บทที่ 6
การปฐมพยาบาลและการป้ องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา
ผศ. กิติพงษ์ ขัตยิ ะ
1. การปฐมพยาบาล
การปฐมพยาบาลคงไม่จาํ กัดว่าจะเป็ นแพทย์หรื อพยาบาลเท่านั้น แต่ตอ้ งเป็ นบุคคลที่อยูใ่ กล้ชิดต่อ
เหตุการณ์ หรื อเห็นเหตุการณ์น้ นั เป็ นคนแรกที่เข้าช่วยเหลือ และทําการปฐมพยาบาลอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชา
1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล และผู้ปฐมพยาบาล
1.1.1 การปฐมพยาบาล (First Aid) หมายถึง การช่วยเหลือขั้นต้น ให้แก่ผบู ้ าดเจ็บที่ได้รับอุบตั ิเหตุ
หรื อล้มป่ วยลง โดยใช้สิ่งต่างๆเท่าที่จะหาได้ในขณะนั้นเพื่อให้ผปู ้ ่ วย
1) ยังคงมีชีวิตอยูไ่ ด้
2) ยังคงมีอาการคงเดิมไม่ทรุ ดลง
3) ช่วยให้ทุเลาหรื อหายป่ วยได้ดีข้ ึน จนกว่าจะนําส่ งถึงแพทย์
1.1.2 ผู้ปฐมพยาบาล (First Aider) หมายถึง บุคคลที่ช่วยเหลือผูป้ ่ วยด้วยความรู ้การปฐมพยาบาล
โดยใช้เครื่ องมือเท่าที่จะหาได้ขณะนั้น
1.2 วัตถุประสงค์ ของการปฐมพยาบาล
1.2.1 เพื่อช่วยชีวิต
1.2.2 ลดความรุ นแรง ภาวะไม่พึงประสงค์ เพื่อป้ องกันความพิการ
1.2.3 บรรเทาความเจ็บปวดทรมานและช่วยให้กลับสู่สภาพเดิม

1.3 หลักการทัว่ ไปในการปฐมพยาบาล
1.3.1 ถ้าผูป้ ่ วยหยุดหายใจให้รีบผายปอดทันทีจนกว่าผูป้ ่ วยจะหายใจเองได้ หรื อจนกว่ารถพยาบาลจะ
มาถึง
1.3.2 ห้ามเลือดถ้ามีเลือดไหล และไม่ควรสัมผัสบาดแผลที่มีเลือดของผูป้ ่ วยโดยตรง
1.3.3 ผูป้ ่ วยบางครั้งอาจจะไม่รู้สึกตัว จะต้องให้ความช่วยเหลืออย่างถูกต้อง การจัดท่านอน และการ
ระมัดระวังเรื่ องทางเดินหายใจ จะช่วยให้ผปู ้ ่ วยได้รับความปลอดภัยมากขึ้น
1.3.4 ถ้าสงสัยว่ามีกระดูกหักควรเข้าเฝื อกชัว่ คราวก่อนการเคลื่อนย้าย
1.3.5 ถ้าสงสัยว่ากระดูกสันหลังหักควรระมัดระวังในการเคลื่อนย้าย เพราะอาจเป็ นอันตรายต่อไข
สันหลังได้
1.3.6 ไม่ควรเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยถ้าไม่จาํ เป็ น
1.3.7 ในกรณี ผปู ้ ่ วยได้รับบาดเจ็บสาหัสมาก ให้รีบนําส่ งแพทย์โดยเร็ วที่สุด
1.4 สั ญญาณชีพ (Vital sign)
สัญญาณชีพ เป็ นตัวบอกความมีชีวิต ใช้ประเมินการทํางานของอวัยวะในร่ างกาย โดยเฉพาะหัวใจ ปอด
และสมอง และประเมินวินิจฉัยสุ ขภาพเบื้องต้น
1.4.1 ความหมายของสั ญญาณชีพ
สัญญาณชีพ คือ อาการสําคัญที่สุดของสิ่ งมีชีวิตที่ช่วยบอกถึงความปกติหรื อความผิดปกติของร่ างกาย
ประกอบด้วย 4 อาการแสดง ได้แก่
1) ชีพจร (อัตราการเต้นของหัวใจ หรื อ Pulse หรื อ Pulse rate ย่อว่า P)
2) อัตราการหายใจ (Respiratory rate ย่อว่า RR หรื อ R)
3) อุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature ย่อว่า T)
4) ความดันโลหิ ต (Blood pressure ย่อว่า BP)

