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	 ปัจจุบันการเจ็บป่วยฉุกเฉิน	 มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ	 ทั้งจาก
อบุตัเิหตุ	และจากเจบ็ป่วยฉกุเฉนิด้วยโรคอนัตราย	หรอืโรคเรือ้รงั	เช่น	โรคหวัใจ	 
โรคหลอดเลือดในสมอง	 โรคเบาหวาน	รวมทั้งสถานการณ์ของการเกิดภัยพิบัติ
หรอืสาธารณภยั	มีความถีแ่ละรนุแรงมากขึน้	ทีอ่าจจ�าเป็นต้องได้รบัการช่วยเหลอื	 
ณ	จดุเกดิเหตุอย่างทันท่วงท	ีเพือ่น�าส่งสถานพยาบาลทีไ่ด้มาตรฐานอย่างรวดเรว็
ทันต่อเหตุการณ์	ดังนั้นแต่ละชุมชน	แม้แต่ในครัวเรือนจ�าเป็นต้องมีผู้ที่มีความรู้
ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้	

	 อาสาฉุกเฉินชุมชน	 จะเป็นผู้มีบทบาทส�าคัญในการให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยฉุกเฉิน	 โดยสามารถแจ้งเหตุเพื่อขอความช่วยเหลือผ่านหมายเลข	 1669	
ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น	ณ	 จุดเกิดเหตุ	 และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	 
คู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส�าหรับประชาชนท่ัวไปหรือผู้สนใจน�าไปปฏิบัต ิ
ในการให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง	หรือคนในชุมชนที่เกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ได้
รบัการดแูลก่อนทีจ่ะมีชดุปฏบิตักิารฉกุเฉนิเข้าไปถงึและรับตัวผูป่้วยส่งต่อเพือ่รบั
การรักษาในโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐาน	ต่อไป

นายแพทย์อนุชา เศรษฐเสถียร
เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

ค�ำน�ำ
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อำสำฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)

ส่งเสริมคนท�ำดี ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งควำมดี
ให้งอกงำมในใจผู้มีจิตอำสำ

	 ปัจจุบนัการเจ็บป่วยฉกุเฉนิ	ท่ีเกดิข้ึนในครวัเรือน	มแีนวโน้มเพิม่มากขึน้เร่ือยๆ	 
ทัง้จากอบุตัเิหต	ุและจากเจบ็ป่วยฉุกเฉนิด้วยโรคอนัตราย	หรอืโรคเรือ้รงั	เช่น	โรคหวัใจ	 
โรคหลอดเลอืดในสมอง	โรคเบาหวาน	ท่ีอาจจ�าเป็นต้องได้รบัการช่วยเหลอื	ณ	จดุเกิดเหตุ 
อย่างทันท่วงที	เพื่อน�าส่งสถานพยาบาลที่ได้มาตรฐานอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์
	 จากความส�าคัญดงักล่าว	แสดงให้เหน็ว่าแต่ละชมุชน	จ�าเป็นต้องมผีูท้ีม่คีวามรู้ 
ความสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ฉุกเฉินได้ในทุกครัวเรือนซึ่งถือ
เป็นความคาดหวังในอนาคต	
	 ดังนั้นสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ	(สพฉ.)	จึงสนับสนุนและริเริ่มพัฒนา
ให้ประชาชนทั่วไป	หรือผู้ที่มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ได้รับการฝึกอบรมหรือ
ให้ความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น	โดยสมัครเข้าร่วมเป็น	“อาสาฉุกเฉินชุมชน	
(อฉช.)”	เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในชุมชนเบื้องต้น	ให้มีสุขภาพที่ดีต่อไป	โดยเข้า
รับการฝึกอบรมซึ่งจะช่วยป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตของประชาชน

บทบำทของอำสำฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
	 1.	 ประเมิน/รับรู้อาการฉุกเฉินที่จะต้องแจ้งเหตุ	
	 2.	 แจ้งเหตเุพ่ือขอความช่วยเหลอืกรณีมผีูเ้จ็บป่วยฉกุเฉนิหรืออบุตัเิหต	ุผ่านสายด่วน	1669
	 3.	 ช่วยเหลือ	ปฐมพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉินเบื้องต้น	รวมทั้งสื่อสารแจ้งข่าวให้คนในชุมชน	
สามารถป้องกันตัวเองและคนใกล้ตัวจากอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินได้

คุณสมบัติอำสำฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
ประชาชนทั่วไปที่มีอายุ	7	ปีขึ้นไป	ที่ผ่านเกณฑ์ตาม	สพฉ.	ก�าหนด

