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การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ 

กระดูกหัก ขอเคล่ือน และขอเคล็ด 
 
                                                                                                              ผศ.วรนุช   เกยีรติพงษถาวร 
 
  กระดูกหัก ขอเคลื่อน และขอเคล็ด เปนการบาดเจ็บที่พบไดเสมอ ทั้งในการ 
ประกอบอาชพี ระหวางเลนกีฬา หรือจากการประสบอุบัติเหตุตาง ๆ แมวาการบาดเจ็บในระบบ 
กลามเนื้อ และกระดูกโดยทัว่ไปจะไมรุนแรงถึงชวีิต แตกม็ักจะมกีารบาดเจ็บหรือเปนอันตรายตอ 
อวัยวะอ่ืน ๆ ได ซ่ึงอาจเปนภาวะแทรกซอนที่รายแรงหรอืเกิดความพิการตามมา 
 
หลักการประเมินผูบาดเจ็บในระบบกลามเนื้อและกระดูก 
  ส่ิงสําคัญในการชวยเหลือผูบาดเจ็บ เพื่อใหไดรับการดแูลอยางถูกตองจําเปนตองม ี
การประเมินสภาวะของผูบาดเจ็บกอนใหการปฐมพยาบาล การประเมินผูบาดเจ็บอยางไมระมัดระวัง
ก็อาจไดขอสรุปที่ผิดพลาดและเปนผลเสียไดเชนกัน  ดังนั้นจึงควรใหความสําคัญแกการประเมนิ 
สภาพผูบาดเจบ็ทั่วทั้งรางกาย ไมเฉพาะแตตําแหนงที่คดิวาบาดเจ็บเทานั้น 
  ขั้นตอนในการประเมินผูบาดเจ็บ มีดังนี ้

1. ตรวจดูอันตรายรอบ ๆ ตัวผูบาดเจ็บ ทั้งนี้เพราะการเกดิบาดเจ็บขึ้นนีม้าจาก 
สาเหตุตาง ๆ กัน ซ่ึงอาจทําใหเกดิอันตรายตอผูชวยเหลือได เชน ไฟฟาดูด หกลัมกระดูกหักจากสนุัข 
ไลกัด ซ่ึงถาผูชวยเหลือไมไดตรวจดูหรือผลีผลามเขาถึงผูบาดเจ็บก็อาจถูกสุนัขกัดได เมื่อดูรอบดาน 
แลวปลอดภยัจึงเขาถึงตวัผูบาดเจ็บ และใหการประเมินผูบาดเจ็บตอไป พรอมทั้งแนะนําตัวแกผูที่อยู 
ในเหตกุารณหรือตัวผูบาดเจบ็กอนทําการประเมินโดยยงัมิตองเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 

2.    ประเมินผลสภาวะที่จะกอใหเกดิอันตรายแกชีวิตเสยีกอน เชน การหายใจผิด 
ปกติ ตกเลือด ไมรูสึกตัว 

3. ตรวจดูตําแหนงที่บาดเจ็บตัง้แตศีรษะจรดเทา เพื่อดวูามบีาดแผลหรือไม มีการ 
ฉีกขาดของเนือ้เยื่อ กลามเนือ้ มีเขียวชํ้าหรือบวมบริเวณใดหรือไม มีเลือดออกจากหลอดเลือดแดง 
หลอดเลือดดํา หรือจากกระดูกที่หกั ซ่ึงเลือดที่ออกจากหลอดเลือดแดงมีลักษณะพุง จากหลอดเลือด
ดําเลือดจะไหลริน และถาออกจากกระดกูเลือดจะไหลซึม ๆ และมีไขมันปนดวย 
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4. ซักถามเกี่ยวกบัเหตุการณที่เกิดขึ้นจากตัวผูบาดเจ็บเองหรือจากผูเห็นเหตุการณ 
5. ซักถามอาการและความรูสึก ดังนี ้

-   ถามความรูสึกเกี่ยวกับตําแหนงที่บาดเจบ็ ในดานความเจ็บปวด ความรูสึก 
วาแขน ขา ถูกบิดเบี้ยวไปหรอืรูสึกวามีเสียงการเสียดสีตรงตําแหนงทีบ่าดเจ็บหรือไม 

