คู่มือ สำหรับประชำชนในกำรช่ วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน
โรงพยำบำลแม่ ลำน้ อย

คำนำ
ปัจจุบนั การเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ น มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่ อยๆ ทั้งจาก อุบตั ิเหตุและจากเจ็บป่ วย
ฉุ กเฉิ นด้วยโรคอันตราย หรื อโรคเรื้ อรัง เช่น โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน ที่อาจจาเป็ นต้อง
ได้รับการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเพื่อนาส่ งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็ ว ทันต่อ
เหตุการณ์ดงั นั้นแต่ละชุมชน จาเป็ นต้องมีผทู ้ ี่มีความรู ้ ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์
ฉุกเฉินได้ จะเป็ นผูม้ ีบทบาทสาคัญในการให้ความช่วยเหลือ ผูป้ ่ วยฉุกเฉิน โดยสามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความ
ช่วยเหลือผ่านหมายเลข 1669 ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
คู่มือฉบับนี้จะเป็ นประโยชน์สาหรับเจ้าหน้าที่ดา้ นการแพทย์ระดับ ปฐมภูมิ และ ประชาชนทัว่ ไปหรื อผูส้ นใจ
นาไปปฏิบตั ิ ในการให้ความช่วยเหลือญาติพี่นอ้ ง หรื อคนในชุมชนที่เกิดเจ็บป่ วยฉุ กเฉิ นให้ได้ รับการดูแล
ก่อนที่จะมีชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นเข้าไปถึงและรับตัวผูป้ ่ วยส่ งต่อเพื่อรับ การรักษาในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน
ต่อไป

คณะทางาน จัดทาคู่มือการแพทย์ฉุกเฉิ น

สำรบัญ
หน้ ำ
อาการเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
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อำกำรเจ็บป่ วยฉุกเฉิน
การเจ็บป่ วยฉุกเฉิน หมายถึงการได้รับบาดเจ็บหรื อมีอาการเจ็บป่ วยกระทันหัน ซึ่ งเป็ นภยันตรายต ต่อ
การดารงชีวิตหรื อการทางานของอวัยวะสาคัญจาเป็ น ต้องได้รับการประเมิน การจัดการและบาบัดรักษาอย่าง
ทันท่วงทีเพื่อป้ องกัน การเสี ยชี วิตหรื อระดับความรุ นแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรื ออาการเจ็บป่ วยนั้น ลักษณะ
อาการฉุกเฉินที่ควรโทรแจ้ง 1669
1. หมดสติช็อค สะลึมสะลือ เรี ยกไม่รู้สึกตัว
2. เจ็บหน้าอก หายใจหอบเหนื่อย
3. มีสิ่งแปลกปลอมอุดตันทางเดินหายใจ
4. ปากเบี้ยว อ่อนแรงครึ่ งซีกฉับพลัน
5. ชักเกร็ ง ชักกระตุก
6. ปวดท้องรุ นแรง
7. ตกเลือด เลือดออกทางช่องคลอด
8. เจ็บท้องคลอด คลอดฉุกเฉิน
9. ผูบ้ าดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ เช่น อุบตั ิเหตุ จราจร ตกจากที่สูง จมน้ า ไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ได้รับสารพิษ
สัตว์มีพิษกัดต่อย

ขั้นตอนกำรแจ้ งเหตุ 1669
กรณี โรคทำงอำยุรกรรม
ผู้โทรแจ้ ง : กดเบอร์ 1669
1669 : กล่าวสวัสดีแนะนาหน่วยงานและแนะนาตัวเจ้าหน้าที่ที่รับสาย (สวัสดีค่ะ/ครับ ศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการจังหวัดดิฉนั /กระผม..........รับสาย ยินดีให้บริ การค่ะ/ครับ
ผู้โทรแจ้ ง: แจ้งเหตุอาการของผูป้ ่ วย และ สถานที่เกิดเหตุ
1669 : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม(ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวหรื อไม่,หายใจปกติหรื อไม่)ลักษณะ การเจ็บหน้าอกระยะเวลา
โรค/ยาประจาตัวขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (ถ้าผูป้ ่ วยไม่หายใจ พยาบาลแนะนา
การช่วยฟื้ นคืนชี พขั้นต้น/การปฐมพยาบาล ตามความเหมาะสม)
ผู้โทรแจ้ ง: แจ้งอาการผูป้ ่ วยเพิ่มเติม ช่วยเหลือเบื้องต้น ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ และรอจนกว่าชุดปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉินจะมารับผูป้ ่ วย
1669 : สั่งการให้ชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นออกปฏิบตั ิการตามอาการผูป้ ่ วยและแจ้งให้ผ้ โู ทรแจ้ ง มัน่ ใจ ว่าได้ส่งชุด
ปฏิบตั ิการออกให้การช่วยเหลือแล้ว