สิทธิประโยชน์ ส่งเสริมคนท�ำดีอำสำฉุกเฉินชุมชน (อฉช.)
	 ๏	 สทิธเิข้าร่วมโครงการสร้างหลกัประกนัชวีติในการเป็นอาสาในระบบการแพทย์ฉกุเฉิน	
	 ๏	 เข็มเชิดชูเกียรติ	“คนท�าดี”	ตามเกณฑ์ที่สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติก�าหนด	
	 ๏	 สิทธิเข้ารับการอบรมต่อเนื่องเป็นผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ในระดับที่สูงขึ้น
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การเจ็บป่วยฉกุเฉนิ	หมายถงึ	การได้รบับาดเจบ็หรอืมอีาการเจ็บป่วยกระทนัหนั	 
ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการด�ารงชีวิตหรือการท�างานของอวัยวะส�าคัญจ�าเป็น 
ต้องได้รับการประเมิน	 การจัดการและบ�าบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกัน 
การเสียชีวิตหรือระดับความรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการเจ็บป่วยนั้น	
ลักษณะอาการฉุกเฉินที่ควรโทรแจ้ง	1669

1.	หมดสติ	ช็อค	สะลึมสะลือ	

	 เรียกไม่รู้สึกตัว

2.	 เจ็บหน้าอก	หายใจหอบเหนื่อย

3.	มสีิง่แปลกปลอมอุดตนัทางเดนิหายใจ

4.	ปากเบี้ยว	อ่อนแรงครึ่งซีกฉับพลัน

5.	ชักเกร็ง	ชักกระตุก

6.	ปวดท้องรุนแรง

7.	ตกเลือด	เลือดออกทางช่องคลอด

8.	 เจ็บท้องคลอด	คลอดฉุกเฉิน

9.	ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ	เช่น	อุบัติเหตุ

จราจร	ตกจากที่สูง	จมน�้า	ไฟฟ้าช็อต	

ไฟไหม้	ได้รบัสารพษิ	สตัว์มพีษิกดัต่อย

อำกำรเจ็บป่วยฉุกเฉิน
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กรณี โรคทำงอำยุรกรรม
อฉช.	 :	 กดเบอร์	1669
1669	 :	 กล่าวสวัสดี	แนะน�าหน่วยงานและแนะน�าตัวเจ้าหน้าที่ที่รับสาย
	 	 (สวสัดค่ีะ	/ครบั	ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดั	ดฉินั/กระผม..........รบัสาย	 
	 	 ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
อฉช.	 :	 แจ้งเหตุ	อาการของผู้ป่วย	และ	สถานที่เกิดเหตุ
1669	 :	 สอบถามขอ้มูล	เพิ่มเตมิ	(ผูป้ว่ยรูส้กึตวัหรอืไม,่หายใจปกติหรอืไม)่	ลกัษณะ 
	 	 การเจบ็หน้าอก	ระยะเวลา	โรค/ยาประจ�าตวั	ขอหมายเลขโทรศพัท์ติดต่อกลับ	 
  (ถ้าผูป่้วยไม่หายใจ	พยาบาลแนะน�าการช่วยฟ้ืนคนืชีพขัน้ต้น/การปฐมพยาบาล 
	 	 ตามความเหมาะสม)
อฉช.	 :	 แจ้งอาการผู้ป่วยเพิ่มเติม	ช่วยเหลือเบื้องต้น	ตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่	 
	 	 และรอจนกว่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจะมารับผู้ป่วย
1669	 :	 สัง่การให้ชุดปฏบิตักิารฉกุเฉนิออกปฏบิตักิาร	ตามอาการผูป่้วย	และแจ้งให้	 
	 	 อฉช.	มั่นใจ	ว่าได้ส่งชุดปฏิบัติการออกให้การช่วยเหลือแล้ว

กรณี อุบัติเหตุ จรำจร
อฉช.	 :	 กดเบอร์	1669
1669	 :	 กล่าวสวัสดี	แนะน�าหน่วยงานและแนะน�าตัวเจ้าหน้าที่ที่รับสาย	
	 	 (สวสัดค่ีะ	/ครบั	ศนูย์รบัแจ้งเหตแุละสัง่การจงัหวดั	ดฉินั/กระผม..........รบัสาย	 
	 	 ยินดีให้บริการค่ะ/ครับ
อฉช.	 :	 แจ้งเหตุ	 อาการและการบาดเจ็บของผู้ประสบเหตุ/ผู้ได้รับบาดเจ็บ	 และ 
	 	 สถานที่เกิดเหตุ
1669	 :	 สอบถามข้อมูล	เพิ่มเติม	(ผู้บาดเจ็บรู้สึกตัวหรือไม่,หายใจปกติหรือไม่)	
	 	 ขอหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ	 (ถ้าผู้บาดเจ็บไม่หายใจ	พยาบาลแนะน�า 
	 	 การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น/การปฐมพยาบาลตามความเหมาะสม)
อฉช.	 :	 แจ้งอาการผูบ้าดเจบ็เพิม่เตมิ	ช่วยเหลอืเบ้ืองต้น	ตามค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที	่ 
	 	 และรอจนกว่าชุดปฏิบัติการฉุกเฉินจะมารับผู้บาดเจ็บ
1669	 :	 ส่ังการให้ชุดปฏบิตักิารฉกุเฉนิออกปฏบิตักิาร	ตามอาการผูป่้วย	และแจ้งให้	 
	 	 อฉช.	มั่นใจ	ว่าได้ส่งชุดปฏิบัติการออกให้การช่วยเหลือแล้ว

