การปฐมพยาบาลเบื้องตน
๑. หลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน และการปฐมพยาบาลบาดแผล
การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาล หมายถึง การชวยเหลือผูป วยหรือผูบาดเจ็บเป นการฉุกเฉิน กอนที่จะไดรับการ
รักษาทางการแพทย การปฐมพยาบาลจึงเปนการชวยเหลือชั่วคราวระหวางรอคอยการรักษาจากแพทย ในราย
ที่บาดเจ็บรุนแรง การปฐมพยาบาลอาจเปนสิ่งที่ชวยใหผูปวยเจ็บรอดชีวิตได
จุดมุงหมายของการปฐมพยาบาล
1. เพื่อชวยชีวิตยามฉุกเฉิน
2. เพื่อปองกันไมใหบาดเจ็บหรือไดรับอันตรายมากขึ้น
3. เพื่อปองกันไมใหเกิดสิ่งแทรกซอนภายหลัง
เหตุฉุกเฉิน 4 ประการ ที่จะทําใหผูปวยเจ็บเสียชีวิตไดอยางรวดเร็ว หากไมไดรับการปฐมพยาบาลทันที ไดแก
1. การหยุดหายใจ
ทํ าให ร างกายขาดออกซิ เจน และจะเสี ย ชี วิ ต ภายในไม กี่ น าที ผู ป ฐมพยาบาลจึ ง ต อ งรู วิ ธี ก าร
ผายปอด ซึ่งวิธีที่งายและไดผลดีที่สุด คือ การเปาลมหายใจเขาปอดทางปากหรือจมูก
2. หัวใจหยุดเตน
ทําใหไมมีการสูบฉีดเลือด สําหรับนําออกซิเจนไปเลี้ยงรางกายทั่วไป ผูปฐมพยาบาล จําเปนจะตอง
รูวิธีสําหรับแกไขทําใหมีกระแสเลือดไหลเวียนในรางกาย คือ การนวดหัวใจภายนอก
3. การเสียเลือดจากหลอดเลือดใหญขาด
ทําใหเลือดไหลออกจากรางกายอยางรวดเร็ว และจะทําใหเสียชีวิต ผูปฐมพยาบาลจึงตองรูวิธีการ
หามเลือด
4. ภาวะช็อก
เป นการตอบสนองของศูนยป ระสาทสวนกลางในสมองของรางกาย ที่ ถูกกระตุน ดวยความรูสึ ก
ที่สงมาจากตําแหนงที่บาดเจ็บ อาจมีความกลัวและความตกใจ รวมดวย ภาวะช็อกจะมีความรุนแรงมาก ถามี
การสูญเสียเลือดหรือน้ําเหลือง (ในรายมีแผลไหม) ช็อกอาจทําใหเสียชีวิตไดทั้งที่บาดเจ็บไมรุนแรงนัก ดังนั้นผู
ปฐมพยาบาลจึงตองรูวิธีการปองกันและรักษาช็อก
ขั้นตอนที่ตองปฏิบัติเมื่อพบผูปวยเจ็บ
1. อย า ตื่ น ตกใจ ให ตั้งสติ ต นเองให มั่ น คง พยายามปฏิ บั ติให ดีที่ สุด ด ว ยอุป กรณ ที่ มี อยูห รือหาได

รูปอุปกรณปฐมพยาบาล

-22. ใหผูปวยเจ็บนอนราบศีรษะอยูระดับเดียวกับตัว อยาเคลือ่ นไหวผูปวยเจ็บโดยไมจําเปน จัดใหนอน
ศีรษะต่ําเมื่อหนาซีด หรือยกศีรษะขึ้นเล็กนอยเมื่อหนาแดง ตรวจระดับความรูสึกตัวโดยการตีเรียกที่ไหล

รูปการตรวจระดับความรูสึกตัวโดยการตีเรียกที่ไหล
3. ขอความชวยเหลือ หรือโทรศัพทแจงหนวยฉุกเฉิน/กูชีพ/กูภัย
สายดวนแจงเหตุฉุกเฉิน/กูชีพ/กูภัย - สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ โทร. 1669
4. ตรวจดู ก ารบาดเจ็ บ อย างรวดเร็ ว ที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ดู ว ามี ก ารหยุ ด หายใจหรื อ เปล า หรื อมี การ
ตกเลือดรุนแรงหรือไม เพราะจะทําใหเสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วได หลังจากนั้นจึงคอยตรวจดูการบาดเจ็บ
อยางอื่น สําหรับการถอดเสื้อผาใหทําเทาที่จําเปนและรบกวนผูปวยเจ็บใหนอยที่สุด

รูปการตรวจดูการหายใจ

รูปการตรวจศีรษะและใบหนา

รูปการตรวจหนาอก-ทอง

รูปการตรวจแขน

รูปการตรวจขา

รูปการตรวจดานหลัง

-35. ทําการปฐมพยาบาลสิ่งที่เปนอันตรายตอชีวิตกอน ถามีการตกเลือดรุนแรงก็ทําการหามเลือดกอน
ถามีการไมหายใจหรือหัวใจหยุดเตน ตองแกไขกอน แลวจึงปองกันและรักษาช็อก กรณีที่ไมมีสิ่งผิดปกติ
ดังกลาวใหรักษาความอบอุนของรางกาย นอนนิ่ง ๆ และใหมีอากาศปลอดโปรง
6. ปลดคลายเสื้อผาที่คับหรือรัดออก โดยเฉพาะอยางยิ่งที่บริเวณคอ อก ทอง และขา
7. ปองกันไมใหเกิดการสําลัก ถามีการอาเจียนใหพลิกหนาผูปวยเจ็บตะแคงไปดานใดดานหนึ่ง เพื่อให
สิ่งที่อาเจียนไหลออกจากปากไดสะดวก ถาหมดสติ อยาใหผูปวยเจ็บดื่มน้ําหรือยา