กรณีอบุ ัติเหตุ จำรจร
ผู้โทรแจ้ ง : กดเบอร์ 1669
1669 :

กล่าวสวัสดีแนะนาหน่วยงานและแนะนาตัวเจ้าหน้าที่ที่รับสาย (สวัสดีค่ะ/ครับ ศูนย์รับแจ้งเหตุและ
สั่งการจังหวัดดิฉนั /กระผม..........รับสาย ยินดีให้บริ การค่ะ/ครับ

ผู้โทรแจ้ ง: สถานที่เกิดเหตุ แจ้งเหตุ อาการและการบาดเจ็บของผูป้ ระสบเหตุ/ผูไ้ ด้รับบาดเจ็บ และสถานที่
เกิดเหตุ

1669 : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม(ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวหรื อไม่,หายใจปกติหรื อไม่)ลักษณะ การเจ็บหน้าอกระยะเวลา
โรค/ยาประจาตัวขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ (ถ้าผูป้ ่ วยไม่หายใจ พยาบาลแนะนา
การช่วยฟื้ นคืนชี พขั้นต้น/การปฐมพยาบาล ตามความเหมาะสม)
ผู้โทรแจ้ ง: แจ้งอาการผูป้ ่ วยเพิ่มเติม ช่วยเหลือเบื้องต้น ตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ และรอจนกว่าชุดปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉินจะมารับผูป้ ่ วย
1669 : สั่งการให้ชุดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ นออกปฏิบตั ิการตามอาการผูป้ ่ วยและแจ้งให้ผ้ โู ทรแจ้ ง มัน่ ใจ ว่าได้ส่งชุด
ปฏิบตั ิการออกให้การช่วยเหลือแล้ว

กำรช่ วยฟื้ นคืนชีพขั้นพืน้ ฐำน CPR
เมื่อตัวท่านหรื อหากท่านพบผูท้ ี่มีอาการบาดเจ็บ ป่ วยฉุ กเฉิ น ให้รีบโทรแจ้งที่สายด่วน
1669 ทันทีเพื่อให้ทีมกูช้ ี พรี บไป ทาการรักษาณจุดเกิดเหตุและนาส่ งโรงพยาบาลอย่างทันท่วงที นอกจากนี้ ท่าน
ควรเรี ยนรู ้เรื่ องการฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรื อ การปั้ มหัวใจ เพื่อช่วยชี วิตผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บที่หมดสติ ระหว่าง
ที่ทีมกูช้ ีพเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ

