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คาํนํา 

การชว่ยเหลอืผูท้ีเ่จบ็ป่วยฉุกเฉินนัน้ หากมคีวามล่าชา้หรอืให้

การดแูลรกัษาไมถู่กตอ้ง อาจทาํใหผู้เ้จบ็ป่วยเสยีชวีติหรอืพกิารโดยไม่

สมควร ในทางตรงกนัขา้ม หากผูช้ว่ยเหลอืสามารถตรวจพบภาวะ

ฉุกเฉินทีคุ่กคามชวีติไดร้วดเรว็ และสามารถดาํเนินการชว่ยเหลอืได้

อยา่งเหมาะสมตามระดบัความสามารถ และมวีธิกีารชว่ยเหลอืทีต่่อเน่ือง

ไปจนกระทัง่ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินนัน้ไดร้บัการดแูลรกัษาโดยสถานพยาบาล

ทีเ่หมาะสม จะทาํใหผู้เ้จบ็ป่วยนัน้มโีอกาสในการรอดชวีติและลดความ

พกิารไดส้งู 

โดยทัว่ไป การชว่ยเหลอืทีร่วดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์  ไมอ่าจ

เกดิขึน้โดยผูท้ีม่หีน้าทีม่คีวามเชีย่วชาญจาํเพาะ เชน่แพทย ์ พยาบาล

หรอืเจา้หน้าทีกู่ช้พีไดเ้สมอไป เน่ืองจากเจา้หน้าทีเ่หล่าน้ีไมไ่ดอ้ยูใ่น

เหตุการณ์โดยตรง ฉะนัน้ การทีจ่ะทาํใหผู้เ้จบ็ป่วยฉุกเฉินไดร้บัการ

ชว่ยเหลอืทีร่วดเรว็ทนัต่อเหตุการณ์ จาํเป็นตอ้งพึง่พาผูท้ีอ่ยูใ่กลเ้คยีง

หรอือยูใ่นเหตุการณ์นัน้ๆ  ซึง่อาจไมใ่ช่ผูท้ีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบ แต่เป็น

ประชาชนธรรมดาหรอืผูม้จีติอาสาใหก้ารชว่ยเหลอืขัน้ตน้ ก่อนทีจ่ะมี

ผูร้บัผดิชอบมาถงึและรบัดาํเนินการต่อ 

หลกัการชว่ยเหลอืของประชาชนโดยทัว่ไปเป็นทีรู่จ้กักนัในนาม 

“การปฐมพยาบาล” เป็นวธิกีารชว่ยเหลอืทัว่ไปในขอบเขตของประชาชน

ธรรมดา  หลกัสตูรหรอืคูม่อืการปฐมพยาบาลมกัจะไมไ่ดเ้น้นถงึการ
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ตรวจใหพ้บภาวะคุกคามชวีติ การพเิคราะหท์างเลอืก ปฏบิตักิาร

ชว่ยชวีติและการนําสง่ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินอยา่งเป็นระบบ ทาํใหผู้้

ปฏบิตักิารปฐมพยาบาล อาจไมส่ามารถบ่งบอกไดถ้งึภาวะฉุกเฉินที่

คุกคามชวีติทีผู่เ้จบ็ป่วยฉุกเฉินกาํลงัเป็นอยูเ่ฉพาะหน้า และอาจ

ดาํเนินการชว่ยเหลอืภาวะอืน่ทีไ่มใ่ชภ่าวะฉุกเฉินทีคุ่กคามชวีติก่อน ทาํ

ภาวะฉุกเฉินวกิฤตไดร้บัการดแูลล่าชา้ โอกาสรอดชวีติหรอืโอกาสพน้

จากความพกิารของผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินจะลดลงอยา่งไมส่มควร 

“การกูช้พีองคร์วมสาํหรบัอาสาสมคัรและประชาชน” เป็นชุด

ความรูแ้ละปฏบิตักิารทีจ่ะใหค้วามรูแ้ละความสามารถในการตรวจพบ 

การพเิคราะห ์ปฏบิตักิาร และการสง่ต่อผูป่้วยฉุกเฉิน อยา่งชดัเจน โดย

จดัขัน้ตอนต่างๆในการปฏบิตัเิมือ่แรกพบกบัผูเ้จบ็ป่วย ทีต่อ้งการความ

ชว่ยเหลอื เพือ่ตรวจหาภาวะฉุกเฉินทีคุ่กคามชวีติและดาํเนินการตาม

ขัน้ตอนวธิกีารชว่ยชวีติทีอ่ยูใ่นขอบเขตทีป่ระชาชนทัว่ไปสามารถกระทาํ

ได ้ตลอดจนการสง่ต่อใหก้บัผูม้หีน้าทีร่บัผดิชอบดาํเนินการต่อ  อนัจะทาํ

ใหล้กูโซ่ของกระบวนการชว่ยชวีติเชื่อมต่อกนั ในทางตรงกนัขา้ม เมือ่

ตรวจไมพ่บภาวะฉุกเฉินทีคุ่กคามชวีติกส็ามารถใหก้ารชว่ยเหลอืตาม

แนวทาง “การปฐมพยาบาล” ไดต้ามปกต ิ

สมาคมเวชศาสตรฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทยหวงัวา่คูม่อื หลกัสตูร 

“การกูช้พีองคร์วม สาํหรบัอาสาสมคัรและประชาชนทัว่ไป” จะทาํให้

ข ัน้ตอนการชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินระยะแรกทีต่อ้งพึง่พาอาสาสมคัร



3 

 

สารบญั ผงัหลกั 

และประชาชนทัว่ไป มปีระสทิธภิาพและเพิม่โอกาสรอดชวีติใหก้บัผู้

เจบ็ป่วยฉุกเฉนิทีอ่ยูใ่นภาวะคุกคามชวีติไดเ้ป็นอยา่งด ี

สมาคมเวชศาสตรฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทยขอขอบคุณสาํนกังาน

กองทุนสนบัสนุนการสรา้งสขุภาพ ทีไ่ดส้นบัสนุนการจดัทาํคูม่อืกูช้พี

องคร์วมสาํหรบัอาสาสมคัรและประชาชนทัว่ไปน้ีเป็นอยา่งยิง่ 
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หลกัการกู้ชีพองคร์วม 

โดยทัว่ไป ผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน ตอ้งการความชว่ยเหลอืเรว็ชา้

ต่างกนั ผูป่้วยฉุกเฉินวกิฤตหรอืผูป่้วยฉุกเฉินทีม่ภีาวะคุกคามชวีติ 

จะตอ้งใหก้ารชว่ยเหลอืโดยเรว็ทีส่ดุ มฉิะนัน้จะเสยีชวีติภายในระยะเวลา

อนัสัน้ ในขณะทีผู่ป่้วยฉุกเฉินทีไ่มม่ภีาวะคุกคามชวีติ จะมคีวามเรง่ดว่น

ในการชว่ยเหลอืลดน้อยลง หรอืสามารถรอได ้ 

การชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินทีม่ภีาวะคกุคามชวีติ จะตอ้งทาํ

โดยดว่นทีส่ดุ และถูกตอ้งดว้ย ในประเทศและพืน้ทีท่ีม่รีะบบการแพทย์

ฉุกเฉินทีม่ปีระสทิธภิาพ เมือ่มเีหตุเจบ็ป่วยฉุกเฉินเกดิขึน้และมกีารแจง้

เหตุขอหน่วยกูช้พี จะมหีน่วยกูช้พีมาถงึในระยะเวลาอนัสัน้แต่กย็งัตอ้ง

รอ อยา่งไรกต็าม ระหวา่งทีร่อ หากไมม่กีารชว่ยเหลอื อาจทาํใหผู้้

เจบ็ป่วยนัน้เสยีชวีติ หรอืทรดุหนกัลงได ้ ในทางตรงกนัขา้ม หากผูท้ีอ่ยู่

ในบรเิวณใกลเ้คยีงสามารถใหก้ารชว่ยเหลอื กจ็ะเพิม่โอกาสการรอด

ชวีติขึน้ไดม้าก  

ในประเทศไทย อาสาสมคัรและประชาชนทัว่ไปซึง่มจีติอาสาที่

จะชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษยม์อียูม่าก หากไดเ้รยีนรูท้กัษะการกูช้พีทีเ่ขา้ใจ

งา่ยและปฏบิตัไิดง้า่ยเพยีงไมก่ีป่ระการ กจ็ะสามารถชว่ยผูเ้จบ็ป่วย

ฉุกเฉินทีม่ภีาวะคุกคามชวีติใหร้อดชวีติไดใ้นเบือ้งตน้ และชว่ยประสาน

กบัระบบการแพทยฉุ์กเฉินเพือ่การดแูลรกัษาต่อ แลว้นําสง่โรงพยาบาล

ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
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 “การกูช้พีองคร์วมสาํหรบัอาสาสมคัรและประชาชนทัว่ไป” จงึ

ไดถู้กรวบรวมขึน้โดยสมาคมเวชศาสตรฉุ์กเฉินแหง่ประเทศไทย เพือ่ทาํ

ใหเ้กดิแนวทาง “ตรวจหา พิจารณา ปฏิบติัการ และส่งต่อ” ทีส่ามารถ

ปฏบิตัไิดง้า่ยโดยอาสาสมคัรและประชาชนทัว่ไป โดยมขี ัน้ตอนหลกัใน

การปฏบิตั ิตามลาํดบั ดงัน้ี 

1. เมือ่มเีหตุเกดิขึน้ และ ผูช้ว่ยเหลอืไดป้ระสบเหตุ หากพบเหน็

ผูบ้าดเจบ็หรอืป่วยฉุกเฉิน ใหร้บีแจง้เหตุขอความชว่ยเหลอืไปที่

หมายเลข “1669” และเรยีกผูอ้ยูข่า้งเคยีงเขา้มารว่มชว่ยเหลอื 

2. ตรวจดคูวามปลอดภยัของเหตุการณ์ ก่อนจะเขา้ชว่ยเหลอื เมือ่

แน่ใจวา่ปลอดภยั ทัง้ต่อผูช้ว่ยเหลอืและต่อผูเ้จบ็ป่วยจงึจะเขา้

ไปชว่ย หากไมแ่น่ใจ ไมค่วรเขา้ไป แต่ควรแจง้เหตุใหผู้ท้ีม่ ี

ความสามารถมาชว่ยเหลอื 

3. ตรวจหาภาวะคกุคามชวีติตามลาํดบัในคูม่อืน้ี แลว้พจิารณา

ชว่ยเหลอืตามภาคปฏบิตัขิองคูม่อืเล่มน้ี แลว้สง่ต่อใหก้บัหน่วย

กูช้พีทีม่าถงึในภายหลงั หรอื นําสง่โรงพยาบาลในกรณทีีไ่มม่ี

หน่วยกูช้พีในพืน้ที ่ 

หากไมพ่บภาวะคุกคามชวีติลาํดบัแรก กใ็หต้รวจหาภาวะ

คุกคามชวีติในลาํดบัที ่2-5 ต่อไป โดยใชเ้วลาในการตรวจหาให้

สัน้ทีส่ดุ 
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เจบ็ป่วยฉุกเฉิน 

“1669” 

ปลอดภยัไว้ก่อน 

ปฐมพยาบาล 

โรงพยาบาล 

ประชาชน
นําส่งเอง 

ไม่มี 

มี 

ไม่ปลอดภยั รอ
หน่วยงาน 

ปลอดภยั 

นําส่งได้ 

นําส่งยงัไม่ได้ 

ระบบการช่วยเหลือผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินท่ีพึงประสงค ์

ส่งมอบให้ “1669” 
ดแูลต่อ และนําส่ง  

หากไม่มี “1669” ให้
นําส่งเอง 
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4. ในกรณทีีไ่ดช้ว่ยเหลอืผูป่้วยฉุกเฉินจนพน้จากภาวะคกุคามชวีติ

แลว้ ใหห้น่วยกูช้พีดาํเนินการนําสง่ผูป่้วยไปโรงพยาบาล ใน

ระหวา่งรอหน่วยกูช้พี ใหป้ฐมพยาบาลเทา่ทีจ่าํเป็นจนกวา่จะนํา

ผูป่้วยสง่โรงพยาบาลได ้
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ความปลอดภยั 

เมือ่ประสบเหตุการณ์เจบ็ป่วยฉุกเฉิน สิง่แรกทีต่อ้งทาํคอื “ตัง้

สติ” พจิารณาวา่เกดิอะไรขึน้ ตนจะชว่ยผูเ้จบ็ป่วยดว้ยตนเองไดห้รอืไม ่

หรอืจะเรยีกคนอื่นมาชว่ยจะดกีวา่หรอืถกูตอ้งกวา่ เป็นตน้ การตัง้สตจิะ

ทาํใหเ้ราไมผ่ลผีลามเขา้ไปชว่ยผูเ้จบ็ป่วย ซึง่อาจเป็นอนัตรายต่อตนเอง 

ต่อผูป่้วย และหรอืผูอ้ื่นได ้

นัน่คอื ขัน้ตอนแรกในการชว่ยเหลอืผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉิน   คอืการ

คาํนึงถงึความปลอดภยั ซึง่อาจแบ่งเป็น 

ความปลอดภยัของสถานท่ี ถา้สถานทีเ่กดิเหตุมอีนัตรายหรอื

เสีย่งต่อการเกดิอนัตราย เชน่  

• ไฟไหมท้ีร่นุแรงหรอืมคีวนัมากหรอืมเีสยีงระเบดิ (ซึง่รูไ้ด ้เพราะ

ไดเ้หน็ ไดย้นิ หรอืไดก้ลิน่)  

• น้ําลกึ/น้ําเชีย่ว/น้ําเยน็จดัหรอืรอ้นจดั เชน่ น้ําพรุอ้น (ซึง่รูไ้ด ้

เพราะไดเ้หน็หรอืไดส้มัผสั) 

• ถนนทีม่ดื/เปลีย่ว/รถวิง่ดว้ยความเรว็สงู (ซึง่รูไ้ด ้เพราะไดเ้หน็) 

