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 2 
ค าน า 

 
     กรมแพทย์ทหารเรือ มีภารกิจในด้านการบริการทางการแพทย์
เพื่อความพร้อมของกองทัพเรือ การปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิตเป็น
ภารกิจที่สําคัญประการหนึ่ง ในการเตรียมความพร้อมให้กับกําลังพล
กองทัพเรือ  กรมแพทย์ทหารเรือ โดยคณะกรรมการมาตรฐานการปฐม
พยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิต จึงได้จัดทําหลักสูตรการปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิต
ให้ก ับกําลังพ ลกองทัพ เรือให้เหมาะสม กับคว าม จํา เป็นใ นการ
ปฏิบัติภารกิจของหน่วย โดยดําเนินการฝึกอบรมการเป็นผู้สอนการปฐม
พยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิต ให้กับผู้ที่อยู่ประจําตามหน่วยแพทย์ของกองทัพเรือ 
รวมทั้งควบคุมมาตรฐานการปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิตอย่างต่อเน่ือง 
 ในการน้ี คณะกรรมการมาตรฐานการปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิต 
ได้ดําเนินการจัดทําหนังสือ “การปฐมพยาบาลและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 
(First aid and Basic life support) สําหรับกําลังพลกองทัพเรือ” เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการใหก้ารปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิต และหวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับกําลังพลกองทัพเรือต่อไป  
 

     คณะกรรมการ 
                                                   มาตรฐานการปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิต 
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บทน า 

 

•  ความหมายและวัตถปุระสงค์ของการปฐมพยาบาล 
    

•  ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยเจ็บ  
    

•  การประเมินสถานการณ ์  
     

•  การประเมินสภาพผู้ป่วยเจ็บเบื้องต้น  
 

•  การจัดท่าในกรณีผู้ป่วยเจ็บหมดสติ แต่หายใจได้เอง   
 

•  การปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน   
   

•  ขั้นตอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ ่   
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ความหมายและวตัถปุระสงค์ของการปฐมพยาบาล 

 
ความหมาย 
การปฐมพยาบาล  หมายถึง  การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วยเจ็บ  ก่อนที่
จะนําส่งสถานพยาบาล หรือได้รับการดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อป้องกันหรือช่วยไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บเสียชีวิต 
2. เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บได้รับอันตรายเพิ่มขึ้น 
3. เพื่อลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยเจ็บ 
4. เพื่อให้ผู้ป่วยเจ็บกลับสู่สภาพเดิมโดยเร็ว 
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ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบผู้ป่วยเจ็บ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้ามเข้าช่วยเหลือ 
แจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที 

ปลอดภัย 

ประเมินสภาพผู้ป่วยเจ็บ 

ไม่ปลอดภัย 

ไม่หายใจ หายใจ 

รู้สึกตัว 

เร่ิมปฏิบัติการ 
กู้ชีพขั้นพื้นฐาน 

ตรวจการบาดเจ็บ 

ปฐมพยาบาล 
 

ประเมินสถานการณ์ 

น าส่งสถานพยาบาล 
 

ไม่รู้สึกตัว 



 9 
การประเมินสถานการณ์ 

 

      รอบด้านปลอดภัย 
                    ใช้สิ่งป้องกัน 
                                 ต้องรู้ปัญหา 
                                               เชิญมาช่วยกัน 
                                                            จัดสรรผู้ป่วย 
 
 

            
 

 

ตึกถล่ม 
 

ตัวอย่าง
สถานการณ์
ไม่ปลอดภัย 

รถบรรทุกน้ํามันพลิกคว่ํา 
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การประเมินสภาพผู้ป่วยเจ็บเบื้องต้น 

 
1. ตรวจระดับความรู้สึกตัว   โดยการเรียกผู้ป่วยเจ็บและตีที่ไหล่เบา ๆ 

 

                          
 
 
 
 

2. ร้องขอความช่วยเหลือ 
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3. ตรวจทางเดินหายใจ  นําสิ่งแปลกปลอมและฟันปลอมออกจากปาก  
    แล้วเปิดทางเดินหายใจ  โดยใช้สันมือกดหน้าผาก ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลาง  
    ของมืออีกข้างหนึ่งเชยคางให้แหงนหน้าขึ้น  
 

                     
 
 
 

4. ตรวจการหายใจ โดยสังเกตการเคลื่อนไหวของหน้าอก และ 
    ลมหายใจ  ใช้หลักตาดู  หูฟัง  แก้มสัมผัส 
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5. ตรวจหาการบาดเจ็บ โดยตรวจต้ังแต่ศีรษะ จรดปลายเท้า 
 

         
      ตรวจศีรษะ   ตรวจใบหน้าและคอ 
 

      
         ตรวจบริเวณทรวงอก                        ตรวจช่องท้องและเชิงกราน 
 

         
      ตรวจขา                       ตรวจแขน 

 

                                   

ตรวจบริเวณหลัง 



 13 
การจัดท่า ในกรณีผู้ป่วยเจ็บหมดสติ แต่หายใจได้เอง 

 

ผู้ป่วยเจ็บที่หมดสติ แต่ยังมีชีพจรและหายใจอยู่  ควรจัดท่าให้อยู่ท่านอน
ตะแคงกึ่งคว่ํา  เงยหน้าเล็กน้อย   ซึ่งท่านี้จะช่วยป้องกันลิ้นตกไปอุดกั้น
ทางเดนิหายใจ และช่วยให้น้ําลายหรือเสมหะไหลออกจากปากได้ ทําให้
ปลอดภัยจากการสูดสําลัก  

 

                        
       ท่านอนตะแคงกึ่งคว่ํา  เงยหน้าเล็กน้อย 
 

ข้อห้าม ในกรณีที่สงสัยว่าผู้ป่วยเจ็บจะมีการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง
บริเวณคอ ให้ปฏิบัติตามข้อควรระวัง ในการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บที่
กระดูกสันหลังหัก ในหน้า 39 
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การปฏิบัติการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 

 

ความหมาย  
การช่วยเหลือระบบการหายใจและระบบการไหลเวียนโลหิตเมื่อเกิด
ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเต้นกะทันหัน 
 

วัตถุประสงค์ 
เพื่อช่วยให้เซลล์ของร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอ จนกระทั่งระบบ 
ต่าง ๆ ของร่างกายกลับมาทํางานได้ปกติ 
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ขั้นตอนการกู้ชีพขั้นพื้นฐานในผู้ใหญ ่

1. ตรวจระดับความรู้สึกตัวโดยการเรียกผู้ป่วยเจ็บ และตีที่ไหล่เบา ๆ 

 
2. ร้องขอความช่วยเหลือ และพลิกผู้ป่วยเจ็บให้นอนหงายราบบนพื้น

เรียบแข็ง 

 
3. ถ้าผู้ป่วยเจ็บไม่ตอบสนอง ให้ช่วยการไหลเวียนโลหิตโดยการกด

หน้าอก 30 คร้ัง ด้วยอัตราเร็วมากกว่า 100  คร้ังต่อนาที  กดลึก  2  นิ้ว  
หรือ 5 เซนติเมตร  (ใช้มือข้างหนึ่งวางและใช้มืออีกข้างวางทับ แล้วใช้ 
ส้นมือกดที่กึ่งกลางหน้าอก )       
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4. เปิดทางเดินหายใจ โดยใช้สันมือกดหน้าผาก ใช้นิ้วชี้และนิ้วกลาง
ของมืออีกข้างหนึ่งเชยคางให้หน้าแหงนขึ้น และช่วยหายใจ โดยการ
เป่าปาก 2  คร้ัง คร้ังละ 1 วินาที 

 

5. หลังจากนั้นให้กดหน้าอกสลับกับการเป่าปาก  ด้วยอัตรา  30  ต่อ 2  
(นับเป็น 1 รอบ) ประเมินผลการกู้ชีพทุก  5  รอบ (ใช้เวลา  2  นาที) 

 
        ในกรณีที่มีผู้ปฏิบัติการกู้ชีพมาช่วยเหลือเพิ่มขึ้น ควรสลับหน้าที่ของ
ผู้ที่กดหน้าอก กับผู้ที่เป่าปากทุก 2 นาที หรือทุก  5 รอบ 
หมายเหตุ : ในกรณีไม่สามารถช่วยเป่าปากได้  สามารถใช้การกดหน้าอก
อย่างต่อเนื่อง  ด้วยอัตราเร็วมากกว่า 100  คร้ังต่อนาที 
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การห้ามเลือดและการปฐมพยาบาลบาดแผล 
 

  การห้ามเลือด  
      

  เลือดก าเดาไหล      
     

  แผลถลอก   
    

  แผลฟกช้ า  
      

  แผลถูกของมีคมและแผลฉีกขาด  
  

  แผลท่ีมีอวัยวะถูกตัดขาด   
    

  แผลเปิดบริเวณผนังทรวงอก  
    

  แผลเปิดบริเวณช่องท้อง 
    

  แผลท่ีมีวตัถุปักคา  
     

  แผลจากสารเคมี  
               

  แผลโดนความร้อน         
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การห้ามเลือด 
 

ขั้นตอนการห้ามเลือด 
 

1. เปิดสิ่งปกปิดให้เห็นบริเวณแผลที่เลือดออก 
2. ใช้มือหรือผ้าสะอาดกดลงบนบาดแผลโดยตรง  

 

 
 

3. ยกบริเวณที่เลือดออกให้สูงกว่าระดับหัวใจ 
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4. ถ้าเลือดไม่หยุด  ให้กดบริเวณเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ไปสู่บาดแผล 

