
หน่วยที่ 1 
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 

 

 การปฏิบตัิงานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ถา้หากขาดความระมดัระวงัจะท าให้ไดรั้บอนัตราย
จากไฟฟ้าได้ ผูใ้ช้ไฟฟ้าจะตอ้งทราบและเขา้ใจคุณสมบัติทางไฟฟ้า ต้องระมดัระวงั ไม่ประมาท 
ท างานอยา่งเป็นระบบและรอบคอบ โดยค านึงถึงกฎแห่งความปลอดภยัขณะท างานเป็นหลกั 
 

1.1 อันตรายจากไฟฟ้า 
 ไฟฟ้ามีประโยชน์อนันต์และมีโทษมหันต์ เป็นค ากล่าวที่ทันสมัยอยู่เสมอ ผูท้ี่ใช้ไฟฟ้า 
ทุกคนจ าเป็นตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัในการใชง้านทุกคร้ัง และตอ้งใช้งานดว้ยความระมดัระวงั 
โดยไม่ตกอยูใ่นความประมาท 
 

 1.1.1 สาเหตุที่ทำให้ได้รับอันตรายจากไฟฟ้า 
  กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย แมจ้ะมีปริมาณพียงเล็กน้อยก็ท าให้ไดรั้บอนัตรายได ้
ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านอวยัวะที่ส าคญัของร่างกาย สาเหตุที่ท าให้ไดรั้บอนัตรายจากไฟฟ้า
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ 
 1. ไฟฟ้าลดัวงจรหรือไฟฟ้าช็อต หมายถึง การที่ไฟฟ้าไหลผ่านจากสายไฟฟ้าเส้นหน่ึง
ไปยงัอีกเส้นหน่ึง   
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.1 แสดงไฟฟ้าลดัวงจร 
ที่มา :  http://www.tartoh.com 

 

 รูปที่ 1.1 แสดงไฟฟ้าลดัวงจร เกิดจากสายที่มีไฟ (Line) และสายดิน (Ground) สัมผสั
ถึงกนั สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากฉนวนของสายไฟฟ้าช ารุด ท าให้มีประกายไฟและเกิดเพลิงไหมไ้ด้
ถา้บริเวณนั้นมีวสัดุไวไฟ  



 2. ไฟฟ้าดูด หมายถึง การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย ซ่ึงจะท าให้เกิดอาการ
กล้ามเน้ือแข็งเกร็ง หัวใจท างานผิดจังหวะ เต้นอ่อนลงจนหยุดเต้น และเสียชีวิตในที่สุด การถูก
ไฟฟ้าดูดเกิดขึ้นได ้2 กรณี คือ การสัมผสัไฟฟ้าโดยตรงและการสัมผสัไฟฟ้าโดยออ้ม 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

รูปที่ 1.2 แสดงการสัมผสัไฟฟ้าโดยตรง 
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 5   

 

 รูปที่ 1.2 แสดงการสัมผสัไฟฟ้าโดยตรง เกิดมาจากส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผสั
ถูกส่วนที่มีไฟฟ้าโดยตรง เช่น ใช้มือจบัสายไฟฟ้าที่ร่ัว ใช้โลหะแหยเ่ขา้ไปในรูเตา้รับไฟฟ้า เป็นตน้  
ลกัษณะการสัมผสัไฟฟ้าโดยตรงน้ี จะมีผลให้กระแสจ านวนมากไหลผ่านเขา้สู่ร่างกายคนไปลงดิน  
ท าให้เกิดอนัตรายมาก อาจพิการหรือถึงเสียชีวิตไดจ้ากการสัมผสัไฟฟ้าโดยตรง 
  
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.3 แสดงการสัมผสัไฟฟ้าโดยออ้ม  
ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 5       

 

 รูปที่ 1.3 แสดงการสัมผสัไฟฟ้าโดยออ้ม เกิดมาจากส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายสัมผสั
กบัอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าที่มีไฟร่ัวมาที่ตวัตวัถงัโลหะ เมื่อคนไปสัมผสัจึงเกิดกระแสไหล
ผ่านเขา้สู่ร่างกายคนไปลงดิน ท าให้เกิดอนัตรายไดเ้หมือนกบัการสัมผสัโดยตรง   