• จลาจล/การต่อสูก้นัดว้ยอาวุธ (ซึง่รูไ้ด ้เพราะไดเ้หน็หรอืไดย้นิ) 

• ไฟฟ้าชอ็ต/รัว่ (ซึง่รูไ้ด ้เพราะเหน็สายไฟ/โทรศพัทม์อืถอื/เครือ่ง

ไฟฟ้าอื่นๆอยูใ่กลห้รอืตดิกบัตวัผูป่้วย หรอื ผูป่้วยอยูใ่นพืน้ที่

เปียกน้ําทีม่ไีฟฟ้ารัว่ได ้เชน่ ตูโ้ทรศพัทส์าธารณะเป็นตน้) 
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สารบญั ผงัหลกั 

• หลุมลกึ/บ่อลกึ ทีอ่าจมสีารพษิ หรอืออกซเิจนน้อย (ซึง่รูไ้ด ้

เพราะผูท้ีล่งไปหมดแรงอยา่งรวดเรว็จนไมส่ามารถตะโกนเรยีก

คนชว่ยไดท้นัทว่งท)ี 

• สตัวม์พีษิ/มอีนัตราย (ซึง่รูไ้ด ้เพราะไดเ้หน็หรอืไดย้นิ) 

• สารพษิ (ซึง่รูไ้ด ้ เพราะสถานทีห่รอืยานพาหนะทีเ่กดิเหตุมี

เครือ่งหมายสารพษิตดิอยู ่หรอืมกีลิน่ฉุน หรอืเหน็ฝุ่ นผงกระจาย

และระคายเคอืงตา/จมกู/ผวิหนงั หรอืไดร้บัคาํแจง้เตอืนใหอ้ยู่

หา่งๆ)  เป็นตน้ 

อนัตรายจากผูป่้วยหรือเก่ียวข้องกบัผูป่้วย เชน่ 

• ผูป่้วยเมา/คลัง่/อาละวาด/มอีาวุธ (ซึง่รูไ้ด ้ เพราะไดเ้หน็หรอืได้

ยนิ) 

•  ผูป่้วยถูกทาํรา้ย (ซึง่รูไ้ด ้ เพราะเหน็บาดแผล/เลอืดออก) อาจ

เป็นอนัตรายจากศตัรขูองผูป่้วยทีอ่าจกลบัมาทาํรา้ยผูป่้วยอกี 

•  ผูป่้วยมโีรคตดิต่อรา้ยแรง (ซึง่รูไ้ด ้ จากอาการและประวตัหิรอื

ขา่วโรคระบาดรา้ยแรง) 

•  ผูป่้วยทีเ่ปรอะเป้ือนสารพษิทีอ่าจแพรก่ระจายสูผู่อ้ ื่น (ซึง่รูไ้ด ้

เพราะผูป่้วยมาจากสถานที่ๆ มกีารแพรก่ระจายของสารพษิ และ

หรอืมฝีุ่ นผงหรอืคราบของสารพษิตดิตวัอยู)่ 

•  ผูป่้วยทีห่มดสตจิากการบาดเจบ็ เชน่ ตกจากทีส่งู ถูกตทีีศ่รีษะ/

คอ อุบตัเิหตุ เป็นตน้ หา้มขยบัเขยือ้นผูป่้วย เพราะกระดกูคอ/

หลงัอาจหกั ทาํใหผู้ป่้วยหยดุหายใจหรอืเป็นอมัพาตได ้
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สารบญั ผงัหลกั 

ความปลอดภยัของผูช่้วยเหลือ  

ผูท้ีจ่ะชว่ยเหลอืผูป่้วยฉุกเฉินได ้ ควรมสีภาพกายและใจที่

เขม้แขง็ และตอ้งระลกึอยูเ่สมอวา่ ตนมคีวามสามารถพอทีจ่ะชว่ยเหลอื

ผูป่้วยในสถานการณ์เชน่นัน้ดว้ยตนเองไดห้รอืไม ่เชน่ 

• การกระโดดลงไปชว่ยคนจมน้ํา แมน้ํ้าจะไมล่กึ/ไมเ่ชีย่ว/ไมเ่ยน็

จดัหรอืรอ้นจดั ผูช้ว่ยเหลอืจะตอ้งวา่ยน้ําเก่ง และรูจ้กัวธิกีาร

ชว่ยเหลอืคนทีก่าํลงัจะจมน้ํา มฉิะนัน้ อาจถูกคนทีก่าํลงัจะจมน้ํา

กอดรดัจนจมน้ําตายไปดว้ยกนัได ้

• วธิชีว่ยทีป่ลอดภยักวา่ น่าจะเป็นการโยนเชอืกหรอืสิง่ทีล่อยน้ํา

ไดล้งไปใหผู้ท้ีก่าํลงัจะจมน้ําจบั/เกาะ แต่ถา้ผูช้ว่ยเหลอืสวมเสือ้

ชชูพีอยูแ่ละมเีชอืกทีย่าวพอจนสามารถผกูปลายขา้งหน่ึงกบัเอว

ของตนเองและปลายอกีขา้งหน่ึงผกูไวก้บัตน้ไมร่มิฝัง่ กอ็าจจะ

กระโดดลงไปชว่ยคนทีก่าํลงัจะจมน้ําได ้

• การจะชว่ยหา้มเลอืดใหผู้ท้ีม่บีาดแผลเลอืดออก ผูช้ว่ยเหลอื

จะตอ้งไมม่บีาดแผลโดยเฉพาะทีม่อื แขน และสว่นทีจ่ะเปรอะ

เป้ือนดว้ยเลอืดของผูป่้วยได ้

• ในกรณทีีผู่ป่้วยมเีลอืดออกมากหรอืเลอืดพุง่แรง ผูช้ว่ยเหลอืควร

สวมถุงมอืยาง(อาจใชถุ้งพลาสตกิแทน) ใสแ่วน่ตา หรอืหน้ากาก

พลาสตกิใส (เพือ่ป้องกนัเลอืดผูป่้วยกระเดน็เขา้ตา) และใสเ่สือ้

กนัฝนพลาสตกิ (เพือ่ป้องกนัเลอืดผูป่้วยเปรอะเป้ือนรา่งกาย) 

เป็นตน้ 
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สารบญั ผงัหลกั 

• การจะชว่ยเหลอืผูป่้วยทีเ่ปรอะเป้ือนสารพษิ ผูช้ว่ยเหลอืควร

สวมหน้ากากป้องกนัสารพษิหรอืก๊าซพษิ และหรอืชุดป้องกนั

สารพษิ เป็นตน้ 

การตดัสินใจและวิธีการช่วยเหลือ 

• หากสถานทีเ่กดิเหตุและหรอืผูป่้วย น่าจะ หรอื อาจจะ  เป็น

อนัตรายต่อผูช้ว่ยเหลอื หรอื ผูช้ว่ยเหลอืคดิวา่ตนไมส่ามารถ

ชว่ยผูป่้วยไดด้ว้ยตนเอง ควรชว่ยโดยโทรศพัทแ์จง้ “1669” ให้

สง่คนมาชว่ย และควรรออยูใ่นที่ๆ  ปลอดภยั (ไมไ่กลจากผูป่้วย) 

เพือ่คอยประสานงานกบั “1669” และทมีงานที ่ “1669” สง่มา

ชว่ยผูป่้วย 

• หากสถานทีเ่กดิเหตุและผูป่้วย ไมน่่าจะเป็นอนัตรายต่อผู้

ชว่ยเหลอื และผูช้ว่ยเหลอืคดิวา่ ตนน่าจะชว่ยผูป่้วยไปก่อนได้

หลงัจากโทรศพัทแ์จง้ “1669” แลว้ ใหด้าํเนินการตามขัน้ตอน 

“การตรวจหาภาวะคุกคามชวีติ”  ตามผงัปฏบิตักิารกูช้พีองค์

รวม ต่อไป 
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สารบญั ผงัหลกั 

ผงัปฏิบติัการกู้ชีพองคร์วม  

ผงัปฏิบติัการกู้ชีพองค์รวมสาํหรบัอาสาสมคัรและประชาชนทัว่ไป 

ปลอดภยั 

เลือดออก
 

ปัม๊หวัใจ-กระตกุหวัใจ 

ภาวะคกุคามอ่ืน 
• หายใจผิดปกติ 
• ชอ็ก 
• ชกั 
• เจบ็หน้าอก 
• บาดเจบ็หลายแห่ง 
• อมัพาต 
• ติดเช้ือในกระแสโลหิต 
 

“1669”
/นําส่ง 

รพ. 

ใช ่
ใช ่ แกไ้ข 

ไมไ่ด ้
แกไ้ขได ้

ไม่ใช่ 

หวัใจหยดุเต้น 

ห้ามเลือด 
ไม่ใช่ 

หายใจอดุกัน้ 

ใช่ 

แกไ้ขได ้

บาดแผลทะล ุ

อดัท้อง/หน้าอก 

ทาํแผล 

จดัท่า 

ปฐมพยาบาล

 

แกไ้ข 

ไมไ่ด ้

แกไ้ข 

ไมไ่ด ้

แกไ้ข 
ไมไ่ด ้

ไม่ใช่ 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

แกไ้ขได ้

แกไ้ขได ้

หมดสติ 
ไม่ใช่ 

ใช่ 
ช่วยเหลือตามสาเหต ุ
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สารบญั ผงัหลกั 

ขัน้ตอนการตรวจหาและช่วยเหลือภาวะคกุคามชีวิต 

ตรวจหาภาวะฉุกเฉินทีคุ่กคามชวีติ โดยอาศยัส่ิงท่ีตรวจพบ

เป็นหลกั โดยเรยีงตามลาํดบัก่อนหลงัตามหวัขอ้ดา้นล่างน้ี หากไมพ่บ

ภาวะฉุกเฉินทีคุ่กคามชวีติ หรอื จดัการแกไ้ขภาวะทีพ่บแลว้ไดส้าํเรจ็ จงึ

จะตรวจหาภาวะฉุกเฉินทีค่กุคามชวีติในลาํดบัต่อไป หากไมส่ามารถ

แกไ้ขได ้ ใหร้บีแจง้ขอความชว่ยเหลอืจาก “1669” สว่นในพืน้ทีท่ีไ่ม่

สามารถแจง้เหตุได ้หรอืไมม่รีะบบบรกิารการแพทยฉุ์กเฉิน ใหพ้จิารณา

นําสง่ โดยหาบุคคลทีส่ามารถยกและเคลื่อนยา้ยผูป่้วยไดถู้กตอ้งเพือ่นํา

ขึน้ยานพาหนะในทอ้งถิน่ทีล่าํเลยีงนําสง่ได ้ โดยจะตอ้งมวีธิกีาร อนัจะ

ไม่ทาํอนัตรายเพ่ิมเติมใหก้บัผูป่้วย (ดวูธิกีารลาํเลยีงขนยา้ย หน้า58) 

เพือ่นําไปยงัสถานพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ  

ในระหวา่งการชว่ยเหลอื หากมบุีคคลใดแสดงตนวา่ มคีวามรู้

ความสามารถในการดแูลรกัษาผูเ้จบ็ป่วยฉุกเฉินเป็นทีป่ระจกัษ์ เช่น

แพทย ์พยาบาล เจา้หน้าทีกู่ช้พี หรอื ผูท้ีผ่า่นการอบรมมาแลว้ในระดบัที่

สงูกวา่ ใหผู้น้ัน้เป็นผูนํ้าในการชว่ยเหลอืแทน โดยควรเสนอตนเป็น

ผูช้ว่ยต่อไป  

ภาวะต่างๆทีจ่ะตอ้งตรวจหาและชว่ยเหลอื มดีงัต่อไปน้ี 
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สารบญั ผงัหลกั 

1. เลือดออกภายนอกจาํนวนมาก 
ภาวะเลอืดออกภายนอกจาํนวนมาก เป็นภาวะทีอ่าจทาํใหผู้เ้จบ็ป่วย

เสยีชวีติหรอืพกิารได ้การเสยีเลอืดจาํนวนมากถงึรอ้ยละ 40 ของเลอืดใน

รา่งกายจะทาํใหเ้สยีชวีติได ้ การเสยีเลอืดจนคุกคามชวีติทีอ่าจชว่ยเหลอื

ไดโ้ดยอาสาสมคัรหรอืประชาชนทัว่ไป มลีกัษณะทีต่รวจพบได ้ดงัน้ี  

• เลือดออกในภาวะแขนหรือขาขาดหรือเกือบขาด 

• เลือดไหลพุ่งออกมาเป็นจงัหวะ 

• เลือดไหลออกตลอดเวลาในความเรว็/แรงคงท่ี 

 

เลือดออกภายนอกจาํนวนมาก 

ปลอดภยั 

เลือดออกภายนอก 
•แขนขาขาดหรือเกือบ

ขาด 
• เลือดพุ่งเป็นจงัหวะ 
• ไหลแรงไม่หยดุ 

ห้ามเลือด 

หวัใจหยดุเต้น 

“1669”/
นําส่ง 
รพ. 

