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1. บอกถึงความส าคัญและความจ าเป็นของการประเมนิ
สถานการณ์

2.รู้และเข้าใจหลักการในการประเมนิสถานการณ์

วัตถุประสงค์



การประเมนิสถานการณ์ 
(Scene size-up)

หมายถึง การประเมนิสิ่งแวดล้อม ของสถานที่เกดิเหตุ 
เพื่อความปลอดภยัทัง้ตวัผู้ช่วยเหลือ ผู้ร่วมงาน คนรอบข้าง 
และผู้ป่วย ส าหรับวางแผนก่อนการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย



หลักการประเมนิสถานการณ์

1.การป้องกันตนเองจากการตดิเชือ้(Body Substance Isolation : BSI)

2.ความปลอดภยัของสถานที่เกดิเหตุ(Scene Safety)

3.กลไกการบาดเจบ็/เจบ็ป่วย(Mechanism of injury /Nature of Illness)

4.จ านวนผู้บาดเจบ็/เจบ็ป่วย (Number of patients)

5.ความต้องการแหล่งสนับสนุน(Additional resource)



การป้องกันตนเองจากการตดิเชือ้

1. ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง
@ ถุงมือ 
@ Mask 
@ ผ้ากันเป้ือน
@ แว่นตา
@ รองเท้าบู๊ท

2. ป้องกันการแพร่กระจายเชือ้ไปสู่ผู้อ่ืน
3. การท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆหลังใช้งาน



ความปลอดภยัของสถานที่เกดิเหตุ Scene Safety

1) ประเมนิความปลอดภัย : ส่ิงส ำคญัคือ ควำมปลอดภยัของผู ้
ช่วยเหลือและผูท่ี้ไดรั้บบำดเจบ็และระลึกไวเ้สมอวำ่ “เรำเขำ้ไป
เพ่ือช่วยเหลือผูบ้ำดเจบ็ไม่ใช่เขำ้ไปเป็นผูบ้ำดเจบ็เอง”

2) การป้องกนัอนัตรายซ ้าซ้อน

3) การช่วยเหลือเพ่ือให้เกดิความปลอดภัย 



กลไกการบาดเจบ็/เจบ็ป่วย Mechanism of injury 

- เพื่อคาดการณ์หรือพยากรณ์ถงึอวัยวะที่อาจได้รับบาดเจบ็

อุบตัเิหตุรถ



จ านวนผู้บาดเจบ็

-จ านวนรถ ? คัน
-คนบาดเจบ็? คน
-คนรอบข้าง ?

ประมาณก าลังและ
ขีดความสามารถ
ของตน



ความต้องการแหล่งสนับสนุน

- ขอการสนับสนุนทนัท ี(ถ้าต้องการ)
- ท าการคัดแยกเบือ้งต้นถ้าผู้ป่วยมีจ านวนมาก
- ไม่ควรทิง้ผู้ป่วยไว้โดยล าพัง หรือไม่มีคนดแูล
- ไม่ควรล าเลียงผู้บาดเจบ็ที่อาการหนักหลายๆคน 

ด้วยรถเที่ยวเดดยีวกัน



แหล่งสนับสนุน

รถปฏบิตักิารฉุกเฉิน

รถดับเพลงิ

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://thenastyboys.files.wordpress.com/2007/08/ambulance.jpg&imgrefurl=http://thenastyboys.wordpress.com/2007/08/21/cincinnati-bengals-injury-report-week-of-082007/&usg=__5IwhEkoL_YcmQd4oDtY8ThJWhVU=&h=513&w=899&sz=45&hl=th&start=5&itbs=1&tbnid=kDRrd4cvegMHbM:&tbnh=83&tbnw=146&prev=/images?q=ambulance&hl=th&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.siamrath.co.th/ImagesUpload/%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%871.JPG&imgrefurl=http://net209.blogspot.com/2009/06/7_06.html&usg=__fJ3HRYll9G9lU0zNbZNqTSJeAaw=&h=308&w=410&sz=36&hl=th&start=4&itbs=1&tbnid=ofP3cV8YQM1IVM:&tbnh=94&tbnw=125&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87&hl=th&gbv=2&tbs=isch:1
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.212cafe.com/freewebboard/user_board/nanprovincial/picture/00094_1.jpg&imgrefurl=http://www.212cafe.com/freewebboard/viewcomment.php?aID=16374761&user=nanprovincial&id=94&page=2&page_limit=50&usg=__X6LlJ8KoT4zGj2lQSmF6tWKv2ZM=&h=488&w=650&sz=25&hl=th&start=9&itbs=1&tbnid=83suzanBrzXaQM:&tbnh=103&tbnw=137&prev=/images?q=%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%94%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%87&hl=th&gbv=2&tbs=isch:1


ผู้เช่ียวชาญด้านสารเคมี เจ้าหน้าที่กู้ภยั



เจ้าหน้าที่ต ารวจ การล าเลียงทางอากาศ

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://todaysseniorsnetwork.com/Helicopter, air ambulance, air medical care.jpg&imgrefurl=http://todaysseniorsnetwork.com/Flier_Beware_of_Air_Ambulance.htm&usg=__C6XDbq6DPgFqnxJ4aXd1ruqGRV0=&h=746&w=1119&sz=178&hl=th&start=15&itbs=1&tbnid=0tHHWehYTimy-M:&tbnh=100&tbnw=150&prev=/images?q=ambulance&hl=th&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1