ขั้นตอนกำรแจ้งเหตุ 1669
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ระบบปฏิบัติกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
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เม่ือตวัท่านหรอืหากท่านพบผูท้ีม่อีาการบาดเจ็บ	ป่วยฉกุเฉนิ	 
ให้รีบโทรแจ้งที่สายด่วน	1669	ทันที	เพื่อให้ทีมกู้ชีพรีบไป 
ท�าการรกัษา	ณ	จดุเกดิเหต	ุและน�าส่งโรงพยาบาลอย่างทนัท่วงท	ี 
นอกจากนี	้ท่านควรเรยีนรูเ้รือ่งการฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน	หรอื	 
การปั้มหัวใจ	 เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บที่หมดสต	ิ
ระหว่างที่ทีมกู้ชีพเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุ

กำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน CPR
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กำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน
	 การช่วยฟ้ืนคนืชพีขัน้พืน้ฐาน	หมายถงึ	การช่วยชวิีตคนหวัใจหยดุเต้น	หรอื
คนที่หยุดหายใจกระทันหันจากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลว	
ลักษณะของผู้ป่วยที่ต้องท�าการฟื้นคืนชีพ	
	 ๏	 หมดสติ	ไม่รู้สึกตัว	
		 ๏	 ไม่หายใจ	หรือหายใจเฮือก

***ขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานในผู้ป่วยอายุ 8 ปีขึ้นไป*** 

เมื่อท่ำนพบเห็นผู้ป่วยฉุกเฉินหมดสติให้ปฏิบัติดังนี้ 
1.	ตรวจดูว่าผู ้ป่วยรู้สึกตัวหรือไม่	 โดยการใช้มือทั้ง	 2	 ข้างจับบริเวณไหล่	 

เขย่าให้แรงพอสมควรพร้อมเรียกผู้ป่วยดังๆ
2.	หากผู้ป่วย	ไม่ตอบสนองให้เรียกขอความช่วยเหลือ
3.	 ให้โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือ	ผ่านหมายเลข	1669	ให้เร็วที่สุด	
4.	 ตรวจดวู่าผูป่้วยหายใจหรอืไม่	หากไม่หายใจหรอืหายใจเฮอืก	ให้กดนวดหวัใจ
5.	 การกดนวดหัวใจ
	 	 จัดให้ผูป่้วยนอนหงายบนพืน้แขง็โดยผู้ช่วยเหลอืน่ังคกุเข่าอยูท่างด้านข้าง

ของผู้ป่วย	 วางส้นมือลงไป	 ขนานกับแนวกึ่งกลางหน้าอก	 (กึ่งกลางระหว่าง
หัวนมทั้งสองข้างของผู้ป่วย)	 แล้วน�ามืออีกข้างมาประกบ	 ประสานนิ้วและ 
ท�าการล๊อคนิ้ว	 กระดกข้อมือขึ้น	 โดยให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอกเท่านั้น	 
โน้มตัวมาให้แนวแขนตั้งฉากกับหน้าอกของผู้ป่วย

6.	 แขนตรงและตงึ	ออกแรงกดลงไปโดยใช้แรงจากหัวไหล่	จุดหมนุอยูต่รงสะโพก	
กดให้หน้าอกยุบลงไปอย่างน้อย	5	เซนติเมตร	โดยให้ส้นมือสัมผัสกับหน้าอก
ผู้ป่วยตลอดการนวดหัวใจ	

7.	 ส้นมือไม่หลุดออกจากหน้าอกผู้ป่วย	ด้วยความเร็วอย่างน้อย	100	ครั้ง/นาที
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ช่วยกำรหำยใจ 
ถ้าผู้ป่วยเป็นญาติสนิทและมั่นใจว่าไม่เป็นโรคติดต่อใดๆ	 ท�าการช่วยหายใจ 
โดยการเป่าปาก	ผูป่้วย	2	ครัง้	โดยวางปากผู้ช่วยเหลือครอบปากผู้ป่วยให้แนบสนิท	 
บบีจมกูผูป่้วยให้แนบสนทิและเป่าลมเข้าไป	โดยการเป่าแต่ละครัง้ให้ยาว	ประมาณ	 
1-2	 วินาที	 จนเห็นหน้าอกผู้ป่วยยกตัวขึ้นพร้อมกับปล่อยให้หน้าอกผู้ป่วย 
ยุบลงมาอยู่ต�าแหน่งเดิมก่อนที่จะเป่าครั้งที่	2

เปิดทำงเดินหำยใจ 
๏	 ถ้าผู้ช่วยเหลือมีเพียงคนเดียว	ให้ท�าการ
	 กดหน้าอกอย่างเดียวในอัตราอย่างน้อย	
	 100	ครั้ง/นาที	จนกว่าทีมกู้ชีพ	1669	จะมาถึง

หำกไม่มั่นใจให้กดหน้ำอกเพียงอย่ำงเดียวต่อไปเรื่อยๆ 
หรือสลับกับผู้ช่วยเหลือคนอื่น เมื่อครบ 2 นำที
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สรุปกำรช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐำน 
๏	 กรณีผู้ช่วยเหลืออยู่คนเดียว	 ให้กดหัวใจอย่างน้อย	100	ครั้ง/นาที	ต่อเนื่อง

