
บทที่  8 

หลักการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน   
 

               ศศวิรรณ  ทศันเอ่ียม 

แนวคดิ  

การบาดเจบ็หรอืเกดิการเจ็บปวยนัน้ยอมเกดิข้ึนไดทกุเวลาและสถานที่ โดยเฉพาะ

อุบัตเิหต ุการชวยเหลอืผูที่ประสบภัย ถาผูพบเห็นรูหลกั First Aid หรอืที่เรยีกวาการปฐมพยาบาล 

จะชวยชีวติผูปวยได และสามารถชวยบรรเทาความเจ็บปวด ปองกันไมใหอาการของโรคเลวลง 

และปองกันไมใหเกดิความพิการหรอืโรคแทรกซอนตามมา  

จุดประสงคการเรียนรู  

1. ผูเรยีนสามารถบอกความหมาย ความสําคัญของการปฐมพยาบาลได 

 2. ผูเรยีนสามารถอธบิายหลกัการปฐมพยาบาลผูไดรับอุบัตเิหตุที่พบบอยใน

ชีวติประจําวันได 

 3. ผูเรยีนสามารถปฏิบัตกิารใหการชวยเหลอืผูไดรบัอุบตัเิหตุทีพ่บบอยในชีวติประจําวันได 

 เนื้อหาวชิา 

1. ความหมายและความสําคัญของการปฐมพยาบาล  

2. อุบัตเิหตุที่พบบอยในชีวติประจําวันและการปฐมพยาบาล 

3. การบรกิารการแพทยฉกุเฉนิ 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยาย 

2. ดูสื่อวดีทีศัน 

3. แสดงบทบาทสมมต ิเรื่อง หลัก First Aid 

แผนการเรียนการสอน ใชเวลา 1.20 ช่ัวโมง 

1. นําเขาสูบทเรยีน โดยการสนทนาเกี่ยวกับอุบัตเิหตุที่พบเห็นบอยในชีวติประจําวันที่

เกดิข้ึนกับตัวนกัศกึษาเองหรอืบุคคลอ่ืนๆ และการชวยเหลอื  

2. บรรยายความหมาย และความสําคัญของการปฐมพยาบาล 

3. ผูสอนฉายสื่อวดีทีัศนและสรุปหลกัการปฐมพยาบาลผูไดรับอุบัตเิหตุที่พบเห็นบอยใน

ชีวติประจําวัน  

4. ผูสอนบรรยายการบรกิารการแพทยฉกุเฉนิ 
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5. แบงกลุมผูเรยีนเปน 7 กลุม แสดงบทบาทสมมต ิเรื่อง หลัก First Aid ในหัวขอที่

กําหนดให โดยถายเปนคลปิวดีโีอ สําเนาลงแผนซีด ีสงในสัปดาหถดัไป 

สื่อการเรียน 

1. เอกสารการสอน หนังสอื 

2. สื่อ power point 

3. สื่อวดีทีัศน 

4. โจทย กรณสีถานการณ 

การประเมินผล 

1. สังเกตพฤตกิรรมการเรยีน ความสนใจ 

2. ตรวจผลงาน 

3. ทดสอบ  

 

ความหมายและความสําคัญของการปฐมพยาบาล  

ความหมายของการปฐมพยาบาล  

   การปฐมพยาบาล (First Aid) หมายถงึ การใหความชวยเหลอืข้ันตนแกผูปวยหรอื

ผูบาดเจ็บอยางกะทนัหันในที่เกดิเหต ุโดยใชเครื่องมือเทาที่จะหาไดประกอบกับความรูในการ

ชวยเหลอืผูปวย กอนสงตอไปยงัโรงพยาบาล หรอืสถานบรกิารทางการแพทย  

ความสําคัญของการปฐมพยาบาล  

ในชวงชีวติของมนุษยทุกคนจะตองมีชวงใดชวงหนึ่งที่ไดรบับาดเจ็บหรอืเจ็บปวย ซ่ึง

สามารถเกดิข้ึนไดทกุเวลาและสถานที่ โดยเฉพาะอุบัตเิหตุ การปฐมพยาบาลตองกระทําอยาง

รวดเร็วและถูกตอง ดังนัน้จงึไมจําเปนวาผูใหการปฐมพยาบาลจะตองเปนแพทยหรอืพยาบาล

เทานัน้ เม่ือมีการบาดเจ็บหรอืเจ็บปวยเกดิข้ึน ผูประสบเหตุการณสามารถใหการชวยเหลอืได

อยางปลอดภัยหรอืบรรเทาความเจ็บปวยได ถาคนสวนมากมีความรูในการปฐมพยาบาลซ่ึง

อาจจะชวยเหลอืชีวติผูบาดเจ็บไวไดหรอืชวยบรรเทาความเจ็บปวย ปองกันไมใหอาการของโรค

เลวลงและยังชวยปองกนัไมใหเกดิความพิการหรอืโรคแทรกซอนตามมา ดังขาวที่พบไดบอยจาก

สื่อหนังสอืพิมพ วทิย ุหรอืโทรทศัน เชน ผูบาดเจ็บทนพิษบาดแผลไมไหวเสยีชีวติกอนนําสง

โรงพยาบาล หรอืเด็กเล็กรับประทานลกูอมตดิคอทําใหเสยีชีวติ เปนตน สวนอุบัตเิหตุอ่ืนๆ เชน 

บาดแผลจากแมลงสัตวกดัตอย กนิยาหรอืสารพิษซ่ึงพบไดบอยเชนกัน ดังนัน้จงึควรที่จะเรยีนรูใน

การปองกันและการปฐมพยาบาลเพื่อทีจ่ะชวยตนเองและผูอ่ืนได 
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อุบัตเิหตุท่ีพบบอยในชวีติประจําวันและการปฐมพยาบาล 

 อุบัตเิหตุเปนเหตุที่เกดิข้ึนโดยไมทนัคิด ถอืกันวาเปนความบังเอิญที่เกดิข้ึนโดยไมได ตัง้ใจ