 
 

5. เมื่อเลือดหยุด ให้ปิดแผลด้วยผ้าสะอาดหลาย ๆ ชั้น พันทับด้วยผ้า
หรือผ้ายืดให้แน่น 

 
 

6. กรณีเลือดออกซ้ํา  ให้เพิ่มความหนาของผ้าที่กด แล้วใช้ผ้าหรือผ้ายืด
พันทับอีกครั้ง 

 



 20 
7. ส่งต่อสถานพยาบาล   

เลือดก าเดาไหล 
 

• เลือดกําเดาไหลเป็นภาวะที่เส้นเลือดฝอยแตกบริเวณผนังจมูก  
    ส่วนใหญ่เกิดบริเวณที่อยู่ตรงกลางระหว่างรูจมูกทั้งสองข้าง  
    ทําให้มีเลือดไหลออกมา 
• สาเหตุอาจเกิดจากอุบัติเหตุ  อากาศแห้ง  ความดันโลหิตสูง    

เป็นหวัด 
 

การปฐมพยาบาล 
1.  นั่งก้มหน้า 
2.  ใช้มือบีบจมูกและให้หายใจทางปาก ประมาณ 5-10 นาที  
 

                 
 

ข้อควรระวัง 
1.  ท่านั่งเงยหน้าจะทําให้เลือดไหลลงคอ และทําให้อาเจียนได้ 
2. การสั่งน้ํามูก แคะจมูก หรือขยี้จมูกจะทําให้เลือดออกอีก 
3. ในผู้ป่วยเจ็บที่ได้รับอุบัติเหตุ ถ้ามีน้ําใส ๆ ไหลจากจมูก ให้รีบนําส่ง 
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     สถานพยาบาล 

แผลถลอก 
  

แผลถลอกเป็นแผลเปิดชนิดต้ืน ๆ  ที่มีผิวหนังชั้นนอกหลุดลอกออก        
มีเลือดออกเล็กน้อย 
 

                            
 

การปฐมพยาบาล 
1. ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดและสบู่จนหมดสิ่งสกปรก 
2. ใช้ผ้าสะอาดกดที่แผลเพื่อให้เลือดหยุด 
3. ใส่ยาสําหรับแผลสด  เช่น เบตาดีน อาจปิดแผลหรือไม่ก็ได้ 
 

ข้อควรระวัง 
1. อาจพบร่วมกับการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน 
2. แผลถลอกที่มีขนาดใหญ่  อาจต้องรับประทานยาปฏิชีวนะ เพื่อป้องกัน 
    การติดเชื้อ 
3. ไม่ควรให้แผลเปียกน้ําจนกว่าแผลจะแห้ง  เพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
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 23 
แผลฟกช้ า 

 

แผลฟกช้ําเป็นแผลที่เกิดจากการถูกกระแทก ไม่มีรอยฉีกขาดหรือเลือดออก
มาภายนอก แต่มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง ทําให้เห็นเป็นรอยช้ําบวม 
 

                       
 

การปฐมพยาบาล 
1. ประคบด้วยความเย็น เช่น ผา้ห่อถุงน้ําแข็งผสมน้ํา ภายใน 24 ชั่วโมงแรก 

เพื่อห้ามเลือด 
2. หลัง  24  ชั่วโมง ประคบด้วยความร้อน  เพื่อลดอาการช้ําบวม 
 

ข้อควรระวัง 
1.  รอยฟกช้ําภายนอก   อาจพบร่วมกับการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน  
     เช่น กระดูกหัก ตับแตก ม้ามแตก เป็นต้น 
2.  การใช้ความร้อนประคบตั้งแต่แรกหลังเกิดอุบัติเหตุ เช่น การใช้ยาหม่อง  
    ไข่ต้ม ข้าวสุกร้อน อาจเป็นสาเหตุให้เลือดออกมากขึ้น 

 
 
 



 24 
แผลถูกของมีคมและแผลฉีกขาด 

 

แผลถูกของมีคมและแผลฉีกขาดเป็นแผลที่มีการเปิดของผิวหนัง  ถ้าเป็น
แผลถูกของมีคมจะมีขอบเรียบ  ส่วนแผลฉีกขาดเกิดจากของไม่มีคมบาด
หรือกระแทก จะมีขอบแผลไม่เรียบ อาจมีเลือดออกมากหรือน้อยขึ้นกับ
ขนาด ความลึก และตําแหน่งของแผล 
 

                      
 

การปฐมพยาบาล 
1. ห้ามเลือดตามขั้นตอน 
2. ถ้าแผลกว้าง หรือลึก และมีก้อนเลือดหรือสิ่งแปลกปลอมภายในแผล 
      ไม่ต้องล้างแผล เพราะจะทําให้เลือดออกมาอีก นําส่งสถานพยาบาล  
3. ถ้าแผลเล็ก ตื้น ให้ล้างแผลด้วยน้ําสะอาดและสบู่  ซับให้แห้งแล้วปิด

ด้วยผ้าปิดแผลหรือพลาสเตอร์  โดยให้ขอบแผลชิดกัน   
 

ข้อควรระวัง 

•  อาจพบร่วมกับการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน เช่น กระดูกหัก เส้นเลือด 
    ฉีกขาด 
   

             
 



 25 
แผลท่ีมีอวัยวะถูกตัดขาด 

 

แผลที่มีอวัยวะถูกตัดขาดส่วนมากเกิดจากของมีคมตัดขาด  หรือเกิดจาก
การถูกกระชากหรือกดทับอย่างรุนแรง 
 

 
 

การปฐมพยาบาล 
1.  ห้ามเลือดส่วนที่ถูกตัดขาด โดยใช้ผ้าสะอาดกดลงบริเวณบาดแผล   
     และพันทับด้วยผ้าให้แน่นพอควร ยกส่วนน้ันให้สูงขึ้น 
2.  เก็บอวัยวะส่วนที่ขาดให้ใส่ถุงพลาสติกสะอาด   มัดปากถุงให้แน่น    
     แล้วแช่ในภาชนะที่ใส่น้ําแข็งผสมน้ํา   

    
 

3.  รีบนําผู้ป่วยเจ็บส่งสถานพยาบาลพร้อมอวัยวะส่วนที่ขาด 
ข้อควรระวัง 
1. ไม่ควรห้ามเลือดโดยใช้การขันชะเนาะ หรือเคร่ืองมือห้ามเลือด 
2.  ห้ามแช่อวัยวะส่วนที่ขาดในน้ําเกลือ หรือน้ําเปล่า  
3.  ควรจดเวลาของการเกิดอุบัติเหตุไว้ด้วย   



 26 
แผลเปิดบริเวณผนงัทรวงอก 

 

แผลเปิดบริเวณทรวงอกเกิดจากของมีคมหรือแรงกระแทกอย่างแรง    
อาจมีการบาดเจ็บของอวัยวะภายใน เช่น ปอด หัวใจ หลอดลม ร่วมด้วย 
 

                                   
 

การปฐมพยาบาล 
1. ถ้ามีแผลเปิดที่บริเวณผนังทรวงอกให้ใช้พลาสติกขนาดใหญ่กว่าแผล

เล็กน้อยปิดแผลและใช้พลาสเตอร์ปิดไว้  3  ด้าน  อีกด้านหนึ่งปล่อย
ไว้ให้ลมออกจากแผล  เพื่อป้องกันลมคั่งในทรวงอก 

       
2. ให้ผู้ป่วยเจ็บนอนตะแคงทับข้างที่มีแผลเปิด 
3. รีบนําส่งสถานพยาบาลโดยเร็ว 
 

ข้อควรระวัง 
•  ห้ามให้อาหาร ยา และน้ําทางปาก 

  

 
 



 27 
แผลเปิดบริเวณช่องท้อง 

 

แผลเปิดบริเวณช่องท้องเกิดจากการถูกแทง ถูกฟัน ถกูยิง หรือถูก
กระแทกอย่างแรงที่ท้อง อาจมีเลือดออกมาให้เห็นภายนอก หรือมีเลือด
คั่งอยู่ภายในช่องท้องปริมาณมากก็ได้  บางคร้ังอาจมีลําไส้หรืออวัยวะใน
ช่องท้องทะลักออกมาให้เห็น 
 

                         
 

การปฐมพยาบาล 
1. ให้ผู้ป่วยเจ็บนอนราบ ชันเข่า เพื่อให้หน้าท้องหย่อน 
2. ใช้ผ้าสะอาดปิดแผล และใช้ผ้าอีกผืนพันรอบให้แน่นพอควร 
3. ถ้ามีลําไส้ทะลักออกมา  ใช้พลาสติกสะอาดหรือผ้าชุบน้ําสะอาด คลุม

ปิดลําไส้ไว้ 
4. ป้องกันการช็อกโดยการห่มผ้าให้ร่างกายอบอุ่น 
5.  รีบนําส่งสถานพยาบาลโดยเร็ว 
 

ข้อควรระวัง 
1. ห้ามให้อาหาร ยา และน้ําทางปาก 
2. ห้ามดันลําไส้กลับเข้าไปในช่องท้อง  
 

 



 28 
แผลมีวัตถุปักคา 

 

แผลมีวัตถุปักคาอาจเกิดขึ้นได้กับทุกส่วนของร่างกาย  เช่น  แขน  ขา 
หน้าอก  ช่องท้อง  ตา 
 

                                   
 

การปฐมพยาบาล 
1.  ใช้ผ้าสะอาดวางรอบ ๆ วัตถุนั้น แล้วพันผา้รอบ ๆ วัตถุให้แน่น   
      เพื่อไม่ให้วัตถุขยับ 
2.  รีบนําส่งสถานพยาบาล 
 

