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คํานํา 
 คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพาเลมนี้ 
จัดทําขึ้นเพื่อแจกจายใหเจาหนาที่ชุดกูภัยประจําอุทยาน
แหงชาติใชประกอบการดูแลชวยเหลือผูประสบเหตุใน
อุทยานแหงชาติ มุงหวังใหเจาหนาที่เตรียมความพรอมให
ความชวยเหลือในเบื้องตนอยางถูกตอง ถูกวิธี อันเปนการ
ปองกันมิใหเกิดอาการลุกลามและงายตอการรักษาพยาบาล
ขั้นตอไป ทั้งนี้ เจาหนาที่ควรฝกปฏิบัติเปนประจําใหเกิด
ความชํานาญและมีทักษะในเร่ืองการปฐมพยาบาล เกิด
ประสิทธิภาพและความเชื่อมั่นในการใหบริการ นอกจากนี้ยัง
สามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันไดอีกดวย 
 สํานักอุทยานแหงชาติ หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือ
เลมนี้จะเปนประโยชนในการปฏิบัติงานดานการชวยเหลือ
นักทองเที่ยวของเจาหนาที่ชุดกูภัยประจําอุทยานแหงชาติ
หรือผูสนใจตอไป      
 
                   สมัคร ดอนนาป 

ผูอํานวยการสํานักอุทยานแหงชาติ 
                 กรกฎาคม 2557 
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บทที่  1  

การปฐมพยาบาล 
 การปฐมพยาบาล หมายถึง การใหความชวยเหลือ
แกผูบาดเจ็บหรือผูปวย ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใชอุปกรณ
เทาที่หาได ในขณะนั้น  กอนที่ผูบาดเจ็บจะไดรับการ 
ดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย หรือสงตอไปยั ง
โรงพยาบาล 

 วัตถุประสงค ของการปฐมพยาบาล เพื่อชวยชีวิต 
เปนการลดความรุนแรง ของการบาดเจ็บหรือการเจ็บปวย 
ทําใหบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน และชวยใหกลับสูสภาพ
เดิมโดยเร็ว รวมท้ังปองกันความพิการที่จะเกิดขึ้นตามมา
ภายหลัง 
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หลักการปฐมพยาบาล 

 หลักการทั่วไปในการปฐมพยาบาลนั้นจําเปน
จะตองกระทําโดยเร็วที่สุดซึ่งตองคํานึงถึงกลุมบุคคลสอง
กลุมตอไปนี้ 
 1. ผูชวยเหลือ มักเปนบุคคลที่อยู ในเหตุการณ
ขณะนั้น จึงควรมีหลักการชวยเหลือ ดังนี้ 

 ความปลอดภัยของสถานท่ี เ กิดเหตุ  
เปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงกอนเปนอันดับแรกกอนเขาไปให
การชวยเหลือ 

 ใชตามองดู โดยการสํารวจระบบสําคัญ
ของรางกายอยางรวดเร็ว และวางแผนใหการชวยเหลือ
อยางมีสติ ไมตื่นเตนตกใจ หามเคลื่อนยาย เมื่อมีการ
บาดเจ็บของอวัยวะตางๆซึ่งผูใหการชวยเหลืออาจมองไม
เห็น ถาทําการเคลื่อนยายทันทีอาจทําใหเกิดการบาดเจ็บ
มากข้ึนโดยเฉพาะกระดูกสันหลังหัก ถาเคลื่อนยายไมถูกวิธี
อาจทําใหผูบาดเจ็บ พิการไปตลอดชีวิตได แตมีขอยกเวน 
ในกรณีการบาดเจ็บเกิดขึ้นในสถานท่ีที่ไมปลอดภัย อาจเกิด
อันตรายมากข้ึนทั้งผูบาดเจ็บและผูชวยเหลือ หรือไมสะดวก
ตอการปฐมพยาบาล จําเปนตองเคลื่อนยาย 
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 ผูบาดเจ็บอยูในที่ปลอดภัยกอน จึงใหทํา

การชวยเหลือได เชน อยูในน้ํา อยูในกองไฟ หรืออยูกลางถนน 
 ช วย เหลื อด ว ยความนุ มนว ล  และ

ระมัดระวัง โดยการใหการชวยเหลือตามลําดับความสําคัญ 
ของการมีชีวิต หรือตามความรุนแรงที่ไดรับบาดเจ็บ 

 2. ผูบาดเจ็บ หรือผูเคราะหรายจากเหตุการณ
ตางๆ อันตรายที่รางกายไดรับเรียงตามลําดับความสําคัญได
ดังนี้ 

 หยุดหายใจ ทางเดินหายใจอุดตัน หัวใจ
หยุดเตน  

 การเสียเลือดเปนจํานวนมากอยางรวดเร็ว 
 หมดความรูสึก 
 ความเจ็บปวด 
 กระดูกหัก 

การปฐมพยาบาลที่ดี ผูชวยเหลือควรใหการปฐม
พยาบาลอยางถูกตอง รวดเร็ว นุมนวล  และตองคํานึงถึง
สภาพจิตใจของผูบาดเจ็บ ควรไดรับการปลอบประโลม 
และใหกําลังใจเพื่อสรางความมั่นใจวาจะไดรับการชวยเหลือ 
และปลอดภัย 
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การประเมินเบื้องตน 

การประเมินเบื้องตน  เปนการรวบรวมขอมูล เพื่อเปน
แนวทางในการวางแผนใหการชวยเหลือเบื้องตน 

การประเมินเบื้องตนมี 2 ประเภท คือ 

1.  การประเมินสถานการณ เปนการรวบรวมขอมูล
ขาวสารเกี่ยวกับสถานการณ สภาพแวดลอม ภาวะอันตราย 
ความรุนแรงและปลอดภัยตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการ
พิจารณาวางแผนใหการชวยเหลือผูปวยไดอยางถูกตอง
เหมาะสม 

2. การประเมินสภาพผูปวย เปนการรวบรวมขอมูล 
ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับผูปวย เพื่อเปนแนวทางในการให
ความชวยเหลือผูปวยตามความรุนแรง และลําดับกอนหลัง 
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ขั้นตอนการชวยเหลือเมื่อพบผูประสบเหตุฉุกเฉิน 
 1. สํารวจสถานการณ 
 2. สํารวจการบาดเจ็บเบื้องตน 

 ตรวจดูความรูสึกตัว 
 ตรวจดูทางเดินหายใจ 
 ตรวจดูการหายใจ 
 ตรวจชีพจร 
 ตรวจดูการบาดเจ็บ 

3. แจงขอความชวยเหลือ 
4. ใหการปฐมพยาบาลตามอาการบาดเจ็บ 
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1. การสํารวจสถานการณ  ตองประเมินวา 

สถานการณหรือสภาพแวดลอมนั้นปลอดภัยพอที่จะเขาไป
ชวยผูบาดเจ็บหรือไม  ถา ไมปลอดภัยตองขอความ
ชวยเหลือจากหนวยกูภัยตางๆ โดยเร็ว และไมควรเขาไปใน
สถานการณนั้น เพราะอาจเปนอันตรายตอผูชวยเหลือได  

* ความปลอดภัยของสถานท่ีเกิดเหตุ 
 - ประเมินความรุนแรงของสถานการณ 
 - หลีกเลี่ยงการเขาใกลวัตถุหรือสถานที่กอใหเกิด

อันตรายเพิ่มข้ึน เชน ถังน้ํามันเชื้อเพลิง ถังแกสหรือตึกถลม 

* ความปลอดภัยของตนเองและผูบาดเจ็บ 

 - ปองกันการติดเชื้อ โดยการไมสัมผัสกับเลือดของ
ผูบาดเจ็บโดยตรง ควรมีสิ่งปองกัน 
 - ไมยุงเกี่ยวกับเหตุการณ  ยกเวนเรื่องการดูแล
รักษาผูบาดเจ็บ 

* คํานึงถึงกลไกการบาดเจ็บ 

 - การบาดเจ็บเกิดจากสาเหตุใด 
 - ความรุนแรงของการบาดเจ็บ 
  - จํานวนผูบาดเจ็บ 
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2. การประเมินสภาพผูปวยขั้นตน เปนการประเมิน

เพื่อใหทราบวาเกิดภาวะคุกคามชีวิตผูปวยหรือไม โดยวิธีการ
ปฏิบัติดังนี ้

* แนะนําตัว บอกช่ือ และอธิบายใหผูปวยหรือ
ญาติทราบวาเราเปนใคร จะใหการชวยเหลืออะไร 

* ตรวจดูความรูสึกตัว โดยการเรียกหรือตีที่ไหล
เบาๆ เพื่อดูวาผูปวยรูสึกตัวหรือไม 

- รูสึกตัวดี จะถามตอบรูเรื่อง 
- รูสึกตัวบาง ถามตอบไดบางแตไมคอยรูเรื่อง 
- ไมรูสึกตัวเลย  แมจะหยิกหรือเขยาตัวแลวก็

ตาม 
* ตรวจดูทางเดินหายใจ ดูวามีเศษอาหารหรือ

ฟนปลอมอยูในปากหรือไม 
- ผูปวยรูสึกตัว  ใหตรวจดูวาหายใจสะดวก

หรือไม ถาไมสะดวกใหเปดทางเดินหายใจ 
- ผูปวยไมรูสึกตัว  ตรวจดูวาทางเดินหายใจโลง

หรือไม โดยจัดทาเปดทางเดินหายใจ 
- ผูปวยท่ัวไปใชวิธีดันหนาผากและยกคาง 
- ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บหรือไมรูสาเหตุการ

บาดเจ็บ หรือหมดสติ ใหตรึงกระดูกสันหลังสวนคอ ใช
วิธีการยกขากรรไกรขึ้น เพื่อเปดทางเดินหายใจ 
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* ตรวจดูการหายใจ เพ่ือดูวาผูปวยหายใจ

หรือไม มีวิธีปฏิบัติดังนี้ 
เปดทางเดินหายใจในผูปวยที่ไมมีการบาดเจ็บ

ของกระดูกสันหลัง หรือคอ โดยการใชมือขางหนึ่งดัน
หนาผาก และมืออีกขางเชยคางใหหนาผูปวยแหงนขึ้น
ขางบน หลังจากนั้นตรวจดูโดยการเอียงหนากมลงไปเอา
แกมเขาไปใกลจมูกผูปวย และคอยสังเกต ใชตามองดู
หนาอกวากระเพื่อมขึ้นลงตามการหายใจหรือไม หูฟงเสียง
หายใจและแกมมีลมมาสัมผัสหรือไม ใหดูลักษณะการ
หายใจวาหายใจลําบากหรือไม เร็วหรือชา  (ปกติในผูใหญ
หายใจประมาณ 12-20 คร้ังตอนาที) 

 
 

 
 

 

วิธีเปดและตรวจทางเดินหายใจ 
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* ตรวจชีพจร  เพื่อดูวาหัวใจเตนหรือไม  

(ปกติในผูใหญประมาณ 60-100 คร้ังตอนาที) 
ผูปวยที่รูสึกตัว ใหจับชีพจรที่ขอมือ หรือขอพับ

แขน 
ผูปวยไมรูสึกตัว ใหจับชีพจรที่คอ 
* ตรวจดูวามีบาดแผล เลือดออกมากหรือไม 

ถามีใหทําการหามเลือดโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วิธีตรวจชีพจร 
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* การขอความชวยเหลือ เมื่อตรวจดูสภาพ

ผูปวยอยางคราวๆเสร็จแลว ใหรีบแจงขอความชวยเหลือ
จากหนวยแพทย โทรศัพทหมายเลข 1669  ในขณะ 
แจงขอความชวยเหลือ  ตั้งสติใหดีพูดจาใหชัดเจน
ตื่นเตนตกใจพรอมทั้งใหรายละเอียดขอมูลตางๆ ดังนี้ 

  สถานท่ีเกิดเหตุ บอกจุดที่สังเกตไดงาย 
  ชื่อผูแจงขอความชวยเหลือ และเบอร

โทรศัพทที่สามารถติดตอกลับไปได 
  เกิดเหตุอะไร มีผูบาดเจ็บกี่คน แตละคน

มีอาการบาดเจ็บอยางไรบาง 
  ใหการชวยเหลือขั้นตนไปแลวอยางไร

บาง 
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 การปฐมพยาบาลบาดแผล การหามเลือด 
 การบาดเจ็บใดๆก็ตาม  แมจะเห็นเปนบาดแผล
ภายนอกเล็กๆ แตอาจเปนสาเหตุใหอวัยวะภายในบาดเจ็บ
รุนแรงได ตลอดจนเปนสาเหตุ ใหเลือดออกมาก ช็อก หัวใจหยุด
เตน สมองบาดเจ็บ รวมทั้งเสนประสาทถูกทําลายได 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

แผลช้าํ แผลฉีก

แผลถูกของมีคม แผลถลอก 
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หลักการหามเลือด 

1. ต  อ ง ค ํ า น ึ ง ถ ึ ง ค ว า ม
ปลอดภัยของตนเอง การปองกัน
การติดเช้ือ หากตองไปสัมผัสบาดแผล
และเลือดของผูปวยโดยตรง ควร
สวมถุงมือยาง หรือหาวัสดุใกลตัว 
เชน ถุงพลาสติก 

2. แผลเล็กกดโดยตรงลงบน
บาดแผล แผลใหญขึ้นใชฝามือกดปลายแผลไว วิธีที่ดีที่สุด
คือใชผาสะอาดพับหนาๆ กดลงบนบาดแผลในกรณีฉุกเฉิน
ใชเสื้อ ผาเช็ดหนา ผาพันคอ แตถาไมมีจริงๆ ใชฝามือกดลง
ไปตรงๆ ไดเลยนานประมาณ 10 นาที 

 
 ถาเลือดยังไมหยุดให
เติมผาชิ้นใหมลงบนชิ้นเดิมที่ปด
อยูบนบาดแผล 
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     3. ใชผายืดพันทับบนผาที่ปดกด
บาดแผลไว 
     4. ถาเลือดออกมาก อยาเสียเวลา
ทําแผลใหใชมือกดบนบาดแผล พรอม
ทั้งยกสวนนั้นใหสูงขึ้นเหนือระดับ
หัวใจ ในกรณีที่ไมมีกระดูกบริเวณนั้น

หักรวมดวย 

     5. ถาเลือดยังไมหยุด ใหใชนิ้วมือกดตรง
จุดเสนเลือดแดงท่ีมาเลี้ยงบริเวณบาดแผลท่ี
มีเลือดออก โดยการกดติดกับกระดูก ซึ่งจะ
ชวยทําใหการไหลของเลือดชาลงชั่วคราว 
การใชนิ้วกดเสนเลือดนี้จะตองทําควบคูกับ
การกดลงบนบาดแผลโดยตรง ไมควรใชวิธีนี้วิธีเดียว  

      6. เฝาระวังอาการช็อกเนื่องจากการเสียเลือด  
จะมีอาการดังนี้ หนามืด เวียนศีรษะ หนาซีด  
ตัวเย็น เหงื่อออก ชีพจรเบา เร็ว หรือคลําไมได 
ตําแหนงกดเสนเลือดแดง 
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บาดแผลถูกแทง 
 แผลถูกแทงมีความสําคัญ ขึ้นอยูกับบริเวณท่ีถูกแทง 
ถาถูกแทงลึกอาจถูกเสนเลือด เสนประสาทและเสนเอ็น  
แมวาผูบาดเจ็บไมมีอาการ ก็จําเปนตองนําสงโรงพยาบาล 
เพื่อใหแพทยตรวจดูวาแผลท่ีถูกแทงถูกอวัยวะที่สําคัญ 
หรือไม ตามธรรมดาแผลท่ีแพทยเย็บไวจะตัดไหมไดภายใน 1 

