
 

คู่มือ ส ำหรับประชำชนในกำรช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน 

โรงพยำบำลแม่ลำน้อย 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ค ำน ำ 

 

                            ปัจจุบนัการเจบ็ป่วยฉุกเฉิน มีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ ทั้งจาก อุบติัเหตุและจากเจบ็ป่วย

ฉุกเฉินดว้ยโรคอนัตราย หรือโรคเร้ือรัง เช่น โรคหวัใจ โรคหลอดเลือดในสมอง โรคเบาหวาน  ท่ีอาจจ าเป็นตอ้ง

ไดรั้บการช่วยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุอยา่งทนัท่วงทีเพื่อน าส่งสถานพยาบาลท่ีไดม้าตรฐานอยา่งรวดเร็ว ทนัต่อ

เหตุการณ์ดงันั้นแต่ละชุมชน   จ  าเป็นตอ้งมีผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถท่ีจะใหค้วามช่วยเหลือดา้นการแพทย์

ฉุกเฉินได ้จะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการใหค้วามช่วยเหลือ ผูป่้วยฉุกเฉิน โดยสามารถแจง้เหตุเพื่อขอความ

ช่วยเหลือผา่นหมายเลข 1669 ใหก้ารปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ณ จุดเกิดเหตุ และการช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน    

คู่มือฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ส าหรับเจา้หนา้ท่ีดา้นการแพทยร์ะดบั ปฐมภูมิ และ ประชาชนทัว่ไปหรือผูส้นใจ

น าไปปฏิบติั ในการใหค้วามช่วยเหลือญาติพี่นอ้ง หรือคนในชุมชนท่ีเกิดเจบ็ป่วยฉุกเฉินใหไ้ด ้รับการดูแล

ก่อนท่ีจะมีชุดปฏิบติัการฉุกเฉินเขา้ไปถึงและรับตวัผูป่้วยส่งต่อเพื่อรับ การรักษาในโรงพยาบาลท่ีไดม้าตรฐาน 

ต่อไป   
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อำกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน 

                   การเจบ็ป่วยฉุกเฉิน หมายถึงการไดรั้บบาดเจบ็หรือมีอาการเจ็บป่วยกระทนัหนั ซ่ึงเป็นภยนัตรายต ต่อ

การด ารงชีวิตหรือการท างานของอวยัวะส าคญัจ าเป็น  ตอ้งไดรั้บการประเมิน การจดัการและบ าบดัรักษาอยา่ง

ทนัท่วงทีเพื่อป้องกนั การเสียชีวิตหรือระดบัความรุนแรงข้ึนของการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยนั้น ลกัษณะ

อาการฉุกเฉินท่ีควรโทรแจง้ 1669  

                      1. หมดสติช็อค สะลึมสะลือ เรียกไม่รู้สึกตวั  

                      2. เจบ็หนา้อก หายใจหอบเหน่ือย  

                      3. มีส่ิงแปลกปลอมอุดตนัทางเดินหายใจ  

                      4. ปากเบ้ียว อ่อนแรงคร่ึงซีกฉบัพลนั  

                      5. ชกัเกร็ง ชกักระตุก  

                     6. ปวดทอ้งรุนแรง  

                     7. ตกเลือด เลือดออกทางช่องคลอด  

                     8. เจบ็ทอ้งคลอด คลอดฉุกเฉิน  

                     9. ผูบ้าดเจบ็จากอุบติัเหตุ เช่น อุบติัเหตุ จราจร ตกจากท่ีสูง จมน ้า ไฟฟ้าช็อต ไฟไหมไ้ดรั้บสารพิษ               

                         สัตวมี์พิษกดัต่อย 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนกำรแจ้งเหตุ 1669  

กรณ ีโรคทำงอำยุรกรรม   

ผู้โทรแจ้ง  : กดเบอร์1669  

1669 : กล่าวสวสัดีแนะน าหน่วยงานและแนะน าตวัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับสาย (สวสัดีค่ะ/ครับ ศูนยรั์บแจง้เหตุและ        

                 สั่งการจงัหวดัดิฉนั/กระผม..........รับสาย ยนิดีใหบ้ริการค่ะ/ครับ  

ผู้โทรแจ้ง: แจง้เหตุอาการของผูป่้วย และ สถานท่ีเกิดเหตุ  

1669 :     สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม(ผูป่้วยรู้สึกตวัหรือไม่,หายใจปกติหรือไม่)ลกัษณะ การเจบ็หนา้อกระยะเวลา      