รูปการจัดทาผูปวยเจ็บตะแคง
การปฐมพยาบาลบาดแผล
บาดแผล หมายถึง การที่ เนื้ อเยื่อที่ อยู ใตผิ วหนังถูกทําลายหรือมีการฉี กขาดเกิดขึ้น จากสาเหตุใด
ก็ตาม
๑. บาดแผลปด
เป น บาดแผลที่ ไมมีรอยแยกของผิวหนังปรากฏใหเห็น เกิดจากแรงกระแทกของของแข็งที่ไมมีคม
แตอาจมีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อและเสนเลือดฝอยใตผิวหนัง ซึ่งมองจากภายนอกจะเห็นเปนลักษณะฟกช้ํา
โดยอาจมี อาการปวดรวมด ว ย แผลประเภทนี้ที่ พบเห็ น ไดบ อยในชีวิตประจําวัน คือรอยฟกช้ําเป น จ้ําเลือด
ซึ่งเกิดจากแรงกระแทกของวัตถุไมมีคม หรือสิ่งของตกหลนใสบริเวณรางกาย เชน ศีรษะ แขน ขา แตทําไห
หลอดเลื อดฝอยใต ผิ ว หนั งฉี ก ขาด มี เลื อ ดซึมอยูในเนื้ อเยื่อ การฟกช้ําที่รุน แรงอาจบอกถึงอาการบาดเจ็ บ
ที่รุนแรงได เชน กระดูกแตกหรือหัก
การปฐมพยาบาล
(๑) ยกและประคองสวนที่บาดเจ็บใหอยู
ในทาสบาย
(๒) ประคบเย็นและรัดสวนที่ฟกช้ํา
(๓) ถามีขอเคล็ดหรือกระดูกแตกหรือหัก
ใหรีบสงแพทย

-4๒. บาดแผลเปด
เปนบาดแผลที่ทําใหเกิดรอยแยกของผิวหนัง แบงออกเปน
๒.๑ แผลถลอก เปนแผลตื้น มีผิวหนังถลอกและมีเลือดออกเล็กนอย ไมมีอันตรายรุนแรง พบบอย
ในชีวิตประจําวัน เชนการหกลม การถูกขีดขวน
การปฐมพยาบาล
(๑) ใหรีบทําการลางแผลทันที เพื่อปองกัน
การติดเชื้อ และการอักเสบของแผล
(๒) ใสยาฆาเชื้อ
๒.๒ แผลฉีกขาด เปนแผลที่เกิดจากวัตถุที่ไมมีคม แตมีแรงพระชากหรือกระแทกพอที่จะทําใหผิวหนัง
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 เปนแผลที่เกิดจากอาวุธหรือเครื่องมือที่มีคมเรียบตัด เชน มีด ขวาน เศษแกว เศษกระจก
ปากแผลจะแคบ เรียบยาวและชิดกัน ถาบาดแผลลึกจะมีเลือดออกมาก แผลชนิดนี้มักจะหายไดเร็วประมาณ
3-7 วัน เนื่องจากขอบแผลอยูชิดกัน
การปฐมพยาบาล
(๑) ทําการหามเลือดและรีบนําสงโรงพยาบาล
(๒) ถามีอวัยวะที่ถูกตัดขาด ใหใสถุงพลาสติก
ที่สะอาด ปดปากถุงใหแนนไมใหน้ําเขา
(๓) แชในถังน้ําแข็ง แลวนําสงโรงพยาบาลพรอมผูปวย

-5๒.๔ แผลถู กแทง เป น แผลที่ เกิ ด จากวั ต ถุ ที่ มี ป ลายแหลมแทงเข าไป เช น มี ด ปลายแหลม ตะปู
เหล็กหลม เศษไม ปากแผล จะเล็กแตลึก ถาลึกมากมีโอกาสจะถูกอวัยวะที่สําคัญมักจะมีเลือดออกมาก ทําให
ตกเลือดภายในได
การปฐมพยาบาล
(๑) ทําการหามเลือด และรีบนําสง
โรงพยาบาล
(๒) ถามีวัตถุปกคาอยูหามดึงออกใหใช
ผาสะอาดกดรอบแผลและใชผาพันไว
แลวรีบนําตัวสงโรงพยาบาลทันที
๒.๕ บาดแผลถูกยิง ทําใหเกิดการบาดเจ็บ ภายในที่รุนแรง โดย
ตําแหนงที่กระสุนเขาสูรางกายบาดแผลจะเล็กและมีขอบชัดเจน แตตําแหนง
ที่กระสุนออก(อาจฝงใน) บาดแผลจะใหญกวาและฉีกขาดมาก
การปฐมพยาบาล
- ให ทํ า การห า มเลื อ ด และรี บ นํ า ส ง โรงพยาบาลโดยทั น ที
เนื่องจากมีการเสียเลือดคอนขางมาก
การหามเลือด
วิธีการการหามเลือด
๑. การกดลงบนบาดแผลโดยตรง วิธีนี้เปนวิธีหามเลือดที่ไดผลดีที่สุด อาจจะใชมือกดหรือใชผาวาง
บนแผลก็ได โดย
(๑) กดใหกดแนน ๆ นานประมาณ ๑๐ – ๓๐ นาที
(๒) เมื่อเลือดหยุดไหล ใหทําแผลและใชผาพัน
(๓) อยาคลายผ าหรือเปลี่ ยนผาพัน แผลเป น อัน ขาด เพราะอาจทําใหเลือดออกไดอีกและทําให
เพิ่มความบาดเจ็บมากขึ้นถาเลือดโชกผาพัน ใหใชผาพันทับเขาไปอีกชั้นหนึ่ง แทนที่จะเปลี่ยนผาใหม

- ควรสวมถุงมือเมื่อสัมผัสตัวผูปวย เพื่อปองกันการติดเชื้อ
- กรณีผาปดแผลชุมเลือดไมควรเอาออกและควรนําผาอีกชิ้นมาปดทับบนผาชิ้นแรก
- พันผาแลวผูกไว และควรยกอวัยวะใหสูงขึ้น
- เมื่อทําการปฐมพยาบาลแลวใหรีบสงตัวเขาโรงพยาบาลทันที

-6๒. การกดบนเสนเลือดแดง กรณีที่มีเลือดออกรุนแรง ใหใชวิธีการกดบนเสนเลือดแดงตามจุดที่สําคัญๆ
๔ จุด คือ เสนเลือดแดงไปเลี้ยงหนังศีรษะ เสนเลือดแดงไปเลี้ยงหนา เสนเลือดแดงไปเลี้ยงแขน และเสนเลือดแดง
ไปเลี้ยงขา

ตําแหนงกดหามเลือด

๓. การรัดขันชะเนาะหรือทูนิเกต(Tourniquet) เปนการหามเลือดโดยการใช ผา เชือก หรือสายยาง
รัดไมใหเลือดออกจากหลอดเลือดแดงที่มาเลี้ยงบริเวณบาดแผล ใชสําหรับบาดแผลบริเวณแขนขาเทานั้น
ขั้นตอนการขันชะเนาะ