ใช่ 

ใช่ แก้ไข 
ไม่ได้ 

แก้ไขได้ 
ไม่ใช่ 
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สารบญั ผงัหลกั 

หากตรวจพบลกัษณะขา้งตน้ ใหร้บีหา้มเลอืดตามวธิกีารหา้ม

เลอืด หน้า 30 

การตรวจหาภาวะเสยีเลอืดภายนอกจาํนวนมากน้ีไมค่วรใชเ้วลา

เกนิ 10 วนิาท ีหากแกไ้ขไดส้าํเรจ็ใหด้าํเนินการต่อตามขัน้ตอนต่อไป คอื 

ภาวะหวัใจหยดุเต้น  

หากแกไ้ขไมส่าํเรจ็ หรอืเป็นการเสยีเลอืดจากสว่นทีไ่มส่ามารถ

หา้มเลอืดได ้ใหข้อ/ระดมความชว่ยเหลอื และ นําสง่สถานพยาบาลทีใ่กล้

ทีส่ดุโดยดว่น 
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สารบญั ผงัหลกั 

2. หวัใจหยดุเต้น 
ภาวะหวัใจหยดุเตน้ เป็นภาวะทีแ่สดงถงึการสิน้สดุของชวีติ 

ภาวะน้ี หากไดร้บัการชว่ยเหลอืทีท่นัทว่งท ีและถูกตอ้ง จะทาํใหม้โีอกาส

รอดชวีติได ้ ความสาํเรจ็ของการชว่ยเหลอื ขึน้อยูก่บัการตรวจพบ และ

การชว่ยเหลอืของผูอ้ยูใ่กลเ้คยีง ทีม่คีวามรูค้วามสามารถในการปัม๊หวัใจ

และการใชเ้ครือ่งกระตุกหวัใจเป็นหลกั  

ภาวะหวัใจหยดุเตน้ มลีกัษณะทีต่รวจพบได ้คอื 

เมือ่พบผูห้มดสต ิใหด้าํเนินการตรวจดว้ยวธิดีงัต่อไปน้ี 

• ตบไหล่ หรอืหยกิแขนของผูป่้วย พรอ้มกบัเรยีกผูป่้วย เชน่ 

“คุณๆ เป็นอะไร เจบ็ไหม” ถา้ผูป่้วยไมม่ปีฏกิริยิาตอบสนองเลย 

ใหถ้อืวา่ผูป่้วยหมดสต ิ ในขณะเดยีวกนัใหส้งัเกตการเคลื่อนไหว

ของหน้าอกและหน้าทอ้ง ถา้ไมม่กีารเคลื่อนไหวเลย ใหถ้อืวา่

หยดุหายใจ (การตรวจทัง้หมดไมค่วรใชเ้วลาเกนิ 10 วนิาท)ี 

• การหมดสตกิะทนัหนัและหยดุหายใจ (หรอืหายใจเฮอืก) ใหถ้อื

วา่เป็น “ภาวะหวัใจหยดุเต้น” รบีโทรศพัทแ์จง้ “1669” เพือ่ขอ

หน่วยการแพทยฉุ์กเฉินมาใหก้ารดแูลรกัษาต่อ 

• หมดสติทนัทีแม้ถกูกระตุ้น และไม่หายใจ 
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• ดาํเนินการปัม๊หวัใจ ตามวธิกีารปัม๊หวัใจและการกระตุกหวัใจ

อตัโนมตั ิหน้า 37 

• หากการตรวจในขัน้ตอนน้ี ไมพ่บวา่ผูป่้วยหมดสต ิ หรอืหมดสติ

แต่หายใจได ้ (ควรใชเ้วลาไมค่วรเกนิ 10 วนิาท)ี ใหด้าํเนินการ

ตามขัน้ตอนต่อไปทนัท ี  

หวัใจหยุดเต้นกะทนัหนั 

เลือดออกภายนอก 

หวัใจหยดุเต้น 

•หมดสติ 

•แน่น่ิงแม้ถกูกระตุ้น 

• ไม่หายใจ 

ปัม๊หวัใจ-กระตกุหวัใจ 

หายใจอดุกัน้ 

“1669”/
นําส่ง 
รพ. 

ไมใ่ช่ 

ใช่ 
แกไ้ข 
ไมไ่ด ้

แกไ้ขได ้
ไม่ใช่ 
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3. ทางเดินหายใจอดุกัน้กะทนัหนั   
ทางเดนิหายใจอุดกัน้ทีเ่กดิขึน้แบบกะทนัหนั จากอาหาร ขนม 

หรอืสิง่อื่น ทาํใหผู้ป่้วยหายใจไมไ่ด ้รา่งกายขาดออกซเิจนจนเสยีชวีติได ้

การชว่ยเหลอื อาจกระทาํโดยผูอ้ยูข่า้งเคยีงหรอืตนเองได ้ 

ภาวะทางเดนิหายใจอุดกัน้กะทนัหนั มลีกัษณะทีต่รวจพบได ้

คอื 

• การสาํลกัอาหาร หายใจอดุกัน้ทนัที พดูไม่ได้ ไอไม่ได้  

• มกัเอามือกมุคอและตาเหลือก 
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สาเหต ุ เกดิจากการสาํลกัอาหาร/ขนม/สิง่อื่นๆ เขา้ไปอุดคอ

หอย/กล่องเสยีง จนหายใจเขา้และออกไมไ่ด ้ ไอไมไ่ด ้ พดูไมไ่ด ้ (ไมม่ี

เสยีง) ผูป่้วยมสีหีน้าตื่นตกใจ ใชม้อืกุมคอ หรอืใชน้ิ้วมอืลว้งเขา้ไปใน

ปาก ถา้ไมร่บีแกไ้ขในเวลา 2-4 นาท ีผูป่้วยจะขาดอากาศหายใจ หมดสติ

ลม้ลง แลว้หวัใจหยดุเตน้ 

เหตุการณ์เชน่น้ี มกัเกดิในขณะที ่ ผูป่้วยกาํลงักนิ/เคีย้วอาหาร

หรอืขนมชิน้ใหญ่ แลว้หวัเราะ หรอืสาํลกั ทาํใหอ้าหาร/ขนม หลุดเขา้ไป

อุดคอหอยหรอืกล่องเสยีง   ทีพ่บน้อยคอื การนําปลา หรอืสิง่มชีวีติ มา

กดัไวใ้นปาก แลว้สิง่มชีวีตินัน้หลุดเขา้ไปอุดคอหอยหรอืกล่องเสยีง เป็น

ตน้ 

การป้องกนั สาํคญักวา่ เพราะการ “อดัทอ้ง” “อดัอก” อาจทาํ

ใหเ้กดิการบาดเจบ็แก่อวยัวะทีถู่กกระแทก ดงันัน้ การป้องกนัการสาํลกั 

จนอุดตนัทางเดนิหายใจ ทาํไดง้า่ย และปลอดภยักวา่มาก โดย ไมก่นิ

อาหาร หรอืขนมชิน้ใหญ่ ไมพ่ดูคุยหรอืหวัเราะ ในขณะทีม่อีาหารอยูใ่น

ปาก ไมเ่อาสิง่มชีวีติใสป่าก เป็นตน้ 

การช่วยเหลือ ปฏบิตัติามวธิกีารชว่ยเหลอืภาวะหายใจอุดกัน้

ทนัท ีหน้า 44 
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ทางเดินหายใจอุดกัน้กะทนัหนั 

หวัใจหยดุเต้น 

หายใจอดุกัน้ 
• สาํลกัอาหารแล้ว

หายใจอดุกัน้ทนัที 
• พดูไม่ได้ ไอไม่ได้ 
• มกัเอามือกมุคอ 

ตาเหลือก 

อดัท้อง/อดัอก 

บาดแผลทะล ุ

“1669”/
นําส่ง 
รพ. 

ไมใ่ช่ 

ใช่ แกไ้ข 

ไมไ่ด ้

แกไ้ขได ้
ไม่ใช่ 
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4. บาดแผลทะล ุ
บาดแผลทะลุ หมายถงึ บาดแผลทีท่ะลุผา่นผวิหนงัเขา้สูอ่วยัวะ

ภายใน เชน่ 

ถกูยิงด้วยปืน บาดแผลทีเ่หน็ดา้นนอกอาจจะเป็นเพยีงรเูลก็ๆ 

แต่ลกูกระสนุปืนอาจทะลุผวิหนงั เขา้ไปทาํลายอวยัวะภายในใตผ้วิหน้ง

นัน้ และอาจจะทะลุออกไปอกีดา้นหน่ึง รทูีล่กูกระสนุปืนทะลุออกไป 

มกัจะใหญ่กวา่รทูีก่ระสนุปืนเขา้ 

ถกูแทงด้วยมีดหรือส่ิงอ่ืน บาดแผลดา้นนอกจะมลีกัษณะ

เหมอืนใบมดีหรอืสิง่ของทีแ่ทงผา่นผวิหนงันัน้  
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โดยทัว่ไปจะรูว้า่ 

เป็น “บาดแผลทะลุ” 

เพราะผูป่้วยมี

อาการจากการ

บาดเจบ็ของอวยัวะ

ภายในใตบ้าดแผล

นัน้ หรอืเหน็อวยัวะ

ภายในโผล่ออกมา

ใหเ้หน็ตรงบาดแผลนัน้ หรอืมสีิง่ของปักคาแผลนัน้ เป็นตน้ เชน่ 

ภาวะบาดแผลทะลุ มลีกัษณะทีต่รวจพบได ้คอื 

 

 

 

ถกูแทงด้วยมีดปักท่ีหน้าอก บาดแผลดา้นนอกอาจมลีกัษณะ 

เป็นรอยแผลเลก็ๆ ถา้ถูกแทงดว้ยมดีพบัเลก็ๆ แต่ผูป่้วยกลบัมอีาการ

หายใจลาํบาก หน้าอกดา้นทีถู่กแทงเคลื่อนไหวตามการหายใจน้อยกวา่

ดา้นทีไ่มถู่กแทง แสดงวา่มดีแทงทะลุเขา้ไปถงึปอด ทาํใหล้มรัว่ออกจาก

ปอด ทาํใหป้อดดา้นนัน้แฟบลง จงึหายใจลาํบาก 

 

• บาดแผลเปิดมีเลือด น้ํา หรือลมรัว่เข้าออก 

• ส่ิงของปักคา 

• อวยัวะภายในทะลกัออกมา 
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ถกูแทงด้วยมีดท่ีท้อง แลว้เหน็ลาํไสส้ว่นหน่ึงโผล่อยูต่รงแผล

นัน้ หรอืโผล่ออกมานอกแผลนัน้ 

หกล้มทบัส่ิงของปลายแหลมท่ีตัง้อยู่ แลว้สิง่ของนัน้ปักคาอยู่

กบัสว่นหน่ึงสว่นใดของรา่งกาย ใหส้งสยัวา่สิง่ของนัน้น่าจะทะลุชัน้

ผวิหนงัเขา้ไปถงึอวยัวะภายใน เพราะถา้มนัไมท่ะลุเขา้ภายใน (คอือยู่

เพยีงชัน้ผวิหนงั) มนัจะไมปั่กคาอยูแ่ละจะหลุดออกจากผวิหนงัไดง้า่ย 

เป็นตน้ 

การชว่ยเหลอื ใหป้ฏบิตัติามการชว่ยเหลอืบาดแผลปักคา หน้า 

54 การชว่ยเหลอืบาดแผลหน้าอกทะลุ หน้า 57 และการปิดบาดแผล

อวยัวะภายในทะลกั หน้า 59 

บาดแผลทะลุ 

หายใจอดุกัน้ 

บาดแผลทะล ุ

• แผลเปิด มีเลือด/น้ํา/ลม รัว่ 

• ส่ิงของปักคา 

• อวยัวะภายในทะลกั 

ทาํแผล วตัถปัุกคา/ลมรัว่ 

ภาวะคกุคามอ่ืน 

“1669”/
นําส่ง 
รพ. 

ไมใ่ช่ 

ใช่ แกไ้ข 

ไมไ่ด ้

แกไ้ขได ้
ไม่ใช่ 
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5. ภาวะคกุคามอ่ืน 
ภาวะฉุกเฉินต่อไปน้ี อาจไมร่นุแรงพอทีจ่ะทาํใหผู้ป่้วยเสยีชวีติ

ไดท้นัท ี แต่อาจเสยีชวีติหรอืพกิารไดใ้นเวลาต่อมาถา้ไมไ่ดร้บัการรกัษา

โดยแพทยใ์นเวลาอนัรวดเรว็ ประชาชนทัว่ไปสามารถชว่ยใหผู้ป่้วย

ไดร้บัการชว่ยเหลอืเพือ่รกัษาชวีติและป้องกนัความพกิารได ้ โดยขอ

คาํแนะนําการชว่ยเหลอืเบือ้งตน้และขอหน่วยกูช้พี จาก “1669”  

ในระหวา่งทีร่อหน่วยกูช้พีมาชว่ยเหลอื อาจใหก้ารดแูลดว้ยการ

ปฐมพยาบาลตามภาคผนวก และ การจดัทา่ในผูป่้วยหมดสต ิ (ตาม

วธิกีารจดัทา่ผูป่้วยหมดสต ิหน้า 49)   

ในกรณทีีไ่มม่หีน่วยกูช้พีมาชว่ยและตอ้งนําสง่โรงพยาบาลเอง 

จาํเป็นทีจ่ะตอ้งใชค้วามรูค้วามสามารถ ในการยกและเคลื่อนยา้ยอยา่ง

ถูกวธิ ี(การลาํเลยีงขนยา้ย หน้า 60) ภาวะคุกคามอื่น ทีส่าํคญั ไดแ้ก่ 

• ภาวะหายใจไมส่ะดวก (หน้า 68)  

• ภาวะหายใจผดิปกต ิ(หน้า 66) 

• ภาวะชอ็ก (หน้า 70) 

• ภาวะหมดสต ิ(หน้า 75) 

• ภาวะชกั (หน้า 76) 

• ภาวะกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉยีบพลนั (หน้า 7) 

• โรคเสน้เลอืดสมองตบี/ตนั/แตก (หน้า 80) 

• ภาวะตดิเชือ้ในกระแสเลอืด (หน้า 81) 
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• ภาวะบาดเจบ็รนุแรงหลายระบบ (หน้า 82) 

ภาวะคุกคามอื่น มลีกัษณะทีต่รวจพบไดค้อื 

 

เมือ่พบภาวะเหล่าน้ี ใหส้นันิษฐานวา่ เป็นภาวะคุกคามอื่น ใหร้บี

แจง้ “1669” เพือ่ขอความชว่ยเหลอื และลาํเลยีงสง่โรงพยาบาล ในกรณี

ทีผู่ป่้วยหมดสต ิ และไมไ่ดเ้กดิจากการบาดเจบ็ ใหจ้ดัทา่ตามวธิกีารจดั

ทา่ผูป่้วยหมดสต ิ(หน้า 49)  หากในพืน้ที ่ทีไ่มม่หีน่วยบรกิารการแพทย์

ฉุกเฉินหรอืหมายเลข “1669” อาจตอ้งลาํเลยีงนําสง่เอง ในรายทีเ่ป็นการ

• หายใจมีเสียงดงัผิดปกติ 
• หายใจช้า เรว็หรือหยดุหายใจ 
• ซึมลง ตวัเยน็ เหง่ือออก ฟบุ 
• หมดสติปลกุไม่ต่ืน 
• อมัพาตกะทนัหนั 
• ชกักระตกุ 
• เจบ็หน้าอกรนุแรง 
• ไข้สงูมาก 
• มีประวติัการบาดเจบ็รนุแรง บาดแผลฉกรรจ ์รอยชํา้ 

รอยบบุ/ยบุเข้าไปในร่างกายและอวยัวะต่างๆ 
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บาดเจบ็รนุแรง ใหท้าํการยก และเคลื่อนยา้ย อยา่งถูกวธิ ี ตามวธิกีาร

ลาํเลยีงขนยา้ย (หน้า 60) 

 

รายละเอยีดของภาวะเหล่าน้ีสามารถอา่นไดจ้ากภาคผนวก 

หน้า 67-82 

 

ภาวะคกุคามอ่ืน 

บาดแผลทะล ุ

ภาวะคกุคามอ่ืน 
• หายใจดงัผิดปกติ 

• หายใจช้า/เรว็/หยดุ 

• ซึมลง/ตวัเยน็/เหง่ือออก/ฟบุ 

• อมัพาตกะทนัหนั 

• ชกักระตกุ 

• เจบ็หน้าอกรนุแรง 

• ไข้สงูมาก 

• บาดเจบ็รนุแรงหลายอวยัวะ 

จดัท่า 

ปฐมพยาบาล 

“1669”/
นําส่ง 
รพ. 

