
บทที่ 1 
หลักการเบือ้งตนของการปฐมพยาบาล 

 
การปฐมพยาบาลหรือการปจจุบันพยาบาล  เปนการชวยเหลือผูปวยหรือผูบาดเจ็บอยาง

ทันทีทันใดที่ไดรับอันตรายจากการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุซ่ึงอาจจะรุนแรงจนถึงแกชีวิตได โดยใช
เครื่องมือเทาที่พอหาไดในขณะนั้น เพื่อชวยใหผูปวยหรือผูบาดเจ็บมีอันตรายนอยลงกอนที่จะนําตัว
สงไปใหแพทยรักษา   การใหการปฐมพยาบาลที่ถูกตองจะตองชวยลดอาการเจ็บปวยและอาการ
แทรกซอนใหนอยลง ปองกันความพิการบางอยางมิใหเกิดขึ้น และยังชวยลดระยะเวลาการ
รักษาพยาบาลใหหายไดเร็วยิ่งขึ้น  ในทางการแพทย การปฐมพยาบาลเปนวิชาประกอบโรคศิลป
แขนงหนึ่งสําหรับการรักษาผูปวยหรือผูบาดเจ็บที่ไดรับอุบัติเหตุโดยกะทันหัน ซ่ึงกลาวถึงการ
ชวยเหลือผูปวยเบื้องตนกอนที่จะนําผูปวยสงโรงพยาบาล 
 

ความหมายของการปฐมพยาบาล 
มีผูใหคําจํากัดความของการปฐมพยาบาลไว ดังตอไปนี้ 
สภากาชาดแหงประเทศอังกฤษ  กลาววา  การปฐมพยาบาลก็คือ  การรักษาหรือการ             

ชวยเหลือในระยะแรกแกผูบาดเจ็บ  กอนทีจ่ะนําสงโรงพยาบาลหรือสงใหแกผูชํานาญการ               
(แกวจนัทรทิพย  ไชยสุริยะ (แปล).  2536 : 17) 

วิภาพร  วรหาญ, จงรัก  อิฐรัตน  และสุวรรณา  บุญยะลีพรรณ (บก.)  (2541 : 1)  กลาววา  
การปฐมพยาบาล  (First  aid) คือ วิธีการรักษาพยาบาลเพื่อชวยเหลือผูบาดเจ็บ  หรือผูปวยโดย
กะทันหันใหพนขีดอันตรายหรือลดอันตรายลงกอนนําผูบาดเจ็บหรือผูปวยสงโรงพยาบาลเพื่อการ
รักษาขั้นตอไป  โดยผูปฐมพยาบาลจะตองมีความรู  หลักการและวิธีปฏิบัติอยางถูกตองขณะทําการ
ปฐมพยาบาล 

ทิพยวัลย  เรืองขจร (2542 : 3)  ใหคําจํากัดความวา  การปฐมพยาบาล หมายถึงการปฏิบัติ
เพื่อชวยเหลือผูที่ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติภัยหรือผูปวยเปนเบื้องตน  โดยใชวัสดุที่หาไดในบริเวณนั้น  
เพื่อชวยใหรอดชีวิต หรือปองกันความพิการ หรือบรรเทาความเจ็บปวดทรมาน กอนที่จะนํา             
ผูบาดเจ็บหรือผูปวยสงโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทยอ่ืน ๆ เพื่อใหไดรับการ
รักษาพยาบาลจากบุคลากรทางการแพทยตอไป 
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ดังนั้นสรุปไดวา  การปฐมพยาบาล หมายถึง การชวยเหลือผูบาดเจ็บหรือผูปวยใหพนจาก
อันตราย ณ ที่เกิดเหตุ โดยใชวัสดุอุปกรณที่หาไดในบริเวณนั้น  กอนนําสงโรงพยาบาลหรือกอนที่
จะมีหนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน (Emergency Medical Service System ; EMS) มารับ 

ในตํารา “ การปฐมพยาบาล ” เลมนี้  คําวา “ ผูปวย ” หมายถึงผูที่เจ็บปวยจากโรค และผูที่
ไดรับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุชนิดตาง ๆ  

 

