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คํานํา 
 

หนังสือ “คูมือเจาหนาที่วิทยุประจําศูนยรับแจงเหตุบริการการแพทยฉุกเฉิน” เลมนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อใหเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่รับแจงเหตุประจําศูนยรับ
แจงเหตุของระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน สามารถใชเปนแนวทางในการซักถาม และใหคําแนะนําขั้นตน แกประชาชนผูแจงเหตุ และผูที่ตองการความชวยเหลือ
ฉุกเฉิน ทางการแพทย ประกอบดวยหัวขอของภาวะ เหตุการณ และโรคซึ่งพบไดบอยในภาษาแบบคนทั่วไปใช หลีกเลี่ยงภาษาทางการแพทยและศัพทเทคนิค เพื่อให
สามารถเขาใจไดงายและไมตองเรียบเรียงประโยคคําพูดใหม 

 
เจาหนาที่ที่ใชหนังสือคูมือเลมนี ้ควรมีความรูพื้นฐานระดับ “เวชกรฉุกเฉินขั้นพื้นฐาน” หรืออยางนอยมีความรูระดับ “หลักสูตรปฐมพยาบาลสําหรับเจาหนาที่

และอาสาสมัคร” ของกรมการแพทย เปนอยางต่ํา การอธิบายตอบคําถามในลักษณะที่เกินความสามารถควรปรึกษาผูที่มีความรูระดับสูงกวาขึ้นไปเชน พยาบาลหรือ
แพทยที่ดูแลระบบ ไมควรตอบคําถามในลักษณะคาดเดาเหตุการณเอาเอง 

 
กรมการแพทยมีบทบาทในการสนับสนุนในดานวิชาการแกระบบบริการการแพทยฉุกเฉนิไดเห็นความจําเปนของศูนยรับแจงเหตุของระบบริการการแพทย

ฉุกเฉินที่จะตองมีคูมือสําหรับเจาหนาที่ที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพจึงไดแตงตั้งคณะทํางานพิเศษขึ้นเพื่อจัดทําหนังสือคูมือเลมนี้ และหวังวาจะเปนประโยชนในการ
ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินลดปญหาการพิการและการเสียชีวิตโดยไมสมควรลงได 

 
หากมีขอบกพรองอยูในคูมือเลมนี ้คณะผูจัดทําหวังอยางยิ่งวาจะไดรับคําทวงติงเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นในโอกาสตอไป 
 
                  คณะผูจัดทํา 
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การรับแจงเหตุ 

ขั้นตอนที่ 1 กลาวสวัสดี  แนะนําตนเอง  กระผม/ดิฉัน …(ชื่อ/ นามสกุล/ ชื่อหนวยงานรับแจงเหตุ)   ยินดีรับแจงเหตุ 
ขั้นตอนที่ 2 รับขอมูลโดยซักถามคําถาม 
                 2.1   สถานที่เกิดเหตุหรือจุดเกิดเหต ุ จุดที่สังเกตได เสนทางที่สามารถจะไปไดถึง 
                 2.2   เกิดเหตุอะไร  มีผูบาดเจ็บกี่คน   
                 2.3   เพศ อายุ ของผูบาดเจ็บ แตละคนมีอาการอยางไรบาง  
             2.4   การชวยเหลือเบื้องตนที่ใหไปแลว 
                 2.5   ชื่อผูแจง หรือผูใหการชวยเหลือและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอกลับได 
                 2.6   ถามคําถามเฉพาะอาการ  ตามคูมือปฏิบัติการรับแจงเหตุและใหคําปรึกษาโรคในภาวะฉุกเฉิน 
ขั้นตอนที่ 3  ประสานกับหนวยงานตางๆที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ผูแจงเหตุตองการความชวยเหลือ 

3.1 หนวยแพทยฉุกเฉินหรือหนวยกูชีพ ใหการรักษาพยาบาล ณ จุดเกิดเหตุ 
3.2 อาสาสมัครในทองที่ 
3.3 เจาหนาที่ตํารวจ 
3.4 หนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

ขั้นตอนที่ 4  ใหคําแนะนําตาม”คูมือปฏิบัติการรับแจงเหตุและใหคําปรึกษาโรคในภาวะฉุกเฉิน” ทางโทรศัพทกับผูขอความชวยเหลือตลอดเวลา  
เจาหนาที่วิทยุควร 
  1. พูดคุยโตตอบดวยความสุภาพ และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถ 
  2. ผานการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องตน (มีความรูเรื่องการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (CPR)  การหามเลือด การดามกระดูก การยกและเคลื่อนยาย) 
คําแนะนําในการใชคูมือปฏิบัติการรับแจงเหตุและใหคําปรึกษาโรคในภาวะฉุกเฉิน   
            1. สืบคนตามอาการของโรคจากสารบัญ   ซึ่งเรียงลําดับเรื่องตามตัวอักษรภาษาไทย 
            2. คําถามสําคัญ  เปนคําถามที่ตองถามกอน 
           3. คําถามเพิ่มเติม  เปนคําถามที่ควรจะถาม ถามีเวลา ตามความเหมาะสมของสถานการณ 
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สารบัญ 
 
ลําดับที ่1   หัวใจและการหายใจหยุดทํางานในผูใหญ-เด็ก 

2 กระดูกหัก 
3 การคลอด 
4 กินยาเกินขนาด 
5 คลุมคลั่ง / เอะอะโวยวาย 
6 งูกัด 
7 จมน้ํา 
8 เจ็บหนาอก 
9 ชัก 
10 ไดรับสารพิษ 
11 ตกจากที่สูง 
12 ถูกทํารายรางกาย / ถูกขมขืน 
13 ถูกยิง / ถูกแทง 

               14  บาดเจ็บที่ศีรษะ / คอ / กระดูกสันหลัง 
 

ลําดับที ่ 15  ปวดทอง 
            16  ปวดศีรษะ 
            17  ปวดหลัง  
            18  ปญหาเกีย่วกับตา 
            19  ปญหาทางเดินหายใจ 

 20   เปนลมหมดสต ิ/ ไมรูสึกตัว 
 21   แผลไฟไหม 
 22   ไฟฟาดูด 
 23   มีสิง่แปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 
 24   เลอืดออก / เลือดกําเดาไหล 
 25   เลอืดออกทางชองคลอด / แทง 
 26   สตัวกัด ยกเวนงู 
 27   อาเจียนเปนเลือด  /  ถายเปนเลือด 
 28   เอดส 
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หัวใจและการหายใจหยุดทํางานในผูใหญ 
(CARDIAC / RESPIRATORY ARREST ADULT) 

ขั้นตอนการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (CPR) 
สําหรับผูปวยอายุตั้งแต 8 ปขึ้นไป 
1. ผูปวยรูสึกตัวหรือไม  ใหเขยาตัวหรือเรียกเสียงดัง ๆ  ถาไมตอบสนองตอ
สิ่งกระตุน 

2   ใหติดตอขอความชวยเหลือ 
3    หายใจไดเองหรือไม  ถาไมหายใจ ใหชวยหายใจดวยวิธีเปาปาก 

3.1 จัดผูปวยใหนอนราบ 
     3.2 ปลดเสื้อผาผูปวยใหคลายออก 

    3.3 คุกเขาดานขางผูปวย 
    3.4 เปดทางเดินหายใจ  โดยดันหนาผากเชยคางขึ้น 
    3.5 ประเมินวาผูปวยหายใจหรือไม  เอียงหนาใหหูอยูใกลปากและจมูก   
         ของผูปวยตามองไปที่หนาอก ดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกวาขยับ   
         ขึ้นลง ตามการหายใจหรือไม  หูฟงเสียงลมหายใจ  แกมสัมผัสลม 
         หายใจออก 
   3.6  ถาผูปวยไมหายใจ  ใหชวยหายใจ  โดยใชมือบีบจมูกผูปวย        

แลวผูชวยเหลือหายใจเขาปอดเต็มที่  อาปากครอบไปบนปาก 
        ผูปวยจนสนิท  แลวเปาลมเขาปากผูปวยเต็มที่ 2 ครั้ง 
   3.7 สังเกตวาลมที่เปา เขาสูปอดผูปวยหรือไม  โดยดูจากการเคลื่อนไหว 