จนกว่าทีมช่วยเหลือจะมาถึง	
๏	 กรณีผู้ช่วยเหลือมากกว่า	 1	 คน	 ในหนึ่งรอบของการช่วยฟื้นคืนชีพ	 คือ 

การปฏิบัติการกดนวดหัวใจ	 30	 ครั้ง	 และช่วยหายใจจ�านวน	 2	 ครั้ง	 และ 
ท�าอย่างต่อเนื่องกันทั้งหมด	5	รอบ	(ใช้เวลาประมาณ	2	นาที)	ท�าสลับกันไป
จนกว่าจะพบว่าผูป่้วยมกีารไอ/ขยบัตวั/มีการหายใจ	หรอืทมีช่วยเหลอืมาถงึ	 
เราจึงหยุดได้	

๏	 การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานนั้น	จะได้ผลดีต้องกระท�าภายใน	4	นาที	หลังผู้ป่วย
หยุดหายใจ

5 ขั้นตอนของห่วงโซ่แห่งกำรรอดชีวิต 
Chain of Survival 

	 1.	 เรียกคนช่วยอย่างรวดเร็ว	และรีบแจ้งสายด่วน1669	
	 2.	 ให้เริ่มปฏิบัติการช่วยชีวิตในทันที	โดยการท�า	CPR	
	 3.	 เมื่อมีข้อบ่งชี้	ให้การกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจให้รวดเร็วที่สุด	
	 4.	 ปฏิบัติการช่วยชีวิตอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
	 	 จากหน่วยกู้ชีพขั้นสูง
	 5.	 ให้การดูแลหลังจากCPR	อย่างใกล้ชิดในโรงพยาบาล

*****สถำบันกำรแพทย์ฉุกเฉินแห่งชำติ ก�ำลังรณรงค์ให้ภำครัฐและเอกชนเห็นควำมส�ำคัญ
และจัดหำเครื่อง AED ไปติดตั้งยังหน่วยงำนหรือสถำนที่สำธำรณะต่ำงๆ
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กำรปฐมพยำบำล
หมายถงึ	การช่วยเหลอืผูป่้วยหรอืผูบ้าดเจบ็เบือ้งต้น	โดยใช้อุปกรณ์เท่าทีจ่ะหาได้ 
ในขณะน้ันก่อนท่ีจะได้รับการดแูลรกัษาจากบุคลากรทางการแพทย์หรือก่อนส่งต่อ 
ไปยังสถานพยาบาล

กำรปฐมพยำบำลผู้ป่วยหรือผู้บำดเจ็บ
 1. กรณีมีบำดแผล
แผลฉีกขำด	 ท�าการห้ามเลือด	 โดยใช้ผ้าสะอาดหรือ
ผ้าก๊อซปิดบาดแผลไว้	 ควรสังเกตการเสียเลือดเพิ่ม	 
ถ้าเลอืดออกไม่หยดุให้ใช้ผ้ายดืพนัทบัอกีรอบ	กรณเีป็น
บาดแผลบรเิวณแขน	ขา	และไม่มกีระดกูหกัร่วมด้วยให้
ยกส่วนนั้นให้สูง	เพื่อป้องกันการติดเชื้อควรหลีกเลี่ยง 
การสัมผัสเลือดของผู้ป่วยโดยตรง

แผลอวยัวะถกูตัดขำด	เกบ็อวยัวะทีถ่กูตดัขาด	น�าส่วนที่ 
ตัดขาดใส่ในถุงพลาสติก	 แล้วรัดปากถุงให้แน่น	 แช่ใน
ภาชนะทีม่นี�า้ผสมน�า้แขง็อกีชัน้	จากนัน้ห้ามเลอืดบรเิวณ
ปลายอวัยวะส่วนที่ถูกตัดขาด	ห้ามแช่ลงไปในน�้าแข็ง
โดยตรง

แผลไฟไหม้น�ำ้ร้อนลวก	ใช้น�า้สะอาดล้างแผล	เพือ่ท�า 
ความสะอาดและลดอาการปวดแสบปวดร้อน	ถอดเสือ้ผ้า 
และเครือ่งประดบัทีถ่กูเผาไหม้ออก	เส้ือผ้าทีถู่กเผาไหม้ 
อาจตดิกบัผวิหนงั	เมือ่ถอดเสือ้ผ้าออกและพบว่ามกีาร 
ดงึรัง้	ควรตดัเสือ้ผ้าในส่วนทีต่ดิผวิหนงัออก	ควรหลกีเลีย่ง 
ส่วนนัน้	ห้ามใช้น�า้มนั	โลชัน่	ยาสฟัีน	หรือยาปฏชิวีนะทา 
บนแผล	เพราะปิดกัน้การระบาย	และห้ามเจาะตุ่มพอง
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บำดเจบ็ท่ีศรีษะ	ท�าการห้ามเลอืดด้วยวิธีปิดแผลโดยตรง	
ถ้าเลือดออกมามากใช้ผ้ายืด	พันรัด	คอยสังเกตอาการ
เปลี่ยนแปลงทางสมองควบคู่ด้วย	 เช่น	 ซึมลง	 ระดับ 
ความรูส้กึตวัลดลง	พดูสบัสน	ปวดศรีษะมาก	อาเจยีนพุง่	 
เป็นต้น