ไมใ่ช่ 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

หมดสติ 

ไม่ใช่ 

ช่วยเหลือตามสาเหต ุ

ใช่ 
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ภาคปฏิบติั 
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1. การห้ามเลือดภายนอก 
เมือ่ตรวจพบภาวะเลอืดออกภายนอกทีคุ่กคามชวีติ ใหร้บี

พจิารณา ดงัน้ี 

1. แจง้เหตุเพือ่ขอความชว่ยเหลอืที ่“1669” 

2. ป้องกนัตนเองจากการเป้ือนเลอืดผูป่้วย 

3. ใหต้รวจดวูา่เกดิจากแขนหรอืขาขาดหรอืไม ่

4. ถา้ไมใ่ช ่ใหห้า้มเลอืดดว้ยการกดโดยตรงทีจุ่ดเลอืดออก จน

เลอืดหยดุ แลว้พนัแผลใหแ้น่นเพือ่ใหเ้กดิแรงกด แลว้นําสง่

โรงพยาบาล 

5. ถา้ไมไ่ดผ้ล ใหพ้จิารณากดเสน้เลอืดแดงทีม่าเลีย้งบรเิวณ

นัน้จนเลอืดหยดุ แลว้พนัแผลใหแ้น่นเพือ่ใหเ้กดิแรงกด แลว้

นําสง่โรงพยาบาล 

6. ถา้กดทีเ่สน้เลอืดแลว้ไมไ่ดผ้ล หรอืเกดิจากแขนหรอืขาขาด 

ใหท้าํการขนัชะเนาะ เมือ่ทาํการขนัชะเนาะแลว้ หา้มคลาย

หรอืแกอ้อก เพราะจะเกดิอนัตรายถงึตายได ้ ใหแ้พทยท์ี่

รกัษาต่อเป็นผูท้ีแ่กช้ะเนาะเทา่นัน้ 
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วิธีการห้ามเลือดภายนอกด้วยการใช้แรงกดโดยตรง 

ใชส้น้มอื (ทีอ่ยูใ่นถุงมอืยางหรอืถุงพลาสตกิ) กดลงตรงจุด

เลอืดออก จนเลอืดหยดุไหล  ถา้มผีา้สะอาด ใหพ้บัผา้นัน้ เป็นชิน้หนา

วางบนจุดเลอืดออก แลว้ใชส้น้มอื กดลงบนผา้นัน้จนเลอืดหยดุไหล แลว้

เรยีกใหผู้อ้ื่นมาชว่ยกดไวน้านประมาณ 15-20 นาท ี ขณะทีต่นเอง

ตรวจหาภาวะคกุคามชวีติอืน่ตามลาํดบั หรอืจนกวา่หน่วยกูช้พีจาก 

“1669” จะมาชว่ยเหลอืและนําสง่โรงพยาบาลทีถู่กตอ้งต่อไป 

เลือดออกภายนอกจาํนวนมาก 

ใช้แรงกดโดยตรง 

ใช้แรงกดท่ีเส้นเลือดแดง 

แขน/ขา ขาด  

ไม่ใช่ 
ไดผ้ลดี 

ไดผ้ลดี ไม่ไดผ้ล 
ไม่ไดผ้ล 

ห้ามคลายชะเนาะ 

ใช่ 
ขนัชะเนาะ 

 

พนัแผลให้แน่น 
  

ส่งต่อ/

ขัน้ตอน

ต่อไป  
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การหา้มเลอืดออกภายนอกดว้ยการใชแ้รงกดโดยตรง 

 

เมือ่เลอืดหยดุแลว้ใชพ้ลาสเตอรพ์นัใหแ้น่น 
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วิธีการห้ามเลือดภายนอกด้วยการใช้แรงกดเส้นเลือดแดง 

ในกรณทีีไ่มส่ามารถหา้มเลอืดไดด้ว้ยการกดจุดทีเ่ลอืดออก

โดยตรง หรอืมเีลอืดออกทีแ่ขน/ขาเป็นจาํนวนมากหรอืหลายจุดจนไม่

สามารถกดจุดทีเ่ลอืดออกไดอ้ยา่งทัว่ถงึ ใหใ้ชว้ธิกีดทีเ่สน้เลอืดแดง ทีม่า

เลีย้งบรเิวณแขนหรอืขา ตามรปู 

 การกดเสน้เลอืดแดงกลางแขน

พบั ดว้ยหวัน้ิวแมม่อืเพือ่หา้ม

เลอืดบรเิวณแขนทอ่นล่าง

ทัง้หมด 

 

  

การกดเสน้เลอืดแดงทีก่ลางขา

หนีบ ดว้ยสน้มอื เพือ่หา้มเลอืด

บรเิวณขาทัง้หมด 
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วิธีการห้ามเลือดภายนอกด้วยการขนัชะเนาะ 

ในกรณทีีแ่ขนหรอืขาขาดและเสยีเลอืดมาก หรอืในกรณทีีไ่ม่

สามารถหา้มเลอืดออกภายนอกจาํนวนมากดว้ยการกดเสน้เลอืดแดง ให้

ใชว้ธิขีนัชะเนาะ โดยใชผ้า้ เชน่ผา้ขาวมา้หรอืผา้พนัคอ หรอืถุงพลาสตกิ

ชนิดเหนียว ผกูต่อกนัใหม้คีวามยาวพอทีจ่ะพนัรอบตน้แขนหรอืตน้ขา 

แลว้ผกูรดัใหเ้หนือต่อบรเิวณทีเ่ลอืดออกพอสมควรโดยใหใ้กลจุ้ดที่

เลอืดออกมากทีส่ดุ โดยพบัผา้หรอืถุงพลาสตกิเป็นหมอนเลก็ๆ เพือ่

รองรบัจุดทีจ่ะขนัชะเนาะ แลว้ผกูปมใหห้า่งจากจุดทีจ่ะขนัชะเนาะ

ประมาณ 1 ฝ่ามอื ต่อจากนัน้สอดใสแ่ทง่ไม ้ตะเกยีบ ปากกา ดนิสอ หรอื

ดา้มชอ้นสอ้ม เขา้ในชอ่งวา่งนัน้ แลว้หมนุไขใหเ้ป็นเกลยีวเพือ่ให้

ถุงพลาสตกิหรอืผา้รดัตน้แขนหรอืตน้ขาจนกระทัง่เลอืดหยดุไหล แลว้

คลายออกเลก็น้อยจนมเีลอืดเริม่ซมึออกเลก็น้อย ต่อจากนัน้จงึผกูตรงึให้

สิง่ทีใ่ชห้มนุนัน้อยูก่บัที ่

เมือ่ขนัชะเนาะจนเลอืดหยดุเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ ใหร้บีนําสง่

โรงพยาบาล โดย ห้ามคลายชะเนาะอย่างเดด็ขาด  ใหเ้ป็นหน้าทีข่อง

แพทยท์ีด่แูลต่อ 
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การผกูชะเนาะใหเ้หลอื

ชอ่งวา่งเป็น “บ่วง” 

สาํหรบัขนัชะเนาะ 

 

 

เมือ่ขนัชะเนาะจนเลอืด

หยดุพอดแีลว้ใหต้รงึสิง่

ทีใ่ชข้นัใหอ้ยูก่บัที ่

 



36 

 

สารบญั ผงัหลกั 

หมายเหต ุ

1. วธิกีารหา้มเลอืด อาจใชเ้วลานาน ทาํใหก้ารตรวจหาภาวะคุกคาม

ชวีติอื่นในขัน้ตอนต่อไปล่าชา้  หากมเีลอืดออกมาก ควรมผีูช้ว่ยคน

หน่ึงรบัผดิชอบเรือ่งการหา้มเลอืด โดยใหผู้ช้ว่ยหลกัไดต้รวจหาภาวะ

คุกคามชวีติอืน่ในลาํดบัต่อๆไป  และถา้แกไ้ขได ้ใหแ้กไ้ขไปพรอ้มกบั

การหา้มเลอืด 

2. หากหา้มเลอืดไมส่าํเรจ็หรอืไดผ้ลไมด่ ีใหร้บีสง่โรงพยาบาลโดยเรว็ 
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2. การปัม๊หวัใจ และการกระตกุหวัใจ

อตัโนมติั 
เมือ่ตรวจพบผูป่้วยหมดสตแิละไมห่ายใจ ใหป้ฏบิตัดิงัน้ี 

1. ปลุกและเรยีกผูป่้วยเพือ่ยนืยนัวา่หมดสต ิ
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2. สงัเกตดหูน้าอกของผูป่้วยวา่หยดุหายใจ 

 

3. แจง้เหตุขอความชว่ยเหลอืจาก “1669” หากยงัไมไ่ดแ้จง้ 
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สารบญั ผงัหลกั 

4. เปิดเสือ้ดา้นหน้าของผูป่้วยออก  

5. วางสน้มอืซอ้นทบักนัลงบนกระดกูกลางหน้าอกผูป่้วยใน

ระดบัราวนม โดยใหป้ลายน้ิวทัง้หมดยกขึน้ 
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6. เหยยีดแขนทัง้สองขา้งใหต้รงและตัง้ฉากกบัลาํตวัผูป่้วย ใช้

น้ําหนกัตวั โถมผา่นลาํแขนทัง้สองขา้ง ลงไปทีส่น้มอืทัง้สอง 

เพือ่กดกระดกูกลางอกในผูใ้หญ่ใหย้บุลง 5-6 เซนตเิมตร 

แลว้ผอ่นการกดเพือ่ใหห้น้าอกคนืกลบัทีเ่ดมิ (โดยไมย่กสน้

มอืออกจากผวิหนงัหน้าอก) แลว้กดใหม/่ผอ่นใหม ่ สลบักนั

ไปเชน่น้ีประมาณ 100-120 ครัง้/นาท ี จนกวา่ผูป่้วยจะมี

ปฏกิริยิา (ตื่น หายใจเอง เริม่เคลื่อนไหว เป็นตน้) หรอื

จนกวา่ทมีกูช้พีจาก “1669” จะมาชว่ยกูช้พีต่อ 

สาํหรบัผูช้ว่ยเหลอืทีเ่คยฝึก “เป่าปาก/จมกู” ชว่ยหายใจมาแลว้ 

และรูว้า่ผูป่้วยไมม่โีรคตดิต่อใดๆ (เพราะเป็นญาตหิรอืเพือ่นทีรู่จ้กักนัด)ี 

ควรจะ“เป่าปาก/จมกู”ชว่ยหายใจใหผู้ป่้วย(ผูใ้หญ่) 2 ครัง้หลงัการ “ปัม๊

หวัใจ” 30 ครัง้ สลบักนัไปเรือ่ยๆ (สว่นทมีกูช้พีจะใช ้“หน้ากาก-ถุงหายใจ” 

แทนการ “เป่าปาก” ซึง่ไดผ้ลและปลอดภยักวา่) 

หลกัสาํคญัของการ “ปัม๊หวัใจ” คอื  

• กดเรว็(100-120 ครัง้/นาท)ี  

• กดลึก(5-6 เซนตเิมตรในผูใ้หญ่)  

• ปล่อยสดุ(ใหห้น้าอกคนืกลบัเตม็ที)่  

• หยดุน้อย(อยา่หยดุกดนอกจากจาํเป็นและหยดุ

ไมเ่กนิ 10 วนิาท/ีครัง้) 
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ถา้ม ี “เครื่องกระตกุหวัใจอตัโนมติั” หรอืเครือ่ง “AED” 

(automated external defibrillator) หรอืเครือ่ง “PAD” (public access 

defibrillator) ทีอ่ยูใ่กล้ๆ และใชเ้ป็น การใชเ้ครือ่งน้ีจะทาํใหก้ารฟ้ืนคนืชพี

ในภาวะหวัใจหยดุเตน้ ประสบผลสาํเรจ็มากขึน้ 

การต่อเครือ่งกระตุก

หวัใจโดยใชแ้ผน่นํา

ไฟฟ้าตดิกบัหน้าอก 

2 จุดตามคาํแนะนํา

ของเครือ่งทีแ่ผน่ 

เครือ่งจะวเิคราะห์

คลื่นหวัใจและหาก

พบวา่ควรทาํการชอ็ก

และจะบอกใหอ้ยูห่า่ง

จากผูป่้วย แลว้จงึกด

ปุ่ มชอ็ก หากเครือ่ง

ไมบ่อกใหช้อ็กกใ็ห้

ปัม๊หวัใจต่อไป 
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ภาวะหวัใจหยดุเต้นสาํหรบัอาสาสมคัรและประชาชนทวัไป 

