
                                                                        บทที ่6 

                   การปฐมพยาบาลและการป้องกนัการบาดเจ็บจากการออกกาํลงักายและการเล่นกฬีา 

                                                                                                                                    ผศ. กติิพงษ์ ขัตยิะ 

1. การปฐมพยาบาล 

        การปฐมพยาบาลคงไม่จาํกดัวา่จะเป็นแพทยห์รือพยาบาลเท่านั้น แต่ตอ้งเป็นบุคคลท่ีอยูใ่กลชิ้ดต่อ

เหตุการณ์ หรือเห็นเหตุการณ์นั้นเป็นคนแรกท่ีเขา้ช่วยเหลือ และทาํการปฐมพยาบาลอยา่งถูกตอ้งตามหลกั

วิชา 

        1.1 ความหมายของการปฐมพยาบาล และผู้ปฐมพยาบาล 

            1.1.1 การปฐมพยาบาล (First Aid) หมายถึง การช่วยเหลือขั้นตน้ ใหแ้ก่ผูบ้าดเจบ็ท่ีไดรั้บอุบติัเหตุ

หรือลม้ป่วยลง โดยใชส่ิ้งต่างๆเท่าท่ีจะหาไดใ้นขณะนั้นเพื่อใหผู้ป่้วย     

                  1) ยงัคงมีชีวิตอยูไ่ด ้         

                  2) ยงัคงมีอาการคงเดิมไม่ทรุดลง     

                  3) ช่วยใหทุ้เลาหรือหายป่วยไดดี้ข้ึน จนกวา่จะนาํส่งถึงแพทย ์

            1.1.2 ผู้ปฐมพยาบาล (First Aider) หมายถึง บุคคลท่ีช่วยเหลือผูป่้วยดว้ยความรู้การปฐมพยาบาล 

โดยใชเ้คร่ืองมือเท่าท่ีจะหาไดข้ณะนั้น 

          1.2 วตัถุประสงค์ของการปฐมพยาบาล 

            1.2.1 เพื่อช่วยชีวิต 

            1.2.2 ลดความรุนแรง ภาวะไม่พึงประสงค ์เพื่อป้องกนัความพิการ 

            1.2.3 บรรเทาความเจบ็ปวดทรมานและช่วยใหก้ลบัสู่สภาพเดิม 

 

 



        1.3 หลกัการทัว่ไปในการปฐมพยาบาล 

            1.3.1 ถา้ผูป่้วยหยดุหายใจใหรี้บผายปอดทนัทีจนกวา่ผูป่้วยจะหายใจเองได ้หรือจนกวา่รถพยาบาลจะ

มาถึง 

            1.3.2 หา้มเลือดถา้มีเลือดไหล และไม่ควรสมัผสับาดแผลท่ีมีเลือดของผูป่้วยโดยตรง 

            1.3.3 ผูป่้วยบางคร้ังอาจจะไม่รู้สึกตวั จะตอ้งใหค้วามช่วยเหลืออยา่งถูกตอ้ง การจดัท่านอน และการ

ระมดัระวงัเร่ืองทางเดินหายใจ จะช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บความปลอดภยัมากข้ึน 

            1.3.4 ถา้สงสยัวา่มีกระดูกหกัควรเขา้เฝือกชัว่คราวก่อนการเคล่ือนยา้ย  

            1.3.5 ถา้สงสยัวา่กระดูกสนัหลงัหกัควรระมดัระวงัในการเคล่ือนยา้ย เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อไข

สนัหลงัได ้

            1.3.6 ไม่ควรเคล่ือนยา้ยผูป่้วยถา้ไม่จาํเป็น 

            1.3.7 ในกรณีผูป่้วยไดรั้บบาดเจบ็สาหสัมาก ใหรี้บนาํส่งแพทยโ์ดยเร็วท่ีสุด 

1.4 สัญญาณชีพ (Vital sign) 

        สญัญาณชีพ เป็นตวับอกความมีชีวิต ใชป้ระเมินการทาํงานของอวยัวะในร่างกาย โดยเฉพาะหวัใจ ปอด 

และสมอง  และประเมินวินิจฉยัสุขภาพเบ้ืองตน้ 

        1.4.1 ความหมายของสัญญาณชีพ 

        สญัญาณชีพ คือ อาการสาํคญัท่ีสุดของส่ิงมีชีวิตท่ีช่วยบอกถึงความปกติหรือความผดิปกติของร่างกาย 

