
การช่วยฟ้ืนคนืชีพพืน้ฐาน CPR

การช่วยฟ้ืนคืนชีพ หมายถึง การปฏิบติัเพ่ือช่วยชีวิตคนหวัใจหยดุเตน้หรือ คนท่ีหยดุหายใจอยา่ง
กระทนัหนัโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือทางการแพทยแ์ต่อยา่งไร แต่เพียงใชแ้รงมือกดท่ีหนา้อกและเป่าลมเขา้ปาก
ผูป่้วย กส็ามารถท าใหห้วัใจท่ีหยดุเตน้ สามารถกลบัมาเตน้ใหม่ได ้เลือดไปเล้ียงสมองได้ ท าใหเ้ราสามารถ
ช่วยชีวิตคนท่ีเรารักหรือคนท่ีเราพบเห็นได ้CPR จะท าเม่ือผูป่้วยหยดุหายใจและหวัใจหยุดเตน้ ควรท า CPR 
ทนัทีภายใน 4 นาทีแรกหลงัจากหวัใจหยดุเตน้  



ขั้นตอนการช่วยฟ้ืนคนืชีพพืน้ฐาน CPR

1. ตรวจดูระดบัความรู้สึกตวั "คุณเป็นอะไร" ใหเ้รียกหรือเขยา่ตวัผูป่้วย ขอความช่วยเหลือ
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2. จดัใหผู้ป่้วยนอนหงาย คุกเข่าขา้งตวัผูป่้วยใชมื้อหน่ึงประคองศีรษะ อีกมือหน่ึงออ้มรักแร้มาท่ีไหล่ 
พลิกใหผู้ป่้วยนอนหงาย

3. เปิดทางเดินหายใจใชมื้อกดหนา้ผาก อีกมือหน่ึงดนัคางใหห้นา้แหงนข้ึน ถา้มีส่ิงขดัขวางทางเดิน
หายใจ เช่น เศษอาหาร หรือส่ิงแปลกปลอมอยูใ่นปาก ใหใ้ชมื้อลว้งออกเพื่อท าใหท้างเดินหายใจโล่ง



4. ตรวจดูการหายใจ มองไปทางปลายเทา้ผูป่้วยใหหู้ชิดกบัปากผูป่้วย เพื่อฟังเสียงหายใจ 
แกม้สัมผสัลมหายใจ ตาดูการเคล่ือนไหวของทรวงอกประเมินวา่ ผูป่้วยหายใจไดเ้องหรือ
เปล่า ถา้ผูป่้วยหายใจเองไดเ้พียงพอจดัใหน้อนตะแคงก่ึงคว  ่าเพื่อพกั



5. ช่วยหายใจดว้ยการเป่าปาก 10-12 คร้ัง ใน 1 นาที ถา้ผูป่้วยไม่หายใจใหช่้วยเป่าปาก โดย
ใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีของมือท่ีอยูเ่หนือศีรษะ บีบจมูกใหแ้น่น ฝ่ามือกดหนา้ผากใหห้นา้
แหงนข้ึน น้ิวช้ีและน้ิวกลางของมืออีกขา้งเชยคางผูป่้วยข้ึน ผูช่้วยเหลือสูดหายใจเขา้เตม็ท่ี
ประกบปากกบัผูป่้วยใหส้นิท แลว้เป่าลมเขา้ปากผูป่้วยชา้ๆ แต่แรง 10-12 คร้ัง ใน 1 นาที 
สังเกตดูขณะท่ีเป่าลมเขา้ หนา้อกของผูป่้วยกระเพื่อมข้ึน



6. ตรวจชีพจรในเวลา 5-10 นาที วางน้ิวช้ีและน้ิวกลางบนหลอดลม ของผูป่้วย แลว้เล่ือนน้ิวลงไป
ดา้นขา้งระหวา่งหลอดลมกบักลา้มเน้ือคอ คล าการเตน้ของชีพจรเส้นเลือดใหญ่ท่ีคอ พร้อมสังเกต
การหายใจของผูป่้วย

- ถา้คล าชีพจรได ้แต่ไม่หายใจ ใหช่้วยหายใจดว้ยการเป่าปากทุก 5 วินาที โดยนบัหน่ึง...และ
สอง...และสาม...และส่ี...และหา้... เป่าปาก 1 คร้ัง (10-20 คร้ัง ใน 1 นาที) 

- ถา้คล าชีพจรไม่ไดห้รือหวัใจหยดุเตน้ ใหช่้วยกดหนา้อก



7. การกดหนา้อก วางต าแหน่งมือ คุกเข่าขา้งตวัผูป่้วย วางน้ิวช้ีและน้ิวกลางบริเวณปลาย
กระดูกหนา้อก ทางฝ่ามือซา้ย ต่อจากน้ิวช้ีบนกระดูก