ความสําคัญของการปฐมพยาบาล 
 ปจจุบันเปนยคุที่วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตาง ๆ เจริญรุดหนาอยางไมหยดุยั้ง ปญหาที่
ประเทศไทยกาํลังเผชิญอยู เปนผลสืบเนื่องมาจากการเรงพัฒนาดานเศรษฐกิจอยางรวดเรว็ ทําให
เกิดผลกระทบตอดานอื่น ๆ เชน สังคม การศึกษา  และดานศีลธรรม ปญหาเหลานี้เปนสาเหตุทําให
เกิดการตาย พกิาร จากอุบัติเหตุและโรคภยัไขเจ็บตางๆ ในอัตราสูงมาก และมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น
เร่ือย ๆ จากสรุปรายงานการเฝาระวังโรค 2548 พบวา  การบาดเจ็บ 19 สาเหตุจากสาเหตุภายนอก
เปนสาเหตุสําคัญของการตาย  ตั้งแตป พ.ศ. 2542-2548 มีแนวโนมผูบาดเจ็บสูงขึ้นทุกปและในป 
พ.ศ. 2548 มีผูบาดเจ็บเสียชีวติสูงกวาท ุกปที่ผานมา  สาเหตุสูงสุด 5 อันดับแรกไดแก อุบัติเหตกุาร
ขนสง  การถูกทําราย  ทํารายตวัเอง  ตกน้ํา จมน้ํา และการพลัดตกหกลม  สวนการบาดเจ็บอื่นที่มี
แนวโนมอัตราการเสียชีวิตสงูขึ้นในป พ.ศ. 2548  ไดแก  สัมผัสกับแรงเชิงกลของสิ่งมีชีวิตคุกคาม
การหายใจ  สัมผัสกับกระแสไฟฟา รังสี  อุณหภูมิและความกดอากาศ  สัมผัสกับควันไฟ เปลวไฟ  
สัมผัสกับสัตว และพืชที่เปนพิษ  (กรมควบคุมโรค.  2548 : อัดสําเนา) ประกอบกับประชาชนขาด
ความรู ความเขาใจทางการแพทย ทําใหเมือ่เกิดอุบัติเหตแุละความเจ็บปวยขึ้น  การใหความ
ชวยเหลือจึงไมมีประสิทธิภาพ   เกิดผลเสยีตอผูปวย โดยรูเทาไมถึงการณ  ทําใหเกิดความพิการมาก
ขึ้น หรืออาจเสียชีวิตได  
 เปนที่ทราบกันดีอยูแลววา การเจ็บปวยและอุบัติเหตุเกิดขึ้นไดตลอดเวลาแมจะมีการระวัง  
เพียงใดก็ตาม  ดังนั้นการเรียนรูการปฐมพยาบาลเบื้องตน สามารถใหการชวยเหลือผูปวยไดอยาง
ถูกตอง  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  ทําใหผูปวยมีโอกาสรอดชีวิต เปนการทําคุณประโยชนใหกับ
สังคมและประเทศชาติอยางมาก นอกจากนี้ส่ิงสําคัญที่ทุกคนควรมีสวนรวมรับผิดชอบตอตนเอง
และสังคมใหมากคือ ตองคํานึงถึงมาตรการ “การปองกัน” และ “ความปลอดภัย” โดยเนนปองกัน
ไมใหเกิดอุบัติเหตุและสรางจิตสํานึกแหงความปลอดภัย (Safety  mind)  อยูเสมอ  เมื่อเกิดเหตุ
สุดวิสัยมีการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยเกิดขึ้นแลว ก็ตองควบคุมมิใหเกิดเหตุการณรุนแรงลุกลามมากขึ้น  
มาตรการดังกลาวนี้สงเสริมใหการปฐมพยาบาลมีความสําคัญและจําเปนที่ประชาชนทุกคนควร
จะตองเรียนรูใหสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  
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 การปฐมพยาบาลมีความสําคัญมาก เพราะถาการปฐมพยาบาลนั้นกระทําอยางถูกตอง       
และรวดเร็ว  จะเกิดผลดังนี้ 
 1.    ชวยชีวิตผูปวยไดโดยการกระตุนหัวใจและผายปอด 
 2.    ระงับการตกเลือด โดยการหามเลือดที่มีประสิทธิภาพ 
 3.    ปองกันและบรรเทาอาการช็อก จากการเสียเลือดและความเจ็บปวด 
 4.    ปองกันการติดเชื้อเขาสูบาดแผล โดยการใชวัสดุอุปกรณที่สะอาด 
 5.    ชวยลดระดับความเจ็บปวยได เชน การเคลื่อนยายอยางถูกวิธี  นอกจากชวยลดปญหา
ความพิการแลว  ยังสงผลตอครอบครัวจากการที่อาจมีคนในครอบครัวเปนคนพิการได 
 จะเห็นไดวา  การปฐมพยาบาลเบื้องตน  มีประโยชนตอชีวิตของคนเรา ตอครอบครัว             
ตอชุมชนและตอประเทศชาติเปนอยางมาก  ถากระทําอยางถูกตองและรวดเร็ว ส่ิงสําคัญหรือ
คุณภาพของการปฐมพยาบาลอยูที่ผูใหการปฐมพยาบาลจะตองรูวาการเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บ
อยางไร ที่มีผลตอชีวิตและระดับความพิการของผูปวย 
 

วัตถุประสงคของการปฐมพยาบาล 
 การเจ็บปวยและการบาดเจบ็เกิดขึ้นไดทกุที่ทุกเวลา  โดยเฉพาะอุบัตเิหตุ ดังนัน้ การที่จะ
ชวยเหลือผูปวยไดนัน้ ผูที่พบเห็นควรมีความรูดานการปฐมพยาบาลจึงจะชวยชีวิตผูปวยไวได       
หรือชวยบรรเทาความเจ็บปวย  ปองกันไมใหอาการของโรคเปนมากขึ้น  อีกทั้งปองกันไมใหเกิด
ความพิการหรอืโรคแทรกซอนตามมา  การปฐมพยาบาลจึงมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้                                 
(ทิพยวัลย  เรืองขจร.  2542 : 6) 

1.    เพื่อชวยใหผูปวยรอดชวีิต  เชน  การผายปอดใหแกผูจมน้ําหรือการใชแถบผายืดรัดเพื่อ
หามพิษงใูหเแกผูที่ถูกงูมีพิษกัดในทนัทีทันใด  อาจชวยใหผูปวยจากการจมน้ําหรือถูกงูมีพิษกัดรอด
ชีวิตได 

2.    เพื่อชวยลดอัตราความพกิารใหแกผูปวย เชน  การเขาเฝอกชั่วคราวและการเคลื่อนยาย
ผูปวยที่ตกจากที่สูงอยางถูกวธีิ  ชวยปองกนัอาการอัมพาตจากกระดูกสันหลังหักได หรือการชวย
การหายใจใหแกผูที่หายใจตดิขัดเนื่องจากมีส่ิงแปลกปลอมอุดตันภายใน 4 นาที  ชวยใหรอดพน
จากความพิการทางสมองได 

3.    เพื่อชวยลดความเจ็บปวดทรมานใหแกผูปวย  เชน  การเขาเฝอกชัว่คราว จะชวยลด
ความเจ็บปวดทรมาน จากการเคลื่อนยายใหแกผูปวยทีก่ระดูกหักได 
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4.    เพื่อปองกนัไมใหผูปวยมีสภาพที่เลวลง เชน  การหามเลือดจะชวยปองกันการช็อกจาก
การเสียเลือดเปนจํานวนมากได หรือการเขาเฝอกชั่วคราวใหผูปวยทีก่ระดูกหัก  จะชวยบรรเทา
ความเจ็บปวดซึ่งเปนสาเหตหุนึ่งของการชอ็ก 
 

ลักษณะของผูปฐมพยาบาลที่ดี 
 เปนบุคคลที่มีทัศนคติที่ดีตอการชวยเหลือผูปวย   และใหความชวยเหลืออยางมีความรู 
ความชํานาญในการปฐมพยาบาล   ดวยเครือ่งมือเทาที่จะหาไดในสถานการณนั้น ๆ จนสามารถทํา
ใหผูปวยฉุกเฉนิปลอดภัย    เราเรียกบุคคลนั้นวา ผูปฐมพยาบาล (First aider)  

ผูปฐมพยาบาลเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชวยใหผูปวยรอดชีวิตจากการบาดเจ็บหรือการ
เจ็บปวยที่รุนแรง   ดังนั้นนอกจากจะเปนผูที่มีความรูและผานการฝกฝนทักษะการปฐมพยาบาลมา
เปนอยางดีแลว ยังตองมีคุณสมบัติดานอื่นๆ อีกดวย  จึงจะสามารถทําการปฐมพยาบาลได  เพราะ
ในสถานการณจริงๆ ยอมแตกตางจากสถานการณในการเรียนการสอน  ทั้งความรุนแรงของ
สถานการณ ลักษณะการบาดเจ็บ สถานที่ และการมุงดูของผูเห็นเหตุการณ   ดังนั้น ผูปฐมพยาบาล
ที่ดีควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้ (รําแพน    พรเทพเกษมสันต.  2546 : 3) 

1.    ตองมีความรูหรือทักษะที่ทันสมัยเร่ืองการปฐมพยาบาล  เปนผูที่หมั่นศึกษาหาความรู 
เพิ่มเติมอยางตอเนื่องใหทนัตอเหตุการณเสมอ และสามารถดัดแปลงสิ่งแวดลอมมาใชใหเกดิ
ประโยชนได 

2.   สามารถประเมินสถานการณ  ส่ิงแวดลอมและความปลอดภัยของที่เกิดเหตุโดย
คํานึงถึงความปลอดภัยของตนเอง     ผูปวย  และผูอ่ืนทีอ่ยูในเหตุการณ 

3.    เปนผูที่รูบทบาท หนาที่ ความรับผิดชอบของตนเอง  มีความละเอยีดออน สุขุม  
สามารถสังเกตลักษณะอาการตาง ๆ ของผูปวย  และตัดสินใจใหการปฐมพยาบาลอยางถูกตอง
รวดเร็ว 

4.   สามารถควบคุมสติไดดี  ไมตื่นเตนตกใจกับเหตุการณที่ประสบ  ใหการปฐมพยาบาล
เบื้องตนแกผูปวยตามลําดับความรุนแรง  เพื่อปองกันอันตรายจากภาวะคุกคามชีวิต   และการ
บาดเจ็บซ้ําซอนที่อาจเกิดเพิ่มขึ้นได 

5.   สามารถจดบันทึกรายละเอียดของผูปวย  และขอมูลที่สําคัญตาง ๆ รวมทั้งสามารถ
ติดตอประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ ที่ตอง สงตอผูปวย  เชน ระบบบริการการแพทยฉุกเฉิน  
หนวยกูชีพนเรนทร โรงพยาบาลตาง ๆ ฯลฯ 

6.    ใหการดแูลปลอบโยน  ใหกําลังใจแกผูปวย  และญาติ  เปนที่ปรึกษาใหคําแนะนาํใน
การสงตอเพื่อการรักษาที่ถูกตองตอไป 
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7.    ตองรูจักระมัดระวัง ปองกันตนเองจากการติดเชื้อ จากการสัมผัสเลือดหรือสารคัดหล่ัง
ของผูปวย สามารถเลือกใชอุปกรณปองกนัตามความเหมาะสม เชน   ถุงมือยาง  ผาปดปาก–จมูก 
(Mask)  รวมทั้งการทําความสะอาดรางกาย  เชน ลางมือ ทําลายเชื้อ  หลังใหการปฐมพยาบาล 
 

วิธีปฏิบัติเมือ่แรกพบผูปวย 
 เมื่อพบผูปวย   ผูปฐมพยาบาลจะตองควบคมุสถานการณที่พบใหไดโดยใชความสุขุม
รอบคอบ และทักษะความรูที่มีอยู  เพื่อชวยเหลือผูปวย ใหพนจากอันตรายตามขั้นตอนตอไป  วิธี
ปฏิบัติเมื่อแรกพบผูปวย   มดีงัตอไปนี ้
 1.    อยาเคลื่อนยายผูปวยจากตําแหนงเดิมที่พบ  ใหทําการปฐมพยาบาลตรงที่เกิดเหตุ   
ยกเวนในกรณทีี่อาจเกิดอนัตรายทั้งผูปวย  และผูปฐมพยาบาล  แตตองเคลื่อนยายอยางถูกวิธี     
(รายละเอยีดอยูในบทที่ 8)    ตัวอยางการเคลื่อนยายผูปวย   แสดงดังภาพที่ 1.1 
 

ภาพที่ 1.1  ตัวอยางการเคลื่อนยายผูปวย 
ท่ีมา (ดัดแปลงจาก ดษุฎี โยเหลา (บก.).  2545 : 21–22) 
 
 
 

การใชเสื้อเชิ้ตเคลื่อนยายผูปวย 

การพยุงผูปวยโดย
ผูปฐมพยาบาล 

1–2 คน 
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 2.    ตรวจดวูาผูปวยยังหายใจอยูหรือไม  โดยสังเกตการหายใจเขา–ออก  ขณะเดยีวกนัคลํา
ชีพจรที่หลอดเลือดแดงใหญขางคอ  ถาผูปวยไมหายใจและคลําชีพจรไมพบ  ตองชวยชีวิตโดยการ
กระตุนหัวใจและผายปอด (Cardiopulmonary  resuscitation : CPR)ทันที  และถึงแมการตรวจพบ
ปรากฏวา  ผูปวยยังหายใจอยูและคลําชีพจรพบ  ผูปฐมพยาบาลก็ยังตองสังเกตและคอยระวังเรื่อง
การหายใจและการเตนของหัวใจของผูปวยตอไปอีก  (รายละเอียดอยูในบทที่ 3) 
 3.    แจงขอความชวยเหลือจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ เชน หมายเลข 1669 หนวยบริการ
การแพทยฉุกเฉิน  
 4.    ปองกันและรักษาอาการช็อกโดยการหมผาเพื่อรักษาอุณหภูมิรางกาย   ชวนผูปวยคยุ
เพื่อใหเกิดความสบายใจ และเกิดความอบอุนทางใจ  และนอนราบยกขาสูงกวาศีรษะ  ถาสามารถ
ทําได 
 5.    ถามีบาดแผลเลือดออกควรหามเลือด (รายละเอียดอยูในบทที่ 4) และพันผาไว  และถา
กระดูกหักตองเขาเฝอกชั่วคราว  (รายละเอียดอยูในบทที่ 8) 
 6.    อยาพยายามที่จะวินิจฉยัโรคซึ่งอาจทําใหเสียเวลามากเกนิไป  ดังนัน้ ควรดูแลและให
ความชวยเหลือแตเพยีงสิ่งที่แสดงใหเห็น 
 7.    อยาพูดคยุกับผูที่อยูขางเคียงเกีย่วกับสภาพความเจ็บปวยของผูปวย  เพราะจะทําให
ผูปวยขวัญเสยี 
 8.    อยูกับผูปวยจนกระทั่งสงตอผูปวยใหกบับุคลากรทางการแพทย และพยาบาล    หนวย
กูชีพ  กูภัย หรือญาติ 
 9.    รักษาสถานการณไวใหเหมือนเมื่อแรกพบ  โดยเฉพาะอยางยิ่งผูปวยเกีย่วกับคด ี
 10.  ใหสังเกตที่ขอมือและคอวามีสัญลักษณ เชน เหรียญบงบอกวา  ผูปวยมีโรคประจาํตัว 
เชน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง  หรือไม 
 11.  พึงระลึกถึงขอบเขตและความสามารถของตนเองในการใหการปฐมพยาบาล 
  