ข้อควรระวัง   
1. ห้ามดึงวัตถุนั้นออกจากแผล เพราะอาจจะทําให้เกิดอันตรายต่ออวัยวะ 
     ข้างเคียง หรือทําให้เลือดออกมากขึ้น 
2. อาจจําเป็นต้องใช้เคร่ืองมือตัดวัตถุนั้นจากส่วนอ่ืน เพื่อให้ส่วนที่ติด

กับผู้ป่วยเจ็บไม่ถูกดึงออกหรือขยับ  
 

 
 

 



 29 
แผลจากสารเคมี 

 

แผลจากสารเคมี อาจเกิดจากกรด หรือด่างเข้มข้น ทําให้ผิวหนังถูกทําลาย 
และเกิดแผลที่รุนแรง ผู้ป่วยเจ็บมักมีอาการปวดแสบปวดร้อนมาก 
ผิวหนังอาจถูกทําลายลึกจนถึงชั้นกล้ามเนื้อ 

 

   

การปฐมพยาบาล 
1. ใช้น้ําสะอาดไหลผ่านบริเวณแผลมาก ๆ  อย่างน้อย ๑๐ นาที หรือ

จนกว่าอาการปวดแสบปวดร้อนจะลดลง 
2. ถ้าเป็นบริเวณมือ หรือข้อมือ  ให้ถอดเคร่ืองประดับออกทั้งหมด                      
3. ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด  
4. นําส่งสถานพยาบาล 
 

ข้อควรระวัง 
1. งดจับต้องแผลโดยไม่จําเป็น 
2.  ห้ามทายา โลชั่น หรือครีมทุกชนิดลงบนแผล 

 
 

 



 30 
แผลโดนความร้อน 

 

• แผลโดนความร้อนอาจเกิดจากเปลวไฟ น้ําร้อน ไฟฟ้า  วัสดุหรือ 
     เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ที่มีความร้อน 
• ความรุนแรงขึ้นอยู่กับ ปริมาณความร้อน ระยะเวลาที่ได้รับ  ขนาด 
     และตําแหน่งของอวัยวะที่โดนความร้อน 
• ความรุนแรงของแผลโดนความร้อนแบ่งได้เป็น ๓ ระดับ คือ 
     ระดับท่ี ๑  ผิวหนังเป็นสีแดง ปวดแสบเล็กน้อย  เช่น ผิวไหม้จากแดด 
 

                                   
 
     ระดับท่ี ๒  ผิวหนังพองมีน้ําใส ๆ อยู่ข้างใน ปวดแสบร้อนมาก 
     ส่วนมากแผลจะแห้ง และหายภายใน ๕-๑๐ วัน 
 

                                  
 



 31 
     ระดับท่ี ๓  ผิวหนังจะถูกทําลายลึกตลอดชั้นของหนังแท้ จนเห็น 
     ลักษณะไหม้เกรียม หรือเห็นเป็นเน้ือสีขาว  อาจลึกถึงกล้ามเนื้อและ 
     กระดูก  ทําให้เจ็บปวดมาก  
 
 

                                     
 

 

การปฐมพยาบาล   
1. ใช้น้ําสะอาดราดหรือแช่บริเวณแผล เปน็เวลาอย่างน้อย 10 นาที  

 

                                    
 

2. ถอดเคร่ืองประดับบริเวณที่โดนความร้อนออก  
3. ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด  
4. ถ้ามีแผลโดนความร้อนเป็นบริเวณกว้าง หรือบริเวณอวัยวะสําคัญ 

เช่น ใบหน้า คอ อวัยวะเพศ รีบนําส่งสถานพยาบาล 
 



 32 
ข้อควรระวัง 
1. ผู้ป่วยเจ็บที่โดนไฟคลอก โดนความร้อนบริเวณใบหน้า อาจมีปัญหา 
     ทางเดินหายใจร่วมด้วย 
2.  ผู้ป่วยเจ็บที่โดนไฟฟ้าช็อต  ต้องระวังเร่ืองหัวใจเต้นผิดปกติหรือหยุดเต้น 
3. ผู้ป่วยเจ็บที่มีแผลบริเวณกว้าง อาจมีอาการช็อก 
4. ห้ามใช้น้ําเย็นจัดหรือน้ําแข็งราดลงบนแผล 
5. ห้ามดึงสิ่งที่ติดแน่นออกจากแผล เช่น เสื้อ กางเกง 
6. งดจับต้องแผลโดยไม่จําเป็น 
7. ห้ามทําให้ผิวหนังที่พองน้ําแตก 
8. ห้ามทายา ยาสีฟัน น้ําปลา หรือขี้ผึ้งลงบนแผล 

 
                      

 



 33 
การปฐมพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน 

 

  กระดูกหัก 
 

  ข้อเคล็ด 
 

  ข้อเคลื่อน 
       

  การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ  

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 34 
กระดูกหัก 

 

ชนิดของกระดูกหัก 
1. กระดูกหักแบบปิด  เป็นการหักโดยไม่มีการแทงทะลุออกนอกผิวหนัง 
 

                                 
 
2. กระดูกหักแบบเปิด  เป็นการหักแทงทะลุออกนอกผิวหนังหรือมีแผล 
    เลือดไหล  

                           
          
 

อาการและอาการแสดง 
1.  มีอาการบวม ช้ํา กดเจ็บในบริเวณที่บาดเจ็บ 
2.  มีอาการผิดรูป เช่น บิด โค้ง งอ หรือเคลื่อนไหวแล้วผิดปกติ 
3.  เวลาขยับ จะรู้สึกเจ็บ และมีเสียงกรอบแกรบ 
4.  อวัยวะสั้นกว่าปกติ ซึ่งจะเกิดขึ้นในกรณีที่กระดูกหักและมีการซ้อน 
     กันของกระดูก 
5.  มีบาดแผล เห็นปลายกระดูกโผล่ออกนอกผิวหนัง 
 



 35 
การปฐมพยาบาล 
1. ให้อวัยวะส่วนที่บาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ และหยุดการเคลื่อนไหว 
2.  เข้าเฝือกชั่วคราว โดยใช้วัสดุที่หาได้  เช่น ไม้ ร่ม กระดาษแข็ง      

ดามให้เหนือกว่า และต่ํากว่าจุดที่กระดูกหัก 1 ข้อ 

                
 

3.  ถ้ามีบาดแผลเปิดร่วมด้วยให้ใช้ผ้าสะอาดปิดบริเวณบาดแผล และใช ้
ผ้าพันไว้หลวม ๆ ก่อนการดามกระดูก 

4.  รีบนําส่งสถานพยาบาล 
 

ข้อควรระวัง 
1. ห้ามดึง หรือพยายามจัดส่วนของกระดูกที่หักให้เข้าที่ 
2. ถ้ากระดูกที่หักมีขนาดใหญ่ เช่น กระดูกต้นขา อาจมีอาการช็อก 

     จากการเสียเลือดมาก 

 
 
 
 
 



 36 
ข้อเคล็ด 

 

 ข้อเคล็ดเป็นการฉีกขาดของเอ็นที่อยู่รอบ ๆ ข้อและเยื่อหุ้มข้อ พบบ่อย 
บริเวณข้อเท้า ข้อมือ และข้อเข่า 

 สาเหตุ เกิดจากการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว มีการบิด หรือ การเหวี่ยง
อย่างแรงตรงบริเวณข้อต่อ  เกินกว่าข้อนั้นจะสามารถทําได้  เช่น  
เดินสะดุด หรือก้าวพลาดจากการลงจากที่สูง 

 อาการและอาการแสดง  ปวดมาก  กดเจ็บ  บวม  อาจมีอาการชาและ
เคลื่อนไหวข้อนั้นลําบากหรือไม่ได้เลย 

 

การปฐมพยาบาล 
1. งดการใช้ข้อหรืออวัยวะนั้น  เพื่อให้ข้อที่บาดเจ็บอยู่นิ่ง ๆ หรือ

เคลื่อนไหวน้อยที่สุด  และจัดให้อยู่ในท่าที่สบาย โดยใช้ผ้ายืดพัน
รอบข้อนั้นให้แน่นพอควร   

2. ประคบด้วยความเย็น ใน 24 ชม. แรก หลังจากนั้นให้ประคบด้วย
ความร้อน 

3. พยายามยกข้อนั้นให้สูง  ถ้าเป็นข้อมือ ข้อไหล่   ควรใช้ผ้าสามเหลี่ยม
คล้องแขน  เพื่อลดการบวม 

4. นําส่งสถานพยาบาล เพื่อตรวจให้แน่ใจว่าเอ็นยึดข้อฉีกขาดอย่างเดียว
หรือมีกระดูกหักร่วมด้วย 
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ข้อเคลื่อน  

 

 ข้อเคลื่อนเป็นภาวะที่หัวกระดูกที่ประกอบเป็นข้อ เคลื่อนออกจาก
ตําแหน่งปกต ิ บริเวณที่พบได้บ่อย  ได้แก่  ข้อมือ ข้อศอก ข้อไหล่     ข้อ
สะโพก กระดูกสะบ้า และขากรรไกร 
 

                            
 

 สาเหตุ เกิดจากการกระแทก การเหวี่ยง การบิด หรือการกระชากอย่าง
แรงที่ข้อนั้น  

 อาการและอาการแสดง ปวดมาก  บวมรอบ ๆ   ข้อ   กดเจ็บ   มีอาการฟกช้ํา 
ข้อที่ได้รับอันตรายจะผิดรูปไปจากเดิม  และความยาวของแขนหรือขาข้าง
ที่ได้รับบาดเจ็บอาจสั้นหรือยาวกว่าปกติ     เคลื่อนไหวข้อนั้นไม่ได้
ตามปกติ 

