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 โครงการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน



วิทยากร
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- นางสาวกมลรัตน   หนูสวี 
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  การปฐมพยาบาล

ความหมาย     การชวยเหลือข้ันตนใหแกผูปวย

หรือผูบาดเจ็บที่เกิดข้ึน โดยกะทนัหัน

ใหพนขีดอันตราย หรือลดอันตรายลง

กอนนําสงโรงพยาบาลเพ่ือการรักษา

ตอไป

                 หนวยอนามัย กองกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร



                 หนวยอนามัย กองกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
  การปฐมพยาบาล

วัตถุประสงค 1. ชวยชีวิตผูปวย

2. ปองกันสภาพผูปวยมิใหเลวลง

3. สงเสริมหรือชวยใหผูปวยคืนสู

สภาพเดิมโดยเร็ว
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คุณสมบัติ 1. เปนผูมีความต้ังใจชวยเหลือผูปวย

2. เปนผูมีสติมัน่คง ไมหวาดกลัว

3. เปนผูมีปฏิภาณไหวพริบ 

ละเอียด รอบคอบ

1. เปนผูมีความรู ความสามารถในการ

ปฐมพยาบาล
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1. พิจารณาวาตองการผูชวยเหลือ ควรรบีขอความชวยเหลือ

ทันที

2. คํานึงถึงความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุกอนไปชวย

3. การเคลื่อนยายผูบาดเจ็บตองคํานึงความถูกตองและถูกวิธี

4. แยกผูบาดเจ็บนอยออกจากผูบาดเจบ็มาก

5. ประเมินผูบาดเจ็บโดยสังเกต การหายใจเขา – ออก และ

คลําชีพจร

หลักทัว่ไปของการปฐมพยาบาล
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6.        ตรวจดูมบีาดแผล กระดูกหัก ขอเคลื่อนหรอืไม

    คลายเสื้อผาใหหลวม หมผาใหอบอุน หามคนมุง

7. ถามีอาการช็อค หรือเปนลม ควรรักษาอาการช็อคหรือ  เปน

ลมกอน โดยใหคนเจ็บนอนศรีษะตํ่า ยกปลายเทาใหสูงขึ้น 

ใชผาหมหรอืกระเปาน้ํารอนวาง

หลักทัว่ไปของการปฐมพยาบาล
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8. ถามีเลือดออก จะตองหามเลือด

9. ทําความสะอาดแผล ดวยเครื่องมือเครือ่งใชที่สะอาด นํ้ายา

ชะลางบาดแผลที่หามาไดงาย

หลักทัว่ไปของการปฐมพยาบาล
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10. ถาบาดแผลสกปรก หรือลกึมาก ควรปลอยใหเลอืดออกบาง 

แลวจึงทําความสะอาดบาดแผลตอไป 

• ถาเปนบาดแผลใหญหรือมีการอักเสบมาก ควรใหสวนที่

เปนแผลน้ันพักน่ิงๆ แลวรีบพาไปหาหมอ 

12. พูดปลอบใจ

13. บันทึกรายละเอียดเหตกุารณ

หลักทัว่ไปของการปฐมพยาบาล
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1. สวมถุงมือ 

2. ใชสําลี ผากอซ หรือผาสะอาด โดยออกแรงกดตรงลง

บนตําแหนงที่มีเลือดออก

3. เมื่อเลือดหยุดไหลแลวใหทําความสะอาดแผล

4. ถามีกระดูกหักดวย หลังทําแผลใหเขาเฝอกช่ัวคราว

5. พิจารณานําสงโรงพยาบาล ถาเหน็วาจําเปน

การหามเลอืด
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มี 2 ชนิด

1. บาดแผลปด 

2. บาดแผลเปด

บาดแผล
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เปนบาดแผลที่ไมมีการฉีกขาดของผิวหนังแต

เปนการบาดเจ็บที่เกิดข้ึนภายใน เชน แผลฟกชํ้า

บาดแผลปด
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แผลฟกช้ํา การปฐมพยาบาลมีดังนี้

 ใหอวัยวะที่บาดเจ็บไดพัก และยกอวัยวะนั้นใหอยูสูงกวา

ระดับหัวใจ

 ประคบดวยความเย็นภายใน 24 ชั่วโมงแรกหลงัจากเกิด

บาดแผล

 ไปพบแพทยเมื่อมกีารบาดเจ็บรวม หรือรองรอยการฟก

ช้ําใหญขึ้น

บาดแผลปด
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เปนบาดแผลที่มีการฉีกขาดของผิวหนัง 

