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การปฐมพยาบาล

ข้อปฏบิตัสิ าหรบัเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาดหอ้งปฏบิตักิาร/ส านกังาน

5 ส. เพื่อความปลอดภัยในการท างาน

ท่าทางกวาดและถเูพื่อท าความสะอาด

ความปลอดภัยในการใชอุ้ปกรณไ์ฟฟ้า

ความปลอดภัยในอาคารและขอ้ควรปฏบิตัเิมือ่เกิดเหตฉุุกเฉิน

สารเคมใีนชีวติประจ าวนัและสญัลกัษณแ์สดงอันตรายบนฉลากผลติภณัฑ์

แนวทางการแกไ้ขกรณเีกิดอุบตัเิหตทุี่เกีย่วขอ้งกบัผลิตภณัฑ์เคมหีรือสารเคมี

อันตรายอืน่ ๆ
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การยกหรอืเคลือ่นยา้ยวัสดุดว้ยมอือยา่งปลอดภยั



อย่า ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยง
อันตรายในขณะที่ร่างกายไม่พร้อม

อย่า เข้าพื้นที่ที่ไม่ได้รับมอบหมาย อย่า วางสิ่งของเกะกะบริเวณทางออก 
ทางเดิน บันได ประตู ทางหนีไฟ

ห้าม รับประทานอาหาร เครื่องดื่ม 
สูบบุหรี่ ในห้องปฏิบัติการ/ส านักงาน

ห้าม จับหรือเคลื่อนย้ายภาชนะซึ่งบรรจุ
สารเคมี สารชีวภาพ หรือวัสดุกัมมันตรังสี
ที่เป็นอันตรายที่มีฉลากติดเตือนภัยไว้

ห้าม ทิ้งขวดสารเคมี สารชีวภาพ 
หรือวัสดุกัมมันตรังสี รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ 
จากห้องปฏิบัติการ/ส านักงานที่ช ารุด
ลงในถังขยะธรรมดา 3



สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน เช่น สวมถุงมือ แว่นตา
นิรภัยเมื่อต้องท างานกับสารเคมี 
สวมถุงมือ รองเท้าบู๊ทยาง เมื่อปฏิบัติงาน
ท าสวนปลูกต้นไม้ในบริเวณหนองน้ าหรือ
พงหญ้า

สังเกตและปฏิบัติตามเครื่องหมายและ
/หรือสัญลักษณ์อันตรายชนิดต่าง ๆ
ติดอยู่ที่ประตูห้องหรือตู้ที่แสดงว่าภายใน

มีเครื่องมือและหรือมีสารเคมี สารชีวภาพ 
วัสดุกัมมันตรังสีที่มีอันตรายอยู่

เมื่อภาชนะบรรจุสารเคมี สารชีวภาพ 
หรือวัสดุกัมมันตรังสีที่เป็นอันตรายแตก
หรือมีสารต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นอันตราย
หกรดหรือหกหล่น อย่าพยายามท าความ
สะอาดด้วยตนเอง ควรแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ
ทันที และออกจากพื้นที่
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ปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กไฟฟ้า
หลังการใช้งานทุกครั้ง

หากพบเห็นสภาพแวดล้อมในการท างาน
ที่ไม่ปลอดภัย หรือสิ่งที่อาจท าให้เกิดอันตราย 
ให้รีบแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ/ส านักงาน

ควรมีหมายเลขติดต่อส าคัญ
เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน

5



6



ท่าทางการกวาดพืน้
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ท่าทางการถูพืน้
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ท่าทางการขัดถพูืน้ผิว
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ท่าทางการท าความสะอาดโถสขุภณัฑ์
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รูปแสดงท่าทางการยกของที่ถูกต้อง

(รูปอ้างอิงจาก มาตรฐานการยกและเคลื่อนยา้ยวัสดุด้วยแรงกายตามหลักการยศาสตร ์(มปอ. 302 : 2561)) 11



ตรวจอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ก่อนการใช้งานทุกครั้ง โดยให้ตรวจดูว่า 
สายไฟ ปลั๊ก ขั้วต่อ ช ารุด เปียกชื้นหรือไม่