 

การปฐมพยาบาล 
1. ให้พักข้ออยู่นิ่ง ๆ  อย่าพยายามดึงข้อที่เคลื่อนให้เข้าที่    
2. ใช้ผ้าพยุง  ดาม  หรือเข้าเฝือกส่วนนั้นให้อยู่ในท่าพัก 
3. รีบนําส่งสถานพยาบาลโดยเร็ว 
ข้อควรระวัง 

 ห้ามให้อาหาร ยา และน้ําทางปาก 
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การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ 

 

การยกและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บเป็นเร่ืองที่มีความสําคัญมาก  นอกจากต้อง
ระวังไม่ให้ผู้ป่วยเจ็บได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายเพิ่มขึ้นแล้ว   ผู้ที่ทําการยก
หรือเคลื่อนย้าย  ก็ควรระมัดระวังไม่ให้ตนเองได้รับบาดเจ็บจากการยกหรือ
เคลื่อนย้ายไม่ถูกวิธี 

 

หลักการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บ 
1.   อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บโดยไม่จําเป็น ยกเว้นอาการไม่ปลอดภัยหรือ

สถานการณ์ที่เกิดเหตุไม่ปลอดภัย 
2.   ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง  โดยไม่มีอุปกรณ์

ป้องกันกระดูกเคลื่อน 
3.   ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บโดยที่ยังไม่ได้แก้ไขส่วนที่บาดเจ็บ 
4.   ห้ามทิ้งผู้ป่วยเจ็บที่หมดสติอยู่เพียงลําพัง   เพราะอาจไม่สามารถช่วย

ได้ทันหากผู้ป่วยมีอาการรุนแรงขึ้น  
5.   ในกรณีที่ไม่แน่ใจว่าควรจะทําอย่างไร อย่าตัดสินใจกระทําในสิ่งที่ไม่

รู้โดยเด็ดขาด   เพราะจะทําให้เกิดการบาดเจ็บมากขึ้น 
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การเคลื่อนย้ายโดยไม่ใช้อุปกรณ์ 

 

กรณีมีผู้ช่วยเหลือ 1 คน 
1.  ท่าประคองเดิน  ใช้สําหรับผู้ป่วยเจ็บรู้สึกตัวดี และพอจะช่วยตัวเองได้  
     ไม่มีกระดูกหรือกระดูกสันหลังหัก  และผู้ป่วยตัวใหญ่พอ ๆ  กับ 
     ผู้ช่วยเหลือ 

 
  

2.  ท่าอุ้ม   ห้ามใช้ท่าอุ้มกับผู้ป่วยเจ็บที่สงสัยว่าจะมีการหักของกระดูก
สันหลัง กระดูกขา และกระดูกเชิงกราน 
 

             
         ท่าอุ้มกอดหน้า              ท่าอุ้มกอดหลัง    ท่าอุ้มทาบหลัง 
 



 40 
       ท่าอุ้มแบก   เป็นท่าอุ้มยกคนที่หมดสติ   หรือคนที่รับบาดเจ็บจนไม่
สามารถลุกขึ้นจากพื้นดินได้ด้วยตนเอง  ห้ามใช้ในผู้ป่วยเจ็บกระดูกสันหลังหัก 
ขั้นตอนท่าอุ้มแบก 

                                  
      ขั้นตอนที่ 1 
 

                      
           ขั้นตอนที่ 2         ขั้นตอนที่ 3                   ขั้นตอนที่ 4 

      

                   
 

ขั้นตอนที่ 5 
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                         ขั้นตอนที่ 6                            ขั้นตอนที่ 7 
 
 

             
 

ขั้นตอนที่ 8 
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กรณีผู้ช่วยเหลือ 2 คน 
1.  ท่าประคองเดิน  ใช้สําหรับผู้ป่วยเจ็บที่ช่วยตัวเองได้  และไม่มีกระดูก
ขาหรือกระดูกสันหลังหัก 

 
     
2.  ท่าอุ้มคู่ประสานแคร่  ใชส้ําหรับผู้ป่วยเจ็บที่ศีรษะหรือเท้า   และ
รู้สึกตัวด ี เพื่อให้ผู้ป่วยเจ็บสามารถยึดเกาะผู้อุ้มไว้ได้  
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3.  ท่าอุ้มคู่กอดหลัง เหมาะสําหรับหามผู้ที่หมดสติเป็นระยะทาง 
ใกล้ ๆ  ไม่ควรใช้ หากสงสัยว่าผู้ป่วยเจ็บมีกระดูกหักที่ แขน ขา สันหลัง 
หรือกระดูกเชิงกราน 
 

 
  

4.  ท่าอุ้มคู่จับมือหรืออุ้มประสานมือ ใช้สําหรับผู้ป่วยเจ็บที่หมดสติ อาจ
ดัดแปลงท่าอุ้มทาบหลังมาใช้ได้  ผู้อุ้มแต่ละคนสอดแขนเข้าไปใต้ขาของ
ผู้ป่วยเจ็บและจับข้อมือซึ่งกันและกันไว้            
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การเคลื่อนย้ายโดยการใช้อุปกรณ์ 

 

     
 

   เปลบานประตูหรือแผ่นกระดาน           เปลผ้าห่ม 
  
 

      
          

          เปลคานกับผ้าห่ม   เปลคานกับเสื้อแจ็คเก็ต 
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ข้อควรระวงั  ในการเคลือ่นย้ายผู้บาดเจ็บทีก่ระดูกสันหลงัหัก 

 กระดูกสันหลังหักมักมีอันตรายต่อเส้นประสาทไขสันหลัง ท าให้เกิด
อัมพาตได้  ถ้าหักบริเวณคอ อาจท าให้ผู้ป่วยเจ็บตายได้ การช่วยเหลือจึงมี
ความส าคัญมาก   ถ้าการช่วยเหลือไม่ดีอาจท าให้เส้นประสาทไขสันหลัง
ถูกกดและถูกท าลายมากขึ้น  ถ้าต้องท าการเคลื่อนย้าย  ต้องยกผู้ป่วยเจ็บ
ให้ตัวตรงเป็นท่อนไม้  โดยให้อยู่ในท่านอนหงายราบเสมอ เช่น ให้นอน
บนบานประตู หรือไม้กระดานแผ่นเดียว    แล้วมัดตัวผู้ป่วยติดกระดาน
ให้แน่นพอดี  พร้อมกับน าวัตถุที่แข็ง 2 ชั้น มาประกบที่ศีรษะทั้ง 2 ข้าง 
เพื่อยึดให้ศีรษะและคออยู่นิ่งไม่เคลื่อนไหว 
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อันตรายจากสัตว์และสารพิษ 

 

 สุนัขกัด  
 
 แมลงต่อย 

 
 งูกัด 

 
 งูทะเลกัด  

 
 สัมผัสพิษแมงกะพรุน ดอกไม้ทะเล และปะการังไฟ 

 
 หนามเม่นทะเลต า 

 
 เงี่ยงปลากระเบน ปลาสิงโต ปลากะรังหัวโขน  

              และปลาหินต า 
 

 หมึกสายวงฟ้ากัด และหอยเต้าปูนต่อย 
 

 กินสัตว์ทะเลที่เป็นพิษ 
 

 กินสารพิษ 
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สุนัขกัด 

 

สุนัขกัด (รวมทั้งแมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด) เมื่อเกิดบาดแผล 
มีโอกาสทําให้แผลอักเสบ ติดเชื้อ  และอาจติดเชื้อพิษสุนัขบ้า 
 

          
 

การปฐมพยาบาล 
1. ล้างแผลให้สะอาดด้วยน้ํา และสบู่ 10-15 นาที โดยล้างให้ถึงก้นแผล 
2. ทาแผลด้วยน้ํายาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน  ถ้าไม่มีให้ใช้แอลกอฮอล์ 
3. ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด 
4. นําผู้ป่วยเจ็บส่งสถานพยาบาล  เพื่อรักษาแผล  ฉีดวัคซีนป้องกันพิษ 
     สุนัขบ้า  และป้องกันบาดทะยัก 
 

ข้อควรระวัง 
1.  สุนัขที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังมีโอกาสติดเชื้อพิษสุนัขบ้าได้ 
2.  แผลถลอกเพียงเล็กน้อยก็อาจทําให้ติดเชี้อพิษสุนัขบ้าได้ 
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แมลงต่อย 

 

แมลงต่อย สาเหตุที่พบบ่อยที่สุด เกิดจากผึ้ง ต่อ และแตน โดยทั่วไปแล้ว
แมลงต่อย จะทําให้เกิดการระคายเคืองเฉพาะที่ อาจมีอาการปวด บวม 
เป็นตุ่มนูนบริเวณที่ถูกต่อย แต่มีผู้ป่วยเจ็บบางรายอาจเกิดอาการแพ้อย่าง
รุนแรง  มีผื่นขึ้นตามตัว  หรือเป็นมากจนหายใจไม่ออก ทําให้เสียชีวิตได้ 
 
 

      
 

