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(antibiotic prophylaxis for infective endocarditis)
2.3 การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2.4 ท่าที่ใช้ในการคลอด (Position during labor and delivery)
3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะหลังคลอด
4. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจประเภทต่าง ๆ

ต่อจากฉบับที่แล้ว

บทที่่� 3 การช่่วยชีีวิิตขั้้�นพื้้�นฐานสำำหรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ (HEALTHCARE PROVIDER BLS)
สรุุปใจความสำำ�คััญและการเปลี่่�ยนแปลงหลััก
ประเด็็นสำำ�คััญและการเปลี่่�ยนแปลงหลััก ๆ ในแนวทางปฏิิบััติิ American Heart Association (AHA) Guidelines for
Cardiopulmonary Resuscitation (CPR) and Emergency Cardiovascular Care (ECC) ฉบัับพ.ศ. 2553 (ค.ศ.2010) สำำ�หรัับ
บุุคลากรทางการแพทย์์ได้้แก่่
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การบ่่งชี้้�ภาวะหายใจเฮืือก โดยเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการทางการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
เนื่่�องจากผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้น อาจจะมาด้้วยอาการคล้้ายชััก หรืือหายใจเฮืือก (Agonal gasps) ซึ่่�งอาจสร้้าง
ความสัับสนให้้กัับผู้้�ให้้การช่่วยเหลืือได้้ เจ้้าหน้้าที่ศู่� นู ย์์สั่่ง� การทางการแพทย์์ฉุกุ เฉิิน (Dispatcher) จึึงควรได้้รัับการฝึึกฝนมาโดย
เฉพาะให้้สามารถระบุุภาวะเหล่่านี้้�ได้้ เพื่่�อที่่�จะให้้การวิินิิจฉััยภาวะหััวใจหยุุดเต้้น และรีีบให้้การช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพได้้
2010 (ใหม่่): เพื่่�อที่่จ� ะช่่วยให้้ผู้้�ประสบเหตุุ (bystander) ตระหนัักถึึงภาวะหััวใจหยุุดเต้้น เจ้้าหน้้าที่ศู่� นู ย์์สั่่ง� การฯ ควรถามว่่าผู้้�ป่ว่ ย
รู้้�สึึกตััวหรืือไม่่ ยัังหายใจหรืือไม่่ และการหายใจนั้้�นปกติิหรืือไม่่ เพื่่�อจะจำำ�แนกผู้้�ป่่วยที่่�หายใจเฮืือก (ซึ่่�งต้้องการการช่่วยฟื้้�น
คืืนชีีพ) ออกจากผู้้�ป่่วยที่่�หายใจได้้ปกติิและไม่่ต้้องการการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ หากผู้้�ประสบเหตุุนั้้�นเป็็นบุุคคลทั่่�วไป ควรจะได้้รัับ
การสอนให้้เริ่่�มการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพถ้้าผู้้�ป่่วยไม่่หายใจหรืือหายใจพะงาบ หากผู้้�ประสบเหตุุเป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ ก็็ควรจะ
ได้้รับั การสอนให้้เริ่่ม� การช่่วยฟื้้น� คืืนชีีพ ถ้้าผู้้�ป่ว่ ยไม่่หายใจหรืือไม่่มีีการหายใจปกติิ เช่่น มีีแค่่หายใจเฮืือก ดัังนั้้�นการดููการหายใจ
โดยใช้้เวลาสั้้�น ๆ จึึงถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งในการตรวจสอบว่่า ผู้้�ป่่วยอยู่่�ในภาวะหััวใจหยุุดเต้้นหรืือไม่่ ก่่อนที่่บุ� คุ ลากรทางการแพทย์์
จะขอความช่่วยเหลืือจากระบบบริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน และนำำ�เครื่่�องช็็อกไฟฟ้้า AED มา (หรืือส่่งผู้้�อื่่�นไปเอามาให้้) และ
