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                 ปจจุบันการเจ็บปวยฉุกเฉิน  มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

ทั้งจากอุบัติเหตุ และจากเจ็บปวยฉุกเฉินดวยโรคอันตราย หรือโรคเรื้อรัง 

เชน โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ฯลฯ รวมทั้งสถานการณของการ

เกิดภัยพิบัติ หรือสาธารณภัย มีความถี่และรุนแรงมากขึ้น ที่อาจจําเปนตอง

ไดรับการชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอยางทันทวงที กอนนําสงสถานพยาบาล

                 คูมือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉินนี้  ไดรวบรวมความรูการให

ความชวยเหลือผูปวยฉุกเฉินและขอแนะนําในการปฐมพยาบาลเบื้องตน 

ณ จุดเกิดเหตุ และการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน สําหรับประชาชนใชประโยขน

ในการดูแลผูเจ็บปวยฉุกเฉินเบื้องตน ผูจัดทําหวังวาคูมือนี้จะเปนประโยชน

และสามารถนําไปใชไดตามความเหมาะสมตอไป

   

                   คณะผูจัดทํา

            สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ
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สารบัญ
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ฉุกเฉิน โทร.
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ระบบปฏิบัติการการแพทยฉุกเฉิน
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หมดสติช็อค
สะลึมสะลือ
เรียกไมรูสึกตัว

เจ็บหนาอก
หายใจเหนื่อย

สิ่งแปลกปลอม
อุดตันทางเดินหายใจ

ปากเบี้ยว
ออนแรงฉับพลัน

ชักเกร็ง
ชักกระตุก

ปวดทองรุนแรง

ตกเลือด
เลือดออก
ทางชองคลอด

เจ็บทองคลอด
คลอดฉุกเฉิน

บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
เชน รถชน จมนํ้า
ไฟฟาช็อต ไฟไหม
สัตวมีพิษกัดตอย
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การเจ็บปวยฉุกเฉิน หมายถึง การไดรับบาดเจ็บหรือมีอาการเจ็บปวยกะทันหัน 
ที่มีผลตอชีวิตหรือการทํางานของอวัยวะสําคัญ จําเปนตองไดรับการตรวจและรักษาอยางทันทวงที 

เพื่อปองกันการเสียชีวิตหรืออาการเจ็บปวย บาดเจ็บรุนแรงขึ้น

ลักษณะอาการฉุกเฉินที่ควรโทรแจง

อาการเจ็บปวยฉุกเฉิน คืออะไร?

1669
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ลักษณะอาการฉุกเฉินที่ควรโทรแจง

อาการเจ็บปวยฉุกเฉิน คืออะไร?

1669

ขั้นตอนการแจงเหตุ 1669

เมื่อพบเหตุเจ็บปวยฉุกเฉิน 
ใหตั้งสติ และโทรแจง 1669

ใหขอมูลวาเกิดเหตุอะไร 
มีผูปวยหรือผูบาดเจ็บ
ลักษณะใด

บอกสถานที่เกิดเหตุ 
เสนทาง จุดเกิดเหตุ 
ใหชัดเจน

บอกเพศ 
ชวงอายุ อาการ 
จำนวนผูปวยผูบาดเจ็บ

บอกระดับ
ความรูสึกตัว
ของผูปวย

บอกความเสี่ยง
ที่อาจเกิดซ้ำ 
เชน อยูกลางถนน 
รถติดแก็ส ฯลฯ

ชื่อผูแจง 
เบอรโทรศัพท
ที่สามารถติดตอได

ชวยเหลือเบื้องตน 
ตามคำแนะนำ
ของเจาหนาที่

รอทีมกูชีพมารับ
ผูปวย เพื่อนำสง
โรงพยาบาล
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การชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน CPR

     เมื่อตัวทานหรือหากทานพบผูที่มีอาการบาดเจ็บ ปวยฉุกเฉิน 

ใหรีบโทรแจงที่สายดวน 1669 ทันที เพื่อใหทีมกูชีพรีบไปทำการ

รักษา ณ จุดเกิดเหตุ และนำสงโรงพยาบาลอยางทันทวงที  

      นอกจากนี้ ทานควรเรียนรูเรื่องการฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ 

การปมหัวใจ เพื่อชวยชีวิตผูปวยโรคหัวใจขาดเลือดที่หมดสติ 

ระหวางที่ทีมกูชีพเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ

เรียกคนชวย
และรีบแจง 1669

เริ่มการทํา
CPR ในทันที

กระตุนไฟฟาหัวใจ
โดยเร็วเมื่อจําเปน

ปฏิบัติการชวยชีวิต
จากหนวยกูชีพ

ขั้นสูง

สพฉ. กําลังรณรงคใหภาครัฐและเอกชนเห็นความสําคัญ
และจัดหาเครื่อง AED ไปติดตั้งยังหนวยงานหรือสถานที่สาธารณะตางๆ

1669
ฉุกเฉิน โทร.

