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คํานํา 

       การชวยฟนคืนชีพ ( Cardiopulmonary resuscitation : CPR )  มีความจําเปนในการฝกอบรม 

บุคลากรทางการแพทยใหต่ืนตัวอยูเสมอเปนหัตถการที่มีความสําคัญย่ิง  ในการรักษาพยาบาลผูปวย  หากจะ

ดําเนินใหบรรลุผลสําเร็จตองมีองคประกอบที่สําคัญ  ไดแก   

                 ๑.  ทีมงาน ซึ่งมีความเช่ือมัน ต้ังใจ มีจิตในและมีศรัทธาในการใหการรักษาพยาบาลผูปวยอยาง

เต็มที ่

                 ๒.  องคความรูที่ถูกตองในการชวยฟนคืนชีพ 

                 ๓.  อุปกรณการชวยฟนคืนชีพที่จําเปนทุกชนิด ตองมีคุณภาพ และมีความพรอมใชงาน

ตลอดเวลา 

                ๔.  ยาและเวชภัณฑตาง ๆ   ที่ตองพรอมใชในการชวยฟนคืนชีพ 

                ๕.  เวลาที่เหมาะสม กระบวนการชวยฟนคืนชีพ จะตองเริ่มตนโดยเร็วที่สุด  หลังจากผูปวยเกิด  

Cardiac arrext   

                ทุกองคประกอบลวนมีความสําคัญ  ขอบกพรองในองคประกอบใดองคประกอบหน่ึงจะมีผลทํา

ใหการชวยฟนคืนชีพไมประสบผลสําเร็จ 

                การสรางองคความรู ถูกตอง ทันสมัย ใหแกทีมงานที่เกี่ยวของทุกคน  เปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิง  

ซึ่งนอกจากจะทําใหทีมงานสามารถดําเนินการในหัตถการไดอยางถูกตอง  ความรูยังนําไปสูการสรางทัศนคติที่

ดี  และนําไปสูการจัดเตรียม ดูแล และบํารุงรักษาเวชภัณฑ และเครื่องมือที่ตองใช 

                การจัดการความรูเรื่อง การชวยฟนคืนชีพ เปนสวนสําคัญในหารสรางองคความรู  ใหไดศึกษา

เพื่อใหการชวยฟนคืนชีพประสพผลสําเร็จสูงสุด 

 

  

                      คณะจัดทําการจัดการความรู รพ.รร.จปร. 
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ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ (Cardiopulmonary resuscitation : CPR) 

 
                 ปฏิบัติการชวยฟนคืนชีพ  หมายถึง การชวยเหลือผูที่หยุดหายใจหรือหัวใจหยุดเตน 

ใหมีการหายใจและการไหลเวียนกลับคืนสูสภาพเดิม   ปองกันเน้ือเยื่อไดรับอันตรายจากการขาด

ออกซิเจนอยางถาวร   ซึ่งสามารถทําไดโดยการชวยฟนคืนชีพข้ันพื้นฐาน ( Basic life support ) 

ไดแก การผายปอด และการนวดหัวใจภายนอก 

 

ภาวะหยุดหายใจและหัวใจหยุดเตน 

                   ภาวะหยุดหายใจ (respiratory arrest) และภาวะหัวใจหยุดเตน (cardiac arrest)  

เปนภาวะที่มีการหยุดการทํางานของอวัยวะในระบบทางเดินหายใจ   และการไหลเวียนเลือด สวน 

มากมักจะพบวามีการหยุดหายใจกอนเกิดภาวะหัวใจหยุดเตนและถาไมไดรับการชวยเหลือที่ถูกตอง 

จะทําใหเสียชีวิตได 

 

สาเหตุของการหยุดหายใจ 

1. ทางเดินหายใจอุดตันจากสาเหตุตางๆ เชน จากสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ การ