ประกอบดว้ย 4 อาการแสดง ไดแ้ก่ 

1) ชีพจร (อตัราการเตน้ของหวัใจ หรือ Pulse  หรือ Pulse rate ยอ่วา่ P) 

2) อตัราการหายใจ (Respiratory rate ยอ่วา่ RR หรือ R) 

3) อุณหภูมิร่างกาย (Body Temperature ยอ่วา่ T) 

4) ความดนัโลหิต (Blood pressure ยอ่วา่ BP) 



        สญัญาณชีพ เป็นอาการท่ีสามารถวดัไดด้ว้ยวิธีง่ายๆดว้ยตนเอง ยกเวน้ความดนัโลหิตท่ีตอ้งมีเคร่ืองวดั

แต่กเ็ป็นเคร่ืองท่ีผูใ้หญ่ทุกคนสามารถใชเ้ป็น  ค่าของสญัญาณชีพของแต่ละบุคคล ปกติจะไม่เท่ากนั ข้ึนอยู่

กบั อาย ุเพศ และตรวจในขณะพกั หรือหลงัการเคล่ือนไหว โดยเฉพาะการออกแรง และเม่ือเกิดความ

ผดิปกติหรือเกิดโรค เช่นเม่ือมีไข ้ชีพจร อตัราการหายใจ จะสูงข้ึน ความดนัโลหิต  และอุณหภูมิร่างกายอาจ

สูงหรือตํ่ากวา่ปกติ ข้ึนกบัความรุนแรงของโรค เป็นตน้ 

1.4.2 ค่าปกตสัิญญาณชีพในผู้ใหญ่ปกติ   

1) ชีพจร อตัราการเตน้ของหวัใจ วดัจากการใชน้ิ้วกลางและน้ิวช้ีคลาํการเตน้ของหลอดเลือดแดงตรง

ดา้นหนา้ของขอ้มือดา้นหวัแม่มือซ่ึงจะประมาณ 60 –100 คร้ัง/นาที  

2) อตัราการหายใจ วดัโดยดูจากการขยายตวัของช่องอก จะประมาณ 12 – 18 คร้ัง/นาที 

3) ความดนัโลหิต วดัจากเคร่ืองวดั จะประมาณ 90/60 – 120/80 มิลลิเมตรปรอท 

4) อุณหภูมิร่างกาย จะประมาณ 37 +/- 0.5 องศาเซลเซียส / Celsius 

1.5  การปฏิบัติการกู้ชีวติ (Cardio Pulmonary Resuscitation : CPR)  

            1.5.1 วตัถุประสงค์ของการปฏิบัติ CPR 

            1) เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่เน้ือเยือ่ของสมอง 

            2) ช่วยใหร้ะบบการขนส่งออกซิเจนของร่างกายเป็นไปตามปกติ โดยหวัใจสูบฉีดเลือดไปเล้ียง

อวยัวะต่างๆได ้

            3) ป้องกนัสมองตาย โดยการทาํใหเ้ลือดไปเล้ียงสมองอยา่งเพียงพอ 

            1.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติ CPR ( อายุ 9 ปีและมากกว่า) 

 ขั้นตอนที ่1 ตรวจสอบการมีสติ   

        ค่อยๆเขยา่ไหล่และถามเสียงดงัๆวา่ “คุณรู้สึกตวัหรือเปล่า” แลว้เรียกใหค้นอยูใ่กลช่้วยโทรศพัทเ์รียก

รถพยาบาล 

ขั้นตอนที ่2  เปิดทางเดินลมหายใจ และตรวจสอบการหายใจ (A = Airway) 



        โดยคุกเข่า  มือบนจบัหนา้ผากผูป่้วยใหแ้หงน มือล่างเชยคางข้ึนบน เอียงหูชิดกบัปากและจมูกผูป่้วย ตา

ดูหนา้อกผูป่้วยข้ึน-ลง หูฟังเสียงการหายใจ แกม้สมัผสัลมหายใจ ถา้ไม่มีลมหายใจใหช่้วยการหายใจ 

ขั้นตอนที ่3 ช่วยการหายใจ (B = Breathing) 

       ใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีบีบจมูกผูป่้วยใหแ้น่น  เสร็จแลว้เป่าลมเขา้ปากผูป่้วย 2 คร้ัง (คร้ังละ 2 วินาที) 

โดยหยดุถอนปากข้ึนก่อนเป่าปากคร้ังท่ี 2 

ขั้นตอนที ่4 ตรวจสอบชีพจร 

        วางน้ิวช้ีและน้ิวกลางบนลูกกระเดือกผูป่้วย แลว้เล่ือนไปอยูท่ี่ขา้งลาํคอเพื่อจบัชีพจรขา้งลาํคอ (Carotid 

arteries) ถา้พบชีพจร ใหเ้ป่าลมเขา้ปาก 1 คร้ัง ทุกๆ 5 วินาที ขณะรอรถพยาบาล (ไม่ตอ้งไปขั้นตอนท่ี 5   

และ 6)  แต่ถา้ไม่พบชีพจร ใหป้ฏิบติัขั้นตอนท่ี 5 และ 6 

ขั้นตอนที ่5 หาตําแหน่งทีว่างมือ 

        ลากน้ิวช้ีและน้ิวกลางไปตามขอบกระดูกชายโครง แลว้วางปลายน้ิวทั้งสองไวต้รงปลายกระดูกยอดอก 

และใชส้นัมืออีกขา้งวางบนหนา้อกต่อจากน้ิวช้ี แลว้วางมืออีกขา้งซอ้นกนั 

ขั้นตอนที ่6  กดหน้าอกช่วยระบบไหลเวยีนโลหิต (C = Circulation) 

        โนม้ตวัไปขา้งหนา้ขอ้ศอกเหยยีดตรง และกดลงตรงๆใหห้นา้อกยบุลงประมาณ 2 น้ิว ใหไ้ด ้80 – 100 

คร้ัง/นาที   กดหนา้อก 15 คร้ัง โดยนบั “ หน่ึง และสอง และสาม และ…  ” เม่ือครบแลว้ทาํการเป่าลมเขา้ปาก 

2 คร้ัง สลบักนัไปจนครบ 4 รอบ แลว้จึงตรวจสอบชีพจร 

1.5.3 ข้อควรระวงัในการปฏบัิติ CPR 

1)  การวางมือไม่ถูกตอ้ง อาจทาํใหก้ระดูกซ่ีโครง หรือปลายกระดูกยอดอกหกั 

2) การกดหนา้อกแรงและเร็วมากเกินไป อาจทาํใหห้วัใจชํ้าหรือกระดูกหกัได ้

3) การกดหนา้อกลึกเกินกวา่ 3 น้ิว อาจทาํใหห้วัใจชํ้าได ้

1.5.4 ความสําเร็จของการปฏิบัติ CPR 

    1) คลาํชีพจรได ้



    2) ผูป่้วยเร่ิมหายใจเอง 

    3) ม่านตาหดเลก็ลงและตอบสนองต่อแสง 

    4) ผูป่้วยเร่ิมรู้สึกตวั 

1.5.5 การหยุดปฏิบัติ CPR  

1) เม่ือการช่วยฟ้ืนคืนชีพประสบความสาํเร็จดงักล่าวแลว้ 

2) เม่ือมีทีมสุขภาพทีมอ่ืนมาช่วยเหลือ 

3) เม่ือผูช่้วยเหลือหมดแรงแลว้ 

 

รูปที ่6 แสดงขั้นตอนการปฏบัิติ CPR สําหรับผู้ใหญ่ (อายุ 9 ปีและมากกว่า) 

ทีม่า:จากแผนภาพประกอบหุ่นสาธิตการปฏิบัติ CPR 

2. การบาดเจ็บจากการออกกาํลงักาย และการเล่นกฬีา 



        ในการออกกาํลงักายหรือการเล่นกีฬานั้นมีโอกาสท่ีจะเกิดการบาดเจบ็ข้ึนไดต้ลอดเวลาทั้งขณะฝึกซอ้ม 

แข่งขนั หรือการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยจะมีความรุนแรงท่ีแตกต่างกนัข้ึนอยูก่บัลกัษณะการเล่นและ

ประเภทกีฬา 

        2.1 ความหมายของการบาดเจ็บจากการออกกาํลงักาย และการเล่นกฬีา 

        การบาดเจบ็ท่ีเกิดจากการออกกาํลงักายและการเล่นกีฬา (Sports injury) มีความหมายค่อนขา้งกวา้ง