มีสญัญาณชีพ 

ใช้เคร่ืองกระตกุหวัใจ 

• เสียชีวิตนานแล้ว 
• ไม่ยินยอม 

ไม่ใช่ 

2 นาทีต่อรอบ 

ไดผ้ลดี 

ไม่ไดผ้ล 

ใช่ 

ปัม๊หวัใจคณุภาพ 

• กดเรว็(100-120 ครัง้/นาท)ี  

• กดลึก(5-6 เซนตเิมตรในผูใ้หญ่)  

• ปล่อยสดุ(ใหห้น้าอกคนืกลบัเตม็ที)่  

• หยดุน้อย(อยา่หยดุกดนอกจาก

จาํเป็นและหยดุไมเ่กนิ 10 วนิาท/ี

ครัง้) 
 

 

ไม่ต้องช่วย 

  

ส่งต่อ/
ขั้นตอน
ต่อไป 

หมดสติ ไม่หายใจ 

ระดมความ
ช่วยเหลือ/”1669” 

  

ปัม๊หวัใจคณุภาพ 

ให้ออกซิเจน(ถ้ามี) 

ต่อเครื่องกระตกุหวัใจ(ถ้ามี) 
  

ใช่ 

ไม่ใช่ 
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เมือ่หน่วยกูช้พี “1669” มาถงึแลว้ ยอ่มดาํเนินการกูช้พีต่อ และนําผูป่้วย

สง่โรงพยาบาลทีส่ามารถรกัษาผูป่้วยภาวะหวัใจหยดุเตน้ได ้ 

หากไมพ่บวา่ผูป่้วยหมดสต ิ (ไมค่วรเกนิ 5-6 วนิาท)ี ใหด้าํเนินการตาม

ขัน้ตอนต่อไปทนัท ี โดยไมต่อ้งตรวจดวูา่ ผูป่้วยหยดุหายใจหรอืไม ่

เพราะผูป่้วยทีรู่ส้กึตวัยอ่มหายใจไดเ้อง 
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3. การช่วยเหลือภาวะหายใจอดุกัน้ทนัที 
การชว่ยเหลอืภาวะหายใจอุดกัน้ทนัทจีากทางเดนิหายใจอุดกัน้

กะทนัหนั จะตอ้งรบีทาํโดยดว่นทีส่ดุ ไมค่วรใหส้มองขาดออกซเิจนเกนิ

กวา่ 4 นาท ีเพราะจะทาํใหพ้กิารและเสยีชวีติได ้การชว่ยเหลอืจะตอ้งทาํ

ทนัทดีว้ยวธิกีารตบหลงั/อดัทอ้ง/อดัอก โดยมวีธิปีฏบิตั ิดงัน้ี 

1. ถา้ผูป่้วยยงัไอได ้ ใหไ้อไปเรือ่ยๆ จนกวา่สิง่ทีอุ่ดอยูจ่ะหลุดออก 

ในขณะทีผู่ช้ว่ยเหลอืโทรศพัทแ์จง้ “1669”  

2. ถา้ผูป่้วยไอไมไ่ดแ้ละพดูไมไ่ด ้ใหร้บีชว่ยเหลอืดงัน้ี  

 

 

การช่วยเหลือภาวะหายใจอดุกัน้ทนัที 

การตบหลงั 

ท้องโต 

มีผู้ช่วยเหลือ 

ป๊ัมหัวใจ 

การอดัท้องด้วยตนเอง 

การอดัท้อง การอดัอก 

ไม่มี 

ไมใ่ช ่ ใช ่

ไมสํ่าเร็จ 

ไมส่าํเร็จ/หมดสต ิ

ม ี

ไมส่าํเร็จ/หมดสต ิ

ส่งต่อ/ขัน้ตอนต่อไป  

ได้ผลด ีได้ผลด ี

สาํเร็จ 

สาํเร็จ 

หมดหวัง 

ไมส่าํเร็จ 
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การตบหลงั (back blow)  

ทาํไดโ้ดยการใชม้อืหน่ึงประคองหน้าทอ้งของผูป่้วย อกีมอืหน่ึง ตบ

แรงๆ ทีบ่รเิวณกลางระหวา่งสะบกัทัง้สองขา้ง จนกวา่สิง่แปลกปลอม จะ

หลุดออกมา หากไมส่าํเรจ็ ใหใ้ชว้ธิกีารอดัทอ้งต่อไป 
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การอดัท้อง (abdominal thrust) มวีธิกีารปฏบิตั ิ2 แบบ คอื 

(1) ผูช้ว่ยเหลอืยนืขา้งหลงัผูป่้วยทีย่งัยนืได ้ แลว้ใชแ้ขน 2 ขา้ง

โอบรอบเอวผูป่้วย โดยกาํหมดัขา้งหน่ึงวางลงบนบรเิวณ

เหนือสะดอืผูป่้วยเลก็น้อย และอยูใ่ตก้ระดกูออ่นลิน้ป่ี แลว้

ใชม้อือกีขา้งหน่ึงกุมมอืทีก่ําหมดัไวแ้ลว้ หลงัจากนัน้ออก

แรงกระตุกรดัอดักาํหมดันัน้ เขา้ไปในชอ่งทอ้งในทศิทางขึน้

ขา้งบน (เขา้ไปในชอ่งอก) แรงๆ เรว็ๆ ตดิๆกนั 4-5 ครัง้ ถา้

สิง่ทีอุ่ดอยูย่งัไมห่ลุดออกมา ใหท้าํซํ้าๆกนัไปเรือ่ยจนกวา่



47 

 

สารบญั ผงัหลกั 

ผูป่้วยจะหมดสต ิ เมือ่ผูป่้วยหมดสตใิหด้าํเนินการตาม

วธิกีารปัม๊หวัใจ (หน้า 37) 

(2) ผูช้ว่ยเหลอืคกุเขา่อยูด่า้นขา้งทอ้งของผูป่้วยทีน่อนอยู ่ กํา

หมดัขา้งหน่ึง วางลงบรเิวณเหนือสะดอืผูป่้วยเลก็น้อย และ

อยูใ่ตก้ระดกูออ่นลิน้ป่ี แลว้ใชม้อือกีขา้งหน่ึงกุมมอืทีก่าํหมดั

ไวแ้ลว้ หลงัจากนัน้ออกแรงกระแทกอดักาํหมดั(เขา้ไปใน

ชอ่งอก) แรงๆ เรว็ๆ ตดิๆกนั 4-5 ครัง้ ถา้สิง่ทีอุ่ดอยูย่งัไม่

หลุดออกมา ใหท้าํซํ้าๆกนัจนกวา่ผูป่้วยจะหมดสต ิ เมือ่

ผูป่้วยหมดสตใิหด้าํเนินการตามวธิกีารปัม๊หวัใจ (หน้า 37) 

การอดัอก (chest thrust) ในผูป่้วยทีท่อ้งโตมาก เชน่ ตัง้ครรภ ์

หรอือว้นมาก   ใหใ้ชว้ธิกีารอดัอก แทนการอดัทอ้ง โดยวางกาํหมดั

ไวบ้นกระดกูกลางหน้าอก(แทนหน้าทอ้ง) แลว้ออกแรงกระตุกรดัอดั

กาํหมดัใหด้นักระดกูกลางหน้าอกยบุลงไปใหม้ากทีส่ดุตดิๆกนั 4-5 
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ครัง้ สาํหรบัผูป่้วยทีน่อนอยู ่ ใหใ้ชว้ธิกีดกระแทกกลางอกโดยคุกเขา่

อยูข่า้งอกผูป่้วย 

การอดัท้องด้วยตนเอง ในกรณทีีไ่มม่ผีูใ้ดใหก้ารชว่ยเหลอืได ้

ผูป่้วยอาจชว่ยตนเอง โดยกาํหมดัขา้งหน่ึงวางบนหน้าทอ้งเหนือ

สะดอื ใชม้อือกีขา้งกุมกาํหมดัไว ้ หรอืจบัโต๊ะ/เกา้อีไ้ว ้ แลว้กม้ตวัลง

แรงๆ เพือ่ใหข้อบโต๊ะหรอืพนกัเกา้อีก้ระแทกกาํหมดันัน้เขา้ไปใน

ชอ่งทอ้ง ขึน้ไปทางชอ่งอกแรงๆ ตดิๆกนั 4-5 ครัง้  

หากสิง่ทีอุ่ดคอหอยหลุดออก และผูป่้วยหายใจไดส้ะดวก

โดยไมม่อีาการเจบ็ทอ้งหรอืเจบ็อก กไ็มจ่าํเป็นตอ้งไปตรวจต่อที่

โรงพยาบาล  แต่ถา้หากยงัหายใจไมส่ะดวกหรอืมอีาการผดิปกติ

อื่นๆ ควรไปตรวจต่อทีโ่รงพยาบาล  
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4. การจดัท่าสาํหรบัผูป่้วยหมดสติ 
ข้อห้าม ในผูป่้วยทีห่มดสตจิากการบาดเจบ็และไมแ่น่ใจวา่

กระดกูคอและกระดกูหลงัเคลื่อนหรอืหกัหรอืไม ่ ผูท้ีไ่มไ่ดร้บัการฝึกมา

อยา่งด ีหา้มขยบัเขยือ้นหรอืจดัทา่ผูป่้วยโดยเดด็ขาด 

 

การจดัท่าในผู้ป่วยหมดสติ 

ผู้ป่วยหมดสต ิ

บาดเจบ็ คอ/หลัง 

ภาวะคุกคามอ่ืน 

ยกเว้นภาวะหมดสต ิ

การจัดท่า 

ช่วยเหลือตามสาเหต ุ

(ภาคผนวก)) 

ไมม่ี 

มีข้อใดข้อหนึง่ 

ส่งต่อ/ขัน้ตอนต่อไป  
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เมือ่พบผูป่้วยหมดสตทิีไ่มไ่ดเ้กดิจากการบาดเจบ็และไมม่ภีาวะ

คุกคามชวีติอืน่ ควรจดัทา่ใหผู้ป่้วยอยูใ่นภาวะทีห่ายใจไดส้ะดวก และไม่

สาํลกั น้ําลาย หรอืสิง่ทีอ่าเจยีนออกมาเขา้ไปในปอด (ก่อนการขนยา้ย) 

หากไมจ่ดัทา่ใหเ้หมาะสมอาจทาํใหผู้ป่้วยเกดิภาวะทางเดนิหายใจอุดกัน้

จากภาวะลิน้ตกและสาํลกัน้ําลายหรอืสิง่ทีอ่าเจยีนออกมา การจดัทา่เพือ่

ป้องกนัภาวะทางเดนิหายใจอุดกัน้จากสาเหตุเหล่าน้ีเป็นเรือ่งสาํคญั

อยา่งยิง่ทีจ่ะทาํใหผู้ป่้วยผา่นพน้ภาวะอนัตรายเหล่าน้ีได ้ 

วธิจีดัทา่สาํหรบัผูป่้วยหมดสต ิทาํตามขัน้ตอน ดงัน้ี 

1. ยกขาดา้นตรงขา้มกบัผูช้ว่ยเหลอืขึน้ ใหอ้ยูใ่นทา่ชนัเขา่ 
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2. จดัใหแ้ขนและมอืดา้นผูช้ว่ยเหลอือยูใ่นทา่ชเูหนือศรีษะ 
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3. จดัใหแ้ขนดา้นตรงขา้มพบังอทาบกบัหน้าอกโดยใหม้อือยู่

เหนือหวัไหลด่า้นผูช้ว่ยเหลอื 

4. ใชม้อืขา้งหน่ึงจบัหวัไหล่ดา้นตรงขา้ม อกีขา้งหน่ึงจบัสะโพก

พลกิตวัผูป่้วยเขา้หาผูช้ว่ยเหลอื โดยจดัใหห้น้าและศรีษะ
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วางอยูบ่นตน้แขนทีเ่หยยีดอยู ่ และเขา่ดา้นตรงขา้มจะอยูใ่น

ทา่งอทบัครอ่มขาดา้นผูช้ว่ยเหลอื 

5. จดัใหห้น้าของผูป่้วยอยูใ่นทา่กึง่ควํ่าลง เพือ่ไมใ่หล้ิน้ตกจน

อดกัน้ทางเดนิหายใจ และใหน้ํ้าลายและเศษอาหารจากการ

อาเจยีนไหลออกจากปาก ทาํใหไ้มส่าํลกัจนอุดกัน้ทางเดนิ

หายใจได ้
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5. การช่วยเหลือบาดแผลปักคา 
ข้อห้าม หา้มดงึสิง่ของทีปั่กคาออกจากตวัผูป่้วยบาดแผลทะลุ 

ทีม่ีส่ ิง่ของปักคาอยู ่หากจาํเป็น อาจเลื่อยหรอืตดัสิง่ของนัน้อยา่งนุ่มนวล

เพือ่ใหส้ิง่ทีปั่กคาอยูส่ ัน้ลง สะดวกแก่การนําสง่ผูป่้วยไปโรงพยาบาล  

 

