ถอดองคความรู
กิจกรรมตั้งวงเลา....เมาททุกขสุข ครั้งที่ 1/2563
หัวขอ : My Ambulance กระตุกใจ ในวันวาเลนไทน
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองออกกําลังกายกระทรวงยุติธรรม ชั้น 7
จากกิจกรรมตั้งวงเลา...เมาททุกสุข ครั้งที่ 1/2563 หัวขอ My Ambulance กระตุกใจ ในวันวาเลนไทน
โดย วิ ท ยากรจิ ต อาสา 904 สํ า นั กงานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม มีป ระเด็ น สํ าคัญ จากการดํ าเนิ น กิจ กรรม
ดังตอไปนี้
1. จากภาวะภัยที่เกิดจากเสียชีวิตจากขอมูลสถิติขององคกรอนามัยโลก ป 2553 พบวามีผูเสียชีวิต
จากภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน จํานวน 7.2 ลานคน หรือคิดเปน รอยละ
12.2 ของการเสียชีวิตทั้งหมด สําหรับประเทศไทยปจจุบันมีผูเสียชีวิตจากโรคนี้ 37,000 คน หรือมีผูเสียชีวิต
เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน
2. ในการใหความชวยเหลือบุคคลที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน โดยปกติคนทั่วไป หากไมไดรับ
การชวยเหลือใหไดรับออกซิเจนภายใน 4 นาที สมองจะเริ่มเสียหาย และภายใน 8-10 นาที หากไมไดรับการ
ชวยเหลือจะเสียชีวิต แตทั้งนีห้ ากไดรับการชวยเหลืออยางถูกตองและรวดเร็วจะเพิ่มโอกาสการรอดชีวิต ไดถึง
รอยละ 50-70
3. จากความสําคัญในการใหความชวยเหลือผูที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันไดอยางถูกตองและ
รวดเร็ว ซึ่งจําเปนตองมีบุคคลทีร่ ูวิธีการและขั้นตอนการฟนคืนชีพไดอยางถูกตองและทันเวลา พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว ทรงไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในเรื่องดังกลาว และทรงปรารถนาใหคนไทยมีชีวิตรอด
และปลอดภัย จึงใหวิทยากรจิตอาสา 904 ไดมีความรูเพื่อมาถายทอดใหกับหนวยงานตางๆ ในเรื่องการกูชีพ
ขั้นพื้นฐานดวยกระบวนการ (Cardio Pulmonary Resuscitation (CPR)) และการใชเครื่องกระตุกหัวใจ
อัตโนมัติ (Automated External Defibrillator (AED))
4. ปจจัยความเสี่ยงของโรคของการเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหรือภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
เกิดจากอาการโรคดังตอไปนี้ โรคเบาหวาน, ภาวะความดันโลหิตสูง, ภาวะไขมันในเลือดสูง, การสูบบุหรี่,
ภาวะเครียด, การอวนลงพุง, และผลจากกรรมพันธุ เปนตน
5. หลักการกูชีพขั้นพื้นฐานใชหลัก 6 ขั้นตอน หรือ หลัก 6ป ประกอบดวย ป1 ปลอดภัย, ป2 ปลุก,
ป3 ประกาศ, ป4 ปม, ป5 เปา และ ป6 แปะ
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5.1 หลัก ป1 ปลอดภัย เปนการตรวจสอบความปลอดภัยของสถานที่ที่จะใหความชวยเหลือผูเกิดเหตุ
ทั้งนี้ผูชวยเหลือตองตั้งสติเพื่อดูสถานการณกอนวาสถานที่ดําเนินการมีความปลอดภัยเพียงพอที่จะใหความ
ชวยเหลือไดหรือไม ถายังไมปลอดภัยตองยายผูเกิดเหตุไปสูเหตุการณที่ปลอดภัยกอน

