


คุณเคยเจอเหตุการณ์เหล่านี้หรือไม.่.??



การปฐมพยาบาล

หมายถึง  การให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลที่
ก าลังเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ เพื่อรักษาชีวิต ป้องกันมิ
ให้สภาวะนั้นเลวลง และ/หรือเพื่อส่งเสริมการฟื้น
ตัว ก่อนการช่วยเหลือของบุคลากรทางการแพทย์
จะมาถึง



ท าไมต้องมีหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพ

เพื่อป้องกันหรือช่วยไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บเสียชีวิต

เพื่อลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยเจ็บ

เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บได้รับอันตรายเพิ่มขึ้น

เพื่อให้ผู้ป่วยเจ็บกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว

จุดประสงค์



หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล

เมื่อพบผู้บาดเจ็บต้องรีบช่วยเหลือทันที

ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในกรณีที่
จะมีอันตรายต่อชีวิตโดยรีบด่วนก่อน

จัดให้ผู้บาดเจ็บอยู่ในท่าที่เหมาะสมในการปฐมพยาบาล

อย่าให้มีคนมุง ทั้งนี้เพื่อให้มีอากาศปลอดโปร่ง



หลักทั่วไปในการปฐมพยาบาล

อย่าเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บเกินความจ าเป็น

บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ 
และเกี่ยวกับอาการของผู้บาดเจ็บ

อย่าท าการรักษาด้วยตนเอง



การเป็นผู้ปฐมพยาบาลที่ดี

ผ่านการอบรม มีความรู้

ฝึกเทคนิคให้ทันสมัย และเพิ่มเติมความรู้อย่างสม่ าเสมอ

มีการฝึกฝนทักษะและ
สะสมประสบการณ์



ความรับผิดชอบของผู้ปฐมพยาบาล

ประเมินสถานการณ์อย่างรวดเร็ว และปลอดภัย
ขอความช่วยเหลือที่เหมาะสม

ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างเหมาะสมและเพียงพอ

ประเมินการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยอย่างละเอียดที่สุด

ดูแลผู้ป่วยจนส่งต่อให้หน่วยกู้ชีพ หรือโรงพยาบาล

รายงานอาการและการให้การช่วยเหลือให้ผู้รับต่อทราบ



การปฐมพยาบาลผู้ป่วย

Non-Trauma



การปฐมพยาบาลผู้ป่วย

เป็นลม อาการ :
วิงเวียนหรือมีอาการบ้านหมุน 
มองเห็นภาพเป็นจุดด ามืด หน้าซีด 
หูอื้อ อ่อนแรง เหงื่อออกมาก ตัวเย็น

สาเหตุ :
ความดันในเลือดที่ลดต่ าลง ท าให้
เลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน

การปฐมพยาบาล :
จัดคนเป็นลมให้อยู่ในท่านอน 
บริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก 
ยกขาขึ้นให้อยู่ในระดับที่สูงกว่าหัวใจ 
ปลดเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไป



การปฐมพยาบาลผู้ป่วย

ลมแดด อาการ :
อ่อนแรง วิงเวียนศีรษะ คลื่นไส้ 
กระสับกระส่าย อุณหภูมิร่างกายสูง
หากรุนแรงมากอาจท าให้เสียชีวิตได้

สาเหตุ :
ความล้มเหลวในการรักษา
อุณหภูมิของร่างกายให้คงที่

การปฐมพยาบาล :
ลดอุณหภูมิภายในร่างกายของผู้ป่วย 
เช่น การใช้น้ าพรมตามร่างกาย 
และ/หรือใชถุ้งน้ าเย็นประคบ



การปฐมพยาบาลผู้ป่วย

ภาวะชัก หรือ ลมชัก อาการ :
มีอาการเกร็งทั่วร่างกาย หน้าเขียว 
กัดฟันแน่น ก ามือ ตาเบิกกว้าง รูม่าน
ตาขยาย กลั้นปัสสาวะ-อุจจาระไม่อยู่