แผลจำกวตัถหัุกคำ	ห้ามดงึวตัถทุีห่กัคาออก	
ยึดวัตถุที่หักคาให้อยู่นิ่ง	 ห้ามเลือดโดยใช้ 
ผ้าแห้งสะอาดปิดแผลหนาๆ	ปิดบริเวณรอบ
วัตถุนั้น

แผลไหม้จำกสำรเคมี	 ใช้น�้าสะอาดช�าระล้างหลายๆ	 ครั้ง	 
โดยให้น�้าไหลผ่านในบริเวณที่ถูกสารเคมี	 เพื่อลดความเข้ม
ข้นของสารเคมีให้ได้มากที่สุด	

แผลกระดูกหัก	การดแูลเบือ้งต้น	กรณไีม่มบีาดแผล 
ประคบด้วยน�า้แขง็บริเวณทีป่วด	บวม	ผดิรปู	เพือ่ลด 
อาการปวดบวม	จากนัน้ดามกระดกูยดึตรงึส่วนทีห่กั	 
ให้อยู่น่ิงมากที่สุด	 กรณีกระดูกหักและมีแผลเปิด

ภำวะเลือดตกใน	เป็นอาการของการเสยีเลอืดภายใน	ทีอ่าจ
เกดิภาวะชอ็กได้	เช่น	ซมึ	ซดี	เหงือ่ออก	ตวัเยน็ชพีจรเบา	เรว็	 
หายใจเรว็	คลื่นไส	้อาเจยีน	กระหายน�า้	การดแูลเบื้องตน้	
ประสานขอความช่วยเหลือ	โทร	1669	โดยเร็ว	จัดท่าให้
ผู้ป่วยนอนราบ	ยกขาสูง	ห่มผ้าให้อบอุ่น	คลายเสื้อผ้าให้
หลวม	ห้ามให้อาหารหรอืน�า้จนกว่าทมีช่วยเหลอืจะมาถงึ

เห็นมีกระดูกโผล่	 ห้ามดันกระดูกกลับ
เข้าท่ีเด็ดขาด	 ท�าการปฐมพยาบาลตาม
ขั้นตอนการห้ามเลือดเหมือนแผลจาก
วัตถุหักคา
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กรณเีกิดอบัุตเิหตุรนุแรง หรอื ตกจำก
ทีส่งู	อาจมกีารหกัของกระดกูสนัหลงัได้	 
ควรโทรเรยีก	1669	โดยเรว็	และไม่ควร
ยกหรือเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บ

2. กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ผู้ป่วยหอบหืด	การปฐมพยาบาล	คือ	ให้ผู้ป่วย 
นั่งหรือยืนในท่าโน้มตัวไปข้างหน้า	 หลังและ
หน้าอกตรง	 ให้อยู ่ในที่อากาศถ่ายเทสะดวก	 
คลายเสื้อผ้าให้หลวม	ถ้าผู้ป่วยมียาพ่นให้พ่นยา 
ที่มีอยู่หากอาการไม่ดีขึ้น	 ให้รีบโทรศัพท์แจ้ง 
เพื่อขอความช่วยเหลือจาก	1669

ภำวะกล้ำมเนือ้หัวใจตำยเฉียบพลัน	อาการทีพ่บ	เจ็บแน่น
หน้าอก	เหมือนมีอะไรมาทับหรือบีบรัด	เจ็บนานมากกว่า	
20	 นาที	 อาจร้าวไปที่ใบหน้า	 หรือร้าวลงมาถึงสะดือ	 
รวมร้าวไปทีแ่ขน	บางรายอาจมปีวดจกุแน่นลิน้ป่ี	ปวดกราม	
เจบ็หน้าอกด้านซ้ายร้าวไปไหล่จนถงึปลายน้ิว	รวมทัง้อาจ
มีอาการของระบบประสาทอัตโนมัติ	 เช่น	 หายใจเหนื่อย	 
นอนราบไม่ได้	 เหงื่อออก	 ใจสั่น	คลื่นไส้อาเจียน	หน้ามืด	 
หมดสติ	 การดูแลเบื้องต้น	 ให้นอนพักลดการเคลื่อนไหว 
โดยไม่จ�าเป็น	โทรแจ้ง	1669	โดยด่วน	สังเกตอาการอย่าง
ใกล้ชิด	 ระหว่างรอชุดปฏิบัติการฉุกเฉิน	 ถ้าพบว่า	 ซึมลง	
หมดสติ	หรือหยุดหายใจ	 ให้กดนวดหัวใจตามวิธีการช่วย
ฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน	และให้โทรแจ้ง	1669	ซ�้าอีกครั้ง
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ผู้ป่วยหลอดเลอืดในสมองแตก/ตีบ/ตัน	อาการทีพ่บ	
มอีาการอ่อนแรง	ชาบริเวณใบหน้า	แขน	ขาอ่อนแรง 
หรือชาครึ่งซีกของร่างกาย	 การพูดผิดปกติ	 เช่น	 
ลิ้นคับปาก	 พูดไม่ชัด	 อาการมักเกิดขึ้นทันทีทันใด 
การดูแลเบื้องต้น	 ให้รีบโทรแจ้ง	 1669	 โดยด่วน	 
เรียกดูว่ารู้สึกตัวหรือมีการตอบสนองต่อการเรียก
ปลุกหรือไม่	 ถ้าระดับความรู้สึกตัวลดลง/	 ไม่รู้สึก
ตัวให้นอนตะแคงตัวป้องกันการส�าลักอาหารหรือ
น�้าลาย	ถ้าพบว่าผู้ป่วยหยุดหายใจให้กดนวดหัวใจ