อย่าใช้เต้าเสียบที่ไม่ได้มาตรฐาน
หรือใช้ร่วมกันมากเกินไป

ห้ามใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า 
ขณะร่างกายเปียกน้ าเด็ดขาด

ปิดไฟและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า
ทั้งของตนเองและส่วนกลางทุกครั้ง 
เมื่อเลิกใช้งานหรือภายหลังจากเลิกงานแล้วทุกวัน

ศึกษาคู่มือการใช้งานของเครื่องมือ 
เครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดให้เข้าใจ
ก่อนใช้งาน

พบอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ไฟฟ้าช ารุด
เลิกใช้ทันที อย่าพยายามซ่อมแซมเอง 
ให้รีบแจ้งผู้รับผิดชอบมาด าเนินการซ่อมแซมให้
ให้หยุดการใช้งาน 12



เครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่เกิดความร้อนอยู่เป็นประจ า 
เช่น กระติกน้าร้อน ควรจัดหาวัสดุที่ไม่ติดไฟ เช่น กระเบื้อง 
หินอ่อน ฯลฯ ท าเป็นพื้นรองเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะใช้งานทุกครั้ง

ควรเก็บสายไฟให้เป็นระเบียบ ใช้สายไฟ
ให้ถูกประเภท และมีการปฏิบัติตามหลัก
เกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย

สวิตช์ สายไฟ เต้ารับ เต้าเสียบ 
ควรได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดีตลอดเวลา

การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าหรือซ่อมแซม
ติดตั้งระบบที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ต้องมีผู้ปฏิบัติ
อย่างน้อย 2 คน

การช่วยเหลือผู้ประสบอันตราย หรือผู้ถูกไฟดูดให้ตัดกระแสไฟก่อน 
อย่าเอามือเปล่าจับ ให้ใช้ผ้า ไม้ เชือกที่แห้งดึงผู้บาดเจ็บให้หลุดออก
มาท าการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
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เตรียมความพร้อมต่อเหตุฉุกเฉิน เมื่อเข้าไปในอาคารใด ๆ โดยเฉพาะสถานที่
ที่มีคนจ านวนมาก เช่น อาคารเรียนรวม ห้างสรรพสินค้า หรือโรงภาพยนตร์ ฯลฯ 
ทุกคนต้องสังเกตป้าย สัญลักษณ์เตือนต่าง ๆ ที่ส าคัญคือ ทางออกฉุกเฉิน 
และที่ต้ังอุปกรณ์ดับเพลิง

ศึกษาข้อปฏิบัติเมื่อประสบเหตุฉุกเฉิน เช่น ไฟไหม้ และแผ่นดินไหว พร้อมที่จะปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุ สร้างความปลอดภัยให้ตนเองและผู้อื่นได้
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เมื่อประสบเหตุไฟไหม้

ตั้งสติและประเมินความเสี่ยง
อย่างรวดเร็ว

หากสามารถดับไฟด้วยตัวเองได้อย่าง
ปลอดภัย ให้ท าทันที โดยใช้ถังดับเพลิง
ประจ าห้องปฏิบัติการ/ส านักงาน ทั้งนี้
ต้องเลือกให้เหมาะสมกับชนิดของเพลิง

หากไม่สามารถดับไฟได้ด้วยตนเอง 
ให้แจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ/ส านักงาน 
และรีบส่งสัญญาณเตือนไฟไหม้จากจุด
ที่อยู่ใกล้มือที่สุด แล้วปฏิบัติตามวิธีการหนีไฟ

1. ดึง 2. ปลด

3. กด 4. ส่าย
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เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ให้ออกจากอาคารทันที

เมื่อได้ยินสญัญาณเตือนไฟ

เดินออกจากอาคารตามเส้นทางที่มีป้าย
บอกทางหนีไฟอย่างรวดเร็วและมีสติและ 
ห้าม ใช้ลิฟต์โดยสารเด็ดขาด

ขณะหนีไฟต้องก้มตัวต่ าไว้และใช้ผ้าชุบน้ า
ปิดจมูกเพื่อป้องกันการส าลักควันไฟ และ
ไม่เปิดประตูหนีไฟทิ้งไว้