กำรช่ วยฟื้ นคืนชีพขั้นพืน้ ฐำน
การช่ วยฟื้ นคื นชี พ ขั้นพื้นฐาน หมายถึ ง การช่ วยชี วิตคนหัวใจหยุดเต้น หรื อ คนที่ หยุดหายใจ
กระทันหันจากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลว ลักษณะของผูป้ ่ วยที่ตอ้ งทาการฟื้ นคืนชีพ
๏ หมดสติไม่รู้สึกตัว
๏ ไม่หายใจ หรื อหายใจเฮือก
ขั้นตอนกำรช่ วยฟื้ นคืนชี พขั้นพืน้ ฐำนในผู้ป่วยอำยุ 8 ปี ขึน้ ไป
เมื่อท่ ำนพบเห็นผู้ป่วยฉุ กเฉินหมดสติให้ ปฏิบัติดังนี้
1. ตรวจดูวา่ ผูป้ ่ วยรู ้สึกตัวหรื อไม่โดยการใช้มือทั้ง 2 ข้างจับบริ เวณไหล่เขย่าให้แรงพอสมควรพร้อมเรี ยก
ผูป้ ่ วยดังๆ
2. หากผูป้ ่ วย ไม่ตอบสนองให้เรี ยกขอความช่วยเหลือ
3. ให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ ผ่านหมายเลข 1669 ให้เร็ วที่สุด
4. ตรวจดูวา่ ผูป้ ่ วยหายใจหรื อไม่ หากไม่หายใจหรื อหายใจเฮือกให้กดนวดหัวใจ
5. การกดนวดหัวใจ จัดให้ผปู ้ ่ วยนอนหงายบนพื้นแข็งโดยผูช้ ่วยเหลือนัง่ คุกเข่าอยูท่ างด้านข้าง ของผูป้ ่ วย
วางส้นมือลงไป ขนานกับแนวกึ่งกลางหน้าอก (กึ่งกลางระหว่าง หัวนมทั้งสองข้างของผูป้ ่ วย) แล้วนา
มืออีกข้างมาประกบ ประสานนิ้ วและทาการล๊อคนิ้ว กระดกข้อมือขึ้น โดยให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอก
เท่านั้น โน้มตัวมาให้แนวแขนตั้งฉากกับหน้าอกของผูป้ ่ วย
6. แขนตรงและตึงออกแรงกดลงไปโดยใช้แรงจากหัวไหล่จุดหมุนอยูต่ รงสะโพก กดให้หน้าอกยุบลงไป
อย่างน้อย5เซนติเมตรโดยให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอก ผูป้ ่ วยตลอดการนวดหัวใจ
7. ส้นมือไม่หลุดออกจากหน้าอกผูป้ ่ วยด้วยความเร็ วอย่างน้อย 100ครั้ง/นาที

เปิ ดทำงเดินหำยใจ

ช่ วยกำรหำยใจ
ถ้าผูป้ ่ วยเป็ นญาติสนิทและมัน่ ใจว่าไม่เป็ นโรคติดต่อใดๆ ทาการช่วยหายใจ โดยการเป่ าปากผูป้ ่ วย2
ครั้งโดยวางปากผูช้ ่วยเหลือครอบปากผูป้ ่ วยให้แนบสนิ ท บีบจมูกผูป้ ่ วยให้แนบสนิทและเป่ าลมเข้าไปโดยการ
เป่ าแต่ละครั้งให้ยาวประมาณ 1-2 วินาทีจนเห็นหน้าอกผูป้ ่ วย ยกตัวขึ้นพร้อมกับปล่อยให้หน้าอกผูป้ ่ วย ยุบลงมา
อยูต่ รงตาแหน่งเดิมก่อนที่จะเป่ าครั้งที่ 2 เปิ ดทางเดินหายใจ
๏ ถ้าผูช้ ่วยเหลือมีเพียงคนเดียว ให้ทาการ กดหน้าอกอย่างเดียวในอัตราอย่างน้อย 100ครั้ง/นาทีจนกว่าทีมกูช้ ี พ
1669จะมาถึง
หำกไม่ มั่นใจให้ กดหน้ ำอกเพียงอย่ำงเดียวต่ อไปเรื่ อยๆ หรื อสลับกับผู้ช่วยเหลือคนอื่น เมื่อครบ 2 นำที
สรุ ปกำรช่ วยฟื้ นคืนชี พขั้นพืน้ ฐำน
1. กรณี ผูช้ ่วยเหลื ออยูค่ นเดียว ให้กดหัวใจอย่างน้อย 100 ครั้ง/นาทีต่อเนื่ อง จนกว่าทีมช่ วยเหลือจะ
มาถึง