แขวนคอ การถูกบีบรัดคอ การรัดคอ เปนตน ในเด็กเล็กสาเหตุจากการหยุดหายใจที่พบได

มากที่สุดคือ การสําลักสิ่งแปลกปลอมเขาหลอดลม เชน ของเลนช้ินเล็กๆ เมล็ดถ่ัว เปนตน 

2. มีการสูดดมสารพิษ แก็สพิษ ควันพิษ 

3. การถูกกระแสไฟฟาแรงสูงดูด 

4. การจมนํ้า 

5. การบาดเจ็บที่ทรวงอก ทําใหทางเดินหายใจไดรับอันตรายและเน้ือเยื่อไดรับบาดเจ็บ 

6. โรคระบบประสาท เชน บาดทะยัก ไขสันหลังอักเสบ ทําใหกลามเน้ือหายใจเปนอัมพาต 

7. การไดรับสารพิษจากแมลงสัตวกัดตอย เชน ผึ้ง ตอ แตน ตอยบริเวณคอ หนา ทําใหมีการ

บวมของเน้ือเยื่อของทางเดินหายใจและหลอดลมมีการหดเกร็ง 

8. การไดรับยากดศูนยควบคุมการหายใจ เชน มอรฟน ฝน โคเคน บารบิทูเรต ฯลฯ 

9. โรคหัวใจ เชน กลามเน้ือหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงอยางเฉียบพลัน 

10. มีการติดเช้ือของระบบทางเดินหายใจ และมีภาวะหายใจวายจากสาเหตุตางๆ 
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 สาเหตุของหัวใจหยุดเตน 

1. หัวใจวายจากโรคหัวใจ จากการออกกําลังกายมากเกินปกติ หรือตกใจหรือเสียใจ

กระทันหัน 

2. มีภาวะช็อคเกิดข้ึนอยางเฉียบพลัน จากการสูญเสียเลือดมาก ทําใหกลามเน้ือหัวใจขาด

เลือด หรือมีเลือดมาเลี้ยงไมเพียงพอ 

3. ทางเดินหายใจอุดกั้น ทําใหกลามเน้ือหัวใจไดรับออกซิเจนไมเพียงพอ 

4. การไดรับยาเกินขนาดหรือการแพ 

               ภาวะหัวใจหยดุเตนเฉ ียบพล ันเป ็นสาเหตุสําคัญที่นํามาส ูการเสียชีว ิต เกิดได จากหลาย

สาเหตุ  การใช  หล ักการในการช วยชีว ิตแนวทางเดียวก ัน    และเปนขอตกลงรวมกนัในการปฏ ิบัติ 

ดังน้ันจ ึงไดม ีการบัญญัติ “หวงโซ แหงการรอดช ีวิต” ข้ึน ประกอบไปดวย 

1. การประเมินผ ูป วย และเรียกขอความชวยเหลือ หร ือเรียกบริการการแพทยฉ ุกเฉ ินท ันที 

2. การทําการกดหนาอกอยางถูกตอง และทันทวงท ี

3. การทําการช็อกไฟฟาหัวใจทันท ีเมื่อมีขอบงช้ี 

4. การช วยฟนคืนชีพข้ันส ูงอย างมีประส ิทธิภาพ 

5. การดูแลภายหลงัการชวยฟนคืนชีพ 
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วงจรการชวยฟนคืนชีพ 
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ขั้นตอนในการชวยฟนค ืนช ีพขั้นพื นฐาน 
 

1. การประเมินผ ูปวย และเร ียกขอความชวยเหลือท ันที 

    ทําไดโดยการตบท ี่หัวไหล ของคนไขเบาๆ และตะโกนเรียกเส ียงด ังๆ  เพื่อประเม ิน

การตอบสนอง ของผูปวย ควรระว ังในผ ูปวยที่ม ีการบาดเจ็บบร ิเวณกระดูกตนคอ หากไมม ีการ

ตอบสนอง  ให เรียกขอ  ความชวยเหล ือในทันที   สามารถขอความช วยเหล ือไดที่เบอร โทรศัพท

หมายเลข 1669    โดยขอผ ูชวย และ เครื่องฟนคืนคลื่นห ัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ    แจงขอมูล

เบื้องตนที่สำคัญ เชน สถานท ี่เก ิดเหต ุ, สภาพที่พบเห็น เหตุการณรวมถึงสาเหตุทีนํ่าจะเปนไปได, 

