
การปฐมพยาบาลเบื้องตน 

๑. หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการปฐมพยาบาลบาดแผล 

การปฐมพยาบาล 

การปฐมพยาบาล หมายถึง การชวยเหลือผูปวยหรือผูบาดเจ็บเปนการฉุกเฉิน กอนท่ีจะไดรับการ

รักษาทางการแพทย การปฐมพยาบาลจึงเปนการชวยเหลือชั่วคราวระหวางรอคอยการรักษาจากแพทย ในราย

ท่ีบาดเจ็บรุนแรง การปฐมพยาบาลอาจเปนสิ่งท่ีชวยใหผูปวยเจ็บรอดชีวิตได 

จุดมุงหมายของการปฐมพยาบาล 

1. เพ่ือชวยชีวิตยามฉุกเฉิน 

2. เพ่ือปองกันไมใหบาดเจ็บหรือไดรับอันตรายมากข้ึน 

3. เพ่ือปองกันไมใหเกิดสิ่งแทรกซอนภายหลัง  

เหตุฉุกเฉิน 4 ประการ ท่ีจะทําใหผูปวยเจ็บเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว หากไมไดรับการปฐมพยาบาลทันที ไดแก 

1. การหยุดหายใจ  

ทําใหรางกายขาดออกซิเจน และจะเสียชีวิตภายในไมก่ีนาที ผูปฐมพยาบาลจึงตองรูวิธีการ 

ผายปอด ซ่ึงวิธีท่ีงายและไดผลดีท่ีสุด คือ การเปาลมหายใจเขาปอดทางปากหรือจมูก 

2. หัวใจหยุดเตน  

ทําใหไมมีการสูบฉีดเลือด สําหรับนําออกซิเจนไปเลี้ยงรางกายท่ัวไป ผูปฐมพยาบาล จําเปนจะตอง

รูวิธีสําหรับแกไขทําใหมีกระแสเลือดไหลเวียนในรางกาย คือ การนวดหัวใจภายนอก 

3. การเสียเลือดจากหลอดเลือดใหญขาด  

ทําใหเลือดไหลออกจากรางกายอยางรวดเร็ว และจะทําใหเสียชีวิต ผูปฐมพยาบาลจึงตองรูวิธีการ

หามเลือด 

4. ภาวะช็อก  

เปนการตอบสนองของศูนยประสาทสวนกลางในสมองของรางกาย ท่ีถูกกระตุนดวยความรูสึก 

ท่ีสงมาจากตําแหนงท่ีบาดเจ็บ อาจมีความกลัวและความตกใจ รวมดวย ภาวะช็อกจะมีความรุนแรงมาก ถามี

การสูญเสียเลือดหรือน้ําเหลือง (ในรายมีแผลไหม) ช็อกอาจทําใหเสียชีวิตไดท้ังท่ีบาดเจ็บไมรุนแรงนัก ดังนั้นผู

ปฐมพยาบาลจึงตองรูวิธีการปองกันและรักษาช็อก 

ข้ันตอนท่ีตองปฏิบัติเม่ือพบผูปวยเจ็บ 

1. อยาตื่นตกใจ ใหตั้งสติตนเองใหม่ันคง พยายามปฏิบัติใหดีท่ีสุด ดวยอุปกรณท่ีมีอยูหรือหาได 

 

 

 

 

รูปอุปกรณปฐมพยาบาล 
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2. ใหผูปวยเจ็บนอนราบศีรษะอยูระดับเดียวกับตัว อยาเคลือ่นไหวผูปวยเจ็บโดยไมจําเปน จัดใหนอน

ศีรษะต่ําเม่ือหนาซีด หรือยกศีรษะข้ึนเล็กนอยเม่ือหนาแดง ตรวจระดับความรูสึกตัวโดยการตีเรียกท่ีไหล 

 
รูปการตรวจระดับความรูสึกตัวโดยการตีเรียกท่ีไหล 

3. ขอความชวยเหลือ หรือโทรศัพทแจงหนวยฉุกเฉิน/กูชีพ/กูภัย 

สายดวนแจงเหตุฉุกเฉิน/กูชีพ/กูภัย - สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ โทร. 1669 

4. ตรวจดูการบาดเจ็บอยางรวดเร็ว ท่ีสําคัญท่ีสุดคือดูวามีการหยุดหายใจหรือเปลา หรือมีการ 

ตกเลือดรุนแรงหรือไม เพราะจะทําใหเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วได หลังจากนั้นจึงคอยตรวจดูการบาดเจ็บ 

อยางอ่ืน สําหรับการถอดเสื้อผาใหทําเทาท่ีจําเปนและรบกวนผูปวยเจ็บใหนอยท่ีสุด 

 

                  
                 รูปการตรวจดูการหายใจ                                   รูปการตรวจศีรษะและใบหนา 

 

                                     
                  รูปการตรวจหนาอก-ทอง                                         รูปการตรวจแขน 

                    
                      รูปการตรวจขา                                                รูปการตรวจดานหลัง 
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5. ทําการปฐมพยาบาลสิ่งท่ีเปนอันตรายตอชีวิตกอน ถามีการตกเลือดรุนแรงก็ทําการหามเลือดกอน 

ถามีการไมหายใจหรือหัวใจหยุดเตน ตองแกไขกอน แลวจึงปองกันและรักษาช็อก กรณีท่ีไมมีสิ่งผิดปกติ

ดังกลาวใหรักษาความอบอุนของรางกาย นอนนิ่ง ๆ และใหมีอากาศปลอดโปรง 

6. ปลดคลายเสื้อผาท่ีคับหรือรัดออก โดยเฉพาะอยางยิ่งท่ีบริเวณคอ อก ทอง และขา 

7. ปองกันไมใหเกิดการสําลัก ถามีการอาเจียนใหพลิกหนาผูปวยเจ็บตะแคงไปดานใดดานหนึ่ง เพ่ือให

สิ่งท่ีอาเจียนไหลออกจากปากไดสะดวก ถาหมดสติ อยาใหผูปวยเจ็บดื่มน้ําหรือยา 

 
     รูปการจัดทาผูปวยเจ็บตะแคง 

 

การปฐมพยาบาลบาดแผล 

บาดแผล  หมายถึง การท่ีเนื้อเยื่อท่ีอยูใตผิวหนังถูกทําลายหรือมีการฉีกขาดเกิดข้ึนจากสาเหตุใด 
ก็ตาม 
๑. บาดแผลปด  