ของทรวงอก ถาลมที่เปาไมเขาตัวผูปวย   ใหเปาปากซ้ําอีกครั้งหนึ่ง   
ถายังไมมีลมที่เปาเขาตัวผูปวยอีก 

     อาจมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ ใหลวงเอาเสมหะ  
     เศษอาหาร เสมหะ  ฟนปลอม (ถามี) ออกกอน แลวใหชวย  
     หายใจตอ    
3.8 ถาผูปวยสามารถหายใจไดเอง  ใหหยุดชวยหายใจและคอย  
สังเกตการหายใจตอไปอีก  

   4.  ตรวจสอบชีพจรที่คอ (CAROTID) ถามีชีพจรไมตองกดหนาอก 
   5.  ถาไมมีชีพจรใหทําการกดหนาอก (CHEST COMPRESSION) 
  5.1 วางสนมือตรงกึ่งกลางระหวางหนาอกผูปวยเหนือลิ้นป 

       2 นิ้วมือ 
      5.2 วางมืออีกขางทับดานบน 

 5.3 กดน้ําหนักลงไปยังสนมือ 2 ขาง  ลึก 1.5 – 2 นิ้ว 
 5.4 กดหนาอก 15 ครั้ง  โดยนับเปนจังหวะ 1 และ 2 และ 3 และ   
       4….จนถึง  15 
 5.5 บีบจมูกและดันหนาผากเชยคาง  ชวยหายใจดวยวิธีเปาปาก  
       2 ครั้ง สลับการกดหนาอก 

   6. ทําซ้ําในขั้นตอนขอที่ 5 ( 4 รอบ) 
   7.ประเมินการหายใจและชีพจร  ถาผูปวยยังไมหายใจและชีพจรยัง  
     ไมเตนใหชวยจนกวาผูปวยจะหายใจไดเอง  หรือหนวยกูชีพไปถึง 
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ขั้นตอนการชวยฟนคืนชีพ  (CPR) 
 คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 

1. ถาผูปวยอาเจียน 
- ตะแคงหนาผูปวยไปดานขาง 
- ลวงเอาเสมหะหรือเศษอาหารออกจากปากผูปวย   กอนทําการ
ชวยหายใจ 

2. ในกรณี CPR หญิงตั้งครรภ  ใหจัดทานอนตะแคงซายของผูปวย   โดย
ใชผาหนุนรองหลังไว ผูชวยเหลือนั่งหันหนาเขาหาผูปวย  กดหนาอก
ใหแรงกดตั้งฉากกับลําตัวผูปวย 
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ขั้นตอนการชวยฟนคืนชีพตอ  (CPR) 
การชวยฟนคืนชีพในเด็ก 
เด็กอายุ 1 – 8 ป  
1. ตรวจดูวาหมดสติจริงหรือไม(ไมรอง ไมเคลื่อนไหว) 
2. จัดใหนอนหงายบนพื้นราบ 
3. เปดทางเดินหายใจและตรวจดูการหายใจ 
    ถาไมหายใจเปาปากชวยหายใจ  1  ครั้ง 
4. ตรวจชีพจรที่คอ  ถาคลําไมไดใหกดหนาอก  อัตราสวนในการกด
หนาอกตอการเปาปากเปน 5 : 1   

5. ตรวจชีพจรและการหายใจ  ถายังไมม…ีใหทําการชวยฟนคืนชีพตอไป  
ควรกดหนาอกใหได 80 – 100 ครั้ง / นาที   จนกวาหนวยกูชีพไปถึง 
 

 
เด็กอายุต่ํากวา 1  ป 
1. ตรวจดูวาเด็กหมดสติจริงหรือไม  (ไมรอง ไมเคลื่อนไหว) 
2. จัดใหนอนหงายบนพื้นราบ 
3. เปดทางเดินหายใจและตรวจดูการหายใจ  ถาไมหายใจชวยหายใจใน  
    เด็กเล็กใหผูชวยประกบปากครอบปากและจมูกของเด็ก  แลวเปาลม 
    ผานเขาทั้งทางปากและจมูกของเด็ก 
4.  ตรวจชีพจรใหคลําหลอดเลือดแดง   ที่โคนแขนดานในตรงรอยพับหรือ  
    ขอศอกถาคลําไมได  ใชนิ้วมือ  2 นิ้ว  วางที่บริเวณครึ่งลางของกระดูก  
    หนาอก     โดยวางนิ้วถัดจากระดับราวนมลงมาเล็กนอย กดหนาอกลึก 
    ประมาณ  ½ - 1 นิ้ว   อัตราสวนในการกดหนาอกตอการเปาปากเปน   
5. ตรวจชีพจรและการหายใจ  ถายังไมมี…ใหทําการชวยฟนคืนชีพตอไป    
    จนกวาหนวยกูชีพไปถึง 
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กระดูกหัก 
(FRACTURES) 

คําถามสําคัญ 
1. กระดูกหักบริเวณอวัยวะใด  (เชน  แขน  หรือขา) 
2. สาเหตุของการบาดเจ็บ (เชน  ถูกตี , ถูกชน  เปนตน) 
3. กระดูกหักรวมกับมีบาดแผลเปดหรือไม 
4. มีเลือดออกหรือไม 
5. มีอาการชาบริเวณอวัยวะที่หักหรือไม 
6. ระดับความรูสึกตัวเปลี่ยนแปลงหรือไม  เชน  ตอนแรกพูดคุยรูเรื่อง  
ตอมาซึมหรือกระสับกระสวย  ไมรูสึกตัว  เปนตน 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถากระดูกหักแบบไมมีแผล  ไมใหเคลื่อนไหวอวัยวะนั้นๆ  หรือทําการ
ดามอวัยวะนั้นๆ ถาสามารถหาวัสดุมาดามได 

2. ถากระดูกหักแบบมีแผล  หรือกระดูกโผลออกมา    ไมใหดันกระดูก
เขาไป  จัดใหอวัยวะนั้นอยูนิ่งๆ  รอจนกวาหนวยกูชีพจะมาถึง 

3. ถามีเลือดออกใหปดแผลหามเลือด 
4.  ปลอบโยน ใหกําลังใจ และดูแลความสุขสบายทั่วๆ ไป    จนกวา  
     หนวยกูชีพจะมาถึง 
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การคลอด 
(CHILDBIRTH / OBSTETRICS) 

คําถามสําคัญ 
1. มารดาอายุเทาไร  ทองที่เทาไร 
2. อายุครรภกี่เดือน (กําหนดคลอดเมื่อไร) 
3. เคยแทงหรือไม 
4. มีมูกเลือดหรือน้ําใสๆ ออกทางชองคลอดหรือไม  ตั้งแตเมื่อไร 
5. เริ่มเจ็บทองตั้งแตเมื่อไร  เจ็บหางๆ หรือ ถี่ๆ  (คือเจ็บแตละครั้งนาน
กี่นาท)ี 

6. มีลมเบงหรือไม 
7. เด็กคลอดออกมาหรือยัง    ถาเด็กคลอดออกมาแลว  เด็กดิ้นหรือรอง
เสียงดังหรือไม  ตัวแดงหรือไม   

คําถามเพิ่มเติม 
1.ฝากครรภหรือไม  ที่โรงพยาบาลใด  ผลเลือดปกติหรือไม 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถาเด็กยังไมคลอด  แนะนําใหหายใจลึกๆและยาวๆ 
2. ควรจัดใหมารดานอนตะแคงขางซาย 
3. ปลอบโยนใหกําลังใจเพื่อคลายความวิตกกังวล 
4. ถาศีรษะเด็กโผล  หามขัดขวางการคลอด  หามหนีบขาหรือไขวขา  
ปลอยใหการคลอดเปนไปโดยธรรมชาติ  หามดึงเด็กออกมา  ระวัง
ไมใหศีรษะเด็กกระแทกพื้น 

5. ถาเด็กคลอดมาแลว     จัดตะแคงหนาไมใหหนาจมลงไปในน้ําคร่ํา  
เช็ดปาก จมูกดวยผาหรือสําลีสะอาด    หอตัวเด็กดวยผาสะอาด  รอ
จนกวาหนวยกูชีพจะมาถึง 

