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วัตถุประสงค์การศึกษา
1. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงวัยเจริญพันธุ์ที่เป็นโรคหัวใจในขณะยังไม่ตั้งครรภ์
2. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจ
2.1 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะก่อนเจ็บครรภ์คลอด
		
a. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจเมื่อแรกฝากครรภ์
		
b. การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในขั้นตอนการติดตาม
		
c. แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจขณะตั้งครรภ์
2.2 การดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะเจ็บครรภ์คลอด
a. ควรคลอดเมื่อใด
b. ช่องทางการคลอด
c. การชักน�ำให้เจ็บครรภ์คลอด และการเร่งคลอด
d. การพิจารณาการติดตามอาการผู้ป่วย
e. การให้ยาบรรเทาปวด และยาระงับความรู้สึก
f. การให้ยาปฏิชีวนะเพื่อเป็นการป้องกันภาวะ infective endocarditis (IE)
(antibiotic prophylaxis for infective endocarditis)
2.3 การให้ยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
2.4 ท่าที่ใช้ในการคลอด (Position during labor and delivery)
3. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจในระยะหลังคลอด
4. เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับแนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่เป็นโรคหัวใจประเภทต่าง ๆ

ต่อจากฉบับที่แล้ว

บทที่่� 4 การรัักษาด้้วยไฟฟ้้า (ELECTRICAL THERAPIES)
ในแนวทางการ CPR ปีี 2010 มีีการปรัับเปลี่่�ยนเพื่่�อให้้สอดคล้้องกัับหลัักฐานที่่�เพิ่่�มเติิมขึ้้�นมาเกี่่�ยวกัับการ
defibrillation,cardioversion สำำ�หรัับภาวะหััวใจเต้้นผิิดปกติิ และการใช้้ pacing สำำ�หรัับภาวะ bradycardia ซึ่่�งหลัักฐานโดยส่่วน
ใหญ่่ยัังคงสนัับสนุุนแนวทางการ CPR 2005 คืือให้้ความสำำ�คััญกัับการทำำ� defibrillation อย่่างรวดเร็็ว (early defibrillation) และ
การ CPRอย่่างมีีคุุณภาพ เพราะเป็็นปััจจััยสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้ผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้นรอดชีีวิิต
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สรุุปใจความสำำคััญและการเปลี่่�ยนแปลงหลััก

การใช้้ AED (Automated External Defibrillators ) สำำหรัับบุุคคลทั่่�วไป
2010 (เปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้้อย): แนะนำำ�ให้้ CPR ร่่วมกัับการใช้้ AED โดยผู้้�ประสบเหตุุ เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสในการรอดชีีวิิตของ
ผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้นนอกโรงพยาบาล ในแนวทางการ CPR 2010 ยัังคงแนะนำำ�ให้้มีีการติิดตั้้�ง และใช้้งาน AED ในที่่�สาธารณะ
ที่่�มีีโอกาสเสี่่�ยงจะเกิิดเหตุุการณ์์ผู้้�ป่ว่ ยหััวใจหยุุดเต้้น (สนามบิิน, บ่่อนคาสิิโน สถานที่่�ออกกำำ�ลัังกาย) เพื่่�อให้้เกิิดประโยชน์์สูงู สุุด