เปนบาดแผลท่ีไมมีรอยแยกของผิวหนังปรากฏใหเห็น เกิดจากแรงกระแทกของของแข็งท่ีไมมีคม  
แตอาจมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อและเสนเลือดฝอยใตผิวหนัง ซ่ึงมองจากภายนอกจะเห็นเปนลักษณะฟกช้ํา   
โดยอาจมีอาการปวดรวมดวย แผลประเภทนี้ท่ีพบเห็นไดบอยในชีวิตประจําวันคือรอยฟกช้ําเปนจ้ําเลือด      
ซ่ึงเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุไมมีคม หรือสิ่งของตกหลนใสบริเวณรางกาย เชน ศีรษะ แขน ขา แตทําไห
หลอดเลือดฝอยใตผิวหนังฉีกขาด มีเลือดซึมอยูในเนื้อเยื่อ การฟกช้ําท่ีรุนแรงอาจบอกถึงอาการบาดเจ็บ        
ท่ีรุนแรงได เชน กระดูกแตกหรือหัก     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การปฐมพยาบาล 

   (๑) ยกและประคองสวนท่ีบาดเจ็บใหอยู 

        ในทาสบาย 

   (๒) ประคบเย็นและรัดสวนท่ีฟกช้ํา 

   (๓) ถามีขอเคล็ดหรือกระดูกแตกหรือหัก 

        ใหรีบสงแพทย 
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๒. บาดแผลเปด 

เปนบาดแผลท่ีทําใหเกิดรอยแยกของผิวหนัง แบงออกเปน       
 ๒.๑ แผลถลอก เปนแผลต้ืน มีผิวหนังถลอกและมีเลือดออกเล็กนอย ไมมีอันตรายรุนแรง พบบอย       
ในชีวิตประจําวัน เชนการหกลม การถูกขีดขวน        
 

 
 
 
 
 
๒.๒ แผลฉีกขาด เปนแผลท่ีเกิดจากวัตถุท่ีไมมีคม แตมีแรงพระชากหรือกระแทกพอท่ีจะทําใหผิวหนัง

และเนื้อเยื่อใตผิวหนังฉีกขาดได ขอบแผลมักจะขาดกระรุงกระริ่ง หรือมีการชอกช้ําของแผลมาก ผูบาดเจ็บ   
จะเจ็บปวดมากเพราะถูกบริเวณปลายประสาท เชน บาดแผลจากการถูกรถชน บาดแผลจากเครื่องจักรกล 
หรือถูกแรงระเบิด 

 การปฐมพยาบาล  
 (๑) ทําความสะอาดแผลและรอบบาดแผล 
  ดวยน้ําสะอาดและสบู  
     (๒) หามเลือดดวยผาสะอาด ประมาณ ๓-๕ นาที  
 (๓) ทําความสะอาดบาดแผล ดวยน้ํายาฆาเชื้อ 
 (๔) ปดแผลดวยพลาสเตอรหรือผาปดแผล 
 (๕) หากมีบาดแผลใหญหรือเนื้อเยื่อฉีกขาดกระรุงกระริ่งใหนําสงโรงพยาบาล 

๒.๓ แผลตัด เปนแผลท่ีเกิดจากอาวุธหรือเครื่องมือท่ีมีคมเรียบตัด เชน มีด ขวาน เศษแกว เศษกระจก
ปากแผลจะแคบ เรียบยาวและชิดกัน ถาบาดแผลลึกจะมีเลือดออกมาก แผลชนิดนี้มักจะหายไดเร็วประมาณ  
3-7 วัน เนื่องจากขอบแผลอยูชิดกัน 

การปฐมพยาบาล  
 (๑) ทําการหามเลือดและรีบนําสงโรงพยาบาล  
 (๒) ถามีอวัยวะท่ีถูกตัดขาด ใหใสถุงพลาสติก 
              ท่ีสะอาด ปดปากถุงใหแนนไมใหน้ําเขา  
 (๓) แชในถังน้ําแข็ง แลวนําสงโรงพยาบาลพรอมผูปวย 
 

               

การปฐมพยาบาล 

    (๑) ใหรีบทําการลางแผลทันที เพ่ือปองกัน 

 การติดเชื้อ และการอักเสบของแผล 

    (๒) ใสยาฆาเชื้อ 
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๒.๔ แผลถูกแทง  เปนแผลท่ีเกิดจากวัตถุท่ีมีปลายแหลมแทงเขาไป เชน มีดปลายแหลม ตะป ู         
เหล็กหลม เศษไม ปากแผล จะเล็กแตลึก ถาลึกมากมีโอกาสจะถูกอวัยวะท่ีสําคัญมักจะมีเลือดออกมาก ทําให 
ตกเลือดภายในได 

การปฐมพยาบาล  
(๑) ทําการหามเลือด และรีบนําสง 

               โรงพยาบาล   
(๒) ถามีวัตถุปกคาอยูหามดึงออกใหใช 

              ผาสะอาดกดรอบแผลและใชผาพันไว 
              แลวรีบนําตัวสงโรงพยาบาลทันที 
 

๒.๕ บาดแผลถูกยิง  ทําใหเกิดการบาดเจ็บภายในท่ีรุนแรง  โดย
ตําแหนงท่ีกระสุนเขาสูรางกายบาดแผลจะเล็กและมีขอบชัดเจน  แตตําแหนง
ท่ีกระสุนออก(อาจฝงใน) บาดแผลจะใหญกวาและฉีกขาดมาก  
 การปฐมพยาบาล  
 - ให ทําการหามเลือด และรีบนํ าสงโรงพยาบาลโดยทันที  
เนื่องจากมีการเสียเลือดคอนขางมาก 

การหามเลือด 

วิธีการการหามเลือด  
๑. การกดลงบนบาดแผลโดยตรง วิธีนี้เปนวิธีหามเลือดท่ีไดผลดีท่ีสุด อาจจะใชมือกดหรือใชผาวาง     

บนแผลก็ได โดย           
     (๑) กดใหกดแนน ๆ นานประมาณ ๑๐ – ๓๐ นาที     
     (๒) เม่ือเลือดหยุดไหล ใหทําแผลและใชผาพัน      
     (๓) อยาคลายผาหรือเปลี่ยนผาพันแผลเปนอันขาด เพราะอาจทําใหเลือดออกไดอีกและทําให    
เพ่ิมความบาดเจ็บมากข้ึนถาเลือดโชกผาพัน ใหใชผาพันทับเขาไปอีกชั้นหนึ่ง แทนท่ีจะเปลี่ยนผาใหม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควรสวมถุงมือเม่ือสัมผัสตัวผูปวย เพ่ือปองกันการติดเชื้อ 

- กรณีผาปดแผลชุมเลือดไมควรเอาออกและควรนําผาอีกชิ้นมาปดทับบนผาชิ้นแรก 

- พันผาแลวผูกไว และควรยกอวัยวะใหสูงข้ึน 

- เม่ือทําการปฐมพยาบาลแลวใหรีบสงตัวเขาโรงพยาบาลทันที 
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๒. การกดบนเสนเลือดแดง กรณีท่ีมีเลือดออกรุนแรง ใหใชวิธีการกดบนเสนเลือดแดงตามจุดท่ีสําคัญๆ 
๔ จุด คือ เสนเลือดแดงไปเลี้ยงหนังศีรษะ เสนเลือดแดงไปเลี้ยงหนา เสนเลือดแดงไปเลี้ยงแขน และเสนเลือดแดง
ไปเลี้ยงขา  