6. ถาเด็กคลอดออกมาไมดิ้น  ตัวเขียว  ไมรอง  ไมหายใจ  หัวใจหยุด
เตน  รีบใหการชวยเหลือโดยเปาปากและนวดหัวใจ  ดูขั้นตอนการ
ชวยฟนคืนชีพขั้นตน หนา 5 

7. ถาเด็กเอาแขน  ขา   หรือกนออก  หามดึง  ใหรอหนวยกูชีพมา
ดําเนินการตอ 
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กินยาเกินขนาด 
(DRUG OVERDOSE) 

คําถามสําคัญ 
1. ทดสอบความรูสึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม  ถาปลุกตื่น
แลวพูดคุยรูเรื่องหรือไม 

2. ถาปลุกไมตื่น  ตรวจการหายใจและตรวจสอบชีพจร 
3. กินยา อะไรเขาไป 

-   ชื่อ / ชนิด 
-   ขนาด 
-   จํานวน 

4. มีอาเจียนหรือไม 
5. ผูปวยคลุมคลั่ง  หรือใชความรุนแรงหรือไม 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถาผูปวยหมดสต ิ ใหดูคําแนะนําเรื่องเปนลมหมดสต ิ/ ไมรูสึกตัว  
     หนา 27 
2. ถาผูปวยไมหายใจ  หรือหัวใจหยุดเตน  ใหชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 

(CPR) ดูหนา 3 
3. ถามีการอาเจียนจัดผูปวยตะแคงหนา  เพื่อปองกันการสําลัก ถา
เปนไปไดใหเก็บสิ่งที่อาเจียรออกมา ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของตรวจด ู

4. ถาผูปวยคลุมคลั่ง     หรือใชความรุนแรง   ใหเคลื่อนยายวัตถุสิ่งของ
มีคมที่อาจกอใหเกิดอันตรายออกจากบริเวณใกลเคียง   หรือขอความ
ชวยเหลือจากตํารวจ 

5. เก็บตัวอยางยาที่กินเขาไป หรือภาชนะที่ใสใหเจาหนาที่ตรวจดู   
6.   ถาไมแนใจวากินยาอะไรเขาไป หามทําใหอาเจียร 
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ขอมูลเพิ่มเตมิ 

คําถามเพิ่มเติม 
1. ซักประวัติการเจ็บปวยของผูปวย 
2. ซักประวัติการใชยาของผูปวย (กินยาอะไรเปนประจํา ระยะเวลาที่กิน) 
3. สงสัยวามีสาเหตุอื่นหรือไม  นอกจากการใชยา (มีปญหาดานจิตใจ)     
4. มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล รวมกับการใชยาหรือไม 

ขอมูลสําหรับผูแนะนํา 
1. ถาผูปวยมีภาวะวิกฤตจากการใชยา/สาร  ขอขอมูลและคําแนะนํา
เกี่ยวกับคุณสมบัติยา/สารที่ศูนยพิษวิทยา โรงพยาบาลรามาธิบด ี 

      ตลอด 24 ชม.  โทร (02) 2468282 , (02) 2011083 
2. ผูแนะนําควรพูดโทรศัพทกับผูปวยดวยความชัดเจน  ใชน้ําเสียงสงบ
เย็น     และใหผูขอความชวยเหลืออยูกับผูปวยดวย 

3. ถาผูปวยพูดไมคอยรูเรื่อง  ใหคําแนะนําทางโทรศัพทไปเรื่อยๆ  
เพื่อใหผูปวยสงบลง หรือไดที่อยูของผูปวย จนกวาหนวยกูชีพจะไปถึง 
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คลุมคลั่ง / เอะอะโวยวาย 
(PSYCHIATRIC / MANIA) 

คําถามสําคัญ 
1. เคยมีอาการเชนนี้มากอนหรือไม   
2. ครั้งนี้มีอาการตั้งแตเมื่อไร   
3. มีประวัติการใชยาหรือติดสารเสพติดหรือไม 
4. ซักประวัติการเจ็บปวยและการรักษาทางจิตเวช 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. จัดสิ่งแวดลอมใหปลอดภัย  ระวังอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผูปวยและ
ผูอื่น ใหเคลื่อนยายวัตถุสิ่งของมีคมออกจากบริเวณใกลเคียง 

2. ขอความชวยเหลือจากตํารวจ 
3. ไมสรางสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราที่ทําใหผูปวยหวาดระแวงและอาจทําราย  
     ผูอื่น ทํารายตัวเองหรือทรัพยสิน  
4. ผูชวยเหลือใหอยูบริเวณทางออกที่สะดวก เชนบริเวณประตู ปากซอย 
เพื่อความปลอดภัยของตนเอง ในกรณีที่ผูปวยคลุมคลั่งและจะทํารายผูอื่น 
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งูกัด 
(SNAKE BITES) 

คําถามสําคัญ 
1. ทดสอบความรูสึกตัว โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม  ถาปลุกตื่น
แลว พูดคุยรูเรื่องหรือไม   

2. ถาปลุกไมตื่น  ใหตรวจการหายใจและตรวจชีพจร 
3. ถูกกัดบริเวณไหน และรอยแผลเปนอยางไร 
4. มีจ้ําเลือดตามตัวหรือเลือดออกผิดปกติหรือไม 
5. ทราบชนิดของงูหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ในกรณีผูปวยไมหายใจ      หรือหัวใจหยุดเตน  ใหชวยฟนคืนชีพ
เบื้องตน (CPR) ดูหนา 3 

2. ใหดูรอยแผล    งูพิษกัด จะมีรอยเขี้ยว  1 หรือ 2  จดุ    (งูไมมีพิษ
แผลจะเปนรอยถลอก) 

3. จัดใหมือหรือเทาที่ถูกกัด  อยูระดับเดียวกันหรือต่ํากวาระดับหัวใจ 
-    บีบเลือดบริเวณปากแผลออกใหมากที่สุด 
-    บาดแผลที่ถูกกัด  ควรลางดวยสบูและน้ํา 
-    ใหยาระงับความเจ็บปวดได         แตอยาใหยาที่มีสวนผสมของ
แอลกอฮอล  ยาระงับประสาทหรือยานอนหลับ  หามใหดื่มเหลา  
ยาดองเหลา 

-    ใชความเย็นประคบบริเวณแผล  เพื่อใหพิษเขาสูหัวใจชาลง 
4. พยายามเคลื่อนไหวรางกายใหนอยที่สุด  และใหนอนลง 
5. ปลอบโยน ใหกําลังใจผูปวย   
6. ถาจับงูไดใหนํางูมาใหเจาหนาที่ดวย 
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งูพิษในประเทศไทย  แบงออกเปน  3  ประเภท  คือ 
 
1. งูพิษตอระบบประสาท   :  ทําใหมีอาการหนังตาตก  ลืมตาไมขึ้น  ขากรรไกรแขง็  พูดไมชัด  กลืนน้ําลายไมได  แนนหนาอกหายใจไมสะดวก    
                                        อัมพาต     ไดแก      งูจงอาง  งูเหา  งูสามเหลี่ยม  เปนตน 
2.  งูพิษตอระบบโลหิต       :   บวมบริเวณที่ถูกกัด   มีเลือดซึมตามรอยเขี้ยว   จ้ําเลือดออกใตผิวหนัง   เลือดออกตามไรฟน   เลือดกําเดาไหล      
                                        อาเจียนเปนเลือด  ถายอุจจาระและปสสาวะเปนสีดํา  มีเลือดปน  ไดแก  งูแมวเซา  งูกะปะ  งูเขียวหางไหม  เปนตน 
3.  งูพิษตอระบบกลามเนื้อ  :  เจ็บปวดกลามเนื้อ  โดยเฉพาะที่สะโพกและไหล  ไดแก  งูทะเล 
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จมน้ํา 
(DROWNING) 

คําถามสําคัญ 
1. ผูปวยยังจมน้ําอยู  หรือชวยขึ้นมาบนบกแลว 
2. ทดสอบความรูสึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม  ถาปลุกตื่น
แลว  พูดคุยรูเรื่องหรือไม   