AHA ยัังแนะนำำ�ให้้มีีการจััดตั้้�ง วางแผน ฝึึกซ้้อม และเชื่่�อมโยงกัับระบบการแพทย์์ฉุุกเฉิิน เพื่่�อให้้เกิิดการพััฒนาคุุณภาพอย่่าง
ต่่อเนื่่�อง
2005 (ของเดิิม): ในแนวทางการ CPR 2005 ได้้กำำ�หนดปััจจััย 4 ข้้อ ที่่�ทำำ�ให้้โครงการ AED สำำ�หรัับบุุคคลทั่่�วไปประสบความ
สำำ�เร็็จได้้ คืือ
• การตอบสนองที่่�มีีการวางแผน และฝึึกซ้้อมล่่วงหน้้า ซึ่่�งโดยทั่่�วไปมีีการกำำ�กัับดููแลโดยบุุคลากรทางสาธารณสุุข
• การฝึึกสำำ�หรัับผู้้�ช่่วยเหลืือทั้้�งการ CPR และการใช้้ AED
• การเชื่่�อมต่่อกัับระบบการแพทย์์ฉุุกเฉิิน
• โครงการสนัับสนุุนเพื่่�อการพััฒนาต่่อเนื่่�องไม่่มีีหลัักฐานเพีียงพอว่่าควรมีีการติิดตั้้�ง AED ไว้้ในบ้้านหรืือไม่่
การใช้้ AED ในโรงพยาบาล
2010 (ยืืนยััน แนวทางในปีี 2005): แม้้ว่่าจะมีีหลัักฐานจำำ�กััด แต่่ก็็อาจพิิจารณานำำ� AED มาใช้้ในโรงพยาบาลได้้ เพื่่�อให้้
สามารถทำำ� defibrillation ได้้เร็็ว (<=3 นาทีี หลัังผู้้�ป่่วยหมดสติิ) โดยเฉพาะในพื้้�นที่่�ที่่�ผู้้�ปฏิิบััติิงานไม่่ชำำ�นาญในการแปลผลภาวะ
หััวใจเต้้นผิิดปกติิ หรืือไม่่ค่่อยมีีโอกาสได้้ทำำ� defibrillation โรงพยาบาลควรมีีการกำำ�กัับดููแลช่่วงเวลาตั้้�งแต่่ผู้้�ป่่วยหมดสติิจนถึึง
การช็็อกครั้้�งแรก และผลลััพธ์์ของการช่่วยชีีวิิต
การใช้้ AED ในเด็็ก รวมถึึงเด็็กทารก
2010 (ใหม่่): ในการ defibrillation เด็็กอายุุ 1-8 ปีีโดยใช้้ AED ผู้้�ช่่วยเหลืือควรใช้้ระบบปรัับพลัังงานไฟฟ้้าสำำ�หรัับเด็็ก ถ้้ามีี
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อย่่างไรก็็ตามถ้้าหาก AED ที่่�ใช้้ไม่่มีีระบบปรัับพลัังงานไฟฟ้้าสำำ�หรัับเด็็ก ก็็สามารถใช้้ AED แบบมาตรฐานได้้ ในเด็็กทารก
(อายุุ<1 ปีี) แนะนำำ�ให้้พิจิ ารณาใช้้ defibrillator ถ้้าไม่่มีจึี งึ พิิจารณาใช้้ AED ที่่�มีีระบบปรัับพลัังงานสำำ�หรัับเด็็ก หรืือ AED มาตรฐาน
ตามลำำ�ดัับ
2005 (เดิิม): สำำ�หรัับเด็็กอายุุ 1-8 ปีี ผู้้�ช่่วยเหลืือควรใช้้ AED ที่่�มีีระบบปรัับพลัังงานไฟฟ้้าสำำ�หรัับเด็็กเป็็นอัันดัับแรก หรืือใช้้
AEDมาตรฐาน ถ้้าไม่่มีีแบบแรก และไม่่มีีหลัักฐานเพีียงพอสำำ�หรัับการใช้้ AED ในเด็็กทารกอายุุ < 1 ปีีเหตุุผล: ไม่่มีีข้้อมููลว่่า
พลัังงานต่ำำ��ที่่�สุุด ที่่�ได้้ผลในการทำำ� defibrillation และพลัังงานที่่�สููงที่่�สุุดที่่�สามารถทำำ� defibrillation ได้้ สำำ�หรัับเด็็ก และทารกคืือ
เท่่าใด แต่่พลัังงานขนาด > 4 J/kg (อาจสููงถึึง 9 J/kg) สามารถกระตุ้้�นหััวใจในเด็็ก และสััตว์์ทดลองได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
โดยไม่่มีีผลข้้างเคีียงที่่�สำำ�คััญ และมีีความสำำ�เร็็จในการใช้้ AED ที่่�มีีขนาดพลัังงานค่่อนข้้างสููง เมื่่�อเทีียบกัับตััวผู้้�ป่่วย โดยไม่่มีี
ผลข้้างเคีียงที่่�ชััดเจน
การช็็อกก่่อน หรืือ CPR ก่่อน
2010 (ยืืนยัันตามแนวทาง CPR 2005): เมื่่�อผู้้�ช่่วยเหลืือประสบกัับภาวะหััวใจหยุุดเต้้นนอกโรงพยาบาล (witnessed sudden