สาเหตุ :
ความผิดปกติของคลื่นไฟฟ้าสมอง
ความผิดปกติทางชีวเคมี

การปฐมพยาบาล :
วางผ้าหนุนศีรษะ จัดให้ตะแคงหน้า
ป้องกันการส าลัก ห้ามใช้นิ้วหรือ
สิ่งของง้างปากผู้ป่วย ปลดขยาย
เสื้อผ้าทีร่ัดตรึงร่างกายออก ไม่กด
หรือผูกมัดผู้ป่วย (อาจบาดเจ็บได)้



การปฐมพยาบาลผู้ป่วย

อาการหายใจเร็วกว่าปกติ อาการ :
หายใจเร็ว ชาที่มือ ขา และ/หรือริม
ฝีปาก มือจีบเกร็ง แน่นหน้าอก 
แน่นท้อง ปวดศีรษะ ตื่นกลัว 

สาเหตุ :
ภาวะด้านอารมณ์ ความกังวล 
ความเครียด สภาวะรอบข้าง

การปฐมพยาบาล :
- ปลอบประโลม
- ควบคุมจังหวะการหายใจ
- ควบคุมการแลกเปลี่ยนก๊าซ O2

กับ CO2 ทางการหายใจ



การปฐมพยาบาลผู้ป่วย

หลอดเลือดสมอง อาการ :
พูดไม่ชัด ปากเบี้ยว มุมปากตก ชา
หรืออ่อนแรงที่ใบหน้าและ/หรือ
บริเวณแขนขาครึ่งซีกของร่างกาย

สาเหตุ :
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน 
ไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่

การปฐมพยาบาล :

ประเมินอาการ และน าส่ง
โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด



การปฐมพยาบาลผู้ป่วย

กล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน อาการ :
แน่นกลางหน้าอก จุกเสียดลิ้นปี่ 
ลามไปที่แขนซ้าย หลัง หรือคอ 
หน้าซีดเหงื่อออก เวียนศีรษะหน้ามืด

สาเหตุ :
เกิดจากโรคหลอดเลือดที่ไปเลี้ยง
หัวใจ ท าให้หัวใจขาดเลือด

การปฐมพยาบาล :

ประเมินอาการ และน าส่ง
โรงพยาบาลให้เร็วที่สุด



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

Trauma



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

สิ่งแปลกปลอมเข้าตา ลักษณะ/อาการ :
เจ็บ เคืองตา น้ าตาไหล ตาแดง

สาเหตุ :
ฝุ่นผง แมลง สิ่งแปลกปลอมอื่นๆ 

การปฐมพยาบาล :
ให้ผู้ป่วยตะแคงหน้า ให้ตาข้างที่เจ็บ
อยู่ด้านล่าง ใช้น้ าสะอาดล้างผ่าน 
จากหัวตา ไปทางหางตา หรือใช้ส าลี
ก้าน/มุมผ้าสะอาดเขี่ยออก หากยัง
ไม่ออกให้ไปพบแพทย์



การน าสิ่งแปลกปลอมออกจากตา

การใช้น้ าล้างผ่าน การใช้ส าลีก้านเขี่ยอก



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

การอุดกั้นทางเดินหายใจ ลักษณะ/อาการ :
กุมมือที่ล าคอ พูดไม่มีเสียง 
กระสับกระส่าย ริมฝีปากเขียวคล้ า 
หายใจไม่ได้ น าไปสู่การเสียชีวิต

สาเหตุ :
สิ่งแปลกปลอมตกไปในท่อ
ทางเดินหายใจ หรือโรคประจ าตัว

การปฐมพยาบาล :
- Heimlich Maneuver
- Abdominal Thrusts
*** หากไม่ส าเร็จและผู้ป่วยหมดสติ 
ให้ท าการ CPR ทันที