5.2 หลัก ป2 ปลุก เปนการปลุกผูเกิดเหตุโดยใชมือ 2 ขางตบบริเวณไหลทั้งสองขางของผูเกิดเหตุ
แลวเรียกดวยเสียงดังดวยคําวา “คุณครับ/คะ” เพื่อเช็ควาผูเกิดเหตุ ยังมีสติอยูหรือไม ถาตบบริเวณไหลทั้งสอง
ขางของผูเกิดเหตุแลวผูเกิดเหตุไมมีสติตองเช็ควา ผูเกิดเหตุยังหายใจอยูหรือไม โดยการเอาแกมไปแนบใกล
จมูกและปากของผูเกิดเหตุ และสายตาสังเกตดูที่หนาอกของผูเกิดเหตุวามีการกระเพื่อมที่หนาอกหรือไม
โดยใหนับ 1-10
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5.3 หลัก ป3 ประกาศ เปนการประกาศวาจะชวยเหลือผูเกิดเหตุ ใหผูที่อยูบริเวณโดยรอบเขามา
ใหความชวยเหลือ เชน การโทรแจง 1669, การคนหาเครื่อง AED และการผลัดเปลี่ยนผูชวยเหลือ เปนตน
ในกรณีที่ผูเกิดเหตุไมหายใจ โดยทํา CPR ทั้งนี้กอนการทํา CPR ใหประกาศขอความชวยเหลือใหคนที่อยูใน
บริเวณนั้นแจงศูนยกูชีพ “นเรนทร” โทร 1669 วาขณะนี้พบผูปวยหมดสติ ตองการขอความชวยเหลือโดยให
บอกสถานที่เกิดเหตุและใหเอาเครื่อง AED มาดวย

5.4 หลัก ป4 ปม เปนการปมหัวใจโดยการหาจุดปมหัวใจที่ถูกตอง คือจุดตัดของแนวขวางคือ
ลากเส น จากหั ว นม และแนวยาวจากสะดื อลากขึ้น ไป โดยใช มือที่ถนั ด ไว ด านล าง มือที่ไมถนั ด ไว ด านบน
ประสานมือกัน วิธีการเขาหาผูเกิดเหตุคือเขาดานขางของผูเกิดเหตุ มือเหยียดตรง จังหวะการปมใหนับ 1 และ
2 และ 3 มือกดลงไปประมาณ 5-6 เซนติเมตร น้ําหนักสม่ําเสมอ เซ็ตละ 30 ครั้ง เปาปาก 2 ครั้ง (หนึ่งคน
ควรทําประมาณ 3 เซ็ต และใหเปลี่ยนคนใหความชวยเหลือ)
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5.5 หลัก ป5 เปา เปนการเปาปากหลังจากการปมหัวใจ 1 เซ็ต (30 ครั้ง) ใหทําการเปาปากผูเกิดเหตุ
จํ า นวน 2 ครั้ ง โดยใช สั น มื อ วางไว ที่ ห น า ผากผู เ กิ ด เหตุ จากนั้ น ใช นิ้ ว ชี้ แ ละนิ้ ว โป ง บี บ จมู ก ผู เ กิ ด เหตุ
แล ว เชยคางผู เ กิด เหตุ ขึ้น แล ว ทําการเป าปาก จํ านวน 2 ครั้ ง โดยให สั งเกตหน าอกของผู เ กิด เหตุ ด ว ยว า
กระเพื่อมหรือไม

5.6 หลัก ป6 แปะ เปนการเปนการแปะเครื่อง AED ซึ่งเปนเครื่องที่กระตุกหัวใจอัตโนมัติกับผูเกิดเหตุ
โดยการกดเปดเครื่อง เครื่อง AED จะบอกวิธีการใชแตละขั้นตอนเปนภาษาไทยอยางละเอียด ในระหวางเปด
เครื่อง AED ใหทําการ CPR ใหกับผูเกิดเหตุควบคูกันไปดวย เครื่อง AED จะทําการวิเคราะหวาผูเกิดเหตุ
ตองช็อตไฟฟาหรือไม ถาเครื่องวิเคราะหวาผูเกิดเหตุตองช็อตไฟฟา ใหทําการกดปุมช็อตไฟฟา โดยในระหวางนี้
หามบุคคลใดสัมผัสผูเกิดเหตุโดยเด็ดขาด
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** กรณีเด็ก วิธีการและหลักการเหมือนกับผูใหญ เพียงแคเปลี่ยนจากการปม 2 มือ เปนมือที่ถนัด
เพียงมือเดียว ไมตองบีบจมูก การเปาใหเปาที่จมูกไดเลย การแปะแผนใหแปะแผน อิเล็กโทรดหนึ่งแผนไว
ดานหนา และอีกแผนหนึ่งไวดานหลัง
-----------------------------------------------------------------------