2. กรณี ผชู ้ ่วยเหลือมากกว่า 1 คน ในหนึ่งรอบของการช่วยฟื้ นคืนชี พ คือ การปฏิบตั ิการกดนวดหัวใจ
30 ครั้ง และช่วยหายใจจานวน 2 ครั้ง และ ทาอย่างต่อเนื่ องกันทั้งหมด 5 รอบ (ใช้เวลาประมาณ 2
นาที) ทาสลับกันไป จนกว่าจะพบว่าผูป้ ่ วยมีการไอ/ขยับตัว/มีการหายใจ หรื อทีมช่วยเหลือมาถึง เรา
จึงหยุดได้
3. การฟื้ นคืนชีพขั้นพื้นฐานนั้น จะได้ผลดีตอ้ งกระทาภายใน 4 นาทีหลังผูป้ ่ วยหยุดหายใจ
5 ขั้นตอนของห่ วงโซ่ แห่ งกำรรอดชีวติ Chain of Survival
1. เรี ยกคนช่วยอย่างรวดเร็ ว และรี บแจ้งสายด่วน1669
2. ให้เริ่ มปฏิบตั ิการช่วยชีวติ ในทันทีโดยการทาCPR
3. เมื่อมีขอ้ บ่งชี้ให้การกระตุน้ ไฟฟ้าหัวใจให้รวดเร็ วที่สุด
4. ปฏิบตั ิการช่วยชีวติ อย่างรวดเร็ วและมีประสิ ทธิ ภาพ จากหน่วยกูช้ ีพขั้นสู ง
5. ให้การดูแลหลังจากCPR อย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล

เครื่ องกระตุกหัวใจไฟฟ้ ำชนิดอัตโนมัติ (เอ อี ดี)
“เครื่ องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ” เอ อี ดี (Automated External Defibrillator, AED) เป็ นอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดหนึ่ง สามารถวินิจฉัยภาวะ หัวใจเต้นผิดจังหวะที่เป็ นอันตรายถึงชีวิต ชนิดเวนทริ
คูลาร์ฟิบริ ลเลชัน (ภาวะหัวใจห้องล่างเต้นแผ่วระรัว) และเวนทริ คูลาร์ แทคีคาร์ เดีย (ภาวะ หัวใจห้องล่างเต้นเร็ ว
ผิดปกติ) ได้โดยอัตโนมัติ และสามารถให้การรักษา ด้วยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหัวใจได้โดยใช้กระแสไฟฟ้าหยุด
รู ปแบบการ เต้นของหัวใจที่ผดิ จังหวะ เพื่อเปิ ดโอกาสให้หวั ใจกลับมาเต้นใหม่ในจังหวะที่ถูกต้อง

วิธีกำรใช้ เครื่ อง เอ อี ดี (AED) มำถึง
1. เปิ ดเครื่ อง
2. ถอดเสื้ อผู้ป่วยออก
3. ถ้ ำตัวเปี ยกนำ้ ให้ เช็ดนำ้ ออกก่อน แล้วติดแผ่นนำไฟฟ้ ำ

ติดแผ่นนำไฟฟ้ ำ
ติดแผ่นนาไฟฟ้ าบริ เวณใต้กระดูกไหปลาร้ า ด้านขวา และชายโครงด้านซ้าย (ตามภาพ) หลังจากนั้นไม่
สัมผัสตัวผูป้ ่ วย

กำรปฐมพยำบำล
หมายถึงการช่วยเหลือผูป้ ่ วยหรื อผูบ้ าดเจ็บเบื้องต้น โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่จะหาได้ ในขณะนั้นก่อนที่
จะได้รับการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทย์หรื อก่อนส่ งต่อ ไปยังสถานพยาบาล การปฐมพยาบาลผูป้ ่ วย
หรื อผูบ้ าดเจ็บ
1. กรณีมีบำดแผล

แผลฉีกขำด ทาการห้ามเลือด โดยใช้ผา้ สะอาดหรื อ ผ้าก๊อซปิ ดบาดแผเสี ยเลื อดเพิ่ม
ถ้าเลือดออกไม่หยุดให้ใช้ผา้ ยืดพันทับอีกรอบ กรณี เป็ น บาดแผลบริ เวณแขน ขาและไม่มีกระดูกหัก
ร่ วมด้วยให้ ยกส่ วนนั้นให้สูง เพื่อป้ องกันการติดเชื้อควรหลีกเลี่ยง การสัมผัสเลือดของผูป้ ่ วยโดยตรง

