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CPR
GUIDELINE 2015
น พ . ฉั ต ร ก น ก ทุ ม วิ ภ า ต
ศู น ย์ โ ร ค หั ว ใ จ ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ร า ชิ นี น า ถ
โ ร ง พ ย า บ า ล ศิ ริ ร า ช

แนวทางการปฏิ บัติ ก ารกู้ชี วิ ต ค.ศ.2015
• การทบทวนแนวทางการปฏิบตั กิ ารกู้ชีพ ค.ศ. 2015 ได้ ความร่วมมือจากกลุม่ หลัก ๆ 2
กลุม่ ได้ แก่
1. American Heart Association (AHA)
2. European Resuscitation Council (ERC)
เกิดเป็ นความร่วมมือที่เรี ยกว่า International Liaison Committee
On Resuscitation (ILCOR)
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หลัก ฐานทางการแพทย์ นํา ไปสู่ก ารปฏิ บัติ

การปฏิ บัติ ก ารกู้ชี พ เบื อ้ งต้ น ในผู้ใ หญ่
(ADULT BASIC LIFE SUPPORT)
• การเรมปฏบตการกู
ิ่ ป ิ ั ิ ้ ชีพเบองตน
ื ้ ้ โดยผู
โ ้ ที่เหน็
เหตุการณ์อย่างทันที (bystander CPR) จะ
ช่วยเพิ่มโอกาสรอดชีวิต 2 – 4 เท่า
• ดังนันในปี
้
ค.ศ. 2015 จึงเน้ นยํ ้าถึงองค์ประกอบ
สําคัญ 3 อย่าง ได้ แก่ bystander CPR,
Emergency Medical Service
Dispatcher (Telephone Assisted
CPR) และ Public or onsite AED
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ห่ ว งโซ่ ก ารรอดชี วิ ต
(CHAIN OF SURVIVAL)

ห่ ว งโซ่ ก ารรอดชี วิ ต
(CHAIN OF SURVIVAL)
ประกอบด้ วย (Action and outcome)
1. สังเกตอาการที่อาจนําไปสูภ่ าวะหัวใจหยุดเต้ น (cardiac
arrest) โดยเฉพาะอาการเจ็บแน่นหน้ าอกที่เรี ยกว่า Angina
Pectoris แล้ วรี บโทรขอความช่วยเหลือ แต่ถ้าผู้ป่วยหมดสติให้
รี บเข้ าประเมินว่าน่าจะมีภาวะหัวใจหยุดุ เต้ นหรื อไม่
(Early recognition and Call for help
– to prevention cardiac arrest)
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ห่ ว งโซ่ ก ารรอดชี วิ ต
(CHAIN OF SURVIVAL)
2. เริ่มปฏิบตั ิการกู้ชีพเบื ้องต้ นทันที
(Early CPR – to buy time)
3. รี บทําการกระตุกหัวใจด้ วยไฟฟ้า
(Early defibrillation – to restart the heart)
4. การดูแลหลังการมีสญ
ั ญาณชีพ
(Post Resuscitation care – to restore quality of life)

EARLY RECOGNITION AND CALL FOR HELP
• เมื่อพบผู้ป่วยหมดสติ ให้ ประเมิน 2 อย่างได้ แก่
1. เรี ยกและตบที่ไหล่เบา ๆ 2 ข้ างแล้ วไม่ตอบสนอง (Unresponsiveness)
2. หายใจผิดปกติหรื อไม่หายใจ (Not breathing normally or Gasping)
• ถ้้ าผู้ ป่วยมีีทงั ้ 2 อย่า่ งให้
ใ ้ สงสัยั ว่า่ เกิิด cardiac arrest ให้
ใ ้ รี บโโทรศัพั ท์์ขอความ
ช่วยเหลือทันที
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การเริ่ ม ปฏิ บัต การกู้ ชี พ เบื อ้ งต้ น โดยผู้เ ห็ น เหตุก ารณ์
(EARLY BYSTANDER CPR)
• ถ้ าผู้เห็นเหตุการณ์ไม่เคยผ่านการฝึ กอบรม CPR ให้ ทําการกดหน้ าอกเพียงอย่าง
เดียว (Chest Compression Only CPR) โดยฟั งคําแนะนําทางโทรศัพท์จากทีม
แพทย์ผ้ ชู ่วยเหลือ
ถ้ าผ้ เหนเหตุ
ห็นเหตการณ์
การณเคยผานการฝกอบรม
เคยผ่านการฝึ กอบรม CPR ใหทาการกดหนาอกสลบกบการ
ให้ ทําการกดหน้ าอกสลับกับการ
• ถาผู
ช่วยหายใจ ถ้ าทําได้