                 โรค/ยาประจ าตวัขอหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อกลบั (ถา้ผูป่้วยไม่หายใจ พยาบาลแนะน า 

                  การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นตน้/การปฐมพยาบาล ตามความเหมาะสม)  

ผู้โทรแจ้ง: แจง้อาการผูป่้วยเพิ่มเติม ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี และรอจนกวา่ชุดปฏิบติัการ 

                  ฉุกเฉินจะมารับผูป่้วย  

1669 :     สั่งการใหชุ้ดปฏิบติัการฉุกเฉินออกปฏิบติัการตามอาการผูป่้วยและแจง้ใหผู้้ โทรแจ้ง มัน่ใจ วา่ไดส่้งชุด 

               ปฏิบติัการออกใหก้ารช่วยเหลือแลว้ 

 

กรณีอบัุติเหตุ จำรจร 

ผู้โทรแจ้ง  : กดเบอร์1669  

1669 :       กล่าวสวสัดีแนะน าหน่วยงานและแนะน าตวัเจา้หนา้ท่ีท่ีรับสาย (สวสัดีค่ะ/ครับ ศูนยรั์บแจง้เหตุและ        

                 สั่งการจงัหวดัดิฉนั/กระผม..........รับสาย ยนิดีใหบ้ริการค่ะ/ครับ  

ผู้โทรแจ้ง:  สถานท่ีเกิดเหตุ แจง้เหตุ อาการและการบาดเจ็บของผูป้ระสบเหตุ/ผูไ้ดรั้บบาดเจบ็ และสถานท่ี 

                  เกิดเหตุ 



1669 :     สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม(ผูป่้วยรู้สึกตวัหรือไม่,หายใจปกติหรือไม่)ลกัษณะ การเจบ็หนา้อกระยะเวลา      

                 โรค/ยาประจ าตวัขอหมายเลขโทรศพัทติ์ดต่อกลบั (ถา้ผูป่้วยไม่หายใจ พยาบาลแนะน า 

                  การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นตน้/การปฐมพยาบาล ตามความเหมาะสม)  

ผู้โทรแจ้ง: แจง้อาการผูป่้วยเพิ่มเติม ช่วยเหลือเบ้ืองตน้ ตามค าแนะน าของเจา้หนา้ท่ี และรอจนกวา่ชุดปฏิบติัการ 

                  ฉุกเฉินจะมารับผูป่้วย  

1669 :     สั่งการใหชุ้ดปฏิบติัการฉุกเฉินออกปฏิบติัการตามอาการผูป่้วยและแจง้ใหผู้้ โทรแจ้ง มัน่ใจ วา่ไดส่้งชุด 

               ปฏิบติัการออกใหก้ารช่วยเหลือแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพืน้ฐำน CPR 

                                       เม่ือตวัท่านหรือหากท่านพบผูท่ี้มีอาการบาดเจ็บ ป่วยฉุกเฉิน ให้รีบโทรแจง้ท่ีสายด่วน 

1669 ทนัทีเพื่อให้ทีมกูชี้พรีบไป ท าการรักษาณจุดเกิดเหตุและน าส่งโรงพยาบาลอยา่งทนัท่วงที นอกจากน้ีท่าน

ควรเรียนรู้เร่ืองการฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน หรือ การป้ัมหวัใจ เพื่อช่วยชีวิตผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บท่ีหมดสติ ระหวา่ง

ท่ีทีมกูชี้พเดินทางไปยงัจุดเกิดเหตุ 

 



กำรช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพืน้ฐำน  

                  การช่วยฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน หมายถึงการช่วยชีวิตคนหัวใจหยุดเตน้ หรือ คนท่ีหยุดหายใจ

กระทนัหนัจากระบบไหลเวยีนเลือดและระบบหายใจลม้เหลว ลกัษณะของผูป่้วยท่ีตอ้งท าการฟ้ืนคืนชีพ 

                     ๏ หมดสติไม่รู้สึกตวั 

                     ๏ ไม่หายใจ หรือหายใจเฮือก  

ข้ันตอนกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพืน้ฐำนในผู้ป่วยอำยุ 8 ปีขึน้ไป 