-   ใหผูบาดเจบ็ชี้หรือบอกตาํแหนงที่รูสึกเจ็บมากที่สุด 
-   ถามถึงอาการเคลื่อนไหวของอวัยวะที่บาดเจ็บ เชน สามารถเคลื่อนไหวชา 

ขางที่บาดเจ็บไดหรือไม สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวไดหรือไม 
6. ตรวจดูความพกิารหรือรูปรางที่ผิดปกติไป เชน ความโกง โคง งด หักเปนมุม 

บิดเบี้ยว หรือแขนขายาวขึ้น ส้ันลงกวาอีกขาง ความผิดปกติเหลานีก้็จะบงชี้ได ทั้งการบาดเจ็บตอ 
กระดูกและขอ อยางไรก็ตามถาพบวามีกระดูกหกัอยางชัดเจนแลว ไมจําเปนตองพยายามลอง 
เคลื่อนไหวดูเพราะจะทําใหผูบาดเจ็บปวดมากขึ้น 

7. ตรวจดูความผิดปกติของหลอดเลือด และเสนประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณที่ได 
รับบาดเจ็บ เพราะปลายกระดูกที่หกัหรือขอที่เคลื่อนไหวอาจกดทับหรือทําใหเกดิการฉีกขาดของ 
หลอดเลือดและเสนประสาทได ทั้งนี้ ควรประเมินดวยการเปรียบเทียบกับอีกขางหนึง่  โดยการ 
ประเมินสิ่งตอไปนี ้

8. เมื่อแนใจวามกีารบาดเจ็บกระดูกหัก ขอเคล่ือน หรือขอเคล็ดแลว ควรบอกให 
ผูบาดเจ็บทราบและดําเนินการปฐมพยาบาลตอไป 
 
การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บขอเคล็ด 
  ขอเคล็ด (Sprains) หมายความถึงการบาดเจบ็ตอเอ็นหุมขอ อันเนื่องมาจากการยดึ 
ตึงเกินไป 
  สาเหตุอาจเกดิจากการปด, พลิก ของขอ หรือการพลัดตกจากที่สูง ซ่ึงขอที่พบได 
บอยที่สุด คือ ขอเทา 
  ลักษณะของการเกิดขอเคล็ด แบงความรุนแรงออกไดเปน 3 ระดับ คือ ระดับที่ 1 
เปนเพยีงการยดึตึงของเอ็นทีหุ่มขอเทานั้น ในระดบัที่ 2 จะมีการฉีกขาดรวมดวย และในระดับที่ 3 
จะมีการฉีกขาดอยางสมบูรณของเอ็นและเยื่อหุมขอ 
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 อาการ และอาการแสดงแบงตามระดับความรุนแรงได ดงันี้ 
 
                   ระดับที่ 1                     ระดับที่ 2                    ระดับ 3 
.  ปวดเปนอาการแรกที่พบได 
   ในระดับนี้ ซ่ึงจะปวดทาง  
    ดานขางของขอบริเวณที ่
    เคล็ด 
 
 
.   ไมรูสึกวาขอแยกออก ขณะ 
     เกิดบาดเจบ็ และไมรูสึกวาม ี
     เสียงการเสยีดสีของขอ 
.    มีหรือไมมอีาการเขียวชํ้า 
.    บวมเล็กนอยหรืออาจไม 
     บวมเลย 
.    กดเจ็บเล็กนอย แตไม 
     เฉพาะที ่
.   ไมมีความผดิปกติในดาน 
     ความมั่นคงของขอ รูปราง 
     ขอปกติ 
.    สูญเสียหนาที่การทํางาน 
     ของขอเพียงเล็กนอยหรือ 
     ไมเลย 

.  ปวดเปนอาการเดนที่สุด 
 
 
 
 
 
.  รูสึกวาขอแยก หรือหลวม 
   ขณะบาดเจบ็หรือทําการ 
   ทดสอบ 
.  มีอาการเขียวชํ้า 
.  บวมปานกลาง 
 