สัญญาณชีพ เป็ นอาการที่สามารถวัดได้ดว้ ยวิธีง่ายๆด้วยตนเอง ยกเว้นความดันโลหิ ตที่ตอ้ งมีเครื่ องวัด
แต่กเ็ ป็ นเครื่ องที่ผใู ้ หญ่ทุกคนสามารถใช้เป็ น ค่าของสัญญาณชีพของแต่ละบุคคล ปกติจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่
กับ อายุ เพศ และตรวจในขณะพัก หรื อหลังการเคลื่อนไหว โดยเฉพาะการออกแรง และเมื่อเกิดความ
ผิดปกติหรื อเกิดโรค เช่นเมื่อมีไข้ ชีพจร อัตราการหายใจ จะสูงขึ้น ความดันโลหิ ต และอุณหภูมิร่างกายอาจ
สู งหรื อตํ่ากว่าปกติ ขึ้นกับความรุ นแรงของโรค เป็ นต้น
1.4.2 ค่ าปกติสัญญาณชีพในผู้ใหญ่ ปกติ
1) ชีพจร อัตราการเต้นของหัวใจ วัดจากการใช้นิ้วกลางและนิ้วชี้คลําการเต้นของหลอดเลือดแดงตรง
ด้านหน้าของข้อมือด้านหัวแม่มือซึ่งจะประมาณ 60 –100 ครั้ง/นาที
2) อัตราการหายใจ วัดโดยดูจากการขยายตัวของช่องอก จะประมาณ 12 – 18 ครั้ง/นาที
3) ความดันโลหิ ต วัดจากเครื่ องวัด จะประมาณ 90/60 – 120/80 มิลลิเมตรปรอท
4) อุณหภูมิร่างกาย จะประมาณ 37 +/- 0.5 องศาเซลเซียส / Celsius
1.5 การปฏิบตั ิการกู้ชีวติ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR)
1.5.1 วัตถุประสงค์ ของการปฏิบัติ CPR
1) เพื่อเพิม่ ออกซิเจนให้แก่เนื้อเยือ่ ของสมอง
2) ช่วยให้ระบบการขนส่ งออกซิเจนของร่ างกายเป็ นไปตามปกติ โดยหัวใจสูบฉี ดเลือดไปเลี้ยง
อวัยวะต่างๆได้
3) ป้ องกันสมองตาย โดยการทําให้เลือดไปเลี้ยงสมองอย่างเพียงพอ
1.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ CPR ( อายุ 9 ปี และมากกว่ า)
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบการมีสติ
ค่อยๆเขย่าไหล่และถามเสี ยงดังๆว่า “คุณรู ้สึกตัวหรื อเปล่า” แล้วเรี ยกให้คนอยูใ่ กล้ช่วยโทรศัพท์เรี ยก
รถพยาบาล
ขั้นตอนที่ 2 เปิ ดทางเดินลมหายใจ และตรวจสอบการหายใจ (A = Airway)

