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คู่มือการรับบริการงานกู้ชีพเทศบาลต าบลโพธิ์ไชย 
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ค ำน ำ 
 

 

  ปัจจบุันการเจ็บป่วยฉุกเฉนิ มแีนวโนม้เพิม่มากขึน้เรือ่ยๆ ทัง้จาก
อบุัตเิหต ุ และจากเจ็บป่วยฉุกเฉนิดว้ยโรคอันตราย หรอืโรคเรือ้รัง เชน่ 
โรคหัวใจ โรคหลอดเลอืดในสมอง  โรคเบาหวาน  ทีอ่าจจ าเป็นตอ้งไดรั้บ
การชว่ยเหลอื  ณ  จดุเกดิเหตอุยา่งทันทว่งท ี เพือ่น าสง่สถานพยาบาลทีไ่ด ้
มาตรฐานอยา่งรวดเร็วทันตอ่เหตกุารณ์ ดังนัน้แตล่ะชมุชน  แมแ้ตใ่น
ครัวเรอืนจ าเป็นตอ้งมผีูท้ีม่คีวามรูค้วามสามารถทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืดา้น
การแพทยฉุ์กเฉนิได ้  
 
 หน่วยกูช้พีต าบลโพธิไ์ชย จะเป็นผูม้บีทบาทส าคัญในการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืผูป่้วยฉุกเฉนิ  โดยสามารถแจง้เหตเุพือ่ขอความชว่ยเหลอืผา่น
หมายเลข  1669  ใหก้ารปฐมพยาบาล เบือ้งตน้ ณ จดุเกดิเหต ุและการชว่ย
ฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน หนังสอืฉบับนีจ้ะเป็นประโยชน ์ส าหรับประชาชนทั่วไป
หรอืผูส้นใจน าไปปฏบิัตใินการใหค้วามชว่ยเหลอืญาตพิีน่อ้ง  หรอืคนใน
ชมุชนทีเ่กดิเจ็บป่วยฉุกเฉนิใหไ้ดรั้บการดแูลกอ่นทีจ่ะมชีดุปฏบิัตกิารฉุกเฉนิ 
เขา้ไปถงึและรับตัวผูป่้วยสง่ตอ่เพือ่รับการรักษาในโรงพยาบาลทีไ่ด ้
มาตรฐาน ตอ่ไป  
 
 

 

                      

 

                                                                      

 

                                           นางอุ่นเรอืน  สามหมอ 
                                         นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์ไชย 
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หนว่ยกูช้พีเทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย 

 

  ปัจจบุันการเจ็บป่วยฉุกเฉนิ  ทีเ่กดิขึน้ในครัวเรอืน  มแีนวโนม้เพิม่มาก
ขึน้เรือ่ยๆ  ทัง้จาก อบุัตเิหต ุ และจากเจ็บป่วยฉุกเฉนิดว้ยโรคอนัตราย  หรอื
โรคเรือ้รัง  เชน่  โรคหวัใจ  โรคหลอดเลอืด ในสมอง โรคเบาหวาน ทีอ่าจ
จ าเป็นตอ้งไดรั้บการชว่ยเหลอื ณ  จดุเกดิเหตอุยา่งทันทว่งท ี เพือ่น าสง่
สถานพยาบาลทีไ่ดม้าตรฐานอยา่งรวดเร็วทันตอ่เหตกุารณ์  

  จากความส าคัญดังกลา่ว แสดงใหเ้ห็นวา่แตล่ะชมุชน จ าเป็นตอ้งมผีูท้ีม่ ี
ความรูค้วามสามารถ ทีจ่ะใหค้วามชว่ยเหลอืดา้นการแพทยฉุ์กเฉนิไดใ้นทกุ
ครัวเรอืนซึง่ถอืเป็นความคาดหวังในอนาคต   

  ดังนัน้หน่วยกูช้พีต าบลโพธิไ์ชย  จงึสนับสนุนและรเิริม่พัฒนาให ้
ประชาชนทั่วไป หรอืผูท้ีม่จีติอาสาชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษยไ์ดรั้บการ
ฝึกอบรมหรอืใหค้วามรูด้า้นการแพทย ์ ฉุกเฉนิเบือ้งตน้ เพือ่ชว่ยเหลอื
ผูป่้วยฉุกเฉนิใน ชมุชนเบือ้งตน้  ใหม้สีขุภาพทีด่ตีอ่ไป และชว่ยป้องกันลด
การสญูเสยี ชวีติของประชาชน  
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มำตรฐำนในกำรท ำงำนของหนว่ยกูช้พีต ำบลโพธิไ์ชย 

1. หน่วยกูช้พีเทศบาลต าบลโพธิไ์ชยรอรับแจง้เหตจุากเจา้หนา้ทีศ่นูย์

วทิยกุลาง                     ทีโ่รงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ คลืน่ความถี ่