 

 

 

 

 

  

 ๓. การรัดขันชะเนาะหรือทูนิเกต(Tourniquet) เปนการหามเลือดโดยการใช ผา เชือก หรือสายยาง 
รัดไมใหเลือดออกจากหลอดเลือดแดงท่ีมาเลี้ยงบริเวณบาดแผล ใชสําหรับบาดแผลบริเวณแขนขาเทานั้น 

ข้ันตอนการขันชะเนาะ         
  

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ระวัง                      

๑. อยารัดทูนิเกตลงบนผิวหนังโดยตรง ควรใชผาหรือสําลีหุมรอบแขนหรือขาเสียกอน 

๒. ใชในรายท่ีแขนหรือขาไดรับบาดเจ็บรุนแรง ท่ีตองทําการตัดแขนหรือขาออกเทานั้น 

๓. หามใชเสนลวด หรือเชือกผูกรองเทาเปนสายรัดหามเลือด 

๔. เม่ือรัดสายรัดหามเลือดแลว หามคลายสายรัดออก  

๕. การคลายสายรัดหามเลือดออกตองกระทําโดยบุคคลากรทางการแพทยท่ีมีความชํานาญ และอยูใน

สถานท่ีท่ีมีอุปกรณชวยชีวิตท่ีพรอม 

ตําแหนงกดหามเลือด 

  

 
 

๑. ใชผาพันรอบแขนหรือขาสองรอบแลวผูกเง่ือน ๑ ปม 

๒. ใชไมแขงวางบนปมเง่ือนแลวผูกเง่ือนอีก ๑ ปม 

๓. หมุนไมเปนวงกลมใหแนนจนเลือดหยุด 

๔. พันปลายไมไวกันหมุนกลับ 
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ใหผูบาดเจ็บนอนหงายศรีษะตํ่าเทา

 

คลายเสื้อผาใหหลวมสูง 

ตรวจนับชีพจร 

หาอุปกรณรองปลายเทา 

แหงนศีรษะไปดานหลัง 

มือหนุนใตแกม 

แขนดานลาง 

ต้ังฉากกับลําตัว 

งอเขาใหลําตัวม่ันคง 

 

 

 

       หม่ันตรวจการหายใจและชีพจร 

หากผูบาดเจ็บหยุดหายใจหรือหัวใจ

หยุดเตน ตองทําการการกูชีวิต 

 

การเสียเลือดภายใน            
 การหามเลือดภายในเปนไปไดยาก นอกจากการสังเกตอาการและปองกันภาวะช็อค แลวรอคอย        
การชวยเหลือจากแพทยหรือนําผูปวยสงโรงพยาบาลเร็วท่ีสุด 

การปฐมพยาบาลผูเสียเลือดภายใน          
 ๑. ถามีกระดูกหักใหใชเฝอกดามเสียกอน       
 ๒. ใหผูปวยนอนในทาท่ีถูกตองดังตอไปนี้        
     ๒.๑ นอนศีรษะต่ําเทาสูง โดยใหผูปวยนอนศีรษะต่ํายกเทาสูงเหนือพ้ืนประมาณ ๑๒ – ๑๘ นิ้ว หามใช
ทานี้ถาผูปวยมีบาดเจ็บท่ีกระดูกสันหลัง กระดูกคอบาดเจ็บ สมองบาดเจ็บ ชองทองหรือทรวงอก (เพราะจะทํา
ใหอวัยวะและเลือดในชองทองเพ่ิมความดันใตกระบังลม)      
     ๒.๒ สําหรับผูปวยมีกระดูกแขนขาหัก ใหนอนหงายราบ         
     ๒.๓ สําหรับผูปวยบาดเจ็บท่ีทรวงอกหรือเปนโรคหัวใจท่ียังสติดีอยู ใหนอนศีรษะสูง  
     ๒.๔ ถาผูปวยหมดสติ  ใหนอนตะแคงเพ่ือปองกันการสําลักอาเจียน    
 ๓. คลายเสื้อผาใหหลวม         
 ๔. ผูบาดเจ็บท่ีไมรูสึกตัวใหนอนในทาพักฟน       
 ๕. หามดื่มน้ําและหามกินอาหาร (เพ่ือปองกันอาเจียน และเตรียมตัวสําหรับการผาตัด)  

   

 

 

 

 

บาดแผลถูกความรอน  เปนแผลท่ีเกิดจากความรอนแหง เชน ไฟไหม ความรอนเปยก เชน น้ํารอนลวก  
การถูกกรด-ดาง สารเคมีท่ีมีผลทําใหเนื้อเยื่อมีการบาดเจ็บเปนอันตรายตั้งแตเล็กนอยจนถึงแกชีวิต 

การปฐมพยาบาลท่ัวไป 
๑. ราดดวยน้ําเย็นหรือเปดน้ําใหไหลผานบริเวณบาดแผล 

- บาดแผลรุนแรงรีบขอความชวยเหลือ หรือโทร ๑๖๖๙ 
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๒. รีบถอดหรือตัดเสื้อผา เครื่องประดับหรือเข็มขัด ออกจากบริเวณท่ี
ถูกความรอนออก  

- ถาวัตถุดังกลาวติดกับบาดแผลหามถอดออก 
  
 

 
๓. บาดแผลไมรุนแรงทายาสําหรับแผลไฟไหม แลวปดดวยผาสะอาด 

- หามใชครีม ข้ีผึ้ง ไขมัน หรือยาสีฟนทาท่ีบาดแผล 
 

 
๔. ถาแผลกวางและลึก หรือถูกอวัยวะสําคัญ ใหรีบนําสงโรงพยาบาล 
 - ใหผูบาดเจ็บนอนลง ยกและพยุงขาใหสูง 
 - ตรวจและบันทึกการหายใจและชีพจรทุกๆ ๑๐ นาที ระหวางรอ
ทีมชวยเหลือหรือรถพยาบาล 
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๒. การปฐมพยาบาลผูที่กระดูกหักและการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บเบื้องตน  

หลักท่ัวไปในการปฐมพยาบาลผูท่ีกระดูกหัก 

 การปฐมพยาบาลท่ีดีท่ีสุด คือ ใหผูปวยนอนอยูกับท่ีหามเคลื่อนยายโดยไมจําเปน เพราะหากทําผิดวิธี

อาจบาดเจ็บมากข้ึน ถาผูปวยมีเลือดออกใหหามเลือดไวกอน หากมีอาการช็อกใหรักษาช็อกไปกอน  