สัปดาห  หลั งจากตัดไหม  อาจถูกน้ํ าหรื อฟอกสบู ได  
ไมจําเปนตองปดแผลอีก แตบางรายแผลยังติดไมดี ไมควร 
ถูสบูบริเวณนั้นแรงๆ เพราะแผลอาจแยกได ตามปกติแผล 
จะติดสนิทดีเหมือนเนื้อธรรมดา ใชเวลาประมาณเดือนครึ่ง 
แผลถูกแทงที่ทอง 
 แผลถูกแทงท่ีทองอาจไปทําลายอวัยวะภายในได 
เชน ถูกกระเพาะอาหาร ลําไส หรือเสนเลือดทําใหเลือดตก
ใน เปนอันตรายรุนแรงถึงแกชีวิตได  วิธีใหการชวยเหลือมี
ดังนี้ 
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                1. ใหผูปวยนอนหงาย งอเขา เพื่อใหหนาทองหยอน 

 2. ปดบาดแผลดวยผาสะอาด แลวนําสงโรงพยาบาล 

 3. ถาม ีว ัสด ุห ักคา 
หามดึ งออกอย า ง เ ด็ดขาด  
ใหทําการยึดตรึงวัสดุนั้นไวให
อยูนิ่งที่สุด โดยใชผาสะอาด
พันรอบวัสดุนั้น แลวยึดใหอยู
กับที่ไมใหเคลื่อนไหวไปมา 
 4. ถาผูปวยเปนลม หนาซีด ตัวเย็น เหง่ือแตก อาจ
มีเลือดตกใน ควรใหผูปวยนอนราบศีรษะต่ํา ไมควรให
รับประทานอะไรทั้งสิ้น 

 5. ถามีลําไสหรืออวัยวะภายในโผลแลบออกมา
จากแผลที่ถูกแทงหามจับยัดกลับเขาไปควรใชผาสะอาด
ที่สุดเทาที่จะหาไดปดแผล แลวนําสงโรงพยาบาล 
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แผลถูกแทงที่หนาอก 
 ถาถูกแทงดานหลัง อาจแทง
ถูกกระดูกสันหลัง ทําใหเปนอัมพาตได 
 ถาถูกแทงดานหนาตรงกลาง
หนาอกอาจถูกหัวใจ 

 ถาถูกแทงทางดานขางลําตัว
โดยเฉพาะขางซายอาจถูกเสนเลือดแดงใหญของทรวงอก 
ถามีมีดปกคาอยูไมควรดึงมีดออก เพราะปลายมีดที่อยูใน
เสนเลือดจะทําหนาที่เหมือนจุกกอกอุดเอาไว ถาดึงออกก็
เหมือนกับเปดจุกออก เลือดจะออกมามาก และทําใหเกิด
การบาดเจ็บของเนื้อเยื่อบริเวณนั้นมากข้ึน ถาถูกแทงขาง
ขวา อาจถูกปอด หรือเยื่อหุมปอด ทําใหเลือดออกในชอง
ทรวงอก ปอดแฟบ หรือมีอากาศไปแทนท่ีเนื้อปอดในทรวง
อก ทําใหปอดขยายตัวไดนอยลง ทําใหหายใจลําบาก และ
หยุดหายใจได ถาถูกแทงบริเวณตอนลางของทรวงอก 
ดานหนาหรือดานหลังอาจเขาชองทองเกิดอาการเลือดตก
ภายในอยางรุนแรงได วิธีใหการชวยเหลือโดยการหามเลือด 
แลวปดบาดแผลใหสนิท ถามีวัสดุปกคา หามดึงออกควรยึด
วัสดุนั้นใหอยูนิ่ง 
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บาดแผลมีวัสดุปกคา 
 หามดึงวัสดุที่ปกคาอยูออกมาเด็ดขาด ถาวัสดุนั้น
ยาวเกะกะไมสะดวกตอการเคล่ือนยายใหตัดส้ันลงได  
แลวทําการยึดตรึงวัสดุนั้นใหอยู
นิ่งที่สุด โดยการใชผาสะอาดพัน
รอบวัสดุนั้น แลวยึดใหอยูกับที่
ไมใหเคลื่อนไหวไปมา     
 

บาดแผลถูกยิง 
 ควรรีบใหการชวยเหลือทันที ถามีเลือดออกมา
ภายนอกตองหามเลือดโดยใชวิธีกดลงบนบาดแผลโดยตรง 
หรือกดเสนเลือดแดงบริเวณบาดแผล ถามีกระดูกหักรวมดวย
จะตองดามกระดูกสวนที่หักใหอยูนิ่ งๆ นอกจากนี้อาการ 
ช็อกจะเกิดขึ้นไดเสมอ เนื่องจากมีเลือดออกภายในซ่ึงจะ 
ตองดูแลอยางใกลชิด ผูปวยถูกยิงทุกกรณีจะตองแจงให
เจาหนาที่ตํารวจทราบเพราะเปนคดี ผูชวยเหลือควรตระหนัก
ในความรับผิดชอบ ไมทําลายหลักฐานหรือพยายามเปล่ียนรูป
คดีไมวาจะเปนการฆาตกรรมอุบัติเหตุหรือเจตนาฆาตัวตาย 
 

คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา 21

001-124.indd   2101-124.indd   21 18/9/2557   19:00:3418/9/2557   19:00:34



 
คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา                                        22 

 
บาดแผลที่มีอวัยวะสวนปลายถูกตัดขาด 

 ใหทําการหามเลือด ตามหลักการหามเลือด และ
เก็บชิ้นสวนอวัยวะท่ีถูกตัดขาดดวยวิธีดังนี้ 
 1. กดและยกสวนที่บาดเจ็บใหสูง 
 2. วางสวนที่ขาดใสถุงพลาสติกที่แหงและสะอาด 
เพื่อปองกันอวัยวะนั้นแหง แลวปดปากถุงใหแนนอยา
พยายามใชยาฆาเชื้อโรคหรือลางสวนที่ขาดนั้น 
 3. นําถุงที่ใสอวัยวะนั้นแชลงในน้ําแข็งหรือในน้ํา
เย็น 
 4. สงผูปวยไปโรงพยาบาลโดยเร็ว พรอมอวัยวะ 

สวนที่ขาด 
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การดูแลผูบาดเจ็บที่มีอาการเลือดตกภายใน 
 ถาสงสัยวาผูบาดเจ็บจะมีเลือดออกภายใน เชน  
ในรายถูกแทงรถชน ควรปฏิบัติดังนี้ 
 1. รีบนําสงโรงพยาบาล 
 2. ระหวางนําสงควรใหการชวยเหลือดังนี้ 
    - ใหผูบาดเจ็บนอนนิ่งๆ 
    - ใหผูบาดเจ็บนอนศีรษะต่ํา ยกปลายเทาสูง 
เพื่อใหเลือดไหลไปเลี้ยงอวัยวะสําคัญของรางกาย 
    - คลายเสื้อผาใหหลวม 
    - ใหความอบอุ นแก
รางกาย 
    - ตรวจดูการบาดเจ็บ
สวนอื่นๆ เพื่อใหการดูแลตอไป 
   - ถาผูบาดเจ็บหมดสติ
ใหเปดทางเดินหายใจ ตรวจดูการ
หายใจและจัดทาใหผูบาดเจ็บนอน
ตะแคงหนา (ถาไมมีกระดูกคอหรือ
หลังหัก) 
   - หามผูบาดเจ็บรับประทานอาหารและน้ํา 
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 แผลไหม (Burn) 

 ผิวหนังที่ปกคลุมรางกายมีหนาที่ปองกันอันตราย 
และเชื้อโรคมิใหเขาสูรางกาย เมื่อผิวหนังถูกทําลายดวย
ความรอนเกิดเปนแผลไหมจะทําใหเกิดอันตรายแกรางกาย
ตั้งแตเล็กนอยไปจนถึงเสียชีวิตได การชวยเหลืออยาง
ถูกตองจะชวยลดความรุนแรงได 
 สาเหตุของแผลไฟไหม 
 1. ทางเดินหายใจไดรับอันตราย 
 2. เสียน้ํา และน้ําเหลือง จํานวนมาก 
 3. ช็อก จากการเสียน้ําและของเหลว 
 4. การติดเชื้อ 
 หลักการปฐมพยาบาลไฟไหมและน้ํารอนลวก 
 1. หยุดยั้งความรอน โดยปฏิบัติดังนี ้
 - ดับไฟโดยใชน้ําราด หรือใชผาหนาๆคลุมตัว 
 - ถอดเส้ือผาที่ไหมไฟหรือถูกน้ํารอน พรอมถอด
เครื่องประดับท่ีอมความรอนออกใหหมด 
 2. ตรวจรางกาย ดังนี้ 
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 - การหายใจ ถาพบสิ่งผิดปกติ เชนเสียงแหบ 
หายใจมีเสียงผิดปกติ เสมหะมีเขมาปน ตองชวยหายใจ
โดยเร็ว 
 - ชีพจร ถาเบามาก หรือไมเตนตองชวยนวดหัวใจ 
 - การบาดเจ็บ มีบาดแผลเลือดออก ตองหามเลือด 
ถากระดูกหักก็ตองเขาเฝอกชั่วคราวให 
 - ประเมินความรุนแรงของแผลไฟไหม และใหการ
ชวยเหลือตามความเหมาะสม 
การปฐมพยาบาลแผลไหม 
 1. เฉพาะชั้นผิวหนัง 
 - ระบายความรอนออกจากแผล โดยใชผาชุบน้ํา
ประคบบริเวณบาดแผล แชลงในน้ําหรือเปดใหน้ําไหลผาน
บริเวณบาดแผลตลอดเวลา นานประมาณ 10 นาที ซึ่งจะ
ชวยบรรเทาความเจ็บปวดได 
 - ทาดวยยาทาแผลไหม 
 - หามเจาะถุงน้ําหรือตัดหนังสวนที่พองออก 
 - ปดดวยผาสะอาด เพื่อปองกันการติดเชื้อ 
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 - ถาแผลไหมบริเวณกวาง หรืออวัยวะท่ีสําคัญตอง
รีบนําสงโรงพยาบาล 
 

 2. ลึกถึงเนื้อเยื่อใต
 - ไมตองระบายความรอนออกจากบาดแผล เพราะ

จะทํา ใหแผลติดเชื้อมากข้ึน  
 - หามใสยาใดๆทั้งสิ้นลงในบาดแผล  
 - ใชผาสะอาดหอตัวผูบาดเจ็บเพื่อปองกันสิ่ง
สกปรก ให ความอบอุน และรีบนําสงโรงพยาบาล  
 
 
 
 
 

ผิวหนัง
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แผลไหมจากสารเคมี 
เมื่อถูกสารเคมีหกราดผิวหนังหรือลําตัว ใหปฏิบัติดังนี้  

1. ใชน้ําลาง โดยวิธีตักราดหรือเปดน้ําใหไหลผาน  
นานประมาณ 10 นาที หรือนานจนแนใจวาลางสารเคมีออกหมด 

2. ถอดเสื้อผาเคร่ืองประดับที่เปอนสารเคมีออกใหหมด 
3. ตรวจรางกายทั่วๆไป เกี่ยวกับการหายใจ ชีพจร 

หรือบาดแผลอื่นๆ ถามีความผิดปกติ ตองรีบใหการ
ชวยเหลือทันที 

4. นําสงโรงพยาบาลสําหรับผูที่มีอาการบาดเจ็บสาหัส 
สิ่งสําคัญ 

 - ถาสารเคมีเปนผงใหปดสารเคมีออกจากเสื้อผา
กอน แลวถอดเสื้อผาเครื่องประดับออกใหหมดแลวจึงลาง
ออกดวยน้ํา เพราะถาใชน้ําลางทันที สารเคมีจะละลายน้ํา
และทําใหออกฤทธิ์มากข้ึน 
 - ผูชวยเหลือตองระวัง
ตนเองไมใหสัมผัสกับสารเคมี
ในขณะทําการชวยเหลือ   
 
 

คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา 27

001-124.indd   2701-124.indd   27 18/9/2557   19:00:3518/9/2557   19:00:35



 
คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา                                        28 

 
สารเคมีเขาตา   
 ตองรีบใหการชวยเหลือเพราะอาจทําใหตาบอดได 
ดังนี้  
 1. ลางตาดวยน้ําสะอาด นานประมาณ 20 นาที 
โดยใช   วิธีเปดน้ําจากกอกเบาๆ ลางหรือเทน้ําจากแกวลาง 
ระวังอยาใหน้ํา กระเด็นเขาตาอีกขางหนึ่ง  

 
 2. ปดตาดวยผาสะอาด หามขยี้ตา 
 3. นําสงโรงพยาบาล 
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สิ่งที่ควรปฏิบัติและไมควรปฏิบัติในการดูแลบาดแผลไฟไหม 

สิ่งที่ควรปฏิบัติ 
1. ใชความเย็นจากน้ําระบายความรอนออกจาก

บาดแผล 
2. ปดดวยผาแหงและสะอาด 

3. ดูแลปองกันไมใหเกิดภาวะช็อก  โดยรักษา
อุณหภูมิของรางกายไมใหเย็นจัดเกินไป ดวยการหมผาให
ความอบอุน ในรายที่บาดเจ็บไมมาก และรูสึกตัวดีใหดื่มน้ํา
มากๆ 
 สิ่งที่ไมควรปฏิบัติ 
 1. หามใชน้ําแข็ง น้ําเย็นจัดประคบ หรือวางลงบน
บาดแผลไฟไหม 
 2. หามใชสิ่งตางๆปดแผลยกเวนผาสะอาด 
 3. หามดึงชิ้นสวนตางๆของเสื้อผาที่ไหมติดหนังออก 
 4. หามระบายความรอนแผลไหมที่ลึกกวาชั้นผิวหนัง 
 5. หามเจาะถุงน้ํา 
 6. หามใชขี้ผึ้ง ครีม ที่กอใหเกิดความรอนทาบริเวณ
บาดแผลไฟไหม 
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แผลไหมจากกระแสไฟฟา 
 รางกายมนุษยเปนตัวนําไฟฟาที่ดี สาเหตุมักเกิด
จากสายไฟเคร่ืองใชไฟฟาในบานชํารุด หรือทํางานเก่ียวกับ
ไฟฟา อันตรายจึงขึ้นอยูกับชนิดของกระแสไฟฟา และ
ระยะเวลาที่สัมผัสกระแสไฟฟา แผลไหมที่เกิดขึ้นตรงจุดเขา
ของกระแสไฟฟามีสีน้ําตาล พบไดมากบริเวณฝามือ สวนจุด
ที่กระแสไฟฟาออกจะเปนรอยไหมสีดํา พบมากที่เทา 
 อันตรายที่เกิดขึ้นคือ เนื้อเย่ือ ถูกทําลายอยาง
รุนแรง หัวใจเตนผิดจังหวะ หรือหยุด
หาย ใจ  ซึ่ ง เ ป นส า เห ตุของกา ร
เสียชีวิต 
 อาการท่ีพบเมื่อถูกไฟดูด 
 1. ไมรูสึกตัว 
 2. หายใจลําบาก หรือหยุดหายใจ 
 3. ออนเพลีย ชีพจรเตนไมสม่ําเสมอ หรือหยุดเตน 
 4. แผลไหม  ผิวหนังที่เปน
จุดเขาและออกของกระแสไฟฟา  
มักพบท่ีมือและเทา 
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การชวยเหลือ 
ผูชวยเหลือตองมั่นใจวาตนเองปลอดภัย และไมจับ