 1.1.2 ปริมาณไฟฟ้ากับปฏกิิริยาของร่างกายมนุษย์ 
 ร่างกายมนุษย์เมื่อถูกไฟฟ้าดูด จะเกิดอาการเกร็งของกล้ามเน้ือจนไม่มีแรงสะบัด 
ให้หลุดออกจากไฟฟ้าได้ ผลของไฟฟ้าดูดอาจท าให้บาดเจ็บ พิการ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได ้
อันตรายที่เกิดขึ้ นมีลักษณะแตกต่างกัน ขึ้ นอยู่กับปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย 
ความสัมพนัธ์ของปริมาณไฟฟ้ากบัปฏิกิริยาของร่างกายมนุษยด์งัตารางที่ 1.1    
 

ตารางที่ 1.1 ปริมาณไฟฟ้ากบัปฏิกิริยาของร่างกายมนุษย ์
 

ปริมาณกระแสไฟฟ้า 
ที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย์  

ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น 

2 mA 
มีอาการอ่อนเพลีย ประสาทมอืส่ัน กลา้มเน้ือกระตุก
เล็กนอ้ย เกิดความกลวั 

5 mA – 10 mA 
มีอาการช็อก (Shock) กลา้มเน้ือกระตุก เกิดอาการเจ็บปวด 
ระบบหายใจลม้เหลว 

10 mA – 25 mA 
ความดันเลือดสูง บริเวณถูกดูดเกิดอาการหดตัวของ
กลา้มเน้ือ ระบบหายใจลม้เหลวถึงขึ้นหมดสติ 

25 mA – 80 mA 
เกร็งกล้าม เน้ื อ หายใจติดขัด  อาจท าให้สมองขนาด
ออกซิเจน ถา้นานเกิน 4 นาที 

80 mA – mA 200 
ขาดเลือดเลี้ ยงหัวใจ หัวใจล้มเหลวหลังถูกดูดชั่วขณะ
หัวใจหยดุเตน้ หรือเสียชีวิตได ้

200 mA – 5 A 
หัวใจล้มเหลวหลังถูกดูด 0.1 วินาที ผิวหนังถูกท าลาย
หัวใจหยดุเตน้และเสียชีวิตได ้

มากกว่า 5 A ถูกเผาไหม ้เน้ือเย่ือตายและเสียชีวิตได ้
 

ที่มา : พนัธ์ศกัด์ิ  พุฒิมานิตพงศ,์ 2557 : 6     
 

  ตารางที่ 1.1 แสดงปริมาณไฟฟ้ากบัปฏิกิริยาของร่างกายมนุษย์ จะเห็นไดว่้าอนัตราย 
ที่เกิดขึ้นจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กบัขนาดของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกายมนุษย ์กระแสน้อย 
ก็ได้รับอันตรายน้อย กระแสมากก็ได้รับอันตรายมาก ถ้าไม่มีบุคคลอื่น เข้ามาช่วยเหลือ 
อยา่งทนัท่วงทีอาจไดรั้บอนัตรายสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิตได ้ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัปริมาณและกระแสไฟฟ้า
ที่ไหลผ่านร่างกายของมนุษยแ์ละระยะเวลาที่ไดรั้บ  
 



 1.1.3 หลักปฏิบัติในการใช้ไฟฟ้าให้ปลอดภยั  
 ไฟฟ้านั้นมีประโยชน์มากมายก็จริง แตใ่นเวลาเดียวกนัก็มีอนัตรายอยู่ในตวัของมนัเอง 
ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจมีอันตรายถึงแก่ชี วิตได้ เพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อส่ิงที่ เกิดขึ้ น 
อาจน ามาซ่ึงความหายนะและความสูญเสียต่างๆ แม้กระทั่งชีวิตของผูใ้ช้ไฟฟ้าเอง ตัวอย่างของ 
ขอ้ควรปฏิบตัิในการใชไ้ฟฟ้าหรือเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าอยา่งปลอดภยั มีดงัน้ี  
 1. ควรตรวจสอบให้แน่ชัดก่อนการว่าจ้างบริษทั หรือช่างที่จะด าเนินการออกแบบ  
และเดินสายติดตั้งระบบไฟฟ้าว่าเป็นผูท้ี่มีประสบการณ์ความรู้ ความช านาญแลว้เท่านั้น 
 2. อุปกรณ์การติดตั้งทางไฟฟ้าตอ้งเป็นชนิดที่ไดรั้บการรับรองจากมาตรฐานต่างๆ เช่น 
มอก., UL, VDE และ IEC เป็นตน้ 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4 แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานไทย  
ที่มา : https://www.tisi.go.th   