การแก้ไขอุดกั้นทางเดินหายใจ

Heimlich Maneuver Abdominal Thrusts



การแก้ไขอุดกั้นทางเดินหายใจ

กรณีอยู่คนเดียว กรณีเด็กเล็ก/ทารก



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

แผลฟกช้้า ลักษณะ/อาการ : 
มีรอยจ้ าเลือดใต้ผิวหนัง กดเจ็บ

สาเหตุ :
ถูกกระแทก จนท าให้เส้นเลือดฉีก
ขาด มีเลือดออกใต้ผิวหนัง

การปฐมพยาบาล :
ใน 24 ชั่วโมงแรกประคบด้วยความ
เย็น หลังจากน้ันประคบด้วยความ
ร้อน



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

แผลถลอก ลักษณะ/อาการ :
มีรอยฉีกขาดอยู่ในระดับหนังก าพร้า 
ซึ่งอาจมีหรือไม่มเีลือดออกก็ได้

สาเหตุ :
ผิวหนังเสียดสีไปกับวัสดุที่แข็ง
และมีพื้นผิวหยาบ

การปฐมพยาบาล :
ล้างด้วยน้ าและสบู่ให้สะอาด ใช้ผ้า
สะอาดซับแผลให้แห้งทาด้วยยาฆ่า
เชื้อไม่ต้องปิดแผล



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

แผลฉีกขาด ลักษณะ/อาการ :
เป็นแผลตัดลึกและมีผิวหนังฉีกขาด
ขอบไม่เรียบ มักมีเลือดไหลออกมา
อย่างรวดเร็ว

สาเหตุ :
การกระแทกกับของแข็ง หรือเกิด
แรงบิด แรงตึงรั้งของผิวหนัง

การปฐมพยาบาล :
- ล้างสิ่งสกปรกออกจากแผล
- กดห้ามเลือดและยกส่วนที่เกิดแผล
ให้สูงขึ้น เพื่อให้เลือดหยุดไหล และ
ลดอาการบวม
- พิจารณาน าส่งโรงพยาบาล



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

แผลไหม้ อาการ : แบ่งเป็น 3 ระดับ
- First degree burn 
- Second degree burn
- Third degree burn

สาเหตุ :
ความร้อน (ของแข็ง ของเหลว)
ไฟฟ้า แรงเสียดทาน

สาเหตุที่น าไปสู่การเสียชีวิต :
- ทางเดินหายใจได้รับอันตราย
- ช็อก จากการเสียน้ าและของเหลว

จ านวนมาก
- การติดเชื้อของแผล



ลักษณะ/อาการ :
บาดแผลจะแดง แต่ไม่มีตุ่มพอง  
ผู้ป่วยจะรู้สึกเจ็บปวดหรือแสบร้อน

สาเหตุ :
การไหม้จากแสงแดด น้ าร้อนลวก 
ไอน้ าเดือด เป็นต้น

การปฐมพยาบาล :
เปิดน้ าเย็นไหลผ่านเพื่อลดอุณหภูมิ 
ใชค้รีมยาทาแผลไฟไหม้แบบใช้
เฉพาะภายนอกทาบริเวณแผล

แผลไหม้ ระดับแรก

First degree burn



ลักษณะ/อาการ :
มีตุ่มพองใส ถ้าลอกเอาตุ่มพองออก 
พื้นแผลจะมีสีชมพู ชื้นๆ มีน้ าเหลือง
ซึม รู้สึกปวดแสบมาก

สาเหตุ :
ถูกของเหลวลวก หรือถูกเปลวไฟ

การปฐมพยาบาล :
เปิดน้ าเย็นไหลผ่านเพื่อลดอุณหภูมิ 
ใชค้รีมยาทาแผลไฟไหม้แบบใช้
เฉพาะภายนอกทาบริเวณแผล ปิด
ด้วยผลิตภัณฑ์ปิดแผลชนิดต่างๆ

แผลไหม้ ระดับที่สอง(แบบต้ืน)

Second degree burn
( Superficial partial-thickness burn )



