สถาบันสุขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี ส่ งเสริมให้ ผ้ ูปกครองและเด็ก
เรี ยนรู้ วิธีการปั๊ มหัวใจเป็ น ทักษะจําเป็ นสําหรั บชีวิต
ตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุข ที่ร่วมมือกับคณะกรรมการมาตรฐานการช่ วยชีวติ สมาคมแพทย์
โรคหัวใจแห่ งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสถาบันการแพทย์ ฉุกเฉินแห่ งชาติ ได้ เผยสาเหตุการ
เสียชีวติ ของคนไทยที่นับเป็ นอันดับ 3 รองจากโรคมะเร็งคือ โรคหัวใจ โดยในแต่ ละปี มีคนไทยเสียชีวติ ปี ละ
ประมาณ 54,000 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 6คน หรื อคิดเป็ นอัตราส่ วนประมาณ 60 คนต่ อแสนคน โดยผู้ป่วย
ครึ่งหนึ่งเสียชีวติ ก่ อนมาถึงโรงพยาบาลอาจเป็ นที่บ้านหรื อที่ทาํ งาน เพราะคนไทยยังขาดทักษะความรู้ พนื ้ ฐาน
เรื่ องการปฏิบตั กิ ารช่ วยฟื ้ นคืนชีพ ( Cardiopulmonary Resuscitation : CPR) ซึ่งการทํา CPR นับเป็ นเพียง 10%
ของการช่ วยเหลือเบือ้ งต้ นเท่ านัน้ เพราะเพียงทําให้ เลือดไหลเวียนไปที่สมองแต่ หวั ใจยังไม่ กลับมาทํางานจึงทํา
ให้ โอกาสรอดชีวติ มีน้อยมาก แต่ ในปั จจุบนั สามารถลดอัตราการเสี่ยงการเสียชีวติ ได้ ถ้ าบริเวณนัน้ มีเครื่ อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated Electrical Defibrillator: AED) และโทรแจ้ ง 1669 หรื อรถพยาบาล
กู้ชพ
ี โดยด่ วน
นายแพทย์ สมศักดิ์อรรฆศิลป์อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ตามที่นโยบายของกระทรว งสาธารณสุขที่ต้องการลด
อัตราการเสียชีวติ จากภาวะหัวใจหยุดเต้ นกะทันหัน จึงได้ สง่ เสริ มให้ เกิดการสร้ างความรู้ พื ้นที่เกี่ยวกับ การปฏิบัตกิ าร
ช่ วยฟื ้ นคืนชีพ (CPR) ควบคู่ ไปกับการใช้ เครื่ องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ ( AED)โดยเบื ้องต้ นได้ มนี โยบาย
ให้ คณะกรรมการช่วยชีวิต ของสถาบันสุขภาพเด็กฯ จัดกิจกรรมอบรมดังกล่าวให้ กบั นักศึกษาแพทย์ แพทย์ และ
บุคคลากรในองค์กร ตลอดจนบุคคลภายนอกที่มีความสนใจให้ ตระหนักถึงความสําคัญ และประโยชน์ ของการทํา CPR
และการใช้ เครื่ อง AEDซึง่ ได้ ตงเป
ั ้ ้ าหมายประมาณ 200คน ในปี พ.ศ. 2560 ทังนี
้ ้ สถาบันสุขภาพเด็กฯ เตรี ยมขยาย
กลุม่ เป้าหมายไปยังสถาบันการศึกษา โรงเรี ยน เนอสเซอรี่ และหน่วยงานที่ดําเนินการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพลานามัย
เด็กในกรุ งเทพฯ และจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศไทย อีกด้ วย”
นายแพทย์ สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อาํ นวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กล่าวว่า
“ความเสีย่ งต่อการเกิดอุบตั เิ หตุหวั ใจหยุดเต้ นกะทันหันอาจเกิดได้ กับทุกคน ไม่วา่ เด็กหรื อผู้ใหญ่ เกิดได้ ใน ทุกสถานที่ ไม่
ว่าจะเป็ น ที่ทํางาน ที่ บ้าน ที่โรงเรี ยน หรื อ แม้ แต่ในสนามเด็กเล็ก และเกิดได้ ทกุ เวลา ถึงแม้ จะพบได้ บอ่ ยในระหว่างออก
กําลังกาย เพียงเสี ้ยววินาทีที่หวั ใจหยุดเต้ น หรื อเต้ นผิดจังหวะ สมองและร่ างกายจะขาดออกซิเจน จนนําไปสูก่ ารเสียชีวิต
ในที่สดุ ส่วนใหญ่ผ้ ปู ่ วยจะไม่ทราบก่อนล่วงหน้ า มักมีอาการ เป็ นลมหมดสติ กระทันหัน หรื ออาจเกิดอุบตั เิ หตุ โดยไม่
คาดคิดมาก่อน เช่น จมนํ ้าโดยที่มีทกั ษะการว่ายนํ ้าเป็ นอย่างดี หรื อเกิดอุบตั เิ หตุ ในระหว่างปั่ นจักรยานโดยไม่มีสาเหตุ
อันควร เป็ นต้ น"

การลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจหยุดเต้ นกะทันหันนัน้ จึงจําเป็ นต้ องมีความรู้ พื ้นฐาน 2 เรื่ อง ได้ แก่ ความรู้ พื ้นฐาน
เรื่ องปฏิบตั ิการช่วยฟื น้ คืนชีพ (CPR) และการใช้ ฮีโร่ ใกล้ ตวั อย่างเครื่ องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)
ก่อนการเข้ าช่วยเหลือผู้ที่หมดสติ หรื อเกิดอุบตั ิเหตุ ต้ องทําการตรวจสภาพร่ างกายก่อน เริ่ มต้ นจากการเรี ยกชื่อ ว่าพอจะ
รู้ สกึ ตัว หายใจได้ เองหรื อไม่ เพราะอาจเกิดจากสําลักอาหาร/ วัตถุแปลกปลอมเข้ า หลอดลม หรื อมีปัญหาของระบบ
ทางเดินหายใจ อย่างโรคหอบหืด เป็ นต้ น แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่ร้ ู สกึ ตัว ไม่หายใจหรื อหายใจเฮือก และตรวจไม่พบว่ามี
ชีพจร (หรื อไม่แน่ใจว่ามีชีพจร) ที่บริ เวณคอในผู้ใหญ่/ เด็กโต หรื อบริ เวณขาหนีบในเด็กเล็ก ในระยะเวลา 10 วินาที ต้ อง
เริ่ มทํา CPR อย่างเร่ งด่วนที่สดุ เพราะหากสมองขาดเลือดซึง่ นําออกซิเจนไปสูส่ มองเกินกว่า 6 นาที เยื่อในสมองอาจถูก
ทําลายจนนําไปสูส่ ภาวะสมองตายได้
เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ รี บตามคนมาช่ วย หรื อติดต่ อ1669 ในระหว่ างนั้น ให้ ผู้ช่วยเหลือทํา CPRไปก่ อน โดยเริ่ม
จากผู้ช่วยเหลือเหยียดแขนตรงและใช้ มือสองข้ างไขว้ นิ้วร่ วมกันกดลงไปบริเวณหน้ าอกเหนือลิ้นปี่ ของผู้ป่วย
ให้ หน้ าอกยุบลงไปประมาณ 4-5 เซนติเมตร (หรื อประมาณ 1 ใน 3 ของความหนาของหน้ าอกผู้ป่วย) แล้ วปล่ อย
ให้ หน้ าอกคืนสภาพ ทําเช่ นนี้ไปเรื่ อยๆในอัตรา 100-120 ครั้ งต่ อนาที จนกว่ า ผู้ป่วยจะรู้ สกึ ตัว หรื อมีทมี กู้ชพ
ี มา
ช่ วยเหลือ
นายแพทย์ วรการ พรหมพันธุ์นายแพทย์ ชาํ นาญการด้ านกุมารเวชกรรม สถาบันสุขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ประมาณ 2-5 นาที หากผู้ป่วยยังไม่ร้ ู สกึ ตัวหลักได้ รับ การทํา CPR ควรให้ คนในละแวกนัน้
นําเครื่ อง AEDเครื่ องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ มาใช้ ในการช่วยชีวติ โดยเมือ่ เปิ ดสวิทซ์เครื่ อง AEDเครื่ อง
กระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เครื่ องจะแนะนําให้ ผ้ ใู ช้ งานทําตามเป็ นลําดับขันตอน
้
โดยเริ่ มจากติดแผ่นวิเคราะห์ลง
บนบริ เวณหน้ าอกของผู้ป่วยตามรู ป โดยไม่มเี สื ้อผ้ า เสื ้อชันในบดบั
้
ง จากนัน้ เครื่ อง AED จะตรวจสอบการเต้ นของหัวใจ
ผู้ป่วย หากเครื่ อง ประเมินว่าสมควรได้ รับการกระตุ้น หัวใจด้ วยกระแสไฟฟ้า เครื่ องจะบอกให้ กดปุ่ มปล่อยกระแสไฟฟ้า
โดยผู้ช่วยเหลือห้ ามสัมผัสผู้ป่วย เมื่อกดปุ่ มปล่องกระแสไฟฟ้าแล้ ว เครื่ องจะ ให้ คําแนะนําในการช่วยเหลือต่อไป หาก
เครื องประเมินแล้ วว่าไม่จําเป็ นต้ องกระตุ้นหัวใจด้ วยกระแสไฟฟ้า เรื่ องก็จะแนะนําให้ CPR ต่อไปจนกว่าจะมีทีมกู้ชีพมา
ช่วยเหลือ
การทํา CPR ร่ วมกับการใช้ เครื่ อง AED สามารถทําให้ การช่วยชีวิตจะประสบผลสําเร็ จมากขึ ้นถึงร้ อยละ 50-70 สูงกว่าการ
ปั๊ มหัวใจอย่างเดียวที่มีโอกาสเพียงร้ อยละ 3-5 ระหว่างรอทีมแพทย์ก้ ชู ีพฉุกเฉินรับไปดูแลต่อในโรงพยาบาลต่อไป ปั จจุบนั
เครื่ องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) ได้ รับการส่งเสริ มให้ เข้ ามาใช้ ตามสถานที่ราชการ บริ ษัทเอกชน โรงงาน
โรงเรี ยนหรื อสถาบันการศึกษา โรงแรม สถานอนามัยหรื อโรงพยาบาล สนามบิน และบนเครื่ องบินมากขึ ้น
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