๑. ใชผาพันรอบแขนหรือขาสองรอบแลวผูกเงื่อน ๑ ปม

๒. ใชไมแขงวางบนปมเงื่อนแลวผูกเงื่อนอีก ๑ ปม

ระวัง
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๓. หมุนไมเปนวงกลมใหแนนจนเลือดหยุด

๔. พันปลายไมไวกันหมุนกลับ

อยารัดทูนิเกตลงบนผิวหนังโดยตรง ควรใชผาหรือสําลีหุมรอบแขนหรือขาเสียกอน
ใชในรายที่แขนหรือขาไดรับบาดเจ็บรุนแรง ที่ตองทําการตัดแขนหรือขาออกเทานั้น
หามใชเสนลวด หรือเชือกผูกรองเทาเปนสายรัดหามเลือด
เมื่อรัดสายรัดหามเลือดแลว หามคลายสายรัดออก
การคลายสายรัดหามเลือดออกตองกระทําโดยบุคคลากรทางการแพทยที่มีความชํานาญ และอยูใน
สถานที่ที่มีอุปกรณชวยชีวิตที่พรอม

-7การเสียเลือดภายใน
การห ามเลือดภายในเป น ไปได ย าก นอกจากการสังเกตอาการและป องกั น ภาวะช็ อค แล วรอคอย
การชวยเหลือจากแพทยหรือนําผูปวยสงโรงพยาบาลเร็วที่สุด
การปฐมพยาบาลผูเสียเลือดภายใน
๑. ถามีกระดูกหักใหใชเฝอกดามเสียกอน
๒. ใหผูปวยนอนในทาที่ถูกตองดังตอไปนี้
๒.๑ นอนศีรษะต่ําเทาสูง โดยใหผูปวยนอนศีรษะต่ํายกเทาสูงเหนือพื้นประมาณ ๑๒ – ๑๘ นิ้ว หามใช
ทานี้ถาผูปวยมีบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง กระดูกคอบาดเจ็บ สมองบาดเจ็บ ชองทองหรือทรวงอก (เพราะจะทํา
ใหอวัยวะและเลือดในชองทองเพิ่มความดันใตกระบังลม)
๒.๒ สําหรับผูปวยมีกระดูกแขนขาหัก ใหนอนหงายราบ
๒.๓ สําหรับผูปวยบาดเจ็บที่ทรวงอกหรือเปนโรคหัวใจที่ยังสติดีอยู ใหนอนศีรษะสูง
๒.๔ ถาผูปวยหมดสติ ใหนอนตะแคงเพื่อปองกันการสําลักอาเจียน
๓. คลายเสื้อผาใหหลวม
๔. ผูบาดเจ็บที่ไมรูสึกตัวใหนอนในทาพักฟน
๕. หามดื่มน้ําและหามกินอาหาร (เพื่อปองกันอาเจียน และเตรียมตัวสําหรับการผาตัด)
แหงนศีรษะไปดานหลัง

แขนดานลาง
ตั้งฉากกับลําตัว

ตรวจนับชีพจร
คลายเสื้อผาใหหลวมสูง

มือหนุนใตแกม
งอเขาใหลําตัวมั่นคง

ใหผูบาดเจ็บนอนหงายศีรษะต่ําเทา

หาอุปกรณรองปลายเทา

หมั่นตรวจการหายใจและชีพจร
หากผูบาดเจ็บหยุดหายใจหรือหัวใจ
หยุดเตน ตองทําการการกูชีวิต

บาดแผลถู กความรอน เป น แผลที่ เกิ ดจากความรอนแหง เชน ไฟไหม ความรอนเป ย ก เช น น้ํ ารอนลวก
การถูกกรด-ดาง สารเคมีที่มีผลทําใหเนื้อเยื่อมีการบาดเจ็บเปนอันตรายตั้งแตเล็กนอยจนถึงแกชีวิต
การปฐมพยาบาลทั่วไป
๑. ราดดวยน้ําเย็นหรือเปดน้ําใหไหลผานบริเวณบาดแผล
- บาดแผลรุนแรงรีบขอความชวยเหลือ หรือโทร ๑๖๖๙

-8๒. รีบถอดหรือตัดเสื้อผา เครื่องประดับหรือเข็มขัด ออกจากบริเวณที่
ถูกความรอนออก
- ถาวัตถุดังกลาวติดกับบาดแผลหามถอดออก

๓. บาดแผลไมรุนแรงทายาสําหรับแผลไฟไหม แลวปดดวยผาสะอาด
- หามใชครีม ขี้ผึ้ง ไขมัน หรือยาสีฟนทาที่บาดแผล

๔. ถาแผลกวางและลึก หรือถูกอวัยวะสําคัญ ใหรีบนําสงโรงพยาบาล
- ใหผูบาดเจ็บนอนลง ยกและพยุงขาใหสูง
- ตรวจและบันทึกการหายใจและชีพจรทุกๆ ๑๐ นาที ระหวางรอ
ทีมชวยเหลือหรือรถพยาบาล
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๒. การปฐมพยาบาลผูที่กระดูกหักและการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บเบื้องตน
หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาลผูที่กระดูกหัก
การปฐมพยาบาลที่ดีที่สุด คือ ใหผูปวยนอนอยูกับที่หามเคลื่อนยายโดยไมจําเปน เพราะหากทําผิดวิธี
อาจบาดเจ็ บ มากขึ้ น ถ า ผู ป ว ยมี เลื อ ดออกให ห า มเลื อ ดไว ก อ น หากมี อ าการช็ อ กให รั ก ษาช็ อ กไปก อ น
ถาจํ าเป น ต องเคลื่ อนยายผู ป วยให เข าเฝอกชั่วคราว ณ ที่ผูปวยนอนอยู ถาบาดแผลเปด ใหหามเลือดและ
ป ด แผลไว ชั่ ว คราวก อ นเข า เฝ อ ก สิ่ ง ที่ ค วรระวั ง มากที่ สุ ด คื อ กระดู ก สั น หลั ง หั ก หรื อ กระดู ก ต น คอหั ก
ถาเคลื่อนยายผิดวิธี อาจทําใหผูปวยพิการตลอดชีวิต หรือถึงแกชีวิตไดทันทีขณะเคลื่อนยาย
การเขาเฝอกชั่วคราว
การดามบริเวณที่หักดวยเฝอกชั่วคราวใหถูกตองและรวดเร็ว จะชวยใหบริเวณที่หักอยูนิ่ง ลดความ
เจ็ บ ปวด และไม กอ ให เกิ ด การบาดเจ็ บ เพิ่ ม ขึ้ น โดยใช วั ส ดุ ที่ ห าไดงาย เช น ไม หรื อ กระดาษหนั งสื อ พิ ม พ
พับใหหนา หมอน รม ไมกดลิ้น กระดาน เสา ฯลฯ รวมทั้งผาและเชือกสําหรับพันรัดดวยไมควรเคลื่อนยาย
ผูปวยจนกวาจะเขาเฝอกชั่วคราวใหเรียบรอยกอน ถาไมมีสิ่งเหลานี้เลย ใหใชแขนหรือขาขางที่ไมหักหรือลําตัว
เปนเฝอกชั่วคราว โดยผูกยึดใหดีกอนที่จะเคลื่อนยายผูปวย