  

 รูปที่ 1.4 แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานไทย (มอก.) ดงันั้นเพ่ือความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นควรเลือกอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไดรั้บการรับรองมาตรฐานเท่านั้น 
 3. การเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้า
ของการไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
 4. ก่อนใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ผูใ้ช้จะต้องอ่านและศึกษาคู่มือแนะน าการใช้งานให้เข้าใจ 
และปฏิบตัิตามค าแนะน าอยา่งเคร่งครัด 
 5. ทุกคร้ังที่จะใช้เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ให้ท าการตรวจสอบสายไฟและเต้าเสียบ (ปลั๊กไฟ) 
ของเคร่ืองว่ามีการช ารุดหรือไม่ โดยเฉพาะอยา่งย่ิง หากไม่ไดม้ีการใชง้านมาเป็นเวลานาน 
 6. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่มีเปลือกหุ้มภายนอกที่ท าด้วยโลหะทุกชนิด หรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
ที่อาจมีไฟฟ้าร่ัวมากบัน ้ า เช่น ตูเ้ยน็ เตารีด หมอ้หุงขา้ว เตาไมโครเวฟ เคร่ืองซักผา้ หมอ้ตม้น ้ าร้อน 
กระทะไฟฟ้า เคร่ืองท าน ้าอุ่น เตาไฟฟ้า ตอ้งมีการต่อเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าเขา้กบัระบบสายดิน 
 7. พดัลมไฟฟ้าชนิดที่มีคุณภาพต ่า หรือพดัลมที่ไม่ไดบ้ ารุงรักษา หากเปิดทิ้งไวน้านๆ 
มอเตอร์อาจจะหมุนชา้ลงจนหยดุหมุน หากปล่อยทิ้งไวม้อเตอร์จะเกิดความร้อนสูงและเกิดไฟไหม้
ไดโ้ดยง่าย 



 8. อย่าวางอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกิดความร้อนใกลว้สัดุที่ติดไฟได้ง่าย เช่น อย่าวางโคมไฟ 
ใกลก้บัผา้ม่าน เป็นตน้ 
 9. หลีกเลี่ยงการน าเคร่ืองใช้ไฟฟ้าไปใช้ในบริเวณที่มีฝนสาด  หรือเอาภาชนะใส่น ้ า 
ไวบ้นเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า เพราะน ้าอาจหกใส่ ท าให้ไฟร่ัวขึ้นได ้
 9. เมื่อร่างกายเปียกช้ืน ห้ามแตะต้องส่วนที่มีไฟฟ้าหรือเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นอันขาด 
เพราะความต้านทานต่อไฟฟ้าของผิวหนังที่เปียกช้ืนจะลดลงอย่างมาก  หากมีไฟร่ัวจะท าให้
กระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านร่างกายไดโ้ดยสะดวก อาจท าให้เสียชีวิตได ้
 10. ห้ามลากตลับสายไฟ  (ชุดสายพ่วง) เข้าไปใช้ในห้องน ้ า หรือบริเวณที่เปียกน ้ า 
อาจเกิดอนัตรายไดโ้ดยง่าย 
 11. หมัน่ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตั้งทางไฟฟ้าและเคร่ืองใช้ไฟฟ้าเป็นประจ าอย่างน้อย 
ปีละ 1 คร้ัง 
 12. ให้ระมัดระวงัการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าราคาถูกที่ผลิตแบบไม่ได้มาตรฐาน  นอกจาก 
จะมีอายกุารใชง้านส้ันแลว้อาจไม่ปลอดภยัในการใชง้าน โดยเฉพาะอยา่งย่ิงในเร่ืองของอคัคีภยั 
 13. เคร่ืองใช้ไฟฟ้าที่ใช้ไฟมาก เช่น หม้อหุงขา้ว เตารีด เตาไฟฟ้า ควรเป็นเตา้รับเด่ียว 
อยา่พยายามต่อใชร่้วม เตา้รับเดียวกนักบัเคร่ืองใชช้นิดอื่น 
 14. อย่าพยายามซ่อมเคร่ืองใช้ไฟฟ้าดว้ยตวัเอง  หรือโดยช่างที่มีความรู้ความช านาญ 
ไม่เพียงพอ 
 15. ใชไ้ขควงลองไฟตรวจสอบวสัดุที่เป็นโลหะของเคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกชนิดว่ามีไฟร่ัว
หรือไม่ อยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5 แสดงการใชไ้ขควงลองไฟตรวจสอบวสัดุที่เป็นโลหะของเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
ที่มา : http://www.mea.or.th 