ผู้ป่วยชัก	ขอความช่วยเหลือโทร	1669	
ดูแลทางเดินหายใจขณะชักโดยประคอง
ให้ใบหน้าตะแคง	หลังหยุดชักจัดให้นอน
ตะแคงกึ่งคว�่า	ไม่ควรเอาช้อนหรือไม้กดลิ้น
งัดปากผู้ป่วยขณะชัก	เพราะอาจท�าให้ฟันหัก	
เศษฟันอาจอุดหลอดลมท�าให้หายใจไม่ออกได้	
ไม่ควรจับยึดตัวผู้ป่วยขณะชัก	หรือฝืนต่ออาการชัก	
เพราะอาจท�าให้ผู้ป่วยไหล่หลุด	กระดูกแขนขาหักได้
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 การเปลีย่นแปลงสภาวะภูมอิากาศโลกในปัจจุบนัสืบเนือ่งมาจากส่ิงแวดล้อม 
ถูกท�าลาย	 จึงก่อให้เกิดภัยพิบัติ	 ทางธรรมชาติซ่ึงเป็นเรื่องใกล้ตัวมนุษย์	 
เกดิขึน้บ่อยครัง้	และนับวนัจะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้	สร้างความเสยีหายทัง้ต่อชวีติ
และทรัพย์สิน	ซึ่งเหตุการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้ง	เป็นสถานการณ์ที่
ไม่ทนัรูต้วั	หรอืรูต้วัแต่ไม่ทนัเตรยีมการในการป้องกัน	หรอืขาดความรู	้ทกัษะและ
ประสบการณ์	ในการเตรียมความพร้อมที่จะรับมือกับเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ที่เกิดขึ้น	 
ซึง่ประเทศไทยมีความเสีย่งต่อภัยพบิตัต่ิางๆ	อาทิ	ภัยน�า้ท่วม	ดนิถล่ม	แผนดนิไหว	 
สึนามิ	ภัยแล้ง	ฯลฯ	ในขณะเดียวกันมีประชาชนจ�านวนมากที่ไม่มีข้อมูลส�าหรับ
การเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติ	 จึงไม่สามารถหาทางป้องกันและปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องเมื่อเกิดภัย

	 ดงันัน้	เพือ่เป็นการให้ความรูแ้ละสร้างความตระหนกัแก่ประชาชนเกีย่วกบั 
ภัยพบิตัต่ิางๆ	สถาบนัการแพทย์ฉกุเฉนิแห่งชาตร่ิวมกับสภากาชาดไทยได้พฒันา	 
และรวบรวมข้อมูลอันเป็นประโยชน์เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติขึ้น	 
และขอขอบคุณโครงการความร่วมมือระหว่างไทยกับองค์การอนามัยโลก	 
“แผนงานการจัดการทางด้านภัยพิบัติ”	 ที่อนุเคราะห์เน้ือหารายละเอียด 
การเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติแต่ละประเภท

ภำวะภัยพิบัติ



คู่มืออาสาฉุกเฉินชุมชน 166916

กำรเตรียมควำมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ
1.	 เตรียมพร้อมก่อนภัยมา	สร้างแผนฉุกเฉิน	เช่น	หาวิธีแจ้งเหตุ	กระจายข่าว	เส้นทางอพยพ	ก�าหนดจุดปลอดภัย	

และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
2.	 เตรียมพร้อมด้านร่างกาย	ที่อยู่อาศัย	และสัตว์เลี้ยง	รวมทั้งต้องซักซ้อมบ่อยๆในเรื่องการอพยพและการสื่อสาร
3.	 เตรียมปัจจัยสี่	จัดเป็นชุด	ให้หยิบฉวยง่าย	จัดเตรียมน�้า	ยารักษา	และของใช้ที่จ�าเป็น	ใส่ถุงเป็นชุดๆ	เก็บไว้ในที่ 

ที่ปลอดภัย
4.	 ติดตามฟังข่าวสารบ้านเมือง
5.	 ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ประชาชนทั่วไป
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ภัยจำกเหตุเพลิงไหม้
1.	 ตั้งสติ	โทร	199
2.	 ใช้ถังดับเพลิงดับไฟ	หากประเมินว่าเพลิงไหม้ในวงแคบและสามารถดับไฟได้
3.	 อพยพผ่านประตูหนีไฟ	ก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือสัมผัสประตูหรือลูกบิด	
	 หากพบว่าร้อน	ห้าม	เปิดและใช้เส้นทางอื่นแทน	ห้าม	ใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาด
4.	 หมอบคลานต�่า	ใช้ผ้าชุบน�้าปิดจมูก	เพื่อป้องควันไฟ
5.	 หากติดอยู่ภายในอาคาร	 ใช้ผ้าชุบน�้าอุดตามช่องว่างรอบประตูหน้าต่างเพื่อกันควันไฟ	 และพยายามขอความ