รูปการใชผาสามเหลี่ยมคลองแขน

รูปการดามแขน

รูปการดามขา

- 10 การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ
เพื่อเคลื่อนยายออกจากสถานที่มีอันตรายไปสูที่ปลอดภัยหรือโรงพยาบาล ควรเคลื่อนยายอยางถูกวิธี
จะชวยลดความพิการและอันตรายตางๆ ที่จะเกิดขึ้นได
การชวยเหลือผูปวยกระดูกสันหลังหักที่คอ
ใหผูปวยนอนรอบโดยมีศีรษะอยูนิ่งและจัดใหเปนแนวตรงกับลําตัวโดยใชหมอนหรือของแข็งๆ ขนาบ
ศีรษะขางหูทั้งสองดาน ถาผูปวยประสบเหตุขณะขับรถยนตอยู กอนเคลื่อนยายผูปวยที่กระดูกสันหลังสวนคอ
หักออกจากที่นั่งในรถ ผูชวยเหลือควรใหผูปวยนั่งพิ งแผนไมกระดานที่มีระดับสูงจากสะโพกขึ้นไปจนเหนื อ
ศีรษะ ใชเชือก หรือผามัดศีรษะและลําตัวของผูปวยใหติดแนนกับแผนไมไมใหขยับเขยื้อนเปนเปลาะๆ แลวจึง
เคลื่อนยายผูปวยออกมา

รูปการดามกระดูกคอ

รูปการใหผูปวยนั่งพิงแผนไมกระดาน

หากตองเคลื่อนยายผูปวย เชน นําสงโรงพยาบาลควรหาผูชวยเหลืออยางนอย ๔ คน ใหผูชวยเหลือยก
ผูปวยขึ้นจากพื้นพรอมๆ กัน ใหศีรษะและลําตัวเปนแนวตรง ไมใหคองอเปนอันขาด แลวจึงวางผูปวยลงบน
แผนกระดาน หรือเปลพยาบาลตอไป

รูปการเคลื่อนยายผูปวยกระดูกหักที่คอ

- 11 การชวยเหลือผูปวยกระดูกสันหลังหักที่หลัง
ใหผูปวยนอนราบอยูบนพื้น ไมใหเคลื่อนไหว หาผูชวยเหลือ ๓-๔ คน และแผนกระดานขนาดยาวเทา
ผูปวย เชน บานประตู หรือเปลพยาบาล คอยๆ เคลื่อนตัวผูปวยในทาแนวตรงทั้งศีรษะและลําตัว ไมใหหลังงอ
เป น อั น ขาด วางผู ป ว ยลงบนไม กระดานหรือบนเปลพยาบาล ใชผารัดตัว ผูปวยใหติดกับ แผน กระดานเป น
เปลาะๆ ไมใหเคลื่อนไปมาแลวจึงนําสงแพทย

รูปการเคลื่อนยายผูปวยกระดูกสันหลังหัก
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๓. การปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติเนื่องจากเปนลม, ชัก, ช็อก
ภาวะการหมดสติ นั้นเกิดมาจากหลายสาเหตุ ดังนั้นการชวยเหลือผูปวยขั้นตนเปนสิ่งสําคัญมาก เปนตองอาศัย
ผูที่มีความ รูความสามารถที่จะชวยรักษาชีวิตผูปวยไวได ซึ่งมีหลักควรปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจดูในปากวามีสิ่งอุดตันทางเดินหายใจหรือไม ถามีตองรีบนําออกโดยเร็ว
2. จัดใหผูปวยอยูในทาที่เหมาะสม โดยใหผูปวยนอนตะแคงคว่ําไปดานใดดานหนึ่ง
3. คลายเครื่องนุงหมใหหลวม และหามใหน้ําหรืออาหารทางปาก
4. ทําการหามเลือดในกรณีที่มีเลือดออก ถามีอาการไมดีขึ้นใหรีบนําสงโรงพยาบาลโดยดวน
การปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติเนื่องจากเปนลม
เป น ลม คื อ อาการหมดสติ เพี ย งชั่ว คราว เนื่ องจากการที่ เลือ ดไปเลี้ย งสมองไมพ อ เกิดจากหลาย
สาเหตุ เชน เหนื่อยหรือรอนจัด, หิวหรือเครียด
การปฐมพยาบาล
1. นําเขาพักในที่รม มีอากาศถายเทไดสะดวก
2. ใหนอนราบ และคลายเสื้อผาใหหลวม
3. ใชผาชุบน้ําเย็นเช็ดเหงื่อที่หนาผาก มือ และเทา
4. ใหผูปวยดมแอมโมเนีย
ขอสังเกต ถาใบหนาผูที่เปนลมขาวซีด ใหนอนศีรษะต่ํา ถาใบหนามีสีแดงใหนอนศีรษะสูง
การปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติเนื่องจากการชัก
โรคลมชัก เปนโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเซลลสมองบริเวณผิวสมอง กลาวคือหากกระแสไฟฟา
ในสมองเกิดการลัดวงจรหรือเกิดความผิดปกติบางอยางขึ้น จะทําใหผูปวยมีอาการผิดปกติทางระบบประสาท
ตามมาจนไมสามารถควบคุมตัวเองได อยางเชน ถาเซลลสมองเกิดความผิดปกติบริเวณสวนของการควบคุม
กลามเนื้อ ผูปวยจะมีอาการชักเกร็งกระตุกเหมือนถูกไฟฟาชอต ชักแบบเปน ๆ หาย ๆ หรือบางคนอาจมีอาการ
เกิดขึ้นเฉพาะสวนใดสวนหนึ่งของรางกาย อาจหมดสติหรือไมหมดสติก็ได แตบางคนก็อาจมีพฤติกรรมนิ่ง เหมอ
ลอย
การปฐมพยาบาล
1. ถา หากผู ที่ชั กกระตุ กอยูในที่อัน ตราย เชน บนที่สูง บนขั้น บั น ได หรือที่อื่น ใดอัน อาจกอให เกิด
อันตรายรายแรงได ตองพยายามใหพนจากจุดอันตรายและหากมีวัสดุรอบๆ ที่อาจกออันตรายไดใหเคลื่อนยาย
ออก
2. อยาพยายามไปล็อกตัวหรือผูกตัวคนที่กําลังชักกระตุก ประคองผูปวยใหนอนหรือนั่งลง สอดหมอน
หรือวัสดุออนนุมไวใตศีรษะตะแคงศีรษะใหน้ําลายไหลออกทางมุมปาก
3. อย าใส สิ่ งของเข าไปในปากหรื องั ด ปากผู ป ว ย เพราะปกติ ผู ป ว ยจะไม กั ดลิ้ น ตั ว เอง อี ก ทั้ งวั ส ดุ
ที่ใสเขาไปอาจจะหักหรือขาดหรือทําใหฟนหักหลุดไปอุดหลอดลมจนหยุดหายใจได
4. การชั กกระตุ กโดยปกติ จ ะเป น เวลา 1-2 นาที ถ าหากชั กกระตุ กนานๆ มากกวา 3 นาที หรื อ
ชักกระตุกติดตอกันเรื่อยๆ ควรรีบนําสงโรงพยาบาลเพื่อใหแพทยตรวจรักษา

