
EMR 
 ต้องมี
-ความเข้าใจเกี่ยวกับกาย
วิภาคและสรีระของระบบ
ไหลเวียน  
-มีความรู้    ทกัษะในการ
ประเมินอาการ  อาการแสดง
ของการเสียเลือด รวมท ัง้การ
ควบคุมการสูญเสียเลือดท ี่
เหมาะสม
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Capillary                 Venous             Arterial
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- ใช้นํา้/นํา้เกลือล้างแผล  ล้างบนแผล  เพื่อลดอาการปวดแสบปวดร้อน
- ถอดเสื้อผ้าและเครื่องประดบัที่ถูกเผาไหม้ออก
- พงึระวงัว่าเสื้อผ้าอาจจะถูกเผาไหม้ติดกบัผวิหนัง
- เมื่อถอดเสื้อผ้าออกและพบว่ามีการดงึรั้ง  ควรหลกีเลีย่งส่วนนั้น
- การป้องกนัการตดิเชื้อปิดแผลด้วยผ้าแห้งทีส่ะอาด
- ห้ามใช้นํา้มัน  โลชั่น  ยาสีฟัน 

 หรือยาปฏิชีวนะทาบนแผล
- ห้ามทาํให้ตุ่มพองแตก

9. แผลไหม้จากสารเคมี 
* ให้พจิารณาสิ่งต่อไปนีก้่อนทาํการช่วยเหลือ
- ความปลอดภัยของสถานทีเ่กดิเหตุ
- สวมถุงมือและชุดป้องกนั
- สารเคมีทีเ่ป็นผง  ควรปัดทิง้ก่อนใช้นํา้ล้าง
- ใช้นํา้ชําระล้างจํานวนมากๆ
- การล้างใช้วธิีการให้นํา้ผ่านโดยใช้ฝักบัว  หรือสายยาง
- ถ้าสารเคมีหก  หรือกระเดน็ใส่ให้ตรวจดู

 ว่ามีการบาดเจ็บทีต่าหรือไม่

* ข้อควรพจิารณาเป็นพเิศษ
- ความปลอดภัยของสถานที่เกดิเหตุ
- ผู้ป่วยมักจะมีอาการหนักมากกว่าที่สังเกตเห็นภายนอก
- ดูแลการหายใจและภาวะหัวใจหยุดเต้น 
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สมอง - การเปลี่ยนแปลงระดบัความรู้สึกตวั  ปวดศีรษะ 
 อาเจียน

ประสาทไขสนัหลงั - แขน  ขา  อ่อนแรง

ทรวงอก - หายใจขดั  หายใจไม่สะดวก  เจ็บแน่นหนา้อก 
ร่วมกบัอาการและอาการแสดงที่นาํไปสู่ภาวะช็อค

ช่องทอ้ง - ปวดแน่นทอ้ง  ทอ้งแขง็ตึง  ร่วมกบัอาการและ
อาการแสดงที่นาํไปสู่ภาวะช็อค
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การใช้หลัก 
2 รักษาภาวะคุกคามต่อช ีวติ
ทาํการดาม ส่วนท ี่ผิดรูปหรือสงสัยว่ามีกระดูกหกั เพ ื่อ

เตรียมการส่งต่อ  
ถ้ามีภาวะกระดูกหกัแบบเปิด แผลเลือดออก ให้ทาํการห้ามเลือดก่อน

การดาม
ลดการเคลื่อนไหวของอวัยวะส่วนท ี่หกั พยายามให้อยู่น ิ่งให้มากท ี่สุด
ประเมินภาวะท ี่เป็นอ ันตรายถงึแก่ช ีวติ และผลการดูแลในเบือ้งต้น
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ป้องกันการเคลื่อนไหวของกระดูกท่อนท ี่หกัหรือข้อท ี่บาดเจบ็
ลดภาวะแทรกซ้อนท ี่อาจเก ิดข ึน้จาก
 กล้ามเนือ้  ประสาท เส้นเลือด ถูกปลายกระดูกท ี่หกัท ิ่มแทง
 เปลี่ยนจาก Closed wound เป็น Open wound
 การไหลเวียนของโลหติลดลง เพราะปลายกระดูกกดทบัเส้น