และไมคาดฝนมากอน ที่ทําใหประชาชนไดรับการสูญเสยีทัง้ชีวติและทรัพยสนิ ซ่ึงสาเหตุที่ทําให

เกดิอุบตัเิหตุอาจเกดิจากทัง้ตัวบุคคลรวมกับการกระทํา เชน ความบกพรองของรางกาย ความ

เจ็บปวยเรื้อรัง สภาพจติใจ ขาดความรู หรอืขาดความระมัดระวัง เปนตน นอกจากนี้ยังมีสาเหตุ

จากสิ่งแวดลอม เชน สภาพแวดลอมที่อยูอาศัยอาจมี เศษแกว เศษตะป ูมีสัตวอันตราย เปนตน 

ซ่ึงในที่บทนี้จะขอกลาวถงึอุบตัเิหตทุี่เกดิจากตัวบุคคลรวมกับการกระทําที่พบบอยใน

ชีวติประจําวันและเปนภาวะฉกุเฉนิที่ตองไดรบัการปฐมพยาบาลเบื้องตน เพื่อชวยเหลอืชีวติ

ผูบาดเจ็บหรอืชวยบรรเทาความเจ็บปวย ปองกันไมใหเกดิความพิการหรอืโรคแทรกซอนได ดังนี้ 

 1.  บาดแผล และการหามเลอืด 

 2.  การหมดสต ิเปนลม ชัก  

 3.  ขอเคล็ด ขอเคลื่อน  

 4.  สิ่งแปลกปลอมเขา ตา หู คอ จมูก 

 5. แมลงกดัตอย 

 1.  บาดแผล และการหามเลอืด 

 1.1 บาดแผล 

 บาดแผล (wounds) หมายถงึ ลกัษณะที่ผิวหนงัหรอืเยื่อเมือก (mucous membrane) และ

สวนที่อยูลงไปแยกออกจากกันโดยสาเหตุใด ๆ กต็าม ผิวหนังที่เกดิบาดแผล อาจพบลกัษณะแผล

ได 2 ลกัษณะ คอื  

1) แผลปด (closed wound) เปนบาดแผลทีไ่มมีรอยแยกของผิวหนังปรากฏใหเห็น 

เกดิจากแรงกระแทกของของแข็งที่ไมมีคม แตอาจมีการฉกีขาดของเนื้อเยื่อและเสนเลอืดฝอยใต

ผิวหนังจงึทําใหมีเลอืดออกค่ังอยูใตผิวหนัง ถามองจากภายนอกจะเห็นเปนลักษณะชํ้า เชน แผล

ฟกชํ้า เปนตน 

2) แผลเปด (opened wound) เปนบาดแผลที่ทําใหเกดิรอยแยกของผิวหนัง เชน 

แผลถลอก แผลฉกีขาด แผลตัด แผลถูกยงิ แผลถกูแทง เปนตน ซ่ึงแผลเปดเหลานี้ มักมี

เลอืดออก บวม แดง รอน และเจ็บปวด ในกรณทีี่แผลอักเสบเนื่องจากการตดิเช้ือจะทําใหมีหนอง 

บางคนมีไขหรอืตอมน้ําเหลอืงบรเิวณใกลเคียงโตรวมดวย ถาอักเสบรนุแรงเช้ืออาจลกุลามเขา

กระแสเลอืด ทําใหเกดิภาวะโลหติเปนพิษได  

 หลักการปฐมพยาบาลผูมบีาดแผล 

 แผลปด ไดแก  แผลฟกชํ้า ประคบดวยความเย็นทันท ีเพื่อใหเลอืดที่อยูใตผิวหนังออก

นอยลง หลงัจากนัน้ 24 ช่ัวโมง ควรประคบดวยความรอนเพื่อชวยใหแผลยุบบวมเร็วข้ึน 
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 แผลเปด ไดแก 

1) แผลขวนหรือถลอก ลางแผลดวยน้ําสะอาดและสบู เพือ่ลางสิ่งสกปรกออกให

หมด ซับแผลใหแหง เช็ดดวยยาฆาเช้ืออยางออน เชน แอลกอฮอล แผลจะแหง หายไดเร็ว 

2) แผลตัด หามเลอืดถาเลอืดออกมาก เม่ือเลอืดหยดุแลวจงึทําความสะอาด

บรเิวณรอบ ๆ แผล ทาดวยยาฆาเช้ือ และปดแผลดวยผาสะอาดใหเรยีบรอย ในกรณทีี่มีช้ินสวน

ของอวัยวะถูกตัดขาดออกมา ใหนําช้ินสวนอวัยวะนัน้ใสถุงพลาสตกิที่สะอาด และใสในถุงที่มี

น้ําแข็งอีกช้ันหนึง่ เพื่อรกัษาเนื้อเยื่อของอวัยวะสวนนัน้ ซ่ึงแพทยอาจจะนํามาเย็บตดิที่เดมิได 

3) แผลฉีกขาด ถาเปนแผลเล็ก ทําความสะอาดบาดแผลดวยน้ําและสบู จนแผล

สะอาด แลวใชผาแตงแผลปด โดยใชผาพันใหขอบแผลตดิกัน ถาแผลมีเลอืดออกมาก ใชผา

สะอาดกดลงบนแผลจนกวาเลอืดหยุด ไมควรลางแผล เพราะจะทําใหเลอืดออกมากข้ึน และแผล

จะตดิเช้ือไดงาย ควรนําสงแพทยภายใน 8 ช่ัวโมง ที่ไดรบับาดเจ็บ ในกรณทีีบ่าดแผลกวางหรอื