จํานวนผ ูปวย, การร ักษาที่ใหไปเบื้องตน, เบอร โทรที่ติดต อกลับได เปนตน 

2. การคลําชีพจร 

 สำหร ับประชาชนทัว่ไป :  ไมจําเปนตองประเมิน 

 สาหร ับบ ุคลากรทางการแพทย  : ใหคลำชีพจร โดยใช เวลาประเม ินไมเกิน 10 ว ินาที   หากผ ู   

 ประเมินไมม ั่นใจว าผ ูปวยม ีชีพจรหรือไม ใหทำการกดหน าอกทันท ีและประเมินชีพจรซ้ําทุก ๆ 

 2 นาทีของการช วยฟนคืนชีพ 

3. การกดหน าอก 

    จัดผ ูปวยใหอย ูในท านอนหงายบนพ ื้นผ ิวแข็ง ในสถานที่ปลอดภ ัย ผ ูชวยเหล ือคุกเข า

อยู ดานข าง ของผูปวย  (เชน ภายนอกโรงพยาบาล)  หร ือ ยืนขางเต ียง  (เชน ในโรงพยาบาล) 

ผ ูปวยที่อยูในโรงพยาบาล  ควรระมัดระว ังการเล ื่อนหล ุดของสายต างๆ  ท ี่ตอเขากับผ ูปวย เชน 

สายนํ้าเกลือ, สายปสสาวะ เปนตน   หากผ ูปวยนอนบนทีน่อนลม   ควรระบายลมออกกอนเริม่ 

  กดหน าอก 

    จากน้ันใหผ ูชวยเหลอืใชสนมือข างหน่ึง วางบร ิเวณครึง้ล างของกระดูกหน าอก และ

วางมืออ ีก ขางหน ึ่งทาบ (หร ือประสานลงไป) จากน้ันเริ่มทำการกดหน าอก    ซึ่งการกดหน าอก

น้ีทำใหมกีารเพิม่ข้ึนของ ความด ันภายในชองทรวงอก  และเพิ่งแรงดันทีห่ ัวใจโดยตรง  ทําใหเก ิด

การไหลเว ียนโลหิต และขนส งออกซิเจนไปยงับร ิเวณกล ามเน้ือหัวใจ และสมอง แนวทางปจจุบ ัน 

 มีการเนนย้ําความสําคัญของการกด หน าอกเปนอยางมาก ดังน้ี 

a. การกดหน าอกอยางมีประส ิทธิภาพ เพื่อทําใหเกิดการไหลเว ียนโลหิตที่

เพียงพอ ในขณะทําการช วยฟนคืนชีพ 
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b.   การกดหน าอกที่แรงและเร ็ว โดยกดหน าอกล ึกอยางนอย 2 น้ิว (5 ซม.) 

      ดวยอัตราเร ็วอย างนอย 100 ครั้งตอนาที ปล อยใหม ีการขยายของทรวง 

      อกกลับคืนจน ส ุด เพื่อใหหัวใจรบัเล ือดสําหรับการส ูบฉ ีดครั้งต อไป พบว า 

      การกดหน าอกที่ไม ปล อยใหทรวงอกกล ับคืนจนสุด ทําใหเกิดการเพิ่มข้ึน      

      ของแรงดันในทรวงอก ส งผลใหลดปริมาณเล ือดที่ไปเลีย้งกลามเน้ือห ัวใจ,     

      สมอง และหลอดเล ือดสวน ตางๆ ของรางกาย 

c.    รบกวนการกดหนาอกใหนอยที่สุด โดยสามารถหยดุการกดหน าอกไดไม

เกิน 10  ว ินาท ี ในกรณี 

1. การคลําชีพจร (สำหร ับบ ุคลากรทางการแพทย ) 

    2.  มีการช็อกไฟฟาหัวใจ 

3. ตองการหยดุเพื่อใสอปุกรณ เปดทางเดินหายใจข้ันส ูง 

    ( ในกรณีท ี่ใส ในขณะกดหนาอกไม ได  ) 