บทบาทและหนาที่ของผูใหการปฐมพยาบาล 
 ถึงแมวาผูปฐมพยาบาลจะมีสวนสําคัญอยางยิ่งในการชวยชีวิต  ชวยลดอัตราการพิการ  ชวย
ลดความเจ็บปวดทรมาน  หรือปองกันไมใหผูปวยมีสภาพที่เลวลงก็ตาม  แตก็จะหมดภาระหนาที่
ในทันทีที่ผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลจากแพทยหรือบุคลากรของสถานบริการทางการแพทย  
อยางไรก็ตามผูปฐมพยาบาลจะตองดูแลชวยเหลือจนกวาผูปวยจะถึงมือแพทยหรือบุคลากรของ
สถานบริการทางการแพทย  พรอมทั้งบอกเลาและแจงรายละเอียดตาง ๆ รวมทั้งการใหการ
ชวยเหลือในขั้นตน หรือถามีผูรับชวงดูแลก็ตองแจงรายละเอียดตาง ๆ ดวย  เพื่อการตรวจรางกาย
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และประเมินสภาพของผูปวยไดตรงประเด็น ดังนั้น ผูปฐมพยาบาล  จึงมีขอบเขตบทบาทหนาที่          
4 ประการ ดังนี้ (ทิพยวัลย  เรืองขจร.  2542 : 8–9) 
 1.    การแจงขอความชวยเหลือ 
        ระบบการสื่อสารในประเทศไทยพัฒนาไปมาก  ทําใหการแจงขอความชวยเหลือตอ
หนวยงานทีเ่กีย่วของทําไดไมยากนกั  การแจงขอความชวยเหลือจะชวยใหผูปวยรอดชีวิตหรือลด
ความพิการได  โดยเฉพาะอยางยิ่งการแจงดวยระบบโทรศัพทไปยังหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
หรือบริการฉุกเฉิน และ/หรือ โรงพยาบาล  ในขณะที่ขอความชวยเหลือใหตั้งสติใหดี  พูดใหชัดเจน
อยาตื่นเตน  โดยผูแจงตองบอกรายละเอยีดดังตอไปนี ้
        1.1    สถานที่เกิดเหตุ  ผูแจงตองบอกรายละเอียดที่ชัดเจนเพียงพอที่ผูรับแจงจะไป
สถานที่เกิดเหตุไดถูกตองในเวลาอันรวดเรว็ หรือแจงตอไปยังหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของไดถูกตอง  
แตตองเปนขอความที่กระชบัอยาใหเสียเวลามาก  เชน สถานที่ตั้ง หรือจุดที่สังเกตไดงาย 
         1.2    เหตุการณที่เกิดขึน้  โดยแจงวาเปนเหตกุารณอะไร  ลักษณะของอุบัติภยัที่
เกิดขึ้น  และความรุนแรงเปนอยางไร   เปนตน 
         1.3    จํานวนผูปวย   ตองระบุจํานวนผูปวยที่ตองใหความชวยเหลือ 
         1.4    สภาพและอาการทั่ว ๆ ไปของผูปวย 
         1.5    การชวยเหลือขั้นตนที่ปฏิบัติไปแลว  และขอคําแนะนํา  ผูแจงตองแจงวาได       
ชวยเหลืออะไรไปแลว  และขอคําแนะนําการปฏิบัติตาง ๆ กอนที่ผูชวยเหลือจะเดินทางมาถึงหรือ
การปฏิบัติในระหวางนําสงสถานบริการทางการแพทย 
         1.6    ช่ือผูแจงที่ขอความชวยเหลือและหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอกลับได 
         1.7    หามผูแจงขอความชวยเหลือวางหูโทรศัพทกอนผูรับแจง  หลังจากแจงขอความ  
ชวยเหลือแลวใหกลับไปใหการชวยเหลือตามอาการ  จนกวาบุคลากรทางการแพทยจะเดนิทางมาถึง      
ที่เกิดเหต ุ
         สําหรับหนวยงานที่เกีย่วของกับเหตุดวน  เหตุราย  หรือเหตุฉุกเฉนิตาง ๆ ที่มี             
หมายเลขโทรศัพทแจงเหตุฉกุเฉิน  มีดังตอไปนี ้
         หมายเลข 191 แจงเหตุดวนเหตุราย 
         หมายเลข 1669 หนวยบริการการแพทยฉุกเฉิน  
         หมายเลข 199 แจงดับเพลิง 
         หมายเลข 193  แจงตํารวจทางหลวง 
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2.    การประเมิน 
  การประเมิน (Assessment) หมายถึง การรวบรวมขอมูลของสถานที่เกิดเหตแุละ           

ขอมูลผูปวย  เพื่อวางแผนใหการชวยเหลือตอไป  โดยตองประเมินทั้งสถานการณและประเมิน
สภาพผูปวย  (กรมควบคุมโรค.  2545 : 43–46) 

  2.1    การประเมินสถานการณ สภาพแวดลอมและภาวะอันตรายตาง ๆ เพื่อเปน            
แนวทางในการวางแผนใหการชวยเหลือไดอยางถูกตอง  เหมาะสม   ยดึหลักการดังนี้ 

