
 

 

การช่วยฟ�� นคืนชีพ



ความหมาย
การชว่ยเหลอืผูท้ี�หยดุหายใจหรอืหัวใจหยดุเตน้
ให้มกีารหายใจและการไหลเวยีนเลอืดกลบัคืนสู่

สภาพปกต ิเพื�อป�องกนัไมใ่ห้เนื�อเยื�อไดร้บัอนัตราย
จากการขาดออกซเิจนอยา่งถาวร

 ซึ�งสามารถทาํไดโ้ดยการชว่ยฟ�� นคืนชพีขั�นพื�นฐาน
ไดแ้ก ่การผายปอด และการนวดหัวใจภายนอก

 



ภาวะหัวใจหยุดเต้นและหยุดหายใจ
เป�นภาวะที�มีการหยดุการทํางานของอวัยวะภายในระบบทาง
เดนิหายใจและการไหลเวียนเลือด 

***ถา้ไมไ่ด้รบัการชว่ยเหลือที�ถูกต้อง อาจทําให้เสียชวีิต



สาเหตุของการหยุด
หายใจ

- ทางเดินหายใจอุดตัน เชน่ การถูก
บีบรดัคอ
- มีการสูดดมสารพิษ แก๊สพิษ 
- การจมน�า
- การบาดเจบ็ที�ทรวงอกทําให้ทางเดิน
หายใจ ไดร้บัอันตราย
-โรคทางระบบประสาท เชน่ บาดทะยัก
ไขสันหลงัอกัเสบ

- การถกูกระแสไฟฟ�าแรงสูงดดู
- การไดร้บัสารพิษจากแมลงสัตว์กัดต่อย
เชน่ ผึ�ง
ทาํให้มกีารบวมของเนื�อเยื�อของทางเดิน
หายใจ และหลอดลมมีอาการหดเกรง็
- การไดร้บัยากดศูนย์ควบคุมการหายใจ
เชน่ ฝ�� น
- โรคหัวใจ
- มกีารตดิเชื�อของระบบทางเดินหายใจ



สาเหตุของหัวใจหยุด
เต้น

- หัวใจวายจากโรคหัวใจ จากการ
ออกกําลังกายมากเกนิไป หรอื
ตกใจ หรอืเสียใจกะทนัหัน
- มีภาวะชอ็ก เกิดขึ�นอย่าง
เฉียบพลันจากการสูญเสียเลือด
มาก ทําให้กล้ามเนื�อหัวใจขาด
เลือด

 

- ทางเดนิหายใจอุดกั�น ทําให้กล้ามเนื�อ
หัวใจ
ไดร้บัออกซเิจนไมเ่พียงพอ
- การไดร้บัยาเกนิขนาดหรอืการแพ้



ข้อบ่งชี�ในการช่วยฟ�� นคืนชีพ
ผูท้ี�มภีาวะหยดุหายใจ         โดยที�หัวใจยงัคงเตน้อยูป่ระมาณ 2-3 นาที
                                         ให้ผายปอดทนัท ีจะชว่ยป�องกนัภาวะหัวใจ
                                         หยดุเตน้ และชว่ยป�องการเกดิภาวะเนื�อเยื�อ
                                         สมองขาดออกซเิจนอยา่งถาวร

ผูท้ี�มภีาวะหยดุหายใจ                      การชว่ยฟ�� นคืนชพีทนัทจีะชว่ยป�องกนั
และหัวใจหยดุเตน้พรอ้มกนั             ไมใ่ห้เนื�อเยื�อขาดออกซเิจน โดยเฉพาะ
                                                     เนื�อเยื�อสมอง โดยทั�วไปมักจะเกดิการขาด
                                                     ออกซเิจนหลงัมภีาวะหยดุภายใน 4-6 นาที
                                                     ดงันั�นการปฏบิตักิารชว่ยฟ�� นคืนชพีจงึควร
                                                     ทาํภายใน 4 นาท ี