การประเมินสภาพผู้ป่วยฉุกเฉินขัน้ต้น
(Initial assessment)



วตัถุประสงค์

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักการประเมินสภาพผู้ป่วยขัน้ต้น

2. มีทกัษะและสามารถแสดงขัน้ตอนในการประเมินสภาพผู้ป่วยขัน้ต้น

ได้อย่างถกูต้อง



การประเมนิสภาพเบือ้งต้น

หมายถงึ การประเมนิผู้ป่วยอย่างรวดเร็ว เพื่อค้นหา
ภาวะคุกคามชีวติที่อาจท าให้ผู้ป่วยเสียชีวติได้อย่างรวดเร็ว

60 วนิาที



ขั้นตอนการประเมินสภาพผู้ป่วยเบ้ืองต้น
1. สภาพทั่วไปของผู้ป่วย(General impression)

2. ประเมนิระดับความรู้สึกตัว(Mental status)

3. ประเมินทางเดนิหายใจ(Airway : A)

4. ประเมินการหายใจ(Breathing : B)

5. ประเมนิระบบการไหลเวียน(Circulation : C)

60 วินาที



• -แยกว่าเป็น ป่วยจากโรค หรือ บาดเจ็บ  
• - สภาพผู้ป่วยที่พบ
• - อายุ  ,  เพศ
• - สีผวิ  ,  รูปร่าง

สภาพทัว่ไปของผูป่้วย

(General Impression)



การประเมินความรูส้ึกตวั 

(Mental status)

หลกัการ  (A-V-P-U)

A : รูส้ึกตวัดี

V : ตอบสนองตอ่เสียงเรียก

P : ตอบสนองตอ่ความเจบ็ปวด

U : ไม่รูส้ึกตวัหรือไม่ตอบสนอง



ยดึตรึงศีรษะ

-ผู้บาดเจบ็ไม่รู้สกึตัว
-ไม่รู้สกึตัวโดยไม่ทราบสาเหตุ



ระดับความรู้สกึตัวA= Alert
(รู้สกึตัวดี)

V= Verbal to stimuli
(ตอบสนองต่อเสียงเรียก)

P=Painful to stimuli
(ตอบสนองต่อความเจบ็ปวด)

U=Unresponsive
(ไม่รู้สกึตัว)

A
V
P
U



ถ้าประเมินระดบัความรู้สกึตวั พบว่า
- ไม่รู้สกึตวั หรือไม่ตอบสนอง
- ไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก

ปฏบิัตกิารช่วยฟ้ืนคืนชีพ
ตามแนวปฏบิัต ิ
CPR 2015



ประเมินทางเดนิหายใจ
(Airway :A)

• 1. รู้สึกตัวดี
• - พูดได้อย่างเต็มเสียง
• - การหายใจปกติ

• 2. ไม่รู้สึกตัว ยงัหายใจได้
• -จัดท่าเปิดทางเดินหายใจ และท าทางเดินหายใจให้โล่ง

หลกัการ

ไม่มีส่ิงอุดกั้น



Jaw thrust ในผู้ป่วยอุบัตเิหตุ Head tilt-chin lift ในผู้ป่วยทั่วไป

เปิดทางเดนิหายใจ



ประเมนิการหายใจ
(Breathing :B)

- ตาดู หูฟัง แก้มสัมผสั

 เร็ว ปกติ หรือชำ้
 หำยใจสะดวกหรือหำยใจล ำบำก

หายใจได้

ผู้ใหญ่ :12 – 24 คร้ัง/นาที
เดก็ : 15 – 30 คร้ัง/นาที
ทารก : 25 – 50 คร้ัง/นาที

หลกัการ

5-10 วนิาที



หายใจไม่เพียงพอ

❖ให้ออกซเิจน
❖ช่วยการหายใจด้วย Ambu bag หรือ Pocket mask



- ตรวจชีพจร : จับชีพจรที่คอและข้อมือ
-ดูสีผิว อุณหภมู ิ และ ความชืน้ผิวหนัง
-ตรวจดู Capillary refill (< 2 วินาท)ี

หลักการ

- ตรวจดูจุดเลือดออกมาก : ห้ามเลือด

การประเมินการไหลเวียนโลหิต

(Circulation : C)



-จดัล าดบัผู้ป่วย
-เตรียมการเคล่ือนย้าย /รอหน่วย ALS

-ผู้ป่วยมีระดบัความรู้สกึตวัลดลง
-ผู้ป่วยมีปัญหา A-B-C
-มีกลไกการบาดเจบ็/เจบ็ป่วยที่รุนแรง



Focus assessment
(การประเมนิเฉพาะต าแหน่งที่มีอาการ

เจบ็ป่วยจากโรค)

-ผู้ป่วยรู้สกึดี
-ผู้ป่วยบอกว่า
บริเวณใดที่มี
อาการ

เช่น อาการเจบ็อกเฉียบพลนั
ตรวจดูส่วนที่มีอาการ
- ต าแหน่งที่เจบ็

- ลักษณะการเจบ็

ให้การช่วยเหลือตามปัญหา
-หากผู้ป่วยมียาอมใต้ลิน้ ให้ผู้ป่วย
น ายามาอมใต้ลิน้ทนัท ี1 เมด็