เม่ือท่ำนพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติให้ปฏิบัติดังนี ้ 

1. ตรวจดูวา่ผูป่้วยรู้สึกตวัหรือไม่โดยการใชมื้อทั้ง 2 ขา้งจบับริเวณไหล่เขยา่ให้แรงพอสมควรพร้อมเรียก

ผูป่้วยดงัๆ         

2. หากผูป่้วย ไม่ตอบสนองใหเ้รียกขอความช่วยเหลือ 

3.  ใหโ้ทรศพัทข์อความช่วยเหลือ ผา่นหมายเลข 1669 ใหเ้ร็วท่ีสุด  

4. ตรวจดูวา่ผูป่้วยหายใจหรือไม่ หากไม่หายใจหรือหายใจเฮือกใหก้ดนวดหวัใจ 

5.  การกดนวดหวัใจ จดัใหผู้ป่้วยนอนหงายบนพื้นแข็งโดยผูช่้วยเหลือนัง่คุกเข่าอยูท่างดา้นขา้ง ของผูป่้วย 

วางส้นมือลงไป ขนานกบัแนวก่ึงกลางหนา้อก (ก่ึงกลางระหวา่ง หวันมทั้งสองขา้งของผูป่้วย) แลว้น า

มืออีกขา้งมาประกบ ประสานน้ิวและท าการล๊อคน้ิว กระดกขอ้มือข้ึน โดยให้ส้นมือสัมผสักบัหน้าอก

เท่านั้น  โนม้ตวัมาใหแ้นวแขนตั้งฉากกบัหนา้อกของผูป่้วย 

6.  แขนตรงและตึงออกแรงกดลงไปโดยใชแ้รงจากหวัไหล่จุดหมุนอยูต่รงสะโพก กดให้หนา้อกยุบลงไป

อยา่งนอ้ย5เซนติเมตรโดยใหส้้นมือสัมผสักบัหนา้อก ผูป่้วยตลอดการนวดหวัใจ 

7.  ส้นมือไม่หลุดออกจากหนา้อกผูป่้วยดว้ยความเร็วอยา่งนอ้ย 100คร้ัง/นาที 

 



เปิดทำงเดินหำยใจ                         

                                      

 

ช่วยกำรหำยใจ  

                    ถา้ผูป่้วยเป็นญาติสนิทและมัน่ใจวา่ไม่เป็นโรคติดต่อใดๆ ท าการช่วยหายใจ โดยการเป่าปากผูป่้วย2

คร้ังโดยวางปากผูช่้วยเหลือครอบปากผูป่้วยให้แนบสนิท บีบจมูกผูป่้วยให้แนบสนิทและเป่าลมเขา้ไปโดยการ

เป่าแต่ละคร้ังใหย้าวประมาณ 1-2 วนิาทีจนเห็นหนา้อกผูป่้วย ยกตวัข้ึนพร้อมกบัปล่อยให้หนา้อกผูป่้วย ยุบลงมา

อยูต่รงต าแหน่งเดิมก่อนท่ีจะเป่าคร้ังท่ี 2 เปิดทางเดินหายใจ 

 ๏ ถา้ผูช่้วยเหลือมีเพียงคนเดียว ให้ท าการ กดหนา้อกอยา่งเดียวในอตัราอยา่งนอ้ย 100คร้ัง/นาทีจนกวา่ทีมกูชี้พ 

1669จะมาถึง 

             หำกไม่มั่นใจให้กดหน้ำอกเพยีงอย่ำงเดียวต่อไปเร่ือยๆ หรือสลบักบัผู้ช่วยเหลือคนอ่ืน เม่ือครบ 2 นำท ี

สรุปกำรช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพืน้ฐำน 

1. กรณีผูช่้วยเหลืออยูค่นเดียว ให้กดหวัใจอยา่งน้อย 100 คร้ัง/นาทีต่อเน่ือง จนกว่าทีมช่วยเหลือจะ

มาถึง     



2. กรณีผูช่้วยเหลือมากกวา่  1 คน ในหน่ึงรอบของการช่วยฟ้ืนคืนชีพ คือ การปฏิบติัการกดนวดหวัใจ 

30 คร้ัง และช่วยหายใจจ านวน 2 คร้ัง และ ท าอยา่งต่อเน่ืองกนัทั้งหมด 5 รอบ (ใชเ้วลาประมาณ 2 