3. ถาปลุกไมตื่น  ใหตรวจการหายใจและตรวจชีพจร 
 
 
 
 
 
คําถามเพิ่มเติม 
มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น  มีการบาดเจ็บของอวัยวะสวนอื่นดวยหรือไม 
เชน กระดูกหัก 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถาผูปวยยังไมจมน้ํา และพยายามจะขึ้นจากน้ํา    ใหชวยเหลือโดย
โยนสิ่งของใหเกาะ   เชน  เชือก  หรือเสื้อชูชีพ 

2. ถาผูชวยเหลือวายน้ําเปนจะลงไปชวยตองรูวิธีการชวยเหลือที่ถูกตอง 
ถาไมแนใจไมควรลงไปชวย เพราะจะทําใหผูชวยเหลือจมน้ําได 

3. ถานําผูปวยขึ้นมาจากน้ําไดแลว และผูปวยไมหายใจ  หรือหัวใจหยุด
เตน  ใหชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (CPR) ดูหนา 3 

4. ในกรณี  ผูปวยหายใจไดเอง  ใหจัดผูปวยนอนตะแคงดานใดดานหนึ่ง 
     เพื่อปองกันการสําลัก   
5.  หมผาใหความอบอุนและดูแลความสุขสบายทั่วไป  
6.  ดูแลและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงจนกวาหนวยกูชีพจะมาถึง 
 
ขอมูลสําหรับผูแนะนํา 
1. การจมน้ําเย็น  สมองจะทนตอการขาดออกซิเจนไดนานกวาการจมน้ํา
ธรรมดา  ถึงแมวาผูปวยจะจมน้ํามานานแลว  ก็ควรใหการชวยชีวิต
ตอไป  จนกวาหนวยกูชีพจะมาถึง 

2. ถามีหรือสงสัยวาอวัยวะสวนใดไดรับบาดเจ็บ  ใหคําแนะนําตาม
อาการบาดเจ็บ 
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เจ็บหนาอก 
(CHEST PAIN) 

คําถามสําคัญ 
1. อายุเทาไร เพศใด 
2. สอบถามอาการอื่นที่เกิดรวมดวยวามีหรือไม  เชน  มีอาการบวมตาม
แขน ขา หรือหนังตา   มีไข  มือเทาเย็น  เหงื่อออก  หนาซีด  เปนลม  
หมดสติ 

3. สอบถามอาการปวดเปนอยางไร 
-   ปวดเฉพาะที ่
-   ปวดจี๊ดหรือปวดราวไปที่อวัยวะใด 
-   ระยะเวลาของการปวดนานเทาไร 

4. สอบถามโรคประจําตัว  มีประวัติเปนโรคอะไร  รักษาที่ไหน     และ
กินยาอะไร 

5. ขณะปวดไดกินยาลดปวดอะไรหรือไม  และเมื่อกินแลวอาการทุเลา
หรือไม 

 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถามียาบรรเทาอาการเจ็บหนาอก ( NTG ) ใหอมใตลิ้นทันที 
2. จัดใหนอนศรีษะสูง  กึ่งนั่งกึ่งนอน 
3. ปลอบโยนใหผูปวยคลายความวิตกกังวล 
4. จํากัดกิจกรรมของผูปวยไมใหออกแรงใด ๆ  เพื่อลดการทํางานของ
หัวใจ    (ตองอธิบายใหผูปวยเขาใจเหตุผล) 

5. ดูแลความสุขสบายทั่วไป 
6. รวบรวมยาที่ผูปวยรับประทานอยู     เตรียมพรอมใหเจาหนาที่หนวย
กูชีพด ู 
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ชัก 
(CONVULSIONS / SEIZURES) 

คําถามสําคัญ 
1. ผูปวยหยุดชักหรือยัง  ถายังชักอยูใหดูคําแนะนําดานขวามือ 
2. ระดับความรูสึกตัว  เปนอยางไร  ทดสอบความรูสึกตัวโดยการเรียก  
หรือปลุกตื่นหรือไม  ถาปลุกตื่นแลวพูดคุยรูเรื่องหรือไม   

3. ถาปลุกไมตื่นใหดูวาผูปวยหายใจไดเองหรือไม 
4. เคยมีประวัติชักมากอนหรือไม  ถามีประวัติชัก  ผูปวยยังรับประทาน
ยากันชักอยูหรือไม 

5. เคยไดรับอุบัติเหตุที่ศีรษะมากอนหรือไม 
6. ถาผูปวยเปนผูหญิง  ใหถามวาตั้งครรภอยูหรือไม  
7.  ถาผูปวยเปนเด็ก  ใหถามวามีไข(หรือตัวรอน)รวมดวยหรือไม   
 
 
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. หามผูกยึดผูปวยขณะชัก  ควรนําสิ่งที่กอใหเกิดอันตรายตอตัวผูปวย
ออกจากบริเวณนั้น  เชน  โตะ  เกาอี ้ พัดลม  กาตมน้ํา  หรือหามนํา
วัสดุใด ๆ  เชน  ผาหรือชอนเขาไปในปากขณะชัก 

2. สังเกตอาการผูปวยจนกวาจะหยุดชัก 
3. หลังหยุดชัก  จัดใหผูปวยนอนพัก  หรือนอนตะแคงหนา 
4. ดูแลทางเดินหายใจใหโลง  ลวงเอาเสมหะหรือน้ําลายออก  ถาผูปวย
หยุดหายใจ  ใหชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (CPR) ดูหนา 3 

5. หลังชักใหอยูกับผูปวย  เมื่อผูปวยรูสึกตัวใหพูดคุย    ใหความมั่นใจ
กับผูปวย 

6. เก็บรวบรวมยาที่ผูปวยใช  สําหรับใหเจาหนาที่ดู 
ขอมูลสําหรับผูแนะนํา 
สาเหตุของอาการ อาจมาจาก    ลมบาหม ู  ไดรับการบาดเจ็บที่ศีรษะ 
เนื้องอกในสมอง  เยื่อหุมสมองอักเสบ  หัวใจหยุดเตน  ขาดออกซิเจน  
มีไข  น้ําตาลในเลือดต่ํา  ลงแดงจากเหลา  หรือสาเหตุอื่น ๆ  
ปญหาแทรกซอน  เชน  ทางเดินหายใจอุดตัน  เขียวจากขาดออกซิเจน  
กัดลิ้นตนเอง  กระดูกหัก  สําลักเสมหะ  การชวยฟนคืนชีพที่ไมเหมาะสม  
ชักไมหยุด และอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นขณะชัก เชน ตกเตียง 
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ไดรับสารพิษ 
(POISONING) 

คําถามสําคัญ 
1. ไดรับสารอะไร โดยวิธีใด และมีปริมาณเทาไร  
2. ทดสอบความรูสึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม  ถาปลุกตื่น
แลว    พูดคุยรูเรื่องหรือไม 

3. ถาปลุกไมตื่น  ใหตรวจการหายใจและตรวจชีพจร 
4. เวลาที่ไดรับสารพิษ 
5.   ขณะนี้ผูปวยมีอาการอยางไรบาง 
 
คําถามเพิ่มเติม 
1. ผูปวยมีการอาเจียนหรือไม 
2. รูสาเหตุกอนที่จะไดรับสารพิษหรือไม 
3. มีความคิดที่จะฆาตัวตายดวยหรือไม 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถาผูปวยไมรูสึกตัว  จัดใหนอนตะแคงหนา 
2. ถาผูปวยไมหายใจ  หรือหัวใจหยุดเตน  ใหชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 

(CPR) ดูหนา 3 
3. ถาผูปวยรูสึกตัวดี  ใหดื่มนมหรือน้ําเย็น 4-5 แกว  หรือกลืนไขขาวดิบ 

5-10 ฟอง  จะชวยใหพิษยาถูกดูดซึมไดนอยลง 
4. ถาผูปวยอาเจียนสารพิษออกมาใหเก็บสิ่งอาเจียนไวใหเจาหนาที่ดู 
5. เก็บตัวอยางสารพิษหรือภาชนะที่บรรจุไวใหเจาหนาที่ด ู
 
ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับผูแนะนํา 
1. ถาผูปวยไดรับสารเคม ี หรือสารพิษ  ขอขอมูลและคําแนะนําเกี่ยวกับ
สารพิษไดที่ศูนยพิษวิทยา  โรงพยาบาลรามาธิบดี ตลอด 24 ชม. 

