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Lecture outline

▪ ผู้ที่ได้รับสารพิษ สัตว์กัดต่อย การแพ้ยา การแพ้เซรุม่และวัคซนี

▪ ผู้ที่มีภาวะเสียโลหิต ช็อก เป็นลม หมดสติ หยุดหายใจ

▪ ผู้ที่มีภาวะกระดกูหัก ข้อเคลด็ ข้อเคลือ่น



วัตถุประสงค์การเรียนรู้

▪ มีความรูค้วามเข้าใจ สามารถตรวจรกัษาผู้ทีไ่ด้รับสารพิษ สัตว์กัดตอ่ย การแพ้ยา 
การแพ้เซรุ่มและวคัซนี กระดูกหัก  ผู้ที่มีภาวะเสยีโลหติ ช็อก เป็นลม หมดสติ หยุด
หายใจได้





คนกัด (Human bite)

▪ การบาดเจ็บทีเ่กดิจากการต่อสู้กนั การท ารา้ยรา่งกายกนั หรืออาจพบในผู้ทีม่ี
ความผิดปกติในระหวา่งการมีเพศสัมพนัธ ์บาดแผลทีเ่กดิจากการถูกคนกดั จะมี
โอกาสตดิเชื้อได้มากกวา่การถูกสัตวอ์ื่น เพราะในปากคน มีเชื้อโรคมากมาย ทั้ง 
anaerobic และ anaerobic bacteria



คนกัด 
(Human bite)

ฉุกเฉนิ : บาดแผล
เหวอะหวะบรเิวณใบหนา้ 
หรือบริเวณอืน่ทีม่ขีนาด
กว้าง แผลสกปรก

- Vital signs

- History talking
- Wound care
- TT
- Refer

สามารถให้การดูแลรักษาได้ : 
บาดแผลเล็กน้อย และไม่ใช่
ต า แห น่งที่ ท า ใ ห้ เ กิ ดก าร
เสียโฉม

-Wound care : NSS and Debridement 

- No suture
- Antibiotic : Amoxicillin
- TT
- Follow up
- Infection wound : refer



สัตว์กัด (Animal bite)



(ผศ.นพ.จตพุร ศิรกิุล)



(ผศ.นพ.จตพุร ศิรกิุล)



(ผศ.นพ.จตพุร ศิรกิลุ)





สัตว์กัด (Animal bite)

อาการรว่ม / อาการแสดง ประเมินอาการ การรักษาเบือ้งต้น

บาดแผลฉีกขาดเหวอะหวะ หรือบาดแผล
บริเวณใบหน้า

- ให้การดแูล ล้างและรกัษาบาดแผล
- ส่งต่อเพื่อรับยาป้องกันพิษสนุขับ้าฉุกเฉนิ



สัตว์กัด (Animal bite)

อาการรว่ม / อาการแสดง ประเมินอาการ การรักษาเบือ้งต้น

ถูกกัด ถูกข่วนเป็นแผลเดียวหรือหลายแผล 
และมีเลือดออก ถูกเลีย หรือมีน้ าลาย ถูกเยื่อ
เมือก หรือมีแผลบริเวณผิวหนังและสัมผัส

- ล้างและรักษาแผล
- ส่งต่อเพื่อรับยาป้องกันพิษสนุขับ้า

ส่งต่อ



สัตว์กัด (Animal bite)

อาการรว่ม / อาการแสดง ประเมินอาการ การรักษาเบื้องต้น

ถูกงับเป็นรอยช้ าที่ผิวหนังไม่มี เลือดออก 
ถูกข่วนทีผ่วิหนัง ไม่มีเลือดออก หรือออกเพียง
ซิบๆ ถูกผิวหนังที่มีแผล รอยถลอก ขีดข่วน ส่งต่อ

- ล้างและรักษาแผล
- ส่งต่อเพื่อรับยาป้องกันพิษสนุขับ้า

ถูกต้องสัตว์ ผิวหนังไม่มีรอยถลอก ถูกเลีย 
น้ าลาย ให้การดแูลรักษาได้

- ล้างบริเวณสมัผสั
- ไม่ต้องฉดีวัคซนี



งูกัด (Snake bite)



งูไม่มีพิษ 

▪ งูแม่ตะง่าว งูปล้องฉนวนหลงัเหลอืง งูเห่ามัง หรืองูแส้มา้ งูดอกหมากแดง งูทางมะพร้าว (งูป้อง
ไฟ) งูเหลือม งูหลาม งูปากจิ้งจก งูสายสาบ งูสายสอ งูกันกับ งูงอด งูปี่แก้ว งูแสงอาทติย์



พิษต่อระบบประสาท
(Neurotoxin) 

งูเห่า งูจงอาง งูทับสมิงคา
งูสามเหลีย่ม

มึนงง เวียนศีรษะ หนังตาตก พูดไม่ชัด หายใจ
ไม่สะดวก กระวนกระวาย หมดสติ

พิษต่อระบบโลหติ
(Hematotoxin)