 

สำหร ับการกดหน าอก ไดแบ งว ิธ ีการปฏ ิบัติตามประเภทของผ ูชวยชีว ิตเปน  3  ว ิธี  ไดแก 

          1. บุคคลทั่วไปท ี่ไมเคยเข ารับการฝกอบรม หากผ ูปฏ ิบัติเปนบุคคลทั่วไปท ี่ไมเคย

ไดรับการฝกอบรมมากอน ควรทําการกดหน าอกเพียงอยางเด ียว ไมต องช วยหายใจ เน่ืองจากใน

ชวงแรกทีผ่ ูปวยหวัใจหยดุเตน ระดับออกซ ิเจนในกระแสเล ือด ยงัคงพอเพยีงอยูอ ีกระยะหน่ึง 

และในขณะที่มกีารกดทรวงอกน้ัน การขยายของทรวงอกจะทําให เก ิดการ   แลกเปล ี่ยนก าซได  

โดยให เนนการกดหน าอกที่แรงและเร็ว หร ือปฏ ิบัติตามที่บุคลากรทางการแพทยสั่ง ผูปฏ ิบัติการ

ฟ ื้นคืนชีพควรจะทําการกดหนาอกแตเพ ียงอย างเด ียวไปจนกระทัง่เครื่องเครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจ

ไฟฟาชนิดอัตโนมัติมาถึง และพร อมใช งาน หร ือมีบุคลากรทางการแพทยมาดูแลผ ูปวย 

               2. บุคคลทั่วไปท ี่เคยเข ารับการฝ ึกอบรม หากผ ูปฏ ิบัติเปนบุคคลทั่วไปท ี่เคยไดรบั

การฝ ึกอบรมมากอน ควรกดหน าอก 30 ครั้งสล ับกับการ ชวยหายใจ 2 ครั้ง (การจะทำการชวย

หายใจหรือไมแลวแตความสมัครใจของผ ูทํา) และทำตอเน่ืองไป จนกระทัง่เครื่องฟนคืนคลื่น

หัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติมาถ ึง และพร อมใชงาน หร ือมีบุคลากรทางการแพทย เข ามาดูแลผูปวย 

              3. บุคลากรทางการแพทย สาหร ับบ ุคลากรทางการแพทย ใหทําการกดหน าอก 30 

ครั้ง สล ับกับการช วยหายใจ 2 ครั้ง จนกว าจะมกีารใสอุปกรณเป ิดทางเดินหายใจข้ันส ูง เช นท อ

ชวยหายใจ จากน้ันจ ึงเปล ี่ยนว ิธีการชวย หายใจเปน ช วยหายใจ 1 ครั้งทุก ๆ 6-8 ว ินาที (8-10  
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ครั้งตอนาท ี) เพิ่มความระมัดระว ังการรบกวนการกด หน าอก และหล ีกเล ี่ยงการชวยหายใจที่

มากจนเกินไป 

สำหร ับการกดหน าอกน้ัน พบวาผ ูปฏ ิบัติจะเริ่มเหน ื่อย และประส ิทธิภาพในการกด

หน าอกลดลง หล ังจากทำไปประมาณ 1 นาที ดังน้ันในกรณ ีมีผูช วยเหล ืออย างนอย 2 คน ให

เปล ี่ยนบทบาทผูทําการกด หน าอกทุกๆ 2 นาที หรือกดหน าอกสล ับการชวยหายใจครบ 5 รอบ 

(30:2) 

        4. การเปดทางเด ินหายใจ    

            สําหรับประชาชนทัว่ไป  ทําในกรณีท ี่มั่นใจว าสามารถทำไดทั้งการกดหน าอก 

และชวยหายใจ โดยใช ว ิธีการแหงนหนา และเชยคาง (head tilt - chin lift) 

            สำหร ับบ ุคลากรทางการแพทย   ใหใช ว ิธีการแหงนหน า และเชยคางในผ ูปวย

ที่ไม มีการ บาดเจ็บที่ศีรษะหร ือคอ สำหร ับผ ูปวยที่สงส ัยว าจะม ีการบาดเจบ็ของไขส ันหล ัง ใหใช 