โดยคุกเข่า มือบนจับหน้าผากผูป้ ่ วยให้แหงน มือล่างเชยคางขึ้นบน เอียงหูชิดกับปากและจมูกผูป้ ่ วย ตา
ดูหน้าอกผูป้ ่ วยขึ้น-ลง หูฟังเสี ยงการหายใจ แก้มสัมผัสลมหายใจ ถ้าไม่มีลมหายใจให้ช่วยการหายใจ
ขั้นตอนที่ 3 ช่ วยการหายใจ (B = Breathing)
ใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้บีบจมูกผูป้ ่ วยให้แน่น เสร็ จแล้วเป่ าลมเข้าปากผูป้ ่ วย 2 ครั้ง (ครั้งละ 2 วินาที)
โดยหยุดถอนปากขึ้นก่อนเป่ าปากครั้งที่ 2
ขั้นตอนที่ 4 ตรวจสอบชีพจร
วางนิ้วชี้และนิ้วกลางบนลูกกระเดือกผูป้ ่ วย แล้วเลื่อนไปอยูท่ ี่ขา้ งลําคอเพื่อจับชีพจรข้างลําคอ (Carotid
arteries) ถ้าพบชีพจร ให้เป่ าลมเข้าปาก 1 ครั้ง ทุกๆ 5 วินาที ขณะรอรถพยาบาล (ไม่ตอ้ งไปขั้นตอนที่ 5
และ 6) แต่ถา้ ไม่พบชีพจร ให้ปฏิบตั ิข้ นั ตอนที่ 5 และ 6
ขั้นตอนที่ 5 หาตําแหน่ งทีว่ างมือ
ลากนิ้วชี้และนิ้วกลางไปตามขอบกระดูกชายโครง แล้ววางปลายนิ้วทั้งสองไว้ตรงปลายกระดูกยอดอก
และใช้สนั มืออีกข้างวางบนหน้าอกต่อจากนิ้วชี้ แล้ววางมืออีกข้างซ้อนกัน
ขั้นตอนที่ 6 กดหน้ าอกช่ วยระบบไหลเวียนโลหิต (C = Circulation)
โน้มตัวไปข้างหน้าข้อศอกเหยียดตรง และกดลงตรงๆให้หน้าอกยุบลงประมาณ 2 นิ้ว ให้ได้ 80 – 100
ครั้ง/นาที กดหน้าอก 15 ครั้ง โดยนับ “ หนึ่ง และสอง และสาม และ… ” เมื่อครบแล้วทําการเป่ าลมเข้าปาก
2 ครั้ง สลับกันไปจนครบ 4 รอบ แล้วจึงตรวจสอบชีพจร
1.5.3 ข้ อควรระวังในการปฏิบัติ CPR
1) การวางมือไม่ถูกต้อง อาจทําให้กระดูกซี่โครง หรื อปลายกระดูกยอดอกหัก
2) การกดหน้าอกแรงและเร็ วมากเกินไป อาจทําให้หวั ใจชํ้าหรื อกระดูกหักได้
3) การกดหน้าอกลึกเกินกว่า 3 นิ้ว อาจทําให้หวั ใจชํ้าได้
1.5.4 ความสํ าเร็จของการปฏิบัติ CPR
1) คลําชีพจรได้

2) ผูป้ ่ วยเริ่ มหายใจเอง
3) ม่านตาหดเล็กลงและตอบสนองต่อแสง
4) ผูป้ ่ วยเริ่ มรู ้สึกตัว
1.5.5 การหยุดปฏิบตั ิ CPR
1) เมื่อการช่วยฟื้ นคืนชีพประสบความสําเร็ จดังกล่าวแล้ว
2) เมื่อมีทีมสุ ขภาพทีมอื่นมาช่วยเหลือ
3) เมื่อผูช้ ่วยเหลือหมดแรงแล้ว

รู ปที่ 6 แสดงขั้นตอนการปฏิบัติ CPR สํ าหรับผู้ใหญ่ (อายุ 9 ปี และมากกว่ า)
ทีม่ า:จากแผนภาพประกอบหุ่นสาธิตการปฏิบตั ิ CPR
2. การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย และการเล่นกีฬา