งูแมวเซา งูกะปะ 
งูเขียวหางใหม้

งูลายสาบคอแดง

ปวดมาก บวมมาก ปวดท้องแน่นทอ้งมี
เลือดออกตามทีต่่างๆ เช่น ตามผิวหนงั ไรฟัน 
ในสมอง กระเพาะอาหารและล าไส ้เป็นต้น

พิษต่อระบบกลา้มเนื้อ
(Mytotoxin)

งูทะเลบางชนิด เช่น งูคออ่อน 
งูชายธง งูแสมรัง

ปวดกล้ามเนื้อรนุแรง กล้ามเนื้อแขง็ ปัสสาวะสี
น้ าโค้ก (myoglobinuria) และมีโปตัสเซยีมใน
เลือดสงู

งูพิษกดั





การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้เมือ่ถกูงูกดั

▪ ตั้งสติ ไม่ตื่นตกใจเกินเหตุ

▪ สังเกตงู หรือถ่ายรปูงู (ถ้าท าได้) หรือ น างูไปด้วย

▪ ร้องขอความช่วยเหลอืจากบุคคลอื่น

▪ ล้างแผลดว้ยน้ าสะอาด ห้าม กรด ดูด ทุบ จี้ บริเวณทีถ่กูกดั

▪ หากพิษเขา้ตาควรลา้งด้วยน้ าสะอาดมากๆ

▪ ไม่ควรท าขันชะเนาะ

▪ น าส่งสถานพยาบาลทีใ่กลท้ีส่ดุ



ผึ้ง ต่อ แตน ต่อย (Bee / Wasp / Hornet Sting)

อาการรว่ม / อาการแสดง ประเมินอาการ การรกัษาเบื้องตน้
หมดสติ ชัก หายใจล าบาก 
หัวใจเตน้ผิดปกติ เจ็บแนน่หนา้อก ปวด 
บวมมาก มีภาวะ Anaphylaxis ฉุกเฉิน(รนุแรง)

- ประเมินความรูส้ึกตวั
- CPR ในกรณหีัวใจหยุดท างาน
- ให้ O2 ,On IV Fluid
- ให้รับประทานยาแกแ้พ ้
-Refer

ปวด บวม เฉพาะที่ ระบบไหลเวยีนและ
ระบบหายใจปกติ ไม่มีอาการ
กระสับกระส่าย

สามารถ
ให้การรกัษา

ดูแลได้

-ถ้ามีเหล็กในคาอยูใ่ห้รบีเอาออก เพื่อลดพิษที่อยู่ในถงุน้ า
พิษ
- ประคบเย็นเพือ่ลดอาการปวด
- ยกแขน-ขา สูง เพื่อลดปวด
- ให้รับประทานยาแกป้วด / แก้แพ้
- สังเกตอาการ



แมลงป่องต่อย ตะขาบ แมงมุมกดั(Scorpion sting / Centipede / Spider bite)

อาการร่วม / อาการแสดง ประเมินอาการ การรักษาเบือ้งต้น
หมดสติ ชัก หายใจล าบาก 
หัวใจเตน้ผิดปกติ เจ็บแนน่หนา้อก ปวด 
บวมมาก มีภาวะ Anaphylaxis

ฉุกเฉิน
(รุนแรง)

- ประเมินความรูส้ึกตวั
- CPR ในกรณหีัวใจหยุดท างาน
- ให้ O2, On IV fluid
- Refer

ปวด บวม เฉพาะที่ ระบบไหลเวยีนและ
ระบบหายใจปกติ ไม่มีอาการ
กระสับกระส่าย

สามารถ
ให้การรกัษา

ดูแลได้

- ประคบเย็นบรเิวณที่ถกูกดั / ต่อย
- ทาด้วยครมีสเตียรอยด์หรอืแอมโมเนยีเพือ่ลดปวดบวม
- ยกแขน-ขาสงู
- ให้รับประทานยาแกป้วด / แก้แพ้
- ให้ ATB และ TT ตามมาตรฐาน
- สังเกตอาการและติดตามการรกัษา



เม่นทะเลต า (Sea urchins)

อาการร่วม / อาการแสดง ประเมินอาการ การรักษาเบือ้งต้น
Systemic reaction จะมีอาการแพต้่างๆ 
โดยเฉพาะ Anaphylaxis

ฉุกเฉิน
(รุนแรง)

- ประเมินความรูส้ึกตวั
- CPR ในกรณหีัวใจหยุดท างาน
- ให้ O2 IV
- บ่งเอาหนามออกโดยเร็ว

- Refer

Local reaction จะมีอาการเจบ็ปวด เหมือน
ถูกหนามต า ต่อมาจะมีอาการชาบรเิวณที่ถกูต า 
ถ้าหนามหักคาจะปวดมาก

สามารถ
ให้การรกัษา

ดูแลได้

- บ่งเอาหนามออก ถ้าเอาหนามออกไมห่มดอาจเกดิ
granulomatous reaction
-ใช้น้ าสม้สายชหูรอืน้ ามะนาวทาที่แผล เพื่อลดอาการ
ปวด
-ประคบอุ่นหรอืแชน่้ าอุ่น (อุณหภูมิประมาณ 50 องศา
เซลเซียส) นานครัง้ละ 10-15 นาที ท าซ้ า 2-3 ครั้ง