นาที) ท าสลบักนัไป จนกวา่จะพบวา่ผูป่้วยมีการไอ/ขยบัตวั/มีการหายใจ หรือทีมช่วยเหลือมาถึง เรา

จึงหยดุได ้ 

3. การฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐานนั้น จะไดผ้ลดีตอ้งกระท าภายใน 4 นาทีหลงัผูป่้วยหยดุหายใจ 

5 ขั้นตอนของห่วงโซ่แห่งกำรรอดชีวติ Chain of Survival  

            1. เรียกคนช่วยอยา่งรวดเร็ว และรีบแจง้สายด่วน1669 

            2. ใหเ้ร่ิมปฏิบติัการช่วยชีวติในทนัทีโดยการท าCPR  

            3. เม่ือมีขอ้บ่งช้ีใหก้ารกระตุน้ไฟฟ้าหวัใจใหร้วดเร็วท่ีสุด 

           4. ปฏิบติัการช่วยชีวติอยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จากหน่วยกูชี้พขั้นสูง 

           5. ใหก้ารดูแลหลงัจากCPR อยา่งใกลชิ้ดในโรงพยาบาล   

 

 



เคร่ืองกระตุกหัวใจไฟฟ้ำชนิดอตัโนมัติ (เอ อ ีดี) 

     “เคร่ืองกระตุกหวัใจไฟฟ้าชนิดอตัโนมติั” เอ อี ดี (Automated External Defibrillator, AED) เป็นอุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดหน่ึง สามารถวนิิจฉยัภาวะ หวัใจเตน้ผิดจงัหวะท่ีเป็นอนัตรายถึงชีวิต ชนิดเวนทริ

คูลาร์ฟิบริลเลชนั (ภาวะหวัใจห้องล่างเตน้แผว่ระรัว) และเวนทริคูลาร์แทคีคาร์เดีย (ภาวะ หวัใจห้องล่างเตน้เร็ว

ผดิปกติ) ไดโ้ดยอตัโนมติั และสามารถใหก้ารรักษา ดว้ยการช็อกไฟฟ้ากระตุกหวัใจไดโ้ดยใชก้ระแสไฟฟ้าหยุด

รูปแบบการ เตน้ของหวัใจท่ีผดิจงัหวะ เพื่อเปิดโอกาสใหห้วัใจกลบัมาเตน้ใหม่ในจงัหวะท่ีถูกตอ้ง 

 

 วธีิกำรใช้เคร่ือง เอ อ ีดี (AED) มำถึง 

 1. เปิดเคร่ือง  

2. ถอดเส้ือผู้ป่วยออก  

3. ถ้ำตัวเปียกน ำ้ ให้เช็ดน ำ้ออกก่อน แล้วติดแผ่นน ำไฟฟ้ำ 

 



ติดแผ่นน ำไฟฟ้ำ 

         ติดแผน่น าไฟฟ้าบริเวณใตก้ระดูกไหปลาร้า ดา้นขวา และชายโครงดา้นซ้าย (ตามภาพ) หลงัจากนั้นไม่

สัมผสัตวัผูป่้วย 

 
 

 

  



กำรปฐมพยำบำล  

                      หมายถึงการช่วยเหลือผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บเบ้ืองตน้ โดยใชอุ้ปกรณ์เท่าท่ีจะหาได ้ในขณะนั้นก่อนท่ี

จะไดรั้บการดูแลรักษาจากบุคลากรทางการแพทยห์รือก่อนส่งต่อ ไปยงัสถานพยาบาล การปฐมพยาบาลผูป่้วย

หรือผูบ้าดเจบ็  

1. กรณมีีบำดแผล  

แผลฉีกขำด ท าการห้ามเลือด โดยใชผ้า้สะอาดหรือ ผา้ก๊อซปิดบาดแผเสียเลือดเพิ่ม 

ถา้เลือดออกไม่หยุดให้ใชผ้า้ยืดพนัทบัอีกรอบ กรณีเป็น บาดแผลบริเวณแขน ขาและไม่มีกระดูกหกั

ร่วมดว้ยให ้ยกส่วนนั้นใหสู้ง เพื่อป้องกนัการติดเช้ือควรหลีกเล่ียง การสัมผสัเลือดของผูป่้วยโดยตรง 