Focus assessment
(การประเมนิเฉพาะต าแหน่งที่มีอาการ

บาดเจบ็)

-ผู้ป่วยรู้สกึดี
-บาดเจบ็เลก็น้อย
-ผู้ป่วยบอกว่าบริเวณใดที่
มีอาการ

เช่น กระดูกหกั
ตรวจดูส่วน
ที่มีอาการ

ให้การช่วยเหลือตามปัญหา
-ท ำแผล/ดำมกระดกู
- จดัทำ่





1. ตั้งสติ – พิจารณาวา่เกิดอะไรข้ึน สภาพแวดลอ้ม ณ จุดเกิดเหตุเป็น
อยา่งไร มีอนัตรายและเส่ียงอะไรบา้ง จะช่วยอะไรไดบ้า้ง แต่ตอ้งตระหนกั
อยูเ่สมอวา่ “ปลอดภยัไวก่้อน”
2. เรียกคนพลนั – ในภาวะเจบ็ป่วยฉุกเฉิน โดยเฉพาะมีความรุนแรง หรือมี
ผูป่้วยจ านวนมาก ตอ้งรีบโทรแจง้สายด่วน 1669 เพ่ือขอความช่วยเหลือทาง
การแพทย ์โดยแจง้เหตุท่ีเกิด โทรศพัทติ์ดต่อกลบั บอกสภาพอาการคร่าว 
และปฏิบติัตามค าแนะน าก่อนชุดกูชี้พจะมาถึง หลงัจากน้ีอาจเรียกคนอ่ืนๆ 
ท่ีอยูใ่กลเ้คียงเขา้มาช่วยเหลือ
3. กนัภัยก่อน – หรือ safety first ก่อนเขา้ไปช่วยเหลือผูป่้วย เช่น ควรสวม
ถุงมือยาง เส้ือคลุม แวน่ตา เพ่ือป้องกนัสารคดัหลัง่ เป็นตน้
4. อย่ารีบร้อนเข้าไปมีภัยแฝง – ตอ้งประเมินสภาพท่ีเกิดเหตุ และหาทาง
ป้องกนัอนัตราย เช่น น าส่ิงของไปขวางกั้นช่องทางจราจรท่ีเกิดอุบติัเหตุ 
เพ่ือใหผู้อ่ื้นรู้วา่มีอุบติัเหตุเกิดข้ึน เป็นตน้



5. รีบน าออก – เม่ือเขำ้ไปถึงตวัผูป่้วย ควรประเมินสภำพผูป่้วยและบริเวณ
ท่ีผูป่้วยอยูอ่ยำ่งรวดเร็ว ถำ้บริเวณนั้นๆ อนัตรำย ควรน ำผูป่้วยออกมำก่อน
6. บอกสภาพ – ตรวจสภำพอำกำรแลว้รำยงำนศูนยส์ัง่กำรเก่ียวกบัปัญหำ
และวิธีแกไ้ข อำทิ กำรหำยใจ กำรไหลเวียนของเลือด สติ เป็นตน้
7. ทราบส าแดง– เม่ือทรำบปัญหำแลว้ใหรี้บคดัแยกผูป่้วยเพื่อด ำเนินกำร
ต่อไป
8. ช่วยสุดแรง– ปฐมพยำบำล และช่วยเหลือขั้นตน้ตำมขั้นตอนและอำกำร
บำดเจบ็
9. ส่งโรงหมอ– น ำผูป่้วยส่งโรงพยำบำลโดยเร็วท่ีสุด
10. กไ็ม่ตาย– กำรช่วยเหลือในขั้นตอน1-9 ท่ีถูกตอ้งและรวดเร็วจะช่วยลด
อตัรำกำรเสียวชีวิต ควำมพิกำรของผูป่้วยลงได้



S=Signs & Symptoms
A=Allergies
M= Medications
P = Pertinent past history
L = Last meal
E = Events leading to illness

“SAMPLE”



S=Signs & Symptoms

•Signs : สิ่งที่ผู้ป่วยบอกเล่า สิ่งที่เขาเป็น ได้ยนิ  
หรือรู้สึก
• Symptoms : อาการแสดงที่ตรวจพบ



A=Allergies

•ประวัตกิารแพ้ยา
•แพ้อาหาร
•แพ้สิ่งอื่นๆ

M=Medications

• ประวัตกิารได้รับยา 
• ยาที่ใช้อยู่เป็นประจ า



P=Pertinent Past history

•ประวัตกิารเจบ็ป่วยในอดีต ที่เคยเป็น

L=Last meal

• อาหารมือ้สุดท้ายที่ผู้ป่วยรับประทาน 
ก่อนที่จะเกดิอาการเจบ็ป่วยครัง้นี ้



E=Events leading to illness

• เหตุการณ์ส าคัญที่น าไปสู่การเจบ็ป่วยครัง้นี ้หรือ
ผู้ป่วยก าลังท าอะไรอยู่ขณะเกดิการเจบ็ป่วย



หลักการปฏบิัต ิณ จุดเกดิเหตุ 

Scene Size up

Initial assessment

Focus assessment
(Minor injury or illness assess area 

of complaint)