 

  รูปที่ 1.5 แสดงการใช้ไขควงลองไฟตรวจสอบวสัดุที่เป็นโลหะของเคร่ืองใช้ไฟฟ้า 
หากหลอดไฟที่อยูใ่นไขควงติดแสดงว่ามีไฟร่ัวนัน่เอง  



 1.1.4 หลักการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภัย 
 การปฏิบัติงานดา้นไฟฟ้าถือเป็นงานที่มีอันตรายสูง เน่ืองจากมองไม่เห็นว่ามีไฟฟ้า
หรือไม่ รวมถึงการปฏิบตัิงานที่อาจผิดพลาด ผิดขั้นตอน และยงัมีผูร่้วมปฏิบติังานดว้ยจ านวนมาก 
ซ่ึงการผิดพลาดของคนหน่ึงอาจท าให้อีกคนหน่ึงไดรั้บอนัตรายที่รุนแรงได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.6 แสดงหลกัการปฏิบตัิงานดา้นไฟฟ้าที่ปลอดภยั 
ที่มา : https://www.pea.co.th 

 

 รูปที่ 1.6 แสดงหลักการปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าที่ปลอดภยั ผูป้ฏิบัติงานจะต้อมีความรู้
ดา้นไฟฟ้าแลว้ ยงัตอ้งตระหนกัในเร่ืองของความปลอดภยัเป็นหลกั จงระรึกอยูเ่สมอว่าไฟฟ้าท าให้
เราเสียชีวิตไดต้ลอดเวลา หลกัการปฏิบติังานดา้นไฟฟ้าที่ปลอดภยัมีดงัน้ี  
              1. รักษากฎของความปลอดภัยในขณะท างาน หรือซ่อมบ ารุงเคร่ืองใช้และอุปกรณ์
ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์   
 2. ก่อนการปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้า ต้องถือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเหล่านั้นมีไฟฟ้าจ่ายอยู ่
ตอ้งตรวจสอบว่าไม่มีไฟฟ้าจ่ายให้อุปกรณ์ไฟฟ้าแลว้หรือไม่  
             3. ต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนการปฏิบัติงาน หรือถ้าไม่มีความรู้ควรสอบถามผู้รู้ 
และให้ผูรู้้เป็นผูป้ฏิบตัิงาน  
             4. อุปกรณ์และเคร่ืองมือที่ใชใ้นการปฏิบตัิงาน ตอ้งซ่อมบ ารุงให้พร้อมใชง้าน 

            5. รักษาสุขภาพให้มีความพร้อมก่อนการปฏิบติังานไฟฟ้า ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกนั
ไฟฟ้าทุกคร้ัง  
             6. ไม่ปฏิบติังานในขณะยืนอยูบ่นพ้ืนที่มีน ้า หรือตวัน าไฟฟ้า 



            7. ต้องแขวนป้ายแสดงการงดใช้ไฟฟ้าให้มองเห็นชัดเจนทุกคร้ังก่อนเร่ิมปฏิบัติงาน 
หรือเมื่อตอ้งปฏิบตัิในที่ชุมชน 