ว ิธี manual spinal motion restriction โดยการวางม ือ 2 ขางบร ิเวณด านขางของศีรษะ เพื่อ

ปองกันการเคลื่อนของศ ีรษะ สำหร ับการใสอปุกรณปองกัน แนะนําให ใช    ในกรณีท ี่ตองเคลื่อน 

  ย ายผูป วย  ในผ ูปวยที่สงสัยวาจะมีการ  บาดเจ็บของกระดูกส ันหล ังบร ิเวณคอ แนะนําให เปด 

ทางเดินหายใจด วยว ิธีการยกขากรรไกร (jaw thrust) เพื่อเปดทางเดินหายใจ 

    ในกรณีท ี่ผ ูปวยมีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ  ใหประเมนิว าการอุด

กั้นน้ันมีความรุนแรง มากนอยเพยีงใด ใหทําการเอาส ิ่งอุดกัน้ออก   โดยการทํา abdominal 

thrust แนะนําใหทำในผ ูป วยที่มีอาย ุต้ังแต 1 ปข้ึนไป เพื่อป องก ันการบาดเจบ็ตออว ัยวะภายใน

ชองทอง การทํา abdominal thrust    ใหกดไปบร ิเวณใตต อกระบังลม     เพื่อเกิดแรงด ันยก  

กระบ ังลมข้ึน   ส งผลให  airway pressure  ส ูงข้ึน  และดันเอาส ิ่งแปลกปลอมออกไปจาก 

ทางเดินหายใจ ในกรณ ีทำไมได หรือทำแล วไมม ีประส ิทธิภาพเพียงพอ  ใหใช ว ิธี chest thrust 

แทน  โดยนิยมใชว ิธีน้ี  ในคนอวน หร ือ สตรีต้ังครรภ 

                5. การชวยหายใจ  สำหร ับแนวทางปฏ ิบัติในป ค.ศ. 2010 น้ัน  ไดยกเล ิกการ

ประเมินการหายใจ และชวยหายใจ ในชวงแรกออกไป แตใหทำการกดหนาอกไปกอนการช วย

หายใจ การช วยหายใจจะเริ่มทำหล ังจากที่กด หน าอกไปแล ว 30 ครั้ง จงึจะเริ่มชวยหายใจ 2 

ครั้ง โดย 
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a.   ชวยหายใจมากกวา 1 ว ินาท ีในแตละครั้ง 

b.  ใหปริมาตรเพียงพอ  ที่เห็นหน าอกเคลื่อนไหว การชวยหายใจดวย

ปริมาตรส ูง เกินไปจะทําใหเกิดการโปงพองของกระเพาะอาหาร และ

เส ี่ยงตอการสำล ัก อาหาร นอกจากน้ันย ังทำใหเกิดการเพิ่มข้ึนของ

แรงดันภายในทรวงอก ส งผลให เล ือดที่กลบัไปเลี้ยงห ัวใจลดลง ส งผลให

ห ัวใจสูบฉ ีดเล ือดไดนอยลง 

c.   ใชอัตราการกดหน าอก 30 ครั้งต อการช วยหายใจ 2 ครั้ง (30:2) 

d.  เมื่อม ีการใสอุปกรณชวยหายใจข้ันส ูง เช น ทอชวยหายใจ, Combitube 

หร ือ หน ากากครอบกลองเส ียง (Laryngeal Mask Airway; LMA) ใหทํา

การชวย หายใจ 1 ครั้งทุกๆ 6-8 ว ินาที (8-10 ครั้งตอนาท ี) โดยที่ไมต อง

หย ุดรอในขณะทํา การกดหน าอก 

 

     จุดประสงคหล ักในการช วยหายใจ ก็คือการร ักษาระดับออกซ ิเจนใหเพียงพอ และ

ขับก าซ คารบอนไดออกไซด ออก ดังน้ันในผ ูปวยหัวใจหย ุดเตนเน่ืองจากการขาดอากาศ  เชน 

จมนํ้าจ ึงต องรบีกดดูหน าอกและชวยหายใจ 5 รอบ หรือ 2 นาที พรอมกับรองขอความชวยเหล ือ 