.  มีจุดกดเจ็บเฉพาะที ่
 
.   ขอออนแอและไมมั่นคง 
 
 
.    สูญเสียหนาที่การทํางาน 
     ของขอ    

.  ปวดมากหรอืเพียงเล็กนอย 
   ก็ได ทั้งนีเ้นือ่งจากเสน 
   ประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณเอ็น 
   ที่ฉีกขาดอาจมีการฉีกขาด 
    หรือยืดต่ําเกินไป จนไม 
    สามารถรับการกระตุนได 
.   รูสึกถึงการเสียดสีของขอ 
 
 
.   มีอาการเขียวชํ้า 
.   บวมมาก 
 
.   มีจุดกดเจ็บเฉพาะที ่
 
.   ขอไมมั่นคง มุมของขอกวาง 
     ขึ้น รูปรางขอผิดปกติ 
 
.    สูญเสียหนาที่การทํางาน 
     ของขอยางแนนอน 

 
 การปฐมพยาบาล 

1. ใหขอพักนิ่ง หามลงน้ําหนักผานขอ หรือใชงาน 
2. ประคบดวยความเยน็ หลังจากเกิดอุบัตเิหตุทันทีหรือภายใน 24 ช่ัวโมงแรก 

เพื่อหามเลือดและปองกันมใิหเลือดออกขงัรอบขอ ตอมาจึงใชความรอนประคบหลงั 24 ช่ัวโมง 
ไปแลว ทั้งนี้ เพื่อลดอาการบวม ซ่ึงอาจใชวธีิการนวดเบา ๆ ดวยน้ํามันสะโตกหรือน้ํามันระกํากไ็ด 
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3. พันดวยผาพันแผลชนิดยืด เพื่อชวยลดอาการบวมและทําใหขอไดอยูนิ่ง ซ่ึงจะ 
ชวยลดอาการปวดดวย 

4. ยกขอไวสูง 
5. นําสงโรงพยาบาล เพื่อการรักษาที่ถูกตองตอไป ในรายตอไปนี ้

5.1 ผูปวยขอเคล็ดทุกประเภททีม่ีอาการเขียวชํ้า กดเจ็บตั้งแตปานกลางถึง 
กดเจ็บมาก บวมมาก หรือขอไมมั่นคง 

5.2 ทุกรายที่สงสัยวามีกระดูกหักรวมดวย 
 
การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บขอเคลื่อน (Dislocation, Subluxation) 
  Dislocation  หมายความ ถึงภาวะที่กระดกูซึ่งประกอบเปนขอ เคลื่อนออกจาก 
ตําแหนงปกตขิองขอ และพืน้ผิวปลายกระดูกที่ประกอบเปนขอไมสัมผัสกันเลย การเคลื่อนของ 
ปลายกระดกูอาจทําใหเกิดการฉีกขาดของเอ็นหุมขอ หลอดเลือด เสนประสาท และมกีารฉีกขาดของ 
กลามเนื้อรอบขอได 
  Subluxation หมายความ ถึงภาวะที่ปลายกระดูกซึ่งประกอบเปนขอเคลื่อนออก 
จากตําแหนงปกติเพียงบางสวน ซ่ึงหลังจากบาดเจ็บนี้แลวปลายกระดูกของขออาจกลับคืนสูตาํแหนง 
ปกติเองได 
 สาเหตุ 

1. เนื่องจากอุบัติเหตุดวยแรงกระชากบริเวณขออยางเต็มแรง 
2. มีการทําลายของขอกระดูกเนื่องจากโรคของขอเอง เชน วัณโรคของขอตะโพก 

อาการและอาการแสดง 
1. ปวดรอบ ๆ ขอ 
2. บวมอาจไมมหีรือมีนอยมาก ซ่ึงถามีอาการบวมมากตองนึกถึงวาอาจมกีระดูก 

หักรวมดวย และถามีอาการบวมเฉพาะที่แสดงวามีการตกเลือดในขอได 
3. กดเจ็บ 
4. เคลื่อนไหวขอไมได หรือการเคลื่อนไหวของขอผิดปกติ 
5. ขอผิดรูปไปชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับขอเดียวกันในอีกขางหนึ่ง ทําใหแขน 