ขาดกระรุงกระริ่ง อาจจําเปนตองเย็บแผล 

  1.2 การหามเลอืด การมีเลอืดออกจํานวนมากและเร็ว โดยเฉพาะจากหลอดเลอืด

ใหญ ๆ ทําใหเปนอันตรายถงึชีวติได ตามธรรมชาตเิลอืดสามารถหยดุไดเองภายใน 2-8 นาท ีแต

บางกรณตีองใชวธิหีามเลอืด เพื่อใหเลอืดหยดุ ซ่ึงสามารถทําไดหลายวธิแีลวแตตําแหนงและ

ปรมิาณของเลอืดที่ออกมากนอยเพียงใด 

  หลักการปฐมพยาบาลในการหามเลอืด 

 1)  ใชนิ้วที่สะอาดกดบาดแผลโดยตรง วธินีี้บาดแผลเลก็ ๆ เลอืดมักจะหยดุได 

 2)  ใชผาสะอาด หนา ๆ กดลงบนบาดแผล ถายังมีเลอืดซึมออกมาไดอาจเพ่ิม

จํานวนผาอีกหลาย ๆ ช้ัน แลวพันดวยผารัดใหแนนซํ้าอีกครัง้ 

 3)  ใชวธิกีดบนหลอดเลอืดแดงใหญซ่ึงมาสูบรเิวณนัน้ เชน บาดแผลบรเิวณแขนต่ํา

กวาขอศอก โดยใหผูบาดเจ็บกางแขนออกไปจากลําตัว หงายแขนข้ึน ใชนิ้วมือกดลงตรง

สวนกลางของแขนสวนบน กดหลอดเลอืดแดงนี้ใหตดิกบักระดกูตนแขน ถากดถูกตอง จะคลําไม

พบชีพจรที่ขอมือขางนัน้ 

 4)  วธิกีารขันชะเนาะ โดยใชผายาว หรอืสายรัด ใชรัดเหนอืแผล เพื่อใหเลอืดหยดุ 

โดยใชสําลหีรอืผานุมวางสวนที่จะรดักอน แลวจงึใชผายาว หรอืสายรดั เพื่อจะใหแนนอาจใชวธิี

ขันชะเนาะ คอืใชชายผาทัง้ 2 ดานพันเปนเกลยีว 2-3 รอบ แลววางทอนไมเลก็ ๆ บนเกลยีวผา

นัน้แลวผูกเหนอืทอนไมอีกครัง้ การขันชะเนาะนี้เปนการกดหลอดเลอืดที่มาเลี้ยงบรเิวณนัน้ และ

สวนที่ต่ํากวา ฉะนัน้ไมควรรัดแนนจนเกนิไป ควรคลายและชันชะเนาะใหมทุก ½ ช่ัวโมง 
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2.  การหมดสต ิเปนลม ชัก 

 2.1 การหมดสต ิ 

 การหมดสต ิหมายถงึ ภาวะที่รางกายไมรับรูหรอืตอบสนองตอสิง่แวดลอม หรอืภาวะไม

รูสกึตัวได แบงไดเปน 2 ประเภท คอื 1) การหมดสตแิตมีการหายใจ เชน ลมบาหมู พิษจากยา

บางชนดิ เมาเหลา เปนลม เสนโลหติในสมองแตก ช็อก พิษของโรคบางชนดิ เชน เบาหวาน 

บาดเจ็บที่ศรีษะ เปนตน และ 2) การหมดสตพิรอมกบัมีอาการหายใจขัด หรอืหยุดหายใจ เชน 

การใชยาหรอืสารบางชนดิ เชน ฝน มอรฟน จมน้ํา สิ่งแปลกปลอมอุดหลอดลม ถูกกระแสไฟฟา

ดูด โรคหัวใจ เปนตน ในบทนี้จะขอกลาวเฉพาะหลักการปฐมพยาบาลผูปวยทีห่มดสตแิตมีการ

หายใจ 

 หลักการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีหมดสต ิ

1) จัดทานอนสําหรบัผูปวยหมดสตหิาสาเหตุของการหมดสต ิ

   การจดัทานอนสําหรับผูปวยหมดสต ิ

   1.1)  จัดใหนอนทาตะแคงเกอืบควํ่าไปดานใดดานหนึง่ศรีษะไมหนุนหมอน หนั

ศรีษะไปดานนัน้โดยใหหนาแหงนข้ึนเลก็นอย 

   1.2)  จับแขนขางหนึ่งใหแนบกับลําตัว สวนอีกขางใหวางราบกับพื้นงอแขน

เล็กนอย 

   1.3)  จดัขาขางที่อยูดานบนใหงอเขาเล็กนอย 

  2)  ตรวจระบบทางเดนิหายใจไมใหมีสิง่อุดตนั โดยใชมือกดที่ปลายคางของผูปวย

เพื่อเปดปากและตรวจดูในชองปากและคอวามีสิ่งใดอุดตันหรอืไม  

  3)  คลายเสื้อผา และสิง่รดัตัวใหหลวม โดยปลดกระดุมเม็ดบนของเสื้อและเข็มคัด 

(ถามี) ออก 

  4)  ใหความอบอุนแกรางกายโดยหาผาหมหรอืเสื้อ มาคลุมตัวผูปวย 

 2.2 เปนลม 

 เปนลม เปนอาการหมดสตเิพียงช่ัวคราว เนื่องจากเลอืดไปเลี้ยงสมองไมพอ สาเหตุ และ

ลักษณะอาการของคนเปนลมทีพ่บบอย เชน หวิ เหนื่อย เครยีด ตกใจ กังวลใจ กลัว เสยีเลอืด

มาก อาการและอาการแสดง วงิเวยีนศรีษะ ตาพรา หนามืด ใจสัน่ มือเทาไมมีแรง หนาซีด เหงื่อ

ออก ตัวเยน็ ชีพจร เบา เร็ว 

 หลักการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีเปนลม 

  1)  พาเขาที่รม ที่อากาศถายเทสะดวก 

  2)  นอนราบไมหนุนหมอน หรอืยกปลายเทาใหสูงเล็กนอย 
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  3)  คลายเสื้อผาใหหลวม 