- 13 การปฐมพยาบาลผูปวยหมดสติเนื่องจากการช็อก
อาการช็อก หมายถึง สภาวะที่เลือดไมสามารถนําออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อตางๆ ทั่วรางกายให
เพียงพอได สวนใหญการเสียเลือดจะเปนสาเหตุสําคัญ ที่ทําใหเกิดอาการช็อกได
อาการแสดงภาวะช็อค
๑. หนาซีด เหงื่อออก ตัวเย็นชื้น เหงื่อออกเปนเม็ดๆ บนใบหนา
๒. ปลายมือ – ปลายเทา และผิวหนังเย็นชื้น
๓. อาจคลื่นไสอาเจียน
๔. ชีพจรเบาแตเร็ว หายใจหอบถี่ ไมสม่ําเสมอ
๕. รูมานตาขยายโตขึ้นทั้งสองขาง
๖. หากไมรีบปฐมพยาบาลอาจเสียชีวิตได
การปฐมพยาบาล
1. นําเขาพักในที่รม มีอากาศถายเทไดสะดวก คลายเสื้อผาใหหลวม ใหความอบอุน
2. ใหนอนราบไมตองหนุนศีรษะ และควรนอนยกปลายเทาสูง ในชวง 30 นาทีแรก
3. ในรายที่ไมรูสึกตัว ใหนอนตะแคงหนาไปขางใดขางหนึ่ง
4. ทําการหามเลือดในกรณีที่มีบาดแผลเลือดออก
5. หามใหอาหารและน้ําทางปาก ควรสังเกตการหายใจเปนระยะๆ
6. รีบนําสงแพทยโดยดวน
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๔. การชวยฟนคืนชีพ (CPR)
การชวยฟนคืนชีพ (Cardio Pulmonary Resuscitation: CPR )
หมายถึง ปฏิบัติการเพื่อชวยชีวิตคนที่หยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนกะทันหัน โดยไมตองใชเครื่องมือ
แพทย เพียงแตใชมือกดที่หนาอก และเปาลมหายใจเขาปากผูปวย
ขอบงชี้ในการปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ
1. ผูที่มีภาวะหยุดหายใจ โดยที่หัวใจยังคงเตนอยูประมาณ 2-3 นาที ใหผายปอดทันที จะชวยปองกัน
ภาวะหัวใจหยุดเตนได และชวยปองกันการเกิดภาวะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจนอยางถาวร
2. ผูท่ีมีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนพรอมกัน การชวยฟนคืนชีพทันทีจะชวยปองกันการเกิด
เนื้อเยื่อโดยเฉพาะเนื้อเยื่อสมองขาดออกซิเจน ซึ่งโดยทั่วไป มักจะเกิดภายใน 4 นาที ดังนั้นการปฏิบัติการ
ชวยฟนคืนชีพจึงควรทําภายใน 4 นาที
ขั้นตอนการปฏิบัตกิ ารชวยฟนคืนชีพ
1. เรียกดูวาหมดสติจริงหรือไม
กอนเขาชวยเหลือผูบาดเจ็บ ตองประเมินสถานการณความ
ปลอดภัย กอนเสมอ แลวจึงเขาไปยังขางตัวผูหมดสติ ทําการกระตุนโดย
การตบแรง ๆ ที่บ ริเวณไหลทั้งสองขางของผูห มดสติ พรอมกับตะโกน
ถามวา “คุณๆ......เปนอยางไรบาง”
2. เรียกหาความชวยเหลือ
หากพบว า หมดสติ หรื อ หายใจเฮื อ ก ให ร อ งขอความ
ชวยเหลือจากบุคคลขางเคียง หรือโทรศัพทขอความชวยเหลือหมายเลข
1669 หากมี เครื่ อ ง AED อยู ใกล ให วิ่ งไปหยิ บ มาก อ น หรื อ เรี ย กให
บุคคลใกลเคียงไปหยิบมา
3. จัดทาใหพรอมสําหรับการชวยชีวิต
จั ด ท าให ผู ห มดสติ ม าอยู ในท า นอนหงายบนพื้ น ราบแข็ ง
แขนสองขางเหยียดอยูขางลําตัว
4. หาตําแหนงวางมือบนหนาอก
๔.๑ กรณีผูใหญ ถาผูหมดสติไมไอ ไมหายใจ
ไมขยับสวนใดๆ ของรางกายใหถือวา หัวใจหยุดเตน ไมมี
สัญญาณชีพ ตองชวยกดหนาอกทันที ใหหาตําแหนงการ
วางมือที่ครึ่งลางของกระดูกหนาอกเพื่อกดหนาอก โดยใช
สนมือขางหนึ่งวางบนบริเวณครึ่งลางกระดูกหนาอก แลวเอามืออีกขางหนึ่งวางทาบหรือประสานไปบนมือแรก
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มือหนึ่งไวบนกระดูกอก ตรงกลางระหวางแนวหัวนมทั้งสอง
ขาง (ใชมือเดียวหรือใช สองมือ ขึ้น อยูกับ รูป รางเด็ ก ตัวเล็ก
หรื อ ตั ว โต) ถ า ใช ส องมื อ ให เอาอี ก มื อ หนึ่ ง ไปวางทาบหรื อ
ประสานกั บ มื อ แรก กะประมาณให แ รงกดลงตรงกึ่ งกลาง
ระหวางแนวหัวนมทั้งสองขาง หรือใชอีกมือหนึ่งดันหนาผาก
เพื่อเปดทางเดินลมหายใจ
4.3 กรณี ทารก (อายุ 1 เดื อ น ถึ ง 1 ป )
กดหนาอกดวยนิ้วมือสองนิ้วที่กึ่งกลางหนาอกเด็ก โดยใชนิ้วชี้
และนิ้วกลาง หรือใชนิ้วกลางและนิ้วนางกดหนาอก
5. กดหนาอก 30 ครั้ง
การกดหนาอกเปนการทําใหระบบไหลเวียนโลหิตคงอยูไดแมหัวใจจะหยุดเตน สามารถทําไดโดย
กดหนาอกแลวปลอย กดแลวปลอย ทําติดตอกันไป 30 ครั้ง ใหไดความถี่ของการกดอยางนอย 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) วางมือลงบนตําแหนงที่ถูกตอง ระวังอยากดลงบนกระดูกซี่โครง เพราะจะเปนตนเหตุใหซี่โครงหัก
2) แขนเหยี ย ดตรงอย างอแขน โนมตัว ใหหั วไหลอยูเหนือผูห มดสติ โดยทิศทางของแรงกดดิ่งลงสู
กระดูกหนาอก
3) กรณีผูใหญ กดหนาอกใหยุบลงไปอยางนอย 2 นิ้วหรือ 5 ซม.
4) กรณี เด็ ก กดหน าอกให ยุ บ ลงอยางน อย 1/3 ของความหนาของทรวงอก หรือประมาณ 2 นิ้ ว
(5 ซม.)
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จึงทําการกดครั้งตอไป อยากดทิ้งน้ําหนักไว เพราะจะทําใหหัวใจคลายตัวไดไมเต็มที่ หามคลายจนมือหลุดจาก
หนาอก เพราะจะทําใหตําแหนงของมือเปลี่ยนไป
6) กรณีทารก กดหนาอกใหยุบลงอยางนอย 1/3 ของความหนาของทรวงอก หรือประมาณ 1.5 นิ้ว
(4 ซม.)
6. เปดทางเดินหายใจใหโลง
ในคนที่หมดสติ กลามเนื้อจะคลายตัวทําใหลิ้นตกลงไปอุดทางเดินหายใจ การเปดทางเดินหายใจทํา
โดยวิธี ดัน หน า ผากและยกคาง (head tilt - chin lift) โดยการเอาฝามือขางหนึ่งดัน หน าผากลง นิ้ว ชี้และ
นิ้วกลางของมืออีกขางยกคางขึ้น ใชนิ้วมือดึงเฉพาะกระดูกขากรรไกรลางโดยไมกดเนื้อออนใตคาง ให หน า
ผูปวยเงยขึ้น ในกรณี ที่มีกระดูกสันหลังส วนคอหั ก หรือในรายที่ สงสั ย ควรใชวิธียกขากรรไกร (jaw thrust
maneuver) โดยการดึงขากรรไกรทั้งสองขางขึ้นไปขางบน ผูชวยเหลืออยูเหนือศีรษะผูปวย