ได้รับสารพษิจากแมงกะพรนุ (Jellyfish dermatitis)

อาการร่วม / อาการแสดง ประเมินอาการ การรักษาเบ้ืองต้น
Fatal reaction อาการ Anaphylaxis, 
Cardiopulmonary arrest ฉุกเฉิน

-ประเมินอาการผูป้ว่ย
- CPR ในกรณทีี่หยุดหายใจ

Systemic reaction  ปวด เวียนศรีษะ คลื่นไส ้
อาเจียน เหงื่อออก แน่นหน้าอก

สามารถ
ให้การรักษา

ดูแลได้

- ลดการเคลือ่นไหว ห้ามถูแผล
- ล้างบรเิวณที่สมัผสัด้วยน้ าทะเลหรือน้ าเกลือ ห้ามใช้น้ าจืดหรือ
แอลกอฮอล์ลา้ง
-ใช้ผักบุง้ทะเลโขลกแลว้ทาแผล
-ประคบเยน็
- ให้ยาแกป้วด / แก้แพ้ / แก้อักเสบ
- เฝ้าระวังอาการ anaphylaxis

Local reaction บวมแดง เป็นแนวเสน้ ตามรอย
หนวดที่สมัผสั เจ็บ คัน บางครัง้มตีุม่พอง

ฉุกเฉิน

- ดูแลระบบหายใจ
- ให้ O2  IV
- ให้ยาแกป้วด / แก้แพ้
- Refer



ได้รับสารพษิหรอืยาเกนิขนาด (Toxic substance / Drug over dose) 

การได้รับสารพิษ (toxic substance) คือ การได้รับสารที่ท าให้เกิดอาการและอาการแสดงอันไม่ปรารถนาเข้าสู่ร่างกาย
การได้รับยาเกินขนาด (drug overdose) คือ การได้รับยาเข้าสู่ร่างกายในปริมาณที่มากกว่าขนาดของยาที่ควรได้รับ และท าให้

เกิดโทษต่อร่างกาย
สารพิษ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้โดย.....

* การรับประทาน (ingestion)
* การสูดดม (inhalation)
* การดูดซึมผ่านทางผิวหนัง (absorption)
* การฉีดเข้าสู่ร่างกาย (injection)

สารพิษที่พบบ่อย : ยาฆ่าแมลง น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาล้างจาน ยาเบื่อ
ยาที่พบบ่อย : ยาแก้ปวด ยานอนหลับ



อาการร่วม / อาการแสดง ประเมินอาการ การรักษาเบื้องต้น
1. หมดสติ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้อง
2. ถ่ายอุจจาระ – ปัสสาวะ ราด
3 .  มี ก า ร เปลี่ ยนแปลงของ ระบบ
ประสาท เช่น  ขนาดของรูม่ านตา
ผิดปกติ ง่วงซึม กระสับกระส่าย 
4. ความดันโลหิตลดลง
5. Shock

ฉุกเฉิน

- ประเมินระดับความรูส้ึกตวั
- CPR กรณีหยุดหายใจ
- ให้ O2 กรณีระบบการหายใจไม่ดี ยกเว้นผูท้ี่
กินยาพาราควอต
- ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า
- ขจัด  และลดความรุนแรงของสารพิษ 
หรือยา โดย...

* ถอดเสื้อผ้าที่ เปื้อนสารพิษออกหรือ
อาบน้ า

* ท าให้อาเจียนในรายที่รู้สึกตัว ยกเว้น
ได้รับกรดหรือด่าง และสารไฮโดรคาร์บอน



อาการร่วม / อาการแสดง
ประเมิน
อาการ

การรักษาเบ้ืองต้น

* ลา้งทอ้ง (gastric lavage) ยกเวน้กรณีรับประทานกรด-ด่าง
- ใส่สารช่วยดูดซึมสารพิษ ไดแ้ก่

* ผงถ่านกมัมนัต์ ยาคาร์บอน ถ่านชาร์โคล (Activated 
charcoal / Activated carbon) กรณีรับประทานสารเคมี ยาก าจดั
ศตัรูพืชท่ีไม่ใช่พาราควอต และยาพาราเซตามอล

* ใส่ผงดิน (fural earth) ในกรณีกินยาพาราควอต
- NPO
- เม่ือพน้วกิฤตใหส่้งต่อ



การพยาบาลผู้ปว่ยรบัประทานยาพาราเซตามอลเกนิขนาด

การดูแลรักษา 
1.การลดการดดูซึมยาเข้าสูร่า่งกาย (decontamination) ถ้าผู้ป่วยมาพบแพทย์ภายใน 1 ชั่วโมง

หลังรับประทานยา ใส่สายสวนกระเพาะอาหาร (gastric lavage)แลว้ตามด้วยการใช้ผง ถ่านกัมมนัต์ (activated 
charcoal) ขนาด 50 กรัม (1 กรัม/กก. ในเดก็) เพียงครัง้เดียว กรณีทีผู่ป้่วยมาหลงัจากกนิยาเป็นเวลามากกว่า 
1 ชั่วโมงแต่ไมเ่กิน 4 ชั่วโมง ควรให้ผงถา่นกมัมันต์กนิเทา่นั้น