 
                           แผลอวยัวะถูกตัดขำด เก็บอวยัวะท่ีถูกตดัขาด น าส่วนท่ี ตดัขาดใส่ในถุงพลาสติก

แลว้รัดปากถุงใหแ้น่น แช่ใน ภาชนะท่ีมีน ้ าผสมน ้ าแข็งอีกชั้น จากนั้นห้ามเลือดบริเวณ ปลายอวยัวะ

ส่วนท่ีถูกตดัขาด หา้มแช่ลงไปในน ้าแขง็ โดยตรง  

 

                     

                              แผลไฟไหม้น ้ำร้อนลวก ใช้น าน ้ าสะอาดลา้งแผลเพื่อท าความสะอาดและลดอาการ

ปวดแสบปวดร้อน ถอดเส้ือผา้ และเคร่ืองประดบัท่ีถูกเผาไหมอ้อกเส้ือผา้ท่ีถูกเผาไหม ้ อาจติดกบั

ผวิหนงัเม่ือถอดเส้ือผา้ออกและพบวา่มีการ ดึงร้ังควรตดัเส้ือผา้ในส่วนท่ีติดผวิหนงัออกควรหลีกเล่ียง 

ส่วนนั้นหา้มใชน้ ้ามนัโลชัน่ยาสีฟันหรือยาปฏิชีวนะทา บนแผลเพราะปิดกั้นการระบายและห้ามเจาะ

ตุ่มพอง 



  บำดเจ็บทีศี่รษะ ท าการหา้มเลือดดว้ยวิธีปิดแผลโดยตรงถา้เลือดออกมา

มากใชผ้า้ยดื พนั    รัด คอยสังเกตอาการ เปล่ียนแปลงทางสมองควบคู่ดว้ย เช่น ซึมลง ระดบั ความรู้สึกตวัลดลง 

พูดสับสน ปวดศีรษะมากอาเจียนพุง่ เป็นตน้ 

  แผลจำกวตัถุหักคำ  หา้มดึงวตัถุท่ีหกัคาออก ยดึวตัถุท่ีหกัคาให้อยูน่ิ่ง ห้าม

เลือดโดยใช ้ผา้แหง้สะอาดปิดแผลหนาๆ ปิดบริเวณรอบ วตัถุนั้น   

 

 

                                         แผลไหม้จำกสำรเคมี   ใช้น ้ าสะอาดช าระลา้งหลายๆ คร้ัง โดยให้น ้ าไหล

ผา่นในบริเวณท่ีถูกสารเคมีเพื่อลดความเขม้ ขน้ของสารเคมีใหไ้ดม้ากท่ีสุด  

 

 



                                          แผลกระดูกหัก      การดูแลเบ้ืองตน้กรณีไม่มีบาดแผล ประคบดว้ยน ้ าแข็ง

บริเวณท่ีปวดบวมผิดรูปเพื่อลด อาการปวดบวมจากนั้นดามกระดูกยึดตรึงส่วนท่ีหกั ให้อยูน่ิ่งมาก

ท่ีสุด กรณีกระดูกหกัและมีแผลเปิดเห็นมีกระดูกโผล่ห้ามดนักระดูกกลบั เขา้ท่ีเด็ดขาด  ท าการปฐม

พยาบาลตาม ขั้นตอนการหา้มเลือดเหมือนแผลจาก วตัถุหกัคา   

   

 

 

            ภำวะเลือดตกใน         เป็นอาการของการเสียเลือดภายในท่ีอาจ เกิด

ภาวะช็อกไดเ้ช่นซึมซีดเหง่ือออกตวัเยน็ชีพจรเบาเร็ว หายใจเร็วคล่ืนไส้อาเจียน กระหายน ้ า การดูแล

เบ้ืองตน้ ประสานขอความช่วยเหลือ โทร 1669 โดยเร็ว จดัท่าให ้ผูป่้วยนอนราบ ยกขาสูง ห่มผา้ให้

อบอุ่น คลายเส้ือผา้ให้ หลวม ห้ามให้อาหารหรือน ้ า จนกวา่ทีมช่วยเหลือจะมาถึง เห็นมีกระดูกโผล่

ห้ามดนักระดูกกลบั เขา้ท่ีเด็ดขาด  ท าการปฐมพยาบาลตาม ขั้นตอนการห้ามเลือดเหมือนแผลจาก 