ลักษณะ/อาการ :
แผลสีเหลืองขาว ลักษณะแห้ง 
และไม่ค่อยปวด
(ตรงกันข้ามกับบาดแผลชนิดตื้น)

สาเหตุ :
ถูกเปลวไฟ หรือความร้อนจาก
เชื้อเพลิงติดไฟ

การปฐมพยาบาล :
ผลิตภัณฑ์ปิดแผลชุบน้ าเกลือ
ส าหรับล้างแผล ปิดทับบาดแผล 
แล้วน าส่งโรงพยาบาล

แผลไหม้ ระดับที่สอง(แบบลึก)

Second degree burn
( Deep partial-thickness burns )



ลักษณะ/อาการ :
บาดแผลจะซีด เหลือง น้ าตาลไหม้ 
หรือด า หนาแข็ง แห้งและกร้าน 
มักไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด 

สาเหตุ :
มักเกิดจากไฟไหม้ หรือถูกของ
ร้อนนาน ๆ หรือไฟฟ้าช็อต

การปฐมพยาบาล :
ใช้ผลิตภัณฑ์ปิดแผลชุบน้ าเกลือ
ส าหรับล้างแผล ปิดทับบาดแผล 
แล้วน าส่งโรงพยาบาล

แผลไหม้ ระดับที่สาม

Third degree burn



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

แผลวัสดุปักคา ลักษณะ/อาการ :
วัสดุที่ทิ่มแทงเข้าไปในร่างกายนั้น
ยังคงปักคาอยู่ อาจมีเลือดออกไม่
มาก

สาเหตุ :
อุบัติเหตุ การท าร้ายร่างกาย 
ฯลฯ

การปฐมพยาบาล :
- ห้ามเลือดที่ออกภายนอกโดยวิธีกด
ลงไปที่ขอบบาดแผล หรือกดหลอด
เลือดแดงเหนือบาดแผล
- ท าให้วัสดุและอวัยวะส่วนนั้นอยู่นิ่ง 
แล้วน าส่งโรงพยาบาล



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

แผลบริเวณช่องอก ลักษณะ/อาการ :
มีบาดแผลเปิดบริเวณทรวงอก จะท า
ให้สูญเสียระบบการหายใจ ผู้ป่วยจะ
รู้สึกเหนื่อย หายใจไม่อิ่ม

สาเหตุ :
วัสดุทิ่มแทง ถูกยิง อุบัติเหตุต่างๆ

การปฐมพยาบาล :
- ปิดแผล 3 ทาง ด้วยวัสดุกันอากาศ
ผ่าน โดยเปิดด้านที่ต่ าไว้ให้เลือดหรือ
ของเหลวไหลออกมาได้
- รีบน าส่งโรงพยาบาล



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

แผลอวัยวะภายในโผล่ ลักษณะ/อาการ :
เกิดแผลฉีกขาด และมีอวัยวะภายใน 
โผล่ออกมานอกร่างกาย 

สาเหตุ :
เกิดการฉีกขาดของผิวหนังและ
กล้ามเนื้อบริเวณช่องท้อง

การปฐมพยาบาล :
ใชผ้ลิตภัณฑ์ปิดแผลหรือผ้าสะอาด 
ชุบน้ าเกลือล้างแผล หรือน้ าสะอาด 
ปิดทับอวัยวะที่โผล่ออกมา รีบน าส่ง
โรงพยาบาล



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

แผลอวัยวะส่วนปลายขาด ลักษณะ/อาการ :
อวัยวะส่วนปลายขาดออกจาก
ร่างกาย หากเสียเลือดมากอาจท าให้
ผู้ป่วยเสียชีวิตได้

สาเหตุ :
ถูกของมีคม หรือเกิดการบดทับ 
จนอวัยวะส่วนปลายขาดออก

การปฐมพยาบาล :
- ท าการห้ามเลือดตามลักษณะของ
บาดแผล
- น้ าอวัยวะส่วนที่ขาด ใส่ถุงสะอาด 
แล้วน าถุงนั้นไปแช่ในถุงน้ าแข็ง
ผสมน้ าอีกชั้นหนึ่ง