ถาจําเปนตองเคลื่อนยายผูปวยใหเขาเฝอกชั่วคราว ณ ท่ีผูปวยนอนอยู ถาบาดแผลเปด ใหหามเลือดและ 

ปดแผลไวชั่วคราวกอนเขาเฝอก สิ่ งท่ีควรระวังมากท่ีสุดคือกระดูกสันหลังหักหรือกระดูกตนคอหัก  

ถาเคลื่อนยายผิดวิธี อาจทําใหผูปวยพิการตลอดชีวิต หรือถึงแกชีวิตไดทันทีขณะเคลื่อนยาย 

การเขาเฝอกช่ัวคราว  

การดามบริเวณท่ีหักดวยเฝอกชั่วคราวใหถูกตองและรวดเร็ว จะชวยใหบริเวณท่ีหักอยูนิ่ง ลดความ

เจ็บปวด และไมกอใหเกิดการบาดเจ็บเพ่ิมข้ึน โดยใชวัสดุท่ีหาไดงาย เชน ไม หรือกระดาษหนังสือพิมพ 

พับใหหนา หมอน รม ไมกดลิ้น กระดาน เสา ฯลฯ รวมท้ังผาและเชือกสําหรับพันรัดดวยไมควรเคลื่อนยาย

ผูปวยจนกวาจะเขาเฝอกชั่วคราวใหเรียบรอยกอน ถาไมมีสิ่งเหลานี้เลย ใหใชแขนหรือขาขางท่ีไมหักหรือลําตัว

เปนเฝอกชั่วคราว โดยผูกยึดใหดีกอนท่ีจะเคลื่อนยายผูปวย 

 
รูปการใชผาสามเหลี่ยมคลองแขน 

                                 
รูปการดามแขน 

                    
รูปการดามขา 
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การเคล่ือนยายผูบาดเจ็บ  

เพ่ือเคลื่อนยายออกจากสถานท่ีมีอันตรายไปสูท่ีปลอดภัยหรือโรงพยาบาล ควรเคลื่อนยายอยางถูกวิธี 

จะชวยลดความพิการและอันตรายตางๆ ท่ีจะเกิดข้ึนได  

การชวยเหลือผูปวยกระดูกสันหลังหักท่ีคอ  

       ใหผูปวยนอนรอบโดยมีศีรษะอยูนิ่งและจัดใหเปนแนวตรงกับลําตัวโดยใชหมอนหรือของแข็งๆ ขนาบ

ศีรษะขางหูท้ังสองดาน ถาผูปวยประสบเหตุขณะขับรถยนตอยู กอนเคลื่อนยายผูปวยท่ีกระดูกสันหลังสวนคอ

หักออกจากท่ีนั่งในรถ ผูชวยเหลือควรใหผูปวยนั่งพิงแผนไมกระดานท่ีมีระดับสูงจากสะโพกข้ึนไปจนเหนือ

ศีรษะ ใชเชือก หรือผามัดศีรษะและลําตัวของผูปวยใหติดแนนกับแผนไมไมใหขยับเขยื้อนเปนเปลาะๆ แลวจึง

เคลื่อนยายผูปวยออกมา 

                       
                    รูปการดามกระดูกคอ                           รูปการใหผูปวยนั่งพิงแผนไมกระดาน 

 

       หากตองเคลื่อนยายผูปวย เชน นําสงโรงพยาบาลควรหาผูชวยเหลืออยางนอย ๔ คน ใหผูชวยเหลือยก

ผูปวยข้ึนจากพ้ืนพรอมๆ กัน ใหศีรษะและลําตัวเปนแนวตรง ไมใหคองอเปนอันขาด แลวจึงวางผูปวยลงบน

แผนกระดาน หรือเปลพยาบาลตอไป 

 
รูปการเคลื่อนยายผูปวยกระดูกหักท่ีคอ 
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การชวยเหลือผูปวยกระดูกสันหลังหักท่ีหลัง  

       ใหผูปวยนอนราบอยูบนพ้ืน ไมใหเคลื่อนไหว หาผูชวยเหลือ ๓-๔ คน และแผนกระดานขนาดยาวเทา

ผูปวย เชน บานประตู หรือเปลพยาบาล คอยๆ เคลื่อนตัวผูปวยในทาแนวตรงท้ังศีรษะและลําตัว ไมใหหลังงอ

เปนอันขาด วางผูปวยลงบนไมกระดานหรือบนเปลพยาบาล ใชผารัดตัวผูปวยใหติดกับแผนกระดานเปน

เปลาะๆ ไมใหเคลื่อนไปมาแลวจึงนําสงแพทย  

 
รูปการเคลื่อนยายผูปวยกระดูกสันหลังหัก 
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๓. การปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติเนื่องจากเปนลม, ชัก, ช็อก 

ภาวะการหมดสติ นั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ ดังนั้นการชวยเหลือผูปวยข้ันตนเปนสิ่งสําคัญมาก เปนตองอาศัย

ผูท่ีมีความ รูความสามารถท่ีจะชวยรักษาชีวิตผูปวยไวได ซ่ึงมีหลักควรปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจดูในปากวามีสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือไม ถามีตองรีบนําออกโดยเร็ว 

2. จัดใหผูปวยอยูในทาท่ีเหมาะสม โดยใหผูปวยนอนตะแคงคว่ําไปดานใดดานหนึ่ง 

3. คลายเครื่องนุงหมใหหลวม และหามใหน้ําหรืออาหารทางปาก  

4. ทําการหามเลือดในกรณีท่ีมีเลือดออก ถามีอาการไมดีข้ึนใหรีบนําสงโรงพยาบาลโดยดวน    

การปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติเนื่องจากเปนลม 

เปนลม คือ อาการหมดสติเพียงชั่วคราว เนื่องจากการท่ีเลือดไปเลี้ยงสมองไมพอ เกิดจากหลาย

สาเหตุ  เชน เหนื่อยหรือรอนจัด,  หิวหรือเครียด  

การปฐมพยาบาล  

1. นําเขาพักในท่ีรม มีอากาศถายเทไดสะดวก 

2. ใหนอนราบ และคลายเสื้อผาใหหลวม 

3. ใชผาชุบน้ําเย็นเช็ดเหง่ือท่ีหนาผาก มือ และเทา 

4. ใหผูปวยดมแอมโมเนีย 

ขอสังเกต ถาใบหนาผูท่ีเปนลมขาวซีด ใหนอนศีรษะต่ํา ถาใบหนามีสีแดงใหนอนศีรษะสูง 

การปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติเนื่องจากการชัก 

 โรคลมชัก เปนโรคท่ีเกิดจากความผิดปกติของเซลลสมองบริเวณผิวสมอง กลาวคือหากกระแสไฟฟา

ในสมองเกิดการลัดวงจรหรือเกิดความผิดปกติบางอยางข้ึน จะทําใหผูปวยมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท

ตามมาจนไมสามารถควบคุมตัวเองได อยางเชน ถาเซลลสมองเกิดความผิดปกติบริเวณสวนของการควบคุม

กลามเนื้อ ผูปวยจะมีอาการชักเกร็งกระตุกเหมือนถูกไฟฟาชอต ชักแบบเปน ๆ หาย ๆ หรือบางคนอาจมีอาการ

เกิดข้ึนเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย อาจหมดสติหรือไมหมดสติก็ได แตบางคนก็อาจมีพฤติกรรมนิ่ง เหมอ

ลอย 

การปฐมพยาบาล  

1. ถาหากผูท่ีชักกระตุกอยูในท่ีอันตราย เชน บนท่ีสูง บนข้ันบันได หรือท่ีอ่ืนใดอันอาจกอใหเกิด

อันตรายรายแรงได ตองพยายามใหพนจากจุดอันตรายและหากมีวัสดุรอบๆ ท่ีอาจกออันตรายไดใหเคลื่อนยาย

ออก  

2. อยาพยายามไปล็อกตัวหรือผูกตัวคนท่ีกําลังชักกระตุก ประคองผูปวยใหนอนหรือนั่งลง สอดหมอน

หรือวัสดุออนนุมไวใตศีรษะตะแคงศีรษะใหน้ําลายไหลออกทางมุมปาก   

3. อยาใสสิ่งของเขาไปในปากหรืองัดปากผูปวย เพราะปกติผูปวยจะไมกัดลิ้นตัวเอง อีกท้ังวัสด ุ

ท่ีใสเขาไปอาจจะหักหรือขาดหรือทําใหฟนหักหลุดไปอุดหลอดลมจนหยุดหายใจได  

4. การชักกระตุกโดยปกติจะเปนเวลา 1-2 นาที ถาหากชักกระตุกนานๆ มากกวา 3 นาที หรือ 

ชักกระตุกติดตอกันเรื่อยๆ ควรรีบนําสงโรงพยาบาลเพ่ือใหแพทยตรวจรักษา 
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การปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติเนื่องจากการช็อก 

อาการช็อก  หมายถึง สภาวะท่ีเลือดไมสามารถนําออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ท่ัวรางกายให

เพียงพอได สวนใหญการเสียเลือดจะเปนสาเหตุสําคัญ ท่ีทําใหเกิดอาการช็อกได  

อาการแสดงภาวะช็อค         
 ๑. หนาซีด เหง่ือออก ตัวเย็นชื้น เหง่ือออกเปนเม็ดๆ บนใบหนา    
 ๒. ปลายมือ – ปลายเทา และผิวหนังเย็นชื้น        
 ๓. อาจคลื่นไสอาเจียน         
 ๔. ชีพจรเบาแตเร็ว หายใจหอบถ่ี ไมสมํ่าเสมอ      
 ๕. รูมานตาขยายโตข้ึนท้ังสองขาง        
 ๖. หากไมรีบปฐมพยาบาลอาจเสียชีวิตได 

การปฐมพยาบาล  

1. นําเขาพักในท่ีรม มีอากาศถายเทไดสะดวก คลายเสื้อผาใหหลวม ใหความอบอุน 

2. ใหนอนราบไมตองหนุนศีรษะ และควรนอนยกปลายเทาสูง ในชวง 30 นาทีแรก 

3. ในรายท่ีไมรูสึกตัว ใหนอนตะแคงหนาไปขางใดขางหนึ่ง 

4. ทําการหามเลือดในกรณีท่ีมีบาดแผลเลือดออก 

5. หามใหอาหารและน้ําทางปาก ควรสังเกตการหายใจเปนระยะๆ 

6. รีบนําสงแพทยโดยดวน  
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๔. การชวยฟนคืนชีพ (CPR) 

การชวยฟนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation: CPR )  

 หมายถึง ปฏิบัติการเพ่ือชวยชีวิตคนท่ีหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนกะทันหัน โดยไมตองใชเครื่องมือ

แพทย เพียงแตใชมือกดท่ีหนาอก และเปาลมหายใจเขาปากผูปวย  

ขอบงช้ีในการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ 
1. ผูท่ีมีภาวะหยุดหายใจ โดยท่ีหัวใจยังคงเตนอยูประมาณ 2-3 นาที ใหผายปอดทันที จะชวยปองกัน

ภาวะหัวใจหยุดเตนได และชวยปองกันการเกิดภาวะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจนอยางถาวร 
2. ผูท่ีมีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนพรอมกัน การชวยฟนคืนชีพทันทีจะชวยปองกันการเกิด 

เนื้อเยื่อโดยเฉพาะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจน ซ่ึงโดยท่ัวไป มักจะเกิดภายใน 4 นาที ดังนั้นการปฏิบัติการ 
ชวยฟนคืนชีพจึงควรทําภายใน 4 นาที  

ข้ันตอนการปฏิบัตกิารชวยฟนคืนชีพ 

1. เรียกดูวาหมดสติจริงหรือไม  

กอนเขาชวยเหลือผูบาดเจ็บ ตองประเมินสถานการณความ

ปลอดภัย กอนเสมอ แลวจึงเขาไปยังขางตัวผูหมดสติ ทําการกระตุนโดย

การตบแรง ๆ ท่ีบริเวณไหลท้ังสองขางของผูหมดสติ พรอมกับตะโกน

ถามวา “คุณๆ......เปนอยางไรบาง”  

2. เรียกหาความชวยเหลือ 

หากพบวาหมดสติ  หรือหายใจเฮือก ใหรองขอความ

ชวยเหลือจากบุคคลขางเคียง หรือโทรศัพทขอความชวยเหลือหมายเลข 

1669 หากมีเครื่อง AED อยูใกลใหวิ่งไปหยิบมากอน หรือเรียกให

บุคคลใกลเคียงไปหยิบมา   

3. จัดทาใหพรอมสําหรับการชวยชีวิต  

จัดทาใหผูหมดสติมาอยูในทานอนหงายบนพ้ืนราบแข็ง 

แขนสองขางเหยียดอยูขางลําตัว 

 

4. หาตําแหนงวางมือบนหนาอก 

๔.๑ กรณีผูใหญ ถาผูหมดสติไมไอ ไมหายใจ 

ไมขยับสวนใดๆ ของรางกายใหถือวา หัวใจหยุดเตน ไมมี

สัญญาณชีพ ตองชวยกดหนาอกทันที ใหหาตําแหนงการ

วางมือท่ีครึ่งลางของกระดูกหนาอกเพ่ือกดหนาอก โดยใช

สนมือขางหนึ่งวางบนบริเวณครึ่งลางกระดูกหนาอก แลวเอามืออีกขางหนึ่งวางทาบหรือประสานไปบนมือแรก 
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4.2 กรณีเด็ก (ยังไมเปนวัยรุน) วางสนมือของ