Rapid Head to Toe
(Severe injury or  

Illness,unknow,unconscious)

Ongoing assessment
(during transport)

พิจารณาเตรียม
เคล่ือนย้าย/รอ 

ALS(ตัดสินใจท า Focus หรือ Rapid Head to toe)



เป็นการประเมนิเพ่ือตดิตามอาการเปลีย่นแปลงของ
ผู้บาดเจบ็ในระหว่างน าส่งสถานพยาบาล โดยท าการประเมนิ 
ต่อไปนี้

กำรประเมินต่อเน่ือง (Onging assessment)



• การประเมินสภาพผู้บาดเจ็บ (Patients Assessment)
• ประเมินระดบัควำมรู้สึกตวัซ ้ ำ 
• เฝ้ำระวงัทำงเดินหำยใจอุดกั้น
• เฝ้ำระวงัเร่ืองกำรหำยใจ
• ประเมินชีพจรซ ้ ำ
• เฝ้ำระวงักำรสังเกตผิวหนงั (สีผิว-อุณหภูมิ)
• ประเมินสัญญำณชีพซ ้ ำ

• ผูบ้ำดเจบ็ ท่ีอำกำรคงท่ี (stable patient) : 
ตรวจสอบอำกำรต่ำงๆ ทุกๆ 15 นำที

• ผูป่้วยเจบ็อำกำรไม่คงท่ี (Unstable patient) 
ประเมินอำกำรต่ำงๆ ทุก 5นำที





วัตถุประสงค์

1. มีความรู้และเข้าใจ หลักการในการซักประวัตแิละการตรวจร่างกาย
ผู้บาดเจบ็ตามระบบอย่างรวดเร็ว และการตรวจร่างกายเฉพาะส่วนที่
บาดเจบ็

2. มีทกัษะและสามารถแสดงขัน้ตอนในการซักประวัตแิละประเมนิสภาพ
ผู้บาดเจบ็ตามระบบอย่างรวดเร็วได้อย่างถกูต้อง



Rapid Trauma Assessment

-เป็นการประเมินตรวจร่างกายตามระบบอย่างรวดเร็ว
-ใช้เวลาไม่เกนิ 90 วนิาที
-เพื่อค้นหาภาวะคุกคามต่อชีวติที่ส าคัญ ในผู้ป่วย severe 
injury
-ปัญหาส าคัญคือ ปัญหา A-B-C
-ใช้หลักการ ด ูและ คล า DCAP-BTLS และ PMS
-เร่ิมประเมินตัง้แต่ศีรษะ จรดปลายเท้า



Rapid Trauma Assessment

DCAP-BTLS

D= Deformities
C=Contusions
A=Abrasions
P=Punctures & 

Penetrations
B=Burns
T=Tenderness
L=Lacerations
S=Swelling



D= Deformities (บวมผิดรูป)



C=Contusions (ฟกช า้)



A= Abrasions (แผลถลอก)



P= Punctures & Penetrations 
(บาดแผลถูกของมีคมทิ่มแทง)



B= burns (แผลไฟไหม้ น า้ร้อนลวก)



T=Tenderness (กดเจบ็) โอ๊ย โอ๊ย
..!!!



L=Lacerations (แผลฉีกขาด)



S= swelling (บวม)



ขัน้ตอนการประเมินสภาพ
ผู้บาดเจบ็



▪ Head (ศีรษะ)



▪Face (ใบหน้า)



▪ Neck (ล าคอด้านหน้า-หลัง)
- ใส่ cervical hard collar



▪ chest (ทรวงอก)



▪ Abdomen (ท้อง)



▪ Pelvis (เชงิกราน)



▪ Lower extremities (ขา 2 ข้าง)
: Assess PMS (คล าชีพจร ทดสอบ          
แรง ความรู้สึก )



▪ Upper extremities (แขน 2 ข้าง)
: Assess PMS(คล าชีพจร ทดสอบแรง ความรู้สึก )



▪Back (หลัง)
สอด long Spinal board พร้อมเคล่ือนย้าย



การปฐมพยาบาลบาดแผลการห้ามเลือด

ประเมินบาดแผล ล้างแผล ห้ามเลือด

ปิดแผลน าส่งโรงพยาบาล

ชนิดแผล ?



1. ป้องกันตนเองจากการติดเช้ือ ไม่สัมผัสบาดแผล
หรือเลือดโดยตรง 
2. ใช้ผ้าสะอาดพนัหนา ๆ กดทับลงบนบาดแผล ถ้า
เลือดไม่หยุดใช้ผ้าผืน ใหม่กดทับซ ้า ห้ามดึงผ้าช้ินเดิม
ออก ใช้ผ้าพนัแผลพนัทับผ้าปิดแผล 
3. ยกอวยัวะส่วนท่ีบาดเจ็บให้สูง 
4. ถ้าเลือดยังไม่หยุด ให้ใช้นิว้มือกดตรงจุดเลือดออก 
5. เฝ้าระวงัอาการช็อค เน่ืองจากการเสียเลือด