1669

5 ขั้นตอนของหวงโซแหงการรอดชีวิต  
Chain of Survival 

หลังจาก CPR
ดูแลอยางใกลชิด
ในโรงพยาบาล
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ประโยชนของเครื่อง
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ทําการหามเลือด
โดยใชผาสะอาดหรือ

ผากอซปดบาดแผลไว

สังเกตการเสียเลือด
เพิ่ม ถาเลือดออก

ไมหยุดใหใชผายืดพัน
ทับอีกรอบ

กรณีเปนแผลที่แขน ขา
และไมมีกระดูกหัก
ใหยกสวนนั้นใหสูง

แผลฉีกขาด

แผลอวัยวะถูกตัดขาด

แผลไฟไหมนํ้ารอนลวก

หลีกเลี่ยงการสัมผัส
เลือดของผูปวย

โดยตรงเพื่อปองกัน
การติดเชื้อ

เก็บอวัยวะที่ขาดใสถุง-
พลาสติก รัดปาก

ใหแนน

แชในภาชนะที่
มีนํ้าผสมนํ้าแข็ง

อีกชั้น

หามเลือดบริเวณปลาย
อวัยวะสวนที่
ถูกตัดขาด

หามแชลงไป
ในนํ้าแข็งโดยตรง

ใชนํ้าสะอาดลางแผล
เพื่อทําความสะอาด
ลดอาการแสบรอน

ถอดเสื้อผาและเครื่องประดับที่ถูก
เผาไหมออก ถาไหมติดกับผิวหนัง 

เมื่อถอดอาจมีการดึงรั้ง
ควรตัดเสื้อผาในสวนนั้นออก

หามใชโลชั่น ยาสีฟน
หรือยาปฏิชีวนะ

ทาบนแผลเพราะปดกั้น
การระบายและ

หามเจาะตุมพอง

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 1. กรณีมีบาดแผล

เปนการชวยเหลือเบื้องตนเทาที่จะทําได ระหวางรอความชวยเหลือจาก 1669 
กอนจะสงตอไปยังสถานพยาบาล

? บาดเจ็บทีศ่ีรษะ

แผลจากวัตถุหักคา

แผลไหมจากสารเคมี

ทําการหามเลือด
ดวยวิธีปดแผลโดยตรง

ถาเลือดออกมามาก
ใชผายืด พันรัด

คอยสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงทางสมอง
เชน ซึมลง ระดับความรูสึกตัวลดลง สับสน

ปวดศีรษะมาก อาเจียนพุงเปนตน

หามดึงวัตถุที่หักคาออก
ยึดวัตถุที่หักคาใหอยูนิ่ง

หามเลือดโดยใชผาแหงสะอาด
ปดแผลหนาๆ บริเวณรอบวัตถุ

ใชนํ้าสะอาดชําระลาง
โดยใหนํ้าไหลผาน เพื่อลดความเขมขน

ของสารเคมีใหไดมากที่สุด

การปฐมพยาบาลเบื้องตน
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บาดเจ็บทีศ่ีรษะ

แผลจากวัตถุหักคา

แผลไหมจากสารเคมี

ทําการหามเลือด
ดวยวิธีปดแผลโดยตรง

ถาเลือดออกมามาก
ใชผายืด พันรัด

คอยสังเกตอาการเปลี่ยนแปลงทางสมอง
เชน ซึมลง ระดับความรูสึกตัวลดลง สับสน

ปวดศีรษะมาก อาเจียนพุงเปนตน

หามดึงวัตถุที่หักคาออก
ยึดวัตถุที่หักคาใหอยูนิ่ง

หามเลือดโดยใชผาแหงสะอาด
ปดแผลหนาๆ บริเวณรอบวัตถุ

ใชนํ้าสะอาดชําระลาง
โดยใหนํ้าไหลผาน เพื่อลดความเขมขน

ของสารเคมีใหไดมากที่สุด

การปฐมพยาบาลเบื้องตน
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แผลกระดูกหัก