โดยทัว่ไป หมายถึง การบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการเล่นกีฬา ซ่ึงอาจจะเกิดจากอุบติัเหตุ การฝึกท่ีผดิ การ

ขาดเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีเหมาะสม และขาดการอุ่นเคร่ือง (Warm up) หรือ ยดืกลา้มเน้ือ 

        2.2 การจําแนกการบาดเจ็บจากการเล่นกฬีา 

การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาสามารถจาํแนกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

2.2.1 การบาดเจบ็ท่ีเกิดจากภยนัตราย(Traumatic injury)เป็นการบาดเจบ็ต่อเน้ือเยือ่หรือโครงสร้างของ

ร่างกาย ท่ีสามารถเห็นและทราบไดท้นัทีทั้งขณะเล่นและขณะซอ้ม อาจทาํใหเ้ล่นต่อไปไม่ได ้ หากไดรั้บ

การรักษาอยา่งถูกตอ้งและเหมาะสมจะทาํใหก้ลบัไปเล่นไดเ้หมือนปกติ  การบาดเจบ็ลกัษณะน้ี เช่น อาการ

ตะคริว กลา้มเน้ือฉีก ขอ้เทา้พลิก เป็นตน้ 

2.2.2 การบาดเจบ็ท่ีเกิดจากการใชง้านมากเกินไป(Overuse injury)เป็นการบาดเจบ็ต่อเน้ือเยือ่หรือโครงสร้าง

ของร่างกาย ท่ีไม่สามารถสงัเกตเห็นไดห้รือยากต่อการวนิิจฉยั บางคร้ังมีการบาดเจบ็เร้ือรังเม่ือทราบอาจทาํ

ใหย้ากต่อการรักษาได ้การบาดเจบ็ลกัษณะน้ี เช่น เอน็กลา้มเน้ืออกัเสบ ภาวะกลา้มเน้ือปวดตึง เป็นตน้ 

การบาดเจบ็จากการเล่นกีฬามีระดบัความรุนแรงข้ึนอยูก่บัประเภทกีฬา กีฬาท่ีมีการบาดเจบ็มากท่ีสุด คือ 

กีฬาประเภทปะทะ เช่น ฟุตบอล  รองลงมา คือ กีฬาประเภทไม่ปะทะ เช่น แบดมินตนั อวยัวะท่ีมีการ

บาดเจบ็มากท่ีสุด คือ ขอ้ต่อและเอน็ยดึขอ้ต่อ รองลงมา คือ กลา้มเน้ือ ส่วนชนิดของการบาดเจบ็ท่ีพบไดบ่้อย 

คือ ขอ้เคลด็ ขอ้แพลง(Sprain)  และกลา้มเน้ือฉีก(Strain)  ส่วนของร่างกายท่ีไดรั้บการบาดเจบ็มากท่ีสุด คือ 

ขา รองลงมา คือ แขน 

 

 

        2.3 สาเหตุของการบาดเจ็บจากการออกกาํลงักาย และเล่นกฬีา 



        2.3.1 สาเหตุในนกักีฬา (Intrinsic)  เช่น นกักีฬาขาดความสมบูรณ์ อบอุ่นร่างกายไม่เพียงพอ จิตใจ

บา้บ่ินมุทะลุหรือขาดสมาธิ ขาดความรู้กฎ กติกา และเทคนิคท่ีถูกตอ้ง เป็นตน้ 

        2.3.2 สาเหตุจากภายนอก (Extrinsic) เช่น เคร่ืองแต่งกายไม่เหมาะสม สนามและอุปกรณ์ไม่อยูใ่นสภาพ

ดี และการไม่ใชเ้คร่ืองป้องกนั เป็นตน้ 

        2.4 การป้องกนัการบาดเจ็บจากการออกกาํลงักาย และเล่นกฬีา 

        เม่ือพิจารณาจากสาเหตุของการบาดเจบ็จากการออกกาํลงักาย และเล่นกีฬาแลว้นกักีฬาหรือผูอ้อกกาํลงั

กายมีการเตรียมพร้อม และหาทางแกไ้ข หรือหลีกเล่ียงในสาเหตุดงักล่าว จะสามารถป้องกนัการบาดเจบ็จาก