cardiac arrest) และมีี AED อยู่่�ในบริิเวณใกล้้เคีียง ผู้้�ช่่วยเหลืือความเริ่่�มทำำ�การ CPR และใช้้ AED ให้้เร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้
สำำ�หรัับบุุคลากรทางการแพทย์์ในโรงพยาบาลก็็ควรเริ่่�มทำำ�การ CPR และใช้้ AED หรืือ defibrillator ให้้เร็็วที่่�สุุดเท่่าที่่�จะทำำ�ได้้
เช่่นเดีียวกััน คำำ�แนะนำำ�นี้้�มีีขึ้้�นเพื่่�อสนัับสนุุนให้้มีีการเริ่่�ม CPR และ defibrillation อย่่างรวดเร็็ว โดยเฉพาะในภาวะที่่�มีี AED
หรืือ defibrillatorให้้ใช้้ในช่่วงที่่�ผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้นเฉีียบพลััน ในกรณีีที่่�ผู้้�ป่ว่ ยหััวใจหยุุดเต้้นก่่อนหน้้าที่่�ผู้้�ช่่วยเหลืือจะไปพบ ให้้
เริ่่�มทำำ� CPR ไปก่่อน 1 ½ – 3 นาทีีก่่อน ในระหว่่างตรวจสอบจัังหวะการเต้้นของหััวใจโดยการใช้้ AED หรืือ ECG เพื่่�อเตรีียม
ทำำ� defibrillation ถ้้าหากมีีผู้้�ช่่วยเหลืือ 2 คนขึ้้�นไป ให้้เริ่่�มทำำ� CPR ในขณะที่่�ผู้้�ช่่วยเหลืืออีีกคนหนึ่่�งไปเอา defibrillator สำำ�หรัับ
ภาวะหััวใจหยุุดเต้้นในโรงพยาบาล ไม่่มีีหลัักฐานเพีียงพอที่่�จะคััดค้้าน หรืือยืืนยัันการ CPR ก่่อนการทำำ� defibrillation อย่่างไร
ก็็ตามระยะเวลาตั้้�งแต่่เกิิด VF จนกระทั่่�งถึึงการช็็อกครั้้�งแรกไม่่ควรเกิิน 3 นาทีี และควรทำำ� CPR ไปด้้วยในระหว่่างเตรีียม
defibrillator
เหตุุผล: เมื่่�อเกิิด VF เป็็นเวลามากกว่่า 2-3 นาทีี กล้้ามเนื้้�อหััวใจจะเริ่่�มขาดออกซิิเจน และพลัังงาน การกดหน้้าอกจะช่่วยให้้
มีีเลืือดและพลัังงานไปเลี้้�ยงกล้้ามเนื้้�อหััวใจ ซึ่่�งเป็็นการเพิ่่�มโอกาสรัักษา VF จากการทำำ� defibrillation และตามมาด้้วย ROSC
ก่่อนหน้้า แนวทางการ CPR 2005 มีี 2 การศึึกษา ที่่�บ่่งบอกว่่าการทำำ� CPR 1 ½ – 3 นาทีีก่่อนการช็็อก ในระหว่่างที่่� EMS
ใช้้เวลานานกว่่า 4-5 นาทีีนั้้�น เพิ่่�มโอกาสการรอดชีีวิิตของผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้น อย่่างไรก็็ตาม ในอีีก 2 การศึึกษาแบบ
randomized controlled trial ต่่อมาพบว่่าการ CPR ก่่อน defibrillation โดยเจ้้าหน้้าที่่�กู้้�ชีีพนั้้�น ไม่่สััมพัันธ์์กัับอััตราการรอดชีีวิิต
ถึึงออกจากโรงพยาบาล นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาแบบ retrospective อีีก 1 การศึึกษาที่่�พบว่่า ผู้้�ป่่วย VF ที่่�เกิิดขึ้้�นนอกโรง
พยาบาลที่่�ได้้รัับการทำำ� CPR ทัันทีี มีีการฟื้้�นตััวของของระบบประสาทที่่�ดีีกว่่าการทำำ� defibrillation ทัันทีี
การช็็อก 1 ครั้้�ง เทีียบกัับการช็็อก 3 ครั้้�งติิดกััน
ใน ช่่วงปีี 2010 มีี 2 การศึึกษาที่่�เปรีียบเทีียบการช็็อก 1 ครั้้�งกัับการช็็อก 3 ครั้้�งติิดกััน ในการรัักษาภาวะหััวใจหยุุด
เต้้นจาก VF จากหลัักฐานของทั้้�ง 2 การศึึกษาพบว่่า การช็็อกทีีละครั้้�งได้้ประโยชน์์มากกว่่า และถ้้าหากการช็็อกครั้้�งแรกไม่่
ประสบความสำำ�เร็็จ โอกาสที่่�การช็็อกครั้้�งต่่อไปจะสำำ�เร็็จนั้้�นมีีน้อ้ ย การทำำ� CPR ต่่อทัันทีีหลัังจาก defibrillation น่่าจะได้้ประโยชน์์