หรือขาอาจสั้นหรือยาวกวาอกีขางที่ปกต ิ
 
 



วรนุช  เกยีรติพงษถาวร 

5 
 
 การปฐมพยาบาล 

1. อยางพยายามดึงขอนั้นเขาทีด่วยตนเอง 
2. ใหขอที่หลุดอยูนิ่ง โดยการใสเฝอกชั่วคราว 
3. ประคบดวยความเยน็ เพื่อลดบวมและคลายความเจ็บปวด 
4. นําสงโรงพยาบาลโดยดวน และระหวางนาํสงโรงพยาบาลไมควรใหผูปวยดื่ม 

อะไรเพราะอาจจําเปนตองดมยาสลบ เพื่อจัดกระดูกใหเขาที่ 
 
การปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บกระดูกหัก 
  กระดูกหัก (Fracture) หมายความ ถึงการมีรอยปริเกิดขึ้นภายในเนื้อกระดูก ทําให 
เกิดการแตก หกั เดาะ ราว ซน 
  ลักษณะที่เกดิขึ้นกับกระดูกที่หักแตกตางกันไปขึ้นอยูกบัความแข็งแรงของกระดูก 
อายุของผูบาดเจ็บ ตําแหนงของกระดูกทีห่กั แรงและทิศทางของแรงที่กระทบ เชน หกัขวาง หกัเอียง 
หักหมนุ หกัหลายช้ิน เปนตน 
 สาเหตุ 

1. อุบัติเหต ุ
1.1 มีแรงกระทําโดยตรง เชน ถูกตี ถูกฟน ถูกรถชน ทําใหมกีารแตกหักของ 

กระดูกที่ตําแหนงแรงกระทบ 
1.2 มีแรงกระทําโดยออม เชน หกลมมือยันพืน้แลวทําใหกระดูกไหปลาราหกั 

กนกระแทกทาํใหกระดูกสนัหลังหัก เปนตน 
2. ไมมีอุบัติเหต ุ

2.1 มีความเครียด ความลาชาของกระดกู 
2.2 มีการหดตวัทนัทีของกลามเนื้อ 
2.3 มีพยาธิสภาพของกระดูกอยูกอนแลว จึงทาํใหหกัไดงาย เชน กระดูกสนั 

หลังยุบในคนชรา กระดูกเปนมะเร็ง หรืออักเสบเปนหนอง กระดูกอาจยุบ 
ตัวได 

 อาการและอาการแสดง 
1. ปวดบริเวณทีบ่าดเจ็บมาก หรือบางครั้งอาจมีอาการชาแทน 
2. กดเจ็บเฉพาะที่ที่สงสัยวากระดูกหัก 
3. บวม และเขียวชํ้า หรือมีเลือดออกจากบาดแผล 
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4. กลามเนื้อแข็งเกร็งในบริเวณที่กระดกูหัก 
5. เคลื่อนไหวอวยัวะนั้น ๆ ไมได หรือผิดปกต ิ
6. มีเสียงดังกรอบแกรบตรงบริเวณที่ไดรับบาดเจ็บ 
7. มีความพิการหรือรูปรางผิดปกติ เชน มีการโกง งอ เปนมมุ บิดหมุนสั้นลง 

หรือยาวขึน้ เปนตน 
8. คลําไดปลายกระดกูทีห่ัก ซ่ึงจะพบไดในการหักของกระดกูที่อยูตื้น ๆ  เชน 

หนาแขง ไหปลารา 
 การปฐมพยาบาล 

1. ใหการชวยเหลือภาวะรีบดวนกอน เชน การตกเลือด ภาวะช็อค 
2. ใหสวนที่หักอยูนิ่ง 
3. ยาสวนทีห่ักสงู 
4. นําสงโรงพยาบาลทันที 