จากนั้้�นก็็ทำ�ำ การตรวจเช็็กชีีพจรอย่่างรวดเร็็วและเริ่่ม� ต้้นทำำ�การช่่วยฟื้้น� คืืนชีีพ และใช้้เครื่่�องช็็อกไฟฟ้้า AED เมื่่�อเครื่่�องมาถึึง
2005 (เก่่า): การให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อทำำ�การ CPR โดยเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการทางการแพทย์์ฉุุกเฉิินนั้้�น ควรจะมีีคำำ�ถามที่่�
จะช่่วยให้้ผู้้�ประสบเหตุุสามารถบอกได้้ว่่า ผู้้�ป่่วยรายนั้้�นมีีอาการหายใจเฮืือก ซึ่่�งถืือเป็็นภาวะหััวใจหยุุดเต้้นหรืือไม่่ เพื่่�อเพิ่่�ม
โอกาสการได้้รัับการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพโดยการทำำ� CPR โดยผู้้�ประสบเหตุุ
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เหตุุผล: มีีการศึึกษาวิิจััยเกี่่�ยวกัับ อุุบััติิการณ์์การเกิิดภาวะหััวใจหยุุดเต้้น และผลลััพธ์์ของการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ พบว่่ามีีแตกต่่าง
กัันอย่่างมากในแต่่ละพื้้�นที่่ทั่่� ว� ทั้้�งประเทศสหรััฐอเมริิกา ซึ่ง่� การค้้นพบนี้้�เป็็นหลัักฐานที่่จ� ะช่่วยให้้สามารถประมาณความต้้องการ
ของแต่่ละชุุมชน และความต้้องการเชิิงระบบในเรื่่�องการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพให้้แม่่นยำำ�ยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อการบริิหารทรััพยากรในการรัักษา
รวมไปถึึงการวััดผลลััพธ์์ นอกจากนี้้� ยัังเป็็นข้้อมููลที่่จ� ะช่่วยชี้้�แนะถึึงโอกาสที่่จ� ะพััฒนาระบบ เพื่่�อเพิ่่�มอััตราการรอดชีีวิิตในระดัับ
ชุุมชนต่่าง ๆ อีีกด้้วย จากในแนวทางปฏิิบััติิเพื่่�อการช่่วยชีีวิิตที่่�ได้้รัับการตีีพิิมพ์์ก่่อนหน้้านี้้� ได้้เคยแนะนำำ�ให้้มีีการพััฒนา
โปรแกรมที่่�จะช่่วยบ่่งบอกภาวะหััวใจหยุุดเต้้นได้้ดีีขึ้้�นมาแล้้ว สำำ�หรัับใน AHA Guidelines for CPR and ECC ฉบัับพ.ศ. 2553
(ค.ศ.2010) ได้้มีีการระบุุรายละเอีียดจำำ�เพาะมากขึ้้�นในแง่่ขององค์์ประกอบต่่าง ๆ ที่่จำ� ำ�เป็็นในระบบการช่่วยชีีวิิต จากการศึึกษา
วิิจััยนัับตั้้�งแต่่ปีี ค.ศ.2005 เป็็นต้้นมา พบว่่า กรณีีผู้้�เสีียชีีวิิตจากภาวะหััวใจหยุุดเต้้นที่่�เกิิดขึ้้�นนอกโรงพยาบาล โดยเฉพาะกลุ่่�ม
ที่่�คลื่่�นไฟฟ้้าหััวใจครั้้�งแรกเป็็นแบบที่่�สามารถรัักษาได้้ผลดีีด้้วยการช็็อกไฟฟ้้า (shockable rhythm) นั้้�น มีีโอกาสรอดชีีวิิตและ
ผลลััพธ์์การรัักษาที่่ค่� ่อนข้้างดีี ยิ่่�งทำำ�ให้้เน้้นย้ำำ��ถึึงความสำำ�คััญของการทำำ� CPR ที่่�มีีประสิิทธิิภาพอย่่างทัันท่่วงทีีได้้มากยิ่่�งขึ้้�น
เพื่่�อที่่�จะช่่วยให้้ผู้้�ประสบเหตุุ (bystanders) สามารถบอกถึึงภาวะหััวใจหยุุดเต้้นได้้ทัันทีี เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการฯ
(Dispatcher) ควรจะสอบถามอย่่างเจาะจงไปเลยว่่าผู้้�ป่ว่ ยไม่่ตอบสนองต่่อการกระตุ้้�นใช่่หรืือไม่่ ผู้้�ป่่วยยัังหายใจอยู่่�หรืือไม่่ และ
ถ้้ายัังหายใจอยู่่� การหายใจของผู้้�ป่่วยนั้้�นปกติิหรืือไม่่ เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการฯ ควรจะได้้รัับการฝึึกฝนเพื่่�อให้้ความช่่วยเหลืือ
ผู้้�ประสบเหตุุ (bystanders) ให้้สามารถระบุุภาวะหายใจเฮืือกได้้ ทั้้�งนี้้�ก็็เพื่่�อให้้สามารถระบุุภาวะหััวใจหยุุดเต้้นได้้แม่่นยำำ�มากยิ่่�งขึ้้�น
เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการฯ ควรพึึงระลึึกเสมอว่่า การมีีการชัักเกร็็งช่่วงสั้้�น ๆ อาจเป็็นอาการแรก ๆ ของภาวะหััวใจหยุุด
เต้้นได้้ โดยสรุุปแล้้วในกรณีีเช่่นนี้้� นอกจากเรีียกทีีมกู้้�ชีีพที่่�มีีความชำำ�นาญแล้้ว เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการ ฯ ควรจะถามต่่อถึึงการ
ตอบสนองความรู้้�สึึกตััวของผู้้�ป่่วย และการหายใจว่่าปกติิหรืือไม่่ เพื่่�อตรวจสอบความเป็็นไปได้้ของการที่่�ผู้้�ป่่วยจะเกิิดภาวะ
หััวใจหยุุดเต้้น และเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการฯ ควรจะให้้คำำ�แนะนำำ�ในการทำำ� CPR แบบไม่่ต้้องช่่วยหายใจ (Hand-only CPR) กัับ
ผู้้�ประสบเหตุุที่่�ไม่่เคยผ่่านการอบรมมาก่่อนได้้
เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการทางการแพทย์์ฉุุกเฉิิน (Dispatcher) ควรสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�การทำำ� CPR ได้้
2010 (ใหม่่): ใน AHA Guidelines for CPR and ECC ฉบัับ พ.ศ.2553 (ค.ศ.2010) เน้้นความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งให้้ เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์
สั่่�งการฯ ควรต้้องสามารถให้้คำำ�แนะนำำ�แก่่ผู้้�ประสบเหตุุที่่�เป็็นประชาชนทั่่�วไปและไม่่เคยผ่่านการอบรม ให้้สามารถทำำ�
Hands-Only CPR เมื่่�อพบผู้้�หมดสติิที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อการกระตุ้้�นและไม่่หายใจ หรืือมีีการหายใจแต่่ไม่่ปกติิได้้ ยกเว้้นในกรณีี
ที่่�เป็็นผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้นจากการขาดอากาศ จึึงแนะนำำ�ให้้ทำำ�การช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพแบบเดิิม
2005 (เก่่า): AHA Guidelines for CPR and ECC ฉบัับ ค.ศ. 2005 เขีียนว่่า การแนะนำำ�ทางโทรศััพท์์โดยให้้ทำำ�แค่่การ
กดหน้้าอกเพีียงอย่่างเดีียวอาจจะทำำ�ได้้มากกว่่า
เหตุุผล: เป็็นที่่น่� ่าเสีียดายเป็็นอย่่างยิ่่�งเมื่่�อพบว่่าจากสถิิติิแล้้ว ผู้้�ที่่�เกิิดภาวะหััวใจหยุุดเต้้นนอกโรงพยาบาลส่่วนใหญ่่ไม่่ได้้รัับ
การทำำ� CPR โดยผู้้�ประสบเหตุุ การได้้รัับการช่่วยเหลืือโดยได้้รัับการทำำ� CPR แบบกดหน้้าอกอย่่างเดีียวไม่่ต้้องช่่วยหายใจ
หรืือ Hands-Only (compression-only) CPR โดยผู้้�ประสบเหตุุ จะทำำ�ให้้โอกาสรอดเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นอย่่างมากเมื่่�อเทีียบกัับไม่่ได้้ทำำ�
มีีการศึึกษาอื่่�น ๆ พบว่่า ในผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้นที่่�ได้้รับั การทำำ� Hands-Only CPR โดยผู้้�ประสบเหตุุที่่�เป็็นบุุคคลทั่่�วไป มีีอััตรา
การรอดชีีวิิตได้้เทีียบเท่่ากัับผู้้�ที่่�ได้้รัับการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพแบบเดิิมทีีเดีียว
ประเด็็นที่่�สำำ�คััญ คืือ เป็็นการง่่ายกว่่าสำำ�หรัับเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการฯ ที่่�จะให้้คำำ�แนะนำำ�การทำำ� Hands-Only CPR แก่่
ผู้้�ประสบเหตุุที่เ่� ป็็นบุุคคลทั่่�วไปที่่ไ� ม่่ได้้ผ่า่ นการอบรมมาก่่อน เมื่่�อเทีียบกัับการให้้คำ�ำ แนะนำำ�ในการช่่วยฟื้้น� คืืนชีีพแบบเดิิม ดัังนั้้�น