การออกกาํลงักาย และเล่นกีฬาไดเ้ป็นส่วนมาก  

 

 

        2.5 การประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ ( Athletic Injury Assessment) 

        ก่อนใหก้ารช่วยเหลือผูป่้วย จะตอ้งทาํการประเมินสภาพการบาดเจบ็ของผูป่้วยก่อน จึงจะสามารถให้

การดูแลท่ีเหมาะสมได ้ 

        2.5.1 ข้อควรคาํนึงในการประเมินสถานการณ์การบาดเจ็บ 

1)  ทาํการประเมินการบาดเจบ็เม่ือไร (When to Assess) เวลาท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือใหท้าํการประเมินใหเ้ร็ว

ท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ทั้งน้ีเน่ืองจาก เม่ือเวลาผา่นไปอาการและอาการแสดงท่ีเกิดจากการบาดเจบ็ซ่ึงช่วยในการ

ประเมินไดถู้กตอ้ง อาจจะถูกปิดบงัดว้ยอาการปวด บวม อกัเสบ หรือจากการหดเกร็งของกลา้มเน้ือได ้

2)  ทาํการประเมินสภาพการบาดเจบ็ท่ีไหน (Where to Assess) ในทางทฤษฎีแลว้ สถานท่ีท่ีเกิดเหตุบาดเจบ็

เป็นท่ีท่ีถูกตอ้งท่ีสุดในการประเมินสภาพการบาดเจบ็   สาํหรับในสนามแข่งขนัจาํเป็นท่ีจะตอ้งนาํผูบ้าดเจบ็

ออกจากสนามก่อน 

3)ทาํใหมี้สติ ไม่ต่ืนเตน้ ( Remain Calm) การประเมินสภาพการบาดเจบ็ ไม่ควรกระทาํดว้ยความรีบด่วน

เกินไป เพราะอาจจะทาํใหเ้กิดความผดิพลาดได ้



4)ทกัษะในการประเมินสภาพการบาดเจบ็ จาํเป็นตอ้งอาศยัทกัษะเฉพาะตวั จึงควรไดรั้บการฝึก เพื่อทบทวน

ความรู้ และฝึกทกัษะของตนเองเป็นระยะๆ 

       2.5.2 ขั้นตอนการประเมินสภาพการบาดเจ็บ (Assessment Procedures) 

        ในการประเมินสภาพการบาดเจบ็จากการออกกาํลงักายและเล่นกีฬา แบ่งออกไดเ้ป็น 2 ส่วนดว้ยกนั 

ไดแ้ก่ 

1) การสาํรวจการบาดเจบ็ปฐมภูมิ (Primary survey)หมายถึง การประเมินสภาพการบาดเจบ็ท่ีเก่ียวขอ้งกบั

การประเมินกลไกพ้ืนฐานของการมีชีวิต ซ่ึงประกอบดว้ย  ทางเดินหายใจ(Airway) การหายใจ(Breathing) 

และการไหลเวียนเลือด(Circulation)ถึงแมว้า่การบาดเจบ็จากการออกกาํลงักายและเล่นกีฬามีโอกาสท่ีจะเกิด

การบาดเจบ็ท่ีรุนแรงถึงขั้นคุกคามการมีชีวติรอดนอ้ยกต็าม  แต่ผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งมีความรู้และสามารถ

ปฏิบติัการช่วยชีวิตไดอ้ยา่งเหมาะสมและทนัท่วงที ในการประเมินสภาพการบาดเจบ็ปฐมภูมิ จะตอ้งทาํดว้ย

ความรวดเร็ว และสมบูรณ์ เน่ืองจากระยะเวลาของการมีชีวิตรอดมีอยูจ่าํกดั ซ่ึงไม่ควรเกิน 1-2 นาที 

ไม่เช่นนั้นการช่วยชีวิต อาจจะไม่ไดผ้ล หรือเกิดความพิการตามมาได ้ แต่ถา้การบาดเจบ็ไม่รุนแรง ผูป่้วย

สามารถพดูคุยได ้โตต้อบได ้ใหท้าํการประเมินการบาดเจบ็ทุติยภูมิ และใหก้ารปฐมพยาบาลตามชนิด และ

ความรุนแรงของการบาดเจบ็ต่อไป 

2)การสาํรวจการบาดเจบ็ทุติยภูมิ (Secondary survey)หมายถึง การประเมินสภาพการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึน

ทั้งหมด โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัตามลาํดบั ก่อน – หลงั ดงัน้ี  

2.1)ซกัถามอาการ(History) ในการซกัถามอาการ ขอ้มูลท่ีควรจะไดจ้ากการพดูคุย เช่น ตาํแหน่งท่ีบาดเจบ็ 

เป็นการบาดเจบ็ซํ้ าท่ีเดิมหรือไม่ ระดบัความรู้สึกตวั เป็นตน้ 

2.2)สงัเกต(Observation) ในการสงัเกตส่ิงสาํคญัท่ีจะตอ้งดู เช่น ส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดบาดเจบ็โดยรวม สงัเกต

อาการ การทรงตวั  เป็นตน้ 

2.3)ตรวจร่างกาย(Physical examination) ขอ้มูลท่ีไดจ้ากการตรวจร่างกาย เช่น ตาํแหน่งท่ีเจบ็ กดเจบ็ การ

บวม การเสียรูป เป็นตน้ 

        เม่ือทาํการประเมินสภาพการบาดเจบ็เสร็จ ผูป้ฐมพยาบาลกส็ามารถใหก้ารปฐมพยาบาลหรือช่วยเหลือ

ไดอ้ยา่งเหมาะสม และควรตระหนกัไวเ้สมอวา่  ควรปฏิบติัดว้ยความรวดเร็วท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้และให้



ถูกตอ้ง สมบูรณ์มากท่ีสุด เพือ่ใหผู้ป่้วยปลอดภยัท่ีสุด และสามารถกลบัมาเล่นกีฬาหรือออกกาํลงักายได้

ดงัเดิม 

2.6 การบาดเจ็บจากการออกกาํลงักาย และเล่นกฬีาทีพ่บบ่อย 

2.6.1 อาการช้ําบวม (Contusion) เกิดจากการกระทบกระแทกกนั ทาํใหมี้การฉีกขาดของเสน้เลือดใตผ้วิหนงั

ชั้นท่ีลึกลงไปถึงกลา้มเน้ือหรือเยือ่หุม้กระดูก 

2.6.2 กล้ามเนือ้ฉีก (Strain) เกิดจากการท่ีกลา้มเน้ือถูกยดืออกอยา่งแรง ส่วนใหญ่เป็นเพราะการทาํงานของ

กลา้มเน้ือไม่ประสานงานกนั 

2.6.3 ตะคริว (Muscle cramp) เป็นการบาดเจบ็ท่ีเกิดข้ึนกบันกักีฬาท่ีไม่สมบูรณ์พอ สาเหตุเน่ืองจากการขาด

เลือดไปเล้ียงกลา้มเน้ือ  และการขาดเกลือแร่ เช่น เกลือโซเดียม ซ่ึงเสียไปกบัเหง่ือ เป็นตน้ 

2.6.4 ข้อแพลง (Sprain) เกิดจากการท่ีเอน็ของขอ้ถูกยดืมากกวา่ปกติจนมีการฉีกขาดของเอน็ ทาํใหก้าร

เคล่ือนไหวติดขดั 

2.7 การรักษาและดูแลเบือ้งต้นภายหลงัการบาดเจ็บจากการกฬีา 

        ภายหลงัการบาดเจบ็จากการเล่นกีฬาผูป่้วยควรไดรั้บการดูแลและรักษาเบ้ืองตน้ ซ่ึงสามารถทาํไดด้ว้ย

ตนเองก่อนท่ีจะไปรับการรักษาท่ีโรงพยาบาล โดยแนวทางในการรักษาเบ้ืองตน้ มีดงัน้ี 

2.7.1  ระยะแรก  ภายใน 48 – 72 ชัว่โมง เป็นระยะท่ีเลือดออกจากกลา้มเน้ือและบวม ระยะน้ีหา้มนวด

บริเวณท่ีบาดเจบ็ การปฐมพยาบาลโดยใชห้ลกัเกณฑ ์“ R.I.C.E ” 

    R = Rest (พกั ) พกัส่วนท่ีบาดเจบ็ไม่ใหก้ลา้มเน้ือทาํงาน งดการเดินถา้จาํเป็นควรใชไ้มค้ ํ้ายนัช่วย 