ในการออกกําลังกายหรื อการเล่นกีฬานั้นมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งขณะฝึ กซ้อม
แข่งขัน หรื อการเล่นกีฬาเพื่อสุ ขภาพ โดยจะมีความรุ นแรงที่แตกต่างกันขึ้นอยูก่ บั ลักษณะการเล่นและ
ประเภทกีฬา
2.1 ความหมายของการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย และการเล่ นกีฬา
การบาดเจ็บที่เกิดจากการออกกําลังกายและการเล่นกีฬา (Sports injury) มีความหมายค่อนข้างกว้าง
โดยทัว่ ไป หมายถึง การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นระหว่างการเล่นกีฬา ซึ่งอาจจะเกิดจากอุบตั ิเหตุ การฝึ กที่ผดิ การ
ขาดเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่เหมาะสม และขาดการอุ่นเครื่ อง (Warm up) หรื อ ยืดกล้ามเนื้อ
2.2 การจําแนกการบาดเจ็บจากการเล่ นกีฬา
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาสามารถจําแนกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่
2.2.1 การบาดเจ็บที่เกิดจากภยันตราย(Traumatic injury)เป็ นการบาดเจ็บต่อเนื้อเยือ่ หรื อโครงสร้างของ
ร่ างกาย ที่สามารถเห็นและทราบได้ทนั ทีท้งั ขณะเล่นและขณะซ้อม อาจทําให้เล่นต่อไปไม่ได้ หากได้รับ
การรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะทําให้กลับไปเล่นได้เหมือนปกติ การบาดเจ็บลักษณะนี้ เช่น อาการ
ตะคริ ว กล้ามเนื้อฉี ก ข้อเท้าพลิก เป็ นต้น
2.2.2 การบาดเจ็บที่เกิดจากการใช้งานมากเกินไป(Overuse injury)เป็ นการบาดเจ็บต่อเนื้อเยือ่ หรื อโครงสร้าง
ของร่ างกาย ที่ไม่สามารถสังเกตเห็นได้หรื อยากต่อการวินิจฉัย บางครั้งมีการบาดเจ็บเรื้ อรังเมื่อทราบอาจทํา
ให้ยากต่อการรักษาได้ การบาดเจ็บลักษณะนี้ เช่น เอ็นกล้ามเนื้ออักเสบ ภาวะกล้ามเนื้อปวดตึง เป็ นต้น
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬามีระดับความรุ นแรงขึ้นอยูก่ บั ประเภทกีฬา กีฬาที่มีการบาดเจ็บมากที่สุด คือ
กีฬาประเภทปะทะ เช่น ฟุตบอล รองลงมา คือ กีฬาประเภทไม่ปะทะ เช่น แบดมินตัน อวัยวะที่มีการ
บาดเจ็บมากที่สุด คือ ข้อต่อและเอ็นยึดข้อต่อ รองลงมา คือ กล้ามเนื้อ ส่ วนชนิดของการบาดเจ็บที่พบได้บ่อย
คือ ข้อเคล็ด ข้อแพลง(Sprain) และกล้ามเนื้อฉี ก(Strain) ส่ วนของร่ างกายที่ได้รับการบาดเจ็บมากที่สุด คือ
ขา รองลงมา คือ แขน

2.3 สาเหตุของการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย และเล่นกีฬา

2.3.1 สาเหตุในนักกีฬา (Intrinsic) เช่น นักกีฬาขาดความสมบูรณ์ อบอุ่นร่ างกายไม่เพียงพอ จิตใจ
บ้าบิ่นมุทะลุหรื อขาดสมาธิ ขาดความรู ้กฎ กติกา และเทคนิคที่ถูกต้อง เป็ นต้น
2.3.2 สาเหตุจากภายนอก (Extrinsic) เช่น เครื่ องแต่งกายไม่เหมาะสม สนามและอุปกรณ์ไม่อยูใ่ นสภาพ
ดี และการไม่ใช้เครื่ องป้ องกัน เป็ นต้น
2.4 การป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย และเล่นกีฬา
เมื่อพิจารณาจากสาเหตุของการบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย และเล่นกีฬาแล้วนักกีฬาหรื อผูอ้ อกกําลัง
กายมีการเตรี ยมพร้อม และหาทางแก้ไข หรื อหลีกเลี่ยงในสาเหตุดงั กล่าว จะสามารถป้ องกันการบาดเจ็บจาก
การออกกําลังกาย และเล่นกีฬาได้เป็ นส่ วนมาก

