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 ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

 โรคหลอดเลือดสมอง

  ภาวะอุดกลั้นทางเดินหายใจส่วนบน

 ภาวะชัก

 ภาวะฉุกเฉินทางระบบหายใจ

 สามารถบอกถึงอาการและอาการแสดงของภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจ ภาวะฉุกเฉิน

ทางระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบหลอดเลือด ชักได้

 สามารถบอกถึงวิธีการดูแลเบื้องต้นในผู้ที่มีภาวะฉุกเฉินทางเดินหายใจ ภาวะฉุกเฉิน

ทางระบบหายใจ ระบบประสาท ระบบหลอดเลือด ชักได้

 มีความรู้ ความเข้าใจระบบของภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง

(Upper airway obstruction)
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คํานิยาม

ภาวะที่มีวัตถุแปลกปลอม ซึ่งมีลักษณะเป็นของแข็งหรือกึ่งของแข็ง (semisolid) 

เข้าไปอยู่ในทางเดินหายใจ ตั้งแต่ระดับกล่องเสียงจนถึงปอด ส่วนใหญ่พบในเด็กอายุ 6 เดือน

ถึง 5 ปี และพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิง

(Upper airway obstruction)

ภาพแสดงกายวิภาคของกล่องเสียงและหลอดลม

ตําแหน่งของสิ่งแปลกปลอม (Location of foreign body

1. ทางเข้ากล่องเสียง (laryngeal inlet): พบได้ประมาณ 2-

12% เกิดจากวัตถุที่มีขนาดใหญ่กว่าทางเข้าของกล่องเสียง บางครั้ง

อาจจะทําให้เกิดการอุดกั้นแบบสมบูรณ์

2. หลอดลมคอ (trachea): พบได้ประมาณ 2-13% เกิดจาก

วัตถุที่สามารถผ่านทางเข้ากล่องเสียงมาได ้ อาจจะทําให้เกิดการอุด

กั้นเพียงบางส่วน แต่ถ้าไม่ได้รับการรักษาเนื้อเยื่อบริเวณหลอดลม

อาจจะเกิดการบวม ทําให้กลายเป็นการอุดกั้นแบบสมบูรณ์ได ้

3. หลอดลม (bronchus): พบได้บ่อยที่สุดประมาณ 80-90%

(Upper airway obstruction)

อาการทางคลินิกของสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจอาจจะแบ่งได้เป็น 3 ระยะ

 ระยะแรก: มักจะเกิดหลังจากมีการสําลักสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในทางเดินหายใจ ร่างกายจะเกิดการ

ตอบสนอง (reflex) ทําให้มีอาการสําลัก ขย้อนอาหาร ไอ และหายใจติดขัด

 ระยะที่สอง: หลังจากร่างกายเกิดการตอบสนองสักระยะหนึ่ง การตอบสนองของร่างกายจะลดลง 

(reflex fatigue) ทําให้อาการต่างๆลดลงหรือไม่มีอาการเลย ซึ่งในระยะนี้จะมีระยะเวลาประมาณ

ชั่วโมงถึงหลายสัปดาห์

 ระยะที่สาม: ในระยะนี้จะมีผลแทรกซ้อนจากสิ่งแปลกปลอมในทางเดินหายใจ ทําให้เกิดปอดอักเสบ 

ไอเป็นเลือด ปอดแฟบ หรือเกิดฝีในปอดได้

(Upper airway obstruction)

 ไอมากทันทีทันใด

 ทําท่าคล้ายจะอาเจียน

 พูด/ร้องไม่มีเสียง

 หายใจลําบาก มีเสียง stridor

 ใบหน้าเขียว

 ไม่หายใจ หัวใจหยุดเต้น

อาการและอาการแสดง

(Upper airway obstruction)
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สิ่งที่ต้องประเมิน

1. ถามว่า “คุณ..สําลักหรือเปล่า พูดได้ไหม” 