   2.1.1    ความปลอดภัยของสถานที่เกิดเหตุ กอนเขาไปใหการชวยเหลือ                      
ถาไมปลอดภยัหามเขาไปใหการปฐมพยาบาล  เชน  บริเวณตกึถลม  ไฟไหม  มีสารเคมีหกเรี่ยราด 
สภาพการจราจรคับคั่ง   เปนตน 

   2.1.2    ความปลอดภัยของผูปฐมพยาบาล   ตองระมัดระวังการสัมผัสเชื้อ   
โดยการใชอุปกรณปองกนั เชน สวมแวนตา  ถุงมือยาง  เสื้อคลุม ปองกันการสัมผัสเลือดและ 
สารคัดหล่ัง  เปนตน  และปองกันการแพรกระจายเชื้อ  โดยการลางมือ  และการลางทาํความสะอาด 
ทําลายเชื้อหลังการใชอุปกรณชวยเหลือ 

   2.1.3    ความปลอดภัยของผูอยูในเหตุการณ  ถาสถานการณไมปลอดภัย                               
ตองแจงใหถอยหางออกไป  หรือกั้นเปนเขตอันตรายไมใหผูที่ไมเกีย่วของเขาไป 

   2.1.4    หามเคลื่อนยายผูปวย  ยกเวนอยูในสถานที่ที่ไมปลอดภัยหรือไมสะดวก
ตอการปฐมพยาบาล 

  2.2    การตรวจและประเมนิสภาพผูปวย  เปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับสภาพรางกาย
ทั่วไป  อายุ เพศ  อาการเจ็บปวยหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึน้  เพื่อเปนแนวทางในการใหการชวยเหลือ
ตามความรุนแรง โดยการสังเกตอาการ และอาการแสดงของผูปวยอยางละเอียดถ่ีถวน ซ่ึงรวมถึง
การซักถาม  การรับฟง และการสัมผัส ผูปฐมพยาบาลทีม่ีการสังเกตทีด่ีจะมีคณุประโยชนแกผูปวย
อยางมาก เพราะจะชวยใหทราบวาผูปวยไดรับอันตรายมากนอยเพียงใด สภาพรางกายอยูในภาวะ
เชนใด  และสามารถใหความชวยเหลือเบือ้งตนที่ถูกตอง  ตามความรุนแรง  และลําดับกอนหลัง  
เพื่อใหเกิดผลดีแกผูปวยมากที่สุด 

  การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผูปวย  อาการบางอยางจะเห็นไดอยาง
ชัดเจน อาการบางอยางอาจซอนเรนอยูและอาจมีอาการรุนแรงกวาที่เราเห็นได เชน ผูปวย
กระสับกระสาย  กระวนกระวาย  หนาซีด ปากเขียว  อาจคิดไดวาผูปวย  มีอาการหอบจากการขาด
ออกซิเจน ซ่ึงความจริงแลว อาจจะเนื่องจากผูปวยมีความเจ็บปวดรวมกับอาการขาดออกซิเจนดวย 
หรืออาจเปนเพราะมีการตกเลือดภายใน ส่ิงเหลานี้ตองอาศัยความรูและประสบการณที่สําคัญที่สุด  
คือ  ความละเอียดรอบคอบใชไหวพริบในการสังเกต  และบางครั้งก็จําเปนตองใชเครื่องมือชวย
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ช้ีบอกใหแนชัดยิ่งขึ้น จากการสํารวจและการประเมินสภาพผูปวยในขั้นตนนี้  จะทําใหสามารถ
ทราบวา  มีภาวะรุนแรงที่คุกคามชีวิตผูปวยหรือไม  ใหปฏิบัติดังนี้ คือ 

  2.2.1    แนะนําตนเอง   บอกช่ือ  อธิบายใหผูปวยหรือญาติทราบวา   เราเปนใคร  
จะใหการชวยเหลืออะไร  ใชเวลาสั้นๆ เพียง 2 - 3 วินาที เทานั้น 

  2.2.2    ตรวจดูความรูสึกตัวโดยเรียกชื่อหรือตีที่ไหลเบา ๆ เพื่อดูวาผูปวยรูสึกตวั
ดีหรือไม  เชน  รูสึกตัวดีถามตอบรูเร่ือง   หรือรูสึกตัวบาง ถามตอบไดบาง แตไมคอยรูเร่ือง   ถาไม
รูสึกตัวจะเขยาหรือหยกิแลวก็ตาม   จะไมมีปฏิกิริยาตอบรับหรือเจ็บปวด 

  2.2.3    ตรวจประเมินความรุนแรงของอาการตามขั้นตอน ABC ดังภาพที่ 1.2 
ขั้นตอน ABC มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
   A = Airway  เปดทางเดินหายใจใหโลงโดยการดูส่ิงอุดตนัในชองปาก ถา
มีส่ิงอุดตันอยูตองเอาออกใหหมด 
   B = Breathing  ประเมินการหายใจโดยดูการกระเพื่อมขึน้ลงของทรวงอก 
ใชเวลาสังเกต 5 วินาที  ถาไมพบตองผายปอด 
   C = Circulation  ประเมินระบบไหลเวยีนเลือด โดยคลําชีพจรที่คอใชเวลา 
10 วินาที  ถาไมพบตองกระตุนหัวใจ และสังเกตอาการตกเลือด  ถาพบตองชวยหามเลือด   

  2.2.4    ตรวจผิวหนา โดยดสีูผิว  อุณหภูม ิและความชืน้ 
  2.2.5    ตรวจดูรูมานตาวามปีฏิกิริยาตอแสงหรือไม  มีขนาดเทากนัหรือไม 
  2.2.6    ตรวจดูปฏิกิริยาตอความเจ็บปวด  โดยปกติของมนุษยเมื่อมีบาดแผลก็ตอง

มีความรูสึกเจบ็ปวด ถาไมเจบ็ปวด  อาจแสดงใหทราบถึงภาวะอันตรายตอระบบประสาท 
  การตรวจรางกาย   เปนการคนหาตําแหนงที่ไดรับบาดเจ็บ  โดยการดู คลํา และ

ฟง  เร่ิมตรวจตั้งแตศีรษะลงไปถึงปลายเทา  แสดงดังภาพที่ 1.3 
  ในขณะตรวจรางกาย  ส่ิงที่ตองใหความสาํคัญคือ ระดับความรูสึกตัว  การหายใจ  