             8. การปฏิบติังานไฟฟ้าตอ้งตดัระบบกระแสไฟฟ้าออกทุกคร้ัง   
              9. การปฏิบติังานแต่ละคร้ัง ควรมีผูร่้วมปฏิบตัิงานดว้ยอยา่งนอ้ย 2 คน  
              10. การปฏิบัติงานเก่ียวกับไฟฟ้าแรงสูง ควรใช้เคร่ืองช่วยป้องกนัให้มากขึ้นกว่าปกติ 
เช่น ใชเ้ส่ือยางที่เป็นฉนวนปูพ้ืน สวมถุงมือฉนวนและปลอกแขนฉนวนก่อนการปฏิบติังาน 

 

1.2 การช่วยเหลือผู้ประสบอนัตรายจากไฟฟ้า 
 การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องกระท าด้วยความรวดเร็ว 
รอบคอบและระมดัระวงัเป็นพิเศษ ถา้ช่วยเหลือช้าเกินไปอาจท าให้เสียชีวิตได ้และหากผูช่้วยเหลือ
ขาดความรู้ ไม่ระมดัระวงัก็อาจท าให้ผูช่้วยเหลือเสียชีวิตไดด้ว้ย 
  

 1.2.1 การช่วยเหลือผู้ที่กำลังถูกไฟฟ้าดูด 
  การช่วยเหลือผูท้ี่ก  าลงัถูกไฟฟ้าดูด ผูท้ี่จะช่วยเหลือผูท้ี่ประสบภยัอันตรายตอ้งรู้จกัวิธี 
ที่ถูกตอ้งในการช่วยเหลือดงัน้ี 
  1. อย่าใช้มือเปล่าแตะตอ้งตวัผูท้ี่ติดอยู่กบักระแสไฟฟ้า หรือตวัน าที่เป็นตน้เหตุให้เกิด
อนัตรายเป็นอนัขาดเพ่ือป้องกนัมิให้ถูกกระแสไฟฟ้าจนไดรั้บอนัตรายไปดว้ยอีกผูห้น่ึง 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.7 แสดงการช่วยเหลือผูท้ี่ก  าลงัถูกไฟฟ้าดดู 
ที่มา : https://www.it24hrs.com 

 

 รูปที่ 1.7 แสดงการช่วยเหลือผูท้ี่ก  าลงัถูกไฟฟ้าดูด โดยใชว้สัดุที่ไม่น าไฟฟ้าเขี่ยสายไฟ
ออกจากผูท้ี่ก  าลงัถูกไฟดูด ตอ้งไม่ใชม้ือเปล่าแตะตอ้งตวัผูท้ี่ติดอยูก่บักระแสไฟฟ้า  
  2. รีบหาทางตดักระแสไฟฟ้าโดยฉับไว จะดว้ยการถอดปลัก๊หรืออา้สวิตซ์ออกก็ได ้



  3. ใช้วตัถุที่ไม่เป็นส่ือไฟฟ้า เช่น ผา้ ไม้แห้ง เชือกที่แห้ง สายยาง หรือพลาสติกที่แห้ง
สนิท ถุงมือยาง หรือผา้แห้งพนัมือให้หนาแลว้ถึงผลกัหรือฉุดตวัผูป้ระสบอนัตรายให้หลุดออกมา
โดยเร็ว หรือเขี่ยสายไฟให้หลุดออกจากตวัผูป้ระสบอนัตราย เป็นตน้ 
  4. หากเป็นสายไฟฟ้าแรงสูงให้พยายามหลีกเหลี่ยง แลว้รีบแจง้การไฟฟ้าให้เร็วที่สุด 
  5. อยา่ลงไปในน ้ากรณีที่มีกระแสไฟฟ้าอยูใ่นบริเวณที่มีน ้าขงั ตอ้งหาทางเขี่ยสายไฟฟ้า
ออกให้พน้หรือตดักระแสไฟฟ้าก่อนจึงค่อยไปช่วยผูป้ระสบอนัตราย 
   

 1.2.2 การปฐมพยาบาลด้วยการผายปอด 
 เมื่อได้ท าการช่วยเหลือผูป้ระสบอนัตรายมาไดแ้ล้ว หากปรากฏว่าผูเ้คราะห์ร้าย 
ที่ช่วยออกมานั้นหมดสติไม่รู้สึกตวั หัวใจหยุดเตน้และไม่หายใจ ซ่ึงสังเกตได้จากอาการที่เกิดขึ้น 
ดังน้ี ริมฝีปากเขียว สีหน้าซีดเขียวคล ้ า ทรวงอกเคลื่อนไหวน้อยมากหรือไม่เคลื่อนไหว ชีพจร
บริเวณคอเต้นช้าและเบามาก ถ้าหัวใจหยุดเตน้จะคล าชีพจรไม่พบ ม่านตาขยายค้างไม่หดเล็กลง 
หมดสติไม่รู้สึกตวั ตอ้งรีบท าการปฐมพยาบาลทนัที โดยวิธี CPR (Cardiopulmonary Resuscitation) 
เพื่อให้ปอดและหัวใจท างาน  
 