2. หากเป็นเด็กเล็กให้ดูอาการของทางเดินหายใจอุดกลั้น ได้แก่ หายใจเหนื่อย ไอไม่ออก ร้อง

ไม่มีเสียง

3. ให้ทําการช่วยเหลือทันที หากเห็นว่าผู้ป่วยพยายามพูด แต่ไม่มีเสียง

4. ทําการโทรเรียกรถพยาบาลฉุกเฉิน หมายเลข 1669

(Upper airway obstruction)

แนวทางการช่วยเหลือเบื้องต้น ขึ้นกับอายุของผู้ป่วย 

และภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจดังนี้ 

 ทุกกลุ่มอายุที่มีการอุดกั้นทางเดินหายใจไม่เต็มที่ ยังหายใจได้เอง 

พูดได้ ออกเสียงได้ดี ควรแนะนําให้ไอแรงๆ เพื่อให้วัตถุแปลกปลอม

หลุดออกมา 

(Upper airway obstruction)

ห้ามใช้นิ้วมือเข้าไปควานหาวัตถุแปลกปลอมในปากและคอ โดยที่ยังมองไม่เห็น

 เด็กอายุน้อยกว่า 1 ปี

“5 back blows and 5 chest thrusts” 

(Upper airway obstruction)

 เด็กอายุ 1-8 ปี 

 ถ้ายังรู้สึกตัวให้ทํา Heimlich maneuver ในท่ายืน หรือท่านั่ง 

 เด็กไม่รู้สึกตัวให้ทําการกดหน้าอกได้เลย

ห้ามใช้นิ้วมือเข้าไปควานหาวัตถุแปลกปลอมในปาก

และคอ โดยที่ยังมองไม่เห็น

(Upper airway obstruction)
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 ผู้ใหญ่อายุ 8 ปีขึ้นไป วิธีการคล้ายกับของเด็กโต

(Upper airway obstruction)

 หายใจลําบาก

 หมายถึง การหายใจที่ต้องใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ หรือการหายใจที่ทําให้เกิด

ความ รู้สึกว่ าหายใจไม่ ทัน  (breathlessness) หายใจไม่ไหว  หายใจไม่ เ ต็ม อิ่ม 

(shortness of breath) หายใจไม่เพียงพอ

 ลักษณะการหายใจผิดปกติ 

หน้าอกบุ๋ม ใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ กลีบจมูกบาน

  ท่าทางของผู้ป่วย

ท่าทางของผู้ป่วยที่แสดงถึงการหายใจลําบาก ได้แก่ 

นอนราบไม่ใด้ นั่งโน้มตัวมาข้างหน้า 
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 มีผิวหนังมีสีเปลี่ยนไป 

เช่น เขียวคล้ํา ซีด

 ไม่สามารถพูดได้เป็นประโยคยาวๆ

 ระดับความรู้สึกตัวลดลง

 สารที่ก่อให้เกิดอาการแพ้ (Allergen exposure)

 มลภาวะทางอากาศ (Air pollution)

 ยากลุ่ม beta-agonist เช่น propranolol กลุ่ม NSAIDs

 การติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ เช่น influenza A

 ขาดยาหรือการลดยาขยายหลอดลม

 เกิดการเกร็งตัวของหลอดลม 

 มีอาการบวมของเนื้อเยื่อ 

 มีการหลั่งมูกในหลอดลมมาก 

 ทําให้ไว( hypersensitivity) และมีปฏิกิริยา ตอบ สนองต่อสิ่งกระตุ้นมากกว่าปกติ 
(hyper reactivity)
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 ชีพจรเต้นเร็ว

 หายใจโดยใช้กล้ามเนื้อช่วยหายใจ

 พูดเป็นประโยคยาวๆ ไม่ได้

 นอนราบไม่ได้ 

 มีผิวเขียวคล้ํา (cyanosis)