วิธีดันหนาผากและยกคาง (head tilt - chin lift)
วิธียกขากรรไกร (jaw thrust maneuver)
7. ชวยหายใจ
เมื่อเห็นวาผูหมดสติไมหายใจหรือไมมั่นใจวาหายใจได ใหเปาลมเขาปอด 2 ครั้ง แตละครั้งใชเวลา
1 วินาที และตองเห็นผนังทรวงอกขยับขึ้น
วิธีชวยหายใจแบบปากตอปากพรอมกับดันหนาผากและยกคาง
ใหเลื่อนหัวแมมือและนิ้วชี้ของมือที่ดันหนาผากอยูมาบีบจมูก
ผูหมดสติ ตาชําเลืองมองหนาอกผูหมดสติพรอมกับเปาลมเขาไปจน
หนาอกของผูหมดสติขยับขึ้น เปานาน 1 วินาที แลวถอนปากออกให
ลมหายใจของผูหมดสติผานกลับออกมาทางปาก
ถาเปาลมเขาปอดครั้งแรกแลว ทรวงอกไมขยับขึ้น (ลมไมเขา
ปอด) ใหจัดทาโดยทําการดันหนาผาก ยกคางขึ้นใหม (พยายามเปด
ทางเดินหายใจใหโลงที่สุด) กอนจะทําการเปาลมเขาปอดครั้งตอไป
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ชวยชีวิตในผูใหญบางประการ คือ ในกรณีที่ปากเด็กเล็กมาก การเปา
ปากควรอาปากใหครอบทั้งปากและจมูกของทารก
หมายเหตุ
การเปาลมเขาปอด ถาทําบอยเกินไป หรือใชเวลานานเกินไป จะเปนผลเสียตอการไหลเวียนโลหิตและ
ทําใหอัตราการรอดชีวิตลดลง
หลังการเปาลมเขาปอด 2 ครั้ง ใหเริ่มกดหนาอกตอเนื่อง 30 ครั้ง ทันที สลับกับการเปาลมเขาปอด 2
ครั้ง (หยุดกดหนาอกเพื่อชวยหายใจ 2 ครั้ง ตองไมเกิน 10 วินาที ) ใหทําเชนนี้จนกระทั่ง
1) ผูปวยมีการเคลื่อนไหว หายใจ หรือไอ
2) มีคนนําเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติ (เออีดี ) มาถึง
3) มีบุคลากรทางการแพทยมารับชวงตอ
8. กดหนาอก 30 ครั้งสลับกับการเปาลมเขาปอด 2 ครั้ง
เมื่ อผ า นขั้ น ตอนการช วยเหลือมาตั้งแตขั้น ที่ 1 ถึงขั้น ที่ 8 แล ว ผูห มดสติจ ะไดรับ การเป าลม
เข าปอด 2 ครั้ ง สลั บ กั บ กดหน าอก 30 ครั้ ง (นั บ เป น 1 รอบ ) ให ทํ าต อ ไปเรื่ อ ยๆ จนกว าผู ป ว ยมี ก าร
เคลื่อนไหว ไอ หรือหายใจ หรือเครื่อง AED มาถึง หรือมีบุคลากรทางการแพทยมารับชวงตอไป
ในกรณี ที่มีผูป ฏิบั ติการชวยชีวิตมากกวา 1 คน สลับ หนาที่ของผูที่กดหนาอกกับผูที่ชวยหายใจ
ทุก 2 นาที (5 รอบ)
หมายเหตุ
ถาผูปฏิบัติการชวยชีวิตไมตองการเปาปากผูหมดสติ หรือทําไมได ใหทําการชวยชีวิตดวยการกด
หนาอกอยางเดียว
9. การจัดใหอยูในทาพัก
ถาผูหมดสติรูตัว หรือหายใจไดเองแลว ควรจัดใหผูปวยนอนในทาพักฟน โดยจัดใหนอนตะแคง เอา
มือของแขนดานบนมารองแกม ไมใหหนาคว่ํามากเกินไป เพื่อปองกันไมใหสําลักหรือลิ้นตกไปอุดกั้นทางเดิน
หายใจ