ตัวผูถูกกระแสไฟฟาดูดกอนตัดกระแสไฟฟา 
1. กําจัดสาเหตุ โดยใชวัสดุที่เปนฉนวน เขี่ยไฟฟา

ออก ดึงตัวผูบาดเจ็บออกจากสายไฟฟา ปดสวิทชไฟหรือสับ
สะพานไฟ 

2. ตรวจดูการหายใจ ถายังไมหายใชตองชวยการ
หายใจ 

3. ตรวจดูชีพจร ถาไมเตน ใหชวยนวดหัวใจ 
4. ตรวจดูแผลไหม เพื่อใหการปฐมพยาบาล 
5. ตรวจดูการบาดเจ็บอ่ืนๆ เพื่อใหการชวยเหลือ 
6. นําสงโรงพยาบาล 
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การบาดเจ็บของกลามเนื้อและกระดูก 

การบาดเจ็บของกระดูกและขอตอ 
 รางกายคนเราประกอบดวยกระดูกจํานวน 206 ช้ิน 
การเคลื่อนไหวของรางกายตองอาศัยการทํางานของ
กลามเน้ือ ถาปราศจากกลามเน้ือ กระดูก  และขอตอตาง ๆ
จะไมสามารถเคล่ือนไหวไดเลย การบาดเจ็บตอกลามเนื้อ
และกระดูก ทําใหมีการฉีกขาดของกลามเนื้อ เอ็น ขอตอ
เคลื่อน และกระดูกหัก ทําใหอวัยวะตางๆ เสียหนาที่ไป ไม
สามารถทํางานไดตามปกติ 
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ขอเคล็ด 

หมายถึง การที่ขอมีการเคลื่อนไหวมากเกินไป ทําใหเนื้อเยื่อ
ออนๆ และเอ็นรอบๆ ขอ หรือกลามเนื้อ มีการชอกช้ํา ฉีก
ขาด หรือยึด เนื่องจากขอนั้นถูกบิด พลิก หรือแพลงไป 
พลัดตกจากที่สูง 
 อาการ 
 1. เจ็บปวดมาก ถากดดูจะยิ่งเจ็บมากข้ึน 
 2. บวมและรอน อาจมีเลือดออกบริเวณขอ 
 3. เคลื่อนไหวไดไมถนัดจะรูสึกเจ็บ 

 4. อาจมีอาการชาบริเวณท่ีขอเคล็ด  ซึ่งแสดงวา
เสนประสาทมีการฉีกขาดดวย 

 การปฐมพยาบาล 
 1. ใหขอพักนิ่งๆ 

 2. ควรยกมือหรือเทาที่เคล็ดใหสูงขึ้น ถาเปนขอมือ
ควรใชผาคลองแขนไว 

คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา 33

001-124.indd   3301-124.indd   33 18/9/2557   19:00:3518/9/2557   19:00:35



 
คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา                                        34 

 
 3. ภายใน 24 ชั่วโมงแรกใหประคบดวยความเย็น 
เพื่อใหเลือดใตผิวหนังหยุดไหล หลังจากนั้นใหประคบดวย
ความรอน 

 4. พันดวยผายืด 
 5. ภายใน  7 วัน  หากอาการไมดีขึ ้น  ใหไป
โรงพยาบาล เพื่อตรวจใหแนนอนวาไมมีกระดูกหักรวมดวย 

ขอเคล่ือน 
 หมายถึง สวนของขอตอบริเวณปลายกระดูก
เคลื่อนหรือหลุดออกจากท่ี เกิดจากการถูกกระชากอยาง
แรง หรือมีโรคที่ขออยูกอนแลว เชน วัณโรคท่ีขอสะโพก 

 อาการ ปวด บวม เคลื่อนไหวบริเวณขอไมได อาจ
คลําพบบริเวณปลายกระดูกที่หลุดได 
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การปฐมพยาบาล 
1. ใหขอพักนิ่ง อยาพยายามดึงกลับเขาที่ 
2. ประคบดวยความเย็น 
3. เขาเฝอกชั่วคราว หรือใชผาพัน 
4. รีบนําสงโรงพยาบาล ควรงดอาหาร น้ํา และยาทุกชนิด 
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กระดูกหัก   
 การปฐมพยาบาลที่ถูกตอง จะทําใหกระดูกติดกัน
ไดเร็ว กลับคืนเปนปกติไดภายหลังที่ไดรับการรักษาที่
ถูกตองจากแพทย ในทางตรงกันขามหากใหการชวยเหลือไม
ถูกวิธี อาจเกิดอันตรายตอชีวิต หรือเกิดความพิการได เชน 
ผูปวยกระดูกสันหลังหัก 

อาการ - ปวด บวม รอน บริเวณที่หัก 

 - ถาจับกระดูกนั้นโยกหรือบิดเล็กนอยจะมีเสียงดัง
กรอบแกรบเนื่องจากปลายกระดูกที่หักนั้นเสียดสีกัน 
 - การเคลื่อนไหวผิดปกติ 
 - รูปรางของกระดูกผิดปกติ 
 - อาจมีบาดแผลและพบปลายกระดูกโผลออกมา
ใหเห็นได  
  
     
 กระดูกหักชนิดไมมีแผล         กระดูกหักชนิดมีแผลเปด 
   (Closed Fracture)           (Opened Fracture) 
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จุดประสงคของการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ

กระดูกหัก เพื่อใหสวนที่หักไดพักนิ ่งๆ ไมใหเคลื่อนไหว 
เพื่อปองกันไมใหปลายกระดูก สวนที่หักไปเสียดสีกัน หรือ
หลุดแยกออกจากกัน อาจทําใหอวัยวะขางเคียงถูกทําลาย
และเพ่ือลดความเจ็บปวด นอกจากนี้ยังทําใหเลือดออก
นอยลง 

พยายามตรึงกระดูกสวนที่หักใหอยูกับที่ โดยใช
วัสดุที่หาไดงาย เชน ไม หรือกระดาษหนังสือพิมพพับให
หนา รวมทั้งผาและเชือกสําหรับพันรัดดวย 

กระดูกหักโผลออกมานอกเนื้อ หามดันกลับเขาไป
เปนอันขาดถามีบาดแผลเลือดออกใหทําการหามเลือด และ
ปดแผลกอนทําการเขาเฝอกชั่วคราว 
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การตรวจบริเวณที่หัก ตองทําดวยความระมัดระวัง 

เพราะอาจทําใหปลายกระดูกที่หักเคล่ือนมาเกยกัน หรือ
ทะลุออกมานอกผิวหนัง 

การถอดเส้ือผาผูบาดเจ็บ ควรใชวิธีตัดตามตะเข็บ 
อยาพยายามใหผูบาดเจ็บถอดเอง เพราะจะทําใหเจ็บปวด
เพิ่มข้ึน 

การหักของกระดูกชิ้นสําคัญ เชน กระดูกเชิงกราน 
กระโหลกศีรษะ ขากรรไกร คอ และกระดูกสันหลัง ตองการ
การดูแลรักษาที่ถูกตอง เพราะการหักของกระดูกเหลานี้จะ
ทําอันตราย อยางรุนแรงตอเนื้อเยื่อใกลเคียง กะโหลกศีรษะ
แตก และสันหลังหักเปนอันตรายมากท่ีสุด เพราะวาเนื้อ
สมองและไขสันหลังถูกทําลาย 

การเขาเฝอก 
หมายถึง การใชวัสดุตางๆ พยุง หรือหอหุมอวัยวะ

ที่กระดูกหักใหอยูนิ่ง ซึ่งมีประโยชนชวยใหบริเวณท่ีบาดเจ็บ
อยูนิ่ง เปนการบรรเทาความเจ็บปวดและปองกันอันตราย
เพิ่มมากข้ึน เฝอกมี 3 ชนิดคือ เฝอกจริงหรือเฝอกถาวร 
เฝอกชั่วคราว เฝอกธรรมชาติ 
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หลักการเขาเฝอกชั่วคราว 
1. วัสดุที่ใชดามตองยาวกวาอวัยวะสวนที่หัก 
2. ไมวางเฝอกลงบนบริเวณที่กระดูกหักโดยตรง 

ควรมีสิ่งอื่นรองเชน ผาวางกอนตลอดแนวเฝอก เพื่อไมให
เฝอกกดลงบริเวณผิวหนังโดยตรง ซึ่งทําใหเจ็บปวดและเกิด
เปนแผลจากเฝอกกดได  

3. มัดเฝอกกับอวัยวะที่หักใหแนนพอควร ถารัด
แนนจนเกินไปจะกดผิวหนังจนทําใหการไหลเวียนของเลือด
ไมสะดวกเปนอันตรายได  
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การปฐมพยาบาลผูปวยกระดูกหัก 
 1. กระดูกปลายแขนหัก 
 ใชไมแผนแบนๆหรือหนังสือพิมพพับหนาๆใหมี
ความยาว ตั้งแตปลายนิ้วถึงขอศอกใชเปนเฝอก แลวพันดวย
เชือกหรือผายืดใหกระชับ ใชผาคลองคอหอยแขนขางที่หักไว 
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2. กระดูกแขน และไหปลาราหัก 
 ใชผาคลองแขนแลวผูกกับคอ ใชผาอีกผืนพันรัด
แขนขางที่หักใหติดกับลําตัว (อยาพยายามฝนงอแขนถาทํา
ไมได) กระดูกแขนหักบริเวณขอศอกอาจจะหักตอนปลาย
ของกระดูกตนแขน หรือสวนบนของกระดูกปลายแขน อยา
พยายามงอแขนเพ่ือคลองแขน ใหดามแขนในลักษณะตรง 
 

 
3. ขอศอกเคล่ือนหรือหัก 
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4. กระดูกขาทอนลางหัก 
 กระดูกปลายขาเปนกระดูกที่ชวยรองรับน้ําหนัก
ของรางกายถาหักควรดามโดยใชเฝอก 2 อันยาวตั้งแตสน
เทาถึงเหนือเขา และใชผาผูกติดกันเปนเปลาะๆ หรือถาหา
เฝอกไมได ใหใชผาหนาๆ สอดระหวางขาทั้ง 2 ขาง แลวผูก
ติดกันเปนเปลาะๆ ขอควรระวัง ควรใหปลายเทาตั้งฉาก
เสมอ และคอยตรวจดูวาผาที่มัดไวแนนเกินไปจนเลือดไหล
ไมสะดวกหรือไม และพยายามอยาเคลื่อนไหวสวนที่หัก 
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5. กระดูกตนขาหัก 
 กระดูกตนขาหักมักเกิดจากการพลัดตก หกลม 
หรืออุบัติเหตุรถชน ผูปวยจะมีอาการเจ็บปวดมาก ขาขางท่ี
หักมักจะสั้นกวาขาขางที่ดีเนื่องจากปลายกระดูกที่หักรนไป
เกยกัน 
 การดามกระดูกตนขาหักโดยใชเฝอก 2 ชิ้น โดยชิ้น
หนึ่งยาวตั้งแตสนเทาถึงใตรักแร อีกชิ้นยาวตั้งแตสนเทาถึง
โคนขา แลวใชผาผูกเฝอกทั้ง 2 ใหติดกับขาขางที่หัก ถาไมมี
เฝอกใหผูกขาท้ัง 2 ขางติดกัน ถามีบาดแผลหรือกระดูกโผล 
อยาพยายามลางทําความสะอาด ถามีเลือดออกใชผาปด
แผลหามเลือดกอนแลวจึงเขาเฝอก 

 
 
 

 

คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา 43

001-124.indd   4301-124.indd   43 18/9/2557   19:00:3718/9/2557   19:00:37



 
คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา                                        44 

 
6. กระดูกเชิงกรานหัก 
 สวนใหญเกิดจากอุบัติเหตุรถชน หรือตกจากท่ีสูง 
อาจมีภาวะแทรกซอนอื่นรวมดวย เชน มีการบาดเจ็บที่
กระเพาะปสสาวะ ทอปสสาวะ ลําไส อวัยวะสืบพันธุ ใหการ
ปฐมพยาบาลโดยไมใหกระดูกเชิงกรานเคลื่อนไหว ใชวิธีผูก
ขาทั้ง 2 ขางติดกัน โดยสอดผาสามเหลี่ยมพับกวางๆ 2 ขาง
ไวใตตะโพกและเชิงกราน ผูกปมตรงกลางลําตัว วางผานุมๆ
ระหวางขาทั้ง 2 ขาง บริเวณเขาและขอเทา แลวผูกติดกัน
ดวยผาสามเหลี่ยมพับผูกเปนเลข 8 และผูกผารอบเขาทั้ง 2 
ขาง 
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7.กระดูกสันหลังหัก   

ถากระดูกชิ้นใดชิ้นหนึ่งหักหรือเคลื่อนที่มักจะไป
กดไข สันหลังโดยเฉพาะอยางยิ่งกระดูกสันหลังสวนบน  
ถาหักจะมี อันตรายรายแรงกวากระดูกสันหลังสวนลางหัก 
ดังนั้นการ เคลื่อนยายตองทําดวยความระมัดระวังเปนพิเศษ 
เพราะสวนที่หักอาจจะไปกดหรือบาดไขสันหลังใหขาดได 
ซึ่งกอใหเกิดอันตราย ถึงชีวิตหรือไมก็เปนอัมพาต 

ไมแนะนําใหทําการเคลื่อนยายผูปวยเอง ควรแจง
ขอความชวยเหลือจากหนวยแพทยหรือผูที่มีความรูในเรื่อง
นี้ เวนแต วาสถานการณตรงนั้นไมปลอดภัย จําเปนตอง
เคลื่อนยายผูบาดเจ็บออกมาโดยเร็ว ควรหาวัสดุมาดามคอ
และหลังกอนทําการเคลื่อนยาย 
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สรุป การบาดเจ็บของกระดูกและขอตอ ทําให

อวัยวะไมสามารถทํางานไดตามปกติ อาจมีการตกเลือด
เนื่องจากมีบาดแผลมีความเจ็บปวดมากถึงกับช็อกได การ
ชวยเหลือใหถูกวิธีจึงจะทํา ใหอาการของผูบาดเจ็บบรรเทา
ลง กระดูกสันหลังหักเปนภาวะฉุกเฉินมาก เพราะจะทําให
เกิดเปนอัมพาตได ดังนั้นการ เคลื่อนยายผูปวยจําเปนตอง
ทําอยางถูกวิธี เพื่อปองกันความพิการ ที่อาจจะเกิดขึ้น การ
รักษาพยาบาลควรใหแพทยผูชํานาญ โดยเฉพาะ  
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ช็อก (SHOCK) 