 
การปฐมพยาบาล 
1. เคลื่อนย้ายผู้ป่วยเจ็บไปสู่บริเวณที่ปลอดภัย   เพื่อป้องกันการโดน 
     ต่อยซ้ํา 
2. หากเป็นผึ้ง ให้ใช้อุปกรณ์ดึงเหล็กในออก เช่น  เทปกาว 
     รูหัวปากกากด  หรือรูหัวกุญแจกด 
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3. ล้างบริเวณที่ถูกต่อย โดยใช้น้ําและน้ําสบู่ 
4. ใช้ความเย็นประคบ  เพื่อลดความเจ็บปวด 
5. ให้รับประทานยาแก้ปวด 
6. ใช้ขี้ผึ้งสเตียรอยด์ทาบริเวณที่โดนต่อย 
7. ในรายที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรง    มีผื่นขึ้นตามตัว  หายใจลําบาก  
     ให้ปฐมพยาบาลเช่นเดียวกับอาการช็อก ในหน้า 73  และรีบนําส่ง 
     สถานพยาบาล 
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งูกัด 

 

งูกัดเกิดจากงูทั้งที่มีพิษและไม่มีพิษ โดยมากหากถูกงูพิษกัด จะเป็นรอย
เขี้ยว 2 จุด พิษงูอาจมีความรุนแรง ทําให้เสียชีวิตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
พิษต่อระบบประสาทและระบบไหลเวียนโลหิต   
 

     

          งูพิษ                               ภาพรอยถูกงูพิษกัด 
 

การปฐมพยาบาล 
1. กดปิดแผลรอยเขี้ยวด้วยผ้าสะอาด 
2. พันผ้าโดยรอบแผลให้แน่นพอควร แต่ให้สอดนิ้วมือได้ 1 นิ้ว 
3. หากมีผ้ายืด ให้พันรอบโดยเร่ิมจากนิ้วมือหรือเท้า ไล่ระดับถึงรักแร้ 
     หรือขาหนีบ  ตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือและเท้ายังมีสีชมพูและไม่เป็นเหน็บ 
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4. ให้ใช้ไม้ดามแขนหรือขา หากเป็นแขนให้ใช้ผ้าแขวนแขน  เพื่อ 
      จํากัดการเคลื่อนไหว 
5. ให้ผู้ป่วยเจ็บอยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว และพูดปลอบใจ 
6. รีบนําส่งสถานพยาบาล 
 

ข้อควรระวัง 
1. ห้ามใช้มีดกรีด ไฟจี้  พอกแผล หรือปากดูดบริเวณแผล 
2. ห้ามดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์  ชา  กาแฟ  หรือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 
3. หลีกเลี่ยงการขันชะเนาะ 
4. หากเป็นไปได้ให้นํางูที่กัดมาด้วย  แต่ไม่ควรเสียเวลาไล่จับงู 
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งูทะเลกัด 

 

งูทะเล มีลักษณะคล้ายงูกบ  มีหัวที่ค่อนข้างเล็ก มีเขี้ยวที่มีน้ําพิษ หางแบน
แบบใบพายทําให้ว่ายน้ําทะเลได้นาน  แต่จะขึ้นมาหายใจบนผิวน้ําเพราะ
ไม่มีเหงือกแบบปลา  อาศัยอยู่ตามโคลน โคลนปนทราย  รู  ซอก  หรือ
โพรง อาการ พบรอยเขี้ยว ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามกล้ามเน้ือ  ลิ้นหนา
และใหญ่ขึ้น  ลําคอแห้งและร้อน  กระหายน้ํา คลื่นไส้อาเจียน หนังตาตก 
มีอาการอ่อนแรงเป็นอัมพาตที่ขาก่อนและลําตัว  มีอาการชัก  ผู้ป่วยเจ็บที่
มีอาการรุนแรงจะมีปัสสาวะสีดํา ไตวายเฉียบพลัน หมดสติ  หายใจ
ลําบาก และเสียชีวิตได้   
 

    
 

การปฐมพยาบาล 
1. ทําการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
2. ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว และปลอบใจผู้ป่วย 
3. ใช้เทคนิคดามรัดแน่น ดังน้ี 

3.1 กดปิดแผลรอยเขี้ยวด้วยผ้าสะอาดในทันที 
3.2 พันผ้าโดยรอบแผลให้แน่นพอควร อย่างน้อยให้สอดน้ิวมือได้ 
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3.3 หากมีผ้ายืด ให้พันรอบ เร่ิมจากนิ้วมือหรือเท้า ไล่ระดับถึงรักแร้  

หรือขาหนีบ ตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือและเท้ายังมีสีชมพูและไม่
เป็นเหน็บ 

 3.4 ใช้ไม้ดามแขนหรือขา หากเป็นแขนให้ใช้ผ้าแขวนแขน เพื่อจํากัด 
        การเคลื่อนไหว  

4. รีบนําส่งสถานพยาบาล 
 

ข้อควรระวัง 
1. ห้ามใช้มีดกรีด ไฟจี้ พอกแผล หรือปากดูดบริเวณแผล 
2. ห้ามดื่มเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ชา กาแฟ หรือเคร่ืองดื่มชูกําลัง 
3. หลีกเลี่ยงการขันชะเนาะ 
4. หากเป็นไปได้ให้นํางูมาด้วย แต่ไม่ควรเสียเวลาไล่จับงู 
 

การป้องกัน 
1. อย่าดําน้ําในขณะน้ําขุ่น   
2. งูทะเลที่ตายแล้วต้องระวังพิษที่อยู่บริเวณเขีย้ว 
 
 
 
 
 
 



 54 
สัมผัสพิษแมงกะพรุน  ดอกไม้ทะเล  และปะการังไฟ 

 

แมงกะพรุน 
แมงกะพรุน มีรูปร่างคล้ายร่ม มีหนวดยาวลงข้างล่าง เคลื่อนที่เองไม่ได้ 
ต้องอาศัยกระแสน้ําพัดพาไป  การสัมผัสพิษแมงกะพรุน จะทําให้ถุงเข็ม
พิษของแมงกะพรุน  ซึ่งอยู่ที่หนวดแตกและปล่อยเข็มพิษออกมา ทําให้
รู้สึกปวดแสบ ร้อน บวมแดง หรือเป็นรอยไหม้ บางรายอาจมีไข้ หายใจ
ไม่ออก จนกระทั่งหมดสติ และอาจเสียชีวิตได้ 
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ดอกไม้ทะเล 

 

ดอกไม้ทะเลมีลักษณะคล้ายดอกไม้บาน ลําตัวอ่อนนุ่ม อยู่ติดกับหิน 
หรือพื้นผิวที่แข็ง มีสีสันต่างๆ พิษของดอกไม้ทะเลจะไม่รุนแรงแต่ 
ถ้ามีอาการแพ้จะปวดแสบปวดร้อนเป็นผื่นกลมใหญ่ 
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ปะการังไฟ 

 

ปะการังไฟ มีลักษณะเป็นแผ่นต้ัง แขนง  หรือก้อน  มีสีน้ําตาลหรือ 
สีเหลือง สูงประมาณ 2-3 ฟุต มักพบอยู่กับปะการังอื่น เมื่อสัมผัสจะ 
มีอาการปวดแสบปวดร้อน  เป็นรอยไหม้ 

 

                          
 

การปฐมพยาบาลเมื่อสัมผัสพิษแมงกะพรุน  ดอกไม้ทะเล  และปะการังไฟ 
1.  นําผู้ป่วยเจ็บขึ้นจากน้ํา 
2.  หากไม่รู้สึกตัว ให้ปฏิบัติตามแนวทางการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน 
3.  ล้างด้วยน้ําส้มสายชูให้ทั่วบริเวณแผล หากไม่มี ให้ใช้น้ําทะเลแทน 
4.  หากมีเศษแมงกะพรุนคงค้าง ให้หยิบจับหรือคีบออก แล้วใช้วัสดุแข็ง 
     ขอบเรียบ  เช่น  เปลือกหอย  บัตรเครดิต  ขอบมีด ปาดเอาเมือก 
     ที่เหลืออยู่ออก        
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5.  อาจใช้ผักบุ้งทะเลตําละเอียด พอกบริเวณแผล 
6.  ใช้ขี้ผึ้งสเตียรอยด์ทาบริเวณที่สัมผัสพิษ ถ้ามี 
7.  นําส่งสถานพยาบาล 
 

ข้อควรระวัง 
 ห้ามใช้น้ําจืดล้างแผลอย่างเด็ดขาด  ห้ามขัดหรือขยี้บริเวณแผล  
    ด้วยสิ่งใด ๆ หรือใช้เทคนิคการดามรัดแน่น เนื่องจากจะทําให้ 
    ถุงเข็มพิษแตกออกมากขึ้น 
 
การป้องกัน 

 ใส่เสื้อผ้าที่รัดกุมในขณะดําน้ํา 
 หลีกเลี่ยงการดําน้ําหรือเล่นน้ําในวันหลังจากคืนที่ฝนตก เพราะจะมี

แมงกะพรุน  ดอกไม้ทะเล  และปะการังไฟ  จํานวนมาก 
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หนามเม่นทะเลต า 

 

เม่นทะเล มีหนามแหลมและเปราะบาง เคลื่อนที่ได้ช้า จะลู่หนามเมื่อมีสิ่ง
ใดเคลื่อนที่เข้าหา พิษจะอยู่ที่ท่อกลวงภายในหนามปลายแหลม พบตาม
แนวปะการังหรือพื้นทราย  เมื่อสัมผัสจะมีอาการเจ็บและปวดเหมือน
โดนของแหลมทิ่ม บาดแผลจะบวมแดง ปวดแสบ และมีอาการคัน ถ้า
ได้รับพิษจํานวนมาก  อาจมีอาการชา  ตะคริว และกล้ามเน้ือเป็นอัมพาต  
อ่อนแรง   หายใจลําบาก  
 

               
 

                                   
 