การจัดใหอยูในทาพัก
หมายเหตุ
ในกรณีที่สงสัยวามีการบาดเจ็บของศีรษะหรือคอ ไมควรขยับหรือจัดทาใดๆ
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(Automated external defibrillator : AED : เออีด)ี
การใชเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจอัตโนมัติหรือเครื่อง AED เปนอีกขั้นตอนที่มีความสําคัญมากในหวงโช
แหงการรอดชีวิต เครื่อง AED เปนอุปกรณที่สามารถ “วิเคราะห” คลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยไดอยางแมนยํา
ถาเครื่องตรวจพบวาคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยเปนชนิดที่ตองการการรักษาดวยการช็อกไฟฟาหัวใจ เครื่องจะ
บอกเราใหช็อกไฟฟาหัวใจแกผูปวย การช็อกไฟฟาหัวใจใหกับผูปวยเปนการรักษาที่มีประสิทธิภาพและประสบ
ความสําเร็จสูงมาก จะทําใหคลื่นไฟฟาหัวที่ผิดปกตินั้นกลับมาสูภาวะปกติได และหัวใจจะสามารถสูบฉีดโลหิต
ไปเลี้ยงรางกายไดตามปกติ แตถาเครื่อง AED ตรวจพบวาคลื่นไฟฟาหัวใจของผูปวยเปนชนิดที่ไมตองรักษาดวย
การช็อกไฟฟาหัวใจ เครื่องจะบอกวาไมตองช็อก และบอกใหประเมินผูปวย ซึ่งเราจะตองประเมินและพิจารณา
ตอเองวาจะตองทําการชวยฟนชีวิตขั้นพื้นฐานโดยการกดหนาอกใหแกผูปวยหรือไม
การใชงานเครื่อง AED แมจะมีเครื่อง AED หลายรุน จากหลายบริษัทแต หลักการใชงานจะมี อยู 4
ขั้นตอนเหมือนกัน ดังนี้
1. เป ด เครื่ อ ง ในเครื่ อ ง AED บางรุ น ท า นต อ งกดปุ ม เป ด เครื่ อ ง
ในขณะที่เครื่องบางรุนจะทํางานทันทีที่เปดฝาครอบออก เมื่อเปดเครื่องแลวจะ
มีเสียงบอกใหรูวาทานตองทําอยางไรตอไปอยางเปนขั้นตอน
2. ติดแผนนําไฟฟา โดยติดแผนนําไฟฟาทั้ง 2 แผน เขากับหนาอกของผูปวยใหเรียบรอย (ในกรณี
จําเป น ท านสามารถใชกรรไกรตั ดเสื้ อของผูป วยออกก็ได กรรไกรนี้ จะมีเตรียมไวใหในชุดชวยชีวิตอยูแลว
(กระเปา AED) ตองใหแนใจวาหนาอกของผูปวยแหงสนิทดี ไมเปยกเหงื่อ หรือเปยกน้ํา แผนนําไฟฟาของเครื่อง
AED ตองติดแนบสนิทกับหนาอกจริงๆ ถาจําเปนทานสามารถใชผาขนหนู ซึ่งจะมีเตรียมไวใหในชุดชวยชีวิต
เช็ดหนาอกของผูปวยใหแหงเสียกอน การติดแผนนําไฟฟาของเครื่อง AED นั้น เริ่มดวยการลอกแผนพลาสติก
ดานหลังออก ตําแหนงติดแผนนําไฟฟาดูตามรูปที่แสดงไว ( เครื่องบางรุนมีรูปแสดงที่ตัวแผนนําไฟฟา บางรุนก็
มีรูปแสดงที่ตัวเครื่อง ) ตองติดใหแนบสนิทกับหนาอกของผูปวยดวยความรวดเร็ว แผนหนึ่งติดไวที่ใตกระดูกไห
ปลาราดานขวา และอีกแผนหนึ่งติดไวที่ใตราวนมซายดานขางลําตัว ตรวจดูใหแนใจวาสายไฟฟา จากแผนนํา
ไฟฟาตอเขากับตัวเครื่องเรียบรอย

- 19 3. ใหเครื่อง AED วิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจ ระหวางนั้น
หามสัมผัสถูกตัวผูปวยโดยเด็ดขาด ใหทานรองเตือนดังๆ วา “เครื่อง
กําลั งวิเคราะห คลื่ น ไฟฟ าหั วใจ ห ามสัมผั ส ตัว ผูป ว ย” เครื่อง AED
สวนใหญจะเริ่มวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจทันทีที่ติดแผนนําไฟฟาเสร็จ
เครื่องบางรุนตองใหกดปุม “ANALYZE” กอน
4. หามสัมผัสตัวผูปวย ถาเครื่อง AED พบวาคลื่นไฟฟาของผูปวยเปนชนิดที่ตองการการรักษาดวย
การช็อกไฟฟาหัวใจเครื่องจะบอกใหเรากดปุม “SHOCK” และกอนที่เราจะกดปุม “SHOCK” ตองใหแนใจ
วาไมมีเครื่องสัมผัสถูกตัวของผูปวย รองบอกดังๆ วา “ผมถอย คุณถอย และทุกคนถอย” ใหมองซ้ําอีกครั้งเปน
การตรวจสอบครั้งสุดทาย กอนกดปุม “SHOCK”
“ผมถอย คุณถอย
และทุกคนถอย”