แนวทางการช่่วยชีีวิิตฉบัับใหม่่นี้้� จึึงมุ่่�งให้้ความสำำ�คััญและเน้้นบทบาทการให้้เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการฯ ให้้คำำ�แนะนำำ�การทำำ�
Hands-Only CPR มากขึ้้�น ยกเว้้นเฉพาะกรณีีผู้้�ป่่วยรายนั้้�นได้้เกิิดภาวะหััวใจหยุุดเต้้นที่่อ� าจเกิิดจากการขาดอากาศ (เช่่น จมน้ำำ�� )
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การกด Cricoid (Cricoid Pressure)
2010 (ใหม่่): ไม่่ได้้แนะนำำ�ให้้ทำำ�การกด Cricoid ผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้นในทุุกกรณีีอีีกต่่อไป
2005 (เก่่า): การกด Cricoid ควรใช้้แค่่ในผู้้�ป่่วยที่่�ซึึมมาก ๆ และจะต้้องมีีผู้้�ช่่วยเหลืือคนที่่� 3 ซึ่่�งไม่่ได้้ทำำ�หน้้าที่่�ช่่วยหายใจ
หรืือกดหน้้าอกเป็็นผู้้�ทำำ�
เหตุุผล: การกด Cricoid เป็็นเทคนิิคการกดกระดููกอ่่อน cricoid เพื่่�อให้้ดัันหลอดลมไปทางด้้านหลััง และกดหลอดอาหารให้้
แนบกัับกระดููกสัันหลัังบริิเวณคอ ทั้้�งนี้้�เพื่่�อป้้องกัันไม่่ให้้ลมเข้้ากระเพาะ และลดโอกาสเกิิดการไหลย้้อนและการสำำ�ลัักขณะช่่วย
หายใจด้้วยวิิธีี bag-mask ventilation แต่่วิิธีีการนี้้�ก็็สามารถทำำ�ให้้การช่่วยหายใจยากขึ้้�นได้้ มีีการศึึกษาแบบสุ่่�ม 7 การศึึกษาที่่�
พบว่่า การทำำ�กด cricoid ทำำ�ให้้การสอดท่่อหายใจสามารถทำำ�ได้้ช้้าลง หรืือทำำ�ให้้ท่่อหายใจใส่่ยาก ซึ่่�งยิ่่�งทำำ�ให้้มีีโอกาสเกิิด
การสำำ�ลัักมากขึ้้�นได้้ นอกจากนั้้�น วิิธีีการนี้้�ยัังทำำ�ได้้ยากแม้้ในผู้้�ช่่วยเหลืือที่่�ผ่่านการอบรมมาแล้้ว ดัังนั้้�นการทำำ�กด cricoid
ในผู้้�ป่่วยทุุกรายจึึงไม่่แนะนำำ�อีีกต่่อไป
การเน้้นย้ำำ��เรื่่�องการกดหน้้าอก
2010 (ใหม่่): การกดหน้้าอกเป็็นขั้้�นตอนที่่�ได้้รัับการเน้้นย้ำำ��และให้้ความสำำ�คััญอย่่างมาก ทั้้�งในผู้้�ประสบเหตุุที่่�ผ่า่ นและไม่่ผ่่าน
การอบรมมาก่่อน ในกรณีีที่่ผู้้�� ประสบเหตุุไม่่เคยได้้รับั การอบรมการช่่วยฟื้้น� คืืนชีีพมาก่่อน ก็็ควรจะช่่วยฟื้้น� คืืนชีีพแบบ HandsOnly (compression-only) CPR ในผู้้�ป่่วยผู้้�ใหญ่่ที่่�หััวใจหยุุดเต้้นเฉีียบพลัันได้้ โดยมุ่่�งเน้้นที่่�การกดหน้้าอก “กดแรงและเร็็ว”
ที่่�กึ่่�งกลางหน้้าอก หรืือปฏิิบััติตา
ิ มคำำ�แนะนำำ�ของเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการฯ และควรจะทำำ� CPR ไปเรื่่�อย ๆ จนกว่่าเครื่่�องช็็อก
ไฟฟ้้า AED จะมาถึึงและพร้้อมใช้้งาน หรืือจนกว่่ารถพยาบาลฉุุกเฉิินจะมาดููแลผู้้�ป่่วยต่่อ บุุคลากรทางการแพทย์์ทุุกคนควรได้้
รัับการอบรมการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพขั้้�นพื้้�นฐานเป็็นอย่่างดีี และบุุคลากรทางการแพทย์์ ทั้้�งในหน่่วยบริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน หรืือ
ว่่าจะเป็็นบุุคลากรที่่�ปฏิิบััติิงานในโรงพยาบาลเป็็นหลัักก็็ดีี ควรต้้องสามารถทำำ� CPR แบบที่่�ช่่วยหายใจร่่วมด้้วย เมื่่�อพบผู้้�ป่่วย
หััวใจหยุุดเต้้นได้้
2005 (เก่่า): แนวทางปฏิิบััติิ AHA Guidelines for CPR and ECC ฉบัับ ค.ศ. 2005 เพื่่�อการช่่วยทำำ� CPR ไม่่ได้้ระบุุถึึงความ