มากกว่่า เมื่่�อนำำ�มาพิิจารณาร่่วมกัับการทดลองในสััตว์์เกี่่�ยวกัับผลเสีียจากการหยุุดกดหน้้าอก จึึงแนะนำำ�ให้้ทำำ�การช็็อกทีีละ
ครั้้�ง และต่่อด้้วยการทำำ� CPR ทัันทีีคลื่่�น (waveform) และระดัับพลัังงาน
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2010 (ไม่่เปลี่่�ยนแปลงจาก 2005): ข้้อมููลจากการศึึกษาทั้้�งในและนอกโรงพยาบาลบ่่งชี้้�ว่่า การช็็อกด้้วย biphasic waveform
และพลัังงานที่่�เทีียบเท่่า หรืือต่ำำ��กว่่าการช็็อกด้้วย 200 J monophasic waveform นั้้�นให้้ผลการรัักษา VF ได้้ดีีเท่่ากััน หรืือดีี
กว่่า อย่่างไรก็็ตาม ยัังไม่่มีข้ี ้อสรุุปสำำ�หรัับระดัับพลัังงานที่่�เหมาะสมสำำ�หรัับการช็็อกด้้วย biphasic waveform ครั้้�งแรก และยััง
ไม่่พบว่่า waveform ชนิิดใด ที่่�มีีผลต่่อ ROSC และ การรอดชีีวิิตออกจากโรงพยาบาล หลัังจากเหตุุการณ์์หััวใจหยุุดเต้้นใน
กรณีีที่่�ไม่่มีี biphasic defibrillator ยัังคงสามารถใช้้ monophasic defibrillator ได้้ waveform ของเครื่่�อง biphasic defibrillator
นั้้�นมีีการกำำ�หนดค่่าต่่างกัันไปในแต่่ละผู้้�ผลิิต แต่่ยัังไม่่มีีการเปรีียบเทีียบประสิิทธิิภาพในมนุุษย์์ ดัังนั้้�นจึึงควรใช้้ระดัับพลัังงาน
ตามที่่�ผู้้�ผลิิตแนะนำำ� (120 หรืือ 200 J) ถ้้าไม่่ทราบระดัับพลัังงานที่่�ผู้้�ผลิิตแนะนำำ� ให้้ใช้้ระดัับพลัังงานสููงสุุดในการทำำ� defibrillation
การทำำ defibrillation เด็็ก
2010 (เปลี่่�ยนแปลงจากคำำ�แนะนำำ�เดิิม): ในผู้้�ป่่วยเด็็กนั้้�น ระดัับพลัังงานที่่�เหมาะสมนั้้�นยัังไม่่มีีข้้อสรุุป มีีเพีียงข้้อมููลเกี่่�ยวกัับ
ระดัับพลัังงานต่ำำ��สุุด และสููงสุุดสำำ�หรัับการทำำ� defibrillation ที่่�ปลอดภััย ในการช็็อกครั้้�งแรกจึึงควรเริ่่�มต้้นด้้วยพลัังงาน 2-4 J/kg
เพื่่�อให้้ง่า่ ยต่่อการจำำ� จึึงให้้พิจิ ารณาเริ่่�มต้้นด้้วย 2 J/kg แล้้วค่่อยเพิ่่�มเป็็น 4 J/kg ในการช็็อกครั้้�งต่่อมา อาจพิิจารณาใช้้พลัังงาน
สููงกว่่านี้้�ได้้ แต่่ไม่่เกิิน 10 J/kg หรืือระดัับพลัังงานสููงสุุดที่่�ใช้้ในผู้้�ใหญ่่
2005 (เดิิม): ระดัับพลัังงานเริ่่�มต้้นสำำ�หรัับการทำำ� defibrillation สำำ�หรัับทารกและเด็็ก ไม่่ว่่าจะเป็็น monophasic หรืือ biphasic
คืือ 2 J/kg และเพิ่่�มเป็็น 4 J/kg ในครั้้�งต่่อไป
เหตุุผล: ปััจจุุบันั ยัังไม่่มีข้ี อ้ มููลเพีียงพอในการเปลี่่�ยนแปลงคำำ�แนะนำำ�เกี่่�ยวกัับระดัับพลัังงานในการทำำ� defibrillation สำำ�หรัับเด็็ก
ที่่�ระดัับพลัังงาน 2 J/kg ของ monophasic waveform สามารถหยุุด VF ได้้ 18%-50% และไม่่มีีหลัักฐานเปรีียบเทีียบกัับระดัับ
พลัังงานที่่�สููงกว่่านี้้� มีีการรายงานความสำำ�เร็็จในการทำำ� defibrillation โดยใช้้พลัังงาน 9 J/kg โดยไม่่มีผี ลข้้างเคีียง ซึ่่�งยัังต้้องการ
การศึึกษาเพิ่่�มเติิมในอนาคต
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การคง และปรัับเพิ่่�มพลัังงาน