2. การใหย้าตา้นพษิ (antidote) N- acetylcysteine (NAC) เป็นยาตา้นพิษส าหรบัภาวะตบัอกัเสบที่
เกิดจากพาราเซตามอลเกินขนาด เชื่อว่า NAC จะเป็นตัวเสรมิ ให้ตับม ีglutathione เพียงพอทีจ่ะท าลาย 
NAPQI จากยา NAC จะได้ผลในการป้องกันภาวะตับอกัเสบจากยาพาราเซตามอล ภายใน 24 ชั่วโมงแรก และ
ได้ผลดีที่สดุภายใน 10-12 ชั่วโมง หลังจากได้รบัยาเกนิขนาด



ผู้ป่วยที่มอีาการแพอ้ยา่งรนุแรง (Anaphylaxis)

ภาวะทีเ่กดิขึ้นฉับพลัน และเป็นอันตรายตอ่ชีวติ เกิดจากปฏกิริยิาภมูคิุม้กนัของรา่งกายทีม่ตี่อ
สิ่งแปลกปลอม โดยอาจมอีาการเฉพาะที ่(local) หรือมีอาการทกุระบบ (systemic) ก็ได้

สาเหตุ :
• การแพ้ยา โดยเฉพาะยาปฏิชีวนะ ยากลุม่ NSAIDs
• พิษจากแมลง สัตว์ กัด ต่อย
• การแพ้อาหาร พืช สารเคม ีสารทีเ่ป็นโปรตนีต่างๆ



อาการรว่ม / อาการแสดง ประเมินอาการ การรักษาเบือ้งตน้

1. ผื่นคันตามร่างกาย หน้าแดง ปากบวม 
ตาบวม
2. ไอ จาม คัดจมูก น้ ามูก/น้ าตาไหล เสียง
แหบ
3. ใจสั่น หายใจไม่สะดวก
4. ระดับความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง
5. หมดสติ

ฉุกเฉิน

- ประเมินความรูส้ึกตวั
- CPR กรณีหยุดหายใจ
- ให้ Adrenaline 1:1,000 ตามเกณฑ์มาตรฐาน
- ให้ออกซิเจน
- ให้สารน้ าทางหลอดเลือดด า (Isotonic 
solution) เพื่อรักษาระดับความดนัโลหิต
- ให้ยาแก้แพ้
- ถ้ามีอาการ Bronchospasm หรือ larygeal
edema ให้พ่นยาขยายหลอดลม
- ส่งต่อ



เป็นยาชนดิหนึง่ ที่น าเชือ้โรคทีถู่กท าให้มีฤทธิอ์อ่นลงจนไมเ่ปน็อันตรายมา
ใช้ส าหรบัฉดีหรอืกนิ เพื่อกระตุน้ให้รา่งกายเกดิภูมคิุม้กนัโรค ซึ่งเกิดจาก
เชื้อนั้นๆ

ของเหลวสเีหลอืงทีส่กัดมาจากเลอืดคนหรอืสตัว์อืน่ทีม่ภีูมคิุม้กนั
โรคนั้นๆ อยู่แลว้

Vaccine

Serum

Vaccine/Serum ต่างกนัอย่างไร

Vaccine/Serum 
ต่างกันอย่างไร



Serum

เซรุ่มแกพ้ิษงู

เซรุ่มป้องกนัโรคพิษสนุัขบ้า



อาการที่พบ
บางครัง้มีอาการปวดบรเิวณที่ฉีดยา มีผื่นคัน และ อาจมีไข้
• ปฏิกิริยาที่รนุแรงในระยะตน้ (early reaction) เกิดขึน้ขณะก าลงัรบัเซรุม่ หรือภายในระยะเวลาสั้น ๆ หลังรับเซรุ่ม

หมดได้แก่ ผื่นลมพิษ หน้าบวม หายใจไม่สะดวก หลอดลมหดเกรง็ พบได้รอ้ยละ 3.5 และมีความดนัโลหิตต่ าเพยีง
ร้อยละ 1.29

• ปฎิกิริยาที่รนุแรงในระยะหลงั (late reaction) เกิดขึ้นที่ 1-2 สัปดาห์หลงัไดร้บัเซรุม่ ได้แก่ อาการไข้ ปวดข้อ ผื่น
ตามร่างกาย มักไม่มีอาการรนุแรง ให้การรกัษาตามอาการ

Serum



วัคซีนเชื้อตาย (killed vaccine) วัคซีนเชื้อเป็น (live attenuated vaccine)

วัคซีนที่ผลติขึ้นโดยใชเ้ชือ้โรคทั้งตวัที่ตายแล้ว ตัวอย่าง
วัคซีนในกลุ่มนี ้ได้แก่ วัคซีนไอกรนชนดิทั้งเซลล์ 
วัคซีนตับอักเสบเอ วัคซีนอหิวาตกโรคชนดิฉดี วัคซีน
พิษสุนัขบา้ และวัคซีนไข้สมองอกัเสบเจอชีนดิเชือ้ตาย 
วัคซีนโปลิโอชนดิฉีด และผลิตจากสว่นประกอบ
บางสว่นของเชือ้โรค ได้แก่ วัคซีนตบัอักเสบบ ีวัคซีน
ไข้หวัดใหญ ่วัคซีนฮิบ วัคซีนไอกรนชนดิไรเ้ซลล ์วัคซีน
ไทฟอยด์ชนดิฉีด และวัคซนีนวิโมคอคคสั