155.675  ตลอด 24  ชัว่โมง 

2. หน่วยกูช้พีเทศบาลต าบลโพธิไ์ชยรอรับแจง้เหตจุากประชาชนที่

ส านักงานกูช้พีเทศบาลต าบลโพธิไ์ชย และเบอรโ์ทรศัพทส์ายดว่น 

เบอร ์09-1692-0966 9 ตลอด 24 ชัว่โมง 

3. การรับ – สง่ ผูป่้วยฉุกเฉนิมขีัน้ตอน และระยะเวลาดังนี ้

3.1 แจง้เหต ุ– รายงานเขา้ศนูยว์ทิยกุลางเพือ่ขอล าดับทีอ่อกปฏบิัตงิาน – 
ถงึทีเ่กดิเหต ุ

ใชเ้วลา   5  นาท ี

3.2 เมือ่ถงึทีเ่กดิเหตปุระเมนิอาการผูป้ระสบเหตพุรอ้มรายงานไป

ยังโรงพยาบาลทีใ่กล ้ทีส่ดุ  และท าการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

ใชเ้วลา 10 – 20  นาท ี

3.3 หากผูป่้วยอาการหนักตอ้งรบีน าสง่โรงพยาบาลเมือ่ถงึทีเ่กดิเหตุ

น าผูป่้วยไปสง่ โรงพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ 

 ใชเ้วลาไมเ่กนิ 15  นาท ี

3.3 เมือ่แพทยป์ระเมนิอาการแลว้ใหก้ลับบา้นไดรั้บผูป่้วยจาก

โรงพยาบาลถงึบา้นและรายงานผลการปฏบิัตงิานไปยังศนูยส์ั่ง

การโรงพยาบาลศนูยข์อนแกน่ 

ใชเ้วลาไม ่    25    นาท ี

4. บทลงโทษหำกเจำ้หนำ้ที ่ไมป่ฏบิตั ิหรอืละเวน้กำรปฏบิตั ิ หรอื
เลอืกปฏบิตัหินำ้ที ่ตำมมำตรฐำนทีก่ ำหนดไว ้หรอืหำกไดร้บักำร
รอ้งเรยีนจำกประชำชนหรอืผูร้บับรกิำรเทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย      
มสีทิธบิอกเลกิสญัญำจำ้งเมำบรกิำรของเจำ้หนำ้ทีแ่ตล่ะ่คนไดต้ำม
บนัทกึตกลงจำ้ง 

 หมำยเหต ุ หากไมไ่ดรั้บความเป็นธรรมในการใหบ้รกิารแจง้โดยตรง

ไดท้ี ่ 

         เบอร ์08-8509-0429  นายกเทศมนตรตี าบลโพธิไ์ชย 
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แผนผังล ำดับข้ันตอนกำรรับแจ้งเหตุและออกปฏิบัตหิน้ำที ่

1.รับแจ้งท่ีฐานหรือเบอร์ 09-1692-0966 

 ขัน้ตอนดงันี ้

 รับแจ้งเหต ุ  

 วิทยแุจ้งศนูย์ขอนแก่นขอล าดบัท่ีออกปฏิบตัิการ 2 นาที 

 ออกปฏิบตัิหน้าท่ีไปยงัท่ีเกิดเหต ุ 5 นาที 

                               วิเคราะห์อาการผู้ ป่วยปฐมพยาบาล ผู้ ป่วยอาการปกติ กลบัฐานรายงานศนูย์สัง่การ 10 -  20 นาที 

                               วิเคราะห์อาการผู้ ป่วยต้องส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสดุทนัที  15 นาที 

                       แพทย์ประเมินอาการให้กลบับ้านได้รับผู้ ป่วยจากโรงพยาบาลสง่ถงึบ้านและรายงานผลการ        
                             ปฏิบตัิงานไปยงัศนูย์สัง่การ  25  นาที 

 2.รับแจ้งให้ออกปฏิบตัิหน้าท่ีจากศนูย์สัง่การ 

                        รับแจ้งทางวิทยจุากศนูย์สัง่การพร้อมกบัได้ล าดบัท่ีออกปฏบิตัิงาน 2 นาที 

                        ออกปฏิบตัิหน้าท่ีไปยงัท่ีเกิดเหตุ 5 นาที 

                               วิเคราะห์อาการผู้ ป่วยปฐมพยาบาล ผู้ ป่วยอาการปกติ กลบัฐานรายงานศนูย์สัง่การ 10-20 นาที 