เน่ืองจากผูปวยกำล ังม ีระดับ ออกซิเจนท ี่ตํ่ากว าปกติ อยางไรก ็ตามว ิธีการช วยหายใจ  มีด วยก ัน

หลายว ิธี เชน 

a. การช วยหายใจแบบปากต อปาก (Mouth-to-Mouth) ทําไดโดยการ

ประกบ ปากของผ ูชวยเหล ือเข ากับปากของผูปวยใหสนิท ป ิดจมูก 

ทําการส ูดลมเขาปอดดวยปริมาตรเทาปกติ (ไม จําเปนตองสูดลมเขา

สดเพื่อป องกันการเกิด อาการหน ามืด   เว ียนศีรษะของผูชวยเหล ือ 

และ ป องก ันภาวะ overinflation ของผ ูปวย) ในขณะเปาลม ควรใช

ตาชําเลืองดูบร ิเวณทรวงอกของผ ูปวยว ามี การขยับหรือไม เพื่อเปน

การประเมินประส ิทธิภาพของการช วยหายใจ หาก ผ ูปวยมีช ีพจร แต

ตองการการชวยหายใจ ใหทําการช วยหายใจในอัตรา 5-6 ว ินาทีตอ

ครั้ง (10-12 ครั้งตอนาท ี) ไมแนะนําใหใช (ในกรณีที่จําเปนจริงๆ) 

b.  การช วยหายใจแบบใชอุปกรณ ป องก ัน (Mouth-to-Barrier Device) 

เพื่อเปน การป องกันโรคติดตอที่อาจติดต อผ านจากการส ัมผสัโดยตรง 
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c. การช วยหายใจแบบปากต อจมูก (Mouth-to-Nose) และ การช วย

หายใจ แบบ Mouth-to-Stoma สาหร ับการเปาจม ูกแนะนาใหทําใน

กรณีที่ไม สามารถชวยหายใจทางปากได เชน ผ ูปวยไดร ับบาดเจ็บ

บรเิวณปาก หร ือไม สามารถเปดปากไดหรือในเด็ก เปนตน 

d.  การช วยหายใจโดยใช Bag และ Mask โดยแนะนําใหเลือกใชหน ากาก

ที มี  ความใส  เพื่อใหเห็นว าผ ูปวยสําล ักอาหารหร ือไม และเล ือก

หน ากากที่ครอบ ใบหนาไดพอดี คล ุมบริเวณปาก และจม ูกไดอย าง

มิดชิด 

e. การช วยหายใจโดยใชอุปกรณ ชวยหายใจข้ันสูง (Advanced Airway) 

ใน กรณีที่ผ ูปวยใส อุปกรณ ชวยหายใจข้ันสูงแลว แนะนาใหช วย

หายใจในอัตรา 1 ครั้งทุก  ๆ6-8 ว ินาท ี (8-10 ครั้งตอนาท)ี 

 

    6. เครื่องฟนคืนคลื่นหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ (AED)   

ข้ันตอนด ังน้ี 

1.   เปดเครื่องช็อกไฟฟาหัวใจ 

2.   ทําตามคาส ั่งของเครื่อง เชน แปะแผ น electrode ตามตำแหน งที่กำหนด 

3. หากเครื่องแนะนำให ช็อกไฟฟาห ัวใจใหถอยห างจากผูป วย กดปุมช็อก 

และกด หน าอกตอทันท ีระวังไมใหหยดุกดหนาอกนานเก ิน 10 ว ินาที 

4.   หากเครื่องไมแนะนําให ช็อกไฟฟ าใหกดหนาอกต อทันที



  9 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบผ ูป วยแลวพบว า ไมตอบสนอง, ไม 
หายใจ หร ือ หายใจเฮ ือก 

 
 
 
 

โทรตามเบอรฉุกเฉิน 1669 และเครื่องช ็อกไฟฟ าหัวใจอ ัตโนม ัต ิ
 
 
 