แตกต่่างของการทำำ� CPR โดยผู้้�ประสบเหตุุหรืือผู้้�ช่่วยเหลืือที่่�ผ่่านและไม่่ผ่่านการอบรมการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพมาก่่อน และไม่่ได้้
ระบุุเน้้นย้ำำ��ถึึงความแตกต่่างในการให้้คำำ�แนะนำำ�เพื่่�อปฏิิบััติิตาม ระหว่่างกรณีีที่่�ผู้้�ประสบเหตุุเป็็นประชาชนทั่่�วไป กัับเมื่่�อ
ผู้้�ประสบเหตุุเป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์ healthcare providers แต่่แนะนำำ�ให้้ เจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการ ฯ ให้้คำำ�แนะนำำ�การทำำ�
CPR แบบ Hand-onlyกัับผู้้�ประสบเหตุุที่่�ไม่่เคยผ่่านการอบรมแทน นอกจากนั้้�น ใน AHA Guidelines for CPR and ECC ฉบัับ
ค.ศ.2005 ยัังระบุุว่่า ถึึงแม้้ว่่าผู้้�ประสบเหตุุ จะไม่่ต้้องการหรืือไม่่สามารถช่่วยหายใจได้้ อย่่างน้้อยก็็ควรทำำ�การกดหน้้าอกไป
ก่่อน ส่่วนคำำ�แนะนำำ�เรื่่�อง AHA Hands-Only CPR เพิ่่�งจะได้้รัับการตีีพิิมพ์์เมื่่�อปีี 2008
เหตุุผล: สำำ�หรัับผู้้�ที่่�ไม่่เคยผ่่านการอบรมการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ การทำำ� Hands-Only (compression-only) CPR สามารถทำำ�ได้้
ง่่ายกว่่า และเจ้้าหน้้าที่่�ศููนย์์สั่่�งการฯ สามารถให้้คำำ�แนะนำำ�ทางโทรศััพท์์ได้้อย่่างมั่่�นใจกว่่า อย่่างไรก็็ตาม เนื่่�องจากบุุคลากร
ทางการแพทย์์ควรจะต้้องได้้รัับการอบรมการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพมาบ้้างแล้้ว จึึงยัังคงแนะนำำ�ให้้ทำำ�ทั้้�งการกดหน้้าอกและการช่่วย
หายใจ แต่่ถ้้าหากบุุคลากรทางการแพทย์์นั้้�นไม่่สามารถช่่วยหายใจได้้ ก็็ควรจะขอความช่่วยเหลืือจากหน่่วยบริิการการแพทย์์
ฉุุกเฉิิน และทำำ�การกดหน้้าอกระหว่่างรอ
การขอความช่่วยเหลืือจากระบบบริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
2010 (ใหม่่): บุุคลากรทางการแพทย์์ ควรจะตรวจดููการตอบสนองต่่อการกระตุ้้�นในขณะที่่ต� รวจดููว่าผู้้�ป่
่ ว่ ยยัังหายใจหรืือหายใจ
เป็็นปกติิหรืือไม่่ และควรจะสงสััยว่่าผู้้�ป่่วยอยู่่�ในภาวะหััวใจหยุุดเต้้นถ้้าพบว่่าผู้้�ป่่วยไม่่หายใจ หรืือหายใจเฮืือก
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2005 (เก่่า): บุุคลากรทางการแพทย์์ ควรจะขอความช่่วยเหลืือจากระบบบริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน หลัังจากที่่�พบว่่าผู้้�ป่่วยหมด
สติิไม่่ตอบสนองต่่อการกระตุ้้�น จากนั้้�นจึึงกลัับมาที่่�ตััวผู้้�ป่่วยเพื่่�อเปิิดทางเดิินหายใจ และตรวจดููว่่าผู้้�ป่่วยยัังหายใจหรืือมีีการ
หายใจที่่ผิ� ดิ ปกติิหรืือไม่่
เหตุุผล: บุุคลากรทางการแพทย์์ไม่่ควรทำำ�ให้้การขอความช่่วยเหลืือล่่าช้้า ในขณะเดีียวกัันก็็ควรบอกข้้อมููลได้้ทั้้�งสองอย่่าง
พร้้อมกััน คืือ การตอบสนองต่่อการกระตุ้้�นและการหายใจ ถ้้าผู้้�ป่่วยไม่่ตอบสนองต่่อการกระตุ้้�น และไม่่หายใจเลย หรืือมีีการ
หายใจแต่่ผิิดปกติิ (เช่่น มีีแค่่หายใจเฮืือก) ผู้้�ประสบเหตุุควรจะขอความช่่วยเหลืือจากระบบบริิการการแพทย์์ฉุุกเฉิิน และนำำ�
เครื่่�องช็็อกไฟฟ้้า AED มา (หรืือส่่งผู้้�อื่่�นไปนำำ�มาให้้) ถ้้าผู้้�ช่่วยเหลืือที่่�เป็็นบุุคลากรทางการแพทย์์นั้้�น ไม่่สามารถคลำำ�ชีีพจรได้้