  4)  พัดหรอืใชผาชุบน้ําเช็ดเหงื่อตามหนา มือ และเทา 

  5)  ใหดมแอมโมเนยี 

  6)  ถารูสกึตัวด ีใหดื่มน้ํา 

  7)  ถาอาการไมดข้ึีน นําสงตอแพทย 

 2.3 ชัก  

  ชัก หมายถงึ การที่มีอาการกระตกุ หรอืเกร็งของกลามเนื้อ แขน ขา หนา ลําตัว 

โดยจะรูตัว หรอืไมรูตัวก็ได ซ่ึงมีสาเหตุมาจาก โรคทางสมอง ความดันโลหติสงู บาดทะยกัในเดก็

แรกเกดิ ไดรับสารพิษ เชน สารตะกั่ว หรอืจากไขสงูในเด็กเล็ก ๆ 

 หลักการปฐมพยาบาลผูปวยชัก 

  1)  นําผูปวยนอนในที่ปลอดภัย ใหนอนราบตะแคงหนาไปทางดานใดดานหนึ่ง เพื่อให

สิ่งที่อยูในปอดไหลออก 

  2)  ปลดหรอืคลายเสื้อผาใหหลวม 

  3)  ถามีเสมหะ น้ําลาย หรอืเศษอาหาร ฟนปลอมใหเอาออกจากปาก 

  4)  ถาชักจากไขสูง รบีเช็ดตัวดวยน้ําเย็นจนกวาไขจะลด และใหยาลดไข  

  5)  ระมัดระวังการกระทบกระแทกหรอืตกจากที่นอน จากเตยีง 

  6)  หามใหสิง่ใด ๆ ทางปาก เพราะจะทําใหผูปวยสําลัก 

  7)  ใหผูปวยนอนอยูในที่เงยีบ ๆ โลง อากาศถายเทไดสะดวก 

  8)  ผูที่เคยไดรับการวนิจิฉัยวาเปนโรคลมชัก แตขาดยา ก็ใหยากนัชักตามขนาดที่

เคยใช 

  9) ถาอาการไมดข้ึีน นําสงตอแพทย 

3.  ขอเคล็ด ขอเคลื่อน  

 3.1 ขอเคล็ด  

 ขอเคล็ด เปนการฉกีขาดของเสนเอ็นหรอืกลามเนื้อที่อยูรอบ ๆ ขอตอเนื่องจากหกลม ถูก

กระแทก หรอืขอเคลื่อนไหวมากเกนิปกต ิที่พบบอย ไดแก ขอเทาพลกิ เดนิสะดุด ผูปวยจะมี

อาการปวดเจบ็ขอนัน้มากโดยเฉพาะเม่ือมีการเคลื่อนไหวหรอืใชนิ้วกดขอที่เคล็ด หรอืรอบ ๆ ขอ

นัน้จะบวม แดง รอน และอาจมีรอยชํ้ารวมดวย 

 หลักการปฐมพยาบาลผูปวยขอเคล็ด 

  1)  ใน 24 ช่ัวโมงแรกหลงัขอไดรับบาดเจบ็ ควรประคบดวยน้ําเย็นหรอืน้ําแข็งทนัท ี

ทําประมาณ 2-3 ครัง้ เพื่อลดอาการบวมและปวด หลัง 24 ช่ัวโมงไปแลว ประคบดวยน้ํารอน

หรอืแชน้ําอุนเพื่อลดอาการอักเสบ 
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  2)  ใหขอที่บาดเจ็บอยูนิ่ง ๆ หรอืเคลื่อนไหวนอยที่สดุ โดยใชผาพันรอบขอใหนาน

พอควร ยกขอนัน้ใหสูง เชน ขอเทาเคล็ด เวลานอนหาผาหรอืหมอนหนุนขอเทานัน้ใหสูง 

  3)  ถาปวด กนิยาแกปวดทุก 4-6 ช่ัวโมง 

  4)  ถาอาการไมดข้ึีน ควรปรกึษาแพทย 

 3.2 ขอเคลื่อน  

 ขอเคลื่อน หมายถงึ ภาวะที่ปลายกระดกูหรอืหัวกระดกูสองอันที่มาชนกันประกอบข้ึน

เปนขอเคลื่อนออกจากตําแหนงเดมิ ทําใหเยื่อหุมขอนัน้มีการฉกีขาด หรอืมีการยดืของเอ็น

กลามเนื้อ เสนเลอืด เนื้อเยื่อ และเสนประสาทบรเิวณนัน้อาจฉกีขาดหรอืชํ้า ขอที่มีการเคลื่อนที่

พบบอย ไดแก ขอไหล ขอมือ ขอตะโพก ขอเขา กระดกูสะบา สวนมากเกดิจากขอนัน้หรอืบรเิวณ

ใกลเคียงถกูกระทบกระแทกแรง ๆ เชน ถกูต ีหกลม การเหวี่ยง การบดิหรอืกระชากอยางแรง 

เปนตน ผูปวยจะมีอาการบวมและปวดมาก กดเจ็บบรเิวณรอบ ๆ ขอ และขอนัน้จะมีรูปรางผิดไป

จากเดมิ ทําใหความยาวของขาหรอืแขนขางที่มีขอเคลื่อนสัน้หรอืยาวกวาปกต ิอาจคลําพบปลาย

หรอืหัวกระดกูที่หลุดออกมาได 

 หลักการปฐมพยาบาลผูปวยขอเคลื่อน 

  1)  จัดใหผูปวยอยูในทาทีส่บาย 

  2)  ไมควรดงึใหเขาที่เอง เพราะอาจทําใหเอ็น กลามเนื้อ เสนเลอืด และเนื้อเยื่อ

บรเิวณนัน้ไดรับอันตรายมากข้ึน 

  3)  ใหขอนัน้อยูนิง่ โดยใชผาพันพยุงหรอืดามไวใหอยูในทาที่เปนอยู 

  4)  นําผูปวยสงโรงพยาบาล เพราะอาจตองเอกซเรยเพือ่การวนิจิฉัยตอไป 

4.  สิ่งแปลกปลอมเขา ตา หู คอ จมูก 

 สิ่งแปลกปลอม หมายถงึ วัสดุ หรอืวัตถุของแข็งของเหลว หรอืสิง่ใด ๆ กต็าม อาจมีชีวติ

หรอืไมมีชีวติเขาไปใน ตา ห ูคอ จมูก และทําใหเกดิการระคายเคอืง หรอือุดกัน้ทําใหมีอาการ