เมื่ออพยพออกจากอาคารแล้วให้ไปรายงานตัวที่จุดรวมพล ห้าม กลับเข้าไปในอาคารจนกว่าจะได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบอาคาร
16



ถ้าอยู่ในอาคารให้ระวังสิ่งของที่อยูสู่งตกใส่ เช่น โคมไฟ ชิ้นส่วนอาคาร 
ชิ้นส่วนเพดาน ระวังตู้หนังสือ ตู้โชว์ ชั้นวางของ และเฟอร์นิเจอร์อื่น ๆ 
เลื่อนชนหรือล้มทับ ควรอยู่ห่างจากประตู หน้าต่าง และกระจก

แผ่นดินไหว เมื่อเกดิเหตแุผน่ดนิไหว พยายามคมุสติและปอ้งกันตนเองดงันี้

ถ้าการสั่นไหวรุนแรงให้หลบอยู่ใต้โต๊ะ ใต้เตียง หรือมุมห้อง 
อย่าวิ่งออกนอกอาคาร

ไม่ใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ่งที่ท าให้เกิด
เปลวไฟหรือประกายไฟ เพราะอาจมี
แก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้น

เมื่อการสั่นไหวลดระดับความรุนแรงลง รีบออก
จากอาคารโดยเร็ว ห้าม ใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด 
ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้วหรือ
วัสดุแหลมคมอื่น ๆ ทิ่มต าเท้า

ถ้าอยู่ในที่โล่งแจ้ง ให้อยู่ห่างจากเสาไฟฟ้า
และสิ่งห้อยแขวนต่าง ๆ บริเวณที่ปลอดภัย
ที่สุดขณะเกิดแผ่นดินไหวคือ ที่โล่งแจ้ง

17



ตรวจตนเองและคนข้างเคียงว่าได้
รับบาดเจ็บหรือไม่ หากบาดเจ็บให้
ท าการปฐมพยาบาลขั้นต้นก่อน

ออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะหาก
เกิดแผ่นดินไหวตามมา (Aftershock) 
อาคารอาจพังทลายได้

ใส่รองเท้าหุ้มส้นเสมอ เพราะอาจมีเศษแก้ว
หรือวัสดุแหลมคมอื่น ๆ ทิ่มต าเท้า

ให้ออกจากบริเวณที่มีสายไฟขาด 
และบริเวณที่สายไฟพาดถึง

เปิดวิทยุฟังค าแนะน าฉุกเฉิน ไม่ควรใช้โทรศัพท์ 
(นอกจากจ าเป็นจริง ๆ) เพื่อรักษาสายให้ว่าง
ไว้ส าหรับรับโทรศัพท์ฉุกเฉิน ควรส่งข้อความแทน

ห้าม เข้าไปในเขตที่มีความเสยีหายสูง 
หรืออาคารพัง

แผ่นดินไหว หลังเกิดเหตแุผน่ดนิไหว ปฏิบตัดิงันี้

18



ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น น้ ายาล้างห้องน้ า น้ ายาฆ่าเชื้อโรคและท าความสะอาด ยาฆ่าแมลง/สัตว์ 
น้ ายาซักผ้าขาว รวมทั้งแก๊สเชื้อเพลิงต่าง ๆ มีองค์ประกอบของสารเคมีที่ก่อให้เกิดอันตรายได้ถ้าใช้ไม่ถูกวิธี 
ในบางกรณี หากสาร 2 ชนิดสัมผัสกันอาจเกิดปฏิกิริยาและก่อให้เกิดอันตรายเพิ่มขึ้นได้ เช่น น้ ายาล้างเล็บ
และน้ ายาย้อมผม

สารเคมีมีโอกาสเข้าสู่ร่างกายได้หลายช่องทาง (ดังรูป) ได้แก่ ผ่านการหายใจ การสัมผัสกับผิวหนังหรือดวงตา 
หรือผ่านทางบาดแผลที่ผิวหนัง การกลืนกิน ซึ่งอาจท าให้เกิดพิษและอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ 
ระบบทางเดินอาหาร ผิวหนัง และดวงตาได้
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ลักษณะความเปน็พษิแบง่ออกเปน็