 
การเขาเฝอกชัว่คราว 
 การเขาเฝอกชัว่คราว (Splints) มีจุดประสงค ดังนี ้

1. เพื่อปองกันการเคลื่อนไหวของชิ้นกระดกูที่หัก ซ่ึงปลายกระดูกอาจทําอันตราย 
ตอกลามเนื้อ เสนประสาท และหลอดเลือด 

2. เพื่อปองกันและลดอาการเจ็บปวด 
3. เพื่อลดอาการหดเกร็งของกลามเนื้อ ซ่ึงเปนเหตุใหเกิดความพิการ และผิดรูป 

มากขึ้น 
4. เพื่อปองกันการตกเลือด เขาสูเนื้อเยี่อรอบ ๆ บริเวณที่หกั และเปดโอกาสให 

เลือดแข็งตัว ซ่ึงเปนการเริ่มขบวนการหายของแผล 
  5.    เพื่ออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนยายผูบาดเจ็บ 
 
หลักในการเขาเฝอกชั่วคราว 

1. ตัดหรือเอาเสือ้ผาออกจากบริเวณที่สงสัยวากระดกูหัก หรือขอเคลื่อน 
2. บันทึกเกีย่วกบัการไหลเวยีนโลหิต และประสาทที่มาเลี้ยงบริเวณสวนปลาย 

ของบริเวณทีบ่าดเจ็บ เปนระยะ ๆ ทั้งกอนและหลังเขาเฝอกชั่วคราวแลว 
3. เขาเฝอกชั่วคราวใหสูงกวาหรือต่ํากวาตําแหนงที่หกั หรือขอที่เคลื่อนไป 1 ขอ 
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4. ไมควรพยายามทําใหกระดูกที่หักหรือขอทีเ่คลื่อนไปกลับเขาที่ เพราะจะทําให 
เจ็บปวดมากขึน้ และอาจทําใหนําเชื้อโรคจากบาดแผลเปดเขาสูภายในกระดูกได 

5. ปดบาดแผลดวยผาปดแผลที่สะอาดหรือปราศจากเชื้อ 
6. รองเฝอกเพื่อปองกันการกดของอวัยวะที่บาดเจ็บกับเฝอก 
7. ในรายทีก่ระดกูหักและมีความพิการ โกงงอเปนมุมมากไมจําเปนตองดดัให 

ตรง ใหสวนทีโ่กงออกจากเฝอกได 
8. ไมเคลื่อนยาย ผูบาดเจ็บกอนเขาเฝอกชั่วคราว 
9. ถาเพียงสงสัยวามีกระดูกหักหรือขอเคลื่อนก็ควรเขาเฝอกชั่วคราวได 
10. ในกรณีที่สวนของกระดูกหกัโผลออกภายนอก กลับผลุบเขาไปใตบาดแผลอีก 

ขณะเขาเฝอกชั่วคราว ควรบันทึกและรายงานใหแพทยทราบเมื่อถึงโรงพยาบาล 
 
ประเภทของการเขาเฝอกชั่วคราว 

1. ใชอวัยวะใกลเคียงเปนเฝอกชั่วคราว เชน กระดูกแขนหกัใชทรวงอกเปนเฝอก 
โดยพันแขนทีห่ักแนบกับลําตัว 

2. ใชวัสดุตาง ๆ ทําเปนเฝอกชัว่คราว ซ่ึงแบงออกไดดังนี ้
2.1 เฝอกชั่วคราวชนิดแข็ง เปนเฝอกที่ทําจากวสัดุแข็ง ไมโคงงอหรือบิดเบีย้ว 

ได เชน แผนไม เหล็ก แผนพลาสติก แผนกระดาน ไมบรรทัด คันรม  
ดามไมกวาด หรือกิ่งไม เปนตน 

2.2 เฝอกชั่วคราวชนิดออน ไดแก 
- Air splint : เปนทอพลาสติกใส 2 ช้ัน สําหรับสวมเขากับบริเวณ