ภาวะช็อก หมายถึง สภาวะที่โลหิตไปเลี้ยง
เซลลตางๆ ของรางกายไมเพียงพอ มีอาการเหง่ือออก 
ตัวเย็น ซีด กระสับกระสาย กระวนกระวาย หายใจหอบ
ลึก หรือหายใจเร็ว ดิ้น ชีพจรเบา เร็ว กระหายน้ํา ตอมา
ไมรูสึกตัว และเสียชีวิตไดถาชวยเหลือไมทัน 
 การปฐมพยาบาล 
1. ถามีบาดแผลเลือดออกใหรีบทําการหามเลือด 
2. จัดทาใหนอนราบ ตะแคงหนาไปขางใดขางหนึ่ง 
3. ยกปลายเทาสูง 
4. คลายเสื้อผาใหหลวม  
5. ใหความอบอุน หมผาให  
6. รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 
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ลมบาหมู 

 ลมบาหมู เปนโรคของระบบประสาท มักมีอาการ
เตือน   กอนชัก มีประสาทสัมผัสผิดไป  เชน  ไดกลิ่น
ประหลาด เห็นภาพ  หลอน ไดยินเสียงแปลกๆ คลาย
ละเมอน้ําลายฟูมปาก อาจมี เลือดออกในปากหรือกัดลิ้น
ตัวเองขณะชักจะไมรูสึกตัวประมาณ   5 นาที เมื่อรูสึกตัว
จะมีอาการงงและสับสน ตอมาจะนอนหลับ  หลังชักเปน
ชั่วโมง   
 การปฐมพยาบาล   
1. อยาตกใจ หามคนมุง หรือเขาไปรบกวนขณะชัก  
2. ดูแลปองกันไมใหเกิดอุบัติเหตุ เชน ตกบันได หรือลมลง  
   ศีรษะ กระแทกพ้ืน จมน้ํา  
3. ใหผูปวยนอนลงกับพื้น ใช 
   ผานุมๆ รองศีรษะขณะชัก 
4. คลายเสื้อผาใหหลวม 
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5. หลังจากหยุดชัก จัดทานอนตะแคงหนา ดูแล

ทางเดินหายใจอยาใหอุดตัน  
6. คอยดูแลจนกวาจะฟน  
 
 
 
 
 
 
 

ทานอนที่ปลอดภัย  
เปนการจัดทานอนสําหรับคนหมดสติ แตยังหายใจ

และ หัวใจยังเตนอยูหรือเปนทานอนสําหรับผูที่ไดรับการ
ชวยชีวิตจน ฟนแลว โดยใหผูปวยนอนตะแคงกึ่งคว่ําไปขาง
ใดขางหนึ่ง เพ่ือ ชวยไมใหลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจ 
เปนการเปดทางเดิน หายใจ ชวยใหสิ่งที่อาเจียน น้ํามูก 
น้ําลายไหลออกจากปากไดสะดวก  
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ขอควรระวัง หาม! จัดทานี้ในผูปวยที่สงสัยหรือมี
การบาดเจ็บของกระดูกคอ หรือกระดูกสันหลัง 
เนื่ อ งจากจะ ทํา ใหกระดู ก เค ล่ือนไปกดทับ
เสนประสาท หรือไขสันหลังจนอัมพาตได    
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สิ่งแปลกปลอมเขาตา  
 ใหทําการปฐมพยาบาล ดังนี้  

1. หามขยี้ตา 
2. เปดเปลือกตา เม่ือเห็นผงชัดเจนแลวเขี่ยออก 
3. ถาผงยังไมออก ใหลืมตาในน้ําสะอาดแลวกลอก

ตาไปมา 
4. ถาปฏิบัติทุกวิธีแลวผงยังไมออกใหไปพบแพทย 

 
สิ่งแปลกปลอมเขาหู 

1. ถาแมลงเขาหู ใหหยอดดวยน้ํามันมะกอก 
2. ถาเปนวัตถุอื่นที่ไมมีชีวิต ใหตะแคงหูขางนั้นลง 
3. ถาไมสามารถเอาออกได ใหไปพบแพทย 
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สิ่งแปลกปลอมตกลงไปในคอ 

มักเกิดการอุดตันของหลอดลม จะสังเกตเห็นวา
ผูปวยจะยกมือกุมคอพูดไมได หายใจไมออก ถาสิ่งอุดตัน
ขนาดใหญจะมีอาการหนาเขียวคล้ําหมดสติ และเสียชีวิต 

กรณีที่ผูปวยยังรูสึกตัวดี และอยูคนเดียวไมมีผูชวยเหลือ 
1. ถาสามารถไอได ใหไอออกเอง 
2. กํามือขางหนึ่งเปนกําปน วางบริเวณกึ่งกลาง

ระหวางลิ้นปและสะดือ 
3. มืออีกขางโอบรอบกําปน 
4. ออกแรงกระแทกข้ึนไปทางดานบนแรงๆ 5 ครั้ง 

โดยไมใหถูกลิ้นปหรือชายโครง 
5. พาดทองกับพนักเกาอี้ แลวกระแทก 5 ครั้ง 

จนกวาสิ่งแปลกปลอม จะหลุดออกมา 
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กรณีมีผูชวยเหลือ 
1. ใหผูปวยยืนดานหนา ผูชวยเหลือยืนดนหลัง 

และหันหนาไปทางเดียวกับผูปวย แลวสอดแขนทั้งสองขาง
ใตรักแรและโอบตัวผูปวยไว 

2. กํามือขางหนึ่งเปนกําปน วางบริเวณก่ึงกลาง
ระหวางลิ้นปและสะดือของผูปวย 

3. ดันใตกระบังลม 5 ครั้ง หรือจนกวาสิ่ง
แปลกปลอมจะหลุดออกมา 
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กรณีผูปวยหมดสติ ใหการปฐมพยาบาลดังนี้ 
1. ตรวจสอบความรูสึกตัว 
2. เปดทางเดินหายใจ ฟงเสียงหายใจ 
3. ถาไมหายใจ ใหชวยหายใจ โดยการเปาปาก 2 ครั้ง 
4. ถาทรวงอกไมขยาย แสดงวามีสิ่งอุดตัน ใหดัน

ใตกระบังลมไปทางดานศีรษะ 5 คร้ัง 
5. ใชนิ้วลวงสิ่งแปลกปลอมในปากและคอออก 
6. ถาสิ่งแปลกปลอมยังไมออก ใหดันใตกระบังลม

ซ้ําอีกคร้ัง 
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สิ่งแปลกปลอมอุดตันในเด็กทารก ใหการปฐมพยาบาลดังนี ้
 1. จับใหทารกควํ่าหนาลงตามแนวมือและแขน
ของผูชวยเหลือใหศีรษะอยูต่ํากวาลําตัว 
 2. ใชสันมือตบระหวางกระดูกสะบักทั้ง 2 ขาง 5 ครั้ง 
 3. หลังจากตบหลังแลวจับใหทารกนอนหงายบน
ทอนแขนสวนลางใหศีรษะของทารกอยูต่ํากวาลําตัว 
 4. ใชนิ้วกลางและนิ้วนางกดแบบกระแทกลงบน
ตําแหนงเดียวกับการกดหนาอกนวดหัวใจภายนอกกด
กระแทกแบบเดียวกัน 5 คร้ัง 
 5. ใชสันมือตบหลังซ้ําอีกสลับกับกดกระแทก
หนาอกจนกวาสิ่งแปลกปลอมจะหลุดออก 
 

 

คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา 55

001-124.indd   5501-124.indd   55 18/9/2557   19:00:3818/9/2557   19:00:38



 
คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา                                        56 

 
 การปฐมพยาบาลผูปวยไดรับพิษ/สารพิษ 
 การใหการชวยเหลือขั้นตน  ถาทํา ไดถูกตอง 
รวดเร็ว จะสามารถ ปองกันและลดการดูดซึม รวมถึงกําจัด
พิษและสารพิษออกจากรางกายไดอยางมีประสิทธิภาพ ทํา
ใหผูปวยปลอดภัย 
 พิษ/สารพิษ เขาสูรางกายไดหลายทาง โดยการ 
 1. โดยการกิน 
 2. โดยการสูดดม 
 3. ซึมเขาทางผิวหนัง 
 4. ฉีดเขารางกาย 
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การออกฤทธ์ิตอรางกาย 
 1. การออกฤทธ์ิเฉพาะแหง จะมีผลตอเนื้อเยื่อที่
สัมผัสสารพิษนั้นโดยตรง ทําใหเกิดการระคายเคือง พุพอง 
มีเลือดออก อักเสบ เปนตน 

 2. การออกฤทธิ์ตอระบบ สารพิษจะถูกดูดซึมเขาสู
กระแสโลหิตไปยังเนื้อเยื่อตางๆ ของรางกาย ทําอันตรายตอ
ระบบตางๆ เชน ระบบประสาทสวนกลาง หัวใจ ตับ ปอด 
กระดูก กลามเนื้อ ระบบขับถาย ระบบสืบพันธุ เปนตน 

การปฐมพยาบาลผูปวยที่ไดรับสารพิษ หรือเกินขนาด 

 1. แกไขภาวะท่ีคุกคามตอชีวิต เชน หมดสติ หยุด
หายใจ หัวใจหยุดเตน หายใจหอบ ชัก ควรใหการชวยเหลือ
ดังนี้ 

 เปดทางเดินหายใจใหโลง ถาผูปวยยัง
หายใจอยูและหมดสติ ใหจัดทานอนตะแคงหนา เพื่อ
ปองกันการสําลัก และปองกันลิ้นตกอุดกั้นทางเดินหายใจ 

 ชวยการหายใจในรายที่หยุดหายใจ 
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 ชวยกดหนาอกนวดหัวใจ ในรายที่หัวใจ

หยุดเตน 
2. การปองกัน การลดการดูดซึมของพิษ/สารพิษ 

และการกําจัดสารออกจากรางกาย โดยวิธี ลางออก ทําให
อาเจียน ลางทอง ใชสารดูดซึม ฯลฯ 

 การลางออก กรณีถูกสารพิษที่ตา ใหลาง
ตาทันทีดวยน้ําสะอาด จํานวนมากๆ นานๆ โดยใหนอน
ตะแคงหนา เอาตาขางที่ถูกสารพิษลงขางลาง เปดเปลือกตา 
แลวเทน้ําจากหัวตาลงมาดานหางตาหรือ เปดน้ําจากกอก
เบาๆใหไหลผานตา 

 กรณีสารพิษหกรดตัวใหถอดเ ส้ือผ า
บริเวณที่ถูกสารพิษออกและใชน้ําสะอาดลางออก โดยให
ไหลผานตลอดเวลาอยางนอย 15 นาที 

3. การทําใหอาเจียน ในกรณีที่ผูปวยกินสารพิษ 
หรือยา เกินขนาดในรายที่รูสึกตัวดี ใหลวงคอกระตุนให
อาเจียน  ซึ่ ง เปนวิธีทางธรรมชาติปลอดภัยกับผูปวย 
เนื่องจากขณะอาเจียนฝากลอง เสียงจะปดอัตโนมัติการ
สําลักจึงเกิดขึ้นนอย 

  

น้ํา
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 ขอหามการทําใหอาเจียน   
* กรณีผูปวยกินกรดหรือดาง เพราะทําใหหลอด

อาหาร   และชองปากเปนแผลไหมพอง  
* กรณีผูปวยดื่มสารพวกผลิตภัณฑปโตรเลียม 

น้ํามันเบนซิน น้ํามันกาด ซึ่งลื่นไหลเร็ว การทําใหอาเจียน
อาจเพิ่ม   โอกาสเปนปอดอักเสบ 

* กรณีผูปวยไมรูสึกตัว ระดับความรูสึกตัวลดลง   
* กรณีผูปวยกินสารพิษจําพวกที่กอใหเกิดอาการ

ชัก  
* ไมทราบวาไดรับสารพิษชนิดใด   

การปฐมพยาบาลสําหรับผูปวยที่ไดรับพิษ/สารพิษที่พบบอย 
 1. พิษจากยาฆาแมลง ซึ่งจะถูกดูดซึมเขาสู
รางกายได หลายทางคือ ดูดซึมเขาทางผิวหนัง สูดหายใจ
เขาไป การกิน หรือฉีดเขาสูรางกาย  
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* การขจัดพิษออกจากรางกาย
หาก พบวายังมีสารพิษตกคาง
ตามเสื้อผา รางกาย ตองรีบถอด
ออกและลางทํา ความสะอาด
ทันที 

* ในกรณีที่ผูปวยรูสึกตัวดีลวงคอทําใหอาเจียนใหดื่มนม 
* รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล 

 2. พิษจากยาปราบวัชพืช ยาฆาหญา เปนสารท่ีมี
พิษรุนแรง อันตรายมาก ดูดซึมเขาสูรางกายทางผิวหนัง สูด
ดมเขาไปในขณะฉีดพน การกินแมเพียงเล็กนอยเทาใดก็ตาม 
(การกินโดยไมกลืนหรือบวนทิ้งกอน) ไมวาเจตนาหรือ
อุบัติเหตุทําใหเสียชีวิตได ใหการดูแลเชนเดียวกับผูไดรับ
สารพิษอื่นๆ 
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 3. พิษจากยานอนหลับ และยากดประสาท ผู
รับประทานยาประเภทนี้อยางเดียวเกินขนาด ยังไมเคย
ปรากฏอาการวาเสียชีวิต ใหการปฐมพยาบาลโดยดูแล
ระบบทางเดินหายใจใหโลง และชวยหายใจในกรณีที่หายใจ
ไมเพียงพอ กรณีผูปวยรูสึกตัวดี ทําใหอาเจียน เพื่อปองกัน
และลดการดูดซึม รีบนําสงโรงพยาบาล พรอมยาหรือ
ภาชนะบรรจุ (กรณีหาได) 

 
 4. พิษจากการถูกงูกัด งูในประเทศไทยแบงเปนงู
มีพิษและไมมีพิษ ซึ่งจะมีลักษณะบาดแผลตางกัน คือ งูพิษ 
มีเข้ียวอยูดานหนาของขากรรไกรบนและมีฟน สวนงูไมมีพิษ
มีแตรอยฟน ไมมีรอยเข้ียว 
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กรณีผูพบผูปวยในท่ีเกิดเหตุ ใหความชวยเหลือ ดังนี้ 

 1. หยุดการเคลื่อนไหวของรางกาย สังเกตบาดแผลวา 
มีรอยเข้ียวงูพิษหรือไม 
 2. ใชผายืดพันตั้งแตบริเวณใตรอยเข้ียวขึ้นมาจนถึงขอ
ตอของอวัยวะสวนนั้น 
 3. ตามดวยไม หรือวัสดุอื่นเพื่อเปนเฝอกชั่วคราวอีก
ชั้นหนึ่ง และปองกันการเคลื่อนไหว จัดใหอวัยวะสวนท่ีถูก
กัดอยูต่ํากวาระดับหัวใจ 
 

ขอหาม  หามรับประทานยาและเครื่องดื่มกระตุนหัวใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอสังเกต 
ปลอบโยนใหกําลังใจ อยาใหตื่นเตน ตกใจ ซึ่งจะทําให
หัวใจสูบฉีดโลหิตมากยิง่ขึ้น พิษงูแพรกระจายไดเร็วขึ้น 
ควรนํางูที่กัดไปพบแพทยเพื่อสะดวกตอการวินิจฉัยและ
รักษา 
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ทองเดิน ทองรวง ทองเสีย  
 ในเด็กโตหรือผูใหญ 
 1. งดอาหารรสจัด และยอยยาก เลือกกินอาหาร
เหลว กินจนกวาอาการจะดี 
 2. ดื่มน้ําเกลือแร หรือผสมเอง (เกลือ ½ ชอนชา+
น้ํา 1 ขวดแมโขง) 
 3. ดื่มน้ําชาแกๆ 
 4. ถาถายรุนแรง อาเจียน ออนเพลียมาก หนามืด 
เปนลม อาการไมดีขึ้นภายใน 24 ชั่วโมง ใหไปพบแพทย 