    I = Ice (นํ้าแขง็ ) ใชน้ํ้ าแขง็ประคบส่วนท่ีบาดเจบ็ ปกติจะใชภ้ายใน 24 – 48 ชัว่โมง คร้ังละ 10 – 30 นาที 

หยดุพกั 5 นาที วนัละ 2 – 3 คร้ัง ความเยน็ทาํใหห้ลอดเลือดหดตวัเป็นการลดเลือดท่ีมาเล้ียงกลา้มเน้ือไม่ทาํ

ใหเ้กิดอาการบวม  

    C = Compression (พนั) การพนักระชบัส่วนท่ีบาดเจบ็นั้น เพื่อป้องกนัเลือดออกจากหลอดเลือดเสน้เลก็ๆ

ไม่ใหบ้วมต่อไป ควรใชผ้า้สาํลีผนืใหญ่รองไวใ้หห้นาๆโดยรอบก่อน แลว้พนัดว้ยผา้ยดืใหพ้อดีไม่รัดจน

แน่นเพราะจะทาํใหส่้วนปลายจากท่ีพนัไวบ้วม 



    E = Elevation (ยก) ยกอวยัวะส่วนท่ีบาดเจบ็ข้ึนสูงกวา่ระดบัหวัใจ เพื่อใหเ้ลือดไหลกลบัไดส้ะดวกข้ึน 

ช่วยลดอาการบวม  

2.7.2  ระยะที่สอง เกิน 72 ชัว่โมงไปแลว้ ระยะน้ีจะไม่มีเลือดออกในมดักลา้มเน้ือ ควรลดอาการบวมของ

กลา้มเน้ือต่อไปดว้ยความร้อน (Heat) เพราะเป็นการกระตุน้ใหห้ลอดเลือดท่ีมาเล้ียงกลา้มเน้ือส่วนนั้น

ขยายตวั  ทาํใหมี้การถ่ายเทเลือดบริเวณท่ีบวมนั้นกลบัไป        การปฐมพยาบาลโดยใชห้ลกัเกณฑ ์               

“ H.E.A.T ” 

    H = Hot  ความร้อนจะช่วยใหเ้กิดการขยายตวัของหลอดเลือด ทาํใหก้ารไหลเวยีนของเลือดดีข้ึน 

    E = Elementary exercise โดยการออกกาํลงักายแบบเกร็งอยูก่บัท่ี ร่วมกบัการออกกาํลงักายแบบ

เคล่ือนไหว ช่วยใหเ้กิดการคลายตวัของเน้ือเยือ่ พร้อมกบัการหดตวัของกลา้มเน้ือ 

    A = Advanced exercise เป็นการออกกาํลงักายแบบใหแ้รงตา้นทานต่อกลา้มเน้ือ โดยใชน้ํ้ าหนกัหรือ

สปริงช่วยเพิ่มเสริมสร้างกาํลงั 

    T = Training ภายหลงัการฝึกกลา้มเน้ือไดเ้ตม็ท่ีแลว้ จะตอ้งฝึกทกัษะและการเคล่ือนไหวของแต่ละชนิด

กีฬาดว้ย 

2.8 การพนัผ้า (Bandaging)  

        ผูป้ฐมพยาบาลจะตอ้งฝึกพนัผา้เสมอ จนสามารถพนัไดถู้กตอ้ง และรวดเร็ว ในสถานการณ์ท่ีฉุกเฉินนั้น

เราไม่มีเวลาพอท่ีจะประณีตได ้ ส่ิงสาํคญัในการพนัผา้คือตอ้งพนัใหแ้น่นพอ  ควรเรียนรู้พื้นฐานเก่ียวกบั

เทคนิคการพนัผา้ไวป้ระมาณ 2 -3 วิธี เพื่อจะไดด้ดัแปลงพนัส่วนต่างๆของร่างกายไดทุ้กส่วน 

2.8.1 ชนิดของผ้าพนัแผล  

        ชนิดของผา้พนัแผลท่ีใชใ้นการปฐมพยาบาล แบ่งเป็นกวา้งๆได ้2 ชนิด ไดแ้ก่ 

1) ผา้พนัแผลชนิดเป็นมว้น (Roller bandage) 

2) ผา้พนัแผลชนิดเป็นรูปสามเหล่ียม (Triangular bandage) 