ภายใน 10 วิินาทีีก็็ควรจะเริ่่�มต้้นช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ และใช้้เครื่่�องช็็อกไฟฟ้้า AED เมื่่�อเครื่่�องมาถึึง
การเปลี่่�ยนแปลงลำำ�ดัับขั้้�นตอนการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ โดยใช้้ C-A-B แทน A-B-C
2010 (ใหม่่): ใน AHA Guidelines for CPR and ECC ฉบัับ ค.ศ. 2010 แนะนำำ�ให้้เริ่่�มต้้นด้้วยการกดหน้้าอกก่่อนที่่�จะช่่วย
หายใจ
2005 (เก่่า): ลำำ�ดัับขั้้�นตอนการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพในผู้้�ใหญ่่ เริ่่�มจากการเปิิดทางเดิินหายใจให้้โล่่ง ตรวจดููว่าผู้้�ป่
่ ่วยหายใจปกติิหรืือ
ไม่่ ถ้้าไม่่ให้้ช่่วยหายใจ 2 ครั้้�ง ตามด้้วยการกดหน้้าอก 30 ครั้้�งและช่่วยหายใจ 2 ครั้้�งเป็็นวงรอบ เหตุุผล : ถึึงแม้้ว่า่ จะไม่่มีีหลััก
ฐานยืืนยัันทั้้�งในคนและสััตว์์ว่่า การเริ่่�มต้้นการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพด้้วยการกดหน้้าอก 30 ครั้้�ง แทนที่่�จะเป็็นการช่่วยหายใจ 2 ครั้้�ง
จะทำำ�ให้้ผลลััพธ์์ดีีขึ้้�น แต่่การกดหน้้าอก ก็็ทำำ�ให้้มีีการไหลเวีียนเลืือด และการศึึกษาภาวะหััวใจหยุุดเต้้นในผู้้�ใหญ่่นอกโรงพยาบาล
ก็็พบว่่า การมีีผู้้�ประสบเหตุุช่ว่ ยทำำ�การกดหน้้าอกก่่อนมาถึึงรพ. ทำำ�ให้้ผู้้�ป่ว่ ยมีีอััตราการรอดชีีวิิตสูงู กว่่าการที่่ไ� ม่่มีีการกดหน้้าอก
เลย การศึึกษาในสััตว์์พบว่่า การกดหน้้าอกที่่�ล่่าช้้า หรืือมีีการขััดจัังหวะระหว่่างการกดหน้้าอก จะทำำ�ให้้โอกาสรอดชีีวิิตต่ำำ��ลง
ดัังนั้้�น ความล่่าช้้าหรืือการขััดจัังหวะการกดหน้้าอกนี้้� ควรจะลดลงให้้เหลืือน้้อยที่่�สุดต
ุ ลอดช่่วงของการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ การกด
หน้้าอกสามารถเริ่่�มทำำ�ได้้ทัันทีี ในขณะที่่�การจััดท่่าของศีีรษะเพื่่�อเปิิดทางเดิินหายใจ และการช่่วยหายใจไม่่ว่่าจะเป็็นการเป่่า
ปาก หรืือใช้้อุุปกรณ์์ช่่วยต่่างต้้องใช้้เวลาทั้้�งสิ้้�น การลดความล่่าช้้าในการเริ่่�มการกดหน้้าอกสามารถทำำ�ได้้อีีกหากมีีผู้้�ช่่วยเหลืือ
ประจำำเดืือนตุุลาคม 2563

วงการแพทย์

5

2 คน โดยที่่�ผู้้�ช่่วยเหลืือคนที่่� 1 เริ่่�มกดหน้้าอก ในขณะที่่�ผู้้�ช่่วยเหลืือคนที่่� 2 เปิิดทางเดิินหายใจ และเตรีียมช่่วยหายใจให้้เร็็ว
ที่่�สุุดที่่�จะทำำ�ได้้ หลัังจากที่่�ผู้้�ช่่วยเหลืือคนแรกกดหน้้าอกครบ 30 ครั้้�ง แต่่ไม่่ว่า่ จะมีีผู้้�ช่่วยเหลืือ 1 คนหรืือมากกว่่า การเริ่่�มต้้น
การช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพด้้วยการกดหน้้าอก ก็็จะทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยได้้รัับการช่่วยเหลืืออย่่างรวดเร็็ว
ยกเลิิกการตรวจ “ตาดูู หููฟััง แก้้มสััมผััส” ออกจากการประเมิินการหายใจ
2010 (ใหม่่): “ตาดูู หููฟััง แก้้มสััมผััส” ถููกเอาออกจากลำำ�ดัับขั้้�นการประเมิินการหายใจหลัังจากเปิิดทางเดิินหายใจให้้โล่่ง
	บุุคลากรทางการแพทย์์ ควรใช้้เวลาสั้้�นๆ เพื่่�อตรวจสอบการหายใจ ในขณะที่่�ตรวจดููการตอบสนองต่่อการกระตุ้้�น
ของผู้้�ป่่วย เพื่่�อดููว่าผู้้�ป่