วตัถุหกัคา   

 

 
 

                                  กรณีเกิดอุบัติเหกรณีเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือ ตกจำก ที่สูงอาจมีการหักของ

กระดูกสันหลงัได ้ควรโทรเรียก1669โดยเร็วและไม่ควร ยกหรือเคล่ือนยา้ยผูบ้าดเจบ็          



2. กรณเีจ็บป่วยฉุกเฉิน 

        ผู้ป่วยหอบหืด การปฐมพยาบาล คือ ให้ผูป่้วย นั่ง

หรือยืนในท่าโนม้ตวัไปขา้งหนา้ หลงัและ หนา้อกตรง ให้อยูใ่นท่ีอากาศถ่ายเทสะดวก คลายเส้ือผา้

ให้หลวม ถ้าผูป่้วยมียาพ่นให้พ่นยา ท่ีมีอยู่หากอาการไม่ดีข้ึน ให้รีบโทรศพัท์แจง้ เพื่อขอความ

ช่วยเหลือจาก 1669 

                      

                                        ภำวะกล้ำมเน้ือหัวใจตำยเฉียบพลัน อาการท่ีพบ เจ็บแน่น หนา้อก เหมือนมี

อะไรมาทบัหรือบีบรัด เจบ็นานมากกวา่ 20 นาทีอาจร้าวไปท่ีใบหนา้ หรือร้าวลงมาถึงสะดือ รวมร้าว

ไปท่ีแขน บางรายอาจมีปวดจุกแน่นล้ินป่ีปวดกราม เจ็บหน้าอกดา้นซ้ายร้าวไปไหล่จนถึงปลายน้ิว

รวมทั้งอาจ มีอาการของระบบประสาทอตัโนมติัเช่น หายใจเหน่ือย นอนราบไม่ไดเ้หง่ือออก ใจสั่น 

คล่ืนไส้อาเจียน หนา้มืด หมดสติการดูแลเบ้ืองตน้ ให้นอนพกัลดการเคล่ือนไหว โดยไม่จ  าเป็น โทร

แจง้ 1669 โดยด่วน สังเกตอาการอยา่ง ใกลชิ้ด ระหวา่งรอชุดปฏิบติัการฉุกเฉิน ถา้พบวา่ ซึมลง หมด

สติหรือหยดุหายใจ ใหก้ดนวดหวัใจตามวธีิการช่วย    ฟ้ืนคืนชีพขั้นพื้นฐาน และให้โทรแจง้ 1669 ซ ้ า

อีกคร้ัง   



           ผู้ป่วยหลอดเลือดในสมองแตก/ตีบ/ตัน อาการท่ีพบ 

มีอาการอ่อนแรงชาบริเวณใบหนา้แขน ขาอ่อนแรง หรือชาคร่ึงซีกของร่างกาย การพูดผิดปกติเช่น 

ล้ินคบัปาก พูดไม่ชดั อาการมกัเกิดข้ึนทนัทีทนัใด การดูแลเบ้ืองตน้ ให้รีบโทรแจง้ 1669 โดยด่วน 

เรียกดูวา่รู้สึกตวัหรือมีการตอบสนองต่อการเรียก ปลุกหรือไม่ ถา้ระดบัความรู้สึกตวัลดลง/ ไม่รู้สึก 

ตวัใหน้อนตะแคงตวัป้องกนัการส าลกัอาหารหรือ น ้าลาย ถา้พบวา่ผูป่้วยหยดุหายใจใหก้ดนวดหวัใจ 

                   

                                               ผู้ป่วยชัก         ขอความช่วยเหลือโทร 1669 ดูแลทางเดินหายใจขณะชักโดย

ประคอง ให้ใบหนา้ตะแคง หลงัหยุดชกัจดัให้นอน ตะแคงก่ึงคว  ่า ไม่ควรเอาชอ้นหรือไมก้ดล้ิน งดัปากผูป่้วย

ขณะชกั เพราะอาจท าให้ฟันหกั เศษฟันอาจอุดหลอดลมท าให้หายใจไม่ออกได ้ ไม่ควรจบัยึดตวัผูป่้วยขณะชกั 

หรือฝืนต่ออาการชกั เพราะอาจท าใหผู้ป่้วยไหล่หลุด กระดูกแขนขาหกัได ้    
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