2010 (ไม่่เปลี่่�ยนแปลงจาก 2005): ยัังไม่่มีีข้้อสรุุปสำำ�หรัับระดัับพลัังงานที่่�เหมาะสมในการช็็อกครั้้�งแรก และครั้้�งต่่อ ๆ ไป
โดยใช้้ biphasic waveform ดัังนั้้�นด้้วยหลัักฐานที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบันั ระดัับพลัังงานที่่�ใช้้ในการช็็อกครั้้�งต่่อไปจึึงควรเทีียบเท่่า หรืือ
สููงกว่่าการช็็อกในครั้้�งแรก
ตำำแหน่่ง Electrode
2010 (เปลี่่�ยนแปลงจากเดิิม): เพื่่�อให้้ง่่ายต่่อการติิด และการให้้ความรู้้�ตำำ�แหน่่ง anteroposterior จึึงเป็็นตำำ�แหน่่งมาตรฐาน
ส่่วนตำำ�แหน่่งอื่่�น ๆ (anteroposrerior, anterior-left infrascapular และ anterior-right infrascapular) อาจอยู่่�ในข่่ายพิิจารณา
ตามความเหมาะสมของผู้้�ป่่วย ซึ่่�งสามารถ defibrillation ได้้ทั้้�ง 4 ตำำ�แหน่่ง
2005 (เดิิม): ผู้้�ช่่วยเหลืือควรติิดแผ่่น AED electrode บนหน้้าอกของผู้้�ป่่วยในตำำ�แหน่่ง sternal-apical ตามปกติิ (anteriorlateral)
โดยแผ่่นด้้านขวา (sternal) ให้้ติิดที่่�หน้้าอกด้้านขวา ในตำำ�แหน่่ง superior-anterior (infraclavicular) และแผ่่น apical
electrode ที่่�ติิดหน้้าอกด้้านซ้้าย ให้้อยู่่�ที่่�ตำำ�แหน่่ง inferior-lateral สำำ�หรัับตำำ�แหน่่งอื่่�น ๆ ที่่�สามารถติิดได้้ก็็คืือ ติิดที่่�ด้้านข้้าง
หน้้าอกทั้้�ง 2 ข้้าง (biaxillary) หรืือตำำ�แหน่่ง apical ปกติิทางด้้านซ้้าย กัับอีีกแผ่่นหนึ่่�งที่่�หลัังด้้านบนซ้้าย หรืือขวาก็็ได้้
เหตุุผล: ข้้อมููลใหม่่แสดงให้้เห็็นว่่า ตำำ�แหน่่ง electrode ทั้้�ง 4 ตำำ�แหน่่ง มีีประสิิทธิิภาพเท่่าเทีียมกัันในการรัักษาทั้้�ง atrial และ
ventricular arrhythmia เพื่่�อให้้ง่า่ ยต่่อการสอน จึึงไม่่มีกี ารเปลี่่�ยนคำำ�แนะนำำ�จากปีี 2005 จากเดิิม และไม่่มีกี ารศึึกษาที่่�ประเมิิน
ผลของตำำ�แหน่่งของแผ่่น electrode ต่่อความสำำ�เร็็จของการทำำ� defibrillation และการรอดชีีวิิต
การทำำ defibrillation ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี implantable cardioverter-defibrillator
2010 (ใหม่่): ตำำ�แหน่่ง anterior-posterior และ anterior-lateral เป็็นตำำ�แหน่่งที่่�สามารถทำำ�ได้้ในผู้้�ป่่วยที่่�มีี implantable
cardioconverter-defibrillator หรืือ pacemaker การติิดแผ่่น electrode หรืือการวาง paddle ไม่่ควรทำำ�ให้้การทำำ� defibrillation
ช้้าลง และควรวางตำำ�แหน่่งของ electrode โดยเลี่่�ยงตำำ�แหน่่งของอุุปกรณ์์ที่่�ฝัังอยู่่�ในตััวผู้้�ป่่วย
2005 (เดิิม): ตำำ�แหน่่งของแผ่่น electrode ควรอยู่่�ห่่างจากอุุปกรณ์์ที่่�ฝัังอยู่่�ในตััวผู้้�ป่่วยอย่่างน้้อย 1 นิ้้�ว (2.5 เซนติิเมตร)
เหตุุผล: คำำ�แนะนำำ�ใหม่่มีีความยืืดหยุ่่�นมากขึ้้�นกว่่าเดิิม แม้้ว่่าจะมีีความเสี่่�ยงที่่�จะเกิิดความเสีียหายกัับอุุปกรณ์์ที่่�ฝัังอยู่่�ในตััว
ผู้้�ป่่วยที่่�เกิิดจากการทำำ� defibrillation ในตำำ�แหน่่งที่่�ใกล้้กับั อุุปกรณ์์ มีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับการทำำ� cardioversion ในตำำ�แหน่่งที่่�ห่่าง