 ระดับความรู้สึกตัวลดลง

อาการและอาการแสดงที่บ่งชี้ว่าผู้ป่วยเกิดระบบการหายใจล้มเหลว 

(Respiratory failure)

 มีอาการซึมลง สับสน กระสับกระส่าย ไม่รู้สึกตัว 

 ความดันโลหิตต่ําหรือสูงผิดปกติ  หัวใจเต้นช้าผิดปกติ 

 ปลายมือปลายเท้าเขียว (Cyanosis) 

 เหงื่อแตก ตัวเย็น

 จัดให้นอนศีรษะสูง

 ให้ Oxygen cannula 3-5 LPM เพื่อแก้ไขภาวะพร่องออกซิเจน

 ตรวจสอบสัญญาณชีพ วัดปริมาณออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation)

 ประเมินความรุนแรงของอาการ สัญญาณชีพและความอิ่มตัวของออกซิเจนใน

เลือด(SpO2) ทุกๆ 5 นาที ถ้าอาการแย่ลงต้องช่วยการหายใจ

 ประสานศูนย์สั่งการเพื่อขอทีม ALS ออกร่วม

 หากผู้ป่วยมียาพ่นเดิม สามารถช่วยพ่นยาได้
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease

โรคปอดอุดกั้นเรื้องรัง เป็นโรคที่มีภาวะอุดกั้นของทางเดินหายใจที่เป็นเรื้อรัง 

และมากขึ้นอย่างช้าๆ ค่อยเป็นค่อยไป และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ไม่กลับสู่สภาพ

ปกต ิ

สาเหตุ
 การสูบบุหรี่ ได้รับมลพิษทางอากาศจากการสูดหายใจควัน ฝุ่น

ละอองเข้าไปในปอดนานๆ การสัมผัสกับสารต่างๆในโรงงาน 

เช่น ผงถ่าน ผงฝุ่นจากฝ้าย และเชื้อราต่างๆ 

 พันธุกรรม พบในผู้ขาดสาร Alpha 1-antitrypsin 

 การติดเชื้อเรื้อรังของระบบทางเดินหายใจ

Chronic Obstructive Pulmonary Disease
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Chronic Obstructive Pulmonary Disease

 เช่นเดียวกับผู้ป่วยโรคหืด 

 การให้ออกซิเจนต้องให้ด้วยความระมัดระวัง ให้ oxygen cannula 1-2 LPM ไม่เกิน 3 

LPM เพราะถ้าให้ออกซิเจนที่มีความเข้มข้นสูงตั้งแต่เริ่มแรกจะไปลดการกระตุ้นการ

หายใจที่เกิดการขาดออกซิเจน (hypoxic stimulus) ที่ศูนย์ควบคุมการหายใจ ทําให้

ผู้ป่วยหายใจเบาตื้นและอาจช้าลง จนเกิดการคั่งของคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 

narcosis) ได้

ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด (Myocardial Infarction)

โรคที่เกิดจากหลอดเลือดแดงที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจตีบ

หรือตัน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากไขมันที่สะสมในผนังหลอดเลือด มีผล

ให้เยื่อบุผนังหลอดเลือดชั้นในตําแหน่งนั้นหนาตัวขึ้น ผู้ป่วยจะมี

อาการและอาการแสดงเมื่อหลอดเลือดตีบมากกว่า 50%

(MYOCARDIAL INFARCTION)

อุบัติการณ์

องค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ. 2558 กลุ่มโรคหัวใจและ

หลอดเลือดเป็นสาเหตุการ ตายอันดับ 1 ของคนทั่วโลก โดยมีผู้เสียชีวิตจากโรคหัวใจ

และหลอดเลือดประมาณ 17.7 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 31 ของอัตราการตายทั่วโลก

ข้อมูลจากสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

(MYOCARDIAL INFARCTION)
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อาการและอาการแสดง