การปฐมพยาบาล 
1. ทําการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
2. หากเห็นหนามให้เอาออกด้วยปากคีบอย่างระมัดระวัง 
3. แช่ตําแหน่งที่โดนตําด้วยน้ําร้อนพอประมาณ 
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4. หากตําแหน่งที่โดนตําอยู่ใกล้ข้อ หรือเส้นเลือดหรือเส้นประสาท 
    ให้หลีกเลี่ยงการทุบ เนื่องจากพิษอาจเข้าข้อหรือทําอันตรายเส้นเลือด 
     หรือเส้นประสาทได้ 
5. หากสงสัยว่ามีเศษหนามค้างที่ตําแหน่งใกล้ข้อ หรือเส้นเลือด 

หรือเส้นประสาท ให้นําส่งสถานพยาบาล 
 

การป้องกัน 
1. อย่าไปแตะหรือสัมผัสกับเม่นทะเล 
2. ควรใส่ถุงมือหรือเสื้อผ้าที่รัดกุมเมื่อลงดําน้ํา 
3. ไม่ควรดําน้ําบริเวณที่มีเม่นทะเลมาก 
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เงี่ยงปลากระเบน  ปลาสิงโต  ปลากะรังหัวโขน  และปลาหินต า 

 

ปลากระเบน 
 

ปลากระเบน มักพบตามพื้นทรายหรือโคลน มีเงี่ยงพิษที่โคนหาง  
ด้านข้างของเงี่ยงมีลักษณะแบบฟันเลื่อยทั้ง 2 ด้าน  
 

            
 
 
 

ปลาสิงโต  
ปลาสิงโต เป็นปลาที่สวยงาม เมื่อมีสิ่งใดเข้าใกล้จะกางครีบออก ที่เงี่ยงมี
เข็มพิษ 
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ปลากะรังหัวโขน 

ปลากะรังหัวโขน อยู่ตามพื้น โพรงหิน หรือปะการัง ชอบพรางตัวโดย
เปลี่ยนสีให้เข้ากับสิ่งแวดล้อม 

 

                             
 

ปลาหิน 
ปลาหิน มีลักษณะคล้ายปลากะรังหัวโขน  ชอบพรางตัวโดยไม่
เคลื่อนไหว ทําให้เห็นเป็นก้อนหิน 
 

                              
 

การโดนเงี่ยงปลาทะเลที่มีต่อมน้ําพิษ  ทําให้มีอาการปวดรุนแรงทันที 
บวม มีเลือดออก สีผิวอาจเปลี่ยนเป็นสีม่วงช้ํา โดยเฉพาะปลาหิน หากเกิด
อาการรุนแรง มีคลื่นไส้อาเจียน ต่อมน้ําเหลืองบวมอักเสบ  ปวดตามข้อ ช็อก 
ซึมลง  หายใจขัด   และหมดสติ   เงี่ยงปลากระเบนอาจทําลายเส้นเลือด
แดงใหญ่ และหักคาอยู่ที่แผลได้ 
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การปฐมพยาบาล 
1. ทําการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน หากมีเลือดออกให้ห้ามเลือด 
2. หากเห็นเงี่ยงปลาให้เอาออก ถ้าเป็นเงี่ยงปลากระเบนให้ปฏิบัติเหมือน 
    ของมีคมแทงคา 
3. แช่ตําแหน่งที่โดนตําด้วยน้ําร้อนพอประมาณ จนอาการปวดทุเลาลง 
4. หากใช้น้ําร้อนแล้วอาการไม่ทุเลาลง ให้ประคบด้วยน้ําแข็ง 
5. นําส่งสถานพยาบาล 
 
ข้อควรระวัง 

 อย่าใช้เทคนิคการดามรัด 
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หมึกสายวงฟ้ากัด และหอยเต้าปูนต่อย 

 

หมึกสายวงฟ้า 
 

หมึกสายวงฟ้า มีลําตัวกลม ผิวหนังขรุขระ ด้านท้ายแหลม สีของลําตัว
มักเป็นสีเทา หรือสีน้ําตาลอ่อน มีจุดสีน้ําเงินหรือสีฟ้า เป็นรูปวงแหวน
หรือเป็นแถบยาวบนหนวด ลําตัวและหัว มักหลบซ่อนตัวอยู่ใต้ซอกหิน 
และพรางตัวให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม พิษอยู่ที่ต่อมน้ําลาย หลังจาก
ที่กัดเหยื่อ พิษจะวิ่งเข้าทางบาดแผล เข้าสู่ระบบประสาท มีอาการคล้าย
เป็นอัมพาต หายใจไม่สะดวก  อาจขาดออกซิเจนอย่างเฉียบพลัน หาก
ไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที จะถึงแก่ความตายได้ภายในระยะเวลา 2 
ชั่วโมง 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 



 64 
หอยเต้าปูน 

 

หอยเต้าปูน เป็นหอยฝาเดียว  คล้ายกรวย  ผิวเรียบ  มีสีสันสวยงาม       
มีหนวดซึ่งเป็นเข็มพิษไว้สําหรับจับเหยื่อ  และป้องกันตัว พิษร้ายแรง 
กว่างูจงอาง เมื่อถูกหนวดจะมีอาการชา เป็นตะคริว  เน่ืองจากพิษไป
ทําลายระบบกล้ามเนื้อประสาท  อาจจมน้ําเนื่องจากไม่สามารถว่ายน้ําได้ 

 

                                             
 
การปฐมพยาบาล 
1. ทําการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
2. ให้ผู้ป่วยอยู่นิ่ง ไม่เคลื่อนไหว  และปลอบใจผู้ป่วย 
3. ทําเทคนิคดามรัดแน่นเช่นเดียวกับงูทะเลกัด 
4. นําส่งสถานพยาบาล 
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กินสัตว์ทะเลที่เป็นพิษ 

 

สัตว์ทะเลหลายชนิดกินแล้วเป็นพิษ เช่น ปลาปักเป้า เหรา (แมงดาถ้วย) 
ปลาทะเล   และหอยที่กินสิ่งมีพิษบางชนิดเข้าไป   อาจกินแล้วเป็นพิษ   
มีอาการแพ้  คลื่นไส้อาเจียน  ท้องเสีย  ปวดเวียนศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ 
เจ็บหน้าอก คันชาตามผิวหนัง เป็นเหน็บชารอบปากและริมฝีปาก น้ําลาย
ฟูมปาก อ่อนแรงเป็นอัมพาต หายใจลําบาก หยุดหายใจ หัวใจเต้นผิดปกติ
และหยุดเต้น 
 

ปลาปักเป้า 
 

    
 

เหรา (แมงดาถ้วย) 
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                   ปลาทะเล           หอย 
 

     
 
การปฐมพยาบาล 
1. ทําการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน 
2. หากผู้ป่วยรู้สึกตัวไม่ชักหรืออาเจียน ให้ทําให้ผู้ป่วยอาเจียน 
3. รีบนําส่งสถานพยาบาลทันที 
 

ข้อสังเกต 

 อาการบางอย่างของอาหารทะเลเป็นพิษ คล้ายกับโรคที่เกิดจากการลด
ความกดอากาศหรือน้ําหนีบ จึงมีความจําเป็นต้องปรึกษาแพทย์
ผู้เชี่ยวชาญ 
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กินสารพิษ 

 

สารพิษที่กิน  ได้แก่  ยาแก้ปวด   ผงซักฟอก  ยาฆ่าแมลง   ยาล้างพื้น  
เป็นต้น โดยผู้ป่วยเจ็บจะมีรอยไหม้หรือแดงรอบ ๆ ปาก และภายในช่อง
ปาก  ลมหายใจมีกลิ่นสารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลง ทินเนอร์  มีรอยไหม้ สี
หรือกลิ่น ติดตามตัว เสื้อผ้า หรือหกตามพื้น   มีอาการผิดปกติ   เช่น  
คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง  หายใจลําบาก  สับสน  หมดสต ิ 

 

การปฐมพยาบาล 
1.  ประเมินว่าผู้ป่วยเจ็บกินสารพิษเข้าไปหรือไม่  
2.  ตรวจสอบชนิดของสารพิษที่กิน 
3.  ทําให้ผู้ป่วยเจ็บอาเจียน เพื่อเอาสารพิษออกจากร่างกาย 
4.  นําส่งสถานพยาบาลทันที  พร้อมภาชนะหรือฉลากสารพิษที่กิน 
 

ข้อควรระวัง    
ห้ามทําให้อาเจียนในผู้ป่วยเจ็บต่อไปนี้ 
1. หมดสติ หรือไม่ค่อยรู้สึกตัว   
2. กินสารมีฤทธิ์กัดกร่อนเน้ือเยื่อจําพวก กรด-ด่าง เช่น นํ้ายาล้างห้องน้ํา   
     โซดาไฟ  กรดกัดยาง ฯลฯ  ซึ่งสังเกตได้จากรอยไหม้แดงบริเวณปาก   
      การอาเจียนจะทําให้สารพิษย้อนกลับขึ้นมา  ทําอันตรายต่อเน้ือเยื่อ 
      ของหลอดอาหารและปากมากขึ้น 
3. กินสารพิษพวกน้ํามันปิโตรเลียม  เช่น น้ํามันก๊าด น้ํามันเบนซิน  
     น้ํามันสน เป็นต้น 
4.  สุขภาพไม่ดี เช่น โรคหัวใจ เป็นต้น 
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                         ภาวะฉุกเฉินทางอายุรกรรม 

 

  การส าลัก 
 

  ชัก  
 

  การจมน้ า 
 

  การป่วยเจ็บจากการด าน้ าสคูบา 
 

  โรคลมเหตรุ้อน หรือ ฮีทสโตรก 
 

  ช็อก 
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การส าลัก 

 