ภาวะช็อก

กรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือ ตกจากที่สูง

ภาวะช็อกอาจเกิดจากการเสียเลือดจํานวนมาก
มีอาการเชน ซึม ซีด เหงื่อออก

ตัวเย็น ชีพจรเบา หายใจเร็ว
คลื่นไสอาเจียน กระหายนํ้า

จัดทาใหนอนราบ ยกขาสูง
หมผาใหอุน คลายเสื้อผาใหหลวม

หามใหอาหารหรือนํ้าจนกวา
ทีมชวยเหลือจะมาถึง

อาจมีการหัก
ของกระดูกสันหลังได

ไมควรยก หรือ 
เคลื่อนยายผูบาดเจ็บ

กรณีไมมีบาดแผล ประคบดวยนํ้าแข็ง
บริเวณที่ปวดบวมผิดรูป เพื่อลดอาการ

ดามกระดูกยึดตรึงสวนที่หักให
อยูนิ่งมากที่สุด

กรณีกระดูกหักและมีแผลเปด มีกระดูกโผล
หามดันกระดูกกลับเขาที่เด็ดขาด
หามเลือดตามขั้นตอนเหมือนแผล

จากวัตถุหักคา

การปฐมพยาบาลเบื้องตน
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อาจมีการหัก
ของกระดูกสันหลังได

ไมควรยก หรือ 
เคลื่อนยายผูบาดเจ็บ

กรณีไมมีบาดแผล ประคบดวยนํ้าแข็ง
บริเวณที่ปวดบวมผิดรูป เพื่อลดอาการ

ดามกระดูกยึดตรึงสวนที่หักให
อยูนิ่งมากที่สุด

กรณีกระดูกหักและมีแผลเปด มีกระดูกโผล
หามดันกระดูกกลับเขาที่เด็ดขาด
หามเลือดตามขั้นตอนเหมือนแผล

จากวัตถุหักคา

การปฐมพยาบาลเบื้องตน 2. กรณีเจ็บปวยฉุกเฉินการปฐมพยาบาลเบื้องตน

ผูปวยหอบหืด

ใหผูปวย
นั่งในทาที่สบาย

คลายเสื้อผาใหหลวม

พาไปยังที่
อากาศถายเทสะดวก

ถาผูปวยมียาพน
ใหพนยาที่มีอยู

หากอาการไมดีขึ้น
รีบโทรแจง 1669

เบื้องตนใหนอนพัก
ลดการเคลื่อนไหวโดยไมจําเปน

และโทรแจง 1669

สังเกตอาการอยางใกลชิด
ถาพบวาหมดสติ

หยุดหายใจใหกดนวดหัวใจตาม
วิธีการชวยฟนคืนชีพขั้นพื้นฐาน

และโทรแจง 1669 ซํ้าอีกครั้ง

ภาวะกลามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน

มีอาการเจ็บแนนหนาอก
เหมือนมีอะไรทับหรือ

บีบรัดนานกวา 
20 นาที

อาจราวไปที่ใบหนา ปวดกราม
ราวมาถึงสะดือ ปวดจุกแนน

ลิ้นปลามไปที่แขน ไหล 
จนถึงปลายนิ้ว

อาจมีอาการของระบบประสาท
เชน หายใจเหนื่อย นอนราบไมได
เหงื่อออก ใจสั่น คลื่นไสอาเจียน

หนามืด หมดสติ
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ผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก/ตีบ/ตัน

การปฐมพยาบาลเบื้องตน

วางผูปวยนอนบนพื้น
ปองกันอันตราย
กับสิ่งรอบขาง

หามกดลิ้น งัดปาก
หรือยึดตรึงผูปวยขณะชัก

อาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ

หลังหยุดชัก
ดูแลทางเดินหายใจ

จัดใหนอนตะแคงกึ่งควํ่า

มีอาการออนแรง ชาบริเวณใบหนา แขน ขาออนแรง
หรือชาครึ่งซีกของรางกาย การพูดผิดปกติ 
เชน ลิ้นคับปาก พูดไมชัด อาการมักเกิดขึ้น

ทันทีทันใด รีบโทรแจง 1669 โดยดวน

เรียกดูวารูสึกตัว หรือ
มีการตอบสนองหรือไม

ถาระดับความรูสึกตัวลดลง หรือไมรูสึกตัว
ใหนอนตะแคง ปองกันการสําลัก

นําสงโรงพยาบาล
ที่ใกลที่สุด ภายใน 4 ชั่วโมง

4
ชม.