วัคซีนที่ผลติขึ้นโดยใชเ้ชือ้โรคมาท าให้ออ่นฤทธิ์ลงจน
ไม่สามารถท าให้เกิดโรคแตเ่พยีงพอทีจ่ะกระตุ้น
ภูมิคุ้มกันของรา่งกายได ้ได้แก่ วัคซีนโปลิโอชนดิกนิ 
วัคซีนรวมหัด หัดเยอรมัน คางทูม วคัซีนอสีุกอใีส 
วัคซีนวณัโรค วัคซีนไทฟอยด์ชนดิรบัประทาน วัคซีน
โรต้า วัคซีนไข้หวดัใหญช่นิดพน่จมกู



การรกัษาเบื้องตน้

• ประเมินความรูส้กึตัว
• CPR กรณีหยุดหายใจ
• ให้ Adrenaline 1:1,000 ตามเกณฑม์าตรฐาน
• ให้ออกซเิจน
• ให้สารน้ าทางหลอดเลอืดด า (Isotonic solution) เพื่อรักษาระดับความดนัโลหิต
• ให้ยาแกแ้พ้
• ถ้ามีอาการ Bronchospasm หรือ larygeal edema ให้พ่นยาขยายหลอดลม
• ส่งต่อ



ผู้ที่มีภาวะเสยีโลหิต ช็อก เป็นลม หมดสติ หยุดหายใจ



ผู้ที่มีภาวะเสยีโลหิต ช็อค (Shock)

ภาวะทีร่า่งกายหรอืเนือ้เยือ่ต่างๆ ได้รับเลือดไปเลี้ยงไมเ่พยีงพอ ท าใหเ้กดิความไม่
สมดุลระหวา่งความตอ้งการ และปริมาณออกซิเจนทีเ่ลือดน าไปเลี้ยงเนือ้เยือ่

สาเหต:ุ
1. ความผดิปกตใินการท างานของหัวใจ ประสาท และต่อมไรท้อ่
2. มีภาวะเสยีเลือดหรอืน้ าอยา่งรุนแรง (Hypovolumic shock)
3. การติดเชื้อในกระแสเลือด(Septic Shock)
4. ได้รับสารพษิ เช่น ถูกสัตว์แมลงกดั ได้รับสารเคม ีหรือยาบางอยา่ง
5. มีความผดิปกตของเมตาบอลซิมึ เช่น น้ าตาลในเลอืดสงูหรอืต่ าผดิปกติ ภาวะไตวาย ตับวาย เป็นต้น



อาการร่วม/ อาการแสดง การรักษาเบือ้งต้น

1. ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว เช่น BP<90/60 mm.Hg
Pulse pressure 20 mm.Hg mean arterial pressure< 
60 mm.Hg

2. กระสับกระส่าย ชีพจรเบาเร็ว ซีด เหงื่อออก ตัวเยน็ 
กระหายน้ า อ่อนเพลยี อาเจียน จะเป็นลม ปัสสาวะออกน้อย
หรือไมอ่อกเลย หายใจเร็วถีข่ึน้ ไม่สม่ าเสมอ หมดสติ

3.ถ้ามีอาการชอ็กรุนแรง ม่านตาจะไมต่อบสนองตอ่แสง

ตรวจหาภาวะชอ็ก จากอาการและอาการแสดงของผูป้ว่ย อย่างรวดเร็ว ท าให้การ
ช่วยเหลอืดงันี้
1. ประเมินความรูส้กึตัว ABCS
2. ให้นอนราบยกขาสงูขึน้ 10-20 นิ้ว เพื่อเพิม่การไหลเวียนของเลอืด จากส่วน
ปลายกลบัสูห่ัวใจ และเพิ่มเลอืดไปเลีย้งสมอง
3. ให้ออกซเิจนและใหค้วามอบอุ่นแกร่า่งกาย
4. ให้สารน้ าทดแทนทางหลอดเลอืดด า เพื่อรักษาสญัญาณชีพ ควรให้สารทีม่ี
ความเขม้ข้นใกลเ้คยีงกบัเลอืด (isotonic solution) เช่น  NSS , Lactated 
Ringer’s solution ไม่ควรใหส้ารน้ าที่มคีวามเขม้ขน้นอ้ยกว่าเลอืด เช่น 5% D/W
5. NPO
6. ใส่สายสวนปสัสาวะคา้งไว้ เพื่อดปูรมิาณปสัสาวะ
7. แก้สาเหตขุองการชอ็ก เช่น ถ้าเสียเลอืดจากบาดแผล  ท าการหา้มเลอืด
8. ส่งไปสถานบริการทีม่ีความพรอ้ม



เป็นลม (Syncope)