การห้ามเลือด

กลไกของร่างกาย

การปฐมพยาบาล

- เกร็ดเลือด
- การหดตัวของเส้นเลือด
- ความดันเลือดต่ าลง



การปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ

การบาดเจ็บของกระดูก หมายถึง :
การสูญเสียความต่อเนื่องของกระดูก 
อาจเป็นเพียงการเลื่อนจาดต าแหน่ง 
รอยร้าว หรือหักอย่างสมบูรณ์

ประเภทของกระดูกหัก :
- กระดูกหักแบบปิด
- กระดูกหักแบบเปิด

สาเหตุ :
- มีแรงมากระทบ
- การหดตัวของกล้ามเนื้ออย่างแรง 

หรือจากแรงเหว่ียง
- โรคของกระดูก



การบาดเจ็บของกระดูก

กระดูกหักแบบปิด กระดูกหักแบบเปิด



การบาดเจ็บของกระดูก

ลักษณะ/อาการ :
- ปวด - ไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตามปกติ
- บวม ผิดรูปร่าง - คล า กด ได้ยินเสียงกรอบแกรบ



การบาดเจ็บของกระดูก

การปฐมพยาบาล :
- ห้ามเลือด และปิดแผล
- เข้าเฝือกชั่วคราว

ประโยชน์ของการเข้าเฝือกช่ัวคราว :
- ลดความเจ็บปวด
- ป้องกันภาวะแทรกซ้อน
- เคลื่อนย้ายสะดวก ปลอดภัย

หลักในการเข้าเฝือกช่ัวคราว :
- ถ้ามีบาดแผล ห้ามเลือดปิดแผลก่อนการดามกระดูก
- ตรึงกระดูกที่หัก โดยยึดตรึงในส่วนเหนือและใต้ต าแหน่งที่หัก ด้วย
วัสดุที่หาได้ ในท่าที่ผู้บาดเจ็บรู้สึกสบาย



ข้อเคล็ดหรือข้อแพลง ลักษณะ/อาการ :
ปวด บวม ร้อนบริเวณข้อ อาจมีรอย
ช้ าบริเวณที่ปวด เคลื่อนไหวแล้วปวด
มากขึ้น

สาเหตุ :
ข้อถูกบิด กระชาก หรือพลิกอย่าง
แรง เช่น หกล้ม ตกรองเท้าส้นสูง

การปฐมพยาบาล :
- ให้ส่วนที่เจ็บอยู่นิ่งๆ ยกบริเวณนั้น
ให้สูง
- ใน 24 ชั่วโมงแรกประคบด้วย
ความเย็น หลังจากนั้นประคบด้วย
ความร้อน

การบาดเจ็บของกระดูก



ข้อเคลื่อน ลักษณะ/อาการ :
ผิดรูปร่างและปวดมาก เคลื่อนไหวข้อ
ไม่ได้ ความยาวของแขนหรือขาข้าง
นั้นอาจสั้นหรือยาวกว่าปกติ

สาเหตุ :
- จากแรงกระทบกระแทก
- มีโรคของข้ออยู่ก่อนแล้ว

การปฐมพยาบาล :
- อย่าพยายามดึงเข้าที่เอง
- ให้ส่วนนั้นพักอยู่นิ่งๆ
- ถ้าปวดประคบด้วยความเย็น
- น าส่งโรงพยาบาล

การบาดเจ็บของกระดูก



การบาดเจ็บของกระดูก

การดามคอการดามกระดูกขากรรไกร



การบาดเจ็บของกระดูก

การดามข้อศอกการดามไหล่



การบาดเจ็บของกระดูก

การดามแขนท่อนล่างการดามแขนท่อนบน



การบาดเจ็บของกระดูก

การดามขาท่อนล่างการดามขาท่อนบน