ความเปน็พษิแบบเฉียบพลนั

การระคายเคือง
การกัดกร่อน
การกดประสาทและการกระตุ้นประสาท

ความเปน็พษิแบบเรือ้รัง

การก่อมะเร็ง 
การก่อให้เกิดการกลายพันธุ์ หรือโรคอื่น ๆ

การป้องกนั

หากต้องสัมผัสสารเคมี เช่น ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด ควรสวมใส่ถุงมือยางที่เหมาะสม
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สัญลักษณแ์สดงอันตรายของสารเคมีบนฉลากผลิตภณัฑ์
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สัญลักษณแ์สดงความเปน็อนัตราย ตามระบบสากล GHS



สารเขา้ตา ล้างตาทันทีด้วยน้ าสะอาดโดยเปิดเปลือกตาและกลอกตาไปมา ให้น้ าไหลผ่านตาอย่างน้อย 15 นาที 
ผู้อยู่ในเหตุการณ์รีบแจ้งผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ/ส านักงานเพ่ือให้รีบพาไปพบแพทย์

สารสัมผสัผิวหนงั ให้ถอดเสื้อผ้าที่เปื้อนออก ล้างบริเวณที่สัมผัสสารเคมีด้วยน้ าสะอาดมาก ๆ อย่าขัดถู ซับตัวให้แห้ง 
ใช้ผ้าสะอาดคลุมตัว ห้ามทายาอื่น และน าส่งโรงพยาบาลทันที

สารเขา้ระบบทางเดนิหายใจ รีบออกจากบริเวณทันที

สารเขา้สู่ระบบทางเดนิอาหาร ให้ท าตามฉลากข้างขวด บางกรณีห้ามท าให้อาเจียน เช่น การกลืนกินสารกัดกร่อน 
เพราะจะท าลายทางเดินอาหารซ้ าสอง

กรณีแกส๊รั่วไหล ให้รีบออกจากพ้ืนที่ ๆ เกิดเหตุไปยังบริเวณที่มีการถ่ายเทของอากาศดีโดยทันที 
และอยู่ในต าแหน่งเหนือลมอย่างน้อย 150 เมตร
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อันตรายจากรงัสี
ส่วนใหญ่เราจะสัมผัสกับรังสีในระดับสูงที่มาจากแหล่งที่มนุษย์สร้างขึ้น รังสีประเภทนี้สามารถก่อให้เกิดอันตรายมาก
แม้จะได้รับในปริมาณน้อย ๆ ในชีวิตประจ าวันเรามักจะไม่ค่อยได้สัมผัสกับรังสีเหล่านี้เว้นเมื่อมีเหตุจ าเป็น เช่น 
การใช้เครื่อง X-Ray ในโรงพยาบาลเพื่อท าให้เกิดภาพอวัยวะต่าง ๆ ภายในร่างกาย ส าหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบ
การวินิจฉัยทางการแพทย์ การใช้เครื่อง X-Ray ตามสนามบินเพื่อตรวจอาวุธ วัตถุระเบิด เป็นต้น แต่ถ้าท างานใน
ห้องปฏิบัติการที่ใช้สารรังสีก็จะมีโอกาสสัมผัสมากขึ้น

ผลกระทบ

รังสีที่มีพลังงานสูงเมื่อผ่านไปในตัวกลางของสิ่งมีชีวิตจะท าให้น้ าในเซลล์แตกตัวเกิดเป็นประจุ หรืออนุมูลอิสระซึ่ง
เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดมะเร็ง เซลล์ที่มีน้ าน้อย (พบได้ในผู้สูงอาย)ุ จะไวต่อรังสีน้อยกว่าเด็กทารก เซลล์อ่อนในคน เช่น 
เม็ดเลือดขาว เม็ดเลือดแดง เยื่อบุดวงตา ผนังล าไส้เล็ก จะไวต่อรังสีมากกว่ามือและเท้า บุคคลที่ได้รับรังสีความเข้มสูง 
จะมีอาการ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย บางครั้งพบว่าผิวหนังเหมือนถูกไฟไหม้ มีปริมาณเม็ดเลือดขาวต่ า ถ้าได้รับรังสี
ติดต่อเป็นเวลานานอาจจะส่งผลท าให้เกิดการกลายพันธุ์
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ไม่ควรให้เด็กที่อายุต่ ากว่า 18 ปี หรือ สตรีมีครรภ์สัมผัสรังสีโดยไม่จ าเป็น