เลือด
 เลือดออกมากจากปลายกระดูก
 เจบ็ปวดเพ ิ่มข ึน้
 เป็นอ ัมพาต เนื่องจากกระดูกกดไขสันหลัง
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ถ้ามีการผิดรูปอย่างมาก หรือ  แขน ขาท่อนล่างเข ียวคลํา้ คลาํ 
ชีพจรไม่ได้ ควรรีบนําส่งโรงพยาบาล และรายงานให้แพทย์ผู้ควบคุม
ระบบทราบ
ห้ามดงึกระดูกเข้าท ี่ ในรายท ี่กระดูกโผล่
รอง ให้นุ่ม เพ ื่อป้องกันการกดทบัอาจเกดิแผลได้
ถ้าผู้บาดเจบ็อยู่ในภาวะช ็อก ให้ผู้บาดเจบ็นอนหงายราบกับพ ืน้

และรีบส่งต่อ  โดยการทาํ 
เลือกอุปกรณ์ท ี่ใช้ดาม ( ) ให้เหมาะสม และมีขนาดเหมาะ

กับอวัยวะส่วนนัน้

 อาจใช้ ไม้กระดาน กิ่งไม้ หรือกระดาษแขง็ หากไม่มีส ิ่งใด
อาจใช้ส่วนต่างๆ  ของร่างกายเป็นเฝือกชั่วคราวได้ เช่น กระดู
แขนหกั ให้ใช้ทรวงอก ของผู้บาดเจบ็เองเป็นเฝือกชั่วคราว หรือ
กระดูกขาหกั อาจใช้ขาข้างท ี่ไม่ได้รับบาดเจบ็เป็นเฝือกชั่วคราว
ได้เช่นเด ียวกัน  ถ้าเป็นทมีกู้ช ีพ  ใช้ 
หรือ ไม้ดามท ี่เตรียมไว้

เป็นวัสดุท ี่น ํามาใช้
รองรับอวัยวะส่วนท ี่ม ีการบาดเจบ็ร่วมกับการเข้าเฝือกชั่วคราว 
อาจเป็น เสือ้ผ้า ผ้าห่ม ผ้าเหลี่ยม 

อาจประยุกต์ใช้จาก เขม็ข ัด
สายสะพาย ผ้าสี่ เหลี่ยมหรือผ้าเช ็ดหน้า ช ิน้ส่วนของเสือ้ผ้าหรือ
ผ้าห่มท ี่ฉ ีกออกเป็นช ิน้ยาวๆ  วัสดุท ี่ม ีลักษณะเป็นเส้นเล็กๆ  เช่น 
ลวด เช ือก ไม่ควรนํามาใช้เป็น
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ก่อนท ี่จะทาํการดามผู้บาดเจบ็กระดูกหกั จะต้องเตรียมวัสดุ
อ ุปกรณ์ให้พร้อมใช้ในการดาม โดยวัสดุท ี่เตรียมจะต้องมีความยาว
เพ ียงพอท ี่จะทาํให้ส่วนท ี่ได้รับบาดเจบ็ไม่มีการเคลื่อนไหว คือ

จะต้องยาวพอเหนือข้อต่อและตํ่ากว่าส่วนท ี่สงสัยว่าจะมี
กระดูกหกั 

: เช ือกหรือผ้าท ี่จะน ํามาผูก Splints ควรมีอย่างน้อย 4 ช ิน้ 
(อยู่ เหนือกระดูกท ี่หกั 2 อ ัน และอยู่ต ํ่ากว่ากระดูกท ี่หกัอ ีก 2 อ ัน)
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. การประเมนิการบาดเจบ็ เพ ื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการ
ช่วยเหลือ

ณ จุดเกดิเหตุเมื่อพบผู้บาดเจบ็ท ี่สงสัยว่ามีกระดูกหกั
ถามผู้บาดเจบ็ ถงึตาํแหน่งหรือบริเวณที่ได้รับการบาดเจบ็

หมายเหตุ : ในรายท ี่ปรากฏให้เหน็ช ัดเจนว่า อวัยวะส่วนท ี่ได้รับ 
 บาดเจบ็นัน้ผิดรูป ไม่ต้องให้ผู้บาดเจบ็เคลื่อนไหว

ดูบริเวณที่ได้รับบาดเจบ็ว่ามีท่าท ี่ผิดไปจากธรรมชาตหิรือไม่
ดูว่ามีกระดูกโผล่หรือยื่นออกมาจากบริเวณที่บาดเจ็บหรือไม่ 