ยดึตรงึสิง่ทีปั่กคาอยูใ่หอ้ยูน่ิ่งๆ (ไมใ่หแ้กวง่ไปมา เพราะปลาย

สิง่ของนัน้อาจทาํใหอ้วยัวะภายในบาดเจบ็มากขึน้) โดยเอาผา้เชด็หน้า

หรอืผา้สะอาดอื่นๆ วางไวร้อบแผลทีม่สีิง่ของปักอยู ่ แลว้ใชเ้ทปกาวหรอื

สิง่อื่นยดึตรงึผา้นัน้ไวก้บัผวิหนงัเพือ่ชว่ยตรงึสิง่ทีปั่กคาไมใ่หเ้คลื่อนไหว 

การช่วยเหลือบาดแผลปักคา 

ห้ามดงึออก 

ยาวเกะกะ 

ทาํแผล 

ตดัด้วยเล่ือยหรือคีม 

ไมใ่ช ่

ใช ่

ส่งต่อ/ขัน้ตอนต่อไป  
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บาดแผลทะลุทีไ่มม่สีิง่ของปักคาอยู ่ และไมม่อีวยัวะภายในโผล่

ใหเ้หน็ ใหใ้ชผ้า้สะอาดกดไวต้รงบาดแผลจนเลอืดหยดุ แลว้ใชเ้ทปกาว

หรอืสิง่อื่นยดึตรงึผา้นัน้กบัผวิหนงั 

หลงัใหก้ารชว่ยเหลอืขา้งตน้แลว้ ใหร้บีนําผูป่้วยสง่โรงพยาบาล 

  

บาดแผลทะลุหน้าทอ้งทีม่สีิง่ของปักคา ใหป้ระคองสิง่ปักคานัน้ดว้ย

ผา้หรอืวสัดุอื่นทีพ่บัไดจ้นหนาพอ(ดงัภาพ) หา้มนําสิง่ของปักคา

ออกจากตวัผูบ้าดเจบ็ 
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ใชพ้ลาสเตอรห์รอืเทปกาวปะตดิกบัผวิหนงัใหส้ิง่ของนัน้อยูใ่นทา่เดมิ 
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6. การช่วยเหลือบาดแผลหน้าอกทะล ุ

 

กรณบีาดแผลทะลุบรเิวณอก ใหใ้ชว้ธิกีารทาํแผล 3 ดา้น โดยใช้

เศษผา้ชิน้เลก็ๆ หรอืเศษสาํล ีหรอืเศษกระดาษชิน้เลก็ๆ ไปจอ่ไวท้ีร่แูผล 

ถา้เศษผา้ฯลฯ เหล่านัน้มกีารเคลื่อนไหวเขา้และ/หรอืออกจากรแูผล 

แสดงวา่มลีมรัว่เขา้และ/หรอื ออกจากทรวงอก ใหใ้ชถุ้งพลาสตกิสะอาด

ทีย่งัไมเ่คยใชง้าน (ทีใ่ชใ้สอ่าหารหรอืยา) ฉีกหรอืตดัใหเ้ป็นรปูสีเ่หลีย่ม

จตุรสัหรอืผนืผา้ ขนาดกวา้งประมาณ 4-6 น้ิว วางใหด้า้นในปะลงบนรู

แผล ใหร้แูผลอยูต่รงกลาง แลว้ใชเ้ทปกาวปิดขอบ 3 ดา้น ปล่อยใหด้า้น

ทีอ่ยูต่ํ่าเป็นทางระบายใหข้องเหลวไหลออก สว่นอากาศจะไมส่ามารถ

ผา่นเขา้ไปในรทูรวงอกได ้

การช่วยเหลือบาดแผลหน้าอกทะล ุ

แผลหน้าอกทะลุ 

ลมร่ัว 

ทาํแผลปกต ิ

ทาํแผล 3 ด้าน 

ไมใ่ช ่

ใช ่

ส่งต่อ/ขัน้ตอนต่อไป  
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1.ใชถุ้งพลาสตกิใสทีย่งัไมเ่คยใชง้าน ตดัใหเ้ป็นรปู 4 เหลีย่ม

จตุรสัใหม้ขีนาดใหญ่กวา่บาดแผลดา้นละ 2 น้ิว ใชด้า้นในที่

สะอาดและยงัไมเ่คยสมัผสัดว้ยมอืปะตดิกบับาดแผล 

2.ใชพ้ลาสเตอรห์รอืเทปกาว ตดิใหแ้ผน่พลาสตกิสนิทแนบ

กบัผวิหนงั 3 ดา้น โดยเวน้ดา้นตํ่าเพือ่ใหเ้ลอืดและของ

เหลวไหลออกได ้แต่อากาศผา่นเขา้ไปในแผลไมไ่ด ้

การทาํแผล 3 ด้าน 

การทาํแผล 3 ด้าน 
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7. การปิดบาดแผลอวยัวะภายในทะลกั 
ในกรณทีีบ่าดแผลทะลุมอีวยัวะภายในโผล่ทีป่ากแผล หรอืโผล่

ออกมานอกบาดแผลนัน้ ห้ามดึงหรือดนัอวยัวะภายในท่ีโผล่ออกมา

เพ่ือให้กลบัเข้าไปใหม่อย่างเดด็ขาด ใหใ้ชผ้า้สะอาดชุบน้ําสะอาดวาง

โปะลงบนบาดแผล ใหค้ลุมอวยัวะภายในทีโ่ผล่ออกมานอกบาดแผล 

แลว้ใชถุ้งพลาสตกิสะอาด(ใชใ้สอ่าหารหรอืยา) ทีย่งัไมเ่คยใช ้ ตดัใหเ้ป็น

แผน่ ใชด้า้นในของถุงพลาสตกิทีย่งัสะอาดอยู ่คลุมบนอวยัวะนัน้ แลว้ใช้

เทปกาวหรอืสิง่อื่น ยดึตรงึถุงพลาสตกิกบัผวิหนงัทัง้ 4 ดา้น ทัง้น้ี เพือ่

ป้องกนัไมใ่หอ้วยัวะนัน้ แหง้จนกระทัง่เน้ือตาย ไมส่ามารถใชก้ารต่อไป

ได ้

 

  
การช่วยเหลือบาดแผลอวยัวะภายในทะลกั 

ห้ามจัดใส่คืน 

ทาํแผลแบบชืน้ 

ส่งต่อ/ขัน้ตอนต่อไป  



60 

 

สารบญั ผงัหลกั 

8. การลาํเลียงขนย้าย 
โดยทัว่ไป อาสาสมคัรและประชาชนทัว่ไป ไมค่วรมหีน้าทีใ่นการ

ลาํเลยีงขนยา้ยผูเ้จบ็ป่วย ยกเวน้ในกรณทีีพ่ืน้ทีน่ัน้ๆ ไมม่หีน่วยกูช้พี

ใหบ้รกิาร หรอืไมส่ามารถแจง้เหตุที ่“1669”  

 

อาสาสมคัรและประชาชนทัว่ไป ในพืน้ทีท่ีม่รีะบบการแพทย์

ฉุกเฉินดแีลว้ ไมจ่าํเป็นตอ้งฝึกการลาํเลยีงขนยา้ยผูป่้วย 

การยกและเคลื่อนยา้ยทีจ่าํเป็นตอ้งทาํโดยผูช้าํนาญ คอืการยก

และเคลื่อนยา้ยผูป่้วยบาดเจบ็ทีศ่รีษะและคอ หากกระทาํโดยผูไ้ม่

การยกและเคล่ือนย้าย 

บาดเจบ็ที่ศีรษะและคอ 

มีระบบกู้ชีพ 

1669 แจ้งและรอหน่วยกู้ชีพ 

ไมม่ี 

ม ี

ส่งต่อ/ขัน้ตอนต่อไป  

ใช ่

ไมใ่ช ่

ยกแบบ 2 คน 

ยกแบบท่อนไม ้
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ชาํนาญ อาจทาํใหก้ระดกูคอซึง่แตกหกัจากการบาดเจบ็กดทบัลงไปบน

ไขสนัหลงั ทาํใหเ้กดิอมัพาตของแขนและขาทัง้ 4 และหยดุหายใจได ้

จาํเป็นทีผู่ช้ว่ยเหลอื จะตอ้งฝึกและทาํความเขา้ใจใหถ่้องแท ้

คูม่อืการกูช้พีองคร์วมสาํหรบัอาสาสมคัรและประชาชนทัว่ไปได้

บรรจุเน้ือหาการยกและเคลื่อนยา้ยไว ้ 2 วธิ ี สาํหรบัอาสาสมคัรและ

ประชาชนทัว่ไปในพืน้ทีท่ีร่ะบบการกูช้พียงัไมส่ามารถเขา้ถงึไดใ้น

ระยะเวลาอนัสัน้หรอืไมม่รีะบบแจง้เหตุ “1669” ไดแ้ก่ 

1. การพลกิตวัและการยกผูป่้วยแบบทอ่นไม ้

2. การขนยา้ยผูป่้วยดว้ยผูช้ว่ยเหลอื 2 คน 
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การพลิกตวัและการยกผูป่้วยแบบท่อนไม้ โดยผูช้ว่ยเหลอื 4 

คน สาํหรบัผูบ้าดเจบ็ทีศ่รีษะและคอ การชว่ยเหลอืชนิดน้ีควรจดัใหผู้

ชว่ยเหลอืทีม่คีวามสงูสดุอยูห่วัและทา้ย จะทาํใหส้ะดวกแก่การประคอง

ศรีษะไมท่าํศรีษะอยูใ่นทา่เงยเกนิไป 

  

1.ผูช้ว่ยเหลอืคนแรกทาํการตรงึศรีษะและลาํคอ โดยจดัใหศ้รีษะ คอและลาํตวั เป็น

แนวตรง 

2.ผูช้ว่ยเหลอือกี 3 คน เตรยีมพลกิตวัผูป่้วย แบบเป็นแทง่ตรง ดว้ยทา่ทางตามภาพ 
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4.ผูช้ว่ยเหลอืทัง้หมดยกผูป่้วยขึน้ในทา่ยนืพรอ้มทีจ่ะเคลื่อนยา้ยไปยงัแผน่กระดานรอง

หลงั ควรใหผู้ท้ ีส่งูกวา่ประคองศรีษะ เพือ่ใหล้าํตวัผูป่้วยเป็นแทง่ตรงเหมอืน “ทอ่นไม”้ 

3.ผูช้ว่ยเหลอืทัง้4 คน ยกผูป่้วยขึน้พรอ้มกนั โดยใหศ้รีษะ คอ และลาํตวัเป็นแทง่ตรง 
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การขนย้ายด้วยการใช้ผูช่้วยเหลือ 2 คน  ในผูเ้จบ็ป่วยทีไ่มม่ี

ปัญหาเกีย่วกบัการบาดเจบ็ทีศ่รีษะและลาํคอ อาจลาํเลยีงผูป่้วยโดย

วธิกีารตามภาพขา้งล่างน้ี 

  

2.ผูช้ว่ยเหลอืคนที ่2 ยกเขา่ทัง้ 2 ขา้งขึน้ชนัเขา่ 

1.ผูป่้วยอยูใ่นทา่นอนหงาย ผูช้ว่ยเหลอื 2 คน อยูด่า้นหวั (คนที ่1) 

และดา้นเทา้ (คนที ่2) 
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3.ผูช้ว่ยเหลอืคนที ่1 จบัแขนทัง้สองของผูป่้วยสง่ใหผู้ช้ว่ยเหลอืคนที ่

2ผูช้ว่ยเหลอืคนที ่2 ใชข้าทอ่นล่างยนัขาของผูป่้วยใหอ้ยูใ่นทา่ชนั

เขา่ แลว้ใชม้อืจบัแขนทัง้สองขา้งของผูป่้วยใหแ้น่น  

4.ผูช้ว่ยเหลอืคนที ่1 ประคองหลงัผูป่้วยขึ ้ผูช้ว่ยเหลอืคนที ่2 ดงึ

แขนทัง้สองใหผู้ป่้วยลุกขึน้ 
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5.ผูช้ว่ยเหลอืคนที ่2 หนัหลงั ใชม้อื 2 ขา้งจบัทีข่อ้พบัเขา่ทัง้ 2 ขา้งของผูป่้วย

แลว้ยกขึน้พรอ้มกบัลุกยนืขึน้ ผูช้ว่ยเหลอืคนที ่1 ใชม้อืทัง้สองสอดเขา้ทีร่กัแร้

ของผูป่้วยเพือ่จบัแขนทอ่นลา่งของผูป่้วยทัง้สองขา้ง มอืขวาควํ่าจบัแขนขวา 

มอืซา้ยควํ่าจบัแขนซา้ย  

6.ผูช้ว่ยเหลอืทัง้สอง ลุกขึน้พรอ้มๆ กนั และเดนิไปขา้งหน้า 
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ภาคผนวก 
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1. ภาวะหายใจไม่สะดวก 
มลีกัษณะและอาการ แบ่งไดเ้ป็น  

1.1 หายใจเข้าลาํบากและมีเสียงดงั 

มกัเกดิจากการตบีแคบของทางเดนิหายใจสว่นบน เชน่ จมกู 

ปาก คอหอย กล่องเสยีง หลอดลมใหญ่ ควรใหผู้ป่้วยอยูใ่นทา่ทีผู่ป่้วย

รูส้กึสบายทีส่ดุ และ รบีนําสง่โรงพยาบาล ถา้มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึง

ดงัน้ี 

• มไีขต้วัรอ้น เจบ็คอมากจนกลนืน้ํา/น้ําลายไมไ่ดห้รอืกลนื

ลาํบาก 

• หวัไหล่ของผูป่้วยยกขึน้ลงตามการหายใจ 

• รมิฝีปากและมอืเทา้เป็นสมีว่งคลํ้า (เขยีว)  

1.2 หายใจออกลาํบากและมีเสียงดงั 

มกัเกดิจากการตบีแคบของทางเดนิหายใจสว่นล่างโดยเฉพาะ

หลอดลมเลก็ๆ  ถา้ผูป่้วยมยีาพน่ขยายหลอดลมอยู ่ ใหผู้ป่้วยพน่ยาตาม

แพทยส์ัง่ ถา้พน่ยาหลายครัง้ จนใจสัน่แลว้ยงัไมด่ขีึน้ หรอืไมม่ยีาอยู ่ให้

ผูป่้วยอยูใ่นทา่ทีผู่ป่้วยรูส้กึสบายทีส่ดุ และ รบีนําสง่โรงพยาบาลถา้มี

ลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัน้ี 

• มไีขต้วัรอ้น  

• หวัไหล่ของผูป่้วยยกขึน้ลงตามการหายใจ 
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• รมิฝีปากและมอืเทา้เป็นสมีว่งคลํ้า (เขยีว) 