ขั�นตอนการช่วยฟ�� นคืนชีพที�
ถูกวิธี

1.จัดทา่ผูป้�วยให้นอนหงายราบบนพื�นแข็ง ประเมิน
ระดับความรูสึ้กโดยการตบี่า พรอ้มรอ้งเรยีก “คุณ
เป�นอยา่งไรบ้าง”

2.ถา้หมดสต ิไมห่ายใจหรอืหายใจลําบากยกมือหรอื
โทรศัพทข์อความชว่ยเหลือที�หมายเลข 1669

3.สังเกตการหายใจ คลําชพีจรที�คอและตรวจสอบทาง
เดนิหายใจไมใ่ห้อุดตันอย่างรวดเรว็ไมเ่กิน 10 วินาที



ลําดับขั�นตอนในการช่วยฟ�� นคืนชีพ 
C-A-B

เริ�มจากกดหน้าอก

เป�ดทางเดนิหายใจ

ชว่ยหายใจ



C : Circulation

2.) วดัตําแหน่งที�เหมาะสําหรบัการนวดใจ ใชนิ้� วชี�และนิ�ว
กลาง ข้างที�ไมถ่นัดวางจากขอบชายโครงล่างของผูป้�วยขึ�น
ไปจนถงึปลายกระดกูหน้าอกวัดเหนือปลายกระดูก
หน้าอกขึ�นมา 2 นิ� วมือ แลว้ใชสั้นมอืข้างที�ถนัดวางบน
ตําแหน่งดังกล่าว และใชสั้นมือข้างที�ไม่ถนัดวางทบัลงไป
เกี�ยวนิ�วมอื ให้นิ� วมอืที�วางทบัแนบชดิกับรอ่งนิ�วมือของมือ
ข้างลา่งแลว้ยกปลายนิ�วขึ�นจากหน้าอก

1.) จัดให้ผูป้�วยนอนหงายราบบนพื�นแข็ง ถ้าพื�น
ออ่นนุ่มให้สอดไม้กระดานแข็งใต้ลําตัว



1.) เน้นที�การกดหน้าอก "กดแรงและเรว็" ที�กึ�งกลาง
หน้าอก

การกดหน้าอกอย่างถูกต้อง

2.) กดด้วยอตัราเรว็อยา่งน้อย 100 ครั�งต่อนาที

3.) กดให้ลึกอยา่งน้อย 2 นิ� ว ( 5 เซนติเมตร ) ในผูใ้หญ่

4.) ปลอ่ยให้อกคืนตัวสุดหลังการกดแต่ละครั�ง

5.) กดหน้าอกต่อเนื�องกนัให้ไดม้ากที�สดุ

6.) หลีกเลี�ยงการชว่ยหายใจมากเกินไป



A : Airway
Airway หมายถึง การเป�ดทางเดนิหายใจให้โล่ง ซึ�ง
เป�นการจดัทา่ทางของศรษีะและคอเพื�อเป�นการเป�ดทาง
เดนิหายใจและป�องกันการอุดกั�นของทางเดนิหายใจ ดัง
นั�นจงึต้องมกีารเป�ดทางเดนิหายใจให้โล่งโดยการเชย
คางขึ�นรว่มกับการกดหน้าผากให้หน้าแหงน เรยีกว่า
Head tilt chin life



B : Breathing
Brething หมายถึง การชว่ยหายใจ เนื�องจากการหยดุหายใจ
รา่งกายจะมอีอกซเิจนคงอยูใ่นป�ดและกระแสเลือด แต่ไมม่ีสํารอง
ไวใ้ชด้ังนั�น เมื�อหยดุหายใจต้องชว่ยหายใจเป�นวิธทีี�จะชว่ยให้
ออกซเิจนเข้าสู่ปอดผูป้�วยได้ ผูท้ํา CPR สูดหายใจเข้าเต็มที�แล้วเป�า
เขา้สู่ผูป้�วย สามารถทําได้หลายวิํธคืีอ ด้วยการเป�าปาก และเป�า
จมกู 