่ ว่ ยอยู่่�ในภาวะหััวใจหยุุดเต้้นหรืือไม่่ การเปิิดทางเดิินหายใจและช่่วยหายใจ 2 ครั้้�ง จะทำำ�หลัังจากที่่ทำ� ำ�การ
กดหน้้าอกครบ 30 ครั้้�งแล้้ว
2005 (เก่่า): “ตาดูู หููฟััง แก้้มสััมผััส” เป็็นขั้้�นตอนในการประเมิินการหายใจหลัังจากที่่�เปิิดทางเดิินหายใจแล้้ว
เหตุุผล: จากขั้้�นตอนการช่่วยฟื้้น� คืืนชีีพใหม่่ (C-A-B sequence) ที่่ใ� ห้้กดหน้้าอกทัันทีีที่่พ� บว่่าผู้้�ป่ว่ ยไม่่ตอบสนอง และไม่่หายใจ
หรืือไม่่มีีการหายใจที่่�ปกติิ (เช่่น ไม่่หายใจ หรืือมีีเพีียงแค่่หายใจพะงาบ) ดัังนั้้�นการตรวจดููการหายใจ จึึงถืือเป็็นส่่วนหนึ่่�งของ
การตรวจสอบว่่าผู้้�ป่่วยอยู่่�ในภาวะหััวใจหยุุดเต้้นหรืือไม่่ และภายหลัังจากที่่�กดหน้้าอกครบ 1 รอบแล้้วจึึงค่่อยเปิิดทางเดิิน
หายใจ และช่่วยหายใจ 2 ครั้้�ง
อััตราการกดหน้้าอก : อย่่างน้้อย 100 ครั้้�งต่่อนาทีี
2010 (ใหม่่): แนะนำำ�อััตราการกดหน้้าอกสำำ�หรัับผู้้�ทำำ�การช่่วยชีีวิิตที่เ่� ป็็นประชาชนทั่่�วไป และบุุคลากรทางการแพทย์์ให้้ทำำ�การ
กดหน้้าอกด้้วยอััตราอย่่างน้้อย 100 ครั้้�งต่่อนาทีี
2005 (เก่่า): ให้้กดหน้้าอกด้้วยอััตราประมาณ 100 ครั้้�งต่่อนาทีี
เหตุุผล: จำำ�นวนครั้้�งของการกดหน้้าอกต่่อนาทีีระหว่่างการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่มีี� ผลต่่อการกลัับมามีีการไหลเวีียน
เลืือดได้้เอง (ROSC) และการรอดชีีวิิตที่่�ยัังมีีการทำำ�งานของระบบประสาทที่่�ปกติิ จำำ�นวนครั้้�งของ “การกดหน้้าอกต่่อนาทีี
ที่่�แท้้จริิง” นั้้�นถููกกำำ�หนดโดย อััตราการกดหน้้าอก และจำำ�นวนรวมทั้้�งระยะเวลาที่่�มีีการขััดจัังหวะการกดหน้้าอก (เช่่น เพื่่�อเปิิด
ทางเดิินหายใจ เพื่่�อช่่วยหายใจ หรืือเพื่่�อให้้เครื่่�องช็็อกไฟฟ้้า AED วิิเคราะห์์คลื่่น� ไฟฟ้้าหัวั ใจ) เป็็นต้้น การศึึกษาส่่วนมากพบว่่า
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จำำ�นวนครั้้�งของการกดหน้้าอกที่่ม� ากขึ้้�น มีีความสััมพัันธ์์กับั โอกาสรอดชีีวิิตที่ดีี่� กว่่า และการกดหน้้าอกที่่น้� อ้ ยกว่่า ก็็ทำำ�ให้้โอกาส
รอดชีีวิิตต่ำำ��กว่่า ดัังนั้้�นการกดหน้้าอกที่่�เพีียงพอ ไม่่เพีียงแต่่ต้้องการอััตราการกดหน้้าอกที่่�เร็็วพอเท่่านั้้�น แต่่ยัังต้้องการการ
ขััดจัังหวะให้้น้้อยที่่�สุุดอีีกด้้วย อััตราการกดหน้้าอกที่่�ไม่่เร็็วพอ หรืือการขััดจัังหวะการกดหน้้าอกบ่่อย ๆ หรืือทั้้�งสองประการ
จะทำำ�ให้้จำำ�นวนครั้้�งของการกดหน้้าอกต่่อนาทีีลดลง (ถ้้าต้้องการข้้อมููลเพิ่่�มเติิม ให้้ดููที่่�กล่่องข้้อความที่่� 2 หน้้าที่่� 4)
ความลึึกของการกดหน้้าอก
2010 (ใหม่่): ในผู้้�ใหญ่่ ควรกดให้้ทรวงอกยุุบลงอย่่างน้้อย 2 นิ้้�ว (5 เซนติิเมตร)
2005 (เก่่า): ในผู้้�ใหญ่่ควรกดให้้ทรวงอกยุุบลง 1 1/2 ถึึง 2 นิ้้�ว (ประมาณ 4-5 เซนติิเมตร)
เหตุุผล: การกดหน้้าอกเป็็นการทำำ�ให้้เลืือดไหลเวีียนเพิ่่�มขึ้้�น โดยการเพิ่่�มความดัันในช่่องอก และกดลงไปตรง ๆ บนหััวใจ
จึึงทำำ�ให้้มีีเลืือด ออกซิิเจน และพลัังงานไปเลี้้�ยงหััวใจและสมองเพิ่่�มขึ้้�น การกำำ�หนดความลึึกของการกดหน้้าอกเป็็นช่่วงกว้้าง ๆ
อาจทำำ�ให้้เกิิดความสัับสนได้้ ดัังนั้้�นจึึงกำำ�หนดความลึึกเหลืือเพีียง 1 ค่่า ปััญหาที่่�พบคืือผู้้�ช่่วยเหลืือมัักจะกดหน้้าอกไม่่ลึึกพอ
