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เนื้อหาสําคัญดังนี้ 
 

 
 



 การทํางานของหัวใจและปอด (Basic Cardiovascular and Pulmonary Physiology) 

 ในรางกายของมนุษยประกอบดวยเซลลราว 60-100 ลานๆ เซลล และมีน้ําเปนองคประกอบถึง 60% ของ

น้ําหนักตัว เซลลจะมีชีวิตอยูไดตองไดรับสารอาหารและออกซิเจนจากเม็ดเลือดแดงไปลอเลี้ยง ซ่ึงหัวใจจะทําหนาท่ี

สูบฉีดเลือดไปยังสวนตางๆ ของรางกาย แตหัวใจเปนอวัยวะท่ีอยูนอกเหนือการควบคุมของรางกาย (ทํางานอัตโนมัติ) 

ดังนั้นเม่ือหัวใจทํางานผิดปกติหรือหยุดเตนจะทําใหเซลลตายและเปนเหตุใหเสียชีวิตในท่ีสุด โดยระยะเวลาในการทน

ตอขาดเลือดของหัวใจและสมอง มีระยะประมาณ 4-6 นาที ทางเดินอาหาร ตับ ไต ประมาณ 45-60 นาที และ

กลามเนื้อ ผิวหนัง ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 

 

 
รูปท่ี 1 การเตนของหัวใจแบบปกติ 

 

 

 
รูปท่ี 2 การเตนหัวของใจท่ีผิดจังหวะ (มีการบีบตัวนอย/ไมมีการบีบตัวเลย) 

 

 การกูชีวิตข้ันพ้ืนฐาน (Basic Life Support, BLS)  

 ตามแนวทางปฏิบัติ 2015 American Heart Association Guidelines การกูชีพผูปวยท่ีมีภาวะหัวใจหยุด

เตนนอกโรงพยาบาล (OHCA: Out of Hospital Cardiac Arrest) มีข้ันตอนปฏิบัติตามหวงโซการรอดชีวิต (Chain 

of Survival) ดังนี้ 

 

 
รูปท่ี 3 หวงโซการรอดชีวิต (Chain of Survival) 

 



 1. ถาผูปวยหมดสติใหรีบประเมินวาหายใจผิดปกติหรือไมหายใจ จากนั้นโทรแจงสายดวนฉุกเฉิน 1669 

 2. เริ่มตนทํา CPR ทันทีตามลําดับ C-A-B ไดแก  

C = Circulation การนวดหัวใจ โดยวางสนมือลงบนก่ึงกลางกระดูกหนาอกหรือใหมืออยูครึ่งลางของ

กระดูกหนาอก ปมใหทรวงอกยุบลง 5-6 เซนติเมตร ความเร็ว 100-120 ครั้งตอวินาที 

A = Airway เปดทางเดินหายใจใหโลง ใชสันมือกดหนาผากผูปวยใหแหงนหนา และใชมืออีกขางจับ

ขากรรไกรเชยคางข้ึน (Head tilt - Chin lift) 

B = Breathing การชวยหายใจ เม่ือเปดทางเดินหายใจแลว ใหบีบจมูกและประกบปากใหแนบสนิท

กับปากของผูปวย ทําการเปาปาก (ไมเร็วหรือแรงจนเกินไป) 10-12 ครั้งตอนาที โดยการเปา 1 ครั้งตองปลอยใหชอง

อกยุบลงไปกอนแลวคอยเปาปากใหมอีกครั้ง  

ใหนวดหัวใจ 30 ครั้งสลับกับการชวยหายใจ 2 ครั้ง (30:2) ทําซํ้าตามลําดับนี้ 5 รอบ (2 นาที) กรณีไม

มีเครื่อง AED ใหทําซํ้าไปเรื่อยๆ จนกวาหนวยกูชีพจะมาถึง หรือจนกวาผูปวยจะมีการตอบสนอง 

 

  
รูปท่ี 4 การนวดหัวใจ (C = Circulation) 

 

 
รูปท่ี 5 การเปดทางเดินหายใจใหโลง (A = Airway) และการชวยหายใจ (B = Breathing) 

 



 3. นําเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟาอัตโนมัติ หรือ AED (Automated external defibrillator) มาใชโดยเร็ว

ท่ีสุดเพ่ือกระตุนกลามเนื้อหัวใจ โดยการทํา CPR ปกติเพ่ิมโอกาสการรอดชีวิตได 5% แตการทํา CPR + AED จะเพ่ิม

โอกาสการรอดชีวิตไดถึง 47% วิธีการใชเครื่อง AED ใหติดแผนนําไฟฟาบริเวณใตกระดูกไหปลาราดานขวาและชาย

โครงดานซาย ถาผูปวยเปยกน้ําใหเช็ดน้ําออกกอน และในระหวางใชเครื่อง AED หามสัมผัสตัวผูปวย โดยทําการ 

Shock และ CPR สลับกันทุก 2 นาที 

 

 
รูปท่ี 6 เครื่อง AED 

 

 4. การชวยฟนคืนชีพข้ันสูงอยางมีประสิทธิภาพจากหนวยกูชีพข้ันสูง/การแพทยฉุกเฉิน (Emergency 

Medical Services) 

 5. การดูแลภายหลังการชวยฟนคืนชีพ (CPR) อยางใกลชิดในโรงพยาบาล ทําการรักษาตอเนื่องท่ีหองฉุกเฉิน 

(ER) หรือหองไอซียู (ICU) 

 

ประโยชนท่ีไดรับ 

1. ไดรับความรูเก่ียวกับทักษะการกูชีวิตข้ันพ้ืนฐาน 

2. สามารถนําความรูท่ีไดรับมาเผยแพรใหกับผูอ่ืน และสามารถนํามาชวยเหลือผูอ่ืนไดหากเจอเหตุการณฉุกเฉิน 

 

นําความรูท่ีไดรับมาใชปรับปรุงการทํางาน ดังตอไปนี้ 

หัวขอการปรับปรุง / พัฒนา รายงานผลการปรับปรุง/ พัฒนา 

ภายในวันท่ี 

  

  

 

 





  

หมายเหตุ  :  1.  จัดทํารายงานฯ  หลังจากเขารวมประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน  ภายใน 7 วันทําการ   

                     เสนอหัวหนาฝาย                         

       2.  หัวหนาฝายเสนอความเห็น ภายใน 3 วันทําการ  และเสนอตอผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลาง 

       3.  แจงผูรายงานทราบ  และจัดเก็บเขาแฟมรายงานการเขาประชุม/ อบรม/สัมมนา /ศึกษาดูงาน 

       4.  หัวหนาฝายติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา 

      5.  หัวหนาฝายรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาใหผูอํานวยการสํานักหอสมุดกลางไดทราบ 