หากเครื่องบอกวา “No shock is needed” หรือ “start CPR” ใหเริ่มทําการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานตอ
ทันที โดยไมตองปดเครื่อง AED

โดยทํ า การกดหน า อก 30 ครั้ ง สลั บ กั บ ช ว ยหายใจ 2 ครั้ ง จนกว า เครื่ อ ง AED จะสั่ งวิ เ คราะห
คลื่นไฟฟาหัวใจอีกครั้ง แลวกลับไปทําขอ 3, 4
สรุปขั้นตอนสําคัญ 4 ประการของการใชเครื่อง AED
1. เปดเครื่อง
2. ติดแผนนําไฟฟาที่หนาอกของผูปวย
3. หามสัมผัสตัวผูปวยระหวางเครื่อง AED กําลังวิเคราะหคลื่นไฟฟาหัวใจ
4. หามสัมผัสตัวผูปวย จากนั้นกดปุม “SHOCK” ตามที่เครื่อง AED บอก
สําหรับ ขั้ น ตอนที่ 1 และ 2 ไม ควรใช เวลาเกิน 30 วิน าที โดยระหวางขั้น ตอนที่ 1 และ 2 ใหกดหนาอก
ตามปกติได
หลังจากเครื่อง AED บอกวาปลอดภัยที่จะสัมผัสผูปวยไดแลว ใหทําการกดหนาอกตอทันที หรือหาก
เครื่อง AED มีปญหาในการทํางาน ใหทําการกดหนาอกตอไปกอนจนกวาเครื่องจะพรอมใชงาน

- 20 ตารางที่ 1 การชวยชีวิตขั้นพื้นฐานในผูใหญ เด็ก และทารก
คําแนะนํา
ผูใหญ
เด็ก (1 ป – วัยรุน )
ทารก (1 เดือน – 1 ป )
การประเมินเบื้องตน
หมดสติ ไมมีการตอบสนอง ไมหายใจ หรือหายใจผิดปกติ (หายใจเฮือก)
ลําดับการชวยชีวิต
เริ่มดวยการกดหนาอก เปดทางเดินหายใจ ชวยหายใจ (C-A-B)
อัตราเร็วการกดหนาอก
อยางนอย 100 ครั้งตอนาที
ความลึกในการกดหนาอก
อยางนอย 2 นิ้ว
อยางนอย 1/3 ของความ
อยางนอย 1/3 ของความ
หรืออยางนอย 5 เซนติเมตร หนาหนาอกในแนวหนาหลัง หนาหนาอกในแนวหนาหลัง
ประมาณ 2 นิ้ว หรือ
ประมาณ 1.5 นิ้ว หรือ
ประมาณ 5 เซนติเมตร
ประมาณ 4 เซนติเมตร
การขยายของทรวงอก
ปลอยใหมีขยายตัวกลับของทรวงอกระหวางการกดหนาอกแตละครั้ง
ควรเปลีย่ นคนกดหนาอกทุก 2 นาที
การรบกวนการกดหนาอก
รบกวนการกดหนาอกใหนอยที่สุด ไมควรหยุดกดหนาอกนานเกิน 10 วินาที
เปดทางเดินหายใจ
ดันหนาผากลง ยกคางขึ้น
สัดสวนการกดหนาอกตอการ
30 : 2
ชวยหายใจ (ครั้ง : ครั้ง)
การช็อกไฟฟา
ติดแผนเออีดีทันทีที่เครื่องพรอม โดยรบกวนการกดหนาอกใหนอยทีส่ ุด
เริ่มทําการกดหนาอกทันทีเมื่อช็อกเสร็จ

การเอาสิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจ
จะชวยเหลือในกรณีที่สิ่งแปลกปลอมที่อุดกั้นออกจากทางเดินหายใจชนิดรุนแรงเทานั้น โดยจะมี
อาการ ดังนี้
• หายใจไมได หายใจลําบาก
• ไอไมได
• พูดไมมีเสียง พูดไมได
• หนาเริ่มซีด เขียว
• ใชมือกุมลําคอตัวเอง
วิธีที่ 1 การรัดกระตุกที่ทองเหนือสะดือใตลิ้นป กรณีผูปวยยังไมหมดสติ
ให ผู ทํ า การช ว ยเหลื อ เข า ไปข างยืน หลังผู ป วยที่กํ าลั งยืน อยู
มือขางที่ถนัด กําหมัดไวตรงหนาทองระหวางสะดือกับลิ้นป มืออีกขาง
โอบรอบกําปนหรือใชวิธีประสานมือสองขางเขาดวยกันโดยหันนิ้วโปง
เขาหาตัวผูปวย แลวรัดกระตุกเขาหาตัวผูทําการชวยเหลืออยางแรง
หลายๆ ครั้ง จนพูดออกมาไดหรือจนกระทั่งเห็นสิ่งแปลกปลอมหลุด
ออกมาจากปาก

- 21 วิธีที่ 2 การรัดกระตุกที่หนาอก
เปนเทคนิคเดียวกับการตัดกระตุกหรือกดกระแทกที่ทอง แตเลื่อนขึ้นมาทําที่หนาอก โดยวางหมัดไวที่
กึ่งกลางกระดูกหนาอกแทน ใชในคนอวนมากๆ ที่ทองมีขนาดใหญโอบไมรอบ หรือใชในคนตั้งครรภ
วิธีที่ 3 การตบหลัง (back blow ) ในเด็กทารก
การเอาสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินหายใจ
ในเด็ ก ทารก ให จั บ เด็ ก นอนคว่ํ าบนแขนผู ช ว ยเหลื อ
ให ศีร ษะต่ํ า และตบหลั งจนสิ่ งแปลกปลอมหลุ ดออก
จากปากหรือจนครบ 5 ครั้ง ถ าไม สํ าเร็จ ใหพ ลิกเด็ ก
หงายหน า ขึ้ น แล ว ใช ส องนิ้ ว กดกระแทกบริ เวณกึ่ ง กลางกระดู ก หน า อก จนสํ า เร็ จ หรื อ จนครบ 5 ครั้ ง
แลวตรวจดูสิ่งแปลกปลอมในปาก
ในทุกกรณี ไมควรลวงปากหรือคอ หากมองไมเห็นสิ่งแปลกปลอมและหากพบวาหมดสติแลว
ใหทําการชวยเหลือดวยการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน (Basic Life Support) โดยกดหนาอกและชวยหายใจทันที