                              วิเคราะห์อาการผู้ ป่วยต้องส่งโรงพยาบาลท่ีใกล้ท่ีสดุทนัที 15 นาที 

                       แพทย์ประเมินอาการให้กลบับ้านได้รับผู้ ป่วยจากโรงพยาบาลสง่ถึงบ้านและรายงานผลการ        

                       ปฏิบตัิงานไปยงัศนูย์สัง่การ 25 นาที 
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บทบำทของหนว่ยกูช้พีเทศบำลต ำบลโพธิไ์ชย 

1. ประเมนิ/รับรูอ้าการฉุกเฉนิทีจ่ะตอ้งแจง้เหตุ    

 2. แจง้เหตเุพือ่ขอความชว่ยเหลอืกรณีมผีูเ้จ็บป่วยฉุกเฉนิหรอือบุัตเิหต ุ 

ผา่นสายดว่น  1669  

 3. ชว่ยเหลอื  ปฐมพยาบาลผูป่้วยฉุกเฉนิเบือ้งตน้  รวมทัง้สือ่สารแจง้ขา่ว

ใหค้นในชมุชนสามารถป้องกนัตัวเองและคนใกลต้ัวจากอาการเจ็บป่วย

ฉุกเฉนิได ้ 

 

คณุสมบตัหิน่วยกูช้พีต าบลโพธิไ์ชย 

1.ตอ้งผา่นการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และผา่นการคัดเลอืกจาก

เจา้หนา้ทีเ่ทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 

 

 

สทิธปิระโยชนข์องหน่วยกูช้พีทีจ่ะไดรั้บ 

1.ไดรั้บคา่ตอบแทนเป็นคา่จา้งเหมาบรกิาร  จากเทศบาลต าบลโพธิไ์ชย 
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อำกำรเจ็บป่วยฉุกเฉนิ              

การเจ็บป่วยฉุกเฉนิ   หมายถงึ  การไดรั้บบาดเจ็บหรอืมอีาการ
เจ็บป่วยกระทันหัน  ซึง่เป็นภยันตรายตอ่การด ารงชวีติหรอืการท างานของ
อวยัวะส าคัญจ าเป็นตอ้งไดรั้บการประเมนิ  การจัดการและบ าบัดรักษาอยา่ง
ทันทว่งทเีพือ่ป้องกันการเสยีชวีติหรอืการรุนแรงขึน้ของการ  
บาดเจ็บหรอือาการเจ็บป่วยนัน้ ลักษณะอาการฉุกเฉนิทีค่วร โทรแจง้ 1669   
 
  •  ปวดทอ้งรุนแรง อจุจาระร่วง   

  •  หมดสต ิชอ็ค สะลมึสะลอื  

  •  เจ็บทอ้งคลอด คลอดฉุกเฉนิ   

  •  ตกเลอืด เลอืดออกทางชอ่งคลอด  

  •  มสีิง่แปลกปลอมอดุตันทางเดนิหายใจ  

 •  เจ็บหนา้อก หายใจหอบเหนือ่ย  

  •  ชกัเกร็ง ชกักระตกุ  

  •  ผูบ้าดเจ็บจากอบุัตเิหตจุราจร  

  •  อบุัตเิหตอุืน่ๆ เชน่ ตกจากทีส่งู ถกูท ารา้ยร่างกาย   

  •  ไฟฟ้าชอ็ต ไฟไหม ้ 

  •  มสีิง่แปลกปลอมอดุกัน้ทางเดนิหายใจ  

  •  ไดรั้บสารพษิ ยาพษิ สตัวม์พีษิกดัตอ่ย  
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ข ัน้ตอนกำรชว่ยเหลอืฟ้ืนคนืชพีข ัน้พืน้ฐำน (CPR) ส ำหรบัผูป่้วย

อำย ุ8 ปีข ึน้ไป 

 

กำรชว่ยฟ้ืนคนืชพีข ัน้พืน้ฐำน หมายถงึ การชว่ยชวีติคนหัวใจ
หยดุเตน้หรอืคนทีห่ยดุหายใจกระทันหนัจากระบบไหลเวยีนเลอืดและ
ระบบหายใจลม้เหลว ซึง่ขึน้ตอนในการชว่ยเหลอืคนืชพีขัน้พืน้ฐานสามารถ
ท าไดด้ังนี ้

1. เมือ่ประชาชนพบเห็นเหตเุจ็บป่วยฉุกเฉนิสิง่ทีต่อ้งท าเป็นอันดับ
แรกคอืการโทรแจง้ขอความชว่ยเหลอืมายังสายดว่น1669 โดยผูแ้จง้เหตุ
นัน้จะตอ้งมสีตแิละตอ้งระบลุักษณะของอาการ สถานทีเ่กดิเหตแุละเบอร์
ตดิตอ่กลับทีช่ดัเจนใหก้บัเจา้หนา้ทีไ่ดด้ว้ย 