การปฐมพยาบาลบาดแผลการห้ามเลือด

ชนิดแผล การปฐมพยาบาล

➢บาดแผลทั่วไป



1. ให้ผู้บาดเจ็บนอนหงาย งอเข่า 
2. ห้ามดึงมีดออก 
3. ปิดบาดแผลด้วยผ้าสะอาด 
4. งดอาหารและน ้าทางปาก 
5. โทร 1669 รีบนาส่งโรงพยาบาล

การปฐมพยาบาลบาดแผลการห้ามเลือด

ชนิดแผล การปฐมพยาบาล

➢บาดแผลมีวัสดุปักคา



1.ให้ท าการห้ามเลือดท่ีบาดแผล 
2. เก็บอวยัวะส่วนท่ีขาดน้ัน น าใส่ถุงพลาสติกที่แห้ง 
และสะอาดปิดปากถุงให้แน่นแล้วแช่ลงในน ้าแข็ง หรือ
น ้าเย็น ท่ีอุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส 
3. รีบนาส่งโรงพยาบาล 
4. โทร 1669

การปฐมพยาบาลบาดแผลการห้ามเลือด

ชนิดแผล การปฐมพยาบาล

➢บาดแผลท่ีมีอวยัวะ
ส่วนปลายถูกตัดขาด



➢บาดแผลที่มีอวัยวะส่วนปลายถูกตัดขาด



1. รีบดบัไฟทันที ใช้ผ้าหนาๆ หรือผ้าสะอาดชุบน า้และคลุมตวั
ผู้เจ็บป่วยไว้

2. ใช้น า้สะอาดล้างแผล เพ่ือท าความสะอาดและลดอาการปวด
แสบปวดร้อน 

3.ถอดเคร่ืองประดบัออกก่อน ที่แผลจะบวม
4. ถ้าหยุดหายใจต้องช่วยผายปอด หรือถ้าหัวใจหยุดเต้นต้อง
ช่วยนวดหัวใจ
5. ถ้าเกดิแผลบริเวณหน้า ควรล้างตาให้สะอาดด้วยน า้เยน็ แล้ว
ใช้ผ้าสะอาดปิดตา เพ่ือป้องกนัฝุ่นละอองเข้าตา
6.ขณะน าส่ง รพ.ควรใช้ผ้าสะอาดคลุมร่างกายไว้

การปฐมพยาบาลบาดแผลการห้ามเลือด

ชนิดแผล การปฐมพยาบาล

➢บาดแผลไฟไหม้
➢น ้าร้อนลวก

ห้ามใช้น า้มนั โลช่ัน ยาสีฟัน หรือยาปฏชีิวนะทา
เพราะปิดกั้นการระบาย และห้ามเจาะตุ่มพอง



1. ฟอกล้างแผลทันที ด้วยน ้าสบู่และน ้า
สะอาด

2. ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด
3. น าส่ง รพ.

การปฐมพยาบาลบาดแผลการห้ามเลือด

ชนิดแผล การปฐมพยาบาล

➢บาดแผลถูกสัตว์กดั



การบาดเจ็บของกระดูกและกล้ามเน้ือ

2. กระดูกหกัชนิดเปิด คือ 
กระดูกหกัแลว้แทงทะลุผำ่น
ผวิหนงั และมีแผลบริเวณท่ีหกั



1.บวม ปวด กดเจบ็ อำจมีรอยฟกช ้ำบริเวณท่ีหกั

2.รูปร่ำงของกระดูกผดิรูปไปและเคล่ือนไหวผดิปกติ

3.มีเสียงดงักรอบแกรบเวลำเคล่ือนไหว

4.อวยัวะท่ีหกัสั้นกวำ่เดิม

5.กระดูกโผล่ออกมำ



➢พยงุสว่นที่อยู่เหนือและใต้บริเวณท่ีบำดเจ็บ ในลกัษณะกำร
ประคองให้อยู่ในท่ำปกติมำกที่สดุ และท ำกำรดำมด้วยอปุกรณ์
กำรดำมทีเ่หมำะสม

การปฐมพยาบาลกระดูกหัก



หลักการดามกระดูก 
ให้ดามเหนือข้อที่หัก 1 ข้อและใต้ข้อที่หัก 1 ข้อ 
ถ้าเป็นกระดูกหักแบบเปิด ใช้ผ้าก๊อซสะอาดปิด

ลงบนแผลเปิดเพ่ือห้ามเลือดก่อนท าการดาม





การยกและการเคล่ือนย้าย

หลกัการส าคัญในการยกและเคล่ือนย้ายผู้บาดเจ็บหรือเจ็บป่วยฉุกเฉิน

วางแผนการยกเคล่ือนย้าย

1.วธีิการยกเคล่ือนย้าย?

2.ต้องใช้ผู้ช่วยเหลือกีค่น?

3.ต้องใช้อุปกรณ์อะไรมาช่วย?