        ในบางโอกาสวสัดุดงักล่าวหาไม่ได ้ดงันั้นผูป้ฐมพยาบาลอาจจะตอ้งดดัแปลงวสัดุอ่ืนๆ มาใชแ้ทน เช่น  

ผา้เช็ดหนา้ ผา้เช็ดตวั เส้ือผา้ เขม็ขดั แต่จะตอ้งเลือกเฉพาะท่ีสะอาดเท่านั้น 



2.8.2 หลกัการพนัผ้ายดืทีถู่กต้อง 

1) ผา้ท่ีพนัตอ้งอยูใ่นลกัษณะท่ีเป็นมว้น แน่น สะอาด เพือ่ใหมี้นํ้ าหนกัในการพนัทุกคร้ัง 

2) การพนัตอ้งหงายผา้พนัข้ึนเสมอ เพื่อป้องกนัไม่ใหผ้า้หล่นจากมือ 

3) ควรใชส่้วนท่ีเจบ็เป็นจุดก่ึงกลางและแบ่งพื้นท่ีท่ีจะพนัออกไปแต่ละขา้ง 

4) การพนัใหเ้ร่ิมจากส่วนปลายของอวยัวะไปยงัส่วนโคลน เพื่อใหมี้การรีดเลือดท่ีคัง่กลบัสู่หวัใจเป็นการลด

บวม 

5) การพนัท่ีจะทาํใหเ้กิดประสิทธิภาพควรพนัแบบเลขแปด(8) หรือแบบไขว ้เพราะจะทาํใหอ้วยัวะถูก

ยดึแน่น 

2.9 การเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 

        การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเป็นความจาํเป็นอยา่งยิง่ เพราะการปฐมพยาบาลเพียงประทงัไวช้ัว่คราวเท่านั้น 

ส่วนการรักษาจนถึงขั้นหายปลอดภยัอยูท่ี่แพทย ์ การเคล่ือนยา้ยผูป่้วยเร็วทนัเวลา และถูกตอ้งตามวิธี

ลกัษณะแห่งอุบติัเหตุท่ีผูป่้วยไดรั้บ จะทาํใหผู้ป่้วยถึงมือแพทยไ์ดโ้ดยปลอดภยั 

 

2.9.1 ข้อควรคาํนึงถึงในการเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 

1) อยา่เคล่ือนยา้ยผปู่วยขณะท่ีหายใจขดั  หยดุการหายใจ หรือมีเลือดออกมาก ตอ้งใหก้ารช่วยเหลือก่อน 

2) การเคล่ือนยา้ยตอ้งระวงัไม่ใหส่้วนของร่างกายนั้นๆไดรั้บการกระทบกระเทือนเพราะการเคล่ือนยา้ย 

3) เลือกวิธีท่ีสะดวกท่ีสุด ตามลกัษณะและอุปกรณ์ท่ีหาไดจ้ากส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้น 

4) ตอ้งส่งแพทยทุ์กราย อยา่คาดเดาเอาเองวา่ผูป่้วยคงไม่เป็นอะไรมาก 

 

2.9.2 วธีิการเคลือ่นย้ายผู้ป่วย 

        โดยทัว่ไปจะใชว้ิธีพยงุ แบก หาม และอุม้  



1) ถา้ผูป่้วยสามารถค่อยๆเดินไปไดเ้อง จะใชว้ิธีพยงุหรือประคองไป 

2) ถา้ผูป่้วยนํ้าหนกัไม่มาก  ใชว้ิธีแบกเอาไปคนเดียว 

3) วิธีหามโดยใชเ้ปล ถา้ไม่สามารถหาเปลได ้ใหด้ดัแปลงวสัดุอ่ืนมาใชแ้ทนเปล  

4) วิธีอุม้ ถา้ผูป่้วยตอ้งไปในท่าเหยยีดยาวจาํเป็นตอ้งใชผู้อุ้ม้ไปตามส่วนต่างๆอยา่งนอ้ย 3 คน 

และถา้ผูป่้วยตอ้งไปในท่านัง่ ผูป้ฐมพยาบาลจบัมือกนัใหแ้น่นแลว้ใหผู้ป่้วยนัง่บนมือแบบนัง่เกา้อ้ี 

หรือใหผู้ป่้วยนัง่เกา้อ้ีแลว้ยกไป 
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