จากอุุปกรณ์์ที่่�ฝัังในตััวผู้้�ป่่วย 8 เซนติิเมตร ไม่่ส่่งผลต่่อการทำำ�งานของอุุปกรณ์์นั้้�น ๆ สััญญาณ (spike) ของ pacemaker ที่่�เป็็น
แบบ unipolar pacing อาจรบกวนการทำำ�งานของ AED ทำำ�ให้้ไม่่สามารถตรวจพบ และช็็อก VF ได้้อย่่างถููกต้้อง หลัักการสำำ�คััญ
สำำ�หรัับผู้้�ช่่วยเหลืือ คืือ การติิดแผ่่น electrode หรืือวาง paddle ในตำำ�แหน่่งที่่�เหมาะสมกัับอุุปกรณ์์ที่่�ฝัังในตััวผู้้�ป่่วย โดยไม่่
ทำำ�ให้้การ defibrillation ช้้าลง
การทำำ Synchronized cardioversion
Supraventricular tachycardia
2010 (ใหม่่): ระดัับพลัังงาน biphasic ที่่�เหมาะสมในการทำำ� cardioversion เพื่่�อแก้้ไขภาวะ atrial fibrillation ในครั้้�งแรก คืือ
120-200 J และ 200 J ถ้้าใช้้ monophasic สำำ�หรัับภาวะ atrial flutter และ supraventricular tachycardia อื่่�น ๆ อาจให้้
พลัังงานน้้อยกว่่า โดยแนะนำำ�ให้้เริ่่�มต้้นที่่� 50-100 J ทั้้�ง monophasic และ biphasic ถ้้าทำำ� cardioversion ครั้้�งแรกไม่่ได้้ผล ให้้
เพิ่่�มพลัังงานขึ้็็��นเป็็นลำำ�ดัับ
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2005(เดิิม): พลัังงานที่่�แนะนำำ�ในการทำำ� cardioversion เพื่่�อรัักษาภาวะ atrial fibrillation คืือ 100-200 J สำำ�หรัับ biphasic
cardioversion เริ่่�มมีีใช้้บ้้าง แต่่ยัังไม่่มีีข้้อสรุุปที่่�แน่่ชััดในเรื่่�องระดัับพลัังงาน จากการดููข้้อมููลย้้อนหลัังในการทำำ� elective
cardioversion ใน atrial fibrillation โดยใช้้ rectilinear และ truncated exponential waveform แนะนำำ�ให้้ใช้้พลัังงานเริ่่�มต้้นที่่�
100-120 J และปรัับระดัับพลัังงานขึ้้�นตามความจำำ�เป็็น ซึ่่�งมีีโอกาสประสบความสำำ�เร็็จ 80-85% ซึ่่�งสามารถนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
กัับการทำำ� biphasic cardioversion สำำ�หรัับ tachyarrhythmia ชนิิดอื่่�น ๆ
เหตุุผล: ข้้อมููลการทำำ� biphasic cardioversion ตั้้�งแต่่ปีี 2005 ทำำ�ให้้มีีการเปลี่่�ยนแปลงเล็็กน้้อย ในแง่่ของคำำ�แนะนำำ�ขนาดของ
พลัังงานที่่�ใช้้ในการทำำ� cardioversion มีีการศึึกษาประสิิทธิิภาพของ waveform แบบต่่าง ๆ ทำำ�ให้้ในการทำำ� biphasic
cardioversion สำำ�หรัับ atrial fibrillation ในขนาดพลัังงานในช่่วง 120-200 J ขึ้้�นอยู่่�กัับ waveform แต่่ละชนิิด
Ventricular tachycardia
2010 (ใหม่่): stable monomorphic VT ในผู้้�ใหญ่่ตอบสนองดีีต่่อ monophasic หรืือ biphasic waveform synchronized
cardioversionที่่�พลัังงานเริ่่�มต้้น 100 J ถ้้าไม่่ได้้ผลในการช็็อกครั้้�งแรก จึึงค่่อยปรัับเพิ่่�มระดัับพลัังงาน ไม่่มีีผลการศึึกษาสำำ�หรัับ
การรัักษาผู้้�ป่่วยในกลุ่่�มนี้้� คำำ�แนะนำำ�จึึงมาจากมติิของผู้้�เขีียนคำำ�แนะนำำ� ไม่่แนะนำำ�ให้้ใช้้ synchronized cardioversion เพื่่�อรัักษา