ผิดปกต ิอาจทําใหเกดิอาการตัง้แตรําคาญ เจ็บปวด จนกระทั่งเปนอันตรายถงึเสยีชีวติได 

3.1 สิ่งแปลกปลอมเขาตา  

ตาเปนอวัยวะที่เกี่ยวขอกับการมองเหน็ ประกอบดวยสวนที่เกี่ยวของกับการมองเห็น เชน 

กระจกตา แกวตา เปนตน และสวนที่ชวยการมองเห็นหรอืปองกนัอันตรายที่เกดิข้ึน ไดแก ค้ิว 

หนังตา ขนตา เปนตน สิ่งแปลกปลอมทีเ่ขาตาสวนมาก  ไดแก เศษฝุนละออง  เศษเหลก็ ขนตา 

แมลง  ซ่ึงกอใหเกดิอาการระคายเคอืง   น้ําตาไหล    เจ็บปวด    ลมืตาไมข้ึน     
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หลักการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีมีสิ่งแปลกปลอมเขาตา  

1) อยาขยี้ตา ใหลมืตาในน้ําสะอาด   หรอืลางตาดวยน้ําอุน    

2) ถามองเห็นสิ่งแปลกปลอมอยูใหเปดเปลอืกตาข้ึน    ใชมุมผาบาง ๆ   ที่สะอาด

หรอืใชสําลพัีนปลายไมเข่ียออก 

3) ถาสิ่งแปลกปลอมตดิอยูในเปลอืกตาบน  ใหจับและดงึเปลอืกตาบนดวย

นิ้วหัวแมมือกบันิ้วช้ี    พับหนังตาบนดวยไมพันสําล ี บอกใหผูบาดเจ็บมองลงต่ําจะเหน็บริเวณ

เปลอืกตา และดวงตาจากนัน้ใชผาสะอาดเข่ียสิ่งแปลกปลอมออก 

4) เม่ือสิ่งแปลกปลอมที่เขาตาออกเรยีบรอยแลว ควรลางตาดวยน้ําสะอาดหรอื

น้ําอุนปรมิาณมาก ๆ   

 

 
 

ภาพท่ี  8.1 

 

3.2 สิ่งแปลกปลอมเขาหู  

หูเปนอวัยวะที่เกี่ยวของกบัการไดยนิและการทรงตัว สิ่งแปลกปลอมที่เขาในหู ที่พบ

บอย ๆ อาจแบงเปน 2 ประเภท คอื  

4.2.1. สิ่งแปลกปลอมประเภทเศษวัตถ ุ  ไดแก กอนหนิ  กอนดนิ   กอน

กรวด    เมล็ดพชื   ลกูปด  ยางลบ กระดุม กระดาษ เปนตน  สวนใหญจะพบในเด็กเล็ก ที่หยบิ

สิ่งของตางๆ ใกลตัวใสเขาไป โดยไมรูถงึอันตรายวาเปนอยางไร   หรอืเลนกัน นอกจากนี้สามารถ

พบไดในคนปญญาออน และผูใหญทีใ่ชสําล ีขนนกปนห ูไดเชนกนั 

  หลักการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีมสีิ่งแปลกปลอมเขาหูประเภทเศษวัตถ ุ  

  1)  อยาพยายามใชนิ้วมือหรอืไมแคะห ูเพราะจะทําใหวัตถุเลื่อนลกึลงไป 

 2)   ใหเอียงหูขางนัน้ต่ําลง หรอืใหนอนตะแคงและกระตกุใบหูขางนัน้มากๆ วัตถุ

จะเลื่อนออกมาเองได 

 3)    ถาวัตถุยังไมออกรบีสงโรงพยาบาล 
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4.2.2 สิ่งแปลกปลอมประเภทตวัแมลงตางๆ   ไดแก  ยุง   แมลงสาบ   ตัว

หนอน   เห็บ   เหา   มักพบไดทัง้ในเด็กและผูใหญ  สิ่งแปลกปลอมเหลานี้จะเคลื่อนที่ไปมาทําให

เกดิความรําคาญและเจ็บปวดอยางมาก ผูบาดเจ็บจะรูสกึอ้ือรําคาญ   การไดยนิอาจเสยีไป

เล็กนอย   ในเด็กมักจะเอามือจับบรเิวณหหูรอืแคะห ู  

หลักการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีมสีิ่งแปลกปลอมเขาหูประเภทตัวแมลงตางๆ   

1) ใชน้ําสะอาดหยอดเขาไปในหูจนเต็ม เพื่อใหแมลงลอยตวัข้ึนมา ถามีประวัตวิา

แกวหูทะลุ หรอืเปนหูน้ําหนวก หามหยอดน้ําเขาไป เพราะจะทําใหอักเสบได หลังจากนัน้ใชไมพัน