การสําลักอาหารเข้าไปอุดกั้นทางเดินหายใจ มักจะเกิดกับคนที่กําลังกิน
อาหารโดยเฉพาะอาหารเป็นชิ้นอยู่ในปาก  แล้วพูดคุยหรือหัวเราะหรือ
กลืนเร็วเกินไปจนเกิดอาการสําลัก   ทําให้อาหารหลุดไปติดอยู่ในคอหอย   

 

อาการและอาการแสดง 
พูดไม่มีเสียง  พยายามเอานิ้วมือล้วง หรือ เอามือกุมคอ  พยายามไอ แต่ไอ
ไม่ออก  หายใจไม่ได้  เมื่อผู้ป่วยเจ็บหายใจไม่ได้อยู่ 2-3 นาทีก็จะหมดสติ 
ล้มฟุบลง และหัวใจก็จะหยุดเต้นภายใน 6-7 นาที ถ้าไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 
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การปฐมพยาบาล 
1.  กรณีท่ีผู้ป่วยเจ็บยังไม่หมดสติ ใช้วิธีการรัดกระตุกที่ท้องเหนือสะดือ 
     ใต้ลิ้นปี่ในทิศทางเฉียงขึ้น โดยให้ผู้ทําการช่วยเหลือเข้าไปข้างหลังผู้ป่วยเจ็บ 
      ที่กําลังยืนอยู่ มือซ้ายกําหมัดไว้ตรงหน้าท้องระหว่างสะดือกับลิ้นปี่ของ  
    ผู้ป่วย มือขวากํารอบกําปั้นซ้ายหรือใช้วิธีประสานมือ 2 ข้างเข้าด้วยกัน 
    แล้วรัดกระตุกเข้าหาตัวผู้ช่วยเหลืออย่างแรงหลาย  ๆคร้ัง จนพูดออกมาได ้

 
 

2.  กรณีท่ีผู้ป่วยเจ็บหมดสติ จัดผูป้่วยเจ็บในท่านอนหงายราบ นั่งคร่อม 
    แล้วใช้ส้นมือทั้งสองข้างวางซ้อนกัน กดกระแทกที่ท้องเหนือสะดือใต้ 
    ลิ้นปี่ในทิศทางเฉียงขึ้นไปทางศีรษะผู้ป่วยเจ็บ ทํา 5 คร้ัง แล้วเปิดปาก 
     ผู้ป่วยเจ็บ หากเห็นสิ่งแปลกปลอมให้ล้วงออก  ห้ามล้วงโดยไม่เห็น 
     จากนั้นจงึตรวจการหายใจและเร่ิมต้นการกู้ชพี  
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3. ในกรณีที่อยู่คนเดียวหรือไม่มีคนช่วย อาจช่วยตนเองได้โดยใช้กําปั้น 
     ของตัวเองวางตรงหน้าท้องส่วนบน  แล้วกดกระแทกบริเวณใต้ลิ้นปี่  
     ในท่าโน้มตัวไปด้านหน้า  หรือกระแทกท้องกับขอบโต๊ะหรือโซฟา 
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ชัก 

 

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีใดที่สามารถหยุดอาการชักได้ แม้แต่ยากันชักที่ผู้ป่วยเจ็บ 
รับประทานเป็นประจํา ดังนั้นจึงต้องปล่อยให้อาการชักดําเนินต่อไปจน
สิ้นสุดระยะของอาการเอง   การปฐมพยาบาลเป็นการป้องกันการบาดเจ็บ
ระหว่างชัก เมื่อผู้ป่วยเจ็บหยุดชักแล้วอาจจะพูดปลอบโยนหรือบอกให้รู้ว่า 
มีอาการชัก  
 

การปฐมพยาบาล 
1. ป้องกันการบาดเจ็บจากการล้ม 
2. ให้ผู้ป่วยเจ็บนอนตะแคงเอียงหน้าลงกับพื้นในท่าเงยคางขึ้น 
3. ดูแลการหายใจ  เช็ดหรือดูดเสมหะ  น้ําลาย  และสิ่งอาเจียนออก 
4. นําส่งสถานพยาบาล 
 

ข้อควรระวัง 
1.  ไม่นําของแข็งใส่เข้าไปในปาก  เพื่องัดฟัน 
2.  ห้ามมัดหรือต่อสู้กับผู้ที่กําลังชัก 
3.  อย่าทิ้งผู้ป่วยเจ็บไว้ตามลําพัง  เพื่อไปตามผู้อ่ืน 
4.  งดอาหารและน้ําระหว่างการชัก  และหลังจากชักใหม่ ๆ 
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การจมน้ า 

 

การจมน้ําทําให้เกิดอันตรายจากการขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมอง     
การช่วยชีวิตและการกู้ฟื้นคืนชีพจึงเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้รอดชีวิต  
 

การปฐมพยาบาล 
1.  จัดให้นอนตะแคงกึ่งคว่ํา  รีบตรวจสอบการหายใจ 
2.  ถ้าไม่มีการหายใจ ให้ช่วยกู้ชีพทันที  
3.  ให้ความอบอุ่นกับร่างกายผู้จมน้ํา  โดยถอดเสื้อผ้าที่เปียกน้ําออก   
     และใช้ผ้าแห้งคลุมตัวไว้ 
4.  นําส่งสถานพยาบาล 
 

ข้อควรระวัง 
1.  กรณีผู้จมนํ้ามีประวัติการจมน้ําเนื่องจากการกระโดดน้ํา หรือ เล่น 
     กระดานโต้คลื่น การช่วยเหลือต้องระวังเร่ืองกระดูกหัก โดยเฉพาะ 
     การเคลื่อนย้ายผู้จมน้ํา โดยเมื่อนําผู้จมน้ําถึงน้ําต้ืนพอที่ผู้ช่วยเหลือจะ 
     ยืนได้สะดวกแล้ว ให้ใช้ไม้กระดานแข็งสอดใต้นํ้ารองรับตัวผู้จมน้ํา  
     ใช้ผ้ารัดตัวผู้จมน้ําให้ติดกับไม้ไว้ 
2.  ไม่ควรเสียเวลากบัการพยายามเอาน้ําออกจากปอดหรือกระเพาะอาหาร 
3.  หากไม่สามารถนําผู้จมน้ําขึ้นจากน้ําได้โดยเร็ว อาจเป่าปากบนผิวน้ํา   
     โดยหลีกเลี่ยงการเป่าปากใต้น้ํา และห้ามนวดหน้าอกระหว่างอยู่ในน้ํา 
 
 
 



 74 
การป่วยเจ็บจากการด าน้ าสคูบา 

 

การดําน้ําสคูบาอาจนําไปสู่ปัญหาหลากหลายแบบ ที่สําคัญได้แก่ โรคจาก
การลดความกดอากาศหรือน้ําหนีบ และ ปอดแตกหรือภาวะโพรงเยื่อหุ้ม
ปอดมีอากาศ 
 

โรคจากการลดความกดอากาศหรือน้ าหนีบ 
 

โรคจากการลดความกดอากาศหรือน้ําหนีบ เกิดขึ้นระหว่างการดําน้ํา ทําให้
ไนโตรเจนจากอากาศที่ใช้หายใจละลายเข้าสู่กระแสเลือด หากขึ้นสู่ผิวน้ําอย่าง
รวดเร็ว ไนโตรเจนจะกลายเป็นฟองอากาศ อุดตามเนื้อเยื่อและหลอดเลือด 
ทําให้เกิดการขาดออกซิเจน และเนื้อเยื่อบาดเจ็บ 
 

อาการและอาการแสดง 
1.  รู้สึกเปลี้ยเพลียอย่างรุนแรง 
2.  รู้สึกชาหรือไม่รู้สัมผัส  เป็นเหน็บ 
3.  ปวดศีรษะ หรือปวดตามร่างกาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริเวณข้อหรือ 
     โดยรอบ 
4.  การทรงตัวไม่ดี  หรือการทํางานของร่างกายไม่ประสานกัน 
5.  การตอบสนองลดลง  หรือหมดสติ 
6.  อ่อนแรง อัมพาต 
7.  มีผ่ืนขึ้นตามร่างกาย 
8.  ความผิดปกติของการพูด การมองเห็น หรือการได้ยิน 
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การปฐมพยาบาล 
1.  ทําตามขั้นตอนการประเมินสภาพผู้ป่วยเจ็บเบื้องต้น 
2.  ในกรณีผู้ป่วยเจ็บรู้สึกตัวและมีอาการคลื่นไส้  ให้นอนตะแคงกึ่งคว่ํา   
     แต่ถ้าหมดสติ  ให้นอนหงายราบและเปิดทางเดินหายใจ    
3.  ให้สูดดมออกซิเจนบริสุทธิ์ (ถ้ามี) 
4.  ติดต่อเจ้าหน้าที่สายแพทย์ในทันที และปรึกษาแพทย์เวชศาสตร์ใต้น้ํา   
     กรมแพทย์ทหารเรือ (โทรศัพท์  0 2475 2641 หรือ 0 2475 2691) 
5.  ส่งต่อผู้ป่วยเจ็บไปยังสถานพยาบาลที่มีห้องปรับบรรยากาศความ 
     กดดันสูงหรือแชมเบอร์ 
6.  ผู้ป่วยเจ็บที่รูส้กึตัวด ี ไม่ปวดท้อง  หรือคลื่นไส้  อาเจียน  ให้ดื่ม 
     เคร่ืองดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์  เช่น  น้ําเปล่า  น้ําเกลือแร่  หลีกเลี่ยง 
     เคร่ืองดื่มคาเฟอีน 
7.  ให้ความอบอุ่นกับผู้ป่วยเจ็บ 
8.  เฝ้าติดตามการรู้สติ  ทางเดินหายใจ  และการหายใจของผู้ป่วยเจ็บ   
9.  บันทึกรายละเอียดในการดําน้ํา  และการปฐมพยาบาลที่ให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 76 
ปอดแตกหรือภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ 