ทําใหมีเลือด-นํ้าเหลืองไหลออกมา เชน 

แผลถลอก มีดบาด แผลถูกของแหลมทิ่มแทง 

แผลไฟไหม นํ้ารอนลวก แผลที่ถูกสัตวกัด

บาดแผลเปด



                 หนวยอนามัย กองกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
  การปฐมพยาบาล

1. ตองทราบวาบาดแผลเปนแผลชนิดใด

2. ใหผูบาดเจ็บอยูในทาที่เหมาะสมเพ่ือสะดวกในการ

ทําแผล

3. ลางมือใหสะอาดทุกคร้ัง ทั้งกอนและหลังทําแผล

4. ถามีเลือดออกใหหามเลือด

 แผลเปด
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5. ทําแผลที่สะอาดกอนแผลที่สกปรก

6. ถาแผลสกปรกใหลางทําความสะอาดดวยน้ําสะอาด น้ําสบู

7. ทําความสะอาดรอบๆบาดแผลดวยน้ํายาฆาเชื้อ

เชน  แอลกอฮอล

8. ทําความสะอาดภายในแผล ดวยน้ําเกลอื( Normal saline)

ใหสะอาด

การทําแผลเปด
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9.  ใสยารักษาแผล เชน เบตาดีน ,โพวาดีน,ทิงเจอรไอโอดีน

10. ปดแผลดวยผายาตาขาย ปดทับดวยก็อซและพลาสเตอร

ภายหลังจากทําแผลแลว 

การทําแผลเปด
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11. ถาแผลเปยกนํ้า ควรเปล่ียนผาปดแผลใหมเพื่อปองกันการติด เชื้อ

12. อาการผิดปกติของแผลที่ตองไปพบแพทย ไดแก แผลที่มีเลือดซึม

มาก มีไข ปวดแผลมาก บริเวณบาดแผลมีสีคลายหนองและมีกล่ิน

เหม็น

13.ตองระลึกไวเสมอวาเมื่อเกิดบาดแผล ไมวาจะเปนบาดแผลชนิดใด

ขนาดของแผลจะเล็กหรือใหญ ตองพิจารณาถึงการฉีดวัคซีน

ปองกันบาดทะยักเสมอ

วิธีปฏิบัติทั่วไปในการดูแลรักษาแผลเปด
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1. หามเลือด เมื่อเลือดหยุดไหลใหปฏิบัติตามการดูแล

บาดแผลเปด

2. ถาเลือดไมหยุดไหลใหรีบไปโรงพยาบาล

3. ไปพบแพทย เพ่ือพิจารณาเร่ืองการเย็บแผลและการ

ปองกันโรคบาดทะยัก 

แผลถกูของมีคมบาด
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1.หามเลอืด

2.นําอวัยวะที่ขาดใสลงในถุงพลาสติกที่แหงและสะอาดปดปาก

ถุงใหแนน

3.นําถุงที่ใสอวัยวะนั้นแชลงในน้ําแข็ง

4.รีบนําสงผูบาดเจ็บไปโรงพยาบาล พรอมอวัยวะสวนที่ขาด

5.หามผูบาดเจบ็รบัประทานใดๆ

แผลถูกของมีคมบาดในกรณีท่ีอวัยวะถูกตัดขาด
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 ในกรณีที่ถูกของแหลมตําและหลุดออกแลว ให

ปฏิบัติตามการดูแลบาดแผลเปด ใชผาสะอาดปดแผล 

และไปรักษาที่โรงพยาบาลตอ เพ่ือรับการฉีดวัคซีน

แผลถกูของแหลมตําหรือแทง
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1.หามดึงออก ถาวัตถุน้ันยาวมากใหตัดใหสั้นได

2.ทําการยึดตรึงวัตถุน้ันใหอยูน่ิงที่สุด

3.ถามีอวัยวะออกมา เชน ลําไส หามจับยัดเขาไป ใชผา

สะอาดชุบนํ้าเกลือปดแผลไว

4.หามรับประทานอะไรทั้งสิ้น

แผลถูกของแหลมตําหรือแทงในกรณีท่ีของแหลมปกคา
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1. รีบใชน้ําสะอาดราด น้ําแข็งประคบบาดแผลดวยเพื่อลดอาการปวด

แสบปวดรอน และปองกันเนื้อเยื่อมิใหเนื้อเยื่อถูกทําลาย

2. ใชผาสะอาดหอหุมบาดแผลไว เพื่อปองกันส่ิงสกปรก

3. ถาผิวหนังมีถุงน้ําเล็กๆทําความสะอาดบาดแผล แลวปลอยใหยุบเอง

4. ถาผิวหนังท่ีพองนั้นแตก ทําความสะอาดแผลเปด แลวปดดวยผายาตา

ขายหรือใสยารักษาแผลไฟไหม ปดทับดวยก็อซและพลาสเตอรปด

แผลทุกวนั

แผลถูกไฟไหมนํ้ารอนลวก กรด-ดาง
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1. ลางแผลดวยน้าํและสบูทันที และหลายๆคร้ัง

