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เหตุการณ์ที่ ๑

“โซเชียลสงสัย ? หน่วยงานใด จบหลักสูตรไหน ? หลังหนุ่มทำ CPR
ให้กับสาวที่สติยังดีอยู่ท่านคิดอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น”

เหตุการณ์ที่ ๒

“พยาบาลสาวสวย ปั ม๊ หัวใจ CPR นาทีชวี ติ ยือ้ ชีวติ เด็กวัย 15 ปี หลังจมทะเล”

๒

การทำ CPR &การใช้ AED สิ่งที่ควรรู้

๓

ใบความรู้ที่ ๓ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานกฎหมาย-สิทธิผู้บริโภค
หน่ วยที่ ๒ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๘ เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพ
รายวิ ชาสุขศึกษา ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ ๓
.........................................................
สพฉ. แนะ 10 ขัน้ ตอน การช่วยฟื้ นคืนชีพขัน้ พื้นฐาน (CPR) อย่างถูกวิ ธี เพิ่ มโอกาสให้
ผู้ป่วยรอดชีวิต ลดการบาดเจ็บ
นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) กล่าวถึงการช่วย
ฟื้ นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน (CPR) ว่า คือการปฏิบตั กิ ารเพือ่ ช่วยชีวติ คนทีห่ วั ใจหยุดเต้น หรือคนทีห่ ยุดหายใจ
อย่างกะทันหัน เพือ่ ทาให้หวั ใจทีห่ ยุดเต้น สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ เลือดไปเลีย้ งสมองได้ มีการ
หายใจและการไหลเวียนกลับคืนสูส่ ภาพเดิม ทัง้ นี้ ตามหลักแล้วหากสมองคนเราถ้าขาดออกซิเจนไป
เลีย้ งเกินกว่า 4 นาที จะมีผลทาให้เกิดการสูญเสียของเซลล์สมองบางส่วนไปได้อย่างถาวร แม้หวั ใจจะ
สามารถกลับมาเต้นใหม่ได้ในภายหลัง แต่สมองส่วนทีเ่ สียไปแล้วจะทาให้ผปู้ ่ วยไม่สามารถฟื้ นคืนสติ
กลับมาได้สมบูรณ์ดงั เดิมอีก ดังนัน้ การช่วยชีวติ ขัน้ พืน้ ฐาน หรือทีเ่ รียกว่า “CPR” จึงถือเป็ นหนึ่งวิธกี ารที่
จะยือ้ ชีวติ ของผูป้ ่ วยทีม่ ภี าวะหัวใจหยุดเต้นกระทันหันได้เป็ นอย่างดี โดยอาการนี้อาจจะพบได้ทงั ้ ใน
ผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาโรคหัวใจมาก่อน หรือผูป้ ่ วยทีม่ ปี ั ญหาโรคหัวใจแบบเฉียบพลัน หรือผูท้ ข่ี าดออกซิเจน
เป็ นเวลานานๆ
“หากเราสามารถรูถ้ งึ วิธกี ารปฐมพยาบาลทีถ่ ูกต้อง ถูกวิธี ก็จะยิง่ เพิม่ โอกาสให้ผปู้ ่ วยรอดชีวติ ลด
การบาดเจ็บได้อกี และการช่วยฟื้ นคืนชีพจะได้ผลดี ต้องทาใควบคู่กบั การใช้เครื่องฟื้ นคืนคลื่นหัวใจด้วย
ไฟฟ้ าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ก็จะเพิม่ โอกาสรอดได้ถงึ ร้อยละ 45” นพ.อนุชา กล่าว
นพ.อนุชา แนะการฟื้ นคืนชีพขัน้ พืน้ ฐาน (CPR) มีหลักการง่ายๆ 10 ขัน้ ตอน ดังนี้
1.เมื่อพบคนหมดสติ ให้ตรวจดูความปลอดภัย ก่อนเช้าไปช่วยเหลือ เช่น ระวังอุบตั เิ หตุ ไฟช็อต
หรือความเสีย่ งทีอ่ าจเกิดซ้า
2.ปลุกเรียกผูป้ ่ วยด้วยเสียงทีด่ งั และตบไหล่ทงั ้ สองข้าง หากผูป้ ่ วยรูส้ กึ ตัว หายใจเองได้ ให้จดั
ท่านอนตะแคง แต่หากยังไม่หายใจ ให้ทาตามขัน้ ตอนต่อไป
3.โทรขอความช่วยเหลือทีส่ ายด่วน 1669 พร้อมกับนาเครื่องเออีดมี า
4.ประเมินผูป้ ่ วย หากไม่รสู้ กึ ตัว ไม่หายใจ ให้ทาการช่วยเหลือฟื้ นคืนชีพทันที 5.ช่วยเหลือฟื้ นคืน
ชีพ ด้วยการกดหน้าอก จัดท่าให้ผปู้ ่ วยนอนหงาย วางสันมือข้างหนึ่งตรงครึง่ ล่างกระดูกหน้าอก และ
วางมืออีกข้างทับประสานกันไว้ เริม่ การกดหน้าอก ด้วยความลึกอย่างน้อย
5 เซนติเมตร ในอัตราเร็ว 100-120 ครัง้ ต่อน่าที
6.หากมีเครื่องเออีดี ให้เปิ ดเครื่องถอดเสือ้ ผ้าผูป้ ่ วยออก.
7.ติดแผ่นเออีดี หรือแผ่นนาไฟฟ้ า บริเวณใต้กระดูกไหปลาร้าด้านขวา และชายโครงด้านซ้าย
และห้ามสัมผัสตัวผูป้ ่ วย