2. หากประชาชนพบเห็นอาการของคนทีห่ัวใจหยดุเตน้หรอืหยดุ
หายใจกะทันหนัจากระบบไหลเวยีนเลอืดและระบบหายใจ ผูป้ระสบเหตุ
จะตอ้งรบีเขา้ไปตรวจดอูาการของผูป่้วยวา่รูส้กึตัวหรอืไมโ่ดยการใชม้อืทัง้
2 ขา้งจับบรเิวณไหล ่เขยา่ใหแ้รงพอสมควรพรอ้มเรยีกผูป่้วยดัง ๆ ลอง
คล าดชูพีจรโดยวดัจากต าแหน่งลกูกระเดอืกไปดา้นขา้งประมาณ 5
เซนตเิมตร ซึง่หากผูป่้วยไมม่ชีพีจร ไมต่อบสนองและไมห่ายใจหรอื
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หายใจเฮอืกใหโ้ทรศัพทข์อความชว่ยเหลอืผา่นหมายเลข 1669ใหเ้ร็ว
ทีส่ดุ 

·ในระหวา่งทีร่อเจา้หนา้ทา่นสามารถชว่ยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐานหรอื
ท าCPR ใหก้บัผูป่้วยตามค าแนะน าของเจา้หนา้ทีไ่ด ้

·ขัน้ตอนแรกของการชว่ยฟ้ืนคนืชพีหรอืการท าCPR คอืการกด
นวดหวัใจ โดยจัดใหผู้ป่้วยนอนหงายบนพืน้แข็งโดยผู ้
ชว่ยเหลอืน่ังคกุเขา่อยูท่างดา้นขา้งของผูป่้วย 

·วางสน้มอืลงไปตามแนวกึง่กลางของหนา้อกหรอืกึง่กลางระหวา่ง
หวันมทัง้สองขา้งของผูป่้วยแลว้น ามอือกีขา้งมาประกบ 
ประสานนิว้และท าการล๊อคนิว้ กระดกขอ้มอืขึน้ลง โดยใหส้นั
มอืสมัผัสกบัหนา้อกเทา่นัน้ 

·โนม้ตัวมาใหแ้นวแขนตัง้ฉากกบัหนา้อกของผูป่้วย  แขนตรงและ
ดงึ ออกแรงกดลงไปโดยใชแ้รงจากหัวไหล ่จดุหมนุอยูต่รง
สะโพก กดใหห้นา้อกยบุลงไปอยา่งนอ้ย 5 เซนตเิมตร โดยให ้
สนัมอืสมัผัสกบัหนา้อกผูป่้วย 

·ตลอดการนวดหวัใจ สนัมอืจะตอ้งไมห่ลดุออกจากหนา้อกผูป่้วย
ดว้ยความเร็ว100 ครัง้ตอ่หนา้ท ีหรอือัตราความเร็วตามจังหวดั
เพลง “สขุกนัเถอะเรา” หรอืเพลง“จังหวะหวัใจ” 
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กำรปฐมพยำบำลเบือ้งตน้ 

         การปฐมพยาบาล หมายถงึ การใหค้วามชว่ยเหลอืแกผู่ป่้วยหรอืผูท้ี่

ไดรั้บบาดเจ็บ ณ สถานทีเ่กดิเหต ุโดยใชอ้ปุกรณ์เทา่ทีจ่ะหาไดใ้นขณะนัน้ 

น ามาใชใ้นการรักษาเบือ้งตน้ ควรท าการปฐมพยาบาลใหเ้ร็วทีส่ดุหลังเกดิ

เหตโุดยอาจท าไดใ้นทันท ีหรอืระหวา่งการน าผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจ็บไปยัง

โรงพยาบาลหรอืสถานทีรั่กษาพยาบาลอืน่ๆ เพือ่ชว่ยบรรเทาอาการ

เจ็บป่วย หรอือาการบาดเจ็บนัน้ๆ กอ่นทีผู่ป่้วยหรอืผูท้ีไ่ดรั้บบาดเจ็บจะ

ไดรั้บการดแูลรักษาจากบคุลากรทางการแพทย ์หรอืถกูน าสง่ไปยัง

โรงพยาบาล 

 

 
 

กำรปฐมพยำบำล มวีตัถปุระสงคท์ีส่ าคัญคอื 

1. เพือ่ชว่ยชวีติผูป่้วย หรอืผูท้ีไ่ดรั้บบาดเจ็บจากเหตกุารณ์หรอือบุัตเิหตุ

ตา่งๆในขณะนัน้  

2. เพือ่เป็นการลดความรุนแรงของอาการบาดเจ็บหรอืการเจ็บป่วย 

3. เพือ่ท าใหบ้รรเทาความเจ็บปวดทรมานของผูป่้วยหรอืผูท้ีไ่ดรั้บบาดเจ็บ 

และชว่ยใหก้ลับสูส่ภาพเดมิโดยเร็ว 

4. เพือ่ป้องกันความพกิาร หรอืความเจ็บปวดอืน่ๆทีจ่ะเกดิขึน้ตามมา
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ภายหลัง 