ชีพจร  และสผิีวของผูปวย 
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ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบผูปวยฉุกเฉิน (DRABC) 

 
ควบคุมมิใหเกิดอันตรายเพิ่มขึ้นโดยการ 
* ปองกันตนเอง 
* ปองกันไมใหผูปวยไดรับอันตรายมากขึ้น 
* ปองกันไมใหผูอยูในเหตุการณไดรับอันตราย 

 
ทดสอบการรูสึกตัวโดยการเขยา / ตะโกนเรียก 

 
 
 

ถาผูปวยฉุกเฉินมีปฏิกิริยาตอบสนอง (Response)                 ถาผูปวยฉุกเฉินไมมีปฏิกิริยาตอบสนอง (No response)/ 
* จัดทานั่ง/นอน ใหผูปวยฉุกเฉินอยูในทาสบาย                                               หมดสติ 
* หมั่นสังเกต ABC  
* ตรวจวามีเลือดออกหรือไม            จัดทานอนใหผูปวยฉุกเฉินนอนหงายราบบนพื้นแข็ง 
* ตรวจดูอวัยวะบริเวณอื่น ๆ วามีการบาดเจ็บหรือไม  
 

             เปดทางเดินหายใจใหโลง 
/ดูสิ่งอุดตัน ถามีตองเอาออก 

 
 
         สังเกตการหายใจโดยดูการ 

กระเพื่อมของทรวงอก 
(ใชเวลา 5 วินาท)ี 

 
 

ถาผูปวยฉุกเฉินหายใจดี (Breathing)        ถาผูปวยฉุกเฉินไมหายใจ (No Breathing) 
* จัดทานั่ง/นอน ใหผูปวยฉุกเฉินอยูในทาสบาย 
* หมั่นสังเกต ABC          จัดทาใหผูปวยฉุกเฉินใหนอนหงาย  
* ตรวจวามีเลือดออกหรือไม         และทําการผายปอด 2 คร้ังทันที 
* ตรวจดูอวัยวะบริเวณอื่น ๆ วามีการบาดเจ็บหรือไม  

          จับชีพจรที่คอ  
  (ใชเวลา 10 วินาท)ี 

 
 
ถาไมหายใจแตมีชีพจร    ถาไมหายใจและไมมีชีพจร 

                          (Not Breathing Pulse Present)                 (Not Breathing Pulse Absent) 
 
 ทําการเปาปากตอไป 12 คร้ัง / นาที                     ใหปฏิบัติการ CPR พรอมตรวจชีพจร 
       ใหตรวจชีพจรอีกทุก 2 นาที          และการหายใจซ้ําอีกทุก 2 นาที 
 

D 
Danger 

R 
Response 

A 
Airway 

B 
Breathing 

C 
Circulation 

ภาพที่ 1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบผูปวยฉุกเฉิน 
ท่ีมา (ดัดแปลงจาก รําแพน พรเทพเกษมสันต.  2546 : 159) 
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ภาพที่ 1.3  การตรวจรางกาย 
ท่ีมา (ดัดแปลงจาก กรมควบคุมโรค.  2545  :  47–56) 

3. คลําชีพจร        4. ตรวจศีรษะ 

5. ตรวจคอ     6. ตรวจทรวงอก 

          1. ทดสอบความรูสึก    2.เปดทางเดินหายใจและการตรวจหายใจ 

7. ตรวจผนังหนาทอง    8. ตรวจเชิงกราน 
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 9.  ตรวจแขน      10.  ตรวจขา 

ภาพที่ 1.3 (ตอ) 
ท่ีมา (ดัดแปลงจาก กรมควบคุมโรค.  2545  :  47–56) 
 

3.    การใหการชวยเหลือ 
        เมื่อประเมินสภาพผูปวยแลว ผูปฐมพยาบาลจะตองตัดสินใจใหการชวยเหลืออยาง
รวดเร็ว  โดยจดัลําดับความชวยเหลือกอน–หลัง ตามความสําคัญและความจําเปน  และตองจัดลําดบั
การชวยเหลือ   เมื่อผูปวยมีอาการบาดเจ็บหลายอยาง  ดงัมีลําดับขั้นตอน ดังนี ้
        3.1    แกไขหรือขจัดสาเหตขุองอุบัติภยั  เชน ในกรณีที่ผูปวยถูกไฟฟาช็อต  ตองตัด
กระแสไฟฟากอน  แลวจึงชวยเหลืออาการบาดเจ็บอื่น ๆ ไดแก การผายปอด และการปฐมพยาบาล
บาดแผล  หรือถาผูปวยยังตดิอยูในซากรถทีไ่ฟกําลังลุกไหมอยู  หรืออยูในสถานที่ผูปฐมพยาบาล
ไมสามารถใหการปฐมพยาบาลได  ก็จําเปนตองเคลื่อนยายผูปวยออกมาจากซากรถกอน 
        3.2    ใหการปฐมพยาบาลเพื่อลดอาการอันตรายที่ทําใหผูปวยเสียชีวิตไดในเวลา
อันรวดเรว็  ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
     3.2.1    ชวยเหลือดานการหายใจและการไหลเวยีนเลือด  ชวยเปดทางเดินหายใจ         
ในกรณีที่ตรวจและประเมินสภาพแลววาผูปวยหายใจลําบากหรือหายใจติดขัด  หรือ ผายปอดถา
หยุดหายใจ  หรือกระตุนหวัใจใหถาหวัใจหยุดเตน   
     3.2.2    ชวยเหลือบาดแผลไฟไหมทกุชนดิ  กระดกูหกั  และการบาดเจบ็ของ
กระดูกสนัหลัง 
     3.2.3    ชวยเหลือการบาดเจ็บเล็ก ๆ นอย ๆ เชน บาดแผลถลอก  กระดูกนิว้หกั  
เปนตน 
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       3.3    ปองกันและแกไขอาการช็อก  อาการบาดเจ็บหลายอยางมีความรุนแรงจนอาจ        
ทําใหผูปวยช็อก  จึงตองปองกันโดยมวีิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

   3.3.1    ใหผูปวยนอนหงายราบและหนนุปลายเทาใหสูงขึ้น  แตถาหมดสติและ
การหายใจเปนปกติ  ใหนอนทาพักฟน  ดังภาพที่ 3.7 