 

 

(ก) การใชม้ือดึงคางผูป่้วยมาขา้งหนา้และดนัหนา้ผากไปทางหลงั 

 

 

 

(ข)การใชม้ือบีบจมูกผูป่้วยและการเป่าลมเขา้ไปในปาก 
รูปที่ 1.8 แสดงการปฐมพยาบาลดว้ยการผายปอด 

ที่มา : http://tumsikwae.blogspot.com  
 



 รูปที่  1.8 แสดงการปฐมพยาบาลด้วยการผายปอด  เมื่อพบว่าผู้ประสบอันตราย 
จากไฟฟ้าไม่หายใจ ตอ้งท าการปฐมพยาบาลดว้ยการผายปอด มีขั้นตอนดงัน้ี 
      1. ให้ผูป่้วยนอนราบ จดัท่าที่เหมาะสมเพื่อเปิดทางอากาศเขา้สู่ปอด ผูป้ฐมพยาบาล
อยูท่างดา้นขา้งขวาหรือขา้งซ้ายบริเวณศีรษะของผูป่้วย   
  2. ใช้มือขา้งหน่ึงดึงคางผูป่้วยมาขา้งหน้า พร้อมกบัใช้มืออีกขา้งหน่ึงดนัหน้าผาก
ไปทางหลงั เป็นวิธีป้องกนัไม่ให้ลิ้นตกไปอุดปิดทางเดินหายใจ ตอ้งระวงัไม่ให้น้ิวมือที่ดึงคางนั้น
กดลึกลงไปในส่วนเน้ือใตค้าง เพราะจะท าให้อุดกั้นทางเดินหายใจได ้
  3. สอดน้ิวหัวแม่มือเขา้ไปในปากจนปากอา้ แล้วลว้งส่ิงของในปากที่จะไปขวาง
ทางเดินหายใจออกให้หมด เช่น ฟันปลอม เศษอาหาร เป็นตน้  
  4. ผูป้ฐมพยาบาลอา้ปากให้กวา้งหายใจเขา้เต็มที่ มือขา้งหน่ึงบีบจมูกผูป่้วยให้แน่น
สนิท ขณะที่มืออีกขา้งยงัคงดึงคางผูป่้วยมาขา้งหนา้ แลว้จึงประกบปิดปากผูป่้วยพร้อมเป่าลมเขา้ไป 
ท าในลกัษณะน้ีเป็นจงัหวะ 12-15 คร้ังต่อนาที ขณะท าการเป่าปาก ตาตอ้งเหลือบดูด้วยว่าหน้าอก
ผูป่้วยมีการขยายขึ้นลงหรือไม่ หากไม่มีการขยายขึ้นลง อาจเป็นเพราะท่านอนไม่ดีหรือมีส่ิงกีดขวาง
ทางเดินหายใจ ในรายที่ผูป่้วยอ้าปากไม่ได้ หรือด้วยสาเหตุใดที่ไม่สามารถเป่าปากได้ให้เป่าลม 
เขา้ทางจมูกแทนโดยใชวิ้ธีปฏิบตัิท านองเดียวกบัการเป่าปาก  

 

 1.2.3 การปฐมพยาบาลด้วยการนวดหัวใจ 
       เมื่อพบว่าหัวใจผูป่้วยหยุดเตน้โดยทราบไดจ้ากการฟังเสียงหัวใจเตน้ และการจบัชีพจร
ดูการเตน้ของหลอดเลือดแดงที่คอ ที่ขาหนีบ ที่ขอ้พบัแขนหรือที่ขอ้มือ ตอ้งรีบท าการช่วยให้หัวใจ
กลบัมาเตน้ทนัที  

•  
•  

 
 