มือหนึ่งไวบนกระดูกอก ตรงกลางระหวางแนวหัวนมท้ังสอง

ขาง (ใชมือเดียวหรือใชสองมือ ข้ึนอยูกับรูปรางเด็ก ตัวเล็ก

หรือตัวโต) ถาใชสองมือใหเอาอีกมือหนึ่งไปวางทาบหรือ

ประสานกับมือแรก กะประมาณใหแรงกดลงตรงก่ึงกลาง

ระหวางแนวหัวนมท้ังสองขาง หรือใชอีกมือหนึ่งดันหนาผาก

เพ่ือเปดทางเดินลมหายใจ 

4.3  กรณีทารก (อายุ  1  เดือน ถึง 1  ป  )   

กดหนาอกดวยนิ้วมือสองนิ้วท่ีก่ึงกลางหนาอกเด็ก โดยใชนิ้วชี ้  

และนิ้วกลาง หรือใชนิ้วกลางและนิ้วนางกดหนาอก 

 
5. กดหนาอก 30 ครั้ง 

การกดหนาอกเปนการทําใหระบบไหลเวียนโลหิตคงอยูไดแมหัวใจจะหยุดเตน สามารถทําไดโดย 

กดหนาอกแลวปลอย กดแลวปลอย ทําติดตอกันไป 30 ครั้ง ใหไดความถ่ีของการกดอยางนอย 100 ครั้งตอ

นาที โดยนับ “หนึ่ง และสอง  และสาม และสี่ และหา และหก และเจ็ด และแปด และเกา และสิบ สิบเอ็ด  

สิบสอง  สิบสาม  สิบสี่ ......สิบเกา ยี่สิบ ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบสอง  ยี่สิบสาม.......  ยี่สิบเกา  สามสิบ” 

ใหฝกนับและจับเวลาจาก หนึ่งและสองและสาม...  ไปจนถึงสามสิบ จะใชเวลาไมเกิน 18 วินาที 

จึงจะไดความเร็วในการกดอยางนอย 100  ครั้งตอนาที 

         

เทคนิคในการกดหนาอก 

1) วางมือลงบนตําแหนงท่ีถูกตอง ระวังอยากดลงบนกระดูกซ่ีโครง เพราะจะเปนตนเหตุใหซ่ีโครงหัก 

2) แขนเหยียดตรงอยางอแขน โนมตัวใหหัวไหลอยูเหนือผูหมดสติ โดยทิศทางของแรงกดดิ่งลงสู

กระดูกหนาอก 

3) กรณีผูใหญ กดหนาอกใหยุบลงไปอยางนอย 2 นิ้วหรือ 5 ซม. 

4) กรณีเด็ก กดหนาอกใหยุบลงอยางนอย 1/3 ของความหนาของทรวงอก หรือประมาณ 2 นิ้ว  

(5 ซม.) 
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5) ในจังหวะปลอยตองคลายมือข้ึนมาใหสุด เพ่ือใหหนาอกคืนตัวกลับมาสูตําแหนงปกติกอนแลว 

จึงทําการกดครั้งตอไป อยากดท้ิงน้ําหนักไว เพราะจะทําใหหัวใจคลายตัวไดไมเต็มท่ี หามคลายจนมือหลุดจาก

หนาอก เพราะจะทําใหตําแหนงของมือเปลี่ยนไป 

6) กรณีทารก กดหนาอกใหยุบลงอยางนอย 1/3 ของความหนาของทรวงอก หรือประมาณ 1.5 นิ้ว 

(4 ซม.) 

6. เปดทางเดินหายใจใหโลง 

ในคนท่ีหมดสติ กลามเนื้อจะคลายตัวทําใหลิ้นตกลงไปอุดทางเดินหายใจ การเปดทางเดินหายใจทํา

โดยวิธีดันหนาผากและยกคาง (head tilt - chin lift) โดยการเอาฝามือขางหนึ่งดันหนาผากลง นิ้วชี้และ

นิ้วกลางของมืออีกขางยกคางข้ึน ใชนิ้วมือดึงเฉพาะกระดูกขากรรไกรลางโดยไมกดเนื้อออนใตคาง ใหหนา

ผูปวยเงยข้ึน ในกรณีท่ีมีกระดูกสันหลังสวนคอหัก หรือในรายท่ีสงสัย ควรใชวิธียกขากรรไกร (jaw thrust 

maneuver) โดยการดึงขากรรไกรท้ังสองขางข้ึนไปขางบน ผูชวยเหลืออยูเหนือศีรษะผูปวย 

      
    วิธีดันหนาผากและยกคาง (head tilt - chin lift)        วิธียกขากรรไกร (jaw thrust maneuver) 

7. ชวยหายใจ 

เม่ือเห็นวาผูหมดสติไมหายใจหรือไมม่ันใจวาหายใจได ใหเปาลมเขาปอด 2 ครั้ง แตละครั้งใชเวลา 

1 วินาที และตองเห็นผนังทรวงอกขยับข้ึน 

 วิธีชวยหายใจแบบปากตอปากพรอมกับดันหนาผากและยกคาง 

 ใหเลื่อนหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือท่ีดันหนาผากอยูมาบีบจมูก

ผูหมดสติ ตาชําเลืองมองหนาอกผูหมดสติพรอมกับเปาลมเขาไปจน

หนาอกของผูหมดสติขยับข้ึน เปานาน 1 วินาที แลวถอนปากออกให

ลมหายใจของผูหมดสติผานกลับออกมาทางปาก 

           ถาเปาลมเขาปอดครั้งแรกแลว ทรวงอกไมขยับข้ึน (ลมไมเขา

ปอด) ใหจัดทาโดยทําการดันหนาผาก ยกคางข้ึนใหม (พยายามเปด

ทางเดินหายใจใหโลงท่ีสุด) กอนจะทําการเปาลมเขาปอดครั้งตอไป 

 

 

 



- 17 - 
 
 การชวยชีวิตทารก มีประเด็นสําคัญท่ีแตกตางจากการ

ชวยชีวิตในผูใหญบางประการ คือ ในกรณีท่ีปากเด็กเล็กมาก การเปา

ปากควรอาปากใหครอบท้ังปากและจมูกของทารก 

 
หมายเหตุ 

 การเปาลมเขาปอด ถาทําบอยเกินไป หรือใชเวลานานเกินไป จะเปนผลเสียตอการไหลเวียนโลหิตและ

ทําใหอัตราการรอดชีวิตลดลง 

 หลังการเปาลมเขาปอด 2 ครั้ง ใหเริ่มกดหนาอกตอเนื่อง 30 ครั้ง ทันที สลับกับการเปาลมเขาปอด 2 

ครั้ง (หยุดกดหนาอกเพ่ือชวยหายใจ 2 ครั้ง ตองไมเกิน 10 วินาที ) ใหทําเชนนี้จนกระท่ัง 