     โทร. (02) 2468282 , (02) 2011083 
2. ถาผูปวยพยายามฆาตัวตาย  โดยการกินยาหรือสารพิษบอยครั้ง  ควร
ปรึกษาแพทย หรือศูนยสุขภาพจิตเด็กและวัยรุน  โทร. 02 - 2457798 
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ตกจากที่สูง 
(FALLS) 

คําถามสําคัญ 
1. ตกจากที่สูงเทาใด  (เชน ตกจากตึกกี่ชั้น  บันไดกี่ขัน้  หรือตกตนไม  
สูงประมาณกี่เมตร) 

2. ทดสอบความรูสึกตัวโดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม ถาปลุกตื่นแลว
พูดคุยรูเรื่องหรือไม 

3. ตรวจการหายใจ 
-   หนาอกหรือทองกระเพื่อมหรือไม 
-   มีเสียงหายใจสัมผัสหรือไดยินหรือไม 

4. การบาดเจ็บรวมของอวัยวะอื่น เชน 
-   มีบาดแผล  เลือดออกหรือไม  ที่อวัยวะใด 
-   มีกระดูกหัก  อวัยวะผิดรูปหรือไม 
-   ผูบาดเจ็บบอกวาเจ็บบรเิวณใดหรือไม 
-   สอบถาม  เพศ  อายุ 

5. สอบถามสาเหตุของการตก  เชน ตกลงมาเอง หรือตองการฆาตัวตาย  
หรือถูกไฟดูด  เปนตน  (ถาถามได) 

 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. แนะนําหามเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ  เพราะอาจเกิดภาวะแทรกซอน  
กรณีมีกระดูกคอหรือหลังไดรับบาดเจ็บ 

2. ถามีการบาดเจ็บอื่นรวมดวยตองใหการปฐมพยาบาลกอน  เชน  ถามี
เลือดออกตองหามเลือด  ถามีกระดูกหักตองเขาเฝอก  เปนตน 

3. ถาจําเปนตองเคลื่อนยายเนื่องจากสถานการณไมปลอดภัย  ตองให
ผูบาดเจ็บนอนหงายบนแผนกระดาน          กรณีจําเปนตองพลิกตัว
ผูบาดเจ็บตองใหตัวและศีรษะตรงเปนแนวเดียวกันเหมือนทอนซุง  
และนําออกมาในที่ปลอดภัย รอจนกวาหนวยกูชีพจะมาถึง 

4. ถาผูบาดเจ็บไมหายใจ  หัวใจหยุดเตน  ตองชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 
(CPR) หนา  3 

5.   ไมใหดื่มน้ําหรืออาหารใดๆ 
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ถูกทํารายรางกาย / ถูกขมขืน 
(ASSAULT / RAPE) 

คําถามสําคัญ 
1. เกิดขึ้นตั้งแตเมื่อไร 
2. รูสึกตัวดี  พูดคุยปกติหรือไม 
3. หายใจปกติหรือไม 
4. ถูกทํารายรางกายอยางไร ดวยอาวุธใด  มีสวนใดของรางกายที่ไดรับ
บาดเจ็บบาง 

5. ถาถูกขมขืน  ไดรับบาดเจ็บอื่นดวยหรือไม 
6. มีเลือดออกที่ใด  
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. แจงเจาหนาที่ตํารวจ 
2. นําผูบาดเจ็บไปอยูในที่ปลอดภัย 
3. ระมัดระวังเรื่องทางเดินหายใจอุดตัน  การหายใจ และหัวใจหยุดเตน 
4. ถามีเลือดออกใหการหามเลือด 
5. อยาทําลายหลักฐานหรือรูปคดี 
6. ถาถูกขมขืน  หามเปลี่ยนเสื้อผา  อาบน้ํา  หรือไปหองน้ําตามลําพัง 
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ถูกยิง / ถูกแทง 
(GUNSHOT WOUND / STAB WOUND ) 

คําถามสําคัญ 
1. เกิดขึ้นเมื่อใด 
2. รูสึกตัวดี  พูดคุยปกติหรือไม 
3. ถูกยิง / แทงบริเวณใด 
4. ลักษณะบาดแผล หรือมีบาดแผลมากกวาหนึ่งแหงหรือไม 
5. มีเลือดออกมากหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. แจงตํารวจ 
2. พาผูบาดเจ็บไปที่ปลอดภัย 
3. หามทําลายหลักฐาน / รูปคด ี/ สภาพแวดลอม 
4. หามเอาวัสดุติดคาออกจากตัวผูบาดเจ็บ 
5. ปดแผลหามเลือด 
6. ระมัดระวังเรื่องทางเดินหายใจอุดตัน  การหายใจ และหัวใจหยุดเตน 
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บาดเจ็บที่ศีรษะ  คอ  กระดูกสันหลัง 
(HEAD / NECK / SPINE INJURY) 

คําถามสําคัญ 
1. มีเหตุการณอะไรเกิดขึ้น 
2. ทดสอบความรูสึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุก  ตื่นหรือไม  ถาปลุกตื่น
แลว    พูดคุยรูเรื่องหรือไม   

3. ถาปลุกไมตื่น  ใหตรวจการหายใจ และตรวจชีพจร 
4. มีเลือดออกจากปาก  จมกู  หู  หรือมีแผลเปดหรือไม 
5. ถาถามตอบรูเรื่องใหถามวา  มีอาการปวดคอ  หรือชา  เจ็บแปลบๆ 
บริเวณแขน  ขา  ขยับไดหรือไม 

 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. อยาเคลื่อนยายผูปวยโดยไมจําเปน พยายามใหนอนอยูในทาเดิม   
2. ดูแลทางเดินหายใจ    ถามีอาการอาเจียนใหตะแคงหนา  ลวงเศษ
อาหารออก  หามขยับศีรษะและคอ 

3. ถามีเลือดออกจากจมูก  หรือหู   ใหใชสําลีซับ  หามใชสิ่งใดๆไป 
     อุดกั้นการไหลของเลือด 
4. ถามีแผลเลือดออกใหกดแผลหามเลือดโดยตรง 
5. ถาจําเปนตองเคลื่อนยายใหดูขอมูลสําหรับผูแนะนําหนาตอไป 
6. ถาบาดเจ็บจากอุบัติเหตุจราจร และผูบาดเจ็บสวมหมวกกันน็อคอยู 
ไมควรถอดหมวกกันน็อคออก ใหเปดเฉพาะหนากาก และรอจนกวา
หนวยกูชีพจะมาชวยเหลือตอไป 
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ขอมูลเพิ่มเตมิ 

 
 

ขอมูลสําหรับผูแนะนํา 
1. หลักการทั่วไปในการดูแลผูที่ไดรับบาดเจ็บ   คือ  การดูแลทางเดิน
หายใจ  การหายใจ  ระบบไหลเวียนโลหิต  แตสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับ
ผูที่ไดรับบาดเจ็บบริเวณศีรษะ  คอ  และกระดูกสันหลัง  คือ  ไมใหมี
การเคลื่อนไหวบริเวณศีรษะและคอ 
-  ถาจําเปนตองเคลื่อนยาย  จะตองใหผูปวยนอนในทาราบเสมอ  
เชน  เปลไมแข็ง ๆ  บานประตู  กระดานแผนเดียว  เวลายกผูปวย
จะตองยกใหตัวตรงเปนทอน   เพราะถายกตัวงอจะทําใหกระดูก
เคลื่อนที่  ไปทําอันตรายไขสันหลังได 

-  เมื่อใชไมกระดานรองแลว    ควรตรึงใหผูปวยติดกับกระดาน  กอน
การเคลื่อนยายทุกครั้ง 