ขอบเขตของผูท้ าการปฐมพยาบาล 

ผูป้ฐมพยาบาลมหีนา้ทีช่ว่ยเหลอืผูบ้าดเจ็บหรอืผูป่้วยฉุกเฉนิเทา่นัน้ จะ

หมดหนา้ทีเ่มือ่ผูบ้าดเจ็บปลอดภัยหรอืไดรั้บการรักษาจากแพทยห์รอื

สถานพยาบาลแลว้  

 

ขอบเขตหนำ้ทีข่องผูป้ฐมพยำบำล   ม ี2 ประการใหญ ่ๆ คอื 

1. วเิคราะหส์าเหตแุละความรุนแรงของอบุัตเิหตทุีเ่กดิขึน้ เพือ่เป็น

แนวทางในการชว่ยเหลอืไดถ้กูตอ้ง มขีัน้ตอนดังนี ้

1.1 ซกัประวตัขิองอบุัตเิหต ุจากผูท้ีอ่ยูใ่นเหตกุารณ์หรอืผูบ้าดเจ็บที่

รูส้กึตัวด ี 

1.2 ซกัถามอาการผดิปกตหิลังไดรั้บอบุัตเิหต ุเชน่ ปวดศรีษะ คลืน่ไส ้

อาเจยีน ปวดมากทีบ่รเิวณใด ฯลฯ 

1.3 ตรวจร่างกายผูบ้าดเจ็บทกุครัง้กอ่นใหก้ารปฐมพยาบาล โดยตรวจ

ตัง้แตศ่รีษะจรดปลายเทา้ เพือ่คน้หาสิง่ผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ เชน่ อาการบวม 

บาดแผล กระดกูหัก เป็นตน้ 

 

ชว่ยเหลอืผูบ้ำดเจ็บ โดยชว่ยเป็นล าดับขัน้ดังนี ้

2.1 ถา้ผูบ้าดเจ็บอยูใ่นบรเิวณทีม่อีันตรายตอ้งเคลือ่นยา้ยออกมากอ่น เชน่ 

ตกึพังถลม่ลงมา ไฟไหมใ้นโรงภาพยนต ์เป็นตน้ 

2.2 ชว่ยชวีติ โดยจะตรวจดลูักษณะการหายใจวา่มกีารอดุตันของทางเดนิ

หายใจหรอืไม ่หัวใจหยดุเตน้หรอืไม ่ถา้มก็ีใหร้บีชว่ยกูช้วีติซึง่จะกลา่วใน

ตอนตอ่ไป 

2.3 ชว่ยมใิหเ้กดิอันตรายมากขึน้ ถา้มกีระดกูหกัตอ้งเขา้เฝือกกอ่น เพือ่มิ

ใหม้กีารฉกีขาดของเนือ้เยือ่มากขึน้ ถา้มบีาดแผลตอ้งคลมุดว้ยผา้สะอาด 

เพือ่มใิหฝุ้่ นละอองเขา้ไปท าใหต้ดิเชือ้ ในรายทีส่งสยัวา่มกีารหกัของ

กระดกูสนัหลัง ตอ้งใหอ้ยูน่ิง่ทีส่ดุ และถา้จะตอ้งเคลือ่นยา้ยจะตอ้งใหแ้นว

กระดกูสนัหลังตรง โดยนอนราบบนพืน้ไมแ้ข็ง มหีมอนหรอืผา้ประคอง

ศรีษะมใิหเ้คลือ่นไหว ใหค้ าปลอบโยนผูบ้าดเจ็บ ใหก้ าลังใจ อยูก่บั

ผูบ้าดเจ็บตลอดเวลา พลกิตัว หรอื จับตอ้งดว้ยความออ่นโยนและ

ระมัดระวงั ไมล่ะทิง้ผูบ้าดเจ็บอาจตอ้งหาผูอ้ืน่มาอยูด่ว้ยถา้จ าเป็น 
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บำดแผลฉกีขำด(LACERATION) 
   หมายถงึ แผลฉีกขาดลกึกวา่ชัน้ผวิหนังและขอบแผลไมเ่รยีบ ถา้ขอบ
แผลกระรุ่งกระริง่ใหเ้ตมิค าวา่ กระรุง่กระริง่ลงไปดว้ย และอธบิาย
รปูลักษณะของแผลฉกีขาดตอ่ทา้ย เชน่ แผลฉกีขาดขอบไมเ่รยีบเป็นรปู
ดาว เป็นตน้ ถา้ฉีกขาด จนหนังหายไปหรอืเปิดออก (AVULSION) ก็ให ้
ตอ่ทา้ยลักษณะแผลฉกีขาดนัน้เชน่เดยีวกัน 
แผลฉกีขาดของเรยีบ (CUT WOUND) หมายถงึ บาดแผลถกูของมคีม 
  