วิธีกดหนา้อก ผูช่้วยเหลือเหยยีดแขนตรง โนม้ตวัตั้งฉากกบัอก ท้ิงน ้าหนกัลงบนแขนออกแรงกด
ท่ีฝ่ามือใหห้นา้อกยบุลงประมาณ 1.5-2 น้ิว กดหนา้อกสม ่าเสมอ 15 คร้ัง ใน 10 วินาที โดยนบั
หน่ึง...และสอง...และสาม...และส่ี... จนครบ 15 คร้ัง สลบักบัเป่าปาก 2 คร้ัง นบัเป็น 1 รอบ ท า 4
รอบ ใน 1 นาที (อตัราประมาณ 80 คร้ัง ใน 1 นาที)
ส าหรับผูช่้วยเหลือ 2 คน คนหน่ึงกดหนา้อก 5 คร้ัง สลบักบัคนท่ีสองเป่าปาก 1 คร้ัง (อตัรา
ประมาณ 60 คร้ัง ใน 1 นาที)



8. ตรวจชีพจรและหายใจซ ้ า ทุก 3-4 นาที และใหก้ารช่วยเหลือ
8.1 ถา้ไม่มีชีพจรและไม่หายใจ

- ผูช่้วยเหลือ 1 คน กดหนา้อก 15 คร้ัง เป่าปาก 2 คร้ัง ท า 4 รอบ ใน 1 นาที
- ผูช่้วยเหลือ 2 คน กดหนา้อก 5 คร้ัง เป่าปาก 1 คร้ัง
- ตรวจชีพจรและหายใจซ ้ าทุก 3-4 นาที
- รอจนกวา่จะมีคนมาช่วยหรือหน่วยแพทยฉุ์กเฉินมาถึง

8.2 ถา้มีชีพจรและไม่หายใจ
- ช่วยเป่าปาก 15 คร้ัง ใน 1 นาที
- ตรวจชีพจรและหายใจซ ้ าทุก 3-4 นาที
- รอจนกวา่จะมีคนมาช่วยหรือหน่วยแพทยฉุ์กเฉินมาถึง



8.3 ถา้มีชีพจรและหายใจเองได้
- เฝ้าดูอาการอยา่งใกลชิ้ด
- ตรวจชีพจรและหายใจซ ้ าทุก 3-4 นาที
- รอจนกวา่จะมีคนมาช่วยหรือหน่วยแพทยฉุ์กเฉินมาถึง



ผู้ช่วยเหลอืเตรียมข้อมูลเพิม่เติมส าหรับหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

*  บริเวณท่ีผูป่้วยถกูพบ เช่น ช่ือถนน เลขท่ีบา้น
*  เบอร์โทรศพัทท่ี์หน่วยแพทยฉุ์กเฉินจะติดต่อกลบั
*  ส่ิงท่ีเกิดข้ึน เช่น อุบติัเหตุรถชนกนั โรคหวัใจ ก าเริบ ฯลฯ
* จ านวนผูป่้วยท่ีตอ้งการความช่วยเหลือ
*  สภาพผูป่้วยท่ีพบ
*  ความช่วยเหลือท่ีถกูใหก้บัผูป่้วยแลว้
*  ขอ้มูลต่างๆ ท่ีอาจถกูร้องขอเพิ่มเติม



การจัดท่าผู้ป่วยหลงัปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพ

หลงัปฏิบติัการช่วยฟ้ืนคืนชีพ จนกระทัง่ผูป่้วยมีชีพจรและหายใจไดเ้องแลว้ แต่ยงัหมดสติอยูห่รือ
พบผูป่้วยหมดสติ แต่ยงัมีชีพจรและหายใจอยู ่ควรจดัใหอ้ยูใ่นท่าพกัฟ้ืน (recovery position) ซ่ึงท่าน้ีจะ
ช่วยป้องกนัล้ินตกไปอุดกั้นทางเดินหายใจ ช่วยใหน้ ้าลายหรือเสมหะไหลออกจากปากได ้ท าให้
ปลอดภยัจากการสูดส าลกั การจดัท่าท าไดด้งัน้ี

1. นัง่คุกเข่าขา้ง ๆ ผูป่้วย ท า head tilt chin lift เหยยีดขาผูป่้วยใหต้รง จบัแขนดา้นใกลต้วังอและ
หงายมือข้ึนดงัภาพ



2. จบัแขนดา้นไกลตวัขา้มหนา้อกมาวางมือไวท่ี้แกม้อีกขา้งหน่ึง

3. ใชแ้ขนอีกขา้งหน่ึงจบัขาไว ้ดึงพลิกตวัผูป่้วยใหเ้ข่างอขา้มตวัมาดา้นท่ีผูป้ฏิบติัอยู ่ใหผู้ป่้วยอยูใ่นท่าตะแคง



4. จบัศีรษะแหงนเลก็นอ้ย เพื่อเปิดทางเดินหายใจใหโ้ล่ง ปรับมือใหอ้ยูใ่ตแ้กม้ และจดัขาใหง้อเลก็นอ้ย