2.5 การประเมินสถานการณ์ การบาดเจ็บ ( Athletic Injury Assessment)
ก่อนให้การช่วยเหลือผูป้ ่ วย จะต้องทําการประเมินสภาพการบาดเจ็บของผูป้ ่ วยก่อน จึงจะสามารถให้
การดูแลที่เหมาะสมได้
2.5.1 ข้ อควรคํานึงในการประเมินสถานการณ์ การบาดเจ็บ
1) ทําการประเมินการบาดเจ็บเมื่อไร (When to Assess) เวลาที่เหมาะสมที่สุดคือให้ทาํ การประเมินให้เร็ ว
ที่สุดเท่าที่จะทําได้ ทั้งนี้เนื่องจาก เมื่อเวลาผ่านไปอาการและอาการแสดงที่เกิดจากการบาดเจ็บซึ่งช่วยในการ
ประเมินได้ถูกต้อง อาจจะถูกปิ ดบังด้วยอาการปวด บวม อักเสบ หรื อจากการหดเกร็ งของกล้ามเนื้อได้
2) ทําการประเมินสภาพการบาดเจ็บที่ไหน (Where to Assess) ในทางทฤษฎีแล้ว สถานที่ที่เกิดเหตุบาดเจ็บ
เป็ นที่ที่ถูกต้องที่สุดในการประเมินสภาพการบาดเจ็บ สําหรับในสนามแข่งขันจําเป็ นที่จะต้องนําผูบ้ าดเจ็บ
ออกจากสนามก่อน
3)ทําให้มีสติ ไม่ตื่นเต้น ( Remain Calm) การประเมินสภาพการบาดเจ็บ ไม่ควรกระทําด้วยความรี บด่วน
เกินไป เพราะอาจจะทําให้เกิดความผิดพลาดได้

4)ทักษะในการประเมินสภาพการบาดเจ็บ จําเป็ นต้องอาศัยทักษะเฉพาะตัว จึงควรได้รับการฝึ ก เพื่อทบทวน
ความรู ้ และฝึ กทักษะของตนเองเป็ นระยะๆ
2.5.2 ขั้นตอนการประเมินสภาพการบาดเจ็บ (Assessment Procedures)
ในการประเมินสภาพการบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬา แบ่งออกได้เป็ น 2 ส่ วนด้วยกัน
ได้แก่
1) การสํารวจการบาดเจ็บปฐมภูมิ (Primary survey)หมายถึง การประเมินสภาพการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับ
การประเมินกลไกพื้นฐานของการมีชีวิต ซึ่งประกอบด้วย ทางเดินหายใจ(Airway) การหายใจ(Breathing)
และการไหลเวียนเลือด(Circulation)ถึงแม้วา่ การบาดเจ็บจากการออกกําลังกายและเล่นกีฬามีโอกาสที่จะเกิด
การบาดเจ็บที่รุนแรงถึงขั้นคุกคามการมีชีวติ รอดน้อยก็ตาม แต่ผปู ้ ฐมพยาบาลจะต้องมีความรู ้และสามารถ
ปฏิบตั ิการช่วยชีวิตได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที ในการประเมินสภาพการบาดเจ็บปฐมภูมิ จะต้องทําด้วย
ความรวดเร็ ว และสมบูรณ์ เนื่องจากระยะเวลาของการมีชีวิตรอดมีอยูจ่ าํ กัด ซึ่งไม่ควรเกิน 1-2 นาที
ไม่เช่นนั้นการช่วยชีวิต อาจจะไม่ได้ผล หรื อเกิดความพิการตามมาได้ แต่ถา้ การบาดเจ็บไม่รุนแรง ผูป้ ่ วย
สามารถพูดคุยได้ โต้ตอบได้ ให้ทาํ การประเมินการบาดเจ็บทุติยภูมิ และให้การปฐมพยาบาลตามชนิด และ
ความรุ นแรงของการบาดเจ็บต่อไป
2)การสํารวจการบาดเจ็บทุติยภูมิ (Secondary survey)หมายถึง การประเมินสภาพการบาดเจ็บที่เกิดขึ้น
ทั้งหมด โดยมีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิตามลําดับ ก่อน – หลัง ดังนี้
2.1)ซักถามอาการ(History) ในการซักถามอาการ ข้อมูลที่ควรจะได้จากการพูดคุย เช่น ตําแหน่งที่บาดเจ็บ
เป็ นการบาดเจ็บซํ้าที่เดิมหรื อไม่ ระดับความรู ้สึกตัว เป็ นต้น
2.2)สังเกต(Observation) ในการสังเกตสิ่ งสําคัญที่จะต้องดู เช่น สิ่ งแวดล้อมที่เกิดบาดเจ็บโดยรวม สังเกต
อาการ การทรงตัว เป็ นต้น
2.3)ตรวจร่ างกาย(Physical examination) ข้อมูลที่ได้จากการตรวจร่ างกาย เช่น ตําแหน่งที่เจ็บ กดเจ็บ การ
บวม การเสี ยรู ป เป็ นต้น
เมื่อทําการประเมินสภาพการบาดเจ็บเสร็ จ ผูป้ ฐมพยาบาลก็สามารถให้การปฐมพยาบาลหรื อช่วยเหลือ
ได้อย่างเหมาะสม และควรตระหนักไว้เสมอว่า ควรปฏิบตั ิดว้ ยความรวดเร็ วที่สุดเท่าที่จะทําได้ และให้