สําลทีี่สะอาด  ทําความสะอาดหูขางนัน้  

2) ถาใชน้ําหยอดแลวยังไมออก โดยเฉพาะพวกมด หมัด หรอืเห็บ ซ่ึงจะเกาะแนน

ตองตะแคงใหน้ําไหลออกจนหมด แลวหยอดดวย แอลกอฮอล 70% เพื่อใหแมลงตาย  

3) ในกรณทีี่ไมมีแอลกอฮอลอาจใชน้ํามันมะกอกหยอดแทน เพื่อปองกันไมใหแมลง

เกาะหรอืกดัแกวหแูลวนําสงโรงพยาบาล ถาปวดหูมากใหกนิยาแกปวดกอนนําสง 

4) ถาแมลงนัน้ตายและไมลอยข้ึนมา  อาจเปนเพราะแมลงตัวใหญ ใหรบีสง

โรงพยาบาล  

3.3 สิ่งแปลกปลอมเขาคอ 

คออยูบรเิวณดานในสุดของปาก ที่อยูใตคอลงไปเปนกลองเสยีง หลอดอาหาร และ

หลอดลม สิง่แปลกปลอมที่เขาสูคอทีต่ดิคอ เชน กางปลา กระดกูไก สตางค หรอืฟนปลอม พบ

ตัง้แตปาก โคนลิ้น ตอมทอนซิล มักเปนพวกกางปลา กรณลีงในหลอดอาหารสวนบน ก็อาจไม

เกดิอาการผิดปกตไิด ถาเขาหลอดลมอาจทําใหทางเดนิหายใจอุดตนั และตายได กรณตีดิคอ จะ

มีอาการเจ็บเวลากลนื หรอื เจบ็คอมากเวลากลนื  

หลักการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีมสีิ่งแปลกปลอมเขาคอ 

1) ถาเปนกางหรอืกระดูกขนาดเลก็ ใหดื่มน้ํามากๆ กลนืกอนขาวสุก หรอืกลนืขนม

ปงนุมๆ สิง่แปลกปลอม จะหลุดไปในกระเพาะอาหาร 

2) หามใชมือแคะ หรอืลวง เพราะจะทําใหเนื้อเยื่อบรเิวณทีมี่สิ่งแปลกปลอมฝงอยู

บวม แดง และเอาออกยากข้ึน อาจมีการอักเสบและตดิเช้ือตามมาได  

3) ถามองไมเห็นสิ่งแปลกปลอมเลย ควรนําสงโรงพยาบาล แพทยจะสองกลองและ

ใชคีบออกมา  

4) กรณสีิ่งแปลกปลอมเขาหลอดลม ผูปวยจะมีอาการสําลกัอยางรุนแรง ไอ หายใจ

ลําบาก หายใจมีเสยีงดัง ถามีการอุดตนัมาก จะพบอาการตัวเขียว ปลายมือปลายเทาเขียวรวม

ดวย ใหชวยเอาสิง่แปลกปลอมออก โดย 
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   4.1)   ยนืขางหลังผูปวยแลวสอดมือทัง้สองผานใตแขนมากอดไวเหนอืเอวหรอื

เหนอืสะดือเลก็นอย   กําหมัดโดยใชมือซอนกัน กดที่ทองของผูปวยและกระตกุข้ึนอยางแรงทนัท ี

การทําเชนนี้จะทําใหลมออกจากปอดดนัสิ่งแปลกปลอมที่ตดิอยูหลุดออกจากคอและกลองเสยีง

ได 

 
 

ภาพท่ี  8.2 

 

   4.2)  ในกรณเีปนเดก็เลก็ ใหจับเด็กหอยศรีษะและตบบรเิวณกลางหลัง  

  4.3) ถาเปนเด็กโต ใหจับนอนควํ่าพาดบนตักผูใหญ โดยใหศรีษะของเด็ก

หอยต่ํากวาลําตัว แลวตบบรเิวณกลางหลัง 

 

 
 

ภาพท่ี 8.3 
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  4.4) ถาเปนคนอวนหรอืหญิงมีครรภ ใหวางมือบรเิวณกึง่กลางหนาอก

เหนอืลิ้นปเลก็นอย ผูปฐมพยาบาลอยูดานหลังของผูปวย ใหกดแรงๆ บรเิวณหนาอกตดิตอกัน 6-

10 ครัง้ 

 
 

ภาพท่ี  8.4 

 

  4.5) หลังจากเอาสิง่แปลกปลอมออก ใหรบีนําผูปวยสงโรงพยาบาล 

3.4 สิ่งแปลกปลอมเขาจมูก 

อวัยวะสําคัญนอกจากตา และหูของเราแลว จมูก กน็ับวาเปนอวัยวะที่สําคัญไมแพ

กัน เพราะนอกจากจมูกจะใชในการหายใจแลว จมูกก็ยงัเปนอวัยวะตางที่ชวยในการรับกลิ่นตางๆ 

ใหเราดวย มักพบในเดก็โดยการสอดใสเขาไปเอง  ที่พบบอย ไดแก  ยางลบ  กระดุม   เมล็ด

ผลไม   ขาวเปลอืก  กอนหนิ  เปนตน ถาตดิอยูในรูจมูกผูบาดเจ็บจะมีอาการคัดจมูกมีน้ํามูก

ใส  ๆ และจามในระยะแรก  นาน ๆ เขาจะมีสเีหลอืงมีกลิ่นเหม็น   เปนแผลมีหนองและมี

เลอืดออก   สวนใหญมักพบขางเดยีว   ในบางกรณถีาเปนเศษเล็กและลืน่     อาจตกลงไปใน

กระเพาะอาหารหรอืหลอดลม  

หลักการปฐมพยาบาลผูปวยท่ีมสีิ่งแปลกปลอมเขาจมูก 

1) อยาใชนิ้วหรอืไมแคะออก   เพราะจะทําใหวัตถุนัน้เลื่อนลงไปอีก 

2) ใหปดจมูกขางหนึ่งแลวสัง่แรง ๆ   วัตถุนัน้ก็อาจจะหลุดออกมาได 

3) ถาวัตถนุัน้อยูลกึมาก    สั่งไมออก  ใหรบีปรกึษาแพทย   

5. แมลงกัดตอย 

  5.1  ผึง้ ตอ แตน ตอย แมลงเหลานี้มีพิษตอคนที่พบบอยมาก ปากมีไวสําหรับ

เค้ียวและดดู แตไมดดูเลอืด ตัวเมียมีเหลก็ในและตอมพิษ เม่ือถกูแมลงเหลานี้ตอยโดยเฉพาะผ้ึง 

มันฝงเหลก็ในเขาไปในบรเิวณทีต่อยและปลอยสารพิษจากตอมพิษออกมา ผูถกูแมลงตอสวนมาก

มีอาการเฉพาะที่ คอื บรเิวณทีถ่กูตอยจะปวด บวม แดง แสบ รอน แตบางคนอาจมีอาการรุนแรง



130 

 

มากข้ึน เชน อาการบวมลกุลามไปยงับรเิวณใกลเคียง รมิฝปากบวม หนงัตาบวม คัน มีลมพิษข้ึน 