วธิกีำรปฐมพยำบำล ลา้งบาดแผลและรอบบาดแผลดว้ยน ้าสะอาดและ
สบูท่ าความสะอาดสิง่แปลกปลอมทีอ่ยูใ่นบาดแผลออกกดบาดแผล หา้ม
เลอืดดว้ยผา้สะอาด ประมาณ 3-5 นาท ีท าความสะอาดบาดแผลดว้ย
น ้ายาฆา่เชือ้และปิดแผลดว้ยพลาสเตอรห์รอืผา้ปิดแผลสว่นการดแูลแผล
ถลอก และ บาดแผลฉกีขาดขนาดใหญค่วรรบีท าการหา้มเลอืด และรบี
น าสง่โรงพยาบาล 
 
  

 

 

บำดแผลถกูแทง(STAB หรอื PUNCTURE WOUND)  
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หมายถงึ แผลทีม่คีวามลกึมากกวา่ความยาวและความกวา้ง ขอบแผลเรยีบ
หรอืไมเ่รยีบใหอ้ธบิายตอ่ทา้ยดว้ย              
วธิกีารปฐมพยาบาล ใหท้ าการหา้มเลอืด และรบีน าสง่โรงพยาบาลถา้มี
วตัถปัุกคาอยูห่า้มดงึออก ใหใ้ชผ้า้สะอาด กดรอบแผลและใชผ้า้พันไว ้
กอ่นรบีน าตัวสง่โรงพยาบาลทันท ี
 

 

 

บำดแผลอวยัวะถกูตดัขำด 
 อบุัตเิหตใุนโรงงานอตุสาหกรรมท าใหเ้กดิความสญู – เสยี มากมายทัง้
ทางร่างกาย จติใจ และเศรษฐกจิ สาเหตทุีท่ าใหเ้กดิอบุัตเิหตจุากการ
ท างานในโรงงานอตุสาหกรรมทีพ่บบอ่ย มดีังนี้ 
     1. ความประมาทเลนิเลอ่ของผูป้ฏบิัตงิาน 
     2. ความรูเ้กีย่วกบัการใชห้รอืควบคมุการท างานของเครือ่งจักรไม่
 เพยีงพอ 
     3. ความช านาญในงานทีท่ ามนีอ้ย 
     4. ขาดการประสานงานทีด่ ีท างานไมเ่ป็นไปตามขัน้ตอนหรอืระบบ 
กำรตอ่อวยัวะทีถ่กูตดัขำดไดผ้ลดขีีน้อยูก่บั 
     1. ต าแหน่งถกูตัดขาดเป็นบรเิวณทีเ่สน้เลอืดแดงไปเลีย้งไดถ้งึ 
     2. วตัถทุีต่ัดอวัยวะไมท่ าใหอ้วยัวะบรเิวณทีถ่กูตัด บอบช า้เสยีหาย 
     3. วธิกีารเก็บทีถ่กูตอ้ง 
     4. ความช านาญและความสามารถของแพทยผ์ูผ้า่ตัดตอ่อวัยวะซึง่
 ควรเป็นแพทยเ์ฉพาะทางสาขาจุล–ศัลยกรรม 
วธิกีำรปฐมพยำบำล  
1. หา้มเลอืดใหก้บัผูป่้วยเป็นอันดับแรก 
     2. หา้มวางอวยัวะทีข่าดบนน ้าแข็งโดยเด็ดขาด 
     3. น ้าทีแ่ชอ่วัยวะทีจ่ะตอ้งมอีณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส โดยใชน้ ้าแข็ง
ผสมน ้าและตอ้งมกีอ้นน ้าแข็งลอยอยูถ่า้ไมม่กีอ้นน ้าแข็ง แสดงวา่อณุหภมูิ
น ้านัน้สงูกวา่ 4องศาเซลเซยีส ใหเ้ตมิน ้าแข็งลงไปอกี 
     4. หากอวยัวะทีข่าดสกปรกมาก เชน่ มทีรายตดิอยูใ่หใ้ชน้ ้าเกลอืทาง
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การแพทยร์าดเพือ่ลา้งสิง่สกปรกกอ่นใสถ่งุ 
     5. ไมต่อ้งรบีน าสง่โรงพยาบาลจนเกนิไป เพราะอาจเกดิอบุัตเิหตกุอ่น
ถงึโรงพยาบาลจนเกนิไป เพราะอาจเกดิอบุัตเิหตกุอ่นถงึโรงบาลเพราะถา้
แชอ่วยัวะทีข่าดในทีท่ีม่อีณุหภมู ิ4 องศาเซลเซยีส อยา่งถกูตอ้งเคยมี
รายงานวา่นานถงึ 27 ชัว่โมง แลว้ยังสามารถผา่ตัดตอ่ไดส้ าเร็จ หาก
อวยัวะนัน้ไมช่ ้าจนเกนิไป แตก่รณีเป็นแขนขาดมกีลา้มเนือ้แดง ๆ ตดิอยู่
ดว้ยควรผา่ตัดภายใน 6 – 8 ชัว่โมง 
 
