หนวยที่ 14 การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ
การปฐมพยาบาลในสถานประกอบการ เปนการใหความชวยเหลือเบื้องตนแกผูปฏิบตั ิงานที่ไดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
ปองกันภาวะแทรกซอนตางๆ เพื่อใหฟน ตัวไดเร็ว กอนทีจ่ ะสงไปยังตรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทยเพื่อรับการ
รักษาตอไป
ความสําคัญของการปฐมพยาบาล
1. ชวยรักษาชีวิตผูปวย
2. ชวยปองกันไมใหผูปว ยไดรับอันตรายมากขึ้น
3. ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวย
4. ชวยใหผูปวยฟนตัวและกลับคืนสูสภาพเดิมโดยเร็ว
ขั้นตอนการปฐมพยาบาลประกอบการ
1. ประเมินสภาพผูปวย
2. ประเมินสภาพแวดลอม
3. ดําเนินการปฐมพยาบาล
4. บันทึกรายละเอียดเหตุการณ
5. นําผูปวยสงตอเพื่อรับการรักษา
การเคลื่อนยายผูปวยจะทําในกรณีจําเปนเพื่อความปลอดภัยของผูปว ยและผูปฐมพยาบาล โดยการเคลื่อนยายจะแบงเปน 2
ประเภท คือ การเคลื่อนยายโดยไมใชอุปกรณ และการเคลื่อนยายโดยใชอุปกรณ ไดแก เกาอี้ ผาหม เปลหาม
- การเคลื่อนยายผูปวยโดยวิธีอมุ กอดดานหนาเหมาะกับกรณีผูบาดเจ็บทีม่ ีบาดแผลที่เทา
- วิธีลากดวยคอ เหมาะกับเลื่อนยายผูบาดเจ็บหมดสติอยูใ นกองเพลิง
- การเคลื่อนยายผูปวยดวยวิธีพยุงเดินดวย 2 คนเหมาะกับกรณี ผูบาดเจ็บรูสึกตัวดีแตรูปรางใหญ
ขั้นตอนการปฏิบัติการกูชพี (CPR) จะทําในผูปวยที่มีภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน ซึ่งมี
3 ขั้นตอน คือ การเปดทางเดินหายใจหรือการฝายปอดโดยการเปาปากหรือเปาจมูก และการชวยการไหลเวียนเลือดโดยการ
นวดหัวใจ ซึ่งในการปฏิบัตกิ ารกูชีพอาจทําเพียงคนเดียวหรือสองคนก็ได
1. A (Airway) คือการเปดทางเดินหายใจใหโลง 2 วิธี คือ
- วิธีกดหนาผากและดันคางขึ้น (Head tilt-chin lift) เปนวิธีที่ทําใหทางเดินหายใจเปดไดดีที่สุด
- วิธียกกระดูกขากรรไกร (Jaw thrust)
2. B (Breathing) คือ การชวยหายใจ 2 วิธี คือ
- การชวยหายใจดวยวิธีเปาปาก (Mouth to mouth)
- การชวยหายใจดวยวิธีเปาจมูก (Mouth to nose)
3. C (Circulation) คือการชวยการไหลเวียนเลือด เปนการชวยการไหลเวียนเลือดหลังจากที่หวั ใจหยุดเตนโดยการกดหนาอก
ภายนอก หรือเรียกวา การนวดหัวใจ อัตรา 60 ครั้ง/นาที

การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับอันตรายจากสิง่ มีพิษ
หลักการปฐมพยาบาลผูที่ไดรับสารพิษเขาสูรางกาย ทั้ง 3 ทาง คือ ทางการหายใจทําไดโดยใหการนําผูปวยออกมาสูที่ที่มี
อากาศถายเทไดสะดวกเพื่อใหไดรับออกซิเจนอยางเพียงพอ ทางปากทําไดโดยการทําใหสารพิษเจือจาง รีบนําผูปวยสง
โรงพยาบาลภายใน 15 นาที การทําใหอาเจียน การใชสารดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหารทางผิวหนังโดยการลางบริเวณ
ที่ถูกสารพิษดวยน้าํ ไหลผานจํานวนมาก
สารพิษ (Poisons) หมายถึง สารเคมีที่มีสภาพเปนของแข็ง ของเหลว หรือกาซ ซึ่งเขาสูรางกายทางปาก ทางเดินหายใจหรือทาง
ผิวหนัง แลวทําใหเกิดอันตรายตอโครงสรางและหนาที่ของรางกายดวยปฏิกิริยาทางเคมี โดยอันตรายที่เกิดขึ้นจะมากหรือนอย
ขึ้นอยูกับคุณสมบัติ ปริมาณ และทางเขาสูรางกาย
แบงตามลักษณะการออกฤทธิ์ได 4 ชนิดคือ