  เจ็บ หรือแน่นที่ทรวงอก อาจมีร้าวไปตําแหน่งอื่น

  ใจสั่น หายใจลําบาก

  เหนื่อยง่ายแม้ออกกําลังกายเพียงเล็กน้อย

  หน้ามืด เป็นลม หมดสติ

  หัวใจหยุดเต้น เสียชีวิตเฉียบพลัน

(MYOCARDIAL INFARCTION)

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
ไขมนัในเลือดสูง 83.2%
ความดนัโลหิตสูง 59.5%
เบาหวาน 50.7%
บุหรี่ 32.1%
พนัธุกรรม 9.3%

ขอ้มูลจากสาํนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

(MYOCARDIAL INFARCTION)

แนวทางการรักษา

 จุดประสงค์ในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ คือ ต้องแก้ไขภาวะ

อุดตันของ หลอดเลือดโคโรนารี่ ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ ด้วย

การให้ยาละลายลิ่มเลือด (fibrinolytic) หรือทําหัตถการขยาย

หลอดเลือดด้วยบอลลูน และ/หรือร่วมกับการใส่ขดลวด (stent) 

ที่เรียกว่า percutaneous coronary intervention ( PCI )

(MYOCARDIAL INFARCTION)
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1. จัดท่าผู้ป่วยในท่าที่สบาย

2. หากมียาอมใต้ลิ้นอยู่เดิม และผู้ป่วยไม่มีอาการวูบ มึนศีรษะ สามารถใช้ยาได้ทันที

3. โทรขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข 1669

4. เตรียมยาประจําตัว พร้อมกับบัตรประชาชน หรือบัตรโรงพยาบาลให้พร้อม

 5. หากผู้ป่วยไม่รู้สึกตัว ไม่หายใจ ให้ทําการกดปั้มหัวใจทันที

(MYOCARDIAL INFARCTION)

โรคหลอดเลือดสมอง คืออะไร???

หรืออาจเรียกว่าโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เกิด

จากสมองขาดเลือดไปเลี้ยง เนื่องจากหลอดเลือดตีบ 

หลอดเลือดอุดตัน หรือหลอดเลือดแตก ส่งผลให้

เนื้อเยื่อในสมองถูกทําลายส่งผลให้เกิดอาการต่างๆ

ขึ้น

(Cerebrovascular Disease)

อุบัติการณ์
โรคหลอดเลือดสมอง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สําคัญระดับโลก องค์การอัมพาตโลก 

(World Stroke Organization: WSO) รายงานว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการ

เสียชีวิตอันดับ 2 ของโลก มีจํานวนผู้ป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมองทั่วโลก 17 ล้านคน และ

เสียชีวิตจํานวน 6.5 ล้านคน 

ข้อมูลจากสํานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค

(Cerebrovascular Disease)

Page 10



ความผิดปกติของโรคหลอดเลือดสมอง แบ่งเป็นชนิด ดังนี้

 โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic Stroke)

 โรคหลอดเลือดสมองจากการตีบ

 โรคหลอดเลือดสมองจากการตัน

 โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง (Hemorrhagic Stroke)

(Cerebrovascular Disease)

 โ ร คหลอด เ ลื อ ด สมอ งช นิ ด สมอ งข าด เ ลื อ ด 

(Ischemic Stroke)
โรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขาดเลือด (Ischemic 

Stroke) เป็นชนิดของหลอดเลือดสมองที่พบได้กว่า 80% ของโรค

หลอดเลือดสมองทั้งหมด เกิดจากอุดตันของหลอดเลือดจนทําให้

เลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่แล้วมักเกิดร่วมกับภาวะ

หลอดเลือดแดงแข็ง 

(Cerebrovascular Disease)

 โรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมอง 

(Hemorrhagic Stroke) 
เกิดจากภาวะหลอดเลือดสมองแตก หรือ ฉีกขาด 

ทําให้เลือดรั่วไหลเข้าไปในเนื้อเยื่อสมอง พบได้น้อยกว่า

ชนิดแรก คือ ประมาณ 20%

(Cerebrovascular Disease)
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(Cerebrovascular Disease)

