians. Musculoskeleton Trauma. In: McSwain N, Pons PT, Chapleau W, editors. Prehospital
trauma life support. 8th ed. United States of America: World Headquarters; 2016. p. 392.





















Acute stroke fast track

Time frames (min) NINDS RAMA (2005-2006) 2010

Time to first physician
Time to Neurologist
Time to CT
Time to Lab
Time to CT result
Time to Lab result
Time to Treatment

Neurosurgical services are available when 
clinical necessary

Time to Monitor bed

10
N/A
25
N/A
45

(45 min JCI)
60

2 h (JCI)

180

5
18.5
25
15
45
52

68.5

-

135 (ICU/ 7NW)

5
15

25.6
28
50
66
78

-

94 (stroke unit)

Rapid Identification and Treatment of Acute Stroke. Arlington, VA. 

National Institute of Neurological Disorders and Stroke; 1997 

J Neuroimaging 2010;XX:1-5



The data suggest that pre-hospital stroke care in STEMO is 
feasible. No safety concerns have been raised so far. This new 
approach using pre-hospital tPA may be effective in reducing 
call-to-needle times, but this is currently being scrutinized in a 
prospective controlled study











อัตอัตราการจ่ายเงินเพื่อชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน
ตามระดับประเภทชุดปฏิบัติการและระดับความเร่งด่วน

ระดับชุดปฏิบัติการ
สีแดง

ฉุกเฉินวิกฤต
สีเหลือง

ฉุกเฉินเร่งด่วน
สีเขียว

ฉุกเฉินไม่รุนแรง

ALS 1000 750 350

ILS 750 500 350

BLS 500 500 350

FR 350 350 350

ที่มา : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ





ที่มา : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ











EMS Education and Training

อฉช
First aider.

อฉพ.
FR

EMR

พฉพ.
EMT-B
EMT

จฉพ.
EMT-I
AEMT

นฉพ.
EMT-P

Paramedic

พบ.
MD

6 Yrs. & 3 Yrs.

3-8 hrs.

40 hrs.

120 hrs.

2 Yrs.

4 Yrs.

Community

emergency

Volunteer

พรจ
CT

ผปป.

AEMD

ผกป.
SEMD
ผจป.

EMD

พอป..
MD.
EP

Special Training

ICS, MIMMS

Aeromedical

Marine 

Etc.

ที่มา : สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ




