ช่วยเหลือ	เช่น	โบกผ้า	ใช้ไฟฉายส่งสัญญาณ
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ภัยจำกแผ่นดินไหว และสึนำมิ
1.	 อพยพตามแผนของหมู่บ้าน	ชุมชน	หรือจังหวัด
2.	 หากออกเรือขณะเกิดสึนามิ	ห้าม	เข้าใกล้ชายฝั่งเด็ดขาดและให้อยู่ในบริเวณน�้าลึก
3.	 หากอยู่ในบ้านขณะเกิดแผ่นดินไหว	 รีบหมอบลงใต้โต๊ะที่แข็งแรง	 หากอยู่ภายนอกอาคารให้อยู่บริเวณที่โล่ง 

ไม่มีสิ่งกีดขวาง
4.	 ใช้ผ้าปิดปากและจมูก	เพื่อป้องกันฝุ่นและสิ่งแปลกปลอม
5.	 หยุดรถ	และจอดชิดขอบทาง	อย่า	ออกจากรถจนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัย
6.	 เมื่อเหตุการณ์สงบ	เร่งตรวจสอบ	ตรวจดูสายไฟ	ท่อน�้า	ท่อแก๊ส	อย่า	เปิดใช้จนกว่าจะแน่ใจว่าปลอดภัย
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ภัยจำกพำยุ
1.	 ฟังประกาศการเตือนภัย	และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
2.	 ตรึงประตูหน้าต่างให้มั่นคง	ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด	เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรขณะฝนตกฟ้าคะนอง
3.	 เตรียมอุปกรณ์จ�าเป็น	เช่น	เทียนไข	ไฟฉาย	ยาประจ�าตัวติดตัวตลอด
4.	 ขณะฝนตกฟ้าคะนอง	ห้าม	อยู่ใต้ต้นไม้	เสาไฟฟ้า	และ	ห้าม	โทรศัพท์เด็ดขาด
5.	 หากรู้สึกตัวว่าบ้านก�าลังจะพังให้ห่อตัวเองด้วยผ้าห่ม	หลบใต้โต๊ะ	ใต้เตียง	หรือที่แข็งแรงมั่นคง
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ภัยจำกน�้ำท่วม
1.	 ติดตามข่าวสาร	และ	เชื่อฟังประกาศ	จากเจ้าหน้าที่
2.	 สับคัตเอาท์ไฟก่อนออกจากบ้าน	แล้วอพยพจากพื้นที่น�้าท่วมสูงอย่างทันที	อย่าห่วงทรัพย์สิน ห่วงชีวิตตนและคนรอบข้างก่อน
3.	 โทรแจ้งสายด่วน	1669	หากพบผูถ้กูไฟดดู	ให้การปฐมพยาบาลตามค�าแนะน�า	หากหวัใจหยดุเต้นให้รบีกดหน้าอกช่วยหายใจ
4.	 ห้าม	ลงเล่นน�้าหรือพายเรือเข้าใกล้สายไฟ	และระวังอันตรายจากสัตว์มีพิษ	และเชื้อโรคที่มากับน�้า
5.	 หากเดนิลยุน�า้	หลงัจากเข้าบ้านแล้วควรรีบล้างเท้าท�าความสะอาดและเชด็ให้แห้ง	หากเท้ามบีาดแผลควรชะล้าง 

ด้วยน�้ายาฆ่าเชื้อ	เพื่อป้องกันโรคน�้ากัดเท้า
6.	 น�าถุงพลาสติก	ใส่ทรายหรือดินอุดที่คอห่านและท่อน�้าทิ้ง	เพื่อป้องกันน�้าท่วมดันเข้ามาทางโถส้วม
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ภัยจำกน�้ำท่วมเฉียบพลัน
1.	 ติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด	และปฏิบัติตามค�าแนะน�า
2.	 สับคัตเอาท์ไฟก่อนออกจากบ้าน	แล้วรีบอพยพขึ้นที่สูง	โดยหลีกเลี่ยงแนวธารน�้า	ช่องระบายน�้า
3.	 สวมเชื้อชูชีพเสมอ	ห้าม	เดินฝ่ากระแสน�้า	และใช้ไม้ปักดินคล�าทางเพื่อสังเกตุว่าดินตื้นลึกแค่ไหน
4.	 ห้าม	ขับรถฝ่ากระแสน�้าท่วมและถ้าหากน�้าขึ้นสูงรอบๆรถ	ให้รีบออกจากรถ
5.	 อย่า	เสี่ยงช่วยผู้อื่นหากอุปกรณ์ไม่พร้อม	เพราะอาจไม่รอดทั้งคู่
6.	 โทรแจ้งสายด่วนฉุกเฉิน	1669	หากพบผู้บาดเจ็บ
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ภัยจำกดินโคลนถล่ม
1.	 หากฝนตกหนัก	 ให้สังเกตุสัญญาณเตือนภัยของเหตุดินโคลนถล่ม	 เช่น	 เสียงต้นไม้หัก	 หินก้อนใหญ่ตกลงมา	 