1.3 หายใจเข้าและออกมีเสียงดงั  

มกัเกดิจากกการตบีแคบของทางเดนิหายใจทัง้สว่นบนและ

สว่นล่าง ใหผู้ป่้วยอยูใ่นทา่ทีผู่ป่้วยรูส้กึสบายทีส่ดุ และรบีนําสง่

โรงพยาบาลถา้มลีกัษณะใดลกัษณะหน่ึงดงัทีก่ล่าวไวข้า้งตน้ 

หมายเหต ุ  ผูท้ีน่อนหลบัแลว้หายใจมเีสยีง(เสยีงกรน)  ถา้ดงัมากใหจ้บั

ผูป่้วยนอนตะแคง จะลดเสยีงกรนลงได ้

หากการตรวจในขัน้ตอนน้ี ไมพ่บความผดิปกต ิ (ไมค่วรเกนิ 10 

วนิาท)ี ใหต้รวจหาภาวะฉุกเฉินทีคุ่กคามชวีติอนัดบัต่อไป 
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2. หายใจผิดปกติ 
การหายใจผดิปกต ิอาจแบ่งออกเป็น 

2.1 การหยดุหายใจ   

ตรวจพบไดโ้ดยใชป้ลายผา้หรอืสาํลจีอ่ไวท้ีร่จูมกูและปากจะไมม่ี

การแกวง่ไกว เป็นตน้   ใหร้บีชว่ยหายใจทนัท ีและโทรศพัทแ์จง้ “1669” 

สง่หน่วยกูช้พีมาชว่ย 

ถา้ผูป่้วยเป็นญาตหิรอืเพือ่นทีรู่จ้กักนัดวีา่ไมม่โีรคตดิต่อ การ

ชว่ยหายใจก่อนทีจ่ะหยดุหายใจดว้ยวธิเีป่าปาก/จมกู จะทาํไดเ้รว็ทีส่ดุ

และไดผ้ล  เพราะถา้มวัแต่หาเครือ่งป้องกนัโรคตดิต่อ หรอื หน้ากาก-ถุง

หายใจ ผูป่้วยอาจจะหมดสตแิละหวัใจหยดุเตน้หากขาดอากาศหายใจ

เพยีง 2-4 นาท ีในกรณน้ีีใหป้ฏบิตัติามวธิกีารปัม๊หวัใจ หน้า 37 

ถา้ไมรู่จ้กัผูป่้วย อาจชว่ยหายใจดว้ยวธิกีาร “ผายปอด” แบบเดมิ 

เชน่ ใหผู้ป่้วยอยูใ่นทา่นอนควํ่า หน้าตะแคงไปดา้นหน่ึง ผูช้ว่ยเหลอืใช้

น้ําหนกัตวักดผา่นแขนทัง้ 2 ขา้งลงไปบนมอืทีว่างไวบ้นอกดา้นหลงัตํ่า

าสบกัของผูป่้วย กดลงไปใหเ้ตม็ทีป่ระมาณ 1 นาทแีลว้ปล่อยกว่

ประมาณ 1 นาท ีสลบักนัไปเรือ่ยๆ จนกวา่ทมีกูช้พีจะมาชว่ย หรอืผูป่้วย

หายใจไดเ้อง 
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2.2 การหายใจช้า   
คอืการหายใจน้อยกวา่ 10 ครัง้/นาทใีนผูใ้หญ่หรอืน้อยกวา่ 15 

ครัง้/นาทใีนเดก็ ควรชว่ยหายใจดว้ยวธิดีงักล่าวไวข้า้งตน้ โดยเฉพาะถา้

ผูป่้วย “เขยีว” (รมิฝีปากและมอืเทา้เป็นสมีว่งคลํ้า) และรบีโทรศพัทแ์จง้ 

“1669” ใหส้ง่ทมีกูช้พีมาชว่ย 

2.3 การหายใจเรว็  

คอืการหายใจมากกวา่ 30 ครัง้/นาทใีนผูใ้หญ่หรอืมากกวา่ 45 

ครัง้/นาทใีนเดก็ ใหผู้ป่้วยอยูใ่นทา่ทีผู่ป่้วยรูส้กึสบายทีส่ดุ และโทรศพัท์

แจง้ “1669” ใหส้ง่ทมีกูช้พีมาชว่ย ใชพ้ดั/พดัลม โบก/เป่าลมใหผู้ป่้วย 

และพยายามทาํใหผู้ป่้วยสงบกายและใจลง ขณะรอทมีกูช้พี 

2.4 การหายใจต้ืน   

คอืไมเ่หน็การเคลื่อนไหวของหน้าอกและหน้าทอ้งแต่ยงัมลีมเขา้

ออกทางรจูมกู/ปาก ควรชว่ยหายใจถา้ผูป่้วย “เขยีว” และรบีโทรศพัท์

แจง้ “1669” 

2.5 การหายใจลึก   
คอืการหายใจแรงจนหวัไหลย่กขึน้ลง หน้าทอ้งพอง และยบุ

มากกวา่ปกต ิ เชน่ เวลาถอนหายใจ ถา้หายใจลกึเป็นครัง้คราว ไมม่ี

อนัตรายอะไร ถา้หายใจลกึและเรว็จนมอืจบี แขนขาเกรง็ และ อาจชกั

เกรง็ มกัเกดิจาก “ภาวะหายใจเกนิ” (hyperventilation syndrome) ใหใ้ชถุ้ง

กระดาษใหญ่ๆ ครอบศรีษะผูป่้วยลงไปจนถงึคอ และรวบปากถุงบรเิวณ

คอไวห้ลวมๆ  เมือ่ผูป่้วยหายใจในถุงประมาณ 10-15 นาท ีอาการจะดี
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ขึน้ ภาวะน้ีไมเ่ป็นอนัตรายถงึชวีติ แต่จะทาํใหผู้ป่้วยและญาตติกใจมาก

โดยเฉพาะเมือ่ผูป่้วยมอีาการชกัเกรง็ และกระตุกจากภาวะแคลเซยีมใน

เลอืดตํ่า เน่ืองจากการหายใจเกนิทาํใหก๊้าซคารบ์อนไดออกไซดใ์นเลอืด

ถูกขบัออกมากเกนิไป ทาํใหเ้ลอืดเป็นดา่ง จงึทาํใหแ้คลเซยีมในเลอืด

ลดลง เมือ่หายใจในถุง ก๊าซคารบ์อนไดออกไซดท์ีห่ายใจออกมาจะสะสม

อยูใ่นถุง ทาํใหร้ะดบัคารบ์อนไดออกไซดใ์นเลอืดกลบัเป็นปกต ิ เลอืดจะ

หายจากการเป็นดา่ง ทาํใหร้ะดบัแคลเซยีมในเลอืดกลบัเป็นปกต ิ

ถา้หายใจลกึและเรว็ (หอบลกึ) โดยไมม่มีอืจบี แต่มโีรคเรือ้รงั 

เชน่ โรคเบาหวาน ตบั ไต โลหติเป็นพษิ ห้ามให้ผูป่้วยหายใจในถงุ แต่

รบีนําผูป่้วยสง่โรงพยาบาล เพราะผูป่้วยมภีาวะเลอืดเป็นกรด ทีต่อ้ง

ไดร้บัการแกไ้ขโดยเรว็ มฉิะนัน้อาจเสยีชวีติได ้

2.6 การหายใจลาํบาก   
คอืการหายใจแรงจนหวัไหลย่กขึน้ลง หน้าทอ้งพองและยุบ

ผดิปกต ิ ลกูกระเดอืกยกขึน้ลง ปีกจมกูบานและหบุผดิปกต ิ เป็นตน้ 

ผูป่้วยทีห่ายใจลาํบาก อาจหายใจชา้ หรอืเรว็ หรอืลกึได ้ หน้าอกทัง้ 2 

ขา้ง อาจเคลื่อนไหวไมเ่ทา่กนั หรอืเคลื่อนไหวตรงขา้มกนั (เชน่ อกขา้ง

ขวาพองขึน้ ในขณะทีอ่กขา้งซา้ยแฟบลง) เมือ่เป็นมาก จะเกดิอาหาร

หอบเหน่ือย รบีโทรศพัทแ์จง้ “1669” ใหผู้ป่้วยอยูใ่นทา่ทีผู่ป่้วยรูส้กึสบาย

ทีส่ดุ และรบีสง่โรงพยาบาล ถา้ทมีกูช้พีจาก “1669” จะมาชา้ 

เมือ่ผูป่้วยเริม่หายใจลาํบาก รบีสง่โรงพยาบาลก่อนทีผู่ป่้วยจะ

หอบเหน่ือย หายใจไมท่นั “เขยีว” หรอื “ชอ็ก” เพราะจะรกัษาใหด้ขีึน้ได้

มากกวา่ 
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หากการตรวจในขัน้ตอนที ่ 5  ไมพ่บวา่หายใจผดิปกต(ิไมค่วร

เกนิ 10 วนิาท)ี ใหด้าํเนินการต่อตามขัน้ตอนต่อไป 
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3. ชอ็ก 
ในทีน้ี่หมายถงึภาวะทีเ่ลอืดไปเลีย้งสว่นต่างๆ ของรา่งกายไดไ้ม่

เพยีงพอ ซึง่รูไ้ดด้ว้ยอาการและอาการแสดง เชน่ ความรูส้กึตวัลดลง (ซมึ

ลง สบัสน พดูไมรู่เ้รือ่ง จนถงึหมดสต)ิ หน้าและมอืเทา้มกัซดีและเยน็ลง 

ชพีจรเรว็ขึน้ หายใจเรว็ขึน้ ความดนัเลอืดตก เวลาเลอืดฝอย (เวลาที่

เลอืดฝอยไหลกลบัมาเลีย้งสว่นทีถู่กกดแลว้ปล่อย)  มากกวา่ 2 วนิาท ี

(ซึง่ตรวจไดง้า่ยๆ โดยบบีปลายน้ิวผูป่้วยสกั 1-2 วนิาทแีลว้ปล่อย สแีดง

ใตเ้ลบ็ หรอืตรงปลายน้ิวทีซ่ดีลงไปจากการบบีจะแดงกลบัคนืภายใน 1-2 

วนิาทใีนคนปกต)ิ เป็นตน้ 

ภาวะ “ชอ็ก” เกดิไดจ้ากหลายสาเหตุ ทีอ่นัตรายคอืการเสยี

เลอืด/เสยีน้ํา (ทอ้งรว่ง อาเจยีนมาก เสยีเหงือ่มาก) หวัใจลม้เหลว การ

ตดิเชือ้ในกระแสเลอืด การไดร้บัสารพษิ การบาดเจบ็รนุแรง การแพย้า/

สารอื่นรนุแรง เป็นตน้ 

เมือ่ตรวจพบภาวะ “ชอ็ก” รบีโทรศพัทแ์จง้ “1669” ใหส้ง่ทมีกู้

ชพีมาชว่ย และรบีนําสง่โรงพยาบาล 

หากตรวจไมพ่บภาวะ “ชอ็ก” ใหด้าํเนินการต่อในขัน้ตอนต่อไป 
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4. ภาวะ “หมดสติ” 
 ในทีน้ี่หมายถงึ ผูป่้วยทีไ่มรู่ส้กึตวั แมจ้ะหยกิทีแ่ขน/ขาแรงๆ ก็

ไมม่ปีฏกิริยิาอะไร แต่ผูป่้วยยงัหายใจไดเ้อง ถา้หายใจมเีสยีงครดืคราด 

หรอืมน้ํีาลายไหลออกทางปาก ใหร้บีจบัผูป่้วยนอนตะแคงควํ่า (ดกูารจดั

ทา่ผูป่้วยหมดสต ิหน้า 49 ) ยกเวน้กรณทีีผู่ป่้วยหมดสตจิากอุบตัเิหตุ ซึง่

อาจทาํใหก้ระดกูคอ/หลงัหกั ในกรณเีชน่น้ี หา้มขยบัเขยือ้นผูป่้วย รอให้

ทมีกูช้พีจาก “1669” มาชว่ยยกและเคลื่อนยา้ย สว่นในพืน้ทีท่ีไ่มส่ามารถ

ขอความชว่ยเหลอืจาก “1669” ได ้ การเคลื่อนยกและเคลื่อนยา้ยจะตอ้ง

ทาํโดยผูท้ีผ่า่นการอบรมการยกและเคลื่อนยา้ยในภาวะการบาดเจบ็ที่

ศรีษะและคอแลว้เทา่นัน้ (วธิกีารลาํเลยีงขนยา้ย หน้า 60) 

การจบัผูป่้วยนอนตะแคงควํ่า จะทาํใหน้ํ้าลายและสิง่ทีอ่าเจยีน

ออกมาไหลออกทางปาก และไมส่าํลกัเขา้ไปในหลอดลม ซึง่จะทาํให้

หายใจลาํบากและปอดอกัเสบ แลว้รอทมีกูช้พีจาก “1669” มานําผูป่้วย

สง่โรงพยาบาล 

หา้มป้อนยา อาหาร หรอืน้ําใหผู้ป่้วยทีห่มดสต ิเพราะผูป่้วยกลนื

ไมไ่ด ้ ทาํใหส้ิง่เหล่านัน้สาํลกัเขา้ไปในหลอดลม หากตรวจไมพ่บภาวะ 

“หมดสต”ิ ใหด้าํเนินการตามขัน้ตอนต่อไป 
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5. ชกั 
ภาวะ “ชกั” ในทีน้ี่หมายถงึทัง้อาการ “ชกักระตุก” (แขน-ขา-