 
         ตรวจชีพจร ภายใน 10 วินาท 

มีชีพจร  
 ชวยหายใจ 1 ครั้ง ทุก 5-6 วินาท 
 ตรวจชีพจรทุก 2 นาที

 
ไมมีชีพจร 

 
 

กดหน าอก 30 ครั้ง ตอช วยหายใจ 2 คร้ัง 
 
 
 
 

เครื่องฟนคืนคล่ืนหัวใจไฟฟา ชนิดอัตโนมต ิ
(AED) หรือเครื องชอ็ก ไฟฟ าหัวใจมาถ ึง 

 


 กดหน าอกดวยความเร็วอย างน อย 100 ครั้ง/นาที 
 กดล ึก 2 น ิ้ว  อยางนอย 2 นิ้ว 
 ปล อยมือให ส ุดแตไมยกจากอก 
 หยุดการกดหน าอกให น อยที่ส ุด (อยางมากที่สด 10 
วินาท ี) 
 ไมชวยหายใจมากเกินไป 
 กรอบเส นประจะทำเฉพาะบุคลากรทางการแพทยเท าน ั้น

 
 
                                                        แปะแผน Electrode 
 
    ตรวจจ ังหวะของหัวใจ ชอ็กไดหร ือไม ? 
                                                           ตามเครื่องสั่งการ 
 
 

 
ได               
                                                                         ไมได 

 
 

ช็อกไฟฟ า 1 ครั้ง ตาม
ดวย CPR ตอทันทีอ ีก 2 นาท ี

CPR ตอทันทีอีก 2 นาท ตรวจช ีพจรท ุกๆ 2 
นาท ีจนกวาท ีม ACLS มา หรือจน ผ ูปวยขย ับต ัว 

เร่ิมกลับมามีชีพจรอีกคร้ัง

แผนภูมิการชวยฟนคืนชีพ 
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การจ ัดทาพักฟน (Recovery position) ใชในกรณีที่ผ ูปวยย ังหมดสติอยูแต หายใจไดเอง 

  มีช ีพจร และไมม ีการบาดเจ็บบรเิวณกระดูกส ันหล ังบร ิเวณคอ การจัดท าพักฟนมีประโยชน ในแง 

  การช วยเปด ทางเดินหายใจ ลดความเส ี่ยงการอุดกั้นทางเดินหายใจ อีกทั้งสามารถชวยลด ความ 

  เส ี่ยงในการเก ิดการ สำล ักอาหารได มีข้ันตอนในการทํา ดังน้ี 
 

1. คุกเข าขางต ัวผ ูปวย เหยยีดขาผ ูปวยออก 

2. จัดแขนของผ ูปวยข างที่อยูใกล ตัวผ ูช วยเหล ือใหต้ังฉากก ับลําตัว งอขอศอกหงายฝ ามือข้ึน 

3. จัดใหแขนอีกขางด านบนวางบนหนาอกผูปวย จ ัดใหหล ังมือของแขนน้ี  แตะบริเวณแกม     

    ดานล าง 

4. จับตนขาของผ ูปวยด านท ี่อยูห างต ัวผ ูช วยเหล ือใหงอเขาข้ึน 

5. ใชม ืออ ีกขางหน ึ่ง จับบร ิเวณไหล ของผูปวยด านท ี่อยูห างจากผ ูชวย แล วพล ิกเข าหาต ัวผ ู 

   ช วยเหลือในทา นอนตะแคง จัดมือของผ ูปวยขางที่อยูดานบนมาอย ูใกลกับแกม 

6. จัดใหขาข างที่อยู ดานบน ขอสะโพก และงอเขาต้ังฉาก 

7. จัดศ ีรษะแหงนข้ึนเพื่อเปดทางเดินหายใจใหโล ง จัดใหหล ังมือของม ือที่อย ูดานบนรองใตแกม    

   เพื่อทาให ศีรษะของผ ูปวยแหงนไว เสมอ
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ข ั้นตอน / การปฏิบัติ 