น�้ามีสีขุ่น
2.	 อพยพไปในพื้นที่สูงและมั่นคง	ตามเส้นทางที่เตรียมการไว้	เมื่อได้รับสัญญาณเตือนภัย
3.	 ตั้งสติ	ท่องไว้	“รักษาชีวิตก่อน ทรัพย์สินไว้ทีหลัง”	ให้น�าของใช้เฉพาะที่จ�าเป็นติดตัวไปเท่านั้น
4.	 หากพลัดตกน�้า	หาต้นไม้ใหญ่เกาะแล้วรีบขึ้นจากน�้าให้ได้
5.	 หากหนีไม่ทัน	ให้ม้วนตัวเป็นทรงกลม	ให้มากที่สุด	เพื่อป้องกันศรีษะกระแทก
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ภัยจำกควำมแห้งแล้ง
1.	 กักเก็บส�้าสะอาดและวางแผนใช้น�้าอย่างประหยัด
2.	 ดื่มน�้าบ่อยๆหรือใช้ผ้าชุบน�้าประคบเพื่อลดความร้อนในร่างกาย
3.	 โทรแจ้ง	1669	 หากพบผู้ป่วยหมดสติ	 ปฐมพยาบาลเบื้องต้น	 โดยจัดให้ผู้ป่วยอยู่ในที่ร่ม	 จัดท่ากึ่งนั่งกึ่งนอน	 

คลายเสื้อผ้าและใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดตัวเพื่อคลายร้อน
4.	 รับประทานอาหารร้อนๆ	และดื่มน�้าสะอาดเพื่อป้องกันโรคทางเดินอาหาร	เช่น	อุจจาระร่วง	บิด	อหิวาตกโรค
5.	 ไม่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานๆ	เพราะอาจท�าให้เป็นลมแดดได้
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ภัยหนำว
1.	 ดื่มน�้าให้เพียงพอ	ความเชื่อเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ท�าให้ร่างกายอบอุ่นเป็นความเชื่อที่ผิด
2.	 หากเป็นหวัด	ถ้าออกนอกบ้านให้สวมผ้าปิดปากป้องกันการติดต่อไข้หวัดสู่คนรอบข้าง
3.	 หากเปียกน�้า	รีบเช็ดตัวให้แห้งและเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที	เพื่อป้องกันโรคปอดบวม
4.	 รีบโทรแจ้ง	1669	หากพบผู้ป่วยฉุกเฉิน	และระวังโรคที่มากับภัยหนา;
5.	 ท�าร่างกายให้อบอุ่น	แต่	ควรหลีกเลี่ยง การผิงไฟเพราะควันไฟอาจอันตรายต่อสุขภาพ
6.	 เก็บกวาดเศษใบไม้	ขยะ	รอบบริเวณบ้าน	เพื่อป้องกันไฟไหม้
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ภัยจำกวัตถุต้องสงสัย
1.	 ตั้งสติ	และรีบออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยทันที
2.	 โทรแจ้ง	191	และ	ห้าม แตะต้องหรือเคลื่อนย้ายวัตถุต้องสงสัย โดยเด็ดขาด
3.	 ถ้ามียางรถยนต์เก่า	ใช้ยางรถยนต์เก่าวางครอบวัตถุต้องสงสัย
4.	 หากติดอยู่ภายในอาคาร	ให้ใช้ผ้าชุบน�้าอุดช่องประตู	เพื่อป้องกันแก๊สพิษ	และหาที่ก�าบังที่มั่นคงแข็งแรง
5.	 หลบอยู่เหนือลม	ปิดเครื่องปรับอากาศและสวมเสื้อผ้ามิดชิด	เพื่อป้องกันอันตราย
6.	 หากวัตถุนั้นเกิดประกายไฟ	หรือ	ระเบิดให้หลบหลังที่ก�าบังที่แข็งแรง



คู่มืออาสาฉุกเฉินชุมชน 166926

ภัยจำกสงครำมและควำมขัดแย้ง
1.	 ห้าม	เข้าใกล้พื้นที่อันตราย	หรือร่วมชุมนุม
2.	 ตั้งสติ	อย่าใช้อารมณ์ตัดสิน	ใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร
3.	 จัดเวรยามในชุมชนเพื่อเป็นหูเป็นตาระวังภัย
4.	 โทรแจ้ง	191	โดยด่วนหากพบวัตถุต้องสงสัยหรือผิดสังเกตุ
5.	 เตรียมปัจจัยสี่	และเครื่องใช้ที่จ�าเป็น
6.	 เตรียมอพยพเข้าหลุมหลบภัย	(ลึกอย่างน้อย	50	ซม.)	หากเหตุการณ์รุนแรงและไม่สามารถหนีออกจากพื้นที่ได้	 

หรืออพยพออกนอกพื้นที่ชุมนุมหรือพื้นที่เสี่ยงภัย
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