 ในเด็กเล็ก เด็กทารก 

 1. งดนมและอาหาร ประมาณ 2-4 ชั่วโมง ดื่ม
น้ําเกลือแร 
 2. ถาเด็กหิวมากใหนมที่ชงจางๆ ทีละนอย 
 3. ถาถายทองรุนแรง อาเจียน ดื่มนมและน้ําไมได 
เด็กซึม ตาโบ กระหมอมบุม หายใจหอบแรง ถาอาการไมดี
ขึ้นใน 24 ชั่วโมง ใหไปพบแพทยโดยดวน 
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กางติดคอ 

 ใหการชวยเหลือดังนี้ 
 1. กลืนกอนขาวสุกหรือขนมปงนิ่มๆ 
 2. ถายังไมหลุด กลืนน้ําสมสายชูเจือจาง น้ํา
มะนาว ซึ่งเปนกรด จะทําใหกางออนลง 
 3. ถาไมหลุดควรไปพบแพทย 
สะอึก 
 เกิดจากความผิดปกติของการบีบรัดตัวของ
กลามเนื้อกระบังลมรวมกับการบิดตัวอยางรวดเร็วของกลอง
เสียง มักเกิดขึ้นในเวลา 2-3 นาที หรือระยะส้ันๆ มีสาเหตุ
มาจากอาหารไมยอย รับประทานอาหารเร็วเกินไป จากการ
ผาตัดบางชนิด สมองอักเสบ ใหการชวยเหลือดังนี้ 
 1. ดื่มน้ํา 1-2 แกว 
 2. เบนความสนใจของผูปวย 
 3. หายใจเขา-ออกลึกๆ ยาวๆ 

 4. ไมดีขึ้นใหไปพบแพทย 
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ตะคริว 
 เกิดจากสูญเสียน้ําและเกลือแรบางชนิดภายใน
รางกายเปนจํานวนมาก เชน เสียเหงื่อจากการออกกําลัง
กาย ใหการชวยเหลือดังนี้ 
 1. ยืดกลามเนื้อที่เกร็งใหคลายตัว 
 2. ประคบดวยความรอน หรือทาดวยครีมทาแก
ปวดเมื่อย 
 3. ใหดื่มน้ําเกลือแร 
ลมพิษ 

 เกิดจากการถูกสารที่แพ พืช สารเคมี แพอาหาร
ทะเล เหลา เบียร ละอองตางๆ ใหการชวยเหลือดังตอไปนี้ 
 1. ทายาแกผดผื่นคัน
คาลาไมน เด็กซาเมธาโซนครีม 
 2. รับประทานยาแก
แพ 
 3. หาสาเหตุที่แพ 
 4. ถาผื่นไมยุบลงและเพ่ิมมากขึ้นใหรีบไปพบ
แพทย 
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เลือดกําเดาออก 

 เกิดจากการกระแทก สั่งน้ํามูกแรงๆ การแคะจมูก 
ใหการชวยเหลือดังนี้ 
 1. นั่งกมศีรษะเล็กนอย 
บีบจมูกนาน 10 นาที หายใจทาง
ปาก 

 2. วางน้ําแข็ง หรือผาเย็น
บนสันจมูกหรือหนาผาก 
 3. ถาไมหยุดรีบไปพบแพทย 
สิ่งแปลกปลอมเขาจมูก 

 1.  บีบจมูกขางที่ไมมีของ แลวสั่งออกมาแรงๆ 
 2. อยาพยายามแคะออก 
 3. ถาเปนเด็กใหหันเหความสนใจจากจมูก ให
หายใจทางปาก 
 4. รีบไปพบแพทยทันที 
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ความปลอดภัยสําหรับเด็ก 
 1. อยาปลอยเด็กทารกหรือเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ 
ไวกับสิ่งใดๆ ที่อาจทําใหอุดตันทางเดินหายใจได เชน 
ถุงพลาสติก ใหเลือกของเลนชิ้นใหญๆ ที่ใสปากไมได 
 2. อยาใชหมอนนุมๆกับทารกอายุต่ํากวา 1 ป 
 3. อยาทิ้งทารกไวกับขวดนม หรืออาหารตาม
ลําพัง (เพราะอาจสําลักได) 
 4. หามใหถั่วลิสง นอยหนา มะขาม แกเด็กอายุต่ํา
กวา 3 ขวบ 
 5. อยาปลอยเด็กทารกไวบนเตียงกับคุณนานๆ 
เพราะจะเผลอหลับได 
 6. อยาปลอยใหเด็กทารกไวบนที่ยกสูงตามลําพัง 
 7. รถหัดเดินควรมีฐานและลอที่แข็งแรง 
 8. อยาปลอยเด็กหรือทารกไวบนเกาอี้สูงโดยไมมี
เครือ่งรัดตัว 
 9. อยาวางแจกัน แกว กาน้ํารอนไวบนโตะเตี้ย ใน
ระยะที่เด็กเอื้อมมือถึง 
 10. หาที่ครอบปลั๊กไฟ พัดลม เมื่อเด็กเรียนรูและ
สอนจุดอันตรายตางๆ ใหเด็กทราบ 
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 11. หามเด็กอายุต่ํากวา 5 ขวบ ขามถนนตาม
ลําพัง ควรจูงมือเด็กขามถนนเสมอ 
 12. อยาถือของรอน ถวยกาแฟรอนๆ เหนือศีรษะ
เด็ก 
 13. บานที่มีเด็กวัยหัดเดินเตาะแตะ ไมควรใชผาปู
โตะที่มีชายใหเด็กดึงได 
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บทที่  2 
 
 

 

การปฏิบัติการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
(Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR) 
เปนการชวยเหลือระบบการหายใจและระบบการ

ไหลเวียนโลหิตเมื่อเกิดภาวการณหยุดหายใจ และหัวใจ 
หยุดเตนกะทันหันเพื่อเปนการนําออกซิเจนเขาสูรางกาย
และชวยใหมีการไหลเวียนโลหิตทําใหเนื้อเยื่อตางๆกลับมา
ทําหนาที่ไดเปนปกติ 

ดังนั้น เม่ือเกิดอุบัติเหตุตางๆ ที่ทําใหผูบาดเจ็บเกิด
ภาวะหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเตน ผูประสบเหตุไมควร
ปลอยใหเวลาสูญเสียไปโดยไมไดทําการชวยเหลือเพราะ
โอกาสรอดชีวิตของผูบาดเจ็บจะลดลงในทุกนาทีที่ผานไป 
สิ่งสําคัญของการชวยเหลือเมื่อประสบเหตุคือ โทรศัพทขอ
ความชวยเหลือจากระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทยทันที 
จากนั้นชวยผูบาดเจ็บโดยการทําซี.พี.อาร. ในระหวางท่ีรอ
รถพยาบาลมาถึงการชวยเหลือที่ถูกตอง และเหมาะสมกับ
สามารถชวยใหการหายใจ  และไหลเวียนโลหิตของ
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ผูบาดเจ็บยังคงอยู เพ่ือประคับประคองชีวิตไว จนกระทั่ง
ไดรับการชวยเหลือขั้นสูงจากบุคลากรทางการแพทยตอไป
การทํา ซี .พี .อาร จึงเปนสิ่ งสําคัญและจําเปนสําหรับ
ประชาชน ที่ควรมีความรู และทักษะในการปฏิบัติที่ถูกตอง 

ระบบทสํีาคญัต่อการมชีีวติ 
(Vital System) 

ระบบการหายใจ 
(Respiratory System) 

ประกอบดวย ชองทางเดินหายใจ ไดแก จมูก ปาก 
กลองเสียง หลอดลม  ปอด ถุงลม ทําหนาที่นําออกซิเจนเขา
สูรางกาย และแลกเปลี่ยนกาซออกชิเจนระหวางเลือด และ
อากาศที่ถุงลม รางกายไดรับออกซิเจนจากการหายใจเขา
จากนั้นออกซิเจนจะซึมผานผนังถุงลมเขากระแสเลือด และ
ขับกาซคารบอนไดออกไซดออกจากรางกายทางลมหายใจ
ออก ลมหายใจเขามี ออกซิเจน 21เปอรเซ็นต ลมหายใจ
ออกมีออกซิเจนประมาณ 16-18 เปอรเซ็นต 
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ระบบการไหลเวียนโลหิต 
(Cardiovascular System) 

ประกอบดวย หัวใจ เลือด และหลอดเลือดทํา
หนาที่สูบฉีดเลือดแดงไปเลี้ยงสวนตางๆของรางกาย และนํา
เลือดดํากลับสูปอดเพื่อรับออกซิเจน ใหกลายเปนเลือดแดง
หมุนเวียนตลอดเวลา 

 
ระบบประสาท 
(Nervous System) 

ประกอบดวยสมอง ไขสันหลัง ทําหนาที่สั่งงาน
ผานเสนประสาทไปยังสวนตางๆของรางกาย สมองมีความ
ตองการออกซิเจน 20 เปอรเซ็นตของออกซิเจนทั้งหมดท่ี
รางกายไดรับ ถาสมองขาดออกซิเจนเพียงเล็กนอยจะเกิด
อาการหนามืดเวียนศีรษะถาขาดมากอาจทําใหเกิดภาวะ
หมดสติและเสยีชีวิตไดเซลลสมองของมนุษยทนตอการขาด
ออกซเิจนไดเพียง 4-5 นาที เทานั้น 
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ห่วงโซ่ความอยู่รอด (Chain of Survival)  

ผู้ประสบภาวะ คุกคามต่อชีวิต (Life threatening) คือ 
หัวใจวาย หยุดหายใจ หัวใจ หยุดเต้น ส าลัก อุบัติเหตุต่างๆ 
เช่น จมน้ า ไฟฟ้าดูด ฯลฯมีโอกาส รอดสูง ถ้าผู้ประสบเหตุ
ให้การช่วยเหลือโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนของห่วงโซ่ความ
อยู่รอดดังนี้  

 
 
 

  
  

1.โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ จากระบบบริการ
ฉุกเฉิน ทางการแพทย์ทันทีที่หมายเลข 1669, 1554 หรอื 191  

2. ท า ซี.พี.อาร์. (CPR) โดยให้การช่วยเหลือ ณ จุด
เกิดเหตุ ตามอาการที่ตรวจพบ เช่น หยุดหายใจ ให้ช่วยหายใจ 
โดยการ  เป่าปากเพื่อให้มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย หัวใจหยุดเต้น
ให้ช่วยกด หน้าอก เพื่อให้มีการไหลเวียนของโลหิต ที่จะช่วย
ให้ผู้บาดเจ็บ ได้รับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกาย และมีการ
ไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยง อวัยวะส าคัญ  

กระตุน้หวัใจดว้ย
ไฟฟ้าท าใหห้วัใจ
กลบัมาเตน้ 

  ไดรั้บการรักษาท า
ใหก้ลบัสู่ภาวะปกติ 

โทรศพัทท์นัทีขอ
ความช่วยเหลือ ท า ซี.พี.อาร์. ให้

มีออกซิเจนและ
เลือดไหลเวียน   
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สาเหตุที่ท าให้เกิดภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้น 

1. ระบบการไหลเวียนโลหิตและหัวใจล้มเหลว 
จากภาวะโรคหัวใจ ช็อกจากการเสียเลือดและอุบัติเหตุ
ต่างๆเป็นต้น 

2. ทางเดินหายใจถูกอุดกั้นจากการส าลักอาหาร 
หรือการส าลักควัน 

3. อุบัติเหตุต่างๆ เช่น ไฟฟ้าดูด จมน้ า ได้รับยา
เกินขนาด แพ้ยา ขาดอากาศ 
อาการ และอาการแสดง 

1. หมดสติ  (Unconsciousness) ไม่มี การ 
ตอบสนองเมื่อถูกปลุกเหรอเรียก 

2. หยุดการหายใจ (No Breathing) ไม่มีการ
เคลื่อนไหวข้ึนลงของทรวงอก หรือหน้าท้อง 

3. หัวใจหยุดเต้น (No Pulse) ไม่มีสัญญาณการ
ไหลเวียนโลหิต คือไม่มีการหายใจไม่มีการไอ และไม่มีการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย 
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หวงโซความอยูรอด (Chain of Survival)  

ผูประสบภาวะ คุกคามตอชีวิต (Life threatening) คือ 
หัวใจวาย หยุดหายใจ หัวใจ หยุดเตน สําลัก อุบัติเหตุตางๆ 
เชน จมน้ํา ไฟฟาดูด ฯลฯมีโอกาส รอดสูง ถาผูประสบเหตุ
ใหการชวยเหลือโดยการปฏิบัติตามขั้นตอนของหวงโซความ
อยูรอดดังนี้  

 
 
 

  
  

1.โทรศัพทขอความชวยเหลือ จากระบบบริการ
ฉุกเฉิน ทางการแพทยทันทีที่หมายเลข 1669, 1554 หรอื 191  

2. ทํา ซี.พี.อาร. (CPR) โดยใหการชวยเหลือ ณ จุด
เกิดเหตุ ตามอาการที่ตรวจพบ เชน หยุดหายใจ ใหชวยหายใจ 
โดยการ  เปาปากเพื่อใหมีออกซิเจนเขาสูรางกาย หัวใจหยุดเตน
ใหชวยกด หนาอก เพื่อใหมีการไหลเวียนของโลหิต ที่จะชวย
ใหผูบาดเจ็บ  ไดรับออกซิเจนเขาสูรางกาย และมีการ
ไหลเวียนโลหิตไปเลี้ยง อวัยวะสําคัญ  

กระตุน้หวัใจดว้ย
ไฟฟ้าทาํใหห้วัใจ
กลบัมาเตน้ 

  ไดรั้บการรักษาทาํ
ใหก้ลบัสู่ภาวะปกติ 

โทรศพัทท์นัทีขอ
ความช่วยเหลือ ทาํ ซี.พี.อาร์. ให้

มีออกซิเจนและ
เลือดไหลเวียน   
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3. กระตุนหัวใจดวยไฟฟา (Early Defibrillation) 

เพื่อ ชวยใหหัวใจกลับมาเตนเปนปกติ ถาทําไดรวดเร็ว 
ผูบาดเจ็บจะมีโอกาสรอดชีวิตมากข้ึน  

4. การดูแลขั้นสูง (Advance Care) เปนการรักษา
โดย การใหยา การใสทอชวยการหายใจโดยบุคลากรทาง
การแพทย ณ จุดเกิดเหตุและโรงพยาบาล เพื่อใหผูบาดเจ็บ
กลับคืนสูภาวะปกติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา74

001-124.indd   7401-124.indd   74 18/9/2557   19:00:4018/9/2557   19:00:40



 
คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา                                        75 

 
       การปฏิบัติการชวยชีวิตในผูใหญ 

(Audult CPR) 
ประเมินความรูสึกตัว    
(Check for consciousness)   
โดยการปลุก ตบบริเวณบาเบาๆ เรียกผูปวย จับชีพจรที่คอ 