Splints
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การประยุกต์ใช้  เฝือกชั่ วคราว)
ผู้บาดเจบ็ท ี่กระดูกหกัในท่าท ี่พบครัง้แรก อย่าจัด

ท่าหรือดงึ ยืด บริเวณท ี่บาดเจบ็ให้ตรง  ถ้ามีบาดแผลร่วมด้วย 
ทาํการห้ามเลือดและปิดแผลด้วยผ้าพ ันแผลสะอาดก่อนท ี่จะ 

 ตาํแหน่งของ จะอยู่ ด้านข้างของกระดูกท ี่หกั ต้อง
มีความยาวเพยีงพอ  เหนือตาํแหน่งของข้อต่อ  และยาวลงมาให้
ต ํ่ากว่าบริเวณท ี่กระดูกหกั

การนําเอาส่วนที่บาดเจ็บสอดเข้าไปไว้บริเวณส่วนกลางของผ้า
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การผูกส่วนปลายของชายผ้าที่ด้านข้างของคอ
มุมของผ้าที่จ ับจีบและหมุนให้เลก็ลงใส่เข้าไปบริเวณตําแหน่งข้อศอก

การ  Splint ด้วยไม้กระดาน ในรายท ี่กระดูกข้อศอกหกั  ชนิดท ี่ไม่มีการโก่งหรือง การไม้กระดาน เป็น Splint ในรายที่มีกระดูกแขนท่อนล่างหัก 
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การประยุกต์ใช้ไม้กระดานเป็น  Splint  ในรายท ี่ม ีกระดูกท ี่ข้อมือ  หรือบริเวณมือ
 อ ุปกรณ์ประยุกต์ (Aluminum splint) ท ี่น ํามาใช้เป็น  Splint
ในรายท ี่ม ีกระดูกห ักท ี่แขนท่อนล่างหรือข้อมือ

 การเข้าเฝือกชั่วคราว ในรายที่กระดูกสะโพก หรือกระดูกต้นขาหัก  การ  Splint  โดยใช้ไม้กระดาน ในรายท ี่กระดูกขาท่อนล่าง หรือกระดูกข้อเท้าหกั 
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วัสดุประยุกต์ (Aluminum splint) ในการน ํามา Splint กระดูกขาท่อนล่าง การ  Splint กระดูกขาท่อนล่าง หรือกระดูกข้อเท้าหกั 
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กระดูกสันหลัง ประกอบด้วย
– ส่วนคอ   ช ิน้
– ส่วนอก ช ิน้
– ส่วนเอว ช ิน้
– ส่วนสะโพก ช ิน้
– ส่วนก้นกบ  ช ิน้

• รวม ช ิน้
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ได้รับบาดเจบ็จากทางจราจร  และมีบาดแผลเหนือกระดูกไห
ปลาร้า หรือท ี่ใบหน้าท ั่วไป

การบาดเจบ็หลายระบบ หรือบาดเจบ็ท ี่สมอง
อุบตัเิหตุร่วมกับ หมดสต  ิไม่รู้ ส ึกตัว
ถูกยงิ แทงท ี่บริเวณกระดูกสันหลัง
ตกจากท ี่สูงมากกว่า ฟุต หรือ  3 เมตร  หรือสองเท่าของ
ส่วนสูง
ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ หรือมีอาการอ่อนแรงของ
แขนขา

ถามอาการ

การฟกชํ้า ผดิรูป บวม แผล
แตก/แทง

1. ปวดหลงัหรือคอไหม

2. เกดิอะไรขึน้

3. บาดเจ็บตรงไหน

4. มีความรู้สึกที่นิว้มือเท้าไหม

5. เคลื่อนไหวมือเท้าได้ไหม

-ที่เจ็บ

-ผิดรูป

-เท้า

-มือ

-C-spine protection
-เคลื่อนย้ายอย่างระมัดระวัง
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1. ตรวจดูว่ามีการบาดเจบ็ของกระดูกต้นคอร่วมด้วยหรือไม่ 
เช่น มีบาดแผลหรือบวมช ํา้ท ี่ต้นคอ    กดเจบ็ท ี่ต้นคอ  แขนขาสอง
ข้างอ่อนแรง เป็นต้น  ถ้ามีหรือผู้บาดเจบ็ไม่รู้ ส ึกตัว 