2. ถาผูปวยไมรูสึกตัวและมีการบาดเจ็บที่ศีรษะใหการรักษาเชนเดียวกับ
ผูปวยที่ไดรับบาดเจ็บที่คอ  ถาจําเปนตองเคลื่อนยายผูปวย  ตองใช
ความระมัดระวังใหศีรษะ  ลําคอ  และลําตัวผูปวยอยูในแนวตรง 

3. ผูชวยเหลือที่จะทําการเคลื่อนยาย      ตองมั่นใจวาจะไมกอใหเกิด
การบาดเจ็บจากการเคลื่อนยายผูปวย 
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ปวดทอง 
(ABDOMINAL PAIN) 

คําถามสําคัญ 
1. ปวดบริเวณใด  ลักษณะการปวดเปนอยางไร เชน ปวดจี๊ดๆ ปวดตื้อๆ
ปวดราวไปหลัง ปวดจนตัวงอ ปวดบิด 

2. ปวดตั้งแตเมื่อไร 
3. มีอาการอื่นรวมดวยหรือไม  เชน  เจ็บหนาอก  คลื่นไส  อาเจียน  
ทองเสีย 

4. อายุเทาไร  เพศใด ถาเปนเพศหญิงใหถามประวัติการมีประจําเดือน 
มีตกขาวหรือไม 

5. เคยไดรับการกระแทกหรือบาดเจ็บบริเวณทองเมื่อเร็ว ๆ นี้หรือไม 
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. งดอาหารและเครื่องดื่ม  แมวาผูปวยจะรูสึกตัวด ี
2. ถามีอาการคลื่นไสหรืออาเจียน  ควรจัดใหผูปวยนอนตะแคงไปดาน
ใดดานหนึ่ง     ถามีอาเจียนเปนเลือด  ใหคําแนะนําอาเจียนเปน
เลือด ดูหนา 36 

3. นําผูปวยสงโรงพยาบาล 
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ปวดศีรษะ 
(HEADACHE) 

คําถามสําคัญ 
1. ปวดศีรษะตั้งแตเมื่อไร 
2. อาการปวดศีรษะรุนแรงเพิ่มขึ้นหรือไม  กินยาแกปวดหรือยัง อาการ
ทุเลาลงหรือไม 

3. มีอาการอื่นรวมดวยหรือไม เชน อาเจียนพุง เห็นภาพซอน  แขน ขา
ออนแรง ซึมลง 

4. ไดรับการบาดเจ็บที่ศีรษะ ภายใน 24 ชั่วโมงมากอนหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. จัดใหนอนศีรษะสูง 
2. ถาอาการปวดรุนแรงขึ้น อาเจียนพุง เห็นภาพซอน  แขน ขาออนแรง   
     ซึมลง ใหรีบพบแพทยโดยเร็ว 
 

 



 25

ปวดหลัง 
(BACK PAIN) 

คําถามสําคัญ 
1. เคยไดรับบาดเจ็บบริเวณหลังหรือไม  เชน  ตกจากที่สูง  ยกของหนัก  
หกลมหลังกระแทก  เปนตน 

2. ลักษณะการปวด ระยะเวลาที่ปวด  เปนมานานเทาไร 
3. มีอาการเจ็บหนาอก  วิงเวียน หรือเปนลม  หรือมีอาการแขน ขาชา
รวมดวยหรือไม 

4. ปวดหลังดานใดดานหนึ่งทันทีใชหรือไม  
5. มีไขหรือไม 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถาอาการปวดหลังมีสาเหตุจากการไดรับบาดเจ็บ     หามเคลื่อนยาย
ผูปวยใหดูคําแนะนํา  เรื่องการบาดเจ็บศีรษะ / คอ / กระดูกสันหลัง 
หนา 24 

2. ถาอาการปวดหลังเกิดจาก การตึง/ลาของกลามเนื้อบริเวณหลัง 
แนะนําใหนอนที่นอนแข็งๆ 
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ปญหาเกี่ยวกับตา 
(EYE PROBLEMS) 

คําถามสําคัญ 
1. รูสึกตัวดีหรือไม   
2. ไดรับบาดเจ็บจากอะไร 

- สารเคม ี
- สิ่งแปลกปลอม 
- ถูกแทง 
- อื่น ๆ 

3. มีบาดแผลที่ตาดวยหรือไม   
4. มีน้ําตา  หรือมีเลือดออกจากตาหรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถาผูบาดเจ็บไดรับสารเคมี  ถารูสึกตัวด ี ใหลางตาดวยน้ํามากๆ 
     (ลางนาน 15 นาที) 
2. ถามีบาดแผลที่ตารวมดวย ใหใชผาสะอาดปดแผลไว 
3. ถามีวัตถุปกคา  หามดึงออก  จัดใหนอนพักและปลอบโยนใหคลาย
วิตกกังวล 
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ปญหาทางเดินหายใจ 
(RESPIRATION PROBLEMS) 

คําถามสําคัญ 
1. ลักษณะการหายใจเปนอยางไร  (หายใจหอบ จมูกบาน หายใจชา 
หายใจไมสม่ําเสมอ) 

2. มีอาการตั้งแตเมื่อไร 
3. มีอาการอื่นรวมดวยหรือไม เชน มีเหงื่อออก  ซีด / เขียว  ซึม  
ไมรูสึกตัว 

4. ซักประวัติวา เปนโรคหัวใจ หรือ โรคหอบหืด หรือไม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถาผูปวยหายใจหอบใหนอนศีรษะสูง 
2. ถาไมรูสึกตัว ซึม ใหนอนตะแคงไปดานใดดานหนึ่ง 
3. ถาหยุดหายใจ หรือหัวใจหยุดเตนใหชวยฟนคืนชีพเบื้องตน(CPR) ดู
หนา 3 

4. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง เรื่องการหายใจ 
เพื่อรอหนวยกูชีพมาใหการชวยเหลือตอไป 
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เปนลมหมดสต ิ/ ไมรูสึกตัว 
(FAINTING / UNCONSCIOUS) 

คําถามสําคัญ 
1. ทดสอบความรูสึกตัว   โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม  
ถาปลุกตื่นแลว   พูดคุยรูเรื่องหรือไม 

2. ถาปลุกไมตื่นใหตรวจการหายใจ  และตรวจชีพจร 
3. ซักประวัติการเจ็บปวยเบื้องตน เชน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ 
ผูปวยกินยาอะไรเปนประจํา 

4. กอนเปนลมหมดสต ิ/ ไมรูสึกตัว ผูปวยไดรับยาอะไรไปหรือไม 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. จัดใหผูปวยนอนราบกับพื้น หามหนุนหมอน  คลายเสื้อผา  กันไทยมุง
ใหอากาศถายเทไดสะดวก 

2. ถาผูปวยมีการอาเจียน  จัดใหนอนตะแคงหนา  เพื่อปองกันการสําลัก 
3. ถาผูปวยไมหายใจ หรือหัวใจหยุดเตน  ใหชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 

(CPR) หนา 3 
4. เก็บตัวอยางยาหรือภาชนะที่ใสยาทั้งหมดของผูปวยไวใหเจาหนาที่ดู 
5. สังเกตอาการเปลี่ยนแปลง       รอจนกวาหนวยกูชีพจะมาใหความ 
ชวยเหลือตอไป 
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แผลไฟไหม 
(BURN) 

คําถามสําคัญ 
1. สอบถามสาเหตุการไดรับบาดเจ็บจากแผลไฟไหม เชน  
ไฟไหม ไฟฟาดูด น้ํามัน / แกส / สารเคมีลวก 

2. ยายผูปวยออกมายังที่ปลอดภัยแลวหรือยัง  
3. ทดสอบความรูสึกตัว   โดยการเรียกหรือปลุก   ตื่นหรือไม 
ถาปลุกตื่นแลว    พูดคุยรูเรื่องหรือไม   

4. ถาปลุกไมตื่น  ใหดูวาหายใจไดหรือไม 
5. ผูปวยมีอาการ ไอ หอบจากการสําลักควัน หรือหายใจลําบากหรือไม 
6. ขนาดและตําแหนงของแผลไฟไหมตามบริเวณอวัยวะตางๆ 
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. รีบยายผูปวยออกมายังบริเวณที่ปลอดภัย      ถอดเสื้อที่ถูกไฟไหม 
หรือมีความรอนอยูออก  ถาถอดออกลําบากควรตัดออก แตถาเสื้อผา
ติดกับแผลอยาพยายามดึงออก 