 

 
บำดแผลถกูยงิ 
บำดแผลจำกกระสนุปืนลกูโดด แบง่เป็น บาดแผลทางเขา้และบาดแผล
ทางออก 
บาดแผลทางเขา้กระสนุปืนลกูโดด 
- มผีวิหนังทะลลุักษณะเป็นวงกลมหรอื ร ีสว่นใหญม่ขีนาดบาดแผล
ใกลเ้คยีงกบัขนาดหวักระสนุ อาจแตกฉกีออกเป็นรปูดาวหลายแฉกได ้ถา้
ยงิระยะประชดิและมกีระดกูรองใตผ้วิหนังนัน้ เชน่ กะโหลก - พบรอย
ถลอกรอบแผล จากกระสนุเสยีดสผีวิหนัง    (abrasion collar or 
marginal abrasion) - พบรอยน ้ามันรอบแผล (grease ring) มักพบกรณี
กระสนุสมัผัสผวิหนังโดยตรงไมผ่า่นเสือ้ผา้ หรอื ตัวกลางอืน่มากอ่น - พบ
เศษวสัดชุ ิน้สว่นของเสือ้ผา้ หรอืตัวกลางอืน่ทีก่ระสนุทะลผุา่น - พบ
องคป์ระกอบทีเ่กดิจากการยงิบรเิวณบาดแผล ไดแ้ก ่เปลวไฟ ควันไฟ 
เขมา่ดนิปืน ทีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์ ทีม่ากระแทกผวิหนังเกดิลักษณะคลา้ย
รอยสกั หรอืรอยโรยพรกิไทย ซึง่สามารถกะระยะยงิโดยประมาณได ้โดย
น าปืนกระบอกทีย่งิและกระสนุชนดิเดยีวกันมาทดสอบเพือ่ประเมนิหาระยะ
ยงิ - กรณียงิทะลกุระดกูใตผ้วิหนัง จะทิง้ลักษณะพเิศษไวท้ีก่ระดกูเป็นรู
รอยแตกคลา้ยรปูครก (Beveling)บาดแผลทางออกกระสนุปืนลกูโดด -
 สว่นใหญล่ักษณะไมแ่น่นอน อาจกลม ร ีแฉก หรอืเป็นรูปเหลีย่ม ก็ได ้
และมักมขีนาดใหญก่วา่บาดแผลทางเขา้ - อาจพบเศษอวยัวะ หรอื
เนือ้เยือ่ตา่งๆ จกุอยูบ่รเิวณบาดแผล 
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บำดแผลทำงเขำ้กระสนุปืนลกูปรำย มลีักษณะตา่งกันตามระยะยงิดังนี้ 
     - ระยะประชดิ เป็นรเูดยีวขนาดใหญ ่ขนาดใกลเ้คยีงกบั
เสน้ผา่ศนูยก์ลางล ากลอ้งปืน (ในปืนลกูซองมาตรฐานอาจพบลักษณะ
เชน่นีไ้ดใ้นระยะยงิไมเ่กนิ 1 เมตร) หากมกีระดกูรองใตผ้วิหนัง เชน่กระดกู
แกนกลางอก กะโหลก แผลจะฉีกขาดหลายแฉกรว่มกบัพบเขมา่ดนิปืนใต ้
บาดแผล หรอืรอยไหมจ้ากเปลวไฟ ควนัไฟ บรเิวณรอบแผล 
-  ระยะใกล ้แผลจะเป็นรเูดยีวขนาดใหญใ่กลเ้คยีงเสน้ผา่ศนูยก์ลางล า
กลอ้งปืนร่วมกบัพบเขมา่ดนิปืนทีเ่ผาไหมไ้มส่มบรูณ์ กระแทกผวิเป็นสกั 
- ระยะยงิปานกลาง แผลจะมรีใูหญต่รงกลางร่วมกบัม ีรเูล็กๆ ทีเ่กดิขึน้จาก
เม็ดลกูปรายทีเ่ริม่กระจายตัวรอบๆ ไมพ่บรอยเขมา่ควัน หรอืรอยกระแทก
ของดนิปืน อาจพบรอยกระแทกจากหมอนรองกระสนุบรเิวณบาดแผล 
(ประมาณระยะยงิ 1-3 หลา หากยงิจากปืนลกูซองมาตรฐาน 
- ระยะไกลหรอืคอ่นขา้งไกล พบลักษณะรบูาดแผลขนาดใกลเ้คยีงเม็ดลกู
ปรายหลายรกูระจายตัว และอาจพบรอยกระแทกจากหมอนรองกระสนุ
บรเิวณบาดแผลได ้(ซึง่เจอไดใ้นระยะยงิประมาณ 2-5 เมตร) 
บาดแผลทางออกกระสนุปืนลกูปราย 
มไีดห้ลายลักษณะขึน้อยูก่บัชนดิของปืนลกูปรายทีใ่ชย้งิ ระยะยงิ และ
ต าแหน่งทีถ่กูยงิ 
- กรณียงิประชดิหรอืคอ่นขา้งใกล ้ หรอืถกูบรเิวณทีอ่อ่นเชน่ล าคอ จะท า
ใหแ้ผลฉีกขาดขอบรุง่ริง่และมขีนาดใหญ ่แตห่ากเป็นบรเิวณทีค่อ่นขา้ง
หนาเชน่ล าตัว ทรวงอก บาดแผลจะเป็นรทูีเ่กดิจากลกูปราย โดยจะมเีม็ด
ลกูปรายบางสว่นคา้งอยู ่ถา้ระยะยงิคอ่นขา้งไกล 
ก็จะมเีม็ดลกูปรายสว่นใหญค่า้งอยูใ่นรา่งกาย 