ไม่ควรสัมผัสวัตถุที่มีสัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี และควรหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีสัญลักษณ์เตือนภัยจากรังสี

อันตรายจากรงัสี

การป้องกนั
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อันตรายจากชวีภาพ

สารชีวภาพ หมายถึง สิ่งมีชีวิต หรือสารที่มีต้นก าเนิดจากสิ่งมีชีวิต ได้แก่ จุลินทรีย์ (แบคทีเรีย ไวรัส รา) พืช 
หรือสัตว์รวมท้ังผลิตภัณฑ์จากส่ิงมีชีวิตเหล่านี้ เช่น สารพิษ (Toxin) สารก่อภูมิแพ้ (Allergen) หรือฝุ่นพืชต่าง ๆ 
เช่น ฝุ่นไม้ ฝุ่นฝ้าย และฝุ่นเมล็ดพืชต่าง ๆ เป็นต้น

สารชีวภาพ สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ เข้าสู่ร่างกายได้โดยการหายใจ การกลืนกิน 
และสัมผัสทางผิวหนัง ผลกระทบต่อสุขภาพที่ส าคัญจากสารชีวภาพอันตราย คือ การติดเชื้อ บุคคลทั่วไป
อาจได้รับอันตรายจากสารชีวภาพได้ถ้ามีการแพร่กระจายของวัตถุติดเชื้อออกสู่ส่ิงแวดล้อม ได้แก่ 
ไวรัสตับอักเสบ วัณโรค ไข้ไทฟอยด์ เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อไวรัส

ผลกระทบ
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ไม่ควรสัมผัสวัตถุที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายชีวภัยสากล เช่น ถังบรรจุของเสีย ตู้เย็น ตู้แช่แข็งที่เป็นที่เก็บ
สารชีวภาพอันตราย และไม่ควรเข้าใกล้บริเวณที่มีสัญลักษณ์เครื่องหมายชีวภัยสากล เช่น ห้องปฏิบัติการ

อันตรายจากชวีภาพ

การป้องกนั
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เศษผงเขา้ตา

ห้าม ขยี้ตา ล้างตาทันทีด้วยน้ าสะอาดโดยเปิดเปลือกตาและกลอกตาไปมา ให้น้ าไหลผ่านตา
อย่างน้อย 15 นาที

ถ้ายังไม่ออก ล้างมือให้สะอาด ใช้กระดาษทิชชูหรือมุมผ้าสะอาดเขี่ยผงออก ไม่ควรใช้ยาป้ายตา

ถ้าเศษผงยังไม่ออกให้ปิดตาด้วยผ้าสะอาด แล้วรีบไปพบแพทย์

เลือดก าเดาไหล

ก้มหน้าลง ใช้ผ้าสะอาดอุดรูจมูกข้างใน หรือใช้นิ้วบีบปลายจมูกให้แน่นทั้ง 2 ข้าง เป็นเวลา 10 นาที 
(หายใจทางปาก) ให้คลายมือออกถ้าเลือดยังไหลต่อให้บีบต่ออีก 10 นาที

วางผ้าห่อน้าแข็งหรือผ้าชุบน้ าเย็นบริเวณสันจมูก

ถ้าเลือดไม่หยุดไหลภายใน 20 นาที ควรไปพบแพทย์
28



สิ่งแปลกปลอมเขา้หู

ห้าม แคะ เพราะจะยิ่งดันให้ลึกเข้าไปอีก

ให้ใช้น้ าสะอาดหรือน้ ามันพืชหยอดในรูหูข้างนั้น ทิ้งไว้สักครู่แล้วจึงค่อยเอียงหูข้างนั้นลง