 
ผูใหญ 

 
เด็กอาย ุ1-8 ป 

 
ทารกอายตุ่ํากว า 1 ป 

ไม รูส ึกตัว 

ไม หายใจ หรือ หายใจ 
ผ ิดปกติ เชน หายใจเฮ ือก 

ไม หายใจ หรือ หายใจเฮือก 

 
 
 

การประเม ินผ ูป วย 

คลำชีพจรไม ไดภายใน 10 วินาที (เฉพาะบ ุคลากรทางการแพทย) 
ข ั้นตอน C-A-B C-A-B C-A-B 

อ ัตราเร ็วในการกดนวดทรวงอก อยางนอย 100 ครั้งตอนาที 
 

ความล ึกในการกดนวดทรวงอก 
อยางนอย 2 น้ิว (5 ซม.) อยางนอย 1/3 ของความล ึกทรวงอก 

 

ประมาณ 2 น้ิว (5 ซม.) 

อยางนอย 1/3 ของความล ึกทรวงอก 
 

ประมาณ 1.5 น้ิว (4 ซม.) 
 

การคืนตัวของทรวงอก 
ปล อยใหม ีการคืนต ัวของทรวงอกอยางสมบ ูรณ 

 
เปล ี่ยนผ ูกดนวดทรวงอกทุก ๆ 2 นาที 

การขัดจังหวะการกดทรวงอก ม ีการขัดจังหวะการกดทรวงอกใหนอยท่ีส ุด และพยายามไม ใหเกิน 10 วินาที 

การเป ิดทางเดินหายใจ ใชวิธีแหงนหนา-เชยคาง (สาหรบับ ุคลากรทางการแพทยใหใชวิธี jaw thrust หากสงสัยว าจะมีการบาดเจ ็บ) 
 
 

อ ัตราส วนระหว างการกดหน าอกตอการ 
ชวยหายใจ 

 
(ในกรณีท่ียังไม ม ีอ ุปกรณชวยหายใจขนส ูง) 

30 : 2 
 

(ผ ูชวยเหล ือ 1 หรือ 2 
คน) 

30 : 2 
 

(ผ ูชวยเหล ือ 1 คน) 
 

15 : 2 
 

(บ ุคลากรทางการแพทย 2 คน) 

30 : 2 
 

(ผ ูชวยเหล ือ 1 คน) 
 

15 : 2 
 

(บ ุคลากรทางการแพทย 2 คน) 
การช วยหายใจ เม ื่อผ ูชวยชีวิตไม ไดรับการ 

ฝ ึกสอน 

 

ใชวิธีการกดทรวงอกแตเพียงอยางเดียว 

การช วยหายใจ (กรณีม ีอ ุปกรณช วยหายใจ 
ข ั้นส ูง) 

1 ครั้ง ทุก ๆ 6-8 วินาที (8-10 ครั งตอนาท ี) ไม ตองรอจังหวะการนวดทรวงอก 
 

ชวยหายใจมากกวา 1 วินาทีในแตละครัง้และเห็นการเคล ื่อนของทรวงอก 
 
 

เครื่องฟนคืนคล่ืนหัวใจไฟฟาชนิดอัตโนมัติ 
AED 

 

 
ติดและใชเครื่องช็อกไฟฟ าอัตโนม ัติเม ื่อพร อมโดยเร็วท่ีส ุด รบกวนการข ัดจังหวะในการกดทรวงอกใหน อย 

ท่ีส ุดท ั้งกอนและหล ังการช็อกไฟฟ า, ทาการกดนวดทรวงอกตอทันทีหล ังจากช็อกไฟฟ า 

สรุปขั้นตอน 
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                            หนังสืออางอิง 

- Thai BLS CPR 2010  ชวยชีวิตข้ันพื้นฐาน 

 

- สรุปแนวทางการปฏิบัติการชวยชีวิต ป ค.ศ. 2010, คณะกรรมการมาตรฐานการชวยชีวิต สมาคมแพทย 

  โรคหัวใจ ในพระบรมราชูปถัมภ 

 

-  www.fire 2 fight.com 

 

 

 

 