ผูปวยชัก
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ผูปวยหลอดเลือดในสมองแตก/ตีบ/ตัน

การปฐมพยาบาลเบื้องตน

วางผูปวยนอนบนพื้น
ปองกันอันตราย
กับสิ่งรอบขาง

หามกดลิ้น งัดปาก
หรือยึดตรึงผูปวยขณะชัก

อาจทําใหเกิดอาการบาดเจ็บ

หลังหยุดชัก
ดูแลทางเดินหายใจ

จัดใหนอนตะแคงกึ่งควํ่า

มีอาการออนแรง ชาบริเวณใบหนา แขน ขาออนแรง
หรือชาครึ่งซีกของรางกาย การพูดผิดปกติ 
เชน ลิ้นคับปาก พูดไมชัด อาการมักเกิดขึ้น

ทันทีทันใด รีบโทรแจง 1669 โดยดวน

เรียกดูวารูสึกตัว หรือ
มีการตอบสนองหรือไม

ถาระดับความรูสึกตัวลดลง หรือไมรูสึกตัว
ใหนอนตะแคง ปองกันการสําลัก

นําสงโรงพยาบาล
ที่ใกลที่สุด ภายใน 4 ชั่วโมง

4
ชม.

ผูปวยชัก

กลองปฐมพยาบาล

ยา 
อาทิ ยาแกปวด ยาแกทองเสีย 
ยาแกเมารถ ผงเกลือแร

สำล ี
ใชคูกับน้ำเกลือลางแผล 
ยาฆาเชื้อ เบตาดีน 
แอลกอฮอล

กรรไกร/
พลาสเตอรเทปปดแผล

ผาทำแผล (ผากอซ) 
ผายืด(อีลาสติกแบนเอด) ใชพันเมื่อเกิด
การบาดเจ็บกลามเนื้อหรือใชพันยึดกับ
อุปกรณอื่นๆ เพื่อดามกระดูก

ถุงมือ 
เพื่อปองกันมิใหสัมผัสถูกเลือด  
อาเจียน สารคัดหลั่งตางๆ

ถุงพลาสติก
สำหรับใสเศษขยะ 
เชน ผาเปอนเลือด เปนตน
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ภัยพิบัติ

            การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศโลกในปจจุบันสืบเนื่องมาจากสิ่งแวดลอม
ถูกทําลาย จึงกอใหเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติซึ่งเปนเร่ืองใกลตัวมนุษย เกิดขึ้น
บอยครัง้ และนบัวนัจะทวคีวามรนุแรงย่ิงขึน้ สรางความเสยีหายทัง้ตอชวีติและทรพัยสนิ 
ซึ่งเหตุการณและปญหาที่เกิดขึ้นในแตละครั้ง เปนสถานการณท่ีไมทันรูตัว หรือรูตัว
แตไมทันเตรียมการในการปองกัน หรือขาดความรู ทักษะและประสบการณ ในการ
เตรยีมความพรอมทีจ่ะรบัมอืกบัเหตกุารณตาง ๆ ทีเ่กดิขึน้ ซึง่ประเทศไทยมคีวามเส่ียง
ตอภัยพิบัติตางๆ อาทิ ภัยนํ้าทวม ดินถลม แผนดินไหว สึนามิ ภัยแลง ฯลฯ ในขณะ
เดียวกันมีประชาชนจํานวนมากที่ไมมีขอมูลสําหรับการเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ 
จึงไมสามารถหาทางปองกันและปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเมื่อเกิดภัย

              ดังนั้น เพื่อเปนการใหความรูและสรางความตระหนักแกประชาชนเกี่ยวกับ
ภัยพิบัติตางๆ สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติรวมกับสภากาชาดไทยไดพัฒนา
และรวบรวมขอมูลอันเปนประโยชน เพื่อเตรียมพรอมรับมือกับภัยพิบัติ ขึ้น
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เมื่อเกิดภาวะ
ฉุกเฉิน

1669

1669

คูมือปฏิบัติ

@niems1669