 
ขอความชวยเหลือ   

(Call for Help)   
เพื่อโทรศัพทแจง 1669 จัดผูบาดเจ็บใหนอนราบบนพ้ืน
เรียบ  
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เปดทางเดินหายใจ  
(Open Airway = A)   
โดยการกดหนาผากและเชย
คางขึ้น   ถามีสิง่แปลกปลอม
ในปากใหลวงออก 
  

   
ตรวจการหายใจ  
(Check  for breathing)   
โดย ตา – ดูทรวงอก   
หู – ฟงเสียงลมหายใจ   
แกม – สัมผัสลมหายใจ  
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ถาผูบาดเจบ็ไมหายใจ 
 

 
 
 
 
 
ชวยการไหลเวียนโลหิต  
(Circulation = C) :  
กดหนาอก 30 คร้ัง  
โดยการกดหนาอก 30 
คร้ังบริเวณที่จะกด
หนาอก ชวงลางของ
กระดูกกลางหนาอก 
(sternum) บริเวณ
กึ่งกลางทรวงอก
ระหวางหัวนมทั้งสองขาง วางสนมือขางหนึ่งบริเวณก่ึงกลาง
หนาอก และวางสนมืออีกขางหนึ่งทับดานบนในลักษณะ
ประสานมือ 

ขอสังเกต 
ใชเวลาในการตรวจ 10 วินาทีเพื่อความแนใจ  

ไมควรใชเวลานอยหรือมากกวาน้ี 
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การชวยหายใจ   
(Rescue Breathing = B) 
โดยการเปาปาก 2 ครั้ง ใช
นิ้ วมือบีบจมูกใหปดสนิท 
ประกบปากใหสนิทกับปาก
ผูปวยซึ่งคางตองแหงนขึ้น 
การเปาแตละครั้งควรใชเวลาไมเกิน 10-15 วินาที และ
จะตองเห็นทรวงอกผูบาดเจ็บกระเพื่อมขึ้นทุกครั้งที่เปาปาก 

 
 
 
 

  

 
ถาทรวงอกไมกระเพื่อมขึ้นใหจัดทาทางเดินหายใจใหม 

โดย การเชยคางใหแหงนสูงขึ้นแลวเปาใหม ถาทรวงอก
ยังคงไมกระเพื่อมขึ้น แสดงวามีการอุดกั้นทางเดินหายใจ 
(ดูเร่ืองการ สําลัก) 

 
 

ขอสังเกต  
ไมควรเปาลมเขาปอดมากเกินไป เพราะลมสวนเกินจะเขา

ไปในกระเพาะอาหาร เกิดอาการแทรกซอน น้ํายอย หรือเศษ
อาหารลนจากกระเพาะอาหารเขาสูปอดได 
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จัดทานอนที่ปลอดภัย หรือทานอนตะแคงกึ่งคว่ํา  
 

 
 

*** ทําการกดหนาอก 30 ครั้ง โดยมีจังหวะหางกันหนึ่ง
พยางคจากการนับคือ หนึ่ง...สอง...สาม...สี่...จนถึง...สามสิบ  

 อัตราการกดหนาอก 100 คร้ัง/นาที  
 กดลึก 1.5-2 นิ้ว โดยกดอยางเร็วและแรง 
 ตองแนใจวาหนาอกจะคืนกลับมาปกติกอน จึงจะ
ทําการกดคร้ังตอไป 

สลับกับการเปาปาก 2 ครั้ง ตอไปเร่ือยๆ จนครบ 5 รอบ 
แลวจึงจับชีพจรที่คอ ถาไมมีชีพจรก็ใหปฏิบัติการชวยฟนคืน
ชีพตอไป จนกวาทีมชวยเหลือทางการแพทยจะมาถึง  
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 ในกรณีที่เปนเด็กโตใหกดหนาอกโดยวางสนมือ  
1 ขาง หรือ 2 ขาง ขึ้นอยูกับขนาดตัวเด็ก กดลึกเทากับ
ผูใหญ สลับกับการเปาปาก 2 คร้ัง 
 สวนเด็กเล็กกดหนาอกโดยใชนิ้วมือ (นิ้วกลางและ
นิ้วนาง)  กดลึก 0.5-1 นิ้วฟุต สลับกับการเปาปาก 2 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอสังเกต 
1. การปฏิบัติการชวยเหลือ  ตองเร่ิมตนชวยเหลือดวย

ความรวดเร็ว  จะเกิดผลสําเร็จสูง 
2. ตองทําการกดหนาอกอยางตอเนื่อง  เพื่อให

ออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะที่สําคัญ (สมอง  หัวใจ  
ฯลฯ) เพียงพอ ท่ีจะชวยชีวิตได 

3. การเปาปากท่ีถูกตอง  ตองเห็นทรวงอกกระเพื่อม
ขึ้นทุกครั้ง 
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สิ่งที่แสดงวาการชวยชีวิตไดผล 
1. รูสึกตัว มีการเคล่ือนไหวรางกาย ไอ กลืน 
2. หายใจไดเอง 
3. สีผิวหนังเปล่ียนแปลงไดดีขึ้นอุณหภูมิรางกายอุนขึ้น 

จะหยุดทําการชวยชีวิตเมื่อใด 
1. ผูบาดเจ็บหายใจไดเอง 
2. มีบุคลากรทางการแพทยมาชวยเหลือ 
3. ผูชวยเหลือเหน่ือยจนไมสามารถชวยตอได 
อนัตรายทีอาจเกิดขึนจากการช่วยชีวติ 
1. วางมือกดหนาอกผิดตําแหนง หรือ มือที่วางกระดอนไม

อยูในตําแหนงเดิมอาจทําใหเกิดกระดูกหัก (ซี่โครง 
กระดูก หนาอก) และปลายกระดูกสวนที่หักทิ่มแทง
อวัยวะภายใน ทําใหฉีกขาดและมีเลือดออกมาก 

2. ไมผอนมือหลังกดหนาอก  หรือกดเร็วเกินไป ทําใหทรวง
อกผูบาดเจ็บไมกลับคืนสภาพเดิม ปริมาณเลือดที่ไหล
กลับสูหัวใจนอยลง  สงผลใหเกิดการกดหนาอกครั้ง
ตอไป มีปริมาณเลือดออกจากหัวใจนอยลง ไมเพียงพอ
กับความตองการของอวัยวะตางๆ 

3. กดหนาอกลึกมากเกินไปทําใหกลามเนื้อหัวใจช้ํา ฉีกขาด 
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4. เปาลมเขาปอดมากเกินไปเปาแรงเกินไปหรือปดทางเดิน

หายใจไมดีทําใหลมสวนเกินเขาสูกระเพราะอาหาร 
น้ํายอย และเศษอาหารอาจลนเขาสูปอดทําใหเกิด
อันตรายได 

 
 

 
  

  
 
   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอสังเกต 
เพื่อใหการชวยเหลือเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
ผูชวยเหลือควรผานการอบรมเร่ืองการปฏิบัติการ
ชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน และหามฝกปฏิบัติกับผูที่ยังมี
ชีวิตอยู ควรฝกความชํานาญกับหุนสําหรับฝก
ชวยชีวิตเทานั้น 
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บทที่  3  
 

การยกและเคลื่อนยายผูปวย 

(Lifting and Moving) 

การยกและเคล่ือนยายถือเปนบทบาทที่สําคัญของผู
ปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน เนื่องจากการยกและเคล่ือนยาย
ที่ไมถูกวิธี เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหผูปวยเกิดความพิการ
และเสียชีวิตได นั่นหมายถึงวาการชวยเหลือที่ไมถูกตอง 
แทนที่จะเปนการชวยใหผูปวยปลอดภัย แตกลับเปนการทํา
ใหผูปวยไดรับอันตรายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การยกและ
เคลื่อนยายผูปวยที่ถูกวิธี จะชวยลดอันตรายที่อาจเกิด
ขึ้นกับตัวผู ช วยเหลือเองดวย  เนื่ องจากในแตละปมี
ผูไดรับบาดเจ็บจากการยกและเคล่ือนยายผูปวยอยางผิดวิธี 
ดังนั้นผูปฏิบัติการทุกคน จึงควรฝกฝนทักษะการยกและ
เคลื่อนยายอยางถูกตอง และเหมาะสมกับสภาวะผูปวยแต
ละคน เพื่อความปลอดภัยทั้งตัวผูปฏิบัติการเองและผูปวย 
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กฎทั่วไปในการยกและเคล่ือนยายผูปวย 

การยกและการเคล่ือนยายผูปวยมีอยูดวยกัน หลายวิธี 
แตหลักการเหมือนกันโดยมีกฎทั่ ว ไปในการยกและ
เคลื่อนยาย คือ  

1. บอกเลาแผนการกับผูที่มาชวยวาจะทําอะไร 
เพื่อใหเขาใจตรงกันกอนการยกและเคลื่อนยาย  และท่ี
สําคัญก็ตองบอกผูปวยดวยวาจะตองทําอะไรกับเขาบาง 

2. ประมาณกําลังที่จะยกผูปวย ถาไมแนใจวายกไหว
ตองหาคนชวยใหมากพอหามลองยกเด็ดขาด เพราะผูปวย
จะไดรับอันตราย และพิจารณาใชวิธีการยกและเคลื่อนยาย
ใหเหมาะสมกับสภาพผูปวยดวย 

3. การระวังความปลอดภัย หามทําหลังงอเวลายก 
เพราะจะทําใหหมอนรองกระดูกหลังเคลื่อน เกิดอาการปวด
หลัง หรอืเสียวแปลบตามเสนประสาท ดังนั้นตองใหหลังตรง
เสมอ ใหน้ําหนักที่ยกอยูใกลตัวมากที่สุด 

. ทาทางในการยกและเคล่ือนยาย ใหยืนในตําแหนง
ที่เหมาะสม เวลายกผูปวยตองยอขา งอเขา และหนีบแขน 
กํามือที่จับผูปวยใหแนน ใหแขนอยูแนบลําตัวมากที่สุด จะ
ทําใหไดแรงมาก เวลายกใหยกขึ้นตรงๆ 
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5. ตองยกผูปวยโดยใหตัวเราอยูในสมดุล น้ําหนักจะได

ลงที่ศูนยกลางลําตัว ทําใหออกแรงไดเต็มที่ และตัวผูยกเองก็
จะปลอดภัย ไมเกิดการบาดเจ็บตอกลามเนื้อและเสนประสาท  

6. ตองทําดวยความละมุนละมอมที่สุด เราตองการให 
คนอื่นปฏิบัติตอเราอยางไร ก็ควรปฏิบัติเชนนั้นตอผูอื่นดวย  
หลักสําคัญที่จะตองยึดถือเสมอ เมื่อจะทําการเคล่ือนยาย
ผูปวย  

1. อยาเคลื่อนยายผูปวยโดยไมจําเปน ยกเวนอาการ
ไมปลอดภัยหรือสถานการณที่เกิดเหตุไมปลอดภัย 

2. หามเคลื่อนยายผูที่ไดรับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง 
โดยไมไดดามกระดูกกอน 

3. หามเคลื่อนยายผูปวยโดยที่ยังไมไดแกไขสวนท่ี
บาดเจ็บ 

4. หามทิ้งผูปวยที่หมดสติอยูเพียงลําพัง เพราะผูปวย
อาจมีอาการทรุดลงเมื่อไรก็ได 

5. หามทําใหผูปวยบาดเจ็บมากข้ึน 
6. หามทําในสิ่งที่ไมรูหรือไมแนใจ ในกรณีที่ไมแนใจ

วาควรอยางไร อยาตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ไมรูโดยเด็ดขาด 
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การเคลื่อนยายผูปวย โดยทั่วไปมีอยู 2 ลักษณะ คือ 
 1. การเคลื่อนยายแบบฉุกเฉิน 

 2. การเคลื่อนยายแบบไมฉุกเฉิน 
1. การเคลื่อนยายแบบฉุกเฉิน  เปนการเคล่ือนยายที่

อันตรายและนากลัวที่สุดในการเคล่ือนยายผูปวยแบบรีบ
รอน คือการทําใหเกิดการบาดเจ็บตอไขสันหลัง ในผูปวย
ฉุกเฉินที่เปนผูปวยอุบัติเหตุ ดังนั้นถาจําเปนตองเคล่ือนยาย
ผูปวยโดยเร็วจากการติดอยูในยานพาหนะ ควรใชอุปกรณที่
ชวยปองกันกระดูกสันหลังเทาที่จะทําได ในการดึงตอง
พยายามดึงผูปวยตามแนวยาวของลําตัวเพื่อกันอันตรายตอ
ไขสันหลัง  ผูปวยที่จําเปนจะตองทําการเคลื่อนยายทันที 
โดยการเคลื่อนยายแบบฉุกเฉิน จะใชในกรณีที่อาจกอเกิด
อันตรายกับผูปวยถาไมเคลื่อนยายเทานั้น ไดแก 

(1) ไฟไหมหรืออันตรายจากไฟ 
(2) ระเบิดหรือวัตถุอันตราย 
(3) สามารถปองกันอันตรายในที่เกิดเหตุแกผูปวยได 
(4) ไมสามารถเขาถึงผูปวยรายอื่นซึ่ งติดอยู ใน

ยานพาหนะและตองการการรักษาพยาบาลชวยชีวิต 
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(หมายถึงผูปวยรายดังกลาวกีดขวางทางท่ีจะเขาชวยอีกราย
หนึ่ง) 

(5) ไมสามารถใหการรักษาพยาบาลไดเนื่องจาก
ตําแหนง และทาของผูปวย เชนผูปวยหัวใจหยุดเตนขณะนั่ง
บนเกาอี้ หรือนอนบนเตียง 

แตอยางไรก็ตาม ถึงแมวาผูปวยในกรณีดังกลาว
ขางตน จําเปนตองไดรับการชวยเหลือโดยการเคล่ือนยาย
ออกมาจากที่เกิดเหตุอยางเรงดวน แตขณะเดียวกัน ผูชวย
เหลือก็ตองประเมินสถานการณวามีความปลอดภัยเพียงพอ
กับตัวผูชวยเหลือเองดวย และในการเคล่ือนยายตองปฏิบัติ
ดวยความระมัดระวังและรวดเร็ว 

 
1. วิธีการเคล่ือนยายแบบฉุกเฉิน 
ถาผูปวยอยูที่พื้นจะสามารถเคล่ือนยายไดโดยวิธีตอไปนี้ 

วิธีที่ 1 ดึงเสื้อบริเวณคอและไหลผูปวย 
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วิธีที่ 2 ลากทางปลายเทา โดยใชมือสองขางจับบริเวณขอ
เทาผูปวย แลวดึงเขาหาตัว  แตกอนลาก ใหจัดทาผูปวย 
โดยการยกแขนสองขางของผูปวยใหอยูเหนือศีรษะของ
ผูปวยกอน 

 
 
 

 
 
 
วิธีที่ 3 ใหผูปวยนอนบนผา มวนผาดานลําตัวผูปวยทั้งสอง
ดาน เวนผาดานศีรษะไว พอสมควร สําหรับใชลาก แลวลาก
ผาดานศีรษะผูปวย 
 

   

คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา88

001-124.indd   8801-124.indd   88 18/9/2557   19:00:4218/9/2557   19:00:42



 
คูมือการปฐมพยาบาลเบื้องตน ฉบับพกพา                                        89 

 
วิธีที่ 4 สอดแขนเขาไปใตรักแรผูปวยจากดานหลัง แลวจับ
ตนแขนผูปวยไวใหแนนแลวจึงลากผูปวย 