 

ปอดแตกหรือภาวะโพรงเยื่อหุ้มปอดมีอากาศ  เกิดขึ้นในขณะดําขึ้น อากาศ
ในปอดขยายตัว    หากหายใจออกไม่เพียงพอ    อากาศที่ขยายใหญ่ขึ้นจะดันให้
ปอดพองออกมากเกินไปจนแตก   ทําให้อากาศร่ัวออกจากปอด 
  

อาการและอาการแสดง  
1. เจ็บหน้าอก  หายใจลําบาก ไอ  เขียว  เสียงเปลี่ยน  กลืนลําบาก   
     เสียงกรอบแกรบบริเวณลําคอ  การตอบสนองต่อสิ่งเร้าลดลง 
2. อาจเกิดอาการและอาการแสดงของโรคจากการลดความกดอากาศ 
     หรือน้ําหนีบ 
 

การปฐมพยาบาล ทําเช่นเดียวกับโรคน้ําหนีบ 
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โรคลมเหตุร้อนหรือฮีทสโตรก  

 

โรคลมเหตุร้อนหรือฮีทสโตรก เป็นกลุ่มอาการที่เกิดจากความร้อนที่
สร้างขึ้นและสะสม ทําให้อุณหภูมิภายในร่างกายสูงขึ้นมาก แต่ร่างกายไม่
สามารถระบายความร้อนออกไปได้ทัน ความร้อนที่สูงมากก่อให้เกิด
อันตรายต่อระบบต่าง ๆ  ของร่างกาย  เป็นภาวะที่มีอันตราย และอัตราตายสูง 
                                                          

สภาวะท่ีเป็นอันตราย    
1. ออกกําลังกายกลางแจ้ง หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความร้อนสูงเป็น 
    ระยะเวลานาน 
2. ใส่เสื้อผ้าหนาทึบ  ยากต่อการระเหยของเหงื่อ 
3. มีไข้  ดื่มน้ําไม่เพียงพอ  ท้องเสีย  อาเจียน  อดนอน  ดื่มสุรามาก่อน  
 

สัญญาณอันตราย 
1. มีอาการหน้ามืด  คลื่นไส้ อาเจียน  หมดแรง  เดินเซ  เป็นลม หน้าแดง   
    กระวนกระวาย มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง  คลุ้มคลั่ง  สับสน ชัก หมดสติ 
2. ตัวร้อนจัด 
3. เหงื่อออกมาก  จนสุดท้ายร่างกายจะไม่มีเหงื่อออก 
 

การป้องกัน   
1. ในช่วงแรกของการฝึกค่อย ๆ เพิ่มระยะเวลาการออกกําลังกาย   
    กลางแจ้งวันละ ½ ชั่วโมง  จนพร้อมสมบูรณ์ภายในเวลา 7 วัน   
2. จัดให้ดื่มน้ํา และมีช่วงพักที่เหมาะสมระหว่างออกกําลังกายกลางแจ้ง  
    หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง 
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3. ใส่เสื้อผ้าที่ระบายความร้อนได้ดี 
4. หลีกเลี่ยงการออกกําลังกาย เมื่อมีไข้  ท้องเสีย  อาเจียน  อดนอน   
5. งดดื่มสุราและเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนออกกําลังกาย 
 

การปฐมพยาบาล 
1. เมื่อพบผู้ที่มีอาการ  ให้ทุกคนพักการออกกําลังกายกลางแจ้ง   หรือ 
    ออกจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายทันที 
2. นําผู้ป่วยเจ็บเข้าที่ร่ม หรือสภาพแวดล้อมที่มีอากาศเย็นหรืออากาศ 
    ถ่ายเทสะดวก 
3. ถอดเสื้อผ้า  เพื่อให้ร่างกายระบายความร้อนได้อย่างรวดเร็ว 
4. ทําการระบายความร้อน โดยเช็ดตัวด้วยผ้าชุบน้ําอุณหภูมิปกติ 
    และพัดระบายความร้อนทั่วตัว 
 

                             
  

 
 
 

5. นําส่งสถานพยาบาลโดยเร็วที่สุด  และทําการระบายความร้อน 

    ตลอดเวลาระหว่างการนําส่ง  
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ช็อก 

 

ช็อกเป็นภาวะที่เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ได้ไม่เพียงพอ  อาจมีสาเหตุ 
จากการเสียน้ํา  เสียเลือด  หัวใจล้มเหลว  แพ้อย่างรุนแรง หรือจากการ 
เจ็บปวดอย่างรุนแรง 
อาการและอาการแสดง 
1.  ผู้ป่วยเจ็บจะมีอาการกระหายน้ํา สับสน ซึมลง กระสบักระส่าย จนถึง 
     หมดสติ  จะตรวจพบว่ามีตัวเย็น ซีด ผิวหนังชื้น ชีพจรเบาเร็ว หายใจเร็ว   
2.  ในกรณีช็อกจากการแพ้อย่างรุนแรง อาจมีอาการหน้า  คอ  และตัว 
     บวมแดง  หายใจลําบาก และมีเสียงว๊ีด   
การปฐมพยาบาล 
1. จัดให้นอนหงายราบไม่หนุนหมอน  ตะแคงหน้า  เพื่อป้องกันการ

สําลักน้ําลายหรืออาเจียน  ยกปลายเท้าให้สูงประมาณ 1 ฟุต         
 

    
 

2. ห่มผ้าให้ความอบอุ่น  
3. แก้ไขสาเหตุช็อก เช่น ถ้ามีเลือดออกให้ห้ามเลือด 
4. รีบนําส่งสถานพยาบาล  
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ภาคผนวก 

 

•  รายช่ือคณะกรรมการมาตรฐานการปฐมพยาบาล 
    กู้ชีพช่วยชีวิต 
•  คณะผู้จัดท า 
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    รายช่ือคณะกรรมการ 

มาตรฐานการปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิต 
 

1. พล.ร.ต.หญิง มยุรี  สัมพันธวิวัฒน์   ประธานกรรมการ 
2. น.อ.คณิน  ชุมวรฐายี   รองประธานกรรมการ 
3. น.อ.หญิง สยุมพร  กรลักษณ์  รองประธานกรรมการ 
4. น.อ.ปิโยรส  ปรียานนท์  รองประธานกรรมการ 
5. น.อ.พรชัย  แย้มกลิ่น   รองประธานกรรมการ 
6. น.อ.จตุรงค์  ตันติมงคลสุข  รองประธานกรรมการ 
7. น.อ.หญิง ศิริกาญจน์  เผือกเทศ  กรรมการและเลขานุการ 
8. น.อ.ณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา  กรรมการ 
9. น.อ.ปิยะวัฒน์  วงษ์วานิช  กรรมการ 
10. น.อ.พัฒนชัย  เฉลิมวรรณ์  กรรมการ 
11. น.อ.กระจ่าง  แดงจิ๋ว     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. น.อ.สุเชษฐ  ตรรกธาดา  กรรมการ 
13. น.อ.หญิง จริยา  สันตติอนันต์  กรรมการ 
14. น.อ.เฉลิมพล  นิยมรัฐ   กรรมการ 
15. น.อ.ภิสักก์  ก้อนเมฆ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. น.อ.ธนษวัฒน์  ชัยกุล   กรรมการ 
17. น.ท.หญิง อภิวรรณี  แหวนทอง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
18. น.ท.สรรพสิทธิ์  สงกุมาร  กรรมการ 
19. น.ท.พิสิทธิ์  เจริญยิ่ง   กรรมการ 
20. น.ท.สาธิต  เรืองเพชร   กรรมการ 
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21. ว่าที่ น.ท.ณัฐพงศ์  เขียวโสภา  กรรมการ 
22. น.ต.ภิรมย์  ยะนิล   กรรมการ 
23. น.ต.ณภัทร  มีสมเพิ่ม   กรรมการ 
24. น.ต.พรพิชิต  สุวรรณศิร ิ  กรรมการ 
25. น.ต.ฉัตรชัย  ปิตุรงคพิทักษ์  กรรมการ 
26. ว่าที่ น.ต.อุดม  บุญเกษม  กรรมการ 
27. ร.อ.บรม  วงษ์จันทเจริญ  กรรมการ 
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คณะผู้จัดท า 

 

ท่ีปรึกษา 
พล.ร.ท. สุริยา   ณ นคร  เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ 
พล.ร.ต. สุชีพ   ช้างเสวก              รองเจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ 
 

จัดท าเนื้อหาและภาพประกอบ 
คณะกรรมการมาตรฐานการปฐมพยาบาลกู้ชีพช่วยชีวิต 
น.อ.ช่วงชัย   แสงแจ้ 
ผศ. ดร.สุชนา   ชวนิชย์ 
 

พิสูจน์อักษร 
น.อ.หญิง ศิริกาญจน์   เผือกเทศ 
น.อ.หญิง วิยะดา   เนตรมุกดา 
น.ท.หญิง อภิวรรณี   แหวนทอง 
 

แสดงภาพประกอบ 
นักเรียนจ่า   หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน 
 

ออกแบบปก 
น.ท.หญิง สมใจ  ศุภนาม 

 
 