   3.3.2    ถาผูปวยหนาว หรือตรวจพบวาผิวหนังซีดเย็น  ตองหมผาใหความอบอุน 
   3.3.3    ถาผูปวยยังมสีติดีอยูและมีอาการเจบ็ปวด  อาจใหยาระงับปวด  ยกเวน

รายที่คาดวาแพทยอาจตองทําการผาตัด  และหามใหดืม่เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลทุกชนิด 
   3.3.4    ใหกําลังใจ  ปลอบโยน และพยายามทําใหผูปวยอยูในอาการสงบ   
4.    การเคล่ือนยายหรือการสงตอ 
       ผูปฐมพยาบาลควรดูแลผูปวยไปจนถึงโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทย  

เพื่อใหขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับเหตุการณที่เกิดขึ้น   ตลอดจนการใหความชวยเหลือ
เบื้องตนที่ปฏิบัติไปแลว เพราะขอมูลและรายละเอียดตาง ๆ เหลานี้จะเปนประโยชน อยางยิ่งตอการ
รักษาพยาบาลของแพทยหรือบุคลากรทางการแพทย  ถาผูปฐมพยาบาลมีเหตุจําเปนไมสามารถดูแล
ไปจนถึงโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทยได  ก็ตองใหขอมูลรายละเอียดตาง ๆ แกผู
นําสงหรือสงตออยางละเอียด   

       อนึ่ง การเลือกโรงพยาบาลหรือสถานบริการทางการแพทยที่จะเคลื่อนยายสงผูปวยไป
รับการรักษาพยาบาล   ตองตัดสินใจเลือกสถานที่ที่ใกลที่ สุด  แตมีขีดความสามารถในการ
รักษาพยาบาลอาการปวยตามที่ไดประเมินไวได ซ่ึงอาจไดรับคําแนะนําเมื่อมีการแจงเหตุไปยัง
โรงพยาบาล อาจเปนสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไปหรือโรงพยาบาลศูนย  
เพื่อใหผูปวยไดรับการรักษาพยาบาลโดยเร็วที่สุด 

 

ประโยชนของการปฐมพยาบาล 
ประโยชนของการปฐมพยาบาลในแงของการชวยชีวิตและลดความพกิาร  อาจกลาวได            

4 ประการ คือ 
1.    การปฐมพยาบาลชวยรักษาชีวติของผูปวยได  เชน การชวยหายใจในรายที่หยุดหายใจ  

การชวยกระตุนหัวใจในรายที่หัวใจหยุดเตน  การหามเลอืด  เปนตน   เปนการชวยเหลือเพื่อรักษา
ชีวิต ความรวดเร็วในการชวยปฐมพยาบาลโดยเฉพาะในเรื่องของการหยุดหายใจมีความสําคัญมาก   
ถาผูปฐมพยาบาลมีความรู  ความสามารถดีพอก็สามารถชวยใหมีชีวิตตอไปได 
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2.    การปฐมพยาบาล  ชวยปองกันไมใหผูปวยมีสภาพหนักกวาเดิม ชวยปองกันอนัตราย
แทรกซอนหลังเกิดอุบัติเหตุ  หรือเจ็บปวย  การปดบาดแผล   การปองกันอัมพาต  จากการ
เคลื่อนยาย  ซ่ึงจะเกดิมากขึน้ในผูปวยกระดูกสันหลังหกั  การปองกันลักษณะนี้ตองระวังในการ         
ยกและการเคลื่อนยายผูปวย โดยใหนอนราบบนไมกระดานแข็ง หรือการชวยเหลือ ผูปวยที่หมดสติ  
โดยการจดัทานอนใหตะแคงหนาไปขางใดขางหนึ่ง  ชวยปองกันไมใหผูปวยสําลักน้ําลายหรือ
เสมหะเขาทางเดินหายใจซึ่งอาจทําใหทางเดินหายใจอดุตนัได 

3.    การปฐมพยาบาล  ชวยบรรเทาอาการเจ็บปวดและทรมาน  เชน  การเขาเฝอกชั่วคราว
ในรายกระดกูหักกอนสงโรงพยาบาล  เปนการชวยบรรเทาความเจ็บปวด  การพนัผาในรายที่ขอเทา
แพลง  เพื่อใหมีการเคลื่อนไหวนอยที่สุด 

4.    การปฐมพยาบาลชวยใหผูปวยกลับสูสภาพเดิมไดโดยเร็ว  เชน การใหกําลังใจ
ปลอบโยนผูปวย  การใหความอบอุน  ตลอดจนการเคลือ่นยายอยางถกูวิธีเพื่อสงผูปวยไปสู
สถานพยาบาล 

 

กฎหมายที่เกี่ยวของและสทิธิของผูปวย 
ในการชวยเหลือผูปวยจะตองทําดวยใจรัก และถือหนาทีข่องพลเมืองดีที่จะบําเพ็ญ

ประโยชนตอผูอ่ืนโดยไมหวังสิ่งตอบแทน  ดังนั้นจึงตองมีการปลูกฝงจิตสํานึก  คณุธรรม  และ
จริยธรรมใหทกุคนมีจิตใจเอือ้เฟอเผ่ือแผที่อยากจะชวยเหลือผูอ่ืนเมื่อประสบภัย  และขณะเดียวกนัก็
มีกฎหมายกระตุนใหประชาชนปฏิบัติหนาที่ของพลเมืองดี  ชวยเหลือเบื้องตนแกผูเจบ็ปวยฉุกเฉิน  
โดยออกกฎหมาย คอื   ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 374  กลาวไววา ผูใดเหน็ผูอ่ืนตกอยูใน
ภยันตรายแหงชีวิต  ซ่ึงตนอาจชวยเหลือได  โดยไมควรกลัวอันตรายแกตนเองหรือผูอ่ืน  แตไมชวย
ตามความจําเปนตองระวางโทษจําคุกไมเกนิหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมืน่บาท หรือทั้งจํา 
ทั้งปรับ   

หมายเหตุ กฏหมายอาญาเปนกฎหมายมหาชน  หมายถึง กฏหมายที่รัฐมีอํานาจเหนือ
ประชาชนของตนสามารถออกคําสั่งใหประชาชนปฏิบัติอยางไรหรือหามมิใหปฏิบัติอยางไรก็ได 
เพื่อความเปนระเบียบเรยีบรอยและความปลอดภัยของประชาชน  เมื่อการกระทําผิดตามกฎหมาย
ฉบับนี้  รัฐจะตองยื่นมือเขามาดําเนินการดวยวิธีการทางกฎหมายเพื่อนําตัวผูกระทําผิดมาลงโทษ  