• การเคล่ือนย้ายแบ่งเป็น 2 ประเภท
–กำรเคล่ือนยำ้ยโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ 
–กำรเคล่ือนยำ้ยโดยใชอุ้ปกรณ์ 

การยกและเคล่ือนย้ายผู้ป่วย   



• การเคล่ือนย้ายแบบท่อนซุง

กำรเคล่ือนยำ้ยโดยไม่ใชอุ้ปกรณ์ 



การเคล่ือนย้ายโดยใช้กระดานรองหลงั (Long spinal board)

กำรเคล่ือนยำ้ยโดยใชอุ้ปกรณ์



กำรเคล่ือนยำ้ยโดยใชอุ้ปกรณ์
 การเคล่ือนยา้ยโดยใชเ้กา้อ้ี

- ผูป่้วยรู้สึกตวัดี น ้ำหนกัมำก
- เคล่ือนยำ้ยลงบนัไดหรือทำง

ลำดชนั



การพลกิตัวผู้ป่วยสวมหมวกนิรภัยนอนท่าคว า่

• เปิดหน้ากาก
• ประเมินการระดับความรู้สึกตัว
• ตรึงศีรษะ
• จัดท่านอนเพ่ือพลิกตัว
• พลิกตัว
• ถอดสายคาง
• คนท่ี1 ง้างขอบหมวกและดึงออกอย่างนุ่มนวล
• คนท่ี 2 ตรึงศีรษะและคอ  ระวงัขณะท่ีศีรษะจะพ้น
ขอบต้องไม่ให้ศีรษะหลุดมือท่ีประคอง
• เปลี่ยน คนท่ี 1 ประคองศีรษะ  คนท่ี 2 ใส่ เฝือกคอ





เฝือกดามคอชนิดแข็ง (Hard collar)

• มีอำกำรปวดจำกเน้ือเยือ่อ่อนบริเวณคอบำดเจบ็มีอำกำรปวดจำกภำวะ
ควำมเส่ือมของกระดูกสนัหลงัส่วนคอ ผูป่้วยท่ีสงสยักำรบำดเจบ็บริเวณ
คอจำกอุบติัเหตุซ่ึงควำมสำมำรถในกำรจ ำกดักำรเคล่ือนไหว



การวดัขนาดเพ่ือเลือกใช้กบัผู้บาดเจ็บ

- จดัทำ่ผู้บำดเจบ็ให้อยูใ่นทำ่ตรง ไม่ก้มหรือเงยคอ หำกผู้บำดเจบ็นอนคว ่ำอยูต้่อง
พลิกให้ผู้บำดเจบ็นอนหงำยก่อนทกุครัง้

-ใช้นิว้วำงทำบวดัควำมสงูจำกบำ่จนถงึปลำยคำงของผู้บำดเจบ็

-แล้วน ำระยะที่วดัได้ (จ ำนวนนิว้) เทียบกบัขนำดของเฝือกคอ



1. หลงัจำกเลือกขนำดท่ีถูกตอ้งของเฝือกคอไดแ้ลว้ ก่อนท ำกำรใส่เฝือกคอทุกคร้ัง 
ตอ้งมีผูช่้วยเหลือหน่ึงคนประคองศีรษะผูบ้ำดเจบ็ตลอดเวลำ เพรำะขณะขั้นตอน
กำรใส่เฝือกคอและกำรเคล่ือนยำ้ยข้ึนแผน่กระดำนรองหลงันั้น มีโอกำสท่ี
ผูบ้ำดเจบ็จะตอ้งถูกขยบัตวับ่อยคร้ัง ท ำใหก้ระดูกคอมีโอกำสไดรั้บบำดเจบ็เพิ่มข้ึน
ง่ำยมำก (หำกผูบ้ำดเจบ็นอนคว  ่ำอยูต่อ้งพลิกใหผู้บ้ำดเจบ็นอนหงำยก่อนทุกคร้ัง)

การใส่เฝือกดามคอผู้บาดเจ็บ



2.น ำปลำยเฝือกคอดำ้นท่ีมีแถบสีบอกขนำดสอดเขำ้ไปดำ้นหลงัผูบ้ำดเจบ็ 
โดยก่อนสอดใหพ้บัแถบตีนตุ๊กแกเกบ็ไวบ้นเฝือกคอก่อน เพ่ือป้องกนั
ตีนตุ๊กแกพบัไปดำ้นล่ำง ซ่ึงจะเลอะกบัดินพ้ืนถนน ท ำใหติ้ดยดึกบัอีกดำ้น
ไม่อยู ่สอดเขำ้ไปแค่พอใหแ้ถบสีโผล่มำอีกดำ้นของคอผูบ้ำดเจบ็



3. น ำเฝือกคอดำ้นรองใตค้ำงปำดแนบข้ึนตำมแนวหนำ้อกและชอ้นใต้
คำง โดยใหส้งัเกตจุดก่ึงกลำงของเฝือกคอตอ้งตรงกบักลำงคำงผูบ้ำดเจบ็ 
ไม่เอียงไปดำ้นใดดำ้นหน่ึง



4.เม่ือใส่บริเวณคำงกระชบัแน่นแลว้ใหดึ้งปลำยดำ้นแถบสี
ตีนตุ๊กแกออกมำใหสุ้ด น ำตีนตุ๊กแกติดใหแ้น่นกระชบั