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้

• อายุ

• เพศ

• ประวัติครอบครัว

ปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงได้

• ความดันโลหิตสูง

• เบาหวาน 

• ไขมันในเลือดสูง 

• การสูบบุหรี่ 

• โรคหัวใจ

ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง โดยอาจแบ่งออกเป็น

(Cerebrovascular Disease) (Cerebrovascular Disease)

การรักษา

การรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดใน

ปัจจุบัน สามารถให้การรักษาได้ ซึ่งความรวดเร็วในการรักษาถือ

เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุด เพราะยิ่งปล่อยไว้นานจะทําให้สมองเกิด

ความเสียหายมากขึ้น จําเป็นต้องได้ รับการรักษาภายใน

ระยะเวลา 3 - 4.5 ชั่วโมง 

Page 12



(Cerebrovascular Disease)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

1. โทรขอความช่วยเหลือ ผ่านหมายเลข 1669

2. หากผู้ป่วยซึมลง ให้จัดผู้ป่วยนอนตะแคง 

(Recovery position) เพื่อเปิดทางเดินหายใจ

3. เตรียมยา และบัตรประจําตัวผู้ป่วยให้พร้อม

4. พิจารณาขอทีมระดับที่สูงกว่าออกปฏิบัติการ

ร่วม

convulsion/seizure)

convulsion/seizure)

โรคลมชัก คืออะไร???

ผู้ป่วยมีอาการผิดปกติของกระแสไฟฟ้าจากเซลล์สมอง ทําให้ผู้ป่วยมีอาการเกร็งแขน ขา 

ลําตัว หรือมีปัสสาวะราด การชักเกร็งกระตุกส่วนใหญ่นั้นมีระยะเวลานานประมาณ 90 -120 

วินาที

ในช่วงที่มีอาการชัก ผู้ป่วยจะไม่ รู้สติ จําเหตุการณ์ต่างๆระหว่างที่ เกิดไม่ได้ไปชั่ว

ระยะเวลาสั้นๆ แล้วจะค่อยๆฟื้นตัวเป็นปกติ
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convulsion/seizure)

สาเหตุส่วนใหญ่ของโรคลมชัก ขึ้นอยู่กับกลุ่มอายุ

 เด็ก สาเหตุมักจากการติดเชื้อในสมอง (สมองอักเสบ) สมองขาดออกซิเจนตั้งแต่แรกเกิด

 กลุ่มวัยรุ่น ผู้ใหญ่วัยทํางาน สาเหตุมักเกิดจากอุบัติเหตุต่อสมอง

 กลุ่มผู้สูงอายุ สาเหตุมักเกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง โรคเนื้องอกสมอง เป็นต้น

อายุ 

ประวัติครอบครัว

โรคหลอดเลือดสมอง 

การติดเชื้อที่สมอง

อาการชักในวัยเด็ก

การดื่มแอลกอฮอล์ หรือสารเสพ

ติดอื่นๆ

อาการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่าง

รุนแรง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทําให้เกิดโรคลมชัก

convulsion/seizure)

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อพบผู้ป่วยชักเกร็ง

convulsion/seizure)

การช่วยเหลือผู้ป่วยชักเกร็งกระตุกที่ถูกต้องคือ การป้องกันไม่ให้

ผู้ป่วยเกิดอันตรายจากการชัก 

 ต้องจับผู้ป่วยนอนลงกับพื้น จัดให้ผู้ป่วยอยู่ห่างจากอุปกรณ์ต่างๆ 

ที่แขนขาอาจไปกระแทกได้

 นําสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น เตาไฟ กาน้ําร้อน ออกห่างจาก

ผู้ป่วย

 ระวังการสําลักอาหารหรือน้ําลายจึงต้องจับศีรษะผู้ป่วยให้ตะแคง

การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อพบผู้ป่วยชักเกร็ง

convulsion/seizure)
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