VFเนื่่�องจากอุุปกรณ์์ไม่่สามารถตรวจพบ QRS wave ซึ่่�งจะทำำ�ให้้ไม่่สามารถช็็อกได้้ VT ที่่�ไม่่มีีชีีพจร และ polymorphic VT
(polymorphic VT) ก็็เป็็นภาวะที่่�ไม่่แนะให้้ทำำ� synchronized cardioversion แต่่ให้้ใช้้การช็็อกแบบ unsynchronized ด้้วยพลัังงาน
ขนาดสููง (คืือ defibrillation dose)
2005 (เดิิม): ไม่่มีีหลัักฐานเพีียงพอเพื่่�อแนะนำำ�ขนาดพลัังงานของ biphasic cardioversion สำำ�หรัับ monomorphic VT ในส่่วน
ของ polymorphic VT ที่่�ไม่่ stable คำำ�แนะนำำ�ในปีี 2005 แนะนำำ�ให้้ใช้้การช็็อกแบบ unsynchronized
เหตุุผล: ในแนวทางการ CPR 2010 มีีการเพิ่่�มคำำ�แนะนำำ�ขนาดพลัังงานของ biphasic cardioversion สำำ�หรัับ monomorphic
VT แต่่ก็็ต้้องการเน้้นย้ำำ��ถึึงความจำำ�เป็็นในการรัักษา polymorphic VT เช่่นเดีียวกัับผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้น และผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ stable
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Fibrillation waveform analysis to predict outcome
2010 (ไม่่เปลี่่�ยนแปลงจาก 2005): การวิิเคราะห์์ waveform ของ VF เพื่่�อตััดสิินใจทำำ� defibrillation นั้้�นยัังไม่่มีีความชััดเจน
Pacing
2010 (ไม่่เปลี่่ย� นแปลงจาก 2005): การติิด pacing ไม่่แนะนำำ�ให้้ทำำ�ในผุู้้��ป่ว่ ยหััวใจหยุุดเต้้นแบบ asystole ในผู้้�ป่่วย symptomatic
bradycardia ที่่�มีีชีีพจร ผู้้�ช่่วยเหลืือจึึงควรเตรีียมติิด transcutaneous pacing ในผู้้�ป่่วยที่่�ไม่่ตอบสนองต่่อยา การใส่่ pacing
ทางหลอดเลืือดดำำ� (transvenous pacing) โดยผู้้�เชี่่�ยวชาญ อาจมีีข้้อบ่่งชี้้� ถ้้าการทำำ� transcutaneous pacing ไม่่ได้้ผล

บทที่่� 5 เทคนิิคการ CPR และ อุุปกรณ์์ช่่วย CPR
สรุุปใจความสำำคััญและการเปลี่่�ยนแปลงหลััก
ในปััจจุุบัันไม่่มีีอุุปกรณ์์การช่่วย CPR ชนิิดใดที่่�ดีีกว่่าการทำำ� CPR ด้้วยวิิธีีมาตรฐาน ในสถานการณ์์การช่่วยชีีวิิตพื้้�น
ฐานนอกโรงพยาบาล และไม่่มีอุี ปุ กรณ์์อื่่�นใดที่่�ช่่วยเพิ่่�มโอกาสการรอดชีีวิติ ในระยะยาวจากภาวะหััวใจหยุุดเต้้นนอกโรงพยาบาล
ในแนวทางการ CPR 2010 ได้้ทำำ�การสรุุปการศึึกษาที่่�เกิิดขึ้้�นในช่่วงหลัังเอาไว้้แล้้ว
เทคนิิคการ CPR
ได้้มีีความพยายามพััฒนาทางเลืือกอื่่�น ๆ นอกเหนืือไปจากการทำำ� CPR ด้้วยมืือ เพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณเลืือดที่่�ไปเลี้้�ยง
เนื้้�อเยื่่�อในระหว่่างการช่่วยชีีวิติ เพื่่�อเพิ่่�มโอกาสการรอดชีีวิติ เปรีียบเทีียบกัับการทำำ� CPR ตามวิิธีปี กติิ เทคนิิคเหล่่านี้้� ต้้องการ
จำำ�นวนคนการฝึึกซ้้อม และอุุปกรณ์์มากกว่่า หรืือใช้้ได้้เฉพาะบางสถานการณ์์เท่่านั้้�น อุุปกรณ์์เหล่่านี้้�อาจช่่วยสนัับสนุุนระบบ
การไหลเวีียนโลหิิตของผู้้�ป่่วย และเพิ่่�มโอกาสการรอดชีีวิติ ในระยะสั้้�น ถ้้าใช้้โดยบุุคลากรที่่�ได้้รับั การฝึึกมาเป็็นอย่่างดีี ในผู้้�ป่่วย
เฉพาะราย