5.สังเกตทุกคร้ังหลงัใส่เฝือกคอ เฝือกจะตอ้งพนัรอบคอ อยูก่ึ่งกลำงไม่เอียงดำ้นใด
ดำ้นหน่ึง ส่วนรองใตค้ำงและส่วนค ้ำหนำ้อกตอ้งกระชบัพอดี ไม่หลวมหรือแน่น
จนเกินไป คอผูบ้ำดเจบ็ตอ้งอยูใ่นแนวตรงไม่กม้ หรือเงย
6. หำกใส่แลว้ไม่ตรงกบัขนำดท่ีถูกตอ้งใหเ้ปล่ียนลองขนำดอ่ืนดูอีกคร้ัง เพรำะกำร
ใส่เฝือกคอผิดขนำดนั้นเหมือนกำรไม่ไดป้ระคองคอผูบ้ำดเจบ็เลย ซ ้ ำอำจท ำให้
ผูบ้ำดเจบ็ เจบ็หนกัข้ึน เช่น ใส่เฝือกคอขนำดใหญ่เกินไป อำจค ้ำคอท ำใหห้ำยใจ
ล ำบำก ปริมำณออกซิเจนท่ีสมองไดรั้บนอ้ยลง ท ำใหเ้กิดภำวะช็อกไดเ้ร็วข้ึนก็
เป็นได ้เป็นตน้



• หมายถึง การช่วยชีวติคนหัวใจหยุดเต้น หรือ คนทีห่ยุด
หายใจกะทนัหันจากระบบไหลเวยีนเลือดและระบบ
หายใจล้มเหลว

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)



ห่วงโซ่การรอดชีวติ  (CHAIN OF SURVIVAL)



CPR
ประโยชน์มากทีสุ่ดในการช่วยชีวติผู้ป่วยทีเ่สียชีวติกะทนัหัน

สาเหตุ จมน ้า ส่ิงแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ สูดดมควันเข้าไปมาก 
รับยาเกนิขนาด ไฟฟ้าดูด บาดเจ็บ กล้ามเน้ือหัวใจตายเฉียบพลนั ฟ้าผ่า 
ภาวะสมองเสียการ ท างาน จนโคม่าจากสาเหตุต่างๆ

เม่ือไหร่จะท า CPR 
เม่ือผู้ป่วยหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น 

ควรรีบท า ภายใน 4 นาท ีหลงัจากทีผู้่ป่วยหยุดหายใจ



ขั้นตอนการท าการช่วยฟ้ืนคืนชีพ (CPR)



















ขั้นตอนการท างานที่ scene

ปฐมพยาบาล
ระหว่างรอรถพยาบาล

ประสานงานกับโรงพยาบาล เพ่ือให้ รพ.
เตรียมทีมรองรับหรือสับเปลี่ยนระหว่างทาง

ประเมินผู้ป่วย



กำรปฐมพยำบำล ส่ิงแปลกปลอมติดคอ



กรณีผู้ป่วยรู้สึกตัว เป็นผู้ใหญ่หรือเด็กโต 

• ใชว้ิธี “รัดทอ้งอดัยอดอก” หรือ “รัดอดัทอ้ง”(Abdominal thrust or 
Heimlich Maneuver)



Abdominal thrust or Heimlich Maneuver

• ใหผู้ป่้วยยนืข้ึน
• ยนืขำ้งหลงัผูป่้วยโดยใหข้ำขำ้งหน่ึง อยูร่ะหวำ่งขำทั้ง 2 ขำ้งของผูป่้วย เพื่อพยงุ

ผูป่้วยในกรณีท่ีหมดสติ



Abdominal thrust or Heimlich Maneuver

• ควรแจง้ใหผู้ป่้วยทรำบวำ่ ก ำลงัจะใหค้วำมช่วยเหลือ
• ใชแ้ขนทั้ง 2 ขำ้ง โอบรอบเอวผูป่้วย ควรระวงัอยำ่ใหแ้ขนอยูบ่ริเวณกระดูกซ่ีโครง 

เน่ืองจำกอำจมีผลท ำใหซ่ี้โครงหกัได้



Abdominal thrust or Heimlich Maneuver

• ก ำมือขำ้งหน่ึง(ขำ้งท่ีถนดั) โดยใหน้ิ้วหวัแม่มืออยูชิ่ดกบัตวัผูป่้วย ในบริเวณ
ท่ีเหนือสะดือข้ึนมำเลก็นอ้ย และอยูใ่ตข้อ้ต่อกระดูกแผงหนำ้อก



Abdominal thrust or Heimlich Maneuver

• ใชมื้ออีกขำ้งจบัมือขำ้งท่ีก ำเอำไว้



Abdominal thrust or Heimlich Maneuver



Abdominal thrust or Heimlich Maneuver

• ออกแรงดนัมือที่ก ำไว้ขึน้มำทำงด้ำนบนอยำ่งรวดเร็ว และควรออกแรงให้มำก
พอที่จะดนัสิ่งแปลกปลอมออกมำ

• ในกำรออกแรงดนันัน้ จะชว่ยท ำให้กระบงัลมดนัให้อำกำศออกมำจำกปอดของ
ผู้ ป่วย ท ำให้เกิดลกัษณะท่ีคล้ำยกบักำรไอ



Abdominal thrust or Heimlich Maneuver

• ออกแรงพยงุผูป่้วยไว ้เน่ืองจำกผูป่้วยอำจหมดสติหำกไม่ไดผ้ล
• ควรท ำซ ้ ำจนกวำ่วตัถุท่ีส ำลกัจะหลุด หรือผูป่้วยหมดสติ
• หำกไม่ไดผ้ลตอ้งรีบท ำกำรกูชี้พทนัที และควรเรียกรถพยำบำลโดยด่วน