การเริ่ ม ปฏิ บัต การกู้ ชี พ เบื อ้ งต้ น โดยผู้เ ห็ น เหตุก ารณ์
(EARLY BYSTANDER CPR)
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EARLY DEFIBRILLATION WITH AED

เรี ยกไม่ ร้ ู ตัว และหายใจไม่ ปกติ
เรี ยกขอความช่ วยเหลือจากทีมฉุกเฉิน
เริ่มกดหน้ าอก 30 ครั ง้
สลับกับช่ วยหายใจ 2 ครั ง้
กดหน้ าอกสลับกับช่ วยหายใจในอัตรา 30:2

ในทันทีท่ ี AED มาถึง เปิ ดสวิชต์ และทําตามคําแนะนํา
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การกดหน้ า อก
(CHEST COMPRESSION)

•
•

นัง่ คุกเข่าข้ าง ๆ ผู้ป่วย
วางส้ นมือข้ างหนึง่ ตรงกลางหน้ าอกผู้ป่วย
บริเวณครึ่งล่างของกระดูกหน้ าอก

การกดหน้ า อก
(CHEST COMPRESSION)

• วางส้ นมืออีกข้ างหนึง่ ซ้ อนบนมือแรก
ล็อกนิ ้วมือเข้ าด้ วยกกัน และมัน่ ใจว่าไม่กดนํ ้าหนักบน
กระดูกซี่โครงของผู้ป่วย
• แขน 2 ข้ างเหยียดตรง
• ไม่กดนํ ้าหนักบนปลายล่างของกระดูกหน้ าอกหรื อ
ช่องท้ องบริ เวณลิ ้นปี่
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การกดหน้ า อก
(CHEST COMPRESSION)

• วางแขนให้ เหยียดตรงในแนวดิ่ง กดหน้ าอกผู้ป่วยให้
ลึกประมาณ 5 เซนติเมตร (แตลึกไม่เกิน 6 เซนติเมตร)
• ทุกครัง้ ที่กดหน้ าอกแล้ ว เมื่อปล่อยแรงกด อย่าให้ มือที่
วางลอยจากกระดูกหน้ าอก
• กดหน้ าอกด้ วยอัตราเร็ ว 100 – 120 ครัง้ ต่อนาที

คํา แนะนํา ใหม่ ใ น GUIDELINE CPR 2015
• กดหน้ าอกลึกอย่างน้ อย 5 เซนติเมตร (2 นิ ้ว)แต่ไม่เกิน 6 เซนติเมตร (2.4 นิ ้ว)เพราะ
การกดลึกึ เกินมีีโอกาสทําให้ เกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึนึ ้
(เดิมใน Guideline CPR 2010 แค่กดลึกอย่างน้ อย 5 เซนติเมตรเท่านัน)
้
• กดหน้ าอกด้ วยอัตราเร็ ว 100 – 120 ครัง้ ต่อนาที
เพราะจากผลการศึกษาพบว่าอัตราเร็ วในช่วงนี ้จะทําให้ ผ้ป่ วยรอดชี
เพราะจากผลการศกษาพบวาอตราเรวในชวงนจะทาใหผู
วยรอดชวตไดมากทสุ
วิตได้ มากที่สด
การกดหน้ าอกเร็วเกินไป ทําให้ ความลึกไม่ได้ ตามต้ องการ
(เดิมใน Guideline CPR 2010 แค่กดด้ วยอัตราเร็ วอย่างน้ อย 100 ครัง้ ต่อนาที)

8

15/12/58

การเปิ ดทางเดิ น หายใจและช่ ว ยหายใจ
(AIRWAY AND BREATHING)
• เปิ ดทางเดินหายใจ
ด้ วย กดหน้ าผาก และ
เชยคาง
(Head tilt and
Chin lift)
• ช่วยหายใจโดยเป่ าลม
จนหน้ าอกผู้ป่วย
ยกขึ ้น ใช้ เวลา
ป
ประมาณ
1 วนาท
ิ ี
• กดหน้ าผากและเชย
คางขณะเอาปากออก
จากผู้ป่วย รอให้
หน้ าอกผู้ป่วยยุบลง
จึงเป่ าปากอีก 1 ครัง้