ข้อพึงระวังในการปฏิบัติการ
ช่วยฟ�� นคืนชีพที�ไม่ถูกวิธี



 1. วางมอืผดิตําแหน่งทําให้ซี�โครงหัก กระดูกที�หักทิ�ม
โดนอวยัวะสําคัญ เชน่ ตับ ม้าม เกิดการตกเลือดถึงตาย
ได้

  2. การกดดว้ยอตัราเรว็เกนิไป เบาไป ถอนแรงหลังกด
ไมห่มด ทําให้ปรมิาณเลือดไปถึงอวัยวะต่างๆ ที�สําคัญได้
น้อย ทาํให้ขาดออกซเิจน

  3. การกดแรงและเรว็มากเกินไป ทําให้กระดูกหน้าอก
กระดอนขึ�น-ลงอยา่งรวดเรว็ หัวใจช�าเลือดหรอืกระดูก
หักได้



 
  4. การกดหน้าอกลึกเกินไป ทําให้หัวใจชอกช�าได้

  5. การเป�ดทางเดนิหายใจไม่เต็มที� เป�าลมมากเกินไป
ทําให้ลมเข้ากระเพาะอาหาร เกิดทอ้งอืด อาเจียน ลมเข้า
ปอดไม่สะดวก ปอดขยายตวัไม่เต็มที� ถ้ามอีาการอาเจียน
เกิดขึ�นก่อนหรอืระหว่างทํา CPR ต้องล้วงเอาเศษอาหาร
ออกก่อน มฉิะนั�นจะเป�นสาเหตุของการอุดตันของทาง
เดนิหายใจ การชว่ยหายใจจะไม่ได้ผล เกิดการขาด
ออกซเิจน ถา้มีอาการทอ้งอืดเกิดขึ�นระหว่างการทํา CPR
ให้จัดทา่ทางเดินหายใจใหมแ่ละชว่ยการหายใจดว้ย
ปรมิาณลมที�ไม่มากเกนิไป



วิธีการทํา CPR



    การชว่ยชวีิตคนหัวใจหยดุเต้นหรอืคนที�หยดุหายใจกระทนัหัน
จากระบบไหลเวียนเลือดและระบบหายใจล้มเหลวลักษณะของผูป้�วย
ที�ตอ้งทําการฟ�� นคืนชพี

- หมดสต ิ
-ไมรู่สึ้กตัว
- ไมห่ายใจ หรอืหายใจเฮือก

ความหมาย？



เมื�อพบเห็นผู้ป�วยฉกุเฉินหมดสตใิห้ปฏิบัตดิังนี�

1. ตรวจดวู่าผูป้�วยรูสึ้กตัวหรอืไม่ โดยการใชม้ือทั�ง 2 ข้างจับบรเิวณไหล่เขย่าให้แรงพอ
สมควรพรอ้มเรยีกผูป้�วยดงัๆ
2. หากผูป้�วย ไม่ตอบสนองให้เรยีกขอความชว่ยเหลือ
3. โทรศัพทข์อความชว่ยเหลอืให้เรว็ที�สุด
4. ตรวจดวูา่ผูป้�วยหายใจหรอืไม่ หากไม่หายใจหรอืหายใจเฮือก ให้กดนวดหัวใจ

 