ถ้ายังไม่ออกควรไปพบแพทย์

ข้อเคลด็ ข้อแพลง

ให้ข้อนั้นอยู่นิ่ง ๆ หรือเคลื่อนไหวให้น้อยที่สุด

ในกรณีที่เกิดทันที ข้อยังไม่ทันบวม ให้ประคบด้วยน้ าเย็นหรือน้ าแข็ง

ถ้าต่อมาเมื่อข้อบวมแล้วให้ประคบด้วยน้ าร้อนหรือนวดด้วยน้ ามันหรือครีมนวด

ถ้าไม่แน่ใจว่ากระดูกหักหรือไม่ ควรส่งให้แพทย์เพื่อท าการเอกซเรย์
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เป็นลมหมดสติ

พาไปนอนหรือนั่งพักในที่ร่มที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ห้าม คนมุงดู

จัดให้นอนราบ ยกเท้าสูงกว่าล าตัวเล็กน้อย

ปลดหรือคลายเสื้อผ้าให้หลวม ถอดรองเท้าออก

ถ้าหายใจได้ปกติให้ดมแอมโมเนีย ยาดมหรือยาหม่อง ใช้ผ้าชุบน้ าเช็ดตาม
หน้าและแขน ถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรรีบน าส่งโรงพยาบาล

เมื่ออาการดีขึ้นให้ดื่มน้ าหวานหรือน้ าเย็น
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บาดแผลถลอกเลก็น้อย

ชะล้างและท าความสะอาดรอบ ๆ แผล ถ้าแผลสกปรกมากควรล้างแผลด้วยน้ าสะอาดและสบู่ 
เพื่อให้เศษดินหรือสิ่งสกปรกที่อยู่ในแผลออกให้หมด

เช็ดบริเวณรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์ 70%

เช็ดบริเวณแผลด้วยน้ าต้มสุขที่เย็น และน้ าเกลือ

ใส่ยาฆ่าเชื้อ เช่น เบตาดีน

ไม่ต้องปิดแผล
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แผลไฟไหมน้้ าร้อนลวก

แช่บริเวณที่ถูกลวกในน้ าเย็นที่สะอาด หรือใช้น้ าแข็งวางหรือถูบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อลดอาการปวด
แสบร้อน ห้าม ใช้ยาสีฟันใส่ที่แผล

ถ้าหนังไม่พองหรือหลุดออก เมื่อล้างแผลแล้วซับให้แห้ง ทาด้วยครีมครีมทาแผลไฟไหม้น้ าร้อนลวก

ถ้ามีตุ่มพองเล็กน้อยไม่ควรเจาะ ควรปล่อยให้แห้งและหลุดร่อนไปเอง ถ้าตุ่มพองใหญ่ควรไปพบแพทย์

การห้ามเลอืด

แผลขนาดเลก็ ให้ล้างด้วยน้ าที่ไหลผ่านปริมาณมากเป็นเวลาอย่างน้อย 10 – 15 นาที จากนั้นจึงใช้
ผ้าสะอาดกดเพื่อห้ามเลือดจนหยุดไหล ใส่ยาใส่แผลแล้วจึงปิดด้วยพลาสเตอร์หรือผ้าปิดแผล

แผลขนาดใหญ่ ควรท าความสะอาด ห้ามเลือดโดยขยุ้มผ้าสะอาดกดปากแผล พันด้วยผ้าสะอาด 
แล้วน าส่งแพทย์ทันที ถ้าเป็นบาดแผลบริเวณแขนหรือขาให้ยกส่วนนั้นให้สูง จะช่วยให้เลือดไหล
ไปสู่บริเวณนั้นน้อยลง 32



ไฟฟ้าดูด

ห้าม จับตัวผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดก่อนตัดกระแสไฟฟ้า

ตรวจดูชีพจร ถ้ าไม่เต้น ให้ช่วยนวดหัวใจ

ตรวจดูแผลไหม้ เพื่อให้การปฐมพยาบาล

ตรวจดูการบาดเจ็บอื่น ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ

น าส่งโรงพยาบาล
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