อวัยวะทีห่ัก แลวจึงสูบลมเขาระหวางชัน้ของทอพลาสติกดานในของ 
ทอจะพยุงกระดูกสวนทีห่ักไว Air splint มีประโยชนมาก เพราะ 
สามารถรองรับอวัยวะทีห่ักไดในรูปแบบตาง ๆ อยางเหมาะสม ทั้งยัง 
สามารถเห็นตําแหนงทีห่ักไดชัดเจน แตทีค่วรกระทําคืออยาเปาลม 
แนนเกินไปอาจกดการไหลเวียนโลหติได 

- Pillow splint : เปนการใชหมอนหุมรอบสวนของขอ แขน หรือขาที่
ไดรับบาดเจ็บ 

- Slings เปนเครื่องมือที่ชวยลดการเคลื่อนไหวของอวยัวะสวนบน คือ 
แขน ขอศอก และมือ โดยใชผาสามเหลี่ยม หรือผาออมเด็กหอยไวกับ 
ลําคอ 
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 2.3  เฝอกชั่วคราวชนิดดึงใหอยูนิ่งกับที่ โดยไมถวงน้ําหนัก (Traction- 
        splint) ไดแก การใช Thomas splint กับอวัยวะสวนตนขา นอง ตะโพก 
        หรือหัวเขา 

 
ตารางที่        อาการและอาการแสดงการปฐมพยาบาลผูบาดเจ็บ ขอเคลื่อนในตําแหนงตาง ๆ 

  
                    ขอเคลื่อน       อาการและอาการแสดง          การปฐมพยาบาล 
ขอไหลเคลื่อนมาดานหนา 
 
 
 
 
ขอศอก 
 
 
ขอมือ และนิ้วมือ 
 
 
 
ขอตะโพก 

.  ยกแขนไมขึน้ ปวดหัวไหล 
   ทางดานหนา สูญเสียความ 
   รูสึกของมือ และแขน เมื่อมี 
   การบาดเจ็บของ Brachial 
   plexus 
.  ขอศอกยืดตรงไมได มีความ 
    ผิดปกติทางดานหลังของขอ 
    ปวดรอย ๆ ขอศอก 
.   ปวด เคลื่อนไหวขอผิดปกติ 
 
 
 
.   เทาหมนุออกดานนอก ยก 
    ตะโพกไมได ปวดและม ี
    ความผิดปกติทางดานหลัง 
    บริเวณกน ขาขางที่มีขอ 
    ตะโพกหลุดจากสั้นลงเมือ่ 
    เทียบกับอกีขางหนึ่ง 

.  Sling ในทางอศอกทาบกบัอก 
 
 
 
 
.  Sling ในทางอศอกทาบกบัอก 
 
 
.  ประคบดวยความเยน็ ใชไม 
   ดามที่ทองแขนถึงฝามือ ใน 
   ทาคว่ํามือ พรอมกับ Sling 
   แขน งอศอก 90 องศา 
-  ใหผูปวยนอนราบกับไม 
    กระดานแขง็ 
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                  ขอเคลื่อน      อาการและอาการแสดง            การปฐมพยาบาล 
ขอเขา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขอเทา 

.  คลําชีพจรที่เทาไมได ปลาย 
   เทาเย็น มกีารโกงงอ รูปขอ 
   ผิดปกติ เคลื่อนไหวขอไมได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  ปวด บวม ขอผิดรูป อาจงอ 
   หรือโกงออก 

.  หามดึงหวัเขาเขาที่ 

.  ประเมินการเตนของชีพจรใน 
   ตําแหนงที่ต่าํกวาบริเวณที ่
   บาดเจ็บ 
.  เขาเฝอกชั่วคราว โดยใชไม 
   ดามขางลําตัว ตั้งแตขอเทา 
   ถึงเอวและใชไมอีกแผนทาบ 
   ตั้งแตขาหนบีถึงขอเทา 
   แลวพันดวยผาหรือมัดดวย 
   ผากวา ๆ หรือใชผามวนคัน้ 
    ไวระหวาง 2 ขางตั้งแตขา   
    หนีบถึงปลายขา แลวพนัดวย 
    ผาติดกัน 
.   ประคบดวยความเยน็ 
.   เขาเฝอกชั่วคราว ในทาที ่
    เหมาะสมดวย Pillow splint 