บางคนแพมากทําใหมีอาการหายใจลําบาก หัวใจเตนผิดปกต ิหอบ คลื่นไส อาเจยีน เจบ็หนาอก 

บางครัง้อาจมีไข และชัก ความรุนแรงข้ึนกับภูมิไวของแตละคน และจํานวนครัง้ที่ถกูตอย 

 

   หลักการปฐมพยาบาลผูปวยถูกแมลงกัดตอย 

1) รบีเอาเหลก็ในออกโดยระวังไมใหถุงน้ําพิษที่อยูในเหลก็ในแตก อาจทําโดย

ใชใบมีดขูดออก หรอืใชสก็อตเทปปดทาบบรเิวณที่ถกูตอยแลวถงึออกเหลก็ในจะตดิออกมาดวย 

2) ประคบบรเิวณที่ถกูตอยดวยความเย็นเพื่อลดอาการปวด 

3) ทาพวกครมีสเตอรอยด (Steroid) เพื่อลดอาการบวมแดง หรอืน้ํายาที่มีฤทธิ์

เปนดางออน ๆ ปดแผล เชน แอมโมเนยี น้ําปูนใส 

4) ถามีอาการแพเฉพาะที่ เชน บวม คัน หรอืเปนลมพิษใหยาแกแพ 

5) ในกรณทีี่มีบวมตามหนาและคอ ซ่ึงทําใหหายใจไมสะดวกตองรบีนําสง

โรงพยาบาลเพื่อรบัการรักษาข้ันตอไป 

  5.2  แมลงปอง ตะขาบกัด แมงปองมีเหลก็ในอยูทีห่าง เม่ือถูกตอยจะมีอาการ

ปวดแสบปวดรอนอยางรนุแรงบรเิวณทีถู่กตอย สวนตะขาบ มีเข้ียว 1 คู เวลากัดคนจะใชเข้ียวฝง

ลงในเนื้อมองเหน็เปน 2 จุด อยูดานขางซ่ึงตางจากรอยเข้ียวงูซ่ึงฝงเข้ียวตรงลงไปบรเิวณทีถู่กกัด

จะบวมแดงและปวด บางรายอาจมีไข ปวดศรีษะ คลืน่ไส อาเจยีน 

   หลักการปฐมพยาบาลผูปวยถูกแมลงปอง ตะขาบกัด 

1) ใชน้ําแข็งประคบ เพื่อลดอาการบวม และปวด 

2) ทาบรเิวณทีถู่กกัดดวยแอมโมเนยีหรอืครมีสเตอรอยด 

3) รักษาตามอาการ เชน ปวดมากใหยาแกปวด มีไขใหยาลดไข 

 

การบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service, EMS) 

 แมวาผูบาดเจ็บหรอืผูปวยจากสาเหตุตางๆ จะไดรบัการปฐมพยาบาลอยางถกูตอง

แลวแตยังมีอาการที่อาจเปนอันตราย ตองไดรับการชวยเหลอืเพ่ิมข้ึนในสถานพยาบาลที่

เหมาะสมจะทําใหชีวติของเขาปลอดภัยมากยิ่งข้ึน ดงันัน้ผูปฐมพยาบาลจงึควรทราบเกี่ยวกับการ

บรกิารการแพทยฉกุเฉนิ เพื่อนําไปใชในการสงตอผูบาดเจ็บไดอยางรวดเร็วและถูกตอง 

บรกิารการแพทยฉกุเฉนิ หมายถงึ  การใหบรกิารรักษาพยาบาลผูเจ็บปวยฉกุเฉนิ  ณ  

จุดเกดิเหตุ โดย มีบุคลากรที่มีความรูออกปฏิบัตกิารพรอมรถพยาบาลที่มีเครื่องมือ ในการ

รักษาพยาบาลข้ันพื้นฐานและข้ันสูง  หลังการรกัษาแลว มีการนําสงโรงพยาบาลโดยมีการ
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ประสานงานอยางเปนระบบ ซ่ึงกจิกรรมทัง้หมดอยูภายใตการกํากับของแพทยและใหบรกิาร

ตลอด  24  ช่ัวโมง 

ประวัตคิวามเปนมาของระบบบรกิารการแพทยฉกุเฉนิ 

ระบบบรกิารการแพทยฉุกเฉนิของประเทศไทย เปนบรกิารที่รัฐจัดใหแกประชาชนที่ไดรบั

บาดเจ็บและเจ็บปวยฉุกเฉนิ โดยไมคิดมูลคา มีระบบการแจงเหตุที่มีประสทิธภิาพและเขาถงึได

งาย มีศูนยรับแจงเหตุสามารถใหบรกิารตลอด 24 ช่ัวโมง ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ โดย

บุคลากรที่มีความรูและยานพาหนะที่มีความพรอมไปใหการรกัษา ณ จุดเกดิเหต ุภายในเวลา

อันรวดเร็ว โดยมีมาตรฐานการปฏิบัตงิานที่มีคุณภาพ ระบบการแพทยฉกุเฉนิในประเทศไทย

เริ่มตนจากมูลนธิฮิั่วเค้ียวปอเตก็เซียงตึ๊ง (มูลนธิปิอเตก็ตึ๊งในปจจุบนั) ไดรเิริ่มใหบรกิารขนสงศพ

ไมมีญาตใิน พ.ศ. 2480 ในเวลาตอมาไดใหบรกิารรับสงผูปวยและผูบาดเจ็บฉุกเฉนิ เชนเดยีวกับ

ใน พ.ศ.2513 ที่มูลนธิริวมกตัญูไดเปดใหบรกิารในลกัษณะเดยีวกัน ไดเปนตนกําเนดิของระบบ

การแพทยฉกุเฉนิที่คนทั่วไปสามารถเขาถงึการบรกิารไดโดยไมมีการเลอืกปฏิบัต ิและไมใชบรกิาร