การใหบริการดานสุขภาพอนามัยในปจจบุันไดปรับเปลี่ยนไปมาก  การใหบริการไดให
ความสําคัญของความเปนมนุษยมากขึ้น และเคารพสิทธิของแตละบุคคลหรือสิทธิมนุษยชน 

สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์มีศรีของมนุษยเปน
สิทธิที่มีการคุมครองปองกันในทางกฎหมายเปนพเิศษ  ผูใดจะลวงละเมิดซึ่งกันและกันไมได  



 15 

มนุษยเราแตละคนไมวาเกดิมาในเผาพันธุใด  ฐานะอยางไร  ยอมมีสิทธิสวนตัวในเรือ่งเกี่ยวกับ
รางกาย  ความคิด  ความเชื่อ  การเลือกแนวทางการดําเนนิชีวิต  ความสัมพันธในครอบครัวและ
ทรัพยสมบัติสวนตวัของตน  ซ่ึงผูอ่ืนละเมิดมิได  และขณะเดียวกนัการดํารงชีวิตและใชสิทธิ
สวนตัวของแตละบุคคลยอมไมสงผลกระทบหรือกอความเดือดรอนแกผูอ่ืน  ซ่ึงหมายถึงการตอง
เคารพในสิทธิสวนตวัของกนัและกนัถือเปนหลักการทีสํ่าคัญประการหนึ่ง  ในการใหการพยาบาล       
ตองมุงเนนคณุคาความเปนมนุษยของผูปวย   ดงันั้นผูเขาไปชวยเหลือผูประสบเหตตุองคํานึงถึง
สิทธิของผูปวยดวยเชนกัน   
 

คําประกาศสิทธิของผูปวย 
เพื่อใหความสัมพันธระหวางผูประกอบวชิาชีพดานสุขภาพกับผูปวยตั้งอยูบนพืน้ฐาน         

ความเขาใจอนัดีและเปนที่ไววางใจซึ่งกนัและกันแพทยสภา  สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม  
ทันตแพทยสภา  คณะกรรมการควบคุมการประกอบโรคศิลปะ  จึงไปรวมกันออกประกาศรับรอง
สิทธิของผูปวยไวดังตอไปนี ้(แสวง  บุญเฉลิมวิภาส.  2545 : 153 – 154) 
 1.    ผูปวยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะไดรับบริการดานสุขภาพ  ตามที่บญัญัติไวใน
รัฐธรรมนูญ 
 2.    ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับบริการจากผูประกอบการวิชาชีพดานสุขภาพ  โดยไมมกีาร
เลือกปฏิบัติเนือ่งจากความแตกตางดานฐานะ  เชื้อชาติ  สัญชาติ  ศาสนา  สังคม  ลัทธิทางการเมือง  
เพศ  อายุ  และลักษณะของความเจ็บปวย 
 3.    ผูปวยที่ขอรับบริการดานสุขภาพมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางเพียงพอ และเขาใจ
ชัดเจน  จากผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ  เพื่อใหผูปวยสามารถเลือกตัดสินใจในการยินยอม
หรือไมยินยอมใหผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพปฏิบัติตอตน  เวนแตการชวยเหลือรีบดวนหรือ
จําเปน 
 4.    ผูปวยที่อยูในภาวะเสี่ยงอันตรายถึงชีวติมีสิทธิที่จะไดรับการชวยเหลือรีบดวนจาก            
ผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพโดยทันทีตามความจําเปนแกกรณี  โดยไมคํานึงถึงวาผูปวยจะรองขอ
ความชวยเหลือหรือไม 

5.    ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบชื่อ  สกุล  และประเภทของผูประกอบวิชาชีพดานสุขภาพ 
ที่เปนผูใหบริการแกตน 

 6.    ผูปวยมีสิทธิที่จะขอความเห็นจากผูประกอบวชิาชีพดานสุขภาพ  อ่ืนที่มิไดเปน               
ผูใหบริการแกตน  และมีสิทธิในการขอเปลี่ยนผูใหบริการและสถานบริการได 
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7.    ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับการปกปดขอมูลเกี่ยวกับตนเองจากผูประกอบวิชาชีพดาน
สุขภาพโดยเครงครัด  เวนแตวาจะไดรับความยินยอมจากผูปวยหรือการปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

8.   ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลอยางครบถวนในการตัดสินใจเขารวมหรือถอนตัว
จากการเปนผูถูกทดลองในการทําวิจยัของผูประกอบวชิาชีพดานสุขภาพ 

9.   ผูปวยมีสิทธิที่จะไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเฉพาะของตนที่ปรากฏใน
เวชระเบยีนเมือ่รองขอ  ทั้งนี้ขอมูลดังกลาวตองไมละเมิดสิทธิสวนตัวของบุคคลอื่น 

10.  บิดา  มารดา  หรือผูแทนโดยชอบธรรม  อาจใชสิทธิแทนผูปวยทีเ่ปนเด็กอายุไมเกิน
สิบแปดปบริบูรณ   ผูบกพรองทางรางกายหรือจิต  ซ่ึงไมสามารถใชสิทธิดวยตนเองได 
 

บทสรุป 
 การชวยเหลือผูปวย  นอกจากจะเปนหนาที่ของประชาชนทุกคนแลว ยังเปนการบําเพ็ญ
ประโยชนตอผูอ่ืนโดยไมหวังสิ่งตอบแทนอีกดวย  ในขณะที่ทําการชวยเหลือตองใชคุณธรรม  
จริยธรรม  ประกอบดวย เชน ความซื่อสัตยตอตนเองและผูอ่ืน   เปนตน   ผูปฐมพยาบาล มีหนาที่
แจงขอความชวยเหลือ  ประเมินสภาพความเจ็บปวยของผูปวย  ใหการชวยเหลือ  และสงตอ        
การชวยเหลือจะตองทําใหถูกวิธี  ถูกหลักการ  และตองกระทําอยางตอเนื่อง  จึงจะสามารถ
ชวยเหลือผูปวยใหพนจากอันตรายไดตามวัตถุประสงค     
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