1. ชนิดกัดเนื้อ ไหมพอง กรด ดาง
2. ชนิดทําใหระคายเคือง ปวดแสบปวดรอน
3. ชนิดกดระบบประสาท หมดสติ หลับ
4. ชนิดกระตุน ประสาท เพอคลั่ง ตื่นเตน
- เมื่อกินสารพิษพวกทินเนอรเขาไป รีบนําสงโรงพยาบาลและหามทําใหอาเจียน
- ถาสารละลายโซเดียมไบคารบอเนตกระเด็นเขาตาผูปฎิบัติงานที่สวมคอนแทคเลนส หามถอดคอนแทคเลนสออก แตใหรีบ
ลางตาดวยน้าํ สะอาดไหลผานอยางนอย 20 นาที
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับอันตรายจากสัตว
สัตวมีพิษที่พบบอยในสถานประกอบการ ไดแก ผึ้ง ตอ แตน ใหทําการปฐมพยาบาลโดยการรัดเหนือแผลที่ถูกตอยแลวดึงเอา
เหล็กในออก แมงปองและตะขาบ ใหทําการปฐมพยาบาลโดยรัดเหนือแผลแลวประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการปวดและบวม
งูพิษ ใหทําการปฐมพยาบาลโดยใหผูปวยพักอยูนิ่ง รัดเหนือแผลที่ถูกกัด แลวรีบนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันที สุนัขกัด ใหทํา
การปฐมพยาบาลโดยหามเลือดลางบาดแผลใหสะอาด และนําผูปวยสงโรงพยาบาลเพื่อรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัข
บาและบาดทะยัก
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับอันตรายจากพืช
ผูปฏิบัติงานจะไดรับอันตรายจากพืชมีพิษ เชน เห็ดพิษ ผักหวานปา โดยการรับประทานเขาไป การปฐมพยาบาลทําไดโดยการ
ทําใหอาเจียน ทําใหสารพิษเจือจางดวยการดื่มนมหรือน้ํา การใหรับประทานผงถานเพือ่ ดูดซับสารพิษ
ประเภทของสารพิษจากพืช จําแนกตามการออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา เปน 4 ประเภท
1. สารพิษจากพืชที่ทําใหเกิดการระคายเคืองตอระบบทางเดินอาหาร
2. สารพิษจากพืชที่ออกฤทธิ์ตอระบบประสาทสวนกลางและจิตใจ
3. สารพิษจากพืชที่มีฤทธิ์ตอระบบหมุนเวียนโลหิต
4. สารพิษจากพืชที่มีอันตรายตอตับและอวัยวะอืน่ ๆ
ลักษณะของเห็ดพิษ
- มีวงแหวนที่ตน เห็ดตรงตําแหนงต่ํากวาหมวกเห็ดเล็กนอย
- หมวกเห็ดมีลักษณะไมเรียบ
- บนหมวกเห็ดมีผงหยาบๆ
- หมวกเห็ดมักจะเปราะแตกงายเมื่อแตะเบาๆ

- บางชนิดเมื่อหักกานเห็ดดานที่ติดดิน จะเห็นน้ําลักษณะเปนยางเหนียวเยิ้มที่กานเห็ด

หลักปฏิบัติโดยทั่วไปในการปฐมพยาบาลผูที่รับประทานพืชที่มีพิษเขาไป
1. ทําใหอาเจียนในกรณีที่ผูปว ยรูสึกตัวดี เพือ่ เอาสารพิษออกจากรางกาย
2. ใหดื่มนมเพือ่ ชวยเจือจางสารพิษและเคลือบกระเพาะอาหาร แตถาไมมีนม ใหดื่มน้ํามากๆ เพื่อชวยเจือจางสารพิษ
3. ใหผูปวยรับประทานผงถานเพื่อชวยดูดซับสารพิษในระบบทางเดินอาหาร
4. ใหการปฐมพยาบาลตามอาการ เชน หากมีภาวะหายใจลําบากตองชวยการหายใจ หรือถาหัวใจหยุดเตนตองรีบนวดกระตุน
หัวใจ
5. รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันที
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ
การปฐมพยาบาลผูที่มีบาดแผลฟกช้ําและบาดแผลผิวหนังฉีกขาด
บาดแผลแบงออกเปน 2 ชนิดคือบาดแผลฟกช้ําหรือบาดแผลเปด ซึ่งใหการปฐมพยาบาลโดยใหประคบเย็นเพื่อลดอาการปวด
และบวมแลวประคบรอน เพื่อสลายกอนเลือดที่ค่งั ใตผิวหนัง บาดแผลผิวหนังฉีกขาดหรือบาดแผลปด คือบาดแผลถลอก ถูก
ตัด ฉีกขาด ถูกแทง ซึ่งใหการปฐมพยาบาลโดยการลางทําความสะอาดบาดแผล ถามีวตั ถุขนาดใหญปกคาแผลหามดึงออก ทํา