๔
8.ปฏิบตั ติ ามทีเ่ ครื่องเออีดแี นะนา คือ หากเครื่องสังให้
่ ชอ็ กไฟฟ้ า ให้กดปุ่มช็อก และทาการกด
หน้าอกหลังทาการช็อกทันที แต่หากเครื่องไม่สงช็
ั ่ อก ให้ทาการกดหน้าอกต่อไป
9.กดหน้าอกต่อเนื่อง ทา CPR และปฏิบตั ติ ามคาแนะนาของเครื่องเออีดี จนกว่าทีมกูช้ พี จะมาถึง
และ
10.ส่งต่อผูป้ ่ วยให้กบั ทีมกูช้ พี เพือ่ นาส่งโรงพยาบาล เพียงเท่านี้กจ็ ะช่วยให้ผปู้ ่ วย
ฉุกเฉินมีโอกาสรอด
และปลอดภัยที่มา : มติชนออนไลน์
กฎหมาย-สิ ทธิ ผ้บู ริ โภครู้ไว้ใช้สิทธิ์ เมื่อเกิ ดอุบตั ิ เหตุกบั รถโดยสารสาธารณะ
อุบตั ิเหตุเป็ นเหตุก ารณ์ ท่ไี ม่มใี ครต้อ งการให้เกิดขึ้น เพราะ
สร้างความสูญเสียทัง้ ร่างกาย จิตใจ และอาจสูญเสียคน
สาคัญในครอบครัว
1. ผู้โดยสารต้อ งตัง้ สติ
2. สารวจดูสภาพร่างกายของตนเองว่าได้รบั บาดเจ็บหรือไม่
และทรัพย์ส ินเครื่อ งใช้ท่ตี ิดตัวมายังอยู่ครบหรือเปล่ า
3. ออกจากตัว รถโดยทันที พร้อ มของใช้ที่จาเป็ น เช่น
กระเป๋ าสตางค์โทรศัพท์มือถือ
4. โทรศัพท์ แจ้ง 191 หรือ 1584 หรือ 1193มีผู้บาดเจ็บแจ้ง
1669
5. หากท่านยังพอมีแ รงอยู่ ให้ช่ว ยเหลือผู้โดยสารคนอื่นที่บาดเจ็บเท่ าที่พอจะช่วยได้
6. ถ่ ายรูปสถานที่เกิดเหตุและบริเวณโดยรอบ รวมถึงถ่ายภาพตอนบาดเจ็บของตนเองและคนอื่น
ที่บาดเจ็บ เพื่อเป็ นข้อ มูล และพยานหลัก ฐานสาหรับการเรียกร้องค่ าเสียหาย
7. ผู้โดยสารต้อ งให้ข้อมูล ที่เป็ นจริงกับเจ้าหน้ าที่โรงพยาบาล หรือพนักงานสอบสวนที่มาขอข้อมู ล
8. ผู้โดยสารที่บาดเจ็บใช้ส ิทธิรกั ษาพยาบาลเบื้อ งต้นได้ต ามสิทธิ พ.ร.บ. ผู้ประสบภัยจากรถ
2535 จากบริษัทประกันภัยของรถยนต์ค นั ที่โดยสาร
- ค่ารัก ษาพยาบาล เป็ นค่ าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงไม่เกิน 65,000 บาท เงินส่ว นนี้ โรงพยาบาลที่
ผู้ประสบภัยไปรับการรักษาจะเป็ นผู้ทาเรื่องรับแทนกรณีเ ป็ นผู้โดยสารใช้ส ิทธิได้เต็มโดยไม่ต้องรอ
พิสูจน์ ถูกผิด
- ค่าปลงศพกรณีของผู้เสียชีวติ สูญ เสียอวัยวะหรือ ทุพพลภาพอย่างถาวรจานวน200,000 บาทเงิน
ชดเชยรายวันระหว่างพัก รักษาตัว ที่โรงพยาบาลวันละ200บาทรวมกันไม่เกิน 20 วัน
9. ผู้โดยสารที่บาดเจ็บมีส ิทธิได้ รบั ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ภาคสมัค รใจของรถคันเกิดเหตุ ให้
สอบถามกับเจ้าหน้ าที่โรงพยาบาล หรือพนักงานสอบสวน หรือตัวแทนของคู่กรณี
ทีม่ า https://www.consumerthai.org/data-storage/low
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http://thaishorturl.com/u2yj
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