 
 

2. วิธีการเคลื่อนยายผูปวยแบบไมฉุกเฉิน 
การยกและเคลื่อนยายผูปวยแบบไมฉุกเฉิน เปน

การยกและเคล่ือนยายผูปวยที่ใชกับผูปวยที่ไมมีความ
จําเปนตองรีบเคลื่อนยาย เชน ไมมีภาวะคุกคามตอชีวิตท่ี
อาจทําใหเสียชีวิตไดในเวลาอันรวดเร็ว หรือไมอยู ใน
สถานการณที่ เปนอันตราย เปนตน ซึ่งในการยกและ
เคลื่อนยายผูปวยแบบไมฉุกเฉิน มีอยูหลายวิธี ทั้งแบบที่ใช
อุปกรณ และไมใชอุปกรณ ดังนั้นผูปฏิบัติการตองพิจารณา
ใหเหมาะสมกับผูปวยแตละราย และกอนทําการเคลื่อนยาย
ผูปวยจะตองแกไขสวนที่บาดเจ็บกอน 
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 - ถาผูปวยมีบาดแผลตองการหามเลือดกอน 
 - ถาผูปวยมีกระดูกหัก จะตองดามกระดูกกอน 
เพื่อเปนการปองกันไมใหผูปวยบาดเจ็บมากข้ึนระหวางการ
เคลื่อนยาย 
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การยกและเคลื่อนยายแบบไมใชอุปกรณ 

การยกและเคลื่อนยายโดยผูชวยเหลือคนเดียว 
วิธีที่ 1 ทาประคองเดิน 

 การประคอง เดิ น โดยผู ช ว ย เหลื อคน เดี ย ว  
ใชสําหรับการเคลื่อนยายผูปวยรูสึกตัวดี  และพอจะ
ชวยเหลือตัวเองได  มีการบาดเจ็บบริเวณขาหรือเทา  ทําให
ไมสามารถเดินเทาไดสะดวก    ไมมีกระดูกหรือกระดูกหลัง
หักและผูปวยตัวใหญพอๆ กับผูชวยเหลือ  อยาลืมขั้นตอน
การเคล่ือนยายตองบอกเลาแผนการแกผูปวยกอนเสมอวา   
เราจะชวยทําอะไรจะพาเดินไปทางไหนและประมาณกําลัง  
ตองใหผูปวยเดินนําหนาเสมอ  ผูชวยตองมองเทาผูปวย   
ถาผูปวยลมระหวางทางจะไดประคองผูปวยไวไดอยาง
ปลอดภัยทั้งตอผูปวยและตนเอง 

 วิธีการ   ใหผูชวยเหลือเขาประชิดตัวผูปวยดานที่
ไดรับบาดเจ็บ  จับขอมือผูปวยมาคลองคอของผูชวยเหลือ  
พรอมกับผูชวยเหลือใชขาของตนเอง
รับบาดเจ็บ  แลวบอกใหผปูวยเดิน  
เปนตัวชวยในการนําเดิน 

ล็อคขาของผูปวยที่ได
โดยใชขาของผูชวยเหลือ
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วิธีที่ 2  การอุมแบก  มี 2 วิธี 
วิธีที่ 1 การอุมแบกโดยผูชวยคน
เดียว 
 วิธีนี้เหมาะสําหรับผูปวยที่
มีน้ํ าหนักตัวนอย  หรือผูปวยเด็ก  
หรือผูปวยตัวเล็กกวาผูชวยเหลือมาก 
และไมมีกระดูกหักที่ใดๆการอุมจะ
เปนการเคลื่อนยายที่สะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัยแตถาผูปวยตัวใหญ 
อาจใชวิธียกโดยคนหลายๆคน 
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วิธีที่ 2  
ขั้นตอนท่ี 1 ผูชวยเหลืออยู
ด า น ป ล า ย เ ท า ผู ป ว ย   
พรอมจับปลายเทาผูปวยให
อยูในทา ตั้งเขา 

ขั้นตอนที่ 2  
ผูชวยเหลือใชปลายเทาทั้ง
สองขางเหยียบดันปลายเทา
ผูปวย  อยูในทาเตรียมที่จะ
ดึงตัวผูปวยขึ้น 
 
 
ขั้นตอนท่ี 3 ผูชวยเหลือออกแรงดึงตัวผูปวยขึ้นไวบนบา 
พรอมท้ังใชมือขางหนึ่งรวบตัว
ผูปวยไว และมืออีกขางจับ
ขอมือผูปวยไว 
 
 
 

ขั้นตอนท่ี 1 

ขั้นตอนท่ี 2 

ขั้นตอนท่ี 3 การดึงตัวผูปวย 
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ขั้นตอนที่ 4 ยกตัวผูปวยไวบนบา 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
การยกและเคลื่อนยายโดยผูชวยเหลือ 2 คน  

วิธีที่ 1 การอุมแบกหนา-หลัง ใชในกรณีที่ผูปวยตัว
ใหญ อุมคนเดียวไมไหวและไมมีกระดูกสวนใดหัก 
วิธีการ 

1) ใหผูปวยนอนราบกับพื้น  ชันเขาขึ้น 
2) ผูชวยคนที่ 1 อยูดานศีรษะของผูปวยใชมือทั้งสอง

ขางจับบริเวณไหลทั้งสองขาง สวนผูชวยอีกคนอยูปลายเทา
ผูปวย 

ขั้นตอนท่ี 4 ยกตัวผูปวยไวบนบา 
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3) ผูชวยเหลือคนท่ีอยูปลายเทาจับขอมือผูปวยทั้ง
สองขาง แลวดึงตัวผูปวยขึ้นในทานัง่  และในจังหวะเดียวกนั   
ใหผูชวยเหลือคนที่อยูดานศีรษะผูปวยใชฝามือทั้งสองขาง
ดันหลังของผูปวยไวพรอมทั้งใชเขาขางหนึ่งดันหลังผูปวยไว
ดวย 

 
 
 
 
 

4) ผูชวยคนท่ีอยูปลายเทา หันหลังใหกับผูปวย  
กลับอยูในตําแหนงระหวางขา2ขางของผูปวย  แลวใหจับ
บริเวณขอพับเขาทั้งสองขาง  (ถาผูปวยเปนผูหญิง ใหผูชวย
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เขาทางดานขาง  ดานใดดานหนึ่ง  แลวสอดแขนดานหนึ่ง
เขาใตขอพับเขา มืออีกขางกดบริเวณขอเทา ในทาท่ีพรอม
จะยก) 

 
 5) ผูชวยเหลือที่อยูดานหลังผูปวย ใหสอดแขนเขา
ทางใตรักแรของผูปวยพรอมจับแขนผูปวยเขาหาตัวทั้งสอง
ขาง   จากนั้นใหผูชวยใชมือขวาของตัวเองจับมือซายของ
ผูปวย  และใชมือซายจับมือขวาของผูปวย 
 6) เมื่อผูชวยทั้งสองอยูในทาพรอมยก ตามขอ 4 
และ 5 ใหผูชวยทั้งสองคนใหจังหวะซ่ึงกันและกัน และยก
ผูปวยขึ้นพรอมๆกัน 
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วิธีที่ 2 การอุมแบกดานขาง ใชในผูปวยรูสึกตัวดี 

วิธีการ 
 1. ใหผูปวยอยูใน
ทานั่ง แลวเอามือโอบบา
ของผูชวยเหลือทั้งสอง 
 2. ผูชวยทั้งสอง
คน ออมมือที่อยูดานชิดตัว
ผูปวยไปทางดานหลังของผูปวย ในลักษณะท่ีมือของผู
ชวยเหลือไขวกันทางดานหลังของผูปวย มือของผูชวยทั้ง
สองจับขอบเอวของผูปวย 

3. มืออีกขางของผูชวยเหลือทั้งสอง สอดเขาใตขอ
พับเขาทั้งสองขางของผูปวยอยูในทาพรอมยก 
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 4. ผูชวยเหลือใหสัญญาณทําการยกผูปวยขึ้น
พรอมๆกัน 

วิธีที่ 3 การพยุงเดินโดยผูชวยเหลือ 2 คน 
 ใชในกรณีผูปวยรูสึกตัวดี ที่อาจมีบาดเจ็บเล็กนอย
บริเวณขาท่ีทําใหเดินไมสะดวก และตัวใหญ ไมสามารถ
เคลื่อนยายโดยคนเดียวได 
 วิธีการ  ผูชวยเหลือ 2 คน เขาประคองผูปวยคน
ละขาง และผูชวยเหลือแตละคน จับขอมือผูปวยคนละขาง 
มาคลองคอตนเอง แลวคอยๆพยุงเดิน และบอกเลาทิศ
ทางการเดินกับผูปวยวาจะเดินไปทางไหน 
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การยกเคลื่อนยายโดยผูชวยเหลือ 3 คน 
วิธีการ  
 1.ผูชวยเหลือผูปวยทั้ง 3 คน นั่งทาชันเขาขาง
เดียวกัน เรียงแถวเดียวกันทางดานใดดานหนึ่งของผูปวย 
  2. ใหผูชวยเหลือคนใดคนหนึ่ งทํ าหนาที่ เปน
หัวหนาทีม คอยส่ังการและใหจังหวะแกสมาชิกในทีมเพ่ือ
ความพรอมเพียงในการยก 
  3. ใหผูชวยเหลือทั้ง 3 คนวางมือบนลําตัวผูปวย  
โดยผูชวยคนท่ี 1 วางมือตรงตําแหนงหนาอกหรือลําตัวชวง
บน ผูชวยคนที่ 2 วางมือตรงตําแหนงสะโพกและตนขา
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ดานบน สวนผูชวยคนท่ี 3 วางมือตรงตําแหนงตนขา
ดานลางและสวนปลายขา 

 
  4.ผูชวยเหลือทั้ง 3 คน สอดมือเขาใตลําตัวของ
ผูปวย  ตรงตามตําแหนงที่ไดวางมือไว โดยไมยกตัวผูปวยสูง
จากพื้นเกิน 8 เซนติเมตร และตัวผูปวยตองตรงตลอดเวลา 
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 5. หัวหนาทีมสั่งการ
ใหจังหวะใหแกสมาชิกในทีม 
ยกผูปวยขึ้นพรอมกัน วางบน
เขา ผูชวยเหลือขยับมือให
สามารถรับน้ําหนักไดพอดี 

 6. หัวหนาทีมสั่งการใหสมาชิกในทีมยกผูปวยข้ึน
พรอมๆกัน และอยูในทายืนพรอมพับตัวผูปวยพับเก็บเขาหา
ตัวผูของชวยเหลือทั้ง 3 คน 

7. หัวหนาทีมสั่งการใหออกเดินไปดานซายหรือดานขวา ซึ่ง
จังหวะในการเดินเปนไปในลักษณะกาวชิดกาว พรอมๆ กัน
ทั้ง 3 คน จนถึงที่หมาย 
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 8. เมื่ อถึ งที่หมาย  จะวางตัวผูป วยลง   ใหผู
ชวยเหลือทั้ง 3 คน นั่งในทาคุกเขาขางหนึ่งพรอมๆกัน โดย
ผูปวยอยูในทาเดียวกับชวงจังหวะตอนยกข้ึน 
 

  

. หวัหนา้ทีมสงัการใหว้างผูป่้วยลงพร้อมๆกนั 
 

การยกและเคลื่อนยายโดยผูชวยเหลือ 4 คน หรือมากกวา 
วิธีการ 
 1.ผูชวยเหลือ 3 คน นั่งในทาชันเขาขางใดดาน
หนึ่ง (ควรเปนขางเดียวกัน) อยูดานขางผูปวย 

 2.ผูชวยเหลือหนึ่งคนที่อยูในตําแหนงดานศีรษะ
ผูปวย  เพื่อปองกันอันตรายบริเวณกระดูกตนคอ 
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3.ผูชวยเหลือที่อยูดานขางทั้ง 3 คน  วางมือใน
ลักษณะแบมือบนลําตัวผูปวยเพ่ือกําหนดตําแหนงในการ
วางมือในการยกผูปวย 
 4.เมื่อผูชวยเหลือทั้ง 4 คน วางมือในตําแหนงที่
ถูกตองแลว  ใหหัวหนาทีมสั่งการใหจังหวะแกสมาชิกในทีม  
สอดแขนเขาใตลําตัวผูปวยพรอมๆกัน 

 5.หัวหนาทีมสั่งการใหสมาชิกในทมียกตัวผูปวย
พรอมๆกัน แลววางพักบนเขา 
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 6.หัวหนาทีมสั่งการใหยกตัวผูปวยขึ้นอยางพรอม
เพรียงกันในทายืนพรอมจะเดิน 
 7.หัวหนาทีมสั่งการ ใหสมาชิกเคลื่อนยายผูปวยไป
ยังจุดหมาย โดยการออกเดินกาวไปในทางเดียวกัน 
 8.เมื่อถึงที่หมาย  จะวางผูปวยลงใหผูชวยทั้ง 4 คน นั่ง
ในทาคุกเขาขางหนึ่งพรอมๆโดยอยูในทาเดียวกับชวงจังหวะใน
การยกขึ้น หัวหนาทีมสั่งการใหวางผูปวยพรอมๆกัน 

การเคลื่อนยายแบบใชอุปกรณ 
 1.การใชแผนกระดานรองหลังยาว (Long spinal 
board) 
 การเตรียมความพรอมของอุปกรณ การเตรียม
ความพรอมในการปฏิบัติงานผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตน  
ควรตองมีการตรวจสอบความพรอมใชของอุปกรณทุกวัน
และทุกครั้งหลังใชงาน เพื่อใหมีความพรอมสําหรับการใชใน
การปฏิบัติงานคร้ังตอไป ชุดอุปกรณชุดแผนกระดานรอง
หลังยาว  มีดังนี้ 

(a) เปล (Long spinal board) 
 (b) ชุดยึดตรึงศีรษะ (Head immobilizer) 
 (c) สายรัดตรึงตัวผูปวย (Belt) 
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วิธีการใช 
1.จัดทาผูปวยใหอยูในทานอนหงายราบ (ถาหลังเกิดเหตุ
ผูปวยไมไดอยูในทานอนหงายราบใหผูชวยเหลืออยางนอย 
2-3 พลิกตัวผูปวยแบบทอนซุง (Log roll) เพื่อพลิกตัวผูปวย
ใหอยู ในท านอนหงาย  พรอมกับ ใสอุปกรณดามคอ 
(Cervical hard collar) กอนทําการเคลื่อนยายข้ึนบน   
Long spinal board 

การวัดขนาดของเฝอกดามคอ 
ทานั่ง  วัดจากแนวขนานปลายคางถึงความยาวชวงคอ 
ทานอน  วัดจากปุมขากรรไกรลางถึงความยาวชวง

คอ 

 
 
 
 
 

กการารวดัขนาดเฝือกดามคอและการใส่ วดัขนาดเฝือกดามคอและการใส่ HHaarrdd  CCoollllaarr   
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2. ผูชวยเหลือ 1 คน ใหทําหนาที่ประคองศีรษะผูปวยไว
ตลอดเวลา  จนรัดตรึงตัวผูปวยเรียบรอยพรอมเคลื่อนยาย 

 

 

 

 
 