 
ตารางที่         แสดงอาการ อาการแสดง และการปฐมพยาบาล ผูบาดเจ็บกระดูกหักในตําแหนงตาง ๆ 
 
          แขนและลําตัวทอนบน       อาการและอาการแสดง         การปฐมพยาบาล 
ไหลและตนแขน 
       .  กระดกูไหปลารา 
          (Clavicle) 

 
.  ปวด บวม ไหปลาราผิดรูป 
   อาจคลําไดปลายกระดกูที่หกั 

 
.  ใชผาสามเหลี่ยมคลองแขนไว 
    ในทางอศอก 90 องศา หรือ 
.   ใชผามัดตนแขนขางที ่
     ไหปลาราหักแนบกับลําตัว 
     แลวคลองแขนไวในทางอ 
     ศอก 90 องศา หรือ 
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       แขนและลําตัวทอนบน      อาการและอาการแสดง           การปฐมพยาบาล 
 
 
       .  กระดกูตนแขน 
          (Humerus) 
          สวนตน 
 
          สวนกลาง 
 
 
           สวนปลาย 
 
 
 
แขนทอนปลาย (Forearm) 
      .  กระดกูแขนทอนนอก 
         (Radius) 
 
 
 
       .  กระดกูแขนทอนใน 
          (Ulna) 
       .  กระดกูขอมือ 
          (Carpal bone) 
 
 

 
 
 
 
.  ปวด แขนไมมั่นคง รูปราง 
   ผิดปกต ิ
.  ปวด บาดเจบ็ตอเสนประสาท 
   เรเดียลไมสามารถงอมือขึ้น 
   ดานหลัง 
.  ปวด รูปรางของปลายกระดูก 
   ตน แขนทีห่กัผิดปกติ มือและ 
   แขนเยน็ คลําชีพจรที่ขอมือ 
   ไมได 
 
.   ปวดบริเวณสวนตนหรือ 
    สวนปลายของกระดูกทีห่กั 
    รูปรางคลายซอมงดหรือ 
    คว่ํามือไมได 
 
.   ปวดบริเวณสวนกลางหรอื 
    สวนปลายกระดูกแขน 
.   ปวดตรงตําแหนงขอมือและ 
    ปวดมาก เมือ่อยูในทางอ 
    ขอมือขึ้น 
 

.  ใชผายืดพบัร้ังไหลไปดาน 
    หลังเปนรูปเลข 8 
 
 
.  ใชไม 2 แผนดามตั้งแตไหล 
    ถึงขอมือ แลวพันดวยผาหรือ 
    มัดดวยเชือก 3 เปลาะ เหนือ 
    กลาง และใต ระดับที่หกั 
    หรือ 
.  พันแขนแนบลําตัว หรือ 
.  เขาเฝอกชั่วคราวในทาที่พบ 
 
 
 
.  ใชไม 2 แผนประกบตั้งแต 
    ขอศอกถึงฝามือ แลวพัน 
     ดวยผาหรือผูกเชือกไว 
     พรอมกับคลองแขนในทา 
     งอศอก 90 องศา 
 
 
.  ดามไมที่ทองแขนถึงฝามือ 
   ในทาคว่ํามอื และคลองแขน 
    ไวในทางอศอก 90 องศา 
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       แขนและลําตัวทอนบน       อาการและอาการแสดง         การปฐมพยาบาล 
มือ 
     .  กระดกูฝามือ 
        (Metacarpals) 
     .  กระดกูนิว้มือ 
        (Phalanges) 
 
 
 
เชิงกรานแท (Pebvis) 
   กระดกูเชิงกราน 
      .  กระดกูตะโพก (Ilium) 

 
.  ปวด และรูปรางฝามือผิดปกติ 
 
.  ปวด งอนิว้มอืไมได รูปของ 
   นิ้วมือผิดปกติ 
 
 
 
 
 