1) ผูปวยมีการเคลื่อนไหว หายใจ หรือไอ 

2) มีคนนําเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี ) มาถึง 

3) มีบุคลากรทางการแพทยมารับชวงตอ 

8. กดหนาอก 30 ครั้งสลับกับการเปาลมเขาปอด 2 ครั้ง 

เม่ือผานข้ันตอนการชวยเหลือมาตั้งแตข้ันท่ี 1 ถึงข้ันท่ี 8 แลว ผูหมดสติจะไดรับ การเปาลม 

เขาปอด 2 ครั้ง สลับกับกดหนาอก 30 ครั้ง (นับเปน 1 รอบ ) ใหทําตอไปเรื่อยๆ จนกวาผูปวยมีการ

เคลื่อนไหว ไอ หรือหายใจ หรือเครื่อง AED  มาถึง หรือมีบุคลากรทางการแพทยมารับชวงตอไป 

ในกรณีท่ีมีผูปฏิบัติการชวยชีวิตมากกวา 1 คน สลับหนาท่ีของผูท่ีกดหนาอกกับผูท่ีชวยหายใจ  

ทุก 2 นาที (5 รอบ) 

หมายเหตุ  

 ถาผูปฏิบัติการชวยชีวิตไมตองการเปาปากผูหมดสติ หรือทําไมได ใหทําการชวยชีวิตดวยการกด

หนาอกอยางเดียว 

9. การจัดใหอยูในทาพัก 

ถาผูหมดสติรูตัว หรือหายใจไดเองแลว ควรจัดใหผูปวยนอนในทาพักฟน โดยจัดใหนอนตะแคง เอา

มือของแขนดานบนมารองแกม ไมใหหนาคว่ํามากเกินไป เพ่ือปองกันไมใหสําลักหรือลิ้นตกไปอุดก้ันทางเดิน

หายใจ 

   
การจัดใหอยูในทาพัก 

หมายเหตุ 

 ในกรณีท่ีสงสัยวามีการบาดเจ็บของศีรษะหรือคอ ไมควรขยับหรือจัดทาใดๆ  
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การใชเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ  

(Automated external defibrillator : AED : เออีด)ี 
 

 การใชเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติหรือเครื่อง AED  เปนอีกข้ันตอนท่ีมีความสําคัญมากในหวงโช

แหงการรอดชีวิต เครื่อง AED  เปนอุปกรณท่ีสามารถ “วิเคราะห” คลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยไดอยางแมนยํา 

ถาเครื่องตรวจพบวาคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยเปนชนิดท่ีตองการการรักษาดวยการช็อกไฟฟาหัวใจ เครื่องจะ

บอกเราใหช็อกไฟฟาหัวใจแกผูปวย การช็อกไฟฟาหัวใจใหกับผูปวยเปนการรักษาท่ีมีประสิทธิภาพและประสบ

ความสําเร็จสูงมาก จะทําใหคลื่นไฟฟาหัวท่ีผิดปกตินั้นกลับมาสูภาวะปกติได และหัวใจจะสามารถสูบฉีดโลหิต

ไปเลี้ยงรางกายไดตามปกติ แตถาเครื่อง AED ตรวจพบวาคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยเปนชนิดท่ีไมตองรักษาดวย

การช็อกไฟฟาหัวใจ เครื่องจะบอกวาไมตองช็อก และบอกใหประเมินผูปวย ซ่ึงเราจะตองประเมินและพิจารณา

ตอเองวาจะตองทําการชวยฟนชีวิตข้ันพ้ืนฐานโดยการกดหนาอกใหแกผูปวยหรือไม 

 การใชงานเครื่อง AED  แมจะมีเครื่อง AED หลายรุนจากหลายบริษัทแตหลักการใชงานจะมีอยู 4 

ข้ันตอนเหมือนกัน ดังนี้ 

 1.  เปดเครื่อง  ในเครื่อง AED บางรุนทานตองกดปุมเปดเครื่อง 

ในขณะท่ีเครื่องบางรุนจะทํางานทันทีท่ีเปดฝาครอบออก เม่ือเปดเครื่องแลวจะ

มีเสียงบอกใหรูวาทานตองทําอยางไรตอไปอยางเปนข้ันตอน 

 
 2.  ติดแผนนําไฟฟา  โดยติดแผนนําไฟฟาท้ัง 2 แผน เขากับหนาอกของผูปวยใหเรียบรอย (ในกรณี

จําเปนทานสามารถใชกรรไกรตัดเสื้อของผูปวยออกก็ได กรรไกรนี้ จะมีเตรียมไวใหในชุดชวยชีวิตอยูแลว 

(กระเปา AED) ตองใหแนใจวาหนาอกของผูปวยแหงสนิทดี ไมเปยกเหง่ือ หรือเปยกน้ํา แผนนําไฟฟาของเครื่อง 

AED  ตองติดแนบสนิทกับหนาอกจริงๆ ถาจําเปนทานสามารถใชผาขนหนู ซ่ึงจะมีเตรียมไวใหในชุดชวยชีวิต 

เช็ดหนาอกของผูปวยใหแหงเสียกอน  การติดแผนนําไฟฟาของเครื่อง AED นั้น เริ่มดวยการลอกแผนพลาสติก

ดานหลังออก ตําแหนงติดแผนนําไฟฟาดูตามรูปท่ีแสดงไว ( เครื่องบางรุนมีรูปแสดงท่ีตัวแผนนําไฟฟา บางรุนก็

มีรูปแสดงท่ีตัวเครื่อง ) ตองติดใหแนบสนิทกับหนาอกของผูปวยดวยความรวดเร็ว แผนหนึ่งติดไวท่ีใตกระดูกไห

ปลาราดานขวา และอีกแผนหนึ่งติดไวท่ีใตราวนมซายดานขางลําตัว ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟฟา จากแผนนํา

ไฟฟาตอเขากับตัวเครื่องเรียบรอย 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Automated_external_defibrillator
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 3. ใหเครื่อง AED  วิเคราะหคล่ืนไฟฟาหัวใจ ระหวางนั้น

หามสัมผัสถูกตัวผูปวยโดยเด็ดขาด ใหทานรองเตือนดังๆ วา “เครื่อง

กําลังวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจ หามสัมผัสตัวผูปวย” เครื่อง AED 

สวนใหญจะเริ่มวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจทันทีท่ีติดแผนนําไฟฟาเสร็จ 

เครื่องบางรุนตองใหกดปุม “ANALYZE” กอน 

 4. หามสัมผัสตัวผูปวย  ถาเครื่อง AED พบวาคลื่นไฟฟาของผูปวยเปนชนิดท่ีตองการการรักษาดวย

การช็อกไฟฟาหัวใจเครื่องจะบอกใหเรากดปุม “SHOCK” และกอนท่ีเราจะกดปุม “SHOCK” ตองใหแนใจ