การหามเลือด และทําความสะอาดบาดแผลดวยแอลกอฮอล แลวปดแผลไวกอนนําสงโรงพยาบาล
หลักการปฐมพยาบาลบาดแผลไหมพอง โดยถาเปนแผลลึกระดับที่ 1 และแผลมีขนาดเล็ก ใหใชความเย็นประคบบริเวณ
บาดแผลเพื่อลดอาการปวดแสบปวดรอนและลด ความรอนที่จะทําลายที่เนื้อเยื่อ ถาแผลมีตุมพองหามเจาะแตใหปดแผลไว
ดวยผาสะอาด ถามีอาการช็อกใหรีบปฐมพยาบาลอาการช็อก และถาหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตนใหทําการกูชีพแลวรีบนําสง
โรงพยาบาลทันที
บาดแผลไหมพองระดับที่ 1 ผิวหนังเปนสีคล้ํา ใหประคบเย็นลดอาการปวดแสบปวดรอน ทาดวยวุนวางหางจระเขได
บาดแผลไหมพองระดับที่ 2 แผลไมใหญมากโดยกวางไมเกิน 3 ฝามือ
บาดแผลไหมพองระดับที่ 3 เปนบาดแผลทีร่ ุนแรงและอันตรายมาก การชวยเหลือคลุมดวยผาบางที่สะอาดแลวนําสง
โรงพยาบาล
การปฐมพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บที่กระดูก ขอ และกลามเนื้อ
หลักสําคัญของการปฐมพยาบาลผูปวยกระดูกหัก คือ
1. ใหสวนที่หกั อยูนิ่งๆ โดยเขาเผือกชั่วคราวหรือการพันผายึดใหนิ่ง
2. หากตองเคลื่อนยายผูปวยใหทําดวยความระมัดระวัง โดยเฉพาะผูปวยที่กระดูกสันหลังหัก
3. หากกระดูกหักชนิดเปด มีบาดแผลและมีเลือดออกมากใหหามเลือดโดยใชผาสะอาดกดที่บาดแผล ปฐมพยาบาลบาดแผล
เหมือนกับบาดแผลฉีกขาด แลวรีบนําผูป วยสงโรงพยาบาลทันที

หลักสําคัญในการปฐมพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บที่ขอ คือ
1. งดการใชอวัยวะนั้นเพื่อใหขออยูนิ่ง
2. ประคบเย็นเพื่อลดบวมและลดความเจ็บปวด
3. ยึดพยุงอวัยวะนั้นดวยการใชผาพัน
4. รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาลทันที
หลักสําคัญในการปฐมพยาบาลผูที่ไดรับบาดเจ็บที่กลามเนื้อ คือ
1. หยุดพักการใชกลามเนื้อนัน้ ทันที
2. ยกบริเวณทีบ่ าดเจ็บใหสูง เพื่อลดการบวม
3. ประคบเย็นบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อลดอาการปวด บวม
4. ใชผายืดพันบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อใหเลือดหยุดคั่งและจํากัดการเคลื่อนไหว
การปฐมพยาบาลผูที่ถูกกระแสไฟฟา
ผลของกระแสไฟฟาที่ทําอันตรายตอรางกาย คือ
- กลามเนื้อกระตุกหรือเกิดการหดตัว
- ระบบประสาทชะงักหรือเปนอัมพาตชั่วคราว
- หัวใจเกิดการเตนกระตุกหรือเตนถี่รัว
- หัวใจหยุดทํางานทันที
- เนื้อเยื่อและเซลลภายในรางกายถูกทําลาย
หลักการสําคัญในการปฐมพยาบาลผูถูกกระแสไฟฟา
- หามสัมผัสผูที่ถูกกระแสไฟฟาดูดหรือ ชอตอยู
- ตัดกระแสไฟฟาหรือใชวิธกี ารที่ปลอดภัยในการชวยเหลือผูปวยออกมาจากการเปนสวนหนึ่งของวงจรไฟฟา
- เคลื่อนยายผูปว ยออกจากที่เกิดเหตุอยางปลอดภัย
- ถามีการหยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตนใหทาํ การกูชีพทันทีแลวรีบนําผูป วยสงโรงพยาบาล
หลักสําคัญของการปฐมพยาบาลผูที่จมน้ํา
1. หลังจากชวยเหลือผูปวยขึน้ มาจากน้ําไดแลว ใหตรวจการหายใจและการเตนของหัวใจ ถาผูปวยหยุดหายใจหรือหัวใจหยุด
เตน ใหรีบทําการกูชีพทันที
2. ใหความอบอุนกับรางกายผูปวย
3. ปฐมพยาบาลตามอาการบาดเจ็บ เชน มีบาดแผล เลือดออก กระดูกหัก
4. รีบนําผูปวยสงโรงพยาบาล
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