 

 

 
 

 

(ก) การวางน้ิวช้ีและน้ิวกลางตรงต าแหน่งที่กระดูกซ่ีโครงต่อกบักระดูกอกส่วนล่างสุด 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                 (ข) การวางมือ                                     (ค) การทิ้งน ้าหนกัลงบนแขนขณะกดกบัหนา้อก 
รูปที่ 1.9 แสดงการปฐมพยาบาลดว้ยการนวดหัวใจ 

ที่มา : http://tumsikwae.blogspot.com 
•  

  รูปที่  1.9 แสดงการปฐมพยาบาลด้วยการนวดหัวใจ เมื่อพบว่าผู้ประสบอันตราย 
จากไฟฟ้าหัวใจหยดุเตน้ ตอ้งท าการนวดหัวใจ การนวดหัวใจมีขั้นตอนดงัน้ี 
  1. ให้ผูป่้วยนอนราบลงกบัพ้ืนแข็งๆ หรือใช้ไมก้ระดานรองที่หลงัของผูป่้วย ผูท้  าการ
ปฐมพยาบาลคุกเข่าลงขา้งขวาหรือขา้งซ้ายบริเวณหน้าอกผูป่้วย คล าหาส่วนล่างสุดของกระดูกอก 
ที่ต่อกับกระดูกซ่ีโครง โดยใช้น้ิวสัมผสัชายโครงไล่ขึ้นมา (หากคุกเข่าข้างขวาใช้มือขวาคล าหา
กระดูกอก หากคุกเข่าขา้งซ้ายใชม้ือซ้าย) 
  2. วางน้ิวช้ีและน้ิวกลางตรงต าแหน่งที่กระดูกซ่ีโครงต่อกับกระดูกอกส่วนล่างสุด  
วางสันมืออีกขา้งบนต าแหน่งถดัจากน้ิวช้ีและน้ิวกลางนั้น ซ่ึงต าแหน่งของสันมือที่วางอยูบ่นกระดูก
หนา้อกน้ีจะเป็นต าแหน่งที่ถูกตอ้งในการนวดหัวใจต่อไป 
   3. วางมืออีกข้างทับลงบนหลังมือที่วางในต าแหน่งที่ถูกต้อง เหยียดน้ิวมือตรง 
แล้วเก่ียวน้ิวมือ 2 ข้างเข้าด้วยกัน  เหยียดแขนตรงโน้มตัวตั้ งฉากกับหน้าอกผู้ป่วย ทิ้งน ้ าหนัก 
ลงบนแขนขณะกดกับหน้าอกผู้ป่วยให้กระดูกลดระดับลง 1.5 - 2 น้ิว เมื่อกดสุดให้ผ่อนมือขึ้ น 
โดยที่ต าแหน่งมือไม่ตอ้งเลื่อนไปจากจุดที่ก  าหนด ขณะกดหน้าอกนวดหัวใจห้ามใชน้ิ้วมือกดลงบน
กระดูกซ่ีโครงผูป่้วย 
  เพ่ือให้ช่วงเวลาการกดแต่ละคร้ังคงที่  และจังหวะการสูบฉีดเลือดออกจากหัวใจ
พอเหมาะกับที่ร่างกายที่ต้องการ ใช้วิธีนับจ านวนคร้ังที่กดดังน้ี หน่ึง และสอง และสาม และส่ี  
และห้า.... โดยกดทุกคร้ังที่นับตัวเลขและ ปล่อยตอนค าว่าและ สลับกันไปให้ได้อัตราการกด
ประมาณ 80-100 คร้ังต่อนาที 