กดหน้ า อกและช่ ว ยหายใจจน AED มาถึ ง
กดหน้ าอกสลับกับช่วยหายใจในอัตรา 30 : 2

กดหน้ าอกด้ วยอัตราเร็ ว 100 – 120 ครัง้ ต่อนาที

9

15/12/58

เมื่ อ AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR(AED) มาถึ ง

• ในทันทีที่ AED มาถึง ให้ เริ่ มเปิ ดสวิชต์เครื่ องทันที
• ติดแผ่นกระตุกหัวใจที่หน้ าอกผู้ป่วย
• ถ้ ามีผ้ ชู ่วยเหลือมากกว่า 1 คน ให้ ผ้ ชู ่วยติดแผ่น
กระตุกหัวใจแทน เพื่อให้ การกดหน้ าอกทําได้ ตอ่ เนื่อง

เมื่ อ AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR(AED) มาถึ ง

• แน่ใจว่าไม่มีใครสัมผัสผู้ป่วย ขณะเครื่ องทําการ
วิเคราะห์การเต้ นหัวใจ
วเคราะหการเตนหวใจ
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เมื่ อ AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR(AED) มาถึ ง

• เมื่อเคริ่ องแนะนําให้ ทําการข็อคหรื อกระตุกหัวใจ
ต้้ องแน่ใ่ จว่า่ ไม่
ไ ม่ ีใครสัมั ผัสั ผู้ป่วย กดปุ่ป่ มช็อ็ คหรืื อ
ปุ่ มที่มีไฟกระพริ บ
• กดหน้ าอกต่อทันทีสลับการช่วยหายใจในอัตรา
30: 2 และฟั งเสียงคําแนะนําจากเครื่ อง

เมื่ อ AUTOMATED EXTERNAL DEFIBRILLATOR(AED) มาถึ ง

• แต่ถ้าเครื่ องไม่แนะนําให้ ทําการช็อคหรื อกระตุก
หัวั ใจ
ใ ให้
ใ ้ เริิ่ มกดหน้้ าอกทันั ทีี และฟัฟั งเสียี งคําํ แนะนํํา
จากเครื่ อง
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ในกรณี ที่ ไ ม่ มี AED

ถ้ถาา AED ยงมาไมถง
ยังมาไม่ถึง ใหกดหนาอกตอไปเรอย
ให้ กดหน้ าอกต่อไปเรื่ อย ๆ
อย่าหยุดจนกว่า
ไม • ทีมช่วยเหลือทางการแพทย์มาถึง
• ผู้ป่วยตื่นขึ ้น ลืมตา หรื อหายใจปกติแล้ ว
• ผู้ช่วยเหลือเหนื่อยล้ า
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ในกรณี ที่ ผ้ ูป่ วยสํา ลัก อาหาร
(FOREIGN BODY AIRWAY OBSTRUCTION)
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แนวทางปฏิ บัติ ก ารกู้ชี พ ขัน้ สูง
(ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)
ใ Guideline
ใน
G id li CPR 2015 ได้
ไ ้ แนะนาดั
ํ งั ต่อ่ ไปนี
ไป ี ้
1. ทําการช็อคหรื อกระตุกหัวใจทันที (defibrillation) ถ้ าจังหวะหัวใจ
ผิดปกติแบบ Ventricular fibrillation หรื อ Pulseless VT ด้ วย
พลังงานอย่างน้ อย 150 จูลส์ 1 ครัง้ ตามด้ วยการกดหน้ าอกต่อทันที
เปิ ดทางให้ สารนํ ้าและยาทางหลอดเลือดดําหรื อทางกระดูก
2. เมื่อ CPR ครบ 2 นาที ถ้ ายังเป็ น VF หรื อ pulseless VT ให้ ทําการ
กระตุกหัวใจครัง้ ที่ 2 ตามด้ วยการให้ ยาตัวแรก คือ Adrenaline
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แนวทางปฏิ บัติ ก ารกู้ชี พ ขัน้ สูง
(ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)
ยา Adrenaline ใช้ ขนาด 1 มิลลิกรัม ซํ ้าได้ ทกุ ๆ 3 – 5 นาที
3. เมื่อ CPR ครบ 2 นาที ถ้ ายังเป็ น VF หรื อ pulseless VT ให้ ทําการ
กระตุกหัวใจครัง้ ที่ 3 ตามด้ วยการให้ ยาตัวที่ 2 คือ Amiodarone ขนาด
300 มลลกรม
มิลลิกรัม ซํซาไดอก
้าได้ อีก 150 มลลกรม
มิลลิกรัม
4. ไม่แนะนําให้ ใช้ ยา Vasopressin เนื่องจากไม่ได้ ประโยชน์ดีกว่า
Adrenaline จึงเอาชื่อยาออกจาก ACLS algorithm box