ขั�นตอนการช่วยฟ�� นคืนชีพพื�นฐาน



ขั�นตอนการช่วยฟ�� นคืนชีพพื�นฐาน

5. การกดนวดหัวใจจดัให้ผูป้�วยนอนหงายบนพื�นแข็งโดยผูช้ว่ยเหลือนั�งคุกเข่าอยู่ทาง
ดา้นข้างของผูป้�วย วางส้นมอืลงไป ขนานกับแนวกึ�งกลางหน้าอก (กึ�งกลางระหว่าง
หัวนมทั�งสองขา้งของผูป้�วย) แล้วนํามืออีกข้างมาประกบ ประสานนิ�วและทําการล็อคนิ�ว
กระดกข้อมือขึ�น โดยให้ส้นมอืสัมผสักับหน้าอกเทา่นั�นโน้มตัวมาให้แนวแขนตั�งฉากกับ
หน้าอกของผูป้�วย
6. แขนตรงและตงึ ออกแรงกดลงไปโดยใชแ้รงจากหัวไหล่ จุดหมุนอยู่ตรงสะโพกกดให้
หน้าอกยบุลงไปอย่างน้อย 5 ซม. โดยให้ส้นมือสัมผสักับหน้าอกผูป้�วยตลอดการนวด
หัวใจ
7. ส้นมอืไมห่ลดุออกจากหน้าอกผูป้�วย ด้วยความเรว็อย่างน้อย 100 ครั�ง/นาที





5 ขั�นตอนของห่วงโซ่แห่ง
การรอดชีวิต



3.เมื�อมีข้อบ่งชี�ให้การรกัษาด้วยกระแสไฟฟ�า
ให้รวดเรว็ที�สดุภายใน 3-5 นาที

4.ปฏบิัตกิารชว่ยชวีิตขั�นสูงอย่างรวดเรว็และมี
ประสิทธภิาพ

5.ให้การดูแลหลงัจากชว่ยฟ�� นคืนชพีอย่าง
ใกล้ชดิและมีประสิทธภิาพ

1.เรยีกคนชว่ยอย่างรวดเรว็ แจ้งทมีชว่ยอย่าง
รวดเรว็ โทรศัพทท์ี�หมายเลข1669

2.เริ�มปฏบิตักิารชว่ยชวิีตในทนัท ีโดยการกด
หน้าอกให้มปีระสิทธภิาพชว่ยเพิ�มอตัรารอดชวีติ
ได ้2-3 เทา่ ไมต่อ้งทาํการประเมินการหายใจของ
ผูป้�วย



การใช้เครื�องกระตุก
หัวใจอัตโนมัติ



- ใชเ้มื�อผูป้�วยหมดสต ิไมรู่สึ้กตวั

ใช้ตอนไหน?



1.เป�ดเครื�องกระตุกหัวใจไฟฟ�าอตัโนมัติถอดเสื�อผูป้�วยและ
ตรวจสอบการตอบสนองของผูป้�วย

2.ติดแผน่อเิล็กโทรด ก่อนติดแผน่นําไฟฟ�า บรเิวณที�ติดต้องแห้ง
สนิท ลอกแผน่พลาสติกออกติดบรเิวณใต้กระดูกไหปลารา้ที�ด้าน
ขวาและด้านซา้ยของชายโครงห้ามสัมผสัผูป้�วยขณะที�เครื�องกระตุก
หัวใจไฟฟ�าอตัโนมัติทําการวิเคราะห์

3.ปฏบัิติตามที�เครื�องกระตุกหัวใจไฟฟ�าอตัโนมัติแนะนํา หาก
เครื�องสั�นให้ชอ็กไฟฟ�า ห้ามสัมผสัผูป้�วย จากนั�นกดปุ�มชอ็กแล้วกด
หน้าอกทนัทตีามจังหวะของเครื�องกระตุกหัวใจไฟฟ�า โดยกด
หน้าอกสลับกบัการใชเ้ครื�องกระตุกหัวใจไฟฟ�าอัตโนมัติปฏิบัติตาม
คําสั�ง จนกว่าทมีชว่ยเหลือจะมาดําเนินการต่อ หากเครื�องกระตุก
หัวใจไฟฟ�าอตัโนมัติไม่ไดสั้�งให้ชอ็กให้กดหน้าอกต่อไป