2. ถาไมรูสึกตัว  ใหดูคําแนะนําเปนลมหมดสติ/ไมรูสึกตัว หนา 27 
3. ถาผูปวยไมหายใจหรือหัวใจหยุดเตน  ใหการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน 

(CPR) หนา  3 
4. ใชผาชุบน้ําสะอาดปดบริเวณแผล  อยาใชครีมหรือขี้ผึ้งทาแผล  
5. หมผาใหความอบอุน ดูแลความสุขสบายทั่วไป 
 
ขอมูลสําหรับผูแนะนํา 
ลักษณะความรุนแรงของแผลไฟไหม 
ระดับที่ 1    ผิวหนังมีแดงจัด ปวดแสบรอน  เชน  โดนแดดเผา 
ระดับที่ 2    มีแผลพองตามผิวหนัง 
ระดับที่ 3    แผลไหมเกรียม ซีด–ขาว ชั้นของผิวหนังถูกทําลาย 

                      ทั้งหมด 
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ไฟฟาดูด 
(ELECTRICAL SHOCK) 

คําถามสําคัญ 
1. ถูกกระแสไฟฟาบาน หรือกระแสไฟฟาแรงสูงดูด  
2.   ถาเปนกระแสไฟฟาบาน ใหสับสวิตซไฟ ถาเปนกระแสไฟฟาแรง 
     สูง ใหตามเจาหนาที่การไฟฟา มาตัดกระแสไฟกอน แลวจึงนํา 
     ผูบาดเจ็บออกมายังที่ปลอดภัย 
3.  ทดสอบความรูสึกตัว   โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม 
     ถาปลุกตื่นแลว    พูดคุยรูเรื่องหรือไม 
4.  ถาปลุกไมตื่น  ใหดูวาหายใจไดหรือไม 
5.  หลังถูกกระแสไฟดูด ผูปวยหกลม  หรือพลัดตกจากที่สูงหรือไม 
6. ลักษณะแผลไฟฟาดูดเปนอยางไร 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. หลังสับสวิตซไฟหรือตัดกระแสไฟฟาแลว  ใหนําผูบาดเจ็บออกมายัง 
     ที่ปลอดภัย 
2. อยาทิ้งผูบาดเจ็บ  ผูแจงเหตุควรอยูกับผูบาดเจ็บตลอดเวลา 
3. สังเกตการหายใจและอาการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
4. กรณีตกจากที่สูง ใหระมัดระวังการเคลื่อนยาย    เพราะอาจมีการ 
     บาดเจ็บที่กระดูกสันหลังรวมดวย ใหเคลื่อนยายตามหนา 17 
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มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ 
(CHOKING ADULT) 

คําถามสําคัญ 
1. สําลักอะไรเขาไป 
2. ผูปวยสามารถพูดหรือไอไดหรือไม 
3. อายุของผูปวย 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ตรวจดูอาการวามีการสําลักจริงหรือไม เชน พยายามไอ แตไมมีเสียง 
ใหคําแนะนําการชวยเหลือในหนาตอไป 

2.  ถาผูปวยสามารถพูด  ไอ  หรือมีเสียงได  ไมตองใหการชวยเหลือ  ให   
     รีบนําผูปวยมาพบแพทยที่โรงพยาบาล 
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
สําหรับผูปวยอาย ุ8 ป ขึ้นไป 
ผูปวยรูสึกตัวด ี
1. ใหผูปวยยืนขึ้น ผูชวยเหลือยืนดานหลังผูปวย  โอบมือรอบผูปวย  กํา
มือเปนกําปนวางใตลิ้นปตรงกลางเหนือสะดือ 

2. ใชมืออีกขางหนึ่ง   กุมรอบกําปนอีกมือหนึ่งใหแนน   แลวกระตุกมือ
ดันขึ้นเขาหาตัวผูปวยตรงบริเวณใตลิ้นปของผูปวย  ใหสิ่ง
แปลกปลอมหลุดออกมา     ถายังไมหลุดใหทําซ้ําจนกวาสิ่ง
แปลกปลอมจะหลุดออกมา 

3. ถาผูปวยเริ่มไมรูสึกตัว  ใหโทรศัพทขอความชวยเหลือจากหนวยกูชีพ 
ใหทําตามคําแนะนําหนา 27 

 
 

 
 
ผูปวยไมรูสึกตัว 
1. จัดผูปวยนอนราบกับพื้น 
2. ถาผูปวยไมหายใจ  ใหทําการชวยหายใจแบบผูใหญ ตามหนา 3 
3. การกดหนาทอง (ABDOMINAL THRUSTS) 

3.1 นั่งครอมตรงบริเวณเขาของผูปวย 
3.2 วางสนมือตรงบริเวณใตลิ้นปเหนือสะดือ มืออีกขางหนึ่งวางทับ
บนหลังมือแรก ใหสันมือตรงกัน  

3.3 ออกแรงกระแทกดันไปทางศีรษะผูปวย ในแนวกึ่งกลางลําตัว ดวย
ความเร็วติดตอกัน 5 ครั้ง  

3.4 อาปากผูปวยดูวาสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาอยูในปากผูปวย 
     หรือไม   ถามีสิ่งแปลกปลอมอยูใหลวงออก  

     3.5 ถาสิ่งแปลกปลอมยังไมหลุดออกมา   ใหทําซ้ํา ตามขอ 3.2 - 3.4   
          จนกระทั่งสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาและผูปวยเริ่มหายใจไดเอง   
          หรือจนกวาหนวยกูชีพจะมาถึง   
  หมายเหต ุ ถาผูปวยตั้งครรภ  ใหกดบริเวณหนาอกแทนการกดหนาทอง   
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ขั้นตอนการปฏิบัติ 
สําหรับเด็กอาย ุ1-8 ป  
ผูปวยรูสึกตัว ใหกระแทกบริเวณทองสวนบน ในขณะที่เด็กยืนหรือนั่ง 
1. ใหผูชวยเหลือยืนดานหลังและหันหนาไปทางเดียวกับผูปวย   โอบ
รอบตัวผูปวย  

2. กํามือขางหนึ่งเปนกําปน  วางไวใตลิ่นปเหนือสะดือเล็กนอย 
3. มืออีกขางหนึ่งกุมรอบกําปนของมือแรก   ออกแรงกระแทกขึ้นไป
ทางดานบนเร็วๆและหลายๆครั้ง        ทําจนกวาสิ่งแปลกปลอมจะ
หลุดออกมา 

ผูปวยรูสึกไมตัว ใหกระแทกบริเวณทองสวนบน ในขณะที่เด็กนอนราบ 
1. จัดใหเด็กนอนหงาย  
2. ผูชวยเหลือคุกเขาลงขางตัวหรือครอมบริเวณเขาของผูปวย 
3. วางสันมือขางหนึ่งบริเวณใตลิ้นปเหนือสะดือ     มืออีกขางวางทับบน
หลังมือแรก ใหสันมือตรงกัน  

4. ออกแรงกระแทกดันไปทางศีรษะผูปวย ในแนวกึ่งกลางลําตัว ดวย 
ความเร็วติดตอกัน 5 ครั้ง  

5. อาปากผูปวยดูวาสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาอยูในปากผูปวย 
   หรือไม   ถามีสิ่งแปลกปลอมอยูใหลวงออก  
6. ถาสิ่งแปลกปลอมยังไมหลุดออกมา   ใหทําซ้ํา ตามขอ 3 - 4   
    จนกระทั่งสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาและผูปวยเริ่มหายใจไดเอง     
    หรือจนกวาหนวยกูชีพจะมาถึง   
 