เฉพาะกจิ ระบบการแพทยฉุกเฉนิในประเทศไทยจงึไดรบัการพัฒนาข้ึนนับตัง้แตนัน้มา พรอมๆกบั

การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณชวยชีวติในหองฉกุเฉนิของโรงพยาบาลแตละแหง ทัง้ภาครฐั 

และเอกชน ใน พ.ศ.2536 กระทรวงสาธารณสุขไดรับความชวยเหลอืทางเทคนคิจาก Japan 

International Cooperation Agency (JICA)ในการจดัตัง้ศนูยอุบัตเิหตุ (Trauma Center) ณ 

โรงพยาบาลขอนแกน ซ่ึงครอบคลุมการใหบรกิารชวยเหลอืกอนถงึโรงพยาบาล (pre-hospital 

care) ดวย ตอมา พ.ศ.2537 โรงพยาบาลวชิรพยาบาลไดเปดใหบรกิารรถพยาบาลฉุกเฉนิโดยใช

ช่ือวา SMART (Surgico-Medical Ambulance and Rescue Team) ตามแผนปองกันอุบัตภัิยของ

กรุงเทพมหานคร และ พ.ศ.2538 กระทรวงสาธารณสุขไดเปดตัวตนแบบระบบรกัษาพยาบาล

กอนถงึโรงพยาบาล ณ โรงพยาบาลราชวถิใีนช่ือ “ศูนยกูชีพนเรนทร” โดยภายหลัง โรงพยาบาล

นพรัตนราชธานแีละโรงพยาบาลเลดิสนิ ไดเขารวมเครอืขายใหบรกิารดวย ตอมากระทรวง

สาธารณสุขไดจดัตัง้สํานกังานระบบบรกิารการแพทยฉกุเฉนิ ข้ึนเปนหนวยงานในสํานกังาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและดําเนนิงานการแพทยฉกุเฉนิมาอยางตอเนื่อง หนวยงาน/องคกร

ทัง้หลายทีก่ลาวมานี้จงึเปนตนกําเนดิที่มาของ “สถาบันการแพทยฉกุเฉนิแหงชาติ” ทําหนาที่

พัฒนางานการแพทยฉกุเฉนิมาจนมีความกาวหนา และผลงานเปนทีป่ระจกัษในวงกวาง การ

ขยายบทบาทมาเปนสถาบนัการแพทยฉุกเฉนิแหงชาต ิซ่ึงเปนองคกรของรัฐที่มีฐานะเปนนติิ

บุคคลในกํากับของรัฐมนตรวีาการกระทรวงสาธารณสุข ก็เพื่อใหมีรูปแบบการบรหิารจัดการที่มี

ความคลองตัวและสามารถบรหิารงานตามนโยบายการบรหิารงานของคณะกรรมการการแพทย

ฉุกเฉนิไดอยางมีประสทิธภิาพ ทําใหการแพทยฉกุเฉนิของประเทศไทย สามารถกาวกระโดดไป 

สงผลใหผูปวยฉกุเฉนิไดรับการคุมครองสทิธใินการเขาถงึระบบการแพทยฉุกเฉนิอยางทั่วถงึ เทา
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เทยีม มีคุณภาพมาตรฐาน ตามเจตนารมณของพระราชบัญญัตกิารแพทยฉกุเฉนิ พ.ศ.2551 ได

อยางแทจรงิ 

 

การแจงขอความชวยเหลอื 

เบอรโทรศัพทฉกุเฉนิ ไดแก  1669  191 หรอืเบอรโทรศพัทของโรงพยาบาลที่ใกล ที่เกดิ

เหตุ ควรปฏิบัตดิังนี้ 

1. ตัง้สตใิหด ีไมตืน่ตกใจ 

2. โทรแจง  1669  หรอื 191 หรอืเบอรโทรศัพทของโรงพยาบาลที่ใกลที่เกดิเหตุ  

2.1. เกดิเหตุอะไร  

2.2. มีผูบาดเจ็บกี่คน แตละคนมีอาการอยางไร  

3. สถานที่เกดิเหต ุ 

4. ใหการชวยเหลอืเบื้องตนอยางไร 

5. ช่ือผูแจงที่ขอความชวยเหลอื เบอรโทรศัพทที่สามารถตดิตอกลับได  

6. ใหการชวยเหลอืผูบาดเจ็บจนกวาบุคลากรทางการแพทยจะมาถงึที่เกดิเหตุ  

 

สรุปหลักท่ัวไปในการปฐมพยาบาล 

เม่ือพบผูปวยหรอืผูบาดเจ็บใหตัง้สต ิอยาตกใจ ประเมินสถานการณแลวรบีชวยเหลอื

ทันท ียกเวนในกรณทีี่มีอุปสรรคตอการชวยเหลอื เชน มีแก็สพิษ มีวัสดุกดีขวาง เปนตน ใหยาย

ผูปวยออกมาในที่ปลอดภัยเสยีกอนจงึดําเนนิการชวยเหลอื พิจารณาชวยเหลอืผูบาดเจ็บในกรณี

ที่จะมีอันตรายตอชีวติโดยรบีดวนกอน อยาใหมีคนมุง ทัง้นี้เพื่อใหมีอากาศปลอดโปรง มีแสง

สวางเพียงพอ และมีบรเิวณกวางขวางเพียงพอ อีกทัง้สะดวกในการใหการปฐมพยาบาลดวย และ

จัดใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่เหมาะสมในการปฐมพยาบาล และไมเพ่ิมอันตรายแกผูบาดเจ็บดวย 

อยาเคลื่อนยายผูบาดเจ็บเกนิความจําเปน เพราะอาจทาํใหเปนอันตรายยิ่งข้ึน ถาตองเคลื่อนยาย

ตองปฏิบัตดิวยความระมัดระวังและ ใหคํานงึเสมอวา อยาทําการรักษาดวยตนเอง ใหการปฐม

พยาบาลที่จําเปนอยางถูกตองเทานัน้ แลวนําผูบาดเจบ็สงโรงพยาบาลทันทหีรอืประสานบรกิาร

การแพทยฉกุเฉนิ 
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