3. ผูชวยเหลือที่เหลือ นั่งคุกเขาตรงตําแหนง บริเวณหนาอก 
สะโพก  และผูชวยเหลืออีกคนเตรียมกระดานรองหลังวาง
ใหพอดีกับตัวผูปวย 

 
 
 
 
 

4. ผูชวยเหลือทั้ง 3 คน ทําการพลิกตัวผูปวย เพื่อเตรียมขึ้นบน
แผนกระดานรองหลังยาว โดยผูชวยคนท่ีทําหนาที่ประคอง
ศีรษะอยู ใหทําหนาที่ตอไป สวนผูชวยเหลืออีก 2 คน ใหอยู
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ดานเดียวกัน  หนึง่คนอยูตรงตาํแหนงบริเวณหนาอกและ
สะโพก อีกคนอยูตรงตําแหนงสะโพก และขา 2 ขาง 
5.ผูชวยเหลือคนใดคนหนึ่ง ควรเปนหัวหนาทีม  สั่งการให
สมาชิกในทีมพลิกตัวผู ปวยเขาหาตัวพรอมกันและเอื้อม
มือขางหนึ่งไปขยับแผนกระดานลองหลังยาวเขามาประชิด
ตัวผูปวย (ถามีผูชวยเหลืออีก 1 คน (คนที่ 4) อาจให 
ผูชวยเหลือคนท่ี 4 เปนคนสอดแผนกระดานรองหลังยาวให) 
 

 

 

 
6.คอยๆวางตัวผูปวยลงบนแผนกระดานลองหลังยาว  อยาง
พรอมเพียงกันถาวางครั้งแรกลําตัวผูปวยกับขนาดความยาว
ของเปลไมไดขนาดกัน  ใหทําการขยับตัวผูปวยในลักษณะ
การสไลดขึ้นหรือลง ใหไดระดับที่พอดี คือ ระดับที่ไหลของ
ผูปวยอยูตรงระดับขอบลางของแผนรองศีรษะของชุดยึด
ตรึงศีรษะ 
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7. ทําการรัดตรึงลําตัว  ดวยสายรัดตรึง โดยสายรัดตรึงเสน
ที่ 1 รัดตรงตําแหนงหนาอก ออมใตรักแร เสนท่ี 2 รัด
บริเวณสะโพก  และเสนที่ 3 รัดตรึงตรงตําแหนงเขา และใน
กรณีตองเคลื่อนยายผูปวยแบบแนวดิ่ง หรือตะแคง การรัด
ตรึงสายรัดตัวเสนที่1 ควรเปนไปอยางเพียงพอ และควรมี
อีกเสน หรือขยับเสนที่3 มาใชสําหรับรัดขอเทาและยึดตรง
ฝาเทาไว เพื่อมิไหผูปวยไถลลงขณะเคล่ือนยาย 

 

8. วางชุดประคองศีรษะผูปวย พรอมรัดตรึงศีรษะดวยสาย
รัดตรึงศีรษะ บริเวณหนาผาก และคาง (ควรยึดตรึงบริเวณ
ศีรษะทายสุดเพื่อจะไดไหผูชวยเหลือหนึ่งคนคอยประเมิน
ความรู สึก  การหายใจและสั ง เกตการเป ล่ียนแปลง
ตลอดเวลา) 
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9.พรอมยกและเคล่ือนยาย ซึ่งในการยกผูชวยเหลือ

ควรยกในลักษณะแขนตรงและตึง ไมควรงอแขนขณะยก 
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 การยกผูปวยมีสองวิธี   

วิธีแรก  ยกแบบมือเดียว  เหมาะสําหรับการยกและ
เดินในระยะไกลๆ โดยมีหัวหนาทีมซึ่งจะอยูดานหนา คอย
ใหจังหวะในการยกและการเดิน ผูชวยเหลือจะนั่งคุกเขา
หนึ่งขางนั่งตัวตรง การจับเปลใชคว่ํามือลง การลุกยืนจะใช
แรงจากขาท้ังสองขาง 
 การยกแบบผูชวยเหลือ 3 คน 

การยกแบบผูชวยเหลือ 4 คน 
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วิธีที่สอง  ยกแบบสองมือ สําหรับการยกเดินที่ไม

ไกลมากหรือยกแลวนําผูปวยวางบน Stretcher หรือขึ้น
รถพยาบาลโดยผูชวยเหลือจะนั่งชันเขาทั้งสองขาง จับเปล
ดวยมือสองขางในทาหงายมือขึ้น หัวหนาทีมจะอยูดานหนา
จะเปนคนใหจังหวะในการลุกยืน จังหวะในการเดิน เปน
ลักษณะกาวชิดกาว พรอมๆกันทุกคน 
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บทที่  4 
 
 

การคัดแยกกรณีสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุภัยหมู 
ภัยพิบัติ (Major incident) หมายถึง เหตุการณ

ที่สรางความเสียหายท้ังในชีวิตและทรัพยสิน ที่เกินกําลัง
ของหนวยงานในโครงสรางพื้นฐานของชุมชนแหงนั้น ณ 
เวลาขณะนั้นจะสามารถรับมือ และแกไขสถานการณได    

อุบัติ เหตุหมู  หรืออุบัติ เหตุกลุ มชน  (Mass 

casualty) หมายถึง การบาดเจ็บอุบัติเหตุคราวเดียวกัน
เปนจํานวนมากเกินขีดความสามารถของโรงพยาบาลที่จะ
ใหเกิดการรักษาตามปกติได ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากภัย
ธรรมชาติ น้ําทวม พายุ ไฟไหม จากการกระทําของมนุษย 
เชน ตึกถลม รถชน ฯลฯ 
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แนวคิดในการปรับเปลี่ ยนใหถูกตองในการ

ปฏิบัติการดานการแพทย เพื่อควบคุมสถานการณดาน 
สาธารณภัย 

1. กูชีพทีมแรกตองไมดวนเขาชวยผูปวย 
2. จะตองกําหนดใหมีพื้นที่สําคัญเพื่อปฏิบัติงานควบคุม
สถานการณ 

3. ตองนําคนเจ็บมารวมกันที่จุดรักษาพยาบาล 
4. ตองคัดแยกกอนใหการชวยเหลือที่จุดรักษาพยาบาล 
5. ตองกําหนดใหมีผูทําหนาที่ Field commander 
6. ตองมีขอมูลเพื่อการนําสงคนไขไปโรงพยาบาลเครือขายที่
เหมาะสม 

7. ผูบริหารระดับสูงสามารถบัญชาการได โดยไมตองมา ณ 
จุดเกิดเหตุ 

8. ทีมงานทุกคนตองมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 
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อุปกรณที่ใชปองกันตัวเองจาดอันตรายตางๆ 

อันตรายที่อาจเกิด อุปกรณปองกันตัวเอง 
อุบัติเหตุจราจร 
ฝนหรือลม 
การบาดเจ็บที่ศีรษะ 
การบาดเจ็บที่ตา 
การบาดเจ็บที่ใบหนา 
อันตรายจากเสียง 
การบาดเจ็บที่มือ 
เลือดหรือส่ิงคัดหลั่ง 
การบาดเจ็บที่เทา 

เสื้อสะทอนแสง 
เสื้อกันฝน เสื้อคลุม 
หมวกนิรภัยที่มีสายรัดคาง
และสีเดนชัด 
แวนตา 
กระบังหนา 
เครื่องปองกันเสียง 
ถุงมือชนิดหนา 
ถุงมือทางการแพทย 
รองเทาบูต 
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บทบาทของชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนชุดแรก

ที่มาถึงจุดเกิดเหตุ กรณีอุบัติภัยหมูหรือสาธารภัย 

1.  ช วยจัด เต รียมพ้ืนที่ จุดต า งๆตามการ ส่ังการของ    
     commander 
2 . ปองกันตัวเอง และควบคุมสถานการณใหปลอดภัย

รวมกับทีมตํารวจ กูภัย ดับเพลิง ปภ. 
3. สื่อสารขอมูลสถานการณไปยังศูนยรับแจงเหตุและส่ังการ 
4. ชวยประเมินสถานการณ 
5. นําผูบาดเจ็บออกจากซากรถหรือซากปรักหักพัง 
6. ชวยคัดแยกผูบากเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ (Triage sieve) 
7. ชวยเคลื่อนยายผูบาดเจ็บที่คัดแยกจากจุดเกิดเหตุแลว

มายังจุดรักษาพยาบาล 
8. ชวยปฐมพยาบาล ณ จุดรักษาพยาบาล 
9. ชวยเคล่ือนยายผูบาดเจ็บจากจุดรักษาพยาบาลขึ้น
รถพยาบาลฉุกเฉินและนําสงโรงพยาบาล 
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การกั้นแบงพ้ืนที่ 

เปนการกําหนดความชัดเจนของแตละพื้นที่ ซึ่งอาจใช
แถบสีตางๆของตํารวจหรือวัสดุอยางอื่น เพื่อกั้นแบงและ
เลือกจะใหใครเขาออกบริเวณตางๆโดยเขตควบคุมชั้นนอก 
จะลอมรอบเหตุการณทั้งหมดไว มักใชรถตํารวจ 

เขตควบคุมชั้นใน เปนพื้นที่ใชเพื่อคัดแยกผูปวย ณ จุด
เกิดเหตุ (Triage sieve) และเจาหนาที่และอาสาสมัครท่ี
ไดรับการฝกฝนมาอยางเหมาะสมแลวเทานั้น ที่สมควรจะ
ทํางานในพื้นที่ได และตองรีบเขาและออกจากพ้ืนที่นี้ใหเร็ว
ที่สุดเทาที่จําเปน 

เขตควบคุมชั้นนอก เปนพื้นที่เพื่อใชคัดแยกผูปวยเปน
ครั้งที่ 2 ทําการปฐมพยาบาล และเปนจุดรับผูปวยโดย
รถพยาบาล ภายใตการควบคุมการเขาออกพื้นที่และจัดการ
จราจรโดยเครงครัด ตามหลักปฏิบัติ ผูบัญชาการเหตุการณ 
จะทําหนาที่ควบคุมสั่งการจากพ้ืนที่นี้ และผูที่จะเขาพื้นที่
สวนนี้ได จะตองเปนผูรับอนุญาตจากผูบัญชาการเหตุการณ 
และควรมีเครื่องหมายหรือบัตรประจําตัวแสดงใหเห็นอยาง
ชัดเจน 
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การคัดแยก (Triage) 
 เปนการจัดกลุมผูปวยตามระดับความรุนแรง 
เพื่อใหผูปวยไดรับการชวยเหลืออยางรวดเร็วตามลําดับ
ความเรงดวนการเจ็บปวย ในกรณีที่มีผูเจ็บปวยหลายคนใน
เหตุการณเดียวกัน 
        การคัดแยก สามารถใช ไดตั้ งแตกรณีอุบัติ เหตุมี
ผูบาดเจ็บ 4-5 ราย ขณะท่ีมีผูชวยเหลือที่จุดเกิดเหตุ เพียง 
1-2 คน จนถึงกรณีอุบัติเหตุกลุมชนขนาดใหญที่มีผูบาดเจ็บ
จํานวนมาก ที่ตองใชชุดปฏิบัติการหลายๆทีม เขาชวยเหลือ 
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และบางสถานการณตองใชการตัดสินใจและการประสานใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 
เวลาและตําแหนงที่ทําการคัดแยก 
             การคัดแยก เปนกระบวนการซึ่งตองทําอยาง
ตอเนื่อง ไมใชทํา ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเทานั้น ทั้งนี้เพราะอาการ
ของผูปวยอาจดีขึ้นหรือแยลงไดตลอดเวลา ดังนั้น การทํา 
การคัดแยก จะตองกระทําหลายครั้งในระหวางกระบวนการ
ดูแลผูปวย โดยอาจทําที่จุดเกิดเหตุ ทํากอนการเคลื่อนยาย  
ทําที่จุดรักษาพยาบาลทําเมื่อมาถึงโรงพยาบาล ทําระหวางให
การดูแลรักษาในหองฉุกเฉิน แตในทางปฏิบัติสวนใหญแลว 
นิยมทําการคัดกรอง อยางนอย 2 ครั้ง (Triage sort) ณ  
จุดรักษาพยาบาล แตสําหรับผูปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องตนใหทํา
การคัดแยกครั้งเดียวคือ การทําการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ 
(Triage sieve) เทานั้น 

วิธีปฏิบัติในการทําการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ  
(Triage sieve)  
              โดยทั่วไป ในการทําการคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ มัก
กระทําโดยมีบุคลากรที่ไปกับรถพยาบาล เชน ผูปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเบื้ องตน (FR) เวชกรฉุกเฉินระดับตน (EMT-B)  
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หรือรถพยาบาล ซึ่งการกระทําคัดแยก ณ จุดเกิดเหตุ เปน 
การตรวจอยางรวดเร็ว โอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนได  
แตก็สามารถปรับแกไขในภายหลัง ซึ่งหลักเกณฑในการคัดแยก
สามารถกระทําไดโดยการพิจารณาจาก 
1. ผูปวยเดินไดเองหรือไม ถาผูปวยเดินไดเอง ทุกคน ใหจัด

กลุมอยูในกลุมมีเขียว 
2. ผูปวยเดินไมได ตองประเมินทางเดินหายใจ การหายใจ 

และการไหลเวียนอยางรวดเร็ว ดังนี้ 
2.1 ประเมินทางเดินหายใจ (Airway) ใหเปดทาง

เดินหายใจโดยวิธีพืน้ฐาน คือ กดหนาผาก และเชยคางขึ้น 
(Head tilt-Chin lift) 

: เปดทางเดินหายใจแลว พบวา ไมหายใจ ใหจัด
อยูในกลุมผูเสียชีวิต 

: เปดทางเดินหายใจแลว พบวา หายใจได ใหจัด
อยู ในกลุมสีแดง  และใหทําการเปดทางเดินหายใจไว
ตลอดเวลา โดยอาจหรือใหผูปวยที่มีอาการเบาชวย จนกวา
จะมีชุดปฏิบัติการอื่นมาชวย เพื่อใหผูที่ทําการคัดกรอง
สามารถทําการคัดกรองผูปวยรายอื่นไดตอ 
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2.2 กลุมที่หายใจเองได ใหประเมินการหายใจ 

(Breathing) ตอ โดยการตรวจอัตราการหายใจ ดังนี้ 
: อัตราการหายใจ 10ครั้ง/นาที หรือมากกวา 29 

คร้ัง/นาที ใหจัดอยูกลุมสีแดง 
 : อัตราการหายใจ 10-29 ครั้ง/นาที (ปกติ) ให
ประเมินการไหลเวียนตอ 

2.3 กลุมที่อัตราการหายใจปกติ ให ประเมินการ
ไหลเวียน (Circulation) ตอ โดยการจับชีพจร 
 : ชีพจร 120 ครั้ง/นาที ขึ้นไป  ใหจัดอยูในกลุม 
สีแดง 
 : ชีพจรนอยกวา 120 ครั้ง/นาที  ใหจัดอยูในกลุม
สีเหลือง 
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                         ปายคัดแยกผูปวย 
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เอกสารอางอิง 

1. สถาบนัการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ คูมือปฏิบัติการแพทย
ฉุกเฉิน สําหรับชุดปฏบิัติการฉุกเฉินเบื้องตน พ.ศ. 2554 

2. สภากาชาดไทย คูมือปฐมพยาบาล (First Aids 
Manual) 2553 
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