ถูกต้อง สมบูรณ์มากที่สุด เพือ่ ให้ผปู ้ ่ วยปลอดภัยที่สุด และสามารถกลับมาเล่นกีฬาหรื อออกกําลังกายได้
ดังเดิม
2.6 การบาดเจ็บจากการออกกําลังกาย และเล่นกีฬาทีพ่ บบ่ อย
2.6.1 อาการชํ้าบวม (Contusion) เกิดจากการกระทบกระแทกกัน ทําให้มีการฉี กขาดของเส้นเลือดใต้ผวิ หนัง
ชั้นที่ลึกลงไปถึงกล้ามเนื้อหรื อเยือ่ หุม้ กระดูก
2.6.2 กล้ ามเนือ้ ฉีก (Strain) เกิดจากการที่กล้ามเนื้อถูกยืดออกอย่างแรง ส่ วนใหญ่เป็ นเพราะการทํางานของ
กล้ามเนื้อไม่ประสานงานกัน
2.6.3 ตะคริว (Muscle cramp) เป็ นการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นกับนักกีฬาที่ไม่สมบูรณ์พอ สาเหตุเนื่องจากการขาด
เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อ และการขาดเกลือแร่ เช่น เกลือโซเดียม ซึ่งเสี ยไปกับเหงื่อ เป็ นต้น
2.6.4 ข้ อแพลง (Sprain) เกิดจากการที่เอ็นของข้อถูกยืดมากกว่าปกติจนมีการฉีกขาดของเอ็น ทําให้การ
เคลื่อนไหวติดขัด
2.7 การรักษาและดูแลเบือ้ งต้ นภายหลังการบาดเจ็บจากการกีฬา
ภายหลังการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาผูป้ ่ วยควรได้รับการดูแลและรักษาเบื้องต้น ซึ่งสามารถทําได้ดว้ ย
ตนเองก่อนที่จะไปรับการรักษาที่โรงพยาบาล โดยแนวทางในการรักษาเบื้องต้น มีดงั นี้
2.7.1 ระยะแรก ภายใน 48 – 72 ชัว่ โมง เป็ นระยะที่เลือดออกจากกล้ามเนื้อและบวม ระยะนี้หา้ มนวด
บริ เวณที่บาดเจ็บ การปฐมพยาบาลโดยใช้หลักเกณฑ์ “ R.I.C.E ”
R = Rest (พัก ) พักส่วนที่บาดเจ็บไม่ให้กล้ามเนื้อทํางาน งดการเดินถ้าจําเป็ นควรใช้ไม้ค้ าํ ยันช่วย
I = Ice (นํ้าแข็ง ) ใช้น้ าํ แข็งประคบส่ วนที่บาดเจ็บ ปกติจะใช้ภายใน 24 – 48 ชัว่ โมง ครั้งละ 10 – 30 นาที
หยุดพัก 5 นาที วันละ 2 – 3 ครั้ง ความเย็นทําให้หลอดเลือดหดตัวเป็ นการลดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ทาํ
ให้เกิดอาการบวม
C = Compression (พัน) การพันกระชับส่ วนที่บาดเจ็บนั้น เพื่อป้ องกันเลือดออกจากหลอดเลือดเส้นเล็กๆ
ไม่ให้บวมต่อไป ควรใช้ผา้ สําลีผนื ใหญ่รองไว้ให้หนาๆโดยรอบก่อน แล้วพันด้วยผ้ายืดให้พอดีไม่รัดจน
แน่นเพราะจะทําให้ส่วนปลายจากที่พนั ไว้บวม