.  ปวด เมื่อกดบริเวณหัวเหนา 
   หรือตะโพกทั้ง 2 ขาง และ 
   ปวดในทางอเขา 

 
.  เหมือนกระดูกขอมือ 
 
.  ใชไมเล็ก ๆ รองตั้งแตฝามือ 
    จนถึงปลายนิ้วและพันดวย 
    พลาสเตอร หรือ 
.   ใชพลาสเตอรพันนิ้วทีห่ัก 
    ติดกับนิว้ทีป่กติ 
 
 
.   นอนราบบนไมกระดานแข็ง 
    และพันรอบตะโพกใหอยูนิ่ง 

 
ตารางที่       แสดงอาการ และอาการแสดง, การปฐมพยาบาล ผูบาดเจ็บ กระดูกหักในตําแหนงตาง ๆ 
        ขอตะโพกและขา      อาการและอาการแสดง            การปฐมพยาบาล  
กระดูกโคนขา (Femur) 
     .  สวนตนบริเวณขอตะโพก 
        และคอกระดูก 
 
 
 
 
 
      .  สวนกลาง 

 
.  เทาหมุนออกดานนอก ขาสั้น 
   ลง ปวดเวลาหมุนหรือเคลือ่น 
   ไหวขาและปวดตรงตําแหนง 
    ปุมกระดกูโคนขา 
    (Trochanter) 
 
 
.  ตนขาโกงงอ หรือหักเปนมมุ 
   กดเจ็บบริเวณขา ขาไมมั่นคง 

 
.  นอนหงายราบและใชไม 2 
   แผนกวางราว 4-5 นิ้วดามจาก 
   รักแรถึงสนเทา และอีกแผน 
   วางจากขาหนีบลงสนเทา 
    แลวพันดวยผาหรือมัดดวย 
    เชือก ใหติดกับขาขางที่ดีดวย 
    หรือ 
.   เขา Traction splint 
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        ขอตะโพกและขา         อาการและอาการแสดง          การปฐมพยาบาล 
       .  สวนปลาย 
 
 
กระดูกขาทอนลาง 
       .  กระดกูหนาแขง (Tibia) 
 
 
 
   
      .  กระดกูนอง (Fibula) 
      .  กระดกูสนเทา 
      .  กระดกูเทา 
 

.  ปวดเหนือหวัเขา ขาผิดรูป 
   และไมมั่นคง ตนขาโกงงอ 
   หรือหักเปนมุม 
 
.  ปวดเหนือหรือบริเวณหวัเขา 
   และขณะเคลื่อนไหว ขาหกั 
   งอและไมคงที่ 
 
 
 
.  ปวดบริเวณสนเทา บวม 
.  ปวดบริเวณตําแหนงทีห่ัก 
                

.  สําหรับสวนปลาย ควรรอง 
   ไมกระดานไวใตเขาดวย 
 
 
.  รองไมใตขาทาบกับนอง 
    หรือใชไม 2 แผนทาบดาน 
    ในและดานนอก มัดดวยผา 
     กวาง ๆ 2 – 3 เปลาะ ที่เทา 
     และตนขา 
 
.    Pillow splint 
.    Pillow splint 
 

  ใบหนา 
       จมูก 
 
 
 
        กระดกูขากรรไกร  

 
.  บวม มีเลือดกําเดาออก สัน 
   จมูกเบีย้วยุบหรือนูนโกงออก 
   ดานใดดานหนึ่ง  
 
.  รูปหนาผิดปกติ คางอาจยุบ 
   โย บิดเบี้ยว หุบปากหรือ   
    ปากไมขึ้น ปวดเวลาขยับ 
    ปาก ฟนไมไดระดับเสมอกัน 
    มีเลือดออกจากเหงือกและ 
    อาจเห็นการชอน  

 
.  นอนศีรษะสงูและแหงนคอ 
.  ประคบดวยความเยน็ 
.  หามนอนทบับริเวณจมูก 
   หรือลูบคลําบอย ๆ 
.  นั่งศีรษะสูง ใชผากวาง 
   ประมาณ 2 นิ้วพนัรอบใตคาง 
   แลวไปผูกไวที่ศีรษะและ 
   หนาผาก 
 

 
 
 
 
 



วรนุช  เกยีรติพงษถาวร 

 
 
 
 
 
 
 
 
          

 
 