การมีภาวะหมดสติชั่วคราว เกิดขึน้ทนัททีนัใด เนื่องจากเลอืดไปเลีย้งสมองลดลงและจะพบว่า มีการสญูเสียการ
ทรงตัว ภาวะดังกลา่วสามารถกลบัคนืดีได้เอง บางครั้งอาจมีอาการเตือนมากอ่น เช่น วิงเวียน ใจสั่น หูอื้อ 
ตาลาย



สาเหตุ:
• การอยู่ในที่ๆ มีอุณหภูมิสงู
• เหนื่อยจดั หิวจัด ออกก าลังกายมากกวา่ปกติ
• เคร่งเครยีด กังวล ตกใจกลวั
• เสียเลือด เสียน้ า เสียเกลือแร่
• ได้รับบาดเจบ็อย่างรนุแรง
• ความดันโลหิตตกในท่ายืน
• สาเหตุจากยา เช่น กลุ่มยาลดน้ าตาลในเลอืด กลุ่มยาลดความดันโลหิต
• โรคประจ าตวั เช่น โรคหัวใจ หัวใจเต้นผดิจงัหวะ
• กลุ่มปฏิกิรยิา vasovagal reflex เช่น การไอรนุแรง การเบ่งถา่ยรว่มกับกลัน้หายใจ

เป็นลม (Syncope)



อาการรว่ม/ อาการแสดง การรักษาเบือ้งตน้

1.ไม่รู้สกึตวั คล าชพีจรเบาเร็ว
2.หายใจชา้ หรือเรว็ผดิปกติ
3.มีการอาเจยีน กระวนกระวาย หมดสติ
4.มีอาการแนน่หนา้อก หายใจหอบถี่แรง เหงื่อ
ออกมาก

1. ประเมิน ABCs
2. จัดให้อยูใ่นที่รม่ อากาศถ่ายเทไดด้ี
3. นอนราบ ไม่หนุนหมอน คลายเสือ้ผา้ใหห้ลวม
4. จับตะแคงหนา้ไปดา้นใดดา้นหนึง่ ล้วงเอาสิง่ทีอ่ยูใ่นปาก คอ (เช่น เสมหะ เศษอาหาร ฟันหลอม) ออก
5. ถ้ามีภาวะหายใจไมด่ ีให้ผ้าหนนุใตไ้หล ่ศีรษะแหงนไปดา้นหลงั ตรวจดูในปาก คอ อีกครั้ง
6. ถ้าอาการไม่ดขีึ้น จนมีภาวะระบบหายใจ และระบบไหลเวยีนโลหติไม่ท างาน ต้องชว่ยฟืน้คนืชพี 
(cardiopulinonary resuscitation)
7. ถ้าสงสยัภาวะผดิปกตขิองระดบัน้ าตาล ให้ตรวจน้ าตาลในเลอืด หากต่ าใหก้ารรกัษาตามแนวทางทีก่ าหนด
8. ถ้าเกิดจาก vasovagal reflex ให้ท าการนวดหลอดเลอืดคาโรตดิ ข้างละ 5-10 วินาที ท าจากข้างขวาไปข้าง
ซ้าย
9. ส่งต่อไปสถานบรกิารทีม่ีความพรอ้ม
10. ผู้ป่วยทีท่ราบสาเหตชุดัเจน และไม่มอีาการและอาการแสดง ข้อ 6-8 สามารถใหก้ารดแูล รักษา โดย
ประคับประคองอาการ ร่วมกับการแกไ้ขสาเหตขุองการเป็นลม
11. ประเมินการดแูลรกัษา



หมดสติ (Unconsciousness)

หมายถงึ ภาวะที่รา่งกายไมร่ับรู้ตอ่สิง่แวดลอ้ม หรือสิ่งทีม่ากระตุ้น เนื่องจากเกิดความเสยีหายต่อศนูย์
ควบคุมความรู้สกึตัว (reticutar activation system) และสมองใหญ ่(cerebral hemisphere)

สาเหตุ:
1. มีรอยโรคในกะโหลกศรีษะ ( structural cause) เช่น มีภาวะเลือดออกในกะโหลกศรีษะ หรือในเนือ้สมอง
2. มีความผิดปกติของเมตาบอลซิึม (metabolic cause) เช่น ภาวะน้ าตาลในเลอืดต่ า ความผดิปกตขิองเกลอืแร่
3. ภาวะมีของเสยี ( เช่น ketone, carbondioxide) มากในกระแสเดอืด การได้รบัสารพษิ หรือ ยาเกินขนาด
4. ภาวะลมชกั อาการหลงัชกั
5. ภาวะลมแดด



อาการรว่ม/ อาการแสดง การรักษาเบือ้งตน้

1. ความดันโลหติต่ าหรอืสงูกว่าปกติ
2. การหายใจผดิปกติ
3. ไข้สูง
4. บาดแผลที่ศรีษะ
5. มีความผดิปกติของระบบ
ประสาท เช่น ชัก เกร็ง
6. มีความผดิปกติของสารน้ า และ
เกลือแรใ่นรา่งกาย
7. ขนาดรูมา่นตาอาจเปลีย่นแปลง