E = Elevation (ยก) ยกอวัยวะส่ วนที่บาดเจ็บขึ้นสูงกว่าระดับหัวใจ เพื่อให้เลือดไหลกลับได้สะดวกขึ้น
ช่วยลดอาการบวม
2.7.2 ระยะที่สอง เกิน 72 ชัว่ โมงไปแล้ว ระยะนี้จะไม่มีเลือดออกในมัดกล้ามเนื้อ ควรลดอาการบวมของ
กล้ามเนื้อต่อไปด้วยความร้อน (Heat) เพราะเป็ นการกระตุน้ ให้หลอดเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อส่ วนนั้น
ขยายตัว ทําให้มีการถ่ายเทเลือดบริ เวณที่บวมนั้นกลับไป

การปฐมพยาบาลโดยใช้หลักเกณฑ์

“ H.E.A.T ”
H = Hot ความร้อนจะช่วยให้เกิดการขยายตัวของหลอดเลือด ทําให้การไหลเวียนของเลือดดีข้ ึน
E = Elementary exercise โดยการออกกําลังกายแบบเกร็ งอยูก่ บั ที่ ร่ วมกับการออกกําลังกายแบบ
เคลื่อนไหว ช่วยให้เกิดการคลายตัวของเนื้อเยือ่ พร้อมกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
A = Advanced exercise เป็ นการออกกําลังกายแบบให้แรงต้านทานต่อกล้ามเนื้อ โดยใช้น้ าํ หนักหรื อ
สปริ งช่วยเพิ่มเสริ มสร้างกําลัง
T = Training ภายหลังการฝึ กกล้ามเนื้อได้เต็มที่แล้ว จะต้องฝึ กทักษะและการเคลื่อนไหวของแต่ละชนิด
กีฬาด้วย
2.8 การพันผ้า (Bandaging)
ผูป้ ฐมพยาบาลจะต้องฝึ กพันผ้าเสมอ จนสามารถพันได้ถูกต้อง และรวดเร็ ว ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินนั้น
เราไม่มีเวลาพอที่จะประณี ตได้ สิ่ งสําคัญในการพันผ้าคือต้องพันให้แน่นพอ ควรเรี ยนรู ้พ้นื ฐานเกี่ยวกับ
เทคนิคการพันผ้าไว้ประมาณ 2 -3 วิธี เพื่อจะได้ดดั แปลงพันส่ วนต่างๆของร่ างกายได้ทุกส่ วน
2.8.1 ชนิดของผ้ าพันแผล
ชนิดของผ้าพันแผลที่ใช้ในการปฐมพยาบาล แบ่งเป็ นกว้างๆได้ 2 ชนิด ได้แก่
1) ผ้าพันแผลชนิดเป็ นม้วน (Roller bandage)
2) ผ้าพันแผลชนิดเป็ นรู ปสามเหลี่ยม (Triangular bandage)
ในบางโอกาสวัสดุดงั กล่าวหาไม่ได้ ดังนั้นผูป้ ฐมพยาบาลอาจจะต้องดัดแปลงวัสดุอื่นๆ มาใช้แทน เช่น
ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว เสื้ อผ้า เข็มขัด แต่จะต้องเลือกเฉพาะที่สะอาดเท่านั้น

