ทำ�อย่างไรเมื่อผู้ป่วยเป็นลม และชัก
อาการเป็นลม (Syncope)
อาการ “เป็นลม” เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองน้อยลงชั่วขณะ จึงเกิด
อาการหมดสติอย่างกะทันหันและเป็นอยู่ชั่วครู่แล้วฟื้นคืนสติได้เอง สาเหตุเกิด
จากหลายปัจจัย ผูป้ ว่ ยส่วนใหญ่มกั มีอาการไม่รนุ แรง ส่วนน้อยเกิดจากความผิด
ปกติทรี่ ะบบหัวใจและหลอดเลือด ผูป้ ว่ ยกลุม่ หลังมักมีอาการรุนแรงและจำ�เป็น
ต้องได้รับการตรวจเพิ่มเติมจากแพทย์
อาการและอาการแสดง คือหมดสติอย่างกะทันหัน ขณะเกิดอาการ
มักจะอยู่ในท่ายืนและอยู่ในสถานที่ที่มีคนแออัด อากาศร้อนอบอ้าวหรืออยู่
กลางแดด อาจจะมีอาการใจหวิว
ได้ ยิ น เสี ย งดั ง ในหู ตาพร่ า มั ว ลง
คลื่นไส้ หน้าซีด เหงื่อออก มือเท้า
เย็น ทรงตัวไม่อยูแ่ ละทรุดลงหมดสติ
อาจมีอาการเพียง 1 - 2 นาทีแล้วฟืน้
คืนสติได้เอง  
รูปที่ 25 การปฐมพยาบาลผู้ป่วยเป็นลม

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
1. จัดผู้ป่วยนอนศีรษะตํ่าในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก      
2. ปลดเสื้อผ้าและเข็มขัดให้หลวมเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้เร็ว
และเพียงพอ
3. ใช้ผ้าเย็นเช็ดตามใบหน้า ลำ�คอ และแขนขา
4. ควรนำ�ผูป้ ว่ ยส่งโรงพยาบาลหากยังไม่ฟนื้ คืนสติภายในเวลา 5-10
นาที หรือเป็นผูป้ ว่ ยทีม่ โี รคประจำ�ตัว เช่น เบาหวาน ความดันเลือดสูง โรคหัวใจ
หรือมีอาการอื่นเช่น เจ็บแน่นหน้าอก แขนขาอ่อนแรงครึ่งซีก เป็นต้น  
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5. เมือ่ ผูป้ ว่ ยรูส้ กึ ตัวดีแล้ว เริม่ กลืนได้ อาจให้ดมื่ นํา้ หรือนํา้ หวานหาก
รู้สึกหิวกระหาย
สิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเมื่อพบผู้ป่วยเป็นลมหมดสติ
1. ขณะที่ผู้ป่วยยังไม่ฟื้นไม่ควรให้นํ้าหรืออาหารอื่นทางปาก
2. เมื่อผู้ป่วยเริ่มรู้สึกตัวอย่าเพิ่งให้ลุกขึ้นนั่งทันที ควรให้พักต่อ
ประมาณ 15 - 20 นาที
การป้องกันไม่ให้มีอาการเป็นลมซํ้าควรหลีกเลี่ยงสาเหตุ เช่น การอด
นอน อดอาหาร อยู่ในสถานที่แออัดหรือร้อนอบอ้าว การใส่เสื้อคอคับแน่น
เป็นต้น ควรดืม่ นํา้ ให้มาก ไม่ให้รา่ งกายขาดนํา้ การลุกจากท่านอนหากมีอาการ
หน้ามืดคล้ายจะเป็นลมควรทำ�อย่างช้า ๆ   ลุกแล้วนั่งพักสักครู่ก่อนลุกขึ้นยืน  
ถ้าเกิดจากโรคหัวใจหรือโรคหลอดเลือดสมอง ควรปฏิบตั ติ วั ตามคำ�แนะนำ�ของ
แพทย์อย่างเคร่งครัดและรับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่เป็นลมบ่อยควรหลีก
เลีย่ งการขับรถ การทำ�งานเกีย่ วกับเครือ่ งจักรหรือปีนขึน้ ทีส่ งู และควรพบแพทย์
เพื่อรับการตรวจร่างกายโดยละเอียด
การชัก (Convulsion)
การชัก (Convulsion) คือ ภาวะที่เกิดจากการมีคลื่นไฟฟ้าผิดปกติ
เกิดขึน้ ในสมอง และกระตุน้ ให้เกิดการกระตุกผิดปกติของกล้ามเนือ้ สาเหตุของ
อาการชักในผูใ้ หญ่สว่ นใหญ่เกิดจากโรคลมชัก รองมาคือมีความผิดปกติในสมอง
เช่นมะเร็งหรือเลือดออกในสมอง ในเด็ก
สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากไข้สูง รองลงมา
คือโรคลมชักในเด็ก
อาการและอาการแสดง ผู้ป่วย
จะมีการเกร็ง กระตุก หมดสติหรือแน่นงิ่
จนล้มไป บางรายมีอจุ จาระ ปัสสาวะราด
ร่วมด้วย
รูปที่ 26 แสดงลักษณะของผู้ป่วยชัก
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การปฐมพยาบาลเบื้องต้น อาศัยหลักการดังต่อไปนี้
1. จัดสภาวะแวดล้อม โดยต้องป้องกันการบาดเจ็บของผู้ป่วยที่
อาจเกิดขึ้นขณะชัก จัดให้ผู้ป่วยนอนลงกับพื้นในบริเวณที่ปลอดภัย ไม่ควรมี
เฟอร์นิเจอร์ หรือวัตถุแหลมคม ที่ผู้ป่วยอาจไปกระทบกระแทกได้ขณะชัก
2. จัดผู้ป่วยให้นอนตะแคงซ้าย (Recovery position) เพื่อป้องกัน
ทางเดินหายใจส่วนบนอุดกั้น และป้องกันการสำ�ลักอาหารลงปอด
3. จัดเสื้อผ้าผู้ป่วยให้หลวม โดยเฉพาะบริเวณลำ�คอ ไม่ควรรัดมาก
เกินไป
4. อยู่กับผู้ป่วยจนกว่าผู้ป่วยจะหยุดชัก โดยให้มีคนใดคนหนึ่งโทร
ตาม 1669 เพื่อตามบุคลากรทางการแพทย์มาช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
5. โดยทั่ ว ไปผู้ ป่ ว ย
ส่วนใหญ่สามารถหายชักเองได้
ในเวลาเป็นนาที แต่ในบางราย
ไม่สามารถหายเองได้โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากชักนานเกิน 5 นาที
ต้องตามบุคลากรทางการแพทย์
มาโดยเร็วที่สุดเพื่อให้ยารักษา
รูปที่ 27 การจัดท่าทางเมื่อผู้ป่วยหยุดชัก