อนัตรายจากการกู้ชีวิต
1. การวางมือไม่ถกูตอ้ง ท าใหก้ระดูกซ่ีโครงหรือปลายกระดูกหนา้อกไปท่ิมอวยัวะภายใน กระตุน้ให้
เลือดออกมากจนเสียชีวิตได้
2. ไม่ปล่อยมือหลงัจากกดหนา้อก ท าใหห้วัใจขยายตวัไม่ได ้เลือดกลบัสู่หวัใจไดน้อ้ย การกดหนา้อกคร้ัง
ต่อไปจะมีเลือดออก จากหวัใจนอ้ยลง ไม่เพียงพอกบัความตอ้งการของร่างกาย 
3. การกดหนา้อกเร็วและแรงเกินไป อาจท าใหห้วัใจช ้า หรือกระดูกไดก้ดหนา้อกลึกเกินกวา่ 3 น้ิว อาจท าให้
เกิดหวัใจช ้าได ้
4. เป่าลมเขา้ปากมากเกินไป หรือเปิดทางเดินหายใจไม่โล่ง ท าใหล้มเขา้กระเพาะอาหารแทนปอด เกิดทอ้งอืด 
เศษอาหารและน ้าลน้ออกมา และเขา้ไปในหลอดลมได้



อนัตายจากการกู้ชีวิต

ขั้นตอนการปฏิบติัการฟ้ืนคืนชีพในเดก็ท าคลา้ยของผูใ้หญ่ แต่มีขอ้แตกต่างกนัคือ
1. เดก็เลก็ไม่ควรแหงนคอมากเพราะหลอดลมยงัอ่อนอยู ่อาจมีการตีบตนัได้
2. การเป่าปากควรประกบครอบทั้งปากและจมูก
3. ส าหรับเดก็อายตุ  ่ากวา่ 1 ขวบ 

- เป่าปากและจมูกคร้ังละ 3 วินาที
- ใหค้ล าชีพจรท่ี brachial pulse
- หาต าแหน่งกดนวดหวัใจโดย ลากเส้นตรงผา่นหวันมจากดา้นซา้ยถึงดา้นขวา วางน้ิวมือ 3 น้ิว (น้ิวช้ี 

น้ิวกลาง และน้ิวนาง) ถดัจากแนวเส้นตรงท่ีวดัไดบ้นกระดูกหนา้อก จากนั้นยกน้ิวช้ีข้ึน ใชน้ิ้วกลางและน้ิวนาง
กดลงเบาๆ ใหก้ระดูกหนา้อกยบุลง 0.5 - 1 น้ิว

- นวดหวัใจดว้ยอตัราเร็ว 100-120 คร้ัง/นาที โดยนวดหวัใจ 5 คร้ัง เป่าปาก 1 คร้ัง เม่ือท าครบ 10 รอบ
แลว้ประเมินโดยการจบัชีพจร 



หน่วยแพทย์ 24 ช่ัวโมง โทร. 1669 

ความเจบ็ป่วยเกิดข้ึนไดทุ้กท่ีทุกเวลา ไม่วา่จะเกิดจากอุบติัเหตุ หรืออาการป่วยเฉียบพลนัจากโรคภยั หาก
รักษาไม่ทนัการณ์โอกาสรอดชีวิตอาจมีไม่มาก 'หน่วยแพทยฉุ์กเฉิน' จึงพร้อมปฏิบติัหนา้ท่ี 24 ชม. เพื่อน าผูป่้วย
เขา้สู่การรักษาในโรงพยาบาลอยา่งทนัท่วงที พวกเขาอุทิศตวัเพื่อคนไขโ้ดยไม่หวงัผลตอบแทน      

ปัจจุบนัพบวา่ผูป่้วยจากอุบติัเหตุและผูป่้วยฉุกเฉินมีแนวโนม้เพิ่มมากข้ึน การช่วยเหลือผูป่้วยส่วนใหญ่ท่ี
ผา่นมายงัไม่ทนัการณ์และไม่เหมาะสมตามหลกัวิชาแพทย ์ท าใหมี้ผูเ้สียชีวิตและพิการ มากข้ึน ส านกังานระบบ
บริการการแพทยฉุ์กเฉินซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารสนบัสนุนของกระทรวงสาธารณสุข และส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ ไดจ้ดัระบบบริการการแพทยฉุ์กเฉินครอบคลุมทั้ง 76 จงัหวดั และสนบัสนุนใหเ้ทศบาลและ
องคก์ารบริหารส่วนต าบล จดัตั้งหน่วยกูชี้พเพื่อกระจายการใหบ้ริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีใหม้ากท่ีสุด  ซ่ึงจะ
ช่วยใหผู้ป่้วยไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที ทนัทีท่ีโทร. แจง้ 1669 พวกเขาจะไปถึงท่ี เป็นบริการฟรีท่ีไม่
เก่ียงวา่น ้าจะท่วม ไฟจะไหม ้หรือตอ้งฝ่าเขา้ไปในเขตระเบิด