2010 (ใหม่่): ไม่่ควรทุุบหน้้าอก (precordial thump) ในผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้นนอกโรงพยาบาลที่่�ไม่่มีีผู้้�พบเห็็น ควรพิิจารณาใช้้
ในรายที่่�เป็็นผู้้�ป่่วย unstable VT และ VT ที่่�ไม่่มีชีี ีพจร ที่่�มีีการติิดตามสััญญาณชีีพอยู่่� และมีีผู้้�พบเห็็น แต่่ไม่่มีี defibrillator
ให้้ใช้้งานได้้ทัันทีี แต่่ไม่่ควรทำำ�ให้้การ CPR และการช็็อกต้้องช้้าออกไป
2005 (เดิิม): ไม่่มีีคำำ�แนะนำำ�ก่่อนหน้้านี้้�
เหตุุผล: มีีการรายงานว่่าการทุุบหน้้าอกสามารถเปลี่่�ยน VT ได้้ในบางการศึึกษา แต่่ในการศึึกษาขนาดใหญ่่กว่่าอีีก 2 การศึึกษา
การทุุบหน้้าอกไม่่สัมั พัันธ์์กับั การกลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เองในผู้้�ป่่วย VF และมีีการรายงานภาวะแทรกซ้้อนจากการทุุบ
หน้้าอก เช่่น กระดููกหน้้าอกหััก, กระดููกติิดเชื้้�อ, stroke และทำำ�ให้้เกิิดหััวใจเต้้นผิิดปกติิรุุนแรงทั้้�งในเด็็กและผู้้�ใหญ่่ นอกจากนี้้�
การทุุบหน้้าอกจึึงไม่่ควรทำำ�ให้้การ CPR และการช็็อกต้้องช้้าออกไป
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อุุปกรณ์์ CPR
ในช่่วงหลัังมีีการศึึกษาเกี่่�ยวกัับอุุปกรณ์์ที่่�ช่่วยทำำ� CPR ออกมาจำำ�นวนหนึ่่�ง ในช่่วงเริ่่�มต้้นของการใช้้อุุปกรณ์์เหล่่านี้้�
(การติิดตั้้�งและจััดตำำ�แหน่่งของอุุปกรณ์์) อาจทำำ�ให้้การ CPR ต้้องช้้าลง หรืือหยุุดชะงััก ดัังนั้้�นผู้้�ช่่วยเหลืือจึึงควรได้้รัับการฝึึก
ซ้้อมการใช้้อุุปกรณ์์นั้้�นมาก่่อน เพื่่�อลดการขััดจัังหวะของการกดหน้้าอก และการช็็อกไฟฟ้้า การใช้้ impedance threshold
device เพิ่่�มการกลัับมามีีการไหลเวีียนเลืือดได้้เอง และการรอดชีีวิิตในระยะสั้้�นในผู้้�ใหญ่่ที่่�หััวใจหยุุดเต้้นนอกโรงพยาบาล
แต่่ไม่่เพิ่่�มการรอดชีีวิิตในระยะยาว มีีการศึึกษาที่่�เป็็น multicenter, prospective, randomized controlled trial เปรีียบเทีียบ
load-distributingband CPR (Autopulse) กัับการทำำ� CPR ด้้วยมืือในผู้้�ป่่วยหััวใจหยุุดเต้้นนอกโรงพยาบาลพบว่่า การใช้้อุปุ กรณ์์
นี้้� ไม่่มีีการเพิ่่�มขึ้้�นของอััตราการรอดชีีวิิตใน 4 ชั่่�วโมง และมีีการฟื้้�นตััวของระบบประสาทที่่�แย่่กว่่า จึึงจะต้้องมีีการศึึกษาเพิ่่�ม
เติิมต่่อไปเกี่่�ยวกัับปััจจััยเกี่่�ยวกัับพื้้�นที่่� และประสบการณ์์ในการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์ ว่่ามีีผลต่่อประสิิทธิิภาพหรืือไม่่ ในขณะนี้้�
จึึงยัังไม่่มีหี ลัักฐานเพีียงพอที่่�จะสนัับสนุุนการใช้้งานอุุปกรณ์์นี้้�ในผู้้�ป่่วยทุุกราย มีีการรายงานผลที่่�หลากหลายของการใช้้อุปุ กรณ์์
ช่่วย CPR เหล่่านี้้� ดัังนั้้�นจึึงควรพิิจารณาใช้้ในสถานการณ์์ที่่�ยากต่่อการ CPR ด้้วยวิิธีปี กติิ (เช่่น ในระหว่่างการตรวจวิินิจิ ฉััยโรค)
เพื่่�อหลีีกเลี่่�ยงการเสีียเวลา และให้้เกิิดประสิิทธิิภาพสููงสุุด จึึงควรมีีการฝึึกซ้้อม ติิดตาม และทบทวนอย่่างสม่ำำ��เสมอในการใช้้
อุุปกรณ์์ CPR เหล่่านี้้�
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