1. ประเมินความรู้สกึตัว ABCs
2. ประเมินหาสาเหตขุองการหมดสต ิเช่น ประเมินระดบัน้ าตาลในเลอืด
3. ให้ออกซเิจน และสารน้ าทางหลอดด าตามขอ้บงชี้
4. จัดให้ผู้ปว่ยนอนตะแคงกึง่คว่ าไปดา้นใดด้านหนึง่ ไม่หนุนหมอน จับศีรษะและคอแหงนเชดิขึน้เลก็น้อย เพื่อ
ป้องกนัลิน้ตกไปอุดกัน้ทางเดนิหายใจ
5. ให้ความอบอุ่นแกร่่างกาย
6. NPO
7. กรณีพบหมดสตริว่มกบัระดบัน้ าตาลในเลือดต่ า (hypoglycemia) ประมาณ <70 mg/dl ควรให้ 50% 
glucose ทางหลอดเลอืดด า
8. กรณีผูป้ว่ยหมดสตจิากการรบัประทานสารพษิมาภายใน 1 ชั่วโมง ให้ใส่สายสวนกระเพาะอาหาร และล้าง
กระเพาะอาหารดว้ย NSS ประมาณ 500 มล. (ยกเวน้การรบัประทานกรดและดา่ง)
9. ส่งต่อไปสถานบริการที่มคีวามพร้อม



การหยดุหายใจ (Cardiopulmonary arrest)

ภาวะทีห่ัวใจและระบบไหลเวยีนท างาน ท าใหไ้มส่ามารถส่งเลือดไปสู่รา่งกายได้ท าใหเ้กดิการตาย
เฉียบพลัน



สาเหตุ
1. ศีรษะ และสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง จนเกิดการกดศนูย์การ
หายใจ และศูนย์ควบคมุการท างานของหัวใจทีแ่กนกลางของสมอง
2. กระดูกคอหัก ท าใหเ้สน้เลอืดประสาททีค่วบคุมการหายใจได้รับความเสยีหาย
3. มีภาวะเสยีเลอืดมาก
4. การบาดเจ็บตามสว่นต่าง ๆ เช่น ที่ศีรษะ ทรวงอก และไขสนัหลงัแผลถกูยิง ถูกแทง 
บาดเจบ็ทีท่รวงอก
5. ไฟฟ้าช็อต จมน้ า ได้รับสารพิษ หรือ ได้รับยาเกินขนาด ฯลฯ
6. มีโรคประจ าตวัเดมิเช่นโรคหัวใจ โรคปอด โรคไต
7. ภาวะหลอดเลือดอดุตันเฉยีบพลนั เช่น ภาวะลิ่มเลอืดอดุตัน จากสาเหตกุารตดิเชื้อ 
การมีเศษเนื้อเยื่อจากน้ าคร่ าอดุตนั (ภาวะ DIC, emboli)

การหยุดหายใจ (Cardiopulmonary arrest)



อาการรว่ม/ อาการแสดง การรักษาเบือ้งต้น

ไม่รู้สึกตัว
หยุดหายใจ
คล าชพีจรไมไ่ด้

การดูแลผู้ปว่ยดว้ยความรวดเรว็ ร่วมกับการประเมนิหาสาเหต ุและให้การแก้ไขสาเหตุในทันทีโดย
1. CPR ถ้าไม่มีชพีจร
2. จัดให้ผู้ปว่ยนอนราบศรีษะต่ าเลก็นอ้ย ตะแคงหนา้ไปด้านใดด้านหนึง่
3. ล้วงเอาสิง่ของในปากออก เช่น เศษอาหาร ฟันหลอม เสมหะ ก้อนเลือด
4. จัดท าให้ทางเดินหายใจโลง่ โดยใชว้ิธ ีHead tilt chin lift ถ้าผู้ป่วยหมดสติ มีการบาดเจบ็ที่คอ หรือ
สงสัยวา่อาจมีการบาดเจบ็ ที่คอ ควรใชว้ธิ ีJaw thrust maneuver
5. คลายเสือ้ผา้ที่สวมออก ให้ความอบอุ่นแก่รา่งกาย โดยใชผ้า้ห่ม
6. อาจต้องใส่ท่อชว่ยหายใจ ถ้ามีเครือ่งมือและได้รบัการฝึกฝนมาแล้ว
7. ให้สารน้ า isotonic solution ทางหลอดเลอืดด า 
8. ให้ adrenaline 1:1,000 ขนาด 0.3-0.5 ml. IV (ตาม standing order)
9. ท าการสง่ต่อไปสถานบริการทีมีความพรอ้ม



ผู้ที่มีภาวะกระดูกหัก ข้อเคล็ด ข้อเคลื่อน



กระดูกหัก

การเสยีความต่อเนื่องอย่างหนึ่งอยา่งใดของกระดกู การหักอาจเป็นเพียงแคก่ระดกูเป็นรอยร้าวเทา่นั้น 
หรือหักออกจากกัน เป็นสองทอ่น ซึ่งแรงกระแทกอาจท าใหเ้นือ้เยื่อรอบๆ กระดูกทีห่กัไดร้ับอันตรายดว้ย

กระดูกหักแบง่ตามลกัษณะของแผล และมีผลต่อการรกัษา คือ 
1. กระดูกหักชนดิไม่มีแผลตดิต่อกับภายนอก (closed fracture)
2. กระดูกหักชนดิมีแผลติดตอ่กับภายนอก (opened fracture)