  ถา้ผูป้ฏิบตัิมีคนเดียว ให้นวดหัวใจ 15 คร้ังสลบักบัการเป่าปาก 2 คร้ัง ท าสลบักนัเช่นน้ี
จนครบ 4 รอบ แลว้ให้ตรวจชีพจรและการหายใจ 
  ถา้มีผูป้ฏิบตัิ 2 คน ให้นวดหัวใจ 5 คร้ัง สลบักบัการเป่าปาก 1 คร้ัง โดยขณะที่เป่าปาก
อีกคนหน่ึงตอ้งหยดุนวดหัวใจ 
  ในเด็กแรกเกิดหรือเด็กอ่อน การนวดหัวใจใช้เพียงน้ิวหัวแม่มือกดกลางกระดูกหนา้อก
ให้ไดอ้ตัราเร็ว 100 – 120 คร้ังต่อนาที โดยใชน้ิ้วมือโอบรอบทรวงอกสองขา้งแลว้ใชหั้วแม่มือกด 
  ในการนวดหัวใจตามที่กล่าวมาทั้ งหมดน้ี ต้องท าอย่างระมัดระวงัและถูกวิธี ถ้าท า 
ไม่ถูกวิธีหรือรุนแรงอาจเกิดอันตรายได้ เช่น กระดูกซ่ีโครงหัก ตับและม้ามแตกได้ โดยเฉพาะ  
ในเด็กเล็กย่ิงตอ้งใชค้วามระมดัระวงัเป็นพิเศษ 
  การเป่าปากเพื่อช่วยหายใจและการนวดหัวใจเพ่ือช่วยในการไหลเวียนเลือดน้ี ตอ้งท า
ให้สัมพนัธ์กนั แต่อยา่ท าพร้อมกนัในขณะเดียวกนั เพราะจะไม่ไดผ้ลทั้งสองอยา่ง 
 

สรุป 
 ไฟฟ้าลดัวงจรหรือไฟฟ้าช็อต หมายถึง การที่ไฟฟ้าไหลผ่านจากสายไฟฟ้าเส้นหน่ึงไปยงั
อีกเส้นหน่ึง   
 ไฟฟ้าดูด หมายถึง การที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกาย ซ่ึงจะท าให้เกิดอาการกลา้มเน้ือ
แข็งเกร็ง หัวใจท างานผิดจงัหวะ เตน้อ่อนลงจนหยดุเตน้ และเสียชีวิตในที่สุด  
 ร่างกายมนุษย์เมื่อถูกไฟฟ้าดูด  จะเกิดอาการเกร็งของกล้ามเน้ือจนไม่มีแรงสะบัด 
ให้หลุดออกจากไฟฟ้าได้ ผลของไฟฟ้าดูดอาจท าให้บาดเจ็บ พิการ หรืออาจถึงขั้นเสียชีวิตได ้
อนัตรายที่เกิดขึ้นมีลกัษณะแตกต่างกนั ขึ้นอยูก่บัปริมาณของกระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านร่างกาย 
 ไฟฟ้านั้นมีประโยชน์มากมายก็จริง แต่ในเวลาเดียวกันก็มีอันตรายอยู่ในตัวของมันเอง  
ถ้าใช้ผิดวิธีก็อาจมีอันตรายถึงแก่ชี วิตได้ เพราะความประมาทหรือเพิกเฉยต่อส่ิงที่ เกิดขึ้ น 
อาจน ามาซ่ึงความหายนะและความสูญเสียต่างๆ แมก้ระทัง่ชีวิตของผูใ้ชไ้ฟฟ้าเอง 
 การปฏิบตัิงานดา้นไฟฟ้าถือเป็นงานที่มีอนัตรายสูง เน่ืองจากมองไม่เห็นว่ามีไฟฟ้าหรือไม่ 
รวมถึงการปฏิบติังานที่อาจผิดพลาด ผิดขั้นตอน และยงัมีผูร่้วมปฏิบติังานดว้ยจ านวนมาก ซ่ึงการ
ผิดพลาดของคนหน่ึงอาจท าให้อีกคนหน่ึงไดรั้บอนัตรายที่รุนแรงได ้
 การช่วยผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้า จ าเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องกระท าด้วยความรวดเร็ว 
รอบคอบและระมดัระวงัเป็นพิเศษ ถา้ช่วยเหลือช้าเกินไปอาจท าให้เสียชีวิตได ้และหากผูช่้วยเหลือ
ขาดความรู้ ไม่ระมดัระวงัก็อาจท าให้ผูช่้วยเหลือเสียชีวิตไดด้ว้ย 
 เมื่อพบว่าผูป้ระสบอนัตรายจากไฟฟ้าหัวใจหยดุเตน้ ตอ้งท าการนวดหัวใจ และถา้ไม่หายใจ 
ตอ้งท าการปฐมพยาบาลดว้ยการผายปอด 