 
สําหรับเด็กทารกอายุต่ํากวา 1 ป   ผูชวยเหลือนั่งบนเกาอี ้
1. จับใหทารกคว่ําลงตามแนวมือ และแขนผูชวยเหลือ  (โดยจับใหแนนที่    
   สวนคางของทารก) ใหศีรษะของทารกอยูต่ํากวาลําตัวผูชวยเหลือ 
2. ใชสันมือตบระหวางกระดูกสะบักของทารกทั้ง 2 ขาง 5 ครั้ง 
3. หลังจากออกแรงตบบนหลังแลว  จับใหทารกนอนหงายบนทองแขน 
     สวนลาง โดยวางแขนไวบนตนขาของผูชวยเหลือ   และจับศีรษะของ
ทารกใหศีรษะอยูต่ํากวาลําตัว 

4. ใชนิ้วกลางและนิ้วนางกดแบบกระแทกลงบนกระดูกหนาอก เหนือเสน  
   ซึ่งลากเชื่อมระหวางหัวนมซายกับขวา  กดแบบกระแทก จํานวน 5 ครั้ง 
5. ทําขอ 2 สลับกับขอ 4 จนกวาสิ่งแปลกปลอมจะออกมา 
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เลือดออก / เลือดกําเดาไหล 
(BLEEDING / EPISTAXIS) 

คําถามสําคัญ 
1. เลือดออกจากที่ใด 
2. มีเลือดออกมาตั้งแตเมื่อไร 
3. มีอาการอื่นๆรวมดวยหรือไม เชนหนาซีด ตัวเย็นเหงื่อออก 
คําถามเพิ่มเติม 
1. สอบถามสาเหตุของการบาดเจ็บ 
2. ผูปวยเคยมีประวัติความดันโลหิตสูง หรือโรคเลือดหรือไม   
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
เลือดออก 
1. ในกรณีที่เลือดยังไมหยุดไหล ใหหามเลือดที่แผลโดยตรง 
และยกอวัยวะสวนนั้นใหสูงกวาลําตัวเล็กนอย 

2. ถามีใจสั่น หนาซีด ตัวเย็น จัดใหผูปวยนอนราบยกขาสูงและหมผาให
ความอบอุนแกรางกาย 

3. ถามีอวัยวะที่ถูกตัดขาด ใหเก็บชิ้นสวนที่ขาดใสถุงพลาสติกที่สะอาด  
แลวนําถุงดังกลาวไปแชในน้ําแข็งหรือน้ําเย็น 

เลือดกําเดาไหล 
1. ใหนั่งนิ่ง ๆ  เงยศีรษะไปดานหลัง 
2. ใชนิ้วบีบจมูกทั้ง 2 ขางใหแนนนาน 10 นาที 
3. ใหหายใจทางปากแทน  อยาพูด  กลืน  ไอ  ถมน้ําลาย  หรือสูดจมูก 
4. วางน้ําแข็งหรือผาเย็นบริเวณสันจมูก  หรือหนาผาก    ถาเลือดไม
หยุดไหลใหพาไปพบแพทย 
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เลือดออกทางชองคลอด / แทง 
(BLEEDING PER VAGINA / ABORTION) 

คําถามสําคัญ 
1. ผูปวยตั้งครรภอยูหรือไม  ประจําเดือนขาดหรือไม   
2. เลือดออกมากแคไหน   ใชผาอนามัยกี่ผืน 
3. เลือดออกขณะผูปวยทําอะไรอยู 
4. มีโรคประจําตัวหรือไม  กินยาอะไรประจํา 
5. มีอาการอื่นรวมดวยหรือไม (หนาซีด  มือเทาเย็น  เหงื่อออก  ปวด
ทอง  คลื่นไส / อาเจียน  ฯลฯ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. พูดคุย ปลอบโยนใหกําลังใจ 
2. ใหผูปวยนอนพักผอน หลีกเลี่ยงการขึ้นบันไดสูง 
3. ถามีอาการหนาซีด มือเทาเย็น เหงื่อออก ใหผูปวยนอนราบ   ยก
ปลายเทาสูง หมผาใหความอบอุน 

4. แนะนําใหรีบมาพบแพทย 
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สัตวกัด ยกเวน  งูกัด  
(ANIMAL BITES) 

คําถามสําคัญ 
1. ถูกสัตวชนิดใดกัด 
2. โดนกัดที่บริเวณใด 
3. มีบาดแผลเลือดออกหรือไม 
4. มีอาการอื่นรวมดวยหรือไม เชน คลื่นไส อาเจียน หนาบวม ตัวบวม 
แนนหนาอก หายใจไมออก 

 
คําถามเพิ่มเติม 
1. ถาเปนสัตวเลี้ยงมีเจาของใหถามวาไดฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา 
หรือไม 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ถาผูปวยไมหายใจ  หรือหัวใจหยุดเตน  ใหการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน  

(CPR) ดูหนา 3 
2. ถามีบาดแผล  ใหทําความสะอาดโดยลางดวยน้ําสบู 
3. ถามีเลือดออกใหหามเลือดโดยการกดบาดแผลโดยตรง 
4. ใหไปรับการรักษาพยาบาล (ทําแผล , เย็บแผล , ใหยาฆาเชื้อ , ฉีด
วัคซีนปองกันโรคบาดทะยัก และโรคพิษสุนัขบา)  ทุกราย 

 
ขอมูลสําหรับผูแนะนํา 
1. ถาสามารถทําไดใหนําสัตวที่กัดไปใหเจาหนาที่ดวย 
2. ผูปวยที่ถูกสัตวกัดควรไดรับการฉีดวัคซีนทุกราย   หรือปรึกษาแพทย
เรื่องการฉีดวัคซีนทุกครั้ง 

3. ในกรณีที่สามารถสังเกตอาการของสัตวได ถาสัตวซึมลงหรือตายให 
นําสัตวไปตรวจที่สถานเสาวภา 
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อาเจียนเปนเลือด / ถายเปนเลือด 
(HEMATHEMESIS/ BLEEDING PER RECTUM) 

คําถามสําคัญ 
1. ผูปวยยังอาเจียนเปนเลือดหรือถายเปนเลือดสีแดงสดหรือไม 
2. ทดสอบความรูสึกตัว  โดยการเรียกหรือปลุกตื่นหรือไม  ถาปลุกตื่น
แลว พูดคุยรูเรื่องหรือไม 

3. ถาปลุกไมตื่นใหตรวจการหายใจ  และตรวจชีพจร 
4. ซักประวัติการเจ็บปวย/โรคประจําตัว เชน โรคกระเพาะ ริดสีดวงทวาร 
วัณโรค  ผูปวยรับประทานยาอะไรเปนประจํา 

5. ไดรับการบาดเจ็บมากอนหรือไม 
 
 

คําแนะนําที่ใหปฏิบัติกอนเจาหนาที่ไปถึง 
1. ใหงดอาหารและน้ําทางปาก 
2. จัดใหผูปวยนอนราบ  ถาไมรูสึกตัวใหจัดนอนตะแคงหนา 
3. ดูแลทางเดินหายใจใหโลง  ลวงเอาเสมหะหรือน้ําลายออก  ถาผูปวย
หยุดหายใจ  ใหชวยฟนคืนชีพเบื้องตน (CPR) ดูหนา 3 

4. เก็บตัวอยางยาหรือภาชนะที่ใสยาที่ผูปวยรับประทานใหเจาหนาที่ดู 
5. สังเกตการหายใจและอาการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ 
6. ดูแลความสุขสบายทั่วไป  ปลอบโยนใหกําลังใจผูปวยจนกวา 
หนวยกูชีพจะมาถึง 
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ผูปวยเอดส 
(AIDS) 

คําถามเพิ่มเติม 
1. เคยไดรับการวินิจฉัยวาเปน เอดส หรือไม  จากที่ไหน 
2. ขณะนี้มีอาการอยางไร หรือมีปญหาใด 
   
 

คําแนะนํา 
1. พูดคุยใหกําลังใจ 
2. แนะนําใหไปรับการรักษาอยางถูกตอง 
3. แนะนําใหโทรปรึกษาคลีนิค เอดส สํานักอนามัย  กรุงเทพมหานคร      
โทร. (02) 860-8751-6  ตอ  407-8  เฉพาะเวลาราชการ  โทรศพัท
อัตโนมัติ 1645 หรือ (02) 219-2400  ตลอด 24 ชั่วโมง 
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