2. ทําความสะอาดบาดแผลเชนเดียวกับแผลเปด

3. รีบไปโรงพยาบาล กอนไปซักประวัติของสัตวจากเจาของสัตวท่ีกัด

4. สังเกตอาการของสัตวประมาณ 10 วัน ถาสัตวตาย ใหนําสงสถาน

เสาวภา หรือกรมวิทยาศาสตรพสิจูน

แผลที่ถูกสัตวกัดที่อาจนําโรคพิษสุนัขบา

หมายเหต ุถาถูกสุนัขบาหรือสุนัขจรจัดกัดจะตองไดรับการฉีด

วัคซีนสุนัขบา และบาดทะยัก
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ตะคริวที่กลามเนือ้เทา

 ใหเขยงเทาเพ่ือลดการเกร็ง

ตะคริวที่กลามเนือ้นอง

 ใหเหยียดขาและกระดกปลายเทาขึ้น

ตะคริวที่กลามเนือ้ตนขา

1. ถาตนขาสวนหนา ใหงอเขา

2. ถาตนขาสวนหลงั ใหเหยียดเขา

ตะครวิ ตะคริวท่ีกลามเนื้อเทา

ตะคริวท่ีกลามเนื้อนอง

ตะคริวท่ีกลามเนื้อตนขา
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โรคหอบจากอารมณ

สาเหตุ         การหายใจไมมปีระสิทธิภาพและมักมีความไวตอส่ิง

กระตุนใหเกิดอาการ ท่ีสําคญัไดแก ความเครียดทางจิตใจ

และอารมณ บางคร้ังก็ถกูกระตุนดวยอาการเจ็บปวดรุนแรง 

ทําใหผูปวยมีอาการหายใจหอบ หายใจลึก หรือหายใจเร็ว 

สงผลใหรางกายขบักาซคารบอนไดออกไซดออกมากเกิน 

เกิดภาวะเลือดเปนดาง (alkalosis) และภาวะแคลเซียมใน

เลือดต่าํ เกิดอาการผดิปกตขิองรางกายหลายระบบพรอมๆ 

กัน
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โรคหอบจากอารมณ

อาการ

      ผูปวยจะมีอาการมอืจบีเกร็งทั้งสอง

ขาง    นอกจากนี้อาจเปนตะคริวที่ขา ใบหนา หรือ

ปวดบิดในทอง บางคนอาจมีความรูสกึชาที่ริมฝปาก 

ลิ้น และปลายมือปลายเทา 

      ถาเปนรุนแรงอาจมอีาการชัก
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โรคหอบจากอารมณ

การรักษา       ถาวินิจฉัยวาเปนโรคหอบจากอารมณ แพทยจะใหผูปวย

หายใจในกรวยกระดาษหรือถุงกระดาษแบบเดยีวกัน

ถาไมทุเลาภายใน 15-30 นาที แพทยอาจพิจารณาใหยา

กลอมประสาทกินหรือฉดี (ถากินไมได)

      เม่ือทุเลาแลว แพทยจะสอบถามเก่ียวกับปญหาดาน

จิตใจและอารมณ และใหคําแนะนําในการผอนคลาย

ความเครียด และวิธีปองกันไมใหกําเริบซํ้า
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โรคหอบจากอารมณ



                 หนวยอนามัย กองกิจการนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
  การปฐมพยาบาล

1. รีบทําใหอาเจียนเอาสารพิษออก โดยใชนิ้วปลายดามชอน 

ไมกดลิน้เขี่ยที่ผนังลําคอ

** หามทําถากินกรด ดาง น้ํามนักาด เบนซิน ทินเนอร ไมทราบชนิด

2.  รีบใหผูปวยด่ืมนมหรือน้าํเปลา 4-5 แกว เพ่ือใหพิษเจอืจาง

3.    ถามยีาถาน เชน Ultracarbon ถาไมมใีหกนิไขดิบ 5-10 ฟอง

4. รีบนําสงโรงพยาบาล ควรนําสารพิษไปใหแพทยดูดวย

 กินสารพิษหรือยาพิษ
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1.   ใหบริเวณขอนั้น ๆ อยูนิง่ ๆ และยกสูงไว

2.  ประคบน้ําแข็งทันที เพ่ือลดอาการบวม ,ปวด

3.    ถาภายหลังมอีาการบวมใหประคบดวยน้ํารอน หรอื

นวดดวยยาหมอง หรือน้ํามันระกํา

4. ถาปวดมาก บวมมากใหรีบปรึกษาแพทย 

  ขอเคลด็
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