ส าหรับคนอ้วนลงพุง (ท้องโต) หรือหญิงต้ังครรภ์ 

• ใหใ้ชว้ิธี “อดัอก chest trust” โดยก ำหมดัวำงไวก้ลำงอกบริเวณรำวนม แลว้
ใชมื้ออีกขำ้งจบัมือท่ีก ำหมดัไว ้แลว้อดัอกแรงๆ เพื่อกระแทกมือท่ีก ำหมดัไวใ้หก้ด
กระดูกกลำงอก เขำ้ไปในทรวงอกตรงๆ ท ำซ ้ ำหลำยๆ คร้ัง จนส่ิงแปลกปลอมหลุด
หรือผูป่้วยหมดสติ



ข้อควรระวงั !!

• ไม่ควรใชว้ิธี Heimlich maneuver หำกไม่แน่ใจวำ่เป็นกำรส ำลกั
• ในกรณีท่ีผูป่้วยหมดสติไปแลว้ ควรเรียกรถพยำบำลโดยด่วน และเร่ิมท ำกำรกูชี้วิต 

CPR



กรณีที่ผู้ป่วยหมดสติ

• จบัผูป่้วยนอนหงำยบนพ้ืน.
• เปิดทำงหำยใจใหโ้ล่ง โดยใชมื้อยกปลำยคำงข้ึน (น้ิวแตะท่ีกระดูกปลำยคำงไม่ใช่ท่ี

เน้ือท่ีนุ่มๆ ใตค้ำง) และกดศีรษะลง น่ีคือวิธี "เงยหนำ้ เชยคำง" (head tilt-

chin lift)



ตรวจในช่องปาก 

• ถ้ำมองเหน็สิ่งแปลกปลอมชดัเจน ให้ใช้นิว้ชีค้อ่ยๆเข่ียและเก่ียวออกมำ แตต้่อง
ระวงัอยำ่ท ำแรง หรือลกึเกินไป อำจท ำให้สิ่งแปลกปลอมหลดุลกึเข้ำไปอีก 
โดยเฉพำะอยำ่งยิ่งมกัเกิดกบัเดก็เลก็ (ถ้ำสิ่งแปลกปลอมอยูล่กึเกินไป หรือมองไม่
เหน็สิ่งแปลกปลอม ห้ามใช้นิว้ล้วง เพรำะจะเกิดอนัตรำยได้)



ช่วยหายใจ

• โดยกำรเป่ำปำก 2 ครัง้ ครัง้ละ 1-1.5 วินำที ถ้ำเป่ำแล้ว หน้ำอกผู้ ป่วย
ยกขึน้ ให้เป่ำลมหำยใจให้ ผู้ ป่วย 10-12 ครัง้/นำทีในผู้ใหญ่ ถ้ำหน้ำอก
ไมย่กขึน้ให้ช่วยเหลือขัน้ถดัไป



ท าการอดัท้อง

• ท ำกำรอดัท้อง 6-10 ครัง้ ในท่ำนอนหงำย ส ำหรับผู้ใหญ่และเดก็อำย ุ
มำกกว่ำ 1 ปี ท ำจนสิ่งแปลกปลอมหลดุ หรือผู้ ป่วยหำยใจเองได้



• ตรวจดูช่องปำก ท ำกำรเข่ียและเก่ียวส่ิงแปลกปลอมออก 
• ถำ้ส่ิงแปลกปลอมยงัไม่หลุดออกมำหรือผูป่้วยยงัหำยใจดว้ยตวัเองไม่ได ้ใหท้ ำตำม

ขั้นตอนท่ีกล่ำวมำไปเร่ือยๆ จนกวำ่จะถึงโรงพยำบำล
• ในกรณีท่ีผูป่้วยไม่หำยใจและไม่กระดุกกระดิกเลยใหเ้ป่ำปำกและนวดหวัใจแทน 

จนกวำ่จะถึงโรงพยำบำล (กำรนวดหวัใจโดยกำร กดหนำ้อก อำจช่วยใหส่ิ้ง
แปลกปลอมหลุดออกมำได้ อย่าลืมคอยตรวจเชค ช่องปำกเป็นระยะ)

https://www.doctor.or.th/dm/redirect/F023
https://www.doctor.or.th/dm/redirect/F024




วธีิใชลู้กยำงแดงดูดเสมหะ

1. บีบลกูยำงแดงให้แฟบ เตรียมพร้อมที่จะดดู

2. คอ่ยๆ สอดปลำยลกูยำงแดงเข้ำไปในปำกจนกระทัง่ถงึโคนลิน้ จงึจะเป็นกำร
กระตุ้นให้เดก็ไอ

3. ขณะเดก็ไอจะมีเสมหะขึน้มำในคอ ปลอ่ยลกูยำงแดงให้ดดูเสมหะเข้ำมำช้ำๆ

4. ดงึลกูยำงแดงออกจำกปำก บีบเสมหะทิง้ใน

กระดำษทิชช ูหรือภำชนะรองรับ และดดูเสมหะ

ซ ำ้อีก จนกระทัง่ไม่ได้ยินเสียงเสมหะครืดครำด

ในล ำคอ