วธิกีำรปฐมพยำบำล : ใหท้ าการหา้มเลอืดและรบีน าสง่โรงพยาบาลโดย
ทันท ีเนือ่งจากมกีารเสยีเลอืดคอ่นขา้งมาก 
 
  

 

                          

บำดแผลถกูควำมรอ้น / ไฟไหม ้
วธิกีำรปฐมพยำบำล : ใหร้บีถอดหรอืตัดเสือ้ผา้บรเิวณทีถ่กูความรอ้น
ออก และรบีถอดเครือ่งประดับ เปิดน ้าเย็นใหไ้หลผา่นบรเิวณบาดแผล ให ้
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ทายาส าหรับแผลไฟไหม ้แลว้ปิดดว้ยผา้ปิดแผลสะอาด ถา้แผลกวา้งและ
ลกึ หรอืถกูอวยัวะส าคัญ ใหร้บีน าสง่โรงพยาบาล 
 
 

 

บำดแผลทีห่นงัศรีษะ 
        
       เนือ่งจากสมองเป็นศนูยก์ลางควบคมุการท างานของร่างกาย ดังนัน้
เสน้เลอืดทีไ่ปเลีย้งสมองจงึมคีวามส าคัญมาก ถงึแมจ้ะเป็นเสน้เลอืดขนาด
เล็ก แตเ่มือ่ฉกีขาดก็จะมเีลอืดออกมาก ใหร้บีน าสง่โรงพยาบาลเพือ่เย็บ
แผล เพราะแผลทีศ่รีษะหากไมไ่ดรั้บการเย็บ เลอืดอาจจะออกมาอกีได ้
       การปฐมพยาบาลบาดแผลทีศ่รีษะใหใ้ชผ้า้สะอาดปิดปากแผลเอาไว ้
ไมค่วรปิดพลาสเตอรย์า เพราะเมือ่ไปถงึโรงพยาบาล หมอจะตอ้งเปิดดู
แผล การเปิดแผลอกีครัง้จะท าใหบ้าดแผลกระทบกระเทอืนมากขึน้ 
       พันแผลโดยใชผ้า้สามเหลีย่มหรอืผา้พันคอใหญ่ๆ  ทบทแยง ผกูปม
หนึง่ไวท้ีท่า้ยทอย แลว้ออ้มชายผา้มาผกูไวท้ีห่นา้ผากอกีปมหนึง่ ดงึชาย
ขา้งหลังใหต้งึ กดผา้ทีท่า้ยทอยไวเ้พือ่ไมใ่หเ้ลือ่นหลดุ ใชเ้ข็มกลัดซอ่น
ปลายตดิชายผา้บรเิวณทา้ยทอย หากไมม่เีข็มกลัดหรอืชายผา้ยาวไมพ่อ 
ใหด้งึขึน้ไปเหน็บไวก้บัปมดา้นหนา้ 
       หากสงสยัวา่กะโหลกศรีษะแตก หรอืมเีศษวตัถปัุกคาอยู ่ใหท้ าหว่ง
ผา้วางเหนอืบาดแผล หากแผลลกึมากจนกะโหลกศรีษะเปิด หา้มใชน้ ้า
ลา้งแผล ใหน้ าสง่โรงพยาบาลโดยดว่น 
        