ใส่อ ุปกรณ์ดามคอไว้ก่อน
เสมอ  ผู้บาดเจบ็ท ี่ศีรษะ
ทุกรายให้คิดเสมอว่า
อาจจะมีการบาดเจบ็ของ
ไขสันหลัง
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4. ตดิต่อศูนย์สั่ งการเพ ื่อประสานหน่วย Advance มารับต่อ  
ระหว่างทาง และให้ข้อมูลอาการของผู้ ป่วยเป็นระยะ ในผู้ ป่วยม  ี
อาการของการบาดเจบ็ท ี่ศีรษะ เช่น 
 - ระดับความรู้ ส ึกต ัว
 -  เหน็กะโหลกศีรษะแตกหรือคล้ายกะโหลกยุบ มีเลือดออก 
จากหหูรือจมูก

- มีอาการหนังตาตก เหน็ภาพซ้อนปากเบีย้ว พูดไม่ช ัด
 -  มีอาการแขนอ่อนแรง หรือ  ชาแขนขา
 - มีช ักเกร็ง
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• ข ัน้ตอนท ี่ 1  ผู้ช่วยเหลือคนท ี่ 1 เอามือสองข้างจับด้านล่างของ
หมวก ให้น ิว้ตดิกับขากรรไกรล่างของผู้บาดเจบ็ โดยให้ศีรษะและ
คอของผู้บาดเจบ็อยู่ในท่าปกติ

2 2 
1 

• ข ัน้ตอนท ี่ 3 ผู้ช่วยเหลือคนท ี่ 2 เอามือข้างหนึ่งประคองคาง 
โดยให้ง่ามมือระหว่างนิว้หวัแม่มือและนิว้ช ี ้ อยู่ในลักษณะ
ประคองคางไว้  และอ ีกมือค่อยๆ  ประคองต้นคอด้านท้ายทอยไว้ 
เพ ื่อท ี่จะให้ศีรษะและคออยู่ในท่าปกต  ิ  จากนัน้ผู้ช่วยเหลือคน
แรก ค่อยๆ  ปล่อยให้ผู้ช่วยเหลือคนท ี่ 2 ทาํหน้าท ี่ในการประคอง
ศีรษะแทนผู้ช่วยคนท ี่ 1

• ข ัน้ตอนท ี่ 4 ผู้ช่วยเหลือคนท ี่ 1 ซ ึ่งอยู่ ด้านบนศีรษะค่อยๆ  ดงึ
หมวกออก
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• ข ัน้ตอนท ี่ 5  ในขณะท ี่ผ ู้ช่วยเหลือคนท ี่ 1 กาํลังทาํการดงึ
หมวกออก  ให้ผู้ช่วยเหลือคนท ี่ 2 ยังคงอยู่ในท่าประคองคาง 
และคอด้านหลังอยู่ในท่าเดมิ

• ข ัน้ตอนท ี่ 6  เมื่อผู้ช่วยเหลือคนท ี่ 1 ดงึหมวก หลุดออกมาแล้ว 
ให้เลื่อนมือลงมาประคองด้านข้างศีรษะผู้บาดเจบ็ เพ ื่อทาํหน้าท ี่ใน
การประคองศีรษะและคอแทน

• เปิดหน้ากาก
• ประเมินการระดบัความรู้สึกตัว ( R )
• ตรึงศีรษะ
• จัดท่านอนเพื่อพลิกตัว
• พลิกตัว
• ถอดสายคาง
• คนที่1 ง้างขอบหมวกและดึงออกอย่างนุ่มนวล
• คนที่ 2  ตรึงศีรษะและคอ  ระวงัขณะที่ศีรษะจะพ้นขอบต้องไม่ให้
ศีรษะหลุดมือที่ประคอง
• เปลีย่น คนที่ 1 ประคองศีรษะ  คนที่ 2 ใส่ Hard collar
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 ท่านั่ง วัดจากแนวขนานปลายคางถึงความยาวช่วงคอ
 ท่านอน วัดจากปุ่ มขากรรไกรล่างถึงความยาวช่วงคอ
 ขณะวดัให้ผู้ป่วยมองตรง  ๆ เลือดขนาด
ใกล้เคียงมากที่สุด
 โดยเทียบกับ sizing line หรือ 
Marker (ปุ่ มดํา /แนวเส้นตรง ไม่นับส่วน
โฟม)
 ขณะสอด collar สามารถยกศีรษะผู้ป่วย
ขึน้ไม่เกนิ 8 cm. หรือแนวกระดูกสันหลังต้อง
ไม่งอหรือเหยียด
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