แนวทางปฏิ บัติ ก ารกู้ชี พ ขัน้ สูง
(ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)
5. ในผู้ป่วยที่มีจงั หวะหัวใจผิดปกติแบบ Pulseless Electrical Activity (PEA) หรื อ
Asystole ไม่มีการช็อคหรื อกระตุกหัวใจด้ วยไฟฟ้า (defibrillation) ให้ เฉพาะยา
Adrenaline ขนาด 1 มิลลิกรัม ซํ ้าได้ ทกุ ๆ 3 – 5 นาทีเช่นเดียวกับ VF
6. พยายามหาสาเหตุที่แก้้ ไขได้
ไ ้ (reversible causes) ขณะ CPR ได้
ไ ้ แก่่ 5H,5T
(ทาง ERC ยุบเหลือ 4H,4T เอา hydrogen ion รวมกับ hypo/hyperkalemia
และรวม thrombosis ของ pulmonary และ coronary เข้ าด้ วยกัน )
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หาสาเหตุที่ แ ก้ ไ ขได้ (REVERSIBLE CAUSES)

แนวทางปฏิ บัติ ก ารกู้ชี พ ขัน้ สูง
(ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)
7
7.

แนะนาใหวดคารบอนไดออกไซดของลมหายใจ
แนะนํ
าให้ วดั คาร์ บอนไดออกไซด์ของลมหายใจ (End
(End-tidal
tidal CO2) โดยดู
โดยดรปคลื
รูปคลน่น
(capnography waveform) ขณะ CPR เพื่อ
7.1 ช่วยยืนยันว่าใส่ทอ่ ช่วยหายใจเข้ าทางเดินหายใจจริ ง ๆ
7.2 เมื่อระดับ End-tidal CO2 < 20 mmHg ควรปรับปรุงคุณภาพการทํา
CPR (CPR quality) เช่น กดหน้ าอกลึก ปล่อยให้ หน้ าอกยกตัวขึ ้นจนสุด
(Full chest recoil) หยุดกดหน้ าอกให้ น้อยที่สดุ (minimal interruption)
และอย่าหยุดกดหน้ าอกเกิน 10 วินาที (prepause shock) ก่อน defibrillation
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CAPNOGRAPHY WAVEFORM

แนวทางปฏิ บัติ ก ารกู้ชี พ ขัน้ สูง
(ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)
• ถ้ าไม่สามารถทําให้ End-tidal CO2 > 10 mmHg หลัง CPR ผ่านไป 20 นาที
พยากรณ์โรคจะไม่ดี
8. ยาอื่น ๆ ที่ใช้ ในขณะ CPR
8 1 ERC แนะนาวาไมควรใช
8.1
แนะนําว่าไม่ควรใช้ lidocaine ยกเวนไมม
ยกเว้ นไม่มี Amiodarone ใข
ใข้
8.2 ไม่ใช้ magnesium แบบ routine
8.3 ใน hyperkalemia ใช้ calcium chloride 10 ml หรื อ calcium gluconate 30 ml

18

15/12/58

แนวทางปฏิ บัติ ก ารกู้ชี พ ขัน้ สูง
(ADVANCED CARDIAC LIFE SUPPORT)
8.4 ไม่แนะนําให้ ใช้ Sodium bicarbonate แบบ routine ใช้ เฉพาะใน hyperkalemia
หรื อ tricyclic antidepressant overdose

9. การให้ สารนํ ้าควรให้ ในรูป isotonic saline
10 ในขณะ CPR ใหออกซเจน
10.
ให้ ออกซิเจน 100%
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ประเด็ น อื่ น ๆ ใน CPR GUIDELINE 2015
• ในผู้ป่วยที่สงสัย opioid overdose แนะนําให้ แพทย์ บุคคลทัว่ ไปหรื อผู้ใกล้ ชิด
ฝึ กใช้ naloxone ทางจมูกหรื อทางกล้ ามเนื ้อ
• ในการประชุม CPR congress guideline 2015 ของ ERC ไม่ได้ มีการพูดถึง
algorithm ของ periarrest rhythm ไดแก
ได้ แก่ tachycardia และ bradycardia
algorithm
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