ลาํตวัมกีารเคลื่อนไหว) เชน่ ในกรณโีรคลมชกั และ “ชกัเกรง็” (แขน-ขา-

ลาํตวัเกรง็แขง็) เชน่ ในกรณโีรคบาดทะยกั 

เมือ่เหน็ผูป่้วยชกั ใหร้ะวงัอนัตรายทีจ่ะเกดิกบัผูป่้วย เชน่ การ

ตกจากเตยีงหรอืโต๊ะ(ใหนํ้าผูป่้วยวางลงบนพืน้ราบถา้ทาํได)้ การนํา

สิง่ของทีอ่าจทาํใหเ้กดิการบาดเจบ็ต่อผูป่้วยออกหา่งจากตวัผูป่้วย  ห้าม

พยายามใส่ด้ามช้อนหรือส่ิงอ่ืนยดัเข้าไปในปากของผูป่้วย เพือ่

ป้องกนัผูป่้วยกดัลิน้ตนเอง เพราะมกัทาํใหฟั้นหกั เกดิบาดแผลในปาก 

แลว้ฟันทีห่กัและเลอืดทีอ่อกมกัสาํลกัเขา้ไปในคอหอยและหลอดลม ทาํ

ใหห้ายใจลาํบาก และปอดอกัเสบ ห้ามจบัตรึง/จบัต้องผูป่้วย เพราะ

การทาํเชน่นัน้มกัไปทาํใหผู้ป่้วยชกัมากขึน้หรอืนานขึน้  

ควรจะปล่อยใหผู้ป่้วยชกั โดยไมถู่กรบกวน แลว้อาการชกัจะไม่

รนุแรงขึน้ และจะยตุเิรว็ขึน้ เมือ่ผูป่้วยเริม่ชกั ควรโทรศพัทแ์จง้ “1669” 

เพือ่สง่หน่วยกูช้พีมาชว่ยดแูลผูป่้วยและเคลื่อนยา้ยผูป่้วยสง่โรงพยาบาล

ต่อไป 
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6. ภาวะกล้ามเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั 
ภาวะกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉยีบพลนั (acute myocardial 

infarction, AMI) มกัเกดิในคนทีม่ปัีจจยัเสีย่งอยู ่ เชน่ กรรมพนัธุ ์ อายุ

(ชายอายมุากกวา่ 40 ปี หญงิหลงัหมดประจาํเดอืน) โรคเบาหวาน ความ

ดนัเลอืดสงู หลอดเลอืดแดงอกัเสบจากภมูแิพห้รอืการตดิเชือ้ เป็นตน้ 

โดยทัว่ไป ก่อนจะเกดิภาวะกลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั 

ผูป่้วยมกัมอีาการเตอืนลว่งหน้าก่อนเป็นนาท ีเป็นวนั หรอืเป็นเดอืน นัน่

คอื อาการเจบ็แน่นในอกเหมอืนถูกกดทบัหรอืบบีรดั ซึง่เกดิขึน้ทนัท ี

ขณะ/หลงัการออกกาํลงัมากกวา่ทีเ่คย หรอืขณะ/หลงัการมอีารมณ์

รนุแรง อาการเจบ็แน่น

ในอกน้ี โดยทัว่ไป จะ

คงทีอ่ยูป่ระมาณ 5-10 

นาท ี อาการเจบ็มกัจะ

ทาํใหผู้ป่้วยตอ้งหยดุสิง่

ทีท่าํอยู ่ (ตอ้งพกักาย

และใจอยูน่ิ่งๆ) มกัจะ

กลัน้หายใจ อาจกม้ตวั

ลง และกุมหน้าอก 

หลงัจากไดส้งบกายและ

ใจแลว้ อาการจะหายไป 
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ถา้เสน้เลอืดหวัใจยงัไมอุ่ดตนัสมบรูณ์  อาการเตอืนดงักล่าว มกัเกดิขึน้

หลายครัง้ เป็นวนัหรอืเป็นเดอืน แต่ผูป่้วยมกัคดิวา่ มนัเจบ็เดีย๋วเดยีวก็

หาย คงไมม่อีนัตรายอะไร จงึไมไ่ดไ้ปหาหมอ หรอืหาหมอแลว้ หมอก็

ตรวจไมพ่บ เพราะขณะทีไ่ปหาหมอ ผูป่้วยไมม่อีาการอะไร และการ

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหวัใจมกัจะปกต ิ (การตรวจทีแ่น่นอนทีส่ดุวา่เสน้เลอืด

หวัใจตบีหรอืไม ่ และตบีมากน้อยเพยีงใด คอืการสวนหวัใจ และฉีด “ส”ี 

เขา้ไปในเสน้เลอืดหวัใจ ซึง่เสยีคา่ใชจ้า่ยมาก และมอีนัตรายถงึชวีติได ้

จงึไมค่วรทาํนอกจากจะจาํเป็นจรงิๆ ) 

การป้องกนั  ชายอายมุากกวา่ 40 ปี และหญงิหลงัหมด

ประจาํเดอืน โดยเฉพาะผูท้ีม่ปัีจจยัเสีย่งอื่นๆ ดงักล่าวขา้งตน้อยู ่ควรพก

ยาอมใตล้ิน้ ไอโซซอรไ์บด ์(isosorbide dinitrate, ISDN) ตดิตวัไว ้2 เมด็ 

(ราคาเมด็ละประมาณ 1-2 บาท) เมือ่มอีาการเจบ็แน่นหน้าอกดงักล่าว

ขา้งตน้ ใหร้บีนัง่ลง แลว้อมยาดงักล่าวไวใ้ตล้ิน้ 1 เมด็ทนัท ี ถา้อาการ

หายไปภายใน 5 นาท ี น่าจะเป็นโรคหวัใจขาดเลอืดจากเสน้เลอืดหวัใจ

ตบี ควรไปหาแพทย ์ถา้อาการไมด่ขีึน้ใน 5 นาท ีแต่ไมม่อีาการหน้ามดื

เป็นลม อาจอมยาอกี 1 เมด็ และโทรศพัทแ์จง้ “1669” เพือ่สง่หน่วยกูช้พี

มาชว่ย ห้าม ใชย้าน้ีในคนทีก่นิยากระตุน้ลงึค(์อวยัวะเพศชาย)ใหแ้ขง็ตวั 

เชน่ Viagra, Cialis ภายใน 2-3 วนัก่อนเกดิอาการเจบ็แน่นออก เพราะ

จะทาํใหค้วามดนัเลอืดตกจนอาจชอ็กและเสยีชวีติได ้ และ ห้าม ใชย้าน้ี

ในคนทีห่น้ามดืเป็นลม (ความดนัเลอืดตก) 
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หมายเหต ุ ยาน้ีอาจทาํให ้ ปวด/เวยีนศรีษะไดบ้า้งในคนทีไ่มใ่ช่

ภาวะหวัใจขาดเลอืด แต่ไมม่อีนัตราย จะหายเองไดใ้น 10-15 นาท ี

การช่วยเหลือ  ผูท้ีม่อีาการเจบ็แน่นอกดงักล่าวขา้งตน้ ทีไ่มม่ี

ยาอมใตล้ิน้ หรอือมแลว้ไมด่ขีึน้ หรอือาการเจบ็แน่นหน้าอกนัน้เป็นมาก

จนเหงือ่แตกทว่มหรอืหน้ามดืเป็นลม หรอืหอบเหน่ือย ใหร้บีโทรศพัท์

แจง้ “1669” ใหส้ง่ทมีกูช้พีมาชว่ยทนัท ี เพราะถา้ผูป่้วยเป็นภาวะ

กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนั การไปถงึโรงพยาบาลทีร่กัษาภาวะ

กลา้มเน้ือหวัใจตายเฉียบพลนัไดภ้ายใน 3-6 ชัว่โมงหลงัเกดิอาการจะ

สามารถใหย้าสลายลิม่เลอืดทีอุ่ดตนัเสน้เลอืดหวัใจ หรอืทาํการสวนหวัใจ

เพือ่ขยาย (“บอลลนู”) เสน้เลอืดทีต่บีตนั ทาํใหก้ลา้มเน้ือหวัใจหยดุการ

ตายเพิม่เตมิ ทาํใหร้อดชวีติหรอืไมพ่กิารได ้
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7. โรคเส้นเลือดสมองตีบตนั/แตก 
โรคเสน้เลอืดสมองตบีตนั/แตก หรอืลมปัจจุบนั มกัเกดิในคนทีม่ี

ปัจจยัเสีย่งอยู ่ เชน่ กรรมพนัธุ ์ อาย ุ (อายมุากมคีวามเสีย่งมากกวา่อายุ

น้อย) เพศ (ชายเป็นมากกวา่หญงิ) โรคเบาหวาน ความดนัเลอืดสงู โรค

ภมูแิพบ้างชนิด  เป็นตน้ 

โดยทัว่ไป โรคเสน้เลอืดสมองตบีตนั/แตก หรอืลมปัจจุบนัมกัไม่

มอีาการเตอืนล่วงหน้า (อาการเตอืนลว่งหน้าเกอืบทัง้หมดเป็นอาการ

ของโรคลมปัจจุบนัแบบออ่นๆ นัน่คอื อาการหายเองไดใ้น 24 ชัว่โมง)  

ดงันัน้ การป้องกนัโรคน้ี จงึอยูท่ีก่ารดแูลสขุภาพ และรกัษาโรคทีเ่ป็น

ปัจจยัเสีย่งใหด้ ีและ หลกีเลีย่งความเครยีดทัง้ทางกายและใจเทา่ทีท่าํได ้

อาการของโรคเสน้เลอืดสมองตบีตนั/แตก หรอืลมปัจจุบนัที่

สาํคญัคอื “หน้าเบีย้ว”  (หน้าซกีหน่ึงเรยีบ เพราะถูกหน้าซกีทีย่น่ดงึไป 

ปากจงึมกัเบีย้วดว้ย) แขนซกีเดยีวกนัออ่นแรง พดูไมไ่ด/้ไมช่ดั/

ตะกุกตะกกั เวยีนหวับา้นหมนุในขณะทีน่ัง่/นอนอยู ่โดยไมไ่ดเ้คลื่อนไหว

ศรีษะหรอืลาํตวั ปวดศรีษะรนุแรงแบบทีไ่มเ่คยเป็นมาก่อน  เป็นตน้ 

การช่วยเหลือ  หากเกดิอาการใดอาการหน่ึงดงักล่าวขา้งตน้รบี

โทรศพัทแ์จง้ “1669” เพือ่สง่ทมีกูช้พีมาชว่ยเหลอื และนําสง่โรงพยาบาล

ทีส่ามารถรกัษา โรคเสน้เลอืดสมองตบีตนั/แตกไดท้นัท ี เพราะการไปถงึ

โรงพยาบาลดงักล่าว ไดภ้ายใน 2-3 ชัว่โมงหลงัเกดิอาการ จะสามารถ

ตรวจและใหก้ารรกัษาทีน่่าจะทาํใหร้อดชวีติ หรอืไมเ่ป็นอมัพาตถาวรได ้
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8. การติดเช้ือในกระแสเลือด 
การตดิเชือ้ในกระแสเลอืด มกัจะทาํให ้ มอีาการไขส้งู 

กระสบักระสา่ยทุรนทุราย หรอืซมึลง สบัสน ไมค่อ่ยรูส้กึตวั  

หากพบผูป่้วยทีม่อีาการดงักล่าว ควรโทรศพัทแ์จง้ “1669” เพือ่

สง่หน่วยกูช้พีมาชว่ย และรบีนําสง่โรงพยาบาล 

หากไมรู่จ้กัผูป่้วย และ/หรอื มโีรคระบาดอยู ่  ควรอยูห่า่งจาก

ผูป่้วย เพือ่ป้องกนัการตดิเชือ้โรคจากผูป่้วย 
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9. การบาดเจบ็รนุแรง/หลายระบบ 
ผูป่้วยทีบ่าดเจบ็รนุแรง/หลายระบบ  มกัสงัเกตเหน็ไดจ้าก

บาดแผล ภาวะเลอืดออก  อวยัวะขาด/บดิเบีย้วผดิรปู เคลื่อนไหวศรีษะ/

คอ/ลาํตวัไมไ่ด ้ เป็นตน้ 

หากพบผูป่้วยทีม่อีาการดงักล่าว และมคีวามปลอดภยัพอทีจ่ะ

เขา้ไปชว่ยผูป่้วยได ้ ควรพจิารณานําผูป่้วยทีส่ามารถขยบัเขยือ้นศรีษะ/

คอ/หลงัไดโ้ดยไมเ่จบ็ ออกจากทีเ่กดิเหตุ ทีเ่สีย่งต่ออนัตราย (เชน่ กลาง

ถนน) หากผูป่้วยหมดสต ิและผูช้ว่ยเหลอืไมแ่น่ใจวา่กระดกูคอ/หลงั ของ

ผูป่้วยหกัหรอืไม ่ หา้มขยบัเขยือ้นผูป่้วย ใหท้าํสิง่เตอืนภยัทีส่งัเกตุเหน็

ไดช้ดัเจน โดยเฉพาะในทีม่ดื เพือ่ไมใ่หเ้กดิอนัตรายซํ้าเตมิแก่ผูป่้วย แลว้

รบีโทรศพัทแ์จง้ “1669” เพือ่สง่หน่วยกูช้พีมาชว่ย และนําสง่โรงพยาบาล 

ทีส่ามารถผา่ตดั และรกัษาผูบ้าดเจบ็รนุแรงได ้

หากการตรวจในขัน้ตอนน้ี รวมไปถงึขัน้ตอนต่างๆ ใน

ภาคผนวกแลว้ ไมพ่บความผดิปกต ิอาจจดัไดว้า่ผูป่้วยไมม่ ีหรอืพน้จาก

ภาวะเจบ็ป่วยฉุกเฉินทีม่คีวามเสีย่งแลว้ หากมคีวามสามารถในดา้นปฐม

พยาบาล ใหพ้จิารณาในเรือ่งการปฐมพยาบาลอื่น และรบีดาํเนินการแจง้

เหตุและ/หรอื นําสง่ผูป่้วยไปสถานพยาบาลในพืน้ทีต่่อไป 
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