
การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
 

Basic Life Support 



ห่วงโซ่แห่งการรอดชีวิต  (Chain of survival) 

1. การประเมินผู้ป่วย เรียกขอความช่วยเหลือหรือเรียกบริการ
การแพทย์ฉุกเฉิน  1669  ทันที 

2. ท าการกดหน้าอกอย่างถูกต้องและทันท่วงที 
3. ท าการช็อกไฟฟ้าหัวใจ เมื่อมีข้อบ่งชี้ 
4. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. การดูแลภายหลังการช่วยฟื้นคืนชีพ 



ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 



ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

 
 
        ท าโดยการตบที่หัวไหล่ของคนไข้เบาๆ และตะโกนเรียกเสียงดังๆ  
เพื่อประเมินการตอบสนองของผู้ป่วย  หากไม่มีการตอบสนองให้ท าการ 
เรียกขอความช่วยเหลือในทันที ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 1669  โดยขอ 
ผู้ช่วยและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ แจ้งข้อมูลเบื้องต้นท่ีส าคัญ เช่น สถานที่ 
เกิดเหตุ สภาพเหตุการณ์ที่พบเห็นรวมถึงสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ จ านวน 
ผู้ป่วย การรักษาที่ให้ไป เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 
 
         
         

การประเมินผู้ป่วยและเรียกขอความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที 1 



ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

 
        ส าหรับประชาชนทั่วไป : ไม่แนะน าให้ท า 
        ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์ : ให้คล าชีพจร โดยใช้เวลาไม่เกิน  
10 วินาที หากผู้ประเมินไม่แน่ใจว่าผู้ป่วยมีชีพจรหรือไม่ ให้ท าการกด 
หน้าอกในทันที และท าการประเมินชีพจรซ้ าทุกๆ 2 นาทีของการช่วย 
ฟื้นคืนชีพ 
         
         

การคล าชีพจร 2 



ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

 ท าการกดหน้าอก 3 
 
 
        โดยการจัดผู้ป่วยให้อยู่ในท่านอนหงายบนพื้นผิวที่แข็ง ในสถานท่ี 
ปลอดภัย  จากนั้นให้ผู้ช่วยเหลือใช้ส้นมือข้างหนึ่งวางบริเวณครึ่งล่าง 
ของกระดูกหน้าอก วางมืออีกข้างหนึ่งทาบหรือประสานลงไป จากนั้นท า 
การกดหน้าอก เพื่อท าให้เกิดการไหลเวียนโลหิตในขณะที่ท าการช่วยฟื้น 
คืนชีพ 
         
         



หลักการกดหน้าอก 

-  กดหน้าอกแรงและเร็ว โดยกดหน้าอกลึกอย่างน้อย 2 นิ้ว (5 ซม.) ด้วย
อัตราเร็วอย่างน้อย 100 ครั้งต่อนาที ปล่อยให้มีการขยายของทรวงอก
กลับคืนจนสุด เพื่อให้หัวใจรับเลือดส าหรับการสูบฉีดครั้งต่อไป 
-  รบกวนการกดหน้าอกให้น้อยที่สุด โดยสามารถหยุดการกดหน้าอกได้
ไม่เกิน 10 วินาที ในกรณีดังต่อไปนี้ 
          ๏  การคล าชีพจร (ส าหรับบุคลากรทางการแพทย์) 
          ๏  มีการช็อกไฟฟ้าหัวใจ 
          ๏  ต้องการหยุดเพื่อใส่อุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจขั้นสูง 
-  ในกรณีที่มีผู้ช่วยเหลืออย่างน้อย 2 คน ให้เปลี่ยนบทบาทผู้ท าการกด
หน้าอกทุกๆ 2 นาที หรือกดหน้าอกสลับการช่วยหายใจครบ 5 รอบ  
(30:2) 



ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

 การเปิดทางเดินหายใจ 4 

 
        ส าหรับประชาชนทั่วไป : ท าในกรณีที่มั่นใจว่าสามารถท าได้ 
ทั้งการกดหน้าอกและช่วยหายใจ โดยใช้วิธีแหงนหน้าและเชยคาง  
(head tilt - chin lift)    ในผู้ป่วยที่สงสัยว่าจะมีการบาดเจ็บของ 
กระดูกสันหลังบริเวณคอ แนะน าให้เปิดทางเดินหายใจด้วยวิธียก 
ขากรรไกร (jaw thrust) 
         
         



Jaw thrust 



ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

 การช่วยหายใจ 5 
 
        ส าหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่เคยเข้ารับการฝึกอบรม : ควรท าการกดหน้าอก 
แต่เพียงอย่างเดียว ไม่ต้องช่วยหายใจ จนกว่าเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจมาถึงและ 
พร้อมใช้งาน หรือมีบุคลากรทางการแพทย์มาดูแลผู้ป่วย  เนื่องจากในช่วงแรก 
ที่ผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น ระดับออกซิเจนในกระแสเลือดยังคงพอเพียงอยู่อีก 
ระยะหนึ่ง และในขณะที่มีการกดหน้าอกนั้น การขยายของทรวงอกจะท าให ้
เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซได ้
        ส าหรับบุคคลทั่วไปที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม : ควรกดหน้าอก 30 ครั้ง  
สลับกับการช่วยหายใจ 2 ครั้ง  (การจะช่วยหายใจหรือไม่ แล้วแต่ความสมัคร 
ใจของผู้ท า) 
         
         