อาการร่วม/ อาการแสดง การรักษาเบือ้งต้น
1.กระดกูหกัชนดิมีแผลเปิด แผลสกปรก
2.กระดกูหกัที่มกีารเสยีเลอืดมาก
3.กระดกูหกัที่มกีารท าลายเสน้เลอืดแดง 
เส้นประสาท กล้ามเนือ้
4.การเคลือ่นไหวต าแหนง่ทีบ่าดเจ็บลดลง
5.บวมผิดรปู
6.หมดสตจิากการเสยีเลอืดมาก

1.ประเมินความรูส้กึตวั ABCs
2.ให้ออกซิเจน ถ้าหายใจไมด่ี
3.ให้สารน้ าทางหลอดเลอืดด า ถ้ามีความดนัโลหติลดลงหรอืมีภาวะชอ็ก
4.ประเมินต าแหนง่ทีม่ีการบาดเจบ็
5.ให้การดแูลบาดแผล

1.ท าการหา้มเลอืดถา้มีเลอืดออก
2.ดาม (splint ) บริเวณที่หัก
3.ลา้งแผลใหส้ะอาดดว้ยNSS จ านวนมาก ปิดแผลไว้
4.ประคบเยน็ เพื่อลดความเจบ็ปวดและลดบวม

6.ฉีดยาป้องกนับาดทะยกั (ตามแนวทางมาตรฐาน) กรณีที่มีแผลเปิด
7.ให้ยาแกป้วด
8.จัดท่าใหเ้หมาะสม เพื่อใหก้ารไหลเวยีนโลหติดขีึ้น
9.NPO
10.ส่งตอ่ไปสถานบริการทีม่ีความพร้อม



ข้อเคลด็ 

เป็นการฉกีขาดของเอ็นทีอ่ยู่รอบๆ ข้อและเยื่อหุ้มขอ้ ที่พบบ่อย ได้แก่ ข้อเทา้เคลด็ 
ข้อมือเคลด็ ข้อเขา่เคลด็

สาเหตุ
เกิดจากมกีารเคลือ่นไหวอย่างรวดเร็วหรอืมีการบดิ การเหวี่ยงอยา่งแรงบรเิวณขอ้ต่อเช่น เดินสะดุด 
หรือก้าวพลาดจากการลงจากทีส่งู

อาการ 
ปวดมาก กดเจ็บ ใช้งานข้อนั้นอยา่งปกติไมไ่ด้ บวมเขียวช้ ารอบๆ ข้อ อาจมีอาการชา
เนื่องจากเสน้ประสาทบรเิวณนัน้ถกูท าลาย



การรกัษาเบือ้งตน้

▪ ให้ข้อที่บาดเจบ็อยูน่ิ่ง ๆ หรือเคลือ่นไหวให้นอ้ยทีส่ดุ โดยใช้ Elastic Bandage พันรอบข้อ
นั้น ให้แน่นพอควร เป็นการช่วยลดอาการบวม และท าให้ขอ้นั้นอยูน่ิง่ 

▪ พยายามยกขอ้นั้นใหส้งูขึ้น 

▪ ประคบเยน็ เพื่อลดอาการบวมและลดความเจบ็ปวด ภายใน 24 ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นให้
ประคบด้วยความรอ้น เพื่อช่วยลดการบวม

▪ ส่งไปโรงพยาบาล



ขอ้เคลือ่น

ภาวะที่ปลายกระดูก หรือหัวกระดกูสองอันทีม่าชนกนั ประกอบขึน้เป็นขอ้เคลือ่นออก
จากต าแหนง่ทีม่นัเคยอยู่ อาจมีการฉกีขาดของเสน้เอ็น และกลา้มเนื้อ

สาเหตุ 
มกีารกระทบกระแทกหรอืเกิดอุบัติเหตุบรเิวณขอ้ หรือเกดิจากการเหวี่ยง การบิด หรือถูกกระชากอยา่งแรง
ที่ข้อ เช่น ถูกรถชนอยา่งแรง

อาการ 
ปวดมาก กดเจ็บ บวมรอบๆ ข้อ มีอาการฟกช้ า ร่วมด้วยรปูร่างผดิปกตไิป อาจสัน้
หรือยาวผดิปกต ิเคลื่อนไหวไมไ่ด้ตามปกต ิสีผิวของบรเิวณทีเ่คลือ่นเปลีย่นไปจากเดมิ



การรักษาเบื้องต้น

▪ พัน Elastic Bandage ส่วนทีเ่คลือ่นให้อยู่นิง่

▪ ประคบเยน็ เพื่อลดอาการบวมและลดความเจบ็ปวด ภายใน 24 ชั่วโมงแรก

▪ รีบน าส่งโรงพยาบาลโดยเร็ว

**** อย่าพยายามดงึขอ้ทีเ่คลือ่นใหเ้ขา้ทีเ่พราะอาจท าให้เอ็น กล้ามเนื้อ หลอดเลอืดและเนื้อเยื่ออ่อน
ได้รับอันตราย 