วาไมมีเครื่องสัมผัสถูกตัวของผูปวย รองบอกดังๆ วา “ผมถอย คุณถอย และทุกคนถอย” ใหมองซํ้าอีกครั้งเปน

การตรวจสอบครั้งสุดทาย กอนกดปุม “SHOCK” 

                               
 หากเครื่องบอกวา “No shock is needed”  หรือ “start CPR” ใหเริ่มทําการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานตอ

ทันที  โดยไมตองปดเครื่อง AED  

             
 โดยทําการกดหนาอก 30 ครั้งสลับกับชวยหายใจ 2 ครั้ง จนกวาเครื่อง AED จะสั่งวิเคราะห

คลื่นไฟฟาหัวใจอีกครั้ง แลวกลับไปทําขอ 3, 4 

สรุปข้ันตอนสําคัญ 4 ประการของการใชเครื่อง AED  

 1. เปดเครื่อง 

 2. ติดแผนนําไฟฟาท่ีหนาอกของผูปวย 

 3. หามสัมผัสตัวผูปวยระหวางเครื่อง AED กําลังวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจ 

 4. หามสัมผัสตัวผูปวย จากนั้นกดปุม “SHOCK” ตามท่ีเครื่อง AED บอก 

สําหรับข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ไมควรใชเวลาเกิน 30 วินาที โดยระหวางข้ันตอนท่ี 1 และ 2 ใหกดหนาอก

ตามปกติได 

 หลังจากเครื่อง AED  บอกวาปลอดภัยท่ีจะสัมผัสผูปวยไดแลว ใหทําการกดหนาอกตอทันที หรือหาก

เครื่อง AED มีปญหาในการทํางาน ใหทําการกดหนาอกตอไปกอนจนกวาเครื่องจะพรอมใชงาน 

 

“ผมถอย คุณถอย  

และทุกคนถอย” 
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ตารางท่ี 1 การชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐานในผูใหญ  เด็ก และทารก  

 คําแนะนํา 
 ผูใหญ เด็ก (1 ป – วัยรุน ) ทารก (1 เดอืน – 1 ป ) 

การประเมินเบ้ืองตน หมดสติ ไมมีการตอบสนอง   ไมหายใจ หรือหายใจผิดปกติ (หายใจเฮือก) 
ลําดับการชวยชีวิต เริ่มดวยการกดหนาอก เปดทางเดนิหายใจ ชวยหายใจ (C-A-B) 

อัตราเร็วการกดหนาอก อยางนอย 100 ครั้งตอนาที 
ความลึกในการกดหนาอก อยางนอย 2 น้ิว 

หรืออยางนอย 5 เซนติเมตร 
อยางนอย 1/3 ของความ

หนาหนาอกในแนวหนาหลัง 
ประมาณ 2 น้ิว หรือ

ประมาณ 5 เซนติเมตร 

อยางนอย 1/3 ของความ
หนาหนาอกในแนวหนาหลัง 

ประมาณ 1.5 น้ิว หรือ
ประมาณ 4 เซนติเมตร 

การขยายของทรวงอก ปลอยใหมีขยายตัวกลับของทรวงอกระหวางการกดหนาอกแตละครั้ง  
ควรเปลีย่นคนกดหนาอกทุก 2 นาที 

การรบกวนการกดหนาอก รบกวนการกดหนาอกใหนอยท่ีสุด ไมควรหยุดกดหนาอกนานเกิน 10 วินาที 
เปดทางเดินหายใจ ดันหนาผากลง ยกคางข้ึน 

สัดสวนการกดหนาอกตอการ
ชวยหายใจ (ครั้ง : ครั้ง) 

30 : 2 

การช็อกไฟฟา ติดแผนเออีดีทันทีท่ีเครื่องพรอม โดยรบกวนการกดหนาอกใหนอยท่ีสุด 
 เริ่มทําการกดหนาอกทันทีเมื่อช็อกเสร็จ 

 

การเอาส่ิงแปลกปลอมท่ีอุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ 

 จะชวยเหลือในกรณีท่ีสิ่งแปลกปลอมท่ีอุดก้ันออกจากทางเดินหายใจชนิดรุนแรงเทานั้น โดยจะมี

อาการ ดังนี้ 

• หายใจไมได หายใจลําบาก 

• ไอไมได 

• พูดไมมีเสียง พูดไมได 

• หนาเริ่มซีด เขียว 

• ใชมือกุมลําคอตัวเอง 

วิธีท่ี 1 การรัดกระตุกท่ีทองเหนือสะดือใตล้ินป กรณีผูปวยยังไมหมดสติ 

 ใหผูทําการชวยเหลือเขาไปขางยืนหลังผูปวยท่ีกําลังยืนอยู  

มือขางท่ีถนัด กําหมัดไวตรงหนาทองระหวางสะดือกับลิ้นป มืออีกขาง

โอบรอบกําปนหรือใชวิธีประสานมือสองขางเขาดวยกันโดยหันนิ้วโปง

เขาหาตัวผูปวย แลวรัดกระตุกเขาหาตัวผูทําการชวยเหลืออยางแรง

หลายๆ ครั้ง จนพูดออกมาไดหรือจนกระท่ังเห็นสิ่งแปลกปลอมหลุด

ออกมาจากปาก 
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วิธีท่ี 2  การรัดกระตุกท่ีหนาอก 

 เปนเทคนิคเดียวกับการตัดกระตุกหรือกดกระแทกท่ีทอง แตเลื่อนข้ึนมาทําท่ีหนาอก โดยวางหมัดไวท่ี

ก่ึงกลางกระดูกหนาอกแทน ใชในคนอวนมากๆ ท่ีทองมีขนาดใหญโอบไมรอบ หรือใชในคนตั้งครรภ 

 

วิธีท่ี 3  การตบหลัง (back blow ) ในเด็กทารก 

 การเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ

ในเด็กทารก ใหจับเด็กนอนคว่ําบนแขนผูชวยเหลือ  

ใหศีรษะต่ํา และตบหลังจนสิ่งแปลกปลอมหลุดออก

จากปากหรือจนครบ 5 ครั้ง ถาไมสําเร็จใหพลิกเด็ก

หงายหนาข้ึน แลวใชสองนิ้วกดกระแทกบริเวณก่ึงกลางกระดูกหนาอก จนสําเร็จหรือจนครบ 5 ครั้ง  

แลวตรวจดูสิ่งแปลกปลอมในปาก 

  
ในทุกกรณี ไมควรลวงปากหรือคอ  หากมองไมเห็นสิ่งแปลกปลอมและหากพบวาหมดสติแลว  

ใหทําการชวยเหลือดวยการชวยชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (Basic Life Support) โดยกดหนาอกและชวยหายใจทันที 


	(Automated external defibrillator : AED : เออีดี)