หลักการช่วยหายใจ 

-  ท าการกดหน้าอกไปกอ่น 30 ครั้ง แล้วจึงเริ่มท าการช่วยหายใจ 2 ครั้ง 
-  ช่วยหายใจมากกว่า 1 วินาทีในแต่ละครั้ง 
-  ช่วยหายใจด้วยปริมาตรเพียงพอที่เห็นหน้าอกเคลื่อนไหว   
การช่วยหายใจด้วยปริมาตรสูงเกินไปจะท าให้เกิดการโป่งพองของ
กระเพาะอาหารและเสี่ยงต่อการส าลัก 
-  ใช้อัตราการกดหน้าอก 30 ครั้งต่อการช่วยหายใจ 2 ครั้ง (30:2) 

จุดประสงค์หลักในการช่วยหายใจคือ การรักษาระดับออกซิเจนให้
เพียงพอและขับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ดังนั้นในผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้น

เนื่องจากการขาดอากาศ เช่น จมน้ า จึงต้องรีบกดหน้าอกและ 
ช่วยหายใจ 5 รอบหรือ 2 นาที ก่อนการร้องขอความช่วยเหลือ  



วิธีการช่วยหายใจ 

การช่วยหายใจแบบปากต่อปาก 
(mouth-to-mouth)   โดยการ
ประกบปากของผู้ช่วยเหลือ เข้า
กับปากของผูป้่วยให้สนิท ปิด
จมูก ท าการสูดลมเข้าปอดดว้ย
ปริมาตรเท่าปกติ   

ในขณะเป่าลมควรช าเลืองดูบริเวณทรวงอกของผู้ป่วยว่ามีการขยับหรือไม่  
หากผู้ป่วยมีชีพจรแต่ต้องการการช่วยหายใจ  ให้ท าการช่วยหายใจในอัตรา 
5-6 วินาทีต่อคร้ัง 



วิธีการช่วยหายใจ 

การช่วยหายใจแบบใช้อุปกรณ์ป้องกัน (mouth-to-barrier device)   
เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่อาจติดต่อผ่านจากการสัมผัส
โดยตรง 



วิธีการช่วยหายใจ 

การช่วยหายใจแบบปากต่อ
จมูก (mouth-to-nose)    
การเป่าจมูกแนะน าให้ท าใน
กรณีที่ไม่สามารถช่วยหายใจ
ทางปากได้ เช่น ผู้ป่วยที่ได้รับ
บาดเจ็บบริเวณปาก หรือไม่
สามารถเปิดปากได้ เป็นต้น 



วิธีการช่วยหายใจ 

การช่วยหายใจโดยใช้  
bag-mask การช่วยหายใจโดยใช ้

อุปกรณ์ ช่วยหายใจขั้นสูง 



ขั้นตอนในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 

 การช็อกไฟฟ้าหัวใจโดยใช้เคร่ืองช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ 6 

1.  เปิดเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจ 
2.  ท าตามค าสั่งของเครื่อง เช่น แปะแผ่น electrode ตามต าแหน่งที่
ก าหนด 
3.  หากเครื่องแนะน าให้ช็อกไฟฟ้าหัวใจ ให้ถอยห่างจากผู้ป่วย กดปุ่ม
ช็อก และกดหน้าอกต่อทันที  ระวังไม่ให้หยุดกดหน้าอกนานเกิน 10 
วินาที 
4.  หากเครื่องไม่แนะน าให้ช็อกไฟฟ้า ให้กดหน้าอกต่อทันที 



เครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติ : AED 



การจัดท่าพักฟื้น 

      ใช้ในกรณีที่ผู้ป่วยยังหมดสติอยู่ แต่หายใจได้เอง มีชีพจรและไม่มีการ
บาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลังบริเวณคอ  เพื่อเปิดทางเดินหายใจ ลดความ
เสี่ยงในการเกิดการส าลักอาหาร  มีขั้นตอนดังน้ี 
1.  คุกเข่าข้างตัวผู้ป่วย เหยียดขาผู้ป่วยออก 
2.  จัดแขนผู้ป่วยข้างที่อยู่ใกล้ตัวผู้ช่วยเหลือให้ตั้งฉากกับล าตัว งอข้อศอก 
หงายฝ่ามือขึ้น 
3.  จัดให้แขนอีกข้างวางบนหน้าอกผู้ป่วย จัดให้หลังมือแตะบริเวณแก้ม
ด้านล่าง 
4.  จับต้นขาของผู้ป่วยด้านท่ีอยู่ห่างตัวผู้ช่วยเหลือ ให้งอเข่าขึ้น 
5.  ใช้มืออีกข้างหนึ่ง จับบริเวณไหล่ของผู้ป่วยด้านที่อยู่ห่างตัวผู้ช่วย แล้ว 
พลิกเข้าหาตัวผู้ช่วยในท่านอนตะแคง จัดมือของผู้ป่วยข้างที่อยู่ด้านบนมา 
อยู่ใกล้กับแก้ม 
 

 



การจัดท่าพักฟื้น (ต่อ) 

6.  จัดให้ขาข้างที่อยู่ด้านบน ข้อสะโพกและเข่างอตั้งฉาก 
7.  จัดศีรษะให้แหงนเพื่อเปิดทางเดินหายใจให้โล่ง  จัดให้หลังมือของ
มือที่อยู่ด้านบนรองใต้แก้ม เพื่อท าให้ศีรษะของผู้ปว่ยแหงนไว้เสมอ 
 

 