ข้อควรระวัง ห้ามทำ�สิ่งต่อไปนี้ในผู้ป่วยชัก
1. ห้ามผูกตรึงผู้ป่วย
2. ห้ามนำ�วัตถุใดๆรวมถึงนิ้วมือของผู้ช่วยเหลือใส่ในปากของผู้ป่วย
ระหว่างฟันบนและล่าง เนื่องจากไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ และยังสามารถเกิด
อันตรายจากวัตถุท�ำ ให้เกิดแผลในปาก และนิว้ ของผูช้ ว่ ยเหลืออาจถูกกัดขาดได้
3. อย่าเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะกำ�ลังชักเกร็ง ยกเว้นกรณีชักอยู่ใน
บริเวณที่ไม่ปลอดภัย
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4. ไม่ต้องพยายามทำ�ให้ผู้ป่วยหยุดชัก เนื่องจากผู้ป่วยไม่รู้ตัวและ
ห้ามตัวเองไม่ได้ หากไม่หยุดชักอาจจำ�เป็นต้องได้รับยาฉีดเข้าเส้นเลือดเท่านั้น
5. อย่าให้ผู้ป่วยรับประทานอะไรทางปากจนกว่าผู้ป่วยจะหยุดชัก
และตื่นดีแล้ว
  

ทำ�อย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้กับทุกคน การเข้าช่วยเหลือผู้ประสบ
อุบัติเหตุต้องทำ�อย่างเร่งด่วนและมักต้องใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในการช่วย
ชีวิต การช่วยเหลือผิดวิธีบางครั้งทำ�ให้ผู้ป่วยมีการบาดเจ็บมากขึ้นหรือถึงขั้น
พิการได้ ขั้นตอนในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างถูกวิธีมีดังนี้
1. พยายามตั้งสติให้ได้ อย่าตกใจ
2. ร้องขอความช่วยเหลือ โดยตามระบบบริการการแพทย์ฉกุ เฉิน โทร
1669 แจ้งรายละเอียด เบอร์ติดต่อกลับ จำ�นวนผู้ป่วย อาการผู้ป่วย ที่อยู่ของ
ผูป้ ว่ ยหรือจุดเกิดเหตุ และให้ท�ำ ตามคำ�แนะนำ�ทีไ่ ด้รบั จากเจ้าหน้าทีร่ บั แจ้งเหตุ
3. ก่อนเข้าช่วยเหลือผู้ป่วย ให้พิจารณาว่าบริเวณที่เกิดเหตุมีความ
ปลอดภัยหรือไม่ เช่นหากมีนํ้ามันรั่ว หรือที่เกิดเหตุอยู่กลางถนนเสี่ยงต่อการ
ถูกรถชน เป็นต้น ห้ามเข้าไปช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างเด็ดขาด เพราะท่านอาจได้
รับอันตราย
4. หากผู้ป่วยมีความเสี่ยงจะได้รับการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังส่วน
คอ ห้ามเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
5. ดูแลระบบไหลเวียนโลหิต โดยให้สังเกตว่าผู้ป่วยมีบาดแผลเลือด
ออกที่ไหนหรือไม่ ถ้ามีให้ใช้อุปกรณ์ที่สะอาด เช่น ผ้าเช็ดหน้า เสื้อ เป็นต้น กด
ปากแผลเพื่อห้ามเลือด
6. ใช้อุปกรณ์ดามกระดูกเบื้องต้น เช่น ไม้กระดาน หรือวางส่วนที่
บาดเจ็บบนหมอน เพื่อให้ส่วนที่บาดเจ็บเคลื่อนไหวน้อยที่สุด
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