2.8.2 หลักการพันผ้ ายืดทีถ่ ูกต้ อง
1) ผ้าที่พนั ต้องอยูใ่ นลักษณะที่เป็ นม้วน แน่น สะอาด เพือ่ ให้มีน้ าํ หนักในการพันทุกครั้ง
2) การพันต้องหงายผ้าพันขึ้นเสมอ เพื่อป้ องกันไม่ให้ผา้ หล่นจากมือ
3) ควรใช้ส่วนที่เจ็บเป็ นจุดกึ่งกลางและแบ่งพื้นที่ที่จะพันออกไปแต่ละข้าง
4) การพันให้เริ่ มจากส่ วนปลายของอวัยวะไปยังส่วนโคลน เพื่อให้มีการรี ดเลือดที่คงั่ กลับสู่หวั ใจเป็ นการลด
บวม
5) การพันที่จะทําให้เกิดประสิ ทธิภาพควรพันแบบเลขแปด(8) หรื อแบบไขว้ เพราะจะทําให้อวัยวะถูก
ยึดแน่น
2.9 การเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเป็ นความจําเป็ นอย่างยิง่ เพราะการปฐมพยาบาลเพียงประทังไว้ชวั่ คราวเท่านั้น
ส่ วนการรักษาจนถึงขั้นหายปลอดภัยอยูท่ ี่แพทย์ การเคลื่อนย้ายผูป้ ่ วยเร็ วทันเวลา และถูกต้องตามวิธี
ลักษณะแห่งอุบตั ิเหตุที่ผปู ้ ่ วยได้รับ จะทําให้ผปู ้ ่ วยถึงมือแพทย์ได้โดยปลอดภัย

2.9.1 ข้ อควรคํานึงถึงในการเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
1) อย่าเคลื่อนย้ายผูป่วยขณะที่หายใจขัด หยุดการหายใจ หรื อมีเลือดออกมาก ต้องให้การช่วยเหลือก่อน
2) การเคลื่อนย้ายต้องระวังไม่ให้ส่วนของร่ างกายนั้นๆได้รับการกระทบกระเทือนเพราะการเคลื่อนย้าย
3) เลือกวิธีที่สะดวกที่สุด ตามลักษณะและอุปกรณ์ที่หาได้จากสิ่ งแวดล้อมในขณะนั้น
4) ต้องส่ งแพทย์ทุกราย อย่าคาดเดาเอาเองว่าผูป้ ่ วยคงไม่เป็ นอะไรมาก

2.9.2 วิธีการเคลือ่ นย้ ายผู้ป่วย
โดยทัว่ ไปจะใช้วิธีพยุง แบก หาม และอุม้

1) ถ้าผูป้ ่ วยสามารถค่อยๆเดินไปได้เอง จะใช้วิธีพยุงหรื อประคองไป
2) ถ้าผูป้ ่ วยนํ้าหนักไม่มาก ใช้วิธีแบกเอาไปคนเดียว
3) วิธีหามโดยใช้เปล ถ้าไม่สามารถหาเปลได้ ให้ดดั แปลงวัสดุอื่นมาใช้แทนเปล
4) วิธีอุม้ ถ้าผูป้ ่ วยต้องไปในท่าเหยียดยาวจําเป็ นต้องใช้ผอู ้ ุม้ ไปตามส่ วนต่างๆอย่างน้อย 3 คน
และถ้าผูป้ ่ วยต้องไปในท่านัง่ ผูป้ ฐมพยาบาลจับมือกันให้แน่นแล้วให้ผปู ้ ่ วยนัง่ บนมือแบบนัง่ เก้าอี้
หรื อให้ผปู ้ ่ วยนัง่ เก้าอี้แล้วยกไป
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