บ่่อย ๆ ทั้้�งที่่แ� นะนำำ�ให้้ “กดลึึก” นอกจากนี้้� ข้้อมููลทางวิิทยาศาสตร์์ที่ไ่� ด้้ยังั บ่่งชี้้�ว่า่ การกดหน้้าอกลึึกอย่่างน้้อย 2 นิ้้�ว มีีประสิิทธิิภาพ
มากกว่่าการกดลึึก 1 1/2 นิ้้�ว ด้้วยเหตุุผลนี้้� ใน 2010 AHA Guidelines for CPR and ECC จึึงแนะนำำ�ตััวเลขที่่น้� ้อยที่่�สุุด
เพีียงค่่าเดีียวสำำ�หรัับการกดหน้้าอกในผู้้�ใหญ่่ และเป็็นตััวเลขที่่�ให้้กดลึึกกว่่าคำำ�แนะนำำ�เดิิม
ทีีมกู้้�ชีีวิิต
2010 (ใหม่่): ขั้้�นตอนการทำำ�การช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพขั้้�นพื้้�นฐาน กำำ�หนดเป็็นลำำ�ดัับขั้้�นเพื่่�อให้้ผู้้�ช่่วยเหลืือเพีียงคนเดีียว สามารถ
กำำ�หนดการช่่วยเหลืือตามลำำ�ดัับก่่อนหลัังได้้ถููกต้้อง มีีการเพิ่่�มความสำำ�คััญไปที่่�การช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพเป็็นทีีม เนื่่�องจากในระบบ
บริิการการแพทย์์ฉุกุ เฉิินและระบบสาธารณสุุขส่่วนใหญ่่ มีีผู้้�ช่่วยเหลืือทำำ�งานเป็็นทีีม และแต่่ละคนในทีีมก็็ทำำ�แต่่ละขั้้�นตอนไป
พร้้อม ๆ กััน เช่่น ผู้้�ช่่วยเหลืือคนหนึ่่�งอาจเรีียกขอความช่่วยเหลืือจากหน่่วยบริิการฉุุกเฉิิน ณ ที่่�เกิิดเหตุุนั้้�น ๆ ในขณะที่่�
ผู้้�ช่่วยเหลืือคนที่่�สองเริ่่�มทำำ�การกดหน้้าอก ผู้้�ช่่วยเหลืือคนที่่�สามเตรีียมอุุปกรณ์์ช่่วยหายใจ และผู้้�ช่่วยเหลืือคนที่่�สี่่�นำำ�
เครื่่�องช็็อกไฟฟ้้ามาใช้้
2005 (เก่่า): ขั้้�นตอนการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพขั้้�นพื้้�นฐาน เป็็นชุุดของการประเมิินและการปฏิิบััติิตามลำำ�ดัับขั้้�น โดยมีีเจตนาเพื่่�อบอก
ถึึงลำำ�ดัับขั้้�นตอนและสรุุปวิิธีีปฏิิบัติั ิ เพื่่�อให้้ง่า่ ยในการที่่ผู้้�ช่
� ว่ ยเหลืือแต่่ละคนจะเรีียนรู้้� จดจำำ� และทำำ�ตาม
เหตุุผล: บางครั้้�งการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพเริ่่�มต้้นจากผู้้�ช่่วยเหลืือหนึ่่�งคนขอความช่่วยเหลืือ ในขณะที่่�หลายครั้้�งการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพ
มีีผู้้�ช่่วยเหลืือหลายคน การอบรมควรเน้้นไปที่่�การสร้้างทีีมเมื่่�อมีีผู้้�ช่่วยเหลืือเพิ่่�มขึ้้�น หรืือการกำำ�หนดตััวหััวหน้้าทีีมถ้้ามีีผู้้�ช่่วย
เหลืือหลายคน เมื่่�อมีีคนเพิ่่�มขึ้้�น หน้้าที่่�เดิิมที่่ทำ� ำ�โดยผู้้�ช่่วยเหลืือสองสามคน ก็็จะถููกกระจายให้้กัับทุุกคนในทีีม ให้้สามารถทำำ�
ทุุกขั้้�นตอนไปพร้้อม ๆกัันได้้ ด้้วยเหตุุนี้้� การฝึึกอบรมการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพขั้้�นพื้้�นฐาน จึึงไม่่ควรเน้้นสอนเพีียงแค่่ทัักษะเป็็น
รายบุุคคลเท่่านั้้�น แต่่ควรสอนให้้ผู้้�ช่่วยเหลืือสามารถทำำ�งานเป็็นทีีมได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพอีีกด้้วย
ข้้อเปรีียบเทีียบประเด็็นสำำ�คััญที่่น่� ่าสนใจในการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพขั้้�นพื้้�นฐานในผู้้�ใหญ่่ เด็็ก และทารก
	ตารางเปรีียบเทีียบประเด็็นสำำ�คััญในการช่่วยฟื้้�นคืืนชีีพขั้้�นพื้้�นฐานในผู้้�ใหญ่่ เด็็ก และทารก (ยกเว้้นเด็็กแรกเกิิด) ใน
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