แผลอวัยวะถูกตัดขำด เก็บอวัยวะที่ถูกตัดขาด นาส่ วนที่ ตัดขาดใส่ ในถุงพลาสติก
แล้วรัดปากถุงให้แน่น แช่ใน ภาชนะที่มีน้ าผสมน้ าแข็งอีกชั้น จากนั้นห้ามเลือดบริ เวณ ปลายอวัยวะ
ส่ วนที่ถูกตัดขาด ห้ามแช่ลงไปในน้ าแข็ง โดยตรง

แผลไฟไหม้ น้ำร้ อนลวก ใช้นาน้ าสะอาดล้างแผลเพื่อทาความสะอาดและลดอาการ
ปวดแสบปวดร้ อน ถอดเสื้ อผ้า และเครื่ องประดับที่ถูกเผาไหม้ออกเสื้ อผ้าที่ถูกเผาไหม้ อาจติดกับ
ผิวหนังเมื่อถอดเสื้ อผ้าออกและพบว่ามีการ ดึงรั้งควรตัดเสื้ อผ้าในส่ วนที่ติดผิวหนังออกควรหลีกเลี่ยง
ส่ วนนั้นห้ามใช้น้ ามันโลชัน่ ยาสี ฟันหรื อยาปฏิชีวนะทา บนแผลเพราะปิ ดกั้นการระบายและห้ามเจาะ
ตุ่มพอง

บำดเจ็บทีศ่ ีรษะ ทาการห้ามเลือดด้วยวิธีปิดแผลโดยตรงถ้าเลือดออกมา
มากใช้ผา้ ยืด พัน รัด คอยสังเกตอาการ เปลี่ยนแปลงทางสมองควบคู่ดว้ ย เช่น ซึ มลง ระดับ ความรู ้สึกตัวลดลง
พูดสับสน ปวดศีรษะมากอาเจียนพุง่ เป็ นต้น

แผลจำกวัตถุหักคำ ห้ามดึงวัตถุที่หกั คาออก ยึดวัตถุที่หกั คาให้อยูน่ ิ่ ง ห้าม
เลือดโดยใช้ ผ้าแห้งสะอาดปิ ดแผลหนาๆ ปิ ดบริ เวณรอบ วัตถุน้ นั

แผลไหม้ จำกสำรเคมี ใช้น้ าสะอาดชาระล้างหลายๆ ครั้ง โดยให้น้ าไหล
ผ่านในบริ เวณที่ถูกสารเคมีเพื่อลดความเข้ม ข้นของสารเคมีให้ได้มากที่สุด

แผลกระดูกหัก การดูแลเบื้องต้นกรณี ไม่มีบาดแผล ประคบด้วยน้ าแข็ง
บริ เวณที่ปวดบวมผิดรู ปเพื่อลด อาการปวดบวมจากนั้นดามกระดูกยึดตรึ งส่ วนที่หกั ให้อยูน่ ิ่ งมาก
ที่สุด กรณี กระดูกหักและมีแผลเปิ ดเห็นมีกระดูกโผล่ห้ามดันกระดูกกลับ เข้าที่เด็ดขาด ทาการปฐม
พยาบาลตาม ขั้นตอนการห้ามเลือดเหมือนแผลจาก วัตถุหกั คา

ภำวะเลือดตกใน
เป็ นอาการของการเสี ยเลือดภายในที่อาจ เกิด
ภาวะช็อกได้เช่นซึ มซี ดเหงื่อออกตัวเย็นชี พจรเบาเร็ ว หายใจเร็ วคลื่นไส้อาเจียน กระหายน้ า การดูแล
เบื้องต้น ประสานขอความช่วยเหลือ โทร 1669 โดยเร็ ว จัดท่าให้ ผูป้ ่ วยนอนราบ ยกขาสู ง ห่ มผ้าให้
อบอุ่น คลายเสื้ อผ้าให้ หลวม ห้ามให้อาหารหรื อน้ า จนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึง เห็นมีกระดูกโผล่
ห้ามดันกระดูกกลับ เข้าที่เด็ดขาด ทาการปฐมพยาบาลตาม ขั้นตอนการห้ามเลือดเหมือนแผลจาก
วัตถุหกั คา

กรณีเกิดอุบัติเหกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรื อ ตกจำก ที่สูงอาจมีการหักของ
กระดูกสันหลังได้ ควรโทรเรี ยก1669โดยเร็ วและไม่ควร ยกหรื อเคลื่อนย้ายผูบ้ าดเจ็บ

2. กรณีเจ็บป่ วยฉุ กเฉิน

ผู้ป่วยหอบหื ด การปฐมพยาบาล คือ ให้ผูป้ ่ วย นั่ง
หรื อยืนในท่าโน้มตัวไปข้างหน้า หลังและ หน้าอกตรง ให้อยูใ่ นที่อากาศถ่ายเทสะดวก คลายเสื้ อผ้า
ให้หลวม ถ้าผูป้ ่ วยมี ยาพ่นให้พ่นยา ที่ มีอยู่หากอาการไม่ดีข้ ึ น ให้รีบโทรศัพท์แจ้ง เพื่อขอความ
ช่วยเหลือจาก 1669

ภำวะกล้ ำมเนื้อหัวใจตำยเฉียบพลัน อาการที่พบ เจ็บแน่น หน้าอก เหมือนมี
อะไรมาทับหรื อบีบรัด เจ็บนานมากกว่า 20 นาทีอาจร้าวไปที่ใบหน้า หรื อร้าวลงมาถึงสะดือ รวมร้าว
ไปที่แขน บางรายอาจมีปวดจุกแน่นลิ้นปี่ ปวดกราม เจ็บหน้าอกด้านซ้ายร้าวไปไหล่จนถึ งปลายนิ้ ว
รวมทั้งอาจ มีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติเช่น หายใจเหนื่ อย นอนราบไม่ได้เหงื่อออก ใจสั่น
คลื่นไส้อาเจียน หน้ามืด หมดสติการดูแลเบื้องต้น ให้นอนพักลดการเคลื่อนไหว โดยไม่จาเป็ น โทร
แจ้ง 1669 โดยด่วน สังเกตอาการอย่าง ใกล้ชิด ระหว่างรอชุ ดปฏิบตั ิการฉุ กเฉิ น ถ้าพบว่า ซึ มลง หมด
สติหรื อหยุดหายใจ ให้กดนวดหัวใจตามวิธีการช่วย ฟื้ นคืนชี พขั้นพื้นฐาน และให้โทรแจ้ง 1669 ซ้ า
อีกครั้ง

ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก/ตีบ/ตัน อาการที่พบ
มีอาการอ่อนแรงชาบริ เวณใบหน้าแขน ขาอ่อนแรง หรื อชาครึ่ งซี กของร่ างกาย การพูดผิดปกติเช่ น
ลิ้นคับปาก พูดไม่ชดั อาการมักเกิดขึ้นทันทีทนั ใด การดู แลเบื้องต้น ให้รีบโทรแจ้ง 1669 โดยด่วน
เรี ยกดูวา่ รู ้สึกตัวหรื อมีการตอบสนองต่อการเรี ยก ปลุกหรื อไม่ ถ้าระดับความรู ้สึกตัวลดลง/ ไม่รู้สึก
ตัวให้นอนตะแคงตัวป้ องกันการสาลักอาหารหรื อ น้ าลาย ถ้าพบว่าผูป้ ่ วยหยุดหายใจให้กดนวดหัวใจ

ผู้ป่วยชั ก
ขอความช่ วยเหลื อโทร 1669 ดู แลทางเดิ นหายใจขณะชัก โดย
ประคอง ให้ใบหน้าตะแคง หลังหยุดชักจัดให้นอน ตะแคงกึ่งคว่า ไม่ควรเอาช้อนหรื อไม้กดลิ้น งัดปากผูป้ ่ วย
ขณะชัก เพราะอาจทาให้ฟันหัก เศษฟันอาจอุดหลอดลมทาให้หายใจไม่ออกได้ ไม่ควรจับยึดตัวผูป้ ่ วยขณะชัก
หรื อฝื นต่ออาการชัก เพราะอาจทาให้ผปู ้ ่ วยไหล่หลุด กระดูกแขนขาหักได้
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